
ข้อมูลสถานประกอบการ/หน่วยงาน  
ประจ าปีการศึกษา  2559  ภาคเรียนที่  1,2 2559 

ที ่ รายช่ือสถานประกอบการ ที่อยู่ สาขาวิชา หมายเหตุ 
1. โรงแรมตักสิลา 1227/68  อ.เมือง จ.มหาสารคาม การโรงแรม  
2. โรงแรมพลูแมนขอนกแน 9/9 ซ.ประชาส าราญ อ.เมือ จ.ขอนแก่น การโรงแรม  
3. บริษัทเอ็มเคเรสโตรองด์กรุ๊ป 1200 เขตบางนา กทม. การโรงแรม  
4. ส.ปกรณ์อะไหล่ 160/8-12 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ช่างยนต์  
5. อู่ ก.เซอร์วิส 240 ต.ค าใหญ่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ช่างยนต์  
6. อู่ ไพรัตน์การช่าง ต.ค าใหญ่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ช่างยนต์  
7. อู่ ช่างเป้ค าใหญ่   9 ม.2 ต.ค าใหญ่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ช่างยนต์  
8. อู่  สันเซอร์วิส 1288 อ.เทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ ช่างยนต์  
9. อู่ โยเซอร์วิส 57 ม.2 อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ช่างยนต์  
10. อู่ ส.ตระกูลภู   102  บ.โคกศรี  อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ์ ช่างยนต์  
11. อู่ เฉลิมบริการ  TOYOTA   576 ซ.อ่อนนุช 17 เขตสวนหลวง  กทม. ช่างยนต์  
12. ร้าน วิไลยานยนต์ 97 ม.8 ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี ช่างยนต์  
13. อู่ โนนศิลาการช่าง 123 ม. 4  อ.หนองกุงศรี  จ.กาฬสินธุ์ ช่างยนต์  
14. อู่ ช่างเป้ค าใหญ่   อ าเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์ ช่างยนต์  
15. บ.เอส.เจ สกรูไทย จ ากัด 1347 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 75 เขตบางพลัด ช่างกลโรงงาน   
16. บ.โปรแกรส พาร์ท แอนด์ไดจ ากัด 1/6 ม.3 อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ช่างกลโรงงาน   
17. บ.ไทยวา จ ากัด 804 อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ ช่างกลโรงงาน   
18. บ.เอกอนันต์วิศวกรรม แอนด์ เซอร์วิส 58/22 อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ช่างกลโรงงาน   
19. โรงกลึงโชดดี กาฬสินธุ์ 107/1 อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ช่างกลโรงงาน   
20. โรงกลึงสมศักดิ์การช่าง 273 อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ ช่างกลโรงงาน   
21. อู่ช่างประสิทธิ์ เซอร์วิส 45/11 ม.3 อ.เมือง จ.ระยอง ช่างกลโรงงาน   



22. บ.สราวุฒิ โชดอัพ 19/9 อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี ช่างกลโรงงาน   
23. บ.เมทัลลิค สตีล ไพพ์ จ ากัด 299 ม.4 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ช่างกลโรงงาน   
24. บริษัท  กรีนพาแนล   อ าเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี ช่างกลโรงงาน   
25. โรงกลึงสมศักดิ์ 37 ม.5 อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ช่างกลโรงงาน   
26. บมจ.ซี.พี.ออล์ จ ากัด (มหาชน)  1945-1947 ถ.พระราม 4 แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กทม การตลาด  0834225418 
27. บริษัท เดอะบาร์บบีคิวพลาซ่า จ ากัด 333 ถนนประชาชื่น  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพ  10210 การตลาด   
28. นวนครแอร์เซอร์วิส 23/90 ม.11 คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี การตลาด   
29. DHL SUPPLY CHAIN จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การตลาด   
30. บมจ.ซี.พี.ออล์ สาขาเชียงยืน 263 ม.5 อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม การตลาด   
31. บริษัท เดอะบาร์บบีคิวพลาซ่า จ ากัด 333 ถนนประชาชื่น  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่ กรุงเทพ  10210 การโรงแรม   
32. ร้าน Jimmy ' Steakhouse ต.หนองโก  อ.กระนวน จ.ขอนแก่น การโรงแรม   
33. โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน 21/10 ม.2 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี การโรงแรม   
34. หจก.เอแอนด์คอนวีเนียนสไตร์ สาขาตลาดเคหะ 3/18/19 หมู่ 14 ต.เมืองเก่า อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 40000 การบัญชี   
35. ธนาคารโรงเรียน วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี 25 หมู่  2  ต.ล าหนองแสน อ.หนองกุงศรี  จ.กาฬสินธุ์   46220 การบัญชี   
36. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อ าเภอห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ การบัญชี   
37. ธกส.สาขาหนองกุงศรี 16 ม.1 อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ การบัญชี   
38. ธกส.สาขาห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ การบัญชี   
39. สถาบันการเงินชุมชน เทศบาลต าบลหนองหิน อ.หนองกุงศรี  จ.กาฬสินธุ์ การบัญชี   
40. ร้านทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ 119/44 ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ช่างไฟฟ้าก าลัง   
41. ร้านเกษทองมาแอร์ 145/6 ต.ล าหนองแสน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์  46220 ช่างไฟฟ้าก าลัง   
42. ร้านพิชิตแอร์ 3/30 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40000 ช่างไฟฟ้าก าลัง   
43. ศูนย์ซ่อม อนงค์นาถ  เซอร์วิส 11/3 หมู่ 1 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม  44150 ช่างไฟฟ้าก าลัง   
44. ร้านพงษ์เจริญแอร์ 2 หมู่ 3 ต.ท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์  46190 ช่างไฟฟ้าก าลัง   
45. ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเอ็นพีเอฟแอนด์เชิร์ฟ 219/1-2 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 คอมพิวเตอร์   



