
รายช่ือสถานประกอบการ 
ท่ีรับนักศึกษาฝกงานเขารวมโครงการ 

ประจําปงบประมาณ 2555 
 

1. บริหารธุรกิจ 
1. หอการคาจังหวัดลําปาง 
2. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง 
3. สํานักงานบัญชีอัญชนาและเพ่ือน 
4. สํานักงานตํารวจทางหลวง 
5. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง 
6. สํานักงาน AIA  ลําปาง (อ.ประเสริฐ  เสียงดี) 
7. สํานักงาน AIA  ลําปาง (คุณอัมพร  วชิระรัตนสิริ) 
8. ตรอ.พิภพอะไหล 
9. รานลําปางอนันตภัณฑ 
10. รานแสงสงวน 
11. หจก. ที เค พี ธุรกิจสํารวจ 
12. บริษัท แอคม่ี ลานนา จํากัด 
13. บริษัท เอส พี พี เซรามิค จํากัด 
14. บริษัท กิตติคมเทเลคอม จํากัด 
15. บริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด 
16. บริษัทลําปางวูดซัพพลาย จํากัด 
17. บริษัทบารมีกรุปโบรกเกอร จํากัด 
18. โรงแรมคิมซิตี้ 
19.  หางหุนสวนจํากัดลําปางภัณฑเพ็ญ 
20. เหมืองแมเมาะ 
21. สํานักงานบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ 13 (สาขาลําปาง) 
22. โรงเรียนฝกวิชาชีพซอมคอมพิวเตอรนครลําปาง 
23. บริษัทวิริยะประกันภัย จํากัด 
24. ธนภูมิโมบาย 
25. สถานีรถไฟ 
26. สํานักงานเทศบาลนครลําปาง 
27. การประปาสวนภูมิภาค สาขาลําปาง 
28. สํานักงานการทองเท่ียว และกีฬา จ.ลําปาง 
29. นิติคอมพิวเตอร 
30. สุวรรณภูมิ ณธีพัฒนคอมพิวเตอร 
31. รานเจียวพานิชยลําปาง 
32. สํานักงานท่ีดินจังหวัดลําปาง 

 



2. คหกรรม 
 แผนกผา 

1. หองเสื้ออินทนิล 
2. ศูนยฝกสงเคราะหและฝกอาชีพสตรี ภาคเหนือ 

 แผนกอาหารและโภชนาการ   
1. ลิเวอรลอรดเกาะคา 330  หมู 11 ต.ชมพู  อ.เมือง จ.ลําปาง 
2. สวนอาหารบานพลอย 
3. รานปลาสด   ถ.ชุปเปอรไฮเวย ลําปาง – งาว 
4. รานเปรี้ยวปาก 
5. รานอาหารเคน 
6. สวนอาหารกนกวิมาน 
7. สวนอาหารวัวหันสันกําแพง 
8. บิ๊กซีซุปเปอรเซ็นเตอร จํากัด สาขาลําปาง 
9. รานอ่ิมอรอย 
10. โรงแรมลําปางเวียงทอง 
11. รานขาวแฟ 
12. โรงเรียนอนุบาลเขลางค 
13. โรงเรียนเทศบาล 3 
14. โรงเรียนเทศบาล 4 
15. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง 
16. รานอาหารประจีน 
17. รานอาหารเรือนแพ 
18. รานอาหารมังสวิรัติ 
19. รานกูดพลอย 
20. โรงแรมทิพยชาง 
21. โรงแรมพิณโฮเตล 
22. โรงแรมเวียงทอง 
23. โรงแรมทิพยชางลําปาง 
24. โรงพยาบาลศูนยลําปาง 
25. โรงพยาบาลเขลางคนครราม 
26. โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี 
27. ศูนยมะเร็งลําปาง 

 
 
 
 
 
 



รายช่ือสถานประกอบการท่ีจัดการเรียนการสอน 
ในระบบทวิภาคีรวมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง 

สาขางานธุรกิจคาปลีก 
1. ดวงใจบุค ลําปาง 
2. หางหุนสวนจํากัดลําปางภัณฑเพ็ญ 
3. สหกรณวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง 
4. ราน นู คอสเมติค 
5. รานแสงสงวน 
6. ราน 7-11 สาขา รัษฎา 
7. ราน 7-11 สาขา ราชภฏั 
8. ราน 7-11 สาขา บุญวาทย 
9. ราน 7-11 สาขา สวนดอก 
10. ราน 7-11 สาขา รีเจนท 
11. บริษัท กิตติคมเทเลคอม จํากัด 
12. รานนําชัย 
13. บริษัท เพ่ือนความงาม จํากัด เอวอน 
14. รานสวีท 
15. ราน สายสวาท 
16. รานหนิง คอสเมติค 
17. สหกรณโรงพยาบาลลําปาง 
18. บริษัทไทเกอรกรุป 
19. บริษัท เขลางค เบญจรงค 
20. บริษัท บิ๊กซีซุปเปอรเซ็นเตอร จํากัดสาขาลําปาง 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



รายช่ือสถานประกอบการท่ีจัดการเรียนการสอน 
ในระบบทวิภาคีรวมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง 

สาขางานการเลขานุการ 
1. หอการคาจังหวัดลําปาง 
2. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง 
3. สํานักงานบัญชีอัญชนาและเพ่ือน 
4. สํานักงานตํารวจทางหลวง 
5. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง 
6. สํานักงาน AIA  ลําปาง (อ.ประเสริฐ  เสียงดี) 
7. สํานักงาน AIA  ลําปาง (คุณอัมพร  วชิระรัตนสิริ) 
8. ตรอ.พิภพอะไหล 
9. รานลําปางอนันตภัณฑ 
10. รานแสงสงวน 
11. หจก. ที เค พี ธุรกิจสํารวจ 
12. บริษัท แอคม่ี ลานนา จํากัด 
13. บริษัท เอส พี พี เซรามิค จํากัด 
14. บริษัท กิตติคมเทเลคอม จํากัด 
15. บริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด 
16. บริษัทลําปางวูดซัพพลาย จํากัด 
17. บริษัทบารมีกรุปโบรกเกอร จํากัด 
18. โรงแรมคิมซิตี้ 
19. หางหุนสวนจํากัดลําปางภัณฑเพ็ญ 

 
 




