รายงานผลการดําเนินโครงการ
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณสหกิจศึกษาสูสถานที่ประกอบการ
ประจําปการศึกษา 2562

โดย
งานบริการการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประจําปงบประมาณ 2562
4.รายงานผลการดําเนินโครงการสหกิจ

คํานํา
ดวยวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการเรียนการสอนใน
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี จั ด การเรี ย นการสอนในรายวิ ช าสหกิ จ ศึ ก ษา ซึ่ ง เป น วิ ช าที่ มุ ง เน น ให นั ก ศึ ก ษาได
ฝกประสบการณส หกิจ ศึ กษา ณ สถานประกอบการจริง ภายใตการดู แลของผูบ ริห ารสถานประกอบการ
อาจารยนิเทศกเปนผูคอยใหคําแนะนํา ใหเกิดความรู ทักษะ เจตคติ และประสบการณตรงเกี่ยวกับงานในดาน
ที่นักศึกษาไดเรียนมาในภาคทฤษฎี
ดังนั้น คณะผูดําเนินโครงการ จึงดําเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณสหกิจศึกษาสู
สถานที่ประกอบการประจําปการศึกษา 2562 เพื่อใหนักศึกษาไดรับขอมูลจากวิทยากรที่มีประสบการณดาน
ทรัพยากรมนุษยและประสบการณจากรุนพี่ ที่แนะนําจากประสบการณจากการฝกประสบการณสหกิจศึกษา
ซึ่งทางวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการตองการความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของ ทั้งสถานประกอบการ
มหาวิทยาลัยและนักศึกษา เพื่อทําใหเกิดผลประโยชนรวมกันอยางสูงสุด

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
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สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย
3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
4. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของวิทยาลัยฯ
5. ความสอดคลองกับประกันคุณภาพภายใน
6. ความสอดคลองกับอัตลักษณ/เอกลักษณ
7. การบูรณาการโครงการ
8. หัวหนาหนวยงาน
9. ผูรับผิดชอบ / คณะผูดําเนินโครงการ / นักศึกษารวมโครงการ
10.หลักการและเหตุผล
11.วัตถุประสงคของโครงการ
12.ตัวชี้วัดความสําเร็จ
13.กลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการ
14.ระยะเวลาดําเนินโครงการ
15.สถานที่ดําเนินโครงการ
16.แผนการดําเนินการ
17.งบประมาณ
18. ผลที่คาดวาจะไดรับ
19. การประเมินผลโครงการ
20. การติดตามผลโครงการ
21. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก เอกสารอนุมัติโครงการ/บันทึกขอความ
ภาคผนวก ข แบบสอบถาม
ภาคผนวก ค ใบลงทะเบียน
ภาคผนวก ง ภาพกิจกรรม
ภาคผนวก จหนังสือเชิญวิทยากร
ภาคผนวก ฉเอกสารการเบิก-จาย
ภาคผนวก ชผลการประเมินโครงการ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
4
4
4
4
4
5
6
6
6
6
7
21
24
39
48
57
60
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รายงานผลการดําเนินโครงการวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1. ชื่อโครงการ : ปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณสหกิจศึกษาสูสถานที่ประกอบการประจําปการศึกษา 2562
2. สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย
2.1) สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของมหาวิทยาลัย/ ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยืน
ตัวชี้วัด 1.3.3 : รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานตรงสาขาวิชา
2.2) สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของวิทยาลัย/ ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยืน
ตัวชี้วัด 1.3.3 : รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานตรงสาขาวิชา
3. สอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยฯ
3.1) สอดคลองกับพันธกิจวิทยาลัย
ขอที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม สนองตอบตอความตองการของสังคม
4.สอดคลองกับประกันคุณภาพการศึกษา
4.1) สอดคลองกับการประกันคุณภาพภายใน/ ตัวบงชี้
ระดับหลักสูตร
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบงชี้ 3.2
การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
ระดับวิทยาลัย
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ 1.1
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบงชี้ 1.5
การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบงชี้ 1.6
กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
4.2) สอดคลองกับอัตลักษณ/เอกลักษณ
อัตลักษณ : เปนนักปฏิบัติเชี่ยวชาญการสื่อสารจิตสาธารณะ
เอกลักษณของมหาวิทยาลัย : เนนความเปนวัง เปนองคกรแหงการเรียนรู
เอกลักษณของวิทยาลัย :เปนองคกรดานนวัตกรรมที่มีความเปนเลิศดานการบริหารจัดการ
4.3) การบูรณาการโครงการกับ : การจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน/การพัฒนางาน
5.ชื่อหัวหนาหนวยงาน
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
6.ชื่อผูรับผิดชอบโครงการ
คณะผูดําเนินโครงการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รองคณบดีฝายวิชาการ (อาจารยสุพัตรา ปราณี)
ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัณฑิต
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวีป
ผูชวยศาสตราจารย ปรเมษฐ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ญาณัญฎา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภรา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลภัสสรณ
อาจารย ดร.วิไลลักษณ
อาจารย ดร.พนิดา

ผังนิรันดร
พรหมอยู
แสงออน
ศิรภัทรธาดา
เจริญภูมิ
สิทธิวรงคชัย
รักบํารุง
นิลอรุณ
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9. อาจารย ดร.จิราภรณ
10. อาจารยสถาปตย
11. อาจารย พิมพพลอย
12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิจิตรา
13. อาจารย คัทลียา
14. อาจารย ภัสรา
15. อาจารย นิยม
16. อาจารย หทัยพันธน
17. อาจารย ดร.บารมีบุญ
18. ผูชวยศาสตราจารยเอกณรงค
19. อาจารย เฉลิมพล
20. อาจารย ธวัช
21. อาจารย ดร.ศิริญญา
22. อาจารย ดร.ภัทรวิทย
23. อาจารย นฤมล
24. อาจารย วีระพล
25. อาจารย ดร.เปรมกมล
26. อาจารย กษิตธิ ร
27. ผูชวยศาสตราจารย พิเศษ ดร.วัลลภ
28. อาจารย รติรัตน
29. อาจารย อรพรรณ
30. อาจารย ณธกร
31. อาจารย ดร.สืบสวัสดิ์
32. อาจารย บริบูรณ
33. อาจารย ดร.สุริยะ
34. อาจารย พาโชค
35. อาจารย สุวิตา
36. อาจารย ดร.พิเชษฐ
37. อาจารย ดร.สุรเชษฐ
38. อาจารย ดร.กีรติวรรณ
39. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จอมชัย
40. อาจารย จิดาภา
41. อาจารย ดร.อนุชิต
42. อาจารย ชมภู
43. อาจารย พีรันธร
44. อาจารย ศาลิษา
45. อาจารย พรรณนลิน
46. อาจารย บุญญาดา
47. อาจารย วรีญา
48. อาจารย เย็นจิต
49. อาจารย ดร.ธุวธิดา
50. อาจารย ดร.จักรวาล
51. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุมพล

บุญยิ่ง
กิลาโส
ธีรสถิตยธรรม
ศรีสอน
จันดา
สิริกมลศิลป
สุวรรณเดช
สุนทรพิพิธ
แสงจันทร
วรสีหะ
ทัพซาย
พุมดารา
ศิริญานันท
อยูวัฒนะ
ชมโฉม
วงษประเสริฐ
จันทรกวีกูล
อัศวพงศวาณิช
พิริยวรรธนะ
ณ สงขลา
เดชา
คุมเพชร
วุฒิวรดิษฐ
ฉลอง
ประภายสาธก
เลิศอัศวภัทร
พฤกษอาภรณ
เกิดวิชัย
สุชัยยะ
กัลยาณมิตร
เลิศอมรรัฐ
บัวใหญรักษา
กุลวานิช
สายเสมา
แสนสุข
เหมพันธ
สัชฌุกร
พาหาสิงห
คลังแสง
คงปาน
สุวรรณรัตน
สุขไมตรี
รอดแจม
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52. ศาสตราจารย ดร.สมบูรณ
สุขสําราญ
53. นายจารึก
รูปบุญ
54. นางสาว สุภาพ
พฤฒิสาริกร
55. นางสาว น้ําทิพย
กลีบบัวบาน
56. นางสาว ศุทธินี
ไชยรัตน
57. นางสาว ดวงกมล
สุรพิพิธ
58. นางพัทธนันท
โรจนรงุ วัฒน
59. นางสาว รุจเรศ
พินธุวัฒน
60. นายชนะอัญญ
อุไรรักษ
61. นางสาว นันทิกา
อนุโต
62. นางสาว วาสนา
อนปอม
63. นางสาว กนกศรี
อูไทย
64. นายจเร
นาคทองอินทร
65. นางสาว บุรัสกร
แจมเมธีกุล
66. นางทองมวน
กะจะนอก
67. นายพีชญานัท
กอนทองคํา
68. นางสาว จุไรรัตน
อนุพันธ
69. นางสาว รุจิรา
เนียมหอม
70. นายเอกรัฐ
ปฐมลิขิตกาญจน
71. นายวรเมธี
บุญยก
72. นายลิขิต
เกิดมงคล
73. นางสาว มณีรัตน
ทองโอน
74. นางเยาวะเรศ
พูวิบูลย
75. นางทองสุข
รุณนอย
ตวนเครือ
76. นายอนุสรณ
77. นายนิกร
นันทวงศ
78. นางสาว ปวีณา
ศรีบุญเรือง
79. นายนนทวัชร
เกิดฤทธิ์
80. นางสาว กุลรดา
ชีรนรวนิชย
81. นางสาว ภานุชนารถ
เพิ่มพูน
82. นางสาว ชุติมณฑน
นันทารียะวัฒน
83. นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ชั้นปที่ 3 ทุกสาขาวิชา
7.หลักการและเหตุผล
การฝ ก ประสบการณ ส หกิ จ ศึ ก ษา เป น ระบบการศึ ก ษาที่ เ น น การปฏิ บั ติ ง านจริ ง ในสถาน
ประกอบการอยางมีระบบ โดยจัดใหมีการเรียนในสถานศึกษารวมกับการจัดใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง
ณ สถานประกอบการที่ใหความรวมมือเปนการเชื่อมโยงระหวางโลกของการศึกษาและโลกของการทํางานจริง
ทําใหนักศึกษาสามารถเรียนรูประสบการณจากการปฏิบัติงาน และมีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการ
ตองการมากที่สุด นอกจากนี้ยังเปนการสงเสริมใหมีความรวมมือทางวิชาการระหวางสถานประกอบการและ
มหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง ดวยเหตุผลนี้การฝกประสบการณสหกิจศึกษาจึงตองการความรวมมือจากทุกฝายที่
เกี่ยวของ ทั้งสถานประกอบการ มหาวิทยาลัย และนักศึกษา เพื่อทําใหเกิดผลประโยชนรวมกันอยางสูงสุด
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8. วัตถุประสงคของโครงการ
1.เพื่อเพิ่มเติมประสบการณทางดานอาชีพและการพัฒนาตนเองแกนักศึกษาในรูปแบบที่มีคุณคา
เหนือกวาการฝกงาน
2. เพื่อเปดโอกาสใหหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ไดมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
3. เพื่อใหเกิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหทันสมัยอยูตลอดเวลา
4. เพื่อเปนการสงเสริมและสรางความสัมพันธระหวางวิทยาลัย มหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ
โดยผานนักศึกษาผูไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
9.ลักษณะของแผนงานโครงการ
 แผนงานโครงการใหม  แผนงานโครงการตอเนื่อง แผนงานโครงการขยายผล
ระบุชื่อโครงการตอเนื่อง/โครงการขยายผล...................................................................................
10.ความสอดคลองกับความตองการของวิทยาลัยฯ (เลือกไดเพียง 1 ขอ)
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเพื่อพัฒนาทองถิ่น
 บริการวิชาการเพื่อเพิ่มความเขมแข็งแกชุมชน
 การบริการวิชาการวิชาชีพเพื่อพัฒนายกคุณภาพมาตรฐานชุมชนและทองถิ่น
 พัฒนาทักษะวิชาชีพในชุมชนและทองถิ่น
 พัฒนาแหลงเรียนรูศลิ ปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร
โครงการกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ
11.ลักษณะโครงการนี้จัดอยูในประเภท (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
 การฝกอบรม สัมมนา อภิปราย บรรยาย ประชุมเชิงปฏิบัติการ
 การสอนหลักสูตรพิเศษเพื่อรับประกาศนียบัตร
 การวิเคราะห การตรวจสอบ การทดสอบ การสอบเทียบ การประเมินผล และการแปล
 การวางแผน การวางระบบ การออกแบบ การประดิษฐ หรือการผลิต
 การใหบริการเครื่องมือหรืออุปกรณตางๆ
 การใหคําปรึกษาหรือขอแนะนํา หรือการใหบริการขอมูล การศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
 การใหบริการในลักษณะอื่น ๆ (ระบุ)………………………………………………………
 การพัฒนาคุณภาพ
12.โครงการนี้จัดอยูในประเภท
 ไมคิดคาบริการ (ขามไปตอบขอ 14)
 มีคาบริการ
13.ระยะเวลาโครงการวันที่เริ่มตนโครงการ 17 ธันวาคม 2562 วันสิ้นสุดโครงการ 17 มกราคม 2563

