
รายชื่อของบณัฑิตที่สําเร็จการศึกษา รุน่ปีการศึกษา 2554 
สาขาอุตสาหการ คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

 
ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล ประเภทงานท่ีทํา เบอร์โทรศัพท์ ท่ีอยู่ 

1 นายอนุชิต  ขะสุวรรณ  ตรงสาขา 0848561734 
anuchitkasuwan@windowslive.com 

278 ม.3 ต.ควนกาหลง อ.
ควนกาหลง จ.สตูล 91130 

2 นายอัจฉริยะ  แสงจันทร ์  ตรงสาขา 0867941048 
bin.sairung@hotmail.com 

109 ม.4 ต.นาชุมเห็ด อ.
ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140 

3 นายก้อง  คงช่วย  ตรงสาขา 0819378208 
ie_billy2009@hotmail.com 

124 ม.5 ต.ปากแตระ อ.ระ
โนด จ.สงขลา 90140 

4 นายชัยวัฒน์  ริยาพันธ์  ตรงสาขา 0810886075 
chaiwatriyapan@hotmail.com 

323 ม.8 ต.เวียงสระ อ.เวียง
สระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190 

5 นายชาตรี  แดงนํา  ตรงสาขา 0841947430 
chatridangnum@hotmail.com 

81 ซ.2 ถ.ศิริไชยชาญ ต.บาง
นาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 
96000 

6 นายดิฐคุณ  ผดุงมาศ  ตรงสาขา 0869578660 
pond-k@windowslive.com 

196 ซ.12 ถ.รัตนอุทิศ ต.
หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110 

7 นายต่อพงษ์  รักพุก  ตรงสาขา 0867463882, 074313857 
am.tana@hotmail.com 

176 ถ.นครนอก ต.บ่อยาง 
อ.เมือง จ.สงขลา 90000 

8 นายทศพร  อรุโนทัย  ตรงสาขา 0824357854, 0831688435 
luk_huajuck@hotmail.com 

25/1 ม.10 ต.ท่าบอน อ.ระ
โนด จ.สงขลา 90140 

9 นายเทวัญ  เอียดจุ้ย  ตรงสาขา 0873975536 
sgm.nam@hotmail.com 

111/2 ม.9 ต.สะเตงนอก อ.
เมือง จ.ยะลา 95000 

10 นายธนา  บุบผะโก  ตรงสาขา 0836562553 
am.tana@hotmail.com 

43 ม.7 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง 
จ.สงขลา 90000 

11 นายธีรยุทธ  กุ้ยเซ่ง  อาชีพ
อิสระ 

0836561796 
terayutkuisang@hotmail.com 

36 ม.4 ต.ควนกาหลง อ.
ควนกาหลง จ.สตูล 91130 

12 นายปรเมษฐ์  เอียดยอด  อาชีพ
อิสระ 

0872956989 
third-03@hotmail.com 

90 ม.2 ต.ปลักหนู อ.นาทวี 
จ.สงขลา 90160 

13 นายพีระเชษฐ์  ทองบาง  เกณฑ์
ทหาร 

0842959927 
ooo_peerachat@hotmail.com 

74/1 ม.5 ต.หัวไทร อ.หัว
ไทร จ.นครศรีธรรมราช 
80170 

14 นายพูนพงศ์ ดําละเอียด  ตรงสาขา 0827320567 
dekba_9_5@hotmail.com 

154/3 ม.2 ต.ลําภู อ.เมือง 
จ.นราธิวาส 96000 

15 นายมงคลฤกษ์ ทองมาก  ตรงสาขา 0824316577 
m_thongmak@hotmail.com 

52/5 ม.1 ต.ท่าบอน อ.ระ
โนด จ.สงขลา 90140 

16 นายวีระ แสงช่วง  เกณฑ์
ทหาร 

0816091639 
weera_29@hotmail.com 

28/3 ม.1 ต.ห้วยลึก อ.ควน
เนียง จ.สงขลา 90220 

17 นายศรัญญ ู จันทวดี  ตรงสาขา 0807163627 
job@rmutsv.ac.th 

135/3 ม.6 ต.คลองหลา อ.
คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 
90115 



ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล ประเภทงานท่ีทํา เบอร์โทรศัพท์ ท่ีอยู่ 

18 นายศรายุทธ สุวรรณโณ  เกณฑ์
ทหาร 

0842673713 
 

39/1 ม.1 ต.ดีหลวง อ.สทิง
พระ จ.สงขลา 90190 

19 นายสรสิทธ์ิ คงศรี  ตรงสาขา 0848555140 
 

7 ม.10 ต.คลองเปียะ อ.จะ
นะ จ.สงขลา 90130 

20 นายสาธิต ถาวร
ประสิทธ์ิ 

 เกณฑ์
ทหาร 

0876323574 
st.t999@hotmail.com 

212/3 ม.4 ต.ระวะ อ.ระ
โนด จ.สงขลา 90140 

21 นางสาวสุภารดี สุโร  ตรงสาขา 0824306860 
bell_atomy@hotmail.com 

12 ถ.ประชาสรรค์ ต.สะเดา 
อ.สะเดา จ.สงขลา 90120 

22 นายอัฐพงค์ สุขุมทอง  อาชีพ
อิสระ 

0901704574 
job@rmutsv.ac.th 

80/3 ม.3 ต.คลองฉนวน อ.
เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 
84190 

 
 
 
 


