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 Half Film ค่ายเพลง โปรดักชั่นเฮ้าส์ 31 ถนนชักพระ แขวงตล่ิงชัน เชตตล่ิงชัน กรุงเทพฯ 10170

Adpower Co.,Ltd. Marketing Online 345 ถนนรัชดา ซอย 10 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Awake Production Co.,Ltd. Production Hous 596/35 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Bangkok Wedding Studio ห้างหุน้ส่วนบริษัท 321,ล23, 325 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

Gorilla Co.,Ltd. ส่ือมัลติมีเดียและออกแบบผลิตภัณฑ์ 508/54 ซอยสุคนธสวัสด์ิ 36 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

KaveLive Media Planning Co.,Ltd. Sound&lighting Service 195 ถนนลาดพร้าววังหิน 76 แขวงลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Penpluem Production Production house 11 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เชตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

Smile Dog Studio Studio 1213/45 ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10312

Studio Invate Studio House 429/3 ถนนสุคนธสวัสด์ิ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Sunlife Studio สตูดิโอ/อีเว้นท์ 1 ถนนคู้บอน 6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

The New You Academy สถาบัน training Coaching ให้ค าปรึกษา

ด้านภาพลักษณ์

355 ซอยวิภาวดีรังสิต 20 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรมกิจการพลเรือน ทหารอากาศ หน่วยงานราชการ

กรมส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ราชการ 171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงทพฯ 10210

กองการภาพ กรมการทหารส่ือสาร ราชการ 43 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

การกีฬาแห่งประเทศไทย หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 286 ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย บริการทางพิเศษ 2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

รายชื่อสถานประกอบการเครือข่ายสหกิจศึกษา

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวชิาวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทัศน์
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ส านักงานใหญ่) รัฐวิสาหกิจ 200 กองฝึกอบรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900

ช่อง 13 สยามไท สถานีข่าว 50/81 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

บริษัท กบ เก๋ ครีเอชั่น จ ากัด ส่ือบันเทิง 209 ถนนรามค าแหง เขตพลับพลา แขวงวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท กรุงเทพ เอ็กซิบิชั่น จ ากัด การจัดการแสดงสินค้า 99 หมู่ 2 ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

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

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) รัฐวิสาหกิจ 99 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

บริษัท กู๊ดดีล เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด กิจกรรมด้านความบันเทิง 145 เดอะแร็กเก็ตคลับ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 348 ถนนสุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

บริษัท คัสทอมไมซ์ พลัส จ ากัด Organizer 12/25  ถนนพหลโยธิน30 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท คิดบวก เอเจนซ่ี จ ากัด  ให้บริการรับจัดกิจกรรมงานแสดงใน

รูปแบบต่าง ๆ

158/9 ซอยนาคนิวาส 48 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230

บริษัท โคเมด้ี ไลน์ จ ากัด ส่ือและส่ิงพิมพ์  1213/384 ซอย 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จ ากัด เว็บไซต์หางาน 625 ถนนรามค าแหง 39 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท จอยลัคคลับ ฟิล์มเฮาส์ จ ากัด Production House 44 แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

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

กรุงเทพฯ 11000

บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ ากัด (มหาชน) ผลิตรายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ 50 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ ากัด ส่ือและส่ิงพิมพ์  50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพฯ 11000
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ส่ือและส่ิงพิมพ์ 50 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

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

บริษัท ซี แชนเนล (ประเทศไทย) จ ากัด Online media  Production 1104/208 หมู่บ้าน โนเบิลพัฒนาการ ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

กรุงเทพฯ 10250

บริษัท ซีเมนต์ คัลเลอร์ จ ากัด การปูพืน้และผนัง 62/26  ม.5 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

บริษัท ซุปเปอร์ฟูจิแมน จ ากัด รับจ้างผลิตส่ือทางโทรทัศน์ 39/507 ถนนสุขาภิบาล5 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว อีเวนต์ จ ากัด รับจัดงานอีเว้นท์ 230 อาคารซีเอสทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนรัชนดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310

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

บริษัท ดาราเดล่ี จ ากัด ธุรกิจบันเทิง 9 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

