รายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียนออกฝกงาน
แผนกวิชาการบัญชี
ลําดับ
ที่
1

2

3

4

5

6

7

8

ชื่อสถาน
ประกอบการ

จํานวนนร.
ที่ฝกงาน

ภาคเรียน

วิทยาลัยบริหารธุรกิจ
และการทองเที่ยว
กรุงเทพ

11 ซอยเลียบคลองสอง 19 ถนน
เลียบคลองสอง เเขวงสามวา
ตะวันตก เขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร
เบอรโทรศัพท.

5

1/2560

บริษัท อินเตอรจอบ
(การบัญชี) จํากัด

23 ซ.คูบอน27 แยก2 ถ.คูนบอน
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพ
เบอรโทรศัพท. 025094848

2

1/2560

บริษัท สาวิตรี การ
บัญชี จํากัด

1-112 ซอยรายรามคําแหง
190/2 ถนนรายคําแหง แขวงมีน
บุรี เขตมีนบุรี 10510
เบอรโทรศัพท.

1

1/2560

บริษัท บุศยา แอค
เคานติ้ง คอนซัล
แตนท จํากัด

63 ซอยหทัยราษฎร 39 แขวงสาม
วาตะวันตก เขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร 10510
เบอรโทรศัพท. 02-915-5225

2

1/2560

บริษัท พีดับบลิว การ
บัญชี และกฎหมาย
จํากัด

64 ซ.รามอินทรา117 แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กทม 10510
เบอรโทรศัพท. 029063720-1

1

1/2560

บริษัท พีเอ็มไนซ
จํากัด

87 ซอยเสรีไทย81/2 แขวงคันนา
ยาว เขตคันนายาว กทม
เบอรโทรศัพท. 029199804

2

1/2560

บริษัท เจซีเอ็น การ
บัญชี จํากัด

282/41 ถนนเลียบคลองสอง แขวง
บางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
10510
เบอรโทรศัพท. 02-021-6994

2

1/2560

การไฟฟานครหลวง

24 ม.13 ถนนสุวินทวงศ แขวงแสน

3

1/2560

ที่ตั้ง

เขตมีนบุรี
9

10

11

12

13

บริษัทเอ.อาร.การ
บัญชีและภาษี จํากัด

42/1 ถ.รามคําแหง 21 แขวงวัง
ทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ
10310
เบอรโทรศัพท. 023195815-6

1

1/2560

บริษัท โควยูฮะอีซูซุ
เซลส จํากัด

302 ถ.รมเกลา แขวง/เขตมีนบุรี
กทม 10510
เบอรโทรศัพท. 029153311

1

1/2560

บริษัท ลาโก มารเก็ต
ติ้ง จํากัด

136/1-4 ถ.พระยาสุเรนทร แขวง
บางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
เบอรโทรศัพท. 02-517-1000

2

1/2560

บริษํท ซีดับบลิว โปร
เฟสชินแนลเซอรวิส

594/34-35 ถ.ทหัยราษฎร แขวง
บางชัน เขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร
เบอรโทรศัพท. 02-136-7216

3

1/2560

บริษัท ชโย กรป
จํากัด

44/499-504 แขวงอนุเสาวรีย
บางเขน เขตบางเขน
เบอรโทรศัพท. 02-004-5524

2

1/2560

บริษํท ออโตเมชั่น
เซอรวิส จํากัด

929/1 ซ.พัฒนาการ30 ถ.
พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวน
หลวง กทม.
เบอร
โทรศัพท. 023199994*233

1

1/2560

บริษัท รัชพรการ
บัญชีภาษีอากรและ
กฎหมาย จํากัด

18/40-41 ถ.คูบอน แขวงทาแรง
เขตบางเขน กทม.10220
เบอรโทรศัพท. 02-949-62158#204

1

1/2560

บริษัท พี.เจ ธุรกิจ
และ การบัญชี

3/4/292 ซ.รามคําแหง 76
หัวหมาก บางกะป กทมฯ
เบอรโทรศัพท. 02-735-6862-4

2

1/2560

บจก.สยามฮองกง
ไชนีสฟูด

5 ซ.ลาดพราว72 แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กทมฯ 10310

1

1/2560

14

15

16

17

แสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510
เบอรโทรศัพท.

