
สาขาวิชาการบัญชี

สถานที่ฝกงานนักศึกษาภาคปกติ  ภาคเรียนที่  2/2562

สาขาวิชาการบัญชี

กรุงเทพมหานคร

ลําดับ หนวยงาน / ที่อยู

1 บริษัท เน็ทเท็ค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

26 ซ.หทัยราษฏร 32 ถ.หทัยราษฏร  แขวงสามวาตะวันตก  

เขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร  10510    

02-936-6878

2 ผูจัดการฝายบุคคล บริษัท มหาจักร เกียวโด จํากัด

67/16  ม.5  ถ.เชื่อมสัมพันธ  แขวงหนองจอก

เขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร  10530   

02-988-1493-5  fax 02-988-1497

3 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก

125  ถ.รัชดาภิเษก  แขวงดินแดง

เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร  10400   

02-354-0570

จ.นนทบุรี

ลําดับ หนวยงาน / ที่อยู

1 บริษัท แมกเนท กรุป พลัส จํากัด

68/940-942  ม.8  ซ.รัตนาธิเบศร 28  ถ.รัตนาธิเบศร



สาขาวิชาการบัญชี

ต.บางกระสอ  อ.เมือง  จ.นนทบุรี  11000

02-020-9200  fax 02-965-7341

จ.ปทุมธานี

ลําดับ หนวยงาน / ที่อยู

1 บริษัท นิวทรีเร จํากัด

25/25  ม.12  ต.พึงคําพรอย 

อ.ลําลูกกา  จ.ปทุมธานี  12150

02-152-7273-5, 081-170-9640 fax 02-150-7154

จ.ปราจีนบุรี

ลําดับ หนวยงาน / ที่อยู

1 อูกิจเจริญยนต 

262  ม.5  ต.เมืองเกา

อ.กบินทรบุรี  จ.ปราจีนบุรี  25240    

037-575252, 081-9964635 fax 037-575264

2 บริษัท อีซูซุปราจีนบุรี มอเตอรเซลส จํากัด สาขาศรีมหาโพธิ

212  ม.4  ต.กรอกสมบูรณ

อ.ศรีมหาโพธิ  จ.ปราจีนบุรี  25140

037-284304, 095-1125459 fax 037-284302

3 บริษัท รวยเฮงดี รีไซเคิล จํากัด

95/1  ม.11  ต.หนองโพรง

อ.ศรีมหาโพธิ  จ.ปราจีนบุรี  25140



สาขาวิชาการบัญชี

080-2437444

จ.ชลบุรี

ลําดับ หนวยงาน / ที่อยู

1 บริษัท เจแปน  ซีฟูด จํากัด

71/1  ม.6  ต.บางทราย

อ.เมือง  จ.ชลบุรี  20000

093-1291455, 086-3590276

2 บริษัท เซิ่งไท บราซแวร (ประเทศไทย) จํากัด

64  ม.4  ถ.ชลประทาน  ต.ทาบุญมี

อ.เกาะจันทร  จ.ชลบุรี  20240

086-3262696  fax 038-208810

3 บริษัท โอเอส การบัญชี จํากัด

90/4  ถ.ศุขประยูร  ต.พนัสนิคม

อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี  20140

061-9944541, 099-4615166  fax 038-110953

4 Mercure Pattaya Ocean Resort

463/100  ม.9  ถ.พัทยาสาย 2  ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี  20150

038-769688, 038-769630  fax 038-769689

อ.แปลงยาว  จ.ฉะเชิงเทรา

ลําดับ หนวยงาน / ที่อยู



สาขาวิชาการบัญชี

1 บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด) จํากัด

239-239/1  ม.7  ต.หัวสําโรง

อ.แปลงยาว  จ.ฉะเชิงเทรา

038-579-630  fax 038-579-649

อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

ลําดับ หนวยงาน / ที่อยู

1 บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

1342-1343  ม.1  ต.พนมสารคาม

อ.พนมสารคาม  จ.ฉะเชิงเทรา  24120

038-551212, 038-551116  fax 038-836903

อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา

ลําดับ หนวยงาน / ที่อยู

1 บริษัท บี.วี.เอส. แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด

46  ม.3  ถ.บานคลองใหม  ต.หนองจอก

อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา 24130

038-578585, 092-3680208

2 บริษัท เฮเล็มไทย จํากัด

71/3  ม.5  กม.52  ถ.บางนา-ตราด  ต.ทาขาม

อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา 24130

038-573017  fax 038-573016

อ.บานโพธิ์  จ.ฉะเชิงเทรา



สาขาวิชาการบัญชี

ลําดับ หนวยงาน / ที่อยู

1 บริษัท เจริญวาทะสินการบัญชี จํากัด

69/9 หมู 4  ต.สิบเอ็ดศอก  

อ.บานโพธิ์  จ.ฉะเชิงเทรา  24140    

086-3410662, 085-3699925 fax 038-587888

อ.บางน้ําเปรี้ยว  จ.ฉะเชิงเทรา

ลําดับ หนวยงาน / ที่อยู

1 บริษัท สยามโพลีแซค จํากัด

19/54  ม.18  ต.ดอนฉิมพลี

อ.บางน้ําเปรี้ยว  จ.ฉะเชิงเทรา

038-585-155-6  fax 038-585-157

อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา

ลําดับ หนวยงาน / ที่อยู

1 คณะบุคคลปุญชรัสมิ์การบัญชี

193/4  ถ.มหาจักรพรรดิ์  ซ.9  ต.หนาเมือง  

อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  

038-512059, 093-6159295

2 บริษัท บูรพวัฒน คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 

108/9-10  ถ.มหาจักรพรรดิ์  ต.หนาเมือง

อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000

038-812-053  fax 038-812-056



สาขาวิชาการบัญชี

3 บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)

108/16-17  ถ.มหาจักรพรรดิ์  ต.หนาเมือง

อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา   24000

038-512-900 fax 038-512-902

4 บริษัท สรรพกิจธุรการ จํากัด

233/1-2  ถ.ศุขประยูร  ต.หนาเมือง  

อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000

038-981777 fax 038-981786

5 บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) สาขาฉะเชิงเทรา

72/33-34  ถ.ศุขประยูร  ต.หนาเมือง

อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000

038-824131-3 fax 038-513817

6 บริษัท ไนซ ทรู ซัพพลายส จํากัด

236  ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง

ต.หนาเมือง  อ.เมือง

จ.ฉะเชิงเทรา  24000   089-0922555

7 บริษัท โสธรเวชกิจ จํากัด (โรงพยาบาลเกษมราษฎร ฉะเชิงเทรา)

29  ถ.สุวินทวงศ  ต.หนาเมือง  

อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000   

038-812702-19 fax 038-812720

8 หางหุนสวนจํากัด เค พี การบัญชี

368  ถ.สุวินทวงค  ต.หนาเมือง



สาขาวิชาการบัญชี

อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000   

092-6169241

9 บริษัท อินทิเกรชั่น แอคเคานติ้ง เซอรวิสเซส จํากัด

55/185  ม.3  ต.บางตีนเปด

อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000   

038-824554, fax 038-824555

10 บริษัท อารเอสยู เมดิคัล รีสอรท แอนด สปา จํากัด

5/2  ม.1  ต.คลองนา

อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000   

080-5689492


	บัญชี

