
8. ข้อมูลสถานประกอบการและตลาดแรงงาน 
 

8.1. ข้อมูลสถานประกอบการและตลาดแรงงาน สาขาวิชาช่างยนต์   สาขางานยานยนต์   
 

 
 

ที่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ 
1 บริษัท เอ.พี.เอส.ฮอนด้า จํากัด 92/18  ม.4  ต.ธานี   

อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 
โทร.055-645733  โทรสาร.055-
645732 
นายอดิศักดิ์  ปัญญากร 

2 บริษัท สุโขทัยฮกอันตึ๊งอะไหล่และบริการ จํากัด 206/4/8 ถ.จรดวิถีถ่อง  ต.ธานี 
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 
โทร.055-611073  โทรสาร.055-
612362 
นายสุรเกติ์  มหาแถลง 

3 อู่อาจารย์อู๊ด 56/5  ม.4  ต.บ้านหลุม 
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 
โทร.055-612951 
นายสมคิด  กิติวงศ์ 

4 อู่ช่างเกตุ สวรรคโลก 55/2  ถ.ศรีสัชนาลัย  ต.เมืองสวรรคโลก 
อ.สวรรคโลก  จ.สโุขทัย  64110 
โทร.055-642057 
คุณนิภาพันธ์  แสงสินธ 

5 อู่นาวินช่างยนต์ 93  ม.7  ต.โตนด 
อ.คีรีมาศ  จ.สุโขทัย  64160 
โทร.085-0504027 
นายนาวิน  ปานนา 

6 อู่วัชระการช่าง 56  ม.6  ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ 
อ.ทุ่งเสลี่ยม  จ.สุโขทัย  64150 
โทร.089-2310515 
นายวัชระ  ภู่ระหงษ์ 

7 บริษัท โตโยต้าสุโขทัย จํากัด 105/1  ม.4  ถ.จรดวิถีถ่อง  ต.ธานี 
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 
โทร.055-611203-5 
นางสุนีย์  เรืองปัญญวัฒนา  



ที ่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ 

8 บริษัท สุโขทัยธานี จํากัด (วินทัวร์) 144/4  ถ.สิงหวัฒน ์ ต.ธานี 
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 
โทร.055-612409 
นายชัชชาย  นอมจันทร์ 

9 อู่ช่างธรรม 44/2  ม.3  ต.ท่าชัย  
อ.ศรีสัชนาลัย  จ.สุโขทัย  64190 
โทร.055-631242,089-8605482  โทรสาร.055-
631242 
นายบุญธรรม  สะสมทรัพย์ 

10 อู่ช่างอํานาจ 71/6  ม.5  ต.หนองบัว 
อ.ศรีนคร  จ.สุโขทัย  64180 
โทร.089-5666034 
นายอํานาจ  คมขํา 

11 บริษัท โชคชัยมอเตอร์ จํากัด  
สาขาราชธานี 

191/1  ม.7  ต.ธานี 
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 
โทร.055-620288 
นายณรงค์  ไก่แก้ว 

12 บริษัท โชคชัยมอเตอร์  จํากัด  
สาขาจรดวิถีถ่อง 

327/3-5  ถ.จรดวิถีถ่อง  ต.ธานี 
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 
โทร.086-4409886 
นายคมสัน  ทองนุ่ม 

13 อู่ทองการช่าง   282  ม.4  ต.ปากแคว 
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 
โทร.089-9598929 
นายอุเทน  จุลบุตร   

14 พริกมอเตอร์ 155/11  ม.2  ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ  จ.สุโขทัย  
64170 โทร.0956450315 
นายปณิธาน  สิงห์สวัสดิ์ 

15 เกรียง-คีรีมาศ 224  ม.2  ต.โตนด อ.คีรีมาศ  จ.สุโขทัย  64160 
โทร.087-7349866 นายเกรียงศักดิ์  สุรเดช 

16 อู่สมหมายบริการ 9/8  ม.5  ถ.จรดวิถีถ่อง  ต.ปากแคว อ.เมือง  จ.สุโขทัย  
64000 โทร.094-6373417  
นายสมหมาย  รุ่งเรือง 
 
 
 



ที ่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ 
17 อู่บ้านใหม่ 437/2  ม.5  ถ.สิงหวัฒน์  ต.บ้านใหม่สุขเกษม 

อ.กงไกรลาศ  จ.สุโขทัย  64170 
โทร.081-6884819 
นายปรีชา  วงษ์ต่าย 

18 อู่เวียนช่างยนต์ 33/31  ม.1  ถ.บายพาส  ต.ปากแคว 
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 
โทร.081-8877757 
นายเวียน  ทองหล่อ 

19 ธนกิจ-มอเตอร์ 8/4  ม.4  ต.ลานหอย 
อ.บ้านด่านลานหอย  จ.สุโขทัย  64140 
โทร.055-689062 

