
ล ำดับที่ ช่ือสถำนประกอบกำร/นักศึกษำ เบอร์โทร/ที่อยุ่

1 บริษทัมนีบุรีเวชกิจ (รพนวมนิทร์)

47/94 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. Tel 02-5181818 ต่อ 217 Fax 
02-5182112

2 รพ นวมนิทร์ 9 599 หมู่ 13  ถ. สีหบุรานุกิจ มีนบุรี กทม. Tel 02-5181818 ต่อ 217 Fax 02-5182112

3 สหกรณ์กำรเกษตรหนองจอก 43/2 หมู่ 4 ถนนสงัฆสนัติสุข เขตหนองจอก กทม. 02-9884478 029883831 Fax  02-9884479

4 บริษทัโกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย)จก. 101 ถนนรามค าแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 02-9167275  02 5032838

5 ส ำนักงำนบัญชียศธร 39-46 ม. 11 ถนนมิตรไมตรี หนองจอก กทม. Tel-Fax   02-9886892

6 ศูนย์วจิัยข้ำวฉะเชิงเทรำ 79/1 หมู่ 13 ต. ดอนฉิมพลี อ. บางน ้าเปร้ียว จ. ฉะเชิงเทรา โทร/Fax 038-502-234

7 ธนำคำรเพือ่กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร

211/5-6 ม. 3 ถนนร่วมสุข แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม. โทร02-9884231  Fax 
029884232

8 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำลูกกำ 1 หมู่ 18  อ. ล าลูกกา อ. ล าลูกกา จ. ปทุมธานี โทร. 02-987-0310-12 02-9870310-2 ต่อ 18

9 ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 44 ล ำผักชี 96/4  ถนนสุวินทวงศ ์ เขตหนองจอก กทม. 02-988-1633 ต่อ 307

10 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงน ำ้รักษ์ 54/9 หมู่ 12 ถนนเลียบคลอง 15 (ฝ่ังตะวนัตก) โทรศพัท/์Fax  0-3850-2182

11 ส ำนักงำนเขตลำดกระบัง โทร . 02326-9149 ต่อ 6857 fax  02-3268065 ติดต่อคุณ ภาวิณี

12 บ. ลิงค์เมนูแฟคเจอร่ิง  1999 จ ำกัด 58 หมู่ 14 ถ. สุวินทวงศ ์กระทุ่มราย หนองจอก กทม.  02-9882391-7  fax 02-9882144

13 ธนำคำรกรุงไทย สำขำบำงน ำ้เปรี้ยว

232 ม. 5 ต าบลโพรงอากาศ อ.บางน ้าเปร้ียว จ. ฉะเชิงเทรา โทร. 038-581215-6 Fax 
038-581149

14 ส ำนักงำนบังคับคดีพืน้ที่เขตมนีบุรี 555/18-22 ถนนสีหบุรานุกิจ กทม. 02-5177987  -8 ต่อ 26 02-5177989

15 ธกส. บำงน ำ้เปรี้ยว 166 หมู่ 5 ต าบลโพรงอากาศ อ.บางน ้าเปร้ียว จ. ฉะเชิงเทรา 038-581220 /Fax 038-581223

16 บริษทัโปรแฮนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด 137/18ชั้น 2 หมู่ 2 ถนนเช่ือมสมัพนัธ์ กระทุ่มราย หนองจอก กทม.

17 ส ำนักงำนธัชปพนกำรบัญชี 256/25 ซอย 32/3 ม. สมัมากร  ถ.รามค าแหง112 กทม.  โทร 023736644 Fax 023737458

19 ร้ำนKFC สุขำภบิำล 3 7/5 ถนนรามค าแหง แขวงสะพานสูง กทม. โทร. 027294951

20 ร้ำนออนโซลูช่ัน 1/1 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัน่ บางกะปิ กทม.085-324-1735 โทรสาร 02-7049000

21 กำรไฟฟ้ำนครหลวงมนีบุรี 24 หมู่ 13 ถนนสุวินทวงศ ์แขวงแสนแสบ มีนบุรี กทม. โทร. 02-9075203 02-9075271

23 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอสิลำมประจ ำกรุงเทพมหำนคร หมู่ 3  ถนนคลองเกา้ แขวงคลองสิบ กทม. โทร.02-9494330

24 บ. เมศิณพีัฒนำ 1424 จก. 31/1 หมู่ 6 กระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม.

