สถานทีฝ่ ึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ปีการศึกษา 2561
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ลาดับ ชื่อสถานที่ฝึกประสบการณ์ฯ
1 สำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้
2

สำนักงำนหอสมุดกลำง

3

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (สำนักงำน
ใหญ่)

4

ห้องสมุดเพื่อกำรเรียนรู้ (หนอง
จอก)
หอสมุดนิลเซนเฮล์

5
6

ห้องสมุดศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อ
กำรศึกษำ

7

ห้องสมุดกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่ง
ประเทศไทย

8

มิวเซียมสยำม พิพิธภัณฑ์กำร
เรียนรู้
กำรไฟฟ้ำนครหลวง เขตสำมเสน

9

ที่ตั้งหน่วยงาน
999/9 พระรำม 1 ปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

นักศึกษา
1. นำงสำวจิรำภรณ์ ศิริวิวัฒน์
2. นำยกฤษฎำ เหนือทอง
3. นำยกีรติ โพธิสวัสดิ์
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง หัวหมำก บำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 1. นำยธงฉัตร จันทร์บุตร
10240
2. นำยนที จิตรเสรีพงศ์
02-3108636
200 งำมวงศ์วำน ลำดยำว จตุจักร กรุงเทพมหำนคร10900 1. นำงสำววีรยำ ไทยพำนิช
2. นำงสำวธัญลักษณ์ แตงดี
02-5905866
เลียบวำรี กระทุ่มรำย หนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530
1. นำงสำวพิรดำ สิงหรัตน์
2. นำงสำวบุษบำ ปัญญำวงศ์
195 สุรวงศ์ สี่พระยำ บำงรัก กรุงเทพมหำนคร
1. นำงสำวนำตยำ ยิ้มจันทร์
10500
2. นำงสำวกำญจนำ จรทะผำ
02-2331731
928 สุขุมวิท(เอกมัย) คลองเตย กรุงเทพมหำนคร
1. นำยเกรียงศักดิ์ จงวัฒนไพศำล
02-3910544
2. นำงสำววรรณำ โถทอง
3. นำงสำวฤทัยกำญจน์ จึงพัฒนำ
วดี
53 หมู่ 2 จรัญสนิทวงศ์ บำงกรวย บำงกรวย นนทบุร1ี 1130
1. นำยสำทิส ช้อยเครือ
02-4367182
2. นำยบัญชำ โรจน์อังคณำวุฒิ
3. นำงสำวไอนี ขำวสง่ำ
4 สนำมไชย พระนคร กรุงเทพมหำนคร 10230
1. นำงสำวสุพิชชำ เลียวสิริไพโรจน์
02-2552777 ต่อ 201
2. นำงสำวปำณิสรำ คำธง
สำมเสน นครไชยศรี ดุสติ กรุงเทพมหำนคร
1. นำงสำวอภิชญำ พัฒนสมุทร

อาจารย์นิเทศก์
ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด
อำจำรย์ ดร.นันทวัน เรืองอร่ำม
อำจำรย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์
ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตำนำนจิตร
ผศ.ดร.สำยสุดำ ปั้นตระกูล
ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด
อำจำรย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์
อำจำรย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์

อำจำรย์ ดร.นันทวัน เรืองอร่ำม
ผศ.ดร.สำยสุดำ ปั้นตระกูล
อำจำรย์ ดร.นันทวัน เรืองอร่ำม

ลาดับ

ชื่อสถานที่ฝึกประสบการณ์ฯ

10

หอสมุดพระรำชวังสนำมจันทร์

11

หอสมุดแห่งชำติ

12

True Library

13

15

หอสมุดกองทัพอำกำศ กองวิทย
บริกำร กรมยุทธศึกษำทหำร
อำกำศ
สถำนีโทรทัศน์กรมกำรปกครอง
กองกำรสื่อสำร กรมกำรปกครอง
ศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ

16

หอสมุดเมือง

17

ห้องสมุดกีฬำเพื่อประชำชน

18

สถำนีโทรทัศน์กรมกำรปกครอง
กองกำรสื่อสำร กรมกำรปกครอง
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
อุดรธำนี
ห้องสมุดประชำชนจังหวัดสระบุรี

14

19
20

ที่ตั้งหน่วยงาน
02-8901801
6 รำชมรรคำใน พระปฐมเจดีย์ เมือง นครปฐม 73000
034-255092
สำมเสน วชิรพยำบำล ดุสติ กรุงเทพมหำนคร 10300
02-2809828
18 อำคำรทรูทำวเวอร์ รัชดำภิเษก ห้วยขวำง ห้วยขวำง
กรุงเทพมหำนคร 10310
02-8599101-2
171 พหลโยธิน สนำมบิน ดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10213
02-5346283

