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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ร้ำนอำหำรและเคร่ืองด่ืม 782/1 ซอยพัฒนำกำร 30 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน  ำ โรงแรม  559 ถนนรำชปรำรภ แขวงมักกะสัน  เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400

วิทยำลัย เทคโนโลยีทักษิณำบริหำรธุรกิจ สถำนศึกษำเอกชน  850 ถนนรำมอินทรำ แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพฯ 10230

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ำกัด เอกชน/โทรคมนำคม  87/1 ออลซีซ่ันเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

กองก ำกับกำร 3 กองบังคับกำรต ำรวจท่องเทีย่ว1 รำชกำร  999 หมู่ที ่1 ถนนสุวรรณภูมิ 4 ต.หนองปรือ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

Marriott Executive Apartments Sathorn Vista , 

Bangkok 

โรงแรม 1 ซอยสำทร 3 แขวงทุง่มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120

กำรรถไฟแห่งประเทศไทย กองโครงกำรและวำงแผน ฝ่ำยกำรช่ำงกล 1 ถนนรองเมือง แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน โรงแรม 1 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Bangkok Hotel Lotus Sukhumvit Managed 

by AccorHotels

โรงแรม 1 ถนนสุขุมวิท 33 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110

บริษัท ทรำนส์ แอร์ คำร์โก้ จ ำกัด นำยหน้ำตัวแทนขนส่งสินค้ำระหว่ำง

ประเทศ

1 อำคำร Tac House ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

บริษัท ทรูทัช จ ำกัด Outsourcing Contact Center 1 อำคำรซี.พ.ีทำวเวอร์ 2 ชั น 12 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ส่ือส่ิงพิมพ์ 1/4 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงตลำดบำงเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

บริษัท เอเซีย ทรำนส์ เซอร์วิส จ ำกัด Transportation 10 ถนนเจริญนคร แขวงคลองสำน เขตคลองสำน กรุงเทพฯ 10600

บริษัท บิสิเนส 555 จ ำกัด Online Agency 10/1 สตรีวิทยำ 2 ซอย9 แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพฯ 10230

รายชื่อสถานประกอบการเครือข่ายสหกิจศึกษา

คณะศิลปศาสตร์  สาขาวชิาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ 
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โรงแรม เลอบัว แอท สเตท ทำวเวอร์  โรงแรม 1055/11 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500

บริษัท เอ็นพี เทเน่ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จ ำกัด น ำเข้ำและส่งออกอำหำรทะเลแช่แข็ง

ทุกชนิด

108 ซอยรำมอินทรำ 5 แยก 3 แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10220

โรงเรียน วัดบ่อ(นันทวิทยำ) สถำบันกำรศึกษำ 109/1 หมู่ที ่2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.ปำกเกร็ด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

โรงแรม โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ โรงแรม 110 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โรงแรม ศรีลันตำ รีสอร์ท โรงแรม 111 หมู่ 6 ต.เกำะลันตำใหญ่ อ.เกำะลันตำ จ.กระบี ่81150 

บริษัท 97 เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ำกัด กำรเช่ำและกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับ

อสังหำริมทรัพย์

111/1 ซอยเนียมอุทิศ ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

คิงเพำเวอร์ มหำนคร  ท่องเทีย่ว 114 ถนนนรำธิวำสรำชนครินทร์ แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500

บริษัท พฤกษำ เรียลเอสเตท จ ำกัด(มหำชน) พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ 1177 ชั น 23 อำคำรเพิร์ล แบงก์ค็อก ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท 

กรุงเทพฯ 10400

บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จ ำกัด 

TNNช่อง 16

สถำนีโทรทัศน์ 118/1 ถนนพระรำม 6 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400

บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟูด๊ จ ำกัด ผลิตและส่งออกอำหำรทะเลแช่แข็ง 119/99 หมู่ 1 ถนนวิเชียรโชฎก ต.ท่ำจีน อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

