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บริษัท เรด สแนปเปอร์ จ ำกัด บริษัทเช่ำอุปกรณ์ ถ่ำย ท ำ ภำพยนตร์ 1184/5-6 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

418 Studio Creative Production 1061/418 ถนนเลียบคลอง 2 ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

Arnoldbangkok Production houe 1213/212 ซอย 94 ถนนลำดพร้ำว แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310

Asia City Online (Thailand) Ltd. Media 9/F ถนนสำทร แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500

Mono Music Co.,Ltd. ส่ือและบันเทิง 200 ม.4 อำคำรจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทำวเวอร์ ชั้น 31 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปำกเกร็ด 

อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Music Box Studio โปรดักชั่นเฮ้ำท์ 300/5 (G20)  ถนนลำดพร้ำว 107 แยก 12  แขวงคลองจั่น เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240

NANAKE 555 บันเทิง 429/10 ถนนสุคนธสวัสด์ิ แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพฯ 10230

Roomdio House ผลิตส่ือ ภำพยตร์ โฆษณำ Onlinc ซอยบำงขุนนนท์ 24 ถนนบำงขุนนนท์ แขวงบำงขุนนนท์ เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

Studio Invate Studio House 429/3 ถนนสุคนธสวัสด์ิ แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพฯ 10230

The Shood & Who Shoots Production house 554/2  ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310

Ultra Bear Films โฆษณำ / ภำพยนตร์ 49/84 ถนนประเสิรฐมนูกิจ 29 แขวงจรเข้บัว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพฯ 10230

กำรเคหะแห่งชำติ รัฐวิสำหกิจ 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (ส ำนักงำนใหญ่) รัฐวิสำหกิจ 200 กองฝึกอบรม กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ถนนงำมวงศ์วำน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900

บริษัท คำโน่ โปรดักชั่น จ ำกัด Organizer 324 ถนนรำชวิถี แขวงบำงยี่ขัน เขตบำงพลัด กรุงเทพฯ 10700

บริษัท แคลป ซีน ฟิล์ม บำงกอก จ ำกัด อุตสำหกรรมบันเทิง 592/65 ถนนลำดปลำเค้ำ แขวงจรเข้บัว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพฯ 10230

รายชื่อสถานประกอบการเครือข่ายสหกิจศึกษา

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวชิาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล  
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ซำโบดำโฮ่ สตูดิโอ (ZaBoDaHo Studio ) หรือ 

บริษัท เดอะครีเอติส จ ำกัด

ผลิตส่ือ วิทย-ุโทรทัศน์ 1469 ทำวน์อินทำวน์ ซอย 3/2 แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10312

บริษัท 164 ไลท์ โปรดักชั่น จ ำกัด Production 50/157 ซอยพหลโยธิน 52 แยก 45 (ม.เลิศอุบล) แขวงคลองถนน เขตสำยไหม 

กรุงเทพฯ 10210

บริษัท ก้องเกียรติ โปรดักชั่น จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) บริษัทผู้ผลิตภำพยนตร์และซีรีย์ 19/29 ซอยนำคนิวำส 48 แยก 14 ถนนนำคนิวำส แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว 

กรุงเทพฯ 10230

บริษัท กันตนำ ซำวด์ สตูดิโอ จ ำกัด ธุรกิจให้บริกำรผลิตเสียงประกอบ

ภำพยนตร์

333/8 ถนนประชำอุทิศ แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท กันตนำ โมชั่น พิคเจอร์ส จ ำกัด Production house 333/3 หมู่บ้ำนรัชดำนิเวศน์ซอย 19. ถนนประชำอุทิศ แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง 

กรุงเทพฯ 10310

บริษัท คำเมร่ำบี จ ำกัด บริษัทให้เช่ำอุปกรณ์กล้องส ำหรับถ่ำยท ำ 

โฆษณำ

110 ซอยเสนำนิคม 1 แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพฯ 10230

บริษัท โค้ชไทย คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (สถำบันโค้ชไทย) บริษัท จัดฝึกอบรม 202 อำคำรเลอคองคอร์ด ชั้น 7 ห้อง 706 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง 

กรุงเทพฯ 10310

บริษัท จีดีเอช ห้ำห้ำเก้ำ จ ำกัด ผลิตภำพยนตร์ 92/11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110

