
1 61127337027 นายรุสลาน  ลาโยด ผศ.ดร.สิทธชิัย  ธรรมเสน่ห์

2 61127337061 นายรุ่งเรือง  เฟือ่งฟุง้

2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประตูน้้าพระอินทร์ 190 หมู7่ ต้าบลเชียงรากน้อย อ้าเภอบางปะอิน. 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13180  035-700168

1 61127337121 นางสาวจิราพร  ผิวงาม อ.สุรางคนา  พิพัฒน์โชคไชโย

3 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาคลองเพรียว - 
เสาไห้ ส้านักงานชลประทานที ่10

2 ถ.สุดบรรทัด ซ.15 ต.ปากเพรียว อ.เมือง 
จ.สระบุรี 18000 036-211164

1 61127337046 นางสาวสมิตา  ภูผิวผา อ.สุรางคนา พิพัฒน์โชคไชโย

4 ซีเนร่ี บีช รีสอร์ท 100/2 หมู่ 1 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน 
จ.ประจวบคีรีขันธ ์77140 032-6913545

1 61127337091 นายณัฐวฒิุ  ผูกพันธ์ ผศ.ดร.สิทธชิัย  ธรรมเสน่ห์

5 ทีท่้าการไปรษณีย์ สาขาทุง่สง 80 หมู่ 6 ถ.ชัยชุมพล ต.ปากแพรก อ.ทุง่สง 
นครศรีธรรมราช 80110 075-411551

1 61127337029 นางสาววนัวสิา  ประสิทธิ์ทอง ผศ.ดร.สิทธชิัย ธรรมเสน่ห์

6 ทีท่้าการไปรษณีย์สมุทรสาคร 22/2 ม.6 ถ.พระราม 2 ต.คอกกระบือ อ.เมือง 
สมุทรสาคร 74000 034-494321 - 101

1 61127337106 นางสาวชมพูนุช  ประธรรมเต ผศ.ดร.ปรมัตท์ ชุติมันต์

7 1 61127337059 นางสาวชลธชิา  หาดกระโทก ผศ.ดร.ปรมัตท์ ชุติมันต์

2 61127337104 นางสาวรุจาภา  กาญจนวดี

8 1 61127337071 นางสาวสุนิสา  ชูฤทธิ์ ผศ.ดร.ปรมัตท์ ชุติมันต์

2 61127337081 นางสาวกนกพลอย  ทองลพ

9 ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซา เวสต์
เกต

199, 199/1, 199/2 ชั้น 3 เซ็นทรัลพลาซา 
เวสต์เกต หมู่ที ่6 ต้าบลเสาธงหิน อ้าเภอบางใหญ่ จังหวดั
นนทบุรี 11140 02-1942908

1 61127337008 นางสาวกมลวรรณ  ลามี อ.ประภัสรา วจีทองรัตนา

ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 
02-2321262 - 4,1467

กระทรวงแรงงาน

ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 607 ถนนเพชรเกษม 
แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 
02-45480857

รหัสนักศึกษา

1

รายชื่อสถานทีฝึ่กสหกิจศึกษา กลุ่มสาขาวิชาบริหารธรุกิจ ภาคปกติ
ประจ าภาคเรียนที ่2 ปกีารศึกษา 2564

ชื่ออาจารย์นิเทศก์

แขนงวิชาการจัดการธรุกิจบริการ

ที่ ชื่อหน่วยงาน ทีอ่ยู่ ชื่อ-นามสกุล

ธนาคารกรุงไทย สาขาซีคอน บางแค

100 หมู่ที ่7 ต้าบลบางเสาธง อ้าเภอบางเสาธง 
จังหวดัสมุทรปราการ 10570  02-7071285

ทีว่า่การอ้าเภอบางเสาธง



รหัสนักศึกษา

รายชื่อสถานทีฝึ่กสหกิจศึกษา กลุ่มสาขาวิชาบริหารธรุกิจ ภาคปกติ
ประจ าภาคเรียนที ่2 ปกีารศึกษา 2564

