
ที่ ชื่อหน่วยงาน ที่อยูห่น่วยงาน รหัสนักศึกษา อ.นิเทศก์ ชื่อผู้เซ็นต์รบัเอกสาร ต าแหน่ง
1 ธนาคารออมสิน สาขาบางพลัด 3 ซ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด 1. นางสาวธมลวรรณ  ไตรสูงเนิน 57127318034 อาจารยพ์ัชราภรณ์ เลขยนัต์ คุณทิพวลัย ์ สร้อยคํา ผู้จัดการธนาคารออมสิน

กทม. 10700 02-4356353 2. นางสาวศศิตา  องัโชติพันธ์ 57127318040 คุณทิพวลัย ์ สร้อยคํา ผู้จัดการธนาคารออมสิน
3. นายรัตทชัย  พูลสวสัด์ิ 57127318041 คุณอรอมุา  เพิ่มพงศาเจริญ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสิน

2 สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางขุนเทียน อาคารพิศาลพร 133 ถ.พระรามที2่ แขวงแสมดํา 1. นางสาวประภัสสร  มั่นเหมาะ 57127318003 ผศ.ญาลดา พรประเสริฐ คุณสมคิด  ฟักอดุม นักวชิาการสรรพากรชํานาญการ
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 02-4165233 2. นางสาวละอองแกว้  วศิิษฏ์ปรีชา 57127318038

3 โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี ชั้น 12 337 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสําเหร่ 1. นางสาวนาตยา  พระเดโช 57127318016 ผศ.ณรงค์พันธุ ์ รัตนปนัดดา คุณขวญัใจ  อุย้ประเสริฐ เจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรบุคคล
 เขตธนบุรี กทม. 10600 02-4389000 2. นางสาวดาราวรรณ  วรรณะ 57127318027

3. นางสาวนุชวรา  โพธิท์อง 57127318045
4 โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเกา่สหรัฐอเมริกา ซีคอนบางแค ชั้น 5 607 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหวา้ เขตภาษี

เจริญ จ.กรุงเทพ 10160 02-0230988
1. นายณัฐพล  เอีย่มพงษ์ 57127318066 ผศ.ณรงค์พันธุ ์ รัตนปนัดดา คุณกติติมา  ธวชัเมธากลุ เจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทะเบียนและจัดเกบ็ข้อมูล

5 บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑ์อาหาร จํากดั 117/1 ถ.ราชเทว ีแขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี 1. นายวชัรินทร์  คําใบ 57127318062 ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คุณชนันนัทธ ์ พลปัถพี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายบริหารงานกลาง
กทม. 10400 02-6566992 2. นายณัฐพงศ์  พิมพกณัฑ์ 57127318078

6 การไฟฟ้านครหลวง เขตสามเสน 809 อาคาร 1 ชั้น 2 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี 1. นางสาวสุภาวรรณ  แกว้นารี 57127318082 อาจารยพ์ัชราภรณ์ เลขยนัต์ คุณโสพัส  สังขกรมานิต ผู้ช่วยผู้อํานวยการไฟฟ้าเขต
เขตดุสิต กทม. 10170 02-2425211 2. นางสาวจิตรลดา  ไกรวลั 57127318083

7 บริษัท สามเสนบริวเวอร่ี จํากดั 999 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300 
02-2424735

1. นางสาวนฤมล  ร่มจําปา 57127318029 อาจารยพ์ัชราภรณ์ เลขยนัต์ คุณศิริชัย  เชี่ยวชาญ ผจก. แผนกบุคคล-ธรุการ

8 บริษัท คาวาซาก ิมอเตอร์ เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จํากดั2499 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 
10310 02-0184999

1. นายปกรณ์  จันทร์รูปงาม 57127318079 ผศ.ณรงค์พันธุ ์ รัตนปนัดดา

9 สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27 14/21 ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม. 10150
 02-4165410

1. นายรัฐภัทร์  ธนาศักด์ิสุวนิ 57127318031 ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คุณโสภณ  บําเทิงเวชช์ สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27

10 สํานักงานเขตบางพลัด 39 ชั้น 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางออ้ เขตบางพลัด กทม. 
10700 02-4243777

1. นายทศพล  เงินบํารุง 57127318048 ผศ.ญาลดา พรประเสริฐ คุณชุลีพร  วงษ์พิพัฒน์ ผู้อํานวยการเขตบางพลัด

