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จัดทําโดย 
นางสาววรรณดี  สินสันธิเทศ 

 
 
 
 
 
 
 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

  



บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 
เรียน รองกรรมการผูจ้ัดการอาวุธโส  
ที่อยู่ 150 ถนนมิตรภาพ หมู่ 7 ตําบลตาลเด่ียว อําเภอแก่งคอย สระบุรี 18110 
ผู้ประสานงาน คุณอมรรัตน์ ชัยภูมิ  
เบอร์ติดต่อ 089-7451378  
เวปไซต์ http://www.cpfworldwide.com/th/ 
ลักษณะงาน  
1) ขบวนการผลิตสินค้า โดยต้ังแต่เริ่มขบวนการผลิตทั้งหมด ไปจนสิ้นสดุการส่งมอบสินค้าให้กับลูกคา้  
2) การตรวจสอบสนิค้าในแต่ละขั้นตอน  
3) การรับและการจัดเก็บสินค้า  
4) เครื่องจักรที่ใช้ในการผลติทั้งหมด 

 
 

 
 

 

 

  



 
บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด 

 
เรียน ผู้จัดการทั่วไป คุณวัลล ี บึงพิพัฒน์ตระกูล  
ที่อยู่ โรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปที่ 3 เลขที่ 215 หมู่ 4  ตําบลเต่างอย อําเภอเต่าวอย  

สกลนคร 47260  
ผู้ประสานงาน คุณวาสินีย์  ศิริวัฒน์  
เบอร์ติดต่อ 02-628-9100-8  
เวปไซต์ https://www.facebook.com/DoikhamFP 
ลักษณะงาน  

1) การผลิตมะเขือเทศเข้มขัน  
2) การควบคุมคุณภาพเบ้ืองต้นในการผลิต  
3) การผลิตนํ้าใช้  
4) การบําบัดนํ้าทิ้งจากกระบวนการผลิต 

 

 



บริษัท การบินไทย (มหาชน) จํากัด 
 
เรียน ผู้อํานวยการกองบรรจุแต่งต้ัง  
ที่อยู่ สนามบินสุวรรณภูมิ 999 หมู ่10 ถนนบางนา-ตราด กม.15 ตําบลราชาเทวะ อําเภอบาง

พลี สมทุรปราการ 10540 
ผู้ประสานงาน คุณทศพัชร ์นพรัตน์เรืองเด่น 
เบอร์ติดต่อ 02-137-2030 
เวปไซต์ http://www.thaiairways.co.th 
ลักษณะงาน  

1) แผนกจัดเตรียมจัดบรรจุอาหารร้อน อาหารเย็น เบเกอรี่ ให้กับสายการบินในประเทศและ
ต่างประเทศ 

2) ตรวจเช้ือจุลินทรีย์ ในตัวอย่างอาหาร ที่จะนําขึ้นเครื่องบินของสายการบินต่างๆ ควบคุม
คุณภาพ และสุขอนามัย  

3) ทําอาหารเลี้ยงเช้ือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์  
4) นําเสนอหัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีใหม่ๆ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 

 
  



บริษัท ช้างอวอดส์(1959) จํากัด 
 
เรียน แผนกบุคคล 
ที่อยู่ 381/1 หมู ่1 ตําบลแม่ข่า อําเภอฝาง เชียงใหม ่50320 
ผู้ประสานงาน  
เบอร์ติดต่อ  
เวปไซต์ http://www.chang1959.com/ 
ลักษณะงาน  
1) การประกันคุณภาพ  
2) การตรวจสอบคุณภาพสินค้าตามกระบวนการผลิต  
3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 

 



บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) 
 
เรียน ผู้จัดการ   
ที่อยู่ 469/1 หมู ่3 ตําบลดอนยายหอม อําเภอเมือง นครปฐม 73000  
ผู้ประสานงาน คุณปิยพร  ชูวงค์  
เบอร์ติดต่อ 081-923-7010  
เวปไซต์ http://www.thaitechno.net/dip/home.php?uid=37243 
ลักษณะงาน  

