
 
 

ด้านที ่8 
ข้อมูลด้านตลาดแรงงาน 

ข้อมูลสถานประกอบการของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.  ประจ าปีการศึกษา 2556 - 2558 

ล าดับ
ที่ สถานที่ ทีอ่ยู่ 

1 เซ็นทรัลแฟมิล่ีมาร์ท จ ากดั 78/138/9 97 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 

2 หจก.ไดอิชิ แพคเกลต้ิง 130/5 ถ.ตราด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 

8 วทิยาลยัอาชีวยโสธร 77/11 ต.ส าราญ อ.เมือง จ.โสธร 35000 

10 บริษทั โพโลพลาสติก จ ากดั 209/4 ต.ออ้มนอ้ย อ.ทุ่มแบน จ.สมุทรปราการ 74130 
11 บริษทัเค.อินเตอร์เนชัน่แนลแพคเก็ดต้ิง จ  ากดั 209/3 ม.4 ซ.เพชรเกษม 97 ต.ออ้มนอ้ย จ.สมุทรสาคร 

19 เซ็นทรัลแฟมิล่ีมาร์ท จ ากดั 78/138/9 97 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 

20 องคก์ารบริหารต าบลกู่จาน 105/8 ต.กู่จาน อ.ค าเข่ือนแกว้ จ.ยโสธร 35110 

21 รร.บา้นดอนยาง บ.ดอนยาง ต.คอ้เหนือ อ.ค าเข่ือนแกว้ จ.ยโสธร 35000 

22 องคก์ารบริหารต าบลคอ้เหนือ บ.ดอนยาง ต.คิอเหนือ อ.ค าเข่ือนแกว้ จ.ยโสธร  

23 ร้านไซเบอร์ แคร์ ร้อยเอด็ ถ.เกิดวรามิตร ต.ในเมือง  อ.เมือง ร้อยเอ็ด 45000 

24 รร.บา้นนาค า บ.นาค า อ.ค าเข่ือนแกว้ จ.ยโสธร 35110 

25 สถานีต ารวจภูธรพนมไพร ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 

26 องคก์ารบริหารต าบลกลางใหญ่ ต.กลางใหญ่  อ.เข่ืองใน จ.อุบลราชธานี 34320 

27 สถานีต ารวจภูธรพนมไพร ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 

28 ไอที ฟีเวอร์ เซอร์วสิ ถ.ศรีเทวา ต.ในเมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 

29 องคก์ารบริหารต าบลพระเสาร์ ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชยั จ.ยโสธร 35103 

30 องคก์ารบริหารต าบลพระเสาร์ ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชยั จ.ยโสธร 35103 

31 บ.อีช่ีคอมพิวเทค ยโสธร อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 

32 โรงเรียนบา้นสุขเกษม ต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35000 

33 รร.บา้นนาค า บ.นาค า อ.ค าเข่ือนแกว้ จ.ยโสธร 35110 

34 บ.อีช่ีคอมพิวเทค ยโสธร อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 

35 ร้าน พีซี เวอร์ค 74/5 ถ.วารีราชเดช ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร 

36 รร.บา้นดอนยาง บ.ดอนยาง ต.คอ้เหนือ อ.ค าเข่ือนแกว้ จ.ยโสธร 



 
 

37 ร้านอนนัตก์ารยาง 217 ม.2 ต.ส าราญ อ.เมืองยโสธร 

38 กิจตรงยามาฮ่าอุบล 945 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

39 ร่วมมิตรออโตเ้ทค ถ.แจง้สนิท ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 

40 บ.มิตชูบิชิออโตชิ้ต้ี จ  ากดั 1112 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

41 สมศกัด์ิยนต ์ ถ.แจง้สนิท ต.เข่ืองค า  อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 

42 ร้านเฮงบา้นแพนออโตเ้ซอร์วิส 58/21 ต.สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยธุยา 

43 ศรีทองออโตเ้ซอร์วสิ บา้นโนนแท่น ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอด็ 45000 

