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Awake Production Co.,Ltd. ผลิตส่ือธุรกิจบันเทิง 641/4 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Fond Publishing International Co., Ltd. Magazine 90/233 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

Garena Online (Thailand) Co.,Ltd. ธุรกิจ Payments โปรแกรมส าหรับเกมส์

และสังคมบนโลกออนไลน์

89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Grappik Agency 2/6 ซอยปรีดีพนมยงค์ 26 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนง เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

MORPH8NE  เส้ือผ้าแฟชั่น 55/26-27 ถนนนนทรี แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

Mountain Studio ธุรกิจบริการ 694 หมู่บ้านอยู่เจริญ 29 ซอย 11 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Riety Studio Design Studio ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

Semass Creation Co.,Ltd. ส่ือและส่ิงพิมพ์  990 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

The Cabinet Interior Design Co.,Ltd ส่ือและส่ิงพิมพ์  12/16 ถนนเพชรเกษม  ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รัฐบาล 361 ถนนนนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 10300

บริษัท แก่น 555 จ ากัด รับจัดงาน เป็นทีป่รึกษาและให้ค าแนะน า

ปัญหา ส าหรับการจัดงานแสดงสินค้า

36/6 ซอยรามค าแหง 21 (นวศรี) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จ ากัด น าเข้าและจ าหน่ายบรรจุภัณฑ์

เคร่ืองส าอาง

 9 ซอยศรีนครินทร์ 38 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 

บริษัท เจดับเบิลยูที จ ากัด   โฆษณา 591 อาคารยูบีซี 2  ชั้น 19 ซอย33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพฯ 10110

รายชื่อสถานประกอบการเครือข่ายสหกิจศึกษา

คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาวชิาการออกแบบกราฟิก  
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บริษัท ดอทวัน อินเตอร์แอคทีฟ จ ากัด  Digital Content ซอยวิภาวดีรังสิต 17 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 10900

บริษัท ดิจิโทโปลิส จ ากัด Software development 128/57 ถนนพญาไท แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

บริษัท เดอะเรียลวัน จ ากัด  ออกแบบและพัฒนาส่ือ 43/1 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

บริษัท ต้นอายส์ จ ากัด  Design Agency 258/5 (3A), floor 3, tower B 3 ซอยเจริญรัถ แขวงทุง่วัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10110

บริษัท ถนัดละคร จ ากัด ส่ือและส่ิงพิมพ์  97/200 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

บริษัท บีเอสดีวีลอปเปอร์แอนด์กราฟฟิค จ ากัด Marketing Services 1111/8 ถนนลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท พริส แลนด์ แอนด์ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด รับเหมาก่อสร้าง 35/61 ต.ท่าทราย  อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

บริษัท โพสเซฟี ่กรุ๊ป จ ากัด จัดจ าหน่ายโทรศัพท์มือถือ แบรนด์ OPPO 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที ่31 ห้องเลขที ่5-7 ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

บริษัท โพสต์อินเตอร์เนชั่นแนลมีเดีย จ ากัด ส่ือส่ิงพิมพ์ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

บริษัท ฟาร์มกรุ๊ป จ ากัด ธุรกิจให้บริการส่ือส่ิงพิมพ์ 145 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

บริษัท เมซโซ่ จ ากัด coffee 66 ซอยวิภาวดีรังสิต 20 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท ไลด์ มี จ ากัด ผลิตงานแพร่ภาพและส่ือ 126/5 อาคารไทยศรี ชั้น 2ช  ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางล าภูล่าง เขตคลองสาน 

กรุงเทพฯ 10600

บริษัท วอร์นเนอร์ มิวสิค (ประเทศไทย) จ ากัด ธุรกิจเพลง 9/9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

บริษัท วิง่ฉิวเฮ้าส์ จ ากัด Digital Agency 209/12 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

บริษัท สตาร์รีชเชอร์ กรุ๊ป จ ากัด โฆษณา 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

บริษัท อินไซด์ โปรดักชั่นเฮ้าส์ จ ากัด ผลิตส่ือโฆษณา 151/7 พฤกษาไพร์ม ซอยคู้บอน 27 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

บริษัท อินเตอร์ เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จ ากัด น าเข้าและจ าหน่ายหมึกพิมพ์เคร่ืองพิมพ์ 15/96 ซอยวิภาวดี 56 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

บริษัท ไอพีจี แอดเวอไทซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด รับท าโฆษณา 1 ถนนสาทรใต้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
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บริษัท แอบซ์แทรค วิงซ์ จ ากัด ด้านการพัฒนาซอฟแวร์เกมส์ และ

มัลติมีเดีย

135/2 ถนนทรงพล ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) ค้าปลีก 31 ถนนประชาชื่น-นนทบุรี ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

พิพิธภัณฑ์ต ารวจ วังปารุสกวัน หน่วยงานราชการ 323 ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เอ็มแอนด์เอ็ม เวดด้ิงสตูดิโอ ธุรกิจบริการ 444/16 หมู่บ้านซิลค์ทาวน์ ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220


