
1 
 

 
แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาเคมี  ชั้นปีที่ 4 (วท.บ (เคมี) รุ่นที่ 11) ปีการศึกษา  2555 

ระหว่างวันที่  3  ธันวาคม  2555  ถึงวันที ่ 28  กุมภาพันธ์  2556 

สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
นักศึกษาสาขาวิชาเคมี  ชั้นปีที่ 4 (วท.บ (เคมี) รุ่นที่ 11) ปีการศึกษา  2555  

ระหว่างวันที่  3  ธันวาคม  2555  ถึงวันที่  28  กุมภาพันธ์  2556 
สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

ล าดับ ที่อยู่ หน่วยงาน / สถานประกอบการ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ รหัส โทร. 
1 พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสกลนคร 

ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร  อ.เมือง  จ.สกลนคร  
47000 โทร./ โทรสาร  0-4271-4911 

1. น.ส.สาธินี  เลื่อนด ี(หัวหน้า) 
2. น.ส.สุมาลี  ศิริเลี้ยง 

521737129 
521737123 

 

 

2 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร 
193  หมู่ 6  ต. พังขว้าง  อ.เมือง  จ.สกลนคร  
47000 โทร./ โทรสาร 0-4275-6012-13 
ผู้ตอบรับ หัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์
สกลนคร (นายยวงยศ  จินดาทะจักร์) 

น.ส.ศรันยา  ราชัย 521737131  

3 สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ  จ ากัด   
18  อ.วาริชภูมิ  จ.สกลนคร  47150 
โทร. 0-4297-3665-8 โทรสาร 0-4297-3665 
ผู้ตอบรับ  ผู้จัดการ (น.ส.กุหลาบ  นามแสงโคตร) 

1. น.ส.จิราภรณ์  ติงคันนา (หัวหน้า) 
2. น.ส.ศันสนีย ์ ลุนลา 

521737127 
521737119 

 

4 พิสูจน์หลักฐานจังหวัดมุกดาหาร 
ถ.แก้วกินรี  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 49000 
โทร. / โทรสาร 0-4261-1982 
ผู้ตอบรับ นักวิทยาศาสตร์ (สบ2) หัวหน้าพิสูจน์
หลักฐานจังหวัดมุกดาหาร  
(พ.ต.ท.หญิง อมรรัตน์ บัวศรี) 

1. น.ส.มลวิภา  มูลพรม (หัวหน้า) 
2. น.ส.พจมาน  ค าชมพ ู

521737108 
521737126 

 

5 พิสูจน์หลักฐานจังหวัดกาฬสินธุ ์
3  ถ.ชัยสุนทร  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์ 46000  
โทร. / โทรสาร 0-4381-2340 
ผู้ตอบรับ นักวิทยาศาสตร์ (สบ2) หัวหน้าพิสูจน์
หลักฐานจังหวัดกาฬสินธุ ์ 
(พ.ต.ท.หญิง โศภชา  สิงห์ทอง) 

1. น.ส.เพียงพลอย ศรีแนน (หัวหน้า)
2. น.ส.พจนี  บุญตาหล้า 

521737113 
521737124 

 

6 พิสูจน์หลักฐานจังหวัดมหาสารคาม 
ถ.นครสวรรค์  ต.ตลาด  อ.เมือง  
จ.มหาสารคาม  44000 
โทร./ โทรสาร 0-4372-3534, 0-4371-2663 
ผู้ตอบรับ นักวิทยาศาสตร์ (สบ2) หัวหน้าพิสูจน์
หลักฐานจังหวัดมหาสารคาม 
(พ.ต.ท.พิทักษ์  วิริยะ) 

1. นายลิขสิทธ์  วงค์ไชยสิทธ์  
(หัวหน้า) 
2. นายศราวุธ  หาศิร ิ

521737148 
 

521737139 
 

 

7 พิสูจน์หลักฐานจังหวัดร้อยเอ็ด 
ถ.สุริยเดชบ ารุง  อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด  45000 
โทร. 0-4351-2984 
ผู้ตอบรับ นักวิทยาศาสตร์ (สบ2) หัวหน้าพิสูจน์
หลักฐานจังหวัดร้อยเอ็ด 
(พ.ต.ท.ศักดิ์ชัย  สุ่มไพบูลย์) 

