
ที่ ชือ่หน่วยงาน ทีอ่ยูห่น่วยงาน รหสันักศึกษา อ.นิเทศก์ ผู้เซ็นต์รับเอกสาร ต าแหน่ง
1 บริษทั ไฮ ช็อปปิง้ จ ากดั อาคารอตัิลไทยทาวเวอร์ ชั้น16 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ เขตบาง

กะปิ เขตหว้ยขวาง กทม. 10310 02-308-7904
1. นางสาวฐนาปกลุ  มงคลสกณีุ 57123318086 อาจารย์นิติธร  อุน้พพิฒัน์ คุณขนิษฐ์  ศรีมณี Support Team manager

2 บริษทั เกท็มอร์ ฟล์ิม จ ากดั 21 ซ.สังคมสงเคราะห ์แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 1. นางสาวพชิญา  ดิษฐกลุ 57123318020 อาจารย์ปานแพร บุณยพกุกณะ คุณวริาวฒัน์  ปานสมุทร Production manager
กทม. 10230 02-0026808 2. นางสาวจณิหว์รา พทุธวิงศ์ 57123318082 คุณเหมือนขวญั  อยู่เจริญ Casting Director

3 บริษทั ดูอะไรดี จ ากดั 109 ถ.พหลโยธนิ(ซ.5) ซ.ราชครู แขวงสามเสนใน เขตพญา
ไท กทม. 10400 02-1266661

1. นางสาววราพร  เยื้องไธสง 57123318025 อาจารย์ ดร.สมศักด์ิ คล้ายสังข์ คุณสุพชิชา  สิทธพิร้อม Human Resources

4 บริษทั ไทยซัมซุง ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) อาคารลิเบอร์ต้ีสแควร์ ชั้น10 ถ.สีลม แขวงสีลม 1. นางสาวณัฐธดิา  คะเลรัมย์ 57123318003 อาจารย์พงศวร์ี สุภานนท์ คุณวริิทธิ์พล  โชติภทัรอศัวนิ Deputy Branch Manager
สาขาย่อย (ลิเบอร์ต้ีสแควร์) เขตบางรัก กทม. 10150 02-6311939 2. นางสาวประวรรณรัตน์  ขจรเนติยุทธ 57123318054 คุณไพโรจน์  ยุ้นพนัธ์ Field Manager

5 บริษทั วมี จ ากดั อาคาร Nice ชั้น 4F ถ.รัชดาภเิษก แขวงสามเสนนอก เขต
หว้ยขวาง กทม. 10310 02-1012207

1. นางสาวณัฐกมล เหมประไพ 57123318145 อาจารย์ ดร.กฤษณะ  เชื้อชัยนาท คุณเชาวลี  บุญชุ่ม ผู้จดัการทัว่ไป

6 บริษทั จเีอม็เอม็ ทีว ีจ ากดั 50 ถ.สุขุมวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กทม. 
10110 02-6699000

1. นายจกัรี  เบ้าเหนียว 57123318152 อาจารย์ ดร.กฤษณะ  เชื้อชัยนาท คุณสุรีย์รันต์  จานแกว้ เจา้หน้าทีบุ่คคล

7 กรมประชาสัมพนัธ์ 9 ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
 02-6182323

1. นางสาวสุนันทา  ธาราพรหม 57123318036 อาจารย์ ดร.สมศักด์ิ คล้ายสังข์ คุณอรัญญา  เกตุแกว้ ผอ.สพป.

8 บริษทั ดุริยประณีต (2553) จ ากดั 57/49 ถ.ประชาชื่น ซ.โชคประชา 3 ต.บางตลาด อ.ปาก
เกร็ด จ.นนทบุรี 11120 02-5745192

1. นางสาวธญัลักษณ์  เนคมานุรักษ์ 57123318070 อาจารย์ปานแพร บุณยพกุกณะ คุณวฒิุมันทร์  ดุริยประณีต กรรมการผู้จดัการ

9 บริษทั รฤก โปรด๊ักชั่น จ ากดั 1389 ถ.ลาดพร้าว ซ.ทาวน์อนิทาวน์ 3 แขวงพลับพลา 1. นางสาวจฑุามาศ  ไชยธงรัตน์ 57123318005 อาจารย์พงศวร์ี สุภานนท์ คุณถรัฯยู  ภาวนาววิฒัน์ Creative
เขตวงัทองหลาง กทม. 10310 02-5592639 2. นายธชัชัย  ค าทะเนตร 57123318021

