
 
ส่ือสิ่งพมิพ์ 

หน่วยงาน ท่ีอยู่ โทรศัพท์/โทรสาร เว็บไซด์ 

1 หนงัสือพิมพ์ กระแสหุ้น 1550 อาคารธนภมูิ ชัน้ 6 ถนน
เพชรบรีุตดัใหม ่แขวงมกักะสนั เขต
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

02-652-8964  
02-654-7631-2 

www.stockwave.in.th  
 

2 หนงัสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ 1854 ถนนบางนา-ตราด แขวงบาง
นา เขตบางนา กรุงเทพ ฯ 10260 

02-338-3333  
02-338-3948  
 

www.bangkokbiznews.co
m 

3 หนงัสือพิมพ์ เกียฮัว้ตงง้วน 
(ศริินคร) 

108 ถนนเสือป่า เขตป้อมปราบ 
กรุงเทพ ฯ 10100 

02-221 - 4181 - 2  
02-225-4073  
 

 

4 หนงัสือพิมพ์ ขา่วสด 40 / 9 ถนนเทศบาลนิมิตรใต้ 
ประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขต
จตจุกัร กรุงเทพ ฯ 10900 

02-954 - 4999  
02-954 - 3992 / 
 954 - 3994 

www.khaosod.co.th/  
 

5 หนงัสือพิมพ์ ขา่วหุ้น 48/5 -6 ชัน้ 2 ซ.รุ่งเรือง ถนน
รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขต
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 

02-693-4555  
02-693-4819 

www.kaohoon.com 
 

6 หนงัสือพิมพ์ คมชดัลึก 1854 ถนนบางนา-ตราด แขวงบาง
นา เขตบางนา กรุงเทพ ฯ 10260 

02-338-3333  
02-338-3948 

www.komchadluek.com 
 

7 หนงัสือพิมพ์ เชียงใหมน่ิวส์ 164 ถนนราชเชียงแสน ต.หายยา 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 

053-206-374-5  
053-206-377 

www.chiangmainews.co.th 
 

8 หนงัสือพิมพ์ ซิงจงเอ๋ียน 1022-1030 ถนนเจริญกรุง แขวง
ตลาดน้อย เขตสมัพนัธวงศ์ 
กรุงเทพฯ 10100 

02-266 - 8500  
02-237-1733  
 

 

9 หนงัสือพิมพ์ ซิงเสียนเยอะ
เป้า 

267 ถนนเจริญกรุง แขวงบ้านบาตร 
เขตป้อมปราบ กรุงเทพ ฯ 10100 

02-225 - 0070  
02-225-4663  

 
 
 

10 หนงัสือพิมพ์ 
ฐานเศรษฐกิจ 

89/169-170 อาคารจฑุามาศ ถนน
วิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน หลกัส่ี 

02-973-3888,  
085-488-5508-9  

www.thannews.th.com 
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หน่วยงาน ท่ีอยู่ โทรศัพท์/โทรสาร เว็บไซด์ 

กรุงเทพฯ 10210 02-973-5254,  
02-973-5259 

11 หนงัสือพิมพ์ เดลินิวส์ 1 / 4 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ 10210 

02-561 - 1456  
02-561 - 1329 

www.dailynews.co.th  
 

12 หนงัสือพิมพ์ เดอะเนชัน่ 1854 ถนนบางนา-ตราด แขวงบาง
นา เขตบางนา กรุงเทพ ฯ 10260 

02-338-3333  
02-338-3334  
 

www.nationgroup.com 

13 หนงัสือพิมพ์ ตงฮัว้ยิดเป้า 877 – 878 ถนนเจริญกรุง แขวง
ตลาดน้อย เขตสมัพนัธวงศ์ กรุงเทพ 
ฯ 10100 

02-236 - 9172  
02-238-5286  
 

 

14 หนงัสือพิมพ์ ไทยนิวส์ 56 ถนนสามล้าน อําเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม ่50000 

