
ที่ ชือ่หน่วยงาน ที่อยูห่น่วยงาน รหัสนักศึกษา อ.นิเทศก์ ผู้เซ็นต์เอกสาร ต าแหน่ง
1 ธนาคารกรุงไทย สาขาลาดปลาเค้า 41 222 ถ.ลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บวั เขต

ลาดพร้าว จ.กรุงเทพ 10230
1 น.ส.เกตนสิ์รี บญุนาค 57127326092 อาจารย์วทิยา อินทรพิมล คุณนชุจรินทร์  อักษรวงศ์ ผู้จัดการอาวโุส

2 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส านกังานใหญ่ (อาคารบางเขน) 2346 ถ.พหลโยธนิ 1. นางสาวเกตนกิา  บญุนาค 57127326127 อาจารย์กุลภทัรา  ภทัรพงศธร คุณนพภาพร  มหทัธนะพฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรมนษุย์
ส านกังานใหญ่ (สาขานางเล้ิง) แขวงเสนานคิม เขตจตุจักร จ.กรุงเทพ 10900 2. นางสาววภิาสิน ี โฉมฉาย 57127326023

3 ธนาคารพัฒนาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME BANK TOWER ชัน้ 34 310 ถ.พหลโยธนิ 1. นางสาวอ าพันทอง  กล่ินโฉม 57127326054 อาจารย์ส่งเสริม  วจีทองรัตนา คุณสมปรารถนา  กฤษณคุปต์ ผู้จัดการอาวโุสส่วนสรรหาและบริหาร

แหง่ประเทศไทย ส านกังานใหญ่ (A)  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 2. นางสาวสุกานดา ศรีษะนาราช 57127326042 ค่าตอบแทน ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

02-2653000 ต่อ 3371-84 3. นางสาวอาทติยา  ง้ิวลาย 57127326050
4. นางสาวเนตรนภา  ศรีพบ 57127326030

4 ธนาคารพัฒนาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME BANK TOWER ชัน้ 34 310 ถ.พหลโยธนิ 1. นางสาวเกวลิน  สุกสีแดง 57127326098 อาจารย์ส่งเสริม  วจีทองรัตนา คุณสมปรารถนา  กฤษณคุปต์ ผู้จัดการอาวโุสส่วนสรรหาและบริหาร

แหง่ประเทศไทย ส านกังานใหญ่ (B)  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 2. นางสาวปยิวดี  เจริญอินทร์ 57127326118 ค่าตอบแทน ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

02-2653000 ต่อ 3371-84 3. นางสาวมรทยั  ภวูานค า 57127326100
4. นางสาวกนกรัชต์  ศาลางาม 57127326120

46 ธนาคารพัฒนาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME BANK TOWER ชัน้ 34 310 ถ.พหลโยธนิ 1. นางสาวจุฑามาศ  สุภาพ 57127326047 อาจารย์ส่งเสริม  วจีทองรัตนา คุณสมปรารถนา  กฤษณคุปต์ ผู้จัดการอาวโุสส่วนสรรหาและบริหาร

แหง่ประเทศไทย ส านกังานใหญ่ (C)  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 2. นางสาวอภญิญา เกตุขุนทด 57127326020 ค่าตอบแทน ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

02-2653000 ต่อ 3371-84 3. นางสาวกรรณิกา จงไกรจักร 57127326005
5 ธนาคารออมสิน อาคารเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า ชัน้4 เลขที4่05 1. นายศาสตรา  แดงนวน 57127326067 ผศ.ดร.ชารว ีบตุรบ ารุง คุณขวญันภา  ยุทธวารี ผู้จัดการสาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า

สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า ถ.บรมราชชนน ีแขวงอรุณอมรินทร์ 2. นางสาวรววิลัย์  ปตัเมฆ 57127326086
เขตบางกอกนอ้ย กทม. 10700 02-4339755 3. นางสาวณัฐฐินนัท ์ ชินขุนทด 57127326105

