
ที่ ชือ่หน่วยงาน ที่อยูห่น่วยงาน รหัสนักศึกษา อ.นิเทศก์ ชือ่ผู้เซ็นต์เอกสาร ต าแหน่ง
1 ส านกังานบริหารหนีส้าธารณะ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 1. นางสาวพัชราภา  ประพันธ์ 57127301002 ผศ.ดร.ศิริวรรณ ศักด์ิศิริฤทยั

กทม. 10400 02-2658050 2. นางสาวสุพัตรา  ทรัพย์ศิริ 57127301066
2 ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 1. นายพันเทพฤทธิ์  พัฒนรักษ์ 57127301022 ผศ.ดร.ศิริวรรณ ศักด์ิศิริฤทยั คุณสมจิตต์  เอีย่มวรชัย ผู้อ านวยการส านกับริหารกลาง

กทม. 10400 02-2024275-6 2. นายศรทรง  เอ่งฉ้วน 57127301042
3 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาคารรัฐประศาสนภกัดี ชัน้6-9 เลขที1่20 หมู่3 1. นางสาวสุฐิดา  จิตโสภา 57127301039 ผศ.ดร.สมภมูิ แสวงกุล คุณสมใจ  ประเสริฐจีรังกุล ผู้อ านวยการกองกลาง

ถ.แจ้งวฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลักส่ี กทม. 10210 2. นางสาวสุทธดิา  เหรียญมณี 57127301001
3. นายศุภรัตน ์ จุ้ยอ่อน 57127301005
4. นางสาวเนรัญชลา  แสงทพิย์ 57127301027
5. นางสาวพรนภิา  พรมถานา 57127301038

4 การไฟฟ้านครหลวง เขตสามเสน 809 ถ.สามเสน เขตดุสิต กทม. 10300 02-2425244 1. นางสาวธติินนัท ์ เกษรมาลี 57127301034 ผศ.ดร.ศิริวรรณ ศักด์ิศิริฤทยั คุณโสพัส  สังขกรมานติ ผู้ช่วยผู้อ านวยการไฟฟ้าเขต
5 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 111 ถ.แจ้งวฒันะ แขวงทุ่งสวงหอ้ง เขตหลักส่ี กทม. 10210 1. นางสาวจณิสตา  ลอยโคกสูง 57127301025 ผศ.ดร.สมภมูิ แสวงกุล คุณกิติกุล  กิตติวโรดม ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบคุคล

6 ธนาคารออมสิน ส านกังานใหญ่ (A) 470 ถ.พหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 1. นางสาวปวณีรัตน ์ อ่อนนวล 57127301033 อาจารย์ ดร.พิทยา  กลองกระโทก คุณภรีติญา  อนนัตสุข ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบคุคล
กทม. 10400 02-2998000 2. นางสาวณัฐสิมา  ใบเนยีม 57127301054

3. นางสาวปยินนัท ์พรหมเต็ม 57127301065
7 ธนาคารออมสิน ส านกังานใหญ่ (B) 470 ถ.พหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 1. นางสาวมะลิวลัย์ นามศรี 57127301061 อาจารย์ ดร.พิทยา  กลองกระโทก คุณภรีติญา  อนนัตสุข ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบคุคล

กทม. 10400 02-2998000 2. นางสาวบศุรา  มีนคร 57127301067
3. นางสาวกาญจนา สุจริตวงศ์ 57127301064
4. นายนพดล  บุ่งอุทมุ 57127301062

8 กรมสรรพากร 90 ถ.พหลโยธนิ ซ.พหลโยธนิ7 แขวงสามเสนใน 1. นายณัฐกานต์  บญุมาก 57127301053 ผศ.ศิวไิล ชยางกูร คุณอุษณีย์  เผ่าประเสริฐ นกัทรัพยากรบคุคลเชีย่วชาญ
เขตพญาไท กทม. 10400  02-2728520 2. นายปยิพัฒน ์ รักษ์บญุ 57127301028

