
ที่
ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่หน่วยงาน รหสันักศึกษา เขต อ.นิเทศก์

1 บริษทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) บางกรวย 13/27 ถ.บางกรวย-จงถนอม ต.วัดชลอ อ.บางกรวย 1. นางสาว วัฒนธ์ิณี  สว่างแจง้ 57127327014 อ.บางกรวย อาจารยช์ติุมา คล้ายสังข์
จ.นนทบรีุ 11130 02-4467888 2. นายณัฐชยั  เจยีมจติร 57127327033

2 ธนาคารออมสิน ส านกังานใหญ ่ 470 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน 1. นายตรีภพ  กล่ินชดิ 57127327081 พญาไท อาจารยพ์รรณรังสี อนิทร์พยงุ
เขตพญาไท กทม. 10400 02-2998000 2. นายธีรวุฒิ  เจยีกลุธร 57127327096

3. นางสาวสุริยากร  หรัิญวงศ์ 57127327165
4. นางสาวสิริวิภา  จงเจริญ 57127327199
5. นายปฏพิล  อนิทสอน 57127327151

3 บริษทั เอก-ชยั ดิสทริบวิชั่น ซิสเทม จ ากดั สาขา
เทสโก ้โลตัส ปิ่นเกล้า

เทสโก ้โลตัส ปิ่นเกล้า เลขที่ 3 ถ.บรมราชชนน ีแขวงอรุณ
อมรินทร์ เขตบางกอกนอ้ย กทม. 10700

1. นางสาวพนัธ์ทพิย ์ ค าภแูกว้ 57127327098 บางกอกนอ้ย ผศ.ดร.ธัมมามนตร์ คุณรัตนาภรณ์

4 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาบางพลัด 282 ถ.จรัญสนทิวงศ์ แขวงบางออ้ เขตบางพลัด กทม. 
10700 02-4249028

1. นางสาวนษิาชล  ปล้ืมกระจา่ง 57127327176 บางพลัด อาจารยช์ติุมา คล้ายสังข์

5 ธนาคารออมสิน สาขาสมทุรสาคร 927/16 ถ.เศรษฐกจิ 1 ต.มหาชยั อ.เมอืง 1. นายจริายทุธ  เรือนทอง 57127327043 ผศ.ดร.ธัมมามนตร์ คุณรัตนาภรณ์
จ.สมทุรสาคร 74000 034-413148 2. นางสาวปทัมพร  จนัทร์ศรี 57127327169

6 บริษทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) 89 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กทม. 10900
 02-5451377

1. นางสาวอริศรา  หล่อประเสริฐชยั 57127327031 จตุจกัร ผศ.ดร.ธัมมามนตร์ คุณรัตนาภรณ์

7 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ถ.นครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 1. นางสาวณัฐฑริกา  วิเชยีร 57127327017 ดุสิต อาจารยพ์รรณรังสี อนิทร์พยงุ
10300 02-2419000 2. นางสาววิภารัตน ์ ส่งศรี 57127327041

3. นางสาวรุ่งฤดี  ศรีเชยีงขวาง 57127327032
4. นางสาวเนตรชนก  วงศ์สุธารส 57127327034

8 บริษทั เอส บ ีอตุสาหกรรมเคร่ืองเรือน จ ากดั 7/1 ถ.บรมราชชนน ีแขวงอรุณอมรินทร์ 1. นายธนาคาร  ว่องวัฒนกลู 57127327002 บางกอกนอ้ย อาจารยช์ติุมา คล้ายสังข์
สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า เขตบางกอกนอ้ย กทม. 10700 02-8846262 2. นางสาวธมลวรรณ  เทยีนสวัสด์ิ 57127327028

9 บริษทั สกาลา สกรีน แอนด์ ดิจติอล จ ากดั ถ.กาญจนาภเิษก แขวงหลักสอง 1. นายสิทธิชยั  ด าคล้าย 57127327046 บางแค อาจารยณั์ฐพงษ ์เตชะรัตนเสฏฐ์
สาขากาญจนาภเิษก เขตบางแค กทม. 10160 02-8037750 2. นายวันชนะ  อมรทตั 57127327025

รายชือ่สถานที่ฝึกสหกิจศึกษา กลุม่สาขาวชิาบรหิารธุรกิจ ภาคปกติ
ประจ าภาคเรยีนที่ 1  ปีการศึกษา 2560

 สาขาวชิาการตลาด
ชื่อนักศึกษา

อ.เมอืง
สมทุรสาคร
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10 ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) 9 ถ.รัชดาภเิษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 1. นางสาวอรปวีณา  เมอืงนา 57127327036 ดินแดง อาจารยเ์ทพ เหมอืนฟู
สาขาอาคารภคินท ์(A) กทม. 10400 02-6334333 2. นางสาวกมลวรรณ  พรมมงคล 57127317181

