
สาขาวชิา ภาษาไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่อยู่ 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 14 ถ.เทียนรว่มมิตร แขวงห้วยขวาง เขตหว้ยขวาง  

กทม. 10310 

บริษัท อสมท. จ ากัด  63/1 ถ.พระรา9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง  

กทม. 10310 

บริษัท ปานสด จ ากัด 40/10 ถ.เทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กทม.10900 โทร.02-954-4999 

กองปราบปราม 1096 ถ.หพลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร  

กทม.10900 

องค์การค้าของ สกสค. 2249 ถ.ลาดพรา้ว แขวงสะพานสอง กทม.10310 

โทร.02-530-3406 

กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  

กทม. 10900 โทร.02-561-4292-3 

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหเสนี) สมุทรปราการ 119/22 ม.2 ถ.เทพารักษ์ ต.เสาธง อ.บางเสาธง 

สมุทรปราการ 10570 โทร 02-315-1275 

บริษัทมตชิน จ ากัด 12 ถ.เทศบาลนฤมาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  

กทม.10900 โทร 02-580-0020-1249 

โรงเรียนปิยะจิตวทิยา 4 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  

กทม.โทร.02-321-0388 



สาขาวชิานาฏศลิป์และศลิปะการแสดง 

สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่อยู่ 

บริษัท เลทส์ มิวสคิ จ ากัด 50 ถ.สุขุมวิท21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ  

เขตวัฒนา กทม.10110 โทร 02-108-2929 

ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) 2 ถ.มิตรไมตรี แขวงดนิแดง เขตดินแดง  

กทม. 10400 โทร 02-245-3360 

ส านักการสังคีต สังกัดกรมศลิปากร 2 ถ.ราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กทม.10200 โทร02-225-9097 

หจก.นาราคริส 464 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 

กทม.10230 โทร 09-855-23293 

บริษัทเบนเล่ย์(ไทยแลนด์)จ ากัด 159/9 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 

กทม.10240 โทร02-736-1532 

ศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.10240 

โทร 02-375-8512 

ศูนย์เยาวชนเตชะวนิช 796 ถ.เตชะวนิช แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  

กทม.10800  

ศูนย์เยาวชนหลักสี่ ถ.ประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 

10210 โทร 02-591-3319 

ศูนย์เยาวชนดอนเมือง 501 ถ.เตชะตุงคะ แขวงสกีัน เขตดอนเมอืง  

กทม.10210 

บริษัทไฮชอปปิ้ง จ ากัด 2034/75-76 อาคารอิสตัลไทยทาวเวอร์ ช้ัน16 

เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตบางกะปิ  

กทม.10310 โทร 02-308-7900 

ศูนย์เยาวชนเขตจัตุจักร 111/1 ถ.งามวงคว์าน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กทม.10900 โทร 02-591-7961 

บริษัทวีแคม69 จ ากัด 99/297 ถ.ลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร 

กทม. 10900 

D8 design by Midas 1644 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง  

เขตวังทองหลาง กทม.10310 โทร 093-546-9698 

 

 

 



สาขาวชิา วัฒนธรรมศกึษา 

สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่อยู่ 

บริษัท ซี.เค ดีไซน์ อินโนเวชั่น จ ากัด 123/82 ถ.ฉลองกรุง แขวงล าปลาทิว  

เขตลาดกระบัง กทม.10520 โทร 02-130-0390-1 

ส านักงานเทศบาลเมอืงบางกรวย 99 ม.3 ถ.บางกรวย-จงถนอม ต.วัดชะลอ  

อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทร 02-443-0610 

โรงเรียนวัดทุ่งลานนา 165 ถ.เฉลิมพระเกียรต ิร.9 แขวงดอกไม้  

เขตประเวศ กทม.10250 โทร 02-337-5795 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 14 ถ.เทียมรว่มมิตร เขตหว้ยขวาง กทม.10310  

โทร 02-645-2956 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่ 57 ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 

โทร 02-927-7477 

กองวัฒนธรรม ส านักวัฒนธรรม กีฬา  

และการท่องเที่ยว 

123 ถ.มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง  

กทม. 10400 โทร 02-246-6144 

ส านักงานเทศบาลเมอืงบางกรวย 99 ม.3 ถ.บางกรวย-จงถนอม ต.วัดชะลอ  

อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทร 02-443-0610 

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

10280 โทร 02-707-6103 

ส านักงานเทศบาลเมอืงบ้านฉาง 88 ม.5 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 โทร 

03-869-5234 ตอ่ 106 

ขุนอิน สตูดิโอ 1283 ถ.แฮปปี้แลนด ์แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 

กทม.10240 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาขาวชิา นิตศิาสตร์ 

สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่อยู่ 

ศาลอาญาธนบุรี 123 ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง  

กทม.10150 โทร 02-415-4421 

ส านักงานกฎหมายเนช้ันแนล ลอว์ ออฟฟิศ 15/190-1 ถ.รัชดาภเิษก แขวงจันทรเกษม  

เขตจตุจักร กทม.10900 

ส่วนตรวจสอบส านวนคดีอุทธรณ์และฎีกา 

ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ 

ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ อาคาร4 ช้ัน1 ถ.พระราม1 

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330  

โทร 02-205-2126   

ส านักกฎหมายไดมอนด์ลอว์ (1999) 5/108 ถ.เทศบาลสงเคราะห ์แขวงลาดยาว  

เขตจตุจักร กทม.10900 

ส านักอ านวยการประจ าศาลอาญา ถ.รัชดาภเิษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.10900 

โทร02-541-2041 

บริษัทส านักงานกฎหมายช านาญ จ ากัด 9 ซ.รามอนิทรา ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว  

เขตคันนายาว กทม.10230 โทร 02-918-1188 

ศาลแพ่ง ถ.รัชดาภเิษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.10900 

 โทร 02-541-2340 

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ถ.ก าแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  

กทม. 10900 โทร 02-272-5201-2 ต่อ2104 

บริษัท ส านักกฎหมายสมเกียรต์ แอนด์ แอสโซซิเอท 

จ ากัด 

50/26 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรยี์ เขตบางเขน 

กทม.10220 โทร 02-018-0900 

ศาลแขวงพระนครเหนอื ถ.รัชดาภเิษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร  

กทม. 10900 

ส านักงานศาลปกครอง 120 ม.3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลักสี่ 

กทม.10210 โทร 02-141-0762 

บริษัท ส านักกฎหมายีรคุปต์ จ ากัด 546 ถ.รัชดาภเิษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร 

กทม.10900 โทร 02-511-1512 

ส านักงานอ านวยการประจ าศาลแพ่ง 
ถนนรัชดาภเิษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

โทร. 02-541-2340 

ส านักส่งเสริมงานตุลาการ 
ถนนรัชดาภเิษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

10900  โทร. 02-512-8498 

ส านักงานอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์ 
ถนนรัชดาภเิษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

10900  โทร. 02-541-2634 

  



สาขาวชิา นิตศิาสตร์ (ต่อ) 

สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่อยู่ 

บริษัทศักยภาพไทยอินเตอร์กฎหมายและธุรกิจ 

จ ากัด 

15/65 ซ.โชคชัยรว่มมติร ถ.โชคชัยร่วมมิตร 

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.10900  

โทร 02-690-1330-1 

ศาลจังหวัดมีนบุรี 335 ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมนีบุรี  

กทม.10510 โทร 02-171-4143 

ศาลภาษีอากรกลาง ถ.รัชดาภเิษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร  

กทม.10900 โทร 02-551-2555 

ศาลจังหวัดพระนครเหนอื ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260  

โทร 02-745-5901-9 

กองกับกับการสบืสวน ต ารวจภูธรจังหวัด

อ านาจเจรญิ 

482 ม.12 ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อ านาจเจรญิ 

37000 โทร 04-545-1915 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาขาวชิา สารสนเทศศาสตร์ 

สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่อยู่ 

สนง.วช.จักรพงษภูวนาถ 122/41 ถ.วิภาวดีรังสติ แขวงดนิแดง เขตดินแดง 

กทม.10400 โทร 022773661 

ร้านแม็คโดนัล บริษัทแม็คไทย จ ากัด 1839  แขวงพหลโยธิน เขตลาดพรา้ว กทม.10900 

โทร 085-488-0548 

ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ถ.พญาไท แขวงใหม ่เขตปทุมวัน กทม.10330 

โทร 02-218-2874-7 

ส านักงานเขตหว้ยขวาง 2  ถ.ประชาอุทิศ แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 

กทม. 10310 โทร 02-276-4144 

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรปีระทุม 2410/2 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร 

กทม. 10900 โทร 02-579-1111 

ส านักหอสมุดกลาง  

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

114 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตวัฒนา กทม. 

10110 โทร 02-584-002-3  

บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) 12 ถ.เทศบาลนฤมาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กทม. 10900 โทร 02-589-0020 

วิทยาลัยการต ารวจ กองบัญชาการศกึษา 100 ถ.วิภาวดีรังสติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กทม.10900 

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตรยิาธิราช 171/1 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม 

กทม.10220 โทร 02-534-3680 

สหกรณออมทรัพย์ข้าราชการกองพลทหารที่2

รักษาพระองค์จ ากัด 

206 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กทม. 10400 โทร 02-615-0468 

บริษัท ปตท.จ ากัด(มหาชน) 555 ถ.วิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม.

10900 โทร 02-537-2000 

กรมยุทธศึกษาทหารบก ถ.เทอดด าร ิเขตดุสิต กทม. 10300  

โทร02-241-4068 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 1761 ถ.พัฒนาการ37 แขวงสวนหลวง  

เขตสวนหลวง กทม.10250 โทร 02-320-2777 

  



สาขาวชิา สารสนเทศศาสตร์ (ต่อ) 

สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่อยู่ 

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการ

ป้องกันประเทศ 

64 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดนิแดง เขตดินแดง  

กทม. 10400 โทร 02-691-9369  

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติ 110/1-4 ถ.ประชาชื่น แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลักสี่ 

กทม.10210 โทร 02-954-7300 

บริษัทแคนวาสโค(ประเทศไทย)จ ากัด 888/143 ถ.เพลินจติ แขวงลุมพิน ีเขตปทุมวัน  

กทม. 10330 โทร 02-627-3083 

การกีฬาแหง่ประเทศไทย 286 ถ.รามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

กทม.10240 โทร 02-186-7111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาขาวชิาดนตรีสากล 

สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่อยู่ 

โรงเรียนดนตรเมโลดีพลัส 5 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน  

กทม.10230 โทร 02-945-5660-1 

หอ้งดนตรี title music  317/3 ถ.ราษฎบ ารุง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 

โทร 084-346-3209 

Nawa quitar maker 44/2 ม.12 ต.สระกะเทียม อ.เมือง จ.นครปฐม 

โทร 09-551-54261 

DBS studio 124/4 ถ.เทียนรว่มมิตร แขวงสามเสนนอก  

เขตห้วยขวางกทม. 10310 โทร 081-564-1569 

Rollerstudio 206/18 ถ.รัชดาภเิษก32 แขวงจันเกษม เขตจตุจักร  

กทม.10900 โทร 081-356-0546 

บริษัทซีเนดิจิตอล ซาวด์สตูดิโอ จ ากัด 625 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง  

กทม.10310 โทร 02-934-6801-4 

Sheepdog music production 18/119 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา แขวงศาลา

ธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170  

โทร 081-376-3045 

Polarbear studio and music academy 236 ถ.โยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 

กทม. 10240 โทร 085-991-7992 

พิทักษ์การดนตรี 28/1 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจนีบุรี 25000  

โทร 087-540-3533 

สถาบันดนตรปีณิธี 39/545 ถ.ลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว  

