
ล าดับ ชือ่-สกุล นักศึกษา เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ อาจารยท์ี่ปรึกษา
1  นางสาวกญัธิมา     สร้อยสุวรรณ 09-3787-7859 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 (จงัหวัดสุราษฎร์ธาน)ี

ฝ่าย/แผนก ตรวจสอบบัญชี 
เลขที่ 418 หมูท่ี่ 5 ถ.สุราษฎร์-นาสาร ต.ขนุทะเล 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 081-396-2233, 089-648-2555 โทรสาร 077-273-275

ผศ.ภัทรวดี อนิทปันตี   ร่วมกบั        
      อาจารยธ์ารณา กาญจนรจติ

2  นางสาวปิยธิดา    ใจสมุทร 06-2243-4174 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 (จงัหวัดสุราษฎร์ธาน)ี
ฝ่าย/แผนก ตรวจสอบบัญชี 
เลขที่ 418 หมูท่ี่ 5 ถ.สุราษฎร์-นาสาร ต.ขนุทะเล 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 086-278-8008 โทรสาร 077-405-424, 077-404-425

ผศ.ภัทรวดี อนิทปันตี   ร่วมกบั        
      อาจารยธ์ารณา กาญจนรจติ

3  นางสาวจนัทิมา    จตัตามาศ 06-3151-1982 ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 8
ฝ่าย/แผนก ลงบัญชีราชการ การลงคุมงบประมาณ 
เลขที่ 101 หมูท่ี่ 3 ถ.พ่อขนุทะเล ต.มะขามเต้ีย 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 0-7740-5424 โทรสาร

ดร.เนตรนภา รักษายศ

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ถงึเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

ตารางแนบท้ายค าส่ัง
ที่.......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............       

เร่ือง แต่งต้ังอาจารยน์ิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562

สาขาวชิาการบญัชี คณะวทิยาการจัดการ
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ล าดับ ชือ่-สกุล นักศึกษา เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ อาจารยท์ี่ปรึกษา

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ถงึเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

ตารางแนบท้ายค าส่ัง
ที่.......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............       

เร่ือง แต่งต้ังอาจารยน์ิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562

สาขาวชิาการบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

4  นางสาวกมลชนก    ทวีสุวรรณวงศ์ 09-3621-9823 ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 8
ฝ่าย/แผนก ลงบัญชีราชการ การลงคุมงบประมาณ 
เลขที่ 101 หมูท่ี่ 3 ถ.พ่อขนุทะเล ต.มะขามเต้ีย 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 0-7740-5424 โทรสาร

ผศ.ชฎาภรณ์ สุขศรี

5  นางสาวสุภาพร    กรุงแกว้ 08-2273-6024 ส านักงานวรัญญาการบัญชี
ฝ่าย/แผนก พนักงานบัญชี 
เลขที่ 200/16 หมูท่ี่ 5 ถ.เล่ียงเมือง ต.มะขามเต้ีย 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 0-7722-4845 โทรสาร 0-7729-5805

อาจารยม์ณฑา เอมสวัสด์ิ

6  นางสาวดวงกมล    ไม้เรียง 08-7269-3563 ส านักงาน วรัญญาการบัญชี
ฝ่าย/แผนก พนักงานบัญชี 
เลขที่ 200/16 หมูท่ี่ 5 ถ.เล่ียงเมือง ต.มะขามเต้ีย 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 0-7722-4845 โทรสาร 0-7729-5805

อาจารยม์ณฑา เอมสวัสด์ิ
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ล าดับ ชือ่-สกุล นักศึกษา เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ อาจารยท์ี่ปรึกษา

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ถงึเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

ตารางแนบท้ายค าส่ัง
ที่.......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............       

เร่ือง แต่งต้ังอาจารยน์ิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562

สาขาวชิาการบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

7  นางสาวสุกญัญา    ชูสุทน 06-1202-0262 ส านักงานวรัญญาการบัญชี
ฝ่าย/แผนก พนักงานบัญชี 
เลขที่ 200/16 หมูท่ี่ 5 ถ.เล่ียงเมือง ต.มะขามเต้ีย 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 0-7722-4845 โทรสาร 0-7729-5805

อาจารยม์ณฑา เอมสวัสด์ิ

8  นางสาวปนิดา    ชัยฤกษ์ 09-9406-3460 โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต
ฝ่าย/แผนก นักศึกษาฝึกงาน 
เลขที่ 233 หมูท่ี่ 5 ถ.เล่ียงเมือง ต.มะขามเต้ีย 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-278-924, 077-278-904 โทรสาร 0-7727-3499

ผศ.ภัทรวดี อนิทปันตี   ร่วมกบั        
      อาจารยธ์ารณา กาญจนรจติ

9  นางสาวสุภาวดี    สีโสภา 09-3631-3423 โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต
ฝ่าย/แผนก นักศึกษาฝึกงาน 
เลขที่ 233 หมูท่ี่ 5 ถ.เล่ียงเมือง ต.มะขามเต้ีย 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-278-924, 077-278-904 โทรสาร 0-7727-3499

ผศ.ภัทรวดี อนิทปันตี   ร่วมกบั        
      อาจารยธ์ารณา กาญจนรจติ
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ล าดับ ชือ่-สกุล นักศึกษา เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ อาจารยท์ี่ปรึกษา

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ถงึเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

ตารางแนบท้ายค าส่ัง
ที่.......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............       

เร่ือง แต่งต้ังอาจารยน์ิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562

สาขาวชิาการบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

10  นายสายชล    ล าเจยีกทอง 08-1273-8314 บริษัท แอลอาร์ท จ ากดั
ฝ่าย/แผนก service 
เลขที่ 88 อาคารศูนยก์ารค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานี หมูท่ี่ 10 ถ.สุราษฎร์-
 กองบิน ต.วัดประดู่ 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-285-371 โทรสาร

ผศ.ภัทรวดี อนิทปันตี   ร่วมกบั        
      อาจารยธ์ารณา กาญจนรจติ

11  นางสาวกนกกาญจน์    แยม้แกว้ 09-5072-4063 บริษัท พุฒิธรรมการบัญชีและภาษีอากร จ ากดั
ฝ่าย/แผนก พนักงานบัญชี 
เลขที่ 130/253-4 หมูท่ี่ 10 ถ. ต.วัดประดู่ 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 086-686-3838 โทรสาร 077-960-511

ดร.สารภี ชนะทัพ

12  นางสาวปรีดาพร     สูนาหู 09-8035-2688 บริษัท พุฒิธรรมการบัญชีและภาษีอากร จ ากดั
ฝ่าย/แผนก พนักงานบัญชี 
เลขที่ 130/253-4 หมูท่ี่ 10 ถ. ต.วัดประดู่ 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-200-300 โทรสาร 077-200-566

ดร.สารภี ชนะทัพ
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ล าดับ ชือ่-สกุล นักศึกษา เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ อาจารยท์ี่ปรึกษา

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ถงึเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

ตารางแนบท้ายค าส่ัง
ที่.......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............       

เร่ือง แต่งต้ังอาจารยน์ิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562

สาขาวชิาการบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

13  นางสาวนัยนิต     ศรีเมือง 06-4648-6911 ส านักงาน เอสที การบัญชี
ฝ่าย/แผนก พนักงานบัญช,ี บันทึกขอ้มูลภาษีอากร 
เลขที่ 65/25 หมูท่ี่ 3 ถ. ต.วัดประดู่ 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84100
โทรศัพท์ 077-278-924, 077-278-904 โทรสาร 077-278-923, 077-278-901

ดร.สารภี ชนะทัพ

14  นางสาวเพ็ญพร    ชูทอง 06-5446-5193 ส านักงาน เอสที การบัญชี
ฝ่าย/แผนก พนักงานบัญช,ี บันทึกขอ้มูลภาษีอากร 
เลขที่ 65/25 หมูท่ี่ 3 ถ. ต.วัดประดู่ 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 082-231-7209 โทรสาร 077-915-888, 077-915-889

ดร.สารภี ชนะทัพ

15  นางสาววิมลวรรณ    แกว้สว่าง 09-8039-7996 บริษัท วิภารัตน์แอคเคาท์ต้ิง จ ากดั
ฝ่าย/แผนก ผู้ช่วยท าบัญชี 
เลขที่ 123/32 หมูท่ี่ 1 ถ. ต.วัดประดู่ 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 089-158-1154 โทรสาร

อาจารยน์งลักษณ์ ผุดเผือก
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ล าดับ ชือ่-สกุล นักศึกษา เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ อาจารยท์ี่ปรึกษา

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ถงึเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

ตารางแนบท้ายค าส่ัง
ที่.......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............       

เร่ือง แต่งต้ังอาจารยน์ิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562

สาขาวชิาการบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

16  นางสาวสุดารัตน์     ล้ิมประยรู 09-5074-5467 บริษัท วิภารัตน์แอคเคาท์ต้ิง จ ากดั
ฝ่าย/แผนก ผู้ช่วยท าบัญชี 
เลขที่ 123/32 หมูท่ี่ 1 ถ. ต.วัดประดู่ 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 095-275-5298 โทรสาร

อาจารยน์งลักษณ์ ผุดเผือก

17  นางสาวอมรทิพย ์   ใจกลม 09-3656-5205 บริษัท วิภารัตน์แอคเคาท์ต้ิง จ ากดั
ฝ่าย/แผนก ผู้ช่วยท าบัญชี 
เลขที่ 123/32 หมูท่ี่ 1 ถ. ต.วัดประดู่ 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 095-428-3887 โทรสาร 077-430-556, 077-430-033

อาจารยน์งลักษณ์ ผุดเผือก

18  นางสาวศิริรัตน์    เพชรรัตน์ 09-3757-0554 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ดีพี สุราษฎร์การบัญชี
ฝ่าย/แผนก ผู้ช่วยพนักงานบัญชี 
เลขที่ 123/7 หมูท่ี่ 1 ถ. ต.วัดประดู่ 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 0-2373-7477 ต่อ 8 โทรสาร 0-2373-4813

ผศ.พรเพ็ญ สุขหนู
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ล าดับ ชือ่-สกุล นักศึกษา เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ อาจารยท์ี่ปรึกษา

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ถงึเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

ตารางแนบท้ายค าส่ัง
ที่.......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............       