การผลิตผักผลไม้กระป๋อง การผลิตนํ้าผลไม ้การบรรจุหีบห่อ 
 



ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอ เอส เวิลด์ เทรดด้ิง 
 
เรียน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล  
ที่อยู่ 90/38 หมู ่20 ซอยบุญมีทรพัย์ ถนนบางพลี-ตําหร ุตําบลบางพลีใหญ ่อําเภอบางพลี 

สมุทรปราการ 10540 
ผู้ประสานงาน คุณเสาวลักษณ์ สุบิน  
เบอร์ติดต่อ 02-382-5090-5, Fax. 02-382-5088-9  
เวปไซต์ http://www.greenday.co.th/ 
ลักษณะงาน  

กระบวนการผลิตผัก-ผลไม้ทอดกรอบในระบบสุญญากาศ และสินค้า Trading โดยวิธีการดองของ
แห้ง , Repack และ Frozen เพ่ือส่งออก โดยบริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP HACCP ISO 220 
และ Halal 

 



บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด 
 
เรียน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  
ที่อยู่ 30/13 หมู ่3 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลําผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ  
ผู้ประสานงาน  
เบอร์ติดต่อ  
เวปไซต์ http://www.cpfworldwide.com/th/ 
ลักษณะงาน  

โรงผลิตอาหารแช่เย็น  ลักษณะการทํางานที่ปฏิบัติศึกษาและหาวิธีแก้ปัญญาที่เกิดขึ้นในส่วนหน้า
งาน 
 

 



สถาบนัคน้คว้าและพฒันาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแป้ง น้ําตาลและข้าว 

 
เรียน ผู้อํานวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
ที่อยู่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 

10900 
ผู้ประสานงาน ดร.ปฐมา  จาตกานนท์  
เบอร์ติดต่อ 02-942-8604, 02-940-5634  
เวปไซต์ http://www.kapi.ku.ac.th/ 
ลักษณะงาน  

การสร้างสรรค์เทคโนโลยี เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ชีวมวลทางการเกษตร จากผลิตผลทาง
การเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 

 
  



บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จํากัด (มหาชน) 
 
เรียน คุณปรีชา เกียรติภัทรานนท์ (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวิเคราะห์คุณภาพ) 
ที่อยู่ 135/2 หมู ่4 ถนนทางหลวงหมายเลข 331 ถนนคลองกิ้ว อําเภอบ้านบึง ชลบุรี 20220  
ผู้ประสานงาน  -  
เบอร์ติดต่อ -   
เวปไซต์ http://www.ktfood.co.th/ 
ลักษณะงาน  

1) ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์  
2) ตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์สําเร็จรูป  
3) ตรวจสอบและทวนสอบกระวนการผลิต 
4) แผนกประกันคุณภาพ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เก่ียวกับกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ (ไก่) 

 

                     
  



ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
 
เรียน หัวหน้าแผนก Food and biotechnology  
ที่อยู่ 113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหน่ึง อําเภอคลอง

หลวง ปทุมธานี 12120 
ผู้ประสานงาน  -  
เบอร์ติดต่อ  -  
เวปไซต์ http://www.biotec.or.th/Privacy-Policy-th.htm 
ลักษณะงาน  

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ เผยแพร่ความรู้พ้ืนฐานและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ การเพ่ิม
ศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีชีวภาพในการยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารของผู้ประกอบการทุกระดับให้มีคุณภาพ  
ความปลอดภัย ตลอดจนดําเนินการวิจัยและพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการแปรรูอาหาร 
      
 
  

      
     
  
  



สหกรณ์โคนมวังน้ําเย็น จํากัด 
 
เรียน ฝ่ายบริหารทรพัยากรมนุษย์  
ที่อยู่ 669 หมู่ 1 ถนนจันทบุรี-สระแก้ว ตําบลวังใหม่ อําเภอวังสมบูรณ ์สระแก้ว 27250 
ผู้ประสานงาน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  
เบอร์ติดต่อ 037-517-111#3   
 Fax. 037-511-7243  
เวปไซต์ http://www.wangnamyendairy.com/ 
ลักษณะงาน การผลิตนมพาสเจอร์ไรซ์ และ UHT 
 

