
ชื่อสถานประกอบการ ประเภทธุรกิจ เลขที่ อาคาร/ซอย ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จังหวัด

KRABI Oriental Travel Agency รับจองต๋ัวเคร่ืองบนิ 98/1 พฤกษาอุทศิ ปากน้้า เมือง กระบี่

กองบงัคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 (แจ้งวฒันะ) ราชการ อาคารรัฐประศาสนภกัดี แจ้งวฒันะ หลักส่ี กรุงเทพฯ

กองบงัคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 (สุวรรณภมูิ) ราชการ หมู1่ สุวรรณภมูิ สาย 4 หนองปรือ บางพลี สมุทรปราการ

กองบงัคับการต้ารวจทอ่งเที่ยว ราชการ อาคารโดยสารขาเข้า ชั้น 2 

ประตู3

หนองปรือ บางพลี สมุทรปราการ

กองบนิ 6 ราชการ 171 สนามบนิ ดอนเมือง กรุงเทพฯ

ด่านตรวจคนเข้าเมืองทา่อากาศยานกรุงเทพ ส่วนราชการ 222 วภิาวดีรังสิต สนามบนิ ดอนเมือง กรุงเทพฯ

ทา่อากาศยานนราธวิาส ธรุกิจการบนิ 330 ม.11 โคกเคียน เมือง นราธวิาส

ทา่อากาศยานนานาชาติกระบี่ ธรุกิจการบนิ 133 เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่

ทา่อากาศยานพษิณุโลก ธรุกิจการบนิ อรัญญิก เมือง พษิณุโลก

ทา่อากาศยานอู่ตะเภา สนามบนินานาชาติอู่ตะเภา ระยอง 

พทัยา

ธรุกิจการบนิ 70 พลา บา้นฉาง ระยอง

บริษทั การบนิกรุงเทพ  จ้ากัด สายการบนิ 99 หมู่ 14 วภิาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กรุงเทพฯ

บริษทั การบนิไทย จ้ากัด (มหาชน) สายการบนิ 222 วภิาวดีรังสิต สนามบนิ ดอนเมือง กรุงเทพฯ

บริษทั การบนิไทย จ้ากัด (มหาชน) ฝ่ายช่าง สายการบนิ วภิาวดีรังสิต สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพฯ

บริษทั การบนิไทย จ้ากัด (มหาชน) สาขาสุวรรณภมูิ สายการบนิ 333/2 สนามบนิสุวรรณภมูิ หนองปรือ บางพลี สมุทรปราการ

บริษทั ไชน่าแอร์ไลน์ จ้ากัด สายการบนิ 153 ถนนราชด้าริ ลุมพนิี ปทมุวนั กรุงเทพฯ

บริษทั ทา่อากาศยานไทย จ้ากัด (มหาชน) ธรุกิจการบนิ 333 หมู่ที่ 7 เชิดวฒุากาศ สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพฯ

รายชื่อสถานประกอบการเครือขา่ยสหกิจศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการบิน
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บริษทั ทา่อากาศยานไทย จ้ากัด (มหาชน)           สาขา

สุวรรณภมูิ

ธรุกิจการบนิ 999 หนองปรือ บางพลี สมุทรปราการ

บริษทั ไทยไลอ้อน เมนทารี จ้ากัด                      (สาย

การบนิไลอ้อนแอร์)

ธรุกิจการบนิ 89/46 วภิาวดีรังสิต สนามบนิ ดอนเมือง กรุงเทพฯ

บริษทั น่านฟา้ แอร์ เซอร์วสิ จ้ากัด ธรุกิจการบนิ 60/1 พหลโยธนิ 8 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ

บริษทั บางกอกไฟลทเ์ซอร์วสิเซส จ้ากัด สายการบนิ 777 หมู่ที่ 1 หนองปรือ บางพลี สมุทรปราการ

บริษทั แบก๊ส์ บริการภาคพื้น จ้ากัด การบริการภาคพื้น

แก่สายการบนิ

99 หมู่ที่ 4 บอ่พดุ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

บริษทั สยามแอร์ ทรานสปอร์ต จ้ากัด สายการบนิ 2323 P วภิาวดีรังสิต สนามบนิ ดอนเมือง กรุงเทพฯ

