
รายชื่อสถานประกอบการรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

ล ำดับที่ ชื่อ - ที่อยู่สถำนประกอบกำร 
1.  คุณอารีย์  พ่วงพูน   

บริษัท ซิมเมอร์ เมตัล สแตนดาร์ด จ ากัด 
1/4 หมู่ 7 ต.บ้านแถว อ.เสนา พระนครศรีอยุทธยา 13110 
โทร 035-375-994 -9 

2.  หัวหน้าฝ่ายบุคคล   
บริษัท ลูกกลิ้งอุตสาหกรรมไทย จ ากัด (โรงงาน 2) 
44/69 ม.3 เทศบาลบางปู 43 ต าบลท้ายบ้านใหม่  
อ าเภอเมือง สมุทรปราการ 10280 
โทร 02-702-4444 ต่อ 163 

3.  คุณสุนันทา  เนื่องยางศรี  หัวหน้าฝ่ายบุคคล   
บริษัท เอนเจล โปรดัก จ ากัด 
99/8-9 หมู่ 6 ต.หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย นนทบุรี 11150 
โทร 02-927-6394-6 

4.  ฝ่ายบุคคล     
บริษัท เอชเอสแอล คาร์ตอนส์ จ ากัด   
19/1 หมู่ 4 ต.ท่าไข่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 
โทร 089-834-9687 

5.  ผู้จัดการ 
บริษัท เบโค ไทย จ ากัด 
59 หมู่ 8 ถนนทางหลวงหมายเลข 36 ต าบลทับมา 
อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 
โทร 038-669-476 ต่อ 201 

6.  หัวหน้าฝ่ายช่าง กรมชลประทาน  
กรมชลประทาน (โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพระยาบรรลือ) 
36 หมู่ 1 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 
โทร02-571-7837 ต่อ 12 

7.  ผู้จัดการฝ่ายบุคคลธุรการ  
บริษัท  อาซาฮี-ไทย อัลลอย จ ากัด 
9/23 ซอยจัดสรรการคลัง ถนนสุขสวัสดิ์ ต าบลบางจาก  
อ าเภอพระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130 
โทร 02-817-5000 
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ล ำดับที่ ชื่อ - ที่อยู่สถำนประกอบกำร 
8.  คุณใหม่  รุ่งอภิญญา    

บริษัท ชัยประเสริฐ สแตนเลส จ ากัด 
36/115-116 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง  
นนทบุรี 11110 
โทร 02-920-1108 

9.  คุณศรีนวล  หล่านาเสียว   
บริษัท อาโอยาม่าไทย จ ากัด 
64/49 ม.4 ซ.นิคมอีสเทิร์น ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง 
จ.ระยอง 21140 
โทร 033-109-377-385 ต่อ 3101 หรือ 089-827-7221 

10.  คุณกมลทิพย์  น้ ามา    
บริษัท  ทีเอ็มบีพี  จ ากัด 
35/1 หมู่ 7 ถ.บางนา-ตราด กม.25 ต.บางเสาธง  
อ. บางเสาธง จ. สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10570 
โทร 02-021-9555 

11.  คุณชลทิชา  สารโภค   
บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จ ากัด 
129/1-5 ถนนติวานนท์ ต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองนนทบุรี  
จังหวัด นนทบุรี 11000 
โทร 02-588-3010 ต่อ 1406 

12.  คุณนิภาพร  นงนุช   
บริษัท นงนุช อินดัสเตียล จ ากัด 
9/8 หมู่2 ถนน บางกรวย - ไทรน้อย ต าบลวัดชลอ  
อ าเภอบางกรวย นนทบุรี 11130 
โทร 02-860-5055-6 

13.  คุณสุจิน   สุกใส   
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โอเอสทีเอ็มทูล 
302/66 หมู่ที่ 11 ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
โทร 089-134-5411 
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14.  คุณฐิติมา  จัดเสือ   

บริษัท นิเดค พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
29 หมู่ 2 ถนนอุทัย-ภาชี ต าบลบ้านช้าง อ าเภออุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210 
โทร 089-900-1680 

15.  ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล   
บริษัท เอ.ไอ.อินดัสตรี้ จ ากัด 
56 หมู่ ที่ 9 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140 
โทร 02-979-5050-4 

16.  นางสุจิตรา สุนทรภาระสถิตย์   
บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จ ากัด 
179 หมู่ 13 ถนนเพชรเกษม ต าบลหนองอ้อ  
อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี 70110 
โทร 034-300392 

17.  ผู้จัดการฝ่ายบุคคล   
บริษัท เอ.ไอ.อินดัสตรี้ จ ากัด 
56 หมู่ ที่ 9 ถนน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ต าบล คูบางหลวงอ าเภอ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140 
โทร 02-1598600-8 ต่อ 2350 หรือ 083-188-2440 

18.  ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 
บริษัท กุยบุรีผลไม้กระป๋อง จ ากัด 
1 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม-ยางชุม ต าบลกุยบุรี อ าเภอกุยบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77150 
โทร 086-511-8191 

19.  ผู้จัดการฝ่ายบุคคลธุรการ  
บริษัท  อาซาฮี-ไทย อัลลอย จ ากัด 
โรงงาน 9/23 ซอยจัดสรรการคลัง ถนนสุขสวัสดิ์  
ต าบลบางจาก อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10130 
โทร 02-817-5000 
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20.  คุณณัฐวุฒิ  แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้า พลังงานน้ า 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ต าบลบางกรวย  
อ าเภอบางกรวย นนทบุรี ประเทศไทย 11130 
โทร 

 


