
ชื่อ - ที่อยู่
สถานประกอบการ

บริษัท เอชจี เพลทติ้ง จํากัด

239 ซอยเทียนทะเล 26 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล 

แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 

บริษัท เอ็ม เอส สวิทช์บอร์ด จํากัด

23 ซอยแสมดํา 17 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

10150 โทร.02 452 2499

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (สาขาเอกมัย)

1221/39 ซอยสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

10110  โทร. 02 515 5300
บริษัท สยามเคมีคอลอินดัสตรี้ จํากัด

549 ซอย ถนนสุขุมวิท ตําบลบางปูใหม่ อําเภอเมือง 

จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร. 02 323 9215

บริษัท ไอที โปรเฟสชั่นแนล จํากัด

333/103 หมู่4 อาคารไอทีแสควร์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน

เขตหลักสี กทม 10210  โทร.0-2576-0333

บริษัท ฮีโน่มอเตอร์เซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด

212 ถนนวิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทร. 02 900 5000

บริษัท เพกาซัส อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

201 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 

10160

ฐานข้อมูลสถิติจํานวนนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับสถานประกอบการ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

38 2 - -

37 5 - -

36 1 - -

ลําดับ
ที่

ปีการศึกษา
 2560 (คน)

ปีการศึกษา
 2559 (คน)

ปีการศึกษา
 2558 (คน)

ปีการศึกษา
 2557 (คน)

42 6 - -

41 8 - -

40 2 - -

39 1 - -



ชื่อ - ที่อยู่
สถานประกอบการ

บริษัท ดีเน็ตเวิร์ค จํากัด

388  ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท 

กทม. 10400 โทร 02-985-6649

บริษัท ซันชายน์ เอเชีย จํากัด

98/108 ซอยวัดเลียบราษฎร์บํารุง ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง

เขตบางซื่อ กทม. 10800 โทร 02-913-5941

กองซ่อมบํารุงรถจักร เขตบางซื่อ การรถไฟแห่งประเทศไทย

ซอยริมทางรถไฟบางซื่อ ถนนปูนซีเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ

กทม. 10800 โทร.02-587-5350

บริษัท ชัยยุทธ การประดิษฐ์ (1988) จํากัด

45/9 ถนนเทพารักษ์ ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี

จังหวัดสมุทรปราการ 10540

บริษัท เอเซียนสแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

48/1 หมู่1 ถนนปทุม-บ่งเลน ตําบลคูขวาง อําเภอลาดหลุมแก้ว

จังหวัดปทุมธานี  12140

โทร. 02-599-1260-2

บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)

213 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ  กม.125 ตําบลทับกวาง อําเภอแก่งคอย

จังหวัดสระบุรี 18260

โทร 036-329-811-9

บริษัท เอช วี พลาสจํากัด

18/23 หมู่ 5  ถนนเศรษฐกิจ 1 ตําบลนาดี อําเภอเมือง

จังหวัดสมุทรสาคร 74000  โทร.034-468-890-1

45 4 - -

44 3 1 -

43 4 - -

ลําดับ
ที่

ปีการศึกษา
 2560 (คน)

ปีการศึกษา
 2559 (คน)

ปีการศึกษา
 2558 (คน)

ปีการศึกษา
 2557 (คน)

49 1 - -

48 1 - -

47 1 - -

46 1 - -



ชื่อ - ที่อยู่
สถานประกอบการ

บางกะปิ คอมมัลเรล ช็อป

16/23 ถนนเสรีไทย ซอย 4 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพฯ  10240

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ดอนสัก)

15  หมู่ที่ 5  ตําบลดอนสัก  อําเภอดอนสัก

จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84220

โทร. 077-371-393

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (บางแสน)

5 ถนนบางแสนสาย 2 ตําบลแสนสุข อําเภอเมือง

จังหวัดชลบุรี 20130

โทร. 077-371-393

บริษัท ไทยไอจิเดนกิ จํากัด

204 หมู่ 2 ซอยแพรกษา ถนนพุทธรักษา

ตําบลท้ายบ้านใหม่  อําเภอเมืองสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ 10280

การไฟฟ้านครหลวง เขตนนทบุรี

285 ถนนติวานนท์ ตําบลบางกรพสอ อําเภอเมือง

จังหวัดนนทบุรี 11000

เขื่อนศรีนครินทร์

300 หมู่ 4 ตําบลท่ากระดาน อําเภอศรีสวัสดิ์

จังหวัดกาญจนบุรี 71250

52 1 - 1

51 1 - -

50 1 - -

ลําดับ
ที่

ปีการศึกษา
 2560 (คน)

ปีการศึกษา
 2559 (คน)

ปีการศึกษา
 2558 (คน)

