
ที่ ชือ่หน่วยงาน ทีอ่ยูห่น่วยงาน รหสันักศึกษา อ.นิเทศก์ ผู้เซ็นต์เอกสาร ต าแหน่ง
1 บริษทั บุญรอดบริวเวอร่ี จ ากดั 999 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300 

02-2424260
1. นางสาวสุภชัชา  ผาสุข 57828301062 อาจารย์อภญิญา วเิศษสิงห์ คุณพชัรี  สุขมา ผู้จดัการศูนย์สรรหาและวา่จา้ง กลุ่มงาน

ทรัพยากรบุคคล
2 บริษทั สามเสนบริวเวอร่ี จ ากดั 999 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี 1. นายรัฐศาสตร์  นาเวยีง 57828301057 ผศ.ลัดดา หรัิญยวา คุณศิริชัย  เชี่ยวชาญ ผู้จดัการแผนกบุคคล-ธรุการ

เขตดุสิต กทม. 10300 02-2424260 2. นายภาวศิ  พว่งทองค า 57828301035
3 ส านักงานบริหารหนีส้าธารณะ ถ.พระรามที6่ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 1. นางสาวกมลพร  เจริญทรัพย์ 57828301029 อาจารย์รุ่งลักษมี รอดข า คุณสิริภา  สัตยานนท์ เลขานุการกรม

กทม. 10400 02-2658050 2. นายวรีภทัร เหล่าเขตกจิ 57828301036
4 สถานีวทิยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๗ 210 ถ.พหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 

02-4165233
1. นางสาววริิยาภาณ์ วงษห์รรษา 57828301004 อาจารย์นาถวณีา สินธชุัยภาคเสรี พลตรีบุญญฤทธิ์  วสิมล รองผู้อ านวยการใหญส่ายงายบริหารองค์กร

5 กองการเงินและบัญชี กรมชลประทาน สามเสน อาคารชลประทาน สามเสน ชั้น1 ถ.สามเสน แขวงนครไชยศรี 
เขตดุสิต กทม. 02-2436954

1. นางสาวธดิารัตน์  ศรีไชย 57828301034 ผศ.นวพร ทองนุช คุณทิพาภรณ์  วชิราภากร ผู้อ านวยการกองการเงินและบัญชี

6 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาราษฎร์ยินดี อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาราษฎร์ยินดี 59 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.
หาดใหญ ่อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 90110 074-230481 ต่อ 2

1. นางสาวสุชาวดี  ขุมทอง 57828301066 อาจารย์รุ่งลักษมี  รอดข า คุณกญัญภา  เทพกลุานนท์

7 บริษทั น้ ามันพชืไทย จ ากดั (มหาชน) 149 ถ.รัชดาภเิษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี 
กทม. 10600 02-4779020

1. นางสาวณิชกานท์  บานบู่ 57828301016 อาจารย์นาถวณีา สินธชุัยภาคเสรี คุณสุนันทา  ไตรเทพาภรัิกษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานการเงินและบัญชี

8 โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า อาคารเฉลิมพระเกยีรติ ชั้น 11 315 ถราชวถิี 1. สิบเอกชาญชัย  ประเสริฐสังข์ 57828301047 อาจารย์ ดร.หดุา วงษย์ิ้ม พนัโทสมยศ  แสนสุข ฝกง.รพ.รร.6
เขตราชเทว ีกทม. 10400 02-3547778 2. นายสราวธุ  กจิยโภค 57828301013

9 ส านักงานปลัดบัญชีกองทัพบก 78 ถ.ราชด าเนิน นอก แขวงวดัโสมนัส เขตป้องปราบศัตรูพา่ย 
กทม. 10100 02-2978514

1. สิบเอกสันติ  สายสืบ 57828301049 อาจารย์รุ่งนภา  สันติธรรมา พนัโททนงศักด์ิ  ดิษฐ์ข า หน.นกง.สปช.ทบ.

10 ศูนย์การเคล่ือนย้ายกองทัพบก กรมการขนส่งทหารทางบก 2 ถ.ประติพทัธ ์แขวงถนนนครไชย
ศรี เขตดุสิต กทม. 10300 02-2410417

1. สิบเอกธรีภทัร  ซ่ือเล่ือม 57828301050 ผศ.นวพร ทองนุช คุณชัชชัย  ชื่นจติต์ นายทหารธรุการศูนย์การเคล่ือนย้ายกองทัพบก

11 ธนาคารออมสิน สาขาศรีย่าน 785,787 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 
10300 02-2430295

1. นางสาวสาวกิา  ชวดรัมย์ 57828301012 อาจารย์ ดร.หดุา วงษย์ิ้ม คุณอญัชลี  ลิขิตวรวรรณ ผู้จดัการสาขาศรีย่าน

