
ข้อมูลสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2562 
ลำ

ดับ
 

ชื่อหน่วยงาน 
ตำแหน่งท่ีจะให้
ทำหนังสือติดต่อ 

(เรียนใคร...) 
แผนก ลักษณะงานทีจ่ะได้ทำ ที่อยู่ โทร/อีเมล นักศึกษาท่ีไปฝึก 

1 บริษัท บางกอก เว็บ 
โซลูช่ัน จำกัด  

ผู้จัดการ บริษัท 
บางกอก เว็บ 
โซลูช่ัน จำกัด 

ตำแหน่ง 
System 
Analyst/
ตำแหน่ง 
Web 
Programmer 

พัฒนาเว็บไซต์ , 
Software Application 
หรือ Mobile 
Application  

182 หมู่บ้านตะวันรุ่ง ซอย 
7  ถ.ลาดพร้าว 64 แยก 4 
เขตวังทองหลาง 
แขวงวังทองหลาง  
กรุงเทพมหานคร 
 10310 

Email: piyasak@ 
bangkokweb 
solution.com  
Tel 02-933-9750-1, 
089-721-2222   
Fax 02-933-6490  

59102105117 นายธีรศานติ์ จันทร์ขันธ์ 0954832242  
59102105119 นายณัฐวัฒน์  มาตราช  0653325241  
59102105120 นายธีระวัฒน์  ตระการจันทร์ 0990755506 
59102105139 นายกิตติพงศ์  มะเสนัย 0610857022 
59102105124 นางสาวสุภารตัน์ บัวใหญ่ 098-6483599 
59102105105 นางสาวหทัยรัตน ์ประกอบกิจ 0942902341 

2 หน่วยงาน
กรมสรรพากร 

ผู้อำนวยการกอง
ทรัพยากรบุคคล 

ฝ่าย
คอมพิวเตอร ์

ช่วยดูแลฝ่าย
คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ  

90 พหลโยธิน 7 (ซอยอารีย์) 
เขตพญาไท แขวงสามเสนใน 
กรุงเทพฯ 10400 

 59102105240 นายธนภัทร ศิริวัชรกาญจน์ 0845135995 

3 ศูนย์หัวใจสิริกติย์
ขอนแก่น 

 สารสนเทศ IT Support 123 ถนนมิตรภาพ  
ตำบลในเมือง อ.เมือง
ขอนแก่น จ. ขอนแก่น 
40002 

043-203185 ต่อ 
68302 

59102105125 นางสาว พิมลภรณ์ หงษ์อินทร์   CS 
59102105234 นางสาว ศิริรัตน์ กุลวงษ์    CS 
59102106213 นายกิติศักดิ์ เรืองอนันต์ 098-6366796 IT 
59102106207 นายเดชาชัย สุวรรณมาลี 0872856155 IT 
59102106217 นายปฏิภาณ เลื่อนยศ 061-0316812  IT 

4 อิสานสตดูิโอ ประธานบริษัทอิ
สานสตูดิโอ 

พัฒนา
ซอฟต์แวร ์

เขียนโปรแกรม อาคารพิมลกลกิจ 989/5  
พิมารปารค์ เฟส 2 ต. ศิลา  
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น  
40000 

085-6081615 
 

59102105102 นายปรมัตถ์ โททุมพล 080-6086726 
59102105224 นายวีระพล กงนะ 062-3732803 

5 เดอะซันเพล็กซ์เอ็น
จิเนียรร์ิ่งแอนด์
ซอฟต์แวร์ (Open 
AR) 

กรรมการผู้จดัการ 
เดอะซันเพล็กซ์
เอ็นจิเนียรร์ิ่ง
แอนด์ซอฟต์แวร์ 
(Open AR) 

Programmer 
Games , AR 
, VR 
,Modaler  

พัฒนาเกมส์, พัฒนา 
AR&VR Application, 
3D model 

90/155 ซอย14 
หมู่บ้านจิรกานต ์
ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย  
จ.นนทบุรี 11150 

Phone: 061-936-
9145 Email: 
support@ 
openar.space 

59102105108 นายคุณานนต์ โพธิ์สุ 0636266747  
59102105121 นางสาวสุพรรษา โพธิ์ทอง  0909167395 



ลำ
ดับ

 

ชื่อหน่วยงาน 
ตำแหน่งท่ีจะให้
ทำหนังสือติดต่อ 

(เรียนใคร...) 
แผนก ลักษณะงานทีจ่ะได้ทำ ที่อยู่ โทร/อีเมล นักศึกษาท่ีไปฝึก 

6 บริษัท อเดคนิค 
เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ัน 
จำกัด  