ชื่ออาจารย์นิเทศก์

แขนงวิชาการจัดการธรุกิจบริการ

ที่ ชื่อหน่วยงาน ทีอ่ยู่ ชื่อ-นามสกุล

10 1 61127337060 นางสาวจิราพัชร  กระทุม่ทอง ผศ.ดร.ปรมัตท์ ชุติมันต์
2 61127337066 นางสาวญาดา  กล้่าแดง

11 ธนาคารออมสิน สาขานวนคร 100 หมู่ที ่13, ถพหลโยธนิ, ต้าบลคลองหนึ่ง 
อ้าเภอคลองหลวง จังหวดัปทุมธาน,ี 12120

1 61127337068 นางสาวสุพัตรา  คงเพ็ชร อ.สุรางคนา  พิพัฒน์โชคไชโย

12 บริษัท การ์เมนท์ ไทย จ้ากัด 88/252 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร 10160 024-088497

1 61127337028 นายวชัรพงษ์  เหมือดมาลา อ.สุรางคนา  พิพัฒน์โชคไชโย

13 1 61127337048 นางสาวมนทิชา  รุ่งเรือง ผศ.ดร.ปรมัตท์ ชุติมันต์

2 61127337086 นางสาวยุพารัตน์  ยศนันท์

14 1 61127337101 นางสาวอาทิตยา  เบญยมาตร ผศ.ดร.มนันยา มีนคร

2 61127337103 นางสาวเบญจภรณ์  สดใส

15 1 61127337042 นาง สาวสุนิสา  รอดพร ผศ.ดร.มนันยา มีนคร

1 61127337072 นางสาวจันทมณี  รถเพชร

16 บริษัท เคที เรสทัวรองท์ จ้ากัด สาขาต้ังฮ่ัวเส็ง ศูนย์การค้าต้ังฮ่ัวเส็ง 289 ถ.สิรินธร แขวงบางบ้าหรุ
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 090-0902091

1 61127337115 นางสาวอารียา  จันคง อ.ประภัสรา วจีทองรัตนา

17 บริษัท เคที เรสทัวรองท์ จ้ากัด สาขาเซ็นทรัล
ปิน่เกล้า

เซ็นทรัลปิน่เกล้า ชั้น G 7/222 ถ.บรมราชชนนี 
แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
10700 02-8845029

1 61127337022 นายลิขสิทธ ์ ไชยะสิงห์ อ.ประภัสรา วจีทองรัตนา

18 บริษัท เครือแอทโฮม จ้ากัด 41/42 หมู่ 3 ซอยบางกร่าง 54 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย 
ต้าบลบางกร่าง อ้าเภอเมืองนนทบุรี จังหวดันนทบุรี 11000
 088-2990490

1 61127337049 นางสาวผกากรอง  บุญถ้วน อ.ประภัสรา วจีทองรัตนา

599/809 ชั้นที ่31 ถนนรัชดาภิเษก 
(ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

บริษัท เคทเรียลเอสเตท จ้ากัด

150/28 บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท,์ กรุงเทพมหานคร 
10700  02-4351893

ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนนนท์

34/2 ซอยบางนา-ตราด 56 แขวงบางนาใต้ 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 02-7515195

บริษัท โกรท มอร์ คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด

121/26-28 ต.ตลาดขวญั อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
11000 061-8980202

บริษัท ควกิ โพสต์ จ้ากัด



รหัสนักศึกษา

รายชื่อสถานทีฝึ่กสหกิจศึกษา กลุ่มสาขาวิชาบริหารธรุกิจ ภาคปกติ
ประจ าภาคเรียนที ่2 ปกีารศึกษา 2564

ชื่ออาจารย์นิเทศก์

แขนงวิชาการจัดการธรุกิจบริการ

ที่ ชื่อหน่วยงาน ทีอ่ยู่ ชื่อ-นามสกุล

19 บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ้ากัด

252/25 ถ. จรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ 
เขตบางกอกน้อย กทม 10700 02-4116114

1 61127337051 นางสาวฐิตาภรณ์  สุวรรณอ้าไพ ผศ.ดร.มนันยา มีนคร

20 บริษัท เจนเทิลวแูมน จ้ากัด 222 เซ็นทรัลปิน่เกล้า ชั้น 1 ถนนบรมราชชนนี 
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
10700 065-9935427