3. นายธรีกานต์  ปริุสาร 57127301017
9 กรมสรรพากร 90 ถ.พหลโยธนิ ซ.พหลโยธนิ7 แขวงสามเสนใน 1. นายอนศุาสน ์ จับใจนาย 57127301052 อาจารย์ ดร.พิทยา  กลองกระโทก คุณอุษณีย์  เผ่าประเสริฐ นกัทรัพยากรบคุคลเชีย่วชาญ

เขตพญาไท กทม. 10400  02-2728520 2. นายศุภกร  อนสุรณ์พาณิชกุล 57127301010
3. นางสาวณฤชล  ฤทธบินัลือ 57127301041 คุณปรมา  วานชิถาวร ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบคุคล

10 ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 48/2 ชัน้ 15 ถ.สาทรเหนอื แขวงสีลม เขตบางรัก 1. นางสาววารี  ผลจันทร์ 57127301009 อาจารย์ ดร.พิทยา  กลองกระโทก
กทม. 10500 02-6337094 2. นายจตุรพร  เกิดแย้ม 57127301055 คุณอภชิาติ  โกวสุจริตกุล Assistant Head of HRM

11 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2346 ถ.พหลโยธนิ แขวงเสนานคิม เขตจตุจักร 1. นางสาวเกวลิน  จันทบรูณ์ 57127301018 ผศ.ศิวไิล ชยางกูร คุณนพภาพร  มหทัธนะพฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรมนษุย์
กทม. 10900 02-5586555 2. นางสาวมณทริา  ศรีนลิ 57127301029

3. นางสาวจันทมิา  ฤทธอิา 57127301043
12 บริษัท กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สิน จ ากัด อาคารพีเอ็มทาวเวอร์ ชัน้ 4 731 ถ.อโศก - ดินแดง 1. นางสาวนาตาลี  สร้อยศิริกุล 57127301008 อาจารย์ ดร.ยุทธภมูิ  ธนากิจบริสุทธิ์ คุณธญัธารีย์  เอีย่มส าอางค์ ผู้จัดการฝ่ายบคุคล

แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 02-2474715 2. นายปยิะ  กานต์ศุภนมิิต 57127301047
13 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาบางขุนเทยีน 21/118 ถ.เอกมัย แขวงบางขุนเทยีน เขตจอมทอง 1. นางสาวจิราภรณ์  ยิง่ยศธนาพงษ์ 57127301006 อาจารย์ ดร.ยุทธภมูิ  ธนากิจบริสุทธิ์ คุณวลัลภ  จุ้ยใจงาม รองผู้จัดการบริการลูกค้า

กทม. 10150 02-4153016 2. นางสาววรรณศิริ  บญุเรืองศักด์ิ 57127301031
14 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาบางพลัด 282/385 ถ.จรัญสนทิวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กทม. 

10700 02-4249028
1. นางสาวทวพีร  บญุรักษ์ 57127301032 อาจารย์อภชิาต ก าภมูิประเสริฐ คุณรสริน  พลายเงิน รองผุ้จัดการธรุกิจการขาย

15 ส านกังานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลัด 654 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด 1. นางสาวสุพิดา  วงศ์บญุชู 57127301011 อาจารย์อภชิาต ก าภมูิประเสริฐ คุณกรรณิการ์  อันพันธ์ สรรพากรอ าเภอ
กทม. 10700 02-4348220 2. นายชัชวาล  จิตบ ารุง 57127301057

ชือ่นักศึกษา

รายชือ่สถานที่ฝึกสหกิจศึกษา กลุม่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคปกติ
ประจ าภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560

 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ



ที่ ชือ่หน่วยงาน ที่อยูห่น่วยงาน รหัสนักศึกษา อ.นิเทศก์ ชือ่ผู้เซ็นต์เอกสาร ต าแหน่งชือ่นักศึกษา