4.รายงานผลการดําเนินโครงการสหกิจ

14. แผนการดําเนินงาน
ที่

ขั้นตอน/กิจกรรม

1
2
3
4
5
6

ประชุมเตรียมแผนการดําเนินงาน
ประสานงานดานสถานที่
เสนอโครงการอนุมัติ
ดําเนินโครงการตามแผนดําเนินการ
รายการเบิก-จายโครงการ
รายงานผลการดําเนินโครงการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

15.กลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการ
1) ผูบริหาร/อาจารย/นักวิชาการ
2) นักศึกษา

ก.ย.

จํานวน.....20.... คน
จํานวน...170... คน

16. งบประมาณรายจาย
 งบรายได
 งบแผนดิน
ผลผลิต : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณสหกิจศึกษา ประจําปการศึกษา 2562
งบประมาณที่ขออนุมัติโครงการ
20,000 บาท งบประมาณที่จายจริง 20,000 บาท
รายการ

งบประมาณ (บาท)

1. งบดําเนินการ
คาวิทยากร
คาวิทยากร จํานวน 1 คน (คนละ 1,500 บาท * 7 ชั่วโมง* 1 คน)

12,000.-

คาใชสอยอื่นๆ
- คาถายเอกสารสหกิจศึกษา

4,500.-

- คาปายโฟมขอความบนเวที หอประชุมสุนันทานุสรณ
รวม

3,500.20,000.-

ตัวอักษร ( สองหมื่นบาทถวน)หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
17.สถานที่ดําเนินโครงการ หองประชุมสุนันทานุสรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
18. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.นักศึกษาที่ออกฝกประสบการณสหกิจศึกษา มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการ
2.เกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเอง การทํางานรวมกับผูอื่น ความรับผิดชอบ และมีความมั่นใจในตนเอง
มากขึ้น ซึ่งเปนคุณสมบัติที่พึงประสงคของสถานประกอบการ
3.นักศึกษาจะไดเตรียมความพรอมในทุกๆดานกอนที่จะออกไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
4.รายงานผลการดําเนินโครงการสหกิจ

4.นักศึกษาจะไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับความปลอดภัยเบื้องตนในการปฏิบัติงานภายในสถาน
ประกอบการแตละแหง
19. การประเมินผลโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปที่ 3 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ประจําปการศึกษา 2562
ตัวชี้วัด
1. รอยละของเครือขายที่มีผลผลิตที่
เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย
2. จํานวนเครือขายที่มีสวนรวมใน
การพัฒนา วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ
3.คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเครือขาย

การบรรลุ
บรรลุ ไมบรรลุ


เปาหมาย

ผลการประเมิน

รอยละ 100

100

1 เครือขาย

1



ระดับ 4.50

4.89



หมายเหตุ

ลงชื่อ...................................................
(อาจารย ดร.สุพัตรา ปราณี)
ผูรับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ..................................................
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร)
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

4.รายงานผลการดําเนินโครงการสหกิจ

ภาคผนวก

4.รายงานผลการดําเนินโครงการสหกิจ

ภาคผนวก ก
เอกสารอนุมัติโครงการ/บันทึกขอความ

4.รายงานผลการดําเนินโครงการสหกิจ

บันทึกขอความ
สวนราชการ
ที่

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วก ๑๘๙๒.๑

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณสหกิจศึกษาชั้นปที่ ๓ ประจําปการศึกษา
๒๕๖๒
เรียน คณบดี
ตามทีว่ ิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการไดมีจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
โดยนักศึกษาระดับชั้นปที่ ๓ มีรายวิชา ฝกประสบการณสหกิจศึกษา ในปการศึกษา ๒๕๖๒ ทางฝายวิชาการ
ไดกําหนดจัดโครงการความรวมมือฝกประสบการณสหกิจศึกษา เปนการปฐมนิเทศเตรียมความพรอมให
นักศึกษาในการออกฝกประสบการณ รับทราบขอมูลกอนการฝกประสบการณสหกิจศึกษา ในวันอังคารที่
๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานโครงการเปนไปดวยความเรียบรอย งานบริการการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขออนุเคราะหจัดโครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาฝกประสบการณสหกิจศึกษา ชั้นปที่ ๓ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ โดยขอเบิกงบประมาณประจําป
๒๕๖๓ จํานวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถวน)

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
(อาจารย ดร.สุพัตรา ปราณี)
รองคณบดีฝายวิชาการ
2 พ.ย. 62 เวลา 13:38:57 Non-PKI Server Sign
Signature Code : RQAyA-DkAOA-AyADE-ARQA2

เรียน คณบดี
ตามที่อาจารย ดร.สุพัตรา ปราณี ไดเสนอขอ
อนุมัติโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณสหกิจศึกษาชั้นปที่ ๓
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ และขอ
อนุมัติงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการ จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้นัก
วิเคราะหฯ ไดตรวจสอบความสอดคลองของประเด็นตางๆ พบวามีความ
ครบถวน ซึ่งสามารถเบิกงบประมาณจากกองทุนทั่วไป - ภาคพิเศษ
(๓๙) ซึ่งวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณไวจริง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
(นางสาวจุไรรัตน อนุพันธ)
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
6 พ.ย. 62 เวลา 14:43:42 Non-PKI Server Sign
Signature Code : QgAzA-EYAMA-A1AEQ-AMgAw

/

เรียน คณบดี
ตามที่อาจารย ดร.สุพัตรา ปราณี ไดเสนอขออนุมัติ
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณสหกิจศึกษาชั้นปที่ ๓
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๗
ธันวาคม ๒๕๖๒
และขออนุมัติงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการ จํานวน ๒๐,๐๐๐
บาท
เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวนํ้าทิพย กลีบบัวบาน)
หัวหนาสํานักงานวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ
7 พ.ย. 62 เวลา 09:45:00 Non-PKI Server Sign
Signature Code : MgA1A-DcARA-BCAEY-ANgA0

(ผศ.ปรเมษฐ แสงออน)
รองคณบดีฝายบริหาร
7 พ.ย. 62 เวลา 19:02:43 Non-PKI Server Sign
Signature Code : MAAyA-EEANA-A2ADU-AQgAx

อนุมัติ

(ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร)
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
11 พ.ย. 62 เวลา 09:19:07 Non-PKI Server Sign
Signature Code : MgA2A-EMARA-A4AEQ-AMwBF

/

แบบฟอรมเสนอขออนุมัติโครงการ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
------------------------------------------

1. ชื่อโครงการ : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณสหกิจศึกษา ชั้นปที่ 3 ประจําปการศึกษา 2562
2. สถานภาพของโครงการ :

☒ โครงการใหม่
☐ โครงการตาม Agenda
☐ โครงการต่อเนือง ระบุชือโครงการเดิม

3. ผูรับผิดชอบโครงการ : อาจารย์สุพตั รา ปราณี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (หัวหนาโครงการ)
คณะผูดําเนินโครงการ
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัณฑิต

ผังนิรันดร

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวีป

พรหมอยู

3. ผูชวยศาสตราจารย ปรเมษฐ

แสงออน

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

ศิรภัทรธาดา
เจริญภูมิ
สิทธิวรงคชัย
รักบํารุง
นิลอรุณ
บุญยิ่ง
กิลาโส
ธีรสถิตยธรรม
ศรีสอน
จันดา
สิริกมลศิลป
สุวรรณเดช
สุนทรพิพิธ
แสงจันทร
วรสีหะ
ทัพซาย
พุมดารา
ศิริญานันท
อยูวัฒนะ
ชมโฉม
วงษประเสริฐ
จันทรกวีกูล
อัศวพงศวาณิช
พิริยวรรธนะ
ณ สงขลา
เดชา
คุมเพชร
วุฒิวรดิษฐ
ฉลอง
ประภายสาธก
เลิศอัศวภัทร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ญาณัญฎา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภรา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลภัสสรณ
อาจารย ดร.วิไลลักษณ
อาจารย ดร.พนิดา
อาจารย ดร.จิราภรณ
อาจารยสถาปตย
อาจารย พิมพพลอย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิจิตรา
อาจารย คัทลียา
อาจารย ภัสรา
อาจารย นิยม
อาจารย หทัยพันธน
อาจารย ดร.บารมีบุญ
ผูชวยศาสตราจารย เอกณรงค
อาจารย เฉลิมพล
อาจารย ธวัช
อาจารย ดร.ศิริญญา
อาจารย ดร.ภัทรวิทย
อาจารย นฤมล
อาจารย วีระพล
อาจารย ดร.เปรมกมล
อาจารย กษิติธร
ผูชวยศาสตราจารย พิเศษ ดร.วัลลภ
อาจารย รติรัตน
อาจารย อรพรรณ
อาจารย ณธกร
อาจารย ดร.สืบสวัสดิ์
อาจารย บริบูรณ
อาจารย ดร.สุริยะ
อาจารย พาโชค

