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กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

เลขที่ 14 ถนนเทียนร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วย
ขวาง กทม.10310 โทร. 02-6452956
เลขที่ 2452 ถ.ลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวัง
ทองหลาง กทม.10310 โทร. 02-5140600
เลขที่ 32 ถ.กาแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กทม. 10900 โทร. 02-5894936
เลขที่ 1096 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กทม.10900 โทร. 02-5120088
เลขที่ 37 ถ.เสนานิคม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กทม. โทร. 02-5705084
เลขที่ 4 ถ.พัฒนาการ 56 แขวงสวนหลวง เขตสวน
หลวง กทม.10250 โทร. 02-7210388
เลขที่ 1 ถ.ปูนซีเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กทม. 10800 โทร 098-2838473
เลขที่ 2249 ถ.ลาดพร้าว แขวงสะพานทอง เขต วัง
ทองหลาง กทม. 10310 โทร.02-5303406
เลขที่ 107 ถ.ลาดปลาเค้า แขวงจระเข้บัว เขต
ลาดพร้าว กทม. 10230 โทร.02-5705681
เลขที่ 943 ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กทม. 10400 โทร.02-6172444 ต่อ1822
เลขที่ 54 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
11130 โทร. 02-4492451
เลขที่ 2380 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร
กทม.10900 โทร.02-5589800
เลขที่ 1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กทม.10900 โทร.085-0980959
236 แยก6/1 ซ.โยธินพัฒนา3 (ซอยเกียรติปรุงเวช ถ,
ซอย โยธินพัฒนา 3 แขวง คลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240
195, 71/76 ลาดพร้าววังหิน ซอย 80 แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ณ สยามแกลเลอรี่
โรงเรียนวัดเสมียนนารี
กองบังคับการปราบปราม
โรงเรียนเทพวิทยา เขตลาดพร้าว กรุงเทพ
โรงเรียนปิยะจิตวิทยา
ไอที รีชอร์ท จากัด
องค์การค้าของ สกสค.
โรงเรียนกลัยวิทย์
โรงพยาบาทพญาไท 2 จากัด
โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
โรงเรียนวัดเทวสุนทร
Polar bear Studios
Kave live media planning co.ltd

ชื่อสถานประกอบการ
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Fusion music

91 ซอย 48 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขต
จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2941-3892
13/5 หมู่ 6 หมู่บ้านบุรีรังสรรค์ ถนนพิบูลสงคราม
ตาบลสวนใหญ่ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
11000 โทรศัพท์ 0-2526-4970
9/44 หมู่บ้านสังสิทธิ์ ซอย 50 ถ. โชคชัย 4 เขต
ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
1545 Town in Town, ถนน ศรีวรา Plabpla, เขตวัง
ทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
3312 ถ. ลาดพร้าว แขวง คลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240
แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร . 062 726 9999
4/98 ซอย รัตนาธิเบศร์ 22 แยก 7 บางกระสอ อาเภอ
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
415,415/1-11 ลาดพร้าว 122 (มหาดไทย 1)
พลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
69/1 เสนานิเวศน์ ซอย 119/1 แขวง จรเข้บัว เขต
ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
20 218 ซอย รัชดาภิเษก 36 แยก 9-1 แขวง ลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
335 ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กทม.10510 โทร 02-171-4143
ถ.รัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กทม. 10900
123 ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง
กทม.10150 โทร 02-415-4421
ถ.รัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กทม. 10900
ถ.รัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.10900
โทร 02-541-2340
ถ.รัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร 02-541-2436-50

บริษัท คีรีบูน จีเนียส มิวสิค จากัด
Creative Music Studio
jingle bell Music scoring and sound studio
Music Master
Amots Studio
91 Passport studio Thailand
บริษัท ดี อินเทลลิเจ็นซ์ จากัด
บริษัท มาแรงสตูดิโอ จากัด , บุฟเฟต์ชาแนล
Underground Drum Shop
ศาลจังหวัดมีนบุรี
ศาลแขวงพระนครเหนือ
ศาลอาญาธนบุรี
ศาลแขวงพระนครเหนือ
ศาลแพ่ง
สานักงานอานวยการประจาศาลอุทธรณ์

