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กรมประชาสัมพันธ์ (สถาบันการประชาสัมพันธ)์ หน่วยงานราชการ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จ ากัด ศูนย์การค้า 587,589  ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

บริษัท บิวต้ี คอมมูนิต้ี จ ากัด (มหาชน) ค้าปลีก ผลิตภัณฑ์ ความงามและ

เคร่ืองส าอาง

10/915 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

ธนาคาร ออมสิน สาขาเซ็นทรัลรามอินทรา ธนาคารพาณิชย์ 109/10 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากัด (มหาชน) ทีป่รึกษาด้านประกันภัยประกันวินาศภัย

และการเงิน

123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ ากัด ผลิตกระดาษ 19 ถนนแสงชูโต ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

บริษัท ณัชญากูล เทรนนิ่ง จ ากัด ประกันชีวิต 191/13-14 ถนนล าลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

บริษัท อีปิค คอมพิวเตอร์ จ ากัด อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2022/43-46 ถนนพหลโยธิน 34/1 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท พรีเม็กซ์เวิลด์ไวด์ จ ากัด ส่งออกผักและผลไม้ 21/30 หมู่ 8 ซอย 3 ถนนเทพกุญชร 2 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

บริษัท ซิสโกเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด Trading และรับเหมา 248 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

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

บริษัท ทีวีดี ช้อปปิง้ จ ากัด การตลาดออนไลน์ 25 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์วิส พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด ธุรกิจบริหารนิติบุคคลอาคารชุด 

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

39/358 หมู่ที ่12 ซอยบางปลา 2 ถ.ธนสิทธิ ์มบ.ชัยพฤกษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี 

จ.สมุทรปราการ 10540

บริษัท ยาไพบูลย์ จ ากัด ขายยาแผนปัจจุบัน 447/20-21 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

รายชื่อสถานประกอบการเครือข่ายสหกิจศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 
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บริษัท อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่นแมเนจเม้นท์ จ ากัด ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม 47/569-576 ถนนป๊อปปูล่า 3 ต าบลบ้านใหม่ จังหวัดนนทบุรี 11120

บริษัท ด๊อกเตอร์ ออโต้ คลินิก จ ากัด ศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ 5 ซอยประเสริฐมนูกิจ 25 แยก 2 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว 

กรุงเทพฯ 10230

บริษัท ดังภูมิ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) รับออกแบบเว็บไซต์ 56 ซอยรามอินทรา 67 แยก 8 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว  

กรุงเทพฯ 10230

บริษัท หวีเ่ถียน จ ากัด น าเข้าและจ าหน่ายสินค้าแปรรูปอาหาร 6 ซอยร่มเกล้า 17/1 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

บริษัท คูโบต้าพานแทรกเตอร์ราชบุรี จ ากัด ตัวแทนจ าหน่ายเคร่ืองจักรกลการเกษตร

ยี่ห้อคูโบต้า

60/4 ม.6 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120

บริษัท มิตซู รีพับบลิค จ ากัด ตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ มิตซูบิชิ มีโชว์รูม

และศูนย์บริการมาตรฐาน

67 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

บริษัท สยามเคร่ืองชั่ง แอนด์ ซิสเต็ม จ ากัด จ าหน่ายผลิตน าเข้าเคร่ืองชั่งทุกประเภท 767/11 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000

บริษัท เอส.แอล.เอ.วาย.ทวีทรัพย์ มั่นคง จ ากัด นิติบุคคล 81/464 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

บริษัท วอลเลส โซลูชั่นส์ จ ากัด รับแปลเอกสารทุกประเภท และรับท าวีซ่า 88/167 หมู่บ้านกลางเมือง เออร์บาเนียน สาทร-ตากสิน ตรอกวิง่วัว แขวงบางค้อ 

เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

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

บริษัท สเตรทต้ันส์ แปซิฟิค จ ากัด การตลาดออนไลน์และออฟไลน์ 9 ซอย 3 ถนนริมคลองทุง่รี ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน)  

สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ขนส่งและโลจิสติกส์ 999 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ธนาคาร ฝึกทีอ่าคารตรีทิพย์ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500