เร่ือง แต่งต้ังอาจารยน์ิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562

สาขาวชิาการบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

19  นางสาวสิรินยา    ยอ่งนุน่ 09-1707-0933 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ดีพี สุราษฎร์การบัญชี
ฝ่าย/แผนก ผู้ช่วยพนักงานบัญชี 
เลขที่ 123/7 หมูท่ี่ 1 ถ. ต.วัดประดู่ 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-935-880 โทรสาร

ผศ.พรเพ็ญ สุขหนู

20  นางสาวเกวลิน    ซ่อมแกว้ 09-3672-8553 ส านักงาน เจ แอนด์ เอม็ การบัญชี
ฝ่าย/แผนก นักบัญชี 
เลขที่ 35/77 หมูท่ี่ 4 ถ. ต.วัดประดู่ 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 061-418-8358 โทรสาร

ผศ.ชฎาภรณ์ สุขศรี

21  นางสาวนิศานาถ    ทองศรี 09-3770-6383 บริษัท ท.ีเค.การบัญชีและกฎหมาย จ ากดั
ฝ่าย/แผนก พนักงานบัญชี 
เลขที่ 193/29 หมูท่ี่ 1 ถ.วัดโพธิ-์บางใหญ่ ต.มะขามเต้ีย 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 08-9147-3307 โทรสาร

ผศ.ภัทรวดี อนิทปันตี   ร่วมกบั        
      อาจารยธ์ารณา กาญจนรจติ
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ล าดับ ชือ่-สกุล นักศึกษา เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ อาจารยท์ี่ปรึกษา

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ถงึเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

ตารางแนบท้ายค าส่ัง
ที่.......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............       

เร่ือง แต่งต้ังอาจารยน์ิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562

สาขาวชิาการบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

22  นายสิทธิกร    หีดแกว้ 09-4804-7752 บริษัท ท.ีเค. การบัญชีและกฎหมาย จ ากดั
ฝ่าย/แผนก พนักงานบัญชี 
เลขที่ 193/29 หมูท่ี่ 1 ถ.วัดโพธิ-์บางใหญ่ ต.มะขามเต้ีย 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 08-9147-3307 โทรสาร

ผศ.ภัทรวดี อนิทปันตี   ร่วมกบั        
      อาจารยธ์ารณา กาญจนรจติ

23  นางสาวอไุรวรรณ    จรบุรี 09-5901-2778 บริษัท ท.ีเค.การบัญชีและกฎหมาย จ ากดั
ฝ่าย/แผนก พนักงานบัญชี 
เลขที่ 35/49 อาคารหมูบ่้านเบญจพล 3 หมูท่ี่ 4 ถ. ต.วัดประดู่ 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 063-965-2544 โทรสาร

ผศ.ภัทรวดี อนิทปันตี   ร่วมกบั        
      อาจารยธ์ารณา กาญจนรจติ

24  นางสาวจารุวรรณ    เยาด า 09-3686-3449 บริษัท สสุภาการบัญชี จ ากดั
ฝ่าย/แผนก ผู้ช่วยพนักงานบัญชี 
เลขที่ 78/28 ซอยพ่อขนุทะเล 4 หมูท่ี่ 2 ถ. ต.มะขามเต้ีย 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 0-7728-5371 โทรสาร 077-915-888, 077-915-889

ผศ.ภัทรวดี อนิทปันตี   ร่วมกบั        
      อาจารยธ์ารณา กาญจนรจติ
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ล าดับ ชือ่-สกุล นักศึกษา เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ อาจารยท์ี่ปรึกษา

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ถงึเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

ตารางแนบท้ายค าส่ัง
ที่.......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............       

เร่ือง แต่งต้ังอาจารยน์ิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562

สาขาวชิาการบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

25  นางสาวรัชติกร     ยศเมฆ 09-3604-4097 บริษัท สสุภาการบัญชี จ ากดั
ฝ่าย/แผนก ผู้ช่วยพนักงานบัญชี 
เลขที่ 78/28 ซอยพ่อขนุทะเล 4 หมูท่ี่ 2 ถ. ต.มะขามเต้ีย 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 0-7728-5371 โทรสาร 077-915-888, 077-915-889

ผศ.ภัทรวดี อนิทปันตี   ร่วมกบั        
      อาจารยธ์ารณา กาญจนรจติ

26  นางสาวมนถชิา    อนุกลู 08-2270-1355 บริษัท สสุภาการบัญชี จ ากดั
ฝ่าย/แผนก พนักงานบัญชี 
เลขที่ 72/28 หมูท่ี่ 2 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเต้ีย 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 089-158-1154 โทรสาร

ผศ.ภัทรวดี อนิทปันตี   ร่วมกบั        
      อาจารยธ์ารณา กาญจนรจติ

27  นางสาวอรยา    จติรา 08-3690-6344 บริษัท สสุภาการบัญชี จ ากดั
ฝ่าย/แผนก พนักงานบัญชี 
เลขที่ 72/28 หมูท่ี่ 2 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเต้ีย 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 093-574-1581 โทรสาร 077-203-060, 077-225-304

ผศ.ภัทรวดี อนิทปันตี   ร่วมกบั        
      อาจารยธ์ารณา กาญจนรจติ
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ล าดับ ชือ่-สกุล นักศึกษา เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ อาจารยท์ี่ปรึกษา

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ถงึเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

ตารางแนบท้ายค าส่ัง
ที่.......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............       

เร่ือง แต่งต้ังอาจารยน์ิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562

สาขาวชิาการบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

28  นายปุญญพัฒน์    โลติกร 08-6944-1522 บริษัท สสุภาการบัญชี จ ากดั
ฝ่าย/แผนก พนักงานบัญชี 
เลขที่ 72/28 หมูท่ี่ 2 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเต้ีย 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 086-686-3838 โทรสาร 077-960-511

ผศ.ภัทรวดี อนิทปันตี   ร่วมกบั        
      อาจารยธ์ารณา กาญจนรจติ

29  นางสาวรัชนี    ปลอดภัย 09-1880-1239 ส านักงานมาริสาการบัญชีและคอมพิวเตอร์
ฝ่าย/แผนก นักศึกษาฝึกงาน 
เลขที่ 53/194 หมูท่ี่ 2 ซอยศรีวิชัย 45 ถ. ต.มะขามเต้ีย 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 08-9158-1154 โทรสาร 0-7720-6479

อาจารยน์งลักษณ์ ผุดเผือก

30  นางสาวอรวรรณ    เกตแกว้ 09-2287-4326 ส านักงานมาริสาการบัญชีและคอมพิวเตอร์
ฝ่าย/แผนก นักศึกษาฝึกงาน 
เลขที่ 53/194 หมูท่ี่ 2 ซอยศรีวิชัย 45 ถ. ต.มะขามเต้ีย 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 08-9158-1154 โทรสาร 0-7720-6477

อาจารยน์งลักษณ์ ผุดเผือก
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ล าดับ ชือ่-สกุล นักศึกษา เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ อาจารยท์ี่ปรึกษา

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ถงึเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

ตารางแนบท้ายค าส่ัง
ที่.......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............       

เร่ือง แต่งต้ังอาจารยน์ิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562

สาขาวชิาการบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

31  นางสาวรัชณีพร    นกนวล 09-0172-7753 ส านักงานบัญชี พีแอนด์พี แอคเคาท์ต้ิง
ฝ่าย/แผนก พนักงานบัญชี 
เลขที่ 53/216 หมูท่ี่ 2 ถ.ศรีวิชัย ซอยศรีวิชัย 45 ต.มะขามเต้ีย 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 0-7728-3895, 08-1719-2212 โทรสาร 077-203-060 ต่อ 61 , 
077-225-304

อาจารยน์งลักษณ์ ผุดเผือก

32  นายเดชณรงค์ชัย    จนัทร์ล าภู 06-1770-9570 ส านักงานบัญชี พีแอนด์พี แอคเคาท์ต้ิง
ฝ่าย/แผนก พนักงานบัญชี 
เลขที่ 53/216 หมูท่ี่ 2 ถ.ศรีวิชัย ซอยศรีวิชัย 45 ต.มะขามเต้ีย 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 0-7728-3895 โทรสาร

อาจารยน์งลักษณ์ ผุดเผือก

33  นางสาวทิพยเ์กสร    คามบุตร 06-1176-4643 ส านักงาน เมธิยา การบัญชี
ฝ่าย/แผนก บัญชี 
เลขที่ 191/53 หมูท่ี่ 1 ถ.วัดโพธิ-์บางใหญ่ ต.มะขามเต้ีย 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์  โทรสาร

ผศ.ภัทรวดี อนิทปันตี   ร่วมกบั        
      อาจารยธ์ารณา กาญจนรจติ
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ล าดับ ชือ่-สกุล นักศึกษา เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ อาจารยท์ี่ปรึกษา

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ถงึเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

ตารางแนบท้ายค าส่ัง
ที่.......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............       

