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1. อาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษาและฝึกงาน 
มีหน้าที่   
1. ดำเนินงานพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา 
2. เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษาและฝึกงาน 
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานฝึกประสบการณส์หกิจศึกษาและฝึกงานของนักศกึษา 
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการนิเทศก์การฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกงานของ

นักศึกษา โดยสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการนิเทศก์ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เรื่อง การบริหารการเงินเพ่ือจัดการศึกษาการพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา ข้อ 12 (2) 

5. ประสานการดำเนินงานเบิกจ่ายที่เกี ่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษาและฝึกงานของ
นักศึกษาตามระเบียบกระทรวงการคลัง และตามนโยบายมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัยฯ 

6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณบดีมอบหมาย 
 

คณะกรรมการประกอบด้วย 
หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรไท  ครุธเวโช 
2. นางสาวจิรัฐิติกาล   มานะจรรยาพงศ์ 
3. นางสาวณัฐริน   รัตนัง 
4. นางสาวนวรัตน์   พรหมอุปถัมภ์ 
5. นางสาวมัทรี   สีมา 
6. นางสาววรัญญา   ฐานะ 
7. นางสาวอำพร   กันทา 
8. นายวรัญญ์คมน์   รัตนะมงคลชัย 
9. นายอนาวิน   สุวรรณะ 
10. นายอิศร์    วัจนสุนทร 

 
วิชาเอกการจัดการธุรกิจ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา   จันทร์เจริญสุข 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์   มัลลวงค ์
3. นางกัญญ์วรา    สมใจ 
4. นางรุจิรา    สุขมณี 
5. นางสาวกฤษยา    มะแอ 
6. นางสาวจุฬารัตน์    นำคิด 
7. นางสาวเบญญาภา    กันทะวงศ์วาร 
8. นางสาวลัดดา    ปินตา 
9. นางสาวสุรีย์รัตน์    อินทร์สุเทพ 
10. นางสาวอาภาศรี    เทวตา 
11. นางอุษามาศ    รัตนวงศ ์
12. นายชัชวิน    วรปรีชา  

/ 13. นายววิัฒน์โชติกร... 
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13. นายวิวัฒน์โชติกร    เรืองจันทร์ 
 
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์   เศวตนันทน์ 
2. นางบุณิกา    คุณยศยิ่ง 
3. นางฝนทิพ    ราชเวียง 
4. นางสาวศลิษา   เศวตนันทน์ 
5. นางสาวศศิวิมล    ชิน 
6. นางสุภรพรรณ    คนเฉียบ 
7. นายเดชาธร    พจนพงษ์ 

 
หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

1. นายธีรภพ   แสงศรี 
 

หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
1. นางสาวณฐา    อภิธาวินวส ุ
2. นางสาวพิริยมาศ    ศิริชัย 
3. นางสุภาวดี    วรุณกูล 
4. นายภาคภูมิ    ภัควิภาส 

 
วิชาเอกการตลาดและการตลาดดิจิทัล 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เปรมศักดิ์   อาษากิจ 
2. นางสาวเก็จวลี    ศรีจันทร์ 
3. นางสาวชรัญญา    สุวรรณเสรีรักษ์ 
4. นางสาวศิริรักษ์    ยาวิราช 
5. นางสุชาดา    ทรัพยสาร 
6. นางแสงดาว    แก้วสว่าง 
7. นายศุภวัชร     พงษ์วัชรวัชฬ ์
8. นายอนวัช    จิตต์ปรารพ 

 
วิชาเอกธุรกิจการค้าและการบริการ 

1. นางสาวเก็จวลี   ศรีจันทร์ 
2. นางพีรยา    สมศักดิ์ 
3. นางริญญาภัทร์   เขจรนันทน์ 
4. นางสุชาดา    ทรัพยสาร 

 
 
 

/ วิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ... 
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วิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาพร หัสสรังส ี
2. นางสาวเกิดศิริ  ชมภูกาวิน 
3. นางสาวณิชกุล  คำรินทร์ 
4. นางสาวบุผา  ระวิโรจน์ 
5. นางสาวปณิธิ  อมาตยกุล 
6. นางสาวปาริฉัตร  เดือนเพ็ญ 
7. นางอัจฉริน  จิตต์ปรารพ 

 
2. เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษาและฝึกงาน 

มีหน้าที่   
1. อำนวยความสำดวกในการดำเนินงานพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา 
2. อำนวยความสะดวกด้านการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษาและ

ฝึกงาน 
3. ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์      

สหกิจศึกษาและฝึกงานของนักศึกษา ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และตามนโยบายมาตรการ
ประหยัดของมหาวิทยาลัยฯ 

4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณบดีมอบหมาย 
 

คณะกรรมการประกอบด้วย 
1. นายนฤวร  แสนสุรินทร์ นักวิชาการศึกษา 

(สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและ 
ศิลปศาสตร์) 

2. นางสาวปาริชาติ  ปินตาเปี้ย  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
(หลักสูตรการบัญชี) 

3. นางสาวกัญญาภัค  สุวรรณ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
(หลักสูตรการบัญชี) 

4. นางสาวกชพร วงษ์ทอง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
(หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ) 

5. นางสาวรัฐนันท์ ศรีแสงทรัพย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
(วิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ) 

6. นางสาวศิวนันท์  ปัญญา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
(วิชาเอกการจัดการธุรกิจ) 

7. นางศิวนันท์  กุณะ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
(วิชาเอกการตลาดและการตลาดดิจิทัล) 

8. นายสุธี  บุญเฉลิม  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
(วิชาเอกธุรกิจการค้าและการบริการ) 

9. นายพุฒิพงศ์ ประสงค์ทรัพย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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(หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) 
10. นางสาวสุวิมล  แสงหงส์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

(หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) 
11. นางสาวปัทมนันท์ นวลกา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

(หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ) 
12. นางสาวฐิติพร ฟองจำ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

(หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล) 
 

************************************** 



ตารางแนบท้ายคำสั่ง 
ที่ 147/2565 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

เรื่อง  แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษาและฝึกงาน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
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หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ 
ลำดับ สถานประกอบการ อาจารย์นิเทศก์ นักศึกษา 

1 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
60 ม.3 ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

นางสาวจิรัฐิติกาล  มานะจรรยาพงศ์ 62541303028-3 
62541303008-5 
62541303076-2 
62541303081-2 

นางสาวศศิธร  แซ่หยาง 
นางสาวณัฐนารี  แซ่ลี ้
นางสาวชนาภัทร  ถาปินตา 
นางสาวปภาพินท ์ เต๋จ๊ะแยง 
 
 
 
 

2 ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
ถ.สนามบิน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

นางสาวจิรัฐิติกาล  มานะจรรยาพงศ์ 62541303075-4 
62541303064-8 

นางสาวจิราพร  แซ่โซ้ง 
นางสาวญาณิศา  เตปินตา 

3 สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 
60 ม.3 ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

นางสาวจิรัฐิติกาล  มานะจรรยาพงศ์ 62541303048-1 
62541303054-9 

นางสาวสาวิตรี  คงคา 
นายธีรภัทร  ศรีสวัสดิ์เพ็ญ 

4 Mövenpick Asara Resort & Spa Hua Hin 
53 ซ.5 ต.หัวหิน อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 

นางสาวณัฐริน  รัตนัง 62541303026-7 
62541303046-5 

นางสาววิลาสินี  รังษี  
นางสาวปิยาภรณ์  มณีวรรณ 

5 Centara Riverside Hotel Chiangmai 
318/1 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต ุอ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 

นางสาวณัฐริน  รัตนัง 62541303092-9 นางสาววรัญญา  จักษุธารา 

6 42 Garden Café & Resort 
255 ม.1 ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 

นางสาวณัฐริน  รัตนัง 62541303020-0 
62541303031-7 
62541303052-3 

นางสาวลักษกิา  ไชยงาม 
นางสาวสุดศิริ  ต๊ะ 
นางสาวอารัญญา  รัตนะ 

7 สำนักงานการทอ่งเที่ยวและกีฬาจ.เชียงใหม่ 
ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 

นางสาวณัฐริน  รัตนัง 62541303010-1 
62541303056-4 
62541303058-0 

นายธนพัต   เทพสิงห์ 
นางสาวนิภาภรณ์  บัวระภา 
นางสาววรรณภา  แสงแดด 

8 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 เชียงใหม่ 
314 ม.3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 

นางสาวนวรัตน์  พรหมอุปถัมภ ์ 62541303015-0 
62541303036-6 

นางสาวนฤมล  ดวงสมบัติ 
นางสาวอารยิา  งามคาย 

9 Chom Café & Restaurant 
2/13 ม.2 ถ.สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
50100 
 
 

นางสาวนวรัตน์  พรหมอุปถัมภ ์ 62541303019-2 
62541303025-9 

นายภาณุพงษ์  ทัดเกสร 
นางสาววริศรา  วรรณวงค์ 



ตารางแนบท้ายคำสั่ง 
ที่ 147/2565 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

เรื่อง  แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษาและฝึกงาน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
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หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ 
ลำดับ สถานประกอบการ อาจารย์นิเทศก์ นักศึกษา 
10 บริษัทเทรลเฮด ไทยแลนด์ 

48-50 ซ.1 ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห ์อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
นางสาวนวรัตน์  พรหมอุปถัมภ ์ 61541303048-2 นางสาวอภิษฎา  ทอนแสง 

11 บริษัทยินดีมีเดีย จำกัด 
88/121 ม.2 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 

นางสาวนวรัตน์  พรหมอุปถัมภ ์ 58541301023-2 นายณัฐนันท์  อินทร์จันทร ์

12 Mövenpick Siam Hotel Na Jomtien Pattaya 
55 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 

นางสาวมัทรี  สีมา 62541303029-1 
62541303009-3 
62541303006-9 

นางสาวศุภรัตน์  แสนจัน 
นางสาวณิชากร  คำตุ้ย 
นางสาวจุฬาลักษณ์  ม่อนจองตระกูล 

13 ท่าอากาศยานดอนเมือง 
222 ถ.วภิาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 

