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ส่วนที่ 7 
 

ข้อมูลตลาดแรงงาน 
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รายช่ือภาครัฐ  หน่วยงานเอกชน  และสถานประกอบการ  
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

 
1. บริษัท  เซ็นทรัล  ฟู้ด  รีเทล  จำกัด 
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด  คลังเครื่องเขียนอภิญญา 
3. บริษัท ศรีพงษ์กรุ๊ป มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 
4. บริษัท  สยามฮ่องกงไชนีส  ฟู้ด  จำกัด 
5. โรงเรียนดาราพิทยาคม 
6. บริษัท  ซูกิชิ  อินเตอร์กรุ๊ป  จำกัด 
7. บริษัท  ฮอนด้า  ออโตโมบิล  (ประเทศไทย)  จำกัด 
8.   สำนักงานบริการลูกค้า  กสท.  อุตรดิตถ์ 
9.   เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
10.   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ 
11.   บริษัท  เป็นคุณ  พิษณุโลก  จำกัด 
12.   ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาอุตรดิตถ์ 
13.   ร้านแม่ยุพิน 
14.   ร้านดอกไม้ขุนต้นฟลอรีสต์ 
15.   สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อุตรดิตถ์ 
16.   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
17.   บริษัท  อุตรดิตถ์  เอส.ที  เทรดดิ้ง  จำกัด 
18.   ธนาคารออมสินเขตอุตรดิตถ์ 
19.   บริษัท  ทีโอที  จำกัด  (มหาชน)  ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ 
20.   ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เจ้าสัวพาเที่ยว 
21.   ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พรพ่อแม่ 
22.   ร้านซุปเปอร์โฆษณา 
23.   บริษัท  วาไทยอุตสาหกรรม  จำกัด  (มหาชน) 
24.   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  (เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษา  

  ปลอดเหล้า บุหรี่ และยาเสพติด  100%) 
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รายช่ือภาครัฐ  หน่วยงานเอกชน  และสถานประกอบการ  
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

 
สาขาวิชา ชื่อสถานประกอบการ หมายเหตุ 

การบัญชี บริษัท  ฮอนด้า  ออโตโมบิล  (ประเทศไทย)  จำกัด ป.ตรี 
 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขา

อุตรดิตถ์ 
ปวช./ปวส. 

 ธนาคารออมสินเขตอุตรดิตถ์ ปวช./ปวส. 
การตลาดและ 
การจัดการทั่วไป 

บริษัท  เซ็นทรัล  ฟู้ด  รีเทล  จำกัด ป.ตรี 
ปวช./ปวส. 

 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  คลังเครื่องเขียนอภิญญา ป.ตรี 
 บริษัท ศรีพงษ์กรุ๊ป มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ป.ตรี 
 โรงเรียนดาราพิทยาคม ทวิศึกษา 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำนักงานบริการลูกค้า  กสท.  อุตรดิตถ์ ปวช./ปวส. 
 บริษัท  ทีโอที  จำกัด (มหาชน)  ส่วนบริการลูกค้า

จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ปวช./ปวส. 

การเลขานุการและ 
การจัดการสำนักงาน 

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ปวช./ปวส. 
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ ปวช./ปวส. 

 สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อุตรดิตถ์ ปวช./ปวส. 
การจัดการธุรกิจค้าปลีก  บริษัท  สยามฮ่องกงไชนีส  ฟู้ด  จำกัด ปวช./ปวส. 
 ร้านแม่ยิน ปวช./ปวส. 
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พรพ่อแม่  (เซเว่นลับแล) ปวช./ปวส. 
เทคโนโลยีแฟชั่นและ 
สิ่งทอ 

บริษัท  เป็นคุณ  พิษณุโลก  จำกัด ปวช./ปวส. 
บริษัท  วาไทยอุตสาหกรรม  จำกัด  (มหาชน) ปวช./ปวส. 