เร่ือง แต่งต้ังอาจารยน์ิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562

สาขาวชิาการบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

34  นางสาวมุกดา    ติยาภักด์ิ 08-7521-2862 ส านักงาน เมธิยา การบัญชี
ฝ่าย/แผนก บัญชี 
เลขที่ 191/53 หมูท่ี่ 1 ถ.วัดโพธิ-์บางใหญ่ ต.มะขามเต้ีย 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 090-4147226, 089-872-0738 โทรสาร

ผศ.ภัทรวดี อนิทปันตี   ร่วมกบั        
      อาจารยธ์ารณา กาญจนรจติ

35  นางสาวขนิษฐา    จนัทร์สุขศรี 06-1347-5273 บจก. ส านักงานบัญชี ลีดี กรุ๊ป
ฝ่าย/แผนก ผู้ช่วยพนักงานบัญชี 
เลขที่ 187/18 หมูท่ี่ 1 ถ.วัดโพธิ-์บางใหญ่ ต.มะขามเต้ีย 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-922-005 โทรสาร

ผศ.ชฎาภรณ์ สุขศรี

36  นางสาวชนากานต์    ภาวศุทธินนท์ 09-4806-6951 บจก. ส านักงานบัญชี ลีดี กรุ๊ป
ฝ่าย/แผนก ผู้ช่วยพนักงานบัญชี 
เลขที่ 187/18 หมูท่ี่ 1 ถ.วัดโพธิ-์บางใหญ่ ต.มะขามเต้ีย 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-285-371 โทรสาร

ผศ.ชฎาภรณ์ สุขศรี
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ล าดับ ชือ่-สกุล นักศึกษา เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ อาจารยท์ี่ปรึกษา

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ถงึเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

ตารางแนบท้ายค าส่ัง
ที่.......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............       

เร่ือง แต่งต้ังอาจารยน์ิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562

สาขาวชิาการบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

37  นางสาววรรณา    หลีเอบ 06-1205-4349 ส านักงานนิตยาการบัญชี
ฝ่าย/แผนก พนักงานบัญชี 
เลขที่ 193/38 หมูท่ี่ 1 ถ.วัดโพธิ-์บางใหญ่ ต.มะขามเตีย 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-203-315 โทรสาร 077-603-699

ผศ.ภัทรวดี อนิทปันตี   ร่วมกบั        
      อาจารยธ์ารณา กาญจนรจติ

38  นางสาวสุภาวรรณ    หลาบค า 09-3612-7932 ส านักงานนิตยาการบัญชี
ฝ่าย/แผนก พนักงานบัญชี 
เลขที่ 193/38 หมูท่ี่ 1 ถ.วัดโพธิ-์บางใหญ่ ต.มะขามเต้ีย 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-956-293 โทรสาร

ผศ.ภัทรวดี อนิทปันตี   ร่วมกบั        
      อาจารยธ์ารณา กาญจนรจติ

39  นางสาวสุพรรษา    ชัยพรหม 09-5256-3107 บริษัท ซีพีทีเอ การบัญชี จ ากดั
ฝ่าย/แผนก งานบัญชี 
เลขที่ 250/64 หมูท่ี่ 1 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเต้ีย 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-935-830 โทรสาร

ผศ.พรเพ็ญ สุขหนู
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ล าดับ ชือ่-สกุล นักศึกษา เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ อาจารยท์ี่ปรึกษา

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ถงึเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

ตารางแนบท้ายค าส่ัง
ที่.......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............       

เร่ือง แต่งต้ังอาจารยน์ิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562

สาขาวชิาการบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

40  นายเพชร     อั้นเต้ง บริษัท ซีพีทีเอ การบัญชี จ ากดั
ฝ่าย/แผนก  
เลขที่ 250/64 หมูท่ี่ 1 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเต้ีย 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 081-396-2233, 089-648-2555 โทรสาร 077-273-275

ผศ.พรเพ็ญ สุขหนู

41  นายวรพงษ์    พลยอด 09-8046-0259 บริษัท รัชกจิการบัญชี จ ากดั
ฝ่าย/แผนก ผู้ช่วยพนักงานบัญชี 
เลขที่ 9/87-88 หมูท่ี่ 5 ถ.วิภาวดี ซอยวิภาวดี 3 ต.มะขามเต้ีย 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 0-7793-5880 โทรสาร

ผศ.ชฎาภรณ์ สุขศรี

42  นายภานุวัฒน์    รัตนสุภา 08-8762-1858 บริษัท รัชกจิการบัญชี จ ากดั
ฝ่าย/แผนก ผู้ช่วยพนักงานบัญชี 
เลขที่ 9/87-88 หมูท่ี่ 5 ถ.วิภาวดี ซอยวิภาวดี 3 ต.มะขามเต้ีย 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-935-880 โทรสาร

ผศ.ชฎาภรณ์ สุขศรี
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ล าดับ ชือ่-สกุล นักศึกษา เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ อาจารยท์ี่ปรึกษา

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ถงึเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

ตารางแนบท้ายค าส่ัง
ที่.......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............       

เร่ือง แต่งต้ังอาจารยน์ิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562

สาขาวชิาการบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

43  นางสาวกาญจนาภรณ์    ศรีสังข์ 08-2426-9419 บริษัท เอส วาย บี ตรวจสอบบัญชี จ ากดั
ฝ่าย/แผนก ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี 
เลขที่ 148/25 หมูท่ี่ 4 ถ.ดอนนก 28 ต.มะขามเต้ีย 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 0-7721-8610 โทรสาร 0-7721-8610

อาจารยม์ณฑา เอมสวัสด์ิ

44  นางสาวรัตนาภรณ์    ตุลาธร 09-5012-4573 บริษัท เอส วาย บี ตรวจสอบบัญชี จ ากดั
ฝ่าย/แผนก ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี 
เลขที่ 148/25 หมูท่ี่ 4 ถ.ดอนนก 28 ต.มะขามเต้ีย 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 0-7721-8610 โทรสาร 0-7721-8610

อาจารยม์ณฑา เอมสวัสด์ิ

45  นางสาวภาวดี    ฝ้ันไฝ 09-3668-9052 ส านักงานบัญชีพยอมและเพื่อน
ฝ่าย/แผนก ผู้ช่วยพนักงานบัญช,ี ผู้ช่วยพนักงานภาษี 
เลขที่ 149/32 หมูท่ี่ 6 ถ.ดอนนก ต.มะขามเต้ีย 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 081-326-4038 โทรสาร 074-894-817

อาจารยม์ณฑา เอมสวัสด์ิ
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ล าดับ ชือ่-สกุล นักศึกษา เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ อาจารยท์ี่ปรึกษา

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ถงึเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

ตารางแนบท้ายค าส่ัง
ที่.......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............       

เร่ือง แต่งต้ังอาจารยน์ิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562

สาขาวชิาการบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

46  นางสาวภาวิณี    มูลปลา 09-0154-4156 ส านักงานบัญชีพยอมและเพื่อน
ฝ่าย/แผนก ผู้ช่วยพนักงานบัญช,ี ผู้ช่วยพนักงานภาษี 
เลขที่ 149/32 หมูท่ี่ 6 ถ.ดอนนก ต.มะขามเต้ีย 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 081-326-4038 โทรสาร

อาจารยม์ณฑา เอมสวัสด์ิ

47  นางสาวดรัลพร    เกดิแกว้ 09-0172-7675 บริษัท 981 ออดิต จ ากดั
ฝ่าย/แผนก ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 
เลขที่ 259/53 หมูท่ี่ 4 ถ.ลูกเสือ ต.มะขามเต้ีย 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 09-5275-8981 โทรสาร 0-7760-3515

ดร.เนตรนภา รักษายศ

48  นางสาวเกวลิน    สบเหมาะ 09-0226-4802 บริษัท 981 ออดิต จ ากดั
ฝ่าย/แผนก ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 
เลขที่ 259/53 หมูท่ี่ 4 ถ.ลูกเสือ ต.มะขามเต้ีย 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 09-5275-8981 โทรสาร 0-7760-3515

ดร.เนตรนภา รักษายศ
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ล าดับ ชือ่-สกุล นักศึกษา เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ อาจารยท์ี่ปรึกษา

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ถงึเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

ตารางแนบท้ายค าส่ัง
ที่.......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............       

เร่ือง แต่งต้ังอาจารยน์ิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562

สาขาวชิาการบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

49  นางสาวณัฐริกา    พูลชนะ 06-1252-2197 ส านักงาน สมประวัติ สุทธิจ านงค์ ทนายความและการบัญชี
ฝ่าย/แผนก นักศึกษาฝึกงาน (ฝ่ายบัญช,ี ฝ่ายสอบบัญช)ี 
เลขที่ 223/151 หมูท่ี่ 4 ถ.โฉลกรัฐ ต.มะขามเต้ีย 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 091-669-2456 โทรสาร

ผศ.ภัทรวดี อนิทปันตี   ร่วมกบั        
      อาจารยธ์ารณา กาญจนรจติ

50  นางสาวพรสวรรค์     สุ่มประสงค์ 08-3656-5355 ส านักงาน สมประวัติ สุทธิจ านงค์ ทนายความและการบัญชี
ฝ่าย/แผนก นักศึกษาฝึกงาน (ฝ่ายบัญช,ี ฝ่ายสอบบัญช)ี 
เลขที่ 223/151 หมูท่ี่ 4 ถ.โฉลกรัฐ ต.มะขามเต้ีย 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 075-817-270 ต่อ 203 โทรสาร 075-817-273

ผศ.ภัทรวดี อนิทปันตี   ร่วมกบั        
      อาจารยธ์ารณา กาญจนรจติ

51  นายธนะ    เขยีวรอดไพร 08-8753-0608 ส านักงาน สมประวัติ สุทธิจ านงค์ ทนายความและการบัญชี
ฝ่าย/แผนก นักศึกษาฝึกงาน (ฝ่ายบัญช,ี ฝ่ายสอบบัญช)ี 
เลขที่ 223/151 หมูท่ี่ 4 ถ.โฉลกรัฐ ต.มะขามเต้ีย 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์  โทรสาร

ผศ.ภัทรวดี อนิทปันตี   ร่วมกบั        
      อาจารยธ์ารณา กาญจนรจติ
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ล าดับ ชือ่-สกุล นักศึกษา เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ อาจารยท์ี่ปรึกษา

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ถงึเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

ตารางแนบท้ายค าส่ัง
ที่.......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............       

