ตารางแนบทายคําสั่งคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ที่ 0158/2561 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
แตงตั้ง อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธและอาจารยนิเทศกการฝกประสบการณวิชาชีพสําหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคเรียนที่ 2/2561
ที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุลนักศึกษา

1 5812091001116 นางสาวฐาปนี พริกนุน

2 5812091001134 นางสาวรจนา ชํานาญ

3 5812091001153 นางสาวอุทุมพร ทองแกว

4 5812091001103 นางสาวกนกวรรณ ทวีสุข

5 5812091001145 นางสาวสุวนันท ชายกุล

6 5812091001133 นางสาวมัลลิกา พรหมสุวรรณ

7 5812091001154 นายเริงฤทธิ์ นันทการ

กลุมเรียน

สถานประกอบการ/หนวยงาน

58068.121 การ
บริษัท อันดามัน ซีฟูด จํากัด
บริหารทรัพยากรมนุษย ฝายทรัพยากรมนุษย
เลขที่ 93/28 หมูที่ 5 ถ.สะพานปลา ต.บางริ้น
โทรศัพท 0-7782-6870-1 โทรสาร 0-7782-6873
58068.121 การ
โรงแรม ลอฟท มาเนีย บูทีค โฮเทล ชุมพร
บริหารทรัพยากรมนุษย ฝายทรัพยากรมนุษย
เลขที่ 89/9 หมูที่ - ถ.พิศิษฐพยาบาล ต.ทาตะเภา
โทรศัพท 0-7750-1789 โทรสาร 0-7750-1789
58068.121 การ
โรงแรม เอเต ชุมพร
บริหารทรัพยากรมนุษย ฝายบุคคล
เลขที่ 36 หมูที่ - ถ.ทาตะเภา ต.ทาตะเภา
โทรศัพท 0-7750-3222 โทรสาร 0-7750-3618
58068.121 การ
บริษัท ชุมพร เอส.พี. ปาลมออยล จํากัด
บริหารทรัพยากรมนุษย แผนกจัดซื้อวัตถุดิบ
เลขที่ 290 หมูที่ 7 ถ.- ต.ละแม
โทรศัพท 0-7761-3404 โทรสาร 0-7761-3404 ตอ 107
58068.121 การ
โรงแรม สันธิญา เกาะยาวใหญ รีสอรท แอนด สปา
บริหารทรัพยากรมนุษย ฝายบุคคล
เลขที่ 88 หมูที่ 7 ถ.- ต.พรุใน
โทรศัพท 081-7540585 โทรสาร 58068.121 การ
โรงแรม อัปสรา บีชฟรอนท รีสอรท แอนด วิลลา
บริหารทรัพยากรมนุษย แผนกบริหารทรัพยากรมนุษย
เลขที่ 45 หมูที่ 2 ถ.- ต.คึกคัก
โทรศัพท 0-7658-4444 โทรสาร 0-7658-4445
58068.121 การ
บริษัท บอแสนวิลลา จํากัด
บริหารทรัพยากรมนุษย ฝายทรัพยากรมนษุย
เลขที่ 19/3 หมูที่ 1 ถ.- ต.บอแสน
โทรศัพท 0-7641-8888 โทรสาร 0-7641-8899

ฝกระหวางวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2562
ฝกระหวางวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2562 [สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร]

เขต/อําเภอ

จังหวัด

อาจารยที่ปรึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพ/อาจารยนิเทศ

เมืองระนอง

ระนอง

ผศ.ดร.ธนายุ ภูวิทยาธร

เมืองชุมพร

ชุมพร

ผศ.ดร.ธนายุ ภูวิทยาธร

เมืองชุมพร

ชุมพร

ผศ.ดร.ธนายุ ภูวิทยาธร

ละแม

ชุมพร

ผศ.ดร.ธนายุ ภูวิทยาธร

เกาะยาว

พังงา

ผศ.ดร.ธนายุ ภูวิทยาธร

ตะกั่วปา

พังงา

ผศ.ดร.ธนายุ ภูวิทยาธร

ทับปุด

พังงา

ผศ.ดร.ธนายุ ภูวิทยาธร

หนาที่ 1 จาก 9

ตารางแนบทายคําสั่งคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ที่ 0158/2561 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
แตงตั้ง อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธและอาจารยนิเทศกการฝกประสบการณวิชาชีพสําหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคเรียนที่ 2/2561
ที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุลนักศึกษา

8 5812091001126 นายนนทวัฒน ทองเสริม

9 5812091001135 นางสาวลักษณคณา หมิดยี

10 5812091001148 นางสาวอนุธิดา พรหมแกว

11 5812091001252 นางสาวเกศินี ไหมสีทอง

12 5812091001255 นางสาวภัทราวดี ลิ่มเฮา

13 5812091001102 นางสาวกนกขวัญ โปถกรรม

14 5812091001150 นางสาวอรอุมา กฐินทิพย

กลุมเรียน

สถานประกอบการ/หนวยงาน

58068.121 การ
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขาพังงา
บริหารทรัพยากรมนุษย
เลขที่ 297 หมูที่ - ถ.เพชรเกษม ต.ทายชาง
โทรศัพท 0-7647-3997 โทรสาร 0-7741-3998
58068.121 การ
โรงแรม วินแดม ซีเพิรล รีสอรท ภูเก็ต
บริหารทรัพยากรมนุษย ฝายทรัพยากรบุคคล
เลขที่ 12/1-9 หมูที่ - ถ.พระบารมี ต.ปาตอง
โทรศัพท 0-7630-3500 โทรสาร 0-7634-6777
58068.121 การ
โรงแรม ถาวรบีชวิลเลจ แอนด สปา
บริหารทรัพยากรมนุษย ฝายทรัพยากรบุคคล-บัญชี
เลขที่ 6/2 หมูที่ 6 ถ.- ต.กมลา
โทรศัพท 0-7661-8217 โทรสาร 0-7661-8232
58069.122 การ
โรงแรม เดอะเซนสเซส รีสอรท แอนด พูลวิลลา ภูเก็ต
บริหารทรัพยากรมนุษย ฝายทรัพยากรบุคคล
เลขที่ 111/7 หมูที่ - ถ.นาใน ต.ปาตอง
โทรศัพท 0-7633-6600 โทรสาร 58069.122 การ
โรงแรม ตรีสรา วิลลา แอนด เรสซิเดนซ ภูเก็ต
บริหารทรัพยากรมนุษย
เลขที่ 60/1 หมูที่ 6 ถ.ศรีสุนทร ต.เชิงทะเล
โทรศัพท 0-7631-0100 โทรสาร 58068.121 การ
โรงแรม เดอะ โบทเฮาส ภูเก็ต
บริหารทรัพยากรมนุษย ฝายทรัพยากรบุคคล
เลขที่ 182 หมูที่ - ถ.โคกโตนด ต.กะรน
โทรศัพท 0-7633-0015 โทรสาร 0-7633-0561
58068.121 การ
ชุมนุมสหกรณชาวสวนปาลมน้ํามันกระบี่ จํากัด สาขาคลองทอม
บริหารทรัพยากรมนุษย แผนกบุคคล
เลขที่ 88 หมูที่ 5 ถ.- ต.คลองทอมเหนือ
โทรศัพท 0-7562-8555 ตอ 102 โทรสาร 0-7562-8599

ฝกระหวางวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2562
ฝกระหวางวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2562 [สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร]

เขต/อําเภอ

จังหวัด

อาจารยที่ปรึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพ/อาจารยนิเทศ

เมืองพังงา

พังงา

ผศ.ดร.ธนายุ ภูวิทยาธร

กระทู

ภูเก็ต

ผศ.ดร.ธนายุ ภูวิทยาธร

กะทู

ภูเก็ต

ผศ.ดร.ธนายุ ภูวิทยาธร

กะทู

ภูเก็ต

ผศ.ดร.ธนายุ ภูวิทยาธร

ถลาง

ภูเก็ต

ผศ.ดร.ธนายุ ภูวิทยาธร

เมืองภูเก็ต

ภูเก็ต

ผศ.ดร.ธนายุ ภูวิทยาธร

คลองทอม

กระบี่

นายอรรถพงศ ลิมปกาญจนวัฒน

หนาที่ 2 จาก 9

ตารางแนบทายคําสั่งคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ที่ 0158/2561 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
แตงตั้ง อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธและอาจารยนิเทศกการฝกประสบการณวิชาชีพสําหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคเรียนที่ 2/2561
ที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุลนักศึกษา

15 5812091001222 นางสาวนุสรา มาดชาย

16 5812091001234 นางสาวศิริวรรณ ดําดี

17 5812091001129 นางสาวบุษรา ดําดี

18 5812091001137 นายสนธยา สุทธิศิริ

19 5812091001132 นายพัชรพงศ พรมขํา

20 5812091001139 นายสิริชัย นาคเขาวงค

21 5812091001223 นางสาวปริศนา วัฒนา

กลุมเรียน

สถานประกอบการ/หนวยงาน

58069.122 การ
โรงแรม เซ็นทาราแกรนด บีช รีสอรทและวิลลา กระบี่
บริหารทรัพยากรมนุษย ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
เลขที่ 396-396/1 หมูที่ 2 ถ.- ต.อาวนาง
โทรศัพท 0-7563-7789 ตอ 4312 โทรสาร 0-7563-8182
58069.122 การ
โรงแรม อาวนางวิลลา รีสอรท กระบี่
บริหารทรัพยากรมนุษย ฝายทรัพยากรมนุษย
เลขที่ 113 หมูที่ 2 ถ.- ต.อาวนาง
โทรศัพท 0-7563-7270-4 โทรสาร 0-75639-5072
58068.121 การ
โรงแรม แน็พ กระบี่
บริหารทรัพยากรมนุษย ฝายบุคคล
เลขที่ 575 หมูที่ 11 ถ.เพชรเกษม ต.กระบี่นอย
โทรศัพท 0-7565-2992 โทรสาร 58068.121 การ
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด สาขากระบี่
บริหารทรัพยากรมนุษย ฝายบุคคล
เลขที่ 191 หมูที่ 12 ถ.- ต.กระบี่นอย
โทรศัพท 0-7581-0100 ตอ 303 โทรสาร 0-7581-0121
58068.121 การ
บริษัท โชคภัทรไพศานต จํากัด
บริหารทรัพยากรมนุษย แผนกบุคคลและธุรการ
เลขที่ 76/1 หมูที่ - ถ.มหาราช ต.ปากน้ํา
โทรศัพท 0-7562-0926-9 โทรสาร 0-7562-0930
58068.121 การ
โรงแรม บุหงา ธานี รีสอรท แอนด สปา
บริหารทรัพยากรมนุษย แผนกบริหารทรัพยากรมนุษย
เลขที่ 479 หมูที่ 2 ถ.- ต.อาวนาง
โทรศัพท 0-7581-9451 โทรสาร 58069.122 การ
โรงแรม ปาหนัน กระบี่ รีสอรท
บริหารทรัพยากรมนุษย แผนกทรัพยากรบุคคล
เลขที่ 945 หมูที่ 2 ถ.อาวนาง ต.อาวนาง
โทรศัพท 0-7581-7788 โทรสาร -

ฝกระหวางวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2562
ฝกระหวางวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2562 [สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร]

เขต/อําเภอ

จังหวัด

อาจารยที่ปรึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพ/อาจารยนิเทศ

เมือง

กระบี่

นายอรรถพงศ ลิมปกาญจนวัฒน

เมือง

กระบี่

นายอรรถพงศ ลิมปกาญจนวัฒน

เมืองกระบี่

กระบี่

นายอรรถพงศ ลิมปกาญจนวัฒน

เมืองกระบี่

กระบี่

นายอรรถพงศ ลิมปกาญจนวัฒน

เมืองกระบี่

กระบี่

นายอรรถพงศ ลิมปกาญจนวัฒน

เมืองกระบี่

กระบี่

นายอรรถพงศ ลิมปกาญจนวัฒน

เมืองกระบี่

กระบี่

นายอรรถพงศ ลิมปกาญจนวัฒน

หนาที่ 3 จาก 9

ตารางแนบทายคําสั่งคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ที่ 0158/2561 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
แตงตั้ง อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธและอาจารยนิเทศกการฝกประสบการณวิชาชีพสําหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคเรียนที่ 2/2561
ที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุลนักศึกษา

22 5812091001121 นายทศพล เพ็ชรกุล

23 5812091001216 นางสาวธัญชนก หนูนอย

24 5812091001235 นางสาวสราลี ค่ําก่ํา

25 5812091001136 นายวสันต ขอจิตตเมตต

26 5812091001203 นางสาวกรรณิการ สังขทอง

27 5812091001253 นางสาวไลลา มุหะหมัด

28 5812091001250 นางสาวอาทิยา หลานหลงสา

กลุมเรียน

สถานประกอบการ/หนวยงาน

58068.121 การ
โรงแรม พีซลากูนา รีสอรท แอนดสปา
บริหารทรัพยากรมนุษย ฝายบุคคล
เลขที่ 193 หมูที่ 2 ถ.- ต.อาวนาง
โทรศัพท 0-7563-7344 โทรสาร 58069.122 การ
โรงแรม ไรเลย เบย รีสอรท แอนด สปา
บริหารทรัพยากรมนุษย ฝายทรัพยากรบุคคล
เลขที่ 145 หมูที่ 2 ถ.- ต.อาวนาง
โทรศัพท 0-7566-2284 โทรสาร 0-7566-2284
58069.122 การ
โรงแรม อาวนาง ภูเภตรา รีสอรท
บริหารทรัพยากรมนุษย
เลขที่ 521 หมูที่ 2 ถ.- ต.อาวนาง
โทรศัพท 0-7562-6666 โทรสาร 0-7562-6667
58068.121 การ
โรงแรม กระบี่ ลา พลาญา รีสอรท
บริหารทรัพยากรมนุษย Personal Office
เลขที่ 143 หมูที่ 3 ถ.- ต.อาวนาง
โทรศัพท 0-7563-7015 โทรสาร 0-7566-1324
58069.122 การ
โรงแรม พาวิลเลี่ยน ควีนส เบย กระบี่
บริหารทรัพยากรมนุษย ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
เลขที่ 56/3 หมูที่ 3 ถ.- ต.อาวนาง
โทรศัพท 094-5924956 โทรสาร 58069.122 การ
โรงแรมดีวานา พลาซา กระบี่ อาวนาง
บริหารทรัพยากรมนุษย ฝายทรัพยากรบุคคล
เลขที่ 186 หมูที่ 3 ถ.- ต.อาวนาง
โทรศัพท 0-7563-9999 โทรสาร 0-7563-9911
58069.122 การ
โรงแรม เดอะ ภูบีช โฮเทล กระบี่
บริหารทรัพยากรมนุษย ฝายบุคคล
เลขที่ 323 หมูที่ 5 ถ.- ต.อาวนาง
โทรศัพท 0-7562-6264 โทรสาร 0-7562-6268

ฝกระหวางวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2562
ฝกระหวางวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2562 [สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร]

เขต/อําเภอ

จังหวัด

อาจารยที่ปรึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพ/อาจารยนิเทศ

เมืองกระบี่

กระบี่

นายอรรถพงศ ลิมปกาญจนวัฒน

เมืองกระบี่

กระบี่

นายอรรถพงศ ลิมปกาญจนวัฒน

เมืองกระบี่

กระบี่

นายอรรถพงศ ลิมปกาญจนวัฒน

เมืองกระบี่

กระบี่

นายอรรถพงศ ลิมปกาญจนวัฒน

เมืองกระบี่

กระบี่

นายอรรถพงศ ลิมปกาญจนวัฒน

เมืองกระบี่

กระบี่

นายอรรถพงศ ลิมปกาญจนวัฒน

เมืองกระบี่

กระบี่

นายอรรถพงศ ลิมปกาญจนวัฒน

หนาที่ 4 จาก 9

ตารางแนบทายคําสั่งคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ที่ 0158/2561 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
แตงตั้ง อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธและอาจารยนิเทศกการฝกประสบการณวิชาชีพสําหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคเรียนที่ 2/2561
ที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุลนักศึกษา

29 5812091001226 นายพงศพิสุทธิ์ หนูขํา

30 5812091001210 นางสาวชุติมา เทพณรงค

31 5812091001107 นางสาวขวัญชนก จุลนิล

32 5812091001201 นางสาวกมลชนก อบอุน

33 5812091001120 นางสาวดารัตน อินทราณี

34 5812091001110 นางสาวจันทิมา บุญชู

35 5812091001246 นายอนุวัฒน สมบุญ

กลุมเรียน

สถานประกอบการ/หนวยงาน

58069.122 การ
บริษัท ตะวันหวาน จํากัด
บริหารทรัพยากรมนุษย ฝายบุคล/ทั่วไป
เลขที่ 399 หมูที่ 1 ถ.- ต.ดินแดง
โทรศัพท 0-7535-6898 โทรสาร 0-7565-6912
58069.122 การ
บริษัท ยูนิวานิชน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) สาขาอาวลึก
บริหารทรัพยากรมนุษย ฝายบุคคล
เลขที่ 258 หมูที่ - ถ.อาวลึก-แหลมสัก ต.อาวลึกใต
โทรศัพท 0-7568-1116 ตอ 778 โทรสาร 0-7568-1124
58068.121 การ
โรงแรมเรือรัษฎา
บริหารทรัพยากรมนุษย ฝายทรัพยากรบุคคล
เลขที่ 188 หมูที่ - ถ.ตรัง-พัทลุง ต.ทับเที่ยง
โทรศัพท 0-7521-4230 โทรสาร 0-7521-4250
58069.122 การ
บริษัท คริสตัล รีเสริช จํากัด
บริหารทรัพยากรมนุษย เลขที่ 565/159 หมูที่ 5 ถ.- ต.ปากพูน
โทรศัพท 086-4795011 โทรสาร 0-7567-2977
58068.121 การ
บริษัท ทักษิณปาลม (2521) จํากัด
บริหารทรัพยากรมนุษย แผนกธุรการ-บุคคล
เลขที่ 331 หมูที่ - ถ.ธราธิบดี ต.ทาขาม
โทรศัพท 0-7720-0654-8 โทรสาร 58068.121 การ
บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) โรงงานสุราษฎรธานี
บริหารทรัพยากรมนุษย แผนกทรัพยากรบุคคล
เลขที่ 111 หมูที่ 5 ถ.เอเชีย 41 ต.ทาโรงชาง
โทรศัพท 0-7738-0790-4 โทรสาร 0-7738-0710
58069.122 การ
บริษัท กลุมสมอทอง จํากัด (สาขาที่ 1)
บริหารทรัพยากรมนุษย ฝายทรัพยากรบุคคล
เลขที่ 333 หมูที่ 6 ถ.- ต.คลองชะอุน
โทรศัพท 0-7795-1444 โทรสาร 0-7795-1459

ฝกระหวางวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2562
ฝกระหวางวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2562 [สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร]

เขต/อําเภอ

จังหวัด

อาจารยที่ปรึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพ/อาจารยนิเทศ

ลําทับ

กระบี่

นายอรรถพงศ ลิมปกาญจนวัฒน

อาวลึก

กระบี่

นายอรรถพงศ ลิมปกาญจนวัฒน

เมืองตรัง

ตรัง

นายอรรถพงศ ลิมปกาญจนวัฒน

เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นายอรรถพงศ ลิมปกาญจนวัฒน

พุนพิน

สุราษฎรธานี

ผศ.ดร.ธนายุ ภูวิทยาธร

พุนพิน

สุราษฎรธานี

นางสาวปลื้มใจ ไพจิตร

พนม

สุราษฎรธานี

นางสาวปลื้มใจ ไพจิตร

หนาที่ 5 จาก 9

ตารางแนบทายคําสั่งคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ที่ 0158/2561 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
แตงตั้ง อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธและอาจารยนิเทศกการฝกประสบการณวิชาชีพสําหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคเรียนที่ 2/2561
ที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุลนักศึกษา

36 5812091001140 นางสาวสุชาดา ประกอบแกว

37 5812091001127 นางสาวนฤมล จันทรลา

38 5812091001238 นางสาวสุกัญญา เพชรพัฒน

39 5812091001228 นางสาวภาวินี พิมพลอย

40 5812091001218 นายธีรวัฒน รอบคอบ

41 5812091001251 นางสาวเกศรา เจริญสิน

42 5812091001232 นางสาววรรณิษา ธรฤทธิ์

กลุมเรียน

สถานประกอบการ/หนวยงาน

58068.121 การ
บริษัท สุราษฎรอินเตอรทัวร จํากัด [แพ 500 ไร]
บริหารทรัพยากรมนุษย ฝายทรัพยากรบุคคล
เลขที่ 21/5 หมูที่ 3 ถ.- ต.เขาวง
โทรศัพท 0-7795-3013 โทรสาร 58068.121 การ
บริษัท ปาลมทองคํา จํากัด
บริหารทรัพยากรมนุษย ฝายบุคคล
เลขที่ 111/1 หมูที่ 4 ถ.- ต.สินปุน
โทรศัพท 0-7795-1371 โทรสาร 0-7795-1382
58069.122 การ
โรงแรม เมืองสมุย สปา รีสอรท
บริหารทรัพยากรมนุษย ฝายทรัพยากรมนุษย
เลขที่ 13/1 หมูที่ 2 ถ.- ต.บอผุด
โทรศัพท 0-7742-9700 โทรสาร 0-7742-9748
58069.122 การ
โรงแรม เดอะแฟรเฮาส บีช รีสอรท แอนดโฮเต็ล
บริหารทรัพยากรมนุษย ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล
เลขที่ 124-124/1-2 หมูที่ 3 ถ.- ต.บอผุด
โทรศัพท 0-7742-2255 โทรสาร 0-7742-2373
58069.122 การ
โรงแรม อิมเพียนา รีสอรท เกาะสมุย
บริหารทรัพยากรมนุษย ฝายทรัพยากรบุคคล
เลขที่ 91/2-3 หมูที่ 3 ถ.ทวีราษฎรภักดี ต.บอผุด
โทรศัพท 0-7744-8994 โทรสาร 0-7744-8999
58069.122 การ
โรงแรม กานดา เรสซิเดนซ พูลวิลลา
บริหารทรัพยากรมนุษย ฝายทรัพยากรบุคคล
เลขที่ 80/32 หมูที่ 5 ถ.- ต.บอผุด
โทรศัพท 0-7723-4500 โทรสาร 58069.122 การ
โรงแรม โนราบุรี รีสอรท แอนด สปา
บริหารทรัพยากรมนุษย
เลขที่ 111 หมูที่ 5 ถ.- ต.บอผุด
โทรศัพท 0-7791-5563 โทรสาร 0-7791-3500

ฝกระหวางวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2562
ฝกระหวางวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2562 [สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร]

เขต/อําเภอ

จังหวัด

อาจารยที่ปรึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพ/อาจารยนิเทศ

บานตาขุน

สุราษฎรธานี

นางสาวปลื้มใจ ไพจิตร

พระแสง

สุราษฎรธานี

ผศ.ดร.ธนายุ ภูวิทยาธร

เกาะสมุย

สุราษฎรธานี

ผศ.ดร.ธนายุ ภูวิทยาธร

เกาะสมุย

สุราษฎรธานี

ผศ.ดร.ธนายุ ภูวิทยาธร

เกาะสมุย

สุราษฎรธานี

ผศ.ดร.ธนายุ ภูวิทยาธร

เกาะสมุย

สุราษฎรธานี

ผศ.ดร.ธนายุ ภูวิทยาธร

เกาะสมุย

สุราษฎรธานี

ผศ.ดร.ธนายุ ภูวิทยาธร

หนาที่ 6 จาก 9

ตารางแนบทายคําสั่งคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ที่ 0158/2561 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
แตงตั้ง อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธและอาจารยนิเทศกการฝกประสบการณวิชาชีพสําหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคเรียนที่ 2/2561
ที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุลนักศึกษา

43 5812091001239 นางสาวสุชาดา ถาวรสุข

44 5812091001225 นายปติพงศ ยอดเจริญ

45 5812091001221 นายนพรัตน สวัสดิ์เมือง

46 5812091001106 นายกิตติศักดิ์ นาคมณี

47 5812091001122 นายทิวากร อังคณานนท

48 5812091001108 นางสาวขวัญฤทัย โอชุม

49 5812091001202 นางสาวกรรณิการ นาคเลง

กลุมเรียน

สถานประกอบการ/หนวยงาน

58069.122 การ
โรงแรม รอยัล เมืองสมุย วิลลา
บริหารทรัพยากรมนุษย ฝายทรัพยากรมนุษย
เลขที่ 89 หมูที่ 5 ถ.- ต.บอผุด
โทรศัพท 0-7742-9700 โทรสาร 0-7742-9748
58069.122 การ
โรงแรม ครอสทู เกาะสมุย รีสอรท - ออล สปา อินคลูซีฟ
บริหารทรัพยากรมนุษย ฝายบุคคล
เลขที่ 442 หมูที่ 1 ถ.- ต.มะเร็ต
โทรศัพท 0-7733-2789 โทรสาร 0-7733-2799
58069.122 การ
โรงแรม มานะไทย เกาะสมุย
บริหารทรัพยากรมนุษย ฝายทรัพยากรบุคคล
เลขที่ 173/41 หมูที่ 4 ถ.รอบเกาะ ต.มะเร็ต
โทรศัพท 0-7745-8560 โทรสาร 0-7745-8555
58068.121 การ
บริษัท ซีทราน เฟอรรี่ จํากัด สํานักงานทาเรือดอนสัก
บริหารทรัพยากรมนุษย
เลขที่ 17/1 หมูที่ 8 ถ.- ต.ดอนสัก
โทรศัพท 0-7795-0559 โทรสาร 0-7737-2822
58068.121 การ
บริษัท ทาเรือราชาเฟอรรี่ จํากัด (มหาชน)
บริหารทรัพยากรมนุษย แผนกสรรหาบุคลากร/ฝายบุคคล
เลขที่ 25/1 หมูที่ 8 ถ.- ต.ดอนสัก
โทรศัพท 091-0351464 โทรสาร 0-7737-2804
58068.121 การ
บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด (มหาชน) สาขาสุราษฎรธานี
บริหารทรัพยากรมนุษย แผนกทรัพยากรบุคคล
เลขที่ 43 หมูที่ 1 ถ.- ต.ทาทองใหม
โทรศัพท 0-7796-1400 ตอ 205 โทรสาร 0-7796-1401
58069.122 การ
บริษัท ศรีตรังโกลฟส (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสุราษฎรธานี
บริหารทรัพยากรมนุษย ฝายทรัพยากรมนุษย
เลขที่ 189 หมูที่ 7 ถ.นครศรีฯ - สุราษฎรฯ ต.พลายวาส
โทรศัพท 0-7727-7888 โทรสาร 0-7727-7886

ฝกระหวางวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2562
ฝกระหวางวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2562 [สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร]

เขต/อําเภอ

จังหวัด

อาจารยที่ปรึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพ/อาจารยนิเทศ

เกาะสมุย

สุราษฎรธานี

ผศ.ดร.ธนายุ ภูวิทยาธร

เกาะสมุย

สุราษฎรธานี

ผศ.ดร.ธนายุ ภูวิทยาธร

เกาะสมุย

สุราษฎรธานี

ผศ.ดร.ธนายุ ภูวิทยาธร

ดอนสัก

สุราษฎรธานี

ผศ.ดร.ธนายุ ภูวิทยาธร

ดอนสัก

สุราษฎรธานี

ผศ.ดร.ธนายุ ภูวิทยาธร

กาญจนดิษฐ

สุราษฎรธานี

นางสาวปลื้มใจ ไพจิตร

กาญจนดิษฐ

สุราษฎรธานี

นางสาวปลื้มใจ ไพจิตร

หนาที่ 7 จาก 9

ตารางแนบทายคําสั่งคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ที่ 0158/2561 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
แตงตั้ง อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธและอาจารยนิเทศกการฝกประสบการณวิชาชีพสําหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคเรียนที่ 2/2561
ที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุลนักศึกษา

50 5812091001247 นายอภิชัย จันทรเรือง

51 5812091001117 นายณัฐพงษ สิทธิแดง

52 5812091001206 นายกิตติศักดิ์ ศรีสุวรรณ

53 5812091001114 นางสาวชนาภา คําวร

54 5812091001248 นายอภิศักดิ์ ชวยพัฒน

55 5812091001118 นายณัฐพล กุมารนอย

56 5812091001209 นางสาวจุฑาภรณ กลิ่นมวง

กลุมเรียน

สถานประกอบการ/หนวยงาน

58069.122 การ
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) สาขากาญจนดิษฐ
บริหารทรัพยากรมนุษย ฝายทรัพยากรมนุษย
เลขที่ 101/1-4 หมูที่ 7 ถ.สุราษฎรฯ-นครศรีฯ ต.พลายวาส
โทรศัพท 0-7731-3667 โทรสาร 0-7731-3668
58068.121 การ
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขาสุราษฎรธานี
บริหารทรัพยากรมนุษย
เลขที่ 130 หมูที่ 1 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บางกุง
โทรศัพท 0-7791-5670 โทรสาร 0-7795-1679
58069.122 การ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริหารทรัพยากรมนุษย งานเอกสาร
เลขที่ 129 หมูที่ 1 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุง
โทรศัพท 086-9469221 โทรสาร 0-7722-2918
58068.121 การ
บริษัท นิว ไบโอดีเซล จํากัด
บริหารทรัพยากรมนุษย สํานักงาน
เลขที่ 99/19 หมูที่ 4 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุง
โทรศัพท 0-7728-4917 โทรสาร 0-7728-9019
58069.122 การ
บริษัท สุราษฎรธานี ดีเวลลอปเมนท จํากัด
บริหารทรัพยากรมนุษย ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
เลขที่ 528/1 หมูที่ - ถ.ตลาดใหม ต.ตลาด
โทรศัพท 0-7728-6444 โทรสาร 0-7728-1424
58068.121 การ
บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
บริหารทรัพยากรมนุษย
เลขที่ 159/31 หมูที่ 4 ถ.ดอนนก ต.มะขามเตี้ย
โทรศัพท 091-0047612 โทรสาร 0-7720-5208
58068.121 การ
บริษัท เอส ซี จี 1995 จํากัด
บริหารทรัพยากรมนุษย ฝายทรัพยากรบุคคล
เลขที่ 200/492 หมูที่ 5 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย
โทรศัพท 0-7729-5170 โทรสาร 0-7729-5171

ฝกระหวางวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2562
ฝกระหวางวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2562 [สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร]

