
รายช่ืออาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 2/2561 
 

ดร.ณัฏฐกฤษฏิ์ เอกวรรณัง 
ล าดับที ่ เลขทะเบียน ชื่อ-นามสกุล บริษัท, อื่นๆ หมายเหตุ 

1 
 
 
2 

5801-1401-0029   
 
 
5801-1401-0086   
 

น.ส.เหมือนฝัน  ช่ืนสมบตัิ      
081-0780714 
แผนกออฟฟิศ  
น.ส.พัชรา  วิเชียรรัตน์      
092-2678049 
แผนกออฟฟิศ 

บ.TAI HUA Travel จ ากัด 
07/654 หมู่บ้านอนุภาษมโนสาม ถ.เจ้าฟ้าตะวันตก ต.วิชิต เมือง ภูเก็ต  
โทร.076-248031 
โทรสาร.02-209300 
ผู้จัดการทั่วไป 

7 ม.ค.-27 เม.ย.62 
 
 
 
 
ตอบรับ 

3 5801-1401-0013   น.ส.อินทุอร  วงศ์จอม      
087-5004726 
 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยระยอง ภาคกลางเขต 4 
153/4 ถ.สุขุมวิท ต.ตะพง อ.เมือง ระยอง 21000 
โทร.038-655 420 
ผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

7 ม.ค.-27 เม.ย.62 
 
 
ตอบรับ 

4 5801-1401-0033   น.ส.สภุาพร  เมืองแก้ว      
080-5309341 
แผนกบริการภาคพื้นดิน 

บ.ท่าอากาศยานไทย จ ากดั สาขาท่าอากาศยานภูเกต็ 
222 ต าบลไม้ขาว อ าเภอถลาง จังหวัดภูเกต็ 83110 
โทร.076-351164 
โทรสาร.076-327478 
ผู้อ านวยการท่ากาศยานภเูก็ต 

7 ม.ค.-27 เม.ย.62 
 
 
 
ตอบรับ 

5 5703-1401-0016   นายณัฐพงษ์  จันทร์เที่ยง      
095-6787634) 
แผนกรับท าวีซ่า   
 

บ.วิสคอม เวลิด์ แอนด์ ทราเวล จ ากัด 
2/0 ชินเขต ½ หลักสี่แขวงทุ่งสง งามวงศ์วาน 43 แยก 2/2 กรุงเทพฯ 
10210 
โทร.094-2835975 
ผู้จัดการทั่วไป 

7 ม.ค.-7 มิ.ย.62 

 
 
 
 



รายช่ืออาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 2/2561 
อ.กัลยา สว่างคง 

ล าดับที ่ เลขทะเบียน ชื่อ-นามสกุล บริษัท, อื่นๆ หมายเหตุ 

1 
 
2 

5801-1401-0052   
 
5801-1401-0060   

น.ส.อนัญญา  เนื่องกัลยา      
062-7389779 
น.ส.นิศานาถ  นันทอมรรัตน์      
02-0468615 
 

บ.โกลเด้นเซเว่นสตาร์ทัวร์ จ ากดั 
51 ซ.รัตนาธิเบศร์ 28 แยก 2 ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000 
โทร.02-9658844-6 
โทรสาร.02-9658847 
ผู้จัดการทั่วไป 

7 ม.ค.-27 เม.ย.62 
 
 
 
ตอบรับ 

3 5801-1401-0019    นายปฐมพงศ์  พรหมพุทธรักษา      
02-5910963 
แผนกฝ่ายขาย 

บ.IDO Travel and Organizer จ ากัด 
68/923-924 หมู่ 8 หมู่บ้านไพลินปาร์ค ต.บางกระสอ เมือง นนทบุรี 
11000 
โทร.02-0184220 
โทรสาร.02-9657574 
คุณโสภณ  เลิศพรกุลรัตน ์

7 ม.ค.-27 เม.ย.62 
 
 
 
ตอบรับ 

4 
 
5 

5801-1401-0014   
 
5801-1401-0025   

น.ส.เจนจริา  เกตุแก้ว                              
095-2968613 
น.ส.ธัญญเรศ  แซต่ัน      
092-0025259 
แผนกฝ่ายบริการภาคพื้นดิน 

บ.Grand Siam Tour จ ากัด 
126/841 หมู่ 5 ถ.ติวานนท์ ต.ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 
โทรสาร.02-1086472 
โทรสาร.02-1086472ผูจั้ดการท่ัวไป 

7 ม.ค.-27 เม.ย.62 
 
 
 
ตอบรับ 

 
 
 
 
  
 
 
 
 



รายช่ืออาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 2/2561  
ดร.สุวันชัย หวนนาชัย 

ล าดับที ่ เลขทะเบียน ชื่อ-นามสกุล บริษัท, อื่นๆ หมายเหตุ 

1 
 
2 

5801-1401-0009   
 
 
5801-1401-0024   

น.ส.ณฏัฐรตัน์  หาญณรงค์      
094-5259009 
แผนกทัวร์  
นายพีรวัส  เกษมนุกิจกลุ      
084-6801406 
แผนกทัวร ์

บ.สวัสดี ฮอลเิดย์ จ ากดั 
8/1 ซ.บุญชูศรี แขวงสามเสน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทร.02-6449700  
โทรสาร.02-6404466 
กรรมการผู้จดัการ 
 

7 ม.ค.-27 เม.ย.62 
 
 
 
ตอบรับ 

3 
 
 
4 

5801-1401-0036 
 
 
5801-1401-0034   

น.ส.รุ่งฟ้า  เจรญิวัย      
081-6132418 
แผนกทัวร์ 
นายกรรชวิชย์ อ่อนรู้ที่      
093-9548306 
แผนกทัวร์ 

บ.TP Tour and Organizer จ ากัด 
161/171 ซ.อินทามระ 41 แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทร.096-1803404 
ผู้จัดการทั่วไป 

7 ม.ค.-27 เม.ย.62 
 
 
 
ตอบรับ 

5 
 

 
6 
 
 
7 

5801-1401-0048   
 
 
5801-1401-0035   
 
 
5801-1401-0047   

น.ส.สุธิตา  แฉ่งผูกวงษ์      
092-8187549 
แผนกทัวร์  
น.ส.ณัฐวรรณ  งอกงาม      
080-0437576 
แผนกทัวร์ 
น.ส.ณัฐชยา  เสมโซ๊ะ      
091-5526928 
แผนก Passenger Service  

บ.ไทยไลอ้อน เมนทารี จ ากดั 
89/46 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบินน้ า เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 
โทร.02-5299811 
ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล 

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

8 5703-1401-0140   นายแดง  แซ่เตียว      
064-8411259 
แผนกผู้ช่วยมัคคุเทศก ์

บ.ดีว่า วาเคชั่น ทราเวล จ ากัด  
98 ซ.ลาดพร้าวังหิน ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 
โทร.02-0371928 
โทรสาร.02-0371929 
คุณปิยลักษ์  นาคอ่ิม Managing Director 

7 ม.ค.-27 เม.ย.62 
 
 
 
ตอบรับ 



 

รายช่ืออาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 2/2561  
อ.ศิริพร อ าไพลาภสุข 

ล าดับที ่ เลขทะเบียน ชื่อ-นามสกุล บริษัท, อื่นๆ หมายเหตุ 
1 
 
 
2 
 
 
3 

5801-1401-0017    
 
 
5801-1401-0030    
 
 
5801-1401-0002    

น.ส.กัลยาณี  ชุมชอบ      
098-7218538 
แผนกทั่วไป  
น.ส.ธัญญามาศ  ทายา      
086-2233715 
แผนกทั่วไป 
น.ส.อภิญญา  คงทน      
062-4096145 
แผนกทั่วไป 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออลไทม์ ทราเวล แอนด์ เซอร์วสิ 
369/66 หมู่บ้านแกรนด์ซิตี้ ถ.บางกรวยไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง 
นนทบุรี 11110 
โทร.02-5711571-2 
โทรสาร.02-5711570 
กรรมการผู้จดัการ 

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

 

 รายช่ืออาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 2/2561  
อ.ภควดี วรรณพฤกษ์ 

ล าดับที ่ เลขทะเบียน ชื่อ-นามสกุล บริษัท, อื่นๆ หมายเหตุ 

1 
 
 

5801-1401-0003   นายกฤษณะ  จันทวดี      
083-0354047 
 

บ.โดม ฮอลิเดย์ แทรเวล เซอร์วสิ จ ากัด 
77/1 หมู่ 3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางศรีทอง อ.บางกรวย นนทบุรี 
11130 
โทร.02-4432410-14 
โทรสาร.02-4432415 
ผู้จัดการทั่วไป 

7 ม.ค.-27 เม.ย.62 
 
 
 
ตอบรับ 

2 5801-1401-0054   น.ส.จุฑาทิพย์  ปานแดง      
092-2685516 
 

บ.จีบีที (ไทยแลนด์) จ ากดั 
388 ตึก S.P. ช้ัน 11 ถนนพญาไท สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400 
โทร.02-0118534  
ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

7 ม.ค.-27 เม.ย.62 
 
 
ตอบรับ 

 



 


