
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญของศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
 (Center of Robotics Excellence : CoRE) 

 
ล าดับ ชื่อ-สกลุ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ความเชี่ยวชาญ 

1 รศ.ดร.ธีระพงษ์ ว่องรัตนะไพศาล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ถนน ห้วยแก้ว ต าบล สเุทพ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 
50200 

053 944 145 Mechatronics design, 
Drive system, Robot 
design, Control system, 
ROS, Embedded 
system. Industrial robot 

2 ผศ.ดร.ภญิโญ พวงมะล ิ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ถนน ห้วยแก้ว ต าบล สเุทพ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 
50200 

053 944 145 Sensor and 
Instrumentation, Robot 
design, Control system 

3 รศ.ดร.ระดม พงษ์วุฒิธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ถนน ห้วยแก้ว ต าบล สเุทพ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 
50200 

053 944 145 Robot Design, Control 
system 

4 รศ.ดร.Matthew Cole คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ถนน ห้วยแก้ว ต าบล สเุทพ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 
50200 

053 944 145 Control systems, 
Vibration control 

5 ผศ.ดร.มานะ แซ่ด่าน คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ถนน ห้วยแก้ว ต าบล สเุทพ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 
50200 

053 944 145 Drone, Sensors 

6 รศ.ดร.วัสสนัย วรรธนจัฉริยา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ถนน ห้วยแก้ว ต าบล สเุทพ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 
50200 

053 944 145 Machine Tools Control 

7 ผศ.ดร.วสวัชร นาคเขียว คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ถนน ห้วยแก้ว ต าบล สเุทพ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 
50200 

053 944 145 Machine Tools Control 

8 ผศ.ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 053 944 145 Robot Control, Machine 



ล าดับ ชื่อ-สกลุ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ความเชี่ยวชาญ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ถนน ห้วยแก้ว ต าบล สเุทพ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 
50200 

Tools Control 

9 ผศ.ดร.วรพจน์ เสรรีัฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ถนน ห้วยแก้ว ต าบล สเุทพ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 
50200 

053 944 145 Robot Control, 
Automation System 

10 ผศ.ดร.ชนม์เจริญ แสวงรตัน ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ถนน ห้วยแก้ว ต าบล สเุทพ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 
50200 

053 944 145 Machine Tools Control 

11 ผศ.ดร.กานต์ ปทานุคม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ถนน ห้วยแก้ว ต าบล สเุทพ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 
50200 

053 944 145 Image, audio and video 
processing 

12 อ.ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรต ิ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ถนน ห้วยแก้ว ต าบล สเุทพ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 
50200 

053 944 145 Microprocessors 

13 อ.ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ถนน ห้วยแก้ว ต าบล สเุทพ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 
50200 

053 944 145 Control systems 

14 รศ.ดร.ศันสนยี์ เอื้อพันธ์วิริยะกลุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ถนน ห้วยแก้ว ต าบล สเุทพ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 
50200 

053 944 145 Machine learning 

15 รศ.ตะวัน สุจรติกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ถนน ห้วยแก้ว ต าบล สเุทพ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 
50200 

053 944 145 Control systems and 
Machine design 



ล าดับ ชื่อ-สกลุ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ความเชี่ยวชาญ 
16 อ.ดร.เวชยันต์ รางศร ี คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ถนน ห้วยแก้ว ต าบล สเุทพ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 
50200 

053 944 145 Machine design 

17 อ.ดร.วัชริน ศรรีัตนาวิชัยกลุ  คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ถนน ห้วยแก้ว ต าบล สเุทพ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 
50200 

053 944 145 Mechatronics and 
Programmable Logic 
Controller (PLC) 

18 อ.ดร.ปารเมศ วิระสันต ิ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ถนน ห้วยแก้ว ต าบล สเุทพ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 
50200 

053 944 145 Power System Control 
and Management 

19 ดร.สรุัฐ ขวัญเมือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 
ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต 
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
10330 

02 218 6337 Industrial Robots, 
Medical Device & 
Healthcare, Mobile 
Robots, Smart Factory, 
Specific-Task Robots, 
Precision robots 

20 รศ.ดร.พงศ์แสน พิทักษ์วัชระ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 
ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต 
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
10330 

02 218 6337 Industrial Robots, 
Medical Device & 
Healthcare, Mobile 
Robots, Smart Factory, 
Specific-Task Robots, 
Precision robots 

21 ดร. นัทที นิภานันท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 
ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต 
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
10330 

02 218 6337 Industrial Robots, 
Medical Device & 
Healthcare, Mobile 
Robots, Smart Factory, 
Specific-Task Robots, 
Precision robots 

22 รศ.ดร.รัชทินจันทร์เจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 
ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต 
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
10330 

02 218 6337 Industrial Robots, 
Medical Device & 
Healthcare, Mobile 
Robots, Smart Factory, 
Specific-Task Robots, 
Precision robots 



ล าดับ ชื่อ-สกลุ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ความเชี่ยวชาญ 
23 ดร. กฤษฏา พนมเชิง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 
ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต 
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
10330 

02 218 6337 Industrial Robots, 
Medical Device & 
Healthcare, Mobile 
Robots, Smart Factory, 
Specific-Task Robots, 
Precision robots 

24 ผศ.ดร.วิทยา วัณณสโุภประสิทธ์ิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 
ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต 
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
10330 

02 218 6337 Industrial Robots, 
Medical Device & 
Healthcare, Mobile 
Robots, Smart Factory, 
Specific-Task Robots, 
Precision robots 

25 ดร. อรรถวิทย์ สุดแสง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 
ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต 
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
10330 

02 218 6337 Industrial Robots, 
Medical Device & 
Healthcare, Mobile 
Robots, Smart Factory, 
Specific-Task Robots, 
Precision robots 

26 ผศ.ดร.มานพ วงศ์สายสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 
ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต 
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
10330 

02 218 6337 Industrial Robots, 
Medical Device & 
Healthcare, Mobile 
Robots, Smart Factory, 
Specific-Task Robots, 
Precision robots 

27 ผศ.ดร.เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
123 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น 40002 

043 362145-
6 

หุ่นยนต์อุตสาหกรรม และ 
AI 

28 ดร.ศิโรรตัน์ พัฒนไพโรจน ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
123 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น 40002 

043 362145-
6 

หุ่นยนต์อุตสาหกรรม และ 
AI 

29 ศ.ดร.สุจินต์ บรุีรัตน ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
123 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น 40002 

043 362145-
6 

หุ่นยนต์อุตสาหกรรม และ 
AI 



ล าดับ ชื่อ-สกลุ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ความเชี่ยวชาญ 
30 ผศ.ดร.ณญัธิวัฒน์ ผลด ี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
123 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น 40002 

043 362145-
6 

หุ่นยนต์อุตสาหกรรม และ 
AI 

31 ผศ.ดร.ธนา ราษฎร์ภักด ี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
123 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น 40002 

043 362145-
6 

หุ่นยนต์อุตสาหกรรม และ 
AI 

32 ผศ.ดร.ประมินทร์ อาจฤทธ์ิ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
123 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น 40002 

