
ข้อมูลนักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ 
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล นักศึกษา ชื่อ-ที่อยู่สถานประกอบการ อาจารย์นิเทศ 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
1 นางสาวรักตาภา อภิชัย บมจ. เอ็ม บี เค 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุม

วัน กรุงเทพมหานคร 10330 
อ.อรรถการ  สตัยพาณิชย์ 

2 นางสาวกนกอร เฮงสถาพร บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (สาขารตันาธิ
เบศร์) 

562 566 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตําบลบาง
กระสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
11000 

 

3 นางสาวเนตรนารี บุญมา บจก. เซ็นทรลัฟู้ดรีเทล 99/9 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 19 
ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

 

4 นางสาวสุภาพร ขว้างระหัส บจก. เซ็นทรลัฟู้ดรีเทล 99 หมู่ 2 อาคารเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ 
ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลบางตลาด อําเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

 

5 นางสาวธัญญลักษณ์ กุมภาพันธ์ บจก. ไฮเปอร์มาร์เก็ตติ้ง ครีเอทีฟ 50/735 หมู ่9 ตําบลบางพูด อําเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

ผศ.อัญชุลี  วงษ์บุญงาม 

6 นายธนวัฒน์ เสือสร้อยพันธุ์ บจก. ไฮเปอร์มาร์เก็ตติ้ง ครีเอทีฟ 50/735 หมู ่9 ตําบลบางพูด อําเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

 

7 นายณัฐพล สุกไทย สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 3199 อาคารมาลีนนท์ชั้น B1, G, 2, 3, 
8, 9, 10, 30-34 ถนนพระราม 4 แขวง
คลองตัน เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 

 

8 นายธีรุตม์ ผุดผ่อง บจก. บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ 3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 4 
ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

 



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล นักศึกษา ชื่อ-ที่อยู่สถานประกอบการ อาจารย์นิเทศ 
9 นางสาวกานต์ชนก วิวรรณ บจก. ไอ สแควร์ 200 หมูท่ี่ 4 ชั้น 23 ห้อง 2302 A จัส

มินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์ ถนน
แจ้งวัฒนะ อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 11120 

 

10 นางสาวณัฐณิชา พรหมช่วย บจก. ไอ สแควร์ 200 หมูท่ี่ 4 ชั้น 23 ห้อง 2302 A จัส
มินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์ ถนน
แจ้งวัฒนะ อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 11120 

 

11 นางสาวรณิดา พื้นทองคํา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สํานักงานใหญ่) 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรงุเทพมหานคร 10900 

 

12 นายวิศรุต สิทธิพจน์ บมจ. เอดี เวนเจอร์ 1126/2 อาคารวานิช2 ชั้น 28 ห้อง
เลขที่ 2803, 2804 ถนนเพชรบุรีตัด
ใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400 

อ.ชาญ  เดชอัศวนง 

13 นางสาวอรพินท์ ปัดภัย บจก. ซีเอช แอนด์ พี โปรดักชั่น 15/12 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 14 
ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัด
ดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
10120 

 

14 นางสาวอรุณสวรรค์ อรุณโรจน์ บจก. ซีเอช แอนด์ พี โปรดักชั่น 15/12 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 14 
ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัด
ดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
10120 

 

15 นางสาวมุทุตา แป้นพงษ์ บจก. วงศ์สว่าง ครีเอชั่น 2 ซ.86/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบาง
อ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
10700 

 

16 นางสาวสุดารัตน์ คําทองเที่ยง บจก. ไทยเจียระไนกรุ๊ป 1011 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ 
ชั้น 18 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

 



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล นักศึกษา ชื่อ-ที่อยู่สถานประกอบการ อาจารย์นิเทศ 
17 นางสาวลูกศร เยี่ยมขาว กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 3/12 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร 10300 
 

18 นางสาววริศรา งามชื่น บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (เวสต์เกต) 199/1-2 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตําบลเสาธง
หิน อําเภอบางใหญ ่จังหวัดนนทบุรี 
11140 

 

19 นางสาวบุษบา จักราบาตร บจก. ไดมอนด์ ฮันเตอร์ส 4 ซอยสุขุมวิท 29 แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

 

20 นายธนชัย อะโคตรมี บจก. บั้งไฟล้าน มีเดีย 1/3 ซอยลาดพร้าว 64 แยก 4 ถนน
ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวัง
ทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 

21 นางสาวปภัทร์ธนนันท์ สอนประเสริฐ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (สาขาปิ่นเกล้า) 7/222 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณ
อมรินทร์ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 10700 

อ.สรัณยา  มังคละคุปต์ 

22 นางสาวรินทราย วิบูลกุล บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (สาขาปิ่นเกล้า) 7/222 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณ
อมรินทร์ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 10700 

 

23 นางสาวอรอุมา พงษ์โสภณ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (สาขาปิ่นเกล้า) 7/222 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณ
อมรินทร์ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 10700 

 

24 นายวีระชัย ศรีจันจรา บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (สาขาปิ่นเกล้า) 7/222 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณ
อมรินทร์ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 10700 

