
สาขาวิชาการจัดการ

สถานที่ฝกงานนักศึกษาภาคปกติ  ภาคเรียนที่  2/2562

สาขาวิชาการจัดการ

กรุงเทพมหานคร

ลําดับ หนวยงาน / ที่อยู

1 บริษัท เมดไลน จํากัด

30  อาคารเชียรวีวา ชั้น 4  ถ.ลาดกระบัง  แขวงลาดกระบัง  

เขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร  10520  

02-0263138 ตอ 1102  fax 02-3290160

2 สํานักงานเขตบางนา

888 ถ.สรรพาวุธ  แขวงบางนา

เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร 10260

02-1735253-6  fax 02-1735261

จ.สมุทรปราการ

ลําดับ หนวยงาน / ที่อยู

1 บริษัท มิตซูรุงเจริญ จํากัด สาขาบางนา-ตราด

42/5  ม.7  ถ.บางนา-ตราด กม.26  ต.บางเสาธง

อ.บางเสาธง  จ.สมุทรปราการ  10570

02-707-0150 ตอ 200, 088-255-0842 fax 02-707-0163

จ.ปทุมธานี

ลําดับ หนวยงาน / ที่อยู



สาขาวิชาการจัดการ

1 บริษัท เอส เทค เน็ตเวิรค โซลูชั่น จํากัด

261/47  ม.4  ต.รังสิต

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  12110

02-0233709, 02-0048008

จ.ระยอง

ลําดับ หนวยงาน / ที่อยู

1 บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

888  ม.1  ต.ปลวกแดง  

อ.ปลวกแดง  จ.ระยอง 

038-018364

จ.ชลบุรี

ลําดับ หนวยงาน / ที่อยู

1 บริษัท เมทเทิลคอม จํากัด

119  ม.9  ต.หัวถนน

อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี  20140   

038-472000 fax 038-472009

2 ที่ทําการไปรษณียบางละมุง

290  ม.5  ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี  20150

038-428225, 099-1019393

จ.ปราจีนบุรี



สาขาวิชาการจัดการ

ลําดับ หนวยงาน / ที่อยู

1 บริษัท ท.ีซ.ีฟารมาซูติคอล อุตสาหกรรม จํากัด

39  ม.13  ต.บางแตน  

อ.บานสราง  จ.ปราจีนบุรี  25150

037-239239 fax 037-239222

2 บริษัท ยูนิแลมป จํากัด

25  ม.11  ต.บานสราง

อ.บานสราง  จ.ปราจีนบุรี  25150

037-452598, 085-1335904 fax 037-452599

3 ธนาคารออมสิน สาขาโคกอุดม

379/264-266  ม.10  ต.หนองกี่

อ.กบินทรบุรี  จ.ปราจีนบุรี  25110   

037-455236

4 สํานักงานเทศบาลตําบลประจันตคาม

511  ม.2  ถ.วัดศรีประจันตคาม  ต.ประจันตคาม

อ.ประจันตคาม  ต.ปราจีนบุรี  25130

037-291501 ตอ 20 fax 037-291501 ตอ 20

5 การประปาสวนภูมิภาคสาขาปราจีนบุรี

21/2  ม.4  ถ.ปราจีนตคาม  ต.บางบริบูรณ

อ.เมือง  ต.ปราจีนบุรี  25000

037-482234 fax 037-482233

อ.บางน้ําเปรี้ยว  จ.ฉะเชิงเทรา



สาขาวิชาการจัดการ

ลําดับ หนวยงาน / ที่อยู

1 บริษัท ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาบางน้ําเปรี้ยว

232  ม.5  ต.โพรงอากาศ

อ.บางน้ําเปรี้ยว  จ.ฉะเชิงเทรา  

038-581215-17, 095-375-5231

อ.แปลงยาว  จ.ฉะเชิงเทรา

ลําดับ หนวยงาน / ที่อยู

1 บริษัท อิวาอิ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด

354  ม.7  นิคมอุตสาหกรรมเกตุเวยซิตี้  ต.หัวสําโรง

อ.แปลงยาว  จ.ฉะเชิงเทรา  24190   

038-575607-9,  fax 038-575600

อ.พนมสารคาม  จ.ฉะเชิงเทรา

ลําดับ หนวยงาน / ที่อยู

1 โรงเรียนบานหวยพลู

178  ม.10  ต.เกาะขนุน

อ.พนมสารคาม  จ.ฉะเชิงเทรา  24120   

086-3326087

อ.บางคลา  จ.ฉะเชิงเทรา

ลําดับ หนวยงาน / ที่อยู

1 บริษัท ไทยแอโรว จํากัด

79 หมู 4 ถ.ฉะเชิงเทรา-กบินทรบุรี  ต.เสม็ดใต  



สาขาวิชาการจัดการ

อ.บางคลา  จ.ฉะเชิงเทรา 24110   

038-545111 ตอ 152 fax 038-583022-23

2 ที่วาการอําเภอบางคลา

48  ถ.เทศบาลพัฒนา 1  ต.บางคลา

อ.บางคลา  จ.ฉะเชิงเทรา 24110   

038-541131

3 บริษัท T.C.N. รีไซเคิล จํากัด

120/1  ม.1  ต.ทาทองหลาง

อ.บางคลา  จ.ฉะเชิงเทรา  24110

095-7238117

4 หางหุนสวนจํากัด รวยธนพนธ เน็ตเวิรค

115/39  ม.1  ต.ทาทองหลาง  

อ.บางคลา  จ.ฉะเชิงเทรา  24110

087-6196099

อ.บานโพธิ์  จ.ฉะเชิงเทรา

ลําดับ หนวยงาน / ที่อยู

1 Koyo Joint (Thailand) co., ltd. -Banpho Branch

98  ม.1  ต.คลองประเวศ

อ.บานโพธิ์  จ.ฉะเชิงเทรา  24140

038-086911-5  fax 038-086916

2 บริษัท ทองไชยอุตสาหกรรม จํากัด

