
ที่ ชือ่หน่วยงาน ทีอ่ยูห่น่วยงาน รหสันักศึกษา อ.นิเทศก์ ผู้เซ็นต์รับเอกสาร ต าแหน่ง
1 ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อาคารกระทรวงมหาดไทย ถ.อษัฎางค์ แขวงวดัราชบพชิ เขต

พระนคร กทม. 10200 02-2221141
1. นายสุรกติต์ิ  ทองโคตร 57123314046 อาจารย์สาวติรี สุวรรณโณ คุณนุชนาถ  ประทีปธรีานันต์ ผู้อ านวยการกองการเจา้หน้าที่

2 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย อาคารกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ถ.อษัฎางค์ แขวง
วดัราชบพชิ เขตพระนคร กทม. 10200 02-2221141

1. นางสาวพรีกานต์  อนิทร 57123314058 อาจารย์สาวติรี สุวรรณโณ คุณรณภพ  เหลืองไพโรจน์ รองอธบิดีกรมการปกครอง

3 บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ ่ชั้น 3 333 ถ.เชิด วฒุากาศ แขวงสีกนั เขตดอน
เมือง กทม. 10210 02-5355133

1. นางสาวสวรรยา  เอกวริิยรุ่งเรือง 57123314048 อาจารย์สาวติรี สุวรรณโณ คุณสุรีย์กลุ จงสงวน เจา้หน้าทีบ่ริหาร 7

4 กองบัญชาการต ารวจนครบาล 323 ถ.ศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต 1. นายพชิชา  ค้อชากลุ 57123314026 อาจารย์วภิาณี แม้นอนิทร์ คุณวรวทิย์  ญาณจนิดา ประจ า ตร.รรท.ผกก.ผอ.5 บก.บช.น.
กทม. 10300 02-2803192 2. นางสาวพลอยไพลิน  แสงสุข 57123314039

3. นายจกัรรัฐ  สามะ 57123314013
5 กองผลิตส่ือโสตทัศน์ กรมกจิการพลเรือนทหาร 

กองบัญชาการกองทัพไทย
อาคาร 6 ชั้น 5 127 ถ.แจง้วฒันะ ซ.ทุง่สองหอ้ง เขตหลักส่ี 
กทม. 10210 02-2788500

1. นางสาวอรัญญา  มากสิน 57123314005 ผศ.ภากติต์ิ ตรีสุกล คุณชยพณัฐ  วริิรัตน์ ผอ.กผส.สปส.กร.ทหาร

6 บริษทั งานดีทวสุีข จ ากดั อาคาร GDH 92/11 ถ.สุขุมวทิ ซ.สุขุมวทิ 31 1. นางสาวจฑุามาศ  คงสิบ 57123314057 อาจารย์วภิาณี แม้นอนิทร์
แขวงคลองต้นเหนือ เขตวฒันา กทม. 02-6623404 ต่อ 157 2. นางสาวเบญญา  จติบวรรัศมี 57123314012 คุณพชัรา  เพชรรัตน์ Senior Public Relation Administrative Officer

7 กลุ่มประชาสัมพนัธ ์บริษทั บุญรอดบริวเวอร่ี จ ากดั อาคารการตลาดริมน้ า 5 ชั้น ชั้น 1 333 ถ.สามเสน แขวงถนน
นครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300 02-6592295

1. นางสาวนัฐฤนารถ  คล้ายสุบรรณ 57123314052 อาจารย์เรวดี ไวยวาสนา คุณพชัรี  สุขมา ผู้จดัการศูนย์สรรหาและวา่จา้งกลุ่มงานทรัพยากร
บุคคล

8 บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) เอไอเอส ทาวเวอร์ 1 ชั้น 13 414 ถ.พหลโยธนิ แขวงสามเสนใน
 เขตพญาไท กทม. 10400 02-0294241

1. นายวฒันา  ปีแ่กว้ 57123314002 ผศ.ภากติต์ิ ตรีสุกล คุณณัฐศิษฏ ์ เลิศโกวทิย์ HR specialist

9 ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ (A) ส านักงานท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ (AOB) ชั้น 5 999 1. นางสาวลลิตา  ปราณี 57123314028 อาจารย์นันทิดา โอฐกรรม คุณสุรีย์  บุญประสงค์กจิ ผู้อ านวยการส่วนทรัพยากรบุคคล
ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 2. นายก าธร  บุญส่ง 57123314029
10540 02-1325162 3. นายณรงค์เดช  คงเหมือน 57123314047

