
สรุปรายนามสถานประกอบการ/สถานศึกษา  ที่ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  

ด้านสหกิจศกึษา/ฝึกประสบการณว์ิชาชีพ/ฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู   
 

ลําดบั

ที่ 

วัน เดือน ป ีและ 

สถานที่ลงนาม 

สถานศึกษา/สถานประกอบการ 

ที่ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 

บันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือ (MOU) 
ผู้ลงนาม/ผู้ประสานงาน หมายเหตุ 

บันบึกข้อตกลงความร่วมมือ ปี พ.ศ. 2555 

1. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555  

ณ ........................ 

 

บริษัท เซ็นทรลั รีเทล คอรป์อเรชัน่ จํากัด

สํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ 22 ซอยสมคิด 

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
 

เปิดที่นี่

นายเรืองเวช  วิทวัสการเวช

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

ข้อตกลงความร่วมมือ  

มีระยะเวลา 6 ปี 

2. วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555  

ณ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ 

จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท ์จํากัด (มหาชน) 

524 อาคาร ท.ีเทรเชอรี่ ถนนรัชดาภิเษก แขวง

สามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 
 

เปิดที่นี่

 

คุณธรีวัฒน์ ธญัลักษณ์ภาคย์

ประธานกรรมการบริหาร 

และกรรมการผู้จัดการ 

ข้อตกลงความร่วมมือ  

มีระยะเวลา 5 ปี 

3. วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555  

ณ บริษัท ซีฟเีอฟ เทรดดิ้ง จํากัด 

 

บริษัท ซีฟเีอฟ เทรดดิ้ง จํากัด

อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร  

252/115-116 อาคาร 2 ชั้น 22 ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
 

เปิดที่นี่

 

นายวีรชัย รัตนบานชืน่

รองกรรมการผูจ้ัดการบริหาร 

ข้อตกลงความร่วมมือ  

มีระยะเวลา 4 ปี 

บันบึกข้อตกลงความร่วมมือ ปี พ.ศ. 2556 

4. วันที่ ...... ............. พ.ศ. 2556  

ณ ........................ 

 

บริษัท แมคไทย จํากัด

97/11 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี 

กรุงเทพมหานคร 10330 
เปิดที่นี่

นายเฮสเตอร์ ชิว

ประธานกรรมการ และ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 



ลําดบั

ที่ 

วัน เดือน ป ีและ 

สถานที่ลงนาม 

สถานศึกษา/สถานประกอบการ 

ที่ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 

บันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือ (MOU) 
ผู้ลงนาม/ผู้ประสานงาน หมายเหตุ 

บันบึกข้อตกลงความร่วมมือ ปี พ.ศ. 2557 

5. วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลพระนคร 

การไฟฟา้ฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย

53 หมู่ 2 ถนนจรัลสนิทวงศ์ อําเภอบางกรวย 

จังหวัดนนทบุรี 11130 
เปิดที่นี่

 

นายสุนชัย  คาํนูณเศรษฐ์

ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย 

ข้อตกลงความร่วมมือ  

มีระยะเวลา 3 ปี 

ครบกําหนดมีผล

บังคับใช้ต่ออีก 1 ปี 

บันบึกข้อตกลงความร่วมมือ ปี พ.ศ. 2558 

6. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  

ณ ........................... 

MASSY UNIVERSITY

New Zealand 
เปิดที่นี่

Hon. Steve Maharey

Vice Chancellor 

7. วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558  

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลพระนคร 

บริษัท ยูนิโปร แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด

300/2-3 ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม 

กรุงเทพฯ 10240 
 

เปิดที่นี่

 

นางสาวกนกพร หรรษคุณาฒยั

ประธานบริหาร 

ข้อตกลงความร่วมมือ  

มีระยะเวลา 3 ปี 

8. วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  

ณ ........................... 

