
ขอมูลนักศึกษาท่ีออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ 
ภาคการศึกษาท่ี 1/2565 

คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 
 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล นักศึกษา ช่ือ-ท่ีอยูสถานประกอบการ อาจารยนิเทศ 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ 
1 นายพิภพ ขจรศิลป บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด 

(สาขาปนเกลา) 
7/1 ถนนบรมราชชนน ีแขวงอรุณ
อมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 
10700 

รศ. วิมลพรรณ  อาภาเวท 

2 นายพงศกร 
 

ขวัญขาว บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด 
(สาขาปนเกลา) 

7/1 ถนนบรมราชชนน ีแขวงอรุณ
อมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 
10700 

 

3 นางสาวพิมภรณ สวางยิ่ง กรมสงเสริมสหกรณ เลขท่ี 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสาม
พระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

 

4 
 

นางสาวชนิกานต พ่ึงรุง กรมสงเสริมสหกรณ เลขท่ี 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสาม
พระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

 

5 นางสาวสุพรรณิการ ทองนุม บริษัท สุรเศรษฐ จํากัด(ศูนยการคาเกท
เวย แอท บางซ่ือ) 

162/1-2 168 10 ถนน ประชาราษฎร 
สาย 2 แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ 
กรุงเทพฯ 10800 

 

6 นางสาวหนึ่งฤทัย 
 

ไชยตา บริษัท สุรเศรษฐ จํากัด (ศูนยการคาเกท
เวย แอท บางซ่ือ) 

162/1-2 168 10 ถนน ประชาราษฎร 
สาย 2 แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ 
กรุงเทพฯ 10800 

 

7 นายศรัณย กอเกียรติตระกูล บริษัท แมนดารินโฮเต็ล จํากัด (มหาชน) 662 ถนนพระราม4 สีลม กรุงเทพฯ 
10500 

ผศ. ดร. อภิญญพัทร  กุสิยารังสิทธิ์ 

8 นางสาวอรนุชา ชลายนวัฒน บริษัท ไอเดียแล็บ จํากัด 
 

999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

 

9 นางสาวเบญจมาศ โรจนลภัสปรีดา สํานักงานเขตบางขุนเทียน 164 ถนนพระรามท่ี 2 แขวงแสมดํา 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 

 



ลําดับ ช่ือ-นามสกุล นักศึกษา ช่ือ-ท่ีอยูสถานประกอบการ อาจารยนิเทศ 
10 นายอาธิป ตรงมหวิเศษ บริษัท ซีคอน บางแค จํากัด 607 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหวา เขต

ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 
 

11 นายณัชพล คงกฤตยาคม บริษัท ซีคอน บางแค จํากัด 607 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหวา เขต
ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 

 

12 นายชาญณรงค 
 

โพธิ์ศรี บริษัท สมศรีการเมนท จํากัด 
 

1044/61 ถนนเพชรเกษม 106 หนอง
แขม กรุงเทพฯ 

 

13 นายณัฐกร 
 

เตชะนา บริษัท บิซ พีเค จํากัด 800/1 แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด 
กรุงเทพฯ 10700 

 

14 นางสาวโชษิตา 
 

มุกดาสนิท บริษัท บิซ พีเค จํากัด 800/1 แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด 
กรุงเทพฯ 10700 

 

15 นางสาวอิศริยา  
 

ณ วงษ บริษัท วิชญเวช จํากัด (โรงพยาบาล
กรุงไทย) 

56/96 หมู 5 ถนนปากเกร็ด ตําบลปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

ผศ. อัญชุลี  วงษบุญงาม    

16 นางสาวอารียา 
 

แสงจันทร บริษัท วิชญเวช จํากัด (โรงพยาบาล
กรุงไทย) 

56/96 หมู 5 ถนนปากเกร็ด ตําบลปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

 

17 นายณัฐภัทร 
 

ล่ําสัน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 

กรมการปกครอง ถนนอัษฎางค แขวง
วัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 
10200 

 

18 นายนันทวุฒน 
 

กิติพงษ การประปานครหลวง  
 

400 ถ.ประชาชื่น แขวงทุงสองหอง เขต
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

 

19 นางสาวอารีรัตน 
 

โหไทย การประปานครหลวง  
 

400 ถ.ประชาชื่น แขวงทุงสองหอง เขต
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

 

20 นายณัฏฐนวัต 
 

อภิชญายศ บริษัท รดา ริชเนส จํากัด 
 

40,9 ถ.สุขาประชาสรรค 3 ต.บางพูด 
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

 

21 นางสาวธันยชนก 
 

วงศดี บริษัท เดอะสกาฟลม จํากัด 
 

461 ซอยอินทามระ 41 แยก 2 แขวง 
ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

ดร.ชิษยรัสย ศิริไปล 

22 นางสาวมณีรัตน 
 

หุนทอง บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด 
(สาขาลาดพราว) 

1691 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขต
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 



ลําดับ ช่ือ-นามสกุล นักศึกษา ช่ือ-ท่ีอยูสถานประกอบการ อาจารยนิเทศ 
23 นางสาวนิดฉาย 

 
มงคลแกว บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด 

(สาขาลาดพราว) 
1691 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขต
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 

24 นายชนมธวัช  
 

อาขุบุตร โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพฯ 
 

973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุม
วัน กรุงเทพฯ 10330 

 

25 นางสาวขวัญจิรา 
 

พิกุลณี บริษัท อีฟ แอนด บอย จํากัด  
 

254 อาคารวิทยกิตต ชั้น 12 ซ.จุฬา 64 
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 

 

26 นางสาวปฐมพร 
 

พัฒนะจุฑา บริษัท อีฟ แอนด บอย จํากัด  
 

254 อาคารวิทยกิตต ชั้น 12 ซ.จุฬา 64 
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 

 

27 นางสาววิจิตรา 
 

จีนขํา บริษัท มิราเคิล ไลฟ โคช จํากัด 645/289 ซอยนวมินทร93 ถนนนวมิ
นทร แขวงนวมินทร เขตบึงกุม 
กรุงเทพฯ 10249 

อาจารยชาญ  เดชอัศวนง 

28 นายกรกฎา 
 

ละออเหลา บริษัท กันตนา โปรดักชั่น เซอรวิส 
จํากัด 

ถ.ประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขต
หวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

 

29 นางสาวปทมาภรณ 
 

อินทรถา Teleinfo Media Public Company 

Limited 

เลขท่ี 1126/2 อาคารวานิช 2 หอง 
2101 ชั้น21 ถ.เพชรบุรีตัดใหม แขวง
มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

