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TI CONSULTANT CO.,LTD. ออกแบบ 2/93 ถนนคู้บอน 27 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

การไฟฟ้านครหลวง เขตนนทบุรี พลังงาน(รัฐวิสาหกิจ) 200 ถนนติวานนท์ ต.บางกระสือ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รัฐวิสาหกิจ 53 ม.2 ถนนจรัญสนิทวงศ์  ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  

โรงไฟฟ้าวังน้อย

รัฐวิสาหกิจ โรงไฟฟ้าวังน้อย เลขที ่32 ม.4 ต.วังจุฬา  อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ส านักงานใหญ่) รัฐวิสาหกิจ 200 กองฝึกอบรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี 2 (บางกะดี) รัฐวิสาหกิจ 56/12-14 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอธัญบุรี รัฐวิสาหกิจ 41/5 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

บริษัท กิตติ คอนเทนเนอร์ จ ากัด ผลิต-จ าหน่าย ตู้คอนเทนเนอร์ 

ตู้แบบห้องเย็น

4/6 หมู่ 12 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

บริษัท เกรียงไกรสตีลเซ็นเตอร์ จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายเพลาขาว 479 ถนนแพรกษา ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ เทคโนโลยี จ ากัด ติดต้ังซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า 70/6 ม. 5 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร 246 ชั้น 22 อาคารไทมส์ สแควร์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

บริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จ ากัด ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า 31/1 หมู่ 15 ซอยรามาพัฒนา ถนนกิ่งแก้ว 45 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

10540

บริษัท ไซ-อาร์กัส จ ากัด  จัดท าซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป 78 อาคารบ1ี ชั้น 1-2 ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10310

รายชื่อสถานประกอบการเครือข่ายสหกิจศึกษา

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

กรุงเทพฯ 10220

บริษัท ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จ ากัด ออกแบบ ติดต้ัง บ ารุงรักษา จ าหน่าย

อุปกรณ์ห้องดาต้าเซ็นเตอร์

17/290 ซอยประชาชื่น 14 แยก 14 แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

บริษัท ณ นคร เอ็นจิเนียร่ิง กรุ๊ป จ ากัด รับเหมาติดต้ังระบบไฟฟ้าก าลัง 19  ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

บริษัท ต.พีระกฤช จ ากัด รับเหมาก่อสร้าง 99/2 ม.7 ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 

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

บริษัท ที เจ คอนสตรัคชั่น จ ากัด ออกแบบ ติดต้ังให้ค าปรึกษาด้าน

ระบบสาธารณูปโภค

2/92 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

บริษัท ทีฆทัศน์ จ ากัด รับเหมาก่อสร้าง 898 ซอยนวมินทร์ 76 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230.

บริษัท ทีม คอนซัลต้ิง เอนจิเนียร่ิง แอนด์ 

แมเนจเมนท์ จ ากัด (มหาชน)

ทีป่รึกษา 151 อาคารทีม ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

บริษัท ทีไอซีโมดูลาร์ซีสเต็ม จ ากัด วัสดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักร 99/9 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

บริษัท ทีไอเอส เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บริการปรึกษาให้ค าแนะน าวางระบบ

ตรวจสอบซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า

9 ซอยจตุโชติ 14 (วัดโคกจ้าหล่า) ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) ยานยนต์ 29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

บริษัท นอร์ท เทค ออโนเมชั่น จ ากัด รับเหมา ซ่อมบ ารุง จ าหน่ายอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงาน

อุตสาหกรรม

12/145 ซอยพหลโยธิน 48 แยก 14/1 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ กรุงเทพฯ 10220
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บริษัท โนโวเทค เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด  รับเหมาติดต้ังระบบท่อและระบบไฟฟ้า

ทุกชนิด

420/28 ถนนทางพิเศษกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10260

บริษัท บิวเทค จ ากัด วัสดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักร 389 ถนนสุขุมวิท ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

บริษัท เบส เวย์ คอน จ ากัด บริการรับเหมาก่อสร้าง 49/70 หมู่ที ่6 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

