แผนสหกิจศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษาที่ 2559
ที่
1

สถานประกอบการ
ที่อยู
บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด สาขาสุรินทร 280/27-28ถ.เทศบาล3 ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.สุรินทร 32000โทร.044-539261-3

นักศึกษาฝกงานในทีเดียวกัน
บุคคลติดตอ
1) นางสาวเพ็ญนภา แตะกระโทก คุณมุฑิตา ปตถานัง
2) นางสาวนวรัตร ไพธุริยะ

ตําแหนง
เจาหนาที่ทรัพยากรมนุษย

โทรศัพท
09 1063 0330

2

บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด สาขาชัยภูมิ 31/5-7 ถ.หฤทัย ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ 36000 โทร.044-816-626-8

1) นางสาวนุจรี ประทุมวงษ
2) นางสาวโบนัส แดนกระโทก

คุณมุฑิตา ปตถานัง

เจาหนาที่ทรัพยากรมนุษย

09 1063 0330

3

บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด สาขาโคราช 349/2-4 ถ.อัษฎางค ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

1) นางสาวรุงนภา มาสุข
2) นางสาวชินาภัค สุพิมพ

คุณมุฑิตา ปตถานัง

4

บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีนกรุปโฮลดิ้ง จํากัด
(มหาชน)

2/1-4 ม.3 ถ.มิตรภาพ ต.โคกกรวด อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30280

1) นางสาวณัฏฐิยา สุรืยปภาภร
2) นางสาวสุภาณี ศรีวงศ

5

สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอรโซซิเอทส

อาคาร ภาณุนี ชั้นที่7 เลขที5่ 18/3 ถ.เพลินจิต
แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

1) นางสาวนภัสชล โฆษิตวุทธิ์
2) ศิริวรรณ เพ็ชรสูงเนิน
3) ลดาศิริ มุสิกะสาร
4) นิชกานต เอียการนา
5) นางสาวศิรดา ภัทรธรรมรักษ

6

บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล สํานักงานใหญ เลขที่ 316/32 ซ.สุขุมวิท22 ถ.
จํากัด
พระราม4 แขวง คลองตัน เขต คลองเตย
กรุงเทพฯ 10110

1) นางสาวอริสา อาศรัยปา
คุณ อุบลจิตต อุนจิรศักดิ์
2) นางสาวเนตรนภา นอยรังสี
3) นางสาวอารีรัตน สิงหศิริจันทร
4) นางสาวปรัชวรรณ วรรักษมนตรี
5) นางสาว เนตรนภา พันสายออ

ฝายบุคคล

02-259-5300-2

7

บริษัท โซ ออดิท จํากัด

1) นางสาวพรพรรณ คุมมิตร
คุณ ธีระวัฒน ตั้งวณิชชากุล
2) นางสาวภาณุมาศ นิยมลอทิพย

เจาของบริษัท

08-7144-4436

เลขที6่ 1/34 ถ.แสนสุข ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20130

เจาหนาที่ทรัพยากรมนุษย

09 1063 0330

ผูจัดการแผนกทรัพยากรบุคคล 0 4470 1300

คุณ สุนารี ศุขเอนก

กรรมการบริหาร

0 2255 2518

แผนสหกิจศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษาที่ 2559
ที่
8

สถานประกอบการ
Exedy friction material Co.,Ltd.

ที่อยู
700/359 ม.6 ถ.บางนา-ตราด ต.ดอนหัวฬอ
อ.เมือง ชลบุรี 20000

นักศึกษาฝกงานในทีเดียวกัน
1) นางสาวจุฬารัตน ศรีวิชา

บุคคลติดตอ
คุณจิราภร ทรงวัฒนา

9

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จํากัด

799/1 ถ.สืบสิริ ต.เมืองปก อ.ปกธงชัย
จ.นครราชสีมา 30150

1) นางสาวธารีรัตน ซื่อสัตย
2) นางสาวรัตติยา พจนฉิมพลี

ผูบริหารบริษัทอุคสาหกรรม
ไหมไทย (สิ่งทอ)

