
ล าดับ ชือ่-สกุล เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ
อาจารย์ที่ปรึกษา

1  นางสาววีรวรรณ    บญุช่วย 08-2809-4108

บริษทั แฟลช เอ็กซ์เพรส จ ากัด สาขา U Project 
มหาวิทยาลัยราชภฎัสาษฎร์ธานี
ฝ่าย/แผนก คลังสินค้า 
เลขที่ ตึก 80 พรรษา ชั้น G หมู่ที่  ถ. ต.มะขามเต้ีย 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84100
โทรศัพท ์08-4586-6183 โทรสาร

อาจารย์รัตติยาภรณ์ รอดสีเสน

2  นางสาวณัฐชา    อ่อนอ้น 06-2805-1401

บริษทั เฟร์ิสเอ็กเพรส  เซาเทร์ิน สาขาสุราษฎร์ธานี
ฝ่าย/แผนก คลังสินค้า 
เลขที่ 5/81 หมู่ที่ 9 ถ. ต.ขุนทะเล 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84100
โทรศัพท ์0-7790-4451 โทรสาร

อาจารย์รัตติยาภรณ์ รอดสีเสน

3  นายนราวัชร    สิทธิเทศ 09-4475-6319

บริษทั ยูนิเวอร์แซลเอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ตแอนด์ ลอจิสติกส์ จ ากัด
ฝ่าย/แผนก คลังสินค้า 
เลขที่ 148 หมู่ที่ 1 ถ. ต.วัดประดู่ 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท ์07-7935-860 ต่อ 61 โทรสาร

อาจารย์รัตติยาภรณ์ รอดสีเสน

ตารางแนบทา้ยค าส่ัง

ที.่......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............                  

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
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ล าดับ ชือ่-สกุล เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ
อาจารย์ที่ปรึกษา

ตารางแนบทา้ยค าส่ัง

ที.่......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............                  

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

4  นายอนันดา    ขวยเจริญ 08-6331-0335

 บริษทั ยูนิเวอร์แซลเอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ตแอนด์ ลอจิสติกส์ จ ากัด
ฝ่าย/แผนก ปฏบิติังานคลัง 
เลขที่ 148 หมู่ที่ 1 ถ. ต.วัดประดู่ 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท ์07-7935-860 ต่อ 61 โทรสาร

อาจารย์รัตติยาภรณ์ รอดสีเสน

5  นางสาวจารุวรรณ    หนูทอง 08-0533-4039

บริษทั คาร์โก้ ยูอาร์ท ีจ ากัด
ฝ่าย/แผนก พนักงานปฏบิติัการ 
เลขที่ 130/238 หมู่ที่ 10 ถ.สถานีขนส่งทา่กูบ ต.วัดประดู่ 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท ์07-7220-390 โทรสาร

อาจารย์รัตติยาภรณ์ รอดสีเสน

6  นางสาวพนัธกาญ    รัตนคม 09-9738-6025

บริษทั คาร์โก้ ยูอาร์ท ีจ ากัด
ฝ่าย/แผนก พนักงานปฏบิติัการ 
เลขที่ 130/238 หมู่ที่ 10 ถ.สถานีขนส่งทา่กูบ ต.วัดประดู่ 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท ์07-7220-390 โทรสาร

อาจารย์รัตติยาภรณ์ รอดสีเสน
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ล าดับ ชือ่-สกุล เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ
อาจารย์ที่ปรึกษา

ตารางแนบทา้ยค าส่ัง

ที.่......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............                  

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

7  นายฤทธิชัย    ใจชื่น 08-2998-4660

บริษทั โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี
ฝ่าย/แผนก พนักงานปฏบิติัการ 
เลขที่ 86 หมู่ที่ 3 ถ.เล่ียงเมือง ต.วัดประดู่ 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท ์089-874-0433 โทรสาร

อาจารย์รัตติยาภรณ์ รอดสีเสน

8  นายเอกวิทย์    สิงหช์ู 09-3602-2856

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งเรืองมารีนอินเตอร์เนชั่นแนลแอนด์ซัพพลาย
ฝ่าย/แผนก ชิปปิ้ง-เอเย่นต์ 
เลขที่ 8/61 หมู่ที่ 3 ถ.เล่ียงเมือง ต.มะขามเต้ีย 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท ์077-901023 โทรสาร

อาจารย์รัตติยาภรณ์ รอดสีเสน

9  นางสาวประภสัสร    จ่ายอัน้ 09-3771-6765

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งเรืองมารีนอินเตอร์เนชั่นแนลแอนด์ซัพพลาย
ฝ่าย/แผนก ชิปปิ้ง-เอเย่นต์ 
เลขที่ 8/61 หมู่ที่ 3 ถ.เล่ียงเมือง ต.มะขามเต้ีย 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท ์077-901023 โทรสาร

อาจารย์รัตติยาภรณ์ รอดสีเสน
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ล าดับ ชือ่-สกุล เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ
อาจารย์ที่ปรึกษา

ตารางแนบทา้ยค าส่ัง

ที.่......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............                  

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

10  นางสาวชุติมา    บญุษร 09-4483-6627

บริษทั ก.เกียรติชัยพฒันาขนส่ง จ ากัด
ฝ่าย/แผนก ธุรการ 
เลขที่ 130/282 หมู่ที่  ถ.เล่ียงเมือง ต.มะขามเต้ีย 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท ์ โทรสาร

อาจารย์วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช

11  นางสาวกนกวรรณ     ชัยภธูร 09-1650-0460

บริษทั ยูนิเวอร์เซล เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต จ ากัด
ฝ่าย/แผนก ขนส่ง 
เลขที่ 130/270 หมู่ที่ 6 ถ. ต.มะขามเต้ีย 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท ์08-1420-0306 โทรสาร

อาจารย์วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช

12  นางสาวจาลิสา    ร่มโพธิท์อง 09-4626-0232

บริษทั ยูนิเวอร์เซล เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต จ ากัด
ฝ่าย/แผนก แผนกขนส่ง 
เลขที่ 130/270 หมู่ที่ 6 ถ. ต.มะขามเต้ีย 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท ์08-1420-0306 โทรสาร

อาจารย์วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช
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ล าดับ ชือ่-สกุล เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ
อาจารย์ที่ปรึกษา

ตารางแนบทา้ยค าส่ัง

ที.่......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............                  

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

13
 นางสาวสิริลักษณ์    ทอง
ประเสริฐ

06-2304-7021

บริษทั ยูนิเวอร์เซล เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต จ ากัด
ฝ่าย/แผนก แผนกขนส่ง 
เลขที่ 130/270 หมู่ที่ 6 ถ. ต.มะขามเต้ีย 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท ์08-1420-0306 โทรสาร

อาจารย์วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช

14 นายรัชชานนท ์ อินทรักษ์ 06-2967-8095

บริษทั ยูนิเวอร์เซล เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต จ ากัด
ฝ่าย/แผนก แผนกขนส่ง 
เลขที่ 130/270 หมู่ที่ 6 ถ. ต.มะขามเต้ีย 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท ์08-1420-0306 โทรสาร

อาจารย์วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช

15  นายเมธาพงศ์    ด าคชรัตน์ 09-3665-8006

บริษทั เอ็กซ์เซ็งมาร์ท  จ ากัด
ฝ่าย/แผนก ฝ่ายคลังสินค้า 
เลขที่ 99/13 หมู่ที่ 6 ถ.เล่ียงเมือง ต.มะขามเต้ีย 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท ์07-7204-589 โทรสาร

อาจารย์วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช
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ล าดับ ชือ่-สกุล เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ
อาจารย์ที่ปรึกษา

ตารางแนบทา้ยค าส่ัง

ที.่......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............                  

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

16  นายพชรพล    อินเอียด 06-1183-0245

บริษทั เอ็กซ์เซ็งมาร์ท  จ ากัด
ฝ่าย/แผนก คลังสินค้า 
เลขที่ 99/13 หมู่ที่ 6 ถ.เล่ียงเมือง ต.มะขามเต้ีย 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท ์07-7204-589 โทรสาร

อาจารย์วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช

17  นายชรินทร    เจริญพร 06-4031-8484

บริษทั ไปรษณีย์ไทยดิสทริบวิชั่น จ ากัด (สุราษฎร์ธาน)ี เขต8
ฝ่าย/แผนก เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 
เลขที่ 84/24 หมู่ที่ 6 ถ.เล่ียงเมือง ต.มะขามเต้ีย 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท ์063-373-8036 โทรสาร

อาจารย์รัตติยาภรณ์ รอดสีเสน

18  นายเจษฎา     จิตร์วิรัตน์ 08-5641-9790

บริษทั ไปรษณีย์ ดิสทริบวิชั่น จ ากัด (สาขาสุราษฎร์ธาน)ี
ฝ่าย/แผนก เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 
เลขที่ 84/24 หมู่ที่ 6 ถ.เล่ียงเมือง ต.มะขามเต้ีย 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท ์063-373-8036 โทรสาร

อาจารย์รัตติยาภรณ์ รอดสีเสน
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ล าดับ ชือ่-สกุล เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ
อาจารย์ที่ปรึกษา

ตารางแนบทา้ยค าส่ัง

ที.่......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............                  

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

19  นางสาวพชัริญา    นุ่นสังข์ 09-8760-8094

บริษทั ไปรษณีย์ ดิสทริบวิชั่น จ ากัด (สาขาสุราษฎร์ธาน)ี
ฝ่าย/แผนก เอกสารขนส่งโลจิสติกส์ 
เลขที่ 84/24 หมู่ที่ 6 ถ.เล่ียงเมือง ต.มะขามเต้ีย 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท ์063-373-8036 โทรสาร

อาจารย์รัตติยาภรณ์ รอดสีเสน

20  นายณรงค์ศักด์ิ    ทองมุสิก 0943154107

บริษทั ไปรษณีย์ ดิสทริบวิชั่น จ ากัด (สาขาสุราษฎร์ธาน)ี
ฝ่าย/แผนก เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 
เลขที่ 84/24 หมู่ที่ 6 ถ.เล่ียงเมือง ต.มะขามเต้ีย 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท ์063-373-8036 โทรสาร

อาจารย์อัมพวรรณ หนูพระอินทร์

21  นายปกรณ์พล    เด็กหลี 650429301

บริษทั ไปรษณีย์ ดิสทริบวิชั่น จ ากัด (สาขาสุราษฎร์ธาน)ี
ฝ่าย/แผนก เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 
เลขที่ 84/24 หมู่ที่ 6 ถ.เล่ียงเมือง ต.มะขามเต้ีย 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท ์063-373-8036 โทรสาร

อาจารย์อัมพวรรณ หนูพระอินทร์
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ล าดับ ชือ่-สกุล เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ
อาจารย์ที่ปรึกษา

ตารางแนบทา้ยค าส่ัง

ที.่......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............                  

