สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2562 (รหัส 59)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ลำดับ
ชื่อสถานที่ฝึกประสบการณ์ฯ
1 หอสมุดศิริราช

2
3
4

5

6

7

สำนักหอสมุดวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ที่ตั้งหน่วยงาน
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700 โทร 02-4197634

เลขที่ 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120 โทร 02-6755304-12
ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อ
เลขที่ 85/1-2 ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน
สิ่งพิมพ์แห่งชาติ
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-463835 ต่อ 201
สำนักพิมพ์ Movel Publishing
เลขที่ 59/277-278 หมู่ 4 ซอยหลังวัดหนามแดง
ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี
สมุทรปราการ 10540 โทร 098-7174793
สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เลขที่ 39
ถนนราชดำเนินกลาง แขวงตลาดยอด เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ลาดกระบัง
ซอยลาดกระบัง 50 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ 10520 โทร 02-3272658
สถาบันส่งเสริมและพัฒนา นวัตกรรมการ ศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก
เรียนรู้
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร 10300

นักศึกษา
1. นางสาววรรณพร รักถนอม
2. นางสาวณัฐษมน ศรีรักษา
3. นางสาวสกุลทิพ ชิดสูงเนิน
1. นางสาวอัยดากานต์ ปังอุทา

หมายเหตุ
อาจารย์ ดร.นันทวัน เรืองอร่าม

1. นางสาวปภัสรา ฝึกศิลป์
2. นางสาวบัณฑิตา มาประชา
1. นางสาวตรีทิพย์ ขันธพร

ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล

อาจารย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์

อาจารย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์

1. นางสาวพิชชากร เหล็กสงษ์
ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร
2. นางสาวจำนงนาถ พลอยพันแสง
1. นางสาวธนพร กฤษณคุปต์

อาจารย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์

1. นางสาวอัจฉริยาพร พืบขุนทด
2. นางสาวรุ้งทิวา อนุจร

อาจารย์ ดร.นันทวัน เรืองอร่าม

ลำดับ

ชื่อสถานที่ฝึกประสบการณ์ฯ

ที่ตั้งหน่วยงาน
โทร 02-2829098
เลขที่ 49 ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ10300
โทร 02-2436924
เลขที่ 1/4-5 หมู่ 5 ถนนบรมราชชนนี
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ10170
เลขที่ 286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240 โทร 02-186-7111 ต่อ 8761

8

กรมยุทธศึกษาทหารบก

9

ศูนย์หนังสือธรรมสภา สถาบันลือธรรม

10

การกีฬาแห่งประเทศไทย

11

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ วัดลาดปลาเค้า
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร 02-5705792
กองพัฒนาบุคลากร การไฟฟ้าส่วน
เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
ภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
กรุงเทพฯ 10900 โทร 02-5905866
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
เลขที่ 34/5 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง
และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
สมุทรปราการ 10270 โทร 02-3806351
สมุทรปราการ
สำนักหอสมุดแห่งชาติ
ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02-6285192
บริษัท วีว่า พรีเมี่ยม เพ็ท สโตร์ จำกัด
เลขที่ 99/88 หมู่ 16 ซอยพัฒนาชุมชน 1

12
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14
15

นักศึกษา

หมายเหตุ

1. นางสาวกัลยามล เจียมใจ

ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา

1. นางสาวฉันท์ชนก ฝนเชย
2. นางสาวณัฏฐกานต์ ทาแสง
1. นางสาวปิยะธิดา มะลิคง
2. นางสาวชัญญาพัทธ์ ภาพัฒน์
หงส์

ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล

1.นางสาววัชราภรณ์ น้อยกรณ์

ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล

1. นางสาวดวงกมล วิเศษ
2. นางสาวญาณิศา มากแจ้ง
1. นางสาวจันทปภา บริบูรณ์

ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา

1. นายสาทร จงกาญจนาสุนทร

ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร

1. นางสาวขนิษฐา เอี่ยมชัย

ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร

อาจารย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์

ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร

ลำดับ

ชื่อสถานที่ฝึกประสบการณ์ฯ

16

บริษัท ที.เจ.แอนนิมัล เฮลท์ จำกัด

17

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

18

ห้องสมุดเนียลสัน เฮส์

19

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ

20

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด

21

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ที่ตั้งหน่วยงาน
ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี
สมุทรปราการ 10540 โทร 02-1829299
เลขที่ 99/88 หมู่ 16 ซอยพัฒนาชุมชน 1
ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี
สมุทรปราการ 10540 โทร 02-1829299
เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย
อำเภอบางกรวย นนทบุรี 11130 โทร 02-436-5311
เลขที่ 195 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 โทร 02-2331731
อาคาร 60 ปี กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 255
ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 02-3543765
อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ เลขที่ 3199
ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร 02-2623652

นักศึกษา

หมายเหตุ

1. นางสาวชลชินี ศรีสุข

ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร

1. นางสาวกชวรรณ ชมพูนุช
2. นางสาวพิมพ์ชนก สิงห์โต
1. นางสาวสุพัตรา อินเจริญ
2. นางสาวมาริษา ชัยประสิทธิ์
1. นายวรปรัชญ์ ปราจันทร์
2. นางสาวทัศนีย์ ภูหมอก

ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา

1. นางสาวสิริรัตน์ สุขแก้ว
2. นางสาวนภัสสร รงค์สถิต

ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด

1. นางสาวนาถลดา บุตรสันติ์
2. นางสาววัลย์ทิชา ดาบทอง
3. นางสาวณภัศกรณ์ เอี่ยมรัมย์
4. นายชลันธร หิรัญชวโรจน์

ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด

อาจารย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์
ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด

