สถานประกอบการทีน่ ักศึกษาเข้าร่วมฝึกประสบการณ์
ที่

รายชือ่ -ทีอ่ ยู่ สถานประกอบการ

ดาเนินธุรกิจประเภท

ผลิตเครื่องปรับอากาศ
1 บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ จากัด
เลขที่ 700/11 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ถ.บางนา-ตราด กม.57 ต.คลองตาหรุ
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.038-213032 Fax.038-213047
2 บริษัท กันยงอีเลคทริก จากัด (มหาชน)
ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายใต้
เลขที่ 67 ม.1 ถ.บางนา-ตราด กม.20 ต.บางโฉลง เครื่องหมายการค้า
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
"มิตซูบิชิ"
โทร.02-3372900
3 บริษัท สยามโกชิมานูแฟคเจอริ่ง จากัด
ผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น
ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
โทร.038-891137-8 Fax.038-891135-6
e-mail : paniika@sgm.co.th
4 บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จากัด
ผลิตสายไฟฟ้า
เลขที่ 283 หมู่ 1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
โทร.02-4630068 ต่อ 116 Fax.02-4632477
5 บริษัท อี แอนด์ ซี พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
เลขที่ 1532/34 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี ซ.36 แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทร.02-5869724 Fax.02-9113504
e-mail : sontaya.ecplus@hotmail.com
6 บริษัท ที.เอ็น.เมตัลเวิร์ค จากัด
ผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า, ปัม๊ น้าอุตสาหกรรม
เลขที่ 92/1 หมู่ 7 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย
พัดลม, โบลเวอร์, เครื่องพ่นไฟ,
อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74130
อินเวอร์เตอร์
โทร.02-8102000 Fax.02-4207678
7 บริษัท เอ.ซี.เอ. เครื่องมืออุตสาหกรรม จากัด
การบริการตกแต่ง
เลขที่ 68 หมู่ 1 ต.นาป่า
เคลือบโลหะและบริการทีเ่ กี่ยวเนือ่ งกัน
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.038-448771-2 Fax.038-448665
E-mail : Seal@aca industrial.co.th
8 บริษัท คอคน คนสร้างบ้าน จากัด
รับเหมาก่อสร้าง
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เลขที่ 109/214 หมู่ 11 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร.02-7301366
e-mail : Chumrus753@hotmail.com
บริษัท ดาวเหนือ CIVIC จากัด
เลขที่ 1/24 ซ.วิภาวดีรังสิต 38 แขวงลาดยาว
เขตจัตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร.081-9290909
ห้างหุน้ ส่วนจากัด 18 ดีไซน์ แอนด์ บิวด์
เลขที่ 2406 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.081-0730205 Fax.044-352197
e-mail : tanayut18@hotmail.com
บริษัท เอพี ยูไนเทค จากัด
เลขที่ 60/41 หมู่ 7 ต.สุรศักดิ์
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร.038-338822,338833 Fax.038-338844
บริษัท บรีโอเทค จากัด
เลขที่ 283 ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
โทร. 02-7388724
บริษัท ร่วมมิตรคอนกรีต (บางเลน) จากัด
เลขที่ 72 หมู่ 5 ถ.เพชรเกษม ต.ศรีษะทอง
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โทร. 081-8321933 Fax. 034-227284
บริษัท ซ่าเซ่ (ไทยแลนด์) จากัด
เลขที่ 96/14 หมู่ 6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมือง จ.ชลบุรี 10000
โทร. 089-6004204
บริษัท ยูนิมิต เอ็นจิเนีริ่ง จากัด (มหาชน)
เลขที่ 10/7-8 หมู่ 3 ต.หนองซาก
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
โทร. 038-29748770
บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด
เลขที่ 49 หมู่ 4 ต.ปลวกแดง
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

รับเหมาก่อสร้าง

รับออกแบบและเขียนแบบ

ออกแบบและผลิตเครื่องจักร

รับติดตั้ง ออกแบบ จาหน่ายและซ่อม
บารุงระบบ CCTV, ระบบความปลอดภัย
ระบบสารองไฟฟ้า,
รับเหมาก่อสร้าง

รับเหมาออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรง
สูง ระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าแรงต่า
ไฟฟ้าโรงงาน
ผลิตภัณฑ์จากโลหะเช่น ถังเหล็ก ถังแก๊ส

