
ล ำดับท่ี ช่ือสถำนประกอบกำร/หน่วยงำน ประกอบกิจกำร ท่ีอยู่หน่วยงำน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด เบอร์ติดต่อหน่วยงำน

1 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ โรงพยาบาล 354 ม.10 เวียง เชียงของ เชียงราย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 053-791206-7

1 บริษัท ส านักงานธุรกิจการบัญชี จ ากัด บริการทางด้านกฎหมาย 8 ซ.ช้างเผือก ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 081-7902915

1 กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ กองทัพอากาศ 171 ถ.พหลโยธิน สนามบิน ดอนเมือง กรุงเทพ กรมกิจการทหารอาการศ  025-3411604

2 บริษัท นิวแมน จ ากัด (สาขารัชดา) ผู้จ าหน่ายรถบรรทุกฮีโน่ 10/3 ถ.รัชดาภิเษก จตุจักร กรุงเทพฯ ส านักงานใหญ่  02-9395500

3 บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด(มหาชน)555/2ศูนย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ์ ผู้ผลิตเม็ดพลาสติก  อาคารบี ช้ัน 6 ถ.วิภาวดีรังสิต จตุจักร จตุจักร กรุงเทพฯ ศูนย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ์  02-7657000

4 บริษัท เอเชีย กราวด์ เซอร์วิส จ ากัด  222 อาคารคลังสินค้าท่ี 1 ธุรกิจให้บริการด้านคลังสินค้าและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองใน

ส่วนของภาคพ้ืนในท่าอากาศยาน

ท่าอากาศยานดอนเมือง สนามบิน ดอนเมือง กรุงเทพฯ 02-5043821-23

5 กองพัฒนาบุคคล ท่าเรือคลองเตย ปฏิบัติการเรือและสินค้า การท่า และเคร่ืองมือทุ่นแรง 444  ถ.ท่าเรือ คลองเตย คลองเตย กรุงเทพฯ สายบริหารทรัพยากรบุคคล  02-2693000

6 บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จ ากัด ภัตตาคาร ร้านอาหาร 27/1  ซ.53  ถ. สุขุมวิท คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ บริษัท  02-2607178-9

7 บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) บริษัทเอกชน ประกันวินาศภัย 121/104 ช้ัน 2-6 RS-Tower ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง ดินแดง กรุงเทพฯ บริษัท  02-8811888

8 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ด าเนินงานธุรกิจทางพิเศษ และธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกับทางพิเศษ111 ถ.ริมคลองบางกะปิ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ศูนย์บริหารทางพิเศษ  02-5589800

9 บริษัท โตโยต้ากรุงเทพยนต์ ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด  ผู้แทนจ าหน่วยรถยนต์โตโยต้า 801 ถ.พระราม 9 บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ โชว์รูม  02-3199999

10 บริษัท ทัวร์อินไทยแลนด์ แอนด์ อะเมซ่ิง แทรเวิล จ ากัด บริการน าเท่ียวทุกชนิด 83/120 เสนานิคม 1 จรเข้บัว ลาดพร้าว กรุงเทพฯ บริษัท  02-9071535

11 บริษัทเบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ (ไทยแลนด์) จ ากัด จัดท่องเท่ียวในประเทศ ต่างประเทศ 90/2 หมู่บ้านทาวนพลัส ลาดพร้าว 101 คลองจ่ัน บางกะปิ กรุงเทพฯ บริษัท  02-1835623

12 บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จ ากัด การขนส่งผู้โดยสารทางอากาศท่ีไม่มีตารางเวลา  89/46 ถ.วิภาวดีรังสิต สนามบิน ดอนเมือง กรุงเทพฯ ส านักงาน  02-5299933

13 บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจการบินพาณิชย์ 89 ส านักงานใหญ่การบินไทย ถ.วิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ ฝ่ายบริการลูกค้า  02-5453199

14 บริษัท ทรู ดิสทริบิวช่ัน แอนด์ เซลส์ จ ากัด จ าหน่ายและให้บริการอุปกรณ์โทรคมนาคม อาคารทรูทาวน์เวอร์ 18 ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพฯ บริษัท  032-311040

15 บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จ ากัด ผู้ผลิตพัดุอะไหล่อาการศยาน 171 อาคาร 4465 กองซ่อมบริภัณฑ์ สนามบิน ดอนเมือง กรุงเทพฯ บริษัท  02-1553232

16 บริษัท เอเพ็ค บิซิเนส จ ากัด  การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์72/5  ม.4 ถ.สรงประภา สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพฯ บริษัท  02-5037512

17 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ากัด (มหาชน) ห้อง 801-806,809-810 ช้ัน 8 ผู้ผลิตปุ๋ยเคมี มิตรทาวน์ ออฟฟิศทาวเวอร์ 944 ถ.พระราม 4 วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ ฝ่ายงานทรัพยากรมนุษย์  02-6398888

18 บริษัทฮาร์เปอร์ส เฟรท อินเตอร์เนช่ันแนล แอร์ คาร์โก้ จ ากัด บริการขนส่งสินค้า 2 ซ.ร่มเกล้า 38 ถ.ร่มเกล้า คลองสามประเวศ ลาดกระบัง กรุงเทพฯ บริษัท  02-3279000-3

19 บริษัท บัญชีกิจ จ ากัด ตรวจสอบบัญชี ท่ีปรึกษาทางการบัญชี 87 ช้ัน 9 เอกมัย 3 ถ.สุขุมวิท 63 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ บริษัท  02-3820414

20 บริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลต้ิง จ ากัด ให้บริการด้านตรวจสอบบัญชีและให้บริการเป็นผู้ตรวจสอบภายใน 82  ถ.รามค าแหง มีนบุรี กรุงเทพฯ บริษัท  02-5408011

21 MW Accounting Audit วางแผนภาษีอากร การเงิน การบัญชี จัดวางระบบการบริหารธุรกิจถ.อ่อนนุช สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพฯ บริษัท  093-5596659

22 บริษัท ธรรมนิติ จ ากัด (มหาชน) บริการครบวงจรท้ังด้านกฎหมาย บัญชี ตรวจสอบบัญชี 178 อาคารธรรมนิติ ซ.เพ่ิมทรัพย์ ถ.ประชาช่ืน บางซ่ือ กรุงเทพฯ บริษัท  02-5960500

