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Mission Development 2016 Co.,Ltd. บริษัทรับออกแบบภายในและอาคาร

บ้านพัก

16/9 ซอยรามอินทรา 93 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

OPEN DESIGNER CO.,LTD. บริการรับเหมาก่อสร้าง 35/52 ซอยสุคนธสวัสด์ิ 1 ถนนลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Vizible Plan Co.,Ltd. ออกแบบและตกแต่งภายใน 77/226 ม.บ้านภัสสร 19 ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

กองออกแบบก่อสร้าง กองวิทยากร 

กรมช่างโยธาทหารอากาศ

หน่วยงานราชการ 171 ถนนสนามบิน แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10220

บริษัท 999 สตาร์ จ ากัด บริการรับเหมาก่อสร้าง 92/10 ถนนรามอินทรา 40 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

บริษัท กรีนบ๊อกซ์ ดีไซน์ จ ากัด  ออกแบบสถาปัตยกรรม 132 ถนนวิภาวดี 44 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท กรู๊ฟ ดีไซน์สตูดิโอ จ ากัด  รับออกแบบตกแต่งภายใน 18/6 ซอยลาดพร้าว 113 (ชื่นสุข) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

บริษัท กอปรฝัน จ ากัด ออกแบบและก่อสร้างสถาปัตยกรรม 596/129 ม.อารียา ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

บริษัท คาซ่า จ ากัด บริการรับเหมาก่อสร้าง อาคารช านาญเพ็ญชาติ พระราม 9 65/75-6 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 10320

บริษัท ซิต้ีมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด ศูนย์การค้า 622 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

บริษัท ดีซายน์พลัสสไตล์ จ ากัด บริการรับเหมาก่อสร้าง 380/143 หมู่บ้านศุภาลัยวิลล์ ซอยสันนิบาตเทศบาล ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท ดีไซน์ อิน โมชั่น จ ากัด  บริการออกแบบงานด้านวิศวกรรม 231/10 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

บริษัท ต้นแบบไอเดียชั่น ดีไซน์ จ ากัด ออกแบบและตกแต่งภายใน 389 ซอยอ่อนนุช 70/1 แยก 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

รายชื่อสถานประกอบการเครือข่ายสหกิจศึกษา

คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์  สาขาวชิาการออกแบบภายใน   



ชื่อสถานประกอบการ ประเภทธุรกิจ ทีอ่ยู่

บริษัท ทรีซี อินทีเรีย จ ากัด  ออกแบบตกแต่งภายใน 111/4 อาคารรัชดาพาวิเล่ียน ซอย 23 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900

บริษัท ทีม9 จ ากัด ออกแบบ 78 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

บริษัท ธีมแฟคตอร่ี แอนด์ ครีเอชั่นส์ จ ากัด บริการรับเหมาก่อสร้าง 4/14 ถนนคลองล าเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

บริษัท นูเซน จ ากัด  architectural design firm 97/58 ม.7 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130

บริษัท พลอยน้ าเงิน เทรดด้ิง จ ากัด ตกแต่งภายใน 14/1 หมู่ที ่9 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

บริษัท พาราไดม์ ชิฟท์ ดีไซน์ จ ากัด ออกแบบและตกแต่งภายใน 19/5 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

บริษัท พี ไอ เอ อินทีเรีย จ ากัด  บริการรับเหมาก่อสร้าง อาคารเลครัชดา 193/120-123 ชั้น 28 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

บริษัท ฟายน์เดค จ ากัด  ออกแบบตกแต่ง 120 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

บริษัท แฟนซี อาร์ท จ ากัด   Interiordesigner 22/24 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10290

บริษัท โฟร์พัฒนา อินทีเรีย จ ากัด รับออกแบบและเขียนแบบ 2 อาคารโฟร์พัฒนา ซอยลาดปลาเค้า 10 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

บริษัท มูเทียร่า จ ากัด บริการรับเหมาก่อสร้าง 60/14-15 ม.19 ถนนพหลโยธิน ต.คอลงหนึ่ง อ.อ าเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

บริษัท ยู่ฮุย อินทีเรีย จ ากัด  รับเหมาตกแต่งภายใน 934 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

บริษัท ลุค กู๊ด จ ากัด รับเหมาออกแบบตกแต่งภายใน 57/10 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

บริษัท วอล ดีไซน์ จ ากัด บริการรับเหมาก่อสร้าง 255 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท วิซิเบิล้ แพลน จ ากัด งานออกแบบตกแต่งภายใน    

รับเหมาเฟอร์นิเจอร์

555/16 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

บริษัท ศรฤทธิ ์อินทีเรีย ดีไซน์ จ ากัด รับเหมาออกแบบตกแต่งภายใน 89/223 หมู่บ้านอาร์เคพาร์ค ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา 

กรุงเทพฯ 10510

บริษัท สถาปนิก 49 จ ากัด รับออกแบบสถาปัตยกรรม 81 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
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บริษัท เอ๊กซคอน จ ากัด รับออกแบบและจัดแสดงนิทรรศการ 92,94,96 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

บริษัท เอส.บ.ีเฟอร์นิเจอร์เฮ้าส์ จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 126/150 หมู่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

บริษัท แอค เซส เซอร่ี จ ากัด บริการรับเหมาก่อสร้าง 641/6 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท โอนีส ดีไซน์ จ ากัด  ออกแบบอาคาร 364 ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10240

บริษัท ไอดีล วัน จ ากัด  ออกแบบ 19/10-13 หมู่บ้านชวนชื่นโมดัส เซนโทร หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 41 ต.คลองเกลือ 

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

บริษัท ไอเดีย โฟกัส 38 จ ากัด รับออกแบบตกแต่งภายใน 55/195 ม.ทาวน์พลัส เกษตร-นวมินทร์ ถนนคลองล าเจียก เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน งานบูรณะและอนุรักษ์ 1281 ถนนเพชรเกษม ต.ชะอ า อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 76120

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ไทกอน ดีไซน์กรุ๊ป รับออกแบบตกแต่งภายใน 97/375 ซอยโพธิแ์ก้ว นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240


