
รายชื่อเครือข่ายสถานประกอบการ 

แผนกช่างไฟฟ้า 
ที ่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 
1 ร้านราชบุรีแอร์ 119 ถ. เพชรเกษม ต. หน้าเมือง อ. เมือง จ. ราชบุรี 081-8571100 
2 บริษัท สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จ ากัด 148 ม. 6 ต. เจ็ดเสมียน อ. โพธาราม จ. ราชบุรี 032-397666 ต่อ 2 
3 บริษัท กรไทย จ ากัด 64 ม .3 ต. สามเรือน อ. เมือง จ. ราชบุร ี 032-378268-9 
4 ร้านกิตติแอร์ ถ. เพชรเกษม  ต. หน้าเมือง อ. เมือง  จ.ราชบุรี 032-326649, 

081-9915637 
5 ร้านวังทองแอร์ 361/1 ถ. ศรีสุริยวงศ์ อ. เมือง จ. ราชบุร ี 081-9448173, 

032-323748 
6 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสวนผึ้ง  

จังหวัดราชบุรี 
174 ม. 5 ต. ท่าเคย อ. สวนผึง้ จ. ราชบุร ี 032-364414 

7 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี 

128 ม. 2 ถ. ราชบุรี - จอมบึง ต. จอมบึง อ. จอมบึง จ. ราชบุรี 032-261189 

8 โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี 85 ถ. สมบูรณ์กุล ต. หน้าเมือง อ. เมือง จ. ราชบุรี 032-719600 ถึง 
032-719650 

9 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อรรถพรเอ็นจิ
เนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด 

283/12 ถ. เพชรเกษม ต. หน้าเมือง อ. เมือง จ. ราชบุรี 032-321724 

10 โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้ 39 ม. 5 ต. หินกอง อ. เมือง  จ. ราชบุร ี 032-719083 
11 ร้านสมปองแอร์แอนด์เซอร์วิส 119 ถ. เพชรเกษม ต. บ้านเลือก อ. โพธาราม จ. ราชบุรี 081-4447278 
12 บริษัท คิ้วเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 28/2 ม. 5 ต. วังมะนาว อ. ปากท่อ จ. ราชบุร ี 032-282737 
13 ร้านพิศาลแอร์ 191/2 ม. 8 เยื้องที่ว่าการอ าเภอปากท่อ อ. ปากท่อ จ. ราชบุรี 081-7361121, 

032-358269 
14 บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ ากัด 245 ม. 6 ต. บ้านไร่ อ. ด าเนินสะดวก จ. ราชบุรี 032-719600, 

032-719300  
ต่อ 1029 

15 ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี   429 ถ. ศรีสุริยวงศ์ ต. หน้าเมือง อ. เมือง จ. ราชบุรี 032-337509, 
032-310368-70 
ต่อ 2317 

16 ร้านบ้านคหบดี 1/65 ถ. สมบูรณ์กุล  ต. หน้าเมือง  อ. เมือง   จ. ราชบุรี 086-8073264 
  



แผนกช่างยนต์ 
ที ่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 
1 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกิต 