6 ธนาคารออมสิน สาขาสวนผัก 105/2 ถ.สวนผัก แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน 1. นางสาวอัจฉราพร  อินทวงษ์ 57127326013 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี คุณอุดมศักด์ิ  กมลศิลป์ ผู้จัดการธนาคารออมสิน
กทม. 10170 02-4353058 2. นางสาวรุจิพร  อินทร์แหยม 57127326058

7 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธกิาร อาคารสมานฉันท ์ชัน้ 3 319 ถ.ราชด าเนนิ 1. นางสาวปาลิน  ร่มโพธิ์ 57127326046 ผศ.ดร.ชารว ีบตุรบ ารุง คุณดวงเดือน  สายสมบติั รองผู้จัดการ
จ ากัด แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตดุสิต กทม. 10300 02-62875025 2. นางสาวสุทธดิา  อินทร์โพธิ์ 57127326048

8 ธนาคารออมสิน สาขาราชด าเนนิ 40 ถ.ราชด าเนนิกลาง แขวงบวรนเิวศ เขตพระนคร กทม. 
10200 02-2241893

1. นางสาววภิาว ี เกตุนอ้ย 57127326024 อาจารย์กุลภทัรา  ภทัรพงศธร คุณเยาวเรศ  คงสุนทร พนกังานบริการลูกค้า 4

9 ธนาคารออมสินภาค 3  ส่วนสนบัสนนุสินเชือ่ 40 ถ.ราชด าเนนิ แขวงบวรนเิทศ เขตพระนคร 1. นางสาวสกลวรรณ  เอมวฒัน์ 57127326026 อาจารย์วทิยา อินทรพิมล คุณเอกชิณ  มาศประมุท รองผู้อ านวยการภาค 3
ส านกัราชด าเนนิ (A) กทม. 10200 02-2241892 2. นางสาวชมพูนทุ  คดดี 57127326036 ส่วนสนบัสนนุสินเชือ่

3. นางสาวณัฐณิชา  เหล่ากิจ 57127326039 ส านกัราชด าเนนิ
4. นายพชร  ดอนทราย 57127326066

10 ธนาคารออมสิน สาขาราชด าเนนิ (B) 40 ถ.ราชด าเนนิกลาง แขวงบวรนเิวศ เขตพระนคร 1. นางสาวณัฐธยาน ์ ตันใจซ่ือ 57127326004 อาจารย์วทิยา อินทรพิมล คุณสุภริม  หลายรุ่งเรือง พนกังานระดับ S
 กทม. 10200 02-2241893 2. นางสาวศิริรัตน ์ อินทร์เขียว 57127326006

3. นายชัยชนะ  อัชวราพร 57127326022
4. นางสาวอัญฑิกา  ปานสกุล 57127326037
5. นางสาวกาญจนาภรณ์  ช่างกล่อม 57127326061

11 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จ ากัด กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม ชัน้ลอยโรงอาหาร ถ.มิตร
ไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 02-2471465

1. นางสาวขวญัธดิา  ด้วงดี 57127326059 อาจารย์รัศมี รัตนอุบล คุณสุลธารา  วทิยปยิานนท์ ผู้จัดการ

12 ธนาคารออมสิน สาขาอุรุพงษ์ 133 ถ.เพรชบรีุ ซ.3 แขวงทงุพญาไท เขตราชเทวี 1. นางสาวจุฑารัตน ์ เอกจิตร 57127326034 ผศ.ดร.ชารว ีบตุรบ ารุง คุณชุติกาญจน ์ ผลบตุร ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสิน
กทม. 10400 02-2157816 2. นางสาวจิรดาวลัย์  บญุมี 57127326041

ชือ่นักศึกษา

รายชือ่สถานที่ฝึกสหกิจศึกษา กลุม่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคปกติ
ประจ าภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560