043 362145-
6 

หุ่นยนต์อุตสาหกรรม และ 
AI 

33 ดร.จารุพล สรุิยวนากุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
123 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น 40002 

043 362145-
6 

หุ่นยนต์อุตสาหกรรม และ 
AI 

34 รศ. ดร.สยาม เจริญเสียง สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์
ภาคสนาม (FIBO) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี
126 ถนน ประชาอุทิศ แขวง 
บางมด เขต ทุ่งครุ 
กรุงเทพมหานคร 10140 

02 470 9339 หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัต ิ
 

35 รศ. ดร.ชิต เหล่าวัฒนา สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์
ภาคสนาม (FIBO) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี
126 ถนน ประชาอุทิศ แขวง 
บางมด เขต ทุ่งครุ 
กรุงเทพมหานคร 10140 

02 470 9339 หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัต ิ
 

36 ดร.สภุชัย วงศ์บุณย์ยง สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์
ภาคสนาม (FIBO) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี
126 ถนน ประชาอุทิศ แขวง 

02 470 9339 หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัต ิ
 



ล าดับ ชื่อ-สกลุ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ความเชี่ยวชาญ 
บางมด เขต ทุ่งครุ 
กรุงเทพมหานคร 10140 

37 ดร. รัชนี กุลยานนท์  คณะวิศวกรรมศาสตร ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
เลขที ่1 ซอยฉลองกรุง 1 ถนน
ฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขต
ลาดกระบัง10520 

02 329 8321 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม และ 
AI 

38 ดร. พลชัย กุลยานนท์  คณะวิศวกรรมศาสตร ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
เลขที ่1 ซอยฉลองกรุง 1 ถนน
ฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขต
ลาดกระบัง10520 

02 329 8321 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม และ 
AI 

39 รศ. ดร. สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณะวิศวกรรมศาสตร ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
เลขที ่1 ซอยฉลองกรุง 1 ถนน
ฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขต
ลาดกระบัง10520 

02 329 8321 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม และ 
AI 

40 รศ. ดร.ปติิเขต สู้รักษา  คณะวิศวกรรมศาสตร ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
เลขที ่1 ซอยฉลองกรุง 1 ถนน
ฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขต
ลาดกระบัง10520 

02 329 8321 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม และ 
AI 

41 ผศ. ดร. สิรเิดช บุญแสง คณะวิศวกรรมศาสตร ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
เลขที ่1 ซอยฉลองกรุง 1 ถนน
ฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขต
ลาดกระบัง10520 

02 329 8321 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม และ 
AI 

42 อ.ปวิณ รุจิกียรติก าจร  คณะวิศวกรรมศาสตร ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
เลขที ่1 ซอยฉลองกรุง 1 ถนน
ฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขต
ลาดกระบัง10520 

02 329 8321 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม และ 
AI 

43 ผส.ดร.วิโรธ สุคนชนกานต ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 043-283700- - PLC 



ล าดับ ชื่อ-สกลุ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ความเชี่ยวชาญ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
150 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.
เมือง จ.ขอนแก่น 40000 

2 - หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 

44 ดร.พิศาล มูลอ าค า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
150 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.
เมือง จ.ขอนแก่น 40000 

043-283700-
2 

- PLC 
- CNC 
- หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
- ระบบการผลติอัตโนมตั ิ

45 3. ดร.ประมัตถ์ จันทรโคตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
150 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.
เมือง จ.ขอนแก่น 40000 

043-283700-
2 

- ระบบการผลติอัตโนมตั ิ
- การควบคุมอัตโนมัต ิ

46 4. ดร.ประมัตถ์ จันทรโคตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
150 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.
เมือง จ.ขอนแก่น 40000 

043-283700-
2 

- การควบคุมอัตโนมัต ิ
- Image Processing 

47 อ.ทศพล แจ้งน้อย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
150 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.
เมือง จ.ขอนแก่น 40000 

043-283700-
2 

- การควบคุมอัตโนมัต ิ
- หุ่นยนต์อัตโนมตั ิ
- ระบบการผลติอัตโนมตั ิ

48 ดร.วิทยา ช านาญไพร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
150 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.
เมือง จ.ขอนแก่น 40000 

043-283700-
2 

- การควบคุมอัตโนมัติ 
Smart Factoring 
- การสร้างหุ่นยนต์ทาง
การเกษตร 

49 อ.นิศาล มูลอ าคา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
150 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.
เมือง จ.ขอนแก่น 40000 

043-283700-
2 

- การสร้างระบบเกษตร
อัตโนมัต ิ
- การสร้างหุ่นยนต์ทาง
การเกษตร 

50 อ.ปริญ นาชัยสิทธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
150 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.
เมือง จ.ขอนแก่น 40000 

061-
9353666 

การควบคุม ซ่อม สร้าง
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
อุตสาหกรรม 



ล าดับ ชื่อ-สกลุ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ความเชี่ยวชาญ 
51 ดร.เต็มสริิ ทรัพยส์มาน คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
1518 ถนน ประชาราษฎร์ 1 
แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 10800 

02 555 2000 Robotics 
 

52 ดร.ธีรพล ศรียุบล คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
1518 ถนน ประชาราษฎร์ 1 
แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 10800 

02 555 2000 Automation, Design 

53 ดร.ธีรวัจน ์แสงเพชร ์ คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
1518 ถนน ประชาราษฎร์ 1 
แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 10800 

02 555 2000 Automation 

54 ดร.เขมพัฒน์ ตันติวัฒนกูล คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
1518 ถนน ประชาราษฎร์ 1 
แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 10800 

02 555 2000 Automation, Vibration 

55 รศ.ดร.สินชัย ชินวรรัตน ์ คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
1518 ถนน ประชาราษฎร์ 1 
แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 10800 

02 555 2000 Automation 

56 ดร.สว่างทิตย ์ศรีกิจสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
1518 ถนน ประชาราษฎร์ 1 
แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 10800 

02 555 2000 Automation 

57 ศ.ดร.สุวัฒน ์กุลธนปรดีา คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

02 555 2000 Automation 



ล าดับ ชื่อ-สกลุ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ความเชี่ยวชาญ 
1518 ถนน ประชาราษฎร์ 1 
แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 10800 

58 ดร.พงศธร สายสุจริต คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
1518 ถนน ประชาราษฎร์ 1 
แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 10800 

02 555 2000 Automation 

59 ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ นิ่มด า คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
1518 ถนน ประชาราษฎร์ 1 
แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 10800 

02 555 2000 Design 

60 ดร.เอกรินทร ์พงพินิจธนา คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
1518 ถนน ประชาราษฎร์ 1 
แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 10800 

02 555 2000 Design 

61 ดร.บารม ีปัทมพรหม คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
1518 ถนน ประชาราษฎร์ 1 
แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 10800 

02 555 2000 Design 

62 รศ.ดร.ภูดิส ลักษณะเจรญิ คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
1518 ถนน ประชาราษฎร์ 1 
แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 10800 

