
รหัส 61220018
ช่ือ นางสาวมัลลิกา  สะละหมัด
ช่ือภาษาอังกฤษ Miss Manlika Salamad
วัน/เดือน/ปเกิด 7 พฤษภาคม 2532
ท่ีอยู 356/22 หมูท่ี 4 ซ.โฉลกรัฐ3 ถ.โฉลกรัฐ

ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง  จ.สุราษฎรธานี
โทรศัพท 095-7574480
สถานท่ีทํางาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ตําแหนง นักวิชาการศึกษา
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการตลาด)

รหัส 61220026
ช่ือ นางสาวจตุพร  บัวนอย
ช่ือภาษาอังกฤษ Miss Jatuporn  Buanoi
วัน/เดือน/ปเกิด 18 มีนาคม 2529
ท่ีอยู 68/5 หมูท่ี 6  ต.บอผุด อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎรธานี
โทรศัพท 086-7479970
สถานท่ีทํางาน โรงแรมเดอะไลยรารี่
ตําแหนง ผูชวยผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย

ทําเนียบรุนนักศึกษา  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA32 เขาเทอม 1/2561) สุราษฎรธานี



รหัส 61220091
ช่ือ นายโชคชัย  ตนพุม
ช่ือภาษาอังกฤษ Mr.Chockchai  Tonpum
วัน/เดือน/ปเกิด 29 ธันวาคม  2521
ท่ีอยู 130/294 หมูท่ี 10 ต.วัดประดู

อ.เมืองสุราษฎรธานี  จ.สุราษฎรธานี
โทรศัพท 093-6818199
สถานท่ีทํางาน บมจ.ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
ตําแหนง ผูจัดการฝายกอสรางโครงการ
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาโยธา

รหัส 61220109
ช่ือ นางสาวกนกพรรณ  ศรีเมือง
ช่ือภาษาอังกฤษ Miss Kanokpan  Srimuang
วัน/เดือน/ปเกิด 5 กันยายน 2537
ท่ีอยู 301/75 หมูท่ี 5  ต.สิชล

อ.สิชล  จ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท 089-7273232
สถานท่ีทํางาน -
ตําแหนง -
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

บัญชีบัณฑิต  สาขาการบัญชี



รหัส 61220117
ช่ือ นางสาวจิตรลดา  ศรีสิทธิยานนท
ช่ือภาษาอังกฤษ Miss Jitlada  Srisittiyanon
วัน/เดือน/ปเกิด 1 มีนาคม 2537
ท่ีอยู 398 หมูท่ี 6 ถ.นครศรีฯ-สงขลา

ต.ทาเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท 081-2385002
สถานท่ีทํางาน -
ตําแหนง -
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตสุราษฎรธานี

บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ

รหัส 61220158
ช่ือ นายภูมิชาย  คูปตุภูมิ
ช่ือภาษาอังกฤษ Mr.Pocmchay  Koopitupoom
วัน/เดือน/ปเกิด 4 เมษายน  2526
ท่ีอยู 152/33 ซ.ชลธิชา  ถ.ประตูขาว

ต.คลัง  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท 083-6699898
สถานท่ีทํางาน -
ตําแหนง -
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

บริหารธุรกิจบัณฑิต



รหัส 61220174
ช่ือ นางสาวเจนจิรา  จันทรทอง
ช่ือภาษาอังกฤษ Miss. Janejira  Jantrong
วัน/เดือน/ปเกิด 12 มกราคม  2536
ท่ีอยู 20/262 หมูท่ี 3 ถ.พอขุนทะเล

ต.มะขามเตี้ย  อ.เมือง  จ.สุราษฎรธานี
โทรศัพท 080-8875429
สถานท่ีทํางาน -
ตําแหนง -
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ)

รหัส 612220166
ช่ือ นางสาวสุพัตรา  เมืองพรหม
ช่ือภาษาอังกฤษ Miss Suphattra  Mueangprom
วัน/เดือน/ปเกิด 3  พฤษภาคม  2535
ท่ีอยู 168 หมูท่ี 6  ต.ปารอน  อ.กาญจนดิษฐ