 สาขาวิชาการเงินการธนาคาร



ที่ ชือ่หน่วยงาน ที่อยูห่น่วยงาน รหัสนักศึกษา อ.นิเทศก์ ผู้เซ็นต์เอกสาร ต าแหน่งชือ่นักศึกษา

รายชือ่สถานที่ฝึกสหกิจศึกษา กลุม่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคปกติ
ประจ าภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560

 สาขาวิชาการเงินการธนาคาร

13 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ 315 ถ.ราชวถิี แขวงทุ่งพญาไท 1. นางสาวชยามาศ  ปฏสัิงข์ 57127326187 ผศ.ดร.ชารว ีบตุรบ ารุง คุณสมยศ  แสนสุข ฝก.รพ.รร.6
เขตราชเทว ีกทม. 10400 02-7639300, 02-3547600 ต่อ 28 2. นางสาวณัฐธดิา  รอดแก้ว 57127326118

14 ธนาคารออมสิน ส านกังานใหญ่ (A) 470 ถ.พหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 1. นางสาวพัชรีญา  รักศิลป์ 57127326055 รศ.ร.ต.อ.อรุณรุ่ง วงศ์กังวาน คุณกีรติญา  อนนัตสุข ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบคุคล
กทม. 10400 02-2998000 2. นางสาวกมลทพิย์  สินสมบญุ 57127326068

3. นางสาวศศิวพิาพร  เกตุประยูร 57127326011
4. นายสรายุทธ  ทมิทอง 57127326064

15 ธนาคารออมสิน ส านกังานใหญ่ (B) 470 ถ.พหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 1. นางสาวสุกัญญา ชุมเหมา 57127326085 รศ.ร.ต.อ.อรุณรุ่ง วงศ์กังวาน คุณจินตนา  อัน้กระโทก ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบคุคล
กทม. 10400 02-2998000 2. นางสาวเมริษา  อุน่อก 57127326128

3. นางสาวจินตนา  พิลึก 57127326130
4. นางสาวพัชรินทร  หนาแนน่ 57127326043 คุณกีรติญา  อนนัตสุข ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบคุคล

16 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาบางพลัด ชัน้ 2 61 ถ.จรัญสนทิวงศ์ แขวงบางอ้อ 1. นายทนูลักษณ์  นุน่ไฝ 57127326009 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี คุณบปุผา  ลากลาง ผู้จัดการสาขา
เขตบางพลัด กทม. 10700 02-4243678 2. นายอนชุิต  พรพล 57127326057

17 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขานวมินทร์ 75/85ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุม่ เขตบงึกุม่ กทม. 10230 
023-7528446

1. นางสาววนัวสิา  ทองสงค์ 57127326027 อาจารย์กุลภทัรา  ภทัรพงศธร คุณสุจินดา ผู้จัดการอาวโุส

18 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาถนนสุขสวสัด์ิ 502/11-4 ถ.สุขสวสัดืิ แขวงจอมพล เขตจอมทอง 1. นางสาวจุฑารักษ์ เพ็งสืบ 57127326035 อาจารย์วทิยา อินทรพิมล คุณอมร  สกุลปยิวงศ์ ผู้จัดสาขาอาวโุส
กทม. 10150 02-4686860-1 2. นางสาวศรัญญา  ชาลี 57127326045

19 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาเดอะวอล์คราชพฤกษ1์89 ม.2 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบรีุ 11130 
091-7718227

1. นางสาวมิรันตรี  วริะศรี 57127326065 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี คุณบญุเลิศ  สิงหอ์ยูว่งษ์ ผู้จัดการสาขา

20 ธนาคารออมสิน สาขาตล่ิงชัน 170-170/1 ถ.ชัยพฤกษ์ แขวงคลองชักพระ เขตตล่ิงชัน กทม. 
10170 02-8814170

1. นางสาวอรชนก  โพธิ์นลิ 57127326075 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี คุณประเสริฐ  นิม่ข า ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาตล่ิงชัน