3. นางสาวฐิติพร  ค ามาก 57127327188
4. นางสาวชาลิสา  รอดคุ้ม 57127327189
5. นางสาวยวุดี  ศรีบญุเพง็ 57127327198

11 ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) 9 ถ.รัชดาภเิษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 1. นางสาวภาวิน ี แซ่โก 57127327177 ดินแดง อาจารยเ์ทพ เหมอืนฟู
สาขาอาคารภคินท ์(B) กทม. 10400 02-6334333 2. นางสาววนดิา  เสียสี 57127327182

3. นางสาวอภญิญา  ปญุสิริ 57127327062
4. นางสาวฐิติมา  สุรพฒันพ์ศิิษฐ์ 57127327064

12 ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) 9 ถ.รัชดาภเิษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 1. นางสาวญาณี  เลิศรักวงศ์สกลุ 57127327097 ดินแดง อาจารยเ์ทพ เหมอืนฟู
สาขาอาคารภคินท ์(C) กทม. 10400 02-6334333 2. นางสาวสุนทรี  เอว้ะเม 57127327104

3. นางสาวอรวรรณ  สุขประเสริฐ 57127327120
4. นายธนพล  มว่งจนี 57127327122
5. นายดิฐดนยั  ชาญเกยีรติกอ้ง 57127327127

13 บริษทั ส านกัพมิพว์ัฒนาพานชิ จ ากดั 31/1-2-32/23 ซ.ศิริพฒัน ์ถ.มหาไชย แขวงส าราญราษฎร์ 1. นายชยกร  อรรถวุฒิปกรณ์ 57127327030 พระนคร อาจารยว์รางคณา จติราภณัฑ์
เขตพระนคร กทม. 10200 02-2224772 2. นางสาวชนากานต์  ถอืเกาะ 57127327052

14 บริษทั แอคคอร์ด ไพลอตโลจสิติคส์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั

2024/64-168 ถ.ริมทางรถไฟสายปากน้ า แขวงพระโขนง 
เขตคลองเตย กทม. 10260 02-3330505 ต่อ 18

1. นางสาวปาริชาติ  หนเูงิน 57127327107 คลองเตย อาจารยจ์ริญา โพธิเวชเทวัญ

15 บริษทั สมสุขฟู้ดส์ จ ากดั 45/23 ต.บา้นใหญ ่อ.บางใหญ ่จ.นนทบรีุ 11140 
089-9229216

1. นายบรรพต  ทองค า 57127327023 อ.บางใหญ่ ผศ.ดร.พฒันา ศิริโชติบณัฑิต

16 บริษทั สิงห ์คอร์เปอเรชั่น จ ากดั 999 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี 1. นายศุภชยั  ศุภวัชรโยธิน 57127327003 สามเสน อาจารยพ์รรณรังสี อนิทร์พยงุ
เขตดุสิต กทม. 10300 02-2424000 2. นายอคัรชยั  บญุเมฆ 57127327035

3. นายภทัรพล  บญุสูง 57127327042
17  ธนาคารออมสิน สาขาถนนเพชรบรีุ 1089/2-3 ถ.เพชรบรีุตัดใหม ่แขวงมกักะสัน เขตราชเทวี 

กทม. 10400 02-6501663
1. นางสาวลัดดาภรณ์  ปานสีด า 57127327053 ราชเทวี อาจารยช์ติุมา คล้ายสังข์
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18 บริษทั คอสโก ้ชปิปิ้ง ไลน ์(ไทยแลนด์) จ ากดั 319 ถ.พญาไท แขวงปทมุวัน เขตปทมุวัน กทม. 1. นางสาววรรณภา  ชปูระจง 57127327012 ปทมุวัน อาจารยจ์ริญา โพธิเวชเทวัญ
10330 02-1605299 ต่อ 899 2. นางสาวศิรินทรา  พนัธ์พทิกัษ์ 57127327013

19 บริษทั อ.ีซี.ท ีเอน็จเินยีร่ิง จ ากดั 170-172 ซ.สมเด็จพระเจา้ตากสิน 29 แขวงส าเหร่ 1. นางสาววรรณภา  ชปูระจง 57127327037 ธนบรีุ อาจารยเ์ทพ เหมอืนฟู
เขตธนบรีุ กทม. 10600 02-8778348 ต่อ 101-102 2. นางสาวศิรินทรา  พนัธ์พทิกัษ์ 57127327038

20 ส านกังานคณะกรรมการปอ้งกนั 5 ถ.ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง 1. นางสาวจริสิน  สินประเสริฐ 57127327070 ดินแดง อาจารยจ์ริญา โพธิเวชเทวัญ
และปราบปรามยาเสพติด กทม. 10400 2. นางสาวณัฐริกา  ฟองออ่น 57127327083

