
บริษัท ไอทซีี เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จาํกัด  ITC TRAINING CENTER CO.,LTD. 
    เลขท่ี 104/43 อาคาร ดอิเวนิวแจ้งวฒันะ ห้องเลขท่ี E 302 ชัน้ท่ี 3 ม.1 ถ.แจ้งวฒันะ  

                                                         แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210  Tel : 089-892-3246  
 

1 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเดนิทาง  

สถานที่อบรม : บริษัท ไอทีซี เทรนน่ิง เซน็เตอร์ จาํกัด (ศูนย์อบรม ITCERT) 
ศูนย์การค้า ด ิอเวนิว แจ้งวัฒนะ ชัน้ 3 ห้อง E302 เลขที่ 104/43 ถ.แจ้งวัฒนะ 

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210  
เบอร์ตดิต่อ 02-024-8784-5 แฟกซ์ 02-024-8784-5 กด 9 

  http://www.itcert2005.com/contactus_avenue.php 
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รถโดยสารประจาํทาง 

• สาย 51 : ปากเกร็ด - มหาวทิยาลัยเกษตร 

• สาย 52 : ปากเกร็ด - สถานีรถไฟบางซื่อ 

• สาย 66 : ศูนย์ราชการแจ้งวฒันะ - สายใต้ใหม่ (ตลิ่งชัน) 

• สาย 150 : ปากเกร็ด - มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  

สาย 356 : 
o นนทบุรี - สะพานใหม่ 

o คาดเทา ปากเกร็ด - รังสิต 

o คาดแดง ปากเกร็ด - แจ้งวัฒนะ - พหลโยธนิ - สะพานใหม่ - ดอนเมือง - วภิาวดรัีงสติ - ปากเกร็ด 

o คาดเขียว ปากเกร็ด - แจ้งวัฒนะ - วภิาวดรัีงสิต - ดอนเมือง - สะพานใหม่ - พหลโยธนิ - ปากเกร็ด 

รถเอกชนร่วมบริการ(รถตู้ปรับอากาศ): 
• สาย ต.10 : สถานีขนส่งผู้โดยสารสายเหนือ(หมอชิต2) - ปากเกร็ด 

• สาย ต.22 : มีนบุรี - ปากเกร็ด•  

• สาย ต.356 (หมวด 3) : ฟิวเจอร์รังสติ - ปากเกร็ด 
 

 

ทพัีกที่อยู่ใกล้กับศูนย์อบรม ITCert 

1. โรงแรมจมัโบเทล 

ท่ีตัง้ : 34/41 ถนนแจ้งวฒันะ ใกล้บิ๊กซีแจ้งวฒันะ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 
Tel.02-574-1006 , 02-573-1240 , 02-982-4768 
 

2. โรงแรม T K Palace Hotel   

ท่ีตัง้ : 54/7 หมู ่4 ซอย แจ้งวฒันะ 15 อาคาร ภายในซอยแจ้งวฒันะ 15 ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัสี ่กทม   
Tel.0-2574-1588  
ดแูผนท่ี :http://www.tkpalace.com/location_th.php 
 
3. เบสต์ เวสเทร์ิน พลัส แวนดา แกรนด์ โฮเตล็  
ท่ีตัง้ : 111 M.4 Chaengwattana Road Klongklua Pakkred นนทบรีุ 11120 
Tel.02-582-8282 
ดแูผนท่ี : http://www.bwpluswandagrand.com/contactus/location.htm 
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4. โรงแรมพระนครแกรนด์ววิ 
ท่ีตัง้ :  มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร เลขท่ี 3 หมู ่6 ถนนแจ้งวฒันะ บางเขน กทม. 10220   
Tel.02-5217900-7  
ดแูผนท่ี : http://www.agoda.com/th-th/phranakorn-grand-view-hotel/hotel/bangkok-th.html 
 
5. โรงแรม ดอิมิพเีรียล โฮม แอนด์ รีสอร์ท  
ท่ีตัง้ :  29/336-7 ซอยแจ้งวฒันะ 14 ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 10210. 
Tel.02-990-7856, 02-982-6635 
http://www.theimperialhome.net/ 
 
6.โบตานิค เซอร์วสิ รูม แอด อิมแพค เมืองทองธานี 
37/13 ซ.เลยีบคลองประปา คลองเกลอื ปากเกร็ด นนทบรีุ 11120 
เบอร์ติดตอ่ : 02-982-8915, 089-960-9951 
เว็บไซต์ http://www.botanicserviceroom.com 
แผนท่ี https://goo.gl/xn0O3W 
 
7.Delight Residence  
54/9 ซอยแจ้งวฒันะ 15 แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 10210 
เบอร์ติดตอ่ : 086-228-1515, 081-620-8049 
เว็บไซต์ http://www.delightresidence.com 
แผนท่ี https://goo.gl/Ct3n76 
 
ห้องพกัรายวนั 
 
1.มายเพลส แจ้งวัฒนะ  
ท่ีตัง้ : 36/38 ถนนแจ้งวฒันะ หลกัสี ่ทุง่สองห้อง กรุงเทพมหานคร 10210 
Tel.091-876-2529, 089-913-5646 
https://www.facebook.com/MyPlaceFanpage/ 
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2.อพาร์ตเมนต์คุณน้อย 
ท่ีตัง้ : ถนนแจ้งวฒันะ หลกัสี ่ทุง่สองห้อง กรุงเทพมหานคร 10210 
Tel.087-671-7485 | 02-574-3218 
www.khunnoy.com  
 
3. Room for you 
36/37 ถนนแจ้งวฒันะ ซอยหนึง่คอนโด(ทางออก) ทุง่สองห้อง หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 10210 
เบอร์ติดตอ่ : 088-602-9218, 098-669-2426 
เว็บไซต์ http://roomforyoubkk.com 
แผนท่ี https://goo.gl/3nHCAH 
 
********************************************************************************************************************************* 
 
ดแูผนที่ที่พักเพิ่มเตมิหน้าที่ 5 ค่ะ
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