/

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

อาจารย สุวิตา
พฤกษอาภรณ
อาจารย ดร.พิเชษฐ
เกิดวิชัย
อาจารย ดร.สุรเชษฐ
สุชัยยะ
อาจารย ดร.กีรติวรรณ
กัลยาณมิตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จอมชัย
เลิศอมรรัฐ
อาจารย จิดาภา
บัวใหญรักษา
อาจารย ดร.อนุชิต
กุลวานิช
อาจารย ชมภู
สายเสมา
อาจารย พีรันธร
แสนสุข
อาจารย ศาลิษา
เหมพันธ
อาจารย พรรณนลิน
สัชฌุกร
อาจารย บุญญาดา
พาหาสิงห
อาจารย วรีญา
คลังแสง
อาจารย เย็นจิต
คงปาน
อาจารย ดร.ธุวธิดา
สุวรรณรัตน
อาจารย ดร.จักรวาล
สุขไมตรี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุมพล
รอดแจม
ศาสตราจารย ดร.สมบูรณ
สุขสําราญ
นาย จารึก
รูปบุญ
นางสาว สุภาพ
พฤฒิสาริกร
นางสาว นํ้าทิพย
กลีบบัวบาน
นางสาว ศุทธินี
ไชยรัตน
นางสาว ดวงกมล
สุรพิพิธ
นาง พัทธนันท
โรจนรุงวัฒน
นางสาว รุจเรศ
พินธุวัฒน
นาย ชนะอัญญ
อุไรรักษ
นางสาว นันทิกา
อนุโต
นางสาว วาสนา
อนปอม
นางสาว กนกศรี
อูไทย
นาย จเร
นาคทองอินทร
นางสาว บุรัสกร
แจมเมธีกุล
นาง ทองมวน
กะจะนอก
นาย พีชญานัท
กอนทองคํา
นางสาว จุไรรัตน
อนุพันธ
นางสาว รุจิรา
เนียมหอม
นาย เอกรัฐ
ปฐมลิขิตกาญจน
นาย วรเมธี
บุญยก
นาย ลิขิต
เกิดมงคล
นางสาว มณีรัตน
ทองโอน
นาง เยาวะเรศ
พูวิบูลย
นาง ทองสุข
รุณนอย
นาย อนุสรณ
ตวนเครือ
นาย นิกร
นันทวงศ
นางสาว ปวีณา
ศรีบุญเรือง
นาย นนทวัชร
เกิดฤทธิ์
นางสาว กุลรดา
ชีรนรวนิชย
นางสาว ภานุชนารถ
เพิ่มพูน
นางสาว ชุติมณฑน
นันทารียะวัฒน
นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ชั้นปที่ 3 ทุกสาขาวิชา

4. ความสอดคลอง/ตอบสนองของโครงการกับแผนพัฒนาหนวยงานและการประกันคุณภาพการศึกษา
4.1 สอดคลองกับพันธกิจวิทยาลัย
ขอที่ 1

: ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม สนองตอบตอความตองการของสังคม

4.2 สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของมหาวิทยาลัย/ ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยืน
/

ตัวชี้วัด 1.3.3 : ร้อยละของบัณฑิตปริ ญญาตรี ทีได้งานตรงสาขาวิชา
4.3 สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของวิทยาลัย/ ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยืน
ตัวชี้วัด 1.3.3 : ร้อยละของบัณฑิตปริ ญญาตรี ทีได้งานตรงสาขาวิชา
4.4 สอดคลองกับการประกันคุณภาพภายใน/ ตัวบงชี้
ระดับวิทยาลัย
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ 1.1
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบงชี้ 1.5

การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ตัวบงชี้ 1.6

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ระดับหลักสูตร
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบงชี้ 3.2

การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา

4.5 สอดคลองกับอัตลักษณ/เอกลักษณ
อัตลักษณ์ : ☒ เป็ นนักปฏิบตั ิ ☐ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ☐จิตสาธารณะ
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย : ☐ เน้นความเป็ นวัง ☒ เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
เอกลักษณของวิทยาลัย : ☒ เปนองคการแหงการเรียนรู พัฒนานวัตกรรมการจัดการ และ
นวัตกรรมองคการอยางตอเนื่อง
4.6 การบูรณาการโครงการกับ : ☐การจัดการเรี ยนการสอน ☐การปฏิบัติงาน/การพัฒนางาน
☐ วิจัยและบริการวิชาการ
5. หลักการและเหตุผล
การฝกประสบการณสหกิจศึกษา เปนระบบการศึกษาที่เนนการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอยางมี
ระบบ โดยจัดใหมีการเรียนในสถานศึกษารวมกับการจัดใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการที่ใหความ
รวมมือเปนการเชื่อมโยงระหวางโลกของการศึกษาและโลกของการทํางานจริง ทําใหนักศึกษาสามารถเรียนรู
ประสบการณจากการปฏิบัติงาน และมีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการตองการมากที่สุด นอกจากนี้ยังเปนการ
สงเสริมใหมีความรวมมือทางวิชาการระหวางสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง ดวยเหตุผลนี้การฝก
ประสบการณสหกิจศึกษาจึงตองการความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของ ทั้งสถานประกอบการ มหาวิทยาลัย และ
นักศึกษา เพื่อทําใหเกิดผลประโยชนรวมกันอยางสูงสุด
6. วัตถุประสงค
6.1.เพื่อเพิ่มเติมประสบการณทางดานอาชีพและการพัฒนาตนเองแกนักศึกษาในรูปแบบที่มีคุณคาเหนือกวา
การฝกงาน
6.2. เพื่อเปดโอกาสใหหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ไดมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
/

6.3. เพื่อใหเกิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหทันสมัยอยูตลอดเวลา
6.4. เพื่อเปนการสงเสริมและสรางความสัมพันธระหวางวิทยาลัย มหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ โดย
ผานนักศึกษาผูไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
7. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
7.1 เชิงปริมาณ
1) รอยละของบุคลากรทีเ่ ขารวมโครงการ ไมนอ ยกวารอยละ 90 ของจํานวนกลุม เปาหมายทัง้ หมด
7.2 เชิงคุณภาพ
1) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่เขารวมโครงการ (ร้อยละ 90)
2) ระดับความรูความเขาใจของบุคลากรจากการเขารวมโครงการ (ร้อยละ 90)
3) ระดับการนําความรูไปใชประโยชนของบุคลากรที่เขารวมโครงการ (รอยละ 90)
8. กลุมเปาหมาย/ผู้เข้ าร่ วมโครงการ
8.1 ผูบ้ ริ หาร/อาจารย์/นักวิชาการ
8.2 นักศึกษา

จํานวน.... .....คน
จํานวน .. ....คน

9. ระยะเวลาดําเนินโครงการ
วันที่เริ่มตนโครงการ 17 ธันวาคม 2562 วันสิ้นสุดโครงการ 17 มกราคม 2563
10. สถานที่ดําเนินโครงการ
วันปฐมนิเทศการฝกประสบการณสหกิจศึกษา วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ หองประชุมสุนันทานุสรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
11. แผนการดําเนินงาน

ที่

ขั้นตอน/กิจกรรม

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

1 การจัดทํา

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ü

โครงการ
2 การเสนอ

ü

โครงการอนุมัติ
3 ดําเนินโครงการ

ü

ประชาสัมพันธ
กิจกรรม
/

ที่

ขั้นตอน/กิจกรรม

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

4 นําสงคาใชจาย

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ü

การดําเนินงาน
5 สรุปรายงานการ

ü

ดําเนินงาน
12. งบประมาณ : ☒ งบรายได

ประเภทงบประมาณ

☐ งบแผนดิน

งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียด

งบดําเนินการ : คาตอบแทน

คาวิทยากร จํานวน 1 คน (7 ชัวโมงๆละ 1,500 บาท)

งบดําเนินการ : คาใชสอย

คาอาหารวาง อาจารยและนักศึกษา จํานวน 190 คน คนละ 50 บาท

10,500.-

รวม

9,500.-

20,000.-

ตัวอักษร ( สองหมื่นบาทถวน) หมายเหตุ : ถัวเฉลียทุกรายการ
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
13.1.นักศึกษาทีออกฝึ กประสบการณ์สหกิจศึกษา มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับโครงการ
13.2 เกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเอง การทํางานรวมกับผูอื่น ความรับผิดชอบ และมีความมั่นใจในตนเองมาก
ขึ้น ซึ่งเปนคุณสมบัติที่พึงประสงคของสถานประกอบการ
13.3 นักศึกษาจะไดเตรียมความพรอมในทุกๆดานกอนที่จะออกไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
13.4 นักศึกษาจะไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับความปลอดภัยเบื้องตนในการปฏิบัติงานภายในสถาน
ประกอบการแตละแหง
14. การประเมินผลโครงการ

กลุมเปาหมาย
การประเมินแต่ละโครงการ

ครู/อาจารย/นักวิชาการ/
นิสิตนักศึกษา

ชาวบาน/ชุมชน/สังคม

1) นักศึกษามีความรูความเขาใจ

ไมนอยกวารอยละ 90

-

2) ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วมงาน

ไมนอยกวารอยละ 80

/

ไมนอยกวารอยละ 85

3) การนําความรู ้ไปใช้ของผูเ้ ข้าร่ วมงาน

-

15. การติดตามผล (โดยใหระบุดังนี้)
ใชแบบสอบถามเปนเครือ่ งมือในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานโครงการในประเด็นตอไปนี้
15.1 ประเมินผลนักศึกษามีความรูความเขาใจ
15.2 ประเมินผลความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย
15.3 ติดตามผลการนําความรูไปใชของกลุมเปาหมาย
16. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

นักศึกษาเขารวมกิจกรรมไมตรงตามเปาหมาย

ประชาสัมพันธนักศึกษาใหทราบกิจกรรม หลายชอง
ทาง

(ราง) กําหนดการ
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณสหกิจศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2562
ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
**********************
17 ธันวาคม 2562
08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00-10.00 น.

พิธีเปดโครงการ
โดยผูชวยศาสตราจารย ดรบัณฑิต ผังนิรันดร์.
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

10.00-10.30 น.

การบรรยายหัวขอ สหกิจศึกษา
โดยวิทยากรรับเชิญ

10.30-11.00 น.

