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ลําดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ชื่อโครงงานนวัตกรรม ประเภทโครงงานเบอรโทรนักศึกษา รหัสราน ชื่อรานสาขา เขตพื้นที่ราน จังหวัด อ.ที่ปรึกษา หมายเหตุ

1 5551100481 นางสาววรรณิศา  ปรากฎรัตน ชั้นน้ําสุดหรู เครื่องมือและ 091-062-7553 1872 ภาสยา งามวงศวาน นนทบุรี อ.ภาคภูม ิไขมุก

2 5551100529 นางสาวจุฑามณี  ยองประโคน ที่จับประตู Vault เครื่องมือและ 092-971-4550 8572 รพ.กรุงเทพอาคารพาซา เพชรบุรี กรุงเทพ อ.กิจปฏิภาณ วัฒนประจักษ

3 5551100545 นางสาวพัชราพร  จันทรผึ้ง
ที่แตะบัตรสมาชิกบอกยอดคงเหลือ 

แตมและใชแทนเงินสดไดเทาไหร

เครื่องมือและ

อุปกรณ
095-125-1526 1684 ลาดพราว 96 ลาดพราว กรุงเทพ อ.วัลลภ สถิตาภา

4 5551100553 นางสาวอรนงค    จันทรผึ้ง ที่ใสแกวมหัศจรรย เครื่องมือและ 083-440-0164 165 จันทรหุนบําเพ็ญ รามคําแหง+ลากรุงเทพ อ.สุรัชดา เชิดบุญเมือง

5 5551100618 นางสาวกรรัฐ  แกวพลายงาม คลิปล็อคลังนม เครื่องมือและ 092-624-3662 210 เมืองทอง 3 เมืองทอง นนทบุรี อ.จิรารัตน จันทวัชรากร

6 5551100626 นางสาวกฤติญา  สดุดี ชั้นวางน้ําแพ็ค เครื่องมือและ 088-643-8385 2193 งามวงควาน 18 งามวงศวาน นนทบุรี อ.ศิขริน ถวิลประวัติ

7 5551100634 นายกอเกียรติ  ยังสบาย บารโคชซัพพายยูช เครื่องมือและ 083-836-7068 5940 อรุณนิเวศน จุด 3 ธนบุรี กรุงเทพ อ.ภาคภูม ิไขมุก

8 5551100677 นายมานะ     พุทธรักษา แผนกั้นสินคาตู vault เครื่องมือและ 085-129-3972 8896 งามวงควาน ซ2 งามวงศวาน นนทบุรี อ.สุรัชดา เชิดบุญเมือง

9 5551100685 นางสาวกิติยา  เพ็งสอน ดมมจับประตู vault กันไฟดูด เครื่องมือและ 092-559-3823 3042 ชินเขต 2 งามวงศวาน นนทบุรี อ.วริษา กังสวัสดิ์

10 5551100707 นางสาวเกศริน บิลชัย
แผนกั้นดันหลังสินคาประเภทแซนวิ

ชอบรอน

เครื่องมือและ

อุปกรณ
086-907-5116 9618 เดอะมอลลงามวงควาน งามวงศวาน นนทบุรี อ.กิติชัย ศรีสุขนาม

11 5551100723 นางสาวขจี  ธรรมประดับจิต ชั้นเก็บสินคา PMA 41 เครื่องมือและ 095-493-4855 3175 ม.รมเงาไม บางบัวทอง นนทบุรี อ.จิรารัตน จันทวัชรากร

12 5551100740 นายคุณภัทร     ถาวรประดิษฐ ถวยใสไสกรอก บริการ 082-685-9880 9296 ประชานิเวศน3 ซ25 งามวงศวาน นนทบุรี
อ.ธันวิตา สิริวรภัทร พุทธ

พงษศิริพร

13 5551100758 นายจตุรงค  เกตุทิม ถุงกรองเศษอาหารและไขมันในบอดัก
เครื่องมือและ

อุปกรณ
091-426-1340 4527 ปตท. แยกสันติสุข ปทุมธานี ปทุมธานี อ.ภาคภูม ิไขมุก

14 5551100766 นางสาวจริยา  เสนสุวรรณ แผงกั้นสาหรายบนชั้นวาง เครื่องมือและ 099-878-9285 9259 ร.พ. เวิลดมิดิคลอ เช็นเตอร แจงวัฒนะ นนทบุรี อ.จิรวุฒ ิหลอมประโคน

15 5551100774 นายจักกริช ชุมมา แผนกั้นล็อตไสกรอกซองแดง เครื่องมือและ 088-6242128 5877 รัชดาภิเษก 66 รามคําแหง+ลากรุงเทพ อ.ธีรวีร วราธรไพบูลย

16 5551100804 นางสาว ณัฏฐนันท  ตนเงิน ลิ้นชักเพิ่มความสะดวกในการใสถุง เครื่องมือและ 083-431-4680 5940 อรุณนิเวศน จุด 3 สายไหม กรุงเทพ อ.ธีรวีร วราธรไพบูลย

17 5551100821 นายจีรพัทธ    ภัทรจริยา ชั้นวางโอนิริกิ เครื่องมือและ 095-495-9895 7324 นนทบุรี 24 งามวงศวาน นนทบุรี อ.จิรวุฒ ิหลอมประโคน

18 5551100855 นางสาวเจนจิรา ขอพลกลาง ชั้นวาง New ปง เครื่องมือและ 092-318-1359 9377 เมืองทองคอนโดโซน E เมืองทอง นนทบุรี อ.ธาริณ ีวนารักษพิทักษ

19 5551100863 นางสาวเจนจิรา หลักคํา กลองเก็บฝุนเอนกประสงค
เครื่องมือและ

อุปกรณ

091-

7245838/090-

970-8009

340 เทศสัมพันธ ปทุมธานี ปทุมธานี อ.ภาสประภา ตระกูลอินทร

20 5551100880 นายฉัตรชัย บุญรอด เทมการอคริริค เครื่องมือและอุป083-898-0251 3520 สินบดี บางบัวทอง นนทบุรี อ.วราภรณ คลายประยงค

21 5551100898 นางสาวชนนิกานต  แซลิ้ม พลาสติกใสแพลนโอแกรม เครื่องมือและ 095-867-5099 4424 พหลโยธิน 46 พหลโยธิน กรุงเทพ อ.ภาสประภา ตระกูลอินทร

22 5551100936 นายชาตินนท    สายใหม ตะกราเก็บ PMA 40 เครื่องมือและ 091-079-5936 1237 เคหะทาทราย งามวงศวาน นนทบุรี อ.กิจปฏิภาณ วัฒนประจักษ