11 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จํากดั สาขาพระราม 2 268/2 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน 1. นางสาวศิริวรรณ  นาควจิิตร์ 57127318007 ผศ.ญาลดา พรประเสริฐ คุณไพลิน  หวงัชิงชัย หัวหน้าแผนกบุคคลสาขา
กทม. 10150 02-1023700 2. นางสาวสิริวมิล  นาคชูศรี 57127318006

12 บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) สาขาแจ้งวฒันะ 89/2 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กทม. 1. นางสาวสุทัตตา  พุทธรัตน์ 57127318073 อาจารยพ์ัชราภรณ์ เลขยนัต์ คุณนพดล  เทพเฉลิม ผู้จัดการศูนยส์รรหาผู้ปฏิบัติงาน
10210 02-5057977 2. นางสาวณิชชา  เคลือบขุนทด 57127318074 คุณพรสิริ  โรจนพฤกษ์ บค.10 

3. นางสาวชนากานต์  อึง้เจริญทรัพย์ 57127318085 คุณนพดล  เทพเฉลิม ผู้จัดการศูนยส์รรหาผู้ปฏิบัติงาน
13 ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและ 310 ถ.พหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 1. นายสรศักด์ิ  ลังศิริรักษ์ 57127318005 อาจารยก์วนิพัฒน์ เลิศพงษ์มณี คุณสมปรารถนา  กฤษณคุปต์ ผู้จัดการอาวโุสส่วนสรรหาและบริหารค่าตอบแทน

ขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย (A) กทม. 10400 02-2653000 2. นางสาวอษุณีย ์ วงษ์ภูเขียว 57127318013
3. นางสาวภัทรีลดา  สิทธจิันทร์ 57127318014
4. นางสาวเทพรแสง  สุรียรั์ตน์ 57127318020
5. นางสาวณัฐนิช  ยิง่ประวตัร์ 57127318032

14 ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและ 310 ถ.พหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 1. นางสาวธนาภา  ดํารงกจิอภิชาต 57127318022 อาจารยก์วนิพัฒน์ เลิศพงษ์มณี คุณสมปรารถนา  กฤษณคุปต์ ผู้จัดการอาวโุสส่วนสรรหาและบริหารค่าตอบแทน
ขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย (B) กทม. 10400 02-2653000 2. นายวรันต์พงษ์  นิธากรณ์ 57127318046

3. นายภูวดล  บัวทอง 57127318050
4. นางสาวขนิษฐา  เต็กตระกลู 57127318051
5. นางสาวสุทธดิา  วรบุตร 57127318021

ชื่อนักศึกษา

รายชื่อสถานที่ฝึกสหกิจศึกษา กลุ่มสาขาวิชาบรหิารธุรกิจ ภาคปกติ
ประจ าภาคเรยีนที่ 2  ปีการศึกษา 2560

 สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ



ที่ ชื่อหน่วยงาน ที่อยูห่น่วยงาน รหัสนักศึกษา อ.นิเทศก์ ชื่อผู้เซ็นต์รบัเอกสาร ต าแหน่งชื่อนักศึกษา

รายชื่อสถานที่ฝึกสหกิจศึกษา กลุ่มสาขาวิชาบรหิารธุรกิจ ภาคปกติ
ประจ าภาคเรยีนที่ 2  ปีการศึกษา 2560

 สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ

15 ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและ 310 ถ.พหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 1. นายธนพร  ยิง่เจริญธนา 57127318053 อาจารยก์วนิพัฒน์ เลิศพงษ์มณี คุณสมปรารถนา  กฤษณคุปต์ ผู้จัดการอาวโุสส่วนสรรหาและบริหารค่าตอบแทน
ขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย (C) กทม. 10400 02-2653000 2. นายอตัถวฒิุ  พวงเงิน 57127318055

3. นายนันทวฒัน์  แควน้ดอนฉิม 57127318063
4. นายบินเจีย  โจว 57127318064
5. นางสาวหนึ่งฤทัย อึง๊ภาดร 57127318086

15 บริษัท บาจา (ประเทศไทย) จํากดั สาขานนทบุรี 1 116/117 ถ.ประชาราษฎฐ์ ต.ส่วนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 
11100 02-5251652

1. นางสาวนฤมล  แซ่เอีย้ว 57127318054 ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คุณองัคณา  บุญใหลมา ผจก. สาขานนทบุรี

16 การไฟฟ้านครหลวง เขตบางขุนเทียน 39 ถ.พระราม 2 ซ.60 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน 1. นางสาวสุวมิล  พรมเหลา 57127318077 ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คุณรัชเมธ ี รัชนิพนธ์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ
กทม. 10150 02-8415203 2. นายธน ธนพัชรศิริ 57127318084

