ขอมูลสถานประกอบการที่รวมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ปการศึกษา ๒๕๕๘
ลําดับ

ชื่อสถานประกอบการ

๑ บริษัท โตโยตา เค มอเตอร
จํากัด (สาขาลาดพราว)
๒ บริษัท ฮอนดา เฮาส จํากัด
๓ บริษัท เอส.พี. อินเตอรเนชั่น
แนล จํากัด สาขาเซียงกง
๔ บริษัทสยามปทุมวัน ฮอนดา
ออโตโมบิล จํากัด
๕ บริษัท เอ.พี.วาย. กรุป จํากัด
(ราชเทวี)
๖ บริษัท ไทยยานยนต เซลลแอน
เซอรวิส จํากัด (พระราม ๙)
๗ บริษัท โตโยตา เอ็มไพรส จํากัด
๘ บริษัท มิตซูสาธร จํากัด
๙ บริษัท อีซูซุแสงฟา จํากัด
(สาขา ถ.มหาไชย)
๑๐ บริษัท แสงชัย อิคริปเมนท
จํากัด

ที่อยู

เบอรโทรศัพท

๑๒๙๙ ซอยลาดพราว ๑๕ ถนนลาดพราว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
๐-๒๙๓๘-๔๔๙๒
กรุงเทพฯ
๒๔๖ ซอยพหลโยธิน ๒๔ ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๐-๒๕๑๓-๓๒๖๒
๑๘๕๐-๑๘๕๔ ถนนทรงวาด แขวงตลาดนอย เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพ
๐-๒๒๓๔-๙๓๘๐
๑๐๑๐๐
๔๑๔ ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
๐-๒๖๙๖-๙๓๐๐ ตอ
๓๓๕
๔๖/๘ ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
๐-๒๒๑๕-๖๗๖๐ ตอ
๑๑๕
๑๗๔๙/๓ ถนนรามคําแหง (สุขุมวิท ๗๑) แขวงหัวหมาก เขตบางกะป
๐-๒๗๑๖-๙๗๗๗ ตอ
กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
๒๐๒
๓๘/๓ หมู ๑๑ ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
๐-๒๔๔๘-๘๒๒๒
๑๐๑๗๐
๔๐/๑ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐
๐-๒๖๓๓-๘๐๙๒
๔๔๕/๑ ถนนมหาไชย แขวงสําราญราษฎร เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ ๐-๒๒๒๖-๐๒๔๒ ตอ
๓๐๗
๒๘๓ ถนนหลานหลวง แขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบฯ กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
๐๒-๖๒๘-๒๖๐๐
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ระดับการศึกษา

งานศูนยขอมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยสารพัดชางพระนคร

เบอรโทรศัพท

ระดับการศึกษา

๑๑ บริษัท เคทีเอสซี จํากัด

๐-๒๖๑๓-๗๙๙๐

ปวช.

จํานวนที่เขารับการ
ฝกวิชาชีพ
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ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู

๔๕๕/๑๗ ถนนพระรามหก แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
๑๐๔๐๐
บริษัท พรีมาซิส จํากัด
๓๒๐ อาคารตั้งฮั่วปก ชั้น ๑๐ หอง ๑๐ B ถนนพระราม ๔ แขวงมหาพฤฒา
ราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐
บริษัท ยูพีอี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ๒๒-๒๒-๒ ถนนพระรามที่ ๒ แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
๑๐๑๕๐
บริษัท อิทธิผล จํากัด (โรงแรม ๒ ถนนราชดําเนินกลาง แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
รัตนโกสินทร)
บริษัท แพรคติเคิล เทค โซลูชั่น ๑๒๖๗ ซอยบรมราชชนนี ๗๖ ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน เขต
จํากัด
ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
บริษัท แอล เอส ลาดหญาซาวด ๕๔๖-๕๔๘ ถนนลาดหญา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
จํากัด
บริษัท วี เอส อิเล็กทรอนิกส ๕๗๖ ซอยวัดโพธิ์เรียง ถนนจรัลสนิทวงศ แขวงบานชางหลอ เขตบางกอกนอย
จํากัด
กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
บริษัท เอส พี เค ซาวด ซิสเต็มส ๘๔ ซอยจรัลสนิทวง ๔๙/๑ แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
จํากัด
บริษัท BANYAN TREE
๒๑/๑๐๐ ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐
BANGKOK HOTEL
บริษัท ไมดาส โกลบอล มีเดีย ๓๔๙ อาคารเอสเจ อินฟพัทวัน บิสซีเนสคอมเพล็กซ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
จํากัด
จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๒๐

งานศูนยขอมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยสารพัดชางพระนคร

ลําดับ

ชื่อสถานประกอบการ

๒๑ บริษัท รังสิภณ
ั ฑ จํากัด

ที่อยู

เบอรโทรศัพท

ระดับการศึกษา

๑๗๐-๗๒/๑ ถนนบริพัตร แขวงบานบาตร เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ
๑๐๑๐๐

๐-๒๖๒๑-๐๒๙๒

ปวช.

๒๑

จํานวนที่เขารับการ
ฝกวิชาชีพ
๑

งานศูนยขอมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยสารพัดชางพระนคร

