ข้อมู ลอำจำรย์ที่ปรึกษำและอำจำรย์ผูต้ รวจรำยงำนนักศึกษำฝึ กประสบกำรณ์วิชำชีพภำคฤดู รอ้ น ปี กำรศึกษำ 2559
สำขำวิชำภำษำจี นธุรกิจ สำนักวิชำจี นวิทยำ
อำจำรย์ที่ปรึกษำของนศ.ทุกคน : อ.บุษยมำส บุญสม เบอร์โทรติดต่อ : 083-2989910 E-mail : budsayamas.boo@mfu.ac.th
ลำดับ
ชื่อสถำนประกอบกำร
1 โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่
2
3
4

บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
สถานีเชียงราย
บริษัท คอมฟอร์ม จากัด (สานักพิมพ์ตะวันส่อง)

ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน

5

ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

6

บริษัท ไทยไลอ้ อน เมนทารี จากัด สถานีเชียงราย

7

บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จากัด (มหาชน)

8

Dansavanh Nam Ngum Resort

9

บริษัท เปาแอนด์บราเธอร์ จากัด
(โรงแรมเดอ ลานนา เชียงใหม่)

รหัสนักศึกษำ
5631007010
5631007165
5631007175
5631007067
5631007163
5631007047
5631007152
5631007158
5631007095
5631007057
5631007111
5631007072
5631007153

ชื่อ - สกุล

อำจำรย์ผูต้ รวจรำยงำน
นายกัณฑ์เอนก ประทีป ณ ถลาง อ.วันกวี สิงห์ธนะ
นางสาวอลิสรา สมากัส อ.จุฬารัตน์ คาน้ อย
นายณภัทร ยุวกนกชัย อ.จุฬารัตน์ คาน้ อย
นางสาวธิษณามดี แซ่เอี๊ยะ อ.ฐนน พูนทรัพย์ไพศาล
นายอรรถวิทย์ ภู่ศรัณย์ อ.Guo Jian
นางสาวฐาปนีย์ เกษา อ.อรทัย ยอดแย้ มพราย
นางสาวสุภาวดี ตะติ
อ.พรรณทิพา อัศวเทพอุทยั
นางสาวโสภิดา อินทวงศ์ อ.อรทัย ยอดแย้ มพราย
นายพัทธดนย์ เขื่อนสกุลจรัส อ.Guo Jian
นายทวีศักดิ์ ศรีศรกาพล อ.Wang Wei
นายรชฏ พุทธชาติ
อ.วันกวี สิงห์ธนะ
นางสาวนภัสวรรณ ทาอุปรงค์ อ.Jin Ling
นายสุรเดช ชีวินเกียรติขจร อ.Jin Ling

เบอร์โทรติดต่อ
084-3354079
088-2529078
088-2529078
083-8686826
096-2765793
086-0455305
083-1372979
086-0455305
096-2765793
091-0781028
084-3354079
091-0679614
091-0679615

Email
wankawee.sin@mfu.ac.th

jularat.sur@mfu.ac.th
jularat.sur@mfu.ac.th
thanon.phu@mfu.ac.th
guojian8701@163.com

orathai.yod@mfu.ac.th
buapanthipa@yahoo.com
orathai.yod@mfu.ac.th
guojian8701@163.com

535220936@qq.com
wankawee.sin@mfu.ac.th

jinling@mfu.ac.th
jinling@mfu.ac.th

5631007073 นางสาวนวลนิชา แดงสุข อ.พรรณทิพา อัศวเทพอุทยั 083-1372979

buapanthipa@yahoo.com

10 บริษัทซิลเลเบิล จากัด

5631007185 นายวิพุธพงศ์ ตันสุวรรณ อ.Fang Yuan

094-7132059

fang.yua@mfu.ac.th

11

5631007179 นางสาวธาริณี มีสตั ย์

083-8686826

thanon.phu@mfu.ac.th

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) Call center

อ.ฐนน พูนทรัพย์ไพศาล

ข้อมู ลอำจำรย์ที่ปรึกษำและอำจำรย์ผูต้ รวจรำยงำนนักศึกษำฝึ กประสบกำรณ์วิชำชีพภำคฤดู รอ้ น ปี กำรศึกษำ 2559
สำขำวิชำภำษำและวัฒนธรรมจี น สำนักวิชำจี นวิทยำ
อำจำรย์ที่ปรึกษำของนศ.ทุกคน : อ.เมยำวี สุทธนี เบอร์โทรติดต่อ : 090-9165198 E-mail : meyawee.suj@mfu.ac.th
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อสถำนประกอบกำร

รหัสนักศึกษำ
5631016022
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
5631016035
บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จากัด (มหาชน) สถานีหาดใหญ่
5631016027
บริษัท ไทยไลอ้ อน เมนทารี่ จากัด สถานีดอนเมือง 5631016030
5631016031
บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จากัด
5631016042
บริษัท เครื่องจักรกลสยาม จากัด
5631016064
บริษัท เอ็น เอส ดับบลิว ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์) จากัด 5631016026
บริษัท ดิสคัฟเวอรี่เอวิเอชั่น แอนด์ ทัวร์ส จากัด 5632404002
โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น ป่ าตอง บีช
5631016054
Bangkok Marriott Marquis Queen's Park
5631016059
บริษัท สบายดี แอร์เวย์ส จากัด
5631016060

ชื่อ - สกุล
นางสาวธนินท์ณัฐ พจนสัจ
นายปั ญญานนท์ ประภาวดี
นายนเรษ สุวรรณกาศ
นางสาวชนกชม ไทฐาวระ
นางสาวปรมาภรณ์ ปิ่ นประวัติ
นางสาวภัทรธิชา วงษ์จินดา
นางสาวสุชาดา มานะวุฑฒ์
นางสาวนภา แซ่ หลี่

อำจำรย์ผูต้ รวจรำยงำน
อ.พงศธร คาน้ อย
อ.พงศธร คาน้ อย
อ.ณัฐธัญญา อนันตโชติ
อ.Fang Yuan
อ.เมยาวี สุทธนี
อ.เมยาวี สุทธนี
อ.ณัฐธัญญา อนันตโชติ
อ.Wang Wei
นางสาวอัจฉราภรณ์ วิริยกิจวิบลู ย์ อ.นพเก้ า แซ่ เขา
นายจักรีพัฒน์ ภัทรสกุลโยธิน อ.นพเก้ า แซ่เขา
นางสาวสบันงา ทิพย์ปัญญา อ.ดร.นิสรีน หวังตักวาดีน
นายสิทธิพงษ์ พรหมมินทร์ อ.ดร.นิสรีน หวังตักวาดีน

เบอร์โทรติดต่อ
080-2749101
080-2749101
085-0430200
094-7132059
090-9165198
090-9165198
085-0430200
091-0781028
091-4040659
091-4040659
081-8826870
081-8826870

Email
pongsathorn.kam@mfu.ac.th
pongsathorn.kam@mfu.ac.th
natthanya.mfu@gmail.com
fang.yua@mfu.ac.th
meyawee.suj@mfu.ac.th
meyawee.suj@mfu.ac.th
natthanya.mfu@gmail.com
535220936@qq.com
noppakao.sae@mfu.ac.th
noppakao.sae@mfu.ac.th
nisareen@mfu.ac.th
nisareen@mfu.ac.th

