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FREELANCE
งานปั้นเงินของคนรุ่นใหม่
SIM Agency คือบริษทั เอเจนซีจ่ �ำลองซึง่ อยูภ่ ายใต้การดูแลของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม จัดตั้งขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้สัมผัสการท�ำงานจริงแบบมืออาชีพ ได้ประสบการณ์ท�ำงาน
กับลูกค้าจริงๆ ได้เจอกับโจทย์งานหลากหลายรูปแบบ ได้พัฒนาฝีมือของตนเอง และเพื่อให้
นักศึกษามีรายได้จากการท�ำงาน ตัวผมเองถือว่าโชคดีที่มี Connection กับบริษัทต่างๆ มากมาย
ซึ่งลูกค้าเองแจ้งว่าในปัจจุบันหากต้องการหาเอเจนซี่ท�ำงานสักชิ้น มักติดปัญหาที่ราคาค่อนข้างสูง
ทางคณะจึงมองเห็นโอกาสหากลูกค้าเลือกใช้นกั ศึกษาทีม่ ผี ลงานคุณภาพและราคาถูกกว่าเมือ่ เทียบ
กับบริษทั เอเจนซีท่ วั่ ไป ท�ำให้ SIM Agency กลายเป็นทางเลือกหนึง่ ทีบ่ ริษทั ต่างๆ ไว้วางใจให้เราท�ำงาน
ครับ นอกจากการรับงานให้กับนักศึกษาแล้ว คณะยังช่วยสนับสนุนเรื่องสถานที่ในการท�ำงาน เช่น
ห้องประชุม ห้องสตูดิโอ ห้องปฏิบัติการต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์ที่มีความจ�ำเป็นในการท�ำงาน เช่น
กล้อง ชุดไฟ คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ อีกมากมาย โดยจะมีอาจารย์คอยช่วยเหลือและให้ค�ำแนะน�ำ
ในการท�ำงานด้วยครับ
ระยะเวลา 2 ปีที่ก่อตั้ง SIM Agency งานที่รับค่อนข้างมีความหลากหลาย ปัจจุบันเรามี
นักศึกษา 3 ทีม ได้แก่ ทีม Who do? Studios ดูแลในส่วนของงาน Production ทีมชมรม PD
(Performing Dance & Drama) ดูในส่วนของการแคสนักแสดง คอสตูม หรืองานอีเว้นท์รปู แบบต่างๆ
และทีม Yark Production ซึ่งเป็นทีมน้องใหม่แต่ฝีมือไม่ธรรมดาครับ โดยนักศึกษาใน SIM Agency
จะได้รับโจทย์จริงจากลูกค้า เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสฝึกและพัฒนาตัวเองผ่านระบบการท�ำงานจริง
และมีรายได้จากการรับงาน  ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เนื่องจากในปัจจุบันการเรียนในห้องเรียน
อย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ  การออกไปท�ำงานจริงท�ำให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคนิคในการสร้างสรรค์
ผลงานและได้ออกไปค้นหาตัวเองมากขึน้ ซึง่ ผลตอบรับของลูกค้าทีผ่ า่ นมานัน้ เป็นไปทิศทางทีด่ มี ากๆ
นักศึกษาของเราท�ำงานได้ในระดับมาตรฐานมืออาชีพ โดยคณะมองว่าการเรียนรู้ในรูปแบบการท�ำงาน
จริงลักษณะนี้ ถือเป็นประโยชน์กับตัวนักศึกษาในการท�ำงานในอนาคตอีกด้วยครับ
การที่นักศึกษาได้ลองเริ่มต้นท�ำงานจริงใน SIM Agency ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ที่ช่วยให้
นักศึกษาได้เรียนรูถ้ งึ การท�ำงานในรูปแบบทีแ่ ตกต่างออกไปครับ เช่น ในอดีตนักศึกษาทีจ่ บออกไปก็จะ
เข้าไปท�ำงานในบริษทั ในองค์กรต่างๆ แต่ปจั จุบนั เด็กยุคใหม่เริม่ มีไลฟ์สไตล์ทเี่ ปลีย่ นไปจากเดิม ไม่ชอบ
การท�ำงานประจ�ำ ไม่ชอบการเข้าออฟฟิศ แต่ชอบการท�ำงานที่มีความเป็นอิสระมากขึ้น การท�ำงาน
ในรูปแบบ Freelance จึงค่อนข้างตอบโจทย์ เพราะสามารถรับงานได้เองโดยไม่ต้องเป็นพนักงาน
บริษัท การเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน SIM Agency ก็ถือเป็นการช่วยให้นักศึกษาไปถึงฝันได้ง่ายมาก
ยิง่ ขึน้ เพราะนักศึกษาจะได้เรียนรูก้ ารบริหารจัดการตัวเอง การบริหารจัดการทรัพยากร บริหารโปรเจค
นักศึกษาต้องท�ำงานให้เสร็จในระยะเวลาและงบประมาณที่ก�ำหนด การเริ่มท�ำงานใน SIM Agency
ยังช่วยให้นักศึกษาได้ประสบการณ์ท�ำงานที่ดีและมีผลงานระดับคุณภาพ ถือเป็นก้าวส�ำคัญในการ
ฝึกฝนตนเองจนสามารถก้าวสู่สายอาชีพ Freelance ได้อย่างเต็มตัวครับ
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เปิดประสบการณ์
ท�ำงานจริงของนักศึกษาผ่าน
SIM Agency
อาจารย์มานินทร์ เจริญลาภ
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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WHO DO? STUDIOS ของดีทีเด็ดจาก SIM Agency
การันตีฝีมือด้วยหนังรักสุดฟิน ! “C o i n c i d e n c e”
การเดินทางที่ ไม่ตั้งใจพาเรามาพบกับคนที่ชอบ ในสถานที่ ใช่ คิดว่าเรื่องทั้งหมด
นี้เป็นแค่ความบังเอิญไหม หรือใจเราตรงกัน หนังรักใสๆ ที่จะให้คนดูถึงกับจิกหมอน
ส่งตรงความน่ารักจัดเต็ม ทีป่ ล่อยให้ ได้ชมกันแล้วทาง Facebook Fanpage มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม โดยทีม Who do? Studios อีกหนึง่ ทีมงานคุณภาพจาก SIM Agency ถ้าพร้อม
แล้ว ไปท�ำความรู้จักพวกเขาพร้อมกัน !
ที่มาของทีม Who do? Studios
ทีม Who do? Studios หรือเรียกสั้นๆ ว่าทีม Who do? ก็ ได้ เรา
เริ่มต้นมาจากการเป็น Staff ให้กับคณะนิเทศศาสตร์ ซึ่งพวกเราเคยมี
ประสบการณ์ท�ำงานผลิตสื่อกันมาบ้าง ก็เลยตั้งทีมขึ้นมาเพื่อท�ำการผลิต
สื่อให้กับคณะนิเทศศาสตร์ โดยอยู่ภายใต้การดูแลของ SIM Agency
ปัจจุบนั ทีม Who do? Studios รวมตัวกันได้ทงั้ หมด 7 คน แล้วก็เริม่ รับงาน
กันแบบจริงจังตั้งแต่ตอนเรียนอยู่ปี 2 เลยครับ

พูดถึง Coincidence
มันคืองานหนังรักที่ดูแล้วต้องรู้สึกอบอุ่นใจและรู้สึกถึงมหาวิทยาลัย
ไปด้วย ซึ่งเราต้องน�ำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวัยรุ่นโดยให้นักแสดงเป็นคน
น�ำพาคนดูเชื่อมโยงไปถึงมหาวิทยาลัยให้ได้ งานนี้พวกเราดูแลรับผิดชอบ
เองทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับ เริ่มตั้งแต่การเขียนบท การถ่ายท�ำ 
การตัดต่อ แต่ในส่วนเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมของนักแสดงก็จะเป็นทีม PD
(Performing Dance & Drama) เข้ามาช่วยดูแลให้ ถือว่าเป็นการท�ำงาน
ร่วมกันที่ลงตัวมากๆ ครับ