นักศึกษา
2. นำยชลันธร หิรัญชวโรจน์
1. นำยสุวจิ ักขณ์ ผิวพอใช้
2. นำงสำวจำรุวรรณ ชูเลิศ
1. นำยธนกร งำมวิทย์วงศ์
2. นำงสำวศิรประภำ วีระชัยรัตนำ
3. นำยฤทธิพงษ์ ศรีจันทร์
4. นำงสำวปุณจรีย์ จำตุรัส
1. นำงสำวณภัทร สอนใจ

อาจารย์นิเทศก์
ผศ.ดร.สำยสุดำ ปั้นตระกูล
อำจำรย์ ดร.นันทวัน เรืองอร่ำม

อำจำรย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์

1. นำงสำวกมลมำศ เมำไธสง

ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด

อัษฎำงค์ วัดรำชบพิธ พระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200
02-2210151-8
1160 เจริญกรุง บำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10501
02-1057460
39 รำชดำเนินกลำง ตลำดยอด พระนคร กรุงเทพมหำนคร
10200
286 รำมคำแหง หัวหมำก บำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240
02-186-7111
อัษฎำงค์ วัดรำชบพิธ พระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200
02-221-0151-8
64 ทหำร ตำบลหมำกแข้ง อำเภอเมือง อุดรธำนี 41000
02-6654000

1. นำงสำววิภวำนี หอมกลิ่น

ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตำนำนจิตร

1. นำวสำวธัญญำมำศ วัฒโน

ผศ.ดร.สำยสุดำ ปั้นตระกูล

1. นำงสำวสรินทิพย์ จินดำ
2. นำวสำวรพีพัฒน์ บรรลือ
1. นำงสำวสุจิตรำ มูลเหลำ
2. นำงสำวยุพำวรรณ ชม้อยกลำง
1. นำงสำวณัฏฐณิชำ สุดตำธรรม

ผศ.ดร.ปริศนำ มัชฌิมำ

1. นำงสำวปำนตะวัน ขันภิบำล

ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด

238 พหลโยธิน ตำบลปำกเพรียว อำเภอเมือง สระบุรี 18000
065-6499528

1. นำยจตุรพร กัวไวยกูล

ผศ.ดร.สำยสุดำ ปั้นตระกูล

อำจำรย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์
ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตำนำนจิตร

ลาดับ ชื่อสถานที่ฝึกประสบการณ์ฯ
21 สำนักงำนเลขำธิกำรครุสภำ
22

หอสมุดและคลังควำมรู้

23

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด
(มหำชน)
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศ
ไทย
มูลนิธิรักษ์ไทย

24

ที่ตั้งหน่วยงาน
128/1 นครรำชสีมำ ดุสิต กรุงเทพมหำนคร 10300

นักศึกษา
1. นำงสำวอรยำ ฮ้อพิทักษ์สกุล
2. นำงสำวศรัณยำ ทีปชมภู
3. นำงสำวรมิดำ ศรีตะจิตต์
1. นำยภวิศ คงภัคพูน

อาจารย์นิเทศก์
ผศ.ดร.ปริศนำ มัชฌิมำ

999 พุทธมณฑลสำย 4 ตำบลศำลำยำ อำเภอพุทธมณฑล
นครปฐม 73170
02-8002680
767 กรุงเทพ-นนทบุรี บำงซื่อ บำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร 10800 1. นำงสำวดำรุณี บริสุทธิ์

ผศ.ดร.สำยสุดำ ปั้นตระกูล

1. นำยวัชรินทร์ ยอดทอง

ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตำนำนจิตร

1. นำงสำวธัญญำภรณ์ กองเอียด
2. นำงสำวมำศศิรนิ ทร์ เพ็ชรส่ง

ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตำนำนจิตร

1. นำงสำวศุภิสรำ บุญมำ

ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตำนำนจิตร

ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตำนำนจิตร

26

สำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดิน
เกษตรกรรม

53 หมู่ที่ 2 จรัญสนิทวงศ์ บำงกรวย บำงกรวย นนทบุรี 11130
02-4364831
185 ประดิพัทธ์ 6 ประดิพัทธ์ สำมเสนใน พญำไท
กรุงเทพมหำนคร 10400
02-0147322
1 รำชดำเนินนอก บ้ำนพำนถม พระนคร กรุงเทพมหำนคร
10200

27

สำนักงำนเขตรำชเทวี

10 พญำไท ทุ่งพญำไท รำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

1. นำงสำวแพรว แน่นอุดร

ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด

28

ห้องสมุดเพื่อกำรเรียนรู้ ซอยพระ
นำง
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

มิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

1. นำงสำวสุนันทำ ผำใต้

ผศ.ดร.สำยสุดำ ปั้นตระกูล

มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

1.นำยปกรณ์ สถิตอยู่คู่ไทย
2.นำงสำวกมลลักษณ์ ดีใหญ่
3.นำยศรำยุทธ โป่งแยง
4.นำยวรรธนัย ภักดีเพี้ยน
5.นำงสำวนิชำภำ สุขเกษม
6.นำงสำวณัฐชยำ มุสิกสวัสดิ์
7.นำยเอกภัทร พงษ์พิพิธ

ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด

25

29

