
ที่ ชือ่หน่วยงาน ทีอ่ยู่หน่วยงาน รหัสนักศึกษา อ.นิเทศก์ ผู้เซ็นต์รบัเอกสาร ต าแหน่ง
1 บริษัท สบายการบญัชี จ ากดั 1/160 หมู่ 2 ซอยหมู่บา้นรัตนธิเบศร์ ต.บางรักพัฒนา อ.บาง

บวัทอง จ.นนทบรีุ 11110 062-7210606
1. นางสาวอาทิติญา  งามสมพงษ์ 57128301017 ผศ.ปราณี ตรีทศกลุ คุณสุภรัชด์  คลายมนต์ ผู้จดัการฝ่ายบคุคลและการเงิน

2 บริษัท น้ ามันพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 149 ถ.รัชดาภเิษก(ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบคุคโล เขตธนบรีุ 
กทม. 10600 02-4779020

1. นางสาวจฑุารัตน์  ศรีวิไล 57128301051 ผศ.ปราณี ตรีทศกลุ คุณสุนันทา  ไตรเทพาภรัิกษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานการเงินและบญัชี

3 บริษัท ทีซีเคดี การบญัชี จ ากดั (A) 15 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 53 แขวงบางบ าหรุ 1. นางสาวจนัทิมา  โสมาพงศ์ 57128301004 อาจารย์นาถวีณา สินธุชัยภาคเสรี คุณพรวิมล  รัตนสมัครการ ผู้ช่วยหวัหน้าฝ่ายบญัชี
เขตบางพลัด กทม. 10700 02-8866529 2. นางสาวกนกพร  กญัญา 57128301132

4 บริษัท ทีซีเคดี การบญัชี จ ากดั (B) 15 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 53 แขวงบางบ าหรุ 1. นายชัชชัย  นาเวียง 57128301010 อาจารย์รุ่งลักษมี รอดข า คุณพรวิมล  รัตนสมัครการ ผู้ช่วยหวัหน้าฝ่ายบญัชี
เขตบางพลัด กทม. 10700 02-8866529 2. นายวีรพัชร์  คงถาวร 57128301091

3. นางสาวปาณิสรา บญุเพ็ชร์ 57127301077
5 บริษัท ส านักงานสามสิบส่ี ออดิต จ ากดั อาคารธนาเพลส ชั้น2 เลขที่48 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 1. นางสาวณัฐพร  สุขะนิล 57128301072 อาจารย์รุ่งลักษมี รอดข า คุณอรรัตน์  พฤทธิรั์ตนมณี ผู้จดัการฝ่ายบคุคล

ซ.จรัญสนิทวงศ์ 34 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม.
 10700 02-4349999

2. นางสาวอารดา  เสือเดช 57128301078

6 สหกรณ์ออมทรัพย์ส่ือสารทหาร จ ากดั อาคารกรมส่ือสารทหาร 183/81 ถ.สรงประภา แขวงสีกนิ เขต
ดอนเมือง กทม. 10210 02-0827290

1. นางสาวเอื้องฟ้า  เพ็งวิชัย 57128301120 ผศ.ลัดดา หรัิญยวา นาวาตรีธัชกจิ  ไทยล่ี ผู้จดัการ

7 บริษัท วินออน ออดิท จ ากดั 467 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพ 
02-415442-9

1. นางสาวกนกวรรณ  พรส่ี 57128301075 อาจารย์อภญิญา วิเศษสิงห์ คุณบวรสิทธิ ์ ศรศิลป์ หวัหน้าส านักงาน

8 บริษัท เบยีร์ กรุงเทพ จ ากดั 1118 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 1. นางสาววิภาดา  ธราพร 57128301009 อาจารย์นาถวีณา สินธุชัยภาคเสรี คุณฉลวย  สารทอง ผู้จดัการฝ่ายบคุคล/การเงิน
เขตดุสิต กทม. 10300 02-2417098 2. นางสาวเสาวลักษณ์  อนิทร์ประเสริฐ 57128301018