20 ร้านพรอนันต์ออโต้เซอร์วิส 151/1  ม.4  ต.บ้านกร่าง 
อ.กงไกรลาศ  จ.สุโขทัย  64170 
โทร.055-691391,086-6801630 
นายไพรงาม  คชสิทธิ์ 

21 บริษัท โชคชัยมอเตอร์ จํากัด 
สาขาสิงหวัฒน์ 

154/3  ถ.สิงหวัฒน ์ ต.ธานี 
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 
โทร.055-611622,055-611643 
นายวีรัตน์  เจิมนิ่ม 

22 อู่ทรัพย์ทวียนต์เซอร์วิส 219  ม.2  ต.ศรีสัชนาลัย 
อ.ศรีสัชนาลัย  จ.สุโขทัย  64190 
โทร.081-0376981  
นายกศิณ  คันธนู 

23 อู่ไพรัชการช่าง 91/9  ม.4  ต.ธานี 
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 
โทร.081-9720544, 055-621113 
นายไพรัช  กิ่งก้าน 

24 อู่ช่างน้อยป้อฟ้า 11  ม.6  ต.หนองหัววัว 
อ.พรานกระต่าย  จ.กําแพงเพชร  62110 
โทร.080-5125265 
นายสุทา  สามงามเถื่อน 

25 บ้านน้ําเรื่อง 21/5  ม.5  ต.ท่าฉนวน 
อ.กงไกรลาศ  จ.สุโขทัย  64170 
โทร.089-2722290 
นายสามิตร  เทียนทอง 
 
 



ที ่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ 
26 บริษัท สยามนิสสันสุโขทัย จํากัด 92/26  ม.4  ต.ธานี 

อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 
โทร.055-621167  โทรสาร.055-610602 
นายพิทยา  ศรีวิเชียร 

27 บริษัท สุโขทัยพีแอนด์วาย 
มอเตอร์ จํากัด 

89  ม.4  ต.บ้านหลุม 
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 
โทร.055-622456  โทรสาร.055-610789 
คุณพัชรา  เสถียรวิทตกุล   

28 อู่ไกรสรการช่าง 35/3  ม.2  ต.บ้านกร่าง 
อ.กงไกรลาศ  จ.สุโขทัย 64170 
โทร.090-9252898 
นายไกรสร  อินนาค  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



8.2.ข้อมูลสถานประกอบการและตลาดแรงงานสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล  สาขางานเทคนิคยานยนต์   
 

 ที ่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ 

1 บริษัท ง่วนเฮงหลีเครื่องจักรกลการเกษตร 
จํากัด 

394  ม.11  ต.บ้านสวน 
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64220 
โทร.055-616135 
นายณัฐพล  บุญศิริมณีโชค 

2 อู่สมเดช 102  ถ.วังจันทร์  ต.ในเมือง 
อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000 
โทร.089-9615185  โทรสาร.055-282250 
นายสมเดช  ไชยา 

3 อู่ช่างอ๊อด 1/2  ม.7  ต.กลางดง 
อ.ทุ่งเสลี่ยม  จ.สุโขทัย  64150 
โทร0.089-6621740 
นายปรีชา  การะแบก 

4 บริษัท อริยะอีควิปเม้นส์ จํากัด 99  ม.9  ถ.สิงหวัฒน์  ต.บ้านหลุม 
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 
โทร.055-616088 
นายสมชาย  เลิศอริยานันท์ 

5 อู่ทองการช่าง 282  ม.4  ถ.จรดวิถีถ่อง  ต.ปากแคว 
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 
โทร.089-9598928 
นายทอง  จุลบุตร   

6 อู่ช่างแดง 261  ม.9  ต.ทับผึ้ง 
อ.ศรีสําโรง  จ.สุโขทัย  64120 
โทร.086-7370113 
นางสาวพรนอ  นิ่มมณี 

7 อู่สมหมายบริการ 9/8  ม.5  ถ.จรดวิถีถ่อง  ต.ปากแคว 
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 
โทร.094-6373417 
นายสมหมาย  รุ่งเรือง 

8 อู่วีระการช่าง 16  ม.7  ต.วัดจันทร์ 
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 
โทร.089-9607139 
นายวีระ  คําหลง 
 



 
 

 
ที ่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ 
9 อู่เจี๊ยบเซอร์วิส 95  ม.8  ต.โตนด 

อ.คีรีมาศ  จ.สุโขทัย  64160 
โทร.081-8877136 
นายแสน  สวัสดี 

10 บริษัท โชคชัย ซีซีเอ็ม จํากัด 136/15  ถ.สิงหวัฒน ์ ต.ธานี 
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 
โทร.055-614476-77  โทรสาร.055-614475 
นายกิตติวุฒิ  ชัยรัตน์ 

11 บริษัท โตโยต้าเอ็กซ์เซลเลนท์ จํากัด 199  ม.12  ต.บ้านสวน 
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64220 
โทร.055-609300 
นายประพลวัต  ปัญญายงค์ 

