
ที่ ชือ่หน่วยงาน ทีอ่ยูห่น่วยงาน รหสันักศึกษา อ.นิเทศก์ ชือ่ผู้เซ็นต์รับนักศึกษา ต าแหน่ง
1 บริษทั เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) สาขามา

บุญครอง
อาคาร เอม็ บี เค ชั้น 7 444 ถ.พญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุม
วนั กรุงเทพ 10330

1. นางสาวมัลลิกา  ขาวบริสุทธิ์ 57528301007 อาจารย์อภญิญา วเิศษสิงห์ คุณประวติร์  ลาภปัญญา ผู้จดัการโรงภาพยนตร์

2 บริษทั  ลัคกี ้ฟาซิลิต้ี เซอร์วสิ จ ากดั 48/76 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี 
11000

1. นางสาวอรณี ทองสมนึก 57528301008 อาจารย์นาถวณีา สินธชุัยภาคเสรี คุณศรัณยา  ใยมณี กรรมการผู้จดัการ

3 กองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า อาคารวชิราลงกรณ์ ชั้น 2 315 ถ.ราชวถิี แขวงพญาไท เขตราช
เทว ีกทม. 10400 02-7633683

1. นางสาวกนกอร  ค านวนดี 57528301031 อาจารย์นาถวณีา สินธชุัยภาคเสรี ผอ.สมภพ รองผู้อ านวยการกองออร์โธปิดิกส์

4 บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) สาขา
โครงการเทนเฟซ

81 ถ.วทิยุ ซ.ร่วมฤดี แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กทม. 10330 
02-6954242

1. นางสาวนภวรรณ ใจมัน่ 57528301023 อาจารย์นาถวณีา สินธชุัยภาคเสรี คุณธนินท์รัฐ  พชิญะเดชอนันต์ ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

5 บริษทั ตรวจสอบและทีป่รึกษา เอส แอล เค จ ากดั หมูบ่้านทาวน์ อเวนิว โคโคส 134/33 ถ.พระราม 2 1. นายสราวฒิุ  ศรีหาวงษ์ 57528301041 อาจารย์นาถวณีา สินธชุัยภาคเสรี คุณสุรเดช  เล็กแจง้ กรรมการ
 ซ.50 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กทม. 2. นายเอกวทิย์  กร่ิงอทุา 57528301042
10150 02-1173913 3. นายเทวนาถ  ศรีไพบูลย์ 57528301047

6 บริษทั เคพเีอน็ โปร เอน็จเินียร่ิง จ ากดั 559/17 ต.บางพลีใหญ ่อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
02-3250070 ต่อ 4

1. นางสาวเกศราภรณ์  สืบศรี 57528301058 อาจารย์รุ่งนภา  สันติธรรมา คุณนเรศ  บุญเนตร กรรมการรองผู้จดัการ

7 บริษทั เอน็ วาย ซี แมนเนจเมนท์ จ ากดั ส านักงานเซ็นทรัลปิน่เกล้า ทาวเวอร์ บี ชั้น 15 ถ.บรมราชชนนี
 แขวงอรุณอมัรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 
02-8845999

1. นางสาวปรีดาภรณ์  แสนใจยา 57528301059 อาจารย์รุ่งนภา  สันติธรรมา คุณอลัญ  จลุภารพมิล ผู้จดัการฝ่ายบัญชี

8 หอผู้ป่วยกมุารเวช 7 โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า 315 อาคารพชัรกติิยาภา ชั้น 7 ถ.ราชวถิี แขวงทุง่พญาไท เขต
ราชเทว ีกทม. 10400 02-7634139

1. นางสาวจติติพร  สุทธดีิ 57528301001 อาจารย์ ดร.หดุา วงษย์ิ้ม คุณน้ าทิพย์ หวัหน้าหอผู้ป่วย

9 บริษทั ออพติโม พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 8 ถ.กรุงเทพกรีฑา  ซ.19 แขวงสะพานสูง 1. นางสาวรัศมี  ดีชุ่ม 57528301048 ผศ.ลัดดา หรัิญยวา คุณช่อทิพย์  พลล้ า ผู้จดัการ
เขตสะพานสูง กทม. 10250 02-3682833 2. นางสาวสุปราณี  ศรีเตชะ 57528301050

10 บริษทั โรยัล คานิน (ประเทศไทย) จ ากดั 209/1 ถ.สุขุมวทิ 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กทม. 
10110 02-6640950