21 วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ถ.พระจนัทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กทม. 10200   02-613-2841,2855,2857,2958,2859

1. นายนวมนิทร์  เทยีนขาว 57127327154 พระนคร อาจารยพ์รรณรังสี อนิทร์พยงุ

22 บริษทั เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากดั 392/56-58 ซ.ปรีชา ถ.มหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง 1. นางสาวชื่นกมล  นนัจติไคดี 57127327145 พระนคร ผศ.ดร.ธัมมามนตร์ คุณรัตนาภรณ์
เขตพระนคร กทม. 10200 02-6221501 ต่อ 8 2. นายหตัถพล  บตุรพลิา 57127327164

23 ที่ท าการไปรษณีย ์ดุสิต ถ.นครไชยศรี แขวงดุสิต กทม. 1. นายพนัตรี  กิ่งแกว้ 57127327073 บางกรวย อาจารยช์ติุมา คล้ายสังข์
10300 02-2430515 2. นางสาว ญาสุมนิทร์  สุทธิประภา 57127327090

24 บริษทั บรูพา เทคนคิอล 88 ซ.โยธินพฒันา 3 ถ.ประชาอทุศิ แขวงคลองจั่น 1. นางสาวสโรชา  ทองสุข 57127327067 บางกะปิ อาจารยเ์ทพ เหมอืนฟู
เอน็จเินยีร่ิง จ ากดั (มหาชน) เขตบางกะป ิกทม. 10230 02-1582000 2. นางสาวณัฏฐณิชา  ส่งเสริม 57127327019

25 ส านกับริหารภาษธีุรกจิขนาดใหญ ่(A) 90 อาคารกรมสรรพากร ถ.พหลโยธิน ซ.พหลโยธิน 7 1. นายปฐัทวี  จนุเจริญ 57127327094 พญาไท อาจารยพ์รรณรังสี อนิทร์พยงุ
ส านกังานสรรพากรภาค 1 เขตพญาไท กทม. 10400 02-6173686 2. นางสาวกาญจนาภรณ์  ศรอนิทร์ 57127327100

3. นางสาวปยิวรรณ  เหล่ารบ 57127327172
26 ส านกับริหารภาษธีุรกจิขนาดใหญ ่(B) 90 อาคารกรมสรรพากร ถ.พหลโยธิน ซ.พหลโยธิน 7 1. นางสาวน้ าทพิย ์ พรผกาพรหม 57127327183 พญาไท อาจารยพ์รรณรังสี อนิทร์พยงุ

ส านกังานสรรพากรภาค 1 เขตพญาไท กทม. 10400 02-6173686 2. นางสาวกนกพร  เวศยช์วลิต 57127327197
3. นางสาวสโรชา  อริยวิสุทธิ์ 57127327206

27 บริษทั เดอะควอลิต้ีไวร์ จ ากดั 234 ถ.ประชาอทุศิ-วัดคู่สร้าง ต.ในคลองบางปลากด อ.
พระสมทุรเจดีย ์จ.สมทุรปราการ 10290 02-4641155 ต่อ
 62

1. นางสาวแพรวพรรณ  สุทธิธางกรู 57127327007 อ.พระสมทุร
เจดีย์

อาจารยช์ชัรินทร์  ศาสตร์เสริม

28 ธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กซีพระราม 2 127 ถ.พระราม 2 แขวงแสมด า เขตบางขนุเทยีน กทม. 
10150 02-457356

1. นางสาวกมลวรรณ  ภู่ธงทอง 57127327045 บางขนุเทยีน อาจารยว์รางคณา จติราภณัฑ์
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29 บริษทั สามมติรมอเตอร์สแมนแูฟคเจอริง จ ากดั 
(มหาชน)

39 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ต าบลออ้มนอ้ย อ าเภอกระทุ่ม
แบน จงัหวัดสมทุรสาคร 74130 02-4200027 ต่อ 1035-8

1. นางสาวชนญัญา  ปล้ืมประสิทธิ์ 57127327011 กระทุ่มแบน อาจารยช์ชัรินทร์  ศาสตร์เสริม

30 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั โพธิ์ทอง โปรดักท์ 3081 ซ.สันติคาม 8 ถ.สุขมุวิท 109 ต.ส าโรงเหนอื อ.เมอืง
 จ.สมทุรปราการ 10270 089-8822063

1. นางสาวนชุนาถ  มาศงามเมอืง 57127327082 อ.เมอืง
สมทุรปราการ

อาจารยช์ชัรินทร์  ศาสตร์เสริม

31 บริษทั เอสบ ีดีไซนด์สแควร์ จ ากดั บิ๊กซีรัชดา ชั้น 2 เลขที่ 125 ถ.รัชดาภเิษก 1. นางสาวพนูทรัพย ์ ไสโยธา 57127327018 ดินแดง อาจารยจ์ริญา โพธิเวชเทวัญ
สาขาบิ๊กซีรัชดา แขวงดินแดง เขตดินแดง เขตดินแดง กทม. 2. นางสาวกรรณทมิา  วาหา 57127327076

