รายชื่อนิสิตที่เข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 32 ปีการศึกษา 2560 ภาคปลาย (เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม 2561)
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ภาคปกติ
ลาดับที่

รหัสนิสิต

ชื่อ - นามสุกล

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่สถานประกอบการ

1

5711102273

นางสาวประภาสิริ ศรีเสถียร

บริษัท All Nippon Airways

ห้อง T5-027F ชั้น 5 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2

5711102311

นางสาวแพรวพรรณ อุทานวรพจน์

บริษัท All Nippon Airways

ห้อง T5-027F ชั้น 5 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

3

5711102397

นางสาววนิดา กรอบประทุมมา

บริษัท C.S.I Group

191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 28 ถนนสีลม เตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

4

5611102166

นางสาวนิศาชล หลั่งรวมมิตร

Suzuki Motor (Thailand) Co., Ltd อุตสาหกรรม เหมราช อีสเทิร์น
500/121 หมู่ 3 ตาบลตาสิทธิ์ อาเภอ ปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
ซีบอร์ด

5

5711102303

นางสาวพัชราภรณ์ ประจินต์

บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จากัด

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร โซน 3 ที่อยู่ 106 หมู่ 18 ตาบลคลองหนึ่ง
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

6

5711102222

นางสาวชุดาภรณ์ คอนวิมาน

บริษัท ไทยสแตนเลย์ การไฟฟ้า จากัด (มหาชน)

29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตาบลบ้านกลาง อาเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี 12000

7

5711102435

นายสิปปวิชญ์ ศรีชัยลา

บริษัท ไทยสแตนเลย์ การไฟฟ้า จากัด (มหาชน)

29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตาบลบ้านกลาง อาเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี 12000

8

5711102206

นางสาวกานต์ธิดา เฮงตระกูล

Tokumi Eletronics Thai Co.,Ltd

112 /3 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ตาบลมิตรภาพ อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราช
ศรีมา 30140

9

5611100074

นางสาวมาริษา ตันเจริญ

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

ที่อยู่ 8 ซอยแหลมเกตุ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

10

5711102419

นายวรุฒชัย ภูมมา

โรงแรม Banyan Tree Bangkok

ที่อยู่ 21/100 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร10120

รายชื่อนิสิตที่เข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 32 ปีการศึกษา 2560 ภาคปลาย (เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม 2561)
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ภาคพิเศษ
ลาดับที่

รหัสนิสิต

ชื่อ - นามสุกล

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่สถานประกอบการ

1

5611151876

นางสาวอารีรัตน์ ช่วยเจริญสุข

บริษัท บางกอกไฟล์ทเซอวิส จากัด

2

5711151550

นางสาวนันทัชพร สุวรรณโรจน์

บริษัท ซังโกะ ไทย ออโตโมทีฟ พาร์ทส์ จากัด

80/1 หมู่ที่ 1 ตาบลคลองประเวศ อาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
24140

3

5711151681

นางสาวสิตานัน ขาวสิทธิวงษ์

Knowledge Exchange for Innovation Center มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อาคารเคเอ็กซ์ ขั้น 14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 110/1
ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลาภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

4

5711151614

นางสาววิภาพร เอนกกิตติวัฒน์

บริษัท ไอเลิฟเจแปนกรุ๊ป จากัด

อาคารพาร์คเพลินจิต ชั้น 1 เลขที่ 61/7 สุขุมวิท ซอย 1 แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

5

5611151680

นางสาวนภัสสร จาระสมบูรณ์

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิขย์

6

5711151410

นางสาวคล้ายพิมพ์ วุฒิไกรมงคล

บริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จากัด

158/1 หมู่ที่ 5 ถนนติวานนท์ ตาบลบางกระดี อาเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี 12000

7

5711151584

นายภาคภูมิ นาวีกิจ

บริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จากัด

158/1 หมู่ที่ 5 ถนนติวานนท์ ตาบลบางกระดี อาเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี 12000

8

5711151631

นายศิวนันทร์ พรพงศ์พิณ

บริษัท บางกอก ชูโฮ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

942/43 อาคารชาญอิสระทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

9

5711151371

นางสาวกชกกร จั่นนิล

บริษัท อาต้า แอนด์ คอมมูนิคเอ็กซ์เพรส จากัด

38 ถนนสุขุมวิท ซอย 63 (เอกมัย 10 แยก 2) แขวงคลองตันเหนือ เขต
วัฒนา กรุงเทพ 10110

10

5711150111

นางสาวปัณฑณัฏฐ์ งามจินดาสกุล

บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)

3 อาคารรัจนาการ ชั้น 17 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพ 10120