23 บริษัท รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จ ากัด รับท าบัญชีและตรวจสอบบัญช รับปิดบัญชี รับให้ค าปรึกษาด้านบัญชี 18 40-41 ซ.คู้บอน 27 แยก 35 ท่าแร้ง บางเขน กรุงเทพฯ บริษัท  02-9496215

24 กองคลังและบริการกิจการพัสดุอากาศยาน จัดหาอุปกรณ์และบริการต่างๆ เพ่ือการบริการผู้โดยสารบนอากาศยาน. 71 ซ.งามดูพลี ถ.พระรามท่ี 4 ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ บริษัท  02-2870320-9

25 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ให้บริการด้านการขยายตลาดส าหรับบริษัทท่ีต้องการ

สร้างความเติบโตให้ธุรกิจ

138 ถ.เจริญกรุง สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ บริษัท  02-2256005

26 มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน องค์กรสาธารณกุศลท่ีด าเนินงานทางด้านการศึกษาในพ้ืนท่ีห่างไกล 989 อาคารสยามพิวรรธน์ ช้ัน 12A ถ.พระราม 1 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพฯ มูลนิธิ  02-6485196

27 ศูนย์บริการพระนครศรีอยุธยาบริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จ ากัด จ าหน่ายคอมพิวเตอร์ 93/45 จรัญสนิทวงศ์ บางขุนศรี บางกอกน้อย กรุงเทพฯ ส านักงานใหญ่  02-4190555

28 บริษัทไทยเรยอน จ ากัด (มหาชน) ผลิตเส้นใยประดิษฐ์เรยอน จ าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ888/160-1  ถ.เพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ ส านักงานใหญ่  02-2536745-54

29 บริษัท ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด ซ้ือขายเศษเหล็ก เศษโลหะ 27 อาคารฮีดากา ซ.25 ถ.บางนา-ตราด บางนา บางนา กรุงเทพฯ ส านักงานใหญ่  02-7441400

ข้อมูลสถำนท่ีฝึกงำนแยกตำมภำคและจังหวัด 

ภำคเหนือ

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภำคกลำง



ล ำดับท่ี ช่ือสถำนประกอบกำร/หน่วยงำน ประกอบกิจกำร ท่ีอยู่หน่วยงำน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด เบอร์ติดต่อหน่วยงำน
30 บริษัท สยามดาต้า คอมมิวนิเคช่ัน ธุรกิจการให้บริการอินเตอร์เน็ต 72 อาคารเอนกประสงค์ ช้ัน 2 บางรัก กรุงเทพฯ บริษัท  02-6397778

31 บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด  ร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ 63/3 ม.8 ถ.บางนา-ตราด ดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพฯ บริษัท  02-7209760

32 โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ ธุรกิจโรงแรม 99/401-486 ซ.แจ้งวัฒนะ 10 ถ.แจ้งวัฒนะ 10 แยก 2 ทุ่งสองห้อง หลักส่ี กรุงเทพฯ ฝ่ายต้อนรับลูกค้า  02-5741648

33 โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษามีนบุรี เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนระดับแนวหน้าท่ีเปิดสอน

หลักสูตรภาษาต่างประเทศ

105/2-3 ม.13 สหบุรานุกิจ มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพฯ โรงเรียน  02-5174638-40

34 ส านักงาน ทีจีซี การบัญชี ธุรกิจให้บริการจัดท าบัญชีหมวดธุรกิจ 2570 ซ.ลาดพร้าว 128/2 ถ.ลาดพร้าว คลองจ่ัน บางกะปิ กรุงเทพฯ ส านักงาน  02-7339005

35 บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) บริการสินเช่ือทะเบียนรถทุกประเภท 332/1 ถ.จริญสนิทวงศ์ บางพลัด บางพลัด กรุงเทพฯ ส านักงานใหญ่  02-4838888

36 กองบรรจุแต่งต้ังและข้อมูลบุคลากร (IA) บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) ตัวแทนจ าหน่ายบัตรโดยสารและพัฒนาบุคลากรสายการพาณิชย์ 89 อาคาร 3 ช้ัน 5 ถ.วิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กรุงเทพฯ ส านักงานใหญ่  02-3561111

37 บริษัท คิวริโอ ทัวร์ แอนด์แทรเวิล จ ากัด ประกอบธุรกิจทัร์น าเท่ียว 20 เฉลิมพระเกียรติ ซ.23 หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ ส านักงานท่องเท่ียว  02-7472590

38 บริษัท พันวาตรวจสอบบัญชี จ ากัด บริการท าบัญชี และตรวจสอบบัญชี 1560 ถ.ลาดพร้าว วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพฯ บริษัท  02-9336121,029336122

39 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจ้าพระยาการบัญชี ห้ค าปรึกษาทางธุรกิจ งานด้านบัญชี ภาษีอากร ปัญหาสรรพากร126/3 ถ.โกสีย์ ปากน้ าโพ เมือง นครสวรรค์ ส านักงาน  056-228856

40 ไปรษณีย์บ้านนา จังหวัดนครนายก รับส่งพัสดุไปรษณีย์ ems ลงทะเบียน 28/4 ม.10 บ้านนา บ้านนา นครนายก ท่ีท าการไปรษณีย์  037-381935, 080-6282485

41 กรมการค้าต่างประเทศ กองบริหารการค้า สินค้าท่ัวไป 563 ถ.นนทบุรี บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี กรมการค้า  02-5287500

42 ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หน่วยงานท่ีมีบทบาทในการช้ีน าและขับเคล่ือนศรษฐกิจการค้าไทย563 ถ.นนทบุรี บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี ส านักงาน  02-5077000

43 บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ากัด (มหาชน) การบริการอินเตอร์เน็ตแบบใช้สายและไร้สาย 200 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนช่ันแนล ทาวเวอร์ ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท  02-1002100

44 ร้าน กินลมชมคลอง ร้านอาหารริมน้ า พระราม5-ราชพฤกษ์ บางขุนกอง บางกรวย นนทบุรี ร้านอาหาร  081-9199429

45 บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่ีเช่ียวชาญในภาคอุตสาหกรรม 999 หมู่ท่ี 13 ถ.พหลโยธิน คลองหน่ึง คลองหลวง ปทุมธานี ส านักงานใหญ่  02-5290031

