
ทําเนียบนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA 33 เขาเทอม 1-2562) สุราษฯ

รหัสนักศึกษา 62220033
ชื่อ นางสาววิลาศินี  สุพรรณคํา
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss.Wilasinee  Suphanlcam
วัน/เดือน/ปเกิด 26 มกราคม 2541
ท่ีอยู 9 ถ.สันติสุข ต.ทาขาม อ.พุนพิน

จ.สุราษฏรธานี 84130
โทรศัพท 083-9676174
E-mail som.o261412@gmail.com line: Som-o
สถานท่ีทํางาน -
ตําแหนงงาน -
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เศรษฐศาสตรธุรกิจ

รหัสนักศึกษา 62220041
ชื่อ นายเดนนที  สีเหมือนทอง
ชื่อภาษาอังกฤษ Mr.Dennatee  Semuantong
วัน/เดือน/ปเกิด 15 พฤษภาคม 2531
ท่ีอยู 51/18 ม.2  ถ.บางใบไม ต.บางใบไม

อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี    84000
โทรศัพท 090-1983467
E-mail Dennatee.se@gmail.com line: Den Celebrex
สถานท่ีทํางาน - ไฟเซอร(ประเทศไทย) จํากัด
ตําแหนงงาน - ผูแทนเวชภัณฑ
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เภสัชศาสตรบัณฑิต



รหัสนักศึกษา 62220074
ชื่อ นางจินตนา  พวงทิพย
ชื่อภาษาอังกฤษ Mrs.Jintana  Phoungthip
วัน/เดือน/ปเกิด 13 พฤศจิกายน 2524
ท่ีอยู 88/183  ม.5  ถ.เลี่ยงเมือง  ต.มะขามเตี้ย

อ.เมือง   จ.สุราษฎรธานี 84000
โทรศัพท 096-6427999
E-mail spjinfan1@gmail.com line:Pom
สถานท่ีทํางาน - บจ.เพาเวอรแม็กซคอรปอเรชั่น
ตําแหนงงาน - กรรมการ
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม การบัญชี

รหัสนักศึกษา 62220082
ชื่อ นางสาวทิพยนรี เลื่อนราม
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss. Tipnaree  Lueanram
วัน/เดือน/ปเกิด 28 กรกฎาคม2527
ท่ีอยู 46  ถ.ไทยสมุทร  ต.หาดใหญ

อ.หาดใหญ จ.สงขลา    90110
โทรศัพท 080-0573656
E-mail gee.ift@gmail.com line: Gee_ift
สถานท่ีทํางาน - ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมท่ี 10 จ.สุราษฎรธานี
ตําแหนงงาน - นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ภาษาและวรรณคดีไทย



รหัสนักศึกษา 62220090
ชื่อ นางสาวบุษกร  ทันพิสิทธิ์
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss. Budsakorn  Thanpisit
วัน/เดือน/ปเกิด 13 สิงหาคม 2539
ท่ีอยู 19/17  ถ.ลุวัง  ต.เขานิเวศน  อ.เมือง

จ.ระนอง    85000
โทรศัพท 098-0806500
E-mail mookpng@gmail.com line: m.
สถานท่ีทํางาน -
ตําแหนงงาน -
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เศรษฐศาสตรธุรกิจ

รหัสนักศึกษา 62220165
ชื่อ นางสาวณภัทร  หอหุม
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss.Napat  Hohum
วัน/เดือน/ปเกิด 18 มกราคม 2538
ท่ีอยู 271/10 ม.1 ซอยขุนทะเล ถ.สุราษฯ-นาสาร

ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี   84000
โทรศัพท 089-6493500
E-mail napathorhcoom@gmail.com line: Napat
สถานท่ีทํางาน - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ตําแหนงงาน - นักวิชาการศึกษา
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พัฒนาธุรกิจ



รหัสนักศึกษา 62220173
ชื่อ นางสาวศิริวรรณ  เสือคํารณ
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss. Siriwan  Seakumron
วัน/เดือน/ปเกิด 30 พฤศจิกายน 2539
ท่ีอยู 91  ม.4  ต.ทาขาม  อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธานี 84130

โทรศัพท 099-4850404
E-mail nongnok@gmail.com line: nongnok
สถานท่ีทํางาน -
ตําแหนงงาน -
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรฯ เศรษฐศาสตร