งานแรกที่รับ และงานที่ ได้ผลตอบรับดีที่สุด
งานแรกที่เรารับ ถือว่าเป็นงานที่ดูแลและรับผิดชอบแบบเต็มตัว
ฝากผลงานให้ติดตาม
พวกเราอยากฝากผลงานของ SIM Agency ให้ติดตามกันด้วย
ก็จะเป็นงาน MV ของวงไอออน 101 ชื่อเพลง ใจพังข้างล�ำโพง ส่วนงาน
ที่ ได้ผลตอบรับดีที่สุดน่าจะเป็นงาน MV ของกีต้าร์ มานะ สุวรรณฤกษ์ โดยสามารถติดตามได้ทาง Facebook Fanpage : คณะนิเทศศาสตร์
(GTK) เพลง เพราะเธอยังลืมเขาไม่ได้ เป็น MV ที่ ได้ยอดวิวเยอะมาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม ส่วนงานของพวกเราทีม Who do? Studios
ตอนนี้ก็ประมาณ 32 ล้านวิวแล้วครับ
ก็ ส ามารถติ ด ตามผลงานทั้ ง หนั ง สั้ น และ MV เพลงต่ า งๆ ได้ ผ ่ า น
Facebook Fanpage : WHO DO? หรือทาง YouTube Channel  WHODO
STUDIOS ครับ

WHO DO?
TEAM

กิตติภพ ถิ่นกมุท (นิค)
คณะนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ศิษย์เก่าจากโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
จ.หนองคาย

โชคชัย บุญรอด (บาส)
คณะนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ศิษย์เก่าจากโรงเรียนสตรีวิทยา 2
กทม.

กษม พาณิชย์ศิริ (จอร์จ)
คณะนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ศิษย์เก่าจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจ�ำนงค์
กทม.

วรางคณา สุภัทรทรัพย์ (ผึ้ง)
คณะนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ศิษย์เก่าจากโรงเรียนสายธรรมจันทร์
จ.ราชบุรี

บัญชาการ ทองหล่อ (บีม)
คณะนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ศิษย์เก่าจากโรงเรียนพรตพิทยพยัต
กทม.

ชยุตพงศ์ มีทรัพย์ (สอง)
คณะนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ศิษย์เก่าจากโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
จ.เพชรบูรณ์

อนุสรา อวยจินดา (แนน)
คณะนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ศิษย์เก่าจากวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
กทม.
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Yark Production
ทีมงานน้องใหม่ อีกหนึ่งผลผลิต
คุณภาพจาก SIM Agency

แนะน�ำทีม
อะไรคือข้อดีของการเข้ามาอยู่ที่ SIM Agency
พวกเราทีม Yark Production กลุ่มของพวกเรารวมตัวกันโดยมี
ผมคิดว่าพวกเราก้าวกระโดดไปเร็วกว่าคนอื่น ได้มีประสบการณ์
บางส่วนที่มาจากโรงเรียนเก่าด้วยกัน และอีกส่วนหนึ่งก็มารู้จักกันในงาน ท�ำงานกั บ บริ ษั ท จริ ง ๆ เรี ย นรู ้ ก ารท�ำงานจริ ง มั น มี ทั้ ง ความกดดั น
DNA Camp 1 ของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งตอนนี้ก็ ความเครียด ท�ำให้เรารูว้ ธิ กี ารแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดจากการท�ำงาน การทีพ
่ วก
รวมตัวกันได้ทั้งหมด 5 คนครับ
เราพัฒนากันได้รวดเร็วขนาดนี้ส่วนหนึ่งเพราะเราได้เรียนรู้จากผลงาน
ของพวกพี่ๆ ที่ช่วยให้เราปรับมุมมองได้กว้างขึ้นด้วยครับ
งานแรกที่ ได้โชว์ฝีมือ
ฝากบอกอะไรกับคนที่อยากเข้ามาร่วมงานกับ SIM Agency
เริ่มแรกที่เราเข้ามาใน SIM Agency พวกพี่ๆ บอกเลยว่าไม่ได้ให้
เข้ามาเป็นลูกทีมนะ เขาอยากให้เราได้ท�ำงานจริงๆ เราเริ่มจากงานประมวล
อยากให้ทุกคนกล้าออกจากเซฟโซนของตัวเอง ชอบอะไรก็ให้ลงมือ
ภาพงานปฐมนิเทศ ตอนนั้นพวกเราก็ต้องถ่ายแล้วก็ตัดต่อเองเลยครับ ท�ำ อย่ากลัวว่ามันจะผิดหรือออกมาไม่ดี ทุกอย่างต้องมีการปรับปรุงและ
หลังจากนั้นก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆ อย่างพวก VTR วันครู ตอนนี้ก็มีงานของ พัฒนาเสมอ เข้ามาที่ SIM Agency ก็จะมีพๆี่ ทีม่ ปี ระสบการณ์คอยให้ความ
มหาวิทยาลัยอย่างรายการ Shake Put Up และก็มีงานอื่นๆ เพิ่มเข้ามา รู้ให้ค�ำแนะน�ำ คอยให้ค�ำปรึกษาตลอด ส่วนน้องๆ คนไหนที่พ่อแม่อาจจะไม่
เข้าใจ ไม่สนับสนุนให้เรามาทางสายงานด้านนี้ ก็อย่าเพิ่งยอมแพ้ อยากให้
เรื่อยๆ ครับ
เราตั้งใจแสดงให้เขาเห็นว่าเรามุ่งมั่นตั้งใจที่จะท�ำมันจริงๆ และก็ท�ำให้ดีที่สุด
งานไหนที่เรารู้สึกภูมิใจที่สุด
SIM Agency พร้อมที่จะเปิดประตูต้อนรับทุกคนเสมอครับ
มีงาน MV ชือ่ เพลงน่ารักดี ของอ้อนแอ้น เราได้ยอดวิวประมาณเกือบ
30,000 ถือว่าเป็นการเริม่ ต้นทีด่ สี �ำหรับทีมทีถ่ อื ว่าเป็นมือใหม่อย่างพวกเรา

YARK
PRODUCTION
TEAM

ชิตวร นามเสถียร (อ้น)
คณะนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ศิษย์เก่าจากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
กทม.

ปิยวรรณ ค�ำสวัสดิ์ (ปริม)
คณะนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ศิษย์เก่าจากโรงเรียนพิบูลมังสาหาร
จ.อุบลราชธานี

ธนกร ศิริณรัตนา (ฟิวส์)
คณะนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ศิษย์เก่าจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
จ.นนทบุรี

ณัฐธนน ดีประเสริฐ (เกมส์)
คณะนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ศิษย์เก่าจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
จ.นนทบุรี

ภูวดล นัยริยะสัจ (จิว)
คณะนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ศิษย์เก่าจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
จ.นนทบุรี
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ของดีมีต้องโชว์ ! ชมรม
Performing Dance & Drama
ทีมงานสุดสตรองของ
SIM Agency
พูดถึงชมรม Performing Dance & Drama
ชมรม Performing Dance & Drama ตอนนี้มีสมาชิกในชมรมอยู่
ประมาณ 20 คนครับ เป็นการรวมตัวของคนทีร่ กั ในงานกิจกรรม เปิดโอกาส
ให้ทุกคนที่มีความสามารถจากทุกคณะทุกสาขา เข้ามา  Audition ไม่ว่าจะ
เป็นการแสดง การเต้น การร้องเพลง พอผ่านเข้ามาแล้วทุกคนก็ต้องมา
ฝึกฝนก่อนที่เราจะเริ่มออกงานข้างนอกแบบจริงจังครับ