12 กองยุทธศึกษาทหารบก 41 ถ.เทอดด าริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300 
081-8448177

1. นางสาวณฐมนพร  เขียวน้อย 58828301046 อาจารย์อภญิญา วเิศษสิงห์ คุณปิยะ  จอมสุข หวัหน้ากองการเงิน

13 การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจงัหวดัราชบุรี 86 หมู8่ ถ.เพชรเกษม ต.เจดีย์หกั อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 
032-325442

1. นายพงศ์พนัธุ์  ออ้มวงศ์ 57828301030 อาจารย์รุ่งลักษมี  รอดข า คุณธวชัชัย  ประสิทธิ์โชค ผู้จดัการ

14 การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา อาคาร1 ชั้น2 เลขที่60 ถ.โรจนะ แขวงไผ่ลิง อ.
พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 035-253616

1. นางสาวอโรชา  ธวุสถิตย์ 57828301028 อาจารย์รุ่งลักษมี  รอดข า คุณกมัพล  ด าเนินศิลป์ ผู้จดัการ

15 ธนาคารออมสิน สาขาบางพลัด 3 ถ.จรัญสนิทวงค์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด 1. นางสาวจนัทิรา  ศิริสมุทร 57828301018 อาจารย์อภญิญา วเิศษสิงห์ คุณอรอมุา  เพิม่พงศาเจริญ ผู้ช่วยผู้จดัการธนาคารออมสิน สาขาบางพลัด
กทม. 10700 02-4356353 2. นางสาวอโณทัย  เชื้อชาติ 57828301070

16 การรถไฟแหง่ประเทศไทย 1 ถ.รองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวนั กทม. 10330 
02-2204563

1. นางสาวณัฐวดี  โชติสิงห์ 57828301075 ผศ.นวพร ทองนุช คุณอกุฤษฏ ์ กรกนก วศิวกรก ากบัการกองอาณัติสัญญาณ

17 บริษทั ยูอนิโฟ จ ากดั 21 ถ.รามค าแหง ซ.รามค าแหง21 แขวงพลับพลา เขตวงั
ทองหลาง กทม. 10310 02-7185100

1. นางสาวดารัตน์  เหลือพดั 57828301002 อาจารย์รุ่งนภา  สันติธรรมา คุณหทัยชนก  กจิโชติสกลุ ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายปฏบิัติการ

ชือ่นักศึกษา

รายชือ่สถานทีฝึ่กประสบการณ์วิชาชีพการบญัชี กลุม่สาขาวิชาบริหารธรุกิจ ภาคสมทบ
ประจ าภาคเรียนที ่2  ปกีารศึกษา 2560

 สาขาวิชาการบญัชี



ที่ ชือ่หน่วยงาน ทีอ่ยูห่น่วยงาน รหสันักศึกษา อ.นิเทศก์ ผู้เซ็นต์เอกสาร ต าแหน่งชือ่นักศึกษา

รายชือ่สถานทีฝึ่กประสบการณ์วิชาชีพการบญัชี กลุม่สาขาวิชาบริหารธรุกิจ ภาคสมทบ
ประจ าภาคเรียนที ่2  ปกีารศึกษา 2560

 สาขาวิชาการบญัชี

18 บริษทั สหฟาร์ม จ ากดั 128 ถ.นวมินทร์ แขวงรามอนิทรา เขตคันนายาว 1. นางสาวอญัชลี  ทัฬหภริู 57828301001 ผศ.ลัดดา หรัิญยวา คุณอรรัตน์  กอวฒันา รองกรรมการผู้จดัการสายบัญชี
กทม. 10230  02-5699758 2. นางสาวสุจริา  สุนทโรทัย 57828301011

3. นางสาวเบญจมาศ  กองโพธิ์ 57828301020
19 บริษทั ดัชมิลล์ จ ากดั 222 ถ.สิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม. 10700 

084-7516610
1. นายภาณุพงศ์  พฒันทองดี 57828301071 อาจารย์รุ่งนภา  สันติธรรมา คุณชลากร  เผ่านิม่มงคล ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

20 บริษทั เอสเอม็แอล คอนซัล แอนด์ แอคเคาท์ เซอร์วสิ จ ากดั6/19-20 ถ.ดินแดง ซ.แสงอทุัยทิพย์ แขวงดินแดง 1. นายสถิตคุณ  มูลบรรจบ 57828301009 ผศ.ลัดดา หรัิญยวา คุณภสัรา  แกว้มาตย์ ผู้จดัการฝ่ายบัญชี
เขตดินแดง กทม. 10400 02-248-3089 2. นางสาวเพชรหทัย  จนัทร์สุข 57828301026

21 บริษทั สเปซเมด จ ากดั 184 ถ.ราชวถิี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม. 10700  
02-8835085

1. นางสาวมนฤดี  ดวงแกว้ 57828301021 อาจารย์ ดร.หดุา วงษย์ิ้ม คุณหฤทัย  ภูเ่ยี่ยม ผู้จดัการฝ่ายบัญชี

22 โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก 41/10 ถ.เทอดด าริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 
10300  02-2414052

1. สิบเอกพงศ์ธร  พลิารัตน์ 57828301069 อาจารย์รุ่งนภา  สันติธรรมา คุณจริชาติ  อุน่จติ รอง ผบ.รร.กง.กง.ทบ.

