
ที่ ชือ่หน่วยงาน ทีอ่ยูห่น่วยงาน รหสันักศึกษา อ.นิเทศก์ ผู้เซ็นต์รับเอกสาร ต าแหน่ง
1 สถานีวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน์รัฐสภา ส านักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร ถ.อูท่องใน 1. น.ส.บุณณดา ศิริบุรมย์ 57123317024 อาจารย์วชิชา สันทนาประสิทธิ์

แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 2. น.ส.แพรวพรรณ ปฏญิญาสิริ 57123317033
2 บริษทั สานฟา้ จ ากดั เลขที ่1411 ซอยลาดพร้าว94 แขวงพลับพลา เขตวงัทองหลาง

 กทม. 10310 02-5309020 - 5 ต่อ 0
1. นายณัฐพงษ ์ ภญิโญ 57123317020 อาจารย์วชิชา สันทนาประสิทธิ์ คุณอมุาพร  กาลพฒัน์ ผู้จดัการฝ่ายผลิต

3 บริษทั เอ-ไทม์ มีเดียจ ากดั GMM Grammy Place ชั้น 37 เลขที ่50 ถ.อโศกมนตรี ซอย
สุขุมวทิ21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวตันา กทม. 10110

1. นายไวโรจน์  รัตนภมูิ 57123317098 อาจารย์ประพจน์ ณ บางช้าง เจา้หน้าทีบุ่คคล

4 บริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน) (A) อาคารอ านวยการ 1 บริษทั อสมท จ ากดั(มหาชน) ชั้น 1 1. นางสาวสุทินา  ไม้ตะเภา 57123317007 อาจารย์ประพจน์ ณ บางช้าง คุณกติติพงษ ์ ขันติรัตน์ ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
63/1 ถ.พระราม9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 2. นางสาวธนัยพร  นิลพงังา 57123317010
กทม. 10310 02-2016330-3 3. นายวชระ  นิกะพมิพ์ 57123317019

4. นางสาวพรวษา  ภกัตร์ดวงจนัทร์ 57123317030
5 บริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน) (B) อาคารอ านวยการ 1 บริษทั อสมท จ ากดั(มหาชน) ชั้น 1 1. นางสาวภทัรสุดา  ออ่นเกดิแกว้ 57123317069 อาจารย์ประพจน์ ณ บางช้าง คุณกติติพงษ ์ ขันติรัตน์ ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

63/1 ถ.พระราม9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 2. นายภทัรพล  อลุุชาฎะ 57123317090
กทม. 10310 02-2016330-3 3. นายปราโมทย์  ค ามา 57123317103

4. นางสาวพชิญา  เขมะจารีย์ 57123317062
6 สถานีวทิยุโทรทัศน์ไทยทีวสีีช่อง 3 (โต๊ะข่าวบันเทิง) อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ 3199 ถ.พระราม4 เขตคลองเตย จ.

กรุงเทพ 10110 02-2623395
1. นางสาวธารทิพย์  สิงหล์อ 57123317049 อาจารย์ประพจน์ ณ บางช้าง

7 บริษทั เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากดั (A) อาคารบีสแควร์ พระราม9-เหม๋งจา๋ย เลขที่600/1-3 1. นางสาวชณิภา  ยอดสุดา 57123317040 อาจารย์ปวติร มงคลประสิทธิ์
ถ.ประชาอทุิศ ซ.สหการประมูล แขวงวงัทองหลาง 2. นายปิยะ  มารยาท 57123317012 คุณพฒิุพงศ์ ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
 เขตวงัทองหลาง กทม. 10310 02-5308111 3. นางสาวทิวาภรณ์  บุญมะณี 57123317034 คุณกอกานต์  แย้มสัมธธ์รรม ผู้บังคับบัญชาอนุม้ติ

8 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ 145 อาคารอ านวยการ (อาคาร A) ชั้น1 1. นายปณัฐธกรณ์  งามนิธธินสุภา 57123317070 อาจารย์สุภาภรณ์ วมิลชัยฤกษ์ คุณณัฐธวิรรณ  ไตรรัตน์ ผู้จดัการฝ่ายปฏบิัติการทรัพยากรมนุษย์
แหง่ประเทศไทย (A) ถ.วภิาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน 2. นางสาววรัญญา  ทองชัย 57123317061

เขตหลักส่ี กทม. 10210 02-7902213 3. นางสาวเปมิกา  ซุ่นทรัพย์ 57123317100
4. นางสาวจติติพร  ศรีโยธา 57123317023
5. นางสาวอารดา  ดีเหนีย่ง 57123317102

9 บริษทั บอร์นแอนด์แอสโซซิเอทด์ จ ากดั 288 ถ.ประชาอทุิศ ซ.ประชาอทุิศ14 แขวงหว้ยขวาง 1. นางสาวสิวลักษณ์  สุทธศัิกด์ิ 57123317022 อาจารย์อสิรี ไพเราะ
 เขตหว้ยขวาง กทม. 10310 02-6902801 2. นายพงศกร  เปียสนิท 57123317025 คุณศุภกร  คนชาญ ฝ่ายประสานงาน

3. นางสาวชาลิสา  เอนกลาภ 57123317036
10 บริษทั ดอคคิวเมเนีย จ ากดั 78 ถ.วภิาวดี รังสิต ซอย.17 แขวงจตุจกัร 1. นางสาวพรพรหมณ์  กสุโล 57123317068 อาจารย์สุภาภรณ์ วมิลชัยฤกษ์

เขตจตุจกัร กทม. 10900 02-1590158 2. นายภาสกร  วงศ์ญาณากร 57123317078
3. นางสาวพนัธุ์วดี  พนัธุ์โกศล 57123317083

11 บริษทั โมโน สปอร์ต เอน็เตอร์เทนเมนท์ จ ากดั อาคารจสัมิน อนิเตอร์เนชั่นแนล เลขที่200 ถ.แจง้วฒันะ อ.ปาก
เกร็ด จ.นนทบุรี 11120 02-502-0700

1. นายณัฐพล  กาญจนจยั 57123317003 อาจารย์ธนิต พฤกธรา คุณศุภรัตน์  สุทธโิสภณพนัธ์ HR officer

12 บริษทั โลกแหง่แบบ จ ากดั 1213-217 ถ.ลาดพร้าว ซ.ลาดพร้าว94 แขวงพลับพลา เขตวงั
ทองหลาง กทม. 10310 097-0736648

1. นายอานนท์  เลิศศรัทธาธรรม 57123317029 อาจารย์วชิชา สันทนาประสิทธิ์ คุณชลิตา  สุริยางค์ Admin

13 บริษทั บีบีทีว ีนิว มีเดีย จ ากดั ต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 5 900 ถ.เพลินจติ แขวงลุมพนิี 1. นางสาวสรัลพร  โกงเหลง 57123317015 อาจารย์วชิชา สันทนาประสิทธิ์ คุณภาพร  วรรณบุตร เจา้หน้าทีบุ่คคล
เขตปทุมวนั กทม. 10330 02-6587700 2. นางสาวลลิตา  ไทยเทีย่ง 57123317063

รายชือ่สถานทีฝึ่กประสบการณ์วิชาชีพ กลุม่สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ภาคปกติ
ประจ าภาคเรียนที ่2  ปกีารศึกษา 2560

 สาขาวิชาวิทยโุทรทศัน์
ชือ่นักศึกษา



ที่ ชือ่หน่วยงาน ทีอ่ยูห่น่วยงาน รหสันักศึกษา อ.นิเทศก์ ผู้เซ็นต์รับเอกสาร ต าแหน่ง