รุนพี่ แนะนํารุนนอง ศิษย์เก่า

/

11.00-11.30 น.
11.30-12.00 น.

แนวทางปฏิบัติเพื่อเปนนักศึกษาฝกประสบการณสหกิจที่ดี
โดย อาจารยสุพัตรา ปราณี
รองคณบดีฝายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
มอบของที่ระลึกวิทยากรถ่ายภาพร่ วมกัน/ พิธปี ดโครงการ

หมายเหตุ : นักศึกษาจะได้รับเอกสาร
1.หนังสือสงนักศึกษาสูสถานประกอบการ
2.บันทึกการฝกประสบการณสหกิจศึกษา

จึงเรี ยนมาเพือโปรดพิจารณาอนุเคราะห์
( ..................................................... )

/

ภาคผนวก ข
ภาพกิจกรรม

4.รายงานผลการดําเนินโครงการสหกิจ

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณสหกิจศึกษาสูสถานที่ประกอบการประจําปการศึกษา 2562
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2562
ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

4.รายงานผลการดําเนินโครงการสหกิจ

4.รายงานผลการดําเนินโครงการสหกิจ

4.รายงานผลการดําเนินโครงการสหกิจ

4.รายงานผลการดําเนินโครงการสหกิจ

4.รายงานผลการดําเนินโครงการสหกิจ

4.รายงานผลการดําเนินโครงการสหกิจ

แบบประเมินความพึงพอใจ
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณสหกิจศึกษาสูสถานที่ประกอบการประจําปการศึกษา 2562
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2562
ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คํ า ชี้ แ จง :แบบสอบถามนี้ ใ ช ใ นการประเมิ น ความพึ ง พอใจในกิ จ กรรมโครงการปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาฝ ก
ประสบการณสหกิจศึกษา ประจําปการศึกษา 2562วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
กรุณาทําความเขาใจเอกสารและใหขอมูลตามสภาพจริง ซึ่งแบบสอบถามฉบับนี้ไมมีผลตอตัว
ผูตอบแบบสอบถามแตอยางใดทั้งสิ้น
สวนที่ 1: ขอมูลสวนตัว
สถานะผูใหขอมูล ผูบริหาร  คณาจารย  บุคลากร  นักศึกษา
เพศ
ชาย
หญิง
สวนที่ 2: รายการประเมิน
กรุณากาเครื่องหมาย  หนาชองที่ทานคิดวาเหมาะสม ตามระดับความพึงพอใจดังนี้
ระดับความพึงพอใจ: 5 = มากที่สุด 4 = มาก
3 = ปานกลาง
2 = นอย 1 = นอยที่สุด
ขอ

รายการประเมิน

ความตองการพื้นฐานที่มีตอโครงการ
1 ทานคิดวาโครงการปฐมนิเทศฯ มีความจําเปนตอการฝกสหกิจศึกษา
2 ทานมีความตั้งใจเขารวมโครงการปฐมนิเทศฯ
การบริหารจัดการโครงการ
3 การประชาสัมพันธเปนที่รับทราบ

5

ระดับความพึงพอใจ
4

3

2

4 รูปแบบการจัดกิจกรรมนาสนใจ
5 ระยะเวลามีความเหมาะสม
6 สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
7 อาหารวาง-เครื่องมือมีความเหมาะสม
วิทยากร
8 มีการเตรียมการถายทอดมาเปนอยางดี
9 มีการบรรยายไดอยางนาสนใจ

4.รายงานผลการดําเนินโครงการสหกิจ

1

ขอ

รายการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ
5

4

3

2

10 ตอบคําถามไดตรงประเด็น
ประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมโครงการฯ
11 ทานมีความเขาใจและเห็นความสําคัญของโครงการปฐมนิเทศฯ
12 ทานมีความเขาใจและเห็นความสําคัญของการฝกสหกิจศึกษา
ทานสามารถนําประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมโครงการปฐมนิเทศ
13 ประยุกตใชไดจริง
14 ทานคิดวาควรจัดโครงการดังกลาวอยางตอเนื่อง
ขอเสนอแนะ

.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

ขอขอบพระคุณทุกขอเสนอแนะ ทางคณะผูดําเนินโครงการ จะนําไปปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น

4.รายงานผลการดําเนินโครงการสหกิจ

1

ภาคผนวก ค
รายชื่อสถานที่ฝกงาน

4.รายงานผลการดําเนินโครงการสหกิจ

ใบลงทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขาวิชา: 7323 การจัดการคุณภาพ
ชั้นปที่ 3 รหัสนักศึกษา 60
สถานที่ฝกงาน

ที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุลนักศึกษา

1

60127323001

นายนิติ รันระนา

การไฟฟานครหลวง ฝายธุรกิจขนสงและผลิตภัณฑ

2

60127323002

นายประสพชัย รื่นโต

การไฟฟานครหลวง ฝายธุรกิจขนสงและผลิตภัณฑ

3

60127323003

นางสาวสุดารัตน บุญประดับ

การไฟฟานครหลวง ฝายธุรกิจขนสงและผลิตภัณฑ

4

60127323004

นางสาวแคทรียา วรยศ

กรมควบคุมโรค ศูนยนวัตกรรมดานสุขภาพและปองกันควบคุมโรค

5

60127323005

นางสาวขนิษฐา มานุช

กรมควบคุมโรค ศูนยนวัตกรรมดานสุขภาพและปองกันควบคุมโรค

6

60127323006

นางสาวปทิตตา แจมจันทร

กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

7

60127323007

นางสาววรัทยา ชูแกว

องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง

8

60127323008

นายธีรภัทร จารุจารีต

องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง

9

60127323009

นายณัฐชนน การะเกษ

องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง

10

60127323010

นางสาวปยนุช สุขสุแพทย

องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง

11

60127323011

นางสาวทิพวรรณ สีไสว

กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ

12

60127323012

นางสาวศุภรัตน ทัศกุล

กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ

13

60127323013

นายสหรัฐ ฉายอินทร

14

60127323014

นางสาวทักษอร ดิษยบุตร

สํานักงานกรมที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง บางกรวย-ไทรนอย
บริษัท รีเอ็กซ โปรดักส จํากัด

15

60127323015

นางสาวจิรญา เพ็งกรุด

สํานักงานอุตสาหกรรม จังหวัดนนทบุรี

16

60127323016

นางสาวพุธิตา สุราราช

บริษัท พิธานพาณิชย จํากัด สาขาเพชรบุรีตัดใหม

17

60127323017

นายนราธิป วิบูลยพงษ

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

18

60127323018

นางสาวอริชา จันทรอราม

สํานักงานเขตพระนคร

19

60127323019

นายนัธทวัฒน สวัสดิ์คลัง

ที่ทําการไปรษณียสาขาบางซื่อ

20

60127323020

นางสาวสุธิมนต คามบุศย

สํานักสงเสริมกิจการการศึกษา

21

60127323021

นางสาวปวีณธิดา กันทัง

สํานักสงเสริมกิจการการศึกษา

22

60127323022

นางสาววรางคณา สุนเทียน

เทศบาลเมืองบางกรวย

23

60127323023

นางสาวธนพรวรรณ วรรณดิลก

เทศบาลเมืองบางกรวย

24

60127323024

นางสาวทรายมณี มีพล

สํานักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

25

60127323025

นางสาวปณิตา ปาลพันธ

สํานักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

26

60127323026

นางสาวดารารัตน ทองประดับ

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)

27

60127323027

นางสาวกัญญารัตน นันโท

กรมควบคุมโรค ศูนยนวัตกรรมดานสุขภาพและปองกันควบคุมโรค

28

60127323028

นางสาวพัชรี ฤทธิเดช

29

60127323029

นายธนกฤต ปยสิริกุล

กรมควบคุมโรค ศูนยนวัตกรรมดานสุขภาพและปองกันควบคุมโรค
โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย

30

60127323030

นางสาวศศิวรรณ จิตจอด

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย

31

60127323031

นายกิตติศักดิ์ ศักดิ์แสง

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย

32

60127323032

นายอรรถพล อนคง

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย

33

60127323033

นางสาวสกุณา เชยแอ

สํานักงานเขตพระนคร

34

60127323034

นางสาวสิริมา เมษยานนท

สํานักงานเทศบาลตําบลไทรมา

35

60127323035

นางสาวธัญวรรณ เขียวหวาน

บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด โรงงานพุทธมณฑลสาย ๕

ใบลงทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขาวิชา: 7323 การจัดการคุณภาพ
ชั้นปที่ 3 รหัสนักศึกษา 60
สถานที่ฝกงาน

ที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุลนักศึกษา

36

60127323036

นางสาวศิรินภา แซลิ้ม

บริษัท ชุง คารบอน เทคโนโลยี จํากัด

37

60127323037

นางสาวพณิภัค ปงวิไล

บริษัท ชุง คารบอน เทคโนโลยี จํากัด

38

60127323038

นางสาวทินมณี อภิเวสสะ

การไฟฟานครหลวงเขตบางขุนเทียน

39

60127323039

นางสาวพรรณรัมภา พุกกะเจียม

การไฟฟานครหลวงเขตธนบุรี

40

60127323040

นางสาวณัฐภรณ ลวนเลิศ

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

41

60127323041

นายกวิน ยุทธนาวา

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

42

60127323042

นายสหรัฐ ตั๊นเจริญ

การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอดําเนินสะดวก

43

60127323043

นายนัฐพงษ ฐานบํารุง

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหรรม

44

60127323044

นางสาวทอฝน สีลากลม

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหรรม

45
46

60127323045

นางสาวอังคณา สุศีลสัมพันธ

การไฟฟานครหลวง ฝายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟา

60127323046

นางสาวรุจาภา แสงเรืองรอง

การไฟฟานครหลวง ฝายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟา

47

60127323047

นายศุภกฤต บุญบวรภัคกุล

สํานักงานเขตบางบอกนอย

48

60127323048

นายจตุรงค แจมเจริญ

บริษัท เอวี แวลู จํากัด สํานักงานใหญ

49

60127323049

นายคณิศร แสงจินดา

บริษัท สายไฟฟามหานคร

50

60127323050

นายศรัณย ไผงาม

บริษัท สายไฟฟามหานคร

51

60127323051

นางสาวสุนิสา บัวหอม

การทางพิเศษแหงประเทศไทย

52

60127323052

นายนิชาภา พลคํา

การทางพิเศษแหงประเทศไทย

53

60127323053

นางสาวจิราพร ศรีทัต

บริษัท แอดวานซ คอนแท็คเซ็นเตอร จํากัด

54

60127323054

นายกนกพิชญ ปูกล่ํา

55

60127323055

นางสาวธนพร พุทธเสน

บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด โรงงานพุทธมณฑลสาย ๕
สํานักงานเขตบางกอกนอย