ผู้จัดการ บ. อเดค
นิค เอ็นจิเนียริ่ง 
โซลูช่ัน จำกัด 

Software 
engineer 

เขียน Software ควบคุบ
ระบบ 

282 หมู่ 3 ตำบล เชียงเครือ 
อำเภอ เมืองสกลนคร 
จังหวัด สกลนคร  47000 

โทร 088-995-5899 
 

59102105208  นายกิตติพงษ์   ใบลาน  095-8596916 
59102105228 นายพงศกร ทองอันตัง 080-012-1986 
59102105250 นายธีรภัทร เหลาตุลา 087-857-4237 

7 Iconic create 
studio Co., Ltd  

ผู้จัดการ Iconic 
create studio 
Co., Ltd 

Art Direction 
& Graphic 
Design & 
Web Design 

ออกแบบกราฟิก สื่อ
มัลตมิีเดยี ออกแบบและ
พัฒนาเว็บไซต ์

44/1 ถนนนิมมานเหมินท์ 
ซอย 12 ต.สุเทพ อ.เมือง
เชียงใหม ่จ.เชียงใหม่ 50200 

(+66) 99 291 9651 
studioiconic8@ 
gmail.com 
 

59102105202 นายเจษฎา อ้วนไตร 094-2941430 
 

8 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
โรงพยาบาล
นครพนม 

ผู้อำนวยการ 
โรงพยาบาล
นครพนม  

I.T. Support การดูเเลบำรุงรักาษาด้าน
คอมพิวเตอร ์

270 ถนนอภิบาลบัญชา 
ต.ในเมือง  อ.เมืองนครพนม 
จ.นครพนม 48000 

0-4251-1424 
 

59102105225 นายสโลธร  วะระกะ 0918617784 
59102105229  นายศรันย์ ศรีโยธา  0951974826  
59102105238 นายธีระยุทธ คำพันธ์ 0613544584 
59102105247 นายกริชเพชร มั่นจิตต์ 0644277215 
59102105215 นางสาววราภรณ์ แก้วหาวงษ์ 0823061313 

9 บริษัท แนสคอมพ์ 
เอ็ดดูเคท จํากัด 

ผู้จัดการ บริษัท 
แนสคอมพ์ เอ็ด
ดูเคท จํากัด 

IT support ซ่อมบำรุง  67/4 หมู่5 ถนนรัตนาธิ
เบศร์ เขตบางกระสอ แขวง
เมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี  11000 

0864292348 
 

59102105222 นายภาณุพงศ์ หลา้จันทะ 0952709919 
59102105251 นายรัชชานนท์ พัชรเนตร 0833637741 
59102105254 นายดุสิทธ์ิ กฤษเนตร 0908611565 
59102105226 นายเดชาธร พลราชม 0653162481 

10 บริษัท ภรพิพัฒน์โท
เทิล โซลูช่ัน จำกัด 

ผู้จัดการบริษัท 
ภรพิพัฒน์โทเทิล 
โซลูช่ัน จำกัด 

Automation ดูแลระบบควบคุม 55/50 ตำลบึงคำพร้อย
อำเภอลำลูกกา จังหวัด
ปทุมธาน ี 12150 

0818295042 59102105231 สุรวิทย์ อินทรสิทธ์ิ  0637231165 

11 บริษัท เซียร์ซอฟท์ 
(ประเทศไทย) 
จำกัด 

ผู้จัดการ IT full stack web 
developer (Angular, 
Laravel), Android 
developer, IOS 
developer (สามารถ
เลือกสายการพัฒนาได้), 

ติด BTS อนุเสาวรีย์ชัยฯ 
5/11 ถ.พญาไท แขวงถนน
พญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400 

satawat@learnbalan
ce.com 
ในเครือ Learnbalance 
Group 

59102105101 นายอัษฎาวุธ ทิสาชัย 094-2952343 
59102105115 นายนิวัฒน์ บุญน่วม 064-3309666 
59102105133 นายชัชวาล ไกรวิชัย 062-2369313  
59102105144 นางสาวรสริน พาละพล 085-3843471 

mailto:satawat@learnbalance.com
mailto:satawat@learnbalance.com


ลำ
ดับ

 

ชื่อหน่วยงาน 
ตำแหน่งท่ีจะให้
ทำหนังสือติดต่อ 

(เรียนใคร...) 
แผนก ลักษณะงานทีจ่ะได้ทำ ที่อยู่ โทร/อีเมล นักศึกษาท่ีไปฝึก 

Web design, งานดไีซน์
อื่นๆ, tester และ IT 
support 

12 งานพัฒนา
ทรัพยากร
สารสนเทศ อาคาร
บรรณราชนครินทร์ 
สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

ผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

พัฒนาระบบ
สารสนเทศ  

พัฒนาระบบสารสนเทศ 
ตรวจสอบ /ซ่อมเครือข่าย   
ติดตั้ง  /ซ่อมคอมพิวเตอร์  

ๆ ที่ได้รับ งานอ่ืน

680  ถ.นิตโย  ต.ธาตุเชิงชุม 
อ.เมือง จ. สกลนคร 47000 

โทรศัพท์/โทรสาร  
0 4297 0039  
E-Mail : arit_snru@ 
snru.ac.th 

59102105232 นายจณกร กรพันธุ์ เบอร์โทร 0933939039 

13 โรงพยาบาลโคกศรี
สุพรรณ 

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลโคก
ศรีสุพรรณ 

คอมพิวเตอร ์ ซ่อมแซม แก้ไข เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร ์

76 ตำบลตองโขบ  
อ. โคกศรีสุพรร  
จ. สกลนคร 47280 

bhrvemsak.tape@ 
gmail.com 

59102105243 นายภควัต ขันทีท้าว 062-1246525 

14 โรงพยาบาลสมเด็จ
ยุพราชสว่างแดนดิน 

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาล
สมเด็จยุพราช
สว่างแดนดิน 

ศูนย์
สารสนเทศ 

ไอทีซัพพอร์ต  291 ตำบลสว่างแดนดิน
อำเภอสว่างเเดนดิน  
จ.สกลนคร 47110 

042 721 111 
 

59102105201 นายปัญญา มูลเพญ็ 0624838954 
59102105248 นายนพรัตน์ อุปชา 0821012270 
59102105244 นายวุฒิชัย พรหมสาขา ณ สกลนคร 
0980640376 
59102105213 นายภาณุวัฒน์ ราชคำ 0629849400 

15 วิทยาลัยเทคโนโลยี
เทคนิควิชาชีพ
สกลนคร 

ผู้อำนวยการ
วิทยาลัย
เทคโนโลยีเทคนิค
วิชาชีพสกลนคร 

แผนก
คอมพิวเตอร ์

ตรวจสอบ ดูแล 
บำรุงรักษาอุปกรณ์ IT 
ต่าง ( Hardware, 
Software )  เครือข่าย
การใช้งานขององค์กรให้
สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ งาน

655 หมู่ 4 ถนนมัธยมจันทร์ 
ต. ดงมะไฟ  
อ. เมือง จ. สกลนคร 
47000 

042090224 
 

59102105132 นายเมษา บุราณเหล่า 0615244307 



ลำ
ดับ

 

ชื่อหน่วยงาน 
ตำแหน่งท่ีจะให้
ทำหนังสือติดต่อ 

(เรียนใคร...) 
แผนก ลักษณะงานทีจ่ะได้ทำ ที่อยู่ โทร/อีเมล นักศึกษาท่ีไปฝึก 

อื่น ๆ ตามที่ไดร้ับ
มอบหมาย 

16 ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
โรงพยาบาล
สกลนคร 

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลศูนย์
สกลนคร 

it support การซ้อมบำรุงรักษา
อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์

1041 ถนนเจริญเมือง 
ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง 
จ. สกลนคร 47000 

042-711615  
 

59102105206 นายกฤษณพล คำตั้งหน้า  0612839388 
59102105217 นายณภัทร เหล่าหาโคตร0901944856 
59102105221 นายปฏิภาณ  นิยมบุญ 0630169885 
59102105241 นายเจษฎา ผิวหอม 061-2875142 
59102105252 นายภาณุพงศ์ อุระภา  0801796998 

17 สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวดั
สกลนคร 

หัวหน้าศูนย์ ICT 
สำนักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดสกลนคร 

ศูนย์ ICT 
สำนักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
สกลนคร 

ไอทีซัพพอร์ต เขียน
โปรแกรมและซ่อมบำรุง
อุปกรณ ์

ศูนย์ราชการจังหวดัสกลนคร 
ต.ธาตุเชิงชุม 
อ. เมือง  จ.สกลนคร 
47000 

0 4271 1157 
 

59102105145 นายตุลาการ ดาทุมทา 093070 4217 
59102105136 นายพัฒนะ ฉิมงาม 061 047 6304 
59102105209 นายชายแดน ไชยตระมาตร 0630568424 
59102105227 นางสาววชิรญาณ ์กุมมาร 0951838045 
59102105246 นางสาวศศิประภา ข่วงทิพย์ 0983314799 