รายชือ่สถานทีฝึ่กประสบการณ์วิชาชีพ กลุม่สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ภาคปกติ
ประจ าภาคเรียนที ่2  ปกีารศึกษา 2560

 สาขาวิชาวิทยโุทรทศัน์
ชือ่นักศึกษา

14 บริษทั เลิฟดราม่า จ ากดั 1/200 ม.รัตนาธเิบศร์ ถ.รัตนาธเิบศร์ ซ.อธเิบศร์4/1 ต.บางรัก
พฒันา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 081-9089043

1. นางสาวปวริศา  สุขสวสัด์ิ 57123317046 อาจารย์ธนิต พฤกธรา คุณสมรัก  ศรีสวรรณ์ กรรมการผู้จดัการ

15 บริษทั กนัตนา กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 33/3 ถ.ประชาอทุิศ ซ.หมูบ่้านรัชดานิเวศน์19 แขวงสามเสน
นอก เขตหว้ยขวาง กทม. 10310 02-2750046

1. นางสาวพชันันท์ เบ็ญจวรรณ 57123317039 อาจารย์อสิรี ไพเราะ คุณสมคิด  ต้นสกลุ ผู้จดัการอาวโุส

16 บริษทั กนัตนา โปรดักชั่น เซอร์วสิ จ ากดั 33/3 ถ.ประชาอทุิศ ซ.หมูบ่้านรัชดานิเวศน์19 1. นางสาวณัฏฐณิชา  สาลี 57123317008 อาจารย์อสิรี ไพเราะ คุณสุชาติ  ศรีสวรรค์ รองกรรมการผู้จดัการ
แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กทม. 10310 02-2750046 2. นางสาวปานจรีย์ วรัิชวงค์ 57123317045

17 บริษทั บีอซีี มัลติมีเดีย จ ากดั อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ชั้น 6 3199 ถ.พระราม4 แขวงคลอง
ตัน เขตคลองเตย กทม. 10110 02-2043333

1. นางสาวกนุศิริ  แป้นแสง 57123317016 อาจารย์ประพจน์ ณ บางช้าง คุณเพชรี  พรหมช่วย ควบคุมการผลิต

18 กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 4 ถ.ราชด าเนินนอก แขวงวดัโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพา่ย 
กทม. 10100

1. นางสาวจดิาภา  เมธาวกิลู 57123317044 อาจารย์วชิชา สันทนาประสิทธิ์ คุณสุพจน์  วงศ์พรหมท้าว ผู้อ านวยการกองกลาง

19 บริษทั ทรูโฟร์ยู จ ากดั 118/1 อาคารทิปโก ้ชั้น 10 ถ.พระราม 6 1. นางสาวชมบุญ  นิยมดุสดี 57123317011 อาจารย์สุภาภรณ์ วมิลชัยฤกษ์ คุณประนต  กรรมสาธก Producer
 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 081-8568700 2. นางสาวชนิกานต์  แสงสอน 57123317026

20 บริษทั บางกอกเอน็เตอร์เทนเม้นต์ จ ากดั 3199 ถ.พระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 1. นายอติคุณ  ร้ีพลไกร 57123317017 อาจารย์ประพจน์ ณ บางช้าง คุณวรินทร์ธร  อริยธนาพรภทัร์ เจา้หน้าทีก่ารเงินอาวโุส
กทม 10110 02-2043333 2. นางสาวณัฐวรรณ  ยวงทอง 57123317038 คุณนุชนารถ  เชญจานนท์ เจา้หน้าทีฝ่่ายทรัพยากรบุคคล

3. นางสาวปาริชาติ  พว่งสกลุ 57123317107 คุณวรินทร์ธร  อริยธนาพรภทัร์ เจา้หน้าทีก่ารเงินอาวโุส
21 สถานีวทิยุโทรทัศน์กองทัพบก 210 ถ.พหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 

