
1 กรมบังคับคดี 189/1 ถ. บางขุนนนท์ แขวง บางขุนนนท์ เขตบางกอก
น้อย กรุงเทพมหานคร 10700  02-8814833

1 61127312090 นางสาวจุฑามาศ  นาคเสนา อ.รัศมี รัตนอุบล

2 งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน1 กองกํากับการ 
2 กองบังคับการตํารวจจราจร

44 ถ.เกษมราษฎร์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม 
10110 081-7819559

1 61127312081 นางสาวเอกอนงค์ อักษรพันธ์ อ.ดร.ณัฐณิชา กลีบบัวบาน

3 1 58127326043 นางสาวภรินทร์ลดา  จิตตนะวบิูลย์ รศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี
2 61127312034 นางสาวเวธกา  พูลขํา
3 61127312044 นางสาวฐิติภา  กล่ินศรีสุข

4 1 61127312047 นางสาวสิริลักษณ์  เพิม่สุข อ.ดร.ณัฐณิชา กลีบบัวบาน
2 61127312076 นางสาวเกวลิน  จีนแส

5 ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซา เวสต์
เกต

199, 199/1, 199/2 ชั้น 3 เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต หมู่ที่
 6 ตําบลเสาธงหิน อําเภอบางใหญ่ จังหวดันนทบุรี 11140 
 02-1942909

1 61127312070 นางสาวนัฐนิชา  อ่อนช่วง รศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี

6 ธนาคารกรุงไทย สาขาติวานนท์ 3 245 ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวญั อําเภอเมืองนนทบุรี 1 61127312003 นางสาวหทัยภัทร  มงคลสุข อ.ดร.ณัฐณิชา กลีบบัวบาน
จังหวดันนทบุรี 11000  02-5915525 ต่อ 27 2 61127312039 นางสาวสุธาทิพย์  จันทราโลก

7 ธนาคารกรุงไทย สาขาบางกรวย 3/42 หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย 1 61127312061 นางสาวดวงพร  แก้วเทพ รศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี
จ.นนทบุรี 11130 02-4470652 2 61127312087 นายชยกร  พูลศรี

3 61127312092 นางสาวอภัสรา  อุปทุม
4 61127312095 นายกอฟฟารี  เจะโซะ

8 ธนาคารกรุงไทย 
สาขาแม็คโคร จรัญสนิทวงศ์

161/521 ซอย จรัญสนิทวงศ์ 27, แขวง บางขุนศรี 
เขตบางกอกน้อย, กรุงเทพมหานคร 10700 
02-4113657 - 58

1 61127312082 นางสาววภิาว ี ทองผา รศ.ร.ต.อ.(หญิง)อรุณรุ่ง วงศ์กังวาน

9 ธนาคารกรุงไทย สาขาส่ีแยกอรุณอัมรินทร์ 209 ถ.สมเด็จพระปิน่เกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด 1 61127312015 นางสาวอภิฤดี  เขียวบุญจันทร์ รศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี
กทม 10700 084-0755364 2 61127312018 นางสาวนิรชา น่วมนิ่ม

7/130-137 เซ็นทรัลปิน่เกล้า ชั้น 1 ถ.บรมราชชนนี
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
สาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิน่เกล้า (B)

7/130-137 เซ็นทรัลปิน่เกล้า ชั้น 1 ถ.บรมราชชนนี  
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
สาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิน่เกล้า (A)

ชื่อ-นามสกุล

รายชื่อสถานทีฝึ่กประสบการณว์ิชาชพี กลุ่มสาขาวิชาบริหารธรุกิจ ภาคปกติ
ประจ าภาคเรียนที ่2 ปกีารศึกษา 2564

แขนงวิชาการเงินการธนาคาร

ที่ ชื่อหน่วยงาน ทีอ่ยู่ รหัสนักศึกษา ชื่ออาจารย์นิเทศก์
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10 ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ 48/2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม 1 61127312071 นางสาวศิริวรรณ  สุนสาย อ.ดร.ณัฐณิชา กลีบบัวบาน
สํานักงานใหญ่ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  02-0806000 2 61127312091 นางสาวกัลยาณี  อินทสิทธิ์

11 ธนาคารทิสโก้ สาขาอาคารภคินท์ 9 อาคารภคินท์ ชั้น 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพ 10400 026334333

