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

กรุงเทพฯ 10900

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

บริษัท การบินไทย จ ากัด(มหาชน)  

ครัวการบินสุวรรณภูมิ

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

บริษัท คอสมอส บริวเวอร่ี (ประเทศไทย) จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายสุรา เบียร์ โซดา 

และน  าด่ืม

77 หมู่ 1 พหลโยธิน ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

บริษัท ชีต้าร์ เอ็นยิเนียร่ิง ซิสเต็มส์ จ ากัด ออกแบบ ติดตั ง ซ่อมบ ารุง สายพาน

ล าเลียง

134 ซอยนาคนิวาส 12 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จ ากัด วิศวกรรม 7/383 ซอยวิภาวดีรังสิต 36 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท เซนต้า แพท็ค แมชชีนเนอร่ี แอนด์ เซร์ติส จ ากัด น าเข้าจ าหน่ายผลิตเคร่ืองจักรและ

บริการหลังการขาย

19/99 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

บริษัท เซอร์วิส เดอะ เบสท์ จ ากัด วิศวกรรมระบบประกอบอาคาร 398 ถนนสุขุมวิท 107 (แบร่ิง 20) ต.ส าโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ 

จ.สมุทรปราการ 10270

บริษัท ดีทีแซด ฟาซิลิตีส์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 

(ประเทศไทย) จ ากัด

อสังหาริมทรัพย์ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท เดอะสกาย เอเลเวเตอร์ จ ากัด จ าหน่ายซ่อมบ ารุงรักษา พร้อมอะไหล่  142/9 ม.3 ต.ตะเคียนเตี ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

รายชื่อสถานประกอบการเครือข่ายสหกิจศึกษา

คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ
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บริษัท ไดซิน จ ากัด ผลิตชิ นส่วนยานยนต์ 101/59/3 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

บริษัท โตชิน อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด จัดและจ าหน่าย ผลิตภัณฑ์ประเภทโลหะ

และอโลหะ

152 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

บริษัท โตชิบา แคร์เรียร์ (ประเทศไทย) จ ากัด วัสดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักร 144/9 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

บริษัท ไทยทาคาชิ คาลิเบรชั่น แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บริการสอบเทียบเคร่ืองมือวัด จ าหน่าย

เคร่ืองวัดอุตสาหกรรม

48/107 หมู่บ้านบ้านกลางเมือง ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม 

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จ ากัด  ผลิตเส้นใยสังเคราะห์และเม็ดพลาสติก

อุตสาหกรรม

3 ซอยลาดปลาเค้า71 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จ ากัด ยานยนต์ 2/360 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) สนญ. เกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร 323 หมู6่ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักส่ี เขตทุง่สองห้อง กรุงเทพฯ 10210

บริษัท ฟอร์แคร์ จ ากัด อาหารและเคร่ืองด่ืม 252, 254 ถนนร่มเกล้า เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 

บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จ ากัด ยานยนต์ 19 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

บริษัท มิตซุย สยาม คอมโพเนนท์ส จ ากัด ผลิตชิ นส่วนทีล็่อคประตูรถยนต์ 60/8 หมู่ 3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จ ากัด
ผลิตและส่งออกกระติกน  าร้อน-เย็น

สูญญากาศ
11/3 ซอยนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

บริษัท วาลีโอ ออโตโมทิฟ (ประเทศไทย) จ ากัด ผลิตชิ นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ

ส าหรับยานยนต์

54 ม.4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

บริษัท สไมล์ บูล มาร์เก็ตติ ง จ ากัด ผลิตและจัดจ าหน่ายแมลงอบกรอบ

แบรนด์ไฮโซ

48/90-92 หมู่ 2 ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 

บริษัท โอคินอสฟูด้ จ ากัด อาหารทะเลแช่เยือกแข็งส่งออก 85 หมู่ 4 ต.นาดี  อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
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บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล เซอร์วิส จ ากัด ผลิตชิ นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ

ส าหรับยานยนต์

110 ซอยลาดปลาเค้า 72 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ  10220

บริษัท โออีไอ ยามานากะ จ ากัด ยานยนต์ 18/18 หมู่ 11 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ ง จ ากัด ผลิตส่งออกขายส่งสินค้าประเภทกล่อง

พลาสติกบรรจุอัญมณี ปากกา นาฬิกา

678 ซอยนวมินทร์ 135 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต โซน C ชั น 4 เลขที ่60 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพฯ 10110

ส าเริงฟาร์ม ห้างหุน้ส่วนสามัญนิติบุคคล 46/54 ซอยพหลโยธิน 52 แยก 27-21 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220