ชื่อสถานประกอบการ
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ศาลจังหวัดมีนบุรี

335 ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กทม.10510 โทร 02-171-4143
120 หมู่ 3 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร 02 141 1111
ถ.รัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กทม.10900 โทร 02-551-2555
ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260
โทร 02-745-5901-9
ถ. ลาดพร้าว แขวง วังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์: 02 538 5249
107 Thetsaban Nimit Tai 10 Alley, แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร 02 588 4246
2 ถ.ประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กทม. 10310 โทร 02-276-4144
222 ถ.สุขาภิบาล ๕ แขวงออเงิน เขตสายไหม
กทม. 10220 โทร 02-158-7349
99 ซ.กานต์ประภา ถ.ริมคลองประปา แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กทม. 10800 โทร 02-586-9977
13 ซ.อารีย์2 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กทม.10400 โทร 02-279-4140-3
11 ถ.เลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กทม. 10510 โทร 02-548-0326
5 ซอย รามคาแหง 118 แขวง สะพานสูง เขตสะพาน
สูง กรุงเทพมหานคร 10240 โทร 02 372 2918
5 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กทม.10900 โทร 02-513-3444
99 ถ.มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง
กทม. 10400 โทร 02-245-2658
08 ซอย นาคนิวาส 8 แขวง ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230 โทร.02 530 6641
9 ซอย 01 กาญจนาภิเษก 11/5 กรุงเทพมหานคร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10230
1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

สานักงานศาลปกครองกลาง
ศาลภาษีอากรกลาง
ศาลจังหวัดพระนครเหนือ
สถานีตารวจนครบาลโชคชัย 4
สถานีตารวจนครบาลประชาชื่น
สานักงานเขตห้วยขวาง
สานักงานเขตสายไหม
สานักงานเขตบางซื่อ
สานักงานเขตพญาไท
สานักงานเขตคลองสามวา
สานักงานเขตสะพานสูง
สานักงานเขตจตุจักร
สานักงานเขตดินแดง
สานักงานเขตลาดพร้าว
สานักงานเขตคันนายาว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ชื่อสถานประกอบการ
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จากัด
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
Movenpick Hotel Sukhumvit ๑๕
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
สานักงานแอร์เอเซีย
สานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร
บริษัทอินเตอร์พลัส ทราเวล
ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน ในเครือ
บริษัทมติชน จากัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จากัด
บริษัท เอฟ อี เอส จากัด

ที่อยู่สถานประกอบการ
120 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
10210
123 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210 โทร. 02-575-1034
99,1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
10400 โทร. 02-276-4567
247 ถ.รัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม.
10400 โทร 02-2900125
89 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง จอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 02 545 1000
อาคารส่วนกลางชั้น 3 แขวงสนามบิล เขตดอนเมือง
กทม.10210 โทร 02-562-5871
333 ถนน เชิดวุฒากาศ แขวง สีกัน เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร 10210 โทร 02 535 1000
ซอย สุขุมวิท 15 แขวง คลองเตยเหนือ เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
123 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210 โทร. 02-575-1034
เลขที่ 5 อาคารซี.พี. พลาซ่า ชั้น 3 ห้อง59 ถนน
รัชดาภิเษก จ.กรุงเทพมหานคร 10400
3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กรุงเทพฯ 10210 โทร. 02-562-5863
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.10200
โทร 025138662
542/158 ถนน ประชาราษฎร์บาเพ็ญ แขวงสามเสน
นอก เขตห้วยขวาง กทม.10310 โทร 02-014-4341
12 ถ.เทศบาลนฤมาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.
10900 โทร 02-589-0020 ต่อ 1710
943 ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม.
10400 โทร 02-617-2444 ต่อ 1822
1000/24 ถนน สุขุมวิท 71 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา
กทม.10110 โทร 02-064-450

ชื่อสถานประกอบการ
บริษัทแพนด้าดีไซน์ สตูดิโอ จากัด Pandadesign
Studio Co., Ltd.
บริษัทPureArt studio

