
ตารางการน าเสนอการฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ประจ าปี 2558 
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 – 12.00 น. 
ห้อง 8301  [อ.ดร.ศวิดล เสถียรพฒันากลู และ อ.ดร.จกักริช พฤษการ] 
ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ช่ือ - นามสกุล สถานที่ฝึกงาน เร่ิมน าเสนอ 

1 5520502889 นาย จ าเป็น แก้วกนัหา 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ศนูย์ราชการเฉลิมพระเกียรต ิ
80 พรรษา  

9:00 AM 

2 5520502862 นางสาว ขวญัฤทยั แสงรอด บริษัท Bangkon Air Catering Co.,Ltd. 9:10 AM 
3 5520552100  นางสาว ภาวิณีย์  ส าราญ  บริษัท Bangkon Air Catering Co.,Ltd.   
4 5520503231 นาย หรัณย์ ชแูสง บริษัท IT One Co.,Ltd 9:25 AM 
5 5520501378 นาย อภินทัธ์ เลิศไชย     
6 5520503150 นาย วิทยา บริรักษ์กลุ บริษัท PLANET T AND S CO.LTD 9:35 AM 
7 5520503168 นาย วีระสิทธ์ิ มหรรณพกลุ     
8 5520551146  นาย มนญัชยั  สงัขรัตน์  บริษัท PTT ICT Solution Comopany Limited 10:00 AM 
9 5520500762 นาย ยตุธิรรม จิตรเอือ้ตระกลู บริษัท Rohm Intergrated Systems (Thailand) Co.LTD. 10:10 AM 
10 5520501360 นางสาว ขนิษฐา จมูสิมมา บริษัท Siam Pipat Living Co.,Ltd 10:20 AM 
11 5520503125 นางสาว มินตรา จิตตคตุตานนท์ บริษัท Siam Pipat Living Co.,Ltd   
12 5520500754 นาย ณฐัพนัธุ์ ษรจนัทร์ ส านกังานปลดักระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 10:35 AM 
13 5520503176 นางสาว ศศวิรรณ วิริยพรสวสัดิ ์ ส านกังานสง่เสริมอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์แหง่ชาติ (องค์การมหาชน) 10:45 AM 
14 5520500401 นางสาว นทัรี สนัธุพนัธ์ บริษัท ทริปเบลิทีบรอดแบนด์ 10:55 AM 

  15 5520502871 นางสาว ขวญัหทยั ชยัโย บริษัท ทริปเบลิทีบรอดแบนด์ 
16 5520552126 นาย รัชชานนท์  วาริชวฒันะ  บริษัท ทรูเวฟ (ประเทศไทย จ ากดั) 11:10 AM 
17 5520550956 นางสาว แคทรียา  สจุจิตร์จลู  บริษัท ทีโอที (สามพราน) 11:20 AM 



ตารางการน าเสนอการฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ประจ าปี 2558 
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 – 12.00 น. 
ห้อง 8302 [อ.นชุนาฎ  สตัยากวี และ อ.ดร.ปาริฉัตร  เสริมวฒุิสาร] 
ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ช่ือ - นามสกุล สถานที่ฝึกงาน เร่ิมน าเสนอ 

1 5520500398 นาย คณิน อางนานนท์ บริษัท YMMY Co.,Ltd   
2 5520500410 นาย ปรัชญ์เดชา ถ่ินวิไล บริษัท YMMY Co.,Ltd   
3 5520500428 นาย เปรมสิทธ์ิ กาฬภกัดี บริษัท YMMY Co.,Ltd 9:00 AM 
4 5520503010 นาย นาวิน หมทูอง บริษัท YMMY Co.,Ltd   
5 5520503192 นาย ศภุกร หลายชไูทย บริษัท YMMY Co.,Ltd   
6 5320502699 นาย ศกัดนินัท์ เนียมใหม ่ บริษัท เอลาแบรม ซิสเตม็ จ ากดั 9:30 AM 
7 5520550964  นาย จารุวิทย์  อภิชยัชวลิต  บริษัท แพนโอเช่ียนนา่ แทรเวิล เซอร์วิส จ ากดั 9:40 AM 
8 5520502919 นางสาว ณภทัชา จีระโชตกิา บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 9:50 AM 
9 5520502951 นาย ธนนท์ เหมทอง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)   
10 5520551162  นาย วิรุฬห์  นิลรัตน์  บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) นครปฐม 10:05 AM 
11 5520551065  นาย พงษ์เพชร  ออ่นมว่ง  บริษัท น า้ตาลบ้านโป่ง จ ากดั 10:15 AM 
12 5520552029  นาย ถีรวฒัน์  จินดามรกฎ  บริษัท ไซแคปท์ จ ากดั 10:25 AM 
13 5520502927 นาย ณฐัวชัร บญุเกิด บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั มหาชน 10:35 AM 
14 5520503117 นางสาว มาริสา อยูส่ขุ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากดั (มหาชน)  10:45 AM 
15 5520551995 นาย ขวญัชยั  สขุสีดา  บริษัท นิมเบลิซอฟท์ จ ากดั 10:55 AM 

