
ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
1. ที่ว่าการอําเภอโซ่พิสัย ถนนปากคาด - พรเจริญ บก 38170

2. เทศบาลตําบลฝ้ไร่ 117/11 ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 042-417233
042-417331

3. องค์การบริหารส่วนตําบลถ้ําเจริญ หมู่ที่ 11 ต.ถ้ําเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 38170 042-018012

4. ธ.ก.ส. สาขาโซ่พิสัย 297 หมู่ 3 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 042-485122
fax. 042-485544

5. ไปรษณีย์โซ่พิสัย 338 หมู่ 1 ถ.โซ่พิสัย-ปากคาด อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 38170

6. บริษัท ฟูไน (ไทยแลนด์) จํากัด 835 หมู่ 18 ถ.ปากช่อง-คําสมพง ต.จันทึก อ.ปากช่อง 044-310002
จ.นครราชสีมา fax. 044-310008

7. บริษัท อควา วิส จํากัด 79/15 หมู่ 3 ซ.สุขสวัสด์ิ 74 ต.บางครุ อ.พระประแดง 085-1512250
จ.สมุทรปราการ

8. องค์การบริหารส่วนตําบลคําแก้ว ถนนโซ่พิสัย-พรเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 38170
9. ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิทย์วโรทัย เอ.ซี. 47/587 ซ.นิมิตรใหม่ 40 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา 092-2762919

จ.กรุงเทพมหานคร

10. ห้างหุ้นส่วนจํากัด สยามเมอร์กิ้น 75 ซ.ทานสัมฤทธิ์ 21 ถ.ติวานนท์ ต.ท่ทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 02-5899647-8
11000 02-9506528

fax. 02-9506528

วิทยาลัยเทคโนโลยีโซ่พิสัย
ชื่อสถานประกอบการนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชพี  ประจ าปีการศึกษา 2564



11. บริษัท ดับเบิ้ลสตาร์ อินดัสตร้ี จํากัด 222 หมู่ 6 ซ.สุขสวัสด์ิ 84 ถ.สุขสวัสด์ิ ต.ในคลองบางปลากด 02-8163190
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 fax. 02-4611147

12. ชาบูชิ (โออิชิ กรุ๊ป จํากัด มหาชน) 30/39/35 ถ.งามวงศ์วาน อ.บางเขน จ.นนทบุรี 11000 081-7002981
13. สถานีตํารวจภูธรเฝ้าไร่ 111 หมู่ 11 ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 042-417236

fax. 042-417236
14. บ.โตโยต้าหนองคาย ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด 444 หมู่ 3 ถ.มิตรภาพ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
15. อู่ ธวัชชัย การช่าง 143 หมู่ 7 บ.ต้อง ต.หนองมีปลา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 088-3040309
16. ปรีชาอิเล็กทรอนิกส์ 112/2 หมู่ 3 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 38170 081-7684397

fax. 042-485312
17. อู่ไกรการช่าง 769/8 บ.คําแวง ต.คําแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 38170 098-1246705

18. ส.อิเล็คทรอนิค 2/9 หมู่ 3 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 38170 087-1378048
19. อู่โชคอนันต์ เจริญทรัพย์ย์ เซอร์วิส 273/3 หมู่ 1 บ.เล่ือม อ.เมือง จ.อุดรธานี 085-7580670

20. อู่ศิริชัย ออโต้เซอร์วิส 14/2 หมู่ 1 ซ.มิตรประชา ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี

21. หจก.เมกาโล่ เอ็นจิเนียร่ิง 49/184 หมู่ 2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บังสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 086-6255363
12110 fax. 02-9089694

22. อู่สมพรผ้าเบรค 355/669-670 หมู่ 15 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลําลูกกา 02-9951469
จ.ปทุมธานี

23. แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ 121 หมู่ 3 บ.โคกงาม ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000 042-490744-5
fax. 042-490745

24. ร้านบิวอะไหล่ 3 หมู่ 10  บ.มีชัย ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 088-7329711
25. หจก.แท็กโก้ เจนเนอเรชั่น 66/223 หมู่ 6 ถ.ดราขัน-สุพรรณบุรี ต.เสาธงหิน อ.หารใหญ่ 02-9033460-1

จ.นนทบุรี 11140 089-2057782
fax. 02-9033462

26. พงษ์เจริญเซอร์วิส 236 หมู่ 9 ต.นางัว อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี 41210 042-287559
081-2621817

fax. 042-287373



27. อบต.ดงหม้อทอง 151 หมู่ 8 บ.ท่ากระดัน ต.ดงหม้อทอง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 042-981007
fax. 042-981007

28. บริษัท มิตรยนต์พัทยา จํากัด 111/52 หมู่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 038-427427
fax. 038- 416413

