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          ข้อมูล  9  ประเภท  2562   

 

ข้อมูลตลาดแรงงาน 
 สถานประกอบการ  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  จัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาและลงนาม
ความร่วมมือ  โดยนักเรียน  นักศึกษา  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 
สถานประกอบการที่ลงนามความร่วมมือ  ปีการศึกษา 2562  จำนวน  12  แห่ง  

ประกอบด้วย 

 
 
 
 
 

ปีการศึกษา สถานประกอบการ 
หน่วยงานของรัฐ 

สถานประกอบการ 
หน่วยงานของเอกชน 

หมายเหตุ 

ปีการศึกษา  2556 27 38  
ปีการศึกษา  2557 14 8  
ปีการศึกษา  2558 3 32  
ปีการศึกษา  2559 3 16  
ปีการศึกษา  2560 1 11  
ปีการศึกษา  2561 1 13  
ปีการศึกษา  2562 3 11  

ลำดับที่ สถานประกอบการ 
1 บริษัทเฉลิมชัยทราเวล 
2 บริษัท PS happy travel 
3 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 
4 บริษัท ซีพี ออล์ จำกัด (มหาชน) 
5 โรงแรมพาร์ค แอนด์ พลู รีสอร์ท หนองคาย 
6 โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร 
7 ท่าอากาศยานอุดรธานี 
8 ด่านตรวจคนเข้าเมือง หนองคาย 
9 บริษัทมิตซูเจียงหนองคาย จำกัด 

10 สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย 
11 แสงสว่างพาณิชย์ 
12 บริษัทพีเอชแคปปิตอล จำกัด 



2 

          ข้อมูล  9  ประเภท  2562   

 

 
สรุปจำนวนสถานประกอบการที่นักเรียน  นักศึกษาไปฝึกงาน  ปีการศึกษา 2562 

ลำดับ รายชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ 
1 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  เลขท่ี  283  อาคารศรีบุญเรือง  ถนนสีลม  แขวงสลีม   

เขตบางรัก  กทม.  10500 
2 บริษัท ดวงนารา การบญัชี 99 จำกัด เลขท่ี  545/55  ตำบลโพธิ์ชัย  อำเภอเมือง   

จังหวัดหนองคาย  43000  โทร.042-414315 
3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตี๋ใหญ่คอนกรตี  

 
เลขท่ี  155  ตำบลหาดคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย 
43000  โทร.093-3274781 

4 โรงพยาบาลหนองคาย 
 

เลขท่ี  1158  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย 
43000  โทร.042-41345665 

5 ด่านศุลกากรหนองคาย ตำบลหนองกอมเกาะ  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย 
43000   โทร.042-990900 

6 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดหนองคาย เลขท่ี 244 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง  จังหวัด
หนองคาย 43000  โทร.042-990705 

7 ที่ทำการไปรษณีย์ศรีเชียงใหม ่
 

เลขท่ี  337  ตำบลพานพร้าว  อำเภอศรเีชียงใหม่ 
จังหวัดหนองคาย  43130  โทร.042-451095 

8 ธนาคารโรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา
หนองคาย 

เลขท่ี  240  หมู่  1  ต.หนองกอมเกาะ  อำเภอเมือง 
จังหวัดหนองคาย  43000   โทร.042-422715 

9 บริษัท โตโยต้าหนองคาย ผูจ้ำหนา่ยโต
โยต้าจำกดั 
 

เลขท่ี  444  ตำบลโพธิ์ชัย  อำเภอเมือง 
จังหวัดหนองคาย  43000  โทร.084-4185852 

10 สำนักงานตรวจสอบบัญชสีหกร์หนองคาย 
 

เลขท่ี  266  ตำบลหนองกอมเกาะ  อำเภอเมือง 
จังหวัดหนองคาย  43000  โทร.042-412360 
 

11 บริษัท หนองคาย คอนกรีตโปรดักส ์
 

ตำบลค่ายบกหวาน  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  43100  
โทร.093-3278800 

12 บริษัท เอสพี บริการบยัชีศรีเชียงใหม ่ เลขท่ี  194  ตำบลพรานพรา้ว  อำเภอศรีเชียงใหม ่
13 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงคุก 

 
เลขท่ี  333  หมู่  5  ตำบลเวยีงคุก  อำเภอเมือง 
จังหวัดหนองคาย  43000  โทร.042-438145 

14 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
 

90 อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์  ช้ัน  36  ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหนคร  10310   
โทร.027-688888 

15 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ตี๋ใหญ่คอนกรตี 155  หมู่  13   ต.หาดคำ  อ.เมอืง  จ.หนองคาย 43000 
16 บริษัท Thepizza company Nongkhai 3054  ถ.โยธาธกิาร  ต.โพธิ์ชัย  อ.เมือง  จ.หนองคาย 

43000 
17 อารียา ซุปเปอร์มาร์ท 

 
เลขท่ี  309  ตำบลค่ายบกหวาน  อำเภอเมือง  
จังหวัดหนองคาย  43100 
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ลำดับ รายชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ 
18 บริษัท  อินโดไชน่า  พีทีที  รีเทล  จำกัด เลขท่ี  88/1  ตำบลมีชัย  อ.เมือง  จ.หนองคาย  43000 
19 สำนักงานเทศบาลเมืองท่าบ่อ เลขท่ี  999  ม.8  ถนนท่าเสดจ็  ต.ท่าบ่อ  อ.ท่าบ่อ 

จ.หนองคาย  43110 
20 สถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคาย เลขท่ี  813  ถนน  มีชัย  ต.ในเมอืง  อ.เมือง  จ.หนองคาย 

43000 
21 มิสเตอร์ โดนัท เลขท่ี  304  หมู่  10 
22 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ 

 
เลขท่ี  161  ถนนศรีเชียงใหม่-หนองสองห้อง  ต.ท่าบ่อ     
อ.ท่าบ่อ  จ.หนองคาย  43110 

23 บริษัท ซีพีแรม จำกัด เลขท่ี  149  ต.ลำปลาทิว  อ.ลาดกระบัง  จ.กรุงเทพฯ 
10520 

24 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสา อ.ท่าบ่อ  จ.หนองคาย  43110 
25 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต 1  จ.อุดรธาน ี
26 บริษัท เอ็มเค เรสเตอรองต ์ เลขท่ี  304  ต.โพธ์ิชัย  อ.เมือง  จ.หนองคาย  43000 
27 MBC Land 101  อาคารจูนเฮาร์  ถ.รัชดา  แขวงดินแดง  กรุงเทพ 

10400 
28 สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวดั

หนองคาย 
จังหวัดหนองคาย 

29 การไฟฟ้า  ส่วนภมูิภาค  อำเภอท่าบ่อ 100 หมู่ 2 ตำบลท่าบ่ออำเภอทา่บ่อจังหวัดหนองคาย 
43110 

30 ด้านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย 106 หมู่ 2 ตำบลมีชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย 
31 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ หมู่ 3 ตำบลหนองกอมเกาะอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย 
32 โรงแรมรอยัลคลิป บีชพัทยา 353 ฮักหนัก หนองปรือ เมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัด

ชลบุรี 20150 
33 โรงแรมพันล้านบูติครีสอร์ท ตำบลมีชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย 43000 
34 โรงแรมแทนซโิน หมู่ 3 ตำบลมีชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย 43000 
35 โรงแรมวานาเวลเนส  รสีอร์ท 222/2 ถนนดอนสวรรคต์ำบลหาดคำอำเภอเมืองจังหวัด

หนองคาย 43000 
36 บริษัท Acvice 1220/3 หมู่ 2 ถนนเจนจบทิศตำบลในเมืองอำเภอเมือง

จังหวัดหนองคาย 43000 
37 องค์การบริหารด่านตำบลบ้านม่วง หมู่ 1 อาคาร ที่ทำการองค์การบรหิารส่วนตำบลบา้นม่วง

ตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวดัอุดรธานี 41190 
38 สำนักงานเทศบาลตำบลหาดคำ ทางหลวงชนบทหมายเลขหนองคาย 3040 ตำบลหาดคำ

อำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย 43000 
39 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ศูนย์ราชการตำบลหนองกอมเกาะอำเภอเมืองจังหวัด

หนองคาย 43000 
40 เทศบาลตำบลโพธิชัย บ้านนาตำบลโพธิ์ชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย 43000 
41 เอเชียพีคหนองคาย บ้านนาตำบลโพธิ์ชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย 43000 
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ลำดับ รายชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ 
42 บริษัท  S&P  ซินดิเคท  จำกัด  มหาชน  2034/100-107 ช้ัน 23 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ถนน 

เพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปี เขตห้วยขวาง กรุงทำ 10310 
43 โรงแรมอัศวรรณ  หนองคาย 9 หมู่ 10 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 
44 โรงแรมรอยัลนาคารา 68/1 หมู่ 4 ตำบลมีชัยอำเภอเมอืงจังหวัดหนองคาย 

43000 
45 บริษัท  อารีย์  โฟว์สตาร์  ทัวร์ 6 ตำบลมีชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย 43000 
46 บริษัทธุรกิจบริการ  1994  จำกดั 108/1 ถนนอุดร- เวียงจันทร์ ตำบลมีชัยอำเภอเมืองจังหวัด

หนองคาย 43000 
47 บริษัท PS Happy Travel 181 หมู่ 3 ตำบลมีชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย 4300 
48 บริษัท  เฉลิมชัย  ทราเวล 172 ตำบลมีชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย 43000 
49 บริษัท  หกจ. นฤมล  ทัวร ์ 179 หมู่ 3 ตำบลมีชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย 
50 รวมศิลป์การป้าย 315 316 ถนนมิตรภาพตำบลหนองกอมเกาะอำเภอเมือง

