
ที่ ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่หน่วยงาน รหัสนักศึกษา อ.นิเทศก์ ผู้เซ็นตเ์อกสาร ต าแหน่ง
1 บริษัท วันเดอร์แมน จ ากัด อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 19 จูนิตบ ี1 989 1. นายอินทชั  เกตุสิงห์ 57123319038 อาจารย์สมทบ แก้วเชื้อ คุณกรินทร  จิตต์วิบลูย์ Human Resources Manager

ถ.พระราม 1 แขวงปทมุวัน เขตปทมุวัน กทม. 10330 
02-6580950

2. นางสาวพัชริดา  อินธิราช 57123319001

2 บริษัท ชิล มีเดีย จ ากัด 89 ซ.พหลโยธิน 5 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 
083-0394927

1. นางสาวอัญรินทร์  ตันติอนันต์พร 57123319016 อาจารย์สมทบ แก้วเชื้อ คุณนาฎยา  บญุกล  า ธุรการงานบคุคล

3 บริษัท ไลค์ มี จ ากัด 126/5 อาคารไทยศรี ชั้น 2 ถ.กรุงธนบรีุ แขวงบางล าภลู่าง 1. นางสาวพรรณชุอร  สังข์ใจ 57123319032 อาจารย์สมิทธินันท ์ไทยรุ่งโรจน์ คุณปยิะนุช  พร้อมประชน Contest speciarist
 เขตคลองสาน กทม. 10600 02-4085410 2. นางสาวพัทธมนต์  มานัส 57123319026

4 บริษัท รีเบคก้า กรุ้ป จ ากัด 1356 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ซ.57 แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลัด กทม.
 10700 093-9659663

1. นายธีรษญา  แพรด า 57123319033 อาจารย์สมทบ แก้วเชื้อ คุณมิตพรหม  สมสกุล กรรมการผู้จัดการ

6 บริษัท เอ เอ็ม ซี เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากัด 29/1 ถ.เพลินจิต ซ.หลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทมุวัน กทม. 
10330 089-7662477

1. นางสาวภทัราวดี วินิจสรณ์ 57123319015 อาจารย์สมทบ แก้วเชื้อ คุณจันทร์จีรา  ธัญญกิจ ผู้จัดการ

7 บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 1060 ถ.เพชรบรีุตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 
10400 02-6554000 ต่อ 3805

1. นางสาวกมลชนก  เจริญปาละ 57123319008 อาจารย์สมทบ แก้วเชื้อ คุณนฤมล  เจียรานุราช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส

8 บริษัท แบรนด์ คอมมิวนิเคชั น จ ากัด 608/24 ถ.ลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บวั เขตลาดพร้าว กทม. 
10230 088-6955654

1. นางสาวปาลิกา  แพรพันธ์ 57123319029 อาจารย์สมิทธินันท ์ไทยรุ่งโรจน์ คุณกวิสรา  คะกิจ กรรมการผู้จัดการ

9 บริษัท แม่บา้น จ ากัด 30/2 ถ.สุขุมวิท 36 ซ.นภาศัพท ์แยก 1 แขวงคลองตัน 1. นายศิริโชค  เรืองอาคม 57123319035 อาจารย์สมิทธินันท ์ไทยรุ่งโรจน์ คุณธาวินี  จันทนาโกเมษ Editor
เขตคลองเตย กทม. 10110 02-2584762-5 2. นางสาวภารุจา  สายบญุยงค์ 57123319036

3. นางสาวจารุวรรณ  สุวรรณดี 57123319021
10 บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) 12 ถ.เทศบาลนฤมาล แขวงลาดยาง เขตจตุจักร กทม. 10900 

02-5890020 ต่อ 1335
1. นางสาวเอื้องนภา  สายโน 57123319025 อาจารย์สมิทธินันท ์ไทยรุ่งโรจน์ คุณภริญา  ธรรมวรศรี เจ้าหน้าที ประชาสัมพันธ์

11
บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชชิ ง จ ากัด 
(มหาชน)