23 5551100952 นายชูสิทธิ์  ตันศิริล้ํา กลองกันขโมยสินคา PMA 14 เครื่องมือและ 082-012-6357 9653 พหลโยธิน 55 กลางซอย พหลโยธิน กรุงเทพ อ.จิรารัตน จันทวัชรากร

รายชื่อนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน วิชาฝกปฏิบัติงานเลม 8 

ภาคการศึกษา 1.1/2558 
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24 5551100979 นายไชยวุฒิ    ศรีโปฎก
ปายสื่อลด Audit สินคา it 

7catalog on shelf

เครื่องมือและ

อุปกรณ
096-806-9859 3382 วัฒนานันท คลองหลวง ปทุมธานี อ.จารุวรรณ  เมืองเจริญ

25 5551100987
นางสาวฐานะมาส   เจียม

ผักแวน
ชั้นเลื่อนหมากฝรั่งแบบสปริง PMA40

เครื่องมือและ

อุปกรณ
082-074-2542 8310 งามวงศวาน 25 ซ9 งามวงศวาน นนทบุรี อ.เหมือนจิต จิตสุนทรชัยกุล

26 5551101029 นายณัฐดนัย   สามกองาม ที่แขวนเพิ่มยอดขาย เครื่องมือและ 089-180-9968 9002 ตลาดไทรใหญ บางบัวทอง นนทบุรี อ.จิรวุฒ ิหลอมประโคน

27 5551101088 นางสาวดาว   จันทรเต็ม กลองเก็บซองเครื่องดื่มชงรอน เครื่องมือและ 080-279-8381 4475 งามวงศวาน 14 งามวงศวาน นนทบุรี อ.จิรารัตน จันทวัชรากร

28 5551101126 นายเต   สิงหเหลือง บงชี้เคลือบพลาสติกติดแมเหล็ก เครื่องมือและ 086-090-3012 4579 วิภาวดี 64 พหลโยธิน กรุงเทพ อ.ธีรวีร วราธรไพบูลย

29 5551101142
นางสาวทิพยเกสร ลิ้มจันทร

ประภาพ
ปายบอกสินคา food

เครื่องมือและ

อุปกรณ
091-887-0363 9848 trendy tara รามคําแหง+ลากรุงเทพ อ.วัลลภ สถิตาภา

30 5551101151 นายเทอดสกุล  ศรีนิล โบวชัวณบอกราคาสินคา PMA56 บริการ 099-810-5035 4454 ตลาดเมืองทอง 1 แจงวัฒนะ นนทบุรี
อ.ธันวิตา สิริวรภัทร พุทธ

พงษศิริพร

31 5551101193 นายธวัชชัย   ปานลา POP บอกตําแหนงสินคา เครื่องมือและ 083-061-2018 4904 บานทุม ขอนแกน ขอนแกน อ.กิจปฏิภาณ วัฒนประจักษ

32 5551101207
นางสาวธันยชนก   พิบูลยคณา

รักษ
เมนูขาย PMA 11

กระบวนการ

ทํางาน
084-643-2482 4105 ม.พรอมสุข รามอินทรา กรุงเทพ อ.วินัยชาญ สรรพโรจนพัฒนา

33 5551101223 นายธีรภัทร  ทักษะกรวงศ สติ๊กเกอรแชนวอชอบรอน กระบวนการ 083-079-1879 6309 วิภาวดี3จุด2 พหลโยธิน กรุงเทพ อ.ณิชยา ศรีสุชาต

34 5551101240 นายธุระกิจ ชุมสงค มีดหั่นไสกรอก3ใบมีด เครื่องมือและ 096-773-6360 6941 โฮมเพสเมืองเอก คลองหลวง ปทุมธานี อ.ภาคภูม ิไขมุก

35 5551101282
นางสาวนันทพร  จิระพร

พาณิชย
แผนปายแสดง PMA (ในสต็อก)

เครื่องมือและ

อุปกรณ
099-683-7338 5297 ซอยเปรมฤทัย งามวงศวาน นนทบุรี อ.วราภรณ คลายประยงค

36 5551101304 นางสาวน้ํามนต   ทิวพุมพฤกษ สมุดควบคุมสินคา Catalog PMA89
กระบวนการ

ทํางาน
083-895-4227 7198 อุบลชาติ จุด 2 งามวงศวาน นนทบุรี อ.ธง เบญจศีล

37 5551101312 นางสาวนิตยา  ทัศบุตร ชั้นเลื้อนตูขาว เครื่องมือและอุป090-225-6059 3405 อุบลชาติ จุด 1 งามวงศวาน นนทบุรี อ.รัฐยา ผานิชชัย

38 5551101321 นายนิรุทธ ทุยศรี บล็อกเก็บซาลาเปา เครื่องมือและ 080-2121-502 433 แม็คโครแจงวัฒนะ แจงวัฒนะ นนทบุรี อ.ศรินทิพย กาสุข

39 5551101339 นางสาวนิฤมล ทองใบ ตัวจุบติดสื่อ เครื่องมือและ 091-7515615 8656 MT city คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี อ.กิตติภพ ตันสุวรรณ

40 5551101347 นางสาวนิลวรรณ เรืองชา ตูขาวประหยัดไฟ เครื่องมือและ 086-021-4003 218 รามอินทรา กม 4 รามอินทรา กรุงเทพ อ.อิสราภรณ ลาดละคร

41 5551101355 นางสาวนิลิณี     สิงหาอาจ ซาลาเปาไสหมูหยองพริกเผา สินคาสําหรับขาย092-789-8966   
อ.ธันวิตา สิริวรภัทร พุทธ

พงษศิริพร

42 5551101371 นางสาวนุษบา    โปรงกลาง กรอบใสสื่อ เครื่องมือและ 096-246-5689 2070 ปตท.ประชาชื่น งามวงศวาน นนทบุรี อ.ธาริณ ีวนารักษพิทักษ

43 5551101380 นางสาวปฏิภาณ ขวัญนอม hook เติมลูกอมสะดวกใช (pma40)
เครื่องมือและ

อุปกรณ
090-629-2973 6751 วัชรพล ซอย7 รามอินทรา กรุงเทพ อ.กิตติพงศ คงธนาทรัพย
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44 5551101428 นางสาวประภัสสร  แซลี้ ที่กั้นหลังตูโอเพนไท เครื่องมือและอุป082-676-7258   981 บัวทองเคหะ บางบัวทอง นนทบุรี อ.กิจปฏิภาณ วัฒนประจักษ

45 5551101495 นางสาวพนิดา   เกตุพันธ Temp card ลบได เครื่องมือและ 098-267-6570 6500 ปตท.ออนอย นครปฐม นครปฐม อ.กิติชัย ศรีสุขนาม

46 5551101517 นายพรเทพ   แซอึ้ง อะคริใสสื่อโปรโมชั่น เครื่องมือและ 082-636-8031 6980 ไทรมา งามวงศวาน นนทบุรี อ.ณัฐพัชร อภิรุงเรืองสกุล

