ลําดับที่

ขอมูลสถานที่ฝกประสบการณปการศึกษา 2560

1

ขอมูลหนวยงานที่ขอฝก
ชื่อหนวยงานที่นักศึกษา
ตองการขอฝก
คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน

ฝาย/แผนก ที่ขอฝก

ลักษณะงานที่นักศึกษาจะไดทํา

ที่อยู

Tol./Fax

Data Management and
Statistical Analysis Center
(DAMASAC) ศูนยจัดการ
ขอมูลและวิเคราะหทางสถิติ
ซอมบํารุงคอมพิวเตอร

วิเคราะหขอมูล ทําเหมืองขอมูล ศูนยจัดการขอมูลและ
082-7366154
(Data mining) เขียนโปรแกรม วิเคราะหทางสถิติ 123 หมู
คอมพิวเตอร MATLAB ,WEKA 16 มิตรภาพ ในเมือง เมือง
ขอนแกน 40002
เขียนโปรแกรม ซอมบํารุง
680 ถนนนิตโย ต.ธาตุเชิงชุม 042970039/042970039
คอมพิวเตอร
อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ดูแลระบบสารสนเทศของบริษัท 37/8 หมู6 ต.คลองพระอุดม
อ.ลาดหลุมแกว จ.ปทุมธานี
12140
ระบบเครือขาย
431/199 ต.หลักหก อ.เมือง
จ.ปทุมธานี

0840880586

-

2

งานพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศงานเครือขาย
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

3

บ. พี เอส ที ทรานสปอรต
แอนด เซอรวิส จํากัด

แผนก QA

4

บ. วีอารโปรเซอรวิส จํากัด

เครือขาย

5

บริษัท คอนโทรล ดาตา
(ประเทศไทย) จํากัด

ชางเทคนิค

ติดตั้ง ซอมบํารุง ระบบ
คอมพิวเตอรทั้ง hw/sw

202 ถนนนางลิ้นจี่ เขตยาน
นาวา แขวงชองนนทรี
กรุงเทพมหานคร 10120

6

บริษัท เทคโนโลยีอินฟรา
สตรัคเจอร จํากัด

network engineer

ประสานงานกับ Vendor,
distributor และลูกคาเพื่อ
จัดทํา sulution

137 ซอย สิริธร 7 ถนนสิริ (66)2-434-9799/(66)2-434ธร เขตบางพลัด แขวงบํารุ 9634
กทม 10700

7

บริษัท แนส คอมพ เอ็ดดูเคท คอมพิวเตอร
จํากัด

เซตระบบ ติดตั้งโปรแกรม
คอมพิวเตอร

67/4 ถนนรัตนาธิเบศร เขต 0864292348/ 02960470
บางกระสอ เมืองนนทบุรี
11000

8

บริษัท พัฒนกล จํากัด
(มหาชน)

Program/Software

9

บริษัท วีอารโปรเซอรวิส จํากัด เครือขาย

348 ถนนเฉลิมพระเกิยรติ ร. 02-328-1035-49 ตอ1801
9 แขวงหนองบอน เขต
ประเวศ กรุงเทพมหานคร
10250
บริษัท วีอารโปรเซอรวิส
0966591415 /0966591951
จํากัด 431/199 - ต.หลักหก
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

IT

ระบบเครือขาย

0966591415/0966591951

ลําดับที่

ชื่อหนวยงานที่นักศึกษา
ตองการขอฝก
10 บริษัท สกอร โซลูชั่น จํากัด

ขอมูลหนวยงานที่ขอฝก
ฝาย/แผนก ที่ขอฝก

ลักษณะงานที่นักศึกษาจะไดทํา

ที่อยู

Tol./Fax

โปรแกรมเมอร

พัฒนาซอฟตแวร

1213/181 ซ.ลาดพราว 94 โทร. 02-530-7857 ตอ
แขวงพลับพลา เขตวัง
300/Fax. 02-530-7857 ตอ
ทองหลาง กรุงเทพมหานคร 400
10310

11 บริษัท อะเคเชีย ไอ.ที.
เซอรวิสเซส(ประเทศไทย)
จํากัด

PSG ONSITE BKK

ติดตอประสานงานกับลูกคาที่
แจงเขามาซอมเครื่อง
คอมพิวเตอรไมวาจะเปน PC
NB หรือ ปณ.(Admin)

พระราม 3 เลขที่ 905 ชั้น 1 02-6830350/ 02-6830350
HP RAMA3 ถนนพระราม 3
เขตยานนาวา แขวงบาง
โพงพาง กรุงเทพฯ 10120

12 บริษัท แอดวานซ อินโฟร
เซอรวิส จํากัด (มหาชน)

admin

การใชประยุกตในการจัดการ
เอกสารและจัดการขอมูล

13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

พัฒนาซอฟตแวร,ซอมบํารุง

พัฒนาซอฟตแวร,ซอมบํารุง

414 อาคารเอไอเอส 1 ชั้น 02 029 3247
12 ถนน พหลโยธิน เขต
พญาไท แขวงสามเสนใน
กรุ
เทพฯ
10400
59งหมู
1 ถนนสกล-นครพนม
088-3188880
ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.
สกลนคร 47000

