
การจัดสายนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2564 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ ยาทองไชย 

1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ 
2. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ 

ทีอ่ยู่ ชื่อ - นามสกุล เบอร์โทร 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ 
๑๙๐ หมู่ ๘ ถนนพุทไธสง ตำบลชุมเห็ด  
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
๓๑๐๐๐ 

๑. นายชินวัฒน์ ชื่นชุมพล 
๒. นายพรรณราย ติดใจดี 
๓. นายปฐมฤกษ์ งามจันอัด 

0909213803 
0621032347 
0630474627 

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
บุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบล
เสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
๓๑๐๐๐ 

๑. นางสาวจันทิมา เป็นรัมย์ 
๒. นางสาวชิตชนก เทพศิริ 
๓. นางสาวอภิญญา โสวะพัน 

0637609953 
0982127836 
0923358104 

 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลรัตน์ สมใจ 

1. ร้านเรวัตการพิมพ์  
2. บริษัท นานาโปรดักซ์ ๑๘ จำกัด 

ทีอ่ยู่ ชื่อ - นามสกุล เบอร์โทร 

ร้านเรวัตการพิมพ์  
เลขที ่27/15-16 ถนนรมย์บุรี ตำบล
ในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด
บุรีรัมย์ 31000 

๑. นายวรายุส ตาลไธสง 
๒. นายกฤษดา ทรัพย์ประเสริฐ 

0917737363 
0943412942 

บริษัท นานาโปรดักซ์ ๑๘ จำกัด 
๓/๗-๘ ถนนนิวาศ ตำบลในเมือง  
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
๓๑๐๐๐ 

๑. นางสาวจุฑามาส ดวงศรี 
๒. นางสาวอรกัญญา สถิตเกียรติ์ 
๓. นางสาวอัจฉราพร ภูทอง 

0646208707 
0654128576 
0981587013 

 
 
 
 



อาจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ยาทองไชย 
1. บริษัท ทรัพย์ปรีชา เทคโนโลยี จำกัด  
2. ออร์เน็กซ์เดฟ 

ทีอ่ยู่ ชื่อ - นามสกุล เบอร์โทร 
ออร์เน็กซ์เดฟ 
๓๓๑/๙๓ หมู่บ้านแฮปปี้ไลฟ์ ตำบล
เสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
๓๑๐๐๐ 

๑. นายเกรียงศักดิ์ ศรีคูณ 
๒. นายมนัญชัย นพบาล 

0820044329 
0873762184 
 

สำนักงานบริการลูกค้า กสท บุรีรัมย์ 
๕๕ ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง  
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
๓๑๐๐๐ 

๑. นายวีระพล ภูหัวไร่ 
๒. นายพรเทวา โชติรัตน ์
๓. นางสาวณิชาธร อวนป้อง 
๔. นายมิควิลลี่ บาร์เทลล ์

0964179739 
0838579072 
0981259712 
 

 
 
อาจารยน์พพล  เชาวนกุล 

1. นายดีไซน์ 
2. แอดเวอร์ไทร์ซิ่งดีไซน์ 

ทีอ่ยู่ ชื่อ - นามสกุล เบอร์โทร 
นายดีไซน์ 
๓๕๓/๑๐ – ๑๒ หมู่ ๓ บ้านโคกหัวช้าง  
ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
๓๑๐๐๐ 

๑. นายจิตริน ปรากฎหาญ 0992102829 

แอดเวอร์ไทร์ซิ่งดีไซน์ 
๓๖/๑๑๔  ถนนอินจันทร์ณรงค์ ตำบล
ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
๓๑๐๐๐ 

๑. นายก่อเกียรติ สุนิพัฒน์ 
๒. นายศักย์ศรณ์ รักกิจศิริ 
๓. นายธนวัฒน์ เสาวโค 

094-294-6080 
0827040644 
0958938353 

 
 
 
 
 
 
 



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรัสวิน   วงศ์ปรเมษฐ์ 
1. โรงพยาบาลบุรีรัมย์ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) 
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ทีอ่ยู่ ชื่อ - นามสกุล เบอร์โทร 

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) 
10/1 ถนนหน้าสถานี ตำบลในเมือง  
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
๓๑๐๐๐ 

๑. นายธวชัชัย หมอบประโคน 
๒. นางสาวฐิติวรดา กันยา 

0966393437 
0930712353 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย ์
 

๑. นางสาวรัษษาภร ฉลวย 0658793268 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรินทร์พิพัชร วัชระพงษ์เกษม 