นางสาวมัทรี  สีมา 62541303033-3 นายสุรวิศิษฎ ์ ตุ้ยหน้อย 

14 Novotel Chiangmai Nimman Journey hub 
7/77 ม.2 ถ.หว้ยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
 

นางสาวมัทรี  สีมา 62541303035-8 
62541303002-8 

นางสาวอัญลีพร  อวดคล่อง 
นางสาวกุณฑลี  โอ๊ะพริ้ง 

15 บ้านเลขที่สามสาม 
33/1 ถ.ราชพฤกษ์ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 

นางสาวมัทรี  สีมา 62541303044-0 
62541303049-9 

นางสาวธัญวรัตม์  สอนแก้ว 
นางสาวสาวิตรี  แซ่หลี 

16 POR Daowadung 
15 ซ.2 ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 

นางสาววรัญญา  ฐานะ 62541303057-2 นางสาวลักษกิา  อ้วนคำ 

17 ตรวจคนเข้าเมืองจ.เชียงใหม่ 
71 ม.3 ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 

นางสาววรัญญา  ฐานะ 62541303065-5 
62541303061-4 

นางสาวณัฐชา  ทำบุญตอบ 
นางสาวกนกวรรณ  ลอยด ี

18 รสนิยม สาขาสันกำแพง 
168 ม.7 ตงไชยสถาน อ.สารภ ีจ.เชียงใหม่ 50140 

นางสาววรัญญา  ฐานะ 62541303042-4 นางสาวณัฐกานต์  บัวพาน 

19 บริษัทเชียงใหม่ ทราเวล แพลนนิ่ง 
181/134 ม.10 ต.ปา่ไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 

นางสาววรัญญา  ฐานะ 62541303071-3 นางสาวรนิดา  เรือนแก้ว 

20 Le Meridien Phuket Beach Resort 
29 ซ.กะรนนุ้ย ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100 

นางสาวอำพร  กันทา 
นายอิศร์   วัจนสุนทร 

62541303090-3 
62541303070-5 
62541303047-3 
62541303011-9 
62541303012-7 
62541303051-5 
62541303078-8 

นางสาวปริญญา  ศรีอำภา 
นางสาวนิลปัทม์  ทาเกิด 
นางสาวภัทราภรณ์  จึงสง่า 
นางสาวธัญญารัตน์  มฤคมาศ 
นางสาวธัญญาเรศ  วังขาว 
นางสาวอภิชญา  วิทยาวัฒนวันชยั 
นางสาวฑิตยา  เช้ือคำ 
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หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ 
ลำดับ สถานประกอบการ อาจารย์นิเทศก์ นักศึกษา 
21 Avani+ Khao Lak Resort 

99 ม.8 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190 
นางสาวอำพร  กันทา 
นายอิศร์   วัจนสุนทร 

62541303053-1 
62541303060-6 

นางสาวญาณิศา  อักขระมโน  
นายอดิเรก  ก้าวปญัญากุล    

22 บริษัท Check in Andaman 
60/111 ม.5 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมอืง จ.พังงา 82210 

นางสาวอำพร  กันทา 
นายอิศร์   วัจนสุนทร 

62541303005-1 
62541303063-0 

นางสาวจิรพรรณ  รักษ์ดรุณ 
นางสาวชลธิชา  คำพิดาน 

23 Mitte Mitte 
64/1 ถ.สิทธวิงศ์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 

นางสาวอำพร  กันทา 62541303030-9 
62541303017-6 

นายสรยุทธ  สมานมิตร 
นายพจนินท ์ สว่างกุล 

24 Aba Village 
1 ถ.เวียงพิงค์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชยีงใหม่ 50100 

นายวรัญญ์คมน์  รัตนะมงคลชัย 62541303085-3 
62541303086-1 

นางสาวสุพรรณษา  มาตุล ี
นางสาวอภัสรา  ไชยวงศ์เดือน 

25 สำนักทะเบียนธุรกิจนำเท่ียวและมัคคุเทศก์ภาคเหนือ 
414/20-21 ชุมชนเชียงใหม่แลนด์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
50100 

นายวรัญญ์คมน์  รัตนะมงคลชัย 62541303014-3 
62541303016-8 
62541303018-4 
62541303027-5 
62541303032-5 

นางสาวธัญย์ชนก  มาสนอง 
นางสาวนิภาภัทร  พรหมพิจารย ์
นางสาวเพียงแข  หยั่นมะ 
นางสาวศรีพรรณ  แซ่หย๋าง 
นายสุพัฒชัย  เลาล ี

26 กองบิน 41 กองทัพอากาศ 
10 ม.3 ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

นายวรัญญ์คมน์  รัตนะมงคลชัย 62541303068-9 
62541303069-7 
62541303043-2 

นางสาวรุ่งทิวา  จันตาเงิน 
นางสาวสู่ขวัญ  แตงเลี่ยน 
นายไตรภูมิ  สุขร่องช้าง 

27 Tree Tara Hotel 
1/1 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง-งาว ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 

นายอนาวิน  สุวรรณะ 62541303094-5 นางสาวอัฉรยีา  วัฒนฤกษ์ปรีชา 

28 สำนักงานการทอ่งเที่ยวและกีฬาจ.ลำพนู 
ถ.สนามกีฬา ซ.2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 

นายอนาวิน  สุวรรณะ 62541303080-4 
62541303041-6 
62541303022-6 

นางสาวนิรชา  พิทักษ์เจริญวงศ์ 
นางสาวชนัดดา  ไกรวิชัย 
นางสาววชิรญาณ์  จงเจริญ 

29 ณ นิรันดร์ โรแมนติก บูทีค รีสอร์ท 
1/1 ซ.9 ถ.เจริญประเทศ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 

นายอนาวิน  สุวรรณะ 62541303004-4 
62541303021-8 
62541303084-6 

นางสาวจันทนี  ชัยมู 
นางสาวลักษกิา  อิ่นคำแกว้ 
นางสาวสุขศจี  ลีกา 

30 โรงแรม Siri Village Chiangmai 
2 ถ.จ่าบา้น ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

นายอนาวิน  สุวรรณะ 62541303079-6 นางสาวนิ่ม  คำมา 

31 Wintree City Resort Chiangmai 
72 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ต.ช้างเผือก อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ 50300  

นายอิศร์   วัจนสุนทร 61541303077-1 นายสหสวรรษ  บุญมารอด 
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หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ 
ลำดับ สถานประกอบการ อาจารย์นิเทศก์ นักศึกษา 
32 ห้องอาหารกาแล 

65 ม.1 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรไท ครุธเวโช 62541303024-2 

62541303023-4 
นายวรวุฒิ   ทรงคำ 
นางสาววรรณิกา  สลอมทุน 

33 Specialty Coffee Collection 
ซ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรไท ครุธเวโช 62541303050-7 นางสาวสิรินดา  โรจน์ปาน 

34 ไปไหนดีทราเวล 
22 ซ.4 ถ.เวสาลี ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ 50300 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรไท ครุธเวโช 62541303038-2 
62541303055-6 
62541303089-5 

นางสาวศิริพรรณ  บุญลือ 
นางสาวนภัทรภรณ์  จุลวงษ์ 
นางสาวณัถิดา  เทือกเถาแปง 

35 บริษัท Europcar (Chiangmai Airport) 
60 ม.3 ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรไท ครุธเวโช 62541303067-1 
62541303077-0 
62541303013-5 

นายภูร ิ  สุรินทร์ 
นางสาวฐิตาภา  ไชยสุวรรณ 
นางสาวธัญลกัษณ์  ขามะวัน 
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วิชาเอกการจดัการธุรกิจ 
ลำดับ สถานประกอบการ อาจารย์นิเทศก์ นักศึกษา 

1 บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
63 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 

นางกัญญ์วรา   สมใจ 62541206013-3 นางสาวธฤษวรรณ  คงอรรถการ 

2 ธนาคารออมสิน สาขาสระบุร ี
509 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ซ.8 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 
18000 

นางกัญญ์วรา   สมใจ 62541206038-0 นางสาวสุพัตรา  ตับไหว 

3 Chiang Mai Business Park Co., Ltd (CBP) 
161/74 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชยีงใหม่ 50000 

นางกัญญ์วรา   สมใจ 62541206144-6 นางสาวอารยา  - 

4 โรงพยาบาลลานนา 
1 ถ.สุขเกษม ต.ปา่ตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 

นางกัญญ์วรา   สมใจ 62541206137-0 นางสาวแววตา  เฟื่องฟูกิจการ 

5 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 
60 ม.3 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

นางกัญญ์วรา  สมใจ 62541206029-9 นางสาววริษา  เช้ือสุริยา 

6 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไลฟ์เฮ้าส์ เชยีงใหม่ 
10/2 ถ.เจริญยิ่ง ต.หนองปา่ครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 

นางกัญญ์วรา  สมใจ 62541206118–0 
62541206121-4 

นายโกศัลย์  ท้าวภบิาล 
นายณัฐพัชร  ลังกาพันธุ ์

7 การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค อ.หางดง 
197 ม. 8 ต.หนองแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 

นางรุจิรา    สุขมณ ี 62541206132-1 นางสาวพัชราภรณ์  สุธะ 

8 การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค จ.เชียงใหม่ 2 
อาคารอำนวยการศูนย์บา้นพักข้าราชการการจ.เชียงใหม่ 1, 2 
ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 

นางรุจิรา    สุขมณ ี 62541206133-9 นางสาวพิญาดา   คำชนะ 

9 บริษัท ศักดิ์สยามลิสซ่ิง จำกัด (มหาชน) 
49/47 ถ.เจษฎาบดินทร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 

นางรุจิรา    สุขมณ ี 62541206015-8 นางสาวนิศรา  เสาเปรีย 

10 สำนักงานสรรพกรพื้นที่เชียงใหม่ 2 
ศูนย์ราชการ กระทรวงการคลัง จ.เชียงใหม่ ชั้น 2 ถ.โชตนา  
ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 

นางรุจิรา    สุขมณ ี 62541206037-2 นางสาวสุพรรษา  ทองอินทร์ 

11 ศูนย์บริการ NT ทุ่งโฮเต็ล 
206 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 