02 555 2000 Robotics 

63 ดร.นพรัตน ์สีม่วง 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
1518 ถนน ประชาราษฎร์ 1 
แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 10800 

02 555 2000 Automation, Manu 
Planning 
 



ล าดับ ชื่อ-สกลุ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ความเชี่ยวชาญ 
64 ดร.คมกมล จองบุญวัฒนา 

 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
1518 ถนน ประชาราษฎร์ 1 
แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 10800 

02 555 2000 Automation, Manu 
Process 
 

65 ดร.รามิล เกศวรกุล 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
1518 ถนน ประชาราษฎร์ 1 
แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 10800 

02 555 2000 Automation, Manu 
Process 
 

66 ดร.อมรพันธ์ุ พันธุ์โอภาส 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
1518 ถนน ประชาราษฎร์ 1 
แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 10800 

02 555 2000 Robotics 
 

67 ดร.วิษณุ จิตวิริยะ 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
1518 ถนน ประชาราษฎร์ 1 
แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 10800 

02 555 2000 Robotics 
 

68 ผศ.ดร.นิรมล เรืองพยุงศักดิ์ 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
1518 ถนน ประชาราษฎร์ 1 
แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 10800 

02 555 2000 Robotics 
 

69 ผศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันต ิ
 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
1518 ถนน ประชาราษฎร์ 1 
แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 10800 

02 555 2000 Automation, Manu 
Process 
 

70 ผศ.ดร.จิรพงศ์ ลิม 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

02 555 2000 Automation 
 



ล าดับ ชื่อ-สกลุ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ความเชี่ยวชาญ 
1518 ถนน ประชาราษฎร์ 1 
แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 10800 

71 ผศ.ประมุข เจนกิตติยนต ์ คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
1518 ถนน ประชาราษฎร์ 1 
แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 10800 

02 555 2000 Automation, Design 

72 ผศ.สมฤกษ์ ปุจฉาการ 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
1518 ถนน ประชาราษฎร์ 1 
แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 10800 

02 555 2000 Automation, Design 

73 ผศ.ดร.สุรังศ ีเดชเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
1518 ถนน ประชาราษฎร์ 1 
แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 10800 

02 555 2000 Smart System Design & 
Simulation, Manu 
Process 

74 อ.จิตตกร ทรงต่อศรีสกลุ คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
1518 ถนน ประชาราษฎร์ 1 
แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 10800 

02 555 2000 Automation 

75 รศ.ดร.ศุภชัย ตระกลูทรัพย์ทว ี
 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
1518 ถนน ประชาราษฎร์ 1 
แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 10800 

02 555 2000 Automation, Robotics 
 

76 ดร.สถาพร วังฉาย 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
1518 ถนน ประชาราษฎร์ 1 
แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 10800 

02 555 2000 Design, Automation 
 



ล าดับ ชื่อ-สกลุ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ความเชี่ยวชาญ 
77 อ.นิติธร คงแก้ว 

 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
1518 ถนน ประชาราษฎร์ 1 
แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 10800 

02 555 2000 Design 
 

78 อ.พันค า ศรีอุทัย 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
1518 ถนน ประชาราษฎร์ 1 
แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 10800 

02 555 2000 Design 
 

79 อ.พชร จุ้ยพลอย 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
1518 ถนน ประชาราษฎร์ 1 
แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 10800 

02 555 2000 Design, Automation 
 

80 รศ.ดร.สุภาภรณ ์สุวรรณรังษ ี
 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
1518 ถนน ประชาราษฎร์ 1 
แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 10800 

02 555 2000 Logistics 
 

81 รศ.ดร.ชัยพร วงศ์พิศาล 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
1518 ถนน ประชาราษฎร์ 1 
แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 10800 

02 555 2000 Logistics 
 

82 รศ.ดร.อนุชา หิรัญวัฒน ์
 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
1518 ถนน ประชาราษฎร์ 1 
แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 10800 

02 555 2000 Logistics 
 

83 ดร.จุฑามาศ ชุมลักษณ ์
 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

02 555 2000 Logistics 
 



ล าดับ ชื่อ-สกลุ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ความเชี่ยวชาญ 
1518 ถนน ประชาราษฎร์ 1 
แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 10800 

84 อ.ธฤต รัตนมณ ี คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
1518 ถนน ประชาราษฎร์ 1 
แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 10800 

02 555 2000 Logistics 

85 ผศ.ดร.เชิดพงษ ์ดีเลิศไพบูลย ์
 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
1518 ถนน ประชาราษฎร์ 1 
แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 10800 

02 555 2000 Robotics, Automation 
 

86 อ.ทักษิณ แสงสุวรรณ 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
1518 ถนน ประชาราษฎร์ 1 
แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 10800 

02 555 2000 Automation 
Instrument, 

87 อ.วิทยา กุดแถลง คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
1518 ถนน ประชาราษฎร์ 1 
แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 10800 

02 555 2000 Controls 

88 อ. พิสิษฐ ์อิทธิยาวุฒิ 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
1518 ถนน ประชาราษฎร์ 1 
แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 10800 

02 555 2000 Automation 
 

89 รศ. ธีรพล เดโชเกียรติถวัลย ์
 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
1518 ถนน ประชาราษฎร์ 1 
แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 10800 

02 555 2000 Automation 
 



ล าดับ ชื่อ-สกลุ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ความเชี่ยวชาญ 
90 ผศ. ดร.วิทวัส ผ่องญาต ิ

 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
1518 ถนน ประชาราษฎร์ 1 
แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 10800 

02 555 2000 Automation, Control 
 

91 ผศ. คทาเทพ สวสัดิพิศาล 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
1518 ถนน ประชาราษฎร์ 1 
แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 10800 

02 555 2000 Automation, Drive 
Control 
 

92 ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ ์
 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
1518 ถนน ประชาราษฎร์ 1 
แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 10800 

02 555 2000 Robotics, Automation 
 

93 รศ. ดร.สุขสันต ์นุ่นงาม คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
1518 ถนน ประชาราษฎร์ 1 
แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 10800 

02 555 2000 Automation 

94 รศ.ดร.พฤทธิกร สมติไมตร ี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
หาดใหญ่ ต.คอหงส,์ ต าบล คอ
หงส์ อ าเภอ หาดใหญ่ สงขลา 
90112 

074 287 111 Vibration และ Robotic 

95 อ.ดร.ปรมินทร์ เณรานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
หาดใหญ่ ต.คอหงส,์ ต าบล คอ
หงส์ อ าเภอ หาดใหญ่ สงขลา 
90112 

074 287 111 Force control 

96 อ.ชลิตา หิรญัสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
หาดใหญ่ ต.คอหงส,์ ต าบล คอ
หงส์ อ าเภอ หาดใหญ่ สงขลา 
90112 

