
1 บริษัท ทศภาค จ ากดั 255 อาคาร60ปี (ศูนยบ์ริการคนพิการ) ชั้น 1 ถ.
ราชวิถ ีแขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400 02-3543388

1 61527337009 นางสาวชณัญญา  ฟักอนิทร์ อ.สุรางคณา พิพัฒน์โชคไขโย

2 บริษัท บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน)
สาขารัชดาภิเษก

125 ถ. รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400 02-3540570

1 61527337005 นางสาวนุชจรี  พิทักษ์วงศาภรณ์ ผศ.ดร.ปรมัตท์ ชติุมันต์

3 บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั 
(มหาชน)

256 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400. 
0-2278-1777

1 61527337011 นายพีรพล  เชดิเชี่ยว อ.ประภัสรา วจทีองรัตนา

4 1 61527337003 นางสาวศิริลักษณ์  เชยีงแสน ผศ.ดร.ปรมัตท์ ชติุมันต์
2 61527337006 นางสาวรัชฎาภรณ์  ชนิหงษ์

5 บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จ ากดั 88/31 ถ.นางล้ินจี่ แขวงชอ่งนนทรี เขตยานนาวา 
กทม10120 02-2854250

1 61527337020 นางสาวนิมมาน  มาอนันต์ ผศ.ดร.ปรมัตท์ ชติุมันต์

6 บริษัท ศุภนิมิตร จ ากดั 35/546 ซอยเลียบคลองภาษีเจริญฝ่ังเหนือ8/4
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
10160 092-5565051

1 61527337007 นายสุวัฒน์  แกว้ภูมิแห่ ผศ.ดร.สิทธิชยั ธรรมเสน่ห์

7 บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ 
จ ากดั

หมูบ่้านจดัสรร บ้านกลางเมือง กลัปพฤกษ์
ถนนศาลธนบุรี29/2, แขวงบางหว้า, เขตภาษีเจริญ
, กรุงเทพ 10160  063-3899162

1 61527337015 นางสาวลภัส  คงมีลาภ อ.สุรางคณา พิพัฒน์โชคไขโย

8 มิวสิคมอลล์ สตูดิโอ โครงการเดอะศาลายา 
เลเชอร์ ปาร์ค

88/8 หมู ่5 ถนนศาลายา-บางภาษี ต.ศาลายา อ.
พุทธมณฑล ต าบล ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม
 73170  061-5295990

1 61527337004 นางสาวกาญจนา  ปิตตังเสโน ผศ.ดร.มนันยา มีนคร

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านักงาน
ใหญ่ 9 ถ.รัชดาภิเษก เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท ยอูนิโฟ จ ากดั

ที่ ชือ่หน่วยงาน ทีอ่ยู่

แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ

รายชื่อสถานที่ฝึกสหกิจศึกษา กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ (ส.-อ.)
ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษา ชือ่อาจารยนิ์เทศก์ชือ่-นามสกุล



ที่ ชือ่หน่วยงาน ทีอ่ยู่

แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ

รายชื่อสถานที่ฝึกสหกิจศึกษา กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ (ส.-อ.)
ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2564

รหัสนักศึกษา ชือ่อาจารยนิ์เทศก์ชือ่-นามสกุล

9 ร้านอาหารครัวบอกรัก 561/332 ถ.ประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขต
ลาดกระบัง กทม. 10520 063-2355322

1 61527337013 นางสาวอนัสรา  ชาญตะกั่ว ผศ.ดร.สิทธิชยั ธรรมเสน่ห์

10 โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ 8/99 ถนน พญาไท แขวง ทุง่พญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 02-7653000

1 61527337012 นายเอกวิทย ์ ธัญญกติติกลุ ผศ.ดร.มนันยา มีนคร

11 ส านักควบคุม ป้องกนัและบ าบัดโรคสัตว์ 
กรมปศุสัตว์

69/1 ถนนพญาไท แขวงทุง่พญาไท เขตพญาไท 
กทม. 10400 02-6534444 ต่อ 4123

1 61527337018 นางสาวพัชรี  แกว้วังสัน ผศ.ดร.สิทธิชยั ธรรมเสน่ห์

12 ส านักงานเทศบาลเมืองชยันาท 58/36 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชยันาท 
จ.ชยันาท 17000 056-41444 ต่อ 41

1 61527337017 นางสาวลภาภัทร  จนัทร์งาม อ.สุรางคณา พิพัฒน์โชคไขโย

13 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั รัตนาแสงสกลุ 
7-11 สาขาสุขสวัสด์ิบางกรวย

38/171 หมู ่1 ต.บางกรวย อ.บางกรวย 
จ.นนทบุรี 11130 091-0014343

1 61527337010 นายธเนศ  จนัทร์กระจา่ง อ.ประภัสรา วจทีองรัตนา