1 61127312011 นางสาวรววิรรณ น้อมละมาย อ.ส่งเสริม วจีทองรัตนา

12 ธนาคารพัฒนาวสิาหกิจขนาดกลาง 310 อาคาร SME Bank Tower ถนนพหลโยธนิ 1 61127312005 นางสาวคัคนรัตน์  เสน่ติบัง อ.รัศมี รัตนอุบล
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 2 61127312033 นางสาวผไทมาส  ถั่วกะโทก

02-2654059 3 61127312043 นางสาวบุญญาภัค  ดียิ่ง
13 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 469 ถ.นครสวรรค์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต 1 61127312077 นางสาวชนิตา ดําศรี อ.ส่งเสริม วจีทองรัตนา

สาขานางเล้ิง กรุงเทพมหานคร 10300 02-8018635 2 61127312078 นางสาวณัฐนิชา  เพชรเครือ
14 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2346 อาคารโพเดียม ชั้น 5 ถ.พหลโยธนิ แขวงเสนานิคม 1 61127312023 นายธวีฒัน์  เร่งสมบูรณ์สุข อ.รัศมี รัตนอุบล

สาขาบางเขน  เขตจตุจักร กทม. 10900 02-5586555 ต่อ8265-69 2 61127312036 นายปฏิภาณ  โยธาศิริ
15 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 83 ลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น 1 61127312010 นางสาวศิริภัทรา  อินทจักร์ อ.วทิยา อินทรพิมล

สาขาลาดพร้าว101 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 02-1870323 2 61127312028 นางสาวประภัสสร  พานทอง
16 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 119/9 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ต.ท่าตลาด อ.สามพราน 1 61127312020 นางสาวกุสุมา  เอี่ยมพินพันธุ์ รศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี

สาขาสามพราน จ.นครปฐม 73110 0-3432-4070 2 61127312042 นายชาญวสุิทธิ์  ลีลาพิสุทธิ์
17 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 106 ถนนจันทน์ แขวงวดัพระยาไกร เขตบางคอแหลม 1 61127312013 นางสาวเรืองลดา  ประวะเสริม อ.วทิยา อินทรพิมล

สาขาสามแยกตรอกจันทน์ (A) กรุงเทพมหานคร 10120 083-0720838 2 61127312024 นายอุดมโชค  แมมขุนทด
3 61127312026 นางสาวกรกมล  ธนานุรักษ์

18 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 106 ถนนจันทน์ แขวงวดัพระยาไกร เขตบางคอแหลม 1 61127312027 นางสาวสุดาวรรณ จันเขียวเวยีง อ.วทิยา อินทรพิมล
สาขาสามแยกตรอกจันทน์ (B) กรุงเทพมหานคร 10120 083-0720838 2 61127312041 นางสาวอัญริตา  บุญปัน

3 61127312045 นางสาวมณีวรรณ  นันทานนท์
19 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 236 ถ.สิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพ 1 61127312107 นางสาวกัญญารัตน์  ชมภูวงค์ ผศ.ดร.ชารว ีบุตรบํารุง

สาขาสิรินธร 10700 02-8811335 2 61127312108  นางสาวไปรยาณี เจริญวชิิตไชยเดช
20 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 สาขาปากเกร็ด
1/12 ซ.แจ้งวฒันะ 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด, นนทบุรี 
11120 02-583 8638

1 61127312014 นางสาวอรภิญญา  วงัช่วย ผศ.ดร.ชารว ีบุตรบํารุง
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21 ธนาคารออมสิน 
สาขาเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9

9/9 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 5 
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง อ.เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 
10320 02-1602464

1 61127312008 นางสาวสิรินทร์ญา  โรจน์นวกร อ.ดร.ณัฐณิชา กลีบบัวบาน

22 ธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัล เวสต์เกต 199, 199/1, 199/2 เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ชั้น 3 หมู่ที่
 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 02-1842986

1 61127312097 นางสาวณัฎฐิกา  สมสะอาด รศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี

23 1 61127312009 นางสาวพิชชาภา  แจ้งพร อ.ส่งเสริม วจีทองรัตนา

2 61127312040 นางสาวปาจรีย์  จันทร์เจริญ

24 ธนาคารออมสิน สาขาตลาด อ.ต.ก. 101 ถ.พหลโยธนิ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม 10900 1 61127312080 นายจีรายุทธ  ปลายเดือน อ.วทิยา อินทรพิมล
02-2793881 ต่อ 2 2 61127312106 นายเกรียงศักด์ิ  เรืองสา

