
ล ำดับที่ บริษัท/ที่อยู่

1 ผู้จัดการบริษทั จีเอ็มเอ็ม ไท หบั จ ากัด 
92/11  ถนนสุขุมวิท  ต าบล/แขวงคลองตันเหนือ 
อ าเภอ/เขตวัฒนา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110

2 ผู้จัดการบริษทั  Digidreamstudio  

151/226  ถนนประชาอุทศิ   อ าเภอ/เขต : ทุ่งครุ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร   10140

3 ผู้จัดการบริษทั  TOUCH A MOMENT   
67 ถนน : เพชรบรีุตัดใหม่  ต าบล/แขวง : บางกะป ิ
อ าเภอ/เขต : หว้ยขวาง 
จังหวัดกรุงเทพ 10310

4 ผู้จัดการบริษทั เอาเวอร์โฮม จ ากัด (บางบวัทอง)  
39/10 ถ.ตล่ิงชัน-สุพรรณบรีุ  อ.บางบวัทอง 
จังหวัดนนทบรีุ   11110

5 ผู้จัดการบริษทั Smallroom Bangkok Pop Music Label 
149 หมู่ 6  ต าบลหนองสนม 
อ าเภอวานรนิวาส 
จังหวัดขอนแก่น 47120

6 ผู้จัดการบริษทั ฟโีนมีนา จ ากัด  (คุณกรกช  ถิรธ ารงเกียรติ) บริษทั ฟโีนมีนา จ ากัด 
ที่อยู ่:14,16 ถนน : ประชาอุทศิ ต าบล/แขวง : สามเสนนอก
อ าเภอ/เขต : หว้ยขวาง จังหวัด : กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์ : 10310 

7 ผู้จัดการบริษทั Jolie Femme 

บริษทั Jolie Femme   
8/3 ม.1 ถนน : เชียงใหม-่สันก าแพง  
อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่  50000

8 ผู้จัดการบริษทัปนูซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน)  
บริษทัปนูซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน)  
1 ถนนปนูซิเมนต์ไทย บางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800

9 ผู้จัดการบริษทั CNX Creative 11/1  ซอย11

ถนน : นิมานเหมินทร์  ต าบล/แขวง : สุเทพ
อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50200 

10 ผู้จัดการบริษทัโมเดรินฟอร์มกรุ๊ป (บริษทั จ ากัด มหาชน)  
1/69-72 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง
อ าเภอเมือง   จังหวัดรหสัไปรษณีย์  40000 

ฐำนข้อมูลบริษัทฝึกงำนทำงด้ำนสำขำกำรออกแบบอุตสำหกรรม  

 



ล ำดับที่ บริษัท/ที่อยู่

ฐำนข้อมูลบริษัทฝึกงำนทำงด้ำนสำขำกำรออกแบบอุตสำหกรรม  

 

11 ผู้จัดการบริษทั Planet 2001  
769 ถนนจันทน์  ต าบล/แขวง : ทุ่งวัดดอน
อ าเภอ/เขต : สาธร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10120 

12 ผู้จัดการบริษทั ดิจิตอล ซู จ ากัด  
14 ซ.17 ถนน : นิมมานเหมินทร์   ต าบล/แขวง : ต.สุเทพ

อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50299 

13 ผู้จัดการบริษทั  ELEMENTSEDEN DESIGN STUDIO 
95/1-2 ถนน : สุขุมวิท 55   ต าบล/แขวง : คลองตันเหนือ
อ าเภอ/เขต : วัฒนา   จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110 

14 ผู้จัดการบริษทั ดี บสัซ์ จ ากัด 
21/1001 ถนน : นวมินทร์  ต าบล/แขวง : คลองกุม่
อ าเภอ/เขต : บงึกุม่  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10240 

15 ผู้จัดการบริษทั Niiq Shop 

ชั้น 5 siam  ถนน : พระรามที1่ อ าเภอ/เขต : ปทมุวัน 
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์ : 10330 

16 ผู้จัดการบริษทั ไอดี-ไอเดีย จ ากัด  
(คุณสุชีรา  นิวาสเวช) 41 ถนน : จรัญสนิทวงศ์ ต าบล/แขวง : บางพลัด
อ าเภอ/เขต : บางพลัด จังหวัด : กรุงเทพฯ รหสัไปรษณีย์ : 10700 

17 ผู้จัดการบริษทั ทชัอะโมเม้นท ์จ ากัด 
67 ถนน : เพชรบรีุตัดใหม่   ต าบล/แขวง : บางกะปิ
อ าเภอ/เขต : หว้ยขวาง   จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 10310 

18 ผู้จัดการบริษทั บลีีฟ เรคคอร์ด จ ากัด  
296 ถนน : อาคารเคเอสพ ี
ถนน พระราม 9   ต าบล/แขวง : หว้ยขวาง
อ าเภอ/เขต : หว้ยขวาง 
จังหวัดกรุงเทพ  10310 

19 ผู้จัดการบริษทั Printelee
85/53 ถนน : ดรุณส าราญ ต าบล/แขวง : ในเมือง
อ าเภอ/เขต : เมือง จังหวัด : ขอนแก่น รหสัไปรษณีย์ : 40000 

20 ผู้จัดการบา้นสวนเซรามิค ล าปาง    
390 ถนน : ถนนไฮเวย์ล าปาง-เชียงใหม่
ต าบล/แขวง : ปงแสนทอ
อ าเภอเมือง   
จังหวัดล าปาง   52100 



ล ำดับที่ บริษัท/ที่อยู่

ฐำนข้อมูลบริษัทฝึกงำนทำงด้ำนสำขำกำรออกแบบอุตสำหกรรม  

 

21 ผู้จัดการบริษทัสตูดิโอแน่นหนา  
138/8 ถนน : หว้ยแก้ว   ต าบล/แขวง : ช้างเผือก
อ าเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม่ 50300 

22 ผู้จัดการ  whoop furniture   

1351 ม.7 ถนน : เทพารักษ ์ ต าบล/แขวง : เทพารักษ์
อ าเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

23 ผู้จัดการบริษทั studio 146  
86/1 ถนน : ศรีดอนไชย  ต าบล/แขวง : ช้างคลาน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50000 

24 ผู้จัดการโรงงานเถ้าฮงไถ่
234/1 หมู่ ถนน : เจดีย์หกั  
อ าเภอ/เขต : เมือง  จังหวัด : ราชบรีุ  70000 

25 ผู้จัดการร้าน สิบทศิ  อิงค์เจ็ต แอนด์ สต๊ิกเกอร์ 
621/10 ถ.มะลิวัลย์ ต าบลบา้นเปด็ อ าเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000

26 ผู้จัดการบริษทั Theatre   
15/231-233 ถนน : รัชดาภเิษก   ต าบล/แขวง : ลาดยาว
อ าเภอ/เขต : จตุจักร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10900 

27 ผู้จัดการบริษทั AMONTHEP KACHANONDA 

บริษทัเนเชอรัลยูนิตจ ากัด  
266 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม  
ต าบล/แขวง : พลับพลา 
อ าเภอ/เขต : วังทองหลาง 
จังหวัดกรุงเทพฯ 10310

28 ผู้จัดการบริษทั ไซต์บายไซท ์จ ากัด 
11/4 ถนน : ศรีธาตุประชาสันติ 
ต าบลในเมือง
อ าเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น  40000 

29 ผู้จัดการบริษทั KLOSET DESIGN Co,ltd  
บริษทั KLOSET DESIGN Co,ltd  
33/9  ถนน : สุขุมวิท 63  ต าบล/แขวง : คลองตันเหนือ 
อ าเภอ/เขต : วัฒนา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10110



ล ำดับที่ บริษัท/ที่อยู่

ฐำนข้อมูลบริษัทฝึกงำนทำงด้ำนสำขำกำรออกแบบอุตสำหกรรม  

 

30 ผู้จัดการบริษทั cheab studio 
บริษทั cheab studio 
476/1 หมู่ 12 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

 

31 ผู้จัดการบริษทั tubegallery  
991 ถนน : พระราม1 ต าบล/แขวง : ปทมุวัน

อ าเภอ/เขต : ปทมุวัน 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10330

32 ผู้จัดการฝ่ายบคุคล บริษทักราฟฟคิ มายด์ สตูดิโอ แอนด์ พรินท ์จ ากัด
บริษทักราฟฟคิ มายด์ สตูดิโอ แอนด์ พรินท ์จ ากัด
เลขที่ 9 ซอยน้อมจิต แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800

33 กรรมการผู้จัดการบริษทั D 360
บริษทั D 360
เลขที่ 33 ประดิพทัธ์ 17  ถนนประดิพทัธ์ สามเสนใน 

พญาไท กรุงเทพฯ 10400

34 บรรณาธิการ นิตยาสาร CG+บริษทั Computer Graphic plus จ ากัด
บริษทั Computer Graphic plus จ ากัด
463/12 ซอยวัฒนศิลป ์ถนนราชปรารถ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

35 ผู้จัดการบริษทั Exact
บริษทั Exact
เลขที่ 50 ชั้น 22 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

36 ผู้จัดการบริษทั Kloset Design จ ากัด
บริษทั Kloset Design จ ากัด
เลขที่ 26/44 -45 Orakarn BLDG 12 A FL. 
ถนนชิดลม ลุมพนิี ปทมุวัน กรุงเทพฯ 10330

37 ผู้จัดการฝ่ายบคุคล บริษทั Modern Form Group
บริษทั Modern Form Group
เลขที่ 699 ถ.ศรีนครินทร์  แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

38 ผู้จัดการบริษทั The Shood

บริษทั The Shood
เลขที่ 171/70 Synthanee Village ลาดพร้าว 80 
วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310



ล ำดับที่ บริษัท/ที่อยู่

ฐำนข้อมูลบริษัทฝึกงำนทำงด้ำนสำขำกำรออกแบบอุตสำหกรรม  

 

39 ผู้จัดการฝ่ายบคุคล บริษทั กษมา พอทเทอรี จ ากัด
บริษทั กษมา พอทเทอรี จ ากัด
เลขที่ 200 หมู่ 7 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

40 ฝ่ายบคุคลบริษทั บริษทั ครีเอทฟี จูซจีวัน จ ากัด

บริษทั ครีเอทฟี จูซจีวัน จ ากัด
เลขที่ 161/1  3/F/SG Tower  ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ราชด าริ 
ปทมุวัน กรุงเทพฯ 10330

41 ผู้จัดการบริษทั เคร่ืองเรือนไทย จ ากัด
บริษทั เคร่ืองเรือนไทย จ ากัด
25/14-15 หมู่ 11 ถ.กาญจนาภเิษก ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบรีุ 11140

42 ผู้จัดการบริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากัด (มหาชน)
บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากัด (มหาชน)

เลขที่ 50  ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

43 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบคุคล บริษทั จีเอ็มเอ็ม ทวีี จ ากัด
บริษทั จีเอ็มเอ็ม ทวีี จ ากัด
เลขที่ 50  ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

44 ผู้จัดการฝ่ายบคุคล บริษทั ไทยพอทเทอรี อินดัสตรี
บริษทั ไทยพอทเทอรี อินดัสตรี

เลขที่ 315/1 หมู่ 5 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม-่ล าปาง 
ต.ยางเนิ้ง อ.สารภ ีจ.เชียงใหม่ 50140

45 ผู้จัดการฝ่ายบคุคล บริษทัแปลนครีเอชั่นส์ จ ากัด
บริษทั แปลนครีเอชั่นส์ จ ากัด
เลขที่ 14/1 ซอยสาธร 10 (ศึกษาวิทยา) ถนนสาธรเหนือ 
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

46 ผู้จัดการบริษทัโมเดอร์นฟอร์ม กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

บริษทัโมเดอร์นฟอร์ม กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)
ชั้น 24 ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 699 อาคารโมเดอร์น ฟอร์ม ทาวเวอร์ 
ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ  10250



ล ำดับที่ บริษัท/ที่อยู่

ฐำนข้อมูลบริษัทฝึกงำนทำงด้ำนสำขำกำรออกแบบอุตสำหกรรม  

 