นางรุจิรา    สุขมณ ี 62541206023-2 นางสาวพิไลวรรณ  สุขสำราญ 

12 สำนักงานสาธารณะสุข จ.แม่ฮ่องสอน 
129 ถ.ขุมลุมประภาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 

นางรุจิรา    สุขมณ ี 62541206036-4 นางสาวสริดา  สว่างธรรมศรี 

13 สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ ที ่1 (เชยีงใหม่) 
164 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 

นางรุจิรา   สุขมณ ี 62541206026-5 นางสาวเมธาวี  หอมหวน 
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วิชาเอกการจดัการธุรกิจ 
ลำดับ สถานประกอบการ อาจารย์นิเทศก์ นักศึกษา 
14 โครงการบ้านดอนแกว้วิลเลจ 14 

398 ม.2 ต.แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม ่50180 
นางสาวกฤษยา   มะแอ 62541206127-1 นายทัตเทพ  ขันแก้ว 

15 การประปาสว่นภูมภิาค เขต 9 
151 ม.11 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 

นางสาวกฤษยา   มะแอ 62541206115–6 
62541206130-5 

นางสาวสุภนิดา  วงค์แก้ว 
นายปุณณวิธ  บำรุงรัตน์ 

16 I NEED Creation Co., LTD 
500/61-62 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 

นางสาวกฤษยา   มะแอ 62541206350-9 นางสาวจีรวรรณ  อินต๊ะ 

17 บริษัท สุขสวัสดิ์ไม้อัดไทย จำกัด 
402/1 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ฟ้าฮา่ม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 

นางสาวกฤษยา   มะแอ 62541206131–3 
62541206136-2 

นายพชรพล  จุมปู 
นางสาววรินยุพา  ภูเล่ือน 

18 ที่ทำการไปรษณีย์สันป่าตอง 
192 ม.5 ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 

นางสาวจุฬารัตน์   นำคิด 62541206018-2 นางสาวบุษกร  ใจคำ 

19 เทศบาลต.ยางเนิ้ง 
19/1 ม.1 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 501400 

นางสาวจุฬารัตน์   นำคิด 62541206010-9 นางสาวณัฐติกาล  โกติกุล 

20 โรงแรม ธัญญ์ธารา รีสอร์ท เชียงใหม่ 
123/4 ม.1 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 

นางสาวจุฬารัตน์   นำคิด 62541206009-1 นางสาวณัฐณิชา  คำลือ 

21 การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค สาขาอ.แมอ่าย 
241 ม.1 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280 

นางสาวจุฬารัตน์   นำคิด 62541206128–9 
62541206141-2 

นางสาวนรมน  ใหแก้ว 
นางสาวอภิญญา  ดวงกาศ 

22 บริษัท เดลี่ซันไซน์ คอฟฟี่ จำกัด 
12/2 ม.4 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 

นางสาวจุฬารัตน์   นำคิด 61541206226–2 
61541206219-7 

นายวรพจน์  จันเที่ยง 
นายธีรภัทร  กันภัย 

23 บริษัท นทีพายัพทิศ จำกัด 
129-11 ม.2 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 

นางสาวจุฬารัตน์  นำคิด 62541206033-1 นายศิรศักดิ์  มโนพฤกษ ์

24 ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50130 

นางสาวเบญญาภา   กันทะวงศ์วาร 62541206028-1 
62541206014-4 

นางสาวลลิตา  วุฒิวงค์คำ 
นางสาวธิดารัตน์  มะโนกิจ 

25 สำนักงานตลาดเอ็มเค บริษัท มงคล แอนด์ ซันส์ฟาร์ม จำกัด 
507/4 ซ.แม่คาว ม.4 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 

นางสาวเบญญาภา   กันทะวงศ์วาร 62541206145–3 
62541206135–4 
62541206135–4 
62541206138-8 

นางสาวอารยา  อินทพันชัง 
นางสาวรุ่งนภา  สรีระศรีฤทธิ์ 
นางสาวณัฐชา  วีระจันทร ์
นายศุภณัฐ  ทาทำ 

26 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู เชียงใหม่ จำกัด 
172 ถ.สมโภชเชยีงใหม่ 700 ปี ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม ่
50000 

นางสาวเบญญาภา   กันทะวงศ์วาร 62541206108–1 
62541206139-6 

นางสาวณัฐณิชา   วงษานิล 
นางสาวสุธาสินี  แสนใจ 
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วิชาเอกการจดัการธุรกิจ 
ลำดับ สถานประกอบการ อาจารย์นิเทศก์ นักศึกษา 
27 Toyota Inthanon 

168 ม.6 ถ.สันกำแพงสายใหม่ ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
50140 

นางสาวลัดดา   ปินตา 62541206034-9 นางสาวศิริภัสสร  เกษมสันต ์

28 โรงแรม วินทรี ซิต้ี รีสอร์ท เชียงใหม ่
72 ถ.เชียงใหม่ - ลำปาง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 

นางสาวลัดดา   ปินตา 62541206113-1 นายรินรดา  เกษนาวา 

29 เทศบาลต.หางดง 
999 ม.3 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 

นางสาวสุรีย์รัตน์   อินทร์สุเทพ 62541206087-7 นางสาวศิริลักษณ์  คำป้อ 

30 เทศบาลต.บ้านหลวง 
1 ม.20 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 

นางสาวสุรีย์รัตน์   อินทร์สุเทพ 62541206088-5 นางสาวลลิชา  อาทิตย ์

31 องค์การบริหารส่วนต.ข่วงเปา 
309 ม.2 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 

นางสาวสุรีย์รัตน์   อินทร์สุเทพ 62541206358-2 นางสาวพิชชาพร  กันธะจกัร 

32 การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค สาขายอ่ยต.นครเจดีย ์
35/1 ม.7 ต.นครเจดีย์ อ.ปา่ซาง จ.ลำพูน 51120 

นางสาวสุรีย์รัตน์   อินทร์สุเทพ 62541206357-4 นางสาวพัชลิดา  ปาใหม ่

33 โรงพยาบาลแมคคอร์มิค 
133 ถ.แกว้นวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 

นางสาวสุรีย์รัตน์   อินทร์สุเทพ 62541206086-9 นางสาวพันพัสสา  บุตรลพ 

34 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 
99, 99/1-2 ม.4 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 

นางสาวสุรีย์รัตน์   อินทร์สุเทพ 62541206352-5 นางสาวตะวัน  ทำสวน 

35 ธนาคารกรุงไทย สาขาถ.สุเทพ 
209 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

นางสาวอาภาศรี   เทวตา 62514206007–5 
62541206020-8 

นางสาวญาณัจฉรา  วงค์ราษฎร์ 
นางสาวพรรณิภา  เปียงคำ 

36 บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด (สำนักงานคาร์โก้เชียงใหม ่กรีน
บัส Green Express by Green Bus) 
107/2-3 ม.4 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 

นางสาวอาภาศรี   เทวตา 62541206005-9 นายจิรายุ   ฐานียธรรมคุณ 

37 สำนักงานอัยการจ.ลำพูน 
ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 

นางสาวอาภาศรี   เทวตา 62541206030-7 นายวสัญช ์  สุนันต๊ะ 

38 Central Festival Chiangmai 
99/3 ม.4 ต.ฟ้าฮา่ม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 

นางสาวอาภาศรี   เทวตา 62541206024–0 
62541206002-6 

นายภัทร์ดนยั  ถูกจิตต ์
นางสาวกัญญจิณณ์  สิทธิสัมพันธ ์

39 ไปรษณีย์ไทย สาขามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

นางสาวอาภาศรี   เทวตา 62541206004-2 นางสาวจิราภรณ์   ปัทมะ 
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วิชาเอกการจดัการธุรกิจ 
ลำดับ สถานประกอบการ อาจารย์นิเทศก์ นักศึกษา 
40 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาต จำกัด (มหาชน) ศูนย์บรกิาร NT เชียงใหม ่

492 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ - ลำปาง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
50000 

นางอุษามาศ   รัตนวงศ์ 62541206042–2 
62541206043-0 

นางสาวกนกวรรณ  กาละธรรม 
นางสาวณัฐธิดา  ศรีภักดี 

41 สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงใหม ่
10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

นางอุษามาศ   รัตนวงศ์ 62541206134–7 
62541206142–0 
62541206129-7 

นางสาวภาสินี  จรรยาเสน 
นางสาวอัญชลี  คุ้มประดิษฐ 
นางสาวปิยะธิดา  สมคำแสง 

42 บริษัท โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ จำกดั 
130/555 ม.9 ถ.เชียงใหม ่- ฮอด ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
50100 

นางอุษามาศ   รัตนวงศ์ 62541206032-3 นางสาวศศิประภา  แสงแก้ว 

43 บริษัท เกรเทอร์ ฟู้ด จำกัด 
140 ม.8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 

นางอุษามาศ   รัตนวงศ์ 62541206117-2 นางสาวกัญญาณัฐ  ป้อม 

44 บริษัท เอ็มกรุ๊ปโกลบอล มีเดีย จำกัด 
88/8 ม.6 ต.สันทรายนอ้ย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 

นางอุษามาศ   รัตนวงศ์ 62541206317-6 นางสาวมิดา  กุลชุดานีรนาท 

45 บริษัท นิ่มซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จำกัด 
368/2 ถ.เชียงใหม่ - ลำปาง ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 

นายชัชวิน   วรปรีชา 62541206022-4 นางสาวพิมพข์วัญ  ตาวงค์ษา 

46 กองบังคับการสืบสวนตำรวจภธูร ภาค 5 
311 ถ.มหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 

นายชัชวิน   วรปรีชา 62541206114-9 นางสาววรรณภร  ใจคำ 

47 สถาบันดาราศาสตร์แห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) 
260 ม.4 ถ.คันคลองชลประทาน ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม ่
50180 

นายชัชวิน   วรปรีชา 62541206111–5 
62541206003–4 
62541206116-4 

นายธนกฤต  เอื้องเงิน 
นางสาวเกษมณี  ทองเขียว 
นายอัครโยธิน  สุวรรณสิทธิ์ 

48 บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด 
107/2-3 ม.4 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 