มองอนาคตของตัวเองไว้แบบไหนบ้าง
จากความชอบสู่การท�ำงานจริงมีรายได้
อยากจะท�ำอาชี พ ด้ า นนี้ ไ ปตลอดค่ ะ เราชอบการเป็ น ฟรี แ ลนซ์
ตอนนี้ก็มีทั้งงานภายในและงานนอกมหาวิทยาลัยที่เรารับท�ำ เราก็ มากกว่าการเป็นพนักงานบริษัท ชอบในความอิสระ ได้เจองานและพบปะ
เป็นเหมือน Organizer รับท�ำงานตั้งแต่งานเล็กไปจนถึงงานใหญ่ ท�ำทุก ผู้คนหลากหลายรูปแบบ รายได้ก็ดีสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ ยิ่งถ้าเราขยัน
อย่างตั้งแต่การเป็น Staff Event งาน Dancer งานแสดง งานตกแต่งสถาน รับงาน รายได้ก็จะเข้ามาเยอะ อยู่ได้แบบสบายๆ เลยค่ะ
ที่ พวกนี้ก็จะเป็นงานหลักๆ ที่เรารับเป็นประจ�ำ ส่วนเรื่องรายได้ถ้ามองใน
สถานะที่เราเป็นนักศึกษาก็ถือว่าได้เยอะพอสมควรค่ะ อย่างพวกเราก็คือ
ฝากบอกถึงน้องๆ ที่อยากเข้าชมรม
ไม่ต้องขอเงินค่าขนมคุณพ่อคุณแม่เลยค่ะ
หลายๆ คนคิดว่าชมรมเรามีแค่ฝึกร้องหรือเต้นอย่างเดียว แต่จริงๆ
แล้วเราฝึกฝนกันหลายด้านมาก เพื่อให้ทุกคนมีทักษะและความสามารถที่
ชมรม PD ถือเป็นส่วนหนึ่งของ SIM Agency
หลากหลาย ถ้าน้องๆ สนใจ อยากให้ลองพกความมั่นใจเข้ามา สิ่งส�ำคัญ
ใช่ค่ะ พวกเราคอยช่วยดูเรื่องการแคสนักแสดง เสื้อผ้าหน้าผมของ คือต้องขยัน อดทนและมีความตั้งใจ ส่วนใครที่อยากติดตามผลงานของ
นักแสดง ให้กับทีมงานอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ SIM Agency  อย่าง เราก็สามารถติดตามได้ผา่ นช่องทาง Facebook Fanpage : Performing
หนังรักเรือ่ ง Coincidence ทางทีมเราก็เข้าไปช่วยเรือ่ งคอสตูมกับการแคส Dance & Drama Sripatum University หรือ YouTube Channel PD
นักแสดงด้วยค่ะ
SPU ค่ะ

PERFORMING
DANCE & DRAMA
TEAM

พงษ์ทอง ก�ำจัดภัย (ร็อค)
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือส�ำราญ
ศิษย์เก่าจากโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
จ.บุรีรัมย์

จตุรงค์ ยวนกระโทก (มอส)
คณะนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ศิษย์เก่าจากโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด
จ.นครราชสีมา

ศศิธร วุฒิสาร (เดือน)
คณะนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ศิษย์เก่าจากโรงเรียนสวนศรีวิทยา
จ.ชุมพร

ศรายุทธ หลงหา (ตั้ม)
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือส�ำราญ
ศิษย์เก่าจากโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว
จ.ตรัง

ชินวัตร์ ภูสะพาน (ท็อป)
คณะนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
ศิษย์เก่าจากโรงเรียนเบญจมินทร์
กทม.

ขวัญฤดี วงษ์ภาษ (ขวัญ)
คณะนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
ศิษย์เก่าจากโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์
จ.นครสวรรค์

สุรจักษ์ จงแช่ม (ชินจัง)
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน
ศิษย์เก่าจากโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
กทม.
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Interview

U Z[EE]D
MUSIC FEST
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือ AIS U Z[EE]D
จัดกิจกรรม U Z[EE]D MUSIC FEST. Presented by AIS U Z[EE]D
ขนความสนุกส่งตรงให้น้องๆ SPU เป็นทีแ่ รก ในมหกรรมคอนเสิร์ตสุดซี๊ด
พร้อมกิจกรรมให้ร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลมากมาย
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มหกรรมคอนเสิร์ต
ปลดล็อคโลกวัยทีน !

งานนี้บอกเลยว่าไม่เลิกไม่กลับ ชูมือขึ้นสูงๆ แล้วกระโดดปลดล็อค
โลกวัยทีน ไปพร้อมกับศิลปินแนวหน้าของเมืองไทย ไม่วา่ จะเป็น TWOPEE
SOUTHSIDE / PLAYGROUND / MEAN / NAP A LEAN / THE
PARKINSON / PILLS / THE RAVEN DOLL และการแสดงโชว์สุดพิเศษ
ที่ SPU จัดให้น้องๆ ได้สนุกไปพร้อมกัน
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Boys & Girls

มาไกลกว่าที่ฝัน
“ เบล – กชพรรณ ”

นักแสดงหญิงไทยคนแรกและคนเดียว
ของสุดยอดโชว์ชื่อดัง จากบรอดเวย์เกาหลี
Cookin Nanta Show
วันนี้เราจะพาทุกคนไปติดตาม เส้นทางของการค้นหาตัวตนและอดทนเดินตาม
ความฝันของ เบล – กชพรรณ สาวสวยมากความสามารถ ที่มีโอกาสได้เดินทางตาม
ความฝันและคว้ามันเอาไว้ ได้ส�ำเร็จ เส้นทางความฝันของเบลจะสวยหรูหรือล�ำบาก
แค่ไหน ไปติดตามกันได้เล้ยยย!
แนะน�ำตัวให้ทุกคนได้รู้จักหน่อย
สวัสดีคะ่ ชือ่ เบล - กชพรรณ เผือกพิพฒ
ั น์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปัจจุบนั เป็นนักแสดงหญิงของนันทาโชว์ ซึง่ เป็นการแสดงของประเทศเกาหลี
และตอนนี้ก็ก�ำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ศรีปทุมค่ะ
รู้สึกอย่างไรกับการเรียนศิลปะการแสดง
พอเข้ามาเรียน เบลรู้สึกว่าได้ลองท�ำอะไรหลายๆ อย่าง ได้ลองผิดลองถูกมากมายเลยค่ะ มันไม่ใช่แค่เรียน
การแสดง เรียนเต้น แต่ได้เรียนศิลปะ เรียนท�ำชุด เรียนรู้ประวัติของศิลปกรรมทั้งหมด ซึ่งการเรียนศิลปะการแสดง
ของที่นี่ ให้เราเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติแบบต่อเนื่องกันไป เช่น เช้าเรียนทฤษฎีพอตอนบ่ายก็เรียนปฏิบัติ ท�ำให้เรา
ได้เอาทฤษฎีที่เรียนในตอนเช้ามาใช้ในตอนบ่ายได้ทันที สิ่งที่อาจารย์พูดอยู่เสมอก็คือ อาจารย์จะเอาความรู้และ
ประสบการณ์ทั้งหมดที่อาจารย์มี สอนให้กับนักศึกษาทุกคน และเราก็เรียนกันแบบ 360 องศาจริงๆ ค่ะ
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ระหว่างที่เรียนเบลมีผลงานอะไรบ้าง
เริ่มมีผลงานตั้งแต่ตอนปี 1 เลยค่ะ งานแรกของเบลคือเล่น MV ของ
วงค็อกเทล เล่นเป็นเพื่อนนางเอก หลังจากนั้นก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆ ค่ะ
ได้ไปเป็นโคโรกราฟให้กบั พีใ่ บเตย พีจ่ ะ๊ อาร์สยาม ได้เล่น MV ทีต่ อ้ งเป็นแดน
เซอร์ดว้ ยค่ะ เช่น เพลงแค่อยากเจ้าชู้ ของพีห่ มวยลี่ AF เพลงเมียพีม่ ชี ู้ ของ
พีใ่ บเตยกับพีจ่ ะ๊ ทีร่ อ้ งคูก่ นั เพลงลิมเิ ต็ดอิดชิ นั่ ของพีห่ นิม AF ค่ะ นอกจาก
นี้ก็ยังมีงานด้านการแสดง งานพิธีกร งานโฆษณา จนเรียนจบปี 4 รวมๆ
แล้วก็ประมาณ 60 กว่าชิ้นค่ะ
ท�ำความรู้จักกับ “นันทาโชว์”
“นันทาโชว์” เป็นการแสดงจากประเทศเกาหลี หรือเรียกอีกชื่อว่า
“คุกกิ้งนันทาโชว์” เป็นการแสดงที่ไม่ใช้ค�ำพูด ผสมผสานศิลปะละครใบ้
และเครื่องใช้ภายในครัวมาเลียนเสียงเครื่องดนตรีดั้งเดิมของเกาหลี ผสม
ความตลกและความเป็นละครเกีย่ วกับการท�ำอาหารโดยใช้อปุ กรณ์ในครัว
มาประกอบการแสดง โดยการแสดงที่เมืองไทยเราตั้งชื่อการแสดงว่า “สับ
หัน่ มัน ซ่า ฮา…ตะหลิวปลิว” คือการน�ำอาหารและดนตรี มาบวกกับละคร
โดยใช้กุ๊กเป็นตัวชูโรงของเรื่องค่ะ
ก้าวแรกกับการเป็นนักแสดงของ “นันทาโชว์”
หลังจากที่เรียนจบ เบลก็ส่งผลงานไปที่นันทาโชว์ ตอนนั้นมีรุ่นพี่ที่
จบจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมไปเป็นนักแสดงอยู่ที่นั้นก่อนแล้ว พอเราเห็น
ป้ายประกาศรับออดิชั่น เบลก็เลยส่งผลงานของตัวเองไป แล้วเขาก็เรียก
ให้ ไปออดิชั่นค่ะ วันไปออดิชั่นตื่นเต้นมาก ทีมงานเป็นชาวเกาหลีทั้งหมด
เลย เบลก็แสดงในสิง่ ทีเ่ ราเตรียมไป ก็สรุปว่าผ่านออดิชนั่ เขาก็นดั เราเข้าไป
ซ้อมทุกวัน จนวันนึงได้ขึ้นเวทีโชว์ เบลเพิ่งมารู้ว่าเราได้เป็นผู้หญิงไทยคน
แรกและคนเดียวที่ได้ขึ้นโชว์ ซึ่งถือเป็นจุดที่เบลภูมิใจมากค่ะ
การฝึกซ้อมก่อนได้ขึ้นแสดงจริงบนเวที
ที่จ�ำได้คือร้องไห้ทุกวัน เครียดมากว่าจะท�ำยังไงให้เล่นได้ ซึ่งวันแรก
เขาให้ซอ้ มตีกลองกับไม้ เบลซ้อมตีตงั้ แต่ 10.00-18.00 น. ทุกวัน ตอนซ้อม
อุปสรรคอย่างแรกเลยคือเรื่องภาษา เขาพูดภาษาเกาหลีกันเราก็ ไม่เข้าใจ
เรื่องที่สองคือการตีจังหวะ ตลอดระยะเวลา 1 เดือน เบลซ้อมหนักมาก ใน
หัวมีแต่จงั หวะกลอง กินข้าวอาบน�ำ้ ก็นกึ ถึงแต่จงั หวะ ท่องจังหวะ คือไม่วา่ ท�ำ
อะไรอยูก่ ต็ อ้ งเคาะจังหวะไปด้วยตลอดเวลา เรือ่ งทีส่ ามคือการควงอุปกรณ์
ในครัวที่เราต้องใช้แสดง ควงนั่นควงนี่ยากมากๆ เลยค่ะ
เคยท้อไหม...แล้วผ่านมาได้ยังไง
ตอนนั้นก็เคยคิดนะว่าตัวเองจะท�ำได้ ไหม แต่มันก็เหมือนเป็นการ
ท้าทายตัวเองให้เราท�ำให้ได้ แล้วก็คิดถึงตอนเรียนว่าเราเคยผ่านอะไรที่ไม่
เคยท�ำมาก่อน เราก็ยังผ่านมาได้ เวลาซ้อมก็ยังมี คนสอนก็มี ท�ำไมจะท�ำ
ไม่ได้ แล้วก็มองไปทีค่ นอืน่ คิดว่าท�ำไมคนอืน่ ยังท�ำได้เราก็ตอ้ งท�ำได้เหมือน
กัน เบลก็เลยซ้อมไปเรือ่ ยๆ ฝึกมันไปแบบนีอ้ ยูป่ ระมาณ 1 เดือน จนผูจ้ ดั การ
ของนันทา มาบอกว่าให้เราขึ้นเวทีโชว์ ได้แล้วนะ ก็ดีใจที่ผ่านมันมาได้ค่ะ
เดินทางฝ่าฟันจนมาถึงวันนี้...อยากฝากบอกอะไรกับใครบ้าง
เบลอยากขอบคุณมหาวิทยาลัยศรีปทุมมากๆ ที่คอยสนับสนุน
และเปิดศักยภาพให้กับเบล เบลได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์ให้กับตัวเอง
มากมาย โดยเฉพาะชมรม PD (Performing Dance & Drama) เด็กที่อยู่
ชมรมนีต้ อ้ งมีความเสียสละ ยอมเหนือ่ ยอดทนฝึกฝน เสียสละเวลาส่วนตัว
อยากขอบคุณท่านอธิการบดีและอาจารย์ทุกๆ ท่าน ที่รักและเอ็นดูเบลมา
โดยตลอด ขอบคุณพี่เอ้ ที่คอยผลักดันเบล เป็นทุกอย่างให้เบล เป็นคนที่
คอยให้ความเชื่อมั่นกับเบลเสมอ และสุดท้ายเบลขอขอบคุณครอบครัวที่
เป็นก�ำลังใจที่ส�ำคัญมากๆ โดยเฉพาะคุณแม่ค่ะ ที่เห็นอะไรบางอย่างในตัว
เบล และคอยสนับสนุนเคียงข้างเบลมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
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FUNICORN
FORMULA
ทีมมอเตอร์สปอร์ตสายเลือด SPU
ประลองสนาม
TSAE Auto Challenge 2019

สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ ไทย Society of Automotive Engineers-Thailand จัดการแข่งขัน 15th TSAE Auto Challenge 2019 Student
Formula ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท งานนี้ Funicorn Formula ทีมมอเตอร์
สปอร์ตสายเลือด SPU ไม่พลาดร่วมลงสนามประลองไอเดียสุดเจ๋ง เรียกได้ว่าท�ำเองกันทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบ ไปจนถึงการประกอบรถและการ
ฝึกซ้อมก่อนลงสนามจริง โดยการแข่งขันการสร้างรถแข่งฟอร์มลู า่ ถือเป็นการสนับสนุนการออกแบบ การสร้างยานยนต์ และเรียนรูก้ ระบวนการจัดการ
อย่างครบวงจรให้กบั นักศึกษา นอกจากนีย้ งั สนับสนุนการพัฒนาทักษะทางวิศวกรรมยานยนต์ และยังช่วยส่งเสริมในการสร้างบุคลากรด้านยานยนต์ให้
กับประเทศไทยอีกด้วย
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วิศวะ ม.ศรีปทุม เปิดเวทีใหญ่
แข่งขันโครงสร้างสะพานเหล็กจ�ำลอง

ระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเวทีใหญ่ระดับประเทศ ให้น้องๆ
นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ เข้าร่วมประลองความสามารถในการแข่งขันโครงสร้างสะพานเหล็กจ�ำลอง ระดับอุดมศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา 2561 ชิงถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พร้อมโล่รางวัลและเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท  
บรรยากาศการแข่งขันเรียกได้วา่ เข้มข้นกันทุกวินาที โดยเวทีนเี้ ปิดโอกาสให้นอ้ งๆ ในแต่ละสถาบันได้น�ำความรูม้ าปรับใช้ในการแข่งขันตัง้ แต่การคิด
การวางแผน การวิเคราะห์โครงสร้าง ทดสอบและปรับแก้โครงสร้างให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนีก้ ารแข่งขันยังให้นอ้ งๆ ได้ทดสอบการรับนำ�้ หนักของ
โครงสร้างจนถึงภาวะวิบตั ิ ท�ำให้ได้เห็นถึงปัญหาทีจ่ ะเกิดขึน้ จริง สร้างจิตส�ำนึกสาธารณะและตระหนักถึงความปลอดภัยในโครงสร้างทีต่ นมีสว่ นเกีย่ วข้อง
อีกด้วย

