ข้อมู ลอำจำรย์ที่ปรึกษำและอำจำรย์ผูต้ รวจรำยงำนนักศึกษำฝึ กประสบกำรณ์วิชำชีพภำคฤดูรอ้ น ปี กำรศึกษำ 2559
สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ สำนักวิชำกำรจัดกำร
ลำดับ
1
2

ชื่อสถำนประกอบกำร
ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (สวทช.)

กรมการค้ าต่างประเทศ

3

กรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

4
5
6
7

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย
บริษัท อสมท จากัด (มหาชน)
ด่านศุลกากรเชียงของ

8

สานักงานส่งเสริมการค้ าระหว่างประเทศ
ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

9

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

10 ธนาคารมิซโู ฮ จากัด
11

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาเชียงราย

12 สานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้
13 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

รหัสนักศึกษำ
5731202082
5731202057
5731202037
5731202102
5731202085
5731202059
5731202022
5731202050

ชื่อ - สกุล
นายธารีย์ ครเทศ
นายศรุตพิ งศ์ ธีระพรพัตร์
นางสาวปาลิสสรา เวียงชัย
นางสาวนภัสร พลอยมีค่า
นายณัฐวุฒิ มาลีแก้ว
นางสาวศิริภรณ์ ศรีดี
นางสาวณิชกานต์ นิยมชาติ
นายฤทธิเกียรติ เตมียศ์ กั ดิ์

5731202032 นายนรมนธ์ ไพรัตน์
5731202048
5731202052
5731202070
5731202080
5731202007
5731202038
5731202068
5731202030

นางสาวมุจรินทร์ ดารามะ
นางสาววนัสบดี ติลวรรณกุล
นางสาวอติกานต์ ขวัญแก้ ว
นางสาวโชติกา บุญทรงสันติกุล
นางสาวจิราภรณ์ ใจผาวัง
นางสาวปิ ยะดา อุประ
นางสาวสุนิสา แตงโม
นายธนาศักดิ์ อวนทอง

อำจำรย์ที่ปรึกษำและ
อำจำรย์ผูต้ รวจรำยงำน

เบอร์โทรติดต่อ

ผศ.ดร.ณัฐพรรพรรณ อุตมา 053916681
อ.ระพิพงศ์ พรหมนารท 053916709
อ.ระพิพงศ์ พรหมนารท

053916709

Email
nathapornpan@mfu.ac.th
rapipong@mfu.ac.th
rapipong@mfu.ac.th

อ.ปริญญากรณ์ แพงศรี 053916703 parinyakorn.pae@mfu.ac.th
ผศ.ดร.ณัฐพรรพรรณ อุตมา 053916681 nathapornpan@mfu.ac.th
อ.นภัส ร่ มโพธิ์
053916703
naphat.rom@mfu.ac.th
อ.มัลลิกา จันต๊ะคาด
053916703
mullika.jan@mfu.ac.th
อ.ปพนพัชร์ ทวีอภิรดีเจริญ 053916704

paponpat.tav@mfu.ac.th

ผศ.ดร.ณัฐพรรพรรณ อุตมา 053916681

nathapornpan@mfu.ac.th

อ.ปริญญากรณ์ แพงศรี
อ.ดร.อภิสม อินทรลาวัณย์

053916703 parinyakorn.pae@mfu.ac.th
053916681

อ.ดร.อภิสม อินทรลาวัณย์ 053916681
อ.ปพนพัชร์ ทวีอภิรดีเจริญ 053916704

intraa@mfu.ac.th
intraa@mfu.ac.th
paponpat.tav@mfu.ac.th

ลำดับ

14

15

ชื่อสถำนประกอบกำร
บริษัท หลักทรัพย์ อาร์เอชบี
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
สานักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

16 สานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ
17 บริษัท แสนสิริ จากัด (มหาชน)
18 บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จากัด
19 บริษัท ปั ญญา คอนซัลแตนท์ จากัด
20 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สานักงานใหญ่ )
21 โรงแรม กะตะ ซี บรีซ รีสอร์ท
22

สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ า
กระทรวงพาณิชย์

23 องค์การบริหารส่วนตาบลท่ากระชับ
24 โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท ภูเก็ต
25

กลุ่มกากับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้ า
กรมการค้ าภายใน กระทรวงพาณิชย์

รหัสนักศึกษำ

ชื่อ - สกุล

5731202090 นายพิจักษณ์ ไข่จารพันธ์
5731202061
5731202073
5731202074
5731202077
5731202005
5731202010
5731202055
5731202087
5731202054
5631202025
5631202056
5731202096
5731202098
5731202064

นายศุภกร ระเห็จหาญ
นายวทัญญู มาเทียน
นายกิตติภมู ิ อนันตกุล
นายเจริญ แซ่ล้ มิ
นางสาวจิรวรรณ บัวศรี
นางสาวฉริยะ เทพท้าว
นายวัชรพงศ์ ทาวงค์
นางสาวธมลวรรณ ทองแก้ ว
นางสาววรารัตน์ ม่วงกลม
นางสาวนราทิพย์ ทิวะราษฎร์
นางสาวสุวิมล เพชรชู
นางสาวศิริพร สุริยนั ต์
นางสาวสิริณฐั ชุมพล
นางสาวสุชานาถ สุประวัตติ ระกูล

5731202056 นายวัชริศ มีลาภเลิศ
5731202008
5731202013
5731202006
5731202021
5731202031

นางสาวจุฬาวรรณ สามะโนรส
นางสาวชุตกิ าญจน์ มะลิดนิ
นางสาวจิรัชญา จันทพรรณ
นางสาวณัฐนิชา ห้ วยไชย
นางสาวนภัสสร แปงสี

อำจำรย์ที่ปรึกษำและ
อำจำรย์ผูต้ รวจรำยงำน

เบอร์โทรติดต่อ

Email

อ.วราวุฒิ เรือนคา

053916681

warawut.rua@mfu.ac.th

อ.มัลลิกา จันต๊ะคาด

053916703

mullika.jan@mfu.ac.th

อ.ปพนพัชร์ ทวีอภิรดีเจริญ 053916704

paponpat.tav@mfu.ac.th

อ.นภัส ร่ มโพธิ์
อ.ปริญญากรณ์ แพงศรี
อ.ดร.อภิสม อินทรลาวัณย์
อ.ปริญญากรณ์ แพงศรี

053916703
naphat.rom@mfu.ac.th
053916703 parinyakorn.pae@mfu.ac.th
053916681

intraa@mfu.ac.th

053916703 parinyakorn.pae@mfu.ac.th

อ.นภัส ร่ มโพธิ์

053916703

naphat.rom@mfu.ac.th

อ.ระพิพงศ์ พรหมนารท

053916709

rapipong@mfu.ac.th

ผศ.ดร.ณัฐพรรพรรณ อุตมา 053916681
อ.นภัส ร่ มโพธิ์
053916703
อ.ระพิพงศ์ พรหมนารท

053916709

nathapornpan@mfu.ac.th
naphat.rom@mfu.ac.th
rapipong@mfu.ac.th

ลำดับ

ชื่อสถำนประกอบกำร

รหัสนักศึกษำ

5731202024
5731202039
5731202041
27 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร สาขาพาน 5731202044
28 สานักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา
5731202099
5731202036
29 สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จากัด สาขานางแล
5731202071
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
26
และขนาดย่อม (สสว.)