เบอรโทรศัพท. 02-9339087 *
36
18

สํานักงานเทศบาล
เมืองคูคต

999 ม.8 ต.คูคต อ.ลําลูกกา จ.
ปทุมธานี 12130
เบอรโทรศัพท. 021911555-60

1

1/2560

บ.ดรักสโตรพลัส

147/5 ซ.สุวินทวงศ 5/1 แขวง
แสนแสบ เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร
เบอรโทรศัพท. 02-5438817

2

1/2560

บริษํท ออดิทติ้ง ฮัส
(ไทยแลนด) จํากัด

59/41 ถนนประชารวมใจ มีนบุรี
กทม.10510
เบอรโทรศัพท. 086-326-9645

3

1/2560

บริษัท สุพรีม ดิสทิ
มิวชั่น(ไทยแลนด)
จํากัด

2/4 ซ.ปราดใบภูมิบูอัญญร ถ.
ปกติสัญสุจร แขวงทาแรง
เบอรโทรศัพท. 029-438182*8306

1

1/2560

หสม.จันทวงศการ
บัญชี

58 ถ.เลียบคลองสอง28 ม.อรุณ
วรรณ4 แขวงบางชัน เจตคลองสาม
วา กทมฯ 10510
เบอรโทรศัพท. 02-183-0304

2

1/2560

19

20

21

22

แผนกวิชาการตลาด/การขาย

ลําดับที่

1

2

ชื่อสถานประกอบการ

ที่ตั้ง

จํานวน
นร.
ที่
ฝกงาน

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร
จํากัด(มหาชน) สาขาแฟชั่น

593 ถนนรามอินทรา แขวงคัน
นายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ
10230
เบอรโทรศัพท.

2

1/2560

บริษัท พรหมวิศวกรรม
2511 จํากัด

123/104 หมูบาน ฟฟธ อเว
นิว ลาดกระบัง
เบอรโทรศัพท. 0994563163

1

1/2560

บริษัท อาซาฮีแมชชีน จํากัด.

11/10 หมู 20 ถนนนิมิตรใหม
ตําบลลําลูกกา อําเภอลําลูกกา
จังหวัด ปทุมธานี 12150
เบอรโทรศัพท. 0-29930620

1

1/2560

บริษัท แสงอารี มารท จํากัด

ที่อยู: 593/2 ถนนหทัยราษฎร
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กทม 10510
เบอรโทรศัพท.

1

1/2560

7eleven 11127

11127 หมูบานปยะวรารมย
รังสิต คลอง4
เบอรโทรศัพท. 091
0011127

2

1/2560

บริษัท โอวาท โปร แอนด
ควิก จํากัด

22,24,26 ซอย 4 ถนนสีหบุรา
นุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กทม 10510
เบอรโทรศัพท. 0-29074472

1

1/2560

บริษัท ทรงพล บอดี้เซอรวิส
จํากัด

9 ซอย หทัยราษฎร 27 แขวง
มีนบุรี เขต มีนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10510
เบอรโทรศัพท. 02 906

1

1/2560

3

4

5

6

7

ภาคเรียน

4290
8
คุมองแฟชั่นไอสแลนด

ถนน รามอินทรา 97 แขวง คัน
นายาว คันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
เบอรโทรศัพท. 02 947
5791

3

1/2560

บริษัท เดอะ คิงส ฟูด จํากัด

ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซาพระราม 2 ยูนิตซีพี01 หมูที่ 6
128 ถนนพระราม 2 แขวง
แสมดํา เขต บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150
เบอรโทรศัพท. 02 453
1701

2

1/2560

บริษัทเอกชัย ดิสทริบิวชั่น
ซิสเทม จํากัด สาขาราม
อินทรา 109

811 813 ถนนพระยาสุเรนทร
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กทม 10510
เบอรโทรศัพท. 029554820

1

1/2560

2

1/2560

รานเซเวนอีเลฟเวน สาขาลํา
ลูกกา คลอง8 จุด3

80/71 หมู 5 ต.ลําลูกกา อ.ลํา
ลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
เบอรโทรศัพท. 091 002
5350

1

1/2560

รานเซเวน อีเลฟเวน สาขา
รามอินทรา 117

9/103 ซ.รามอินทรา 177 ถ.
รามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีน
บุรี กรุงเทพ 10510
เบอรโทรศัพท.