3. นางสาววิลาวัลย์  ปลิะออม 57128301044
9 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อาคารส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถ.พระรามที่ 6 1. นางสาววรุณญา  ชาญชิตร 57128301024 อาจารย์นาถวีณา สินธุชัยภาคเสรี คุณสิรินทร์  พันธ์เกษม รองผุ้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

ซ.อารีย์สัมพันธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 2. นางสาวสาวิตรี  มิวันเปีย้ 57128301034
กทม. 10400 02-2718003 3. นางสาวพรพิมล  เงางาม 57128301039

10 บริษัท ช านาญกจิทนายความและการบญัชี จ ากดั 69/71-72 ถ.พญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี 1. นางสาวรัชนีกร  ชุมสวัสด์ิ 57128301098 อาจารย์รุ่งลักษมี รอดข า คุณสิตา  พลังปริา ผู้จดัการ
กทม. 10400 02-6534519 2. นางสาวสิริมากร  โสมนาม 57128301003

11 บริษัท ส านักงานบญัชี พี เอส จ ากดั 10-11 ถ.ลูกหลวง แขวงดุสิต เขตดุสิต 1. นางสาวศิรินทิพย์  ลือนาม 57128301002 อาจารย์อภญิญา วิเศษสิงห์ คุณวาสนา  ตุ่นนวล ผู้จดัการ
กทม. 10300 02-6286448 2. นางสาวเบญจมา  สายวิจติร 57128301057

3. นางสาวกรกมล  ศรีทอง 57128301138
4. นางสาววิลาสินี  อคัรรังสิกลุ 57128301121

12 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ประสงค์ จ านง การบญัชี 144 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ซ.จรัญสนิทวงศ์59 แขวงบางบ าหรุ 1. นางสาวพิชชานันศ์  ศิริทรัพย์ 57128301040 อาจารย์ ดร.หดุา วงษ์ยิ้ม คุณนุชนารถ  เกษมปรุะ หวัหน้างานบญัชี
เขตบางพลัด กทม. 10700 02-8817748 2. นางสาวปวีณ์สุดา  ปญัญาวุธ 57128301043

13 กรมสรรพากรภาค 3 3 ถ.เจา้ฟ้า แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กทม. 10200 
02-1810051

1. นางสาวทอฝัน  วัฒนเวช 57128301133 ผศ.นวพร ทองนุช คุณศศิมา  บญุย์สวัสด์ิ นักวิชาการสรรพากรเชี่ยวชาญ

14 บริษัท ซีเอน็พี ออดิท จ ากดั 57 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 53 แขวงบางบ าหรุ 1. นางสาวอไุรวรรณ  ตะโกเนียม 57128301058 อาจารย์ ดร.หดุา วงษ์ยิ้ม คุณวรรณา  ศิริอบุลวัฒนา หวัหน้าแผนกบญัชี
เขตบางพลัด กทม. 10700 02-8866801 2. นางสาวสหฤทัย  แซ่แต้ 57128301048

15 บริษัท ครีเอเจอร์แลบ เน็ตเวิร์ก โซลูชั่นส์ จ ากดั 357 ถ.จรัญฯ แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700 
02-4332749 ต่อ 103

1. นางสาวสุมิตรา  เขียวมา 57128301046 อาจารย์รุ่งนภา  สันติธรรมา

16 บริษัท ทรัพย์แสนดีการบญัชี จ ากดั 7015 ม.10 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบรีุ 11140 
02-1949639

1. นางสาวพัทธนันท์  กล่ินพิพัฒน์ 57128301127 ผศ.ลัดดา หรัิญยวา คุณดวงเนตร  ทรัพย์แสนดี ผู้จดัการแผนกผลิตงานบริการ

17 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ศรีวรวรรณ 216/18 ถ.ประดิพัทธ์ ซ.16 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.
 10400 02-6186810

1. นางสาวกมลวรรณ  อ าพันทอง 57128301006 อาจารย์อภญิญา วิเศษสิงห์ คุณเกดภา  เทวจนิดาพันธุ์ ที่ปรึกษาบริษัท

18 ส านักงานสรรพากรพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 6 767 อาคารน าสินประกนัภยั ชั้น 7-8 แขวงบางซ่ือ 1. นางสาวเจนจริา  สุขเสริม 57128301073 อาจารย์ ดร.หดุา วงษ์ยิ้ม คุณจารุนันท์  คุโณทัย นักวิชาการสรรพากรช านาญการพิเศษ
เขตบางซ่ือ กทม. 10800 02-9113528 2. นางสาวสิราวรรณ  ชูนิ่ม 57128301134

ชือ่นักศึกษา

รายชือ่สถานทีฝึ่กประสบการณ์วิชาชพีการบัญช ีกลุ่มสาขาวิชาบรหิารธรุกิจ ภาคปกติ
ประจ าภาคเรยีนที ่2  ปีการศึกษา 2560

 สาขาวิชาการบัญชี



ที่ ชือ่หน่วยงาน ทีอ่ยู่หน่วยงาน รหัสนักศึกษา อ.นิเทศก์ ผู้เซ็นต์รบัเอกสาร ต าแหน่งชือ่นักศึกษา

รายชือ่สถานทีฝึ่กประสบการณ์วิชาชพีการบัญช ีกลุ่มสาขาวิชาบรหิารธรุกิจ ภาคปกติ
ประจ าภาคเรยีนที ่2  ปีการศึกษา 2560

 สาขาวิชาการบัญชี

19 ส านักงานสรรพากรพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 26 607 ศูนย์การค้าซีคอน บางแค ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า 1. นายภาวัต  ม่วงสุข 57128301118 อาจารย์อภญิญา วิเศษสิงห์ คุณพรสุดา  งามศิลปกจิ นักวิชาการสรรพากรช านาญการพิเศษ
เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 02-4548618 2. นางสาวปยิะธิดา  วงศ์พานิชย์ 57128301128

20 บริษัท ส านักงานที่ปรึกษาการบญัชีและภาษีอากร จ ากดั 472 ถ.ประชาอทุิศ ซ.79 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ 1. นางสาวสุลิตรา  อยู่สุข 57128301011 อาจารย์อภญิญา วิเศษสิงห์ คุณเนตรนิภา  สีกลาง เลขานุการ/ผู้ดูแลนักศึกษาฝึกงาน
กทม. 10140 02-4260349 2. นางสาวดวงฤทัย ส าราญราษฎร์ 57128301119

21 บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 555 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กทม. 10900 
02-5372000

1. นางสาวพิมพ์กานต์  ส้มแปน้ 57128301081 ผศ.ลัดดา หรัิญยวา คุณสุภทัรา ผู้จดัการส่วนสรรหาและคัดเลือก

22 ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 173 ถ.นครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 
02-7876690

1. นางสาวอมรรัตน์  เพ็ชรด า 57128301022 อาจารย์นาถวีณา สินธุชัยภาคเสรี คุณภวูดล  อทิธิฤกษ์ฤทรี เจา้หน้าที่บคุคล

23 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาตลาดพลู 1073 ถ.เทอดไท แขวงตลาดพลู เขตธนบรีุ กทม. 1. นางสาวกลุสตรี  สกลุวสุพันธุ์ 57128301083 อาจารย์รุ่งนภา  สันติธรรมา คุณปยิะฉัตร  สร้อยสิงห์ รองผู้จดัการธุรกจิการขาย
10600 02-4662464 2. นางสาวดวงฤทัย วัดเกตุ 57128301086

3. นางสาวนุชนารถ  มูลกลาง 57128301115
24 บริษัท มหานคร การบญัชี จ ากดั 48/12-13 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน 1. นายปยิโชค  อน้ประดิษฐ 57128301036 ผศ.นวพร ทองนุช คุณสุกนัยา  ออมทรัพย์ หวัหน้าฝ่ายบริหารและบญัชี

จ.นครปฐม 73220 02-8143561 2. นางสาวชุติรัตน์  สังข์ล าใย 57128301038
25 บริษัท สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั 338 ถ.รัชดาภเิษก ซ.20 แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง 1. นางสาวรัตนาวดี บญุมาเลิศ 57128301023 อาจารย์ ดร.หดุา วงษ์ยิ้ม คุณกรกมล  ตันติฉายากร หุน้ส่วนส านักงาน

