
ชื่อสถานประกอบการ ประเภทธุรกิจ เลขที่ อาคาร/ซอย ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จังหวัด

บริษทั ทาทา เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ออกแบบและพฒันาชิ้นส่วนยานยนต์ 889 อาคารไทยซีซี หอ้ง108-9  ชั้น

 10

สาธรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ

Syntec Construction Public Co., Ltd. 555/7-11 ซอยสุขุมวทิ 63 (เอกมัย) สุขุมวทิ คลองตันเหนือ วฒันา กรุงเทพฯ

บริษทั คอนวดู จ ากัด ไฟเบอร์ซีเมนต์ 91 หมู1่ มิตรภาพ ตล่ิงชัน เมือง สระบรีุ

บริษทั จาร์ดีน เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด งานวศิวกรรมระบบประกอบอาคาร เลขที่ 246  ชั้น22 อาคารไทมส์ สแควร์ สุขุมวทิ คลองเตย คลองเตย กรุงเทพฯ

บริษทั ซีเอเค เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ติดต้ังและจ าหน่ายอุปกรณ์ ระบบดับเพลิง

 ระบบประปา ระบบไฟฟา้

427 หมู่บา้นอมรพนัธ1์2 ซอย

พหลโยธนิ 69/1

อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพฯ

บริษทั ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จ ากัด ติดต้ังแก๊สรถยนต์และอุตสาหกรรมแก๊ส

โรงงาน

7/383 วภิาวดีรังสิต จตุจักร จตุจักร กรุงเทพฯ

บริษทั เซ็กโก้เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด รับเหมา ไฟฟา้ - เคร่ืองกล 431-1431/1  ซอย 107 สุขุมวทิ ส าโรงเหนือ เมือง สมุทรปราการ

บริษทั ไตร-เอ็น โซลูชั่น จ ากัด รับออกแบบงานระบบ 31 ซอยโชคชัย 4 ซอย 84 โชคชัย 4 ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

บริษทั ไทคิชา (ประเทศไทย) จ ากัด Mechanical & Electrical System 

Work Contractor

ส านักงาน

ใหญ่ 62

อาคารธนิยะ ชั้น 6 สีลม 62 สุริยวงศ์ บางรัก กรุงเทพฯ

บริษทั ฟาสโก้ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด มอเตอร์ไฟฟา้ 7/29/2008 บางกรวย-ไทรน้อย ปากเกร็ด เมือง นนทบรีุ

บริษทั ฟจูิเอเซีย  จ ากัด 234 หมู่ 3 คลองต าหรุ เมือง ชลบรีุ

บริษทั มิตซูบชิิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย)

 จ ากัด

111 เสรีไทย คันนายาว คันนายาว กรุงเทพฯ

รายชื่อสถานประกอบการเครือขา่ยสหกิจศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล



ชื่อสถานประกอบการ ประเภทธุรกิจ เลขที่ อาคาร/ซอย ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จังหวัด

บริษทั เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม  จ ากัด 66 หมู่ 11 บางนา-ตราด กม.20 บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ

บริษทั เวสเทร์ิน ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด Hard dirk Drive-Computer 140 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อุดมสรยุทธ์ คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

บริษทั สมบรูณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด(มหาชน) ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 129 หมู่ 2 บางนา-ตราด บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ

บริษทั สยามไดกิ้นเซลส์ จ ากัด จ าหน่าย และบริการด้านเคร่ืองปรับอากาศ 22 อ่อนนุช ประเวศ ประเวศ กรุงเทพฯ

บริษทั ออนไทม์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมนเนจเม้นท์

 จ ากัด

ออกแบบ-รับเหมาก่อสร้าง 578 วชัรพล ทา่แร้ง บางเขน กรุงเทพฯ

บริษทั อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จ ากัด บริหารจัดการระบบวศิวกรรมและรับเปน็

ที่ปรึกษาด้านการประหยัดพลังงาน

51/29-30 งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ

บริษทั อีอีซี เอ็นจิเนียร่ิง เน็ทเวร์ิค จ ากัด ที่ปรึกษาด้านวศิวกรรม 40 รามอินทรา คันนายาว คันนายาว กรุงเทพฯ

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด บ.ีลัคกี้ ผลิตอาหาร 209/1 พหลโยธนิ ล าไทร วงัน้อย พระนครศรีอยุธยา