จ.สุราษฎรธานี
โทรศัพท 061-4161422
สถานท่ีทํางาน CORE  CTP  INTERNATIONAL
ตําแหนง บัญชีและการเงิน
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตรธุรกิจ)



รหัส 61220265
ช่ือ นางสาวมณฑาทิพย  แตงตั้ง
ช่ือภาษาอังกฤษ Miss Montatip  Tangtung
วัน/เดือน/ปเกิด 7 สิงหาคม  2533
ท่ีอยู 160 หมูท่ี 2 ต.เขาดิน  อ.เขาพนม  จ.กระบี่
โทรศัพท 087-8901495
สถานท่ีทํางาน บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จํากัด
ตําแหนง ผูแทนฝายขาย (เขตภาคใต)
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต

เภสัชศาสตรบัณฑิต

รหัส 61220273
ช่ือ นางสาวศิริพรรณ  เกตุแกว
ช่ือภาษาอังกฤษ Miss  Siriphan  Katkaew
วัน/เดือน/ปเกิด 25 สิงหาคม 2536
ท่ีอยู 106/144 หมูท่ี 3 ซ.พอขุนทะเล 22

ต.มะขามเตี้ย  อ.เมือง  จ.สุราษฎรธานี
โทรศัพท 092-3619982
สถานท่ีทํางาน บริษัทบานสวยกรุป
ตําแหนง ประชาสัมพันธ
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการจัดการท่ัวไป)



รหัส 61220281
ช่ือ นางสาวอรพรรณ  พงศสวาง
ช่ือภาษาอังกฤษ Miss Orapan  Pongsawang
วัน/เดือน/ปเกิด 1 พฤษภาคม  2539
ท่ีอยู 132 หมูท่ี 5  ต.ทุงใหญ

อ.ทุงใหญ  จ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท -
สถานท่ีทํางาน -
ตําแหนง -
การศึกษาระดับปริญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

บริหารธุรกิจบัณฑิต  (การจัดการ)

รหัส 61220299
ช่ือ นางสาวณัฐกาญจน  นวลจันทร
ช่ือภาษาอังกฤษ Miss  Natthakarn Nuanjan
วัน/เดือน/ปเกิด 18 มิถุนายน  2536
ท่ีอยู 63/26 หมูท่ี 1 ซ.ขุนทะเลซอย 7

ต.ทุงรัง อ.กาญจนดิษฐ  จ.สุราษฎรธานี
โทรศัพท 087-4894792
สถานท่ีทํางาน บริษัท เซฟกลัฟ จํากัด
ตําแหนง เจาหนาท่ีการตลาด
การศึกษาระดับปริญญา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการทองเท่ียว)



รหัส 61220778
ช่ือ นางสาวภัคจิรา  แซโงว
ช่ือภาษาอังกฤษ Miss.Pakjira  Sae-gow
วัน/เดือน/ปเกิด 19 มกราคม  2538
ท่ีอยู 302/6  หมูท่ี 9 ซอย 1 ถ.สุราษฎรธานี-นาสาร

ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000
โทรศัพท 090-0546444
สถานท่ีทํางาน ธุรกิจสวนตัว
ตําแหนง -
การศึกษาระดับปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัส 61220752
ช่ือ นายไพโรจน  โสภณสุขสถิตย
ช่ือภาษาอังกฤษ Mr.Phairoj  Soponsuksathid
วัน/เดือน/ปเกิด 30 พฤษภาคม  2503
ท่ีอยู 73/6-7 หมูท่ี 2 ถ.จุลจอมเกลา

ต.พุนพิน  อ.พุนพิน  จ.สุราษฎรธานี
โทรศัพท 086-3828433
สถานท่ีทํางาน บริษัทศรีสุบรรณฟารม จํากัด
ตําแหนง ผูจัดการแผนกทรัพยากรบุคคล
การศึกษาระดับปริญญา วิทยาลัยเทคนิคสยาม

บริหารธุรกิจบัณฑิต



รหัส 61220869
ช่ือ นางสาวทิพยวรรณ  สุขผล
ช่ือภาษาอังกฤษ Miss.Tipawan  Sukphol
วัน/เดือน/ปเกิด 12 กรกฏาคม 2510
ท่ีอยู 110/2 ม.3 ม.บรรจงเฮาสทาแขก

