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

กรมช่างโยธาทหารอากาศ ราชการ ดอนเมือง กรุงเทพฯ

บริษทั คอมโค่ (เอเซีย) จ ากัด จ าหน่ายเคร่ืองจักรและ

อุปกรณ์

899/26 หมู่ 21 ซอยจงศิริพาร์คแลนด์ คลองอาเส่ีย บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ

บริษทั ซีพเีอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด ผลิตอาหารสัตว์ 242/4 หมู่ 10 ถนนสุขุมวทิ บางพระ ศรีราชา ชลบรีุ

บริษทั ไซโก พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด ชิ้นส่วนกล้องถ่ายรูป 104 พหลโยธนิ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทมุธานี

บริษทั ดราโก้ พซีีบ ีจ ากัด (มหาชน) ผลิตแผ่นพมิพว์งจรไฟฟา้ 152 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ติวานนท์ บางกะดี เมือง ปทมุธานี

บริษทั ดีทแีซด ฟาซิลิตีส์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 

(ประเทศไทย) จ ากัด

อสังหาริมทรัพย์ 90 รัชดาภเิษก หว้ยขวาง หว้ยขวาง กรุงเทพฯ

บริษทั เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด ชิ้นส่วนยานยนต์ 369 เทพารักษ์ เทพารักษ์ เมือง สมุทรปราการ

บริษทั โตชิบาคอนซูมเมอร์โปรดัคส์(ประเทศไทย) 

จ ากัด

ผู้ผลิตและขายส่งอุปกรณ์

เคร่ืองใช้ไฟฟา้

144/1 หมู่ 5 ติวานนท์ บางกะดี เมือง ปทมุธานี

บริษทั ไทยบริดจสโตน  จ ากัด โรงงานผลิตยางรถยนต์ 14/3 พหลโยธนิ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทมุธานี

บริษทั ไทยแสตนดาร์ด คาลิเบรชั่น จ ากัด 129/124-125  หมู่ 11 คลองกุ่ม บงึกุ่ม กรุงเทพฯ

บริษทั บางกอกเทลาคอม  จ ากัด 283  
  หมู่ 1 สุขสวสัด์ิ ปากคลองบางประกด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ

บริษทั เบลตันอินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จ ากัด 101/110 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร พหลโยธนิ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทมุธานี 

บริษทั ปนูซีเมนต์เอเชีย  จ ากัด (มหาชน) ผลิตปนูซีเมนต์ 4/1    หมู่ 1 โยธาสาย 2 พกุวา่ง พระพทุธบาท สระบรีุ

บริษทั มินเทค แล็ปบอราทอร่ี จ ากัด โรงงานผู้ผลิตเคร่ืองส าอาง 199/273 ซอยเชิดวฒุากาศ 9 ดอนเมือง ดอนเมือง กรุงเทพฯ

รายชื่อสถานประกอบการเครือขา่ยสหกิจศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ



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

บริษทั มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน) อุตสาหกรรมผลิตเหล็ก 9,11,13 ถนนบางกระด่ี ซอย32 บางกระด่ี แสมด า บางขุนเทยีน กรุงเทพฯ

บริษทั ยอดยิ่งอิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด โรงงานประกอบอุปกรณ์ 

ระบบ eablbtv(Matv of 

catv)

5/284 เกษตรนวมินทร์ จรเข้บวั ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

บริษทั เวสเทร์ิน ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด Hard dirk Drive-

Computer

191 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรม

บางปะอิน

คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

บริษทั ส.กิจชัย วูด้แพนเนล  จ ากัด ผลิตแผ่นปาร์ติเกิ้ล 29 หมู ่ 7 หว้ยยาง แกลง ระยอง

บริษทั สตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ร่ิง จ ากัด ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ 1/109-110 ทา่ทราย เมือง สมุทรสาคร

บริษทั สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด (มหาชน)

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 605-606 หมู่ที่ 2 คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

บริษทั สหไทยสตีลไพพ ์จ ากัด (มหาชน) ผลิตและจ าหน่ายทอ่เหล็ก 224 ล าไทร วงัน้อย พระนครศรีอยุธยา

บริษทั อินเตอร์เทค เทสต้ิง เซอร์วสิเซส (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

ตรวจสอบคุณภาพสินค้า 1285/5 ประชาชื่น วงศ์สวา่ง บางซ่ือ กรุงเทพฯ

บริษทั อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จ ากัด ดูแลงานระบบวศิวกรรม

ภายในอาคารและที่ปรึกษา

ด้านพลังงาน

51/29-30 งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ

บริษทั ฮอนด้า ออโตโมบลิ (ประเทศไทย) จ ากัด รถยนต์ 299 หมู่ที่ 12 หวัหวา้ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ


