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รายช่ือสถานประกอบการ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ลงนามความร่วมมือกับภาคเอกชน 

ล าดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ที่ต้ัง สาขาวิชาที่จัดทวิภาคี หมายเหตุ MOU 
1 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน)   

หนังสือส ำนักควำมร่วมมือ  
ท่ี ศธ 0602/160 ลว.16พ.ค.59 

 
2 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)    
3 บริษัท อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จ ำกัด    
4 บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด    
5 บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิกส์ จ ำกัด   

หนังสือส ำนักควำมร่วมมือ  
ท่ี ศธ 0602/159 ลว.13พ.ค.59 

 
6 บริษัท ภัทรเมธำกิจ จ ำกัด    
7 บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนำ จ ำกัด    
8 บริษัท เอบีบี จ ำกัด    
9 บริษัท น  ำตำลวังขนำย จ ำกัด  

และบริษัทในกลุ่มวังขนำย 
  หนังสือส ำนักควำมร่วมมือ  

ท่ี ศธ 0602/326 ลว.30ก.ย.59 
 

10 บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 1200 ถนนบำงนำ – ตรำด เขตบำงนำ แขวง
บำงนำ กทม. 10260  
คุณเปมำกร  หนูเหลือง จนท.ฝ่ำยทรัพยำกร
มนุษย์ 
02-8367000 ต่อ 1252  085-0896264 

   
(สอศ.) 

11 บริษัท เดอะไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)Minor 
Food Group 
(Bread Talk, Burger King, Sizzler, The Pizza 
Company, Thai Express) 

99  อำคำรเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั น 15-16  
ซ. รูเบีย ถ. สุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขต
คลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทร 0 2365 6999 
ติดต่อ คุณต้น 09 7218 6789 

- รับนักเรียน นกัศึกษำ  
สำขำกำรตลำด กำรขำย  
ธุรกิจค้ำปลีก โลจิสติกส์  
ฝึกอำชีพเฉพำะร้ำน
สำขำใน กทม. 

ไม่จ ำกัด  
 

12 ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ (Education Service Center)  
ส ำนักงำน บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน )  
 

ชั น 3 เลขที่ 96/27 หมู่ที่ 9 ต ำบลบำงเขน อ ำเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02 832 1000 ต่อ 
2382 ติดต่อคุณวรษำ เจริญทวีโชค (เปิ้ล)  

รับนักศึกษำฝึกอำชีพ  
ระดับ ปวส.  
สำขำวิชำไฟฟ้ำ   
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ศูนย์กำรค้ำโฮมโปร สำขำสระบุรี 

E–mail: education@homepro.co.th  
24/3 หมู่ 2 ต. ตะกุด อ. เมือง จ. สระบุรี 18000 โทร 0 
3622 4479 
โทรสำร 0 2832 1299 
ติดต่อคุณวรษำ เจริญทวีโชค 08 0806 1881  

สำขำงำนไฟฟำ้ก ำลัง 
และสำขำวิชำธุรกิจค้ำปลีก 

รายช่ือสถานประกอบการท่ียินดีร่วมจัดการศึกษาทวิภาคี ต้ังแต่ปีการศึกษา 2556 

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี  อ าเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี 

ล าดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ที่ต้ัง สาขาวิชาที่จัดทวิภาคี จ านวนนักเรียนที่รับได้ MOU 
1 มูลนิธิเฟืองพัฒนำ 

(ประธำนกรรมกำรมูลนิธิเฟืองพฒันำ) 
700 หมู่ 1 ต.ตลองต ำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 
20000 
โทรศัพท์ : 038-210001-9 
โทรสำร  : 038-210000 
อ.สุพล  นวลแพ่ง  087-785-7001 

ปวส. สำขำงำนติดตั งไฟฟ้ำ  
 
 
 
 

 

2 ศูนย์กำรเรียนรู้ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท 
จ ำกัด (มหำชน) 

ส ำนักงำนใหญ่ เลขท่ี 2034/100-107 ชั น 
23-24 อำคำรอิตัลไทย ทำวเวอร์ 
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบำงกะปิ เขต
ห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท์ : 02-7854000 
โทรสำร  : 02-7854040 

ปวช. สำขำวิชำธุรกิจค้ำปลีก   

3 สมำคมเสริมสวยแห่งประเทศไทย 48 ซอยเพชรเกษม 102/2 แขวงบำงแค
เหนือ เขตบำงแค กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ : 02-8091741 
 

   

 

ปีการศึกษา 2556 สถานประกอบการยินดีร่วมจัดการศึกษาทวิภาคี 3 แห่ง และ MOU แล้ว 3 แห่ง 

mailto:education@homepro.co.th
http://bing.com/maps/default.aspx?v=2&pc=FACEBK&mid=8100&where1=48+%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A1+102%2F2+%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD+%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84+%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%AF+10160%2C+10160&FORM=FBKPL0&name=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2+The+Beauty+Culture+Association+of+Thailand&mkt=en-US
http://bing.com/maps/default.aspx?v=2&pc=FACEBK&mid=8100&where1=48+%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A1+102%2F2+%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD+%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84+%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%AF+10160%2C+10160&FORM=FBKPL0&name=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2+The+Beauty+Culture+Association+of+Thailand&mkt=en-US
http://bing.com/maps/default.aspx?v=2&pc=FACEBK&mid=8100&where1=48+%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A1+102%2F2+%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD+%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84+%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%AF+10160%2C+10160&FORM=FBKPL0&name=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2+The+Beauty+Culture+Association+of+Thailand&mkt=en-US
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รายช่ือสถานประกอบการท่ียินดีร่วมจัดการศึกษาทวิภาคี ต้ังแต่ปีการศึกษา 2557 

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี  อ าเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี 

ล าดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ที่ต้ัง สาขาวิชาที่จัดทวิภาคี จ านวนนักเรียนที่รับได้ MOU 
1 บริษัท วัชรธุรกิจเซ็นเตอร์ จ ำกัด จังหวัดสระบุรี 16/38-41 ถ.สุดบรรทัด ต.ปำกเพรียว  

อ.เมือง จ.สระบุรี 18000  
คุณมังกร  สีหำนำม 081-3477569 

1.  ปวช. สำขำวิชำช่ำงยนต์ 
สำขำงำนยำนยนต์ 
 2.  ปวส สำขำวิชำเครื่องกล 
สำขำงำนเทคนิคยำนยนต์ 

6 คน  

2 บริษัท สระบุรีจรูญรัตน์ จ ำกัด จังหวัดสระบุรี 5/6 พหลโยธิน ต.ปำกเพรียว  
อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 
คุณศักดิ์สยำม  ขุนน้อย 084-7023678 

1.  ปวช. สำขำวิชำช่ำงยนต์ 
สำขำงำนยำนยนต์ 
2. ปวส. สำขำวิชำเครื่องกล 
สำขำงำนเทคนิคยำนยนต์ 
3. ปวช. ปวส.สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

ช่ำงยนต์ 8 คน 
คอมพิวเตอร์ 2 คน 

 

3 บริษัท จึงกงเฮงอีซูซุ จ ำกัด 11 พหลโยธิน ต.ปำกเพรียว  
อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 
คุณศิริเทพ  ศรีพรรณ 086-7502773 

1.  ปวช. สำขำวิชำช่ำงยนต์ 
สำขำงำนยำนยนต์ 
 2. ปวส. สำขำวิชำเครื่องกล 
สำขำงำนเทคนิคยำนยนต์ 

20 คน  

4 บริษัท โตโยต้ำสระบุรี จ ำกัด 9 ถนนพหลโยธิน ต.ปำกเพรียว 
อ.เมือง จ.สระบุรี 18000  
คุณวินัย (ฝ่ำยบริกำร) 036-240555 

ปวส. สำขำวิชำเครื่องกล 
สำขำงำนเทคนิคยำนยนต์ 

10 คน  

5 บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จ ำกัด 59 ม.12 ถ.สำยสระบุรี-หล่มสัก กม.16  
ต.ช่องสำริกำ อ.พัฒนำนิคม จ.ลพบุรี 
15220 
คุณณัฐวุฒิ จันทร์เผ่ำแสง 089-4912574 

ปวส. สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง  2 คน  
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รายช่ือสถานประกอบการท่ียินดีร่วมจัดการศึกษาทวิภาคี ต้ังแต่ปีการศึกษา 2557 

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี  อ าเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี 

ล าดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ที่ต้ัง สาขาวิชาที่จัดทวิภาคี จ านวนนักเรียนที่รับได้ MOU 
6 บริษัท หนองแครวมยำงและต้ังศูนย์ล้อ จ ำกัด 115/25 ถ.พหลโยธิน ต.หนองแค 

อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 
คุณชัยพัทธ์  จำรุทรรศน์พิมล 
 086-378-4647 

ระดับ ปวช. สำขำวิชำช่ำงยนต์  2 คน  

7 บริษัท รัตนทวี ซัพพลำย จ ำกัด 255/3 หมู่บ้ำนอยู่สบำย ซอย 5 ถ.
เทศบำล 4 อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 
นำยสุกฤษณ์ 081-3511649 

1. ปวช. สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 
2. ปวส. สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง 

ปวช.  ขึ นอยู่กับภำระงำน
ปวส. 4 คน 

 

8 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส บี จี เอ็นจิเนียริ่ง 
(สระบุรี) 

98/10  ถ.เทศบำล 4 ต.ปำกเพรียว  
อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 
คุณสมพงษ์  081-8518389 

1. ปวช. สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 
2. ปวส. สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง 

ปวช. 2 คน, ปวส. 2 คน 
ค่ำอำหำรวันละ 150 

 

9 บริษัท ฟูจิโคคิ (ประเทศไทย) จ ำกัด  
 

35/1 ม. 4 ต.บัวลอย อ.หนองแค 
จ.สระบุรี 
คุณนันท์ภัส  ดิษฐ์สุวรรณ  081-6386368 

ปวส. สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง  3 - 4 คน    

10 บริษัท สหโมเสคอุตสำหกรรม จ ำกัด (มหำชน)
อ ำเภอหนองแค จังหวัดสระบุร ี

54/1 หมู่ 3 สุวรรณศร ต.โคกแย้  
อ.หนองแค สระบุรี 18140  
คุณพนิดำ 089-9878869 

ปวส. สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง  10 คน  

11 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด KKB Engineering  14/11 ซอยมิตรสัมพันธ์ 6 ถนนประชำ
อุทิศ แขวงทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 
คุณจุรีรัตน์  โสมพงษ์  
(ท ำงำนท่ี ธกส. สระบุรี) 
086-764-7640 

ระดับ ปวช. สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 10 คน  
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รายช่ือสถานประกอบการท่ียินดีร่วมจัดการศึกษาทวิภาคี ต้ังแต่ปีการศึกษา 2557 

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี  อ าเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี 

ล าดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ที่ต้ัง สาขาวิชาที่จัดทวิภาคี จ านวนนักเรียนที่รับได้ MOU 
12 บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด นวนครโรงงำน 3 จังหวัดปทุมธำนี 
55/40 หมู่ท่ี 13 เขตอุตสำหกรรมนวนคร 
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธำนี 12120 
คุณฐปรัตน ์ ค ำวัน 
02-5292717 - 20 ต่อ 1222 

**มีแผน / โครงกำร กำรรับนักเรียน
ระบบทวิภำคี  ซึ่งทำงบริษัทฯ 
จะประสำนกลับมำอีกครั ง 

  

13 บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด 39/9 หมู่ 9 ซอยดวงมณี ถนนงำมวงศ์วำน 
ต.บำงเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
คุณสุวรรณี 080-0627812, 089-7923475 

ปวส. สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง   5  คน  

14 ส ำนักทำงหลวงชนบทท่ี 2 (สระบุรี) ส ำนักทำงหลวงชนบทท่ี 2 (สระบุรี)  
37 หมู่ 9 ต.หนองยำว อ.เมือง จ.สระบุรี 
18000 
คุณประศักดิ์  บัณฑุนำค 089-8130496 
036-225240 , 088-2797979 

ปวช. และ ปวส. ทุกสำขำวิชำ  ไม่จ ำกัดจ ำนวน  

15 บริษัท พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์  
เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด 

1. ท่ีอยู่ศูนย์สระบุรี: 3/10 มิตรภำพ  
2. ต ำบลแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110  

โทรศัพท์ : 036 245 438  
ท่ีอยู่ สนง.ใหญ่ : 46 หมู่ 14 ถนนเสรีไทย 
นิคมอุตสำหกรรมบำงชัน ซอย3/6 แขวง
มีนบุรี เขตมีนบุรี กทม 10510 
โทรศัพท์ : 086-340-6019โทรสำร : 02-5400934 

คุณวัชรินทร์ จนท.ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 

ปวส. สำขำติดตั งไฟฟ้ำ 3 คน / ศูนย์  
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รายช่ือสถานประกอบการท่ียินดีร่วมจัดการศึกษาทวิภาคี ต้ังแต่ปีการศึกษา 2557 

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี  อ าเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี 

ล าดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ที่ต้ัง สาขาวิชาที่จัดทวิภาคี จ านวนนักเรียนที่รับได้ MOU 
16 บริษัท ริเวอร์โปร พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จ ำกัด 59 หมู่ 4 ต ำบลบัวลอย อ ำเภอหนองแค 

จังหวัดสระบุรี 18230 
โทรศัพท์ : 036-373717-8, 
โทรสำร : 036-373719 
คุณศิริลักษณ์  เจียรเริงชัย 083-0756689 
siriluk@riverpro.co.th 