18 Esarn Dot Com CEO Esarn Dot 
Com 

web 
developer 

พัฒนาระบบ 555/268 หมู่ 1  
ต.บ้านทุ่ม อ. เมือง  
จ.ขอนแก่น  40000 

เบอร์โทร : 065-
5356152 อีเมล์ : 
golf@esarn.com 

59102105220 นายบุญผ่อง แก้วชุมภู 0864510960  
59102105236 นายสิทธิพร พรหมบุรมย์ 0956996947  
59102105249 นายอดิเทพ สีล้านมี 095654048 

19 กรมควบคุม 
กระทรวง
สาธารณสุข 

ผู้อำนวยการศูนย์
สารสนเทศ 

กรมควบคุม 
กระทรวง
สาธารณสุข 

สารสนเทศ 88/21 ถนนติวานนท์  
ต. ตลาดขวัญ  อ. เมือง  
จ. นนทบุรี 11000 

025903093 59102105137 นางสาวสุนิตา เพยีลาดไหล 
59102105138 นางสาวนภัสกร พิมพ์พงษ์ 

20 บริษัท ทีโอที จำกัด 
)มหาชน(  

วิศวกร 6 เครือข่าย พัฒนาแอปพลิเคชัน เว็บ
แอปพลเคชัน และไอโอที 

293/3 หมู่ 13 
ถนนหน้าเมือง  
ต. ในเมือง อ. เมือง 
จ. ขอนแก่น 40000 

0846853182 59102105111 นายอนุรักษ์ ทองวิเศษ 096-0688-098 
59102105126 นายคมกฤษ มงคลสภุา 093-06762-09 
59102105131 นายปณิธาน เสนานาค 0933598890 
59102105134 นายกิตติพงษ สุพร 0622941297 
59102105140 นาย จิรพัฒน์ ตะโพธิ์ 0838347449 
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21 โรงพยาบาลปลา
ปาก 

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลปลา
ปาก 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทางการแพทย์ 

การซ่อมบำรุง ดูแลรักษา
ด้านคอมพิวเตอร ์

120 หมู่ 2 ต.ปลาปาก  
อ.ปลาปาก จ. นครพนม 
48160 

Pichetit@ gmail.com 59102105122 นายธนากร ผลโยน 0959213054 
59102105113 นายเอกชัย ไชยหงษ์ 0930837213 

22 โรงพยาบาลพังโคน ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลพัง
โคน 

IT IT Support 188/6 ถนนนิตยา 
ต. ภักด ี  อ. พังโคน 
จ. สกลนคร 47160 

042771222 59102105242 นายพีระพล สีดา 098-9395308 
59102105114 นายประทักษ์ ปัญญาไว 0653183101  
59102105104 นายศักดิ์ศรี นรสาร 082-231-520  
59102105129 นาย พงพิทักษ์ พลไชย 0655301304  

23 โรงพยาบาลวานร
นิวาส 
 

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลวานร
นิวาส 

ศูนย์ซ่อม
คอมพิวเตอร ์

it supports 1 ต. คอนสวรรค ์
อ. วานรนิวาส จ. สกลนคร 
47120 

โทร: 0-4297-3411,0-
4297-3414  
แฟกซ์ : 0-4297-3412  
E-mail:wanonniwat.h@ 
mophegp.mail.go.th 

59102105127 นายเพิ่มศักด์ ฮ่มป่า 0991763923 
59102105107 นาย ภาคภูมิ นารถชมสา 0902179057 
59102105212 นางสาวสุชานาถ คำเถาะ 0954787599 
59102105216 นางสาววรัญญา วงศ์กันยา 0862088428 

24 ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาภูพานอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ

ผู้อำนวยการศูนย์
ศึกษาการพัฒนา
ภูพานอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ

งาน
สารสนเทศ 
ฝ่ายวิชาการ 

Web Programmer, 
Web Designer, 
Graphic Design, IT 
Support 

314 บ้านนานกเค้า 
ต.ห้วย อ.เมือง  
จ. สกลนคร 
47000 

089-4992335 59102106232 นางสาวติยาภรณ ์ชัยผล 088-6202539 
59102106233 นางสาวอารีรัตน์ ใยปางแก้ว 064-7243987 

25 สำนักงานทางหลวง
ที ่3 

ผู้อำนวยการ
สำนักงานทาง
หลวงที ่3 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ช่วยงานทางคอมพิวเตอร์ 1900 ถนนใสสว่าง 
ต. ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ. 
สกลนคร 47000 

