ด้ านที่ 8
ข้ อมูลด้ านตลาดแรงงาน
ข้ อมูลสถานประกอบการของนักเรี ยนระดับชั้ น ปวช. ประจาปี การศึกษา 2556 - 2558
ลาดับ
ที่

สถานที่

1
2
8
10
11
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จากัด
หจก.ไดอิชิ แพคเกลติ้ง
วิทยาลัยอาชีวยโสธร
บริ ษทั โพโลพลาสติก จากัด
บริ ษทั เค.อินเตอร์ เนชัน่ แนลแพคเก็ดติ้ง จากัด
เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จากัด
องค์การบริ หารตาบลกู่จาน
รร.บ้านดอนยาง
องค์การบริ หารตาบลค้อเหนือ
ร้านไซเบอร์ แคร์ ร้อยเอ็ด
รร.บ้านนาคา
สถานีตารวจภูธรพนมไพร
องค์การบริ หารตาบลกลางใหญ่
สถานีตารวจภูธรพนมไพร
ไอที ฟี เวอร์ เซอร์วสิ
องค์การบริ หารตาบลพระเสาร์
องค์การบริ หารตาบลพระเสาร์
บ.อีชี่คอมพิวเทค ยโสธร
โรงเรี ยนบ้านสุ ขเกษม
รร.บ้านนาคา
บ.อีชี่คอมพิวเทค ยโสธร
ร้าน พีซี เวอร์ค
รร.บ้านดอนยาง

ทีอ่ ยู่
78/138/9 97 ต.หนองปรื อ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
130/5 ถ.ตราด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
77/11 ต.สาราญ อ.เมือง จ.โสธร 35000
209/4 ต.อ้อมน้อย อ.ทุ่มแบน จ.สมุทรปราการ 74130
209/3 ม.4 ซ.เพชรเกษม 97 ต.อ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร
78/138/9 97 ต.หนองปรื อ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
105/8 ต.กู่จาน อ.คาเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110
บ.ดอนยาง ต.ค้อเหนื อ อ.คาเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35000
บ.ดอนยาง ต.คิอเหนื อ อ.คาเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
ถ.เกิดวรามิตร ต.ในเมือง อ.เมือง ร้อยเอ็ด 45000
บ.นาคา อ.คาเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110
ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ต.กลางใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34320
ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ถ.ศรี เทวา ต.ในเมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35103
ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35103
อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
ต.โนนเปื อย อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35000
บ.นาคา อ.คาเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110
อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
74/5 ถ.วารี ราชเดช ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร
บ.ดอนยาง ต.ค้อเหนื อ อ.คาเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

ร้านอนันต์การยาง
กิจตรงยามาฮ่าอุบล
ร่ วมมิตรออโต้เทค
บ.มิตชูบิชิออโต้ชิต้ ี จากัด
สมศักดิ์ยนต์
ร้านเฮงบ้านแพนออโต้เซอร์วิส
ศรี ทองออโต้เซอร์ วสิ
สมศักดิ์ยนต์
ร้านสนองยานยนต์
กิจตรงยามาฮ่าอุบล
อู่ส.เลิงนกทา คาร์เพนท์
อู่ ธวัชพรชัยเจริ ญ การช่าง
บ.มิตชูบิชิออโต้ชิต้ ี จากัด
กิจตรงยามาฮ่าอุบล
หจก.ยโสธรฮออนด้าคาร์
ศรี ทองออโต้เซอร์ วสิ
สมศักดิ์ยนต์
หจก.C.S.F ครอลิต้ ีเชอร์ วสิ
ศรี ทองออโต้เซอร์ วสิ
ร้านสนองยานยนต์
อู่ช่างวัฒน์
ร่ วมมิตรออโต้เทค
ร้านเฮงบ้านแพนออโต้เซอร์วิส
ร้านอนันต์การยาง
ร้านอุทยั ไดนาโม
บ.มิตชูบิชิออโต้ชิต้ ี จากัด
อู3่ ป.ยานยนต์กลการ
ร่ วมมิตรออโต้เทค
อู่ เค.เค. ยโสธร เซอร์วสิ

217 ม.2 ต.สาราญ อ.เมืองยโสธร
945 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ถ.แจ้งสนิท ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
1112 ถ.ศรี นคริ นทร์ แขวงสวนหลวง กรุ งเทพฯ 10250
ถ.แจ้งสนิท ต.เขื่องคา อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
58/21 ต.สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรี อยุธยา
บ้านโนนแท่น ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
ถ.แจ้งสนิท ต.เขื่องคา อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
795/1 ต.สระคู อ.สุ วรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
945 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ถ.ทยาปัสสา ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
ถ.วารี ราชเดช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
1112 ถ.ศรี นคริ นทร์ แขวงสวนหลวง กรุ งเทพฯ 10250
945 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
335/6 ถ.แจ้งสนิท ต.เขื่องคา อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
บ้านโนนแท่น ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
ถ.แจ้งสนิท ต.เขื่องคา อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
5/22 บ.ตะวันนา เขตสายใหม่ กทม.10220
บ้านโนนแท่น ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
795/1 ต.สระคู อ.สุ วรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
241/1 บ.เดิด ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
ถ.แจ้งสนิท ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
58/21 ต.สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรี อยุธยา
217 ม.2 ต.สาราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
1112 ถ.ศรี นคริ นทร์ แขวงสวนหลวง กรุ งเทพฯ 10250
ถ.ศรี จนั ทร์ ต.ในเมือง จ.ขอนแก่น 40000
ถ.แจ้งสนิท ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
ถ.วิทยธารงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000