 

25 นายชินกฤต เรือนมา โรงพยาบาลมหาชัย 2 301/1 หมู่ 6 ตําบลอ้อมน้อย อําเภอ
กระทุ่มแบน จงัหวัดสมุทรสาคร 74130 

อ.ธีรวัจน์  อุดมสินเจริญกิจ 

26 นางสาวรัฐวดี รัศมิทัต บจก. ฟาร์มแชนเนล (ประเทศไทย) 27/1 ตําบลบางม่วง อําเภอบางใหญ ่
จังหวัดนนทบุรี 11140 

 

27 นายกิตติคุณ คงอิ่ม บจก. ฟาร์มแชนเนล (ประเทศไทย) 27/1 ตําบลบางม่วง อําเภอบางใหญ ่
จังหวัดนนทบุรี 11140 

 



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล นักศึกษา ชื่อ-ที่อยู่สถานประกอบการ อาจารย์นิเทศ 
28 นายพงษ์ธาดา โชคศิริวรรณา บจก. เอมมารตุ พับลิชชิ่ง เลขที่ 8 ซอยบางเชือกหนัง 11 ถนน

บางเชือกหนัง แขวงบางเชือกหนัง เขต
ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 

 

29 นางสาวหฤหัย บัวหนิด บจก. เนเจอร์ อินสปาย 1258/33 อาคารริเวอร์วิวเพลซ ตึกซี 
(C) ชั้น7 ถนนพระรามที่ 3 แขวงช่อง
นนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
10120 

 

30 นางสาวสิริรัตน์ คูณอนันต์ บจก. ไบเทคแมนเนจเม้นท ์ เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 เขต
บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

 

31 นางสาวปรียาวีฒ์ รุ่งรัตนไชย บจก. โซนิกซ์ยูธ 1999 580/5 ซ.รามคําแหง39 (เทพลีลา1) 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 

 

32 นายสรประสิทธิ์ จิตดําริ สถาบันอรุณอินสยาม 60 ซอย นนทบุรี 26 ตําบลท่าทราย 
ตําบลตลาดขวัญ จังหวัดนนทบุรี 
11000 

 

33 นายวทัญญ ู เตปิน บจก. ซันวา พี.อี.ที. 303 หมู3่ ซอยเทวา1 ถนน เทพารักษ์ 
ตําบลเทพารักษ์ อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
10270 

 

34 นางสาวณัฎฐา ทุมนิมิตร บจก. ทรีลิงค์ แอนด์ เฟรนด์ 460/8 ถนน สริินธร แขวง บางพลัด 
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 

อ.อภิญญ์พัทร์  กุสิยารังสิทธิ์ 

35 นางสาวก่องกนก รัตนดิลก ณ ภูเก็ต บจก. ทรีลิงค์ แอนด์ เฟรนด์ 460/8 ถนน สริินธร แขวง บางพลัด 
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 

 

36 นางสาวนภาพร โรจนฉวาง บจก. อีสเทิร์น ซันไซน์ เอ็ดดูเคชั่น 35 ห้อง 402 ชั้น 4 อาคารวรรณสรณ์ 
ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราช
เทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

 

37 นายพงศกร เปรมมากรณ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3/12 ถนน อู่ทองนอก แขวงดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 10300 

 



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล นักศึกษา ชื่อ-ที่อยู่สถานประกอบการ อาจารย์นิเทศ 
38 นางสาวสิรามล พลังสันติกุล บมจ. เซ็นทรลัพัฒนา (สาขาพระราม 2) 160 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดํา เขต

บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 
 

39 นางสาวอรัญญา นิดงาม บมจ. เซ็นทรลัพัฒนา (สาขาพระราม 2) 160 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดํา เขต
บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 

 

40 นางสาวณิชนันทน์ พรหมช่วย บจก. ไดร์ฟ ดิจิทัล ตึกเซนทริค ติวานนท์ สเตชั่น 333 ถนน
กรุงเทพ-นนทบุรี ตําบลบางเขน อําเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 

 

41 นางสาวนภาธร รัตนคํา สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 173 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขต
ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

 

42 นางสาวดวงกมล นาคสนอง บจก. เอ็ม เทิรน์เนอร์  90/30 Unit No. 12A ชั้น 12 อาคาร
สาธรธานี 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

 

43 นางสาวปรียาภรณ์ มณีแสง บมจ. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 378 ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี) เขต
ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 

ดร.ชิษยรัสย์ ศริิไปล์ 

44 นางสาวณัฐวรา โตงามรักษ์ บมจ. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 378 ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี) เขต
ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 

 

45 นางสาวโสภิดา บุญหล้า บมจ. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 378 ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี) เขต
ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 

 

46 นายกานตะรัชต์ มิลินทสูตร บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (สาขาเซ็นทรัล
เวิลด์) 

999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

 

47 นางสาวจิรัชญา แพทย์คุณ โรงพยาบาลพญาไท 2 943 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

 

48 นายนัธทวัฒน์ เกตุแก้ว บจก. พีวัน ครเีอชั่น 243/157 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล 
เขตจตุจักร กรงุเทพมหานคร 10900 

 

49 นางสาวดวงกมล เนียมนํา บจก. ดิจิตอลนิวเอจ เอเจนซี ่ 8 ซอยชํานาญอักษร ถนนพหลโยธิน 9 
แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 

 



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล นักศึกษา ชื่อ-ที่อยู่สถานประกอบการ อาจารย์นิเทศ 
50 นางสาวธัญนิชา จารุรัตน์กิจ บจก. ดิจิตอลนิวเอจ เอเจนซี ่ 8 ซอยชํานาญอักษร ถนนพหลโยธิน 9 

แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 

 

51 นางสาวนัถฐา กันจาด บจก. ออลมีเดีย แอคเซส 101/13 หมู่ที่ 6 ซอยประชาราษฎร์ 12 
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี 11000 

 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง  
52 นายเจษฎา โอฐสร้อยสําอางค์ บจก. เวิร์ค ดี โปรดักชั่น 89/93 หมู่บ้านเดอะทาวน์ ถนน

สุขาภิบาล 1 ตําบลบางศรีเมือง อําเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 

อ.กรรณิการ์  โต๊ะมีนา 

53 นางสาววราภรณ์ แซ่เอง สถานีโทรทัศน์ ทีเอ็นเอ็น 24 118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระรามที่ 6 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 

 

54 นางสาวกรกมล แจ่มเจริญยิ่ง บจก. มโน ทําดี 214/58 หมู่บ้านอาร์เด็น พัฒนาการ 
ซอยพัฒนา 20 แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

 

55 นางสาวอภิญญา ขันชารี บจก. มโน ทําดี 214/58 หมู่บ้านอาร์เด็น พัฒนาการ 
ซอยพัฒนา 20 แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

 

56 นายภาณุมาส สุขเกิดผล บจก. มโน ทําดี 214/58 หมู่บ้านอาร์เด็น พัฒนาการ 
ซอยพัฒนา 20 แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

 

57 นางสาวภัททิยา เหล่าเลิศฤทธิ์ บจก. มโน ทําดี 214/58 หมู่บ้านอาร์เด็น พัฒนาการ 
ซอยพัฒนา 20 แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

 

58 นางสาวชัชฎาพร เนตรดี บจก. บีอีซี มลัติมีเดีย 3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ถนน
พระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 

 



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล นักศึกษา ชื่อ-ที่อยู่สถานประกอบการ อาจารย์นิเทศ 
59 นางสาวกัญญา สิทธิเวทย์ บจก. บีอีซี มลัติมีเดีย 3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ถนน

พระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 

 

60 นายนพพล ฤกษ์ชัยภูมิ บจก. เฮลิแพด 65/9 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดี
รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

 

61 นายพรพิพัฒน์ ทรัพย์คงทน บจก. ไลท์เฮ้าส์ ฟิล์ม เซอร์วิส 358 หมู ่9 ถนนคลองลําเจียก แขวง
คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 
10230 

 

62 นายธนภัทร ตั้งตระกูล บจก. ฟีโนมีนา 14,16 ซอยสุวรรณมณี ถนนประชา
อุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 

อ.นิศากร  ไพบูลย์สิน 

63 นายรวิศ โพธิ์ศิริ บจก. ฟีโนมีนา 14,16 ซอยสุวรรณมณี ถนนประชา
อุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 

 

64 นายวรรณธนะ บุญเลิศฟ้า บจก. อมรินทร์ เทเลวิชั่น 7/9-18 ถนนอรุณอมรินทร์  
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 10700 

 

65 นายวัจน์กร งามพรสิน บจก. บั้งไฟล้าน มีเดีย 1/3 ซอยลาดพร้าว 64 แยก 4 ถนน
ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวัง
ทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 

66 นายณัฐดนัย อ่ําอิ่ม บจก. บั้งไฟล้าน มีเดีย 1/3 ซอยลาดพร้าว 64 แยก 4 ถนน
ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวัง
ทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 

67 นางสาวปิยะมาศ ยวงเกตุ บจก. บั้งไฟล้าน มีเดีย 1/3 ซอยลาดพร้าว 64 แยก 4 ถนน
ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวัง
ทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล นักศึกษา ชื่อ-ที่อยู่สถานประกอบการ อาจารย์นิเทศ 
68 นางสาวรสสุคนธ์ ดีสุคนธ์ บจก. บั้งไฟล้าน มีเดีย 1/3 ซอยลาดพร้าว 64 แยก 4 ถนน

ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวัง
ทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 

69 นางสาวณัฐพร เสนาะดนตรี บจก. บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาส
ติ้ง 

5 ซอยทรงสะอาด ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

 

70 นางสาวเกษมณี พันธ์กุ้ย บจก. บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาส
ติ้ง 

5 ซอยทรงสะอาด ถนนวิภาวดี รังสิต 
แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

 

71 นายธนภูมิ ลําพังชีพ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 

 