ปวช. และ ปวส. สำขำวิชำไฟฟ้ำ 
และสำขำวิชำยำนยนต์ 

สำขำละ 3 คน  
 

17 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อู่กิมกำรช่ำง 53 หมู่ 11 ถ.พหลโยธิน ต ำบลห้วยขมิ น 
อ ำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230 
โทรศัพท์ : 036-387318-9 
โทรสำร : 036-387320 
 E-mail : ukim1968@gmail.com 

ปวช. และ ปวส 
สำขำวิชำยำนยนต์  
(เคำะ พ่นสี ตัวถังรถยนต์) 

ไม่จ ำกัดจ ำนวน  
 

18 บริษัท ไทย มำลำยำ กลำส จ ำกัด 

 

28 หมู่ 1 เขตประกอบกำรอุตสำหกรรม
เอสไอแอล ต ำบลบัวลอย อ ำเภอหนองแค 
สระบุรี 18140 
โทรศัพท์ : 036-373821-7 
โทรสำร : 036-373812,036-373830-3 
คุณจิตประภำ 036-373821-7 ต่อ 117 

ปวช. และ ปวส. สำขำวิชำไฟฟ้ำ 
และสำขำวิชำยำนยนต์ 

ไม่จ ำกัดจ ำนวน  

19 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ำกัด 
 

33/1 หมู่ 3  ถนนมิตรภำพ  ต ำบลบ้ำนป่ำ  
อ ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  18100 

ปวช. สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1  
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รายช่ือสถานประกอบการท่ียินดีร่วมจัดการศึกษาทวิภาคี ต้ังแต่ปีการศึกษา 2557 

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี  อ าเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี 

ล าดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ที่ต้ัง สาขาวิชาที่จัดทวิภาคี จ านวนนักเรียนที่รับได้ MOU 
20 บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน)  209 ถ.พหลโยธิน ต ำบลปำกเพรียว 

อ ำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 
โทรศัพท์ : 036-221322 
คุณกรรณิกำร์  081-9913367 

ปวช. และ ปวส. สำขำวิชำไฟฟ้ำและ
และอิเล็กทรอนิกส์ สำขำวิชำ
กำรตลำด เกรดเฉล่ีย 2.50 ขึ นไป   

-  

21 CP ALL บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน)  
ตู้ ปณฝ. สีลม 1033 กรุงเทพฯ 10504 

ปวช. สำขำธุรกิจค้ำปลีก ไม่จ ำกัด  
 

22 บริษัท คลีนฟำร์ม จ ำกัด 85 หมู่ท่ี 4 ต ำบลหนองหัวโพ  
อ ำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี   18170 
087-5090888 

ปวช. สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2  
 

23 ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดสระบุร ี 58 ถนนมิตรภำพ หมู่ท่ี 6 ต ำบลตล่ิงชัน 
อ ำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 
089-8012124 คุณมำลี (MOU) 

ปวช. สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1  
 

24 ส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำภำค 2 
 

112 หมู่ 9 ต ำบลหนองยำว อ ำเภอเมือง 
จังหวัดสระบุรี 18000 
คุณเอนก ชมพำนิชย์ (089-2058261) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำภำค 2 
โทร. 036-225241 ต่อ 100 

ปวช.และ ปวส. 
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
สำขำวิชำไฟฟ้ำ 

-  
 

25 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดสระบุรี 
(รำยงำนข้อมูล ณ วันท่ี 20 ก.พ. 57) 

609 ถนนพหลโยธิน ต ำบลปำกเพรียว 
อ ำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 
คุณประไพร 085-8334880, 
036-318097-100 

ปวช. สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

-  
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รายช่ือสถานประกอบการท่ียินดีร่วมจัดการศึกษาทวิภาคี ต้ังแต่ปีการศึกษา 2557 

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี  อ าเภอเมือง  จังหวัดสระบุร ี

ล าดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ที่ต้ัง สาขาวิชาที่จัดทวิภาคี จ านวนนักเรียนที่รับได้ MOU 
26 บริษัท ไทย เค็นสะ ออโต้แก๊ส จ ำกัด 

 
20/2 ถนนเทศบำล 5 ต ำบลปำกเพรียว 
อ ำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 
คุณอธิรัตน์  คุ้มสุวรรณ (หน่ิง)ผู้จัดกำรทั่วไป 

โทร./แฟ๊กซ ์ : 036-231-885 
มือถือ : 086-307-4624 

ปวส.  
สำขำวิชำช่ำงยนต์  
สำขำวิชำไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์  
ปวช. สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

สำขำละ 1 คน  
 

27 บริษัท เคนไซ ซีรำมิคส์ อินดัสตรี  จ ำกัด 3/1 หมู่ 5 ต ำบลหนองไข่น  ำ  
อ ำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140 
036-325733-5, 036-326405-6 
คุณธนกิจ   มือถือ : 080-0202055 
คุณสุกฤตำ มือถือ : 089-5149978 

ปวช. และ ปวส.  
สำขำวิชำช่ำงยนต์  
สำขำวิชำไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 
สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
 

-  

28 บริษัท ซีทีโพร์ไวด์ จ ำกัด 700/141 ถนนพิชัยรณรงค์สงครำม 
ต ำบลปำกเพรียว อ ำเภอเมือง  
จังหวัดสระบุรี 18000 
คุณชยพันธน์  ธนผลรัชต์ 086-6084200 
036-263515 

ปวช. สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ปวส. สำขำวิชำไฟฟ้ำและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

-  
 

29 บริษัท เกียรติวณิช จ ำกัด  8/2 หมู ่10 ต ำบลโคกสว่ำง อ ำเภอเมือง 
จังหวัดสระบุรี 18000 
คุณพัชรินทร์  เกียรติสุอำภำนนท์ 
036-731371-4 

ปวช. สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

2 คน  
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รายช่ือสถานประกอบการท่ียินดีร่วมจัดการศึกษาทวิภาคี ต้ังแต่ปีการศึกษา 2557 

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี  อ าเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี 

ล าดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ที่ต้ัง สาขาวิชาที่จัดทวิภาคี จ านวนนักเรียนที่รับได้ MOU 
30 บริษัท อี.เอส.เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลำย จ ำกัด 76 หมู่ 4  ต.หน้ำพระลำน  

อ.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240  
นำยรำเชน  ธีระวำส กรรมกำรผู้จัดกำร 
081-9467166, 036-679717 
Fax. 036-679718 

ปวส. สำขำวิชำไฟฟ้ำและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

-  
 

31 โรงพยำบำลเกษมรำษฎร์ 
 

2/22 ถ.มิตรภำพ ต.ปำกเพรียว  
อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 
โทร. 036-315-555-90  
โทรสำร. 036-315-501 
คุณพีช  มือถือ : 082-4457666 
คุณกุ๊ก (กำรตลำด)มือถือ : 086-4683302 