เขตลาดพร้าว กทม.10230 โทร 086-378-8480 

Grand’s studio 100/24 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา  

กทม.10170 

Dynamic recording studio 35/1 ซ.สุขุมวิท49 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนอื 

เขตวัฒนา กทม.10110 โทร 099-465-6909 

โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง รามอินทรา 645,647 ถ.ประดิษฐ์มนูญธรรม แขวงลาดพร้าว 

เขตลาดพร้าว กทม.10230 โทร 02-944-5131-2 

  



สาขาวชิาดนตรีสากล (ต่อ) 

สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่อยู่ 

91 PASSPORT STUDIO 54/98 ถ.รัตนาธิเบศร ์ต.บางกระสอ อ.เมือง  

จ.นนทบุรี 11000 โทร 081-820-2245  

สถาบัน Klaybanmai music education 107/41-42 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง  

จ.นนทบุรี โทร 081-643-7632  

Strings shop 93/334 แขวงคลองตัน เชตคลองเตย กทม.10110 

โทร 02-160-4141 

บริษัท ฮู ซาวด์ จ ากัด 47/384 ถ.ป็อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด  

จ.นนทบุรี 11120 โทร 02-103-4622-3 

บริษัทฟองนมภาพยนตร ์จ ากัด 18/2 ถ.จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร  

กทม.10120 โทร 0840842188 

HOH music productions 339/30 ถ.รัชดาภเิษก32 แขวงจันทรเกษม  

เขตจตุจักร กทม.10900 โทร 0899895006 

บริษัท TLYA 53/10 ถ.ลาดพร้าว-วังหนิ48 แขวงลาดพร้าว  

เขตลาดพร้าว กทม.10230 โทร097-208-4598 

บริษัทเพลย์มิวสคิ เซ็ฯทรัล จ ากัด 241 ถ.พระราม3 แขวงบางคอแหลม  

เขตบางคอแหลม กทม.10120 โทร 022914684-5 

Superstar callege of arts 946 ถ.ทองหล่อ แขวงคลองตันเหนอื เขตวัฒนา 

กทม.10110 โทร02-713-8300 

บริษัทมาแรงสตูดิโอ จ ากัด 69/1 ถ.เสนานิคม แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว 

กทม.10230 โทร 02-108-9281 

สถานีไทยโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส 145 ถ.วิภาวดีรังสติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ 

โทร 10210 โทร 02-790-2000 

Music mania school 207/47/3 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะสอ อ.เมอืง  

จ.นนทบุรี โทร 091-886-6474  

Klaybanmai music education 107/41-42 ต.บางรักพัฒนา อ.บัวทอง  

จ.นนทบุรี 11110 โทร 081-643-7632 

Climax media 410/135-136 ถ.รัชดาภเิษก22 แขวงสามเสนนอก  

เขตห้วยขวาง กทม.10310 โทร 02-541-4106-10 

โรงเรียนดนตรีคีตะณัฐ ระยอง 108/4 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง  

จ.ระยอง 21130 โทร 03-860-2622 

  



สาขาวชิาดนตรีสากล (ต่อ) 

สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่อยู่ 

Siam custom quitar 212/9 ถ.ประชาธิปก แขวงหริัญรุจ ีเขตธนบุรี  

กทม.10600 โทร 063-265-9514 

กองดุริยางค์หารอากาศ 72 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสกีัน เขตดอนเมือง กทม.

10210 โทร 02-534-8860 

บ้านไม้สตูดิโอ 841 ถ.แฮปปี้แลนด ์แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 

กทม. 10240 โทร 091-989-6651 

บริษัท ซีเนซาวด์ จ ากัด  1553 ถ.ศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง  

กทม.10310 โทร 02-530-7252 

Music factor  30/23 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรยี์ เขตบางเขน  

กทม. 10220 โทร 093-519-6365 

บริษัท silver box sound จ ากัด 19/236 แขวงสะพานสูง กทม.10240  

โทร 081-922-6260 

Route66RCA 29/33 ถ.พระราม9 กทม.10310 โทร02-203-

0936 

ร้าน mellow music 333 ถ.ลาดพร้าววังหนิ แขวงลาดพร้าว  

เขตลาดพร้าว กทม.10230  

Soumd In Town Studio 1213/208 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม.

10310 โทร 081-767-7765 

Frankfurt Bar 69 ถ.รัชดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดินแดง กทม.

10400 โทร 081-022-4885 

  

 

 

 

 

 

 

 



สาขาวชิา การบริหารและการพัฒนาชุมชน 

สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่อยู่ 

ส านักงานเขตหว้ยขวาง 2 ถ.ประชาอุทิศ แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง  

กทม. 10310 โทร 02-276-4144 

ส านักงานเขตสายไหม 222 ถ.สุขาภิบาล ๕ แขวงออเงิน เขตสายไหม  

กทม. 10220 โทร 02-158-7349 

ส านักงานเขตบางซื่อ 99 ซ.กานตป์ระภา ถ.รมิคลองประปา แขวงบางซื่อ  

เขตบางซื่อ กทม. 10800 โทร 02-586-9977 

ส านักงานเขตพญาไท 13 ซ.อารยี์2 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท กทม.10400 โทร 02-279-4140-3 

ส านักงานเขตคลองสามวา 11 ถ.เลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา 

กทม. 10510 โทร 02-548-0326 

ส านักงานเขตลาดพร้าว 2 ซ.นาคนวิาส 8 แขวงลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว  

เขตลาดพร้าว กทม. 10230 โทร 02-530-6641 

ส านักงานเขตจตุจักร 5 ถ.วิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  

กทม.10900 โทร 02-513-3444 

ส านักงานเขตดินแดง 99 ถ.มิตรไมตรี แขวงดนิแดง เขตดินแดง  

กทม. 10400 โทร 02-245-2658 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาขาวชิา รัฐประศาสนศาสตร์ 

สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่อยู่ 

ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 6001 ถ.ประชาสงเคราะห ์แขวงดนิแดง เขตดินแดง 

กทม. 10400 โทร 02-232-1333 

ส านักงานอัยการสูงสุด ถ.รัชดาภเิษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร  

กทม. 10900 โทร 02-515-4729 

กรมศุลกากร 1 ถ.สุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  

กทม. 10110 โทร 02-667-6000 

ส านักงานเขตบางบอน 135/1 ซ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน  

กทม. 10150 โทร 02-450-3201 

ส านักงานเลขาธิกาวุฒิสภา 499 อาคารสุขประพฤติ ถ.ประชาชื่น เขตบางซื่อ 

กรุงเทพฯ 10800 โทร 02-831-9362 

กรมพัฒนาฝมีอืแรงงาน ถ.มิตรไมตร ีแขวงดนิแดง เขตดินแดง  

กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-245-1707 

ศูนย์รับฝากไปรษณียย์จ านวนมากโชคชัย4 444 ถ.ลาดพร้าววังหนิ แขวงลาดพร้าว  

เขตลาดพร้าว กทม.10230 โทร 02-931-7583 

สถานีต ารวจนครบาลวังทองหลาง 289 ถ.รามค าแหง21 แขวงวังทองหลาง  

เขตวังทองหลาง กทม.10310 โทร 02-1844-339 

การทางพเิศษแหง่ประเทศไทย 2380 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร 

กทม.10900 โทร 02-558-9800 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 6 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี  

จ.นนทบุรี 11000 โทร 02-589-0481 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ 128 ถ.แจง้วัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  

กทม.10210 โทร 02-831-9888 

บริษัทเมืองไทยประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) 250 ถ.รัชดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 

กทม.10310 โทร 02-274-9400 

กรมการขนส่งทางบก 1032 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร  

กทม.10900 โทร 02-271-8888 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2346 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร 

กทม.10900 โทร 02-558-6555 

ส านักอ านวยการประจ าศาลอาญา ถ.รัชดาภเิษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 

10900 โทร 02-541-2041 

  



สาขาวชิา รัฐประศาสนศาสตร์ (ต่อ) 

สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่อยู่ 

ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

กรุงเทพมหานคร 

213 ถ.ก าแพงเพชร6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ 

กทม.10210 โทร 02-588-5037-9 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 53 ม.2 ถ.จรัญสนิทวงศ ์อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 

11130 โทร 02-436-4384 

ส านักการสอบสวนและนิติการ  

กรมการปกครอง (วังไชยา) 

ถ.นครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต  

กทม. 10300 โทร 02-356-9548 

ศาลจังหวัดมีนบุรี 335 ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมนีบุรี  

กทม.10510 โทร 02-171-4143  

มูลนิธิสื่อเพื่อการศกึษาของชุมชน 409 ถ.ประชาราษฎร์บ าเพ็ญ5 เขตห้วยขวาง  

กทม.10320 โทร 02-690-2711 

ส านักงานเทศบาลนครนนทบุรี 1,3 ซ.รัตนาธิเบศร ์6 ถ.รัตนาธิเบศร ์ต.บางกระสอ 

อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 02-589-0500 

กรมการพัฒนาชุมชน 120 ศูนย์ราชการฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ช้ัน5  

ถ.แจง้วัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  

กทม. 10210 โทร 02-141-6264 

การประปานครหลวง 400 ถ.ประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  

กทม.10210 โทร 02-504-0123-1714 

กรมการจัดหางาน ถ.มิตรไมตร ีแขวงดนิแดง เขตดอนแดง กทม.10400 

โทร 02-248-4642 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พชื 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  

กทม. 10900 โทร 02-579-6666 

ส านักงานที่ดนิกรุงเทพมหานคร  

สาขาจตุจักร 

ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.10900 

โทร 02-513-8662-4 

การกีฬาแหง่ประเทศไทย 286 ถ.รามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

กทม.10240 โทร 02-186-7111 

ส านักอ านวยการส านักกฎหมาย กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาง เขตจตุจักร  

กทม.10900 โทร 02-561-4292 ตอ่ 5668 

ส านักงานเขตดินแดง 99 ถ.มิตรไมตรี แขวงดนิแดง เขตดินแดง  

กทม.10400 โทร 02-245-2642 ตอ่ 5355 

  



สาขาวชิา รัฐประศาสนศาสตร์ (ต่อ) 

สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่อยู่ 

ส านักงานเขตลาดพร้าว 208 ถ.นาคนิวาส 8 แขวงลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว  

เขตลาดพร้าว กทม. 10230 โทร 02-530-6641 

ส านักงานเขตจตุจักร 5 ถ.วิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  

กทม. 10900 โทร 02-513-9713 

บริษัท อสมท. จ ากัด(มหาชน) 63/1 ถ.พระราม9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง  

กทม.10310 โทร 02-201-6000 

ธนาคารออมสิน (ส านักงานใหญ่) 470 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กทม.10400 โทร 02-299-8000 

ส านักงานเขตบางกะปิ 189 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ  

กทม.10240 โทร 02-377-5494 

ส างานเขตสายไหม 222 ถ.สุขาภิบาล ๕ แขวงออเงิน เขตสายไหม  

กทม. 10220 โทร 02-158-7349 

สถานีต ารวจนครบาลบางเขน 40 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน  

กทม.10220 โทร 02-521-0363 

กองบังคับการปราบปราม 1096 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร  

กทม. 10900 โทร 02-513-5127 

ร้านศรทีอง แอร์ 83/18 ถ.เสนานิเวศน ์แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว  

กทม.10230 โทร 02-570-0955 

ที่ท าการไปรษณีย์ลาดพร้าว 2299 ถ.ลาดพร้าว แขวงสะพานสูง เขตวังทองหลาง 

กทม.10310 โทร 02-539-1758 

บริษัทวีแกนเนอรี จ ากัด 540 ถ.เพลินจติ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  

กทม.10330โทร 02-252-2120 

ส านักงานอัยการพิเศษฝา่ยคดีเศรษฐกิจและ

ทรัพยากร2 

51 ถ.รัชดาภเิษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร  

กทม.10900 โทร 02-515-4388 

ศาลแพ่ง ถ.รัชดาภเิษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.10900 

โทร 02-541-2340 

บริษัท เวิลด์ไวด์ ฮอลิเดย์ แอนด์ แทรเวิล จ ากัด 184/103 ต.ห้วยขวาง อ.หว้ยขวาง กทม. 10310 

โทร 02-645-3575  

บริษัททีคิวเอ็มอนิชัวร์รันสโ์บรคเกอร์ 123 ถ.ลาดปลาเค้า แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว  

กทม.10230 โทร 02-150-8888 

  



สาขาวชิา รัฐประศาสนศาสตร์ (ต่อ) 

สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่อยู่ 

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลิสซิ่ง จ ากัด(มหาชน) 976/1 ถ.ริมคลองสามเสน(พระราม9) แขวงบางกะปิ 

เขตห้วยขวาง กทม.10310 โทร 02-641-5252 

ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร  

โรงเรียนรักษาดินแดน 

ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.

10400 

โรงพยาบาลกลาง 514 ถ.หลวง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบ  

กทม.10100 โทร 02-220-800  

โรงเรียนทับทอง 104 ถ.พหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร 

กทม.10900 โทร 02-579-0982 

กองปราบปราม ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900 

กอง 5 ศูนย์รักษาความปลอดภัย 17 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน  

กทม.10220 โทร 02-521-1500-9 

หนว่ยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทับบก 551 ถ.เตชะตุงคะ แขวงสกีัน เขตดอนเมอืง กทม.

10300โทร 02-565-5260-71 

ที่ท าการไปรษณีย์ลาดกระบัง 21/2 ถ.ฉลองกรุง แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง 

กทม. 10520 โทร 02-737-4831-4 

สถานีต ารวจนครบาลพหลโยธิน 95 ถ.รัชดาภเิษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.

10900 โทร 02-512-2450 

รัฐประศาสนศาสตร์(ชัยนาท) 

ที่ท าการปกครองอ าเภอสรรพยา ถ.ชัยนาท-สิงห์บุรี ต.สรรพยา อ.สรรพยา  

จ.ชัยนาท 17150 โทร 05-649-9155 

อบต.หนองจอก 40 ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180 

โทร 05-659-2089 

ที่ท าการไปรษณีย์สรรคบุรี 1/4 ม.8 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 

17140 โทร 05-648-1463 

ส านักงานเทศบาลต าบลห้วยงู 163 ต.หว้ยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160  

โทร 05-640-7241 

เทศบาลบางขุด 153 ต,บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 

โทร 05-648-4231 

เทศบาลต าบลธรรมามูล 261 ม.2 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 

17000 โทร 05-645-7900 

  



สาขาวชิา รัฐประศาสนศาสตร์ (ต่อ) 

สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่อยู่ 

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 207/4 ม.8 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 

17140 โทร 05-648-1325 

เทศบาลต าบลแพรกศรรีาชา  99 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท  

ที่วา่การอ าเภอหันคา ถ.นายอากร ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 

โทร 05-645-1007 

เทศบาลต าบลห้วยกรดพัฒนา ม.5 ต.หว้ยกรดพัฒนา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 

โทร 05-694-5030 

ส านักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท 240 ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 

โทร 05-647-6649  

ส านักงานเทศบาลเมอืงชัยนาท 58/36 ถ.วงษ์โต ต.ในเมอืง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 

17000 โทร 05-641-4444 

ส านักงานชลประธานที่12 ชัยนาท ส านักงานชลประทานที่ 12 จังหวัดชัยนาท 

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150  

โทร. 056-405-01215 

เทศบาลต าบลโพนางด าตก ม.3 ถ.สิงหบ์ุรี-ชัยนาท ต.โพนางด าตก อ.สรรพยา 

จ.ชัยนาท 17150 โทร 05-643-6460 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนก า 47 ม.3 ต.ดอนก า อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 

โทร 05-694-4585 

ที่วา่การอ าเภอสรรคบุรี ถ.เจา้ยี่พระยา ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี  

จ.ชัยนาท โทร 05-648-1721 

สถานีต ารวจภูธรสรรคบุรี 41 ถ.เจ้ายี่พระยา ต.แพรกศรีราชา อ.สรรรคบุรี  

จ.ชัยนาท 17140 

เทศบาลต าบลหาดท่าเสา 37 ม.1 ถ.ชัยนาท-วัดสิงห ์ต.หาดท่าเสา อ.เมือง  

จ.ชัยนาท 17000 โทร 05-641-0917 

โรงเรียนสิงห์อุดมวิทยา 138 ต.ชีน้ าร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงหบ์ุรี 16110 

ศูนย์ขา้วชุมชนบ้านออ้ย  16/1 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 

โทร 081-689-6239 

สถานีต ารวจภูธรเนินขาม 333 ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130 

โทร 05-694-6403 

  



สาขาวชิา รัฐประศาสนศาสตร์ (ต่อ) 

สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่อยู่ 

หจก.กุ้งเทเลคอม ต.ในเมือง อ.เมอืง จ.ชัยนาท 17000 

สถานีต ารวจภูธรเมืองชัยนาท ต.ในเมือง อ.เมอืง จ.ชัยนาท 17000  

โทร 05-641-1354 

สถานีต ารวจภูหันคา 123 ม.1 ถ.นายอากร ต.หันคา อ.หันคา  

จ.ชัยนาท 17130 โทร 05-645-1602 

เทศบาลต าบลเจ้าพระยา ม.4 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 

โทร 05-649-9337 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาขาวชิา ภาษาจีนธรุกิจ 

สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่อยู่ 

บริษัท รอยัล ไทย คอสเมติกส์ จ ากัด 214/81 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.10250 