10 บริษทั ไทย บรอดคาสต้ิง จ ากดั 99 ต.บางพนู อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 1. นางสาวภทัราภรณ์  ชุติบุญนิธนินท์ 57123318116 อาจารย์ ดร.กฤษณะ  เชื้อชัยนาท คุณมลิวรรณ  สุปรีดานุวฒัน์ ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
02-8332000 2. นางสาวณัฐวรรณ  ตันตระรัตนะ 57123318131

11 บริษทั บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสต้ิง จ ากดั 5 ถ.วภิาวดี-รังสิต ซ.ทรงสะอาด แขวงจอมพล เขตจตุจกัร 
กทม. 10900 02-1180080

1. นายจรีวฒัน์  ศรีวยั 57123318022 อาจารย์ปานแพร บุณยพกุกณะ คุณพร้อมพนัธ ์ คนล่ า HRM : Supervisor

12 บริษทั อซี ครีเอทีฟ แอนด์ 2568/14 ถ.กรุงเทพ-นนท์ ซ.54 แขวงวงศ์สวา่ง 1. นางสาวพรฐิตา  บุญโสภณ 57123318008 อาจารย์ ดร.กฤษณะ  เชื้อชัยนาท คุณมโนธปี กรรมการ
โปรดักชั่นเฮาส์ จ ากดั (A) เขตบางซ่ือ กทม. 10800 094-7497898 2. นายภมูินทร์  สุทธบิุตร 57123318015

3. นางสาวณัฐณิชา สุขใจ 57123318043
13 บริษทั อซี ครีเอทีฟ แอนด์ 2568/14 ถ.กรุงเทพ-นนท์ ซ.54 แขวงวงศ์สวา่ง 1. นางสาวสุชานาฎ ทองเจอื 57123318002 อาจารย์ ดร.กฤษณะ  เชื้อชัยนาท คุณมโนธปี กรรมการ

โปรดักชั่นเฮาส์ จ ากดั (B) เขตบางซ่ือ กทม. 10800 094-7497898 2. นางสาววรัมพร  เสือใหญ่ 57123318053
3. นายพฤกษกริช  เจยีมสุขสุจติต์ 57123318063

14 บริษทั บีอซีี - เทโร 3199 ถ.พระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 1. นางสาวพจณิชา  มีเย็น 57123318140 อาจารย์ ดร.กฤษณะ  เชื้อชัยนาท คุณอรนุช  สนประเสริฐ ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 10110 02-2623800 2. นางสาวเลิศลักษณ์  คชพล 57123318148

15 บริษทั บิก๊ทีม จ ากดั 99/186 ถ.เสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 
10230 094-4626263

1. นางสาวดารณี  ศรีภริมย์ 57123318032 อาจารย์นิติธร  อุน้พพิฒัน์ คุณธนัญชัย  วราหพนัธ์ โปรดิวเซอร์

16 บริษทั สานต่อ จ ากดั 32/6 ถ.สุรศักด์ิ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 02-23670401. นางสาวสุรีรัตน์  ค าชู 57123318001 อาจารย์ชิณญ ์ ต้ังฐานธนา
17 บริษทั วิ้งค์ วิ้งค์ โปรดักชั่น จ ากดั 1689 ถ.ทาวน์อนิทาวน์ ซ.ลาดพร้าว 94 แขวงวงัทองหลาง 1. นางสาวศิริรัตน์  รัชนาภรณ์ 57123318115 อาจารย์พงศวร์ี สุภานนท์ คุณณาเดีย  โอโน โปรดิวเซอร์

เขตวงัทองหลาง กทม. 10310 02-9345091 2. นางสาวนัฐธดิา  เกษดี 57123318090
18 บริษทั แอบ๊โซลูทท์ อลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย)

 จ ากดั
1401 ถ.สุขุมวทิ ซ.21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 
กทม. 10110 084-6616258

1. นางสาวนันทิดา  เหลืองสุวรรณ 57123318016 อาจารย์ ดร.กฤษณะ  เชื้อชัยนาท คุณธนัญญา  แสวงหาบุญ Account Manager