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

22  นางสาววดีพร    อุปการแก้ว 06-5505-3238

บริษทั ก.เกียรติชัยพฒันาขนส่ง จ ากัด
ฝ่าย/แผนก พนักงานปฏบิติัการ 
เลขที่ 130/282 หมู่ที่  ถ.เล่ียงเมือง ต.มะขามเต้ีย 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท ์061-695-9664 โทรสาร

อาจารย์อัมพวรรณ หนูพระอินทร์

23  นายกิตติพงศ์    สินเธาว์ 08-5641-0546

บริษทั สยามแม็คโคร จ ากัด(มหาชน) สุราษฎร์ธานี
ฝ่าย/แผนก แผนกตรวจเช็คสินค้า 
เลขที่ 216 หมู่ที่ 4 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเต้ีย 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท ์077-905-911-22 โทรสาร

อาจารย์รัตติยาภรณ์ รอดสีเสน

24  นางสาวกมลวรรณ    รักษายศ 08-2210-4133

บริษทั สยามแม็คโคร จ ากัด(มหาชน) สุราษฎร์ธานี
ฝ่าย/แผนก แผนกตรวจเช็คสินค้า 
เลขที่ 216 หมู่ที่ 4 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเต้ีย 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท ์077-905-911-22 โทรสาร

อาจารย์รัตติยาภรณ์ รอดสีเสน
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ล าดับ ชือ่-สกุล เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ
อาจารย์ที่ปรึกษา

ตารางแนบทา้ยค าส่ัง

ที.่......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............                  

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

25  นายนพรัตน์    เผือกสวัสด์ิ 06-2060-8976

บริษทั สยามแม็คโคร จ ากัด(มหาชน) สุราษฎร์ธานี
ฝ่าย/แผนก แผนกตรวจเช็คสินค้า 
เลขที่ 216 หมู่ที่ 4 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเต้ีย 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท ์077-905-911-22 โทรสาร

ผศ.ศรีวาลี ทองเล่ียมนาค

26  นางสาวญาณิศา    หนูจันทร์ 08-3103-7469

บริษทั สุราษฎร์ เอ็กซ์เพรส แอนด์ คาร์โก้ จ ากัด
ฝ่าย/แผนก ธุรการ 
เลขที่ 137/14 หมู่ที่ 1 ถ.วัดโพธิ ์- บางใหญ่ ต.มะขามเต้ีย 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท ์077-273-616 โทรสาร

อาจารย์ลภสัรดา เนียมนุช

27  นายศรวัชร์    เชี่ยวชาญ 09-0969-5133

บริษทั อาร์ หอมดี โลจิสติกส์ จ ากัด
ฝ่าย/แผนก Shipping 
เลขที่ 224/106 หมู่ที่ 2 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเต้ีย 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท ์087-0101027 โทรสาร

อาจารย์ลภสัรดา เนียมนุช
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ล าดับ ชือ่-สกุล เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ
อาจารย์ที่ปรึกษา

ตารางแนบทา้ยค าส่ัง

ที.่......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............                  

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

28  นางสาวกันตา    วันดี 09-6738-2989

ส านักงานเจ้าทา่ภมูิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี
ฝ่าย/แผนก เอกสารเดินเรือ 
เลขที่ 28 หมู่ที่  ถ.หน้าเมือง ต.ตลาด 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท ์077-272-587 โทรสาร

อาจารย์ลภสัรดา เนียมนุช

29  นางสาวกุลธิดา    อินแปน้ 06-3891-2006

ส านักงานเจ้าทา่ภมูิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี
ฝ่าย/แผนก เอกสารเดินเรือ 
เลขที่ 28 หมู่ที่  ถ.หน้าเมือง ต.ตลาด 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท ์077-272-587 โทรสาร

อาจารย์ลภสัรดา เนียมนุช

30  นางสาวกานดา    จีนเยีย้น 09-3640-1015

บริษทั คิงสตาร์ ไลน์ จ ากัด
ฝ่าย/แผนก ธุรการเอกสารต่างประเทศ 
เลขที่ 83/9 หมู่ที่  ถ.การุณราษฎร์ ต.ตลาด 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท ์086-479-7480 โทรสาร

อาจารย์ธีราวรรณ จันทร์แสง
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ล าดับ ชือ่-สกุล เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ
อาจารย์ที่ปรึกษา

ตารางแนบทา้ยค าส่ัง

ที.่......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............                  

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

31  นางสาวกมลชนก     มูลมา 0-9021-70171

บริษทัชัวร์เทก็ซ์ จ ากัด
ฝ่าย/แผนก คลังสินค้า 
เลขที่ 31/1 หมู่ที่ 4 ถ.สุราษฎร์-ตะกัว่ปา่ ต.เขาหวัควาย 
อ.พนุพนิ จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท ์0-7727-7400 โทรสาร

ผศ.ศรีวาลี ทองเล่ียมนาค

32  นางสาวบษุกร    เริกตุลา 09-5521-5973

บริษทัชัวร์เทก็ซ์ จ ากัด
ฝ่าย/แผนก คลังสินค้า 
เลขที่ 31/1 หมู่ที่ 4 ถ.สุราษฎร์-ตะกัว่ปา่ ต.เขาหวัควาย 
อ.พนุพนิ จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท ์0-7727-7400 โทรสาร

ผศ.ศรีวาลี ทองเล่ียมนาค

33  นางสาวธิดารัตน์    คงสุทธิ์ 09-3085-5822

บริษทั ส่ีสหายขนส่ง(1988) จ ากัด สาขาสุราษฎร์ธานี
ฝ่าย/แผนก คลังสินค้า 
เลขที่ 22/1 หมู่ที่ 1 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุง้ 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท ์0-7760-0222, 086-943-3195 โทรสาร

อาจารย์ธีราวรรณ จันทร์แสง
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ล าดับ ชือ่-สกุล เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ
อาจารย์ที่ปรึกษา

ตารางแนบทา้ยค าส่ัง

ที.่......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............                  

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

34  นางสาวกนกเลขา    สุวรรณเลิศ 06-1241-8969

บริษทั ส่ีสหายขนส่ง(1988) จ ากัด สาขาสุราษฎร์ธานี
ฝ่าย/แผนก คลังสินค้า 
เลขที่ 22/1 หมู่ที่ 1 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุง้ 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท ์0-7760-0222, 086-943-3195 โทรสาร

อาจารย์ธีราวรรณ จันทร์แสง

35  นายนพรัตน์    ยลธรรม์ธรรม 09-3663-9165

บริษทั เอส ซี เอ็ม ทรานสปอร์ต จ ากัด
ฝ่าย/แผนก  
เลขที่ 99/28 หมู่ที่ 5 ถ.ตลาดล่าง ต.บางกุง้ 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท ์77275838 โทรสาร

อาจารย์อัมพวรรณ หนูพระอินทร์

36  นายอาระยะ    สมุทร์สารัญ 06-1247-4512

บริษทั เอส ซี เอ็ม ทรานสปอร์ต จ ากัด
ฝ่าย/แผนก  
เลขที่ 99/28 หมู่ที่ 5 ถ.ตลาดล่าง ต.บางกุง้ 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท ์0-7727-5838 โทรสาร

อาจารย์อัมพวรรณ หนูพระอินทร์
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ล าดับ ชือ่-สกุล เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ
อาจารย์ที่ปรึกษา

ตารางแนบทา้ยค าส่ัง

ที.่......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............                  

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

37  นายนภสินธุ ์   จีนประสม 09-1035-8504

บริษทัเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด ส านักงานสุราษฎร์ธานี
ฝ่าย/แผนก  
เลขที่ 41/15-16 หมู่ที่ 1 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุง้ 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท ์772043957 โทรสาร

อาจารย์รัตติยาภรณ์ รอดสีเสน

38  นางสาวจารุวรรณ    รอดสินธ์ 09-8075-8950

บริษทั แสงศิริเคมีเกษตร จ ากัด
ฝ่าย/แผนก  
เลขที่ 33/21-22 หมู่ที่ 1 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุง้ 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท ์077-283-797-9 โทรสาร

อาจารย์อัมพวรรณ หนูพระอินทร์

39  นางสาวจันทมิา    โพธิเ์พชร 06-2667-6489

บริษทัสันทดัและบตุร จ ากัด
ฝ่าย/แผนก Document 
เลขที่ 79 หมู่ที่ 3 ถ. ต.บางกุง้ 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท ์080-538-3577, 077-285-121 โทรสาร

อาจารย์ลภสัรดา เนียมนุช
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ล าดับ ชือ่-สกุล เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ
อาจารย์ที่ปรึกษา

ตารางแนบทา้ยค าส่ัง

ที.่......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............                  

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

40  นางสาวเกตุสุดา     บญุพรหม 09-8017-0681

บริษทัสันทดัและบตุร จ ากัด
ฝ่าย/แผนก Document 
เลขที่ 79 หมู่ที่ 3 ถ. ต.บางกุง้ 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท ์080-538-3577, 077-285-121 โทรสาร

อาจารย์ลภสัรดา เนียมนุช

41  นางสาววริศรา    แก้วกิจ 09-5036-9554

บจก. พ.ีเค. มารีน เทรดด้ิง
ฝ่าย/แผนก พนักงานปฏบิติัการ 
เลขที่ 99/12 หมู่ที่ 4 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุง้ 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท ์089-973-9175 โทรสาร

อาจารย์ภเูด่น แก้วภบิาล

42  นางสาวจุฑามาศ    เย็นใจ 0630807752

บริษทั เอเชียไบโอแมส จ ากัด (มหาชน)
ฝ่าย/แผนก คลังและโลจิสติกส์ 
เลขที่ 113/3 หมู่ที่ 3 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุง้ 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท ์06-3190-9938 โทรสาร

อาจารย์ลภสัรดา เนียมนุช
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ล าดับ ชือ่-สกุล เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ
อาจารย์ที่ปรึกษา

ตารางแนบทา้ยค าส่ัง

ที.่......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............                  

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

43  นางสาวพชัราภรณ์    ษาเรศ 08-2280-8226

บริษทั เอเชียไบโอแมส จ ากัด (มหาชน)
ฝ่าย/แผนก คลังสินค้าและโลจิสติกส์ 
เลขที่ 113/3 หมู่ที่ 3 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุง้ 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท ์06-3190-9938 โทรสาร

อาจารย์ลภสัรดา เนียมนุช

44  นางสาวเสาวนีย์    ตามา 09-4345-4725

บริษทัไทคุนเฮง จ ากัด
ฝ่าย/แผนก คลังสินค้าและการขนส่ง 
เลขที่ 62/5 หมู่ที่ 4 ถ.กาญจนวิถี 32 ต.บางกุง้ 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท ์077-289-291-2 โทรสาร

อาจารย์ภเูด่น แก้วภบิาล

45  นางสาวจินต์ศุจี    พรหมคุ้ม 09-3794-4100

บริษทัไทคุนเฮง จ ากัด
ฝ่าย/แผนก คลังสินค้าและการขนส่ง 
เลขที่ 62/5 หมู่ที่ 4 ถ.กาญจนวิถี 32 ต.บางกุง้ 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท ์077-289-291-2 โทรสาร

อาจารย์ภเูด่น แก้วภบิาล
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ล าดับ ชือ่-สกุล เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ
อาจารย์ที่ปรึกษา

ตารางแนบทา้ยค าส่ัง

ที.่......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............                  

