
ที่ ชือ่หน่วยงาน ทีอ่ยูห่น่วยงาน รหสันักศึกษา อ.นิเทศก์ ชือ่ผู้เซ็นต์รับเอกสาร ต าแหน่ง
1 หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที ่11 145 ชั้น 4 ถ.พระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 

10300 02-437821-27
1. นายนวพล  อร่ามศรี 57527325004 ผศ.ดร.รสสุคนธ ์ ศุนาลัย คุณวรีชัย  ค าเรียงจนัทร์ ผบ.มว.คบ.มทบ.11

2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหดิล อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 50 พรรษา ชั้น 6 ซ.โยธี 1. นางสาวสุวมิล  จติแสง 57527325010 ผศ.ดร.รสสุคนธ ์ ศุนาลัย คุณลภสันันท์  ปัญญา หวัหน้าคลินิกกลาง
แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกทม. 10400 02-200777 2. นางสาวอรุณรัตน์  พรมพนัหา่ว 57527325008 คุณศรพรรณ  หมอกออน หวัหน้าคลินิกศัลยศาสตร์

3 กรมสอบสวนคดีพเิศษ 128 ม.3 ถ.แจง้วฒันะ แขวงทุมสองน้อง เขตหลักส่ี กทม. 
10210

1. นางสาวสุวลี  รอดรัศมี 57527325014 อาจารย์อรรณพ  ปานพวง คุณทรงศักด์ิ  รักศักด์ิสกลุ รองอธบิดี

4 บริษทั แอล.พ.ีเอน็.ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 1168/109 อาคารลุมพนิีทาวเวอร์ ชั้น 36 ถ.พระราม 4 แขวง
ทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 02-2855011

1. นางสาวจารุวรรณ  ซังเจริญ 57527325033 อาจารย์อรรณพ  ปานพวง คุณปัทมาภรณ์  ประกอบพานิช ผู้จดัการแผนกสรรหาและวา่จา้ง

4 บริษทั เสริมสงวนกอ่สร้าง จ ากดั 44/10 ม.5 ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววีฒันา
 กทม. 10170 02-4412137-9

1. นางสาวบุบผชาติ  ภมูิพรม 57527325006 ผศ.ดร.จนัทร์เพญ็ มีนคร คุณสุพตัรา  ชื่นพาณิชยกลุ ผู้จดัการทัวไป

5 บริษทั คอมพลีท ชิปปิง้ แอนด์ โลจสิติกส์ จ ากดั 3656/26 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 9 ถ.พระราม 4 แขวงคลอง
ตัน เขตคลองเตย กทม. 10110 02-3673315-18

1. นายนิวฒัน์  คล้ายแสง 57527325021 ผศ.ดร.จนัทร์เพญ็ มีนคร คุณตวงวฒิุ  ปัญญาดิสา ผู้จดัการทัว่ไป

6 โรงพยาบาลสระบุรี 18 อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2 ถ.เทศบาล 4 ต.ปากเพรียว อ.เมือง
 จ.สระบุรี 18000 036-343500 ต่อ 1280

1. นางสาวสุดารัตน์  อดุมวงษ์ 57527325007 อาจารย์อรรณพ  ปานพวง คุณอรอนงค์  ตังพทิักษก์ลุ ทันตแพทย์ช านาญการพเิศษ

7 บริษทั เอส.จ.ีเซ็นเตอร์ จ ากดั 234 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงนวลจนัทร์ เขตบึงกุม่ กทม. 
10230 02-9499500

1. นายพงศภคั  พรภคนันท์ 57527325036 ผศ.ดร.จนัทร์เพญ็ มีนคร คุณสุรางค์รัตน์  ศรินทุ ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

8 วทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกล้า 315 ถ.ราชวถิี แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกทม. 10400 
02-7633233

1. จา่สิบเอกเสรี  สีขาว 57527325016 อาจารย์อรรณพ  ปานพวง คุณฐิติพร  รัตนพจนารถ อาจารย์หวัหน้าภาควชิาจกัษวุทิยา

9 กรมการอตุสาหกรรมทหาร ศูนย์การอตุสาหกรรม
ป้องกนัประเทศและพลังงานทหาร

76 ส่ีแยกเกยีกกาย ถ.ทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 
กทม. 10300 02-2414094

1. จา่สิบเอกหญงินุชนารถ  บุตรพนัธ์ 57527325030 อาจารย์ขจรัีตน์ พุม่พฤกษ์ คุณชมพล  อามระดิษ เจา้กรมการอตุสาหกรรมทหาร

10 บริษทั เดโม เพาเวอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 1126/2 อาคารวานิช 2 ชั้น 33 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง
มักกะสัน เขตราชเทว ีกทม. 10400 02-2507100

1. นางสาวนราภรณ์  พามาดี 57527325001 อาจารย์เปรมใจ เอือ้จติร์ คุณปานปรารมภ ์ กองศิลป์ Commerciac Director

11 กองพนัทหารส่ือสารที ่12 รักษาพระองค์ 203 ถ.พหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 
02-2975102