21 ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) (A) 48/2 ชัน้ 15 ถ.สาทรเหนอื แขวงสีลม เขตบางรัก 1. นางสาวอินทริา  อ้วนสอาด 57127326019 อาจารย์ส่งเสริม  วจีทองรัตนา คุณอภชิาติ  โกวสุจริตกุล Assistant Head of HRM
กทม. 10500 02-6337123-6 2. นางสาวปาจรีย์  ฤทธจิรูญ 57127326028

3. นางสาวปณุยวร์ี  พัฒนเจริญ 57127326062
22 ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) (B) 48/2 ชัน้ 15 ถ.สาทรเหนอื แขวงสีลม เขตบางรัก 1. นางสาวจิราวรรณ  ประทมุรัตน์ 57127326115 อาจารย์ส่งเสริม  วจีทองรัตนา คุณสมปรารถนา  กฤษณคุปต์ ผู้จัดการอาวโุส

กทม. 10500 02-6337123-6 2. นางสาวนริษา  นาคสนทิ 57127326002 คุณอภชิาติ  โกวสุจริตกุล Assistant Head of HRM
3. นายพงศธร  นาคบาศ 57127326051

23 ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) (C) 48/2 ชัน้ 15 ถ.สาทรเหนอื แขวงสีลม เขตบางรัก 1. นางสาวเมธาว ี ขาวหรัิญ 57127326014 อาจารย์ส่งเสริม  วจีทองรัตนา คุณอภชิาติ  โกวสุจริตกุล Assistant Head of HRM
กทม. 10500 02-6337123-6 2. นางสาวหรินทพิย์  ข าประนต 57127326049

3. นายธนบรูณ์  บญุนอ้ย 57127326133
24 ธนาคารออมสิน สาขาเทเวศร์ (A) 250/7-9 ถ.สามเสน แขวงบางขุนพรหม 1. นางสาวสกาวเดือน  ช านาญ 57127326063 อาจารย์รัศมี รัตนอุบล คุณจุฑามาศ  บญุมาตา ผู้จัดการสาขา

เขตพระนคร กทม. 10200 02-2826365-66 2. นางสาวอารียา  ศุภเสถียร 57127326056
3. นางสาวดวงกมล พิมเกาะ 57127326137

25 ธนาคารออมสิน สาขาเทเวศร์ (B) 250/7-9 ถ.สามเสน แขวงบางขุนพรหม 1. นางสาวพัชรา  สัตตะโส 57127326078 อาจารย์รัศมี รัตนอุบล คุณจุฑามาศ  บญุมาตา ผู้จัดการสาขา
เขตพระนคร กทม. 10200 02-2826365-66 2. นางสาวอภสิรา  นาคสังข์ 57127326093

3. นางสาวจันทร์จิรา  สุระพล 57127326132
26 บริษัท สามเสนบริวเวอร่ี จ ากัด 999 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300 

02-2424735
1. นางสาวพรชิตา  ศิลปชัย 57127326052 รศ.ร.ต.อ.อรุณรุ่ง วงศ์กังวาน คุณศิริชัย  เชีย่วชาญ ผจก. แผนกบคุคล-ธรุการ



ที่ ชือ่หน่วยงาน ที่อยูห่น่วยงาน รหัสนักศึกษา อ.นิเทศก์ ผู้เซ็นต์เอกสาร ต าแหน่งชือ่นักศึกษา

รายชือ่สถานที่ฝึกสหกิจศึกษา กลุม่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคปกติ
ประจ าภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560

 สาขาวิชาการเงินการธนาคาร

27 บริษัท สตาร์บคัส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จ ากัด สาขา
โรงแรมแกรนด์ไชนา่

215 โรงแรมแกรนด์ไชนา่ ถ.ราชวงศ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัม
พันธวงศ์ กทม. 10100 089-4490754

1. นายสมิทธิ์  วรีะวทิย์ 57127326033 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี คุณวรรณภา  พูนล้น ผู้จัดการร้าน