17 บริษัท วอล์ค แอนด์ ทอล์ค จํากดั สาขาโลตัสพระราม 3 172 เทสโกโ้ลตัสพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 
กทม. 10120 02-6810844

1. นางสาวศิริลักษณ์  แพทยไ์ชโย 57127318008 ผศ.ณรงค์พันธุ ์ รัตนปนัดดา

18 ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่ง
ประเทศไทย สาขาปิ่นเกล้า

1/79 ถ.บรมราชชนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม.
 10700 02-4349178 - 9

1. นางสาวสิริรักษ์  คล้ายนาค 57127318076 อาจารยก์วนิพัฒน์ เลิศพงษ์มณี คุณสมปรารถนา  กฤษณคุปต์ ผู้จัดการอาวโุสส่วนสรรหาและบริหารค่าตอบแทน

19 บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั สาขา
อนิทราสแควร์

120/126 ถ.ราชปรารภ แขวงพญาไท เขตราชเทว ีกทม. 10400
 02-0301619

1. นางสาวอรทัย  รอดรักษา 57127318065 ผศ.ญาลดา พรประเสริฐ คุณสุรียพ์ร  แซ่ล้ิม ผู้จัดการสาขา

20 บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) สาขาสามเสน ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 
02-2417440

1. นายกจิบวร  ชุ่มสวสัด์ิ 57127318043 อาจารยพ์ัชราภรณ์ เลขยนัต์ คุณยรรยงค์  ชัยวฒันผวน ผู้จัดการศูนยบ์ริการลูกค้า

21 บริษัท เอน็ เค ซี มอเตอร์ จํากดั 35/7-8 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงวดัท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ 
กทม. 10600 02-4672828

1. นายเกริกพล  หลักด่าน 57127318090 ผศ.ญาลดา พรประเสริฐ คุณปางทิพย ์ พูลสมบัติ ผู้จัดการศูนยบ์ริการ

22 บริษัท จีโอดีส วลิสัน ทรานสปอร์ต จํากดั 207 ชั้น 5 ถ.สุขุมวทิ 50 ซ.แสงอทุัย แขวงพระโขนง เขต
คลองเตย กทม. 10260 02-7362700 ต่อ 2981

1. นางสาววราลักษณ์  ศรีบูรพา 57127318018 ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์

23 บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) สาขาแจ้งวฒันะ 34/54 ถ.แจ้งวฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
11120 02-9828061-70 ต่อ 105

1. นายชนาธปิ  โพธิย์ิม้ 57127318036 อาจารยพ์ัชราภรณ์ เลขยนัต์ คุณเอกรัตน์  พิพัฒน์วรธรรม ผู้จัดการทั่วไป สาขาแจ้งวฒันะ

24 หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 150 ถ.ราชบพิธ แขวงวดัราชบพิธ เขตพระนคร กทม. 10200 
02-0186888

1. นายเทพไท  เล็กศิริ 57127318030 ผศ.ญาลดา พรประเสริฐ คุณอรสุดา  ไชยโพธิ์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการบริหาร

25 บริษัท ว ีพี อนิเตอร์เนชั่นแนล พาร์ท จํากดั 92/2 ถ.เทพารักษ์ ซ.มังกร-ขันดี 9 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง
สมุทรปราการ จ.สมทุรปราการ 10270 02-7575572

1. นางสาวศิวพร  จงจิตร 57127318069 ผศ.ณรงค์พันธุ ์ รัตนปนัดดา คุณสุทิศา  ปานกลาง บัญชี

26 ธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ่ 470 ถ.พหลโยธนิ แขวงสามเสนใน 1. นางสาวพัฒน์นรี  อัน๋ประเสริฐ 57127318001 อาจารยพ์ัชราภรณ์ เลขยนัต์ คุณกรีติญา  อนันตสุข ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เขตพญาไท กทม. 10400 02-2998000 2. นางสาวภัทรสุดา  เทศสกลุ 57127318010

27 ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและ 310 ถ.พหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 1. นายภัทรพล  ธรรมส่งรัศมี 57127318072 อาจารยก์วนิพัฒน์ เลิศพงษ์มณี คุณสมปรารถนา  กฤษณคุปต์ ผู้จัดการอาวโุสส่วนสรรหาและบริหารค่าตอบแทน
ขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย (D) กทม. 10400 02-2653000 2. นางสาวณัฐดาว  จันทรดี 57127318089

3. นางสาวชลมาศ  รุ่งศรีศักด์ิ 57127318093
4. นางสาวจณาธปิ  เขตจํานันท์ 57127318091