19 บริษทั กนัตนา กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 333/3 ถ.ประชาอทุิศ 19 แขวงสามเสนนอก 1. นายชาตินันท์  พงษศั์กด์ิ 57123318089 อาจารย์ชิณญ ์ ต้ังฐานธนา คุณสุชาติ  ศรีสวรรค์ รองกรรมการผู้จดัการ
เขตหว้ยขวาง กทม. 10320 02-2750046 2. นายชาครีย์  สมัครประโคน 57123318143

ชือ่นักศึกษา

รายชือ่สถานทีฝึ่กประสบการณ์วิชาชีพ กลุม่สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ภาคปกติ
ประจ าภาคเรียนที ่2  ปกีารศึกษา 2560

 สาขาวิชาการภาพยนตร์และการสือ่สารการแสดง



ที่ ชือ่หน่วยงาน ทีอ่ยูห่น่วยงาน รหสันักศึกษา อ.นิเทศก์ ผู้เซ็นต์รับเอกสาร ต าแหน่งชือ่นักศึกษา

รายชือ่สถานทีฝึ่กประสบการณ์วิชาชีพ กลุม่สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ภาคปกติ
ประจ าภาคเรียนที ่2  ปกีารศึกษา 2560

 สาขาวิชาการภาพยนตร์และการสือ่สารการแสดง

20 บริษทั เอม็ เทิร์นเนอร์ จ ากดั 90/30 ถ.สาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 1. นางสาวกญัญารัตน์  ทองล่ิมสุด 57123318018 อาจารย์พงศวร์ี สุภานนท์ คุณเบญจพร  อ านวยพรกลุกจิ Assistant Marketing Manager
10500 02-6369006 2. นางสาวปาจรีย์  สินธนุาวา 57123318046

21 สถานีวทิยุโทรทัศน์แหง่ประเทศไทย 236 ถ.วภิาวดีรังสิต แขวงรัชดาภเิษก เขตดินแดง 1. นายนพอนันฒ์  ศตจรัสโรจน์ 57123318007 อาจารย์ ดร.สมศักด์ิ คล้ายสังข์ คุณพรอปัสรค  นิลจนิดา ผู้อ านวยการส่วนผลิตรายการ
กทม. 10400 02-2752053 2. นายกฤษดากร  จนัทร์รุ่ง 57123318017

3. นางสาวจฑุามาศ  มหธันวงศ์สกลุ 57123318074 คุณกติติศักด์ิ  หาญกล้า ผู้อ านวยการสถานีวทิยุโทรทัศน์แหง่ประเทศไทย
22 บริษทั อาร์ทีมิส ทาเลนท์ เอเจนซ่ี จ ากดั 333/3 ถ.ประชาอทุิศ 19 แขวงสามเสนนอก 1. นายยศพรหม  เอกพยงค์ 57123318009 อาจารย์นิติธร  อุน้พพิฒัน์ คุณรัตนรัตน์  เอือ้ทวกีลุ กรรมการผู้จดัการ

เขตหว้ยขวาง กทม. 10320 096-4380555 2. นางสาวณิชากร  ทองนพคุณ 57123318109
3. นายศุภกร  วรพทิย์พงศ์ 57123318105

23 บริษทั สหมงคลฟล์ิม อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั 55/5 ถ.พหลโยธนิ ซ.2 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 1. นางสาวสุมินตรา สกณุาทวงษ์ 57123318026 อาจารย์ ดร.สมศักด์ิ คล้ายสังข์ คุณสุวรรณา  สุขสุขานนท์ HR Manager
กทม. 10400 02-2792555 ต่อ 708 2. นางสาวจริาภรณ์  พรมมา 57123318038

3. นายอภวิฒัน์  สุรเสน 57123318092
24 บริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน) 63/1 ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กทม. 

10310 02-2016000
1. นายวราวฒิุ  บุบผาส าโรง 57123318147 อาจารย์ปานแพร บุณยพกุกณะ คุณกติติพงษ ์ ขินติรัตน์ ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

25 บริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พบัลิชชิ่ง จ ากดั 
(มหาชน)

378 ถ.ชัยพฤกษ ์เขตตล่ิงชัน กทม. 10170 02-422999 
ต่อ 4035

1. นายจกัรินทร์  ค าราช 57123318072 อาจารย์ ดร.สมศักด์ิ คล้ายสังข์ คุณอาจหาร  นิมิตรหมืน่ไวย คุณผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่