28 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาบางยีข่ัน 133 ถ.จรัญสนทิวงศ์ แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลัด กทม. 
10700 02-4344930

1. นางสาววาสนา  วทิยายนต์ 57127326008 ผศ.ดร.ชารว ีบตุรบ ารุง คุณรงค์วฒิุ  อูอ่้น ผู้จัดการสาขาอาวโุส

29 ธนาคารออมสิน สาขาสีลม 144,144/1 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก 1. นางสาวพฤษภา  ชูเมือง 57127326076 อาจารย์ส่งเสริม  วจีทองรัตนา คุณรุ่งโรจน ์ วงศ์กิตติเวชกุล รก.ธลส.
กทม. 10500 02-6344977 2. นางสาวเบญจมาศ  ดวงเสนาะ 57217326084

30 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาบางพลัด 61 ถ.จรัญสนทิวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กทม. 10700 
02-4243678

1. นายเกียรติศักด์ิ  นอ้ยแสง 57127326110 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี คุณบปุผา  ลากลาง ผู้จัดการสาขา

31 ธนาคารแหง่ประเทศไทย ถ.สามเสน แขวงวดัสามพระยา เขตพระนคร 1. นายพลภทัร  ศรีมาลา 57127326122 อาจารย์รัศมี รัตนอุบล คุณกานต์สินี ทมีสรรหาภายนอก
กทม. 10200 02-2835353 2. นายนฐัพล  มงคลเสริม 57127326124

32 บริษัท คอร์เดียดีไลท ์จ ากัด 64 ซ.พัฒนาการ 59 แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250 
02-7220670 02-3220291

1. นางสาวธาดารัตน ์ ผาบสระ 57127326079 ผศ.ดร.ชารว ีบตุรบ ารุง คุณสุวทิย์  นอ้ยปวง ผู้จัดการฝ่ายส านกังาน

33 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมโยธาธกิาร 2529 จ ากัด 218/1 ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 
10400 02-2994166

1. นางสาวศุภาภรณ์  แปลยาว 57127326081 อาจารย์กุลภทัรา  ภทัรพงศธร คุณไพฑูรย์  นนทศุข ผู้จัดการ

34 บริษัท เนาวรัตนพ์ัฒนาการ จ ากัด (มหาชน) 175 ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 1. นางสาวศศิธร  สมิงชาติ 57127326090 อาจารย์วทิยา อินทรพิมล คุณกฤษดา  บวัศรี
กทม. 10320 081-4220520 2. นายสุทธนินัท ์ เทยีมแก้ว 57127326106

35 ธนาคารพัฒนาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME BANK TOWER ชัน้ 34 310 ถ.พหลโยธนิ 1. นางสาวอุมารินทร์  ขันใกล้ 57127326070 รศ.ร.ต.อ.อรุณรุ่ง วงศ์กังวาน คุณสุภาพร  ภญิโญภสัสร ผู้จัดการอาวโุส
แหง่ประเทศไทย ส านกังานใหญ่ (C)  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 2. นางสาวรัตนาพร  ทงัสุภติู 57127326102

02-2653839 3. นางสาวชมภนูชุ  ค าเขือ่น 57127326107
4. นางสาวมณฑาทพิย์  แสงหงษ์ 57127326112

36 บริษัท ไทยประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) สาขาบางนา 911 ชัน้ 12 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 
10260 02-1759988

1. นางสาวอธติิยา  สุดชัย 57127326134 อาจารย์วทิยา อินทรพิมล คุณศิริพร  ศรีวงษ์ชัย สมุหบ์ญัชีสาขา

37 ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) (C) 9 ถ.รัชดาภเิษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 1. นายอภรัิตน ์ หงษ์มี 57127326077 อาจารย์รัศมี รัตนอุบล คุณอภชิาติ  โกวสุจริตกุล Assistant Head of HRM
10400 02-6337126 2. นายชมณัฐ  จันดี 57127326091