 
  



อุตสาหกรรมโคราช จํากัด (โรงงงานน้าํตาลพิมาย) 
 
เรียน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
ที่อยู่ เลขที่ 111 หมู ่18 ตําบลหนองระเวียง อําเภอพิมาย นครราชสีมา 30110 
ผู้ประสานงาน คุณสมภพ ผดุงรัตน์  
เบอร์ติดต่อ 080-004-9360,044-200-444 ต่อ 136  
 Fax. 044-200-444 ต่อ118 
เวปไซต์ http://www.korachindustry.co.th/ 
ลักษณะงาน  

แผนกวิเคราะห์ควบคุมคุณภาพ โดยการทดสอบคุณภาพของวัตถุดิบ ทดสอบระหว่างกระบวนการ
ผลิต และผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป เพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า 
 



โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา 
 
เรียน ผู้อํานวยการโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา 
ที่อยู่ 101 ซอยวัดประดู่ ถนนประชาราษฎร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 
ผู้ประสานงาน คุณสุทิศา  ตันปีสาส  
เบอร์ติดต่อ    
เวปไซต์ http://kanchanapisek.or.th/kp1/index_th.html 
ลักษณะงาน  

ให้นักศึกษาหมุนเวียนไปตามหน่วยงานต่างๆ 
 

 
  



มูลนิธิโครงการหลวง โรงงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 
เรียน ผู้จัดการโรงงาน  
ที่อยู่ 243/1 หมู่ 3 ตําบลแม่เหียะ อําเภอเมือง เชียงใหม่ 50100  
ผู้ประสานงาน คุณธารกมล กุลเจริญ 
เบอร์ติดต่อ Tel.: 053-114236-9 
 มือถือ: 081-8833181  
 Fax: 053-114236 
เวปไซต์ http://www.royalprojectthailand.com/marketing_object 
ลักษณะงาน  

งานตัดแต่งเตรียมวัตถุดิบ การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร งานบรรจุผลิตภัณฑ์ งานควบคุมคุณภาพ 
และงานคลังสินค้า 
 

 
  



บริษัท ผลไม้แปรรูปวรพร จํากัด 
 
เรียน ผู้จัดการบริษัท ผลไมแ้ปรรูปวรพร จํากัด  
ที่อยู่ 5 ถนนสุวินทวงศ์ ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000 
ผู้ประสานงาน คุณชัยพร 
เบอร์ติดต่อ 089-770-6262 
เวปไซตื http://industry.co.th/t1/home.php?uid=40008 
ลักษณะงาน การผลิตผลไมแ้ปรรูป 
 

 
  



สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 
เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ที่อยู่ 88/24 ถนนติวานนท์ อําเภอเมือง  นนทบุรี  11000 
ผู้ประสานงาน คุณกนกวรรณ  จิตต์พงษ์ 
เบอร์ติดต่อ 02-590-7252 
เวปไซต์ http://www.fda.moph.go.th/ 
ลักษณะงาน  

สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี เป็นหน่วยงานเก่ียวกับลการบริการให้คําแนะนํา ปรึกษาใน
ด้านการดําเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสถานประกอบการ อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ 
เครื่องสําอาง วัตถุอันตราย สถานพยาบาล สปา ฯลฯ 
 

 
  



สถาบนัคน้คว้าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 
เรียน ผู้อํานวยการสถาบันค้นคว้าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
ที่อยู่ อาคารอมรภูมิรัตน์  ตู้ ป.ณ.1043 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ

10903  
ผู้ประสานงาน คุณอารีลักษณ ์เต็มตระกูล  
เบอร์ติดต่อ 02-942-8621  
เวปไซต์ http://www.ifrpd.ku.ac.th/ 
ลักษณะงาน  

1) การค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารและเครื่องด่ืม มีการถ่ายทอดความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีและวิชาชีพให้กับประชาชน  รวมถึงหน่วยงานของเอกชน  

