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ตารางนิเทศนักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพภาคปกติ ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
หน่วยงาน
นักศึกษา
เบอร์โทรนักศึกษา
สาขาวิชา
อาจารย์นิเทศก์
เบอร์ติดต่ออ.นิเทศก์
บริษัท วิชธัช การบัญชี จากัด
1.น.ส.ธิตินันท์ เนียมขันธ์
099-4420209
167/42 บ้านภูรินทร์ ถ.สมบูรณ์กลุ ต.หน้าเมือง อ.เมือง
2.นายเขมนันฺท์ เหินหาว
092-2761639
การบัญชี
ผศ.นัยนา แคล้วเครือ
061-728-0022
จ.ราชบุรี
บริษัท ฐานธุรกิจการบัญชี
1.น.ส.อรอนงค์ อินสว่าง
092-3292541
การบัญชี
ผศ.นัยนา แคล้วเครือ
061-728-0022
59/32 หมู่ 4 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี
2.น.ส.กมลวรรณ เปลีย่ นแก้ว
092-8048594
ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็น.ที.บี. การบัญชีและภาษีอากร
น.ส.สุภาวิณี จุนคีรี
080-6129054
การบัญชี
ผศ.นัยนา แคล้วเครือ
061-728-0022
65/40 ถ.คฑาธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
บริษัท เอไอเอ จากัด (AIA Company Limited)
น.ส.ศศิพรรณ พูลละเอียด
098-8922385
การบัญชี
ผศ.นัยนา แคล้วเครือ
061-728-0022
324/5 ถ.มนตรีสุรยิ วงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
ธนาคารออมสิน สาขาทุ่งคอก
น.ส.นัดทิดา แซ่ไหน
082-7787952
การบัญชี
ผศ.พรสิริ สุขผ่อง
089-411-9422
111/11-12 หมู่ 10 ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวัดเพลง จากัด
น.ส.กมลวรรณ ทองเนียม
061-4567642
การบัญชี
ผศ.พรสิริ สุขผ่อง
089-411-9422
1/1 หมู่ 4 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี
หมวดทางหลวงราชบุรี
น.ส.กาญจนา เกิดฤทธิ์
086-1720864
การบัญชี
ผศ.พรสิริ สุขผ่อง
089-411-9422
138 หมู่ 11 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
น.ส.จุฑามาศ แต้ถาวร
092-9465437
สาขาสามร้อยยอด
การบัญชี
ผศ.พรสิริ สุขผ่อง
089-411-9422
599 หมู่ 1 ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบฯ
บริษัทพรอสเพอริตี้ คอนกรีต จากัด
1.น.ส.ศศิธร กรประดิษฐ์
090-4351252
การบัญชี
ผศ.พรสิริ สุขผ่อง
089-411-9422
46/2 หมู่ 9 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
2.น.ส.ศรินยา ทองคามา
063-2705317
ชลธิชาเพลส
น.ส.นุสรา พลอยแดง
การท่องเที่ยว อ.ดร.กนกวรรณ แสนเมือง
081-986-3625
ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
มณฑลทหารบก ค่ายภาณุรังษี
น.ส.ฐิติชญา สุเมรุรัตน์
นิเทศศาสตร์ อ.ดร.ทักษิณา ชัยอิทธิพรวงศ์
081-846-3819
ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี
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ตารางนิเทศนักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพภาคปกติ ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง วันที่ 10 ตุลาคม 2562
หน่วยงาน
นักศึกษา
เบอร์โทรนักศึกษา
สาขาวิชา
บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จากัด
1. น.ส.ณัฐวดี วงศ์ศรีรัตน์
096-2089396
50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถ.สุขุมวิท21
นิเทศศาสตร์
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. 02-836-7317
บริษัท ดรีมทีมเน็ตเวิร์ค จากัด
1. นายศุภวิชญ์ สิงห์ชัย
48/52-53 ซ.สุคนธสวัสดิ์38 ต.ลาดพร้าว อ.ลาดพร้าว
นิเทศศาสตร์
กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 02-553-0863-7
GMM Studios international.
1. นายชะริณญา ห้วยหงษ์ทอง
50 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
นิเทศศาสตร์
กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. 02-669-9504
สหกรณ์การเกษตรปากท่อ จากัด
1.นายชวลิต เที่ยงธรรม
092-3906858
263 ม.4 ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70000
นิเทศศาสตร์
โทร. 032-281-312
สานักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี
1.นายพงศกร ยอแสง
092-4540983
158 ถ.เขาวัง-นาพุ ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
2.นายนเรศรษฐ์ ธรรมเจริญ
092-4540983
นิเทศศาสตร์
โทร. 032-337-307
สถานีวิทยุท้องถิ่นบ้านจอมบึง 105.75Mhz.
1. น.ส.ปภาวรินทร์ จันทร์คล้าย
095-6896617
25/2 ถ.ชุกหว้า อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
นิเทศศาสตร์
โทร. 081-5633732
เทศบาลตาบลจอมบึง
1. นายศิวกานต์ ทองลิ่ม
999 ม.3 ถ.ราชบุรี-จอมบึง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
นิเทศศาสตร์
โทร. 032-261-310
บริษัท ทีวีพูล พับลิชชิ่ง จากัด
1. นายพิสิษฐ์ ด้วงพิบูลย์
303 ซ.ลาดพร้าว ต.คลองเจ้าคุณสิงห์ อ.วังทองหลวง
2. นายสิทธิโชค ทั่งหล็ก
นิเทศศาสตร์
กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-7339-000