รับนักศึกษำระดับ ปวส.  
สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ฝึกวันจันทร์ – ศุกร์ ไม่มีค่ำตอบแทน 
ฝึกท่ีแผนกคอมพิวเตอร์ 

 3 คน  

32 บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) 
 

ส ำนักงำนบริกำรลูกค้ำ กสท สระบุรี 
690/50 ถ.พิชัยรณรงค์สงครำม  
ต.ปำกเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000  
โทรศัพท์.  036-710271 
โทรสำร.  036-710271 ต่อ 7200 
คุณพัฒนำ  มูลสภำ 
ผู้จัดกำร สนง.บริกำรลูกค้ำ กสท สระบุรี 
มือถือ : 081-3503016 
โทรศัพท์ : 036-710271  ต่อ 4210 

รับนักศึกษำ ระดับ ปวส.  
สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ฝึกท่ีแผนกกำรตลำดและ 
แผนกอ ำนวยกำร  ไม่มีค่ำตอบแทน 
 

4 คน  
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รายช่ือสถานประกอบการท่ียินดีร่วมจัดการศึกษาทวิภาคี ต้ังแต่ปีการศึกษา 2557 

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี  อ าเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี 

ล าดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ที่ต้ัง สาขาวิชาที่จัดทวิภาคี จ านวนนักเรียนที่รับได้ MOU 
33 บริษัท ทีทีแอนด์ที จ ำกัด (มหำชน) 

ศูนย์บริหำรงำนภำคกลำง สระบุรี 
 

29/2 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยบง 
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000 
คุณทัศนีย ์  
โทรศัพท์ : 036-318585 

รับนักเรียน นักศึกษำระดับ ปวช.  
และ ปวส. สำขำวิชำไฟฟ้ำและ
อิเล็กทรอนิกส์ (เพศชำย เนื่องจำก
ต้องท ำงำนนอกสถำนท่ี) 

  

34 บริษัท มำกอตโต จ ำกัด 
 

14 หมู่ 3 ต. บัวลอย ถ. สุวรรณศร  
อ. หนองแค จ.สระบุรี 18230 
โทร. 08-2239-9999 ต่อ 694   
คุณอัจฉรำ 08-2239-9999 ต่อ 694   

รับนักศึกษำระดับ ปวส.  
สำขำวิชำช่ำงยนต์ และสำขำวิชำ
ไฟฟ้ำก ำลัง 
ฝึกวันจันทร์ – ศุกร์  มีรถรับ-ส่ง และ
ค่ำตอบแทนวันละ 150 บำท 

  

35 บริษัท PSP -EC EXCELLENT CO.,LTD. 
(บริษัท พีเอสพี-อีซี เอ็กเซลเลนท์ จ ำกัด) 
บริกำรงำนด้ำนไฟฟ้ำโรงงำน ทั งระบบ Power 
และ Control  งำนระบบ PLC   
งำนติดตั ง Drive ทุกชนิด (ในจังหวัดสระบุรี) 

1/21 หมู่ 5 ต.ผึ งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ 
จ.สระบุรี 18000  
Email : pspec_excellent@yahoo.com 
www.psp-ec.com 
คุณวำสนำ  มะโนน้อม (เมย์) 
มือถือ : 086-1213919 

รับนักศึกษำระดับ ปวส.  
สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง จ ำนวน 10 คน 
ค่ำตอบแทนวันละ 100 บำท  
มีท่ีพักให้ (ส ำหรับนักศึกษำบ้ำนไกล) 

  

36 
 

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สวิดทรำนสปอร์ต 
บริกำรตัวถังรถบัสทุกขนำด ซ่อม-ตบแต่ง-
ยกทรงสูง ตำมขนำดของรถทุกชนิด 

18 หมู่ 3 ต ำบลดำวเรือง อ ำเภอเมือง  
จังหวัดสระบุรี 18000 
โทร. 08-1851-4048 (ผู้จัดกำร) คุณเสวก 

ปวช. และ ปวส 
สำขำวิชำยำนยนต์  
 

  

 

ปีการศึกษา 2557 สถานประกอบการยินดีร่วมจัดการศึกษาทวิภาคี 36 แห่ง และ MOU แล้ว 23 แห่ง 

mailto:pspec_excellent@yahoo.com
http://www.psp-ec.com/
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รายช่ือสถานประกอบการท่ียินดีร่วมจัดการศึกษาทวิภาคี ต้ังแต่ปีการศึกษา 2558 

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี  อ าเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี 

ล าดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ที่ต้ัง สาขาวิชาที่จัดทวิภาคี จ านวนนักเรียนที่รับได้ MOU 
1 ร้ำนกำเบรียล 367/73 ถนนเทศบำล ต ำบลปำกเพรียว 

อ ำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000  
โทร.095-5466813 

รับนักศึกษำระดับ ปวส.  
สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
 

  
 

2 บริษัท อธิจิตเอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด 49/1 หมู่ 3 ต ำบลบัวลอย 
อ ำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230 
โทร. 036-222997 

รับนักศึกษำระดับ ปวส.  
สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
 

  
 

3 บริษัท เซรำมิคอุตสำหกรรมไทย จ ำกัด 33/1 หมู่ 2 ต ำบลโคกแย้ อ ำเภอหนองแค 
จังหวัดสระบุรี 18230 
คุณสุปรำณี กองตำพันธ์  
0-3638-2888 ต่อ 254 

รับนักศึกษำระดับ ปวส.  
สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
 

  

4 บริษัท สยำมนิสสันสระบุรี  จ ำกัด 193/1 หมู่ 1 ต ำบลปำกเพรียว อ ำเภอ
เมือง จังหวัดสระบุรี 18000 
081-8514716คุณอุดม 
โทร. 036-225344 : 5 
โทรสำร. 036-225-429 

ปวช. และ ปวส 
สำขำวิชำยำนยนต์  
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รายช่ือสถานประกอบการท่ียินดีร่วมจัดการศึกษาทวิภาคี ต้ังแต่ปีการศึกษา 2558 

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี  อ าเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี 

ล าดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ที่ต้ัง สาขาวิชาที่จัดทวิภาคี จ านวนนักเรียนที่รับได้ MOU 
5 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ภูริพัฒน์ วิศวกรรม 31/1 หมู่ 6 ต ำบลตล่ิงชัน อ ำเภอเมือง 

จังหวัดสระบุรี 18000 
โทร. 087-3689774 

รับนักเรียน นักศึกษำระดับ ปวช.  
สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 

  
 

6 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อุษำเอ็นจิเนียริ่ง (1995) 
จ ำหน่ำยอุปกรณ์ไฟฟ้ำแรงสูง แรงต่ ำ  
หม้อแปลง พร้อมรับติดตั ง 

