
 
ตารางแนบท้ายค าสั่ง 

ที ่    ๒๒๒๑/๒๕๖๒  ลงวันที่  ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา  256๒ 
ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. 256๒ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. 256๒ 

 

ปฏิบัติงานระหว่างวันท่ี ๑ กรกฎาคม พ.ศ. 256๒ ถึงวันท่ี ๓๑ ตลุาคม พ.ศ. 256๒ 

 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล นักศึกษำ กลุ่มเรียน สถำนประกอบกำร ต ำแหน่ง/ลักษณะงำน/รำยละเอียดงำน อำจำรย์ท่ีปรึกษำ 
สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1. 
2. 
 
 
 
 

นางสาวพิไลพร ทองหญีต 
นายเฉลิมพงศ์ คงเวช 

59039.041 ฟิสิกส์ 
59039.041 ฟิสิกส์ 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
เลขที่ 75/7  ถนนพระรามที่ ๖  
แขวงทุ่งพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพ ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท์ : 0-2201-7000 

ต าแหน่งงาน : นักศึกษาปฏิบัติงาน  
ฝ่ายวิศวกรรมวัสดุศาสตร์ 
พนักงานที่ปรึกษา:ดร.กรองทิพย์ เติมเกาะ 
ต าแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ 
 

ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์ 

3. 
4. 
 
 
 
 

นางสาวเพ็ญพิชชา  นรสิงห์ 
นางสาวนารี  โสรส 

59039.041 ฟิสิกส์ 
59039.041 ฟิสิกส์ 

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 
ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบังจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 10520 
โทรศัพท์ : 0-2329-8000 

พนักงานที่ปรึกษา:นายธนพนธ์ กาญสอาด 
พนักงานที่ปรึกษา:นายวุฒิชัย สีนอเนตร 
 
 
 
 

ผศ.นรินทร์ สุขกรี 
อาจารย์วัชระกร ศรีค า 
 
 
 

๕. 
6. 
 
 
 

นางสาวจารุวรรณ  บัวจันทร ์
นางสาวมะลิวัลย์  ชูฟอง 

59039.041 ฟิสิกส์ 
59039.041 ฟิสิกส์ 

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน                                              
เลขที่ 19/75 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน  
แขวงคลองหนึ่ง  เขตคลองหลวง  
จังหวัดปทุมธานี 12120   
โทรศัพท์ : 0-2529-5471 

ต าแหน่ง : ผู้ช่วยผู้ตรวจพิสูจน์ 
ลักษณะงาน : จัดท าเอกสารต่างๆ 
พนักงานที่ปรึกษา : ร.ต.อ.ฐิตินันท์ จันทร์ตระกูล 

ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์ 
อาจารย์สิริพร อังกูรรัตน์ อุยสุย 



 
ตารางแนบท้ายค าสั่ง 

ที ่    ๒๒๒๑/๒๕๖๒  ลงวันที่  ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา  256๒ 
ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. 256๒ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. 256๒ 

 

ปฏิบัติงานระหว่างวันท่ี ๑ กรกฎาคม พ.ศ. 256๒ ถึงวันท่ี ๓๑ ตลุาคม พ.ศ. 256๒ 

 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล นักศึกษำ กลุ่มเรียน สถำนประกอบกำร ต ำแหน่ง/ลักษณะงำน/รำยละเอียดงำน อำจำรย์ท่ีปรึกษำ 

7. 
8. 
 

นางสาวผกาวดี เขียวใหญ่ 
นางสาวศศินันท์  ทองช่วย 

59039.041 ฟิสิกส์ 
59039.041 ฟิสิกส์ 

วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัย
นเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9  ต าบลท่าโพธิ์ 
อ าเภอเมือง    
จังหวัดพิษณุโลก 65000                                   
โทรศัพท์ : 0-5596-3180 

สาขาที่ต้องการ ฟิสิกส์ พลังงาน 
พนักงานที่ปรึกษา : รศ.ดร.วัฒนพงศ์ รักษ์วิเชียร 

ผศ.อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล 
อาจารย์วัชระกร ศรีค า 
 
 
 

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
9. 

