ตารางนิเทศนักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพภาคปกติ ประจาภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559
ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ถึง วันที่ 28 กรกฎาคม 2560
ที่
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

หน่วยงาน
บริษัท เอที คาร์เซลล์
168/1-2 หมู่บ้านห้วยหมู ต.เจดีย์หัก อ.เมือง
จ.ราชบุรี 70000
บริษัท เบสท์ไบค์ ราชบุรี
51-59 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
534 หมู่ 1 ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค สาขาบางแพ
66/4 หมู่ 7 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา
ราชบุรี
241/21 ถ.ราษฎรยินดี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.
ราชบุรี 70000
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
158/1 ถ.สุรยิ วงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
ร้านตะวันอินเตอร์ไบค์
137/16 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.
ราชบุรี 70000
บริษัท ช.รุ่งเรือง วู๊ดคอมเมอร์เซียล
6 หมู่ 12 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จากัด
498 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140
บริษัท โตโยต้าเจริญค้า ราชบุรี (1961) จากัด
90/100 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 7000
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคอาเภอจอมบึง
128 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
โรงแรมชมวิว
93 ซอยหัวถนน 23 ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

นักศึกษา
1. นายพรหมมินทร์ เกตุวิชิต
2. นายวิศนุ จันทร์เพ็ญ
3. นายวรินทร นิลเพชรพลอย
1. น.ส.กัลยรัตน์ อีกจอม
2. น.ส.นิสาชล เปีย่ มกลัด
นางสาวสาลิกา วิถี

เบอร์โทรนักศึกษา
085-1010008
098-9600912
083-0072624
082-5684232
093-4237068
094-9974130

สาขาวิชา
การตลาด

อาจารย์นิเทศก์
อ.ดร.พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์

เบอร์ติดต่ออ.นิเทศก์
098-4688845

การตลาด

อ.กุลยา อนุโลก

081-6899290

การตลาด

อ.เจนคณิต สุขสัมฤทธิ์

090-9822808

1. นางสาวศิริพร กลิ่นหอม
2. นายภาคภูมิ แก้วสว่าง
1. นายอาคม เทศเจริญ
2. น.ส.ขรินทร์ทิพย์ รอดชีวี

095-5642230
0988786766
098-8284945
095-3628274

การตลาด

อ.ณัฐวดี สว่างงาม

081-2932697

การตลาด

ผศ.อัจฉรียา โชติกลาง

089-9271389

น.ส.พรพรรณ เพ็ชรมา

084-8014821

การตลาด

อ.ณัฐวดี สว่างงาม

081-2932697

น.ส.สุจาภรณ์ ธารณะกลาง

086-5276013

การตลาด

อ.เจนคณิต สุขสัมฤทธิ์

090-9822808

น.ส.ดลพร บรรจงเกษม

-

การตลาด

ผศ.ชุติรตั น์ เจริญสุข

080-2299333

นายชญานนท์ โชติเมธาวงศ์

-

การตลาด

ผศ.ชุติรตั น์ เจริญสุข

080-2299333

การบัญชี

ผศ.พรสิริ สุขผ่อง

089-4119422

การจัดการทั่วไป

อ.อภิเชษฐ์ ขาเลิศ

091-8726641

การท่องเที่ยว
และการโรงแรม

อ.ดร.กนกวรรณ

0816363625

1. น.ส.มณีจันทร์ อุ้ยฟัก
2. น.ส.รจนา สายวัน
น.ส.เสาวรส สวัสดิ์กลิ่น
น.ส.ชิดกมล โพธิ์ทอง

088-4531583
065-4108063
097-2062993
-

ตารางนิเทศนักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพภาคปกติ ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ถึง วันที่ 28 กรกฎาคม 2560
ที่
13
14
15
16
17
18
19
20
21

หน่วยงาน
บริษัท บ้านโป่งโครเมียม จากัด
73 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จากัด
139/7 หมู่ 4 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
8 ถ.เสือป่า ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 7000
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
124 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม.10500
บริษัท ที.เอส.เค. เอ็นเตอร์ไพรส์ (1999) จากัด
10/5 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
70000
บริษัท แอดไวซ์ เพอร์เฟค เทคโนโลยี
335/49 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคอาเภอจอมบึง
128 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
ห้างหุ้นส่วนจากัด โอ เอ พี เค
98/3 ม. 10 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

นักศึกษา
นายกิตติพงศ์ แก้วอร่าม

087-7107970
091-6140085
095-9510587

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์นิเทศก์
1. อ.รัชนิดา รอดอิ้ว
2. อ.สุดารัตน์ เทียนน้อย
1. อ.รัชนิดา รอดอิ้ว
2. อ.สุดารัตน์ เทียนน้อย
ผศ.ดร.วรรณา โชคบรรดาลสุข

090-9907773

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อ.ดร.พนารัตน์ แสงวิจิตร

098-2845419

1. น.ส.วรัญญา ไทยรักษา
2. น.ส. กมลชนก แดงทอง
1. นายตนุภัทร เอี่ยมสะอาด
2. นายธนดล เอมครุฑ
3. นายณัฐวุฒิ เต๋งจงดี
นายวชิรากร ชูกร

098-9138149
092-8917295.
093-6248865
099-6676544
098-8769788
099-2182691

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อ.สุดารัตน์ เทียนน้อย

081-4513308

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อ.ภาคภูมิ พันธุ์พิมานมาศ

094-6415491

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อ.รัชนิดา รอดอิ้ว

061-7197956

1. นายมานิตพงศ์ พังคาพันธุ์
2. น.ส.กรรณิการ์ จันทร์เพ็ชร
3. น.ส.วิลาสินี หลิมลายอง
1. นายอิศรา มะโนบาล
2. นายอิสเรศ เจ๊กสกุล

093-2390877
094-4355113
062-4720757
091-6053991
085-1809022

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อ.วรลักษณ์ ทองประยูร

081-4586869

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อ.ดร.พนารัตน์ แสงวิจิตร

098-2845419

1. น.ส.ธัญชนก ตะกาปั่น
2. น.ส.กมลวัน ภูร่ ะหงษ์
1. นายธีรวัฒน์ พลจันทร์
2. นายนครินทร์ กรุงศรีเมือง
3. นายจตุพล ประเสิรฐสม
นายณัฐพล หมื่นพัน

เบอร์โทรนักศึกษา
098-8981647

สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เบอร์ติดต่ออ.นิเทศก์
061-7197956
081-4513308
061-7197956
081-4513308
086-7578926