1. บริษัท โซ-ดีทราย บุรีรัมย์ จำกัด 
2. บริษัท โรงพิมพ์วินัย ๒๕๐๙ จำกัด 
3. แอดไวซ์ บุรีรัมย์ 

ทีอ่ยู่ ชื่อ - นามสกุล เบอร์โทร 
บริษัท โซ-ดีทราย บุรีรัมย์ จำกัด 
๔๖๑/๑-๒ ซอย จิระ ๘ ถนนจิระ ตำบล
ในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด
บุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐ 

๑. นางสาวดุจลัดดา เทพเนาว์ 
๒. นางสาวพัชราภรณ์ ศรชัย 

0907764326 
0639839280 

บริษัท โรงพิมพ์วินัย ๒๕๐๙ จำกัด 
๔๓๓/๖-๙ ถนนเสด็จนิวัฒน์ ตำบลใน
เมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
๓๑๐๐๐ 

๑. นายณฏฐพงศ์ ประจิตรานนท์ 0955850213 

บริษัท เดอะคอนเนคเซอร์วิสเซส จำกัด 
๓๖๒ หมู่ ๒ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐ 

๑. นายชนะชัย สำรวจวงค์ 
๒. นายรัฐศาสตร์ หลวงสนาม 
๓. นายปุณณภพ แจ่มประโคน 
๔. นายหัตถพล นามมนตรี 

 

 
 
 
 
 



อาจารยเ์ก่ง   จันทร์นวล 
1. หจก.ธงชัยโอเอ เซลส์แอนด์เซอร์วิส 
2. ศูนย์บริการทรีบอร์ดแบนด์ สาขาบุรีรัมย์ 

ทีอ่ยู่ ชื่อ - นามสกุล เบอร์โทร 
หจก.ธงชัยโอเอ เซลส์แอนด์เซอร์วิส 
๖๘/๔-๕, ๗๐, ถนนธานี อำเภอเมือง
บุรีรัมย์ ตำบลในเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
31000 

๑. นางสาวพรรณนิภา หนูด้วง 
๒. นางสาวสิรินยา ศรีแก้ว 
๓. นางสาวอาทิตยา สิงหานุวัฒน์ 
๔. นายพรรษวุฒิ นรัฐกิจ 

0611203774 
0973951563 
0984415198 
0960907988 

ศูนย์บริการทรีบอร์ดแบนด์ สาขาบุรีรัมย์ 
๑๓๐ หมู่ ๑๕  ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง
บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐ 

๑. นายณัฐวุฒิ กึงรัมย์ 
๒. นายเทพนรินทร์ อุที 

0930613505 
0659420070 

 
 
 
อาจารยจ์ิรวดี  โยยรัมย์ 

1. เอเอฟดีไซน์ 
2. บริษัท เดอะคอนเนคเซอร์วิสเซส จำกัด 

ทีอ่ยู่ ชื่อ - นามสกุล เบอร์โทร 
เอเอฟดีไซน์ 
๒๕/๑๑ ถนนบุลำดวล ตำบลในเมือง  
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
๓๑๐๐๐ 

๑. นายธนเกียรติ ใสแจ่ม 0849449246 

บุรีรัมย์ น้ำทิพย์ 
๓๕๓/๑๐ – ๑๒ หมู่ ๓ บ้านโคกหัวช้าง  
ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์  
จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐ 

๑. นายณรงค์ศักดิ์ หนุนจันทร์ 0986961828 

 
 
 
 
 
 
 



อาจารย ์ดร.แสงดาว นพพิทักษ์ 
1. สำนักงานบริการลูกค้า กสท บุรีรัมย์ 
2. บริษัท บุรีรัมย์แซทเซอร์วิส จำกัด 

ทีอ่ยู่ ชื่อ - นามสกุล เบอร์โทร 
บริษัท บุรีรัมย์แซทเซอร์วิส จำกัด 
๑/๗๖ – ๗๗ ถนนบุลำดวน จงัหวัด
บุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐ 

๑. นายจิราวัฒน์ จิรัมย ์
๒. นายปฐวีกานต์ โขงรัมย์ 

 

บริษัท ทรัพย์ปรีชา เทคโนโลยี จำกัด  
๑/๗ ถนนบุลำดวน ตำบลในเมือง  
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
๓๑๐๐๐ 

๑. นายวิทยาพนธ์ ปานไม้ 
๒. นายภานุวัฒน์ ณ ลำปาง 

0968480310 
0952098804 

 
 
อาจารย์เปรม อิงคเวชชากุล 

1. บริษัท มีเมจเสจ จำกัด 
2. บริษัท อึ้งทงก่ียานยนต์ จำกัด 

ทีอ่ยู่ ชื่อ - นามสกุล เบอร์โทร 
บริษัท มีเมจเสจ จำกัด 
๔๖๔/๑๔ หมู่ ๘ ตำบลอิสาณ อำเภอ
เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐ 

๑. นายโกมุท ศรีสวัสดิ์ 
๒. นายจามิกร ชนะกิจเจริญ 
๓. นายคมสันต์ ทัดกลาง 

0647849434 
0621105543 
0840521714 

บริษัท อึ้งทงก่ียานยนต์ จำกัด 
๒๘๘/๒๖ – ๒๘ หมู่ ๑ ตำบลละหาน
ทราย อำเภอละหานทราย จังหวัด
บุรีรัมย์ ๓๑๑๗๐ 

๑. นายกิติศักดิ์ สาขาว 
๒. นายพีระพัฒน์ พาพลงาม 

0654299034 
0646260561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
อาจารยป์ุริม   ชฎารัตนฐิติ 

1. สถานีตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ 
2. บุรีรัมย์ น้ำทิพย์ 

ทีอ่ยู่ ชื่อ - นามสกุล เบอร์โทร 
สถานีตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ 
ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐ 

๑. นายธนพนธ์ บุญประสาท 
๒. นายสุรชัย นามประโคน 

0612454805 
0917282840 

แอดไวซ์ บุรีรัมย์ 
๒๕/๑๑ ถนนบุลำดวล ตำบลในเมือง  
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
๓๑๐๐๐ 

๑. นายสิทธิกร สิงห์ชาดา  

 
 
 
 
อาจารย์พิชิต  วันดี 

1. หจก.บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ 
2. โรงพยาบาลบุรีรัมย์ (งานเวชนิทัศน์) 

ทีอ่ยู่ ชื่อ - นามสกุล เบอร์โทร 
หจก.บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ 
๒๙/๑ หมู่ ๗ ตำบลสวายจีก 
อำเภอเมืองบุรีรัมย์  
จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐ 

๑. นายปฏิพัทธ์ ยิ้มพันธ์ 
๒. นายณัฐนันท์ หลวงนา 
๓. นายชยพรรธน์ ชะชินรัมย์ 
๔. นายนฤเบศร์ วิเศษชุมพล 
๕. นายพงศกร เจริญรัมย์ 
๖. นายพีรพัฒน์ โชขุนทด 
๗. นายศุภวิชญ์ นะรินรัมย์ 
๘. นายไตรรงค์ สรรพอำไพ 

0953961128 
 
0643972339 
0808372732 
0838078718 
0613250833 
0837047021 
 

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ (งานเวช
นิทัศน์) 10/1 ถนนหน้าสถานี 
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 

๑. นายพีรวัส เหลืองเดชานุรักษ์ 
๒. นายกิตตินันท์ วงศ์สามารถ 
๓. นายจิรกิตติ์ จันทร์อยู่จริง 
๔. นางสาวสุกัญญา ชาติมนตรี 

0942868787 
0966846013 
0825549472 
0909599345 

 



อาจารย์นิธินันท์   มาตา 
1. บริษัท ฟินเทคอินโน จำกัด 
2. โรงพยาบาลปากช่องนานา 
3. บริษัท สยามสไมล์ โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 

ทีอ่ยู่ ชื่อ - นามสกุล เบอร์โทร 
บริษัท ฟินเทคอินโน จำกัด 
CAT Telecom Tower, ๗๒, 
ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขต
บางรัก กรุงเทพมหานคร 
๑๐๕๐๐ 

๑. นายกฤษณพล สีเสือ 
๒. นายทัตพร ใสสดศรี 
๓. นายวรากร เที่ยงปา 
๔. นายนรภัทร มะโน 

0883446979 
0948353596 
0622594632 
0832788463 

โรงพยาบาลปากช่องนานา 
๔๐๐ ตำบลปากช่อง อำเภอปาก
ช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
๓๐๑๓๐ 

๑. นางสาวพรพิมนต์ เจริญดี 
๒. นางสาวสุกัญญา เชิงหอม 

0993153516 
0986154769 

บริษัท สยามสไมล์ โบรกเกอร์ 
(ประเทศไทย) จํากัด 
๘๙/๖-๑๐ ชั้นที่ ๔,๕ ถนนเฉลิม
พงษ์ แขวงสายไหม เขตสายไหม 

๑. นายพีรพัฒน์ นาคดี 
๒. นายธีรภัทร เชยรัมย์ 

0933980543 
095-4264640 

 

 

 

 

 

 

 