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

46  นางสาวสุภารัตน์    ชัชวาลย์ 08-0144-7578

บริษทั ก. ชัยแสง ดี ซี จ ากัด
ฝ่าย/แผนก คลังสินค้า 
เลขที่ 99/35 หมู่ที่ 4 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุง้ 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท ์088-398-0009 โทรสาร

อาจารย์ธีราวรรณ จันทร์แสง

47  นายกิตติวัฒน์    รักช้าง 09-8080-1023

บริษทั ก. ชัยแสง ดีซี จ ากัด
ฝ่าย/แผนก คลังสินค้า 
เลขที่ 99/35 หมู่ที่ 4 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุง้ 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท ์088-389-0009 โทรสาร

อาจารย์ธีราวรรณ จันทร์แสง

48  นางสาวอลิสา    หลังทอง 09-3678-1036

หา้งหุ้นส่วนก าจัด สุราษฎร์ธานี ดิสทริบวิชั่น2006
ฝ่าย/แผนก  
เลขที่ 44/14 หมู่ที่ 4 ถ. ต.บางกุง้ 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท ์077-600-199 โทรสาร

อาจารย์ธีราวรรณ จันทร์แสง

 16 / 60



ล าดับ ชือ่-สกุล เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ
อาจารย์ที่ปรึกษา

ตารางแนบทา้ยค าส่ัง

ที.่......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............                  

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

49  นายเสมอเทพ    เหมเส็ม 06-5060-1550

หา้งหุ้นส่วนก าจัด สุราษฎร์ธานี ดิสทริบวิชั่น2006
ฝ่าย/แผนก  
เลขที่ 44/14 หมู่ที่ 4 ถ. ต.บางกุง้ 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท ์077-600-199 โทรสาร

อาจารย์ธีราวรรณ จันทร์แสง

50  นางสาวปยิะพร    ตรีเล็ก 08-2421-2992

บริษทั พี.ซี.ปโิตรเลียมแอนด์เทอร์มินอล จ ากัด
ฝ่าย/แผนก แผนกเอเย่นและชิปปิ้ง 
เลขที่ 78/2 หมู่ที่ 3 ถ.ปากน้ า ต.บางกุง้ 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท ์07-7206-496, 093-574-1592 โทรสาร

อาจารย์อัมพวรรณ หนูพระอินทร์

51  นางสาวจริยา    อินทร์ทมิ 06-3059-5756

บริษทั พี.ซี.ปโิตรเลียมแอนด์เทอร์มินอล จ ากัด
ฝ่าย/แผนก แผนกเอเย่นและชิปปิ้ง 
เลขที่ 78/2 หมู่ที่ 3 ถ.ปากน้ า ต.บางกุง้ 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท ์07-7206-496, 093-574-1592 โทรสาร

อาจารย์อัมพวรรณ หนูพระอินทร์
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ล าดับ ชือ่-สกุล เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ
อาจารย์ที่ปรึกษา

ตารางแนบทา้ยค าส่ัง

ที.่......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............                  

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

52  นายพงษพ์ฒัน์    คงประพนัธ์ 09-6302-2829

บริษทั พี.ซี ปโิตรเลียม แอนด์ เทอร์มินอล จ ากัด
ฝ่าย/แผนก พนักงานหน้าทา่ 
เลขที่ 78/2 หมู่ที่ 3 ถ.ปากน้ า ต.บางกุง้ 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท ์077-922-529 โทรสาร

อาจารย์อัมพวรรณ หนูพระอินทร์

53  นายวรากร    คงเหลือง 06-2257-6167

บริษทั พี.ซี ปโิตรเลียม แอนด์ เทอร์มินอล จ ากัด
ฝ่าย/แผนก พนักงานหน้าทา่ 
เลขที่ 78/2 หมู่ที่ 3 ถ.ปากน้ า ต.บางกุง้ 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท ์077-922-529 โทรสาร

อาจารย์อัมพวรรณ หนูพระอินทร์

54  นางสาวจิราวรรณ์    อินทร์คง 09-9365-6568

คลังปโิตรเลียมสุราษฎร์ธานี
ฝ่าย/แผนก ปฏบิติัการคลัง 
เลขที่ 13/3 หมู่ที่ 3 ถ.สุราษฎร์ - ปากน้ าตาป ีต.บางกุง้ 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท ์08-9866-6840 โทรสาร

อาจารย์ภเูด่น แก้วภบิาล
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ล าดับ ชือ่-สกุล เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ
อาจารย์ที่ปรึกษา

ตารางแนบทา้ยค าส่ัง

ที.่......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............                  

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

55  นางสาวอนงค์นาถ    รักเรือง 08-1535-7843

คลังปโิตรเลียมสุราษฎร์ธานี
ฝ่าย/แผนก ปฏบิติัการคลัง 
เลขที่ 13/3 หมู่ที่ 3 ถ.สุราษฎร์ - ปากน้ าตาป ีต.บางกุง้ 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท ์08-9866-6840 โทรสาร

อาจารย์ภเูด่น แก้วภบิาล

56  นายผไท    เพช็รบรูณ์ 09-8064-4761

บริษทั เอ็น พ ีมารีน จ ากัด
ฝ่าย/แผนก เจ้าหน้าที่วางแผนขนถ่ายสินค้าเรือ 
เลขที่ 105/10 หมู่ที่ 2 ถ.สุราษฎร์ - ปากน้ า ต.บางกุง้ 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท ์077-214-973-4 โทรสาร

ผศ.ศรีวาลี ทองเล่ียมนาค

57  นายเกษมสันต์    หนูนุ้ย 09-3718-8237

บริษทั เอ็น พ ีมารีน จ ากัด
ฝ่าย/แผนก ปฏบิติัขนส่ง 
เลขที่ 105/10 หมู่ที่ 2 ถ.สุราษฎร์ - ปากน้ า ต.บางกุง้ 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท ์077-214-973-4 โทรสาร

ผศ.ศรีวาลี ทองเล่ียมนาค
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ล าดับ ชือ่-สกุล เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ
อาจารย์ที่ปรึกษา

ตารางแนบทา้ยค าส่ัง

ที.่......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............                  

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

58  นางสาววันวิสา    ฮ่องกิม้ 08-2552-5303

บริษทั เซ้าเทร์ิน พอร์ท จ ากัด
ฝ่าย/แผนก  
เลขที่ 102/1 หมู่ที่ 2 ถ.สุราษฎร์-ปากน้ า ต.บางกุง้ 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 81000
โทรศัพท ์077-310-259 โทรสาร

อาจารย์ธีราวรรณ จันทร์แสง

59  นายสิทธิชัย    บางรัตน์ 09-9620-8430

บริษทั ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (สุราษฎร์ธาน)ี
ฝ่าย/แผนก แผนกตรวจรับสินค้า 
เลขที่ 43 หมู่ที่ 1 ถ. ต.ทา่ทองใหม่ 
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
โทรศัพท ์077-961-400 โทรสาร

อาจารย์ธีราวรรณ จันทร์แสง

60  นางสาวนัทธมน    พลูชนะ 09-8713-3730

บริษทั ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด
ฝ่าย/แผนก จัดส่งสินค้า 
เลขที่ 43 หมู่ที่ 1 ถ. ต.ทา่ทองใหม่ 
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
โทรศัพท ์091-820-7767 โทรสาร

อาจารย์ธีราวรรณ จันทร์แสง
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ล าดับ ชือ่-สกุล เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ
อาจารย์ที่ปรึกษา

ตารางแนบทา้ยค าส่ัง

ที.่......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............                  

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

61  นางสาวอุทมุพร    แผ่นศิลา 06-3087-5736

บริษทั ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด
ฝ่าย/แผนก แผนกตรวจรับสินค้า 
เลขที่ 43 หมู่ที่ 1 ถ. ต.ทา่ทองใหม่ 
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
โทรศัพท ์077-961-400 โทรสาร

อาจารย์ธีราวรรณ จันทร์แสง

62  นางสาวอภลัิกษณ์    รอดเจริญ 09-3721-2608

บริษทั ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด
ฝ่าย/แผนก จัดส่งสินค้า 
เลขที่ 43 หมู่ที่ 1 ถ. ต.ทา่ทองใหม่ 
อ.กาฐจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
โทรศัพท ์091-820-7767 โทรสาร

อาจารย์ธีราวรรณ จันทร์แสง

63  นายวัชราพงศ์    ซ้ายชูจีน 09-8031-3455

หจก.จงรักษโ์ลจิสติกส์
ฝ่าย/แผนก คลังสินค้า 
เลขที่ 380 หมู่ที่ 6 ถ.สุราษฎร์-นครศรี ต.ทา่อุแท 
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
โทรศัพท ์077-963-117 โทรสาร

อาจารย์ธีราวรรณ จันทร์แสง
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ล าดับ ชือ่-สกุล เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ
อาจารย์ที่ปรึกษา

ตารางแนบทา้ยค าส่ัง

ที.่......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............                  

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

64  นายส ารวย    เศษเพชร 08-2275-2051

หจก.จงรักษโ์ลจิสติกส์
ฝ่าย/แผนก คลังสินค้า 
เลขที่ 380 หมู่ที่ 6 ถ.สุราษฎร์-นครศรี ต.ทา่อุแท 
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
โทรศัพท ์077-963-117 โทรสาร

อาจารย์ธีราวรรณ จันทร์แสง

65  นางสาววิไลลักษณ์    สมใจเพง็ 06-1220-0398

บริษทั ทเีอ็มพ ีวอเตอร์ฮิล จ ากัด
ฝ่าย/แผนก คลังสินค้า 
เลขที่ 55/3 หมู่ที่ 1 ถ.สุราษฎร์-นครศรี ต.ทงุกง 
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
โทรศัพท ์094-545-6641 โทรสาร

อาจารย์ธีราวรรณ จันทร์แสง

66  นางสาวกานต์ธิดา    คงแก้ว 06-2383-6277

บริษทั ทเีอ็มพ ีวอเตอร์ฮิล จ ากัด
ฝ่าย/แผนก คลังสินค้า 
เลขที่ 55/3 หมู่ที่ 1 ถ.สุราษฎร์-นครศรี ต.ทุ่งกง 
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
โทรศัพท ์094-545-6641 โทรสาร

อาจารย์ธีราวรรณ จันทร์แสง
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ล าดับ ชือ่-สกุล เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ
อาจารย์ที่ปรึกษา

ตารางแนบทา้ยค าส่ัง

ที.่......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............                  

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

67  นางสาวอภญิญา    ก าเนิดรักษ์ 06-4715-4267

บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากัด
ฝ่าย/แผนก คลังสินค้า 
เลขที่ 189 หมู่ที่ 7 ถ. ต.พลายวาส 
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
โทรศัพท ์077-277-888 โทรสาร

อาจารย์ธีราวรรณ จันทร์แสง

68  นางสาวฐิติมา    หนูสุข 06-2061-4330

บริษทัศรีตรังโกลฟส์ สาขา สุราษฎร์ธานี
ฝ่าย/แผนก คลังสินค้า 
เลขที่ 189 หมู่ที่ 7 ถ. ต.พลายวาส 
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
โทรศัพท ์077-277-888 โทรสาร

อาจารย์ธีราวรรณ จันทร์แสง

69  นายอนันตชัย    ใจรังษี 09-4946-1610

ที่ท าการไปรษณีย์กาญจนดิษฐ์
ฝ่าย/แผนก คลังสินค้า 
เลขที่ 130/5 หมู่ที่ 1 ถ. ต.กระแดะ 
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
โทรศัพท ์0-7737-9076 โทรสาร

ผศ.ศรีวาลี ทองเล่ียมนาค
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ล าดับ ชือ่-สกุล เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ
อาจารย์ที่ปรึกษา

ตารางแนบทา้ยค าส่ัง

ที.่......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............                  