47 5551101541 นายพรพรหม นบพูน ปายเตือนสินคาหมดอายุ เครื่องมือและ 095-469-2768 1510 นิชดาธานี งามวงศวาน นนทบุรี อ.ธาริณ ีวนารักษพิทักษ

48 5551101550 นายพสิษฐ     พรชัยสุขศิริ ชั้นเลื่อนตูขาว เครื่องมือและ 091-002-5665 5665 พหลโยธิน 42 พหลโยธิน กรุงเทพ อ.ศิขริน ถวิลประวัติ

49 5551101568 นางสาวพัชริดา    โพธิ์ถนอม ซองใสปาย PMA ติดขั้นวางของ เครื่องมือและ 091-723-9321 1688 บางเลน นครปฐม นครปฐม อ.เหมือนจิต จิตสุนทรชัยกุล

50 5551101584 นางสาวพาขวัญ   ฤกษสมเด็จ ที่ใส tem crad เครื่องมือและอุป095-751-3919 2399 ลาดบัวหลวง อยุธยา อยุธยา อ.ภาสประภา ตระกูลอินทร

51 5551101631 นางสาวไพลิน   กลั่นชื่น แค็ตตาล็อกซิมการด เครื่องมือและ 082-552-3837 1731 ศิริวรรณ บางบัวทอง นนทบุรี อ.สุรัชดา เชิดบุญเมือง

52 5551101649 นางสาวไพลิน     เรืองวสุ สื่อสามมิติ เครื่องมือและ 098-247-0748 218 รามอินทรา กม 4 รามอินทรา กรุงเทพ อ.วราภรณ คลายประยงค

53 5551101657 นายภาณุ ชาจันทรดี สื่อแมเหล็ก เครื่องมือและ 098-462-3801 4424 พหลโยธิน 46 พหลโยธิน กรุงเทพ อ.ณัฐพัชร อภิรุงเรืองสกุล

54 5551101673 นายภาสกร โรจนวิภาต โมเดล CD เพื่อลดการสูญหาย เครื่องมือและ 091-708-4565 4560 ตลาดดวงแกว ปทุมธานี ปทุมธานี อ.อิสราภรณ ลาดละคร

55 5551101690 นายมงคล     จิตทวี ปายหมวดหมูสินคา เครื่องมือและ 081-308-6458 1270 หลังตึกการบินไทย วิภาวดี กรุงเทพ อ.ภาสประภา ตระกูลอินทร

56 5551101691 นายคมสัน ชาจันทรดี สแตนวางหนังสือการตูน เครื่องมือและ 061-672-4044 8516 พหลโยธิน  49/2 พหลโยธิน กรุงเทพ อ.สิทธิพัทธ เลิศศรีชัยนนท

57 5551101711 นายยุทธพล  พลเดช ปายสั่งสินคาประเภทไสกรอก เครื่องมือและอุป091-812-9588 4767 ประชาชื่น 8.2 งามวงศวาน นนทบุรี อ.วริษา กังสวัสดิ์

58 5551101720 นางสาวยุพา   แซลี้ ที่ติดสื่อถาวร POP เครื่องมือและ 091-751-6522 384 เจาพระยา 17 คลองสาน กรุงเทพ อ.กิจปฏิภาณ วัฒนประจักษ

59 5551101754 นายรวิพล    ทองเปยม แผนชวยสั่งสินคาซับพายยูส เครื่องมือและ 085-912-1328 1362 ขลุง (จันทบุร)ี จันทบุรี จันทบุรี อ.สิทธิพัทธ เลิศศรีชัยนนท

60 5551101762 นายรวิพันธ  พันธุวิเชียร ช็อคโกแลตแชเย็น กระบวนการ 083-808-6568 827 ปนเจริญ 4 สะพานใหม กรุงเทพ อ.ณิชยา ศรีสุชาต

61 5551101789 นายรัตนพงษ  สุภารัตน ที่ใสสื่อแขวนเพดาน เครื่องมือและ 097-093-5960 2844 จตุจักรซันเดย พหลโยธิน กรุงเทพ อ.กิตติพงศ คงธนาทรัพย

62 5551101797 นายรัตนวัต    รมรื่น ติ่มซัมรักษโลก เครื่องมือและ 091-973-6806 3731 ปตท.เกษตรนวมิทร (ขาเขา) พหลโยธิน กรุงเทพ อ.สุรัชดา เชิดบุญเมือง

63 5551101819 นางสาว รุงรัตน เจริญชัย แผนรองชั้นวาง Book smail เครื่องมือและ 094-9942187 3233 ซ.ทานผูหญิง งามวงศวาน นนทบุรี อ.จารุวรรณ  เมืองเจริญ

64 5551101827 นางสาวรุจิรา    ขําทอง QR code Extre เทคโนโลยี 091-050-8443 2790 ซ.สุขศรีเมือง งามวงศวาน นนทบุรี อ.ธีรวีร วราธรไพบูลย

65 5551101835 นางสาวเรณู  ลดามณีวงศ พนักงานในดวงใจลูกคา กระบวนการ 091-712-4857 1897/9532ปตท.ลําลูกกาคลอง6 คลองหลวง ปทุมธานี อ.ธง เบญจศีล

66 5551101851 นางสาววธิดา    พงษสัมฤทธิ์ ถาดเลื่อนตูขาว เครื่องมือและ 091-747-2912 2294 เกร็ดฟาธานี แจงวัฒนะ นนทบุรี อ.เหมือนจิต จิตสุนทรชัยกุล

67 5551101860 นายธณเดช    บุญจันทร ลังลาง jet all in one เครื่องมือและอุป095-760-0508 1006 รามอินทรา 44 รามอินทรา กรุงเทพ อ.ศรินทิพย กาสุข

68 5551101916 นางสาววรัชยา     สามพวงบุญ สื่อแนะนําการแจกซอส(ซอง)
กระบวนการ

ทํางาน
092-401-0331 3502 มิตรประชา (โครงการ 15) บางบัวทอง นนทบุรี อ.ณิชยา ศรีสุชาต

69 5551101924 นางสาววลัยลักษณ   ฤทธิมนตรี สมุด QA สินคาประจําเดือน
เครื่องมือและ

อุปกรณ
085-150-5810 4946 นันทิชา 3จุด3 งามวงศวาน นนทบุรี อ.จารุวรรณ  เมืองเจริญ
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70 5551101932 นายวสุภล  สังขทอง โปรโมชั่นแลกแตม
กระบวนการ

ทํางาน
081-451-6045 9064 ตลาดสมบูรณทริทรจุด 2 งามวงศวาน นนทบุรี อ.วินัยชาญ สรรพโรจนพัฒนา

71 5551101975
นางสาววัชราภรณ  ศักดิ์ศรี

วิทยา
บานเบียรสะดุง

เครื่องมือและ

อุปกรณ
091-698-6780 4188 บัวทองธานีจุด 2 บางบัวทอง นนทบุรี อ.ศิขริน ถวิลประวัติ

72 5551101983 นางสาววลี จิตอาย หลอดนับเหรียญ เครื่องมือและ 085-999-9159 4475 งามวงศวาน 14 งามวงศวาน นนทบุรี อ.สุรัชดา เชิดบุญเมือง

73 5551102084 นายวิษณุ  ชุมมา ลดการใชถุงขยะ กระบวนการ 097-3934298 646 booth พิบูลสงคราม งามวงศวาน นนทบุรี อ.ณิชยา ศรีสุชาต

74 5551102106 นายวุฒิชัย ไกยะษา ฟวเจอรแยก lot อายุสินคา เครื่องมือและ 081-466-2987 1950 ปตท.หาแยกปากเกร็ด แจงวัฒนะ นนทบุรี อ.ณัฐพัชร อภิรุงเรืองสกุล

75 5551102114 นางสาวศิริพรรณ   โทสูงเนิน ที่กั้นกันสินคาหลน เครื่องมือและ 095-5721708 9734 เมืองทองธานีโซน sf เมืองทอง นนทบุรี อ.อิสราภรณ ลาดละคร

76 5551102122 นางสาวศิริมล   เปนรงค ที่กั้นshelf แมเหล็ก เครื่องมือและ 095-697-8139 5368 พหลโยธิน 81.3 คลองหลวง ปทุมธานี อ.ณัฐพัชร อภิรุงเรืองสกุล

77 5551102165 นายศุภเกษม   บุญพวง ปายบอกตําแหนงสินคาภายในราน
เครื่องมือและ

อุปกรณ
082-090-4709 7102 ตลาดวงศกร จุด 2 ธนบุรี กรุงเทพ อ.จิรวุฒ ิหลอมประโคน

78 5551102181 นายศุภณัฐ  พรรณมณีลักษณ เชลลลดการตัดจายจาดหนู เครื่องมือและ 084-649-7106 7212 โชคชัย 4 ซอย 54 รามคําแหง+ลากรุงเทพ อ.กิตติภพ ตันสุวรรณ

79 5551102203 นายศุภลักษณ ภักตรเจริญ ปายติดลังสินคาอายุสั้น เกา–ใหม เครื่องมือและ 096-517-1422 6656 ศูนยราชการอาคาร B แจงวัฒนะ นนทบุรี อ.วริษา กังสวัสดิ์

80 5551102211 นางสาวศุภักษร    อิ่มบุญสุ
กลองใสไสกรอกเพื่อชวยลด

ระยะเวลาในการจัดเรียง

เครื่องมือและ

อุปกรณ
097-172-6645 2196 ไพรฟา ปทุมธานี ปทุมธานี อ.สุรัชดา เชิดบุญเมือง

81 5551102220 นายสถาพร    จงภู เครื่องสงสัญญาณบอกสินคาแพง เทคโนโลยี 096-8528524 4889 ตลาดจิตรวรรณ งามวงศวาน นนทบุรี อ.ณัฐพัชร อภิรุงเรืองสกุล

82 5551102271 นายสรรเสริญ    โฉมศิริ ชุดกาแฟรอนพรอมชง
สินคาสําหรับ

ขาย
095-787-5575 7087 ลาดพราว 47 รามคําแหง+ลากรุงเทพ

อ.ธันวิตา สิริวรภัทร พุทธ

พงษศิริพร

83 5551102319 นายสหภาพ   เรืองศรี บอรดแสดงราคาน้ําขวดแพ็ค เครื่องมือและ 083-702-7207 1974 หนาตลาดเปยรนนท คลองหลวง ปทุมธานี อ.จิรวุฒ ิหลอมประโคน

84 5551102327 นายสามารถ  ทาคํานิล สะดวกเลือกเบอร ซิมโทรศัพท เครื่องมือและ 084-164-4162 8657 งามวงศวาน 52 งามวงศวาน นนทบุรี อ.ภาคภูม ิไขมุก

85 5551102335 นางสาวสายธาน  ประธาร ถาดเลื่อนขาวกลองแชงแข็งตูทราโพร
เครื่องมือและ

อุปกรณ
083-863-6477 3841 ตลาดธารทอง บางบัวทอง นนทบุรี อ.รัฐยา ผานิชชัย

86 5551102343 นางสาวสายรุง ศิริเหลืองรังษี QR Code แนะนําสินคา เครื่องมือและ 084-930-9560 7813 เมืองทองธานีปอบปูลา เมืองทอง นนทบุรี อ.กิตติพงศ คงธนาทรัพย

87 5551102351 นางสาวสุณิสา   สายแจม มุมฝากรม เครื่องมือและ 085-974-7792 10109 ม.สินธร ปทุมธานี ปทุมธานี อ.กิจปฏิภาณ วัฒนประจักษ

88 5551102360 นางสาวสุดารัตน    คลังเย็น ตารางบอกวันหมดอายPุMA30 เครื่องมือและ 088-987-4807 680 กม.27 (พหลโยธิน) พหลโยธิน กรุงเทพ อ.วัลลภ สถิตาภา

89 5551102394 นายสุธิรัตน  พันธดี เครื่องเตือนเวลาแซนวิช เครื่องมือและ 083-892-8206 8836 ปตท.หลโยธิน 48 พหลโยธิน กรุงเทพ อ.ศิขริน ถวิลประวัติ

90 5551102432 นางสาวสุนิษา   มวงแกว กลองใสขนมปงปง เครื่องมือและ 082-087-6180 8837 SCB จุด 3 พหลโยธิน กรุงเทพ อ.ภาสประภา ตระกูลอินทร

91 5551102459 นางสาวสุปรียา สายพิณ
เชลลสงเสริมการขายสําหรับสมาชิก

เซเวนการด

เครื่องมือและ

อุปกรณ
091-209-9258 6656 ศูนยราชการอาคาร B แจงวัฒนะ นนทบุรี อ.วราภรณ คลายประยงค
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92 5551102467 นางสาวสุพัฒนตรี    ทีปาละ สติ๊กเกอรบอกซอสมินิดอกเทล เครื่องมือและ 091-871-3302 62 ดอนเมือง 1 คลองหลวง ปทุมธานี อ.รัฐยา ผานิชชัย

93 5551102475 นายสุรชัย  รัตนชาติกุล บารโคดขาวกลองอีซีโก เครื่องมือและ 080-932-1394 1510 นิชดาธานี งามวงศวาน นนทบุรี อ.ธาริณ ีวนารักษพิทักษ