บริษัท จีเอ็ม เอ็ม ซีเจ โอ ช้อปปิง้ จ ำกัด TV Home Shopping 88/8 ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง จังหวัดกรุงเทพฯ 10310

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ ำกัด ส่ือและส่ิงพิมพ์  50 อำคำรจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถนนสุขุมวิท 21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ 

กรุงเทพฯ 11000

บริษัท ชิล มีเดีย จ ำกัด ส่ือโฆษณำ ทำงด้ำนท่องเทีย่ว 89 ซอยพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400

บริษัท เช้นจ2์561 จ ำกัด ผลิตส่ือผลงำนคอนเทนต์ 50 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110
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บริษัท ซัน เด เทเลวิชั่น จ ำกัด ผลิตรำยกำรโทรทัศน์ 49/99 ถนนประชำชื่น ต.ตลำดขวัญ อ.เมืองจ.นนทบุรี 11000

บริษัท ซีอำล๊อต บูทีค โพสท์โปรดักชั่น จ ำกัด 11 ซอยนำคนิวำส 21 ถนนนำคนิวำส แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพฯ 10230

บริษัท เซนต์อำร์ต จ ำกัด รับจ้ำงผลิตส่ือโฆษณำทำงโทรทัศน์

และส่ิงพิมพ์

29/21 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

บริษัท เซล เฮียร์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด ส่ือออนไลน์ 240/16 ซอยสุขุมวิท 101/1  แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

บริษัท ดำรำเดล่ี จ ำกัด ธุรกิจบันเทิง 9 ถนนลำดปลำเค้ำ แขวงจรเข้บัว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพฯ 10230

บริษัท ดี อินเทลลิเจ็นซ์ จ ำกัด ด้ำนส่ือ/ข่ำวสำร 415,415/1-11 ซอยลำดพร้ำว 122 (มหำดไทย1) แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง 

กรุงเทพฯ 10310

บริษัท ดูดี 86 จ ำกัด ผลิตส่ือและรับท ำOEM 288/8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพฯ 10240

บริษัท เดอะ ฟำวน์เดอร์ส จ ำกัด Digital Marketing Agency 219 ซอยรำมอินทรำ 65 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10220

บริษัท เดอะชู้ด จ ำกัด ผลิตโฆษณำ 554/2  ถนนประชำอุทิศ แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท ไดมอนด์ ฮันเตอร์ จ ำกัด จ ำหน่ำยอุปกรณ์เคร่ืองใช้ส ำนักงำน 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110

บริษัท ตัวบรรจงเต็มบรรทัด จ ำกัด 48/139 ถนนประดิษฐ์มนูญธรรม แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพฯ 10230

บริษัท ทริปทีเอช จ ำกัด จัดน ำเทีย่ว 249 ถนนลำดพร้ำว 101 แขวงคลองจั่น เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240

บริษัท ทริปเปิลวี บรอดคำสท์ จ ำกัด ส่ือและส่ิงพิมพ์  1 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท ทรี ซิกต้ีไนน์ จ ำกัด ผลิตโฆษณำ และโปรดักชั่นต่ำงๆ 227/55 แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10220

บริษัท โทมำโต้ ไอเดียส์ จ ำกัด กรำฟฟิกดีไซน์ 21 ซอยคลองน้ ำแก้ว แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท ท ำดีมีรวย จ ำกัด (รำยกำรตู้ปณ. ข่ำว3) ผลิตรำยกำรข่ำว 3199 อำคำรมำลีนนท์ทำวเวอร์ ถนนพระรำม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 

กรุงเทพฯ 10110

บริษัท ธิงค์ ปำร์ต้ี จ ำกัด ตัวแทนโฆษณำ 431/83 ถนนสรงประภำ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
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บริษัท ธนูธรรม จ ำกัด ทีป่รึกษำแนะน ำเกี่ยวกับกำรบริหำรฝ่ำย

บุคคลและเส้ือผ้ำส ำเร็จรูป

39/269 หมู่ที ่11 ถนนศรีนครินทร์ ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

บริษัท นำซ่ำแอนด์ซัน จ ำกัด ส่ือโทรทัศน์ดำวเทียม 59/97 ถนนรำมอินทรำ แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10220