ปีการศึกษา
 2557 (คน)

55 1 - -

54 1 - -

53 1 - -



ชื่อ - ที่อยู่
สถานประกอบการ

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) สาขาปิ่นเกล้า

554-554/12 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด

กรุงเทพฯ 10700  โทร. 02-515-5300

ห้างหุ้นส่วน จํากัด บี.เบญญา

119 หมู่ 5 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ

กทม. 10250

บริษัท เอเอสทีวี (ประเทศไทย) จํากัด

102/1 ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร

กทม. 10200 โทร. 02-629-2948

บริษัท สยามฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จํากัด

700/899 หมู่ 3 ตําบลหนองกะขะ อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

20160  โทร. 038-212-310

บริษัท แมททีเรียล กรุ๊ป จํากัด

1 ซอยพระยามนธาตุ แยก 35-12 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน

กทม. 10150

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) สาขารัชโยธิน

1839/1-6 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กทม. 10900  โทร.02-515-300 ต่อ 221

กรมชลประทาน  จังหวัดนนทบุรี

200 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี 11120

บริษัท โซลิดส์แฮนด์ลิ่งแอนด์โปรเซส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

888/1 หมู่ที่ 20 ซอยบุญมีทรัพย์ ถนนบางพลี-ตําหรุ ตําบลบางพลี

อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  โทร.02-382-5100

--158

57 1 - -

56 4 - -

ลําดับ
ที่

ปีการศึกษา
 2560 (คน)

ปีการศึกษา
 2559 (คน)

ปีการศึกษา
 2558 (คน)

ปีการศึกษา
 2557 (คน)

62 2 - 2

61 3 12 1

60 3 - 3

59 1 - -

63 2 - -



ชื่อ - ที่อยู่
สถานประกอบการ

บริษัท เทค แอนด์ ใหม่ ซิสเต็ม จํากัด

75/57 ซอย 4 หมู่ 11  ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กทม. 10900

การไฟฟ้านครหลวง เขตคลองเตย

30 ซอยชิดลม ถนนเหลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.

10330 โทร.02-348-5415

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
53 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย จังหวัด

11130  โทร. 02-436-4384

บริษัท ETT จํากัด

1112/96 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110

โทร. 02-712-1120

บริษัท คราวน์ เบ็บแคน แอนด์ โคลสเซอร์ส (ประเทศไทย)

47/3 หมู่ 14 สวนนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตําบลโคกแย้

อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

สาธรอาร์คเวลดิ้ง

62/132 หมู่ 3 ถนนเอกชัย ตําบลบางน้ําจืด อําเภอเมือง

จังหวัดสมุทรสาคร 74000  โทร. 034-852-570

บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด

99 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตําบลเทพารักษ์ อําเภอเมือง จ.

10270  โทร. 02-384-2900 ต่อ 161

65 1 - -

64 1 - -

ลําดับ
ที่

ปีการศึกษา
 2560 (คน)

ปีการศึกษา
 2559 (คน)

ปีการศึกษา
 2558 (คน)

ปีการศึกษา
 2557 (คน)

69 1 - -

68 1 - -

67 4 - -

66 2 - 12

70 1 - -



ชื่อ - ที่อยู่
สถานประกอบการ

การไฟฟ้านครหลวง เขตสามเสน

ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต

กทม. 10300

โทร. 02-242-5405

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  สาขาบางกรวย

ถนนบางกรวย-จงถนอม ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย

จังหวัดนนทบุรี 11130

บริษัท อําพันเทคโนโลยี จํากัด

69/121 หมู่ 1 ถนนศรีสมาน ตําบลบ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ด

จ.นนทบุรี 11120

บริษัท ที.ที.เอส.คอร์เปอเรชั่น จํากัด

238/99 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา

กรุงเทพฯ 10120

โทร. 02-3315078

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  สาขานครสวรรค์

114 หมู่ 10  ตําบลหนองกรด อําเภอเมือง

จังหวัดนครสวรรค์  60240  โทร. 056-245-108

สํานักงานบริการลูกค้า กสท.  (เขตกลาง)

525/11 หมู่ 10 ตําบลนครสวรรค์ตก อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

60000  โทร. 056-222-114 ต่อ 4216

สํานักงานบริการลูกค้า กสท.  (ชุมพร)

25/9 หมู่ 7 ตําบลนาทง อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000

โทร. 077-979-900

72 3 - -

71 3 2 8

ลําดับ
ที่

ปีการศึกษา
 2560 (คน)

ปีการศึกษา
 2559 (คน)

ปีการศึกษา
 2558 (คน)

ปีการศึกษา
 2557 (คน)