72 นายสรเดช เศรษฐ์สทิธิโชค บจก. ฟาร์มแชนเนล (ประเทศไทย) 27/1 หมูท่ี่ 4 ตําบลบางม่วง อําเภอบาง
ใหญ ่จังหวัดนนทบุรี 11140 

อ.พงศ์กฤษฎิ์  พละเลิศ 

73 นายณัฐพงศ์ ร่มโพธิ์ชี บจก. ฟาร์มแชนเนล (ประเทศไทย) 27/1 หมูท่ี่ 4 ตําบลบางม่วง อําเภอบาง
ใหญ ่จังหวัดนนทบุรี 11140 

 

74 นายกิตติธนพนธ์ แซ่ไหล บจก. ฟาร์มแชนเนล (ประเทศไทย) 27/1 หมูท่ี่ 4 ตําบลบางม่วง อําเภอบาง
ใหญ ่จังหวัดนนทบุรี 11140 

 

75 นายกิตติคุณ ศรีเกาะ บจก. มันเวิร์ค โปรดักชั่น 9/231 ซอยลาดปลาเค้า 79 แขวง
อนุสาวรีย์ เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 10220 

 

76 นางสาวกรวิภา อินก๋า บจก. มันเวิร์ค โปรดักชั่น 9/231 ซอยลาดปลาเค้า 79 แขวง
อนุสาวรีย์ เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 10220 

 

77 นางสาวณัฐมล พรหมชาติ บจก. มันเวิร์ค โปรดักชั่น 9/231 ซอยลาดปลาเค้า 79 แขวง
อนุสาวรีย์ เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 10220 

 



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล นักศึกษา ชื่อ-ที่อยู่สถานประกอบการ อาจารย์นิเทศ 
78 นางสาวจุฑามาศ ศรีแย้มวงศ ์ บจก. มันเวิร์ค โปรดักชั่น 9/231 ซอยลาดปลาเค้า 79 แขวง

อนุสาวรีย์ เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 10220 

 

79 นายจักรพงษ์ สังฆะมาตย์ บจก. กันตนา ซาวด์ สตูดิโอ 333/ 19 ถนนประชาอุทิศ ซอย ประชา
อุทิศ 19 แขวงสามเสนนอก เขตห้วย
ขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 

80 นางสาววริศลักษณ์ เกตุแก้ว บจก. เฮ้าส์ทัน 607/2 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

 

81 นายสุขสันต์ ช่างเขียน บจก. สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น  
(บจก. ขอบสนาม) 

333 อาคารเลา้เป้งง้วน 1 ชั้น 11 ซอย
เฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอม
พล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
10900 

 

82 นางสาวนันทิยา ปานอ่วม บจก. บอร์น แอนด์ แอสโซซิเอทด์ 288 ซอย ส. ธรนินทร์ 2 ถนนประชา
อุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 

อ.ดารณี  ธัญญสิร ิ

83 นางสาวนฤมล คํานาค บจก. บอร์น แอนด์ แอสโซซิเอทด์ 288 ซอย ส. ธรนินทร์ 2 ถนนประชา
อุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 

 

84 นางสาวอรยา ภิรมย์ทอง บจก. บอร์น แอนด์ แอสโซซิเอทด์ 288 ซอย ส. ธรนินทร์ 2 ถนนประชา
อุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 

 

85 นางสาวกนกวรรณ เกษมาชม บจก. บอร์น แอนด์ แอสโซซิเอทด์ 288 ซอย ส. ธรนินทร์ 2 ถนนประชา
อุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 

 

86 นายพลอยรดา มะปะโม บจก. โจษจัน 3/1 ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ เขต
จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10230 

 



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล นักศึกษา ชื่อ-ที่อยู่สถานประกอบการ อาจารย์นิเทศ 
87 นางสาวอริยา ปัญจพิสุทธิ์ศร ี บมจ. เอดี เวนเจอร์ ห้อง 2101 ชั้น 21 อาคารวานิช 2 ถนน

เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราช
เทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

 

88 นางสาวนภัสรา ศรีสําราญ บมจ. อสมท 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 

 

89 นางสาวเหมวดี สนเต่า บมจ. อสมท 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 

 

90 นายฐานันดร มาพลับ บจก. สตูดิโอ นิวเบรน 518/25 ซอยสหการประมูล รามคําแหง 
39 (วังทองหลาง) แขวงวังทองหลาง 
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
10310 

 

91 นายอภิชิต ตังละแม สํานักเทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

9/9 หมู่ที ่9 ตําบลบางพูด  
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

 

92 นางสาวธันยพร อยู่ปาน บจก. ดาราเดลี่ 9 ซอยลาดปลาเค้า 14 ถนนลาดปลา
เค้า แขวงจรเขบ้ัว เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 10230 

อ.ทิติพงษ์  สุทธิรัตน์ 

93 นายสุรศักดิ์ เปียปาน บจก. ดาราเดลี่ 9 ซอยลาดปลาเค้า 14 ถนนลาดปลา
เค้า แขวงจรเขบ้ัว เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 10230 