บริษัท เน็กซ์สตูดิโอ โปรดักชั่น Production ซอยโชคชัย 4 ซอย 49 แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพฯ 10230

บริษัท เนชั่น บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด(มหำชน) สถำนีโทรทัศน์ 1858/51-62  ถนนเทพรัตน์ แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260

บริษัท บันนี่ เวนเจอร์ จ ำกัด ส่ือส่ิงพิมพ์และโซเชียลมีเดีย 1323/1  ถนนศรีวรำ ซอยลำดพร้ำว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง 

กรุงเทพฯ 10310

บริษัท บำงกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคำสต้ิง จ ำกัด กิจกำรวิทยุและกิจกำรกระจำยเสียง 5 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท บิก๊ทีม จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) ผลิตส่ือโฆษณำวิทยุและโทรทัศน์ 3/134  หมู่บ้ำนเมืองทองนิเวศน์ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักส่ี 

กรุงเทพฯ 10210

บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ำกัด(มหำชน) ส่ือสำรมวลชน-บันเทิง 3199 ถนนพระรำม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

บริษัท เบทเทอร์ซำวด์ จ ำกัด บันเทิง 360 ถนนเสนำนิคม 1 แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพฯ 10230

บริษัท แบรนด์ลิงค์ จ ำกัด ให้เช่ำอุปกรณ์ ถ่ำยท ำโฆษณำ ภำพยนตร์ 28 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพฯ 10230

บริษัท แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ร้ำนขำยปลีกวัสดุก่อสร้ำงอื่นๆ 29 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ซอย 63 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ 

กรุงเทพฯ 10110

บริษัท ฝูงบินเล็ก จ ำกัด Rental house 596/166 ถนนลำดปลำเค้ำ แขวงจรเข้บัว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพฯ 10230

บริษัท พันธุท์ำง อำร์ตเวิร์ค จ ำกัด Production House 114/2 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลำดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

บริษัท พิมพ์ชิน จ ำกัด Production House 222/8 222/9 ถนนสรงประภำ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10200

บริษัท เพนกวิน สตูดิโอ จ ำกัด ส่ือและส่ิงพิมพ์  381 ถนนสุขำภิบำล 5 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10220

บริษัท โพล่ำ แบร์ สตูดิโอ แอนด์ มิวสิค อคำมี จ ำกัด รับจ้ำงผลิตเพลงและบริกำรอัดเสียง  236 ถนนโยธินพัฒนำ 3 แยก 6/1  แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
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บริษัท ไพธอน ฮำร์ท จ ำกัด Agency Marketing  61/10  ซอยสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110

บริษัท ฟร้อนท์ไนน์ จ ำกัด ส่ือโทรทัศน์ 2/12 ถนนชลมำรคพิจำรณ์4 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

บริษัท ฟลอริช ดิจิทัล จ ำกัด ผลิตส่ือโฆษณำ พิธีกร งำนอีเวนด์ 81/130 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

บริษัท ฟอร์ฟิล์ม จ ำกัด ส่ือและส่ิงพิมพ์  9/226 ถนนสุคนธสวัสด์ิ แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพฯ 10230

บริษัท ฟูลเฮ้ำส์ โปรดักชั่น จ ำกัด  Production 27/1 ถนนสุทธิสำรวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

บริษัท แฟลชแบล จ ำกัด Digital Marketing , Production 288/8 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

บริษัท โฟอินิแคส จำกัด Communication Agency 555 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท มติชน จ ำกัด (มหำชน) ส่ือและส่ิงพิมพ์  12 หมู่บ้ำนประชำนิเวศน์ 1 ถนนเทศบำลนฤมำล แขวงลำดยำว เขตลำดยำว 

กรุงเทพฯ 10900

บริษัท มันเวิร์ค โปรดักชั่น จ ำกัด ผลิตส่ือโฆษณำ ภำพยนตร์ 9/48 แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 1022

บริษัท มำหำเฮียทูไนท์ จ ำกัด ธุรกิจบันเทิง/กำรตลำดออนไลน์ 2 ถนนรำมอินทรำ แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10220

บริษัท มุมกล้อง จ ำกัด ให้เช่ำอุปกรณ์ถ่ำยท ำภำพยนตร์พร้อม

ทีมงำน

38/11 ม.9 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

บริษัท เมจิก มั้งค์กี้ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ำกัด ธุรกิจบันเทิง 134/3 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