76 3 - 3

75 5 - -

74 2 - -

73 2 - -

77 3 - -



ชื่อ - ที่อยู่
สถานประกอบการ

สํานักงานบริการลูกค้า CAT นครศรีธรรมราช

269 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง

จังหวัดนครศรีธรรมราช 8000

บริษัท ARNON TOOLS MANUFACTURING CO.,LTD

68 หมู่ 1 ตําบลนาป่า อําเภอเมืองชลบุริ จังหวัดชลบุรี

20000  โทร. 038-448-771

บริษัท รอยัล สตีล อินดัสตรี จํากัด

1/115 ถนนนิคมอุตสาหกรรม ตําบลท่าทราย อําเภอเมือง

จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทร. 034-490-100-2

บริษัท ซันไรส์ พรอพเพอร์ตี้ จํากัด

969 หมู่ 5 ถนนแพรกรักษา ตําบลแพรกษาใหม่ อําเภอเมือง

จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โทร. 02-324-3184-89

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ลาดหลุมแก้ว)

49 หมู่ 7 ตําบลบางหลวง อําเภอลาดหลุดแก้ว จังหวัดปทุมธานี

12140  โทร. 02-581-8076

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ท่าอากาศยานดอนเมือง

ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

10210  โทร. 02-563-8218

กรมชลประทาน  เขตสามเสน

811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300

โทร. 02-241-2690

79 4 - -

78 1 - -

ลําดับ
ที่

ปีการศึกษา
 2560 (คน)

ปีการศึกษา
 2559 (คน)

ปีการศึกษา
 2558 (คน)

ปีการศึกษา
 2557 (คน)

83 3 - -

82 1 - -

81 1 - -

80 1 - -

84 4 6 9



ชื่อ - ที่อยู่
สถานประกอบการ

บริษัท เจริญเมืองแมชชินเนอรี่ จํากัด

164/1 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร

กทม. 10200  โทร. 02-281-5331

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จํากัด (มหาชน)

70 หมู่ 2 ตําบลช้างใหญ่ อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

13290

บริษัท เฟดเดอรัล อิเลคตริก จํากัด

64/1 หมู่ 4 ถนนกิ่งแก้ว ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี

จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร. 02-312-4190 ต่อ 126

บริษัท PPG Engineering จํากัด

52/50 หมู่ 4 ซอยวัดกู้ ถนนสุขาประชาสรรค์ ตําบลบางพูด

อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จํากัด

11/3 ซอยนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี

เขตมีนบุรี กทม. 10510 โทร. 02-517-8159

บริษัท ไชยเจริญ อีควิปเม้นท์ จํากัด

56 ซอยธารสําฤทธิ์ 20 ถนนติวานนท์ ตําบลท่าทราย อําเภอเมือง

นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 02-950-7073-5

บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จํากัด

99/11 กม.38 หมู่ 5 ถนนบางนา-ตราด ตําบลบางสมัคร

อําเภบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180

โทร. 0-3884-2130-5

86 1 - -

85 3 - -

ลําดับ
ที่

ปีการศึกษา
 2560 (คน)

ปีการศึกษา
 2559 (คน)

ปีการศึกษา
 2558 (คน)

ปีการศึกษา
 2557 (คน)

90 3 - -

89 2 - -

88 5 3 -

87 2 - -

91 1 - -



ชื่อ - ที่อยู่
สถานประกอบการ

บริษัท ซันไรส์เทคโนโลยี จํากัด

969 ถนนแพรกษา ตําบลแพรกษาใหม่ อําเภอเมืองสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร. 02-324-3184

บริษัท Innovalues precision (thailand) ltd

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 83 หมู่ 2 ตําบลบ้านเลน อําเภอบางปะอิน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

บริษัท บางกอกไทโยสปริงส์ จํากัด

321 หมู่ 11 ซอยส.ไทยเสรี 2 ถนนสุขสวัสดิ์ ตําบลในคลองบาง

อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290

โทร. 02-4250934

บริษัท Ecco (Thailand) co,Ltd.

113 หมู่ 4 ตําบลบางพระครู อําเภอนครหลวง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

โรงเรียนทหารพลาธิการ กรมพลาธิการทหารบก

367 สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ถนนประชาราษฎร์ 1 เขตบาง

กทม. 10800 โทร. 02-585-8847 ต่อ 89757

บริษัท อี - อินดัสทรี เน็ตเวิร์ค จํากัด

1518 ถนนพิบูลย์สงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800

โทร. 02-587-4570

บริษัท สยาม พีวีเอส เคมิคอลส์ จํากัด

403 นิคมอุตสาหการบางปู ตําบลแพรกษา อําเภอเมอืง

จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร. 02-323-9980-1

93 1 - -

92 1 - -

ลําดับ
ที่

ปีการศึกษา
 2560 (คน)