ผลการแข่งขันประเภท Classic
รางวัลชนะเลิศ : มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วิทยาเขตวังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กทม.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กทม.
ผลการแข่งขันประเภทรางวัลระยะโก่งตัวตามเป้าหมาย
รางวัลชมเชย : มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา
ผลการแข่งขันประเภทความรวดเร็วในการก่อสร้าง
รางวัลชมเชย : มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
ผลการแข่งขันประเภทรางวัลจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รางวัลชมเชย : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
ผลการแข่งขันประเภท Open
รางวัลชนะเลิศ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
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สวยและสตรองแบบ
พลอย – มีนา
แชร์ประสบการณ์ดีๆ
ที่ ได้จากการท�ำงาน
ระหว่างเรียน

พลอย
มีนา ห้วยสวัสดิ์

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาธุรกิจการบิน
ศิษย์เก่าโรงเรียนวัชรวิทยา จ.ก�ำแพงเพชร
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ตัวตนจริงๆ ที่ คนอื่นไม่ค่อยรู้จัก
เวลาทีค่ นอืน่ หรือคนที่ไม่รจู้ กั มองพลอย เขาจะชอบคิดว่าพลอยหยิง่ เพราะเวลาเจอคนที่ไม่สนิท
ด้วย เราก็เลือกทีจ่ ะวางตัวนิง่ ๆ ค่ะ แต่จริงๆ แล้วถ้าได้รจู้ กั หรือสนิทกัน ทุกคนก็จะทราบดีวา่ พลอยเป็น
คนที่รั่วๆ เฮฮา อารมณ์ดีจนบางครั้งก็ดีเกินไปด้วยซ�้ำ เป็นคนขี้เล่น ออกจะไฮเปอร์หน่อยๆ มีคนบอก
มาแบบนี้นะคะ ชอบช่วยเหลือทั้งคนแล้วก็สัตว์ ช่วยเท่าที่พอจะช่วยได้ค่ะ รักเด็ก เห็นเด็กแล้วอารมณ์
ดีค่ะ
ผลงานที่ผ่านมามีอะไรบ้าง
การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOLS รุ่นที่ 3 ระดับประเทศ
ซีรีส์เรื่อง LOVE GAME ศรัทธาหัวใจไปให้สุดฝัน ตอนรักกลมๆ (ช่อง T-Sport, 3SD), Fortune
Town Brand Ambassadors 2015, ชนะการประกวดนิตยสาร Ray Idol Thailand 2015, ดาว
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 2016, ดาวมหาวิทยาลัยศรีปทุม 2016, Freshy Girls 2016
SPU, Brand Ambassadors SPU, ละครเรื่องหักลิ้นช้าง CH7 เป็นละครหลังข่าว MV เพลง จ�ำเป็น
ต้องลืม ของวง PARATA และก็มีซีรีส์เรื่องหมอผี ตอนผีกระสือค่ะ
จุดเริ่มต้นของการท�ำงาน
เป็นหนึ่งความภาคภูมิใจของตัวพลอยเองและครอบครัวค่ะ ที่ ได้มีโอกาสเข้าร่วมประกวด
โครงการเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ
ได้เป็นตัวแทนจังหวัด เป็นตัวแทนของภาคเหนือ และได้เป็น 1 ใน 16 คนของระดับประเทศ ได้มีโอกาส
ตามเสด็จไปโรงเรียนต่างๆ ทัว่ ประเทศไทย ได้แสดงความสามารถ ร้อง เต้น แสดงมินคิ อนเสิรต์ ให้นอ้ งๆ
ได้ดู สร้างสีสันและเสียงหัวเราะให้กับน้องๆ และเป็นต้นแบบที่ดีให้กับน้องๆ ด้วยค่ะ นี่คือก้าวแรกของ
การท�ำงานเป็นประสบการณ์ที่ดีมากในชีวิต และต่อมาก็เริ่มเข้ามาแคสติ้งซีรีส์ ละคร และโอกาสที่ได้
ท�ำงานก็มีมากขึ้นเรื่อยๆ ค่ะ
ท�ำงานไปด้วยเรียนไปด้วย สิ่งส�ำคัญที่ต้องมีคือ
อย่างแรกเลยเราต้องมีความรับผิดชอบมากกว่าคนอืน่ ค่ะ เพราะนอกจากเรือ่ งเรียนจะเป็นเรือ่ ง
ส�ำคัญทีเ่ ราต้องรับผิดชอบแล้ว เรือ่ งงานเองเมือ่ เรารับมาแล้วก็ตอ้ งมีความรับผิดชอบเช่นกันค่ะ งาน
ดีๆ โอกาสดีๆ ไม่ได้เข้ามากันง่ายๆ ได้มาแล้วก็ต้องรักษาเอาไว้ให้ดี เราต้องรู้จักแบ่งเวลา จัดการเวลา
ให้ดี อาจจะเหนื่อยกว่าคนอื่นหน่อย เราอย่าคิดว่าเป็นภาระ ขอให้คิดในแง่ดีว่าถ้าเราผ่านไปได้เราจะมี
ประสบการณ์มากกว่าคนอื่น และมองให้เป็นเรื่องสนุกเราก็จะท�ำทุกอย่างได้อย่างมีความสุขค่ะ
สิ่งที่ ได้จากการท�ำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
ส�ำหรับตัวพลอยเองคือการได้รับมิตรภาพจากเพื่อนที่มหาวิทยาลัยและที่ท�ำงานค่ะ เรารู้จัก
คนเยอะขึ้นเข้าสังคมค่อนข้างบ่อยท�ำให้เรียนรู้และมีประสบการณ์มากขึ้น เรียนไปท�ำงานไปมันอาจ
จะเหนื่อยแต่ถ้าเรามองอีกมุมมันก็คุ้มนะคะ ที่เรามีประสบการณ์การเรียนรู้ที่จะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ ใน
อนาคตเราก็ต้องท�ำงานอยู่แล้ว เราเริ่มเร็วก็ต้องอดทนและมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น ก็เป็นเรื่องที่
สนุกดีค่ะ เรียนรู้ที่จะผิดพลาดแล้วก็เรียนรู้ที่จะแก้ไขปรับปรุงด้วยตัวเอง เริ่มตั้งแต่เรื่องเล็กๆ ได้ก็ค่ะ
อนาคตอยากท�ำงานตามสายที่เรียนมาหรืองานในวงการบันเทิง
ส�ำหรับตัวพลอยเอง พลอยอยากท�ำในสายงานที่เรียนมาค่ะ จริงๆ แล้วพลอยมีความฝันที่
อยากจะเป็นแอร์โฮสเตส แต่กต็ อ้ งดูทโี่ อกาสด้วยค่ะ เมือ่ มีโอกาสในงานด้านอืน่ เข้ามา เช่น งานในวงการ
บันเทิง พลอยจะเลือกท�ำอะไรถึงเวลานั้นก็ต้องคิดอีกทีค่ะ เพราะโอกาสก็ ไม่ได้เข้ามาง่ายๆ แต่ถ้าถาม
ความคิดในตอนนี้อาชีพที่ยังอยากจะท�ำก็คืออาชีพในสายที่เรียนมาทางด้านธุรกิจการบินค่ะ
ฝากถึงน้องๆ ที่อยากท�ำงานไปเรียนไปด้วย
ส�ำหรับน้องๆ ที่อยากท�ำงานไปด้วยเรียนไปด้วย สิ่งจ�ำเป็นที่สุดที่ต้องมีคือ “ความรับผิดชอบ
และอดทน” เมื่อเราตัดสินใจเลือกที่จะท�ำ เราก็ต้องรับผิดชอบทั้งสองอย่างให้ ไปด้วยกันให้ ได้ อาจ
จะเหนื่อยหน่อยแต่ก็ต้องอดมน พี่พลอยแนะน�ำให้ลองโฟกัสเป็นอย่างๆ ว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องหลัก
่ ลอย
เรือ่ งไหนเป็นเรือ่ งรอง จัดล�ำดับความส�ำคัญให้ดี เพราะโอกาสของแต่ละคนก็มีไม่เท่ากัน ยังไงพีพ
ก็ขอให้น้องๆ ทุกคนอดทนและก็สู้ๆ นะคะ
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ถามมา – ตอบไป
ทัง้ เรือ่ งเรียนและเรือ่ งงาน
กับหนุ่มวิศวะ หน้าใส
กาย – สรายุทธ