47 ผู้จัดการฝ่ายบคุคลบริษทั แอมเมกซ์ ทมี แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด
บริษทั แอมเมกซ์ ทมี แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด
เลขที่ 276 A1 Bldg Rain tree office Garden Rama 9 
หว้ยขวาง บางกะป ิกรุงเทพ 10320

48 ผู้จัดการบริษทัดีสวัสด์ิ อินดัสทรี จ ากัด
บริษทัดีสวัสด์ิ อินดัสทรี จ ากัด
เลขที่ 71/9 หมู่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ เขตบางเขน หลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

49 ผู้จัดการฝ่ายบคุคลบริษทัไทยศิลาดล จ ากัด
บริษทัไทยศิลาดล จ ากัด
เลขที่ 112 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่  50000

50 ผู้จัดการบริษทั ธนบดีอาร์ตเซรามิค จ ากัด
บริษทั ธนบดีอาร์ตเซรามิค จ ากัด

เลขที่ 24 ถ.วัดจองค า ต.พระบาท อ.เมือง จ.ล าปาง 52000

51 ผู้จัดการฝ่ายบคุคล บริษทัมีศิลป ์เซรามิค จ ากัด  
บริษทัมีศิลป ์เซรามิค จ ากัด
เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปงแสนทอง  อ.เมือง จ.ล าปาง 52100

52 ผู้จัดการบริษทัสีมาซินิท จ ากัด
บริษทัสีมาซินิท จ ากัด
เลขที่ 226 หมู่ 10 ถ.ราชสีมา-จักราช ต.หวัทะเล อ.เมือง 

จ.นครราชสีมา 30000

53 ผู้จัดการฝ่ายบคุคลบา้นศิลาดล
เลขที่ 135/4 หมู่ 6 ต าบลปา่ปอ้ง 
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

54 ผู้จัดการฝ่ายบคุคล บริษทั Vithita Animation จ ากัด
บริษทั Vithita Animation จ ากัด
779 ซอยสุทธิพงศ์  ถนนประชาสงเคราะห ์ ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

55 ผู้จัดการโรงงานดอยดินแดง พอทเทอรี

โรงงานดอยดินแดง พอทเทอรี
เลขที่ 49 หมู่ 6 ถ. พหลโยธิน ต.นางแล อ.เมือง 
จ.เชียงราย 57000



ล ำดับที่ บริษัท/ที่อยู่

ฐำนข้อมูลบริษัทฝึกงำนทำงด้ำนสำขำกำรออกแบบอุตสำหกรรม  

 

56 ผู้จัดการฝ่ายบคุคล บริษทั Beyond living 
บริษทั Beyond living 
เลขที่ 23 ซอยสุขุมวิท 63 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110

57 ผู้จัดการบริษทัแปลนครีเอชั่นส์ จ ากัด
บริษทั แปลนครีเอชั่นส์ จ ากัด
เลขที่ 14/1 ซอยสาธร 10 (ศึกษาวิทยา) ถนนสาธรเหนือ 
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

58 ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แหง่ชาติ (องค์การมหาชน)  
ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แหง่ชาติ (องค์การมหาชน)  
เลขที่ 89/2 หมู่ 3 อาคาร 9 ชั้น 11 บมจ. ทโีอท ีถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองหอ้ง 
เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

59 ประธานกรรมการหา้งหุ้นส่วนจ ากัด อิน ท ูดีไซน์

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อิน ท ูดีไซน์
เลขที่ 117  ถ.เหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

60 กรรมการผู้จัดการบริษทั bright beacon
บริษทั bright beacon
เลขที่ 43/8 ถ.พมิพสุต อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

61 ผู้จัดการฝ่ายบคุคล บริษทั D360 Irajanakarn & Construction
บริษทั D360 Irajanakarn & Construction
เลขที่ 33 ซ.ประดิพทัธ์  สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

62 ผู้จัดการฝ่ายบคุคลบริษทั บริษทั Kloset Design
บริษทั Kloset Design
เลขที่ 26/44 อาคาร Orakarn ชั้น 12A ถ.ชิดลม 
แขวงลุมพนิี เขตปทมุวัน กรุงเทพฯ 10330

63 ผู้จัดการฝ่ายบคุคล บริษทั One to Ten Toy จ ากัด
บริษทั One to Ten Toy จ ากัด
25th Floor M Thai Tower, All Season Place 87 
Wireless Road, Phathumwan Bangkok 10330

64 ผู้จัดการฝ่ายบคุคลบริษทั แพนวิชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด
บริษทั แพนวิชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด
เลขที่ 9/197 ซ.รัชชประภา 4 ถ.รัชดาภเิษก 
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900



ล ำดับที่ บริษัท/ที่อยู่

ฐำนข้อมูลบริษัทฝึกงำนทำงด้ำนสำขำกำรออกแบบอุตสำหกรรม  

 

65 ผู้จัดการบริษทั S & P Food
บริษทั S & P Food
เลขที่ 457/6 ซ.ทองหล่อ 25 ถ.สุขุมวิท 55 
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

66 ผู้จัดการฝ่ายบคุคล บริษทั Series Art Xtras จ ากัด
บริษทั Series Art Xtras จ ากัด
เลขที่ 224/44 ซอย 94 ถ.ลาดพร้าว วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

67 ผู้จัดการฝ่ายบคุคลบริษทั บริษทั Strong Waves
บริษทั Strong Waves
เลขที่ 1066 ถ.รามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะป ิกรุงเทพฯ 10240

68 ฝ่ายบคุคลบริษทั เค เอ เพาเวอร์ จ ากัด

บริษทั เค เอ เพาเวอร์ จ ากัด
เลขที่ 53 หมู่ 5 ถนนศาลาธรรมสพน์ แขวงศาลาธรรมสพน์ 
เขตเทวีพฒันา กรุงเทพฯ 10170

69 ผู้จัดการฝ่ายบคุคล บริษทั นครไชยศรีอุตสาหกรรม จ ากัด
บริษทั นครไชยศรีอุตสาหกรรม จ ากัด
เลขที่ 14/10-12 หมู่ที่ 10 ถ.กาญจนาภเิษก 
เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

70 กรรมการผู้จัดการ บริษทั โปรคราฟท ์(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั โปรคราฟท ์(ประเทศไทย) จ ากัด
เลขที่ 324/74 ม.3 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

71 ผู้จัดการบริษทั พ พทิกัษ ์จ ากัด
บริษทั พ พทิกัษ ์จ ากัด
เลขที่ 88/10 หมู่ 4 ถ.รามอินทรา แขวงทา่แร้ง
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

72 ผู้จัดการบริษทั พอดีพานิช จ ากัด
บริษทั พอดีพานิช จ ากัด

เลขที่ 97-99 หมู่บา้นสินธร  ซอย 15 แฮปปี้แลนด์  
ถ.นวมินทร์ แขวงคลองจัน่ เขตบางกะป ิกรุงเทพฯ  10240

73 กรรมการผู้จัดการบริษทั เมซา อาร์คิเทคส์ จ ากัด
บริษทั เมซา อาร์คิเทคส์ จ ากัด
เลขที่ 198/1 หมู่ 13 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000



ล ำดับที่ บริษัท/ที่อยู่

ฐำนข้อมูลบริษัทฝึกงำนทำงด้ำนสำขำกำรออกแบบอุตสำหกรรม  

 

74 ผู้จัดการบริษทั วอลลุ่ม พบัลิซซ่ิง จ ากัด
บริษทั วอลลุ่ม พบัลิซซ่ิง จ ากัด
เลขที่ 64 ซ.สุขุมวิท 2 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

75 ฝ่ายบคุคล บริษทั ออลอินวัน สตูดิโอ จ ากัด
บริษทั ออลอินวัน สตูดิโอ จ ากัด
เลขที่ 226 ลาดพร้าว 94 แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

76 ผู้จัดการบริษทั S & P Food
บริษทั S & P Food
เลขที่ 457/6 ซ.ทองหล่อ 25 ถ.สุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

77 ผู้จัดการฝ่ายบคุคล บริษทั Series Art Xtras จ ากัด
บริษทั Series Art Xtras จ ากัด
เลขที่ 224/44 ซอย 94 ถ.ลาดพร้าว วังทองหลาง 
กรุงเทพฯ 10310

78 ผู้จัดการฝ่ายบคุคลบริษทั บริษทั Strong Waves
บริษทั Strong Waves
เลขที่ 1066 ถ.รามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะป ิกรุงเทพฯ 10240

79 ผู้จัดการฝ่ายบคุคลบริษทั เค เอ เพาเวอร์ จ ากัด
บริษทั เค เอ เพาเวอร์ จ ากัด
เลขที่ 53 หมู่ 5 ถนนศาลาธรรมสพน์ แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตเทวีพฒันา กรุงเทพฯ 10170

80 ผู้จัดการฝ่ายบคุคล บริษทั นครไชยศรีอุตสาหกรรม จ ากัด
บริษทั นครไชยศรีอุตสาหกรรม จ ากัด
เลขที่ 14/10-12 หมู่ที่ 10 ถ.กาญจนาภเิษก เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

81 กรรมการผู้จัดการ บริษทั โปรคราฟท ์(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั โปรคราฟท ์(ประเทศไทย) จ ากัด
เลขที่ 324/74 ม.3 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

82 กรรมการผู้จัดการบริษทั พ พทิกัษ ์จ ากัด
บริษทั พ พทิกัษ ์จ ากัด
เลขที่ 88/10 หมู่ 4 ถ.รามอินทรา แขวงทา่แร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220



ล ำดับที่ บริษัท/ที่อยู่

ฐำนข้อมูลบริษัทฝึกงำนทำงด้ำนสำขำกำรออกแบบอุตสำหกรรม  

 

83 กรรมการผู้จัดการบริษทั พอดีพานิช จ ากัด
บริษทั พอดีพานิช จ ากัด
เลขที่ 97-99 หมู่บา้นสินธร  ซอย 15 แฮปปี้แลนด์  ถ.นวมินทร์ 
แขวงคลองจัน่ เขตบางกะป ิกรุงเทพฯ  10240

84 กรรมการผู้จัดการบริษทั เมซา อาร์คิเทคส์ จ ากัด

บริษทั เมซา อาร์คิเทคส์ จ ากัด
เลขที่ 198/1 หมู่ 13 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

85 กรรมการผู้จัดการบริษทั วอลลุ่ม พบัลิซซ่ิง จ ากัด
บริษทั วอลลุ่ม พบัลิซซ่ิง จ ากัด
เลขที่ 64 ซ.สุขุมวิท 2 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

86 ผู้จัดการฝ่ายบคุคล ออลอินวัน สตูดิโอ จ ากัด
บริษทั ออลอินวัน สตูดิโอ จ ากัด
เลขที่ 226 ลาดพร้าว 94 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

87 กรรมการผู้จัดการบริษทั อีสานพมิานกรุ๊ป จ ากัด
บริษทั อีสานพมิานกรุ๊ป จ ากัด
เลขที่ 11 ถ.พมิพสุิต  อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

88 ผู้จัดการฝ่ายบคุคลบริษทั Three G Graphic Partnership limited
บริษทั Three G Graphic Partnership limited
เลขที่ 1111/40 ลาดพร้าว 94 ถ.ศรีวรา วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

89 กรรมการผู้จัดการบริษทักนกเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เดคคอเรชั่น จ ากัด
บริษทักนกเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เดคคอเรชั่น จ ากัด

เลขที่ 510/3 ซ.อ่อนนุช 46 เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

90 ผู้จัดการบริษทั เกรท มีเดีย จ ากัด
บริษทัเกรท มีเดีย จ ากัด
เลขที่ 67 ม.8 ต.ทา่ของยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

91 ผู้จัดการฝ่ายบคุคล บริษทัเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน
บริษทัเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน 
เลขที่ 30/39-50 หมู่ 2 ถ.งามวงศ์วาน  อ.เมืองนนทบรีุ  จ.นนทบรีุ 11000