กทม. 10310 094-5593894 2. นางสาวสุพรรษา  ขุนศักดา 57128301094
26 บริษัท โมเดอร์น แอคเค้าต้ิง เซอร์วิส จ ากดั 128/173-175 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 

10400 02-2165620
1. นางสาวประภานิช  บญุน้อย 57128301084 ผศ.นวพร ทองนุช คุณยุพิน  นิธิพรศรี กรรมการผู้จดัการ

27 บริษัท เมิร์จ การบญัชีและกฎหมายสากล จ ากดั 129/297 ถ.เฉลิมพระเกยีรติ ร.9 แขวงประเวศ เขตประเวศ 
กทม. 10250 02-7268042

1. นางสาวสุมิตรา  ศิลาทอง 57128301027 อาจารย์ ดร.หดุา วงษ์ยิ้ม คุณสุภาภรณ์  สอนแกว้ กรรมการ

28 บริษัท ส านักงานสอบบญัชี จงจติต์ จ ากดั 37/78 ม.2 ถ.เลือบคลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.
ปทุมธานี 12120 089-9628165

1. นางสาวธิดาลักษณ์  ทรัพย์มามูล 57128301125 อาจารย์รุ่งนภา  สันติธรรมา คุณชฎาภรณ์  พรมถาวร ผู้ช่วยผู้สอบบญัชี

29 บริษัท ส านักงานสอบบญัชี ซี แอนด์ เอ จ ากดั 53 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี 1. นางสาวอภญิญา ทองทศ 57128301111 อาจารย์นาถวีณา สินธุชัยภาคเสรี คุณอารยา  มหาวนิช หุน้ส่วน
เขตยานนาวา กทม. 10120 02-6780751 2. นางสาวสาลิกา  วงษ์ไพศาล 57128301124

30 บริษัท เค-แพท แอค็เคาน์ท จ ากดั 624 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางออ้ เขตบางพลัด 1. นางสาวสโรชา  มากระนิตย์ 57128301074 ผศ.ปราณี ตรีทศกลุ คุณคมสัน  สุนทระศาสติก ผู้จดัการ
กทม. 10700 02-4359257-8 2. นางสาวกนกวรรณ  ค าอาจ 57128301135

31 บริษัท จไุทย กรุ๊ป จ ากดั 68/1 ถ.ล าลูกกา ต.ล าลูกกา อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 
02-9871739

1. นางสาวชญานินท์  กลุฉิม 57128301065 อาจารย์ ดร.หดุา วงษ์ยิ้ม คุณวรรณี  อปุมัย เจา้หน้าที่ฝ่ายบคุคล

32 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 200 ชั้น 3 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว 1. นางสาวเจณิตา  เวชประสิทธิ์ 57128301097 ผศ.ลัดดา หรัิญยวา คุณวัชราภรณ์  เทพหสัดิน ณ อยุธยา ขก.พค.
เขตจตุจกัร กทม. 10900 02-5905866 2. นางสาวสิริกรานต์  ทองน้อย 57128301101

33 โรงแรมบนัยันทรี ภเูกต็ 33,33/27 ถ.ศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภเูกต็ 83110 
076-372400

1. นางสาวสุพรรษา  พิกลุผล 57128301015 ผศ.ปราณี ตรีทศกลุ  คุณสุกญัญา  สาแม Senior Learning Manager

34 บริษัท สุราบางยี่ขัน จ ากดั 83 ม.3 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 02-5982850-6 1. นางสาวธนัชชา  ธรรมชาติ 57128301020 ผศ.ปราณี ตรีทศกลุ คุณอธิป  ศรีศุภโอฬาร ผู้จดัการโรงงาน

35 บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จ ากดั 199/49-51 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน 1. นางสาวชลธิดา  ค าชุม 57128301090 ผศ.นวพร ทองนุช คุณสุนีย์  จวิรฤกษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ
เขตพญาไท กทม. 10400 02-2722820-9 ต่อ 14 2. นางสาวอภญิญา วรรณสุทธิ 57128301113