10 ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ (B) ส านักงานท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ (AOB) ชั้น 5 999 1. นางสาวสุภรัสมิ ์ เรียบพร 57123314056 ผศ.ภากติต์ิ ตรีสุกล คุณสุรีย์  บุญประสงค์กจิ ผู้อ านวยการส่วนทรัพยากรบุคคล
ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 02-1325162 2. นางสาววริษา  สุ่มคอย 57123314055

11 บริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน) 63-1 ถ.พระรามที6่ แขวงหว้งขวาง เขตหว้ยขวาง กทม. 10310
 02-2016000

1. นายณัฐวตัร  ระวงันาม 57123314014 ผศ.ภากติต์ิ ตรีสุกล คุณกติติพงษ ์ ขันติรัตน์ ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

12 สถานีวทิยุโทรทัศน์แหง่ประเทศไทย 236 ถ.วภิาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 1. นายพสิษฐ์  อนิตา 57123314021 อาจารย์สาวติรี สุวรรณโณ คุณกติติพงษ ์ หาญกล้า ผู้อ านวยการสถานีวทิยุโทรทัศน์แหง่ประเทศไทย

13 บริษทั พกิเซล วนั โปรดักชั่น จ ากดั 121/30-ทาวน์อนิทาวน์ ถ.ศรีวรา ซ.ลาดพร้าว 1. นางสาวณัฐฐ์รดา  วฒันสุขเอกพงศ์ 57123314035 อาจารย์กญัภสั อูต่ะเภา คุณฤทธริงค์  พาณิชย์รุ่งเรือง กรรมการผู้จดัการ
เขตวงัทองหลัง กทม. 10310 02-5590805 2. นางสาวธรรมสรณ์  แสนสุข 57123314009

14 การไฟฟา้นครหลวง สาขาย่อยเพลินจติ 30 ส านักงานใหญเ่พลินจติ ถ.เพลินจติ ซ.ชิดลม 1. นางสาวกชกร  เหลืองสุขโสภณ 57123314040 อาจารย์นันทิดา โอฐกรรม คุณเครือวลัย์  บุญมาเลิศ หวัหน้าแผนกบริหารทัว่ไป
แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กทม. 10330 02-2563247 2. นางสาวสุวรรณี  บุญกระจาย 57123314038

15 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 1319 ถ.ราชด าเนินนอก แขวงดุสิต 1. นางสาวอรอนงค์  พุม่ศรีเพช็ร์ 57123314037 อาจารย์วภิาณี แม้นอนิทร์ หวัหน้ากลุ่มสารสิเทศ สอ.สบ.
เขตดุสิต กทม. 10300 02-2825765 นางสาวสุวคนธ ์ กอ้นเพชร 57123314036 นักประชาสัมพนัธช์ านาญการพเิศษ

16 กรมบังคับคดี 189/1 ถ.บางขุนนนท์ แขวงบางกอกน้อย 1. นางสาวอนงค์นาฏ  ดีงาม 57123314003 อาจารย์เรวดี ไวยวาสนา คุณเรวดั  สกลุทรัพย์เจริญ ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 02-8814844 นางสาวปราณปรียา  ตรีเพช็ร์ 57123314004

17 การยางแหง่ประเทศไทย 67/25 ถ.บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ 1. นางสาวหทัยรัตน์  อนุโล 57123314030 อาจารย์เรวดี ไวยวาสนา คุณโกศล  บุญคง หวัหน้ากองการเจา้หน้าที่
เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 02-4332222 2. นายอษัฎาวธุ  นาเครือ 57123314034

18 บริษทั เอน็.ซี.ซี. เอก็ซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จ ากดั 60 ถ.รัชดาภเิษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 
10110 02-2034206

1. นางสาวอรณิชชา  แจง้กระจา่ง 57123314045 อาจารย์นันทิดา โอฐกรรม คุณอาทิตย์  สวงจนัทึก ผู้จดัการโครงการ

ชือ่นักศึกษา

รายชือ่สถานทีฝึ่กประสบการณ์วิชาชีพ กลุม่สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ภาคปกติ
ประจ าภาคเรียนที ่2  ปกีารศึกษา 2560

 สาขาวิชาการประชาสัมพันธแ์ละสือ่สารองค์กร



ที่ ชือ่หน่วยงาน ทีอ่ยูห่น่วยงาน รหสันักศึกษา อ.นิเทศก์ ผู้เซ็นต์รับเอกสาร ต าแหน่งชือ่นักศึกษา

