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ข้อมูลสถานประกอบการ 

ข้อมูลความร่วมมือกับสถานประกอบการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ 
 

1. ภาพรวมความร่วมมือของสถานศึกษา 
วิทยาลัยได้ร่วมมือกับสถานประกอบการในการส่งนักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน  
จ านวน  50  สถานประกอบการ  แยกเป็น 
ลงนามความร่วมมือแล้ว  2 สถานประกอบการ 

 ยังไม่ลงนามความร่วมมือ  48 สถานประกอบการ 
2. ความร่วมมือกับสถานประกอบการจ าแนกตามคลัสเตอร์ 
 จ านวนคลัสเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับสาขางานที่นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน เรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ 

1. อ่ืนๆ   42.00% 
2. เกษตรกรรม   40.00% 
3. ยานยนต์และชิ้นส่วน    8.00% 
4. อาหาร    4.00%  
5. ประมง    2.00% 
6. เกษตรกรรม    2.00% 
7. ท่องเที่ยว    2.00% 
รวมจ านวน  7 คลัสเตอร์ จากท้ังหมด 27 คลัสเตอร์ 

3. ความร่วมมือกับสถานประกอบการจ าแนกตามจังหวัด  แยกเป็น 
 1. แพร่    68.00%  จ านวน  34 แห่ง 
 2. กรุงเทพมหานคร    6.00%  จ านวน  3 แห่ง 
 3. อุตรดิตถ์     6.00%  จ านวน   3 แห่ง 
 4. น่าน      6.00%  จ านวน   3 แห่ง 
 5. นครราชสีมา     2.00%  จ านวน  3 แห่ง 
 6. ลพบุรี     2.00%  จ านวน  1 แห่ง 
 7. ปราจีนบุรี     2.00%  จ านวน  1 แห่ง 
 8. สุโขทัย     2.00%  จ านวน  1 แห่ง 
 9. พิษณุโลก     2.00%  จ านวน  1 แห่ง 
 10. นครปฐม     2.00%  จ านวน  1 แห่ง 
   รวม 10 จังหวัด  50 แห่ง 
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รายช่ือสถานประกอบการ 

1. บริษัท ไทย เอส พี เอฟ โปรดักส์ จ ากัด 
2. บริษัท เบทาโกร ไฮบริด อินเตอร์เนชันแนล จ ากัด ฟาร์ม 3 
3. โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 
4. บริษัทอาหารเบทเทอร์ จ ากัด 
5. เบิ้มไดนาโม 
6. ส านักงานสรรพากรจังหวัดอุตรดิตถ์ 
7. เชิดชัยไดนาโม 
8. ดอนเมืองแพร่เกษตรยนต์ 
9. บริษัท ดีแรมคอมพิวเตอร์ จ ากัด 
10. โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์ 
11. ประชันฟาร์ม 
12. ส านักงานเทศบาลต าบลแม่จั๊วะ 
13. บริษัท อาหารเบทเทอร์ จ ากัด 
14. องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 
15. ศูนย์วิจัยพืชสวนแพร่ 
16. โรงเรียนเด่นชัยวิทยา 
17. สหกรณ์การเกษตรวังชิ้น จ ากัด 
18. โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ 
19. อู่ช่างหยัด 
20. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดพิษณุโลก 
21. ที่ว่าการอ าเภอเด่นชัย 
22. เอ อิเล็กทริก 
23. ส านักงานเทศบาลต าบลเด่นชัย 
24. ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ าอุตรดิตถ์ 
25. สถานีประมงน้ าจืดน่าน 
26. ที่ว่าการอ าเภอร้องกวาง 
27. อู่ช่างเกต 
28. โรงเรียนเด่นชัยประชานุกุล 
29. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดแพร่ 
30. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย 
31. โยธินฟาร์ม 
32. บริษัท เกรท อะโกร จ ากัด 
33. บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ โปรดิ้วส์ จ ากัด 
34. ส านักงานขนส่งจังหวัดแพร่ สาขาเด่นชัย 
35. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเด่นชัย 
36. ห้างหุ้นส่วนจ ากัดแพร่มอเตอร์ 
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37. โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 
38. ธนาคารออมสิน สาขาเด่นชัย 
39. มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย เขตอ าเภอเด่นชัย 
40. บริษัทแองโกล ไทย 
41. สถานีพัฒนาที่ดิน เขต 7 
42. บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด สาขาเด่นชัย 
43. บริษัท แพล็นเวิร์ค จ ากัด 
44. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 
45. สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชด าริบ้านสบขุ่น 
46. ธนาคารออมสิน สาขาสูงเม่น 
47. สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์แพร่ 
48. ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 
49. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ 
50. จุมภฏฟาร์ม 
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