มอเตอร์เซลล์ 1988    
328/42 ถ. เพชรเกษมสายเก่า อ. เมือง จ. ราชบุรี 032-337277 

2 ร้านใหญ่ไพศาล 146/21-2 เพชรเกษม ต. หน้าเมือง อ. เมือง จ. ราชบุรี  032-325345 
3 อู่วงศกรเซอร์วิส 359 ม. 9 ต. ด าเนินสะดวก อ. ด าเนินสะดวก จ. ราชบุร ี 081-7059232 
4 อู่พีที ออโตเซอร์วิส 8 ม.1 ต. จอมบึง อ. จอมบึง จ. ราชบุร ี 083-3108782 
5 อู่ณรงค์การช่าง 240/5 ม. 2 ต.เจดีย์หัก อ. เมือง จ. ราชบุรี 081-9956122 
6 ลิขิตศูนย์ล้อ   260/11 ม. 2  ต. เจดีย์หัก  ถ. ราชบุร-ีเขางู อ. เมือง จ. ราชบุรี    081-5721619 
7 อู่ช่างเอกคัลเลอร์คาร์ 80 ม.10 ต. วัดเพลง อ. วัดเพลง จ.ราชบุร ี 080-9172523 
8 ร้านช่างโจ้ (หัวโพ) 87 ม. 1 ต. หัวโพ อ. บางแพ จ. ราชบุร ี - 
9 อู่ ป. เจริญยนต์ 3/10 ม. 10 ต. บ้านไร่ อ. เมือง จ. ราชบุรี 087-4105408 
10 โอภาสดีเซล 295/7  ถ. แพชรเกษม อ. เมือง จ. ราชบุรี 086-5307731 
11 อู่นรินทร์ 300/4-5 ม. 4 ต. ดอนทราย อ. ปากท่อ จ. ราชบุรี 099-0824715 
12 เสาร์ 5 คาร์แคร์    283/22 ถ. เพชรเกษม อ. เมือง จ. ราชบุรี 086-1769664 
13 บริษัท นิสสัน สี่เสียงราชบุรีมอเตอร์ 

จ ากัด 
494 ม. 2 ต. บ้านไร่ อ. เมือง จ. ราชบุร ี 032-919412 

14 อู่ช่างจ ารูญ ดอนตะโก   35 ม. 3 ต. ดอนตะโก  อ. เมือง  จ. ราชบุรี   081-9412644 
15 อู่ช่างเอ็มเซอร์วิส 57 ม. 2 ต. ขุนพิทักษ์ อ. ด าเนินสะดวก จ. ราชบุรี 080-4300903 
16 บริษัทนันทพลชัย จ ากัด 331/6 ม. 9  อ. ด าเนินสะดวก จ. ราชบุร ี 081-9441313 
17 ร้านโชคชัยยนต์ 267/17 อ. เมือง จ. ราชบุรี 081-7631898 
18 ร้านตึ่งโมดิฟาย   22/2 ม. 5  ต. เจดีย์หัก ถ. เขางูเบิกไพร ต. เกาะพลับพลา   

อ. เมือง จ. ราชบุรี 
- 

19 บริษัทฮอนด้าราชบุรีจ ากัด 123/131 ถ. ศรีสุริยวงศ์ ต. หน้าเมือง จ. ราชบุรี 086-8099957 
20 บริษัท ชิวนที จ ากัด    451-457  ถ. ศรีสุริยวงค์ อ. เมือง จ. ราชบุรี 032-328032 
21 บริษัท นิวัฒน์มอเตอร์(2003) จ ากัด    ถ. เพชรเกษมสายเก่า อ. เมือง จ. ราชบุร ี 032-328777 
22 บริษัท เบสไบท์ จ ากัด    51-59 ถ. ศรีสุริยวงค์ อ. เมือง จ. ราชบุร ี 032-337793, 

032-325842 
23 ร้านสินพล เบสไบค์ 276/14-15 อ. ด าเนินสะดวก จ. ราชบุร ี 032-245186 
24 ร้าน M.P. ออร์โต้เซอร์วิส - 085-4477127 
25 ร้านจี สปีด ลิสซิ่ง 43/3 ถ. อุดมศิริ  ต. หน้าเมือง  อ. เมือง  จ. ราชบุรี   0875141399 
26 ร้านชาติเจริญยางยนต์    81/1 ม. 1 ต. วังเย็น อ. บางแพ จ. ราชบุรี 081-6843434 
27 ร้านทวีทรัพย์ยางยนต์ 300/1-2 ต. อ่างทอง อ. เมือง จ. ราชบุร ี 081-6130111 
28 ร้านธนาวุฒิมอเตอร์ไบท์ 155 ม. 9 ต. เจดีย์หัก อ. เมือง จ. ราชบุร ี 081-8171632 
29 ร้านอมรทิพย์มอเตอร์ไซค์ 245/2 ม. 8 อ. ด าเนินสะดวก จ. ราชบุร ี 032-345802 