บริษัท แมเจสติค แกรนด์เด จ ำกัด  โรงแรม 12 สุขุมวิท ซอย 2 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

กรมกำรกงสุล กระทรวงกำรต่ำงประเทศ หน่วยงำนรำชกำร 123 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

บริษัท อำร์เจ ซัพพลำย แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด กำรขำยส่งเคร่ืองจักรและเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้อื่นๆ

123 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท นิวเจน แอร์เวย์ส จ ำกัด สำยกำรบิน 123 ห้องเลขที ่B – 2102 – 4 ชั น 21 อำคำรซันทำวเวอร์ส บี ถนนวิภำวดีรังสิต 

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
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กรมสอบสวนคดีพิเศษ รำชกำร 128 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

โรงเรียน เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรำ  สถำบันกำรศึกษำ 128 ถนนศุภกิจ ต.หน้ำเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรำ ฉะเชิงเทรำ 24000

บริษัท น  ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกัด (มหำชน) ผลิตและจ ำหน่ำย 128/77-78 อำคำรพญำไทพลำซ่ำ ชั น 7 ถนนพญำไท แขวงทุง่พญำไท เขตรำชเทวี 

กรุงเทพฯ 10400

สำยกำรบิน เอธิโอเปีย (Ethiopian  Airlines) สำยกำรบิน 140 อำคำรวันแปซิฟิคเพลส  ชั น 18 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพฯ 10110

บริษัท พริ งค์ ครีเอชั่น จ ำกัด ออแกไนเซอร์ 145 ซอยวัฒนำนิเวศน์ 7 ถนนสุทธิสำรวินิจฉัย แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง 

กรุงเทพฯ 10310

องค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะ

แห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

ส่ือมวลชน 145 ถนนวิภำวดี-รังสิต แขวงบำงเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

สำยกำรบิน ไชน่ำแอร์ไลน์  สำยกำรบิน 153 อำคำรโกลเด้นเพลสพลำซ่ำ ถนนรำชด ำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ส ำนักงำน ปรมำณูเพือ่สันติ หน่วยงำนรำชกำร 16 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

I-Genius Rama2 สถำบันสอนภำษำอังกฤษ 160 ถนนพระรำมที ่2 แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

กำรท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย(ททท.) ท่องเทีย่ว 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400

สถำบัน สอนภำษำไอจีเนียสคิดส์  โรงเรียนสอนภำษำอังกฤษส ำหรับเด็ก 1693 เซ็นทรัลลำดพร้ำว ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โรงแรม เซ็นทำรำ แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลำซ่ำ

ลำดพร้ำว กรุงเทพ

โรงแรม 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โรงเรียน สำธิตคริสเตียนวิทยำ  โรงเรียนสำมัญ 171 ถนนประชำรำษฎร์ ต.ตลำดขวัญ อ.เมือง นนทบุรี 11000

ศูนย์ภำษำ กรมยุทธศึกษำทหำรอำกำศ รำชกำร 171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนำมบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

บริษัท ซีพี เมดิคัล เซ็นเตอร์ จ ำกัด โรงพยำบำลเอกชน 18  ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310
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บริษัท สยำมไวเนอร่ี เทรดดิ งพลัส จ ำกัด  อำหำรและเคร่ืองด่ืม 174/1-4 ซอยวิภำวดีรังสิต 78 ถนนวิภำวดี-รังสิต แขวงสนำมบิน เขตดอนเมือง 

กรุงเทพฯ 10210

บริษัท ทีแอลเอสคอนแทค เอ็นเทอร์ไพร้ซ (ประเทศ

ไทย) 

จ ำกัด

Visa Application contor 175 ถนนสำทรใต้ แขวงทุง่มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120

บริษัท ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จ ำกัด รับขนส่งสินค้ำและพัสดุภัณฑ์ทั งภำยใน