สำขำแฟชั่นไอซ์แลนด์

โรงภำพยนต์ 587,589 ถนนรำมอินทรำ แจวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพฯ 10230

บริษัท เมดูซ่ำ มีเดีย จ ำกัด Production โฆษณำ 2991/40 ถนนลำดพร้ำว ซอย101/3 แขวงคลองจั่น เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240

บริษัท รวมกันเฉพำะกิจ จ ำกัด บันเทิง 429/10  ถนนสุคนธสวัสด์ิ แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพฯ 10230

บริษัท แมคโคร พับบลิเคชั่น จ ำกัด ให้บริกำรออกแบบสถำปัตยกรรม 

และสถำปัตยกรรมภำยใน

222/53 แขวงทับช้ำง เขตสะพำนสูง กรุงเทพฯ 10250
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บริษัท โมโนเทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน) Media and Content Conglomerate 200 อำคำรจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล ทำวเวอร์ ชั้น 16 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.ปำกเกร็ด 

อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

บริษัท ยักษ์ใหญ่ เฮำ จ ำกัด   ส่ือโฆษณำ RCA Block C 21/79 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระรำมเก้ำ แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง 

กรุงเทพฯ 10310

บริษัท รวมกันเฉพำะกิจ จ ำกัด บันเทิง 429/10  ถนนสุคนธสวัสด์ิ แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพฯ 10230

บริษัท เรซซ่ิง บ๊อกซ์ จ ำกัด เว็บไซต์ยำนยนต์ 50/816 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

บริษัท เรด สแนปเปอร์ จ ำกัด ประกอบกิจกำรให้เช่ำอุปกรณ์ผลิต

ภำพยนตร์และโฆษณำ

1184/5-6 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท เริงฤทธิ ์ชัยเมธ จ ำกัด (สำระแนชำแนล) Production 1213/508 ถนนศรีวรำ แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท ไลค์ มี จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) ส่ือดิจิทัลออนไลน์ 126/5 ชั้น 2 อำคำรไทยศรี ถนนกรุงธนบุรี แขวงบำงล ำภูล่ำง เขตคลองสำน 

กรุงเทพฯ 10600

บริษัท วอร์นเนอร์ มิวสิค (ประเทศไทย) จ ำกัด ธุรกิจเพลง 9/9 ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10320

บริษัท วัน สำมสิบเอ็ด จ ำกัด ส่ือโทรทัศน์ 50 อำคำรจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ 

กรุงเทพฯ 10110

บริษัท วำยุพัทธ์ จ ำกัด ให้เช่ำอุปกรณ์ ถ่ำยละคร ตัดต่อภำพ

และเสียง

90/9 ถนนกำญจนำภิเษก ต.บำงรักพัฒนำ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

บริษัท วิชเทรนด์ จ ำกัด Production House 1201/31  ถนนลำดพร้ำว แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท เวิร์ค อิน จ ำกัด ผลิตภำพยนตร์และวีดิทัศน์ 599/175 ถนนลำดปลำเค้ำ แขวงจรเข้บัว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพฯ 10230

บริษัท เวิร์คส์ ครีเอทีฟ จ ำกัด ด้ำนควำมบันเทิง 197 อำคำรบีบีดี (วิภำวดี) ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400

บริษัท สตูดิโอ อินเวท จ ำกัด Entertainment media & Marketing 429/3 ถนนสุคนธสวัสด์ิ แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพฯ 10230
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บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด ทีวี ดิจิตอล 333 อำคำรเล้ำเป้งง้วน 1 ชั้น 11 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900

บริษัท สไปร์ซซ่ี ดิสก์ จ ำกัด ค่ำยเพลง 25/4 ซอยศำลำแดง 1 ถนนพระรำม 4 แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500

บริษัท ส้มหล่น โปรดักชั่น จ ำกัด ผลิตส่ือบันเทิง 77/503 ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสำยไหม กรุงเทพฯ 10210 

บริษัท สองฤทธิ ์จ ำกัด  Production House 4 ถนนลำดพร้ำว แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท สำมเศียร จ ำกัด บันเทิง 27/6 หมู่ 10 ต.คูบำงหลวง อ.ลำดหลุมแก้ว จ.ปทุมธำนี 12140