053) 277 - 252 - 4 
(053) 277 - 255  

www.thainews70.com 

15 หนงัสือพิมพ์ ไทยโพสต์ 1850-1862 ถนนเกษมราษฎร์ 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110  

02-240 - 2612 - 6  
02-249 - 4830  
02-249-0295  

www.thaipost.net 

16 หนงัสือพิมพ์ ไทยรัฐ 1 ถนนวิภาวดี เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 
10900 

02-272 - 1030 02-272 
- 1350 - 1 

www.thairath.co.th  
 

17 หนงัสือพิมพ์ แนวหน้า 96 หมู ่3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
ตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพ ฯ 
10900 

02-551 - 4290 - 9 02-
552 – 3800 

www.naewna.com  
 

18 หนงัสือพิมพ์ บางกอก
โพสต์ 

136 ถนน  ณ ระนอง แขวง
คลองเตย เขตพระโขนง  กรุงเทพ ฯ 
10110 

02-240 - 3700  
02-240 – 3662  
 

www.bangkokpost.net 

19 หนงัสือพิมพ์ บ้านเมือง 1 ซอยปลืม้มณี ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 
10900 

02-930-1600-9  
02-513-3107 

www.banmuang.co.th  
 

20 หนงัสือพิมพ์ ประชาคม
ท้องถ่ิน 

180 ซอยวิมลสรกิจ (จรัญสนิทวงศ์ 
44) ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางย่ี

02-883-5813-4  
02-883-5814  

www.prachakom.net 
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หน่วยงาน ท่ีอยู่ โทรศัพท์/โทรสาร เว็บไซด์ 

ขนั เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700  
21 หนงัสือพิมพ์ ประชาชาติ
ธุรกิจ 

12 ถนนเทศบาลนฤมาล แขวง
ลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพ ฯ 
10900 

02-589 - 0020  
02-589 – 2302 

www.matichon.co.th 

22 หนงัสือพิมพ์ ประชาคม 112/37-38 ถนนโพนพิสยั อําเภอ
เมือง จงัหวดัอดุรธานี 41000 

042-246-246  
042-326-263  
 

 

23 หนงัสือพิมพ์ ผู้จดัการ
รายวนั 

102 / 1 ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะ
สงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 
10200 

02-629 -4488  
02-629 -4470, 
02 -629 - 4475 

www.manager.co.th  
 

24 หนงัสือพิมพ์ พิมพ์ไทย 36 ซ.พฒันาการ 20 แยก 4 แขวง
สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพฯ 
10250 

02-717-6630-1  
02-717-6632-3  
 

 

25 หนงัสือพิมพ์ โพสต์ทเูดย์ 136 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย 
เขตพระโขนง  กรุงเทพ ฯ 10110 

02 -240-3700  
02-671-3147 
02-671-3132 

www.posttoday.com 

26 หนงัสือพิมพ์ โฟกสั
ภาคใต้ 

22 ถนนเพชรเกษม ซอย 15 ตําบล
หาดใหญ่ อําเภอเมือง จงัหวดั
สงขลา 

074-464-423-4  
074-464-422 

www.focussongkhla.th.co
m  
 

27 หนงัสือพิมพ์ มตชิน  12 ถนนเทศบาลนฤมาล แขวง
ลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพ ฯ 
10900 

02-589 - 0020  
02-589 - 5674,  
02-9543171 

www.matichon.co.th  
 

28 หนงัสือพิมพ์ โลกวนันี ้ 71 / 30 ถนนบรมราชชนนี แขวง
อรุณอมัรินทร์ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพฯ 10700 

02-884 – 5000,  
02-422-8000  
02-884 - 9918-9 
 

www.watta.co.th  
 

29 หนงัสือพิมพ์ ศรีราชา 
จงัหวดัชลบรีุ 

102/26 ซอยวดัจีน ถนนสรุศกัดิ ์1 
ตําบลศรีราชา อําเภอศรีราชา 

038-321-975  
038-327-975  
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หน่วยงาน ท่ีอยู่ โทรศัพท์/โทรสาร เว็บไซด์ 