12 อู่ยุทธนาการช่าง 159/4  ม.5  ต.บ้านกล้วย 
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 
โทร.081-5966866 
นายยุทธนา  เดชนา 

13 อู่ที.เค.ยนต์ 346  ม.13  ต.ท่าชัย 
อ.ศรีสัชนาลัย  จ.สุโขทัย  64190 
โทร.084-6215140 
นายธีรวัฒน์  ไตรปิฎก 

14 อู่สัมพันธ์การช่าง 79/17  ม.2  ต.บ้านกร่าง 
อ.กงไกรลาศ  จ.สุโขทัย  64170 
โทร.084-7102073 
นายสมโภชน์  เริงศักดิ์ 

15 ไกรสรการช่าง 33/3  ม.2  ต.บ้านกร่าง 
อ.กงไกรลาศ  จ.สุโขทัย  64170 
นายไกรสร  อินนาค 

16 ร้านอนันต์ออโต้เซอร์วิส 15/1  ม.4  ต.บ้านกร่าง 
อ.กงไกรลาศ  จ.สุโขทัย  64170 
โทร.055-691391, 086-6801631 
นายไพรงาม  คชสิทธิ์ 

17 ถ.ธนกิจ 58/28  ม.12  ถ.บายพาส 
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 



 
8.3.ข้อมูลสถานประกอบการและตลาดแรงงาน สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล  เทคนิคยานยนต์  ระดับ  ระบบทวิภาคี 

 
ที ่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ 

1 บริษัท สุโขทัยฮกอันตึ๊งอะไหล่และบริการ 
จํากัด 

206/4-8  ถ.จรดวิถีถ่อง  ต.ธานี 
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 
นายดิเรก  เขียวกลิ่น  

2 บริษัท ซูซูกิสุโขทัย ออโต้โมบิล จํากัด 99/9  ม.1  ถ.บายพาส  ต.แกแคว 
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 
โทร.055-610998 
นายไพโรจน์  ปักษิณ 

3 บริษัท มิตซูสุโขทัย จํากัด 99  ม.1  ต.ปากแคว 
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 
โทร.055-620283  โทรสาร.055-620281 
นายอัครพงศ์  ซองเหลี่ยม 

4 บริษัท โตโยต้าสุโขทัย  
ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด 
 

105/1  ถ.จรดวิถีถ่อง  ต.ธานี 
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 
โทร.055-611203-5  โทรสาร.055-611212 
นายสุนีย์  เรืองปัญญาวัฒนา 

5 บริษัท โชคชัยซีซีเอ็ม จํากัด 136/15  ถ.สิงหวัฒน ์ ต.ธานี 
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 
โทร.055-614476-7  โทรสาร.055-614475 
นายกิตติวุฒิ  ชัยรัตน์ 

6 บริษัท สุโขทัยฮอนด้าคาร์ส  จํากัด 99  ม.2  ต.ในเมือง 
อ.สวรรคโลก  จ.สโุขทัย  64110 
โทร.055-615499  โทรสาร.055-643211 
นายบวรกิติ์  เสถียรวทิตกุล 

7 เทคนิคอะไหล่ดีเซล 62  ถ.จรดวิถีถ่อง  ต.ธานี 
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 
โทร.055-611276  โทรสาร.055-620793 
นายประมุข  เงินบํารุง 

8 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ช.ศรีอรุณการยาง 99/2  ม.1  ถ.บายพาส  ต.ปากแคว 
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 
โทร.055-610008 
คุณชฎากาญจน์  ศรีอรุณ 

9 บริษัท นิวแมน จํากัด สาขาสุโขทัย 35/4-7  ม.12  ต.บ้านกล้วย 
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 



8.4.ข้อมูลสถานประกอบการและตลาดแรงงาน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  สาขางานเครื่องมือกล 
 

โทร.055-620740นายยุทธนา  วงษ์มณี 

ที ่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ 

1 โรงกลึงช่างทัย 18/5  ม.4  ต.วังลึก 
อ.บ้านด่านลานหอย  จ.สุโขทัย  64140 
โทร.087-2082334 
นายฤทัย  ชื่นแจ้ง 

2 อู่โลมสุโขทัย 328/71  ม.9  ถ.บายพาส  ต.ปากแคว 
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 
โทร.084-0493780 
นายอุโลม  แสงโชติ 

3 อู่ยงเจริญการช่าง 326/1  ม.9  ต.ทุ่งเสลี่ยม 
อ.ทุ่งเสลี่ยม  จ.สุโขทัย  64150 
โทร.055-659080, 089-5655705 
นายศุภกรณ ์ สวนสอน 

4 โรงกลึงขวัญในการช่าง 289  ม.4  ถ.จรดวิถีถ่อง  ต.ปากแคว 
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 
โทร.089-6383706 
นางบํารุง  ขวัญสกุล 