บริษัท โปร แปซิฟิค (ไทยแลนด์) จ ากัด พลังงานและสาธารณูปโภค  20/6 ม.8 ซอยพหลโยธิน 30 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท พรีไซซ อีเลคโทร-แมคคานิเคิล เวอร์คส์ จ ากัด ยานยนต์  103/2-1 หมู่ 6 ซอยวัดเทียนถวาย 1 ถนนติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

บริษัท พรูฟเว่น อัลเทอร์เนทีฟ จ ากัด รับเหมา วางระบบสุขาภิบาล,ไฟฟ้า 46/27 ซอยปรีดีพนมยงค์ 2 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพฯ 10110

บริษัท พีซีเอ็มซี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริการรับเหมาก่อสร้าง 555/130-131 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากัด พลังงาน 555/1 เอนเนอร์คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท ฟิวเจอร์คอนสตรัคชั่น จ ากัด รับเหมาก่อสร้างทัว่ไป 19 ถนนอ่อนนุช 36 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

บริษัท ฟิวเจอร์ซายน์ จ ากัด ผลิต-ขาย นั่งร้านแบบเหล็กและวัสดุ

ช่วยเหลืองานก่อสร้าง

4/22 ม.4 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จ ากัด วัสดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักร 612/1 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย8A  ถนนพัฒนา1 ต.แพรกษา อ.เมือง 

จ.สมุทรปราการ 10280

บริษัท เฟิสท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด รับเหมาก่อสร้าง 1/270 ซอย 65 ถนนโชคชัย 4  แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

บริษัท โฟคัสแล๊บ จ ากัด  ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์น้ ามัน

หม้อแปลงไฟฟ้า

120/41 ถนนกิ่งแก้ว 21/2 ต.ราชเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

บริษัท เมโทรไลน์ อิเลคตริคอล เน็ทเวิร์ค จ ากัด  ให้บริการจ้างงานชั่วคราว 179/14 ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

บริษัท เม้าน์เท่น เอส.ท.ีว.ี จ ากัด รับเหมาติดต้ังระบบไฟฟ้า-ส่ือสาร 88/30 ถนนสายไหม แขวง.สายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
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บริษัท แม็กเว็ลธ อินโนเวชั่น จ ากัด วัสดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักร 99/9 ม. 1 ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160  

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

บริษัท ไลอ้อน(ประเทศไทย) จ ากัด ผลิตสินค้าอุปโภค 602 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

บริษัท ว้อนท์ จ ากัด บริหารโครงการด้านวิศวกรรม 

และทีป่รึกษา

44/140 ม.8 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

บริษัท วิศวภัทร์ จ ากัด รับเหมาก่อสร้าง 9 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

บริษัท สก๊อตอินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จ ากัด  Food & Beverage 52/8 หมู่ 8 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

บริษัท สมาร์ท เอ็นเนอร์ยี่ (ไทยแลนด์) จ ากัด ออกแบบและติดต้ัง ระบบไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์

 44/140 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

บริษัท สายใต้ดิน จ ากัด พลังงานและสาธารณูปโภค  16 ซอยสามัคคี 34 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิล้ จ ากัด ลวดสายไฟ 93 หมู่ 11 ถนนสุขสวัสด์ิ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

บริษัท สุเบญจา จ ากัด บริการรับเหมาก่อสร้าง 35 ซอยบรมราชชนนี 60 แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชัน กรุงเทพฯ 10170

บริษัท แสงโสม จ ากัด แอลกอฮอล์ 37/3 หมู่ที ่7 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110

บริษัท หนึ่งหนึ่งหนึ่ง เอเชี่ยน คอนซัลแตนท์ จ ากัด ทีป่รึกษา,ควบคุม การก่อสร้าง 466/21 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

บริษัท อะโกรเทค เอ็นเนอร์ยี จ ากัด รับเหมาระบบไฟฟ้าแรงสูง 209/20 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จ ากัด ทีป่รึกษาด้านพลังงาน ดูแลระบบ

วิศวกรรมในอาคาร

51/29-30 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเพทฯ .10900

บริษัท อีฟ ไลท์ต้ิง จ ากัด จัดจ าหน่ายหลอดไฟ และอุปกรณ์

ส่องสว่าง

256 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท เอซีเค พาวเวอร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด พลังงานและสาธารณูปโภค  1479/22 ถนนนิมิตใหม่ แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