 

30 นางสาวพชรมน 
 

พยัฆวิเชียร บริษัท อะลาโมด จํากัด 
 

1201/102 ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา  
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10312 

 

31 นายศุภวิชญ 
 

วรรักษา บริษัท สมหลน โปรดักชั่น จํากัด 
 

282/27 อารเค พารค รามอินทรา-
ซาฟารี 2 ถนนเลียบคลองสอง แขวง
บางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 
10510 

 

32 นางสาวชาลิสา 
 

บุญยศิลป บริษัท อีปกไทมกรุป จํากัด 
 

222/24 The city รามอินทรา 2 ถนน
จตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม 
กรุงเทพฯ 10220 

 



ลําดับ ช่ือ-นามสกุล นักศึกษา ช่ือ-ท่ีอยูสถานประกอบการ อาจารยนิเทศ 
33 นางสาวพิมพพิลัย 

 
สุหรายเพ็ชร บริษัท บางกอก ไอแลนด จํากัด  

 
2823/3 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอ
แหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 
10120 

 

34 นางสาวจิริยาภรณ 
 

รัตนวัน บริษัท เดอะ ซีเคร็ต ฟารม จํากัด 
 

1679/2 ม.ทาวนอินทาวน ถ. ศรีวรา 
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพฯ 10300 

 

35 นายชานนท 
 

โชตะนา บริษัท บลัดเทียร โปรดักชั่น จํากัด 
 

63/151 หมูท่ี 8 ตําบลเสาธงหิน อําเภอ
บางใหญ จ.นนทบุรี 

อาจารยธีรวัจน  อุดมสินเจริญกิจ 

36 นางสาวอมรรัตน 
 

โจมพรม บริษัท บลัดเทียร โปรดักชั่น จํากัด 
 

63/151 หมูท่ี 8 ตําบลเสาธงหิน อําเภอ
บางใหญ จ.นนทบุรี 

 

37 นางสาวชลลดา 
 

ผาสุขกรรม บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 24/346 หมู 3 หมูบานเอรอกาวิลล 
ถนนสหกรณ ต.บางหญาแพรก อ.เมือง
สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 

 

38 นายพยัคฆ 
 

พวงโสม กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

3/12 ถนนอูทองนอก แขวงวชิร 
พยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

 

39 นายภาณุกร 
 

ประเสริฐสิน บริษัท ซัสโก จํากัด (มหาชน) 
 

139 ถนนราษฎรบูรณะ แขวงบางปะ
กอก เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ 
10140 

 

40 นางสาวกนกวรรณ 
 

หนึ่งฤทัย บริษัท ปนโปรโมชั่น จํากัด 
 

196-196/1-2 ถนนประดิพัทธ แขวง
พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

 

41 นางสาวณัฐนันท 
 

ควินรัมย เทศบาลเมืองลัดหลวง 79 หมู 1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระ
ประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 

 

42 นายธีรศักดิ์ 
 

ภูสีดวง บริษัท เกษตรสูเพ่ือเกษตร จํากัด 99/11 ม.1 ต.บางรักใหญ อ.บางบัว
ทอง จ.นนทบุรี 11110 

 

43 นางกุลธิดา 
 

สาตราคม บริษัท พราวดทูบีไพรด จํากัด 
 

36/36 ถ.จรัญสนิทวงศ แขวงอรุณอัมริ
นทร เขต บางกอกนอย กรุงเทพฯ 
10700 

 



ลําดับ ช่ือ-นามสกุล นักศึกษา ช่ือ-ท่ีอยูสถานประกอบการ อาจารยนิเทศ 
44 นายกอบชัย 

 
พิมเสน บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด 

(สาขาเวสตเกต) 
199/3 หมูท่ี 6 ต.เสาธงหิน  
อ.บางใหญ จ.นนทบุรี 11140 

ผศ.จุติพร ปริญโญกุล 

45 นางสาวนรีกานต 
 

จุลสุวรรณ บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด 
(สาขาเวสตเกต) 

199/3 หมูท่ี 6 ต.เสาธงหิน  
อ.บางใหญ จ.นนทบุรี 11140 

 

46 นางสาวประภาสิริ 
 

ไทยสงฆ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
สาขาเวสตเกต 
 

199/1-2 หมูท่ี 6 ถนนกาญจนาภิเษก 
ตําบลเสาธงหิน อําเภอบางใหญ 
นนทบุรี 11140 

 

47 นางสาวอาทิตยา 
 

เชียงเพ้ียน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
สาขาเวสตเกต 
 

199/1-2 หมูท่ี 6 ถนนกาญจนาภิเษก 
ตําบลเสาธงหิน อําเภอบางใหญ 
นนทบุรี 11140 

 

48 นางสาวสวิชญา 
 

อินทวัฒน ชางชุย 
 

460/8 ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขต
บางพลัด กรุงเทพฯ 10700 

 

49 นางสาวณัฐฐินันท 
 

หวานห ู บริษัท อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง 
จํากัด (มหาชน) 
 

378 ถนนชัยพฤกษ แขวงตลิ่งชัน 
กรุงเทพฯ 10170 

 

50 นางสาวสุริวงศ 
 

บัวเล็ก บริษัท อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง 
จํากัด (มหาชน) 
 

378 ถนนชัยพฤกษ แขวงตลิ่งชัน 
กรุงเทพฯ 10170 

 

51 นางสาวเบญจวรรณ 
 

สุขศรีจักรวาฬ บริษัท อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง 
จํากัด (มหาชน) 
 

378 ถนนชัยพฤกษ แขวงตลิ่งชัน 
กรุงเทพฯ 10170 

 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง 
52 นางสาวศรสวรรค 

 
มะลิวรรณ กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ 

 
พระราชวังเดิม ถนนวังเดิม แขวงวัด
อรุณ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพฯ 
10600 

ผศ.ดร. นิศากร  ไพบูลยสิน  

53 นางสาวประภัสสร โสภามี กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ 
 

พระราชวังเดิม ถนนวังเดิม แขวงวัด
อรุณ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพฯ 
10600 

 



ลําดับ ช่ือ-นามสกุล นักศึกษา ช่ือ-ท่ีอยูสถานประกอบการ อาจารยนิเทศ 
54 นางสาวนลินนิภา 

 
เอมแจง กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ 

 
พระราชวังเดิม ถนนวังเดิม แขวงวัด
อรุณ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพฯ 
10600 

 

55 นางสาวชนกธิดา 
 

ไกรจําเนียร กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ 
 

พระราชวังเดิม ถนนวังเดิม แขวงวัด
อรุณ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพฯ 
10600 

 

56 นางสาวกิรณา 
 

ปลื้มเนตร กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ 
 

พระราชวังเดิม ถนนวังเดิม แขวงวัด
อรุณ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพฯ 
10600 

 

57 นางสาววรญา 
 

พานิช โรงไฟฟาพระนครเหนือ 
 

53 หมู 2 ถ.จรัญสนิทวงศ ต.บางกรวย 
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 

 

58 นางสาวณัฐกฤตา 
 

ภมรพิบูลย การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 

ต.บางกรวย อ.เมืองบางกรวย จ.
นนทบุรี 11130 

 

59 นางสาววริษรา 
 

ใจงาม Good Take Studio 83/10 ถนนงามวงศวาน แขวงทุงสอง
หอง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพฯ 10210 

 

60 นางสาวกนกวรรณ 
 

ปราชนครเขตต บริษัท เฮดช็อต ครีเอชั่น จํากัด 
 

98 20 ซอยสุภาพงษ แขวง จันทรเกษม 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 

61 นายธงชัย 
 

ผันสวาง บริษัท เฮดช็อต ครีเอชั่น จํากัด 
 

98 20 ซอยสุภาพงษ แขวง จันทรเกษม 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 

62 นางสาวสุธิน ี
 

สนธิสุวรรณ บริษัท โคริเน็ตเวิรค จํากัด 
 

183 ซอยเจริญกรุง69 ถนนจันทร42 ยา
นาวา เขต สาทร กรุงเทพฯ 10120 

ผศ. มาโนช  รักไทยเจริญชีพ 

63 นางสาวอรอุมา 
 

ดุลยะคง บริษัท โคริเน็ตเวิรค จํากัด 
 

183 ซอยเจริญกรุง69 ถนนจันทร42 ยา
นาวา เขต สาทร กรุงเทพฯ 10120 

 

64 
 

นางสาวสลิลลา 
 

ศิริวาโภ บริษัท โคริเน็ตเวิรค จํากัด 
 

183 ซอยเจริญกรุง69 ถนนจันทร42 ยา
นาวา เขต สาทร กรุงเทพฯ 10120 

 

65 นางสาวเบญญาภา 
 

สุนทรจรัสโรจน บริษัท สตอรี่บอรด จํากัด 
 

1575 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวง
มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

 



ลําดับ ช่ือ-นามสกุล นักศึกษา ช่ือ-ท่ีอยูสถานประกอบการ อาจารยนิเทศ 
66 นางสาวนัญลักษณ 

 
บุญเชื้อ บริษัท สตอรี่บอรด จํากัด 

 
1575 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวง
มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

 

67 นางสาวปนัดดา 
 

โนเปลือย บริษัท มงคลดี โปรดักชั่น จํากัด 
 

140 ซอยรามคําแหง 9 (ธารารมณ) 
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพฯ 10310 

 

68 นางสาววสุนันท 
 

เสนคราม บริษัท มันเวิรค โปรดักชั่น จํากัด 9/48 ซอยลาดปลาเคา 79 แขวง
อนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพฯ 

 

69 นางสาวภัสสร 
 

สุขมาก บริษัท มันเวิรค โปรดักชั่น จํากัด 9/48 ซอยลาดปลาเคา 79 แขวง
อนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพฯ 

 

70 นายกนกพล 
 

นาคสาทา บริษัท มันเวิรค โปรดักชั่น จํากัด 9/48 ซอยลาดปลาเคา 79 แขวง
อนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพฯ 

 

71 นายพัฒนพงษ 
 

โพธิมณี บริษัท มันเวิรค โปรดักชั่น จํากัด 9/48 ซอยลาดปลาเคา 79 แขวง
อนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพฯ 

 

72 นายทยากร 
 

สุขเลิศล้ํา บริษัท มันเวิรค โปรดักชั่น จํากัด 9/48 ซอยลาดปลาเคา 79 แขวง
อนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพฯ 

 

73 นางสาวแพรวา 
 

อํานาจศักดิ์ บริษัท เวลแฟรซิกซ จํากัด 
 

17 ซอยสังคมสงเคราะห 6 แยก 2-1 
แขวงลาดพราว เขตลาดพราว 
กรุงเทพฯ 

อาจารย ดร.ดารณี  ธัญญสิริ 

74 นางสาวรุจิรา 
 

แซตั้ง บริษัท เวลแฟรซิกซ จํากัด 
 

17 ซอยสังคมสงเคราะห 6 แยก 2-1 
แขวงลาดพราว เขตลาดพราว 
กรุงเทพฯ 

 

75 นางสาวสิรนุช 
 

ปนยศ หางหุนสวนจํากัด วิชั่นอินเตอรพับลิชชิ่ง 
 

29/91 ถ.รัตนาธิเบศร ซอยรัตนาธิเบศร 
15 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 
11000 

 

76 นางสาวมนัชพร 
 

ปานดํา บริษัท มิราเคิล ไลฟ โคช จํากัด 
 

645/289 ซอยนวมินทร 93 ถนนนวมิ
นทร แขวงนวมินทร เขตบึงกุม 
กรุงเทพฯ 10240 

 



ลําดับ ช่ือ-นามสกุล นักศึกษา ช่ือ-ท่ีอยูสถานประกอบการ อาจารยนิเทศ 
77 นางสาวจุฑามาศ 

 
พิมพา บริษัท มิราเคิล ไลฟ โคช จํากัด 

 
645/289 ซอยนวมินทร 93 ถนนนวมิ
นทร แขวงนวมินทร เขตบึงกุม 
กรุงเทพฯ 10240 

 

78 นายพรหมยุทธ 
 

โพธิ์ศรี สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก 
 

210 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

 

79 นางสาวพรนิภา 
 

แอนโก สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก 
 

210 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

 

80 นายจิตรศิลป 
 

มวงบํารุง บริษัท ทีม พาราเลล จํากัด 
 

98 บางขุนพรหม พระนคร กรุงเทพฯ 
10200 

 

81 นางสาววลัยเมธา ศุภรัชกุล บริษัท ทีม พาราเลล จํากัด 
 

98 บางขุนพรหม พระนคร กรุงเทพฯ 
10200 

 

