
รายช่ือนักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา 2/2561   7 มกราคม 2562 ถึง 27 เมษายน 2562 
 

อาจารย์นิเทศ อ.ลลิตา ชื่นสายชล 
ล าดับที ่ เลขทะเบียน ชื่อ-นามสกุล โรงแรม หมายเหตุ 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 

5801-1402-0016       
 
 
5801-1402-0010       
 
 
5801-1402-0039        
 
 
5801-1402-0073 
 
 
5801-1402-0025      

น.ส.วิรัญชนา  หะแดง      
092-2836636 
แผนก Reception 
น.ส.ณัฐธิดา  ธิดา      
094-0655718 
แผนกครัว 
น.ส.สุดารัตน์  กลิ่นกุล      
096-9878529 
แผนก Food & Beverage 
นายภานุวัฒน์  ปวงแก้วเจริญ      
087-7149413 
แผนกครัว 
น.ส.พรทิพย์  หนูเริก  
087-4716952 
แผนก Food & Beverage 

AVANI Atrium Bangkok Hotel   
1880 ถ.ดพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทร.02-7182000  
โทรสาร.02-7182001 
ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม 
  

7 ม.ค.-27 เม.ย.62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ.ลลิตา 
ตอบรับ 

6 
 

5801-1402-0034       นายจิรกิตติ์  เผ่าพงษ์      
063-2694477 
แผนก Food & Beverage  

Lancaster Bangkok Hotel   
1777 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทร.02-2628000 
ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม 

7 ม.ค.-27 เม.ย.62 
 
อ.ลลิตา 
ตอบรับ 

https://www.google.co.th/search?rls=ig&q=lancaster+bangkok+%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C&ludocid=13004583090808399625&sa=X&ved=2ahUKEwj1sdHB_NLeAhXFs48KHZx8ADIQ6BMwFXoECAUQBg


รายช่ือนักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา 2/2561  7 มกราคม 2562 ถึง 27 เมษายน 2562 
อาจารย์นิเทศ ดร.อนันต์ เชี่ยวชาญกิจการ 

ล าดับที ่ เลขทะเบียน ชื่อ-นามสกุล โรงแรม หมายเหตุ 

1 5801-1402-0047       น.ส.ฌาฐิภา  พุทธปราโมทย์      
061-2382147 
แผนกครัว 

Sofitel Bangkok Sukhumvit Hotel   
189 ถ.สุขมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทร.02-1269999      
โทรสาร.02-1269998 
ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

7 ม.ค.-27 เม.ย.62 
 
 
ดร.อนันต ์
ตอบรับ 

2 5801-1402-0065       น.ส.จิราภรณ์  ภูสุวรรณ์      
064-7128666 
แผนก Housekeeping   
 

ร.ร.Shama Lakeview Asoke Bangkok 
41 ถ.สุขุมวิท 16 แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทร.083-0201217     
โทรสาร.02-6631234 
ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

7 ม.ค.-27 เม.ย.62 
 
 
ดร.อนันต ์
ตอบรับ 

3 
 
 
4 

5801-1402-0096       
 
 
5801-1402-0075       

นายพุฒิพงศ์  วงศ์ธนธรณ์      
088-1936466 
แผนกครัวไทย 
นายณัฐกิตติ์  สมบุตร      
097-9483603 
แผนกงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

JW Marriott Hotel Bangkok  
4 ถนนสุขุมวิท ซ.2 แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10116 
โทร.02-6567700 
โทรสาร.02-6567711 
ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล       

7 ม.ค.-27 เม.ย.62 
 
 
 
ดร.อนันต ์
ตอบรับ 

5 5801-1402-0043       น.ส.จรญิญา  มาเยอะ      
092-9608090 
 

ร.ร.แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ  
99 สุขุมวิท ซ.6 ถ.สุขุมวิท แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทร.02-2079999      
โทรสาร.02-2075000 
ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

7 ม.ค.-27 เม.ย.62 
 
ดร.อนันต ์
ตอบรับ 

6 
 
 
 

5701-1402-0077       
 
 
      

น.ส.สวรรยา  ผิวทอง                                 
080-9250876 
แผนก Food & Beverage Service  
 

ร.ร.Mida Hotel Nagamwongwan 
29/57 หมู่ 9 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000 
โทร.02-5917227 
ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

