รายชื่อสถานประกอบการที่ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล ระดับชั้น ปวช.3 กลุ่ม 3-6

ลาดับที่

ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2562
ชื่อสถานประกอบการ
ที่อยู่

1

โรงกลึงช่างออด

2

แจ๋ว วังแดด

3

อู่โลมสุโขทัย

4

โรงกลึงตาลการช่าง

5

อู่ไพรัชกลการเกษตร

6

โรงกลึงน.การช่าง

7

โรงกลึงกวีการช่าง

8

วิสุทธิ์ ดีเซล

78/11 ม.7 ต.ปากแคว
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร.087-8441448
นายชู น้อยแท้
45/4 ม.5 ต.บ้านด่าน
อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
โทร.093-3151413
นายกรวิชญ์ มีกลิ่น
328/71 ม.9 ถ.บายพาส ต.ปากแคว
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร.084-0493780
นายอุโลม แสงโชติ
25/7 ม.1 ต.ปากแคว
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร.098-7503747
นายตาล เมฆไตรรัตน์
151 ม.4 ต.ยางซ้าย
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร.098-7731518
นายไพรัช อินดี
280/12 ม.12 ต.บ้านสวน
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64220
โทร.089-7070019
นายนอง โกศัย
393/3 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร.055-611583
นายพงษ์สิทธิ์ อนุรักษ์แดนไทย
1/4 ม.2 ต.บ้านกร่าง
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
โทร.088-2938616
นายวิสุทธิ์ เทียนแดง

รายชื่อสถานประกอบการที่ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล ระดับชั้น ปวช.3 กลุ่ม 3-6

ลาดับที่

ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2562
ชื่อสถานประกอบการ
ที่อยู่

8

ร้านมงคลอะไหล่

9

โรงกลึงสนมทุ่งหลวง

10

ยงเจริญการช่าง

11

โรงกลึงสแตนดาร์ด

12

แผนกช่างกลโรงงาน
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

13

อู่มนตรี

33/8 ม.4 ต.วังไม้ขอน
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โทร.089-9615974
63 ม.6 ต.ทุ่งหลวง
อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
โทร.086-9265256
นายคมเดช จิ๋มเจาะ
326/1 ม.9 ต.ทุ่งเสลี่ยม
อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
โทร.089-5655805
นายศุภรณ์ สวนสอน
2 ถ.มหาราช ต.ธานี
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร.055-611975
นายสมชัย อนุรักษ์แดนไทย
2/4 ม.5 ต.บ้านกล้วย
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
นายศราวุฒิ ปานแย้ม
3/1 ม.3 ต.ท่าชัย
อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190
โทร.082-4058188
นายมนตรี จัตวา

รายชื่อสถานประกอบการที่ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล ระดับชั้น ปวส.2 กลุ่ม 1
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ลาดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

1

ห้างหุ้นส่วนจากัด สมพร โมลด์
แอนด์ พาร์ท

2

ห้างหุ้นส่วนจากัด นิวทัตธน

3

บริษัท ชัยยุทธการประดิษฐ์
(1998) จากัด

4

Chew Chew InTER Co.,LTD

5

บริษัท เอ.เอส.ไอ พริซิชั่น จากัด
(สานักงานใหญ่)

6

ห้างหุ้นส่วนจากัด แอดเซ็ป

7

บริษัท ซัมมิท ไอโต บอดี้ อินดัสตรี
จากัด

ที่อยู่
121 ม.3 ต.แพรกษาใหม่
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทร.02-3825273-4 โทรสาร.02-3825304
คุณสมพร อาณัติ
267/270 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพูด
อ.เมือง จ.ระยอง
โทร.038-608142
คุณยุทธพงษ์ บุญค้าชู
45/9 ม.9 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร.081-8142999
คุณกนกพร อัฑฒ์กาพล
42/2 ต.มาบตาพุด
อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทร.085-9238870
Mr.kittisak Akamonthankul
999 ม.2 ต.แพรกษาใหม่
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ10280
โทร.02-7575500 โทรสาร.02-7575900
คุณรุ้งเพชร สังข์ทอง
36 ม.6 ถ.สวัสดิ์ ต.บ่งเดื่อ
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร.02-9782714 โทรสาร.02-9782713
คุณชูชาติ รัตนจิราการ
32-33 ม.17 ถ.บางนา-ตราด ต.บางพลี
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร.02-338-6000
คุณกรกฤช จุฬากรุ

รายชื่อสถานประกอบการที่ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล ระดับชั้น ปวส.2 กลุ่ม 1
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ลาดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

8

ห้างหุ้นส่วนจากัด ซี แอนด์ เอ็น
เอ็นจิเนียริ่ง

9

บริษัท เอ็น ที ออโตโมลท์ จากัด

ที่อยู่
33/61 ม.10 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร.02-7504885
คุณบัญญัติ นิ่มสิริวังโส
188/59 ม.8 ต.ในคลองบาปลากด
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
โทร.02-461151, 02-4085290
คุณสุวรรณ นาคทอง

รายชื่อสถานประกอบการที่ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขางานผลิตภัณฑ์ ระดับชั้น ปวช.3 กลุ่ม 1

ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2562
ลาดับที่
1

ชื่อสถานประกอบการ
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ที่อยู่
2/4 ม.5 ต.บ้านกล้วย
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร.055-611201
นายรังสฤษฏิ์ สมเขื่อน

รายชื่อสถานประกอบการที่ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง สาขางานไฟฟ้ากาลัง ระดับชั้น ปวช.3 กลุ่ม 3 - 4

ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2562
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อสถานประกอบการ
สานักงานเทศบาลเมืองสวรรคโลก
ร้านแก้วการไฟฟ้า
โรงพยาบาลสุโขทัย
สานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อาเภอคีรีมาศ
สานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดสุโขทัย
บริษัท มาก้า 1799 เอ็นจิเนียริ่ง
จากัด
ร้านดวงแอร์ & แซลเทคไลท์
บริษัท ฟูจิคูระ (ประเทศไทย) จากัด
ร้านลภัทร์ไฟฟ้าเซ็นเตอร์
ร้านธงชัยวิทยุ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส
จากัด
ร้านกิมแชวิทยุ
ห้างหุ้นส่วนจากัด ธงชัยวิทยุ
โรงพยาบาลกงไกรลาศ
ห้างหุ้นส่วนจากัด ธนพัฒพัฒนา
ห้างหุ้นส่วนจากัด เอดิ
สันอิเล็คทรอนิค

ที่อยู่
อ.เมืองสวรรคโลก จ.สุโขทัย
อ.เมือง จ.สุโขทัย
อ.เมือง จ.สุโขทัย
อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
44/15 ม.3 ต.ย่านยาว
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
อ.ศรีสาโรง จ.สุโขทัย
อ.เมือง จ.สุโขทัย
อ.ลานหอย จ.สุโขทัย
89/1 ต.ปากแคว
อ.เมือง จ.สุโขทัย
โทร.055-614945
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
78/44-46 ม.2 ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านกร่าง
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
โทร.055-625378

รายชื่อสถานประกอบการที่ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากาลัง ระดับชั้น ปวส.2 กลุ่ม 1 - 2

ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2562
ลาดับที่
1

2
3
4
5
6
7
8

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูม 700/406 ม.7 ต.ดอนหัวฬ่อ
เมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จากัด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.038-265800 โทรสาร.038-214880
นายสุศิษฎิ์ แปรมแหวว
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท พานาโซนิค เอเนอร์จี
(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท น้าตาลไทย เอกลักษณ์ จากัด
บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์ จากัด
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเชียงใหม่
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตภาคเหนือ
(พิษณุโลก)
ศูนย์ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิต
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย

รายชื่อสถานประกอบการที่ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้น ปวช.3 กลุ่ม 3

ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2562
ลาดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

1

ร้านน้องโฟร์ทเซอร์วิส

2

ร้านเล็กทรอนิกส์

3

ร้านนกโนโทรทัศน์

4

ร้านสุขสมานไอที

5

บริษัท เอส เอส แอนด์ เค
(ประเทศไทย) จากัด

6

ร้าธงชัยวิทยุ

7

หมูอิเล็กทรอนิกส์

8

ร้านใจดีอิเล็กทรอนิกส์

ที่อยู่
6/16 ม.4 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ลานหอย
อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
โทร.089-4370392
นายเอกรินทร์ วงษ์กล่า
45/1 ม.2 ต.บ้านกร่าง
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 65000
โทร.081-2836367
นายไพฑูรย์ สายสุธิชัย
213/3 ม.1 ต.โตนด
อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
โทร.087-9306509
นายธนวัฒน์ บุญส่ง
144 ม.2 ต.บ้านด่าน
อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
โทร.086-5913200
96/5 ม.12 ต.บ้านกล้วย
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร.081-9627770
ว่าที่ร.ต.สมคิด สุขไสย
89 ม.1 ต.ปากแคว
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร.055-614945-6 โทรสาร.055-614626
นายจินตวัฒน์ กิจสนาโยธิน
ม.1 ต.ป่าแฝด
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
16/3 ม.1 ต.บ้านไร่
อ.ศรีสาโรง จ.สุโขทัย 64120
โทร.086-1999000
นายเชิด ใจดี

รายชื่อสถานประกอบการที่ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้น ปวช.3 กลุ่ม 3

ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2562
ลาดับที่
8

ชื่อสถานประกอบการ
ร้านทิมแซ วิทยุ

ที่อยู่
60/9 ม.4 ต.ลานหอย
อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
โทร.084-3809231

รายชื่อสถานประกอบการที่ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ระดับชั้น ปวส.2 กลุ่ม 1

ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2562
ลาดับที่
1

2
3

4

5

6
7

8

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่

ห้างหุ้นส่วนจากัด สุโขทัยธงชัยวิทยุ 27/29 ต.ธานี
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร.055-611626
นายธงชัย กิจสนาโยธิน
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
1 ม.8 ต.คลองตาล
อ.ศรีสาโรง จ.สุโขทัย 64120
โทร.055-682032
Propumps Great
1 ถ.เฉลิมพระเกียรติร.9 ซ.30 แยก 19/1
confiqured.co.Ltd
เขตประเวศ จ.กรุงเทพฯ 10250
โทร.02-1361356
นายธวัชชัย แช่มชื่น
บริษัท เอส. เอส. แอนด์ เค
96/5 ม.12 ถ.บายพาส ต.บ้านกล้วย
(ประเทศไทย) จากัด
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร.055-614614 โทรสาร.055-614614
ว่าที่ ร.ต.สมคิด สุขไสย
ไทยมาร์ท อิเลคโทรนิคส์ มอลล์
379/6 ม.7 ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก ต.สมอแข
(เซ็นเตอร์)
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร.055-378666
นายสมรัตน์ ตั้งศรีสุข
บริษัท สุโขทัยเทคโนโลยีร จากัด 133/12 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
นายสายชล ผดุงพันธ์
ร้านแอร์ซิตี้
564/16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร.055-212677-8 โทรสาร.055-212678
นางสาวมัญชญา เพชรดี
บริษัท โชคชัย (1991)
315 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี
สวรรคโลก จากัด
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร.055-616016

