
ข้อมูลตลาดแรงงาน ๖๓ 

    

 
“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 

 

ข้อมูลตลาดแรงงาน 
 สถานประกอบการ  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  จัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาและลง
นามความร่วมมือ  โดยนักเรียน  นักศึกษา  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา สถานประกอบการ 
หน่วยงานของรัฐ 

สถานประกอบการ 
หน่วยงานของเอกชน 

หมายเหตุ 

ปีการศึกษา  2560 1 11  
ปีการศึกษา  2561 1 13  
ปีการศึกษา  2562 3 11  
ปีการศึกษา 2563 3 10  
ปีการศึกษา 2564 6 17  



ข้อมูลตลาดแรงงาน ๖๔ 

    

 
“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 

 

      สถานประกอบการท่ีลงนามความร่วมมือ  ปีการศึกษา 2564  จำนวน  23 แห่ง  ประกอบด้วย 
 

        หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับที่ สถานประกอบการ 
1 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย 
2 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
3 บ้านหม้อแสงไทยการค้า 
4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์มาร์ท 
5 บริษัท ไอจีเนียสทอยส์ไทยแลนด์ จำกัด 
6 ร้านโนบิชาหนองคาย 
7 ไปรษณีย์สาขาหนองคาย 
8 บริษัท ชยธรการบัญชี จำกัด 
9 บริษัท โทรคมานาคมแห่งชาติจำกัด 

10 ธนาคารออมสิน สาขาอำเภอท่าบ่อ 
11 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มนต์วิรัตน์กุล 
12 บริษัท  เดือนสวรรค์ (ประเทศไทย) จำกัด 
13 KEOKHOUNHEUAN Trading Sole Co.,Ltd 
14 บริษัท ซีพีแรม จำกัด 
15 บริษัท  ดวงดี  
16 ร้านลิขิต คราฟต์เบียร์    
17 โรงพยาบาลหนองคาย   
18 ร้านครัวจันทร์เจ้า   
19 โรงแรมกลางเมืองแอทหนองคาย 
20 โรงแรมศิลป์โสภา 
21 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเวฟทราเวล 
22 ร้านรวมศิลป์ การป้าย 
23 CENTARA HOTEL&CONVENTION CENTER UDON THAINI 



ข้อมูลตลาดแรงงาน ๖๕ 
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สรุปจำนวนสถานประกอบการท่ีนักเรียน  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ปีการศึกษา 2564 

ลำดับ รายชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ 
1 ร้าน เซเว่น สาขาชากกระปอก ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110  
2 ร้าน เซเว่น สาขาบ่อยาง ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 
3 ร้านแดรี่ควีน สาขาโพนพิสัย ต.จุมพล อ.โพรพิสัย จ.หนองคาย 43120 
4 ร้านบัวการเกษตร ต.ดอนเตย อ.นาขาม จ.นครพนม 48140 
5 บริษัท คานโต ฮารา จำกัด 150/47 หมู่ 9 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

20110 
6 เทสโก้โลตัส สาขาหนองคาย 304 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 
7 ร้าน The Pizza company สาขา

หนองคาย 
1141/2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 
43000 

8 บริษัท กิตติพงษ์พลาสติก 392/2 ต.โพนสว่าง อ.เมือง จ.หนองคาย 
43100 

9 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองคายนำเซ่งฮวด 248 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 
10 บริษัท ชัยศิริลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 333 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 

43000 
11 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองคายกมลรัตน์ 1016 หมู่ 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 

43000 
12 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง 351/6 ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 

38180 
13 ร้านชัยศิริโฮมมอลล์ (สาขาท่าบ่อ) 221 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 
14 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญสุขเซรามิค 205/5 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 

43000 
15 บริษัท ไออ้อนกรีน 181 ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 
16 โรงแรมมิตร์ บีช 10 ต.หนองปรือ บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 

17 วานาเวลเนสรีสอร์ท 222/2 อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 
18 โรงแรมรอยัลนาคารา 678/1 ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 

19 สามออร์ริเวอร์ไซด์ 43/2 ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 

20 เทศบาลตำบลหาดคำ เลขที่ 990 ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย 
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ลำดับ รายชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ 
21 สำนักงานท่ีดินจังหวัดหนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 
22 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดหนองคาย 
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ต.หนองกอมเกาะ 
อ.เมือง 