46 บริษัท ฟาบริเนท จ ากัด ผลิตช้ินส่วนงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ให้กับบริษัทช้ันน า 5/6 ม.6  ถ.พหลโยธิน คลองหน่ึง คลองหลวง ปทุมธานี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  02-5249600

47 บริษัท ไทยบริดจสโตน จ ากัด ผลิตยางรถยนต์ส าหรับรถยนต์น่ัง รถขับเคล่ือน 4 ล้อ 14/3  ถ.พหลโยธิน คลองหน่ึง คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท  02-5168721

48 บริษัทซินโกเทคโนโลยี จ ากัด ผู้ผลิตและคิดค้นเคร่ืองเป่าพลาสติกในประเทศไทย 76 ม.3 บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี บริษัท  02-9056880-5

49 บริษัท ทริปเป้ิลพี ออดิท จ ากัด ให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชี 85/116 หมู่บ้านลิฟว่ิงเรสซิเดนซ์ ม.5 บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท  02-1012070

50  บริษัท โอซีที ทีม (ไทยแลนด์) จ ากัด  ให้บริการครบวงจรเก่ียวกับการจดทะเบียนธุรกิจ และการ

วางแผนบัญชีและภาษีอากร

88/132 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท  02-1932159

51 บริษัท ทอสเท็มไทย จ ากัด ผลิตภัณฑ์ กรอบประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมส่งออก  60/2 ม.19 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ซ.นวนคร 11 คลองหน่ึง คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท  02-9095260-6

52 บริษัท โตโยต้าเภตรา ยูสคาร์ จ ากัด (สาขาปทุมธานี) จ าหน่ายรถยนต์และให้บริการซ่อมแซม 66 ม.3 ถ.กรุงเทพ-ปทุมธานี บ้านฉาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี ส านักงานใหญ่  02-9757500

53 ส านักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส าหรับผู้สนใจสมัครงาน ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  035-336855

54 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลิตกระแสไฟฟ้า เขต 1 ภาคกลาง 60 ม.5 ถ.โรจนะ ไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ส านักงาน  035-241142

55 บริษัทเอส อาร์ คอนกรีตบล็อก จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายคอนกรีตส าเร็จรูป สนับทึบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา บริษัท  089-2041041

56 เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เทศบาลครอบคลุมพ้ืนท่ี 10 ต าบลในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา18  ถ.นเรศวร หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ส านักงานเทศบาล  035-252235

57 โรงแรมวรบุรี อยุธยา รีสอร์ท แอนด์ สปา ธุรกิจโรงแรม 89 ม.11 กะมัง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ฝ่ายต้อนรับลูกค้า  035-249600

58 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.แอล.พี คอนสตรัคช่ัน ๒๐๑๗ รับเหมาก่อสร้างบ้าน โรงแรม หอพัก สระว่ายน้ า 12/6  ม.9 บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ส านักงาน  089-0303448

59 ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด น่วยงานหลักในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ส านักงาน  035-336631

60 สถานีต ารวจพระนครศรีอยุธยา บริหารประชาชน ถ.เดชาวุธ ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา สถานี  035-243444

61 บริษัท AO Service จ ากัด บริการซ่อมรถยนต์ช่วงล่าง จ าหน่ายยางรถยนต์ 10/1 ม.4 น้ าเต้า บางบาล พระนครศรีอยุธยา บริษัท  086-7656659

62 บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จ ากัด ลิตและจ าหน่ายรถสามล้อ รถไฟฟ้า และรถกอล์ฟ 9 ม.3 ตานิม บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา บริษัท  099-0011888

63 ท่ีท าการไปรษณีย์จังหวัดสุพรรณบุรี รับส่งพัสดุไปรษณีย์ ems ลงทะเบียน 136 ถ.นางพิม ท่าพ่ีเล้ียง เมืองสุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ท่ีท าการไปรษณีย์  035-521965

64 บริษัท สยามกลาสอยุธยา จ ากัด โรงงานผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองแก้ว ขวดแก้ว ขวดพลาสติก 99 หมู่ท่ี 9 คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา บริษัท  035-746605-7,063-2060401

65 บริษัท แมรีกอท จิวเวลร่ี (ประเทศไทย) จ ากัด โรงงานเคร่ืองประดับกายอัญมณีเทียม  200 หมู่ท่ี 1 บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา บริษัท  035-315900



ล ำดับท่ี ช่ือสถำนประกอบกำร/หน่วยงำน ประกอบกิจกำร ท่ีอยู่หน่วยงำน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด เบอร์ติดต่อหน่วยงำน
66 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) อยุธยา ส านักงานบริการลูกค้า 127 หมู่ 3 คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา บริษัท  035-902222

67 บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) สาขาอยุธยา ห้างสรรพสินค้า 80 หมู่ท่ี 2 บ้านกรด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ส านักงานใหญ่  035747001

68 บริษัท เค พี วาย ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด กิจการด้านวิศวกรรม รับเหมาก่อสร้าง 1/84 หมู่ท่ี 5 คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา บริษัท  035330713-4

69 AIS FIBRE พระนครศรีอยุธยา ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ส านักงาน  035-708324,093-6616555

70 บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จ ากัด บริการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 8 หมู่ท่ี 4 ถ.สามโคก-เสนา บางนมโค เสนา พระนครศรีอยุธยา บริษัท  089-8014600

71 บริษัท เอเชียจัมโบ้อินดัสตรีส์ จ ากัด ขายส่งและผู้ผลิตขนมปัง ขนมอบและเค้ก 202 หมู่ท่ี 2 ชะแมบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา บริษัท  090-9151230

72 บริษัท เจ แอนด์ เจ ดิสทริบิวช่ัน เซ็นเตอร์ จ ากัด โลจิสติกส์ ซัพพลายเชน และบรรจุภัณฑ์ / คลังสินค้า 15/2 หมู่ท่ี 4 อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา บริษัท  035-711559

73 บริษัท เคนท็อป (ประเทศไทย) จ ากัด น าเข้าและส่งออก เคร่ืองหนังสัตว์และผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์89 หมู่ท่ี 11 ถ.สามโคก-เสนา บางนมโค เสนา พระนครศรีอยุธยา บริษัท  035743531

74 บริษัท ทรู ดิสทริบิวช่ัน แอนด์ เซลส์ จ ากัด การจ าหน่าย และให้บริการ,อุปกรณ์โทรคมนาคม 165/26-30 หมู่ 3 คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา บริษัท  086-1327690

75 บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอร่ิง อยุธยา จ ากัด ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก 1/69 หมูท่ี 5 ถ.โรจนะ คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา ส านักงานใหญ่  035-922400

76 บริษัท อัมพรสรรพสินค้า จ ากัด ห้างสรรพสินค้า 10/1 ถ.นเรศวร หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ส านักงาน  035-328111

77 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากัด สินค้าอุปโภค บริโภค 49 หมู่ท่ี 1 บางนมโค เสนา พระนครศรีอยุธยา บริษัท  035-782701-2

78 บริษัท โกลบอล แอสเซท เอเซีย จ ากัด นายหน้าค้าอสังหาริมทรัพย์ 219 หมู่ท่ี 2 บ้านกรด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ส านักงานใหญ่  035-267686

79 เทสโก้ โลตัส สาขาโรจนะ ห้างสรรพสินค้า 475 หมู่ท่ี 2 ถ.โรจนะ คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา ส านักงาน  092-4937486

80 บริษัท บีจี แพคเกจจ้ิง จ ากัด (สาขา 00002)  ด าเนินการผลิตและจัดจ าหน่ายบรรจุภัณฑ์ 689 โรจนะ 2, 3 ม.4 อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา บริษัท  035-334300 ต่อ 4332

81 ไปรษณีย์อ าเภอบางไทร รับส่งพัสดุไปรษณีย์ ems ลงทะเบียน 91 ม.4 บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา ท่ีท าการไปรษณีย์  094-0308021

82 บริษัท อินโดไทยซินเทติคซ์ จ ากัด ผลิตเส้นด้ายทอผ้า 25 ม.1 ถ.อุดมสรยุทธ เชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ส านักงาน  035-742222

83 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ ธุรกิจโรงแรม 27/2  ม.11 ถ.โรจนะ กะมัง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ฝ่ายบุคคล  035-244483

84 ไปรษณีย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับส่งพัสดุไปรษณีย์ ems ลงทะเบียน 123 ถ.อู่ทอง หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ท่ีท าการไปรษณีย์  035-328722

85 ไปรษณีย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับส่งพัสดุไปรษณีย์ ems ลงทะเบียน 11/11 ม.1 ถ.เดชาวุธ ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ท่ีท าการไปรษณีย์  035-328722

86 บริษัท ทีเอ็มที สตีล จ ากัด (มหาชน) ผู้ด าเนินธุรกิจเหล็กแบบครบวงจรรายใหญ่ 332-3 ม.5 ล าไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา ส านักงานใหญ่  035-328722

87 ไปรษณีย์อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับส่งพัสดุไปรษณีย์ ems ลงทะเบียน 31 ม.13 ถ.อยุธยา-อุทัย อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา ท่ีท าการไปรษณีย์  035-356203

88 ไปรษณีย์อ าเภอวังน้อย รับส่งพัสดุไปรษณีย์ ems ลงทะเบียน 40 ม.5 ถ.พหลกโยธิน ล าไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา ท่ีท าการไปรษณีย์  035-271022

89 อยุธยาซิต้ีพาร์ค บริษัท คลองสวนพลู จ ากัด ห้างสรรพสินค้า 126/1 ม.3 ถ.สายเอเชีย คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ส านักงาน  035-801919

90 บริษัท เจ แอนด์ เจ โลจิสติกส์ ซิสเต็มส์ จ ากัด การขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา บริษัท  035-356285

91 บริษัท เจมส์ แอนด์ เจน แพ็คเก็จจ้ิง จ ากัด ด้านผลิตบรรจุภัณฑ์ท่ีท าจากไม้ 3421 บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา บริษัท  035-211740

92 บริษัท เกษตรแทรคเตอร์ จ ากัด จ าหน่ายรถแทรคเตอร์ฟอร์ด รถไถฟอร์ด น าเข้าจากต่างประเทศ119 ม.5 บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา บริษัท  035-351031

93 บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด อุปกรณ์และเคร่ืองใช้อุตสาหกรรม ซอยโรจนะ B คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา บริษัท  035-719028

94 โรงพยาบาลเสนา โรงพยาบาล 51 ม.1 ถ.สุขาภิบาลเจ้าเจ็ด เจ้าเจ็ด เสนา พระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาล  035-217118

95 บริษัท ไฮกรีตโปรดักส์แอนด์เทคโนโลย่ี จ ากัด  บริษัทรับเหมาก่อสร้าง 87 ม.9 โคกม่วง ภาชี พระนครศรีอยุธยา บริษัท  035-246222

96 โรงพยาบาลราชธานี โรงพยาบาล 111 ม.3 คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาล  035-335555

97 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาล 46/1  ม.4  ถ.อู่ทอง ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาล  035-211888

98 ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีพระนครศรีอยุธยา 1 ความรับผิดชอบในการจัดเก็บภาษี ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 45 ก. ถ.อู่ทอง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ส านักงาน  035-242678

99 บริษัท ปัญจพล เปเปอร์อินดัสตร้ี จ ากัด ผลิตภัณฑ์กระดาษ 554 แคตก บางไทร พระนครศรีอยุธยา บริษัท  035-201997

100 บริษัท ไอซ์วาสท์ จ ากัด จ าหน่ายอุปกรณ์ส่ือสาร 134 คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ส านักงาน  035-708324

101 บริษัท สมพรชัย โลจิสติกส์ การขนส่งและขนถ่ายสินค้า 33  ม.6 ข้าวเม่า อุทัย พระนครศรีอยุธยา บริษัท  086-3031110

102 บริษัท ทีโอทีจ ากัด (มหาชน) ส่วนบริการลูกค้าพระนครศรีอยุธยา บริษัทโทรคมนาคม 22/2 ถ.ราเมศวร ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ส่วนบริการลูกค้า  035-241345

103 บริษัทเอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จ ากัด ผลิตตลับลูกปืนขนาดเล็ก มอเตอร์ขนาดเล็ก  1 ม.7 ถ.พหลโยธิน กม.51 เชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา บริษัท  035-361429,316439



