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ข้อมูลอำจำรย์ที่ปรึกษำและอำจำรย์ผูต้ รวจรำยงำนนักศึกษำฝึ กประสบกำรณ์วิชำชีพภำคฤดูรอ้ น ปี กำรศึกษำ 2559
สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิ สติกส์และโซ่อุปทำน สำนักวิชำกำรจัดกำร
เรืออำกำศเอก กำจัด เล่หม์ งคล
เบอร์ติดต่อ 081-8366482 E-mail kamchadleh@hotmail.com
รหัสประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชื่อสถำนประกอบกำร
5731209017 นางสาวจันทนา คุ้มกลาง
บริษัท โงวฮก จากัด
5731209023 นางสาวจินตวีร์ แดงโชติ
บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้ นท์ จากัด (กรุงเทพ)
5731209037 นางสาวชณิกานต์ สุขอนันต์
บริษัท เอ็กซ์เซลเล้ นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จากัด (อีบีซีไอ)
5631209098 นางสาวสุพิชชา จันทรหัสดี
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่
5731209042 นายชลันธร อุ่นโท้กาศ
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่
5731209060 นายต่อศักดิ์ กัณธิยะ
บริษัท ที ไอ พี เอส จากัด
5731209067 นางสาวธมลวรรณ วิทามา
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่
5731209068 นางสาวธัญญารัตน์ ปัญญาทะ
บริษัท โงวฮก จากัด
5731209084 นางสาวนันทิชา กองแก้ ว
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่
5731209094 นางสาวปิ ยะฉัตร ชุมคช
บริษัท บางกอก เทอร์มนิ อล โลจิสติกส์ จากัด
5731209097 นางสาวพรนภา ไตรยวงษ์
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่
5731209098 นางสาวพรนภา อิทธิดารงค์
บริษัท แม่โขง เดลต้ า ทราเวล เอเจนซี่ จากัด
5731209112 นางสาวพุทธรักษ์ สุทธภักติ
บริษัท โงวฮก จากัด
5731209116 นางสาวภัณฑิรา ธิตบิ ดินทร์
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่
5731209119 นางสาวมณิสรา ปัญญาหล้ า
บริษัท โงวฮก จากัด
5731209125 นางสาวสาริศา แสงพรหมมา
บริษัท ที ไอ พี เอส จากัด
5731209154 นางสาวสิรินาถ ติ๊บปะละ
บริษัท โงวฮก จากัด
5731209166 นายฐิตริ ัตน์ ทองมี
บริษัท เอ็กซ์เซลเล้ นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จากัด (อีบีซีไอ)
5731209169 นางสาวมนสิชา คานวล
บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติกส์
5731209179 นางสาวกชกร ตี้กุล
บริษัท โงวฮก จากัด
5731209193 นายดนัยพงษ์ ของกิ่ง
บริษัท เอ็กซ์เซลเล้ นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จากัด (อีบีซีไอ)
5731209222 นางสาวลีนา เบ็ญสุหลง
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่
5731209237 นางสาวอังค์วรา เล็กล้ อม
บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้ นท์ จากัด (กรุงเทพ)
5731209240 MISSNANG HOM KHIT YWET บริษัท ที ไอ พี เอส จากัด
5731209244 นางสาวกนกวรรณ อิ่นสุวรรณ
บริษัท แม่โขง เดลต้ า ทราเวล เอเจนซี่ จากัด
5731209246 นางสาวณัฐธิดา บัวสาร
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่
5731209249 นายวิชชากร พันกลั่น
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่
5731209066 นายธนพล ช่วยรอด
บริษัท โตโยต้ า ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จากัด
5731209103 นางสาวพัทธ์ธรี า อินพรหม
บริษัท ทองไชยอุตสาหกรรม จากัด
5731209131 นางสาววศินี พิลึก
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ฝ่ ายการพาณิชย์สนิ ค้ าและไปรษณียภัณฑ์
5731209043 นางสาวชลิตา พัฒนะ
กรมส่งเสริมการค้ าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (563 ถ.นนทบุรี)
5731209144 นางสาวศิริกญ
ั ญา ลิ้มสงวน
กรมส่งเสริมการค้ าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (563 ถ.นนทบุรี)
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รหัสประจำตัว
5731209079
5731209099
5731209100
5731209102
5731209110
5731209127
5731209133
5731209141
5731209177
5731209181
5731209233
5731209123
5731209228

เรืออำกำศเอก กำจัด เล่หม์ งคล
เบอร์ติดต่อ 081-8366482 E-mail kamchadleh@hotmail.com
ชื่อ-สกุล
ชื่อสถำนประกอบกำร
นางสาวนฤมล สามนาค
บริษัท ซังกิวแหลมฉบัง (ประเทศไทย) จากัด
นางสาวพรปวีณ์ ธรรมเม
บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล เทอมินอล จากัด
นางสาวพัชตราภรณ์ สิทธิ
บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล เทอมินอล จากัด
นางสาวพัณณิตา เหมือนบุญ
บริษัท ซังกิวแหลมฉบัง (ประเทศไทย) จากัด
นางสาวพุฒเตย พวงสาเภา
บริษัท ซังกิวแหลมฉบัง (ประเทศไทย) จากัด
นางสาววรรธนภรณ์ ตันประเสริฐ
สานักงานท่าเรือ แหลมฉบัง
นางสาววันทนีย์ มิตะมา
บริษัท ไทยแหลมฉบัง เทอร์มนิ ัล จากัด
นายศรัณยุ บุตรนุช
บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ระยอง
นางสาววนารัตน์ ดีการ
บริษัท พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
นางสาวกนกวรรณ สูแพง
บริษัท ไทยแหลมฉบัง เทอร์มนิ ัล จากัด
นางสาวสุรัตนา บุญมาก
บริษัท ไทยแหลมฉบัง เทอร์มนิ ัล จากัด
นายรังสิวุฒิ ธรรมขันธ์
บริษัท เอ็น.วาย.เค ออโต้ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จากัด
นางสาวศุภวรรณ เคล้ าคลึง
บริษัท เอ็น.วาย.เค ออโต้ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จากัด

ข้อมูลอำจำรย์ที่ปรึกษำและอำจำรย์ผูต้ รวจรำยงำนนักศึกษำฝึ กประสบกำรณ์วิชำชีพภำคฤดู รอ้ น ปี กำรศึกษำ 2559
สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิ สติกส์และโซ่ อุปทำน สำนักวิชำกำรจัดกำร
อ.สมรรคชัย แย้มสอำด
เบอร์ติดต่อ 086-0076606 E-mail : samatthachai.yam@mfu.ac.th
No รหัสประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชื่อสถำนประกอบกำร
1 5731209002 นางสาวกนกวรรณ มูลเมือง
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
2 5731209003 นางสาวกมลวรรณ จันทร์มา
บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง ๑๙๘๘ จากัด
3 5731209013 นางสาวเก็จมณี กระจ่างพันธ์
บริษัท เชียงใหม่ แพนคาร์โก้ เซอร์วิซ จากัด
4 5731209027 นายจิรายุ ทองอุดมพร
บริษัท สรรพสินค้ าเซ็นทรัล จากัด (เซ็นทรัลเฟส เชียงใหม่)
5 5731209033 นางสาวเจนจิรา บุญศรีไตย
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
6 5731209055 นางสาวณัฐริกา จอมราชคม
บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง ๑๙๘๘ จากัด
7 5731209064 นางสาวทิพย์ประภา น้ อยกมล บริษัท เฟดเอกซ์ เอกซ์เพรส คอร์ปอเรชั่น จากัด สาขาเชียงใหม่
8 5731209159 นางสาวสุธนิ ี ส่งศรีเกตุ
บริษัท สรรพสินค้ าเซ็นทรัล จากัด (เซ็นทรัลเฟส เชียงใหม่)
9 5731209161 นายสุรักษ์ น้ อยลือ
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
10 5731209185 นางสาวภัสร์ชนกพร กรณ์ธนพงศ์ บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง ๑๙๘๘ จากัด
11 5731209203 นางสาวนงนภัส พิริยายน
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
12 5731209209 นายปั ณณวิชญ์ กล้ ากสิกจิ
บริษัท อีเลเฟ่ น พาเหรด โพรดักชั่น จากัด สาขาเชียงใหม่
13 5731209004 นางสาวกรรยภรณ์ กิ่งวัน
บริษัท ลาส ไมล์ ไดเร็ค จากัด
14 5731209196 นางสาวณิชกานต์ วงษ์สะกุลดี บริษัท ลาส ไมล์ ไดเร็ค จากัด
15 5731209210 นางสาวผกากรานต์ ทาดี
บริษัท สยามเจมส์ กรุป๊ จากัด
16 5731209105 นางสาวพิมญาดา ศิริจินดาพันธ์ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จากัด
17 5731209021 นางสาวจิขรินทร์ อุตสาหะอนันต์ บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล กรุงเทพ จากัด (มหาชน)
18 5731209063 นางสาวทักษิณา ลีพิทกั ษ์รัตน์ บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล กรุงเทพ จากัด (มหาชน)
19 5731209088 นางสาวปภาวรินท์ ทองศรี
บริษัท อจิลิต้ ี จากัด
20 5731209150 นางสาวศุภาลักษณ์ บุญชู
บริษัท อจิลิต้ ี จากัด
21 5731209006 นางสาวกวินธิดา จูมคามูล
บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จากัด สานักงานศรีราชา
22 5731209030 นางสาวจุฬาลักษณ์ เงินเย็น
บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จากัด สานักงานศรีราชา
23 5731209040 นายชลธาร นันต๊ะเสน
บริษัท ปลาวาฬ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จากัด
24 5731209108 นางสาวพิมลวรรณ นิตินภารัตน์ บริษัท อลูคอน จากัด (มหาชน)
25 5731209128 นายวรวัฒน์ เป็ นพร้ อม
บริษัท เส-นอร์สห โลจิสติกส์ จากัด
26 5731209155 นางสาวสิริพร ชัยมงคล
บริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จากัด
27 5731209171 นางสาวอัญมณีรัตน์ จารุภมู ิ
บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด

No
28
29
30
31
32

รหัสประจำตัว
5731209195
5731209221
5731209232
5731209188
5731209225

อ.สมรรคชัย แย้มสอำด
เบอร์ติดต่อ 086-0076606 E-mail : samatthachai.yam@mfu.ac.th
ชื่อ-สกุล
ชื่อสถำนประกอบกำร
นางสาวณัฐวรี สุดทองคง
บริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จากัด
นางสาวเรืองวิญท์ กิตติศักดิ์ชูชัย บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จากัด สานักงานศรีราชา
นางสาวสุพิชชา คงคาศรี
บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จากัด สานักงานศรีราชา
นางสาวฐิ ตาภา ภัทรานุพันธุ์
บริษัท บลูเวล ไลน์ จากัด
นางสาววิรัลพัชร ดีปัญญา
บริษัท บลูเวล ไลน์ จากัด

ข้อมูลอำจำรย์ที่ปรึกษำและอำจำรย์ผูต้ รวจรำยงำนนักศึกษำฝึ กประสบกำรณ์วิชำชีพภำคฤดู รอ้ น ปี กำรศึกษำ 2559
สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิ สติกส์และโซ่ อุปทำน สำนักวิชำกำรจัดกำร
อ.ธันวำ แก้วเกษ
เบอร์ติดต่อ 085-1079170 E-mail : thunwa.kae@mfu.ac.th
No รหัสประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชื่อสถำนประกอบกำร
1 5631209121 นายพิเศษ ราชสีห์
ที่ทาการไปรษณีย์ เชียงราย (ปณ.เชียงราย)
2 5731209053 นายณัฐพล หล่ าบุตรศรี
บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จากัด
3 5731209106 นางสาวพิมพ์พิมล แก้ วขุนจิตร บริษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน) สาขาเชียงราย
4 5731209190 นางสาวณัฐชญา เตียสุวัติเศรษฐ บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จากัด
5 5731209016 นายจักรพันธ์ กันทาดง
บริษัท เวิลด์ แอร์ โลจิสติกส์ จากัด
6 5731209134 นางสาววาสนา เมืองพัฒนาไพร บริษัท ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย) จากัด สานักงานใหญ่
7 5731209187 นางสาวเจนจิรา กลิ่นอาไพ
บริษัท ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย) จากัด สานักงานใหญ่
8 5731209234 นางสาวเสาวลักษณ์ ส่องแสง
บริษัท ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย) จากัด สานักงานใหญ่
9 5731209236 นางสาวอภิสรา วงษ์จู
บริษัท ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย) จากัด สานักงานใหญ่
10 5531209065 นายอนุวัฒน์ พุฒสะแก้ ว
บริษัท เวิลด์ แอร์ โลจิสติกส์ จากัด
11 5631209028 นายณัฐ จอกลอย
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
12 5731209005 นายกฤษฎีกา บัวบูชา
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
13 5731209056 นางสาวณิจชวรีย์ แสนทวีสขุ
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
14 5731209086 นางสาวบุณยาภา แก้ วมณีวรรณ์ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
15 5731209101 นางสาวพัชราภรณ์ พวงพุฒ
บริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส์ จากัด
16 5731209151 นางสาวสรัย ทุมวรรณ
บริษัท ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย) จากัด
17 5731209153 นายสิรดนัย คงผอม
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
18 5731209157 นางสาวสุกฤตา คงแก้ ว
บริษัท ทาร์เก็ท โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จากัด
19 5731209211 นางสาวพรพินันท์ อิ่มบ่อย
บริษัท อมรินทร์ บุค๊ เซ็นเตอร์ จากัด
20 5731209247 นางสาวณัฐริกา เดชเดชะสุนันท์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด (สานักงานใหญ่)
21 5731209049 นางสาวฐิ ติมา ทองมาก
บริษัท ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย) จากัด
22 5731209115 นางสาวภัครดา จงประเสริฐ
บริษัท อีเกิลส์ แอร์ แอนด์ ซี (ประเทศไทย) จากัด
23 5731209142 นางสาวศศิประภา จิตทยากร
บริษัท ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย) จากัด
24 5731209147 นางสาวศิริรักษ์ เตือนสกุล
บริษัท อีเกิลส์ แอร์ แอนด์ ซี (ประเทศไทย) จากัด
25 5731209148 นายศุภกานต์ ชัยชนะ
บริษัท อีเกิลส์ แอร์ แอนด์ ซี (ประเทศไทย) จากัด
26 5731209178 นายอนรรฆ เทอดสุวรรณ
บริษัท อีเกิลส์ แอร์ แอนด์ ซี (ประเทศไทย) จากัด

