
ที่ ชื่อหน่วยงาน ที่อยูห่น่วยงาน เขต อ.นิเทศก์
1 หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกโรคศัลยกรรม 

โรงพยาบาลรามาธิบดี
270 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 
10400 02-2003150

1. นางสาวรสธร  บุญทัน ราชเทวี ผศ.ดร.พิสิษฐ์ พจนจารุวิทย์

2 บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั 
(มหาชน)

256 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
 02-2781777

1. นางสาวกมลชนก  ธรรมเที่ยง พญาไท ผศ.ดร.พิสิษฐ์ พจนจารุวิทย์

3 กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา 563 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
02-5474694

1. นางสาวกาญจณา  ยอดศิริ อ.เมือง
นนทบุรี

อาจารยม์นันยา มีนคร

4 บริษัท พ.ีพ.ีเอ. เมดิคอล กรุ๊ป จ ากดั 89/9 ถ.วิภาวดี รังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 
10210 081-9358894

1. นางสาวศศิกาญจน์  บุญสินธ์ ดอนเมือง อาจารยสุ์รางคนา  พิพัฒน์โชคไชโย

5 บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จ ากดั (มหาชน) 199 ซ.สุขมุวิท 16 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเคย เขต
คลองเตย กทม. 10110 02-3022300

1. นางสาวปาณิกา  วิศรียา คลองเตย อาจารย ์ดร.ปรมัตถ ์ชุติมันต์

6 บริษัท กา้วกระโดด ครีเอชั่น จ ากดั 8/48-49 ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมศพน์ เขตทวี
วัฒนา กทม. 10170 02-8859002

1. นายธีรภัทร์  เกดิบ้านไทร ทวีวัฒนา ผศ.ดร.พิสิษฐ์ พจนจารุวิทย์

7 บริษัท สกลุไชย พรีเมียม แอนด์ แพค จ ากดั 56 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตล่ิงชัน กทม. 
10170 02-8862400

1. นายสรวิชญ์  สกลุไชยกร ตล่ิงชัน ผศ.ดร.พิสิษฐ์ พจนจารุวิทย์

8 บริษัท แบง-อัพ โปรดักส์ จ ากดั 28 ซ.พหลโยธิน 48 แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กทม. 
10220

1. นางสาวมุกรินทร์  ศรีเจริญ บางเขน อาจารย ์ดร.ปรมัตถ ์ชุติมันต์

9 บริษัท โรงแรมริเวอร์แคว จ ากดั 284/15-16 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.
กาญจนบุรี 71000

1. นางสาววราภรณ์  งามเขยีว อ.เมือง
กาญจนบุรี

อาจารยสุ์รางคนา  พิพัฒน์โชคไชโย

10 บริษัท ไฟว์ สตาร์ ฟู้ด จ ากดั 88/1 ม.1 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง
 จ.นนทบุรี 11110 02-5711974-5

1. นางสาวจริาวรรณ  คุณากรวงศ์ อ.บางบัว
ทอง

อาจารยสุ์รางคนา  พิพัฒน์โชคไชโย

11 บริษัท บัดด้ี กรุ๊ป จ ากดั 265 ถ.ขา้วสาร แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กทม. 10200 
081-8935554

1. นางสาวณัฐชาวีย ์ เทียนภู่ พระนคร ผศ.ดร.สิทธิชัย  ธรรมเสน่ห์

ชื่อนักศึกษา

รายชื่อสถานที่ฝึกสหกิจศึกษา กลุม่สาขาวิชาบรหิารธุรกิจ ภาคพิเศษ
ประจ าภาคเรยีนที่ 1  ปกีารศึกษา 2560

 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบรกิาร
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12 บริษัท เอ็นเอสเอ็นเอส 1991 จ ากดั 17/2 ซ.งามวงศ์วาน 47 ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลักส่ี กทม. 10210 02-5893272

1. นางสาวสุชญาดา  ปุพพโก หลักส่ี อาจารยม์นันยา มีนคร

13 บริษัท ทนา เคอร่ี เฮาส์ จ ากดั 199,199/1 ศูนยก์ารค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเวสต์เกต ชั้น 3 ห้อง
 361 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 
02-1942957

1. นางสาวพิชญธิดา  พรานพนัส อ.บางใหญ่ อาจารยสุ์รางคนา  พิพัฒน์โชคไชโย

14 บริษัท จ ี22 วิศวกร และ สถาปนิก จ ากดั 19/139 ซ.แจง้วัฒนะ-ปากเกร็ด 41 ถ.แจง้วัฒนะ ต.คลอง
เกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 02-5752738

1. นางสาวณัชชา  อินทรัตน์ อ.ปากเกร็ด อาจารยม์นันยา  มีนคร

15 บริษัท ดี วี เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั 10 ซ.ศรีเวียง ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 
02-2366797 - 8 ต่อ 15

1. นางสาวเบญจมาศ  โสมะมี บางรัก ผศ.ดร.สิทธิชัย  ธรรมเสน่ห์

16 โรงแรมฟอร์จนู ราชพฤกษ์ นครราชสีมา 311 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราขสีมา 30000 
044-079900 ต่อ 411

1. นายภูริต  คลังแกว้ อ.เมอืง
นครราชสีมา

ผศ.ดร.สิทธิชัย  ธรรมเสน่ห์

17 บริษัท ทรู ไลฟ์สไตล์ รีเทล จ ากดั 587,589 ,589/7-9 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคัน
นายาว กทม. 10230 02-9475605

1. นางสาวนันท์ณิชา  ด าน้อย คันนายาว อาจารย ์ดร.ปรมัตถ ์ชุติมันต์

18 บริษัท ห้องสมุด จ ากดั 59/5 ซ.พหลโยธิน 33 แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม. 
10900 081-6390802

1. นางสาวลฎภา  พรหมพงษ์ จตุจกัร อาจารยม์นันยา มีนคร

19 บอด้ีแคร์ ฟิตเนส แอนด์ สปา 491/1 ถ.สุขมุวิท ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
 02-3883807 ต่อ 8

1. นางสาวณฤดี  วิจารณกลุ อ.เมือง
สมุทรปราการ

อาจารย ์ดร.ปรมัตถ ์ชุติมันต์

20 โรงแรมรอยลัริเวอร์ 219 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 66/1 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด 
กทม. 10700 02-4229222 ต่อ 1709

1. นางสาวสุภาพร  กลัยาณมิตร บางพลัด ผศ.ดร.สิทธิชัย  ธรรมเสน่ห์


