
ที่ ชือ่หน่วยงาน ทีอ่ยูห่น่วยงาน รหสันักศึกษา อ.นิเทศก์ ผู้เซ็นต์เอกสาร ต าแหน่ง
1 กรมส่งเสริมการค้าระหวา่งประเทศ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 

02-5077999
1. นายอภชิัย  ไขระวิ 57127329070 อาจารย์ ดร.ขวญัชล หสัโยธนิ คุณเอกฉัตร  ศีตวรรัตน์ ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง
2. นางสาววรรณิศา  ชูมี 57127329019
3. นายธนัยา  อนิทรพฒัน์ 57127329056
4. นางสาวพมิพช์นก  บุรินทร์กลุ 57127329116

2 กรมการค้าต่างประเทศ (A) 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง 1. นางสาวปาจรีย์  ปานเพชร์ 57127329073 อาจารย์พชิามณต์ ชาญสุไชย คุณสุภาวดี  ไชยานุกลูกติติ เลขานุการกรมการค้า
จ.นนทบุรี 11000 02-5474846 2. นางสาวภาชินี  กรกฎ 57127329088 ต่างประเทศ

3. นางสาวมาริษา  มีผล 57127329105
4. นางสาวนิภาพรรณ  ศรีหากนัยา 57127329106
5. นางสาวแววตา  เล็กข า 57127329110
6. นางสาวธนัยธรณ์  สูงรัง 57127329114

3 กรมการค้าต่างประเทศ (B) 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง 1. นายสิทธศัิกด์ิ  กลุหอม 57127329115 อาจารย์พชิามณต์ ชาญสุไชย คุณสุภาวดี  ไชยานุกลูกติติ เลขานุการกรมการค้า
จ.นนทบุรี 11000 02-5474846 2. นายอนุชา  มีช้าง 57127329119 ต่างประเทศ

3. นางสาวณัฐกานต์  บุตรดี 57127329003
4. นายวชิยุตม์  รอดน าพา 57127329058
5. นายจรัิฏฐ์  วราวรรณ 57127329027

4 บริษทั เอฟเอส อนิเตอร์ โลจสิติคส์ จ ากดั อาคาร ยูเอม็ ทาวเวอร์ ชั้น 14 9/151 ถ.รามค าแหง แขวงสวน
หลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250 02-7199941

1. นางสาวมาริสา  อนิทวงศ์ 57127329123 อาจารย์ ดร.ขวญัชล หสัโยธนิ คุณนันท์ปภสัร์  ปิยะพฒิุนันท์ กรรมการผู้จดัการ

5 บริษทั โปรเฟรท อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั 19 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 
023387488

1. นางสาวกรีนิต  ยีโหวะ๊ 57127329017 อาจารย์พทัธนันท์ ชัยบุตร คุณภพปภา  กมลนันธฤกษ์ HR Manager

6 บริษทั มิตซูบิชิ โลจสิติคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั อาคารเศรษฐวรรณ ทาวเวอร์ ชั้น 16 หอ้ง ถ 139 ถ.ปัน้ แขวงสี
ลม เขตบางรัก กทม. 10500 02-2379272

1. นางสาวศิรดา  สิงหส์ายชล 57127329074 อาจารย์พทัธนันท์ ชัยบุตร คุณยาซูโอะ  ชิโออริิ กรรมการผู้จดัการ

7 บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) (A) อาคาร 3 ชั้น 5 89 ถ.วภิาวดีรังสิต แขวงจอมพล 1. นางสาวณัฐริกา  แซ่เอยีะ 57127329052 อาจารย์พชิามณต์ ชาญสุไชย
เขตจตุจกัร กทม. 10900 02-5451000 2. นางสาวธารารัตน์  พรธนวรรณ 57127329021 กองบรรจแุต่งต้ังและข้อมูลบุคลากร

3. นางสาวรวรณัน  กจิโอสถ 57127329023 กองบรรจแุต่งต้ังและข้อมูลบุคลากร
4. นางสาววชิุดา  ร่มโพธิ์ชี 57127329025 คุณปรียนันท์  มงคลศรี Director Digital Marketing

