
กลุมที่ 1 อาจารยที่ปรึกษาวิชาการ :รองศาสตราจารย ดร.จักรกฤษณ  ศิวะเดชาเทพ

ที่ทํางาน สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ต.บางพูด  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

Tel. 02-503-3610

Fax. 02-503-3570

E-mail hsoffice@stou.ac.th

เลขที่ใบสมัคร E-mail Address

2525001430 น.ส.อรพรรณ จริตกลา ที่ทํางาน โรงพยาบาลรามาธิบดี  แผนกฉุกเฉิน  270  แขวงทุงพญาไท     

ถ.พระราม 6  เขตราชเทวี  กทม.  10400

ORAPAN1404@hotmail.com

Tel. 02-201-1182

Fax 02-201-1182

บาน 17  ม.6  ต.คูสลอด  อ.ลาดกระบัง  จ.พระนครศรีอยุธยา  13230

Tel. 086-313-9682

Fax 02-201-1182

2525001463 น.ส.ดารารัตน กอธรรมนิเวศน ที่ทํางาน บริษัท พลาสติกและหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) 68/46  ม.8       

ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล  ทาขาม  บางขุนเทียน  กทม.  10150

som_28_2@hotmail.com

Tel. 02-897-2250

Fax -

บาน 101/65  ถ วฒภาส  แขวงตลาดพล    เขตธนบรี  กทม   10600

ช่ือ-นามสกุล ที่อยูที่สามารถติดตอได

ทําเนียบนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2552

สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ       วิชาเอกการจัดการส่ิงแวดลอมอุตสาหกรรม      แผน ข

หนาที่ 1

บาน 101/65  ถ.วุฒภาส  แขวงตลาดพลู    เขตธนบุร  กทม.  10600

Tel. 02-465-0380 , 085-663-8799

Fax -

2525001786 นายมังกร มีโสม ที่ทํางาน บริษัท แคพซูลเจล(ประเทศไทย) จํากัด  1/82 ม.5                      สวน

อุตสาหกรรมโรจนะ ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
mungkorn.meesom@pfizer.com           

mmungkorn@hotmail.com

Tel. 035-334-056

Fax 035-227-088

บาน 100/830  หมูบานวรารักษ  ต.ลําตาเสา  อ.วังนอย                         

จ.พระนครศรีอยุธยา   13170

Tel. 084-145-4233

Fax -

2525002024 นายภานุวัฒน กวยเจริญ ที่ทํางาน บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)  82/12/14  ม.4   

ต.บางโทรัด  อ.เมืองสมุทรสาคร  จ.สมุทรสาคร   74000

panuwat.g@cpf.co.th

Tel. 034-839-597-8

Fax 034-845199

บาน 6  ม. 6  ต.ออมใหญ  อ.สามพราน  จ.นครปฐม  74000

Tel. 083-909-9939

Fax -

2525001422 นายเอนก แกวกระจาง ที่ทํางาน 683  ม.11  ถ.สุขาภิบาล 8  ต.สุรศักด์ิ  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  20110 anek@etc 1992.co.th

Tel. 038-481-197-8

Fax 038-482-095

บาน 188/12  ม.3  ต.สุรศักด์ิ  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  20110

Tel. 081-576-6267

Fax -
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2525001901 นายเฉลียว ศรีสมุทรนาค ที่ทํางาน บริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด  2/8  ต.11  ต.ลาดสวาย          

อ.ลําลูกกา  จ.ปทุมธานี  12150

Khum.89@hotmail.com

Tel. 02-991-9130-59 ตอ 1022

Fax 02-533-2190 ตอ 1021

บาน 89/484  ม.5  ต.ลําลูกกา  อ.ลําลูกกา  จ.ปทุมธานี  12150

Tel. 02-987-0076 , 089-898-4898

Fax -

2525001661 นายสิทธิชัย บัวผาย ที่ทํางาน TLP Engineering Services  34/671  ถ.เลียบคลองปะปา  อ.ปาก

เกร็ด  จ.นนทุบรี  11120

toomadeaw@hotmail.com

Tel. 02-575-2740

Fax 02-575-2741

บาน 299/482  ซ.9  กองบินสุนัขทหาร  ต.หนองสาหราย  อ.ปากชอง  

จ.นครราชสีมา  30130

Tel. 085-005-0321

Fax -

นางสาวสายใจ ไหวใจ ที่ทํางาน บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จํากัด  33  หมู 4  ต.ปลวกแดง  อ.

ปลวกแดง  จ.ระยอง  21140

saijai.aijai@sig.biz

Tel. -

Fax -

บาน -

Tel. 081-984-0688

F
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Fax -
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