
ล ำดบัท่ี ช่ือสถำนประกอบกำร/นกัศึกษำ เบอร์โทร/ท่ีอยุ่

1 รพ.สต.ดอนฉิมพลี โทร.038-585-115   081-492-8690

2 การไฟฟ้านครหลวง

24 ม.13 ถ.สุวินทวงศ ์แขวงแสนแสบ มีนบุรี กรุงเทพฯ Tel 02-907-5205   แฟกซ ์ 
02-907-5291

3 ส านักงานสรรพากรพืน้ที่สาขาหนองจอก 128/39 ม.2 กระทุ่มรำย หนองจอก กทม.โทร.02-543-1811   02-5431039  ต่อ 14

4 บริษทัคอทโก้ พลาสติก จ ากัด

6,8 ถ. ม.จ.สง่ำงำม สุประดิษฐ์ มีนบุรี กรุงเทพ โทร. 02-517-0978  แฟกซ ์ 
02-517-1968

5 โรงพยาบาลเวชการุณรัศมิ์ 48 ม.2 แขวงกระทุ่มรำย หนองจอก กทม. โทร. 02-988-4100-1  ต่อ 346

6 ส านักงานเขตลาดกระบัง 4 ซ.ลำดกระบงั 15 แขวงลำดกระบงั กทม. โทร. 02-326-9149  ต่อ 6857

7 ส านักงานเทศบาลต าบลศาลาแดง ถนนหนองจอก-บำ้นสร้ำง  อ.บำงน ้ำเปร้ียว ฉะเชิงเทรำ  โทร. 038-132-054  ต่อ 13

8 ที่ท าการไปรษณย์ีหนองจอก 36 ถ. เช่ือมสมัพนัธ์ กระทุ่มรำย หนองจอก กทม.  โทรใ 02-543-2279

9 ร้านอาหารครัวฮาล้าล 116/2 ถ.เช่ือมสมัพนัธ์ (ติด ม.มหำนคร) กทม. โทร. 081-939-1633 (คุณสมบูรณ์)

10 รพ. ล าลูกกา 46 ม. 9 ต.ล ำไทร อ.ล ำลูกกำ ปทุมธำนี

11 บริษทัสุมาลี การบัญชีและภาษ ีจ ากัด 472/148-149 ซ.รำษอุทิศ 58 แสนแสบ มีนบุรี กทม.  โทร. 02-989-6401

12 ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด

410 นิคมอุตสำหกรรมลำดกระบงั  ถ.ฉลองกรุง ล ำปลำทิว  ลำดกระบงั กทม.  
โทร.02-326-0641-9

13 บริษทั Big C ร่มเกล้า 42, 44 ถ.ร่มเกลำ้  มีนบุรี โทร. 02-918-2000

14 ธ.ก.ส. สาขาบางน า้เปรี้ยว  (คลอง 16) 166 ม. 5 ต.โพรงอำกำศ อ.บำงน ้ำเปร้ียว ฉะเชิงเทรำ โทร. 038-585-003

15 สหกรณ์การเกษตรหนองจอก

43/2 หมู่ 4 ถนนสงัฆสนัติสุข เขตหนองจอก กทม. 02-988-4478 02-988-3831 Fax
  02-9884479

16 บริษทั ซี.บี. เพนท์ 52/2 หมู่ 21 ต.ศำลำแดง อ.บำงน ้ำเปร้ียว ฉะเชิงเทรำ โทร. 038-845-304  ต่อ 119

17 บริษทั แอร์ เพาเวอร์ ซิสเต็ม จ ากัด 19/1 ม.8 ข.คูค้ลองสิบ หนองจอก กทม. โทร.02-989-7212    02-988-6659

18 บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑ์อาหาร จ ากัด 48 ม.9 ถ.สุวินทวงศ ์มีนบุรี กทม. โทร. 02-989-4050  ต่อ 115

19 รพ. นวมนิทร์ 9 599 ม. 13 ถ.สีหบุรำนุกิจ มีนบุรี กทม. โทร. 02-518-1818

20 ส านักงานสรรพากรพืน้ที่กรุงเทพฯ 21 50 อำคำร เอ็ฒ พี จี ถ.รำมค ำแหง มีนบุรี กทม. โทร. 02-917-6015-29  ต่อ 1341

21 ศาลจังหวดัมนีบุรี 1/9 ถนนสีหบุรำนุกิจ  แขวง/เขตมีนบุรี กทม. โทร. 02-171-4143

22 บริษทั โมเก้น (ประเทศไทย) จ ากัด 9 ม.12 ต. บึงค  ำพร้อย อ.ล ำลูกกำ ปทุมธำนี โทร. 02-569-1980

23 อบต. ล าไทร 9/9 ม.3 ต.ล ำไทร อ.ล ำลูกกำ ปทุมธำนี โทร. 02-563-1560  ต่อ 13

วทิยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ
สถานประกอบการ   ปี 2554



24 เทศบาลต าบลดอนฉิมพลี 12/9 ม.18 ต.ดอนฉิมพลี บำงน ้ำเปร้ียว ฉะเชิงเทรำ โทร. 038-844-160

25 บริษทัอาลีฟ โปรดักช่ัน จ ากัด 129 ถ.แบนชะโด  ทรำยกองดินใต ้คลองสำมวำ กทม.  โทร.

26 บริษทัไทยอ๊อฟเซท จ ากัด 85/3 ม.1 ต.หอมศล อ.บำงปะกง ฉะเชิงเทรำ โทร. 038-571-323-5

27 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง 184 ถ.พระรำม 4 คลองเตย กทม. โทร.02-229-1185   02-229-1839    02-229-1188

28 บริษทัสยามเอสลิม้ จ ากัด 46/60 ม.5 ถ.เช่ือมสมัพนัธ์ หนองจอก กทม. โทร. 02-988-0362-4

29 ส านักงานเขตสะพานสูง 5 ซ.รำมค ำแหง 118 กทม. โทร. 02-372-0616

30 บริษทั อิน-วนั ลิสซ่ิง จ ากัด 5/9 ถ.เลียบวำรี หนำ้หมู่บำ้นนนัทวนั 5 หนองจอก กทม. โทร. 02-989-8244

31 องค์การบริหารส่วนต าบล สิงโตทอง 106 ถ.สิงโตทอง 2 ม.2 บำงน ้ำเปร้ียว ฉะเชิงเทรำ

32 บริษทันิมติใหม่ ฮอนด้าออโตโมบิล จ ากัด 1515 ถ.นิมิตใหม่  แขวงทรำยกองดิน เขตคลองสำมวำ กทม.    โทร. 02-792-7000

33 หจก.นีลลี่ ทราเวล เอ็กซ์เพิร์ท 132 รำมค ำแหง 26/1 หวัหมำก บำงกะปิ กทม. โทร. 02-732-9315-16

34 ส านักงานเทศบาลต าบล เทพราช

ถนนเทพรำช-อ่อนนุช ต.เทพรำช อ.บำ้นโพธ์ ฉะเชิงเทรำ   โทร. 038-595-633   ต่อ
 109

35 องค์การบริหารส่วนต าบล บึงคอไห

ถนนเลียบคลอง 12  ต.บึงคอไห อ.ล ำลูกกำ ปทุมธำนี โทร. 02-905-0611-4  ต่อ 12,
  20

36 องค์การบริหารส่วนต าบล หมอนทอง 3/4 ม.2 ต.หมอนทอง บำงน ้ำเปร้ียว ฉะเชิงเทรำ โทร. 038-582-090

37 บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑ์อาหาร จ ากัด 20/2 ม.3 ถ.สุวินทวงศ ์แขวงแสนแสน มีนบุรี กทม. โทร. 02-919-5947

38 บริษทั ซีพี ค้าปลีกและการตลาด จ ากัด

149 ซ.ฉลองกรุง 31 แขวงล ำปลำทิว  ขตลำดกระบงั กทม.  โทร.02-739-4423-30 
 ต่อ  794

39 บริษทั ยมั เรสเทอรองส์ อินเตอร์แนช่ันแนลฯ

142 อำคำรทูแปซิฟิคเพลส ชั้น 15 ถ.สุขุมวิท คลองเตย (KFC  โลตสั-มีนบุรี) โทร.
 087-064-9882

40 บริษทั สพินเดิลน์ จ ากัด 19/102 ม.10 ถ.มิตไมตรี หนองจอก กทม. โทร. 089-816-7062    02-989-6280

41 ศูนย์วจิัยข้าวฉะเชิงเทรา 79/1 ม.13 ต.ดอนฉิมพลี บำงน ้ำเปร้ียว ฉะเชิงเทรำ โทร. 038-502-234

42 รพ. เสรีรักษ์ 44 ถ.เสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. โทร. 02-918-9888

43 องค์การบริหารส่วนต าบล เกาะไร่ 1/5 ม.5 ต.เกำะไร่ อ.บำ้นโพธ์ิ ฉะเชิงเทรำ โทร.