8 บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) (B) อาคาร 3 ชั้น 5 89 ถ.วภิาวดีรังสิต แขวงจอมพล 1. นางสาวกาญจนา  ศิริวฒัน์ 57127329033 อาจารย์พชิามณต์ ชาญสุไชย คุณปรียนันท์  มงคลศรี Director Digital Marketing
เขตจตุจกัร กทม. 10900 02-5451000 2. นางสาวผกาทิพย์ โชคดี 57127329107 กองบรรจแุต่งต้ังและข้อมูลบุคลากร

3. นางสาวปียาภรณ์  อาจยาแกว้ 57127329087 กองบรรจแุต่งต้ังและข้อมูลบุคลากร
9 ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ (A) ส านักงานท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ (AOB) ชั้น 5 999 1. นางสาวอจัฉราภรณ์  หร่ายมณี 57127329009 อาจารย์พชิามณต์ ชาญสุไชย คุณสุรีย์  บุญประสงค์กจิ ผู้อ านวยการส่วนทรัพยากรบุคคล

 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 2. นางสาวจริาภรณ์  ดวงจนัทร์ 57127329010
 02-1321888 3. นางสาวนันท์นภสั  กล่ันแกว้ 57127329055

10 ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ (B) ส านักงานท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ (AOB) ชั้น 5 999 1. นางสาวสุกญัญา พกุกะมาน 57127329064 อาจารย์พชิามณต์ ชาญสุไชย
 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 2. นางสาวหนึง่ฤทัย  คนขยัน 57127329098 คุณสุรีย์  บุญประสงค์กจิ ผู้อ านวยการส่วนทรัพยากรบุคคล
 02-1321888 3. นางสาวธนพร  นิสกลุทอง 57127329102

4. นางสาวอสิราพร  เผือกรอด 57127329099
11 ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ (C) ส านักงานท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ (AOB) ชั้น 5 999 1. นางสาวภทัราวรรณ์  ค าสิงห์ 57127329072 อาจารย์พชิามณต์ ชาญสุไชย คุณสุรีย์  บุญประสงค์กจิ ผู้อ านวยการส่วนทรัพยากรบุคคล

 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 2. นางสาวสิรกานต์  เจริญหล้า 57127329090
 02-1321888 3. นางสาววชัราภรณ์  สอนชัยภมูิ 57127329109

ชือ่นักศึกษา

รายชือ่สถานทีฝึ่กสหกิจศึกษา กลุม่สาขาวิชาบริหารธรุกิจ ภาคปกติ
ประจ าภาคเรียนที ่2  ปกีารศึกษา 2560

 สาขาวิชาธรุกิจระหว่างประเทศ



ที่ ชือ่หน่วยงาน ทีอ่ยูห่น่วยงาน รหสันักศึกษา อ.นิเทศก์ ผู้เซ็นต์เอกสาร ต าแหน่งชือ่นักศึกษา

รายชือ่สถานทีฝึ่กสหกิจศึกษา กลุม่สาขาวิชาบริหารธรุกิจ ภาคปกติ
ประจ าภาคเรียนที ่2  ปกีารศึกษา 2560

 สาขาวิชาธรุกิจระหว่างประเทศ

12 บริษทั นิปปอน เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั อาคารคลังสินค้า 3 999 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี 1. นางสาวปิยาภรณ์  รัตนพร 57127329075 อาจารย์พชิามณต์ ชาญสุไชย คุณรุจภิาส  พรศิริเจริญทิพย์ Human Resources Officer
จ.สมุทรปราการ 10540 02-1342872 2. นางสาวชลธชิา  มหากล่ัน 57127329016

13 บริษทั เดอเบล จ ากดั อาคารเดอเบล เลขที่288/10 ถ.เอกชัย ซ.เอกชัย แขวงบางบอน
 เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 086-7719301

1. นายนรินทร์  ยิ่งมานะ 57127329038 อาจารย์ ดร.ขวญัชล หสัโยธนิ คุณอภริดา  เมธาวไีลศาล ผู้จดัการฝ่ายปฏบิัติการ

14 ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยาน ชั้น 2 999 ถ.บางนา-ตราด ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี 1. นางสาวศิริรัตน์  โภทะจนัทร์ 57127329011 อาจารย์พชิามณต์ ชาญสุไชย
สุวรรณภมูิ จ.สมุทรปราการ 10540 02-1343636 2. นางสาวศิวาพร  ดวงแกว้ 57127329051

