
ที่ ชือ่หน่วยงาน ทีอ่ยูห่น่วยงาน รหสันักศึกษา อ.นิเทศก์ ชือ่ผู้เซ็นต์เอกสาร ต าแหน่ง
1 สถานีโทรทัศน์ไทยพบีีเอส อาคารอํานวยการ(อาคาร A) ชั้น 1 145 1. นางสาวพรชนก  ไทยเกษม 57123313008 อาจารย์สิริพร มีนะนันทน์ คุณนัฐธวิรรณ  ไตรรัตน์ ผู้จดัการฝ่ายปฏบิัติการทรัพยากรมนุษย์

ถ.วภิาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กทม. 2. นางสาวศิริอนงค์  พลซา 57123313046
10210 02-7902213 3. นางสาวปวณ์ีกร  จติตรีพล 57123313014

2 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย 199 ถ.นครอนิทร์ ต.บางสีทอง อ.บางกรวย 1. นางสาวพชัรมัย  เย็นใจ 57123313041 อาจารย์วโิรจน์  ศรีหรัิญ คุณประภาษร  ทิพย์ดี รองผู้จดัการใหญ่
จ.นนทบุรี 11130 02-4961199 ต่อ 312 2. นางสาวณัฐนรี  เกษตระกลู 57123313048

3 ฝ่ายประชาสัมพนัธแ์ละเผยแพร่ กรมชลประทาน อาคารอํานวยการ ชั้น1 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี 
เขตดุสิต กทม. 10300 02-2436974

1. นายชวลัวทิย์  สอนสมสุข 57123313006 อาจารย์เอกพล เธยีรถาวร คุณณภทัร  เวยีงคํามา ผปผ.ลก.

5 สถานีวทิยุโทรทัศน์แหง่ประเทศไทย 236 ถ.วภิาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง 1. นางสาวขวญัฤดี  สุวดิษฐ 57123313036 อาจารย์สิริพร มีนะนันทน์ คุณกติติศักด์ิ  หาญกล้า ผู้อํานวยการสถานีวทิยุโทรทัศน์
กทม. 10400 02-2752053 2. นางสาวกญัญารัตน์  แซมทอง 57123313042 แหง่ประเทศไทย

3. นางสาวชญานิศ  เอีย่มเจริญกจิ 57123313049
6 บริษทั เดอะ วนั เอน็เตอร์ไพรส์ จํากดั (A) 50 ถ.สุขุมวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 1. นางสาวจนิหจ์ฑุา  วบิูลสิริกลุ 57123313020 อาจารย์ณรงค์ อนุรักษ์ คุณกติติคุณ  ธรีภาพธรรมกลุ Producer

กทม. 10110 02-6699000 2. นางสาวดวงชนก  ลีลาเรืองโรจน์ 57123313023
3. นางสาวยศวดี  คงเอยีง 57123313034

7 บริษทั เดอะ วนั เอน็เตอร์ไพรส์ จํากดั (B) 50 ถ.สุขุมวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 1. นางสาวสิรินาถ  บุญยะเกษ 57123313044 อาจารย์ณรงค์ อนุรักษ์ คุณกติติคุณ  ธรีภาพธรรมกลุ Producer
กทม. 10110 02-6699000 2. นางสาวปรารถนา  ชูดวง 57123313045

3. นางสาวอนุจตีา  อาฮ่ิม 57123313025
8 บริษทั อนิเทิร์นชิพส์ (ไทยแลนด์) จํากดั ชั้น 2 18 ถ.รามอนิทรา ซ.รามอนิทรา 39 แยก 13 1. นางสาวอณัตรา  นาคสมทรง 57123313001 ผศ.สุรสิทธิ์ วทิยารัฐ คุณเฟือ่งลักขณา ดารากนก เจา้หน้าทีบุ่คคล 

 แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220 02-0391800 2. นางสาวปาริชาติ  พลอํานวย 57123313012
9 บริษทั โชวไ์ร้ขีด จํากดั อาคาร Show No Lake Studio 428/29 1. นางสาวณัฐญา  หตุวนัรัตน 57123313039 อาจารย์เอกพล เธยีรถาวร คุณเอกรัฐ  น้อยอนิตร์ Producer

 ซ.หมูบ่้านบลูลากนู แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250 
083-1875222

2. นางสาววรียา  วชิัยสิทธิ์ 57123313052

10 บริษทั ชิล มีเดีย จํากดั 89 ซ.พหลโยธนิ 5 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 1. นางสาวขวญักมล  สืบสวน 57123313010 ผศ.สุรสิทธิ์ วทิยารัฐ คุณนาฏยา  บุญกลํ่า งานธรุการบุคคล
กทม. 10400 02-6180030 2. นางสาวลักษณ์ชนก  ผิวผาด 57123313017

3. นางสาวเพญ็พชิชา  พฒุวา 57123313052
11 สถาบันวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย ถ.เลียบคลอง 5 ต.คลองหา้ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 

02-5779314
1. นางสาววริยา  จนัทนะกลู 57123313015 ผศ.ปาริชาต รัตนบรรณสกลุ คุณยุพนิ  พุม่ไม้ ผอ.กองประชาสัมพนัธ์

12 บริษทั อุค๊บี จํากดั 1014,1016,1018,1020 ถ.พฒันาการ แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กทม. 10250 02-3182238 ต่อ 39

1. นางสาวนวรัตน์  เอีย๋วประเสริฐ 57123313037 ผศ.สุรสิทธิ์ วทิยารัฐ คุณณัฐพฒัน์  อคัรฟงัตระกลู Community Manager

