
ล ำดับที่ สถำนที่ฝึกงำน เบอร์โทรศัพท์

1 กำรไฟฟ้ำนครหลวง ฝ่ำยธุรกิจขนส่งและผลิตภณัฑ์ ฝ่ำยธุรกิจขนส่งและผลิตภณัฑ์ กำรไฟฟ้ำนครหลวง 46/1 ม.1 บำงพูด ปำกเกร็ด นนทบรีุ 11120 0984242769

0800437432

0836545792

3 กองกลำง ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข อำคำร 3 ชั้น 2 ตึกส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท ์ต ำบลตลำดขวัญ อ ำเภอเมืองนนทบรีุ จังหวัดนนทบรีุ 11000 0945583970

4 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ่ำงทอง ถนนโพธิพ์ระยำ-ทำ่เรือ (สำย 3195) ต ำบลปำ่ง้ิว อ ำเภอเมือง อ่ำงทอง 14000 0928707191

0835818208

0800522695

6 ส ำนักงำนที่ดินจังหวัดนนทบรีุ สำขำบำงบวัทอง ต ำบลพิมลรำช อ ำเภอบำงบวัทอง จังหวัดนนทบรีุ 11110 0938356907

7 บริษัท รีเอ็กซ์ โปรดักส์ จ ำกัด 2 ซ.นนทบรีุ 20 แยก 1 ต.บำงกระสอ อ.เมือง จ.นนทบรีุ 11000 0650655900

0869929829

0630852647

9 บริษัทพิธำนพำณิชย์ จ ำกัด สำขำเพชรบรีุตัดใหม่ ที่อยู่ 2479 ถนน เพชรบรีุตัดใหม ่เเขวง บำงกะป ิเขต หว้ยขวำง จ.กรุงเทพ 10310 0837073183

10 กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแหง่ ประเทศไทย เลขที5่3 หมู2่  ถนนจรัญ สนิทวงศ์ ต ำบบำงกรวย อ ำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบรีุ 11130 0935456150

0611516444

0939276137

12 ท่ีท ำกำรไปรษณีย์สำขำบำงซ่ือ 1298 ถนน กรุงเทพ- นนทบรีุ แขวง บำงซ่ือ เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 10800 โทร.02-586-02390 0875089283

0926894564

0955533146

0962320869

0660574279

15
ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)

ชั้น 24 ตึกพญำไทพลำซ่ำ เลขที1่28 เขตรำชเทวี แขวงทุ่งพญำไท กรุงเทพ 10400
0917765026

0623526624

0970485709

17 บริษัท ชุ้งค์ คำร์บอนเทคโนโลยี จ ำกัด เปน็บริษัทร่วมทนุระหว่ำงไทย-เยอรมัน ที่อยู่บริษัท : 62 ม. ต ำบลวังส ำโรง อ.บำงมูลนำก จ.พิจิตร66120 0995235504

0959585726

0840235402

0869785880

19 กำรไฟฟ้ำนครหลวงเขตธนบรีุ สถำนที่ต้ังเลขที่ 132/18 ซอย จรัญสนิทวงศ์ 20 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง บำ้นช่ำงหล่อ เขต บำงกอกน้อย กทม. 10700 0658934655

0855600013

0985548766

21 กำรไฟฟ้ำส่วนภมูิภำคอ ำเภอด ำเนินสะดวก  เลขที่ 289 หมู9่ ถนนสุขำภบิำล ต ำบลด ำเนินสะดวก อ ำเภอด ำเนินสะดวก จังหวัดรำชบรีุ 70130 0911980171

0902294208

0933190667

0992155902

0616183428

0955738032

24 ส ำนักงำนเขตบำงบอกน้อย  9/99 ถนนบำงขุนนนท ์แขวงบำงขุนนนท ์เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 10700 0949459214

25 บริษัท เอวีแวลู จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ)่ 444หอ้งเอ01ชั้น3อำคำรเอ็มบเีคเซ็นเตอร์ ถ.พญำไท แขวงวังใหม่ เขตปทมุวัน กรุงเทพมหำนคร 10330 0966910476

26 บริษัท สำยไฟฟ้ำมหำนคร  100 หมู่ 2 ต.พันทำ้ยนรสิงห ์ อ.เมืองสมุทรสำค ร สมุทรสำคร 74000 0909605475

0979799821

0984489947

0800525509

0971098619

0834148461

0933926935

30 บริษัท nice apparel company limited  ที่อยู่ 2,7,8/1-3 ซอยงำมวงศ์วำน 25 แยก 19 ถนนงำมวงศ์วำน ต ำบลบำงเขน อ ำเภอเมืองนนทบรีุ จังหวัดนนทบรีุ 11000 0960573144
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ฐำนข้อมูลสถำนที่ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ

นักศึกษำวิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ
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สถำบนัรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ ที่อยู่บริษัท เลขที่ 1025 ชั้น 11 อำคำร ยำคูลท,์ ถนนพหลโยธิน, แขวง พญำไท, กรุงเทพฯ 10400

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม 75/6 ถนนพระรำมที่ 6 แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400

กำรไฟฟ้ำนครหลวง ฝ่ำยธุรกิจบริกำรและคุณภำพไฟฟ้ำ 

เลขที่ 132/18 ซอย จรัญสนิทวงศ์ 20 

ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง บำ้นช่ำงหล่อ 

บริษัท แอดวำนซ์ คอนแทค็เซ็นเตอร์ จ ำกัด(มหำชน)

ท่ีอยู่ อำคำรพหลโยธินเพลส ชั้น21 ถนน พหลโยธิน แขวง สำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400