7 ม.ค.-27 เม.ย.62 
 
ดร.อนันต ์
ตอบรับ 

https://www.google.co.th/search?q=jw+marriott+hotel+bangkok+%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C&ludocid=1002368441183192031&sa=X&ved=2ahUKEwiJhKGMxKreAhWMN48KHYuQAIQQ6BMwFXoECAsQJw


ล าดับที ่ เลขทะเบียน ชื่อ-นามสกุล โรงแรม หมายเหตุ 

7 
 
 
8 

5801-1402-0055       
 
 
5801-1402-0023      
 

น.ส.มุกฑารีย์  ชูความดี                             
095-9505980 
แผนก Food & Beverage Service  
น.ส.อริสรา  ขนาน                            
062-5857185    
แผนก Sale Coordinator 

Siam @ Siam Design Hotel Bangkok 
865 ถ.พระราม 1 ตรงข้ามสนามกีฬาแห่งชาติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 
โทร.02-2173000    
โทรสาร.2173030 
ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

7 ม.ค.-27 เม.ย.62 
 
 
ดร.อนันต ์
ตอบรับ 



รายช่ือนักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา 2/2561  7 มกราคม 2562 ถึง 27 เมษายน 2562 
อาจารย์นิเทศ อ.ชงค์สุดา โตท่าโรง 

ล าดับที ่ เลขทะเบียน ชื่อ-นามสกุล โรงแรม หมายเหตุ 

1 5703-1402-0197       น.ส.ศิรมิาดา  กลิ่นนาค    
083-0896469 
แผนก Kitchen   
 

Centara Watergate Pavillion Hotel Bangkok  
567 ถ.ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทร.02-6251234 
โทรสาร.02-6251235 
ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

7 ม.ค.-27 เม.ย.62 
 
 
อ.ชงค์สุดา 
ตอบรับ 

2 5801-1402-0048       น.ส.ทัศนีย์  คงวุ่น      
088-8234193 
แผนกครัว 

Six Senses Samui Resort Hotel   
9/10 หมู่ 5 บ้านปลายแหลม ต.บอ่ผุด อ.เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84320 
โทร.077-245678 
ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม 

7 ม.ค.-27 เม.ย.62 
 
อ.ชงค์สุดา 
ตอบรับ 

3 
 
 
4 

5801-1401-0104     
 
 
5801-1401-0106       

น.ส.อัจฉริยาพร  เอกวานิช      
062-6922175 
แผนกงานต้อนรับส่วนหน้า 
นายวรพงศ์  เขื่อนแก้ว      
082-3904495 
แผนกงานต้อนรับส่วนหน้า 

ร.ร.Holiday Inn Bangkok Silom   
981 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทร. 02-2074300 
ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

7 ม.ค.-27 เม.ย.62 
 
 
 
อ.ชงค์สุดา 
ตอบรับ 

5 
 
 
6 
 
 
7 

5601-1402-0167       
 
 
5601-1402-0157  
 
     
5703-1402-0202       

น.ส.ศฬีฬ์  ทองคุ้ม                                 
086-9986992 
แผนกครัวการบินไทย (Catering) 
นายสิทธิคมน์  เมืองประเสริฐ                      
094-7934815 
แผนกครัวการบิน 
น.ศ.สุธารี  แก้วล้วน      
097-1397274 
แผนกครัวการบินไทย 

บ.การบินไทย จ ากดั (มหาชน)   
89 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทร.02-6971172 
โทรสาร.02-6971019 
ผู้จัดการกองบรรจุแต่งตั้งฝ่ายบริหารงานบุคคล 

7 ม.ค.-27 เม.ย.62 
 
 
 
 
 
 
อ.ขงค์สุดา 
ตอบรับ 



ล าดับที ่ เลขทะเบียน ชื่อ-นามสกุล โรงแรม หมายเหตุ 

8 5901-1402-0122       น.ส.อรทัย  เฉยน่วม                          
095-3859816 
 

ร.ร.Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok 
1695 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทร.02-5411234 ต่อ 4049, 4098   
โทรสาร.02-5411059 
ผู้อ านวยการฝ่ายฝึกอบรม 

7 ม.ค.-27 เม.ย.62 
 
 
อ.ขงค์สุดา 
ตอบรับ 

9 
 
 

10 
 

5801-1402-0017       
 
 
5801-1402-0112       
 
  

น.ส.กรรณิกา  ปทุมไพโรจน์      
062-4149666 
แผนก Sale & Marketing  
น.ส.เจนจิรา  ดาทอง                                
090-0269922 
แผนกการตลาด 