2

1/2560

1

1/2560

1

1/2560

1

1/2560

9

10

11

12

13

บริษัทเอ็น.เจ.โอ เซลล
แอนด เซอรวิส จํากัด

เบอร
โทรศัพท. 0863865769

14

รานเซเวน อีเลฟเวน สาขา
8471

เบอรโทรศัพท.

15

รานซูกิชิ บุฟเฟ สาขาแฟชั่น
ไอสแลนด

เบอรโทรศัพท.

16

รานเซเวน อีเลฟเวน สาขา

17

หทัยราษฏร วงศกร

เบอรโทรศัพท.

รานมานีมีหมอ สาขาแฟชั่น
ไอสแลนด

เบอรโทรศัพท.

1

1/2560

แผนกวิชาการเลขานุการ
ลําดับ
ที่

ที่ตั้ง

จํานวนนร.
ที่ฝกงาน

ภาค
เรียน

สํานักงานเขตคลอง
สามวา

111 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
10510
เบอรโทรศัพท. 0 2548 0326, 0
2548 0327

2

1/2560

วิทยาลัยบริหารธุรกิจ
และการทองเที่ยว
กรุงเทพ

11 ซอยเลียบคลองสอง 19 ถนนเลียบ
คลองสอง เเขวงสามวาตะวันตก เขต
คลองสามวา กรุงเทพมหานคร
เบอรโทรศัพท.

1

1/2560

บริษัท สหกรณเครดิตยู
เนี่ยนสามตะวันออก
จํากัด

63/1828 เคหะชุมชนคลองเกา ถนน
เลียบคลองเกา แขวงสามวาตะวันออก
เขตคลองสามวา กรุงเทพ
เบอรโทรศัพท. 029494381

1

1/2560

ศาลจังหวัดมีนบุรี

เลขที่ 335 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีน
บุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
เบอรโทรศัพท. 02-1714111

1

1/2560

ขจก.พรีเมียม อิควิป
เมนท แอนด เอ็นจิ
เนียริ่ง

46 หมู14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510
เบอรโทรศัพท. 0863406019

2

1/2560

การไฟฟานครหลวง
เขตมีนบุรี

24 ม.13 ถนนสุวินทวงศ แขวงแสน
แสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510
เบอรโทรศัพท.

6

1/2560

เทศบาลตําบลบางเสา
ธง

213 หมูที่1 ตําบลบางเสาธง อําเภอ
บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
เบอรโทรศัพท. 023303501-4

1

1/2560

บ.โรดีนา จก

2/25 ม.4 ต.ลําลูกกา อ.ลําลูกกา จ.
ปทุมธานี 12150
เบอรโทรศัพท.

1

1/2560

บจ. วีแอนด การบัญชี

19/174 ซ.เลียบคลองสอง27 ถ.เลียบ

1

1/2560

ชื่อสถานประกอบการ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

และที่ปรึกษา

10

หางหุนสวน จํากัด ยูนิ
แคร ซัพพลาย

คลองสอง สามวาตะวันตก เขตคลองสาม
วา กทม.
เบอรโทรศัพท. 029158116
49/554 ม.4 ถ.เสรีไทย แขวงคลองกุม
กทม.
เบอรโทรศัพท.

1

1/2560

แผนกวิชาสาขาวิชาแผนกคอมพิวเตอรธุรกิจ
ลําดับที่

ชื่อสถาน
ประกอบการ

ที่ตั้ง

จํานวนนร.
ที่ฝกงาน

ภาคเรียน

สํานักงานเขต
คลองสามวา

111 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบาง
ชัน เขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร 10510
เบอรโทรศัพท. 0 2548 0326, 0
2548 0327

2

1/2560

สํานักงานเขต
คลองสามวา

111 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบาง
ชัน เขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร 10510
เบอรโทรศัพท. 0 2548 0326, 0
2548 0327

1

1/2560

วิทยาลัย
บริหารธุรกิจและ
การทองเที่ยว
กรุงเทพ

11 ซอยเลียบคลองสอง 19 ถนน
เลียบคลองสอง เเขวงสามวา
ตะวันตก เขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร
เบอรโทรศัพท.