10320 02-6423711-20 3. นางสาวอภมิกุด์  ศรีจนัทร์เพช็ร 57127327095
32 บริษทั อ ีฟอร์ แอล เอม จ ากดั (มหาชน) 184 ถ.ราชวิถ ีแขวงบางยี่ขนั เขตบางพลัด 1. นางสาวอนัทติรา  ประดับ 57127327059 บางพลัด อาจารยณั์ฐพงษ ์เตชะรัตนเสฏฐ์

กทม. 10700 02-8830871 ต่อ 604 2. นางสาวสุดารัตน ์ สุขแซว 57127327142
3. นายพฤศพล  แสงจนัทร์ 57127327153
4. นายปรีชา  มาชว่ย 57127327155

33 บริษทั บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
สาขารัชดา

125 ถ.รัชดาภเิษก แขวงดินแดง เขตดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10320 02-3540570

1. นางสาวมณฑิรา  ศุกระสุริยะ 57127327079 ดินแดง ผศ.ดร.ธัมมามนตร์ คุณรัตนาภรณ์

34 บริษทั ที่นอนปเีตอร์แพน จ ากดั 94 ม.1 ถ.บางกรวย-ไทรนอ้ย ต.ไทรนอ้ย อ.ไทรนอ้ย จ.
นนทบรีุ 11150 02-1575190

1. นางสาวสุนดิา  ศรีชื่น 57127327103 อ.ไทรนอ้ย ผศ.ดร.พฒันา ศิริโชติบณัฑิต

35 บริษทั เอสพ ีโลจสิติกส์ ไลน ์จ ากดั 24/3 ม.9 ต.ออ้มนอ้ย อ.กระทุ่มแบน จ.สมทุรสาคร 
74120 02-4089070-3

1. นายปยิะพงษ ์ มิ่งขวัญ 57127327022 อ.กระทุ่มแบน อาจารยช์ชัรินทร์  ศาสตร์เสริม

36 บริษทั เจยีเมง้มาร์เกต็ต้ิง จ ากดั 110/3 ม. 2 ถ. เล่ียงเมอืงนนทบรีุ ต.บางกระสอ อ.เมอืง
นนทบรีุ จ.นนทบรีุ 11000 02-5267771

1. นายกมัพล  สุขสาคร 57127327016 อ.เมอืงนนทบรีุ ผศ.ดร.พฒันา ศิริโชติบณัฑิต

37 ส านกังานเขตพระนคร 78 ซ.สามเสน 3 ถ.สามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระ
นคร กทม. 10200 026289066

1. นางสาวจารุณัฐ  ชาตรูประชวีิน 57127327167 พระนคร อาจารยว์รางคณา จติราภณัฑ์

38 บริษทั บางกอก เทเลคอม เอน็จเินยีร่ิง จ ากดั 100 ซ.นวมนิทร์ 74 แขวงรามอนิทรา เขตคันนายาว กทม.
 10230 02-9478277 02-9478977

1. นางสาวชติุมา  หวังไพบลูย์ 57127327203 คันนายาว อาจารยช์ชัรินทร์  ศาสตร์เสริม

39 ธนาคารออมสิน สาขาคลองตัน 219/221 ซ.พฒันาการ 1 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กทม. 10250 02-3198913

1. นางสาวลักษกิา  ศุภรางกรู 57127327049 สวนหลวง อาจารยช์ชัรินทร์  ศาสตร์เสริม
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40 ธนาคารพฒันาวิสาหกจิขนาดกลาง 310 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน 1. นางสาวญาณิศา  เค้าฉลองเคียง 57127327190 พญาไท อาจารยณั์ฐพงษ ์เตชะรัตนเสฏฐ์
งและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย เขตพญาไท กทม. 10400 02-2653000 นางสาวปยิพร  จงจติร 57127327194

41 บริษทั คิง เพาเวอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั 8 ถ.รางน้ า แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี 1. นางสาวกมลวรรณ  ศศิประภาพงศ์ 57127327175 ราชเทวี อาจารยว์รางคณา จติราภณัฑ์
กทม. 10400 02-6778888 ต่อ 1621 2. นายธนวัฒน ์ ฟา้คุ้ม 57127327186

42 ธนาคารออมสิน สาขาทา่พระ 31/14-6 ถ.จรัญสนทิวงศ์ แขวงวัดทา่พร 1. นางสาวศิริรัตน ์ อยู่มว่ง 57127327124 บางกอก อาจารยณั์ฐพงษ ์เตชะรัตนเสฏฐ์
เขตบางกอกใหญ ่กทม. 10600 02-4673866 2. นายกติติราช  พงศ์ศุภรภญิโญ 57127327144 ใหญ่

