
ลําดับ สาขาวิชา จํานวน (สถาบัน)

1 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 32

2 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร 2

3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ 1

4 สาขาวิชาการออกแบบตกแตงภายในและนิทรรศการ 3

5 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1

6 สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ 4

รวม 43

สรุปจํานวนนักศึกษาที่เขาฝกงานกับสถาบันชั้นนําของประเทศ

ภาคเรียนที่ 1/2563

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม



ลําดับ รหัส

ที่ ประจําตัว

60122502001 นางสาวตรีนุช ตรีเมฆ

60122502032 นางสาวปุญญิสา จันทรแกว

60122502002 นายธนพล นารี

60122502013 นายณัฐนนท กาญจนากุลชัย

60122502033 นายมณเฑียร ศิริวิรัตน

60122502004 นายณัฐวัฒน พลอยไทย

60122502030 นางสาวจุฑามาศ รักวิชา

60122502006 นายอรรถพล อําลอย

60122502014 นายธนากร ธัญนารา

60122502029 นายเกริกชัย เกื้อชาติ

60122502007 นางสาวจินตนา งามแกว

60122502012 นางสาวพลอยวรีย ชอสะอึก

60122502016 นายธวัชชัย ฤทธิพงษ

60122502056 นางสาววราวดี ทองพงษเนียม

7 60122502017 นางสาวพลอยนภัส เอกรอดรัตน
บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) เลขที่ 97 หมู 3 ต.สุร

ศักดิ์ เขตศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
038-317-555

60122502018 นายดนัยนันท อินนา

60122502081 นายพิสิฐพงศ ยวนพันธุ

สรุปจํานวนนักศึกษาที่เขาฝกงานกับสถาบันชั้นนําของประเทศ

สาขาการจัดการอุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 1/2563

ชื่อ - สกุล สถานที่ โทร

6
บริษัท สามมิตรมอเตอรสแมนูแฟคเจอริง จํากัด (มหาชน) เลขที่ 39 

ถนนเพชรเกษม ต.ออมนอย อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74130

02-420-0027

3
บริษัท ไทย ฮิราคาวา จํากัด เลขที่ 109/92-95 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.ลัด

หลวง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

02-464-1852

5
บริษัท บอน - ซอง จํากัด เลขที่ 104/4 ถนนสามัคคี ต.ทาทราย อ.

เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

02-049-7991

บริษัท ไฮโดรโฟลเท็ค จํากัด เลขที่ 252/6-7 ถนนจักรพรรดิพงษ แขวง

บานบาตร เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100

02-282-2322

4

บริษัท เรดิคอน จํากัด เลขที่ 16/1 ถนนสุวินทวงศ แขวงลําผักชี เขต

หนองจอก กทม. 10530

02-989-4521
8

บริษัท แพลนท วอลล โปรดักส แอนด คอนซัลติ้ง จํากัด เลขที่ 11 ต.

บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

02-077-

8026,094-557-
1

บริษัท เฟรส แปซิฟค ฮาริสัน จํากัด เลขที่ 68/1 ถนนสุขุมวิท 51 แขวง

คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

02-258-7130

2



9 60122502025 นางสาวอารีรักษ รุงเกษตร
บริษัท เทคนิคกราเวียร จํากัด เลขที่ 154 ถนนพระรามสอง แขวงแสม

ดํา เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
02-898-5919

10 60122502031 นายพาราวี หมันหลิน
บริษัท พรีซิซั่น ซีเอ็นซี แอนด แมชชีนเนอรี่ จํากัด เลขที่ 106/2 ถนน

รามคําแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
02-373-150-9

11 60122502037 นายสุวิทย แสงประเสริฐ
บริษัท ไฮเปอร แล็บ จํากัด เลขที่ 17/88 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวง

ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
061-051-2396

12 60122502042 นายอนุเทพ คงศิริ
บริษัท ท.ีซ.ีเอ อินเตอรเทรด จํากัด เลขที่ 527 ถนนบํารุงเมือง แขวง

บานบาตร เขตปอมปราบ กทม. 10100
082-992-4519

13 60122502043 นายณัฐนนท แจงสิทธาเวช
 ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ เลขที่ 114 ถนนพหลโยธิน ต.

คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
025-564-7000

14 60122502044 นายชลสิทธิ์ ไชยศรีรัมย
บริษัท แทนทับ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด เลขที่ 100 ต.บางกราง อ.เมือง

นนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
02-926-2215

60122502045 นายอนาวิน วงคคง

60122502080 นายพรรษวรรษ เทพมาลา

60122502094 นายฉัตรชัย พึ่งสัมพันธ

16 60122502048 นายธนพล หัสดาพรม
บริษัท เคเอส ดีไซน จํากัด เลขที่ 23/160 ถนนเพชรเกษม ต.ออมใหญ 

อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160
094-909-9542

17 60122502049 นายจุรินทร หวังวิศวาวิทย
การไฟฟาสวนภูมิภาค เลขที่ 200 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขต

จตุจักร กทม. 10900
02-589-0100

18 60122502050 นายวิทวัส พานิชวัฒนา
บริษัท เอเชีย มอเตอรมารท จํากัด เลขที่ 992 ต.เทพารักษ อ.เมือง จ.

สมุทรปราการ 10270
081-921-9912

60122502054 นางสาวสุวิมล ทิพรัตน

60122502089 นายณรงคเดช ตาลประสิทธิ์

ชุมสายโทรศัพทบางพลัด เลขที่ 95 ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงบางพลัด 

เขตบางพลัด กทม. 10700

02-424-5151

15

บริษัท เจเนอรัล มาสเตอร แอดเวอรไทซิ่ง จํากัด เลขที่ 493/17 แขวง

บางโคล เขตบางคอแหลม กทม. 1012019



60122502091 นางสาวอรณิช โพจนา

20 60122502055 นางสาวธิดารัตน วงคสุรินทร
 บริษัท เทคโนโฟม จํากัด เลขที่ 119/4 ถนนบางบอน5 แขวงบางบอน

เหนือ เขตบางบอน กทม. 10150
02-892-4776

60122502057 นางสาวเรืองรอง แดงเรือง

60122502061 นางสาวญาณิศา อัคพิน

22 60122502058 นางสาวพรชิตา ปรุงชัยภูมิ
บริษัท ไทยดีคัล จํากัด เลขที่ 151/9 ถนนผูกมิตร-สวนสม ต.สําโรงใต 

อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
02-183-3512

23 60122502059 นางสาวฐิติยา เสือบัว
เพจPnoochyแบรนดแทลาน% เลขที่ 88/11 ถนนบางกรวย-ไทรนอย 

ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
098-282-1405

24 60122502060 นางสาวศรัณยา นัยนา
สหกรณโคนมมวกเหล็ก จํากัด เลขที่ 99 หมู 10 ต.มิตรภาพ อ.

มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
036-342-239

60122502063 นายกันตกวี แสงสมดี

60122502070 นายสุนทร อุดมสมบัติรัตนะ

26 60122502065 นางสาวมัลลิกา นนพิมพ
บริษัท รวมใจ โปรดักส จํากัด เลขที่ 99/15-16 ถนนพระราม2 ต.พัน

ทายนรสิงห อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
034-813945-8

60122502066 นางสาวน้ําฝน บุญชาติ

60122502093 นางสาวหทัยภัทร คํานุช

28 60122502074 นายฮาปซี มะเกะ
บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จํากัด เลขที่ 15/96 ถนน

วิภาวดี รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
080-593-5604

29 60122502079 นางสาวมัชฌิมา สังขสุวรรณ
บริษัท แทนทับ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด เลขที่ 100 ต.บางกราง อ.เมือง

นนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
02-926-2215

25
บริษัท เอ็ม แอนด อี เอเชีย จํากัด เลขที่ 24/46-47 ถนนวิภาวดี-รังสิต 

แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 10210

02-974-4952-4

27
บริษัท ท.ีพ.ีท.ี ดีเวลลอปเมนท จํากัด เลขที่ 2534/76 ถนนรัชดา - 

พระราม 3 แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กทม. 10120

081-456-1383

02-447-3500
21

       

   

บริษัท ฟาสโก มอเตอรส ประเทศไทย จํากัด เลขที่ 29/7-8 หมู3 ถนน

บางกรวย-ไทรนอย ต.บางกราง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000



30 60122502084 นายเมธวิน เจริญยิ่ง

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) เลขที่ 284,284/1 ถนนสุข

สวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ 

10290

02-462-5904 

ตอ 1123

60122502086 นางสาวนฤมล สงวนศรี

60122502087 นางสาววนิดา ชวงเปย

60122502088 นางสาววิไลรัตน มีพูล

60122502092 นางสาวอมรรัตน อุกประโคน

รวม 32 บริษัท ขอมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2564

บริษัท สหไทยเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด เลขที่ 461 ต.บานคลองสวน อ.พระ

สมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ 10290

02-461-5751

31
บริษัท เอเชีย มอเตอรมารท จํากัด เลขที่ 992 ต.เทพารักษ อ.เมือง จ.