02-2388555 ต่อ 30151
1. นางสาววารี  โต๊ะมิ 57123317089 อาจารย์สุภาภรณ์ วมิลชัยฤกษ์ คุณสกล  โชติปัทมนนท์ รองผู้อ านวยการใหญส่ายงานบริหารองค์กร

22 บริษทั อาร์คีดีมัส เอนเตอร์เทนเมนต์ จ ากดั (A) 180/47 ถ.งามวงศ์วาน ซ.4 ม.2 ต.บางเขน อ.เมือง 1. นายอนันศักด์ิ  ทองกลึง 57123317059 อาจารย์ปิติมนัส บรรลือ กรรมการผู้จดัการ
 จ.นนทบุรี 11000 081-5926965 2. นางสาวพรพรหมณ์  กสุโล 57123317068

3. นายภาสกร  วงศ์ญาณากร 57123317078
23 บริษทั อาร์คีดีมัส เอนเตอร์เทนเมนต์ จ ากดั (B) 180/47 ถ.งามวงศ์วาน ซ.4 ม.2 ต.บางเขน อ.เมือง 1. นางสาวพนัธุ์วดี  พนัธุ์โกศล 57123317083 อาจารย์ปิติมนัส บรรลือ กรรมการผู้จดัการ

 จ.นนทบุรี 11000 081-5926965 2. นางสาวปิยาภา  ภาคามล 57123317086 คุณแทน  สุวรรณมาน ผู้จดัการ
23 บริษทั ไฟนัลคัท จ ากดั 627 ถ.ประชาอทุิศ ซ.รามค าแหง 39 แขวงวงัทองหลาง เขตวงั

ทองหลาง กทม. 02-9346814 ต่อ 202
1. นายรว ีวารินทร์ประสิทธิ์ 57123317101 อาจารย์ปวติร มงคลประสิทธิ์ คุณศิริลักษณ์  ศิริสวสัด์ิ Head of Operations

24 บริษทั ภาพดีทวสุีข จ ากดั 105 ถ.สุขุมทิว ซ.39 แขวงคลองตันเหนือ 1. นางสาวอติกานต์  จนัทนะสุคนธ์ 57123317057 อาจารย์ประพจน์ ณ บางช้าง คุณทิพย์อาภา  อูค่งคา ผู้จดัการทัว่ไป
 เขตวฒันา กทม. 10110 02-2612400 2. นายทัธพล  จงสูงเนิน 57123317066

25 บริษทั ไดอาร่ี กรุ๊ป (๒๐๐๗) จ ากดั 180 ถ.เลียบคลองมอญ แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กทม. 
10520 02-0187100

1. นายภรศิษฐ์  มุตตามระ 57123317096 อาจารย์ปิติมนัส บรรลือ คุณธลิารัลย์  พรมแกว้ ผู้จดัการฝ่ายบริหารงานบุคคลและธรุการ

26 บริษทั เดอะ วนั เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั 50 ถ.สุขุมวทิ 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กทม. 10110
 092-2595064

1. นายชินพฒัน์  พร้อมเพราะ 57123317014 อาจารย์ประพจน์ ณ บางช้าง คุณศนิญา  ประคองวทิยา Online Marketing Superviser

27 บริษทั ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จ ากดั 1252 ถ.พฒันาการ ซ.34 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 
10250 02-8588368

1. นางสาวปุณณภา  กรุณวงษ์ 57123317013 อาจารย์ปิติมนัส บรรลือ คุณชาติ  พฒันกลุการกจิ บรรณาธกิารข่าว

28 บริษทั เฟด็เฟ ่โปรดักชั่น จ ากดั 120/10 ถ.รามค าแหง ซ.112 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 
กทม. 10240 086-5207127

1. นายศมะ  เกดิศรี 57123317001 อาจารย์ปวติร มงคลประสิทธิ์ คุณสุธกีานต์  ทองนุช Co-Producer