ที ่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 
30 ร้าน San Shop 212/7 ต. บ้านเลือก อ. โพธาราม จ. ราชบุร ี 082-2449055 
31 อู่ช่างหนึ่งปากช่อง 31 ม. 2 ต. ปากช่อง อ. จอมบึง จ. ราชบุร ี 081-5139515 
32 ร้านท่อสูตรเม้งซัง 81 ม. 6 ต. ศรีสุราษฎร์ อ. ด าเนินสะดวก จ. ราชบุรี 089-8214237 
33 อู่ช่างบัญชา ถ. เพชรเกษม อ. เมือง จ. ราชบุร ี - 
34 บริษัท เตชอัมพรพานิช จ ากัด  

สาขาปากท่อ 1 
472-478 ม. 1 อ. ปากท่อ จ. ราชบุรี 081-7050870 

35 บริษัท เตชอัมพรพานิช จ ากัด  
สาขาปากท่อ 2 

498 ม. 1 ต. ปากท่อ อ. ปากท่อ จ. ราชบุรี 
 

- 

36 บริษัท เตชอัมพรพานิช จ ากัด  
สาขาด าเนินสะดวก 

245/2 ม. 4 ต. ท่านัด อ. ด าเนินสะดวก จ. ราชบุรี 032-254671, 
032-345145 

37 อู่ช่างหงี่ ด าเนินสะดวก 240/1 ม. 2 ต. ดอนไผ่ อ. ด าเนินสะดวก จ. ราชบุรี 089-0057527 
38 ร้านช่างหนึ่ง Pro Speed อ. จอมบึง จ. ราชบุรี 093-1929909 
39 ร้านวิสุทธิ์เจริญการช่าง   121/4  ถ. เพชรเกษมสายเก่า  อ. เมือง  จ. ราชบุร ี 085-1810798    
40 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จินดาการยาง

ราชบุรี 
209 ม. 11 ต. เจดีย์หัก อ. เมือง จ. ราชบุรี   032-321773 

41 ร้านมานะการช่าง 81/9 ม.9 ต. ดอนตะโก  ถ. เพชรเกษม อ. เมือง จ. ราชบุรี 083-1594619 
42 อู่ประธาน 51/2 ม.9 ต. ดอนตะโก  ถ. เพชรเกษม อ. เมือง จ. ราชบุรี 095-2523850 
43 อู่วิสูตรเซอร์วิส 441 ม. 2 ต. บ้านไร ่อ. เมือง จ. ราชบุร ี 081-9437093 
44 บริษัท เตชอัมพรพานิช จ ากัด  

สาขาตาหลวง 
218 ม. 5 ต. ตาหลวง อ. ด าเนินสะดวก จ. ราชบุรี 
 

032-340275    

45 ร้านมงคลอะไหล่แต่ง 181/9 ม. 3 ต. เจดีย์หัก อ. เมือง จ. ราชบุรี 093-0255297, 
092-4289470 

46 อู่ช่างชัย 289/10 ถ. เพชรเกษม ต. หน้าเมือง อ. เมือง จ. ราชบุรี 061-3784461 
47 บริษัท ฮอนด้าออร์โตโมบิล จ ากัด 999 ม. 6 ต. ดอนตะโก อ. เมือง จ. ราชบุรี 032-732222  