3. นางสาวเกศิน ี บรุาช 57127326119
4. นายขรรชัย  จันทา 57127326074
5. นางสาวภริมย์พร  บรรลือ 57127326108

38 ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) (D) 9 ถ.รัชดาภเิษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 1. นายทศพร  ค าหมาย 57127326123 อาจารย์รัศมี รัตนอุบล คุณอภชิาติ  โกวสุจริตกุล Assistant Head of HRM
10400 02-6337126 2. นายภากร  ภมรพืช 57127326131

3. นางสาวทฆิัมพร  ล้ิมมงคลชัยกุล 57127326083
4. นางสาวนงนภสั  ชูทรัพย์ 57127326129

39 การไฟฟ้านครหลวง 3027 ถ.เจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม. 
 02-6115305

1. นายมงคล  ชัยทวพีรสุข 57127326095 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี คุณสมชาย  ลีนกุุล ผู้ช่วยผู้อ านวยการไฟฟ้าเขต



ที่ ชือ่หน่วยงาน ที่อยูห่น่วยงาน รหัสนักศึกษา อ.นิเทศก์ ผู้เซ็นต์เอกสาร ต าแหน่งชือ่นักศึกษา

รายชือ่สถานที่ฝึกสหกิจศึกษา กลุม่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคปกติ
ประจ าภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560

 สาขาวิชาการเงินการธนาคาร

40 ธนาคารพัฒนาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME BANK TOWER ชัน้ 34 310 ถ.พหลโยธนิ 1. นางสาวยุรนนั  ประพันธสุ์พงษ์ 57127326071 รศ.ร.ต.อ.อรุณรุ่ง วงศ์กังวาน คุณสมปรารถนา  กฤษณคุปต์ ผู้จัดการอาวโุส
แหง่ประเทศไทย ส านกังานใหญ่ (D)  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 2. นายวรีภทัร  ติรพรพงษ์ 57127326125

02-2653839 3. นางสาวเจนจิรา  ประวงิวงษ์ 57127326096
4. นางสาวปาริชาติ  เจือจันทร์ 57127326126
5. นางสาวรัตนา  ไชยมงคล 57127326082

41 ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กทม. 10400 02-2718000 ต่อ 1727 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  หอมเกษร 56127326017 ผศ.ดร.ชารว ีบตุรบ ารุง
คุณสิรินทร์  พันธเ์กษม

รองผู้วา่การตรวจเงินแผ่นดิน
42 ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย 123 ถ.รัชดาภเิษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 

02-6975454
1. นายขจรศักด์ิ  เหี้ยวขุนทด 57127326080 อาจารย์กุลภทัรา  ภทัรพงศธร คุณไปรยา  กรีอุทยั ผู้จัดการบริหารทรัพยากรบคุคลสัมพันธ์

43 ธนาคารออมสิน สาขาวงเวยีนใหญ่ 12 ถ.วงเวยีนใหญ่ แขวงบางยีเ่รือ เขตธนบรีุ กทม. 10600 
02-4653231

1. นางสาวนนัทพร  จันทร์แสง 57127326053 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี คุณปยิะลักษณ์  อินทะจันทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ

44 เทศบาลนครนนทบรีุ 1, 3 รัตนาธเิบศธ ์ซ.6 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบรีุ 11000
 02-5890500

1. นางสาวลลิตสญา  แสนมาตย์ 57127326073 อาจารย์วทิยา อินทรพิมล คุณประสิทธพิงศ์  ดีวาจิน รองนายกเทศมนตรี

45 บริษัท สรรพสินค้าต้ังฮ่ัวเส็ง จ ากัด สาขาธนบรีุ 289 ถ.สิรินธร แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700 
02-4340448 ต่อ 8463

1. นางสาวเปมิกา  นนัทพงศ์กาญจน์ 57127326094 อาจารย์รัศมี รัตนอุบล คุณนงนชุ  ยุระพันธ์ หวัหนา้แผนกการเงิน