56

60127323056

นางสาวภัทราภรณ โคตรมงคล

บริษัท ไนซแอพพาเรล จํากัด

57

60127323057

นายกวินท รอดฮวบ

58

60127323058

นางสาวกิตติยา คอนงัน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคกร) มหาชน
สํานักงานเขตบางกอกนอย

59

60127323059

นางสาวนิสากร รามแกว

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

60

60127323060

นางสาวพรอักษร สุทธิ์สัมพันธ

สํานักงานอุตสาหกรรม จังหวัดนนทบุรี

61

60127323061

นางสาวศิรดา มณีรัตน

สํานักงานอุตสาหกรรม จังหวัดนนทบุรี

62

60127323062

นางสาวณัฎฐณิชา สุวรรณโชติ

กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

63

60127323063

นายวิวัช แกวอําพันธ

64

60127323064

นายวาฬมัจฉ อธิธัช

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคกร) มหาชน
สํานักงานเขตบางกอกใหญ

65

60127323065

นางสาวธนวรรณ ทําเสน

สํานักงานเทศบาลตําบลไทรมา

66

60127323066

นางสาวนนทนี บุนนท

การทางพิเศษแหงประเทศไทย

67

60127323067

นางสาวศิริรัตน ธรรมราช

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

68

60127323068

นางสาวสริตา ดาวลอย

โรงพยาบาลมหาชัย 2

69

60127323069

นายดนูทัศน ศรีจันทร

โรงพยาบาลมหาชัย 3

70

60127323070

นางสาววรศรัณ ศรแจม

กองบังคับการตํารวจนครบาล 7

ใบลงทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขาวิชา: 7323 การจัดการคุณภาพ
ชั้นปที่ 3 รหัสนักศึกษา 60
สถานที่ฝกงาน

ที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุลนักศึกษา

71

60127323071

นายปรัชญา จิรประภาพงศ

สํานักงานเขตธนบุรี

72

60127323072

นางสาวศรุตา กิจบุญศรี

การไฟฟานครหลวงเขตบางขุนเทียน

73

60127323073

นายอภิธาร ศิลปเลิศลักษณ

การไฟฟานครหลวงเขตบางขุนเทียน

74

60127323074

นางสาวนิภาพรรณ หงษดําเนิน

การไฟฟานครหลวง ฝายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟา

75

60127323075

นายฑิฆัมพร เรืองจุย

การไฟฟานครหลวง ฝายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟา

76

60127323076

นายอดิรุจ จุติพิทักษวงศ

สํานักงานเขตธนบุรี

77

60127323077

นางสาวพิชญาภา เพงพิศ

สํานักงานเขตธนบุรี

78

60127323078

นางสาวญาดา ตั้งอัศวเวช

การไฟฟานครหลวงเขตบางขุนเทียน

79

60127323079

นายพรเทพ คั้งยัง

เทศบาลเมืองบางกรวย

80

60127323080

นางสาวเพชรมณี เสริมศิริ

บริษัท แอดวานซ คอนแท็คเซ็นเตอร จํากัด

81

60127323081

นางสาววราภรณ มะเดื่อชุมพร

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

82

60127323082

นางสาวมาลี เตโชวิภาวี

เทศบาลเมืองบางกรวย

83

60127323083

นางสาวสุดารัตน เนียมมณี

กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

84

60127323084

นายคฤหัสถ คําภากูล

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย

85

60127323085

นางสาวศศิธร โอสถานนท

86

60127323086

นางสาวอัญชิสา นิ่มนวล

สํานักสงเสริมกิจการการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหรรม

ใบลงทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขาวิชา: 7323 การจัดการคุณภาพ
ชั้นปที่ 3 รหัสนักศึกษา 60
สถานที่ฝกงาน

ที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุลนักศึกษา

1

60127323001

นายนิติ รันระนา

การไฟฟานครหลวง ฝายธุรกิจขนสงและผลิตภัณฑ

2

60127323002

นายประสพชัย รื่นโต

การไฟฟานครหลวง ฝายธุรกิจขนสงและผลิตภัณฑ

3

60127323003

นางสาวสุดารัตน บุญประดับ

การไฟฟานครหลวง ฝายธุรกิจขนสงและผลิตภัณฑ

4

60127323004

นางสาวแคทรียา วรยศ

กรมควบคุมโรค ศูนยนวัตกรรมดานสุขภาพและปองกันควบคุมโรค

5

60127323005

นางสาวขนิษฐา มานุช

กรมควบคุมโรค ศูนยนวัตกรรมดานสุขภาพและปองกันควบคุมโรค

6

60127323006

นางสาวปทิตตา แจมจันทร

กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

7

60127323007

นางสาววรัทยา ชูแกว

องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง

8

60127323008

นายธีรภัทร จารุจารีต

องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง

9

60127323009

นายณัฐชนน การะเกษ

องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง

10

60127323010

นางสาวปยนุช สุขสุแพทย

องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง

11

60127323011

นางสาวทิพวรรณ สีไสว

กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ

12

60127323012

นางสาวศุภรัตน ทัศกุล

กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ

13

60127323013

นายสหรัฐ ฉายอินทร

14

60127323014

นางสาวทักษอร ดิษยบุตร

สํานักงานกรมที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง บางกรวย-ไทรนอย
บริษัท รีเอ็กซ โปรดักส จํากัด

15

60127323015

นางสาวจิรญา เพ็งกรุด

สํานักงานอุตสาหกรรม จังหวัดนนทบุรี

16

60127323016

นางสาวพุธิตา สุราราช

บริษัท พิธานพาณิชย จํากัด สาขาเพชรบุรีตัดใหม

17

60127323017

นายนราธิป วิบูลยพงษ

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

18

60127323018

นางสาวอริชา จันทรอราม

สํานักงานเขตพระนคร

19

60127323019

นายนัธทวัฒน สวัสดิ์คลัง

ที่ทําการไปรษณียสาขาบางซื่อ

20

60127323020

นางสาวสุธิมนต คามบุศย

สํานักสงเสริมกิจการการศึกษา

21

60127323021

นางสาวปวีณธิดา กันทัง

สํานักสงเสริมกิจการการศึกษา

22

60127323022

นางสาววรางคณา สุนเทียน

เทศบาลเมืองบางกรวย

23

60127323023

นางสาวธนพรวรรณ วรรณดิลก

เทศบาลเมืองบางกรวย

24

60127323024

นางสาวทรายมณี มีพล

สํานักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

25

60127323025

นางสาวปณิตา ปาลพันธ

สํานักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

26

60127323026

นางสาวดารารัตน ทองประดับ

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)

27

60127323027

นางสาวกัญญารัตน นันโท

กรมควบคุมโรค ศูนยนวัตกรรมดานสุขภาพและปองกันควบคุมโรค

28

60127323028

นางสาวพัชรี ฤทธิเดช

29

60127323029

นายธนกฤต ปยสิริกุล

กรมควบคุมโรค ศูนยนวัตกรรมดานสุขภาพและปองกันควบคุมโรค
โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย

30

60127323030

นางสาวศศิวรรณ จิตจอด

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย

31

60127323031

นายกิตติศักดิ์ ศักดิ์แสง

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย

32

60127323032

นายอรรถพล อนคง

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย

33

60127323033

นางสาวสกุณา เชยแอ

สํานักงานเขตพระนคร

34

60127323034

นางสาวสิริมา เมษยานนท

สํานักงานเทศบาลตําบลไทรมา

35

60127323035

นางสาวธัญวรรณ เขียวหวาน

บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด โรงงานพุทธมณฑลสาย ๕

ใบลงทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขาวิชา: 7323 การจัดการคุณภาพ
ชั้นปที่ 3 รหัสนักศึกษา 60
สถานที่ฝกงาน

ที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุลนักศึกษา

36

60127323036

นางสาวศิรินภา แซลิ้ม

บริษัท ชุง คารบอน เทคโนโลยี จํากัด

37

60127323037

นางสาวพณิภัค ปงวิไล

บริษัท ชุง คารบอน เทคโนโลยี จํากัด

38

60127323038

นางสาวทินมณี อภิเวสสะ

การไฟฟานครหลวงเขตบางขุนเทียน

39

60127323039

นางสาวพรรณรัมภา พุกกะเจียม

การไฟฟานครหลวงเขตธนบุรี

40

60127323040

นางสาวณัฐภรณ ลวนเลิศ

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

41

60127323041

นายกวิน ยุทธนาวา

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

42

60127323042

นายสหรัฐ ตั๊นเจริญ

การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอดําเนินสะดวก

43

60127323043

นายนัฐพงษ ฐานบํารุง

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหรรม

44

60127323044

นางสาวทอฝน สีลากลม

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหรรม

45
46

60127323045

นางสาวอังคณา สุศีลสัมพันธ

การไฟฟานครหลวง ฝายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟา

60127323046

นางสาวรุจาภา แสงเรืองรอง

การไฟฟานครหลวง ฝายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟา

47

60127323047

นายศุภกฤต บุญบวรภัคกุล

สํานักงานเขตบางบอกนอย

48

60127323048

นายจตุรงค แจมเจริญ

บริษัท เอวี แวลู จํากัด สํานักงานใหญ

49

60127323049

นายคณิศร แสงจินดา

บริษัท สายไฟฟามหานคร

50

60127323050

นายศรัณย ไผงาม

บริษัท สายไฟฟามหานคร

51

60127323051

นางสาวสุนิสา บัวหอม

การทางพิเศษแหงประเทศไทย

52

60127323052

นายนิชาภา พลคํา

การทางพิเศษแหงประเทศไทย

53

60127323053

นางสาวจิราพร ศรีทัต

บริษัท แอดวานซ คอนแท็คเซ็นเตอร จํากัด

54

60127323054

นายกนกพิชญ ปูกล่ํา

55

60127323055

นางสาวธนพร พุทธเสน

บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด โรงงานพุทธมณฑลสาย ๕
สํานักงานเขตบางกอกนอย

56

60127323056

นางสาวภัทราภรณ โคตรมงคล

บริษัท ไนซแอพพาเรล จํากัด

57

60127323057

นายกวินท รอดฮวบ

58

60127323058

นางสาวกิตติยา คอนงัน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคกร) มหาชน
สํานักงานเขตบางกอกนอย

59

60127323059

นางสาวนิสากร รามแกว

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

60

60127323060

นางสาวพรอักษร สุทธิ์สัมพันธ

สํานักงานอุตสาหกรรม จังหวัดนนทบุรี

61

60127323061

นางสาวศิรดา มณีรัตน

สํานักงานอุตสาหกรรม จังหวัดนนทบุรี

62

60127323062

นางสาวณัฎฐณิชา สุวรรณโชติ

กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

63

60127323063

นายวิวัช แกวอําพันธ

64

60127323064

นายวาฬมัจฉ อธิธัช

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคกร) มหาชน
สํานักงานเขตบางกอกใหญ

