
ที่ ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่หน่วยงาน รหสันักศึกษา เขต อ.นิเทศก์
1 บริษทั ไทย นวิส์ เนต็เวิร์ค (ทเีอน็เอน็) จ ากดั 118/6 ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 1. นางสาวเกวลิน  แกว้บนัดิษฐ์ 57123311004 พญาไท อาจารยพ์ราว อรุณรังสีเวช

กทม. 10400 02-7649013 2. นางสาวมณทพิย ์ ชา่งคิด 57123311033
3. นางสาวนนัทกิานต์  อมรเวช 57123311042
4. นายสิทธิชยั  บญุทศ 57123311049

2 รายการเดะ เดะ เฮ่ย  บริษทั ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป 
จ ากดั

118/6 ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.
 10400 02-764994

1. นางสาววรนษิฐา  อริยวงศ์ 57123311040 พญาไท อาจารยพ์ราว อรุณรังสีเวช

3 รายการอนิไซด์ นวิส์ ทไูนท ์บริษทั ทรู วิชั่นส์ 
กรุ๊ป จ ากดั

118/6 ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.
 10400 02-764979

1. นางสาวพชัรพร  เกดิวัน 57123311030 พญาไท อาจารยอ์สิรี  ไพเราะ

4 บริษทั เคซ่ี เอเจนซ่ี (ประเทศไทย) จ ากดั 120/287 ซ.วชริธรรมสาธิต 12 แขวงบางนา เขตบางนา
 กทม. 10260 086-3456943

1. นางสาวมลธิชา  ชนัธุระ 57123311012 บางนา อาจารยธ์นติ พฤกธรา

5 คณะแพทยศาสตร์วชริพยาบาล 
มหาวิทยาลัยนวมนิทราธิราช

681 ถ.สามเสน แขวงวชริพยาบาล เขตดุสิต กทม. 
10300 02-2443000 ต่อ 3002

1. นางสาวขวัญชนก  นองสุวรรณ 57123311051 ดุสิต อาจารยพ์ราว อรุณรังสีเวช

6 บริษทั บอีซีี-มลัติมเีดีย จ ากดั 3199 อาคารมาลีนนท ์ถ.พระราม 4 แขวงคลองตัน 
เขตคลองเตย กทม. 10110 02-2043333

1. นางสาวรัตติยา  ขนัทอง 57123311041 คลองเตย อาจารยอ์สิรี  ไพเราะ

7 บริษทั พนัปแีสง จ ากดั 190 ซ.มสุีวรรณ 3 ถ.สุขมุวิท 71 แขวงพระโขนงเหนอื 
เขตวัฒนา กทม. 10110 086-3661170

1. นายชติพล  ไชยวงศ์ค า 57123311011 วัฒนา อาจารยธ์นติ พฤกธรา

8 บริษทั รับทราบ โปรดักชั่น จ ากดั 115 ซ.พึ่งม ี9 ถ.สุขมุวิท 93 แขวงบางจาก เขตพระ
โขนง กทม. 10260 080-0362020

1. นายภานพุงศ์  วัฒนสิทธิ์ 57123311008 พระโขนง อาจารยพ์ราว อรุณรังสีเวช

9 กองเทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอน 869 ถ.ลาดหญา้ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน 1. นางสาวกชกร  พรหมสถติย์ 57123311027 คลองสาน อาจารยป์วิตร มงคลประสิทธิ์
ส านกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร กทม. 10600 02-4376631 - 5 ต่อ 3421 1. นายเนติพงษ ์ สุธาศิริกลุ 57123311048

10 บริษทั ดีทอล์ค จ ากดั 50 ซ.อโศก ถ.สุขมุวิท 21 แขวงคลองเตยเหนอื 1. นางสาวไพลิน  จติตคราม 57123311053 วัฒนา อาจารยอ์สิรี  ไพเราะ
เขตวัฒนา กทม. 10110 02-6699377 2. นายอาณาจกัร  ขนัตี 57123311023

11 บริษทั อิ๊กลู สตูดิโอ จ ากดั 32 ซ.พหลโยธิน 24 แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กทม. 
10900 02-5138350

1. นางสาวขวัญชนก  แล่เพชร 57123311054 จตุจกัร อาจารยป์วิตร มงคลประสิทธิ์

12 บริษทั วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด 
จ ากดั

190 ม.5 ถ.ศรีนครินทร์ ส าโรงเหนอื อ.เมอืง
สมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10270 02-7486245

1. นายสุวัจชยั  จฬุจมับก 57123311032 อ.เมือง
สมุทรปราการ

อาจารยธ์นติ พฤกธรา

ชื่อนักศึกษา

รายชือ่สถานที่ฝึกสหกิจศึกษา กลุม่สาขาวิชานิเทศศาสตร ์ภาคปกติ
ประจ าภาคเรยีนที่ 1  ปีการศึกษา 2560
 สาขาวิชาภาพเคลือ่นไหวและสือ่ผสม
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13 บริษทั เพอร์เฟล็กซ์ นวิทรีชั่น 3 อาคารพร้อมพนัธ์ 3 ชั้น 12 ซ.ลาดพร้าว 3 แขวง
คลองจั่น

1. นางสาวฐิติพร  ยบิมนัตะสิริ 57123311026 บางกะปิ อาจารยป์วิตร มงคลประสิทธิ์
(ไทยแลนด์) จ ากดั เขตบางกะป ิกทม. 10240 098-2600218 2. นายภานวุัฒน ์ สุสุวรรณ์ 57123311025

14 บริษทั ไทย นวิส์ เนต็เวิร์ค (ทเีอน็เอน็) จ ากดั 118/1 ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.
 10400

