
ที่ ชือ่หน่วยงาน ทีอ่ยูห่น่วยงาน รหสันักศึกษา อ.นิเทศก์ ชือ่ผู้เซ็นต์เอกสาร ต าแหน่ง
1 บริษทั บีอซีี มัลติมีเดีย จ ากดั อาคารมาลีนนท์ ชั้น 10 3199 ถ.พระราม4 แขวงคลองตัน เขต

คลองเตย กทม. 10110 02-2923395
1. นางสาวสุรางคนางค์  เวชกามา 57123316032 อาจารย์นารีนารถ ปานบุญ คุณเพชร์ ควบคุมการผลิตรายการ

2 บริษทั มงคล การละคร จ ากดั อาคารจอีซีี เลขที่17 ถ.ประเสริฐมนูกจิ 1. นางสาวอญัชนา  เนตรทพยิ์ 57123316010 ผศ.สุปราณี วฒันสิน คุณทศพล  ศิริววิฒัน์ กรรมการผู้จดัการ
ซ.ประเสริฐมนูกจิ31 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 2. นางสาวชนาธปิ  แวสะบูดิน 57123316018
กทม. 10230 081-6329963 3. นายธเนศ  วชิัยดิษฐ์ 57123316046

3 กองต ารวจส่ือสาร อาคาร8 กองต ารวจส่ือสาร ชั้น2 ถ.พระราม1 1. นางสาวจริยา  บุญประค า 57123316020 ผศ.สุปราณี วฒันสิน คุณวชิา  กนัทาสุข ผู้ก ากบักลุ่มงานระบบวทิยุกระจาย
แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กทม. 10330 02-2051291 2. นางสาวกนัตนา  ซาเก 57123316021 เสียงและวทิยุโทรทัศน์ 

3. นางสาวดวงแกว้  ยืนยั่ง 57123316022 กองต ารวจส่ือสาร
4 เทศบาลต าบลสวนหลวง 99 หมู5่ ถ.พทุธสาคร ต.สวนหลวง อ.กระทุม่แบน จ.สมุทรสาคร

 74110 02-4294740/02-4294742
1. นางสาวปิยกานต์  ปิน่สุข 55123316011 ผศ.สุปราณี วฒันสิน คุณนิรันดร์  ป้อมน้อย นายกเทศมนตรีต าบลสวนหลวง

5 การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค 200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 1. นางสาวฐิตารีย์  วงศ์รักษ์ 57123316023 ผศ.สุปราณี วฒันสิน คุณวชัราภรณ์  เทพหสัดิน ณ อยุธยา ชก.พค. ปฏบิัติงานแทน อก.พค.
กทม. 10900 02-5890100-1 2. นายสุริยพงษ ์ ศรีสุนา 57123316013 คุณกรรณิกา  หมิารัตน์ วทก. 10 

3. นายธนวฒัน์  มณีจนัทร์ 57123316014 คุณกรรณิกา  หมิารัตน์ วทก. 10 
6 กองการกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน์ กรมการ

ทหารส่ือสาร
ถ.พระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300 
02-2975200

1. นายสุเมธ  จนัทร์สวย 57123316007 ผศ.สุปราณี วฒันสิน คุณนพดล  จเิจริญ ผู้อ านวยการกองการกระจายเสียงและวทิยุ
โทรทัศน์

7 การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย 53 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางกรวย เขตบางกรวย กทม. 11130
 02-4364384

1. นางสาวสิริลักษณ์  นิม่นวล 57123316030 ผศ.สุปราณี วฒันสิน คุณทัศนีย์  ปภรัิชนาท หวัหน้ากองสวสัดิการ

8 บริษทั บีอซีี-เทโร เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั 
(มหาชน)

3199 ถ.พระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10230
 094-4626263

1. นางสาวกติติวรรณ  สุทธสิบาย 57123316006 อาจารย์นารีนารถ ปานบุญ คุณอรนุช  สนประเสริฐ ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

9 บริษทั วโีว ่เซอร์วสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 729/117-121 ถ.รัชดาภเิษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
กทม. 10120 02-2943111

1. นายณัฐวฒิุ  ฉ่ าแสง 57123316017 ผศ.สุปราณี วฒันสิน คุณณัฐพงศ์  แต่สูง Area Manager

10 ฐานทัพเรือกรุงเทพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม. 1. นางสาวหทัยรัตน์  ชัยพร 57123316002 ผศ.สุปราณี วฒันสิน คุณรัตนะ  เรืองรุ่ง รองผู้อ านวยการส านักสนับสนุน
10700 02-4757691 2. นางสาวสณิตชา  กจิเมฆ 57123316019

3. นางสาวรัศมี  จนัทร์สอน 57123316008
4. นางสาวทิพย์ตะวนั  นิดหนู 57123316025

11 บริษทั ไวท์ไลน์แอคทิเวชัน จ ากดั 208 ถ.วทิยุ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กทม. 10330 
02-6514164

1. นายพงศ์ธาริน  สืบสวน 57123316028 ผศ.สุปราณี วฒันสิน คุณภทัริษา  ชัยบันต์ HR Manager

12 บริษทั ตัวบรรจงเต็มบรรทัด จ ากดั 48/139 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 
กทม. 10230 02-5150251

1. นางสาววราลี  เลิศโอสถ 57123316043 ผศ.สุปราณี วฒันสิน คุณไพรัช  ทะโทน กรรมการบริษทั

13 บริษทั บีอซีี-เทโร เรดิโอ จ ากดั 3199 ชั้น 23 ถ.พระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 
10230 02-2623500

