
ที่ ชื่อหน่วยงาน ที่อยูห่น่วยงาน รหัสนักศึกษา อ.นิเทศก์ ผู้เซ็นต์เอกสาร ต าแหน่ง
1 บริษัท แอท็ เอดยเูคชั่น จ ากดั อาคารจีพีเอฟ ชั้น2 208 ถ.วทิย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั จ.

กรุงเทพ 10330 02-6514536
1. นางสาวพุทธามาศ  มณีโชติ 57127328010 อาจารยสุ์พัตรา กาญจโนภาส คุณรุ่งอนันต์  สิรสุนทร Director

2 โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า 315 อาคารเฉลิมพระเกยีรติ ชั้น10 ถ.ราชวถิี 1. นางสาวพรพิมล  ดีรอด 57127328101 อาจารยล์ดาพร พิทักษ์ คุณสุรศักด์ิ  ถนัดศีลธรรม รองผู้อ านวยการ
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชวถิี กทม. 10400 02-3547786 2. นายชยพศ  ชยวาณิชกลุ 57127328113 คุณสุรศักด์ิ  ถนัดศีลธรรม รองผู้อ านวยการ

3. นายภานุรุจ  ประพัฒน์รังษี 57127328127 คุณสุรศักด์ิ  ถนัดศีลธรรม รองผู้อ านวยการ
4. นางสาวสราลี  แสงหิรัญ 57127328102 คุณชาญวทิย ์ วมินสามต์ ผอ.กองศัลยกรรม
5. นางสาวเบญจวรรณ  จรลี 57127328110 คุณชาญวทิย ์ วมินสามต์ ผอ.กองศัลยกรรม

3 ธนาคารออมสิน สาขาบางพลัด 3 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 67 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด 1. นางสาวสิริภัทรา  ทองสันสระ 57127328121 อาจารยสุ์พัตรา กาญจโนภาส คุณทิพวลัย ์ สร้อยค า ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาบางพลัด
กทม. 10700 02-4247630 2. นางสาวปภัสรา  เผ่าดิษฐ 57127328135

4 ส านักงานเขตตล่ิงชัน ส านักงานเขตตล่ิงชัน 333 ถ.ฉิมพลี ซ.ซักพระ 19 1. นางสาวรัชนีกร  บัวแกว้ 57127328058 ผศ.พยนต์ธร ส าเร็จกจิเจริญ คุณอดุล  เทียนทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตตล่ิงชัน
แขวงครองซักพระ เขตตล่ิงชัน กทม. 10170 02-4245448 2. นายศรุต  ชูทรัพย์ 57127328105

5 กรมการเงินทหารบก กรมการเงินทหารบก ถ.ราชด าเนิน แขวงบางขุนพรม 1. นายภาณุวฒัน์  ทองเยน็ 57127328118 อาจารยล์ดาพร พิทักษ์ คุณชูชาติ  สุกใส เจ้ากรมการเงินทหารบก
เขตพระนคร กทม. 10200 02-2977624 2. นายธนะรัตน์  ไกรทอง 57127328124

3. นายเศวตพล  ภู่ระหงษ์ 57127328136
6 โรงพยาบาลศรีธญัญา 47 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวญั อ.เมือง 1. นางสาวธมนพัชร์  แข็งแรง 57127328114 อาจารย ์ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกรู คุณศิริศักด์ิ  ธติิดิลกรัตน์ ผู้อ านวยการ

จ.นนทบุรี 11000 02-5287800 นางสาวฉัตรแกว้  ไทยสง่า 57127328123
7 บริษัท วนิเนอร์ อนิเตอร์ พลาส จ ากดั 71,71/1 ซ.ดาวทอง ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

73170 034-964644
1. นายปิยะบุตร  เล็กเจริญ 57127328082 อาจารยสุ์พัตรา กาญจโนภาส คุณขวญักมล  กจิประสบ ผจก. แผนกทรัพยากรบุคคล