นายชัชวิน   วรปรีชา 62541206106-5 นายกษิดิศ   สุภา 

49 Stay with nimman 
8/8 - 8/9 ถ.ศิริมังคลาจารย์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

นายชัชวิน   วรปรีชา 62541206107-3 นายจิรานวุัฒน์  คชชีพ 

50 สำนักงานจ.เชียงใหม ่
ชั้น 3 ศาลากลางจ.เชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ 50300 

นายชัชวิน   วรปรีชา 62541206006-7 นางสาวชลธิชา  ลุงอ่อง 

51 การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค อ.สันทราย 
151 ม.4 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 

นายววิัฒน์โชติกร   เรืองจันทร์ 62541206124–8 
62541206143-8 

นางสาวณิชาวยี์  ใจวรรณะ 
นายอัษฎา   แก้วมา 
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วิชาเอกการจดัการธุรกิจ 
ลำดับ สถานประกอบการ อาจารย์นิเทศก์ นักศึกษา 
52 องค์การบริหารส่วนต.บ้านแพ้ว 

99/9 ม.9 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพว้ จ.สมุทรสาคร 74120 
นายววิัฒน์โชติกร   เรืองจันทร์ 62541206006-3 นางสาวณัฐกานต์  ศรีอมรธนวัฒน์ 

53 บริษัท ดีไอที โฮมโปรดักส ์จำกัด 
342 ม.2 ซ.นวลทอง 20 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่งแบน  
จ.สมุทรสาคร 74130 

นายววิัฒน์โชติกร   เรืองจันทร์ 62541206041-4 นางสาวหทยัชนก  เผือกสวัสดิ ์

54 สำนักงานแขวงเม็งราย เทศบาลนครเชียงใหม่ 
ถ.ประชาสัมพันธ ์ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 

นายววิัฒน์โชติกร   เรืองจันทร์ 6254126019-9 นายณัฐดนัย  โปร่งใจ 

55 บริษัท เนกซ์ดิจิทัล จำกัด 
191 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

นายววิัฒน์โชติกร   เรืองจันทร์ 62541206002-8 นายกรวิชญ์  สุวรรณ 

56 บริษัท โพนกิซ์ จำกัด สาขาเชียงใหม ่
99/9 ม.6 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 

นายววิัฒน์โชติกร   เรืองจันทร์ 62541206013-0 นายปาณัท  เลิศชูสกุล 

57 บริษัท กฎหมายธรรม 2554 จำกัด 
150/13 ม.2 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชยีงใหม่ 50000 

นายววิัฒน์โชติกร   เรืองจันทร์ 62541206012-5 นายทักษว์ศิน  มณีวรรณ 

58 Crosswalk - Digital Marketing Agency 
555/90 ม.2 ต.หนองจอ๊ม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 

นายววิัฒน์โชติกร   เรืองจันทร์ 62541206016-6 นายบรรชา  ตุ่มรังษี 

59 Merchant Villa 
132/1 ม.1 ถ.ช่างเค่ียน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 

ผู้ช่วยศาสตรจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข 62541206031-5 
62541206027-3 

นางสาววภิารัตน์  สุภามูล 
นางสาวรสริน  พิชยาการ 

60 บริษัท เชียงใหม่จัดการประชุม และแสดงสินค้า จำกัด 
161/65 เชียงใหม่บิสเนส ซอย 5 โครงการ บิสเนสกรีนพลัส 3 ถ.
เชียงใหม่ – ลำปาง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 

ผู้ช่วยศาสตรจารย์มานิตย ์ มัลลวงค์ 62541206351-7 นางสาวโชติกา   จิตนุ่ม 
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หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
ลำดับ สถานประกอบการ อาจารย์นิเทศก์ นักศึกษา 

1 ระริน จินดา เวลล์เนส สปา รีสอร์ท  
14 ถ.เจริญรัตน์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 

นางบุณิกา   คุณยศยิ่ง 62541302031-8 
62541302023-5 

นางสาวเพียงตะวัน  ติยะ   
นางสาวเอ็นดู  ซาวบุญตัน   

2 Udefined Academy  
405/43 ถ.มหิดล ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 

นางบุณิกา   คุณยศยิ่ง 62541302017-7 
62541302073-0 

นางสาวศศิประภา  กันธาเดช   
นางสาวปิยธิดา  ถาบุญเรือง   

3 แกรนด์แคนยอน วอเตอร์ปาร์ค  
202 ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.นำ้แพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 

นางบุณิกา   คุณยศยิ่ง 62541302015-1 
62541302020-1 

นายวิทวัส   ข้าวเหนยีว   
นายสิทธิชยั  หน้อยคำ   

4 บริษัท ตันบุญ จำกัด (สาขาเชียงใหม่ 4)  
โครงการ วันนิมมาน เชียงใหม่ 1/1-1/5 ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ  
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

นางบุณิกา   คุณยศยิ่ง 62541302069-8 นายอานันท์  จงศิริมงคล   

5 โรงเรียนนิวสแตมฟอร์ด สาขาฟิฟธ์อเวนวิมีโชค 
555/120 ม.2 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50210 

นางบุณิกา   คุณยศยิ่ง 62541302029-2 นางสาวณัฎฐมน  สุวัณณะสังข์ 
  

6 สถาบันวิจยัและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  
65 ม.1 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

นางบุณิกา   คุณยศยิ่ง 62541302072-2 
62541302006-0 

นายณัฏฐฎา  เคนบุปผา   
นายธรรมบุตร  คำซ่ือ   

7 บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด  
60 ถ.สนามบิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

นางบุณิกา   คุณยศยิ่ง 62541302058-1 
62541302040-9 
62541302087-0 

นางสาวลลิตาภา  มงคลเกิด   
นายการัณยภาส  ถาเกี๋ยง 
นายณัฐพงค์  จันทร์ดี   

8 Buri Siri Hotel  
1 ถ.ศิริมังคลาจารย์ ซ.9 ต.สุเทพ อ.เมอืง จ.เชียงใหม่ 50200 

นางฝนทิพ   ราชเวียง 62541302042-5 
62541302061-5 
62541302074-8 

นางสาวจารวุรรณ  สุภาวงค์   
นางสาวศิรินภา  หม่อมป๊ะ   
นางสาวณัฐวรา  วิสุทธิ ์   

9 De Charme Hotel  
28 ถ.สิงหราช ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

นางฝนทิพ   ราชเวียง 62541302089-6 
62541302093-8 

นางสาวธีรนันท์  วันใส   
นางสาวหฤทยั  ดวงคำ   

10 โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม ่  
89/8 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 

นางฝนทิพ   ราชเวียง 62541302033-4 
62541302047-4 

นางสาวภัคจิรา  เสวตกุล   
นายณัฐธัญ  ก๋องวงค์   

11 Ibis Styles Chiang Mai  
7/9 ม.1 ถ.คันคลองชลประทาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 

นางฝนทิพ   ราชเวียง 62541302080-5 
62541302077-1 

นางสาวสุภาพร  ก๋าเขียว   
นางสาวภิญญาพัชญ ์ คำลือ   

12 Furama Chiang Mai  
54 ถ.ห้วยแก้ว ต.ชา้งเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
 
 

นางฝนทิพ   ราชเวียง 62541302049-0 นายแดเนียล  เชมเบอร์ส   
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16 
 

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
ลำดับ สถานประกอบการ อาจารย์นิเทศก์ นักศึกษา 
13 โรงเรียนนานาชาตินครพายพั  

240 ม.6 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
นางฝนทิพ   ราชเวียง 62541302009-4 

62541302010-2 
62541302021-9 

นางสาวน้ำพลอย  มัศยาวงศ์   
นางสาวน้ำเพชร  มัศยาวงศ์   
นางสาวหทยัทิพย ์  ชุมภู   

14 บาบา บีช คลับ หัวหิน  
758 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 

นางสาวศลิษา   เศวตนันทน ์ 62541302035-9 นางสาวลลิตา  เรืองสุริยะพงศ์ 

15 Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok  
1695 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 
10900 

นางสาวศลิษา   เศวตนันทน ์ 62541302060-7 นางสาววรยิาภรณ์  จรัสพันธุ์กุล 
  

16 Club Med Phuket  
3 ถ.ปฏกั ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83110 

นางสาวศลิษา   เศวตนันทน ์ 62541302004-5 
62541302039-1 
62541302059-9 

นางสาวจิตรลดา  สุริยวงค์   
นางสาวกชพร  ไชยเทพ   
นางสาวลักษกิา  ดูลอย   

17 สถาบันวิจยัและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  
65 ม.1 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

นางสาวศลิษา   เศวตนันทน ์ 62541302072-2 
62541302006-0 

นายณัฏฐฎา  เคนบุปผา   
นายธรรมบุตร  คำซ่ือ   

18 บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด  
60 ถ.สนามบิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

นางสาวศลิษา   เศวตนันทน ์ 62541302058-1 
62541302040-9 
62541302087-0 

นางสาวลลิตาภา  มงคลเกิด   
นายการัณยภาส  ถาเกี๋ยง 
นายณัฐพงค์  จันทร์ดี   

19 บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด  
60 ถ.สนามบิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

นางสาวศลิษา   เศวตนันทน ์ 62541302030-0 นางสาวฌลินญา  ปรัชญ์หิรัญ   

20 บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)  
60 ถ.สนามบิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

นางสาวศลิษา   เศวตนันทน ์ 62541302088-8 นางสาวธนัญญา  ด้วงคำ   

21 บริษัท ดุสิตทัวร์เวิลด์ จาํกัด  
25/316 ซ.วัดกำแพง 10 ถ.พิบูลสงคราม 22 ต.บางเขน อ.เมือง  
จ.นนทบุรี 11000  

นางสาวศลิษา   เศวตนันทน ์ 62541302014-4 
62541302034-2 

นางสาววาสนา  สุจริตธรรม   
นางสาวมะลิวัลย์  ตังเปา   

22 โรงเรียนรังษีวิทยา  
262 ถ.โชตนา ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 