1. น.ส.กัญญารัตน์  สื่อสาร 
(หัวหน้า) 
2. นายเรวัฒน์  หัสด ี 

521737141 
 

521737134 
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แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาเคมี  ชั้นปีที่ 4 (วท.บ (เคมี) รุ่นที่ 11) ปีการศึกษา  2555 

ระหว่างวันที่  3  ธันวาคม  2555  ถึงวันที ่ 28  กุมภาพันธ์  2556 

สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ล าดับ ที่อยู่ หน่วยงาน / สถานประกอบการ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ รหัส โทร. 
8 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 (อุบลราชธาน)ี 

82  ถ.คลังอาวุธ  ต.ขามใหญ่ 
อ.เมือง  จังหวัดอุบลราชธาน ี 34000 
โทร. 0-4531-2230-3 ต่อ 211 
โทรสาร 0-4531-2230-3 ต่อ 104 
ผู้ตอบรับ ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 
(นายวรวิทย์  กิตติวงศ์สุนทร) 

1. น.ส.วิริยา  ค าศร ี(หัวหน้า) 
2. น.ส.ศรีสุดา  สมรฤทธ์ิ 

521737153 
521737102 

 

 

9 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 (ขอนแก่น) 
หมู่ 13  ถ.ศูนย์ราชการ  ต.ในเมือง 
อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000 
โทร. 0-4323-7539 ต่อ 12  
โทรสาร 0-4333-0889 
ผู้ตอบรับ  รองผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 
(พ.ต.อ.ธวัชชัย  เมฆประเสริฐสุข) 

1. น.ส.พิมพ์ชนก  ทองศิริ (หัวหน้า) 
2. น.ส.จีรติ  พรหมพิภักดิ ์
3. น.ส.สุธีรา  อนานันท์ 

521737144 
521737137 
521737147 

 

10 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 (ขอนแก่น) 
ถ.หน้าศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  
โทร. 0-4324-0800 โทรสาร 0-4324-0845 
ผู้ตอบรับ  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ 
(นายไพรวัลย์  อินทร์อุดม) 

น.ส.ปิยะดา  สุวรรณ ์ 521737109  

11 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3 (นครราชสีมา) 
ถ.สรรพสิทธ์ิ  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 
30000  โทร. 0-4425-2440 ต่อ 31 
โทรสาร 0-4425-2440 ต่อ 30,35 
ผู้ตอบรับ นักวิทยาศาสตร์ (สบ5) พิสูจน์หลักฐาน 3 
ปฏิบัติราชการแทน ผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3 
(พ.ต.อ.เสรีย์  จันทรประทิน) 

1. น.ส.สถาริน  แสงบัว (หัวหน้า) 
2. นายธีรพล  นนท์สะเกษ 

521737110 
521737138 

 

12 พิสูจน์หลักฐานจังหวัดชัยภูม ิ 
ถ.หฤทัย  ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  36000 
โทร. / โทรสาร 0-4482-2457 
ผู้ตอบรับ นักวิทยาศาสตร์ (สบ2) หัวหน้าพิสูจน์
หลักฐานจังหวัดชัยภูมิ (พ.ต.ท.หญิงวิสนีย์  โลขันธ)์ 

1. น.ส.อรพิน  แก้วมะณ ี(หัวหน้า) 
2. น.ส.รินภา  จันทุลาง 

521737111 
521737103 

 

 

13 พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเลย 
ถ.พิพัฒนมงคล  ต.กุดป่อง  อ.เมืองเลย  จ.เลย 
42000  โทร./โทรสาร 0-4281-3526  
ผู้ตอบรับ นักวิทยาศาสตร์ (สบ2) หัวหน้าพิสูจน์
หลักฐานจังหวัดเลย (พ.ต.ท.ประเวส  ภูบุญเต็ม) 