4

1/2560

โรงพยาบาลนวมิ
นทร9

599 หมู 13 สีหบุรานุกิจ แขวงมีน
บุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
เบอรโทรศัพท. 02-5181818217

3

1/2560

บริษัท มีนบุรี
การแพทย จํากัด

96 ถนน สีหบุรานุกิจ แขวง มีนบุรี
เขต มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
เบอรโทรศัพท. 02 518 1818

1

1/2560

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ขจก.พรีเมียม อิค
วิปเมนท แอนด
เอ็นจิเนียริ่ง

46 หมู14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
10510
เบอรโทรศัพท. 0863406019

2

1/2560

บจก.ทัยทรัพย
บูรพา

88/19 ซ.พระยาสุเรนทร 35 แขวง
บางชัน เขตคลองสามวา กทม.
10510
เบอรโทรศัพท. 020207722

1

1/2560

CB คอมพิวเตอร

47/1 ถนนคูบอน แขวงรามอินทรา
เขตคันนายาว กทม. 10230
เบอรโทรศัพท. 0843826138

1

1/2560

บริษัท ฟลเตอร
วิชั่นจํากัด
(มหาชน)

95 ซ.รามอินทรา 117 ถ.ราม
อินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี จ.
กทม. 10510
เบอรโทรศัพท. 025182722

3

1/2560

คอมเน็ทเวิรด

8/14 หมู 12 ถนนมิตรไมตรี แขวง
หนองจอก เขตหนองจอก กทม
10530
เบอรโทรศัพท. 0859432919

1

1/2560

บ. ชอคโกแลตวิลล
จก.

23/1-16 ซ.นวมินทร74 แขวงราม
อินทรา เขตคันนายาว กทม
10230
เบอรโทรศัพท. 029479378

4

1/2560

บริษัท พิมพดีการ
พิมพ จํากัด

222 ซ.พระยาสุเรนทร กทม.
10510
เบอรโทรศัพท. 029191481

2

1/2560

การไฟฟานคร
หลวง เขตมีนบุรี

24 ม.13 ถนนสุวินทวงศ แขวงแสน
แสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510
เบอรโทรศัพท.

1

1/2560

suwicha

IT 25.26 แฟชั่นไอซแลนด
เบอรโทรศัพท. 0863457110

2

1/2560

ราน ชิวล แฟชั่น
ไอซแลนด

587.589 ชั้น3 it 29 ถนนราม
อินทรา แขวง/เขตคันนายาว

2

1/2560

10

11

12

13

14
15

กรุงเทพ 10230
เบอรโทรศัพท. 089-949-5598
16

17

ราน MU
SERVICE

แฟชั่นไอสแลนด ชั้น3 587589/7-9 ถ.รามอินทรา แขวงคัน
นายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ
10230
เบอรโทรศัพท. 0637279861

2

1/2560

สํานักงานอัยการ
พิเศษคดีฝาย
อาญา 11

สํานักงานคดีอาญา ถนนสีหบุรานุกิจ
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
10510
เบอรโทรศัพท. 0 2171 4041

2

1/2560

แผนกวิชาสาขาวิชาแผนกคอมพิวเตอรกราฟกอารต
ลําดับ
ที่
1

2

3

4

5

ชื่อสถานประกอบการ

ที่ตั้ง

จํานวนนร.
ที่ฝกงาน

ภาค
เรียน

วิทยาลัยบริหารธุรกิจ
และการทองเที่ยว
กรุงเทพ

11 ซอยเลียบคลองสอง 19 ถนน
เลียบคลองสอง เเขวงสามวาตะวันตก
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
เบอรโทรศัพท.