สมุทรปราการ 10270

081-921-9912

32



ลําดับ รหัส

ที่ ประจําตัว

1 59122521038 นายชนาธิป  เวียงคํา
บริษัท เอ็ม.ไอ.ท.ีไอ. จํากัด เลขที่ 341/178 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก 

เขตพระโขนง กทม. 10260
084-654-4697

2 59122521010 นางสาวชลนิกาล ลาหนองแคน 
 โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี เลขที่ 958/1 ถนนสมเด็จพระเจาตากสิน 

แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม. 10600

02-304-2099 

ตอ 1209,1210

รวม 2 บริษัท ขอมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2564

สรุปจํานวนนักศึกษาที่เขาฝกงานกับสถาบันชั้นนําของประเทศ

สาขาการบริหารทรัพยากรอาคาร ภาคเรียนที่ 1/2563

ชื่อ - สกุล สถานที่ โทร



ลําดับ รหัส

ที่ ประจําตัว

1 59122528011 นางสาวพัชนิดา หนุมเพ็ชร
โรงพิมพ Printdept เลขที่ 89/6 ถนนลาดปลาเคา แขวงอนุสาวรีย 

เขตบางเขน กทม. 10220
098-851-9300

รวม 1 บริษัท ขอมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2564

สรุปจํานวนนักศึกษาที่เขาฝกงานกับสถาบันชั้นนําของประเทศ

สาขาการบริหารทรัพยากรอาคาร ภาคเรียนที่ 1/2563

ชื่อ - สกุล สถานที่ โทร



ลําดับ รหัส

ที่ ประจําตัว

1 57122520010 นางสาวกรรติมา  ทองเชื้อ
Lancharoen Furniture เลขที่ 1006 ถนนออนนุช แขวงสวนหลวง 

เขตสวนหลวง กทม. 10250
089-454-1464

2 58122520038 นายกิตติภพ  นุชทองมวง
บริษัท ดเวล ดีไซน 88 จํากัด เลขที่ 89/114 ถนนรัตนาธิเบศร ต.บาง

รักใหญ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
095-879-9562

3 57122520013 นางสาวพิชญา  สุขวรรณา
B&B Office Design Co.,Ltd. เลขที่ 1079/30 ถนนบางขุนเทียน 

แขวงทาชาง เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
061-586-1385

รวม 3 บริษัท ขอมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2564

สรุปจํานวนนักศึกษาที่เขาฝกงานกับสถาบันชั้นนําของประเทศ

สาขาการออกแบบตกแตงภายในและนิทรรศการ ภาคเรียนที่ 1/2563

ชื่อ - สกุล สถานที่ โทร



ลําดับ รหัส

ที่ ประจําตัว

59122519064 นางสาวธิดามาศ ผาอิดดี

59122519066 นางสาวฟาริดา จํานงคพรต

รวม 1 บริษัท ขอมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2564

1

 บริษัท ฟาลโค โซลูชั่น จํากัด 20/264 หมู 9 ชั้น 3 อาคารสปอรตซิตี้ 

ถนนประชาชื่น ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

02-573-3913

สรุปจํานวนนักศึกษาที่เขาฝกงานกับสถาบันชั้นนําของประเทศ

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ภาคเรียนที่ 1/2563

ชื่อ - สกุล สถานที่ โทร



ลําดับ รหัส

ที่ ประจําตัว

60122534001 นางสาวมณทิรา ตรีชุม

60122534007 นางสาวสุรียนิภา มีสี

60122534002 นางสาวสุทธิดา ชิตรัตฐา

60122534003 นางสาวพรนภา อาจหาญ

60122534004 นายชยณัฐ มิตรเอม

60122534011 นายณัชชวิษฐ ศักดิ์สุพรรณ

4 60122534008 นายชนนันท เพ็ชรสั้น
บริษัท ท.ีท.ีลาเท็กซ แอนด โปรดักซ จํากัด เลขที่ 324/8 ถนนนาขอน-

องคการสวนยาง ต.นาขอน อ.นาขอน จ.นครศรีธรรมราช 80220 075-491-008

รวม 4 บริษัท ขอมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2564

สรุปจํานวนนักศึกษาที่เขาฝกงานกับสถาบันชั้นนําของประเทศ

สาขามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1/2563

ชื่อ - สกุล สถานที่ โทร

2

3

บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จํากัด เลขที่ 2/10-11,14,15 ถนน

ประเสริฐมนูกิจ แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กทม. 10230

02-578-0353

บริษัท กลุมปาลมธรรมชาติ จํากัด เลขที่ 250 หมู 12 ตําบลครน 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130

077-529-800

บริษัท มิตรเอเชียเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด เลขที่ 627/33 ถนนสาธุประดิษฐ 

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120

02-284-2264
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