นางสาวศศิวิมล   ชิน 62541302085-4 นางสาวสุรางค์ลักษณ์  รพีกาญจน ์  

23 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)  
สาขาเชียงใหม่ แอร์พอร์ต 2 2/2-252/1 ถ.มหิดล ต.ป่าแดด อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ 50100 
 

นางสาวศศิวิมล   ชิน 62541302051-6 นางสาวธนัชพร  ประสานวิทย ์
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17 
 

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
ลำดับ สถานประกอบการ อาจารย์นิเทศก์ นักศึกษา 
24 ระริน จินดา เวลล์เนส สปา รีสอร์ท  

14 ถ.เจริญรัตน์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
นางสาวศศิวิมล   ชิน 62541302031-8 

62541302023-5 
นางสาวเพียงตะวัน  ติยะ   
นางสาวเอ็นดู  ซาวบุญตัน   

25 Udefined Academy  
405/43 ถ.มหิดล ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 

นางสาวศศิวิมล   ชิน 62541302017-7 
62541302073-0 

นางสาวศศิประภา  กันธาเดช   
นางสาวปิยธิดา  ถาบุญเรือง   

26 แกรนด์แคนยอน วอเตอร์ปาร์ค  
202 ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.นำ้แพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 

นางสาวศศิวิมล   ชิน 62541302015-1 
62541302020-1 

นายวิทวัส   ข้าวเหนยีว   
นายสิทธิชยั  หน้อยคำ   

27 โรงแรมอโมร่า ท่าแพ  
22 ถ.ชัยภูมิ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 

นางสาวศศิวิมล   ชิน 62541302003-7 นางสาวจามคำ  ปออุ้ย   

28 บริษัท ตันบุญ จำกัด (สาขาเชียงใหม่ 4)  
โครงการ วันนิมมาน เชียงใหม่ 1/1-1/5 ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ  
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

นางสาวศศิวิมล   ชิน 62541302069-8 นายอานันท์  จงศิริมงคล   

29 ตรวจคนเข้าเมืองจ.เชียงใหม่  
71 ถ.สนามบิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

นางสุภรพรรณ   คนเฉียบ 62541302048-2 นางสาวดารานาถ  พรมสิทธิ์   

30 สวนสัตว์เชียงใหม ่  
100 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

นางสุภรพรรณ   คนเฉียบ 62541302082-1 
62541302044-1 

นางสาวกิติรัตน์  ธาตุอินจันทร ์
นางสาวจิราภา  ใจคะจัด   

31 เชียงใหม่ ซู อควาเรียม  
100 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

นางสุภรพรรณ   คนเฉียบ 62541302027-6 
62541302071-4 

นางสาวชัชฎาพร  ปินตา   
นางสาวชนาทิพย์  ไชยาเผือก   

32 EFL Learning Centre  
208, 2 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 

นางสุภรพรรณ   คนเฉียบ 62541302032-6 นางสาวพรพิมล  คำพุธ   

33 ศาลากลางจ.เชียงใหม ่  
ศูนย์ราชการ อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ 50300  

นางสุภรพรรณ   คนเฉียบ 62541302018-5 
62541302070-6 

นางสาวศศิประภา  พงพิยาน   
นางสาวขวญัฤดี  ยศทิศ   

34 พิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมหอกลางเวียง  
ศาลากลางหลังเก่า ถ.พระปกเกลา้ ต.ศรภีูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

นางสุภรพรรณ   คนเฉียบ 62541302075-5 นางสาวธมลวรรณ  บุญประดิษฐ์ 
  

35 Elephant Retirement Park  
5 ถ.คชสาร ซ.5 ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 

นางสุภรพรรณ   คนเฉียบ 62541302024-3 นางสาวกันตรัตน์  อัญมณีโรจน์ 
  

36 บาบา บีช คลับ หัวหิน  
758 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 

นายเดชาธร   พจนพงษ ์ 62541302035-9 นางสาวลลิตา  เรืองสุริยะพงศ์ 
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หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
ลำดับ สถานประกอบการ อาจารย์นิเทศก์ นักศึกษา 
37 Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok  

1695 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 
10900 

นายเดชาธร   พจนพงษ ์ 62541302060-7 นางสาววรยิาภรณ์  จรัสพันธุ์กุล 
  

38 บริษัท ดุสิตทัวร์เวิลด์ จาํกัด  
25/316 ซ.วัดกำแพง 10 ถ.พิบูลสงคราม 22 ต.บางเขน อ.เมือง  
จ.นนทบุรี 11000  

นายเดชาธร   พจนพงษ ์ 62541302014-4 
62541302034-2 

นางสาววาสนา  สุจริตธรรม   
นางสาวมะลิวัลย์  ตังเปา   

39 Club Med Phuket  
3 ถ.ปฏกั ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83110 

นายเดชาธร   พจนพงษ ์ 62541302004-5 
62541302039-1 
62541302059-9 

นางสาวจิตรลดา  สุริยวงค์   
นางสาวกชพร  ไชยเทพ   
นางสาวลักษกิา  ดูลอย   

40 สเตย์ วิท นิมมาน เชียงใหม ่  
8-8/9 ถ.ศิริมังคลาจารย ์ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

นายเดชาธร   พจนพงษ ์ 62541302064-9 นายหัสวรรษ  จีระณา   

41 โรงเรียนนิวสแตมฟอร์ด สาขาฟิฟธ์อเวนวิมีโชค 
555/120 ม.2 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50210 

นายเดชาธร   พจนพงษ ์ 62541302029-2 นางสาวณัฎฐมน  สุวัณณะสังข์ 
  

42 NES EDUCATIONAL GROUP  
(NES Language School & Study Abroad) 17 ถ.นิมมานเหมินท์  
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

นายเดชาธร   พจนพงษ ์ 62541302013-6 
62541302083-9 

นางสาววันวสา  ศรีสุแล   
นางสาวพรรณภษา  ใจมา   

43 Hotel M Chiang Mai  
2-6 ถ.ราชดำเนิน ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

นายเดชาธร  พจนพงษ ์ 62541302055-7 นางสาวภัททิราภรณ์  พลอยแย้ม   

44 บาบา บีช คลับ หัวหิน  
758 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์  เศวตนันทน์ 62541302035-9 นางสาวลลิตา  เรืองสุริยะพงศ์ 

45 Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok  
1695 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 
10900 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์  เศวตนันทน์ 62541302060-7 นางสาววรยิาภรณ์  จรัสพันธุ์กุล 
  

46 บริษัท ดุสิตทัวร์เวิลด์ จาํกัด  
25/316 ซ.วัดกำแพง 10 ถ.พิบูลสงคราม 22 ต.บางเขน อ.เมือง  
จ.นนทบุรี 11000  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์  เศวตนันทน์ 62541302014-4 
62541302034-2 

นางสาววาสนา  สุจริตธรรม   
นางสาวมะลิวัลย์  ตังเปา   

47 Club Med Phuket  
3 ถ.ปฏกั ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83110 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์  เศวตนันทน์ 62541302004-5 
62541302039-1 
62541302059-9 

นางสาวจิตรลดา  สุริยวงค์   
นางสาวกชพร  ไชยเทพ   
นางสาวลักษกิา  ดูลอย   
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หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
ลำดับ สถานประกอบการ อาจารย์นิเทศก์ นักศึกษา 
48 โรงเรียนพร้าววิทยาคม  

196 ม.1 ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์  เศวตนันทน์ 62541302001-1 

 
นางสาวกัญญาณัฐ  ศรีมณี   

49 สมาคมวาย.เอ็ม.ซี.เอ.เชียงใหม่  
11 ซ.เม็งรายรัศมี ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์  เศวตนันทน์ 62541302008-6 
62541302043-3 
62541302065-6 

นางสาวธัญญาลักษณ์  ตันมูล   
นางสาวจิตตราภรณ์  ถนอมศิลป์   
นางสาวอริสรา  ตุ้ยยวง   

50 บริษัท เซนต้า แคร์ จำกัด  
8/39 ม.1 ซ.8 ถ.ช่างเค่ียน ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์  เศวตนันทน์ 62541302028-4 
62541302084-7 

นางสาวญาณิศา  พิมพ์ศรี   
นางสาววราภรณ์  ตังเปา   

51 Chantra Khiri Chalet Chiang Mai  
49 ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์  เศวตนันทน์ 62541302016-9 นางสาววิลาสินี  บัวกล่อม   
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หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธรุกิจ 
ลำดับ สถานประกอบการ อาจารย์นิเทศก์ นักศึกษา 

1 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

นายธีรภพ  แสงศรี 60541207060-5 
60541207096-9 

นายอิทธิกร  สูตรสุคนธ์ 
นายอนาวิน  ศศิทัศน์ 
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หลักสูตรการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ 
ลำดับ สถานประกอบการ อาจารย์นิเทศก์ นักศึกษา 

1 บริษัท ซีพีแรม จำกัด 
117 ม.11 ต.ป่าสกั อ.เมือง จ.ลำพูน 50100 

นางสาวณฐา   อภิธาวินวส ุ 62541205025-8 นายภธูเนศ   ขัดสงคราม 

2 Richco Harley – Davidson 
357/2 ม.1 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 

นางสาวณฐา   อภิธาวินวส ุ 62541205029-0 
62541205051-4 

นายกฤตานัฐ   กล้ำเปี้ย 
นายสิทธา   วัฒนสมบัติ 

3 Chiang Mai Rock Climbing Adventures 
9/10 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 

นางสาวณฐา   อภิธาวินวส ุ 62541205011-8 
62541205014-2 

นายธนกร   บาลศร ี
นายยุทธศักดิ์   ไร่เหนือ 

4 Amari Hotel Watergate BKK 
 847 ถ. เพชรบุร ีแขวง ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
10400 

นางสาวพิริยมาศ   ศิริชัย 62541205049-8 
61541205034-1 

นายศุภพฤฒิ์  ด้วงหล้า 
นายปรัชญ์วีร ์ กาโน 

5 Indorama Ventures 
75/102 โอเช่ียนทาว์เวอร์ 2 ชั้น 37 สุขุมวิทซอย 19 กรุงเทพฯ 
10110 

นางสาวพิริยมาศ   ศิริชัย 62541205052-2 นางสาวสุชยากร  สุริยะกำแหง 

6 TWENTY MAR 
216 ซ.1 ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

นางสาวพิริยมาศ   ศิริชัย 62541205034-0 นายชินวัตร  พันธ์เครือบุตร 

7 บริษัท อินฟินิตี้ เวลท์ ฟวิเจอร์ จำกัด 
87/1 อาคารแคปปิตอลทาวเวอร์ ออลซีซ่ันส์เพลส ชั้น 10 ถ.วิทย ุแขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

นางสาวพิริยมาศ   ศิริชัย 62541205018-3 นายวิชญภ์าส  วงศ์กาว ี

8 Narada Chiangmai Group Co Ltd   (The Atelier) 
199/148 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 

นางสุภาวด ี  วรุณกูล 62541205006-8 
62541205028-2 

 

นางสาวกฤติญา  ธรรมสิทธิ์ 
นางสาวอภิสรา  แก้วจันด ี
 

9 บริษัท นานาฟรุ๊ต จำกัด 
3/1 ม.5 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 

นางสุภาวด ี  วรุณกูล 62541205003-5 
62541205009-2 

นางสาวทัตพิชา   จันทร์เณร 
นายขวัญนรินทร์  ถาดทอง 

10 บริษัท แฮรเมด อาร์ตส์ จำกัด 
9/10 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 

นางสุภาวด ี  วรุณกูล 62541205030-8 
62541205013-4 

นางสาวกุลธิดา  เขียวเจถะ 
นางสาวมณีรัตน์  กันนิกา 

11 บริษัท Xenoptics.Ltd 
195 ต.น้ำแพร ่อ.หางดง จ.เชียงใหม่  50230 

นายภาคภูมิ   ภัควิภาส 62541205001-9 
62541205008-4 

นายชนินธร   กันทาทอง  
นายกิตตินันท์   หน่อตื้อ 

12 บริษัท ซี.ดี. ซัพพลาย จำกัด 
333 ม.4 ถ.สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่  
50000 

นายภาคภูมิ   ภัควิภาส 62541205050-6 นายสหรัฐ   ตันประเสริฐ 



ตารางแนบท้ายคำสั่ง 
ที่ 147/2565 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

เรื่อง  แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษาและฝึกงาน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

22 
 

หลักสูตรการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ 
ลำดับ สถานประกอบการ อาจารย์นิเทศก์ นักศึกษา 
13 Sunsweet Public Company Limited 

9 ต.ทุ่งสะโตก อ.สันปา่ตอง จ.เชียงใหม ่ 50120 
นายภาคภูมิ   ภัควิภาส 62541205015-9 นางสาวรวิพร   รักษ์ตะนาวศร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางแนบท้ายคำสั่ง 
ที่ 147/2565 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

เรื่อง  แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษาและฝึกงาน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

23 
 

วิชาเอกการตลาดและการตลาดดิจิทัล 
ลำดับ สถานประกอบการ อาจารย์นิเทศก์ นักศึกษา 

1 บริษัท หยกอินเตอร์เทรด (เชียงใหม่) จำกัด 
438, 2 ถ. ซุปเปอร์ไฮเวย ์เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 50000 

นางสาวเก็จวลี   ศรีจันทร ์ 62541206178-4 นายพีรวุฒ ิ ปรีชาหาญ 

2 บริษัท แครอท กลมกลม จำกัด 
99,99/1-99/2 พื้นที่เลขที่ TEMP426/2 ชั้นที่ 4  ม.4 ถ.ซุปเปอร์
ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 

นางสาวเก็จวลี   ศรีจันทร ์ 62541206149-5 นายกันตภณ  มหฤทัยนนท ์

3 บริษัท ตันบุญ จำกัด (One Nimman) 
165 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

นางสาวเก็จวลี   ศรีจันทร ์ 62541206054-7 นายพิพัฒน ์ ขันทอง 

4 บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ - ซีพี จำกัด 
11/10-2 ม.5 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 

นางสาวเก็จวลี   ศรีจันทร ์ 62541206048-9 นางสาวธิติพร  หน่อแกว้ 

5 บริษัท มายา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 
55 ม.5 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
 

นางสาวเก็จวลี   ศรีจันทร ์ 62541206323-6 
62541206321-0 
62541206306-1 

นางสาวณัฐกานต์  ขัดทองล้วน 
นางสาวจิตราภรณ์  เครือวงค์ 
นางสาวพรนภา  นันตาระ 

6 สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน 
122 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 

นางสาวชรัญญา   สุวรรณเสรีรักษ์ 62541206152-9 
62541206155-2 

นางสาวกุลธิดา  สีเทศ 
นางสาวฉันชนก  โพธิ์สุวรรณ ์

7 มูลนิธิโครงการหลวง 
65 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

นางสาวชรัญญา   สุวรรณเสรีรักษ์ 62541206044-8 
62541206147-9 

นางสาวกัลยา  ธานะ 
นางสาวกรรณิการ์  เขียวคำ 

8 เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
33 ม.12 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 

นางสาวชรัญญา   สุวรรณเสรีรักษ์ 62541206160-2 
62541206171-9 
62541206187-5 

นายณภัทรพล  ศุภอุดมฤกษ ์
นายบารม ี  ตาคำ 
นายศรีรัตน์  จันทร์หล้า 

9 บริษัท แพลนเน็ต เวลตี้ โซลูชัน จำกัด 
500/66 ม.6 ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
50100 

นางสาวชรัญญา   สุวรรณเสรีรักษ์ 62541206055-4 
62541206059-6 
62541206045-5 

นางสาวพีรญา  คารมศิลป์ 
นางสาวสุกัญญา  กุณาใจ 
นางสาวจุฑามาส  ใจคำ 

10 บริษัท สิริวิลล์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 
5 ถ.ป่าแดด ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 

นางสาวชรัญญา   สุวรรณเสรีรักษ์ 62541206330-1 นายรักชพงค์  กาวิคำ 

11 บริษัท จัสท์คาร์ จำกัด 
อาคาร ส.ทาวเวอร์ - ส.ขอนแก่นฟู๊ด ชั้น 1012/555 ม.15 ถ.บางนา-
ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
 

นางสาวชรัญญา   สุวรรณเสรีรักษ์ 62541206198-2 
62541206207-1 

นางสาวจิตตาภรณ์  แก้วใจ 
นางสาววรรณทณี  อินช้อย 



ตารางแนบท้ายคำสั่ง 
ที่ 147/2565 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

เรื่อง  แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษาและฝึกงาน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

24 
 

วิชาเอกการตลาดและการตลาดดิจิทัล 
ลำดับ สถานประกอบการ อาจารย์นิเทศก์ นักศึกษา 
12 บริษัท ดุ๊คส์ เอสเตท เซอร์วิส จำกัด 

31 ซ.5 ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
นางสาวศิริรักษ์   ยาวิราช 62541206170-1 

62541206195-8 
นางสาวบัณฑิตา  แสนใจ 
นายอนกุูล   จันทร์หาญ 

13 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด 
23 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

นางสาวศิริรักษ์   ยาวิราช 62541206211-3 นางสาวอัญทกิา  เพ็ชรเจริญ 

14 โรงพยาบาลเชยีงใหม่ราม 
8 ถ.บุญเรืองฤทธิ์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

นางสาวศิริรักษ์   ยาวิราช 62541206302-0 
62541206307-9 

นางสาวจตุรดา  คำน้อย 
นางสาวอนัญญา  พรหมปลูก 

15 บริษัท สตาร์ทเวิร์ค ครีเอชั่น จำกัด 
161/70 ม.4 ต.หนองปา่ครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 

นางสาวศิริรักษ์   ยาวิราช 62541206159-4 นางสาวญาณิศา  ทัพพรหมทอง 

16 บริษัท โฮมดีไลท์ จำกัด 
13 ม.4 ต.เมืองเล็น อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 

นางสาวศิริรักษ์   ยาวิราช 62541206210-5 นางสาวอรวรรยา  อินทรชัย 

17 บริษัท เชียงใหม่เส้นขอบฟ้า จำกัด 
200 ม.7 ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
50220 

นางสาวศิริรักษ์   ยาวิราช 62541206189-1 
62541206167-7 
62541206186-7 

นายสิทธิชยั  ใจเหิม 
นายธีรภัทร  สุขเษม 
นายศรัณย์   สุล ี

18 บริษัท รีเทล เวิลด์ 6 จำกัด 
89/2 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 

นางสุชาดา   ทรัพยสาร 62541206179-2 นายภัทรกร   เทพสุริน 

19 บริษัท ซีอาร์ เชียงใหม่ (ประเทศไทย) จำกัด 
2 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 

นางสุชาดา   ทรัพยสาร 62541206177-6 นางสาวพิชญาภรณ์  บัวขาว 

20 บริษัท ดนตรีสีสัน จำกัด 
88/8 ม.5 ถ.บุญรักษา ต.ทา่ศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 

นางสุชาดา   ทรัพยสาร 62541206318-6 
62541206056-2 

นางสาวธนาพร  คำปัญญา 
นางสาวภัคคินี  อูปคำแดง 

21 บริษัท เดอะวัน ที่นอนโซฟา จำกัด 
229/1 ถ.มหิดล ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 

นางสุชาดา   ทรัพยสาร 62541206303-8 นางสาวนาฎนภา  บุญฟ ู

22 บริษัท ไทยประกันชวีิต จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ 
458 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองป่าครัง่ แขวง 2 กาวิละ อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 50000 

นางสุชาดา   ทรัพยสาร 62541206304-6 
62541206301-2 

นายนิธภิัทร  เสาร์แก้ว 
นายคณัสนันท์  ถนอมสัตย ์

23 บริษัท เชียงใหม่ เรียล เอสเตท จำกัด 
136/1 ถ.กำแพงดิน ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 