เร่ือง แต่งต้ังอาจารยน์ิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562

สาขาวชิาการบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

52  นางสาวบุษรา    สกลุอดุมพงค์ 08-4256-0358 ส านักงาน สมประวัติ สุทธิจ านงค์ ทนายความและการบัญชี
ฝ่าย/แผนก นักศึกษาฝึกงาน (ฝ่ายบัญช,ี ฝ่ายสอบบัญช)ี 
เลขที่ 223/151 หมูท่ี่ 4 ถ.โฉลกรัฐ ต.มะขามเต้ีย 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 097-996-6324 โทรสาร 075-312-006

ผศ.ภัทรวดี อนิทปันตี   ร่วมกบั        
      อาจารยธ์ารณา กาญจนรจติ

53  นางสาวชนาภา    มหาทรัพย์ 09-8692-2636 ส านักงาน สมประวัติ สุทธิจ านงค์ ทนายความและการบัญชี
ฝ่าย/แผนก นักศึกษาฝึกงาน (ฝ่ายบัญช,ี ฝ่ายสอบบัญช)ี 
เลขที่ 223/151 หมูท่ี่ 4 ถ.โฉลกรัฐ ต.มะขามเต้ีย 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 097-996-6324 โทรสาร 075-312-006

ผศ.ภัทรวดี อนิทปันตี   ร่วมกบั      
อาจารยธ์ารณา กาญจนรจติ

54  นางสาวกรรภิรมย ์   คารว์ 06-1046-3751 ส านักงานสอบบัญชี อมรรัตน์และเพื่อน
ฝ่าย/แผนก นักบัญชี 
เลขที่ 241 หมูท่ี่  ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 090-414-7226, 089-872-0738 โทรสาร

ผศ.ชฎาภรณ์ สุขศรี
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ล าดับ ชือ่-สกุล นักศึกษา เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ อาจารยท์ี่ปรึกษา

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ถงึเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

ตารางแนบท้ายค าส่ัง
ที่.......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............       

เร่ือง แต่งต้ังอาจารยน์ิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562

สาขาวชิาการบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

55  นางสาววิรวรรณ    แต่งนวล 08-3393-5224 ส านักงานสอบบัญชี อมรรัตน์และเพื่อน
ฝ่าย/แผนก นักบัญชี 
เลขที่ 241 หมูท่ี่  ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-222-979 โทรสาร

ผศ.ชฎาภรณ์ สุขศรี

56  นางสาวพรธิดารัตน์    ทิพยก์องลาด 09-3778-9304 บจก. ศูนยร์วมบัญชี
ฝ่าย/แผนก พนักงานบัญชี 
เลขที่ 400/4-5 หมูท่ี่  ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 095-275-5298 โทรสาร

ผศ.ภัทรวดี อนิทปันตี   ร่วมกบั        
      อาจารยธ์ารณา กาญจนรจติ

57  นางสาวรุ้งลาวัลย ์   พรหมรักษา 06-3076-6516 บจก. ศูนยร์วมบัญชี
ฝ่าย/แผนก พนักงานบัญชี 
เลขที่ 400/4-5 หมูท่ี่  ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 061-423-4448 โทรสาร 075-667-998, 075-667-999

ผศ.ภัทรวดี อนิทปันตี   ร่วมกบั        
      อาจารยธ์ารณา กาญจนรจติ
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ล าดับ ชือ่-สกุล นักศึกษา เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ อาจารยท์ี่ปรึกษา

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ถงึเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

ตารางแนบท้ายค าส่ัง
ที่.......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............       

เร่ือง แต่งต้ังอาจารยน์ิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562

สาขาวชิาการบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

58  นางสาววจ ี   เรืองวงค์ 09-3636-1323 บจก. ศูนยร์วมการบัญชี
ฝ่าย/แผนก พนักงานบัญชี 
เลขที่ 400/4-5 หมูท่ี่  ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-223-314 โทรสาร

ผศ.ภัทรวดี อนิทปันตี   ร่วมกบั        
      อาจารยธ์ารณา กาญจนรจติ

59  นางสาวเกวลี    จนิาสุย 08-4851-2946 บจก. ศูนยร์วมการบัญชี
ฝ่าย/แผนก พนักงานบัญชี 
เลขที่ 400/4-5 หมูท่ี่  ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 061-423-4448 โทรสาร 075-667-998, 075-667-999

ผศ.ภัทรวดี อนิทปันตี   ร่วมกบั        
      อาจารยธ์ารณา กาญจนรจติ

60  นางสาวสุกญัญา    นวลทอง 06-1250-3724 บจก. ศูนยร์วมการบัญชี 
ฝ่าย/แผนก พนักงานบัญชี 
เลขที่ 400/4-5 หมูท่ี่  ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 095-275-8981 โทรสาร 077-603-515

ผศ.ภัทรวดี อนิทปันตี   ร่วมกบั        
      อาจารยธ์ารณา กาญจนรจติ
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ล าดับ ชือ่-สกุล นักศึกษา เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ อาจารยท์ี่ปรึกษา

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ถงึเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

ตารางแนบท้ายค าส่ัง
ที่.......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............       

เร่ือง แต่งต้ังอาจารยน์ิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562

สาขาวชิาการบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

61  นางสาวทิพยม์าศ    รักบ ารุง 09-5312-6003 บจก. ศูนยร์วมการบัญชี
ฝ่าย/แผนก พนักงานบัญชี 
เลขที่ 400/4-5 หมูท่ี่  ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 090-4147226, 089-872-0738 โทรสาร

ผศ.ภัทรวดี อนิทปันตี   ร่วมกบั        
      อาจารยธ์ารณา กาญจนรจติ

62  นางสาวอณิษฐา    ผลศัพย์ 06-1914-0542 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั พิมลพรรณการบัญชี
ฝ่าย/แผนก พนักงานบัญชี 
เลขที่ 18/25 ซอยหมูบ่้านมุขธานี หมูท่ี่  ถ.ราษฎร์บ ารุง ต.ตลาด 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-287-053 โทรสาร

ผศ.ภัทรวดี อนิทปันตี   ร่วมกบั        
      อาจารยธ์ารณา กาญจนรจติ

63  นายณัฐพล    จนัทร์แจม่ใส 06-3059-1220 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั พิมลพรรณการบัญชี
ฝ่าย/แผนก พนักงานบัญชี 
เลขที่ 18/25 ซอยหมูบ่้านมุขธานี หมูท่ี่  ถ.ราษฎร์บ ารุง ต.ตลาด 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 081-895-2166 โทรสาร 077-281-568

ผศ.ภัทรวดี อนิทปันตี   ร่วมกบั        
      อาจารยธ์ารณา กาญจนรจติ
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ล าดับ ชือ่-สกุล นักศึกษา เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ อาจารยท์ี่ปรึกษา

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ถงึเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

ตารางแนบท้ายค าส่ัง
ที่.......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............       

เร่ือง แต่งต้ังอาจารยน์ิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562

สาขาวชิาการบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

64  นางสาวบุษกร    โยธาศิริ 09-2320-8053 บริษัท บังอรและเพื่อน สอบบัญชี จ ากดั
ฝ่าย/แผนก ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 
เลขที่ 18/9 หมูท่ี่  ถ.ราษฎร์บ ารุง ต.ตลาด 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-285-371 โทรสาร

อาจารยม์ณฑา เอมสวัสด์ิ

65  นางสาวกงัสดาล    บัวนุช 09-2851-3883 บริษัท บังอรและเพื่อน สอบบัญชี จ ากดั
ฝ่าย/แผนก ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 
เลขที่ 18/9 หมูท่ี่  ถ.ราษฎร์บ ารุง ต.ตลาด 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-283-895 โทรสาร

อาจารยม์ณฑา เอมสวัสด์ิ

66  นางสาวรัชนีวรรณ    อนิทช่วย 06-3078-4640 บริษัท บังอรและเพื่อน สอบบัญชี จ ากดั
ฝ่าย/แผนก ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 
เลขที่ 18/9 หมูท่ี่  ถ.ราษฎร์บ ารุง ต.ตลาด 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-222-979 โทรสาร

อาจารยม์ณฑา เอมสวัสด์ิ
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ล าดับ ชือ่-สกุล นักศึกษา เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ อาจารยท์ี่ปรึกษา

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ถงึเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

ตารางแนบท้ายค าส่ัง
ที่.......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............       

เร่ือง แต่งต้ังอาจารยน์ิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562

สาขาวชิาการบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

67  นางสาวพัชราภรณ์    เพ็ญพน 09-4805-7603 บริษัท วรกจิการบัญชี จ ากดั
ฝ่าย/แผนก ผู้ช่วยผู้ท าบัญชี 
เลขที่ 7/29 หมูท่ี่  ถ.ราษฎร์บ ารุง ต.ตลาด 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-287-053 โทรสาร

ผศ.ชฎาภรณ์ สุขศรี

68  นางสาวหฤทัย    มากมี 06-1134-9406 บริษัท วรกจิการบัญชี จ ากดั
ฝ่าย/แผนก ผู้ช่วยผู้ท าบัญชี 
เลขที่ 7/29 หมูท่ี่  ถ.ราษฎร์บ ารุง ต.ตลาด 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-287-053 โทรสาร

ผศ.ชฎาภรณ์ สุขศรี

69  นางสาวพรรณวดี    ขมักการ 06-2082-442 ส านักงานผู้สอบบัญชีภาษีอากรกจิจา เพชรพงศ์พันธุ์
ฝ่าย/แผนก บัญชี 
เลขที่ 20/54 หมูท่ี่  ถ.ราษฎร์บ ารุง ต.ตลาด 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 0-7720-6211, 08-9726-7034 โทรสาร

ผศ.ชฎาภรณ์ สุขศรี
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ล าดับ ชือ่-สกุล นักศึกษา เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ อาจารยท์ี่ปรึกษา

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ถงึเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

ตารางแนบท้ายค าส่ัง
ที่.......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............       

