รายชื่อนักศึกษาชั้นปที่ 4 สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หมู 3
ลําดับที่

สถานที่

ถึง

รายชื่อนักศึกษา

โรงแรมเลอเมอริเดียน ภูเกตบีช รีสอรท

เรียน หัวหนาฝายบุคคลโรงแรม
เลอเมอริเดียน ภูเกตบีช รีสอรท
29 ซ. กะรนนอย ต.กะรน อ.เมือง ,
กะรน, ภูเกต, ไทย 83100
Tel. 076-292666

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
999 หมู 1 ต.หนองปรือ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
โทร 02-1340841 แฟกส 02-1325105

เรียน ผูอาํ นวยการทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

โรงแรม อัยยะปุระรีสอรท แอน สปา
เกาะชาง 29 หมู 3 อาวคลองสน เกาะ
ชาง
จังหวัดตราด 23170 โทร 039-555111
แฟกส 039-555117

เรียน หัวหนาฝายบุคคล

1.นางสาวกานดา กวนชัย
2.นางสาววนิดา ศรีหอมชัย
3.นางสาวสกนธรัตน ไชยวงษ
4.นางสาวอุธสิ า หันระดิษฐ
5.นางสาวนันทภรณ นะรา
วางษ
6.นางสาวพรทิพย แกนวงษคํา
1.นางสาวสุนษิ า โพสีลาภ
2.นางสาวนริศรา ศรีหริ่ง
3.นางสาวลัดดา บัวจอย
4.นางสาวภัทรภรณ ดง
ประการ
5.นางสาววาเศรษฐี งามโรจน
1.นางสาวสุวณี ปากหวาน
2.นางสาวมุธติ า โสดา
3.นายอุรัสยา ทองธรรมรัตน
4.นายสนธยา จันผือโปด
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เบอรโทรศัพท
082-3299086
082-1656589
083-2864627
088-7406718
080-7545095
089-5712678
087-4262411
080-7215063
087-8524208
084-4182767
084-3756745
088-3108217
087-8004944
080-1505416
080-7304863
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สถานีตาํ รวจทองเทีย่ ว
6 เลขที่ 23/23 ถ.มะลิวรรณ ต.กุดปอง
อ.เมือง จ.เลย 42000

เรียน สารวัตรสถานีตาํ รวจ
ทองเที่ยวจังหวัดเลย

สถานีตาํ รวจทองเทีย่ วจังหวัดภูเก็ต
เลขที่ 327 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ อ.
เมืองจ.ภูเก็ต 83000 Tel. 07622389
สายดวน 1155
โรงแรม เซ็นทารา โฮเต็ล แอนด คอน
เวนชัน่ เซ็นเตอร อุดรธานี 277/1 ถ.ประ
จักรศิลปาคม
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Tel. 042-343555
สํานักงานการทองเที่ยวและการกีฬา
จังหวัดมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.
มหาสารคาม
44000
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด
ถ.เทวาภิบาล อ.เมือง จ.รอยเอ็ด 45000

เรียน สารวัตรสถานีตาํ รวจ
ทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

เรียน หัวหนาฝายบุคคลโรงแรม
เซ็นทารา โฮเต็ล แอนด คอน
เวนชัน่ เซ็นเตอร

1.นางสาวปรียานุช อือนอก
2.นางสาวรัตนาภรณ การ
ประเสริฐ
3.นางสาวอรัชพร คําผุย
1.นางสาวกฤษณา มะธุผา
2.นางสาวมัลลิกา แจมแสง
3.นางสาวอนัญญา หารี
4.นายอนุรักษ ชาสําโรง
1. นางสาวธัณลักษณ แสงทอง
2. นางสาวลลิตา ผาสุก
3. นางสาวศรินทรพร พูลศิลป
4. นางสาวเสาวนีย ตลาดขวัญ

088-3299086
080-7492877
083-2830539
082-8363446
084-4032710
089-4512071
084-6004573
080-7218073
080-7217053
088-3298509
088-3299091

เรียน ผูอาํ นวยการสํานักงานการ
ทองเที่ยวและการกีฬาจังหวัด
มหาสารคาม

1. นางสาวศิรลิ ักษณ วงษชาลี 085-4619064
2. นางสาวภัทติญา ชูสกุล
083-3349313

เรียน นายกเทศมนตรี เทศบาล
เมืองรอยเอ็ด

1. นางสาวนริสราพร แซตั้ง
2. นายประกฤษฎ นอยบุดดี
3.นางสาวนัทพร พังคะโส

090-4505395
080-1506067
090-4508507

ไมรับนักศึกษา
ฝกงาน
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สถานีตาํ รวจทองเทีย่ วเชียงราย
เรียน สารวัตรตํารวจทองเทีย่ ว
728 ถ.อุดรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย เชียงราย
57000
โทร 053-717779
Fax 053-717779
www.chiangriatouristpolice.com
บริษัท ทีเจชัย พรีซิชั่น จํากัด
เรียน Nichapha
98/150 หมู 3 ต.ดอนหัวฬอ อ.เมือง จ.
ชลบุรี 20000 โทร.038-242519
Fax.038242543

1. นางสาวศิรดา รักษาพล
2. นางสาวมณีรัตน บัวอาจ
3. นางสาวปภัสสร หาญอาษา
4. นางสาวพรสุดา ภูกิ่งหิน
5. นางสาวสาวิตรี บุษดี

080-7434866
088-3299271
088-3006113
082-8490314
089-7123012

1.นางสาวสุภตั รา บุตรดี

080-7918589