44 บริษทั อจิลิตี ้จ ากัด 136 ถ.ร่มเกลำ้ แขวงคลองสำมประเวศ เขตลำดกระบงั กทม. โทร.  02-326-3456

45 องค์การบริหารส่วนต าบล ล าลูกกา 1 ม. 18 อ.ล ำลูกกำ  ปทุมธำนี โทร.02-987-0310-2  ต่อ 14

46 บ๊ิกซี สาขาหนองจอก 34 ม.1 ถ.เลียบวำรี  แขวงกระทุ่มรำย หนองจอก กทม. โทร. 02-985-7800  ต่อ 109

47 บริษทั โอเชียนกลาส จ ากัด (มหาชน) 365/1 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษำ อ.เมือง สมุทรปรำกำร โทร. 02-324-0422

48 องค์การบริหารส่วนต าบล บึงน า้รักษ์

ม. 11 ถ.เลียบคลอง 15(ฝ่ังตะวนัตก) บำงน ้ำเปร้ียว ฉะเชิงเทรำ  โทร.038-502-182 
 ต่อ 11

49 บริษทัอาหารยอดคุณ 99 ม.2 ถ.นิมิตใหม่ มีนบุรี กทม. โทร. 02-914-5301-10     02-543-7284-9



51 บริษทัโทเทลิ แอดวานซ์ ซิสเต็มส์ 191 ซ.ประชำสนัติ ห้วยขวำง กทม. โทร.645-4494-5

52 บริษทัโตโยต้าพาราก้อน มอเตอร์ จ ากัด 41/4 ม.2 ล ำผกักูด อ.ธญับุรี ปทุมธำนี โทร.02-957-1111

53 หจก. เอ็ม.โอ.ท.ีท ีรีเทลเลอร์ 135/57 ถ.เช่ือมสมัพนัธ์ 15 แขวงกระทุ่มรำย หนองจอก กทม.  โทร.083-688-4013

54 โรงเรียนวริกุลกวดวชิาและภาษา มนีบุรี

53 ถ.สีหบุรำนุกิจ แขวงมีบุรี เขตมีบุรี กทม. โทร.086-096-5521  แฟ็กซ ์
02-906-4604

55 บริษทัมาสเตอร์แมคคาโทรนิคส์ จ ากัด

36/19 ม.1 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กทม. โทร.02-956-9831  แฟกซ ์
02-956-9765

56 บริษทัเสริมทรัพย์ ลิสซ่ิง จ ากัด 1/10 ม.7 แขวงล ำตอ้ยต่ิง หนองจอก กทม. โทร.02-988-7899

57 บริษทั เอ เอ แอล จ ากัด 102 ม.1 ต. หวัตะเขใ้หญ่ ลำดกระบงั กทม. โทร.02-769-2107

58 บริษทั ซี.บี. พลาสติก จ ากัด 45/1 ม.21 ต.ศำลำแดง อ.บำงน ้ำเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรำ โทร.038-845-301 ต่อ 117

59 บริษทั ศรีสวสัดิ์พาวเวอร์ 1982 จ ากัด

719 อำคำรเคพีเด็นทำวเวอร์  สำขำมีนบุรี ถ.สุวินทวงศ ์เขตมีนบุรี  กทม.  โทร.
084-438-2092    02-906-4345

60 บริษทั เอส ดี แอสฟัลท์ จ ากัด 111 หมู่ 3 เขตคนันำยำว กทม.10230 โทร.02-919-8594-6   02-517-9267

61 บริษทั โตโยต้า ธนบุรี สาขาสุขาภบิาล 3

329 ถนนรำมค ำแหง แขวงสะพำนสูง กทม.10240 โทร. 087-822-2906      
02-518-0744

62 บริษทั ซี.พ.ีเอ็น แมนเนจเม้นท์

43 ซ.ทุ่งเศรฐี 27 แขวงดอกไม ้เขตประเวศ กทม.10200 โทร.02-721-6889      
02-393-087

63 มติรไมตรีคลีนิก หนองจอก 

111/2 ม.2 ถ.มิตรไมตรี คูฝ่ั้งเหนือ เขตหนองจอก (แยกคูค้ลองสิบ) กทม. 10530  
โทร.089-685-2267

64 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยมีหานคร

140 ถนนเช่ือมสมัพนัธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 โทรศพัท.์ 0-2988-3655, 
0-2988-3666 ต่อ 1105-1107 

65 บริษทั เอส เค พรพิทกัษ์ จ ากัด 2/4 นิคมอุตสำหกรรมบำงชนั แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.  โทร.080-770-9441

66 บริษทัโฮมไอท ีเซอร์วสิ หจก. 244/20 หมู่ 3 ถ.รำมอินทรำ แขวงอนุสำวรีย ์เขตบำงเขน กทม.  โทร. 02-970-6867

67 ส านักงานเขตมนีบุรี ถนนสีหบุรำนุกิจ มีนบุรี  กทม.10510 โทร.02-540-7267

68 บริษทัวริิยะประกันภยั จ ากัด 357  359  361  ถนนรำมค ำแหง กทม. โทร.02-917-1992-8 ต่อ 223

69 พ.ี เอส การแพทย์ คลินิก 234/2 กระทุ่มรำย หนองจอก กทม. (ตลำดหนองจอก) โทร.02-988-3773

70 บริษทัสเกลพล็อตติง้ เซ็นเตอร์ จ ากัด 34 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี โทร.090-005-4323

71 บริษทั เอ.อาร์ เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 27/22,24 ม.2 ถ.เลียบวำรี  หนองจอก  กทม. โทร.081-686-8626

72 องค์การบริหารส่วนต าบล บึงน า้รักษ์

ม. 11 ถ.เลียบคลอง 15(ฝ่ังตะวนัตก) บำงน ้ำเปร้ียว ฉะเชิงเทรำ  โทร.038-502-182 
 ต่อ 11

73 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยมีหานคร

140 ถนนเช่ือมสมัพนัธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 โทรศพัท.์ 0-2988-3655, 
0-2988-3666 ต่อ 1105-1107 



74 หจก. สมาน กรุ๊ป แอนด์ เซอร์วสิ

80 ม.9 ถ.เลียบคลองล ำนกแขวก แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กทม.10530 โทร.
02-988-1931

75 บริษทั ศรีสวสัดิ์พาวเวอร์ 1982 จ ากัด

719 อำคำรเคพีเด็นทำวเวอร์  สำขำมีนบุรี ถ.สุวินทวงศ ์เขตมีนบุรี  กทม.  โทร.
084-438-2092    02-906-4345

76 องค์การบริหารส่วนต าบล ศรีษะกระบือ ต ำบลศรีษะกระบือ อ ำเภอองครักษ ์ นครนำยก โทร .037-612-425-6

77 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์  สาขาหนองจอก

211/5-6 ม.3 ถ.ร่วมสุข แขวงกระทุ่มรำย เขตหนองจอก  กทม.10530  โทร.
02-988-4231

78 บริษทัเอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากัด 50/1 รำมค ำแหง 164 ถ.รำมค ำแหง มีนบุรี กทม.โทร.02-917-4479

79 โรงเรียนวริกุลกวดวชิาแลภาษามนีบุรี 53 ถ.สีหบุรำนุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.โทร.02-906-4604,083-440-9343

80 บริษทัเอ็น แอนด์ เอ็น เทเลคอม ห้ำงเซ็นทรัลรำมอินทรำ ชั้น 3 โทร.083-136-1166 (คุณกฤตภรณ์)

81 บริษทั CP All 7-11

50/9  มีนบุรี กทม. (ตรงขำ้มจตุจกัร มีนฯ) โทร.080-906-7076 (คุณสุเทพ, 
ผูจ้ดักำรสำขำ)

82 ส านักงานเทศบาลต าบล เทพราช

ถนนเทพรำช-อ่อนนุช ต.เทพรำช อ.บำ้นโพธ์ ฉะเชิงเทรำ   โทร. 038-595-633   ต่อ
 109


