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กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ 

หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

หน่วยงานราชการ 171/2 ต.สนามบิน อ.ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน (ส านัก

ความปลอดภัยธุรกิจ)น  ามัน

ธุรกิจพลังงาน 99/10 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั น 26  ถนนแจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด 

จ.นนทบุรี 11120

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ส านักงานใหญ่) รัฐวิสาหกิจ 200 กองฝึกอบรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ 175 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ธนาคาร กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

สาขารามอินทรา กม.4

ธนาคารพาณิชย(์รัฐวิสาหกิจ) 725-728 ถนนรามอินทรา แขงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

ธนาคาร กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาสะพานใหม่ ธนาคารพาณิชย(์รัฐวิสาหกิจ) 435 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

ธนาคาร กรุงไทย จ ากัด(มหาชน)  สาขาตลาดส่ีมุมเมือง ธนาคารพาณิชย์ 355 25-27 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

ธนาคาร กรุงไทย จ ากัด(มหาชน) สาขารามอินทรา กม.2 ธนาคารพาณิชย(์รัฐวิสาหกิจ) 8 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) สถาบันการเงิน 128/290-300 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั น27 ถนนพญาไท แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี 

กรุงเทพฯ 10400

ธนาคาร ทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) สถาบันการเงิน 48/2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ธนาคาร ออมสิน สาขาถนนสรงประภา ธนาคารพาณิชย์ 310/91 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

ธนาคาร ออมสิน สาขาบิก๊ซี พระราม 2 ธุรกิจการเงิน (Financials) ถ.พระราม 2 แขวงแสมด า แขวงบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

รายชื่อสถานประกอบการเครือข่ายสหกิจศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการจัดการ 
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ธนาคาร ออมสิน ส านักงานใหญ่ ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ 470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพฯ 10400

บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)  ดอนเมือง สายการบิน 171 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10120

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

บริษัท คิงเพาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ธุรกิจค้าปลีก 8 ถนนรางน  า แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จ ากัด Agricultural,Crop protection 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ ากัด จ าหน่ายและบริการอุปกรณ์ส าหรับ

ธุรกิจค้าปลีกแบบครบวงจร

159/30 ถนนวิภาวดีรังสิต 62 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ากัด (มหาชน) บริการอินเตอร์เน็ต 90 อาคารไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์ 60 ชั น 17 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310

บริษัท ซุ่นหลีมหาชัย (1991) จ ากัด จ าหน่ายรถบรรทุกอีโน่ 59/8 ถนนพระราม2 กม.20 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร 74000

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) 

สาขาสุราษฎร์ธานี

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 209,209/1-209/2 หมู่ที ่2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด(มหาชน) พัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์

เพือ่การค้าปลีก

สาขา East Ville 69,69/1,69/2,69/4 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 

กรุงเทพฯ 10230

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์ สแควร์ จ ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 9/9 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

บริษัท โซดา พริ นติ ง จ ากัด ส่ือส่ิงพิมพ์ 201 ถนนสุรพันธ์ ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จ ากัด  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 28 ซอยงามวงศ์วาน 6 ถนนงามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง  จ.นนทบุรี 11000

บริษัท ดิ อะพอธธิคารี จ ากัด ให้บริการรับจัดงานแต่งงาน 9/4 ถนนพหลโยธิน46 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จ ากัด น าเข้า-ส่งออก 607 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
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บริษัท ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ ง 

(ประเทศไทย) จ ากัด

ตัวแทนน าเข้าส่งออกทั งทางเรือ 

และทางอากาศ

9 อาคาร G แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด (มหาชน)

ผลิตชิ นส่วนอิเลคโทรติกส์ส่งออก

ต่างประเทศ

909 ถนนพัฒนา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

บริษัท โตโยต้า ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด สินเชื่อเช่าซื อรถยนต์ 990 อาคารอับดุลราฮิม ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

บริษัท เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จ ากัด ร้านค้าปลีก 469 ถนนบอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ขนส่งและโลจิสติกส์ 333 หมู่ที ่7 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากัด (มหาชน) ทีป่รึกษาด้านประกันภัยประกันวินาศภัย

และการเงิน

123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

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

บริษัท ทีวีดี ช้อปปิง้ จ ากัด การตลาดออนไลน์ 1 , 1/1 , 1/2 ซอยวัชรพล 1 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

บริษัท ไทยบริดจสโตน  จ ากัด  อุตสาหกรรมผลิตยาง 14/3 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 10120

บริษัท น่องโต ไบค์ จ ากัด ร้านจ าหน่ายสินค้าและอุปกรณ์จักรยาน 14/53 ม.3 แขวงออมสิน เขตสายไหม กรุงเทพ 10220

บริษัท นิชชิน อีเลคทริค (ประเทศไทย) จ ากัด หม้อแปลงไฟฟ้า 60/64 หมู่ 19 นวนครซอย16 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

บริษัท พิธานพาณิชย์ จ ากัด สาขารามอินทรา จ าหน่ายรถยนต์ 365 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

บริษัท พีแอนด์พี อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด IT Services Provide 226 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

บริษัท เพลินสุข จ ากัด น าเข้าและติดตั ง เคร่ืองออกก าลังกาย 

และสนามเด็กเล่น

88 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

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

บริษัท ฟูด้แพชชั่น จ ากัด ร้านอาหาร 333 ถนนประชาชื่น แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210
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บริษัท มายด์คราฟท์ อินเตอร์เฟรท จ ากัด บริการขนส่งระหว่างประเทศ 90/444 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

บริษัท โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด   Media and Content Conglomerate 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

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

บริษัท ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ขนส่งมวลชน อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท ริช เรสเตอรองค์ จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายอาหาร 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

บริษัท สยามไวเนอร่ี เทรดดิ งพลัส จ ากัด อาหารและเคร่ืองด่ืม 174/1-4 ซอยวิภาวดีรังสิต 78 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 

10210

บริษัท สยามอินเตอร์ คอนเน็ค แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด รับติดตั งสาย LAN และ Fiber Optic 

รวมถึงจัดจ าหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฯ

123/101 หมู1่1 ซอยธนสิทธิ ์ถนนเทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จ ากัด (มหาชน) Digital 99/10 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั น 26 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด 

จ.นนทบุรี 11120

บริษัท อิมาเซน แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทยแลนด์) จ ากัด ผลิตอุปกรณ์ปรับเอนเบาะรถยนต์และ

อุปกรณ์ปรับเล่ือนเบาะรถยนต์

141 ถนนนายเอเชีย ต.บ้านโพธิ ์อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

บริษัท เอสแอลอาร์ที จ ากัด  สาขา Central Westgate บริการอาหาร 199,199/1 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป 

(ประเทศไทย) จ ากัด

บริการทางห้องปฏิบัติการ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250

บริษัท โอสถสภา จ ากัด (มหาชน) อาหารและเคร่ืองด่ืม 348 ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

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

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี  เซอร์วิส จ ากัด รับเหมาท าความสะอาด 365/3  ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10280
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บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) ค้าปลีก 31 ถนนประชาชื่น-นนทบุรี ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด โรงงานผลิตปุย๋ เยื่อแม้นพงศ์ สถานทีผ่ลิตและจ าหน่ายปุย๋อินทรีย-์เคมี 39/1 หมู่ที ่1  ต.ตะคร  าเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130


