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der Bundesrepublik Deutschland

สถานเอกอครราชทตสหพนธสาธารณรฐเยอรมน
กร!งเทพมหานคร

พฤษภาคม 2561
ข$อมลอาจเปล(ยนแปลงได$

ส นกง นแปลในประเทศไทย
สถานทตเยอรมนจะรบเอกสารแปล เฉพาะท(แปลโดยล0ามหร1อนกแปลท(ได$รบอน!ญาตจากศาลในประเทศเยอรมนเท0าน5 น กระน5 นก6ตาม สถานทตฯ
ม8อาจรบรองความถกต$องของค:าแปลโดยล0ามหร1อนกแปลอ8สระเหล0าน5 ได$
ส:าหรบข$อมลเก(ยวกบส:านกงานแปลในประเทศเยอรมน โปรดต8ดต0อศาลหร1อสมาคมล0ามและนกแปลตามท(อย0ดงน5

Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e.V. (BDÜ)
Kurfürstendamm 170, D-10707 Berlin
Tel. + 49-30-887-12830
Fax. + 49-30-887-12840
E-mail: bgs@bdue.de
Website: www.bdue.de

• การเรยงล:าดบบร8ษทเป6นไปตามรายช1(อท(ปรากฎในเอกสารฉบบภาษาเยอรมนของสถานทตฯ
• ผ$ใช$บร8การต$องรบผ8ดชอบค0าใช$จ0าย/ค0าธรรมเนยมต0างๆ ในการแปลกบบร8ษทเอง
• รายการท(ปรากฎในเอกสารฉบบน5 มาจากฐานข$อมลท(สถานทตฯ มอย0 ณ วนท(ออกเอกสาร การเรยกร$องส8ทธ8หร1อความรบผ8ดชอบใดๆ จากเอกสารฉบบน5 ไม0สามารถกระท:าได$

ชอ
สถาบนเกอเธ0
ม8ชาเอล ตรรตน

ทอย
18/1 ซอยเกอเธ0 สาทร ซอย 1

จงหวด
กรงเทพ 10120

พาพร เจเค8ล
ส:านกงานแปลภาษาเยอรมน

254/233 หม0บ$านสมมากร ซอย 48/4
ถนนรามค:าแหง 110 หม0ท( 3
แขวง/เขตสะพานสง

กรงเทพ 10240

ส:านกงานแปลและรบรองเอกสาร
เซบสเทยน คโซว
เอร8ค ช6อททสเต6ดท
คณพศ พยฆศร (ตqอม)

ช5 น 12 อาคารกร!งเทพประกนภย
(ต8ดกบโรงแรมส!โขทย)
25 ถนนสาทรใต$
เขตสาทร

กรงเทพฯ 10120

ส:านกงานแปลและรบรองเอกสารภาษาเยอรมน
ส!รปรชา ส!ธรรม (โด0ง)
ก8รณา ย8ม5 ถนอม (เกม)
คร8สเตยน ฮ8งค (มะนาว)

ช5 น 27 อาคารค8วเฮ$าส ล!มพ8น
(ต8ดกบสถานรถไฟใต$ด8นล!มพ8น)
1 ถนนสาทรใต$
แขวงท!0งมหาเมฆ เขตสาทร

กรงเทพ 10120

แช6ฟเค0อ ลกล เซอรว8สเซ6ส
จอรจ แช6ฟเค0อ

223/42 คนทร คอมเพล6กซ ทาวเวอร A
ห$อง Suite 5-6 ช5 น 11 ถนนสรรพาว!ธ
บางนา

กรงเทพ 10260
โทร

เยาวมาลย สาโช
พ8ทกษ มฆนาโส
สอนภาษาและแปลภาษาเยอรมน

บร8ษท แอล โอ ดบบล8ว ค!ณแม0ละออ
16/7 ถนนสาทรเหน1อ
(ต8ดกบธนาคารกส8กรไทย)