44 สมศกัด์ิยนต ์ ถ.แจง้สนิท ต.เข่ืองค า  อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 

45 ร้านสนองยานยนต ์ 795/1 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอด็ 

46 กิจตรงยามาฮ่าอุบล 945 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

47 อู่ส.เลิงนกทา คาร์เพนท ์ ถ.ทยาปัสสา ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 

48 อู่ ธวชัพรชยัเจริญ การช่าง   ถ.วารีราชเดช   ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 

49 บ.มิตชูบิชิออโตชิ้ต้ี จ  ากดั 1112 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

50 กิจตรงยามาฮ่าอุบล 945 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

51 หจก.ยโสธรฮออนดา้คาร์ 335/6 ถ.แจง้สนิท ต.เข่ืองค า อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 

52 ศรีทองออโตเ้ซอร์วสิ บา้นโนนแท่น ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอด็ 45000 

53 สมศกัด์ิยนต ์ ถ.แจง้สนิท ต.เข่ืองค า  อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 

54 หจก.C.S.F ครอลิต้ีเชอร์วสิ 5/22 บ.ตะวนันา เขตสายใหม่ กทม.10220 

55 ศรีทองออโตเ้ซอร์วสิ บา้นโนนแท่น ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอด็ 45000 

56 ร้านสนองยานยนต ์ 795/1 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอด็ 

57 อู่ช่างวฒัน์ 241/1 บ.เดิด ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 

58 ร่วมมิตรออโตเ้ทค ถ.แจง้สนิท ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 

59 ร้านเฮงบา้นแพนออโตเ้ซอร์วิส 58/21 ต.สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยธุยา 

60 ร้านอนนัตก์ารยาง 217 ม.2 ต.ส าราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 

61 ร้านอุทยัไดนาโม อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 

62 บ.มิตชูบิชิออโตชิ้ต้ี จ  ากดั 1112 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

63 อู่3ป.ยานยนตก์ลการ ถ.ศรีจนัทร์ ต.ในเมือง จ.ขอนแก่น 40000 

64 ร่วมมิตรออโตเ้ทค ถ.แจง้สนิท ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 

65 อู่ เค.เค. ยโสธร เซอร์วสิ  ถ.วทิยธ ารงค ์ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 



 
 

66 อู่รุ่งสิริเบญจ ถ.สุรินทร์-สังขะ ต.สลกัได อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 

67 วชิยัการช่าง ถ.อรุณประเสริฐ ต.บุ่ง อ.เมือง จ. อ านาจเจริญ 37000 

68 อุบลออโตเ้ซอร์วสิ 68/4 หมู่ 4 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 

69 เอส.ซี.การาจขอนแก่น ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40000 

70 แสงเงินอิเล็กทรอนิกส์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 

71 ร้านโชคชยั อิเล็กทรอนิกส์ 7/6 ถ.วดักลาง อ.พนมไพร. จ.ร้อยเอด็ 45140 

72 แสงสวา่งไฟฟ้า 59/5 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชยั จ.ยโสธร 35110 

73 ร้าน สมจิต อิเล็กทรอนิกส์ ถ.ประชาสัมพนัธ์, ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร, 35000 

74 แหลมทองยโสธร ถ.แจง้สนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 
 

ข้อมูลสถานประกอบการของนักศึกษา ปวส.2   ปีการศึกษา 2556 - 2558 
 

ล าดับ
ที่ สถานประกอบการ ทีอ่ยู่ 

1 ธนาคารออมสิน สาขา ยโสธร ถ.แจง้สนิท ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 

2 องคก์ารบริหารส่วนต าบลไผ ่ ต.ไผ ่อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 35170 

3 ธนาคารออมสิน สาขา ยโสธร ถ.แจง้สนิท ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 

4 องคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้เหนือ ต.คอ้เหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 

5 ซีเอชแอล ประเสริฐทรัพย ์ ถ.สุขาอุปถมัภ ์ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  