81 นายชุกุร 
 

ระหะหมัดประเสรฐิ บริษัท ไฮเดฟฟนิชั่น จํากัด 
 

321 หมู 8 ถ.รัตนาธิเบศร ต.บางกระ
สอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 

 

82 นายสหทัศน 
 

ศรีอนันต บริษัท ไฮเดฟฟนิชั่น จํากัด 
 

321 หมู 8 ถ.รัตนาธิเบศร ต.บางกระ
สอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 

 

83 นายศุภณัฐ 
 

เศวตสุทธิสิริกุล บริษัท บิ๊ก โคลส-อัพ จํากัด 
 

250/45 ถนนรามคําแหง แขวงสะพาน
สูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 

อาจารยกรรณิการ  โตะมีนา 

84 นางสาวเพ็ญนภา 
 

สุขงาม บริษัท ทูเก็ทติง จํากัด 
 

79 อาคารเจียมจรรย (หอง 411) ถนน
สุขสวัสดิ์ แขวงราษฎรบูรณะ เขต
ราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ 10140 

 

85 นางสาวณิชา 
 

นราภิรมยสุข BRYAN & PAUL Production House 
 

929/11 หมูบานเกตุนุติเชอมิเน ซอย
ลาดพราว 87 แขวงคลองจั่น เขตบาง
กะป กรุงเทพฯ 10240 

 

86 นางสาววรรณพร 
 

อินทรสวาง Hello neighbor Co., Ltd. 
 

City Connect 372 ถ.กัลปพฤกษ 
แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง 
กรุงเทพฯ 10150 

 

87 นายกาญจน 
 

ศุภกาญจนไพโรจน บริษัท เซอรโว โปรดัคชั่น จํากัด 
 

407 หมู 4 ซ.ศรีบุญเรือง ต.เทพารักษ 
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 

 



ลําดับ ช่ือ-นามสกุล นักศึกษา ช่ือ-ท่ีอยูสถานประกอบการ อาจารยนิเทศ 
88 นายกฤษฎา 

 
บุญเกิด บริษัท เซอรโว โปรดัคชั่น จํากัด 

 
407 หมู 4 ซ.ศรีบุญเรือง ต.เทพารักษ 
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 

 

89 นางสาวนลัทพร 
 

วงพินิจ หางหุนสวนจํากัด รัตนโสภา รุงเรือง
ทรัพย 
 

46 (ฝงตรงขามอัสสัมชัญซอย 5 ติด
ถนนหลัก) แขวงบางไผ เขตบางแค 
กรุงเทพฯ 10160 

 

90 นางสาวมณฑกา 
 

หม่ืนเดช หางหุนสวนจํากัด รัตนโสภา รุงเรือง
ทรัพย 
 

46 (ฝงตรงขามอัสสัมชัญซอย 5 ติด
ถนนหลัก) แขวงบางไผ เขตบางแค 
กรุงเทพฯ 10160 

 

91 นางสาวเพ็ญพิชา 
 

ทวมพลอย บริษัท บุญนําโปรดักชั่น จํากัด 
 

603/67 The Trust Townhome ถ. 
นวลจนัทร เขตบึงกุม กรุงเทพฯ 10220 

 

92 นายสหรัฐ 
 

เนื้อนาบุญ กองสื่อสารองคการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขต
ดุสิต กทม. 10300 

 

93 นางสาวอธิติญา 
 

หอมพิกุล บริษัท ชารมฟูดดีไซน จํากัด 
 

333/10 หมูบานวิชั่นสมารทโฟน หมู3 
ซ.เทศบาล 2 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัว
ทอง จ.นนทบุรี 11110 

อาจารยพงศกฤษฎิ์  พละเลิศ    

94 นายธนภัทร 
 

สมบูรณผล บริษัท ชารมฟูดดีไซน จํากัด 
 

333/10 หมูบานวิชั่นสมารทโฟน หมู3 
ซ.เทศบาล 2 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัว
ทอง จ.นนทบุรี 11110 

 

95 นางสาวณัฐนันท 
 

เจริญกิจวัฒนาพร บริษัท ทรู วิชั่นส กรุป จํากัด 
 

118/1 อาคารทิปโกทาวเวอร ถนน
พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญา
ไท กรุงเทพฯ 10400 

 

96 นางสาวบุศราวดี 
 

วาจาหวาน บริษัท บลัดเทียร โปรดักชั่น จํากัด 
 

63/151 หมูท่ี 8 ต.เสาธงหิน อ.บาง
ใหญ จ.นนทบุรี 

 

97 นายภควุฒ ิ
 

สาตราคม บริษัท พราวดทูบีไพรด จํากัด 
 

36/36 ถ.จรัญสนิทวงศ แขวงอรุณอัมริ
นทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 
10700 

 

98 นางสาวกรรณิการ 
 

ศรีวิไล บริษัท บิลเลี่ยนบี จํากัด 
 

95/327 ต.บางกรวย อ.บางกรวย  
จ.นนทบุรี 11130 

 



ลําดับ ช่ือ-นามสกุล นักศึกษา ช่ือ-ท่ีอยูสถานประกอบการ อาจารยนิเทศ 
99 นายธนวัฒน 

 
ทิมฉิมพล ี บริษัท แรปเตอร โปรดักชั่น จํากัด 

 
49/796 หมูท่ี 2 ต.บางตลาด อ.ปาก
เกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

 

100 นายกิตติพงษ 
 

จันทรพิมล บริษัท แรปเตอร โปรดักชั่น จํากัด 
 

49/796 หมูท่ี 2 ต.บางตลาด อ.ปาก
เกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

 

101 นางสาวธีมาพร 
 

เทียนเจริญ EDT guide 
 

99/28 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค 
ชั้น 7 ถ.แจงวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.
ปากเกรด็ จ.นนทบุรี 11120 

 

102 นางสาวอลิษา 
 

กลัดแพ EDT guide 
 

99/28 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค 
ชั้น 7 ถ.แจงวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.
ปากเกรด็ จ.นนทบุรี 11120 

 

103 นางสาวสุทธิดา 
 

ยมนา บริษัท ชิล มีเดีย จํากัด  
 

เลขท่ี 89 ซ.พหลโยธิน5 ถ.พหลโยธิน 
แขวง/เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

อาจารยทิติพงษ  สุทธิรัตน 

104 นายราชันย 
 

จันด ี บริษัท วิว ไวด จํากัด 
 

889/5 ซอย อิสรภาพ 33 แขวง วัด
อรุณ เขตบางกอกใหญ 
กรุงเทพมหานคร 10600 

 

105 นางสาวกัลยา 
 

แสวงศร ี บริษัท เดอะสกาฟลม จํากัด 
 

461 ซอย อินทามระ 41 แยก 2 แขวง
ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

 

106 นายเตชิต 
 

ยิ้มศรวล บริษัท เดอะสกาฟลม จํากัด 
 

461 ซอย อินทามระ 41 แยก 2 แขวง
ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

 

107 นางสาวกัญญารัตน 
 

อวมเกษม บริษัท อันโนนพรีเซนต โปรดักชั่น จํากัด 
 

549/1 บางไสไก 2 อิสรภาพ 15 หิรัญ
รูจี ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 

 

108 นายชนาธิป 
 

สังยา บริษัท อันโนนพรีเซนต โปรดักชั่น จํากัด 
 

549/1 บางไสไก 2 อิสรภาพ 15 หิรัญ
รูจี ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 

 

109 นายอัครวินท 
 

จันทวี บริษัท เวลแฟรซิกซ จํากัด 
 

17 ซอยสังคมสงเคราะห 6 แยก 2-1 
แขวงลาดพราว  
เขตลาดพราว กรุงเทพฯ 

 



ลําดับ ช่ือ-นามสกุล นักศึกษา ช่ือ-ท่ีอยูสถานประกอบการ อาจารยนิเทศ 
110 นายยศธร 

 
วรรณโคตร บริษัท เวชธานี จํากัด (มหาชน) โรงพยาบาลเวชธานี 

1 ถนนลาดพราว 111 แขวงคลองจั่น 
เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240 

 

111 นายกฤตนันท 
 

ตังประดิษฐ บริษัท ไวท บาลานซ จํากัด 22/3 หมู 10 ต.บางรักใหญ อ.บางบัว
ทอง จ.นนทบุรี 

 

112 นางสาวชนิดาภา 
 

ธนพรเดชาภัค บริษัท ไวท บาลานซ จํากัด 22/3 หมู 10 ต.บางรักใหญ อ.บางบัว
ทอง จ.นนทบุรี 

 

113 นายปรัชญ 
 

สุวรรณประเสริฐ กรมทางหลวง 
 

2/486 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุงพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

 

114 นายธนพล 
 

สุปนะ บริษัท เดอะสแตนดารด จํากัด 
 

เลขท่ี 23/100-102 ซอยศูนยวิจัย ถนน
พระราม9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 
 

อาจารยเกรียงไกร  พัฒนกุลโกเมธ 

115 นางสาวจิราพัชร ทับพิมล บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากัด 
(มหาชน) 
 

50 ซอยอโศก ถนนสุขุมวิท 21 แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 
10110 

 

116 นางสาวเพียงตะวัน 
 

ชูรัตน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากัด 
(มหาชน) 
 

50 ซอยอโศก ถนนสุขุมวิท 21 แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 
10110 

 

117 นายดลกมล 
 

โปรดเมตตา ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา  
 

ถนนศรีอยุธยา แขวงทุงพญาไท เขตราช
เทวี กรุงเทพฯ 10400 

 

118 
 

นางสาวกนกวรรณ 
 

แกวประเสริฐ ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา  
 

ถนนศรีอยุธยา แขวงทุงพญาไท เขตราช
เทวี กรุงเทพฯ 10400 

 

119 นายวิษณุพร 
 

แสงพันธ ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา  
 

ถนนศรีอยุธยา แขวงทุงพญาไท เขตราช
เทวี กรุงเทพฯ 10400 

 

120 นางสาวอารีญา 
 

ลิ่มทองวัฒนชัย บริษัท เซิรช (ไลฟ) จํากัด 
 

573/127-128 ซอยเทพลีลา 14 ถนน
รามคําแหง แขวงพลับพลา เขตวัง
ทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

 



ลําดับ ช่ือ-นามสกุล นักศึกษา ช่ือ-ท่ีอยูสถานประกอบการ อาจารยนิเทศ 
121 นายจิรฐา 

 
พรมจักร บริษัท เซิรช (ไลฟ) จํากัด 

 
573/127-128 ซอยเทพลีลา 14 ถนน
รามคําแหง แขวงพลับพลา เขตวัง
ทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

 

122 นางสาวนพเกษ 
 

จําปาคํา บริษัท เซิรช (ไลฟ) จํากัด 
 

573/127-128 ซอยเทพลีลา 14 ถนน
รามคําแหง แขวงพลับพลา เขตวัง
ทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

 

123 นายธนกฤต 
 

วัฒนวิกยกรรม สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก 
 

210 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต
พญาไท กรุงเทพฯ 10400 

 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
124 นางสาวเบญจพร 

 
เปรมสุขสวัสดิ์ บริษัท ทีม พาราเลล จํากัด 

 
98 ถ.ประชาธิปไตย แขวงบางขุนพรหม 
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

ผศ.ดร. อาจารยฉันทนา  ปาปดถา 

125 นายวสันต 
 

สุขสมทิพย บริษัท อาซาฮี – ไทย อัลลอย จํากัด 9/23 ซ.จัดสรรการคลัง ถ.สุขสวัสดิ์ ต.
บางจาก อ.พระประแดง จ.
สมุทรปราการ 10130 

 

126 นางสาววนนารี 
 

มณีรอด บริษัท อาซาฮี – ไทย อัลลอย จํากัด 9/23 ซ.จัดสรรการคลัง ถ.สุขสวัสดิ์ ต.
บางจาก อ.พระประแดง จ.
สมุทรปราการ 10130 

 

127 นางสาวสรณสิร ิ
 

แซแต บริษัท อาซาฮี – ไทย อัลลอย จํากัด 9/23 ซ.จัดสรรการคลัง ถ.สุขสวัสดิ์ ต.
บางจาก อ.พระประแดง จ.
สมุทรปราการ 10130 

 

128 นายธวัชรพงษ 
 

กิตติคุณทรัพย บริษัท อาซาฮี – ไทย อัลลอย จํากัด 9/23 ซ.จัดสรรการคลัง ถ.สุขสวัสดิ์ ต.
บางจาก อ.พระประแดง จ.
สมุทรปราการ 10130 

 

129 นายชนะชัย 
 

หิมหอม บริษัท เอส. ดับเบิ้ลยู. ซี. ครีเอชั่น จํากัด 111/26 หมูบานนันทนาการเดนท-
พารคเพลส (345) หมู 1 ต.บางคูวัด อ.
เมือง จ.ปทุมธานี 12000 

