
1 

 

สรุปแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาเคมี  ชั้นปที่ 4 (วท.บ.(เคม)ี รุนที่ 13) ปการศึกษา  2557 
ระหวางวันที่  15  ธันวาคม  2557  ถึงวันที ่ 13  มีนาคม  2558 

สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

สรุปแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ 
นักศึกษาสาขาวิชาเคมี  ชั้นปท่ี 4 (วท.บ.(เคมี) รุนท่ี 13) ปการศึกษา  2557 

ระหวางวันท่ี  15  ธันวาคม  2557  ถึงวันท่ี  13  มีนาคม  2558 
สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

ลําดับ ที่อยู หนวยงาน / สถานประกอบการ นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ รหัส หมายเหตุ 
1 พิสูจนหลักฐานจังหวัดสกลนคร 

ศูนยราชการจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร   
47000 โทร./ โทรสาร 0-4271-4911 
ผูตอบรับ นักวิทยาศาสตร (สบ2) หัวหนาพิสูจน
หลักฐานจังหวัดสกลนคร 
(พ.ต.ท.ภราดร พรหมพันธ) 

1. น.ส.รุงราวี  โคตพรม 
2. น.ส.สุดารัตน  คําภูษา 

54102101111 
54102101122 

 

2 ศูนยควบคุมและตรวจสอบบําบัดน้ําเสีย 
เทศบาลนครสกลนคร 
1695 ถ.สุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง  
จ.สกลนคร 47000 
โทร. 0-4271-4671 โทรสาร 0-4271-4672 
ผูตอบรับ  นายกเทศมนตรีนครสกลนคร 
(นายโกมุท ฑีฆธนานนท) 

น.ส.ปนแกว  อัครศรี 53102101120  

3 บริษัทสหเรือง จํากัด 
76 ม. 8  บ.ปาหวาย  ต.บางทรายใหญ อ.เมือง   
จ.มุกดาหาร 49000 
โทร. 0-4266-0401-2 โทรสาร 0-4266-0403
ผูตอบรับ  หัวหนาแผนกบุคคล 
(นายประมวล  โภคสวัสดิ์) 

1. น.ส.พัชราภรณ  ทัศนจันดา 
2. น.ส.ปนัดดา  คําภูษา  

54102101107 
54102101126 

 

4 การประปาสวนภูมิภาค เขต 7 (อุดรธานี) 
140  ถ.รอบเมือง  ต.หนองบัว  อ.เมือง   
จ.อุดรธานี 41000   
โทร. 0-4232-3003  โทรสาร  0-4224-4260 
ฝกงานที่ การประปาสวนภูมิภาค สาขาสกลนคร 
1700 ถ.มรรคาลัย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง 
จ.สกลนคร 47000 
โทรศัพท 0-4273-0465,0-4271-1413 
โทรสาร 0-4273-0464 

1. น.ส.อังคณา  พิมพา 
2. น.ส.ดาริน  นามหม่ัน 
 

54102101108 
54102101124 

 

5 ศูนยพิสูจนหลักฐาน 4 (ขอนแกน) 
323 ม. 16 ถ.กัลปพฤกษ ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.ขอนแกน 40000 
โทร. 0-4320-2070 ตอ 112 โทรสาร 0-4320-2075 
ผูตอบรับ  รองผูบังคับการศูนยพิสูจนหลักฐาน 4 
(พ.ต.อ.บุญชัย  ฤาชัยสา) 

1. น.ส.ปรียานุช  แสนสุริวงค 
2. น.ส.ชไมพร  วัดเขาหลาม 
 

54102101112 
54102101127 
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สรุปแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาเคมี  ชั้นปที่ 4 (วท.บ.(เคม)ี รุนที่ 13) ปการศึกษา  2557 
ระหวางวันที่  15  ธันวาคม  2557  ถึงวันที ่ 13  มีนาคม  2558 

สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ลําดับ ที่อยู หนวยงาน / สถานประกอบการ นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ รหัส หมายเหตุ 
6 สํานักงานส่ิงแวดลอม ภาคที่ 10 (ขอนแกน) 

283 ถ.กลางเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 
โทร. 0-4324-6772-3 โทรสาร 0-4323-6107 
ผูตอบรับ ผอ.สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที ่10 

(นายธวัช  ปทุมพงษ) 

1. น.ส.วีนัส  ปทมาศ 
2. น.ส.ปทมา  ศรีสุธรรม 
 

54102101104 
54102101105 

 

7 การประปาสวนภูมิภาค เขต 6 (ขอนแกน) 
189  ถ.หลังศูนยราชการ ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.ขอนแกน  40000 
โทร. 0-4323-7171 โทรสาร 0-4323-6452 
ผูตอบรับ หัวหนางาน 8 งานควบคุมคุณภาพนํ้า  
(นางเกศสุดา  ยั่งยืน) 

1. น.ส.วนิดา  พลวงคษา 
2. น.ส.พักตรพิมาน  นันศรีบุตร 
 

54102101110 
54102101125 

 

8 งานตรวจวิเคราะหสารปนเปอนในอาหาร 
ฝายสารพิษสารปนเปอนและไดออกซิน 
สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 
อาคาร 8  88/7 ม. 4 ซ.บําราศนราดูร   
ถ.ติวานนท  ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 
11000 
โทร. 0-2951-0000 ตอ 99564 
โทรสาร  0-2951-1023 
ผูตอบรับ นักวิทยาศาสตรการแพทยเชี่ยวชาญดาน
สุขลักษณะการผลิต รักษาราชการแทน  
ผอ.สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
(นายปรีชา  จึงสมานกูล) 

1. น.ส.วรรณี  รถไพร ี
2. น.ส.สกุลรัตน  สาวะโห 
 

54102101118 
54102101120 

 

9 สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 6 (นนทบุรี) 
47/100 ซ.โรงพยาบาลศรีธัญญา ถ.ติวานนท  
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
โทร. 0-2968-8539 โทรสาร 0-2968-8062 
ผูตอบรับ  นักวิชาการส่ิงแวดลอมปฏิบัติการ  
(นายบรรพต  ทองนาค) 

1. น.ส.มลิวัลย  สมพงษ 
2. น.ส.วิภา  กุละนาม 

54102101129 
53102101129 

 

10 บริษัทหองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด 
50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 
โทร. 0-2940-6881 โทรสาร 0-2940-6668 
ผูตอบรับ  ผูจัดการสวนทรัพยากรมนุษย 
(น.ส.อัญชลี ทองบาง) 

1. น.ส.จรรยา  พิชัย 
2. น.ส.สกุลเกษ  โกนากันต 
 

54102101119 
54102101117 

 

11 ศูนยพิสูจนหลักฐาน 7 (นครปฐม) 
ถ.ขวาพระ ต.พระปฐมเจดีย อ.เมือง จ.นครปฐม 
73000 
โทร. 0-3425-1981 โทรสาร 0-3425-8478 
ผูตอบรับ รองผูบังคับการศูนยพิสูจนหลักฐาน 7 
(พ.ต.อ.ชูชาติ  โชคสถาพร) 

1. นายณัฐวุฒิ  ชาดีกรณ 
2. น.ส.กันธิชา  กํ่าเสริฐ 

54102101128 
54102101131 

 

 