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

70  นายชลันธร    อินทร์สุวรรณ 09-9304-9851

ที่ท าการไปรษณีย์กาญจนดิษฐ์
ฝ่าย/แผนก คลังสินค้า 
เลขที่ 130/5 หมู่ที่ 1 ถ. ต.กระแดะ 
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
โทรศัพท ์0-7737-9076 โทรสาร

ผศ.ศรีวาลี ทองเล่ียมนาค

71  นายทศพร     ดิษฐแก้ว 09-1779-0301

บริษทั ซีพแีรม จ ากัด
ฝ่าย/แผนก เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า 
เลขที่ 115 หมู่ที่ 2 ถ. ต.เขาหวัควาย 
อ.พนุพนิ จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท ์077-937-090 ต่อ 1535 โทรสาร

อาจารย์วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช

72  นางสาวกรรณ์จนา    นุ่นทอง 09-8072-7686

บริษทั ภญิโญโลจิสติกส์ จ ากัด
ฝ่าย/แผนก ธุรการ 
เลขที่ 210/42 หมู่ที่ 3 ถ. ต.ทา่โรงช้าง 
อ.พนุพนิ จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท ์095-256-2330 โทรสาร

อาจารย์วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช
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ล าดับ ชือ่-สกุล เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ
อาจารย์ที่ปรึกษา

ตารางแนบทา้ยค าส่ัง

ที.่......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............                  

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

73  นางสาวธรัญญา    บตุรพรหม 08-7885-7089

บริษทั ภญิโญโลจิสติกส์ จ ากัด
ฝ่าย/แผนก ธุรการ 
เลขที่ 210/42 หมู่ที่ 3 ถ. ต.ทา่โรงช้าง 
อ.พนุพนิ จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท ์095-256-2330 โทรสาร

อาจารย์วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช

74  นางสาวพชิาภรณ์    ศรีพธัยากร 09-5410-5041

บริษทั สุราษฎร์ธานี เบฟเวอเรช จ ากัด
ฝ่าย/แผนก คลังสินค้า 
เลขที่ 139 หมู่ที่ 5 ถ. ต.ทา่โรงช้าง 
อ.พนุพนิ จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท ์077-225-905 โทรสาร

อาจารย์วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช

75  นางสาวสุณิสา    ถาวรวงศ์ 06-2069-0134

บริษทั สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จ ากัด
ฝ่าย/แผนก การจัดซ้ือ - จัดหาพสัดุ 
เลขที่ 139 หมู่ที่ 5 ถ. ต.ทา่โรงช้าง 
อ.พนุพนิ จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท ์077-225-905 โทรสาร

อาจารย์วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช
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ล าดับ ชือ่-สกุล เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ
อาจารย์ที่ปรึกษา

ตารางแนบทา้ยค าส่ัง

ที.่......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............                  

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

76  นางสาวสุณิสา    พรหมช่วย 09-8048-5304

บริษทั สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จ ากัด
ฝ่าย/แผนก การจัดซ้ือ - จัดหาพสัดุ 
เลขที่ 139 หมู่ที่ 5 ถ. ต.ทา่โรงช้าง 
อ.พนุพนิ จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท ์077-225-905 โทรสาร

อาจารย์วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช

77  นางสาวภษมน    อินทนาศักด์ิ 06-5319-9870

บริษทั สุราษฎร์ธานี เบฟเวอเรช จ ากัด
ฝ่าย/แผนก คลังสินค้า 
เลขที่ 139 หมู่ที่ 5 ถ. ต.ทา่โรงช้าง 
อ.พนุพนิ จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท ์077-225-905 โทรสาร

อาจารย์วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช

78  นางสาวมัลลิกา    นุ้ยเส้ง 09-0865-4083

บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก  จ ากัด (สุราษฎร์ธาน)ี
ฝ่าย/แผนก คลังสินค้า 
เลขที่ 88 หมู่ที่ 5 ถ. ต.ทา่โรงช้าง 
อ.พนุพนิ จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท ์077-914-200 โทรสาร

อาจารย์ลภสัรดา เนียมนุช
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ล าดับ ชือ่-สกุล เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ
อาจารย์ที่ปรึกษา

ตารางแนบทา้ยค าส่ัง

ที.่......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............                  

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

79  นางสาวกมลชนก    ไชยทอง 09-0865-6264

บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก  จ ากัด (สุราษฎร์ธาน)ี
ฝ่าย/แผนก คลังสินค้า 
เลขที่ 88 หมู่ที่ 5 ถ. ต.ทา่โรงช้าง 
อ.พนุพนิ จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท ์077-914-200 โทรสาร

อาจารย์ลภสัรดา เนียมนุช

80  นางสาวเยาวลักษณ์    แก้วกิว 09-1790-8818

บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก  จ ากัด (สุราษฎร์ธาน)ี
ฝ่าย/แผนก คลังสินค้า 
เลขที่ 88 หมู่ที่ 5 ถ. ต.ทา่โรงช้าง 
อ.พนุพนิ จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท ์077-914-200 โทรสาร

อาจารย์ลภสัรดา เนียมนุช

81  นางสาววิภาวี    คงเพชร 09-3597-7900

บริษทั หาดทพิย์ จ ากัด (มหาชน) โรงงานพนุพนิ
ฝ่าย/แผนก คลังสินค้า 
เลขที่ 206/1 หมู่ที่ 3 ถ. ต.ทา่โรงช้าง 
อ.พนุพนิ จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท ์077-357-385 โทรสาร

อาจารย์วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช
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ล าดับ ชือ่-สกุล เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ
อาจารย์ที่ปรึกษา

ตารางแนบทา้ยค าส่ัง

ที.่......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............                  

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

82  นางสาวนีรชา    ไตรสนาคม 08-05291637

บริษทั หาดทพิย์ จ ากัด (มหาชน) โรงงานพนุพนิ
ฝ่าย/แผนก คลังสินค้า 
เลขที่ 206/1 หมู่ที่ 3 ถ. ต.ทา่โรงช้าง 
อ.พนุพนิ จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท ์077-357-385 โทรสาร

อาจารย์วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช

83  นายวสุพล    ศรีสวัสด์ิ 0958106325

บริษทั ไลอ์ออน เมนทารี จ ากัด
ฝ่าย/แผนก  
เลขที่ 73 หมู่ที่ 3 ถ. ต.หวัเตย 
อ.พนุพนิ จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท ์ โทรสาร

อาจารย์วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช

84  นายณัฐนนท ์   จิตปรีชา 0825013128

บริษทั ไลอ์ออน เมนทารี จ ากัด
ฝ่าย/แผนก  
เลขที่ 73 หมู่ที่ 3 ถ. ต.หวัเตย 
อ.พนุพนิ จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท ์ โทรสาร

อาจารย์วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช
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ล าดับ ชือ่-สกุล เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ
อาจารย์ที่ปรึกษา

ตารางแนบทา้ยค าส่ัง

ที.่......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............                  

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

85  นายปฏวิัติ    คงไชย 08-6307-7664

บริษทั ไทย ไลอ้อนเมนทารี จ ากัด
ฝ่าย/แผนก พนักงานคลังสินค้า 
เลขที่ 73 อาคารทา่อากาศยานนานาชาติ สุราษฎร์ธานี ชั้น1,2 หมู่ที่ 3 ถ. ต.
หวัเตย 
อ.พนุพนิ จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท ์082-427-0704 โทรสาร

อาจารย์วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช

86  นางสาวพลอยไพลิน    ด าดี 08-3393-2396

ศูนย์กระจายสินค้า เทสโก้โลตัส สุราษฎร์ธานี
ฝ่าย/แผนก นักศึกษาฝึกงาน  แผนกควบคุมสินค้ากองคลัง 
เลขที่ 8/88 หมู่ที่ 3 ถ. ต.หนองไทร 
อ.พนุพนิ จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท ์077-913-450 ต่อ 107 โทรสาร

อาจารย์วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช

87  นางสาวชุนิตา    เกิดกุล 09-3591-1869

ศูนย์กระจายสินค้า เทสโก้โลตัส สุราษฎร์ธานี
ฝ่าย/แผนก นักศึกษาฝึกงาน  แผนกควบคุมสินค้ากองคลัง 
เลขที่ 8/88 หมู่ที่ 3 ถ. ต.หนองไทร 
อ.พนุพนิ จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท ์077-913-450 ต่อ 107 โทรสาร

อาจารย์วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช
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ล าดับ ชือ่-สกุล เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ
อาจารย์ที่ปรึกษา

ตารางแนบทา้ยค าส่ัง

ที.่......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............                  

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

88  นางสาวสัญลักษณ์    บญุนา 08-8381-0587

ศูนย์กระจายสินค้า เทสโก้โลตัส สุราษฎร์ธานี
ฝ่าย/แผนก นักศึกษาฝึกงาน  แผนกควบคุมสินค้ากองคลัง 
เลขที่ 8/88 หมู่ที่ 3 ถ. ต.หนองไทร 
อ.พนุพนิ จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท ์077-913-450 ต่อ 107 โทรสาร

อาจารย์วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช

89  นางสาวสิริลักษณ์     มากช่วย 08-2425-4362

บริษทั เอส พ ีบ ีพาเนล อินัสตร้ีส์ จ ากัด
ฝ่าย/แผนก Shipping  
เลขที่ 38/2 หมู่ที่ 7 ถ. ต.นาใต้ 
อ.บา้นนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240
โทรศัพท ์07-7277-800 โทรสาร

อาจารย์อัมพวรรณ หนูพระอินทร์

90  นางสาวศุภลักษณ์    นาคขวัญ 09-3638-4608

บริษทั เอส พ ีบ ีพาเนล อินัสตร้ีส์ จ ากัด
ฝ่าย/แผนก Shipping 
เลขที่ 38/2 หมู่ที่ 7 ถ. ต.นาใต้ 
อ.บา้นนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240
โทรศัพท ์07-7277-800 โทรสาร

อาจารย์อัมพวรรณ หนูพระอินทร์
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ล าดับ ชือ่-สกุล เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ
อาจารย์ที่ปรึกษา

ตารางแนบทา้ยค าส่ัง

ที.่......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............                  