บริษัท ดีทอล์ค จ ากัด ผลิตรายการโทรทัศน์ 50 ซอยอโศก ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

บริษัท ดีพี มูฟวีไ่ลท์ จ ากัด ประกอบกิจการให้ระบบไฟฟ้า 19/104 หมู่ที ่9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

บริษัท ดีเอ็ม บรอดคาสท์ จ ากัด ส่ือโทรทัศน์ 818 ถนนสุขุมวิท 107 ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

บริษัท เดอะ ซีโร่ พับบลิชชิ่ง จ ากัด 0ublishing 706/34 ถนนพระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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

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

บริษัท ตัวบรรจงเต็มบรรทัด จ ากัด ธุรกิจบันเทิง 48/139 ถนนประดิษฐ์มนูญธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

บริษัท เดอะสกาฟิล์ม จ ากัด โฆษณา 461 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

บริษัท โต๊ะกลม โทรทัศน์ จ ากัด อุตสาหกรรมบันเทิง 99  ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

บริษัท ทริปเปิลวี บรอดคาสท์ จ ากัด ส่ือโทรทัศน์ 1 ไทยรัฐ อาคาร 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
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บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด(มหาชน) โทรคมนาคม 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท ทเว็นต้ี ทเว็นต้ี เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จ ากัด บันเทิง 1168/25 ถนนพระราม4 แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

บริษัท ท.ีเค ออแกไนซ์ จ ากัด Organizer 66/195 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11000

บริษัท ท.ีบ.ีพ.ี พับลิชเคชั่น จ ากัด ส่ือและส่ิงพิมพ์ 3300/111 ชั้น21 ตึกช้าง ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เชจจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

บริษัท ทีเค ออร์กาไนเซอร์ จ ากัด ออร์กาไนเซอร์ 133/313 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จ ากัด(มหาชน) การตลาดแบบตรง 25 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

บริษัท ทีวีดี ช้อปปิง้ จ ากัด การตลาดออนไลน์ 1 , 1/1 , 1/2 ซอยวัชรพล 1 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

บริษัท เน็กซ์สตูดิโอ โปรดักชั่น Production โชคชัย 4 ซอย 49 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

บริษัท เนเวอร์เซย์คัทซ์ จ ากัด ร้านตัดผม 927 ถนนสุขุมวิท 49-51 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

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

บริษัท บลิส ออนไลน์ จ ากัด ธุรกิจออลไลน์ 287 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10310

บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสต้ิง จ ากัด กิจการวิทยุและกิจการกระจายเสียง 5 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ ากัด 

(สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3)

ส่ือและส่ิงพิมพ์  3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 

กรุงเทพฯ 10110

บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด(มหาชน) ส่ือสารมวลชน-บันเทิง 3199 ถนนพระราม4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

บริษัท บูทรูม จ ากัด ของใช้ในครัวเรือนและส านักงาน 412,42/1 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

บริษัท เบทเทอร์ซาวด์ จ ากัด บันเทิง 360 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

บริษัท แบล็คดอท จ ากัด ผลิตรายการโทรทัศน์ 60 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

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

บริษัท เป็นปล้ืม โปรดักชั่น จ ากัด Production Hous 11 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
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บริษัท พี เอ็ม ซี โปรดักชั่น จ ากัด (มหาชน) ส่งเสริมการท่องเทีย่ว-ศูนย์แสดง

ศิลปวัฒนธรรมเกาหลี

31/6  อาคารอาร์ซีเอพลาซ่า ชั้นที ่1 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ 

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

บริษัท พีวัน ครีเอชั่น จ ากัด เช่าอุปกรณ์ 243/157 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจุตจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท พีเอทีฟ เฮ้าส์ จ ากัด Production House 298 ซอยพหลโยธิน 30 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท แพรวพลัส จ ากัด การบริการโฆษณาประชาสัมพันธ์

ตัวแทนด าเนินการสร้างสรรค์งานโฆษณา

9/3 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 72 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10210

บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด ผลิตรายการทีวี 99 ม.1 ถนนแจ้งวัฒนะ 43 ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี 11120

บริษัท ฟลิค ออฟ เดอะไลท์ โปรดักชั่นส์ จ ากัด บริการผลิตรับจ้าง งานคอนเสิร์ต 82/44 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