26 บริษทั กนัตนา มูฟวี่ ทาวน์ (2002) จ ากดั 333/3 ถ.ประชาอทุิศ เขตหว้ยขวาง กทม. 10310 
02-2750046

1. นางสาวเบญจวรรณ์  วงศ์มาลี 57123318117 อาจารย์ปานแพร บุณยพกุกณะ ผู้จดัการฝ่ายบุคคล

27 บริษทั จเีอม็เอม็ แชนแนล จ ากดั 50 ถ.สุขุมวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กทม. 
10110 02-6699333

1. นางสาวเพญ็นภา  ยมทัศน์ 57123318014 อาจารย์ ดร.กฤษณะ  เชื้อชัยนาท เจา้หน้าทีท่รัพยากรบุคคล

28 บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 1 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กทม. 10310 
091-6960515

1. นายกติติคุณ  ควบพมิาย 57123318027 อาจารย์พงศวร์ี สุภานนท์ คุณธนวฒัน์  แม้นจนัทร์ HR Executive

29 บริษทั ฟอร์ฟล์ิม จ ากดั 9/226 ซ.25 เขตลาดพร้าว กทม. 10230 089-4279457 1. นางสาวณริษา  ศรีคร้าม 57123318133 อาจารย์ชิณญ ์ ต้ังฐานธนา
30 บริษทั เฮลิแพด จ ากดั 65/9 ถ.วภิาวดีรังสิต ซ.โชคชัยร่วมมิตร แขวงจอมพล 1. นายกนัตภณ  ศรีสุวรรณ 57123318135 อาจารย์นิติธร  อุน้พพิฒัน์ คุณนพพร  กล่ินผกา ประสานงานฝ่ายผลิต

 เขตจตุจกัร กทม. 10900 02-6907992-3 2. นายธนาภวิฒัน์  ปิยวจัน์เดชา 57123318134
31 บริษทั หบัโหห้ิน้ บางกอก จ ากดั 104 ถ.สุขุมวทิ ซ.31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวฒันา กทม.

 10110 02-6623383
1. นางสาวกจินารัตน์  นันทนรุ่งเรือง 57123318087 อาจารย์ปานแพร บุณยพกุกณะ คุณกรรณวทิย์  จนัทร์แสงศรี Administrative Manager

32 วทิยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง 946 ถ.สุขุมวทิ  ซ.ทองหล่อ 20 แขวงคลองตันเหนือ เขต
วฒันา กทม. 10110 02-7138300

1. นายศักดิพฒัน์  เต็มบุญบริสุทธิ์ 57123318107 อาจารย์ปานแพร บุณยพกุกณะ คุณสุวณีา  เจริญชัยชนะ ผู้อ านวยการฝ่ายบุคคล

33 บริษทั ฮาร์เล็มเชค จ ากดั 2884/2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง 
กทม. 10310 02-3141608

1. นางสาวประภสัสร  ไชยรัมย์ 57123318156 อาจารย์นิติธร  อุน้พพิฒัน์ คุณอภสิราฐ์  เพชรเรืองรอง ผู้บริหาร

34 บริษทั มาสเตอร์ สไตล์ จ ากดั 99/19 ถ.สุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 
097-0393114

1. นางสาวณิตา  สีแพน 57123318050 อาจารย์ ดร.สมศักด์ิ คล้ายสังข์ หวัหน้าแผนกสรรหา

35 บริษทั พคิเจอร์ โพรเจค จ ากดั 48/284 ถ.เสรีไทย ซ.41 แขวงคลองกุม่ เขตบึงกุม่ กทม. 
10240 02-7048721

1. นายณัฐพงษ ์ แสงทอง 57123318094 อาจารย์ชิณญ ์ ต้ังฐานธนา ผู้จดัการแผนกรายการโฆษณา

36 บริษทั บันลือ พบัลิเคชั่นส์ จ ากดั 955 ถ.ประชาสงเคราะห ์ซ.สุทธพิร แขวงดินแดง เขตดิน
แดง กทม. 10400 02-6419955

1. นางสาวดลยา  มากชลบท 57123318068 อาจารย์ ดร.สมศักด์ิ คล้ายสังข์ คุณเอือ้บุญ  จงสมชัย Social Editor

37 บริษทั โฟร์ เซเวน่ทีน โปรด๊ักชั่น จ ากดั 659 ถ.ลาดพร้าว-วงัหนิ ซ.89 แขวงลาดพร้าว 1. นายพยุหพล  มังษะชาติ 57123318138 อาจารย์นิติธร  อุน้พพิฒัน์ คุณจติติยา  วาจี ผู้จดัการโครงการ
เขตลาดพร้าว กทม. 10230 02-9420610 2. นายขจรศักด์ิ  อนิทะปักษ์ 57123318065
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38 บริษทั บางกอก ฟาร์นาติกซ์ จ ากดั 19/16 ถ.พระราม 9 ซ.ศูนย์วจิยั-พระราม 9 แขวงบางกะปิ 
เขตหว้ยขวาง กทม. 10310 02-6418544

1. นายจกัรกฤษณ์  ปริโยทัย 57123318055 อาจารย์นิติธร  อุน้พพิฒัน์ คุณวรีะพงษ ์ ศรีวารีรัตน์ Co-Producer

39 บริษทั กนัตนา โมชั่น พคิเจอร์ส จ ากดั 333/3 ถ.ประชาอทุิศ ซ.รัชดานิเวศน์ 19 แขวงสามเสนนอก 1. นายชัยชนะ  แซ่ต้ัง 57123318137 อาจารย์ปานแพร บุณยพกุกณะ คุณวทัญญู ผจก.
เขตหว้ยขวาง กทม. 10310 02-2750046 ต่อ 385 2. นายนภวธุ  จวิเจริญ 57123318141

40 บริษทั จเีอม็เอม็ ทีว ีจ ากดั 50 ถ.สุขุมวทิ ซ.21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กทม. 
10110 02-6699089

1. นายพฒิุพงศ์  เมฆเอีย่มนภา 57123318042 อาจารย์ ดร.กฤษณะ  เชื้อชัยนาท คุณสุรีย์รัตน์  จานแกว้ เจา้หน้าทีบุ่คคล

41 บริษทั ภเูกต็แฟนตาซี จ ากดั (มหาชน) 99 ต.กมลา อ.กะทู ้จ.ภเูกต็ 83150 076-385000 1. นางสาวขนิษฐา  การะภกัดี 57123318139 อาจารย์ปานแพร บุณยพกุกณะ คุณนิศากร  หรุณโรจน์ประไพ รองผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
42 บริษทั วชัรพล จ ากดั 1 ถ.วภิาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กทม. 10900 

02-2721030
1. นางสาวสุวมิล  เมฆเมืองทอง 57123318076 อาจารย์พงศวร์ี สุภานนท์ คุณพรหมพรต  น้อยพรหม Recruitment Supervison

43 บริษทั สามเศียร จ ากดั 27/6 หมู ่10 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแกว้ จ.ปทุมธานี 
12140 086-3950087

1. นายธนากร  ชุมสาย ณ อยุธยา 57123318095 อาจารย์นิติธร  อุน้พพิฒัน์ คุณจฑุารัตน์  แกว้ศรี ประสานงาน

44 บริษทั ดูดี แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากดั 39/780 ถ.สุขาภบิาล 5 ซ.82 แขวงสามวะตะวนัตก เขต
คลองสามวา กทม. 10510 099-2159215

1. นายณภทัร  ตันติเจริญใจ 57123318113 อาจารย์นิติธร  อุน้พพิฒัน์ คุณปาริชาต  ตรีอนิทอง เลขานุการ

45 บริษทั ไว โอ เดอะ โพสท์ แอคทีฟ จ ากดั 580/8 ถ.ลาดพร้าว ซ. 112 แขวงพลับพลา เขตวงั
ทองหลาง กทม. 10310 081-9227035

1. นายณัฏฐจกัร  ทรัพย์เจริญกลุ 57123318155 อาจารย์พงศวร์ี สุภานนท์ คุณไวรุจน์  รุจจินากลุ Director Manager

46 บริษทั โปรดักชั่น โซล จ ากดั 38/32 ถ.นเรศ ซ.ลาดพร้าว 101 แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก
 กทม. 10500 062-2963244

1. นายพศินุ  มูลวารี 57123318059 อาจารย์พงศวร์ี สุภานนท์ คุณสิทธเิกยีรติ  สุริยางค์ Assistant to Managing Director

