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ชื่อ-ที่อยู่สถานประกอบการ 
คุณเพ่ิมเกียรติ ศิลาอาสน์ กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท แปซิฟิค อินเตอร์เทค จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
149 ซอย นนทบุรี 6 ต าบล ตลาดขวัญ ต าบลตลาดขวัญ นนทบุรี 11000 
โทร 02-967-9134 
ฝ่ายบุคคล   
บริษัท อิลีคอน อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
122 ซอยอินทราภรณ์ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทร 063-464-6274 
ผู้จัดการส่วนเทคโนโลยีการเรียนรู้   
สถาบันวิชาการ ทีโอที  
เลขที่ 5 ซอย งามวงศ์วาน 17 ต าบลบางเขน ต าบลตลาดขวัญ นนทบุรี 11000 
โทร 02-596-1021 
คุณยุทธนา แก้วกันหา   
บริษัท เซอร์วิส เดอะ เบสท์ จ ากัด 
389 หมู่ 10 ซ.สุขุมวิท 107 (แบริ่ง20) ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
10270 
โทร 02-749-890,02-749-8994-6 
ผู้จัดการส่วนระบบบ ารุงรักษากลางนครหลวงที่ 3   
บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
13/27 หมู่3 อาคารเขตโทรศัพท์นครหลวงที่ 3.1 ต าบลวดัชลอ อ าเภอบางกรวย นนทบุรี 1130 
โทร 089-300-3631 
กรรมการผู้จัดการ   
บริษัท อาซีฟา จ ากัด (มหาชน) 
5 หมู่ 1 ถนนพระรามที่ 2 ต าบล คอกกระบือ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 
โทร 097-281-9333 
คุณกนกขวัญ อนธรรมธีระพงศ์   
บริษัท มาสเตอร์ โปรเกรสชั่น เทคโนโลยี จ ากัด 
39/435-6 หมู่ 11 ซอยนวมินทร์ 163 ถนนนวมินทร์  แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 
โทร 02-949-7624-5 
คุณอานนท์ ฉัตรเงิน  กรรมการ 
บริษัท ธัชชา เทคโนโลยี จ ากัด 
10/324 ต าบล โคกขาม อ าเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 
ผู้อ านวยการฝ่ายระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน   
การไฟฟ้านครหลวงเขตราษฎร์บูรณะ 
883 อาคาร ICT ถนนราษฎร์บูรณะ แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทร 02-442-2664 
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ชื่อ-ที่อยู่สถานประกอบการ 
ผู้จัดการฝ่ายบุคคลธุรการและบริการ   
บริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จ ากัด 
9/23 ซอยจัดสรรการคลัง ถนนสุขสวัสดิ์ ต าบลบางจาก อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 
โทร 02-817-5000 
ผู้อ านวยการฝ่ายระบบควบคุมและป้องกัน   
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ต าบลบางกรวย อ าเภอบางกรวย นนทบุรี ประเทศไทย 11130 
โทร 02-436-5341 
ผู้จัดการทั่วไป   
บริษัท แกรนด์ แอสเซท พรอสเพอริตี้ จ ากัด 
195 อาคาร อา ร์ 20 ชั้น 5 ซอยประชาอุทิศ 19 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทร 081-615-4689 

ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล   
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  
75 ถนน พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทร 02-716-4000 ต่อ 1215 
ผู้อ านวยการฝ่ายระบบสื่อสาร  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ต าบลบางกรวย อ าเภอบางกรวย นนทบุรี ประเทศไทย 11130 
โทร 02-436-5341 
เจ้าหน้าที่ประสานงานมหาวิทยาลัยและรับนักศึกษาฝึกงาน  
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
99  ถ.แจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
โทร 02-104-7044 
เจ้ากรมช่างอากาศ กรมช่างอากาศ 
กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 
โทร 02-155-6155 
ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้านครหลวงที่ 2.3.2 
บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
50/180 หมุ่5 อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
โทร 02-583-0115 