No
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

รหัสประจำตัว
5731209243
5731209230
5731209015
5731209074
5731209109
5731209172
5731209176
5731209231
5731209239
5731209089
5731209093
5731209129

อ.ธันวำ แก้วเกษ
เบอร์ติดต่อ 085-1079170 E-mail : thunwa.kae@mfu.ac.th
ชื่อ-สกุล
ชื่อสถำนประกอบกำร
นายคณัสนันท์ มีหนัก
บริษัท ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย) จากัด
นายสิทธิผล บุญจวง
บริษัท อีเกิลส์ แอร์ แอนด์ ซี (ประเทศไทย) จากัด
นางสาวจรัสพร เปลี่ยนขา
บริษัท แสงโสม จากัด (โรงงานนครปฐม)
นางสาวธันยพร ชื่นศิริ
บริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จากัด (นครสวรรค์)
นายพีรวัชร์ ผ่องศรี
บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จากัด (มหาชน)
นางสาวอันดามัน ประเดิมวงศ์ บริษัท เพชรแพค จากัด
นางสาวธัญจิราธาร ธีรวิพลเจริญ บริษัท แสงโสม จากัด (โรงงานนครปฐม)
นางสาวสุทธิดา ทิพย์อรรถ
บริษัท ทอสเท็มไทย จากัด
นางสาวอาภากร ศรีบุญเรือง
บริษัท นา้ มันพืชไทย จากัด (มหาชน)
นางสาวปรียารัตน์ วงค์ชัย
บริษัท เอ็กซ์ปิไดเตอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
นางสาวปารีณา ทองสอาด
บริษัท เอ็กซ์ปิไดเตอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
นางสาววราพรรณ เงินท๊อก
บริษัท เอ็กซ์ปิไดเตอร์ส (ประเทศไทย) จากัด