1. น.ส.น้ าผึ้ง  ปลื้มใจ (หัวหน้า) 
2. น.ส.สาลินี  ศิริฟอง 

521737105 
521737101 

 

 

14 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 (อุดรธาน)ี 
54 หมู่ 1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง  
จ.อุดรธานี 41330 โทร. 0-4220-7364-6  
โทรสาร 0-4220-7367 
ผู้ตอบรับ  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ 
(น.ส.ภัทรกานต์  ศรีจ านอง) 

1. น.ส.เบญจวรรณ  เหง้าบุตร 
(หัวหน้า) 
2. น.ส.พนิดา  อินธิแสง 

521737107 
 

521737114 
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แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาเคมี  ชั้นปีที่ 4 (วท.บ (เคมี) รุ่นที่ 11) ปีการศึกษา  2555 

ระหว่างวันที่  3  ธันวาคม  2555  ถึงวันที ่ 28  กุมภาพันธ์  2556 

สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ล าดับ ที่อยู่ หน่วยงาน / สถานประกอบการ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ รหัส โทร. 
15 การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7 อุดรธาน ี

140  ถ.รอบเมือง  ต.หนองบัว  อ.เมือง   
จ.อุดรธาน ี 41000  โทร. 0-4232-3003   
โทรสาร  0-4224-4260 
ผู้ตอบรับ  ผอ.กองบริหารทั่วไป ปฏิบัติราชการแทน 
ผอ.ประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 
(น.ส.สุพรรณี  ศักดิ์สุจริต) 

1. น.ส.เดือนฉาย  ประไสเสริฐ 
(หัวหน้า) 
2. น.ส.วรรณวิสา  แสนสีแก้ว 

521737145 
 

521737135 
 

 

16 บริษัทเทพอรุโณทัย  จ ากัด (หนองคาย) 
99  หมู่ 4  ต.หาดค า  อ.เมือง  จ.หนองคาย  
43000 
โทร. 0-4244-9711-13  โทรสาร 0-4244-9714 
ผู้ตอบรับ  หัวหน้าส่วนบริหาร  
(นายมาโนช  เสาวลักษณ์กุล) 

1. น.ส.เกศรา  ศรีมุกดา (หัวหน้า) 
2. น.ส.เนตรชนก  สาราช 

521737149 
521737143 

 

 

17 บริษัทโกรเบสท์อาหารแช่แข็ง  จ ากัด   
99 หมู่ 1 ต.เวินพระบาท  อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 
48120   
โทร. 0-4259-3316 โทรสาร 0-4259-3317 
ผู้ตอบรับ  ธุรการบุคคล (น.ส.วนิดา  เสนาสี) 

น.ส.ผกามาศ  ค านวล 521737116 
 

 

18 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.) 
35  หมู่ 3 เทคโนธานี  ต.คลองห้า  
อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120 
รายงานตัวที่  กองพัฒนาบุคคล ห้อง 5421 
อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น 4  
จังหวัดปทุมธานี (รายงานตัวล่วงหน้าก่อน 1 
สัปดาห์) 
กองพัฒนาบุคคล : โทร. 0-2577-9386-87 
โทรสาร 0-2577-99387 
E-mail : tistr@tistr.or.th   
ผู้ตอบรับ  1. ผอ.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
(นางสายสุรางค์  โชติพานิช) 
             2. นักวิจัย (น.ส.อุบล  ฤกษ์อ่ า) 
ฝึกปฏิบัติงานที ่ ฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาต ิ
โทร. / โทรสาร 0-2577-9110 

1. นายอธิวัฒน์  ชาติห้าวหาญ  
(หัวหน้า) 
2. นายศิริพงษ์  สุวรรณไตร 

521737117 
 

521737142 

 

19 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย 
ภาคที่ 4 (อุดรธานี) 
126 ม.3  ต.ปะโค  อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี  
41370   
โทร. 0-4239-8509 โทรสาร 0-4239-8544  
ผู้ตอบรับ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ 
(นางรุ่งรัตน์  กิจเจริญปัญญา) 

น.ส.สุชีรา  พรมจ าปา 521737104  

 

mailto:tistr@tistr.or.th