13 บริษทั บางกอกเอน็เตอร์เทนเม้นต์ จํากดั 3199 ถ.พระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110
 02-2623333

1. นางสาวศลิษา  ทิพย์พยอม 57123313047 อาจารย์วโิรจน์  ศรีหรัิญ คุณวรินทร์ฑร  อริยธนาพรภทัร์ จนท.การเงินอาวโุส

14 บริษทั เอเอสทีวี(ประเทศไทย) จํากดั 102/1 ถ.พระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กทม. 
10200 02-6292211 ต่อ 2224

1. นางสาวชิษณุชา  เศรษฐธญักจิ 57123313038 อาจารย์ณรงค์ อนุรักษ์ คุณจริารัตน์  รัตตนวเิจยีร หน.ประชาสัมพนัธ์

15 บริษทั เวร์ิคพอยท์ เอน็เทอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 99 ต.บางพนู อ.เมืองปทุมธานี 1. นางสาวสุธญัญา  สันหมุด 57123313018 อาจารย์เอกพล เธยีรถาวร
จ.ปทุมธานี 12000 02-8332000 2. นางสาวสุทธดิา  กล่ินขจร 57123313031 คุณมลิวรรณ  สุปรีดานุวฒัน์ ผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

16 โรงเรียนวดัเขมาภริตาราม 74/11 ถ.พบิูลสงคราม ต.สวนใหญ ่อ.เมือง 1. นางสาวนลินรัตน์  กาญจโนปถัมภ์ 57123313003 ผศ.ปาริชาต รัตนบรรณสกลุ รองผู้อํานวยการ
จ.นนทบุรี 11000 02-5250830 2. นางสาวอนัธกิา  เจยีมจรรยารักษ์ 57123313004

17 บริษทั ทริปเปิล ว ีบรอดคาสท์ จํากดั 1 ถ.วภิาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร 1. นางสาวพรรณพมิล  พดุตาล 57123313009 อาจารย์สิริพร มีนะนันทน์ คุณพรหมพรต  น้อยพรหม Recruitment Supervisor
กทม. 10900 02-1271111 2. นางสาวศุกลภทัร  รักษาพงศ์ 57123313021

ชือ่นักศึกษา

รายชือ่สถานทีฝึ่กประสบการณ์วิชาชีพ กลุม่สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ภาคปกติ
ประจ าภาคเรียนที ่2  ปกีารศึกษา 2560

 สาขาวิชาวารสารสนเทศ



ที่ ชือ่หน่วยงาน ทีอ่ยูห่น่วยงาน รหสันักศึกษา อ.นิเทศก์ ชือ่ผู้เซ็นต์เอกสาร ต าแหน่งชือ่นักศึกษา

รายชือ่สถานทีฝึ่กประสบการณ์วิชาชีพ กลุม่สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ภาคปกติ
ประจ าภาคเรียนที ่2  ปกีารศึกษา 2560

 สาขาวิชาวารสารสนเทศ

18 บริษทั การบินไทย จํากดั (มหาชน) ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 02-1376300 1. นางสาวชัญญญ์าณ์  อมัพรศักด์ิ 57123313029 อาจารย์สิริพร มีนะนันทน์ คุณมนตรี  จนัทร์เจริญ ผู้อํานวยการฝ่ายการตลาด

19 บริษทั อนิเทิร์นชิพส์ (ไทยแลนด์) จํากดั 18 ถ.รามอนิทรา ซ.39 แยก 13 แขวงอนุสาวรีย์ 1. นายพรชัย  นาคําภา 57123313002 ผศ.สุรสิทธิ์ วทิยารัฐ คุณเฟือ่งลักขณา  ดาธากนก เจา้หน้าทีบุ่คคล
เขตบางเขน กทม. 10220 02-0391800 2. นายธนภทัร  ภทัรภานุ 57123313024

3. นางสาวนพอร  เอีย่มคํา 57123313027
20 บริษทั ผู้จดัการ 360 จํากดั 49/1 บ้านเจา้พระยา ถ.พระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม 1. นางสาวนิชาภา  ภมูิพานิชย์ 57123313028 อาจารย์ณรงค์ อนุรักษ์ คุณสุวชิชา  เพยีราษกร์ บรรณาธกิารบริหาร

เขตพระนคร กทม. 10200 2. นางสาวพทุธติา  ลามคํา 57123313050
21 บริษทั นิวสเปคทีฟ นิวเอจซ์ จํากดั 163 ซ.สุขุมวทิ 62/1 แขวงพระโขนงใต้ 1. นางสาวณัฐพร  เล่ือมประเสริฐ 57123313030 อาจารย์วโิรจน์  ศรีหรัิญ คุณณัฐภมูิ  รัฐชยากร กรรมการผู้จดัการ

 เขตพระโขนง กทม. 10260 081-4891116 2. นางสาวเมริษา  แกว้ภกัดี 57123313051
22 บริษทั สกายไลน์ทริป จํากดั 625 ถ.ประชาอทุิศ ซ.รามคําแหง 39 แขวงวงัทองหลาง เขตวงั

ทองหลาง กทม. 10310 02-5147471-2
1. นางสาวกญัญารัตน์  เอมพนิ 57123313019 อาจารย์วโิรจน์  ศรีหรัิญ คุณนารีรัตน์  ชะโลธร ผจก.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

23 บริษทั ทรู ดิจติอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จํากดั 18 ถ.รัชดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กทม. 10310 
02-0123973

1. นางสาวธนัญญา  หรัิญรังษี 57123313011