ผลิตรถยนต์
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โทร.038-954111 Fax.044-954151
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
แปรรูปเนือ้ ไก่
เลขที่ 150 หมู่ 7 ถ.มิตรภาพ ต.ตาลเดี่ยว
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 13110
โทร.036-251970 Fax.036-251977
บริษัท ไลน์ แอนด์ อาร์ค เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
แม่พิมพ์
เลขที่ 62/34 หมู่ 15 ถ.ไอยรา 36 ต.คลองสอง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร.02-5926808
บริษัท ไทยโมลด์ แอนด์ พาร์ท จากัด
แม่พิมพ์พลาสติก
เลขที่ 27/89 หมู่ 5 ต.หนองตาลึง
อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทร.038-206337๑086-3860587
บริษัท ไทยโปรดักท์ เทคโนโลยี จากัด
เลขที่ 49 หมู่ 12 ถ.เชียงรากน้อย ต.เชียงรากน้อย
อ.บางประอินทร์ จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร.035-700100 Fax.035-700099
e-mail : tpg2544@gmail.com
บริษัท นิคส์ ซัพพลายส์ แอนด์ เซอร์วิส จากัด
ออกแบบเครื่องจักร
เลขที่ 37/8 หมู่ 1 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางม่วง
ระบบลาเลียง
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โทร.02-9247855-6 Fax.02-1494419
บริษัท ซี ซี เอส แอดวานซ์เทค จากัด
ผลิตเครื่องจักร,ชิ้นส่วนของเครื่องจักร
เลขที่ 54/2 หมู่ 9 ถ.บางใหญ่-บางคูลดั ต.บางม่วง พลาสติกทุกชนิด
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โทร.02-4436996 Fax.02-4436444
e-mail : lupaslada@ccsgroups.com
บริษัท ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จากัด
ประกอบกิจการขายส่งเครื่องจักรกล
เลขที่ 59/5-6 หมู่ 7 ต.คลองม่วง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร.02-9019791-3 Fax.02-9019790
e-mail : desingen@truemail.co.th
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จากัด
ผลิตไฟฟ้า
เลขที่ 112 หมู่ 8 ต.ท้องเนียน
อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทร.075-529173 ต่อ 2030-2 Fax.075-529173 ต่อ 2033

25 บริษัท ควอลลีเทค จากัด (มหาชน)
ตรวจสอบงานเชื่อม
เลขที่ 21/3 ต.มาบตาพุด
อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทร.038-297302-4 Fax.038-297305
26 บริษัท ฐาปนินทร์ จากัด
ออกแบบ ผลิตและติดตั้งโลหะ
เลขที่ 44/9 หมู่ 5 ซ. ส.มณีรัตน์ ต.บางพลีใหญ่
สถาปัตยกรรม เฟอร์นิเจอร์
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
ทุกชนิดชิ้นส่วนงานอุตสาหกรรม
โทร.02-7575210-9 Fax.02-7555453
27 บริษัท กบินทร์บุรี แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด
ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร, จิ๊ก
เลขที่ 246 หมู่ 12 ต.หนองกี่
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โทร.087-9423541 Fax.037-455512
e-mail : wiroj.lue@gmail.com
28 บริษัท โชว์ ดีไซน์ จากัด
รับเหมาก่อสร้าง
เลขที2่ 1/19-20 หมู่ 2 ต.คลอง 2
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร.081-7186671
29 บริษัท ไพศาลกิจซีสเต็ม จากัด
รับเหมาก่อสร้าง
เลขที่ 53 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร.02-2772462-4 Fax.02-2772465
30 บริษัท เอ็มสแควร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
รับเหมาก่อสร้าง
เลขที่ 114/99 หมู่ 4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 1100
โทร.02-5893845 Fax.02-8597447
31 บริษัท King Bag จากัด
หีบห่อ บรรจุภัณฑ์
เลขที่ 666 หมู่ 4 ต. หนองไม้แดง
อ. เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 038-458500
32 บริษัท อาซาฮิเทค อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จากัด ผลิตล้อมอลูมิเนียมสาหรับรถยนต์
เลขที่ 700/145 หมู่ 5 ต. บ้านเก่า
อ. พานทอง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 081-6385078 ,038-214218
33 บริษัท ที เอส สเปเชี่ยล จากัด
เลขที่ 59 หมู่1 ถ. ท้ายโป่ง-หนองบอน ต. ห้วยโป่ง
อ. เมือง จ. ระยอง 21150