กรงเทพ 10500

ก รตดตอ
โทร 02-108 8260 และ 8261
ม1อถ1อ 081 445 7011
โทรสาร 02-108 8299
อเมล siamfly@hotmail.com
โทร 02-729 6305
ม1อถ1อ 081 814 9314, 081 701 3901
โทรสาร 02-729 6306
อเมล paporn@siricon.com
โทร 02-677 3890 และ 91
ม1อถ1อ 081 830 5177
โทรสาร 02-677 3892
อเมล info@thailaendisch.de
เว6บไซท www.thailaendisch.de
โทร 02-610 3636
ม1อถ1อ 081-302 8197
โทรสาร 02-610 3879
อเมล suraprichas@hotmail.com
เว6บไซท www.thai-uebersetzen.de
โทร 02-745 1545 โทรสาร 02-745 1546
โทร +49-221-677 864 770
โทรสาร +49-221-677 864 779
อเมล schaefke@schaefke.legal
เว6บไซท www.schaefke.legal/
โทร 02-633 8414/6 โทรสาร 02-633 8417
ม1อถ1อ 081 440 1577, 085-770 0887
อเมล poomakana@gmail.com

y.sasho@gmail.com

อ!ทยวรรณ ภททวาท8น

18/1 หม0บ$านน8รนดรอเวน8ว
ถนนรามค:าแหง 174
มนบ!ร

กรงเทพ 10510

บงอร (Bang-On Cavegn)

260/5 หม0 19 ต:าบลบ$านด0าน
อ:าเภอบ$านด0าน
536/30 เวยงฝางว8ลล0า
ฝาง
ต$ป.ณ. 9
อ:าเภอฝาง จงหวดเชยงใหม0 50110
199/374 ต:าบลหนองจ{อม
อ:าเภอสนทราย

บรรมย, 31000

ฟรงค เฮาสเซลส (Frank Haussels)

169/46 หม0 11 ถนนส!ข!มว8ท ซอย 50
ต:าบลหนองปร1อ
อ:าเภอบางละม!ง

ชลบร 20150

คาโรลน เวยงวง
บ. ซทเอ-เซอรต8ฟายด ทราสเลชน( พทยา จ:ากด

202/88 หม0 9 ซอยเพนยดช$าง 10
ต:าบลหนองปร1อ
อ:าเภอบางละม!ง

ชลบร 20150

อเว ซตส

451/245 หม0 12
ต:าบลหนองปร1อ
อ:าเภอบางละม!ง
397 หม0 8 ค!$มโพธชย
ซอยข$างธนาคารออมส8น
อ:าเภอพงโคน

ชลบร 20150

อลเฟรด เอ. ย!ง

ทศพร กส8กรรม

ศ8ระดา ณ กาฬส8นธ!

เชยงใหม 50110

เชยงใหม 50210

สกลนคร 47160

ม1อถ1อ 092-941-4562
โทรศทพ/โทรสาร 02-023-0811
อเมล uthaiwankh@yahoo.de
เว6บไซท www.thaideutsch.com
ม1อถ1อ 090-2849 248, 087 7789 878
อเมล bangonhavlicek@hotmail.com
โทร 053-451-898
ม1อถ1อ 081-387-2711
โทรสาร 053-451-898
อเมล alfred.jung@gmail.com
โทร 053-853 009
ม1อถ1อ 081-568-6761
โทรสาร 053-274 739
ม1อถ1อ 098-574 1096
อเมล info@uebersetzungsbuero-pattaya.de
เว6บไซท www.uebersetzungsbuero-pattaya.de
โทร 038-415 446
ม1อถ1อ 086 345 6300
โทรสาร 038-415 447
อเมล ctainpattaya@hotmail.com
ม1อถ1อ 089 692 2913
อเมล e.sietas@directbox.com
ม1อถ1อ 089 274 1614
โทรศพท/โทรสาร 042-771 548
อเมล umbun2803@web.de

