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ท่ี รายชื่อ/ที่อยู่ของ
สถาน

ประกอบการ 

ที่อยู่สถานประกอบการ 
 

โทรศัพท์ จ านวน
(คน) 

ชื่อ-สกุล / แผนกวิชา 

1 บริษัท นิปโป เม็ค
คาทรอนิกส์ (ไทย
แลนด์) จ ากัด 
 
 

55 หมู่ 18 ถนนสุวินทวงศ์  
ต าบลศาลาแดง อ าเภอ
บางน้ าเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา  
24150 

0-2517-5485-
7 
Fax. 0-2517-
5488 

1 1. นางสาววทันยา  แกล้วกล้า(คธ) 
 

2 บริษัท ห้างโองเป
งฮง จ ากัด 

311-5 ถ. ราชนิกูล ต.ใน
เมือง อ.บ้านไผ่ 
จ.ขอนแก่น 40110 

043-329880 4 1. นายเกษมสันต์  ใสสา(ชย) 
2. นายปฏิภานมิตตัสสะ(ชย) 
3. นายพงษ์ศิริ  ทาสี(ชย) 
4. นายสุเมธ  ภักดี(ชย) 

3 บริษัท คูโบต้าสห
ยนต์ บ้านไผ่ 
จ ากัด 

68 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านไผ่ 
อ.บ้านไผ่ 
 จ.ขอนแก่น 40110  

043-374199 
043-273144 

2 1. นายคมชาญ  แก้วประเสริฐ(ชย) 
2. นายอภิศักดิ์  มณีแฮด(ชย) 

4 ส านักงาน วันชัย 
การบัญชี 

639/11-12  ถ. เจนจบทิศ 
ต.ในเมือง  
อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 
40110 

043-272532 2 1. นางสาวอินธุอร  เปการี(บช) 
2. นางสาวธัญญา  เจียงกองโค(บช) 

5 เอส.พ.ีเพาเวอร์ 378/26-28ถ.มิตรภาพ อ.
บ้านไผ่  
จ.ขอนแก่น 40110 

043-273542 1 1. นายวิศวะ จันทร์เสนา(ชย) 
 

6 เซเว่นอีเลฟ
เว่น สาขาบ้านไผ่ 

772/19 ถนนแจ้งสนิท 
ต าบลในเมือง อ าเภอบ้าน
ไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
40110 

089-0596402 
091-0028018 

2 1. นางสาวกัญญารัตน์ แสงหาร(คธ) 
2. นางสาวอรุณี  หวานเสร็จ(คธ) 
 

7 เซเว่นอีเลฟเว่น 
สาขาเปือยน้อย 

218 ต.เปือยน้อย  อ.เปือย
น้อย  
จ.ขอนแก่น 40340 

091-
00026136 
094-3587756 

2 1. นางสาวฉัตรกมล  ตุ้มวัด(คธ) 
2. นางสาวประภัสสร  สมีดี(คธ) 
 

8 บริษัท ดีลเลอร์
มือทอง จ ากัด 

111 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านไผ่ 
อ.บ้านไผ่ 
 จ.ขอนแก่น 40110 

043-275317 
081-1178851 

2 1. นายรัตนเขต  บุส าโรง(ชย) 
2. นายนิยม  รักษาบุญ(ชย) 
 

9 ร้านธงชัยแอร์ 678/38 ถ.เจ้าเงาะ ต.ใน
เมือง อ.บ้านไผ่ 
จ.ขอนแก่น 40110 

085-9278340 3 1. นายจิระพันธ์  เทศนะ(ชอ) 
2. นายทวี  ลามพัด(ชอ) 
3. นายเผ่าไท โชคบัณฑิต(ชอ) 
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ท่ี รายชื่อ/ที่อยู่ของ
สถาน

ประกอบการ 

ที่อยู่สถานประกอบการ 
 

โทรศัพท์ จ านวน
(คน) 