43 บริษทั สามเสนบริวเวอร่ี จ ากดั 999 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 
10300 02-2929730

1. นายภาสุ  ภาโสม 57127327173 ดุสิต อาจารยพ์รรณรังสี อนิทร์พยงุ

44 บริษทั บญุรอดบริวเวอร่ี จ ากดั 999 ถ.สามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300 
02-2424000

1. นายสุรศักด์ิ  บญุเจยีม 57127327063 ดุสิต อาจารยพ์รรณรังสี อนิทร์พยงุ

45 บริษทั ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จ ากดั 82 ม.2 ต.พมิพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา 24180 
038-570526

1. นางสาวรัชนกีร  อนิเขยีว 57127327051 อ.บางปะกง อาจารยช์ชัรินทร์  ศาสตร์เสริม

46 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล 
รัตนาธิเบศร์

60 ถ.ตล่ิงชนั-สุพรรณบรีุ ต.เสาธงหนิ อ.บางใหญ ่จ.
นนทบรีุ 11140 02-5940020 ต่อ 65

1. นางสาวมาวิกา  จะงาม 57127327074 อ.บางใหญ่ อาจารยว์รางคณา จติราภณัฑ์

47 ธ.ก.ส. สาขาลาดหลุมแกว้ 87/22-3 ม.3 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแกว้ จ.ปทมุธาน ี
12140 02-9763375

1. นางสาวสุรัตน ์ บญุรอด 57127327192 อ.ลาดหลุม
แกว้

อาจารยช์ชัรินทร์  ศาสตร์เสริม

48 บริษทั ไทยประกนัชวีิต จ ากดั สาขารัตนาธิเบศร์ 99/999หม ู8 อาคารไทยประกนัชวีิต 3 ถ.รัตนาธิเบศร ต.
บางกระสอ. อ.เมอืง จ.นนทบรีุ 11000

1. นายเดชาวัฒน ์ ตามจะโปะ 57127327191 อ.เมอืงนนทบรีุ อาจารยพ์รรณรังสี อนิทร์พยงุ

49 บริษทั โตโยต้าบางกอก จ ากดั สาขาเอกชยั-
กาญจนาภเิษก

87/521-522 ถ.กาญจนาภเิษก แขวงบางบอน เขตบาง
บอน กทม. เขตบางบอน กทม. 10150 02-4511999

1. นายเอกณัฐ  สมพงษ์ 57127327196 บางบอน อาจารยณั์ฐพงษ ์เตชะรัตนเสฏฐ์

50 กรมชา่งอากาศ 1 ถ.ประดิพทัธิ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 1. นางสาวรัตติกาล  ล้ิมธนะกลุ 57127327093 ดุสิต อาจารยจ์ริญา โพธิเวชเทวัญ
กทม. 10310 02-1556061 2. นางสาวกนกพชิญ ์ เกตุรุ่ง 57127327105
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51 เครือโรงพยาบาลพญาไท - เปาโล 943 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 1. นางสาวพมิพผ์กา  ปติิภมูวิิเศษ 57127327170 พญาไท อาจารยจ์ริญา โพธิเวชเทวัญ
กทม. 10400 02-6172444 ต่อ 1821-29 2. นางสาวภาณุมาส  กองปดัชา 57127327180

3. นางสาววารุณี  วีระศักด์ิ 57127327078
52 บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 96/27 ต.บางเขน อ.เมอืง จ.นนทบุรี 11000 1. นายพรีภทัร  บญุแกว้ 57127327072 อ.เมอืง ผศ.ดร.พฒันา ศิริโชติบณัฑิต

2. นางสาวกนษิฐา  คงรอด 57127327111 นนทบรีุ
53 ศูนยบ์ริการลูกค้าทโีอท ีสาขาสามเสน ซ.ส่ีแยกซังฮ้ี ถ.สามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 1. นายเทดิภมู ิ สุขออ่น 57127327130 ดุสิต อาจารยช์ติุมา คล้ายสังข์

10300 02-2417440 2. นายอภสิิทธิ์  ไพบลูยสิ์นสมบติั 57127327132
3. นายพศวัต  ทพัพานนท์ 57127327136
4. นายสุทธิพงษ ์ กรัพณานนท์ 57127327005

54 บริษทั อซูีซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จ ากดั 74/5 ซ.บางจะเกร็ง ถ.พระราม 2 ต.แมก่ลอง อ.เมอืง จ.
สมทุรสงคราม 75000 034-712222 ต่อ 115