28 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอบางปะอนิ 114 ถ.อดุมสรยทุธ ต.คลองจิก อ.บางปะอนิ จ.อยธุยา 13160 
035-747886

1. นางสาวจรัสศรี  โตไพบูลย์ 57127318080 ผศ.ญาลดา  พรประเสริฐ คุณสุวชั  แกว้เขียว ผู้จัดการ

29 บริษัท เดเวลลอฟ แชริทิ จํากดั 246/206 ซ.รัชดาภิเษก 36 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 
10900 083-0768508

1. นายศักด์ิสิทธิ ์ ภัทรสันต์ิ 57127318071 อาจารยก์วนิพัฒน์ เลิศพงษ์มณี คุณพงศกร  วริิยะธรรมสถิต กรรมการผู้จัดการ



ที่ ชื่อหน่วยงาน ที่อยูห่น่วยงาน รหัสนักศึกษา อ.นิเทศก์ ชื่อผู้เซ็นต์รบัเอกสาร ต าแหน่งชื่อนักศึกษา

รายชื่อสถานที่ฝึกสหกิจศึกษา กลุ่มสาขาวิชาบรหิารธุรกิจ ภาคปกติ
ประจ าภาคเรยีนที่ 2  ปีการศึกษา 2560

 สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ

30 บริษัท ออโต้ แกลเลอร่ี จํากดั สาขาสุขุมวทิ 62 23 ถ.สุขุมวทิ ซ.62 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260 
02-3320046-50

1. นายปกรณ์  จันทร์รูปงาม 57127318079 ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์

31 บริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จํากดั 154 ซ.ลาดพร้าว 107 แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กทม. 
10240 02-7310630 ต่อ 103

1. นายชํานาญวฒิุ  ราชสมัคร 57127318067 ผศ.ณรงค์พันธุ ์ รัตนปนัดดา คุณปัญญาภร หัวหน้า

32 บริษัท สหมิตรถังแกส๊ จํากดั (มหาชน) 92 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล ซ.7แยก 4 แขวงแสมดํา เขตบาง
ขุนเทียน กทม. 10150 (662)895-4139-54

1. นางสาวทสร  วงศ์กวน 57127318087 อาจารยก์วนิพัฒน์ เลิศพงษ์มณี คุณรังสิมา  รัตตกลุ ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล

33 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
02-5905866

1. นางสาวธนัสว ี ทรงกลด 57127318047 อาจารยพ์ัชราภรณ์ เลขยนัต์ คุณกรรณิกา  หิมารัตน์ วทก.10 

34 บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จํากดั 229 ม.7 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ซ.ร่วมพัฒนา ต.สําโรงกลาง อ.พระ
ประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 02-7569144 ต่อ 52

1. นายนลธวชั  เรืองสวสัด์ิ 57127318035 ผศ.ณรงค์พันธุ ์ รัตนปนัดดา คุณประทุมวนั  ศิลปสูงเนิน หัวหน้าแผนกวางแผน

35 บริษัท ฮงเส็งการทอ จํากดั 287,289 ถ.สุขสวสัด์ิ ซ.30 แขวงบางปะกอก เขนราษฎธบ์ูรณะ
 กทม. 10140 02-4280031 ต่อ 581

1. นายปณชัย  เอกสุภวฒัน์ 57127318012 ผศ.ณรงค์พันธุ ์ รัตนปนัดดา QA Manager Meterial

36 บริษัท สมาร์ท เซอร์วสิ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จํากดั 189 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.วดัชลอ อ.บางกรวย 1. นางสาวฉัตรฑริกา  ศรีสุด 57127318088 ผศ.ญาลดา พรประเสริฐ คุณสมโภชน์  นพกาล ผู้จัดการหมู่บ้าน
จ.นนทบุรี 11000 02-4430278 2. นายสหรัฐ  ฤกษ์รูจี 57127318083

37 บริษัท แคนนอน มาร์เกต็ต้ิง (ไทยแลนด์) จํากดั 98 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 
02-3449999 ต่อ 4907

1. นายพรรษพล  สีลวานิช 57127318002 อาจารยพ์ัชราภรณ์ เลขยนัต์ คุณสานิตย ์ รัตนมโนธรรม ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

38 บริษัท แมคไทย จํากดั สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า 7/1 ชั้น G ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอก
น้อย กทม. 10700

1. นางสาวน้ําฝน  อามาตร์ 57127318081 ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คุณนพดล  ศรีสุข Restaurant Manager


