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กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ หน่วยงานราชการ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยงานราชการ 2218 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ราชการ 563 ถนนนนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช หน่วยงานราชการ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กองบังคับการต ารวจท่องเทีย่ว ราชการ 999 หมู่ที ่1 ถนนสุวรรณภูมิ 4 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

การไฟฟ้านครหลวง เขตคลองเตย พลังงาน(รัฐวิสาหกิจ) 1192 ถนนพระรามที ่4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

ธนาคาร พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

แห่งประเทศไทย (SMEs)

ธนาคารเพือ่ช่วยเหลือและสนับสนุน 

SME ไทย

310 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ธนาคารเพือ่การส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคาร 1193 ถนนพหลโยธน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคาร 273 แขวงสามเสน เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

บริษัท การบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สายการบิน 99 ม.14 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) สนญ. สายการบิน 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท โกลด์เกียร์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากัด น าเข้าสินค้าประเภทลิฟท์ เก้าอี้ไฟฟ้า

อุปกรณ์ผู้สูงอายุ

28 พัฒนาการ 20 แยก 8 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

บริษัท คิงเพาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ธุรกิจค้าปลีก อาคารจอดรถ 3 ชั้น 4 โซน 4A สนามบินสุวรรณภูมิ ต.หนองปรือ อ.สุวรรณภูมิ 

จ.สมุทรปราการ 10540

บริษัท ซินเน็ค(ประเทศไทย) จ ากัด(มหาชน) น าเข้า-จ าหน่ายสินค้า IT 433 ถนนสุคนธสวัสด์ิ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

รายชื่อสถานประกอบการเครือข่ายสหกิจศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการค้าระหวา่งประเทศ  
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บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจค้าปลีก 313 อาคารซีพี ทาวเวอร์ ชั้น24  ถ.สีลม แขวงสีลม ขเขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

บริษัท แซปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด เทรดเดอร์ จักรยานยนต์ไฟฟ้า 55/68, 55/69 ต.คลองหลวง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 10120

บริษัท ณรงค์กูล  เวิลด์  จ ากัด รับท าการตลาดออนไลน์ 111/10 ถนนศรีสมาน ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

บริษัท ดี. เอช. เอ. สยามวาลา จ ากัด ผู้ผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์เคร่ืองเขียน 202 ถนนสุรวงศ์ แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

บริษัท ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดด้ิง (ประเทศไทย) 

จ ากัด

ตัวแทนน าเข้าส่งออกทัง้ทางเรือ  

และทางอากาศ

9 อาคาร G แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ผลิตเคร่ืองปรับอากาศ 700/11 หมู่ที ่1 ถนนบางนา-ตราด กม.57 ต.คลองต าหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

บริษัท ท.ทองไทยแทรกเตอร์ จ ากัด จ าหน่าย อะไหล่แบคโฮ และ รถ

แทรคเตอร์ทุกชนิด

99 ถ.347 ต.บ้านกระแชง อ.เมือง ปทุมธานี 12000

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ขนส่งและโลจิสติกส์ 333 หมู่ที7่ ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากัด (มหาชน) ทีป่รึกษาด้านประกันภัยประกันวินาศภัย

และการเงิน

123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากัด (สายการบินไทยแอร์เอเชีย) สายการบิน 222 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

บริษัท ธนันชัยกระจก จ ากัด ขายปลีก-ส่ง กระจก 255 หมู่ 4 ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

บริษัท ปทุมธานี บริวเวอร่ี จ ากัด เคร่ืองผสมเคร่ืองด่ืม 2 หมู่ 9 ซอยใจเอื้อ ต าบลบางคูวัด อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

บริษัท ปาโก้ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด Trading 55/76-77 หมู่บ้านซิต้ีคอนเนค กัลปพฤกษ์ ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง 

กรุงเทพฯ 10150

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด บริการไปรษณีย์ ศูนย์ไปรษณีย์หลักส่ี 111 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด บริการไปรษณีย์ กลุ่มงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 111 หมู3่ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักส่ี 

กรุงเทพฯ 10210
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บริษัท พารากอน ลอจิสติกส์ จ ากัด Import  Export 109 อาคาร cct ชั้น3 ห้อง 1 ถนนสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพน 10500

บริษัท พิริยพูล อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด น าเข้าสินค้า 16 ม.7 ถนนบางนา ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

บริษัท เพท-เคม ซัพพลาย จ ากัด ส่งออกและน าเข้า ท่อเหล็กและอุปกรณ์ 5/8-9 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

