ข้อมูลสถานประกอบการปีการศึกษา2556
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ลําดับ
ที่

ชื่อบริษัท

ที่ตั้ง

โทรศัพท์

ชื่อผู้จัดการ

57/18-19 ม.6 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขต
ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
152,154,164 ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
299/10 ถนนพระราม3 แขงบางโคล่ เขต
ขางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
สาขารามคําแหง

02-889-7873-5

ชลอ อนุประเสริฐ

02-434-831-5

นิติศาสตร์
บุญประกอบ
พงษ์ศักดิ์ ขจรวรยศ

1

บริษัท เบนซ์ ซี เค ดับบลิว จํากัด

2

บริษัทกาญจนาอิควิพเม้นท์ จํากัด

3

บริษัท โตโยต้า เคมอเตอร์ส ผู้จําหน่าย.
02-689-3800-9
โตโยต้า จํากัด สาขาบางโคล่
บริษัท ไทยยานยนต์ เซล แอน เซอร์วิส
จํากัด
บริษัท เชฟโรเลต ราชเทวี )Apy
02-215-6761-3
ต่อ 111,112
Chevyจํากัด (
บริษัท สยามปทุมวัน ฮอนด้า ออโตโม
414 Phayathai
บิล จํากัด
Road,Wangmai,Pathumwan,Bangkok
026969300
10330
บริษัท โตโยต้า เคมอเตอร์ส ผู้จําหน่าย.
924/9 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด 0-2428-9810-19
โตโยต้า จํากัด สาขาประชาอุทิศ
เขตทุ่งครุ กทม .10140
บริษัท นครชัยมิตซู จํากัด
35/7-8 ถนน จรัญสนิทวงศ์ ตําบลวัดท่า
02 4672828
พระ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
บริษัท ฮอนด้า เฮ้าส์ จํากัด
246 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน
0-2513-3262
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม .10900
บริษัท อีซูซุเมโทร จํากัด สาขาหัว
111 ถ.เจริญเมือง แขวงรองเมือง เขต
02 611 6611
ลําโพง
ปทุมวัน กรุงเทพ 10330
บริษัท เอสอินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด .พี. ถ.ทรงวาด แขวงตลาดน้อย เขตสัพัธวงศ์ 02 234 9380-4
สาขาเชียงกง
กรุงเทพ 10100
บริษัท อีซูซุแสงฟ้า จํากัด
445/1 ถมหาไชย. แขวงสําราญราฏร์
0-2226-0242-7
เขตพระนคร กทม. 10200
บริษัท โตโยต้า เอ็มไพร์ส จํากัด
38/3 หมู่ 11 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
0-2448-8222
แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม .10170
บริษัท โตโยต้า เคมอเตอร์ส ผู้จําหน่าย.
1569/24 ถ.จันทร์ แขวงทุ่งวัดดอน
02 678 4550-9
โตโยต้า จํากัด สาขาถนนจันทน์
เขตสาธร กรุงเทพ 10120
บริษัท อิทธิผล จํากัด โรงแรม)
เลขที่ 2ถนนราชดําเนินกลาง แขวงบวร
02 2229 111
(รัตนโกสินทร์
นิเวศ เขตพระนคร กทม .10200

4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

สาขาที่ฝึก

นันภิภพ พรมจักร์
ศภณัฐ เหมือนเงิน

สาขางาน
ยานยนต์

บุญมี ยุทธวิชยานนท์

ไพศาล สอิ้งทอง

โนชัย ชํานาญชล
วีระพงษ์ คําใบ
กิตติพัฒน์ กําแพงนิล
ศักดิ์ดา สมานวารินทร์
ประเสริฐ
บุญรัตนานนท์
เศรษฐกุล
พงษ์เรืองธรรม
นายกริช จิราภิรักษ์

ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์

ลําดับ
ที่

ชื่อบริษัท

16

บริษัท เอส ซี โซลูชั่น จํากัด

17

บริษัท เคทีเอสซี จํากัด

18

บริษัท แสงชัย อิคริปเม้นท์ จํากัด

19

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ยูเอ็นจิเนียริ่ง .อี.พี.

20

บริษัท ไคเซอร์ บิซ จํากัด

21

บริษัท แซดเออินเตอร์เทรด จํากัด

22

บริษัท บี.เอส.ซี.ไอ.2000 จํากัด

23

บริษัท เคทีแอล คอร์ปอเรชั่น จํากัด

24

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

ที่ตั้ง

โทรศัพท์

206/ถนนดํารงรักษ์ แขวงคลองมหา 10
034246497
.นาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม
10100
455/17 ถนนพระรามหก แขวงถนน
026137990
เพชรบุรี กทม .10400
283 ถนนหลานหลวง แขวงวัดโสมนัส
026282600
เขตป้อมปราบฯ กทม .10100
40/1567-ถนนเอกชัย แขวงบาง 1568
024511350
.บอน เขตบางบอน กทม10150
191 ซ. ท่าข้าม8 แขวงแสมดํา
08 2444 8545
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ10150
02 624 2281-2
47/2-4 ซ.ศรีนครินทร์ แขวงบางบอน
08 9778 8 504
เขตประเวศ กรุงเทพ 10250
28 จรัญสนิทวงศ์ 89/2 แขวงบางอ้อ เขต
02 885 4701
บางพลัด กรุงเทพ 10700
846/15 ถนนพระราม 6 แขวงถนน
02 2167483-7
เพชรบุรี เขตราชเทวี กทม .10400
เลขที่ 286/1 ถนนบํารุงเมือง แขวงบ้าน
0-2223-2276
บาตร เขตป้อมปราบฯ กทม .10100 โทร โทรสาร 0-22222578

ชื่อผู้จัดการ

สาขาที่ฝึก

นายบุญฤทธิ์ นุ่มก่วน

นางสาวกรรณิการ์
สุริยบูรพกูล
นายธวัชชัย
น้ําทับทิม
นายวิสูตร
มังคลานนทชัย
นางสาวกิ่งกาญจน์
อยู่พิพัฒน์
นิชานัท

สาขางาน
ไฟฟ้ากําลัง

ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์

การพิมพ์

