ขอมูลสถานฑูต / สถานกงสุล ของประเทศตาง ๆ ประจําประเทศไทย
สถานทูตกรีซ ประจําประเทศไทย
ชั้น 9 อาคารกรุงเทพประกันภัย , 25 ถ.สาทรใต กรทม. 10120
โทร : 0-2679-1462
แฟกซ : 0-2679-1463
สถานทูตกัมพูชา ประจําประเทศไทย
518/4 ถนนประชาอุทศิ ซ.รามคําแหง 39 วังทองหลาง กทม. 10310
โทร : 0-2957-5851, 0-2957-5852
แฟกซ : 0-2957-5850
สถานทูตกาตาร ประจําประเทศไทย
ชั้น 14 อาคารแคปปตอล ทาวเวอร ออลซีซั่น เพลส 87/1 ถ.วิทยุ กทม. 10330
โทร : 0-2660-1111
แฟกซ : 0-2660-1122
สถานทูตเกาหลีเหนือ ประจําประเทศไทย
14 หมูบานสวนแหลมทอง 2 ถ.พัฒนาการ ซอย 28 สวนหลวง กทม. 10250
โทร : 0-2319-2686
แฟกซ : 0-2318-6333
สถานทูตเกาหลีใต ประจําประเทศไทย
23 ถ.เทียม-รวมมิตร รัชดาภิเษก หวยขวาง กทม. 10320
โทร : 0-2247-7537-39
แฟกซ : 0-2247-7535
สถานทูตคอสตาริกา ประจําประเทศไทย
93/3 บานเทพฤทธิ์ ปทุมวัน กทม. 10330
โทร : 0-2651-4480-7
แฟกซ : 0-2636-0566

สถานทูตคาซักสถาน ประจําประเทศไทย
4301, ชั้น 43 อาคารเจทีซี 919/501 ถ.สีลม บางรัก กทม.10500
โทร : 0-2234-6365-66
แฟกซ : 0-2234-6368
สถานทูตเคนยา ประจําประเทศไทย
62 ซ.ทองหลอ 5 ถ.สุขุมวิท 55 คลองตัน กทม. 10110
โทร : 0-2712-5721
แฟกซ : 0-2712-5720
สถานทูตคิวบา ประจําประเทศไทย
5 ซ.สุขุมวิท27 คลองเตยเหนือ วัฒนา กทม. 10110
โทร : 0-2665-2803
แฟกซ : 0-2661-6560
สถานทูตแคนาดา ประจําประเทศไทย
ชั้น 15 อาคารอับดุลราฮิม 990 ถ.พระราม 4 กทม. 10500
โทร : 0-2636-0560
แฟกซ : 0-2636-0566
สถานทูตคูเวต ประจําประเทศไทย
ชั้น 24 อาคารสาทรนคร สาทรเหนือ กทม. 10500
โทร : 0-2636-7461-3
แฟกซ : 0-2636-7363
สถานทูตโครเอเชีย ประจําประเทศไทย
ชั้น 14 อาคาร จิวเวลรี่เซ็นเตอร หอง4 G4
138/51 ถ.นเรศ กทม. 10500
โทร : 0-2266-6911
แฟกซ : 0-2238-5113

สถานทูตจอรแดน ประจําประเทศไทย
47 สุขุมวิท 63 กทม. 10110
โทร : 0-2391-7142
แฟกซ : 0-2381-1314
สถานทูตเดนมารก ประจําประเทศไทย
10 สาทร1 ถ.สาทรใต กทม. 10120
โทร : 0-2343-1100
แฟกซ : 0-2213-1752
สถานทูตโดมินิกัน ประจําประเทศไทย
431 ถ.ประดิษมนูธรรม กรทม. 10310
โทร : 0-2933-5686
แฟกซ : 0-29335685
สถานทูตจีน ประจําประเทศไทย
57 ถ.รัชดาภิเษก กทม. 10310
โทร : 0-2245-0088 , 0-2245-7043-44
แฟกซ : 0-2246-8247
สถานทูตชิลี ประจําประเทศไทย
87/1 ถ.วิทยุ ลุมพินี กรุงเทพ 10330
โทร : 0-2251-9470
แฟกซ : 0-2251-9475
สถานทูตเชค ประจําประเทศไทย
71/6 ซอยรวมฤดี 2 ถ.เพลินจิต กทม. 10330
โทร : 0-2255-5060, 0-2255-3027
แฟกซ : 0-2253-7637
สถานทูตไซปรัส ประจําประเทศไทย
ชั้น17 อาคารริชมอนด
75/59 สุขุมวิท 26 คลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท : 0-2261-8408-9

แฟกซ : 0-2261-8410
สถานทูตซาอุดิอาระเบีย ประจําประเทศไทย
ชั้น 23,24 อาคารแสงทองธานี 82 ถ.สาทรเหนือ กทม. 10500
โทร : 0-2639-2999
แฟกซ : 0-2639-2950
สถานทูตญี่ปุน ประจําประเทศไทย
177 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท : 0-2207-8500 | 0-2696-3000
แฟกซ : 0-2207-8510
สถานทูตเดนมารก ประจําประเทศไทย
10 ถ.สาทร ซอย 1(ซอยอรรถการประสิทธิ์) ถ.สาทรใต กทม. 10120
โทร : 0-2343-1100
แฟกซ : 0-2213-1752
สถานทูตตุรกี ประจําประเทศไทย
61/1 ซ.จัดสรร ถ.สุทธิสาร กทม. 10310
โทร : 0-2274-7262-3
แฟกซ : 0-2274-7261
สถานทูตไตหวัน ประจําประเทศไทย
ชั้น 20 ตึกเอ็มไพร ถ.สาทรใหม กทม. 10120
โทร : 0-26700200-1
แฟกซ : 0-2670-0220
สถานทูตนอรเวย ประจําประเทศไทย
ชั้น 18 อาคาร UBC 2, 591 ถนนสุขมุ วิท ซอย 33 กทม. 10110
โทร : 0-2204-6500
แฟกซ : 0-2262-0218

สถานทูตนิวซีแลนด ประจําประเทศไทย
ชั้น 14 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร ออลซีซั่น เพลส
87 ถนนวิทยุ ลุมพินี กทม. 10330
โทร : 0-2254-2530
แฟกซ : 0-2253-9045
สถานทูตเนปาล ประจําประเทศไทย
189 สุขุมวิท 71 พระโขนง กทม. 10110
โทร : 0-2390-2280, 0-2391-7240
แฟกซ : 0-2381-2406
สถานทูตเนเธอรแลนด ประจําประเทศไทย
15 ซอยตนสน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10300
โทร : 0-2309-5200
แฟกซ : 0-2309-5205
สถานทูตไนจีเรีย ประจําประเทศไทย
412 สุขุมวิท 71 แขวงพระโขนง เขตวัฒนา กทม. 10110
โทร : 0-2711-3076-78, 711 3547, 381-4480
แฟกซ : 0-2392-6398
สถานทูตบราซิล ประจําประเทศไทย
ชั้น 34 อาคารลุมพินีทาวเวอร 1168/101 ถ.พระราม 4
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทร : 0-2679-8567/8
แฟกซ : 0-2679-8569
สถานทูตบรูไน ประจําประเทศไทย
12 เอกมัย ซ.2 สุขมวิท 63 คลองเตย วัฒนา กทม. 10110
โทร : 0-2714-7395-9
แฟกซ : 0-2714-7383

