นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
(วันที่ 12 มกราคม 2558 - 3 เมษายน 2558)
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมเดีย (ภาคในเวลา) นักศึกษาจํานวน 44 คน หน่วยงานทั้งหมด 23 หน่วยงาน
ที่ รหัสประจําตัว
1 5411502262
2 5411502304
3 5411506412
4 5411502395

ชื่อ-สกุล
หน่วยงานที่ตอบรับ
นางสาวชัชวรรณ วรกุลพิสุทธิ์ 1 บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จํากัด
นางสาววรรนิสา สุขหนู
บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จํากัด
นางสาวบุษราภรณ์ เขมานนท์
บริษทั มีเดีย สตูดิโอ จํากัด
นายชัยกิตติ นิมิตร
2 บริษทั อสมท จํากัด (มหาชน)

5
6
7
8
9
10
11
12
13

นายสิทธิพร คงทรัพย์
นางสาวเธวิกา อยู่สถิตย์
นายคัมภีร์ แคะนาค
นายณัฏฐ์พัฒน์ มาเจริญ
นายจักรกฤษณ์ นิยมไทย
นายธนกฤษณ์ แซ่คู
นายอานัส แสงแสน
นายอภิสิทธ์ นามวงศ์
นางสาวสุนทรี ไพริน

5411503336
5411508244
5411502353
5411502387
5411502379
5411502411
5411506461
5411508335
5411502338

3 บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)
4 บริษัท ฟิน-แลนด์ สตูดิโอ จํากัด
บริษัท ฟิน-แลนด์ สตูดิโอ จํากัด
บริษัท ฟิน-แลนด์ สตูดิโอ จํากัด
บริษัท ฟิน-แลนด์ สตูดิโอ จํากัด
5 บริษัท 360 Asia Sorce
บริษัท 360 Asia Sorce
6 บริษัท คาซ่า เดอ ซานซาร่า จํากัด

14 5411503294 นายศุภกิจ สว่างภพ
15 5411502973 นายกนก เจียมสง่า
16 5411508343 นางสาวนิชากร พงษ์จะโปะ

7 บจก. สาระดี จํากัด
บจก. สาระดี จํากัด
8 บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จํากัด

17
18
19
20
21
22

9 บริษัท Dreamteam Network
บริษัท Dreamteam Network
บริษัท Dreamteam Network
10 บริษัท ไอ ธิงค์ ทัช ไอ ดู จํากัด
บริษัท ไอ ธิงค์ ทัช ไอ ดู จํากัด
บริษัท ไอ ธิงค์ ทัช ไอ ดู จํากัด

5411502452
5411502403
5411508269
5411506552
5411506495
5411503344

นายพิชานนท์ จีนหมวกดํา
นายณัฐดนัย ชูประศรี
นายวิสุทธิ์ สมัครกิจ
นายธนกร เปี่ยมนิติกร
นายฐิติวัฒน์ โบว์สุวรรณ
นายกัมพล ใหญ่กว่าวงษ์

ที่อยู่
2991/29-30 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
อาคารสํานักงานใหญ่ 63/1 ถนนพระรามที่ 9 เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
ฝ่าย A-time RD GMM Grammy Place ชั้น 37 เลขที่ 50
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
2/128 หมู่ 8 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์หน่วยงาน

อาจารย์นิเทศ

02-376-0503-10
02-370-3282 ผศ.อํานาจ สวัสดิ์นะที
02-2201-6000 / อ.เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยม
โทรสาร 02245-1435 แกร
02-669-9000

อ.ศุภรางค์ เรืองวานิช

02-932-5570

ผศ.อํานาจ สวัสดิ์นะที
เลขที่ 7 อาคารนพณรงค์ ชั้น 4 ซอยลาดพร้าว 23
ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
64/10 ซอย 46/2 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220
411/4 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19 ประชาอุทิศ
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
32/14-16 ถนนสุขาภิบาล 5 ซอย 73 แขวงออเงิน เขตสายไหม
กรุงเทพฯ 10220
60/1 อาคารมนริรน ชั้น 4ซี ห้อง 401/บี ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์. 02-615-51467
92/9 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์. 02-722-6356

02-975-9916
02-552-3339
02-691-17446
02-563-6196-99

อ.เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยม
แกร
อ.กิตติมศักดิ์ ในจิต
อ.กิตติมศักดิ์ ในจิต
ผศ.อํานาจ สวัสดิ์นะที

02-615-51467

ผศ.อํานาจ สวัสดิ์นะที
02-722-6356

อ.ศุภรางค์ เรืองวานิช
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นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
(วันที่ 12 มกราคม 2558 - 3 เมษายน 2558)
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมเดีย (ภาคในเวลา) นักศึกษาจํานวน 44 คน หน่วยงานทั้งหมด 23 หน่วยงาน
ที่ รหัสประจําตัว
ชื่อ-สกุล
23 5411502536 นายศิโรจน์ อุดมวรรณคดี

หน่วยงานที่ตอบรับ
11 VOICE TV CO.,LTD

24 5411508293 นางสาวนิศาชล ประเทศเสนา 12 บริษัท เนกซ์สเตป จํากัด
25 5411506487 นายภานุวิชญ์ ปู่ยิ้ม
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