65

60127323065

นางสาวธนวรรณ ทําเสน

สํานักงานเทศบาลตําบลไทรมา

66

60127323066

นางสาวนนทนี บุนนท

การทางพิเศษแหงประเทศไทย

67

60127323067

นางสาวศิริรัตน ธรรมราช

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

68

60127323068

นางสาวสริตา ดาวลอย

โรงพยาบาลมหาชัย 2

69

60127323069

นายดนูทัศน ศรีจันทร

โรงพยาบาลมหาชัย 3

70

60127323070

นางสาววรศรัณ ศรแจม

กองบังคับการตํารวจนครบาล 7

ใบลงทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขาวิชา: 7323 การจัดการคุณภาพ
ชั้นปที่ 3 รหัสนักศึกษา 60
สถานที่ฝกงาน

ที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุลนักศึกษา

71

60127323071

นายปรัชญา จิรประภาพงศ

สํานักงานเขตธนบุรี

72

60127323072

นางสาวศรุตา กิจบุญศรี

การไฟฟานครหลวงเขตบางขุนเทียน

73

60127323073

นายอภิธาร ศิลปเลิศลักษณ

การไฟฟานครหลวงเขตบางขุนเทียน

74

60127323074

นางสาวนิภาพรรณ หงษดําเนิน

การไฟฟานครหลวง ฝายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟา

75

60127323075

นายฑิฆัมพร เรืองจุย

การไฟฟานครหลวง ฝายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟา

76

60127323076

นายอดิรุจ จุติพิทักษวงศ

สํานักงานเขตธนบุรี

77

60127323077

นางสาวพิชญาภา เพงพิศ

สํานักงานเขตธนบุรี

78

60127323078

นางสาวญาดา ตั้งอัศวเวช

การไฟฟานครหลวงเขตบางขุนเทียน

79

60127323079

นายพรเทพ คั้งยัง

เทศบาลเมืองบางกรวย

80

60127323080

นางสาวเพชรมณี เสริมศิริ

บริษัท แอดวานซ คอนแท็คเซ็นเตอร จํากัด

81

60127323081

นางสาววราภรณ มะเดื่อชุมพร

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

82

60127323082

นางสาวมาลี เตโชวิภาวี

เทศบาลเมืองบางกรวย

83

60127323083

นางสาวสุดารัตน เนียมมณี

กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

84

60127323084

นายคฤหัสถ คําภากูล

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย

85

60127323085

นางสาวศศิธร โอสถานนท

86

60127323086

นางสาวอัญชิสา นิ่มนวล

สํานักสงเสริมกิจการการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหรรม

ใบลงทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขาวิชา: 7323 การจัดการคุณภาพ
ชั้นปที่ 3 รหัสนักศึกษา 60
สถานที่ฝกงาน

ที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุลนักศึกษา

1

60127323001

นายนิติ รันระนา

การไฟฟานครหลวง ฝายธุรกิจขนสงและผลิตภัณฑ

2

60127323002

นายประสพชัย รื่นโต

การไฟฟานครหลวง ฝายธุรกิจขนสงและผลิตภัณฑ

3

60127323003

นางสาวสุดารัตน บุญประดับ

การไฟฟานครหลวง ฝายธุรกิจขนสงและผลิตภัณฑ

4

60127323004

นางสาวแคทรียา วรยศ

กรมควบคุมโรค ศูนยนวัตกรรมดานสุขภาพและปองกันควบคุมโรค

5

60127323005

นางสาวขนิษฐา มานุช

กรมควบคุมโรค ศูนยนวัตกรรมดานสุขภาพและปองกันควบคุมโรค

6

60127323006

นางสาวปทิตตา แจมจันทร

กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

7

60127323007

นางสาววรัทยา ชูแกว

องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง

8

60127323008

นายธีรภัทร จารุจารีต

องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง

9

60127323009

นายณัฐชนน การะเกษ

องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง

10

60127323010

นางสาวปยนุช สุขสุแพทย

องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง

11

60127323011

นางสาวทิพวรรณ สีไสว

กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ

12

60127323012

นางสาวศุภรัตน ทัศกุล

กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ

13

60127323013

นายสหรัฐ ฉายอินทร

14

60127323014

นางสาวทักษอร ดิษยบุตร

สํานักงานกรมที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง บางกรวย-ไทรนอย
บริษัท รีเอ็กซ โปรดักส จํากัด

15

60127323015

นางสาวจิรญา เพ็งกรุด

สํานักงานอุตสาหกรรม จังหวัดนนทบุรี

16

60127323016

นางสาวพุธิตา สุราราช

บริษัท พิธานพาณิชย จํากัด สาขาเพชรบุรีตัดใหม

17

60127323017

นายนราธิป วิบูลยพงษ

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

18

60127323018

นางสาวอริชา จันทรอราม

สํานักงานเขตพระนคร

19

60127323019

นายนัธทวัฒน สวัสดิ์คลัง

ที่ทําการไปรษณียสาขาบางซื่อ

20

60127323020

นางสาวสุธิมนต คามบุศย

สํานักสงเสริมกิจการการศึกษา

21

60127323021

นางสาวปวีณธิดา กันทัง

สํานักสงเสริมกิจการการศึกษา

22

60127323022

นางสาววรางคณา สุนเทียน

เทศบาลเมืองบางกรวย

23

60127323023

นางสาวธนพรวรรณ วรรณดิลก

เทศบาลเมืองบางกรวย

24

60127323024

นางสาวทรายมณี มีพล

สํานักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

25

60127323025

นางสาวปณิตา ปาลพันธ

สํานักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

26

60127323026

นางสาวดารารัตน ทองประดับ

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)

27

60127323027

นางสาวกัญญารัตน นันโท

กรมควบคุมโรค ศูนยนวัตกรรมดานสุขภาพและปองกันควบคุมโรค

28

60127323028

นางสาวพัชรี ฤทธิเดช

29

60127323029

นายธนกฤต ปยสิริกุล

กรมควบคุมโรค ศูนยนวัตกรรมดานสุขภาพและปองกันควบคุมโรค
โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย

30

60127323030

นางสาวศศิวรรณ จิตจอด

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย

31

60127323031

นายกิตติศักดิ์ ศักดิ์แสง

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย

32

60127323032

นายอรรถพล อนคง

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย

33

60127323033

นางสาวสกุณา เชยแอ

สํานักงานเขตพระนคร

34

60127323034

นางสาวสิริมา เมษยานนท

สํานักงานเทศบาลตําบลไทรมา

35

60127323035

นางสาวธัญวรรณ เขียวหวาน

บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด โรงงานพุทธมณฑลสาย ๕

ใบลงทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขาวิชา: 7323 การจัดการคุณภาพ
ชั้นปที่ 3 รหัสนักศึกษา 60
สถานที่ฝกงาน

ที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุลนักศึกษา

36

60127323036

นางสาวศิรินภา แซลิ้ม

บริษัท ชุง คารบอน เทคโนโลยี จํากัด

37

60127323037

นางสาวพณิภัค ปงวิไล

บริษัท ชุง คารบอน เทคโนโลยี จํากัด

38

60127323038

นางสาวทินมณี อภิเวสสะ

การไฟฟานครหลวงเขตบางขุนเทียน

39

60127323039

นางสาวพรรณรัมภา พุกกะเจียม

การไฟฟานครหลวงเขตธนบุรี

40

60127323040

นางสาวณัฐภรณ ลวนเลิศ

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

41

60127323041

นายกวิน ยุทธนาวา

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

42

60127323042

นายสหรัฐ ตั๊นเจริญ

การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอดําเนินสะดวก

43

60127323043

นายนัฐพงษ ฐานบํารุง

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหรรม

44

60127323044

นางสาวทอฝน สีลากลม

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหรรม

45
46

60127323045

นางสาวอังคณา สุศีลสัมพันธ

การไฟฟานครหลวง ฝายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟา

60127323046

นางสาวรุจาภา แสงเรืองรอง

การไฟฟานครหลวง ฝายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟา

47

60127323047

นายศุภกฤต บุญบวรภัคกุล

สํานักงานเขตบางบอกนอย

48

60127323048

นายจตุรงค แจมเจริญ

บริษัท เอวี แวลู จํากัด สํานักงานใหญ

49

60127323049

นายคณิศร แสงจินดา

บริษัท สายไฟฟามหานคร

50

60127323050

นายศรัณย ไผงาม

บริษัท สายไฟฟามหานคร

51

60127323051

นางสาวสุนิสา บัวหอม

การทางพิเศษแหงประเทศไทย

52

60127323052

นายนิชาภา พลคํา

การทางพิเศษแหงประเทศไทย

53

60127323053

นางสาวจิราพร ศรีทัต

บริษัท แอดวานซ คอนแท็คเซ็นเตอร จํากัด

54

60127323054

นายกนกพิชญ ปูกล่ํา

55

60127323055

นางสาวธนพร พุทธเสน

บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด โรงงานพุทธมณฑลสาย ๕
สํานักงานเขตบางกอกนอย

56

60127323056

นางสาวภัทราภรณ โคตรมงคล

บริษัท ไนซแอพพาเรล จํากัด

57

60127323057

นายกวินท รอดฮวบ

58

60127323058

นางสาวกิตติยา คอนงัน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคกร) มหาชน
สํานักงานเขตบางกอกนอย

59

60127323059

นางสาวนิสากร รามแกว

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

60

60127323060

นางสาวพรอักษร สุทธิ์สัมพันธ

สํานักงานอุตสาหกรรม จังหวัดนนทบุรี

61

60127323061

นางสาวศิรดา มณีรัตน

สํานักงานอุตสาหกรรม จังหวัดนนทบุรี

62

60127323062

นางสาวณัฎฐณิชา สุวรรณโชติ

กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

63

60127323063

นายวิวัช แกวอําพันธ

64

60127323064

นายวาฬมัจฉ อธิธัช

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคกร) มหาชน
สํานักงานเขตบางกอกใหญ

65

60127323065

นางสาวธนวรรณ ทําเสน

สํานักงานเทศบาลตําบลไทรมา

66

60127323066

นางสาวนนทนี บุนนท

การทางพิเศษแหงประเทศไทย

67

60127323067

นางสาวศิริรัตน ธรรมราช

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

68

60127323068

นางสาวสริตา ดาวลอย

โรงพยาบาลมหาชัย 2

69

60127323069

นายดนูทัศน ศรีจันทร

โรงพยาบาลมหาชัย 3

70

60127323070

นางสาววรศรัณ ศรแจม

กองบังคับการตํารวจนครบาล 7

ใบลงทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขาวิชา: 7323 การจัดการคุณภาพ
ชั้นปที่ 3 รหัสนักศึกษา 60
สถานที่ฝกงาน