10. 
นางสาวญัฐริกา พันธุเดช 
นางสาวปิยวรรณ  ช่อผูก 

 

59040.041 เคมี 
59040.041 เคมี 

หน่วยวิจัยการใช้ประโยชน์ผลติภัณฑ์
ธรรมชาติมหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์  
เลขที่ 222 ต าบล ไทยบุรี อ าเภอ  
ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80161 
โทรศัพท์ : 0-7567-2090 

ต าแหน่งงาน : ผู้ช่วยนักวิจัย 
ลักษณะงาน : การทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
พนักงานที่ปรึกษา หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
นายวรพงศ์ ภู่พงศ์ 

ดร.โชติกา ภู่พงศ์ 

11. 
12. 

นางสาวสุธิษา โรจน์รัตน ์
นางสาวกันต์ฤทัย  แก้วปาน 
 

59040.041 เคมี 
59040.041 เคมี 

ศูนย์ฝนหลวง ภายในท่าอากาศยานหัวหิน 
ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 
โทรศัพท์: 0-3252-0062 
โทรสาร: 0-3252-0062 

ต าแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และทดสอบสาร 
พนักงานที่ปรึกษา หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
นายศรีธรรม ดันประดิษฐ์  
ต าแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 

ผศ.ดร.รัตนา วงศ์ชูพันธ์ 
ดร.นิภาภรณ์ มีพันธุ์ 
 
 
 
 



 
ตารางแนบท้ายค าสั่ง 

ที ่    ๒๒๒๑/๒๕๖๒  ลงวันที่  ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา  256๒ 
ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. 256๒ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. 256๒ 

 

ปฏิบัติงานระหว่างวันท่ี ๑ กรกฎาคม พ.ศ. 256๒ ถึงวันท่ี ๓๑ ตลุาคม พ.ศ. 256๒ 

 

  

ล ำดับ ชื่อ-สกุล นักศึกษำ กลุ่มเรียน สถำนประกอบกำร ต ำแหน่ง/ลักษณะงำน/รำยละเอียดงำน อำจำรย์ท่ีปรึกษำ 

13. 
14. 

นางสาวกมลชนก บริรักษ์ 
นางสาวฌารีน่า  เชาว์ช่าง 

 

59040.041 เคมี 
59040.041 เคมี 

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) 
จ ากัด สาขา ฉะเชิงเทรา 
เลขที่ 36/6 หมู่ 8 ห้องปฏิบัติการกลาง  
ต าบลท่าสะอ้าน อ าเภอบางปะกง  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 
โทรศัพท์: 0-3853-3476-9 
 

ต าแหน่งงาน : กลุ่มงานวิเคราะห์ยาสัตว์ตกค้าง 
พนักงานที่ปรึกษา หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
นางชม้อย ทองลือ  
ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการสาขา 

ผศ.ดร.มาริสา อินทวงศ์ 
ดร.นิภาภรณ์ มีพันธุ์ 
 
 
 
 

สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 
15. นางสาวพนัชกร  กลิ่นจันทร์ 60082.181 บัญชี (เทียบ) ส านักงานขนส่งจังหวัดชุมพร 

เลขที่ 156 หมู่ที่ 7 ถนนไตรรัตน์  
ต าบลนาชะอัง อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
86000โทรศัพท์ 0-7765-8264  
โทรสาร 0-7765-8264 

ต าแหน่งงาน : นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจ 
พนักงานที่ปรึกษา หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
นางสาวภัทราวรรณ นุ้ยมาก 
ต าแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ 

อาจารย์อัจฉราวรรณ รัตนพันธ ์

 

16. 
17. 

นางสาวสุภาวด ี โคตรหลักค า 
นางสาวชมัญญา  ลิ้มสวัสดิ์ 

60082.181 บัญชี (เทียบ) 
60082.181 บัญชี (เทียบ) 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร 
เลขที่ 205/10 หมู่ที่ 1 ถนนอาภาภรณ์  
ต าบลนาชะอัง อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
86000 โทรศัพท์ 086-2768337  

ต าแหน่งงาน : นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจ 
พนักงานที่ปรึกษา หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
นางสาวทิพวรรณ บุรีรัตน์ 
ต าแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช านาญการ 

อาจารย์อัจฉราวรรณ รัตนพันธ ์

 