92 ผู้จัดการฝ่ายบคุคล บริษทัทรู วิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน)

บริษทัทรู วิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน)
เลขที่118/1 อาคารทปิโก้ ถ.พระรามหก แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

93 ผู้จัดการบริษทับางกอกคาบเิน็ต จ ากัด
บริษทับางกอกคาบเิน็ต จ ากัด
เลขที่ 18/2 หมู่ 4 ซอยทรัพย์มหาโชค ถ.พระราม 2 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  74000



ล ำดับที่ บริษัท/ที่อยู่

ฐำนข้อมูลบริษัทฝึกงำนทำงด้ำนสำขำกำรออกแบบอุตสำหกรรม  

 

94 ผู้จัดการบริษทัโปรอิมเมจ จ ากัด
บริษทัโปรอิมเมจ จ ากัด
เลขที่ 1403 ศรีวราทาวน์อินทาวน์ ถ.ลาดพร้าว 94
แขวงวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

95 ผู้จัดการฝ่ายบคุคล บริษทัแพลนเน็ท จ ากัด
บริษทัแพลนเน็ท จ ากัด
เลขที่ 769 ซ.จันทร์ 43 แยก 31 แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120

96 กรรมการผู้จัดการบริษทัเฟอร์นิเจอร์ เวิร์คช้อพ จ ากัด
บริษทัเฟอร์นิเจอร์ เวิร์คช้อพ จ ากัด
เลขที่ 26/82 หมู่ 9 ซ.รามอินทรา 34 แยก 12 ถ.รามอินทรา ทา่แร้ง 
บางเขน กรุงเทพฯ 10230

97 ผู้จัดการฝ่ายบคุคล บริษทัโฟกัสแอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด
บริษทัโฟกัสแอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด
เลขที่ 161/26 หมู่ 14 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

98 ผู้จัดการฝ่ายบคุคล บริษทัโฟร์จีกรุ๊ป จ ากัด
บริษทัโฟร์จีกรุ๊ป จ ากัด
เลขที่ 29/210 เมืองทองธานี ถ.แจ้งวัฒนะ บางพดู ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 11120

99 ผู้จัดการฝ่ายบคุคล บริษทัแม็ทชิ่ง สตูดิโอ จ ากัด (มหาชน)
บริษทัแม็ทชิ่ง สตูดิโอ จ ากัด (มหาชน)
เลขที่ 305/10 ซ.สุโขทยั 6 ถ.สุโขทยั แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

100 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดภมูิโมเดอร์น เฟอร์นิเจอร์ 
หา้งหุ้นส่วนจ ากัดภมูิโมเดอร์น เฟอร์นิเจอร์ 
เลขที่ 1/69-72 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

101 ผู้จัดการฝ่ายบคุคล บริษทัรักลูกแฟมิล่ีกรุ๊ป
บริษทัรักลูกแฟมิล่ีกรุ๊ป จ ากัด
เลขที่ 932 ถนนประชาชื่น แขวงประชาชื่น เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ

102 กรรมการผู้จัดการบริษทัล าปางคูณ เซรามิค จ ากัด
บริษทัล าปางคูณ เซรามิค จ ากัด
เลขที่ 74 หมู่ 1 ถ.ล าปางเด่นชัย  ต.พระบาท อ.เมือง จ.ล าปาง 52000



ล ำดับที่ บริษัท/ที่อยู่

ฐำนข้อมูลบริษัทฝึกงำนทำงด้ำนสำขำกำรออกแบบอุตสำหกรรม  

 

103 กรรมการผู้จัดการบริษทัวังแคว้ง เซรามิกคราฟท์
บริษทัวังแคว้ง เซรามิกคราฟท์
เลขที่ 408 หมู่ 2 ต.ปงแสนทอง  อ.เมือง จ.ล าปาง 52100

104 กรรมการผู้จัดการบริษทัสยามสแควร์ ทาวเวอร์
บริษทัสยามสแควร์ ทาวเวอร์

เลขที่ 392/44 สยามสแควร์ ซอย 6 ถ.พระราม 1 แขวงปทมุวัน 
เขตปทมุวัน กรุงเทพ 10330

105 กรรมการผู้จัดการบริษทัอิก๊ลู สตูดิโอ
บริษทัอิก๊ลู สตูดิโอ
เลขที่ 94/5-8 ยูนิต C4  ถ.พระราม4  แขวงวังใหม่ 
เขตปทมุวัน กรุงเทพฯ 10330

106 กรรมการผู้จัดการบริษทัอินสไพร์เอนเตอร์เทนเมนท ์จ ากัด
บริษทัอินสไพร์เอนเตอร์เทนเมน

เลขที่ 115/66 หมู่ 12 ซ.รามอินทรา 40 ถ.รามอินทรา
แขวงคลองกุม่ กรุงเทพฯ 10230

107 ผู้จัดการฝ่ายบคุคลบริษทัอีปคิ คอมพวิเตอร์จ ากัด
บริษทัอีปคิ คอมพวิเตอร์จ ากัด
เลขที่ 2022/43-46 ซ.พหลโยธิน 34/1 ถ.พหลโยธิน 
แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

108 กรรมการผู้จัดการบริษทัอีสต์โคสท ์ดีไซน์ จ ากัด
บริษทัอีสต์โคสท ์ดีไซน์ จ ากัด

เลขที่ 1373 ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ศรีวรา วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

109 ผู้จัดการฝ่ายบคุคล บริษทัรักลูกแฟมิล่ีกรุ๊ป
บริษทัรักลูกแฟมิล่ีกรุ๊ป
เลขที่ 932 ถนนประชาชื่น แขวงประชาชื่น เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800

110 กรรมการผู้จัดการบริษทัล าปางคูณ เซรามิค จ ากัด
บริษทัล าปางคูณ เซรามิค จ ากัด
เลขที่ 74 หมู่ 1 ถ.ล าปางเด่นชัย  ต.พระบาท อ.เมือง จ.ล าปาง 52000

111 กรรมการผู้จัดการบริษทัวังแคว้ง เซรามิกคราฟท์

บริษทัวังแคว้ง เซรามิกคราฟท์
เลขที่ 408 หมู่ 2 ต.ปงแสนทอง  อ.เมือง จ.ล าปาง 52100



ล ำดับที่ บริษัท/ที่อยู่

ฐำนข้อมูลบริษัทฝึกงำนทำงด้ำนสำขำกำรออกแบบอุตสำหกรรม  

 

112 กรรมการผู้จัดการบริษทัสยามสแควร์ ทาวเวอร์
บริษทัสยามสแควร์ ทาวเวอร์
เลขที่ 392/44 สยามสแควร์ ซอย 6 ถ.พระราม 1 
แขวงปทมุวัน เขตปทมุวัน กรุงเทพ 10330

113 กรรมการผู้จัดการบริษทัอิก๊ลู สตูดิโอ

บริษทัอิก๊ลู สตูดิโอ
เลขที่ 94/5-8 ยูนิต C4  ถ.พระราม4  แขวงวังใหม่  
เขตปทมุวัน กรุงเทพฯ 10330

114 ผู้จัดการฝ่ายบคุคล บริษทัเอ็กแซ็กท ์จ ากัด
บริษทัเอ็กแซ็กท ์จ ากัด
เลขที่ 50 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

115 ผู้จัดการฝ่ายบคุคล บริษทัไอดีไซด์ พบัลิสซ่ิง จ ากัด

บริษทัไอดีไซด์ พบัลิสซ่ิง จ ากัด
เลขที่ 21/118 ซ.ศูนย์วิจัย ถ.พระราม 9 แขวงบางกะป ิ
เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310

116 จ่าจังหวัดขอนแก่น ปรีชา ชนะกิจก าจร
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ต. เมือง 
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

117 ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แหง่ชาติ (องค์การมหาชน)  
ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แหง่ชาติ (องค์การมหาชน)  

เลขที่ 89/2 หมู่ 3 อาคาร 9 ชั้น 11 บมจ. ทโีอท ีถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองหอ้ง

118 ผู้จัดการฝ่ายบคุคล หา้งจ ากัด ดิสเพลย์ กูรู
หา้งจ ากัด ดิสเพลย์ กูรู
เลขที่ 481 ซ.ลาดพร้าว 101 (วัดบงึทองหลาง) ถ.ลาดพร้าว 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพฯ 10310

119 ผู้จัดการฝ่ายบคุคล หจก.ขอนแก่นการพมิพ์
หจก.ขอนแก่นการพมิพ์
เลขที่ 64-66 ถ.ร่ืนรมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

120 ประธานกรรมการหา้งหุ้นส่วนจ ากัด ศิริกุล ค้าไม้
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ศิริกุล ค้าไม้
เลขที่ 35 หมู่ 6 อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130



ล ำดับที่ บริษัท/ที่อยู่

ฐำนข้อมูลบริษัทฝึกงำนทำงด้ำนสำขำกำรออกแบบอุตสำหกรรม  

 

121 ผู้จัดการบริษทั CP-Meiji จ ากัด
บริษทั CP-Meiji จ ากัด
เลขที่ 1 อาคาร CP Tower 2 ชั้น 30 ถ.รัชดาภเิษก 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

122 ผู้จัดการฝ่ายบคุคลบริษทั Digital Zoo

บริษทั Digital Zoo
เลขที่ 14 ซอย 17 ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

123 ผู้จัดการบริษทั FM แอดวานซ์ เซอร์วิส จ ากัด
บริษทั FM แอดวานซ์ เซอร์วิส จ ากัด
เลขที่ 15/12 หมู่ 10 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  10540

124 กรรมการผู้จัดการ บริษทั Global Technology Integrated จ ากัด
บริษทั Global Technology Integrated จ ากัด

เลขที่ 48/6 หมู่ 1 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ถนนแจ้งวัฒนะ 
แขวงทุ่งสองหอ้ง รังสิต กรุงเทพฯ 10210

125 ผู้จัดการฝ่ายบคุคล บริษทั Jakie in the box
บริษทั Jakie in the box
เลขที่ 74 ซ.วิภาวดีรังสิต 20 แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

126 ผู้จัดการบริษทั Nation Edutainment จ ากัด
บริษทั Nation Edutainmen จ ากัด

เลขที่ 1854 ถ.บางนา-ตราด  บางนา กรุงเทพฯ 10260

127 ผู้จัดการบริษทั Pixel Planet Design
บริษทั Pixel Planet Design
เลขที่ 592/77 ถ.ลาดปลาเค้า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

128 ผู้จัดการบริษทั Planet
บริษทั Planet
เลขที่ 769 ซ.จันทร์ 43 แยก 31 แขวงทุ่งดอน 
เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120

129 ผู้จัดการฝ่ายบคุคล บริษทั T.F. Idea Work จ ากัด
บริษทั T.F. Idea Work จ ากัด
เลขที่ 182/41 หมู่ 1 วิภาวดี รังสิต เขตดอนเมือง กทม 10210



ล ำดับที่ บริษัท/ที่อยู่

ฐำนข้อมูลบริษัทฝึกงำนทำงด้ำนสำขำกำรออกแบบอุตสำหกรรม  

 

130 ผู้จัดการบริษทั Urmundee จ ากัด
บริษทั Urmundee จ ากัด
เลขที่ 534 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10300

131 กรรมการผู้จัดการบริษทั Wooza Organizer

บริษทั Wooza Organizer
เลขที่ 357 ซ.พฒันาการ  ถ.สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

132 กรรมการผู้จัดการ บริษทั เค เค เซรามิคซ์ จ ากัด
บริษทั เค เค เซรามิคซ์ จ ากัด
เลขที่ 254 ถ.พหลโยธิน ต.ชมภ ูอ.เมือง จ.ล าปาง 52000

133 ผู้จัดการฝ่ายบคุคล บริษทั เค เอ เพาเวอร์ จ ากัด
บริษทั เค เอ เพาเวอร์ จ ากัด
เลขที่ 53 หมู่ 5 ถ.ศาลาธรรมสพน์ แขวงศาลาธรรมสพน์ 