โทร 097-091-8000 

บริษัท วเีอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จ ากัด 133/1108 ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ  

เขตลาดกระบัง กทม.10520 โทร 02-059-8615 

บริษัท รัชดานิรมิต จ ากัด 19 ถ.เทียมรว่มมิตร แขวงห้วยขวาง เขตหว้ยขวาง  

กทม.10320 โทร 02-649-9222 

บริษัท เซ็นจูรโีฮเต็ล จ ากัด 9 ถ.ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี  

กทม.10400 โทร 02-246-7800 

บริษัท ไทยเลียนหวัง (เทคโนโลยี) จ ากัด 99 ถ. ส.เกียรตชัิย1 แขวงห้วยขวาง เขตหว้ยขวาง  

กทม.10310 โทร 089-811-6492 

บริษัท สวนลุมไนท์บาซาร ์รัชดา จ ากัด 5 ถ.รัชดาภเิษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร  

กทม.10900 โทร 02-5535577 

บริษัท โกลเด้นริช แทรเวล จ ากัด 126/272 ถ.รามอินทรา40 แขวงนวลจันทร์  

เขตบึงกุ่ม กทม.10230 โทร 02-000-5178 

 

 

  



 สาขาวชิา ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเท่ียว 

สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่อยู่ 

ศูนย์วิทยบริการ ส านักงานอัยการสูงสุด 
ถนนรัชดาภเิษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02-515-4780-4 

พิพิธภัณฑก์องทัพอากาศและการบินแหง่ชาติ 
171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง 

กรุงเทพฯ 10210 โทร. 02-534-1853 

ส านักงานที่ดนิกรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร 
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02-513-8662-4 

บริษัท หนีกรุง คอนเน็ค จ ากัด  

(นิตยสาร หนีกรุง ไปปรุงฝัน) 

408/52 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต

พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-619-0731 

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 
ส านักงานยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02-512-8025 

ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่  

กรมพัฒนาที่ดิน 

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขต

จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02-579-2273 

กองปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02-579-0509 

ส านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ 
666 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ าหรุ เขตบาง

พลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02-446-8040 

กรมการท่องเที่ยว 
ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทร.02-216-6909 

กรมอุตุนิยมวิทยา 
4353 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10260  

โทร. 02-366-9308 

บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จ ากัด 
999 ถนนสามเสนใน แขวงถนนนครไชยศรี เขต

ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02-242-4000 

 

 

 

 

 

 



สาขาวชิา ภาษาญี่ปุ่นธรุกิจ 

สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่อยู่ 

โคะยะ ศูนย์ภานักเรียนเก่าญี่ปุ่น 
242 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 

กรุงเทพฯ 10220 โทร. 086-453-6076 

Renaissance Hotel Ratchaprasong Bangkok 
518/8 ถนนเพลินจติ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02-125-5000 

บริษัท มเีดีย เพรสโต จ ากัด 
159/17 ถนนสุขุมวิท 21 แขวง คลองเตยเหนอื  

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-661-7010 

บริษัท สุขุมวทิ 15 เพลส จ ากัด 
545 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-260-1111 

บริษัท โกลเด้นท์ ริเวอร์ คอมเมอร์เชียล จ ากัด 
22/21 ถนนเสมาฟ้าคราม ต าบลคูคต อ าเภอล าลูก

กา จังหวัดปทุมธาน ี12130 โทร. 02-987-3415 

บริษัท สวนพานหนิ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
224,606 หมู่ 10 ต าบลท่าตูม อ าเภอศรีมหาโพธิ 

จังหวัดปราจนีบุรี 25140  

Bangkok  Marriott Marquis Queen’s Park 
199 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 

กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-059-5555 

บริษัท แอดวานซ์ บิวตี ้คอนซัลติง้ จ ากัด 

111/51 ถนนรามอินทรา 40 โครงการพรีเมียมเพลส 

แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230  

โทร. 061-914-6565 

บริษัท คอนโดไทย จ ากัด 
77/21 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

10900 โทร. 089-891-1176 

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จ ากัด 

172/1 หมู่ 12 ถนนบางนา-ตราด กม.43 ต าบลบาง

วัว อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชงิเทรา 24180  

โทร. 038-531-988-92 

บริษัท โทเทิ่ล เอ๊าท์ซอสซิ่ง โซลูชั่น จ ากัด 
522 ถนนดินแดง แขวงดนิแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพฯ 10400 โทร. 063-628-3249 

The idle serviced residence 
58/851 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง  

อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

บริษัท ศูนย์ภาษาพร้อมพงษ์ กรุงเทพ จ ากัด 
595/15 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนอื เขต

วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-662-2584 
  



สาขาวชิา ภาษาญี่ปุ่นธรุกิจ (ต่อ) 

สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่อยู่ 

บริษัท ทีดีซี อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 

75/35 อาคารรชิมอนด์ ถนนสุขุมวิท 16  

แขวงคลองตันเหนอื เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

 โทร. 02-260-3698 

บริษัท ทริปเปิลที บอร์ดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) 

200 หมู่ 4 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลปากเกร็ด  

อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120  

โทร. 02-100-2100 

บริษัท เฮเซ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
689 ถนนสุขุมวิท 35 แขวงคลองตันเหนอื เขต

วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-017-2825 

บริษัท มันดาว ีทัวร์ จ ากัด 
33/4 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-016-1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาขาวชิา ภาษาอังกฤษ 

สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่อยู่ 

บริษัท ทีซีจี การบัญชี จ ากัด 
2570-2574 ถนนลาดพร้าว 128/2 แขวงคลองจ่ัน 

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 027339005 

โรงเรียนนนานาชาติเซนต์ สตีเฟ่นส์ 
998 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02-513-0270 

ส านักงานแอร์เอเซีย 
3200 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง 

กรุงเทพฯ 10210 โทร. 02-562-5863 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรฯ์ 
39/1 ถนนรัชดาภเิษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02-942-5800 ตอ่ 3024 