เขต/อําเภอ

จังหวัด

อาจารยที่ปรึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพ/อาจารยนิเทศ

กาญจนดิษฐ

สุราษฎรธานี

นางสาวปลื้มใจ ไพจิตร

เมืองสุราษฎรธานี

สุราษฎรธานี

นางพรทิพย ทวีพงษ

เมืองสุราษฎรธานี

สุราษฎรธานี

นางพรทิพย ทวีพงษ

เมืองสุราษฎรธานี

สุราษฎรธานี

นางพรทิพย ทวีพงษ

เมืองสุราษฎรธานี

สุราษฎรธานี

นางพรทิพย ทวีพงษ

เมืองสุราษฎรธานี

สุราษฎรธานี

นางพรทิพย ทวีพงษ

เมืองสุราษฎรธานี

สุราษฎรธานี

นางสาวปลื้มใจ ไพจิตร

หนาที่ 8 จาก 9

ตารางแนบทายคําสั่งคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ที่ 0158/2561 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
แตงตั้ง อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธและอาจารยนิเทศกการฝกประสบการณวิชาชีพสําหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคเรียนที่ 2/2561
ที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุลนักศึกษา

57 5812091001131 นางสาวผกามาส เพชรเล็ก

58 5812091001156 นางสาวกิดาการ นิคมประศาสน

59 5812091001151 นางสาวอัญชิสา ดีเสมอศักดิ์

60 5812091001243 นางสาวสุภาวดี แดงเพชร

61 5812091001141 นางสาวสุธินี สกุลคง

62 5812091001144 นางสาวสุภาพร รัตนนิคม

63 5812091001142 นางสาวสุพัสตรา รัตนนิคม

กลุมเรียน

สถานประกอบการ/หนวยงาน

58068.121 การ
บริษัท บุญถาวรเซรามิค จํากัด สาขาสุราษฎรธานี
บริหารทรัพยากรมนุษย แผนกบุคคล
เลขที่ 100/17 หมูที่ 6 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย
โทรศัพท 0-7723-7000 โทรสาร 0-7721-9530
58068.121 การ
โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎรธานี
บริหารทรัพยากรมนุษย ฝายบุคคลและการตลาด
เลขที่ 179, 179/1 หมูที่ 1 ถ.- ต.วัดประดู
โทรศัพท 0-7795-6789 โทรสาร 58068.121 การ
บริษัท บานสวยกรุป (สุราษฎรธานี) จํากัด (มหาชน)
บริหารทรัพยากรมนุษย ฝายพัฒนาศักยภาพบุคลากรและบริหารทั่วไป
เลขที่ 88/99 หมูที่ 3 ถ.- ต.วัดประดู
โทรศัพท 0-7796-3888 โทรสาร 0-7796-3111
58069.122 การ
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขาสุราษฎรธานี
บริหารทรัพยากรมนุษย แผนกทรัพยากรบุคคล
เลขที่ 86 หมูที่ 3 ถ.- ต.วัดประดู
โทรศัพท 0-7795-6100 โทรสาร 58068.121 การ
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) สุราษฎรธานี
บริหารทรัพยากรมนุษย แผนกบริหารทุนมนุษย
เลขที่ 88 หมูที่ 10 ถ.- ต.วัดประดู
โทรศัพท 0-7796-3555 โทรสาร 0-7796-3599
58068.121 การ
บริษัท หางสรรพสินคาโรบินสัน จํากัด (มหาชน) สาขาสุราษฎรธานี
บริหารทรัพยากรมนุษย ฝายทรัพยากรบุคคล
เลขที่ 88/1 หมูที่ 10 ถ.- ต.วัดประดู
โทรศัพท 0-7748-9910, 0-7748-9911 ตอ 552-553 โทรสาร 0-7748-9909
58068.121 การ
บริษัท เอสเอฟ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) สาขาสุราษฎรธานี
บริหารทรัพยากรมนุษย HR-COORDINATOR
เลขที่ 88 ชั้น 4 หมูที่ 10 ถ.วัดประดู ต.วัดประดู
โทรศัพท 092-223834 โทรสาร -

ฝกระหวางวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2562
ฝกระหวางวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2562 [สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร]

เขต/อําเภอ

จังหวัด

เมืองสุราษฎรธานี

สุราษฎรธานี

นางพรทิพย ทวีพงษ

เมืองสุราษฎรธานี

สุราษฎรธานี

นางพรทิพย ทวีพงษ

เมืองสุราษฎรธานี

สุราษฎรธานี

นางพรทิพย ทวีพงษ

เมืองสุราษฎรธานี

สุราษฎรธานี

นางสาววัชรี พืชผล

เมืองสุราษฎรธานี

สุราษฎรธานี

นางสาววัชรี พืชผล

เมืองสุราษฎรธานี

สุราษฎรธานี

นางสาววัชรี พืชผล

เมืองสุราษฎรธานี

สุราษฎรธานี

นางสาววัชรี พืชผล

อาจารยที่ปรึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพ/อาจารยนิเทศ

หนาที่ 9 จาก 9