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

91  นางสาวนัฎฐิกาญจน์    สนธิช่วย 09-8727-9290

บริษทั ปาล์มน้ ามันธรรมชาติ จ ากัด
ฝ่าย/แผนก จัดส่งสินค้า 
เลขที่ 29/3 หมู่ที่ 5 ถ.บางรูป-บางเหรียง ต.สินเจริญ 
อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
โทรศัพท ์077-278-699 ต่อ 103 โทรสาร

อาจารย์อัมพวรรณ หนูพระอินทร์

92  นางสาวอัญชนา    ชีวบนัเทงิ 09-6801-1817

บริษทั ปญัญาวัสดุก่อสร้าง จ ากัด
ฝ่าย/แผนก แผนกคลังสินค้า 
เลขที่ 243/2-9 หมู่ที่ 8 ถ. ต.เวียงสระ 
อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท ์061-076-1341 โทรสาร

อาจารย์อัมพวรรณ หนูพระอินทร์

93  นางสาววิภาวดี    บญุช่วย 06-2002-5289

บริษทั พลัส เอ็กซ์เพลส จ ากัด
ฝ่าย/แผนก พนักงานต้อนรับลูกค้า 
เลขที่ 115/13 หมู่ที่ 6 ถ. ต.บอ่ผุด 
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320
โทรศัพท ์084-487-9185, 077-447-540 โทรสาร

อาจารย์ภเูด่น แก้วภบิาล
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ล าดับ ชือ่-สกุล เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ
อาจารย์ที่ปรึกษา

ตารางแนบทา้ยค าส่ัง

ที.่......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............                  

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

94  นางสาวณัฎฐธิดา    นุชดอนไผ่ 09-3628-4910

บริษทั เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด (สาขาสมุย)
ฝ่าย/แผนก พนักงานตรจรับสินค้า 
เลขที่ 120/40 หมู่ที่ 1 ถ. ต.บอ่ผุด 
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320
โทรศัพท ์061-414-0899 โทรสาร

อาจารย์ภเูด่น แก้วภบิาล

95  นางสาวณัฐริกา    ด้วงสุข 09-5262-1321

บริษทั เซ็นทรัลแฟมิล่ีมาร์ท จ ากัด (ส านักงานใหญ่) (พื้นที่สุราษฎร์ธานีและ
เกาะสมุย)
ฝ่าย/แผนก นักศึกษาฝึกงานฝ่ายปฏบิติัการ 
เลขที่ 3/4 หมู่ที่ 2 ถ. ต.บอ่ผุด 
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84321
โทรศัพท ์061-387-1604 โทรสาร

อาจารย์ภเูด่น แก้วภบิาล

96  นางสาวปาริฉัตร    ขวัญบษุบงค์ 06-6106-1008

บริษทั เซ็นทรัลแฟมิล่ีมาร์ท จ ากัด (ส านักงานใหญ่) (พื้นที่สุราษฎร์ธานีและ
เกาะสมุย)
ฝ่าย/แผนก นักศึกษาฝึกงานฝ่ายปฏบิติัการ 
เลขที่ 52/1 หมู่ที่ 6 ถ. ต.บอ่ผุด 
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84322
โทรศัพท ์061-3871604 โทรสาร

อาจารย์ภเูด่น แก้วภบิาล
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ล าดับ ชือ่-สกุล เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ
อาจารย์ที่ปรึกษา

ตารางแนบทา้ยค าส่ัง

ที.่......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............                  

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

97  นางสาวอาทติยา     รอดแก้ว 09-5720-2454

บริษทั เซ็นทรัลแฟมิล่ีมาร์ท จ ากัด (ส านักงานใหญ่) (พื้นที่สุราษฎร์ธานีและ
เกาะสมุย)
ฝ่าย/แผนก นักศึกษาฝึกงานฝ่ายปฏบิติัการ 
เลขที่ 90/45,46,47 หมู่ที่ 2 ถ. ต.บอ่ผุด 
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84323
โทรศัพท ์061-3871604 โทรสาร

อาจารย์ภเูด่น แก้วภบิาล

98  นางสาวดรุณี    อิทธิสัน 09-4252-9975

บริษทั เซ็นทรัลแฟมิล่ีมาร์ท จ ากัด (ส านักงานใหญ่) (พื้นที่สุราษฎร์ธานีและ
เกาะสมุย)
ฝ่าย/แผนก นักศึกษาฝึกงานฝ่ายปฏบิติัการ 
เลขที่ 171/10-11 หมู่ที่ 2 ถ. ต.บอ่ผุด 
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320
โทรศัพท ์ โทรสาร

อาจารย์ภเูด่น แก้วภบิาล

99  นางสาวฐาปนีย์    อนุกูล 06-5648-2075

ส านักงานเจ้าทา่ภมูิภาคสาขากระบี่
ฝ่าย/แผนก เจ้าพนักงานขนส่ง
เลขที่ 248 หมู่ที่ 7 ทา่เรือ ต.ไสไทย
อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท ์075612669 โทรสาร 075612669

อาจารย์วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช
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ล าดับ ชือ่-สกุล เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ
อาจารย์ที่ปรึกษา

ตารางแนบทา้ยค าส่ัง

ที.่......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............                  

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

100  นางสาววรัญญา    แก้วงาม 09-2271-4997

Keery Express Thailand (สาขากระบี่)
ฝ่าย/แผนก Admin sorter 
เลขที่ 48/11 หมู่ที่  ถ.ศรีพงังา ต.กระบี่ใหญ่ 
อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท ์065-717-4266 โทรสาร

อาจารย์วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช

101  นางสาวศิริลักษณ์    ทองดียิง่ 06-1176-9883

Keery Express Thailand (สาขากระบี่)
ฝ่าย/แผนก Admin sorter 
เลขที่ 48/11 หมู่ที่  ถ.ศรีพงังา ต.กระบี่ใหญ่ 
อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท ์065-717-4266 โทรสาร

อาจารย์วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช

102  นางสาวธัญญาเรศ     โต๊ะหมัด 08-2439-9003

คลังสินค้า การบนิไทย จ ากัด (กระบี)่
ฝ่าย/แผนก นักศึกษาฝึกงาน 
เลขที่ 133 หมู่ที่ 3 ถ.เพชรเกษม ต.เหนือคลอง 
อ.เหนืองคลอง จ.กระบี่ 81130
โทรศัพท ์094-317-1784 โทรสาร

อาจารย์วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช
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ล าดับ ชือ่-สกุล เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ
อาจารย์ที่ปรึกษา

ตารางแนบทา้ยค าส่ัง

ที.่......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............                  

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

103  นางสาวชฎาพร    จันทวงค์ 06-4028-9996

คลังสินค้า การบนิไทย จ ากัด (กระบี)่
ฝ่าย/แผนก นักศึกษาฝึกงาน 
เลขที่ 133 หมู่ที่ 3 ถ.เพชรเกษม ต.เหนืองคลอง 
อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130
โทรศัพท ์094-317-1784 โทรสาร

อาจารย์วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช

104  นางสาวมินตรา    อิสฎาธิคม 06-378-7816

บริษทั สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)สาขาปา่ตอง (นาใน)
ฝ่าย/แผนก คลังสินค้า 
เลขที่ 140/30,140/35 หมู่ที่  ถ.นาใน ต.ปา่ตอง 
อ.กระทู้ จ.ภเูก็ต 83150
โทรศัพท ์076-512-388 โทรสาร

ผศ.ศรีวาลี ทองเล่ียมนาค

105  นางสาวนนธิรา    อาจการ 09-0279-9577

บริษทั สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาภเูก็ต
ฝ่าย/แผนก ตรวจรับสินค้า 
เลขที่ 77 หมู่ที่ 5 ถ.วิชิตสงคราม ต.วิชิต 
อ.เมืองภเูก็ต จ.ภเูก็ต 83000
โทรศัพท ์07-6688-1309 โทรสาร

ผศ.ศรีวาลี ทองเล่ียมนาค
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ล าดับ ชือ่-สกุล เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ
อาจารย์ที่ปรึกษา

ตารางแนบทา้ยค าส่ัง

ที.่......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............                  

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

106  นางสาววิไลลักษณ์    แสงสุวรรณ 08-8059-5555

บริษทั สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาภเูก็ต
ฝ่าย/แผนก ตรวจรับสินค้า 
เลขที่ 77 หมู่ที่ 5 ถ.วิชิตสงคราม ต.วิชิต 
อ.เมืองภเูก็ต จ.ภเูก็ต 83000
โทรศัพท ์07-6688-1309 โทรสาร

ผศ.ศรีวาลี ทองเล่ียมนาค

107  นายธีรพนธ์    จริงจิตร 08-3635-6923

บริษทั คิง เพาเวอร์ ภเูก็ต
ฝ่าย/แผนก คลังสินค้า 
เลขที่ 88/88 หมู่ที่ 2 ถ. ต.วิชิต 
อ.เมืองภเูก็ต จ.ภเูก็ต 83000
โทรศัพท ์063-397-888 ต่อ 8173 โทรสาร

ผศ.ศรีวาลี ทองเล่ียมนาค

108  นางสาวธัญญรัตน์    ชิตจุย้ 09-1820-6351

ด่านศุลกากรภเูก็ต
ฝ่าย/แผนก ฝ่ายบริการทางศุลกากร, ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
เลขที่ 454/1 หมู่ที่  ถ. ต.ตลาดใหญ่ 
อ.เมือง จ.ภเูก็ต 83000
โทรศัพท ์076-211-105 โทรสาร

ผศ.ศรีวาลี ทองเล่ียมนาค
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ล าดับ ชือ่-สกุล เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ
อาจารย์ที่ปรึกษา

ตารางแนบทา้ยค าส่ัง

ที.่......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............                  

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

109  นางสาวสุธิดา    ทองโมถ่าย 09-3730-6103

ด่านศุลกากรภเูก็ต
ฝ่าย/แผนก ฝ่ายบริการทางศุลกากร, ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
เลขที่ 454/1 หมู่ที่  ถ. ต.ตลาดใหญ่ 
อ.เมือง จ.ภเูก็ต 83000
โทรศัพท ์076-211-105 โทรสาร

ผศ.ศรีวาลี ทองเล่ียมนาค

110  นางสาวศรัณยา    พรหมแก้ว 09-8087-0876

บริษทั ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด สาขาภเูก็ต
ฝ่าย/แผนก ฝ่ายโลจิสติกส์(คลังสินค้า) 
เลขที่ 46/13 หมู่ที่ 5 ถ.เทพกระษตัรี ต.ศรีสุนทร 
อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 83110
โทรศัพท ์096-636-5993 โทรสาร

ผศ.ศรีวาลี ทองเล่ียมนาค

111  นางสาวมลฤดี    รักผอม 09-2594-5466

บริษทั ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด สาขาภเูก็ต
ฝ่าย/แผนก ฝ่ายโลจิสติกส์(คลังสินค้า) 
เลขที่ 46/13 หมู่ที่ 5 ถ.เทพกระษตัรี ต.สรีสุนทร 
อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 83110
โทรศัพท ์096-636-5993 โทรสาร

ผศ.ศรีวาลี ทองเล่ียมนาค
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ล าดับ ชือ่-สกุล เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ
อาจารย์ที่ปรึกษา

ตารางแนบทา้ยค าส่ัง

ที.่......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............                  

