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สรุปแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาเคมี  ชั้นปีที่ 4 (วท.บ.(เคมี) รุ่นที่ 12) ปีการศึกษา  2556 

ระหว่างวันที่  4  พฤศจิกายน  2556  ถึงวันที ่ 30  มกราคม  2557 

สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

สรุปแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
นักศึกษาสาขาวิชาเคมี  ชั้นปีที่ 4 (วท.บ.(เคมี) รุ่นที่ 12) ปีการศึกษา  2556 

ระหว่างวันที่  4  พฤศจิกายน  2556  ถึงวันที่   30  มกราคม  2557 
สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

ล าดับ ที่อยู่ หน่วยงาน / สถานประกอบการ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รหัส โทรศัพท์ 
1 พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสกลนคร 

ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร   
47000 โทร./ โทรสาร 0-4271-4911 
ผู้ตอบรับ นักวิทยาศาสตร์ (สบ2) หัวหน้าพิสูจน์
หลักฐานจังหวัดสกลนคร 
(พ.ต.ท.ภราดร พรหมพันธ์) 

1. น.ส.คัทธรียา  พันธุ์เทียม 
2. น.ส.เมธินี  แมวจา 
 

53102101117 
53102101119 

 

2 งานควบคุมและตรวจสอบการบ าบัดน้ าเสีย 
ฝ่ายช่างสุขาภิบาล ส่วนโยธา ส านักการช่าง
เทศบาลนครสกลนคร ส านักงานเทศบาลนคร
สกลนคร 
1695 ถ.สุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง  
จ.สกลนคร 47000 
โทร./โทรสาร 0-4271-1510 
ผู้ตอบรับ  นายกเทศมนตรีนครสกลนคร 
(นายโกมุท ฑีฆธนานนท์) 

1. น.ส.สุพัตตรา  จันบัวลา 
2. น.ส.วิลาวรรณ์  ไตรรัตน ์
 

53102101109 
53102101103 

 

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

น.ส.ประกายเพชร  สุธรรม 
 

521737121  

4 พิสูจน์หลักฐานจังหวัดมุกดาหาร 
ถ.แก้วกินรี อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
โทร. / โทรสาร 0-4261-1982 
ผู้ตอบรับ นักวิทยาศาสตร์ (สบ3) หัวหน้าพิสูจน์
หลักฐานจังหวัดมุกดาหาร 
(พ.ต.ท.หญิง อมรรัตน์ บัวศรี) 

1. น.ส.มินตา  ทิมเสน 
2. น.ส.ชัญธิชากาญจน์  เชื้อตาเคน 
 

53102101130 
53102101207 

 

5 บริษัทสหเรือง จ ากัด 
76 ม. 8  บ.ป่าหวาย  ต.บางทรายใหญ ่อ.เมือง   
จ.มุกดาหาร 49000 
โทร. 0-4267-4004-5 โทรสาร 0-4266-0403
ผู้ตอบรับ  รองผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญช ี
(น.ส.อรัมภา ทรงเกียรติศักดิ์) 

1. น.ส.วิรัชดา  สิมพร 
2. นายนัฐพล  อังคะณา 
 

53102101125 
53102101228 
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สรุปแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาเคมี  ชั้นปีที่ 4 (วท.บ.(เคมี) รุ่นที่ 12) ปีการศึกษา  2556 

ระหว่างวันที่  4  พฤศจิกายน  2556  ถึงวันที ่ 30  มกราคม  2557 

สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ล าดับ ที่อยู่ หน่วยงาน / สถานประกอบการ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รหัส โทรศัพท์ 
6 การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7 (อุดรธานี) 

140  ถ.รอบเมือง  ต.หนองบัว  อ.เมือง   
จ.อุดรธาน ี41000   
โทร. 0-4232-3003  โทรสาร  0-4224-4260 
ผู้ตอบรับ ผู้ช่วยผู้อ านวยการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
รักษาราชการแทน  ผอ.ประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 
(นายเฉลิมพร จันฤาไชย) 

1. น.ส.กมล  นุชิต 
2. น.ส.พฤกษาทิพย์  ศรีสร้อย 
 

53102101110 
53102101113 

 