1

1/2560

บริษัท ซี อินเตอร
ฟอรม จํากัด

666/90 ถ.พระยาสุเรนทร แขวง
บางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ
10510
เบอรโทรศัพท. 02-9192547-9

3

1/2560

บริษัท ซาฟารีเวิลด
จํากัด(มหาชน)

99 ถนนปญญาอินทรา แขวงสามวา
ตะวันตก เขตคลองสามวา กทม.
10510
เบอรโทรศัพท. 02-9144100

1

1/2560

บริษัท ทรงพล บอดี้
เซอรวิส จํากัด

9 ซอย หทัยราษฎร 27 แขวง มีนบุรี
เขต มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
10510
เบอรโทรศัพท. 02 906 4290

1

1/2560

สนง.สงเสริมเศรษฐกิจ

120 หมู3 ศูนยราชการฯ อาคารรัฐ

5

1/2560

ดิจิทัล
6

7

บริษัท บุญสง
แอดเวอรไทซิ่ง

174 ถ.รามคําแหง 190 แขวงมีน
บุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
เบอรโทรศัพท. 081-984-6090

2

1/2560

บริษัท เจเอ็ม ซูเปอร
พลัส จํากัด

1263/1 ถ.พระยาสุเรนนทร แขวง
บางชัน เขตคลองสามวา กทม.
เบอรโทรศัพท. 02-101-1747

3

1/2560

สมารทคัท สติกเกอร

668/79 ถ.พระยาสุเรนทร แขวง
บางชัน เขต คลองสามวา กทม.
10510
เบอรโทรศัพท. 089-6669351

2

1/2560

JM Super Plus
co.ltd

111/44 ถนนคูบอน แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา เขตคลองสามวา
กรุงเทพ 10510
เบอรโทรศัพท.

1

1/2560

8

9

ประศาสนาภักดี ชั้น9 ภ.แจงวัฒนะ
เบอรโทรศัพท. 06-141-7101

แผนกวิชาการโรงแรม

ลําดับที่

1

ชื่อสถานประกอบการ

โรงแรมเดอะ แกรนด

ที่ตั้ง

333 ถนนศรีนครินทร บาง

จํานวนนร.
ที่ฝกงาน

ภาคเรียน

1

1/2560

โฟรวิงส คอนเวนชั่น

2

3

4

5

โรงแรม โกลเดน ทิว
ลิป ซอฟเฟอริน
กรุงเทพ

92 ซอยแสงจันทร ถนน
พระราม 9 หวยขวาง
10320
เบอรโทรศัพท.

3

1/2560

โรงแรม Amari
Watergate
Bangkok

847 ถนนเพชรบุรี แขวงถนน
พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400
เบอรโทรศัพท. 026539000

3

1/2560

โรงแรมธาราการเดน

3 ซอยรามคําแหง 164 ถนน
รามคําแหง มีนบุรี 10510
เบอรโทรศัพท. 02917690

4

1/2560

โรงแรมมารวย การ
เดน

1 ถนนพหลโยธิน เสนานิคม
จตุจัตร กรุงเพท 10900
เบอร
โทรศัพท. 02510510-47

1

1/2560

โรงแรมธาราแลก

88 หมู 7 ถนนราษฏรพัฒนา
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ
10240
เบอรโทรศัพท.

3

1/2560

โรงแรมรามาการ
เดนส

9/9 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวง
ตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210
เบอรโทรศัพท. 025587888

1

1/2560

บริษัท ชัยยงสิน (ซี.

22/8 ซอยลาดกระบัง24

3

1/2560

6

7

8

กะป หัวหมาก กรุงเทพ
10240
เบอรโทรศัพท. 02-3788000

เอส.)จํากัด(โรงแรม
คริสตัลสวีท)

9

10

11

บริษัท
เศรษฐธนานันท
จํากัด

92 ซ.แสงแจม ถ.ริมคลองบาง
กะป แขวงบางกะป เขตหอย
ขวาง กรุงเทพฯ
เบอรโทรศัพท. 026128711-3

1

1/2560

บริษัท ซี.พี. แลนด
จํากัด สาขาโรงแรม
แกรนด เมอเคียว

ถนน รัชดาภิเษก 1 เขต ดิน
แดง กรุงเทพ 10400
เบอรโทรศัพท. 026411500

2

1/2560

โรงแรมเซ็นทราศูนย
ราชการแจงวัฒนะ

120 หมู 3 แจงวัฒนะ เขต
หลักสี่,กรุงเทพ
เบอรโทรศัพท. 02 143
1234

2

1/2560

โรงแรมดุสิตธานี

946 ถนนพระราม 4 แขวงสี
ลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
เบอรโทรศัพท. 02 200
9000

1

1/2560

โรงแรมเซ็นทาราวอ
เตอรเกตพาวิลเลียน

ถนนราชปรารภ แขวง
มักกะสัน เขต ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
เบอรโทรศัพท. 02 625
1234

2

1/2560

โรงแรม เดอะ โฟร
วิงส กรุงเทพ

40 ซอยสุขุมวิท 26 ถ.
สุขุมวิท แขวง/เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110

2

1/2560

12

13

14

เขตลาดกระบัง แขวง
ลาดกระบัง กทม 10520
เบอร
โทรศัพท. 023464471 3

เบอร
โทรศัพท. 022602100
15

โรงแรมดิเอเมอรัลก
รุงเทพ

เบอรโทรศัพท.