ล ำดับท่ี ช่ือสถำนประกอบกำร/หน่วยงำน ประกอบกิจกำร ท่ีอยู่หน่วยงำน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด เบอร์ติดต่อหน่วยงำน
104 บริษัท ซาเดซ่า (ประเทศไทย) จ ากัด ขัด ฟอก ย้อม ตกแต่งหนังส าเร็จรูป 89 ม.11 บางนมโค เสนา พระนครศรีอยุธยา บริษัท  035-743531

105 บริษัท เบนช์มาร์ค อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ผู้ขายเคร่ืองมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 94 ซ.นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา บริษัท  035-276300

106 บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ ากัด (มหาชน) สาขาอยุธยา ห้างสรรพสินค้า 126 ม.3 ถ.สายเอเชีย คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ส านักงาน  035-229888

107 บริษัท ฮิตาชิ คอมเพรสเซอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด  ผลิตคอมเพรสเซอร์ส าหรับตู้เย็นและตู้แช่ 1/65  ม.5  คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา บริษัท  035-330819

108 บริษัทสตีเบล เอลทรอน เอเซีย จ ากัด ขายส่งและผู้ผลิตเคร่ืองท าน้ าร้อน 469 ม.2 คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา บริษัท  035-220088

109 บริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จ ากัด  การขนส่งและขนถ่ายสินค้า บางระก า นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ส านักงาน  086-7692798

110 บริษัท ฮอนด้า โลจิสติกส์ เอเซีย จ ากัด บริการจัดหมวดหมู่และส่งมอบช้ินส่วนท่ีใช้ในการผลิตรถยนต์ 1/56 ม.5 คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา บริษัท  035-226404

111 ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา รักษาความปลอดภัยทางน้ า ก 23/1 ถ.อู่ทอง หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ส านักงาน  035-241733

112 บริษัท เอ เอ็น ไอ โลจิสติคส์ จ ากัด บรรจุหีบห่อขนส่ง 50  ม.9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ ธนู อุทัย พระนครศรีอยุธยา บริษัท  035-330957-60

113 บริษัท นิมฟ์สุวรรณคลังปุ๋ย จ ากัด ผู้ค้าส่งเคมีภัณฑ์ 99 ม.2 ถ.ภาชี-นครหลวง บ่อโพง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา บริษัท  035-364941

114 เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท ธุรกิจโรงแรม 139/1 ม.2 บ้านเกาะ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ส านักงาน  065-8245364

115 บริษัท เอ.ซี.ที. แอ็คเค้าท์ต้ิง แอนด์ บิสซิเนส จ ากัด  รับปรึกษาทางด้านการบัญชี ตรวจสอบบัญชี 199/8 ม.3 คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ส านักงาน  035-742609

116 บริษัท อยุธยาการบัญชี จ ากัด ให้บริการด้านบัญชีและภาษีอากร รับท าบัญชี 94 ม.3 ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ส านักงาน  086-3078471

117 บริษัท เค.ซี.เค. แอคเค้าท์ต้ิง จ ากัด รับจ้างท าบัญชีและภาษีอากร 19/30 คลองสวนพลู กะมัง พระนครศรีอยุธยา บริษัท  081-9996335

118 สรรพากรพ้ืนท่ีพระนครศรีอยุธยา ๒ บริหารการจัดเก็บภาษี 55/92 ม.1 ธนู อุทัย พระนครศรีอยุธยา ส านักงาน  035-346113

119 กรมการปกครอง รักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายใน ถ.อัษฎางค์ วัดราชบพิธ พระนคร พระนครศรีอยุธยา กองการเจ้าหน้าท่ี  02-2229818

120 บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จ ากัด ผู้ผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์วงจรรวม (IC) 100 ม.1 บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา บริษัท  035-350803

121 ไปรษณีย์ประตูน้ าพระอินทร์ รับส่งพัสดุไปรษณีย์ ems ลงทะเบียน 116 ม.6 ถ.พหลโยธิน เชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ท่ีท าการไปรษณีย์  035-351268

122 บริษัท อินโนเวช่ันฟุตแวร์ จ ากัด ผลิตและขายส่งรองเท้า 82  ม.11 ถ.สามโคก-เสนา บางนมโค เสนา พระนครศรีอยุธยา บริษัท  035-743603

123 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอเสนา (PEA) เสนา ผลิตกระแสไฟฟ้า 75 ม.5 บางนมโค เสนา พระนครศรีอยุธยา ส านักงาน  035-201061

124 บริษัท พลวัฒน์ เอ็นจิเนียร่ิง ซัพพลาย จ ากัด รับออกแบบเคร่ืองจักร และออกแบบระบบการควบคุมเคร่ืองจักร18/4 ม.2 บางเด่ือ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา ส านักงาน  035-377300

125 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) ผลิตผงปรุงรสอาหาร 59 ม.2 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านโพ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา บริษัท  035-350001

126 บริษัท ภัทร แอสเสท คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ธุรกิจเก่ียวกับออกแบบ Design และผลิต Packaging 89/1 ม.9 นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 1 ธนู อุทัย พระนครศรีอยุธยา บริษัท  035-800213-15 ต่อ 1501

127 บริษัท ซัมมิท โอโต บอด้ี อินดัสตรี จ ากัด  การผลิตเบาะส าหรับมอเตอร์ไซต์ และช้ินส่วนยานยนต์ 61 ม.9 ซ.คล้ายคลึง คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา บริษัท  035-746521

128 บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอร่ี (๑๙๙๑) จ ากัด อุตสาหกรรมเบียร์ 68 ม.2 น้ าเต้า บางบาล พระนครศรีอยุธยา โรงเบียร์  035-289333

129 บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จ ากัด ขานส่งและผลิตปุ๋ย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 บ่อโพง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ส านักงาน  093-3728193

130 บริษัท นิโปร (ประเทศไทย) จ ากัด ผลิตอุปกรณ์และเคร่ืองใช้แพทย์และศัลยแพทย์ 10 บางนมโค เสนา พระนครศรีอยุธยา บริษัท  035-201618

131 สถานีรถไฟอยุธยา สถานีรถไฟประจ าจังหวัด หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา สถานี  035-241521

132 บริษัท ภีระพงศ์ คอนสทรัคช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด การบริการดูแลและบ ารุงรักษาภูมิทัศน์ 8 ม.4  ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา บริษัท  094-5682551

133 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวังน้อย สถาบันการเงินและสินเช่ือ 175-178 ถ.ทางหลางแผ่นดินหมายเลข 1 ล าไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา ธนาคาร  035-271044

134 ธนารักษ์พ้ืนท่ีพระนครศรีอยุธยา ส านักงานธนารักษ์พ้ืนท่ีพระนครศรีอยุธยา บริหารจัดการและบริการด้านท่ีราชพัสดุ ประเมินราคา

อสังหาริมทรัพย์

24 ถ.เดชาวุธ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 035-322623

135 สหกรณ์การเกษตรเสนา ท่ีปรึกษาเงินทุน 3263 เจ้าเจ็ด เสนา พระนครศรีอยุธยา สหกรณ์  083-5201169

136 รีสอร์ท The Park Ayutthaya Resort and Spa ธุรกิจรีสอร์ท  โฮมสเตย์ 23/28 ถ.ราเมศวร ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา รีสอร์ท  086-3274489

137 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลาดบัวหลวง  สถาบันการเงินและสินเช่ือ 469 ถ.ทางหลวงชนบท 3006 ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา ธนาคาร  035-379027

138 บริษัท พี-เทค อีควิปเม้นท์ จ ากัด จ าหน่ายรถโฟล์คลิฟท์ท้ังใหม่และรถมือสอง 100 ท่าตอ มหาราช พระนครศรีอยุธยา บริษัท  035-850811

139 บริษัท โอกิ ดาต้า แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด  ผลิตเคร่ืองพิมพ์  เคร่ืองถ่ายเอกสาร 1/39 นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ม.5 คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา บริษัท  035-330943

140 บริษัท มหาราช ฟู้ด จ ากัด (Maharaj Food Co.,Ltd.)  ผลิตและแปรรูปจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 99/14 บ้านใหม่ มหาราช พระนครศรีอยุธยา บริษัท  035-381998



ล ำดับท่ี ช่ือสถำนประกอบกำร/หน่วยงำน ประกอบกิจกำร ท่ีอยู่หน่วยงำน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด เบอร์ติดต่อหน่วยงำน
141 ไปรษณีย์อ าเภอบางบาล รับส่งพัสดุไปรษณีย์ ems ลงทะเบียน 78 ม.1 บางบาล บางบาล พระนครศรีอยุธยา ท่ีท าการไปรษณีย์  035-307786

142 บริษัท เกษตรแทรคเตอร์ จ ากัด  ผู้ขายรถไถฟอร์ด รถแทรคเตอร์ฟอร์ด รถไถมือสอง 119 ม.5  ถ.สายเอเชีย บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา บริษัท  089-1256430

143 บริษัท ฮ้ัวเฮงหลี อินเตอร์เทรด จ ากัด จัดจ าหน่าย เคร่ืองจักรกลมือสอง 9 ม.3 ตานิม บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา บริษัท  086-3148811

144 บริษัท ต๋ี ท๊อปกัน จ ากัด กิจการซ้ือ-ขาย รถยนต์มือสองทุกชนิด ม.2 ไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา บริษัท  095-5102592

145 บริษัท เอ็น แอนด์ เอส เทรค แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด กิจการผลิตไม้รองรับสินค้าส าหรับรถยก 555 ม.9 บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา บริษัท  035-951765

146 โรงไฟฟ้าวังน้อย-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผลิตกระแสไฟฟ้า 32 ม.4 วังจุฬา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา ส านักงาน  02-4368747

147 ส านักงานอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ส ารวจข้ึนทะเบียนโบราณสถานส าคัญในพระนครศรีอยุธยา 196 ม.4 ถ.คลองท่อ ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ส านักงาน  035-242286

148 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เขต ๑ (พระนครศรีอยุธยา) ปฎิบัติภารกิจถวายความปลอดภัยด้านส่ือสาร ถ.สายเอเชีย คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ส านักงานศูนย์  035-336589

149 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลิตกระแสไฟฟ้า 2 โรจนะ 1/2 ไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ส านักงาน  035-253615

150 สาธารณสุข จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถานท่ีราชการในเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 3/9 ถ.อู่ทอง หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ฝ่ายบริหารท่ัวไป  035-241520

151 ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด าเนินการด้านใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 127/1 ม.3 คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ส านักงาน  035-335421

152 ไปรษณีย์อ าเภอผักไห่ รับส่งพัสดุไปรษณีย์ ems ลงทะเบียน 217 ม.4 ถ.สุขาภิบาล ผักไห่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา ท่ีท าการไปรษณีย์  035-391364

153 ส านักงานท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด าเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเท่ียว 157 ซ.ไผ่ลิง5 ไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ส านักงาน  035-902719

154 ธนาคารออมสิน สาขาอยุธยาพาร์ค สถาบันการเงินและสินเช่ือ 126 ไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ธนาคาร  035-801253

155 เทศบาลต าบลบางบาล สถานท่ีราชการ 99 ม.4 บางชะนี บางบาล พระนครศรีอยุธยา ส านักงานเทศบาล  035-307774

156 ไปรษณีย์อ าเภอเสนา รับส่งพัสดุไปรษณีย์ ems ลงทะเบียน ข. 1/28 ม.2 ถ.ศรีเสนา เจ้าเสด็จ เสนา พระนครศรีอยุธยา ท่ีท าการไปรษณีย์  035-201574

157 บริษัท อยุธยากล๊าส อินดัสทรี จ ากัด ขายส่งและผู้ผลิตส่งเคร่ืองแก้ว ขวดโหลแก้ว 55 ม.3 สามบัณฑิต อุทัย พระนครศรีอยุธยา บริษัท  035-334100

158 ไปรษณีย์อ าเภอภาชี รับส่งพัสดุไปรษณีย์ ems ลงทะเบียน 330/2 ม.5 ถ.ภาชี-นครหลวง ภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา ท่ีท าการไปรษณีย์  035-311173

159 บริษัท ทีโอที จ ากัด มหาชน (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง อินเทอร์เน็ตไร้สาย 22/2 ถ.ราเมศวร ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ศูนย์บริการลูกค้า  035-324287-8

160 บริษัท อีซูซุ ซ.แสงมงคล อยุธยา จ ากัด (สายเอเชีย) ตัวแทนจ าหน่ายรถอีซูซุ บริการซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ 59 ม.5 ถ.สายเอเชีย บ้านกรด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา บริษัท  035-880888

161 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบางบาล ผลิตกระแสไฟฟ้า 38/4 ม.1 มหาพราหมณ์ บางบาล พระนครศรีอยุธยา ส านักงาน  035-307936

162 บริษัท โตชินเคมิเทค (ประเทศไทย) จ ากัด ผลิตช้ินส่วนประกอบเคร่ืองใช้ไฟฟ้าจากยางสังเคราะห์ 1-34 ม.5 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา บริษัท  035-330871

163 บริษัท เคร่ืองจักรกลสยาม จ ากัด ผู้ผลิตและ/หรือ จัดจ าหน่าย โรงหล่อเหล็กรูปพรรณ  58 ม.11 ถ.โรงงานกระดาษ บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา บริษัท  035-261061

164 บริษัท แคปปิตัลซีเรียลส์ จ ากัด การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากโรงสี 43/2 ม.5 ถ.บางปะอิน-ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ราชคราม บางไทร พระนครศรีอยุธยา บริษัท  063-2027411

165 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดแสงทองเฟอร์นิเจอร์ ขายเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายในอาคารและส านักงานื 188 ม.2 บ้านกรด อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ส านักงาน  035-336345 

166 บริษัท อยุธยาอีซูซุเซลส์ จ ากัด ขายรถยนต์ขายอะไหล่และศูนย์บริการ 68/83 ม.2 สามกอ อ.เสนา พระนครศรีอยุธยา บริษัท  035-202488

167 บริษัท วิเชียร ไดนามิคอินดัสตรี จ ากัด ผู้ผลิตสินค้าช้ันน า ด้านไฟส่องสว่างและประดับยนต์ 34/1 หมู่ 10 บางหลวง อ.ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา บริษัท  02-5981342

168  บริษัท ICE VAST จ ากัด กิจการจ าหน่ายอุปกรณ์ส่ือสาร 134/42 หมู่ 3 คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา บริษัท  035-708356 

169  บริษัท เอส เอส เค ออโต้ซีท จ ากัด กิจการรับจ้างท าการผลิตอะไหล่ท่ีใช้เก่ียวกับเคร่ืองยนต์ 126/4 หมู่ 6  บางปะหัน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา บริษัท  035381661-666 

170 โรงพยาบาลลาดบัวหลวง โรงพยาบาล 88/1 ม.3 สามเมือง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาล  035-379094

171 ท่ีท าการไปรษณีย์ท่าเรือ รับส่งพัสดุไปรษณีย์ ems ลงทะเบียน 439/4 ถ.เทศบาล 2 ท่าเรือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา ท่ีท าการไปรษณีย์  035-341063

172 บริษัท คอนเนคชายน์เทค จ ากัด กิจการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองจักร 38/31 ม.7 บ้านสร้าง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา บริษัท  035-239015

173  บริษัทเกรทเทสท์ เพ็ทแคร์ จ ากัด ด าเนินธุรกิจด้านการการผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์ 11 หมู่ 1 สามบัณฑิต อุทัย พระนครศรีอยุธยา บริษัท  035-771350

174  The Sky Ayutthaya ห้างสรรพสินค้า 59/99 หมู่ 1 ธนู อุทัย พระนครศรีอยุธยา ส านักงาน  035-336699

175 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.วาย.เอ็ม. เมททัล เวิร์ค กิจการประเภทการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า 101-102 หมู่ท่ี 2 ถ.โรจนะ คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา ส านักงาน  082-2361868

176 บริษัท สมพรชัย โลจิสติกส์ การขนส่งและขนถ่ายสินค้า  39 หมู่ท่ี 6 ข้าวเม่า อุทัย พระนครศรีอยุธยา บริษัท  035-770099

177 อรณิชาการบัญชี ธุรกิจบริการด้านการบัญชี 255 ท่าศาลา เมืองลพบุรี ลพบุรี ส านักงาน  086-3446705

178 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นศูนย์กลางทางการบินของภูมิภาคเอเชีย 999  ม.1 หนองปรือ บางพลี สมุทรปราการ ส านักงาน  02-1321888



ล ำดับท่ี ช่ือสถำนประกอบกำร/หน่วยงำน ประกอบกิจกำร ท่ีอยู่หน่วยงำน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด เบอร์ติดต่อหน่วยงำน
179 ซัมมิท วินมิลล์ กอล์ฟ เรสซิเดนท์ รีสอร์ทกอล์ฟ ท่ีพักในบางพลี 72  ม.14 ถ.บางนา-ตราด บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ ฝ่ายบุคคล  02-7502112

180 บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จ ากัด  บริการขนส่งสินค้า 150/90 ม.3 ซ.วงศ์แพทย์ ถ.เทพารักษ์ บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ บริษัท  02-3855335

181 บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) อาคารบางนาทาวเวอร์ A ท่อและถัง ส าหรับอุตสาหกรรมและเวชกรรมแก๊ส  ช้ัน 15 2/3 ม.14 ถ.บางนา-ตราด กม.6.5 บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ บริษัท  02-3386100

182 ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตรวจสินค้าและท าการขายทอดตลาดของตกค้าง บางพลี สมุทรปราการ ส านักงาน  02-1341246

183 บริษัท อัลแวค (ไทยแลนด์) จ ากัด จ าหน่ายอุปกรณ์สุญญากาศ,ป๊ัมสูญญากาศ 110/6 ม.13 ซ.25/2 ถ.ก่ิงแก้ว ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ บริษัท  02-7388883

184 บริษัท บีเอ็มที แปซิฟิค จ ากัด การขนส่งและสถานท่ีเก็บสินค้า 120 ม.2 ถ.สุขสวัสด์ิ ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ บริษัท  02-4256999

185 บริษัท คิวยูพีวีซี แกรนด์ จ ากัด กิจการรับจ้างท าและออกแบบประตู หน้าต่างและ

อุปกรณ์ภายในอาคาร

ถ.ศรีนครินทร์ บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 02-1182313

186 บริษัท เอ็ม สยาม โลจิสติกส์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)  การขนส่งและสถานท่ีเก็บสินค้า 157/1 ม.2 ซ.รวมทุนไทย ถ.สุขสวัสด์ิ บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท  02-4625590

187 บริษัท ฐิติ การบัญชี จ ากัด กิจการรับท าบัญชี ภาษี ให้กับบริษัท 143/598 ม.10 ซ.สันตินคร
ถ.เทพารักษ์    บางปลา บางพลี สมุทรปราการ บริษัท  02-7505637 

188 บริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จ ากัด ผู้จ าหน่ายอะไหล่ช้ินส่วนรถยนต์ 88 ม.6 หนองปลาหมอ หนองแค สระบุรี บริษัท  036-313888

189 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จ ากัด ขายส่งและผู้ผลิตซีเมนต์ 28 ม.4 ถ.หน้าพระลาน-บ้านครัว เขาวง พระพุทธบาท สระบุรี บริษัท  036-218400

190 ไออุ่น รีสอร์ท สระบุรี  ธุรกิจห้องพัก สระว่ายน้ าและฟิตเนส 41 ม.1 ตะกุด เมืองสระบุรี สระบุรี รีสอร์ท  036-340209

191 บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จ ากัด ผู้ผลิตกระป๋องและฝาอะลูมิเนียม ส าหรับบรรจุเคร่ืองด่ืม 99 ม.9  หนองปลิง หนองแค สระบุรี บริษัท  036-373600

192 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (สาขาไทวัสดุ สุพรรณบุรี)   ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้าง 77/7 ม.4 ถ.บางบัวทอง สนามชัย เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี บริษัท  035-960300

193 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี เอ บี การบัญชี (วาสนาการบัญชี) บริหารท าบัญชี ข้อมูลบริษัทบัญชีและกฎหมาย 193  ม.12 ซ.หมู่บ้านศิริวัฒน์ ท่าพ่ีเล้ียง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ส านักงาน  035-521620

194 สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี สถานท่ีราชการ 78 ม.4 ถ.ท่าดินแดง-เสาธง ทับตีเหล็ก เมือง สุพรรณบุรี ส านักงาน  035-525862-3

195 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อยุธยา โบ๊ทแอนด์ ทราเวล ประกอบกิจการธุรกิจท่องเท่ียวท้ังในและต่างประเทศ 350/2 หมู่ท่ี 2 ศรีประจันต์ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี ส านักงาน  089-5480860

196 เทสโก้ โลตัส สาขาอ่างทอง ห้างสรรพสินค้า โพสะ เมือง อ่างทอง ส านักงาน  035-610251

197 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จ ากัด สถาบันการเงินและสินเช่ือ 309 โพสะ เมืองอ่างทอง อ่างทอง ส านักงาน  035-672127

198 สหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญ จ ากัด ท่ีปรึกษาเงินทุน 361 ม.7 ศาลเจ้าโรงทอง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง ส านักงาน  035-632186

199 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)  จ.อ่างทอง บริษัทโทรคมนาคม 19 ถ.อยุธญา-อ่างทอง บางแก้ว เมืองอ่างทอง อ่างทอง ส่วนบริการลูกค้า  035-851455

200 บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) สาขาอ่างทอง ห้างสรรพสินค้า 24 ถ.โพธ์พระยา-ท่าเรือ โพสะ เมือง อ่างทอง ส านักงาน  035-851312

201 ไปรษณีย์อ าเภอป่าโมก รับส่งพัสดุไปรษณีย์ ems ลงทะเบียน 290 ม.2 ป่าโมก ป่าโมก อ่างทอง ท่ีท าการไปรษณีย์  035-661346

202 บริษัท ย่ังยืนพืชผล จ ากัด บริษัทในการจัดจ าหน่ายข้าวสาร 29/2  ม.2 ชัยฤทธ์ิ ไชโย อ่างทอง บริษัท  084-5955455

203 โรงพยาบาลอ่างทอง โรงพยาบาล 3 เทศบาล 6 ถ.เทศบาล 10 บางแก้ว เมือง อ่างทอง โรงพยาบาล  035-615111

204 ไปรษณีย์โพธ์ิทอง รับส่งพัสดุไปรษณีย์ ems ลงทะเบียน 92 ม.2 ถ.สาธารณประโยชน์ บางพลับ โพธ์ิทอง อ่างทอง ท่ีท าการไปรษณีย์  035-691151

205 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ่างทอง ผลิตกระแสไฟฟ้า 59 โพสะ เมือง อ่างทอง ส านักงาน  035-611011

206 บริษัท โตโยต้าโฆสิตอ่างทอง ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด ผู้จ าหน่ายรถยนต์โตโยต้า 79/1 ม.5 ถ.สายเอเชีย บ้านอิฐ เมือง อ่างทอง บริษัท  035-850850 ต่อ 170

207 ร้านนิภา ถ้วยรางวัล ร้านอุปกรณ์กีฬา 92/6 หมู่ 4 บางเสด็จ ป่าโมก อ่างทอง ร้าน  035-868386

208 บริษัท ศรีสุวรรณ กรุ๊ป - บ้วนฮ้ัวฮวด จ ากัด ผู้ค้าปลีก-ค้าส่งและผลิตวัสดุก่อสร้าง บ้านอิฐ เมืองอ่างทอง อ่างทอง บริษัท  035-850567

209 ร้านหวาย เจ๊นันท์ ร้านจ าหน่ายเคร่ืองจักสานตะกร้า กระเช้า 4 หมู่ท่ี 3 ป่าง้ิว เมือง อ่างทอง ร้าน  092-2683934

210 ร้านเกิดผลพาณิชย์ ซ้ือ-ขายวัสดุอุปกรณ์ใช้แล้วประเภทอิเล็คทรอนิคส์ 64/1 ถ.อ่างทอง-ป่าโมก ตลาดหลวง เมือง อ่างทอง ร้าน  062-8567825

1 บริษัท ทับวารินทร์ รีสอร์ท จ ากัด สถานพักผ่อนเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ม.4 เกาะไหง เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบ่ี บริษัท  081-8943585

2 โรงแรม ชูการ์ มารีนา รีสอร์ท อาร์ต กะรน บีช ธุรกิจโรงแรม 542/1 ถ.ปฎัก กะรน เมือง ภูเก็ต ฝ่ายต้อนรับลูกค้า  076-284404

3  Le Murraya Hospitality Group ธุรกิจห้องพักสไตส์รีสอร์ท 89/9 ม.3 บ่อผุด เกาะสมุย ภูเก็ต ฝ่ายต้อนรับลูกค้า  077-414558

4 The Marina Phuket Hotel ธุรกิจโรงแรม 240/9 ถ.ผังเมืองสาย ก. หาดป่าตอง กะทู้ ภูเก็ต ฝ่ายต้อนรับลูกค้า  076-345888

ภำคใต้