3. นางสาวอรพนิท์ พนิิจมนตรี 57127329059
4. นางสาววาริศา  รักพงษ์ 57127329005 คุณสุภาพร  คล้ายสวน หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไป
5. นายกรีติ  ธรรมวนิิจฉัย 57127329112

15 บริษทั แอดวานซ์ อนิเตอร์เฟรท เซอร์วสิ จ ากดั 241 บอสทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขต
คลองเตย กทม 10110 02-2042415

1. นางสาววริศรา  จั่นโต 57127329029 อาจารย์สุธา พงศ์ถาวรภญิโญ คุณจนิตนา  ปานทะโชติ หวัหน้าแผนกเอกสารเข้าออก

16 บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 333 ถ.เชิดวฒุากาศ แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กทม. 10210 
02-5351192

1. นายไรวนิท์  วรนุช 57127329067 อาจารย์สุธา พงศ์ถาวรภญิโญ คุณพชิสัณห ์ รัตนโรจน์ ผู้ช านาญการ 8 ฝ่ายพฒันาทรัพยากรบุคคล

17 ธนาคารเพือ่การส่งออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย อาคารเอก็ซิม 1193 ถ.พหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
 กทม. 10400 02-2713013

1. นางสาวเกศลดา  เกตุธานี 57127329117 อาจารย์สุธา พงศ์ถาวรภญิโญ คุณกฤตภาส  ณ พทัลุง ผู้จดัการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล

18 ส านักกฎหมายกรมศุลกากร 1 ถ.สุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 1. นางสาวพรปวณ์ี  วงษเ์พช็ร 57127329071 อาจารย์ ดร.ขวญัชล หสัโยธนิ คุณเอกรินทร์  ผดุงทรัพย์ถาวร หวัหน้าฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้
กทม. 10110 02-6677231 2. นางสาววนิดา  อดุงศิริเทพ 57127329076

19 ทีท่ าการไปรษณีย์บางใหญ่ 135/1 ม. 5 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย แขวงบางเลน เขตบางใหญ ่
จ.นนทบุรี 11140 02-5951426

1. นางสาวประภาพร  ฟกัเขียว 57127329012 อาจารย์สุธา พงศ์ถาวรภญิโญ คุณพงศ์ศักด์ิ  คัมคิรานนท์ หวัหน้าทีท่ าการไปรษณีย์บางบัวทอง

20 บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) ซ็นทรัลพลาซ่าปิน่เกล้า ทาวเวอร์ B ชั้น 15 7/222 แขวงอรุณ
อมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 02-8775000

1. นางสาวนิภาวรรณ  กนแกม 57127329082 อาจารย์สุธา พงศ์ถาวรภญิโญ คุณชาญชัย  แสงสวา่ง เจา้หน้าทีบ่ริหารทุนมนุษย์

21 ธนาคารออมสิน สาขาตล่ิงชัน 170-170/1 ถ.ชัยพฤกษ ์แขวงคลองชักพระ เขตตล่ิงชัน กทม. 
10170 02-8814170

1. นางสาวจรินทร์พร  แสงเลิศอทุัย 57127329081 อาจารย์สุธา พงศ์ถาวรภญิโญ คุณประเสริฐ  นิม่ข า ผู้จดัการ

22 บริษทั ทริพเพลิ ไอ แอร์ เอก็ซ์เพรส จ ากดั อาคารทรับเปิลไอ 628 ถ.นนทรี ซ.กลับชม 1. นายนฤนารถ  สุดใจ 57127329015 อาจารย์ ดร.ขวญัชล หสัโยธนิ คุณศิริพฒัน์  งามวงศ์ไพรัช กรรมการบริหาร
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 2. นายจริายุ  ปิน่ทอง 57127329022
10120 02-6815889 3. นายธรรมรัตน์  ฉัตร์จนัทร์ 57127329066

23 บริษทั นนท์สยาม จ ากดั 21/86 ถ.พระราม 5 ม.6 ต.ตลาดขวญั อ.เมืองนนทบุรี จ.
นนทบุรี  1ื1000 02-5277508

1. นางสาวชลธชิา  บุญด่านกลาง 57127329091 อาจารย์สุธา พงศ์ถาวรภญิโญ คุณก าพล  วฒิุปกรณ์กติติ กรรมการ