นางสุชาดา   ทรัพยสาร 62541206183-4 
62541206146-1 
61541206148-8 

นายวรวุฒิ   คำแสน 
นายกรณ์ภฎัพงศ์   ตระกูลทองนุ่น 
นางสาวสิริวรรณ   กระสาบ 
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วิชาเอกการตลาดและการตลาดดิจิทัล 
ลำดับ สถานประกอบการ อาจารย์นิเทศก์ นักศึกษา 
24 สวนสัตว์เชียงใหม ่

100 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
นางแสงดาว   แก้วสว่าง 62541206200-6 

62541206197-4 
62541206305-3 

นายชุวาทร  ปัญญาดิษวงศ์ 
นายจกัริน   หน่อแกว้ 
นายพรเทพ  สาครอดิศัย 

25 ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

นางแสงดาว   แก้วสว่าง 62541206150-3 
62541206193-3 

นางสาวกาญชญา  ไคร้มูล 
นางสาวสุมิตรา   กวงคำ 

26 บริษัท ฟรีดอม อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด 
5 ถ.ป่าแดด ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
 

นางแสงดาว   แก้วสว่าง 62541206168-5 
62541206169-3 
62541206181-8 

นายธีรวุฒิ   ลออสุวรรณ 
นางสาวเนตรอัปสร  ประเสริฐพงศ์กุล 
นายภูมินทร ์ อุรารันต์ 

27 บริษัท ฟู้ดสตรัท จำกัด 
155/1 ถ.ราชวงค์ ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 

นางแสงดาว   แก้วสว่าง 63541206578-4 นายณัฐดนัย   แสงฉาย 

28 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมดิคอลอีควปิเมนท์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส 
40/15 ม.10 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
 

นางแสงดาว   แก้วสว่าง 62541206060-4 
62541206157-8 
62541206194-1 

นางสาวอนงค์นาถ  แก้วยศ 
นางสาวชนิกานต์  ธรรมเสนา 
นางสาวแสงยอด  แม่หลี 

29 บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด 
292/1 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 

นางแสงดาว   แก้วสว่าง 62541206052-1 นางสาวน้ำฝน  สุวรรณนำปน 

30 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 
00044 เชียงใหม่ 2 191 ม.7 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 

นายศุภวัชร    พงษ์วัชรวัชฬ์ 62541206176-8 
62541206182-6 
62541206153-7 

นางสาวพิชชาภรณ์  สินานัท 
นายวรรัตน์  สุระภีย ์
นางสาวเกวลิน  ศูนเจิม 

31 บริษัท ข่านต้า จำกัด 
2/10 ซ.3 ถ.วังสิงห์คำ ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 

นายศุภวัชร    พงษ์วัชรวัชฬ์ 62541206046-3 
62541206174-3 
62541206325-1 

นางสาวชนม์นิภา  อุประ 
นางสาวพรนภา  สายธยิะ 
นายเทพรักษ ์ รุ่งเรืองวิรัชกิจ 

32 Plenara Company Limited 
345 ม.3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 

นายศุภวัชร    พงษ์วัชรวัชฬ์ 62541206049-7 
62541206175-0 

นางสาวธีระพร  ธรรมลังกา 
นางสาวพิชชาพัชร  กำเนิด 

33 บริษัท วาวา เฟรช จำกัด 
55 ม.5 ถ.หว้ยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม ่50300 

นายศุภวัชร    พงษ์วัชรวัชฬ์ 62541206191-7 นางสาวสุพิชญา  ปวนใจชม 

34 บริษัท รัชดา ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด 
232 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
10310 

นายศุภวัชร    พงษ์วัชรวัชฬ์ 62541206332-7 นางสาวรัตณาวรรณ  การแรง 
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วิชาเอกการตลาดและการตลาดดิจิทัล 
ลำดับ สถานประกอบการ อาจารย์นิเทศก์ นักศึกษา 
35 บริษัท ทางม้าลาย เอเจนซี่ จำกัด 

38/1 ม.3 ต.สันโปร่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
นายศุภวัชร   พงษ์วัชรวัชฬ์ 62541206320-2 นายอานนท์  คำด้วง 

36 บริษัท เอ็มเอเอฟ เอก็เซลเลนท์ จำกัด 
8/20 ชั้น 2 ถ.2เชียงราย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

นายอนวัช   จิตต์ปรารพ 62541206334-3 นางสาวสุทธกิานต์  อุ่นเรือน 

37 บริษัท สลีฟไหม จำกัด 
87/9 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 

นายอนวัช   จิตต์ปรารพ 62541206190-9 
62541206162-8 

นางสาวสุพิชชา  ขุนนคร 
นางสาวณัฐพร  พัฒนรังสรรค์ 

38 Relike Software 
259/11 ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 

นายอนวัช   จิตต์ปรารพ 62541206185-9 
62541206047-1 

นางสาวแวนิกา  กาวิละ 
นางสาวธัญวรัตม์  อินต๊ะรัตน์ 

39 Gracery clinic 
161/3 ม.4 ต.หนองปา่ครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 

นายอนวัช   จิตต์ปรารพ 62541206154-5 
62541206057-0 
62541206184-2 

นายเจริญชัย  แซ่วี 
นายภาณุวัฒน์  ปัญญาเสาร ์
นางสาววริสรา สุ ริยาสัก 

40 บริษัท บาเซโลนา ออโต ้จำกัด สาขาเชียงใหม่ 
402 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 

นายอนวัช   จิตต์ปรารพ 62541206333-5 
62541206156-0 

นางสาวศศิประภา  กุยปวง 
นายชนวีร ์  เทพนรินทร์ 

41 บริษัท ไอเมซเมกเกอร์ จำกัด 
59/56 ม.4 ถ.หมูบ่้านสวนกลางเวียง ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
50000 

นายอนวัช   จิตต์ปรารพ 62541206050-5 นางสาวธีริศรา  เผือกพันธุ ์

42 GALAXY CNX 
20 ถ.นิมมานเหมินท์ ซ.11 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เปรมศักดิ์  อาษากิจ 62541206058-8 นายวรภพ   เมืองมานิตย์ 

43 บริษัท เนกซ์ดิจิทัล จำกัด 
191 อาคารศิริพานิช ชั้น 3 ถ.หว้ยแกว้ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เปรมศักดิ์  อาษากิจ 62541206173-5 นางสาวปุณิกา  ปะนอกดง 

44 โตโยต้าริช 
28 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
50300 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เปรมศักดิ์  อาษากิจ 62541206206-3 
64541206305-1 

นางสาวรฎาภรณ์  นามเข็มเพชร 
นางสาวมาริษา   จุ่งมิตร 

45 บริษัท เชียงแสงฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด 
143 ม.4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เปรมศักดิ์  อาษากิจ 62541206192-5 
62541206335-0 
62541206201-4 

นางสาวสุมาริน  แซ่แต้ 
นางสาวสุธิดา  พานิช 
นางสาวดลอัปสร  ทิศใจ 

46 บริษัท ตั้งหง่วงเซ้ง ไทยโฮมมาร์ท จำกัด 
209 ม.1 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เปรมศักดิ์  อาษากิจ 62541206148-7 นางสาวกัญจน์ชญา  รักทว ี
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วิชาเอกธุรกิจการค้าและการบริการ 
ลำดับ สถานประกอบการ อาจารย์นิเทศก์ นักศึกษา 

1 บริษัท เชียงใหม่รุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จำกัด 
79/9 ม.1 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 

นางพีรยา    สมศักดิ์ 62541206267-5 
62541206283-2 
62541206344-2 

นายธีรภัทร  ใจมา 
นางสาวศุทธวด ี วงศ์ปิง 
นางสาวดาราภรณ์   คำพระบุรี 

2 บริษัท ซีอาร์ เชียงใหม่ (ประเทศไทย) จำกัด 
เซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต 2 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
50100 

นางพีรยา    สมศักดิ์ 62541206082-8 
62541206276-6 
62541206279-0 
62541206280-8 
62541206287-3 
62541206343-4 

นางสาวสุภาวดี  อินเตชะ 
นางสาวภัคจิรา   อินสา 
นางสาวศศิประภา  คำมา 
นายศิรชัช   วัชรมโนกุล 
นางสาวอรวรา  ปาพิวงค์ 
นายชาตภิูมิ   คำฟู 

3 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด สาขาชยัพฤกษ์ 
46/21 ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

นางพีรยา    สมศักดิ์ 62541206077-8 
62541206386-3 
62541206392-1 

นางสาวณัฐนพิน  วุยสือ 
นางสาวผกามาศ   จันทะวงค์ 
นางสาวอนิชญาณ์   ก๋าคำ 

4 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด สาขาศาลายา 
1, ถ.บรมราชชนนี ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 

นางพีรยา    สมศักดิ์ 62541206384-8 
62541206388-9 

นายธนสัน   คล้ายทอง 
นายวศิน    การสมดี 

5 บริษัท ตันตราภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต (1994) จำกัด 
199/8 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 

นางพีรยา    สมศักดิ์ 62541206268-3 นางสาวนลินี  ตาละกา 

6 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ 2 (หางดง) 
191 ม.7 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 

นางพีรยา    สมศักดิ์ 62541206081-0 
62541206083-6 

นางสาวสิริรัตน์  โสภา 
นางสาวเอมวล ี โนสุยะ 

7 ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต (สาขานวรัฐ) 
129 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 

นางพีรยา    สมศักดิ์ 62541206265-9 นางสาวธัญวรัตน์  หลวงคำดุก 

8 ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต (สาขานิ่มซิตี้) 
199/8 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 

นางพีรยา    สมศักดิ์ 62541206271-7 นายปภังกร  เช้ือเมืองพาน 

9 KFC (เค พาร์ค) 
111/55 ถ.มหิดล ต.ปา่แดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 

นางริญญาภัทร์  เขจรนันทน ์ 62541206345-9 นายชนพัฒน์  ภักดิ์สันติพงศ์ 

10 Malada Grand Coulee 
ถ.เชียงใหม่-สันกำแพงสายใหม่ ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 
50130 
 
 

นางริญญาภัทร์  เขจรนันทน ์ 62541206278-2 นางสาววรัญญา  ปาลี 
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วิชาเอกธุรกิจการค้าและการบริการ 
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11 บริษัท แครอท กลม กลม จำกัด 