รายชื่อสถานประกอบการที่ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ระดับชั้น ปวส.2 กลุ่ม 1

ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2562
ลาดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

9

สานักงานบริการลูกค้า กสท
สุโขทัย

10

โรเทค ซีซีทีวี แอนด์ เน็คเวิร์ค

11

บริษัท เอส.เค โอเอ เซ็นเตอร์
จากัด

12
13
14
15

16

ที่อยู่
146/11 ม.2 ต.บ้านกล้วย
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร.055-01977 โทรสาร.055-019778
นายสรวรรณ เมืองทอง
777/66 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร.086-3492577
นายสมเกียรติ ถอนโพด

107/4-5 ถ.สิงหวัฒน์
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร.055-248998
นายสมศักดิ์ แข็งธัญกิจ
โรงพยาบาลสุโขทัย
2/1 ม.12 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.บ้านกล้วย
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
ห้างหุ้นส่วนจากัด พิษณุโลกอาร์พี 99/26-27 ถ.พระองค์ดา ต.ในเมือง
เซอร์วิส
อ.เมือง จ.สุโขทัย 65000
โทร.055-303673
บริษัท มัลติ เทเลคอม เอ็นจิเนียริ่ง 320 ม.10 ต.บึงพระ
จากัด
อ.เมือง จ.สุโขทัย 65000
โทร.088-2820823
บริษัท เอ็น.บี.เอ็ม คอมพิวเตอร์
99 ม.3 ต.คูคต
จากัด
อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทร.081-8332274
คุณอัมพร แซ่เฮ้า
ร้านนกโนโทรทัศน์
213/3 ม.1 ต.โตนด
อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
โทร.087-9306509
นายธนวัฒน์ บุญส่ง

รายชื่อสถานประกอบการที่ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ระดับชั้น ปวส.2 กลุ่ม 1

ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2562
ลาดับที่
17
18
19
20

21

22
23
24

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่

พิษณุโลก เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย 258/45 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
จากัด
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร.055-220234
บริษัท ไมรา เทคโนโลยี จากัด
515 ถ.รามอินทรา ต.รามอินทรา
อ.จันนาขาว จ.กรุงเทพฯ 10230
โทร.02-8436999 โทรสาร.02-8436919
ร้านสุขสมานไอที
144 ม.2 ต.บ้านด่าน
อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
โทร.086-5913200
บริษัท ชัยฤทธิ์ ลิสซิ่ง 58 จากัด
119 ม.4 ต.บ้านหลุม
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร.055-616398-9 โทรสาร.055-622302
นางสาวเพียรใจ จึงวงศ์ไพบูลย์
บ้านสวนอิเล็กทรอนิกส์
73/5 ม.2 ต.บ้านสวน
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64220
โทร.081-3442916 โทรสาร.055-632124
นายยงยุทธ กลิ่นลูกอินทร์
สานักงานบริการลูกค้า กสท
126 ซ.1-7,9-10 ถ.ศรีสัชนาลัย ต.เมืองสวรรคโลก
สวรรคโลก
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โทร.055-019888-9
บริษัท ยุทธพงษ์ กรุ๊ป จากัด
92/1 ม.1 ต.ลานกระบือ
อ.ลานกระบือ จ.กาแพงเพชร 62170
โทร.085-4005335
สิทธิโชค เอ็นจิเนียริ่ง
362/8 ม.3 ต.อรัญญิก
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร.086-3552042

รายชื่อสถานประกอบการที่ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง ระดับชั้น ปวช.3 กลุ่ม 1

ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2562
ลาดับที่
1

2

3

4

5

6

7

ชื่อสถานประกอบการ
ห้างหุ้นส่วนจากัด ทรัพย์อนันต์
โยธา

ที่อยู่

148/6 ม.3 ต.ท่าฉนวน
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
โทร.084-6184179
นายอนันต์ ยิ้มเข็ม
องค์การบริหารส่วนตาบลวังน้าขาว 37 ม.2 ต.วังน้าขาว
อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
โทร.055-946840 โทรสาร.055-946841
นายบุญเทิน อาจใย
เทศบาลบาลตาบลบ้านสวน
1 ม.3 ต.บ้านสวน
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64210
โทร.055-699520 โทรสาร.055-699520
นางสาวปวีณา ทองแจ่ม
เทศบาลตาบลบ้านโตนด
134 ม.1 ต.โตนด
อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
โทร.055-693100
นายณรงค์สิทธิ์ อุดมรัตน์โยธิน
สานักงานการปฏิรูปที่ดิน
138/26 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี
จังหวัดสุโขทัย
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร.055-611038 โทรสาร.055-611957
นายวันชัย สินทรัพย์
องค์การบริหารส่วนตาบลสามพวง ม.2 ต.สามพวง
อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
โทร.055-945581
นายไชยยา เมฆไตรรัตน์
สานักงานโยธาธิการและผังเมือง
308 ม.7 ต.บ้านกล้วย
จังหวัดสุโขทัย
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร.055-636086
นายสันติ คามะวัน

รายชื่อสถานประกอบการที่ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง ระดับชั้น ปวช.3 กลุ่ม 1

ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2562
ลาดับที่
8

9

10

11

12

13

14

ชื่อสถานประกอบการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
กระดิ่ง

ที่อยู่

ม.4 ต.หนองกระดิ่ง
อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
โทร.055-693077 โทรสาร.055-693703
นายจักรกฤษณ์ แปบเกิด
โครงการชลประทานสุโขทัย
180 ม.4 ต.บ้านหลุม
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร.055-611112
นายสาราญ เรียงสาริด
การประปาส่วนภูมิภาค
168/1 ม.4 ต.ธานี
สาขาสุโขทัย
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร.055-611023 โทรสาร.055-613193
นายวิทยา แจ่มสว่าง
องค์การบริหารส่วนตาบลปากแคว 9/1 ม.1 ต.ปากแคว
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร.055-620552 ต่อ 15 โทรสาร.055-620962
นายบุญเสริม เชยวัดเกาะ
เทศบาลตาบลทุ่งเลี่ยม
9 ม.1 ต.ทุ่งเสลี่ยม
อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
โทร.055-695097 โทรสาร.055-626548
นายสนิท ราชอุปนันท์
ผู้รับเหมา นายนพรัตน์ มณีโชติ
15/6 ม.7 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร.099-3754432
นายนพรัตน์ มณีโชติ
หมวดทางหลวงบ้านด่านลานหอย ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย
จ.สุโขทัย 64140
โทร.081-1816986
นายประสงค์ เขมา

รายชื่อสถานประกอบการที่ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง ระดับชั้น ปวช.3 กลุ่ม 1

ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2562
ลาดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

15

องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า

16

แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย

17

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไร่

18

สานักงานเทศบาลตาบลเมืองเก่า

19

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไร่

20

สานักงานเทศบาลตาบลเมืองเก่า

ที่อยู่
ม.7 ต.เมืองเก่า
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64210
โทร.055-945142 โทรสาร.055-945099
นายบรรจุง ทัดนุ่ม
328 ม.14 ต.บ้านกล้วย
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร.055-611362 โทรสาร.055-610499
นายประสาน แสนเปา
ม.7 ต.บ้านไร่
อ.ศรีสาโรง จ.สุโขทัย 64120
โทร.055-685196 โทรสาร.055-685196 ต่อ 16
888 ม.3 ต.เมืองเก่า
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64210
โทร.055-69
ม.7 ต.บ้านไร่
อ.ศรีสาโรง จ.สุโขทัย 64120
โทร.055-685196 โทรสาร.055-685196 ต่อ 16
888 ม.3 ต.เมืองเก่า
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64210
โทร.055-697322-4 โทรสาร.055-697324

รายชื่อสถานประกอบการที่ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง ระดับชั้น ปวส.2 กลุ่ม 1

ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2562
ลาดับที่
1
2

3
4
5
6

7

8
9

ชื่อสถานประกอบการ
เทศบาลตาบลบ้านกล้วย

ที่อยู่

444 ม.14 ต.บ้านกล้วย
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
นายภูมินทร์ บุญลือ
องค์การบริหารส่วนตาบลปากพระ ม.1 ต.ปากพระ
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร.055-946116 ต่อ 107
นายวรรณนา ป้อมแก้ว
บริษัท พีพีอี คอนซัลแตนทส์ จากัด 18 ถ.นาคนิวาส 32 ต.ลาดพร้าว
อ.ลาดพร้าว จ.กรุงเทพฯ 10230
โทร.02-5391719 โทรสาร
สานักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย
ต.คลองตาล อ.ศรีสาโรง จ.สุโขทัย 64120
สาขาศรีสาโรง
โทร.055-681313
นางกาญจนา ศิวพรมณฑล
โครงการฯสายตาก - อ.แม่สอด
ม.1 ต.พะลอ
ตอน 4 หมวดการทางแม่สอด
อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โทร.081-8868196
บริษัท 3 พร จากัด
158 ถ.รัชดาภิเษก ต.ห้วยขวาง
อ.ห้วยขวาง จ.กรุงเทพฯ 10310
โทร.02-2473130
นายคมสันต์ ไชยนาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด พารวยเซลล์
137 ม.4 ถ.มิตรภาพ ต.ท่าบ่อ
แอนด์ เซอร์วิส
อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110
โทร.080-1990251
นายยศพงศ์ จึงศิริกุลวัฒนา
สานักงานโยธาธิการและผังเมือง
308 ม.7 ต.บ้านกล้วย
จังหวัดสุโขทัย
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
บริษัท วันไนน์ เอ็นจิเนียริง่ จากัด 37/15 ม.4 ต.ทับมา
อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร.038-016919 โทรสาร.038-016919
คุณรุจัภาส อ่อนสาอาง

รายชื่อสถานประกอบการที่ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง ระดับชั้น ปวส.2 กลุ่ม 1

ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2562
ลาดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

10

ห้างหุ้นส่วนจากัด เป็นต่อ 56
ก่อสร้าง

11

เทศบาลเมืองสวรรคโลก

ที่อยู่
25/2 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.ไม้งาม
อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร.083-8232551

รายชื่อสถานประกอบการที่ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ ระดับชั้น ปวช.2 กลุ่ม 1-4

ภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2562
ลาดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