47 บริษทั ไลท์เฮ้าส์ ฟล์ิม เซอร์วสิ จ ากดั 358 ถ.คลองล าเจยีก แขวงคลองกุม่ 1. นายกอ่เกยีรติ  วรุิฬหเกยีรติ 57123318064 อาจารย์ชิณญ ์ ต้ังฐานธนา นายอคัร  เกดิจั่น กรรมการบริหารฝ่ายปฏบิัติการ
เขตบึงกุม่ กทม. 10230 02-9461616 2. นายรณภมูิ  นันทโก 57123318121

48 บริษทั ตาโต จ ากดั 358 ถ.คลองล าเจยีก แขวงคลองกุม่ เขตบึงกุม่ กทม. 
10230 02-9461616

1. นายยุทธนา  เสือป่า 57123318039 อาจารย์ชิณญ ์ ต้ังฐานธนา คุณสุภาวดี  ซอหะซัน ผู้จดัการทัว่ไป

49 บริษทั บุค๊ คาเฟ ่จ ากดั 155/51 ม.5 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 
02-6914192

1. นายชนะกาฬ  โชติวฒิุ 57123318136 อาจารย์ ดร.สมศักด์ิ คล้ายสังข์ คุณธรีะพงษ ์ เจยีมเจริญ HR

50 บริษทั คอมเมทีฟ โปรดัคชั่น จ ากดั 703 ถ.ลาดพร้าว ซ.หมูบ่้านแกรนด์วลิเลจ แขวงวงั
ทองหลาง เขตวงัทองหลาง กทม. 10310 02-1015259

1. นายวศิรุต  สุทธพิร 57123318031 อาจารย์ปานแพร บุณยพกุกณะ คุณอนุสรณ์  สร้อยสงิม กรรมการผู้จดัการ

51 บริษทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จ ากดั (มหาชน) 50 ถ.สุขุมวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 1. นายอภรัิช  อ่ ามี 57123318048 อาจารย์ ดร.กฤษณะ  เชื้อชัยนาท
กทม. 10110 02-6099000 2. นายชลธศิ  รักษาค า 57123318128

52 บริษทั สองฤทธิ์ จ ากดั 9 ถ.ลาดพร้าว ซ.128 แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง 
กทม. 10310 098-9651654

1. นายกฤษณรักษ ์ นวลคล้าย 57123318060 อาจารย์พงศวร์ี สุภานนท์ Producer

53 บริษทั บ๊อกซ์ อนิ เบรน จ ากดั 304/5 ถ.ลาดพร้าว ซ.101 แขวงคลองเจา้คุณสิงห ์เขตวงั
ทองหลาง กทม. 10310 02-9322609

1. นายจกัรกฤษณ์  ดวงประชา 57123318035 อาจารย์พงศวร์ี สุภานนท์ คุณศิวพร  ยื้อใย โปรดิวเซอร์

54 บริษทั จงักา้ บางกอก จ ากดั 544/11 ถ.อโศก-ดินแดง ซ.สรงปรางค์ แขวงดินแดง 1. นายภวูรินทร์  พรแสน 57123318154 อาจารย์ชิณญ ์ ต้ังฐานธนา คุณนลินา  ชยสมบัติ โปรดิวเซอร์
 เขตดินแดง กทม. 10400 02-2462881 2. นายปวเรศ  ชมภบูุบผา 57123318149

3. นายกมล  ก าเหนิดทอง 57123318151
4. นางสาวสุดารัตน์  ชัยเสถียรวงศ์ 57123318150
5. นางสาวจฑุาภรณ์  เข็มพนัธ์ 57123318080

55 บริษทั เรด สแนปเปอร์ จ ากดั 1184/5-6 ถ.พหลโยธนิ ซ.32 แขวงจนัทรเกษม  เขต
จตุจกัร กทม. 10900 02-9429092

1. นายกณัฑ์คณิน  บุตะภกัด์ิ 57123318108 อาจารย์ชิณญ ์ ต้ังฐานธนา คุณปรีเทพ กรรมการผู้จดัการ
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56 บริษทั เอเอสทีว ี(ประเทศไทย) จ ากดั 102/1 ถ.พระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร 
กทม. 10200 02-6292948 ต่อ 2224

1. นางสาวใจทิพย์  เติมทานาม 57123318102 อาจารย์ ดร.สมศักด์ิ คล้ายสังข์ คุณธร์ีธวชั  สังวรเวชภณัฑ์ ผู้อ านวยการสถานีโทรทัศน์นิวส์วนั