36 บริษัท ไมตรีจติต์ทนายความและการบญัชี จ ากดั 5/90 ซ.บรมราชชนนี 13 แขวงอรุณอมรินทร์ 1. นางสาวตติยา  สร้อยสูงเนิน 57128301070 อาจารย์รุ่งลักษมี รอดข า คุณสุภาพร  ธรรมยุทธสกลุ ผู้ดูแลฝ่ายบญัชี
เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 02-8845022 ต่อ 3 2. นางสาวสุปรียา  แขกเต้า 57128301076

3. นางสาวสุวิภา  โพธิเ์ลิศ 57128301136
37 บริษัท พี ซี การบญัชีและภาษีอากร จ ากดั 102/4 ถ.อสิรภาพตัดใหม่ แขวงสมเด็จเจา้พระย 1. นางสาวพัชรี  นาชัยบนู 57128301050 อาจารย์นาถวีณา สินธุชัยภาคเสรี คุณลภสัรดา  อภนิันทร์ ผู้จดัการ

เขตคลองสาน กทม. 10600 02-4396521 2. นางสาวสุนทรี  มีศรีเนตร 57128301055
38 บริษัท ซิต้ีโซน เอก็เพรส เวิลด์ไวด์ จ ากดั 349 ชั้น 16 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กทม. 

10900 02-0156098-9 ต่อ 204
1. นางสาวนพวรรณ  เพชรวงค์ 57127301079 อาจารย์รุ่งนภา  สันติธรรมา คุณวชิรวิชญ์  นุชวงษ์ ผู้จดัการฝ่ายประสานงาน



ที่ ชือ่หน่วยงาน ทีอ่ยู่หน่วยงาน รหัสนักศึกษา อ.นิเทศก์ ผู้เซ็นต์รบัเอกสาร ต าแหน่งชือ่นักศึกษา

รายชือ่สถานทีฝึ่กประสบการณ์วิชาชพีการบัญช ีกลุ่มสาขาวิชาบรหิารธรุกิจ ภาคปกติ
ประจ าภาคเรยีนที ่2  ปีการศึกษา 2560

 สาขาวิชาการบัญชี

39 บริษัท ที่ปรึกษาการบญัชี พีเอน็พี จ ากดั 129/1 ซ.บา้นพานถมถนน 1 แขวงบา้นพานถม 1. นางสาววลัยลักษณ์  แซ่ต้ัง 57128301126 ผศ.นวพร ทองนุช คุณนฤมล  สกลุรัตนศักด์ิ กรรมการผู้จดัการ
เขตพระนคร กทม. 10200 02-2827356 2. นางสาวบงกช  โล๊ะหนองร้ิน 57128301082

3. นางสาวธิดาวรรณ  สินจนัอดั 57128301088
4. นายพิสิทธิ ์ อศิรางกรู ณ อยุธยา 57127301056

40 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 12 ชั้น 5 ถ.กรุงเกษม- สามพระยา เขตพระนคร กทม. 1. นางสาวกมลวรรณ  เนตรนิยม 57128301080 อาจารย์รุ่งนภา  สันติธรรมา คุณสันทาน  สีสา ผู้อ านวยการกองการเจา้หน้าที่
10200 02-6285512 2. นางสาวเนตรภทัร  สมค าเพ็ชร 57128301095

41 บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จ ากดั 257/6 ถ.เจริญนคร แขวงส าเหร่ เขตธนบรีุ กทม. 10600 
02-3657000

1. นางสาวโยถิกา  ไขศรีวิไล 57128301064 อาจารย์รุ่งลักษมี รอดข า คุณอสิรา  ศิริบญุฤทธิ์ รองประธานฝ่านการจดัการ

42 บริษัท แอค็เค้าน์ แชนเนล จ ากดั (มหาชน) 252/120 ถ.รัชดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กทม. 
10310 02-6943656

1. นางสาวกนัทิมา  คุ่ยคร้าม 57128301109 อาจารย์รุ่งลักษมี รอดข า คุณสุวลักษ์  เสนาพรม ฝ่ายบคุคล