074 287 111 Mechatronics system 



ล าดับ ชื่อ-สกลุ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ความเชี่ยวชาญ 
97 อ.นิติพันธ์ุ วิทยผดุง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
หาดใหญ่ ต.คอหงส,์ ต าบล คอ
หงส์ อ าเภอ หาดใหญ่ สงขลา 
90112 

074 287 111 Electric vehicle, Finite 
element และ Machine 
design 

98 ผศ.อนุวัตร ประเสริฐสิทธ์ิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
หาดใหญ่ ต.คอหงส,์ ต าบล คอ
หงส์ อ าเภอ หาดใหญ่ สงขลา 
90112 

074 287 111 Energy optimization, 
Industrial power system 
และ Electric machine 

99 อ.ดร.เกียรติศักดิ์ วงษ์โสพนากุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
หาดใหญ่ ต.คอหงส,์ ต าบล คอ
หงส์ อ าเภอ หาดใหญ่ สงขลา 
90112 

074 287 111 Programmable Logic 
Control 

100 อ.ดร.กิตติคุณ ทองพูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
หาดใหญ่ ต.คอหงส,์ ต าบล คอ
หงส์ อ าเภอ หาดใหญ่ สงขลา 
90112 

074 287 111 Industrial sensor 
network 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญและผู้ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ส าหรับช่วยในการออกแบบเครื่องจักรกล 



และระบบอัตโนมัติ 
 

ล าดับ ชื่อบริษัท ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ความเชี่ยวชาญ 
101 Engineering Computer 

Services (Thailand) Co.,Ltd. 
 

2/69 Soi Bangna-Trad 25, 
Bangna, Bangna, Bangkok 
10260 Thailand 

0-2398-7641-44  Solid Edge 
 NX 
 Femap 
 CIMCO DNC-MAX 
 3DViewStation 
 Simpoe Mold / 

SimpoEdge 
 Excess-Hybrid  
 Vericut 

102 คุณกฤษณา ชาญชัยพล 
บริษัท ฮิตาชิ ซันเวย์ อินฟอร์
เมชั่น ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

252/21 ยูนิตอี ชั้น 17 
อาคารเมืองไทย-ภัทร คอม
เพล็กซ์ อาคาร เอ 
ถนนรช้ดาภิเษก แขวงห้วย
ขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 

086 - 887 - 8860  SIMCENTER 
 NX CAD/CAM 
 TECNOMATIX 
 TEAMCENTER 
 MOLDEX3D 

103 บริษัท ดิจิตอล ดีไซน์ ออโตเมช่ัน 
จ ากัด 

ช้ัน 5-7 ถนน วิภาวดีรังสิต 
แขวง ดอนเมือง เขต ดอน
เมือง กรุงเทพมหานคร 10210 
 

02 299 8096  NX 
 AnyCasting 

104 บริษัท ดีไซน์ โธร แมนูแฟคเจอร์
ร่ิง จ ากัด Bangkok 10320 

165/194 อาคารช านาญเพญ็
ชาติฯ ถนนพระราม 9 แขวง
ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 103200320 

02 643 2035-6  NX 
 Simcenter 
 QForm 
 PAM STAMP 
 CIMCO 
 Volumill for 

Siemens NX 
CAM 

 Siemens 
Tecnomatix 

 3D Tool  
105 บริษัท พรีเมียม พีแอลเอ็ม จ ากดั 1298/10-11 อาคารอีเอ็มเอส 

ช้ัน 6 ซอยทวีวัฒนา 
(นราธิวาส 22) ถนนจันทน์ 
ช่องนนทรี ยานนาวา กทม. 
10120 

02-286-5950  Solid Edge 
 Tecnomatix 
 TEAMCENTER 



ล าดับ ชื่อบริษัท ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ความเชี่ยวชาญ 
106 MAT ช้ัน29 อาคารซีทีไอทาเวอร์ 

191/11-12 ถนนรัชดาภเิษก 
เขตคลองเตย แขวงคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110 

02 – 261 5100 – 8  NX 
 Tecnomatix 
 TEAMCENTER 

107 บริษัท เมโทรซสิเต็มคอรเ์ปอเรช่ัน 
จ ากัด (มหาชน) 

400 ถนน เฉลิมพระเกียรติ
รัชกาลที่ 9 แขวง หนองบอน 
เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 
10250 

02 089 4000  SolidWorks 

108 บริษัท แอดมิน ซิสเต็มท์ 
อินเตอร์เน็ต โซลูชั่น จ ากัด 
 

511/15 ถ.ประชาอุทิศ แขวง
ทุ่งครุ เขตทุ่งครุ 
กรุงเทพมหานคร 10140 

02-840-6702-4  SolidWorks 

109 บริษัท แอพพลิแคด จ ากัด 
 
 

69 ซอยสุขุมวิท 68 ถนน
สุขุมวิท 
แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพฯ 10260 

0-2744-9045  SolidWorks 

110 บริษัท แคด อินโนเวทีฟ จ ากัด 04 เลขท่ี 8 อาคารโกล์ดมา
เก็ต ช้ันท่ี 3 ห้องเลขท่ี 3B 
ถนน เทศบาลสงเคราะห์ แขวง 
ลาดยาว เขต จตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

02 036 7159  ZW3D 

111 บริษัท อัลฟ่า โซลูช่ัน จ ากัด 23/288 ต าบล บางเมือง 
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
สมุทรปราการ 10270 

086 380 8550  Visual 
Components Si
mulation Robot 

112 บริษัท โรบอท ซิสเต็ม จ ากดั หมู่ที่ 21 899/23 ซอยท่ีดิน
ไทย ถนนคลองอาเสีย่ ต าบล
บางพลีใหญ่ บางพลี 10540 

02 173 4367  Visual 
Components Si
mulation Robot 

113 บริษัท คูลซอฟท์ จ ากัด เลขท่ี 7/14 หมู่14 ต.บางพล๊
ใหญ่ อ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ 10540 

0-2316-2974  Mastercam 

114 บริษัท ดี ดราก้อนซอฟท์ จ ากัด 9/709 หมู่ 5 ถ.เทพารักษ์ ต.
แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.
สมุทรปราการ 

0982695996  Mastercam 

115 บริษัท คอมกราฟ จ ากัด 662, 47-48 ถนน พระราม3 
แขวง บางโพงพาง เขต ยาน
นาวา กรุงเทพมหานคร 
10120 

02 293 0211  Factory Design 
Utilities 

 Inventor 
Professional 

 Autodesk 
Navisworks 



ล าดับ ชื่อบริษัท ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ความเชี่ยวชาญ 
116 บริษัท ซินเนอร์จี้ซอฟต์ โซลูช่ัน 

จ ากัด 
77,79 ซอยร่มเกล้า 44 ถนน
ร่มเกล้า แขวง คลองสาม
ประเวศ เขต ลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร 10520 

02 184 9757  Factory Design 
Utilities 

 Inventor 
Professional 

 Autodesk 
Navisworks 

117 I.T. Solution Computer 
(Thailand) Co.,Ltd. 

937 ถนน ศรีนครินทร์ แขวง 
สวนหลวง เขต สวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 10250 