0 4444 1558
ตอ 3111

อาคาร ญาดา ชั้นที่ 6 เลขที่ 56 แขวง ธุริยวงศ
เขต บางรัก กรุงเทพฯ 10500

1) นางสาวมยุรี ยอดโคกสูง
2) นางสาววิภาวี กนกเพชร

คุณ ภัทรพร เตชะเกษมบัณฑิตย ผูจัดการ

0-2632-8133,
0-2632-8355

11 บริษัท เอส อาร ที ออดิท แอนด คอนซัลท 112/514 ม.1 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
จํากัด
12 บริษัท โคราช ไซซัน จํากัด
224 ม.3 ถ.เขตอุตสาหกรรมสุระนารี
ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

1) นางสาวสุดารัตน นาคมณี
2) นางสาวปรานี นันทอนันต
1) นางสาวธัญลักษณ ศรีนอก
2) นางสาวสุภาวดี เต็งกลาง

คุณสุธิรา ตันสกุล

08-1640-8988

13 บริษัท วาวา แพค จํากัด

52 ม.3 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140

คุณสัมฤทธิ์ มากมาย

หัวหนาฝายบุคคล

0 4441 3130

14 บริษัท บิ๊กโฟร การบัญชีและภาษีอากร
จํากัด
15 บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

87/19 ม.5 ต.หวยกะป อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
20130
อาคาร เลครัชดา ออฟฟศคอมแพล็กซ ชั้นที่33
เลขที1่ 93/136/-137 ถ.รัชดาภิเษก แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

1) นางสาวเจนจิรา แผนพิมาย
2) นางสาวธันยชนก คําจริง
1) นางสาวจิรัชยา ทอนสระนอย
2) นางสาวมิ่งขวัญ ผสมงาม
นางสาวสุมินตรา เฉลยศาสตร

คุณสุภาพร อัศดร

หัวหนาแผนกบัญชีและภาษี
อากร

08-6369-9225

16 บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิพิชั่น แมเนจเมนท
จํากัด

อาคาร บางกอกแลนด ชั้น10 เลขที4่ 71569-576 1) นางสาวจุฑาทิพย อุบลนุช
คุณอัญเชิญ โอภาพันธ
ถ.ปอปปูลา ต.บานใหม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 2) นางสาวแพรวพรรณ ธงสันเทียะ
11120
3) นางสาวกุลชญา โชติขุนทด

02-833-5191

17 บริษัท ฮอนดาเฟาดรี่ (เอเซียน) จํากัด

353 ม.6 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต. อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000

0 4434 6000-3

10 บริษัท เอสเค รีซอรธ จํากัด

1) นางสาวศิกัณญา สัวขุนทด
2) นางสาวรักษทราย กลึงกลาง

ตําแหนง
โทรศัพท
หัวหนาแผนกทรัพยากรมนุษย 08-9831-1140

ผูสอบบัญชี

คุณใจดาว อยูอุนพะเนา

คุณกุลธิดา ยุทธนาวราพันธ

คุณสุพัตรา

08-1876-9585

0-2264-0777
ตอ 53004

แผนสหกิจศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษาที่ 2559
ที่
สถานประกอบการ
18 Baker Tilly Audit and Advisory
Services(Thailand) Ltd.

ที่อยู
นักศึกษาฝกงานในทีเดียวกัน
อาคาร สาธรซิตี้ทาวเวอร ชั้นที่21 เลขที1่ 75
1) นางสาวสุทีมน ทนเหมาะ
ถ.สาธรใต แขวง ทุงมหาเมฆ เขต สาธร กรุงเพทฯ
10120

บุคคลติดตอ
คุณ บัณณรัช ปณณราช

ตําแหนง
HR Director

โทรศัพท
0-2679-5400

19 สํานักงาน เอ เอ็ม ที แอสโซซิเอท

อาคาร สีลมพลาซา เลขที่ 491/27 ถ.สีลม
แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพฯ 10500

คุณ จารุณี นวมแม

ผูจัดการฝายตรวจสอบ

08-9777-3294

1) นางสาวธนาภรณ แวววงษ
2) นางสาวอรพร แกวพรม
3)นางสาวสุรัชวดี งามพิมาย
4) นางสาวภัชราภรณ แทนทอง
5) นางสาวอัญชลี วิริยาภิรมย