ชื่อ-สกุล / แผนกวิชา 

10 เอฟเอ็ม ที 
อิเล็กทรอนิกส์ 

85 ถ.พนังชลประทาน ต.มี
ชัย อ. เมืองหนองคาย จ.
หนองคาย 43000 

089-515558 2 1. นายอนุวัฒ์  โยธาทน(ชอ) 
2. นายพณพิพัฒน์  จินดา(ชอ)   

11 ร้านซ่อมโทรศัพท์ 
เฟริสโมบาย 

331/1 หมู่ 1 ต.หนองน้ า
แดง อ.ปากช่อง จ.
นครราชสีมา 30130 

089-1830080 1 1. นายเอกราช  สุ่มกล  า(ชอ) 

12 บ้านไผ่การไฟฟ้า 229/6-7 ถ.สุขาภิบาล 2 
ต.ในเมือง 
 อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 
40110 

086-8622734 3 1. นายสุทีป  มีสุขเสมอ(ชฟ) 
2. นายอัศวิน  โพธิ์ยา(ชฟ) 
3. นายวชิระ  ศรีพัฒนะกุล(ชฟ) 

13 บริษัท แมคไทย 
จ ากัด (แมค
โดนัลด์) 

97/11 ถ.ราชด าริห์ ต.
ลุมพินี อ.ปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 

 7 1. นางสาวเจนจิรา  ไชยวงศ์(คธ)  
2. นางสาวพัชรี  ทองสุวรรณ์(คธ)  
3 นางสาวสายสุดา  ช่างปรุง(คธ)  
4 นางสาวกฤติยาภรณ์  ใจไวย์(บช) 
5. นางสาวกัญชิชา  สมมอร(บช)  
6 นางสาวสาวิตรี  สารพันธุ(บช)  
7 นางสาวศุภาภรณ์ศิริแพทย์(บช) 

14 บจก. โค้วยู่ฮะ
มอเตอร์ สนง.
ใหญ่ จังหวัด
ขอนแก่น 

359/2 ถ.มิตรภาพ ต.ใน
เมือง อ.เมือง  
จ.ขอนแก่น 40000 

043-225700  
ต่อ 229 

1 1. นางสาวช่อผกา  แก้วอาจ(คธ)  
 

15 บริษัท ไทยยามา
ฮ่า มอเตอร์ 
จ ากัด 

64 ถ.บางนา-ตราด ต.
ศรีษะจระเข้ใหญ่ 
อ.บางเสาธง จ.
สมุทรปราการ 10540 

088-3386545 1 1. นางสาวยุภาพร  เค้าเคน(คธ) 

16 โรงกลึง ต.การ
ช่าง 

677 /15 ถ.แจ้งสนิท ต.ใน
เมือง  
อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 
40110 
 
 
 

 1 1. นายวิษณุ  พร้อมชนะชัย(คธ) 
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ท่ี รายชื่อ/ที่อยู่ของ
สถาน

ประกอบการ 

ที่อยู่สถานประกอบการ 
 

โทรศัพท์ จ านวน
(คน) 

ชื่อ-สกุล / แผนกวิชา 

17 ศูนย์บริการลูกค้า 
ทีโอที สาขาบ้าน
ไผ่ 

230/13 ถ.สุขาภิบาล ต.
ในเมือง 
 อ. บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 
40110 

 1 1. นายสุริยา  พงศ์อุดมกุล(คธ) 

18 อู่สองพี น้อง 136/46 ถ.แจ้งสนิท ต.
แคนเหนือ 
อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 
40110  

043-273695 2 1. นายณัฐพล  แก้วปานกัน(ชย) 
2. นายธวัชชัย  สุดดี(ชย) 

19 ร้านสตางค์ยาน
ยนต์ 

417-421  เลขที  8 ต.ใน
เมือง อ.บ้านไผ่ 
จ. ขอนแก่น 40110 

085-0108873 3 1. นายบุญยงค์  ตรีเมืองสอง(ชย) 
2. นายสุดเขตต์วัฒนพล(ชย) 
3. นายอดุลย์  เกตุชมพู(ชย) 

20 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้าน
หัน 

99 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา 
จ.ขอนแก่น 
40110 

043-210012 1 1. นางสาวประภัสสร  สุดแสง(คธ) 