1. นางสาววรัญญา  ซึง 57123316042 อาจารย์นารีนารถ ปานบุญ คุณนันทิชา  ไวรักษสั์ตว์ Assistant Human Resource Manager

14 บริษทั จนิเล่อ มีเดีย เวร์ิค จ ากดั 491/20 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 
02-3650499

1. นางสาวพรไพลิน  บุญทรัพย์ 57123316012 อาจารย์นารีนารถ ปานบุญ คุณสรันชนา  ปัทมาชัย Producer

15 ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร 173 ถ.ดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200 
02-2823667

1. นางสาวธญัญรัศม์  ฉัตรไพจติร 57123316004 อาจารย์นารีนารถ ปานบุญ คุณวรัิตน์  มนัสสนิทวงศ์ ผู้อ านวยการกองประชาสัมพนัธ์

16 บริษทั มงคล การละคร จ ากดั 17 ถ.ประเสริฐมนูกจิ ซ.31 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.
 10230 081-6329963

นายอาทิตย์  สาธรกจิ 57123316040 ผศ.สุปราณี วฒันสิน คุณณฐพชัร์  จติต์ิดุจเฉลิม Computer Graphic

17 สถานีวทิยุโทรทัศน์แหง่ประเทศไทย 236 ถ.วภิาวดีรังสิต เขตดินแดง  กทม. 10400 02-2752053 
ต่อ 6023

1. นายฐปนรรฆ์  วงค์อศัวเทพชัย 57123316009 อาจารย์นารีนารถ ปานบุญ คุณกติติศักด์ิ  หาญกล้า ผู้อ านวยการสถานีวทิยุโทรทัศน์แหง่ประเทศไทย

ชือ่นักศึกษา

รายชือ่สถานทีฝึ่กประสบการณ์วิชาชีพ กลุม่สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ภาคปกติ
ประจ าภาคเรียนที ่2  ปกีารศึกษา 2560

 สาขาวิชาวิทยกุระจายเสียง



ที่ ชือ่หน่วยงาน ทีอ่ยูห่น่วยงาน รหสันักศึกษา อ.นิเทศก์ ชือ่ผู้เซ็นต์เอกสาร ต าแหน่งชือ่นักศึกษา

รายชือ่สถานทีฝึ่กประสบการณ์วิชาชีพ กลุม่สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ภาคปกติ
ประจ าภาคเรียนที ่2  ปกีารศึกษา 2560

 สาขาวิชาวิทยกุระจายเสียง

18 สถานีวทิยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทย 236 ถ.วภิาวดีรังสิต เขตดินแดง 1. นายปรัชญา  จนัทาศรี 57123316005 อาจารย์นารีนารถ ปานบุญ คุณพชิญา  เมืองเนาว์ ผู้อ านวยการสถานีวทิยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทย
 กทม. 10400 02-2771966 2. นางสาวฐิติรัตน์  ฉายฝาก 57123316033

19 บริษทั อนิดิเพน็เดนท์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวอร์ค 
จ ากดั

ถ.ลาดพร้าว ซ.18 แขวงจอมทอง เขตจตุจกัร กทม. 10900 
02-5112288

1. นายพนัธกานต์  แซ่ตัน 57123316003 อาจารย์นารีนารถ ปานบุญ คุณวจิติรา  กจิต้ังวฒันา ผจก.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

20 บริษทั ทรู แฟนเทเชีย จ ากดั 86/1-86/4 ถ.สุขุมวทิ ซ.ประชุญคดี แขวงคลองตันเหนือ 1. นายวรพล  รุ่งโนรี 57123316037 อาจารย์นารีนารถ ปานบุญ คุณกนกนพ  แกว้กมล
เขตวฒันา กทม. 10110 02-6626202 ต่อ 1408 2. นายณัฐวฒิุ  แซ่ล้ี 57123316001

3. นางสาวธารทิพย์  บุญรอด 57123316016
21 บริษทั เดอะ วนั เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั 50 ชั้น 22 ถ.สุขุมวทิ 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กทม.

 10110 02-6698203
1. นางสาวณัฐสิมา  เมฆสัยโย 57123316047 อาจารย์นารีนารถ ปานบุญ คุณสมศรี  พฤทธพินัธุ์ ผู้ช่วยประธานเจา้หน้าที่

22 กรมราชทันฑ์ 222 ถ.นนทบุรี 1 ต.สวนใหญ ่อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 1. นางสาวจติรลดา  นาคธน 57123316024 ผศ.สุปราณี วฒันสิน คุณอายุตม์  สินธพพนัธุ์ รองอธบิดี
23 บริษทั ทรู วชิั่นส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 178 ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 1. นายสุพฒัน์  จนัทร์มี 57123316015 อาจารย์นารีนารถ ปานบุญ คุณสราวธุ  สีผ้ึง Producer

กทม. 10400 02-7649979 2. นายปวนั  ผดุงเจริญกลุ 57123316034
3. นายชรินกร  นาถนิติวทิยา 57123316036

24 สถานีวทิยุโทรทัศน์แหง่ประเทศไทย จงัหวดัจนัทบุรี 69 ม.1 ต.แสลง อ.เมือง จ.จนัทบุรี 22000 039-471088 1. นางสาวสุฑามาศ  ภบิาลชนม์ 57123316038 อาจารย์นารีนารถ ปานบุญ คุณนุชริน  กล่ินละออ ผู้อ านวยการสถานีวทิยุโทรทัศน์แหง่ประเทศไทย