จงัหวดัชลบรีุ 20110  
30 หนงัสือพิมพ์ สยามกีฬา
รายวนั 

459 ซอยพิบลูย์อปุถมัภ์ ลาดพร้าว 
48 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 

02-694 - 3010 02-694 
- 3040 -41 

www.siamsport.co.th 

31 หนงัสือพิมพ์ สยามรัฐ 12 อาคาร 6 ถนนราชดําเนินกลาง 
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

02-622 - 1810 - 41 
02-223-7591 

www.siamrath.co.th 
 

32 หนงัสือพิมพ์ สากล 21 / 1 ส่ีกัก๊พระยาศรี ถนนเจริญ
กรุง แขวงวงับรูพา เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 

02-226 - 4849-59  
02-224 – 7968,  
02-224-4745 
 

 

33 หนงัสือพิมพ์ สายกลาง 163 / 30 ถนนพระป่ินเกล้า (ซอย
สมเดจ็พระป่ินเกล้า 3) แขวงบางย่ี
ขนั เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700 

02-813 - 1414 – 7, 
02-433-1328,  
02-424-3942  
02-813 - 1411 – 2, 
02-433-7787-88  
 

 

34 หนงัสือพิมพ์ เส้นทาง
เศรษฐกิจ 

81 / 1 - 9 ถนนศรีนครินทร์ ส่ีแยก
ลําสําลี แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

02-379 - 4490 - 8  
02-379-4498 

www.sentang.com  
 

35 หนงัสือพิมพ์ เสียงใต้ 1/25 ถนนเทพกระษัตรี อําเภอเมือง 
จงัหวดัภเูก็ต 83000 

076-212-949, 214-
623 076 – 223751 

www.siangtai.com  
 

36 หนงัสือพิมพ์ อีคอนนิวส์ 44 / 30 – 31 ถนนงามวงศ์วาน 
แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพ 
10900 
 
 

02-953 – 4502-6  
02-953 - 4500 

www.econnews.org  
 

37 หนงัสือพิมพ์ เอเชียนิวส์
ไทม์ 
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หน่วยงาน ท่ีอยู่ โทรศัพท์/โทรสาร เว็บไซด์ 

38 นิตยสาร กรังปรีซ์ 4 / 299 หมู ่5 ลาดปลาเค้า 66  
ถนนลาดพร้าว บางเขน กรุงเทพฯ 
10220 

02-971 - 6450 – 60 
02-971-6462  
 

 

39นิตยสาร ชีวิตต้องสู้  51 / 29 หมู ่3 ซอยสยามสามคัคี 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาด
บางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพ ฯ 
10210 
 

02-973-3043-47  
02-973-4304 
 

 

40 นิตยสาร เทเลคอมเจอร์
นลั 

327 / 17- 19 ซอยศรีอมัพร ถนน
พหลโยธิน 32 แขวงลาดยาว เขต
จตจุกัร กรุงเทพ ฯ 10900 

02-561 - 4993  
02-561 - 5033 

www.telcomjournal.com 
 

41 นิตยสาร โลกสีเขียว 394 / 46 - 48 ถนนมหาราช แขวง
พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร 
กรุงเทพ ฯ 10200 

02-622 - 2250 - 2  
02-622 - 2366  
 

www.greenworld.or.th 

42 นิตยสาร สกลุไทย 58 ซอยนภาศพัท์ (แยกท่ี5) สขุมุวิท 
36 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110 

02-258 - 5861  
02-258 - 9130 

www.sakulthai.com  
 

 
 

http://www.telcomjournal.com/
http://www.greenworld.or.th/
http://www.sakulthai.com/