5 ร้านมงคลอะไหล่ 33/8  ม.4  ต.วังไม้ขอน 
อ.สวรรคโลก  จ.สโุขทัย  64110 
นายไชยมงคล  สมพันธ์ 

6 อู่มนตรี 3/1  ม.3  ต.ท่าชัย 
อ.ศรีสัชนาลัย  จ.สุโขทัย  64190 
โทร.082-4058188 
นายมนตรี  จัตวา 

7 โรงกลึงโชคชัย บ้านไร่ 4/1  ม.2  ต.บ้านไร่ 
อ.ศรีสําโรง  จ.สุโขทัย  64120 
โทร.081-0287775 
นางบําเพ็ญ  มีสุโข 

8 อู่ช่างโนชย์ 174/4  ม.3  ต.เมืองเก่า 
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64120 
โทร.097-9361284 
นายมาโนชย์  เดชะ 

9 โรงกลึงสแตนดาร์ด 
 

2  ถ.มหาราช  ต.ธานี 
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 



โทร.055-611975นายสมชัย  อนุรักษ์แดนไทย 
ที ่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ 

10 โรงกลึงกวีการช่าง 393/3  ถ.จรดิวิถีถ่อง  ต.ธานี 
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 
โทร.055-611583 
นายพงศ์สิทธิ์  อนุรักษ์แดนไทย 

11 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน  
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

2/4  ม.5  ต.บ้านกล้วย 
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 
โทร.055-611201 
นายเสวก  วันสอน 

12 โรงกลึงตาลการช่าง 25/7  ม.1  ต.ปากแคว 
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 
โทร.086-6798025 
นายตาล  เมฆไตรรัตน์ 

13 โรงกลึงน.การช่าง 280/12  ม.2  ต.บ้านสวน 
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64220 
โทร.083-7070669  โทรสาร.055-699033 
นายนอง  โกศัย 

14 อู่วีระการช่าง 2  ถ.จรดวิถีถ่อง  ต.เมือง 
อ.สวรรคโลก  จ.สโุขทัย  64110 
โทร.081-8877314 
นางสาววิภา  จันทร์นวล 

15 โรงกลึงริชกลการ 29/67  ถ.บาลเมือง  ต.ธานี 
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 
โทร.086-1992099 
นายอนุวัช  ริดบ้วน 

16 โรงกลึงช่างโยสุโขทัย 14/7  ม.7  ต.คลองตาล 
อ.ศรีสําโรง  จ.สุโขทัย  64120 
โทร.082-4086188 
นายสุริโย  ทองสุข 

17 โรงกลึงสนมทุ่งหลวง 63  ม.6  ต.ทุ่งหลวง 
อ.คีรีมาศ  จ.สุโขทัย  64160 
โทร.086-9265256 
นายคมเดชร์  จิ๋วเจาะ 

18 อู่ประนอมการช่าง 44/3  ม.12  ต.บางซ้าย 
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 
โทร.084-6880848 
นายอานนท์  ตาลสอน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที ่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ 

19 อู่ช่างแดง 261  ม.9  ถ.จรดวิถีถ่อง  ต.ทับผึ้ง 
อ.ศรีสําโรง  จ.สุโขทัย  64120 
โทร.086-7370113 
นายผดุง  จันทร์ศรี 

20 ห้างหุ้นส่วนจํากัด อู่ช่างไก่ (1995) 219/4  ม.5 ถ.จรดวิถีถีอง  ต.ทับผึ้ง 
อ.ศรีสําโรง  จ.สุโขทัย  64120 
โทร.081-4746879 
นายสุรวิทย์  เลาบุญเสถียร 



 
8.5. ข้อมูลสถานประกอบการและตลาดแรงงาน สาขาวิชาเทคนิคการผลิต  สาขางานเครื่องมือกล   

 

 
 
 

8.6. ข้อมูลสถานประกอบการและตลาดแรงงาน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ  สาขางานผลิตภัณฑ์   
 

ที ่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ 

1 บริษัท ฮ็อทแอนด์คูล  
แชมเบอร์ ไดคัสติ้ง จํากัด 

11  ซ.อนามัยงามเจริญ 22  แขวงท่าข้าม 
เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพฯ 10150 
โทร.02-1174982  โทรสาร.02-1174981 

2 บริษัท เค.ซี.พี.มาสเตอร์  
เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 

9/9  ม.9  ซ.กระทุ่มล้ม 9 
ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม 
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220 
โทร.02-4296331  โทรสาร.02-2496330 

3 บริษัท บีสมาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 56/20  ม.3  ต.หนองรี 
อ.เมือง  จ.ชลบุรี  20000 
โทร.097-1859559  โทรสาร.038-111216 

4 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ซี แอนด์ เอ็น 
 เอ็นจิเนียริ่ง  

