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Meiho Kogen ,Kaihatsu Co., Ltd. Ski Resort 3447-1 Aza-Mizore,Meiho Okuzumi,Gujo-shi,Gifu-ken 501-4304

Naja Corporation LLC Hotel Nakamon 877-18 ,Zao Onsen,Yamagata Yamagata 990-2301

NTT Japan Vacation Service Co.,Ltd. Land Operation 834 ซอย 20 มิถุนา แยก 13 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Ooito Corporation Ski Resort 26092 ,kamishiro ,hakuba-mura,hitaazumi-gun,Nagano-ken 

Shimane Matsue tamatsukuri Kasuien Minami Hotel 1218-8 Tamayucho Tamatsukuri, Matsue, Shimane 699-0201 Japan

Yoshihara Co., Ltd. japanese style Hotel 138-1 yamanaka onsen ,shimotanimachi-ni ,kaga-shi, Ishikawa-ken 922-0127

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพมหานคร  Foundation 159 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 10 ซอยสุขุมวิท 21 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

บริษัท โกลบอล เน็กซ์ (ไทยแลนด์) จ ากัด Digital Content Soi 3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท คิคูยะ (ไทยแลนด์) จ ากัด บริการซัก อบ รีด 1038/9 ซอยสุขุมวิท 71 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

บริษัท เคนโกพลัส จ ากัด น าเข้า ค้าปลีก 297 ซอยรามค าแหง 60 ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

บริษัท ไคไก แอดไวซอร่ี จ ากัด ทีป่รึกษา จัดหา จัดอบรม 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

บริษัท ซากุระ คิส จ ากัด  ส่ือบันเทิงญีปุ่น่ 21/94 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท ซีพอยท์ (ไทยแลนด์) จ ากัด ออกแบบพัฒนาจัดสร้างเวปไซต์ 

ส่ือออนไลน์ การตลาด

24  อาคารไพรม์ ห้อง 11A ซอย 21 (อโศกมนตรี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

บริษัท ซึชิโยชิ มาเทค (ประเทศไทย) จ ากัด Trading ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

บริษัท บีพีโอ แบงค็อก จ ากัด ธุรกิจรับจ้างบริหารระบบธุรกิจ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

รายชื่อสถานประกอบการเครือข่ายสหกิจศึกษา

คณะศิลปศาสตร์  สาขาวชิาภาษาญีปุ่น่เพ่ือการสื่อสารธุรกิจ   
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บริษัท มีเดีย เพรสโต จ ากัด  การพิมพ์ 159/17 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ห้องเลขที ่1117/3 ชั้นที ่11 ถนนสุขุมวิท 21

คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

บริษัท สยาม นาคาจิมา ซุยซัน (ไทยแลนด์) จ ากัด ร้านอาหาร 86/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางล าภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

บริษัท อ-ีสเตจ (ประเทศไทย) จ ากัด IT business 10/181 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

บริษัท เออาร์เอ็มเอส (ประเทศไทย) จ ากัด software development 283/48, Unit 1005-1 10th Floor, Home Place Office Building, Sukhumvit 55, 

Sukhumvit Road, Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110

พิพิธภัณฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สัน พิพิธภัณฑ์ 6 ถนนพระรามที ่1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

มหาวิทยาลัยศรีปทุม สถาบันการศึกษา 2410/2  คณะศิลปศาสตร์ ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โรงเรียน สอนภาษาญีปุ่น่เอเชีย สถาบันการศึกษา 2 ตึกยงวัฒนา ชั้น 3-4 ซอยปุณณวิถี 31 ถนนสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง 

กรุงเทพฯ 10260

โรงเรียน สอนภาษาญีปุ่น่ฮารุ อุดรธานี โรงเรียนสอนภาษา 179/5 ถนนทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

อะตากาว่า ออนเซ็น โฮเทล โอรุริ  japanese style hotel 1271-41 Naramoto, Higashiizu-cho, Kamo-gun, Shizuoka Prefecture 413-0303


