
 

 

 
สถานประกอบการที่มกีารจดัการศึกษาร่วมกับวทิยาลัยเทคโนโลยพีณชิยการอยุธยา 

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

แผนกช่างยนต์  จ านวน 43 แห่ง 
 

ล าดับ ชื่อสถานประกอบการ สถานทีต่ัง้ เบอร์ติดต่อ 
1 หจก.เด่นชัยการช่าง อยุธยา 79/2  ม.7  ต.ไผ่ลิง  อ.พระนครศรีอยุธยา  

จ.พระนครศรีอยุธยา 
035-235060   

2 อู่ พี เอ็นการช่าง 49  ม.7  ต.ภาชี  อ.ภาชี  จ.พระศรีอยุธยา   087-4083130 
3 บริษัท มิตซูอยุธยา (ไทยธาดา) จ ากัด 179   ม. 4  ถ.พหลโยธิน  ต.ล าไทร อ.วังน้อย  

จ.พระนครศรีอยุธยา 
035-215040 

4 บริษัท พลน้องพลอย คาร์แคร์ แอนด์
ออโต้ เวอร์วิส จ ากัด 

65 ม.6 ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 082-1978353 

5 อู่เด่นชัย 28/2 ม.1 ต.บ้านลี่  อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 035-381085 
6 บริษัท อีซูซุพระนคร จ ากัด 32/388 ม.9  ต.คลองหลวง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี 035-723111-4 
7 เอนกคาร์เซอร์วิส 260 ม. 7 ต.ล าตาเสา อ.วังน้อย  จ.พระนครศรีอยุธยา 035-275746 
8 หจก. ท.เที่ยงขนส่ง 28/1 ม.8  ต.บึงช าอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 035-802019 
9 อู่ไสว 52/1  ม.3 อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 089-0554813 

10 อู่เจริญรุ่งเรือง เซอร์วิส 58/1  ม.7  ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

089-6292695 

11 วังน้อยคาร์เซอร์วิส 139  ม.3  ต.ล าตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 035-271898 
12 อู่ช่างขวัญ 124/2  ม.4  อ.วังน้อย  จ.พระนครศรีอยุธยา 081-8415039 
13 บริษัท โตโยต้า ประตูน  าพระอินทร์ 

จ ากัด 
125/1  ม.7 ถ.พหลโยธิน  ต.เชียงรากน้อย 
อ.บางปะอิน  จ.พระนครศรีอยุธยา 

035-315777-813 

14 บริษัท โอฬารไฟเบอร์ซีเมนต์ จ ากัด 28/5 ม.9   ถ.อุดมสรยุทธ  ต.เชียงรากน้อย   
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 

035-221041-5 

15 เสนาออโต้เซอร์วิส 13/2  ม.5 ต.เจ้าเจ็ด อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 081-9472692 
16 ช่างบอยมอเตอร์ 10/1 ม.2  อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 092-6433708 
17 บริษัท พลสัโพรเกรสเอ็นจิเนียรี่ง จ ากัด ม.8  ต.บางกระสั น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 035-704300 
18 บริษัท พลปิยะอยุธยา จ ากัด 189 ม.5 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 081-8753054 
19 ศูนย์ติดตั งแก๊สเวอร์ซุสอยุธยา 90 ม.3  อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 081-7587920 
20 พี คาร์ เซอร์วสิ 123 ม.2 อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 088-230010 
21 ทัช อะไหล่ยนต์ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 087-1299400 
22 TN ยิ่งเจริญ ออร์โต้เซอร์วิส 120 ม.2 อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 092-2604904 



ล าดับ ชื่อสถานประกอบการ สถานทีต่ัง้ เบอร์ติดต่อ 
23 ปูริดา ออโต้แก๊ส 33/6 ม.2  ต.ธนู อ.อุทัย จ.พรนครศรีอยุธยา 090-7971538 
24 อู่น้อยการช่าง 17 ม.7 อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยุธยา 081-8993587 
25 หจก.แสงไทยวงัน้อย 158 ม.3  ต.ล าตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนคศรีอยุธยา 035-214698 
26 ทวีไดนาโม 257 ถ.โรจนะ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 035-230455 
27 บริษัท วิศวเซน็เตอร์ กรุ๊ป 366 ม.7 ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 035-215690 
28 อู่รัชพล รวยลาภ 37/4 ม.2 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  
29 ป.เปา มอเตอร์เซอร์วิส 189-191 ม.7  ต.ล าไทร อ.วังน้อย  

จ.พระนครศรีอยุธยา 
035-2711467 

30 บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคม ี 50ม.5 ต.คลองสะแก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 035-359011 
31 บริษัท เอสแอนดเ์อ็น การาจเซอร์วิส 

จ ากัด 
51/1 ม.10  ต.ไม้ตรา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 035-741103 

32 อู่ CHR เซอร์วสิ 61 ม.5 อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 087-3513625 
33 บริษัท เซอร์วสิ จ ากัด 65/1 ม.2 จ.พระนครศรีอยุธยา 087-4081994 
34 บริษัท คอนสตรัคชั่น ไลนส ์จ ากัด 543/3 อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 035-269548 
35 อู่อุทัยมงคลยนต ์ 41 ม.4 ต.สามบัณฑิต อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 061-5639298 
36 หจก.แก่นเพ็ชร 5/3 ม.1 ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.พระนครศรีอยุธยา 081-5444958 
37 ตาเอ็ม โมดิฟาย 66 ม.2 ต.บ่อตาโล่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 092-1155881 
38 อู่ช่างพงษ์ 26/23 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.

พระนครศรีอยุธยา 
085-8439788 

39 เอ็กซ์ มอเตอร์ไซค ์ 10 ม.5 ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 080-0201135 
40 สมบุญมอเตอร์ไซค ์ 85  ม.7  ต.ล าตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 0840098335 
41 อู่ช่างบอล 86/56  ม.6  ต.บางปะหัน อ.บางปะหนั  

จ.พระนครศรีอยุธยา 
085-4238921 

 

 