30/22  ถนนเทศบำล 4 ต ำบลปำกเพรียว 
อ ำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี 18000 
คุณธวัชชัย  คล้ำยพลอย 085-960-6301 
036-6316593 

รับนักเรียน นักศึกษำระดับ ปวช.  
สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 

  

7 บริษัท ก้องเกียรติ เท็กซ์ไทล์ จ ำกัด 19/9 หมู่ 3 ถนนสุวรรณศร ต ำบลบัวลอย 
อ ำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230 
โทร.036-726048 (คุณอนุรักษ์ HR) 

รับนักเรียน นักศึกษำระดับ ปวช.  
สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 

  
 

8 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไทม์โค๊ด 4075/11 หมู่ 3 ซอยวัดด่ำนถนนสุขุมวิท 
ต ำบลส ำโรงเหนือ อ ำเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปรำกำร 10270 
โทร. 02-759-0933, 02-759-3971 
แฟ๊กซ์. 02-759-2819 
02-759-0933 (อ้อม ฝ่ำยธุรกำร) 

รับนักเรียน นักศึกษำ  
ระดับ ปวช. ปวส. ช่ำงไฟฟ้ำ 
อิเล็คทรอนิกส์ 

10 คน  

9 บริษัท กรีนเนอรี่ ปำร์คมอลล์ จ ำกัด 
 
 
 
 

3199 มำลีนนท์ทำวเวอร์ ชั น 18/2
พระรำม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 
กทม. 10110  
โทร. 0-2661-2999แฟ๊กซ์. 0-2661-2389 
 

- รับนักศึกษำฝึกอำชีพ  
ระดับชั น ปวส. สำขำวิชำไฟฟ้ำ  
สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง 
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บริษัท ซีนิคอลกรุ๊ป จ ำกัด 
 

777 ถนนธนะรัชต์ ต.หมูสี อ.ปำกช่อง 
จ.นครรำชสีมำ 31130 
คุณกชมณฑน์  เวทยำวงศ์ 
คุณเมย์ 082-1949095 

 

รายช่ือสถานประกอบการท่ียินดีร่วมจัดการศึกษาทวิภาคี ต้ังแต่ปีการศึกษา 2558 

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี  อ าเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี 

ล าดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ที่ต้ัง สาขาวิชาที่จัดทวิภาคี จ านวนนักเรียนที่รับได้ MOU 
10 บริษัท สัมมำธรรม วิศวกรรม จ ำกัด 81/115 ม.สวนรำชำ ซ.ประเสริฐมนูกิจ 29 

แยก 8 ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวงจระเข้บัว 
เขตลำดพร้ำว กทม. 10230  
โทร. 02-5532935 
089-8951919 คุณพิมพ์ชนำ 
Fax. 02-5532936 www.sammatham.co.th 

- รับนักศึกษำฝึกอำชีพ ระดับ ปวช. และ 
ปวส. สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง หรือสำขำวิชำ
ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์  
- สำมำรถท ำงำนที่ กทม.หรือต่ำงจังหวัดได้ 
บริษัทฯ มีท่ีพักและเบี ยเลี ยงท ำงำนให้ 

จ ำนวน 2 คน  

11 ร้ำนเณศรำ แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 
 

67/4 ม.10 ต.หนองสรวง อ.วิหำรแดง  
จ.สระบุรี 18150 
คุณนันทนำ เปรมปรี 080-5595117 

รับนักศึกษำฝึกอำชีพ ระดับ ปวช. 
สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง 

จ ำนวน 1 คน  

12 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอแก่งคอย 104/9 หมู่ท่ี 8 ต.ตำลเด่ียว อ.แก่งคอย 
จ.สระบุรี 18110 
คุณวลีพร  081-8522174 

รับนักศึกษำฝึกอำชีพ ระดับ ปวช. 
สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง 
(เฉพำะบุตร หลำนพนักงำน) 

  

13 บริษัท น ำศิลป์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 
 

50/3 ถพหลโยธิน ต.หนองแค  
อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 
0-3637-1622, 0-3637-1135, 0-3637-0252 

รับนักศึกษำฝึกอำชีพ ระดับ ปวช. 
สำขำงำนยำนยนต์ 
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14 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เค.พี.เอ็นจิเนียริ่ง ดีไซด์ 
 

20 ซอย 3 ถ.อุไรรัตน ์ต.แก่งคอย 
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 
คุณคณำธิศ (หุ้นส่วนผู้จัดกำร) 086-1046524 

 

รับนักศึกษำฝึกอำชีพ ระดับ ปวช. 
สำขำงำนยำนยนต์ 
 

  

15 บริษัท น่ ำเฮงคอนกรีต (1992) จ ำกัด  
 

7/2 หมู่ท่ี 6 ต.พุค ำจำน อ.พระพุทธบำท 
จ.สระบุรี โทรศัพท์ 0-3623-0124 
ฝ่ำยบุคคล 
คุณศุภวิชญ์  รัตนวงศ์ 06-1413-0986 

- รับนักศึกษำฝึกอำชีพ ระดับ ปวส. 
สำขำวิชำเทคนิคเครื่องกล  
สำขำงำนยำนยนต์ มีรำยได้ระหว่ำง
เรียน (สถำนประกอบกำรมีควำม
ประสงค์ขอสัมภำษณ์ผู้เรียน) 

  

 

รายช่ือสถานประกอบการท่ียินดีร่วมจัดการศึกษาทวิภาคี ต้ังแต่ปีการศึกษา 2558 

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี  อ าเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี 

ล าดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ที่ต้ัง สาขาวิชาที่จัดทวิภาคี จ านวนนักเรียนที่รับได้ MOU 
16 บริษัท SAMBO SHINDO (THAILAND)  

CO., LTD. 
 

55/188 หมู่ 13 นิคมอุตสำหกรรมนวนคร  
ถ. พหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง 
อ. คลองหลวง  ปทุมธำนี 12120 
โทรศัพท์ 0-2529-3326,0-2520-4596 
ฝ่ำยบุคคล 
โทรศัพท์ 0-2529-3326,0-2520-4596 

รับนักศึกษำฝึกอำชีพ  
ระดับ ปวส.  
สำขำวิชำเทคนิคกำรผลิต ช่ำงเช่ือม 
และช่ำงกลึง 

  

17 ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 
สำขำสระบุรี 

73 ถ.พหลโยธิน ต.ปำกเพรียว 
อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 
โทร. 0 3621 1351 
โทรสำร. 0 3622 1348 

ปวช. สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

1 ไม่ท า 
MOU 

18 บริษัท เอกภำพซุปเปอร์ซัพพลำย จ ำกัด 116 ม.6 ต.ห้วยขมิ น ปวช. สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1  
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อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 
โทร. 0 3633 7619-20 