8 บริษัท เอส.จ.ีดี อนิเตอร์เทรดด้ิง จ ากดั 54/5-6 ถ.เจริญกรุง 3 ซอยหน้าวงั แขวงวงับูรพาภิรมย์ 1. นางสาวเกศกญัญา  จันทร์ฑิมะนันท์ 57127328063 อาจารยสุ์พัตรา กาญจโนภาส คุณวาสนา  ศรีสงวนสกลุ รองกรรมการผู้จัดการ
เขตพระนคร จ.กรุงเทพ 10200 02-2220559 2. นางสาวศิรินัทธ ์ จันทร์เหลือง 57127328065

3. นายธานัท  อธชิากรีติ
4. นายศิวดล  วงังาม

9 กรมสรรพสามิต 1488 ถ.นครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 1. นางสาวสุมาลี  วงศ์เสริมทรัพย์ 57127328053 อาจารยอ์าภาภรณ์ โพธิก์ระจ่าง คุณปัญญา  ฉายะจินดาวงศ์ รองอธบิดี
กทม. 10300 02-2415600 ต่อ 53322 2. นางสาวศิวพร  แซ่หวอ่ง 57127328073

10 ส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 50 ถ.ศุภมิตร แขวงวดัโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 1. นางสาวศศิธร  งอกค า 57127328017 อาจารยส์มชาย บัวรุ่ง คุณนันทนา  ผ่องเภสัช ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต
กทม. 10100 02-2816117 2. นางสาวณัฏฐา  ด ารักษ์ 57127328024

3. นางสาวนวพร  พรมดอนชาติ 57127328040
11 การไฟฟ้านครหลวง เขตธนบุรี 132/18 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 20 แขวงบ้านช่างหล่อ 1. นางสาวทิดารัตน์  รุ่งปึงเจริญ 57127328011 อาจารยล์ดาพร พิทักษ์ คุณดิเรก  บุญปิยทัศน์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการไฟฟ้าเขตธนบุรี

เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 02-4120143 2. นางสาวกมลธดิา  จันทรัศมี 57127328045
12 ส านักงานเขตบางพลัด 39 ถ.จรัญฯ แขวงบางออ้ เขตบางพลัด กทม. 10700 

02-4243777
1. นางสาวพนิดา  ถ้ าทอง 57127328038 อาจารยล์ดาพร พิทักษ์ คุณชุลีพร  วงษ์พิพัฒน์ ผู้อ านวยการเขตบางพลัด

13 บริษัท พีน่า เฮาส์ จ ากดั (มหาชน) 967 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 46 แขวงบางยีข่ัน เขตบางพลัด 1. นายวกิรม  สิทธปิระทานพร 57127328070 อาจารยสุ์พัตรา กาญจโนภาส คุณณัชชา  นราภูวดล จนท. อาวโุสแผนกสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
กทม. 10700 02-4346921 ต่อ 130 2. นายศิวกร  แสงใส 57127328051

14 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1000 อาคารบีทีเอส ถ.พหลโยธนิ แขวงจันทรเกษม 1. นายเสริมศักด์ิ  บุญนวล 57127328126 อาจารย ์ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกรู คุณประสิทธิ ์ พรหมสุรภัทร ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เขตจตุจักร กทม. 10900 02-6177300 2. นางสาวกวสิรา  ยอดเมืองนาย 57127328131

15 บริษัท คอร์เดียดีไลท์ จ ากดั 64 ถ.พัฒนาการ ซ.59 แขวงประเวศ 1. นายธชัชัย  เรืองธนวชิย์ 57127328112 ผศ.พยนต์ธร ส าเร็จกจิเจริญ คุณสุวทิย ์ น้อยปาง ผู้จัดการส านักงาน
เขตประเวศ กทม. 10250 02-3220291 2. นายชัยทัต  ประสมพงษ์ 57127328128

16 บริษัท พีมาริออท จ ากดั 388 อาคารAmigo Tower ชั้น 20 ถ.สีพระยา แขวงมหา
พฤฒาราม เขตบางรัก กทม. 10500 02-2306999