21 บริษัท ภัทรพรพล 
จ ากัด 

38/11 หมู่ที  2 ถนน
มิตรภาพ ต าบลบ้านไผ่ 
อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น 40110 

043-273419 1 1. นางสาวบัวตอง  สูงล้น(บช) 

22 บริษัท ซุปเปอร์
แพค (พลาสติก)
จ ากัด 

9 ถ.มิตรภาพ อ.โนนศิลา 
จ.ขอนแก่น 
40110 

 2 1. นางสาวอรทัย  ทองสัมฤทธิ์(บช) 
2. นางสาวรสรินทร์  จารยุ้ย(บช) 
 

23 ศูนย์มีชัย 151 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านไผ่ 
จ.ขอนแก่น 
40110 

043-374033 1 1. นางสาวศรีชนม์  แสงประกอบ(บช) 

24 เซเว่นอีเลฟเว่น 
สาขา ม.ภาค 

199/44 ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น  
40000 

086-6462226 1 1. นางสาวเกวลี  วงราศี(บช) 

25 เซเว่นอีเลฟเว่น 
สาขา 
มหาสารคาม 

135 ถ.ถีนานนท์ ต.ตลาด 
อ.เมืองมหาสารคาม จ.
มหาสารคาม 44000 

083-5996074 2 1. นางสาวนิรชา  กายนาคา(คธ) 
2. นางสาวศนันธฉัตรโคตชา(คธ) 
 

26 ร้าน ชิตการช่าง 178 ถ.แจ้งสนิท ต.หินต้ัง 
อ.บ้านไผ่ 
 จ.ขอนแก่น 40110 

089-7109298 2 1. นายปิยะราช  วงสมบูรณ์(ชย) 
2. นายธนะศักดิ์  สาต้ือ(ชย) 
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ท่ี รายชื่อ/ที่อยู่ของ
สถาน

ประกอบการ 

ที่อยู่สถานประกอบการ 
 

โทรศัพท์ จ านวน
(คน) 

ชื่อ-สกุล / แผนกวิชา 

27 ร้าน อู่ช่างณุ 76/9 ถ.เลี ยงเมือง ต.ใน
เมือง อ.บ้านไผ่  
จ.ขอนแก่น 40110 

 3 1. นายสุริยนต์  นามจ าปา(ชย) 
2.นายศักดิ์สิยา  แถวนาค า(ชย)  
3.นายรันดร  สุรักษา(ชย)  

28 ร้าน แดงไดนาโม  378/2 ถ.มิตรภาพ ต.บ้าน
ไผ่ อ.บ้านไผ่ 
จ.ขอนแก่น 40110 

043-272322 
083-4563768 

2 1. นายธีรวัฒน์  ฤทธิ์รักษา(ชย) 
2. นายณรงค์ชัย  รักชาติ(ชย) 

29 ร้าน โยการช่าง 789 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง 
อ.บ้านไผ่  
จ.ขอนแก่น 40110 

043-273987 1 1. นายอภิวัฒน์  งาหอม(ชย) 

30 บริษัท เอ็กซ์ตร้า
แวลู จ ากัด 

253/14 หมู่ 9 ซอย 3 
ถนนงามวงศ์วาน ต าบล
บางกระสอ อ าเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
11000 

0-2952-6725-
6 
Fax 0-2952-
6727 

11 1. นายภานุวัตร  ศรีครซ้าย(ชอ) 
2. นายไกรสร  นาล่อง(ชอ) 
3. นายวิทยา  ลือหาร(ชอ) 
4. นายนิกร  มีศิลป์(ชอ)   
5. นายวิจิตร  รอบรู้(ชอ) 
6. นายโกวิทย์  ชาวสวน(ชอ) 
7. นายอานนท์  พ่วงรัก(ชอ) 
8. นายอดิศักดิ์  สนองเดช(ชอ) 
9. นายอานนท์  ช่างคุณ(ชอ) 
10. นายสหรัฐ  เงียวชัยภูมิ(ชอ) 
11. นายพสิษฐ์  พันธุมาตย์(ชอ) 