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

134 ผู้จัดการ บริษทั บางกอก คาบเิน็ต จ ากัด
เลขที่ 18/2 ม.4 ซ.ทรัพย์มหาโชค ถ.พระราม 2 
ต.นาดี  อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

135 ผู้จัดการบริษทั ฝ้ายซอค า จ ากัด
บริษทั ฝ้ายซอค า จ ากัด
คอนโดล้านนา 3 ถ.หว้ยเกล้า ต.ช้างเผือก 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 53000

136 ผู้จัดการ บริษทั เฟอร์นิเจอร์เวิร์คช้อพ จ ากัด
บริษทั เฟอร์นิเจอร์เวิร์คช้อพ จ ากัด
เลขที่ 26/82 หมู่ 9 ซ.รามอินทรา 34 แยก 12
 ถ.รามอินทรา ทา่แร้ง บางเขน กรุงเทพฯ 10230

137 กรรมการผู้จัดการบริษทั เมซา อาร์คิเทคส์ จ ากัด
บริษทั เมซา อาร์คิเทคส์ จ ากัด
เลขที่ 198/1 หมู่ 13 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

138 ผู้จัดการบริษทั วิธิตา แอนิเมชั่น จ ากัด
บริษทั วิธิตา แอนิเมชั่น จ ากัด
เลขที่ 779 ซ.สุทธิพร  ถ.ประชาสงเคราะห ์ 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400



ล ำดับที่ บริษัท/ที่อยู่

ฐำนข้อมูลบริษัทฝึกงำนทำงด้ำนสำขำกำรออกแบบอุตสำหกรรม  

 

139 กรรมการผู้จัดการบริษทั หลุยส์พลาสติก ซัพพลาย จ ากัด
บริษทั หลุยส์พลาสติก ซัพพลาย จ ากัด
เลขที่ 42/42 หมู่ 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

140 กรรมการผู้จัดการบริษทั เอสคิว อาร์คีเต็ค แอนด์ แปลนเนอร์ จ ากัด

บริษทั เอสคิว อาร์คีเต็ค แอนด์ แปลนเนอร์ จ ากัด
เลขที่ 151 อาคารทมี (ชั้น7) ม.12 ถ.นวลจันทร์ 
เขตบึ่งกุม่ คลองกุม่ กรุงเทพฯ  10230

141 ผู้จัดการบริษทักราฟฟกิ มายด์ สตูดิโอ
บริษทักราฟฟกิ มายด์ สตูดิโอ
เลขที่ 9 ซอยน้อมจิต แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800

142 ผู้จัดการบริษทัละครไท จ ากัด
บริษทัละครไท จ ากัด

เลขที่ 2 ซ.โชคชัยร่วมมิตร แยก 6 ถ.วิภาวดีรังสิต 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

143 ผู้จัดการบริษทัวุฒิชัยเซรามิคส์ จ ากัด
บริษทัวุฒิชัยเซรามิคส์ จ ากัด
เลขที่ 121/7 หมู่ 2 สวนชมดอยวิลล่า ต.น้ าโจ้ 
อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 52150

144 ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิทกรุงเทพ
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิทกรุงเทพ

เลขที่ 99 สุขุมวิท ซอย 6 คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

145 ผู้อ านวยการสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน ภาค 6 ขอนแก่น
สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน ภาค 6 ขอนแก่น
ถ.มะลิวัลย์ ต.บา้นเปด็ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

146 ประธานกรรมการหจก.ขอนแก่นอินเตอร์การ์เมนท์
หจก.ขอนแก่นอินเตอร์การ์เมนท์
เลขที่ 49 ม.11 ซ.ฉัตรทอง ถ.กลางเมือง 
ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

147 ผู้จัดการบริษทั Dharaburee Hotel
บริษทั Dharaburee Hotel
เลขที่ 909 หมู่ 5 ต.หนองจะบก 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000



ล ำดับที่ บริษัท/ที่อยู่

ฐำนข้อมูลบริษัทฝึกงำนทำงด้ำนสำขำกำรออกแบบอุตสำหกรรม  

 

148 ผู้จัดการแผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษทั คาร์ เพท เมกเกอร์ ประเทศไทย จ ากัด
บริษทั ในเครืออินเตอร์ไกร จ ากัด
เลขที่ 194 ม.1 ถ.แจ้งสนิท ต.เมืองเพยี 
อ.บา้นไผ่ จ.ขอนแก่น 40110

149 ผู้จัดการบริษทั  อรามัน จ ากัด
บริษทั  อรามัน จ ากัด
เลขที่ 29/117  ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม  แขวงลาดพร้าว  
เขตลาดพร้าว  กรุงเทพฯ  10230

150 ผู้จัดการบริษทั ธนบดีอาร์ตเซรามิค จ ากัด
บริษทั ธนบดีอาร์ตเซรามิค จ ากัด
เลขที่ 543 หมู่ 1 ต าบลกล้วยแพะ 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 52000

151 ผู้จัดการบริษทั ภทัราพอร์ชเลน จ ากัด
บริษทั ภทัราพอร์ชเลน จ ากัด
เลขที่ 54 หมู่ 1 ถนนเลียบคลองพพิฒัน์ 
ต าบลหนองปลิง อ าเภอหนองแค 
จังหวัดสระบรีุ 18140

152 ผู้จัดการบริษทั ทวีพรรณเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด
บริษทั ทวีพรรณเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด
เลขที่ 115/5 ม.2 ถนนโชตนา ต าบลดอแก้ว 
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

153 ผู้จัดการบริษทั Plannet จ ากัด
บริษทั Plannet จ ากัด
เลขที่ 769 แขวงทุ่งวัดดอน 
เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120

154 ผู้จัดการบริษทั ภทัราพอร์ชเลน จ ากัด
บริษทั ภทัราพอร์ชเลน จ ากัด
เลขที่ 54 ม.1 ถ.เลียบคลองพพิฒัน์ ต าบลหนองปลิง 
อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบรีุ 18140

155 ผู้จัดการบริษทั ทวีีบรูพา จ ากัด
บริษทั ทวีีบรูพา จ ากัด
เลขที่ 22/4 ซ.รามค าแหง 43/1 แขวงวังทองหลาง 
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310



ล ำดับที่ บริษัท/ที่อยู่

ฐำนข้อมูลบริษัทฝึกงำนทำงด้ำนสำขำกำรออกแบบอุตสำหกรรม  

 

156 ประธานกรรมการ หจก.ภมูิโมเดอร์น เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด
หจก.ภมูิโมเดอร์น เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด
เลขที่ 1/69-72  ถ.มิตรภาพ  ต าบลในเมือง
อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000

157 ผู้จัดการ บริษทั ฟนิิคซ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จ ากัด (มหาชน)
บริษทั ฟนิิคซ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จ ากัด (มหาชน)
เลขที่ 99 ม.3 ต.กุดน้ าใส อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น 40310

158 ประธานกรรมการ หจก.อิน ท ูดีไซน์
หจก.อิน ท ูดีไซน์
เลขที่ 117 ถ.เหล่านาดี  ต าบลในเมือง  
อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000

159 ผู้จัดการ บริษทั ทราสล็อท จ ากัด

บริษทั ทราสล็อท จ ากัด
เลขที่ 233/2 หมู่ 13  ต าบลส าราญ  
อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000

160 ผู้จัดการ บริษทั โฟกัสแอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด
บริษทั โฟกัสแอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด
เลขที่ 161/25-26  หมู่ 4  ถ.มิตรภาพ  ต าบลในเมือง  
อ าเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น   40000

161 ผู้จัดการ บริษทั Gerard Collection จ ากัด

บริษทั Gerard Collection จ ากัด
เลขที่ 126  หมู่ 3  ถนนแม่โจ้ตัดใหม่  ต าบลหนองจ๊อม  
อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  50210

162 ผู้จัดการบริษทั ไอ ดี แอล เอ็ม จ ากัด (niiqshop)
บริษทั ไอ ดี แอล เอ็ม จ ากัด (niiqshop)
เลขที่ 67/9-10 ซอยสุขุมวิท 42 ถนนสุขุมวิท 
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

163 ผู้จัดการ บริษทั The Oriental Lanna จ ากัด
บริษทั The Oriental Lanna จ ากัด

เลขที่ 254  ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด  
ต าบลสันทราย  อ าเภอสันทราย  
จังหวัดเชียงใหม่  50210



ล ำดับที่ บริษัท/ที่อยู่

ฐำนข้อมูลบริษัทฝึกงำนทำงด้ำนสำขำกำรออกแบบอุตสำหกรรม  

 

164 ผู้จัดการบริษทั NK Apparel จ ากัด
บริษทั NK Apparel จ ากัด
เลขที่ 369  ต าบลบา้นทุ่ม  อ าเภอเมือง  
จังหวัดขอนแก่น  40000

165 ผู้จัดการบริษทั D-Asset Management Co.,Ltd
บริษทั D-Asset Management Co.,Ltd
เลขที่ 7-80-81  ถนนอรุณส าราญ  ต าบลในเมือง  
อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000

166 ผู้จัดการบริษทั ไม้สักไทยปาร์เก้ จ ากัด
บริษทั ไม้สักไทยปาร์เก้ จ ากัด
เลขที่ 768  ถนนศรีจันทร์  ต าบลในเมือง  
อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000

167 ผู้จัดการบริษทั Padung Potterry จ ากัด
บริษทั Padung Potterry จ ากัด
เลขที่ 71  หมู่ 1  ถนนเพชรเกษม  ต าบลคอนลัง  
อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  90110

168 ผู้อ านวยการมูลนิธิแม่ฟา้หลวง
มูลนิธิแม่ฟา้หลวง
เลขที่ 920  ต าบลแม่ฟา้หลวง  
อ าเภอแม่ฟา้หลวง  
จังหวัดเชียงราย  57240

169 ผู้อ านวยการ โครงการพฒันาดอยตุง โครงการเซรามิค (โรงฝึก 7)
โครงการพฒันาดอยตุง โครงการเซรามิค (โรงฝึก 7)
เลขที่ 920  ต าบลแม่ฟา้หลวง  อ าเภอแม่ฟา้หลวง  จังหวัดเชียงราย  57240

170 ผู้จัดการบริษทั แจ่มใส พบัลิสชิ่ง จ ากัด
บริษทั แจ่มใส พบัลิสชิ่ง จ ากัด
เลขที่ 285/33 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 31 แยก 7 
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

171 ผู้จัดการบริษทั ดิจิคราฟต์ จ ากัด
บริษทั ดิจิคราฟต์ จ ากัด
เลขที่ 54 อาคาร BB ชั้น 14, หอ้ง 1402,
ถนนสุขุมวิท 21(อโศก), แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา, กรุงเทพมหานคร 10110



ล ำดับที่ บริษัท/ที่อยู่

ฐำนข้อมูลบริษัทฝึกงำนทำงด้ำนสำขำกำรออกแบบอุตสำหกรรม  

 

172 ผู้จัดการบริษทั นันทเ์ซรามิค จ ากัด
บริษทั นันทเ์ซรามิค จ ากัด
เลขที่ 439  ถ.ล าปาง  ต.กล้วยแพะ  
อ.เมือง  จ.ล าปาง  52000

173 ผู้จัดการบริษทั โพลีพลัส จ ากัด(นิตสาร Oops)
บริษทั โพลีพลัส จ ากัด(นิตสาร Oops)
เลขที่ 99  ถ.แจ้งวัฒนะ  ต.คลองเกลือ  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบรีุ  11120

174 ผู้จัดการบริษทั มีเดียเอ็กซ์เพอร์ทสี อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) จ ากัด
บริษทั มีเดียเอ็กซ์เพอร์ทสี อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) จ ากัด
เลขที่ 194  ถ.สุขุมวิท 71 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 46 
แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110

175 ผู้จัดการบริษทั Third Party Company Co.,Ltd
บริษทั Third Party Company Co.,Ltd

เลขที่ 15  ถ.สุขุมวิท 49/9  แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110

176 ผู้จัดการบริษทั Matchfame Bangkok Co.,Ltd
บริษทั Matchfame Bangkok Co.,Ltd
เลขที่ 408/4  ถนนลาดพร้าว  แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ  10310

177 ผู้จัดการบริษทั 2 Spot Communication Co.,Ltd.
บริษทั 2 Spot Communication Co.,Ltd.