สถานทูตบังกลาเทศ ประจําประเทศไทย
727 ซอยทองหลอ สุขุมวิท 55 กทม. 10110
โทร : 0-2185-1340-1
แฟกซ : 0-2185-1361
สถานทูตบัลแกเรีย ประจําประเทศไทย
83/24 ไวรเลส ซ.1 ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทร : 0-2627-3872-3
แฟกซ : 0-2627-3874
สถานทูตเบลเยียม ประจําประเทศไทย
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ 175 ถ.สาทรใต ทุงมหาเมฆ กทม. 10120
โทร : 0-2679-5454
แฟกซ : 0-2679-5465
สถานทูตปากีสถาน ประจําประเทศไทย
31 ซอยนานาเหนือ 3 สุขุมวิท กทม. 10110
โทร : 0-2253-0288-9
แฟกซ : 0-2253-0290
สถานทูตปานามา ประจําประเทศไทย
132/16 อาคารเพนนินซูลา ซ.35 ถ.พระรามสี่ กทม. 10400
โทร : 0-2279-6350
แฟกซ : 0-2279-7605
สถานทูตเปรู ประจําประเทศไทย
ชั้น 16 อาคารกลาสเฮาส 1 สุขุมวิท 25 วัฒนา กทม. 10110
โทร : 0-2260-6243,0-2260-6245
แฟกซ : 0-2260-6244
สถานทูตโปรตุเกส ประจําประเทศไทย
26 ถ.เจริญกรุง 30 ซ.กัปตันบุช กทม. 10500
โทร : 0-2234-2123
แฟกซ : 0-2238-4275

สถานทูตโปแลนด ประจําประเทศไทย
100/81-82 อาคารวองวานิช บี
ชั้น 25 พระรามเกา หวยขวาง กทม. 10310
โทร : 0-2645-0367-9
แฟกซ : 0-2645-0365
สถานทูตฝรั่งเศส ประจําประเทศไทย
35 ซ.รองพระยาเกา ถ.เจริญกรุง 36 กทม. 10500
โทร : 0-2657-5100
แฟกซ : 0-2657-5111
สถานทูตฟนแลนด ประจําประเทศไทย
ชั้น 16 อาคารอัมรินทร ทาวเวอร 500 ถ.เพลินจิต กทม. 10330
โทร : 0-2250-8801
แฟกซ : 0-2250-8802
สถานทูตฟลิปปนส ประจําประเทศไทย
760 ถ.สุขุมวิท 30/1 กทม. 10110
โทร : 0-2259-0139-40
แฟกซ : 0-2259-2809
สถานทูตภูฏาน ประจําประเทศไทย
375/1 ซ.รัชดานิเวศน ถ.ประชาอุทศิ สามเสนนอก หวยขวาง กทม. 10320
โทร : 0-2274-4740-2
แฟกซ : 0-2274-4743
สถานทูตเมียนมาร ประจําประเทศไทย
132 ถ.สาทรเหนือ กทม. 10500
โทร : 0-2234-0320 , 0-2233-2237
แฟกซ : 0-2236-6898

สถานทูตมาดากัสการ ประจําประเทศไทย
ชั้น 30 อาคาร ไอทีเอฟ1
160/774 สีลม กทม. 10500
โทร : 0-2634-5838
แฟกซ : 0-2634-5839
สถานทูตมาเลเซีย ประจําประเทศไทย
33-35 สาทรใต กทม. 10120
โทร : 0-2629-6800
แฟกซ : 0-2679-2208
สถานทูตเม็กซิโก ประจําประเทศไทย
ชั้น 20 อาคารไทยหวา 133-35 สาทรใต กทม. 10120
โทร : 0-2285-0995
แฟกซ : 0-2285-0667
สถานทูตโมนาโค ประจําประเทศไทย
245/9 สุขุมวิท 31 (ซ.สวัสดี) สุขุมวิท กทม. 10110
โทร : 0-2662-3023-6
แฟกซ : 0-2260-9113
สถานทูตโมร็อกโก ประจําประเทศไทย
ชั้น 19 อาคาร One Pacific Place สุขุมวิท กทม. 10110
โทร : 0-2679-5604
แฟกซ : 0-2679-5603
สถานทูตเยเมน ประจําประเทศไทย
521 ถนนพัฒนาการ ซอย 25 สวนหลวง กทม. 10250
โทร : 0-2713-7670-3
แฟกซ : 0-2713-7674