2) ลักษณะงานที่ฝึก อยู่ในส่วนงานวิจัย ทําหน้าที่เป็น 
3) การทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์ในช้ันตอนต่างๆ ทดลองการใช้สารเคมีหรือวัตถุเจือปนอาหารชนิด

ต่างๆ เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่พอใจของผู้ประกอบ  
4) การจัดอบรมให้นักศึกษาได้รู้เก่ียวกับการจัดอบรม 
5) การเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเคร่ืองจักรต่างๆ การสอนภาคบรรยายรวมถึงการสอนภาคปฏิบัติ 

 

 
  



บริษัท เบอร์ลียุ่คเกอร์ ฟู้ดส ์จํากัด 
 
เรียน ผู้จัดการทั่วไป 
ที่อยู่ 225/10 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ สมุทธปราการ ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง

10540  
ผู้ประสานงาน คุณชญานิศ  สแีก้ว  
เบอร์ติดต่อ 02-313-1470-3 ต่อ 1140 
เวปไซต์ http://www.webmail.bjc.co.th/ 
ลักษณะงาน  

กระบวนการผลิตขนมขบเคี้ยว ทั้งในส่วนขัน้ตอนกระบวนการแปรรูป และบรรจุ โดยมอบหมาย
งานให้นักศึกษาเสนอและจัดทําโครงการในการปรับปรุง 1 โครงการ โดยเป็นเรื่องเก่ียวกับคุณภาพ 
 

 
  



บริษัท โรงงานแม่รวย จํากัด 
 
เรียน ฝ่ายบุคคล 
ที่อยู่ 80/9 หมู่ 6 แขวงแสมดํา  เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 
ผู้ประสานงาน  
เบอร์ติดต่อ 02-4760077 
เวปไซต์ http://www.koh-kae.com/ 
ลักษณะงาน 
 งานควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต 

 
  



บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์)  จํากัด 
 
เรียน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
ที่อยู่ 44 หมู่ 5 ถนนโชคชัย-ครบุรี ตําบลกระโทก อําเภอโชคชัย นครราชสีมา 30190 
ผู้ประสานงาน คุณอาทิตย์  คุณช่ืน  
เบอร์ติดต่อ 081-9943152  
เวปไซต์  http://www.cargill.co.th 
ลักษณะงาน โรงงานแปรรูปไก่ 
 



บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด 
 
เรียน ผู้จัดการทั่วไป คุณวัลล ี บึงพิพัฒน์ตระกูล 
ที่อยู่ ร้านดอยคํา สํานักงานใหญ่เทเวศร์ เลขที ่173 ถนนราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต 

กรุงเทพฯ 10300 
ผู้ประสานงาน คุณวัลล ี บึงพิพัฒน์ตระกูล 
เบอร์ติดต่อ 042-761-023 
เวปไซต์ http://www.doikham.co.th/ 
ลักษณะงาน  

1) การผลิตมะเขอืเทศเข้มขนั  
2) การควบคุมคุณภาพเบ้ืองต้นในการผลิต  
3) การผลิตนํ้าใช้  
4) การบําบัดนํ้าทิ้งจากกระบวนการผลิต 

 

 
  



บริษัท ออโรร่า เพาซ์ โปรดักส์ อินดัสตรี จํากัด 
 
เรียน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 
ที่อยู่ 33 หมู่ 6 ธนบุรี-ปากท่อ ตําบลท่าจีน อําเภอเมือง สมุทรสาคร 74000 
ผู้ประสานงาน คุณพงษ์ศรี ยอดเอ่ียม 
เบอร์ติดต่อ 088-9614496 
เวปไซต์ http://www.thaiorg.com 
ลักษณะงาน โรงงานผลิตทูน่าบรรจุกระป๋องส่งต่างประเทศ 
 

 
  



บริษัท มาลีสามพราน จํากัด (มหาชน) 
 
เรียน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
ที่อยู่ 26/1 ถนนสามพราน อําเภอสามพราน  นครปฐม 73110 
ผู้ประสานงาน คุณกัลยาณ ีเชิดลาย  
เบอร์ติดต่อ 034-321-619  
เวปไซต์ http://www.malee.co.th/product.php 
ลักษณะงาน  

ผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืม เช่น ผลไมก้ระป๋องต่าง นํ้าผลไม้ และนํ้าประเภทต่าง เช่น กาแฟ นม 
รวมทั้งแบรนอ่ืนที่จ้างผลิต  

 

 
  



บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จํากัด (มหาชน) 
 
เรียน หัวหน้าฝ่ายบุคคล  
ที่อยู่ 88/9 หมู่ 4 ตําบลนาท่ามเหนือ อําเภอเมือง ตรัง   92190 
ผู้ประสานงาน    
เวปไซต์ http://www.ftiprovince.or.th/province/ftimember_info.aspx?id=2759 
ลักษณะงาน  

1) ฝ่ายผลิต 
2) ฝ่ายควบคุมคณุภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 

 
  



เรียน หัวหน้าสํานักงานองค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ภาคใต้  
บริษัท องค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ภาคใต้  
ที่อยู่ 174 หมู่ 9 ตําบลหนองตาแต้ม  อําเภอปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77120 
ผู้ประสานงาน คุณเหมือนดาว  จรูญแสง 
เบอร์ติดต่อ 082-347-7959 
เวปไซต์ http://www.dpo.go.th/?page_id=990 
ลักษณะงาน 1) แผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคใต้ ศึกษาการเลี้ยงโคนม 2) แผนกวิศวกรรมโรงงาน 

ศึกษาระบบทําความเย็น ระบบอากาศอัด ระบบบําบัดนํ้าเสีย 3) แผนกควบคุมคุณภาพ 
ศึกษาด้านการตรวจสอบคุณภาพนํ้านมดิบ 4) แผนการวางแผนการผลิต ศึกษาระบบ
การจัดการนํ้านมดิบ การวางแผนการผลิต งานรับนํ้านมดิบ  5) แผนกผลิตผลิตภัณฑ์นม 
ศึกษากระบวนการผลิตนม ยูเอชที นมพาสเจอร์ไรส ์

 



เรียน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
บริษัท บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู่ 200 หมู่ 1 ตําบลคลองปูน อําเภอแกลง ระยอง 21170 
ผู้ประสานงาน คุณปนิตา  วิพาหา   
เบอร์ติดต่อ 038-889-313  (เจ้าหน้าที่ทรพัยากรบุคคล)   ต่อ181 
เวปไซต์ http://webdb.dmsc.moph.go.th 
ลักษณะงาน โรงงานแปรรูปอาหารสําเร็จรูป ประเภทอาหารแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์หลัก คือ บะหมี่เก้ียว

กุ้ง ส่งขายทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 



เรียน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 
บริษัท บริษัท อินโนเฟรช จํากัด 
ที่อยู่ 48 หมู่ 2 ถนนสุวรรณศร ตําบลป่าบะ อําเภอบ้านนา นครนายก 26110 
ผู้ประสานงาน คุณจิรพร  ชุ่มช่ืน  
เบอร์ติดต่อ 037-382-111 9  ต่อ24  
เวปไซต์ http://www.thaitambon.com/shop/ 
ลักษณะงาน 1) ศึกษากระบวนการสอบย้อนกลับสินค้า  
  2) การจดทําเอกสารระบบคุณภาพ 
  3) ส่วนงาน Stock Pack Material ให้รับผดิชอบการหาค่า Min Stock   
  4) ส่วนงานรับฝากแช่เย็น สามารถเขียนคู่มอืการปฏิบัติงาน 
 

 



สหกรณ์โคนมวังน้ําเย็น จํากัด 
 
เรียน ฝ่ายบริหารทรพัยากรมนุษย์  
ที่อยู่ 669 หมู่ 1 ถนนจันทบุรี-สระแก้ว ตําบลท่าใหม่ อําเภอวังนํ้าเย็น สระแก้ว 27250 
ผู้ประสานงาน    
เบอร์ติดต่อ 037-251-862-3 
เวปไซต์ http://www.wangnamyendairy.com/ 
ลักษณะงาน 1) โรงงานผลิตนม UHT และพาสเจอร์ไรซ์  
  2) โรงงานนมผง ซึ่งได้นํ้านมดิบจากสหกรร์ที่ทําฟาร์มโคนม   
  3) แปรรูปนํ้านมดิบ  
  4) ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน  
  5) รับจ้างผลิตนมจาก Dumex และ Q-Life และตราโคนมวังนํ้าเย็น 
 