33/64  ม.10  ซ.บางปลา 16 
ถ.เทพารักษ์  ต.บางปลา 
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
โทร.02-750-4885-6, 02-730-1177  โทรสาร.02-
7504887 
นางสาวอัจฉรา  จิตรเอี่ยม 

5 บริษัท สยามเทคโนโลยี แมชชีน พาร์ท จํากัด 230  ม.2  ต.เวียงยอง 
อ.เมือง  จ.ลําพูน  51000 
โทร.053-093436  โทรสาร.053-093437 

6 บริษัท เอส สแคว ดับเบิ้ลยู แอดวานซ์ทูล 
จํากัด 

100/9  ม.2  ซ.หนองขอนแดง 7  
ต.หนองขอนแดง  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี 
โทร.038-198513  โทรสาร038-198514 
นางสาววรรณกร  หลังรัศมี 

ที ่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ 

1 อู่ช่างโด้ 365/24  ม.10  ต.เมืองเก่า 
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64210 
โทร.086-9279231 
นายบุญส่ง  ภู่ทอง 



 

8.7. ข้อมูลสถานประกอบการและตลาดแรงงาน สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง   สาขางานไฟฟ้าก าลัง   
 

ที ่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ 

1 ร้านดวงแอร์ แอนด์ แซลเทลไลท์ 74/1  ม.3  ต.ย่านยาว 
อ.สวรรคโลก  จ.สโุขทัย  64110 
โทร.055641489,086-446-5053   

2 ร้านสมชายการไฟฟ้า ต.ปากแคว  อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 
โทร.083-4118483 
นายสมชาย  แก้วนัยจิตร์ 

3 โรงพยาบาลสวรรคโลก 54  ม.4  ต.เมืองสวรรคโลก 
อ.สวรรคโลก  จ.สโุขทัย  64110 
โทร.055-641952 

4 ร้านอํานาจการไฟฟ้า 72/3  ม.4  ถ.จรดวิถีถ่อง  ต.ธานี 
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 
โทร.055-622349, 081-9739892 
นายอํานาจ  เนียมหอม      

5 โรงพยาบาลศรีสังวร ซ.1  เทศบาล 8 ต.คลองตาล 
อ.ศรีสําโรง  จ.สุโขทัย  64120 
โทร.055-682030 

6 บริษัท วิสุรีย์ ซีสเต็มส์ จํากัด 3918  ถ.มิตรสัมพันธ์  ต.บ้านปึก 
อ.เมือง  จ.ชลบุรี  20130 
โทร.02-9865141 

7 สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
สาขากงไกรลาศ 

143  ต.ไกรนอก 
อ.กงไกรลาศ  จ.สุโขทัย  64170 
โทร.055-657303  โทรสาร.055-657304 

8 บริษัท เอสวี พลาซ่า สุโขทัย จํากัด 992/19  ต.ปากแคว 
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 
โทร.055-621477 

9 ร้านกิมแชวิทยุ 60/9  ม.4  ต.ลานหอย 
อ.บ้านด่านลานหอย  จ.สุโขทัย  64140 
โทร.084-3807231 
นายวีระพงษ์  สามัคคี 

10 N&P อิเล็กทรอนิกส์ ต.ท่าฉนวน  อ.กงไกรลาศ  จ.สุโขทัย 
11 บริษัท เอ๋เครน จํากัด 60/2  ซ.หนองเกตุน้อย 2  ต.หนองปลาไหล 

อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี  20150 
โทร.038-222182 

12 ร้านอ้วน จ.สุโขทัย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ที ่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ 
13 ร้านเอ๋การไฟฟ้า ต.ลานหอย  อ.บ้านด่านลานหอย  จ.สุโขทัย  64140 

โทร.089-2967663    
14 บ้านสร้างเซอร์วิส อ.กงไกรลาศ  จ.สุโขทัย 
15 ร้านไกรวิทย์แอร์ ต.ปากแคว  อ.เมือง  จ.สุโขทัย 
16 ร้านภาคภูมิ อ.เมือง  จ.สุโขทัย 
17 สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งเสลี่ยม 212/2  ม.2  ต.ทุ่งเสลี่ยม 

อ.ทุ่งเสลี่ยม  จ.สุโขทัย  64150   
18 ร้านธงชัยวิทยุ อ.เมือง  จ.สุโขทัย 
19 ร้านเอดิสัน อ.เมือง  จ.สุโขทัย 
20 บริษัท บินดี ออโตเมชั่น จํากัด อ.กงไกรลาศ  จ.สุโขทัย 



8.8.ข้อมูลสถานประกอบการและตลาดแรงงาน สาขาวิชาไฟฟ้า  สาขางานไฟฟ้าก าลัง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ 

1 บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปร
ดักส์ (ประเทศไทย) จํากัด 

700/406  ม.7  ต.ดอนหัวฬ่อ 
อ.เมือง  จ.ชลบุรี  20000 
โทร.038-265800  โทรสาร.038-214880 
นายสุศิษฎ์  เปรมแหวว 