โทร. 081-8635481
34 หจก. เค แอนด์ บีม เอ็นจิเนียริ่ง
เลขที่ 54 หมู่ 6 ถ. ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว
ต. คูบางหวังหลวง อ. ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี
โทร. 02-8774558-9 Fax. 02-5813151
35 บริษัท ปาห์ม โพรเซส ออโตเมชั่น จากัด
เลขที่ 95-45 หมู่ 9 ถ. ราษฎร์พัฒนา
แขวงสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-9173486-7 Fax. 02-18574600
36 บริษัท เอส.เค.เอส. ดับบลิวบี แอนด์ คอนสตรัคชั่น
เลขที่ 2024/176 ถ.ริมทางปากน้า ต.พระขโนง
อ.คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260
โทร. 02-7429031-5
37 บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า จากัด
เลขที่ 99/9 หมู่ 2 ต.ลาดบัวหลวง
อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
โทร 082-7880063
e-mail : kitjanya-bu@racerlighting.com
38 หจก.พรเจริญ พรีซิชั่น เอ็นจิเนียริ่ง
เลขที่ 66/1 หมู่ 1 ต.เขาไม้แก้ว
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร.038-072664 Fax.038-309023
39 บริษัท สหเครน เซอร์วิส จากัด
เลขที่ 305 หมู่ 3 ต.คลองตาหรุ
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.038-054065-73 Fax.038-054020
40 บริษัท โยธิ อีซี่ โซลูชั่น จากัด
เลขที6่ 3/1 หมู่ 3 ต.คลองขวาง
อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
โทร.02-9238306-7 Fax.02-9238312
ติดต่อคุณศศิธร จงเจตน์ดี 089-1912760
e-mail : tiksasjthorn@gmail.com
41 บริษัท สหวิศว์หล่อโลหะ จากัด
เลขที่ 92/32 ซ.พัฒนาการ 40 ถ.พัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสสวนหลวง กทม.
โทร.02-7227962-6 Fax.02-7227967

รับทาโลหะ เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม
ตามแบบ, รับออกแบบ, ผลิตชิ้นส่วน
เครืองจักร , จิ๊ก
นาเข้า ส่งออกเครื่องจักรให้บริการ
เกี่ยวกับเครื่องจักร

ผลิตบัลลาส์ด,โคมไฟ,รางนีออน

บริการตกแต่งเคลือบโลหะและบริการ
ทีเ่ กี่ยวเนือ่ งกัน

บริการให้เช่าและซื้อขาย
เครื่องจักร

รับเหมาระบบไฟฟ้า-สื่อสาร
และงานระบบปรับ

โรงหลอม-หล่อโลหะ

ฝึกงานที่ อ.พาน จ.ชลบุรี
42 บริษัท พลัส เทคโนโลยี จากัด
ระบบโทรทัศน์วงจรปิด
เลขที่ 14/22-23 ถ.จันทอุดม ต.ท่าประดู่
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
โทร.038-864545 Fax.038-011632
43 บริษัท ยู.ที.ซี. เทค จากัด
ตัวแทนนาเข้าสินค้าจาก LG
เลขที่ 627/8-9 ถ.นครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี บริการออกแบบเพือ่ ผลิตและ
เขตดุสติ กทม. 10300
สร้างมูลค่าเพิม่ ทางวิศวกรรม
โทร.02-6691890-91
e-mail : utctech@yahoo.com, utct@truemail.co.th
44 บริษัท สยามเจอเนอร์รอล เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
ออกแบบผลิตและจาหน่าย
เลขที่ 68 ซอยบางบอน3 ซอย5 แขวงบางบอน
เครื่องจักรกล
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
โทร.02-80644126 Fax.02-4455520
45 บริษัท วัฒนไพศาลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด
ผลิตโครงสร้างเหล็ก, ถังความดัน
เลขที่ 1/7 หมู่ 5 ต.โคกไทย
สร้างโรงไฟฟ้า, โรงกลั่น
อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี
โทร.038-835000 Fax.038-835018
ผู้ประสานงาน: คุณสาณิตศักดิ์ 086-9882541
46 หจก. ไทม์โค๊ด
รับติดตั้งระบบแสง เสียง และระบบ
เลขที่ 4075/11 หมู่ 3 ซ.วัดด่านถนนสุขมุ วิท
ภาพให้กบั รายการทีวีต่าง ๆ
ต.สาโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.02-7580933 Fax.02-7592819
e-mail : timecodelighting@gmail.com
ผู้ประสานงาน: คุณอ้อม
47 บริษัท เอ็กซ์ตร้า แวลู จากัด
เป็นผู้นาเข้าและตัวแทนจาหน่าย
เลขที่ 253/14 หมู่ 9 ซ.งามวงศ์วาน3 ถ.งามวงศ์วาน ปัม๊ ลมยี่ห้อ Sullair จากอเมริการ
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร.02-9526725 Fax02.-9526727
e-mail : weerasak_hr@extravaiue.co.th
48 บริษัท สโตนเฮ้นจ์ นอร์ท อีสท์ จากัด
โครงการก่อสร้างสานักงานขนาดใหญ่
เลขที่ 324/70 หมู่ 3 ตาบลศิลา
อาคารสูง และหมูบ่ ้านจัดสรร
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร.043-343341 Fax.043-342341
49 บริษัท ลีดเทค เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
รับจ้างงานกลึง, รับกลึงงานตามแบบ,
เขที่ 33/12 หมู่ 3 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลี
รับกลึง, รับผลิตขิ้นงาน, กลึง CNC,

