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The Founders Online Marketing 3 ถนนลาดพร้าว 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรมทางหลวงชนบท (ส านักฝึกอบรม 

กรมทางหลวงชนบท)

หน่วยงานราชการ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

การเคหะแห่งชาติ รัฐวิสาหกิจ 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด (ช่อง7) ส่ือโทรทัศน์ 998/1  ซอยร่วมศิริมิตร ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

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

บริษัท คอมอาร์ตโปรดักชั่น จ ากัด  Opening-Closing Ceremony/Evemt/

Light&Sound

99/203 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท จี โมทีฟ โปรดักชั่น จ ากัด โปรดักชั่น และ Aqency 16/78 ถนนลาดพร้าว 18 แยก 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

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

กรุงเทพฯ 11000

บริษัท เจ วอลเตอร์ ธอมสัน จ ากัด  รับจัดท าโฆษณา 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

บริษัท ซาทชิ แอนด์ ซาทชิ จ ากัด  Advertising 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์2ชั้น11 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

บริษัท เซนต์อาร์ต จ ากัด  รับจ้างผลิตส่ือโฆษณาทางโทรทัศน์

และส่ิงพิมพ์

29/21 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด ส่ือและส่ิงพิมพ์  600/1-3 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310

บริษัท ดาราเดล่ี จ ากัด ธุรกิจบันเทิง 9 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

รายชื่อสถานประกอบการเครือข่ายสหกิจศึกษา

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวชิาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด
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บริษัท เดบิวท์ จ ากัด Event Marketing and Media Agency 345/27 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

บริษัท เดย์โพเอทส์ จ ากัด องค์กรส่ือ 33 ชั้น 3 ซอยศูนย์วิจัย 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท เดอะ ฟาวน์เดอร์ส จ ากัด  Digital Marketing Agency 219 ซอยรามอินทรา 65 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

บริษัท ท.ีบ.ีพ.ี พับลิชเคชั่น จ ากัด ส่ือและส่ิงพิมพ์ 3300/111 ชั้น 21 ตึกช้าง ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท ท.ีเอ็น.เจ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด น าเข้าเคร่ืองส าอางค์จากต่างประเทศ  

จ าหน่ายในประเทศไทย ปลีกและส่ง

101 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จ ากัด ทีป่รึกษาด้านประกันภัยประกันวินาศภัย

และการเงิน

123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ส่ือสารโทรคมนาคม 89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10240

บริษัท บราเธอร์ส มีเดีย จ ากัด ผลิตภาพยนตร์โฆษณา 898/133 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

บริษัท บีบีดีโอ  กรุงเทพ จ ากัด ส่ือและส่ิงพิมพ์ 968 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

บริษัท แบล็คดอท จ ากัด ผลิตรายการโทรทัศน์ 60 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

บริษัท เปกาซัส ครีเอทีฟ จ ากัด ออกแบบส่ิงพิมพ์ งานโฆษณ 300/89 พรีเมียม เพลส ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

บริษัท เพนกวิน สตูดิโอ จ ากัด  ส่ือและส่ิงพิมพ์  603/34  ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

บริษัท ฟอนด์ พับลิชชิ่ง จ ากัด ส่ือนิตยสาร 90/233 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

บริษัท ภควัต ครีเอชั่น จ ากัด Production House 39/49 ถนนหทัยราษฎร์39 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

บริษัท ยักษ์ใหญ่ เฮาส์ จ ากัด Production House / โฆษณา 21/79 อาร์ซีเอ บล็อคซี ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310

บริษัท มุมกล้อง จ ากัด ให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายท าภาพยนตร์

พร้อมทีมงาน

38/11 ม.9 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
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บริษัท โมโนเทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) Media and Content Conglomerate 200 อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 16 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด 

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

บริษัท รองเท้าไท จ ากัด จ าหน่ายรองเท้าและกระเป๋า 88/50 หมู่ 12 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จ ากัด ส่ือโทรทัศน์ 50 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพฯ 10110

บริษัท วายุพัทธ์ จ ากัด ให้เช่าอุปกรณ์ ถ่ายละคร ตัดต่อภาพ

และเสียง

31 ถนนรามอินทรา 65 แขวงท่าเรือ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

บริษัท ไวท์ไลน์ไทยทะยาน จ ากัด Publisher Online 208 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) ส่ือส่ิงพิมพ,์โทรทัศน์ ฯลฯ 66/26-29 หมู่ 12 ซอยรามอินทรา 40 ถนนรามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม 

กรุงเทพฯ 10230

บริษัท สยามอินเตอร์ มัลติมีเดีย จ ากัด (มหาชน) ส่ือวิทย-ุทีวีและส่ิงพิมพ์ 459 ซอยลาดพร้าว 48 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท สองและส่ี จ ากัด ผลิตส่ือและออกแบบเพลงโฆษณา 3 ถนนรามอินทรา 6/2 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

บริษัท หัวล าโพง จ ากัด ออกแบบกราฟฟิก 598 อาคารคิวเฮาส์เพลินจิต ชั้น6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

บริษัท อีเวนทีส ดี จ ากัด ออกแบบ จัดงานอีเว้นท์ งานโฆษณา

ประชาสัมพันธ์สินค้า

152/2 ซอยลาดพร้าว 73 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท เอดิส 247 จ ากัด โรงพิมพ์ 178 ถนนจันทน์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

บริษัท เอ็น อาร์ ดี ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด  รับจ้างทัว่ไป 235/121 ถนนเทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

บริษัท ไอโซบาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด  Digital Advertising Agency 968 ถนนพระราม4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

บริษัท แอช เอเชีย อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  ด้านการตลาด จัดจ าหน่ายและค้าปลีก

ของประเทศสวีเดนสู่เอเซีย

62 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
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มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กลุ่มงานกิจการสัมพันธ)์ สถาบันการศึกษา 2410/2  ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โรงพยาบาล ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ สนับสนุนการรักษาพยาบาล กองบริการโลหิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 171 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

สถานีวิทยุโทรทัศน์ กองทัพบกช่อง 5 สถานีโทรทัศน์ 210 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  (กองสารนิเทศ) ราชการ ถนนพระรามที ่๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ส านักพิมพ์ชี้ดาบ ส านักพิมพ์ 1065/414 ถนนติวานนท์ ต.บางกระดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000