อาหารและโภชนาการ บริษัท  ซูกิชิ  อินเตอร์กรุ๊ป  จำกัด ปวช./ปวส. 
คหกรรมเพ่ือการโรงแรม ร้านดอกไม้ขุนต้นฟลอรีสต์ ปวช./ปวส. 
ศิลปกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ์ 
ปวช./ปวส. 

ร้านซุปเปอร์โฆษณา ปวช./ปวส. 
การท่องเที่ยว ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เจ้าสัวพาเที่ยว ปวช./ปวส. 
การโรงแรม บริษัท  อุตรดิตถ์  เอส.ที  เทรดดิ้ง  จำกัด ปวช./ปวส. 
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รายช่ือสถานประกอบที่เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
      มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์  (เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษาปลอด
เหล้า  บุหรี่  และยาเสพติด  100%) 
 
รายช่ือสถานศึกษาที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ 
  1.  Sichuan  Engineering  Technical  College, China 
  2.  Chengdu  Aeronautic  Polytechnic,  China 
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รายช่ือสถานประกอบการที่รับนักเรียน นักศึกษา เข้าฝึกงาน 
 

ที ่ สถานประกอบการ ที่อยู่ หมายเหตุ 
1 ธนาคารออมสิน  สาขาอุตรดิตถ์ 212/9  ถนนสำราญรื่น  ต.ท่าอิฐ อ.เมือง  

จ.อุตรดิตถ์ 
 

2 ธนาคารออมสิน สาขามุขศาลา 9  ถ.มุขศาลา  ต.ท่าอิฐ  อ.เมือง จ. อุตรดิตถ์  
3 ธนาคารออมสิน สาขาลับแล   180 ถ.ศรีพนมมาศ ต.ศรีพนมมาศ อ.ลับแล  

จ. อุตรดิตถ์ 
 

4 ธกส. สาขาอุตรดิตถ์ 
 

22  ถ.บรมอาสน์  ต.ท่าอิฐ  อ.เมือง 
จ.อุตรดิตถ์ 53000 

 

5 ธกส. สาขาวังสีสูบ 82/8 หมู่ 2  ต.งิ้วงาม  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์  
6 ธกส. สาขาลับแล 8  ถ.อินใจม ี ต.ศรีพนมมาศ  อ.ลับแล 

จ.อุตรดิตถ์ 
 

7 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 294/5-6 ถ.บรมอาสน์  ต.ท่าอิฐ อ.เมือง 
จ.อุตรดิตถ์ 

 

8 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ 7/51  ถ.ประชานิมิตร ต.ท่าอิฐ อ.เมือง 
จ.อุตรดิตถ์ 

 

9 สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ถ.ประชานิมิตร อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  
10 สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ ์ ถ.ประชานิมิตร  ต.ท่าอิฐ  อ.เมือง   

จ.อุตรดิตถ์ 
 

11 สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล 
จำกัด 

206 หมู่ 13 ถ.อินใจมี ต.ฝายหลวง  
อ.ลับแล  จ.อุตรดิตถ์ 

 

12 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1      

ต.ป่าเซ่า   อ.เมือง จ. อุตรดิตถ์  

13 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ต.ท่าเสา  อ.เมือง จ. อุตรดิตถ์  
14 สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตดิตถ์ 

จำกัด 
หมู่ 1 ถ. บรมอาสน์ ต. ท่าเสา อ. เมือง 
จ.อุตรดิตถ์ 

 

15 ที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ถ.ประชานิมิตร  ต.ท่าอิฐ  อ.เมือง  
16 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด

อุตรดิตถ์ 
174  ม. 1  ถนนบรมอาสน์  ต.ท่าเสา 
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 

 

17 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุตรดิตถ์ 

ถ.ประชานิมิตร  ต.ท่าอิฐ  อ.เมือง 
จ.อุตรดิตถ์ 

 

18 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
อุตรดิตถ์ 

590 หมู่ 1  ต.ชัยจุมพล  อ.ลับแล 
จ.อุตรดิตถ์ 

 

