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Enrichir (ห้องเส้ืออองรีชีร์) รับตัดและขายชุดเส้ือผ้าสตรี 430/13 ห้องเส้ืออองรีชีร์ สยามสแควร์ (ตรงข้ามศูนย์หนังสือจุฬาฯ) ถนนพระราม 1 

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300

F/8 Production Product 298/3 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

MBO Teen Entertainment บรรเทิง 50 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

MUNWORK  PRODUCTION ให้บริการแก่ธุรกิจสร้างภาพยนต์

หรือบริการ

9/231 ถนนลาดปลาเค้า 79 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

Sanan Talent Management Co.,Ltd. บรรเทิง 152/275 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

Suptar House สอนการแสดง 25/1 สหมงคล สตูดิโอ ซอยลาดพร้าว 60 แขวงวังทองหลาง เขตลาดพร้าว 

กรุงเทพฯ 10310

ตรีศร อคาเดมี่ แอนด์ โมเดลล่ิง สถาบันสอนการแสดงและโมเดลล่ิง 119/14 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

บริษัท กอนโดล่า เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ากัด Entertenment 625/70 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

บริษัท กันตนา ซาวด์ สตูดิโอ จ ากัด ธุรกิจให้บริการผลิตเสียงประกอบ

ภาพยนตร์

333/8 ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท กันตนา โพสท์ โปรดักชั่น (ไทยแลนด์) จ ากัด ให้บริการแก่ธุรกิจสร้างภาพยนตร์

หรือบริการ Multimedia

333/5 ซอยรัชดานิเวศน์ 19 ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 10320

บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จ ากัด ส่ือและส่ิงพิมพ์ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

บริษัท เก้ง กวาง แก๊ง จ ากัด Production House 111/54 ซอยนวมินทร์ 111 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

รายชื่อสถานประกอบการเครือข่ายสหกิจศึกษา

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวชิาศิลปะการแสดง
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บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จ ากัด ผลิตรายการโทรทัศน์ 154 ถนนลาดพร้าว 107 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

บริษัท คูก้าร์ จ ากัด โฆษณา 518/15-16 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง 

เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10240

บริษัท โคเมด้ี ไลน์ จ ากัด ส่ือและส่ิงพิมพ์ 1213/384 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว ต.วังทองหลาง(พลับพลา) ข.วังทองหลาง 

กรุงเทพฯ 10310

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากัด (มหาชน) ส่ือและธุรกิจบันเทิง 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพฯ 11000

บริษัท ชลลัมพี โปรด๊ักชั่น จ ากัด ผลิตส่ือบันเทิง 1201/160 ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท เชตวา จ ากัด ผลิตรายการโทรทัศน์ 9/215 ม.10 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

บริษัท ซิกซ์แอโรส์ ดีไซน์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) บริการจัดหางาน 228/162 หมู่บ้านเดอะริคโค้ ทาวน์ วัชรพล ถนนร่วมมิตรพัฒนา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 

กรุงเทพฯ 10220

บริษัท ฌาน  ครีเอชั่นส์ จ ากัด จัดหาพัฒนาและดูแลศิลปินนักแสดง 3/12 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท ดาราเดล่ี จ ากัด ธุรกิจบันเทิง 9 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

บริษัท ดูมันดี จ ากัด ผลิตละครโทรทัศน์ 330 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท เดอะวัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด ส่ือและส่ิงพิมพ์ 50 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

บริษัท เดอะสกาฟิล์ม จ ากัด ผลิตรายการโทรทัศน์ 461 สุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

บริษัท ตือ จ ากัด ส านักงานตัวแทนรับจัดการโฆษณา 65/19-20 ซอยวิภาวดีรังสิต 16 ซอย วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900

บริษัท ถนัดหนัง จ ากัด ผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์ อาคารพ.ีเอ็น.เฮ้าส์ ชั้นที ่1 ห้องเลขที ่101 361 ลาดพร้าว 23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900
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บริษัท บราเธอร์ส มีเดีย จ ากัด ผลิตภาพยนตร์โฆษณา 147/20 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

บริษัท นีโน่ บราเดอร์ส จ ากัด จัดผังรายการและการออกอากาศ

ทางโทรทัศน์

600/45 หมู่บ้านบีสแควร์พระราม 6-เหม่งจ๋าย ซอยสหการประมูล แขวงวังทองหลาง 

เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ ากัด (มหาชน) สถานีโทรทัศน์ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ 3199 ถนนพระรามส่ี แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 

กรุงเทพฯ 10110

บริษัท แบรนด์บิซ โซลูชั่น จ ากัด บริษัท เอเจนซ่ี 1521/1 ตึกไทยซิน อาคาร 2 ชั้น 3 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพฯ 10110

บริษัท ไบรท์ทีวี จ ากัด สถานีโทรทัศน์ระบบ Digital 223/2 ม.4 ถนนแจ้งวัฒนะ  ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

บริษัท ปรากฏการณ์ดี จ ากัด โปรดักชั่นละคร,รายการ,Event 85/97 เกตุนุติการ์เด้นท์ ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท พีไฟว์ทีวี แอนด์ โปรดักชั่น จ ากัด สตูดิโอภาพยนตร์/โทรทัศน์ เอเจนซ่ี

โฆษณา

1/21 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

บริษัท เพนกวิน สตูดิโอ จ ากัด ส่ือและส่ิงพิมพ์ 381 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

บริษัท แพรวพลัส จ ากัด การบริการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตัวแทน

ด าเนินการสร้างสรรค์งานโฆษณา

9/3 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 72 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10210

บริษัท เฟรชแอร์ เฟสติวัล จ ากัด ผลิตการจัดงานด้านการบันเทิง 23/6-7 ชั้น 2-4 ห้อง ซ. ศูนย์วิจัย ถ. พระราม 9 แขวง บางกะปิ เขต ห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310

บริษัท ภาพไท จ ากัด ผลิตรายการโทรทัศน์ 26/1  ถนนเกษตรนวมินทร์ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท มันดี โปรดักชั่น จ ากัด ผลิตรายการโทรทัศน์ 9/48 ซอยวัชรพล 3 แยก 3 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

บริษัท มันตาศิลปะการแสดง จ ากัด  ผู้จ าหน่ายและให้เช่างานศิลปกรรม

และรับจัดแสดง

16/225 หมู่ 2 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210
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บริษัท มันเวิร์ค โปรดักชั่น จ ากัด ผลิตส่ือโฆษณา ภาพยนตร์ 9/48 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 1022

บริษัท มายซิกซ์ จ ากัด แสดง สอนเต้นร า จัดหานักแสดง 

นักดนตรี

556/116 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

บริษัท มีเดียแอทยัง จ ากัด โฆษณา 16/225 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10240

บริษัท เมจิก อีฟ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 2 จ ากัด ผลิตรายการโทรทัศน์ 99/384 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10210

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) โรงภาพยนต์ 1839,1839/1-6 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท เมลโล่ ทรี จ ากัด ผลิตส่ือ 1/788 หมู่ที ่17 ต.คูคต อล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

บริษัท รีไมน์ เค จ ากัด ผลิตละคร 21/8-21/9  ถนนเทศบาลรังสฤษฎ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท ไลล่าโมเดล กรุ๊ป จ ากัด สถาบันพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ 42/24 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท วิง้ค์ วิง้ค์ โปรดักชั่น จ ากัด ผลิตภาพยนตร์โฆษณา 1689 ถนนศรีวรา แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท เวิร์ค อิน จ ากัด ผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 599/175 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

บริษัท เวิร์คเทค ซาวด์ ซิสเต็มส์ จ ากัด ให้บริการ-เช่า ระบบแสง ระบบเสียง 

ระบบภาพ

102 ถนนติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

บริษัท สนัน ทาเล้นท์ แมนเนจเม้นท ์จ ากัด การจัดซุปเปอร์โมเดิร์นดารา/นักร้อง

นักแสดง/ นายแบบนางแบบเข้าสู้วงการ

152/275 เฉลิมพระเกียรติ ร.9  แขวงหนองบอน  เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

บริษัท สามัญ จ ากัด (สามัญการละคร) ผลิตละครโทรทัศน์,ภาพยนตร์ 55/14 ถนนคลองล าเจียก แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

บริษัท เสือสยาม สตูดิโอ จ ากัด ผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 39 ถนนสุขุมวิท 11 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

บริษัท อัพบีน จ ากัด ระบบเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นสหกรณ์ 9/7 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

บริษัท อาโนลด์บางกอก จ ากัด ผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 1213/212 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) พลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท อ้าปากค้าง สตูดิโอ จ ากัด ผลิตรายการโทรทัศน์ 204/237 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
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บริษัท อินโมเดล อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ตัวแทนและส านักงานคัดเลือกนักแสดง 242/, 47 ลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10312

บริษัท ฮู แอนด์ ฮู จ ากัด โทรทัศน์-ผู้จัดท ารายการ 21/8-21/9 ถนนเทศบาลรังสฤษฎ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

มหาวิทยาลัยศรีปทุม สถาบันการศึกษา กลุ่มงานกิจการสัมพันธ์ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900

มูลนิธิหุน่สายเสมา มูลนิธิ 16/225 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ  10210

สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี สถานีโทรทัศน์ 52/347 หมู่ 7 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ส่วนงานราชการ 10 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เคน แคทเทอร่ิง แอนด์ เวดด้ิง แบรนเนอร์ แอนด์ เวดด้ิง 205 ถนนเกษตร-นวมินทร์ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ยิ่งรัก-รักยิ่ง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด 647 แขวงบางประกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10220