 



บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเชฟช้อย จํากัด 
 
เรียน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
ที่อยู่ 99/9 หมู่ 5 ถนนบางกรวย-จงถนอม ตําบลมหาสวัสด์ิ อําเภอบางกรวย นนทบุร ี11130 
ผู้ประสานงาน คุณสุภัด ธีระบุตร  
เบอร์ติดต่อ 02-422-5406  
เวปไซต์ http://www.chefschoicefoods.com/ 
ลักษณะงาน 1) ให้ศึกษาเรียนรู้การทํางานในส่วนฝ่ายผลิตและฝ่ายควบคุมคุณภาพ ตลอด

กระบวนการผลิต  ต้ังแต่วัตถุดิบ จนถึงผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป โดยครอบคลุมทั่วไลน์ผลิต
กะทิ  และไลน์ผลิตผัก-ผลไม้ ตลอดจนห้อง Lab QC ในการตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์  
2) นอกจากน้ี ได้มอบหมาย Project ให้นักศึกษารวบรวมข้อมูล ปัญหาและเสนอแนะ
แนวทางในหัวข้อ การลดปัญหาสินค้าบุญหล่น ที่คัดออกเป็นของเสีย ที่แผนกเก็บ
กระป๋อง 
3) มอบหมายให้ดูปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนต่างๆ เพ่ือให้ฝึกการช่างสังเกต รวมถึงให้
เรียนรู้ในไลน์กะทิ  
4) ผักผลไม้เพ่ือให้เห็นสภาพการทํางานจริงของโรงงาน โดยเวียนฝึกงานแต่ละแผนก 

 

 
  



บริษัท บริษัท สีฟ้าฟูด้ จํากัด 
 

เรียน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
ที่อยู่ 888/119 หมู1่9 ซอยย่ิงเจริญ  ถนนบางพลี-ตําหร ุบางพลีใหญ่ เขตบาง

พลี สมุทรปราการ    
ผู้ประสานงาน คุณจันทรัตน์  บุญชม  
เบอร์ติดต่อ 02-174-7231-2  
เวปไซต์ http://srifabakery.co.th/ 
ลักษณะงาน ฝ่ายควบคุมคณุภาพสินค้า 
 

 



บริษัท บริบัท ซีพเีอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

เรียน คุณศุภชัย  อังศุภากร      รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 
ที่อยู่ เลขที่ 1 อาคารซีพีทาวเวอร์ 2 ช้ัน 31 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 
ผู้ประสานงาน คุณภัทรดา  ปลอดมีชัย  
เบอร์ติดต่อ 02-919-5947#130 089-788-4429 
เวปไซต์ http://www.cpfworldwide.com/th/ 
ลักษณะงานทีฝ่ึก  เป็นโรงงานแปรรูปเน้ือไก่ 
 



บริษัท บริษัท PRIMAHAM (THAILAND) CO. LTD 
 

เรียน คุณสุภารัตน์  แก้วไทรเลิศ  
ที่อยู่ เขตอุตสาหกรรม 304 ปาร์ค 7 เลขท  ี่392 หมู่ 7 ตําบลท่าตูม อําเภอศรีมหาโพธ์ิ ปราจีนบุรี 

25140 
ผู้ประสานงาน คุณสุภารัตน์  แก้วไทรเลิศ 
เบอร์ติดต่อ 037-481-041-5 ต่อ 303,304 
เวปไซต์ https://smelink.net/company/primaham-thailand-co-ltd.html 
ลักษณะงานทีฝ่ึก ฝ่ายประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ ฝ่ายผลิต 

 



บริษัท บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จํากัด (มหาชน) 
 

