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Coding Hub Co.,Ltd. Software House,Digital 

Tranformantion

 444 อาคารโอลิมเปียไทยพลาซา ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 10810

LF Beauty Manufacturing (Thailand) Limited ผลิตเคร่ืองส าอางค์  ยาเวชภัณฑ์ 

และสินค้าอุปโภคบริโภค

21/7 หมู่ 6 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รัฐวิสาหกิจ 53 ม.2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จ ากัด วิจัยออกแบบและผลิตแผงวงจร

อิเล็กทรอนิกส์

56/17 หมู่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

บริษัท เก้าพันวา จ ากัด ให้ค าแนะน า เป็นทีป่รึกษาและติดต้ัง

ระบบสารสนเทศ

1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท แกรนด์ เอทีเอส จ ากัด (ส านักงานใหญ่) จ าหน่ายอุปกรณ์ไอที คอมพิวเตอร์ 

อะไหล่ เคร่ืองจักรโรงงาน และสินค้า  

ทีใ่ช้แล้วทางอินเตอร์เน็ต

135 รังสิต-นครนายก 16 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

บริษัท โกลบอล เอดจ์ เอเซีย จ ากัด Software House 1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

บริษัท โกลบอลเทคโนโลยี อินทิเกรเทค จ ากัด IT Security 48/6 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210 

บริษัท ควอลิซอฟท์ จ ากัด ขายโปรแกรมส าเร็จรูป และพัฒนา

โปรแกรม

20/10 หมู่ 8 ซอยบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

บริษัท โจดอย ไอทีแอนด์เซอร์วิส จ ากัด บริการด้านไอที 7 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

รายชื่อสถานประกอบการเครือข่ายสหกิจศึกษา

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์
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บริษัท เจริญอักษร โฮลด้ิง กรุ๊พ จ ากัด เช่าและการด าเนินการเกี่ยวกับอสังหา

ริมทรัพย์

1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุง่วัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

บริษัท ซีนเนอร์ยี่ เทคโนโลยี จ ากัด ให้บริการและวิจัยออกแบบรวมถึงการ

ผลิตงานต้นแบบ , ให้บริการจัดซ้ือจัดหา

อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ทุกชนิด

9/229,9/230 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

บริษัท โซลดิฟ จ ากัด Solfwore House 39 ซอยศรีสุข 4 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

บริษัท ไซเพรส เซมิคอนดักเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด Electronic 229 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

บริษัท ธเนศพัฒนา จ ากัด จ าหน่ายเคร่ืองมือทางการแพทย์ 61/34 ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท เน็ตก้า ซิสเต็ม จ ากัด ซ้ือ ขาย บริการ ผลิต ติดต้ังอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์โทรคมนาคม ไอที

1 ซอยรามค าแหง 166 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) บริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 256 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

บริษัท เมจิกซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์  9/68 ซอยรัชดาภิเษก 33 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท แมงโก้ คอนซัลแตนท์ จ ากัด พัฒนาโปรแกรม ERP ส าหรับธุรกิจ

รับเหมาก่อสร้าง

 555 อาคารรสาทาวเวอร์ 1 ยูนิต 2304-1 ชั้น 23 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900

บริษัท ลินซ์ เคเค (ประเทศไทย) จ ากัด ร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์

69/405  ต.บ้านใหม่  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

บริษัท วีเน็กซ์ โซลูชั่น (ไทยแลนด์) จ ากัด บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 89/347 ซอยวัดมะเด่ือ ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จ ากัด(มหาชน) อุตสาหกรรมไฟฟ้าก าลัง 999 หมู่ 6 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
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บริษัท อินฟินิท คอนโทรล จ ากัด ซ้ือมาขายไป 100/8 หมู่ที ่4  ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

บริษัท อีดิสโปร แอคทีฟ จ ากัด บริการรับออกแบบเว็บไซต์ 32/188 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท เอ เอส พี วิชั่น จ ากัด ร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์ 34/84 ม. 1 ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 12/5 ซอยรามค าแหง 166 แยก 3 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

บริษัท แอลอีดี ไฮเดฟฟิเนชัน จ ากัด ด้านระบบภาพติดต้ังถาวร และเช่า
293/132  แขวงมีนบุรี  เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

บริษัท ไอ แพสชั่น จ ากัด (iPassion Co., Ltd.) บริการด้าน IT Solution 195 ซอยสบายใจ ชั้น 3 อาคาร R20 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

มหาวิทยาลัยศรีปทุม สถาบันการศึกษา 2410/2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900

ส านักงาน คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ

สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

หน่วยงานราชการ 128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงเขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300


