
 

 

 
สถานประกอบการที่มกีารจดัการศึกษาร่วมกับวทิยาลัยเทคโนโลยพีณชิยการอยุธยา 

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

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จ านวน 53 แหง่ 

ล าดับ ชื่อสถานประกอบการ สถานทีต่ัง้ เบอร์ติดต่อ 
1 ธ.ก.ส. สาขา บางปะอิน 90 ม.6 ต.บางปะหัน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 035-381613-4 
2 ส านักงานประกันสังคมจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
ศาลากลางจังหวัด 123 ม.3  ต.คลองสวนพล ู  
อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา 

035-335871 ต่อ 
502 

3 บริษทั ทีโอที จ ากัด(มหาชน) 59/20 ม.2 ต. สามกอ อ.เสนา  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

035-201444 

4 ไปรษณีย์บางปะอิน 182 ม.6 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

035- 261063 

5 ที่ว่าการอ าเภอบางปะหัน 79 ม.6 ต.บางปะหัน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 035-381636 
6 เทศบาลต าบลบ้านสร้าง 999 ม.7 ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอินจ.พระนครศรีอยุธยา 035-230567-8 
7 ธนาคารออมสิน สาขา วังน้อย 231-233 ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 035-215223 ต่อ 

12 
8 ธนาคารออมสิน สาขา นิคมอุตสาหกรรม

บางปะอิน 
81/20 ม.2 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา 

035-274300 

9 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบางปะหัน 19/2  ม.4  ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

035-381451 

10 หจก.โกศลทัวร ์ 98/204 ม.9 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

035-742436 

11 ธ.ก.ส. สาขา บางปะหัน 90 ม.6 ต.บางปะหัน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 035-381613 
12 ที่ว่าการอ าเภอเสนา 43/5 ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 035-356252-3 
13 ธ.ก.ส. สาขา อุทัย 47 ม.13 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 035-356252-3 
14 ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาพระอินทร์

ราชา 
141/12 ม.7 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

035-361345 

15 สหกรณ์การเกษตรบางไทร จ ากัด 7 ม.1 ต.บ้านแป้ง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 089-2314376 
16 บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา 12/4 ม.2  ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา 

จ.พระนครศรีอยุธยา 
035-323274-4 

17 ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ศาลากลางจังหวัด 123 ม.3  ต.คลองสวนพล ู  
อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา  

035-336550 

18 ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาโรจนะ 1/99 ม.5  ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 035-331793 
19 สถานีต ารวจภูธรวังน้อย ต.ล าตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 035-514522 



ล าดับ ชื่อสถานประกอบการ สถานทีต่ัง้ เบอร์ติดต่อ 
20 บริษัท อัลฟ่า เฮาส์ซิ่ง ฮาร์ดแวร ์  111 ม.10 ต.ล าตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 035-225121 
21 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ถ.อู่ทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 035-211888 ต่อ

2563 
22 มิสเตอร์ โน๊ตบุ้ค Big C อยุธยา Big C อยุธยา 80 หมู ่2 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน  

จ.พระนครศรีอยุธยา 
091-5937449 

23 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ศาลากลางจังหวัด 123 ม.3  ต.คลองสวนพล ู  
อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา 

035-336598 

24 สถานีต ารวจภูธรมารวิชัย 39 ม.5 ต.มารวิชัย อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 035-786558 
25 ธ.ก.ส. สาขา วังน้อย 175-178 ม.7 ต.ล าไทร อ.วังน้อย 

จ.พระนครศรีอยุธยา 
035-271140 

26 บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 63 ม.7 ต.จ าปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 035-225039 ต่อ 
112 

27 สนง.สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย จ.พระนครศรีอยุธยา 089-6906015 
28 โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนช่ันรีสอร์ต 89 ม.11 ต.กะมัง อ.อยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 035-249600 
29 บมจ.วิรยิะประกันภัย 24 ม.2 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 035-229150-3 
30 สนง.เทศบาลนครพระนครศรอียุธยา 18 .นเรศวร ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา  

จ.พระนครศรีอยุธยา 
035-252235 

31 ที่ท าการไปรษณีย์ภาชี 330/2 ม.5 ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 035-311173 
32 ที่ท าการไปรษณีย์อุทัย 31 ม.13 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 035-356203 
33 บริษัท สมชายมอเตอร์เซลส์ จ ากัด 185/5-7 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 035-342985 
34 O&B Sticker & Design 56 ม.5 ต.คุง้ลาน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 098-7566893 
35 บริษัท คินูงาว่า (ไทยแลนด์ )จ ากัด  78/2 ม.2 ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 035-723391-4 
36 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
60 ม.5 ต.ไผ่ลิงอ.พระนครอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 035-242642 

37 บริษัท เมืองไทยลิสซิ่งจ ากัด (มหาชน) 56/11 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 080-1090523 
38 ร้านเป๊ียกคอมพิวเตอร์ 56/104 ม.4 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี 02-9085405 
39 บริษัท ธนาทอง พาร์ค จ ากัด 100/99  ม.3  ต.บ้านกรด  อ.บางปะอิน  

จ.พระนครศรีอยุธยา 
089-0896789 

40 บริษัท ทีโอท ีจ ากัด ศูนย์บริการลูกค้า 
สาขาผักไห ่

166/10 ม.1 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 035-391666 

41 ไปรษณีย์เดชาวุธ 11/11 อ.พระนครศรีอยุธยาจ.พระนครศรีอยุธยา 035-241334 
42 บริษัท เฟดเดอรัล โมกูล 1/89 ม.5 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 035-226060 
43 บริษัท ช.การช่าง จ ากัด 587 ถ.สุทธิสารวนิิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง  

จ.กรุงเทพมหานคร 
02-2770406 

44 บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี 
จ ากัด 

162 ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 035-215225 

45 บริษัท แพนดส์ กรุ๊ป โลจิสตกิส์จ ากัด 78/4 ม.6 ต.นครหลวง อ.นครหลวง  
จ.พระนครศรีอยุธยา  

035-360008 



ล าดับ ชื่อสถานประกอบการ สถานทีต่ัง้ เบอร์ติดต่อ 
46 บริษัท ทีโอท ีจ ากัด 22/2 ต.ประตูชัย อ.อยุธยา  

จ.พระนครศรีอยุธยา 
035-241061 

47 บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 165/26-30 ต.คลองสวนพลู  อ.พระนครศรีอยุธยา  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

02-6473029 

48 บริษัท โอกิ ดาต้า แมนูแฟคเจอริ่ง 1/39 ม.5 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 035-330943-50 
49 บริษัท เคฮิน เมททัล จ ากัด 55/39/4 ม.13 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวงจ.ปทุมธานี 02-9090548 
50 บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุป้ 55/68-69 ม.1  ต.ธนู  อ.อุทัย  จ.พระนครศรีอยุธยา 035-335335 
51 ธ.ก.ส. สาขาเสนา 55/18 ม.2  ต.สามกอ  อ.เสนา  จ.พระนครศรีอยุธยา 035-201811 
52 บริษัท เบียร์ทพิย์ บริวเวอรี่ (1991)จ ากัด 68 ม.2 ต.น้ าเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรอียุธยา 035-289333-4 
53 ร้าน คอมเคซี ่ ตึก c.p.s แมนช่ัน 086-8092881 
 