ประเทศและระหว่ำงประเทศ

1768 อำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง 

กรุงเทพฯ 10310

Just Nok Bike Tours Bicycle Tour Company 18/6 ถนนประชำธิปไตย แขวงบ้ำนพำนถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

บริษัท บำงกอก เว็บ โซลูชั่น จ ำกัด IT Solution ,ออกแบบเว็บไซต์, พัฒนำ

ระบบ Software

182 ตะวันรุ่ง ซอย 7 แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) โรงภำพยนต์ 1839,1839/1-6 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท ดอว์น ชิปปิง้ (ไทยแลนด์) จ ำกัด น ำเข้ำ-ส่งออกระหว่ำงประเทศ 184/162  อำคำรฟอร่ัมทำวเวอร์ ชั นที ่25 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง 

กรุงเทพฯ 10310

โรงแรม บำงกอก ชฎำ  โรงแรม 188 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท เอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จ ำกัด ผลิตกระดำษ 19 ถนนแสงชูโต ต.ท่ำผำ อ.บ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี 70110

บริษัท เคมีโก้ อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด  น ำเข้ำวัตถุดิบเพือ่อุตสำหกรรมเคร่ือง

ส ำอำง อำหำรและยำ

19,19/1 ถนนลำดพร้ำว แขวงคลองจั่น เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

โรงเรียน สอนภำษำและคอมพิวเตอร์ พัทยำ โรงเรียนเอกชน (นอกระบบ) 194/10-11 หมู่ 9 ถนนพัทยำกลำง ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

บริษัท บูเลอวำร์ด โฮเต็ล จ ำกัด โรงแรมและร้ำนอำหำร 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110

บริษัท แคส เอดูเคชั่น เซนเตอร์ จ ำกัด โรงเรียนสอนภำษำอังกฤษ 20/264 ต.บำงตลำด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด  โรงแรม 204 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10320
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บริษัท โรเด้นสต๊อก (ประเทศไทย) จ ำกัด ผลิตเลนส์แว่นตำเพือ่กำรส่งออก 201-204 นิคมอุตสำหกรรมลำดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงล ำปลำทิว เขตลำดกระบัง 

กรุงเทพฯ 10520

สถำบันกำรศึกษำนำนำชำติ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง สถำบันกำรศึกษำ 2086 ถนนรำมค ำแหง แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โรงแรม บันยันทรี กรุงเทพฯ  โรงแรม 21 /100 ถนนสำทรใต้ แขวงทุง่มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120

โรงแรม สำมพรำน ริเวอร์ไซด์  โรงแรม 21 ถนนเพชรเกษม ต.ยำยชำ อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73110

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ำกัด (สำยกำรบิน 

ไทยแอร์เอเชีย)

สำยกำรบิน 222 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงสนำมบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย เอ๊กซ์ จ ำกัด สำยกำรบิน 222 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงสนำมบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

บริษัท ดีแคทลอน รัตนำธิเบศร์ จ ำกัด ค้ำปลีกอุปกรณ์กีฬำ 245 ถนนติวำนนท์ ต.บำงกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

Live Promotions Co.,Ltd. Entertainment media & Marketing 246 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จ ำกัด(มหำชน) กำรตลำดแบบตรง 25 ถนนวัชรพล แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10230

โรงแรม เชอรำตัน แกรนด์ สุขุมวิท โรงแรม 250 ถนนสุขุมวิท 12-14 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

วันเดอร์แมน ธอมสัน ประเทศไทย  ส่ือโฆษณำ 2525 ถนนพระรำม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

English Inspired by KruPor สถำบันสอนภำษำอังกฤษ 254 ซอยจุฬำลงกรณ์ 64 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

บัณฑิตวิทยำลัย จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย สถำบันกำรศึกษำ 254 ถนนพญำไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โรงแรม เดอะเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท  โรงแรม 259 ถนนสุขุมวิท ซอย 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110