ต่อ 111 
48 บริษัทหมีล้อแม็ก 158 ม. 3 ต. โคกหม้อ อ. เมือง จ. ราชบุร ี 086-7637877 
49 อู่ช่างอ่ึง ท่อเลส 4/6-7 ม. 1 ต. เกาะพลับพลา อ. เมือง จ. ราชบุรี 091-2516554 
50 อู่ช่างแก้ว 165 ม. 3 ต. โคกหม้อ อ. เมือง จ. ราชบุร ี 088-8603485 
51 อู่ช่างจิต (ลิ้มเจริญยนต์) 120/1 ม. 2 ต. จอมบึง อ. จอมบึง จ. ราชบุร ี 087-9285472 
52 อู่ช่างนวล 23/2 ม. 6 ต. บ้านไร่ อ. เมือง จ. ราชบุร ี 087-1537723 
53 อู่ช่างอู๊ด 155 ม. 4 ต. ดอนทราย อ. ปากท่อ จ. ราชบุร ี 089-0447153 
54 ร้านสืบศักดิ์ เบสไทร์ 130 ม. 5 ต. ท่านัด อ. ด าเนินสะดวก จ. ราชบุรี 087-4076465    
55 อู่ช่างชัย เจดีย์หัก 33 ม. 3 ต. เจดีย์หัก อ. เมือง จ. ราชบุร ี 086-3331644 
56 บริษัท SPM อาหารสัตว์ จ ากัด 125 ม. 8 ต. ดอนทราย อ. ปากท่อ จ. ราชบุร ี 081-3087274 



ที ่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 
57 อู่ช่างบึ้มเซอร์วิส 90 ม. 9 ต. ดอนทราย อ. ปากท่อ จ. ราชบุรี 081-4309331 
58 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตั้งเซียฮวด 

(1985) 
79 ม. 5 ต. โคกหม้อ อ. เมือง จ. ราชบุร ี 032-737111 

59 ร้านเจริญยนต์ 197/6 ม. 4 ต. อ่างทอง อ. เมือง จ. ราชบุรี 089-0489788 
60 บริษัท เกียรติศิริฮอนด้าคาร์  

ราชบุรี จ ากัด 
72 ม. 5 ต. โคกหม้อ อ. เมือง จ. ราชบุร ี 032-317032-4 

61 อู่แซมล้อแม็ก 113 ม. 4 ต. บ้านเลือก อ. โพธาราม จ. ราชบุร ี 092-9277885 
62 อู่ช่างรง ปากบึง (ก. เจริญยนต์) 45 ม. 3 ต. จอมบึง อ. จอมบึง จ. ราชบุร ี 087-1575602 
63 อู่ น. เจริญการช่าง 496/3 ม. 1 ต. ปากท่อ อ. ปากท่อ จ. ราชบุร ี 089-9107141, 

081-9956592 
64 อู่ แอล. เอส. ออโตเซอร์วิส 364/6-7 ต. ดอนกรวย อ. ด าเนินสะดวก จ. ราชบุรี 081-7367141 
65 อู่ช่างนะ   ต. จอมบึง อ. จอมบึง จ. ราชบุรี - 
66 ร้าน MORA SERVICE 295 ม. 2 ต. เจดีย์หัก อ. เมือง จ. ราชบุร ี 081-7592279 
67 อู่ช่างบัญชา  ถ. เพชรเกษม อ. เมือง จ. ราชบุรี - 
68 อู่ช่างชัย  289/10 ถ. เพชรเกษม ต. หน้าเมือง อ. เมือง จ. ราชบุรี 061-3784461 
69 อู่อ๊อฟเซอร์วิส  ต. อ่างทอง จ. ราชบุรี   084-2189755 
70 ร้าน H.T. ไฮเทค - - 
71 สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จ ากัด 

(ในพระบรมราชอุปถัมภ์)   
119 ม. 3 ต. หนองโพ อ. โพธาราม จ. ราชบุร ี 032-389234 

72 ร้านสหยนต์อะไหล่  276/8-9 ม. 8 ต. ด าเนินสะดวก อ. ด าเนินสะดวก จ. ราชบุรี 032-254318 
73 ร้าน CN ไดนาโม  อ. เมือง จ. ราชบุรี  080-0224139 

 



