
ที่ ช่ือสถานประกอบการ ที่อยู่ จํานวนนักศึกษา(คน) หมายเหตุ
1 บริษัท มิซูบิชิอีเล็คทริค คอนซูเมอร์ 700/406 ม.7 ต.ดอนหัวฬ่อ 20

โปรดักส์ (ประเทศไทย) จํากัด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร 081-3742339

2 บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ค จํากัด 99/9 อาคารเซ็นทรัลพลาซา 32
แจ้งวัฒนะ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นท่ี 21
ม.2 ถ.แจ้งวัฒนะ  ต.บางตลาด 
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร 084-5552669 (คุณเดือน)

3 บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากัด 306 อาคารเว็นทรัล สีลมทาวเวอร์ 21
ชั้น 5,6,7,8 แขวงสุริยวงค์ 
เขตบางรัก กทมฯ 10500

4 บริษัททิตาราม (ยูนิลิเวอร์) 9/47 ซ.รัชดาภิเษก 56 ถ.รัชดาภิเษก 13
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทร 083-8425457

5 บริษัททิตาราม (อินฟุส) 9/47 ซ.รัชดาภิเษก 56 ถ.รัชดาภิเษก 16
แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทร 083-8425457

6 บริษัท วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด 368 ม.6 ถ.สุขุมวิท  ต.สําโรงเหนือ 19
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
โทร 086-9882541
Fax. 038-835000

7 บริษัท โทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) ม.5 นิคมอุสาหกรรมโรจนะ 1/50 3
จํากัด  ต.คานหาม   อ.อุทัย 

จ.พระนครศรีอยุธยา   13210
โทร 035-330990

8 บริษัท  โปรคอนเซ็พท์แมนูแฟคเจอเรอ 45/132 หมู่ 5 ซ.เทศบาล 15 8
จํากัด ถ.เพชรเกษม ต.ท่าข้าม

จ.นครปฐม 73110
โทร.024-311862
โทรสาร.0281-134872

9 บริษัท ทวีรุ่ง ยนตรกิจ จํากัด 31 หมู่ 19 ต.นิคม  อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 3
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10 อู่กาไกมอเตอร์ แอร์ 3/74 ซ.ลาดพร้าว ถ.ลาดพร้าว 5

แขวงคลองจีน เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร

11 อู่แดงอะไหล่ 142 ม.2 ต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี 1
จ.สุรินทร์ โทร.044-027329

12 บริษัท อีอีเอส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด อาคารอีอีเอส เลขท่ี 1 ซ.สุวรรณสวัสดิ์ 1
Fax.02-6713330 ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กทมฯ10120 โทร.081-9174022
13 บริษัท เอ็กซโปเท็กช์ จํากัด 1
14 ร้านทัศนัยการช่าง 223/7  ซ.พรประชานิมิต 18 1

ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง 
จ.ชลบุรี 20150

15 บจก.สยามคลิปเปอร์ เมนูแฟคเจอร์ริ่ง 700/900 ม.3 ต.เกาะลอย  อ.ปานทอง 1
จ.ชลบุรี โทร.038155317-8

16 บจก.ทียูเค ซับพลายแอนเซอร์วิส 11/35 ถ.ราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง 1
กทมฯ 10240

17 บจก.นําแสง เอ็นจิเนียริ่ง 1
18 องค์การบริหารส่วนตําบลศรีสตึก 2 ม.8 ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 2
19 ร้านออโต้เพ้นท์ 22 ม.17 ต.นิคม  อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 1
20 บจก.สตอเบอรี่กิ๊ปซ๊อป 3
21 บจก.อธิมาตร 170 ม.11 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 1
22 ห้างหุ้นส่วน ภูมิมาร์เก็ตติ้ง 34,36 ซ.อุดมสุข 51 ถ.สุขุมวิท 1

แขวงบางจาก  เขตพระโขนง กทมฯ
โทร.02-748-8290-3

23 ร้านศิลป์ อิงเจ็ท 1
24 การท่าเรือฉลอง 157/1 ม.9 ซ.7 ต.ฉลอง อ.เมือง 1

จ.ภูเกต
25 บริษัท Sunset Village จํากัด 1
26 บริษัท เมย์อินเตอร์ไพร์ จํากัด 45 ซ.7 ถ.บางบอน.3 แขวง 1
27 สนง.จัดหางาน จังหวัดนครราชสีมา 364 ถ.สือศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง 1

จ.นครราชสีมา 30000
28 บริษัท บุญปัญญาการช่าง จํากัด 477 ม.2 ต.แพรกษา อ.เมือง 2

จ.สมุทรปราการ
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29 บริษัท เอปสัน พรีซีชั่น(ไทยแลน)จํากัด 239/1 ม.7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิกี้ 2

