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สรุปแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาเคมี  ชั้นปที่ 4 (วท.บ.(เคม)ี รุนที่ 14) ปการศึกษา  2558 
ระหวางวันที่  1  กันยายน  2558  ถึงวันที ่ 27  พฤศจิกายน  2558 

สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

สรุปแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ 
นักศึกษาสาขาวิชาเคมี  ชั้นปท่ี 4 (วท.บ.(เคมี) รุนท่ี 14) ปการศึกษา  2558 

ระหวางวันท่ี  1  กันยายน  2558  ถึงวันท่ี  27  พฤศจิกายน  2558 
สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

ลําดับ ที่อยู หนวยงาน / สถานประกอบการ นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ รหัส โทรศัพท 
1 พิสูจนหลักฐานจังหวัดสกลนคร 

ศูนยราชการจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร   
47000 โทร./ โทรสาร 0-4271-4911 
ผูตอบรับ นักวิทยาศาสตร (สบ3) หัวหนาพิสูจน
หลักฐานจังหวัดสกลนคร 
(พ.ต.ท.ภราดร  พรหมพันธ) 

1. นายนสิทธากร  สายสะอาด 
(หัวหนากลุม) 
2. นายยุทธพัฒน  นาโสก 
 

55102101118 
 
55102101130 

 

2 การประปาสวนภูมิภาค  สาขาสกลนคร 
1700  ถ.มรรคาลัย  ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง  
จ.สกลนคร  47000 
ผูตอบรับ ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค สาขา
สกลนคร (นายบุญสง  ธิติกาญจนพจนา) 

1. น.ส.ชดาภรณ  พรหมพินิจ  

(หัวหนากลุม) 
2. น.ส.สุรีพร  เชื้อคําฮด  

55102101111 
 
55102101108 
 

 

3 โรงงานน้ําตาลกุมภวาป จํากัด 
73 หมู 11 ถ.โพนทอง ต.กุมภวาป อ.กุมภวาป  
จ.อุดรธานี 41110 โทร. 0-4233-4884 
โทรสาร 0-4233-4888 
ผูตอบรับ Chief Production Officer 
(นายคาโอรุ  นิอิมิ) 

น.ส.จิตรลดา  ทองคํา  55102101124  

4 ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย ที่ 8 (อุดรธานี) 
51 หมู 1  ต.หนองไผ  อ.เมือง  จ.อุดรธานี 41330 
โทร. 0-4220-7364 โทรสาร 0-4220-7369 
ผูตอบรับ นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการ 
(น.ส.ภัทรกานต  ศรีจํานอง) 

1. น.ส.ลดา  ใจชวง (หัวหนากลุม) 
2. นายภูมิสิทธ์ิ  ชัยศิร ิ 
 

 

55102101122 

55102101115 
 

 

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. นายนนธวัฒน  พอเสือ (หัวหนากลุม) 
2. น.ส.วิลัยลักษณ  ยะปญญา  
 

55102101114 

55102101112 
 

 

6 สํานักงานส่ิงแวดลอม ภาคที่ 10 (ขอนแกน) 
283 ถ.กลางเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 
โทร. 0-4324-6773 โทรสาร 0-4323-6107 
ผูตอบรับ ผอ.สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 10 

(นางสิริวรรณา  เดชวิถ)ี 

1. น.ส.พนิดา  ชุมคํา (หัวหนากลุม) 
2. น.ส.ปวีณา  การชาคํา 
 

55102101126 

55102101117 
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สรุปแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาเคมี  ชั้นปที่ 4 (วท.บ.(เคม)ี รุนที่ 14) ปการศึกษา  2558 
ระหวางวันที่  1  กันยายน  2558  ถึงวันที ่ 27  พฤศจิกายน  2558 

สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ลําดับ ที่อยู หนวยงาน / สถานประกอบการ นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ รหัส โทรศัพท 
7 การประปาสวนภูมิภาค เขต 6 (ขอนแกน) 

289  หมู 13 ถ.หลังศูนยราชการ ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.ขอนแกน  40000 
โทร. 0-4323-7258 ตอ 23 
โทรสาร 0-4323-5162 
ผูตอบรับ ผอ.การประปาสวนภูมิภาคเขต 6 
(นางเก้ือกูล  รัตนสุวรรณ) 

1. น.ส.ปยะวรรณ  ใจคง (หัวหนากลุม) 
2. น.ส.อภิญญา  ดวงศร ี

 

55102101109 
55102101123 
 

 

8 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  ผูอํานวยการสวนสงเสริมการจัดการ
ส่ิงแวดลอม 
(นางศุภฤกษ  ดวงขวัญ) 

1. น.ส.มนันยา  ไชยายงค (หัวหนากลุม) 
2. น.ส.ปยะดา  เพิ่มพูล 
 
 

55102101101 

55102101120 
 

 