66
67
68
69
70
71
72
73
74

อู่รุ่งสิ ริเบญจ
วิชยั การช่าง
อุบลออโต้เซอร์วสิ
เอส.ซี .การาจขอนแก่น
แสงเงินอิเล็กทรอนิกส์
ร้านโชคชัย อิเล็กทรอนิกส์
แสงสว่างไฟฟ้า
ร้าน สมจิต อิเล็กทรอนิกส์
แหลมทองยโสธร

ถ.สุ รินทร์ -สังขะ ต.สลักได อ.เมืองสุ รินทร์ จ.สุ รินทร์
ถ.อรุ ณประเสริ ฐ ต.บุ่ง อ.เมือง จ. อานาจเจริ ญ 37000
68/4 หมู่ 4 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
7/6 ถ.วัดกลาง อ.พนมไพร. จ.ร้อยเอ็ด 45140
59/5 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35110
ถ.ประชาสัมพันธ์, ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร, 35000
ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000

ข้ อมูลสถานประกอบการของนักศึกษา ปวส.2 ปี การศึกษา 2556 - 2558
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

สถานประกอบการ
ธนาคารออมสิ น สาขา ยโสธร

ทีอ่ ยู่
ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000

องค์การบริ หารส่ วนตาบลไผ่
ธนาคารออมสิ น สาขา ยโสธร
องค์การบริ หารส่ วนตาบลค้อเหนื อ
ซีเอชแอล ประเสริ ฐทรัพย์
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดยโสธร
สมเด็จง่วนเชียงบริ การ
ปิ ยกรณ์วสั ดุก่อสร้าง
หจก.พี เค เม็ททอล ชีท (ยโสธร)
หจก.ไชยภัณฑ์ฟิวเจอร์มอลล์ ยโสธร
หจก.พงศ์ดิลกโยธา
หจก.ศิวารธ วัสดุก่อสร้าง
องค์การบริ หารส่ วนตาบลไผ่
บริ ษทั แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ ป จากัด
องค์การบริ หารส่ วนตาบลไผ่

ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 35170
ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
ถ.สุ ขาอุปถัมภ์ ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
ถ.ถีนานนท์ ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสิ นธุ์ 46150
ต. ศรี แก้ว อ. เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
255 ถ.แจ้งสนิท ต.เขื่องคา อ.เมืองย จ.ยโสธร 35000
อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
ซ.วิทยะธารงค์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
280 ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร 53000
ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.โสธร 35170
ถ.อุปลีสาน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.โสธร 35170

16
17
18
19
20
21
22
23

การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค อาเภอป่ าติ่ว
ที่ทาการไปรษณี ยป์ ่ าติ้ว
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร
ไอที เวิร์ก ช็อป
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร
สานักงานขนส่ งจังหวัดยโสธร
บริ ษทั มิลค์ก้ ีเวย์ เน็ตเวิร์ค (สาขาร้อยเอ็ด)
บจก .กาโนเอ็กเซลเอ็นเตอร์ไพรส์(ประเทศไทย)

234/4 ถ.อรุ ณประเสริ ฐ ต.โพธิ์ ไทร อ.ป่ าติ่ว จ.ยโสธร
3/3 ม.4 ถ.อรุ ณประเสริ ฐ ต.โพธิ์ ไทร อ.ป่ าติ้ว จ.ยโสธร
ถ.รัตนเขต ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
58/34 ถ.วัฒนานุวงศ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
ถ.รัตนเขต ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
ถ.แจ้งสนิท ต.สาราญ อ.เมืองยโสธร จ. ยโสธร 35000
59/8-9ถ.เทวาพิบาล ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ซ.วิภาวดีรังสิ ต 38 ข.ลาดยาว ข.จตุจกั ร กรุ งเทพ 10900

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

โรงเรี ยนบ้านดอนยาง กล้วย สาโรง
7-ELEVEN
หจก.เอ็น ซี ปี โตรเลียม
กรมทหารราบที่ 16 ค่ายบดินทรเดชา จ.ยโสธร
บ.ซาบีน่า จากัด (มหาชน)
ร้านมินิซาวด์
วิรัตน์การช่าง
อุบลออโต้เซอร์วสิ
วิทยาลัยอาชีวยโสธร
ส.ทวีชยั เซอร์วสิ
ทิพย์ เซอร์วสิ
ร้อยเอ็ดกลการเซอร์วสิ &การาจน์

ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
ถ.เลี่ยงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 53000
345 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 53000
236 ถ.แจ้งสนิท ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร 53000
236 ถ.แจ้งสนิท ต.ดู่ทุ่ง อ.เมือง จ.ยโสธร 53000
408 ถ.วิทยะธารงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 53000
49 ม.11 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
68/4 หมู่ 4 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
77/11 ต.สาราญ อ.เมือง จ.โสธร 35000
201 ม.6 ต.ขอนแก่น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
73 ม.15 ต.คาอาฮวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
ถ.เลี่ยงเมือง ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