1. นางสาวจนัทราทิพย์  ง้าวทอง 57528301026 อาจารย์ ดร.หดุา วงษย์ิ้ม คุณณิชา  อรุณโชติ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

11 บริษทั ดาต้าโปร บิวสิเนส จ ากดั 253 ถ.สุขุมวทิ 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กทม. 
10110 02-2619811-3

1. นางสาวอรวรรยา  เปล่ียนวงศ์ 57527301061 ผศ.นวพร ทองนุช คุณวราภรณ์  หงษท์อง หวัหน้าแผนกฝ่ายบุคคล

12 บริษทั อนิคาเนท จ ากดั 399 ชั้น 16 ถ.สุขุมวทิ แขวงคลองเตยเหนือ 1. นางสาวกนัต์พฒัน์  ออ่งเอีย่ม 57528301003 อาจารย์ ดร.หดุา วงษย์ิ้ม คุณนฤมล  เฟือ่งฟู ผู้จดัการ
เขตวฒันา กทม. 10110 094-4961627 2. นางสาวทิพย์สุดา  ไชยชาติ 57528301064

13 กองร้อยวทิยุและศูนย์ข่าว 206 ถ.พหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 
02-2975098

1. สิบเอกธนากร  สุตะภกัด์ิ 57528301030 อาจารย์รุ่งลักษมี รอดข า คุณพฒิุพงษ ์ ปรีดาเนตร ปฎบิัติหน้าทีจ่า่กองร้อยฯ

14 บริษทั แคปปิตอล แอด็วานซ จ ากดั 50/8-9 ถ.พระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวนั กทม. 10330
 02-6124445

1. นางสาวธนาพร  ไชยวงศ์ 57528301018 อาจารย์ ดร.หดุา วงษย์ิ้ม คุณพรทิพย์  ชินบุตร ผู้จดัการฝ่ายบัญชี

15 บริษทั ซิต้ีมอลล์ กรุ๊ป จ ากดั 622 ชั้น5A ถ.สุขุมวทิ แขวงคลองตัน 1. นางสาวเจนจริา  จนัทราภรณ์ 57528301013 ผศ.ลัดดา หรัิญยวา คุณวลิาวลัย์  บุณยเพญ็ ผจก.ฝ่ายอาวโุสบัญชี
เขตคลองเตย กทม. 10110 02-2691000 ต่อ 1601 2. นางสาวเพชรรัตน์  ตระกลูกรประทีป 57528301063

3. นางสาวดวงกมล เอีย่มเทียน 57528301029 คุณศักด์ิดา  บุญมี ผจก.แผนกบัญชีรายจา่ย
16 บริษทั ทวผีลผลิตภณัฑ์ จ ากดั 101 ถ.ชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตล่ิงชัน กทม. 10170 

02-8813522
1. นางสาวศรีวลา  คันธบรรจง 57528301012 ผศ.นวพร ทองนุช คุณจริาภรณ์  ผลชนะศักด์ิ กรรมการผู้จดัการ

17 บริษทั ต้ังธนสิน จ ากดั 36 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.ประชาธปิัตย์ อ.ธญับุรี 1. นางสาวธญัญารัตน์  แสงใสแกว้ 57528301067 ผศ.ลัดดา หรัิญยวา คุณพชิญสิ์นี  มีสุขขี ผู้จดัการฝ่ายบัญชี
 จ.ปทุมธานี 12130 02-9581355 ต่อ 233 2. นางสาวน้ าค้าง 57528301043

ชือ่นักศึกษา

รายชือ่สถานทีฝึ่กประสบการณ์วิชาชีพการบญัชี กลุม่สาขาวิชาบริหารธรุกิจ ภาคพิเศษ
ประจ าภาคเรียนที ่2  ปกีารศึกษา 2560

 สาขาวิชาการบญัชี



ที่ ชือ่หน่วยงาน ทีอ่ยูห่น่วยงาน รหสันักศึกษา อ.นิเทศก์ ชือ่ผู้เซ็นต์รับนักศึกษา ต าแหน่งชือ่นักศึกษา

รายชือ่สถานทีฝึ่กประสบการณ์วิชาชีพการบญัชี กลุม่สาขาวิชาบริหารธรุกิจ ภาคพิเศษ
ประจ าภาคเรียนที ่2  ปกีารศึกษา 2560

