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รายชื่อนักศึกษายืนยันไปฝึกงานสหกิจศึกษา วันที่ 17 มค – 8 เมย.65
รหัส
583180107-1
593180125-0
593180126-8
593180005-0
593180051-3
593180133-1
593180073-3
593180115-3
593180060-2
593180047-4
593180151-9
593180009-2
583180089-7
593180018-1
593180080-6
593180094-5
593180132-3
593180135-7
593180061-0
593180136-5
593180043-2
563180061-7
593180084-8
593180095-3
593180120-0
593180147-0
593180065-2
593180071-7
603180120-1
593180077-5

ชื่อ-สกุล
นายวิทวัส รัตนวิภาพงศ์
นางสาวศุจีภรณ์ เลิศพิริยะสกุลกิจ
นางสาวสมิตา อยู่สอน
นางสาวจิรัฐติกาล ไชยวงษา
นางสาวทัตพิชา ป้องเพชร
นางสาวธัญพิชชา ไชยศิริ
นางสาวศรินทร์ธร วรรณทวี
นางสาวรติมา เวียงทอง
นายปณิธิ น้อยพรหม
นางสาวณัฐธิดา เวียงจันดา
นางสาวธันย์ชนก อุดมธาดา
นางสาวณัฐกานต์ ถิรพงษ์สวัสดิ์
นางสาวชนิตา โสภาวตานนท์
นายพัชรกุล บางภู่ภมร
นางสาวเขมจิรา ตันวรัชญ์
นางสาวสุพิชญา สุพรรณ์
นางสาวธัญธร อุดมศิลป์
นายพิชญกร ผิวขา
นางสาวปพิชญา วิชชุวรรณ
นายเจษฎา จิตจักร
นายชวกร หนูน้อย
นายนันทิพัทธ์ ปฏิมาอารักษ์
นางสาวธนัฐชา อินชุม
นางสาวอมรวรรณ ชุมมุง
นางสาววิภาวี พรรคพิง
นางสาวลลิตพรรณ ทิพยมงคล
นางสาวพชรพรรณ มินมน
นางสาววิชชุตา กฤษน้อย
นางสาวธนภรณ์ อิ่มสาราญ
นางสาวอัณศยา พุทธสม

สถานประกอบการ
DKSH
VS sport club
VS sport club
ซีพีเอฟ (ฟาร์มสุกร) ชัยภูมิ
ซีพีเอฟ (ฟาร์มสุกร) ชัยภูมิ
ไทยฟู้ดส์
ไทยฟู้ดส์
ไทยฟู้ดส์
บริษัท คาร์กิลล์ เพชรบุรี (เซลล์ วิชาการ)
บริษัท ด็อกเตอร์นก ดิสทริบิวชั่น จากัด
บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป(1973) จากัด สาขา 2
บริษัท อีแลนโค (ประเทศไทย) จากัด (เซลล์วิชาการ)
บริษัท อีแลนโค (ประเทศไทย) จากัด (เซลล์วิชาการ)
บริษัท อีแลนโค (ประเทศไทย) จากัด (เซลล์วิชาการ)
เบทาโกร (ฟาร์มไก่)
เบทาโกร (ฟาร์มไก่)
เบทาโกร (ฟาร์มไก่)
ส่งชือ่ ไปแล้ว 24 พย.64
เบทาโกร (ฟาร์มไก่)
เบทาโกร(ฟาร์มสุกร)
เบทาโกร(ฟาร์มสุกร)
ศูนย์วิจัยประมง จ.ระยอง
ศูนย์วิจัยประมง จ.ระยอง
พนัสโภคภัณฑ์
พนัสโภคภัณฑ์
พนัสโภคภัณฑ์
พนัสโภคภัณฑ์
โพรเกรส อินเตอร์ ฟาร์ม
โพรเกรส อินเตอร์ ฟาร์ม
โพรเกรส อินเตอร์ ฟาร์ม
โพรเกรส อินเตอร์ ฟาร์ม