1. นายเทดิเกยีรติ  รุ่งสกลุ 57123311001 พญาไท อาจารยพ์ราว อรุณรังสีเวช

16 บริษทั คอร์เซล เทคโนโลย ีจ ากดั 4/48 ถ.รัชดาภเิษก แขวงตลาดพลู เขตธนบรีุ กทม. 
10600 086-6160554

1. นายอคัรชยั  ศิลปเจริญ 57123311010 ธนบรีุ อาจารยป์วิตร มงคลประสิทธิ์

17 บริษทั บุ๊ค คาเฟ ่จ ากดั 61/126 ซ.วิภาวดีรังสิต 20 แยก 3 - 2 แขวงจอมพล 1. นางสาวมลฑาทพิย ์ โรจนน์ าประทปี 57123311022 จตุจกัร อาจารยป์วิตร มงคลประสิทธิ์
เขตจตุจกัร กทม. 10900 02-6914192 2. นายธนภทัร  ว่องกรีติกลุ 57123311047

3. นายเชดิวุฒิ  สบายดี 57123311052
4. นางสาววรินทร์ธร  อดิลักษณ์ชยากร 57123311055

18 บริษทั อลูิชั่น (ประเทศไทย) จ ากดั 1/727 ม. 17 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทมุธาน ี12130 
02-0060232

1. นายจกัรกฤษ  หลักทอง 57123311039 อ.ล าลูกกา อาจารยธ์นติ พฤกธรา

19 บริษทั ภาพดีทวีสุข จ ากดั 105 ซ.สุขมุวิท 39 แขวงคลองตันเหนอื เขตวัฒนา กทม.
 10110 02-2612400

1. นายทรรศ  ฉมิดี 57123311046 วัฒนา อาจารยธ์นติ พฤกธรา

20 บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 118/1 อาคารทปิโก ้ชั้น 10 ถ.พระราม 6 แขวงสามเสน
ใน เขตพญาไท กทม. 10400

1. นายอรรถชยั  ธาราศิริไพฑูรย์ 57123311021 พญาไท อาจารยอ์สิรี  ไพเราะ

21 บริษทั ไลค์ ม ีจ ากดั 126/5 ถ.กรุงธนบรีุ แขวงบางล าภลู่วง เขตคลองสาน 
กทม. 10600 081-6394044

1. นางสาวณัฐนนัท ์ พนิจิบรรจง 57123311050 คลองสาน อาจารยป์วิตร มงคลประสิทธิ์

22 บริษทั แดพเพอร์เจน็เนอรัล อะแพเร็ล จ ากดั 602/59 ซ.เจริญสุข ถ.พระราม 4 แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กทม. 10110 026633400 ต่อ 156

1. นายนนทณัฐฏ ์ ด ารงไพรัช 57123311002 คลองเตย อาจารยธ์นติ พฤกธรา

23 บริษทั บบีทีวีี นวิ มเีดีย จ ากดั  900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ชั้น 5 ถ.เพลินจติ 1. นายภานพุงษ ์ เมฆกกตาล 57123311017 ปทมุวัน อาจารยอ์สิรี  ไพเราะ
แขวงลุมพนิ ีเขตปทมุวัน กทม. 10330 02-65877005 2. นายภวูดล  เจริญชนม์ 57123311043
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24 คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 47/111 ถ.ติวานนท ์ต.ตลาดขวัญ อ.เมอืง จ.นนทบรีุ 
11000 02-5471000

1. นายวรรธนะ  นธิิปณิธิยางกรู 57123311007 อ.เมอืง
นนทบรีุ

อาจารยธ์นติ พฤกธรา

25 บริษทั โพลีพลัส เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ ากดั 99 ถ.แจง้วัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 
11120 02-5724444 ต่อ 242

1. นางสาวนพิทัธา  แสงสรรค์ 57123311015 อ.ปากเกร็ด อาจารยธ์นติ พฤกธรา

26 บริษทั จเีอม็เอม็ แกรมมี่ จ ากดั (มหาชน) 50 ถ.สุขมุวิท แขวงคลองเตยเหนอื 1. นายนพดล  มณีใจ 57123311044 วัฒนา อาจารยอ์สิรี  ไพเราะ
เขตวัฒนา กทม. 10110 02-6699000 2. นางสาววาทณีิ  เปล่ียนกลู 57123311013

27 บริษทั สตาร์ รีชเชอร์ส กรุ๊ป จ ากดั 130-132 ถ.วิทย ุแขวงลุมพนิ ีเขตปทมุวัน กรุงเทพฯ 
10330 02-6845000

1. นางสาวนนัทรัตน ์ แสงเจริญเกยีรติ 57123311037 ปทมุวัน อาจารยอ์สิรี  ไพเราะ

28 บริษทั ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากดั 118/1 ซ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน นางสาวอภญิญา  อา่งอนิทร์ 57123311003 พญาไท อาจารยอ์สิรี  ไพเราะ
เขตพญาไท กทม. 10400 02-2736000 นายอภสิิทธิ์  สิทธิกรณ์ไกร 57123311005

นายอภวิัฒน ์ จริภญิโญชนม 57123317018
นายนเิรศ  วงศร 57123311034

29 บริษทั บพี ีลักซ์ซูรี ทราเวิล จ ากดั 28/1 ถ.ทา่ขา้ม แขวงแสมด า เขตบางขนุเทยีน กทม. 
10150 02-1183890

1. นางสาวปรางชนก  ศรีแสงเวช 57123311028 บางขนุเทยีน อาจารยพ์ราว อรุณรังสีเวช