ร.ร.เดอะสุโกศล กรุงเทพ 
111 หมู่ 4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 10400 
โทร.02-5828282 
ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม 

7 ม.ค.-27 เม.ย.62 
 
 
 
อ.ขงค์สุดา 
ตอบรับ 



รายช่ือนักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา 2/2561  7 มกราคม 2562 ถึง 27 เมษายน 2562 
อาจารย์นิเทศ ผศ.ชลธิชา บุนนาค 

ล าดับที ่ เลขทะเบียน ชื่อ-นามสกุล โรงแรม หมายเหตุ 

1 5801-1402-0037      
 
 
 

น.ส.อภิญญา  เมืองเกษม                   
062-4142336 
แผนก Reception  
 

ร.ร.แกรนด์เซ็นเตอร์พ้อย 21 
2 ซอยสุุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทร.02-0569000 
โทรสาร.02-0569009 
ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

7 ม.ค.-27 เม.ย.62 
 
 
ผศ.ชลธิชา 
ตอบรับ 

2 
 
 
3 

5801-1402-0074       
 
 
5801-1402-0086       

น.ส.รุ้งนภา  แซเ่จียง                               
096-8725524 
แผนก Food & Beverage  
น.ส.พรวิภา  ขุนสุวรรณ์      
080-2615971 
แผนกครัว 

ร.ร.Novotel Bangkok Impact 
94 ถ.ป๊อบปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด  นนทบุรี 11120 
โทร.02-8334888 
โทรสาร.02-8334889 
ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

7 ม.ค.-27 เม.ย.62 
 
 
 
ผศ.ชลธิชา 
ตอบรับ 

4 
 
 
5 
 
 
6 

5801-1402-0084     
 
 
5801-1402-0127     
 
 
5801-1402-0109         

น.ส.อินทิรา  พันธ์พฤกษ์                           
086-6528143 
แผนกแม่บ้าน 
น.ส.ชลิตา  แก้วกูล      
096-8054069 
แผนกแม่บ้าน 
นายลัทธพล  ภักดีจอหอ      
02-0604389 
แผนกครัว 

ร.ร.Ibis Bangkok Impact 
93 ถ.ป๊อปปูล่าร์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 
โทร. 02-117777 
โทรสาร.02-0117888 
ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

7 ม.ค.-27 เม.ย.62 
 
 
 
 
 
 
ผศ.ชลธิชา 
ตอบรับ 

7 5801-1402-0105         นายชัชวาล  ทัศนัย      
080-6036316 
แผนกจัดเลี้ยง 

ร.ร.เซ็นทราศูนยร์าชการ แจ้งวัฒนะ 
120 หมู่ 3 อาคารศูนย์ประชุมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา                   
5 ธันวาคม 2550 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  
โทร.02-6631234      โทรสาร.02-6631250 
ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล 

7 ม.ค.-27 เม.ย.62 
 
 
ผศ.ชลธิชา 
ตอบรับ 



ล าดับที ่ เลขทะเบียน ชื่อ-นามสกุล โรงแรม หมายเหตุ 

8 
 
 
9 
 
 

10 

5801-1402-0107     
 
 
5801-1402-0103    
 
 
5801-1402-0085        

น.ส.จุฑามาศ  วิศิษฎ์ปัญญา                         
080-6036316 
แผนก Food & Beverage Service 
น.ส.อรสิา  สุดวัน      
082-7270845 
แผนก Front Office 
น.ส.กาญจนา  ดอกสะบา                            
088-0949526 
แผนก Food & Beverage Service  

Best Western Plus Wanda Grand Hotel   
111 หมู่ 4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบรุี 11120 
โทร.02-5828282 
โทรสาร.02-5828408 
ผู้อ านวยการฝ่ายฝึกอบรม 

7 ม.ค.-27 เม.ย.62 
 
 
 
 
 
 
ผศ.ชลธิชา 
ตอบรับ 



รายช่ือนักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา 2/2561  7 มกราคม 2562 ถึง 27 เมษายน 2562 
 

อาจารย์นิเทศ อาจารย์ปรัทยุมน เลปนานนท์ 
ล าดับที ่ เลขทะเบียน ชื่อ-นามสกุล โรงแรม หมายเหตุ 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 

5801-1402-0088       
 
 
5801-1402-0115       
 
 
5801-1402-0111       
 
 