เร่ือง แต่งต้ังอาจารยน์ิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562

สาขาวชิาการบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

70  นางสาวภัณฑิภัส    หนูอน้ 08-0527-9499 ส านักงานผู้สอบบัญชีภาษีอากรกจิจา เพชรพงศ์พันธุ์
ฝ่าย/แผนก บัญชี 
เลขที่ 20/54 หมูท่ี่  ถ.ราษฎร์บ ารุง ต.ตลาด 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 0-7720-6211, 08-9726-7034 โทรสาร 074-894-817

ผศ.ชฎาภรณ์ สุขศรี

71  นางสาวเสาวลีย ์   สายนุย้ 09-7054-5827 บริษัท สุราษฎร์ผาทอง จ ากดั
ฝ่าย/แผนก ผู้ช่วยพนักงานบัญชี 
เลขที่ 9/4 ก หมูท่ี่  ถ.ราษฎร์อทุิศ ต.ตลาด 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 075-817-270 ต่อ 203 โทรสาร 075-817-273

ดร.เนตรนภา รักษายศ

72  นางสาวแกว้ชนิตา    ผุดผาด 09-8010-8551 บริษัท สุราษฎร์ผาทอง จ ากดั
ฝ่าย/แผนก ผู้ช่วยพนักงานบัญชี 
เลขที่ 9/4  หมูท่ี่  ถ.ราษฎร์อทุิศ ต.ตลาด 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 081-895-2166 โทรสาร 077-281-568

ดร.เนตรนภา รักษายศ
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ล าดับ ชือ่-สกุล นักศึกษา เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ อาจารยท์ี่ปรึกษา

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ถงึเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

ตารางแนบท้ายค าส่ัง
ที่.......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............       

เร่ือง แต่งต้ังอาจารยน์ิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562

สาขาวชิาการบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

73  นางสาวจติติพร    สิทธิชัย 09-9201-8188 อดุมการบัญชี
ฝ่าย/แผนก พนักงานบัญชี 
เลขที่ 20/39 หมูท่ี่  ถ.ราษฎร์อทุิศ ต.ตลาด 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-285-371 โทรสาร

อาจารยม์ณฑา เอมสวัสด์ิ

74  นางสาวสาวิตรี    บัวปล้ืม 06-1197-0934 อดุมการบัญชี
ฝ่าย/แผนก พนักงานบัญชี 
เลขที่ 20/39 หมูท่ี่  ถ.ราษฎร์อทุิศ ต.ตลาด 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 0-7728-3800,0-7728-7855 โทรสาร

อาจารยม์ณฑา เอมสวัสด์ิ

75  นางสาวเกวลิน    พรหมสุภากลุ 08-2805-0348 บริษัท พ.ีซี. สยามปิโตรเลียมแอนด์เทอร์มินอล จ ากดั
ฝ่าย/แผนก นักศึกษาสหกจิศึกษา แผนกบัญชี 
เลขที่ 91/1 อาคารพ.ีซี.ทาวเวอร์ หมูท่ี่ 1 ถ.กาญจนวิถ ีต.บางกุ้ง 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 098-083-0996 โทรสาร

ผศ.พรเพ็ญ สุขหนู
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ล าดับ ชือ่-สกุล นักศึกษา เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ อาจารยท์ี่ปรึกษา

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ถงึเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

ตารางแนบท้ายค าส่ัง
ที่.......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............       

เร่ือง แต่งต้ังอาจารยน์ิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562

สาขาวชิาการบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

76  นางสาวอจัฉรากานต์     พยฆัมาศ 08-6476-3768 บริษัท พ.ีซี.ปาล์ม (2550) จ ากดั
ฝ่าย/แผนก นักศึกษาสหกจิศึกษา แผนกบัญชี 
เลขที่ 91/1 อาคารพ.ีซี. ทาวเวอร์ หมูท่ี่ 1 ถ.กาญจนวิถ ีต.บางกุ้ง 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 088-754-0966 โทรสาร

ผศ.พรเพ็ญ สุขหนู

77  นางสาวศิรินันท์    พาราฤกษ์ 09-5579-9205 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
ฝ่าย/แผนก นักศึกษาฝึกงานสหกจิศึกษา 
เลขที่ 298 หมูท่ี่  ถ.ธราธิบดี ต.ท่าขา้ม 
อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ 0-7791-6500 โทรสาร 0-7731-1844

อาจารยน์งลักษณ์ ผุดเผือก

78  นางสาวจนัทร์ทิรา    เดชบ ารุง โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
ฝ่าย/แผนก นักศึกษาฝึกงานสหกจิศึกษา 
เลขที่ 298 หมูท่ี่  ถ.ธราธิบดี ต.ท่าขา้ม 
อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ 0-7791-6500 โทรสาร 0-7731-1844

อาจารยน์งลักษณ์ ผุดเผือก
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ล าดับ ชือ่-สกุล นักศึกษา เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ อาจารยท์ี่ปรึกษา

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ถงึเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

ตารางแนบท้ายค าส่ัง
ที่.......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............       

เร่ือง แต่งต้ังอาจารยน์ิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562

สาขาวชิาการบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

79  นางสาวจริาพร     สุทธิ์เผือก 09-3794-0042 บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จ ากดั
ฝ่าย/แผนก บัญชีการเงิน 
เลขที่ 139 หมูท่ี่ 5 ถ. ต.ท่าโรงช้าง 
อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ 0-7725-4077 โทรสาร 0-7725-4080

อาจารยน์งลักษณ์ ผุดเผือก

80  นางสาวมสฤณา    อกัษรกลาง 08-3105-3093 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เฉลิมการกอ่สร้าง
ฝ่าย/แผนก แผนกบัญชี 
เลขที่ 25/3 หมูท่ี่ 3 ถ.สุราษฎร์-ชุมพร ต.พุนพิน 
อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ 08-2298-4336 โทรสาร

อาจารยม์ณฑา เอมสวัสด์ิ

81  นางสาววิรัชยา    คงวารี 09-9523-2358 ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
ฝ่าย/แผนก บัญชี 
เลขที่ 73 หมูท่ี่ 3 ถ.สุราษฎร์-ชุมพร ต.หัวเตย 
อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ 076-362-300 โทรสาร 076-362-319

อาจารยน์งลักษณ์ ผุดเผือก
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ล าดับ ชือ่-สกุล นักศึกษา เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ อาจารยท์ี่ปรึกษา

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ถงึเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

ตารางแนบท้ายค าส่ัง
ที่.......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............       

เร่ือง แต่งต้ังอาจารยน์ิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562

สาขาวชิาการบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

82  นางสาววรรณิสา    แผลงฤทธิ์เดช 06-2840-9085 บริษัท ธนาปาล์ม โปรดักส์
ฝ่าย/แผนก ท าบัญชี 
เลขที่ 50/1 หมูท่ี่ 7 ถ. ต.เสวียด 
อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
โทรศัพท์ 0-7727-0999 โทรสาร 02-735-6335

อาจารยน์งลักษณ์ ผุดเผือก

83 นางสาวบุษยพรรณ จนัทร์โชค 09-6951-5244 บริษัท ธนาปาล์ม โปรดักส์
ฝ่าย/แผนก ท าบัญชี 
เลขที่ 50/1 หมูท่ี่ 7 ถ. ต.เสวียด 
อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
โทรศัพท์ 0-7727-0999 โทรสาร

84  นางสาวกวีณา    ชูนาวา 06-5065-1652 บริษัท ไทยทาโลว์แอนด์ออยล์ จ ากดั
ฝ่าย/แผนก พนักงานบัญชี 
เลขที่ 30 หมูท่ี่ 4 ถ. ต.ไทรขงึ 
อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-285-371 โทรสาร

ดร.เนตรนภา รักษายศ
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ล าดับ ชือ่-สกุล นักศึกษา เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ อาจารยท์ี่ปรึกษา

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ถงึเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

ตารางแนบท้ายค าส่ัง
ที่.......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............       

เร่ือง แต่งต้ังอาจารยน์ิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562

สาขาวชิาการบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

85  นางสาวชลิดา    ศรชนะ 09-8019-6149 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สุขเจริญคอนสตรัคชั่นแอนด์เอน็จเินียร่ิง
ฝ่าย/แผนก พนักงานบัญชี 
เลขที่ 74/1 หมูท่ี่ 8 ถ. ต.สินปุน 
อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
โทรศัพท์ 0-7738-0427 โทรสาร 0-7738-0427

ดร.เนตรนภา รักษายศ

86  นางสาวผกามาศ    วัญญา 06-1230-4681 บริษัท แพภูตะวัน จ ากดั
ฝ่าย/แผนก บัญชี 
เลขที่ 712/3 หมูท่ี่ 4 ถ.ตาขนุ-เขื่อน ต.เขาพัง 
อ.บ้านตาขนุ จ.สุราษฎร์ธานี 84230
โทรศัพท์ 08-6281-9655 โทรสาร 075-312-006

อาจารยน์งลักษณ์ ผุดเผือก

87  นางสาววิลาวัณย ์   มุสิแดง 06-1218-5863 บริษัท องิอร แอคคูเรท แอค๊เค้าท์ต้ิง เซอร์วิส จ ากดั
ฝ่าย/แผนก ผู้ช่วยพนักงานบัญชี 
เลขที่ 165/125 หมูท่ี่ 1 ถ. ต.บ่อผุด 
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 86000
โทรศัพท์ 086-951-9403 โทรสาร

ดร.สารภี ชนะทัพ

29 / 46



ล าดับ ชือ่-สกุล นักศึกษา เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ อาจารยท์ี่ปรึกษา

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ถงึเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

ตารางแนบท้ายค าส่ัง
ที่.......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............       