24 บริษทั สกายไลน์ อนิสเป็คชั่น แอค็เซซ เมนทิแนนซ์ จ ากดั 130 ซ.เฉลิมพระเกยีรติ ร.ส 28 แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กทม. 10250 089-5123148

1. นางสาวพรนภา  เอีย่มสุข 57127329080 อาจารย์พทัธนันท์ ชัยบุตร คุณพรพรรณ  เอีย่มสุข เลขานุการ

25 บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากดั (มหาชน) 128 ม.3 ถ.สุขสวสัด์ิ ต.แหลมฟา้ผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ 1. นางสาวอษุณีย์  เข็มทอง 57127329036 อาจารย์ ดร.ขวญัชล หสัโยธนิ คุณกษดิิศ  รุ่งสวสัด์ิ ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธรุการ
จ.สมุทรปราการ 10290 02-8152060 2. นางสาวมยุรี  ทุมจนัทร์ 57127329057

26 บริษทั เมนทาแกรม จ ากดั 968 อาคารอือ้จื่อเหลียง ชั้น 5 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขต
บางรัก กทม. 10500 02-6875306

1. นางสาวณัฐภทัร  ตองมาก 57127329024 อาจารย์ ดร.ขวญัชล หสัโยธนิ คุณอรทัย  ศรีโพนทอง



ที่ ชือ่หน่วยงาน ทีอ่ยูห่น่วยงาน รหสันักศึกษา อ.นิเทศก์ ผู้เซ็นต์เอกสาร ต าแหน่งชือ่นักศึกษา

รายชือ่สถานทีฝึ่กสหกิจศึกษา กลุม่สาขาวิชาบริหารธรุกิจ ภาคปกติ
ประจ าภาคเรียนที ่2  ปกีารศึกษา 2560

 สาขาวิชาธรุกิจระหว่างประเทศ

27 ส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร 999 ชั้น 3 ถ.บางนา-ตราด ต.หนองปรือ อ.บางพลี 1. นางสาวธนมน  ศรีรางวลั 57127329035 อาจารย์พชิามณต์ ชาญสุไชย คุณณัฐชัย  เดชอนิทร์ เจา้หน้าทีธ่รุการ
ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ จ.สมุทรปราการ 10540 02-1340400 2. นางสาวอษุา  อยู่สบาย 57127329065

3. นางสาวนุชนารถ  ดลศรี 57127329092
4. นางสาวนาถนัดดา  ธนัยามาศรัตน์ 57127329124

28 การท่าเรือแหง่ประเทศไทย 444 ถ.ท่าเรือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 
02-2693000

1. นางสาวขวญัชนก  สะอาดแกว้ 57127329037 อาจารย์ ดร.ขวญัชล หสัโยธนิ คุณเอือ้มพร  สุวรรณนัง ผู้อ านวยการกองพฒันาบุคคล

29 ทีท่ าการไปรษณีย์ สาขารองเมือง 9 ถ.รองมือง ซ.5 แขวงรองเมือง เขตปทุมวนั กทม. 10330 
02-2140338

1. นางสาวนริศรา  อสุาพรหม 57127329031 อาจารย์ ดร.ขวญัชล หสัโยธนิ คุณกติติศักด์ิ  เหมือนหาญ ผธก.

30 หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย 150 ถ.ราชบพธิ แขวงวดัราชบพธิ เขตพระนคร 1. นางสาวสโรชา  กวางไพร 57127329086 อาจารย์สุธา พงศ์ถาวรภญิโญ คุณอรสุดา  ไชยโพธิ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการบริหาร
กทม. 10200 02-0186888 2. นางสาวบัณฑิตา ศรีสุวรรณ 57127329121

31 บริษทั เค ไลน์ โลจสิติคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 999 ชั้น 3 ถ.บางนา-ตราด ต.หนองปรือ อ.บางพลี 1. นายสัญญา  ศรีสวา่ง 57127329018 อาจารย์พทัธนันท์ ชัยบุตร คุณเสรีภาพ  ขุนแสง ผู้จดัการทัว่ไป
จ.สมุทรปราการ 10540 02-1312100 2. นางสาวกลุธดิา  ผกาแดง 57127329026

