
 
 

 



  

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยาได้ท าความร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงาน           
ทั้งภาครัฐและเอกชน และรัฐวิสาหกิจในด้านการจัดการศึกษา การใช้ทรัพยากร และการประเมินนักเรียน 
นักศึกษาร่วมกัน ซึ่งในปีงบประมาณ 2556 นี้ วิทยาลัยฯ ได้ท าความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งสิ้น           
181  แห่ง 

ล าดับ ชื่อหน่วยงาน / สถานประกอบการ ท่ีอยู่หน่วยงาน / สถานประกอบการ 
1 ธนาคารกรุงไทย สาขาโรงพยาบาล

พระนครศรีอยุธยา 
ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา                                                                     
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 

2 ธกส. สาขาพระนครศรีอยุธยา 
 

ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา                            
จ.พระนครศรีอยุธยา 

3 ธนาคารออมสิน สาขาพระนครศรีอยุธยา 
 

ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา                                        
จ.พระนครศรีอยุธยา 

4 ธกส. สาขาวังน้อย ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 
5 ธนาคารออมสิน สาขาผักไห่ ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120 
6 ธนาคารออมสิน สาขาภาชี ต.ภาชี  อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140 
7 ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา                              

จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 
8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย    สาขาโลตัสอยุธยาพาร์ค 
9 ธกส. สาขาเสนา ต.สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 

10 ธนาคารอออมสิน สาขาบางปะอิน 
 

ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน                          
จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 

11 ธนาคารออมสิน เขตพระนครศรีอยุธยา 2 
 

ต.หอรัตนไชย  อ.พระนครศรีอยุธยา  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

12 เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
 

ต.หอรัตนไชย  อ.พระนครศรีอยุธยา                                               
จ.พระนครศรีอยุธยา 

13 ธนาคารออมสิน สาขาเสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 
14 ธนาคารออมสินสาขาอยุธยาพาร์ค ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค ชั้น 2 
15 ธนาคารกรุงไทย สาขาพระนครศรีอยุธยา 

 
ตลาดเจ้าพรหม อ.พระนครศรีอยุธยา                     
จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 

16 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

ถนนอยุธยา-อ่างทอง ต.ลุมพลี จ.พระนครศรีอยุธยา 

17 วัดท่าการ้อง 
 

ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา                                                                
จ.พระนครศรีอยุธยา 

18 กรุงเทพการช่าง 
 

ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา                        
จ.พระนครศรีอยุธยา 



  

 

ล าดับ ชื่อหน่วยงาน / สถานประกอบการ ที่อยู่หน่วยงาน / สถานประกอบการ 
19 บริษัท อโยเดีย อีเวนท์ จ ากัด ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

13000 
20 สกรีนตามอ าเภอใจ อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 
21 I DEA ART ADVERIISING  ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 
22 โอมเลเซอร์แอนด์คัทต้ิงทูล 

 
ต.คลองสวนพลู  อ.พระนครศรีอยุธยา             
 จ.พระนครศรีอยุธยา 

23 ร้านอัฐเฟื้องโฆษณา 
 

ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา                
จ.พระนครศรีอยุธยา 

24 โรงพิมพ์ไพบูลย์พิพัฒน์ 
 

ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา                       
จ.พระนครศรีอยุธยา 

25 บริษัท ซูมมิค เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จ ากัด ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง                                                     
จ.พระนครศรีอยุธยา 12120 

26 บริษัท นิวลี่ อินดัสเทรีบลไลซ์ จ ากัด ต.วังจุฬา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 
27 ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านสร้าง ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน  จ.พระนครศรีอยุธยา 

13170 
28 บริษัท ฮอนด้าโลจิสติกส์เอเซีย จ ากัด ต.คานหาม อ.ทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 
29 ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้าสาขาบางปะอิน ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา  
30 ที่ว่าการอ าเภอพระนครศรีอยุธยา   (ปกครองอ าเภอ) ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา                                        

จ.พระนครศรีอยุธยา 
31 องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่นชัน - คุ้นลาน ต.ตลิ่งชัน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 
32 บริษัท ไทย โคโคคุ รับเบอร์ จ ากัด ต.อุทัย  อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 
33 ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านสร้าง ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน  จ.พระนครศรีอยุธยา 

13170 
34 ส านักงานขนส่งพระนครศรีอยุธยา ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา                                