รายชือ่สถานทีฝึ่กประสบการณ์วิชาชีพ กลุม่สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ภาคปกติ
ประจ าภาคเรียนที ่2  ปกีารศึกษา 2560

 สาขาวิชาการประชาสัมพันธแ์ละสือ่สารองค์กร

19 บริษทั บางกอกเอน็เตอร์เทนเม้นต์ จ ากดั 3199 ชั้น 4 ถ.พระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 
10110 02-2623600

1. นางสาวรุ่งนภารัตน์  หรัิณย์ธรีภาพ 57123314010 อาจารย์นันทิดา โอฐกรรม คุณวรวรรณ  ติณสูลานนท์ รองผู้จดัการฝ่ายประชาสัมพนัธ์

20 กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 3/12 ชั้น 3 ถ.อูท่องนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 1. นางสาวปพชิญา นาคเส็ง 57123314017 อาจารย์กญัภสั อูต่ะเภา คุณกอบชัย  บุญอรณะ รองอธบิดี
10300 02-6373469 2. นางสาวชวลัภา  ปฐมวรชาติ 57123314053

21 บริษทั วอร์นเนอร์ มิวสิค (ประเทศไทย) จ ากดั 9/9 ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กทม. 10320 
02-1063900

1. นางสาวรมย์รวนิท์  คงกระพนัธ์ 57123314007 อาจารย์กญัภสั อูต่ะเภา Finan Director

22 บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 12 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม.
 10700 02-4229400 ต่อ 9203

1. นางสาวกลุสตรี  แจม่ในจติต์ 57123314059 อาจารย์เรวดี ไวยวาสนา คุณภคิน  สองหมอ เจา้หน้าทีท่รัพยากรบุคคล

23 บริษทั ทีว ีธนัเดอร์ จ ากดั (มหาชน) 1213/309-10 ถ.ศรีวรา ซ.ลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา 1. นางสาวเบญญาภา  สังข์ชม 57123314041 อาจารย์กญัภสั อูต่ะเภา คุณพรวมิล  พนูศรี HR Officer
เขตวงัทองหลาง กทม. 10310 02-2590022 2. นางสาววนีัส  นามบุตร 57123314032

24 บริษทั เวลิด์ วชิั่น พบัลิชชิ่ง จ ากดั 678/5 ถ.เจริญนคร ซ.24 แขวงบางล าภูล่่าง 1. นางสาวพชัรพรรณ  พึง่พา 57123314049 อาจารย์วภิาณี แม้นอนิทร์ คุณธญัวลัย์  เจริญหรัิณย์ กรรมการผู้จดัการ
เขตคลองสาน กทม. 10600 087-7144446 2. นางสาวธนภา  จรัสพรี 57123314042

3. นางสาวจารุกร  อดุมศรี 57123314008
25 บริษทั ซอฟท์เค๊ก จ ากดั 290/112 ถ.เพลินจติ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั 1. นายพลกฤษณ์  เพช็รวงศ์ 57123314051 อาจารย์วภิาณี แม้นอนิทร์ คุณศวศิิษฐ์  เพือ่วงษ์ Managing Director

เขตปทุมวนั กทม. 10330 090-8898999 2. นายชลิต  สิงหเ์ขียว 57123314027
26 บริษทั บางกอก ฟาร์นาติกซ์ จ ากดั 19/6 ถ.พระราม 9 ซ.ศูนย์วจิยั แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง 

กทม. 10310 02-6415844
1. นางสาวกรกญัญา  จบัแกว้ 57123314020 อาจารย์กญัภสั อูต่ะเภา คุณลัคนา  เทียนบูชา Account Excullva

27 กรมอตุุนิยมวทิยา 4353 ถ.สุขุมวทิ แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 02-3994566 1. นางสาวดวงกมล พลิาลี 57123314019 อาจารย์นันทิดา โอฐกรรม คุณสมภพ  วงศ์วไิล ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

28 บริษทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 419/1 ซ.ลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจกัร 1. นางสาวกฤษณา  เชื้อบุญมี 57123314011 อาจารย์กญัภสั อูต่ะเภา คุณประอรศรี  อดุมผล ผู้อ านวยการอาวโุส
กทม. 10900  02-5110555 2. นางสาวพมิพช์นก  ทานกระโทก 57123314018


