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บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)  ฝ่ายช่างดอนเมือง สายการบิน 222 ฝ่ายช่าง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) สนญ. สายการบิน 222 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

บริษัท การบินไทย จ ากัด(มหาชน)  

ครัวการบินสุวรรณภูมิ

ขนส่งและโลจิสติกส์ 333/4 ถนนสนามบินสุวรรณภูมิ ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร 252 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ออกแบบและติดต้ังระบบดับเพลิง 427 หมู่บ้านอมรพันธ์ 12 ซอยพหลโยธิน 69/1 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน 

กรุงเทพฯ 10220

บริษัท ไตร-เอ็น โซลูชั่น จ ากัด รับติดต้ังออกแบบงานระบบวิศวกรรม 31 ซอย 84 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

บริษัท ธาดาดล จ ากัด บริการรับเหมาก่อสร้าง 4/1, 4/2 ซอยรามอินทรา 14 แยก 17-5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

บริษัท นวอินเตอร์เทค จ ากัด Mould & Die / Automation 

Machine Producer

130/3 หมู่ที ่3 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120

บริษัท นิโปร (ประเทศไทย) จ ากัด อุปกรณ์ทางการแพทย์ชนิดใช้คร้ังเดียว

แล้วทิง้

10/2 ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110

บริษัท ฟิวชั่น อีโวลูชั่น จ ากัด วัสดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักร 19/100 หมู่ 4 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210

บริษัท มายเอ็นเนอร์จี้ โดเมน (ไทยแลนด์) จ ากัด การขายส่งอุปกรณ์และชิ้นส่วน

อิเล็กทรอนิกส์

110/25 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุง่ครุ เขตทุง่ครุ กรุงเทพฯ 10140

บริษัท ลัคกี้เฟลม จ ากัด ของใช้ในครัวเรือนและส านักงาน 61/1 ถนนกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

รายชื่อสถานประกอบการเครือข่ายสหกิจศึกษา

คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล
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บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) 

จ ากัด

ผลิต จ าหน่าย ให้บริการอุปกรณ์ไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์

111 ถนนนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซอยเสรีไทย54 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว 

กรุงเทพฯ 10510

บริษัท ร่วมสร้างอินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเลค

ทรอนิกส์

33 ซอย 30 แยก 12 เฉลิมพระเกียรติ ร9 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

บริษัท วี เอส รีฟริกเจอร์เรชั่น จ ากัด อุตสาหกรรมเคร่ืองเย็น 60/227 ถนนล าลูกกา ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

บริษัท เวนด้ิงพลัส จ ากัด (มหาชน) ตู้กดเคร่ืองด่ืมอัตโนมัติ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

บริษัท สมายล์ ฮาร์ท ฟูด้ส์ จ ากัด ผลิตผลิตภัณฑ์แช่แข็งอาหารทะเลแปรรูป

แช่แข็งส าหรับจ าหน่ายใน และ

ต่างประเทศ

19/8 หมู่ที ่8 ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จ ากัด จ าหน่าย และบริการด้านเคร่ือง

ปรับอากาศ

22 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250  

บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จ ากัด ศูนย์นวัตกรรมด้านระบบปรับอากาศ 22 ซอยอ่อนนุช 55/1 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

บริษัท อนุภาษวิวิธการ จ ากัด ยานยนต์ 90/8-9 ม.2 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

บริษัท ออนไทม์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมนเนจเม้นท์ 

จ ากัด

ออกแบบ-รับเหมาก่อสร้าง 578 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) รับเหมาก่อสร้าง 566 ม.6 ถนนท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ 10280

บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จ ากัด ทีป่รึกษาด้านพลังงาน ดูแลระบบ

วิศวกรรมในอาคาร

51/29-30 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียร่ิง เน็ทเวิร์ค จ ากัด ทีป่รึกษาด้านวิศวกรรมออกแบบงาน

ระบบภายในอาคาร

40 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230