ที่อยู่สถานประกอบการ

168/53 ECO-SPACE แขวงคลองกุ่ม เขตบีงกุ่ม
กรุงเทพมหานครฯ 10240
750/1 ถนน พระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยาน
นาวา กทม. 10120
บริษัทไทยศิลปะ
1086/11 ถนน กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัด กรุงเทพ
บริษัทCrayon art frame
44/30 ซ.เคหะร่มเกล้า 78 ถ.ราษฏร์พัฒนา
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.10240
บริษัทเบญจมิตร พัฒนา จากัด
บ.97/99 ม.6 ถ.บางกรวยไทรน้อย ต.บางกรวย อ.บาง
กรวย จ.นนทบุรี 11130
บริษัทสยาม อีโคเอช จากัด (สานักงานใหญ่)
165 สุขุมวิท 4 คลองเตย กทม. Tel. 02-143-8799
Siam Eco Edge co.ltd
Fax. 02-143-8797
บริษัทมิรามอาร์ตสตูดิโอ
เลขที่ 899/682 ซอย ประชาอุทิศ 90 ถนน ประชา
อุทิศ ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดี
จ.สมุทรปราการ
บริษัทเมืองพลอยจิวเวอรรี่
101/7 แยก 13 หมู่บ้านสินพัฒนาธานี ถ.เทศบาล
สงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง 145 ถ. วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเข เขตหลักสี่
ประเทศไทย (ส.ส.ท.)
กทม.10210 โทร 02-790-2000
ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บางกะปิกลุ่มงานห้องสมุดและ แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 โทร 02 375การเรียนรู้ ๑
3693
2249 ถ.ลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง
องค์การค้าของ สกสค.
กทม. 10310 โทร 02-5303406
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2380 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กทม.
10900 โทร 02-558-9800
โรงพยาบาลกรุงเทพ แผนกผู้ป่วยญี่ปุ่นและอาหรับ 2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กทม. 1030 โทร 02-310-3000
ห้องอาหารบ้านดอกพุด
85 ถ.สุทธิสาร แขวงสามเสนนอก เขต ห้วยขวาง กทม.
10310 โทร 085-441-7549
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
113 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กทม.
10110 โทร 02-022-2222
ที่ทาการไปรษณีย์คลองจั่น
หมู่ 3 74 ถนน เสรีไทย แขวง คลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่สถานประกอบการ

5/108 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขต
จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทร 02-050-5838
50/310 ม.4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
บริษัทไหทองคา เรคคอร์ด จากัด
10120
สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม.10400
โทร.02-271-8000 ต่อ 1727
สานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10
48/12 โครงการปรีชาคอมเพล็กซ์ อาคาร D 1 ถ.
รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม.
10310 โทร02-276-0280 ต่อ 1103
สานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดพร้าว
55/8 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
10220 โทร. 02-509-1313
กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับ 61 ถ. พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10900 โทร. 062-3352790
บริษัท ปตท.จากัด(มหาชน)
555 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม.
10900 โทร 02-537-2000
การกีฬาแห่งประเทศไทย
286 ถ.รามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
10240 โทร 02-186-7111
128 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กทม.10210 โทร 02-831-9888
กรมการขนส่งทางบก
1032 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กทม.10900 โทร 02-271-8888
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2346 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กทม.
10900 โทร 02-558-6555
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
53 ม.2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
11130 โทร 02-436-4384
การประปานครหลวง
400 ถ.ประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กทม.10210 โทร 02-504-0123-1714
พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กรุงเทพฯ 10210 โทร. 02-534-1853
บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จากัด
999 ถนนสามเสนใน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02-242-4000
ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)
2 ถ.มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง
กทม. 10400 โทร 02-245-3360
ธนาคารออมสิน (สานักงานใหญ่)
470 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.
10400 โทร 02-299-8000
สานักงานกฎหมายไดมอนด์ ลอว์ (๑๙๙๙)