1

ร้านมงคลอะไหล่

2

บริษัท สยามยนต์ 1992 จากัด

3

ศูนย์เทคนิคคาร์แคร์

4

ดนัยเซอร์วิส

5

ร้านอ.มอเตอร์

6

พัฒนาการช่าง

7

บริษัท เตี้ยง่วนกี่ยนตรการ จากัด
สานักงานใหญ่

8

อู่อาจารย์อู๊ด

ที่อยู่
33/8 ม.4 ต.วังไม้ขอน
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โทร.090-5659494
นายไชยมงคล สมพันธ์
22 ม.1 ต.คลองตาล
อ.ศรีสาโรง จ.สุโขทัย 64120
โทร.055-681349 โทรสาร.055-681350
นางสาวอมรรัตน์ ปัญญากร
2/4 ม.5 ต.บ้านกล้วย
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร.055-611201
นายเจริญพงษ์ สายสุทธิ
56 ม.2 ต.บ้านด่านลานหอย
อ.ลานหอย จ.สุโขทัย 64140
โทร.087-3110830
นายดนัย ชูกะนันต์
93 ม.2 ต.บ้านด่าน
อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
โทร.085-0528051
นายธรรม พันเขียว
49/3 ม.3 ต.วังทองแดง
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64210
โทร.081-2810082
นายพัฒนา อุ่นบุรมย์
57 ต.ธานี
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร.055-612149
นายประพัฒน์ เสถียรวรทิตกุล
56/5 ม.4 ต.บ้านหลุม
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร.084-622079
นายเอกพันธ์ โพธิ์ผา

รายชื่อสถานประกอบการที่ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ ระดับชั้น ปวช.2 กลุ่ม 1-4

ภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2562
ลาดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

9

อู่ใจแก้วการช่าง

10

มนัสมอเตอร์

11

อู่ช่างโจเซอร์วิส

12

อู่เจี๊ยบเซอร์วิส

13

หยด การช่าง

14

อู่ช่างกานต์

15

ชานาญมอเตอร์ เซอร์วิส

16

บริษัท โชคชัยมอเตอร์ จากัด
สาขาราชธานี

ที่อยู่
8/3 ม.3 ต.ศรีนคร
อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180
โทร.065-0544151
นายกมล วรรณทิพย์
26/12 ม.1 ต.ปากแคว
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร.061-6961936
นายมนัส กระหนก
102/1 ม.7 ต.ปากแคว
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร.084-1784144
นายอธิราช จูทอง
85 ม.8 ต.โตนด
อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
โทร.081-8877136
นายแสน สวัสดี
230 ม.4 ต.บ้านสวน
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64220
โทร.081-7860483
นายหยด แตงคุ้ม
1 ม.3 ต.วังลึก
อ.ศรีสาโรง จ.สุโขทัย 64120
โทร.094-2205642
นายไชยพงศ์ บรรเทา
202/4 ม.16 ต.โตนด
อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
โทร.089-7058979
191/1 ม.7 ต.ธานี
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร.055-620288
นายคณิต ชัยรัตน์

รายชื่อสถานประกอบการที่ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ ระดับชั้น ปวช.2 กลุ่ม 1-4

ภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2562
ลาดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

17

บริษัท สยามนิสสันสุโขทัย จากัด

18

แดน มอเตอร์

19

วีรยุทธการช่าง

20

อู่ช่างอ๊อด

21

ร้านถ.เจริญกิจประดับยนต์

22

อู่เพชรเกษม การช่าง

23

บริษัท โชคชัยมอเตอร์ จากัด
สาขาสิงหวัฒน์

ที่อยู่
92/26 ม.4 ต.ธานี
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร.055-621167
นายกิตติชัย เสือบาง
14 ม.5 ต.สามพวง
อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
นายแดนชัย ม่วงปาน
177/4 ม.2 ต.วังทองแดง
อ.เมืองจ.สุโขทัย 64210
โทร.089-8854309
นายวุรยุทธ จุลรารัฐ
1/2 ม.7 ต.กลางดง
อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
โทร.089-662170
นายปรีชา การะแบก
278/3 ม.2 ถ.บายพาส ต.ในเมือง
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โทร.085-2731669
นายเอกพงษ์ สนโต
276/8 ม.1 ถ.สายนอก ต.ทุ่งเสลี่ยม
อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
โทร.086-2145851, 086-4432817
154/3 ต.ธานี
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร.055-611622
นายวีรัตน์ เจิมนิ่ม

รายชื่อสถานประกอบการที่ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ ระดับชั้น ปวช.2 กลุ่ม 1-4

ภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2562
ลาดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

24

อู่นเนศวร์การยนต์

25

อู่ช่างวัตร

26

อู่กันยาเวอร์วิส

27

ห้างหุ้นส่วนจากัด ช.ศรีอรุณการยาง

28

ห้างหุ้นส่วนจากัด สุโขทัยนิติยนต์
(2003)

29

อู่ช่างโนชย์

30

บริษัท สุโขทัยธานี จากัด (วินทัวร์)

ที่อยู่
135/4 ต.บ้านกล้วย
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร.086-2053706
นายนเรศวร์ บุญเพ็ง
158/4 ม.4 ต.เมืองเก่า
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64210
โทร.084-4948969
นายวรรณรัตน์ ฟองสวัสดิ์
34/4 ม.2 ต.บ้านกร่าง
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
โทร.086-8056859
นายฉัตรา อินทะแรง
99/2 ม.1 ต.ปากแคว
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร.055-610008 โทรสาร.055-614887
นายอธิษฐพัฒน์ ศรีอรุณ
144/4 ม.4 ต.ธานี
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร.055-610777 โทรสาร.055-610777
นายบวรวิทย์ ศรีสุข
174/4 ม.3 ต.เมืองเก่า
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร.097-9361284
นายโนชย์ เดชะ
144/1 ต.ธานี
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร.055-612409 โทรสาร.055-616422
นายชัชชาย หอมจันทร์

รายชื่อสถานประกอบการที่ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ ระดับชั้น ปวช.2 กลุ่ม 1-4

ภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2562
ลาดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