23 สหกรณ์การเกษตรศรีเชียงใหม่ ต.พานหร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 

24 ท่ีทำการไปรษณีย์จังหวัดหนองคาย เลขท่ี 389 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 
25 สำนักงานเทศบาลตำบลวัดธาตุ ต.วัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย 
26 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองปลาปาก ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 
27 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 
28 ธนาคารออมสิน สาขาท่าบ่อ เลขท่ี 352/3 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 
29 อู่เจริญยนต์ เลขท่ี 208 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง 

จ.หนองคาย 
30 สำนักงานวิทยาทราเวล เลขท่ี 277 ต.โพนสว่าง อ.เมือง จ.หนองคาย 
31 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพรอิฐบล็อก เลขท่ี 799 อ.เมือง จ.หนองคาย 
32 สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองคาย(ขาเข้า) ต.โพนสว่าง อ.เมือง จ.หนองคาย 
33 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 
34 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.ศิริรัตน์หนองคาย เลขท่ี 107 ต.โพนสว่าง อ.เมือง จ.หนองคาย 
35 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักงานบัญชี 

เอ็มแอนด์เอ็นบัญชี 
เลขท่ี 39/12 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น 

36 ท่ีทำการปกครองจังหวัดหนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 
37 สำนักงานสรรพากรจังหวัดหนองคาย เลขท่ี 367 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง  

จ.หนองคาย 
38 ธนาคารออมสิน สาขาอำเภอเพ็ญ ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.หนองคาย 
39 เทศบาลตำบลหนองปลาปาก ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 
40 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร 
เลขท่ี 1191/1 ต.ในเมือง อ.เมือง 
 จ.หนองคาย 

41 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สบายดีผ้าไหมลาว88 เลขท่ี 208/1 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง 
จ.หนองคาย 

42 องค์การบริการส่วนตำบลบ้านฝาง เลขท่ี 225 ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย 
43 บริษัท ชยธรการบัญชี จำกัด เลขท่ี 762/2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 
44 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญชัยเครื่องเย็น เลขท่ี 443 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 
45 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ชัย ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 

  46 บริษัท อู่ทองเจริญยนต์หนองคาย จำกัด เลขที่ 410 ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย 
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ลำดับ รายชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ 
47 ด่านศุลกากรจังหวัดหนองคาย เลขท่ี 224 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง 

จ.หนองคาย 
48 บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด มหาชน สาขาโพน

พิสัย 
เลขท่ี 288/3 ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย 

49 บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด มหาชน สาขาเมือง
ทอง 

ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดร จ.อุดรธานี 

50 บริษัท นิวเวฟทราเวล เลขท่ี 115 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง 
จ.หนองคาย 

51 บริษัท หนองคายคอนกรีตโปรดักส์ จำกัด เลขท่ี 333 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.
หนองคาย 

52 ร้าน พิซซ่า คอมปะนี สาขาประจักษ์ เลขท่ี 1141 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 
53 ร้าน รวยสมบัติ คาร์เซ็นเตอร์ ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 
54 ร้านดำวัสดุก่อสร้าง เลขท่ี 37 ต.บ้านเด่ือ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 
55 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน เลขท่ี 283 อาคารศรีบุญเรือง ถนนสีลม 

แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 
56 บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี เลขท่ี 550 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 
57 บริษัท ซีพีแรม จำกัด เลขท่ี 149 ต.ลำปลาทิว อ.ลาดกระบัง 

จ.กรุงเทพฯ 
58 ร้าน ชัยศิริ เพ็ทมอลล์ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 
59 บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) เลขท่ี 789 ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 
60 บริษัท เอ็ม.บี.ซี.แลนด์ จำกัด เลขท่ี 40/732 ต.คลองกุ่ม อ.บึงกุ่ม 
61 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ทวี กม.6 ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย 
62 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย เลขท่ี 391 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง 

จ.หนองคาย 
63 คลินิกหนองคายเซ็นทรัลแล็บ เลขท่ี 84/8 ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 
64 เทศบาลตำบลบ้านถ่อน (กองสวัสดิการ) เลขท่ี 199 หมู่ 2 ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ 

จ.หนองคาย 
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2565 
 
 

 