1. นางสาวภทัราภรณ์  เกื้อกลู 57127327135 อ.เมอืง
สมทุรสงคราม

อาจารยช์ชัรินทร์  ศาสตร์เสริม

55 บริษทั เอน็เคซีบ ีคอร์ปอเรชั่น จ ากดั สาขาหลักส่ี 333/226 ซ.อาคารหลักส่ีพลาซ่า ถ.แจง้วัฒนะ แขวงตลาด
บางเขน เขตหลักส่ี กทม. 10210 02-5761653 ต่อ 55

1. นายกติติ  ขา้วสามรวง 57127327029 หลักส่ี ผศ.ดร.ธัมมามนตร์ คุณรัตนาภรณ์

56 บริษทั สมาร์ทมเีดีย ครีเอชั่น จ ากดั 909/1 อาคาร CMC ทาวเวอร์ ถ.สมเด็จพระเจา้ตากสิน 1. นางสาวสุนทิรา  นาขมิ้น 57127327171 ธนบรีุ อาจารยณั์ฐพงษ ์เตชะรัตนเสฏฐ์
แขวงดาวคะนอง เขตธนบรีุ กทม. 10600 02-4689000 
ต่อ 8204

2. นางสาวณัฐพร  เกตุเล็ก 57127327162

57 บริษทั เทอนอทิออน จ ากดั 314/9 ซ.สุขมุวิท 22 แขวงคลองเตย 1. นายวุฒินนัท ์ ขนัติวิริยะโยธิน 57127327119 คลองเตย ผศ.ดร.ภทัรภร พลพนาธรรม
เขตคลองเตย กทม. 10110 02-0202008 2. นายเศรษฐพงศ์  พรมประเสริฐ 57127327137

58 บริษทั วี แอนด์ เอส เปเปอร์บอ๊กซ์ จ ากดั 99/5 ต.บางคูวัด อ.เมอืง จ.ปทมุธาน ี12000 02-9761473 1. นางสาวนพิทัธา  อาสาสะนา 57127327085 อ.เมอืง
ปทมุธานี

ผศ.ดร.พฒันา ศิริโชติบณัฑิต
59 ธนาคารออมสิน สาขาราชด าเนนิ 40 ถ.ราชด าเนนิกลาง แขวงบางบวรนเิวศ เขตพระนคร 1. นางสาวอริสรา  สาริบตุร 57127327202 พระนคร อาจารยช์ติุมา คล้ายสังข์

กทม. 10200 02-2241961 2. นายวรพฒัน ์ มาตยว์ิเศษ 57127327204
60 บริษทั โตโยต้ามหานคร จ ากดั 622 ถ.บรมราชชนน ีแขวงบางบ าหรุ เขตบางพลัด 1. นางสาวพชิยา  นว่มทอง 57127327121 บางพลัด อาจารยว์รางคณา จติราภณัฑ์

กทม. 10700 02-4350048 ต่อ 9 2. นางสาวสิรินธร  พบิลูศุภศริโสภณ 57127327126
61 ส านกังานประปา สาขาบางบวัทอง 59 ถ.บางกรวย-ไทรนอ้ย ต.โสนลอย อ.บางบวัทอง จ.

นนทบรีุ 11110 02-5713982-7 ต่อ 3304
1. นางสาวขวัญชนก  พรหมบรีุ 57127327040 อ.บางบวัทอง อาจารยเ์ทพ เหมอืนฟู
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62 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 300,302 ถ.เพชรเกษม แขวงปากคลองภาษเีจริญ 1. นายทรงเกยีรติ  บนิไธสง 57127327109 ภาษเีจริญ ผศ.ดร.ธัมมามนตร์ คุณรัตนาภรณ์
สาขาภาษเีจริญ เขตภาษเีจริญ กทม. 10160 02-4578390 2. นายพงษกร  แสงส่งทวีทรัพย์ 57127327117

63 บริษทั วิสต้า คาเฟ ่จ ากดั 83/7 ถ.วิทย ุแขวงลุมพนิ ีเขตปทมุวัน กทม. 10300 
02-2548101-8

1. นายนนัทภิาคย ์ ค าภา 57127327008 ปทมุวัน ผศ.ดร.ภทัรภร พลพนาธรรม

64 บริษทั โนเบลิ มายด์ จ ากดั 8 ซ.76/1 ถ.เอกชยั แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 
10150 02-4164646 ต่อ 247

1. นายณัฐพล  สุวรรณรัตนมณี 57127327024 บางบอน อาจารยณั์ฐพงษ ์เตชะรัตนเสฏฐ์

65 บริษทั ซีพ ีเอก็ซ์ไซท ์ทวัร์ จ ากดั 243/3 ถ.สุขมุวิท ต.ปากน้ า อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 
10270 080-4554477