ชัยบาดาล ลพบุรี
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593180114-5
593180085-6
593180091-1
583180123-3
593180050-5
593180079-1
593180111-1
593180121-8
593180107-2
593180063-6
593180022-0
593180072-5
593180042-4
593180129-2
593180092-9
593180035-1
593180087-2
593180078-3
593180041-6
593180008-4
553180071-3
583180117-8
583180125-9
593180046-6
593180011-5
593180068-6
593180070-9
593180097-9
593180119-5
583180075-8
593180056-3

นายภูทอง เนาวรัตน์พนมมาศ
นางสาวธัญวรัตม์ โชติแสงศรี
นางสาวรัฐนันท์ ทองสดายุ
นางสาวปุณณภา ศรีสาราญ
นางสาวณิชากร วงศ์สิทธิพรรุ่ง
นางสาวจิราพัชร เบญจมงคลชัย
นางสาวธมลวรรณ จตุรนต์รัศมี
นางสาวศนิ พุฒนอก
นางสาวญานิกา ภัทรสุภฤกษ์
นางสาวปวิชญา กูลการขาย
นางสาวภควดี ฉ่าเมืองปักษ์
นางสาววิภาวี ลีลาเจริญพร
นางสาวณัฐพัชร์ ทับคาภา
นางสาวสุนิสา ทีนคร
นางสาววริษฐา นุ่มดี
นายศิวกร ชารี
นางสาวปุณยาพร เครือแวงมล
นางสาวอุดมลักษณ์ มูลฟอง
นางสาวขวัญนิดา ศรีไพรวรรณ
นางสาวชนิกานต์ ฉัตรเวทิน
นายปัณณวัชร์ พงศ์กิตติรักษ์
นางสาวจิดาภา ปภากรเกตุรัตน์
นางสาวมณฑิชา ไชยรักษ์
นางสาวณัฐธิกา ลาคาเสน
นางสาวนันท์นภัส ทองชิต
นางสาวมิญช์ญาดา กาแพงทอง
นางสาวรินรดา แสงสว่าง
นางสาวกสิณา แววหรรษา
นางสาววันวิสาข์ พลเยี่ยม
นางสาวศิริจรรยา แสนชัยกุลวัฒน์
นางสาวธัญจิรา จึงสมาน

ร้านยา หมอวัวมิตรภาพ ขอนแก่น
โรงพยาบาลสัตว์ Pet station สาขาพิษณุโลก
โรงพยาบาลสัตว์ Pet station สาขาพิษณุโลก
โรงพยาบาลสัตว์กู๊ดวิลล์
โรงพยาบาลสัตว์กู๊ดวิลล์
โรงพยาบาลสัตว์เคบีเพ็ท บางบอน
โรงพยาบาลสัตว์เจริญสุข
โรงพยาบาลสัตว์เจริญสุข
โรงพยาบาลสัตว์เจริญสุข
โรงพยาบาลสัต์ชั
ว์ ยนาท
โรงพยาบาลสัตว์ต้นกล้า
โรงพยาบาลสัตว์ต้นกล้า
โรงพยาบาลสัตว์บางนา
โรงพยาบาลสัตว์บูคา
โรงพยาบาลสัตว์ปากช่อง
โรงพยาบาลสัตว์ปากช่อง
โรงพยาบาลสัตว์ปากช่อง
โรงพยาบาลสัตว์ปาริชาต สุวนิ ทวงศ์
โรงพยาบาลสัตว์ปาริชาติ สุวนิ ทวงศ์
โรงพยาบาลสัตว์โปรเวทจันทบุรี
โรงพยาบาลสัตว์พนาลัย
โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน
โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน
โรงพยาบาลสัตว์มาโครเพ็ท
โรงพยาบาลสัตว์เมตตา (สาขาสุราษฎร์ธานี)
โรงพยาบาลสัตว์เมืองเอก (สาขาเมืองเอก)
โรงพยาบาลสัตว์เมืองเอก (สาขาเมืองเอก)
โรงพยาบาลสัตว์เมืองเอก (สาขาเมืองเอก)
โรงพยาบาลสัตว์แม่ออน อ.แม่ออน เชียงใหม่
โรงพยาบาลสัตว์ยูนิเพ็ทบีเคเค
โรงพยาบาลสัตว์ยูนิเพ็ทบีเคเค
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593180144-6
593180140-4
593180142-0
593180025-4
593180030-1
593180038-5
593180054-7
593180096-1
593180076-7
593180058-9
593180062-8
593180106-4
593180098-7
593180032-7
593180012-3
593180059-7
603180116-2
593180117-9
593180123-4
593180020-4