  16 5520500771 นาย วสเุทพ จตัตามาศ บริษัท นิมเบลิซอฟท์ จ ากดั 
17 5520503109 นาย พีรวฒัน์ พรหมศริิพฒัน์ บริษัท สยามคราฟท์ไทย จ ากดั 11:10 AM 
18 5520550930 นาย ภณพิจกัษณ์ โทแก้ว  ส านกังานบริการลกูค้า กสท ชยันาท 11:20 AM 



ตารางการน าเสนอการฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ประจ าปี 2558 
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 – 12.00 น. 
ห้อง 8303 [ผศ.ดร.ฐิตพิงษ์  สถิรเมธีกลุ และ อ.ดวงเพ็ญ เจตน์พิพฒันพงษ์] 
ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล สถานที่ฝึกงาน เร่ิมน าเสนอ 

1 5520551049 นาย นพพร  ไกรรักษ์  บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (เขตกลาง) 9:00 AM 

2 5520552002 นาย ชยัสทิธ์ิ  เจริญผล  บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) (ภเูก็ต) 9:10 AM 

3 5520552134 นาย วีรวตั  ศรีผดงุอ าไพ  บริษัท กสท โทรนาคม จ ากดั (เขตเหนือ) 9:20 AM 

4 5520503095 นางสาว พบพร ไชยกฤตยานนท์ บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 9:30 AM 

5 5520551081 นาย พลนภสั  มินบ ารุง  บริษัท นิวเทคโนโลย ีอินฟอร์เมชัน่ จ ากดั   

6 5520552037 นาย นฤพล  ศรีนาม  บริษัท นิวเทคโนโลย ีอินฟอร์เมชัน่ จ ากดั 9:40 AM 

7 5520552061 นาย พงศธร  อปัุญญ์  บริษัท นิวเทคโนโลย ีอินฟอร์เมชัน่ จ ากดั   

8 5520552011 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ  ทองแทง่ใหญ่  บริษัท จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 9:55 AM 

9 5520502854 นาย กรกฎ ภูพ่นูทรัพย์ ส านกังานปลดักระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 10:05 AM 

10 5520503141 นาย วรภฒัน์ ทรัพย์พิพฒัน์ ส านกังานปลดักระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร   

11 5520551006 นาย ติณณภพ  พงศ์พิสทุธา  บริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จ ากดั (มหาชน) 10:20 AM 

12 5520552177 นาย อาทิตย์  อุน่แก้ว  บริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จ ากดั (มหาชน)   

13 5520503249 นาย อริส ไทยประธาน บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จ ากดั 10:30 AM 

14 5520503087 นาย ปิยงักรู บญุเลศิโชคด ี บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 10:40 AM 

15 5520503184 นางสาว ศิริพร เบ็ญจมาคม ส านกังานบริการลกูค้า กสท นครสวรรค์ 10:50 AM 

16 5520502897 นางสาว จิตรวด ี คงศรี บริษัท เรซคอม เทคโนโลยี คอมปานี ลมิิเต็ด 11:00 AM 
  17 5520502943 นางสาว ทิพย์วรรณ ค าผกู บริษัท เรซคอม เทคโนโลยี คอมปานี ลมิิเต็ด 

18 5520551120 นาย ภคัพล  พิฤทธ์ิบรูณะ  บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จ ากดั 11:15 AM 
  19 5520551138 นาย ภมูิวนยั  หอมแก่นจนัทร์  บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จ ากดั 


