
ที่ ชือ่หน่วยงาน ทีอ่ยูห่น่วยงาน รหสันักศึกษา อ.นิเทศก์ ผู้เซ็นต์เอกสาร ต าแหน่ง
1 กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 1. นางสาวภทัราพร  สัจจาไชยนนท์ 57827328011 อาจารย์ลดาพร พทิักษ์ คุณณัฐวดี  แกว้เต่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏบิัติการ
2 ศูนย์ควบคุมทางพเิศษบูรพาวถิี ชั้น3 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา 1. นายธนพล  คุณค าพระ 57827328004 ผศ.พยนต์ธร ส าเร็จกจิเจริญ คุณณัฐพชัร์  วงศ์ปัทมชัย หวัหน้าแผนกพฒันาบุคคล

กทม. 10260 02-7469800 2. นางสาวเกษร  โนรี 57827328005
3 บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) สาขาสาม

เสน
1024 ศูนย์การค้าสุพรีมสามเสน ชั้น2 ถ.สามเสน แขวงนคร
ไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300 02-2419230

1. นางสาวณัฐติกา  คุณารูป 57827328002 อาจารย์อาภาภรณ์ โพธิ์กระจา่ง

4 บริษทั สรรพสินค้าเซ็นทรัล จ ากดั สาขาปิน่เกล้า อาคารสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิน่เกล้า ชั้น6 7/1 1. นางสาวจดิาภา  ใจสาร 57827328006 อาจารย์สุพตัรา กาญจโนภาส คุณณัฐกาญจน์  ตันมณี หวัหน้าแผนกบุคคล
ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 
10700 02-8029000

2. นางสาวนวรัตน์  คงกล่ิน 57827328023

5 การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย อาคาร ท.100 หอ้ง387 ชั้น3 53 หมู ่2 ถ. จรัญสนิทวงศ์ แขวง
บางกรวย เขตบางกรวย จ.นนทบุรี 11130 02-4364384

1. นางสาวปัญจพร  บุญยรัตน์ 57827328022 อาจารย์สุพตัรา กาญจโนภาส คุณวภิาว ี จกัรเสน หวัหน้ากองบริหารทรัพยยากรบุคคล

6 บริษทั ฟาสโก ้มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 29/7-8 ม.3 ต.บ้านกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 
02-4473300

1. นายอภญิญา  เรียนคัมภร์ี 57827328013 อาจารย์ลดาพร พทิักษ์ คุณณัฐชยากลุ  ฉิมคล้าย เจา้หน้าทีฝ่่ายบุคคล

7 บริษทั แอล.พ.ีเอน็ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 1168/109 ถ.พระราม 4 แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กทม. 
10120 02-2855011 - 6

1. นายณรงค์ฤทธิ์  สักลอ 57827328024 อาจารย์ ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกรู ผู้จดัการแผนกสรรหาวา่จา้ง

8 บริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน) อาคารเอม็ บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถ.พญาไท แขวงวงัใหม่ 1. นางสาวณัฐชา  ภติูจนิดานันท์ 57827328027 ผศ.ดร.วนิดา สุวรรณนิพนธ์ คุณธนันพชัญ ์ เลาหรัชตรานันท์ ผจก.สลจ.
เขตปทุมวนั กทม. 10330 02-8537217 ต่อ 7217 2. นางสาวอารียา  กงัสนานนท์ 57827328007

9 กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม 75/6 ถ.พระราม 6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกทม. 10400 
02-2024517

1. นายเสกสรร  คีรีทศ 57827328018 อาจารย์ ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกรู คุณวฒิุชัย  โหวธรีะกลุ นักวชิาการอตุสาหกรรมช านาญการ
พเิศษ

10 บริษทั บี แอนด์ เจ คอนสตรัคชั่น จ ากดั 59 ถ.เฉลิมพระเกยีรติ 29 ซ.53 แขวงประเวศ เขตประเวศ 
กทม. 10250 02-7263845

1. นางสาวดลยา  โชติพงศ์พฒิุ 57827328008 อาจารย์สุพตัรา กาญจโนภาส คุณชุมพล  เมฆพยิน กรรมการผู้จดัการ

11 กรมสรรพสามิต 1488 ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 1. นายปฏพิงศ์  ชลเขตต์ 57827328010 อาจารย์อาภาภรณ์ โพธิ์กระจา่ง คุณปัญญา  ฉายะจนิดาวงศ์ รองอธบิดี
10300 02-2415600 ต่อ 18 2. นายปฏพิงศ์  นาคฤทธิ์ 57827328031

12 บริษทั ดาต้าโปร บิวสิเนส จ ากดั 3400 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 1. นายฤทธพิร  หล้าหวงั 57827328009 ผศ.พยนต์ธร ส าเร็จกจิเจริญ คุณสมหญงิ  ด ามล เจา้หน้าทีป่ระสานงาน
กทม. 10240 086-3787318 2. นายกรณ์  ปัน้แววงาม 57827328025

13 ธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ 470 ถ.พหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 
02-2998000 ต่อ 040335

1. นางสาวบุญยานุช  อนิทวโีรจน์ 57827328003 อาจารย์ ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกรู คุณกรีติญา  อนันตสุข ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายพฒันา
ทรัพยากรบุคคล

14 การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย 53 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางกรวย เขตบางกรวย 1. นางสาวภาวดิา  ต้องล้ีพาล 57827328012 อาจารย์สมชาย บัวรุ่ง
กทม. 11130 2. นางสาวกาญจนาพร  กาญจนสรรพกจิ 57827328036

15 กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 3 ชั้น 2 ถ.อูท่องนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 
02-6373137

1. นายปัชภณ  ศีลธร 57827328015 อาจารย์อาภาภรณ์ โพธิ์กระจา่ง คุณชัยณรงค์  วาสนะสมสิทธิ์ รองอธบิดี

16 โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 90 ม.7 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 
034-4312009

1. นายศุภกร  อุน่แจม่ 57827328034 อาจารย์สมชาย บัวรุ่ง คุณกรุณา  อปุผล รอง ผกก. บธ. สทว.รร.นรท.

17 บริษทั บีเฟร์ิสเน็ตเวร์ิกคอนซัลต้ิง จ ากดั ถ.รามอนิทรา ซ. 119 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510 
02-9186039

1. นายสยุมภ ู แสงดี 57827328026 อาจารย์สมชาย บัวรุ่ง คุณปฏพิทัธ์ กรรมการผู้จดัการ

18 ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖ สโมสรวฒันธรรมหญงิ 428 ถ.พษิณุโลก ซ.2 แขวงส่ีแยกมหานาค เขตดุสิต กทม. 
10300 02-2828493 ต่อ 15

1. นายประสบโชค  โพธิ์ทอง 57827328001 ผศ.ดร.วนิดา สุวรรณนิพนธ์

ชือ่นักศึกษา

รายชือ่สถานทีฝึ่กสหกิจศึกษา กลุม่สาขาวิชาบริหารธรุกิจ ภาคสมทบ
ประจ าภาคเรียนที ่2  ปกีารศึกษา 2560

 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ


