
ที่ ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่หน่วยงาน รหัสนักศึกษา อ.นิเทศก์ ผู้เซ็นตร์บัเอกสาร ต าแหน่ง
1 บริษัท ไอพีจี มีเดียแบรนด์ส จ ากดั เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 195 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา 1. นางสาวกนกวรรณ  หร่ีจินดา 57123315005 อาจารย์ชิโนรส ถิ่นวไิลสกลุ คุณจุมพิฑา  รุณวฒิุ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

เขตสาทร กทม. 10120 02-6809000 2. นางสาวกรรณพร  อินถาบุตร 57123315030
3. นายฐาปนา  ลุปต์ซ่า 57123315032

2 บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) 66/26 ถ.รามอินทรา40 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ง กทม. 
10230 02-5088000 ต่อ 8041

1. นายศรีวฒัน์  ศรีไสย 57123315019 ผศ.ดร.ประกายกาวลิ ศรีจินดา คุณจ านงค์  สงค์เกื้อ หน.บก.ฟุตบอล

3 บริษัท แอกเซส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากดั 976/4 ถ.ริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ 1. นายอุดมศักด์ิ  ไชยศรี 57123315002 อาจารย์ ดร.ดุษฎี นิลด า คุณปริญญา  สัถยธรรม Operation Director
เขตห้วยขวาง กทม. 10310 02-6415300-7 2. นางสาวสวรส  รัตนธนาประสาน 57123315061

4 บริษัท ต้นอายส์ จ ากดั 115 อาคารร่มโพธิ ์แมนชั่น ชั้น 1 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
 กทม. 10110 02-1080330

1. นางสาวพิจักขณา สายทอง 57123315036 อาจารย์ชิโนรส ถิ่นวไิลสกลุ คุณณัชฐกติต์  ห้วยหงษ์ทอง Motion Designer

5 บริษัท ไอ สแควร์ จ ากดั 200 ถ.แจ้งวฒันะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
02-9622221

1. นางสาวศิวพร  ข านิพัฒน์ 57123315028 อาจารย์ธนิต พฤกธรา

6 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาถนนสุขสวสัด์ิ 502/11-14 ถ.สุขสวสัด์ิ แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม. 
10150 02-4686860

1. นางสาวณัชชา  อ่วมศิริ 57123315062 อาจารย์ ดร.ดุษฎี นิลด า คุณองอาจ  ศศิโภคา
ผู้จัดการสาขาอาวโุส

7 บริษัท ไวท์ไลน์ไทยทะยาน จ ากดั 507 ถ.วทิยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กทม. 10330 
096-8822018

1. นายสมิต  คูณะกานนท์ 57123315064 อาจารย์ชิโนรส ถิ่นวไิลสกลุ คุณชัยพร  ไตรวฒัน์ศิริวฒัน์ บรรณาธกิาร

8 บริษัท ไอโซบาร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 968 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก 1. นางสาววนัทนา  พรหมศิริ 57123315009 อาจารย์ ดร.ดุษฎี นิลด า คุณวดิา  เตชะวจิิตร Business Director
กทม. 10500 02-6324575 2. นางสาวฐิติมา  กล้าแข็ง 57123315047

9 บริษัท แอท อี เวนท์ ออกาไนซ์เซอร์ จ ากดั 46/14-6 ถ.สุขุมวทิ ซ.36 แขวงคลองตัน 1. นางสาวปาริฉัตร  พุม่ระก า 57123315018 อาจารย์สุวมิล อาภาผล คุณศรีรัตน์  เสรีส าราญ กรรมการผู้จัดการ
เขตคลองเตย กทม. 10110 02-7122444 2. นางสาวรุ่งตะวนั  วงค์น้อย 57123315037

3. นางสาวศศิมา  ล่วงลือ 57123315017
10 บริษัท โซล อีเวน้ท์ จ ากดั 3 ชั้น 5 ถ.ลาดพร้าว ซ.3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 