บริษัท แพนฟูด้ จ ากัด ห้องเย็น และผลิตอาหารแช่แข็ง 71/9 หมู่ 6 ซอยรุ่งปรีชา ถนนเศรษฐกิจ ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

บริษัท ฟาร์ม โพรเทคชั่น จ ากัด เคมีภัณฑ์ทางการเกษตร 3/44 ซอยลาดพร้าว31  ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท ฟาร์มสุข (ประเทศไทย) จ ากัด ขายปลีก-ส่ง ของใช้เบ็ดเตล็ด อาหารเสริม

และธัญพืช

2452-2456 ชั้นที ่1 โซน D ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง 

กรุงเทพฯ 10310

บริษัท ฟูด้แพชชั่น จ ากัด ร้านอาหาร 333 ถนนประชาชื่น แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

บริษัท เฟด โกลด์ จ ากัด ค้าขาย 49/58 ถนนวิภาวดี 64  แยก 13  แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210 

บริษัท เฟด โกลด์ เทรดด้ิง 2465 จ ากัด ส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภค 150 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

บริษัท มิตซุย-โซโค(ประเทศไทย) จ ากัด ตัวแทนน าเข้าและส่งออก 287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) โรงภาพยนต์ 1839,1839/1-6 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท แมงโก้ เทคโนโลยี จ ากัด บริการขายสินค้าออนไลน์ 468/8 ซอยลาดพร้าว 130  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

บริษัท โมเดอราโต้ จ ากัด น าเข้าและจ าหน่ายอุปกรณ์ 

Power Supply ส าหรับโทรคมนาคม

66 ถนนประชาอุทิศ 59 แขวงบางมด เขตทุง่ครุ กรุงเทพฯ 10140

บริษัท ยูไนเต็ดไทยชิปปิง้ จ ากัด ท่าเทียบเรือ / ขนส่งสินค้าทางทะเล 430 ท้ายบ้าน ต าบลปากน้ า อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

บริษัท ยูเมด้า จ ากัด บริษัทผลิตยารักษาโรค 26 /18-21  ถนนรามอินทรา 34 แยก 12 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

บริษัท รสา ทาวเวอร์ จ ากัด อสังหาริมทรัพย์ ส านักงานให้เช่า 555 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท วี แอนด์ เอ โซลูชั่น เออีซี จ ากัด การตลาด 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

บริษัท สหฟาร์ม จ ากัด จ าหน่ายไก่สุก,สด แช่แข็ง ส่งออก 128 ถนนนวมินทร์ แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
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บริษัท อจิลิต้ี จ ากัด ตัวแทนรับส่งสินค้า 136 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

บริษัท ออนเดอะฟลอร์ จ ากัด จัดจ าหน่ายไม้และติดต้ัง 5/16 ถนนสวนพลู แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

บริษัท อินเตอร์ อิงค์ เทคนิคส์ จ ากัด น าเข้าและส่งออกเคร่ืองจักร 539/31-32 ถนนพระราม2  แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

บริษัท อ.ีดี.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด น าเข้าซ้ือมา-ขายไป อุปกรณ์เคร่ืองมือวัด

และควบคุมทางอุตสาหกรรม

11 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ผลิตภัณฑ์ห่อหุม้และถนอมอาหาร 

เอ็มแร๊ป

3075/1-2 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

บริษัท เอสพีเอส บาย ซานต้า จ ากัด น าเข้า ส่งออก อาหารทะเลแช่แข็ง 90 ซอยรามอินทรา 5 แยก 3-4 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

บริษัท เอสวีโอเอ จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจ IT ครบวงจร 131 ถนนสุขสวัสด์ิ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

บริษัท แอร์ไทเกอร์เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด ตัวแทนน าเข้า-ส่งออก สินค้าระหว่าง

ประเทศ

524/22 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท ไอคอน โกลบอล โลจิสติกส์ จ ากัด Freight Forwarder (ตัวแทนของ

ผู้ส่งสินค้า)

14/13 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) ปิโตรเคมี 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัทเทค อ-ีบิสสิเนส เซ็นเตอร์ จ ากัด ทีป่รึกษา ,ศูนย์ฝึกอบรม 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

สายการบิน อีวีเอแอร์ สายการบิน 999 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เอส แอนด์ เอส คัลเลอร์ ส่งออกเม็ดพลาสติกและสีผสมเม็ดพลาสติก44/22 หมู่ 4 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170


