
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

ข้อมูลด้านสถานประกอบการ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 



ข้อมูลสถานประกอบการ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้ทำความร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน 

และ รัฐวิสาหกิจในด้านการจดัการศึกษา การใช้ทรัพยากร และการประเมินนักเรียน นักศึกษาร่วมกัน เมื่อในปีงบประมาณ
2565 วิทยาลัยฯ ได้ทำความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งสิ้น 196  แห่งดังนี้ 

 

ล าดับ ช่ือหน่วยงาน / สถานประกอบการ ท่ีอยู่หน่วยงาน / สถานประกอบการ 
1 ธนาคารกรุงไทย สาขาโรจนะ 

 
253 ม.5 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

2 ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค 
 

ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยธุยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
 

3 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
 

34/2 ม.8 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 

4 จัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยธุยาจ.พระนครศรีอยุธยา 

5 บริษัท ดีจริงศึกษาภณัฑ์ จำกดั 
 

ค 5/73 ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

 

6 บริษัท เดอะริช แอ็คเคานต์ิ้ง จำกดั 
 

51/248 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 

7 ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ต.คลองสวพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

8 ที่ว่าการอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
 

ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยาจ.พระนครศรีอยุธยา 

9 ที่ว่าการอำเภอนครหลวง 

 

ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 

 

10 ที่ว่าการอำเภอเสนา 
 

43/5 ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 

11 สำนักงานเทศบาลตำบลบางบาล 
 

99 ม.4 ต.บางชะนี อ.บางบาล  จ.พระนครศรีอยุธยา 

12 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางไทร 
 

92/12-14 ต.บางไทร อ.บางไทร  จ.พระนครศรีอยุธยา 

13 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางบาล 
 

123/1ม.1ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 
 

14 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางปะหัน 
 

90 ม.6 ต.บางปะหัน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 
 

15 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาภาช ี
 

18/4 ม.4 ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 

16 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอยุธยา 
 

18/21 ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
 



ล าดับ ชื่อหน่วยงาน / สถานประกอบการ ท่ีอยู่หน่วยงาน / สถานประกอบการ 

17 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาอุทัย 

 

47 ม.13 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 

 

18 บริษัท บุญสืบการบัญชีและภาษีอากร จำกัด 

 

95/1-2 ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยธุยาจ.พระนครศรีอยุธยา 

 

19 ประปาส่วนภูมภิาค สาขาพระนครศรีอยุธยา(ช้ันพิเศษ) 
 

118 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยาจ.พระนครศรีอยุธยา 
 

20 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยธุยาจ.พระนครศรีอยุธยา  

21 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต 1 ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา  
 

46 ม.6 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  

22 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคประตูน้ำพระอินทร์ 
 

190 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอินจ.พระนครศรีอยุธยา  

23 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอำเภอนครหลวง 
 

142 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา  

24 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอำเภอบางปะอิน 
 

144 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา  

25 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอำเภอวังน้อย 
 

118 ม.5 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  

26 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

60 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา   

27 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอำเภออุทัย 
 

46/15 ม.13 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา  

28 บริษัท ภาพตะวันการบัญชี จำกัด 
 

52/2 ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา  

29 สรรพากรพื้นท่ีสาขาวังน้อย 
 

353-354 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  

30 สรรพากรพื้นท่ีสาขาพระนครศรีอยุธยา 
 

7/42 ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  
 

31 องค์การบริหารส่วนตำบลบางยีโ่ท 
 

ม.3 ต.บางยี่โท อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา  

32 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลงึ 
 

26 ม.4 อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา  

33 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลงั 
 

ม.5 ต.บ้านคลัง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา  

34 องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน 
 

449 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา  
 

35 องค์การบริหารส่วนตำบลหันตรา 
 

100 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยาจ.พระนครคศรีอยุธยา  

36 ธนาคารออมสิน  สาขาเจ้าพรหม 
 

9/51 ต.หอรัตนไชย อพระนครศรอียุธยาจ.พระนครศรีอยุธยา  



ลำดับ ชื่อหน่วยงาน / สถานประกอบการ ท่ีอยู่หน่วยงาน / สถานประกอบการ 

37 ธนาคารออมสิน  สาขาสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 

 
199/12-14 ต.สามเรือน อ.บางปะอินจ.

