
ที่ ชือ่หน่วยงาน ทีอ่ยูห่น่วยงาน รหสันักศึกษา อ.นิเทศก์ ผู้เซ็นต์เอกสาร ต าแหน่ง
1 บริษทั ลักกี ้เพาเวอร์ เอน็จเินียร่ิง จ ากดั 90/1190 ม.5 ต.ท่าอฐิ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

098-8463410
1. นางสาวกญัญาณัฐ  บุญต่อ 57527327040 อาจารย์อทิธภิมูิ  พรหมมา คุณเศรษฐศักด์ิ  ดวงดี กรรมการผู้จดัการ

2 บริษทั แอดไวซ์ ไอที อนิฟนิิท จ ากดั 74/1 ม.1 ถ.ราชพฤกษ ์ต.ท่าอฐิ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
11120

1. นางสาวปริญญาภรณ์  โพธิ์งาม 57527327004 อาจารย์อทิธภิมูิ  พรหมมา คุณอรรถพล  ธรรมลังกา ผู้จดัการฝ่ายขนส่ง

3 บริษทั แอกซ่าประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 1168/67 ถ.พระราม 4 แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กทม. 
10120 02-1188111

1. นางสาวชาริตา  คล้ายจนัทร์พงษ์ 57527327025 อาจารย์วรางคณา จติราภณัฑ์ Preeya  Wongfant Learning and orgamigdon Manager

4 บริษทั ซัคเซส กรุ๊ป ออล เซอร์วสิ จ ากดั 13 ถ.ท่าข้าม แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 
02-4084927

1. นางสาววนิดา  พรหมสุรินทร์ 57527327021 อาจารย์วรางคณา จติราภณัฑ์ คุณณราทิพย์  พวัประเสริฐสุข กรรมการผู้จดัการ

5 บริษทั ซี แอนด์ บี เอน็จเินียร่ิง เซอร์วสิ จ ากดั 27/169 ถ.พระราม 2 ต.พนัท้ายนรสิงห ์อ.เมือง จ.
สมุทรสาคร 034-112112 , 0811715579

1. นางสาวจฑุามาศ  ขุนทองจนัทร์ 57527327022 อาจารย์ชัชรินทร์ ศาสตร์เสริม ผจก.ฝ่ายขายต่างประเทศและประเทศไทย

6 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เด่นศักดา 9/90 ถ.เอกชัย-กาญจนา ซ.99/2 แขวงบางบอน เขตบาง
บอน กทม. 10150 02-2115333

1. นายอายุษ  หาญราษฎร์ 57527327034 อาจารย์ชัชรินทร์ ศาสตร์เสริม คุณศักด์ิสิน  ศิรินิธภิทัร์กลุ ผู้จดัการ

7 บริษทั ชัยยะเจริญกจิ จ ากดั 71/50 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินร์ เขตบางกอกน้อย
 กทม. 10700 02-4331618

1. นางสาวส้ม  เพชรหาญ 57527327030 อาจารย์ชุติมา คล้ายสังข์ คุณมสันต์  สัตยรักษ์ ผู้จดัการทัว่ไป

8 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ซี เอน็ อเิล็คทริค 131/15-16 ซ.คลองถนน ต.บางรักพฒันา อ.บางบัวทอง จ.
นนทบุรี 11110 086-3535415

1. นายณัฐพงศ์  ปัน้แววงาม 57527327029 อาจารย์จริญา  โพธเิวชเทวญั คุณสุชาติ  แสงแป้น หุน้ส่วนผู้จดัการ

9 บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั 414 ถ.พหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 
10400 02-0292140

1. นางสาวน้ าฝน  ปรีชาจารย์ 57527327002 ผศ.ดร.ธมัมามนตร์ คุณรัตนาภรณ์ คุณอภชิาติ  แป้นแกว้ FBB TeamLeader

10 บริษทั ดี ไอ ดิสทริบิวชั่น จ ากดั 1749/1 ถ.ศรีวรา ซ.ลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา เขตวงั
ทองหลาง กทม. 10310 02-5309826 ต่อ 110

1. นายอนุชิต  กลุกะนก 57527327005 อาจารย์พรรณรังสี อนิทร์พยุง คุณอนุรักษ ์ จนัทพงษ์ ผู้จดัการฝ่ายขาย

11 บริษทั สุดธปู ซัพพลาย จ ากดั 70/3 ม.5 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ 1. นายกจิจา  ทองค าใส 57527327015 อาจารย์จริญา  โพธเิวชเทวญั คุณวศิาล  สุดธปู กรรมการผู้จดัการ
 จ.นนทบุรี 11140 02-9229340 2. นายณัฐพล  ลีลาไพศาล 57527327014

12 บริษทั ไมเนอร์ ฟูด้ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) สาขาหทัย
ราษฎร์ 8

98/4 ถ.หทัยราษฏร์ ซ.8 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา 
กทม. 10510

1. นางสาวฝนทิพย์  ภริมย์ไทย 57527327011 ผศ.ดร.พฒันา ศิริโชติบัณฑิต ผู้จดัการร้าน

13 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาบางกรวย 3/42 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 
11130 02-4470653

