
1 1 61127338040 นายภาณุวฒัน์  จรรยาพฒันานุกูล
2 61127338057 นายธรีภัทร  ตัณฑิกุล

2 1 61127338003 นายวรเมธ ดุษฎีเวทกุล

2 61127338031 นางสาวณัฐยา  ปานด า

3 1 61127338006 นางสาวรุ่งรพ ีไหลงาม
2 61127338022 นางสาววรรณษา ซ่วนยกุ
3 61127338049 นางสาวจันทร์จิรา  แจ้งรู้สุข

4 1 61127338001 นายกฤตภาส  อมรชัยศักดา
2 61127338016 นายพงศ์วรินทร์  ศรีประสงค์
3 61127338025 นายสหรัฐ  แสงวงษ์ชัย

5 เทศบาลต าบลแม่สาย 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 
05-3731288

1 61127338051 นางสาวโสรยา  ไชยลังกา อ.ดร.ยทุธภูมิ ธนากิจบริสุทธิ์

6 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขามีนบุรี 547-50 ตลาดสดมีนบุรี ถนนสีหบุรานุกิจ 
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 
02-9188880-4

1 61127338052 นางสาวปิยะธดิา  จันสีทา ผศ.ดร.สมภูมิ แสวงกุล

7 กรมจัดหางาน ถ.มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400 02-2484642

1 61127338021 นายอนันต์  ขุนเกล้ียง อ.ดร.พทิยา กลองกระโทก

8 ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าน้ านนทบุรี 125/1 หมู่ 4 ถ.ประชาราษฎร์ ต.สวนใหญ่ 
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000  02-5250913

1 61127338056 นางสาวธนัยพร  สระค าจันทร์ ผศ.ดร.สมภูมิ แสวงกุล

ที่ท าการไปรษณียก์ลาง 1160 ถ.เจริญกรุง ซอยเจริญกรุง 32 
แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10501 
065-7295844

รายชื่อสถานทีฝึ่กประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ
ประจ าภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ที่ ที่อยู่ รหัสนักศึกษา ชื่ออาจารย์นิเทศก์ชื่อหน่วยงาน

กองยทุธศาสตร์และแผน
กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม

49 ถ.พระราม 6 ซอย 30 แขวงพญาไท 
เขตพญาไท กทม. 10400 02-2985645

ชื่อ-นามสกุล

กระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400  02-2484642

กองประเมินราคาทรัพยสิ์น กรมธนารักษ์ อาคารศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ ชั้น ๖ อาคาร B เลขที่ ๑๒๐ 
ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี 
กทม ๑๐๒๑๐ 02-1422413

อ.ดร.พทิยา กลองกระโทก

ผศ.ดร.สมภูมิ แสวงกุล

อ.ดร.พทิยา กลองกระโทก

ผศ.ดร.ศิริวรรณ ศักด์ิศิริฤทัย



รายชื่อสถานทีฝึ่กประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ
ประจ าภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ที่ ที่อยู่ รหัสนักศึกษา ชื่ออาจารย์นิเทศก์ชื่อหน่วยงาน ชื่อ-นามสกุล

9 ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้ โลตัส รัตนาธเิบศร์ 37/112 ชั้น 1 เทสโก้ โลตัส รัตนาธเิบศร์ หมู่ที่ 8 
ถนนรัตนาธเิบศร์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง
นนทบุรี จังหวดันนทบุรี 11000 02-5809653-4

1 61127338026 นางสาวชนากานต์  พรหมมณี ผศ.ดร.สมภูมิ แสวงกุล

10 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
สาขาสถานีขนส่งสายใต้

24/6 ชั้น GN02 สถานนีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ
 ม.8 ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชัน 
กรุงเทพฯ 10170 02-8946071

1 61127338002 นายศุภชัย  ศรีอึก อ.ดร.ยทุธภูมิ ธนากิจบริสุทธิ์

11 ธนาคารออมสิน สาขาบางบอน 315 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน 
กทม 10150  02-4159691 ต่อ 5

1 61127338030 นางสาวชนิดา  มาลัย อ.ดร.ยทุธภูมิ ธนากิจบริสุทธิ์

12 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน)
สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า

7/222 อาคารเซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้า ชั้น5 
ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ 
เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 
02-5255300 ต่อ 223