2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 66  ม.2  ต.ไผ่ขอดอน 
อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000 
โทร.055-216212 ตอ่ 5312 

3 บริษัท อีเอโซล่านครสวรรค์ จํากัด 99/9  ม.5  ต.หัวหวาย 
อ.ตาคลี  จ.นครสวรรค์  60140 

4 บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จํากัด (มหาชน) 51/1  ม.3  ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย 
ต.บางหญ้าแพรก  อ.พระประแดง  จ.สุมทรปราการ 10130 
โทร.02-3868000 

5 บริษัท ภูมิพร  ก่อสร้าง จํากัด มหาชน 965/67  ถ.รังสิต-นครนายก  ต.ประชาธิปัตย์ 
อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี  21230 

6 บริษัท อีเอโซล่า พิษณุโลก จํากัด 88  ม.11  ต.วงฆ้อง 
อ.พรหมพิราม  จ.พิษณุโลก  65180 

7 โรงพยาบาลสุโขทัย 139/2  ม.1  ต.บ้านกล้วย 
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 
โทร.055-610903 

8 สถานีไฟฟ้าแรงสูงพิษณุโลก 2  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ถ.จรดวิถีถ่อง  ต.บ้านคลอง 
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  65000 
โทร.055-215997 



8.9.ข้อมูลสถานประกอบการและตลาดแรงงาน สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   สาขางานอิเล็กทรอนิกส์   
 

 
 

ที ่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ 

1 ห้างหุ้นส้วนจํากัด สุโขทัยธงชัยวิทยุ 27-29  ถ.ลิไท  ต.ธาน ี
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 
คุณวิเชียร  ศิริสิทธิ์ 

2  ร้านกิตติเทเลคอม 244/6  ม.2  ต.โตนด 
อ.คีรีมาศ  จ.สุโขทัย  64160 
โทร.081-4515366 
นายทิพวัลย์  จําปาโชค 

3 ร้านเอส เอส แอนด์ เค เทคโนโลยี 96/5-6  ม.12  ถ.บายพาส  ต.บ้านกล้วย 
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 
โทร.055-614614  โทรสาร.055-614614 
ว่าที่ ร.ต.สมคิด  สุขไสย 

4 บริษัท ทีโอที จํากัด มหาชน 427  ม.2  ต.บ้านสวน 
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64220 
โทร.055-607021-3  โทรสาร.055-607024 
นายวิชาญ  สนิทผล 

5 บริษัท ยูนิตี้ไอที ซิสเต็ม จํากัด (สาขา 013) 345/2-4  ม.9  ถ.บายพาส  ต.ปากแคว 
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 
โทร.055-615995  โทรสาร.055-915991 
นางสาวพลอยไพลิน  ศรีสวัสดิ์ 

6 ปาล์มคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส 18/2  ม.7  ถ.วังไม้ขอน  ต.วังทอง 
อ.ศรีสําโรง  จ.สุโขทัย  64120 
โทร.094-7625181 
นายอัฐพล  จันทร์เดช 
 

7 ร้านธรรมนูญอิเล็คทรอนิกส์ 21  ถ.ในตลาด  ต.เมือง 
อ.สวรรคโลก  จ.สโุขทัย  64110 
โทร.089-8598176 
นายธรรมนูญ  สนธิกุล 

8 บริษัท  แอดไวซ์ ศรีสําโรง จํากัด 154/1  ม.7  ถ.คีรีสมารังต์  ต.คลองตาล 
อ.ศรีสําโรง  จ.สุโขทัย  64120 
โทร.055-628077 
นายนภดล  อนุเคราะห์  



8.10 ข้อมูลสถานประกอบการและตลาดแรงงาน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์   สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม   
 

ที่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ 
1 บริษัท โชคชัย (1991)  

สวรรคโลก จํากัด 
315  ถ.จรดวิถีถ่อง  ต.ธานี 
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 
โทร.089-8398989 

2 สํานักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย 331  ถ.นิกรเกษม  ต.ธานี 
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 
โทร.083-5680767 
นายสุรินทร์  ละออกิจ 

3 บริษัท ไทยพานิชมาร์เก็ตติ้ง จํากัด 379/6  ม.7  ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก  ต.สมอแข 
อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000 
โทร.055-378666-70 
คุณสราวุฒิ  คําหวล 

4 ร้านนกโนโทรทัศน์ 213/3  ม.1  ต.โตนด 
อ.คีรีมาศ  จ.สุโขทัย  64160 
โทร.087-9306509 
นายธนวัฒน์  บุญส่ง 

5 บริษัท สุโขทัยเทคโนโลยี จํากัด 133/12  ต.ธาน ี
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 
โทร.055-615539 
นายอํานาจ  จันทร์สุริยา 