31 บริษัท 
เซ็นทรัลเรสตอ
รองส์ กรุ๊ป จ ากัด 

306 อาคารเซ็นทรัลสีลม 
ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ 
เขตบางรัก กทม 10500 
อีเมล : 
restaurant@crg.co.th 

0-2635-7930 8 1. นางสาวมาศสุภา  พิมสอน(คธ) 
2. นางสาวศุนิสา  แทนพรม(คธ) 
3. นางสาวสาธิตา  โนนเปลือย(คธ) 
4. นางสาวสุพรรษา  เพชรกอง(คธ) 
5. นางสาวสุพัตรา  แซ่จึง(คธ) 
6. นาง  สาวอัมพร  แทนสอ(คธ) 
7. นายนันทวัฒน์ทิทา(คธ) 
8.  นางสาวบุษกร  สุทธิด่าง(คธ)  

32 บริษัท อิเซกิ 
ขอนแก่น ใต้ 
จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 

111/9 หมู่ 3 ถนน
มิตรภาพ ต. บ้านไผ่ อ. 
บ้านไผ่ จ. ขอนแก่น 
40110 

081-499-9098 2 1. นางสาวชนิตา  ไสยะกิจ(คธ) 
2. นางสาวเมลิษา  วามะลุน(คธ) 
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ท่ี รายชื่อ/ที่อยู่ของ
สถาน

ประกอบการ 

ที่อยู่สถานประกอบการ 
 

โทรศัพท์ จ านวน
(คน) 

ชื่อ-สกุล / แผนกวิชา 

33 บริษัท เพิ มพูน
พัฒนา
อุตสาหกรรม
จ ากัด 

239 ม.1, ถ.มิตรภาพ, ต.
บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.
ขอนแก่น , 40110 

043 274 640 1 1. นางสาวพรนภา  วันเฮียง(คธ) 

34 บริษัท เอี ยม
พิทักษ์ จ ากัด 

127 หมู่ 3 ถนนแจ้งสนิท 
ต าบลหินต้ัง อ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น 40110 

043 329 930 
Fax  0-4332-
9871 

1 1. นางสาวฟ้ารุ่ง  สินค ากอง(คธ) 

35  ห.จ.ก ห้างทอง
สินอาจิว 

157-8 หมู่ 1 ถ.ราชนิกลู 
ต.ในเมือง  
อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 
40110  

04327-2992 1 1. นายจักรพันธ์  โสสุ่ย(ชฟ)  
 
  
 

36 วิทยาลัยการ
อาชีพบ้านไผ่ 

113 ม.2 ต.หนองน้ าใส อ.
บ้านไผ่ 
จ.ขอนแก่น 40110  

043-272129 8 1. นายสิทธิชัย  หันมา(ชย) 
2. นายสุทธิพงษ์  สุทธิ(ชย) 
3. นายพิชิต  ปานา(ชย)  
4. นายนัทธพงศ์  อุ่นยิ งเจริญ(ชย) 
5.นายศุภชัย  วงษ์ธรรม(คธ) 
6.นางสาวจันทกานต์  ตุ่นทอง(คธ) 
7. นางสาวสุนารัตน์  ศรีประทุม(คธ) 
8. นางสาวอรยา  เรียงความ(บช) 

37 เซเว่นอิเลฟเว่น 
สาขาอดุล ซ.7 

7543 ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 40000 

094-2289086 2 1. นางสาวพรรณิกา  นพเก้า(บช) 
2.  นางสาวปวันรัตน์  รินสมบัติ(บช)    
 

38 เซเว่นอิเลฟเว่น 
สาขาบ้านเกิ้ง 

351 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านไผ่ 
อ.บ้านไผ่ 
จ.ขอนแก่น 40110 

097-1083200 1 1. นางสาววิลาวัลย์ สุวะคุณ(บช) 

39 ส านักงานบัญชี
กอบเกียรติ 

395/1-2 ม.1 ถนน
อ ามาตย์ ต.ในเมือง 
อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 
40110 

 1 1.นางสาวรสรินทร์  สายจันทร์(บช) 