บริษัท ส่ีพระยำกำรพิมพ์ จ ำกัด (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) หนังสือพิมพ์ 1/4 ถ.วิภำวดีรังสิต ต.ตลำดบำงเขน อ.หลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

บริษัท หับโห้หิน้ บำงกอก จ ำกัด   ส่ือและประชำสัมพันธ์ 104  ถนนสุขุมวิท31  เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110

บริษัท ห้ำสี โปรดักชั่น จ ำกัด โปรดักชั่นเฮำส์ 98/258 รำมค ำแหง แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท ห้ำให้ จ ำกัด Production House 89/91 ม.1 ต.ศำลำกลำง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

บริษัท อสมท จ ำกัด (มหำชน) ส่ือสำรมวลชน/บันเทิง 63/1 ซอย 7 ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท ออลเซ็ทต้ิง จ ำกัด ออกแบบและก ำกับศิลป์ในงำนโฆษณำ

และภำพยนตร์

505/7 ถนนลำดพร้ำว แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท อินไซด์ โปรดักชั่นเฮ้ำส์ จ ำกัด ผลิตส่ือโฆษณำ 151/7 พฤกษำไพร์ม ซอยคู้บอน 27 แขวง ท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10220

บริษัท อินโฟเฟด จ ำกัด  Digital Media 670 ถนนเทศบำลนิมิตรเหนือ แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท เอชแปด จ ำกัด บริษัท ผลิตรำยกำร ซีรีย์ ละคร ฯลฯ 50/52 ถนนสรรพวุธ แขวงบำงนำเหนือ เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260

บริษัท เอ็ดดูเคชั่น โซน จ ำกัด เว็บไซต์ข่ำวและส่ือ 1963 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท เอฟ ทับ แปด โปรดักชั่น จ ำกัด  รับผลิตรำยกำร โฆษณำ MV (ส่ือทุกชนิด) 298/5 ซอยรัชดำ 36 แยก 19-2 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท เอสทูไอ เอ็นเตอร์เท็นเม้นท์ จ ำกัด ภำพยนตร์ 188/199 ถนนนวมินทร์ 42 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

บริษัท เออมันดี จ ำกัด Production House 534 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310
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บริษัท แอ็ทเวิร์ค ไอเดีย จ ำกัด ผลิตส่ือโฆษณำและประชำสัมพันธ์ 369 ซอย 94 ถนนลำดพร้ำว แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท โอเพ่นอัพ ฟิล์ม จ ำกัด  โฆษณำทีวี 20/20 ถนนลำดพร้ำว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท ไอดอล ทรำเวลเลอร์ส จ ำกัด Tour & Event 2/4 หมู่บ้ำนกลำงเมือง ลำดพร้ำว 101 แขวงคลองจั่น เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240

บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) ปิโตรเคมี 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อำคำร บี ชั้น 6 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900

บริษัท เฮ้ำส์ทัน จ ำกัด ส่ือโฆษณำ 607/2 ซอยพัฒนำกำร 5 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

บริษัท เฮ้ำส์สตอร่ี8 จ ำกัด กำรผลิตภำพยนตร์และวีดิทัศน์ 50/52 ถนนสรรพำวุธ แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260

บำนำน่ำ เรคคอร์ด (Banana Record) ค่ำยเพลง/Production House 199/332 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

ปลำเป็นว่ำยทวนน้ ำฟิล์มสตูดิโอ ผลิตภำพยนตร์ 39/100 ถนนรัชดำภิเษก ซอย 14 แขวงตลำดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

มูลนิธิกระจกเงำ องค์กรพัฒนำสังคม 191 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงตลำดบำงเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

เรือนจ ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ส่วนรำชกำร 123 ถนนช่ำงแสง-วัดพระญำติ อ.พระนครศรีอยุธยำ จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000

ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ห้องบันทึกเสียงรำมอินทรำ ระบบและอุปกรณ์เกี่ยวกับเสียง 130,132 หมู่บ้ำนรำมอินทรำนิเวศน์ ซอย 67 ถนนรำมอินทรำ แขวงรำมอินทรำ 

เขตคันนำยำว กรุงเทพฯ 10230

องค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะ

แห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

ส่ือมวลชน 145 ถนนวิภำวดี-รังสิต แขวงตลำดบำงเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210