 

19 ห.จ.ก.ไพศำลภัณฑ์ 111/19 หมู่ 9 ต.หนองยำว  
อ.เมือง จ.สระบุรี  
โทร. 0 3630 2533, 08 1634 4460 
(K.อ้อย) 

รับนักศึกษำฝึกอำชีพ ระดับ ปวช.. 
สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง 

1  
 

20 ห.จ.ก.วำนิชย์ อินเตอร์ คูลล่ิง 75-77 ถ.มิตรภำพ ต.ปำกเพรียว 
อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 
โทร. 0 3631 4885, 08 6448 3380,  
08 9889 6696 

รับนักศึกษำฝึกอำชีพ ระดับ ปวช. 
สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง 

2  
 

21 ร้ำนคูณเจริญเครื่องเย็น 11/7 หมู่ 1 ต.สวนดอกไม้ 
อ.เสำไห้ จ.สระบุรี 18160 
โทร. 08 1371 6185 

รับนักศึกษำฝึกอำชีพ ระดับ ปวช.. 
สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง 

2  

 

 

 

รายช่ือสถานประกอบการท่ียินดีร่วมจัดการศึกษาทวิภาคี ต้ังแต่ปีการศึกษา 2558 

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี  อ าเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี 

ล าดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ที่ต้ัง สาขาวิชาที่จัดทวิภาคี จ านวนนักเรียนที่รับได้ MOU 
22 ห.จ.ก.ไทยเจริญกำรไฟฟ้ำ 1/3-4 ถ.มิตรภำพ ต.ปำกเพรียว  

อ.เมือง จ.สระบุรี 18000  
โทร. 0 3621 1569 Fax. 0 3621 1569 

รับนักศึกษำฝึกอำชีพ ระดับ ปวช.. 
สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง 

1  

23 ห.จ.ก.บีอำร์เทค 8/1 หมู่ 7 ต.บ้ำนครัว อ.บ้ำนหมอ  
จ.สระบุรี 18270 โทร. 0 80663 6226 

รับนักศึกษำฝึกอำชีพ ระดับ ปวช.. 
สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง 

1  
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24 ห.จ.ก.วงศ์วำณี สระบุรี 84, 84/2 ถ.สุดบรรทัด ต.ปำกเพรียว 
อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 
โทร.0-3621-2098 Fax.0-3631-4461 

รับนักศึกษำฝึกอำชีพ ระดับ ปวช.. 
สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง 

1  
 

 

ปีการศึกษา 2558 สถานประกอบการยินดีร่วมจัดการศึกษาทวิภาคี 24 แห่ง และ MOU แล้ว 8 แห่ง 

 

 

รายช่ือสถานประกอบการท่ียินดีร่วมจัดการศึกษาทวิภาคี ต้ังแต่ปีการศึกษา 2559 

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี  อ าเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี 

ล าดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ที่ต้ัง สาขาวิชาที่จัดทวิภาคี จ านวนนักเรียนที่รับได้ MOU 
1 บริษัท เซ็นทรัลเฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด 

 
103/21 ถ. มิตรภำพ ต. ปำกเพรียว  
อ.เมือง จ. สระบุรี 18000 
คุณสุรณฤทธ์ิ  วีระนรำวัฒน์08 9902 8800 

รับนักศึกษำฝึกอำชีพ ระดับ ปวส. 
สำขำวิชำกำรตลำด กำรบัญชี 

  

2 บริษัท โอลิมเปียไทย จ ำกัด   
 

444  โอลิมเปียไทยทำวเวอร์  
ถ. รัชดำภิเษก แขวงสำมเสนนอก  
เขตห้วยขวำง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท์ 0 2513 6111 
โทรสำร  0 2513 6333 
ติดต่อคุณพรรณี 08 9777 5300 

- รับนักศึกษำฝึกอำชีพ  
ระดับชั น ปวส. สำขำวิชำไฟฟ้ำ  
สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง 

  

3 ส ำนักงำนสรรพำกรพื นท่ี กรุงเทพมหำนคร 7 
 

8 อำคำร GOLD MARKET ชั น 4 
ถ.เทศบำลสงเครำะห์ แขวงลำดยำว 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทร. 0-2158-0005-9, 0-2158-0022-7 

ระดับ ปวส. 
สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
สำขำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 ไม่ท ำ MOU 
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Fax. 0-2158-0453 
4 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สินคำร์แคร์ เซอร์วิส เอ็นจีวี 85 หมู่ 5 ต.หนองไข่น  ำ อ.หนองแค 85 

หมู่ 5 ต.หนองไข่น  ำ อ.หนองแค  
จ.สระบุรี 18140 
โทร. 0 3638 0023, 08 0661 1212 
Fax. 0 3638 1068 

ระดับ ปวส. 
สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
สำขำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

  
 

5 โรงเรียนเทศบำล 6 (วัดเชิงเขำ) 28/4 ถนนเทศบำล 1 ต ำบลปำกเพรียว  
อ ำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 

ระดับ ปวส.  
สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

  
 

6 บริษัท ไทยรุ่งเรืองสระบุรีธุรกิจ จ ำกัด 222 หมู่ 7 ถ.มิตรภำพ ต.ทับกวำง  
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260 
โทร. 0 3632 9300-2, 0 3632 9800 
คุณวุฒิชัย ลีลำกนก 08 4445 9499 

ระดับ ปวส.  
สำขำวิชำเทคนิคเครื่องกล  
สำขำงำนเทคนิคยำนยนต์ 

  
 

 

รายช่ือสถานประกอบการท่ียินดีร่วมจัดการศึกษาทวิภาคี ต้ังแต่ปีการศึกษา 2559 

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี  อ าเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี 

ล าดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ที่ต้ัง สาขาวิชาที่จัดทวิภาคี จ านวนนักเรียนที่รับได้ MOU 
7 บริษัท ควอลิตี  คอนกรีต โปรดักส์ จ ำกัด 32/1 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน ต.หนองนำก 

อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 
ระดับ ปวส.   
สำขำวิชำเทคนิคเครื่องกล  
สำขำงำนเทคนิคยำนยนต์ 

  
 

8 บริษัท สัมฤทธิ์กรวีร์ 4562 จ ำกัด 42/3 หมู่ 8 ถนนแก่งคอย-บ้ำนนำ 
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 

ระดับ ปวส.  
สำขำวิชำเทคนิคเครื่องกล  
สำขำงำนเทคนิคยำนยนต์ 

  
 

9 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อ.ยนต์ทรัคเซลล์ 73/53 ถนนพหลโยธิน ต.ปำกเพรียว ระดับ ปวส.    
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(ส ำนักงำนใหญ่) อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 
โทร. 0 3623 1383-4 Fax.0 3623 1382 

สำขำวิชำเทคนิคเครื่องกล  
สำขำงำนเทคนิคยำนยนต์ 

 