43 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 63 ถ.พระราม 9 ซ.ทวีมิตร แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กทม.
 10310 02-2021951

1. นางสาวนิศารัตน์  อ ารุง 57128301028 ผศ.ลัดดา หรัิญยวา คุณต่อมนต์  วนะรุจิ ผู้ช่วยหวัหน้าส่วนการพนักงาน

44 บริษัท ส านักงานบญัชีและกฎหมายเพือ่น จ ากดั 21, 23 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ซ.48 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด 
กทม. 10700 02-4332825 ต่อ 6

1. นางสาวณัฏฐา  จนัทร์มั่นคง 57128301053 ผศ.ลัดดา หรัิญยวา คุณสิปวรรณ  อาจาริยานนท์ กรรมการ

45 บริษัท ฟูลมาร์ค เมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั 91 ม.8 ถ.บางนา-ตราด ซ.วัดบวัโรย ต.ศรีษะจรเข้ใหญ่ อ.บาง
เสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 02-3128970

1. นางสาวภริมย์มาส  แสนชัย 57128301103 อาจารย์ ดร.หดุา วงษ์ยิ้ม คุณประทุมวัน  วรรณรุณ หวัหน้าบญัชี-การเงิน

46 บริษัท เค เอส แอนด์ เอส ทราเวิล เซอร์วิส จ ากดั 888/63 ถ.เพลินจติ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330 
02-2520080 ต่อ 508

1. นางสาวศศิประภา  ทิมใหผ้ล 57128301059 อาจารย์อภญิญา วิเศษสิงห์ คุณเปรมวิตต์  มุกดาบญุ ผู้จดัการฝ่ายบคุคล-ธุรการ

47 บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 246/01 ถ.คลองเตย ซ.สุขุมวิท 12-14 แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กทม. 10110 02-2549100

1. นางสาวบษุรา  อดุมศิลป์ 57128301099 ผศ.ลัดดา หรัิญยวา คุณวรรณิศา  บญุสถิรกลุ Recruitment&Training

48 บริษัท พี.เอม็.การบญัชี และที่ปรึกษา จ ากดั 23 ถ.ร่วมจติต์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 1. นางสาวสุนิดา  เกษรพุฒ 57128301063 อาจารย์รุ่งลักษมี รอดข า คุณณัชร์รวียา  ภผูา ผู้จดัการทรัพยากรบคุคล
กทม. 10300 02-6369888 2. นางสาวเบญญาภา  หลวงจง 57128301013

3. นายณฐาภพ  ทองทั่ว 57128301067
49 บริษัท รุ่งนภาการบญัชี จ ากดั 14 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ซ.61 แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลัด 1. นางสาวธิฏฐานะ  แข็งขัน 57128301130 อาจารย์อภญิญา วิเศษสิงห์ คุณวิโรจน์  ไกศลรอด ผู้จดัการ

กทม. 10700 02-4335013 2. นายมนตรี  ปัน้น่วม 57128301042
3. นางสาวพรพิมล  ธรรมศิริ 57128301114
4. นายรชต  ผ่องสังข์ 57127301116

50 บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั 956-958 ถ.ออ่นนุช ซ.30-32 แขวงสวนหลวง 1. นางสาววรรณภา  เศษธิพงษ์ 57128301092 อาจารย์รุ่งลักษมี รอดข า คุณนพคุณ  ทิพธนชัย ผู้จดัการฝ่ายบคุคล
เขตสวนหลวง กทม. 10250 02-3325126 2. นางสาวจฑุาภรณ์  ไม้แกว้ 57128301102

3. นางสาวกลัยา  เดชไชยยาศักด์ิ 57128301117
51 บริษัท พรีไซซ อเิลคตริคแมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั 103/2-1 ม.6 ต.บา้นใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 

02-9614401-8
1. นางสาวอนัญญา  การะเกษ 57128301105 อาจารย์รุ่งนภา  สันติธรรมา คุณสุธาทิพย์  ไชยพลบาล

52 บริษัท เคพีเจ บสิสิเนส จ ากดั 503 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางออ้ เขตบางพลัด 1. นางสาววสุกญัญา  ขวัญเนตร 57128301123 ผศ.ลัดดา หรัิญยวา คุณธนพร  ต้นธนาทิพย์ชัย หวัหน้าแผนกบคุคล
กทม. 10700 02-8854455 ต่อ 104 2. นางสาวสุธินี  ฉัตรไธสง 57128301139

53 บริษัท รุ่งเรืองการบญัชีและทนายความ จ ากดั 67, 69 ถ.เจริญนคร ซ.45 แขวงบางล าภลู่าง 1. นางสาวศุภวรรณ  พันธุม์ณี 57128301071 ผศ.นวพร ทองนุช คุณบญุน้ าทิพย์  ศรีบตุร HR
เขตคลองสาน กทม. 10600 02-8626480 2. นางสาวภทัรสิริ  คงมี 57128301131

54 บริษัท เจทีทีเค อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั 14/5 ถ.พุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม.
 10160 081-6599964

1. นางสาวสุภกร  สมิทธากร 57128301137 อาจารย์รุ่งนภา  สันติธรรมา คุณศิริพร  ชูลีระรักษ์ ผู้จดัการฝ่ายบญัชี

55 ส านักงานวิสุทธิก์ารบญัชีและทนายความ 85/4 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ 1. นางสาวอนงค์นาฏ  ราชสมบติั 57128301001 ผศ.นวพร ทองนุช คุณเรวัตร เจา้ของกจิการ
เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 02-24245741 2. นางสาวอรทัย  บญุไว 57128301054

3. นางสาวภทัรา  ชาพรมมา 57128301085



ที่ ชือ่หน่วยงาน ทีอ่ยู่หน่วยงาน รหัสนักศึกษา อ.นิเทศก์ ผู้เซ็นต์รบัเอกสาร ต าแหน่งชือ่นักศึกษา

รายชือ่สถานทีฝึ่กประสบการณ์วิชาชพีการบัญช ีกลุ่มสาขาวิชาบรหิารธรุกิจ ภาคปกติ
ประจ าภาคเรยีนที ่2  ปีการศึกษา 2560

 สาขาวิชาการบัญชี

56 บริษัท ที่ปรึกษาการบญัชี พีเอน็พี จ ากดั 129/1 ถ.ประชาธิปไตย แขวงบา้นพานถม เขตพระนคร กทม. 
10200 02-2827356

1. นางสาวประกายกานต์  สว่างศรี 57128301014 อาจารย์นาถวีณา สินธุชัยภาคเสรี คุณนฤมล  สกลุรัตนศักด์ิ กรรมการ 

57 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 96/27 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทุบรี 11000 02-8321000 ต่อ
 6015

1. นางสาวสุภารักษ์ พึง่ภพ 57128301122 อาจารย์ ดร.หดุา วงษ์ยิ้ม คุณริญญภสัร์  อคัรชาตรีพงศ์ RC

58 บริษัท สหการบญัชี พี เค เอฟ จ ากดั 100 ถ.พระราม 4 แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ 1. นางสาวณัฐรวี  อรรคเศรษฐัง 57128301106 ผศ.ปราณี ตรีทศกลุ คุณดุษฎ ี เตชะมนตรีกลุ กรรมการผู้จดัการ
กทม. 10100 02-6233300 ต่อ 301 2. นางสาวธันย์ชนก  อมรพิชิต 57128301107

59 บริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท์ จ ากดั 498/28 ถ.พระเจา้ตากสิน ซ. 19 แขวงส าเหร่ 1. นายสหรัตน์  ยิ้มน้อย 57128301005 ผศ.ปราณี ตรีทศกลุ คุณสุภาภรณ์ ธุรการการเงิน
เขตธนบรีุ กทม. 10600 02-8609054 2. นายกติติ  เตชะวรรณเศรษฐ์ 57128301008

3. นายปญัญา  ศรีพรม 57128301029
4. นายรุ่งนคร  สามารถจติร 57128301129