ต.หัวสําโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
30 บริษัท จ.เจริญการช่าง 2
31 บริษัท แสงสุข ค้าส่ง 641-643 ต.ตลาด   อ.เมือง 1

จ.นนทบุรี 11100
32 บริษัท เบจบุญธุรกิจ 8/2 ม.2 ต.ปะคํา อ.ปะคํา จ.บุรีรัมย์ 1
33 บจก. เอส.บี.อุตสาหกรรมเครื่องเรือน 15/9 ม.8 ต.ระหาน  อ.บางบัวทอง 1

จ.นนทบุรี 11110 โทร 098-2989707
34 บจก.Stf Precision Group 77/40 ม.10 ต.นาป่า อ.เมือง 1

จ.ชลบุรี 20000 โทร.089-2512270
โทรสาร.038-055631

35 โรงแรมซัมบีม 217/27 ม.9 ต.บางละมุง อ.หนองปรือ 1
จ.ชลบุรี  โทร 038-424120-9

36 โครงการบ้านม่ังคง ชุมชนโชคดีพัฒนา 6/2 ซ.10 ถ.บางแสน สาย 3 1
ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

37 บริษัท เกริกไกรเอ็นเทอร์ไพรส์ จํากัด 1
38 บริษัท นิวไลน์ ทรานสปอร์ต 2007 55/99 ต.บางพลีไหญ่ อ.บางพลี 1

จํากัด จ.สมุทรปราการ
39 หจก.ศิริพงษ์แมชั่นเนอรี่ 226 ม.10 ต.กระเบ้ือง อ.ชุมพลบุรี 1

(สาขาสุรินทร์) จ.สุรินทร์ 32190
40 หจก.ศิริพงษ์แมชั่นเนอรี่ 354/1 ม.16 ถ.ท่าช้าง  ต.นิคม 2

สาขาสตึก อ.สตึก  จ.บุรีรัมย์ 31150
41 ร้านรุ่งเรืองภัณฑ์ 205 ม. 7  ต.นิคม  อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 1
42 ร้านบุรีรัมย์ซัพพลายอิเล็กทรอนิก 21/8-9 ๔.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง 1

จ.บุรีรัมย์ โทร.044-611723
43 ร้านย่ิงเจริญก่อสร้าง 326 ถ.ท่าช้าง ต.นิคม อ.สตึก 2

จ.บุรีรัมย์ 
44 ธกส.สาขาชุมพลบุรี 350ถ.ท่าตูม-ชุมพลบุรี ต.ชุมพลบุรี 1

อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 044-596156-7
45 ธนาคารกรุงไทย สาขาสตึก 1
46 บริษัทบุรีรัมย์สยามยานตนต์ 329/9-12  ม.1  ต.สตึก 6

อ.สตึก  จ.บุรีรัมย์
47 เซเว่น สาขา บขส บุรีรัมย์ 3/5 ถ.พิทัก ต.เมือง อ.เมือง 1

จ.บุรีรัมย์ 31000

รายชื่อสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2557



ที่ ช่ือสถานประกอบการ ที่อยู่ จํานวนนักศึกษา(คน) หมายเหตุ
48 หจก.เกียตรสมคิด เซอรวิล 55 7/1 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ 1

จ.ปราจีนบุรี  
49 บ.สตึกไบโอแมส จก 111 บ้านละกอ ต.ดอนมนต์ อ.สตึก 1
50 หจก.ทรายทองย่ิงเจริญ 1
51 หจก.อาเซียพาณิชย์ 3 329/5-6  ม.1  ต.สตึก  อ.สตึก 3

จ.บุรีรัมย์
52 ร้านเทพเซอร์วิส 299/23 ต.ทุงสุขา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 1
53 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาสตึก 35 ม.9 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 2
54 บริษัท วาชินเทค จํากัด 4
55 บริษัท บุรีรัมย์โชคขัยการไฟฟ้า 401/30 ม.1 ถ.สนามม้า ต.นิคม อ.สตึก 1

จ.บุรีรัมย์ 31150
56 ร้าน เอเชีย เซอร์วิส 1
57 ร้านแสงฟ้าดิจิตอล 326/38-40 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 5

31150
58 บ.สยามโปรมค คอนสตรัคชั่น จก. 1

59 ร้านไพศาล การไฟฟ้า 3
60 ร้านช่างบินยนต์ 137 ซ.สบายใจแยก 8 ถ.สุธิสาด 2

เขตห้วยขวาง กทม
61 บ.วาย.เอ็ม.พี (ไทยแลนด์) จํากัด 1
62 ร้านชัดชวาลยานยนต์ 180 ม.17 ต.ร่อนทอง  อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 2