02 725 6400  Factory Design 
Utilities 

 Inventor 
Professional 

 Autodesk 
Navisworks 

118 บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จ ากัด 42 ทูพลัส ปาร์ค ซอย
ลาดพร้าว 8 ถนนลาดพร้าว 
แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

02 513 7496  Autodesk 
Navisworks  

119 บริษัท พาดี อินโนเวช่ัน จ ากัด 97/3 หมู่ที่ 6 ถนนวัชรพล 
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ 10220 

02-948-0491  AutoCAD  

120 ASAHI-M.A.T.CO.,LTD. ช้ัน 29 อาคาร ซีทีไอ 191/11-
12 ถนนรัชดาภเิษก 
เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 
ประเทศไทย 

02-261-5100  CREO 

121 บริษัท ลีด ซอฟท์ จ ากัด 333/23 หมู่ที่ 4 บางพลีใหญ่ 
บางพลี สมุทรปราการ 10540 

 

02-1079212  Mastercam 

122 บริษัท ซิกมาโซลูช่ันส์ จ ากัด 77/95 สินสาธรทาวเวอร์ กรุง
ธนบุรี ซอย ศักดิ์สิน แขวง 
คลองต้นไทร เขต คลองสาน 
กรุงเทพมหานคร 10600 

02 862 1188  CATIA 

123 นิว ซิสเต็ม เซอร์วิส จ ากัด  ที่อยู่. 219/8-10 อาคารอโศก
ทาวเวอร์ส ซอย 21 ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กทม 10110 

0-2664-0666  CATIA 

124 บริษัท โฟร์ดีคอรป์อเรช่ัน จ ากัด 
 

127/12 ช้ัน 11 อาคารปัญจ
ธานีทาวเวอร์ ถนนนนทรี 
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 
กรุงเทพฯ 10120 

0-2681-2085 

 

 TOPSOLID 



ล าดับ ชื่อบริษัท ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ความเชี่ยวชาญ 
125 บริษัท มายโกรว์เทค จ ากัด 50/983 หมู่ที่ 2 ต าบล บึงยี่โถ 

อ าเภอ ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 
12130 

02-990-9118  Cimatron 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐานข้อมูลผู้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและระบบอัตโนมัติ 
 

ล าดับ ชื่อบริษัท ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ความเชี่ยวชาญ 
126 บริษัท กรีน พาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง 

จ ากัด 
63/8 ถนนวุฒากาส แขวง
ตลาดพลู เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 10600 

02-466-6278-9 ประกอบกิจการ
ประเภทการขายส่ง
เครื่องจักรอุตสาหกรรม 

128 บริษัท เกรทเตอร์ เทค เอ็นจิ
เนียริ่ง จ ากัด 

1/99 หมู่ที่ 3 ต.คลองสอง อ.
คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
12120 

02 159 0254  เป็นบริษัทท่ีมีความ
ช านาญทางด้าน การ
ออกแบบและสร้าง
เครื่องจักร 



ล าดับ ชื่อบริษัท ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ความเชี่ยวชาญ 
129 บริษัท เค แอนด์ เค ออโตเมช่ันซสิ

เต็มจ ากดั  
83/134 หมู่ที่ 5 ต.บางพูน อ.
เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 
12000 

02 958 9454  ขายส่งและผูผ้ลิต
ช้ินส่วนและอะไหล่
เครื่องจักรกล 

130 บริษัท จันวาณิชย ์จ ากัด เลขท่ี 699 ถนนสีลม แขวงสี
ลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร  10500 

02 635 3333 ระบบรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมลู 

131 บริษัท เจเคท ีอิเล็คทริค จ ากัด 84/5-7 หมู่ที่ 5 ต.สุรศักดิ อ.
ศรีราชา จ.ชลบรุี 20110 

038 775 159-60 เป็นตัวแทนจ าหน่าย
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มี
คุณภาพ 

132 บริษัท เจดับบลิวเทค จ ากัด 697 ซอยหมู่บ้านเสนาวลิล่า 
ถ.นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขต
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
10240 

02 733-7702  จ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า/
ระบบส่งก าลัง และ
สินค้าอุตสาหกรรมช้ัน
น า 

133 บริษัท ไจแอ้นท ์เจนเนอรร์ัล 
แพคเกจจิ้งจ ากัด  

23/336 หมู่ที่ 8 ซ.พงษ์ศิริชัย 
2 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.
สามพราน จ.นครปฐม 73160 

02 811 5184  ออกแบบและสร้าง
เครื่องจักรในโรงงาน
อุตสาหกรรม 

134 บริษัท ชีต้าร ์เอ็นยิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ 
จ ากัด  

134 ซ.นาคนิวาส 12 ถ.นาค
นิวาส แขวงลาดพร้าว เขต
ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 
10230 

02 956 1270-7  ผลิต จดัจ าหน่าย 
สายพานล าเลยีงสินค้า 

135 บริษัท ไชย แมชชีนเนอร์รี่ ซัพ
พลาย จ ากัด   

38 ม.15 ต.คลองสาม  อ.
คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี 
12120 

02-118-3991-2 รับออกแบบ ผลติและ
ติดตั้ง Conveyor 
system, Special 
machine, Machine 
part, Material 
handling, Machine 
design 

136 บริษัท ซัน อิเล็กทริคอล เอ็นจิ
เนียริ่ง จ ากัด 

50/7 หมู่ที่ 2 ต.บางหัวเสือ อ.
พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
10130 

02 385 9464   งานติดตั้งเกี่ยวกับ
ระบบไฟฟ้าและไฟฟ้า
สื่อสาร 

137 บริษัท ซีวายเทคโนโลย ีจ ากัด 12/166-167 ม.7 ถ.ล าลูกกา 
ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.
ปทุมธานี 12150 

02 994-5601-5  ผลิตส่วนประกอบ
อิเล็กทรอนิกส ์

138 บริษัท ไซเบอรเ์ทค เอ็นจิเนียริ่ง 
จ ากัด 

3/12 หมู่ที ่14 ต.ศาลาแดง อ.
บางน้ าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 
24150 

093 136 7339  ออกแบบเครื่องจักร
บรรจภุัณฑ ์ 

139 บริษัท ดี.พี.อ ีเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั 10/12 หมู่ 4 ต.คอกกระบือ 
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 

034 494 442  บริการตดิตั้งระบบ
ไฟฟ้า ส าหรบัโรงงาน
อุตสาหกรรมทุกชนิด 



ล าดับ ชื่อบริษัท ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ความเชี่ยวชาญ 
140 บริษัท เดลแมกซ ์ แมชินเนอรี ่

จ ากัด  
156/46 ซอยวัฒนานันท์ 
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง  
กรุงเทพฯ  10210 

02-524-2212  ออกแบบเครื่องจักรใน
การผลิต เครื่องบรรจุ 
หรือเครื่องบรรจุภณัฑ ์

141 บริษัท โตเตโมะ จ ากัด 21 ซ.หมู่บ้านมิตรภาพ แยก 5 
แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 10250 