 

94 นายณัฐวุฒิ พรหมจาด Film Culture 2528/1 ซอยลาดพร้าว 101 แยก 44 
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240 

 

95 นายธนากร สังฆะทิพย์ Film Culture 83/106 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 46 
หมู่บ้านศิรินเทพ ถนนลาดพร้าว แขวง
คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
10240 

 



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล นักศึกษา ชื่อ-ที่อยู่สถานประกอบการ อาจารย์นิเทศ 
96 นายคณพล อัจฉราเสถียร Archimost Production 211/121 หมูบ่้านคุณาลัยเวสเกต หมู่ที ่

7 ตําบลพิมลราช อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 11110 

 

97 นายณัฐกานต์ ยาสูงเนิน White Balance Production 22/3 หมู ่10 ตําบลบางรักใหญ่ อําเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

 

98 นายธรรพ์นธร แสงฉิม White Balance Production 22/3 หมู ่10 ตําบลบางรักใหญ่ อําเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

 

99 นายณัฎฐพงค์ จรรยาธนโชติ บจก. เก้ง กวาง แก๊งค์ 111/54 ซอยนวมินทร์ 111 แขวงนวมิ
นทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 
10240 

 

100 นายวรุตม์ อยู่สุขสําราญ บจก. โคตรคูล 20/2 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

 

101 นายดิเรก พรหมปราบทุกข์ บจก. ไลค์ม ี 126/5 ชั้น 2 อาคารไทยศรี ถนนกรุง
ธนบุรี แขวงบางลําพูล่าง เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร 10600 

 

102 นายวีรชัย ชํานิกุล บจก. ไคเซน 9/52 ซอยนวมินทร์ 70 แยก 11-2 
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม 
กรุงเทพมหานคร 10240 

 

103 นางสาวจิราภรณ์ ริทัศโส บจก. วัน สามสิบเอ็ด 50 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส 
ซอยสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

อ.มาโนช  รักไทยเจริญชีพ 

104 นางสาวเจวลิน สอนส ี บจก. วัน สามสิบเอ็ด 50 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส 
ซอยสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

 

105 นางสาวระวีพรรณ ศิริวัฒนา บจก. วัน สามสิบเอ็ด 50 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส 
ซอยสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

 



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล นักศึกษา ชื่อ-ที่อยู่สถานประกอบการ อาจารย์นิเทศ 
106 นางสาวธัญธิดา ทองศิริ บจก. วัน สามสิบเอ็ด 50 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส 

ซอยสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 

 

107 นางสาวพิมพ์กมล ขุนพินิจ บจก. วัน สามสิบเอ็ด 50 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส 
ซอยสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 

 

108 นายพงศกร โกศินานนท์ การกีฬาแห่งประเทศไทย 286 ถนนรามคําแหง แขวงหวัหมาก 
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

 

109 นางสาวสิรินยา แสงระวี บจก. ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ชั้น 27 
ถนนพระราม4 แขวงคลองตัน เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

 

110 นางสาวมุกดา ไชยเพชร บจก. แอบโซลทู เวิลด์ มีเดีย 87/69 ซอยเอกมัย 3 ถนนสขุุมวิท 
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 

 

111 นายภาคภูมิ มิไพฑูรย์ บจก. เอเอสทีวี (ประเทศไทย) 102/1 ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะ
สงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
10200 

 

112 นายภานุพงศ์ สอนราช บจก. เมลโลว์ จูน 32 ซอยศูนย์วิจัย 8 ถนนเพชรบุรีตัด
ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 

 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
113 นางสาวธนิดา สินสมบูรณส์ุข กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3/12 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขต

ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
อ.วิชชพร  เทยีบจัตุรัส 

114 นางสาวสรณ์สิริ วังทองชุก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3/12 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขต
ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

 

115 นายเจษฎากรณ์ ทองคํา Vanus Couture (วนัช กูตูร์) 1550, 1552 ปากซอยลาดพร้าว60 
ถนนลาดพร้าว แขวง วังทองหลาง เขต
วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล นักศึกษา ชื่อ-ที่อยู่สถานประกอบการ อาจารย์นิเทศ 
116 นายภูริพัฒน์ ลีลาประเสริฐชัย สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 210 ถนนพหลโยธิน  

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 

 

117 นายคณากร อินพาเพียร บจก. ทริปทีเอช 249 ถนน ลาดพร้าว 101 แขวงคลอง
จั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
10240 

 

118 นายธันจิรัฎฐ์ อินยาศรี บจก. เซ็นเตอร์พ้อยท์ เอ็นเตอร์เท
นเม้นท ์

9-11 ซอยลาซาล ถนนลาซาล แขวง
บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
10260 

 

119 นายพงศธร สุภาวิมล บจก. บอร์น ท ูบี โปรดักชั่น 355/23 แขวงพลับพลา เขตวัง
ทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10530 

 

120 นายพงษกร เสรีเกียรติกําธร บจก. บีเอสดีวีลอปเปอร์แอนด์กราฟฟิค 25/298 ซอยลาดพร้าว 94 
กรุงเทพมหานคร 10310 

 

121 นายยศพงศ์ เกิดผล โรงพยาบาลราชวิถี 2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขต
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

 

122 นายไตรพัฒน์ ยวนานนท์ บจก. ทรู มีเดีย โซลูชั่นส ์ 30 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

อ.ณัฐภณ  สุเมธอธิคม 

123 นายธนธัช โพธิเกษม การรถไฟแห่งประเทศไทย 1 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

 

124 นายอาทิต  กี้ประเสริฐทรพัย์ การรถไฟแห่งประเทศไทย 1 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

 

125 นายภีมเดช จงเจริญสันติกุล Only Studio (Thailand) Co., Ltd. 12 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขต
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 

126 นายณัชพล  บุญภิมุข บจก. บุรินทรส์ตูดิโอ 35/16 ซอยสอ่งแสงตะวัน (ลาดพร้าว 
44) ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล นักศึกษา ชื่อ-ที่อยู่สถานประกอบการ อาจารย์นิเทศ 
127 นายประดิทรรศณ์ พัฒนเดชากรณ์ บจก. เทรนด์วีจี 3 1 อาคาร 12 ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต 

แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

 

128 นายมงคล ศักดิ์ไพศาล บจก. เอเอสทีวี (ประเทศไทย) 102/1 ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะ
สงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
10200 

 

129 นายจรุงเกียรติ แก้วเนตร บจก. เดอะสกาฟิล์ม 461 ซอยอินทามระ 41 แยก 2 ถนน
สุทธิสารวินิจฉยั แขวงดินแดง เขตดิน
แดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 

130 นายพิฆเนศ ปานกัน บจก. เฮลิแพด 65/9 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดี
รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

 

131 นายศิวกร อิสริยะพร บจก. แอนิเมเต็ด สตอรี่บอร์ด (ประเทศ
ไทย) 

1768 อาคารไทยซัมมิท ชั้น 19, 20 
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขต
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

อ.นุจรี  บุรีรัตน์ 

132 นายพีรณัฐ ควรผดุงศักดิ์ บจก. แอนิเมเต็ด สตอรี่บอร์ด (ประเทศ
ไทย) 

1768 อาคารไทยซัมมิท ชั้น 19, 20 
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขต
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 

133 นายธนพัฒน์ ฆะสันต์ บจก. แอนิเมเต็ด สตอรี่บอร์ด (ประเทศ
ไทย) 

1768 อาคารไทยซัมมิท ชั้น 19, 20 
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขต
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 

134 นายอาณัติ ภู่สกุล บจก. แอนิเมเต็ด สตอรี่บอร์ด (ประเทศ
ไทย) 

1768 อาคารไทยซัมมิท ชั้น 19, 20 
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขต
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 

135 นางสาวภัคมณวีร์ พุ่มกร บจก. แอนิเมเต็ด สตอรี่บอร์ด (ประเทศ
ไทย) 

1768 อาคารไทยซัมมิท ชั้น 19, 20 
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขต
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล นักศึกษา ชื่อ-ที่อยู่สถานประกอบการ อาจารย์นิเทศ 
136 นางสาวปิติพร นัยสงวนศรี บจก. แมคฟิว่า (ประเทศไทย) 127 เกษร ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนราช

ดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 

 

137 นางสาวณิชาพัชร์ ประจงการ สมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศไทย 25/2 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขต
ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

 

138 นายธนกร เย็นสายสุข บจก. ไทยเดย์ ด็อท คอม 49/1 ชั้น 4 อาคารบ้านเจ้าพระยา 
แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 10200 

 

139 นายพันธวัช อินทรมณี บจก. การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ 
ชั้น 24 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 

140 นางสาวธันยพร เรืองพิมาย บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี ่ 50 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส 
ซอยสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

 

141 นางสาววรพร หลงอินทร์ บจก. ซีแวนครสิตัล 115/7 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุน
นนท์ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 10700 

 

142 นางสาวเกษรา สร้อยสุข สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 4 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขต
ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

อ.ฉันทนา  ปาปัดถา 

143 นางสาวธนกร ถาวร สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 4 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขต
ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

 

144 นายจักรพงษ์ ลาโสภี บมจ. ทีโอท ี 89/2 หมู ่3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่ง
สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 

 

145 นางสาวณัฐวรรณ สุดจินดา บมจ. ทีโอท ี 89/2 หมู ่3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่ง
สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 

 

146 นางสาวสุธิดา เผือกพูลผล บมจ. ทีโอท ี 89/2 หมู ่3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่ง
สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 

 



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล นักศึกษา ชื่อ-ที่อยู่สถานประกอบการ อาจารย์นิเทศ 
147 นางสาวอติกานต์ มีสวัสดิ์ บจก. ไอ สแควร์ 200 หมูท่ี่ 4 ชั้น 23 ห้อง 2302 A จัส

มินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์ ถนน
แจ้งวัฒนะ อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 11120 

 