ที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุลนักศึกษา

71

60127323071

นายปรัชญา จิรประภาพงศ

สํานักงานเขตธนบุรี

72

60127323072

นางสาวศรุตา กิจบุญศรี

การไฟฟานครหลวงเขตบางขุนเทียน

73

60127323073

นายอภิธาร ศิลปเลิศลักษณ

การไฟฟานครหลวงเขตบางขุนเทียน

74

60127323074

นางสาวนิภาพรรณ หงษดําเนิน

การไฟฟานครหลวง ฝายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟา

75

60127323075

นายฑิฆัมพร เรืองจุย

การไฟฟานครหลวง ฝายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟา

76

60127323076

นายอดิรุจ จุติพิทักษวงศ

สํานักงานเขตธนบุรี

77

60127323077

นางสาวพิชญาภา เพงพิศ

สํานักงานเขตธนบุรี

78

60127323078

นางสาวญาดา ตั้งอัศวเวช

การไฟฟานครหลวงเขตบางขุนเทียน

79

60127323079

นายพรเทพ คั้งยัง

เทศบาลเมืองบางกรวย

80

60127323080

นางสาวเพชรมณี เสริมศิริ

บริษัท แอดวานซ คอนแท็คเซ็นเตอร จํากัด

81

60127323081

นางสาววราภรณ มะเดื่อชุมพร

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

82

60127323082

นางสาวมาลี เตโชวิภาวี

เทศบาลเมืองบางกรวย

83

60127323083

นางสาวสุดารัตน เนียมมณี

กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

84

60127323084

นายคฤหัสถ คําภากูล

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย

85

60127323085

นางสาวศศิธร โอสถานนท

86

60127323086

นางสาวอัญชิสา นิ่มนวล

สํานักสงเสริมกิจการการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหรรม

ใบลงทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขาวิชา: 7323 การจัดการคุณภาพ
ชั้นปที่ 3 รหัสนักศึกษา 60
สถานที่ฝกงาน

ที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุลนักศึกษา

1

60127323001

นายนิติ รันระนา

การไฟฟานครหลวง ฝายธุรกิจขนสงและผลิตภัณฑ

2

60127323002

นายประสพชัย รื่นโต

การไฟฟานครหลวง ฝายธุรกิจขนสงและผลิตภัณฑ

3

60127323003

นางสาวสุดารัตน บุญประดับ

การไฟฟานครหลวง ฝายธุรกิจขนสงและผลิตภัณฑ

4

60127323004

นางสาวแคทรียา วรยศ

กรมควบคุมโรค ศูนยนวัตกรรมดานสุขภาพและปองกันควบคุมโรค

5

60127323005

นางสาวขนิษฐา มานุช

กรมควบคุมโรค ศูนยนวัตกรรมดานสุขภาพและปองกันควบคุมโรค

6

60127323006

นางสาวปทิตตา แจมจันทร

กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

7

60127323007

นางสาววรัทยา ชูแกว

องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง

8

60127323008

นายธีรภัทร จารุจารีต

องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง

9

60127323009

นายณัฐชนน การะเกษ

องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง

10

60127323010

นางสาวปยนุช สุขสุแพทย

องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง

11

60127323011

นางสาวทิพวรรณ สีไสว

กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ

12

60127323012

นางสาวศุภรัตน ทัศกุล

กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ

13

60127323013

นายสหรัฐ ฉายอินทร

14

60127323014

นางสาวทักษอร ดิษยบุตร

สํานักงานกรมที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง บางกรวย-ไทรนอย
บริษัท รีเอ็กซ โปรดักส จํากัด

15

60127323015

นางสาวจิรญา เพ็งกรุด

สํานักงานอุตสาหกรรม จังหวัดนนทบุรี

16

60127323016

นางสาวพุธิตา สุราราช

บริษัท พิธานพาณิชย จํากัด สาขาเพชรบุรีตัดใหม

17

60127323017

นายนราธิป วิบูลยพงษ

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

18

60127323018

นางสาวอริชา จันทรอราม

สํานักงานเขตพระนคร

19

60127323019

นายนัธทวัฒน สวัสดิ์คลัง

ที่ทําการไปรษณียสาขาบางซื่อ

20

60127323020

นางสาวสุธิมนต คามบุศย

สํานักสงเสริมกิจการการศึกษา

21

60127323021

นางสาวปวีณธิดา กันทัง

สํานักสงเสริมกิจการการศึกษา

22

60127323022

นางสาววรางคณา สุนเทียน

เทศบาลเมืองบางกรวย

23

60127323023

นางสาวธนพรวรรณ วรรณดิลก

เทศบาลเมืองบางกรวย

24

60127323024

นางสาวทรายมณี มีพล

สํานักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

25

60127323025

นางสาวปณิตา ปาลพันธ

สํานักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

26

60127323026

นางสาวดารารัตน ทองประดับ

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)

27

60127323027

นางสาวกัญญารัตน นันโท

กรมควบคุมโรค ศูนยนวัตกรรมดานสุขภาพและปองกันควบคุมโรค

28

60127323028

นางสาวพัชรี ฤทธิเดช

29

60127323029

นายธนกฤต ปยสิริกุล

กรมควบคุมโรค ศูนยนวัตกรรมดานสุขภาพและปองกันควบคุมโรค
โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย

30

60127323030

นางสาวศศิวรรณ จิตจอด

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย

31

60127323031

นายกิตติศักดิ์ ศักดิ์แสง

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย

32

60127323032

นายอรรถพล อนคง

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย

33

60127323033

นางสาวสกุณา เชยแอ

สํานักงานเขตพระนคร

34

60127323034

นางสาวสิริมา เมษยานนท

สํานักงานเทศบาลตําบลไทรมา

35

60127323035

นางสาวธัญวรรณ เขียวหวาน

บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด โรงงานพุทธมณฑลสาย ๕

ใบลงทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขาวิชา: 7323 การจัดการคุณภาพ
ชั้นปที่ 3 รหัสนักศึกษา 60
สถานที่ฝกงาน

ที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุลนักศึกษา

36

60127323036

นางสาวศิรินภา แซลิ้ม

บริษัท ชุง คารบอน เทคโนโลยี จํากัด

37

60127323037

นางสาวพณิภัค ปงวิไล

บริษัท ชุง คารบอน เทคโนโลยี จํากัด

38

60127323038

นางสาวทินมณี อภิเวสสะ

การไฟฟานครหลวงเขตบางขุนเทียน

39

60127323039

นางสาวพรรณรัมภา พุกกะเจียม

การไฟฟานครหลวงเขตธนบุรี

40

60127323040

นางสาวณัฐภรณ ลวนเลิศ

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

41

60127323041

นายกวิน ยุทธนาวา

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

42

60127323042

นายสหรัฐ ตั๊นเจริญ

การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอดําเนินสะดวก

43

60127323043

นายนัฐพงษ ฐานบํารุง

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหรรม

44

60127323044

นางสาวทอฝน สีลากลม

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหรรม

45
46

60127323045

นางสาวอังคณา สุศีลสัมพันธ

การไฟฟานครหลวง ฝายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟา

60127323046

นางสาวรุจาภา แสงเรืองรอง

การไฟฟานครหลวง ฝายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟา

47

60127323047

นายศุภกฤต บุญบวรภัคกุล

สํานักงานเขตบางบอกนอย

48

60127323048

นายจตุรงค แจมเจริญ

บริษัท เอวี แวลู จํากัด สํานักงานใหญ

49

60127323049

นายคณิศร แสงจินดา

บริษัท สายไฟฟามหานคร

50

60127323050

นายศรัณย ไผงาม

บริษัท สายไฟฟามหานคร

51

60127323051

นางสาวสุนิสา บัวหอม

การทางพิเศษแหงประเทศไทย

52

60127323052

นายนิชาภา พลคํา

การทางพิเศษแหงประเทศไทย

53

60127323053

นางสาวจิราพร ศรีทัต

บริษัท แอดวานซ คอนแท็คเซ็นเตอร จํากัด

54

60127323054

นายกนกพิชญ ปูกล่ํา

55

60127323055

นางสาวธนพร พุทธเสน

บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด โรงงานพุทธมณฑลสาย ๕
สํานักงานเขตบางกอกนอย

56

60127323056

นางสาวภัทราภรณ โคตรมงคล

บริษัท ไนซแอพพาเรล จํากัด

57

60127323057

นายกวินท รอดฮวบ

58

60127323058

นางสาวกิตติยา คอนงัน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคกร) มหาชน
สํานักงานเขตบางกอกนอย

59

60127323059

นางสาวนิสากร รามแกว

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

60

60127323060

นางสาวพรอักษร สุทธิ์สัมพันธ

สํานักงานอุตสาหกรรม จังหวัดนนทบุรี

61

60127323061

นางสาวศิรดา มณีรัตน

สํานักงานอุตสาหกรรม จังหวัดนนทบุรี

62

60127323062

นางสาวณัฎฐณิชา สุวรรณโชติ

กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

63

60127323063

นายวิวัช แกวอําพันธ

64

60127323064

นายวาฬมัจฉ อธิธัช

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคกร) มหาชน
สํานักงานเขตบางกอกใหญ

65

60127323065

นางสาวธนวรรณ ทําเสน

สํานักงานเทศบาลตําบลไทรมา

66

60127323066

นางสาวนนทนี บุนนท

การทางพิเศษแหงประเทศไทย

67

60127323067

นางสาวศิริรัตน ธรรมราช

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

68

60127323068

นางสาวสริตา ดาวลอย

โรงพยาบาลมหาชัย 2

69

60127323069

นายดนูทัศน ศรีจันทร

โรงพยาบาลมหาชัย 3

70

60127323070

นางสาววรศรัณ ศรแจม

กองบังคับการตํารวจนครบาล 7

ใบลงทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขาวิชา: 7323 การจัดการคุณภาพ
ชั้นปที่ 3 รหัสนักศึกษา 60
สถานที่ฝกงาน