02-321-0793   ขายส่งเครื่องจักรและ
อุปกรณ์เพื่อใช้ในงาน
อุตสาหกรรม 

142 บริษัท ไตรทรอน จ ากัด 39/17,39/18 ถนนรามค าแหง 
แขวงมีนบุรี เขตมีนบรุี 
กรุงเทพมหานคร 10510 

02 917 5944  ขายปลีกอุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้า 

143 บริษัท ทอมโก ้ออโตเมติก แมชชิน
เนอร์รี่จ ากดั  

212,212/1,212/2 ซอย
พระรามที2่ ซอย 69 แขวง
แสมด า เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 10150 

02-451-1330 #112 จ าหน่าย เครื่องพิมพ์
วันท่ีและรหสัสินค้า 

144 บริษัท ทะเลเทคโนโลยี่ จ ากัด 259 ถนนบางขุนเทียน แขวง
แสมด า เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 10150 

02 899 8834  ผลิตผลิตภณัฑโ์ลหะ
ประดิษฐ ์

145 บริษัท ที เอส เจ คอนโทรล จ ากัด 12/43 ม.6 ต.บางเขน อ.เมือง
นนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 

082-595-8666 ขายส่งเครื่องจักรและ
อุปกรณ ์

146 บริษัท ที แอนด์ ดี อินเตอร์เทรด 
จ ากัด 

88 ซอยพุทธมณฑล สาย2 
ซอย3 ถนนพุทธมณฑล สาย2 
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร 10160 

02-8055510-11 ขายส่งเครื่องจักรและ
อุปกรณ ์

147 บริษัท ที.เค.ซี.พาวเวอร์คอนโทรล 
จ ากัด 

342/22-25 หมู่ที่ 6 ต.อ้อม
น้อย อ.กระทุ่มแบน จ.
สมุทรสาคร 74130 

02 810 4401-3  จ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า
ช้ันน าหลากหลายชนิด 

148 บริษัท ที.เอ.ซี. โซลูช่ัน จ ากัด 67 ซอยเรวดี 57 แยก 8 ต.
ตลาดขวญั อ.เมืองนนทบุรี จ.
นนทบุรี 11000 

02 057 5198  จ าหน่ายอุปกรณ์ด้าน
งานอุตสาหกรรม 
ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์
ส าหรับติดตูค้วบคุม 
สวิทช์บอร์ดไฟฟ้า เบรค
เกอร์ สัญญาณไฟและ
เสียงเตือนแบบต่างๆ 

149 บริษัท ที.เอ็น เมตัลเวิร์ค จ ากดั 92/1 หมู่ 7 ถ.เพชรเกษม ต.
อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.
สมุทรสาคร 74130 

02-115-5000  ผู้ผลิตและน าเข้าสินค้า
อุตสาหกรรม อย่างครบ
วงจร 

150 บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป 
จ ากัด 

98/22 หมู่ที ่5 ต.ลาดสวาย อ.
ล าลูกกา จ.ปทมุธานี 12150 

02 150 1807  ขายส่งเครื่องจักรและ
อุปกรณ ์

151 บริษัท ทีเอ็นพ ีเอ็นจิเนียริ่ง
เซอร์วิส จ ากัด 

68/4-5 หมู่ที่ 4 ถนนติวานนท์ 
ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมือง

02 501 2635  ขายส่งเครื่องจักรและ
อุปกรณ ์



ล าดับ ชื่อบริษัท ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ความเชี่ยวชาญ 
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
12000 

152 บริษัท ทูลเทคแอนด์เดคคอร์ 
จ ากัด 

101 รามค าแหง 48 ถนน
รามค าแหง 

02-569-7871 จ าหน่ายเครื่องมือ
เครื่องใช้ในงาน
อุตสาหกรรม 

153 บริษัท ไทยเซ่กาอีเล็คตริค จ ากัด 154 หมู่ 6 ซอยวัดคู่สร้าง ถ.
สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบาง
ปลากด อ.พระสมุทรเจดยี์ จ.
สมุทรปราการ 

02 461-1489-90 ผลิตอุปกรณไ์ฟฟ้า 

154 บริษัท พี ที เอส โปรเกรสซีฟ เอ็น
จิเนียริ่ง จ ากัด 

55/77-79 ซ.งามวงศ์วาน 32 
แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 10210 

02 953 3079  แกะสลักบนช้ินงานไม,้ 
โลหะ, แก้ว, พลาสติก, 
อะคริลิก ด้วย
เครื่องเลเซอร์ เช่ือม
โลหะด้วยเครื่องเลเซอร ์

155 บริษัท พีบี เทคโนโลย ีแอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด 

899 หมู่ที่ 4 ต.คลองสี่ อ.
คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
12120 

02 159 8647  ค้าส่งเครื่องจักร 
เครื่องยนต์ เครื่องมือ
กล เครื่องทุ่นแรง 
ยานพาหนะ 

156 บริษัท พีพีพี เซลส ์แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด 

95/357 ถนนสุวินทวงศ์ แขวง
มีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 
10510 

02-001 1357  ขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้า 

157 บริษัท พีวีเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 1532/22-25 ซ.ธนูทัย ถ.
กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ 
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 
10800 

02 911-4761-5 จ าหน่าย อุปกรณ์/
เครื่องมือวัดควบคมุ
อัตโนมัติ ทางด้าน
อุตสาหกรรม 
(Instrument) จาก
ต่างประเทศ  

158 บริษัท พีเอที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด 

105/17 พฤกษาทาวน์ 1 หมู่ที่ 
10 ถนนราชพฤกษ์ ต าบลบาง
กร่าง อ าเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี 11000 

02-1572723-4 ขายส่งเครื่องจักรและ
อุปกรณ ์

159 บริษัท พีเอ็มเจ เทสติ้ง แอนด์ เอ็น
จิเนียริ่ง จ ากัด 

11/13 ซ.อุดมสุข ถ.วัดโขด
หิน-เขาไผ่ ต.เนินพระ อ.เมือง
ระยอง จ.ระยอง 21150 

038 688021  ขายปลีกวัสดุก่อสรา้ง 

160 บริษัท พีเอส เพาเวอร ์เทค แอนด์ 
เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 

25/1 หมู่ที่ 3 ต.ล าโพ อ.บาง
บัวทอง จ.นนทบุรี 11110 

091-764-9414 ติดตั้งส่วนประกอบ
อาคารและการตกแต่ง
ภายใน 

161 บริษัท พีเอสพ ีเทค จ ากัด 40/55 ซอยนาวงประชา
พัฒนา 11 ถนนนาวงประชา

02 565 8069  จ าหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้า
อุตสาหกรรม อะไหล่ 



ล าดับ ชื่อบริษัท ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ความเชี่ยวชาญ 
พัฒนา แขวงสีกัน เขตดอน
เมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
10210 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ทุกชนิด 