1 61127338005 นายเศกสรรค์  บุญเล็ก อ.ดร.ยทุธภูมิ ธนากิจบริสุทธิ์

13 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) 
สาขาโลตัสซุปเปอร์เซ็นเตอร์ (บางกะปิ)

3109 อาคารโลตัสซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
สาขาบางกะปิ ชั้น 2 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น 
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 3109 02-3782435

1 61127338036 นายชนาธปิ  สุภา อ.ดร.พทิยา กลองกระโทก

14 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน)
สาขารัชโยธนิ ส านักงานใหญ่

1839,1839/1-6 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 แขวงลาดยาว 
เขตบางเขน กทม 10900 02-5155300 ต่อ 223

1 61127338011 นางสาวธติิสุดา  วเิศษพนัธุ์ ผศ.ดร.สมภูมิ แสวงกุล

15 บริษัท คอมเซเวน่ จ ากัด (มหาชน) 549/1 ถนนสรรพาวธุ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
 กรุงเทพมหานคร  10260  096-8213057

1 61127338055 นายพรีพฒัน์  แจ่มจันทร์ อ.ดร.พทิยา กลองกระโทก



รายชื่อสถานทีฝึ่กประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ
ประจ าภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ที่ ที่อยู่ รหัสนักศึกษา ชื่ออาจารย์นิเทศก์ชื่อหน่วยงาน ชื่อ-นามสกุล

16 บริษัท ซีพ ีรีเทลลิงค์ จ ากัด 159/30 ซอยวภิาวดีรังสิต 62 (ศรีรับสุข) แขวง
ตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210
 02-7816800

1 61127338028 นางสาวสุชัญญา  ลมเชย ผศ.ดร.สมภูมิ แสวงกุล

17 บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ากัด (มหาชน) 313 อาคาร ซี.พ.ี ทาวเวอร์ ชั้น 23 ถ.สีลม แขวง
สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 084-5091153

1 61127338004 นางสาวมุธติา  เกิดโต ผศ.ดร.ศิริวรรณ ศักด์ิศิริฤทัย

18 บริษัท ไทยเคร่ืองสนาม (2525) จ ากัด 494 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด 
กทม. 10700 02-4357995 ต่อ 6

1 61127338008 นางสาวธญัญารัตน์  ราชค าดี อ.ดร.ยทุธภูมิ ธนากิจบริสุทธิ์

19 บริษัท นิวแอนด์เซฟ ควอลิต้ีโปรดักส์ จ ากัด ม.2 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
 02-9257899

1 61127338013 นางสาวพชัราภรณ์  ณรงค์หนู ผศ.ดร.สมภูมิ แสวงกุล

20 1 61127338032 นางสาวปวรรัตน์  ดาสี
2 61127338038 นางสาวประไพพฒัน์  พมิพพ์งษ์
3 61127338048 นางสาวนิสากร  วงษ์มนัส

21 บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด 
(มหาชน)

553 อาคารเดอะพาลาเดียม อาคาร A ชั้น 30 
ถ.ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทว ีกทม 
10400 065-5215324

1 61127338046 นางสาวอาทิตยา  แยม้โกสุมภ์ ผศ.ดร.ศิริวรรณ ศักด์ิศิริฤทัย

22 บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จ ากัด 142 ซอยแพร่งสรรพศาสตร์ ถนนตะนาว 
แขวงศาลเจ้าพอ่เสือ เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร
10200  085-9120919

1 61127338035 นางสาววลัยลักษณ์  ขะระเขื่อน ผศ.ดร.ศิริวรรณ ศักด์ิศิริฤทัย

23 บริษัท อีฟ แอนด์ บอย จ ากัด 254 อาคารวทิยกิตต์ิ ชั้นที่ 12 ซอยจุฬาลงกรณ์ 
64 ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร
10330  02-0224888

1 61127338020 นางสาวขวญัฤทัย  อ่อนละมัย ผศ.ดร.ศิริวรรณ ศักด์ิศิริฤทัย

บริษัท มีท อวตาร จ ากัด 77/186 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้นที่ 41 ถนน
กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร 10600 02-8623331

อ.ดร.ยทุธภูมิ ธนากิจบริสุทธิ์



รายชื่อสถานทีฝึ่กประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ
ประจ าภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ที่ ที่อยู่ รหัสนักศึกษา ชื่ออาจารย์นิเทศก์ชื่อหน่วยงาน ชื่อ-นามสกุล

