
 

 

 
สถานประกอบการที่มกีารจดัการศึกษาร่วมกับวทิยาลัยเทคโนโลยพีณชิยการอยุธยา 

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

แผนกช่างกลโรงงาน  จ านวน 30 แหง่ 
 

ล าดับ ชื่อสถานประกอบการ สถานทีต่ัง้ เบอร์ติดต่อ 
1 บริษัท ศรีมงคลชัยการช่าง จ ากัด 112/1 ชั้นที่ 1 โซน เอ  ห้องเลขที่ 999  ม. 8   

ต. เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
035-353977 - 78 

2 บริษัท มหาจักรไฟฟ้าสากล จ ากัด 101/6  ม. 20 ต.คลองหน่ึง  อ. คลองหลวง  
จ. ปทุมธาน ี

02-5290355-6 

3 บริษัท เอ็นพีเจเอ็นจีเนียริ่ง แอน 
ซัพพลาย 

หมู่ 1  ต.ล าตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรอียุธยา 02-520-4323 

4 บริษัท สยาม เอ็นเคเอศ จ ากัด 123 ม. 4 ต.บางพระครู อ.นครหลวง  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

035-364028-9 

5 บริษัท โอกาโมโต้ (ไทย) จ ากดั 174 ม. 2 ต. ซะแมบ อ.วังน้อย  จ.พระนครศรีอยุธยา  035-721660 
6 Kyosei  Factory 144 ม. 7  ต. สนับทึบ อ. วงัน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 035-723111-4 
7 บริษัท การเจรญิเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 128/53 ต. คลองสวนพลู  อ.พระนครศรอียุธยา  

จ.พระนครศรีอยุธยา 
035-953347 

8 บริษัท เค เอส พี อุปกรณ ์จ ากัด 51/845 ม.3 ต.ล าไทร อ.วังน้อย  จ.พระนครศรีอยุธยา 035-200891 - 6 
ต่อ 221 

9 บริษัท อยุธยา เซฟวี่ อินดัสตี้ จ ากัด 54 ม.1 ต.อู่ทอง อ.พระนครศรีอยุธยา  
จ. พระนครศรอียุธยา 

081-5679993 

10 บริษัท ไทยโปรดักท์ เทคโนโลยี จ ากัด 59 ม.12 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

035-700100-1 

11 หจก. ไทยรุ่ง สแตนเลส เวอรค์ 99/14 ม. 2  ต.คลองจิก  อ.บางปะอิน  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

035-274-242 

12 บริษัท ไฮดรอ เพาเวอร์ เทค 933/98  ซ. ลาดพร้าว 101  ถ.ลาดพร้าว  
แขวง คลองเจ้าคณุสิงห์ เขต วังทองหลวง จ.กรุงเทพฯ 

086-3981089 

13 บริษัท เมอิวะ พลาสต์  
(ประเทศไทย) จ ากัด 

135/1 ม. 8 ต.ล าตาเสา อ.วังน้อย  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

035-230837-9 
035-254-044 

14 บริษัท ยนต์ตระการเครื่องจักรกล 
จ ากัด 

71 ม. 8  ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

035-219167-70 

15 MIZUNO PRECISION CO.LTD 1/58 ม.5 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต.คานหาม อ.อุทัย  
จ.พระนครศรอียุธยา 

035-330101 



 

 

ล าดับ ชื่อสถานประกอบการ สถานทีต่ัง้ เบอร์ติดต่อ 
16 บริษัท อาร์ทซีี แมชชีน กรุ๊ป จ ากัด 74  ม.2  ต.คานหาม อ.อุทัย  จ. พระนครศรีอยุธยา 035-255262 
17 บริษัท ฟอสเตอร์พรีซิชั่น เทคโนโลยี 

จ ากัด 
44/9 ม.7  ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน   
จ.พระนครศรีอยุธยา 

090-0758701 

18 บริษัท เอ เอส เทค จ ากัด 112 ม.1 ต.ขา้วงาม อ.วังน้อย  จ. พระนครศรีอยุธยา 035-721-439-40 
19 บริษัท ท ีเอส เทค (ประเทศไทย) จ ากัด 88 ม.6 ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ. สระบุรี   036-313888 
20 H-One Parts(Thailand) Co.,Ltd. 48  ม.9  ถ.โรจนะ ต.ธนู  อ.อุทัย    

จ.พระนครศรีอยุธยา 
089-9002123 

21 บริษัท SSK  Autoseat Co. 126/4  ม.6  ต. บางปะหัน  อ. บางปะหัน  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

092-692-9426 

22 บริษัท ซันกิ อสีเทิร์น (ไทยแลนด์)จ ากัด 113/4  ม.4 นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนคร  
ต.บางพระครู  อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 

035-364-101 
ต่อ 215 

23 บริษัท คอนสตรัดช่ันไลนส์ จ ากัด 543  ม.3  ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน  
จ. พระนครศรอียุธยา 

035-269548 

24 บริษัท ASST  จ ากัด 147/21  ถนน พหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์   
เขตบางเขน  จ.กรุงเทพมหานคร 

083-0684854 

25 หจก. ณัฐพงศ์ เอชอาร์ เอ็นจิเนียริ่ง 5  ม.4  ต.พระแก้ว  อ. ภาชี  จ.พระนครศรีอยุธยา   089-1924645 
26 บมจ. ค้าเหล็กไทย 332-333  ม. 5  ถ.พหลโยธิน ต.ล าไทร อ.วังน้อย  

จ.พระนครศรีอยุธยา 
02-6854000 
 ต่อ 4141 

27 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 94 ม. 6 ถ.โรจนะ ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

035-335694 

28 บริษัท แมคไทย  จ ากัด 333/3  ถ.พหลโยธิน ต. ล าไทร กิโลเมตร 56  
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 

081-8060319 

29 บริษัท ซันกิ อสีเทริน์ ไทยแลนด ์ 113/4  ม. 4  ต.บางพระครู อ.นครหลวง  
จ. พระนครศรอียุธยา 

035-364101 

30 หจก. ไอเอ  จิ๊ก แอนท ์พาโท 104  ม. 2 ต. คานหาม อ.อุทัย  จ.พระนครศรีอยุธยา 035-332212 


