
สายนิเทศสหกิจศึกษา ���� 
ที� หน่วยงาน จังหวัด สาย

นิเทศ 
อ.นิเทศ 

� �. บริษัท สมาร์ท เวท จํากดั คันนายาว กทม. � อ.อารยาพร&อ.เอกชัย 

 �. โรงพยาบาลสตัว์สวุรรณชาด สะพานสงู สะพานสูง กทม. � อ.อารยาพร&อ.เอกชัย 

 �. โรงพยาบาลสตัว์โอะไดจินิ คันนายาว  กทม. � อ.อารยาพร&อ.เอกชัย 

 �. โรงพยาบาลสตัว์ขวญัคํา ทาแรง บางเขน กทม. � อ.อารยาพร&อ.เอกชัย 

 5. โรงพยาบาลสตัว์ศรีวรา พลับพลา วังทองหลาง กทม. � อ.อารยาพร&อ.เอกชัย 

� �. บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั 

(มหาชน) 

ดินแดง  กทม.  � อ.สรรเพชญ&อ.เจษฎา 

 �. บริษัท แอคอินเทล จํากดั จตุจักร กทม. � อ.สรรเพชญ&อ.เจษฎา 

 �. โรงพยาบาลสตัวแพทย์ 4 โพลีคลินิก จตุจักร กทม. � อ.สรรเพชญ&อ.เจษฎา 

 �. สวนสตัว์ดสุิต 

�. บริษัท โพรเทค แอนิมลัเฮลธ์ จํากดั 

�. บริษัท แอนิเทคโทเทิล โซลชูั�น จํากดั   

ดุสิต กทม. 

วิภาวดีรังสิต  หลกัสี� กทม. 

วิภาวดีรังสิต  หลกัสี� กทม. 

� 

� 
� 

อ.สรรเพชญ&อ.เจษฎา 

อ.สรรเพชญ&อ.เจษฎา 
อ.สรรเพชญ&อ.เจษฎา 

� �. โรงพยาบาลสตัว์ทองหลอ่   

�. บริษัท ออลเทคไบโอเทคโนโลยี  

คอร์เปอร์เรชั�น จํากดั 

คลองตันเหนือ  วัฒนา  กทม. 

คลองตันเหนือ  วัฒนา  กทม. 

� 
� 

อ.อารินี & อ.ฟ้าน่าน 
อ.อารินี & อ.ฟ้าน่าน 
 

 �. บริษัท DKSH (ประเทศไทย) จํากดั พระโขนง   กทม. � อ.อารินี & อ.ฟ้าน่าน 

 �. บริษัทเมเรียลประเทศไทย จํากดั คลองตัน คลองเตย กทม. � อ.อารินี & อ.ฟ้าน่าน 

 �. โรงพยาบาลสตัว์ราษฎร์บรูณะ  

(ในเครือ รพส.มหานคร) 

6. บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 

พระประแดง สมทุรปราการ 

 

สีลม  บางรกั กทม. 

� 
� 
� 

อ.อารินี & อ.ฟ้าน่าน 
อ.อารินี & อ.ฟ้าน่าน 
อ.อารินี & อ.ฟ้าน่าน 

� �. บริษัท  มาสเตอร์เวท  จํากดั บอพลบั นครปฐม � อ.วีรพล 

 �. โรงพยาบาลสตัว์หมอตอ๋ม ลําพยา  นครปฐม � อ.วีรพล 

 �. ศนูย์สตัว์ทดลองแห่งชาติ 

มหาวิทยาลยัมหิดล   

ศาลายา นครปฐม � อ.วีรพล 

� �. บริษัทคาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด)์ จํากดั 

�. โรงพยาบาลสตัว์ในเครือบ้านอิงอุน่  

สระบรีุ 

หอรัตนไชย พระนครศรีอยธุยา 

� 
� 

อ.คณิต 
อ.คณิต 

 �. โรงพยาบาลสตัว์กรุงศรี หอรัตนไชย พระนครศรีอยธุยา � อ.คณิต 

� �. โรงพยาบาลสตัว์กรุงเทพ – นนท์ บางเขน นนทบรีุ � อ.ฟ้าน่าน 

 �. โรงพยาบาลเศรษฐกิจสตัวแพทย์ 

�. โรงพยาบาลสตัว์แจ้งวฒันะ 

�. โรงพยาบาลสตัว์ ศ.เมืองเอก 

บางแค กทม. 

แจ้งวฒันะ หลักสี่ กทม.  

วิภาวดรีังสิต  ลําลูกกา ปทมุธานี 

� 

� 
� 

อ.ฟ้าน่าน 

อ.ฟ้าน่าน 
อ.ฟ้าน่าน  



� �. โรงพยาบาลสตัว์สพุจน ์

�. โรงพยาบาลสตัว์วาริน 

3. โรงพยาบาลสตัว์ศรีสะเกษ 

พิษณโุลก 

อบุลราชธานี 

ศรีสะเกษ 

� 
� 
� 

อ.เจษฎา (โทร) 
อ.เจษฎา (โทร) 
อ.เจษฎา (โทร) 

สายนิเทศสหกิจศึกษา ���� 
ที� หน่วยงาน จังหวัด สายนเิทศ อ.นิเทศ 

� �. โรงพยาบาลสตัว์ภาสขุ นครราชสีมา � อ.กัลยา & อ.วราภร 

 �. โรงพยาบาลสตัว์อิทธิเวช นครราชสีมา � อ.กัลยา & อ.วราภร 

 �. โรงพยาบาลสตัว์บุ่งตาหลั�ว นครราชสีมา � อ.กัลยา & อ.วราภร 

 �. ศนูย์ทดลองฟาร์มปากช่อง  สํานกั

เทคนิคและวิชาการสตัวเ์ลี �ยง บ.เจริญ

โภคภณัฑ์ 

นครราชสีมา � อ.กัลยา & อ.วราภร 

� �. บริษัทเบทาโกรภาคใต้ จํากดั สงขลา � อ.นํ �าฟ้า 

 �. โรงพยาบาลสตัว์รัตนาธิเบศร์  

(สาขาภเูก็ต) 

สาขาภเูก็ต กทม. � อ.นํ �าฟ้า 

 �. โรงพยาบาลสตัว์หมอสรุศกัดิ�และเพื�อน สงขลา � อ.นํ �าฟ้า 

�� ฟาร์มโชคชยั นครราชสีมา �� อ.คณบดี 

�� �. คลินิกพทัยาสตัวแพทย์ ชลบรีุ �� อ.สมบูรณ์ 

 �. โรงพยาบาลสตัว์เนินพลบัหวาน  ชลบรีุ �� อ.สมบูรณ์ 

 �. โรงพยาบาลสตัว์บ้านแก้ว จนัทบรีุ �� อ.สมบูรณ์ 

 �. สวนสตัว์เปิดเขาเขียว ชลบรีุ �� อ.สมบูรณ์ 

�� �. โรงพยาบาลสตัว์อดุรแอร์พอร์ท อดุรธานี �� อ.พมิชนก & อ.กชกร 

 �. โรงพยาบาลสตัว์เวชพงษ์ อดุรธานี �� อ.พมิชนก & อ.กชกร 

 