 
ตารางแนบท้ายค าสั่ง 

ที ่    ๒๒๒๑/๒๕๖๒  ลงวันที่  ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา  256๒ 
ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. 256๒ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. 256๒ 

 

ปฏิบัติงานระหว่างวันท่ี ๑ กรกฎาคม พ.ศ. 256๒ ถึงวันท่ี ๓๑ ตลุาคม พ.ศ. 256๒ 

 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล นักศึกษำ กลุ่มเรียน สถำนประกอบกำร ต ำแหน่ง/ลักษณะงำน/รำยละเอียดงำน อำจำรย์ท่ีปรึกษำ 

18. นางสาวกาญจนา  หอมประสิทธ์ิ 60082.181 บัญชี (เทียบ) เทศบาลต าบลทางพูน 
เลขที่ 52 หมู่ที่ 2 ถนน ต าบลทางพูน  
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครศรีธรรมราช 80290โทรศัพท์ 08-
5886-1451  

ต าแหน่งงาน : ผู้ช่วยงานบัญชี 
พนักงานที่ปรึกษา หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
นางรัตนาภรณ์ สังข์แก้ว 
ต าแหน่ง : นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 

ผศ.พรเพ็ญ   สุขหนู 

 

19. นางสาวอัญชณา  วงศ์สวัสดิ ์ 60082.181 บัญชี (เทียบ) บริษัท อริยะมอเตอร์ (นครศรีธรรมราช) จ ากัด 
เลขที่ 61/1 หมู่ที่ หมู่บ้านปากพูน 5  
ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ ต าบลท่าวัง  
อ าเภอนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 087-
2921118 โทรสาร 074-357595 

ต าแหน่งงาน : งานบัญชี 
พนักงานที่ปรึกษา หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
นางสาวกัญญาณี มาใหญ่ 
ต าแหน่ง : หัวหน้าแผนกบัญชี 

ผศ.พรเพ็ญ   สุขหนู 

 

20. 
21. 

นางสาวจุฬาลักษณ์  ส้มชู 
นางสาวจุรีพร  อรัญรักษ์ 

60082.181 บัญชี (เทียบ) 
60082.181 บัญชี (เทียบ) 

ส านักงานบัญชีศรีพรหมและเพ่ือน จ ากัด 
เลขที่ 590/2 ถนนราชด าเนิน ต าบลในเมือง  
อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์: 075-
356217 โทรสาร:  075-321053 

ต าแหน่งงาน : พนักงานบัญชี 
พนักงานที่ปรึกษา หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
นางสาวนลพรรณ จารี 
ต าแหน่ง : พนักงานบัญชี 

อาจารย์จิราภรณ์ จันทรวงศ์ 

 



 
ตารางแนบท้ายค าสั่ง 

ที ่    ๒๒๒๑/๒๕๖๒  ลงวันที่  ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา  256๒ 
ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. 256๒ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. 256๒ 

 

ปฏิบัติงานระหว่างวันท่ี ๑ กรกฎาคม พ.ศ. 256๒ ถึงวันท่ี ๓๑ ตลุาคม พ.ศ. 256๒ 

 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล นักศึกษำ กลุ่มเรียน สถำนประกอบกำร ต ำแหน่ง/ลักษณะงำน/รำยละเอียดงำน อำจำรย์ท่ีปรึกษำ 

22. 
 

23. 

นางสาวยลฎา  ทองสวาด 
 
นางสาวอัจจิมา  บนัดาลลักษณ ์

60082.181 บัญชี (เทียบ) 

 
60082.181 บัญชี (เทียบ) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บัญชีนครศรี 
เลขที่ 22/14 หมู่ที่ 5 ถนนพัฒนาการคูขวาง 
ต าบลปากพนัง อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 
โทรศัพท์:  091-8263642  

พนักงานที่ปรึกษา นางสาวกัณญารัฐ ทองนาค 
 
ต าแหน่งงาน : พนักงานบัญชี 
พนักงานที่ปรึกษา หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
นางมณีรัตน์ ศรีอ านวย 
ต าแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการ 

