
รายชื่อสถานประกอบการรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ภาคการศึกษาที่ 2/2563  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

ชื่อ-ที่อยู่สถานประกอบการ หมายเหตุ 
ผู้จัดการ บริษัท เท็น ฟอร์เวิร์ด จ ากัด 
294/1 อาคารเอเชีย ชั้น 9 ถนน พญาไท แขวง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400 
โทร 02-215-2428 

 

คุณประชา สุขข า  
บริษัท ไฮ โซลูชั่น อ๊อฟ เทเลวิชั่น เน็ตเวิร์ค จ ากัด 
17/14 หมู่ 6 ต าบลบางกระทึก อ าเภอสามพราน  
ถนนพุทธมณฑลสาย 5 จังหวัดนครปฐม 73210 
โทร 088-809-5257 

 

วิศวกรอาวุโส Mirasys (Thailand) 
294/1 อาคารเอเซีย ชั้น 9 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 
โทร 081-909-3175 

 

ผู้อ านวยการส านักงานบริการลูกค้า  
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
99 ซอยแจ้งวัฒนะ 5 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
โทร 081-350-0173 

 

หัวหน้าฝ่ายเทคนิค บริษัท เสียงประชาชนไทย จ ากัด 
50/81 หมู่ 6 ซ.D4 หมู่บ้านเมืองทองธานี ถ.แจ้งวัฒนะ  
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
โทร 089-220-2032 

 

ผู้จัดการส่วนเทคโนโลยีการเรียนรู้ สถาบันวิชาการทีโอที 
เลขที่ 5 ซอย งามวงศ์วาน 17 ต าบลบางเขน  
ต าบลตลาดขวัญ นนทบุรี 11000 
โทร 089-306-6676 

 

ผู้จัดการโครงการ บริษัท เซอร์วิส เดอะ เบสท์ จ ากัด 
389 หมู่ 10 ซ.สุขุมวิท 107 (แบริ่ง 20) ถ.สุขุมวิท ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง จ.
สมุทรปราการ 10270 
โทร 083-018-613 

 

ฝ่ายบุคคล บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) 
200 ม.4 อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล ถ.แจ้งวัฒนะ  
ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
โทร 02-100-3039 

 

ผู้จัดการศูนย์เครือข่ายสารสนเทศ สถาบันวิชาการ ทีโอที 
เลขที่ 5 ซอย งามวงศ์วาน 17 ต าบลบางเขน อ าเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 
โทร 089-306-6676 
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ชื่อ-ที่อยู่สถานประกอบการ หมายเหตุ 
บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
89/2 หมู่ 3 ส านักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ ถนนแจ้งวัฒนะ  
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
โทร 02-505-1587 

 

ผู้อ านวยการกองระบบสื่อสาร  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี 
86 ม.5 ต.โพไร่หวาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 
โทร 086-544-7121 

 

บริษัท เซฟแอนด์ซาวด์ ดาต้า ซิสเท็มส์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
56/2 ถนนราษฎ์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 
โทร 095-495-6014 

 

เจ้ากรมช่างอากาศ กองวิทยาการ กรมช่างอากาศ 
เลขที่ ๑ กรมช่างอากาศ ถนนประดิพัทธ์  
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 
โทร 02-155-6155 

 

คุณอิสระภาพ อูปค า ช่างระดับ 5  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 
โทร 091-778-3417 

 

ประธาน บริษัท จี.ไอ. อินดัสทรี จ ากัด 
700/25-34 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทร 086-340-8331 

 

คุณปาริฉัตร สุขสงวน บริษัท โกลบอล เทล โซลูชั่น จ ากัด 
47/353 อาคารไคตัค ชั้นที่ 10 หมู่ที่ 3 ถนนป๊อปปูล่า  
ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 
โทร 02-059-4115 

 

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จ ากัด 
161/1 อาคาร เอสจี ทาวเวอร์ ชั้น 7 ห้องท่ี 701  
ถนนราชด าริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
โทร 02-650-5547-8 

 

วิศวกร บริษัท ไฮเท็ก เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
56/8 อาคารเดอะ กรีน เพลส ชั้น 1 ซอยบางนา-ตราด32 ถนนบางนา – ตราด บางนา 
กรุงเทพฯ 10260 
โทร 081-355-3524 
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ชื่อ-ที่อยู่สถานประกอบการ หมายเหตุ 
ผู้อ านวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
2380 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทร 081-437-8897 

 

ผู้อ านวยการกองพัฒนาบุคลากร  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส านักงานใหญ่ 
200 ถนน งามวงศ์วาน แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทร 02-590-5866 

 

ผู้จัดการโครงการ  
บริษัท ทีเอสพี คอมมิวนิเคชั่น ซิสเต็ม จ ากัด 
194 ซอย 7 ถนนวงศ์สว่าง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
โทร 098-276-5567 

 

หัวหน้าแผนกทดสอบอุปกรณ์ทั่วไปกองทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า  
การไฟฟ้านครหลวงเขตสามเสน 
256  ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300 
โทร 02-242-5401 

 

ผู้อ านวยการกองพัฒนาบุคลากร  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ส านักงานใหญ่) 
200 ถนน งามวงศ์วาน แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทร 02-590-5866 

 

ผู้จัดการ  บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ชุมสายห้าแยกปากเกร็ด 
50/180 หมู่ 5 ถนนติวานนท์ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี 11120 
โทร 02-583-0115 

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล  
บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
60 หมู่ที่ 8 ต าบลคลองมะเดื่อ อ าเภอกระทุ่มแบน  
สมุทรสาคร 74110 
โทร 084-639-6954 

 

บริษัท ซีเมนส์ โมบิลิตี้ จ ากัด 
189/2 ศูนย์ซ่อมบ ารุงรถไฟฟ้าใต้ดิน แขวงห้วยขวาง 
เขตห้วยขวาง กทม. 10310 
โทร 02-615-8206 

 

พันโทพจน์ หลอดทอง โรงเรียนช่างฝีมือทหาร 
3/1 ซอย พหลโยธิน 30 แขวง จันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทร 097-916-8141 
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ชื่อ-ที่อยู่สถานประกอบการ หมายเหตุ 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
คุณณัฐศิษฏ์ เลิศโกวิทย์  
414 อาคาร เอไอเอส 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทร 02-029-3247 

 

คุณกมลพรรณ ไชยวงค์ ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท แม็กเทค คอนโทรล จ ากัด 
134/15 หมู่ 1 ต าบลวัดชลอ อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 
โทร 087-682-4545 

 

คุณพงษ์ศักดิ์ เอ่ียมประไพ  
ผู้จัดการส่วนสนับสนุนเทคโนโลยีการเรียนรู้  สถาบันวิชาการ ทีโอที  
เลขที่ 5 ซอย งามวงศ์วาน 17 ต าบลบางเขน อ าเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 
โทร 089-306-6676 

 

บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 
โทร 02-505-1587 

 

บริษัท อินทรอนิคส์ จ ากัด 
436/17 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทร 02-939-1222 ต่อ 122 

 

คุณพรศิริ โรจนพฤกษ์ ผู้จัดการส่วนบริหารอัตราก าลัง  
บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพ 10210 
โทร 02-505-1587 

 

หัวหน้าแผนกทดสอบอุปกรณ์ทั่วไปกองทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า  
การไฟฟ้านครหลวงเขตสามเสน 
256 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300 
โทร 089-133-6840 

 