เรียนฝ่ายบุคคล  
ที่อยู่ 135/2 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 331 ตําบลคลองกิ้ว อําเภอบ้านบึง ชลบุรี 20280 
ผู้ประสานงาน  
เบอร์ติดต่อ   
เวปไซต์ http://www.ktfood.co.th/ 
ลักษณะงานทีฝ่ึก  



บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
 

เรียน คุณวิจิตวงศ์  ชนะรัตน์  
ที่อยู่ 97 ซอยเย็นจติร  ถนนจันทร์  เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
ผู้ประสานงาน คุณสํารวล  ชุ่มเมืองฝัก   
เบอร์ติดต่อ 02-675-5864  
เวปไซต์  
ลักษณะงานทีฝ่ึก 1. ปฏิบัติงานในฝ่ายประกันคุณภาพ หน่วย QC  
 2 .ตรวจสอบกระบวนการผลิต  

3 เก็บตัวอย่างนําส่งห้องวิเคราะห์ตัวอย่าง  Project : รวบรวมของเสียที่เกิดขึ้น
จากกระบวนการบรรจุ และรว่มหาแนวทางแก้ไขปัญหา และติดตามผลหลักการ
แก้ไข  
4. เปรียบเทียบปริมาณเช้ือจุลินทรีย์ก่อนปละหลังพา 

 
  



บริษัท เบทาโกร ภาคเหนืออุตสาหกรรม จํากัด (ลําพนู) 
 

เรียน ผู้จัดการโรงงาน  
ที่อยู่ 100/1 หมู่ 4 ตําบล บ้านกลาง อําเภอเมือง ลําพูน  51000 
ผู้ประสานงาน เบอร์ติดต่อ   
เวปไซต์ http://www.betagro.com/student_th.php 
ลักษณะงานทีฝ่ึก หน่วยงานที่นักศึกษาฝึก : ส่วนงานขนส่ง ลักษณะที่ฝึก : สํารวจข้อมูลกลุ่มลูกค้า 

ประเภทสินค้าที่จัดส่ง ขั้นตอนการโหลดสินค้า การจัดส่งสนิค้า การขนสง่สินค้า 
ข้อกําหนดในการส่งสินค้าที่ถกูต้อง เส้นทางการจัดส่งสินค้า การคิดคํานวณ
ต้นทุนค้าขนสง่ ปัญหาในการับส่งสินค้า 

 



บริษัท เสริมสขุ จํากัด (มหาชน) 
 

เรียน หัวหน้าฝ่ายบุคคล  
ที่อยู่ เลขที่ 63 หมู่ 3 ถนนนนทบุรี-ปทุมธานี ตําบลบางขะแยง อําเภอเมือง ปทุมธานี 12000 
ผู้ประสานงาน คุณชญาภา  การะเกษ  
เบอร์ติดต่อ 02-975-8501-10 ต่อ 136 
เวปไซต์ http://www.sermsukplc.com/th 
ลักษณะงานทีฝ่ึก บริษัทประกอบการเกี่ยวกับเครื่องด่ืม 
 



บริษัท อาร์ทีอะกิเทค จํากัด 
 
เรียน ดร.ปุญญพัฒน์  จํารัสผลเลศิ  
ที่อยู่ 45 หมู1่1 ตําบลห้วยขวาง อําเภอกําแพงแสน  นครปฐม -  
ผู้ประสานงาน คุณจิตรา  หุ่นประเสริฐ  
เบอร์ติดต่อ 034--204886 ต่อ 201  
เวปไซต์ http://www.rtagriteq.com/product.php 
ลักษณะงานทีฝ่ึก ตรวจสอบวัตถุดิบก่อนรับข้าโรงงาน  ตรวจวิเคราะห์ผลความช้ีนและไขมันของ

อาหารสําเร็จรูปและวัตถุดิบ ตรวจสอบขบวนการผลิตอาหารสัตว์ในกระบวนการ
ผลิต เตรียมตัวอย่างอาหารสัตว์และวัตถุดิบเพ่ือนําไปวิเคราะห์ค่าทางเคมี 
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 
  



บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จํากัด 
 
เรียน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล   
ที่อยู่ 225/10 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง 

