
1 1 61827313003 นางสาวสมัชตญา แสงสิทธิโยธิน

2 61827313033 นายภัทรวุฒิ นันทมงคล

2 1 61827313016 นางสาววิสาลักษณ์ ออ่นตระกลูกจิ ผศ.ชติุมา  คล้ายสังข์

2 61827313017 นายเบญจพล  บุดดาน้อย

3 1 61827313008 นายปิยะพล  จรีาพันธ์ อ.พรรณรังสี อนิทร์พยงุ

2 61827313015 นายภาสกรณ์ ไขรั่ศมี

4 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 
สาขาสุขมุวิท

1221/39 ซอย 63 ถนนสุขมุวิท แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 02-3814855

1 61827313009 นางสาวศศิวรรณ  จอ้ยข า อ.เทพ เหมือนฟู

5 บริษัท แมคไทย จ ากดั 
สาขาเซ็นทรัล ปิน่เกล้า

7/259 ศูนยก์ารค้าเซ็นทรัลพลาซ่าปิน่เกล้า ชั้นG 
ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมัรินทร์ เขตบางกอก
น้อย กทม. 10700  02-4341793

1 61827313012 นางสาว ประภาพร  โพธิ์งาม ผศ.ชติุมา  คล้ายสังข์

6 บริษัท รดา ริชเนส จ ากดั 199/14 หมู ่1 ต าบลบางรักใหญ่ อ าเภอบางบัวทอง
 จงัหวัดนนทบุรี 11110. 02-120-7960

1 61827313024 นางสาวปวีณ์ณิชา  ธีรชาติศิริวัฒนา อ.พรรณรังสี อนิทร์พยงุ

7 บริษัท รดา ริชเนส จ ากดั 40/9 หมูท่ี ่3 ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จ.
นนทบุรี 11120 082-3439988

1 61827313025 นางสาวชญานิศ  โพธิ์ธานี อ.พรรณรังสี อนิทร์พยงุ

ผศ.ชติุมา  คล้ายสังข์

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

ชือ่-นามสกุล

บริษัท ทรู ทัช จ ากดั 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วย
ขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10400 
02-8585071

รายชื่อสถานที่ฝึกสหกิจศึกษา กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคสมทบ (จ.-ศ.)
ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2564

แขนงวิชาการตลาด

ที่ ทีอ่ยู่ รหัสนักศึกษา ชือ่อาจารยนิ์เทศก์ชือ่หน่วยงาน

เทศบาลเมืองหนองกี่  666 หมูท่ี ่10 ถ.กบินทร์บุรี–ปักธงชยั ต.หนองกี่ 
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจนีบุรี 25110 03-7455457

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 
สาขาเซ็นทรัลปิน่เกล้า



ชือ่-นามสกุล

รายชื่อสถานที่ฝึกสหกิจศึกษา กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคสมทบ (จ.-ศ.)
ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2564

แขนงวิชาการตลาด

ที่ ทีอ่ยู่ รหัสนักศึกษา ชือ่อาจารยนิ์เทศก์ชือ่หน่วยงาน

8 บริษัท ฮันคิว ฮันชนิ เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั 1 อาคารทีเอซี ชั้น 5-7 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจติ 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
02-1268594

1 61827313013 นาย อริยะทรัพย์  มหา ศ ะรา นนท์ อ.พรรณรังสี อนิทร์พยงุ

9 ร้านออสโมซิส บาย ลิฟ แฟคทอร่ี 217/1 ถ.บางเชอืกหนัง แขวงบางเชอืกหนัง เขต
ตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร 10170 089-0707341

1 61827313014 นางสาวเขมมิกา  วรรณวงษ์ ดร.อทิธิภูมิ พรหมมา

10 ร้านเอน็เค 222/1398 อาคารเดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ 
ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400 089-1645742

1 61827313021 นายนนทวัฒน์  จริพัฒนพงศ์ อ.เทพ เหมือนฟู

11 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 1488 อาคารโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ถนนนคร
ไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300. 
02-2436493-4

1 61827313018 นายชยัปัญญา  นาหล้า ดร.อทิธิภูมิ พรหมมา

12 สถานีต ารวจนครบาลบางชนั 28 ซอยเสรีไทย 73 ถ.เสรีไทย แขวงคันนายาว 
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230  02-5171717

1 61827313022 นายภควัต  ไกรรักษ์ อ.เทพ เหมือนฟู

13 ส านักงานตรวจสอบภายในทหารบก 153 อาคาร บก.สตน.ทบ. ชั้น2 ถ.ราชวิถ ี
แขวงวชริพยาบาล เขตดุสิต

1 61827313002 นางสาวชนานันท์ แกน่สาร ดร.อทิธิภูมิ พรหมมา

14 ส านักจดัการปฏิรูปทีดิ่น 1 ส านักงานการปฏิรูปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม 
ถ.ราชด าเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร 
กทม  10200  0-2281-2971

1 61827313029 นายชาคริต นครจนัทร์ อ.เทพ เหมือนฟู