6 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัยโสธร ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 

7 สมเด็จง่วนเชียงบริการ  ถ.ถีนานนท ์ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธ์ุ 46150  

8 ปิยกรณ์วสัดุก่อสร้าง ต. ศรีแกว้ อ. เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 

9 หจก.พี เค เมท็ทอล ชีท (ยโสธร) 255 ถ.แจง้สนิท ต.เข่ืองค า อ.เมืองย จ.ยโสธร 35000 

10 หจก.ไชยภณัฑฟิ์วเจอร์มอลล์ ยโสธร  อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 

11 หจก.พงศดิ์ลกโยธา ซ.วทิยะธ ารงค ์อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 

12 หจก.ศิวารธ วสัดุก่อสร้าง 280 ต.ตาดทอง  อ.เมือง จ.ยโสธร 53000 

13 องคก์ารบริหารส่วนต าบลไผ ่ ต.ไผ ่อ.ทรายมูล จ.โสธร 35170 

14 บริษทั แอดไวซ์ โฮลด้ิงส์ กรุ๊ป จ ากดั  ถ.อุปลีสาน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 

15 องคก์ารบริหารส่วนต าบลไผ ่ ต.ไผ ่อ.ทรายมูล จ.โสธร 35170 



 
 

16 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอป่าต่ิว 234/4 ถ.อรุณประเสริฐ ต.โพธ์ิไทร อ.ป่าต่ิว จ.ยโสธร  

17 ท่ีท  าการไปรษณียป่์าต้ิว  3/3 ม.4 ถ.อรุณประเสริฐ ต.โพธ์ิไทร อ.ป่าต้ิว จ.ยโสธร 

18 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัยโสธร  ถ.รัตนเขต ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 

19 ไอที เวิร์ก ช็อป 58/34 ถ.วฒันานุวงศ ์อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 

20 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัยโสธร  ถ.รัตนเขต ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 

21 ส านกังานขนส่งจงัหวดัยโสธร ถ.แจง้สนิท  ต.ส าราญ อ.เมืองยโสธร จ. ยโสธร 35000 

22 บริษทั มิลคก้ี์เวย ์เน็ตเวิร์ค (สาขาร้อยเอด็) 59/8-9ถ.เทวาพิบาล ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
23 บจก .กาโนเอก็เซลเอ็นเตอร์ไพรส์(ประเทศไทย)  ซ.วภิาวดีรังสิต 38 ข.ลาดยาว ข.จตุจกัร กรุงเทพ 10900 

24 โรงเรียนบา้นดอนยาง กลว้ย ส าโรง ต.คอ้เหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 

25 7-ELEVEN ถ.เล่ียงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 53000 

26 หจก.เอ็น ซี ปีโตรเลียม 345 ถ.เล่ียงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 53000 

27 กรมทหารราบท่ี 16 ค่ายบดินทรเดชา จ.ยโสธร 236 ถ.แจง้สนิท ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร 53000 

28 บ.ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) 236 ถ.แจง้สนิท ต.ดู่ทุ่ง อ.เมือง จ.ยโสธร 53000 

29 ร้านมินิซาวด์ 408 ถ.วทิยะธ ารงค ์ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 53000 

30 วรัิตน์การช่าง 49 ม.11 ต.ขวญัเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอด็  45120 

31 อุบลออโตเ้ซอร์วสิ 68/4 หมู่ 4 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 

32 วทิยาลยัอาชีวยโสธร 77/11 ต.ส าราญ อ.เมือง จ.โสธร 35000 

33 ส.ทวชียัเซอร์วสิ 201 ม.6 ต.ขอนแก่น อ.เมือง  จ.ร้อยเอด็ 45000 

34 ทิพย ์เซอร์วสิ  73 ม.15 ต.ค าอาฮวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000  

35 ร้อยเอด็กลการเซอร์วสิ&การาจน ์ ถ.เล่ียงเมือง ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอด็ 45000  
 

 