รหัสนักศึกษา 62220199
ชื่อ นางสาวสุดารัตน  จาแกว
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss.Sudarat  Jakaew
วัน/เดือน/ปเกิด 18 มิถุนายน 2539
ท่ีอยู 111/20  ม.2  ต.ทุงกง  อ.กาญจนดิษฐ

จ.สุราษฎรธานี    84290
โทรศัพท 087-4675423
E-mail Jarkeaw@gmail.com line: Sudatrat Jakaew
สถานท่ีทํางาน -
ตําแหนงงาน -
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ



รหัสนักศึกษา 62220181
ชื่อ นายณฐกร  ธรรมปลันธน
ชื่อภาษาอังกฤษ Mr.Nathakorn  Thammapilan
วัน/เดือน/ปเกิด 2 กันยายน 2539
ท่ีอยู 164 หมูท่ี 8 ต.คลองขนาน  อ.เหนือคลอง

จ.กระบี่    81130
โทรศัพท 095-2794212
E-mail safe.narok@gmail.com
สถานท่ีทํางาน -
ตําแหนงงาน -
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ธุรกิจระหวางประเทศ

รหัสนักศึกษา 62230412
ชื่อ นางสาวอนงค  เนียมทา
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss.Anong  Niemta
วัน/เดือน/ปเกิด 19 ตุลาคม 2522
ท่ีอยู 282/1  ม.4  ต.ปากน้ํา  อ.หลังสวน

จ.ชุมพร   86150
โทรศัพท 082-2104519
E-mail a_nong_2522@hotmail.com line: ning
สถานท่ีทํางาน - ธนาคารไทยเครดิต
ตําแหนงงาน - ผูจัดการธุรกิจสัมพันธ
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกริก การจัดการทรัพยากรมนุษย การจัดการโลจิสติกส

โลกาภิวัฒน



รหัสนักศึกษา 62230420
ชื่อ นางสาวพิมพธัญญา ทองขาว
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss. Pimthanya  Thongkao
วัน/เดือน/ปเกิด 30 มีนาคม 2533
ท่ีอยู 182/1 ม.7  ต.มะขามเตี้ย  อ.เมือง  จ.สุราษฎรธานี   84000

โทรศัพท 095-4493928
E-mail t_pimthanya@gmail.com line: ผึ้งเอง
สถานท่ีทํางาน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ตําแหนงงาน เจาหนาท่ีปฏิบัติการ
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การเงิน

รหัสนักศึกษา 62220611
ชื่อ นายทรงกลด ออมสินสมบูรณ
ชื่อภาษาอังกฤษ Songklod Aomsinsomboon
วัน/เดือน/ปเกิด 12/6/2538
ท่ีอยู 79 หมู1 ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฏรธานี 84160
โทรศัพท 092-2703252
E-mail Songklod.oomsinsomboon@gmail.com line:tians_love
สถานท่ีทํางาน 79 หมู1 ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฏรธานี 84160
ตําแหนงงาน เกษตรกร
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรฯ การตลาด



รหัสนักศึกษา 62220637
ชื่อ นายกิตติ์ ออนเกลี้ยง
ชื่อภาษาอังกฤษ KIT ONKLIANG
วัน/เดือน/ปเกิด 27 ตุลาคม 2537
ท่ีอยู 46 ม.4 ต.บางใบไม อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000
โทรศัพท 0816911857
E-mail 13oonchanok@gmail.com
สถานท่ีทํางาน สมพร ฟารม
ตําแหนงงาน ผูจัดการฟารม
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร



ทําเนียบนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA 33 เขาเทอม 2-2562)

รหัสนักศึกษา 62220017
ชื่อ นางสาวพิศุทธิ์ ชนะรัตน
ชื่อภาษาอังกฤษ Pisut  Chanarat
วัน/เดือน/ปเกิด 14 มิถุนายน 2534
ท่ีอยู 88/25 ม.5  ถ.กาญจนวิถี  ต.บางกุง อ.เมือง

จ.สุราษฎรธานี  84000
โทรศัพท 089-7983320
E-mail pc_chuen@hotmail.com line: Chuen
สถานท่ีทํางาน โรงพยาบาลสุราษฎรธานี
ตําแหนงงาน นายแพทยปฏิบัติการ
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แพทยศาสตร