99, 99/1, 99/2 พื้นที่เลขที่ TEMP426/2 ชั้น 4 ม.4 ต.ฟ้าฮ่าม  
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 

นางริญญาภัทร์  เขจรนันทน ์ 62541206273-3 นางสาวพวงผกา  สานา 

12 บริษัท ซัมซุงประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
29 ถ.หัสดิเสวี ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

นางริญญาภัทร์  เขจรนันทน ์ 62541206275-8 นายพันกร   จินะ 

13 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด สาขาบา้นแอนด์บียอนด ์ราชพฤกษ์ 
111 ถ.ราชพฤกษ์ ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 

นางริญญาภัทร์  เขจรนันทน ์ 62541206295-6 
62541206296-4 
62541206297-2 
62541206382-2 
62541206385-5 
62541206387-1 
62541206390-5 

นางสาวกัญจน์บดี  จันภักษานนท ์
นางสาวฐติารีย์  ตาสี 
นางสาววภิาดา  ปัญต๊ะ 
นางสาวขวญัชนก   เปี้ยต๊ะ 
นางสาวธนิษฐ์ฐา   ชัยพงศ์ภัทร 
นางสาวพิไลลักษณ์   ตุ่นโนจา 
นางสาวศิรินทร  คำปิง 

14 บริษัท นพดลพานิช จำกัด 
392 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
50000 

นางริญญาภัทร์  เขจรนันทน ์ 62541206266-7 
62541206341-8 

นางสาวธันวพร  กลิ่นจันทน ์
นางสาวกมลวรรณ   อินต๊ะบุญมา 

15 บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด สาขาเชียงใหม่ 
246 ม.2 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม-่ลำปาง ต.ไชยสถาน อ.สารภ ี 
จ.เชียงใหม่ 50140 

นางริญญาภัทร์  เขจรนันทน ์ 62541206261-8 
62541206264-2 
62541206270-9 
62541206277-4 

นางสาวณฐพรรณ   ขาวเถิน 
นางสาวธรรศญา  สุใจจา 
นางสาวปณิตา  สุขวันด ี
นางสาวรพิดา  แสงกะนึก 

16 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  สาขาเชียงใหม่ 
152 ซ.10 ม.6 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 

นางริญญาภัทร์  เขจรนันทน ์ 62541206076-0 
62541206272-5 
62541206346-7 

นางสาวณัฐชา  ทะสุใจ 
นางสาวพรรวษา  กาวแีหง 
นายพลภัทร   สุวรรณภาพ 

17 ร้าน Chester's เซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่ 
252-252/1 ชั้น 4 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 

นางริญญาภัทร์  เขจรนันทน ์ 62541206079-4 
62541206258-4 

นางสาวศศิประภา  ไชยสมภาร 
นางสาวกรกนก  จักขุเรือง 

18 MAYA Lifestyle Shopping Center 
55 ม.5 ถ.หว้ยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม ่50300 

นางสาวเก็จวลี  ศรีจันทร ์ 62541206078-6 
62541206274-1 
62541206281-6 

นายภานุพงษ์  ศรีวิชัย 
นางสาวพัชรธิดา  สมศรี 
นายศิษฐการ  จี้อาทิตย ์
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วิชาเอกธุรกิจการค้าและการบริการ 
ลำดับ สถานประกอบการ อาจารย์นิเทศก์ นักศึกษา 
19 เซเว่นอีเลฟเว่น CP TOWER 3 (รหัสสาขา: 07600) 

34 อาคาร  CP TOWER 3 ชั้น 8 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราช
เทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

นางสาวเก็จวลี  ศรีจันทร ์ 62541206262-6 นางสาวทรัพยอ์ักษร  เจ้ากลด ี

20 เซเว่นอีเลฟเว่น CP TOWER 3 (รหัสสาขา: 08372) 
34 อาคาร  CP TOWER 3 ชั้น 8 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราช
เทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

นางสาวเก็จวลี  ศรีจันทร ์ 62541206080-2 นางสาวศิริลภัสสร  เปาวะ 

21 บริษัท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริการ NT เชียงใหม ่
492 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
50000 

นางสาวเก็จวลี  ศรีจันทร ์ 62541206285-7 นางสาวจิณท์พัชฌาณ์  อินต๊ะธรรม 

22 โรงพยาบาลเวชชารักษ ์ลำปาง 
386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 

นางสาวเก็จวลี  ศรีจันทร ์ 62541206260-0 นายชนินทรักษ ์ แซ่ฉั่ว 

23 บริษัท เชียงใหม่ เรียล เอสเตท จำกัด 
136/1 ถ.กำแพงดิน ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 

นางสุชาดา   ทรัพยสาร 61541206148-8 นางสาวสิริวรรณ  กระสาบ 

24 บริษัท ซีพี ออลล ์จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม พื้นที่
กรุงเทพมหานคร 
34 อาคาร  CP TOWER 3 ชั้น 8 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราช
เทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

นางสุชาดา   ทรัพยสาร 62541206089-3 
62541206090-1 
62541206091-9 
62541206092-7 
62541206093-5 
62541206094-3 
62541206095-0 
62541206097-6 
62541206098-4 
62541206099-2 
62541206100-8 
62541206101-6 
62541206103-2 
62541206104-0 
62541206289-9 
62541206292-3 

นางสาวเกวล ี อินเปี้ย 
นายขวัญชัย  โพธ ิ
นายธนภูมิ   จิตรประสงค์ 
นายธนวัฒน์  ปันธิยะ 
นางสาวธัญศิริ  ไชยถา 
นายนพดล   ปาป้อม 
นางสาวพรธิตา  คนใหญ่บ้าน 
นางสาวรัชนีกร  ลายเสือ 
นายวรวุฒิ   อูปคำแดง 
นางสาวสุภารัตน์  เถาจันทร์ต๊ะ 
นางสาวสุรดา  ไชยเทพ 
นางสาวสุริยัญ  โคะเจ 
นางสาวอริศรา  เปี้ยกันทา 
นายอานนท์  เจริญรัตน ์
นายชิษณุพงศ์  ทองสะอาด 
นางสาวปริญธิดา  สุขศิริ 
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วิชาเอกธุรกิจการค้าและการบริการ 
ลำดับ สถานประกอบการ อาจารย์นิเทศก์ นักศึกษา 

62541206293-1 
62541206294-9 
62541206314-5 
62541206363-2 
62541206364-0 
62541206365-7 
62541206366-5 
62541206367-3 
62541206368-1 
62541206370-7 
62541206371-5 
62541206372-3 
62541206373-1 
62541206376-4 
62541206379-8 
62541206380-6 
62541206381-4 

นางสาวพัชรพร  คุณยศยิ่ง 
นางสาวหทยัชนก  ฟองศร ี
นายวรปรัชญ ์  เยี่ยมไพศาล 
นางสาวดารินทร์  ธุวะคำ 
นายธีรเจต   แสนจ่าง 
นางสาวนราทร  วิภูสัตรัตนา 
นางสาวนฤมล  ดำรงเกียรติไพร 
นางสาวนันทิกานต์  จอมงาม 
นางสาวนำพร  ศรีพันธุ์วงศ์ 
นางสาวปรีชญาภรณ์  วิสุมา 
นางสาวทัตติณา   เสาเมืองมูล 
นายพูนทวี   รัตนประภาพร 
นางสาวภัทราภรณ์  ทองปั้น 
นางสาวศิริวิภา  ศรีสองเมือง 
นางสาวสุประวีณ ์ ดวงแก้ว 
นางสาวอริสรา  สุกันทา 
นางสาวอาภาภัทร  เขนย 
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วิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ 

ลำดับ สถานประกอบการ อาจารย์นิเทศก์ นักศึกษา 
1 North Hill City Resort 

188 ม.9 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 
นางสาวเกิดศิริ ชมภูกาวิน 61541206188-4 นายรัฐปฐวีย ์ ชัยรัต 

2 Roat8ry – Specialty Coffee (Flagship Store) 
24/9 ถ.นิมมานเหมินทร์ ซ.17 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

นางสาวณิชกุล คำรินทร์ 60541206240-4 นางสาวรัชมล   พรหมมา 

3 บริษัท ทีซัส เอ็กเซลเล้นท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
130/10 ม.1 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 

นางสาวบุผา  ระวิโรจน ์ 61541206290-8 
62541206239-4 
62541206237-5 

นายสรนันท์   กันธิโน 
นางสาวลลิตา   ลุงหล้า 
นางสาวนันท์นภัส   ต๊ะคำ 

4 บริษัท มารีน สเคป (ประเทศไทย) จำกดั 
10 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

นางสาวบุผา  ระวิโรจน ์ 62541206066-1 
62541206232-9 

นางสาวชุติกาญจน์  กู้เกียรตินันท ์
นางสาวพนัชกร   พัวสุวรรณ ์

5 Brique Hotel Chiangmai 
138 ม.5 ต.หนองป่าครั่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50000 

นางสาวปณิธ ิ อมาตยกุล 6054120638-4-0 นางสาวภัทรพร   แก้วอู ๋

6 BAANNEEMEEHUG Agency and development Co.,Ltd 
237/2 ม.4 ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 

นางสาวปาริฉัตร  เดือนเพ็ญ 60541206384-0 นางสาวชิดชนก   มหาไม้ 

7 การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 
208 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 

นางสาวปาริฉัตร  เดือนเพ็ญ 60541206383-2 นายคณัสนันท์   น้อยพรม 

8 Away Chiangmai Thapae Resort 
9 ซอย 1 ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 

นางอัจฉริน  จิตต์ปรารพ 62541206245-1 นางสาวศุภวรรณ์   แซ่จ๋าว 

9 Acadex ChiangMai 
8/11 ม.10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาพร หัสสรังสี 62541206229-5 นางสาวปรารถนา   หนั่นต่า 

10 The core St. By stay now hotel, Chiangmai 
99/64,99/105-107 ถ.หว้ยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
50200 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาพร หัสสรังสี 60541206386-5 นางสาวณฐิกา   พรรณศรี 
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