เร่ือง แต่งต้ังอาจารยน์ิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562

สาขาวชิาการบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

88  นางสาวสุกฤษตา    ชัยชนะ 09-3689-6453 บริษัท องิอร แอคคูเรท แอค๊เค้าท์ต้ิง เซอร์วิส จ ากดั
ฝ่าย/แผนก ผู้ช่วยพนักงานบัญชี 
เลขที่ 165/125 หมูท่ี่ 1 ถ. ต.บ่อผุด 
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 86000
โทรศัพท์ 086-951-9403 โทรสาร 077-966-669

ดร.สารภี ชนะทัพ

89  นางสาวเบญวรรณ    โทสุวรรณ 09-4315-3487 หจก. เฉวงการ์เด้นบีช
ฝ่าย/แผนก พนักงานบัญชี 
เลขที่ 162/8 หมูท่ี่ 2 ถ. ต.บ่อผุด 
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320
โทรศัพท์ 081-326-4038 โทรสาร 077-966-669

ดร.สารภี ชนะทัพ

90  นางสาวดวงกมล    เชาวลิต 08-4053-0295 บริษัท ธันญพักต์ จ ากดั
ฝ่าย/แผนก บัญชี 
เลขที่ 5/9 หมูท่ี่ 1 ถ. ต.บ่อผุด 
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 81000
โทรศัพท์ 075-613-299 โทรสาร 0-7742-5558

ดร.สารภี ชนะทัพ
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ล าดับ ชือ่-สกุล นักศึกษา เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ อาจารยท์ี่ปรึกษา

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ถงึเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

ตารางแนบท้ายค าส่ัง
ที่.......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............       

เร่ือง แต่งต้ังอาจารยน์ิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562

สาขาวชิาการบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

91  นางสาววณิชชา    ปัญญารัตน์ 09-8020-6534 บริษัท ธันญพักต์ จ ากดั
ฝ่าย/แผนก บัญชี 
เลขที่ 5/9 หมูท่ี่ 1 ถ. ต.บ่อผุด 
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 81000
โทรศัพท์ 075-613-299 โทรสาร 0-7742-5558

ดร.สารภี ชนะทัพ

92  นางสาวธาราทิพย ์   เทศทองมี 08-0041-5134 โรงแรมอมิพียน่า รีสอร์ท สมุย
ฝ่าย/แผนก การจดัท าบัญชี 
เลขที่ 91/2-3 หมูท่ี่ 3 ถ.ทวีราษฎร์ภักดี ต.บ่อผุด 
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320
โทรศัพท์ 0-7744-8994,09-3583-6769 โทรสาร 0-7744-8999

ดร.สารภี ชนะทัพ

93  นางสาวชลธิชา    ค าชื่น 06-2245-0642 โรงแรมคอนราด เกาะสมุย CONRAD HOTEL KOH SAMUI
ฝ่าย/แผนก ผู้ช่วยท าบัญชี 
เลขที่ 49/8-9 หมูท่ี่ 4 ถ.ฮิลเครสรีสอร์ท ต.ตล่ิงงาม 
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โทรศัพท์ 0-7791-5888 โทรสาร 0-7791-5889

ดร.สารภี ชนะทัพ
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ล าดับ ชือ่-สกุล นักศึกษา เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ อาจารยท์ี่ปรึกษา

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ถงึเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

ตารางแนบท้ายค าส่ัง
ที่.......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............       

เร่ือง แต่งต้ังอาจารยน์ิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562

สาขาวชิาการบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

94  นางสาวปิยะวดี    วุฒิพิริยะกลุ 09-0865-4691 โรงแรมคอนราด เกาะสมุย CONRAD HOTEL KOH SAMUI
ฝ่าย/แผนก ผู้ช่วยท าบัญชี 
เลขที่ 49/8-9 หมูท่ี่ 4 ถ.ฮิลเครสรีสอร์ท ต.ตล่ิงงาม 
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โทรศัพท์ 0-7791-5888 โทรสาร 0-7791-5889

ดร.สารภี ชนะทัพ

95  นางสาววรางคณา    อนุกลู 09-7959-6449 ห้างหุน้ส่วนสามัญนิติบุคคล เจเอ คอนเซ้าท์ แอนด์ แอค็เคาท์ต้ิง
ฝ่าย/แผนก พนักงานบัญชี 
เลขที่ 491/6 หมูท่ี่ 4 ถ. ต.วังตะกอ 
อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
โทรศัพท์ 09-5275-5298 โทรสาร

อาจารยอ์จัฉราวรรณ รัตนพันธ์

96  นางสาวกณัณิกา    แพรกสมุทร 06-3103-9524 ห้างหุน้ส่วนสามัญนิติบุคคล เจเอ คอนเซ้าท์ แอนด์ แอค็เคาท์ต้ิง
ฝ่าย/แผนก พนักงานบัญชี 
เลขที่ 491/6 หมูท่ี่ 4 ถ. ต.วังตะกอ 
อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
โทรศัพท์ 09-5275-5298 โทรสาร

อาจารยอ์จัฉราวรรณ รัตนพันธ์
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ล าดับ ชือ่-สกุล นักศึกษา เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ อาจารยท์ี่ปรึกษา

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ถงึเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

ตารางแนบท้ายค าส่ัง
ที่.......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............       

เร่ือง แต่งต้ังอาจารยน์ิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562

สาขาวชิาการบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

97  นางสาววิชุตา    หอมบุปผา 06-3548-2143 บริษัท โยโกห่ัวธงอนิเตอร์เนชั่น (ไทยแลนด์) จ ากดั
ฝ่าย/แผนก การบัญชีและการเงิน 
เลขที่ 138 หมูท่ี่ 1 ถ. ต.ทุ่งตะไคร 
อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220
โทรศัพท์  โทรสาร

อาจารยอ์จัฉราวรรณ รัตนพันธ์

98  นางสาวภารดี    นาคพรหม 09-6964-7072 ส านักงานบัญชีปัณณ์กจิ
ฝ่าย/แผนก พนักงานบัญชี 
เลขที่ 224/8 หมูท่ี่ 5 ถ. ต.นาทุ่ง 
อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ 08-6951-9403 โทรสาร 077-277-222

อาจารยอ์จัฉราวรรณ รัตนพันธ์

99  นางสาวอนงค์นาฎ    เกดิเกาะกลาง 09-8723-6358 ส านักงานบัญชีปัณณ์กจิ
ฝ่าย/แผนก พนักงานบัญชี 
เลขที่ 224/8 หมูท่ี่ 5 ถ. ต.นาทุ่ง 
อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ 089-088-4992 โทรสาร 077-298-610

อาจารยอ์จัฉราวรรณ รัตนพันธ์
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ล าดับ ชือ่-สกุล นักศึกษา เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ อาจารยท์ี่ปรึกษา

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ถงึเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

ตารางแนบท้ายค าส่ัง
ที่.......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............       

เร่ือง แต่งต้ังอาจารยน์ิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562

สาขาวชิาการบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

100  นางสาวบังอร    ศักด์ิแสง 09-5421-8228 CPF โรงเพาะฟักลูกกุ้งปะทิว (ศูนยป์รับปรุงพันธุกรรมกุ้งปะทิว)
ฝ่าย/แผนก บัญชี 
เลขที่ 71 หมูท่ี่ 4 ถ. ต.บางสน 
อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
โทรศัพท์ 077-240-563 ,0-7731-1844 โทรสาร

อาจารยอ์จัฉราวรรณ รัตนพันธ์

101  นางสาวเกวลิน    ขยายแยม้ 09-8675-3511 CPF โรงเพาะฟักลูกกุ้งปะทิว (ศูนยป์รับปรุงพันธุกรรมกุ้งปะทิว)
ฝ่าย/แผนก บัญชี 
เลขที่ 71 หมูท่ี่ 4 ถ. ต.บางสน 
อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
โทรศัพท์ 077-240-563 ,0-7731-1844 โทรสาร 077-311-844

อาจารยอ์จัฉราวรรณ รัตนพันธ์

102  นางสาวจนัทร์วิจติร    โคกเคียน 09-1650-4245 ภูดาหลา เรสซิเด้นเซส
ฝ่าย/แผนก การบัญชี 
เลขที่ 216 หมูท่ี่ 3 ถ.คลองแห้ง ต.อา่วนาง 
อ.เมือง จ.กระบี ่81180
โทรศัพท์ 0-7581-7270 โทรสาร 0-7581-7273

อาจารยจ์ริาภรณ์ จนัทรวงศ์
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ล าดับ ชือ่-สกุล นักศึกษา เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ อาจารยท์ี่ปรึกษา

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ถงึเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

ตารางแนบท้ายค าส่ัง
ที่.......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............       

เร่ือง แต่งต้ังอาจารยน์ิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562

สาขาวชิาการบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

103  นางสาวสิรินยา     มะหนิ 09-8052-1028 ภูดาหลา เรสซิเด้นเซส
ฝ่าย/แผนก การบัญชี 
เลขที่ 216 หมูท่ี่ 3 ถ.คลองแห้ง ต.อา่วนาง 
อ.เมือง จ.กระบี ่81180
โทรศัพท์ 077-283-800 โทรสาร 077-287-855

อาจารยจ์ริาภรณ์ จนัทรวงศ์

104  นางสาวกติิมา     เครือจนัทร์ 09-5553-2374 บริษัท พีเอน็ แอค๊เคาน์ ซิสเต็ม แอนด์ คอนเซาน์ จ ากดั
ฝ่าย/แผนก พนักงานบัญชี 
เลขที่ 131, 13 หมูท่ี่  ถ.มหาราช ต.กระบีใ่หญ่ 
อ.เมืองกระบี ่จ.กระบี ่81000
โทรศัพท์ 082-729-6011 โทรสาร 075-700-173, 075-700-175

อาจารยจ์ริาภรณ์ จนัทรวงศ์

105  นางสาวณัฐกานต์    มรรคจติร์ 09-3668-9862 บริษัท พี เอน็ แอค็เคาน์ ซิสเต็ม แอนด์ คอนเซาน์ จ ากดั)
ฝ่าย/แผนก พนักงานบัญชี 
เลขที่ 131, 13 หมูท่ี่  ถ.มหาราช ต.กระบีใ่หญ่ 
อ.เมืองกระบี ่จ.กระบี ่81000
โทรศัพท์ 082-729-6011 โทรสาร 075-700-173, 075-700-175

อาจารยจ์ริาภรณ์ จนัทรวงศ์
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ล าดับ ชือ่-สกุล นักศึกษา เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ อาจารยท์ี่ปรึกษา

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ถงึเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

ตารางแนบท้ายค าส่ัง
ที่.......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............       