5411506446
5411502478
5411503302
5411508350
5411502346
5411503278
5411506388
5411502502
5411506362
5411506404

นายสุปรีชา นนธิจันทร์
นายมงคล ชินพีระเสถียร
นายณัช ภู่กําจัด
นายสิทธิโชค สุขปราโมกข์
นางสาวหวันยิหวา อาดํา
นางสาวดวงกมล เสือเจริญ
นางสาวชนากานต์ แสงภู่
นายวรพล มงคลานันท์กุ
นายธีรนาถ เชยชื่นจิตร
นางสาวอัญญารัตน์ วาณิชเสนี

13 สํานักงานเทศบาลนครปากเกร็ด

319 ซอยรามคําแหง 60 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
10240
1 หมู่ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด
นนทบุรี 11120

โทรศัพท์หน่วยงาน
02-650-6000 /
โทรสาร
02-650-6090
02-735-1000
02-960-9704 /
โทรสาร
02-960-9703
02-610-0777

37
38
39
40

20 บริษัท สาระแน แปซิฟิค จํากัด
21 บริษทั พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จํากัด
บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จํากัด
บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จํากัด

39/38 โพธิ์แก้วเพลส ถนนโพธิ์แก้ว แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพ 10240
1525 ถนนศรีวรา พลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร A ชั้น 4-5
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์. 02-140-2000 โทรสาร. 02-140-2999

อาจารย์นิเทศ
อ.กิตติมศักดิ์ ในจิต
อ.ศุภรางค์ เรืองวานิช
อ.อดิศร โค้วเนื่องศรี
อ.อดิศร โค้วเนื่องศรี

02-538-9694

ผศ.อํานาจ สวัสดิ์นะที
02-618-2323
โทรสาร
02-692-5899
โทรสาร
02-933-5553

วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

19 บริษัท เซเวน ฮอลิเดย์ ดอทคอม จํากัด

นายอภิรัตน์ นามมะปรางค์
นางสาวยุวดี จอมทอง
นางสาวจิราภา เถาหล้า
นางสาวนฤมล แต่งงาม

197 อาคารบีบีดี(วิภาวดี) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

988/1 ซอยร่วมศิริมิตร (พหลโยธิน 18/1) ถนนพหลโยธิน
14 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่องเจ็ด
แขวงจอมพล เขตจัตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่องเจ็ด
15 บริษัทมาร์เก็ตติ้ง แอนด์ อแวร์เนส โซลูชั่น จํากัด 454/207 ซอยลาดพร้าว 87 แขวงวังทองหลาง
บริษัทมาร์เก็ตติ้ง แอนด์ อแวร์เนส โซลูชั่น จํากัด เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
บริษัทมาร์เก็ตติ้ง แอนด์ อแวร์เนส โซลูชั่น จํากัด โทรศัพท์. 02-538-9694
9 ซอยอารีสัมพันธ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
16 กรมประชาสัมพันธ์
กรุงเทพฯ 10400
กรมประชาสัมพันธ์
อาคารทศพล ชั้น 1 ห้อง CD ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
17 ซีเนียร์ซอฟท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ซีเนียร์ซอฟท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
16 ซอยลาดพร้าว 58/1 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขต
18 บริษัท เกมบนเว็บจํากัด (GAME ON WEB)

36 5411502783 นายสิทธิกร พิกุลแย้ม
5411502577
5411502288
5411503286
5411503328

ที่อยู่

อ.ไพโรจน์ สมุทรักษ์
อ.กิตติมศักดิ์ ในจิต
อ.ไพโรจน์ สมุทรักษ์

02-948-4561

อ.ศุภรางค์ เรืองวานิช

02-530-7939
02-2140-2000
โทรสาร.

อ.อดิศร โค้วเนื่องศรี
อ.ไพโรจน์ สมุทรักษ์
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นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
(วันที่ 12 มกราคม 2558 - 3 เมษายน 2558)
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมเดีย (ภาคในเวลา) นักศึกษาจํานวน 44 คน หน่วยงานทั้งหมด 23 หน่วยงาน
ที่ รหัสประจําตัว
ชื่อ-สกุล
41 5411502528 นายศตายุ ยาทิพย์
42 5411502916 นายยุทธพล ทองทวีโชติ
43 5411502544 นายสัณหภาส สุวรรณกูล
44 5411506370 นายสุรศักดิ์ ประเสริฐสิต

หน่วยงานที่ตอบรับ
22 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย
23 บริษัททรู วิชั่น กรุ๊ป จํากัด
บริษัททรู วิชั่น กรุ๊ป จํากัด

ที่อยู่

โทรศัพท์หน่วยงาน

อาคารสํานักงานใหญ่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาด
บางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

02-790-2000

โทรศัพท์. 02-790-2000 โทรสาร. 02-790-2020

โทรสาร.
02-790-2020

118/1 อาคารทิปโก้ ถ.พระราม6 แวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-725-7000

อาจารย์นิเทศ
อ.ไพโรจน์ สมุทรักษ์
อ.อดิศร โค้วเนื่องศรี

สรุป
หน่วยงาน
นักศึกษา
อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

23 หน่วยงาน
44 คน
6 ท่าน (4 คน/ 1 หน่วยงาน)

3

