
ลําดับ สาขาวิชา จํานวน (สถาบัน)

1 สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 30

2 สาขาวิชาการออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย 45

3 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่องานสถาปตยกรรม 8

4 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา

1) แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม 14

2) แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 9

3) แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 15

5 สาขาวิชาการออกแบบตกแตงภายในและนิทรรศการ 12

6 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 21

7 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 8

8 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ

1) แขนงวิชาเทคโนโลยีการพิมพ 11

2) แขนงวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ 8

3) แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ 9

9 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร 8

สรุป 198

สรุปจํานวนนักศึกษาที่เขาฝกงานกับสถาบันชั้นนําของประเทศ

ภาคเรียนที่ 2/2563

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม



60122505002 นางสาวอรนภา บุญเกิด

60122505004 นางสาวสุธารัตน อินทรศักดิ์ดา

60122505029 นางสาวนฤมล โพธิ์ทอง

60122505024 นางสาวกัลยาณี เนตรแสงศรี

60122505020 นางสาวชนากานต แกวยศ

60122505017 นางสาวกนกวรรณ หาญมณี

60122505003 นางสาวสิราวรรณ หัดไทย

60122505019 นางสาวเบญจมาศ ศรีวิราช

เจาหนาที่ความ

ปลอดภัย

2

บริษัท เนาวรัตนพัฒนาการ จํากัด (มหาชน) ถนน เชิงสะพานพระราม4 N517A  ต.

คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 (ไซตงานมีนบุรี)
02-730-2100 ความปลอดภัย

และอาชีวอนามัย

ในการทํางาน

1

บริษัท สยามแกส แอนด ปโตรเคมีคัลส จํากัด(มหาชน) เลขที่ 553 ถนนราชปรารภ 

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 (ไซตงานสุขสวัสดิ์)
02-120-9999

สถานที่ฝกประสบการณ เบอรโทร(บริษัท) ลักษณะงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บัญชีรายชื่อนักศึกษาสงแบบฝกประสบการวิชาชีพ

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร  ระดับ  ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป  (ภาคปกติ) สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

รหัสวิชา STO4802   ชื่อวิชา การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัยหรือสหกิจศึกษา  จํานวน 5(0-450) นก. ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

อาจารยที่ปรึกษา……………………………………………………...        อาจารยผูควบคุมรายวิชา ผศ.อรัญ  ขวัญปาน  

ลําดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล



สถานที่ฝกประสบการณ เบอรโทร(บริษัท) ลักษณะงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บัญชีรายชื่อนักศึกษาสงแบบฝกประสบการวิชาชีพ

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร  ระดับ  ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป  (ภาคปกติ) สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

รหัสวิชา STO4802   ชื่อวิชา การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัยหรือสหกิจศึกษา  จํานวน 5(0-450) นก. ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

อาจารยที่ปรึกษา……………………………………………………...        อาจารยผูควบคุมรายวิชา ผศ.อรัญ  ขวัญปาน  

ลําดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล

60122505044 นายวุฒิชัย เทพรักษ

60122505063 นางสาวสุภัทรา พินศรี

60122505008 นางสาวธัญญลักษณ ประริเตสังข

60122505030 นางสาวโชติมณี ศิริชัยสุทธิกร

60122505022 นางสาวณัฐทิมา อันทะบาล

60122505031 นางสาววิภาดา บุตรบุญจันทร

60122505016 นายพงศภัส พงศปยสิริ

60122505026 นายพงศพิศุทธิ์ ศรีเทียน

5

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองคที่ 17 เลขที่ 165 ถนนบางลี่-หนองวัลย

เปรียง ตําบลสองพี่นอง อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย

2

        

    

3

บริษัท อมรินทรพริ้นติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) 

4

บริษัท เวลเกรด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) เลขที่ 50/1203 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด 

จ.นนทบุรี 11120 (ไซตงานวงเวียนใหญ)

02-981-7992-94

035-531-677

เจาหนาที่ความ

ปลอดภัยวิชาชีพ



สถานที่ฝกประสบการณ เบอรโทร(บริษัท) ลักษณะงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บัญชีรายชื่อนักศึกษาสงแบบฝกประสบการวิชาชีพ

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร  ระดับ  ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป  (ภาคปกติ) สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

รหัสวิชา STO4802   ชื่อวิชา การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัยหรือสหกิจศึกษา  จํานวน 5(0-450) นก. ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

อาจารยที่ปรึกษา……………………………………………………...        อาจารยผูควบคุมรายวิชา ผศ.อรัญ  ขวัญปาน  

ลําดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล

60122505027 นางสาวสุนิตา สุขี

60122505028 นางสาวนวรัตน สายยนต

60122505032 นางสาวพิไลพร ธรรมสูน

60122505048 นางสาวอภิญญา ประจันตะเสน

60122505033 นางสาววรรณพร ปนสุวรรณ

60122505049 นางสาวแววดาว ศรีเนียม

60122505057 นางสาวคฌาฎา รักษาราษฎร

60122505060 นางสาวเพ็ญภิสิทธิ์ แสนกลา

เจาหนาที่ความ

ปลอดภัยวิชาชีพ

6

บริษัท อิมพีเรียลไฟรเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด เลขที่ 16 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขต

บางกะป กทม. 10240

เจาหนาที่ความ

ปลอดภัย

7

บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท จํากัด เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร แขวง

นวลจันทร เขตบึงกุม กทม. 10230 (ไซตงานมีนบุรี)

02-319-6000

02-509-9000



สถานที่ฝกประสบการณ เบอรโทร(บริษัท) ลักษณะงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บัญชีรายชื่อนักศึกษาสงแบบฝกประสบการวิชาชีพ

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร  ระดับ  ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป  (ภาคปกติ) สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

รหัสวิชา STO4802   ชื่อวิชา การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัยหรือสหกิจศึกษา  จํานวน 5(0-450) นก. ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

อาจารยที่ปรึกษา……………………………………………………...        อาจารยผูควบคุมรายวิชา ผศ.อรัญ  ขวัญปาน  

ลําดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล

60122505018 นางสาวธนัญชนก ปยะพันธ

60122505037 นางสาวสุพัตรา ขวัญดี

60122505039 นางสาวมนัสนันท สิริธารเบญจกุล

60122505041 นางสาวสุริศา รื่นนุสาร

60122505050 นางสาววิลาวรรณ บุดดีหัส

60122505056 นางสาวปยะดา อักษร

10 60122505035 นางสาวสลิลทิพย เพชรไข
บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จํากัด (มหาชน) เลขที่ 111 ต.ทาจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

74000
02-353-6999

เจาหนาที่ความ

ปลอดภัยวิชาชีพ

11 60122505040 นางสาวสาริศา รื่นนุสาร บริษัท โอคินอสฟูด จํากัด เลขที่ 85 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 034-833-803-6
เจาหนาที่ความ

ปลอดภัยวิชาชีพ

8

บริษัท พรพระนคร จํากัด เลขที่ 1303 ถนนนวมินทร แขวงคลองจั่น เขตบางกะป 

กทม. 10240 (ไซตงานประตูน้ํา)

เจาหนาที่ความ

ปลอดภัยวิชาชีพ

9

การไฟฟานครหลวง เลขที่ 258 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 

10300

เจาหนาที่ความ

ปลอดภัยวิชาชีพ

02-242-5211

        

    

02-377-7575



สถานที่ฝกประสบการณ เบอรโทร(บริษัท) ลักษณะงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บัญชีรายชื่อนักศึกษาสงแบบฝกประสบการวิชาชีพ

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร  ระดับ  ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป  (ภาคปกติ) สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

รหัสวิชา STO4802   ชื่อวิชา การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัยหรือสหกิจศึกษา  จํานวน 5(0-450) นก. ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

อาจารยที่ปรึกษา……………………………………………………...        อาจารยผูควบคุมรายวิชา ผศ.อรัญ  ขวัญปาน  

ลําดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล

12 60122505038 นางสาวพรลภัส ปนแตง
 บริษัท อีเอ็มซี จํากัด (มหาชน) เลขที่ 140/66-67 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก

 กทม. 10500

เจาหนาที่ความ

ปลอดภัยวิชาชีพ

13 60122505045 นางสาวประภัสสร ทวีชัย
บริษัท ทริปเปลวี บรอดคาสท จํากัด เลขที่ 1 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขต

จตุจักร กทม. 10900
02-127-1199

เจาหนาที่ความ

ปลอดภัย

14 60122505051 นางสาวอภิชญา ขัดแกว
บริษัท บูโอโน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เลขที่ 104/2 แขวงไทยาวาส เขตนครชัย

ศรี จ.นครปฐม 73120
034-331-984

เจาหนาที่ความ

ปลอดภัยวิชาชีพ

15 60122505053 นางสาวชญานินทร วงศษาจันทร
การไฟฟานครหลวงเขตธนบุรี เลขที่ 132/18 ซอย จรัญสนิทวงศ 20 ถนน จรัญสนิท

วงศ แขวง บานชางหลอ เขต บางกอกนอย กทม. 10700
0-2412-0143

เจาหนาที่ความ

ปลอดภัยวิชาชีพ

16 60122505054 นายธนกานต ลักขณาศิริวัตร
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เลขที่ 53 ถนนจรัญสนิทวงศ ต.บางกรวย อ.บาง

กรวย จ.นนทบุรี 11130
02-436-5040

เจาหนาที่ความ

ปลอดภัยวิชาชีพ

17 60122505023 นางสาวสุภาศิริ บัวสาย
บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน) เลขที่ 516/1 หมู 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนน

สุขุมวิท ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
02-769-7699 ตอ 2215

เจาหนาที่ความ

ปลอดภัยวิชาชีพ

60122505042 นางสาวสุวรรณา แซลี้

60122505005 นางสาวสุพรรษา พงษบานไร

18

บริษัท ไทยยัง เคมีคอล จํากัด เลขที่ 993 ถนนสุขุมวิท ต.บางปูใหม อ.เมือง

สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

เจาหนาที่ความ

ปลอดภัย

02-323-2725-8



สถานที่ฝกประสบการณ เบอรโทร(บริษัท) ลักษณะงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บัญชีรายชื่อนักศึกษาสงแบบฝกประสบการวิชาชีพ

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร  ระดับ  ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป  (ภาคปกติ) สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

รหัสวิชา STO4802   ชื่อวิชา การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัยหรือสหกิจศึกษา  จํานวน 5(0-450) นก. ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

อาจารยที่ปรึกษา……………………………………………………...        อาจารยผูควบคุมรายวิชา ผศ.อรัญ  ขวัญปาน  

ลําดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล

19 60122505025 นางสาวดาราวดี วีสม
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) เลขที่ 284 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบาง

ปลากด อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ 10290
02-462-5904

เจาหนาที่ความ

ปลอดภัย

20 60122505061 นายกฤษฎา สุขสําราญ
บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระ

โขนง กทม. 10260
023-320-345

เจาหนาที่ความ

ปลอดภัยวิชาชีพ

21 60122505062 นายฐิติกร ปทุมพงษ

ศูนยซอมบํารุงอากาศยานตาคลี บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จํากัด เลขที่ 171 อาคาร

หมายเลข 4465 กองซอมบริภัณฑ กองทัพอากาศ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 

10210

02-996-9314-8
เจาหนาที่ความ

ปลอดภัยวิชาชีพ

22 58122505027 นายทักษิณ  พันธุมี
บริษัท เซ็กโก โครงการโอควูด สุขุมวิท 36 เลขที่ 87/12 ถนนพระราม2 ซ.นภาศัพท5 

แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110
088-614-0784

เจาหนาที่ความ

ปลอดภัยวิชาชีพ

23 60122505010 นางสาวพรรัมภา มาทํามา
ฝายโยธา สํานักงานเขตจตุจักร เลขที่ 5 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 

กทม. 10900
02-513-9713

เจาหนาที่ความ

ปลอดภัยวิชาชีพ

24 60122505013 นายอภิรักษ นาคนคร บริษัท โทฟุซัง จํากัด เลขที่ 153/3 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330 02-203-8905
เจาหนาที่ความ

ปลอดภัยวิชาชีพ

25 60122505014 นางสาวดวงดาว ยาศรี

บริษัท พี.เอ็น.อีเลคทริค ซิสเต็มส แอนด ซัพพลาย จํากัด เลขที 428/153 หมูบานฮา

บิเทียโมทีฟ ถนนปญญาอินทรา. แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา 

กรงเทพมหานคร 10510

02-136-6244
เจาหนาที่ความ

ปลอดภัย

26 60122505009 นางสาวมณีวรรณ แสงอรุณ
บริษัท เอส.พี.เอส.อินเตอรเทค จํากัด เลขที่ 99 หมู 2 ถนนสุวินทวงศ ต.คลองนครเนื่อง

เขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
038-579-688

เจาหนาที่ความ

ปลอดภัยวิชาชีพ



สถานที่ฝกประสบการณ เบอรโทร(บริษัท) ลักษณะงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บัญชีรายชื่อนักศึกษาสงแบบฝกประสบการวิชาชีพ

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร  ระดับ  ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป  (ภาคปกติ) สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

รหัสวิชา STO4802   ชื่อวิชา การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัยหรือสหกิจศึกษา  จํานวน 5(0-450) นก. ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

อาจารยที่ปรึกษา……………………………………………………...        อาจารยผูควบคุมรายวิชา ผศ.อรัญ  ขวัญปาน  

ลําดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล

27 60122505058 นางสาววิลัยลักษณ ศรีวารินทร
บริษัท เลเท็กซ ซิสเทมส จํากัด (มหาชน) เลขที่ 79/2 ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.