อาจารย์จิราภรณ์ จันทรวงศ์ 

24. นางสาวระพีพรรณ  เธียรสกุล 60082.181 บัญชี (เทียบ) บริษัทฟาร์มแห่งความสุข จ ากัด 
เลขที่ 311/1 หมู่ที ่ ถนนเรืองราษฎร์  
ต าบลเขานิเวศน์ อ าเภอเมืองระนอง จังหวัด
ระนอง 85000 โทรศัพท์: 09-8094-
9060  

ต าแหน่งงาน : พนักงานบัญชี 
พนักงานที่ปรึกษา หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
นายศิทศักดิ์ รุ่งแจ้ง 
ต าแหน่ง : ACC STORE 

อาจารย์กัณฐาภรณ์ ชัยกิตติกุล 

25. นางสาวมาริษา  มหานิล 60082.181 บัญชี (เทียบ) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จ ากัด  
เลขที่ 112/1 หมู่ที่ 3 ถนนเพชนเกษม  
ต าบลบางนอน อ าเภอเมืองระนอง จังหวัด
ระนอง 85000โทรศัพท์ 077-821187  
โทรสาร 077-826770 

ต าแหน่งงาน : พนักงานบัญชี 
พนักงานที่ปรึกษา หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
นายศรายุทธ สุทธิวงษ์ 
ต าแหน่ง : หัวหน้างานธุรการ 

อาจารย์กัณฐาภรณ์ ชัยกิตติกุล 

 



 
ตารางแนบท้ายค าสั่ง 

ที ่    ๒๒๒๑/๒๕๖๒  ลงวันที่  ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา  256๒ 
ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. 256๒ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. 256๒ 

 

ปฏิบัติงานระหว่างวันท่ี ๑ กรกฎาคม พ.ศ. 256๒ ถึงวันท่ี ๓๑ ตลุาคม พ.ศ. 256๒ 

 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล นักศึกษำ กลุ่มเรียน สถำนประกอบกำร ต ำแหน่ง/ลักษณะงำน/รำยละเอียดงำน อำจำรย์ท่ีปรึกษำ 

26. นางสาวกนกวรรณ  สุขทอง 60082.181 บัญชี (เทียบ) บริษัท มิเนอรัล รีซอรส์เซส ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
เลขที่ 3 หมู่ที่  ถนน ต าบลหาดส้มแป้น  
อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000 
โทรศัพท์ 0-7786-2440-1  
โทรสาร 0-7786-2466 

ต าแหน่งงาน : งานบัญชี 
พนักงานที่ปรึกษา หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
นางสาวกัญญาณี มาใหญ่ 
ต าแหน่ง : หัวหน้าแผนกบัญชี 

อาจารย์กัณฐาภรณ์ ชัยกิตติกุล 

27. นางสาวธมลวรรณ  โพธิ์โพ้น 60082.181 บัญชี (เทียบ) องค์การบริหารส่วยต าบลควนสุบรรณ 
เลขที่ 43577 หมู่ที่ 2 ต าบลควนสุบรรรณ  
อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
84120 โทรศัพท์ 0-7738-0493 ต่อ 0  
โทรสาร 0-7738-0493 ตอ่ 14 

ต าแหน่งงาน : ฝ่ายกองคลัง 
พนักงานที่ปรึกษา หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
นางเกษราภรณ์ สนิทธิเวทย์ 
ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการกองคลัง 

ดร.เนตรนภา   รักษายศ 

28. นางสาวณัฐมน  เกียรติฉวี 60082.181 บัญชี (เทียบ) เทศบาลเมืองท่าข้าม เลขที่ 168  
ถนนธราธิบดี ต าบลท่าข้าม อ าเภอพุนพิน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130 
โทรศัพท์ 0-7731-2600  
โทรสาร 0-7731-2730 

ต าแหน่งงาน : งานการเงินและบัญชี 
พนักงานที่ปรึกษา หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
นางนิรมล นาคมุสิก 
ต าแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ช านาญงาน 

อาจารย์นงลักษณ์ ผุดเผือก 

 

 



 
ตารางแนบท้ายค าสั่ง 

ที ่    ๒๒๒๑/๒๕๖๒  ลงวันที่  ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา  256๒ 
ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. 256๒ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. 256๒ 

 

