
ที่ ชือ่หน่วยงาน ที่อยูห่น่วยงาน รหัสนักศึกษา อ.นิเทศก์ ชือ่ผู้เซ็นต์รับเอกสาร ต าแหน่ง
1 กรมชลประทาน สามเสน อาคารอํานวยการ ชัน้ 4 เลขที่ 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนคร

ชัยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพ 10300
1. นายพิพัฒน ์ สอนเลิศ 57827327002 อาจารย์ชุติมา คล้ายสังข์ คุณมนสั  กําเนดิมณี ผู้อํานวยการสํานกับริหารทรัพยากรบคุคล

2 บริษัท เฮาเหวย่ (ประเทศไทย) จํากัด อาคารเลดริชดา ออฟฟิส ชัน้23 เลขที1่93/100 1. นายธนชัพัชร์  วชัรชัยจรัสพร 57827327019 อาจารย์อิทธภิมูิ  พรหมมา คุณไพโรจน ์ เจริญสม ผู้อํานวยการฝ่ายการตลาด
ถ.รัชดาภเิษก ซ.สุขุมวทิ16 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.
 10110 02-2640610 - 3

2. นางสาวแพรวพลอย  แซ่ล้ี 57827327046

4 สถาบนัวทิยาการศุลกากร 1 ถ.สุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 1. นางสาวปาลิตา  มาแสวง 57827327011 อาจารย์ชัชรินทร์ ศาสตร์เสริม หวัหนา้ฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้
 กทม. 10110 02-6677000 2. นางสาวพรศิริ  กล่ินหวาน 57827327012

5 สํานกัทรัพย์สินและรายได้ 1 1 อาคารโรงแรมวงัสวนสุนนัทา 54 ชัน้1 ถ.อูท่องนอก 1. นางสาววมิลทพิย์ เพชรพันธ์ 57827327043 ผศ.ดร.พัฒนา ศิริโชติบณัฑิต คุณธวชัชัย  สู่เพื่อน ผู้อํานวยการสํานกัทรัพย์สินและรายได้
แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 91-0027893 2. นายปวเรศ  เอีย๋วสกุล 57827327009

6 บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) สาขา LPN พระราม 8 อาคารนติิบคุคลอาคารชุดลุมพินเีพลสพระราม8 ชัน้1 เลขที3่ 
ถ.อรุณอมรานทร์ ซ.อรุณอมรินทร์53 แขวงบางยีข่ัน เจตบาง
พลัด กทม. 10700 091-0027893

1. นางสาวอนสุรา  ทาบดุดา 57827327033 อาจารย์พรรณรังสี อินทร์พยุง คุณภทัราภรณ์  ทาบดุดา ผู้จัดการร้าน

7 สํานกังานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30 เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชัน้ 20 7/129 ถ.บรมราชชนนี 1. นางสาวสุพัตรา  เอกปชัชา 57827327013 อาจารย์ชุติมา คล้ายสังข์ คุณพงศ์เทพ  นฤภยั สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกนอ้ย กทม. 10700 
02-8849200 ต่อ 121

2. นางสาวศุภกานต์  เนตรสน 57827327030

8 คลินคิโรคทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลวชิัยยุทธ ชัน้ 14 114/4 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 
10400 02-2657777

1. นางสาวชลินนัท ์ ถะยอด 57827327045 อาจารย์พรรณรังสี อินทร์พยุง คุณพุทธชาด  สุพจนพ์งศ์ หวัหนา้หนว่ยคลินคิโครงทางเดินอาหารและตับ

9 สํานกังบประมาณกรุงเทพมหานคร 173 ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร ถ.ดินสอ แขวงเสาชิงช้า 1. นางสาวพชรพร  เพ็ชรศรี 57827327004 อาจารย์จิรญา  โพธเิวชเทวญั คุณอารีย์  วงศ์นพรัตนเ์ลิศ ผู้อํานวยการสํานกังบประมาณกรุงเทพมหานคร
เขตพระนคร กทม. 10200 02-2246175 2. นางสาวศยามล  ศรีดาเวยีง 57827327005

3. นายธนกานต์  รัตนากร 57827327014
10 ศูนย์บริการลูกค้าทโีอท ีสาขาพยุหะคีรี 3/4 ม.4 ถ.พหลโยธนิ ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 

60130 056-341222
1. นางสาวกิตติมา  จันอยู่ 57827327016 อาจารย์จิรญา  โพธเิวชเทวญั คุณชาญชัย  เชียงชะนา ผู้จัดการ

11 สํานกังานเขตทววีฒันา 1 ถ.อุทยาน ซ.5 แขวงทววีฒันา เขตทววีฒันา 1. นายพรชัย  ก้อนทอง 57828327010 ผศ.ดร.พัฒนา ศิริโชติบณัฑิต
กทม. 10170 02-4414973 2. นายนรากรณ์  ยิม้อยู่ 57827327027

3. นายกฤษฎา  เชือ้นุน่ 57827327015 คุณลัดดา  ศรีทศัโร หวัหนา้ฝ่ายปกครอง
12 ธนาคารทสิโก้ จํากัด (มหาชน) 9 อาคารภคินท ์ถ.รัชดาภเิษก แขวงดินแดง 1. นายณัฐภมูิ  สุคําภา 57827327008 อาจารย์เทพ เหมือนฟู คุณอภชิาต  โกวสุจริตกุล Assistant Head of HRM

เขตดินแดง กทม. 10400 2. นางสาวสุวภทัร  แก้วประเสริฐวงศ์ 57827327042
13 บริษัท ฟิลเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ 1994 จํากัด 1100 ถ.บางกรวย-จงถนอม แขวงบางขนนุ เขตบางกรวย กทม.