จังหวัดหนองคาย 43000 
51 บริษัท  เมเจอร์  แกรนด์  ฟุ๊ดแอนด์      

เมเวอเรจ จำกัด 
68/33 34 ถนนกลางเมืองตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัด
ขอนแก่น 40000 

52 ศิลป์โสภา 397/1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย  
43000 

53 ร้านไอเดียการปา้ย 144 ม.5 ซ.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 
54 บริษัท  459  บ้านบัญชี 45 หมู่ 6 ตำบลพระธาตุบังพวนอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย 

43000 
55 องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน ตำบลค่ายบกหวานอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย 4300 
56 สรรพสามติพื้นท่ี 94 หมู่ 5 ตำบลหนองกอมเกาะอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย 

43000 
57 บริษัท  ซีเอมแอทเสท  แอนด์ออฟฟิต 

พาร์ค  จำกัด 
127 3/2 หมู่ 4 ตำบลหนองจะบกอำเภอเมืองจังหวัด
นครราชสมีา 30000 

58 บริษัท  เซ็นทรัลฟู๊ดรีเทล 277/1 3 ถนนประจักษ์ศลิปาคมอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี 
41000 

59 กานตนาทัวร ์ 212 ตำบลมีชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย 43000 
60 เอเอ อินเตอร์ ทัวร ์ 105 หมู่ 7 ตำบลมีชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย 43000 
61 ยิ่งเจริญ  ทัวร ์ 1  80 หมู่ 3 ตำบลมีชัยอำเภอเมอืงจังหวัดหนองคาย 

43000 
62 บริษัท  มิตซูหนองคาย หมู่ 1 285 ตำบลโพธิ์ชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย 

43000 
63 ร้าน  7 - 11  ปตท.ด่านหนองคาย ตำบลมีชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย 43000 
64 Pack & Ploo Rasort 163/1 3 หมู่ 3 ตำบลมีชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย 

43000 
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ลำดับ รายชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ 
65 บริษัท  ซีพีออลล์  จำกัด  มหาชน    

สาขาโลตสัหนองคาย 
1158 ถนนมีชัย ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย 
43000 

66 โรงแรมพลอยอินน ์ 555 หมู่ 5 ถนนมีชัยตำบลในเมอืงอำเภอเมืองจังหวัด
หนองคาย 43000 

67 บริษัท  เจทรัพย์  แพค  จำกัด 263 หมู่ 3 ตำบลหนองหลวงอำเภอเฝ้าไร่จังหวดัหนองคาย 
43120 

68 สำนักงานท่ีดินจังหวัดหนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 
69 Pizza Hut ห้างอัศวรรณ ต.โพธ์ิชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 
70 ไปรษณีย์โพนพิสยั หมู่ 16 พิสัยสรเดช 213 ตำบลจมุพลอำเภอโพนพิสัยจังหวัด

หนองคาย 43120 
71 SFX Cinima อัศวรรณ 1 ตำบลมีชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย 43000 
72 สถานีตำรวจภูธรเหลา่ต่างคำ ตำบลเหล่าต่างคำอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคาย 43120 
73 บริษัท  นิตตะ  เอ็มแอนท์ที จำกัด 19/5 2 หมู่ 10 อาคารยูนิตต ี 5 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอ

คลองหลวงจังหวัดปทุมธานี 12120 
74 บริษัท  แสงสว่างพารณิชยจ์ำกัด 19/5 2 หมู่ 10 อาคารยูนิตต ี 5 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอ

คลองหลวงจังหวัดปทุมธานี 12120 
75 เทศบาลตำบลวัดธาต ุ 205 หมู่ 10 ตำบลวัดธาตอุำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย 

43000 
76 ที่ว่าการอำเภอสระใคร 217 หมู่ 3 ตำบลสระใครอำเภอสระใครจังหวัดหนองคาย 

43100 
77 บริษัท คลังสินค้า ซีพี ออลล ์ นิคมอุตสาหกรรมตำบลหลวงแพ่งแขวงทับยาวเขตลาดกระบัง

กรุงเทพฯ 10520 
78 ห้างหุ้นส่วนจำกัดหนองคาย  ชฎาทอง 659 ตำบลมีชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย 43000 
79 ร้าน  ชัยพรอิฐบล็อกหนองคาย 799 ถนนพนังชลประทานอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย 
80 โทรศัพท ์ กองทัพบกช่อง  5 210 ถนนพหลโยธินสนามเป้าสามเสนในพญาไทกรุงเทพฯ 

10400 
81 กรุงการป้าย ตำบลเฝ้าไร่อำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคาย 43120 

 