ปีการศึกษา
 2559 (คน)

ปีการศึกษา
 2558 (คน)

ปีการศึกษา
 2557 (คน)

97 1 1 -

96 4 - -

95 1 - -

94 1 - -

98 1 - -



ชื่อ - ที่อยู่
สถานประกอบการ

ที่ทําการไปรษณีย์ลาดพร้าว

2299 ซอยลาดพร้าว 65/1 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง

กทม. 10310  โทร. 02-530-6355

บริษัท พรีมัส (ประเทศไทย) จํากัด

90 อาคารไซเบอร์ เวิลด์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง กทม. 10310

บริษัท โรงแรม รามบุตรี วิลเลจ พลาซ่า

95 ซอยรามบุตรี ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร

กทม. 10200

TOT ศูนย์ติดตั้งและบํารุงที่ 3.12(5)

95 ซอยวัดเปาโรหิตย์ จรัญสนิทวงศ์ 62 แขวงบางพลัด

เขตบางพลัด 10700  โทร. 02-435-1438

บจก. เจียมพัฒนาเท็กซ์โทลล์ จํากัด

23/3 หมู่ 3 ตําบลยายชา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

73110

บริษัท ติยะไพบูลย์ จํากัด

57 ซอยศูนย์วิจัย 14 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310

โทร. 02-718-2450-4

บมจ. ลักกี้ เท็คซ์ (ไทย)

โรงงานที่ 1 38 กม. 11 หมู่ 14 ถนนสุขสวัสดิ์ ตําบลบางพึ่ง

อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

โทร. 02-462-6310

100 - 1 5

99 1 - -

ลําดับ
ที่

ปีการศึกษา
 2560 (คน)

ปีการศึกษา
 2559 (คน)

ปีการศึกษา
 2558 (คน)

ปีการศึกษา
 2557 (คน)

104 - 1 -

103 - 2 -

102 - 1 -

101 - 1 -

105 - 1 -



ชื่อ - ที่อยู่
สถานประกอบการ

บริษัท พร้อม เทคโนเซอร์วิส จํากัด

40/14 หมู่ 12 ถนนบางนา-ตราด ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี

จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร. 02-312-0264

บริษัท จี.ไอ.อินดัสทรี จํากัด

700/24-35 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

กทม. 10400

โทร. 02-615-4999

บริษัท ปัญจพล ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จํากัด (วังน้อย)

79 หมู่ 1 ตําบลสนับทึบ อําเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา 13170

โทร. 061-580-8763

บริษัท โคเฟลี (ประเทศไทย) จํากัด

315,317,319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน

เขตปทุมวัน กทม. 10330

บริษัท แมททีเรียน กรุ๊ป จํากัด

1 กาญจนาภิเษก ซอยพระยาบนธาตุ แยก 35-12 แขวงบางบอน

เขตบางบอน กทม. 10150

โทร. 02-895-1388

บริษัท เทวกรรมโอสถ จํากัด

71/72 หมู่ 4 ถนนพิมพา อําเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

24130

บริษัท สุขใส รีไซเคิล จํากัด

70 หมู่ 7 ตําบลคลองมะเดื่อ อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

74110

107 - 2 1

106 - 6 2

ลําดับ
ที่

ปีการศึกษา
 2560 (คน)

ปีการศึกษา
 2559 (คน)

ปีการศึกษา
 2558 (คน)

ปีการศึกษา
 2557 (คน)

111 - 1 -

110 - 2 -

109 - 1 -

108 - 2 -

112 - 2 -



ชื่อ - ที่อยู่
สถานประกอบการ

การรถไฟแห่งประเทศไทย

1 ถนนรองเมือง เขตปทุม กทม. 10330

โทร. 02-621-8701

บริษัท ซินโดม อิเล็กทรอนิคส์ อินดัสทรี จํากัด

66 ซอยประชาอุทิศ 59 แยก 3 บางมด เขตทุ่งครุ กทม.

โทร. 02-872-6900

บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จํากัด

54/5-6 ซอยหน้าวัง ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร

กทม. 10200

การประปานครหลวง

400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210

โทร. 02-504-0123

บริษัท อาซาฮี-ไทยอัลลอย จํากัด

9/23 หมู่ 7 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอยสุขสวัสดิ์ 78 ตําบลบางจาก

อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โทร. 

บริษัท พีรชัย คูลลิ่ง จํากัด

201/11 หมู่ 2 ซอยศรีพรสวรรค์ ตําบลสวนใหญ่ อําเภอเมือง

จังหวัดนนทบุรี 11000  โทร. 02-969-5672

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 5

111 หมู่ 7 ตําบลสามเรือน อําแภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทร. 032 317 371-9, 02 537-2000 ต่อ 5909

114 - 1 -

113 - 1

ลําดับ
ที่

ปีการศึกษา
 2560 (คน)

ปีการศึกษา
 2559 (คน)

ปีการศึกษา
 2558 (คน)

ปีการศึกษา
 2557 (คน)

118 - 2 -

117 - 5 -

116 - 1 5

115 - 1 -

119 - 1 -



ชื่อ - ที่อยู่
สถานประกอบการ

บริษัท การบินไทย จํากัด (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

333/2 หมู่ 1 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

10540

บริษัท ซัม ไฮเทคส์ จํากัด

60/63 หมู่ 19 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ซอย 13 ถนนพหลโยธิน

ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

บริษัท เพชริน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ซับพลาย

12/3 หมู่ 2 ตําบลตระกูล อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 10800

โทร. 036-730-557

บริษัท นิติบุคคล อาคารชุดอาร์เอสทาวเวอร์

121 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง

เขตดินแดง กทม. 10400

โทร. 02-641-2174-5

บริษัท โรงงานกระดาษเทนมา (ประเทศไทย) จํากัด

6/2 หมู่ 3 ซอยวัดบางพูดใน ถนนสุขาประชาสรรค์ 2 ตําบลบางพูด

อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

38 กม.9 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตําบลสําโรงใต้ อําเภอพระประแดง

จังหวัดสมุทรปราการ  โทร. 02-394-2541 ต่อ 1221

บริษัท แมทเทล กรุงเทพ จํากัด

นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 9 ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง

จังหวัดสมุทรปราการ  10280

โทร. 02-324-0373-5 ต่อ 1299

121 - 1 -

120 - 1 -

ลําดับ
ที่

ปีการศึกษา
 2560 (คน)

ปีการศึกษา
 2559 (คน)

ปีการศึกษา
 2558 (คน)

ปีการศึกษา
 2557 (คน)

125 - 2 -

124 - 1 -

123 - 1 -

122 - 1 -

126 - 1 2



ชื่อ - ที่อยู่
สถานประกอบการ

บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จํากัด

555/1 Energy Complex Building A ถนนวิภาวดี-รังสิต

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900

ห้างขายยากรุงเทพฟาร์มาซี

783 ถนนเจริญนคร แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กทม.

10140  โทร. 02-468-1412

บริษัท ไบเออร์ไทย จํากัด

นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 3 ถนนสุขุมวิท ตําบลบางปู

อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

บริษัท อิตัลไทยมารีน จํากัด

389 ซอยอิตาเลียนไทย ตําบลท้ายบ้าน อําเภอเมืองสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ 10280

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นครปฐม)

9/1 ซอย 1 หมู่ 5 ตําบลไทยวาส อําเภอนครชัยศรี

จังหวัดนครปฐม 73120

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) สาขากรุงเกษม

798 อาคารโทรคมนาคมกรุงเทพ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส

เขตป้อมปราบ กทม. โทร. 02-281-3224

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) สาขาสระบุรี

209 ถนนพหลโยธิน ตําบลปากเพรียว อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

18000  โทร. 036-222-006

บริษัท อีทีที จํากัด

1112/96-98 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.

โทร. 02-712-1120

128 - 1 -

127 - 2 -

ลําดับ
ที่

ปีการศึกษา
 2560 (คน)

ปีการศึกษา
 2559 (คน)

ปีการศึกษา
 2558 (คน)

ปีการศึกษา
 2557 (คน)

132 - 7 -

131 - 2 -

130 - 1 -

129 - 1 -

134 - 3 -

133 - 1 -



ชื่อ - ที่อยู่
สถานประกอบการ

บริษัท ควอลิตี้ ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

69/51 หมู่ 6 ซอยกิ่งแก้ว 54 ถนนกิ่งแก้ว ตําบลราชาเทวะ

อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

บริษัท เซ็นทรัลสีลมทาวเวอร์ จํากัด

ซอยสีลม 30 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10300

โทร. 02-101-8000

การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ

95 126 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร

กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 02-225-0112

บริษัท มั่นคง ออโต้ พาร์ท จํากัด

23 ซ.ท่าข้าม28 แยก 36 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร 10150  โทร. 02-023-5536

การไฟฟ้านครหลวง เขตบางบัวทอง

ตําบล บางบัวทอง อําเภอ บางบัวทอง นนทบุรี 11110

โทร.  0-2834-3200

บริษัท S&T CONTEMP

129/1 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 02-249-6971

บริษัท พีเอ็มแพลเนอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

39/27 หมู่บ้านซิกเนเจอร์ กัลปพฤกษ์ ถนน กัลปพฤกษ์ แขวงบางแค

เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 02-464-5447

ห้างหุ้นส่วนจํากัดเค.เอ็น.วี.เอ็นจิเนียริ่ง

 2/132 รามอินทรา ซอย3 แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน

กรุงเทพมหานคร 10220  โทร. 02 522 1832

135 - 1 3

ลําดับ
ที่

ปีการศึกษา
 2560 (คน)