148 นางสาวไอริณ ศิริสุนทร บจก. ไอ สแควร์ 200 หมูท่ี่ 4 ชั้น 23 ห้อง 2302 A จัส
มินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์ ถนน
แจ้งวัฒนะ อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 11120 

 

149 นางสาวมัณฑนา เซี่ยงฉิน บจก. ไอ สแควร์ 200 หมูท่ี่ 4 ชั้น 23 ห้อง 2302 A จัส
มินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์ ถนน
แจ้งวัฒนะ อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 11120 

 

150 นางสาวพรอุมา นิลเลื่อม บจก. เปเปอร์ริสต้า 58/88 หมู่ 3 ตําบลคลองเกลือ 
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

 

151 นายกฤษฎา บุญยะประสพ บจก. โมโน บรอดคาซท์ อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที ่
200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลปาก
เกร็ด อําเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 

 

152 นายวีระวัฒน์ แดงน้ําคู้ บจก. โมโน บรอดคาซท์ อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที ่
200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลปาก
เกร็ด อําเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 

 

153 นางสาววรัญญา งามจิตวิทยากุล บจก. ไอดีซี พรีเมียร์ 200 หมู่ 4 ชั้น 23 ห้อง 2302 จัสมิน
อินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์ ถนนแจ้ง
วัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

 

154 นางสาวพิณัฐดา มากบัว บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ 200 หมู ่4 อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่น
แนล ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด 
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

 



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล นักศึกษา ชื่อ-ที่อยู่สถานประกอบการ อาจารย์นิเทศ 
155 นางสาวนิโลบล รังษีธรรมปัญญา บจก. หุย 294/1 อาคารเอเชีย ชั้น 11 ถนนพญา

ไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400 

อ.สุพินดา  สุวรรณศร ี

156 นายสิทธิพล พุ่มพานิช บจก. บันนี่เวนเจอร์ 1323/1 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) 
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 

 

157 นายฐิติวิชญ์ ชัยภัทรวรเมท บจก. บันนี่เวนเจอร์ 1323/1 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) 
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 

 

158 นางสาวธัญวรัตน์ กิ้มสวัสดิ์ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (สาขาเซ็นทรัล
เวิลด์) 

999/9 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

 

159 นายวัชริศ ภู่วิภาดาวรรธ์ Let’s Comic 202/1 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระ
ยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
10200 

 

160 นายกฤษฎา สินสืบผล บจก. โจษจัน 3/93 ชั้น 8 อาคาร 1 ประชานิเวศน์ 1 
สแควร์ ถนนเทศบาลนิมิตเหนือ แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
10900 

 

161 นายธีราพล ศรีกระจ่าง บจก. โจษจัน 3/93 ชั้น 8 อาคาร 1 ประชานิเวศน์ 1 
สแควร์ ถนนเทศบาลนิมิตเหนือ แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
10900 

 

162 นายเทวกุล กัณหาจันทร ์ บจก. เอ็ม เทิรน์เนอร์ 90/30 ยูนิต 12เอ ชั้น 12 อาคาร สาธร
ธานี 1 ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขต
บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

 

163 นางสาวญาณิน วิทยวัตรเจริญ บจก. ก็อดฟิก ดิจิตอล มีเดีย 410/266 ถนนประชาราษฎร์ สาย2 
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 10800 

 



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล นักศึกษา ชื่อ-ที่อยู่สถานประกอบการ อาจารย์นิเทศ 
164 นางสาวกมลวรรณ พูลนิล บจก. เอส.จี.ดี. อินเตอร์เทรดดิ้ง 54/5-6 ซอยหน้าวัง ถนนเจริญกรุง 

แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 10200 

 

165 นางสาวกชพรรณ เพ็งขํา บจก. บุ๊คคาเฟ่ 61/126 วิภาวดี-รังสิต 20 แยก 3-2 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขต
จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

 

166 นางสาวอาทิตยา จันทร์ผุดผ่อง บจก. บุ๊คคาเฟ่ 61/126 วิภาวดี-รังสิต 20 แยก 3-2 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขต
จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

 

167 นางสาวปพัชยา ดุษฎีเวทกุล บจก. บุ๊คคาเฟ่ 61/126 วิภาวดี-รังสิต 20 แยก 3-2 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขต
จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

 

168 นางสาวณัฐนิช อินทรสุวรรณ บจก. โอเค แมส 169/19 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสน
ใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
10400 

 

169 นายศิวพงษ์ วงศ์มีชัย บจก. ฟาร์มแชนเนล (ประเทศไทย) 27/1 ตําบลบางม่วง อําเภอบางใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี 11140 

อ.ดลพร  ศรีฟ้า 

170 นางสาวสุนิตา บุตตะราช บจก. กู๊ด เรนเดอร์ อาคารเมโทรโพลิส ซอยสุขุมวิท 39 
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขต
วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

 

171 นางสาวอรุณฉัตร บุญแจ่ม บจก. กู๊ด เรนเดอร์ อาคารเมโทรโพลิส ซอยสุขุมวิท 39 
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขต
วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