1. นางสาวนิธวินั  เทียนทอง 57527327026 อาจารย์ชุติมา คล้ายสังข์ คุณเพญ็นภา  ศิลปรัตน์ ผู้จดัการสาขาอาวโุส

14 บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 89 ถ.วภิาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
02-5452320

1. นายวชิร  บุญเผือก 57527327035 อาจารย์วรางคณา จติราภณัฑ์ กองบรรจแุต่งต้ังและข้อมูลบุคลากร

15 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พฒันา สิริราษฎร์ 2/44 ถ.เสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 
02-2453438

1. นางสาวชุลีกรณ์  แป้นจวน 57527327007 อาจารย์เทพ เหมือนฟู คุณอทิธพินัธ ์ กองแกว้ กรรมการผู้จดัการ

16 บริษทั เอเซียบุค๊ส จ ากดั สาขาเดอะมอลล์บางแค 275 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม. 
10160 02-7159000

1. นางสาวดวงพร  ศรีแสง 57527327009 ผศ.ดร.ธมัมามนตร์ คุณรัตนาภรณ์ คุณธงชัย  กล่ าคลองตัน หวัหน้างานฝ่ายทรัพยากรบุคคล

17 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บัวสวรรค์ เซอร์วสิ 700/153 ต.บ้านเกา่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 
038-214051-4

1. นางสาวณัฐกานต์  รัตนโกเมศ 57527327001 อาจารย์ชัชรินทร์  ศาสตร์เสริม คุณสมพงษ ์ ปิตะโหตร์ กรรมการผู้จดัการ

18 บริษทั ดาต้าโปร บิวสิเนส จ ากดั 253 ชั้น 11 ถ.สุขุมวทิ 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 
กทม. 10110 02-2619811-13

1. นางสาวภทัรียา  สัตย์ซ่ือ 57527327036 อาจารย์เทพ เหมือนฟู คุณฐิตาภา  โคตรบุญมา Supervisor

19 บริษทั เคยูเอม็ อนิเตอร์ กรุ๊ป จ ากดั 30/16 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแกว้ จ.ปทุมธานี 12140 
02-1020630 ต่อ 109

1. นางสาวอรอมุา  สุขคุ้ม 57527327008 อาจารย์เทพ เหมือนฟู คุณเยาวภา  รัตนบุรี กรรมการผู้จดัการ

ชือ่นักศึกษา

รายชือ่สถานทีฝึ่กสหกิจศึกษา กลุม่สาขาวิชาบริหารธรุกิจ ภาคพิเศษ
ประจ าภาคเรียนที ่2  ปกีารศึกษา 2560

 สาขาวิชาการตลาด



ที่ ชือ่หน่วยงาน ทีอ่ยูห่น่วยงาน รหสันักศึกษา อ.นิเทศก์ ผู้เซ็นต์เอกสาร ต าแหน่งชือ่นักศึกษา

รายชือ่สถานทีฝึ่กสหกิจศึกษา กลุม่สาขาวิชาบริหารธรุกิจ ภาคพิเศษ
ประจ าภาคเรียนที ่2  ปกีารศึกษา 2560

 สาขาวิชาการตลาด

20 บริษทั แมคไทย จ ากดั สาขาบิก๊ซี ศรีนครินทร์ ชั้น 1 ถ.ศรีนครินทร์ ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 1. นายปัญญา  นาดี 57527327016 อาจารย์จริญา  โพธเิวชเทวญั

21 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ศักด์ิสิทธิ์ พระเคร่ือง (เรวดี) 134/139 ม.4 ซ.เรวดี 57 ต.ตลาดขวญั อ.เมืองนนทบุรี จ.
นนทบุรี 11000 080-0881174

1. นายพรีวฒิุ  เหมวมิล 57527327039 อาจารย์พรรณรังสี อนิทร์พยุง คุณศักด์ิสิทธิ์  เพชรวาลวฒัน์ กรรมการผู้จดัการ

22 บริษทั ไทย เอส เอน็ เค อนิดัสตร้ีส์ จ ากดั 24,24/1,24/2,24/3 ถ.เอกชัย 76 ซ.แยก 1-3-2 แขวงบาง
บอน เขตบางบอน กทม. 10150 02-4511801

1. นางสาวสุวมิล  ค าน้อย 57527327017 อาจารย์อทิธภิมูิ  พรหมมา คุณรวทิัศน์  ฉัตรชยานุสรณ์ กรรมการผู้จดัการ

23 บริษทั ยูนิค มิวสิค จ ากดั 991 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กทม. 10330 
094-6155444

1. นายวรีะยุทธ  จนัทุม 57527327033 ผศ.ดร.ธมัมามนตร์ คุณรัตนาภรณ์ คุณวรพจน์  นามศรีเมือง ผู้จดัการสาขา

24 บริษทั แฮมกา้ มาร์เกต็ต้ิง จ ากดั 106/186 ซ.นวมินทร์ 70 แขวงคลองกุม่ เขตบึงกุม่ กทม. 
10240 02-5105098

1. นางสาวภรณ์ภทัรา  แนวศิริ 57527327023 ผศ.ดร.พฒันา ศิริโชติบัณฑิต คุณปริเยศ  องักรูกติติ