พระนครศรีอยุธยา  

38 ธนาคารออมสิน  สาขาอยุธยาพาร์ค 

 

 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยธุยา จพระนครศรีอยุธยา 

  

39 ธนาคารออมสิน  สาขาเสนา 

 

402 ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 

 

40 สำนักงานเทศบาลตำบลลาดชะโด 
 

99 ม.1 .ต.หนองน้ำใหญ่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 
 

41 บริษัท เอ็นเอ็มบ-ีมินีแบ ไทย จำกดั 
 

1 หมู่ 7 ถ. พหลโยธิน ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอินจ.
พระนครศรีอยุธยา   

42 ที่ว่าการอำเภอบางซ้าย 
 

70 ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 
 

43 โรงเรียนวดัประดู่ทรงธรรม 
 

83/2 ม.4 ต.ไผล่ิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  

44 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ 
 

23/2 ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
 

45 องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว 
 

ม.6 ต.พระขาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 
 

46 องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร 
 

207 ม.4 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 
 

47 บริษัท ECF PRECISION (ประเทศไทย) จำกัด 
 

55 ม.4 ต.บ้านช้าง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา   
 

48 สำนักงานบริการลูกค้า กสท พระนครศรีอยุธยา 
 

127 ม.3 ต.คลอวงสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยาจ.พระนครศรีอยุธยา  

49 บริษัท คูโรดา เทคโน ทูลลิ่ง แมชชีน (ไทยแลนด์) จำกัด 
 

191 ม.8 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อยจ.พระนครศรีอยุธยา  

50 บริษัท เควี อีควิปเม้นท์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด 
 

89/90 ต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรอียุธยาจ.พระนครศรีอยุธยา  

51 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง 
 

ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรอียุธยา 

52 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชบาไทย 1998 
 

193/48 ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยาจ.พระนครศรีอยุธยา  

53 บริษัท ทรานส์เทคอุตสาหกรรม จำกัด 
 

222 ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา  

54 บริษัท ทรูดิสทรบิิวช่ันแอนด์เซลล จำกัด 
 

165/26-30 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  

55 บริษัท เอส ทีเฟรม แอนด์ ทรสั จำกัด 
 

29/4 ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน  จ.พระนครศรีอยุธยา 
  



ล าดับ ชื่อหน่วยงาน / สถานประกอบการ ท่ีอยู่หน่วยงาน / สถานประกอบการ 

57 ที่ว่าการอำเภอพระนครศรีอยุธยา 

 

ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

  

58 สำนักงานเทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด 

 

99 ม.7 ต.เจ้าเจ็ด อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 

  

59 สำนักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 

 

27 ต.หอรัตนไชน อ.พระนครศรีอยุธยาจ.พระนครศรีอยุธยา  

 

60 สำนักงานเทศบาลตำบลบางบาล 

 

99 ต.บางชะนี อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 

  

61 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านกรด 
 

555 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา  
 

62 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสร้าง 
 

999 ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
  

63 สำนักงานเทศบาลตำบลลาดชะโด 
 

99 ต.หนองน้ำใหญ่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา  

64 สำนักงานเทศบาลเมืองลำตาเสา 
 

ม.6 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 
 

65 สำนักงานเทศบาลเมืองเสนา 
 

43 ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรอียุธยา 
  

66 สำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย 
 

88 ม.12 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 
 

67 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

123 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  
 

68 ประปาส่วนภูมภิาค สาขาพระนครศรีอยุธยา (ช้ันพิเศษ) 
 

118 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยาจ.พระนครศรีอยุธยา  
 

69 ประปาส่วนภูมภิาค สาขาเสนา 
 

9/9 ต.สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา  
 

70 ที่ทำการไปรษณีย์ สาขาบางปะหนั 
 

126/39 ต.บางปะหัน อ.บางปะหันจ.พระนครศรีอยุธยา 
  

71 บริษัท อยุธยา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
 

54 ต.คุ้งลาน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
 

72 ที่ทำการไปรษณียล์าดบัวหลวง 
 

139/1 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครสรีอยุธยา  
 

73 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 1 ภาคกลาง 
 

46 ม.6 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  
 

74 ที่ทำการไปรษณีย์ สาขาอุทัย 
 

31 ม.13 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา  
 

75 พรีเมี่ยมเอาท์เล็ท อยุธยา 
 

95 ม.4 ต.คลองจิก อ.ลบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
  

76 พัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยธุยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
  



ล าดับ ชื่อหน่วยงาน / สถานประกอบการ ท่ีอยู่หน่วยงาน / สถานประกอบการ 

77 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจนะมินิมาร์ท 

 
39/258 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา  

78 พาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

123 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยาจ.พระนครศรีอยุธยา  

 

79 บริษัท มีสวันนา จำกัด 

 

35/1 ต.ลาดน้ำเค็ม อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 

 

80 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ ์

 

77 ต.ลุมพลี อ.พระนครศรีอยุธยาจ.พระนครศรีอยุธยา 

 

81 ร้านสติ๊กเกอร์@อยุธยา  

  

19/39 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จพระนครศรีอยุธยา  

 

82 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 

ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยธุยา จ.พระนครศรีอยุยา  

 

83 บริษัท โอโซนรไีซเคลิ จำกัด 
 

108 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา  

84 บริษัท วี เอ็น นำโชคก่อสร้าง ทรานสปอร์ต จำกดั 
 

ต.บางหัก อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 

85 ศาลแรงงานภาค 1 (พระนครศรีอยุธยา) 
 

ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  

86 สถานีตำรวจภูธรปากท่า 
 

43 ต.ปากท่า อ.ท่าเรือจ.พระนครศรีอยุธยา  

87 สถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา 
 

ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยาจ.พระนครศรีอยุธยา  

88 สถานีรถไฟอยุธยา 
 

ม.10 ต.กะมัง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
  

89 สรรพสามติพื้นท่ีพระนครศรีอยุธยา 
 

45 ต.หอรัตนไชย อ.พระครศรีอยธุยาจ.พระนครศรีอยุธยา 
  

90 สรรพากรพื้นท่ีพระนครศรีอยุธยา 1 
 

123 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
 

91 สรรพากรพื้นท่ีสาขาเสนา 
 

ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยธุยา  

92 สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

5/22 ถ.ปรีดีย์ พนมยงค์ ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา 
 จ.พระนครศรีอยุธยา  

93 องค์การบริหารส่วนตำบลกระจิว 
 

40/5 ม.3 ต.กระจิว อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา  

94 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน 
 

ต.คลองตะเคียน อ.พระนครศรีอยธุยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
  

95 องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม 
 

77 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา  

96 องค์การบริหารส่วนตำบลธน ู
 

88 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยธุยา   



ล าดับ ชื่อหน่วยงาน / สถานประกอบการ ท่ีอยู่หน่วยงาน / สถานประกอบการ 

97 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอย 
 

1/2 ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี   

98 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ 

 

ม.4 ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

 

99 องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว 
 

ม.6 ต.พระขาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา  

100 องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพรกิ 
 

ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยาจ.พระนครศรีอยุธยา 
  

101 องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน 
 

449 ต.สามเรือน อ.บางปะอินจ.พระนครศรีอยุธยา 
  

102 องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลม่ 
 

ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  
 

103 ธนาคารออมสิน สาขาเจ้าพรหม 
 

9-51 ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรอียุธยาจ.พระนครศรีอยุธยา 
 

104 ธนาคารออมสิน สาขานิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 
 

80/21 ต.คลองจิก อ.บางปะอินจ.พระนครศรีอยุธยา 
 

105 ธนาคารออมสิน สาขาบางปะอิน 
 

58 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา  
 

106 บริษัท เอ็นเอ็มบ-ีมินีแบ ไทย จำกดั 
 

1/14 ม.5 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 
  

107 ร้านวัดอินทาราม 
 

36 ต.คลองสระบัว อ.พระนครศรอียุธยาจ.พระนครศรีอยุธยา  
 

108 บริษัท A.K.แอ๊คติ้ง แอนด์ อาร์ท จำกัด 
 

16/54 ต.ประตูชัย อ.พระนครศรอียุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
  

109 บริษัท โรงปั้นยุทธกิจคลอง ๗ OASIS ART 
 

3/4  ต.บังคำพร้อย อ.ลำลุกกา จ.ปทุมธานี   

110 ร้านธกรดไีซน ์
 

382/20 ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา  

111 ร้านกรุงเก่าสปอร์ต 
 

ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยาจ.พระนครศรีอยุธยา  
 

112 ร้านน้องครีมสติ๊กเกอร์ & ป้าย 
 

40/6 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยาจ.พระนครศรีอยุธยา  
 

113 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา 
 

ต.ลาดงา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา  

114 ร้านอยุธยางานป้าย  
 

156 ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
 

115 ร้านอยุธยาศลิป ์
 

100 ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  

116 บริษัท เอ พี เอ็ม มอร์เตอร์ จำกัด 
 

58/1-3 ม.1 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 
 



ล าดับ ชื่อหน่วยงาน / สถานประกอบการ ท่ีอยู่หน่วยงาน / สถานประกอบการ 

117 จัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ต.คลองสวพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  

118 บริษัท เอสแอลอาร์ที จำกัด สาขาอยุธยาซิตี้พารค์ 
 

126 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  

119 บริษัท ดีจริงศึกษาภณัฑ์ จำกดั 
 

ค5/73 ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  

120 บริษัท ตติเชษฐ์ (2015) จำกัด 
 

888 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครสรีอยุธยา  

121 สถานีตำรวจภูธรวังน้อย 
 

71  ม.4 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  

122 สถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา 
 

ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  

123 สำนักงานเทศมนตรีตำบลบางบาล 
 

99ต.บางชะนี อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 
 

124 บริษัท ไทยเหรียญฟอคลิฟท์  จำกัด 
 

119/19 ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา  

125 ที่ทำการไปรษณียไ์ทย สาขาโรจนะ 
 

83/13-14 ม.1 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครสรีอยุธยา 
 

126 The Pizza Company สาขาเซ็นทรัลอยุธยา 
 

129/1-3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา  

127 The Pizza Company  สาขาอยธุยาพาร์ค 
 

126 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีรอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  

128 The Pizza Company สาขาอัมพร 
 

10/3 ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
 

129 ร้านวรรณวิมลสเตช่ันเนอรี ่
 

1/53-55 ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  

130 บริษัท ศ.สมประสงค์ จำกัด 
 

40/4 ต.ขยาย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
 

131 สรรพากรพื้นท่ีสาขาพระนครศรีอยุธยา 
 

7/42 ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยาจ.พระนครศรีอยุธยา 
 

132 ร้านสเวนเซ่นส์  สาขาอยุธยาซติี้พาร์ค 
 

126 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  

133 องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง 
 

41 ม.2 ต.กระแชง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 
 

134 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน 
 

ต.เกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
 

135 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน 
 

ต.คลองตะเคียน อ.พระนครศรีอยธุยา จ.พระนครศรีอยุธยา  



ล าดับ ชื่อหน่วยงาน / สถานประกอบการ ท่ีอยู่หน่วยงาน / สถานประกอบการ 

136 องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย 
 

56 ม.3  ต.แก้วฟ้า  อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา  

137 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลงึ 
 

26 ต.บ้านกลึง  อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา  
 

138 องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน 
 

99 ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยธุยา จ.พระนครศรีอยุธยา  

139 องค์การบริหารส่วนตำบลบางยีโ่ท 
 

ม.3 ต.บางยี่โท อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 
 

140 ธนาคารออมสิน สาขาพระนครศรอียุธยา 
 

84/11-13  ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา  
จ.พระนครศรีอยุธยา  

141 บริษัท อินต๊ะกัน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
 

74/4 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย  จ.พระนครศรีอยุธยา  

142 บ้านเลี้ยงเด็กอิ่มอุ่น 
 

13/8-9 ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  

143 ร้านดอกไม้บัวหลวง 
 

จ 37/1 ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  

144 โรงเรียนศิริเสนา 
 

22 ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  

145 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม 
 

ต.หัวรอ  อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระศรีอยุธยา  

146 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา 
 

108 ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยธุยา จ.พระนครศรีอยุธยา  

147 โรงแรมกรุงศรีรเิวอร ์
 

27/2 ต.กะมัง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

148 ศูนย์ศึกษาประวตัิศาสตร์อยุธยา 
 

269 ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยธุยา จ.พระนครศรีอยุธยา  

149 สถานีรถไฟอยุธยา 
 

ต.กะมัง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  

150 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรอียุธยา 
 

96 ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  

151 ห้างหุ้นส่วน ชูเกียรตภิิภัทรเซอร์วสิ แอนด์ ซัพพลาย 
 

9/3 ต.คลองตะเคียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรรีอยุธยา 

152 ร้านชินคันเซ็น ซูชิ  สาขาเซ็นทรัลอยุธยา 
 

ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยธุยา จ.พระศรีอยุธยา  

153 บริษัท อินไซท์ ฮอลเิดย์ คลับ 
 

669 ต.คลองเจ้าคุณสิงห์ อ.วังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร  

154 บริษัท โอม อินเตอร์ บิซเินส จำกดั 
 

60/208 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยาจ.พระนครศรีอยุธยา  

155 Dai Do Mon 
 

125 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  
 



ล าดับ ชื่อหน่วยงาน / สถานประกอบการ ท่ีอยู่หน่วยงาน / สถานประกอบการ 

156 ร้าน OPPA DAEK ธรรมศาสตร์ (รังสิต) 
 

69 ต.คลอวงหลวง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  

157 OPPA DAEK สาขาอยุธยาพาร์ค 
 

ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยธุยาจพระนครศรีอยุธยา  

158 ร้านคำปัน ไก่ยา่ง 
 

94/7 ต.ไผล่ิง อ.พระนครศรีอยุธยาจ.พระนครศรีอยุธยา  
 

159 ร้านเจ้ชู หมูกระทะ สาขา 3 
 

22/6 ต.กระจิว อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 
 

160 ร้านอาหารเดอริว่า อโยธยา 
 

15 ต.สนามชัย อ.พระนครศรีอยุธยาจ.พระนครศรีอยุธยา 
  

161 บริษัท บุษบา กรุ๊ป จำกัด 
 

556/2 ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรอียุธยาจ.พระนครศรีอยุธยา  
 

162 ร้านก๋วยเตีย๋วผักหวาน 
 

48/3 ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยาจ.พระนครศรีอยุธยา  
 

163 ร้านอาหารมองดูเรือ 
 

35/1 ม.8 ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  

164 โรงพยาบาลการุญเวชปทุมธาน ี
 

98 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  
 

165 โรงพยาบาลบางปะหัน 
 

71/3 ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 
  

166 โรงพยาบาลราชธาน ี
 

111 ม.3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยาจ.พระนครศรีอยุธยา  

167 โรงพยาบาลวังน้อย 
 

ถ.พหลโยธิน ต.ลำไทรร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  

168 ร้านสเต็กลุงใหญ ่
 

888 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 
 

169 โรงแรมกรุงศรีรเิวอร ์
 

27/2 ต.กะมัง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  
 

170 ร้านสเต็กครตูา 
 

43/7 ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  
 

171 ร้านสิปปคาเฟ ่
 

1/18  ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  
 

172 โรงแรมเดอะคาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท 
 

139/1-2 ม.2 ต.บ้านเกาะอ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  

173 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 
 

27/2 ต.กะมัง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

174 โรงแรมโชคเศรษฐี แลนด์ โฮเต็ล 
 

57/39 ม.1 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 
 

175 โรงแรมทีเอ็ม แลนด์ 
 

99/32-33 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา  



ล าดับ ชื่อหน่วยงาน / สถานประกอบการ ท่ีอยู่หน่วยงาน / สถานประกอบการ 

176 โรงแรมวาสนา ดีไซน์ โฮเทล 
 

39/12 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  

177 ร้านปรางค์วิว 
 

ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยาจ.พระนครศรีอยุธยา 
 

178 โรงแรมแคนทารี่ 304 ปราจีนบุรี 
 

6689 ม.10 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุร ี

179 บริษัท บานไมรู่้โรย สุวรรณภูม ิ 68 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
 

180 โรงแรมศาลาบางปะอิน 
 

10/9 ม.6 ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
 

181 บริษัท เอ็มเค อินเตอร์ ฟู้ด จำกัด 
 

ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยธุยาจ.พระนครศรีอยุธยา 

182 บริษัท เอสแอลอาร์ที จำกัด  (Sizzler) 
 

126 ต.คลองสวนพลู  อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

183 บริษัท เก็บเป๋า ทราเวล จำกัด 68/585 ต.หันตรา อ.พระนครศรอียุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

184 บริษัท บ้านมัคคุเทศน์ จำกัด 
 

271/5 ต.ลาดพร้าว อ.วังทองหลาง จ.กรุงเทพฯ  

185 สวนไผ่ by ยายลี 
 

17/2 ม.4 ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยาจ.พระนครศรีอยุธยา 

186 บริษัท อินไซด์ ฮอลิเดย์ คลับ จำกัด 
 

669 ต.คลองเจ้าคุณสิงห์ อ.วังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 
 

187 บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาอยุธยา 
 

522 ม.2 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา  
 

188 บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขารังสิต 
 

100 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี 

189 บริษัท สพูนฟูล (ประเทศไทย) จำกัด 
 

ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยธุยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
  

190 ร้าน HOT POT 
 

126 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
 

191 รพ.อยุธยา  
 

46 ม.4 ต.ประตูชัย อ.พระนครศรอียุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

192 ร้านชาร์ม 85/15 ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยธุยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

193 ร้านนิกุยะ 

 

126 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

 

194 The Pizza Company   สาขาหนองแค สระบุรี 
 

ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบรุ ี

195 ร้านเย็นตาโฟทรงเครื่อง 
 

185/63 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย  จ.พระนครศรีอยุธยา 

196 ร้านอาหารเวนิส 28 ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