เลขที่ 385 อาคารยงวณิชย์ ชั้น 5 ถ.สีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

178 ผู้จัดการบริษทั ช็อกโกแลต อีเว้นท ์จ ากัด
บริษทั ช็อกโกแลต อีเว้นท ์จ ากัด
เลขที่ 1213/513 ซ.ลาดพร้าว 94 (ปญัจมิตร) 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

179 ผู้จัดการบริษทั บริษทั Bua Bhat Factory Ltd.,Part
บริษทั Bua Bhat Factory Ltd.,Part

เลขที่ 134  หมู่ที่ 8  ต าบลบวกค้าง  อ าเภอสันก าแพง  
จังหวัดเชียงใหม่  50130



ล ำดับที่ บริษัท/ที่อยู่

ฐำนข้อมูลบริษัทฝึกงำนทำงด้ำนสำขำกำรออกแบบอุตสำหกรรม  

 

180 ผู้จัดการบริษทั Capricorn Creative Co.,Ltd.
บริษทั Capricorn Creative Co.,Ltd.
เลขที่ 12/1  ถนนศรีนครินทร์  แขวงสวนหลวง  
เขตสวนหลวง  กรุงเทพฯ  10250

181 ผู้จัดการบริษทั เกรทมีเดีย จ ากัด
บริษทั เกรทมีเดีย จ ากัด
เลขที่ 978  ถนนกวงเฮง  ต าบลเมืองใต้  
อ าเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  33000

182 ผู้จัดการฝ่ายบคุคล บริษทั Nation Books International Co.,Ltd.
บริษทั Nation Books International Co.,Ltd.
เลขที่ 1854 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

183 ผู้จัดการบริษทั อุดรสยามเฟอร์นิชิ่ง จ ากัด
บริษทั อุดรสยามเฟอร์นิชิ่ง จ ากัด
เลขที่ 399  ถนนศรีสุข  ต าบลหมากแข้ง  
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

184 ผู้จัดการฝ่ายบคุคล บริษทั ล้ ายุค(มิลเลนเนียม 2002) จ ากัด
บริษทั ล้ ายุค(มิลเลนเนียม 2002) จ ากัด
เลขที่ 55/113 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

185 ผู้จัดการบริษทั โฟเพย์มีเดีย จ ากัด
บริษทั โฟเพย์มีเดีย จ ากัด
เลขที่ 60/254 ถนนรามอินทรา แขวงคลองกุม่ 
เขตบงึกุม่ กรุงเทพฯ 10230

186 ผู้อ านวยการ ส านักช่างสิบหมู(่กรมศิลปากร)
ส านักช่างสิบหมู่ (กรมศิลปากร)
ถนนพทุธมณฑลสาย ๕  แขวง/ต าบลศาลายา 
เขต/อ าเภอพทุธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  73170

187 กรรมการผู้จัดการบริษทั ขอนแก่นโฮมอินทเีรีย จ ากัด

บริษทั ขอนแก่นโฮมอินทเีรีย จ ากัด
เลขที่ 11-3 ถนนประชาสโมสร ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000



ล ำดับที่ บริษัท/ที่อยู่

ฐำนข้อมูลบริษัทฝึกงำนทำงด้ำนสำขำกำรออกแบบอุตสำหกรรม  

 

188 กรรมการผู้จัดการบริษทั ทวีพรรณเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด
บริษทั ทวีพรรณเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด
เลขที่ 115/5 หมู่ 2 โชตนา ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม เชียงใหม่ 50180

189 ประธานกรรมการ  หจก.อิน ท ูดีไซน์

หจก.อิน ท ูดีไซน์
เลขที่ 117 ถ.เหล่านาดี  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  
จังหวัดขอนแก่น  40000

190 กรรมการผู้จัดการ บริษทั Luck 99 จ ากัด
บริษทั Luck 99 จ ากัด
เลขที่ 1446/6 ถนนเพชรเกษม ต าบลชะอ า
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบรีุ 76120

191 กรรมการผู้จัดการ บริษทั Bangkok FA จ ากัด
บริษทั Bangkok FA จ ากัด

เลขที่ 236/3-4 ถนนแพทตินั่ม แขวงพญาไท 
เขตสีลม กรุงเทพฯ 10330

192 กรรมการผู้จัดการ บริษทั โพสิทฟี พลัส จ ากัด
บริษทั โพสิทฟี พลัส จ ากัด
เลขที่ 36 อาคารพเีอสบ ีแขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

193 กรรมการผู้จัดการ บริษทั ออเธนทคิ ดีไซน์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษทั ออเธนทคิ ดีไซน์ กรุ๊ป จ ากัด

เลขที่ 56/12 ถนน นนทบรีุ  ต าบล บางกระสอ  
อ าเภอ เมืองนนทบรีุ  จังหวัด นนทบรีุ  11000

194 นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบรีุรัมย์
กองช่างเทศบาลเมืองบรีุรัมย์
เลขที่ 9 ถนนพทิกัษ ์ต าบลในเมือง อ.เมือง จังหวัดบรีุรัมย์ 31000

195 กรรมการผู้จัดการบริษทั Media Generation Co.,Ltd.
บริษทั Media Generation Co.,Ltd.
เลขที่ 417/11 ซอยลาดพร้าว 122 (มหาดไทย 1) เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

196 กรรมการผู้จัดการบริษทั คูลแพลนเน็ต (ประเทศไทย) จ ากัด
บริษทั คูลแพลนเน็ต (ประเทศไทย) จ ากัด
เลขที่ 79/354-357 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10210



ล ำดับที่ บริษัท/ที่อยู่

ฐำนข้อมูลบริษัทฝึกงำนทำงด้ำนสำขำกำรออกแบบอุตสำหกรรม  

 

197 กรรมการผู้จัดการ บริษทั Studioaiko Co.,Ltd.
บริษทั Studioaiko Co.,Ltd.
เลขที่ 108/5 ลักกีอ้พาร์ทเม้นต์ (หอ้ง 313) 
สุขุมวิท 22 พระราม 4 คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

198 กรรมการผู้จัดการ บริษทั The S จ ากัด
บริษทั The S จ ากัด
เลขที่ 989/5 หมู่ที่ 2 พมิานคอนปาร์ค เฟส 2 
ต าบลโนนม่วง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

199 กรรมการผู้จัดการ บริษทั พณิ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด
บริษทั พณิ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด
เลขที่ 55  หมู่ 2 ถนนบางนา-ตราด กม.54 
ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบรีุ 20160

200 กรรมการผู้จัดการ บริษทั ขอนแก่นเซรามิค จ ากัด

บริษทั ขอนแก่นเซรามิค จ ากัด
เลขที่ 55  204  ถนนมิตรภาพ  ต าบลบา้นแฮด  
อ าเภอบา้นแฮด  จังหวัดขอนแก่น  40110

201 ผู้จัดการส านักงานสุลี ชินทอง
ส านักงานสุลี ชินทอง
เลขที่ 1/84  ซอยพหลโยธิน 40  แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

202 กรรมการผู้จัดการ บริษทั Outaurs จ ากัด

บริษทั Outaurs จ ากัด
เลขที่ 946  ถนนพระราม 4  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  10500

203 กรรมการผู้จัดการ บริษทั วอลลุ่ม พบัลิชชิ่ง จ ากัด
บริษทั วอลลุ่ม พบัลิชชิ่ง จ ากัด
เลขที่ 64  ซอย 2  ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  10110

204 กรรมการผู้จัดการ บริษทั CEREBRUM DESIGN Co.,Ltd.
บริษทั CEREBRUM DESIGN Co.,Ltd.

เลขที่ 222/1  ชั้น 3  ถนนรัชดาภเิษก-รามอินทรา 
แขวงคลองกุม่  เขตบงึกุม่  กรุงเทพฯ 10230

205 คุณสุกัญญา พงษสี์มา กลุ่มสุกัญญาไหมไทย อ.ชนบท
กลุ่มสุกัญญาไหมไทย อ.ชนบท
เลขที่ 28/7  ต าบลกุดเพยีขอม  อ าเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น  40180



ล ำดับที่ บริษัท/ที่อยู่

ฐำนข้อมูลบริษัทฝึกงำนทำงด้ำนสำขำกำรออกแบบอุตสำหกรรม  

 

206 คุณเพชรี  พรหมช่วย รายการโต๊ะข่าวบนัเทงิ สถานีโทรทศัน์ไทยทวีีสี ช่อง 
สถานีโทรทศัน์ไทยทวีีสี ช่อง 3 รายการโต๊ะข่าวบนัเทงิ
เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนทท์าวเวอร์ ถนนพระราม 4 
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

207 กรรมการผู้จัดการ บริษทั ขอนแก่นเซรามิค จ ากัด
บริษทั ขอนแก่นเซรามิค จ ากัด
เลขที่ 55  204  ถนนมิตรภาพ  ต าบลบา้นแฮด  
อ าเภอบา้นแฮด  จังหวัดขอนแก่น  40110

208 ผู้จัดการบริษทั หจก.แคชออน
บริษทั หจก.แคชออน
เลขที่ 168/291  ถนนประชาสโมสร  ต าบลในเมือง  
อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000

209 ผู้จัดการบริษทั ขอนแก่นพมิพพ์ฒันา จ ากัด

บริษทั ขอนแก่นพมิพพ์ฒันา จ ากัด
เลขที่ 158-162 ถนนเทพารักษ ์ ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น  40000

210 ผู้จัดการบริษทั อินเตอร์ไกร จ ากัด
บริษทั อินเตอร์ไกร จ ากัด
เลขที่ 194  ถนนแจ้งสนิท  ต าบลบา้นไผ่  
อ าเภอบา้นไผ่  จังหวัดขอนแก่น  40110

211 ผู้จัดการบริษทั สมศักด์ิเซรามิค จ ากัด

บริษทั สมศักด์ิเซรามิค จ ากัด
เลขที่ 516  หมู่ 10  ถนนพหลโยธิน  ต าบลชมพ ู
อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง  52100

212 กรรมการผู้จัดการบริษทั กันตนาแอนนิเมชั่น สตูดิโอ จ ากัด
บริษทั กันตนาแอนนิเมชั่น สตูดิโอ จ ากัด
เลขที่ 333/3 ถนนประชาอุทศิ แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320

213 กรรมการผู้จัดการบริษทั วอยซ์ทวีี จ ากัด
บริษทั วอยซ์ทวีี จ ากัด
เลขที่ 197  ถนนวิภาวดี  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานครฯ  10400

214 กรรมการผู้จัดการบริษทั เจอราร์ด คอลเลคชั่น จ ากัด
บริษทั เจอราร์ด คอลเลคชั่น จ ากัด
เลขที่ 126 ม.3 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ. เชียงใหม่ 50210



ล ำดับที่ บริษัท/ที่อยู่

ฐำนข้อมูลบริษัทฝึกงำนทำงด้ำนสำขำกำรออกแบบอุตสำหกรรม  

 

215 กรรมการผู้จัดการบริษทั บญุถาวรเซรามิค จ ากัด
บริษทั บญุถาวรเซรามิค จ ากัด
เลขที่ 61 ซ.รุ่งเรือง ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก
เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310

216 กรรมการผู้จัดการบริษทั อินทเีรียอาร์คิเทคส์ 49 จ ากัด

บริษทั อินทเีรียอาร์คิเทคส์ 49 จ ากัด
เลขที่ 81 ถ.สุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

217 กรรมการผู้จัดการบริษทั เถ้า ฮงไถ่ ราชบรีุ จ ากัด
บริษทั เถ้า ฮงไถ่ ราชบรีุ จ ากัด
เลขที่ 234/1  ต าบลเจดีหห์กั  อ าเภอเมือง  จังหวัดราชบรีุ  70000