ปฏิบัติงานระหว่างวันท่ี ๑ กรกฎาคม พ.ศ. 256๒ ถึงวันท่ี ๓๑ ตลุาคม พ.ศ. 256๒ 

 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล นักศึกษำ กลุ่มเรียน สถำนประกอบกำร ต ำแหน่ง/ลักษณะงำน/รำยละเอียดงำน อำจำรย์ท่ีปรึกษำ 

29. นางสาวนันฑรัตน์  แซ่ลิ้ม 60082.181 บัญชี (เทียบ) คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี 
 (บริษัท ปตท.น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด 
มหาชน )เลขท่ี 13 หมู่ที่ 3 ถนนสุราษฎร์
ธานี-ปากน้ า ต าบลบางกุ้ง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100 
โทรศัพท์ :08-9866-6847 
 

ต าแหน่งงาน : พนักงานบัญชี 
พนักงานทีป่รึกษา หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
นายสัญญา กู้ก้องเกียรติ 
ต าแหน่ง : ผู้จัดการบัญชี 

อาจารย์สารภี     ชนะทัพ 

30. นางสาวอุไรวรรณ  รู้กอง 60082.181 บัญชี (เทียบ) บริษัท นาวีเฮ้าส์ กรุ๊ป  
เลขที่ 297/1 หมู่ที่ 9 ต าบลขุนทะเล  
อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
84000 โทรศัพท์: 081-9152833  
 

ต าแหน่งงาน : พนักงานบัญชี 
พนักงานที่ปรึกษา หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
นางพรวิรัตน์ ติณสูลานนท์ 
ต าแหน่ง : ผู้จัดการ 

อาจารย์นงลักษณ์ ผุดเผือก 

3๑. 
3๒. 

นางสาวมะลิ  ธรณีมณฑล 
นางสาวอวัศยา  เลไธสง 

60082.181 บัญชี (เทียบ) 
60082.181 บัญชี (เทียบ) 

บมจังหวัดศูนย์รวมการบัญชี 
เลขที่ 400/45 หมู่ที ่ ถนนตลาดใหม่  
ต าบลตลาด อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด
สุราษฎร์ธานี 84000 
โทรศัพท์: 0-7728-7053 
 

ต าแหน่งงาน : ผู้ช่วยพนักงานบัญชี 
พนักงานที่ปรึกษา หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
นางสาวปิยะนุช ปิยะเขตต์ 
ต าแหน่ง : พนักงานบัญชี 

อาจารย์มณฑา      เอมสวัสดิ์ 



 
ตารางแนบท้ายค าสั่ง 

ที ่    ๒๒๒๑/๒๕๖๒  ลงวันที่  ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา  256๒ 
ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. 256๒ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. 256๒ 

 

ปฏิบัติงานระหว่างวันท่ี ๑ กรกฎาคม พ.ศ. 256๒ ถึงวันท่ี ๓๑ ตลุาคม พ.ศ. 256๒ 

 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล นักศึกษำ กลุ่มเรียน สถำนประกอบกำร ต ำแหน่ง/ลักษณะงำน/รำยละเอียดงำน อำจำรย์ท่ีปรึกษำ 

3๓. นางสาวพิมหฤดา  ขุนศรี 60082.181 บัญชี (เทียบ) บริษัท บังอรและเพ่ือนสอนบัญชี จ ากัด 
เลขที่ 178/9 หมู่ที่ 3 ถนนราษฎร์บ ารุง 
ต าบลตลาด อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด
สุราษฎร์ธานี 84000 
โทรศัพท์ 086-4753865  
โทรสาร 077-222979 

ต าแหน่งงาน : ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 
พนักงานที่ปรึกษา หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
นางสาวอริยา ชูระบ า 
ต าแหน่ง : ผู้ช่วยผู้สอบบัญช ี

อาจารย์สารภี     ชนะทัพ 

3๔. 
3๕. 