ปีการศึกษา
 2559 (คน)

ปีการศึกษา
 2558 (คน)

ปีการศึกษา
 2557 (คน)

139 - - 2

138 - - 2

137 - - 8

136 - 1 -

142 - - 1

141 - - 2

140 - - 1



ชื่อ - ที่อยู่
สถานประกอบการ

บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จํากัด

20 อาคารบุปผจิต ชั้น 4  ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก

กทม.

บริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จํากัด

45 ซอยพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ แขวงบางบอน เขตบางบอน

กรุงเทพมหานคร 10150  โทร. 02 416 0026

บริษัท ริมเพ เมเนจเมนท์ จํากัด

33/4 ซอยสุขุมวิท 46 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร 10110

โทร. 02 712 2917

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

ชั้น 31 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/9

ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 02-667-5555

โรงแรมตวันนา

80 ถนน สุรวงศ์ แขวง สี่พระยา เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 

โทร. 02-236-0361

บริษัท แอนเซลล์ (ประเทศไทย) จํากัด

74 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอย 31 ถนนฉลองกรุง

แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม 10520

โทร. 0-2326-0660-9

บริษัท อินเตอร์แนชชั่นแนลรับเบอร์พาทส์ จํากัด

 418 ถนนพระราม 2 ซอย 69 แขวงบางขุนเทียน เขต บางขุนเทียน

กรงุเทพมหานคร 10150 โทร.02 892 1905

ลําดับ
ที่

ปีการศึกษา
 2560 (คน)

ปีการศึกษา
 2559 (คน)

ปีการศึกษา
 2558 (คน)

ปีการศึกษา
 2557 (คน)

146 - - 2

145 - - 2

144 - - 1

143 - - 1

149 - - 1

148 - - 1

147 - - 1



ชื่อ - ที่อยู่
สถานประกอบการ

บริษัท พีรวิชณ์ คอนสตรัคชั่น จํากัด

หมู่ที่ 9 ตําบล คลองสอง อําเภอ คลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 12120

บริษัท กรุงเทพไดอ์แคสซ์ติ้ง แอนด์ อินแจ๊กชั่น จํากัด

46/1 หมู่ 12 ถนนบางพลี-บางนาตราด ตําบลบางพลีใหญ่

อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 0-2337-3078-84

ARIA TECH CO.,LTD.

178/7  ถนนรัชดาภิเษก จันทรเกษม จักตุจักร กรุงเทพมหานคร

10900  โทร. 02 939 5551

บริษัท ซุปเปอร์ เซ็นทรัล แก็ส จํากัด

7/383 ซอยวิภาวดีรังสิต 36 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900  โทร.02 511 1599

บริษัท ORIENTAL GARMENT

 5 ซอยกรุงเทพ กรีฑา7 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัด 

10240 โทร. 02 379 3072

บริษัท พนมไพร พรีซีซั่น จํากัด

หมู่ที่ 5 82 ตําบลหนองตําลึง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

โทร. 038 158 072

สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

เลขที่ 165/1 ถ.พิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300

โทร. 0 2282 3161-5

ลําดับ
ที่

ปีการศึกษา
 2560 (คน)

ปีการศึกษา
 2559 (คน)

ปีการศึกษา
 2558 (คน)

ปีการศึกษา
 2557 (คน)

153 - - 1

152 - - 3

151 - - 2

150 - - 2

156 - - 1

155 - - 3

154 - - 2



ชื่อ - ที่อยู่
สถานประกอบการ

บริษัท แมคคอนฟิล (ประเทศไทย) จํากัด

8/3 หมู่5 ซอยจตุโชติ ถนนสุขาภิบาล5 (วัชรพล) แขวงออเงิน

เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

โทร. 02 992 4171

การประปาส่วนภูมิภาค (สาขาเพชรบูรณ์)

ซอย สามัคคีชัย 4 ตําบลในเมือง อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