เร่ือง แต่งต้ังอาจารยน์ิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562

สาขาวชิาการบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

106  นางสาวมานิตา    หนูรินทร์ 09-3734-7648 บริษัท สยามการบัญชีและธุรกจิ จ ากดั
ฝ่าย/แผนก พนักงานบัญชี 
เลขที่ 46/1 หมูท่ี่  ถ.วัชระ ต.กระบีใ่หญ่ 
อ.เมือง จ.กระบี ่81000
โทรศัพท์ 075613299 โทรสาร

ผศ.พรเพ็ญ สุขหนู

107  นางสาวกาญจนาวดี    กล่ินม่วง 09-8053-1264 ไดมอนด์ เคฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา
ฝ่าย/แผนก พนักงานบัญชี 
เลขที่ 543 หมูท่ี่ 2 ถ. ต.อา่วนาง 
อ.เมือง จ.กระบี ่81000
โทรศัพท์ 0-7581-9443 โทรสาร 0-7581-9442

อาจารยจ์ริาภรณ์ จนัทรวงศ์

108  นางสาวสุพิทยา    เรืองเดช 09-6654-3505 ไดมอนด์ เคฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา
ฝ่าย/แผนก พนักงานบัญชี 
เลขที่ 543 หมูท่ี่ 2 ถ. ต.อา่วนาง 
อ.เมือง จ.กระบี ่81000
โทรศัพท์ 0-7581-9443 โทรสาร 0-7581-9442

อาจารยจ์ริาภรณ์ จนัทรวงศ์
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ล าดับ ชือ่-สกุล นักศึกษา เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ อาจารยท์ี่ปรึกษา

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ถงึเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

ตารางแนบท้ายค าส่ัง
ที่.......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............       

เร่ือง แต่งต้ังอาจารยน์ิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562

สาขาวชิาการบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

109  นางสาวชเนตตี    ปรีชา 09-5023-4603 บริษัท ศรีศักด์ิการบัญชี จ ากดั
ฝ่าย/แผนก พนักงานบัญชี 
เลขที่ 1/12-13 หมูท่ี่  ถ.วัชระ ต.กระบีใ่หญ่ 
อ.เมืองกระบี ่จ.กระบี ่84000
โทรศัพท์ 089-147-3307 โทรสาร 077-310-917

อาจารยจ์ริาภรณ์ จนัทรวงศ์

110  นางสาวบุษยา    หลังการณ์ 09-0173-9629 บริษัท ภ.ภัชการบัญชีและธุรกจิ จ ากดั
ฝ่าย/แผนก นักศึกษาฝึกงาน 
เลขที่ 109/1 หมูท่ี่  ถ.มหาราช 41 ต.กระบีใ่หญ่ 
อ.เมืองกระบี ่จ.กระบี ่81000
โทรศัพท์ 089-467-8559 โทรสาร

อาจารยจ์ริาภรณ์ จนัทรวงศ์

111  นางสาวศิรินยา    จงรักษ์ 06-1067-2721 บริษัท ภ.ภัชการบัญชีและธุรกจิ จ ากดั
ฝ่าย/แผนก บัญชี 
เลขที่ 109/1 หมูท่ี่  ถ.มหาราช  41 ต.กระบีใ่หญ่ 
อ.เมืองกระบี ่จ.กระบี ่81000
โทรศัพท์ 089-467-8559 โทรสาร 077-273-499

อาจารยจ์ริาภรณ์ จนัทรวงศ์
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ล าดับ ชือ่-สกุล นักศึกษา เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ อาจารยท์ี่ปรึกษา

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ถงึเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

ตารางแนบท้ายค าส่ัง
ที่.......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............       

เร่ือง แต่งต้ังอาจารยน์ิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562

สาขาวชิาการบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

112  นางสาวณัชชา    ขกิข า 09-3586-7838 ส านักงาน คนึงนิจ การบัญชี
ฝ่าย/แผนก คัดแยกเอกสารภาษีอากร 
เลขที่ 3/13 หมูท่ี่ 1 ถ. ต.บางม่วง 
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190
โทรศัพท์ 08-1787-9852 โทรสาร

อาจารยก์ณัฐาภรณ์ ชัยกติติกลุ

113  นางสาวสุติมา    พรมจนัทร์ 06-1219-8865 ส านักงาน คนึงนิจ การบัญชี
ฝ่าย/แผนก คัดแยกเอกสารภาษีอากร 
เลขที่ 3/13 หมูท่ี่ 1 ถ. ต.บางม่วง 
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190
โทรศัพท์ 08-1787-9852 โทรสาร

อาจารยก์ณัฐาภรณ์ ชัยกติติกลุ

114  นางสาวนิภาพรรณ    สุทธิรักษ์ 06-3031-7838 บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล (มหาชน) จ ากดั
ฝ่าย/แผนก นักศึกษาฝึกงานแผนกบัญชี 
เลขที่ 390/1 หมูท่ี่ 1 ถ.ศรีสุนทร ต.เชิงทะเล 
อ.เมืองถลาง จ.ภูเกต็ 83110
โทรศัพท์ 076362300 โทรสาร 076362319

อาจารยก์ณัฐาภรณ์ ชัยกติติกลุ
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ล าดับ ชือ่-สกุล นักศึกษา เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ อาจารยท์ี่ปรึกษา

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ถงึเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

ตารางแนบท้ายค าส่ัง
ที่.......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............       

เร่ือง แต่งต้ังอาจารยน์ิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562

สาขาวชิาการบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

115  นางสาวเบญจมาศ    สมใส 08-0700-3091 บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั
ฝ่าย/แผนก ท าบัญชี 
เลขที่ 390/1 หมูท่ี่ 1 ถ.ศรีสุนทร ต.เชิงทะเล 
อ.เมืองถลาง จ.ภูเกต็ 83110
โทรศัพท์ 076362300 โทรสาร 076362319

อาจารยก์ณัฐาภรณ์ ชัยกติติกลุ

116  นายวงศกร    เอง้ฉว้น 09-9305-6644 บริษัท เอน็เอน็เจ การบัญชีและกฎหมาย จ ากดั
ฝ่าย/แผนก พนักงานบัญชี 
เลขที่ 55/739 หมูบ่้านภูเกต็วิลล่าดาวรุ่ง หมูท่ี่ 2 ถ. ต.วิชิต 
อ.เมืองภูเกต็ จ.ภูเกต็ 83000
โทรศัพท์ 077-206-211 โทรสาร

อาจารยก์ณัฐาภรณ์ ชัยกติติกลุ

117  นางสาวจนัทร์เพ็ญ    แลหมัน 09-3784-5278 บริษัท วีเจภูเกต็การบัญชี จ ากดั
ฝ่าย/แผนก ผู้ช่วยพนักงานบัญชี 
เลขที่ 125/464 หมูท่ี่ 5 ถ. ต.รัษฎา 
อ.เมืองภูเกต็ จ.ภูเกต็ 83000
โทรศัพท์ 076-528-912 โทรสาร 076-528-913

อาจารยก์ณัฐาภรณ์ ชัยกติติกลุ
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ล าดับ ชือ่-สกุล นักศึกษา เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ อาจารยท์ี่ปรึกษา

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ถงึเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

ตารางแนบท้ายค าส่ัง
ที่.......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............       

เร่ือง แต่งต้ังอาจารยน์ิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562

สาขาวชิาการบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

118  นางสาวมณฑิรัตน์    ดาราไกร 08-7281-6360 บริษัท วีเจภูเกต็การบัญชี จ ากดั
ฝ่าย/แผนก ผู้ช่วยพนักงานบัญชี 
เลขที่ 125/464 หมูท่ี่ 5 ถ. ต.รัษฎา 
อ.เมืองภูเกต็ จ.ภูเกต็ 83000
โทรศัพท์ 076-528-912 โทรสาร 076-528-913

อาจารยก์ณัฐาภรณ์ ชัยกติติกลุ

119  นางสาวเบญญา    รักษาวงศ์ 09-2754-2880 บริษัท เลขเลิศยศ จ ากดั
ฝ่าย/แผนก พนักงานบัญชี 
เลขที่ 3 หมูท่ี่  ถ.เยาวราช ซ.ประยรู 2/1 ต.ตลาดใหญ่ 
อ.เมืองภูเกต็ จ.ภูเกต็ 83000
โทรศัพท์ 076 216 563 โทรสาร 076 216 564

อาจารยก์ณัฐาภรณ์ ชัยกติติกลุ

120  นางสาวสุชาวดี    เอกบริหาร 08-1077-7552 ศูนยบ์ริการลูกค้า ทีโอที สาขาทุ่งสง
ฝ่าย/แผนก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี 
เลขที่ 60 หมูท่ี่  ถ.ทุ่งสง-สุราษฎร์ ต.ปากแพรก 
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ 092-824-4193 โทรสาร 077-425-558

อาจารยจ์ริาภรณ์ จนัทรวงศ์
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ล าดับ ชือ่-สกุล นักศึกษา เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ อาจารยท์ี่ปรึกษา

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ถงึเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

ตารางแนบท้ายค าส่ัง
ที่.......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............       