6 ห้างหุ้นส่วนจํากัด แอร์ซิตี้ 564/16  ถ.มิตรภาพ  ต.ในเมือง 
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  65000 
โทร.055-212677  โทรสาร.055-212678 
นายวีรชัย  บรรเจิดธนา 

7 สํานักงานบริการลูกค้า กสท 
สวรรคโลก 

126   ถ.ศรีสัชนาลัย  ต.เมือง 
อ.สวรรคโลก  จ.สโุขทัย  64110 
โทร.055-019888-9 
ว่าที่ ร.ต.เสริฐ  จุมภู 

8 PRO TECH 777/66  ถ.มิตรภาพ  อ.อรัญญัก 
อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000 
โทร.086-3492577 
นายสมเกียรติ์  กอนโพด 

9 สํานักงานบริการลูกค้า กสท 
สุโขทัย 

146/11  ม.2  ต.บ้านกล้วย 
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000โทร.055-019777   
โทรสาร.055-019778นายสวรรษ  เมืองทอง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ 
10 สหราชาอิเลคทรอนิคส์ 59/2-3-4  ถ.บรมไตรโลกนาถ  ต.ในเมือง 

อ.เมือง  จ.สุโขทัย  65000 
โทร.055-218523-4  โทรสาร.055-218524 
นายอรรถพล  อนุรักษ์ศักดิ์ 

11 บริษัท พิษณุโลก เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จํากัด 258/45  ถ.มิตรภาพ  ต.ในเมือง 
อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000 
โทร.055-220234  โทรสาร.055-304627 
นายบุญเลิศ  พุ่มเมือง 

12 ร้าน เอส เอส แอนด์ เค เทคโนโลยี 
 

96/5-6  ม.12  ถ.บายพาส  ต.บ้านกล้วย 
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 
โทร.055-614614  โทรสาร.055-614614 
ว่าที่ ร.ต.สมคิด  สุขไสย 

13 ร้านบ้านสวนอิเล็กทรอนิกส์ ต.บ้านสวน  จ.สุโขทัย 



8.11. ข้อมูลสถานประกอบการและตลาดแรงงาน สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง   
 

ที ่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ 

1 เทศบาลตําบลบ้านโตนด 134  ม.1  ถ.สุขาภิบาล 2  ต.โตนด 
อ.คีรีมาศ  จ.สุโขทัย  64160 
โทร.055-693100  โทรสาร.055-693100  ตอ่ 114 
นายณรงค์ริทธิ์  อุดมรัตนโยธิน 

2 เทศบาลตําบลเมืองเก่า 888  ม.3  ต.เมืองเก่า 
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64210 
โทร.055-697324 นายบญุเลิศ  อ้นนอ้ย 

3 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ช.111 ก่อสร้าง 
 

111/1  ม.1  ต.โตนด 
อ.คีรีมาศ  จ.สุโขทัย  64160 
โทร.060-0156111 
นายชญานนท์  คีรีมาศทอง 

4 องค์การบริหารส่วนตําบลนาขุนไกร 82  ม.4  ต.นาขุนไกร 
อ.ศรีสําโรง  จ.สุโขทัย  64120 
โทร.085-1561469 
นายประจบ  จั่นจีน 

5 ห้างหุ้นส่วนจํากัด กิตติยาก่อสร้าง 1994 20/2  ม.4  ถ.รัตนโกสิงห์  200 ปี  ต.โพสังโฆ 
อ.ค่ายบางระจัน  จ.สิงห์บุรี  16150 
โทร.081-8529283  โทรสาร.036-597020 
นายอภิวัฒน์  น้าเจริญสิงห์ 

6 องค์การบริหารส่วนตําบลกง 1  ม.12  ต.กง 
อ.กงไกรลาศ  จ.สุโขทัย  64170 
โทร.055-691513  โทรสาร.055-691514 
นายบุญทัน  เนียมหอม 

7 เทศบาลตําบลบ้านกล้วย 444   ม.14  ต.บ้านกล้วย 
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 
โทร.055-616288  โทรสาร.055-616290 
นายภูมินทร์  บุญลือ 

8 องค์การบริหารส่วนตําบลปากแคว 9/1  ม.1  ต.ปากแคว 
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 
โทร.055-620552  โทรสาร.082-4045622 
นายบุญเสริม  เชยวัดเกาะ 

9 สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย 508  ม.1  ต.บ้านกล้วย 
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 
โทร.055-636086นายสันติ  คามมะวัน 



ที ่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ 
10 เทศบาลตําบลป่ากุมเกาะ 99/9  ม.9  ต.ป่ากุมเกาะ 

อ.สวรรคโลก  จ.สโุขทัย  64110 
โทร.055-950100 
นายดุสิต  ฉิมพลี 

11 การประปาส่วนภูมิภาค  
สาขาสุโขทัย 

168/1  ม.4  ต.ธานี 
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 
โทร.055-611023  โทรสาร.055-613193 
นายวิทยา  แจ่มสว่าง 