162 บริษัท เพาเวอร์ เอส ซิสเท็ม เอ็นจิ
เนียริ่ง จ ากัด  

922 ถ.ประชาร่วมใจ แขวง
ทรายกองดินใต้ เขตคลองสาม
วา กรุงเทพมหานคร 10510 

02 543 7036  ขายส่งเครื่องจักรและ
อุปกรณ ์

163 บริษัท เฟิร์ส ซัพพลาย เอ็นจิ
เนียริ่ง จ ากัด 

2/3 อาคารบางนาทาวเวอร์ 
หมู่ 14 ถ.บางนา-ตราด ต.บาง
แก้ว อ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ 10540 

02 797 0728  ขายส่งเครื่องจักรและ
อุปกรณ ์

164 บริษัท แม็ก เทค คอนโทรล จ ากดั 134/15 หมู่ 1 ถนนบางกรวย-
ไทรน้อย ต าบลวัดชลอ อ าเภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
11130 

02 883-8583  จ าหน่ายสินค้าระบบออ
โตโมช่ัน เซ็นเซอรต์่างๆ 

165  บริษัท แม็กเว็ลธ อินโนเวช่ัน 
จ ากัด 

99/9 ม.1 ต าบลเชียงรากน้อย 
อ าเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี 12160 

02-152-8966-70  ขายส่งและผูผ้ลิต
ช้ินส่วนและอะไหล่
เครื่องจักรกล 

166 บริษัท แมชชีน เทคโนโลยี ่จ ากัด 2/44 อาคารทศพลแลนด์ 4 
ช้ันท่ี 9 ซอยบางนา-ตราด25 
แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพฯ 10260 

02 769 5649-51  ให้บริการเครื่องมือ
ท่าเรือช้ันน าของ
ประเทศไทย 

167 บริษัท แมชเทค อินเตอร์เนชั่น
แนล จ ากัด 

168 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-ล าปาง 
ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
50140 

053 963 284-5   ผลิตลวดตาข่ายเหล็ก
ไรส้นิมซุบโครเมียม 

168 บริษัท แมส ออโตเมชั่น จ ากัด 110/850 ซ.เคหะร่มเกล้า 27 
แขวงคลองสองต้นนุ่น เขต
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
10520 

02 916 2688 ออกแบบระบบควบคุม
อัตโนมัติ PLC, Servo, 
Touch Screen และ 
Scada  

169 บริษัท ยูทีที ออโตเมช่ัน จ ากัด 1/14 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 
ซ.25 ถ.เฉลิมพระเกียรติ แขวง
หนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพฯ 10250 

02-747 1467 ให้บริการออกแบบ 
ติดตั้ง ซ่อมแซม 
ตรวจสอบ เครื่องจักร 
เครื่องยนต์ เครื่องมือ
กล 

170 บริษัท ยูมิคอร์ ออโต้แคท 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

359 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรม
เหมราชระยอง ต.หนอง
ละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
21120 

033 683 908  ผลิตชิ้นส่วนและ
อุปกรณ์เสรมิอื่นๆ
ส าหรับยานยนต ์

171 บริษัท ร็อคเวล ออโตเมช่ัน ไทย 
จ ากัด 

อาคาร ที พี แอนด์ ที ช้ันท่ี 22 
เลขท่ี 1 ถ.วิภาวดีรังสติ แขวง

02 936-1500  น าเข้าและจ าหน่าย
เครื่องจักรและชิ้นส่วน



ล าดับ ชื่อบริษัท ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ความเชี่ยวชาญ 
จตุจักร เขตจตุจักร กทม.
10900 

ของเครื่องจักร  

172 บริษัท ริกค์ เทคโนโลยี (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

1588/5 ถ.บางนา-ตราด แขวง
บางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 

02-182 0146-7  ขายส่งเครื่องจักร
อุตสาหกรรมและ
อะไหล่ ให้บริการซ่อม
เครื่องจักรอุตสาหกรรม 

173 บริษัท ริคเคอรม์านน์ (ไทยแลนด์) 
จ ากัด 

438/3-8 หมู่ที่ 5 ถ.ศรี
นครินทร์ ต.ส าโรงเหนือ อ.
เมืองสมุทรปราการ จ.
สมุทรปราการ 10270 

02 383 4333  ตัวแทนจ าหน่าย น าเข้า
และส่งออกเครื่องจักร
และอะไหล่ ตัวแทน
จ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า
ซีเมนส ์

174 บริษัท ริซเซซท์ เซอร์วิส แอนด์ 
ซัพพลายจ ากัด   

9/663 หมู่ที่ 5 ซอยมังกร-นา
คดี ถนนเทพารักษ์ ต.แพรกษา 
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.
สมุทรปราการ 10280 

02 334 2147  ค้าส่งเครื่องปริ้นท์เตอร์ 
เครื่องส ารองไฟ 
อุปกรณ์ต่อพ่วง 
สายสญัญาณสื่อสาร 

175 บริษัท รีไลแอนซ ์เทคโนโลยี 
แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 

594,596 พระรามที่ 2 ซอย 
60 ถ.พระราม 2 แขวงแสมด า 
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 

02 451 5818-20  ช านาญและเชี่ยวชาญ 
ด้านเครื่องมือวัด อาทิ
เช่น Temperature 
Sensor 
Themocouple and 
RTDs  

176 บริษัท เรียวโช (ประเทศไทย) 
จ ากัด  

1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ช้ัน 
15 ยูนิต 1507 ถ.สาทรใต้ 
แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กทม. 10120 

02 670 0385  จ าหน่ายขายส่ง 
ช้ินส่วนส าหรับ
เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์
อิเล็คทรอนิคส ์

177 บริษัท โรบอท ซิสเต็ม จ ากัด 899/23 หมู่ที่ 21 ซอยท่ีดิน
ไทย ถ.คลองอาเสีย่ ต.บางพลี
ใหญ่ อ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ 10540 

02 173 4367-69  ออกแบบ และติดตั้ง
ระบบหุ่นยนต์
อุตสาหกรรม 

178 บริษัท ลี แมชชีนเนอรี่ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด  

126 หมู่ที่ 6 ถ.วัดศรีวารีน้อย-
ลาดกระบัง ต.ศรีษะจรเข้ใหญ 
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
10570 

02 327 9300  จ าหน่าย รอกโซไ่ฟฟ้า, 
รอกสลิงไฟฟ้า ช้ันน า
จากต่างประเทศ พร้อม
อุปกรณ์ ประกอบรอก-
เครน, อุปกรณ์ไฟฟ้า
งานเครนทุกชนิด 

179 บริษัท ลีนาแพ็ค จ ากัด  
108 หมู่ที่ 7 ต.บางบัวทอง อ.
บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 

02 158 5929  จ าหน่ายเครื่องจักรใน
การบรรจุภณัฑ์ ท้ังใน 
และ ต่างประเทศ 

180 บริษัท แล็บ เทค เอนจิเนียริ่ง 818 ม.4 นิคมอุตสาหกรรม 02 709-6959  ผลิตเครื่องจักรที่ใช้ใน



ล าดับ ชื่อบริษัท ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ความเชี่ยวชาญ 
จ ากัด  บางปู ซ.14 บี ถ.สุขุมวิท ต.