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ข้อมู ลอำจำรย์ทปี่ รึกษำและอำจำรย์ผูต้ รวจรำยงำนนักศึกษำฝึ กประสบกำรณ์วิชำชีพภำคฤดูรอ้ น ปี กำรศึกษำ 2559
สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิ สติกส์และโซ่ อุปทำน สำนักวิชำกำรจัดกำร
อ.ภูริวจั น์ วีระชลียภ์ ทั ร
เบอร์ติดต่อ 092-378-5144 E-mail : narawoot.tho@mfu.ac.th
รหัสประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชื่อสถำนประกอบกำร
5731209198 นายธงชัย ดีเหลือ
กรมศุลกากร
5731209227 นายศุภพัฒน์ เพิ่มพูล
กรมศุลกากร
5731209226 นายศุภโชค จารุแพทย์
กลุ่มธุรกิจการค้ าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้ าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
5731209014 นางสาวปาณิสรา พรมทอง
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
5731209245 นางสาวชนนิกานต์ อินทรโชติ
บริษทั เค ไลน์ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จากัด
5731209205 นางสาวนันท์นภัส เจริญพันธุ์
บริษทั เคอรี่ เฟรท (ประเทศไทย) จากัด
5731209057 นางสาวณิชกานต์ กิตติคุณ
บริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
5731209062 นายทศพล เที่ยงแท้
บริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
5731209107 นางสาวพิมพ์พิศา สุวรรณสังข์
บริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
5731209130 นางสาววศินี ชีวชัชวาล
บริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
5731209208 นางสาวนิพาดา กองแสน
บริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
5731209217 นายนนท์ฉัตร แก้ วเล็กพรวจี
บริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
5731209218 นางสาวรัตนาวดี เกตุวิบลู ย์
บริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
5731209121 นายรชต วัชโรบล
บริษทั เอเบิ้ล โลจิสติกส์ จากัด
5531209124 นางสาวอรณิชา พงศ์วิเชียร
บริษทั ไทย เวียตเจ็ท แอร์ จอยท์ สต็อค จากัด
5831209154 นายสุทธิภทั ร มั่นคง
บริษทั ไทย เวียตเจ็ท แอร์ จอยท์ สต็อค จากัด
5731209223 นางสาววชิรญาณ์ มูลเมือง
บริษทั ไลอ้ อน (ประเทศไทย) จากัด
5731209220 นางสาวรุ่งพิรุณ เนียมหอม
บริษทั ท็อปสปีด โกลบอล จากัด
5731209083 นางสาวนัฐริกา คามา
บริษทั ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จากัด
5731209104 นางสาวพิชญานิน บัวชื่น
บริษทั ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จากัด
5731209113 นางสาวเพ็ชรพรัช สุสามัคคี
บริษทั ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จากัด
5731209135 นายธนิก มหารัตน์
บริษทั ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จากัด
5731209173 นางสาวอาไพ ผดุงเจริญพร
บริษทั ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จากัด
5731209180 นางสาวกชกร สุริยฉ์ าย
บริษทั ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จากัด
5731209199 นางสาวธนัชพร พิงคะสัน
บริษทั ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จากัด
5731209207 นางสาวนาฏยา โพธิมากูล
บริษทั ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จากัด
5731209250 นางสาวสุชาดา บัวละคร
บริษทั ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จากัด
5731209216 นางสาวมัทฑนา เนียมณรงค์
บริษทั พรีเมียร์ โซลูช่ัน จากัด
5731209182 นางสาวกัญจนพร น้ อยเสงี่ยม
บริษทั พรีเมียร์ โซลูช่ัน จากัด

No
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

รหัสประจำตัว
5731209105
5731209051
5731209163
5731209183
5731209215
5731209034
5731209092
5731209137
5731209146
5731209162

อ.ภูริวจั น์ วีระชลียภ์ ทั ร
เบอร์ติดต่อ 092-378-5144 E-mail : narawoot.tho@mfu.ac.th
ชื่อ-สกุล
ชื่อสถำนประกอบกำร
นางสาวพิมญาดา ศิริจนิ ดาพันธ์
บริษทั ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จากัด
นายฐิติยากรณ์ พรหมจาต
บริษทั อาโทส ไอที โซลูช่ันส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จากัด
นายหฤษฏ์ ตานสานสินทร์
บริษทั อาโทส ไอที โซลูช่ันส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จากัด
นางสาวกุลนิษฐ์ อุปชิต
บริษทั อาโทส ไอที โซลูช่ันส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จากัด
นางสาวภัทราภรณ์ แสนหาญสิริกุล บริษทั อาโทส ไอที โซลูช่ันส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จากัด
นางสาวเจนจิรา วงศ์ผา
บริษทั อินเทลลิเจนท์ บิซิเนส คอนซัลติ้ง จากัด
นางสาวปาริฉัตร มากพงษ์
บริษทั อินเทลลิเจนท์ บิซิเนส คอนซัลติ้ง จากัด
นางสาววิภาวี นาคอุดม
บริษทั อินเทลลิเจนท์ บิซิเนส คอนซัลติ้ง จากัด
นางสาวศิรินญา กล้ าแข็ง
สถาบันวิทยาการศุลกากร กรมศุลกากร
นางสาวหนึ่งฤดี ต่อมดวงแก้ ว
สถาบันวิทยาการศุลกากร กรมศุลกากร