บริษัท รัชดานิรมิต จ ากัด 
19 ถนนเทียมรว่มมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 10320 โทร. 02-649-9922  

VenueE Co., Ltd 

1,3,5,7 ถนนลาดพร้าว 128/1 แขวงคลองจ่ัน  

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  

โทร. 02-731-1331 ต่อ 2601 

การท่องเที่ยวแหง่ประเทศไทย 
1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม ่แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี 

กรุงเทพฯ 10400 

กองทัพอากาศ 
171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง 

กรุงเทพฯ 10210 โทร. 02-534-2247 

บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จ ากัด 
1252 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตประเวศ 

กรุงเทพฯ 10250 โทร. 02-858-8368 

ส านักการต่างประเทศ ส านักงานศาลยุติธรรม 
ถนนรัชดาภเิษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 

02-541-2339 

โรงแรมเมอเคียว กรุงเทพ สยาม 
927 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม ่เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02-834-3222 

โรงแรมสวสิโอเต็ล เลอ คองคอรด์ กรุงเทพฯ  
204 ถนนรัชดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 

กรุงเทพฯ 10320 โทร. 02-694-2222 

บริษัท สยามสมุทร วาริน จ ากัด 
275/1 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพฯ 10140 โทร. 081-488-1534 

โรงแรมอล็อฟท์ กรุงเทพฯ   
35 ถนนสุขุมวิท 11 แขวงคลองตันเหนอื เขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-207-7000 

บริษัท เฟิร์ส คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จ ากัด 
323/1 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตหว้ย

ขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-793-9393 



สาขาวชิาภาษาอังกฤษ (ต่อ) 

สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่อยู่ 

งานวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
39/1 ถนนรัชดาภเิษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02-942-5800 ตอ่ 3024 

บริษัท บีเอซี กูร์เมท์ เฮ้าส ์จ ากัด 

อาคารบางกอกพลาซ่า 2 ซ.ศูนย์วจิัย 7  

ถ.เพชรบุรีตัดใหม ่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพ 10310 โทร. 02-131-7555 

บริษัท จัดหางาน แกรนด์ เบ็ตเตอร์ 

1475 หมูบ่้านทาวน์อนิทาวน์ ซอย 3/2 ถนน

ลาดพรา้ว 94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง 

กทม. 10310 โทร. 02-530-9906 

บมจ. สยามสปอร์ต ซินดิเคท 
66/26-29 ถนนรามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขต

บึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 โทร. 02-508-8000 

บริษัท เจรญิโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จ ากัด 

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ช้ัน 29  

ถนนรัชดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-646-7162 

กรมการกงสุล กระทรวงการตา่งประเทศ 
123 ถนนแจง้วัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 

กรุงเทพฯ 10210 โทร. 02-575-1034 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) 
333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสกีัน เขตดอนเมอืง 

กรุงเทพฯ 10210 โทร. 02-535-1111 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02-590-5866 

Sa-ngob hotel Ratchada 

446 ซอยประชาอุทิศ 16 (ซอยธรนนิทร์ 4)  

แขวงห้วยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310  

โทร. 089-141-8851 

บริษัท ยัม เรสเทอรองตส ์อินเตอร์เนช่ันแนล 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

292 ถนนศรนีครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  

กรุเทพฯ 10240 โทร. 02-351-8271 

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมอืง 1 

120 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรต ิ80 พรรษา   

ถนนแจง้วัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 

กรุงเทพฯ 10210 

บริษัท เซนทอรี่ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
253 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนอื เขต

วัฒนา กรุเทพฯ 10110 โทร. 664-2748 
  



สาขาวชิาภาษาอังกฤษ (ต่อ) 

สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่อยู่ 

บริษัท เฟิร์ส คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จ ากัด 
323/1 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตหว้ย

ขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-793-9393 

บริษัท บีเอซี กูร์เมท์ เฮ้าส ์จ ากัด 

อาคารบางกอกพลาซ่า 2 ซ.ศูนย์วจิัย 7  

ถ.เพชรบุรีตัดใหม ่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพ 10310 โทร. 02-131-7555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาขาวชิา ศิลปกรรม 

สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่อยู่ 

บริษัท มติรภาพการพิมพ์และสตูดโิอ จ ากัด 
2151/21 ซ. 43/1 ถ.รามค าแหง แขวงหัวหมาก เขต

บางกะปิ กทม. 10240 โทร 02-935-6084 

บริษัท คอรโ์นแอนด์ แนซ จ ากัด 
255/14 ซ.ลาดพร้าว80 แขวงวังทองหลาง  

เขตวังทองหลาง กทม. 10310 โทร 02-932-7084 

บริษัท สตาดิโอ จ ากัด 
61/1 ซ.ทวีมติร 2 ถ.พระราม 9 เขตห้วยขวาง กทม.

10320 โทร 02-246-9025-9 

L.A.displays group 
39,41 ซ.ลาดพร้าว71 แขวงสะพานสอง  

เขตวังทองหลาง กทม.10310 โทร 02-539-6999 

หจก.พีเอพีอินเตอร์เนช่ันแนล 
101/46 ซอย 4 ซ.ท่าอฐิ ถ.รัตนาธิเบศร ์ต.ไทรม้า 

อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 

ท็อป อัฟ สโตร์  

บริษัท เดอะแด็บแฮนด์ จ ากัด 

246/207 อาคารเดอะเคอร์ฟ ซ.อ่อนนุช 17  

ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  

กทม. 10250 โทร 02-742-5806 

บริษัท คอมฟอรม์ จ ากัด 
20 ถ.กท-กรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 

กทม. 10250 โทร 02-368-2942-7 

บริษัท อมิเม็กซ์ อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ากัด 
134-5 ถ.ริมคลองประปา แขวงบางซื่อ  

เขตบางซื่อ กทม. 10800 โทร 02-910-4827-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาขาวชิา อังกฤษธุรกจิ 

สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่อยู่ 

บริษัท บางกอก แทรเวล คลับ จ ากัด 
89/1 ถ.วิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล เขตจตุจักร 

กทม. 10900  โทร. 02-265-5700 

บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 
63/1 ถ.พระราม 9 หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

โทร. 02-201-6000 

บริษัท เวนเจอร์เทค มาร์เก็ตติง้ จ ากัด 
238 ถ.ลาดพร้าว ซอย 1 แขวงจอมพล เขต

จตุจักร กทม. 10900 โทร. 02-513-7337 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
333 ถ.เชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง 

กทม. 10210 โทร. 02-545-1371 

สถานรับเลีย้งเด็ก ศูนย์พัฒนาการเรียนเด็กแสง

จันทร์ 

322/34-35 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดนิแดง  

เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 02-246-2694 

บริษัท คชเชอร ์โกบอล ฟู๊ด จ ากัด 
99/589 ต าบลหนา้ไม้ อ าเภอลาดหลุมแก้ว 

จังหวัดปทุมธานี 12140 โทร. 02-101-1524 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
200 ถ.งามวงศว์าน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กทม. 10900 โทร. 02-590-5866 

บริษัท คิดส ์เอ็ดดูเทนเม้นท์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด 

991 ถ.พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 

กทม. 10330 โทร. 02-683-1888 

บริษัท ระยอง บรุคไซด์ จ ากัด 
1630 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงหว้ยขวาง  

เขตห้วยขวาง กทม. 10310 โทร. 02-276-1937 

โรงแรม รามา การ์เดนส์ กทม. 
9/9 ถ.วิภาวดีรังสติ แขวงตลาดบางเขน  

เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 02-558-7888 

ส านักการต่างประเทศ ส านักงานศาลยุติธรรม 
ถ.รัชดาภเิษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 

10900 โทร. 02-541-2339 

บริษัท แซงชัวรี่ ลิฟวิ่ง จ ากัด 

22/1 ซอยสมประสงค์ 2 ถ.เพชรบุรี  

แขวงถ.พญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร. 

02-082-9910 

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสันติสุข 
3071 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ 

กทม. 10240 โทร. 02-734-3797 

บริษัท องิลชิ อินสไปร์ บาย ครูปอ จ ากัด 

254 อาคารวิทยกิตต์ ช้ัน 18 ถ.พญาไท  

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330  

โทร. 096-239-2364 

ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
171 ถ.พหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมอืง 

กทม. 12120 โทร. 02-535-2962 



สาขาวชิา อังกฤษธุรกจิ (ต่อ) 

สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่อยู่ 

โรงแรมใบหยกสกาย 
222 ถ.ราชปรารภ เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร. 

02-656-3000 ต่อ 71502 

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) 
222 ถ.วิภาวดีรังสติ แขวงสนามบิน เขตสนามบิน

กทม. 10210 โทร. 02-535-6679 

ร้าน นารายา สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า

พระราม 9  

9/9 ถ.รัชดาภเิษก พระราม 9 แขวงหว้ยขวาง  

เขตห้วยขวาง กทม. 10310 โทร. 02-160-2442 

SF World Cinema 
4 ถ.ราชด าริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 

10330 โทร. 02-268-8888 

กองบัญชาการศกึษา ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ 
100 ถ.วิภาวดีรังสติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กทม. 10900 โทร. 02-513-3056 

บริษัท บางกอกไฟลท์เซอร์วสิเซส จ ากัด 

777 หมู่ 1 ต าบลหนองปรอื อ าเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร. 02-131-

5000 

บริษัท ซีซีเอส แอดวานซ์ เทค จ ากัด 

54/2 ถ.บางใหญ่-บางคูลัด ต าบลบางมว่ง 

อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 โทร. 02-

443-6996 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

999 หมู่ 1 ต าบลหนองปรอื อ าเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร. 02-132-

1888 

บริษัท เฟมัส ทัวร์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
55/35 ถ.วิภาวดีรังสิต 27 แขวงทุ่งสองห้อง  

เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 02-984-6926 

บริษัท ไมเนอร์ คอเปอร์เรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
246/01,02 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย  

เขตคลองเตย กทม. 10110 โทร. 02-254-9100 

OKAY AIRWAY 
191/89 ถ.รัชดาภเิษก เขตคลองเตย กทม. 10110 

โทร. 02-261-6511-2  

โรงแรมเรดสิัน สวีท สุขุมวิท  
23/2-3 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนอื เขต

วัฒนา กทม. 02-645-4999 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จ ากัด (มหาชน) 
128/290-300 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท  

เขตราชเทวี กทม. 10400 

บริษัท มัณดาวีต ์ทัวร์ จ ากัด 
33/4 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตหว้ยขวาง 

กทม. 10230 โทร. 02-016-1999 

 



สาขาวชิา อังกฤษธุรกจิ (ต่อ) 

สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่อยู่ 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
88 ถ.วิภาวดีรังสิต กทม. 10900  

โทร. 02-545-1000 

ส านักการต่างประเทศ ส านักงานศาลยุติธรรม 
ถ.รัชดาภเิษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 

10900 โทร. 02-541-2339 

กองก ากับการ 3 กองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว 1 

(สนามบินดอนเมอืง) 

สนามบินดอนเมอืง ถ.วิภาวดีรังสิต แขวง

สนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 10210 โทร. 02-

535-1155 

กรมการกงสุล กระทรวงการตา่งประเทศ 
123 ถ.แจง้วัฒนะ แขสงทุ่งสองหอ้ง เขตหลักสี่ 

กทม. 10210 โทร. 02-575-1034 

บริษัท ไทยแอร์เอเชยี จ ากัด 

222 ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมอืง  

แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 10210  

โทร. 02-562-5700 

กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม 

ถ.พระราม 4 ซอยตรมีิตร แขวงพระโขนง เขต

คลองเตย กทม. 10110 

 

 

 

 

 

 