12 แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย 328  ม.14  ต.บ้านกล้วย 
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 
โทร.055-611362  โทรสาร.055-610499 
นางสาวรุงกานต์  ธงชัย 

13 องค์การบริหารส่วนตําบลสามพวง 
 

ม.2  ต.สามพวง 
อ.คีรีมาศ  จ.สุโขทัย  64160 
โทร.055-945581 ตอ่ 18 
นายไชยยา  เมฆไตรรัตน์ 

14 เทศบาลตําบลทุ่งเสลี่ยม 
 

9  ม.1  ต.ทุ่งเสลี่ยม 
อ.ทุ่งเสลี่ยม  จ.สุโขทัย  64150 
โทร.055-659097  โทรสาร.055-626548 ต่อ 109 
นายสนิท  ราชอุปนันท์ 

15 องค์การบริหารส่วนตําบลลานหอย ม.1  ถ.มหาราช  ต.ลานหอย 
อ.บ้านด่านลานหอย  จ.สุโขทัย  64140 
โทร.055-634194  โทรสาร.055-634194 
นายบุญเจือ  ยอดทัพ 

16 แขวงทางหลวงสุโขทัย 123  ม.4  ต.บ้านหลุม 
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 
โทร.055-611258 
นายทศพร  เหลืองกัลยาณคุณ 

17 ฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 1  
(โครงการชลประทานสุโขทัย) 
 

ม.5  ต.ยางซ้าย 
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 
โทร.055-944237 
นายสําราญ  เขียวสําริด 

18 องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะคร้อ 1/5  ม.4  ต.วังตะคร้อ 
อ.บ้านด่านลานหอย  จ.สุโขทัย  64140 
โทร.055-019711 
นายเคน  อัคลา 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที ่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ 
19 องค์การบริหารส่วนตําบลปากพระ ม.1  ต.ปากพระ 

อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 
โทร.055-946116  โทรสาร.055-946116 
นายวรรณนา  ป้อมแก้ว 

20 สํานักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย ถ.นิกรเกษม ต.ธานี 
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 
โทร.055-613359 ตอ่ 16 
นายมนุษิณทร์  มาสิกุก 

21 องค์การบริหารส่วนตําบลวังไม้ขอน 52/2  ม.2  ต.วังไม้ขอน  
อ.สวรรคโลก  จ.สโุขทัย  64110 
โทร.055-643466  โทรสาร.055-643466 
นายบุญลือ  คนกล้า 



8.12. ข้อมูลสถานประกอบการและตลาดแรงงาน สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  สาขางานก่อสร้าง 
 

 
 

ที ่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ 

1 แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย 328  ม.14  ต.บ้านกล้วย 
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 
โทร.055-611362  โทรสาร.055-610499 
นางสาวรุงกานต์  ธงชัย 

2 แขวงทางหลวงสุโขทัย 123  ม.4  ต.บ้านหลุม 
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 
โทร.055-611258 
นายทศพร  เหลืองกัลยาณคุณ 

3 บริษัท พีพีอี คอนซัลแตนท์ส จํากัด 18  ถ.นาคนิวาส  ต.ลาดพร้าว 
อ.ลาดพร้าว  จ.กรุงเทพฯ  10230 
โทร.02-5321719 นายอํานาจ  พละลาภ 

4 การประปาส่วนภูมิภาค  
สาขาแม่สอด 

322  ม.1  ต.ท่าสายลวด 
อ.แม่สอด  จ.ตาก  63110 
โทร.055-563001  โทรสาร.055-563511 
นายกมล  ประดุงรุก 

5 ฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 1 
(โครงการชลประทานสุโขทัย) 

ม.2  ต.ยางซ้าย 
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 โทร.055-944237 

6 บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จํากัด 2034/123  ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ 
อ.กรุงเทพฯ  10310 
โทร.02-7234420  โทรสาร.02-7234427 
นางสาวพิมผกา  ฉายลี 

7 องค์การบริหารส่วน 
ตําบลหนองกระดิ่ง 

ม.4  ต.หนองกระดิ่ง อ.คีรีมาศ  จ.สุโขทัย  641160 
โทร.055-6930777  โทรสาร.055-693077 
นายอัมพร  เอมทิม 

8 สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย 138/26  ถ.สิงหวัฒน ์ ต.ธานี 
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 โทร.055-611038   
โทรสาร.055-611957 นายวันชัย  สนิทรัพย์ 

9 เทศบาลตําบลในเมือง 201  ม.3  ต.ในเมือง 
อ.สวรรคโลก  จ.สโุขทัย  64110 
โทร.055-641110  โทรสาร.055-642432 
นายสําราญ  หนุนนาค 

10 ร้านสุโขทัยเรือนงาม 322/8  ม.1  ต.บ้านกล้วย อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 
โทร.089-6424422 นายจเร  นกัรบ 