ฉะเชิงเทรา 24180
02-010-2393-4

เจาหนาที่ความ

ปลอดภัยวิชาชีพ

28 60122505036 นางสาวอาริสสา บุญเลิศ
บริษัท ไอแทคอินเตอรเนชั่นแนล (ไทยแลนด) จํากัด เลขที่ 700/50 ต.หนองไมแดง อ.

เมือง จ.ชลบุรี 20000
038-109-359

เจาหนาที่ความ

ปลอดภัยวิชาชีพ

29 60122505046 นางสาวสุนิตา บรรจงจิตร
บริษัท คาวาซากิ มอเตอรเอ็นเตอรไพรส จํากัด เลขที่ 119/10 ต.ปลวกแดง อ.ปลวก

แดง จ.ระยอง 21140

038-955-040-58 ตอ 

1122

เจาหนาที่ความ

ปลอดภัย

60122505047 นายธนาธิป อิติวุตตา

60122505021 นางสาวสุภัสสร เสนนันตา

ขอมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564

จํานวน 30 บริษัท

30

 บริษัท วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด เลขที่ 541 หมู 6 ต.มะขามคู อ.นิคมพัฒนา จ.

ระยอง 21180

เจาหนาที่ความ

ปลอดภัย

038-606-284



ลําดับ รหัส

ที่ ประจําตัว สถานที่ โทร ลักษณะงาน

60122525001 นางสาวสิรินยา สอนเมือง

60122525035 นายภัคพล พลทะรักษา

60122525045 นางสาวรัตติยากร พึ่งสติ

60122525086 นางสาววิยะดา พรหมมณี

60122525002 นางสาวยศภัทร คะชา

60122525018 นางสาวรัชนก แทนรัตน

60122525003 นายคณุตม คงสาธิตพร
3 บริษัท สานฟา จํากัด เลขที่ 1411 ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวัง

ทองหลาง กทม. 10310

02-530-9020 กราฟกการตลาด

และประชาสัมพันธ

1  Square 44 (Thailand) Co.,ltd. เลขที่ 103/40 หมู 2 ถนนสุขุมวิท 

ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

กราฟกดีไซนเนอร

2 บริษัท พูนิกา จํากัด เลขที่ 137/37 ถนนลาดพราว แขวงจันทรเกษม 

เขตจตุจักร กทม. 10900

2D Animation or 

Motion Comic

รหัสวิชา IDS4801   ชื่อวิชา  การฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย   จํานวน 5(225) นก. ภาคเรียนที่  2/2563

อาจารยที่ปรึกษา ผ.ศ.ดร.พิบูล ไวจิตรกรรม  อาจารยผูควบคุมรายวิชา อาจารยจิติมา  เสือทอง หมูเรียน 1

ชื่อ - สกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บัญชีรายชื่อนักศึกษาสงแบบฝกประสบการวิชาชีพ

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร  ระดับ  ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป  สาขาวิชาออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย



ลําดับ รหัส

ที่ ประจําตัว สถานที่ โทร ลักษณะงาน

รหัสวิชา IDS4801   ชื่อวิชา  การฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย   จํานวน 5(225) นก. ภาคเรียนที่  2/2563

อาจารยที่ปรึกษา ผ.ศ.ดร.พิบูล ไวจิตรกรรม  อาจารยผูควบคุมรายวิชา อาจารยจิติมา  เสือทอง หมูเรียน 1

ชื่อ - สกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บัญชีรายชื่อนักศึกษาสงแบบฝกประสบการวิชาชีพ

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร  ระดับ  ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป  สาขาวิชาออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย

60122525009 นายณัฐวุฒิ ชิณภักดิ์

60122525004 นางสาวสุนิสา บัวพรม

60122525008 นางสาวสิริวัณ ดวงอินทร

60122525005 นายปฏิภาณ เกิดลาภ

60122525029 นายวริศ จึ่งสกุล

60122525052 นางสาวนัยนา รักษาศรี

60122525080 นายนพฤทธิ์ ชางแตง

5 บริษัท แชทสติ๊ค จํากัด เลขที่ 99/34 หมู 5 ต.ยายชา อ.สามพราน จ.

นครปฐม 73110

094-780-5680 Character Design

       

  

4 บริษัท กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) เลขที่ 4299 ถนน

ลาดปลาเคา แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กทม. 10220

กราฟกดีไซน



ลําดับ รหัส

ที่ ประจําตัว สถานที่ โทร ลักษณะงาน

รหัสวิชา IDS4801   ชื่อวิชา  การฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย   จํานวน 5(225) นก. ภาคเรียนที่  2/2563

อาจารยที่ปรึกษา ผ.ศ.ดร.พิบูล ไวจิตรกรรม  อาจารยผูควบคุมรายวิชา อาจารยจิติมา  เสือทอง หมูเรียน 1

ชื่อ - สกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บัญชีรายชื่อนักศึกษาสงแบบฝกประสบการวิชาชีพ

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร  ระดับ  ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป  สาขาวิชาออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย

60122525007 นางสาวเศรษฐดา  มั่นอยูคง

60122525054 นางสาวกนกพร ภิญโญวรภาค

60122525057 นางสาวปณิดา ดาทอง

7
60122525010 นายวัชรพล นวลดั้ว

บริษัท มูฟฟ มีเดีย กรุป จํากัด เลขที่ 46/21 ถนนเจริญราษฎร แขวง

บางโคล เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร10120 02-047-8884 ออกแบบกราฟก

8 60122525012 นายพงศธร โมรา
 บริษัท แมจิกฟอกซ สตูดิโอ จํากัด เลขที่ 139 ถนนปน แขวงสีลม เขต

บางรัก กทม. 10500 085-353-4240 3D Artist

9
60122525014 นางสาวกีรติ พูลศรีสวัสดิ์

บริษัท โลเคิล อไลค จํากัด เลขที่ 12 แขวงสามเสนใน เขต พญาไท 

กทม. 10400 02-115-9861 กราฟกดีไซน

60122525016 นางสาวณัฐริกา นาคประสูตร

10

บริษัท รอยแปด ครีเอชั่น จํากัด เลขที่ 40/5 หมู 14 ซอยไอยรา 30, 

ตําบลคลองสอง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

02-101-1681 สื่อดิจิตอล

6

บริษัท จีเอ็มเอ็มมีเดีย จํากัด (มหาชน) เลขที่ 50 ถนนสุขัมวิท แขวง

คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

02-669-9503 กราฟกดีไซน



ลําดับ รหัส

ที่ ประจําตัว สถานที่ โทร ลักษณะงาน

รหัสวิชา IDS4801   ชื่อวิชา  การฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย   จํานวน 5(225) นก. ภาคเรียนที่  2/2563

อาจารยที่ปรึกษา ผ.ศ.ดร.พิบูล ไวจิตรกรรม  อาจารยผูควบคุมรายวิชา อาจารยจิติมา  เสือทอง หมูเรียน 1

ชื่อ - สกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บัญชีรายชื่อนักศึกษาสงแบบฝกประสบการวิชาชีพ

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร  ระดับ  ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป  สาขาวิชาออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย

60122525033 นางสาวปาจรีย ลิ้มอิ่ม

11
60122525020 นายกฤตณัฐ สัจจะปกาสิต

STUDIO INVATE เลขที่ 429/3 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพราว เขต

ลาดพราว กทม. 10230 02-525-9791 ออกแบบกราฟก

12 60122525021 นายทรงยศ  หอมระรื่น
บริษัท ลุคโซซิเอท จํากัด เลขที่ 50,52 ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น 

เขตบางกะป กทม. 10240 02-010-0021 ฝายกราฟก

13
60122525023 นางสาวกัลยสุดา ปรางจัน

Andon Design Daily Co.,Ltd. เลขที่ 446/55 ถนนสุขุมวิท71 แขวง

พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 086-662-5287

14 60122525025 นายเจษฎา กองกิจบูรณาการ
บริษัท ดิจิตอล รูจ จํากัด เลขที่ 2603 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

กทม. 10250 086-020-1030 Digital Designer

15
60122525026 นายสิปปวิชญ จบหิมเวศน

Showbiz&ARManager Spicy Disc Co.,Ltd. เลขที่ 999/9 ถนน

พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330 ออกแบบกราฟก

16 60122525027 นางสาวศุภานัน วงศวิไลจรัสเดน
Andon Design Daily Co.,Ltd. เลขที่ 446/55 ถนนสุขุมวิท71 แขวง

พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 086-662-5287

10

          

   



ลําดับ รหัส

ที่ ประจําตัว สถานที่ โทร ลักษณะงาน

รหัสวิชา IDS4801   ชื่อวิชา  การฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย   จํานวน 5(225) นก. ภาคเรียนที่  2/2563

อาจารยที่ปรึกษา ผ.ศ.ดร.พิบูล ไวจิตรกรรม  อาจารยผูควบคุมรายวิชา อาจารยจิติมา  เสือทอง หมูเรียน 1

ชื่อ - สกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บัญชีรายชื่อนักศึกษาสงแบบฝกประสบการวิชาชีพ

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร  ระดับ  ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป  สาขาวิชาออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย

17
60122525028 นางสาวกฤตยา สุนทรวิภาต

Play Along Studio เลขที่ 52 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขต

วัฒนา กทม. 10110 095-112-1881 Graphic Design

18 60122525031 นายศักดา มณีโชติ
บริษัท ลีลาครอส เคแอนดเค กรุป จํากัด  เลขที่ 194/48-49 ถนน ทา

ขาม-พระราม2 แขวง แสมดํา เขต บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

10150 086-375-3077 กราฟกดีไซน

19
60122525036 นางสาวพิมพชนก ฉันทเศรษฐ

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท จํากัด เลขที่ 47/569-576 

ถนนปอปปูลา3 ต.บานใหม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 02-833-4455

การจัดทําและ

ออกแบบสื่อ

20 60122525037 นางสาวจุฬีนาฏ กาวี
บริษัท เด็กดี อินเตอรแอคทีฟ จํากัด เลขที่ 152 อาคารชารเตอรสแควร

 ชั้น 29 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 เว็บไซตเพื่อการศึกษา

21

60122525038 นายธนัทเทพ แปนสุข TGMT STUDIO  เลขที่ 99/241-242 Haus 35 ซอยปากเกร็ด-แจง

วัฒนะ 35 แขวงปากเกร็ด เขตบางเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 099-564-9580

ออกแบบ

poster,mangerใน

facebook

60122525040 นางสาวธนิตา เจริญรัตน

22

บริษัท อีฟ แอนด บอย จํากัด เลขที่ 186 ถนน 1-4 ถนนพระรามที่1 

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330

02-022-4888 ออกแบบกราฟก



ลําดับ รหัส

ที่ ประจําตัว สถานที่ โทร ลักษณะงาน

รหัสวิชา IDS4801   ชื่อวิชา  การฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย   จํานวน 5(225) นก. ภาคเรียนที่  2/2563

อาจารยที่ปรึกษา ผ.ศ.ดร.พิบูล ไวจิตรกรรม  อาจารยผูควบคุมรายวิชา อาจารยจิติมา  เสือทอง หมูเรียน 1

ชื่อ - สกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บัญชีรายชื่อนักศึกษาสงแบบฝกประสบการวิชาชีพ

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร  ระดับ  ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป  สาขาวิชาออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย

60122525073 นายณัฐพรรษ บัวพิมพ

23
60122525041 นางสาวสุทธิดา ทองบุญเมือง

บริษัท สไปรซซี่ ดิสท จํากัด เลขที่ 999/9 ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน

 เขตปทุมวัน กทม. 10330 02-264-5091-5 Graphic Designer

24 60122525043
นางสาวเบญจลักษณ กลีบจันทร 

Showbiz&ARManager Spicy Disc Co.,Ltd. เลขที่ 999/9 ถนน

พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330 ออกแบบกราฟก

25
60122525044 นางสาวชนัญชิดา ยาสอาด

Zylostudio Co.,Ltd. เลขที่ 79/151 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 

เขตดินแดง กทม. 10400 081-925-0280

Graphic&Character 

 Design

58122525011 นายเอกภาพ  บุญปราบ

58122525012 นายอณิญญ  บุตรบุญ

26

บริษัท ออลอารต แอนด มีเดีย จํากัด เลขที่ 3 ซอยสตรีวิทยา 2 ซอย 

10 แยก 1/1 แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กทม. 10230

02-150-5639 ออกแบบและผลิตสื่อ

โฆษณา

(Chester'sGrill)

22

          

   



ลําดับ รหัส

ที่ ประจําตัว สถานที่ โทร ลักษณะงาน

รหัสวิชา IDS4801   ชื่อวิชา  การฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย   จํานวน 5(225) นก. ภาคเรียนที่  2/2563

อาจารยที่ปรึกษา ผ.ศ.ดร.พิบูล ไวจิตรกรรม  อาจารยผูควบคุมรายวิชา อาจารยจิติมา  เสือทอง หมูเรียน 1

ชื่อ - สกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บัญชีรายชื่อนักศึกษาสงแบบฝกประสบการวิชาชีพ

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร  ระดับ  ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป  สาขาวิชาออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย

60122525047 นายสรวิชญ โชคธีระวณิชย

60122525072 นายธีรภัทร มาศรีนอย

28 60122525048 นายสยมภู วัฒนคง
บริษัท มิวซิกมูฟ จํากัด เลขที่ 83 ถนนนครไชยศรี (อํานวย

สงคราม) แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300 086-596-9494 ออกแบบกราฟก

60122525050 นายชัยนุวัฒน อินทรจุฬ

60122525062 นางสาวเลปวรรณ ฟกสมบูรณ

60122525065 นายชัยณรงค กลอมแสง

30
60122525053 นายศุภสิทธิ์ ริมธารทอง

 บริษัท วิชวลไลซ แล็บ จํากัด เลขที่ 882/1 ถนนริมคลองสาม

เสน แขวงบางกะป เขตหวงขวาง กทม. 10310 Graphic Designer

29

บริษัท ฟารมคิธ ดิจิเมชั่น จํากัด เลขที่ 592/212 ถนนลาดปลา

เคา แขวงจรเขบัว เขตลาดพราว กทม. 10230

082-785-3287 กราฟกดีไซน

27

บริษัท พิกเซล ฟาวเดชั่น จํากัด เลขที่ 15 ถนนประดิพัทธ 

แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400

02-279-8874 รัชทัชแตงภาพ,

แคมเปญโฆษณา



ลําดับ รหัส

ที่ ประจําตัว สถานที่ โทร ลักษณะงาน

รหัสวิชา IDS4801   ชื่อวิชา  การฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย   จํานวน 5(225) นก. ภาคเรียนที่  2/2563

อาจารยที่ปรึกษา ผ.ศ.ดร.พิบูล ไวจิตรกรรม  อาจารยผูควบคุมรายวิชา อาจารยจิติมา  เสือทอง หมูเรียน 1

ชื่อ - สกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บัญชีรายชื่อนักศึกษาสงแบบฝกประสบการวิชาชีพ

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร  ระดับ  ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป  สาขาวิชาออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย

31
60122525055 นางสาวบัณฑิตา ศรีนคร บริษัท เบนเลย มีเดีย จํากัด เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 

แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กทม. 10310

02-066-2150 , 

02-066-2151

กราฟกและสื่อ

มัลติมีเดีย

32
60122525059 นางสาวพรศิริรัตน ทรงแสง

บริษัท แมจิกฟอกซ สตูดิโอ จํากัด เลขที่ 139 ถนนปน แขวงสี

ลม เขตบางรัก กทม. 10500 02-266-6222

33

60122525063 นายปญญวา รัศมีวงศโสภา
บริษัท เพาเวอร พลัส มารเก็ตติ้ง เซอรวิส จํากัด เลขที่ 14 

อาคารอัคนี ซอยงามวงศวาน 2 แยก 3 ถนนงามวงศวาน 

ตําบลบางเขน อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 10110 02-157-9799

Graphic Design 

& Video 

Content

34
60122525064 นายสุรวิทย ไพทยะทัตย

Studio Hive Co.,Ltd. เลขที่ 289 หมูบานีสมโชค แขวงคลอง

จั่น เขตบางกะป กทม. 10240 085-235-5987

35
60122525067 นางสาวณัฐธิดา วิเศษสาธร

Happening Co.,Ltd. เลขที่ 1082 ต.สําโรงเหนือ อ.สุขุมวิท

109 จ.สมุทรปราการ 10270

0028/089-897-

1371 ออกแบบกราฟก

60122525069 นายพงศกร ปนประเสริฐ
บริษัท พ.ีเค.เค.พริ้นทติ้ง จํากัด เลขที่ 89/148 ถนนกรุงนนท-

จงถนอม ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

081-820-7763 ออกแบบกราฟก



ลําดับ รหัส

ที่ ประจําตัว สถานที่ โทร ลักษณะงาน

รหัสวิชา IDS4801   ชื่อวิชา  การฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย   จํานวน 5(225) นก. ภาคเรียนที่  2/2563

อาจารยที่ปรึกษา ผ.ศ.ดร.พิบูล ไวจิตรกรรม  อาจารยผูควบคุมรายวิชา อาจารยจิติมา  เสือทอง หมูเรียน 1

ชื่อ - สกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บัญชีรายชื่อนักศึกษาสงแบบฝกประสบการวิชาชีพ

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร  ระดับ  ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป  สาขาวิชาออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย

60122525082 นายสาละวิน พรพันธุ

60122525070 นายอดิศักดิ์ ชุมปลั่ง

60122525076 นายพีรพัฒน สกุลดี

60122525074 นายพีรพล แทนวันดี

60122525089 นางสาวสุทธิดา ชมภูโภชน

39 60122525081
นางสาวนภสร วิทิตสกุล

วัฒนะ

     ู  

 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน 

กรุงเทพมหานคร 10150 099-095-6318 UX , UI Design

37

บริษัท บีเอทีฟ จํากัด เลขที่ 8/3-5 ถนนสุขุมวิท แขวงพระ

โขนง เขตคลองเตย กทม. 10110

082-591-9889 ออกแบบ

graphic-motion 

design

38

บริษัท วิชิตการพิมพ จํากัด เลขที่ 115 ม.3 ถนนเลียบคลอง

แคราย ต.แคราย อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74110

034-410451-3 ออกแบบกราฟก

36

     

    



ลําดับ รหัส

ที่ ประจําตัว สถานที่ โทร ลักษณะงาน

รหัสวิชา IDS4801   ชื่อวิชา  การฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย   จํานวน 5(225) นก. ภาคเรียนที่  2/2563

อาจารยที่ปรึกษา ผ.ศ.ดร.พิบูล ไวจิตรกรรม  อาจารยผูควบคุมรายวิชา อาจารยจิติมา  เสือทอง หมูเรียน 1

ชื่อ - สกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บัญชีรายชื่อนักศึกษาสงแบบฝกประสบการวิชาชีพ

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร  ระดับ  ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป  สาขาวิชาออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย

40 60122525085 นายธันวา ยงคเกตุกิจ
บริษัท รับเบอรโซล จํากัด เลขที่ 361 ม.10 ตําบลคลองมะเดื่อ

 อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110 034-878-334-5 กราฟกดีไซน

41 60122525087 นายดารากร ฟูศรี
การไฟฟานครหลวง  เลขที่ 285 ถนนติวานนท ต.บางกระสอ 

อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 02-588-0903 กราฟกดีไซน

42 60122525090 นางสาวกมลชนก ศรีสงา
Dinsor Co.,Ltd. เลขที่ 74/35 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง 

เขตปทุมวัน กทม. 10330 090-423-5977 กราฟก

43 60122525091 นายมนัสชัย โมสิงหา
สถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย เลขที่ 3366 ถนน

พระรามที่ 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110 081-838-6266 กราฟกดีไซน

44 60122525092 นางสาวณัฐพร ธูปเทียน บริษัท แคน-ดู ครีเอทีฟ กรุป จํากัด เลขที่ 49/33 ถนนงาม

วงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 02-941-1445

Graphic 

Designer/Produc

tion

45 59122525074 นางสาววราพร  วงศาโรจน สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค (CEA) เลขที่ 1160 

ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. 10500 02-105-7400

ทํางานออกแบบ

เพื่อการสื่อสารทั้ง

ออนไลนและ



ลําดับ รหัส

ที่ ประจําตัว สถานที่ โทร ลักษณะงาน

รหัสวิชา IDS4801   ชื่อวิชา  การฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย   จํานวน 5(225) นก. ภาคเรียนที่  2/2563

อาจารยที่ปรึกษา ผ.ศ.ดร.พิบูล ไวจิตรกรรม  อาจารยผูควบคุมรายวิชา อาจารยจิติมา  เสือทอง หมูเรียน 1

ชื่อ - สกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บัญชีรายชื่อนักศึกษาสงแบบฝกประสบการวิชาชีพ

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร  ระดับ  ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป  สาขาวิชาออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย

ขอมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564

จํานวน 45 บริษัท 



ลําดับ รหัส

ที่ ประจําตัว สถานที่ โทร ลักษณะงาน

1 60122503001 นายโกวิทย หนูเนตร

บรษท บอทนอยคอนซลตง จากด เลขท 253 ถนน

อโศกมนตรี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 

10110

061-820-1998
UX Design

60122503002 นางสาวญาสุมินทร ยิ่งสวัสดิ์

60122503005 นายนลินรัตน ไกรสินเดชสกุล

60122503008 นายปยพัทธ พวงทรัพย

3 60122503007 นายชลันธร ทองออน
บริษัท เอ็มที สตูดิโอ ศูนยหา จํากัด เลขที่ 35/7 

ตําบลบางขนุน อําเภอบางกรวย จ.นนทบุรี 11130
ออกแบบภายใน

2

บริษัท ฟลอิน ดีไซน จํากัด เลขที่ 45/4 ต.บางกระ

สอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ออกแบบภายใน

ชื่อ - สกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บัญชีรายชื่อนักศึกษาสงแบบฝกประสบการวิชาชีพ

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร  ระดับ  ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่องานสถาปตยกรรม

รหัสวิชา ARC4802  ชื่อวิชา  ฝกประสบการณวิชาชีพสถาปตยกรรม  จํานวน 5(450) นก. ภาคเรียนที่ 2/2563

อาจารยที่ปรึกษา  ………………………………………………….          อาจารยผูควบคุมรายวิชา อาจารยนราทัศน ประมวลสุข หมูเรียน 01



ลําดับ รหัส

ที่ ประจําตัว สถานที่ โทร ลักษณะงาน
ชื่อ - สกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บัญชีรายชื่อนักศึกษาสงแบบฝกประสบการวิชาชีพ

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร  ระดับ  ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่องานสถาปตยกรรม

รหัสวิชา ARC4802  ชื่อวิชา  ฝกประสบการณวิชาชีพสถาปตยกรรม  จํานวน 5(450) นก. ภาคเรียนที่ 2/2563

อาจารยที่ปรึกษา  ………………………………………………….          อาจารยผูควบคุมรายวิชา อาจารยนราทัศน ประมวลสุข หมูเรียน 01

60122503010 นายปฏิภาณ วงษจําปา

60122503015 นางสาวชุติกาญจน ผดุงหมาย

60122503032 นายณัฐดนัย คงเลิศ

5 60122503011 นายอัศนัย จําเริญ

บริษัท สหทรัพย คอนสตรัคชั่น จํากัด เลขที่ 

641/105 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงทาขาม เขต

บางขุนเทียน กทม. 10150

02-408-3734-5

60122503020 นางสาวศดานันท พระจันทร

60122503037 นายรัฐพล คะเณย

6

บริษัท ทรีดีโอเจ สตูดิโอ จํากัด เลขที่ 507/419 ถนนส     089-201-8120 3D Visualizer

4

THE [red] HOUSE เลขที่ - ถนนสีลม แขวงบางรัก 

เขตบางรัก กทม. 10500

064-951-5659 ออกแบบภายใน



ลําดับ รหัส

ที่ ประจําตัว สถานที่ โทร ลักษณะงาน
ชื่อ - สกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บัญชีรายชื่อนักศึกษาสงแบบฝกประสบการวิชาชีพ

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร  ระดับ  ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่องานสถาปตยกรรม

รหัสวิชา ARC4802  ชื่อวิชา  ฝกประสบการณวิชาชีพสถาปตยกรรม  จํานวน 5(450) นก. ภาคเรียนที่ 2/2563

อาจารยที่ปรึกษา  ………………………………………………….          อาจารยผูควบคุมรายวิชา อาจารยนราทัศน ประมวลสุข หมูเรียน 01

7 60122503025 นายวิทวัส กลางพิมาย
Studio Architects Co.,Ltd.  เลขที่ 23/34-35 

ถนนตรีมิตร แขวงตลาดนอย เขตสัมพันธวงศ กทม. 