30

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอานวยความสะดวก
ทางด้ านการค้ า สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

31 ธนาคารออมสิน สาขาลาปาง
32 สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
33 สานักงานสถิตจิ ังหวัดเชียงใหม่
34
35
36
37
38
39
40

บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
ธนาคารออมสิน สาขากลางเวียง
บริษัท อีซ่ี บาย จากัด (มหาชน)
บริษัท ภูเก็ต อินเตอร์เนชั่นแนล สปอร์ตส์ คลับ จากัด (สานักงานใหญ่)

บริษัท คัสต้ อมเอเซีย จากัด
บริษัท ทีซซี ี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จากัด

41 ธนาคารออมสิน เขตขอนแก่น 1
42 บริษัท แอดวานซ์โซลูช่นั เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
43 บริษัท ฮานา เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จากัด

ชื่อ - สกุล
นางสาวดลดา สร้ อยทอง
นางสาวปิ ยะรัตน์ อินทร์จันทร์
นางสาวพชรพรรณ เลิศวีรพล
นางสาวพิมพ์ชนก อุตตา
นางสาวอณุภา ไชยเนตรเกษม
นายปาณัสม์ ยุชังกูล
นายอนวัฒ สุขสโมสร

5731202018 นางสาวณัฏฐนิช สิทธิการ
5731202094
5731202051
5731202012
5731202049
5731202035
5731202025
5731202072
5731202033
5731202027
5731202060
5731202047
5731202083
5731202084
5731202076
5731202088

นางสาววิภาดา กาวิทงั
นางสาวลักษณารีย์ เจริญสุข
นายชัยพัฒน์ รักขุมแก้ว
นางสาวรวิวรรณ จันทาพูน
นายปกป้ อง เหลี่ยมวัฒนา
นายดารงศักดิ์ ยิ้มย่อง
นางสาวอารีรัตน์ ศรีไชย
นางสาวนันทิชา ทองเอี่ยม
นางสาวทักษพร มาลาวิสทุ ธิ์
นายศิวโรจน์ กาญจนะหุต
นางสาวมัณฑนากร สิริศภุ กุล
เกียรติ
นางสาวณัฐกานต์ เหรียญเงิน
นางสาวณัฐชยา ชูรัตน์
นายจิรภัทร สมภาร
นายนัฎ ตระกูลภูชัย

อำจำรย์ที่ปรึกษำและ
อำจำรย์ผูต้ รวจรำยงำน

เบอร์โทรติดต่อ

Email

ผศ.ดร.ณัฐพรรพรรณ อุตมา 053916681

nathapornpan@mfu.ac.th

อ.ดร.อภิสม อินทรลาวัณย์
อ.วราวุฒิ เรือนคา

053916681
053916681

intraa@mfu.ac.th
warawut.rua@mfu.ac.th

อ.มัลลิกา จันต๊ะคาด

053916703

mullika.jan@mfu.ac.th

อ.วราวุฒิ เรือนคา

053916681

warawut.rua@mfu.ac.th

อ.มัลลิกา จันต๊ะคาด
อ.ระพิพงศ์ พรหมนารท

053916703
053916709

mullika.jan@mfu.ac.th
rapipong@mfu.ac.th

อ.ปพนพัชร์ ทวีอภิรดีเจริญ 053916704

paponpat.tav@mfu.ac.th

อ.ปริญญากรณ์ แพงศรี
อ.ระพิพงศ์ พรหมนารท
อ.มัลลิกา จันต๊ะคาด
อ.วราวุฒิ เรือนคา
อ.นภัส ร่ มโพธิ์
อ.ปริญญากรณ์ แพงศรี
อ.วราวุฒิ เรือนคา
อ.วราวุฒิ เรือนคา

053916703 parinyakorn.pae@mfu.ac.th
053916709
rapipong@mfu.ac.th
053916703
mullika.jan@mfu.ac.th
053916681 warawut.rua@mfu.ac.th
053916703
naphat.rom@mfu.ac.th
053916703 parinyakorn.pae@mfu.ac.th
053916681 warawut.rua@mfu.ac.th
053916681

warawut.rua@mfu.ac.th

อ.ปพนพัชร์ ทวีอภิรดีเจริญ 053916704
อ.ดร.อภิสม อินทรลาวัณย์ 053916681

paponpat.tav@mfu.ac.th
intraa@mfu.ac.th