นายพชร สาคา
นายณัฐพงษ์ จันทร์ทอง
นายธัญศิษฐ์ พลภัทรเศรษฐ์
นางสาวภาวินี ดาเนตร
นายลิขสิทธิ์ พลพันธุ์
นางสาวรัชดาภรณ์ มีสัจจานนท์
นางสาวธนวรรณ ศรีทอง
นางสาวกวินนา วัฒนสุชาติ
นายสุรชาติ หอมแก่นจันทร์
นางสาวนัทธมน ยิ้มละมัย
นางสาวปรีชญา สิงห์คา
นางสาวชลิภา ชัยสงคราม
นายกานต์ ปานเพชร
นายวิวิธชัย ขวัญใจ
นายนิติธร ศิริธนชัย
นางสาวบุรัสกร พันธุปาล
นางสาวณัฐภรณ์ ประยูรทอง
นายวรัตตพล บุญรอด
นายศิริ กรพิบูลย์พงษ์
นายพีรวิชญ์ ณะวงวิเศษ

593180033-5

นางสาวศิรภัสสร เวชชศิริกุล

593180105-6

นางสาวชนิสรา นามบุดดี

593180124-2

นางสาวศิริกุล นาครักษ์

593180036-9
593180017-3

นางสาวอวัสฎา นิติวิสิฏฐากร
นายพนาวัน ผินสู่

593180004-2

นายจิรัฏฐ์ ยิ่งยงวัฒนกิจ

593180131-5

นางสาวฐิติมา หล่อพัฒนเกษม

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรงพยาบาลสัตว์เวทแคร์
โรงพยาบาลสัตว์เวทแคร์
โรงพยาบาลสัตว์ศรีวรา สาขากรุงเทพฯ
โรงพยาบาลสัตว์ศรีวรา สาขากรุงเทพฯ
โรงพยาบาลสัตว์ศรีวรา สาขากรุงเทพฯ
โรงพยาบาลสัตว์ศิริราษฎร์
โรงพยาบาลสัตว์สมุทรสงคราม
โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวง ร.9
โรงพยาบาลสัตว์สุพจน์สัตวแพทย์
โรงพยาบาลสัตว์สุพจน์สัตวแพทย์
โรงพยาบาลสัตว์ไตรขวัญ ชลบุรี
โรงพยาบาลสัตว์หมอเปรียว จ.สุโขทัย
โรงพยาบาลสัตว์หมอเปรียว จังหวัดสุโขทัย
โรงพยาบาลสัตว์เอื้ออารีย์ ขอนแก่น
โรงพยาบาลสัตว์เอื้ออารีย์ ขอนแก่น
โรงพยาบาลสัตว์แอนิมอลสเปซ
โรงพยาบาลสัตว์แอนิมอลสเปซ
โรงพยาบาลสัตว์แอนิมอลสเปซ
ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสาหรับสัตว์ (ศทวช)
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน
ตอนบน (ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร)
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน
ตอนบน (ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร)
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน
ตอนบน (ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร)
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมอาหารสัตว์
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
สหกรณ์โคนมขอนแก่น จากัด
สานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า
กรมปศุสัตว์
สานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า
กรมปศุสัตว์
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583180094-4
593180093-7
583180063-5
593180099-5

นางสาวณัฐดาวรรณ พรมชน
นางสาวศิลปภัทรา ศิริตื้นลี
นายนภัส คงคา
นางสาวกิตติยาภรณ์ จุติวรกุล

อสค สระบุรี
อสค สระบุรี
บ.ไบโอซายน์
รพส .vet.4 กท

