
ลําดับท่ี สถานท่ี ท่ีอยู เบอรโทรศัพท

1  ร.ร.  บานสวางวิทยา หมูที่ 10 ต.หนองบุนนาก  อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา  30410  โทร 044-430604

2   ร.ร. บานซับตะครอ ต.ไทยเจริญ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา  30410 โทร 085-3026588

3   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาหนองกี่   อ. หนองกี่ จ.บุรีรัมย จ.บุรีรัมย 31210 โทรศัพท  044-641673

4   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาหนองบุญมาก  18 ม.6 ต.หนองหัวแรด โทร 044-490153

อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา  30410 โทร 0-44490-153

5   สํานักงานเทศบาลตําบลหนองหัวแรต อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา  30410 โทร.  0-4433-0189

6   สํานักงานเทศบาลตําบลหนองกี่    อ. หนองกี   จ.บุรีรัมย จ.บุรีรัมย  31210 โทร  0-4464-1380

7   โรงเรียนบานหนองไมไผ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา  30410 โทร  044-430181

8   ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลลุงเขวา อ.หนองบุญมากจ.นครราชสีมา 30410 โทร  0-4475-6461

9   สถานีตํารวจภูธรหนองบุญมาก  ต.หนองหัวแรด  อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 30410 โทร 044-490103

10   โรงเรียนบานดอนแขวนประชานุกูล ต.สุขไพบูลย ต.สุขไพบูลย อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330  โทร  044-961578

11   โรงเรียนบานสุขไพบูลย ต.สุขไพบูลย  อ.เสิงสาง   จ.นครราชสีมา 30330  โทร  044-961567

12 โรงเรียนบานทาตะแบก ต. สารภี  อ.หนองบุญามาก จ.นครราชสีมา 30410  

13   โรงเรียนสายมิตรเทคโนโคราช 10 อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 30410  โทร  044-330499

14   โรงพยาบาลหนองกี่ 125  อ.หนองกี่    จ.บุรีรัมย จ.บุรีรัมย 31210  โทร 0-4465-3315

15   ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบานใหม  ต.บานใหม อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา  30410  โทร 044-33-433

16 ไปรษณียหนองบุญมาก ต. แหลมทอง  อ.หนองบุญมาก  จ.นครราชสีมา  30410 โทร 044-490068

17 โรงพยาบาลหนองบุญมาก ต. หนองหัวแรต อ.หนองบุญมาก  จ.นครราชสีมา  30410 โทร044-330105

รายช่ือสถานประกอบการที่นักศึกษาออกฝกประสบการณวิชาชีพ  ประจําปการศึกษา 2555

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา



18 บิริษัท พี วี ดี อินเตอรแนช่ันแนล 99,289 หมู4 ต.หนองหัวแรต  อ.หนองบุญมาก  จ.นครราชสีมา  30410 โทร 044-330343

19 ธนาคารทหารไทย ต. ทุงกระเต็น อ.หนองกี่  จ. บุรีรัมย  31210 โทร 044-641112

20  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลสุขไพบูลย ต.สุขไพบูลย  อ.เสิงสาง   จ.นครราชสีมา 30330  โทร 044-9615567

21 สํานักงานสรรพากรนครราชสีมา เขต 1 ต. ในเมือง อ. เมือง   จ.นครราชสีมา  30000 โทร 044-252113

22 อูสุเมธ เจริญยนต ต. หนองตะไก  อ.หนองบุญมาก  จ.นครราชสีมา  30410

23 อูชางดี ต.ไทยเจริญ  อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา    30140

24 อูสุภาพ ต. บานใหม  อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา   30410

25 รานซอมรถจักรยานยนต ( ชางนิ ) ต. บานใหม  อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา   30411

26 ราน ก. พิทยาผาเบรค อ. หนองกี   จ.บุรีรัมย จ.บุรีรัมย  31210

27 อูดาวการชาง อ. หนองกี   จ.บุรีรัมย จ.บุรีรัมย  31210

28 ไอ ที โซน อ. เมือง   จ.นครราชสีมา  30000

29 อูสิทธ์ิรุงเรือง  ต. หัวทะเล  อ. เมือง   จ.นครราชสีมา  30000

30 รานสมบัติแอร ต. ดานเกวียน  อ. โชคชัย  จ.นครราชสีมา  30190

31 รานรวมพลอะไหลยนต 133/34 ม. 19 อ. โชคชัย   จ.นครราชสีมา  30190 โทร 044-492034

32 ป. เสรีโชคชัยแทรคเตอร 6 ม. 2 ต. โชคชัย    อ. โชคชัย   จ.นครราชสีมา  30190 โทร 044-202645

33 คูโบตาเบญจพล นครราชสีมา 569 ม.10 ต.โคกกรวด อ. เมือง จ. นครราชสีมา  30000 โทร 044-466224

34 โคราชสองแสง ต. หัวทะเล  อ. เมือง   จ.นครราชสีมา  30000 โทร 044-244740

35 หจก. เกียรติกมลคารเซอรวิส  206 ม.  2  ต. โชคชัย    อ. โชคชัย   จ.นครราชสีมา  30190 โทร 044-491244

36 อูนิพนธเซอรวิส ต.ปรุใหญ   อ. เมือง  จ . นครราชสีมา 30000


