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Nam Theun 1 Hydropower Projec พลังงานและสาธารณูปโภค  South Road13 ต.Ban Phon-Ngam อ.Pakkading จ.Bolikhamxay Lao PDR

กลุ่มงานบริการสถานศึกษา ส านักงานเลขานุการ 

ส านักการศึกษา

ราชการ 869 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

การเคหะแห่งชาติ รัฐวิสาหกิจ 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

บริษัท 18 คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด รับเหมาก่อสร้าง 26 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุม่ราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

บริษัท 3 พร จ ากัด รับเหมาก่อสร้าง 158 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท เค เค เวสเทิร์น คอนสตรัคชั่น จ ากัด ก่อสร้างงานโยธา 98/41 ม.4 ต.บางคูวัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

บริษัท ไทยคาจิมา จ ากัด รับเหมาก่อสร้างทัว่ไป 199 ม.12 ถนนเพชรเกษม 120 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุม่แบน จ.สมุทรสาคร 74130

บริษัท ไบโอ เอนจิเนียร่ิง จ ากัด ทีป่รึกษาทางด้านวิศวกรรมแหล่งน  า 

และส ารวจภูมิประเทศ

221/1 ซอยประชาชื่น 37 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด(มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 1177 ชั น 23 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพฯ 10400

บริษัท พี พลัส พี ริช จ ากัด รับเหมาก่อสร้าง 555/111 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

บริษัท พ.ีเอ็น.ซี.เรียลเอสเตท จ ากัด ผลิตและจ าหน่าย แผ่นคอนกรีต ส าเร็จรูป 109 ถนนบางนา-ตราด กม.40 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180

บริษัท พีพ.ี คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จ ากัด รับเหมาก่อสร้างทัว่ไป 339/10 ซอยสีน  าเงิน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800

บริษัท เพอร์เฟค พรีแฟบ จ ากัด บริษัทก่อสร้าง ผลิตติดตั งแผ่นพรีคาสท์ 100/1 อาคารวรสมบัติ ชั น 17 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310

รายชื่อสถานประกอบการเครือข่ายสหกิจศึกษา

คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา



ชื่อสถานประกอบการ ประเภทธุรกิจ ทีอ่ยู่

บริษัท แมคทริค จ ากัด (มหาชน) รับเหมาก่อสร้าง 121/105 อาคาร RS Tower ชั น 39 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพฯ 10400

บริษัท วิชชากร จ ากัด ทีป่รึกษาด้านวิศวกรรม 7/38-40 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

บริษัท วิศวกรทีป่รึกษาต่อตระกูล ยมนาค และคณะ 

จ ากัด

บริษัทวิศวกรทีป่รึกษา อาคารพญาไทยเพลส 471/1-2 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี 

กรุงเทพฯ 10400

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

บริษัท วีที อินโนเวทีฟ อะไลแอนซ์ จ ากัด วัสดุก่อสร้าง 896/41 อาคารชุดเอสวี ซิตี  ชั นที ่24 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 

กรุงเทพฯ 10120

บริษัท วีทีไอเอ จ ากัด วัสดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักร 896/41 อาคารชุดเอสวี ซิตี  ชั นที ่24 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 

กรุงเทพฯ 10120

บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จ ากัด รับเหมาก่อสร้าง 3785/1-2 ถนนพระราม4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

บริษัท ออนไทม์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมนเนจเม้นท์ 

จ ากัด

ออกแบบ-รับเหมาก่อสร้าง 578 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

บริษัท เอเชีย เมเนจเมนต์ แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้

ค าปรึกษาทางด้านเทคนิคทีเ่กี่ยวข้อง

100/85 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที ่1 (พิจิตร) ราชการ 40/1 ถนนนอกทางรถไฟ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

ส านักการโยธา  ราชการ 111 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400