46. เทศบาลต าบลดงมูล ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี  จ.กาฬสินธุ์ 46220 คอมพิวเตอร์   
47. องค์การบริหารส่วนต าบลกุดโดน 90/2 ต.กุดโดน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46220 คอมพิวเตอร์   
48. บริษัท ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 1/31 หมู่ 5 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 อิเล็กทรอนิกส์   
49. ร้านตันเจริญโปรโมชั่น 23 ม.2 อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ ์ อิเล็กทรอนิกส์   
50. ร้านสุรชาติคอมพิวเตอร์ อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ อิเล็กทรอนิกส์   
51. ร้านสมบูรณ์ภัณฑ์ 156/1  ต.ล าหนองแสน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220 อิเล็กทรอนิกส์   
52. ร้านวิกก้ีคลัปดอทเน็ต 28 ม.2 ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม อิเล็กทรอนิกส์  0831273809 
53. หจก. ปรีชาเมทัลเวิร์ค 144หมู2่ ถนนพหลโยธินใหม่ ต.หนองแค อ.หนองแค จังหวัดสระบุรี   ช่างกลโรงงาน    
54. บ.เคทีเค. 97 ซับคอนแทรคเตอร์ จ ากัด 32-33 ม.17 ถ.บางนาตาล กม.11.5 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ช่างกลโรงงาน    
55. โรงกลึงวัชระ 45 หมู่ 7 ต.ล าหนองแสน  อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์  46220 ช่างกลโรงงาน    
56. ชัยมิทโอโตบอดี้อินดัสตรี 32-33 ม.17 ถ.บางนาตราด อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ช่างกลโรงงาน    
57. อู่ สหยนต์ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ช่างกลโรงงาน    
58. โรงกลึงหนองริวหนัง 245 ม.5 ต.ล าหนองแสน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ช่างกลโรงงาน   0934961388 
59. บริษัท  ไชยแมชชีนเนอร์รี่  ซัพพลาย 32 หมู่ 15 ต.คลอง 3 อ.คลองหลาง จังหวัดปทุมธานี  12120 ช่างเชื่อม   
60. โรงกลึงส ารอง   อ าเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์ ช่างเชื่อม   
61. บอส  เชียงกง 272  ม.4  อ.ห้วยเม็ก  จ.กาฬสินธุ์ ช่างเชื่อม   
62. อู่หมอรถ CAT 341 หมู่  9 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 เครื่องกล  
63. บจ.ศูนย์ซ่อมมาตรฐาน คลอง 2 การาจ 2/5 ม.1 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เครื่องกล  
64. อ.บริการ 257 ม.2 ต.ค าใหญ่  อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ เครื่องกล 0941183485 
65. อู่ เติมการช่าง 168 ม.12 ต.ค าใหญ่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ เครื่องกล  
66. อู่ทองเติม ฤาชาบุตร 108/12 ต.ค าใหญ่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46220 เครื่องกล  
67. บจ.ศูนย์ซ่อมมาตรฐาน คลอง 2 การาจ เครื่องกล  
68. บริษัท เฟอร์รีสยามทีพอส 113/1 ม.1 ต.ทุ่งสุขา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เครื่องกล  

 


