รายชื่อนักศึกษาที่ฝกประสบการณ 2/2556 หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556-31 มกราคม 2557
สายที่ 1 กรุงเทพฯ
ลําดับ

ชื่อ สกุล

สถานที่ฝกงาน

โทรศัพท
0-2127-7223
Fax 0-2127-7223

โทรศัพท
(นักศึกษา)
081-0437708
085-7514635

อาจารยที่
ปรึกษา
ผศ.สุวรรณ

1

1. น.ส.จีระนันท พันธุไชย
2. น.ส.สถิตาภรณ เดชยศดี

2

1. น.ส.แสงเทียน มัตตาปะโท หองสมุดเพื่อการเรียนรูหวยขวาง
2. น.ส.วรรณทนีย ตนกัลยา

0-2277-2161-2
Fax 02-246-0286

081-0618825
082-1097079

ผศ.ไปรมา

3

1. น.ส.จุฑารัตน จันทรภักดี
2. นายสุทธิชัย เกศวพิทักษ
3. นายวาทิกร กุลศรี

หองสมุดเพื่อการเรียนรูซอยพระนาง
ถนนราชวิถี (ซอยราชวิถี 4) เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทร.0-22772161-2 Fax 02246-0286

082-8399226
086-7849175
087-4312444

ผศ.ไปรมา

4

1. น.ส.มินตรา วุฒิยา
2. น.ส.อัมพร อรุณ

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347
ต.หลักหก อ.เมือง จ. ปทุมธานี 12000

โทร. 02-9972222 ตอ 3473

หองสมุดกรมบัญชีกลาง ถ.พระราม 6 แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

092-1387266
080-1968815

อ.ชุมแพร

2

สายที่ 2 กรุงเทพฯ
ลําดับ

ชื่อ สกุล

สถานที่ฝกงาน

โทรศัพท

โทรศัพท
(นักศึกษา)
086-0263912
093-3202755

อาจารยที่
ปรึกษา
อ.ณุกานดา

1

1. น.ส.พัทธนันท พรมเหลา สํานักสํานักบรรณสารการพัฒนา สถาบัน
2. น.ส.ชัญญานุช ศรีทิพย
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ปอม
อาคารบุญชนะ อัตถากร 118 ถนนเสรีไทย
เขตบางกะป กทม. 10240

027273809
Fax 023759026

2

1. นายภูวนัย บัวศรี
2. นายณัฐพล โยสียา
3. นายณัฐวุฒิ บุญจง

หองสมุดเทปเนชั่นทีวี
อาคารทีซีไอเอฟ ชั้น 27-32 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทร : 0 2338
3950

085-7101521
082-8509954
087-8444920

อ.รุงทิวา

3

1. น.ส.กรรณิการ ชมภูบุตร
2. น.ส.นิชานันท ออนสี

ศูนยวิทยบริการ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน
อาคาร A 206 1771/1 ถนนพัฒนาการ เขต
สวนหลวง แขวงสวนหลวง 10250

02763-2625-6
Fax 02763-2700

091-6853094
085-4604590

อ.ศิรินนา

3

สายที่ 3 นครปฐม
ลําดับ

ชื่อ สกุล

1

1. น.ส.รุงทิวา กิจพฤกษ
2. น.ส.ลัดดา มลาไวย
3. น.ส.ศิริพร บุษบง
4. น.ส.ยุพิน อาจอํานวย
1. นายเบญจรงค วงศณรัตน
2. นายปรัชญา นาสุริวงษ

2

สายที่ 4 รอยเอ็ด ชัยภูมิ
ลําดับ

ชื่อ สกุล

1

1. นายภพศักดิ์ แนนอุดร
2. นายทรงยศ โพนยะพันธุ

2

น.ส.จิราพร รัตนวงศ

สถานที่ฝกงาน
สํานักหอสมุดแหงชาติ ถ. สามเสน
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
สํานักหอสมุดพระราชวังสนามจันทร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ถ.ราชมรรคาใน
ต.สนามจันทร อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

สถานที่ฝกงาน
หองสมุดประชาชนจังหวัดรอยเอ็ด
ถ.รัชชูปการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.รอยเอ็ด

โทรศัพท
โทร. 0-22815212, 0-22815313
034-255-092
fax 043-255-092

โทรศัพท

0-4351-2181
Fax 0-43519422
ผูสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โทร.044-815111
167 หมู 2 ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 Fax 044-815116

โทรศัพท
(นักศึกษา)
081-0461336
082-8406671
086-0976712
088-3298458
083-3269223
080-7546834

อาจารยที่
ปรึกษา
อ.นัยนา

อ.นัยนา

โทรศัพท (นักศึกษา) อาจารยที่
ปรึกษา
091-3572248
ผศ.นวรัตน
088-5528206
082-8523222
080-7655011
อ.ศิรินนา

4

สายที่ 5 ขอนแกน มหาสารคาม
ลําดับ
ชื่อ สกุล
ที่
1 1. น.ส.สุภาวดี พัสดร
2. น.ส.นงเยาว มูนจันทา
3. น.ส.รุจิรา อูปแกว
4. น.ส.เพ็ญธิดา แกวเลิศ

สถานที่ฝกงาน
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน

โทรศัพท
โทร. 043-202541
Fax 043-202543

โทรศัพท
(นักศึกษา)
082-8598135
088-3316354
085-7211605
082-1656814

อาจารยที่
ปรึกษา
อ.สุชาลักษม

2

1. น.ส.นุชรีย ดวงจันคํา
ศูนยประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟแวร
2. น.ส.เบญจวรรณ ไชยสมคุณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 123 ถ.มิตรภาพ
3. น.ส.สรารัตน โยธี
ต.ในเมือง อ. เมือง จ.ขอนแกน 40002

โทร. 043-202541
Fax 043-202543

091-0601216
084-6842836
085-4640204

อ.สุชาลักษม

3

1. นายณัฐพล พิทักษ
2. นายเจนภพ จําเริญ

หองสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี จังหวัดขอนแกน
ถนนดรุณสําราญ ต. ในเมือง อ.เมือง
จังหวัดขอนแกน 40000

TEL 043-322-090 080-1900429
Fax 043-227-553 088-3299071

อ.สุชาลักษม

4

นางสาวยุพิน พันสาระภูมิ

หองสมุดโรงพยาบาลมหาสารคาม

คุณสุภาพร
089-8431824

ผศ.นวรัตน

082-8421758

5

สายที่ 6
ลําดับ

ชื่อ สกุล

สถานที่ฝกงาน

โทรศัพท

โทรศัพท
(นักศึกษา)
084-7933584

อาจารยที่
ปรึกษา
อ.ชุมแพร

089-2756592
080-7910475
081-0512089

ผศ.ดร.พรทิพย

1

นายปราชญา วรรณโค

สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ.สถลมารค ต. เมืองศรีไค อ.วารินชําราบ
จ.อุบลราชธานี 34190

โทร. 045-353140
Fax 043-353145

2

1.นายสุวิทย มนตรีโพธิ์
2. นายชัยณรงค อันทราศรี
3. นายอรวัฒน รุงนามา

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแมโจ
63 หมู 4 ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม

โทร 053-873194
Fax 053-499003

3

1. นายกฤษฎา รวมใจ

สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร
แหงชาติ (องคการมหาชน) สาขาภูเก็ต
ชั้น 1 อาคารศูนยบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต
ตําบลตลาดใหญ อําเภอเมือง ภูเก็ต 83000

0 7637 9111
080-9018339
Fax : 0 7637
080-4018339
9000 Email
: phuket@sipa.
or.th

ผศ.สุวรรณ

