รายชือ่ นิสิตที่เข้าร่วมปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา รุน่ ที่ 30 ปีการศึกษา 2559 ภาคปลาย (เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม 2559)
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ภาคปกติ
ลาดับที่

รหัสนิสิต

ชือ่ - นามสุกล

ชือ่ สถานประกอบการ

ที่อยูส่ ถานประกอบการ

1

5611102255 นางสาวลลดา เตชวิโรจน์

บริษทั H.I.S. Tours Co., Ltd.

246 อาคารไทมส์ สแควร์ ชั้น 12 ซ.สุขุมวิท 12-14 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110

2

5611102204 นางสาวกันตรัตน์ พัฒนวิทยากุล

บริษทั Atom Seimitsu Co., Ltd.

ประเทศญีปุ่น

3

5611102298 นางสาวเอมิ ซูซูกิ

บริษทั ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จากัด (มหาชน)

29/3 หมู่ 1 ถ.บางพูน-รังสิต ตาบลบ้านกลาง อาเภอเมือง จ.ปทุมธานี 12000

4

5611102174 นางสาวบุษกร สง่าเพ็ชร์

บริษทั รายดีน จากัด

อาคาร Bhiraj Tower at EmQuartier ชั้น 31
689 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

5

5511102334 นายชานน กลิ่นกาจรสุข

บริษทั HUBASIA Co., Ltd.

246 อาคารไทมส์ สแควร์ ชั้น 10 ซ.สุขุมวิท 12-14 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110

6

5511102482 นายอเนชา สมุทรคีรี

บริษทั Asahi intecc (Thailand) Co., Ltd.

158/1 ม.5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี

7

5511102296 นางสาวขวัญชนก ดอนแก้ว

บริษทั ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จากัด (มหาชน)

29/3 หมู่ 1 ถ.บางพูน-รังสิต ตาบลบ้านกลาง อาเภอเมือง จ.ปทุมธานี 12000

8

5611102182 นางสาวปวริศา สุดประเสริฐ

บริษทั Global Next (Thailand) Co., Ltd.

เลขที่ 2 เพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น G ถ.สุขุมวิท เขตคลองเตย กทม. 10100

9

5511102474 นางสาวศุจิณัฐ เรืองมาลัย

บริษทั DTK AD Co., Ltd.

เลขที่ 1 Glas Haus Bldg, Room LG05 ซอยสุขุมวิท 25 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

10

5511102300 นางสาวชญาณ์นันท์ ฐิตกุลรักษ์

บริษทั รายดีน จากัด

อาคาร Bhiraj Tower at EmQuartier ชั้น 31
689 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

11

5511102288 นางสาวปานวาส มานะกุล

บริษทั HUBASIA Co., Ltd.

246 อาคารไทมส์ สแควร์ ชั้น 10 ซ.สุขุมวิท 12-14 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110

12

5511102326 นางสาวชลิตา พรรควัฒนชัย

บริษทั นอร์ดิส เอ็นเนอร์ยี่ จากัด

11/1 อาคารเอไอเอ สาทรทาวเวอร์ ห้อง 2007 ชั้น 20 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.
10120

13

5611102115 นางสาวทิพย์วรรณ กุมารี

บริษทั เรกูลุส (ประเทศไทย) จากัด

101/47/6 หมู่ 20 ซ.12 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร คลองหลวง จ.ปทุมธานี

14

5511102415 นางสาวอาภัสรา คงทน

บริษทั เฟส พลัส บาย ยามาโนะ (ไทยแลนด์) จากัด

อาคารเอท ทองหล่อ ห้องเลขที่ L112 ชั้น G 88/1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110

รายชือ่ นิสิตที่เข้าร่วมปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา รุน่ ที่ 30 ปีการศึกษา 2559 ภาคปลาย (เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม 2559)
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ภาคพิเศษ
ลาดับที่

รหัสนิสิต

ชือ่ - นามสุกล

ชือ่ สถานประกอบการ

ที่อยูส่ ถานประกอบการ

1

5511151726 นางสาววริษา สอนไชยา

บริษทั เจบีที (ประเทศไทย) จากัด

54 อาคารหะรินธร ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500

2

5611151647 นางสาวธนัชพร กุจะพันธุ์

Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit

57 ถ.สุขุมวิท คลองตันเหนือ แขวงพระโขนง เขตวัฒนา กทม 10110

3

5511151653 นางสาวพัชรินทร์ ศิริวงศ์ ณ อยุธยา

H.I.S. TOURS CO.,LTD.