25 ส ำนักงำนคุมประพฤติประจ ำศำลจังหวดัมนีบุรี 10/1 หมู่ 2 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี กทม.โทร02-5403137-8 โทรสาร02-540-3138

วทิยำลัยอำชีวศึกษำศำสนบริหำรธุรกิจ
สถานประกอบการ   ปี 2553



26 บริษทัพี.เจ กำร์เม้นท์ จ ำกัด 38/1 ม. 4 ต. ล าลูกกา อ. ล าลูกกา จ. ปทุมธานี โทร. 02-987-0882 ต่อ 15 โทรสาร 02-9870223

27 ที่ท ำกำรไปรษณย์ีหนองจอก 36 ถนนเช่ือมสมัพนัธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม. โทร  02-543-2279

28 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเขตหนองจอก ศาลาประชาคม เขตหนองจอก กทม. 081-2912956  โทรสาร 025483012

29 ไปรษณย์ีมนีบุรี 2 ถนน นิมิตรใหม่ แขวงมีนบุรี กทม. 10510 โทร. 02-916470

30 บจก. ซี.บี เพนท์ 52/2 ม. 21 ศาลาแดง บางน ้าเปร้ียว จ. ฉะเชิงเทรา 038-845-304  Fax 038-845-262

31 บริษทัซูเลียนเมอืงมนี เอเยนซ่ีจ ำกัด 599/1 ห้อง จี7-8 หมู่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ มีนบุรี กทม. 02-9185732-33

32 ส ำนักงำนเทศบำลดอนฉิมพลี 12/9 หมู่ 18 ต.ดอนฉิมพลี อ. บางน ้าเปร้ียวจ. ฉะเชิงเทรา

33 CP RAM 

249 ถนนฉลองกรุง แขวงล าปลาทิว ลาดกระบงั กรุงเทพฯ 10520 โทร. 02 7394423  02 
7394479

34 บริษทัยูเนียน โชจิรูชิ จ ำกัด นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั

35 บริษทัซิตีว้อร์ค จ ำกัด 203 แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กทม. 02-9197200  โทรสาร 029197017

36 บริษทัเอ็นเอส.บี เอ็นจิเนียร่ิง 19 หมู่ 5 ต. ล าลูกกา อ. ล าลูกกา จ. ปทุมธานี 02-9870694-95  โทรสาร  029870825

37 บริษทัสตำร์เทค แอร์คอน จ ำกัด 13/54 หมู่ 6 ถนนเช่ือมสมัพนัธ์ หนองจอก กทม. โทร. 02-9881662-4  โทรสาร 02-9880928

38 บริษทัซีพีเอฟผลิตภณัฑ์อำหำร จ ำกัด 48 หมู่ 9 ถนนสุวินทวงศ ์แขวงแสนแสบ มีนบุรี กทม. 10510

39 บจก. เอส.อำร์.ดี เทเลคอม 24/1 ซ.เสรีไทย 46 แยก 2 คนันายาว กทม. 089-0032447 โทรสาร  02-9198225

40 บริษทันอร์ทเอิร์ท แอนด์วอเทอร์ จ ำกัด

48/175 ม. 1 ซอยเซนเตอร์เบลส รามค าแหง 104 กทม. โทร. 02-373-5955 โทรสาร 
02-7298488

41 สถำนีต ำรวจนครบำลมนีบุรี 57 หมู่ 1 ถ. สีหบุรานุกิจ แขวง/เขตมีนบุรี กทม. 10530

42 บมจ. ธนำคำรกรุงไทย สำขำมนีบุรี 547/30 หมู่ 18 ถนนสีหบุรานุกิจ กทม. 10510 โทร. 02-918880-4 โทรสาร 02-9188885

43 ส ำนักงำนพีซี กำรบัญชี

13 ม. 3 ถนนเลียบวารี แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กทม. โทร. 087-5613644  โทรสาร 
02-9898450

44 ส ำนักงำนเขตมนีบุรี ถนนสีหบุรานุกิจ เขตมีนบุรี กทม.

45 ส ำนักงำนเขตหนองจอก 1 ถนนเช่ือมสมัพนัธ์ เขตหนองจอก กทม. 02-5431143  Fax  02-543-2346

46 ส ำนักงำนเทศบำลดอนฉิมพลี 12/9 หมู่ 18 ต. ดอนฉิมพลี อ. บางน ้าเปร้ียว  จ. ฉะเชิงเทรา

47 เทศบำลศำลำแดง ถนนหนองจอก-บา้นสร้าง อ. บางน ้าเปร้ียว จ. ฉะเชิงเทรา

48 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงน ำ้รักษ์ หมู่ 11 ถนนเลียบคลอง 15 (ฝ่ังตะวนัตก)  อ. บางน ้าเปร้ียว จ. ฉะเชิงเทรา
49 KFC  แฟช่ันไอร์แลนด์ 1061  ห้างแฟชัน่ไอซแ์ลนด์  กทม.

50 บริษทัแอร์เพำเวอร์ซิสเทม็ จ ำกัด 19-1 ม 8 แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กทม. โทร 02. 989-7212

51 กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขต จตุรจกัร กทม.  10900โทร. 02-9401229 Fax 
029401230

52 โรงเรียนสอนศำสนำ ศำสนูปถัมป์ 15-28 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม โทร. 02-7481328  02-7481328

53 บริษทัเอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน จก. 46 ถนนเช่ือมสมัพนัธ์  แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม. 10530 (โลตสั-หนองจอก)

54 บริษทัวริิยะประกันภยั 357-359-361 ถนนรามค าแหง แขวงสะพานสูง กทม



56 บริษทัซี.พ.ี พลำสติก จ ำกัด 45 หมู่ 21 ต.ศาลาแดง บางน ้าเปร้ียว จ. ฉะเชิงเทรา  038-845304 ต่อ 107  แฟ๊กซ ์038-845908

57 Lhiver Net 33/10 หมู่ 9 ถนนมิตรไมตรี หนองจอก กรุงเทพฯ

58 คอมเน็ทเวอร์ค ตลาดมีนบุรี   081-8500594  / Fax 02-3767064

59 ศำลจังหวดัมนีบุรี 1/9 ถนนสีหบุรานุกิจ  แขวง/เขตมีนบุรี กทม.

60 บริษทัเอ็มพีอำร์ จ ำกัด 39 ซอย ประชาร่วมใจ 5 เขตคลองสามวา กทม. 02-9146953   02-5437099

61 บริษทัชัยเจริญเทคโนโลยี 69-9 ถ. นิมิตรใหม่ 49 แขวงสามวาตะวนัออก เขตคลองสามวา กทม. 10510
62 กำรไฟฟ้ำนครหลวงมนีบุรี ถนน สุวินทวงศ ์มีนบุรี กทม 02-792-3205  แฟ๊กซ์ 02-7923291

63 บจ. ฮอนด้ำ ออโตโมบิล 

825 ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240โทร. 732-2680 -90 ต่อ 208 
แฟ็ก 027322694

64 ส ำนักงำนเขตลำดกระบัง 4 ถนนอ่อนนุช ลาดกระบงั กทม. 10520

65 โรงพยำบำลเวชย์กำรุณรัศมิ์ 48 หมู่ 2 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม.

66 บริษทัเอ็มพีอำร์ จ ำกัด 39 ซอย ประชาร่วมใจ 5 เขตคลองสามวา กทม. โทร 029146953 Fax 543-7099

67 สน.หนองจอก 152 หมู่ 8 แขวง/เขตหนองจอก กทม. 10530 โทร. 543-1155-7

68 จักรวำลกำรพิมพ์ 27 แขวงทรายกองดินใต ้ เขตคลองสามวา กทม. 10520 โทร. 086-7574409

69

ธนำคำรเพือ่กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร สำขำ 

บำงน ำ้เปรี้ยว

166 หมู่ 5  ต. โพรงอากาศ อ. บางน ้าเปร้ียว จ. ฉะเชิงเทรา 038-581220  /  โทรสาร  
038-581223

70 บริษทัสตาร์อิงค์ 11295 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม.10530 089-494-8541  Fax 02-988-3698

71 คอมเน็ทเวอร์ค หน้ำม. มหำนคร ซอยขา้ง Top หนองจอก กทม. 10530


