
 

 

 
สถานประกอบการที่มกีารจดัการศึกษาร่วมกับวทิยาลัยเทคโนโลยพีณชิยการอยุธยา 

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

แผนกช่างไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์  จ านวน 38 แห่ง 
   

ล าดับ ชื่อสถานประกอบการ สถานทีต่ัง้ เบอร์ติดต่อ 
1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประตูน ้าพระอินทร ์ 190 ม.7 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน  

จ.พระนครศรีอยุธยา 
035 - 700168 

2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านหินกอง 100 ม.2 ต.หนองปลาหมอ อ. หนองแค จ.สระบุรี 036 - 379444 
3 พี ที แอร์ เซอร์วิส 4/65  ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา 

จ.พระนครศรอยุธยา 
086-3295853 

4 บริษัท มหาจักรไฟฟ้าสากล จา้กัด 101/6 ม.20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี 02-5290355-6 
5 โรงพยาบาลเสนา 51 ม.1 ต.เจ้าเจ็ด อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 087-4066684 
6 หจก.ไทยเฟิร์สช้อยส์ 219/96 ม.5 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 081-7773378 
7 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเภอบางปะหัน 19/2 ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 035-381451 
8 องค์การบริหารส่วนจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
55  ม.7 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรอียุธยา 

035-796433 

9 สตีเบล เอลทรอน เอเชีย จ้ากัด 469 ม.3 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 035-220088 
10 ส้านักงานเทศบาลเมืองอโยธยา 222 ถ.วัดประดู่ ม. 4 ต.ไผล่ิง อ.พระนครศรีอยุธยา  

จ.พระนครศรีอยุธยา 
035-881571  
ต่อ 20 

11 บริษัท เฟดเดอรัล โมกูล (ประเทศไทย) 1/89 ม.5 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 035-226060-6 
12 บริษัท อินโนเวชั นฟุตแวร์ จ้ากัด 82 ม.11 ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 035-743603 
13 หจก. อ.เซ็นเตอร์ อยธุยา 50/3  ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา 

จ.พระนครศรีอยุธยา 
035 - 241400 

14 การไฟฟ้าฝา่ยผลิตวังน้อย 32 ม.4 ต.วังจุฬา อ.วังน้อย จ.พระนครศรอียุธยา 035-721571 
15 บริษัท คาทายาม่า 62/6-7  ม.4 อ.อุทัย จ.พระนครศรอียุธยา 035-745608-11 
16 บริษัท เอ เค เอส เซ็นเตอร์ จ้ากัด 17 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 02-1591303 
17 ส้านักงานเทศบาลต้าบลอุทัย ม.1  ต.อุทัย  อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา  035-356255  
18 หจก.เจ อาร์ วี อิเล็กทริค 37/1147 ม.4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี 089-8115966 
19 บริษัท ทีโอท ีจ้ากัด(มหาชน) 

ศูนย์บริการลูกค้าสาขาพระนครศรีอยุธยา 
22/2 ถ.ราเมศวร ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา   

035-242816 

20 บริษัท อิโน แอค โตไก (ประเทศไทย) 
จ้ากัด 

157 ม. 5 ถ.พหลโยธิน ต.ล้าไทร อ.วังน้อย 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

035-215681 

21 บริษัท มินแีบไทย จ้ากัด 
 

1/14  ม. 5 ถ. โรจนะ ต.คานหาม  อ.อุทยั  
จ.พระนครศรีอยุธยา  

035-361439ต่อ
1721 



ล าดับ ชื่อสถานประกอบการ สถานทีต่ัง้ เบอร์ติดต่อ 
22 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
60 ม.5 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

035-242642 

23 บริษัท มิยาเกะ เซกิ (ไทยแลนด)์จ้ากัด 59/9 ม.4 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 035-746919 
24 บมจ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ 101/99  นิคมอุตสาหกรรมนวนคร  อ.คลองหลวง  

จ.ปทุมธาน ี
02-5292560-4 

25 บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จ้ากัด 99 ม.1 ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 035-350027ต่อ12 
26 ร้าน นายหมึก 126  ม.3 ต.คลองสวนพลู  อ.พระนครศรีอยุธยา  

จ.พระนครศรีอยุธยา 
035-801170 

27 ร้านเอนกเครื่องเย็น 5/21  ต.สามกอ  อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 081-9476265 
28 บริษัท คอสมอส บิวเวอรี่ (ประเทศไทย)

จ้ากัด 
77 ม.1 ต.ล้าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 035-744920-6 

29 บริษัท โอกาโมโต(้ไทย)จ้ากัด 174 ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 035-721660 
30 ส้านักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 18 .นเรศวร ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา  

จ.พระนครศรีอยุธยา  
035-252235 

31 โรงแรมไอยูเดีย 11-12 ม.4 ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

035-323208 

32 บริษัท ฟีชเชอร์ เทค(ประเทศไทย)จ้ากัด 109/519-520  ต.คลองสอง อ.คลองหลวง  
จ.ปทุมธาน ี

02-9016011-5 

33 บิรษัท บิวลี่ อนิดัสเทรียลไลซ์ จ้ากัด 129/50 ต.วังจุฬา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 035-721305 
34 ส้านักงานเทศบาลต้าบลมหาราช ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 035-389325 
35 ส้านักเทศบาลต้าบลพระอินทราชา 199  ถ.สุขาภบิาล  ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน  

จ.พระนครศรีอยุธยา  
035-219619ต่อ
122 

36 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเภอวังน้อย 118 ม.5 ต.ลา้ตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรอียุธยา 035-271095 
37 บริษัท โปรอินดัสเทรียล ซัพพลาย จ้ากัด 417 ม.4 ต.สามเรือนอ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 035-332247 
38 บริษัท คอนเนคซายน์เทค จ้ากัด 38/31 ม.7 ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน  

จ.พระนครศรีอยุธยา 
081-1398899 

 

 

https://www.google.com/url?sa=D&oi=plus&q=https://maps.google.co.th/maps?ie%3DUTF8%26cid%3D5187478726321528983%26q%3D%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%26iwloc%3DA%26gl%3DTH%26hl%3Den