Draft Board ธุรกิจบริกำร 26/46-47 อำคำรอรกำนต์ ชั น 12 เอ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 10330

บริษัท มำนำตัล จ ำกัด  developing software 26/58 อำคำรอรกำนต์ ชั น 16  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

บริษัท อินเตอร์คอนติเนนตัล สเปเชียลิตี  มิลค์ จ ำกัด น ำเข้ำนมผง ขำยภำยในประเทศ 265 ถนนสุขสวัสด์ิ ต.รำษฎร์บูรณะ อ.รำษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
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วัดพระธรรมกำยไซตะมะ thai buddhist 269-2 Nishimotojuku kigashimatsuyama saitama 355-0062

บลูโอเชี่ยนรีสอร์ท  โรงแรม 273 ถนนรำชอุทิศ 200 ปี ต.ป่ำตอง อ.กระทู ้จ.ภูเก็ต 83150

บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จ ำกัด Technology and Services 287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500

โรงแรม ชำเทรียม เรสซิเดนซ์ สำธร  โรงแรม 291 ถนนนรำธิวำสรำชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพฯ 10120

บริษัท สำยกำรบินนกแอร์ จ ำกัด (มหำชน) สำยกำรบิน 3 อำคำรรัจนำกำร ชั น17 ถนนสำทร แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120

โรงเรียน ช่ำงฝีมือทหำร สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ สถำนศึกษำ 3/1 ซอยพหลโยธิน 30 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท เวบ ทีวี เอเซีย จ ำกัด media Entertainment 3/9 ซอยรำมอินทรำ 26 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10230

บริษัท เลเจนด์ แลนด์ บำงกอก ทีแอล จ ำกัด โรงแรม 30/9-10 ซอยสุขุมวิท 11 (ไชยยศ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110

บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) ค้ำปลีก 31 ถนนประชำชื่น-นนทบุรี ต.บำงเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน) ธุรกิจค้ำปลีก 313 อำคำรซีพีทำวเวอร์ ชั น 24 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500

บริษัท ยูโรเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด ประกันภัยและประกันชีวิต 318 ถนนพญำไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โรงแรม 3 ฮำว แอท สุขุมวิท21 บริกำรห้องพัก 32/9 สุขุมวิท 21 ซอย 1 ถนนอโศกมนตรี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 11110

โรงแรม อีสติน แกรนด์ สำทร  โรงแรม 33/1 ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120

บริษัท พีทีเอ็น เรียนเอสเต็ท จ ำกัด  บริษัทนำยหน้ำหรือตัวแทนขำย เช่ำ 

อสังหำริมทรัพย์

33/4 เดอะไนท์ทำวเวอร์ ชั นที ่35th ตึก A ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง 

กรุงเทพฯ 10310

ดีแคทลอนพระรำม 4 ร้ำนค้ำอุปกรณ์กีฬำ 3300 ถนนพระรำม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โรงแรม อมำรี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ โรงแรม 333 ถนนเชิดวุฒำกำศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด (มหำชน) ขนส่งและโลจิสติกส์ 333 หมู่ที ่7 ถนนเชิดวุฒำกำศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

โรงเรียน บ้ำนวิชำกร กวดวิชำ 35 ถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โรงแรม รอยัล (Novena) โรงแรม 36 Newton Road, Novena, Singapore, Singapore, 307964
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โรงแรม อมำรี เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ  โรงแรม 36 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด ขนส่งพัสดุด่วนทำงอำกำศ

ระหว่ำงประเทศ

3656/22-23 อำคำรกรีนทำวเวอร์ ชั น 8 ถนนพระรำม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 

กรุงเทพฯ 10110

บริษัท ไพโอเนียร์ โอเซียน เฟรท จ ำกัด ตัวแทน นำยหน้ำ ออกของทั งทำงบก 

ทำงน  ำ และทำงอำกำศ

3656/30 ถนนพระรำม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โรงแรม โกลด์ออร์คิด กรุงเทพ  โรงแรม 375 ถนนวิภำวดี แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400

โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สยำมสแควร์  โรงแรม 392/44 สยำมสแควร์ซอย 6 ถนนพระรำมที ่1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

บริษัท ไอ พลัส คิว จ ำกัด  ผู้ผลิตสินค้ำประเภทเคร่ืองส ำอำง 4 ถนนรัตนำธิเบศร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

สมำคมธรรมประทีป สมำคม 42 ถนนเพชรเกษม แขวงปำกคลองภำษีเจริญ เขตภำษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

Warm Language Co.,ltd. (Kid-d Club) กำรศึกษำ-สถำบันภำษำ 42/85 ถนนวิภำวดี-รังสิต แขวงตลำดบำงเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

โรงเรียน นำนำชำติฮำร์โรว์  โรงเรียนนำนำชำติ 45 ซอยโกสุมรวมใจ14 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

โรงเรียน นำนำชำติฮำร์โรว์ สถำนศึกษำ 45 ถนนโกสุมรวมใจ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ำกัด (มหำชน) ให้บริกำรและจ ำหน่ำยลิขสิทธิค์อนเทนต์ 45/14 หมู่ 1 ต.ทรงคนอง อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73210 

บริษัท แอ็บโซลูท พีเลทส์ จ ำกัด สุขภำพ,กำรออกก ำลังกำย 496-502 อำคำรอัมรินทร์ทำวเวอร์ ห้องเลขที ่01-04 ชั น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300

สำยกำรบิน เวียดนำมแอร์ไลน์  ขนส่งและโลจิสติกส์ 55 ชั น10 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ส ำนักงำน คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน  รำชกำร 555 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์ หน่วยงำนรำชกำร 563 ถ.นนทบุรี ต.บำงกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โรงเรียน รักษำทรัพย์พิทยำกร สถำนศึกษำ 58 ถนนท่ำหิน ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปรำจีนบุรี 25110

บริษัท อำร์เอเอ โฮลเดอร์ จ ำกัด โรงแรม 599,599.1/3 แขวงลำดกระบัง เขตลำดกระบัง กรุงเทพฯ 10520



ชื่อสถานประกอบการ ประเภทธุรกิจ ทีอ่ยู่

บริษัท บัตรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) ธุรกิจบัตรเครดิต 591 อำคำรสมัชชำวำณิช 2 ชั น 14 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ 

กรุงเทพฯ 10110

บริษัท ดับบลิวพีพี มำร์เก็ตติ ง คอมมูนิเคชั่นส์ 

(ประเทศไทย) จ ำกัด

PR Agency 598 อำคำรคิวเฮ้ำส์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ หน่วยงำนรำชกำรทหำร 62 ถนนวิภำวดีรังสิต 2 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

บริษัท อสมท จ ำกัด (มหำชน) ส่ือสำรมวลชน 63/1 ซอย 7 ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310

โรงแรม โซโล สุขุมวิท 2 (บริษัท กำร์ตำร์ จ ำกัด) โรงแรม 65/1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

บริษัท สยำมสปอร์ต ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน) ส่ือส่ิงพิมพ,์นสพ. 66/26-29 หมู่ 12 ซอยรำมอินทรำ 40 ถนนรำมอินทรำ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพฯ 10230

บริษัท แมนดำรินโฮเต็ล จ ำกัด โรงแรม 662 ถนนพระรำม 4 แขวงมหำพฤฒำรำม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500

โรงแรม มิรำเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอต โรงแรม 68/101 ถนนกิ่งแก้ว ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

บริษัท อมรปิน่ทิพย์ จ ำกัด โรงแรม 69/783-69/787 ถนนรัตนำธิเบศร์ ต.บำงกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

Zenyum (Thailand) Co.,Ltd. น ำเข้ำเคร่ืองมือแพทย์ 75/10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โรงแรม โซลิแทร์ แบงค็อก โรงแรม 75/23 ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110

บริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกัด  Import - Export logistics Airline 777 หมู่ 7 อำคำรคลังสินค้ำ BFS ห้อง F 201 ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ต.รำชำเทวะ 

อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

King Power Mahanakhon หอพัก 8 ถนนรำงน  ำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400

บริษัท ดี ดี เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด รับเหมำท ำควำมสะอำด 8/178 ถนนสวนสยำม แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพฯ 10230

สำยกำรบิน คูเวตแอร์เวย์  สำยกำรบิน 87 อำคำรเอ็มไทยทำวเวอร์ ออลซีซ่ันเพลส ชั น 22 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

บริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) สนญ. สำยกำรบิน 89 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
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Snap Holiday Co.,Ltd. ทีพ่ัก 818/284 หมู่บ้ำนอินดี  2 ประชำอุทิศ 90 ซอยจัดสรรลุงเบิ ม ต.ในคลองบำงปลำกด 

อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.นครปฐม

ส ำนักงำน คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำร

โทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ

องค์กรอิสระของรัฐ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400

บริษัท โกลเด้นแอสเซ็ท จ ำกัด (โรงแรม

เดอะทวินทำวเวอร์)

โรงแรม 88 ซอยรองเมือง 2 ถนนพระรำม 6 ตัดใหม่ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โรงเรียน เปรมประชำวัฒนำ โรงเรียน 89 ถนนบำงใหญ-่บำงคูลัด ต.บำงใหญ่ อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

บริษัท กำรีนำ ออนไลน์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ส่ือและส่ิงพิมพ์  89 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

กรมประชำสัมพันธ์ (สถำบันกำรประชำสัมพันธ)์ หน่วยงำนรำชกำร 9  ซอยอำรีย์สัมพันธ์ ถนนพระรำม 6 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400

บริษัท โรงแรมเมเปิล จ ำกัด โรงแรม 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260

AYC Intercultural Programs Thailand ศูนย์แนะแนวกำรศึกษำ 9/197 ถนนรัชดำภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โรงแรม รำมำกำร์เด้นส์ โรงแรม 9/9 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงตลำดบำงเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

บริษัท แซนมินำ-ไซ วิสเท็คส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 90 หมู่ที ่1 ถนนติวำนนท์ ต.บ้ำนใหม่ อ.เมือง ปทุมธำนี 12000

บริษัท อุตสำหกรรมไหมไทย จ ำกัด จ ำหน่ำย ผลิตสินค้ำเสื อผ้ำแฟชั่น 96 ซอยพึง่มี 29 ถนนสุขุมวิท93 แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ  โรงแรม 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

บริษัท ไทยไลอ้อน เมนทำรี จ ำกัด Airline Business 99 ต.คลองหลำ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลำ 90115

สำยกำรบิน โอมำนแอร์  สำยกำรบิน 99 ถนนท่ำอำกำศยำน ต.หนองปรือ อ.บำงพลี จ.สมทุรปรำกำร 10540

โรงแรม แกรนด์สุขุมวิท กรุงเทพ  โรงแรม 99 ถนนสุขุมวิท 6 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

บริษัท กำรบินกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) สำยกำรบิน 99 ม.14 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) รัฐวิสำหกิจ 99 หมู3่ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210
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โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ (บริษัท พี แอนด์ บี รัชดำโฮเต็ล 

จ ำกัด)

ธุรกิจโรงแรม 99/1 ซอยเนียมอุทิศ ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โรงแรม เอเซียแอร์พอร์ท โฮเต็ล จ ำกัด  โรงแรม 99/2 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

บริษัท เด็กดี เอ็ดดูเคชั่น จ ำกัด สถำบันสอนภำษำ 99/224 สุขำภิบำล 5 แขวงคลองถนน เขตสำยไหม กรุงเทพฯ 10220

โรงแรมไมด้ำ ดอนเมือง แอร์พอร์ต  โรงแรม
99/401-486 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 (เบญจมิตร) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักส่ี 