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

112  นางสาวทชัฌา    ประคองสิน 09-0879-0516

ศูนย์กระจายสินค้า CP ALL อ.ถลาง จ.ภเูก็ต
ฝ่าย/แผนก จัดส่งขาออก 
เลขที่ 27 หมู่ที่ 1 ถ. ต.ศรีสุนทร 
อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 83110
โทรศัพท ์086-277-0859 โทรสาร

ผศ.ศรีวาลี ทองเล่ียมนาค

113  นางสาวธันวดี    หตีนาคราม 09-3576-3709

คลังสินค้าสายการบนิไทย ทา่อากาศยานภเูก็ต
ฝ่าย/แผนก คลังสินค้า 
เลขที่ 222 หมู่ที่ 6 ถ. ต.ไม้ขาว 
อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 83110
โทรศัพท ์076-351-318 โทรสาร

ผศ.ศรีวาลี ทองเล่ียมนาค

114  นางสาวสุภาพร    จินาพร 08-5790-7238

คลังสินค้าสายการบนิไทย ทา่อากาศยานภเูก็ต
ฝ่าย/แผนก คลังสินค้า 
เลขที่ 222 หมู่ที่ 6 ถ. ต.ไม้ขาว 
อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 83110
โทรศัพท ์076-351-318 โทรสาร

ผศ.ศรีวาลี ทองเล่ียมนาค
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ล าดับ ชือ่-สกุล เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ
อาจารย์ที่ปรึกษา

ตารางแนบทา้ยค าส่ัง

ที.่......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............                  

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

115  นางสาวปวรรัตน์    สุขมิ่ง 09-3692-2044

คลังสินค้าการบนิไทยทา่อากาศยานภเูก็ต
ฝ่าย/แผนก แผนการปฏบิติัการสินค้าส่งออก 
เลขที่ 222 หมู่ที่ 6 ถ. ต.ไม้ขาว 
อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 83110
โทรศัพท ์076-351-318 โทรสาร

ผศ.ศรีวาลี ทองเล่ียมนาค

116  นางสาวสุธิดา    ชูเมือง 09-3718-0965

คลังสินค้าการบนิไทยทา่อากาศยานภเูก็ต
ฝ่าย/แผนก แผนการปฏบิติัการสินค้าส่งออก 
เลขที่ 222 หมู่ที่ 6 ถ. ต.ไม้ขาว 
อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 83110
โทรศัพท ์076-351-318 โทรสาร

ผศ.ศรีวาลี ทองเล่ียมนาค

117  นางสาวเยาวดี    อ่อนหาดพอ 09-3725-6342

ด่านศุลกากรทา่อากาศยานภเูก็ต
ฝ่าย/แผนก พธิีการศุลกากรขาเข้า - ออก 
เลขที่ อาคารคลังสินค้า หมู่ที่  ถ. ต.ไม้ขาว 
อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 83110
โทรศัพท ์076-327-435 โทรสาร

ผศ.ศรีวาลี ทองเล่ียมนาค
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ล าดับ ชือ่-สกุล เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ
อาจารย์ที่ปรึกษา

ตารางแนบทา้ยค าส่ัง

ที.่......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............                  

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

118  นางสาวรัศมี    นามวงษา 08-4625-3219

ด่านศุลกากรทา่อากาศยานภเูก็ต
ฝ่าย/แผนก พธิีการศุลการกรขาเข้า - ออก 
เลขที่ อาคารคลังสินค้า หมู่ที่  ถ. ต.ไม้ขาว 
อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 83110
โทรศัพท ์076-327-435 โทรสาร

ผศ.ศรีวาลี ทองเล่ียมนาค

119  นางสาวกมลวรรณ    ดารากัย 09-5042-4896

บริษทั ซีอาร์ นครศรีธรรมราช (ประเทศไทย)จ ากัด (สาขาโรบนิสันโอเชี่ยน2)
ฝ่าย/แผนก พนักงานตรวจรับสินค้า 
เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 7 ถ. ต.นาสาร 
อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท ์075-392-511 ต่อ 611 โทรสาร

อาจารย์รัตติยาภรณ์ รอดสีเสน

120  นางสาววสุธิดา    เขียวตุ้ย 08-2829-3751

บริษทั ซีอาร์ นครศรีธรรมราช (ประเทศไทย) จ ากัด (สาขาโรบนิสัน โอเชี่ยน 
2)
ฝ่าย/แผนก พนักงานกระจายสินค้า 
เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 7 ถ. ต.นาสาร 
อ.พระหรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท ์075-392-511 ต่อ 611 โทรสาร

อาจารย์รัตติยาภรณ์ รอดสีเสน
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ล าดับ ชือ่-สกุล เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ
อาจารย์ที่ปรึกษา

ตารางแนบทา้ยค าส่ัง

ที.่......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............                  

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

121  นางสาวนาริญา    ขุนจิตด าริย์ 08-6288-0819

ส านักงานเจ้าทา่ภมูิภาคสาขานครศรีธรรมราช
ฝ่าย/แผนก การจัดการโลจิสติกส์ 
เลขที่ 214 หมู่ที่  ถ.ขายน้ า ต.ปากพนัง 
อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โทรศัพท ์085-514-3243 โทรสาร

อาจารย์รัตติยาภรณ์ รอดสีเสน

122  นางสาวปยิาภา    แก้วเล่ือน 09-7079-3216

ส านักงานเจ้าทา่ภมูิภาคสาขานครศรีธรรมราช
ฝ่าย/แผนก การจัดการโลจิสติกส์ 
เลขที่ 214 หมู่ที่  ถ.ขายน้ า ต.ปากพนัง 
อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โทรศัพท ์085-514-3243 โทรสาร

อาจารย์รัตติยาภรณ์ รอดสีเสน

123  นายพรีะพงศ์    สวัสดิโกมล 08-2031-8921

สายการบนิไทย Lion Air ทา่อากาศยานนครศรีธรรมราช
ฝ่าย/แผนก นักศึกษาฝึกงานแผนก Cargo และ Passenger 
เลขที่ 598 หมู่ที่ 1 ถ. ต.ปากพนู 
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท ์075-355-051 โทรสาร

อาจารย์รัตติยาภรณ์ รอดสีเสน
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ล าดับ ชือ่-สกุล เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ
อาจารย์ที่ปรึกษา

ตารางแนบทา้ยค าส่ัง

ที.่......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............                  

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

124  นายอิฏฐลักษณ์    อ่อนศรี 06-4826-0615

สายการบนิไทย Lion Air ทา่อากาศยานนครศรีธรรมราช
ฝ่าย/แผนก นักศึกษาฝึกงานแผนก Cargo และ Passenger 
เลขที่ 598 หมู่ที่ 1 ถ. ต.ปากพนู 
อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท ์075-355-051 โทรสาร

อาจารย์รัตติยาภรณ์ รอดสีเสน

125  นางสาวศิริกาญจน์    หนูขาว 06-4710-3215

บริษทั ออนไทม์เทอร์มินอล จ ากัด
ฝ่าย/แผนก จัดการตู้สินค้า และการออกเอกสารสินค้า 
เลขที่ 56/4 หมู่ที่ 4 ถ.บา้นในหวัง ต.ปากแพรก 
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท ์081-990-5197 โทรสาร

อาจารย์รัตติยาภรณ์ รอดสีเสน

126  นางสาวกนกพร    ฐานะกาญจน์ 09-0485-1620

บริษทั ชูศักด์ิแอนด์พรรณีลีดเดอร์ จ ากัด
ฝ่าย/แผนก พนักงานโลจิสติกส์ 
เลขที่ 422 หมู่ที่ 2 ถ. ต.ถ้ าใหญ่ 
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท ์075-355-740 โทรสาร

อาจารย์รัตติยาภรณ์ รอดสีเสน
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ล าดับ ชือ่-สกุล เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ
อาจารย์ที่ปรึกษา

ตารางแนบทา้ยค าส่ัง

ที.่......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............                  

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

127  นางสาวณัฐวดี    วังฉาย 08-1187-1902

บริษทั ซีพ ีออลล์ จ ากัด (มหาชน)
ฝ่าย/แผนก  
เลขที่  หมู่ที่  ถ. ต.คลองไทร 
อ.ทา่ฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
โทรศัพท ์077-914-454 โทรสาร

อาจารย์วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช

128  นายชัยวัฒน์    ยอดแก้ว 09-9401-8961

บริษทั กันตังพาราวูด้ จ ากัด
ฝ่าย/แผนก คลังสินค้าส่งออก 
เลขที่ 80/9 หมู่ที่ 1 ถ. ต.โคกยาง 
อ.กันตัง จ.ตรัง 92110
โทรศัพท ์091-826-1969 โทรสาร

อาจารย์ธีราวรรณ จันทร์แสง

129  นายปรมินทร์    กาญจนหรัิญ 06-5365-5091

บริษทั กันตัง เทอร์มินอล เซอร์วิส จ ากัด
ฝ่าย/แผนก เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านขนส่งทางเรือ 
เลขที่ 87/1 หมู่ที่ 5 ถ. ต.บอ่น้ าร้อน 
อ.กันตัง จ.ตรัง 92110
โทรศัพท ์089-503-8468 โทรสาร

อาจารย์ธีราวรรณ จันทร์แสง

 43 / 60



ล าดับ ชือ่-สกุล เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ
อาจารย์ที่ปรึกษา

ตารางแนบทา้ยค าส่ัง

ที.่......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............                  

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

130  นายหสันัย    แซ่ล้ิม 06-2883-7939

บริษทั กันตัง เทอร์มินอล เซอร์วิส จ ากัด
ฝ่าย/แผนก เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านขนส่งทางเรือ 
เลขที่ 87/1 หมู่ที่ 5 ถ. ต.บอ่น้ าร้อน 
อ.กันตัง จ.ตรัง 92110
โทรศัพท ์089-503-8468 โทรสาร

อาจารย์ธีราวรรณ จันทร์แสง

131  นายพยุงศักด์ิ    เรืองเสน 09-3882-7792

บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) จังหวัดตรัง
ฝ่าย/แผนก โลจิสติกส์ 
เลขที่ 13/1-5 หมู่ที่  ถ.จริงจิตร ต.ทบัเทยีง 
อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท ์075-502-900-2 โทรสาร

อาจารย์ธีราวรรณ จันทร์แสง

132  นายนันทวุฒิ    สโมสร 09-8453-2497

บริษทัไทยไลอ้อน เมนทารี จ ากัด
ฝ่าย/แผนก คลังสินค้า cargo 
เลขที่ 170 หมู่ที่ 12 ถ.ตรัง - ปะเหลียน ต.โคกหล่อ 
อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท ์095-207-6095 โทรสาร

อาจารย์ธีราวรรณ จันทร์แสง
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ล าดับ ชือ่-สกุล เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ
อาจารย์ที่ปรึกษา

ตารางแนบทา้ยค าส่ัง

ที.่......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............                  

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

133  นายพทัธพล    อ่อนเอียด 08-0528-4860

บริษทัไทยไลอ้อน เมนทารี จ ากัด
ฝ่าย/แผนก คลังสินค้า cargo 
เลขที่ 170 หมู่ที่ 12 ถ.ตรัง - ปะเหลียน ต.โคกหล่อ 
อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท ์095-207-6095 โทรสาร

อาจารย์ธีราวรรณ จันทร์แสง

134  นางสาวนภสัสรณ์    รามเทพ 09-3674-9872

บริษทั ตรังแคนเนอร่ี จ ากัด
ฝ่าย/แผนก คลังสินค้า, วางแผน 
เลขที่ 32/1 หมู่ที่ 5 ถ.โตทบัเที่ยง ต.นาทา่มเหนือ  
อ.เมือง จ.ตรัง 92190
โทรศัพท ์095-038-8875 โทรสาร

อาจารย์ธีราวรรณ จันทร์แสง

135  นางสาวพชัราภรณ์    ใจหาญ 08-6371-1070

บริษทั ตรังแคนเนอร่ี จ ากัด
ฝ่าย/แผนก คลังสินค้า, วางแผน 
เลขที่ 32/1 หมู่ที่ 5 ถ.โตทบัเที่ยง ต.นาทา่มเหนือ  
อ.เมือง จ.ตรัง 92190
โทรศัพท ์095-038-8875 โทรสาร

อาจารย์ธีราวรรณ จันทร์แสง
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ล าดับ ชือ่-สกุล เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ
อาจารย์ที่ปรึกษา

ตารางแนบทา้ยค าส่ัง

ที.่......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............                  