25 ธนาคารออมสิน สาขาบางพลัด (A) 3 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด 1 60127312021 นายพลกฤษณ์  จันทร์วงค์ อ.ดร.ณัฐณิชา กลีบบัวบาน
กรุงเทพฯ 10700 02-4247638 2 61127312001 นางสาวภัทรลภา บัวจุระ

3 61127312007 นางสาวนวนุช  พงษ์จีน
4 61127312021 นายนครินทร์  จันทร์หอม

26 ธนาคารออมสิน สาขาบางพลัด (B) 3 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด 1 61127312032 นางสาวธญัญามาศ  สวา่งพักตร์ ผศ.ดร.ชารว ีบุตรบํารุง
กรุงเทพฯ 10700 02-4247638 2 61127312057 นายภาสกร  วชัรากรณ์ไพศาล

3 61127312083 นายศตวรรษ  นามศรี
4 61127312096 นางสาวสลิลทิพย์  เป็กทอง

27 ธนาคารออมสิน สาขาบิก๊ซี หทัยราษฎร์ 458/2 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร 10510.  0-2183-0183

1 61127312031 นายกีรติย์  ศรีโคตรจันทร์ อ.วทิยา อินทรพิมล

28 ธนาคารออมสิน สาขาพญาไท 34 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ห้อง A201 - 202 1 61127312053 นางสาวสุชานาฎ  บัวเบิกบาน รศ.ร.ต.อ.(หญิง)อรุณรุ่ง วงศ์กังวาน
ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงทุง่พญาไท อ.เขตราชเทว ีกทม 2 61127312058 นางสาวทิพย์สุดา  บุตรแสน
10400 02-3545059-60 3 61127312062 นางสาวณัฐวดี  อินทรักษา

ธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว 1691 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว ถนนพหลโยธนิ
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
02-5411502
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29 ธนาคารออมสิน สาขามีนบุรี 179 หมู่ที ่18 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 1 61127312101 นางสาวจันทร์จิรา  สังข์ขาว อ.รัศมี รัตนอุบล
กรุงเทพฯ 10510 0-2517-8908 2 61127312105 นายธชัพล  พร่ังพร้อม

30 ธนาคารออมสิน สาขาสาทร 1657/2 ซอยเจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา 
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 02-6757889

1 61127312069 นายกชกร  กีวาท อ.ส่งเสริม วจีทองรัตนา

31 ธนาคารออมสิน สาขาห้วยขวาง 2000/2-4 ถนนประชาราษฎร์บําเพ็ญ แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400. 0-2277-4199

1 61127312048 นายปกาสิต  พรมถาวร อ.วทิยา อินทรพิมล

32 บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด 117/1 ถนนพญาไท ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี 1 61127312002 นางสาวมณีรัตน์  มงคลเขียว ผศ.ดร.ชารว ีบุตรบํารุง
กรุงเทพมหานคร 10700 02-6566992 ต่อ 310 2 61127312054 นายภควตั  วงศ์ษา

33 บริษัท โตโยต้า บอด้ี เซอร์วสิ จํากัด 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 063-2030917

1 61127312079 นางสาวภานินนุช  ศรีสวา่ง อ.รัศมี รัตนอุบล

34 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 11 อาคารฟอร์จูน ชั้น 11 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง 1 61127312025 นางสาวอทัศนันทน์  แสงธรรมชีวนิ อ.รัศมี รัตนอุบล
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 021167017 2 61127312052 นางสาวสุรีพร มีชัย

3 61127312064 นางสาวชยาภรณ์ เนียมแดง
35 บริษัท ไทยประกันชีวติ จํากัด (มหาชน) 123 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 1 61127312073 นายชนายุทธ  จงใจมั่น อ.รัศมี รัตนอุบล

สํานักงานใหญ่ 10400  02-2470247 2 61127312075 นายกิตติพัฒน์  มลาวรรณ
36 บริษัท ฟินเอท กรุ๊ป จํากัด 524/1 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา 

เขตวงัทองหลาง กทม. 10310 02-1095454
1 61127312072 นายอัครวนิท์  มีปัญญา อ.วทิยา อินทรพิมล

37 บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) 
สาขาถนนจารุเมือง (วดัดวงแข)