น.ส.อริสรา  อ้นรุ่ง      
087-9877600 
ผนกครัวร้อน 
น.ส.วรรณรดา  พันธุ์เดช   
097-2604944 
แผนกครัวเย็น  
น.ส.พัชราภรณ์  ปวงสุข      
086-0370567 
แผนกครัวเย็น  

ร.ร.แม่น้ า รามาดาพลาซา  
2074 ถ.เจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120  
โทร.02-6881000 
โทรัสาร. 02-2919400 
ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

7 ม.ค.-27 เม.ย.62 
 
 
 
 
 
 
อ.ปรัทยุมน 
ตอบรับ 

4 
 
 
 

5701-1402-0125    
 
 
 

น.ส.ขวัญเกล้า  ดาวรุ่งเรือง                          
087-5371453 
แผนก จัดเลี้ยง  
 

ร.ร.TK Palace 
54/7 ถนนแจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
โทร.02-5741588  
โทรสาร.02-5742622 
ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

7 ม.ค.-27 เม.ย.62 
 
 
อ.ปรัทยุมน 
ตอบรับ 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือนักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา 2/2561  7 มกราคม 2562 ถึง 27 เมษายน 2562 
 

อาจารย์นิเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธารีทิพย์ ทากิ 
ล าดับที ่ เลขทะเบียน ชื่อ-นามสกุล โรงแรม หมายเหตุ 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 

5701-1402-0135    
 
 
5701-1402-0199      
 
 
5501-0518-0060      
 
 

น.ส.พิชญา  วงศ์ใจเย็น                              
086-9833909 
แผนก Front Office  
น.ส.ไอลัดดา  ลครพล                               
098-1829918 
แผนก Front Office  
นายธนากร  บุญเกตุ                                 
087-7895577 
แผนก Front Office / Housekeeping   

ร.ร.DPU Place 
110/1-4 ถ.ประชาช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
โทร.02-6549500-4 
โทรสาร.02-9549511 
ผู้จัดการทั่วไป 

7 ม.ค.-27 เม.ย.62 
 
 
 
 
 
 
ผศ.ธารีทิพย ์
ตอบรับ 

4 5701-1402-0119       
 
 

น.ส.สิรการณ์  สกุลการะเวก       
098-4508185 
แผนกงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม/แม่บ้าน 

ร.ร.DPU Place 
110/1-4 ถ.ประชาช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
โทร.02-6549500-4 
โทรสาร.02-9549511 
ผู้จัดการทั่วไป 

7 ม.ค.-27 พ.ค.62 
 
 
ผศ.ธารีทิพย ์
ตอบรับ    

5 5701-1402-0155       นายเฉลิมชัย  อ่วมประไพ                    
091-8872650 
แผนก Food & Beverage Service, Housekeeping   

ร.ร.DPU Place 
110/1-4 ถ.ประชาช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
โทร.02-6549500-4 
โทรสาร.02-9549511 
ผู้จัดการทั่วไป 

  
 
 
ผศ.ธารีทิพย ์
ตอบรับ    

6 5801-1402-0134       น.ส.ดาวสวรรค์  ขวัญสุวรรณ      
095-9477776 
 

ร.ร.DPU Place 
110/1-4 ถ.ประชาช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
โทร.02-6549500-4       โทรสาร.02-9549511 
ผู้จัดการทั่วไป 

 
 
ผศ.ธารีทิพย ์
ตอบรับ 



รายช่ือนักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา 2/2561  7 มกราคม 2562 ถึง 27 เมษายน 2562 
 

อาจารย์นิเทศ ผศ.ดร.มณฑกานติ ชุบชูวงศ์ 
ล าดับที ่ เลขทะเบียน ชื่อ-นามสกุล โรงแรม หมายเหตุ 

1 
 
 
2 

5801-1402-0087     
 
 
5801-1402-0068       

น.ส.บงกช  พูลสวัสดิ์                         
063-9727328 
แผนก Food & Beverage Service  
น.ส.ดวงฤทัย  พิเชษฐ์วรวุฒิ                         
092-6475489 
แผนก Front Office  

The St. Regis Bangkok Hotel 
159 ถ.ราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทร.02-2077806 
ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 

7 ม.ค.-27 เม.ย.62 
 
 
 
 
  

3 
 

5801-1402-0099       น.ส.สิริพร  ทะวันเวทย์                              
098-5498395 
แผนก Human Resources  

 7 ม.ค.-30 เม.ย.62 
ผศ.ดร.มณฑกานต ิ
ตอบรับ    

 