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

136  นางสาวรัชนีวรรณ    กิม้ฉาย 09-8037-2465

บริษทั ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด  สาขาตรัง
ฝ่าย/แผนก  
เลขที่ 7/4 หมู่ที่ 7 ถ. ต.บา้นโพธิ ์
อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท ์075820700 โทรสาร

อาจารย์ธีราวรรณ จันทร์แสง

137  นางสาววชิราภรณ์    ไขจาระพนัธ์ 09-2683-6093

บริษทั ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด  สาขาตรัง
ฝ่าย/แผนก  
เลขที่ 7/4 หมู่ที่ 7 ถ. ต.บา้นโพธิ ์
อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท ์075820700 โทรสาร

อาจารย์ธีราวรรณ จันทร์แสง

138  นายณัฐวุฒิ    ชูมณี 06-1628-7398

บริษทั เจ้าพระยาทา่เรือสากล จ ากัด (ทา่เรือน้ าลึกสงขลา)
ฝ่าย/แผนก Import - Export 
เลขที่  หมู่ที่ 7 ถ.สงขลา-ระโนด ต.หวัเขา 
อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280
โทรศัพท ์074-331-0708 โทรสาร

อาจารย์อัมพวรรณ หนูพระอินทร์
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ล าดับ ชือ่-สกุล เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ
อาจารย์ที่ปรึกษา

ตารางแนบทา้ยค าส่ัง

ที.่......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............                  

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

139  นางสาวธัญญกร    คุณปรึกษา 09-3780-3257

บริษทั ซีพ ีออลล์ จ ากัด (มหาชน) สาขาสงขลา
ฝ่าย/แผนก คลังสินค้า 
เลขที่ 98 หมู่ที่ 6 ถ. ต.ทา่ช้าง 
อ.ทา่ช้าง จ.สงขลา 90110
โทรศัพท ์02-071-5675 ต่อ 3218 โทรสาร

อาจารย์อัมพวรรณ หนูพระอินทร์

140  นายณัฐพงษ ์   ช่วยมั่ง 08-2262-2980

บริษทั ซีพอีอลล์ จ ากัด (มหาชน) สาขาสงขลา
ฝ่าย/แผนก คลังสินค้า 
เลขที่ 98 หมู่ที่ 6 ถ. ต.ทา่ช้าง 
อ.ทา่ช้าง จ.สงขลา 90110
โทรศัพท ์02-071-5675 ต่อ 3218 โทรสาร

อาจารย์อัมพวรรณ หนูพระอินทร์

141  นางสาวพกิุลแก้ว ทองแกมแก้ว 09-5551-7712

บริษทั ซีพอีอลล์ จ ากัด (มหาชน) สาขาสงขลา
ฝ่าย/แผนก คลังสินค้า 
เลขที่ 98 หมู่ที่ 6 ถ. ต.ทา่ช้าง 
อ.ทา่ช้าง จ.สงขลา 90110
โทรศัพท ์02-071-5675 ต่อ 3218 โทรสาร

อาจารย์อัมพวรรณ หนูพระอินทร์
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ล าดับ ชือ่-สกุล เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ
อาจารย์ที่ปรึกษา

ตารางแนบทา้ยค าส่ัง

ที.่......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............                  

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

142  นางสาวศศิชา  จิตประไพย 06-3173-3597

บริษทั ซีพอีอลล์ จ ากัด (มหาชน) สาขาสงขลา
ฝ่าย/แผนก  
เลขที่ 98 หมู่ที่ 6 ถ. ต.ทา่ช้าง 
อ.ทา่ช้าง จ.สงขลา 90110
โทรศัพท ์02-071-5675 ต่อ 3218 โทรสาร

อาจารย์ภเูด่น แก้วภบิาล

143  นายธีระพงศ์    ลักษณะวิมล 09-8027-0198

บริษทั เอทอซมารีน จ ากัด 
ฝ่าย/แผนก เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ 
เลขที่ 66/21 หมู่ที่ 1 ถ.กาญจนวานิช ต.พะวง 
อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท ์082-416-3943 โทรสาร

อาจารย์อัมพวรรณ หนูพระอินทร์

144  นายธีรพงษ ์   บญุพร้อม 09-2067-9154

บริษทั แมนเอ โฟรสเซนฟดูส์ จ ากัด
ฝ่าย/แผนก ผู้ช่วยหวัหน้าแผนก 
เลขที่ 3/2 หมู่ที่ 7 ถ.เก้าเส้ง-จะนะ ต.เขารูปช้าง 
อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
โทรศัพท ์074-317-800 โทรสาร

อาจารย์อัมพวรรณ หนูพระอินทร์
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ล าดับ ชือ่-สกุล เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ
อาจารย์ที่ปรึกษา

ตารางแนบทา้ยค าส่ัง

ที.่......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............                  

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

145  นายนันทวัฒน์    ซิวเซ่ง 09-3680-0200

คลังสินค้า การบนิไทย สถานีหาดใหญ่
ฝ่าย/แผนก นักศึกษาฝึกงาน 
เลขที่ 411 หมู่ที่  ถ.สนามบนิ-หาดใหญ่ ต.คลองหลา 
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90115
โทรศัพท ์074-201-8056 โทรสาร

อาจารย์อัมพวรรณ หนูพระอินทร์

146  นายศรายุทธ    ศรีภาวินทร์ 09-6414-5125

คลังสินค้า การบนิไทย สถานีหาดใหญ่
ฝ่าย/แผนก นักศึกษาฝึกงาน 
เลขที่ 411 หมู่ที่  ถ.สนามบนิ-หาดใหญ่ ต.คลองหลา 
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90115
โทรศัพท ์074-201-8056 โทรสาร

อาจารย์อัมพวรรณ หนูพระอินทร์

147  นายเจษฎา    สุขแก้ว 06-1242-4531

คลังสินค้า การบนิไทย สถานีหาดใหญ่
ฝ่าย/แผนก นักศึกษาฝึกงาน 
เลขที่ 411 หมู่ที่  ถ.สนามบนิ-หาดใหญ่ ต.คลองหลา 
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90115
โทรศัพท ์074-201-8056 โทรสาร

อาจารย์อัมพวรรณ หนูพระอินทร์
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ล าดับ ชือ่-สกุล เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ
อาจารย์ที่ปรึกษา

ตารางแนบทา้ยค าส่ัง

ที.่......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............                  

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

148  นางสาวหทยัทพิย์    ภชูงค์ 08-3055-4003

บริษทั มหาชัยขนส่งภาคใต้ จ ากัด
ฝ่าย/แผนก Shipping 
เลขที่ 27 หมู่ที่ 1 ถ.เล่ียงเมือง(สายเอเชีย) ต.ควนลัง 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท ์074-501-501 โทรสาร

อาจารย์อัมพวรรณ หนูพระอินทร์

149  นายพงค์ชนัฐ    วิบลุศิลป์ 09-3732-1619

บริษทั มหาชัยขนส่งภาคใต้
ฝ่าย/แผนก  Shipping 
เลขที่ 27 หมู่ที่ 1 ถ.เล่ียงเมือง(สายเอเชีย) ต.ควนลัง 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท ์074-501-501 โทรสาร

อาจารย์อัมพวรรณ หนูพระอินทร์

150  นายชาติเชื้อ    ชูวงษต์ะวัน 09-2826-3737

บริษทั วิจิตรภณัฑ์ โลจิสติกส์ จ ากัด
ฝ่าย/แผนก ธุรการทั่วไป 
เลขที่ 29 หมู่ที่ 3 ถ. ต.ทรัพย์อนันต์ 
อ.ทา่แซะ จ.ชุมพร 86140
โทรศัพท ์0-7763-0891-3 โทรสาร

อาจารย์ภเูด่น แก้วภบิาล
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ล าดับ ชือ่-สกุล เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ
อาจารย์ที่ปรึกษา

ตารางแนบทา้ยค าส่ัง

ที.่......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............                  

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

151  นายอดิศร    ปรุงเกียรติ 08-6425-9212

บริษทั วิจิตรภณัฑ์ โลจิสติกส์ จ ากัด
ฝ่าย/แผนก ธุรการทั่วไป 
เลขที่ 29 หมู่ที่ 3 ถ. ต.ทรัพย์อนันต์ 
อ.ทา่แซะ จ.ชุมพร 86140
โทรศัพท ์0-7763-0891-3 โทรสาร

อาจารย์ภเูด่น แก้วภบิาล

152  นายรัฐฉัตร    ดิษขนาน 06-3606-4837

บริษทั ศิริมงคล โลจิสติกส์
ฝ่าย/แผนก เจ้าหน้าที่จัดส่ง 
เลขที่ 95 หมู่ที่ 8 ถ. ต.ทา่ข้าม 
อ.ทา่แซะ จ.ชุมพร 86140
โทรศัพท ์087-956-8000 โทรสาร

อาจารย์ภเูด่น แก้วภบิาล

153  นายเอกภพ    มาลาศรี 06-1237-8961

บริษทั ศิริมงคล โลจิสติกส์
ฝ่าย/แผนก เจ้หน้าที่จัดส่ง 
เลขที่ 95 หมู่ที่ 8 ถ. ต.ทา่ข้าม 
อ.ทา่แซะ จ.ชุมพร 86140
โทรศัพท ์087-956-8000 โทรสาร

อาจารย์ภเูด่น แก้วภบิาล
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ล าดับ ชือ่-สกุล เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ
อาจารย์ที่ปรึกษา

ตารางแนบทา้ยค าส่ัง

ที.่......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............                  

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

154  นางสาวจิราวรรณ    ทองแก้วจันทร์ 09-7193-1438

ศูนย์ไปรษณีย์ชุมพร
ฝ่าย/แผนก นักศึกษาฝึกงานแผนกการน าเข้า - ส่งออก 
เลขที่ 18 หมู่ที่ 8 ถ. ต.ขุนกระทงิ 
อ.เมือง จ.ชุมพร 86010
โทรศัพท ์077642982 โทรสาร

อาจารย์ภเูด่น แก้วภบิาล

155  นางสาวชนาภา    เบี้ยวสถิตย์ 06-2130-0313

ศูนย์ไปรษณีย์ชุมพร
ฝ่าย/แผนก นักศึกษาฝึกงานแผนกการน าเข้า - ส่งออก 
เลขที่ 18 หมู่ที่ 8 ถ. ต.ขุนกระทงิ 
อ.เมือง จ.ชุมพร 86010
โทรศัพท ์077642982 โทรสาร

อาจารย์ภเูด่น แก้วภบิาล

156  นางสาวอนงค์นาฎ    หมีค า 06-1220-6265

บริษทั เอ็ม เอ็ม ลอจิสติกส์ จ ากัด
ฝ่าย/แผนก Shipping 
เลขที่ 160/1 หมู่ที่ 5 ถ. ต.ปากน้ า 
อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทรศัพท ์077-873-955 โทรสาร

อาจารย์ภเูด่น แก้วภบิาล
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ล าดับ ชือ่-สกุล เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ
อาจารย์ที่ปรึกษา

ตารางแนบทา้ยค าส่ัง

ที.่......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............                  