10 บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จ ำกัด 
โรงไฟฟ้ำหนองแซง 

36 หมู่ 4 ต.หนองกบ อ.หนองแซง 
จ.สระบุรี 18170 
084-1414659 คุณกุลนที (จนท.ธุรกำร) 

ระดับ ปวส.  
สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง  
สำขำงำนติดตั งไฟฟ้ำ 

  

11 บริษัท วำยภุักษ์วิศวกรรม จ ำกัด 628/4 ถ.พหลโยธิน ต.ปำกเพรียว 
อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 

ระดับ ปวส.  
สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง สำขำงำนติดตั งไฟฟ้ำ 

  
 

12 
 

บริษัท บรอดเวย์ พรีซิซั่น (ไทยแลนด์) จ ำกัด 39/1 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน - หนองแซง 
ต.หนองยำว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 
คุณจินตนำ  ทรัพย์น้อย (คุณจิน) 
โทร.0 3638 7520  / 08 9546 4847 

ระดับ ปวช/ปวส.(ไม่มีรถรับส่ง มีข้ำวเปล่ำฟรี) 

สำขำวิชำยำนยนต์  
สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำ 

  

13 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส แมท เซอร์วิส 702/72  ต ำบลปำกเพรียว  
อ ำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 
โทร  08 9242 5759 
โทรสำร  0 3671 0380  
 

ระดับ ปวช. และ ปวส.   
สำขำวิชำไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์  

ไม่จ ำกัด  

 

รายช่ือสถานประกอบการท่ียินดีร่วมจัดการศึกษาทวิภาคี ต้ังแต่ปีการศึกษา 2559 

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี  อ าเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี 

ล าดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ที่ต้ัง สาขาวิชาที่จัดทวิภาคี จ านวนนักเรียนที่รับได้ MOU 
14 ธนำคำรกรุงไทย  สำขำโรบินสัน 

 
ห้ำงสรรพสินค้ำโรบินสัน อ ำเภอเมือง 
จังหวัดสระบุรี 
คุณน้อง 09 1773 2138 

รับนักศึกษำฝึกอำชีพ ระดับ ปวช. 
และปวส. สำขำวิชำกำรตลำด 
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15 ร้ำนอำหำร Sit - นี่  
  
 

209/17-18 ถ.สุดบรรทัด ต.ปำกเพรียว  
อ.เมือง จ.สระบุรี 18000  
โทรศัพท์. 09 4047 9995 
คุณชยพันธน์  ธนผลรัชต์ 086-6084200 

รับนักเรียนฝึกอำชีพ ระดับ ปวช. 
สำขำธุรกิจค้ำปลีก 
และสำขำวิชำท่ีเกี่ยวข้อง 
 

  

16 ร้ำนวันธนภูมิ แอร์บ้ำน 
 

41/121 ซอย 7 แยก 5 ถนนพหลโยธิน  
ต.ปำกเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 
โทรศัพท์. 08 7769 7786 

รับนักเรียนฝึกอำชีพ ระดับ ปวช.
สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง 

  

17 บริษัท ทวีชัยพัฒนำ จ ำกัด 
 

สนง.ใหญ่ 690-2 ถนนเจริญนคร  
แขวงดำวคะนอง เขตธนบุรี กทม 10600 
โทรศัพท์. 0 2468 3130 fax. 0 2476 1571 

สระบุรี 173/1 หมู่ 10 ต ำบลบ้ำนป่ำ  
อ ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 
โทรศัพท์: 0-3624-7426-7 
โทรสำร: 0-3624-4946, 0-3624-5046 

รับนักเรียนฝึกอำชีพ ระดับ ปวช.
สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง 

  

18 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสว่ำง 
 

9 หมู่ 4 ต ำบลโคกสว่ำง อ ำเภอเมือง 
จังหวัดสระบุรี 18000 
โทรศัพท์. 0 3623 1235 

รับนักเรียนฝึกอำชีพ ระดับ ปวช.
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

  

19 บริษัท เอ็นเค ไอที โซลูช่ัน จ ำกัด 
 

3 ต.หนองนำก อ.หนองแค จ.สระบุรี 
18230 

รับนักเรียนฝึกอำชีพ ระดับ ปวช.
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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รายช่ือสถานประกอบการท่ียินดีร่วมจัดการศึกษาทวิภาคี ต้ังแต่ปีการศึกษา 2559 

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี  อ าเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี 

ล าดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ที่ต้ัง สาขาวิชาที่จัดทวิภาคี จ านวนนักเรียนที่รับได้ MOU 
20 
 

บริษัท วัชรเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด (สนง.ใหญ่) 

  
 

111 กม 103 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน  
ต ำบลหนองยำว อ ำเภอเมือง 
จังหวัดสระบุรี 18000 
โทรศัพท์. 0 3622 5355-7 

รับนักเรียนฝึกอำชีพ ระดับ ปวช.
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

  

21 ส ำนักกำรประปำ เทศบำลเมืองสระบุรี 
 

80/2 ต ำบลปำกเพรียว อ ำเภอเมือง 
จังหวัดสระบุรี 18000 
โทรศัพท์. 0 3621 2367 

รับนักเรียนฝึกอำชีพ ระดับ ปวช.
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

  

 

ปีการศึกษา 2559 สถานประกอบการยินดีร่วมจัดการศึกษาทวิภาคี 21 แห่ง และ MOU แล้ว 8 แห่ง 

 

รายช่ือสถานประกอบการท่ียินดีร่วมจัดการศึกษาทวิภาคี ต้ังแต่ปีการศึกษา 2560 

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี  อ าเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี 

ล าดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ที่ต้ัง สาขาวิชาที่จัดทวิภาคี จ านวนนักเรียนที่รับได้ MOU 
1 ร้ำน MUSTAGE CAFÉ 221/44  ต.ปำกเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 

18000  โทร. 09 9339 6935 คุณต่อพงษ์ เงินหล่อ 
รับนักเรียนฝึกอำชีพ ระดับ ปวช. 
สำขำวิชำธุรกิจค้ำปลีก 

1  

2 บริษัท สระบุรี ซีเอ็นจี เซอร์วิส จ ำกัด 
 

77/2 ม.4 ต ำบลตะกุด 
อ ำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 
โทร. 09 3576 5447 คุณวัฒนำ 

รับนักศึกษำฝึกอำชีพ ระดับ ปวช. 
สำขำงำนยำนยนต์ 

3  
 

3 ร้ำนช่ำงนงค์ไดนำโม 3/16 ถนนนวลตำ ต ำบลแก่งคอย  รับนักศึกษำฝึกอำชีพ ระดับ ปวช.   
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  อ ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง 
4 บริษัท เพอร์เฟคท์ แอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด 

  
 