เร่ือง แต่งต้ังอาจารยน์ิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562

สาขาวชิาการบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

121  นางสาวณัฐพร    สิทธา 08-7895-8407 บริษัท ชูทองการบัญชีธุรกจิและกฎหมาย 1998 จ ากดั
ฝ่าย/แผนก ท าบัญชี 
เลขที่ 190/24 หมูท่ี่  ถ.ออ้มค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวัง 
อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 09-7996-9324 โทรสาร 0-7531-2006

ผศ.พรเพ็ญ สุขหนู

122  นางสาวพัชราภรณ์    ชัยสวัสด์ิ 09-0170-1204 บริษัท ชูทองการบัญชีธุรกจิและกฎหมาย 1998 จ ากดั
ฝ่าย/แผนก ท าบัญชี 
เลขที่ 190/24 หมูท่ี่  ถ.ออ้มค่ายวชิราวุธ  ต.ท่าวัง 
อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 09-7996-9324 โทรสาร 0-7531-2006

ผศ.พรเพ็ญ สุขหนู

123  นางสาวศิริลักษณ์    เผือกโสภณ 09-9506-3994 บริษัท เอ.ซี.ไซเบอร์ จ ากดั (ส านักงานบัญช)ี
ฝ่าย/แผนก แผนกบัญชี 
เลขที่ 585 หมูท่ี่ 5 ถ.ออ้มค่ายวชิราวุธ ต.ปากพูน 
อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 075431116 โทรสาร

ผศ.พรเพ็ญ สุขหนู
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ล าดับ ชือ่-สกุล นักศึกษา เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ อาจารยท์ี่ปรึกษา

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ถงึเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

ตารางแนบท้ายค าส่ัง
ที่.......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............       

เร่ือง แต่งต้ังอาจารยน์ิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562

สาขาวชิาการบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

124  นางสาวสุภารัตน์    สุชาฎา 09-1863-0829 บริษัท เอ.ซี.ไซเบอร์ จ ากดั (ส านักงานบัญช)ี
ฝ่าย/แผนก แผนกบัญชี 
เลขที่ 585 หมูท่ี่ 5 ถ.ออ้มค่ายวชิราวุธ ต.ปากพูน 
อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 075431116 โทรสาร

ผศ.พรเพ็ญ สุขหนู

125  นางสาวพัชราพร    อนิณรงค์ 06-1248-8374 ศิโรรัตน์การบัญชี
ฝ่าย/แผนก พนักงานบัญชี 
เลขที่ 1/76 หมูท่ี่  ถ.พัฒนา-คูขวาง ต.คลัง 
อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 086-954-5380 โทรสาร 075-431-116

อาจารยจ์ริาภรณ์ จนัทรวงศ์

126  นางสาวเกศิณีย ์หมินหมัน    09-0285-5728 บริษัท ปาณิตา การบัญชี จ ากดั (Panita Accounting.,Co.,Ltd)
ฝ่าย/แผนก นักศึกษาฝึกงานบัญชี 
เลขที่ 109 หมูท่ี่  ถ.ปุณณกกณัฑ์ ต.คอหงส์ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 08-6963-1085 โทรสาร 0-7489-4817

อาจารยก์ณัฐาภรณ์ ชัยกติติกลุ
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ล าดับ ชือ่-สกุล นักศึกษา เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ อาจารยท์ี่ปรึกษา

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ถงึเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

ตารางแนบท้ายค าส่ัง
ที่.......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............       

เร่ือง แต่งต้ังอาจารยน์ิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562

สาขาวชิาการบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

127  นางสาวสมหญิง    ยะเหม 06-1194-7540 บริษัท ปาณิตา การบัญชี จ ากดั (Panita Accounting.,Co.,Ltd)
ฝ่าย/แผนก นักศึกษาฝึกงานบัญชี 
เลขที่ 109 หมูท่ี่  ถ.ปุณณกกณัฑ์ ต.คอหงส์ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 08-6963-1085 โทรสาร 0-7489-4817

อาจารยก์ณัฐาภรณ์ ชัยกติติกลุ

128  นายเอกราช    แกว้บุตร 09-0719-5214 บริษัท ลูกปลาฟาร์ม จ ากดั
ฝ่าย/แผนก บัญชี  
เลขที่ 438 หมูท่ี่ 1 ถ.ยนตรการก าธร ต.ก าแพงเพชร 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
โทรศัพท์ 0-7438-8910 โทรสาร 0-7438-8810

อาจารยก์ณัฐาภรณ์ ชัยกติติกลุ

129  นางสาวศรัญญา    วรรณวงศ์ 09-3641-3729 ส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ
ฝ่าย/แผนก พนักงานราชการฝ่ายบัญชี 
เลขที่ ส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ กองบัญชาการทหารอากาศ หมูท่ี่  ถ. 
ต.แขวงสนามบิน 
อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 84000
โทรศัพท์ 077-206-214 โทรสาร 077-206-213

อาจารยอ์จัฉราวรรณ รัตนพันธ์
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ล าดับ ชือ่-สกุล นักศึกษา เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ อาจารยท์ี่ปรึกษา

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ถงึเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

ตารางแนบท้ายค าส่ัง
ที่.......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............       

เร่ือง แต่งต้ังอาจารยน์ิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562

สาขาวชิาการบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

130  นางสาวพัชรพร    สาคร 06-3092-6933 บริษัท ทีซีจ ีการบัญชี จ ากดั
ฝ่าย/แผนก พนักงานบัญชี 
เลขที่ 2570 หมูท่ี่  ถ.ลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 128/2 ต.คลองจั่น 
อ.บางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 80000
โทรศัพท์ 086-954-5380 โทรสาร 075-431-116

อาจารยอ์จัฉราวรรณ รัตนพันธ์

131 นางสาวศศิธร ช่อชั้น บริษัท เอส.เอน็.วี  จ ากดั  
ฝ่าย/แผนก พนักงานบัญชี 
เลขที่ 12/75 หมูท่ี่  ถ.รามค าแหง ต.สะพานสูง 
อ.สะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 0-2313-7477-8 โทรสาร

อาจารยอ์จัฉราวรรณ รัตนพันธ์

132  นางสาวพชรพร    ณ สงขลา 09-3690-7190 พี เอส แอนด์ ไนท์ ออดิท
ฝ่าย/แผนก พนักงานบัญชี (นักศึกษาฝึกงาน) 
เลขที่ 9/426 หมูท่ี่  ถ.รามอนิทรา ซ.4/1 ต.แขวงอนุสาวรีย ์
อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 84000
โทรศัพท์ 089-467-8559 โทรสาร 077-273-499

อาจารยอ์จัฉราวรรณ รัตนพันธ์
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ล าดับ ชือ่-สกุล นักศึกษา เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ อาจารยท์ี่ปรึกษา

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ถงึเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

ตารางแนบท้ายค าส่ัง
ที่.......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............       

เร่ือง แต่งต้ังอาจารยน์ิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562

สาขาวชิาการบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

133  นางสาวอมุาพร    ไกรสิทธิ์ 08-4398-4285 วนาเบลล์ เอลักซ์ซูร่ี คอลเลคชั่น รีสอร์ท 
ฝ่าย/แผนก พนักงานบัญชี 
เลขที่ 9/99 หมูท่ี่ 3 ถ. ต.บ่อผุด 
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320
โทรศัพท์ 077-915-555 โทรสาร

ดร.สารภี ชนะทัพ

134 นายอดุมศักด์ิ จติต์ประสงค์ 09-9675-2830 บริษัท เอน็ พี มารีน จ ากดั
ฝ่าย/แผนก ฝ่ายบัญชี 
เลขที่ 105/10 หมูท่ี่  ถ.สุราษฎร์-ปากน้ า ต.บางกุ้ง 
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100
โทรศัพท์ 077-214973-4 โทรสาร 077-285-108

ดร.เนตรนภา รักษายศ

135  นางสาวจนิต์จฑุา    โชติเจริญสุข 09-9675-2830 บริษัท เอน็ พี มารีน จ ากดั
ฝ่าย/แผนก ฝ่ายบัญชี 
เลขที่ 105/10 หมูท่ี่  ถ.สุราษฎร์-ปากน้ า ต.บางกุ้ง 
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100
โทรศัพท์ 077-214973-4 โทรสาร 077-285-108

ดร.เนตรนภา รักษายศ
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ล าดับ ชือ่-สกุล นักศึกษา เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ อาจารยท์ี่ปรึกษา

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ถงึเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

ตารางแนบท้ายค าส่ัง
ที่.......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............       

เร่ือง แต่งต้ังอาจารยน์ิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562

สาขาวชิาการบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

136  นางสาวกนกวรรณ    มณีโชติ 08-8635-0336 บริษัท เรืองหิรัญการบัญชีและกฎหมาย จ ากดั
ฝ่าย/แผนก แผนกบัญชี 
เลขที่ 9/9 หมูท่ี่ 5 ถ.เลียบคลองสาม ต.คลองสาม 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์  โทรสาร

ดร.เนตรนภา รักษายศ

137  นางสาวอธิตา    ยทุนาวา 09-3574-3234 บริษัท เรืองหิรัญการบัญชีและกฎหมาย จ ากดั
ฝ่าย/แผนก แผนกบัญชี 
เลขที่ 9/9 หมูท่ี่ 5 ถ.เลียบคลองสาม ต.คลองสาม 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์  โทรสาร

ดร.เนตรนภา รักษายศ

138  นางสาววศินี    พรมภักดี 08-0038-0968 ส านักงานบัญชีแหลมทองธุรกจิและการบัญชี
ฝ่าย/แผนก บันทึกบัญช,ีตรวจสอบบัญช,ีจดัท างบการเงิน 
เลขที่ 1 หมูท่ี่ 4 ถ. ต.กะลุวอ 
อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
โทรศัพท์ 077-206-214 โทรสาร 077-206-213

ดร.เนตรนภา รักษายศ
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