29. เกษหอมอิเล็กทรอนิกส์ 60 หมู่ 10 ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 089-2730041
042-4177077

30. บ.ดับเบิ้ลไฟท์เมคคาทรอนิกส์ จํากัด 65/27 หมู่ 4 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 038-149801
099-9736763

fax. 038-149802
31. ช่างเอกอิเล็กทรอนิกส์ 098-6590021
32. อู่เสรีเจริญยนต์ 101 หมู่ 5 บ.พนังเส่ือ ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว 089-9458963

จ.ชัยภูม 36250
33. บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด 700/402 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.ดอนหัวฬ่อ (038) 214900 ต่อ 1101

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

34. บริษัทแอ็ปโซลูทโปรดักส์ จํากัด จ.สกลนคร

35. องค์การบริหารส่วนตําบลถ้ําเจริญ ต.ถ้ําเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

36. บริษัท ไทยฮะจบิัง จํากัด  นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.ดอนหัวฬ่อ

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

37. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(สาขาอําเภอโซ่พิสัย) ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

38. บริษัท ส.เจริญการเกษตร จํากัด จ.สกลนคร

39. 7-11 สาขาหมู่บ้านพฤษา 28 จ.สมุทรปราการ

40. อู่บึงกาฬกระจกรถยนต์ จ.บึงกาฬ

41. บริษัท เดลต้าอีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย) จํากัด จ.อยธุยา

42. ร้าน Bar.B.Q.POAZa จ.กรุงเทพมหานคร



43. บริษัท ไบร์เอ็นจเินียร่ิง จํากัด จ.กรุงเทพมหานคร

44. เอแอนด์พี เทคนิคเซอร์วสิ จ.กรุงเทพมหานคร

45. ร้านน้องนัดมอเตอร์ไซค์ จ.สกลนคร

46. บริษัท สุเบญจา จํากัด จ.กรุงเทพมหานคร

47. องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อแก้ว จ.สกลนคร

48. รพ.สต บ้านดงห้วยเปลือย จ.สกลนคร

49. บริษัท อาร์ ทู โอ โปรเจคท์ จํากัด จ.กรุงเทพมหานคร

50. องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหัวช้าง จ.บึงกาฬ

51. องค์การบริหารส่วนตําบล โคกกลาง จ.บุรีรัมย์

52. โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา จ.บึงกาฬ

53. บริษัท เพชรทองเซอร์วสิแอนด์ซัพพลาย จํากัด จ.กรุงเทพมหานคร

54. โรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ จ.บึงกาฬ

55. ร้านเล็กยานยนต์ จ.บึงกาฬ

56. อู่เซียนนาฮํา จ.หนองคาย

57. อู่ช่างรุ่ง จ.บึงกาฬ

58. คลีนิกหมอรถ จ.กรุงเทพมหานคร

59. โรงแรมป่าตองทาวน์เวอร์ จ.ภูเก็ต



60. อู่ธรีะพงษ์ จ.บึงกาฬ

61. ธ.ก.ส. สาขาโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

62. บริษัท ประดิษฐ์อักษรโลหะ จํากัด จ.กรุงเทพมหานคร

63. บริษัท สยามพีพีเอ็นจเินียรร่ิงแอนด์เซอร์วสิ จํากัด จ.ชลบุรี

64. ห้างหุน้ส่วนจํากัด เลิศทรัพยดั์ชมิลล์ จ.เลย

65. โรงเรียนคําปะกั้ง จ.หนองคาย

66. บริษัท ซูซูกิเจยีงอุดร จํากัด จ.อุดรธานี

67. โรงเรียนบ้านโนนไทย จ.สกลนคร

68. บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค(ประเทศไทย) จํากัด จ.นครราชสีมา

69. บริษัท โทโฮกุไพโอเนียร์(ประเทศไทย) จํากัด จ.อยธุยา

70. บริษัท ดัชมิลล์ จํากัด สาขาโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

71. บริษัท ฟอเรสต์รัน จํากัด จ.กรุงเทพมหานคร

72. โรงเรียนบ้านโคกกระแซขี้เหล็กน้อย จ.บึงกาฬ

73. โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด จ.สกลนคร

74. บริษัท PG พรเจริญกรุ๊ป จ.บึงกาฬ

75. โรงเรียนเวทีราษฏร์บํารุง จ.หนองคาย

76. ร้านต๋ันการช่าง จ.บึงกาฬ



77. บริษัท นัม แพน ออโต้พาร์ท แอนด์ ดีไซน์ จํากัด จ.กรุงเทพมหานคร

78. บริษัท เอส.ที.เอ็ม.โปรเซอร์วสิ จํากัด จ.กรุงเทพมหานคร

79. ห้างหุน้ส่วนจํากัด วทิยว์โรทัย เอ.ซี จ.กรุงเทพมหานคร