จ.พระนครศรีอยุธยา 
35 ส านักงานเทศบาลเมืองเสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 
36 องค์การบริหารส่วนต าบลวังน้อย ต.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 
37 โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) ต.ปลายกลัด อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 
16 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 
39 บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
40 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ากัด (มหาชน) ต.คลองสะแก  อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 

13260 
41 ธนาคารกรุงไทย สาขาเสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 



  

 

ล าดับ ชื่อหน่วยงาน / สถานประกอบการ ท่ีอยู่หน่วยงาน / สถานประกอบการ 
42 บริษัท โอกาโมโต้ (ไทย) จ ากัด ต.ชะแนบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 
43 ที่ว่าการอ าเภอบางบาล ต.มหาพรามณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 

13250 
44 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านป้อม ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา                            

จ.พระนครศรีอยุธยา 
45 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลธนู ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 
46 โรงเรียนวัดบ้านแพน "ศรีรัตนานุกุล" ต.สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 
47 องค์การบริหารส่วนต าบลธนู ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 
48 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา                             

จ.พระนครศรีอยุธยา 
49 ส านักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา                                 

จ.พระนครศรีอยุธยา 
50 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลวังน้อย ต.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 
51 บริษัท แมรีกอท จิวเวอร่ี (ประเทศไทย) จ ากัด ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 

13160 
52 HOT POT Inter - Buffet Restaurants ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา                     

จ.พระนครศรีอยุธยา 
53 ส านักงานเทศบาลเมืองอโยธยา ถนนสายวัดประดู่ อ.พระนครศรีอยุธยา                             

จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 
54 หจก.ปากจั่นพีเพิ้ล ต.ปากจั่น อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 
55 ร้านวรรณวิมลสเตชั่นเนอร่ี ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา                             

จ.พระนครศรีอยุธยา 
56 บริษัท เซ็นทรัลเรตเตอรรองส์ กรุ๊ป จ ากัด  

(อยุธยาพาร์ค) 
เทสโก้โลตัส อยุธยาพาร์ค 

 
58 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 
59 บริษัท เอส.วี.ซ.ี ซีเคียวริตี้ การ์ดเซอร์วิส 2004 จ ากัด ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 
60 องค์การบริหารส่วนต าบลเทวราช 30/1 ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140 
61 เทศบาลต าบลอุทัย 8 อ.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 
62 ส านักงานศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา                                       

จ.พระนครศรีอยุธยา 
63 สถานีต ารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา                                          

จ.พระนครศรีอยุธยา 
   



  

 

   
ล าดับ ชื่อหน่วยงาน / สถานประกอบการ ท่ีอยู่หน่วยงาน / สถานประกอบการ 

64 องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเรียน ต.เกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

65 การรถไฟแห่งประเทศไทย (สถานีรถไฟอยุธยา) ต.กะมัง อ.พระนครศรีอยุธยา  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

66 บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จ ากัด ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

67 โรงเรียนคอตันคลอง 27 ต.สนับทึบ  อ.วังน้อย  จ.พระนครศรีอยุธยา 
68 บริษัท มินีแบ (ประเทศไทย)  
69 ส านักงานเทศบาลเมืองเสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 
70 บริษัท ข้าวซีพี. จ ากัด (โรงงานข้าววังแดง) ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 
71 วัดท่าการ้อง ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยจ.

พระนครศรีอยุธยา 
72 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบางปะอิน ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 

13160 
73 ส านักงานเทศบาลต าบลบางบาล ต.บางชะนี อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250 
74 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา  

จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 
75 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
76 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ถ.อู่ทอง อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา 

13000 
77 บริษัทสมคิด มอเตอร์เซลล์ จ ากัด ต.สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา  
78 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปลายกลัด ต.ปลายกลัด อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270 
79 ที่ว่าการอ าเภอเสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 
80 ส านักงานเทศบาลต าบลภาชี ม.2 ต.ภาชี อ.พระนครศรีอยุธยา                              

จ.พระนครศรีอยุธยา 
81 ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 ต.น้ าเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250 
82 บจก. เอ็มเคแอล แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

83 เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาชุมชนป่าตอง ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา                                        
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 

84 เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาภาชี ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140 
85 เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา  

จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 



  

 

ล าดับ ชื่อหน่วยงาน / สถานประกอบการ ท่ีอยู่หน่วยงาน / สถานประกอบการ 
86 เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาแขวงการทางอยุธยา ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา                                               

จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 
87 เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาชุมชนต้นไทร2 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา                                            

จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 
88 เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาวัดสะแก ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 
89 บ.เซ็นทรัล แฟมิลีมาร์ท จ ากัด ต.มักกะสัน อ.ราชเทวี กทม. 10400 
90 บริษัท ไออาร์พีซี ต.โพธิ์เอน  อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 
91 บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จ ากัด ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 
92 ที่ท าการไปรษณีย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา                       

จ.พระนครศรีอยุธยา 
93 หจก.รัตน์ประสาทพร ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 
94 หจก.เจแอสเอ็นจินเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัสชั่น ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 
95 ตลาดน้ าอโยธยา ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

13000 
96 เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาหัวรอ ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา 

13000 
97 บริษัท S P วังน้อย เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 

13170 
98 เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาวิไลเสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 
99 ส านักงานอัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คลองสวนพลู   อ.พระนครศรีอยุธยา 

จ.พระนครศรีอยุธยา 
100 ธนาคารออมสิน  คลองสวนพลู 129  อ.พระนครศรีอยุธยา   จ.พระนครศรีอยุธยา 
101 ส านักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถนนสายเอเซีย ต.คลองสวนพลู                                       

จ.พระนครศรีอยุธยา 
102 ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนสายเอเซีย ต.คลองสวนพลู                                       

จ.พระนครศรีอยุธยา 
103 ส านักงาน ธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา ถนนสายเอเซีย ต.คลองสวนพลู  

จ.พระนครศรีอยุธยา 
104 ส านักงาน สรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 

 
ศาลากลางพระนครศรีอยุธยา ต.คลองสวนพลู 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

105 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   สาขาผักไห่  10/16-18  ต.ผักไห่  อ.ผักไห่ 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

106 เทศบาลต าบลบางนมโค 79  ต. บางนมโค  อ.เสนา  จ.พระนครศรีอยุธยา 



  

 

ล าดับ ช่ือหน่วยงาน/สถานประกอบการ ที่อยู่หน่วยงาน/สถานประกอบการ 
107 ส านักงานเทศบาลเมืองเสนา 43  ต.เสนา  อ.เสนา 

จ.พระนครศรีอยุธยา 
108 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 60     ต.ไผ่ลิง     อ.พระนครศรีอยุธยา 

จ.พระนครศรีอยุธยา 
109 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ถ.อู่ทอง  อ.พระนครศรีอยุธยา 

จ.พระนครศรีอยุธยา 
110 สถานีต ารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถ.เดชาวุธ ต.ประตูชัย  อ.พระนครศรีอยุธยา 

จ.พระนครศรีอยุธยา 
111 บริษัท  ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ศูนย์บริการตอน

นอก 
22/2  ถ.ราเมศวร  ต.ประตูชัย                                                     
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

112 ส านักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต.หอรัตนไชย  อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

113 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ถ.อู่ทอง  ต.ท่าวาสุกร ี
จ.พระนครศรีอยุธยา 



  

 ล าดับ ชื่อหน่วยงาน / สถานประกอบการ ท่ีอยู่หน่วยงาน / สถานประกอบการ 
114 เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ง.18 ต.หอรัตนไชย  อ.พระนครศรีอยุธยา 
115 ธนาคารออมสินเจ้าพรหม 9/51  ต.หอรัตน์ไชย  อ.พระนครศรีอยุธยา 

จ.พระนครศรีอยุธยา 
116 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ฝ่ายกิจการสาขา 5   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
117 โรงพยาบาลบางปะอิน ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 

13160 
118 โรงพยาบาลอุทัย ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 
119 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช(วาสนหาเถระ) ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 
120 โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา                                      

จ.พระนครศรีอยุธยา  13000 
121 โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

13000 
122 บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
123 โรงพยาบาลเสนา ถ.สุขาภิบาลเจ้าเจ็ด อ.เสนา                                             

จ.พระนครศรีอยุธยา 
124 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ถ.อู่ทอง อ.พระนครศรีอยุธยา                                      

จ.พระนครศรีอยุธยา  
125 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด  

 สาขานวนคร 
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

126 โรงเรียนวัดดาวคะนอง ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.
พระนครศรีอยุธยา 

127 ร้านกั้ง& ก้อย เบเกอร่ี ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา                                        
จ.พระนครศรีอยุธยา 

128 ร้านส้มต า อ.สุกัญญา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
13000 

129 โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบ ารุง ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา                                   
จ.พระนครศรีอยุธยา 

130 โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) ต.ทับน้ า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 
131 โรงแรมบ้านสบายดีรีสอร์ท ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา                                         

จ.พระนครศรีอยุธยา 
132 บริษัท เอส.ที.พนัญญารีสอร์ท จ ากัด 99 ม.3 ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
133 บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 

13110 



  

 ล าดับ ชื่อหน่วยงาน / สถานประกอบการ ท่ีอยู่หน่วยงาน / สถานประกอบการ 
134 บริษัท SADESA ( Thailand) Co.,Ltd ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 

13110 
135 บมจ.แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 
136 บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จ ากัด 48/3 อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
137 บริษัท เบสท์ เฟรท ฟอร์เวิดเดอร์ จ ากัด ต.ร่มเกล้า เขต.ร่มเกล้า จ.กทม. 10510 
138 บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์  จ ากัด (มหาชน) ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 
139 ที่ท าการไปรษณีย์โรจนะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
140 ธนาคารออมสิน สาขาผักไห่ 112/1  ต.ผักไห่ อ.ผักไห่  จ.พระนครศรีอยุธยา 
141 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแป้ง ต. บ้านแป้ง  อ. บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
142 บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ ากัด ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
143 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเจ็ด ถนนคลองหลวง - หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12120 
144 โรงแรมอยุธยาแกรนด์โฮเต็ล ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 
145 ธนาคารออมสิน สาขาผักไห่ 112/1  ต.ผักไห่ อ.ผักไห่  จ.พระนครศรีอยุธยา 
146 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแป้ง ต. บ้านแป้ง  อ. บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
147 โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท 89 ม.1 ต.กะมัง อ.พระนครศรีอยุธยา  

จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 
148 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 27/2 ม.1  ถ.โรจนะ ต.กะมัง อ.

พระนครศรีอยุธยา  
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 

149 โรงแรมอโยธยาริเวอร์ไซด์ 91 ม.10 ต.กะมัง อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 

150 โรงแรมทีเอ็มแลนด์ ถนนโรจนะ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา  
151 เซเว่นอีเลฟเว่น  อ าเภอบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 
152 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขาตลาดแกรนด์ซอย3  จ.พระนครศรีอยุธยา 
153 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขาวัดไชยวัฒนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา 
154 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขาตลาดน้ าอโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
155 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขาสถานีรถไฟ จ.พระนครศรีอยุธยา 
156 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขาเคหะบ่อโพง นครหลวง                                      

จ.พระนครศรีอยุธยา 
157 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขาวัดไชยวัฒนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา 
158 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขาเกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา 
159 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขาหมู่บ้านกรุงศรี จ.พระนครศรีอยุธยา 
160 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขาทุ่งมะขามหยอง จ.พระนครศรีอยุธยา 



  

 

170 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขาอ าเภอมหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 
171 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขาอ าเภอมหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา  
172 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขาแกรนด ์ซอย2 จ.พระนครศรีอยุธยา 
173 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขาตลาดเจ้าพรหม จ.พระนครศรีอยุธยา 
174 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขาหนองน้ าส้ม 2 จ.พระนครศรีอยุธยา 
175 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขาตลาดเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 
176 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขาชุมชนคลองพุดทรา บางปะอิน 
177 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขาตลาดเอกบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
178 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขาชุมชนวัดจุฬามณี จ.พระนครศรีอยุธยา 
179 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขาชุมชนวัดโคกมะยม จ.พระนครศรีอยุธยา 
180 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขาอ าเภออุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 
181 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขาBooth ท่ารถเจ้าพรหม                                    

จ.พระนครศรีอยุธยา 
 

ล าดับ ชื่อหน่วยงาน / สถานประกอบการ ท่ีอยู่หน่วยงาน / สถานประกอบการ 
161 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขาบางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 
162 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขาพระอินทร์ซอยคอนโด จ.

พระนครศรีอยุธยา 
163 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขาอยุธยาวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา 
164 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขานิคมสหรัตนนคร นครหลวง                                    

จ.พระนครศรีอยุธยา 
165 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขาประตูชัย 1 จ.พระนครศรีอยุธยา 
166 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขาวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 
167 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขาประตูชัย2 จ.พระนครศรีอยุธยา 
168 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขาวัดพระญาติ จ.พระนครศรีอยุธยา 
169 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขา บขส.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 


