
รายชื่อสถานประกอบการรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคการศึกษาที่ 2/2563  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

ชื่อ-ที่อยู่สถานประกอบการ หมายเหตุ 
ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำบุคลำกร  
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ส ำนักงำนใหญ่ 
200 ถนน งำมวงศ์วำน แขวง ลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 
โทร 02-590-5866 

 

ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำบุคลำกร  
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ส ำนักงำนใหญ่ 
200 ถนน งำมวงศ์วำน แขวง ลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 
โทร 02-590-5866 

 

ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำบุคลำกร  
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ส ำนักงำนใหญ่ 
200 ถนน งำมวงศ์วำน แขวง ลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 
โทร 02-590-5866 

 

ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำบุคลำกร  
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ส ำนักงำนใหญ่ 
200 ถนน งำมวงศ์วำน แขวง ลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 
โทร 02-590-5866 

 

ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำบุคลำกร  
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ส ำนักงำนใหญ่ 
200 ถนน งำมวงศ์วำน แขวง ลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 
โทร 02-590-5866 

 

ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำบุคลำกร  
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ส ำนักงำนใหญ่ 
200 ถนน งำมวงศ์วำน แขวง ลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 
โทร 02-590-5866 

 

ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำบุคลำกร  
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ส ำนักงำนใหญ่ 
200 ถนน งำมวงศ์วำน แขวง ลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 
โทร 02-590-5866 

 

ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำบุคลำกร กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ส ำนักงำนใหญ่  
202 งำมวงศ์วำน จตุจักร กรุงเทพ 10900 
โทร 02-590-5866 

 

ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำบุคลำกร กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (ส ำนักงำนใหญ่)  
202 งำมวงศ์วำน จตุจักร กรุงเทพ 10900 
โทร 02-590-5866 
 
 

 



รายชื่อสถานประกอบการรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคการศึกษาที่ 2/2563  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

ชื่อ-ที่อยู่สถานประกอบการ หมายเหตุ 
ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำบุคลำกร กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (ส ำนักงำนใหญ่)  
202 งำมวงศ์วำน จตุจักร กรุงเทพ 10900 
โทร 02-590-5866 

 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยก่อสร้ำงระบบส่ง  
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 
53 หมู่ ๒ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ต.บำงกรวย อ.บำยกรวย จ.นนทบุรี 11130 
โทร 02-436-5341 

 

ผู้อ ำนวยกำรกำรไฟฟ้ำนครหลวง เขตบำงเขน 
6 ถนน พหลโยธิน แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กทม. 10220 
โทร 02-792-5205 

 

ผู้อ ำนวยกำรกำรไฟฟ้ำนครหลวง เขตนนทบุรี 
200 ถนน ติวำนนท์ ต ำบล บำงกระสอ อ ำเภอ  
เมือง จังหวัด นนทบุรี 11000 
โทร 02-902-5303 

 

บริษัท เอ็นเนอร์จี้ ออโทเมชั่น จ ำกัด 
59/24 หมู่ที่2 ต ำบลบำงรักพัฒนำ อ ำเภอบำงบัวทอง 
จ.นนทบุรี 1110 
โทร 083-440-1404 

 

กำรไฟฟ้ำนครหลวง เขตนนทบุรี 
285 ถนน ติวำนนท์ ต ำบล บำงกระสอ อ ำเภอ  
เมือง จังหวัด นนทบุรี 11000 
โทร 086-612-1405 

 

ผู้อ ำนวยกำรไฟฟ้ำนครหลวง กำรไฟฟ้ำนครหลวง 
69/10 หมู่ 5 ต ำบลบำงหลวง อ ำเภอบำงบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี 11110 
โทร 02-834-3303 

 

ผู้จัดกำรแผนกศูนย์กำรเรียนรู้ บริษัท อำซีฟำ จ ำกัด (มหำชน) 
เลขที่ 5 หมู่ 1 ถนนพระรำม 2 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสำคร 74000 
โทร 083-055-0250 

 

ผู้อ ำนวยกำรกำรไฟฟ้ำนครหลวง เขตสมุทรปรำกำร 
386 ถนนสุขุมวิท ต ำบลปำกน้ ำ อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร 10270 
โทร 02-791-5203 

 

คุณณรงค์ศักดิ์ ตรีอินทอง บริษัท เค.จี.วิศวกรรม จ ำกัด 
อำคำร เอส.เอน.ที เลขท่ี 6 เรวดี ซอย 7 ต ำบล ตลำดขวัญ ต ำบลตลำดขวัญ นนทบุรี 
11000 
โทร 091-710-0777 

 



รายชื่อสถานประกอบการรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคการศึกษาที่ 2/2563  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

ชื่อ-ที่อยู่สถานประกอบการ หมายเหตุ 
คุณณรงค์ศักดิ์ ตรีอินทอง บริษัท เค.จี.วิศวกรรม จ ำกัด 
อำคำร เอส.เอน.ที เลขที่ 6 เรวดี ซอย 7 ต ำบล ตลำดขวัญ ต ำบลตลำดขวัญ นนทบุรี 
11000 
โทร 091-710-0777 

 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยก่อสร้ำงและระบบส่ง  
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 
53 หมู่2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130 
โทร 02-436-5341 

 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยธุรกิจบริกำรและคุณภำพไฟฟ้ำ  
กำรไฟฟ้ำนครหลวง เขตธนบุรี ฝ่ำยธุรกิจบริกำรและคุณภำพไฟฟ้ำ อำคำร 2 132/18 
ซ.จรัญสนิทวงศ์ 20  
ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้ำนช่ำงหล่อ เขตบำงกอกน้อย  
กรุงเทพฯ 10700 
โทร 02-878-5360 

 

ผู้ช่วยผู้จัดกำรฝ่ำยบุคคล บริษัท อำร์เอสจี แบง พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ ำกัด 6,8 ซ.
รำมอินทรำ 63/1 แขวงท่ำแว้ง  
เขตบำงเขน กทม. 10230 
โทร 02-645-7065 

 

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) 
1000 อำคำร บีทีเอส ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 
โทร 02-617-7300 

 

หัวหน้ำงำนฝ่ำยบุคคล บริษัท วิศวภัทร์ จ ำกัด 
9 ถนน สุขำภิบำล ๕ ซอย 24 แขวง ท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220 
โทร 02-119-5599 

 

บริษัท เอ็นเนอร์จี้ ออโทเมชั่น จ ำกัด 
59/24 หมู ่2 โครงกำร T59 Westgate ถนน รัตนำธิเบศร์ อ ำเภอบำงบัวทอง นนทบุรี 
11110 
โทร 083-440-1404 

 

ผู้จัดกำร บริษัท สตำร์ 8 (ประเทศไทย) จ ำกัด 
222, 224, 226 ตึกกรุงธนเมืองแก้ว ถนนสิรินธร 
เขตบำงพลัด กรุงเทพฯ 10700 
โทร 095-542-9898 
 
 
 

 



รายชื่อสถานประกอบการรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคการศึกษาที่ 2/2563  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 

 

 

ชื่อ-ที่อยู่สถานประกอบการ หมายเหตุ 
หัวหน้ำแผนกทดสอบอุปกรณ์ทั่วไปกองทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้ำ  
กำรไฟฟ้ำนครหลวงเขตสำมเสน 
256 อำคำร21 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต  
กรุงเทพมหำนคร 10300 
โทร 02-242-5401 

 

คุณพัชยำ คีรินทร์ ฝ่ำยธุรกิจบริกำรและคุณภำพไฟฟ้ำ  
กำรไฟฟ้ำนครหลวง เขตธนบุรี 
132/18 ซอย จรัญสนิทวงศ์ 20 ถนนจรัญสนิทวงศ์  
แขวง บ้ำนช่ำงหล่อ เขตบำงกอกน้อย  
กรุงเทพมหำนคร 10700 
โทร 084-135-2710 

 

ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำบุคลำกร  
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ส ำนักงำนใหญ่ 
200 ถนน งำมวงศ์วำน แขวง ลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 
โทร 02-590-5866 

 

ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำบุคลำกร  
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ส ำนักงำนใหญ่ 
200 ถนน งำมวงศ์วำน แขวง ลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 
โทร 02-590-5866 

 

คุณเกรียงไกร เจริญ บริษัท พี.เอส.เพำเวอร์ลำยส์ จ ำกัด 
98 หมู่13 ถ.สุขสวัสดิ์ ซ.สุขสวัสดิ์37/1. ต ำบลบำงพ่ึง  
อ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 10130 
โทร 081-812-1067 

 

กรรมกำร บริษัท ไทย โซล่ำร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) 
725 อำคำรเมโทรโพลิศ ชั้น 19 ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กทม. 10110 
โทร 02-258-4530 ต่อ 2705 

 