94 5551102513 นายอดิศักดิ์   วีระนิตินนท โมเดล CD เปนการ ลดการขโมยซีดี
เครื่องมือและ

อุปกรณ
098-921-9942 4716 หมูบานบัวทองจุด 3 บางบัวทอง นนทบุรี อ.เหมือนจิต จิตสุนทรชัยกุล

95 5551102564 นางสาวอภิญญา พรมแยม
กลองสัญญาณเตือนสินคา catalog 

(pma89)

เครื่องมือและ

อุปกรณ
090-087-1543 3176 ม.พฤษา 3.1 บางบัวทอง นนทบุรี อ.จิรารัตน จันทวัชรากร

96 5551102581 นายอภิวัฒน  อุราเอี่ยม
กลองเก็บที่ปดแปลงเตาอบแซนวิ

ชติดผนัง

เครื่องมือและ

อุปกรณ
097-230-0087 62 ดอนเมือง 1 คลองหลวง ปทุมธานี อ.ภาสประภา ตระกูลอินทร

97 5551102637 นางสาวอัจฉรา   เสลารัตน กลองจัดระเบียบบุหรี่ เครื่องมือและ 082-645-1450 30 สะพานใหม 1 สะพานใหม กรุงเทพ อ.ธีรวีร วราธรไพบูลย

98 5551102645 นายอัศวิน    เสนหพูด Plan-o-gram New look
กระบวนการ

ทํางาน
097-174-7580 1194 อินทามระ 47 วิภาวดี กรุงเทพ อ.วินัยชาญ สรรพโรจนพัฒนา

99 5551102653 นายอํานาจ   รัตนพลที่ สมุดเติมสินคาแบบงายๆ เครื่องมือและ 095-448-9336 9875 ม.รมเย็น แจงวัฒนะ นนทบุรี อ.จิรารัตน จันทวัชรากร

100 5551102670 นายเอกชน    กอนมณี เชลลกั้นนม เครื่องมือและ 092-383-6660 9138 วิภาวดี20/9 วิภาวดี กรุงเทพ อ.สิทธิพัทธ เลิศศรีชัยนนท

101 5551102689 นายธีรธวัช  ปานดี ปฏิทินสินคาหมดอายุประจําเดือน กระบวนการ 095-656-8920 2793 เรวดี 46/1 งามวงศวาน นนทบุรี อ.ณิชยา ศรีสุชาต

102 5551102700 นางสาวณัฐฐิฐา  ไตรรัตนธนวงศ ปองกันการลืมสินคส food
กระบวนการ

ทํางาน
088-647-1788 5116 โรงพยาบาลเปาโลสยามโชคชั ลาดพราว กรุงเทพ อ.ธง เบญจศีล

103 5551102742 นางสาวอภิสรา    กุลโอฬาร ชองวางสินคา ใน PMA 50 เครื่องมือและ 080-507-7504 3753 ม.มโนรมย รามอินทรา กรุงเทพ อ.สิทธิพัทธ เลิศศรีชัยนนท

104 5551102807 นางสาวจิณัฐตา    ตนใจ
บล็อกใสเหรียญนอกเครื่องC1สามา

ถนําไปนับเหรียญได

เครื่องมือและ

อุปกรณ
084-992-2558 3514 รามคําแหง65/3 รามคําแหง+ลากรุงเทพ อ.อิสราภรณ ลาดละคร

105 5551102882 นางสาววรุณยุพา จันทรประทุม ที่ใสplan-o-gram เครื่องมือและอุป095-854-3516 1697 เฟอรเฟคพอฟเฟอรตี้รัตนาธิเบงามวงศวาน นนทบุรี อ.กิตติพงศ คงธนาทรัพย

106 5551102912 นางสาวขนิษฐา    เอี่ยมสะอาด บล็อกนับเหรียญ เครื่องมือและ 080-245-1849 497 หมูบานกฤษดานคร แจงวัฒนะ นนทบุรี อ.กิติชัย ศรีสุขนาม

107 5551102921 นางสาวณัฐยา  แสงลุม มินิสตอก PMA 40 เครื่องมือและ 083-022-8001 2509 หมูบานเมืองประชา ปทุมธานี ปทุมธานี อ.วราภรณ คลายประยงค

108 5551102939 นางสาววิชุดา    พานทอง แยก pma สอนคาใน break กระบวนการ 093-910-8531 4710 ศุภฤกษ หวยขวาง กรุงเทพ อ.ธง เบญจศีล

109 5551102980 นายจักกรฤษณ ชาญพลรบ ใบลงเงินเขาออกแบบใหม กระบวนการ 099-2890763 9176 ราชปรารภ 8 เพชรบุรี กรุงเทพ อ.ธง เบญจศีล

110 5551102998 นางสาวจารุวรรณ   รัตนไชย ที่ใสโปรสเตอรโปรโมชั่นหนาราน เครื่องมือและ 098-143-6669 6089 ริเวอรรา ปากเกร็ด นนทบุรี อ.ศรินทิพย กาสุข

111 5551103005 นายณัฐพล    ทัพสงฆ โปรแกรมระบุวันหมดอายุ เทคโนโลยี 095-520-1999 8577 เมืองทองคอนโดโซน K เมืองทอง นนทบุรี อ.รัฐยา ผานิชชัย

112 5551103013 นางสาวนันทิมา เนียมปุ ปายครีมใสแบบบานพับ เครื่องมือและ 091-742-5376 1406 booth กรมควบคุมโรค งามวงศวาน นนทบุรี อ.จิรารัตน จันทวัชรากร

113 5551103021 นายพรหมมินทร     ลาษา
สายแขวนเพิ่มยอดขายขนมปง PMA

 60

เครื่องมือและ

อุปกรณ
094-340-5605 6757 เอกสินคอนโด งามวงศวาน นนทบุรี อ.ธาริณ ีวนารักษพิทักษ
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114 5551103048 นางสาวสุกัญญา คํามี
บอรดใสแผนพับโปรโมชั่น รานชน

คูแขง

เครื่องมือและ

อุปกรณ
093-949-3248 3532 เคหะบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี อ.ศิขริน ถวิลประวัติ

115 5551103072 นายภาณุพงษ  สุมาทัย ที่คั่นสินคา เครื่องมือและ 083-491-9468 5335 แจงวัฒนะ-ปากเกร็ด 19 แจงวัฒนะ นนทบุรี อ.จารุวรรณ  เมืองเจริญ

116 5551103099 นางสาวน้ําคาง  แซหวา มืออัศจรรย เครื่องมือและ 091-570-1602 1484 องคการโทรศัพท แจงวัฒนะ นนทบุรี อ.ธาริณ ีวนารักษพิทักษ