14 โรงพยาบาลกุดบาก

ITซอมบํารุงคอมพิวเตอรงาน ซอมบํารุงคอมพิวเตอรระบบ
โสตสารสนเทศ
เครือขายอินเทอรเน็ต

หมู1 ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.
สกลนคร 47180

15 โรงพยาบาลขอนแกน

คอมพิวเตอร

54 ถนนศรีจันทร ต.ในเมือง 043232555
อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000

ซอมบํารุง

042784021

16 โรงพยาบาลคายกฤษณสีวะรา แผนกศูนยคอมพิวเตอร
1.ดูแลเว็บไซตของหนวย 2.
100/548 ถนนสกล-อุดร ต. 042 712 867
โรงพยาบาลคายกฤษณสีวะรา ตรวจสอบระบบสารสนเทศของ ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.
หนวย
สกลนคร 47000
17 โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ

ฝายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูแลเครือขาย,ซอมบํารุง

โรงพยาบาลโคกศรีสพุ รรณ 42766054
76หมู8 สกล-นาแก ตองโขบ
โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
47280

ลําดับที่

ขอมูลหนวยงานที่ขอฝก

ชื่อหนวยงานที่นักศึกษา
ตองการขอฝก
18 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแกน
ราชนครินทร

ฝาย/แผนก ที่ขอฝก

ลักษณะงานที่นักศึกษาจะไดทํา

ที่อยู

Tol./Fax

ศูนยเทคโนโลยี สารสนเทศ

1. ดูแลระบบขอมูลของ
โรงพยาบาล 2. ซอมบ ารุง
อุปกรณคอมพิวเตอร 3. ดูแล
เว็บไซตหนวยงาน

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแกน 043-209999/043-224722
ราชนครินทร 169 ชาตะผดุง
ในเมือง เมือง จังหวัด
ขอนแกน 40000

19 โรงพยาบาลเซกา

IT

20 โรงพยาบาลนครพนม

ศูนยคอมพิวเตอร

1.ทําเกี่ยวกับ IT ซัพพอรต 2.
การแกไขปญหาเบื้องตน ซอมป
ริ้นเตอร เครื่องดับ เช็คสาย
แลนด เดินสายแลนด เช็คระบบ
ดูแลเว็บไซต/คอมพิวเตอร/ซอม
บํารุง

โรงพยาบาลเซกา ศูนย
สุขภาพชุมชนเมืองเซกา
62/18 - เซกา เซกา บึงกาฬ
38150
270 ถนนอภิบาลบัญชา ต.
ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.
นครพนม 48000

21 โรงพยาบาลนครพนม

ศูนยคอมพิวเตอร

ซอมบํารุงและเครือขาย

โรงพยาบาลนคครพนม 270 834137299
อภิบาลบัญชา ในเมือง เมือง
นครพนม นครพนม 48000

22 โรงพยาบาลพระอาจารยฝน
อาจาโร

ฝายประกันสุขภาพ

ซอมบํารุง

274 ถนนศรีสวัสดิ์ วิไล ต.
พรรณา อ.พรรณานิคมา จ.
สกลนคร 47130

042779105 กด 127

23 โรงพยาบาลพังโคน

ศูนยคอมพิวเตอร
โรงพยาบาลพังโคน

ซอมบํารุง

โรงพยาบาลพังโคน 188/6
หมู 9 นิตโย พังโคน พังโคน
สกลนคร 47160

042-771222 /042-734700

24 โรงพยาบาลมุกดาหาร

-

-

24 ถนนพิทักษพนมเขต ต.
มุกดาหาร อ.เมือง จ.
มุกดาหาร 49000

042611285

25 โรงพยาบาลวานรนิวาส

ITซอมบํารุงคอมพิวเตอร,งาน ซอมบํารุงคอมพิวเตอร,ระบบ
โสตสารสนเทศ
เครือขายอินเตอรเน็ต

1 หมู9 ต.คอนสวรรค อ.วานร 042973411
นิวาส จ.สกลนคร 47120

26 โรงพยาบาลสกลนคร

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่อยู 1041 ถนน เจริญเมือง
ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.
สกลนคร 47000

ดูแลโปรแกรม,ซอมบํารุงรักษา

042489100/0878550960/0
985845176
042511424/042511327

042-711615 ตอ 2313 หรือ
2325

ลําดับที่

ขอมูลหนวยงานที่ขอฝก

ชื่อหนวยงานที่นักศึกษา
ตองการขอฝก
27 โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชสวางแดนดิน จ.
สกลนคร

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดูแล และ ซอมบํารุง
Software,Hardware