378 ถ.ชัยพฤกษ์ เขตตลิ งชัน กทม. 10170 02-4229999 1. นายสรวิชญ์  ลือชาการ 57123319002
อาจารย์สมทบ แก้วเชื้อ คุณโกวิทย์  ผดุงเรืองกิจ บรรณาธิการบริหาร

12 บริษัท ไอ สแควร์ จ ากัด 200 ม. 4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด 1. นายสุรัตน์  จันทร์อยู่ 57123319018 อาจารย์สมิทธินันท ์ไทยรุ่งโรจน์ คุณศิริวัฒน์  มีชัย ผจก. Digital Media Production
จ.นนทบรีุ 11120 02-9622221 2. นายภาสกร  ศรีเมษา 57123319020

3. นายศิวกร  ชิระกุล 57123319031
4. นางสาวโชษิตา  อินทวิงค์ 57123319037

13 บริษัท อิเล็กทรอนิคส์ เอ็กซ์ตรีม จ ากัด 20/99 ถ.งามวงศ์วาน ซ.จุฬาเกษม 6 ต.บางเขน อ.เมือง จ.
นนทบรีุ 11000 02-9518818

1. นางสาวรัชฎากรณ์  พรมครอบ 57123319013 อาจารย์สมิทธินันท ์ไทยรุ่งโรจน์ คุณกฤตภคั  นทปีราการ HR Manager

14 บริษัท มาแรง สตูดิโอ จ ากัด 69/1 ซ.เสนานิเวศน์ 119/3 แขวงจรเข้บวั เขตลาดพร้าว กทม.
 084-7662784

1. นางสาวเบญจวรรณ  ฤกษ์ขนิษฐา 57123319030 อาจารย์สมิทธินันท ์ไทยรุ่งโรจน์ คุณวรเทพ  ธรรมโอรส Producer

15 บริษัท เวบ ทวีี เอเซีย จ ากัด 3/9 ซ.รามอินทรา 26 แขวงทา่เร้ง เขตบางเขน กทม. 10220 
02-9432976

1. นายพนัชกร  ทองพานเหล็ก 57123319014 อาจารย์สมิทธินันท ์ไทยรุ่งโรจน์ คุณชนาภา  กระแสร์สินธุ์ หวัหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

16 บริษัท แอพโซลูท (ประเทศไทย) จ ากัด 36 ถ.สุขุมวิท ซ.87 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 1. นายสุธาสิต  ภริะบรรณ 57123319012 อาจารย์สมทบ แก้วเชื้อ คุณพงศ์ธร  พริบไหว โปรเจค เมเนเจอร์
10260 098-0156465 2. นายพิชญ์พชร  ศรีประภตัร์ 57123319022

3. นายจักรพันธ์  เลาหภกัดี 57123319024
17 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี  จ ากัด (มหาชน) 50 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 

02-6699000
1. นางสาวกรกต  สุวรรณภกัด์ิ 57123319006 อาจารย์สมทบ แก้วเชื้อ AM-HRM

ชื่อนักศึกษา

รายชื่อสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชพี กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร ์ภาคปกติ
ประจ าภาคเรยีนที่ 2  ปีการศึกษา 2560

 สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่



ที่ ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่หน่วยงาน รหัสนักศึกษา อ.นิเทศก์ ผู้เซ็นตเ์อกสาร ต าแหน่งชื่อนักศึกษา

รายชื่อสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชพี กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร ์ภาคปกติ
ประจ าภาคเรยีนที่ 2  ปีการศึกษา 2560

 สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่

18 บริษัท ยู ท ูเน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จ ากัด 49/10 ถ.ประชาชื น ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 11120
 02-5744624 ต่อ 5

1. นายวรวัช  คงแคล้ว 57123319027 อาจารย์สมทบ แก้วเชื้อ คุณวิลาสินี  ทองสอาด ผู้ช่วยผู้บริหาร

19 บริษัท เดอะวินเนอร์สตาร์ จ ากัด 2/84 ถ.รังสิต-นครนายก ซ.36 ต.ประชาธิปตัย์ อ.ธัญบรีุ จ.
ปทมุธานี 12130 088-1446977

1. นายชุติเดช  ราชโสภา 57123319017 อาจารย์สมทบ แก้วเชื้อ คุณภคัวัฒน์  ปญัญา MD


