
รายชื่อสถานประกอบการรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคการศึกษาที่ 2/2563  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

ชื่อ-ที่อยู่สถานประกอบการ หมายเหตุ 
ผู้จัดการแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
บริษัท เอนไก ไทย จ ากัด 
444 หมู่ 17 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ซอย 6 เทพารักษ์ ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสา
ธง สมุทรปราการ 10540 
โทร 02-705-8060-6 ต่อ 283 

 

บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จ ากัด 
240/64-67 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 26 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กทม.10310 
โทร 081-207-9090 

 

บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จ ากัด (มหาชน) 
140 ม.4 ถ.ระเบาะไผ่ ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 
โทร 037-270-777 ต่อ 159 

 

ผู้จัดการฝ่ายบุคคลธุรการและบริการ  
บริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จ ากัด 
9/23 ม.7 ซ.สุขสวัสดิ์78 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 
โทร 02-817-5000 

 

กรรมการผู้บริหารใหญ่  
บริษัท ริเวอร์โปร์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จ ากัด 
เขตประกอบการอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ สระบุรี 59  
หมู่ 4 ถนนหนองปลากระดี ต าบลบัวลอย อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140 
โทร 090-971-0718 

 

โรงงานน้ าตาลสิงห์บุรี (มิตรผล) 
บริษัท น้ าตาลสิงห์บุรี จ ากัด  
24/2 ม.2 ต.ไม้ดัด  อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี  
โทร 036-591-475 

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนกบุคคล  
บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จ ากัด 
14/2 หมู่ 10 ถนนแสงชูโต ต าบลท่ามะกา อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120 
โทร 034-543-123-6 

 

ฝ่ายบุคคล บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ าไทย จ ากัด 
441 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 
โทร 02-806-2061 

 

ฝ่ายบุคคล บริษัท ไทย-สวีดิช แอสเซมบลีย์ จ ากัด 
35/1 หมู่ 7 ถนนบางนา-ตราด กม 25 ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง 
 จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
โทร 02-021-9555 
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ชื่อ-ที่อยู่สถานประกอบการ หมายเหตุ 
ฝ่ายบุคคล 
บริษัท เมธาวี เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
88/99 หมู่ 20 ซอยบุญมีทรัพย์  ถนนบางพลี-ต าหรุ ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี 
สมุทรปราการ 10540 
โทร 094-469-8883 

 

ผู้จัดการแผนกสรรหาว่าจ้าง 
บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จ ากัด 
32-33 หมู่ ถ.บางนา-ตราด ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540 
โทร 02-338-6000 ต่อ1831 

 

ฝ่ายบุคคล บริษัท เวิลด์ แอคเซสเซอรีส์ โปรดัคท์ จ ากัด 
67/80 ถ.พระรามที่ 2 ซอย 28 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 
โทร 02-476-8370 

 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เอส.ไว.เอส.เมทอล โปรดัคส์ จ ากัด  
8/2 ม.11 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
โทร 086-336-9276 

 

ฝ่ายบุคคล บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี จ ากัด 
139/11 หมู่ 2 ซ.มีสุข ถ.แจ้งวัฒนะ 10 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
โทร 02-982-0987 

 

บริษัท ฟิวเจอร์ ซายน์ จ ากัด 
4/22 หมู่ที่ 4 ถนนบางบัวทอง – สุพรรณบุรี ต าบลราษภร์นิยม อ าเภอไทรน้อย  
จ.นนทบุรี 11150 
โทร 02-922-3900 ต่อ 1301 , 1302 (คุณป้อม) 

 

คุณปาหนัน จักรทิพย์ บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จ ากัด 
35 ซอย เฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ซอย 30 แยก 23  
แขวง ดอกไม้ เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10260 
โทร 02-726-6601 

 

ดร. จักรพันธ์ มีโภคี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
บริษัท กรุงเทพสลักภัณฑ์ จ ากัด 
99/4 หมู่ 7 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
โทร.02-312-6159 

 

รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน  
กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
555/2 ศูนย์เซ็นเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารบี ซั้น 20 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร  
เขตจตุจักร กทม.10900 
โทร 02-794-4901 
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ชื่อ-ที่อยู่สถานประกอบการ หมายเหตุ 
บริษัท แอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
2/360 หมู่ 1 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทร 038-927-733 ต่อ 7192 

 

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท เต็ม ฟู๊ด เซอร์วิส จ ากัด 
55/50 หมู่บ้านบิ๊กเกอร์แลนด์ หมู่ที่ 3 ต าบลล าลูกกา  
อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 
โทร 02-150-1948 

 

คุณวัชรีภรณ์ แสงประทุม  
บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จ ากัด ( มหาชน ) 
49/42 หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 
โทร 089-833-4091 

 

หัวหน้าแผนกสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทร 0-2168-3377 

 

คุณวัชรีภรณ์ แสงประทุม  
บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จ ากัด ( มหาชน ) 
49/42 หมู่ 5 ต าบลเขาคันทรง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 
โทร 038-401-492 

 

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
39/9 หมู่ที่ 9 ซอยดวงมณี ถนนงามวงศ์วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทร 085-325-7452 

 

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยบริดจสโตน จ ากัด 
14/3 ถ.พหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120 
โทร 02-516-8721 

 

ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป  
บริษัท อะตอม แมนนูแฟคเจอร์ริ่ง จ ากัด 
1567 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
โทร 082-455-4775 

 

หัวหน้าแผนกบุคคล บริษัท วี.ซี.เอส. จ ากัด 
656 ซอยวงศ์สว่าง 8 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
โทร02-976-9713 
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ชื่อ-ที่อยู่สถานประกอบการ หมายเหตุ 
ผู้จัดการด้านบัญชีและทรัพยากรบุคคล  
บริษัท ไทย โคเค็น โคเงียว จ ากัด 
4 ซอย ปานทิพย์ 2 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
โทร 02-913-2291-2  

 

คุณวิชิต นามสมจิตร บริษัท คาโต ทูล แอนด์ ดาย จ ากัด 
81 หมู่ที่ 2 ซอยเพิ่มชัย ถนนบางพลี-ต าหรุ ต าบลแพรกษาใหม่  
อ าเภอเมืองสมุทปราการ  จ.สมุทรปราการ 10180 
โทร 02-107-0723 

 

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ ากัด 
ชั้น 10 อาคารบางกอกแลนด์ เลขที่ 47/569-576  
ถนนป๊อปปูล่า 3 ต าบลบ้านใหม่ นนทบุรี 11120 
โทร 02-833-5193 

 

 

 