รายชือ่สถานที่ฝึกสหกิจศึกษา กลุม่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคปกติ
ประจ าภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560

 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

16 กรมการค้าต่างประเทศ 563 ถ.นนทบรีุ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบรีุ 11000 
02-5474846

1. นางสาวจารุภา  พัฒนคุณานนท์ 57127301015 อาจารย์อภชิาต ก าภมูิประเสริฐ คุณศิริวรรณ  โล่หจ์ินดารัตน์ นกัวเิทศสัมพันธช์ านาญการพิเศษ

17 ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ถ.พระราม 6 ซ.อารีย์สัมพันธ ์แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กทม. 10400 02-2718000

1. นางสาวชลลิชา  อักโขพันธุ์ 57127301036 ผศ.ดร.ศิริวรรณ ศักด์ิศิริฤทยั คุณสิรินทร์  พันธเ์กษม รองผู้วา่การตรวจเงินแผ่นดิน

18 กรมสรรพากรพื้นที่สาขาตล่ิงชัน 39/3-5 ถ.บรมราชชนน ีแขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชัน กทม. 
10170

1. นางสาวรัตนาภรณ์  ทบับรีุ 57127301046 อาจารย์ ดร.ยุทธภมูิ  ธนากิจบริสุทธิ์ คุณค ารณ  ภมูิเทศ เจ้าหนา้ที่ธรุการอาวโุส

19 บริษัท การบนิไทย จ ากัด (มหาชน) 89 ถ.วภิาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 
02-5451000

1. นายอัษฎายุธ  แซ่เต็ง 57127301030 ผศ.ศิวไิล ชยางกูร กองบรรจุแต่งต้ังและข้อมูลมบคุลากร

20 โรงพยาบาลศิริราช ปยิมหาราชการุณย์ 2 ถ.วงัหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกนอ้ย กทม. 10700 
02-4191915

1. นายพัทธดนย์  ชีวพิทกัษ์ผล 57127301035 อาจารย์อภชิาต ก าภมูิประเสริฐ คุณชลิดา  ตรีไตรคูล ผู้จัดการส่วนการเงิน

21 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 63 ถ.พระราม 9 เขตหว้ยขวาง 1. นางสาวนภิาพร  เทพอาษา 57127301020 ผศ.ศิวไิล ชยางกูร คุณต่อมนต์  วนะรุจิ ผู้ช่วยหวัหนา้ส่วนการพนกังาน
กทม. 10310 02-2021951 2. นายกิตติธชั  ชูเสน 57127301026

3. นายจิรานวุฒัน ์ บรุงทรงสกุล 57127301048
22 บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวทิ จ ากัด 123 ถ.วภิาวดีรังสิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

 02-6861800 ต่อ 2122,3009
1. นายธงชัย  ธนญูศักด์ิ 57127301004 ผศ.ดร.สมภมูิ แสวงกุล คุณวภิาดา  ฤทธโิรจน์ ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบคุคล

23 ธนาคารออมสิน สาขานนทบรีุ 22/31 ถ.ประชาราษฎร์ ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบรีุ 1. นายจารุทศัน ์ ไม้ตราวฒันา 57127301058 อาจารย์ ดร.ยุทธภมูิ  ธนากิจบริสุทธิ์ คุณประพาฬรัตน ์ พูลทรัพย์ ผู้ช่วยผู้จัดการ
จ.นนทบรีุ 11000 02-5266518 2. นายพีรพัฒน ์ เสาโกมุท 57127301059

24 ธนาคารพัฒนาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่
ประเทศไทย

310 ถ.พหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 
10400 02-2653170

1. นายกชพงศ์  จินโจ 57127301045 ผศ.ดร.สมภมูิ แสวงกุล คุณปรารถนา  กฤษนดุปต์ ผู้จัดการส่วนสรรหาและบริหารค่าตอบแทน