1

1/256

แผนกวิชาการทองเที่ยว
ลําดับที่
1

2

3

4

5

ชื่อสถาน
ประกอบการ

จํานวนนร.
ที่ฝกงาน

ภาคเรียน

บริษัท เกิดไสว ทัวร
จํากัด

30/154 ถนนรามอินทรา แขวงทา
แรง เขตบางเขน กทม.10230
เบอรโทรศัพท. 0-2947-2856-7

2

1/2560

บริษัท แคนนา
(ประเทศไทย) จํากัด

81/18 หมู 9 ฉลองกรุง แขวงลําผักชี
เขตหนองจอก กทม 10250
เบอรโทรศัพท.

3

1/2560

บริษัท ซาฟารีเวิลด
จํากัด(มหาชน)

99 ถนนปญญาอินทรา แขวงสามวา
ตะวันตก เขตคลองสามวา กทม.
10510
เบอรโทรศัพท. 02-9144100

2

1/2560

บริษัท เมืองไทย ศรี
เอทีฟ แอนด ทัวร
จํากัด

31 ถนนสยาม แขวงคันนายาว เขตคัน
นายาว กรุงเทพฯ 10230
เบอรโทรศัพท. 02-9196037

2

1/2560

บริษัท เอสซี เดก
เคอเรชั่น จํากัด

54/2 ซอยคูบอน 50 แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เบอรโทรศัพท. 02-914-2935

2

1/2560

บริษัท พรสกุลทัวร

38/152 ถนอมมิตรปารค อาคาร 3
ซ.วัชระพล ถ.รามอินทรา แขวงทาแรง
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
เบอรโทรศัพท. 081-576-8877

2

1/2560

บริษัท ออริจินัล
ทราเวล

219/36 ซอย 6 ถนนกท-นนท ตําบล
บางเขน อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 11000

1

1/2560

6

7

ที่ตั้ง

เบอรโทรศัพท. 02-525-4761
8

9

10

11

12

13

14

หจก. จัดให ทราเวล

20/501 ซ.เลียบคลองสอง 27 ถ.
เลียบคลองสอง สามวาตะวันตก กทม.
เบอรโทรศัพท. 097 294 2424

2

1/2560

บริษัทนาวาริช ทรา
เวล จํากัด

222/4 ถ.เลียบคลองสอง แขวงบาง
ชัน เขตคลองสามวา จังหวัดกรุงเทพ
10510
เบอรโทรศัพท. 0836995654

2

1/2560

บริษัท แกรนดทัวริส
โม จํากัด

9 ถ.นวมินทร แขวงคลองกุม เขตบึงกุม
จ.กรุงเทพมหานคร
เบอรโทรศัพท. 025081010

1

1/2560

P Incentive
Traven & Events

111/92 ถ.โพธิ์แกว แขวงนวมินทร
เขตบึงกุม กทม 10240
เบอรโทรศัพท. 023477580

2

1/2560

The Expert
Indochina
Co.,Ltd.

807/193 แขวงคูคต เขตลําลูกกา จ.
ปทุมธานี 12130
เบอรโทรศัพท. 025318135-9

2

1/2560

PKS world
Co.,Ltd.

12 ซอยคูบอน 17 ถ.คูบอน แขวงคัน
นายาว เขตคันนายาว จังหวัด กทม.
10230
เบอรโทรศัพท. 029494829-30

2

1/2560

บริษัท สเปเชียล
ทราเวล แอนด
เซอรวิส จํากัด

77/276 ถรามอินทรา ซ.มัยลาภ
แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพ
เบอรโทรศัพท. 081-310-5648

1

1/2560

