ข้อมู ลอำจำรย์ที่ปรึกษำและอำจำรย์ผูต้ รวจรำยงำนนักศึกษำสหกิจศึกษำภำคฤดู รอ้ น ปี กำรศึกษำ 2559
สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว สำนักวิชำกำรจัดกำร
ลำดับ
1
2

ชื่อสถำนประกอบกำร
โรงแรมรายาวดี
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)

3

บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
สถานีเชียงราย

4

บริษัท สแตนดาร์ด ทัวร์ จากัด

5
6
7
8
9
10

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จากัด สถานีเชียงราย

โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท
ตรวจคนเข้ าเมือง จังหวัดเชียงราย
บริษัท ภูเก็ต ฟิ ต จากัด
บริษัท เชียงใหม่ แอ็ดเวนเจอร์ จากัด
โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็กคิวทิฟ
อพาร์ทเมนต์ สุขุมวิทพาร์ค กรุงเทพฯ

11 โรงแรมดับเบิ้ลยู รีทรีท เกาะสมุย

รหัสนักศึกษำ

ชื่อ - สกุล

อำจำรย์ที่ปรึกษำและ เบอร์โทรติดต่อ
อำจำรย์ผูต้ รวจรำยงำน

5631205277
5631205018

MR. PAING PHYO THU
นายจตุบพิตร พันธลาว

อ.อาทิตยา
ดร.จิราภา

5631205123
5631205138
5731205010
5631205021
5631205103
5631205007
5631205092
5631205225
5631205064
5631205082
5631205264

นายภักดีพล พิมลนอก
นายรชตะ พ้ นภัย
นายกฤษฎานุพงษ์ คาแก่น
นายจักรพันธ์ เป็ งวัง
นางสาวพรพิลัย ไชยบูรณ์
นายกษิดิศ รักษ์รตนากร
นางสาวปภาดา สนม
นางสาวเอวารีญ พรหมศร
นายธนัช เนียมณรงคฺ์
นายนิตินันท์ อินทชัยวัฒนกุล
นางสาวอภิชญา วรรณรักษ์

ดร.จิราภา

5631205505

MISS MAY THANDAR KYAW

ผศ.ดร.บุษบา

082-4967555
081-5321033

Email
athitaya.pat@mfu.ac.th
jirapa.won@mfu.ac.th

081-5321033 jirapa.won@mfu.ac.th

089-7593222 bussaba@mfu.ac.th

ดร.จิราภา
ดร.จิราภา
ดร.จิราภา
ผศ.ดร.บุษบา
ผศ.ดร.บุษบา
ดร.วิยะดา

081-5321033
081-5321033
081-5321033
089-7593222
089-7593222
081-4720384

jirapa.won@mfu.ac.th
jirapa.won@mfu.ac.th
jirapa.won@mfu.ac.th
bussaba@mfu.ac.th
bussaba@mfu.ac.th
wiyadaseree@gmail.com

อ.อาทิตยา

082-4967555

athitaya.pat@mfu.ac.th

ลำดับ

ชื่อสถำนประกอบกำร

รหัสนักศึกษำ

ชื่อ - สกุล

12 โรงแรมเจดับบลิว แมริออท เขาหลัก
รีสอร์ท แอนด์ สปา

5631205503

MR. JING YU

13 บริษัท โลเคิล อไลค์ จากัด
14 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล สมุย
บ้ านตลิ่งงาม รีสอร์ท

5631205061
5631205216

นางสาวทับทิมทอง มณีเติม

15 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
บริษัท แมจิก เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
16 บริษัท ไทยไลอ้ อน เมนทารี จากัด
สถานีเชียงราย

อำจำรย์ที่ปรึกษำและ เบอร์โทรติดต่อ
อำจำรย์ผูต้ รวจรำยงำน

Email

ผศ.ดร.บุษบา

089-7593222

bussaba@mfu.ac.th

นางสาวนันทชนม์ พัฒน์รัชตานนท์

ดร.วิยะดา
อ.อาทิตยา

081-4720384
082-4967555

wiyadaseree@gmail.com
athitaya.pat@mfu.ac.th

5631205145

นางสาวรุ่งรุจี สาธุเม

ดร.วิยะดา

081-4720384

wiyadaseree@gmail.com

5631205071
5631205160
5631205246
5631205237
5631205139
5631205049
5631205010
5831205022

นางสาวธัญพิชชา เขื่อนเพ็ชร
นางสาววีรดา อนุโชติ
นางสาวเพ็ญประภา มั่นมาก
นางสาวปภาวดี ยอดคาลือ
นางสาวรสธร สระน้ อย
นางสาวฐิติรัตน์ พรรณสมบุญ
นายกัลยาวัฒน์ คาวงศ์
นางสาวจันทิมา นานาสมบัติ

ดร.จิราภา

ผศ.ดร.บุษบา
อ.อาทิตยา
ดร.วิยะดา
ดร.วิยะดา
ดร.วิยะดา

089-7593222
082-4967555
081-4720384
081-4720384
081-4720384

bussaba@mfu.ac.th
athitaya.pat@mfu.ac.th
wiyadaseree@gmail.com
wiyadaseree@gmail.com
wiyadaseree@gmail.com

22 Global Travel Service Tour Myanmar Travel Agency

5631205274

MISS MYAT THADAR SOE

อ.อาทิตยา

082-4967555

athitaya.pat@mfu.ac.th

23 อิลลูชัน ครูซ

5631205269

นางสาวอินทุอร ขุนทองศรี

ผศ.ดร.บุษบา

089-7593222

bussaba@mfu.ac.th

17
18
19
20
21

เดอะ ซีทริป
บริษัท แกรนด์ ซี ดิสคอฟเวอรี่ จากัด
ห้ างหุ้นส่วนจากัด โกศลทัวร์
บริษัท แพลนเนท ฮอลลิเดย์ ทราเวิล จากัด

บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด
สถานีสวุ รรณภูมิ

081-5321033 jirapa.won@mfu.ac.th