กาย
สรายุทธ ศรัทธาพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
ศิษย์เก่าโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จ.กาญจนบุรี
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สิ่งที่ประทับใจในรั้ว SPU
ผมเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนที่นี่ผมมีความสุขมาก และก็ ไม่เครียดด้วย ที่นี่มี
กิจกรรมของแต่ละสาขาให้ท�ำมากมาย อาจารย์กน็ า่ รัก ดูแลสอบถามใส่ใจเรือ่ งการเรียนกับนักศึกษา
ทุกคนเลยครับ และที่ผมประทับใจที่สุดคืออาจารย์แต่ละท่านมีการวางตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่
นักศึกษา ที่ส�ำคัญคือการแต่งกายของอาจารย์ ทุกท่านแต่งกายสุภาพมากครับ
เหตุผลที่ตัดสินใจเลือกเรียน SPU
ผมชอบและสนใจในหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมครับ ที่นี่มีครบ
ทั้งเรื่องวิชาการและการท�ำกิจกรรมควบคู่กันไป ยิ่งพอได้เข้ามาเรียนจริงๆ ท�ำให้ผมรู้ว่าตัดสินใจ
ไม่ผิดเลยครับ การดูแลนักศึกษาของที่นี่ท�ำให้ผมประทับใจมาก อาจารย์ในคณะทุกท่านดูแลและให้
ค�ำปรึกษาแก่นกั ศึกษาอย่างทัว่ ถึง เวลามีขอ้ สงสัยก็สามารถโทรหาได้ตลอดเวลาเลยครับ อีกเหตุผล
หนึ่งที่เลือกเรียนก็คือ เมื่อก่อนนี้แม่ผมขายกาแฟ ขายน�้ำหวานอยู่ที่นี่ ผมจะได้เดินทางไป – กลับและ
กินข้าวกลางวันกับแม่ จะได้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วยครับ
เป็นคนชอบขายของ
เมื่อก่อนตอนที่แม่ยังขายกาแฟอยู่ที่นี่ ในช่วงเวลาพักหรือว่างจากการเรียน ผมก็จะมาช่วยแม่
ขายกาแฟ ขายน�ำ้ ในมหาวิทยาลัย ผมไม่เคยอายเพือ่ นๆ เลยครับ เพราะมันท�ำให้ครอบครัวเรามีรายได้
และผมก็ชอบขายของมากๆ ผมช่วยครอบครัวค้าขายมาตั้งแต่เด็กๆ มันเป็นอาชีพที่สุจริต หากเรา
ขยันท�ำมาหากินมันก็ท�ำให้เรามีรายได้เยอะขึ้น ส่วนวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ผมก็จะไปขายผลไม้กับ
ที่บ้าน ช่วงที่ขายทุเรียนก็ขายดีมากๆ เลยครับ
อาชีพทางบ้าน
ที่บ้านผมเป็นเกษตรกรครับ เราท�ำไร่อ้อยและค้าขายผลไม้ตามฤดูกาล ซึ่งพ่อเป็นคนดูแลไร่
อ้อยที่บ้าน จังหวัดกาญจนบุรี วันหยุดผมก็จะไปช่วยพ่อขายผลไม้ที่บ้านครับ
ท�ำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
ปัจจุบันผมท�ำงานไปด้วยเรียนไปด้วย รับท�ำฟรีแลนซ์ถ่ายแบบและโฆษณาต่างๆ ครับ ผมแบ่ง
เวลาโดยการรับงานเฉพาะวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ ผมรู้สึกมีความสุขมากครับ เพราะได้ใช้เวลาว่าง
ของเราไปท�ำให้มันเกิดประโยชน์และผมก็ภูมิใจมากๆ ที่สามารถช่วยแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวได้
เพราะผมไม่ได้ขอเงินจากทางบ้านเลย เวลาได้เงินมาจากการท�ำงาน ผมก็จะเก็บเพื่อไว้เป็นค่าใช้จ่าย
ส่วนตัวและก็แบ่งให้แม่ก้อนหนึ่งด้วยครับ
สิ่งที่อยากท�ำในอนาคต
ผมตั้งใจมาเรียนที่นี่เพราะผมมีความฝันที่อยากจะเปิดร้านบริการยางยนต์ครับ ซึ่งถ้าเรียน
จบเมือ่ ไหร่ผมคิดว่าจะเปิดกิจการกับคุณพ่อทีบ่ า้ น ผมเลยมาเรียนด้านวิศวะฯ ซึง่ ความรูท้ เี่ รียนด้าน
วิศวกรรมอุตสาหการมานี้ ผมก็อยากจะน�ำไปพัฒนาให้กิจการเติบโตและไปได้ ไกล อยากท�ำอะไรที่
มันเป็นกิจการของตัวเองด้วยครับ เพราะจะได้จัดการและดูแลด้วยตัวเอง และอีกอย่างคือผมชอบที่
จะค้าขายไปด้วย จึงอยากจะขายยางรถยนต์และอะไหล่ควบคู่กันไปครับ
ฝากบอกน้องๆ ที่สนใจในคณะวิศวะฯ SPU
ในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่นี่เราสอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย
ส่วนน้องๆ ที่ไม่ได้เรียนในสายวิทย์ – คณิตมา ก็สามารถเข้าเรียนในคณะนี้ได้ครับ โดยไม่ต้องกลัว
ว่าจะไม่เข้าใจหรือตามเพื่อนไม่ทัน เพียงแค่น้องๆ มีความตั้งใจจริงยังไงก็เรียนได้แน่นอนครับ เพราะ
นอกจากอาจารย์จะสอนให้เราสามารถเข้าใจได้ดว้ ยวิธกี ารง่ายๆ แล้ว เรายังมีรนุ่ พีท่ คี่ อยช่วยติวเพิม่
เติมให้อีกด้วยครับ ที่เหลือก็ขอแค่เราท�ำมันให้เต็มที่และตั้งใจเรียนให้มากๆ แค่นั้นก็พอแล้วครับ
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เด็กฟิล์ม SPU ปล่อยของ
เปิดโรงฉาย 7 สุดยอดหนังสั้น
นิทรรศการฉายหนัง ครั้งที่ 1
จากความฝันสูจ่ อภาพ...นักศึกษาชัน้ ปีที่ 4 สาขาวิชาภาพยนตร์และสือ่ ดิจทิ ลั คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โชว์ฝมี อื ผลิตผลงานหนังสัน้
ฉายจริงใน “นิทรรศการฉายหนัง ครั้งที่ 1” ณ โรงภาพยนตร์ Major Cineplex รัชโยธิน ภายในงานมีการจัดฉายหนังสั้นทั้งหมด 7 เรื่อง ได้แก่
กาสาวพัสตร์ ปารณีย์ ซ่อนหา UNFRIEND หัวหน้าห้อง (leader) MY SUNSHINE และ LONG JOH  
ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม คุณปรัชญา ปิ่นแก้ว ผู้ก�ำกับภาพยนตร์ชื่อดัง
พร้อมนักแสดงและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมงานเป็นจ�ำนวนมาก โดยนิทรรศการฉายหนังถือเป็นเวทีให้นักศึกษาได้โชว์ศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์
จากการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ตลอดระยะเวลา 4 ปี ผ่านรูปแบบการด�ำเนินการจัดสร้างภาพยนตร์เต็มรูปแบบ ได้เรียนรูแ้ ละลงมือปฏิบตั จิ ริง
ทั้งงานเบื้องหน้าและเบื้องหลังของวงการภาพยนตร์
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ลองโจ๊ะ
จังหวะมันอยู่บนดอย
ภาพยนตร์โดย :
กฤษดา ศรีวิเชียร
ทีม : Black Pearl