 

130 นายนิธิโชต ิ
 

จําพรต บริษัท ทริปเปล วี บรอดคาสท จํากัด 
 

เลขท่ี 1 อาคาร 17 ชั้น 9 ถนนวิภาวดี-
รังสิต 

 



ลําดับ ช่ือ-นามสกุล นักศึกษา ช่ือ-ท่ีอยูสถานประกอบการ อาจารยนิเทศ 
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
10900 

131 นางสาวศิริญา 
 

วัฒนาจิรกุล บริษัท ทารเลนท เทคโนโลยี จํากัด 
 

40-60 ซอยเพชรเกษม 77/4 แขวง
หนองคางพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 
10160 

ผศ.ดร. รวีพร  จรูญพันธเกษม 

132 นายหัสวรรษ 
 

วงษหินกอง บริษัท เกมสแควร อินเตอรแอคทีฟ จํากัด 
 

39/50 ถ. เสนานิคม 1 แขวงจรเขบัว 
เขตลาดพราว กรุงเทพฯ 10230 

 

133 นายธีรศักดิ์ 
 

บุพลับ บริษัท เกมสแควร อินเตอรแอคทีฟ จํากัด 
 

39/50 ถ. เสนานิคม 1 แขวงจรเขบัว 
เขตลาดพราว กรุงเทพฯ 10230 

 

134 นางสาวศิวาพร 
 

วังไตรรัตน บริษัท เกมสแควร อินเตอรแอคทีฟ จํากัด 
 

39/50 ถ. เสนานิคม 1 แขวงจรเขบัว 
เขตลาดพราว กรุงเทพฯ 10230 

 

135 นายกฤษธนพัฒน 
 

ดําคลาย บริษัท เกมสแควร อินเตอรแอคทีฟ จํากัด 
 

39/50 ถ. เสนานิคม 1 แขวงจรเขบัว 
เขตลาดพราว กรุงเทพฯ 10230 

 

136 นายทนงศักดิ์ 
 

บุญเกิด บริษัท ดังกอง โปรดักชั่น จํากัด 
 

เลขท่ี 338/35 เพชรเกษม 81-2 ถนน
มาเจริญ แขวง หนองคางพลู เขตหนอง
แขม กรุงเทพฯ 10160 

 

137 นายภูริภัทร 
 

พาหุยุทธ The Upper Bar & Bistro 
 

ถนนกาญจนาภิเษก ต.บางคูเวียง อ.บาง
กรวย จ.นนทบุรี 11130 

 

138 นายวีระศักดิ์ 
 

หาวาร ี โรงพยาบาลศิริราช 
 

2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขต
บางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700 

ผศ.ดร. นุจรี  บุรีรัตน 

139 นายวุฒิพงศ 
 

แจมใส บริษัท เกษตรสูเพ่ือเกษตร จํากัด 199/11 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง 
จ.นนทบุรี 11110 

 

140 นายชนาเทพ 
 

สินสืบผล บริษัท เกษตรสูเพ่ือเกษตร จํากัด 199/11 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง 
จ.นนทบุรี 11110 

 

141 นางสาวสุพิชญา 
 

แซเลา บริษัท อมรินทร พริ้นติ้ง แอนด พับลิช
ชิ่ง จํากัด (มหาชน) 

378 ถนนชัยพฤกษ แขวงตลิ่งชัน เขต
ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 

 



ลําดับ ช่ือ-นามสกุล นักศึกษา ช่ือ-ท่ีอยูสถานประกอบการ อาจารยนิเทศ 
142 นางสาวณัทติชุ 

 
เหมือนมาศ บริษัท แมคไทย จํากัด 

 
อาคารเพนนินซูลาพลาซา 153 ราชดําริ 
ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 

 

143 นางสาวพรรภษา 
 

บุญเลิศ บริษัท แมคไทย จํากัด 
 

อาคารเพนนินซูลาพลาซา 153 ราชดําริ 
ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 

 

144 นางสาวมินตรา 
 

ชิตานุวัตร บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด 
 

อาคารอรรถบูรณ 667/15 43 ซอย 
จรัญสนิทวงศ 41 เขตบางกอกนอย 
กรุงเทพมหานคร 10700 

 

145 นายจังใหม 
 

นายนะ บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด 
 

อาคารอรรถบูรณ 667/15 43 ซอย 
จรัญสนิทวงศ 41 เขตบางกอกนอย 
กรุงเทพมหานคร 10700 

 

146 นางสาวอัญโชค 
 

สุขทวีกูล บริษัท แปลน ฟอร คิดส จํากัด 
 

เลขท่ี 1/999 อาคารภูมิสรวล ถนน
กําแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอน
เมือง กรุงเทพฯ 

ผศ.ดร. วิชชพร  เทียบจัตุรัส 

147 นายสวัณย 
 

หอมกลิ่นคลาย บริษัท เจแอลโฮม จํากัด 
 

71/1 ซอยรามอินทรา 50 เขตคันนา
ยาว กรุงเทพฯ 10230 

 

148 นายปฏิภาณ 
 

ประกอบศุข บริษัท เจแอลโฮม จํากัด 
 

71/1 ซอยรามอินทรา 50 เขตคันนา
ยาว กรุงเทพฯ 10230 

 

149 นางสาวอรทัย 
 

อัศวประสิทธิ์กุล บริษัท สกินคอสเมติกเซ็นเตอร จํากัด 
 

378/3 ซอยลาดพราว 109 แยก 9 
แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ 
10240 

 

150 นายภัทรนิษฐ 
 

ลิลิตตระกูล บริษัท เฟรนด มารเก็ตติ้ง แอนด เอเจนซ่ี 
จํากัด 
 

888/110 หมูบานภานุช ถนน
ประชาราษฎรบําเพ็ญ แขวงสามเสน
นอก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 

 

151 นายณัฎฐากร 
 

พุมเจริญ บริษัท พารทเนอรชิพ เซอรวิส เซ็นเตอร 
แอนด แมนเนจเมนท จํากัด 
 

199/560 หมู 5 ต.คลองมะเดื่อ อ.
กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74110 

 



ลําดับ ช่ือ-นามสกุล นักศึกษา ช่ือ-ท่ีอยูสถานประกอบการ อาจารยนิเทศ 
152 นายพุฒิพงศ 

 
พวงทอง บริษัท พารทเนอรชิพ เซอรวิส เซ็นเตอร 

แอนด แมนเนจเมนท จํากัด 
 

199/560 หมู 5 ต.คลองมะเดื่อ อ.
กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74110 