28 โรงพยาบาลอากาศอํานวย

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดูเเลตรวจสอบระบบฐานขอมูล โรงพยาบาลอากาศอํานวย
ผูรับบริการในหนวยงาน,ดูแล
ปรับปรุงระบบเว็บไซตหนวยงาน

29 โรงพยาบาลอําเภอพรเจริญ

งานประกันสุขภาพและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เขียนเว็ป, SQL, ตัดตอวีดิโอ,
ตัดตอภาพ, ลงโปรแกรม

1 หมู 8 ถนนพังโคน-บึงกาฬ 098-747-2878
ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ บึง
กาฬ 38180

ประจําหองคอมพิวเตอร, เขียน
โปรแกรมภาษาC , สอนนักเรียน
เขียนโปรแกรมดวยภาาาC ,
ลระบบเครื
อขอาขยอิายนเตอร
ดูแลเว็
บไซต เครื
ซอม เน็ต,

กลุมงานวิชาการ หมู 2 ถนน 042-733412 / 042728195
สุขสวัสดิ์ ธาตุเชิงชุม เมือง
สกลนคร สกลนคร 47000

ฝาย/แผนก ที่ขอฝก

30 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ศูนยคอมพิวเตอร

31 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

32 ศูนยระบบเครือขายโรงเรียน ศูนยคอมพิวเตอร
พังโคนวิทยาคม
33 ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลักษณะงานที่นักศึกษาจะไดทํา

บํารุงรักษา

ที่อยู
291 ถนนภูมิภักดี ต. สวาง
แดนดิน อ. สวางแดนดิน จ.
สกลนคร 47110

74/26 ถนนใสสวาง ต.ธาตุ
เชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
47000

Tol./Fax
895709976

0-4279-900-0ตอ 109

0-4271-3566 ตอ 222

ดูแลระบบ/ซอมบํารุง/ติดตั้ง
โปรแกรม

หมูที่ 8 บาน344 บาน ฝง 042771218 / 042771132
แดง ถนนพังโคน – บึงกาฬ
ต.ไฮหยอง อ.พังโคน จ.
สกลนคร 47160
Support,Network,Programm 123 หมูที่ 16 ถนนมิตรภาพ 043-203185 ตอ 68335,
er
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
68338
ขอนแกน 40002

34 สํานักงานสาธารณสุขสกลนคร ศูนยเทคโนโลโยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

เขียนเว็บ, เครือขาย

ถนนบริเวณศูนยราชการ ต. 042 711 157
ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
47000

35 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประถมศึกษาสกลนคร เขต1 เพือ่ การศึกษา

ดูแลเว็บไซตหนวยงาน, ดูแล
ระบบอินเตอรเน็ต

ถนนนิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.
เมือง จ.สกลนคร 47000

36 สํานักงานบริการลูกคา กษท. ซอมบํารุงและบริการ
นครพนม(Cat telecom)

ซอมบํารุงและติดตั้งอุปกรณอิ
เทอรเน็ต

สํานักงานบริการลูกคา กษท. 42511401
นครพนม (Cat telecom)
9/1 บานนอยหนองเค็ม ซอย
วมมิ
ร ตร นิตรโย หนองญาติ
เมือง นครพนม 48000

042 970 130

ลําดับที่

ขอมูลหนวยงานที่ขอฝก

ชื่อหนวยงานที่นักศึกษา
ตองการขอฝก
37 สํานักงานสรรพกรสกลนคร

บริหารทั่วไป

ซอมบํารุง ลงวินโดว ดูแลเครื่อง 10/2 ถนนสุขเกษม ต.ธาตุเชิง 042711266-113
ตามแผนก การใหบริการ
ชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

38 สํานักประชาสัมพันธ เขต1

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ดูแลเว็บไซต โซเซียลมีเดีย IT
Support

39 สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหา
วิทยาราชภัฏสกลนคร

ทรัพยากรสารสนเทศ

40 อิสานสตูดิโอ

ฝาย/แผนก ที่ขอฝก

ลักษณะงานที่นักศึกษาจะไดทํา

ที่อยู

20/1 ถนนนิกรสําราญ ต.ใน
เมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน
40000

Tol./Fax

043227402

ดูแลซอมบํารุงคอมพิวเตอรและ สํานักวิทยบริการและ
0 4297 0039
อุปกรณตอพวง,พัฒนาโปรแกรม เทคโนโลยีสารสนเทศ
เว็บไซต,เครือขาย
(หองสมุด) อาคารบรรณราช
นครินทร มหาวิทยาลัยราช
ฝาย IT Graphic, Network, เขียนโปรแกรม, เครือขาย,
บริษัท อิสานสตูดิโอ จํากัด
856081615
Infrastructure
Graphic, Network
อาคารพิมลกลกิจ 989/5 พิ
มารปารคเฟส 2 - ศิลา เมือง
ขอนแกน ขอนแกน 40002