หัวหน้าห้อง
ภาพยนตร์โดย :
อัสมาร์ จรกุล
ทีม : ชายน้อยโปรดักชั่น

ปารณีย์
ภาพยนตร์โดย :
ธนา เกษร
ทีม : สตูดิโอ50สตางค์

ซ่อน|หา
ภาพยนตร์โดย :
สิราวรรณ เผือกเพี้ยน
ทีม : เจริญกรุงโปรดักชั่น

กาสาวพัสตร์
ภาพยนตร์โดย :
พีรพล มาเที่ยง
ทีม : นอนน้อยโปรดักชั่น

MY SUNSHINE
ภาพยนตร์โดย :
ปวรุตม์ โล้กรุด
ทีม : 365 Days of Film

UNFRIEND
ภาพยนตร์โดย :
กมลาสน์ ปิ่นทองดี
ทีม : Untitled Production
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เจาะสัมภาษณ์ สมาชิก Ya I do
ทีมเด็กดิจิทัลมีเดียฝีมือคุณภาพ กับการท�ำงานระหว่างเรียน !
แนะน�ำทีมหน่อย มารวมตัวกันได้ยังไง?
สวัสดีครับพวกเราทีม Ya I do เป็นการรวมทีมจากเพื่อนๆ ที่เรียนด้วยกันมา แล้วอยากลองฝึกฝีมือด้านการท�ำงาน ตอนนี้ก็มีรับงานพวกงาน
กราฟิก ถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ หนังสั้น งานออกแบบบูธจากออแกไนซ์เซอร์ ในทีมมีสไตล์ความชอบและความถนัดที่แตกต่างกันออกไป พวกเราก็เลย
พยายามหางานในหลายๆ รูปแบบครับ
พูดถึงมุมมองของเรากับอาชีพฟรีแลนซ์
คิดว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจครับ จริงๆ ระหว่างเรียนเพื่อนหลายคนก็รับงานฟรีแลนซ์กันค่อนข้างเยอะ พวกผมมองว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยให้เรา
มีคอนแทคเพื่อใช้ในการท�ำงานในอนาคตได้ แถมรายได้ก็ค่อนข้างดี แต่ก็ต้องมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบในระดับหนึ่งครับ
ผลงานที่ประทับใจ
ผลงานทีป่ ระทับใจของทีมเราน่าจะเป็นคลิปเด็กเห่อมอ ทีท่ �ำให้กบั มหาวิทยาลัยครับ เพราะเป็นงานที่ได้เริม่ ท�ำอะไรใหม่ๆ ที่ไม่เคยท�ำ พวกเราเตรียม
งานและท�ำการบ้านกันเยอะมาก ถือเป็นชิ้นงานที่เราทั้ง 13 คนร่วมกันท�ำแบบเต็มที่ ได้น�ำความรู้ในห้องเรียนมาใช้จริงๆ ได้รับงานจากลูกค้าจริงๆ เรียก
ได้ว่าเป็นงานเปิดตัวของพวกเราเลยครับ
ช่วยแนะน�ำน้องๆ ที่อยากเรียนไปด้วยท�ำงานไปด้วยแบบเรา
อยากให้บริหารเวลาดีๆ ครับ ทั้งเวลาเรียนและเวลาท�ำงาน เรื่องความรับผิดชอบถือเป็นเรื่องส�ำคัญครับ ถ้าเราไม่มีความรับผิดชอบชื่อเสียงใน
การท�ำงานของเราจะยิ่งลดหายไปครับ
ฝากผลงาน
ตอนนี้ก็มีคลิปเด็กเห่อมอ ที่ปล่อยอยู่ใน Facebook Fanpage มหาวิทยาลัยศรีปทุม นอกจากนี้ก็มีท�ำช่อง Youtube ครับ ชื่อ Ya I do เป็นรูปแบบ
รายการแกล้งกันข�ำๆ ช่วยคลายเครียดได้ ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ

YA I DO TEAM
วันเฉลิม ณ วงดวง (ท๊อป)
คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก
ศิษย์เก่าจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
จ.ชลบุรี

ณรุจ พลับศิริ (โอ๊ต)
คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก
ศิษย์เก่าจากโรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์ศึกษา
กทม.

ฐิติวุฒิ ยิ้มวิ ไล (ม่อน)
คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก
ศิษย์เก่าจากโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
จ.สุพรรณบุรี

สิทธิพงษ์ ปั้นทอง (บิ๊ก)
คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก
ศิษย์เก่าจากโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
จ.ระยอง

ธัญวิทย์ แซ่เตียว (ธูป)
คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก
ศิษย์เก่าจากโรงเรียนบดินทรเดชา
(สิงห์ สิงหเสนี) 2 กทม.

ภาณุพงศ์ ทองเเก้ว (ปลังปลอน)
คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก
ศิษย์เก่าจากโรงเรียนเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ
กทม.

คุณากรณ์ จันทะรัด (ตอต้อม)
คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก
ศิษย์เก่าจากวิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ
กทม.

สิทธิพงษ์ เกินเสาร์ (นานา)
คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก
ศิษย์เก่าจากโรงเรียนเทพลีลา
กทม.

ปัญจพล วงศ์โคคุ้ม (แบงค์)
คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก
ศิษย์เก่าจากโรงเรียนนิคมวิทยา
จ.ระยอง

ณรงค์ฤทธิ์ น�ำพล (เกม)
คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก
ศิษย์เก่าจากโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
จ.เพชรบุรี
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GRAND
OPENING
#เด็กเห่อมอ !

ผลงานสุดคูล จาก Ya I do
ปล่อยของออกไปให้ได้ดกู นั แล้วส�ำหรับ “เด็กเห่อมอ” ผลงาน
เจ๋งๆ จากทีม Ya I do ที่จะพาทุกคนไปท�ำความรู้จักกับคณะดิจิทัล
มีเดีย อันดับ 1 ของเมืองไทย ผ่านตัวละครน้องมัธยมปลายสายกวน
ทีอ่ ยากบอกเล่าเรือ่ งราวให้เพือ่ นๆ ได้ฟงั หลังจากเข้าไปสมัครเรียน
ทีค่ ณะดิจทิ ลั มีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทีน่ เี่ ขามีกสี่ าขา เรียนอะไร
กันบ้าง อาจารย์เป็นยังไง ใช้ชวี ติ แบบไหน พร้อมปล่อยมุขตลกให้ได้
ข�ำกันจนท้องแข็ง บอกเลยว่าสนุก มัน ฮา แถมยังได้ความรูแ้ บบเจาะ
ลึกอีกด้วยนะ ใครสนใจอยากเลือกเรียนต่อคณะนี้บอกเลยว่าห้าม
พลาด อย่าลืมเข้าไปดูกนั ได้ที่ Facebook Fanpage มหาวิทยาลัย
ศรีปทุมนะจ๊ะ!

Other 2019_04_122_SPU NEWS@May 2019.indd 21

13/05/2019 13:37

Review

Dek สถาปัตย์

SPU GO INTER !
บินลัดฟ้าเปิดประสบการณ์
สหกิจศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ Mitsue Village และมหาวิทยาลัย Sugiyama Jogakuen ประเทศญี่ปุ่น น�ำน้องๆ ทั้ง 5
จากสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดประสบการณ์สหกิจศึกษานาน 3 เดือน ให้น้องๆ ได้ลงมือท�ำงานจริง พร้อมเก็บเกี่ยว
ประสบการณ์การท�ำงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านไม้ฝีมือดี ในเมืองที่ขึ้นชื่อด้านสถาปัตยกรรมไม้ และส่งออกไม้ของประเทศญี่ปุ่น
หลังจากเดินทางไปถึงประเทศญี่ปุ่น ได้มีการออกส�ำรวจหมู่บ้าน โดยบรรยากาศการต้อนรับเป็นไปอย่างอบอุ่น หลังจากนั้นไม่รอช้าเข้าปฏิบัติงาน
ทันที เริ่มลงมือท�ำงานจริงทุกขั้นตอน เรียกได้ว่าเป็น 3 เดือนที่ได้ทั้งความรู้และประสบการณ์แบบจัดเต็มแน่นอน
- ค้นหาตัวตน บนความต่าง @ Architecture SPU -
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3 เดื อ นกั บ การฝึ ก สหกิ จ ศึ ก ษาที่ ญี่ ปุ ่ น หวั ง ว่ า จะได้
ประสบการณ์และความรู้ที่หาไม่ได้ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น
ความรูง้ านด้านโครงสร้างไม้ รวมไปถึงเทคนิคเฉพาะทางต่างๆ
เพื่อเป็นแนวทางและโอกาสส�ำหรับการท�ำงานในอนาคต
พิมพ์ชนก อ่องเภา (มิ้ม)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ศิษย์เก่าจากโรงเรียนเมืองเชลียง จ.สุโขทัย

หวังว่าจะได้เรียนรูเ้ รือ่ งสถาปัตยกรรมไม้ของประเทศญีป่ นุ่ ทัง้
ด้านเทคนิคการเข้าไม้ รวมถึงประวัตศิ าสตร์และประเพณีการใช้
ไม้ในงานสถาปัตยกรรม เพื่อน�ำมาปรับใช้ในวิชาชีพสถาปนิก
และสามารถกลั บ มาถ่ า ยทอดความรู ้ เ พื่ อ น�ำมาประยุ ก ต์
ให้เข้ากับระบบอาคารในปัจจุบัน
โอรส เหล่าสันติสุข (โอ)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ศิษย์เก่าจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล กทม.