10900 099-2396425
1. นางสาวณัฐชา  ธรรมิกสุวรรณ 57123315006 อาจารย์ชิโนรส ถิ่นวไิลสกลุ Apiradee  Youngmod Account manager

11 บริษัท สานต่อ จ ากดั 32/6 ถ.สุรศักด์ิ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 
02-2367040

1. นายกลุบุรุษ  บุตรดี 57123315029 อาจารย์ ดร.ดุษฎี นิลด า คุณวศิิษฐ  เจียปิยะสกลุ กรรมการผู้จัดการ

12 บริษัท แอบโซลูท เวลิด์ มีเดีย จ ากดั 87/69 ถ.สุขุมวทิ 63 ซ.เอกมัย 3 แขวงคลองตัน 1. นางสาววนิดา  หาปัชชา 57123315048 อาจารย์อิสรี ไพเราะ คุณวรุฒ  โพธรัิงสิกร ผู้จัดการฝ่ายผลิต
เขตวฒันา กทม. 10110 099-2511699 2. นางสาวพิมพ์ชนา  ธนะโพธิห์ิรัญ 57123315040

3. นางสาวฑิมพิกา  สีสัน 57123315059
13 บริษัท ฮาคูโฮโด (กรุงเทพฯ) จ ากดั 900 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กทม. 10330 

02-2570533
1. นางสาวพัชริยา  ศุภทีปมงคล 57123315014 อาจารย์ชิโนรส ถิ่นวไิลสกลุ

14 บริษัท ไทยคูนแบรนด์เอจ โฮลด้ิง จ ากดั 3/1 ถ.ประชาสงเคราะห์ ซ.31 แขวงห้วยขวาง เขตดินแดง 
กทม. 10310 02-6946434

1. นางสาวศุภรัสมิ์  ลิบสิทธกิลุ 57123315027 อาจารย์สุวมิล อาภาผล คุณสิริมา  มีแกว้ ผู้จัดการฝ่ายอบรมสัมมนา

15 บริษัท อินด้ี แอ็นท์ จ ากดั 1/1 ซ.ประชาอุทิศ 78 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 1. นางสาวสุมินตรา สรงประภา 57123315015 อาจารย์ธนิต พฤกธรา คุณมนตรี  บรรจง กรรมการผู้จัดการ
10140 02-1006549 2. นางสาวพัชรา  จารินทร์ 57123315016

16 บริษัท แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ากดั 86/1,86/4 ถ.สุขุมวทิ ซ.39 แขวงคลองตันเหนือ 1. นางสาววรรณพร  สังข์สีเหลือบ 57123315020 อาจารย์อิสรี ไพเราะ คุณชนน  แพงไตร Marketing
เขตวฒันา กทม. 10110 02-6627770 2. นางสาวอังคณา  พรมทอง 57123315013

17 โรงแรมเอเชีย ชะอ า 251 ถ.ร่วมจิตหาดชะอ า ต.ชะอ า อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 76120 
089-1685727

1. นางสาวเกวลี  รังสิยานุพงศ์ 57123315043 ผศ.ดร.ประกายกาวลิ  ศรีจินดา คุณวไิลพร  แอร์พาลค์ Resident Manager

ชื่อนักศึกษา

รายชื่อสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร ์ภาคปกติ
ประจ าภาคเรยีนที่ 2  ปีการศึกษา 2560

 สาขาวิชาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด



ที่ ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่หน่วยงาน รหัสนักศึกษา อ.นิเทศก์ ผู้เซ็นตร์บัเอกสาร ต าแหน่งชื่อนักศึกษา

รายชื่อสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร ์ภาคปกติ
ประจ าภาคเรยีนที่ 2  ปีการศึกษา 2560

 สาขาวิชาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด

18 ส านักงานประกนัสังคม 88/28 ม.4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวญั อ.เมือง จ.นนทบุรี 
11000 02-9562531 - 2

1. นายปริญญา  คล้ายมณี 57123315024 อาจารย์ธนิต พฤกธรา คุณสราวธุ  สุขสวรรค์ ผู้อ านวยการศูนย์สารนิเทศ