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

157  นางสาวพมิพล์ภทัร    ร่ืนเริง 06-2224-5670

บริษทั เอ็ม เอ็ม ลอจิสติกส์ จ ากัด
ฝ่าย/แผนก Shipping 
เลขที่ 160/1 หมู่ที่ 5 ถ. ต.ปากน้ า 
อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทรศัพท ์077-873-955 โทรสาร

อาจารย์ภเูด่น แก้วภบิาล

158  นางสาวสุจิตตรา    ผลเกล้ียง 09-3781-2627

ทา่เรือระนอง
ฝ่าย/แผนก แผนกการขนส่ง 
เลขที่ 160/1 หมู่ที่ 5 ถ. ต.ปากน้ า 
อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทรศัพท ์077-873-960 โทรสาร

อาจารย์ภเูด่น แก้วภบิาล

159  นางสาวจุฑามาศ    บญุรอด 08-0919-0128

ทา่เรือระนอง
ฝ่าย/แผนก แผนกการขนส่ง 
เลขที่ 160/1 หมู่ที่ 5 ถ. ต.ปากน้ า 
อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทรศัพท ์077-873-960 โทรสาร

อาจารย์ภเูด่น แก้วภบิาล
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ล าดับ ชือ่-สกุล เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ
อาจารย์ที่ปรึกษา

ตารางแนบทา้ยค าส่ัง

ที.่......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............                  

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

160  นางสาววธัญญา    จิตรภกัดี 09-870-4841

ด่านศุลกากรระนอง
ฝ่าย/แผนก พนักงานเอกสารทั่วไป 
เลขที่ 90/221 หมู่ที่  ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.ปากน้ า 
อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
โทรศัพท ์086-011-3273, 093-781-2627 โทรสาร

อาจารย์ภเูด่น แก้วภบิาล

161  นางสาววุฒิพร     เทวบนิ 09-3629-2397

บริษทั โฟร์สตาร์มารีน จ ากัด
ฝ่าย/แผนก แผนกการขนส่งทางเรือ 
เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ถ. ต.แม่ร าพงึ 
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140
โทรศัพท ์03-2693-218 โทรสาร

อาจารย์ภเูด่น แก้วภบิาล

162 นางสาวสิริวิมล คงทอง 06-1189-8598

บริษทั โฟร์สตาร์มารีน จ ากัด
ฝ่าย/แผนก แผนกการขนส่งทางเรือ 
เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ถ. ต.แม่ร าพงึ 
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140
โทรศัพท ์03-2693-218 โทรสาร

อาจารย์ภเูด่น แก้วภบิาล
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ล าดับ ชือ่-สกุล เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ
อาจารย์ที่ปรึกษา

ตารางแนบทา้ยค าส่ัง

ที.่......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............                  

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

163  นางสาวปรวรรณ    ทองหนูนุ้ย 09-8063-7920

บริษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน)
ฝ่าย/แผนก การจัดการคลังสินค้าและวัตถุดิบ 
เลขที่ 9 หมู่ที่ 7 ถ. ต.แม่ร าพงึ 
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140
โทรศัพท ์098-770-6204 โทรสาร

อาจารย์ภเูด่น แก้วภบิาล

164  นายชาญวิทย์    คงเอียด 08-2423-9950

บริษทั บลู แอนด์ ไวท ์ โลจิสติกส์ จ ากัด
ฝ่าย/แผนก  
เลขที่ 133 หมู่ที่ 1 ถ.บรมราชชนนี ต.บางเตย 
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทรศัพท ์871547272 โทรสาร

อาจารย์ลภสัรดา เนียมนุช

165  นายวีรเดช    สมบติั 08-3636-0631

บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด สาขาศูนย์กระจายสินค้าบางนา
ฝ่าย/แผนก Admin Support - Delivery Ordering 
เลขที่ 62 หมู่ที่ 1 ถ. ต.ศรีษะจรเข้ใหญ่ 
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
โทรศัพท ์02-728-7969 โทรสาร

อาจารย์ลภสัรดา เนียมนุช

 55 / 60



ล าดับ ชือ่-สกุล เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ
อาจารย์ที่ปรึกษา

ตารางแนบทา้ยค าส่ัง

ที.่......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............                  

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

166  นางสาวสาธิกา    แก่นสา 06-4571-4875

บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด สาขาศูนย์กระจายสินค้าบางนา
ฝ่าย/แผนก Admin Support - Delivery Ordering 
เลขที่ 62 หมู่ที่ 1 ถ. ต.ศรีษะจรเข้ใหญ่ 
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
โทรศัพท ์02-728-7969 โทรสาร

อาจารย์ลภสัรดา เนียมนุช

167 นางสาวสุรัตนา อบรม 09-5771-1278

บริษทั ซีพอีอลล์ จ ากัด (มหาชน)
ฝ่าย/แผนก นักศึกษาฝึกงาน-จัดเรียงสินค้า 
เลขที่ 148 อาคารศูนย์กระจายสินค้า 7-11 (บางบวัทอง) หมู่ที่ 7 ถ.บางบวั
ทอง-สุพรรณบรีุ ต.ละหาร 
อ.บางบวัทอง จ.นนทบรีุ 11110
โทรศัพท ์02-071-5454 โทรสาร

อาจารย์ลภสัรดา เนียมนุช

168  นางสาวอรอุมา    บญุรอด 09-8728-0642

กองก ากับการพาณิชยนาวี
ฝ่าย/แผนก กองกับการพาณิชยนาวี 
เลขที่ 1278 หมู่ที่  ถ.โยธา ต.ตลาดน้อย 
อ.สัมพธัวงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท ์02-233-1311-8 โทรสาร

ผศ.ศรีวาลี ทองเล่ียมนาค
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ล าดับ ชือ่-สกุล เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ
อาจารย์ที่ปรึกษา

ตารางแนบทา้ยค าส่ัง

ที.่......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............                  

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

169  นางสาวกัญญาวีร์    หาญเม่ง 08-8275-5184

กองก ากับการพาณิชยนาวี
ฝ่าย/แผนก กองก ากับการพาณิชยนาวี 
เลขที่ 1278 หมู่ที่  ถ.โยธา ต.ตลาดน้อย 
อ.สัมพนัธวงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท ์02-233-1311-8 โทรสาร

ผศ.ศรีวาลี ทองเล่ียมนาค

170  นางสาวกมลวรรณ    ทองค านวล 09-3669-6253

บริษทัอินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์
ฝ่าย/แผนก พฒันาและซ่อมบ ารุงฝ่ายยานพาหนะ 
เลขที่ 1 หมู่ที่  ถ.พระราม 3 ซอย 37 ต.บางโพงพาง 
อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท ์02-106-5678 ต่อ 3234 โทรสาร

อาจารย์ลภสัรดา เนียมนุช

171  นางสาวสุทธิดา    ทองสุข 09-8740-2997

บริษทัอินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์
ฝ่าย/แผนก พฒันาและซ่อมบ ารุงฝ่ายยานพาหนะ 
เลขที่ 1 หมู่ที่  ถ.พระราม 3 ซอย 37 ต.บางโพงพาง 
อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท ์02-106-5678 ต่อ 3234 โทรสาร

อาจารย์ลภสัรดา เนียมนุช
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ล าดับ ชือ่-สกุล เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ
อาจารย์ที่ปรึกษา

ตารางแนบทา้ยค าส่ัง

ที.่......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............                  

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

172  นางสาวนันทยิา    สมแสง 09-80672665

บริษทั บกูัตติ เฟรท อินต์ (ประเทศไทย) จ ากัด
ฝ่าย/แผนก ชิปปิ้ง คีย์ใบงาน 
เลขที่ 1112/22-23 หมู่ที่  ถ.สุขุมวิท ต.พระโขนง 
อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท ์02-712-3395 โทรสาร

อาจารย์ลภสัรดา เนียมนุช

173  นายกฤษณ์    บวัศรี 06-4597-2286

บริษทั ไซ โกลบอล เอ็กซ์เพรส จ ากัด
ฝ่าย/แผนก ฝึกงานด้าน operation 
เลขที่ 1350/36-37 อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์ อาคารบ ีชั้น6 หมู่ที่  ถ.
พฒันาการ ต.สวนหลวง 
อ.สวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท ์02-090-2624 โทรสาร

อาจารย์ลภสัรดา เนียมนุช

174  นายชนาธิป    บญุเนื่อง 09-1821-9960

บริษทัการบนิไทย จ ากัด (มหาชน)(สนามบนิสุวรรณภมูิ)
ฝ่าย/แผนก  
เลขที่ 89 หมู่ที่  ถ.วิภาวดีรังสิต ต.จอมพล 
อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท ์ โทรสาร

อาจารย์ลภสัรดา เนียมนุช

 58 / 60



ล าดับ ชือ่-สกุล เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ
อาจารย์ที่ปรึกษา

ตารางแนบทา้ยค าส่ัง

ที.่......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............                  

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

175  นางสาวฑุลิกา    เพชรนุ้ย 09-8072-3709

บริษทัการบนิไทย จ ากัด (มหาชน)(สนามบนิสุวรรณภมูิ)
ฝ่าย/แผนก  
เลขที่ 89 หมู่ที่  ถ.วิภาวดีรังสิต ต.จอมพล 
อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท ์ โทรสาร

อาจารย์ลภสัรดา เนียมนุช

176  นางสาวสุปราณี    ชุมพงศ์ 06-2679-6387

บริษทั ดีเอสวี โซลูชั่น จ ากัด
ฝ่าย/แผนก จัดส่งสินค้า 
เลขที่ คลังสินค้า W  8 174/4 หมู่ที่ 9 ถ. ต.บางปลา 
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท ์0-6367-9486 (คุณวรวรรณ) โทรสาร

อาจารย์ลภสัรดา เนียมนุช

177  นางสาวบณัฑิตา    วงเซ่ียน 09-9510-5047

ส านักศุลกากรทา่เรือแหลมฉบงั
ฝ่าย/แผนก นักศึกษาฝึกงาน 
เลขที่ 919 หมู่ที่ 5 ถ. ต.ทง่สุขลา 
อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 20230
โทรศัพท ์038-407-713 โทรสาร

อาจารย์ลภสัรดา เนียมนุช
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ล าดับ ชือ่-สกุล เบอร์ติดต่อ สถานประกอบการ
อาจารย์ที่ปรึกษา

ตารางแนบทา้ยค าส่ัง

ที.่......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............                  

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

178  นางสาวรณัญชยา    ฉินทสงเคราะห์ 09-2138-4411

ส านักศุลกากรทา่เรือแหลมฉบงั
ฝ่าย/แผนก นักศึกษาฝึกงาน 
เลขที่ 919 หมู่ที่ 5 ถ. ต.ทง่สุขลา 
อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 20230
โทรศัพท ์038-407-713 โทรสาร

อาจารย์ลภสัรดา เนียมนุช
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