218 กรรมการผู้จัดการบริษทั Ozstudio Graphic Design Co.,Ltd
บริษทั Ozstudio Graphic Design Co.,Ltd
เลขที่ 1200/81  ถนนสุขุมวิท  ต าบลบางนา  อ าเภอบางนา  จังหวัดกรุงเทพฯ  10260

219 กรรมการผู้จัดการบริษทั บา้นสวนเซรามิก จ ากัด
บริษทั บา้นสวนเซรามิก จ ากัด
เลขที่ 390  ต าบลโปงแสงทอง  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง  52100

220 กรรมการผู้จัดการบริษทั Far East DDB Co.,Ltd.
บริษทั Far East DDB Co.,Ltd.
เลขที่ 465/1-467  ถนนศรีอยุธยา  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400

220 กรรมการผู้จัดการบริษทั หจก.แคชออน
บริษทั หจก.แคชออน
เลขที่ 680/15  ถนนหน้าเมือง  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000

221 กรรมการผู้จัดการบริษทั โพลีกอน วิซาด จ ากัด (Polygon Wizard Co.,Ltd.)
บริษทั โพลีกอน วิซาด จ ากัด (Polygon Wizard Co.,Ltd.)
หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนหว้ยแก้ว อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

222 กรรมการผู้จัดการบริษทั วอยซ์ ทวีี จ ากัด
บริษทั วอยซ์ ทวีี จ ากัด
เลขที่ 414  ถนนวิภาวดี-รังสิต  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  10400

223 กรรมการผู้จัดการบริษทั Luck99 จ ากัด

บริษทั Luck99 จ ากัด
เลขที่ 1446/6  ถนนเพชรเกษม  ต าบลชะอ า  อ าเภอชะอ า  จังหวัดเพชรบรีุ  76120

224 กรรมการผู้จัดการบริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จ ากัด(มหาชน)
บริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จ ากัด(มหาชน)
เลขที่ 99  ถนนสุขุมวิท 42  แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  10110



ล ำดับที่ บริษัท/ที่อยู่

ฐำนข้อมูลบริษัทฝึกงำนทำงด้ำนสำขำกำรออกแบบอุตสำหกรรม  

 

225 กรรมการผู้จัดการบริษทั กระทงิแดง จ ากัด
บริษทั กระทงิแดง จ ากัด
เลขที่ 38/13  ถนนเอกชัย  แขวงบางบอน  เขตบางบอน  กรุงเทพฯ  10150

226 กรรมการผู้จัดการบริษทั 4434 จ ากัด

บริษทั 4434 จ ากัด
เลขที่ 488/10  ซอยทรัพย์ประชา  ถนนประชาอุทศิ(รามค าแหง 39) 
แขวงวังทองหลาง  เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ  10310

227 คุณแสงเดือน  ออมไธสง (ผ้าตุ้มทอง บา้นนาโพธิ์)
ผ้าตุ้มทอง บา้นนาโพธิ ์
เลขที่ 119/4  หมู่ 1  ต าบลนาโพธิ ์ อ าเภอนาโพธิ ์ จังหวัดบรีุรัมย์  31230

228 ประธานกรรมการ หจก.ขอนแก่นอินเตอร์การ์เมนท์
หจก.ขอนแก่นอินเตอร์การ์เมนท์
เลขที่ 49  ถนนกลางเมือง  ต าบลเมืองเก่า  อ าเภอเมืองขอนแก่น 

จังหวัดขอนแก่น  40000

229 กรรมการผู้จัดการบริษทั ISSUE จ ากัด
บริษทั ISSUE จ ากัด
เลขที่ 110/3 ซ.ข้างโรงเรียนเรวดี ถ.ประดิพทัธ์ สามเสนใน พญาไท กทม. 10400

230 กรรมการผู้จัดการบริษทั กรกต อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด
บริษทั กรกต อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด
เลขที่ 355  หมู่ 10  ต าบลบา้นแหลม  อ าเภอบา้นแหลม  จังหวัดเพชรบรีุ  76110

231 กรรมการผู้จัดการบริษทั กราฟฟคิ 49 จ ากัด

บริษทั กราฟฟคิ 49 จ ากัด
เลขที่ 81  ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  10110

232 กรรมการผู้จัดการบริษทั Imagimax Studio Co.,Ltd
บริษทั Imagimax Studio Co.,Ltd
เลขที่ 373/41 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานาวา กรุงเทพฯ  10120

233 กรรมการผู้จัดการบริษทั Phakin Home Interior Co.,Ltd
บริษทั Phakin Home Interior Co.,Ltd
เลขที่ 476  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุม่  เขตบงึกุม่  กรุงเทพฯ  10230

234 กรรมการผู้จัดการบริษทั Next Step Company Limited.
บริษทั Next Step Company Limited.
เลขที่ 319  ซอยรามค าแหง 60  แขวงหวัหมาก  เขตบางกะป ิ กรุงเทพฯ  10240

235 กรรมการผู้จัดการบริษทั Qi Activated Corporation Co.,Ltd
บริษทั Qi Activated Corporation Co.,Ltd
เลขที่ 946  ถนนพระราม 4  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  10500



ล ำดับที่ บริษัท/ที่อยู่

ฐำนข้อมูลบริษัทฝึกงำนทำงด้ำนสำขำกำรออกแบบอุตสำหกรรม  

 

236 กรรมการผู้จัดการบริษทั Mobilia Flexy Living Co.,Ltd.
บริษทั Mobilia Flexy Living Co.,Ltd.
เลขที่ 35/5  ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองตัน  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110

237 กรรมการผู้จัดการบริษทั แกรมมี่ เทเลวิชั่น จ ากัด
บริษทั แกรมมี่ เทเลวิชั่น จ ากัด

เลขที่ 50  ถนนสุขุมวิท 21(อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110

238 ประกรรมการ หจก.ขอนแก่นอินเตอร์การ์เมนท์
หจก.ขอนแก่นอินเตอร์การ์เมนท์
เลขที่ 49  หมู่ 11  ถนนกลางเมือง  ต าบลเมืองเก่า  
อ าเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  40000

239 ผู้จัดการโรงพมิพศิ์ริภณัฑ์ออฟเซ็ท
โรงพมิพศิ์ริภณัฑ์ออฟเซ็ท
เลขที่ 236  ถนนหลังเมือง  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000

240 กรรมการผู้จัดการบริษทั ดิจิคราฟต์ จ ากัด
บริษทั ดิจิคราฟต์ จ ากัด
เลขที่ 54  อาคาร BB  ชั้น 14  หอ้ง 1402  ถนนสุขุมวิท 21(อโศก) 
แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110

241 กรรมการผู้จัดการบริษทั บริษทั ดิจิ ดรีม จ ากัด
บริษทั บริษทั ดิจิ ดรีม จ ากัด
เลขที่ 151/226  ถนนประชาอุทศิ  แขวงทุ่งครุ  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140

242 กรรมการผู้จัดการบริษทั Greenaround Co.,Ltd.
บริษทั Greenaround Co.,Ltd.

เลขที่ 21/90  หมู่ 9  ต าบลบางเขน  อ าเภอเมือง  จังหวัดนนทบรีุ  11000

243 กรรมการผู้จัดการบริษทั ISSUE Co.,Ltd.
บริษทั ISSUE Co.,Ltd
เลขที่ 110/3 ซ.ข้างโรงเรียนเรวดี ถ.ประดิพทัธ์ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

244 กรรมการผู้จัดการบริษทั อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟร์ิน จ ากัด
บริษทั อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟร์ิน จ ากัด
เลขที่ 99-99/1  หมู่ 5 ถนนเอกชัย ต าบลโคกขาม อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

245 กรรมการผู้จัดการบริษทั ส านักพมิพส์รรพศาสตร์ (2004) จ ากัด
บริษทั ส านักพมิพส์รรพศาสตร์ (2004) จ ากัด
เลขที่ 788/4  ถนนซอยริมคลองบางกอกน้อย  
แขวงอรุณอมรินทร์  เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพฯ  10700



ล ำดับที่ บริษัท/ที่อยู่

ฐำนข้อมูลบริษัทฝึกงำนทำงด้ำนสำขำกำรออกแบบอุตสำหกรรม  

 

246 กรรมการผู้จัดการบริษทั Third Party Creative Club Co.Ltd.
บริษทั Third Party Creative Club Co.Ltd.
เลขที่ 15  ถนนสุขุมวิท 49/9  แขวงคลองเตย  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110

247 กรรมการผู้จัดการบริษทั คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด
บริษทั คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด

เลขที่ 194  หมู่ที่ 1  ถนนแจ้งสนิท  ต าบลเมืองเพยี  อ าเภอบา้นไผ่  
จังหวัดขอนแก่น  40110

248 กรรมการผู้จัดการบริษทั อินสไพร์ เอนเตอร์เทนเมนท ์จ ากัด
บริษทั อินสไพร์ เอนเตอร์เทนเมนท ์จ ากัด
เลขที่ 115/66  ซอยรามอินทรา 40  ถนนรามอินทรา  แขวงนวลจันทร์  
เขตบงึกุม่  กรุงเทพฯ  10230

249 กรรมการผู้จัดการ บริษทั อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟร์ิน จ ากัด
บริษทั อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟร์ิน จ ากัด

เลขที่ 143  ถนนพระราม 2 แขวงแสมด า  เขตบางขุนเทยีน  กรุงเทพฯ  10150

250 กรรมการผู้จัดการบริษทั Modernform Co.,Ltd.
บริษทั Modernform Co.,Ltd.
เลขที่ 1/69  ถนนมิตรภาพ  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000

251 ผู้อ านวยการ สถานีวิทยุโทรทศัน์แหง่ประเทศไทย (ขอนแก่น)
สถานีวิทยุโทรทศัน์แหง่ประเทศไทย (ขอนแก่น)
เลขที่ 245/1  ถนนมิตรภาพ  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000

252 ฝ่ายบคุคลบริษทั จี.เอ็ม.เอ็ม.ทวีี จ ากัด
บริษทั จี.เอ็ม.เอ็ม.ทวีี จ ากัด
เลขที่ 50  ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110

253 กรรมการผู้จัดการบริษทั ดิจิ ดรีม จ ากัด
บริษทั ดิจิ ดรีม จ ากัด
เลขที่ 151/226  ถนนประชาอุทศิ  แขวงทุ่งครุ  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140

254 กรรมการผู้จัดการบริษทั GMM Grammy Co.,Ltd
บริษทั GMM Grammy Co.,Ltd.
เลขที่ 50  ถนนสุขุมวิท 21  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110

255 กรรมการผู้จัดการบริษทั กรกต อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด
บริษทั กรกต อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด
เลขที่ 335  ต าบลบา้นแหลม  อ าเภอบา้นแหลม  จังหวัดเพชรบรีุ  76110



ล ำดับที่ บริษัท/ที่อยู่

ฐำนข้อมูลบริษัทฝึกงำนทำงด้ำนสำขำกำรออกแบบอุตสำหกรรม  

 

256 กรรมการผู้จัดการบริษทั โยธกา อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด
บริษทั โยธกา อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด
เลขที่ 1028/5  ถนนพระราม 4  แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาธร  กรุงเทพฯ  10120

257 กรรมการผู้จัดการบริษทั Greenaround Co.,Ltd.
บริษทั Greenaround Co.,Ltd.