ข้อมู ลอำจำรย์ทปี่ รึกษำและอำจำรย์ผูต้ รวจรำยงำนนักศึกษำฝึ กประสบกำรณ์วิชำชีพภำคฤดูรอ้ น ปี กำรศึกษำ 2559
สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิ สติกส์และโซ่ อุปทำน สำนักวิชำกำรจัดกำร
Aj.Anvar Variskhanov
เบอร์ติดต่อ 099-016-2629 E-mail : anvar.var@mfu.ac.th
No รหัสประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชื่อสถำนประกอบกำร
1 5631209025 นายโชคธนา สกลมารถ
บริษทั ไทยไลอ้ อน เมนทารี จากัด สถานีเชียงราย
2 5731209001 นางสาวกชกร ชุ่มมงคล
มูลนิธแิ ม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
3 5731209018 นางสาวจันทร์จริ า วงค์ยศ
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ฝ่ ายคลังสินค้ า สถานีเชียงราย
4 5731209085 นางสาวบงกชพร กูลเกลือ
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ฝ่ ายคลังสินค้ า สถานีเชียงราย
5 5731209189 นายณัฏฐ์ สาครสินธุ์
สานักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6 5731209214 นางสาวพิชญ์สดุ า ก๋องแก้ ว
ด่ านศุลกากรแม่สาย แห่งที่ 2
7 5731209024 นางสาวธนภัสสร ห้ องหลี
บริษทั ออล-เวย์ โลจิสติกส์ จากัด
8 5731209048 นางสาวฐิติชญา ยิ้มละมัย
บริษทั ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน)
9 5731209045 นางสาวชวัลรัตน์ ฤทธิสนุ ทร
บริษทั นา้ ตาลเอราวัณ จากัด
10 5731209028 นางสาวจีรนันท์ สีมา
บริษทั ณ ชนกนันท์ จากัด
11 5731209087 นางสาวเบญจพร ศรีมาลา
บริษทั ณ ชนกนันท์ จากัด
12 5731209009 นางสาวกานต์ธดิ า ทิพย์มณเฑียร บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ฝ่ ายคลังสินค้ า สถานีหาดใหญ่
13 5731209031 นางสาวจุฬาลักษณ์ นาคเพ่ งพิศ บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ฝ่ ายคลังสินค้ า สถานีหาดใหญ่
14 5731209029 นางสาวจุฑารัตน์ ปัดตาไชโย
บริษทั การบินกรุงเทพ จากัด สถานีสมุย
15 5731209090 นายปวริศ ศรีจกั รโคตร
บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (สระบุรี)
16 5731209224 นางสาววรินยุพา ทองแถว
บริษทั ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จากัด
17 5731209096 นางสาวพรชนก นาควารี
DCG LOGISTICS CO., LTD.
18 5731209149 นางสาวศุภรัสมิ์ ตรีรัตน์
บริษทั เจดับเบิ้ลยูดี เอเชีย โลจิสติกส์ (ลาว) จากัด
19 5731209200 นายธนาธิษณ์ สุภาษา
บริษทั เจดับเบิ้ลยูดี เอเชีย โลจิสติกส์ (ลาว) จากัด
20 5731209202 นายธีระพงษ์ เรืองมณี
บริษทั เจดับเบิ้ลยูดี เอเชีย โลจิสติกส์ (ลาว) จากัด
21 5731209238 นางสาวอัจฉราภรณ์ เนตรนันชัย บริษทั เจดับเบิ้ลยูดี เอเชีย โลจิสติกส์ (ลาว) จากัด
22 5831209151 นายวรรณเดช โคตรวงษ์
บริษทั ทันชิต แอนด์ สุภาพ ชิปปิ้ ง จากัด
23 5731209020 นางสาวจารุวรรณ บัวระพันธ์ บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) (ศูนย์กระจายสินค้ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
24 5731209022 นางสาวจิดาภา รัตนจันทร์
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) (ศูนย์กระจายสินค้ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
25 5731209039 นางสาวชนนิกานต์ นาสวน
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) (ศูนย์กระจายสินค้ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
26 5731209059 นายเดชไชยวัฒน์ มุ่งเครือ
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) (ศูนย์กระจายสินค้ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
27 5731209201 นางสาวธมลวรรณ อัศวประพล บริษทั เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จากัด โรงงานสาโรง
28 5731209076 นายธีรภัทร ไพศาลกาญจนา
บริษทั ปีนันชิน ชิปปิ้ ง (ไทยแลนด์) จากัด
29 5731209186 นายคณพัฒน์ โหมดม่วง
บริษทั ปีนันชิน ชิปปิ้ ง (ไทยแลนด์) จากัด
30 5731209192 นายณัฐพงศ์ ทองจัตุ
บริษทั ปีนันชิน ชิปปิ้ ง (ไทยแลนด์) จากัด