แพรกษา อ.เมือง จ.
สมุทรปราการ 10280 

ห้องทดลองส าหรับ
อุตสาหกรรมพลาสติก
และยาง 

181 บริษัท ว.วัฒนาโซลูช่ัน เอ็นจิ
เนียริ่ง จ ากัด  

899/19 หมู่ที่ 21 ซอยท่ีดิน
ไทย ถ.คลองอาเสีย่ ต.บางพลี
ใหญ่ อ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ 10540 

02 313 3446-50  ออกแบบเครื่องจักรที่
ใช้ในอุตสาหกรรม
รถยนต ์

182 บริษัท วรกุลชัย อินโนเวช่ัน จ ากัด  

25/11 หมู่ที ่11 ต.บางม่วง อ.
บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 

02 924 8585  ออกแบบและผลิตงาน
ระบบหุน่ยนต,์
เครื่องจักรบรรจภุัณฑ์ที่
ทันสมัย 

183 บริษัท วีก้า ออโตเมช่ัน (2000) 
จ ากัด  

55/393 หมู่ที่ 7 ซ.พหลโยธิน 
87 ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.
เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 
12000 

02 997 8800  จ าหน่ายอะไหล่
เครื่องจักรอุตสาหรรม 
เช่น ผลิตภัณฑ์อิเลค
โทรนิคส์ มอเตอรไ์ฟฟ้า 

184 บริษัท วีคัท เทคโนโลย ีจ ากัด  
37/125 หมู่ที่ 6 ต.คลองหนึ่ง 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
12120 

02-157-3452,  บริการผลิตชิ้นงาน
ตามแบบ งานแผ่น
โลหะ / อโลหะทุก
ประเภท 

185 บริษัท วีที ออโตเมช่ัน จ ากัด  209/231 หมู่ที่ 3 ถ.สุขุมวิท 
ต.บางปูใหม่ อ.เมือง
สมุทรปราการ จ.
สมุทรปราการ 10280 

099 685 7002 ติดตั้งเครื่องจักร
อุตสาหกรรมและ
อุปกรณ ์

186 บริษัท วีเอวาย เอ็นจิเนียริ่ง 2012 
จ ากัด  

90 ถนนหมู่บ้านสระแก้ววิว ต.
พระประโทน อ.เมืองนครปฐม 
จ.นครปฐม 73000 

081-889-9458 ออกแบบ ติดตั้ง ผลติ
และจ าหนา่ยเครื่องมือ
วัด อุปกรณไ์ฟฟ้า 

187 บริษัท ศรีชัยอิเล็คทริค จ ากัด  999/49-50 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.
เทพารักษ์ อ.เมือง จ.
สมุทรปราการ 10270 

02-384-3942-3 ขายอุปกรณไ์ฟฟ้า 
โรงงานทุกประเภท 
ไฮโดรลิก นิวเมติก 

188 บริษัท ศรีราชา ออโตเมช่ัน จ ากัด  
888/4 ม.9 ต.สรุศักดิ์ อ.ศรี
ราชา จ.ชลบุรี 20110 

038 762 083  ขายส่งเครื่องจักรและ
อุปกรณ์เพื่อใช้ในงาน
อุตสาหกรรม  

189 บริษัท สเต็ปคอน จ ากัด  1122/8 หมู่ที่ 5 ต าบลท้าย
บ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 

081 8151178 ผลิตเครื่องจักรที่ใช้เป็น
เครื่องมือกลในการขน
ย้ายวัสด ุ 

190 บริษัท สมาร์ท โมช่ันเทค จ ากัด  294/71-77 ถนนร่มเกล้า 
แขวงคลองสามประเวศ เขต
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
10520 

02-184-9798-9  มีความช านาญและ
ประสบการณ์ในการ
ให้บริการด้าน Servo 
Motor และ 



ล าดับ ชื่อบริษัท ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ความเชี่ยวชาญ 
Industrial Robot 

191 บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริ่ง เซน
เตอร ์จ ากัด 

333 หมู่ที่ 15 ถนนเทพารักษ์ 
ต.บางเสาธง  อ.บางเสาธง จ.
สมุทรปราการ 10540 

02 315 5118-9 ขายส่งและผูผ้ลิต
ช้ินส่วนและอะไหล่
รถยนต ์

192 บริษัท สยามเครื่องช่ัง แอนด์ ซิส
เต็ม จ ากัด  

69/1-3 หมู่ที่ 2 ต.คลองหนึ่ง 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
12120 

02 516 3056 จ าหน่ายครื่องช่ังทุก
ชนิดตามมาตราฐาน
สากล 
ISO9001/17025 

193 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส ์
จ ากัด  

19/20-22 ซ.ศูนย์วิจัย ถ.
พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขต
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
10310 

02 203 0868-9  ผู้น าเข้าและจัด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ใน
ระบบดับเพลิง ระบบ
ปรับอากาศและระบบ
สุขาภิบาล ระบบท า
ความเย็น 

194  บริษัท อัลฟ่า คอนโทรมาตคิ 
จ ากัด  

9 ซอยอ่อนนุช 62 ถนน
สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 
10250 

02 721 1801  น าเข้า-ส่งออก 
จ าหน่ายอุปกรณ์นิว
แมติค 

195 บริษัท อาชวิตกิต เอ็นจิเนียริ่ง  
จ ากัด 

78/127 หมู่ 6 ถนน
ประชาราษฎร์ ต.ตลาดขวัญ อ.
เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 
11000 

089-982-5973 ซ่อมเครื่องจักรกล 

196 บริษัท อารีว่าเทค จ ากัด 224/40 หมู่บ้านอาร์ เค พาร์ค 
ถนนสายไหม แขวงสายไหม 
เขตสายไหม กทม. 10220 

02 000 9169  ผู้ผลิตและจ าหนา่ยปั๊ม 

197 บริษัท อีสเทิร์น เทค แชชีนเนอรี่ 
จ ากัด 276/84 หมู่ที่ 3 ต.บ่อวิน อ.

ศรีราชา จ.ชลบรุี 20230 

038 058-086  โรงงานรับเหมากลึง
เหล็ก และท าโครง
หลังคาเหล็ก 

198 บริษัท เอเดนชา (ประเทศไทย) 
จ ากัด  34/9 หมู่ 3 ถ.สุขาภบิาล 5 

ซอย 47 แขวงออเงิน เขตสาย
ไหม กรุงเทพฯ 10220 

02 992 4373-4   ขายส่งคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ต่อพ่วง
คอมพิวเตอร์และ
ซอฟต์แวร ์ 

199 บริษัท เอที ออโตเมช่ัน เทคโนโลย ี
จ ากัด 

20 ซอยรามอินทรา 21 แยก 
26 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 10220 

02 970 8546  ขายส่งเครื่องจักรและ
อุปกรณ์เพื่อใช้ในงาน
อุตสาหกรรม 

200 บริษัท เอ็ม.เอฟ.พี.เอ็นจิเนยีริ่ง 
จ ากัด 
 

64-66 ถ.บูรณศาสตร์ แขวง
ศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 

02 226 4400-5  
 

ขายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้า
ส าหรับให้แสงสว่าง  

 