1. นางสาวพิมพ์อปัสร  แกว้มณีสมบัติ 57127328100 ผศ.ดร.วนิดา สุวรรณนิพนธ์ คุณณรงค์ฤทธิ ์ คุณดิลกจิตติ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายขาย

17 ส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทว ี1 10 ชั้น 2 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกทม. 
02-3544224

1. นางสาวเบญจวรรณ  มั่นใหญ่ 57127328091 อาจารยอ์าภาภรณ์ โพธิก์ระจ่าง คุณอ าพร  สุขสวสัด์ิ สรรพากรอ าเภอ

ชื่อนักศึกษา

รายชื่อสถานที่ฝึกสหกิจศึกษา กลุ่มสาขาวิชาบรหิารธุรกิจ ภาคปกติ
ประจ าภาคเรยีนที่ 2  ปีการศึกษา 2560

 สาขาวิชากคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ



ที่ ชื่อหน่วยงาน ที่อยูห่น่วยงาน รหัสนักศึกษา อ.นิเทศก์ ผู้เซ็นต์เอกสาร ต าแหน่งชื่อนักศึกษา

รายชื่อสถานที่ฝึกสหกิจศึกษา กลุ่มสาขาวิชาบรหิารธุรกิจ ภาคปกติ
ประจ าภาคเรยีนที่ 2  ปีการศึกษา 2560

 สาขาวิชากคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ

18 โรงพยาบาลรามาธบิดี 270 อาคารสมเด็จพระเทพพระรัตน์ ชั้น 4 ถ.พระราม 6 1. นางสาวอาลีญา  เต็นประโคน 57127328052 อาจารยอ์าภาภรณ์ โพธิก์ระจ่าง คุณวลัลภ  แปลกเมือง หัวหน้างานสารสนเทศเพื่อสนับสนุนและฝึกอบรม
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกทม. 10400 02-2003475 2. นางสาวกลุนิภา  อนรรฆมณี 57127328080

19 องค์การบริหารส่วนต าบลพันท้ายนรสิงห์ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 034-478461 
ต่อ 114

1. นายวชัรพล  หอมสาลี 57127328098 อาจารยส์มชาย บัวรุ่ง คุณวฒันา  แนงมณี นายองค์การบริหารส่วนต าบล

20 บริษัท ไทยประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) สาขาธนบุรี 158 ถ.พุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางจ้วน เขตภาษีเจริญ กทม. 
10160 02-4097600

1. นางสาวธญัญารัตน์  จอมค าสิงห์ 57127328108 ผศ.พยนต์ธร ส าเร็จกจิเจริญ คุณชัชชัย  ลีวงศ์พันธ์ ผช.ผู้จัดการสาขา

21 บริษัท อมิเมจ ควอลิต้ี แล็บ จ ากดั 9/32-34 ถ.เอกมัย ซ.สุขุมวทิ 63 แขวงคลองตันเหนือ เขต
วฒันา กทม. 10110 02-7140644

1. นายนครินทร์  อนันตมี 57127328076 ผศ.ดร.วนิดา สุวรรณนิพนธ์ คุณสมเพ็ชร  เจียรมณีทวสิีน กรรมการผู้จัดการ

22 บริษัท โรดสตาร์ จ ากดั 68/6 ม.1 ต.บางน้ าจืด อ.เมืองสมุทรสาคร 1. นายวฒิุชัย  ชูเมือง 57127328066 อาจารยส์มชาย บัวรุ่ง
จ.สมุทรสาคร 74000 034-441536-9 ต่อ 302 2. นางสาวเหมือนฝัน  อึง๊วฒันา 57127328062

3. นางสาวสินิทธา  บุญครอง 57127325092
23 บริษัท ซี ว ีพี เมดิคอล เทคโนโลย ีจ ากดั 1100/18 ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 

10120 02-2497509 ต่อ 11
1. นางสาวสุภัสทรา พันชารี 57127328106 ผศ.ดร.วนิดา สุวรรณนิพนธ์ คุณแสงจันทร์  ปาสาณพินูป ผู้จัดการ

24 ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 7 ศาลาวา่การกลาโหม ถ.สนามไชย เขตพระบรมมหาราชวงั 
เขตพระนคร กทม. 10200 02-2258262

1. นายพีรณัฏฐ์  หล่อบรรจง 57127328047 อาจารย ์ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกรู คุณยทุธนินทร์  บุนนาค เลขานุการส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

25 โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ประสาน
มิตร (ฝ่ายประถม)

174 ถ.สุขุมวทิ ซ.23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กทม. 
10110 02-6621442-43 ต่อ 1213

1. นางสาวธรีาพร  วงวาน 57127328031 อาจารย ์ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกรู คุณนพดล  กองศิลป์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธติ มศว

26 ไปรษณียบ์้านแพ้ว 198/2 ถ.สุขาภิบาล ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 
74120 034-4481012

1. นางสาวกญัญา  เงินสมุทร 57127328012 ผศ.พยนต์ธร ส าเร็จกจิเจริญ คุณอารีย์ หัวหน้าไปรษณียบ์้านแพ้ว

27 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) 99 ถ.แจ้งวฒันะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กทม. 12010 
064-2972993

1. นางสาวสุพัตรา  กลางยศ 57127328034 อาจารยอ์าภาภรณ์ โพธิก์ระจ่าง คุณอภิวฒัน์  พงษ์พิสุทธิบ์ุบผา ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

28 บริษัท เอเซีย อลัลิแอนซ์ พาร์ทเนอร์ จ ากดั 1 ถ.สุขุมวทิ ซ.25 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กทม. 10110
 02-2618182 ต่อ 510

1. นายอภิวฒัน์  ขาวสอาด 57127328086 อาจารยล์ดาพร พิทักษ์ คุณปูรณ์ ศรีค า รองผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล

29 ส านักงานเขตปทุมวนั 12/1-4 ถ.พระราม 1 ซ.รองเมือง 5 แขวงรองเมือง เขตปทุมวนั
 กทม. 10330 02-2143004

1. นางสาวขวญัชนก  ทุสดี 57127328083 ผศ.ดร.วนิดา สุวรรณนิพนธ์ คุณโสภันฑ์  วงศ์ตวงค าพู ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต

30 ส านักงานเขตบางกะปิ 189 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กทม. 10240 
02-3775494

1. นางสาวอธชิา  เกดิขุมทอง 57127328081 ผศ.พยนต์ธร ส าเร็จกจิเจริญ คุณเสาวลักษณ์  วยะนันทน์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต

31 บริษัท เอที ครีเอทีฟ โซลูชั่น จ ากดั 90/28 ม.18 ถ.สุขสวสัด์ิ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง 1. นางสาววรรณวสิา  เกดิวรรณชัย 57127328048 อาจารยส์มชาย บัวรุ่ง คุณภาวติ  พุฒิดาวฒัน์ ผู้จัดการ
จ.สมุทรปราการ 10130 02-4025593 2. นางสาวจิณห์นิภา  ชูชะเอม 57127328061

3. นางสาวมนันพัทธ ์ โชติจารุรัตน์ 57127328033
32 บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) สาขาบางกรวย ถ.บางกรวย-จงถนอม ต.วดัชลอ อ.บางกรวย 1. นายบุรินทร์  เกษมสุขไพศาล 57127328043 อาจารยล์ดาพร พิทักษ์ คุณพิทยา  การชัด ผจ.บบน. 3.1.2 (บพ)

จ.นนทบุรี 11130 02-4221548 2. นายวสุิทธิ ์ วราวรรณวสุิทธิ์ 57127328041
33 บริษัท โกรท มอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั ถ.บางนา-ตราด ซ.56 แขวงบางนา เขตบางนา 1. นายเกริกพล  ทวสุีขอนันตชัย 57127328023 ผศ.พยนต์ธร ส าเร็จกจิเจริญ คุณสงกรานต์  อรรถกรพิพัฒน์ IT Service Delivery Manager

กทม. 10260 02-75151958 2. นายพลรัฐ  กล่อมใจเสือ 57127328028
34 บริษัท เจียเม้ง มาร์เกต็ต้ิง จ ากดั 110/3 ถ.เล่ียงเมืองนนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 

11000 02-5267771
1. นางสาวณัฐพร  ไม้สัก 57127328060 อาจารยล์ดาพร พิทักษ์ คุณวนัชัย  สุขสะปาน E-Commerce Manager

35 บริษัท ซีบีเอส โปรเซสเซอร์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จ ากดั 748,750 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางออ้ เขตบางพลัด กทม. 
10700 063-3633919

1. นายนครินทร์  จันทร์พุธ 57127328072 ผศ.ดร.วนิดา สุวรรณนิพนธ์ คุณศราวธุ  ค ามา ผู้จัดการแผนกไอทีซัพพอร์ท



ที่ ชื่อหน่วยงาน ที่อยูห่น่วยงาน รหัสนักศึกษา อ.นิเทศก์ ผู้เซ็นต์เอกสาร ต าแหน่งชื่อนักศึกษา

รายชื่อสถานที่ฝึกสหกิจศึกษา กลุ่มสาขาวิชาบรหิารธุรกิจ ภาคปกติ
ประจ าภาคเรยีนที่ 2  ปีการศึกษา 2560

 สาขาวิชากคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ

36 บริษัท อติาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากดั (มหาชน) 13/4  ถ.พหลโยธนิ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
12120 02-9090690-4

1. นางสาวกมลภัค  ปาสองห้อง 57127328050 อาจารยส์มชาย บัวรุ่ง คุณด ารงค์  งามเสงียม รองประธานบริหาร

37 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 1839/1-6 ถ.พหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
 02-5155300

1. นายนิรภัฎ  กลัดทิม 57127328019 อาจารยอ์าภาภรณ์ โพธิก์ระจ่าง คุณอดุลย ์ อโนทัย Seclion Manager

38 บริษัท ว ีโฟร์ทีน อนิเตอร์เทรดด้ิง จ ากดั 964 ถ.บรมราชชนนี ซ.72 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววีฒันา 
กทม. 10170 02-1004900

1. นายพีรณัฐ  ธนินวรีภัทร 57127328020 อาจารยส์มชาย บัวรุ่ง คุณชัยรัตน์  โชติมณีวงศ์ รองประธานบริษัท

39 ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถ.อษัฏางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กทม. 1. นายพงษ์ทอง  แสงทะมาตย์ 57127328097 ผศ.ดร.วนิดา สุวรรณนิพนธ์ คุณสุเบญญา  พรหมขุนทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
10200 02-2239353 2. นายญัตติพร  แกว้จ าลอง 57127328109

3. นายสัญหพจน์  ประมัย 57127328116
40 บริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั 49/2 ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชัน กทม. 10170 

02-4485034
1. นายวนัชาติ  นามดี 57127328064 อาจารยสุ์พัตรา กาญจโนภาส คุณประสิทธิ ์ คิดดี หน.ปณ.ตล่ิงชัน

41 บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) สาขาสามเสน ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 1. นายวรนัฐ  วเิชียรเกือ้ 57127328035 อาจารยอ์าภาภรณ์ โพธิก์ระจ่าง คุณยรรยงค์  ชัยวฒันผวน ผู้จัดการศูนยบ์ริการลูกค้า
10300 02-2417440 2. นายพงศกร  มินไธสง 57127328107

42 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
02-8581781

1. นางสาวนิวยา  จารุจินดา 57127328049 อาจารยอ์าภาภรณ์ โพธิก์ระจ่าง คุณณวฒัน์  แม้นจันทร์ HR Executire

43 บริษัท แพลนเนท บาร์โค้ด จ ากดั 28 ซ.กรุงเทพกรีฑา 20 แยก 3 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 
กทม. 10240 02-3005323-4

1. นายภูเบศร  ถินแพ 57127328059 อาจารยส์มชาย บัวรุ่ง คุณไกรลาศ  แกว้ไนพร ผจก. Maintrnanveand Service

44 บริษัท รุ่งเรืองการบัญชีและทนายความ จ ากดั 67, 69 ถ.เจริญนคร ซ.45 แขวงบางล าภูล่าง 1. นายศิวดล  วงังาม 57127328055 อาจารยส์มชาย บัวรุ่ง คุณบุญน้ าทิพย ์ ศรีบุตร HR
เขตคลองสาน กทม. 10600 02-8626480 2. นายธานัท  อธชิากรีติ 57127328084

45 บริษัท เพย ์โซลูชั่น จ ากดั 522 ถ.รัชดาภิเษก ซ.26 แขวงสานเสนนอก เขตห้วยขวาง 1. นางสาวทิพยพ์ิรุณ  สงวนวงศ์ 57127328115 อาจารย ์ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกรู คุณสุกญัญา  ธบิดี IT Manager
กทม. 10310 02-5152324 2. นางสาวสุขสวสัด์ิ  สกลุสุวพันธ์ 57127328119

46 ส านักงานเขตบางขุนเทียน 164 ถ.พระราม 2 เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 02-4160066 1. นายสิริวฒัน์  ธาระลาภ 57127328096 ผศ.พยนต์ธร ส าเร็จกจิเจริญ คุณมนตรี  ชมนา นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ

47 บริษัท เอเชียน สแตนเลย ์อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั 48/1 ถ.ปทุม-บางเลน ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแกว้ จ.ปทุมธานี 
12140 02-5991260 ต่อ 404

1. นางสาวกชกร  จันทร์มา 57127328132 อาจารยส์มชาย บัวรุ่ง คุณนงเยาว ์ จงรักษ์ ผู้จัดการแผนกบุคคล

48 บริษัท วเิชียรไดนามิคอนิดัสตรี จ ากดั 34/1 ถ.ปทุมธาน-ีลาดหลุมแกว้ ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแกว้ 
จ.ปทุมธานี 12140 02-5981344

1. นางสาวพิมพา  มูลนอก 57127328095 อาจารยส์มชาย บัวรุ่ง คุณนัฐฐา  เลิศสูงเนิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

49 กรมพลาธกิารทหารบก 3 ถ.สนามบินน้ า ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทุบรี จ.นนทบุรี 11000 
02-5883698

1. นายสุนิติ  ภู่มาลา 57127328099 ผศ.พยนต์ธร ส าเร็จกจิเจริญ คุณวชัระ  มีช้อย ประจ าแผนก พธ.ทบ.

50 กรมสรรพากร 90 ถ.พหลโยธนิ ซ. 7  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 1. นายกติติคุณ  ชัยกล 57127328057 อาจารยอ์าภาภรณ์ โพธิก์ระจ่าง คุณนันทพร  คอวนิช ผู้อ านวยการกองเทคโนโลยสีารสนเทศ
กทม. 10400 02-2728759 2. นายชวภณ  พรรัตนเมธี 57127328067

51 บริษัท เคซี แอค็เค้าน์ต้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 72/386 ม.15 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 
081-4515742

1. นายวชัรพล  วงษ์ประเสริฐ 57127328074 อาจารย ์ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกรู คุณชาญณรงค์  แสงนิรัตน์ กรรมการ

52 บริษัท ห้างสรรพสินค้าปิ่นเกล้า จ ากดั 125 ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยีข่ัน เขตบางพลัด กทม. 
10700 02-434333 ต่อ 2118

1. นายอษัฎา  เพ็ชรทอง 57127328030 อาจารยสุ์พัตรา กาญจโนภาส คุณภาณุวฒัน์  สายปันดิ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล

53 โรงแรมโฟร์พอยท์ส บายเชอราตัน 4 ถ.สุขุมวทิ ซ. 15 (ร่วมใจ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 
กทม. 10110 02-3093142-3

1. นายอรรณพ  ฤทธิป์ระเสริฐ 57127328016 อาจารยสุ์พัตรา กาญจโนภาส Suchadee  Supploy รองผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม

54 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากระทุ่มแบน87/10 ม. 2 ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 
74110 089-4531993