67000  โทร.056 711 310

บริษัท หันคาบางกอกรับเบอร์ จํากัด

240 หมู่ที่ 2 ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130

โทร. 056-422512-3

บริษัท เพ็นต้า อิมเพ็กซ์ จาํกัด

โรงงาน 4 หมู่ 11 ถนนบางรักใหญ่-บ้านใหม่ ตําบลบ้านใหม่

อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

โทร. 0-2449-7526-30

บริษัท น้ําตาลมิตรผล สิงห์บุรี จํากัด

โรงงาน 24/2 หมู่ 2 ตําบลไม้ดัด อําเภอบางระจัน

16130  จังหวัดสิงห์บุรี

โทร. 0-3659-1475-6

162 บริษัท วี.ซี.เอส จํากัด

656 ถ.วงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทร. 02-913-0500-3

163 บริษัท เอ็นเอ็นบี มินิแบไทย จํากัด

1 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ตําบลเชียงรากน้อย อําเภอบางปะอิน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13180  โทร.0-3536-1429

ลําดับ
ที่

ปีการศึกษา
 2560 (คน)

ปีการศึกษา
 2559 (คน)

ปีการศึกษา
 2558 (คน)

ปีการศึกษา
 2557 (คน)

160 - - 1

159 - - 1

158 - - 1

157 - - 3

-

-

161 - - 2

1

3

-

-



ชื่อ - ที่อยู่
สถานประกอบการ

บริษัท สาลี่ คัลเลอร์ จํากัด

หมู่ที่ 2 858 ซอย1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตําบลบางปูใหม่ 

อําเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280

โทร. 02 324 3216

บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จํากัด (มหาชน)

ซอยวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

10210  โทร. 02 533 6133

บริษัท แอลแอนด์ อี แมนูเจอร์ริ่ง จํากัด

 85/3 ซอยประชุมพร ถนนแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง 

เขตหลักสี่ กทม 10210  โทร. 0-2573-3239

บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จํากัด 
53/3 หมู่ 4 ถนนวัดกิ่งแก้ว ตําบลราชาเทวะ บางพลี 

สมุทรปราการ 10540

โทร. 02312-4244-7

บริษัท ไอที โปรเฟสชั่นแนล จํากัด

333/103 หมู่ 4 อาคารไอทีแสควร์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน

เขตหลักสี่ กทม 10210  โทร.0-2576-0333

169 บริษัท ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ จํากัด

62 หมู่ 11 ถนนบางนา-ตราด ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ 10540  โทร.  0-2337-2315

170 ห้างหุ้นส่วน เกรทหิรัญ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

107/1 หมู่ที่ 1 ตําบลทรงคนอง อําเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม 73110

165 - - 3

164 - - 4

ลําดับ
ที่

ปีการศึกษา
 2560 (คน)

ปีการศึกษา
 2559 (คน)

ปีการศึกษา
 2558 (คน)

ปีการศึกษา
 2557 (คน)

-

-

168 - - 2

167 - - 2

166 - - 2

1

1-

-



ชื่อ - ที่อยู่
สถานประกอบการ

บริษัท ไท่ลี่ต๋า (ไทยแลนด์) จํากัด

254/87 ถนนสุคนธวิท ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน 

จังหวัดสมุทรสาคร 74110

บริษัท ซันชาย์เอเซีย จํากัด

98/108 ซอย 25 ถนนวงศ์สว่าง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม 10800

โทร. 0-2913-9179

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมการเกษตร (ชัยนาท)

ตําบลเขาท่าพระ อําเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 17000

โทร. 056 476 596

บริษัท รุจโอฬารทรานสปอร์ท จํากัด

81/1 หมู่ 9 ตําบลบางแก้ว อําเภอเมืองสมุทรสงคราม 

จังหวัดสมุทรสงคราม 75000  โทร. 0-3477-3663-5

บริษัท เอส แอนด์ ที คอนเท้มพ์ จํากัด 
25/1 หมู่ 12 ซอยประชาราษฎร์ ตําบลไร่ขิง อําเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม 73210  โทร. 0-3428-8132

176 บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากัด

12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร 10700  โทร.02 422-9400

177 บริษัท มาลาพลาส จํากัด

370 หมู่ 8 ถนนพุทธรักษา ตําบลท้ายบ้าน อําเภอเมืองสมุทรปราการ 

จังหวัดสมุทรปราการ 10280  โทร.0-2387-1340-1

178 บริษัท สยามซีเนเตอร์ จํากัด

727 ม.15 ซ.ไทยประกัน ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง 

สมุทรปราการ 10540  โทร.02-763-8890-2

-

ลําดับ
ที่

ปีการศึกษา
 2560 (คน)

ปีการศึกษา
 2559 (คน)

ปีการศึกษา
 2558 (คน)

ปีการศึกษา
 2557 (คน)

173 - - 1

172 - - 1

171 - - 3

-

-

175 - - 3

174 - - 2

1

1

1

-

-

-



ชื่อ - ที่อยู่
สถานประกอบการ

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จํากัด
 62 ม.12 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540

โทร. 02-750-3700-9

บริษัท แมนสรวงวิศวกรรม จํากัด
17/116 ม.8 ซ.รามอินทรา 45 ถ.รามอินทรา ท่าแร้ง บางเขน 

กทม.10230  โทร. 0-2945-6708-9

บริษัท มาร์ซัน จํากัด

413 ซอยสิทธิไชย ถนนท้ายบ้าน ตําบลท้ายบ้าน อําเภอเมอืง

จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร. 0-2173-8942-8

บริษัท บีสไพพ์ฟิตติ้ง อินดัสตรี จํากัด

99 หมู่ 4 ซอยโรงเหล็ก ถนนเพชรเกษม ตําบลอ้อมน้อย 

อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130   โทร. 0-2810-4456-7

บริษัทคอสโม กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

20 ซอย 97-97/1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง

 กทม 10260  โทร. 0-2331-5561

184 บริษัท ไทย เอ็นโอเค จํากัด
700/452 ม.7 ถ.บางนา-ตราด ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง ชลบุรี 20000

โทร.  038-456-600

185 บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
97 หมู่ 3 ตําบลสุรศักดิ์ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

โทร. 038-317555

186 บริษัท เมทัล บิวล์ดิง (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่ 201 หมู่ 3 ตําบลสุรศักดิ์ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

โทร. 038-311-007 , 038-321-683

2-

ลําดับ
ที่

ปีการศึกษา
 2560 (คน)

ปีการศึกษา
 2559 (คน)

180 - - 2

ปีการศึกษา
 2558 (คน)

ปีการศึกษา
 2557 (คน)

179 - - 3

-

-

183 - - 2

182 - - 4

181 - - 1

2

1

-

-

-



ชื่อ - ที่อยู่
สถานประกอบการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สํานักงานใหญ่)

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

โทร. 02-589-0100

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่

หมู่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

10210  โทร. 025-755-151

บริษัท mild solution mind service
363/22, 363/22 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 10900  

สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง
67/25 ถ.บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 1070

โทร. 0-2433-2222 , 0-2433-6490

เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท ภูเก็ต

683 ถนนปฏัก ตําบลกะรน อําเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83100

โทร. 076 201 234

บริษัท ปิรามิด โซลูชั่น จํากัด

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตรังสิต กทม. 10210

โทร. 029-576-033

Holiday Inn Resort Phuket
52 ถนนทวีวงศ์ ตําบลป่าตอง อําเภอ กะทู้ ภูเก็ต 83150

โทร. 076 370 200

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 ถนนราชดําเนินนอก เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 10300

โทร. 02 628 6352

2192

193

194

191 - - 1

-

-

-

1

2

188 - - 12

189 - - 2

190 - - 1

ลําดับ
ที่

ปีการศึกษา
 2560 (คน)

ปีการศึกษา
 2559 (คน)

ปีการศึกษา
 2558 (คน)

ปีการศึกษา
 2557 (คน)

187 - - 3

-

-

-



ชื่อ - ที่อยู่
สถานประกอบการ

บริษัท ไทย-ไท อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ่ง จํากัด

141-143-145 ซอย สุขา1 ถนนตีทอง แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร 

กรุงเทพฯ 10200  โทร. 02 226 3034

โรงพยาบาลสุขุมวิท

1411 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร 10110  โทร.02 391 0011

บริษัท QC CARAUDIO
179 หมู่ 1 ตําบลบางขุนทอง อําเภอ บางกรวย นนทบุรี 11130

โทร. 02-101-2242

บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

สถานีเคเบิ้ลใต้น้ําชลี 2 108 หมู่ 3 ตําบลเขารูปช้าง อําเภอเมืองสงขลา

จังหวัดสงขลา 90000  โทร. 0-7431-3001

บริษัท ฟรีเท็กซ์ อีลาสติก จํากัด

153 หมู่ 5 ถนนพระราม 2 ตําบลท่าทราย อําเภอเมืองสมุทรสาคร 

จังหวัดสมุทรสาคร 74000  โทร.0-3482-2300-4

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี
111/2 ถนนอู่ทอง ตําบลบ้านเหนือ อําเภอเมืองกาญจนบุรี 

จังหวัดกาญจนบุรี 71000  โทร.0-3451-1682

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10200

โทร. 0-2537-2000

บริษัท เวิร์สออโตเมชั่นซิสเท็ม จํากัด

19/13 หมู่13 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
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198 - - 1

199 - - 1
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-

195 - - 2

196 - - 3

197 - - 6
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ลําดับ
ที่

ปีการศึกษา
 2560 (คน)

ปีการศึกษา
 2559 (คน)

ปีการศึกษา
 2558 (คน)

ปีการศึกษา
 2557 (คน)

-

-


