
              รายชื่อสถานประกอบการ/สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ห้อง 1 
ลำดับ ชื่อ-ที่อยู่สถานประกอบการ เบอร์โทร ลักษณะงาน 

1 
บริษัท ภูพัฒน์ ร่วมมิตร จำกัด 
เลขท่ี 44/8 ซอยสวนหลวง แขวงบางค้อ เขตจอมทอง  
กรุงเทพมหานคร 10150 

081-3006447 ดูแลระบบไฟฟ้าและบำรุงรักษาตู้ไฟฟ้า 

2 
ผู้อำนวยการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้านครหลวง เขตนนทบุรี  
เลขท่ี 285 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุร ี
จังหวัดนนทบุรี 11000 

0-2902-5200 เช็กระบบสายไฟออกแบบและประมาณราคา 

3 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
เลขท่ี 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อำเภอบางกรวย  
จังหวัดนนทบุรี 11130 

02-4367839 
เช็กระบบสายไฟและบำรุงรักษาดูแลระบบภายในอาคาร
เบ้ืองต้น 

4 
การไฟฟ้านครหลวงเขตบางใหญ่  
เลขท่ี 38/15 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางเลน  
อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี 11140  

02-8325203 
ซ่อมบำรุงรักษาตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่ออนญุาตก่อนจ่ายไฟ
และต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า 

5 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง  
เลขท่ี 60/2 หมู่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย  
จังหวัดนนทบุรี 11130 

099-3649363 ซ่อมบำรุงและดูแลสาธารณะชุมชน 

6 
บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน)  
True Talent Center  
อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 ช้ัน 11 

090-9042337 อ่านแบบไฟฟ้าและประมาณราคา 

 
 
 
 

 



รายชื่อสถานประกอบการ/สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ห้อง 1 
ลำดับ ช่ือ-ท่ีอยู่สถานประกอบการ เบอร์โทร ลักษณะงาน 

7 
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 
สำนักงานใหญ่ เลขท่ี 1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

0-2265-6700 ซ่อมบำรุงและตรวจสอบระบบมิเตอร์ 

8 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
เลขท่ี 53 หมู่2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อำเภอบางกรวย  
จังหวัดนนทบุรี  11130 

02-4367839 ซ่อมบำรุงไฟฟ้า 

9 
การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานคลองเตย 
เลขท่ี 1192 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 

02-832-5211 ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า 

10 
บริษัท แอลแอนด์อีแมนแฟคเจอริ่ง จำกัด 
เลขท่ี 85/3 ซอยประชุมพร ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 

02-5734787 ติดต้ังเสาไฟ 

11 
บริษัท เคิร์ฟ อิควิปเมนท์ จำกัด 
เลขท่ี 53/411 ซอยนวมินทร์ 105 แยก 1-2-1 ถนนนวมินทร ์
แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 

02-5091196 วางสเป๊กเบรกเกอร์และเช็กสโตร์ 

12 
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครปากเกร็ด  
เลขท่ี 1 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

02-9609704-14 ต่อ 415 ซ่อมบำรุงไฟฟ้าตามชุมชนและเปล่ียนสายไฟฟ้า 

13 
บริษัท ชลิตา แอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สำนักงานใหญ่ 
เลขท่ี 54/27 หมู่ 8 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม 73210 

086-3424874 ติดต้ังและวางระบบแอร์ภายใน 

 



รายชื่อสถานประกอบการ/สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ห้อง 2 
ลำดับ ช่ือ-ท่ีอยู่สถานประกอบการ เบอร์โทร ลักษณะงาน 

15 
การไฟฟ้านครหลวงเขตบางเขน 
เลขท่ี 6 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน  
กรุงเทพมหานคร 10220 

02-7925205 ดูแลเครื่องจักรยกหม้อแปลงและทำงานด้านเอกสาร 

16 
บริษัท บางกอกพัฒนามอเตอร์ จำกัด 
เลขท่ี 73, 73/2, /131 หมู่ 7 ถนนสวนหลวงร่วมใจ ตำบลสวนหลวงร่วมใจ  
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110 

082-2997666 ซ่อมบำรุง 

17 
การไฟฟ้านครหลวง เขตนนทบุรี  
เลขท่ี 285 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี  
จังหวัดนนทบุรี 11000 

0-2902-5200 ตรวจสอบเอกสารภายในสำนักงาน 

18 
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ (มหาชน) 
เลขท่ี 977 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร 10330 

02-2571432 ซ่อมบำรุงและตรวจสอบระบบอิเล็กทรอนิกส์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 

19 
บริษัท ฟาสโก้ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 
เลขท่ี 29/7-8 หมู่ 3 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี 11000 

02-4473300 ซ่อมบำรุงและตรวจสอบระบบไฟฟ้า/QC 

20 
บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขารัตนาธิเบศร์2 
เลขท่ี 243 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี  
จังหวัดนนทบุรี 11000 

02-9504888 ต่อ 162 ซ่อมบำรุงและดูแลระบบไฟฟ้า 

21 
บริษัท สามัคคี 59 เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  
เลขท่ี 83 ซอยสุขาภิบาล5 ซอย 5 ยอก 5 แขวงท่าแร้ง  
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 

087-0919083 ศึกษาอุปกรณ์ไฟฟ้าเบ้ืองต้นภายในสำนักงาน 

 



รายชื่อสถานประกอบการ/สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ห้อง 2 
ลำดับ ช่ือ-ท่ีอยู่สถานประกอบการ เบอร์โทร ลักษณะงาน 

22 
โรงงานมักกะสัน การรถไฟแห่งประเทศไทย  
เลขท่ี 700 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี  
กรุงเทพมหานคร 10400 

091-0804929 ประกอบช้ินส่วนและแคร่รถจักร 

23 
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครปากเกร็ด  
เลขท่ี 1 ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

02-8325200 ซ่อมเสาไฟฟ้าตามชุมชน 

24 
บริษัท ที ไอ ซี โมดูลาร์ ซีสเต็ม จำกัด 
99/9 ม.12 ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน 
จ.นครปฐม 73210 

02-1054247 ประกอบตู้คอนโทรลไฟฟ้าและใส่ตัวเบรกเกอร์ 

25 
บริษัท ทีที เวิลด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
เลขท่ี 418/134 ถนนปัญญาจินทรา แขวงสามวาตะวันตก  
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 

080-5688280 ซ่อมบำรุงอุปกรณ์การแพทย์และทำด้านเอกสารต่างๆ 

26 
บริษัท กู๊ด เฮอร์เบจ จำกัด  
เลขท่ี 122/5 ซอยรามคำแหง112 ถนนรามคำแหง เขตสะพานสูง  
แขวงสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 

097-1386738 เดินสายไฟฟ้าและติดต้ังสัญญาณอุปกรณ์โทรศัพท์ 

27 
กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง 
เลขท่ี 3955 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงแทพมหานคร 10400 

02-2461908 ซ่อมบำรุงในส่วนภาคสนาม 

28 
เทศบาลนครนนทบุรี  
เลขท่ี 1,3 ซอยรัตนาธิเบศร์ 6 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ  
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

081-6978448 ซ่อมบำรุง 

 
 



รายชื่อสถานประกอบการ/สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ห้อง 2 
ลำดับ ช่ือ-ท่ีอยู่สถานประกอบการ เบอร์โทร ลักษณะงาน 

29 
บริษัท ธีไลแอนซ์ จำกัด 
เลขท่ี 44 ถนนประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 10800 

086-600-2590 ออกแบบวงจักรไฟฟ้าภายในตู้เฟอร์นิเจอร ์

 