1. นางสาวภารดี  เพช็รเยน็ 57127327069 อ.เมอืง
สมทุรปราการ

อาจารยช์ชัรินทร์  ศาสตร์เสริม

66 บริษทั ฟู้ดแพชชั่น จ ากดั สาขาเซ็นทรัลพระราม 2 160 ถ.พระรามสอง เขตบางขนุเทยีน แขวงแสมด า กทม. 
10150

1. นางสาวสุดาวรรณ  แสงธรรมอ าไพ 57127327099 บางขนุเทยีน อาจารยว์รางคณา จติราภณัฑ์

67 ที่ท าการไปรษณียส์ าเหร่ 333 ถ.สมเด็จพระเจา้ตากสิน แขวงบคุคโล 1. นายพรชยั  ยา่มเงินทอง 57127327071 ธนบรีุ อาจารยเ์ทพ เหมอืนฟู
เขตธนบรีุ กทม. 10600 02-4386885 2. นายอคัรพงศ์  วิทยรังษี 57127327077

3. นายชติุพนธ์  เตชนานนท์ 57127327086
4. นายอนพุงค์  สาไพวัลย์ 57127327102
5. นายอษิฎา  ไวทยบญุ 57127327152

68 บริษทั ทรู มเีดีย โซลูชั่นส์ จ ากดั 118/1 ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 
10400 02-7252727

1. นางสาวกนัต์พชิญา  ธรรมประดิษฐ์ 57127327020 พญาไท ผศ.ดร.ธัมมามนตร์ คุณรัตนาภรณ์

69 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เอส.ซี.ย.ู กอฟเวอร์เนอร์
คอนโทรล แอนด์ เกยีร์

175 ซ.สุภาพงษ ์1 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขต
ประเวศ กทม. 10260 081-8252923

1. นายวิท ู โพธามกิเกษม 57127327001 ประเวศ อาจารยณั์ฐพงษ ์เตชะรัตนเสฏฐ์

70 บริษทั วงศ์สว่างพบัลิชชิ่ง แอนด์ พร้ินต้ิง จ ากดั 2 ซ.จรัญสนทิวงศ์ 86/1 แขวงบางออ้ เขตบางพลัด กทม. 
10700 02-8801876

1. นายโยธิน  นวลสว่าง 57127327168 บางพลัด อาจารยช์ติุมา คล้ายสังข์

71 ธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหม่ 363/6-9 ถ.พหลโยธิน แขวงอนสุาวรีย ์เขตบางเขน กทม. 
10220 02-9704985 ต่อ 110

1. นางสาวกลุสตรี  โตแทน 57127327115 บางเขน ผศ.ดร.พฒันา ศิริโชติบณัฑิต

72 บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 44/1 ถ.รัชดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง 1. นายจารุวัฒน ์ ทบวัน 57127327166 หว้ยขวาง อาจารยจ์ริญา โพธิเวชเทวัญ
เขตหว้ยขวาง กทม. 10310 02-6991781 2. นายเสนยี ์ กรีติธรรม 57127327161



ที่
ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่หน่วยงาน รหสันักศึกษา เขต อ.นิเทศก์

รายชือ่สถานที่ฝึกสหกิจศึกษา กลุม่สาขาวชิาบรหิารธุรกิจ ภาคปกติ
ประจ าภาคเรยีนที่ 1  ปีการศึกษา 2560

 สาขาวชิาการตลาด
ชื่อนักศึกษา

73 ที่ท าการไปรษณียว์ังเทวะเวสม์ 275/25-26 ถ.สามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร 
กทม. 10205 02-2812805

1. นางสาวสุดารัตน ์ ประยงค์ 57127327106 พระนคร อาจารยว์รางคณา จติราภณัฑ์

74 ที่ท าการไปรษณียบ์างพลี 99/4 ม.12 ถ.รัตนพศิาล ต.บางพลีใหญ ่อ.บางพลี จ.
สมทุรปราการ 10540 02-3177239 ต่อ 200

1. นางสาวลลิตา  ขอสินกลาง 57127327058 อ.บางพลี อาจารยช์ชัรินทร์  ศาสตร์เสริม

75 ธนาคารออมสิน สาขาบางบวัทอง 26/1 ถ.บางกรวย-ไทรนอ้ย ต.บางบวัทอง 1. นางสาวชดุารัตน ์ ต๊ิบตอง 57127327108 อ.บางบวัทอง อาจารยเ์ทพ เหมอืนฟู
อ.บางบวัทอง จ.นนทบรีุ 11110 02-3712460 2. นางสาวมณีรัตน ์ แพงพงษม์า 57127327114

76 ธ.ก.ส. สาขาสามแยกตรอกจนัทน์ 106 108 112 ซ.จนัทร์ 46 แขวงวัดพระยาไกร เขตบาง
คอแหลม กทม. 10120 02-2125146