 

153 นายวรัชญ 
 

จันทรพุธ บริษัท วิว ไวด จํากัด 
 

889/5 ซอย อิสรภาพ 33 แขวง วัด
อรุณ เขตบางกอกใหญ 
กรุงเทพมหานคร 10600 

 

154 นางสาวกัลยรัตน 
 

พิชัยสวัสดิ์ หางหุนสวนจํากัด วิชั่นอินเตอร พับลิช
ชิ่ง 
 

225 ซ.รัตนาธิเบศร 15 ต.บางกระสอ 
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 

ผศ.ดร. ดลพร  ศรีฟา 

155 นางสาวประภัสวรรณ 
 

อุคติ หางหุนสวนจํากัด วิชั่นอินเตอร พับลิช
ชิ่ง 
 

225 ซ.รัตนาธิเบศร 15 ต.บางกระสอ 
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 

 

156 นายพุทธินันท 
 

โชติธนกิจอนันท หางหุนสวนจํากัด วิชั่นอินเตอร พับลิช
ชิ่ง 
 

225 ซ.รัตนาธิเบศร 15 ต.บางกระสอ 
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 

 

157 นางสาวสิริยา 
 

รอตเจริญ โรงพยาบาลพีเอ็มจี (บางขุนเทียน) 1, 124, 74-75 จอมทอง 18 แขวงบาง
คอ เขตจอมทอง 
กรุงเทพฯ 10150 

 

158 นายกฤศ 
 

วรานันทอังกูร บริษัท เรียลเมด จํากัด 
 

549 ซอยบรมราชชนนี 4 ถนนบรมราช
ชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด 
กรุงเทพฯ 10700 

 

159 นายอภิสิทธิ์ 
 

บุญญา บริษัท เรียลเมด จํากัด 
 

549 ซอยบรมราชชนนี 4 ถนนบรมราช
ชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด 
กรุงเทพฯ 10700 

 

160 นายฤทธิชัย 
 

เกียรติกมลชัย 
 

บริษัท เมลอน เดนทัล คลินิก จํากัด 1857 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง 
กรุงเทพฯ 10160 

 

161 นายวีรโชต ิ
 

บุญสิริจรัสพร บริษัท เอบี อินโนเวชั่นส จํากัด 459 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหวา เขต
ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 

 



ลําดับ ช่ือ-นามสกุล นักศึกษา ช่ือ-ท่ีอยูสถานประกอบการ อาจารยนิเทศ 
162 นายภูมิมนัส 

 
นครังสุ สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 

 
210 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต
พญาไท กรุงเทพฯ 10400 

อาจารยณัฐภณ  สุเมธอธิคม 

163 นางสาวธัญญภรณ 
 

บุญประจวบ บริษัท เอ็มเทิรนเนอร จํากัด  
 

สาทรธานี 1 เลขท่ี 90/30 ชั้นท่ี 12 
สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500 

 

164 นายอรรถพล 
 

วรพันธพิทักษ บริษัท เอ็มเทิรนเนอร จํากัด  
 

สาทรธานี 1 เลขท่ี 90/30 ชั้นท่ี 12 
สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500 

 

165 นางสาวสิรินลักษณ 
 

ตั้งวัฒนดิลกกุล บริษัท เอ็มเทิรนเนอร จํากัด  
 

สาทรธานี 1 เลขท่ี 90/30 ชั้นท่ี 12 
สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500 

 

166 นางสาวณพิชชา 
 

สมดังใจ บริษัท เอ็มเทิรนเนอร จํากัด  
 

สาทรธานี 1 เลขท่ี 90/30 ชั้นท่ี 12 
สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500 

 

167 นายธีรยุทธ 
 

แปะโส บริษัท เอ็มเทิรนเนอร จํากัด  
 

สาทรธานี 1 เลขท่ี 90/30 ชั้นท่ี 12 
สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500 

 

168 นายภูวมินทร 
 

เมืองพา บริษัท มินิทวิดีโอส จํากัด 
 

139 ชั้น 11 D11/02 อาคารเศรษฐี
วรรณ ถนนปน แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500 

 

169 นายกอการ 
 

นงลักษณ บริษัท เฮดช็อต ครีเอชั่น จํากัด 
 

98 20 ซอย สุภาพงษ แขวง จันทร
เกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 

170 นายวิวรรธน 
 

สกุลทราวัฒน บริษัท โปรอิงค กราฟฟค จํากัด 
 

เลขท่ี 30/15 หอง105 หมู4 ซ.เสมอดา
มาพงษ ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพราว 
เขตลาดพราว กรุงเทพฯ 10230 

อาจารยสุพินดา  สุวรรณศรี 

171 นายปฐมพร 
 

นิ่มเจริญพงษ บริษัท โปรอิงค กราฟฟค จํากัด 
 

เลขท่ี 30/15 หอง105 หมู4 ซ.เสมอดา
มาพงษ ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพราว 
เขตลาดพราว กรุงเทพฯ 10230 

 



ลําดับ ช่ือ-นามสกุล นักศึกษา ช่ือ-ท่ีอยูสถานประกอบการ อาจารยนิเทศ 
172 นางสาวคุณัญญา 

 
สะโม หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

 
939 ถนนพระรามท่ี 1 แขวง วังใหม 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

 

173 นางสาวรันชยา 
 

เมฆฉิม บริษัท ไดมอนด ฮันเตอรส จํากัด 
 

4 ซอยสุขุมวิท 29 (หลักเขตต) แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 
10110 

 

174 นายรัตศักดิ์ 
 

เกษทอง Atime Media 
 

เลขท่ี 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี 
เพลส ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

 

175 นางสาวอลิษา 
 

ทิพยานนท บริษัท ไลคมี จํากัด 126/5 อาคารไทยศรี ชั้น 2 ถ.กรุง
ธนบุรี แขวงบางลําพูลาง เขตคลองสาน 
กรุงเทพฯ 10600 

 

176 นายอภิโชค 
 

ลีลอย 
 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระ
นคร 

399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขต
ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

 

 สาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี 
177 นางสาวธันยชนก วะทา บริษัท เวคอัพ มีเดีย แอนด  

โปรดักชั่น จํากัด 
 

เลขท่ี 89/78-79 บานกลางเมือง สาทร-
ราชพฤกษ ซอยราชพฤกษ 6 แขวงบาง
จาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 

อาจารยดุริยางค  คมขํา 

178 นางสาววรัญญา 
 

หนันด ี บริษัท บลัดเทียร โปรดักชั่น จํากัด 
 

63/151 หมู8 ตําบลเสาธงหิน อําเภอ
บางใหญ จังหวัดนนทบุรี 

 

179 นางสาวญาณิศา 
 

มูลศักดิ์ บริษัท บลัดเทียร โปรดักชั่น จํากัด 
 

63/151 หมู8 ตําบลเสาธงหิน อําเภอ
บางใหญ จังหวัดนนทบุรี 

 

180 นางสาวอภิญญา 
 

เรียมสกุลชัย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน 

17 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขต
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

 

181 นางสาวณัชชา 
 

เผดิมรอด Teleinfo Media Public Company 
Limited AD Venture Public 
Company Limited. 

