
ทําเนียบนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA 34-1 เขาเทอม 1-2563)

รหัสนักศึกษา 63220073
ชื่อ นายศรพงษ นุราช
ชื่อภาษาอังกฤษ Mr. SORNPONG NURAT
วัน/เดือน/ปเกิด 15 กุมภาพันธ 2521
ท่ีอยู 448/18 ม.1 ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา

จ.สุราษฏรธานี 84110
โทรศัพท 083-9248889
E-mail sornpong8889@gmail.com line: ID 0839248889
สถานท่ีทํางาน บริษัทไทยไบโอแกซเอ็นเนอรยี่ จํากัด
ตําแหนงงาน ผูจัดการฝายผลิต
การศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา ปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร

ใสรูป

รหัสนักศึกษา 63220461
ชื่อ นางสาวกมลชนก  ไชยทอง
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss Kamonchanok Chaithong
วัน/เดือน/ปเกิด 6 ตุลาคม 2540
ท่ีอยู 117 หมูท่ี 8 ตําบลถํ้าสิงขร  อําเภอคีรีรัฐนิคม  จังหวัดสุราษฎรธานี 84180

โทรศัพท 090 - 8656264
E-mail praesssss06@gmail.com line: p.prae06
สถานท่ีทํางาน ธุรกิจสวนตัว
ตําแหนงงาน -
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี
คณะวิทยาการจัดการ   สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส



ทําเนียบนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA 34-2 เขาเทอม 2-2563)
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รหัสนักศึกษา : 63220628
ชื่อ : กรกชนก อินทรัตน
ชื่อภาษาอังกฤษ : Kornchanok Intarat
วัน/เดือน/ปเกิด : 25 เม.ย. 2537
ท่ีอยู : 103/173 ม.5 ซอยตลาดลาง 30 ต.บางกุง อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000

โทรศัพท 088-123-9191
E-mail : Kornchanok1232@gmail.com line : k.aumaim
สถานท่ีทํางาน : สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11
ตําแหนงงาน : เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป
การศึกษาระดับปริญญาตรี

ใสรูป

รหัสนักศึกษา 63220214
ชื่อ ณัฐพร  จันทรัตน
ชื่อภาษาอังกฤษ NATTAPON  JANTARAT
วัน/เดือน/ปเกิด 1/11/2525
ท่ีอยู 83/25 หมู 1 ต. ขุนทะเล อ. เมือง จ. สุราษฏรธานี 84100

โทรศัพท 0994827111
E-mail tongbenzking@gmail.com line: 0994827111
สถานท่ีทํางาน บจก.เบนซพรีเมจ สุราษฏรธานี
ตําแหนงงาน หัวหนาฝายขาย
การศึกษาระดับปริญญาตรี สถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณฯ



รหัสนักศึกษา
ชื่อ ณัฏฐ เชาวลิต
ชื่อภาษาอังกฤษ Nat Chaowalit
วัน/เดือน/ปเกิด 20 สิงหาคม 2533
ท่ีอยู 13/1 ซอยแมอางทอง 3 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง

จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท 0816068814
E-mail natzprime@gmail.com line: xion1990
สถานท่ีทํางาน บาน
ตําแหนงงาน รับจางอิสระ
การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

รหัสนักศึกษา 63220495
ชื่อ นายทิวา แกวอินสวน
ชื่อภาษาอังกฤษ Mr.Thiwa keawinsuan
วัน/เดือน/ปเกิด 20/ธค./2531
ท่ีอยู 33/36 หมู 3 ต.ทาโรงชาง อ.พุนพิน จ.สุราษฏรธานี

โทรศัพท 088-1687862
E-mail thiwa.keaw@haadthip.com line: newz_1988

สถานท่ีทํางาน บริษัท หาดทิพย จํากัด (มหาชน) โรงงานพุนพิน
ตําแหนงงาน Store Supervisor
การศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏรธานี

ใสรูป



รหัสนักศึกษา 63220503
ชื่อ นายธิชานนท  หวานนวล
ชื่อภาษาอังกฤษ MR.THICHANON WHANNUAN
วัน/เดือน/ปเกิด 02/04/2532
ท่ีอยู 70/6 หมู3 ต.ตลิ่งชัน  อ.ทาศาลา   จ.นครศรีธรรมราช

โทรศัพท 095-8671343
E-mail thichanon2675@gmail.com line: champing2555
สถานท่ีทํางาน บาน
ตําแหนงงาน เจาของสวน
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาไฟฟาโทรคมนาคม

รหัสนักศึกษา 63220479
ชื่อ นางสาวสุทธิดา   รูรอบ
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss Sutthida Rurob
วัน/เดือน/ปเกิด 03 ตุลาคม 2539
ท่ีอยู 106 ม.1 ต.ปารอน อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี 84160

โทรศัพท 089-5897156
E-mail sutthida.toom@gmail.com line: sutthida_rr
สถานท่ีทํางาน ท่ีวาการอําเภอกาญจนดิษฐ
ตําแหนงงาน ลูกจางเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการ(Tambon Smart Team)
การศึกษาระดับปริญญาตรี

ใสรูป



รหัสนักศึกษา 58220187
ชื่อ นางสาวสุดารักษ  วงศวิทูร
ชื่อภาษาอังกฤษ Miss.Sudarux  Wongwitoon
วัน/เดือน/ปเกิด 12 พฤศจิกายน 2526
ท่ีอยู 49/32 ม.4 ต.แมน้ํา  อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี
โทรศัพท 091-2078358
e-mail s_or2002@hotmail.com
สถานท่ีทํางาน Auntic Annc's Central Festival Samui
ตําแหนงงาน Asst.Shopmanager
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ)

รหัสนักศึกษา 63220537
ชื่อ นาย ยุทธภัณฑ สวัสดิโกมล
ชื่อภาษาอังกฤษ Mr.Yuttapun Sawatdikomon
วัน/เดือน/ปเกิด 05/มีนาคม/2540
ท่ีอยู 222/10 ม.4 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี

โทรศัพท 080-059-9533
E-mail Yuttapunsawatdikomon@gmail.com line: Vampyre999
สถานท่ีทํางาน หจก.สินสุราษฎร
ตําแหนงงาน หุนสวน
การศึกษาระดับปริญญาตรี

ใสรูป