1. นายจตุพร  เขาใหญ่ 57127327143 บางคอแหลม อาจารยว์รางคณา จติราภณัฑ์

77 บริษทั สาระแน แปซิฟคิ จ ากดั 1525 ถ.ศรีวรา ซ.ลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา เขตวัง
ทองหลาง กทม. 10310 02-5307935

1. นายณัฐพงษ ์ บตุรปอด 57127327123 วังทองหลาง อาจารยเ์ทพ เหมอืนฟู

78 ธนาคารออมสิน สาขานนทบรีุ 22/31 ต.สวนใหญ ่อ.เมอืง จ.นนทบรีุ 11000 02-5250216 1. นางสาวชชิา  อยู่แกว้ 57127327128 อ.เมอืงนนทบรีุ ผศ.ดร.พฒันา ศิริโชติบณัฑิต

79 ธนาคารออมสิน สาขาเตาปนู 416/8-9 ถ.ประชาราษฎร์สาย 2 แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ 
กทม. 10800 02-5856143

1. นางสาวธนาวี  ประยรูชาญ 57127327185 บางซ่ือ อาจารยจ์ริญา โพธิเวชเทวัญ

80 การทา่เรือแหง่ประเทศไทย 44 ถ.ทา่เรือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 1. นางสาวพดัรวี  วัฒนานามระ 57127327148 คลองเตย ผศ.ดร.ภทัรภร พลพนาธรรม
10110 02-2695707 2. นางสาวอมราพร  จา่งจติต์ 57127327156

3. นางสาวโยธิกา  เพยีรดี 57127327134
81 บริษทั โอเค ปรินต้ิง จ ากดั 257/4 ซ.ปรีดีร์ 13 ถ.สุขมุวิท 71 แขวงพระโขนง เขต

วัฒนา กทม. 10110 02-0025188
1. นายสิริวัชร  สกลุพฒันทรัพย์ 57127327044 วัฒนา ผศ.ดร.ภทัรภร พลพนาธรรม

82 บริษทั โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า 
จ ากดั

3/1 ถ.พหลโยธิน แขวงอนสุาวรีย ์เขตบางเขน กทม. 
10220 02-9723300-9

1. นายฉตัรชยั  สัพพวิญญู 57127327160 บางเขน ผศ.ดร.พฒันา ศิริโชติบณัฑิต

83 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 563 ถ.นนทบรีุ ต.บางกระสอ อ.เมอืง จ.นนทบรีุ 11000 
02-5076111

1. นายฐานดุร์  ชอบล้ิม 57127327179 อ.เมอืงนนทบรีุ อาจารยพ์รรณรังสี อนิทร์พยงุ



ที่
ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่หน่วยงาน รหสันักศึกษา เขต อ.นิเทศก์
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ชื่อนักศึกษา

84 บริษทั เซ็นทรัลแฟมล่ีิมาร์ท จ ากดั 99/9 อาคารเซ็นทรัลพลาซา แจง้วัฒนะ ออฟฟศิ ทาวเวอร์
 ชั้น 21 ม.2 ถ.แจง้วัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.
นนทบรีุ 11120 02-8365999

1. นางสาววิไลลักษณ์  จาคะวุฒิ 57127327087 อ.ปากเกร็ด ผศ.ดร.พฒันา ศิริโชติบณัฑิต

85 บริษทั เวบแพก กรุ๊ป จ ากดั 52/1 ซ.ลาดพร้าว 83 แขวงคลองเจา้คุณสิงห ์เขตวัง
ทองหลาง กทม. 10310

1. นางสาวภทัรียาพร  ใจแสน 57127327149 วังทองหลาง อาจารยเ์ทพ เหมอืนฟู

86 ส านกัทรัพยสิ์นและรายได้ 1 ถ.อู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต 1. นายชษิณุพงศ์  พลภกัดี 57127327066 ดุสิต อาจารยช์ติุมา คล้ายสังข์
กทม. 10300 02-1601478 2. นายศรัญญู  มาศรังสฤษด์ิ 57127327068

87 บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั 306 ซ.สีลม 30 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก 1. นายภาณุวิชญ ์ นิ่มผ้ึง 57127327047 บางรัก อาจารยว์รางคณา จติราภณัฑ์
กทม. 1050 02-6357930 ต่อ 6364 2. นางสาววิลาวัลย ์ ทาวัน 57127327205

88 บริษทั เทสโก ้คาร์ด เซอร์วิสเซส จ ากดั 87/1 อาคารแคปปติอลทาวเวอร์ ออลซีซ่ันส์ เพลส ชั่น 1-6
 ถ.วิทย ุแขวงลุมพนิ ีเขตปทมุวัน กทม. 10330

1. นายนมิติ  นรสิงห์ 57127327131 ปทมุวัน อาจารยจ์ริญา โพธิเวชเทวัญ