ที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุลนักศึกษา

71

60127323071

นายปรัชญา จิรประภาพงศ

สํานักงานเขตธนบุรี

72

60127323072

นางสาวศรุตา กิจบุญศรี

การไฟฟานครหลวงเขตบางขุนเทียน

73

60127323073

นายอภิธาร ศิลปเลิศลักษณ

การไฟฟานครหลวงเขตบางขุนเทียน

74

60127323074

นางสาวนิภาพรรณ หงษดําเนิน

การไฟฟานครหลวง ฝายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟา

75

60127323075

นายฑิฆัมพร เรืองจุย

การไฟฟานครหลวง ฝายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟา

76

60127323076

นายอดิรุจ จุติพิทักษวงศ

สํานักงานเขตธนบุรี

77

60127323077

นางสาวพิชญาภา เพงพิศ

สํานักงานเขตธนบุรี

78

60127323078

นางสาวญาดา ตั้งอัศวเวช

การไฟฟานครหลวงเขตบางขุนเทียน

79

60127323079

นายพรเทพ คั้งยัง

เทศบาลเมืองบางกรวย

80

60127323080

นางสาวเพชรมณี เสริมศิริ

บริษัท แอดวานซ คอนแท็คเซ็นเตอร จํากัด

81

60127323081

นางสาววราภรณ มะเดื่อชุมพร

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

82

60127323082

นางสาวมาลี เตโชวิภาวี

เทศบาลเมืองบางกรวย

83

60127323083

นางสาวสุดารัตน เนียมมณี

กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

84

60127323084

นายคฤหัสถ คําภากูล

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย

85

60127323085

นางสาวศศิธร โอสถานนท

86

60127323086

นางสาวอัญชิสา นิ่มนวล

สํานักสงเสริมกิจการการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหรรม

ใบลงทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขาวิชา: 7323 การจัดการคุณภาพ
ชั้นปที่ 3 รหัสนักศึกษา 60
สถานที่ฝกงาน

ที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุลนักศึกษา

1

60127323001

นายนิติ รันระนา

การไฟฟานครหลวง ฝายธุรกิจขนสงและผลิตภัณฑ

2

60127323002

นายประสพชัย รื่นโต

การไฟฟานครหลวง ฝายธุรกิจขนสงและผลิตภัณฑ

3

60127323003

นางสาวสุดารัตน บุญประดับ

การไฟฟานครหลวง ฝายธุรกิจขนสงและผลิตภัณฑ

4

60127323004

นางสาวแคทรียา วรยศ

กรมควบคุมโรค ศูนยนวัตกรรมดานสุขภาพและปองกันควบคุมโรค

5

60127323005

นางสาวขนิษฐา มานุช

กรมควบคุมโรค ศูนยนวัตกรรมดานสุขภาพและปองกันควบคุมโรค

6

60127323006

นางสาวปทิตตา แจมจันทร

กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

7

60127323007

นางสาววรัทยา ชูแกว

องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง

8

60127323008

นายธีรภัทร จารุจารีต

องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง

9

60127323009

นายณัฐชนน การะเกษ

องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง

10

60127323010

นางสาวปยนุช สุขสุแพทย

องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง

11

60127323011

นางสาวทิพวรรณ สีไสว

กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ

12

60127323012

นางสาวศุภรัตน ทัศกุล

กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ

13

60127323013

นายสหรัฐ ฉายอินทร

14

60127323014

นางสาวทักษอร ดิษยบุตร

สํานักงานกรมที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง บางกรวย-ไทรนอย
บริษัท รีเอ็กซ โปรดักส จํากัด

15

60127323015

นางสาวจิรญา เพ็งกรุด

สํานักงานอุตสาหกรรม จังหวัดนนทบุรี

16

60127323016

นางสาวพุธิตา สุราราช

บริษัท พิธานพาณิชย จํากัด สาขาเพชรบุรีตัดใหม

17

60127323017

นายนราธิป วิบูลยพงษ

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

18

60127323018

นางสาวอริชา จันทรอราม

สํานักงานเขตพระนคร

19

60127323019

นายนัธทวัฒน สวัสดิ์คลัง

ที่ทําการไปรษณียสาขาบางซื่อ

20

60127323020

นางสาวสุธิมนต คามบุศย

สํานักสงเสริมกิจการการศึกษา

21

60127323021

นางสาวปวีณธิดา กันทัง

สํานักสงเสริมกิจการการศึกษา

22

60127323022

นางสาววรางคณา สุนเทียน

เทศบาลเมืองบางกรวย

23

60127323023

นางสาวธนพรวรรณ วรรณดิลก

เทศบาลเมืองบางกรวย

24

60127323024

นางสาวทรายมณี มีพล

สํานักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

25

60127323025

นางสาวปณิตา ปาลพันธ

สํานักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

26

60127323026

นางสาวดารารัตน ทองประดับ

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)

27

60127323027

นางสาวกัญญารัตน นันโท

กรมควบคุมโรค ศูนยนวัตกรรมดานสุขภาพและปองกันควบคุมโรค

28

60127323028

นางสาวพัชรี ฤทธิเดช

29

60127323029

นายธนกฤต ปยสิริกุล

กรมควบคุมโรค ศูนยนวัตกรรมดานสุขภาพและปองกันควบคุมโรค
โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย

30

60127323030

นางสาวศศิวรรณ จิตจอด

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย

31

60127323031

นายกิตติศักดิ์ ศักดิ์แสง

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย

32

60127323032

นายอรรถพล อนคง

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย

33

60127323033

นางสาวสกุณา เชยแอ

สํานักงานเขตพระนคร

34

60127323034

นางสาวสิริมา เมษยานนท

สํานักงานเทศบาลตําบลไทรมา

35

60127323035

นางสาวธัญวรรณ เขียวหวาน

บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด โรงงานพุทธมณฑลสาย ๕

ใบลงทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขาวิชา: 7323 การจัดการคุณภาพ
ชั้นปที่ 3 รหัสนักศึกษา 60
สถานที่ฝกงาน

ที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุลนักศึกษา

36

60127323036

นางสาวศิรินภา แซลิ้ม

บริษัท ชุง คารบอน เทคโนโลยี จํากัด

37

60127323037

นางสาวพณิภัค ปงวิไล

บริษัท ชุง คารบอน เทคโนโลยี จํากัด

38

60127323038

นางสาวทินมณี อภิเวสสะ

การไฟฟานครหลวงเขตบางขุนเทียน

39

60127323039

นางสาวพรรณรัมภา พุกกะเจียม

การไฟฟานครหลวงเขตธนบุรี

40

60127323040

นางสาวณัฐภรณ ลวนเลิศ

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

41

60127323041

นายกวิน ยุทธนาวา

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

42

60127323042

นายสหรัฐ ตั๊นเจริญ

การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอดําเนินสะดวก

43

60127323043

นายนัฐพงษ ฐานบํารุง

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหรรม

44

60127323044

นางสาวทอฝน สีลากลม

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหรรม

45
46

60127323045

นางสาวอังคณา สุศีลสัมพันธ

การไฟฟานครหลวง ฝายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟา

60127323046

นางสาวรุจาภา แสงเรืองรอง

การไฟฟานครหลวง ฝายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟา

47

60127323047

นายศุภกฤต บุญบวรภัคกุล

สํานักงานเขตบางบอกนอย

48

60127323048

นายจตุรงค แจมเจริญ

บริษัท เอวี แวลู จํากัด สํานักงานใหญ

49

60127323049

นายคณิศร แสงจินดา

บริษัท สายไฟฟามหานคร

50

60127323050

นายศรัณย ไผงาม

บริษัท สายไฟฟามหานคร

51

60127323051

นางสาวสุนิสา บัวหอม

การทางพิเศษแหงประเทศไทย

52

60127323052

นายนิชาภา พลคํา

การทางพิเศษแหงประเทศไทย

53

60127323053

นางสาวจิราพร ศรีทัต

บริษัท แอดวานซ คอนแท็คเซ็นเตอร จํากัด

54

60127323054

นายกนกพิชญ ปูกล่ํา

55

60127323055

นางสาวธนพร พุทธเสน

บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด โรงงานพุทธมณฑลสาย ๕
สํานักงานเขตบางกอกนอย

56

60127323056

นางสาวภัทราภรณ โคตรมงคล

บริษัท ไนซแอพพาเรล จํากัด

57

60127323057

นายกวินท รอดฮวบ

58

60127323058

นางสาวกิตติยา คอนงัน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคกร) มหาชน
สํานักงานเขตบางกอกนอย

59

60127323059

นางสาวนิสากร รามแกว

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

60

60127323060

นางสาวพรอักษร สุทธิ์สัมพันธ

สํานักงานอุตสาหกรรม จังหวัดนนทบุรี

61

60127323061

นางสาวศิรดา มณีรัตน

สํานักงานอุตสาหกรรม จังหวัดนนทบุรี

62

60127323062

นางสาวณัฎฐณิชา สุวรรณโชติ

กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

63

60127323063

นายวิวัช แกวอําพันธ

64

60127323064

นายวาฬมัจฉ อธิธัช

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคกร) มหาชน
สํานักงานเขตบางกอกใหญ

65

60127323065

นางสาวธนวรรณ ทําเสน

สํานักงานเทศบาลตําบลไทรมา

66

60127323066

นางสาวนนทนี บุนนท

การทางพิเศษแหงประเทศไทย

67

60127323067

นางสาวศิริรัตน ธรรมราช

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

68

60127323068

นางสาวสริตา ดาวลอย

โรงพยาบาลมหาชัย 2

69

60127323069

นายดนูทัศน ศรีจันทร

โรงพยาบาลมหาชัย 3

70

60127323070

นางสาววรศรัณ ศรแจม

กองบังคับการตํารวจนครบาล 7

ใบลงทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขาวิชา: 7323 การจัดการคุณภาพ
ชั้นปที่ 3 รหัสนักศึกษา 60
สถานที่ฝกงาน

ที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุลนักศึกษา

71

60127323071

นายปรัชญา จิรประภาพงศ

สํานักงานเขตธนบุรี

72

60127323072

นางสาวศรุตา กิจบุญศรี

การไฟฟานครหลวงเขตบางขุนเทียน

73

60127323073

นายอภิธาร ศิลปเลิศลักษณ

การไฟฟานครหลวงเขตบางขุนเทียน

74

60127323074

นางสาวนิภาพรรณ หงษดําเนิน

การไฟฟานครหลวง ฝายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟา

75

60127323075

นายฑิฆัมพร เรืองจุย

การไฟฟานครหลวง ฝายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟา

76

60127323076

นายอดิรุจ จุติพิทักษวงศ

สํานักงานเขตธนบุรี

77

60127323077

นางสาวพิชญาภา เพงพิศ

สํานักงานเขตธนบุรี

78

60127323078

นางสาวญาดา ตั้งอัศวเวช

การไฟฟานครหลวงเขตบางขุนเทียน

79

60127323079

นายพรเทพ คั้งยัง

เทศบาลเมืองบางกรวย

80

60127323080

นางสาวเพชรมณี เสริมศิริ

บริษัท แอดวานซ คอนแท็คเซ็นเตอร จํากัด

81

60127323081

นางสาววราภรณ มะเดื่อชุมพร

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

82

60127323082

นางสาวมาลี เตโชวิภาวี

เทศบาลเมืองบางกรวย

83

60127323083

นางสาวสุดารัตน เนียมมณี

กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

84

60127323084

นายคฤหัสถ คําภากูล

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย

85

60127323085

นางสาวศศิธร โอสถานนท

86

60127323086

นางสาวอัญชิสา นิ่มนวล

สํานักสงเสริมกิจการการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหรรม

