
ล ำดบัท่ี ช่ือสถำนประกอบกำร/นกัศึกษำ เบอร์โทร/ท่ีอยุ่

1 บริษัท ซี พี แรม นิคมอุตสำหรรรมลำดกระบงั เขตลำดกระบงั กรุงเทพ
โทร.02-739-4432

2 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงคอไห 9 ต ำบลบึงคอไห อ ำเภอล ำลูกกำ ปทุมธำนี
โทร.02-905-0611-4 ต่อ 12

3 โรงพยาบาลเวชการุณรัศมิ์ 48 หมู่ 2 ถ.เลียบวำรี หนองจอก กทม.
โทร.02-988-4100-1 ต่อ 386

4 บริษัท เอ็นเทค อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 214 ร่มเกลำ้ มีนบุรี กรุงเทพ
โทร.02-919-4446 ต่อ 207

5 ส านักงานเทศบาลต าบลดอนฉิมพลี ถนนเทศบำล 3 บำงน ้ำเปร้ียว ฉะเชิงเทรำ
โทร.038-844-160

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

7 องค์การบหริการส่วนต าบลคลองเปรง หมู่ 1 ต ำบลคลองเปรง อ ำเภอเมือง ฉะเชิงเทรำ
โทร.038-516-152

8 องค์การบหริการส่วนต าบลบึงน า้รักษ์ หมู่ 11 ถนนเลียบคลอง 15 ผัง่ตะวนัตก บำงน ้ำเปร้ียว
ฉะเชิงเทรำ  โทร.038-502-182  ต่อ  11

9 ทีท่ าการไปรษณย์ีหนองจอก 36 ถ.เช่ือมสัมพนัธ์ แขวงกระทุ่มรำย หนองจอก กทม.
โทร.02-543-2279

10 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนฉิมพลี 88 หมู่ 8 ต ำบลดอนฉิมพลี บำงน ้ำเปร้ียว ฉะเชิงเทรำ
โทร.038-502-127

11 ศาลจังหวดัมีนบุรี 1/9 ถนนสีหบุรำนุกิจ มีนบุรี กทม.
02-171-4111
โทร.02-171-4143  (คุณบุญเรือน ตะเอก้ำ)

12 ส านักงานเขตหนองจอก 16 ถนนเช่ือมสัมพนัธ์ หนองจอก กทม.
โทร.02-543-1143

13 ส านักงานเขตลาดกระบัง 4 ซอยลำดกระบงั 15 ถนนลำดกระบงั กทม.
โทร.02-326-7149  ต่อ 6857

14 โรงพยาบาลเสรีรักษ์ 44 ถนนเสรีไทย มีนบุรี  กทม.
โทร.02-918-9888  ต่อ  1200-1231

วทิยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ
สถานประกอบการ   ปี 2555



15 ส านักงานคณะกรรมการกลางอิสลาม ถนนคลองเกำ้ แขวงคลองสิบ หนองจอก กทม.
แห่งประเทศไทย  คลอง 9 โทร.02-949-4114,  02-989-5993

โทร.02-949-4259,  02-949-4330    ต่อ 25, 26
โทร.02-949-4114  (พล.ต.ต.สุรินทร์ ปำลำเร่)

16 ส านักงานบังคบัคดกีรุงเทพ เขตพืน้ที ่3 555/18-22 (ชั้นล่ำง) หมู1่3 ถนนสีหบุรำนุกิจ เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหำนคร
โทร. 02-5177987-8 , 02-5405524-5

17 องค์การบริหารส่วนต าบลพระอาจารย์ อ ำเภอองครักษ ์นครนำยก
โทร.037-610-560  ต่อ 12

18 บริษัทคอมเน็ทเวอร์ค 116/103  ม.2  คูฝ่ั้งเหนือ หนองจอก กทม.
โทร.081-850-0594

19 ส านักงานบัญชียศธร 39/46  มิตรไมตรี  หนองจอก กทม.
โทร.02-988-6892

20 บริษัทเอ็นเทค อินเตอร์เนช่ันแนล 214 ถนนร่มเกลา้ มีนบุรี กทม.
โทร.02-919-4446

21 บริษัทบีโอวาย อินฟอร์เมช่ัน เทคโนโลยี 3191-3191/1-428 ถนนลาดพร้าว คลองจัน่ บางกะปิ
ซิสเต็ม จ ากัด โทร.02-187-3068