399 อาคาร Interchange 21 ชั้น UL ถนนสุขุมวิท คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

4

5511151645 นางสาวปิยวรรณ จันทร์เมฆา

Siam DENSO Manufacturing Co., Ltd.

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700/618 หมู่ 4 ถ.บางนา-ตราด กม.57 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี
20160

5

5611151604 นางสาวดวงรัตน์ พันตัน

บริษทั โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จากัด

101/94,102 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

6

5611151621 นางสาวถมทอง ยุกตานนท์

บริษทั โทอะดีแอนด์ไอ (ประเทศไทย) จากัด

195 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม 10120

7

5611151671 นายนนปวัตน์ อิม่ เอิบ

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

89 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

8

5611151612 นางสาวตรีสุคนธ์ วิลัยวงศ์

บริษทั บี เค เอ็ม จากัด (บางกอกมาดาม)

29 อาคารบางกอกบิสิเนส เซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110

9

5611151191 นางสาวกานต์พชิ ชา ตรีธนมงคล

CTRIP International Travel (Hongkong) Limited

10

5611150110 นางสาวชนนิกานต์ เด่นรัศมีเทพ

บริษทั โอ เค แอล เอส จากัด

149 ซอยพิบลู อุปถัมภ์ ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม 10310

11

5611151701 นางสาวพรนภัส ชาญธีระเดช

Beyond Manga Co., Ltd.

140/61 (อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 25) ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม 10500

12

5611151728 นางสาวพิรญาณ์ พิทกั ษ์สินพานิชย์

Beyond Manga Co., Ltd.

140/61 (อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 25) ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม 10500

13

5611151744 นางสาวภคมน อนันตวงษ์

Honest Bee Co., Ltd.

128/378 ชั้น 35 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400

14

5611151710 นางสาวพิชชาพร พับอาไพ

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ เพลินจิต

566 โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพ อาคารฟีนิกซ์เพลินจิต ชั้น1 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

รายชือ่ นิสิตที่เข้าร่วมปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา รุน่ ที่ 30 ปีการศึกษา 2559 ภาคปลาย (เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม 2559)
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ภาคพิเศษ
ลาดับที่

รหัสนิสิต

ชือ่ - นามสุกล

ชือ่ สถานประกอบการ

ที่อยูส่ ถานประกอบการ

15

5511151602 นางสาวนรภัทร กิจวิไลรักษ์

บริษทั เจบีที (ประเทศไทย) จากัด

54 อาคารหะรินธร ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500

16

5511151505 นางสาวจันจิรา ศรัทธาทิพย์

RyDEEN Co.,Ltd.

591 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

17

5611151787 นางสาวศดานันท์ ชอบทาเหมือน

Dhamma Land Property Development Co., Ltd
(The Okura Prestige Bangkok)

184 ชั้น 2 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม 10500

18

5611151841 นายอนุวัฒน์ พรหมบุรมย์

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเกษตร

167 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

19

5611151809 นางสาวศีดา สมานมิตร

บริษทั Global Next (Thailand) Co.,Ltd.

3 3 อาคาร พร้อมพันธุ์ 3 ห้อง 911 ชั้น9 ซ.ลาดพร้าว 3 ถ. ลาดพร้าว แขวง จอมพล เขต จตุจักร
กทม 10900

20

5611151868 นางสาวอรุณวรรณ โชติกุล

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

89 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

21

5611151817 นางสาวสุรวี ศรีศักดาราษฎร์

บริษทั พีเคจี เจอร์นีย์ไลน์ จากัด

25/5 ซอย 2 ถนนอาคารสงเคราะห์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม 10120

22

5611151795 นางสาวศศิวิมล มินท์ศิริ

บริษทั สลิลดีวอลลอปเม้นท์ จากัด

44/14-7 ซอย 53 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110