7 ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 (อุดรธานี) 
319 ม. 10 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000  
โทร. 0-4229-2817 โทรสาร 0-4229-2819 
ผู้ตอบรับ  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 
(นางพณา  เจียรวาป)ี 

1. น.ส.รสสุคนธ์  ผาสุก 
2. น.ส.บุษบา  สิมสะกะ 
 

53102101212 
53102101105 

 

8 บริษัทน้ าตาลไทยอุดรธานี  จ ากัด  
118 ม. 10 บ.ค าบง ต.ค าบง อ.บ้านผือ 
จ.อุดรธาน ี41160 
โทร. 0-4291-8692  โทรสาร 0-8126-19864 
ผู้ตอบรับ  ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ 
(นายชาญชัย เทพเสรี) 

1. น.ส.งามนิตย์  โสกประภาศ 
2. น.ส.จันจิรา  ค าวัน 
 

53102101216 
53102101104 

 

9 บริษัทเทพอรุโณทัย  จ ากัด (หนองคาย) 
99 ม. 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.สุพรรณี  ผิวข า 
2. น.ส.นุชจรินทร์  เหลาแหลม 
 

53102101114 
53102101225 

 

10 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 (ขอนแก่น) 
ม. 13 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.ขอนแก่น 40000 
โทร. 0-4323-7539 ต่อ 12 โทรสาร 0-4333-0889 
ผู้ตอบรับ  นักวิทยาศาสตร์ (สบ4)  
กลุ่มงานเชี่ยวชาญฯ รักษาราชการแทน   
รองผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 
(พ.ต.อ.สุรณรงค์ รัตนโกสุมภ์) 

1. นายวิทวัส  เยื่อใย 
2. น.ส.อินทิรา  ต่อนสุรา 
3. น.ส.สาธิญา  ข่วงทิพย ์
 

53102101112 
53102101127 
53102101209 

 

11 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 (ขอนแก่น) 
ถ.หน้าศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  
โทร. 0-4324-0800 โทรสาร 0-4324-0845 
ผู้ตอบรับ  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ 
(นายไพรวัลย์  อินทร์อุดม) 

1. น.ส.เอื้องฟ้า  อุสาพรหม 
2. น.ส.นฤมล  สีพั่ว 
 

53102101206 
53102101221 
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สรุปแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาเคมี  ชั้นปีที่ 4 (วท.บ.(เคมี) รุ่นที่ 12) ปีการศึกษา  2556 

ระหว่างวันที่  4  พฤศจิกายน  2556  ถึงวันที ่ 30  มกราคม  2557 

สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ล าดับ ที่อยู่ หน่วยงาน / สถานประกอบการ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รหัส โทรศัพท์ 
12 ส านักงานสิ่งแวดล้อม ภาคท่ี 10 

283 ถ.กลางเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทร. 0-4324-6772-3 โทรสาร 0-4323-6107 
ผู้ตอบรับ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ 
รักษาราชการแทน ผอ.ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 10 
(นางสิริวรรณา เดชวิถ)ี 

1. นายสมพร  กงนะ   
2. น.ส.หทัยทิพย์  บัวทองดา   
 

53102101227 
53102101222 

 

13 การประปาส่วนภูมิภาค  เขต 6 (ขอนแก่น) 
290  ม. 13  ถ.หลังศูนย์ราชการ ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40000 
โทร. 0-4323-7171 ต่อ 72  
โทรสาร 0-4323-6452 
ผู้ตอบรับ ผอ.การประปาส่วนภูมิภาค เขต 6 
(นายสมเกียรติ ภิริยะกากูล) 

1. น.ส.จิรพร  พ่อเกต ุ
2. น.ส.สุภาธินีย์  รังหอม 
 

53102101205 
53102101213 

 

14 บริษัทสงวนวงษ์อุตสาหกรรม  จ ากัด 
120 ม. 4 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 
โทร. 0-4423-3200-49 โทรสาร 0-4421-2727 
ผู้ตอบรับ  เจ้าหน้าท่ีทรัพยากรบุคคล 
(น.ส.วรรณา  ศรีระอุดม) 