29 บริษทั ไบรท์ ทีว ีจ ากดั 223/2 ม.4 ถ.แจง้วฒันะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด 1. นางสาวจรีนันท์  สังขรัตน์ 57123317028 อาจารย์ธนิต พฤกธรา คุณนิติกานต์  โพธิ์ประยูร Producer
จ.นนทบุรี 11120 092-6696013 2. นางสาวแสงดาว  อุน่จติ 57123317047



ที่ ชือ่หน่วยงาน ทีอ่ยูห่น่วยงาน รหสันักศึกษา อ.นิเทศก์ ผู้เซ็นต์รับเอกสาร ต าแหน่ง

รายชือ่สถานทีฝึ่กประสบการณ์วิชาชีพ กลุม่สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ภาคปกติ
ประจ าภาคเรียนที ่2  ปกีารศึกษา 2560

 สาขาวิชาวิทยโุทรทศัน์
ชือ่นักศึกษา

30 บริษทั โพร-ลิงค์ จ ากดั ถ.รัชดาภเิษก ซ.อาภาภริมย์ แขวงจนัทรเกษม 1. นางสาวพริมา  ธญัญสิทธิ์ 57123317027 อาจารย์ปิติมนัส บรรลือ คุณพรทิพย์  บัวสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ
เขตจตุจกัร กทม. 10900 02-9390714-7 2. นางสาวกมลรัตน์  มาลา 57123317032

31 บริษทั สหมงคลฟล์ิม อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั 55/5 ถ.พหลโยธนิ ซ.3 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 
10400 02-2792555

1. นางสาวณิชากร  พฤกษอ์มรกลุ 57123317093 อาจารย์สุภาภรณ์ วมิลชัยฤกษ์ คุณสุวรรณา  สุขสุวานนท์ HR Manager

32 ส านักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร ถ.อูท่องใน แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 02-3573100 ต่อ
 3109

1. นายนนทนันท์  อารมณ์ฤทธิ์ 57123317006 อาจารย์วชิชา สันทนาประสิทธิ์ ส านักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร

33 สถานีโทรทัศน์นิวส์วนั 49/1 ถ.พระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กทม. 
10200 02-6292948

1. นายจกัรกฤช  รูปงาม 57123317052 อาจารย์วชิชา สันทนาประสิทธิ์ คุณจภิารัตน์  รัตตนวเิชียร หวัหน้าฝ่ายประชาสัมพนัธ์

34 บริษทั บางกอก ฟาร์นาติกซ์ จ ากดั 19/16 ถ.พระราม 9 ซ.ศูนย์วจิยั-พระราม 9 แขวงบางกะปิ 
เขตหว้ยขวาง กทม. 10310 02-6418544

1. นายพรีพล  เฮงฮะสุน 57123317106 อาจารย์ปวติร มงคลประสิทธิ์ คุณวรีะพงษ ์ ศรีวารีรัตน์ Co-Producer

35 บริษทั อาร์ เอ ดี เอ จ ากดั 9/7 ถ.สุทธสิารวนิิจฉัย ซ.อนิทามระ 9 แขวงสามเสนใน 1. นางสาวพรพรรณ  ศรสุวรรณ์ 57123317055 อาจารย์ปิติมนัส บรรลือ คุณพชิญดา  เสนทอง กรรมการผู้จดัการ
เขตพญาไท กทม. 10400 0914-6654953 2. นางสาวปาจรีย์  วนัทาพรม 57123317079

3. นายไพศาล  หมืน่โฮ้ง 57123317104
4. นางสาวเพญ็พชิชา  ใจทิพย์ 57123317105

36 บริษทั อุค๊บี ยู จ ากดั 1104/207-209 ถ.พฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กทม. 10250 02-1872666 ต่อ 105

1. นางสาวหทัยรัตน์  บุญธเนศ 57123317097 อาจารย์ปิติมนัส บรรลือ คุณณัฐพฒัน์  อตัรพงึตระกลู Community  Manager