19 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
อุตรดิตถ์ 

ถ.ประชานิมิตร  ต.ท่าอิฐ  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  
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รายช่ือสถานประกอบการที่รับนักเรียน นักศึกษา เข้าฝึกงาน 
 

ที ่ สถานประกอบการ ที่อยู่ หมายเหตุ 
20 แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์ 6/57 ถ.ศรอัศนีย์ ต.ท่าอิฐ  อ.เมือง  

จ.อุตรดิตถ์ 
 

21 สำนักงานธนารักษ์พ้ืนที่อุตรดิตถ์ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังชั้น 4 
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 

 

22 เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 859  ถ.เขาน้ำตก  ต.ศรีพนมมาศ  อ.ลับแล 
จ.อุตรดิตถ์ 

 

23 สำนักงานบัญชีภาษีอากร เอ.พี. 2/2 ถ.เจษฎาบดินทร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง 
จ.อุตรดิตถ์ 

 

24 บริษัท ชัยฟ้าเกษตรภัณฑ์ จำกัด 2/80 ถ.พาดวารี  ต.ท่าอิฐ  อ.เมือง  
จ.อุตรดิตถ์ 

 

25 ที่ว่าการอำเภอลับแล ถ.ศรีพนมมาศ  ต.ศรีพนมมาศ  อ.ลับแล 
จ.อุตรดิตถ์ 

 

26 สำนักงานธนาคารออมสิน 
สำนักงานภาค 7 จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  

27 อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  
28 สำนักงานบริการลูกค้า กสท. 

อุตรดิตถ์ 
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  

29 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  

30 สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  

31 ธนาคารกรุงไทย สาขาโลตัส
อุตรดิตถ์ 

2 ถนนศรีชาววัง ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  

32 ธนาคารกรุงไทย  สาขาถนน 
ศรอุีตรา 

อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  

33 องค์การบริหารส่วนตำบล 
นานกกก 

อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  

34 เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  
35 บริษัท สหมงคลประกันภัย 

จำกัด 
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  

36 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล
อุตรดิตถ์จำกัด 

38 ถ.เจษฎาบดินทร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง  
จ.อุตรดิตถ์ 
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รายช่ือสถานประกอบการที่รับนักเรียน นักศึกษา เข้าฝึกงาน 
 

ที ่ สถานประกอบการ ที่อยู่ หมายเหตุ 
37 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์  

(ฝ่ายการเงิน) 
38 ถ.เจษฎบดินทร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง 
จ.อุตรดิตถ์ 

 

38 เทศบาลตำบลผาจุก อ. เมือง จ. อุตรดิตถ์  
39 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม 201 หมู่ 2 ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์  
40 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

อุตรดิตถ์ 
ศาลากลางจังหวัดอุจรดิตถ์ 
ถ.ประชานิมิตร อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 

 

41 สำนักงานสัสดีจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัดอุจรดิตถ์ 
ถ.ประชานิมิตร อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 

 

42 สำนักงานการเลือกตั้งประจำ
จังหวัด อต. 

100/5 หมู่ 2 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  

43 สำนักงานเทสบาลตำบลทุ่งยั้ง ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์  
44 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  
45 ที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ถ.ประชานิมิตร อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  
46 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด

อุตรดิตถ์ 
8 ถ.ศรอัสนีย์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  

47 สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่
อุตรดิตถ์ 

ถ.ประชานิมิตร อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  

48 บริษัท ศรีพงษ์กรุ๊ป มาร์เก็ตติ้ง 
จำกัด 

สาขาเดอะซัน ซูเปอร์เซ็นเตอร์  

49 บริษัท ชื่นใจ 999 จำกัด 
 

1/78-81 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ 
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 

 

50 ร้านซุปเปอร์ โฆษณา 
 

1/20 ถ.เจริญธรรม ต.ท่าอิฐ อ.เมือง 
จ.อุตรดิตถ์ 53000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