40 ร้านช่างเหน่ง
อิเล็กทรอนิกส์ 

444/1 ถนนมนตรี ต.บ้าน
ไผ่ อ.บ้านไผ่  
จ.ขอนแก่น 40110 

080-4064296 1 1. นายไพรวัลย์  ดีแป้น(ชอ) 
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ท่ี รายชื่อ/ที่อยู่ของ
สถาน

ประกอบการ 

ที่อยู่สถานประกอบการ 
 

โทรศัพท์ จ านวน
(คน) 

ชื่อ-สกุล / แผนกวิชา 

41 หจก. เอสเอ็ม พี 
เอ็นจิเนียริ งแอนด์
เซอร์วิส 

16/11 ต. บึง อ.ศรีราชา 
จ.ชลบุรี 20230 

038-116415 2 1. นายฉัตรพล  นินชะการ(ชฟ) 
2. นายภานุพงษ์ศิริทองสุข(ชฟ) 

42 ร้าน ช่างจันทร์ 
โทรทัศน์ 

677-2 ถนนแจ้งสนิท ต.ใน
เมือง อ.บ้านไผ่ จ.
ขอนแก่น 40110 

083-2819689 1 1. นายธนากร ธุระธรรม(ชฟ) 

43 ร้านสมบัติซาวด์ 
บ้านไผ่ 

437/35 อ.บ้านไผ่ จ.
ขอนแก่น 40110 

 1 1. นายสุทธิพงษ์  ปานา(ชอ) 

44 ร้าน อู่เชษฐชัย
การช่าง 

247 ม.3 บ้านหนองฮี ต.
หินต้ัง อ.บ้านไผ่  
จ.ขอนแก่น 40110 

081-3696727 1 1. นายอนุวัฒน์  ทองกาสี(ชย) 

45 บริษัท ไคเซนเทค 
รีโวลูชั น จ ากัด 

8/1 ม.6 ต.มาบโป่ง อ.
พานทอง จ.ชลบุรี 
20160แฟกส์ 038-
110049 

038-110048 
 

1 1. นายจงรุ่งเรือง  ศรีชัยปัญญาดี(ชอ) 

46 บริษัท  นิสชิน โบ
เมคาโทรนิคส์ 
(ประเทศไทย)
จ ากัด 

149 ม. 17 นิคม
อุตสาหกรรมบางพลี 
ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง 
จ.สมุทรปราการ 

081-7774406 2 1. นายณัชพล  กันนารัตน์(ชฟ)  
2. นายอานนท์  ชัยหงษา(ชฟ)  

47 แขวงทางหลวง
บ้านไผ่ 

ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง 
อ.บ้านไผ่ 
จ. ขอนแก่น 40110  

043-372149 1 1. นางสาวสุภาภรณ์  พร้อมชนะชัย
(คธ) 

48 ร้าน ภัทรยนต์ 10 177/5 ถนนแจ้งสนิท ต.ใน
เมือง อ.บ้านไผ่ 
จ. ขอนแก่น 40110 

 1 1. นายนนทกานต์  สมีพันธ์(ชย) 

49 หจก. บ้านไผ่
วิศวกรรมไฟฟ้า
และ 
อิเล็กทรอนนิกส์ 

8 ถนน เจนจบทิศ ต.ใน
เมือง อ.บ้านไผ่ 
จ.ขอนแก่น 40110 
 

043-275249 3 1.  นายมงคลชัย  กระค าแสง(ชอ) 
2.  นายพงศ์ปณต  บุญพันธ์(ชอ) 
3.  นายชูเกียรติ  สาต้ือ(ชอ)   

50 เทศบาลเมืองบ้าน
ไผ่ 

509 ถ.เจนจบทิศ ต.ใน
เมือง อ.บ้านไผ่ จ.
ขอนแก่น 40110 

 2 1.นายเอกอุดม  สมีแจ่ม (ปวช3ชฟ) 
๒.นายจิรวัฒน์พิลา (ปวช3ชฟ) 
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ท่ี รายชื่อ/ที่อยู่ของ
สถาน

ประกอบการ 

ที่อยู่สถานประกอบการ 
 

โทรศัพท์ จ านวน
(คน) 

ชื่อ-สกุล / แผนกวิชา 

52 บริษัท อิลิทเอ็นจี
เนียร์ส จ ากัด 

184/44 ถ.รัชดาภิเษก อ.
ห้อยขวาง จ.กรุงเทพ 
10310 
 

 1. 1.นายจีระศักดิ์ ไชยศาสตร์(ชฟ.) 