 

โรงแรมในเครอืกะตะกรุ๊ป

1 ถนนปางบาง ตําบลกะรน อําเภอเมืองภูเก็ต 

83100 
เปิดที่นี่

นายประมุขพิสฐิ  อัจฉริยะฉาย

ประธานกรรมการโรงแรม 

ในเครือกะตะกรุ๊ป 

ข้อตกลงความร่วมมือ  

มีระยะเวลา 4 ปี 

9. วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558  

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลพระนคร 

บริษัท อาซาฮ-ีไทยอัลลอย จํากัด

9/23 หมู ่7 ถนนสุขสวัสดิ์ ตําบลบางจาก อําเภอ

พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

 

เปิดที่นี่

 

คุณลัดดา  ดําเนนิงาม

แผนก QMS  

โทร 086-058-8415 

ข้อตกลงความร่วมมือ  

มีระยะเวลา 4 ปี 

 



ลําดบั

ที่ 

วัน เดือน ป ีและ 

สถานที่ลงนาม 

สถานศึกษา/สถานประกอบการ 

ที่ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 

บันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือ (MOU) 
ผู้ลงนาม/ผู้ประสานงาน หมายเหตุ 

10. วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558  

ณ ฝ่ายครัวการบินไทย  บรษิัท

การบินไทย จํากัด (มหาชน) 

 

บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)

ฝ่ายครัวการบิน สํานักงานใหญ่  89 ถนนวิภาวดี

รังสิต  แขวงจอมพล เขตตุจักร กรุงเทพมหานคร 

10900 

เปิดที่นี่

 

นางวรางคณา  ลือโรจน์วงศ์

ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาการ

ตลาดและปฏิบัติการ 

บันบึกข้อตกลงความร่วมมือ ปี พ.ศ. 2559 

11. วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559  

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลพระนคร 

บริษัท คูก้าโรโบติคส์ (ไทยแลนด์) จํากัด

KUKA Robotics (Thailand) Co., Ltd. 
เปิดที่นี่

Martin Wenzel

Chief Executive Officer 

12. วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559  

ณ ................................ 

 

วัดศรีรัตนาราม  

แมนเชสเตอร์  ประเทศอังกฤษ 
เปิดที่นี่

พระมหาภคชยั  ธัมมปาลี

แทนเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม

ข้อตกลงความร่วมมือ  

มีระยะเวลา 3 ปี 

13. วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2559  

ณ ศูนย์นิทรรศการและ 

การประชุมไบเทค 

สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย

86/6 ซอยตรีมิตร พระราม 4 แขวงคลองเตย  

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
เปิดที่นี่

 

คุณจารุณี  ภูทอง

089-499-9971 

ข้อตกลงความร่วมมือ  

มีระยะเวลา 3 ปี 

บันบึกข้อตกลงความร่วมมือ ปี พ.ศ. 2560 

14. วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560  

ณ มูลนธิิพัฒนาอุตสาหกรรม

เครื่องนุ่งห่มไทย 

 

มูลนิธพิัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

127/36 อาคารปัญจธานี ชั้นที่ 31 ถนนนนทรี  

แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 

10120 

เปิดที่นี่

 

นายยุทธนา  ศิลปส์รรค์วิชช์

กรรมการและเลขานุการ 

ข้อตกลงความร่วมมือ  

มีระยะเวลา 3 ปี 

 



 
 

ลําดบั

ที่ 

วัน เดือน ป ีและ 

สถานที่ลงนาม 

สถานศึกษา/สถานประกอบการ 

ที่ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 

บันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือ (MOU) 
ผู้ลงนาม/ผู้ประสานงาน หมายเหตุ 

15. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  

ณ ............................. 

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)

1038-1046 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี 

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
เปิดที่นี่

นายกัลป์กุล  ดํารงปิยวุฒิ

ประธานกรรมการ 

ข้อตกลงความร่วมมือ  

มีระยะเวลา 3 ปี 

16. วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  

ณ คณะเทคโนโลยี

สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

บริษัท อิเมจิแมกซ์ จํากัด

373/41 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์  

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

10120 

เปิดที่นี่

 

ฝ่ายบคุคล 02-674-3111-2 ข้อตกลงความร่วมมือ  

มีระยะเวลา 4 ปี 

17. วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  

ณ คณะเทคโนโลยี

สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

บริษัท แอกเซส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด

976/4 ซอยโรงพยาบาลพระราม 9 ถนนพระราม 

9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

10310 

เปิดที่นี่

 