22 ร้าน Mod Net Yai 135/34 ถนนเช่ือมสัมพนัธ์ 17 กระทุ่มราย หนองจอก
โทร.086-889-4025

23 โรงเรียนมัธยมวดัหนองจอก 21 หมู่ 2 กระทุ่มราย หนองจอก กทม.
โทร.02-989-5404  ต่อ 400

24 บริษัท ซี เอ แอนด์ เอ พรอพเพอร์ตี้ 40/13 ม.5 ล าลูกกา เทศบาล 4 ปทุมธานี
โทร.081-448-0731

25 บมจ.กรุงไทย สาขามีนบุรี 547-550 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงแสนแสบ มีนบุรี กทม.
โทร.02-918-8880-4

26 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 1/1 หมู่ 10 ต าบลดอนฉิมพลี บางน ้าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
บ้านคลอง 17 โทร.089-544-5684

27 หจก. ซี บี เพนท์ 51/1 ต าบลศาแดง บางน ้าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
โทร.038-845-304,   038-845-099

28 บริษัท วนับีลีฟ จ ากัด 31 รามอินทรา86 แยก 2 มีนบุรี กทม.
นายสัตยา  อุตสาหะ โทร.02-918-7415

29 บริษัทโตโยต้าพาราก้อนมอเตอร์ จ ากัด 41/1 ม.2 ต.ล าผกักูด อ.ธญับุรี ปทุมธานี



โทร.02-957-1111   ต่อ 502
#REF! ส านักงานสรรพากรพืน้ทีก่รุงเทพฯ 5 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 28 ถนนพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพฯ  โทร.02-216-5364

32 ส านักงานเขตสะพานสูง 5 ซอยรามค าแหง 118 กทม.
โทร.02-372-0616

33 บมจ. ไทยแฟบริเคท พีอี ไพพ์ 63 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง ล าลูกกา ปทุมธานี
โทร.02-549-5333

34 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงศาล 69 หมู่ 9 ต าบลบึงศาล องครักษ ์นครนายก
โทร.037-612-036  ต่อ 17

35 ร้านคลีน-ปาคร์ 30/4 หมู่ 4 ถนนสันติสุข  กระทุ่มราย หนอกจอก กทม.
โทร.02-543-1917,   083-881-4098

36 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 67  หมู่ 2 ถนนเช่ือมสัมพนัธ์ กระทุ่มราย หนองจอก กทม.
สาขาหนองจอก โทร.02-650-6999  ต่อ 7079

37 บจก. แกรนด์โพรไลน์ มาร์เก็ตติง้ 8/11 หมู่ 6 ถนนพฒันาการ ประเวศ กทม.
โทร.02-322-6656

38 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยท าเวบ็ 38/100 หมู่ 4 ซอยเสรีไทย 47 ถนนเสรีไทย  บึงกุ่ม
กทม.  โทร.02-704-8886

39 บริษัท ซี พี ค้าปลีกและการตลาด จ ากัด 149 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงล าปลาทิว ลาดกระบงั
กทม.  โทร 02-739-4479,  02-739-4423  ต่อ 794

40 บริษัทโตต้าภูมิพัฒนา จ ากัด 141 ถนนสุวินทวงศ ์แขวงแสนแสบ มีนบุรี กทม.
โทร. 02-919-5911



41 บริษัทยูเนี่ยนไทย นิจิบัน จ ากัด 12 หมู่ 13 นิคมอุตสาหกรรมบางชนั ถนนเสรีไทย
มีนบุรี กทม.  โทร. 02-517-0100-3

42 7-11 สาขา หมู่บ้าน เอกบุรี (6677) 677 ถนนรามอินทรา 105 แขวงคนันายาว เขตคนันายาว
กทม. โทร.02-917-8140,   083-688-7377

43 บริษัท เอส เอ็น เอส ทรานสปอร์ต จ ากัด 13/1 หมู่ 9 ซอยล าอีร้ัว ถนนเช่ือมสัมพนัธ์ แขวงโคกแฝด
กทม.  โทร.02-988-0600-1,  02-988-0866

