
1 กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 111 ถนน ราชด าเนินนอก แขวง บางขนุพรหม 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 02-1634909

1 61527310002 นางสาวกลัยณ์ภัทร์  จนัทร์แจม่ อ.กนกวรรณ แกว้ประเสริฐ

2 คลินิกพิเศษ โรงพยาบาลทันตกรรม
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

6 อาคารเฉลิมพระเกยีรติ ชั้น 2 ซ.โยธี แขวงทุ่งพญาไท 
เขตราชเทวี กทม. 10400 02-2007555

1 61527310009 นางสาวแพรพรรณ  เพชรอุบล ผศ.สิริอร จ าปาทอง

3 คลินิกศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร
โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล

6 อาคารเฉลิมพระเกยีรติ ชั้น 3 ซ.โยธี แขวงทุ่งพญาไท 
เขตราชเทวี กทม. 10400 02-2007555

1 61527310008 นายจกัรพงศ์  แตงอ่อน ผศ.สิริอร จ าปาทอง

4 โครงการจดัต้ังวิทยาเขตนครสวรรค์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล

402/1 ม.5 ต.เขาทอง อ.พยหุะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
088-2743113

1 61527310010 นางสาวสุพิชญา  กล่ินทอง อ.อรรณพ ปานพวง

5 บริษัท ควอลิต้ี พรอพเพอร์ต้ี แมเนจเม้นท์ จ ากดั 165/285 ซอยพหลโยธิน 33 แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 
กรุงเทพมหานคร 10900  02-9303418

1 61527310017 นางสาวสุมิตรา  ศิริมงคล อ.ขจรัีตน์ พุ่มพฤกษ์

6 บริษัท ไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 123 อาคารไทยประกนัชีวิต 1 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400
02-2470247

1 61527310003 นางสาวกนกอร  สายสมาน อ.เปรมใจ เอื้อจติร์

7 บริษัท บิสซิเนส ไอเดีย จ ากดั 6 ถนนแสมด า แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน 
กรุงเทพมหานคร  10150 02-0266539

1 61527310018 นางสาวแกว้นภา  รอสูงเนิน อ.อรรณพ ปานพวง

8 บริษัท บุญรอดเทรดด้ิง จ ากดั 1003 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ 10300

1 61527310020 นายธรณ์เทพ  อัมรักเลิศ ผศ.ดร.จนัทร์เพ็ญ มีนคร

9 บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จ ากดั (มหาชน) 126/114 อาคารซี.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถ.กรุงธนบุรี
แขวงบางล าภูกลาง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
10600 02-6850000

1 61527310004 นางสาวภัทรนันท์  คันทะชาติ อ.กนกวรรณ แกว้ประเสริฐ

10 โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า 315 ถนนราชวิถ ีแขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400 02-7633090

1 61527310001 นางสาวสมฤดี  มาแกว้ ผศ.ดร.จนัทร์เพ็ญ มีนคร

ชื่อ-นามสกุล

รายชือ่สถานที่ฝึกสหกิจศึกษา กลุม่สาขาวิชาบริหารธรุกิจ พิเศษ (ส.-อ.)
ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2564
แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ที่ ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ รหัสนักศึกษา ชื่ออาจารยนิ์เทศก์



ชื่อ-นามสกุล

รายชือ่สถานที่ฝึกสหกิจศึกษา กลุม่สาขาวิชาบริหารธรุกิจ พิเศษ (ส.-อ.)
ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2564
แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ที่ ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ รหัสนักศึกษา ชื่ออาจารยนิ์เทศก์

11 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม 456 456/8 ถ. เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู 
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 024416999

1 61527310012 นางสาวสุนัสสา  ฐานะสุ อ.กนกวรรณ แกว้ประเสริฐ

12 โรงพยาบาลสงฆ์ 445 ถ. ศรีอยธุยา แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม
10400 02-6409537

1 61527310014 นางสาวมณีรัตน์  อินทร์นอก อ.อรรณพ ปานพวง

13 โรงเรียนอนุบาลลีนา  582/345 ถ.อโศก-ดินแดง ซ.อยูเ่จริญ 17 แขวงห้วยขวาง 
เขตห้วยขวาง จงัหวัดกรุงเทพมหานคร 10310
02-2462510

1 61527310013 นางสาวศิริวรรณ  ชามาตร อ.เปรมใจ เอื้อจติร์

14 ศูนยส์ ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

148 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 
10240 02-7273594

1 61527310019 นางสาวนภัสสร  วัดเมือง อ.อรรณพ ปานพวง

15 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ชูเกยีรติภิภัทร เซอร์วิส 
แอนด์ ซัพพลาย

9/3 หมู่ที่ 12 ต าบลคลองตะเคียน อ าเภอพระนครศรีอยธุยา
 จ.พระนครศรีอยธุยา 13000 066-1303444

1 61527310011 นางสาวศิวพร  นิลคล้าย ผศ.ดร.จนัทร์เพ็ญ มีนคร

16 บริษัท ออลล์ จติ จ ากดั 159/276 หมู่ 5 ถ.พัทยา-นาเกลือ ต.นาเกลือ 
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 095-8213484

1 61527310015 นางสาวโสนิชาร์ ศรีระชาติ อ.เปรมใจ เอื้อจติร์


