
ที่ ชื่อหน่วยงาน ที่อยูห่น่วยงาน รหัสนักศึกษา อ.นิเทศก์ ชื่อผู้เซ็นต์รบัเอกสาร ต าแหน่ง
1 ส านักงานเทศบาลเมืองคูคต 999 ม.18 ถ.พหลโยธนิ-ล าลูกกา ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี

 12130 02-191-1555-60 ต่อ 114
1. นางสาวกาญจนา  หาสุข 57827325026 ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ มีนคร คุณสุภารมย ์ โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต

2 ส านักงานเทศบาลเมืองศรีราชา ถ.เจ็มจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 1. นางสาวชลัญดา  วสุิทธญิาณ 57827325014 ผศ.ดร.รสสุคนธ ์ ศุนาลัย คุณธานี  รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา
3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 53 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

 02-4360840
1. นางสาวพรวดี  ศรีพรปัญญา 57827325013 อาจารยเ์ปรมใจ เอือ้จิตร์ คุณทัศนีย ์ ปภิรัชนาท หัวหน้ากองสวสัดิการ

4 บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 89 อาคาร 3 ชั้น 5 ถ.วภิาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กทม. 10900 02-5451377

1. นายธติิพงษ์  ศรีสมพงษ์ 57827325031 อาจารยข์จีรัตน์ พุ่มพฤกษ์ กองบรรจุแต่งต้ังและข้อมูลบุคลากร

5 กองบัญชาการกองทัพบก กรมการเงินทหารบก 113 ถ.ราชด าเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 
10200 02-2977665

1. สิบเอกหญิงกญัญาณัฐ  พัฒนสุวรรณ 57827325002 อาจารยอ์รรณพ  ปานพวง พันโทหญิงวนัเพ็ญ  ปัจฉิมนันท์ หัวหน้าแผนกตรวจสอบภาษีและหนี้สิน

6 กองยานพาหนะศูนยก์ารเคล่ือนยา้ยกองทัพบก กรมการ
ขนส่งทหารบก

2 ถ.ประดิพัทธ ์แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10200 
02-2410410

1. สิบเอกหญิงอภิญญา  พิมพา 57827325001 อาจารยอ์รรณพ  ปานพวง พันเอกหญิงทนงศักด์ิ  แกว้ละเอยีด ผู้อ านวยการกองยานพาหนะ

7 บริษัท เจ เอม็ ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซ็ส จ ากดั (มหาชน) 325/7 อาคารเจมาร์ท ถ.รามค าแหง แขวงสะพานสูง เขต
สะพานสูง กทม. 10240 02-7289888

1. นางสาวณิชานุช  ประคองผล 57827325012 อาจารยเ์ปรมใจ เอือ้จิตร์

8 ส านักเลขาธกิารนายกรัฐมนตรี 1 ถ.พิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม. 10300 
02-2884000 ต่อ 10

1. นายวสัิชนา  กล่ินหอม 57827325037 อาจารยก์นกวรรณ แกว้ประเสริฐ คุณชัชพร  สนิทวงศ์ ณ อยธุยา ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

9 บริษัท สยามสตีลเวอร์คส์ จ ากดั 79 ม.6 ถ.พระราม 2 ต.บางแกว้ อ.เมือง 1. นายศรวลัย ์ เกตุแกว้ 57827325020 ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ มีนคร คุณนเวช  วฒันลาภมงคล ผู้อ านวยการโรงงาน
จ.สมุทรสงคราม 75000 034-773710 2. นายธเนศพล  วงศ์สกลุ 57827325022

10 โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า อาคารเฉลิมพระเกยีรติ ชั้น 8 ถ.ราชวถิี แขวงทุ่งพญาไท 1. นายเอนกพงศ์  ราโรจน์ 57827325023 ผศ.ดร.รสสุคนธ ์ ศุนาลัย
เขตราชเทว ีกทม. 10400 02-7639300 2. นายสมพงษ์  เล็กสกลุ 57827325019 คุณธนพัต  โตสมตน รอง ผบ.หน่วย รพ.รร.6

3. นางสาวอาภรณ์พรรณ  เทพแกว้ 57827325003 คุณอญัญารัตน์  ศรีหานนท์ หัวหน้าแผนกทันตกรรมหัตถการ
11 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 1 ชั้น 11 ถ.ฟอร์จูนทาวน์ แขวงดินแดง 1. นางสาวณัฐธดิา  กลัยาณรัตน์ 57827325004 อาจารยเ์ปรมใจ เอือ้จิตร์ คุณธนวฒัน์  แม้นจันทร์ HR Executine

 เขตดินแดง กทม. 10400 02-8581781 2. นางสาวพรธปิไตย  เล็กน้อย 57827325017
3. นางสาวสุจิตตรา คุ้มทรัพย์ 57827325025

12 บริษัท ไทยประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 123 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
02-2470247-8

1. นายเกริกฤทธิ ์ งามระลึก 57827325007 อาจารยเ์ปรมใจ เอือ้จิตร์ คุณสุขจิตร์  อมรธรรม ผู้จัดการส่วนธรุการทั่วไป

13 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ถ.สีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก 
กทม. 10500 02-7667984

1. นางสาวนพรดา  ผลวาทิต 57827325038 อาจารยข์จีรัตน์ พุ่มพฤกษ์ คุณกติติมา  จันทร์นฤกลุ รองกรรมการผู้จัดการ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

14 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย หอพระไตรปิดก วดัฉัตรแกว้จงกลณี แขวงบางออ้ 1. นางสาววจิิตรา  รอดเรือง 57827325036 ผศ.ดร.รสสุคนธ ์ ศุนาลัย คุณศศสรวง  ใหญ่โสพนัง ครู คศ.3
เขตบางพลัด เขตบางพลัด กทม. 10700 02-4230878-9 2. นางสาวพรนภา  ขันเขียว 57827325016

15 บริษัท แม้ด มังกี ้โฮสเทลส์ จ ากดั 55 ถ.พระอาทิตย ์แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กทม. 
10200 02-2826171

1. นายพลวฒัน์  คุณานุรักษ์นันท์ 57827325006 ผศ.ดร.รสสุคนธ ์ ศุนาลัย HR Director

16 ส านักงานที่ดินจังหวดัระยอง สาขาบ้านฉาง ถ.สุขุมวทิ ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 038-601793 1. นางสาวณัฐณิชา นงค์นวล 57827325005 ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ มีนคร คุณชโณทัย  เผือกศรี เจ้าพนักงานที่ดินจ.ระยอง สาขาบ้านฉาง

ชื่อนักศึกษา

รายชื่อสถานที่ฝึกสหกิจศึกษา กลุ่มสาขาวิชาบรหิารธุรกิจ ภาคสมทบ
ประจ าภาคเรยีนที่ 2  ปีการศึกษา 2560
 สาขาวิชาการบรหิารทรพัยากรมนุษย์