เลขท่ี 1126/2 หอง 2101 ชั้น 21 
อาคารวานิช 2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม แขวง
มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

 



ลําดับ ช่ือ-นามสกุล นักศึกษา ช่ือ-ท่ีอยูสถานประกอบการ อาจารยนิเทศ 
182 นายธนภูมิ 

 
ใจคํา บริษัท โซไอเดีย จํากัด 

 
เลขท่ี 65/57 ชั้น 24 อาคารชํานาญ
เพ็ญชาติ ถนนพระราม 9 เขตหวยขวาง 
แขวงหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

 

183 นางสาวศศิกร 
 

สารสุวรรณกุล บริษัท เซล เฮียร  
(ไทยแลนด) จํากัด 
 

สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระ
โขนง กรุงเทพฯ 10260 

อาจารยเกษม  เขษมพุฒเรืองศรี 

184 นางสาวศศิกานต  
 

สีเล็ก บริษัท เอสที ดีไซน มารเก็ตติ้ง ออนไลน 
จํากัด 

15 เสรีวิลลา 2 แขวงหนองบอน เขต
ประเวศ กรุงเทพฯ 10250 

 

185 นายสุรชัย 
 

แจงเวหา บริษัท ดังกอง โปรดักชั่น จํากัด 
 

เลขท่ี 338/35 เพชรเกษม 81-2 ถนน
มาเจริญ แขวง หนองคางพลู เขตหนอง
แขม กรุงเทพฯ 10160 

 

186 นายปณณวัฒน นาคสําแดงฤทธิ ์ บริษัท ดิ อิมเพรสชั่น  
เทรนนิ่ง จํากัด 

101/169 ม.4 ถ.รัตนาธิเบศร ต.ไทรมา 
อ.เมือง จ.นนทบุรี 

 

187 นายฐานันท 
 

วาทิตานนทน บริษัท เกษตรสูเพ่ือเกษตร จํากัด 
 

99/11 ม.1 ต.บางรักใหญ อ.บางบัว
ทอง จ.นนทบุรี 11110 

 

188 นายปรัตถกร 
 

เรืองพงษ บริษัท คูล ซัพพอรทเตอรกรุป จํากัด 
 

222/156 ม.5 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.
สมุทรปราการ 10280 

 

189 นายชัยพร 
 

ศรีตระกูล บริษัท สยามเพียเลส กรุป จํากัด 
 

125 อาคารสํานักงานสยามเพียเลส 
บางนาตราด กม.4 ถนนศรนีครินทร 
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

อาจารยเณริศา  ชัยศุภมงคลลาภ  

190 นางสาวเจติยา 
 

สอนทรง หางหุนสวนจํากัด วัลดัส อินโนเวชั่น 
 

59 ซอยคูบอน 6 แยก 3 แขวงราม
อินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 
10230 

 

191 นางสาวณัฐฌา 
 

ขุนพิลึก บริษัท มูฟฟ มีเดีย กรุป จํากัด 
 

46/21 ถ.เจริญราษฎร แขวงบางโคล 
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10220 

 

192 นางสาวกรรณิการ 
 

สุขคะตะ บริษัท มูฟฟ มีเดีย กรุป จํากัด 
 

46/21 ถ.เจริญราษฎร แขวงบางโคล 
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10220 

 



ลําดับ ช่ือ-นามสกุล นักศึกษา ช่ือ-ท่ีอยูสถานประกอบการ อาจารยนิเทศ 
193 นางสาวชลธิชา 

 
ทองระยา บริษัท แรปเตอร โปรดักชั่น จํากัด 

 
49/796 ม.2 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด 
จ.นนทบุรี 11120 

 

194 นางสาวสุทธินาถ 
 

ทรงกิจ บริษัท แรปเตอร โปรดักชั่น จํากัด 
 

49/796 ม.2 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด 
จ.นนทบุรี 11120 

 

195 นางสาวนันทวัน 
 

เฉลียวชาติ บริษัท เมดดีไซน เซ็นเตอร จํากัด 
 

58/59 ถ.งามวงศวาน 47 แยก 34-36 
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 
10210 

อาจารยภารวี  ศรีกาญจน 

196 นางสาวปนัดดา 
 

ไชยสาร บริษัท เมดดีไซน เซ็นเตอร จํากัด 
 

58/59 ถ.งามวงศวาน 47 แยก 34-36 
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 
10210 

 

197 นางสาวพลอยพรรณ 
 

คุณเมือง บริษัท เมดดีไซน เซ็นเตอร จํากัด 
 

58/59 ถ.งามวงศวาน 47 แยก 34-36 
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 
10210 

 

198 นางสาวหทัยภัทร  
 

จิตรอ่ิม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากัด 
(มหาชน) 

50 อาคารเเกรมม่ีเพลส เเขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

 

199 นางสาวอภิชญา 
 

นิลดี การยางแหงประเทศไทย 67/25 ถนนบางขุนนนท แขวงบางขุน
นนท เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 
10700 

 

200 นางสาวภัคจิรา 
 

สุขสุมิตร Studio Wabi Sabi 
 

21/59-60 RCA Block C แขวงบาง
กะป เขตหวยขวาง ถนนพระราม9 
กรุงเทพฯ 

 

201 นางสาววราภรณ 
 

เตมา บริษัท บูตึ๊ง กรุป จํากัด 
 

19/1-2 อาคารวังเด็ก3 ชั้น7 หอง7B 
ซอย ลาดพราว 15 เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 

ผศ.อรรถการ สัตยพาณิชย 

สรุปจํานวนนักศึกษาท้ังหมด 201 คน 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ 51 คน 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง 72 คน 



- สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย    53 คน 

- สาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลย ี   25 คน 

 