37 บริษทั โมโน ฟล์ิม จ ากดั 200 ถ.แจง้วฒันะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
02-5020745

1. นางสาวชโลทร  โตเขียว 57123317054 อาจารย์ธนิต พฤกธรา คุณศุภรัตน์  สุทธโิสภณพนัธ์ HR

38 บริษทั ดี ดอคคิวเมนทาร่ี จ ากดั 46/178 ถ.นวลจนัทร์ แขวงนวลจนัทร์ เขตบึงกุม่ 1. นางสาวจารุพกัตร์  ฤทธเิดช 57123317099 ผศ.สุรสิทธิ์ วทิยารัฐ กรรมการผู้จดัการ
กทม. 10240 02-5309462 2. นายณัฐกร  เครือบคนโท 57123317091

39 บริษทั ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จ ากดั 118/1 ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
 02-7257220

1. นางสาวนุชนารถ  หบีรวย 57123317037 อาจารย์สุภาภรณ์ วมิลชัยฤกษ์ คุณเบญจมาศ  นิมิตสวรรค์ Manager

40 บริษทั โอเพนิไรซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 195 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120 
02-6128889

1. นางสาวกาญจนา ล าดวล 57123317080 อาจารย์อสิรี ไพเราะ คุณกิง่กาญจน์  ฉวานนท์ กรรมการ

41 บริษทั พอใจฟล์ิม จ ากดั 34 ถ.ลาดพร้าว ซ.94 แขวงพลับพลา เขตวงัทองหลาง กทม. 
10240 02-9346777

1. นายปรารถนา  ปาปะกาย 57123317065 อาจารย์ปวติร มงคลประสิทธิ์ คุณมานิต  นันต์ชนพานิช ผู้จดัการทัว่ไป

42 บริษทั เซเวน่ สตาร์ สตูดิโอ จ ากดั 890-891 ถ.งามวงศ์วาน ซ.27 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 
11000 02-5911677

1. นางสาววชิชุลดา  ชมชื่น 57123317058 อาจารย์ปิติมนัส บรรลือ กรรมการผู้จดัการ

43 บริษทั ทีเค ออร์กาไนเซอร์ จ ากดั 133/313 ต.พมิลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 
02-9243566

1. นายนนทวฒัน์  เต็มนา 57123317072 อาจารย์ธนิต พฤกธรา คุณดิลก  เหมือนเปียน กรรมการผู้จดัการ

44 บริษทั ดีโอดู มัลติมีเดีย จ ากดั 6/230 ถ.พระราม 4 ซ.ปลุกจติต์ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั 1. นางสาวนฤมล  เถื่อนวถิี 57123317053 อาจารย์ปิติมนัส บรรลือ คุณรัศมิมาน  นิม่ตระกลู กรรมการบริษทั
กทม. 10330 082-4994377 2. นายวรัชญา  การะวงค์ 57123317056

45 บริษทั วอยซ์ ทีว ีจ ากดั 197 ถ.วภิาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
 02-6506000 ต่อ 6409

1. นางสาวสุภาวดี  ชูปัญญา 57123317031 อาจารย์สุภาภรณ์ วมิลชัยฤกษ์ คุณศศิชาภา  ใหม่พมุมา ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

46 สถานีวทิยุโทรทัศน์แหง่ประเทศไทย 236 ถ.วภิาวดีรังสิต แขวงรัชดาภเิษก เขตดินแดง กทม. 10400
 02-2752053

1. นายทิวา  ทับทิมไทย 57123317048 อาจารย์สุภาภรณ์ วมิลชัยฤกษ์

47 บริษทั เวร์ิคพอยท์ เอน็เทอร์เทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 99 ต.บางพนู อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 02-8332000 1. นายปราโมทย์  ค ามา 57123317103 อาจารย์ปิติมนัส บรรลือ คุณมลิวรรณ  สุปรีดานุวฒัน์ ผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์