สถานทูตเยอรมนี ประจําประเทศไทย: Deutsche Botschaft, Bangkok
9 ถ.สาทรใต กทม. 10120
โทร : 0-2287-9000, 0-2287-3862
แฟกซ : 0-2287-1776
สถานทูตรัสเซียประจําประเทศไทย
78 ถ.ทรัพย สุรวงศ บางรัก กทม. 10500
โทร : 0-2268-1169
แฟกซ : 0-2237-8488
สถานทูตโรมาเนียประจําประเทศไทย
20/1 ซ.ราชครู ถ.พหลโยธิน 5 พญาไท กทม 10400
โทร : 0-2617-1551
แฟกซ : 0-2617-1113
สถานทูตลาว ประจําประเทศไทย: Lao Embassy in Bangkok
502/502/1-3 ซอยสหการประมูล ประชาอุทศิ วังทองหลาง กทม. 10310
โทร : 0-2539-6667-8, 0-2539-6679
แฟกซ : 0-2539-3827, 0-2539-6678
สถานทูตลักเซมเบอรก ประจําประเทศไทย
57/1 สุขุมวิท26 (ซ.อารีย) ถ.สุขุมวิท คลองตัน กทม. 10110
โทร : 0-2260-4838-40
แฟกซ : 0-2260-4841
สถานทูตเม็กซิโก ประจําประเทศไทย
ชั้น 20 อาคารไทยหวา 133-35 สาทรใต กทม. 10120
โทร : 0-2285-0995
แฟกซ : 0-2285-0667
สถานทูตโมนาโค ประจําประเทศไทย
245/9 สุขุมวิท 31 (ซ.สวัสดี) สุขุมวิท กทม. 10110
โทร : 0-2662-3023-6
แฟกซ : 0-2260-9113

สถานทูตโมร็อกโก ประจําประเทศไทย
ชั้น 19 อาคาร One Pacific Place สุขุมวิท กทม. 10110
โทร : 0-2679-5604
แฟกซ : 0-2679-5603
สถานทูตเยเมน ประจําประเทศไทย
521 ถนนพัฒนาการ ซอย 25 สวนหลวง กทม. 10250
โทร : 0-2713-7670-3
แฟกซ : 0-2713-7674
สถานทูตเวียดนาม ประจําประเทศไทย
83/1 ถ.วิทยุ กทม. 10330
โทร : 0-2251-7202 ,0-2251-5835
แฟกซ : 0-2251-7201 ,0-2251-7203
สถานทูตศรีลังกา ประจําประเทศไทย
ชั้น 13 โอเชี่ยนทาวเวอร 2 75/6-7 สุขุมวิท 19 กทม. 10110
โทร : 0-2261-1934-5
แฟกซ : 0-2261-1936
สถานทูตสวิตเซอรแลนด ประจําประเทศไทย
35 ถนนวิทยุ,ลุมพินี,ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร : 0-2253-0156-60
แฟกซ : 0-2255-4481
สถานทูตสวีเดน ประจําประเทศไทย
ชั้น 20 อาคารแปซิฟก เพลส 1, 140 ถนนสุขุมวิท (ระหวางซ. 4 และซ.6) กทม. 10110
สถานีรถไฟฟานานา
โทร : 0-2263-7200
แฟกซ : 0-2263-7211

สถานทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ประจําประเทศไทย
82 ชั้น 25 อาคารแสงทองธานี ถ.สาทรเหนือ กทม. 10500 โทร.0-2639-9820-2
โทร : 0-2639-9820-4
แฟกซ : 0-2639-9818
สถานทูตสเปน ประจําประเทศไทย
ชั้น 23 เลครัชดา คอมเพล็กซ ถ.รัชดาภิเษก กทม.
โทร : 0-2661-8284-7
แฟกซ : 0-2661-9220
สถานทูตสโลวัก ประจําประเทศไทย
ชั้น 9 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถ.สาทรใต กทม. 10120
โทร : 0-2677-3445-6
แฟกซ : 0-2677-3447
สถานทูตสิงคโปร ประจําประเทศไทย
129 ถ.สาทรใต กทม. 10120
โทร : 0-2286-2111, 0-2286-1434
แฟกซ : 0-2287-2578
สถานทูตออสเตรเลีย ประจําประเทศไทย
37 ถ.สาทรใต กทม. 10120
โทร : 0-2287-2680, 0-2344-6300
แฟกซ : 0-2344-6593
สถานทูตออสเตรีย ประจําประเทศไทย
14 ซ.นันทา ถ.สาทรใต กทม. 10120
โทร : 0-2303-6057-8
แฟกซ : 0-2287-3925
สถานทูตอเมริกา ประจําประเทศไทย
120-122 ถ.ไวรเลส กทม. 10500
โทร : 0-2205-4000
แฟกซ : 0-2205-4131

สถานทูตอังกฤษ ประจําประเทศไทย
1031 ถ.ไวรเลส กทม. 10330
โทร : 0-2305-8333
แฟกซ : 0-2255-6051
สถานทูตอารเจนตินา ประจําประเทศไทย
1601 อาคารกลาสเฮาส สุขุมวิท 25 กทม. 10110
โทร : 0-2259-0401-2, 0-2259-9198
แฟกซ : 0-2259-0402
สถานทูตอิตาลี ประจําประเทศไทย
399 ถ.นางลิ้นจี่ ทุงมหาเมฆ กทม. 10120
โทร : 0-2285-4090-3
แฟกซ : 0-2285-4793
สถานทูตอินเดีย ประจําประเทศไทย
46 ซ.ประสานมิตร สุขุมวิท 23 กทม. 10110
โทร : 0-2258-0300-5
แฟกซ : 0-2258-4627
สถานทูตอินโดนีเซีย ประจําประเทศไทย
600-602 ถ.เพชรบุรีตัดใหม กทม. 10400
โทร : 0-2252-3135-40
แฟกซ : 0-2255-1267
สถานทูตอียิปต ประจําประเทศไทย
ชั้น 42 อาคารลาส โคลินัส 6 ถ.สุขุมวิท 21 กทม. 10110
โทร : 0-2262-0236,0-2661-7184
แฟกซ : 0-2262-0235

สถานทูตอิหราน ประจําประเทศไทย
219 สุขุมวิท 49 (ซอยกลาง) กทม. 10110
โทร : 0-2390-0871-3
แฟกซ : 0-2390-0867
สถานทูตอิสราเอล ประจําประเทศไทย
ชั้น25 โอเชี่ยนทาวเวอร 2
75 สุขุมวิท 19 กทม. 10110
โทร : 0-2204-9200
แฟกซ : 0-2204-9255
สถานทูตเอกวาดอร ประจําประเทศไทย
103 ซ.รวมมิตร ถ.นนทรี ยานนาวา กทม. 10120
โทรศัพท : 0-2295-1991
แฟกซ : 0-2295-2009
สถานทูตเอสโตเนีย ประจําประเทศไทย
62 ซ.ยอดสุวรรณ ถ.ประชาอุทิศ หวยขวาง กทม. 10320
โทรศัพท : 0-2690-3779
แฟกซ : 0-2690-3778
สถานทูตโอมาน ประจําประเทศไทย
ชั้น32 อาคารแสงทองธานี
82 สาทรเหนือ กทม. 10500
โทรศัพท : 0-2639-9380-2
แฟกซ : 0-2639-9390
สถานทูตฮังการี ประจําประเทศไทย
ชั้น20 อาคารเพรสซิเดนตพารท ฝงตึก Oak ซ. สุขุมวิท24 กทม. 10110
โทรศัพท : 0-2661-1150-2
แฟกซ : 0-2661-1153
**********************************************************************
30 เมษายน 2553