นางสาวธิดารัตย์  บุญส าราญ 
นางสาวสุภารัตน์  เภรีฤกษ์ 

60082.181 บัญชี (เทียบ) 

60082.181 บัญชี (เทียบ) 

ส านักงานอุดมการณ์บัญชี 
เลขที่ 20/39 ถนนราษฎร์อุทิศ ต าบลตลาด 
อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
84000โทรศัพท์ 077-283800  
โทรสาร 077-287855 

ต าแหน่งงาน : พนักงานบัญชี 
พนักงานที่ปรึกษา หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
นางสาวอรอุมา โรยอุตระ 
ต าแหน่ง : พนักงานบัญชี 
 

อาจารย์มณฑา      เอมสวัสดิ์ 

3๖. นางสาววนัชพร  สมนึก 60082.181 บัญชี (เทียบ) บริษัท พี.ซี. ปาล์ม (2550) จ ากัด  
เลขที่ 91/1 หมู่ที่ 1 ถนนกาญจนวิถี  
ต าบลบางกุ้ง อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์: 
093-5741581  โทรสาร 077-225304 

ต าแหน่งงาน : พนักงานบัญชี 
พนักงานที่ปรึกษา หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
นางสาวธัญชนก ช่อโต 
ต าแหน่ง : การเงินและบัญชี 

ผศ.ภัทรวดี      อินทปันตี 



 
ตารางแนบท้ายค าสั่ง 

ที ่    ๒๒๒๑/๒๕๖๒  ลงวันที่  ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา  256๒ 
ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. 256๒ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. 256๒ 

 

ปฏิบัติงานระหว่างวันท่ี ๑ กรกฎาคม พ.ศ. 256๒ ถึงวันท่ี ๓๑ ตลุาคม พ.ศ. 256๒ 

 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล นักศึกษำ กลุ่มเรียน สถำนประกอบกำร ต ำแหน่ง/ลักษณะงำน/รำยละเอียดงำน อำจำรย์ท่ีปรึกษำ 

3๗. นางสาวอาริษา  ส าเภาทอง 60082.181 บัญชี (เทียบ) บริษัท พี.ซี. ปิโตรเลียมแอนด์เทอร์มินอล จ ากัด  
เลขที่ 91/1 หมู่ที่ 1 ถนนกาญจนวิถี  
ต าบลบางกุ้ง อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 
โทรศัพท์ 093-5741581  

ต าแหน่งงาน : พนักงานบัญชี 
พนักงานที่ปรึกษา หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
นางสาวพัฒนาภรณ์ แก้วคงคา 
ต าแหน่ง : หัวหน้างานบัญชี/สมุห์บัญชี 

ผศ.ภัทรวดี      อินทปันตี 

3๘. นายทัตตพันธุ์  พูลเกิด 60082.181 บัญชี (เทียบ) บริษัท พี.ซี. สยามปิโตรเลี่ยม จ ากัด  
เลขที่ 91/1 หมู่ที่ 1 ถนนกาญจนวิถี  
ต าบลบางกุ้ง อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 
093-5741581 โทรสาร 077-225304 

ต าแหน่งงาน : พนักงานบัญชี 
พนักงานที่ปรึกษา หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
นางสาวอารีรัตน์ ช่อโต 
ต าแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน 

ผศ.ภัทรวดี      อินทปันตี 

๓๙. นางสาวกมลทิพย์  ตลึงจิตต์ 60082.181 บัญชี (เทียบ) บริษัท พี.ซี.ออยส์ (1984) จ ากัด  
เลขที่ 33/6 หมู่ที่ 1 ถนนกาญจนวิถี  
ต าบลบางกุ้ง อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 
โทรศัพท์ 093-5741581  
โทรสาร 077-225304 

ต าแหน่งงาน : นักศึกษาสหกิจศึกษา 
พนักงานที่ปรึกษา หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
นางบุญญาพร สังกลับ 
ต าแหน่ง : สมุห์บัญชี 

ผศ.ภัทรวดี      อินทปันตี 

 



 
ตารางแนบท้ายค าสั่ง 

ที ่    ๒๒๒๑/๒๕๖๒  ลงวันที่  ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา  256๒ 
ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. 256๒ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. 256๒ 

 

ปฏิบัติงานระหว่างวันท่ี ๑ กรกฎาคม พ.ศ. 256๒ ถึงวันท่ี ๓๑ ตลุาคม พ.ศ. 256๒ 

 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล นักศึกษำ กลุ่มเรียน สถำนประกอบกำร ต ำแหน่ง/ลักษณะงำน/รำยละเอียดงำน อำจำรย์ท่ีปรึกษำ 

4๐. 
4๑. 