20/1  ม.1  ถ.พิมพาวาส-แสนภูดาษ  ต.แสนภูดาษ



สาขาวิชาการจัดการ

อ.บานโพธิ์  จ.ฉะเชิงเทรา  24140

038-578-662-6  fax 038-578-708

3 โครงการทางหลวงเลข ๓๑๕ (ดอนสีนนท) – 

บรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๓๑ (แปลงยาว) ตอน ๑

ม.5  ต.สิบเอ็ดศอก  อ.บานโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา  24140

อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา

ลําดับ หนวยงาน / ที่อยู

1 บริษัท วายเอสภัณฑ จํากัด

90/3  ม.9  นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว  ต.บางวัว

อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา  24130   

038-522-330 ตอ 272 fax 038-522-373

อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา

ลําดับ หนวยงาน / ที่อยู

1 ที่ทําการไปรษณียจังหวัดฉะเชิงเทรา

7  ถ.สุขเกษม  ต.หนาเมือง  

อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000    

038-516939

2 เรือนจํากลางฉะเชิงเทรา

212  ถ.สุขเกษม  ต.หนาเมือง

อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000    



สาขาวิชาการจัดการ

038-511013 ตอ 102  fax 038-514763

3 บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)

1626  ถ.เทพคุณากร  ต.หนาเมือง

อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000    

091-0025323

4 บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) สาขาศรีโสธรตัดใหม 

7/181  ต.หนาเมือง

อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000    

091-0022339

5 สถานีตํารวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา

132  ถ.ชุมพล  ต.หนาเมือง

อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000    

038-511111

6 ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา

47/2  ถ.นรกิจ  ต.หนาเมือง

อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000

038-5116734

7 บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด (เค.เอฟ.ซ.ี)

28/73 หางบิ๊กซี ฉะเชิงเทรา 2 ชั้น 1 ยูนิคเอฟ 1/1

ถ.ศรีโสธรตัดใหม ต.หนาเมือง อ.เมือง

จ.ฉะเชิงเทรา 24000   038-536-003, 081-803-3893

8 บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด (เค.เอฟ.ซ.ี)



สาขาวิชาการจัดการ

910 หางโรบินสัน ฉะเชิงเทรา ชั้น 1F

ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง  ต.หนาเมือง  อ.เมือง

จ.ฉะเชิงเทรา 24000   092-2489600

9 บริษัท เอส เค เอฟ คิวซีน จํากัด (รานซานตาเฟ)

910 หางโรบินสัน ฉะเชิงเทรา ชั้น 1F

ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง  ต.หนาเมือง  อ.เมือง

จ.ฉะเชิงเทรา 24000   038-564182 fax 038-564182

10 บริษัท โตโยตาฉะเชิงเทรา ผูจําหนายโตโยตา จํากัด

98  ถ.ศุขประยูร  ต.หนาเมือง

อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000

038-500900  fax 038-500901

11 องคการบริหารสวนตําบลบางไผ

82  ม.7  ต.บางไผ

อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000

038-090804, 038-822095

12 สํานักงานขนสงจังหวัดฉะเชิงเทรา

24/3 ม.3 ต.บางตีนเปด

อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000

038-981659  fax 038-981659

13 บริษัท อเล็กซอน จํากัด

51/3 ม.  ถ.สุวินทวงค  ต.นครเนื่องเขต

อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000



สาขาวิชาการจัดการ

033-050421-24

14 บริษัท ซีพีเอฟ ฟูด แอนด เบฟเวอรเรจ จํากัด

26/3 ม.7 ต.คลองนครเนื่องเขต

อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000

038-592300 ตอ 510 fax 038-592313

15 บริษัท ยูนิโปร แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด

43/9 ม.3 ต.คลองอุดม

อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000

038-564882-86  fax 038-593528

16 บริษัท อารเอสยู เมดิคัล รีสอรท แอนด สปา จํากัด

5/2 ม.1 ต.คลองนา

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

033-590250


	การจัดการ

