
ที่ ชือ่หน่วยงาน ทีอ่ยูห่น่วยงาน รหสันักศึกษา อ.นิเทศก์ ผู้เซ็นต์เอกสาร ต าแหน่ง
1 ส านักวชิาการศึกษาทัว่ไปและ อาคาร 34 มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา ชั้น1 1. นายคุณากร  หตุะปานนท์ 57527328054 อาจารย์สมชาย บัวรุ่ง อาจารย์ปรีชา  พงษเ์พง็ ผู้อ านวยการส านักวชิาการศึกษาทัว่ไป

นวตักรรมการเรียนรู้อเิล็กทรอนิกส์ ถ.อทูองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กทม. 10300 02-1601266 2. นายนพเดช  นวลใจ 57527328039 และนวตักรรมการเรียนรู้อเิล็กทรอนิกส์

2 ธนาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) 9 อาคารภคินท์ ชั้น 6 ถ.รัชดาภเิษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กทม. 10400 02-6334976

1. นายสราวธุ  บุตรวงษ์ 57527328004 อาจารย์อาภาภรณ์ โพธิ์กระจา่ง คุณชินวร  พสุิทธิ์เบญญา Senior Detabase Center&QC

3 โรงพยาบาลต ารวจ 492/1 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กทม. 10330 
02-2076000 ต่อ 6275

1. นางสาวจารุวรรณ  อบัโพธชิัย 57527328050 ผศ.ดร.วนิดา สุวรรณนิพนธ์ คุณสมบุณ  ขัตติยะสุวงศ์ พยาบาล (สบ4) กลุ่มงานพยาบาล

4 บริษทั เอว ีเทค ซีสเต็มส์ จ ากดั 95/779 ถ.บรมราชชนนี ซ.17 แขวงอรุณอมรินทร์ เขต
บางกอกน้อย กทม. 10700 02-8846721 ต่อ 3

1. นายกติติพฒัน์  สาริกจิ 57527328029 อาจารย์สุพตัรา กาญจโนภาส คุณกานต์ณัฐชา  ส่องจา้ ผู้จดัการฝ่ายบุคคล

5 บริษทั พพีอี ีคอนซัลแตนท์ส จ ากดั 18 ซอยนาคนิวาส 32 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขต
ลาดพร้าว กทม. 10230 02-5391719

1. นายสุระ  ธรรมาจารุศิล 57527328046 อาจารย์ ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกรู คุณอ านาจ  พละลาภ วศิวกร

6 บริษทั ฟาบริเนท จ ากดั 5/6 ถ.พหลโยธนิ ซ.คุณพระ ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.
ปทุมธานี 12120 02-5249600

1. นางสาวอรอนงค์  ตะวนัค า 57527328052 อาจารย์สมชาย บัวรุ่ง คุณจนิตรา  ศรึขาว QA Manager

7 การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค 200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 1. นางสาวจริิยา  พรรษา 57527328001 อาจารย์ลดาพร พทิักษ์ คุณมานะ  ปฐมาขจรพงศ์ อก.พค.
กทม. 10900 02-5905789 2. นายปฏหิาริย์  สอนจนัทร์ 57527328056

3. นางสาวอญัชลีพร  คาสมบัติ 57527328005
4. นางสาวจริาภา  มุง่ปันกลาง 58527328022 คุณกรรณิกา  หมิารัตน์ วทก.10

8 กรมก าลังพลทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 127 ชั้น 2 ถ.แจง้วฒันะ แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลักส่ี กทม. 
10210 02-5756021

1. จา่อากาศโทกติิณัฏฐ์  คารีขันธ์ 57527328016 อาจารย์ลดาพร พทิักษ์ คุณวรีพงษ ์ นิลจนิดา เจา้กรมก าลังพลทหาร

9 บริษทั คอมพวิเตอร์ยูเนีย่น จ ากดั 142/2 ชั้น 2 ถ.ลาพร้าว ซ.80 แขวงวงัทองหลาง เขตวงั
ทองหลาง กทม. 10310 02-5300505

1. นายฉัตรชัย  แกว้ใส 57527328013 อาจารย์ ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกรู คุณพนัธุ์ศักด์ิ  สวภาพมงคล หวัหน้าแผนก onsite

10 องค์การเภสัชกรรม 75/1 ถ.พระราม 6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกทม. 10400 
02-2038444

1. นางสาวยศวดี  จนีโน 57527328044 อาจารย์อาภาภรณ์ โพธิ์กระจา่ง คุณศุลีพร  เชาวแ์หลม หวัหน้าแผนกบรรจยุาเม็ด 2

11 งานคลินิกและบริการ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

99/18 ถ.พหลโยธนิ ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
12120 081-2571364

1. นางสาวนันทิกานต์  ค าอุน่ 57527328059 อาจารย์สมชาย บัวรุ่ง คุณตะวนั  ยิ้นประเสริฐ หวัหน้างานคลินิกและบริการ

12 บริษทั กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป 46/6 ถ.ป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
02-2220000