96-98 ถนนจารุเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330

1 61127312038 นางสาวพิมพ์นิภา  บัวหลวง อ.ส่งเสริม วจีทองรัตนา

38 บริษัท สมาร์ท เวลธ ์แพลนนิ่ง จํากัด อามีโก้ ทาวเวอร์  ชั้น 26 ถนนส่ีพระยา 
แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
10500 02-6331331

1 61127312055 นายอิทธกิร  โชติกะพุกกณะ รศ.ร.ต.อ.(หญิง)อรุณรุ่ง วงศ์กังวาน

39 บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จํากัด
สาขาเซ็นทรัลชิดลม

เซ็นทรัลชิดลม ชั้น 1 1027 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวนั กทม 10330 02-7937777 ต่อ 3161-3162

1 61127312006 นางสาวณัฐริกา  จําปาเรือง อ.ส่งเสริม วจีทองรัตนา



ชื่อ-นามสกุล

รายชื่อสถานทีฝึ่กประสบการณว์ิชาชพี กลุ่มสาขาวิชาบริหารธรุกิจ ภาคปกติ
ประจ าภาคเรียนที ่2 ปกีารศึกษา 2564

แขนงวิชาการเงินการธนาคาร

ที่ ชื่อหน่วยงาน ทีอ่ยู่ รหัสนักศึกษา ชื่ออาจารย์นิเทศก์

40 บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จํากัด 4, 4/5 ถนนราชดําริ แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั 1 61127312012 นางสาวสุพัตรา  สุทธโิคตร รศ.ร.ต.อ.(หญิง)อรุณรุ่ง วงศ์กังวาน
สาขาเซ็นทรัลเวลิด์ กรุงเทพฯ 10330 021-009999 2 61127312022 นางสาวภัทรพร  เรืองติก

41 สรรพสามิตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 1 1-4 ถ.บรมราชชนนี ซ.บรมราชชนนี 39 แขวง ตล่ิงชัน 1 61127312093 นางสาวบุญญิตา  หลักค ำ ผศ.ดร.ชารว ีบุตรบํารุง
เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170 028808890 ต่อ4 2 61127312098 นางสาวกฤติยา  แซ่อึ้ง

42 สรรพากรพืน้ทีส่าขาราชเทว ี1 10 อาคารสํานักงานเขต ชั้น2 ถนนพญาไท แขวงทุง่พญาไท 1 61127312085 นางสาวสกุลรัตน์  ลาสุนนท์ รศ.ร.ต.อ.(หญิง)อรุณรุ่ง วงศ์กังวาน
เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 02-3544220 2 61127312089 นางสาวจิตรตา  เกิดเทศ

3 61127312100 นางสาวน้ําเชื่อม  นามพิชัย
43 สํานักงานทีดิ่นกรุงเทพมหานคร 

สาขาบางกอกน้อย
ถ. จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กทม
10700 02-8818509

1 61127312099 นางสาวธนาภา  แป้นเอม ผศ.ดร.ชารว ีบุตรบํารุง

44 สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที ่6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400 
02-2658050 ต่อ 5112

1 61127312050 นางสาวศิริวรรณ  วรีะบรรจบ รศ.ร.ต.อ.(หญิง)อรุณรุ่ง วงศ์กังวาน

45 สํานักงานสรรพากร ภาค 3 3 ถนนเจ้าฟ้า แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กทม. 1 61127312004 นายศิริพงศ์  ทองเกล้ียง รศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี
10200 02-2810051 ต่อ 2 2 61127312016 นางสาวผกาวรรณ คุ้มพะเนียด

3 61127312030 นางสาวณัฐนรี  ทองจันทร์แก้ว
4 61127312035 นางสาวโชษิตา  ยอดหนู

46 สํานักงานสรรพากรพืน้ทีส่าขาพญาไท 1199 อาคารปิยวรรณ ชั้น G ถ.พหลโยธนิ แขวงพญาไท 1 61127312068 นางสาวกนกวรรณ  เจริญศิริกาญจน์ ผศ.ดร.ชารว ีบุตรบํารุง
เขตพญาไท กทม 10400 022794493 ต่อ 14 2 61127312084 นางสาวมุทิตา  บุญครอบ

3 61127312086 นางสาวชนากานต์  เงินทิม
4 61127312103 นางสาวพรทิวา  หอมบุปผา