10100 02-639-1642

สถาปตยกรรม

และการ

ออกแบบ

8 59122503032 นายอัครากร  อัจฉรานุพงษ
 running connect เลขที่ 143/2 แขวงพลับพลา 

เขตวังทองหลาง กทม. 10312 062-345-4122

ออกแบบสื่อ

มัลติมีเดีย

ขอมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564

จํานวน 8 บริษัท



ลําดับ รหัส

ที่ ประจําตัว
สถานที่ โทร ลักษณะงาน

60122529001 นายธนากร รอดพึ่ง

60122529005 นายสุรนันท ชูชวย

60122529013 นายณัฐวุฒิ หนูสอน

60122529037 นายอนุวัฒน เอิมลาภ

60122529038 นายวายุ ชัยประภา

1

บริษัท สโตนเฮนจ อินเตอร จํากัด (มหาชน) เลขที่ 163 ถนน

รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
02-690-7462 ออกแบบระบบ

ไฟฟา,ติดตั้งระบบ

ไฟฟา

ชื่อ - สกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บัญชีรายชื่อนักศึกษาสงแบบฝกประสบการวิชาชีพ

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร  ระดับ  ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม)

รหัสวิชา ETT4902 ชื่อวิชา การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟา จํานวน 5(450) นก. ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

อาจารยที่ปรึกษา อาจารย........................................................           อาจารยผูควบคุมรายวิชา ผศ.ดร.ชนมภัทร  โตระสะ หมูเรียน……………



ลําดับ รหัส

ที่ ประจําตัว
สถานที่ โทร ลักษณะงาน

ชื่อ - สกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บัญชีรายชื่อนักศึกษาสงแบบฝกประสบการวิชาชีพ

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร  ระดับ  ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม)

รหัสวิชา ETT4902 ชื่อวิชา การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟา จํานวน 5(450) นก. ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

อาจารยที่ปรึกษา อาจารย........................................................           อาจารยผูควบคุมรายวิชา ผศ.ดร.ชนมภัทร  โตระสะ หมูเรียน……………

60122529042 นายนราสืบ เสนคง

60122529049 นายศักดิพัฒน พินิจ

2 60122529004 นายสมบัติ พงษพิบูลย ผูอํานวยการไฟฟาเขตบางบัวทอง เลขที่ 69/10 ถนนบางกรวย-ไทร

นอย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
02-834-3347 งานติดตั้งระบบ

ไฟฟา,งาน

บํารุงรักษาระบบ

ไฟฟา

3 60122529006 นายชัยวัฒน เปรมจันทร
หางหุนสวนจํากัด ไชยพัทธไฟฟา เลขที่ 107/217 ต.ทาไม อ.กระทุม

แบน จ.สมุทรสาคร 74110 095-274-4922

60122529007 นางสาวสโรชา นกโวหาร

       

    

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

รังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 10210
096-178-3423 ออกแบบระบบ

ไฟฟา,ติดตั้งระบบ

ไฟฟา



ลําดับ รหัส

ที่ ประจําตัว
สถานที่ โทร ลักษณะงาน

ชื่อ - สกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บัญชีรายชื่อนักศึกษาสงแบบฝกประสบการวิชาชีพ

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร  ระดับ  ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม)

รหัสวิชา ETT4902 ชื่อวิชา การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟา จํานวน 5(450) นก. ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

อาจารยที่ปรึกษา อาจารย........................................................           อาจารยผูควบคุมรายวิชา ผศ.ดร.ชนมภัทร  โตระสะ หมูเรียน……………

60122529015 นายกฤษฎา บุญสมวล

60122529019 นายวีรยุทธ คุมภัย

60122529020 นายอนุชิต วงศพิน

60122529021 นายชัยกมล รัดนิ่ม

60122529024 นายสรศักดิ์ ทองสุข

4

        

    



ลําดับ รหัส

ที่ ประจําตัว
สถานที่ โทร ลักษณะงาน

ชื่อ - สกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บัญชีรายชื่อนักศึกษาสงแบบฝกประสบการวิชาชีพ

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร  ระดับ  ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม)

รหัสวิชา ETT4902 ชื่อวิชา การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟา จํานวน 5(450) นก. ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

อาจารยที่ปรึกษา อาจารย........................................................           อาจารยผูควบคุมรายวิชา ผศ.ดร.ชนมภัทร  โตระสะ หมูเรียน……………

60122529041 นายอาวัฒน ยอมเจริญ

60122529048 นายสุริยะ คํานึงชาติ

60122529008 นายอํานาจ ผลาผล

60122529016 นายภูริเดช บารมี

60122529039 นายพีรพล พรมโสภา

5

บริษัท นิวอิเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จํากัด เลขที่ 139/11 ถนนแจง

วัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กทม. 10210
02-982-0987 ติดตั้งระบบไฟฟา

 ดูแลระบบและ

ควบคุม

        

    



ลําดับ รหัส

ที่ ประจําตัว
สถานที่ โทร ลักษณะงาน

ชื่อ - สกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บัญชีรายชื่อนักศึกษาสงแบบฝกประสบการวิชาชีพ

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร  ระดับ  ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม)

รหัสวิชา ETT4902 ชื่อวิชา การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟา จํานวน 5(450) นก. ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

อาจารยที่ปรึกษา อาจารย........................................................           อาจารยผูควบคุมรายวิชา ผศ.ดร.ชนมภัทร  โตระสะ หมูเรียน……………

60122529012 นายสุชา ครุฑคง

60122529014 นายหิรัญ สิริจินา

60122529050 นายวงศกร เชาวลิต

60122529017 นายศักดิ์สิทธิ์ เอ็งโบ

7

บริษัท เซอรวิส เดอะเบสท จํากัด เลขที่ 389 ซ.สุขุมวิท107 (แบริ่ง

20) แขวงสําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
02-749-9800 งานวิศวกร

ควบคุมอาคาร 

บํารุงรักษาระบบ

ไฟฟา

6

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เลขที่ - ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงบางยี่

ขัน เขตบางพลัด กทม. 10700
02-435-6645 งานติดตั้งและ

บํารุงรักษา

สายสัญญาณ

โทรศัพท



ลําดับ รหัส

ที่ ประจําตัว
สถานที่ โทร ลักษณะงาน

ชื่อ - สกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บัญชีรายชื่อนักศึกษาสงแบบฝกประสบการวิชาชีพ

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร  ระดับ  ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม)

รหัสวิชา ETT4902 ชื่อวิชา การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟา จํานวน 5(450) นก. ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

อาจารยที่ปรึกษา อาจารย........................................................           อาจารยผูควบคุมรายวิชา ผศ.ดร.ชนมภัทร  โตระสะ หมูเรียน……………

60122529035 นายธวัชชัย นิยมวงศ

60122529023 นายเอกชัย ศิริสนธิ์

7

       

     

8

บริษัท อีบีเอ็ม-พาพสท (ประเทศไทย) จํากัด เลขที่ 99/9 ถนนแจง

วัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

02-835-3785-

7 ตอ 11



ลําดับ รหัส

ที่ ประจําตัว
สถานที่ โทร ลักษณะงาน

ชื่อ - สกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บัญชีรายชื่อนักศึกษาสงแบบฝกประสบการวิชาชีพ

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร  ระดับ  ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม)

รหัสวิชา ETT4902 ชื่อวิชา การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟา จํานวน 5(450) นก. ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

อาจารยที่ปรึกษา อาจารย........................................................           อาจารยผูควบคุมรายวิชา ผศ.ดร.ชนมภัทร  โตระสะ หมูเรียน……………

60122529026 นายโอภาศ พึ่งโพธิ์ทอง

60122529027 นายพีรพัฒน แสงเทพ

60122529044 นายยุรนันท พันธโน

10 60122529030 นายฆามิน สุกาละ บริษัท แอมคอร เฟล็กซิเบิ้ล กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 91 

ถนนกิ่งแกว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

02-312-4122-

8
ไฟฟา

11 60122529032 นายวิชยุตม จันทรกูล
การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร เลขที่ 1062 ถนนวิเชียร

โชฎก ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 034-425-584-5

งานรับคํารอง 

งานขยายเขต

ระบบจําหนาย

ไฟฟา

12 60122529034 นายธีรยุทธ ปญจะ
บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร เทรดดิ้ง จํากัด เลขที่ 54/5-6 ถนนเจริญ

กรุง3 แขวงบูรพาภิรมย เขตพระนคร กทม. 10200 02-222-0559

ซอมอุปกรณ

กลองวงจรปด

9

บริษัท อวาตา อิเล็คทริค จํากัด เลขที่190/32 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.ใน

คลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ 10290
02-408-3640

8

      

      



ลําดับ รหัส

ที่ ประจําตัว
สถานที่ โทร ลักษณะงาน

ชื่อ - สกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บัญชีรายชื่อนักศึกษาสงแบบฝกประสบการวิชาชีพ

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร  ระดับ  ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม)

รหัสวิชา ETT4902 ชื่อวิชา การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟา จํานวน 5(450) นก. ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

อาจารยที่ปรึกษา อาจารย........................................................           อาจารยผูควบคุมรายวิชา ผศ.ดร.ชนมภัทร  โตระสะ หมูเรียน……………

13 60122529036 นายภาณุวัฒน สุขกิตติโย บริษัท แสงชัยอีควิพเมนท จํากัด เลขที่ 13/24 ถนน อ.บ.ต.ศาลายา 

ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 034-297-594

ติดตั้งประกอบตู

ไฟฟาและแกไข

อุปกรณที่ชํารุด

14 60122529047 นายวรวุฒิ จิรพัฒนาลักษณ

บริษัท เอ็มริช คอนสตรัคชั่น แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด เลขที่ 

1044/20 ถนนสุขุมวิท101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 

10230 ( ไซตงาน: โครงการเดินสายไฟฟาใตดินถนนวิทยุ แขวง 

ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ) 089-114-7662

ออกแบบระบบ

ไฟฟา,ติดตั้งระบบ

ไฟฟา

ขอมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564

จํานวน  14 บริษัท



ลําดับ รหัส

ที่ ประจําตัว
สถานที่ โทร ลักษณะงาน

60122530001 นายจิตวิสุทธิ์ นาวา

60122530002 นายปภาวิน หารไชย

60122530013 นายณัฐพล มวงสุนทร

60122530030 นายธานัท หงษยนต

60122530034 นายฉัตรเพชร รวมชมรัตน

1

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เลขที่ - ถนนจรัญสนิทวงศ 

แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม. 10700

02-435-6645

ชื่อ - สกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บัญชีรายชื่อนักศึกษาสงแบบฝกประสบการวิชาชีพ

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร  ระดับ  ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส)

รหัสวิชา ETT4902 ชื่อวิชา การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟา จํานวน 5(450) นก. ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

อาจารยที่ปรึกษา อาจารย........................................................           อาจารยผูควบคุมรายวิชา อ.ณรงค  ณรงครัตน หมูเรียน……………



ลําดับ รหัส

ที่ ประจําตัว
สถานที่ โทร ลักษณะงาน

ชื่อ - สกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บัญชีรายชื่อนักศึกษาสงแบบฝกประสบการวิชาชีพ

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร  ระดับ  ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส)

รหัสวิชา ETT4902 ชื่อวิชา การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟา จํานวน 5(450) นก. ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

อาจารยที่ปรึกษา อาจารย........................................................           อาจารยผูควบคุมรายวิชา อ.ณรงค  ณรงครัตน หมูเรียน……………

60122530003 นายมานพ ยศพล

60122530008 นายพศวัต บุญเลี้ยง

60122530015 นายสุชานันท คัดชานันท

60122530005 นายพีรวัส พุมทิพย

60122530022 นางสาวอารีรัตน แซเลา

60122530028 นางสาวธิดารัตน แซเลา

3

บริษัท เอ็ม แอนด อี เอเชีย จํากัด เลขที่ 24/46-47 ถนน

วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 10210

096-178-3423

2

การไฟฟานครหลวงเขตสามเสน เลขที่ 258 ถนนสามเสน 

แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300



ลําดับ รหัส

ที่ ประจําตัว
สถานที่ โทร ลักษณะงาน

ชื่อ - สกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บัญชีรายชื่อนักศึกษาสงแบบฝกประสบการวิชาชีพ

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร  ระดับ  ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส)

รหัสวิชา ETT4902 ชื่อวิชา การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟา จํานวน 5(450) นก. ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

อาจารยที่ปรึกษา อาจารย........................................................           อาจารยผูควบคุมรายวิชา อ.ณรงค  ณรงครัตน หมูเรียน……………

60122530006 นายถิรวิทย แขงขัน

60122530007 นายปกรณ พุฒพันธ

60122530012 นายธีรพัฒน กาญจนารักษ

60122530036 นายวิษณุ พานิชวัฒนา

60122530037 นายเจษฎาบดินทร กมลเพชร

5

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) สาขาสามเสน เลขที่ - ถนนสาม

เสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300

02-243-1292

4

บริษัท เคที เทคโนโลยี (2009) จํากัด เลขที่ 895/85 ถนน

สุขุมวิท101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260

02-332-1630



ลําดับ รหัส

ที่ ประจําตัว
สถานที่ โทร ลักษณะงาน

ชื่อ - สกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บัญชีรายชื่อนักศึกษาสงแบบฝกประสบการวิชาชีพ

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร  ระดับ  ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส)

รหัสวิชา ETT4902 ชื่อวิชา การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟา จํานวน 5(450) นก. ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

อาจารยที่ปรึกษา อาจารย........................................................           อาจารยผูควบคุมรายวิชา อ.ณรงค  ณรงครัตน หมูเรียน……………

6 60122530024 นายเกียรติศักดิ์ ชอบระเบียบ

บริษัท เซอรวิส เดอะเบสท จํากัด เลขที่ 389 ซ.สุขุมวิท107 

(แบริ่ง20) แขวงสําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

02-749-9800 งานวิศวกร

ควบคุมอาคาร 

บํารุงรักษา

ระบบไฟฟา

7 60122530029 นายณัฐพล นามศรีสุข
การไฟฟานครหลวง เขตนนทบุรี เลขที่ 200 ถนนติวานนท ต.

บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 02-902-5303

8 60122530033 นายพชร เยาผู
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จํากัด เลขที่ 1053/1 ถนน

พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400

02-265-6700 

ตอ 1291-1292

9 60122530038 นางสาวจุฑามาศ เพิ่มทรัพย
หางหุนสวนจํากัด ไชยพัทธไฟฟา เลขที่ 107/217 ต.ทาไม อ.

กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74110 095-274-4922

รับซอม

เครื่องจักร

ขอมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564



ลําดับ รหัส

ที่ ประจําตัว
สถานที่ โทร ลักษณะงาน

ชื่อ - สกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บัญชีรายชื่อนักศึกษาสงแบบฝกประสบการวิชาชีพ

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร  ระดับ  ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส)

รหัสวิชา ETT4902 ชื่อวิชา การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟา จํานวน 5(450) นก. ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

อาจารยที่ปรึกษา อาจารย........................................................           อาจารยผูควบคุมรายวิชา อ.ณรงค  ณรงครัตน หมูเรียน……………

จํานวน 9 บริษัท



ลําดับ รหัส

ที่ ประจําตัว
สถานที่ โทร ลักษณะงาน

60122531001 นายพงศกร วิเศษสิงห

60122531002 นายณัฐกร ไชยยะนาค

60122531004 นายพชรพล อุดมรวมใจ

60122531028 นายพงศกร หนอคํา

60122531006 นายธรรมรัตน พลวารี

บริษัท อัลเทอรเนทีฟ พาวเวอร โซลูชั่น จํากัด เลขที่ 33 แขวง

หัวหมาก เขตบางกะป กทม. 10240

02-347-8742 ออกแบบโซลา

เซล ติดตั้ง

สายไฟฟา

1

บริษัท ไทยโซลารฟวเจอร จํากัด เลขที่ 10/47 ถนนประชาชื่น 

ซอยประวิทยและเพื่อน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

02-589-2143-45 ออกแบบ ติดตั้ง

ระบบโซลาเซล

2

บริษัท เอ็นแมกซ โซลาร วัน จํากัด เลขที่ 57/37 ถนนเอกชัย ต.

โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

099-950-8441 ติดตั้งและ

บํารุงรักษา

ชื่อ - สกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บัญชีรายชื่อนักศึกษาสงแบบฝกประสบการวิชาชีพ

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร  ระดับ  ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน)

รหัสวิชา ETT4902 ชื่อวิชา การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟา จํานวน 5(450) นก. ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

อาจารยที่ปรึกษา อาจารย........................................................           อาจารยผูควบคุมรายวิชา อ.ณัฐิดา  จันทรหอม หมูเรียน……………



ลําดับ รหัส

ที่ ประจําตัว
สถานที่ โทร ลักษณะงาน

ชื่อ - สกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บัญชีรายชื่อนักศึกษาสงแบบฝกประสบการวิชาชีพ

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร  ระดับ  ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน)

รหัสวิชา ETT4902 ชื่อวิชา การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟา จํานวน 5(450) นก. ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

อาจารยที่ปรึกษา อาจารย........................................................           อาจารยผูควบคุมรายวิชา อ.ณัฐิดา  จันทรหอม หมูเรียน……………

60122531023 นายกุลณัฐ ทรัพยประเสริฐ

60122531031 นางสาวธนวรรณ คลายรุง

4 60122531008 นายอภิรักษ พึ่งโพธิ์
บริษัท เออีเอส เอ็นเนอรจี จํากัด เลขที่ 1004 ถนนประชาชื่น 

แขวงวงศสวาง เขตบางซื่อ กทม. 10800
02-102-8579

60122531009 นายณรงคชัย บุญเลิศ

3

       

    

5

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) สาขาปนเกลา 7/222 ชั้น 

15 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700.

02 877-5000 ควบคุมระบบ

ไฟฟา 

เครื่องปรับอากาศ

 การจัด

การพลังงาน



ลําดับ รหัส

ที่ ประจําตัว
สถานที่ โทร ลักษณะงาน

ชื่อ - สกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บัญชีรายชื่อนักศึกษาสงแบบฝกประสบการวิชาชีพ

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร  ระดับ  ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน)

รหัสวิชา ETT4902 ชื่อวิชา การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟา จํานวน 5(450) นก. ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

อาจารยที่ปรึกษา อาจารย........................................................           อาจารยผูควบคุมรายวิชา อ.ณัฐิดา  จันทรหอม หมูเรียน……………

60122531026
นายณัฐการณ รุงเรืองมี

เจริญ

6 60122531010 นายณัฐภัทร รักผึ้ง
บริษัท โซลารคิงส จํากัด เลขที่ 56/185 ม.2 ต.บางพลีใหญ เขต

บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

095-595-1498

ออกแบบติดตั้ง

ระบบไฟฟา

พลังงาน

แสงอาทิตย

60122531011 นางสาวอรยา วิไลลา

60122531025 นางสาวอธิชา สุริแสง

7

กรมโยธาธิการและผังเมือง เลขที่ 218/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวง

พญาไท เขตพญาไท กทม. 10400

02-299-4000 ออกแบบงาน

วิศวกรรมไฟฟา

5

       

    

 

 

 

 



ลําดับ รหัส

ที่ ประจําตัว
สถานที่ โทร ลักษณะงาน

ชื่อ - สกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บัญชีรายชื่อนักศึกษาสงแบบฝกประสบการวิชาชีพ

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร  ระดับ  ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน)

รหัสวิชา ETT4902 ชื่อวิชา การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟา จํานวน 5(450) นก. ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

อาจารยที่ปรึกษา อาจารย........................................................           อาจารยผูควบคุมรายวิชา อ.ณัฐิดา  จันทรหอม หมูเรียน……………

8 60122531013 นายธนัช ฉิมพสุทธิ์  บริษัท เอส เอฟ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  เลขที่ 559/9 หมู

 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
092-225-9785

60122531014 นางสาวธนาพร กางสันเทียะ

60122531019 นายภคพล บูรณเจริญ

60122531015 นายบุญญวัฒน บุนนาค

60122531018 นายรุชานนท ดําสนิท

60122531016 นายเจษณรงค ศรทอง

10

บริษัท เออีเอส เอ็นเนอรจี จํากัด เลขที่ 1004 ถนนประชาชื่น 

แขวงวงศสวาง เขตบางซื่อ กทม. 10800

02-102-8579

11

บริษัท ฟนิกซ โซลา เอ็นเนอจี่ จํากัด เลขที่ 802/95 ถนนเรียบ

มอเตอรเวย แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250

084-084-7379 ตรวจสอบติดตั้ง

และซอมบํารุง

9

บริษัท ขนสงน้ํามันทางทอ จํากัด เลขที่ 424 ถนนกําแพงเพชร6 

แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. 10210

02-574-6180-3



ลําดับ รหัส

ที่ ประจําตัว
สถานที่ โทร ลักษณะงาน

ชื่อ - สกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บัญชีรายชื่อนักศึกษาสงแบบฝกประสบการวิชาชีพ

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร  ระดับ  ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน)

รหัสวิชา ETT4902 ชื่อวิชา การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟา จํานวน 5(450) นก. ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

อาจารยที่ปรึกษา อาจารย........................................................           อาจารยผูควบคุมรายวิชา อ.ณัฐิดา  จันทรหอม หมูเรียน……………

60122531027 นายจตุรภุช บุญเลี้ยง

60122531020 นายณัฐนันท คําดาน

60122531037 นายธิติวุฒิ ชูประทีป

13 60122531022 นายพศวรรธ แกวทิม
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เลขที่ 53 ถนนจรัญสนิทวงศ 

ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 02-436-1416 ฝายประสิทธิภาพ

14 60122531032 นายพลอธิป คงสาหราย การไฟฟาสวนภูมิภาค เลขที่ 200 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร กทม. 10200
02-009-6221

สงเสริมอนุรักษ

พลังงานและ

พลังงานทดแทน

12

 บริษัท ไฟรอลามครีเอเตอร จํากัด เลขที่ 80/10 ถนนติวานนท ต.

ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

087-564-0371 ออกแบบติดตั้ง

และซอมแซม

ระบบไฟรอลาม

11

       

    



ลําดับ รหัส

ที่ ประจําตัว
สถานที่ โทร ลักษณะงาน

ชื่อ - สกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บัญชีรายชื่อนักศึกษาสงแบบฝกประสบการวิชาชีพ

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร  ระดับ  ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน)

รหัสวิชา ETT4902 ชื่อวิชา การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟา จํานวน 5(450) นก. ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

อาจารยที่ปรึกษา อาจารย........................................................           อาจารยผูควบคุมรายวิชา อ.ณัฐิดา  จันทรหอม หมูเรียน……………

15 60122531033 นายปฐมพร โคมลอย
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร เทรดดิ้ง จํากัด เลขที่ 54/5-6 ถนนเจริญ

กรุง3 แขวงวังบูรพาภิรมย เขตพระนคร กทม. 10200
02-222-0559

ติดตั้งระบบ

CCTVและ

AccessControll

และระบบไฟฟา

ขอมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564

จํานวน 15 บริษัท



ลําดับ รหัส

ที่ ประจําตัว สถานที่ โทร

1 58122520006 นางสาวจิราภรณ  จริตพันธุ
 หางหุนสวนจํากัด คณานับดีซายน เลขที่ 92 ถนนเฉลิม

พระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
080-953-8883

ออกแบบตกแตง

ภายใน

2 57122520011 นางสาวนุสบา  สีเขียวสด
บริษัท เธียรา เอนเตอรไพรส จํากัด เลขที่ 406/280 ถนน

ออนนุชแขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
081-308-1134

ออกแบบตกแตง

ภายใน

3 56122520032 นายยุทธศักดิ์  พอกพูน
บริษัท ศิริ เด็คโคเรทแอนดสตีล จํากัด เลขที่ 56/18 ถนน

เชื่อมสัมพันธ แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กทม. 10530
02-170-8765

ออกแบบตกแตง

ภายใน

4 56122520039 นายธนาธิป  ขอบโลก
บริษัท เกเบิล-เดคอร จํากัด เลขที่ 32/8 แขวงบางระมาด 

เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
02-448-6750

ออกแบบตกแตง

ภายใน

5 58122520009 นายวุฒิชัย เมาจา
 ARE SPACE Co.,Ltd. เลขที่ 128/375 ถนนพญาไท 

แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
086-393-8779

ออกแบบตกแตง

ภายใน

6 58122520028 นายศรนรินทร สุขเจริญ
บริษัท ชอบ ออกแบบและกอสราง จํากัด เลขที่ 142 

ถนนนวมินทร แขวงบึงกุม เขตบึงกุม กทม. 10230
085-368-2566

ออกแบบตกแตง

ภายใน

ลักษณะงานที่ทํา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บัญชีรายชื่อนักศึกษาสงแบบฝกประสบการวิชาชีพ

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร  ระดับ  ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป  สาขาวิชาการออกแบบตกแตงภายในและนิทรรศการ

รหัสวิชา INE4802  ชื่อวิชา การฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบตกแตงภายในและนิทรรศการ จํานวน 5(450) นก.  ภาคเรียนที่ 2/2563

อาจารยที่ปรึกษา …………………………………………………………...   อาจารยผูควบคุมรายวิชา อาจารย ดร.ปรีชญา  ครูเกษตร  หมูเรียน……………

ชื่อ - สกุล



ลําดับ รหัส

ที่ ประจําตัว สถานที่ โทร
ลักษณะงานที่ทํา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บัญชีรายชื่อนักศึกษาสงแบบฝกประสบการวิชาชีพ

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร  ระดับ  ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป  สาขาวิชาการออกแบบตกแตงภายในและนิทรรศการ

รหัสวิชา INE4802  ชื่อวิชา การฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบตกแตงภายในและนิทรรศการ จํานวน 5(450) นก.  ภาคเรียนที่ 2/2563

อาจารยที่ปรึกษา …………………………………………………………...   อาจารยผูควบคุมรายวิชา อาจารย ดร.ปรีชญา  ครูเกษตร  หมูเรียน……………

ชื่อ - สกุล

7 57122520025 นางสาวศิริธัญญามาส  คีรีนะ
บริษัท โรงงานณรงคการชาง จํากัด เลขที่ 197 ถนนจรัญ

สนิทวงศ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม. 10700 02-424-7964

ออกแบบตกแตง

ภายใน

8 59122520010 นางสาวกมลวรรณ  ยิ้มพงษ
WM Imagineer Co.,Ltd. เลขที่ 725 ถนนสีลม แขวงสีลม 

เขตบางรัก กทม. 10500 02-633-8181

ออกแบบตกแตง

ภายใน

9 59122520011 นายกอพงศ แซงลาด
 บริษัท ไทยอรุซ จํากัด เลขที่ 285/1-3 ซอยสาธุปรดิษฐ58

 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120 02-294-5380

ออกแบบตกแตง

ภายใน

10 56122520010 นางสาวกันตินันท  สัตยกุล
บริษัท ธีรแพลน จํากัด เลขที่ 29/207 ซอยบางกระดี่ 35/1

 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 081-988-2765

ออกแบบตกแตง

ภายใน

11  56122520038 นางสาวกรองกาญจน  มาลัย
บริษัท ธารารัตน 2007 จํากัด เลขที่ 99/60 แขวงสะพาน

สูง เขตสะพานสูง กทม. 10240 094-992-6941

ออกแบบตกแตง

ภายใน

12 56122520027 นายบรรลือ ปนจันทึก
บริษัท มานะ แอททิลิเออร จํากัด เลขที่ 17 ถนนฉิมพลี 

แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 087-359-6795

ออกแบบตกแตง

ภายใน

ขอมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564



ลําดับ รหัส

ที่ ประจําตัว สถานที่ โทร
ลักษณะงานที่ทํา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บัญชีรายชื่อนักศึกษาสงแบบฝกประสบการวิชาชีพ

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร  ระดับ  ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป  สาขาวิชาการออกแบบตกแตงภายในและนิทรรศการ

รหัสวิชา INE4802  ชื่อวิชา การฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบตกแตงภายในและนิทรรศการ จํานวน 5(450) นก.  ภาคเรียนที่ 2/2563

อาจารยที่ปรึกษา …………………………………………………………...   อาจารยผูควบคุมรายวิชา อาจารย ดร.ปรีชญา  ครูเกษตร  หมูเรียน……………

ชื่อ - สกุล

จํานวน 12 บริษัท



ลําดับ รหัส

ที่ ประจําตัว สถานที่ โทร ลักษณะงาน

60122519001 นายพฤกษ ศุภมาสมงคล

60122519012 นายนที รัดคุย

60122519004 นายดนุชา เพ็งรัศมี

60122519015 นายอภิเดช บุญมี

60122519005 นายพรพิพัฒน ฝายกลาง

60122519020 นายณรงควุฒิ ไทยเจริญ3

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เลขที่ 798 ถนนกรุงเกษม แข    02-282-8882 Boardband 

Management

1

TKS SOFT VISION เลขที่ - ถนนรามอินทรา ซอย 7 

แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กทม. 10220

084-083-8587 IT Support 

ชางเทคนิค

2

บริษัท ไลฟสไตล เทคโนโลยี จํากัด เลขที่ 15 ถนนสิรินธร

 5 แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700

02-433-9955

ชื่อ - สกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บัญชีรายชื่อนักศึกษาสงแบบฝกประสบการวิชาชีพ

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร  ระดับ  ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

รหัสวิชา CPE4202  ชื่อวิชา การฝกประสบการณวิชาชีพทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร จํานวน 5(450) นก. ภาคเรียนที่ 2/2563

อาจารยที่ปรึกษา …………………………………………… อาจารยผูควบคุมรายวิชา อาจารยขวัญเรือน  รัศมี หมูเรียน 01



ลําดับ รหัส

ที่ ประจําตัว สถานที่ โทร ลักษณะงาน
ชื่อ - สกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บัญชีรายชื่อนักศึกษาสงแบบฝกประสบการวิชาชีพ

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร  ระดับ  ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

รหัสวิชา CPE4202  ชื่อวิชา การฝกประสบการณวิชาชีพทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร จํานวน 5(450) นก. ภาคเรียนที่ 2/2563

อาจารยที่ปรึกษา …………………………………………… อาจารยผูควบคุมรายวิชา อาจารยขวัญเรือน  รัศมี หมูเรียน 01

60122519038 นายยิ่งยศ จิตรภักดี

4 60122519006 นางสาวพัชราภรณ ธรรมปนโย บริษัท ไอดี พารค จํากัด เลขที่ 79/95 ถนนประเสริฐมนู

กิจ แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กทม. 10230 095-957-2595 IT/Programmer

5 60122519008 นายญาณกร ผลเจริญ
บริษัท ฟาลโค โซลูชั่น จํากัด เลขที่ 20/264 ถนนประชา

ชื่น ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
02-573-3913 พัฒนาเว็บไซต

6 60122519009 นายวีรภัทร ชัยรัตนเมธี
 บริษัท เมด อิน เวิรก จํากัด เลขที่ 20/202-264 ถนน

ประชาชื่น แขวงบางตลาด เขตปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
061-401-5842 Software

60122519011 นายประกาศิต กอบแกว

60122519019 นายยุทธศักดิ์ สาธรสุเทพ

           

7

บริษัท รีเสิรซเชอร (ประเทศไทย) จํากัด เลขที่ 89 หอง

เลขที่ 202 ซอยวัดสวนพลู (เจริญกรุง 42/1) ถนนเจริญ

กรุง. แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

093-807-9091 IT/Programmer



ลําดับ รหัส

ที่ ประจําตัว สถานที่ โทร ลักษณะงาน
ชื่อ - สกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บัญชีรายชื่อนักศึกษาสงแบบฝกประสบการวิชาชีพ

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร  ระดับ  ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

รหัสวิชา CPE4202  ชื่อวิชา การฝกประสบการณวิชาชีพทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร จํานวน 5(450) นก. ภาคเรียนที่ 2/2563

อาจารยที่ปรึกษา …………………………………………… อาจารยผูควบคุมรายวิชา อาจารยขวัญเรือน  รัศมี หมูเรียน 01

60122519041 นายศุภชัย กลิ่นวล

8 60122519016 นางสาวมานไหม ฐิติยากูร บริษัท ดีนา โซลูชั่น จํากัด เลขที่ 44/170 ถนนเพชรเกษม

69 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. 10160 082-998-5001 เขียนเว็บไซต

9 60122519017 นางสาววริษา กองไชย
Handywings Co.,Ltd. เลขที่ 88/5 หมูบานโกลเดน

ทาวนปนเกลา-จรัญ หมูที่ 8 ตําบลบางกรวย อําเภอบาง

กรวย จ.นนทบุรี 11130 062-919-1659

ออกแบบ 

WebApp,Mobil

e,ออกแบบ

หนาUi

60122519022 นายวิศรุต วิทยา

Handywings Co.,Ltd. เลขที่ 88/5 หมูบานโกลเดน

ทาวนปนเกลา-จรัญ หมูที่ 8 ตําบลบางกรวย อําเภอบาง

กรวย จ.นนทบุรี 11130

062-919-1659

      

     

    



ลําดับ รหัส

ที่ ประจําตัว สถานที่ โทร ลักษณะงาน
ชื่อ - สกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บัญชีรายชื่อนักศึกษาสงแบบฝกประสบการวิชาชีพ

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร  ระดับ  ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

รหัสวิชา CPE4202  ชื่อวิชา การฝกประสบการณวิชาชีพทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร จํานวน 5(450) นก. ภาคเรียนที่ 2/2563

อาจารยที่ปรึกษา …………………………………………… อาจารยผูควบคุมรายวิชา อาจารยขวัญเรือน  รัศมี หมูเรียน 01

60122519024 นางสาวมัทธนา มาตยวงศ

11 60122519023 นายจุลพล สุธงษา สถาบันวิชาการ ทีโอที เลขที่ 5 ถนนงามวงศวาน ต.

บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

02 596

1008,089-306-

6676

network/IT 

Support

60122519027 นางสาวศิริลักษณ คงศรี

60122519050 นางสาวนิรชา กาญจนะคงคา

13 60122519028 นายสุรชัย จําปาทอง
 บริษัท เวลาร เทค จํากัด 5C ชั้น 5 เลขที่ 29/1 อาคารป

ยะเพลสหลังสวน ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กทม. 10330 02-116-6848

แอปพลิเคชั่น /

 Helpdesk

10

    

    

  

12

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เลขที่ 144 ถนนออนนุช-

ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม. 10520

ดานเครือขาย

(ดูแลระบบ

อินเตอรเน็ต)



ลําดับ รหัส

ที่ ประจําตัว สถานที่ โทร ลักษณะงาน
ชื่อ - สกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บัญชีรายชื่อนักศึกษาสงแบบฝกประสบการวิชาชีพ

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร  ระดับ  ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

รหัสวิชา CPE4202  ชื่อวิชา การฝกประสบการณวิชาชีพทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร จํานวน 5(450) นก. ภาคเรียนที่ 2/2563

อาจารยที่ปรึกษา …………………………………………… อาจารยผูควบคุมรายวิชา อาจารยขวัญเรือน  รัศมี หมูเรียน 01

14 60122519029 นายชยธร จิรภิวงศ
ศูนยบริการลูกคาทีโอที สามเสน อาคารชุมสายโทรศัพท

สามเสน ชั้น 2 สี่แยกซังฮี้ ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล 

กรุงเทพ 10300 02-241-4600 network

15 60122519033 นางสาวปรียาดา บัวสุนทร

 ู       

อาคาร The Grand Mansion หอง 205 ซ.ลาดพราว 35

 ถ.ลาดพราว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

10900 083-923-5464 Webmaster

60122519034 นางสาวจิราพร แซจิว

60122519036 นายคามิน แสงศรี

60122519037 นายอภิมุข เพ็ชรภาน

17 60122519039 นางสาวชนิสรา ใจชอบ  บริษัท ทอปเทค 777 จํากัด เลขที่ 317 ถนนเสนานิคม1

แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กทม. 10230

064 556

9447,02-116-

0144 เขียนโปรแกรม

16

บริษัท เคอรี่ สยามซีพอรต จํากัด เลขที่ 89 ถนนเจริญกรุง

 แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. 10500

02-686-8999 IT / Programme



ลําดับ รหัส

ที่ ประจําตัว สถานที่ โทร ลักษณะงาน
ชื่อ - สกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บัญชีรายชื่อนักศึกษาสงแบบฝกประสบการวิชาชีพ

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร  ระดับ  ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

รหัสวิชา CPE4202  ชื่อวิชา การฝกประสบการณวิชาชีพทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร จํานวน 5(450) นก. ภาคเรียนที่ 2/2563

อาจารยที่ปรึกษา …………………………………………… อาจารยผูควบคุมรายวิชา อาจารยขวัญเรือน  รัศมี หมูเรียน 01

18 60122519043 นางสาวจันทกานต สุกใส บริษัท สะสม จํากัด 1558/31 ถนนบางนาตราด แขวง

บางนา เขตบางนา กทม. 10260 080-241-9965

ออกแบบ

UX/Uiของ

เว็บไซต

19 60122519044 นายไอศูรย ปาริยะประเสริฐ  บริษัท ไอที ซัน คอรปอเรชั่น จํากัด เลขที่ 42/144 ถนน

พระราม2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. 10150 02-862-7200

เขยนแบบ

แอปพลิเคชั่น/

เขียนเว็บไซต

20 60122519047 นายเกียรติศักดิ์ พรมเมา
 บริษัท เวลาร เทค จํากัด 5C ชั้น 5 เลขที่ 29/1 อาคารป

ยะเพลสหลังสวน ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กทม. 10330 02-116-6848

แอปพลิเคชั่น /

 Helpdesk

21 60122519049 นายภีระ พสุวิทยกุล

บรษท บูมซ สโตร อนเตอรแอคชน จากด เลขท 15 

อาคาร The Grand Mansion หอง 205 ซ.ลาดพราว 35

 ถ.ลาดพราว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

10900 083-923-5464 Webmaster

ขอมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564

จํานวน 21 บริษัท



ลําดับ รหัส

ที่ ประจําตัว สถานที่ โทร ลักษณะงาน

60122532001 นายคณธัช ยุวชิต

60122532028 นายเจษฎาพงษ วงศรีรักษ

60122532002 นางสาวศศิวิมล มีชูวาศ

60122532003 นางสาวอภิญญา รอดภัย

4 60122532005 นางสาวชนิตา ศิลปประเสริฐ
 บริษัท เฟล็กซโซ กราฟฟก จํากัด เลขที่ 30/75 

ถนนเจษฎาวิถี ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.

สมุทรสาคร 74000

034-452-365 Graphic Design

1

บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน) เลขที่

 304 ถนนศรีนครินทร แขวงหัวหมาก เขตบาง

กะป กทม.10240

02-374-4730 ออกแบบ

ผลิตภัณฑและ

งานที่เกี่ยวของ

2

บริษัท รมโพธิ์ทอง บัดดี้ เฟอรนิเจอร จํากัด เลขที่

 330/5 ถนนตรีมิตร แขวงตลาดนอย เขตสัม

พันธวงค กทม. 10100

02-266-9784 ครีเอเตอร

ชื่อ - สกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บัญชีรายชื่อนักศึกษาสงแบบฝกประสบการณวิชาชีพ

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร  ระดับ  ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

รหัสวิชา IDS4801   ชื่อวิชา การฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑ    จํานวน 5(350) นก. ภาคเรียนที่ 2/2563

อาจารยที่ปรึกษา ……………………………………………………….     อาจารยควบคุมรายวิชา อ.จิรวุฒิ  ดวงอินทร    หมูเรียน 01



ลําดับ รหัส

ที่ ประจําตัว สถานที่ โทร ลักษณะงาน
ชื่อ - สกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บัญชีรายชื่อนักศึกษาสงแบบฝกประสบการณวิชาชีพ

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร  ระดับ  ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

รหัสวิชา IDS4801   ชื่อวิชา การฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑ    จํานวน 5(350) นก. ภาคเรียนที่ 2/2563

อาจารยที่ปรึกษา ……………………………………………………….     อาจารยควบคุมรายวิชา อ.จิรวุฒิ  ดวงอินทร    หมูเรียน 01

60122532006 นายอดิศร เภาแกว

60122532007 นางสาวจิดาภา สิริกุลวัฒนานนท

60122532013 นายชาคริต ฤทธิ์เดช

60122532027 นางสาวสุภาพร กรณถึก

5

หางหุนสวนจํากัด คลับดีไซน เลขที่ 18 ถนนซอย

บางแวก104 แยก2-4 แขวงคลองขวาง เขตภาษี

เจริญ กทม. 10160

088-639-3624 ออกแบบ

ภายใน/

ออกแบบ

เฟอรนิเจอร



ลําดับ รหัส

ที่ ประจําตัว สถานที่ โทร ลักษณะงาน
ชื่อ - สกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บัญชีรายชื่อนักศึกษาสงแบบฝกประสบการณวิชาชีพ

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร  ระดับ  ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

รหัสวิชา IDS4801   ชื่อวิชา การฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑ    จํานวน 5(350) นก. ภาคเรียนที่ 2/2563

อาจารยที่ปรึกษา ……………………………………………………….     อาจารยควบคุมรายวิชา อ.จิรวุฒิ  ดวงอินทร    หมูเรียน 01

60122532009 นายณัฐภัทร กลิ่นบุญฟุง

บริษัท พาวเวอรทีม โปรดักสชั่น จํากัด เลขที่ 

99/18 ต.ลําโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 1110

089-015-2664/095-

832-0368

ออกแบบบูท



ลําดับ รหัส

ที่ ประจําตัว สถานที่ โทร ลักษณะงาน
ชื่อ - สกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บัญชีรายชื่อนักศึกษาสงแบบฝกประสบการณวิชาชีพ

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร  ระดับ  ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

รหัสวิชา IDS4801   ชื่อวิชา การฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑ    จํานวน 5(350) นก. ภาคเรียนที่ 2/2563

อาจารยที่ปรึกษา ……………………………………………………….     อาจารยควบคุมรายวิชา อ.จิรวุฒิ  ดวงอินทร    หมูเรียน 01

60122532022 นายวีรชัย แสงราม

60122532023 นายประเสริฐ สงาอารียกุล

60122532010 นางสาวกานตธิดา เยี่ยมสาร

60122532024 นายสันติ สันเจริญ

60122532029 นางสาวรัตนาวลี รัตนะ

7

บริษัท มิวสิค มี จํากัด เลขที่ 1088 แขวง

บางบําหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700

061-660-9838 ครีเอเตอร

6

     

    



ลําดับ รหัส

ที่ ประจําตัว สถานที่ โทร ลักษณะงาน
ชื่อ - สกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บัญชีรายชื่อนักศึกษาสงแบบฝกประสบการณวิชาชีพ

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร  ระดับ  ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

รหัสวิชา IDS4801   ชื่อวิชา การฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑ    จํานวน 5(350) นก. ภาคเรียนที่ 2/2563

อาจารยที่ปรึกษา ……………………………………………………….     อาจารยควบคุมรายวิชา อ.จิรวุฒิ  ดวงอินทร    หมูเรียน 01

60122532019 นางสาวจันจิรา ยิ้มแยม

60122532020 นางสาวลักขณา กุมสูงเนิน

ขอมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564

จํานวน 8 บริษัท

8

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระ

โขนง เขตคลองเตย กทม. 10110

02-392-4021 ออกแบบสื่อ

การสอน



ลําดับ รหัส

ที่ ประจําตัว สถานที่ โทร ลักษณะงาน

60122526002 นางสาวจิตติมา ศิลาเปรื่อง

60122526003 นางสาวสุพิชฌาย วงษนาค

2 60122526004 นางสาวกันยามล ผิวดําขาว
หางหุนสวนจํากัด เอส.ออฟเซ็ทกราฟฟคดีไซน เลขที่ 63 

ถนนประชาอุทิศ แขวงทุงครุ เขตทุงครุ กทม. 10140
02-873-6095

3 60122526005 นายธนากร วงศนิวัติขจร
บริษัท ไทยรมเกลา จํากัด เลขที่ 9/9 ต.บางมวง อ.บางใหญ

 จ.นนทบุรี 11140
02-903-9101-6 การพิมพ

60122526006 นายกฤตกร เรียนนันใจ

60122526014 นายพงศพล ศรีเรือน

1

สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา สี่แยกราช

วิถี ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300

02-243-0615 งานพิมพ

4

บริษัท ถาวร เลเบิล แอนด ริบบอน จํากัด เลขที่ 50/1 

ตําบลคอกกระบือ อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด

สมุทรสาคร 74000

034-494-885 ชางพิมพ

ชื่อ - สกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บัญชีรายชื่อนักศึกษาสงแบบฝกประสบการวิชาชีพ

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร  ระดับ  ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป  สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ (แขนงวิชาเทคโนโลยีการพิมพ)

รหัสวิชา PTI4902  ชื่อวิชา  การฝกประสบการณวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ   จํานวน 5(450) นก. ภาคเรียนที่  2/2563

จารยที่ปรึกษา …………………………………………………………………... อาจารยผูควบคุมรายวิชา ผูชวยศาสตราจารยวีระ  โชติธรรมาภรณ หมูเรีย  



ลําดับ รหัส

ที่ ประจําตัว สถานที่ โทร ลักษณะงาน
ชื่อ - สกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บัญชีรายชื่อนักศึกษาสงแบบฝกประสบการวิชาชีพ

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร  ระดับ  ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป  สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ (แขนงวิชาเทคโนโลยีการพิมพ)

รหัสวิชา PTI4902  ชื่อวิชา  การฝกประสบการณวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ   จํานวน 5(450) นก. ภาคเรียนที่  2/2563

จารยที่ปรึกษา …………………………………………………………………... อาจารยผูควบคุมรายวิชา ผูชวยศาสตราจารยวีระ  โชติธรรมาภรณ หมูเรีย  

5 60122526010 นายฉัตรมงคล มูลมณี

บริษัท เอเชีย โมเดิรน แพค จํากัด เลขที่ 30/51 หมู 1 ซอย

S1/4 นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ถนนเจษฎาวิถี ตําบลโคก

ขาม โคกขาม เมืองสมุทรสาคร 74000

034-452-172 ฝายผลิต

6 60122526012 นายณัฐธัญ ซุมฉัตร

บริษัท วงศสวางพับลิชชิ่งแอนดพริ้นติ้ง จํากัด เลขที่ 2 

ซอยจรัญสนิทวงศ 86/1 ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงบางออ 

เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700

02-880-1876

7 60122526013 นายกิตติชัย ฉันทวราวงศ
บริษัท ตรีสานพริ้นติ้ง จํากัด เลขที่ 30/61 ต.โคกขาม อ.

เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
034-452276 การพิมพ

60122526015 นายปกรณ หลําเนียม

60122526018 นายภัทร สังขไทย

8

บริษัท ภาพพิมพ จํากัด เลขที่ 45/12-14,33 หมูที่ 4 ถ.