1. นางสาวณัฐธดิา  พูลเดช 57127328044 ผศ.พยนต์ธร ส าเร็จกจิเจริญ คุณจุฬาภรณ์  จันทร์อดุม ผู้ช่วยผู้จัดการสาขากระทุ่มแบน



ที่ ชื่อหน่วยงาน ที่อยูห่น่วยงาน รหัสนักศึกษา อ.นิเทศก์ ผู้เซ็นต์เอกสาร ต าแหน่งชื่อนักศึกษา

รายชื่อสถานที่ฝึกสหกิจศึกษา กลุ่มสาขาวิชาบรหิารธุรกิจ ภาคปกติ
ประจ าภาคเรยีนที่ 2  ปีการศึกษา 2560

 สาขาวิชากคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ

55 ส านักงานเขตพระนคร 78 ซ.สามเสน 3 แขวงวดัสามพระยา เขตพระนคร 1. นางสาวอรัญรักษ์  ต้นชมภู 57127328003 อาจารยล์ดาพร พิทักษ์ คุณพรเลิศ  เพ็ญพาส ผู้ช่วยผู้อ านวยการ
กทม. 10200 02-6289066 2. นางสาวอาทิตยา  คงหนุน 57127328008

3. นางสาวณัฐวดี  เป็งทอง 57127328018
4. นางสาวชนิกานต์  ศรีสวา่ง 57127328046

56 บริษัท เทเลอนิโฟ มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 1126/2 ถ.เพชรีบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทว ีกทม. 
10400 02-2628888 ต่อ 8328

1. นายวศัพล  ปล้ืมรุ่งเรือง 57127328069 อาจารยอ์าภาภรณ์ โพธิก์ระจ่าง คุณสุชาติ  สอนแสง Human Resource Officer

57 การรถไฟแห่งประเทศไทย 1 ถ.บ ารุงเริง แขวงรองเมือง เขตปทุมวนั กทม. 10330 
02-2204007

1. นายวศก  ถนอมนาค 57127328130 ผศ.ดร.วนิดา สุวรรณนิพนธ์ ผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ

58 โรงพยาบาลวชิัยยทุธ 53 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 
02-2657777 ต่อ 20

1. นายปณิธาน  เจริญพรพานิชกลุ 57127328004 อาจารยสุ์พัตรา กาญจโนภาส คุณกลัยา  บุญศรีนุกลุ หัวหน้าแผนกพัฒนาธรุกจิ

59 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) สาขาส่ีแยกสะพานกรุงธน72 ถ.สิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม. 10700 
02-4230530-1

1. นายธนากร  ปลัดท้วม 57127328134 อาจารยล์ดาพร พิทักษ์ คุณปารณีย ์ ปิ่นแกว้ รองผู้จัดการบริการลูกค้า

60 บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 45/14 ต.ทรงทนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 
02-4822270-4

1. นายอภิวฒัน์  ยศแกว้กอง 57127328138 ผศ.พยนต์ธร ส าเร็จกจิเจริญ คุณทิพยว์รรณ  ถนอมสมบัติ HR Manager

61 บริษัท เอส พี เอม็ อาหารสัตว ์จ ากดั 125 ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 081-3087274 1. นายวศิรุต  โชติอธพิงศ์ 57127328009 อาจารย ์ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกรู คุณปัจมา  ปานประเสริฐ หัวหน้างานสรรหาและวา่จ้าง

62 บริษัท ฟูจิ พระราม 1 เอน็เตอร์เทนเม้นท์ แอนด์ ซูเปอร์วชิั่น จ ากดั831 ถ.พระราม 1 แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กทม. 10330 
02-2191950 ต่อ 52

1. นางสาวชนิสา  ใครศรี 56127328056 ผศ.ดร.วนิดา สุวรรณนิพนธ์ คุณณรงค์เดช  แซ่ฮ่ง Recuritment

63 บริษัท อกัษรเจริญทัศน์ อจท. จ ากดั 142 ถ.ตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กทม. 10200
 02-6222999

1. นายธรีะศักด์ิ  ลังกา 57127328079 ผศ.ดร.วนิดา สุวรรณนิพนธ์