117 5551103111 นางสาวภรณทิพย    แซยาง ชั้นวางสินคา PMA50 เครื่องมือและ 081-796-5609 1777 ตรอกขาวสาร เพชรบุรี กรุงเทพ อ.กิติชัย ศรีสุขนาม

118 5551103137 นายจิระวิน  ถกลวานิช ปายบอกประเภทสินคา เครื่องมือและ 090-921-4010 9988 ธาราแสควร แจงวัฒนะ นนทบุรี อ.สิทธิพัทธ เลิศศรีชัยนนท

119 5551103153 นางสาวปทุมวดี    ปยะพิสุทธิ์
การพัฒนาวิธีการใชแผนบารโคด

ขาวกลองราน.7-Eleven

เครื่องมือและ

อุปกรณ
095-620-6466 1949 ขนสงอาเขต เชียงใหม เชียงใหม อ.จารุวรรณ  เมืองเจริญ

120 5551103170 นางสาวภัทรตราภรณ  มีสอาด แกวกาแฟไรคราบสกปรก เครื่องมือและ 092-793-7010 9734 เมืองทองธานีโซน sf เมืองทอง นนทบุรี อ.ภาคภูม ิไขมุก

121 5551103196 นายศุภชัย วิริยะปญญากุล ชุดคูเพื่อสุขภาพ
สินคาสําหรับ

ขาย
084-504-4165 9988 ธาราแสควร แจงวัฒนะ นนทบุรี

อ.ธันวิตา สิริวรภัทร พุทธ

พงษศิริพร

122 5551103226 นายอุเทน   คาบอินทร ปฏิทินตารางสินคาหมดอายุ
กระบวนการ

ทํางาน
082-029-1814 9734 เมืองทองธานีโซน sf เมืองทอง นนทบุรี อ.วินัยชาญ สรรพโรจนพัฒนา

123 5551103242 นางสาวกาญจนา   กอบแกว กลองอะคริลิคใสโปรโมชั่น เครื่องมือและ 096-469-6834 4661 พระยาสุเรนทร 38 จุด 2 รามอินทรา กรุงเทพ อ.วริษา กังสวัสดิ์

124 5551103269 นางสาวสาวิตรี  ประกัมมนู อุปกรณทําความสะอาดโลเลอรกริลล
เครื่องมือและ

อุปกรณ
099-126-6028 9320 พระราม 2 ซ 82 พระราม 2 กรุงเทพ อ.จารุวรรณ  เมืองเจริญ

125 5551103277 นางสาวชนิภรณ  เปยมออน อุปกรณติดสื่อไมใหหลุด เครื่องมือและ 092-9429519 10120 พระปน 7 ตลาดไท คลองหลวง ปทุมธานี อ.ณัฐพัชร อภิรุงเรืองสกุล

126 5551103315
นางสาวอนงค    ผอน

สงเคราะห
พูดงายขายคลอง

กระบวนการ

ทํางาน
084-087-1257 1435 นวลจิต จุด 1 สุขุมวิท กรุงเทพ อ.ณิชยา ศรีสุชาต

127 5551103323 นางสาวกาญจนา เทียนธวัช บัตรคิวแซนวิชอบรอน เครื่องมือและ 080-301-3852 2920 วัดพระสิงห เชียงใหม เชียงใหม อ.สุรัชดา เชิดบุญเมือง

128 5551103331 นายกิติพงศ แกวพิลา ซองใสสื่อสินคาลดอยางแรง เครื่องมือและ 097-295-3746 9217 เมเจอร 5 แยกปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี อ.วริษา กังสวัสดิ์

129 5551103340 นางสาวเมรารัศม  สถาวร
Presentation borad กระ

ดานพลัสเชล

เครื่องมือและ

อุปกรณ
099-439-9938 4869 บก.น.8 พระราม 2 กรุงเทพ อ.วัลลภ สถิตาภา

130 5551103374 นางสาวธรารัตน  วงศสวัสดิ์ ปานบอกสรรพคุณยา เครื่องมือและ 095-604-6004 9007 สามแยกตากลอม สมุทรสาคร สมุทรสาครอ.วัลลภ สถิตาภา

131 5551103382 นางสาวบุษรา   สุขกากิจ

การพัฒนา Plan o gram เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการจัดเรียงสินคา

ของเชลลวางขนมปงในราน 

7-Eleven

กระบวนการ

ทํางาน
097-237-0710 1817 เอกชัย 76 พระราม 2 กรุงเทพ อ.วินัยชาญ สรรพโรจนพัฒนา

132 5551103391 นางสาววรรณวนัช สุดหา แผนชีดีหายเราทราบ กระบวนการ 082-078-7728 1852 DK 10 พระราม 2 กรุงเทพ อ.ธง เบญจศีล
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ภาคการศึกษา 1.1/2558 

133 5551103421 นายสมเจตน   มาลาขาว สื่อ `7-Select เครื่องมือและ 090-961-0325 4161 เมืองทองคอนโดจุด 7 เมืองทอง นนทบุรี อ.ศรินทิพย กาสุข

134 5551103501 นางสาวอรพรรณ     จันทรสิงห กลองใสซิม sim sime
เครื่องมือและ

อุปกรณ
088-110-8807 1484 องคการโทรศัพท แจงวัฒนะ นนทบุรี อ.อิสราภรณ ลาดละคร

135 5551103510 นายเอกพงษ     จงหอกลาง สติกเกอรบารโคชไสกรอกกริล เครื่องมือและ 084-701-7102 7229 ขนงพระ นครราชสีมา นครราชสีมอ.กิตติภพ ตันสุวรรณ

136 5551103528 นายณพัทพงษ หงษดําเนิน แผนปายชวยขายซิมการด
เครื่องมือและ

อุปกรณ
090-979-4216 8682 ถนนลาดยาว-ทัพทัน นครสวรรค นครสวรรคอ.จิรวุฒ ิหลอมประโคน

137 5551103536 นายณัฐชนน  โพธิ์เขียว ที่เก็บขาวกลองในตูแชแข็ง เครื่องมือและอุป091-701-7761 4234 เคหะธานีจุด2 รามคําแหง+ลากรุงเทพ อ.วัลลภ สถิตาภา

138 5551103552 นางสาวธีมาพร    นุรา ที่กั้นขนมปงรอCN เครื่องมือและ 095-725-3605 6637 ตะพานหิน 2 พิจิตร กรุงเทพ อ.กิติชัย ศรีสุขนาม

139 5551103579 นางสาววราภรณ  ปานสมบูรณ ฝาครอบหลอดกาแฟ เครื่องมือและ 095-463-7539 882 รมเกลา 2 รามคําแหง+ลากรุงเทพ อ.ภาสประภา ตระกูลอินทร