บางกรวย-จงถนอม ตําบลบางขนุน อําเภอบางกรวย 

จังหวัดนนทบุรี 11130

02-879-9154-6



ลําดับ รหัส

ที่ ประจําตัว สถานที่ โทร ลักษณะงาน
ชื่อ - สกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บัญชีรายชื่อนักศึกษาสงแบบฝกประสบการวิชาชีพ

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร  ระดับ  ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป  สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ (แขนงวิชาเทคโนโลยีการพิมพ)

รหัสวิชา PTI4902  ชื่อวิชา  การฝกประสบการณวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ   จํานวน 5(450) นก. ภาคเรียนที่  2/2563

จารยที่ปรึกษา …………………………………………………………………... อาจารยผูควบคุมรายวิชา ผูชวยศาสตราจารยวีระ  โชติธรรมาภรณ หมูเรีย  

9 60122526016 นางสาวกานดา ทะสาร

บริษัท พี เอ็น เค แอนด สกายพริ้นติ้ง จํากัด เลขที่ 99/51 

หมู 2 แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม ซ.เพชรเกษม 81 

กรุงเทพฯ 10160 แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160

02-812-

1484/086-391-

9462

งานพิมพ

60122526017 นายรัฐเกียรติ สุขอิ่ม

60122526025 นายชัชวาลย ประกอบกุล

60122526020 นางสาวพิมพปภัส ตันพุก

60122526022 นายศุภกร ปลั่งสําราญ

11

บริษัท รุงศิลปการพิมพ (1997) จํากัด เลขที่ 555 หมู 12 

ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม 73210

02-118-3555 ตอ

 1112,1114

10

บริษัท ส.ศิลป (2521) จํากัด เลขที่ 95 หมู 8 ถนนตลิ่งชัน-

สุพรรณบุรี แขวงละหาร เขตบางบัวทอง นนทบุรี 11110

02-983-3900 ตอ

 226



ลําดับ รหัส

ที่ ประจําตัว สถานที่ โทร ลักษณะงาน
ชื่อ - สกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บัญชีรายชื่อนักศึกษาสงแบบฝกประสบการวิชาชีพ

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร  ระดับ  ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป  สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ (แขนงวิชาเทคโนโลยีการพิมพ)

รหัสวิชา PTI4902  ชื่อวิชา  การฝกประสบการณวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ   จํานวน 5(450) นก. ภาคเรียนที่  2/2563

จารยที่ปรึกษา …………………………………………………………………... อาจารยผูควบคุมรายวิชา ผูชวยศาสตราจารยวีระ  โชติธรรมาภรณ หมูเรีย  

ขอมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564

จํานวน 11 บริษัท



ลําดับ รหัส

ที่ ประจําตัว สถานที่ โทร ลักษณะงาน

1 60122527003 นายนเรนทรสูร พรมแสง
บริษัท ไอคอนสยาม จํากัด เลขที่ 299 ถนนเจริญนคร 

แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน กทม. 10600
02-495-7000 ออกแบบ

2 60122527004 นายปฏิภาณ เดชเกาะเกา
เมเจอรซินิเพล็ก (รัชโยธิน) เลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน 

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
02-511-3311

การออกแบบ

Graphic Design

60122527005 นางสาวสัณหพิชา อิศรางกรู ณ อยุธยา

60122527019 นางสาวสุกัญญา กลัดเข็มเพ็ชร

60122527007 นายครรชิต ชุมกระแสร

60122527021 นายกุลชัย ศรีมุข

4

สถาบันสหกิจศึกษาไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถนน

ประชาราษฎร 1 แขวงวงศสวาง เขตบางซื่อ 

กรุงเทพมหานคร 10800

02-555-2000 

ตอ 2273

ชื่อ - สกุล

3
บริษัท แปลน โมทิฟ จํากัด เลขที่ 64 ซอยสาทร 10 ถนน

สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

02-237-0080 

ตอ 305

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บัญชีรายชื่อนักศึกษาสงแบบฝกประสบการวิชาชีพ

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร  ระดับ  ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป  สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ (แขนงวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ)

รหัสวิชา PTI4902  ชื่อวิชา  การฝกประสบการณวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ   จํานวน 5(450) นก. ภาคเรียนที่  2/2563

อาจารยที่ปรึกษา …………………………………………………………………... อาจารยผูควบคุมรายวิชา อ.ปฏิญญาณ  แสงอรุณ หมูเรียน 



ลําดับ รหัส

ที่ ประจําตัว สถานที่ โทร ลักษณะงาน
ชื่อ - สกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บัญชีรายชื่อนักศึกษาสงแบบฝกประสบการวิชาชีพ

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร  ระดับ  ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป  สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ (แขนงวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ)

รหัสวิชา PTI4902  ชื่อวิชา  การฝกประสบการณวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ   จํานวน 5(450) นก. ภาคเรียนที่  2/2563

อาจารยที่ปรึกษา …………………………………………………………………... อาจารยผูควบคุมรายวิชา อ.ปฏิญญาณ  แสงอรุณ หมูเรียน 

60122527022 นายธนดล รักชาติ

60122527011 นายชลกร แซตัน

60122527020 นางสาววาสนา สุนทร

6 60122527014 นายจิรายุ เสรีภัทรกุล
บริษัท แบรนดธิงค จํากัด เลขที่ 6/1 ถนนพหลโยธิน 

แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400 099-354-7479 Photographer

7 60122527015 นางสาวกนกวรรณ สุริยาพรพงศ
บริษัท แซป ออนเซล จํากัด เลขที่ 21/18-21 ซอย

ศูนยวิจัย ถนนพระราม9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 02-203-1553 Graphic Designer

8 60122527024 นางสาวณัฐพร ถนอมพงษ
บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) เลขที่ 12 ถนนเทศบาล

นฤมาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 02-589-0020-1

PR&Marketing 

ฝายหนังสือเลม

5

บริษัท ทูดอรส สตูดิโอ จํากัด เลขที่ 519 ถนนออนนุช 

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10520

095-164-6288 Graphic Designer

 

   

    

 

 

 



ลําดับ รหัส

ที่ ประจําตัว สถานที่ โทร ลักษณะงาน
ชื่อ - สกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บัญชีรายชื่อนักศึกษาสงแบบฝกประสบการวิชาชีพ

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร  ระดับ  ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป  สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ (แขนงวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ)

รหัสวิชา PTI4902  ชื่อวิชา  การฝกประสบการณวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ   จํานวน 5(450) นก. ภาคเรียนที่  2/2563

อาจารยที่ปรึกษา …………………………………………………………………... อาจารยผูควบคุมรายวิชา อ.ปฏิญญาณ  แสงอรุณ หมูเรียน 

ขอมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564

จํานวน 8 บริษัท



ลําดับ รหัส

ที่ ประจําตัว สถานที่ โทร ลักษณะงาน

1 60122528001 นางสาวจิรภัทร พุทธสาย
บริษัท วันโอไฟวดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด เลขที่ 89/9 ต.

บางแกว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
081-351-8125 ดานการผลิต

2 60122528003 นางสาวประภัสสร ศรีนนทาว
บริษัท ป.เสรี (1991) จํากัด เลขที่ 115 ถนนพระราม2 

แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
086-977-7892

3 60122528005 นายสุวัจนะ ดารายนต
บริษัท ไทยรมเกลา จํากัด เลขที่ 9/9 ต.บางมวง อ.บาง

ใหญ จ.นนทบุรี 11140
02-903-9101-6 การพิมพ

4 60122528008 นางสาวสุธิตา หรุนรักญาติ

บริษัท สยามสปอรต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) เลขที่ 

66/26-29 ถนนรามอินทรา ซอยรามอินทรา40 แขวง

คลองกุม เขตบึงกุม กทม. 10230

02-508-8000

5 60122528009 นายธาดา จันทรชัยรัตน
บริษัท ตรีสานพริ้นติ้ง จํากัด เลขที่ 30/61 ต.โคกขาม อ.

เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
034-452276 การพิมพ

6 60122528010 นายเอกชนะชัย กองยอด

บริษัท เอเชีย โมเดิรน แพค จํากัด เลขที่ 30/51 หมู 1 

ซอยS1/4 นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ถนนเจษฎาวิถี 

ตําบลโคกขาม โคกขาม เมืองสมุทรสาคร 74000

034-452-172 ฝายผลิต

ชื่อ - สกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บัญชีรายชื่อนักศึกษาสงแบบฝกประสบการวิชาชีพ

ขาวิชา  วิทยาศาสตร  ระดับ  ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป  สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ (แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการพิม

รหัสวิชา PTI4902  ชื่อวิชา  การฝกประสบการณวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ   จํานวน 5(450) นก. ภาคเรียนที่  2/2563

อาจารยที่ปรึกษา …………………………………………………………………... อาจารยผูควบคุมรายวิชา อ.อพิณญา  มุงออมกลาง หมูเรียน 



ลําดับ รหัส

ที่ ประจําตัว สถานที่ โทร ลักษณะงาน
ชื่อ - สกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บัญชีรายชื่อนักศึกษาสงแบบฝกประสบการวิชาชีพ

ขาวิชา  วิทยาศาสตร  ระดับ  ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป  สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ (แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการพิม

รหัสวิชา PTI4902  ชื่อวิชา  การฝกประสบการณวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ   จํานวน 5(450) นก. ภาคเรียนที่  2/2563

อาจารยที่ปรึกษา …………………………………………………………………... อาจารยผูควบคุมรายวิชา อ.อพิณญา  มุงออมกลาง หมูเรียน 

7 60122528014 นายสรวิชญ อภิจิระโภคี
บริษัท รุงศิลปการพิมพ (1977) จํากัด เลขที่ 555 ถนน

พุทธมณฑลสาย 5 ต.ไรขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 

73210 02-118-3555 การพิมพ

8 59122528014 นายอภิมุข  ทองคํา
บริษัท กวงดง พินหลง พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด เลขที่ 

79/88 ต.บางแกว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 098-164-1459 การพิมพ

9 59122528021 นายชาคริต  เครโอ บริษัท เอส.อาร.ซ.ี เอ็นเวลอพ จํากัด เลขที่ 999 ถนน

สุขุมวิท 107 ต.สําโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ 10270 02-749-8361

ขอมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564

จํานวน 9 บริษัท



ลําดับ รหัส

ที่ ประจําตัว สถานที่ โทร ลักษณะงาน

1 60122521006 นายสินธร  เสาแกว
บริษัท เอพี (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) เลขที่ 170/39 ถนน

รัชดาภิเษกตัดใหม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110

02-261-2518 ตอ 

635
Property 

Management

2 59122521010 นางสาวชลนิกาล ลาหนองแคน 
 โรงเรียนเสาไหวิมล “วิทยากูล” เลขที่ 28 หมู 2 ต.เสาไห อ.เสาไห

 จ.สระบุรี 18160 036-391-217

ทั่วไป ฝาย

อาคารสถานที่

3 60122521024 นางสาวมณฑา หอมชาติ

บริษัท เมเจอร ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) เลขที่ 141 เมเจอร

 ทาวเวอร ทองหลอ ชั้น 18 ซ.ทองหลอ 10 ถ.สุขุมวิท แขวงคลอง

ตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

02-392-1111 ฝายอาคาร

4 60122521018 นางสาวเบญจพร  นันทยานา
บริษัท เอส คลาส แมเนจเมนท จํากัด เลขที่ 123 ชั้น 22 

อาคารซันทาวเวอรส บี ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขต

จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 081-824-1889 ฝายอาคาร

60122521002 นางสาวกันทิมา ศรีขจร

60122521015 นางสาวกุลณัฐ ภูวงษ

60122521015 นางสาวนิรชา  สาสกุล

60122521029 นายพุฒิพงศ  สระบัวทอง 

ชื่อ - สกุล

5

บริษัท พลัส พร็อพเพอรตี้ จํากัด เลขที่ 59 ถนนสุขุมวิท แขวงพระ

โขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
02-688-7555 ฝายอาคาร

                                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
                                                                          บัญชีรายชื่อนักศึกษาสงแบบฝกประสบการวิชาชีพ

                                              สาขาวิชา  วิทยาศาสตร  ระดับ  ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร

                                             รหัสวิชา BFM4804  ชื่อวิชา  ฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร  จํานวน 5(450) นก. ภาคเรียนที่ 2/2563

                                          อาจารยที่ปรึกษา  ……………………………………………...     อาจารยผูควบคุมรายวิชา อ.จิตราวดี  รุงอินทร    หมูเรียน……………



ลําดับ รหัส

ที่ ประจําตัว สถานที่ โทร ลักษณะงาน
ชื่อ - สกุล

                                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
                                                                          บัญชีรายชื่อนักศึกษาสงแบบฝกประสบการวิชาชีพ

                                              สาขาวิชา  วิทยาศาสตร  ระดับ  ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ป  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร

                                             รหัสวิชา BFM4804  ชื่อวิชา  ฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร  จํานวน 5(450) นก. ภาคเรียนที่ 2/2563

                                          อาจารยที่ปรึกษา  ……………………………………………...     อาจารยผูควบคุมรายวิชา อ.จิตราวดี  รุงอินทร    หมูเรียน……………

6

60122521030 นางสาวพิมพนารา  หลั่งน้ําสังข

บริษัท นันทวัน แมนเนจเมนท จํากัด เลขที่ 161 อาคารนันทวัน 

ชั้นที่ 18 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน เขตปทุมวัน 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 02-651-8170-3 ฝายอาคาร

60122521018 นางสาวเบญจพร  นันทยานา

60122521020 นางสาวชอทิพย  จันชื่น

8
60122521022 นางสาวศรัณยา  สุวรรณเจิดจิต

บริษัท สมารท เซอรวิส แอนด แมเนจเมนท จํากัด เลขที่ 170/39 

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110

นิติบุคคล

อาคารชุด

ขอมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564

จํานวน 8 หนวยงาน

7

บริษัท สิงห เอสเตท จํากัด (มหาชน) เลขที่ 1788 ถนนเพชรบุรีตัด

ใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม. 10310
ฝายอาคาร
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