22/22 ถนนเทศบำล 4 ต ำบลปำกเพรียว  
อ ำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 
โทรศัพท์. 0 3621 2110 

รับนักศึกษำฝึกอำชีพ ระดับ ปวช. 
และปวส. สำขำวิชำกำรตลำด 

2  
 

5 บริษัท พระนครยนตรกำร จ ำกัด 
  
 

สำขำสระบุรี 110/3 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน  
ต ำบลหนองยำว อ ำเภอเมือง  
จังหวัดสระบุรี 18000  
โทรศัพท์. 0 3630 3200 
โทรสำร. 0 3630 3201 

รับนักศึกษำฝึกอำชีพ ระดับ ปวช. 
และปวส. สำขำวิชำกำรตลำด 
สำขำวิชำช่ำงยนต์ 

1  
 

6 บริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จ ำกัด 
 

175/5 ม.7 ถนนมิตรภำพ ต ำบลทับกวำง  
อ ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260 
โทรศัพท์. 0 3632 9601 

รับนักศึกษำฝึกอำชีพ ระดับ ปวส. 
สำขำวิชำกำรตลำด 

1  

7 ส ำนักงำนแขวงทำงหลวงสระบุร ี
 

ถนนพหลโยธิน ต ำบลปำกเพรียว  
อ ำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 
โทรศัพท์. 0 3621 1105 

รับนักศึกษำฝึกอำชีพ  
ระดับ ปวช. และ ปวส.   
สำขำวิชำไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 

1  

 

 

 

รายช่ือสถานประกอบการท่ียินดีร่วมจัดการศึกษาทวิภาคี ต้ังแต่ปีการศึกษา 2560 

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี  อ าเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี 

ล าดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ที่ต้ัง สาขาวิชาที่จัดทวิภาคี จ านวนนักเรียนที่รับได้ MOU 
8 บริษัท เอ เค เอส เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด 

 
2/281 หมู่ 6 ถนนตล่ิงชัน-สุพรรณบุรี  
ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่  

รับนักศึกษำฝึกอำชีพ ระดับ ปวส.   
สำขำวิชำไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 

1  
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จังหวัดนนทบุรี 11140 
9 บริษัท เคมีแมน จ ำกัด  

  
 

111 หมู่ 10 ถนนวัดถ  ำโพธิสัตว์  
ต ำบลทับกวำง อ ำเภอแก่งคอย  
จังหวัดสระบุรี 18260 

รับนักศึกษำฝึกอำชีพ ระดับ ปวส.   
สำขำวิชำไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 

1  

10 ร้ำนเซฟตี ฮำร์ดแวร์แอนด์ซัพพลำย 
  

56 ม.9 ต.บ้ำนครัว อ.บ้ำนหมอ  
จ.สระบุรี 18270  โทร. 08 2227 9092 

รับนักเรียนฝึกอำชีพ ระดับ ปวช.
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1  

11 บริษัท นภำรักษ์ จ ำกัด (Landshot Saraburi) 
  
 

26/19 ถนนมิตรภำพ  ต ำบลปำกเพรียว 
 อ ำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี  18000 
 โทร. 0814332362 ช่ำงตุ้ม 
0819941177 คุณสุพจน์ 

รับนักเรียนฝึกอำชีพ ระดับ ปวช. 
สำขำวิชำช่ำงยนต์ 

2  

12 อู่ดอนแอนด์แดงเซอร์วิส 
  
 

17/4  ถนนพหลโยธิน  ต ำบลปำกเพรียว 
 อ ำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000 
 โทร. 036-232125-6, 092-7892688, 
092-2964965 

รับนักเรียนฝึกอำชีพ ระดับ ปวช. 
สำขำวิชำช่ำงยนต์ 

3  

13 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ำกัด (มหำชน) 
  

140  ต ำบลห้วยแห้ง  อ ำเภอแก่งคอย 
 จังหวัดสระบุรี 18110 โทร.0 3623 1402 

รับนักเรียนฝึกอำชีพ ระดับ ปวช.
สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง 

2  
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รายช่ือสถานประกอบการท่ียินดีร่วมจัดการศึกษาทวิภาคี ต้ังแต่ปีการศึกษา 2560 

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี  อ าเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี 

ล าดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ที่ต้ัง สาขาวิชาที่จัดทวิภาคี จ านวนนักเรียนที่รับได้ MOU 
14 บริษัท วี.เค.พี.แพลนนิ่ง เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด 

 
44/1 หมู่ท่ี 6 ต ำบลห้วยทรำย  
อ ำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230 
โทร. 08 1903 5427 

รับนักเรียนฝึกอำชีพ ระดับ ปวช.
สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง 

1  

15 บริษัท เอสโบ้ โฮมเวิลด์ จ ำกัด 
  
 

769/1  ถนนพหลโยธิน  ต ำบลปำกเพรียว 
อ ำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000 
โทร. 0 3623 3222 

รับนักเรียนฝึกอำชีพ ระดับ ปวช.
สำขำวิชำกำรตลำด 

2  

16 บริษัท พร้อมพัฒน์ พร๊อพเพอร์ตี  (2017) จ ำกัด 
 

7/1  ถนนพหลโยธิน  ต ำบลปำกเพรียว 
 อ ำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000 
 โทร. 08 7118 5444 

รับนักเรียนฝึกอำชีพ ระดับ ปวช.
สำขำวิชำกำรตลำด 

1  

17 บริษัท สระบุรีไอทีเฮ้ำส์ จ ำกัด 
  
 

591/18 ถนนพหลโยธิน ต ำบลปำกเพรียว 
อ ำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000 
โทร. 0 3623 0636, 0 3631 8367 

รับนักเรียนฝึกอำชีพ ระดับ ปวช.
สำขำวิชำกำรตลำด 

1  

18 บริษัท ซีพี ออลล์  จ ำกัด (มหำชน) 
 สำขำหน้ำโรงพยำบำลสระบุรี (0652) 
  
 

147-149 ถนนเทศบำล 4  
ต ำบลปำกเพรียว อ ำเภอเมือง   
จังหวัดสระบุรี  18000 
โทร. 09 1002 0652 

รับนักเรียนฝึกอำชีพ ระดับ ปวช.
สำขำวิชำกำรตลำด 

2  

19 บริษัท ซีพี ออลล์  จ ำกัด (มหำชน) 
สำขำอ ำเภอวิหำรแดง (11570) 

127/3-4 ต ำบลเจริญธรรม  
อ ำเภอวิหำรแดง จังหวัดสระบุรี  18150 
โทร. 09 1057 1086 

รับนักเรียนฝึกอำชีพ ระดับ ปวช.
สำขำวิชำกำรตลำด 

1  

ปีการศึกษา 2560 สถานประกอบการยินดีร่วมจัดการศึกษาทวิภาคี 19 แห่ง และ MOU แล้ว 4 แห่ง 