ฝ่ายบคุคล 02-641-5300 ข้อตกลงความร่วมมือ  

มีระยะเวลา 4 ปี 

18. วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  

ณ คณะเทคโนโลยี

สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

บริษัท ไลน์เฮา้ส์ ฟลิม์ เซอร์วิส จํากัด 

และบริษัท ตาโต จํากัด 

358 หมู ่9 ถนนคลองลําเจียก แขวงคลองกุม่ เขต

บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 

เปิดที่นี่

 

ฝ่ายบคุคล 02-001-8800 , 

02-349-7974 

ข้อตกลงความร่วมมือ  

มีระยะเวลา 2 ปี 

19. วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  

ณ คณะเทคโนโลยี

สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

บริษัท ทริปเปลิ วี บรอดคาสท์ จํากัด

1 อาคาร 12 ชั้น 11  ถนนวิภาวดีรังสิต   

แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 

10900 

เปิดที่นี่

 

ฝ่ายบคุคล 02-127-1199 ข้อตกลงความร่วมมือ  

มีระยะเวลา 4 ปี 

 



 
 

ลําดบั

ที่ 

วัน เดือน ป ีและ 

สถานที่ลงนาม 

สถานศึกษา/สถานประกอบการ 

ที่ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 

บันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือ (MOU) 

ผู้ลงนาม/ผู้ประสานงาน หมายเหตุ 

20. วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  

ณ ห้องประชุมจอมพล  

ป.พิบลูสงคราม ชั้น 5  

อาคารกระทรวงแรงงาน 
 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ถนนมิตรไมตร ีแขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร 10400 
เปิดที่นี่

 

นายธีรพล  ขนุเมือง

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ข้อตกลงความร่วมมือ  

มีระยะเวลา 3 ปี 

21. วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  

ณ คณะเทคโนโลยคีหกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร 
 

บริษัท การบนิไทย จํากัด (มหาชน)

สํานักงานใหญ ่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต   

แขวงจอมพล เขตตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
เปิดที่นี่

 

นางวรางคณา  ลือโรจน์วงศ์

กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัว

การบิน 

22. วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  

ณ คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร 
 

ธนาคารทสิโก้ จํากัด (มหาชน)

48/2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร 10500 
เปิดที่นี่

 

นายวัศกร  เทพทิม

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

มีผลต่อเนื่องจนกว่า

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้ง

ยกเลิกอย่างเป็น

ทางการ 

23. วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  

ณ คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร 
 

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

444 ชั้น 10 - 12  อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์  

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330  

เปิดที่นี่

 

นายวิชญะพฒัน  ปุงคานนท์

ผู้จัดการแผนกบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

มีผลต่อเนื่องจนกว่า

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้ง

ยกเลิกอย่างเป็น

ทางการ 

 
 
 



 
ลําดบั

ที่ 

วัน เดือน ป ีและ 

สถานที่ลงนาม 

สถานศึกษา/สถานประกอบการ 

ที่ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 

บันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือ (MOU) 

ผู้ลงนาม/ผู้ประสานงาน หมายเหตุ 

24. วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  

ณ คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร 

บริษัท เอส.วี.พี. กรุ๊ป

1184/30-37 ซอยพหลโยธิน 32  ถนนพหลโยธิน  

แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เปิดที่นี่

 

รศ.ดร.วิไลลักษณ์  สกุลภักดี

กรรมการผู้จัดการ 

มีผลต่อเนื่องจนกว่า

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้ง

ยกเลิกอย่างเป็น

ทางการ 

25. วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560  

ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร 

บริษัท ปรญิสริิ จํากัด (มหาชน)

123 ซันทาวเวอร์ส ชั้น 17 อาคาร เอ  ถนนวิภาวดี

รังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

10900 

เปิดที่นี่

 

นางสาวสิรลิักษณ์  โกวิท

จินดาชัย 

ประธานคณะกรรมการบริหาร

ข้อตกลงความร่วมมือ  

มีระยะเวลา 3 ปี 

 