1. นางสาวดรุณี  วงค์เพญ็ 57527328060 ผศ.พยนต์ธร ส าเร็จกจิเจริญ คุณสุทธเิกยีรติ  ไตรรัตนาพรกลุ ผู้น าทีมงานข้อมูลและเอกสาร

13 ศาลอทุธรณ์ ถ.รัชดาภเิษก แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กทม. 10900 
02-541243

1. นายพงษภ์สิิษฐ์  ศิริยา 57527328051 อาจารย์ลดาพร พทิักษ์ คุณรัชดาวลัย์  หรัิญสาย ผู้อ านวยการส านักอ านวยการประจ าศาลอทุธรณ์

14 โรงพยาบาลศรีธญัญา 47 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวญั อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
02-5287800

1. นางสาวอทุัยทิพย์  จนัทร์เพช็ร์ 57527328025 อาจารย์สมชาย บัวรุ่ง คุณมณีวรรณ  พทัมินทร์ หวัหน้าหอผู้ป่วยประสาทวทิยา

15 บริษทั วนัชาติแพค็กิง้แอนด์สกรีน จ ากดั 27 ถ.ดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กทม. 10200 
086-3830837

1. นายอดิสร  ชนะภู 57527328061 อาจารย์สุพตัรา กาญจโนภาส คุณรัฐกานต์  สีบุญ ผู้จดัการ

16 ธนาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) 48/2 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 
02-6337125-26

1. นางสาวมณีรัตน์  ค าช่วง 57527328017 ผศ.ดร.วนิดา สุวรรณนิพนธ์ คุณอภชิาติ  โกวสุจริตกลุ Assistant Head of HRM

17 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาแจง้วฒันะ 47/4 ถ.ป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
085-1596129 02-5627962

1. นางสาวนิตยา  นึกเวน้ 57127328009 อาจารย์สมชาย บัวรุ่ง คุณนที  ชูทองรัตน์ ผช.ผอ.

ชือ่นักศึกษา

รายชือ่สถานทีฝึ่กสหกิจศึกษา กลุม่สาขาวิชาบริหารธรุกิจ ภาคพิเศษ
ประจ าภาคเรียนที ่2  ปกีารศึกษา 2560

 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ



ที่ ชือ่หน่วยงาน ทีอ่ยูห่น่วยงาน รหสันักศึกษา อ.นิเทศก์ ผู้เซ็นต์เอกสาร ต าแหน่งชือ่นักศึกษา

รายชือ่สถานทีฝึ่กสหกิจศึกษา กลุม่สาขาวิชาบริหารธรุกิจ ภาคพิเศษ
ประจ าภาคเรียนที ่2  ปกีารศึกษา 2560

 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ

18 การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคอ าเภอสีค้ิว 111 ถ.มิตรสัมพนัธ ์ต.มิตรภาค อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 30140 
044-290693

1. นายทยาพร  เงียบโคกกรวด 57527328010 ผศ.พยนต์ธร ส าเร็จกจิเจริญ คุณวรีะศักด์ิ  รัตนา รองผู้จดัการ

19 บริษทั รอแยลแคนอนิดัสทรีส์ จ ากดั 68 ถ.เลียบคลองแคราย ต.แคราย อ.กระทุม่แบน จ.สมุทรสาคร
 74110 034-419333

1. นางสาวมยุรี  โพธิ์ศรีขาม 57527328007 ผศ.พยนต์ธร ส าเร็จกจิเจริญ

20 คลินิกทันตกรรมฟอร์เต้เด้นท์ 637/4-5 ถ.สามเสน แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กทม. 
10300 02-2413448

1. นางสาวพรรณทิภา  จ าพรต 57527328024 อาจารย์อาภาภรณ์ โพธิ์กระจา่ง คุณกมลภรณ์  ตันวมิล เจา้ของกจิการ

21 โรงพยาบาลบางโพ 95 ถ.ประชาราษฎร์2 แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กทม. 10800 
02-5870144 ต่อ 1721

1. นายทเนตร์  เรืองศรี 57527328022 อาจารย์ ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกรู คุณบังอร  เรืองศรี ผจก.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

22 บริษทั อมิเม็กซ์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั 134-135 ถ.ริมคลองประปา แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กทม. 
10800 02-9104827 ต่อ 625

1. นางสาวณัฐาภรณ์  ผ่องสกลุ 57527328034 อาจารย์สุพตัรา กาญจโนภาส คุณเมธี ผฝ.ทรัพยากรบุคคล

23 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 
02-6653777 ต่อ 6764

1. นายพรหมรินทร์  ปันจงัหรีด 57527328043 อาจารย์ ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกรู คุณเพชราภรณ์  เพช็รแกว้ รองผอ.สวส.

24 บริษทั เค.ซี.เฟอร์ไลน์ จ ากดั 95 ถ.กรุงเทพ-นนท์ ซ. 12 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 
11000 02-5251979

1. นางสาวสกลุกาญจน์  เทียนสมใจ 57527328045 ผศ.พยนต์ธร ส าเร็จกจิเจริญ