บริษัท ฟิน-แลนด์ สตูดิโอ จ ากัด ผลิตส่ือรายการโทรทัศน์ VDO 2/128 หมู่ที ่8 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

บริษัท เฟิร์สคลาส เอนเตอร์เทนเมนท์  จ ากัด ผลิตละครโทรทัศน์ 20/259, ประชาชื่น ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

บริษัท ภาพแรก จ ากัด รับจ้างถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป 118/64 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) ส่ือและส่ิงพิมพ์  12 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 ถนนเทศบาลนฤมาล แขวงลาดยาว เขตลาดยาว 

กรุงเทพฯ 10900

บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จ ากัด ผลิตรายการโทรทัศน์ 23/134 ถนนพระราม9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

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

บริษัท มิวซิกมูฟ จ ากัด รับจ้างผลิต จัดจ าหน่ายผลงานเพลง 

และบริการจัดหาศิลปิน

83 อาคาร CB House ถนนอ านวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

บริษัท มีเดีย พ้อยท์ กรุ๊ป จ ากัด ส่ือประชาสัมพันธ์ โฆษณา Event 222/132-133 หมู่ที ่2 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

บริษัท มีเฮ ฟิล์ม จ ากัด Production Hous 864/2 ซอยวิสุทธินิเวศน์ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
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บริษัท มุมกล้อง จ ากัด ให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายท าภาพยตร์

พร้อมทีมงาน

38/11 ม.9 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

บริษัท เม็ค อิท เรียล จ ากัด ผลิตส่ือ (Production House) 32 ชั้น 7 อาคาร เจ.บ.ีบิลด้ิง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท แม็กซีนา สตูดิโอ จ ากัด ผลิตส่ือ โฆษณา รายการโทรทัศน์ 21 ถนนรัตนาธิเบศน์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จ ากัด นิตยสาร 200 หมู่ 4 จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี 11120

บริษัท โมโนเทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) Media and Content Conglomerate 200 อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 16 หมู่ 4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด 

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

บริษัท ยักษ์ใหญ่ เฮาส์ จ ากัด Production House / โฆษณา 21/79 ถนนพระราม9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท เรซซ่ิง บ๊อกซ์ จ ากัด เว็บไซต์ยานยนต์ 50/816 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

บริษัท ยาหยี ครีเอชั่น จ ากัด Event/Orgonize 1/101 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 53 ซอยสะแกงาม 14 แยก 2 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน 

กรุงเทพฯ 10150

บริษัท ราษฏรสตูดิโอ จ ากัด ผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และ

รายการโทรทัศน์

130/161 หมู่ที ่4 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 10110

บริษัท วงศ์สว่างพับลิชชิ่ง แอนด์ พร้ินต้ิง จ ากัด ส่ือส่ิงพิมพ์ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

บริษัท วอยซ์ ทีวี จ ากัด ส่ือสารมวลชน/สถานีโทรทัศน์ 197 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จ ากัด ส่ือโทรทัศน์ 22 ถนนอโศกมนตรี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

บริษัท วายุพัทธ์ จ ากัด ให้เช่าอุปกรณ์ ถ่ายละคร ตัดต่อภาพ

และเสียง

31 ถนนรามอินทรา65 ต.ท่าเรือ ข.บางเขน กรุงเทพฯ 10230 ถนนรามอินทรา 65 แขวง

ท่าเรือ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

บริษัท เวบ ทีวี เอเซีย จ ากัด media Entertainment 3/9 ซอยรามอินทรา 26 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
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บริษัท สตูดิโอ มงคล จ ากัด สตูดิโอ / ภาพยนตร์ 8 ถนนรามค าแหง 164 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ทีวี ดิจิตอล 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 11 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900

บริษัท สปีดแชนแนล จ ากัด ผลิตรายการโทรทัศน์ 1679/7 ถนนลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท สปีดวัน อาร์ทิส แมเนจเม้นท์ จ ากัด ธุรกิจบันเทิง ผลิตละคร ผลิตรายการ 94/3 ม. 9 ถนนวงแหวนกาญจนา ต.บางเลน อ.บางใหญ่ นนทบุรี 11140