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร.02-1821341-2 Fax.02-1821340
50 บริษัท ได อิ ชิ พลาสติค จากัด
เลขที่ 35 หมู่ 2 ถ.เอกชัย-บางบอน ต.คอกกระบือ
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 7400
โทร./Fax. 034-823941-4
e-mail : daiichi2007.com
51 บริษัท สมบูรณ์ โซมิค แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด
เลขที่ 20 หมู่ 4 ต.ปลวกแดง
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โทร.038-954605-10 Fax.038-954612
52 หจก. ซีดีเค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย
เลขที่ 399/4 หมู่ 3 ต.บ่อวิน
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร.038-345615 Fax.038-345616
53 บริษัท ทรัพย์แพทอง 2005 จากัด
เลขที่ 15/22 หมู่ 8 ต.ลาโพ
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทร.02-1570452 Fax.02-1574051
e-mail : s_pt2005@hotmail.com
54 บริษัท อินเตอร์ วอเตอร์ทรีทเมนท์ จากัด
เลขที่ 599 หมู่ 2 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร.043-394252 Fax.043-394251
e-mail : iwt5@iwater.co.th
ผู้ประสานงาน : คุณสิทธิศักดิ์ 086-4514061
55 บริษัท ธนเสฏฐ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
เลขที่ 26/4 หมู่ 6 ซ.เพชรเกษม91 ถ.เพชรเกษม
ต.สวนหลวง อ.กระทุม่ แบน จ.สมุทรสาคร 74110
โทร.02-8110676-7 Fax.02-8110675
e-mail: thanasetch@yahoo.co.th
56 บริษัท ไทยโพลีเอสเตอร์ จากัด
เลขที่ 888 หมู่ 1 ถ.ฉะเชิงเทรา-สัตหีบ (สาย331)
ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220
โทร.038-442888ต่อ 180-182 Fax.038-442889
e-mail : prod@thapolyester.com

กลึงโลหะ,กลึงงาน
ผลิตพลาสติกนวัตกรรมหลาก
หลายรูปแบบ

ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

โรงกลึง รับทาแบบแม่พิมพ์โลหะ

งานก่อสร้างบูธแสดงสินค้าและงาน
ออกบูธต่าง ๆ

ธุรกิจด้านระบบน้าทัง้ หมด
ออกแบบก่อสร้างและติดตั้งรวมทัง้
จาหน่ายสินค้าและบริการเกี่ยวกับ
ระบบน้าประปา

ผลิตงานประกอบตัวถังรถบรรทุก
6 ล้อ 10 ล้อ

ผลิตเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร๋

ผู้ประสานงาน : คุณไพรัตน์ 081-4288032
คุณสุภาพร 086-1458389
57 บริษท ดานิลี่ ฟาร์ อีสต์ จากัด
เลขที่ 64/210 หมู่ 4 ต.ปลวกแดง
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โทร038-955888ต่อ2320 Fax.038959042
ผู้ประสานงาน : คุณสุนันท์ ศุภเศรษฐศักดิ์
58 บริษัท สยามฟอร์จงิ จากัด
เลขที่ 129/4 หมู่ 17 ซ.วินเนอร์ ถ.เทพารักษ์
ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
โทร.02-7052335-6 Fax.02-7052611

ออกแบบ ผลิตเครื่องจักร และชิ้นส่วน
อุปกรณ์เครื่องจักรสาหรับใช้ในอุตสา
หกรรมเหล็กเพือ่ การส่งออก

รับผลิต ปัม๊ ขึ้นรูปโลหะชิ้นส่วน
อุปกรณ์รถยนต์และเครื่องมือโลหะ