19 บริษัท บีบีทีว ีนิว มีเดีย จ ากดั 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ชั้น 5 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขต
ปทุมวนั กทม. 10330 02-6587700 ต่อ 5

1. นายทศพล  เกดิช้ า 57123315025 อาจารย์ชิโนรส ถิ่นวไิลสกลุ คุณธรีชาติ  นมขุนทด หัวหน้าแผนกผลิตรายการ

20 บริษัท เดอะ โมสต์ วอ้นท์เต็ด จ ากดั ถ.สุขุมวทิ ซ.50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 1. นายคณสรณ์  สีมันตร 57123315004 ผศ.ดร.ประกายกาวลิ ศรีจินดา คุณหัสศการณ์  สันทอง เจ้าหน้าที่บุคคล ธรุการ
กทม. 10110 02-0431051 ต่อ 13 2. นายสิทธพิล  คลังพหล 57123315053

21 บริษัท ภารต้า มิวสิค จ ากดั 91 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140 
089-8101669

1. นางสาวซอฮาบียะฮ์  ยิ้มอิน 57123315033 อาจารย์ธนิต พฤกธรา คุณศรัญญา  เจริญราษฎร์ กรรมการผู้จัดการ

22 บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 3199 ถ.พระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110
 02-2623800

1. นางสาวกมลชนก  ค าทิพย์ 57123315034 อาจารย์ชิโนรส ถิ่นวไิลสกลุ คุณอรนุช  สนประเสร็ฐ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

23 บริษัท 35 ลายน์ อินโนเวชั่น จ ากดั 18 ซ.ช่องอากาศอุทิศ 5 แยก 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง 
กทม. 10210 02-6907964

1. นายสุภัทร  โหมดเอี่ยม 57123315012 ผศ.ดร.ประกายกาวลิ ศรีจินดา คุณพึงใจ  ปริปล้ืมโอฐ ฝ่ายบุคคล

24 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 530 ซ.สาธปุระดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.
 10120 02-2939000

1. นางสาวสุรีย์พร  สิทธคุิณสาร 57123315038 อาจารย์ ดร.ดุษฎี นิลด า คุณรอนด้า  ต้นเถียร ผู้จัดการแผนก

25 บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตร้ี จ ากดั 69,71-73 ถ.บ ารุงรัฐ แขวงสัมพันธว์งศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 
10100 02-2257656

1. นางสาวฐานิตา  เกตแกว้ 57123315051 อาจารย์สุวมิล อาภาผล คุณณวพงศ์  สรโชติ ผจก.ฝ่ายการตลาด

26 ส านักงานเขตจตุจักร 5 ถ.วภิาวดีรังสิต ซ.34 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900 
02-5139713

1. นางสาวศรสวรรค์  บุญมี 57123315021 อาจารย์สุวมิล อาภาผล คุณมณธริา  เสนารักษ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

27 บริษัท บางกอก ฟาร์นาติกซ์ จ ากดั 19/16 ถ.พระราม 9 ซ.ศูนย์วจิัย-พระราม 9 แขวงบางกะปิ 
เขตห้วยขวาง กทม. 10310 02-6418544

1. นายวรานนท์  กนัธมิาพงค์ 57123315055 อาจารย์สุวมิล อาภาผล คุณวรีะพงษ์  ศรีทวรัีตน์ Co-Producer

28 ส านักงานพระราชวงั 1 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กทม.
 10200

1. นายชาญจิตติ  มหาเทียน 57123315052 ผศ.ดร.ประกายกาวลิ ศรีจินดา

29 บริษัท สาคร เคเบิลทีว ีเน็ทเวร์ิค จ ากดั 4/454 ถ.เทพารักษ์ ซ.เมืองใหญ่บางพลี 2 ต.บางเสาธง อ.บาง
เสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 02-7051295

1. นายอภิสิทธิ ์ มีสุขมาก 57123315054 ผศ.ดร.ประกายกาวลิ ศรีจินดา คุณชุติมา  เจริญสาคร กรรมการผู้จัดการ