44 บริษัท เอส เอ็น เอส โลจิสติก แอนด์ 99/98 หมู่ 9 ซอยล าอีร้ัว ถนนเช่ือมสัมพนัธ์ แขวงโคกแฝด
เซอร์วสิ จ ากัด กทม.  โทร.02-988-0763

45 บริษัททองไชยอุตสาหกรรม จ ากัด 70/1 ถนนพิมพาวาส-แสนภูดาษ ต าบลแสนภูดาษ
อ าเภอบา้นโพธ์ิ  ฉะเชิงเทรา  โทร.038-578-662-6

46 บริษัทชัยเจริญ เทคโนโลย ีจ ากัด 69/9 ซอยนิมิตใหม่ 46  ถนนนิมิตใหม่
โทร.02-993-3034

47 บริษัทชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จ ากัด 26/9 หมู่ 3 ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา ปทุมธานี
โทร.02-994-5199  ต่อ  310

48 ส านักงานสรรพากรพืน้ที ่สาขาหนองจอก 128/39 หมู่ 2 แขวงกระทุ่มราย หนองจอก กทม.
โทร.02-543-1811

49 ธ.ก.ส. สาขาบางน า้เปรีย้ว 166  หมู่ 5 ต าบลโพรงอากาศ บางน ้าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา

50 ธนาคารกรุงไทย สาขาบางน า้เปรีย้ว 232 หมู่ 5 ต าบลโรงอากาศ บางน ้าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
โทร.038-581-179

51 บริษัทเทรชเชอร์อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 3/20-22 ถนนเสรีไทย แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กทม.
โทร.02-919-9860



52 บริษัทไทยสตีลไวร์ แลนด์ เคเบิล้ จ ากัด 99 หมู่ 8 บางน ้าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
โทร.038-132-032

53 บริษัทเอ็กซ์ทรา อิเล็คทรอนิคส์ 15/115,  15/117  ซอยกรุงเทพกรีฑา 37 สะพานสูง กทม.
โทร.02-736-0999  ต่อ 121

54 บริษัทกรีนโฟร์ยู จ ากัด 1201/6 ซอยลาดพร้าว94 (ปัญจมิตร) แขวงพลบัเพลา
เขตวงัทองหลาง กทม.  โทร.02-559-0991-3

55 บริษัทพี เอ็น บี อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 523 ถนนประเสริฐมนูกิจ ลาดพร้าว กทม.
โทร.02-578-8060

56 โรงเรียนผดุงอิสลาม ต าบลพระอาจารย ์ อ  าเภอองครักษ ์นครนายก
โทร.037-308-081

57 บจก.พรีเมีย่ม อิควปิเม้นต์ แอนด์ 46 หมู่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชนั มีนบุรี กทม.
เอ็นจิเนียร่ิง โทร.02-919-8900,   02-906-8300

58 วทิยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 73 หมูท่ี ่9 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กทม.

    (เร่ิมฝึก 20 ก.พ.- 21 เม.ย.56 ตอนเยน็หลงัเรียน และ
    ช่วงปิดเทอม วนัจนัทร์-เสาร์)

59 สถานีต ารวจนครบาลหนองจอก 152 ม.8 ต.หนองจอก อ.หนองจอก กทม.

โทรศัพท ์: 02-543-1155

60 บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาร่มเกล้า 75/20 ถนนร่มเกลา้ แขวงแสนแสบ หมู่บา้นปรีชา
มีนบุรี กทม.  โทร.02-909-8266-7

61 บริษัทจัดหางานรุ่งชีวนิ จ ากัด 319 ซอย ร่มกลา้ 58 ถนนร่มเกลา้ แขวงคลองสาม
เขตประเวศ กทม.  โทร.02-360-8280-1,  086-310-5268

62 บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดยี จ ากัด 154 ซอยลาดพร้าว 107 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัน่
เขตบางกะปิ กทม.  โทร.02-731-0630  ต่อ 102-103



63 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 444 หมู่ 8 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
สาขามีนบุรี โทร.02650-6999 ต่อ 7079  คุณปิยะณฐั ยนิดีผล

64 บริษัทเอ็มพีจี มิง่ทิพย์ คลีนนิ่ง แอนด์ 87-87/1  ถนนร่มเกลา้ แสนแสบ มีนบุรี กทม.
การ์เด้น จ ากัด โทร.02-917-3675

65 บริษ ทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร 9/9 หมู8่ ต าบลไผ่ต  า อ  าเภอหนองแค จงัหวดั สระบุรี
โทร.036-382-700  ต่อ 303

66 บจ.อัยการ ฟอร์คลิฟท์ พาร์ท แอนด์ 11 ถนน เสรีไทย 50  เขตคนันายาว กทม.
เซอร์วสิ โทร.02-540-6282

67 บริษัทโซเดก็โซ่ เฮลแคร์ ซัพพอร์ท 2 ซอยศูนยวิ์จยั 7 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่
เซอร์วสิ (ประเทศไทย) จ ากัด เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ โทร.02-755-1131

68 บริษัทมัน่คงบริการ ตรวจสภาพ 102/30 หมู่ 5 ต.พระอาจารย ์อ.องครักษ ์นครนายก
โทร.081-808-8377

69 บริษัทเซ็นทรัลเรสเตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด 587 ศูนยก์ารคา้แฟชัน่ไอร์แลนด ์รามอินทรา คนันายาว
(มิสเตอร์ โดนัท สาขาแฟช่ันไอร์แลนด์) กทม.  โทร.02-947-5150  (คุณวรรณภา  วาร์นิจ)

70 บริษัททีโอที จ ากัด (มหาชน) ฝ่ายขายและบริการลูกคา้ภูมิภาคท่ี 5.1 ส่วนอ านวยการ
ฝ่ายท่ี 5.1 9/3 นนศรีโสธรตดัใหม่ ต.หนา้เมือง อ.เมือง
ฉะเชิงเทรา  โทร. 038-516-951  (คุณวีระ แทนวิบูลย)์

71 กศน.เขตหนองจอก 5,7 ซอยเลียบวารี 2 แขวงกระทุ่มราย หนองจอก
โทร.02-543-2427

72 บริษัท Alisha Real Estate Co.,Ltd. 199 สุขมุวิท 107 สมุทรปราการ 10270
โทร.02-175-6285-8



73 บริษัทแมสมาสเตอร์ จ ากัด 355 ซอยแบนชะโด 2  ทรายกองดินใต ้หนองจอก
กทม.  โทร.085-908-1089  (คุณนพกวิน  ไกรสุทุม)

74 ทีว่่าการเมืองพัทยา 102 หมู่ 6 ถนนพทัยา  ต  าบลนาเกลือ อ าเภอบางละมุง
ชลบุรี  โทร.038-253-100  ต่อ 4040 (คุณปกรณ์ สุคนธชาติ)

75 ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ "ตน-คอน-คอม" 9 ซอยสุภาพงษ ์1  แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กทม.  โทร.087-332-4971,  090-952-1581
(คุณณฐัพงษ ์ พนัธ์ดอ้หลา้)

76 บริษัท บี ว ีเอส แมนูเฟคเจอร์ร่ิง จ ากัด 46 หมู่ 3 ถนนบา้นคลองใหม-่บางควาย ต  าบลหนองจอก
อ าเภอบางปะกง ฉะเชิงเทรา  โทร.038-578-585-900

77 บริษัท เจ เอ็น เอส พลาสติก 25/3 แขวงนวลจนัทร์ บึงกุ่ม กทม.
โทร.081-988-4678

78 ส านักงานประปา สาขามีนบุรี 133 ถนนรำมค ำแหง แสนแสบ มีนบุรี กทม.
โทร.02-543-6637

79 โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 599 หมู่ 13 ถนนสีหบุรำนุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กทม. โทร.02-518-1818 ต่อ 572

80 บริษัทไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด 410 นิคมอุตสำหกรรมลำดกระบงั ถนนฉลองกรุง
ลำดกระบงั กทม. โทร.02-326-0641-9  ต่อ 1217

81 หจก.ศรณไตร (ร้าน 7-11 ดอนฉิมพล)ี 19/182 หมู7่ ต ำบลคลองหลวงแพง่ อ ำเภอเมือง ฉะเชิงเทรำ
โทร.081-588-8567

82 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยมีหานคร ถนนเช่ือมสัมพนัธ์ หนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530
02-988-3655  ตอ 2201,  2202  อ.ขวญัใจ จินดำนุรักษ์

83 ศูนย์พัฒนาเดก็ก่อนวยัเรียนชุมชนราษฎร์ 6/37 หมู่ 1 แสนแสบ มีนบุรี กทม.



พัฒนา (มูลนิธฯ) โทร.02-543-8530,  081-375-8889

84 บริษัทแดนซ์แมน จ ากัด 52 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงล าปลาทิว ลาดกระบงั กทม.
โทร.02-326-0275

85 ร้าน 7-11 สาขา 1866 ดอนฉิมพลี 106/107  ต าบลคลองหลวงแพง่ อ าเภอเมือง ฉะเชิงเทรา
โทร.083-688-1866

86 ส านักงานประปา สาขามีนบุรี 133 ถนนรำมค ำแหง แสนแสบ มีนบุรี กทม.
โทร.02-543-6637

87 บริษัทเบนซ์เมืองมีน จ ากัด 29/2 หมู่ 10 ถนนมิตรไมตรี ขา้งวิทยาลยัศาสนบริหาร
กระทุ่มราย หนองจอก 10530  โทร.02-548-3662

88 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 18/119 หมู1่8 ต าบลดอนฉิมพลี บางน ้าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
สาขาย่อย ดอนฉิมพลี โทร.038-585-120  คุณประสาร ซาหะมนั

89 บริษัท ซี พี ค้าปลีกและการตลาด 149 ฉลองกรุง แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบงั กทม.
โทร.02-739-4479

90 เซเว่นเลฟเว่น สาขาประชาร่วมใจ 13 ซอยตาหวาน ประชาร่วมใจ คลองสามวา กทม.
โทร.2-995-2770  (คุณสุรีรัตน)์

91 บริษัทยูนิลิเวอร์ จ ากัด 63 ม.4 นิคมอุตสาหกรรม  เขตลาดกระบงั กทม.
โทร.087-829-4406  (คุณตูน)

92 บริษัทมรกตอินดสัตร่ี 36/1  หมู่ 2  ถนนปู่ เจา้สมิงพราย  ซอยวดัส าโรงใต้
เขตพระประแดง  สมุทรปราการ โทร.02-755-8122

93 ร้านหนองจอกอควอเร่ียม 211/7-8  ใกลสุ้เหร่าหะยมีีนา ตรงขา้มพีเอสคลีนิก
กระทุ่มราย หนองจอก กทม.  โทร.02-988-3047 (คุณนิติ)



94 ส่ืออนุรักษ์มรดกอิสลาม 27/5 ถนนเลียบวารี  คูข้วา กระทุ่มราย  หนองจอก
โทร.02-956-0389  (อ.ฟาริด เฟ้นด้ี)

95 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยมีหานคร ถนนเช่ือมสัมพนัธ์ หนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530
02989-3666, 02-989-3655  (ติดต่อ : วีณำ ไทยพิทกัษ)์

96 สถานีต ารวจนครบาลหนองจอก 152 ม.8 ต.หนองจอก อ.หนองจอก กทม.

โทรศัพท ์: 02-543-1155

97 บริษัทพระราม 9 คาร์ เซอร์วสิ 1215 ถ.พราะราม 9 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม.
โทร.02-369-3420-1  มือถือ 081-816-6734

98 บริษัท ADP Care and Sevice 89/10 ถนนสุขมุวิท 71 ซอยปรีดีพนมยงค ์14 แยก 1
แขวงพระโขนง  เขตวฒันา กทม 10110
โทร.02-301-7800 (คุณปริญญา  กาแกว้)

99 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 211/5-6 ถ.ร่วมสุข แขวงกระทุ่มราย หนองจอก กทม.

โทร.02-988-4231 (คุณประนอม วงษส์าจนัทร์) ผูช่้วยผูจ้ดัการสาขา
100 บริษัท นิติโชติ บิสิเนสแอนด์ลอว์ จ ากัด 1/243 ซ.รามค าแหง 184 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.

โทร.02-916-7034 (นางสาวอรุณี  ดือเระ, ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล)


