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MAD Virtual Reality Studio ผู้ผลิตส่ือดิจิทัล 214 ถนนจันทน์ แขวงบางโค่ล เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

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

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

บริษัท คอร์เซลเทคโนโลยี จ ากัด ซอฟต์แวร์ 4/48 ถนนรัชดาภิเษก แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

บริษัท แคนนิว้าว สตูดิโอ จ ากัด ผลิตเกม 228 ถนนสวนผัก แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชัน กรุงเทพฯ 10170

บริษัท ไซเบอร์เร็กซ์ ดีไซน์ จ ากัด New Media 188/66 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

บริษัท ดีบัสซ์ จ ากัด GamenDevelope 21/909 ซอยสุวรรณประสิทธิ ์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

บริษัท เด็ฟเวนเจอร์ จ ากัด ส่ือและส่ิงพิมพ์  241,243 ถนนนาคนิวาส 16 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

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

บริษัท ทีเคโอ โบร จ ากัด   Digital Agency 319 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

บริษัท โทมาโต้ ไอเดียส์ จ ากัด digital agency 21  ซอยคลองน  าแก้ว ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 42/1 ถนนสุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

บริษัท บาลิออส  จ ากัด การตลาด 4  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

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

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

บริษัท แมด เวอชวล เรียลลิตี  สตูดิโอ จ ากัด ส่ืออินเตอร์แอคทีฟ 11 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
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บริษัท รีเสิร์ช ฟอร์ไลฟ์ จ ากัด  Sofeware 99/29 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

บริษัท ลิงซ์ อีสปอร์ต จ ากัด ธุรกิจบันเทิง 98/2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

บริษัท วิชวลไลซ์ แล็บ จ ากัด ผลิตภาพนิ่ง ส่ือส่ิงพิมพ์ ภาพเคล่ือนไหว 

เสียง ส่ือมัลติมีเดีย

61/148 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท วินไนน์ อินเตอร์แอคทีฟ จ ากัด ให้บริการส่ือบันเทิงและนันทนาการ

ทุกรูปแบบ

446/67-71 ชั นที ่2-5 อาคารปาร์คอเวนิว 2 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

บริษัท แวริซอฟท์ จ ากัด IT 193/95 เลครัชดา ออฟฟิศคอมเพล็กซ์ ชั น 22 รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

กรุงเทพฯ 10400

บริษัท ออลไบต์ จ ากัด  Software 693 ถนนลาดพร้าว 71 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท อาฮู้ สตูดิโอ จ ากัด  Game Application website 

Vdo Presentation

288/66 ถนนติวานนท์ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

บริษัท อินเตอร์แอคชั่นดีไซน์สตูดิโอ จ ากัด ออกแบบส่ือดิจิตอล และตกแต่งภายใน 118120 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

บริษัท อินโนว่า อินเตอร์แอคทีฟ สตูดิโอ จ ากัด ผลิตส่ือซอฟต์แวร์ 13/1 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

บริษัท อิเมจิแมกซ์ จ ากัด  Film/Television Studio 50 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

บริษัท แอดวานซ์ อินเทลลิเจนซ์ โมเดิร์นนิตี  จ ากัด พัฒนาซอพท์แวร์ 677/78 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท ไอเดีย คอนเน็คท จ ากัด  เว็บไซต์/ส่ือส่ิงพิมพ/์Multimedia 888/26 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

บริษัท ไฮดรอลิค เกมส์ จ ากัด  Applic tions บนมือถือ/ipad 93/32 หมู่ที ่4 ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โรงพยาบาล เปาโล เมดิค โรงพยาบาล 670/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ส านักงาน ต ารวจแห่งชาติ   ราชการ กองสารนิเทศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ อาคาร13 ถนนพระรามที่1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 10330
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ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ราชการ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักส่ี กทม.10210

ส านักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า หน่วยงานราชการ 120 ชั น4 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

องค์การเภสัชกรรม รัฐวิสาหกิจ 75/1 ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400