24 1 61127338010 นางสาวปุณยนุช  อ าพล

2 61127338023 นางสาวสตกมล  ชาติพราหมณ์

25 1 61127338014 นางสาวจุฑามณี  บูรณะ

2 61127338027 นางสาวดุจนภา  ฐิตเรวฒิุ

26 1 61127338007 นางสาวดวงหทัย  แถมเกษม
2 61127338009 นางสาวปาริฉัตร  ฉีดเกตุ
3 61127338018 นางสาวทิชาภา  ธรรมชาติ
4 61127338019 นางสาววลิาวณัย ์ ชัยเมือง

27 ส านักงานเขตบางขุนเทียน 164 ถ. พระราม 2 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน
 กรุงเทพมหานคร 10150 02-4151453

1 61127338034 นางสาววรัลชญาณ์  พชัรศรัณภัสร์ อ.ดร.ยทุธภูมิ ธนากิจบริสุทธิ์

28 1 61127338045 นายชิษณุพงศ์  ไทรทอง

2 62127338032 นางสาวสุรางคนา  ภูนาเพชร

29 1 61127338017 นางสาวอนุสรา  กิ่งปลัด

2 61127338033 นางสาวอัญชิสา  ลมุล

30 ส านักงานคลังจังหวดันครสวรรค์ อาคารศาลากลางจังหวดันครสวรรค์ ชั้น 1 ถ. 
สวรรค์วถิี อ.เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000 
056-803591ต่อ3

1 61127338037 นายวชิรวทิย ์ ธนชาญไชยนันทน์ อ.ดร.ยทุธภูมิ ธนากิจบริสุทธิ์

บริษัท เอ็นเนอร์ย ีโซลูชั่น จ ากัด 65/4 หมู่ที่ 8 ซอยเพชรหึงษ์ 25 ถนนเพชรหึงษ์
ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
 095-5545195

ผศ.ดร.สมภูมิ แสวงกุลส านักงานเขตหลักส่ี 999 ซอย แจ้งวฒันะ 10 แขวง ทุ่งสองห้อง 
เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210  
02-98220812

อ.ดร.ยทุธภูมิ ธนากิจบริสุทธิ์

ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพมหานคร 
10400 02-2718000

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ส านักงานเขตบางกอกน้อย 9/99 ถ.บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขต
บางกอกน้อย กทม 10700 02-4246847

ส านักงานเขตบางซ่ือ 99 ซอยกานต์ประภา ถนนริมคลองประปา 
แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800
 0-2586-9977

ผศ.ดร.สมภูมิ แสวงกุล

อ.ดร.ยทุธภูมิ ธนากิจบริสุทธิ์

ผศ.ดร.ศิริวรรณ ศักด์ิศิริฤทัย



รายชื่อสถานทีฝึ่กประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ
ประจ าภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ที่ ที่อยู่ รหัสนักศึกษา ชื่ออาจารย์นิเทศก์ชื่อหน่วยงาน ชื่อ-นามสกุล

31 ส านักงานพสูิจน์หลักฐาน จังหวดัสมุทรปราการ 400 หมู่ 4 ถนนสุขุมวทิ ต.บางปู อ.เมือง
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราากร 10280 
02-1305797

1 61127338044 นางสาวสุพชิฌาย ์ พทิยาจิรกุล อ.ดร.พทิยา กลองกระโทก

32 ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

962 ถนน กรุงเกษม แขวง วดัโสมนัส 
เขตป้อมปราบศัตรูพา่ย กรุงเทพมหานคร 10100 
02-2829144

1 61127338015 นายณัฐภัทร สินก าเนิด ผศ.ดร.ศิริวรรณ ศักด์ิศิริฤทัย

33 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรีเจริญสุข ฮาร์ดแวร์ ถ.หทัยราษฏร์ ซ.17 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 
10510 089-1320144, 082-0346764

1 61127338043 นายบูรพา  ศรีเจริญสุข ผศ.ดร.ศิริวรรณ ศักด์ิศิริฤทัย

34 บริษัท พอช คอลเลคชั่นส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 11/1 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 30 แขวงหนองบอน 
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

1 61127338012 นางสาวภัชดาณุวร์ี  จ าปาทอง อ.ดร.พทิยา กลองกระโทก


