
ล าดับที่ หน่วยงาน รายละเอียดหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร ลักษณะงานที่ฝึก
1 บริษัท โปรเฟสชั่นเนล  102/99 ถนน ณ ระนอง ต าบลคลองเตย 0-2106-6000 1. เขียนโปรแกรม C# java PHP Android

คอมพิวเตอร์ จ ากัด อ าเภอคลองเตย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10110 2. ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์
3. ดูแลเซิร์ฟเวอร์
4. ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2 โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 100/548 ถนนนิตโย  ต าบลธาตุเชิงชุม 042-712867 042-712785 1. ดูแลระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในโรงพยาบาล
อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  47000 2. ติดต้ังโปรแกรม 

3. ซ่อมคอมพิวเตอร์
4. เดินระบบสายแลน

3 โรงพยาบาลอุดรธานี เลขที่  33  ถนนเพาะนิยม ต าบลหมากแข้ง 042-245555 1. ดูแลระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในโรงพยาบาล
อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  41000 ต่อ 1134 2. ติดต้ังโปรแกรม 

3. ซ่อมคอมพิวเตอร์
4. เดินระบบสายแลน

4 ศูนย์เทคโนโลยี ศูนย์หัวใจสิริกิต์ิ  เลขที่ 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ 043-348 811 1. ดูแลระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในโรงพยาบาล
สารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต าบลในเมือง  จังหวัดขอนแก่น 40002 2. ติดต้ังโปรแกรม 

3. ซ่อมคอมพิวเตอร์
5 (แผนกก าลังพล) กองบังคับการกองบิน 23 เลขที่ 549 หมู่ที่ 9 ถนนทหาร ต าบลหมากแข้ง 042-930000 1.อ านวยการ ประสาน งานก ากับการ ควบคุม 

อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  41000 และด าเนินการเกี่ยวกับกิจการเทคโนโลยีสารสนเทศ
การกรรมวิธีข้อมูล การสงครามข้อมูล

6 ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา  เลขที่ 11  หมู่ 14 ต าบลอุ่มจาน 042 162 422 1. ดูแลระบบอินเตอร์ภายในโรงเรียน
อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47230 2. ดูแลระบบฐานข้อมูลภายในโรงเรียน

7 ศูนย์เทคโนโลยี โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ เลขที่ 76/8 ถนนสกลนคร - นาแก 042-766054 042-766125 1. เขียนโปรแกรม C# java PHP Android
สารสนเทศ ต าบลตองโขบ  อ าเภอโคกศรีสุพรรณ 2. ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์

จังหวัดสกลนคร  47280 3. ดูแลเซิร์ฟเวอร์
4. ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

8 สรรพกรที่สกลนคร  10/2  ถนนสุขเกษม 042-711266 042-711266 1. ซ่อมบ ารุง
ต าบลธาตุเชิงชุม  อ าเภอเมือง  47000 2. ดูแลระบบ Network

3. ดูแลเซิร์ฟเวอร์
9 งานพัฒนาเทคโนโล ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร  11 680   ถนนนิตโย  อ าเภอเมือง  042-970039 042-970039 1. การเขียนโปรแกรม

ยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร  47000 2. การติดต้ังระบบเครือข่าย
งานเครือข่าย 3. พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

4. ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์
10 โรงพยาบาลอาจารย์ฝ้ัน อาจาโร เลขที่ 274 หมู่ 10  ถนนศรีสวัสด์ิวิไล  ต าบลพรรณา 042-779320 1. ดูแลระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในโรงพยาบาล

อ าเภอพรรณานิคม   จังหวัดสกลนคร  47130 2. ติดต้ังโปรแกรม 
3.ซ่อมคอมพิวเตอร์
4. เดินระบบสายแลน

ข้อมูลสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
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ข้อมูลสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

11 งานยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลศรีสงคราม  เลขที่ 294  หมู่ 7 042-599230 1. ดูแลระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในโรงพยาบาล
ประกันสุขภาพ ต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม 2. ติดต้ังโปรแกรม 
และสารสนเทศ จังหวัดสกลนคร  48150 3.ซ่อมคอมพิวเตอร์
ด้านการแพทย์ 4. ดูแลเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

12 บริษัท อิสานสตูดิโอ  จ ากัด อาคารพิมลกลกิจ ต าบลศิลา อ าเภอเมือง 085-6081615 1. ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ทั่วไป หน่ยงาน/องค์กร และร้านค้าออนไลน์
จังหวัดขอนแก่น  40002 2. ออกแบบและพัฒนา Applicaion มือถือ iOS Android

3. วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างระบบตามความต้องการของลูกค้า
13 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา   เลขที่ 137  หมู่ 1 042-704615 042-704614 1. ดูแลระบบอินเตอร์ภายในโรงเรียน

ต าบลหนองหลวง  อ าเภอสว่างแดนดิน  2. ดูแลระบบฐานข้อมูลภายในโรงเรียน
จังหวัดสกลนคร 47110

14 ส านักงานเทศบาลต าบลกุดบาก เลขที่ 293  ถนนสุขาภิบาล 1 042-784015 042-784015 1. พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงาน
ต าบลกุดบาก อ าเภอุดบาก จังหวัดสกลนคร  47180 2. งานซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ
15 มณฑลทหารบก 210  ต าบลกุรุคุ อ าเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  48000 042-051493-4 042-051493-4 1. ดูแลระบบอินเตอร์เน็ตภายในองค์กร

(ค่ายพระยอดเมืองขวาง) 2. ซ่อมบ ารุง

16 บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส เลขที่ 1053/1 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไทย 02-2656700 02-2656799 1. ดูแลระบบอินเตอร์เน็ตภายในองค์กร
จ ากัด (มหาชน) แขวงสามเสนใน จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10400 2. ฝึกการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ  Network

3. ซ่อมบ ารุง
17 บริษัท แอดไวซ์ จ ากัด  เลขที่ 1772  หมู่ 10 ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมือง 042-771144 1. ดูแลเว็บไซต์ของบริษัท

สาขาสกลนคร (ถนนรัฐพัฒนา) จังหวัดสกลนคร  47000 2. ซ่อมบ ารุงและดูแลระบบงานของบริษัท

18 ศูนย์เทคโนโลยี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ถนนศูนย์ราชการ ต าบลธาตุเชิงชุม  อ าเภอเมือง 042-711157 042-71157 1. ดูแลระบบอินเตอร์เน็ตภายในองค์กร
สารสนเทศ จังหวัดสกลนคร  47000 ต่อ 1001 2. พัฒนาซอฟต์แวร์

3. ซ่อมบ ารุง
19 ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสกลนคร  1041 ถนนเจริญเมือง ต าบลธาตุเชิงชุม 042-730493 1. พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงาน

อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 2. งานซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ติดต้ังโปรแกรม 

20 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่59  หมู่ 1 ถนนสกล- นครพนม 088-3188880 1. ดูแลระบบอินเตอร์เน็ตภายในองค์กร
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ   ต าบลเชียงเครือ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 2. พัฒนาซอฟต์แวร์
จังหวัดสกลนคร 3. ซ่อมบ ารุง

21 ศูนย์เทคโนโลยี โรงพยาบาลวานร เลขที่ 1 หมู่ที่ 9 ถนนพังโคน-บึงกาฬ 042 791 122 1. ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์
สารสนเทศ ต าบลคอนสวรรค์ อ าเภอวานรนิวาส 2. ดูแลระบบอินเตอร์เน็ต

จังหวัดสกลนคร  47120 3. ดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน
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22 บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จ ากัด เลขที่ 182 หมู่บ้านตะวันรุ่ง ซอย 7 02-9339750-1 02-9336490 1. พัฒนาเว็บไซต์ Sotware Mobile App และ E-learning
(ส านักงานใหญ่) ถนนลาดพร้าว 64 แยก 4 เขตวังทองหลาง  2. งานออกแบบวิเคราะห์ระบบ (SA)

 แขวงทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310 3. ออกแบบเว็บไซต์ Infographic Animation Game

23 ศูนย์เทคโนโลยี โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์  เลขที่ 169 043-209999 043-224722 1. ดูแลระบบข้อมูลของโรงพยาบาล
สารสนเทศ ถนนชาตะผดุง ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง 2. ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

จังหวัดขอนแก่น 40000 3. ดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน
24 ศูนย์เทคโนโลยี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมัธยมศึกษา 23 เลขที่ 24  ถนนใสสว่าง ต าบลธาตุเชิงชุม     042-712814 042-714453 1. ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์

สารสนเทศเพื่อการ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  47000 2. ดูแลระบบอินเตอร์เน็ต
ศึกษา 3. ดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน

25 สถานีวิทยุกระจายเสียง 909  บ้านรุงพัฒนา ถนนสกลนคร - นครพนม 042-7430909 1. ดูแลระบบการจัดรายงานวิทยุกระจายเสียง
ส านักงานพัฒนาภาค 2 ต าบลธาตุนาเวง อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 2. ดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน

26 บริษัท เทคโนโลยีอินฟราสตรัคเจอร์   จ ากัด (IT) เลขที่ 137 ซอย 7 ถนนสิริธร เขตบางพลัด 02-4349799 02-4349634 1. ออกแบบระบบคอมพิวเตอร๋และระบบส่ือสารคอมพิวเตอร์
แขวงบางบ าหรุ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700 2. การติดต้ังระบบส่ือสาร

3. การซ่อมบ ารุงรักษาส่ือสาร
27 บริษัท  ไมโครติค (ประเทศไทย) จ ากัด เลขที่ 801/30 ซอยพหลโยธิน 72 ต าบลคูคต 02-9926269 1. เขียนโปรแกรม C# java PHP Android

อ าเภอล าลูกกา  จังหวัดปทุมธานี  12130 2. ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์

28 Software บริษัท อินเทลลิเจ็นซ์ ซิสเท็ม  คอร์เปอร์เรชั่น  เลขที่ 299/7 ถนนกรุงเทพกรีฑา 49 เขตสะพานสูง 086-3822549 1.ดูแล Web Development
Development จ ากัด แขวงสะพานสูง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240 2. ดูแล Web Programmer

29 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี เลขที่ 92  ถนนศรีชมชื่น ต าบลหมากแข้ง 042-222222 1. ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์
อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  41000 2. ดูแลระบบอินเตอร์เน็ต

3. ดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน
30 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน เลขที่ 291/11 ถนนภูมิภักดี ต าบลสว่างแดนดิน 042-721111

อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  47110

31 โรงเรียนสกราชวิทยานุกูล  เลขที่ 74/26 ถนนใสสว่าง 042 711 586
ต าบลธาตุเชิงชุม  อ าเภอเมือง  
จังหวัดสกลนคร  47000 

32 บริษัท อินเทลลิเจ็นซ์ บีสเนส(ไทยแลนด์) จ ากัด เลขที่ 21/119 ถนนราฏร์พัฒนาเวย์ร่า 02 115 9907
(รามค าแหง-สุวรรณภูมิ สะพานสูง) 
กรุงเทพมหานคร 10240
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33 บริษิท  อิลูชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด เลขที่ 1/727 ต าบลคูคต แขวงล าลูกกา  
จังหวัดปทุมธานี  12130

34 โรงพยาบาลวานรนิวาส  เลขที่ 1 หมู่ที่ 9 042-9734136 042-973412 1. ดูแลระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในโรงพยาบาล
ถนนพังนบึงกาฬ ต าบลคอนสวรรค์ 2. ติดต้ังโปรแกรม 
อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  47120 3. ซ่อมคอมพิวเตอร์

4. เดินระบบสายแลน
35  ส านักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร         1767/23 ถนนสุขเกษม ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอ 0-4273-3249   0-4273-3788    

 อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

36 บริษัท สกอร์ โซลูชั่น จ ากัด เลขที่ 1213/161 ซอยลาดพร้าว94(ปัญจมิตร) 0-2530-7855-6
ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา ต าบลวังทองหลาง
 อ าเภอวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310

37 บริษัท  โซแอ็ท  โซลูชั่น  จ ากัด เลขที่ 229/51  หมู่ที่ 4 ถนนวิภาวดี - รังสิต 0-2530-7855-6
จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10210

38 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทอง  เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 02-244100
10300

39 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน  เขตจตุจักร 0-2558-0144 0-2561-1596
แขวงลาดยาว  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900

40 บริษัท แนสคอมพ์ เอ็ดดูเคท จ ากัด เลขที่ 67/4  ถนนรัตนาธิเบศร์ เขตบางกระสอ 0-2968-0470 0-2968-0560

อ าเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 11000

41 บริษัทอิสานสตูดิโอ 311 หมู่ 15, ถนนเหล่าดี, ต าบลบ้านเป็ด 085 608 1615
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น, 40000 



ล าดับที่ หน่วยงาน รายละเอียดหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร ลักษณะงานที่ฝึก
ข้อมูลสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

42 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบึงกาฬ 650  หมู่ที่ 7 ถนนวิศิษฐ์ อ าเภอเมือง 042 492 046
จังหวัดบึงกาฬ 38150

43 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) สาขาสกลนคร   เลขที่  224/1-3  ถนนเจริญเมือง 0-4271-1055
ต าบลธาตุเชิงชุม  อ าเภอเมือง  
จังหวัดสกลนคร  47000 

44 โรงพยาบาลมุกดาหาร  เลขที่ 24  ถนนพิทักษ์พนามเขต  ต าบลมุกดาหาร 042 611 285 1. ดูแลระบบข้อมูลของโรงพยาบาล
อ าเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร  49000 2. ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

3. ดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน
45 ศูนย์การเรียนรู้จังหวัดทหารบกสกลนคร เลขที่ 86/12  ค่ายกฤษณ์สีวะรา

ต าบลธาตุเชิงชุม  อ าเภอเมือง   
จังหวัดสกลนคร  47000

46 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส  เลขที่ 59 ถนน พังโคน - บึงกาฬ  ต าบลคอนสวรรค์ 042 973 347 1. ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
อ าเภอวานรนิวาส  จังหว้ดสกลนคร  47120 2. ดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน

47 โรงพยาบาลอากาศอ านวย  เลขที่ 386 ต าบลอากาศ  อ าเภออากาศอ านวย 042 799 000 1. ดูแลระบบข้อมูลของโรงพยาบาล
จังหวัดสกลนคร  47000 2. ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

3. ดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน

48 โรงพยาบาลบ้านม่วง  เลขที่ 229/2  ต าบลม่วง  อ าเภอบ้านม่วง  042 794 077 1. ดูแลระบบข้อมูลของโรงพยาบาล
จังหวัดสกลนคร 2. ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

3. ดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน

49 ส านักงานสรรพกรภาค 10 จังหวัดอุดรธานี  เลขที่ 11/14  ถนนมุขมนตรี  042 326 392
ต าบลหมากแข้ง  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  
41000

50 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เลขที่ 505 ถนนอุ่มจาน 042 244 032
ต าบลกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี  41110

51 บริษัทไทยแอโรว์  เลขที่ 149  ถนนเทพารักษ์ ต าบลบางปลา 
อ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  10540



ล าดับที่ หน่วยงาน รายละเอียดหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร ลักษณะงานที่ฝึก
ข้อมูลสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

52 โรงพยาบาลขอนแก่น เลขที่ 54  หมู่ที่ 4 ถนนศรีจันทร์ 043 236 005
ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000





1. ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ทั่วไป หน่ยงาน/องค์กร และร้านค้าออนไลน์

3. วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างระบบตามความต้องการของลูกค้า