เลขที่ 21/90  หมู่ 9  ต าบลบางเขน  อ าเภอเมือง  จังหวัดนนทบรีุ  11000

258 กรรมการผู้จัดการบริษทั มีเดีย สตูดิโอ จ ากัด(รายการประเด็นเด็ด 7 สี)
บริษทั มีเดีย สตูดิโอ จ ากัด(รายการประเด็นเด็ด 7 สี)
เลขที่ 4984-4986  ถนนลาดพร้าว  แขวงคลองจัน่  เขตบางกะป ิ กรุงเทพฯ  10240

259 ผู้จัดการฝ่ายบคุคล บริษทั เอ็กแซ็กท ์จ ากัด
บริษทั เอ็กแซ็กท ์จ ากัด
เลขที่ 50  อาคาร GMM Grammy Place ถนนสุขุมวิท 21 
แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110

260 ผู้จัดการฝ่ายบคุคล บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากัด(มหาชน) (ซีร่ี ซิทคอม เปน็ต่อ)
บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากัด(มหาชน)  
เลขที่ 50  อาคาร GMM Grammy Place ถนนสุขุมวิท 21 
แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ

261 กรรมการผู้จัดการ บริษทั อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟร์ิน จ ากัด
บริษทั อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟร์ิน จ ากัด
เลขที่ 143  ถนนพระราม 2 แขวงแสมด า  เขตบางขุนเทยีน  กรุงเทพฯ  10150

262 กรรมการผู้จัดการบริษทั CORNER 43 DECOR CO., LTD.
บริษทั CORNER 43 DECOR CO., LTD.
เลขที่ 61/2  ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองตัน  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110

263 กรรมการผู้จัดการบริษทั Niiq Co., Ltd.
บริษทั Niiq Co., Ltd.
เลขที่ 67/9-10  ถนนสุขุมวิท 42  แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  10110

264 ผู้จัดการบริษทั แมทซ์เฟม บางกอก จ ากัด
บริษทั แมทซ์เฟม บางกอก จ ากัด
เลขที่ 408/4  ถนนลาดพร้าว 94 (ปญัจมิตร)  แขวงวังทองหลาง  เขตวังทองหลาง  

กรุงเทพฯ  10310

265 กรรมการผู้จัดการ บริษทั Privico จ ากัด
บริษทั Privico จ ากัด
เลขที่ 15/8  ถนนสืบศิริ  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  30000



ล ำดับที่ บริษัท/ที่อยู่

ฐำนข้อมูลบริษัทฝึกงำนทำงด้ำนสำขำกำรออกแบบอุตสำหกรรม  

 

266 กรรมการผู้จัดการ บริษทั เบรนเวิร์ค เอ็กซิบชิั่น แอนด์ ออแกไนซ์ จ ากัด
บริษทั เบรนเวิร์ค เอ็กซิบชิั่น แอนด์ ออแกไนซ์ จ ากัด
เลขที่ 255  ถนนมหาดไทย  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  30000

267 ผู้จัดการฝ่ายบคุคล บริษทั ซี อาร์ ซี จ ากัด

บริษทั ซี อาร์ ซี จ ากัด
เลขที่ 35  ซอย 66/1  ถนนจรัลสนิทวงศ์  แขวงบางพลัด  เขตบางพลัด  กรุงเทพฯ  10700

268 บรรณาธิการ บริษทั สตาร์พคิส์ จ ากัด
บริษทั สตาร์พคิส์ จ ากัด
เลขที่ 202/1  ถนนสามเสน  แขวงบางขุนพรหม  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ  10200

269 กรรมการผู้จัดการ บริษทั Pixel One Event Organizer Co.,Ltd.
บริษทั Pixel One Event Organizer Co.,Ltd.
เลขที่ 1201/30  ซอยลาดพร้าว 94  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ  10310

270 กรรมการผู้จัดการ บริษทั อิเซตัน (ประเทศไทย) จ ากัด
บริษทั อิเซตัน (ประเทศไทย) จ ากัด
เลขที่ 4/1-4/2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ถนนราชด าริ แขวงปทมุวัน เขตปทมุวัน กรุงเทพฯ 
10330
โทรศัพท ์0-2255-9898-9 ต่อ 2177           โทรสาร 0-2255-9716

271 คุณกานดา  กาญนากร หา้งหุ้นส่วนจ ากัด บา้นศิลาดล
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด บา้นศิลาดล
เลขที่ 7  หมู่ 3  ถนนเชียงใหม่-สันก าแพง  ต าบลสันกลาง  อ าเภอสันก าแพง 
จังหวัดเชียงใหม่  50130
โทรศัพท ์0-5333-8288, 0-5338-4889-90 โทรสาร 0-5333-8940

272 กรรมการผู้จัดการ บริษทั 26 Outdoor Elements Co.,Ltd.
บริษทั 26 Outdoor Elements Co.,Ltd.
เลขที่ 187/1  ถนนรามค าแหง  แขวงรามค าแหง  เขตมีนบรีุ  กรุงเทพฯ  10510
โทรศัพท ์0-29198535   โทรสาร 0-2906-3072

273 กรรมการผู้จัดการ บริษทั K.Chan Furniture Design Co.,Ltd.
บริษทั K.Chan Furniture Design Co.,Ltd.
เลขที่ 88/120  ถนนเทศบาลทุ่งสงเคราะห ์ แขวงลาดยาง  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
โทรศัพท ์0-2945-2364   โทรสาร 0-2945-2363



ล ำดับที่ บริษัท/ที่อยู่

ฐำนข้อมูลบริษัทฝึกงำนทำงด้ำนสำขำกำรออกแบบอุตสำหกรรม  

 

274 กรรมการผู้จัดการ บริษทั ทชั อะ โมเมนท ์จ ากัด
บริษทั ทชั อะ โมเมนท ์จ ากัด
เลขที่ 67  ซอยศูนย์วิจัย 14  ถนนเพชรบรีุตัดใหม่  แขวงหว้ยขวาง  
เขตบางกะป ิ กรุงเทพฯ  10310  
โทรศัพท ์086-3072638   โทรสาร 0-2318-1409

275 ผู้จัดการฝ่ายบคุคล บริษทั JS Group Engineering
บริษทั JS Group Engineering
เลขที่ 2  หมู่ 27   บา้นโนนม่วง  ต าบลศิลา  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000

276 กรรมการผู้จัดการ บริษทั อิเซตัน (ประเทศไทย) จ ากัด
บริษทั อิเซตัน (ประเทศไทย) จ ากัด
เลขที่ 4/1-4/2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ถนนราชด าริ แขวงปทมุวัน 
เขตปทมุวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท ์0-2255-9898-9 ต่อ 2177           โทรสาร 0-2255-9716

277 กรรมการผู้จัดการ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เออีซี คอมพวิเตอร์
หา้งหุ้นส่นจ ากัด เออีซี คอมพวิเตอร์
เลขที่ 455/20-21  ถนนวิทยะธ ารงค์  แขวงในเมือง  
อ าเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  35000
โทรศัพท ์0-4572-5111            โทรสาร 0-4572-5123

278 ผู้จัดการฝ่ายบคุคล บริษทั Ensure House (Produstion and Studio) Co.,Ltd.
บริษทั Ensure House (Produstion and Studio) Co.,Ltd.
เลขที่ 172  ถนนหน้าเมือง  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000

โทรศัพท ์0-4333-2884

279 ผู้จัดการฝ่ายบคุคล บริษทั พดีี ครีเอชั่น จ ากัด
บริษทั พดีี ครีเอชั่น จ ากัด
เลขที่ 323  อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์  ถนนสีลม  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  10500
โทรศัพท ์0-2631-1117-8            โทรสาร 0-2631-1118 ต่อ 666

280 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบคุคล บริษทั อาร์ เอส จ ากัด(มหาชน)
บริษทั อาร์ เอส จ ากัด(มหาชน)
เลขที่ 419/1  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
โทรศัพท ์0-2511-0555 ต่อ 1104-1107          โทรสาร 0-2511-2324

281 ผู้จัดการฝ่ายบคุคล บริษทั ซีว่า ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด
บริษทั ซีว่า ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด
เลขที่ 1910  อาคารอิเลคโทรลัคซ์  ถนนเพชรบรีุตัดใหม่  แขวงบางกะป ิ เขตหว้ยขวาง  
โทรศัพท ์0-2714-5086, 0-2714-5094



ล ำดับที่ บริษัท/ที่อยู่

ฐำนข้อมูลบริษัทฝึกงำนทำงด้ำนสำขำกำรออกแบบอุตสำหกรรม  

 

282 ผู้จัดการฝ่ายบคุคล บริษทั Foreplay Media Co.,Ltd.
บริษทั Foreplay Media Co.,Ltd.
เลขที่ 98/6  ถนนนวลจันทร์  แขวงคลองกุม่  เขตบงึกุม่  กรุงเทพฯ  10230
โทรศัพท ์0-2946-1881            โทรสาร 0-2946-1881 ต่อ 17

283 ผู้จัดการฝ่ายบคุคล บริษทั เปรียว จ ากัด
บริษทั เปรียว จ ากัด
เลขที่ 88/8  ถนนลาดพร้าว 18  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
โทรศัพท ์0-2513-7013-8            โทรสาร 0-2512-4362-3

284 ผู้จัดการฝ่ายบคุคล บริษทั โน๊ต พบัลิชชิ่ง จ ากัด
บริษทั โน๊ต พบัลิชชิ่ง จ ากัด
เลขที่ 303  แขวงวังทองหลาง  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ  10310
โทรศัพท ์0-2733-9000

285 ผู้จัดการฝ่ายบคุคล บริษทั เนชั่น สุดสัปดาห ์จ ากัด

บริษทั เนชั่น สุดสัปดาห ์จ ากัด
เลขที่ 1854  ถนนบางนา-ตราด  แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพฯ  10260

286 ผู้จัดการฝ่ายบคุคล บริษทั เปรียว จ ากัด
บริษทั เปรียว จ ากัด
เลขที่ 88/8  ถนนลาดพร้าว 18  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
โทรศัพท ์0-2513-7013-8            โทรสาร 0-2512-4362-3

287 ผู้จัดการฝ่ายบคุคล บริษทั สมอลล์รูม จ ากัด
บริษทั สมอลล์รูม จ ากัด

เลขที่ 3  ถนนสุขุมวิท 63  แขวงวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110
โทรศัพท ์0-2391-2420

288 ผู้จัดการฝ่ายบคุคล บริษทั Imagine Design Co.,Ltd.
เลขที่ 203/12-13  ถนนจอมพล  แขวงจตุจักร  เขตลาดพร้าว 15  กรุงเทพฯ  10900
โทรศัพท ์0-2938-4946            โทรสาร 0-2938-4948

289 ผู้จัดการฝ่ายบคุคล บริษทั Digital Magic Group Co.,Ltd.
บริษทั Digital Magic Group Co.,Ltd.
เลขที่ 254  ซอยรามา 17  แขวงหว้ยขวาง  เขตบางกะป ิ กรุงเทพฯ  10310

โทรศัพท ์0-2319-7804            โทรสาร 0-2719-7912

290 ผู้จัดการฝ่ายบคุคล บริษทั โกมิว จ ากัด
บริษทั โกมิว จ ากัด
เลขที่ 4/42  ถนนโชตนา ต าบลช้างเผือก  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50300
โทรศัพท ์0-5340-8771



ล ำดับที่ บริษัท/ที่อยู่

ฐำนข้อมูลบริษัทฝึกงำนทำงด้ำนสำขำกำรออกแบบอุตสำหกรรม  

 

291 ผู้จัดการฝ่ายบคุคลบริษทั Asana Co.,Ltd.
บริษทั Asana Co.,Ltd.
เลขที่ 235/32  ถนนสุขุมวิท 31  แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110
โทรศัพท ์0-2662-3118-9            โทรสาร 0-2662-3080

292 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบคุคลบริษทั ไอเอสเอส ฟาลิซิต้ี เซอร์วิส จ ากัด
บริษทั ไอเอสเอส ฟาลิซิต้ี เซอร์วิส จ ากัด
เลขที่ 92/9  หมู่ 7  ถนนพหลโยธิน  แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน  กรุงเทพฯ  10220
โทรศัพท ์0-2972-3636            โทรสาร 0-2972-5955

293 ผู้จัดการฝ่ายบคุคลบริษทั TPS Garden Furniture Co.,Ltd.
บริษทั TPS Garden Furniture Co.,Ltd.
เลขที่ 351/3-8  ซอย 13  ถนนกรุงเทพฯ – นนทบรีุ  แขวงบางซ่ือ  
เขตบางซ่ือ  กรุงเทพฯ  10800
โทรศัพท ์0-2911-5780-5