 

172 นางสาวลลิตา แก้วเขียว บจก. เดอะซันเพล็กซ์เอ็นจิเนียร์ริ่ง 
แอนด์ ซอฟต์แวร์ 

67/130 ซอยบางเลน 23/5 ถนนบาง
กรวย-ไทรน้อย ตําบลบางเลน อําเภอ
บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 

 



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล นักศึกษา ชื่อ-ที่อยู่สถานประกอบการ อาจารย์นิเทศ 
173 นางสาวณัฐจรี อ่วมอรุณ บจก. แชทสติ๊ค 18 ซอยเพชรเกษม 66 ถนนเพชรเกษม 

แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร 10160 

 

174 นางสาวยุจิรา โยหงษ์ บจก. อินสปาย ดิจิตอล 148/11 ซอยเอกชัย76 แยก 2-5 แขวง
คลองบางพราน เขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร 10150 

 

175 นางสาวศิริอนงค์ วงศ์เจศฏา บจก. พีจีจีเอสเคป 217, 219 (หน้าห้างพันธุ์ทิพย์ฯ) ถนน
งามวงศ์วาน ตําบลตลาดขวัญ จังหวัด
นนทบุรี 

 

176 นางสาวณัฐิตา รามบุตร บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (สาขาเวสต์เกต) 199 199/1-2 หมู่ 6 ถนนรัตนาธิเบศร์ 
ตําบลเสาธงหิน อําเภอบางใหญ่ 
นนทบุรี 11140 

 

177 นางสาวภัทรวดี บรรพบุตร บมจ. อักษรเจริญทัศน์ อจท. 142 ซอยแพรง่สรรพศาสตร์ ถนน
ตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระ
นคร กรุงเทพมหานคร 10200 

อ.รวีพร  จรูญพันธ์เกษม 

178 นางสาวอรพรรณ ดวงภมร บมจ. อักษรเจริญทัศน์ อจท. 142 ซอยแพรง่สรรพศาสตร์ ถนน
ตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระ
นคร กรุงเทพมหานคร 10200 

 

179 นางสาวณัฐณิชา เพิ่มพูนกาญจนา The Red Bear Agency Co., Ltd. 21 อาคาร อภัยลอฟท์ ชั้น 4 ซอยเอก
มัย 22 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
10110 

 

180 นายภูมิภัทร นุตตานนท์ บจก. หุย 294/1 อาคารเอเชีย ชั้น 11 ถนนพญา
ไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400 

 

181 นางสาวบุณยกร ภูรินันทน์ บจก. หุย 294/1 อาคารเอเชีย ชั้น 11 ถนนพญา
ไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400 

 



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล นักศึกษา ชื่อ-ที่อยู่สถานประกอบการ อาจารย์นิเทศ 
182 นายอารักษ์ ใจรัก บจก. บันนี่เวนเจอร์ 1323/1 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) 

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 

 

183 นางสาวอจลญา ท่ากระเชียง บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (สาขาเซ็นทรัล
เวิลด์) 

999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

 

184 นายสมยศ นิลกระจ่าง บจก. โจษจัน 3/93 ชั้น 8 อาคาร 1 ประชานิเวศน์ 1 
สแควร์ ถนนเทศบาลนิมิตเหนือ แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
10900 

 

185 นายพีรสิฐ พันละเกตุ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตําบลบาง
กรวย  
อําเภอบางกรวย นนทบุรี ประเทศไทย 
11130 

 

186 นายวันปิติ เสลาวรรณ Cine Digital Sound Studio 625 อาคารทัศนียา ซอยรามคําแหง 39 
ซอย เทพลลีา 1 ถนนประชาอุทิศ แขวง
วังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 

 

187 นายกิตติศักดิ์ รุ่งวิทยาพล Cine Digital Sound Studio 625 อาคารทัศนียา ซอยรามคําแหง 39 
ซอย เทพลลีา 1 ถนนประชาอุทิศ แขวง
วังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 

 

188 นายธนดล เปลี่ยนสุข บจก. เอ็ม เทิรน์เนอร์ 90/30 ยูนิต 12เอ ชั้น 12 อาคาร สาธร
ธานี 1 ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขต
บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

 

189 นางสาวอรชพร ฤทธิ์ธาอภินันท์ บจก. ภาพดีทวีสุข 105 ซอยพร้อมจิตร แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
10110 

 



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล นักศึกษา ชื่อ-ที่อยู่สถานประกอบการ อาจารย์นิเทศ 
190 นางสาวฟ้ารุ่ง เอื้อพิกุล บมจ. พีน่า เฮ้าส์ 967 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ถนนจรัญ

สนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร 10700 

 

 

 

สรุปจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 190 คน 

- สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์  51 คน 

- สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 61 คน 

- สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย    78 คน 

สรุปจํานวนสถานประกอบการ 126 แห่ง 

- สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์  37 แห่ง 

- สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 36 แห่ง 

- สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย    53 แห่ง 

 

 