ถ.ศรีวิชัย(ซอย21) ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี

โทรศัพท 081-5384619
สถานท่ีทํางาน สนง.สรรพากรพ้ืนท่ีสุราษฎรธานี 2
ตําแหนงงาน นักตรวจสอบภาษีชํานาญการ
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)



ทําเนียบนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA 32 เขาเทอม 2-2561)

รหัสนักศึกษา 61221057
ชื่อ นางสาวธัญญาภรณ  คงเมือง
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss.Thanyaporn  Kongmuang
วัน/เดือน/ปเกิด 29 เมษายน 2528
ท่ีอยู 56/210 ม.5 ถ.เลี่ยงเมือง

ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฏรธานี 84000
โทรศัพท 087-3639910
E-mail line: Thanyaporn
สถานท่ีทํางาน บมจ.อาคเนยประกันชีวิต
ตําแหนงงาน ผูจัดการภาค
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ บช.บ. การเงิน

รหัสนักศึกษา 61221073
ชื่อ นายนัฐพงษ  ภูรุงฤทธิ์
ชื่อภาษาอังกฤษ Mr.Nattapong phurungrit
วัน/เดือน/ปเกิด 11 ตุลาคม 2533
ท่ีอยู 40/7 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี
โทรศัพท 087-6852950
E-mail Ampaha777@gmail.com line: Nat Amp
สถานท่ีทํางาน Bangkok Flight Service
ตําแหนงงาน Air Craft Load Master
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศศ.บ. มนุษยศาสตร



รหัสนักศึกษา 61221081
ชื่อ นางสาวปาริชาต พันธมนัสโสภา
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss.Palichat Pantamanatsopa
วัน/เดือน/ปเกิด 8 สิงหาคม 2538
ท่ีอยู 133 ม.9 ถ.เพชรเกษม ต.หินตก อ.รอนพิบูลย

จ.นครศรีธรรมราช 80350
โทรศัพท 061-2519046
E-mail
สถานท่ีทํางาน บ.สหกิจเมทัล กรุป จํากัด
ตําแหนงงาน พนักงานขาย
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร บิรหารธุรกิจบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 61221099
ชื่อ นางสาววณิชสรา  ชวยมี
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss. Wanitsara  chauymee
วัน/เดือน/ปเกิด 2 พฤษภาคม 2537
ท่ีอยู 37/8 หมูท่ี 4 ต.ปารอน  อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี
โทรศัพท 098-6708402
E-mail wanitsara14@gmail.com line: Tarnnn
สถานท่ีทํางาน ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล
ตําแหนงงาน นักบัญชี
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร บช.บ. การบัญชี



รหัสนักศึกษา 61221123
ชื่อ นางสาวจิตติมา คงขลิก
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss.Jittima  Khongkhlik
วัน/เดือน/ปเกิด 2 กรกฎาคม 2536
ท่ีอยู 22/22 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.บางมวง อ.ตะก่ัวปา

จ.พังงา
โทรศัพท 088-7512253
E-mail jittima.khongkhlik@gmail.com line: GJ
สถานท่ีทํางาน จิตติมาฟารม
ตําแหนงงาน พนักงานท่ัวไป
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน วศ.บ. วิศวกรรมเคมี

รหัสนักศึกษา 61221131
ชื่อ นางสาวศศิวิมล  วิเชียรฉาย
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss.Sasiwimon Wichianchai
วัน/เดือน/ปเกิด 13 กุมภาพันธ 2536
ท่ีอยู 27/8 ถ.ตลาดใหม ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี
โทรศัพท 099-4078297
E-mail sswm.wcc@gmail.com line: ศศิวิมล
สถานท่ีทํางาน สํานักงานพาณิชยจังหวัด สฎ.
ตําแหนงงาน นักวิชาการพาณิชยปฎิบัติการ
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ศ.บ. เศรษฐศาสตร



รหัสนักศึกษา 61221149
ชื่อ นายภูวรินทร  จินดาวงศ
ชื่อภาษาอังกฤษ Mr.Phuvarin Jindawong
วัน/เดือน/ปเกิด 13 มกราคม 2536
ท่ีอยู 138 ม.9 ต.เขาโร อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท 085-7839001
E-mail -
สถานท่ีทํางาน -
ตําแหนงงาน -
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ศิลปบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 61221164
ชื่อ นางสาววรารัตน รักชาติ
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss.Wararat Rakchart
วัน/เดือน/ปเกิด 15 มิถุนายน 2531
ท่ีอยู 9/3 ถ.นาทวี ต.บอยาง อ.เมือง จ.สงขลา

โทรศัพท 088-7653002
E-mail rainbow.wara@gmail.com line: Rainbow
สถานท่ีทํางาน ธนาคารออมสิน
ตําแหนงงาน พนักงานธุรกิจสาขา
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)



รหัสนักศึกษา 61221172
ชื่อ นายณัฐพล  โตะแส
ชื่อภาษาอังกฤษ Mr.Natthaphon Toasae
วัน/เดือน/ปเกิด 23 กรกฎาคม 2533
ท่ีอยู 146/1 ม.5 ต.ทุงปรัง

อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท 095-2610048
E-mail natthaphon.toasae@gmail.com
สถานท่ีทํางาน ครัวการบินภูเก็ต
ตําแหนงงาน เจาหนาท่ีจัดซื้อ
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ การจัดการสารสนเทศ



ทําเนียบนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA 32 เขาเทอม 3-2561)

รหัสนักศึกษา 61221370
ชื่อ นางสาวสุกัญญา  พลายแกว
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss.Sukanya  Plaiykaew
วัน/เดือน/ปเกิด 17 กุมภาพันธ 2539
ท่ีอยู 75/2 ม.4 ต.ปากฉลุย อ.ทาฉาง

จ.สุราษฏรธานี 84150
โทรศัพท 098-2845196
E-mail line: -
สถานท่ีทํางาน -
ตําแหนงงาน -
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ บริหารธุรกิจ

รหัสนักศึกษา 61221396
ชื่อ นางสาวกมลวรรณ  ลีสงา
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss.Kamonwan  Leesanga
วัน/เดือน/ปเกิด 11 มีนาคม 2539
ท่ีอยู 32/3 ต.ลําพูน อ.บานนาสาร จ.สุราษฎรธานี 84120
โทรศัพท 093-7695027
E-mail -
สถานท่ีทํางาน -
ตําแหนงงาน -
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี



รหัสนักศึกษา 61221404
ชื่อ นางสิราวรรณ  ใจออน
ชื่อภาษาอังกฤษ Mrs.Sirawun  Jaion
วัน/เดือน/ปเกิด 11 พฤศจิกายน 2536
ท่ีอยู 47/5 ม.9 ถ.สระแกว-นาเหรง ต.สระแกว

อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท 082-2821235
E-mail
สถานท่ีทํางาน -
ตําแหนงงาน -
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนานครศรีธรรมราช บิรหารธุรกิจบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 61221420
ชื่อ นางสาวอัญญารัตน  ลิ่มสกุล
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss. Anyarat  Limsakoon
วัน/เดือน/ปเกิด 6 กรกฎาคม 2536
ท่ีอยู 164 หมูท่ี 4 ต.ปารอน  อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี 84160
โทรศัพท 097-3139394
E-mail -
สถานท่ีทํางาน ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี
ตําแหนงงาน เจาหนาท่ีสินเชื่อ
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เศรษฐศาสตรบัณฑิต



รหัสนักศึกษา 60221090
ชื่อ นางสาวกฤตยาพร  สมบัติใหม
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss.Krittayaporn  Sombutmai
วัน/เดือน/ปเกิด 13 กรกฎาคม 28531
ท่ีอยู 86/7 ถ.กระบี่ ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

โทรศัพท 088-2510594
E-mail -

สถานท่ีทํางาน Andalab 2 X-Ray
ตําแหนงงาน นักเทคนิคการแพทย
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย)


