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รายชื่อสถานประกอบการ 
ที่รับนักศึกษาฝึกงานเข้าร่วมโครงการ 

 
1. บริหารธุรกิจ 

1. หอการค้าจังหวัดลําปาง 
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. ร้านลําปางอนันตภัณฑ์ 
10. ร้านแสงสงวน 
11. หจก. ที เค พี ธุรกิจสํารวจ 
12. บริษัท แอคมี่ ลานนา จํากัด 
13. บริษัท เอส พี พี เซรามิค จํากัด 
14. บริษัท กิตติคมเทเลคอม จํากัด 
15. บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด 
16. บริษัทลําปางวู้ดซัพพลาย จํากัด 
17. บริษัทบารมีกรุ๊ปโบรกเกอร์ จํากัด 
18. โรงแรมคิมซิต้ี 
19.  ห้างหุ้นส่วนจํากัดลําปางภัณฑ์เพ็ญ 
20. เหมืองแม่เมาะ 
21. สํานักงานบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ 13 (สาขาลาํปาง) 
22. โรงเรียนฝึกวิชาชีพซ่อมคอมพิวเตอร์นครลําปาง 
23. บริษัทวิริยะประกันภัย จํากัด 
24. ธนภูมิโมบาย 
25. สถานีรถไฟ 
26. สํานักงานเทศบาลนครลําปาง 
27. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลําปาง 
28. สํานักงานการท่องเที่ยว และกีฬา จ.ลําปาง 
29. นิติคอมพิวเตอร์ 
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30. สุวรรณภูมิ ณธีพัฒน์คอมพิวเตอร์ 
31. ร้านเจียวพานิชยลําปาง 
32. สํานักงานที่ดินจังหวัดลําปาง 
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2. คหกรรม 
 แผนกผ้า 

1. ห้องเสื้ออินทนิล 
2. ศูนย์ฝึกสงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรี ภาคเหนือ 

 แผนกอาหารและโภชนาการ   
1. ลิเวอร์ลอร์ดเกาะคา 330  หมู่ 11 ต.ชมพู  อ.เมือง จ.ลําปาง 
2. สวนอาหารบ้านพลอย 
3. ร้านปลาสด   ถ.ชุปเปอร์ไฮเวย์ ลําปาง – งาว 
4. ร้านเปร้ียวปาก 
5. ร้านอาหารเคน 
6. สวนอาหารกนกวิมาน 
7. สวนอาหารวัวหันสันกําแพง 
8. บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด สาขาลําปาง 
9. ร้านอ่ิมอร่อย 
10. โรงแรมลําปางเวียงทอง 
11. ร้านข้าวแฟ 
12. โรงเรียนอนุบาลเขลางค์ 
13. โรงเรียนเทศบาล 3 
14. โรงเรียนเทศบาล 4 
15. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง 
16. ร้านอาหารประจีน 
17. ร้านอาหารเรือนแพ 
18. ร้านอาหารมังสวิรัติ 
19. ร้านกู๊ดพลอย 
20. โรงแรมทิพย์ช้าง 
21. โรงแรมพิณโฮเตล 
22. โรงแรมเวียงทอง 
23. โรงแรมทิพย์ช้างลําปาง 
24. โรงพยาบาลศูนย์ลําปาง 
25. โรงพยาบาลเขลางค์นครราม 
26. โรงพยาบาลค่ายสุรศักด์ิมนตร ี
27. ศูนย์มะเร็งลําปาง 
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รายชื่อสถานประกอบการทีจั่ดการเรียนการสอน 
ในระบบทวิภาคีร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง 

สาขางานธรุกิจค้าปลีก 
1. ดวงใจบุ๊ค ลําปาง 
2. ห้างหุ้นส่วนจํากัดลําปางภัณฑ์เพ็ญ 
3. สหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง 
4. ร้าน นู คอสเมติค 
5. ร้านแสงสงวน 
6. ร้าน 7-11 สาขา รัษฎา 
7. ร้าน 7-11 สาขา ราชภัฏ 
8. ร้าน 7-11 สาขา บุญวาทย์ 
9. ร้าน 7-11 สาขา สวนดอก 
10. ร้าน 7-11 สาขา รีเจ้นท ์
11. บริษัท กิตติคมเทเลคอม จํากัด 
12. ร้านนําชัย 
13. บริษัท เพ่ือนความงาม จํากัด เอวอน 
14. ร้านสวีท 
15. ร้าน สายสวาท 
16. ร้านหนิง คอสเมติค 
17. สหกรณ์โรงพยาบาลลําปาง 
18. บริษัทไทเกอร์กรุ๊ป 
19. บริษัท เขลางค ์เบญจรงค์ 
20. บริษัท บ๊ิกซีซปุเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัดสาขาลาํปาง 
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รายชื่อสถานประกอบการทีจั่ดการเรียนการสอน 
ในระบบทวิภาคีร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง 

สาขางานการเลขานุการ 
1. หอการค้าจังหวัดลําปาง 
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. ร้านลําปางอนันตภัณฑ์ 
10. ร้านแสงสงวน 
11. หจก. ที เค พี ธุรกิจสํารวจ 
12. บริษัท แอคมี่ ลานนา จํากัด 
13. บริษัท เอส พี พี เซรามิค จํากัด 
14. บริษัท กิตติคมเทเลคอม จํากัด 
15. บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด 
16. บริษัทลําปางวู้ดซัพพลาย จํากัด 
17. บริษัทบารมีกรุ๊ปโบรกเกอร์ จํากัด 
18. โรงแรมคิมซิต้ี 
19. ห้างหุ้นส่วนจํากัดลําปางภัณฑ์เพ็ญ 

 