1 61127337083 นางสาวจิรสุดา  แก้วขาว อ.ประภัสรา วจีทองรัตนา

21 บริษัท เชสเตอร์ฟูด้ จ้ากัด สาขาต้ังฮ่ัวเส็ง 289 ห้างสรรพสินค้าต้ังฮ่ัวเส็ง ชั้น 1 ถนนสิรินธร 
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 02-4335055

1 61127337112 นางสาวธติิกาญจน์  รักษ์ศรี อ.ประภัสรา วจีทองรัตนา

22 บริษัท ซันไชน์ พาราไดซ์ จ้ากัด 95 หมู่ 9 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ ์
77130  081-8298223

1 61127337092 นายวนินทร ทิมเจริญ ผศ.ดร.สิทธชิัย ธรรมเสน่ห์

23 บริษัท ซีพีออลล์ จ้ากัด (มหาชน) 
ศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง

148 ม.7 ถ.ตล่ิงชัน-สุพรรณบุรี ต.ละหาร 
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110  02-0715454 -408

1 61127337135 นางสาวสมฤดี  คุมมงคล ผศ.ดร.มนันยา  มีนคร

24 บริษัท ซีพีเอ็ม คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จ้ากัด 1288 หมู่ที ่13 ต้าบลจอหอ อ้าเภอเมืองนครราชสีมา จ.
นครราชสีมา 30310 065-6266151

1 61127337134 นายชินภัทร์  เกิดกลาง ผศ.ดร.มนันยา  มีนคร

25 บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จ้ากัด
สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

1001 แฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น B ถนนรามอินทรา 
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 
02-9475000

1 61127337095 นายกิตติพงษ์  ภุมรา ผศ.ดร.ปรมัตท์ ชุติมันต์

26 บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ้ากัด 
สาขาเซ็นทรัลศาลายา

99 21 หมู่ที ่2 ถ. บรมราชชนนี ต้าบลบางเตย 
อ้าเภอสามพราน นครปฐม 73210 064-7495476

1 61127337006 นางสาวปนยา  ศรีแก้ว อ.ประภัสรา วจีทองรัตนา

27 บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จ้ากัด เคเอฟซี แฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น 1 ถ.รามอินทรา 
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม 10230 02-0301746

1 61127337114 นางสาวปนัดดา  พุทธชินม์ ผศ.ดร.ปรมัตท์ ชุติมันต์

28 บริษัท ท.ีบี.พี.พับลิชเคชั่น จ้ากัด 3300/111 ชั้น 21 ตึกช้าง ถนนพหลโยธนิ 
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
02-8389999

1 61127337078 นายอภิวฒัน์  เดชสุวรรณ ผศ.ดร.มนันยา มีนคร



รหัสนักศึกษา

รายชื่อสถานทีฝึ่กสหกิจศึกษา กลุ่มสาขาวิชาบริหารธรุกิจ ภาคปกติ
ประจ าภาคเรียนที ่2 ปกีารศึกษา 2564

ชื่ออาจารย์นิเทศก์

แขนงวิชาการจัดการธรุกิจบริการ

ที่ ชื่อหน่วยงาน ทีอ่ยู่ ชื่อ-นามสกุล

29 1 61127337052 นางสาวอารียา  โชติช่วง ผศ.ดร.มนันยา มีนคร

2 61127337076 นางสาวธมนวรรณ  อรุณโชติ ผศ.ดร.ปรมัตท์ ชุติมันต์

30 บริษัท นพพร แอนด์ ซันส์ จ้ากัด 45 ซ.ศรีอยุธยา12 แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกทม. 
10400  02-6426932

1 61127337002 นางสาวสิริรัตน์  จันทร์ประเสริฐ ผศ.ดร.มนันยา มีนคร

31 บริษัท โนวเิทธ กรุ๊ป จ้ากัด 139/32 ซอยแจ้งวฒันะ 10 แยก 9-1 (มีสุข) 
แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 
096-3858041