140 5551103587 นางสาวอมรรัตน   สายธนู กลองแยกสาหราย เครื่องมือและ 082-655-8039 6781 รมเกลา 5.2 รามคําแหง+ลากรุงเทพ อ.สิทธิพัทธ เลิศศรีชัยนนท

141 5551103595 นางสาวกาญจนาพร  เพิ่มฉลาด จุบติดสื่อโปรโมชั่น เครื่องมือและอุป099-336-3748 8518 คอนโดบานสวนธน พระราม 2 กรุงเทพ อ.ธีรวีร วราธรไพบูลย

142 5551103609 นางสาวขวัญลัดดา  เติมวุฒิ สมุดโคชขาวกลอง เครื่องมือและ 094-485-4625 2492 โคงคอกมา พระราม 2 กรุงเทพ อ.เหมือนจิต จิตสุนทรชัยกุล

143 5551103617 นางสาวจิราพร   แสงชมภู อุปกรณติดสื่อ open type เครื่องมือและ 089-481-6588 9377 เมืองทองคอนโดโวอน E เมืองทอง นนทบุรี อ.กิติชัย ศรีสุขนาม

144 5551103625 นางสาวชนิตา การกระสัง บารโคดไสกรอก เครื่องมือและ 082-296-2847 4672 ตลาดสดลีลา พระราม 2 กรุงเทพ อ.จิรวุฒ ิหลอมประโคน

145 5551103633 นางสาวทัศนีย     กลิ่นแกว สาคูลไสหมูสูตรโบราณ
สินคาสําหรับ

ขาย
092-771-8548 2906 home pro  พระราม 2 พระราม 2 กรุงเทพ

อ.ธันวิตา สิริวรภัทร พุทธ

พงษศิริพร

146 5551103668 นางสาวปาริชาติ  วังศิลาบัตร
การทําปายบอกประเภทสินคาตาม

Shelf

เครื่องมือและ

อุปกรณ
094-253-4563 7476 ชุมชนวงแหวนแสงประทีป พระราม 2 กรุงเทพ อ.ศิขริน ถวิลประวัติ

147 5551103676 นางสาวภัสรา     ผลจันทร นาฬิกาเตือนหมดอายุซาลาเปา เครื่องมือและ 095-571-3420 2906 home pro  พระราม 2 พระราม 2 กรุงเทพ อ.กิตติภพ ตันสุวรรณ

148 5551103684 นายราชันย ทาทอง Clip Service เทคโนโลยี 086-402-2632 9988 ธาราแสควร แจงวัฒนะ นนทบุรี อ.รัฐยา ผานิชชัย

149 5551103692 นางสาววันวิสาข    เติมบุญ pan-o-gram กลองขาว Ezygo เครื่องมือและ 085-812-0264 9734 เมืองทองโซน SF เมืองทอง นนทบุรี อ.วริษา กังสวัสดิ์

150 5551103706 นายสมคิด   ลุเอี่ยม App Date Caiculator เทคโนโลยี 083-844-8250 6451 ตลาด DK 22 พระราม 2 กรุงเทพ อ.กิตติพงศ คงธนาทรัพย

151 5551103722 นางสาวสุอาภา  สียา แผนใสบงชี้ตูซาลาเปา เครื่องมือและอุป082-322-1883 8088 ซอยเพ็ง สมุทรปราการ สมุทรปรากอ.ศิขริน ถวิลประวัติ

152 5551103731 นางสาวอุไรพร  กวดนอก
บันทึกวันหมดอายุ PMA 40 ดวย

เครื่อง EOB

กระบวนการ

ทํางาน
085-973-1109 9831 ประชาอุทิศ 58/2 พระราม 2 กรุงเทพ อ.วินัยชาญ สรรพโรจนพัฒนา

153 5551103765 นายนิวัฒน    หอมสมบัติ time good sale sheet เทคโนโลยี 094-894-0565 6697 ปากซอยแจงวัฒนะ 6 แจงวัฒนะ นนทบุรี อ.กิตติพงศ คงธนาทรัพย

154 5551103803 นายสุรัติ     ขุนบํารุง Bulletin…Online เทคโนโลยี 083-784-5002 6697 ปากซอยแจงวัฒนะ 6 แจงวัฒนะ นนทบุรี อ.ณัฐพัชร อภิรุงเรืองสกุล

155 5551103811 นางสาวอรวรรณ  เจริญยิ่ง แกวนับเหรียญ เครื่องมือและอุป099-530-1623 3313 วุฒิกาศ 47 พระราม 2 กรุงเทพ อ.อิสราภรณ ลาดละคร

156 5551103820 นางสาวกนกพรรณ  ตระกูลรังสิ ที่ลองกันกระแทก เครื่องมือและ 082-687-2981 1534 บุญคุม คลองหลวง ปทุมธานี อ.วราภรณ คลายประยงค
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157 5551103838 นางสาวเกศรินทร   ลัดลอย
ติดตัวเลขที่ CD เพื่อลดการ Audit 

by ซอต

กระบวนการ

ทํางาน
084-084-5632 4617 ตลาดเอซีพลาซา คลองหลวง ปทุมธานี อ.ณิชยา ศรีสุชาต

158 5551103846 นางสาวขนิษฐา  ทองล่ํา สายหูหิ้วกลองแซนวิชอบรอน เครื่องมือและ 092-468-4902 1974 หนาตลาดเปยรนนท คลองหลวง ปทุมธานี อ.รัฐยา ผานิชชัย

159 5551103854 นางสาวจรรยา     พานทอง ตัวดังหลังเลื่อนได เครื่องมือและ 095-690-3271 4635 หมูบานเอื้ออาทรสายไหม คลองหลวง ปทุมธานี อ.วัลลภ สถิตาภา

160 5551103862
นางสาวนนทวรรณ   ประสระ

สมมูล
คูมือ  Friendly  Service mini

กระบวนการ

ทํางาน
086-506-3173 166 ประทานพร คลองหลวง ปทุมธานี อ.ธง เบญจศีล

161 5551103889 นายพงษพัฒน พรมแดง QR code ชวยโฆษณา เทคโนโลยี 092-321-6622 2664 เมืองเอก 3 คลองหลวง ปทุมธานี อ.กิตติภพ ตันสุวรรณ

162 5551103927 นางสาวศุภมาศ พานิพัด ปายพลาสติกแข็งติดสื่อโปรโมชั่น เครื่องมือและ 099-543-3900 6465 พลาซาสะพานแดง คลองหลวง ปทุมธานี อ.จารุวรรณ  เมืองเจริญ

163 5551103935 นางสาวสุมาพร เอมรักษา อุปกรณตัดถุง เครื่องมือและ 098-382-3265 4770 วิภาวดี 62 พหลโยธิน กรุงเทพ อ.เหมือนจิต จิตสุนทรชัยกุล