 11130 02-8798799
1. นางสาวสุธาทพิย์  หรรษาพันธุ์ 57827327034 อาจารย์วรางคณา จิตราภณัฑ์ คุณอรรถพล  ธรรมสารโสภณ กรรมการผู้จัดการ

14 หา้งหุ้นส่วนจํากัดมหานครผ้าม่าน 1209/35 ถ.จันทร์ แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กทม. 10120 
02-2112321

1. นางสาวระเบยีบ นกเอีย้ง 57827327001 อาจารย์อิทธภิมูิ  พรหมมา คุณศุภญัฬดา  เวสสะโรจนก์ิจ หุ้นส่วนผู้จัดการ

15 บริษัท อินฟอร์ โปร เซอร์วสิ จํากัด 111/6 ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ซ.เทพารักษ์ แขวงอรุณอมรินทร์ 
เขตบางกอกนอ้ย กทม. 10700 02-4341994-5

1. นายพชฏ  ศรีเมือง 57827327047 ผศ.ดร.ธมัมามนตร์ คุณรัตนาภรณ์ ผู้จัดการ

16 บริษัท คอร์เดียดีไลท ์จํากัด 64 ถ.พัฒนาการ ซ.59 แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250
 02-7220671

1. นางสาวสุดารัตน ์ แก้วพันยู 57827327041 อาจารย์ชัชรินทร์ ศาสตร์เสริม คุณสุวทิย์  นอ้ยปวง ผู้จัดการฝ่ายสํานกังาน

17 บริษัท เอ็มดี.โกลพร้ินต้ิง จํากัด 283 ถ.สุทธบชูา ซ.39 แขวงบางมด 1. นายธรีวฒัน ์ แซ่โก่ว 57827327024 อาจารย์ชัชรินทร์ ศาสตร์เสริม คุณธนชาต  หรัิญทองคํา กรรมการผู้จัดการ
เขตทุ่งครุ กทม. 10140 02-8706141 2. นายณัฐนนท ์ สิทธชิอบธรรม 57827327025

18 บริษัท เบลล์เวชกรรม จํากัด 30/19-20 ต.มหาสวสัด์ิ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 
094-9246262

1. นายศิริวฒัน ์ ชืน่กมล 57827327049 อาจารย์วรางคณา จิตราภณัฑ์ Varopatsaree  SrouWiang CEO of Belle Clinic

ชือ่นักศึกษา

รายชือ่สถานที่ฝึกสหกิจศึกษา กลุม่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคสมทบ
ประจ าภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560

 สาขาวิชาการตลาด



ที่ ชือ่หน่วยงาน ที่อยูห่น่วยงาน รหัสนักศึกษา อ.นิเทศก์ ชือ่ผู้เซ็นต์รับเอกสาร ต าแหน่งชือ่นักศึกษา

รายชือ่สถานที่ฝึกสหกิจศึกษา กลุม่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคสมทบ
ประจ าภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560

 สาขาวิชาการตลาด

19 บริษัท เอ็ม.บ.ีซี.แลนด์ จํากัด 1 อาคาร อาคารฟอร์จูนเฮ้าส์ ชัน้27 ถ.รัชดาภเิษก แขวงดินแดง
 เขตดินแดง กทม. 10400 02-6411614

1. นายสุทธพิงษ์  พานทอง 57827327031 อาจารย์เทพ เหมือนฟู คุณกชพรรณ  วงษ์ปญัญา รักษาการผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคล

20 บริษัท อินฟินทิ เทคโนโลยี คอร์ปอเรชัน่ จํากัด 25/37 ม.5 ถ.วภิาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลักส่ี กทม. 
10210 02-5734400

1. นางสาวฐาปน ี จูจ้อย 57827327018 อาจารย์อิทธภิมูิ  พรหมมา คุณคคนางค์  คุณติรานนท์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบคุคล

21 โรงพยาบาลพญาไท 1 364/1 ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกทม. 
10400 02-2452620-21 ต่อ 3508

1. นายศักด์ิสิทธิ์  จันทร์ทองแท้ 57827327017 ผศ.ดร.ธมัมามนตร์ คุณรัตนาภรณ์ คุณชนกิา  ธรรมรจน์ ผู้จัดการแผนกเภสัชกรรม

22 บริษัท ธรี ออน เธร์ิด จํากัด 163 ถ.จรัญสนทิวงศ์ ซ.42 แยก 5 แขวงบางยีข่ัน เขตบางพลัด
 กทม. 10700 02-4230750

1. นายพิพัฒน ์ สายกระสุน 57827327048 อาจารย์เทพ เหมือนฟู กรรมการผู้จัดการ

23 บริษัท เอบบี ีจํากัด อาคาร เอสจีทาร์วเวอร์ ซ.มหาเล็กหลวง 3 ถ.ราชดําริ แขวง
ลุมพิน ีเขตปทมุวนั กทม. 10330 02-6651000

1 นางสาวคณิตา  โพธิ์ชัยหล้า 57827327040 ผศ.ดร.พัฒนา ศิริโชติบณัฑิต


