
 

 

 
สถานประกอบการที่มกีารจดัการศึกษาร่วมกับวทิยาลัยเทคโนโลยพีณชิยการอยุธยา 

ปกีารศึกษา 2/2557 
ระยะเวลา การฝึกงาน วันที ่ 16  มีนาคม 2557 – วันที่  16 พฤษภาคม 2557 

แผนกการบญัชี  จ านวน 28 แห่ง 

ล าดับ ชื่อสถานประกอบการ สถานทีต่ัง้ เบอร์ติดต่อ 
1 ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลลำดชะโด 99 ม.1 ต.หนองน  ำใหญ่ อ.ผกัไห่ จ.พระนครศรีอยุธยำ 035-740263 
2 ที่ท ำกำรไปรษณีย์ภำชี 330/2 ม.5 ต.ภำชี อ.ภำชี จ.พระนครศรีอยุธยำ 0 35-311173 
3 โรงแรม วรบุร ี 89 ม.11 ต.กะมัง อ.พระนครศรีอยุธยำ 

จ.พระนครศรีอยุธยำ 
035 - 249600 

4 บริษัท เมคอลิเอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด 129/25 ม.3 ต.วังจุฬำ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยำ   035 – 721932-3 
5 บมจ. อัลฟ่ำ เฮ้ำส์ซิ่ง ฮำร์ดแวร ์ 111 ม.10 ต.ล ำตำเสำ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยำ 035-275121-2 
6 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภออุทัย 46/15 ม.13  ต.อุทัย  อ.อุทัย  จ.พระนครศรีอยุธยำ 035-356095 
7 บริษัท พลัสโพรเกรส เอ็นจิเนยีริ่ง จ ำกดั 4/2 ม.8 ต.บำงกะสั น อ.บำงปะอินจ.พระนครศรีอยุธยำ 02 277 2315 
8 ส ำนักงำนสัสดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ศูนย์รำชกำรจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 035-336556 
9 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำวังน้อย 32 ม.4 ต.วังจุฬำ อ.วังน้อย จ.พระนครศรอียุธยำ 035-721571 

10 ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ศูนย์รำชกำรจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 035 – 336564 
11 ธนำคำรออมสิน เขตพระนครศรีอยุธยำ1 129 ม.3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยำ 

จ.พระนครศรีอยุธยำ 
035-346122 

12 ธนำคำรออมสินสำขำวังน้อย 231  ม.7 ต.ล ำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยำ 035-271630 
13 ธ.ก.ส สำขำวังน้อย 175  ม.7 ต.ล ำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยำ 035-271140 
14 ส ำนักงำนโครงกำรพิเศษ วิทยำลัยเทคโนโลยีพณิชยกำรอยุธยำ 035-335873 

ต่อ120 
15 ห.จ.ก.เค เอ็ม กำรำจ 40 ม.3 ต.สำมเรือน อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 035-330522 
16 บริษัท เมเทค คำทำมูระ (ประเทศไทย)

จ ำกัด 
119 ม.4 ต.บำงพระครู อ.นครหลวง  
จ.พระนครศรีอยุธยำ 

035-364161-5 

17 บริษัท ฟ้ำสยำมสตีลรีไซเคิลเซ็นเตอร์ จ ำกัด 9/4 ม.6 ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำน ี 02-5492229 
18 ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่สำขำอุทัย 55/92 ม.1 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยำ 035-341735 
19 ธนำคำรออมสินสำขำเสนำ 402 ต.เสนำ อ.เสนำ จ.พระนครศรีอยุธยำ 035-201234 
20 ห.จ.ก. W.J.J.เอ็นจิเนียริ่ง 26/42 ม.2 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยำ 084-3386969 
21 ส ำนักงำนอัยกำรคุ้มครองสิทธิฯ ต.คลองสวนพลู  อ.พระนครศรีอยุธยำ 

จ.พระนครศรีอยุธยำ 
035-3352009 
ต่อ102 

22 ห.จ.ก. ปำกจั่นพีเพิ ล 54/3 ม.2 ต.ปำกจั่น อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยำ 035-724378-9 
23 ธนำคำรออมสินสำขำประตูน  ำพระอินทร์ 139/1-20 ม.7 ต.เชียงรำกน้อย อ.บำงปะอิน  

จ.พระนครศรีอยุธยำ 
035-219565 



ล าดับ ชื่อสถานประกอบการ สถานทีต่ัง้ เบอร์ติดต่อ 
24 บริษัท มินแีบไทย จ ำกัด 

 
1/14  ม. 5 ถ. โรจนะ ต.คำนหำม  อ.อุทยั  
จ.พระนครศรีอยุธยำ  

035-361439ต่อ
1721 

25 ส ำนักงำนที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
สำขำเสนำ 

ถ.ศรีเสนำ ต.สำมกอ อ.เสนำ จ. พระนครศรอียุธยำ 035-289210 

26 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพระขำว ม.6 ต.พระขำว อ.บำงบำล จ.พระนครศรีอยุธยำ 035-726345 
27 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำธัญบุร ี 49-49/1 ม.2 ต.ล ำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำน ี 02-5772958 
28 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำบำงปะอิน 144 ม.2 ต.คลองจิก อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 035-747895 

 

 