042712882 
 

59102106134 นายภูเบศ   ภธรรมวัฒน์ 082-6866582 
 

26 บ. วีโปรพลสั จำกัด ผู้จัดการฝ่าย
บุคคล บ.วีโป
รพลัส จำกดั 

Software 
Developer  

โปรแกรมเมอร์ /
วิเคราะห์ออกแบบระบบ 

51/597 หมู่ 7 หมู่
บ้านเมืองเอก ถนนเอก
บูรพา เขตหลักหกแขวง
เมืองปทุมธานีจังหวัด
ปทุมธาน ี12000 

 02-9972000 59102106109 นายวัชรินทร์ อุปครุธ 0999128919  
59102106113 นายเนติพนธ์ นิลทราช 0885637511  
59102106150 นางสาวกีรติกา ทวีชัย 0842048414 



ลำ
ดับ

 

ชื่อหน่วยงาน 
ตำแหน่งท่ีจะให้
ทำหนังสือติดต่อ 

(เรียนใคร...) 
แผนก ลักษณะงานทีจ่ะได้ทำ ที่อยู่ โทร/อีเมล นักศึกษาท่ีไปฝึก 

27 โรงพยาบาลท่าอุ
เทน 

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลท่าอุ
เทน 

กลุ่มประกัน
สุขภาพ
ยุทธศาสตร์
และ
สารสนเทศ
ทางการเเพทย ์

IT support 23/23 ถนน ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 212 
ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุ
เทน จังหวัดนครพนม 
ตำบลโนนตาล อ.ท่าอุเทน 
จังหวัดนครพนม  48120 

042-581-255 / 042 
503 022 

59102106112 นายกชศรัณย์ ดวงปรีชา 0982366769 
59102106201 นางสาวพิมพ์ชนก ลาดสุวรรณ 0933925195 
591020106203 นาย อธิวัฒน์ วารี 088-532-8708 
59102106228 นายไตรภพ ศภุวิทยาเจรญิกุล 0934961900 

28 โรงพยาบาลนาแก นพ.พีรพงษ ์กุ
นอก รักษาการ
ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลนาแก 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

IT support, ดูแลระบบ 
,database, อินเตอร์เน็ต 

75 หมู่7 ถนนสกลนาแก 
ต. บ้านแก้ง อ. นาแก  
จ. นครพนม 48130 

042571205 59102106124 นางสาวจริยา วังทะพันธ์ 0918681315  
59102106131 นายธนาวัฒน์ พ่อเกษ 093-931-4694 

29 โรงพยาบาลพระ
อาจารยฝ์ั้น อาจาโร 

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลพระ
อาจารยฝ์ั้น อาจา
โร 

คอมพิวเตอร ์ ไอทีซัพพอร์ต /ซ่อม
บำรุง/พัฒนาระบบ

สารสนเทศ /เครือข่าย  

274 หมู่10 ถนนศรีสวัสดิ์ 
วิไล  ต.พรรณา  
อ. อำเภอพรรณานิคม  
จ. สกลนคร  47130 

042779105/arjarohsp
ital.pr@gmail.com 

59102106127 นายพงศกร. ตาบ่อฮุ่ง 0930861704 
59102105130 นายธีระวุฒิ. อ่อนนุ้ย 0925530134 
59102106148 นาวสาวสุดารตัน์ ดูดี 0982188237 
59102106219 นางสาวภาวินี รอดกลาง 0642217103 
59102106220 นางสาวช่อผกา บุญประสิทธ์ิ 0952280612 

30 โรงเรียนสกลราช
วิทยานุกูล 

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสกลราช
วิทยานุกูล 

ศูนย์คอมพิม
เตอร ์

IT support 74/26 ถนนใสสว่าง 
ต.ธาตุเชิงชุม อ. เมือง จ.
สกลนคร 47000 

0872245616 
ครู อรพิน พานพินิจ 

59102106236 นายเอกฉัตร ปีพิมพ์ 0973213386 
59102106218 นายกิตติภพ อินาลา 0630903808 
59102106212 นางสาวประกายเดือน หิรัญนลิ 0879495065 

31 ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏสกลนคร 

ผู้อำนวนการ
สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏสกลนคร 

สำนักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

พัฒนาระบบ,กราฟิกและ
Gis 
 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
สกลนคร 

042-970021 59102106229 นางสาวสุกัญญา ใจอ่อน 0613253220 
59102106234 นางสาววราพรรณ เภาวนะ 0800713542 
59102106212 นางสาวประกายเดือน หิรัญเรารลิ 
0879495065 
59102106114 นางสาวสุฎาพร ขันบรรจง 0611451470 

 