164 5551103943 นายเนรัญ พุฒพันธ กั่นคืนครบเพิ่มยอดขาย เครื่องมือและ 092-487-2998 9118 ลาดพราว 130 จุด 3 รามคําแหง+ลากรุงเทพ อ.ภาคภูม ิไขมุก

165 5551103951 นายบุญมี เอื้อธนวันต การจัดเรียงสินคาแบบใหม เทคโนโลยี 080-268-9545 2861 ชาลีนา รามคําแหง+ลากรุงเทพ อ.กิตติภพ ตันสุวรรณ

166 5551103986 นางสาวขนิษฐา ศรีฉ่ํา คลิปหนีบชวยสังเกตุ เครื่องมือและ 083-545-1016 10143 หมูบานสหกรณืการบินไทย(เลแีจงวัฒนะ นนทบุรี อ.วริษา กังสวัสดิ์

167 5551104010 นายทวีชัย    ทองดล ที่ฟรอนสินคา เครื่องมือและ 080-164-3177 3491 สโมสร หมูบานสัมมากร รามคําแหง+ลากรุงเทพ อ.อิสราภรณ ลาดละคร

168 5551104036 นายปวิตร  แสงล้ํา บริการขั้นเทพ บริการ 083-661-1366 1062 เคหะดินแดง วิภาวดี กรุงเทพ
อ.ธันวิตา สิริวรภัทร พุทธ

พงษศิริพร

169 5551104052 นายยศพนธ  ศรีบูรณะไชย สติ๊กเกอร 7 สีชี้วันหมดอายุ
กระบวนการ

ทํางาน
091-045-7016 7888 มีสทีน(ถ.ราษฎรพัฒนา) รามคําแหง+ลากรุงเทพ อ.วินัยชาญ สรรพโรจนพัฒนา

170 5551104117 นางสาวสกุลรัตน ศรีสูงเนิน สื่อแขวนบัตร 7-card เครื่องมือและ 091-848-7323 1083 ศาลากลางนนท งามวงศวาน นนทบุรี อ.กิจปฏิภาณ วัฒนประจักษ

171 5551104150 นางสาวสิริธร  เหมพรหมราช กระบะเก็บขาวในตูซันโย เครื่องมือและ 090-9865915 1518 ทรายทอง งามวงศวาน นนทบุรี อ.เหมือนจิต จิตสุนทรชัยกุล

172 5551104231 นายจิรายุ    สุขสุเวชธรรม
สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ New 

Product  เพื่อเพิ่มยอดขาย

เครื่องมือและ

อุปกรณ
093-923-7210 6781 รมเกลา 5 จุด 2 รมเกลา กรุงเทพ อ.รัฐยา ผานิชชัย

173 5551104257 นางสาวชีวินตา ตปนิยาภรณ ที่กรีดลัง เครื่องมือและ 096-468-6669 2251 ม.สวนธน สมุทรปราการ สมุทรปรากอ.วราภรณ คลายประยงค

174 5551104265 นางสาว ฐิตินันท บุญเทศ ซีดีแนะนํา เครื่องมือและ 086-338-3131 2251 ม.สวนธน สมุทรปราการ สมุทรปรากอ.ธีรวีร วราธรไพบูลย

175 5551104444 นายสันติ   บิลอะหลี สื่อจิ่ว top AEC เครื่องมือและ 094-545-5397 2465 เมืองทองคอนโดจุด 5 เมืองทอง นนทบุรี อ.ธาริณ ีวนารักษพิทักษ

176 5551104486 นายนัฐพงษ  มีรอด ตัวติดสื่อแบบใหม เครื่องมือและ 095-525-6624 4970 พกฤษา 17 คลองหลวง ปทุมธานี อ.ศรินทิพย กาสุข

177 5551104494 นางสาว บุษยมาศ สวางกุล ลิ้นชักเก็บฝา เครื่องมือและ 085-263-4491 2984 รพ.กรุงเทพคริสเตียน นครปฐม นครปฐม อ.ศรินทิพย กาสุข

178 5551104524 นางสาวชนาพร บิคเคิล ปายสื่อโปรโมชั่นเพิมยอดขาย เครื่องมือและ 094-252-1224 6288 จตุโชติ12 สายไหม กรุงเทพ อ.กิตติพงศ คงธนาทรัพย

179 5551104656 นางสาวกฤษติกา วัดนครใหญ เครื่องไลแมลงวัน เครื่องมือและ 090-921-3032 982 บางขันธ คลองหลวง ปทุมธานี อ.สิทธิพัทธ เลิศศรีชัยนนท

180 5551104664 นางสาวอัจฉรา  กุนรินทร ชั้นบุหรี่ Top item เครื่องมือและ 080-239-5209 7791 ART แสคว แจงวัฒนะ นนทบุรี อ.ธาริณ ีวนารักษพิทักษ
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181 5551107559 นายสันติสุข    ศรีสุข
อุปกรณเติมสินคาไสกรอกแพ็คแบบ 

fifo

เครื่องมือและ

อุปกรณ
092-051-8064 4161 เมืองทองคอนโดจุด 7 เมืองทอง นนทบุรี อ.กิติชัย ศรีสุขนาม

182 5551109577 นายบรรณสรณ  สมใจ
ชั้นวางสินคาโปรโมชั่น สินคา New 

Product ขางเครื่องคิดเงิน

เครื่องมือและ

อุปกรณ
091-753-2357 9597 LPN  ปากเกร็ด แจงวัฒนะ นนทบุรี อ.กิติชัย ศรีสุขนาม

183 5551109631 นายกิตติศักดิ์ เณรเลียบ ที่นับเหรียญเวลาซิปเงิน เครื่องมือและ 097-239-9879 1095 สตรีวิทยา 2 รามคําแหง+ลากรุงเทพ อ.ศรินทิพย กาสุข

184 5551109666 นางสาวเกศรินทร  รมแสง 24 shopping controlog เครื่องมือและ 083-223-0930 5665 พหลโยธน 42 พหลโยธิน กรุงเทพ อ.กิตติภพ ตันสุวรรณ

185 5551109917 นางสาวชนิสรา    เหล็กบาดาล แบบจําลองอุปกรณแยกเหรียญ เครื่องมือและ 087-383-7921 3009 ปตท. ศิรินครออมเมือง สุราษฎรธานี สุราษฎรธาอ.จิรารัตน จันทวัชรากร

ขอมูลลาสุดถึงวันที่ 3/8/2558  

หมายเหตุ 

กรณีนักศึกษาประสงคที่จะขอแกไข/เปลี่ยนแปลงขอมูลประวัติสวนตัวหรือสถานที่ฝกงาน ใหติดตอขอแบบฟอรมฯ ที่ศูนยนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ
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