57 บริษทั แม่รวย จ ากดั 11/1}11/2 บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมด า 1. นางสาวณิชนันทน์  สิทธริาช 57123318114 อาจารย์ ดร.กฤษณะ  เชื้อชัยนาท คุณจมุภฏ  รวยเจริญทรัพย์ Director
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 081-8470107 2. นางสาวภทัรานิษฐ์  ปล่ังเจริญศรี 57123318040

58 บริษทั ไบรท์ ทีว ีจ ากดั 223/2 ถ.เจง้วฒันะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
11120 02-5839595

1. นางสาวนิดา  ศิริวฒันกลุ 57123318123 อาจารย์ปานแพร บุณยพกุกณะ คุณเอกวฒิุ  สุวรรณ์หงษ์ ผช.ผจก. แผนกออกอากาศ

59 บริษทั อนิด้ี แอน็ท์ จ ากดั 1/1 ถ.ประชาอทุิศ ซ. 78 แขวงทุง่ครุ เขตทุง่ครุ กทม. 
10140 02-1006549

1. นางสาวเกร็ดแกว้  กล่ันแกว้ 57123318006 อาจารย์นิติธร  อุน้พพิฒัน์ คุณมนตรี  บรรจง กรรมการผู้จดัการ

60 บริษทั เอส แอเรีย ทีม จ ากดั 61/203 ซ.คู้บอน 36 แขวงบางขัน เขตคลองสามวา กทม.
 10160 0819997600

1. นายจกัรกฤษชัย  อรุณสาธติ 57123318097 อาจารย์ชิณญ ์ ต้ังฐานธนา คุณสิทธศัิกด์ิ  สุวรรณไพ กรรมการ

61 บริษทั ดีด้า วดีิโอ โปรดักชั่น จ ากดั 144 ถ.ติวานนท์ ซ.40 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 
11000 02-9523902

1. นางสาวรดิสสา  อยู่ไทย 57123318045 อาจารย์ ดร.สมศักด์ิ คล้ายสังข์ คุณสยม  สังวริบุตร ท่านกรรมการผู้จดัการ

62 บริษทั ยูนิท อ ีจ ากดั 304/5 ถ.ลาดพร้าว ซ.87 แขวงคลองเจา้คุณสิงห์ 1. นายกฤษณพงศ์  วอ่งองัคนันท์ 57123318034 อาจารย์พงศวร์ี สุภานนท์ คุณเพชรรัตน์  เพง็สงเคราะห์ ฝ่ายบุคคล
เขตวงัทองหลาง กทม. 10310 02-9335559 2. นายธญัภพ  ศรีสมัย 57123318056

3. นายฐัศณพล  พนัธุ์แกว้ 57123318033
63 บริษทั เดอะ วนั เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั 50 ถ.สุขุมวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กทม. 

10110 02-6698230
1. นางสาวโชติรส  พงษช์ุบ 57123318073 อาจารย์ ดร.กฤษณะ  เชื้อชัยนาท คุณสมศรี  พฤทธพินัธุ์ ผู้ช่วยประธานเจา้หน้าทีบ่ริหาร

64 บริษทั ตาโต จ ากดั 358 ม.9 ถ.คลองล าเจยีก แขวงคลองกุม่ เขตบึงกุม่ กทม. 
10230 02-9461616

1. นายเจษฎากร  เมฆอากาศ 57123318130 อาจารย์ชิณญ ์ ต้ังฐานธนา คุณสุภาวดี  ซอหะซัน ผู้จดัการทัว่ไป

65 บริษทั ไวท์ ไลท์ สตูดิโอ จ ากดั 55/105 แขวงพลับพลา เขตวงัทองหลาง กทม. 10310 
02-5384725

1. นายสหรัถ  ตัวดี 57123318142 อาจารย์ชิณญ ์ ต้ังฐานธนา คุณศิริวรรณ  แสงจนัทร์ ผู้จดัการฝ่ายผลิต

66 บริษทั ซุปเปอร์อเูบอร์ ฟล์ิม จ ากดั 607/3 ถ.พฒันาการ ซ.5 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กทม. 10250 081-1232000

1. นายนลธวชั  นิธกิลุตานนท์ 57123318091 อาจารย์ชิณญ ์ ต้ังฐานธนา คุณอมร  นิลเทพ Producer