31150
63 บ.N.U.C.H คอปเปอเรชั่น จก. 89/179 ซ.10 ต.บ้านตะไนร์ 1

อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี 11120
64 อู่ ช.การช่าง 1
65 อบต.แสลงพัน 1
66 บ.อาหารสยาม จํากัด(มหาชน) 1
67 บ.พีทีที อินจิเนียร์ จก. 1
68 บ.ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จก. 3
69 อบต.หัวฝาย ต.หัวฝาย  อ.แคนดง  จ.บุรีรัมย์ 2
70 บ.ไตรกรุ๊ปรัชดา จก. 158 อาคารเอ็มมาซูแอล ถ.รัชดาพิเษก 1

ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทมฯ10310
71 ร้านทินอิเล็กทรอนิกส์ 1
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72 บ.ย่ิงสวัสดิ์ อุตสาหกรรม จก.  15 ม.3 ต.ขุย อ.ลําทะเมนชัย 1

จ.นครรชสีมา
73 ร้านพิซซ่า มานา ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์ 1
74 บ.บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส 1
75 ร้าน PS อิเล็กทรอนิกส์ 1
76 อบต.บ้านยาง 1
77 บ.ไมโครบรู แมนเนจเม้น จก. 1
78 ช่างติ๊กปะยางรถทุกชนิด 59/1 ม.7 ต.ม่วง ต.สตึก จ.บุรีรัมย์ 1
79 บ.เอส.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จก. 1465-1467 ซ.กาญจนาภิเษก 008 2

 แขวงบางแค เขตบางแค  กทมฯ10160
80 ป.เจริญยนต์ 1
81 ร้าน จังกึ่ม  อินเตอร์เน็ต 9 ม.8 ต.สะแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 1
82 ร้าน ชุมพลบุรี แทรกเตอร์ 9/12 ม.19 ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี 1

จ.สุรินทร์
83 บ.วัฒนกิจรวมช่าง จก 205 ม.6 ถ.บุรีรัมย์-สตึก ต.บ้านยาง 1

อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
84 ร้าน วิษณุซาวด์ ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 1
85 ร้าน มานพ เซอร์วิศ ซ.บ้านสีวลี อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 1
86 ร้าน ครองการยาง ม.18 บ.หัวช้าง ต.เมืองแก อ.สตึก 3

จ.บุรีรัมย์
87 หจก.อ่าวอุดมการช่าง 1
88 ร้าน TR ELECTRONIC 133/1 ม.7 ต.เมืองแก  อ.สตึก 3

จ.บุรีรัมย์  31150
89 บ.ไทยแม็กซ์ กราฟฟิค จก. 30-32 ซ.บางบอน1 แขวงบางบอน 1

กทมฯ
90 ร้าน บอลสปอร์ต ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 1
91 บ.ขวัญข้าวอนเตอร์เทรค 202 ม.13 ต.แก็งเล็งจาน อ.เมือง 1

จ.มหาสารคาม 44000
92 ร้านครับโทรทัศน์อิเล็กทรนิกส์ ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 1
93 ร้านเมืองบังเทเลคอม 99/5 ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี 1

จ.สุรินทร์ 32190
94 อบต.ยะวึก ต.ยะวึก  อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 1
95 บ.อาร์ซินนอร์ จก. 1
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96 บ.Karan Deep Corporation จก.  81 ม.1 ซ.พรสวรรค์ ต.หินเหล็กไฟ 3

 อ.หัวหิน  จ.ประจวบศิริขันธ์
97 ร้าน อี้เหวิน ชานมไข่มุก 1
98 เซเว่น อีเลฟเว่น  สาขานิคมพัฒนา 3
99 อบต.กระเบ้ือง ม.2 ต.กระเบ้ือง อ.ชุมพลบุรี 3

จ.สุรินทร์
100 บ.แก้ววงษา ออร์โต้พาร์ท จก. 1
101 ธนาคารออมสิน สาขาสตึก ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 1
102 ท่ีว่าการอําเภอสตึก ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 1
103 บ.นครสวรรค์ พิทักษ์ทรัพย์ จก. 1/223 ม.5 ต.ดานหาม อ.อุทัย 1

จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
104 อบต.ดอนมนต์ 1
105 ร้าน เพียบพร้อมอิเลคทริคเวิลด์ 37/33-40 ถ.ธานี ต.ในเมือง จ.บุรีรัมย์ 2
106 บ.ฮอนด้าสตึก จก. 1
107 โรงสีเหลาโพนทองขอนแก่น 1

รวมทั้งส้ิน 279
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