23 การท่าเรือแหง่ประเทศไทย 444 ถ.ท่าเรือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 
02-2695707

1. นางสาววนิดา  สุดสระน้อย 57828301010 ผศ.ลัดดา หรัิญยวา คุณสุวชิชัย  บุญวทิย์ชัยกลุ อกตจ.

24 บริษทั วศิวภทัร์ จ ากดั 9 ถ.สุขาภบิาล 5 ซ.24 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
 02-1195599 ต่อ 117

1. นางสาวภมุรีย์  บุญรอด 57828301023 อาจารย์รุ่งลักษมี รอดข า คุณพรนิภา  อึง้ฮก เจา้หน้าทีฝ่่ายบริหารทัว่ไป

25 การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค จงัหวดัสุพรรณบุรี 188 ม.1 ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี 1. นางสาวเจนจริา  ชมภนูุช 57828301022 อาจารย์รุ่งลักษมี  รอดข า คุณร่ืนฤดี  ค าวตัร์ รจก.(บ) 
จ.สุพรรณบุรี72000 035-535160 2. นางสาวณัฎฐี  พาขุนทด 57828301027

26 ส านักงานสรรพากรพืน้ทีน่ครปฐม 1 71 ถ.เทศ 1 ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 
034-258816 ต่อ 123

1. นางสาวอมิตรา  พลัดเกตุ 57828301024 อาจารย์นาถวณีา  สินธชุัยภาคเสรี คุณเฉลิมพงศ์  สิทธชิัย นักวชิาการสรรพากรช านาญการพเิศษ

27 การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจงัหวดันครปฐม 242/15 ถ. 25 มกรา ต.พระปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 
034-243053

1. นายภควตั  ออ่นดีกลุ 57828301008 อาจารย์นาถวณีา  สินธชุัยภาคเสรี คุณประจวบ  อยู่คง รองผู้จดัการ

28 การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค 200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุง่สองหอ้ง เขตจตุจกัร กทม. 10900
 02-5905429

1. นางสาวอรนุช  มาวนั 57828301065 ผศ.ลัดดา หรัิญยวา คุณมานะ  ปฐมาขจรพงศ์ รก.พค.

29 บริษทั ไวท์ไลน์แอคทิเวชัน จ ากดั 208 ถ.วทิยุ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กทม. 10330 
02-6514164

1. นายปิยะพร  นิลทัย 57827301044 ผศ.นวพร ทองนุช คุณภทัธชิา  ชัยยันต์ ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

30 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถ.นครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต 1. นางสาวกนกวรรณ  ทวมีาก 57828301039 อาจารย์อภญิญา วเิศษสิงห์ คุณอโรชา  นันทมนตรี ผู้อ านวยการกองการเจา้หน้าที่
กทม. 10300 02-2419000 2. นางสาวติณณา  อนิทร์ประโคน 57828301043

31 ส านักงานบัญชีบ้านทะเล 259/47 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง 1. นางสาววนีัส  อรรคเศรษฐัง 57828301064 อาจารย์นาถวณีา สินธชุัยภาคเสรี คุณเนตรชนก  รัตนะ ผู้จดัการ
 เขตสะพานสูง กทม. 10250 02-735998 2. นางสาวปาริฉัตร  พนัธะกลุ 57828301055

32 บริษทั พทีีที ดิจติอล โซลูชั่น จ ากดั 555/1 ถ.วภิาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กทม. 10900 
02-1402149

1. นายเจตนิพทัธ ์ พทุธเกษร 57828301058 อาจารย์ ดร.หดุา วงษย์ิ้ม คุณอทิธพิล  วฒัเนสก์ Manager

33 บริษทั บัตรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) อาคารไทยซัมมิท ชั้น 3 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขต
หว้ยขวาง กทม. 02-6313081

1. นางสาวประภาทิพย์  อะละมาลา 57828301040 อาจารย์อภญิญา วเิศษสิงห์ คุณอนุพงษ ์ วงศ์ไกร ผู้จดัการอาวโุส