294 กรรมการผู้จัดการ บริษทั Pixel One Event Organizer Co.,Ltd.
บริษทั Pixel One Event Organizer
เลขที่ 1201/30  ซอยลาดพร้าว 94  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ  10310
โทรศัพท ์0-2559-0805            โทรสาร 0-2559-3329

295 ผู้จัดการฝ่ายบคุคลบริษทั ส านักพมิพส์รรพศาสตร์ (2004) จ ากัด 
(นิตยสารเธอกับฉัน Connection)
บริษทั ส านักพมิพส์รรพศาสตร์ (2004) จ ากัด
เลขที่ 788/4  ถนนซอยริมคลองบางกอกน้อย  

แขวงอรุณอมรินทร์  เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพฯ  10700
โทรศัพท ์0-2884-8844-5            โทรสาร 0-2884-8846-7

296 คุณศตวรรษ  สุริยะ บริษทั ออร์แกนิคมีเดียเอเจนซ์ จ ากัด
บริษทั ออร์แกนิคมีเดียเอเจนซ่ี จ ากัด
เลขที่ 28/10  ถนนศิริธร  ต าบลช้างเผือก  อ าเภอเมืองเชียงใหม่  
จังหวัดเชียงใหม่  50300
โทรศัพท ์082-7760607

297 ผู้จัดการหา้งหุ้นส่วนจ ากัด ธนรัตน์ ดีไซน์ แอนด์สตัคชั่น ขอนแก่น
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ธนรัตน์ ดีไซน์ แอนด์สตัคชั่น ขอนแก่น
ถนนข้างทางรถไฟแก่นนคร  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมืองขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น  40000



ล ำดับที่ บริษัท/ที่อยู่

ฐำนข้อมูลบริษัทฝึกงำนทำงด้ำนสำขำกำรออกแบบอุตสำหกรรม  

 

298 กรรมการผู้จัดการบริษทั สยามศิลาดลเพอเทอร่ี จ ากัด
บริษทั สยามศิลาดลเพอเทอร่ี จ ากัด
เลขที่ 38  ถนนเชียงใหม่-สันก าแพง  ต าบลต้นเข่า 
อ าเภอสันก าแพง  จังหวัดเชียงใหม่  50130
โทรศัพท ์0-5333-1526            โทรสาร 0-5333-1958

299 ผู้จัดการบริษทั แอทแบงค็อก จ ากัด
บริษทั แอทแบงค็อก จ ากัด
เลขที่ 67  ซอย 66/1  ถนนจรัลสนิทวงศ์  แขวงบางพลัด  
เขตบางพลัด  กรุงเทพฯ  10700

300 ผู้จัดการบริษทั ออร์แกนิคมีเดียเอเจนซ่ี จ ากัด
บริษทั เวดด้ิงเฮ้าส์ จ ากัด
เลขที่ 530  ถนนสุขุมวิท 55  ซอยทองหล่อ 16-18  
แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงทพฯ  10110

โทรศัพท ์081-7006690            โทรสาร 0-2714-8097

301 ผู้จัดการฝ่ายบคุคลบริษทั GBOX Studio Co.,Ltd.
บริษทั GBOX Studio Co.,Ltd.
เลขที่ 1213/4  ถนนลาดพร้าว  ซอยลาดพร้าว 94  แขวงทองหลาง 
เขตลาดพร้าว  กรุงเทพฯ  10310
โทรศัพท ์0-2864-9765            โทรสาร 0-2864-8773

302 ผู้จัดการฝ่ายบคุคลบริษทั ensure house Co.,Ltd.
บริษทั ensure house Co.,Ltd

เลขที่ 172  ถนนหน้าเมือง  ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000
โทรศัพท ์087-2133834

303 กรรมการผู้จัดการ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด.เอ็ม.ท.ีเอ็นวายเทค็ 2000
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด.เอ็ม.ท.ีเอ็นวายเทค็ 2000
เลขที่ 85  ถนนสกลมาร์ค  ต าบลธาตุ  อ าเภอวารินช าราบ  
จังหวัดอุบลราชธานี  24190

304 ผู้จัดการร้านเก่ง คอลเลคชั่น
ร้านเก่ง คอลเลคชั่น

ซอยโรงแรมมารวย  ถนนพหลโยธิน  เขตบางเขน  กรุงเทพฯ  10900
โทรศัพท ์087-0098899



ล ำดับที่ บริษัท/ที่อยู่

ฐำนข้อมูลบริษัทฝึกงำนทำงด้ำนสำขำกำรออกแบบอุตสำหกรรม  

 

305 ผู้จัดการบริษทั Matchfame Bangkok Co.,Ltd.
บริษทั Matchfame Bangkok Co.,Ltd.
408/4 ซอย ลาดพร้าว 94 (ปญัจมิตร) แขวงวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร  10310

306 ผู้จัดการบริษทั Index living mall สาขา ขอนแก่น 
บริษทั Index living mall สาขา ขอนแก่น 
998 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ต าบลเมืองเก่า
จังหวัดขอนแก่น รหสัไปรษณีย์ : 40000

307 ผู้จัดการบริษทั DigiDream Studio
DigiDream Studio 
151/226 ถนนประชาอุทศิ  แขวงทุ่งครู
เขตทุ่งครู  กรุงเทพมหานคร 10140

308 กรรมการผู้จัดการ บริษทั Eiwlee Industrial Co.,Ltd.
บริษทั Eiwlee Industrial Co.,Ltd.
175 ถนน Super Highway Chiangmai-Lampang 
แขวงปงยางคก  เขตหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง 52190

309 กรรมการผู้จัดการบริษทั บิ๊กดอท ดีไซน์ จ ากัด 
บริษทั บิ๊กดอท ดีไซน์ จ ากัด 
407/24 ถนนศรีนครินทร์ &#173 แขวงส าโรง
อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  10270

310 ผู้จัดการฝ่ายบคุคล บริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พบัลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน)
บริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พบัลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน)
65/101-103 ถนนชัยพฤกษ ์(บรมราชชนนี) แขวงตล่ิงชัน
เขตตล่ิงช่น   กรุงเทพฯ  10170

311 ผู้จัดการบริษทั คลอเส็ท ดีไซน์ จ ากัด 
บริษทั คลอเส็ท ดีไซน์ จ ากัด 
33/9 ซอยเจริญใจ ถนนเอกมัย แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

312 ผู้จัดการบริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พบัลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน)
บริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พบัลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน)
65/101-103 ถนนชัยพฤกษ์(บรมราชชนนี) แขวงตล่ิงชัน
เขตตล่ิงชัน กรุงเทพฯ  10170



ล ำดับที่ บริษัท/ที่อยู่

ฐำนข้อมูลบริษัทฝึกงำนทำงด้ำนสำขำกำรออกแบบอุตสำหกรรม  

 

313 ประธานกรรรมการหา้งหุ้นส่วนเถ้าฮงไถ่ ราชบรีุ 
หา้งหุ้นส่วนเถ้าฮงไถ่ ราชบรีุ 
234/1 ม.2 ถนนเจดีย์หกั แขวงเจดีย์หกั
อ าเภอเมือง จังหวัดราชบรีุ 70000

314 ผู้จัดการบริษทั PLANET 2001 
บริษทั PLANET 2001 
769 ซ. 43/ ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร  กรุงเทพฯ  10120

315 ผู้จัดการฝ่ายบคุคล บริษทั อิน-ดีไซน์ ต้ิง แอนด์ ดู แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด
บริษทั อิน-ดีไซน์ ต้ิง แอนด์ ดู แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด
101/190 ถนน ชาตะผดุง ต าบลในเมือง
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหสัไปรษณีย์  40000

316 ผู้จัดการบริษทั K.chan Furniture
บริษทั K.chan Furniture 
88/120 ถนนเทศบาลสงเคราะห ์แขวง : ลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  10900

317 หวัหน้าฝ่ายบคุคล บจก.แอล.เอส.เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ดีไซน์
บจก.แอล.เอส.เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ดีไซน์ 
122/23-24 หมู่ 2  ซอยประชาอุทศิ 91/2  ถนนประชาอุทศิ 40 
แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ 10140



ล ำดับที่ บริษัท/ที่อยู่

ฐำนข้อมูลบริษัทฝึกงำนทำงด้ำนสำขำกำรออกแบบอุตสำหกรรม  

 



ล ำดับที่ บริษัท/ที่อยู่

ฐำนข้อมูลบริษัทฝึกงำนทำงด้ำนสำขำกำรออกแบบอุตสำหกรรม  

 



ล ำดับที่ บริษัท/ที่อยู่

ฐำนข้อมูลบริษัทฝึกงำนทำงด้ำนสำขำกำรออกแบบอุตสำหกรรม  

 



ล ำดับที่ บริษัท/ที่อยู่

ฐำนข้อมูลบริษัทฝึกงำนทำงด้ำนสำขำกำรออกแบบอุตสำหกรรม  

 



ล ำดับที่ บริษัท/ที่อยู่

ฐำนข้อมูลบริษัทฝึกงำนทำงด้ำนสำขำกำรออกแบบอุตสำหกรรม  

 



ล ำดับที่ บริษัท/ที่อยู่

ฐำนข้อมูลบริษัทฝึกงำนทำงด้ำนสำขำกำรออกแบบอุตสำหกรรม  

 



ล ำดับที่ บริษัท/ที่อยู่

ฐำนข้อมูลบริษัทฝึกงำนทำงด้ำนสำขำกำรออกแบบอุตสำหกรรม  

 



ล ำดับที่ บริษัท/ที่อยู่

ฐำนข้อมูลบริษัทฝึกงำนทำงด้ำนสำขำกำรออกแบบอุตสำหกรรม  

 



ล ำดับที่ บริษัท/ที่อยู่

ฐำนข้อมูลบริษัทฝึกงำนทำงด้ำนสำขำกำรออกแบบอุตสำหกรรม  

 



ล ำดับที่ บริษัท/ที่อยู่

ฐำนข้อมูลบริษัทฝึกงำนทำงด้ำนสำขำกำรออกแบบอุตสำหกรรม  

 



ล ำดับที่ บริษัท/ที่อยู่

ฐำนข้อมูลบริษัทฝึกงำนทำงด้ำนสำขำกำรออกแบบอุตสำหกรรม  

 



ล ำดับที่ บริษัท/ที่อยู่

ฐำนข้อมูลบริษัทฝึกงำนทำงด้ำนสำขำกำรออกแบบอุตสำหกรรม  

 



ล ำดับที่ บริษัท/ที่อยู่

ฐำนข้อมูลบริษัทฝึกงำนทำงด้ำนสำขำกำรออกแบบอุตสำหกรรม  

 



ล ำดับที่ บริษัท/ที่อยู่

ฐำนข้อมูลบริษัทฝึกงำนทำงด้ำนสำขำกำรออกแบบอุตสำหกรรม  

 



ล ำดับที่ บริษัท/ที่อยู่

ฐำนข้อมูลบริษัทฝึกงำนทำงด้ำนสำขำกำรออกแบบอุตสำหกรรม  

 



ล ำดับที่ บริษัท/ที่อยู่

ฐำนข้อมูลบริษัทฝึกงำนทำงด้ำนสำขำกำรออกแบบอุตสำหกรรม  

 



ล ำดับที่ บริษัท/ที่อยู่

ฐำนข้อมูลบริษัทฝึกงำนทำงด้ำนสำขำกำรออกแบบอุตสำหกรรม  

 



ล ำดับที่ บริษัท/ที่อยู่

ฐำนข้อมูลบริษัทฝึกงำนทำงด้ำนสำขำกำรออกแบบอุตสำหกรรม  

 



ล ำดับที่ บริษัท/ที่อยู่

ฐำนข้อมูลบริษัทฝึกงำนทำงด้ำนสำขำกำรออกแบบอุตสำหกรรม  

 



ล ำดับที่ บริษัท/ที่อยู่

ฐำนข้อมูลบริษัทฝึกงำนทำงด้ำนสำขำกำรออกแบบอุตสำหกรรม  

 


















































































































































































































































































































