1 61127337122 นางสาวนันทวดี  ค้าผล ผศ.ดร.ปรมัตท์ ชุติมันต์

32 บริษัท เปอรุมาล์ เทคโนโลยี แอนด์ เทเลคอม
มิวนิเคชั่น
(ไทยแลนด์) จ้ากัด

731 อาคาร P.M.Tower ชั้น18. แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400 02-2453936

1 61127337133 นายดุษฎี  สุขสวสัด์ิ ผศ.ดร.สิทธชิัย  ธรรมเสน่ห์

33 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ้ากัด  ส้านักงานใหญ่ 111 ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักส่ี 
กรุงเทพมหานคร 10210-0299  02-8313131

1 61127337102 นางสาววรษา  พฤฒิชลภูมิ ผศ.ดร.มนันยา มีนคร

34 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ้ากัด สาขาพลับพลาไชย 21, 25, 27 ซอยนาคราช ถนนบ้ารุงเมือง 
แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
กรุงเทพมหานคร 10100 02-2231058

1 61127337075 นางสาวเจนจิรา  ผลดี ผศ.ดร.มนันยา มีนคร

35 บริษัท ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์ จ้ากัด 327 ซอยร่มเกล้า 58 แขวงคลองสามประเวศ 
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
02-3696010

1 61127337136 นายกิตติพันธุ์  กุหลาบสวสัด์ิ ผศ.ดร.ปรมัตท์ ชุติมันต์

36 บริษัท ฟูด้ แพชชั่น จ้ากัด สาขาเซ็นทรัล
พระราม3

79 เซ็นทรัลพระราม 3 ชั้น 5 ถนน รัชดาภิเษก 
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
02-6736191

1 61127337132 นางสาวปนัสดา  วงค์น้้าค้า ผศ.ดร.ปรมัตท์ ชุติมันต์

364 ถนนสุขุมวทิ ต้าบลปากน้้า อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวดัสมุทรปราการ 10270 02-3871717

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ้ากัด (มหาชน)
สาขาสมุทรปราการ



รหัสนักศึกษา

รายชื่อสถานทีฝึ่กสหกิจศึกษา กลุ่มสาขาวิชาบริหารธรุกิจ ภาคปกติ
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ที่ ชื่อหน่วยงาน ทีอ่ยู่ ชื่อ-นามสกุล

37 บริษัท ฟูด้แพชชั่น จ้ากัด 69, 69/1-2 ถนน ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว 
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10310 095-9057802

1 61127337117 นางสาวพัชราภา  จันทร์ศิริ ผศ.ดร.มนันยา มีนคร

38 บริษัท ฟูด้แพชชั่น จ้ากัด สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิ
เบศร์

เซ็นทรัลรัตนาธเิบศร์ 68/100 หมู่ 8 ถ.รัตนาธเิบศร์ 
ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี 11000 089-9684524

1 61127337018 นางสาวปาณัสม์ชา  พยาครุฑ อ.ประภัสรา วจีทองรัตนา

39 บริษัท มหาชัย คาร์ มาร์ท จ้ากัด 13/1 หมู่ที ่4 ต้าบลนาดี อ้าเภอเมืองสมุทรสาคร 
จ.สมุทรสาคร 74000 034-834428

1 61127337110 นางสาวพรชนก  ทองชิว ผศ.ดร.มนันยา มีนคร

40 1 61127337015 นางสาวปรียานุช  ม่วงพรับ อ.ประภัสรา วจีทองรัตนา

2 61127337016 นางสาวปัทมา  อินทโชติ

41 บริษัท มีท อวตาร จ้ากัด 77/186 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้นที ่41 
ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร 10600 02-8623331

1 61127337119  นายจุมพล  พงษ์เสือ ผศ.ดร.สิทธชิัย ธรรมเสน่ห์

42 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ้ากัด 
(มหาชน)
สาขา ซีคอน ศรีนครินทร์

904 ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ชั้น 4 
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม 10250 02-3221805

1 61127337082 นางสาวศิริวรรณ  แก้ววเิศษ อ.สุรางคนา  พิพัฒน์โชคไชโย

43 1 61127337074 นางสาวพิชามญช์  กลมเกลียว อ.ประภัสรา วจีทองรัตนา

2 61127337085 นางสาวกัณฐิกา  มายา

44 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ้ากัด 
(มหาชน)
สาขาโลตัส แกลง (ระยอง)