บริษทั สายการบนินกแอร์ จ้ากัด(มหาชน) สายการบนิ 222 วภิาวดีรังสิต สนามบนิ ดอนเมือง กรุงเทพฯ

สถาบนัเวชศาสตร์การบนิกองทพัอากาศ หน่วยงานราชการ 171 พหลโยธนิ คลองถนน สายไหม กรุงเทพฯ

สายการบนิ กาต้าแอร์เวย์ (QATAR  AIRWAYS) สายการบนิ 999 อาคาร BF-2 ชั้น4 หอ้ง 406 ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ

สายการบนิ การูด้าอินโดนีเซีย (พที ีการูด้า อินโดนีเซีย) สายการบนิ 1168/77  อาคารลุมพนิีทาวเวอร์  ชั้น 27 พระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ

สายการบนิ คาเธย่์แปซิฟคิแอร์เวย์ สายการบนิ 898 เพลินจิต ลุมพนิี ปทมุวนั กรุงเทพฯ

สายการบนิ คูเวตแอร์เวย์ (Kuwait Airways) สายการบนิ 87 ตึก AOB ชั้น 3 Ground Service หนองปรือ บางพลี สมุทรปราการ

สายการบนิ เค แอล เอ็ม รอยัล ดัช แอร์ไลน์ สายการบนิ

สายการบนิ เจแปน แอร์ไลน์  สายการบนิ 999 หมู่ 1 หอ้ง G2-076 ชั้น 2  อาคารเทยีบ

เคร่ืองบนิ G อาคารผู้โดยสาร

สนามบนิสุวรรณภมูิ

หนองปรือ บางพลี สมุทรปราการ

สายการบนิ ไชน่าอีสเทร์ิน สายการบนิ

สายการบนิ ตุรกี สายการบนิ 36/353  ลาดพร้าว-วงัหนิ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

สายการบนิ มาเลเซีย แอร์ไลน์ สายการบนิ 999 บางนา-ตราด ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ
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สายการบนิ ยูไนเต็ด แอร์ไลน์ สายการบนิ

สายการบนิ รอยัล จอดาเนียน สายการบนิ 060 E หนองปรือ บางพลี สมุทรปราการ

สายการบนิ สิงค์โปร์ แอรืไลน์ สายการบนิ 98 สาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ

สายการบนิ ออลนิปปอนแอร์เวย์ สายการบนิ หอ้ง T50-027F บางพลี สมุทรปราการ

สายการบนิ ออสเตรียน สายการบนิ TS-027b อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 5 สนามบนิสุวรรณภมูิ บางนาตราด สมุทรปราการ

สายการบนิ อีวเีอแอร์ (EVA AIRWAYS) สายการบนิ 999 ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ

สายการบนิ เอธโิอเปยีน (Ethiopian  Airlines) สายการบนิ 140 อาคารวนัแปซิฟคิเพลส  ชั้น 18 สุขุมวทิ คลองเตย กรุงเทพฯ

สายการบนิ เอมิเรตส์สกายคาร์โก้ สายการบนิ 409-410 ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ

สายการบนิ แอร์ฟรานซ์ (ประเทศไทย) สายการบนิ 999 หมู7่ ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ

สายการบนิ แอร์อินเดีย สายการบนิ Concourse G2-085B ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ

สายการบนิ แอร์เอเชีย สายการบนิ 222 วภิาวดีรังสิต สนามบนิ ดอนเมือง กรุงเทพฯ

สายการบนิ แอร์เอเชีย  อุดรธานี สายการบนิ 224 (สถานีอุดรธาน)ี รอบเมือง หมากแข้ง เมือง อุดรธานี

สายการบนิ แอร์เอเชีย เชียงราย สายการบนิ สถานีเชียงราย เชียงราย

สายการบนิ โอเรียนทไ์ทย (Orient thai Airlines) สายการบนิ 18 รัชดาภเิษก คลองเตย กรุงเทพฯ

สายการบนิเวยีดนาม (Vietnam Airlines) สายการบนิ 55 ชั้น10 วทิยุ ลุมพนิี ปทมุวนั กรุงเทพฯ

ส้านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร  ทา่อากาศยาน

สุวรรณภมูิ

ส่วนราชการ 999 บางนา-ตราด หนองปรือ บางพลี สมุทรปราการ