ในช่วงเวลาที่ได้ ไปลงมือท�ำงานจริงๆ ที่ประเทศญี่ปุ่น เมอยาก
จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ พร้อมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านงาน
สถาปัตยกรรมไม้ เรียนรู้ทั้งวัฒนธรรมและภาษาญี่ปุ่นเพื่อน�ำ
มาต่อยอดการท�ำงานในอนาคต
ชัฏชฎาพัท คงทอง (เม)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ศิษย์เก่าจากโรงเรียนสารวิทยา กทม.

ประเทศญี่ปุ่นมีขั้นตอนและกระบวนการท�ำไม้ที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว ในช่วงเวลา 3 เดือน ที่ ได้ล งมือท�ำงานจริ ง กั บ
ผู้เชี่ยวชาญและช่างไม้ฝีมือดี ก็อยากจะเก็บเกี่ยวความรู้และ
ประสบการณ์ เพื่อน�ำมาต่อยอดและพัฒนาความสามารถใน
การออกแบบของตัวเองในอนาคต
ณัชกร ประจังคะโต (โจ)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ศิษย์เก่าจากโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กทม.

อยากเก็บเกีย่ วประสบการณ์และเทคนิคการท�ำงานต่างๆ เพือ่
น�ำมาใช้กับงานในอนาคต และหวังว่าจะได้รับการเลือกให้เข้า
ท�ำงานที่ประเทศญี่ปุ่นหลังจบการฝึกสหกิจศึกษาในครั้งนี้
สหรัฐ พหลยุทธ์ (ดุ่ย)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม
ศิษย์เก่าจากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
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FASHION IS
COMING

@ Performing Arts SPU
#เพราะค�ำว่าแฟชั่นมันอยู่ในสายเลือด

ปล่อยของมาให้ ได้ชมกันแล้วส�ำหรับคลิป Fashion is Coming บอกเลยว่าแซ่บ ! … พบกับ 3 สาวที่จะพาคุณเปิดประตูสู่โลกแฟชั่นที่ SPU พร้อม
เปลีย่ นทุกมุมในมหาวิทยาลัยให้เป็นรันเวย์ ได้แบบคูลๆ ไปพร้อมกับเสือ้ ผ้าในสไตล์ทเี่ ป็นเรา ใครอยากเดินสายแฟชัน่ ฝันอยากเป็นดีไซน์เนอร์ อยากมีธรุ กิจ
แฟชั่นเป็นของตัวเองต้องไม่พลาด เตรียมออกแบบเสื้อผ้าสุดชิคแล้วฟูลเทิร์นแบบสวยๆ ได้เลย
นอกจากจะได้สร้างสไตล์แฟชัน่ ของตัวเองแล้ว ยังอัพเกรดเทคนิคการท�ำธุรกิจแฟชัน่ แบบครบวงจรเข้าไปด้วยนะ เรียกได้วา่ ท�ำเองทุกขัน้ ตอนเตรียม
ความพร้อมสู่วงการแฟชั่น พร้อมใกล้ชิดกับเหล่าดีไซน์เนอร์ตัวพ่อและตัวแม่ของวงการ
อยากเรียนสายนิเทศก้าวมาเป็น Dek SPU บอกเลยว่าได้เรียนครบทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง อย่างเด็กนิเทศศิลปะการแสดง ใครบอกว่าท�ำงานได้
แค่หน้ากล้อง ไม่จริ๊งงง ใครชอบสายแฟชั่น อยากท�ำงานสาย Costume Artist ก็เลือกเรียนได้ บอกเลยว่าเรียนแบบ 360 องศา ใครยังไม่ได้ดูรีบเลยนะจ๊ะ
อัพโหลดแล้วที่ Facebook Fanpage มหาวิทยาลัยศรีปทุม!
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Update

วินนี่

มาวิน

Shake Put Up

วิน-วิน พาบุก ละครเวที Cookin Nanta Show

พบศิษย์เก่าสุด HOT เบล – กชพรรณ

ตื่นตาตื่นใจกันแบบสุดๆ ส�ำหรับสองหนุ่มคู่ซี้ วิน-วิน ที่รอบนี้พาเราไปบุกถึงเบื้องหลัง Cookin Nanta Show สุดยอดโชว์ชื่อดังจาก
บรอดเวย์เกาหลี พร้อมพบกับ เบล - กชพรรณ เผือกพิพฒ
ั น์ รุน่ พีศ่ ษิ ย์เก่าคนเก่ง จากสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม นักแสดงหญิงไทยคนแรกและคนเดียวใน Cookin Nanta Show งานนี้บอกเลยว่า Exclusive แบบสุดๆ เพราะสองหนุ่มจะพาเราไปบุก
กันถึงหลังละครเวที พร้อมชมโชว์การควงมีดและอุปกรณ์เครื่องครัวจากพี่เบลกันแบบสดๆ วิน-วิน ของเราก็ ไม่พลาดขอลองทดสอบการควง
มีด ควงกระปุกพริกไทยดูบ้าง แต่งานนี้จะรอดหรือไม่ บอกเลยต้องติดตาม!
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www.thestorybyspu.com

เริ่มเรียน 5 มิ.ย. - 4 ก.ย. 62 (13 ครั้ง)  ทุกวันพุธ 13.00 - 18.00 น.  ห้อง Auditorium 2 ชั้น 14 อาคาร 40 ปีศรีปทุม  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
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จากใจผู้เรียนหลักสูตร THE STORY 2

13/05/2019 13:37

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รับนักศึกษาใหม่
2562

ID:@SPUAdmission

สมัครได้ทุกวัน

“เรียนกับตัวจริง
ประสบการณ์จริง”

(ไม่เว้นวันหยุด) 9.00 – 17.00 น.
โทร. 0 2558 6888 ต่อ 2121-4
หรือ 06 1420 5641-4

www.spu.ac.th

ทุน SPU โควตา

รับทุนสูงสุด 10,000 บาท*

*เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำ�หนด

สาขาวิชาที่เปิดสอน
ภาพยนตร์ แ ละสื่ อ ดิ จิ ทั ล ดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์ การออกแบบสื่อสารออนไลน์ ธุ ร กิ จ การบิ น การจัดการบริการธุรกิจเรือสำ�ราญ การจัดการโรงแรมและไมซ์
การจั ด การการท่ อ งเที่ ย วและไมซ์ การจั ด การความปลอดภั ย การบิ น ภาษาอั ง กฤษสื่ อ สารธุ ร กิ จ ภาษาญี่ ปุ่ น เพื่ อ การสื่ อ สารธุ ร กิ จ ภาษาจี น สื่ อ สารธุ ร กิ จ
บริ ห ารธุ ร กิ จ การจั ด การธุ ร กิ จ ด้ า นการบิ น การจั ด การธุ ร กิ จ ดิ จิ ทั ล ธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศ การบริ ห ารและการจั ด การสมั ย ใหม่ การตลาดดิ จิ ทั ล บั ญ ชี นิ ติ ศ าสตร์
ดิจิทัลอาร์ตส์ คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม การออกแบบกราฟิก เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิ ศ วกรรมระบบราง วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า วิ ศ วกรรมโยธา วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล วิ ศ วกรรมยานยนต์ ส มั ย ใหม่ วิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ สถาปั ต ยกรรม การออกแบบภายใน
การสื่อสารสถาปัตยกรรม การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม Sripatum International College
สื่ อ สารการแสดง

รับผู้จบ ม.6 / กศน. / ปวช. / ปวส.
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