ชั้น1 279/1 ถ.สุขุมวทิ ต.ทางเกวยีน อ.แกลง จ.ระยอง 
21170 093-3616791

1 61127337125 นายฐณะวฒัน์  จินตนา ผศ.ดร.สิทธชิัย  ธรรมเสน่ห์

45 บริษัท โมเมนทีฟ เพอร์ฟอร์แมนซ์ แมทที
เรียลส์ 
(ประเทศไทย) จ้ากัด

1/2 หมู่ที ่4 ถ.สุขุมวทิ ต้าบลบ้านฉาง อ้าเภอบ้านฉาง 
จ.ระยอง 21130 0-38689119

1 61127337003 นางสาวสโรชา  เต็งมิ่ง อาจารย์ ดร.มนันยา มีนคร

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จ้ากัด

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

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ้ากัด 
(มหาชน)
สาขาเซ็นทรัลปิน่เกล้า

โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ 115/10 ถนนสุโขทัย  
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 063-2177645
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ที่ ชื่อหน่วยงาน ทีอ่ยู่ ชื่อ-นามสกุล

46 บริษัท โรงพยาบาลเมืองสมุทรปูเ่จ้าฯ จ้ากัด 83/16 หมู่ที ่7 ถนนปูเ่จ้าสมิงพราย ต้าบลส้าโรงกลาง 
อ้าเภอพระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 
02-75428009 - 504

1 61127337073 นางสาวชนิสรา  บุตรลพ ผศ.ดร.ปรมัตท์ ชุติมันต์

47 บริษัท วะระตะเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ้ากัด 197/2 ซ.รัชดา 32 แขวงจันเกษษม เขตจตุจักร กทม 
10900 082-5919041

1 61127337035 นายธนากร  เสียงเพลิน ผศ.ดร.สิทธชิัย ธรรมเสน่ห์

48 บริษัท สตรอวเ์บอร์ร่ี ไอที จ้ากัด สาขาหน้าย่า
โม

700 ถนน ราชด้าเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 30000 099-1933133

1 61127337062 นางสาวกฤติยาภรณ์  วจิิตรดี ผศ.ดร.สิทธชิัย ธรรมเสน่ห์

49 ธนาคารออมสิน สาขาเจริญกรุง 107 458,460 ซอย 107 ถนนเจริญกรุง แขวงบางโคล่ เขตบาง
คอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 02-2913661-62

1 61127337080 นางสาวปกิตตา  สีไวย์ ผศ.ดร.มนันยา มีนคร

50 บริษัท ใส่ใจดี จ้ากัด 215 อาคาร The crystal park ชั้น 2 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 
065-0516990

1 61127337021 นางสาวสรียา  ฉิมมา อ.สุรางคนา  พิพัฒน์โชคไชโย

51 1 61127337011 นางสาวธนัชชา  ตระกูลวงศ์เลิศ อ.สุรางคนา  พิพัฒน์โชคไชโย
2 61127337107 นางสาวสุวรรณี บุญเกิน

52 บริษัท อีซูซุตะวนัออกมอเตอร์เวอร์ค จ้ากัด 550 หมู่ 1 ถนนสุขุมวทิ ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 
21000  038-612254

1 61127337096 นางสาวสรัลยา  ผ่ึงแผ่ ผศ.ดร.สิทธชิัย ธรรมเสน่ห์

53 1 61127337109 นางสาวณัฐกุลพร  รอดบุญชัง ผศ.ดร.สิทธชิัย ธรรมเสน่ห์

2 61127337113 นายณปวรอนันต์  ปัน้วงษ์

254 อาคารวทิยกิตต์ิ ชั้นที ่12 ซอยจุฬาลงกรณ์ 64 
ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร
10330  02-0224888

บริษัท อีฟ แอนด์ บอย จ้ากัด

55/83 หมู่ที ่6 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร 
จ.สมุทรสาคร 74000 074-222333 ต่อ 6601