กรุงเทพฯ 10210

บริษัท สยำมโอเชี่ยน เวิร์ล กรุงเทพ จ ำกัด สถำนบันเทิงและนันทนำกำร

(อุทยำนสัตว์น  ำ)

991 ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

บริษัท คิดส์ เอ็ดดูเทนเม้นท์ โฮลดิ งส์ (ประเทศไทย) คิดส์ซำเนีย กรุงเทพ 991 ถนนพระรำมที ่1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ำกัด(ช่อง7) ส่ือโทรทัศน์ 998/1 ซอยร่วมศิริมิตร ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.10900

สำยกำรบิน เมียนมำร์แอร์เวย์  สำยกำรบิน 999 ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

สำยกำรบิน อีวีเอแอร์  สำยกำรบิน 999 ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด (มหำชน)  

สำขำท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ

ขนส่งและโลจิสติกส์ 999 ต.หนองปรือ อ.บงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

บริษัท คิงเพำวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด ธุรกิจค้ำปลีก 999 ต.หนองปรือ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

บริษัท ไทย เวียตเจ็ท แอร์ จอยท์ สต๊อค จ ำกัด  

(สำยกำรบินไทยเวียดเจ็ทแอร์)

ขนส่งและโลจิสติกส์ 999 ต.หนองปรือ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

โรงแรม โนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต  โรงแรม 999 ต.หนองปรือ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

กองบังคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง 2 รำชกำร 999 ถนนสุวรรณภูมิสำย 4 ต.หนองปรือ อ.บำงพลี จ.สุมทรปรำกำร 10540

บริษัท ลุฟท์ฮันซ่ำ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จ ำกัด สำยกำรบิน 999 ถนนบำงนำตรำด กม.15 ต ำบลรำชำเทวะ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540
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ส ำนักงำน ศุลำกรตรวจของผู้โดยสำรท่ำอำกำศยำน

สุวรรณภูมิ

ส่วนรำชกำร 999 ถ.บำงนำ-ตรำด ต.หนองปรือ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรกำร 10540

สำยกำรบิน บริติชแอร์เวย์  ขนส่งและโลจิสติกส์ Room T3-072 ต.หนองปรือ อ.บำงพลี จ.สมุทรำปรำกำร 10540

กรมวิทยำศำสตร์ทหำรบก หน่วยงำนรำชกำร กรมวิทยำศำสตร์ทหำรบก ถนนพหลโยธิน แขวงเสนำนิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ำอำกำศยำนกรุงเทพ รำชกำร กองบังคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง 2  เลขที ่222 ถนนวิภำวดี แขวงสนำมบิน เขตดอนเมือง 

กรุงเทพฯ 10210

มหำวิทยำลัยศรีปทุม สถำบันกำรศึกษำ คณะศิลปศำสตร์ 2410/2  ถนนพหลโยธิน แขวงเสนำนิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท กำรบินไทย จ ำกัด(มหำชน)  ครัวกำรบิน

สุวรรณภูมิ

สำยกำรบิน บริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน)  สุวรรณภูมิ เลขที ่333/4 ถนนสนำมบินสุวรรณภูมิ 

ต.หนองปรือ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ รำชกำร ฝ่ำยตรวจคนเข้ำเมืองขำออก ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 999 หมู่ 7 

ต.หนองปรือ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

โรงพยำบำล สมิติเวช (สุชุมวิท) บริกำร 133 ซอยสุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด บริกำรไปรษณีย์ ศูนย์ไปรษณีย์หลักส่ี 111  หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักส่ี 

กรุงเทพฯ 10210

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนำ จ ำกัด(มหำชน) พัฒนำและบริหำรอสังหำริมทรัพย์เพือ่

กำรค้ำปลีก

สำขำลำดพร้ำว 1693 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กองบังคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง 1 รำชกำร อำคำรรัฐประศำสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210