อาจารย์นิเทศก์

เบอร์ติดต่ออ.นิเทศก์

อ.ภคมินทร์

097-2981500

อ.ภคมินทร์

097-2981500

อ.ภคมินทร์

097-2981500

ผศ.ดร.อรรณพ

091-8532984

ผศ.สุนสิ า

095-4682454

ผศ.สุนยี ์

081-4967593

ผศ.สุนสิ า

095-4682454

อ.ภคมินทร์

097-2981500

ที่
หน่วยงาน
9 บริษัท เซิร์ช (ไลฟ์) จากัด
573/127-128 ซ.เทพลีลาแยก14 ถ.รามคาแหง
ต.พลับพลา อ.วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-5592-727 / 02-1266-100 (ที่ฝึกงาน)
10 บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จากัด
3199 ถ.พระราม4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. 02-2623-338
11 บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จากัด
3199 ถ.พระราม4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. 02-2623-338
12 สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี
ถ.อาเภอ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทร.032-326-016
13 บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ ชลบุรี จากัด
64/8 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี 20130
โทร.038-381-554-5
14 โรงพยาบาลดาเนินสะดวก
146 ม.4 ถ.ดาเนิน-บางแพ ต.ท่าพัด
อ.ดาเนิน
สะดวก จ.ราชบุรี 70130
โทร. 032-246-000-15
15 บริษัท ทีวีมัง จากัด
4/525 ซ.นวมินทร์68 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึง
กุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 02-9889-209

นักศึกษา
1. นายโชติมันท์ สงโสด
2. นายรักษา ฉ่าจิตต์
1. นายสุภคม เล็กเครือสุวรรณ

1. น.ส.สุธีกานต์ ตันติวนิชาโกศล

1. น.ส.โชติการ หลาบมาลา

เบอร์โทรนักศึกษา
091-8138823
061-9969338

สาขาวิชา

อาจารย์นิเทศก์

เบอร์ติดต่ออ.นิเทศก์

นิเทศศาสตร์

ผศ.สุนยี ์

081-4967593

นิเทศศาสตร์

ผศ.สุนยี ์

081-4967593

นิเทศศาสตร์

ผศ.สุนยี ์

081-4967593

นิเทศศาสตร์

ผศ.สุนสิ า

095-4682454

นิเทศศาสตร์

ผศ.ดร.อรรณพ

091-8532984

นิเทศศาสตร์

ผศ.สุนสิ า

095-4682454

นิเทศศาสตร์

ผศ.ดร.อรรณพ

091-8532984

080-0751183

066-1418929

093-3150844

1. น.ส.ดวงรัตน์ ชุณหรัต
2. น.ส.ศุจินธรา ทัพโพธิ์

092-2757551
090-9195374

1. นายศุภกฤต ก๋องแน่น
2. นายกฤตวัฒน์ เอมโอษฐ์

094-2824540

1. นายศิวดล โกมลเปรินทร์

064-4044589