 สาขาวิชาการบญัชี

18 บริษทั คิวแพค็ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั 45/54 ต.ชัยมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 034-881221 1. นางสาวภณิดา  จนัทร์เรือง 57528301010 อาจารย์รุ่งนภา  สันติธรรมา กรรมการผู้จดัการ

19 โรงพยาบาลตากสิน 543 ถ.สมเด็จเจา้พระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กทม. 
10600 02-4370123 ต่อ 1226, 1252

1. นางสาวสมัชญา  เงางาม 57528301052 อาจารย์รุ่งลักษมี รอดข า คุณปรีชา  เจษฎาชัย หวัหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

20 บริษทั เมนเฟรท โลจสิติกส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั 193/64 ถ.รัชดาภเิษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 
10110 02-2640390-5 ต่อ 108

1. นางสาวจดิาภา  แซ่ยับ 57528301037 อาจารย์อภญิญา วเิศษสิงห์ คุณศุภางค์  สมบูรณ์กศุลศีล CS&OP Manager

21 บริษทั เพชรการบัญชี จ ากดั 101/80 ถ.รัตนาธเิบศน์ ซ.5 หมูบ่้านมณียา แขวงไทรม้า อ.
เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 02-9220628

1. นางสาวปนัดดา  วงค์วริาช 57528301004 ผศ.นวพร ทองนุช คุณเพชรรัตน์  อวยพรส่ง กรรมการ

22 กรมการเงินทหารบก ถ.ราชด าเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 
10200 02-2978298

1. นางสาวกาญจนาพร  รุ่งโรจน์ 57528301054 อาจารย์อภญิญา วเิศษสิงห์ คุณประภากร  ศรีชู หวัหน้าแผนกรับ-จา่ย

23 กองวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน์ ถ.วงัเดิม แขวงวดัอรุณ เขตบางกอกใหญ ่กทม. 10600 
02-4757674

1. นายปฏพิล  ชาญณรงค์ 57528301045 อาจารย์รุ่งลักษมี รอดข า คุณทวศัีกด์ิ  ขุนศรี ประจ าแผนกแผนและโครงการ

24 บริษทั ธลีุฟา้ จ ากดั 18/9 ม.1 ถ.พทุธมณฑลสาย 3 แขวงทววีฒันา เขตทววีฒันา 
กทม. 10150 02-4315240-1

1. นางสาวพชัรา  แสงแกว้ 57528301021 อาจารย์รุ่งลักษมี รอดข า คุณแน่แท้  ตันติวฒันไพศาล ผู้จดัการ

25 สหกรณ์กองพลที ่๑ รักษาพระองค์ จ ากดั ถ.ศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 02-2824186 1. นายปัญญากร  เอือ้ธาดา 57528301020 ผศ.ลัดดา หรัิญยวา ประธานกรรมการ

26 บริษทั กรุงไทยแอกซ่า ประกนัชีวติ จ ากดั 20-27 ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กทม. 
10310 02-0569109

1. นางสาวนภาว ี วภิาวสุ 57528301065 ผศ.นวพร ทองนุช คุณสุกญัญา  แกว้กบัเพชร ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายบัญชี

27 บริษทั ย ามี ่เรสเตอร์รองส์ กรุ๊ป จ ากดั 42/1 ถ.เพลินจติ ซ.ต้นสน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กทม. 
10330 02-2541061

1. นางสาววลัลี  หนุนทรัพย์เงินดี 57528301019 อาจารย์นาถวณีา สินธชุัยภาคเสรี คุณนิศากร  วรวรรณ ณ อยุธยา

28 บริษทั เอส.จ.ีดี. อนิเตอร์เทรดด้ิง จ ากดั 54/5-6 ถ.เจริญกรุง ซ.หน้าวงั แขวงวงับูรพาภริมย์ 1. นางสาววริารัตน์  สุวรรณเขต 57528301057 อาจารย์อภญิญา วเิศษสิงห์ คุณวาสนา  ศรีสงวนกสุล รองกรรมการผู้จดัการ
เขตพระนคร กทม. 10200 02-2220559 2. นางสาวกนกอร  เวฬุวนารักษ์ 57528301060

29 กรมการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กอง
วทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน์

แขวงวดัอรุณ เขตบางกอกใหญ ่กทม. 10600 02-4757674 1. นางสาวปัทมา  นิรามยกลุ 57528301034 อาจารย์รุ่งนภา  สันติธรรมา คุณมนต์สิทธิ์  สอนใจดี ประจ าแผนกวทิยุกระจายเสียงฯ