1. สิบเอกธรีะพงษ ์ พงษเ์กษม 57527325013 อาจารย์เปรมใจ เอือ้จติร์ คุณเทีย่ม  จ าปาแดง จา่กองร้อยฯ

12 บริษทั เอลกา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 990 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 
02-6246000 ต่อ 6147

1. นางสาวมัดถมิตร  แสนค า 57527325029 อาจารย์กนกวรรณ แกว้ประเสริฐ คุณนลิน  นลินพรกลุ ผู้อ านวยการฝ่ายบุคคล

13 ส านักงานเขตบางกอกน้อย 9/99 ถ.บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม.
 10700 02-4240056

1. นายวนัเฉลิม  ชินานนท์ 57527325037 ผศ.ดร.รสสุคนธ ์ ศุนาลัย คุณอลัญ  จลุภารพมิล ผจก.บัญชี

14 บริษทั เจนเนอรัล เอนจเินียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 44/2 ม. 2 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะปิ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
02-5011055

1. นางสาวเกตุสินี  ฤกษดี์ 57527325003 อาจารย์เปรมใจ เอือ้จติร์ คุณกญัญา  ศุภสีห์ ผู้จดัการแผนกทรัพยากรบุคคล

15 การประปานครหลวง 400 ถ.ประชาชื่น แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลักส่ี กทม. 10210 
02-5040123 ต่อ 2739

1. นางสาวปรียานุช  ขุนศรี 57527325005 อาจารย์ขจรัีตน์ พุม่พฤกษ์ คุณพนิิต  บุญยัง ผู้อ านวยการกองออกแบบระบบท่อจา่ยน้ า

16  กรมการข้าว 50 ถ.พหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 1. นางสาวนฤมล  พทุธโกศัย 57527325043 ผศ.ดร.จนัทร์เพญ็ มีนคร คุณนนทิชา  วรรณสวา่ง ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง
กทม. 10900 02-5613056 2. นางสาวชารีรัตน์  เปีย่มคลัง 57527325023

17 บริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) 256 ถ.พหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 1. นางสาวอมรรัตน์  อุน่แกว้ 57527325011 ผศ.ดร.รสสุคนธ ์ ศุนาลัย คุณอษุา  อภรัิกษช์ิต HR&GA Manager
 กทม. 10400 02-2781777 ต่อ 6910 2. นายดาราธร  ธรรมเทีย่ง 57527325015 คุณณรงค์ศักด์ิ  เลิศทรัพย์ทวี ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ

18 บริษทั จเีอฟซีเอ จ ากดั 1526-1540 ซ.พฒันาการ 48 ถ.พฒันาการ แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กทม. 10250 02-7229377

1. นางสาวเมริสา  ม่วงมัน่ 57527325028 อาจารย์กนกวรรณ แกว้ประเสริฐ คุณสุทัศน์  แรงปัก

ชือ่นักศึกษา

รายชือ่สถานทีฝึ่กสหกิจศึกษา กลุม่สาขาวิชาบริหารธรุกิจ ภาคพิเศษ
ประจ าภาคเรียนที ่2  ปกีารศึกษา 2560
 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์



ที่ ชือ่หน่วยงาน ทีอ่ยูห่น่วยงาน รหสันักศึกษา อ.นิเทศก์ ชือ่ผู้เซ็นต์รับเอกสาร ต าแหน่งชือ่นักศึกษา

รายชือ่สถานทีฝึ่กสหกิจศึกษา กลุม่สาขาวิชาบริหารธรุกิจ ภาคพิเศษ
ประจ าภาคเรียนที ่2  ปกีารศึกษา 2560
 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

19 หา้งหุน้ส่วนจ ากดัพรรณแกว้ขนส่ง 377 ม.1 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง 85000 077-7811962 1. นางสาววลิาสินี  ศิริทรัพย์ธนกจิ 57527325038 อาจารย์อรรณพ  ปานพวง คุณจนัทร์  กรีติวรกลุ ผู้จดัการ

20 บริษทั บ้านอาจารย์ จ ากดั 74/6 ถ.กาญจนาภเิษก ซ.กนัตนา ต.บางใหญ่ 1. นายเทิดไท  กล่ินทรัพย์ 57527325040 อาจารย์เปรมใจ เอือ้จติร์ คุณจริยา  กนิษบบุตร กรรมการผู้จดัการ
อ.บางใหญ ่จ.นนทบุรี 11140 083-3225944 2. นางสาวพวงเพญ็  แซ่โค้ว 57527325039

21 ส านักงานขนส่งจงัหวดัราชบุรี 77 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 
032-737175

1. นายพลพร์ี  พว่งช่วง 57527325025 อาจารย์อรรณพ  ปานพวง คุณองอาจ  ชื่นชิต หวัหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถ

22 บริษทั พทีีอ ีเอน็จเินียร่ิง คอนซัลแตนท์ จ ากดั 125,127 ถ.รามค าแหง ซ. 12 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 
กทม. 10240 02-3692800 ต่อ 3

1. นายวสวตัต์ิ  ดอกไม้ 57527325026 ผศ.ดร.จนัทร์เพญ็ มีนคร คุณสุเชฏฐ์  ดอกไม้ รองกรรมการผู้จดัการ