สมุทรปราการ    
ผู้ประสานงาน คุณชญานิศ  สแีก้ว  
เบอร์ติดต่อ 02-313-1470-3 ต่อ117  
เวปไซต์  http://www.bjc.co.th/business 
ลักษณะงาน Process improvement  ทํา Project ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต 
 



บริษัท บริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จํากัด  
เรียน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล  
ที่อยู่ 49/42 หมู ่5 ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรีราชา  ชลบุรี 20230  
ผู้ประสานงาน คุณธัญญาลกัษณ์  อ่อนเอ้ย  
เบอร์ติดต่อ 038-401-492  
เวปไซต์  http://www.irplus.in.th/listed/XO/history.asp 
ลักษณะงาน - 

 
  



บริษัท แกรนด์เอเซียอุตสาหกรรมอาหาร จํากัด 
 
เรียน ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน  
ที่อยู่ 9/9 หมู่ 4 คลองชลประทาน ตําบลสวนกลว้ย อําเภอบ้านโป่ง ราชบุรี 70110  
ผู้ประสานงาน คุณรักพงศ์  ต้ังศิริมงคล  
เบอร์ติดต่อ 083-800-4553  
เวปไซต์  http://www.grandasiafoods.com/ 
ลักษณะงาน ปฏิบัติงานในส่วนของฝ่ายควบคุมคุณภาพ ในส่วน Line ผลิตและคลังสินค้า รวมท้ังการ

จัดเก็บเอกสารระบบคุณภาพ 
 

 



บริษัท แม่กลองฟู้ดส์ จํากัด 
 
เรียน คุณกานดา  รังสิยานันต์  ผู้จัดการผลิต  
ที่อยู่ 208/1 หมู ่1 ถนนวิธานวิธี ตําบลบางจะเกร็ง อําเภอเมือง สมุทรสงคราม 75000 
ผู้ประสานงาน คุณอํานาจ  เห็นแก้ว  
เบอร์ติดต่อ 034-723-491-3  
เวปไซต์  http://www.ftiprovince.or.th/province/ftimember_info.aspx?id=3667 
ลักษณะงาน ผลิตสินค้าประเภทอาหารแช่เยือกแข็งเป็นหลัก ส่งออกสู่กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป 

ญี่ปุ่น เกาหล ีซึ่งการดําเนินการทั้งหมดจะอยู่ภายใต้นโยบายของบริษัทที่ยึดมั่นในเรื่อง
คุณภาพ สุขลกัษณะความปลอดภัยรวมทั้งความพึอพอใจของลูกค้าเป็นสําคัญ 

 

 
  



บริษัท ไฮคิว ผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด 
 
เรียน คุณชลิต  เศวตกิตติรัตน์  
ที่อยู่ 8/1 หมู ่11 ตําบลคลองเปรง อําเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000  
ผู้ประสานงาน คุณรักษดา  บุญเผือก  
เบอร์ติดต่อ 038-599-530-3  
เวปไซต์  http://www.hiqfood.com/thai/product.asp 
ลักษณะงาน  
 

 
  



บริษัท ซีแอนด์ดับบลิว อินเตอร์ฟูดส์ จํากัด 
 
เรียน ผู้จัดการส่วนบุคคลธุรการ  
ที่อยู่ 101 หมู่1 ตําบลพยอม อําเภอวังน้อย อยุธยา 13170  
ผู้ประสานงาน คุณนงคราญ  วงสวาท  
เบอร์ติดต่อ 035-287-455-60 (36)  
เวปไซต์  http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3992 
ลักษณะงาน ผลิตขนมปัง 
 

 
  



องค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย 
 
เรียน หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  
ที่อยู่ 160/1 หมู ่ตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก  สระบุรี 18180  
ผู้ประสานงาน ฝ่ายบริหารทรพัยากรมนุษย์  
เบอร์ติดต่อ 036-342-015  
เวปไซต์  http://www.dpo.go.th/?lang=th 
ลักษณะงาน วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมคุณภาพนํ้านมดิบ 
 

 