บริษัท ห้องเย็นโชติวฒัน์หาดใหญ่ จ้ากัด ( 
มหาชน) สาขามหาชัย
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54 บริษัท เอ็นพีพี ฟูด้ อินคอร์ปอเรชั่น จ้ากัด 66 หมู9่ ถ.พหลโยธนิ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 10120  088-0027837

1 61127337033 นางสาวกัลญารัตน์  ใสกระจ่าง ผศ.ดร.ปรมัตท์ ชุติมันต์

55 บริษัท เอสแอลอาร์ที จ้ากัด สาขาเซ็นทรัลปิน่
เกล้า

7/222 เซ็นทรัลปิน่เกล้า ชั้น 5 บรมราชชนนี 
อรุณอัมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
081-8254850

1 61127337137 นายวชัรพล  ค้าซ่ือตรง อ.ประภัสรา วจีทองรัตนา

56 1 61127337097 นายวายุ  ทัพน้อย ผศ.ดร.ปรมัตท์ ชุติมันต์

2 61127337120 นางสาวจารุวรรณ  ดิษขนาน

57 1 61127337099 นางสาวรัฐณิกา  สกุลลี อ.สุรางคนา  พิพัฒน์โชคไชโย

2 61127337126 นางสาวสิรินญา  ใจงาม

58 1 61127337090 นายกิตติชัย  ศรีแตงอ่อน ผศ.ดร.สิทธชิัย ธรรมเสน่ห์

2 61127337105  นายพงศธร  ไวยครุธ

59 บริษัท เฮอร์ริเคน รีอินเวนชั่น จ้ากัด 474,476 ซอยแซมมี่ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ้าหรุ
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 02-4340070

1 61127337024 นางสาวณัฐกฤตา  อยู่ในธรรม ผศ.ดร.ปรมัตท์ ชุติมันต์

60 1 61127337050 นางสาวสุทธสิา  แสงสกุล อ.ประภัสรา วจีทองรัตนา

2 61127337130 นางสาวรุ่องรุณ  นวลใหม่

2194 ถนนเจริญกรุง แขวงวดัพระยาไกร เขตบางคอแหลม 
กรุงเทพมหานคร 10120 02-1171809

บริษัท ไอซ์แกรนด์ ริเวอร์ฟร้อนท์ จ้ากัด

อาคารทาวเวอร์บี ชั้น 14  ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณ
อมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700  
099-3244655

มาราเกช เอ็กซ์คลูซีฟ สปา

ห้างเอสพลานาด รัชดา ถ. รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 061-4193208

บริษัท เอสแอลอาร์ที จ้ากัด สาขาเอสพลา
นาด รัชดา

2 ถนนสาธรเหนือ แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม
10500 083-0967559

บริษัท โอ๊คทรี จ้ากัด
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61 โรงพยาบาล ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร 10520  0-2326-9995

1 61127337098 นางสาววไิลลักษณ์  ปูจ่้าย อ.สุรางคนา  พิพัฒน์โชคไชโย

62 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ 88/8-9 ถ. เทพารักษ์ ต้าบลบางปลา อ้าเภอบางพลี 
สมุทรปราการ 10540

1 61127337087 นางสาววภิาวรรณ  อ๊อดทอง อ.ประภัสรา วจีทองรัตนา

63 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านเขารวก หมู่ 5 ต.วงัหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66150
056-619947

1 61127337054 นางสาววรรณา  แดงทองดี อ.สุรางคนา  พิพัฒน์โชคไชโย

64 โรงแรมมัลดีฟส์ บีช รีสอร์ท 33/2 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120
039-433200

1 61127337131 นางสาวชิดสุดา  สูงสกุล ผศ.ดร.สิทธชิัย ธรรมเสน่ห์

65 โรงแรมแอดลิบแบงค๊อก 230/5 ซอยสุขุมวทิ 3 (ซอยโรงพยาบาลบ้ารุงราษฎร์) 
กรุงเทพมหานคร  10110 02-2057600