32 บริษทั อติาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากดั (มหาชน) 13/4  ถ.พหลโยธนิ ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
12120 02-9090690-4

1. นางสาวอรนุช  ทองแซง 57127329054 อาจารย์สุธา พงศ์ถาวรภญิโญ คุณด ารงค์  งามเสงียม รองประธานบริหาร

33 บริษทั ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวร์ิดด้ิง (ประเทศไทย) จ ากดัอาคาร 9 G Tower North Wing ชั้น 25-26 ถ.พระราม 9 1. นางสาวสุพตัรา  เกดิเพช็ร 57127329014 อาจารย์พทัธนันท์ ชัยบุตร คุณประเสริฐศรี  สุพหนัต์ HR Sperialest
(A) แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กทม. 10310 02-7918000 2. นางสาวเกตุสรินทร์  แกว้เทพ 57127329108

3.. นายอมัม๊าร  ผ่องโสภา 57127329063
34 บริษทั ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวร์ิดด้ิง (ประเทศไทย) จ ากดัอาคาร 9 G Tower North Wing ชั้น 25-26 ถ.พระราม 9 1. นายวรรธนะ  สุขคล้าย 57127329100 อาจารย์พทัธนันท์ ชัยบุตร คุณประเสริฐศรี  สุพหนัต์ HR Sperialest

(B) แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กทม. 10310 02-7918000 2. นายธนกร  สอนเพช็ร 57127329006
3. นายฐิติวฒัน์  อธคิมศาสตร์ 57127329061

35 กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 22/3 ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชัน กทม. 10170 
02-8804803

1. นายณัฐพล  คงกอ้น 57127329097 อาจารย์สุธา พงศ์ถาวรภญิโญ คุณธรีะ  พงศ์อนันต์ ผู้จดัการสมาคม

36 บริษทั ยูเซ็น โลจสิติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 2525 ถ.พระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 1. นางสาวศุภสิรา  คล้ายดวง 57127329001 อาจารย์พทัธนันท์ ชัยบุตร Ms.Naowarat  Ountha GM
กทม. 10110 02-0348393 2. นางสาวสุณัฐชา  ฮกซุ่น 57127329069

37 ส านักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พืน้ที ่3 2471 ถ.สุขุมวทิ ซ.62 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 
10260 02-3329688

1. นายธยาน์  อยู่เกตุ 57127329002 อาจารย์พทัธนันท์ ชัยบุตร คุณณัชชา  พราหมณ์ยอด ผู้อ านวยการส านักงานขนส่ง
กรุงเทพมหานครพืน้ที ่3

38 ท าการไปรษณีย์ศูนย์กลางจา่ยบางซ่ือ 1298 ถ.กรุงเทพฯ-นนท์ แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กทม. 10800
 02-9114909

1. นายจริพงษ ์ บ ารุงเรือง 57127329104 อาจารย์พทัธนันท์ ชัยบุตร คุณปรีชา  วงษม์ะเซาะ หวัหน้าทีท่ าการไปรษณีย์ศูนย์กลางจา่ยบาง
ซ่ือ

39 ทีท่ าการไปรษณีย์ภาษเีจริญ ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม. 10160 
02-4444313

1. นายชัยววิตัน์  เบ็ญจพรเลิศ 57127329068 อาจารย์ ดร.ขวญัชล หสัโยธนิ คุณทวศัีกด์ิ  ดิลกวฒันวฒัน์ หวัหน้าทีท่ าการไปรษณีย์

40 องค์กรแอมเนสต้ี อนิเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย 139/21 ซ.ลาดพร้าว 5 แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กทม. 10900
 02-5138754

1. นายชลันธร  ภูเ่จริญ 57127329032 อาจารย์พทัธนันท์ ชัยบุตร คุณเพชรรัตน์  ศักด์ิศิริเวทย์กลุ เจา้หน้าทีฝ่่ายนักกจิกรรม

41 บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 333 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 1. นายธนากร  ภูม่ีสุข 57127329050 อาจารย์พชิามณต์ ชาญสุไชย กองบรรจแุต่งต้ังและข้อมูลบุคลากร
10540 02-1372987 2. นางสาวณัฐณิชา ค าชะนาม 57127329077

3. นางสาวอษุณีย์  สิงหฉ์ลาด 57127329101