นางสาววรรณิพร เพ็ชรค า 
นางสาวธัญญลักษณ์  จุนรัชฎ์ 

60082.181 บัญชี (เทียบ) 
60082.181 บัญชี (เทียบ) 

บริษัท 981 ออดิต จ ากัด 
เลขที่ 259/53 หมู่ที่ 4 ถนนลูกเสือ  
ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 
 

ต าแหน่งงาน : ผู้ช่วยฝ่ายบัญชี 
พนักงานที่ปรึกษา หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
นางฉวีวรรณ นิยมไทย 
ต าแหน่ง : บัญชีการเงิน 

ผศ.ชฎาภรณ ์     สุขศรี 

4๒. 
4๓. 

นางสาวภัทรานิษฐ ์ จันทร์เพชร 
นางสาวภัทรภรณ์  สยามพันธ ์

60082.181 บัญชี (เทียบ) 
60082.181 บัญชี (เทียบ) 

ส านักงานบัญชีพะยอมและเพ่ือน 
เลขที่ 149/32 หมู่ที่ 4 ต าบลมะขามเตี้ย  
อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
84000 โทรศัพท์ 081-3264038  
โทรสาร 077-966669 

ต าแหน่งงาน : พนักงานบัญชี 
พนักงานที่ปรึกษา หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
นางสาวอมราวดี ทองเรือง 
ต าแหน่ง : พนักงานบัญชี 

อาจารย์มณฑา   เอมสวัสดิ์ 

4๔. นางสาวกนกรัตน ์ เพชรเชนทร์ 60082.181 บัญชี (เทียบ) บริษัท ชุฐิตาภักษ์ การบัญชี จ ากัด 
เลขที่ 201/21 หมู่ที่ 1 ถนน ต าบลเวียงสระ  
อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
84190โทรศัพท์/โทรสาร : 077-300002  
 

ต าแหน่งงาน : พนักงานบัญชี 
พนักงานที่ปรึกษา หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
นางสาวขวัญตา ปานตู 
ต าแหน่ง : พนักงานบัญชี 

ดร.เนตรนภา   รักษายศ 

 
 



 
ตารางแนบท้ายค าสั่ง 

ที ่    ๒๒๒๑/๒๕๖๒  ลงวันที่  ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา  256๒ 
ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. 256๒ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. 256๒ 

 

ปฏิบัติงานระหว่างวันท่ี ๑ กรกฎาคม พ.ศ. 256๒ ถึงวันท่ี ๓๑ ตลุาคม พ.ศ. 256๒ 

 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล นักศึกษำ กลุ่มเรียน สถำนประกอบกำร ต ำแหน่ง/ลักษณะงำน/รำยละเอียดงำน อำจำรย์ท่ีปรึกษำ 

4๕. นางสาวปานประดบั  พาหะมะ 60082.181 บัญชี (เทียบ) ส านักงานสหกรณ์การเกษตรไชยา จ ากัด 
เลขที่ 94 หมู่ที่ 2 ถนน ต าบลเวียง  
อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84110 
โทรศัพท์: 077-431073,0993560936 
โทรสาร: 077-431752 

ต าแหน่งงาน : พนักงานบัญชี 
พนักงานที่ปรึกษา หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
นางนฤมล โยธิการ 
ต าแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี 

ผศ.ภัทรวดี      อินทปันตี 

4๖. นางสาวสุดารัตน์ หนูเกลี้ยง 60082.181 บัญชี (เทียบ) บริษัท สถิตและบุตร การบัญชี จ ากัด 
เลขที่ 64 ถนนผดุงดอนยอ ต าบลคูหาสวรรค์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง  93000 
โทรศัพท์: 0667462-7637 
โทรสาร: 0-7461-2116 
 

ต าแหน่งงาน : พนักงานบัญชี 
พนักงานที่ปรึกษา หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
นางสาวยาณี เดชสุรางค์ 
ต าแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบริการบัญชี  
และภาษี 

ผศ.พรเพ็ญ   สุขหนู 

 

 