1 61127337039 นางสาวศิรินันท์  ชาติสุวรรณ ผศ.ดร.มนันยา มีนคร

66 ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ อ้อมน้อย 202 หมู่ 12 ซอยเพชรเกษม 87 ถนนเพชรเกษม 
ต.อ้อมน้อย อ.กระทุม่แบน จ.สมุทรสาคร 74130
02-4207095 ต่อ 140

1 61127337111 นางสาวพิมพ์นภาเกศ  ศุภภัคพิสิษฐ์ อ.สุรางคนา  พิพัฒน์โชคไชโย

67 สรรพากรพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 18 184 หมู่ 3 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240  02-3754937

1 61127337127 นางสาวนาเดียร์  แวดาแก อ.สุรางคนา  พิพัฒน์โชคไชโย

68 ส้านักงานเขตดุสิต 317 ถนน สุโขทัย แขวง ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
10300 02-24353115

1 61127337004 นางสาวโรสนานี  หะยีสะมะแอ อ.ประภัสรา วจีทองรัตนา

69 ส้านักงานเขตบางกอกน้อย 9/99 ถ.บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย 
กทม 10700 02-4246847

1 61127337037 นางสาวชลธชิา  ผุดผ่อน ผศ.ดร.มนันยา มีนคร

70 ส้านักงานเขตมีนบุรี 333 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม
10510 0-2540-7156

1 61127337124 นางสาวจิรวรรณ  พุทธจันทร์ อ.สุรางคนา  พิพัฒน์โชคไชโย

71 ส้านักงานจัดหางานจังหวดันนทบุรี ศาลากลางจังหวดันนทบุรี ชั้น 1 ถนนรัตนาธเิบศร์
 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวดันนทบุรี 
1100002-5807796

1 61127337094 นางสาวณัฏฐณิชา  สังข์รุ่ง อ.ประภัสรา วจีทองรัตนา
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72 ส้านักงานเทศบาลต้าบลนาข่า 355 ถนนมิตรภาพอุดร-หนองคาย ต้าบลนาข่า อ้าเภอเมือง
 จังหวดัอุดรธานี 41000  0-4221-8023

1 61127337077 นางสาวกรรณิกา  ขันดา ผศ.ดร.สิทธชิัย ธรรมเสน่ห์

73 1 61127337040 นางสาวณิชา  จิตต์ภาณุโสภณ

2 61127337043 นายเกษมศักด์ิ  ผะดาวนั

74 ส้านักเทศบาลต้าบลบางเสาธง 213/1 หมู่ที ่1 ต้าบลบางเสาธง อ้าเภอบางเสาธง 
จ.สมุทรปราการ 10570 02-33035014

1 61127337079 นางสาวจิรประภา  นาวา อ.สุรางคนา  พิพัฒน์โชคไชโย

75 ส้านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร 81/1 ถ. ศรีอยุธยา แขวง วชิรพยาบาล เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 10300 : 02 164 2501

1 61127337067 นายวฒิุไกร  มารวชิัย ผศ.ดร.มนันยา มีนคร

76 1 61127337058 นางสาวฐิดาพร  พรหมแก้ว

2 61127337065 นางสาวญาณิศา  บุตรกลัด

77 องค์การบริหารส่วนต้าบลนิคมกระเสียว 309 ม.3 ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 
72180 035-595688

1 61127337089 นายกฤษณพงษ์  ทองพรมมา ผศ.ดร.สิทธชิัย ธรรมเสน่ห์

78 องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านแก้ง 69 หมู่ที ่3 ต้าบลบ้านแก้ง อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวดัสระบุรี 18000 03-6200257 ต่อ 13

1 61127337100 นางสาวนันท์นภัส  ช่อมะกอก อ.สุรางคนา  พิพัฒน์โชคไชโย

187 หมู1่ ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง ตรัง 92000
081-4668257

สุวรรณภูมิ ตรังรีสอร์ท

2/1 หมู่ 12 ถนนกาญจนบุรี-ด่านมะขามเต้ีย ต.ปากแพรก 
อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000

ส้านักงานประกันสังคมจังหวดักาญจนบุรี

อ.สุรางคณา  พิพัฒน์โชคไชโย

ผศ.ดร.สิทธชิัย ธรรมเสน่ห์