แผนกช่างก่อสร้าง 
ที ่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 
1 เทศบาลหลักเมือง   ต. หลักเมือง อ. เมือง จ. ราชบุรี 032-334682 
2 นางรวิวรรณ โพธิประสิทธ์ ต. หน้าเมือง อ. เมือง  จ. ราชบุรี 081-9415750 
3 เทศบาลด าบลบ้านไร่    ต. บ้านไร่ อ. ด าเนินสะดวก จ. ราชบุร ี 032-206241-3 
4 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด SVP ก่อสร้าง   ต. ปากท่อ  อ. ปากท่อ จ. ราชบุรี 092-6587586 
5 ก านันไพรัตน์  หงส์สุภางค์พันธ์   ต. ท่านัด  อ. ด าเนินสะดวก  จ. ราชบุรี   081-9820391 
6 นายพีรพล  สุวรรณพงษ์   ต. ท่านัด  อ. ด าเนินสะดวก  จ. ราชบุร ี 089-9121912 
7 เทศบาลต าบลจอมบึง   อ. จอมบึง  จ. ราชบุรี 081-8581383 

 



แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
ที ่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 
1 โรงพยาบาลราชบุรี (ศูนย์ช่าง)  อ. เมือง จ. ราชบุรี 032-719600 

ต่อ 1245 
2 โรงพยาบาลราชบุรี (ศูนย์คอม)  อ. เมือง จ. ราชบุรี 032-719600  

ต่อ 1245 
3 ร้าน 9 คอม 20/38 ถ. อุดมศิริ ต. หน้าเมือง อ. เมือง จ. ราชบุรี 089-1090409 
4 ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดราชบุรี  

(ที โอ ที)  
158/1 ถ. ศรีสุริย์วงศ์ ต. หน้าเมือง อ. เมือง จ. ราชบุรี  032-327208 

5 ผู้จัดการบริษัทศรีนานาพร มาเก็ตติง  ต. รางบัว อ. จอมบีง จ. ราชบุรี  - 
6 ร้าน ADVICE ด าเนินสะดวก 

 
245/6-7 ม. 4 ต. ท่านัด อ. ด าเนินสะดวก จ. ราชบุรี 032-245533, 

092-2848128 
7 ร้านคลินิกคอมพิวเตอร์  

 
292/6 ม. 4 ต. ท่านัด อ. ด าเนินสะดวก จ. ราชบุรี 032-346605,   

096-136868 
8 โรงพยาบาลด าเนินสะดวก   อ. ด าเนินสะดวก 032-240000-15 
9 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  

จอมบึง  
5 ม. 8 ต. จอมบึง อ. จอมบึง จ. ราชบุร ี 081-7362263, 

032-362662-4 
10 บริษัท พีพีวาย เอ็นเตอร์ไพร์ส 

เทคโนโลยี จ ากัด       
174/13 ม. 5 ต. ปากท่อ อ. ปากท่อ จ. ราชบุรี 032-281282 

11 บริษัทจ ากัด เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ 125 ม. 8 ต. ดอนทราย อ. ปากท่อ จ. ราชบุรี 081-3087274 
12 บริษัทเอส วาย ไทย จ ากัด - - 
13 NAT COM  

(ITS Sunny Ratchburi ) ชั้น 2 
ต. หน้าเมือง อ. เมือง จ. ราชบุรี 084-14-6991 

14 บริษัทสินธนันต์ จ ากัด 29/1 ม. 9 ต. ท่าเคย อ. สวนผึ้ง จ. ราชบุร ี 032-919559  
15 ร้านเฟอร์เฟคคอมพิวเตอร์  2/4 ถ. สุรพันธ์เสนีย์ ต. หน้าเมือง อ. เมือง จ. ราชบุรี - 
16 บริษัทจ ากัด ที เอสเค เอ็นเตอร์ไฟร์ส 

(1999)  
10/5 ถ. สมบรูณ์กุล ต. หน้าเมือง จ. ราชบุรี 032-311117 

17 สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จ ากัด
(ในพระบรมราชูปถัมภ์ ) 

119 ม. 3 ต. หนองโพ อ. โพธาราม จ. ราชบุรี 032-398234-5  

18 ผู้จัดการบริษัท กรไทย จ ากัด  64 ม. 3 ต. สามเรือน อ. เมือง จ. ราชบุรี 032-324844 
19 ร้านวิทยาอิเล็กทริก 2   162/106 ต. หน้าเมือง  อ. เมือง  จ. ราชบุรี 081-3500542 

 