บริษัท ส้มหล่น โปรดักชั่น จ ากัด ผลิตส่ือบันเทิง 77/503 ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10210 

บริษัท สอดอ สไตล์ จ ากัด 44/105 พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมฯ 10900

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

10230

บริษัท ส่ีพระยาการพิมพ์ จ ากัด(หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) หนังสือพิมพ์ 1/4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

บริษัท เสียงประชาชนไทย จ ากัด สถานีโทรทัศนีผ่านดาวเทียม 50/81 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

บริษัท เหมฤทธิ ์จ ากัด ส่ือส่ิงพิมพ์ 8/6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

บริษัท อนาคิณ โปรดักชั่น จ ากัด Production Hous 52 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 11150

บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ส่ือสารมวลชน/บันเทิง 63/1 ซอย 7 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท อานเชอร์ โปรดักชั่น จ ากัด ส่ือและส่ิงพิมพ์ ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) ช่อง You Channel 419/1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท อินฟินิท ครีเอททิวิต้ี โปรดักชั่น จ ากัด สมาคมหรือองค์กร ใน ตลาดขวัญ 76/56 ซอยประชาราษฎร์ 3 ถนนประชาราษฎร์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

บริษัท อีส แอม อาร์ ดอท เน็ท จ ากัด โฆษณาเอเจนซ่ี ออลไลน์ 202 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท เอ็มวีเทเลวิชั่น(ไทยแลนด์)  จ ากัด  รายการทีวี 45/91-99 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
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บริษัท เอว(ีบางกอก) จ ากัด ผลิตรายการโทรทัศน์และส่ือดิจิตอล

ออนไลน์

42/7 ซอยเฉลิมสุข ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท เอส พี แอดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด จ าหน่ายอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย 100/1117 หมู่ 14 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

บริษัท โอเค ออแกไนซ์ จ ากัด ออแกไนซ์ รับจัดงาน Event 198/319 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

บริษัท ไอคอนไอเดีย จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายปฏิทินไดอาร่ี 171/90-91 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท ไอดี เวิร์ค พลัส จ ากัด printing VDO Production 586/65 ถนนสุเหร่าคลองหนึ่ง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

บริษัท ไอพีเอ็มทีวี จ ากัด สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม 89/23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

บริษัท ไอเมจิกซ์ อีเว้นท์ จ ากัด ถ่ายภาพ จัดงานอีเว้นท์ ฯลฯ 3/1 ถนนพิชัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

บริษัท ไฮ ช็อปปิง้ จ ากัด ขายสินค้าออนไลน์ทางทีวีและอินเตอร์เน็ต 2034/75-76 อาคารอิตัลไทย ชั้น 16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310

มหาวิทยาลัยศรีปทุม สถาบันการศึกษา 2410/2  ศูนย์มีเดีย กลุ่มงานโครงสร้างพืน้ฐาน ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900

รายการตู้ปณ ข่าว3 บริษัท ท าดีมีรวย จ ากัด ผลิตข่าว 3199 พระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 สถานีโทรทัศน์ 3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  

กรมประชาสัมพันธ์

สถานีโทรทัศน์ 236 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

สถานีวิทยุโทรทัศน์ กองทัพบกช่อง 5 สถานีโทรทัศน์ 210 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT ช่อง11) ส่ือและส่ิงพิมพ์ 236 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ส านักงาน เขตคลองเตย ราชการ 599 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ส านักงาน เขตบางกะปิ ราชการ 189 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
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ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ราชการ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ส านักบริหารงานกลาง อาคารทิปโก้ ชั้น 16 ถนนพระรามทีห่ก 

เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด พระสุเมรุ เครเตอร์ (โคตรอินด้ี) การจัดการแสดงทางธุรกิจและ

การแสดงสินค้า

187/31 ถนนเสรีไท ย25 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เอ็มบีเวอร์ ให้บริการเคร่ืองมอืในการถ่ายท า

ละครและภาพยนตร์

66 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ

แห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

ส่ือมวลชน 145 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

องค์การเภสัชกรรม รัฐวิสาหกิจ 75/1 ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400