บริษัท ซำบนี่ำฟำร์อีสท์ 30/5 หมู่ 12 ถนนพุทธมณฑลสำย 5 ต ำบลไร่ขิง อ ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม 73210

ส ำนักงำนเขตบำงกอกน้อย 9/99 ถนนบำงขุนนนท ์แขวงบำงขุนนนท ์เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 10700
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นักศึกษำระดับปริญญำตรี (ภำคปกติ) หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรคุณภำพ

กำรไฟฟ้ำนครหลวง เขตบำงขุนเทยีน 39 พระรำม2 ซอย 60 แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทยีน กรุงเทพ 10150

ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดนนทบรีุ  9/319 ถนน กำญจนำภเิษก หมู่ 6 เสำธงหนิ บำงใหญ่ นนทบรีุ 11140

ส ำนักงำนเขตพระนคร ฝ่ำยส่ิงแวดล้อมและสุขำภบิำล 78 ถนน สำมเสน แขวง วัดสำมพระยำ เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 319 วังจันทรเกษม ถนนรำชด ำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 10300

ส ำนักงำนเทศบำลเมืองบำงศรีเมือง เลขที่ 777 หมู่ 3 ต.บำงศรีเมือง อ เมือง จ.นนทบรีุ 11000

กองนวัตกรรมและวิจัย กรมควบคุมโรค. กระทรวงสำธำรณสุข 88/21 ถนน ติวำนนนท ์ต ำบลตลำดขวัญ อ ำเภอเมือง จังหวัด นนทบรีุ 11000

กรมช่ำงอำกำศ เลขที1่ อำคำรกองวิทยำกำร ถนนประดิพัทธิ ์แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหำนคร 10300

โรงพยำบำลรำชวิถี กรมกำรแพทย์  2 ถนน พญำไท แขวง ทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400
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0991215317

0655935661

32 กองกลำง ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข   ที่อยู่ที่ฝึกงำน 88/20 ถ.ติวำนนท ์ต.ตลำดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบรีุ 11000 0906765622

33 ส ำนักงำนเขตบำงกอกใหญ่ 0895144642

0631496693

0958145301

0651034996

0637732303

0917469907

36 โรงพยำบำลมหำชัย2 ที่อยู:่ 301/1 หมู่ 6 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74130 0971907120

37 กองบงัคับกำรต ำรวจนครบำล 7 0945574358

0898809595

0831713704

39 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ ถนนก ำแพงสงครำม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 30000 0651212566

40 คุณอรุณ  สุธีสุนทรธรรม ผู้จัดกำร บริษัท เอวี  แวลู  จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ)่ -

41 กำรประปำนครหลวง -

42 ส ำนักงำนเขตบำงพลัด -

43 ท่ีท ำกำรไปรษณีย์บำงบวัทอง -

44 กองกลำง ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข -

45 ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดชัยนำท -

46 คุณกฤติญำ  จิระกิตติพร เจ้ำหน้ำที่สรรหำและคัดเลือก บริษัท ทปิโก้ แอสฟัลท ์จ ำกัด (มหำชน) -

47 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ -

48 บริษัท แล็บมำสเตอร์ แอ๊ดวำนซ์ จ ำกัด -

49 คณะแพทย์ศำสตร์ ร.พ.รำมำธิบดี (ม.มหดิล) งำนพัฒนำคุณภำพงำน (ส ำนักงำนคณบดี) -

50 กำรยำงแหง่ประเทศไทย -

51 กำรทำงพิเศษแหง่ประเทศไทย -

52 กำรยำงแหง่ประเทศไทย -

53 บริษัท ยี่สิบเก้ำก่อสร้ำง  จ ำกัด -

54 บริษัท อมำกำซำกิ ไพพ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด -

55 คุณชัยเอก   สอนโพธิ ์กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ครูเกอร์ เวนทเิลชั่น อินดัสทรีส์ เอเซีย -

56 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ -

57 กำรทำงพิเศษแหง่ประเทศไทย -

58 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม กองบริหำรทรัพยกรบคุคล ชั้น 5 -

59  Lost inn bkk -

60 บริษัท ทปิโก้ แอสฟัลท ์จ ำกัด (มหำชน) -

61 ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สพฐ. -

62 สถำบนัเทคโนโลยีนิวเคลียร์แหง่ชำติ (องค์กำรมหำชน) -

63 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม กองบริหำรทรัพยกรบคุคล ชั้น 5 -

64 ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดชัยนำท -

65 คณะแพทย์ศำสตร์ ร.พ.รำมำธิบดี (ม.มหดิล) งำนพัฒนำคุณภำพงำน (ส ำนักงำนคณบดี) -

66 ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สพฐ. -

67 บริษัท เอ็มเอ็น อิเลคทริค แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด -

68 ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สพฐ. -

69 ส ำนักงำนเขตพระนคร -

สถำบนัทดสอบทำงกำรศึกษำแหง่ชำติ (องค์กำรมหำชน)ชั้น38 พญำไท พลำซ่ำ แขวง ทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

เทศบำลเขตธนบรีุ 160 ถนน เทอดไท แขวง บำงยี่เรือ เขตธนบรีุ กรุงเทพมหำนคร 10600

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลไทรม้ำ ลขที่ 22/2 หมู่ที่ 2 ต ำบลไทรม้ำ อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบรีุ 11000

กำรทำงพิเศษแหง่ประเทศไทย 2380 ถนน พหลโยธิน แขวง เสนำนิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900
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