31
32

นาโชคเจริญยนต์
อู่ช่างโต

33

บริษัท โตโยต้าเอ็กซ์เซลเลนท์ จากัด

34

ส.อะหลั่ยยนต์

35

ไพรัชการช่าง

36

จรูญทรัพย์มอเตอร์

37

ยุทธการช่าง

38

คลินิกคาร์

ที่อยู่
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
214/19 ม.7 ต.บ้านสวน
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64220
โทร.087-3144670
นายอธิษฐ์ ท้วมทอง
199 ม.12 ต.บ้านสวน
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64220
โทร.055-609300
นายจีรบุตร สุดหอม
93/1 ม.2 ต.บ้านกล้วย
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร.089-7067794
คุณจานงค์ สมบูรณ์
91/9 ม.4 ต.ธานี
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร.055-621113
นายไพรัช กิ่งก้าน
191/7 ม.7 ต.ธานี
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร.055-620929
นายพิพัฒน์พงศ์ แสงทิพย์กัญญา
159/4 ม.5 ต.บ้านกล้วย
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
.โทร.081-5966961
นายยุทธนา เดชะมา
67/2 ม.3 ต.บ้านกล้วย
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร.065-2909789
นายสุริยงค์ พุ่มศิริ

รายชื่อสถานประกอบการที่ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ ระดับ ปวส.1 กลุ่ม 1-2 ระบบทวิภาคี

ภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2562
ลาดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

1

อู่เจี๊ยบเซอร์วิส

2

บริษัท โตโยต้าสุโขทัย ผู้จาหน่าย
โตโยต้า จากัด

3

ร้านมงคลอะไหล่

4

บริษัท ง่วนฮงหลี เครื่องจัการกลการ
เกษตร จากัด สาขาสุโขทัย
(ยันมาร์พรีเมียม สุโขทัย)

5

บริษัท สุโขทัยฮกอันตึ๊ง อะไหล่และ
บริการ จากัด

6

บริษัท ประดิษฐ์ จากัด

7

อู่นาวิน

8

บริษัท อีซูซุพิษณุโลกเซอร์วิส จากัด

ที่อยู่
95 ม.8 ต.โตนด
อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
โทร.081-8877136
นายแสน สวัสดี
105/1 ม.4 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร.055-611203-5 โทรสาร.055-611212
นายสุนีย์ เรืองปัญญวัฒนา
33/8 ม.4 ต.วังไม้ขอน
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โทร.090-5699494
นายไชยมงคล สมพันธ์
394 ม.11 ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านสวน
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64220
โทร.055-616135
นายณัฐพล บุญศิริมณีโชค
206/4-8 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร.055-612362
นายวราพร หนูเมือง
22/1 ถ.สวรรคโลก-ศรีนคร ต.เมือง
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โทร.098-2632878
คุณเหอ จง อี้
93 ม.7 ต.โตนด
อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
โทร.085-0504027
นายนาวิน ปานนา
19/1 ม.4 ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านคลอง
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร.055-244671-3
นายประวิทย์ นวลจีน

รายชื่อสถานประกอบการที่ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ ระดับ ปวส.1 กลุ่ม 1-2 ระบบทวิภาคี

ภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2562
ลาดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

9

อู่ช่างเกตุ

10

ร้านจันทร์มอเตอร์

11

ห้างหุ้นส่วนจากัด ลาปางนิพนธ์
บริการ

12

อู่ ที.เค.ยนต์

13

ห้างหุ้นส่วนจากัด พิษณุดีพร้อม

14

อู่ทองการช่าง

ที่อยู่
55/2 ถ.ศรีสัชนาลัย ต.เมืองสวรรคโลก
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โทร.055-642057
นางอุทัยวรรณ แสงสินธิ์
461/1 ม.2 ถ.ทุ่งเสลี่ยม ต.ทุ่งเสลี่ยม
อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
โทร.055-629464
นายจันทร์ แซ่จิ๋ว
122 ม.14 ต.นิคมพัฒนา
อ.เมือง จ.ลาปาง 52000
โทร.093-2245024
นายนิพนธ์ โรจน์ชาญชัยกุล
346 ม.13 ต.ท่าชัย
อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190
โทร.084-6215140
นายธีรวัฒน์ ไตรปิฎก
85/4 ม.7 ต.ปากแคว
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร.055-615797
นายพิสิษฐชัย ทองปากน้า
282 ม.4 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ปากแคว
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร.089-9598928
นายทอง จุลบุตร

รายชื่อสถานประกอบการที่ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล ระดับ ปวช.2 กลุ่ม 1-2

ภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2562
ลาดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

1

อู่โกบ่น

2

ร้านมงคลอะไหล่

3

โรงกลึงช่างโยสุโขทัย

4

ห้างหุ้นส่วนจากัด อู่ช่างไก่ (1995)

5

ร้านช่างแจ๋ว

6

โรงกลึงสแตนดาร์ด

7

โรงกลึงริชกลการ

8

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ที่อยู่
7 ต.เมือง
อ.สวรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โทร.055-641119
นายสมศักดิ์ แจ่มจันทร์
33/8 ม.4 ต.วังไม้ขอน
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โทร.090-5699494
นายไชยมงคล สมพันธ์
14/7 ม.7 ต.คลองตาล
อ.ศรีสาโรง จ.สุโขทัย 64120
โทร.083-4086188
นายสุริโย ทองสุข
219/4 ม.5 ต.ทับผึ้ง
อ.ศรีสาโรง จ.สุโขทัย 64120
โทร.081-4746879
นายสุรวิทย์ เลาบุญเสถียร
45/4 ม.5 ต.บ้านด่าน
อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
โทร.093-3151473
นายกรวิชญ์ มีกลิ่น
2 ต.ธานี
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร.055-611975
นายสมชัย อนุรักษ์แดนไทย
29/67 ต.ธานี
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร.086-1992099
นายอนุวัช ริดบ้วน
2/4 ม.5 ต.บ้านกล้วย
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร.055-611201
นายนิคม เนียมกลั่น

รายชื่อสถานประกอบการที่ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล ระดับ ปวช.2 กลุ่ม 1-2

ภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2562
ลาดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

9

อู่ช่างแดง คีรีมาศ

10

อู่ไพรัชกลการเกษตร

11

โรงกลึงกวีการช่าง

12

โรงกลึงน.การช่าง

13

อู่ซ่อมรถไถบ้านบางแหลม

14

อู่ช่างแดง (ศรีสาโรง)

15

โรงกลึงกรุงเทพโลหะกิจ

ที่อยู่
38/1 ม.6 ต.สามพวง
อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
โทร.090-6849623
นายหลักแหลม ใจรักษ์
151 ม.4 ต.ยางซ้าย
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร.098-7731518
นายไพรัช อินดี
393/3 ต.ธานี
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร.055-611583
นายพงษ์สิทธิ์ อนุรักษ์แดนไทย
280/12 ม.2 ต.บ้านสวน
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64220
โทร.089-7070069
นายนอง โกศัย
120 ม.4 ต.โตนด
อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
โทร.098-7892579
นายสมพรวน เปรมใจ
219/4 ม.5 ต.ทับผึ้ง
อ.ศรีสาโรง จ.สุโขทัย 64120
โทร.086-7370113
นายพะนอ นิ่มมณี
106/5 ต.ธานี
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร.055-611316
นายเอกชัย หาญอุไรพงษ์

รายชื่อสถานประกอบการที่ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล ระดับ ปวช.2 กลุ่ม 1-2

ภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2562
ลาดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

16

ร้านธเนตรเรซซิงค์ Bike

17

อู่ช่างน้า

18

อู่สมบัติ การช่าง

ที่อยู่
16/11 ม.1 ต.เมือเก่า
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64160
โทร.096-8060413
นายธเนต เสือเล็ก
166/2 ม.5 ต.บ้านกล้วย
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร.082-7817069
นายสนอง จันทร์งาม
8 ม.15 ต.วังน้าขาว
อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
โทร.082-8915584
นายสมบัติ แดนชัยภูมิ

รายชื่อสถานประกอบการที่ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล ระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม 1 ระบบทวิภาคี
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ลาดับที่
1
2
3

4

5

6
7

8

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่

บริษัท พาวเวอร์ พลัส ซัพพลาย เอ็นจิ 25/256 แขวงคลองหนึ่ง เขตคลองหลวง
เนียริ่ง จากัด
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 121020
นายกัมพล เหลาสิงห์
บริษัท ช.ชินราช เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
201 ม.15 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
โทร.027-066077,099-1615699 โทรสาร.027-066078
บริษัท ไทยเซ็มคอน จากัด
252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร.02-0447888 โทรสาร.02-0451989
นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งศิริชัย
ห้างหุ้นส่วนจากัด ซี แอนด์ เอ็น
33/64 ม.10 ถ.เทพารักษ์
เอ็นจิเนียริ่ง
ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร.089-2022836
คุณออย
ห้างหุ้นส่วนจากัด สมพร โมลด์
124 ม.3 ต.แพรกษาใหม่
แอนด์ พาร์ท
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทร.02-38252734 โทรสาร.038-25304
นายสมพร อาณัติ
บริษัท KCP มาสเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง
9/9 ม.9 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม
จากัด
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
บริษัท ฮ็อท แอนด์ คูล แซมเบอร์
11 ถ.พระราม 22 แขวงท่าข้าม
ไดคัสติ้ง จากัด
บางขุนเทียน จ.กรุงเทพฯ 10150
โทร.089-7808412 โทรสาร.02-1174981
นายวีระเดช
บริษัท เอส สแคว์ ดับเบิ้ลยู
แอดวานซ์ทูล จากัด

100/9 ซ.7 หนองบอนแดง ต.หนองบอนแดง
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
โทร.038-198513 โทรสาร.038-198514
นางสาววรรณกร หลังรัศมี

รายชื่อสถานประกอบการที่ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง สาขางานไฟฟ้ากาลัง ระดับชั้น ปวช.2 กลุ่ม 1-2

ภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2562
ลาดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

1
2
3

ร้านดวงแอร์ แอนด์ แซทเทิลไลท์
สานักงานเทศบาลตาบลบ้านโตนด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย
อาเภอคีรีมาศ
ร้านวิทยาการไฟฟ้าแอร์
ห้างหุ้นส่วนจากัด สุโขทัยธงชัยวิทยุ
ร้านแก้วการไฟฟ้าแอร์
ร้านยงยุทธแอร์
ร้านธเนศแอร์คอนดิชั่น
สานักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
ห้างหุ้นส่วนจากัด สุโขทัยธงชัยวิทยุ
ร้านช่างเอ (2011)
ร้านธงชัยวิทยุ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส
โรงพยาบาลสุโขทัย
ร้านไกรวิทย์แอร์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอ
สวรรคโลก
ร้านเอดิสันช่างหลวง
ร้านสมชายการไฟฟ้า
โรงพยาบาลกงไกรลาศ

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ที่อยู่
ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64160
ต.ไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64160
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
ต.บ้านไร่ อ.ศรีสาโรง จ.สุโขทัย 69120
ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64000
ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64000

รายชื่อสถานประกอบการที่ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากาลัง ระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม 1 ระบบทวิภาคี

ภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2562
ลาดับที่
1

2

3
4
5

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูม 700/406 ม.7 ต.ดอนหัวฬ่อ
เมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จากัด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.038-265800 โทรสาร.038-214880
นายสุศิษฎิ์ เปรมแหวว
บริษัท ไทยเซ็นคอน จากัด
252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร.02-0447889 โทรสาร.02-0451889
นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งศิริชัย
บริษัท อาซีฟา จากัด (มหาชน)
5 ม.1 ถ.พระรามที่ 2 ต.คอกกระบือ
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
บริษัท วีเออาร์เอส (VARS) จากัด 62 ม.2 ต.หนองหอย
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร.053-3140160
บริษัท ไมมิส อีควิปเม้นส์ แอนด์
29/2 ม.14 ต.บึงคาพร้อม
แมชชีนเนอรี่ จากัด
อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทร.081-9261653

รายชื่อสถานประกอบการที่ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้น ปวช.2 กลุ่ม 1-2

ภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2562
ลาดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

1

บ้านสวนอิเล็กทรอนิกส์

2

ร้านสุขสมานไอที

3

ช่างเปาอิเล็กทรอนิกส์

4

ทานตะวันเทคนิค

5

ร้านช่างกุ้งดอนโก

6

บริษัท เอส เอส แอนด์ เค
(ประเทศไทย) จากัด

7

ไฟร์คอมสุโขทัย

ที่อยู่
73/5 ม.2 ต.บ้านสวน
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64220
โทร.081-3442916
นายยงยุทธ์ กลิ่นลูกอินทร์
อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
โทร.086-5913200
นายภัทรพงศ์ กุลสินธิ์
15 ม.1 ต.คลองพิจิตร
อ.พรานกระต่าย จ.กาแพงเพชร
โทร.084-5921525
นายสมใจ แป้นเม้า
323/7 ม.1 ต.ทุ่งเสลี่ยม
อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
โทร.083-0423363
นายอนุวัฒน์ หาญริกิ
6/4 ม.3 ต.ราวต้นจันทน์
อ.ศรีสาโรง จ.สุโขทัย 64120
โทร.081-9734246
นายอัมรินทร์ จันปุ่ม
96/5 ม.12 ถ.บายพาส ต.บ้านกล้วย
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร.089-5622463
ว่าที่ร.ต.สมคิด สุขไสย
71 ต.ธานี
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร.055-610551
คุณสุวรรณ ศรีพิพัฒน์

รายชื่อสถานประกอบการที่ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้น ปวช.2 กลุ่ม 1-2

ภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2562
ลาดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

8

ร้านนกโนโทรทัศน์

9

เล็กอิเล็กทรอนิกส์

10

ร้านพีเอ็นพลาซ่า

11

ร้านกิมแช วิทยุ

12

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอดิ
สันอิเลคทรอนิค

13

ร้านธงชัยวิทยุ

14

บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซีสเต็ม จากัด
สาขาสุโขทัย

ที่อยู่
213/3 ม.1 ต.โตนด
อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
โทร.087-9306509
นายธนวัฒน์ บุญส่ง
45/1 ต.บ้านกร่าง
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
โทร.055-625310
คุณบุญมา สายสุทธิชัย
2 ม.1 ต.ลานหอย
อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
โทร.089-8304300
นายภานุ ยมวัน
60/9 ม.4 ต.ลานหอย
อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
โทร.084-3809231
นายวีระพงษ์ วงษ์
78/44-47 ม.2 ต.บ้านกร่าง
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
โทร.055-625378
นายสิทธิพร ศิริสินธิ์
89 ม.1 ต.ปากแคว
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร.055-614945
นายจินตรัตน์ กิจสนาโยธิน
345/2-4 ม.9 ถ.บายพาส ต.ปากแคว
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร.062-3104132 โทรสาร.055-615991
นายรังสรรค์ น้อยเมล์

รายชื่อสถานประกอบการที่ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้น ปวช.2 กลุ่ม 1-2

ภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2562
ลาดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

15

ท่าชัยไอที

16

ปากนาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

17

ช่างวัฒน์เซอร์วิสโฟน สวรรคโลก

18

บริษัท ยูนิตี้ ไอทีซีสเต็ม จากัด
(สาขาที่ 00014)

19

ธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์

20

21

ที่อยู่
343 ม.10 ต.ท่าชัย
อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190
โทร.055-679100
นายวิทิต จุ้ยคลัง
61 ม.6 ต.ปากกา
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โทร.086-6750273
นายวิรัตน์ กลั่นสม
106/12 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.เมืองสวรรคโลก
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โทร.098-7987978
นายสุวัฒน์ เตชะนันท์
119/5-6 ต.เมืองสวรรคโลก
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โทร.086-4216480
นายวุฒิการ สนประเทศ

21 ต.เมือง
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โทร.055-623316
คุณธรรมนูญ สนธิกุล
เอ็นโอพีคอมพิวเตอร์
2/13 ต.ในเมือง
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โทร.087-3125757
นายธนรา พุ่มม่วง
Advive shop (สาขาพรานกระต่าย) 18/7 ม.1 ต.ถ้ากระต่ายทอง
อ.พรานกระต่าย จ.กาแพงเพชร 62110
โทร.082-1600113 โทรสาร.055-023030
นายสุทิน เพชรประดิษฐ์

รายชื่อสถานประกอบการที่ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้น ปวช.2 กลุ่ม 1-2

ภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2562
ลาดับที่
22

ชื่อสถานประกอบการ
ร้านเอ แอนด์ เจ แอร์

ที่อยู่
58/1 ม.2 ต.โตนด
อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
โทร.093-7158493
นายสรายุทธ ยายอด

