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สถานประกอบการ ปีการศึกษา 2565 
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 

 

ที ่ ชื่อ - ที่อยู่ 
1 ร้านประยับการช่าง 192 ถ.มะลิวรรณ์ ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย 42190 โทร.042-852282 

2 โรงกลึง เอ ดี เอส ซัพพลาย 107/5 ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย 42190 โทร.089-2769441 

3 อู่ช่างวิด ถ.เทศบาลปากชม ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย 42150 

4 โรงกลึงยนต์ไพบูลย์ 46/1 ถ.มะลิวรรณ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทร. 042-813468 

5 โรงกลึงวิษณุ 54/16  ถ.มะลิวรรณ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทร. 042-215418 

6 โรงกลึงศักดิ์ชัยการช่าง 144/2 ถ.เลยเชียงคาน ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทร. 042-834124 

7 อู่พูนสุข 248/1 ถ.เลย-เชียงคาน ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทร. 042-812831 

8 โรงกลึงร่วมใจเจริญยนต์ 29/5 ถ.ร่วมใจ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทร. 042-811636 

9 โรงกลึงน้อยการช่าง ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130  

10 ร้านเลยรวมช่าง ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 

11 ร้านพีพี สปีด 58 ถ.มลิวรรณ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 

12 โรงกลึงช่างเจมส์ 373 ม.3 ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย 42210 โทร.089-5712399,042-887025 

13 โรงกลึง ก.เจริญโชค 55/7 ถ.มลิวรรณ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทร.085-7427634 

14 ร้านธีระพงษ์การช่าง 316 ม.1 บ้านท่าสะอาด ต.ท่าสะอาด อ.นาด้วง จ.เลย 42210 โทร.081-0585223 

15 ร้านม่วงการช่าง 181/2 ม.6 ถ.มลิวรรณ ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย  42130 โทร.042-841017 

16 โรงกลึงทวัตถ์ 62 ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทร. 085-4535756 

17 โรงกลึงทวีโชค 107/5 ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย 42190 โทร.087-2769441 

18 บริษัท จ.เจริญมาร์เก็ตติ้ง จ ากัด 399 ม.1 ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทร.042-854298-9 
19 บริษัท ชัยยุทธการประดิษฐ์ (1988) จ ากัด 45/9 ม.9 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

10540 โทร.0-2706-5055 
20 บริษัท พีช เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 128/367 ม.1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540  

โทร.0-2763-8818 
21 บริษัท ดานิลี่ จ ากัด 64/210 ม.4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 

21140 โทร.0-3895-5888 
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สถานประกอบการ ปีการศึกษา 2565 
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 

 

ที ่ ชื่อ - ที่อยู่ 
22 บริษัท ตั้งเซียะปิงโลหะกิจ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 72 ม.4 ต.หนองซ้ าซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170  

โทร.0-3811-9899 
23 บริษัท ไทยคูณเทคโนโลยี จ ากัด 94/3 ม.1 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 โทร.038-199402 , 094-1524659 
24 บริษัท โมเดิร์น ออโตโมทีฟ พาร์ทแอนด์ทูล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 197/11 ม.1 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

10540 โทร.0-2752-4499 , 08-6412-5792 , 08-7663-3879 
25 บริษัท เอยูเอ็น แอนด์ดี จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 135/24-29 ม.2 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง  

จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.0-2708-2362 
26 บริษัท เคบีเค โกลบอล จ ากัด 8/12 ม.2 ซอยสยามโสภณ 15 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

10540 โทร.0-2730-1795-7 
 


