
              รายชื่อสถานประกอบการ/สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
ลำดับ ช่ือ-ท่ีอยู่สถานประกอบการ เบอร์โทร ลักษณะงาน 

1 
สถาบันวิชาการ ทีโอที 
เลขท่ี 5 ซอยงามวงศ์วาน 17 ตำบลบางเขน อำเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000 

02-596-1008 ดูแลระบบไอที 

2 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
เลขท่ี 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย  
อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 

02-433-6317 ดูแลระบบโทรศัพท์และด้านคอมพิวเตอร์ 

3 
บริษัท พรีเมียร์ บิสสิเนส อินเตอร์ จำกัด 
เลขท่ี 888/111-113,116,117 อาคารมหาทุนพลาซ่า ช้ัน 11  
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

02-650-8681 ต่อ 801 ติดต้ังเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ 

4 
ร้าน เจ แอนด์ วาย อิเล็กทรอนิกส์ 
เลขท่ี 5 ถนนพระพิทักษ์ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร  
กรุงเทพมหานคร 10200 

02-623-7771 ดูแลโปรแกรมสำเร็จรูปติดต้ัง Lcd และถ่ายรูปลงสินค้า 

5 
บริษัท ดี เน็ตเวิร์ค จำกัด 
เลขท่ี 1296/19 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
กรุงเทพมหานคร 10800 

089-529-5645 ดูแลอุปกรณ์กล่องของตู้ ATM 

 
 
 
 

 



รายชื่อสถานประกอบการ/สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
ลำดับ ช่ือ-ท่ีอยู่สถานประกอบการ เบอร์โทร ลักษณะงาน 

6 
การประปานครหลวง 
เลขท่ี 400 ถนนประชาช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี  
กรุงเทพมหานคร 10210 

02-500-2602 ซ่อมบำรุง 

7 
บริษัท โกลด์แพลน ดีเวลลอปเม้น จำกัด 
เลขท่ี 1146/110-113 ช้ัน 8 เอกไพลินทาวเวอร์ ถนนศรีนครินทร์  
ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

โทร 02-754-5233 
(เบอร์ใหม่ 063-536-1444) ซ่อมบำรุงและเช็กสายไฟ 

8 
บริษัท ดีล-ดี เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด 
เลขท่ี 97/93 หมู่ 11 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี 11110 

090-996-4471 ตัวแทนจำหน่ายสายไฟฟ้าผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 

9 
ศูนย์บริการซัมซุง รัตนาธิเบศร์ 
เลขท่ี 369 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000 

090-251-2646 ซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 

10 
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ฝ่ายสนับสนุนการผลิต 
เลขท่ี 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10310 

02-201-6337 ดูแลเครื่องเสียงอัดวิดีโอและการส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ 

12 
บริษัท ดี เน็ตเวิร์ค จำกัด 
เลขท่ี 1296/19 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 10800 

089-529-5645 ดูแลระบบตู้ ATM 

 

 



รายชื่อสถานประกอบการ/สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
ลำดับ ช่ือ-ท่ีอยู่สถานประกอบการ เบอร์โทร ลักษณะงาน 

14 
ร้าน เจ แอนด์ วาย อิเล็กทรอนิกส์ 
เลขท่ี 5 ถนนพระพิทักษ์ แขวงวังบูรพา เขตพระนคร  
กรุงเทพมหานคร 10200 

081-373-6545 ดูแลด้านคอมพิวเตอร์ถ่ายรูปสินค้าลงเว็ปไซต์ 

15 
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 
เลขท่ี 13/27 ถนนบางกรวย-จงถนอม ตำบลวัดชะลอ  
อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

090-5060244 เช็กสัญญาณอินเตอร์เน็ตและดูแลด้านเอกสาร 

16 
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด มหาชน (ส่วนปฏิบัติการระบบตอนนอกท่ี3.1) 
เลขท่ี 1 ซอยเพชรเกษม 108 แยก 1 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม  
กรุงเทพมหานคร 10160 

02-445-3981 เช็กไอดีลูกค้าและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 

17 
EAK - O  Film 
เลขท่ี 217,219 อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า สาขางามวงศ์วาน ถนนงามวงศ์วาน             
ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทุบรี จังหวัดนนทบุรี 11000 

083-898-8601 งานบริการและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ 

 
 
 
 
 

 
 
 



รายชื่อสถานประกอบการ/สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
ลำดับ ชื่อ-ที่อยู่สถานประกอบการ เบอร์โทร ลักษณะงาน 

18 
PSC Light & Sound System Co.,Ltd. 
เลขท่ี 61/618 หมู่ 6 ถนนตล่ิงชัน-สุพรรณบุรี ตำบลเสาธงหิน  
อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 

081-988-3208 ดูแลระบบเครื่องเสียงและสายไฟ 

19 
บริษัท เมฆาบิลด้ิง จำกัด (สำนักงานใหญ่) 
เลขท่ี 25/47/1 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลบางเขน อำเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000 

02-001-8959 ดูแลอุปกรณ์ไอทีและงานบริการ 

20 
บริษัท ซีแอล เทคแอนด์ ซัพพลาย จำกัด 
เลขท่ี 168/3 ตำบลมหาสวัสด์ิ อำเภอบางกรวย  
จังหวัดนนทบุรี 11130 

02-587-3752 ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและดูแลคอมพิวเตอร์ด้านเอกสาร 

21 
บริษัท โพสท์ เนิร์ด จำกัด 
อาคารเลขท่ี 926 โครงการ Block 28 ห้องเลขท่ี C 205 ช้ัน 2 
ซอยจุฬา 7  แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

096-195-1456 ดูแลอุปกรณ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโค้ตดิจิตอล 

22 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ เฮาส์ 
ตลาดสินทอง ซอยนนทบุรี 12 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี  
จังหวัดนนทบุรี 11000 

062-806-8250 ตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และดูแลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 
 
 