1. น.ส.ธิดารัตน์  นารถชมสา 
2. น.ส.สุภรัตน์  กุลมินท์ 
3. น.ส.พัชรีภรณ์  นาพันธ ์
 

53102101214 
53102101223 
53102101229 

 

15 บริษัทยูนีซัน จ ากัด 
39 ม. 4  ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
24000 
โทร. 0-3856-4900-2  โทรสาร 0-3856-4929 
ผู้ตอบรับ  ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ 
(นายวิภูริต  ลิ่มวงศ)์ 

1. นายพิทักษ์  พิมพการ 
2. นายวุฒินัน  ภาวงค ์
 

53102101226 
53102101224 

 

16 บริษัทเซ้นท์เอ็นไวร์  จ ากัด  
30/29-30  ซ.เสรีไทย 68 ถ.เสรีไทย แขวงมีนบุรี  
เขตมีนบุร ีกรุงเทพฯ 10510 
โทร. 0-2906-3729-31 โทรสาร 0-2906-0728 
ผู้ตอบรับ  กรรมการผู้จัดการ 
(นายประวิทย์ วงศ์สถิตวิทยา) 

1. นายศิริชัย  ทัศนพงศ์ 
2. นายเอก  สาบก 
 

53102101116 
53102101126 

 

17 บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด 
50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 
โทร. 0-2940-6881 โทรสาร 0-2940-6668 
ผู้ตอบรับ  ผู้จัดการส่วนทรัพยากรมนุษย ์
(น.ส.อัญชลี ทองบาง) 

1. นายเจษฎา  อัตติยะ 
2. นายชาญณรงค์  ทาป้ือ 
 

53102101219 
53102101131 
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สรุปแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาเคมี  ชั้นปีที่ 4 (วท.บ.(เคมี) รุ่นที่ 12) ปีการศึกษา  2556 
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สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ล าดับ ที่อยู่ หน่วยงาน / สถานประกอบการ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รหัส โทรศัพท์ 
18 ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 

อาคาร 8  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ กระทรวง
สาธารณสุข 88/7 ม. 4 ซ.บ าราศนราดูร   
ถ.ติวานนท์  ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 
11000 
โทร. 0-2951-0000 ต่อ 99500-3, 99561-2 
โทรสาร 0-2951-1021 และ 0-2951-1023 
ผู้ตอบรับ ผอ.ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
(นางลัดดาวัลย์ โรจนพรรณทิพย์) 

1. น.ส.จินตรา  เทพเมืองคุณ 
2. น.ส.ระพีพร  ธงยศ 
 

53102101128 
53102101218 

 

19 ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 6 (นนทบุรี) 
47/100 ซ.โรงพยาบาลศรีธัญญา ถ.ติวานนท์  
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
โทร. 0-2968-8539 โทรสาร 0-2968-8062 
ผู้ตอบรับ  ผู้อ านวยส่วนส่งเสริมการจัดการ
สิ่งแวดล้อม (นางศุภฤกษ์ ดวงขวัญ) 

1. น.ส.วิภาพร  พลวงศ์ษา 
2. น.ส.อนุสรา  จันทะรังศร ี

53102101101 
53102101102 

 

20 ส านักงานพัฒนาที่ดิน เขต 1 (ปทุมธานี) 
56 ม. 2 ต.ล าผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธาน ี12110 
โทร. 0-2577-3371 โทรสาร 0-2577-5428 
ผู้ตอบรับ ผอ.ส านักงานพัฒนาที่ดิน เขต 1 
(นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง) 

1. น.ส.นิตยา  ค าสงค ์
2. น.ส.สาลินี  ชาล ี
 

53102101115 
53102101122 

 

21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 (สมุทรสงคราม) 
136 ม. 4 ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง  
จ.สมุทรสงคราม 75000 
โทร. 0-3472-0668  โทรสาร 0-3472-0540 
ผู้ตอบรับ  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  
(น.ส.อารีรัตน์ ดีประเสริฐ) 

1. น.ส.ปวีณา  ค าเกษ 
2. น.ส.นุชรินทร์  อุทธิยา 
 

53102101211 
53102101213 

 

 
 
 