รหัสนักศึกษา 62220660
ชื่อ นายพีรวิชญ  หนูเนตร
ชื่อภาษาอังกฤษ Peerawit  Hnunate
วัน/เดือน/ปเกิด 15 เม.ย. 2540
ท่ีอยู 7 ม.6 ต.ปริก อ.ทุงใหญ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โทรศัพท 098-0865619
E-mail Nimnimsru58@gmail.com line: PEEM PEERAWIT
สถานท่ีทํางาน oishigroup
ตําแหนงงาน พนักงานราน
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรฯ สาธารณสุขชุมชน



รหัสนักศึกษา 62220678
ชื่อ นางสาวปณิดา ชีวบันเทิง
ชื่อภาษาอังกฤษ Panida  Chiwabunthoeng
วัน/เดือน/ปเกิด 8 ก.ย. 2535
ท่ีอยู 72/6 ถ.นาสาร  ต.นาสาร  อ.นาสาร จ.สุราษฎรธานี 84120

โทรศัพท 082-4964042
E-mail Panida_jibns@hotmail.com line: //Panida//
สถานท่ีทํางาน Suretex
ตําแหนงงาน Safety officer
การศึกษาระดับปริญญาตรี ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รหัสนักศึกษา 62220686
ชื่อ นางสาวณุทยา สุขสวัสดิ์
ชื่อภาษาอังกฤษ NUTTHAYA SUKSAWAS
วัน/เดือน/ปเกิด 4 กุมภาพันธ 2534
ท่ีอยู ธกส.สาขาระนอง 145/64 ม.4 ต.บางนอน

อ.เมือง จ.ระนอง 85000

โทรศัพท 087-4743455
E-mail Nutthaya.su@hotmail.com line: 0874743455
สถานท่ีทํางาน ธกส.
ตําแหนงงาน พนักงานการเงิน
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร การเงิน



รหัสนักศึกษา 62220868
ชื่อ นายรัฐพงศ  เจริญยิ่ง
ชื่อภาษาอังกฤษ Rattaphong  Charoenying
วัน/เดือน/ปเกิด 30 มีนาคม 2526
ท่ีอยู 161/1  ม.7 ต.ทาเคย  อ.ทาฉาง  จ.สุราษฎรธานี 84150

โทรศัพท 086-9797573
E-mail basukiton@gmail.com line: BASA@homsean
สถานท่ีทํางาน ทาฉางพลาสติก
ตําแหนงงาน Business owner
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วิศวกรรมเครื่องกล

รหัสนักศึกษา
ชื่อ นางสาวกฤตพร  ศรทอง
ชื่อภาษาอังกฤษ Krittaporn Sorntong
วัน/เดือน/ปเกิด 16 ก.ย. 2539
ท่ีอยู 22/5 ม.1  ต.สระแกว  อ.ทาศาลา  จ.นครศรีธรรมราช

โทรศัพท 093-6646242
E-mail ktp_st16@homail.com line: PEP (id:aaun26)
สถานท่ีทํางาน -
ตําแหนงงาน -
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตสุราษฎรธานี การจัดการธุรกิจการทองเท่ียว



รหัสนักศึกษา 62220884
ชื่อ นางสาวญาดา  อินทนนท
ชื่อภาษาอังกฤษ Yada Intanon
วัน/เดือน/ปเกิด 8 ก.พ. 2540
ท่ีอยู 240/173  ม.5  ต.มะขามเตี้ย  อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000

โทรศัพท 095-2591180
E-mail Yarinda_1997@hotmail.com line: Zee (id:blackplear)
สถานท่ีทํางาน -
ตําแหนงงาน -
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตสุราษฎรธานี การจัดการธุรกิจการทองเท่ียว

รหัสนักศึกษา
ชื่อ นางสาวอมรรัตน  ชวยสถิตย
ชื่อภาษาอังกฤษ Amornrat  Chuaysatit
วัน/เดือน/ปเกิด 8 พ.ย. 2537
ท่ีอยู 5/1  ม.12  ต.คลองฉนวน  อ.เวียงสระ  จ.สุราษฎรธานี

โทรศัพท 087-8861470
E-mail online_amornrat@hotmail.com line: Online
สถานท่ีทํางาน บจ.ที.เอ.ซีแอคเคาทติ้ง
ตําแหนงงาน พนักงานบัญชี
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี การบัญชี