53 ร้าน X คอมมูล่า 
(Commula) 

35/25 ถ.เล้ียงเมือง ต.
บ้านไผ่  
อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 
40110 

090-5930658 1 1.นายณัฐพล ปลัดลม(ชอ.) 

54 ร้าน ช่าง หมุน 
โทรทัศน์ 

678 ถ.เจ้าเงาะ ต.บ้านไผ่ 
อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 
40110 

083-1471409 1 1.นายสหรัฐ  ชื นพิบูลย์(ชอ.) 

56 ไปรษณีย์ไทย 230 ถ.ราษฎร์ธุรกิจ        

ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่                

จ.ขอนแก่น 40110 

043-272360 1 1.นายศุภฤกษ์   รวีวงศ์อโนทัย (สนง.) 

57 บริษัท นาบุญ 

อัพเกรด อินเตอร์

เนชั นแนลจ ากัด 

305/16 ม.1 ต.หนองขาม 

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 

038-119319 12 1.นายศรันย์  กงผัน  (สชย.)              

2.นายอภิลักษณ์  พลที (สชย.)           

3.นายวีรภัทร  ทวีทรัพย์  (สชฟ.)         

4.นายศตวรรษ  ตุเกตุ  (สชย.)           

5.นายนันทพล  ปราบพาล  (สชย.)      

6.นายวิวัฒน์  บุตรวิชา (สทค.)           

7.นายโอภาส  สมีแจ้ง  (สทค.)           

8.นายอิทธิพล  เพชรก้อน   (สทค.)      

9.นายสุรเชษ  พรสุเทพ  (สชฟ.)        

10.นายชญานนท์  ชาพันธ์  (สชฟ.)     

11.นายยุทธนา  เมษา  (สชฟ.)          

12.นายจิรวัฒน์  ครองแสนเมือง  (สชฟ.) 

58 โตโยต้า (สาขา

เมืองพล) 

89 ถ.มิตรภาพ ต.หัวหนอง 

อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

40110 

043-3748815 2 1.นายนิเวช  หวานเพลิน  (สชย.)        

2.นายรัตตินัย  หวานดี  (สชย.) 
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ท่ี รายชื่อ/ที่อยู่

ของสถาน

ประกอบการ 

ที่อยู่สถานประกอบการ 

 

โทรศัพท์ จ านวน 

(คน) 

ชื่อ-สกุล / แผนกวิชา 

59 หจก. วุฒิพงษ์ 

เอ็นจีเนียริ ง 

422/19 ถ.กลางเมือง       

ต.เมืองเก่า อ.เมือง          

จ.ขอนแก่น 40000 

081-4599656 1 1.นายบุญหลาย ทุมมาตย์  (สชย.) 

60 ร้านพรรเจิดแอร์ 

& ซาวด์ 

92/7 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง     

จ.หนองบัวล าภู 39000 

083-3288636 1 1.นายภูวดล  สมจร (สนง.) 

61 ร้านคัดเตอร์ 

อิงค์เจ็ท 

173/3 ถ.แจ้งสนิท           

ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่              

จ.ขอนแก่น 40110 

043-273838 1 1.นายธีระวัฒน์  สุดดี (สนง.) 

62 บริษัท ราชา

มอเตอร์บ้านไผ่ 

จ ากัด 

35/35 ม.2 ถ.มิตรภาพ     

ต.บ้านไผ่  อ.บ้านไผ่        

จ.ขอนแก่น  40110 

043-374-699 

Fax. 043-374-

700 

2 1.นายสุพล  ถาวรจันทร์  (สชย.)         

2.นายศรายุทธ  สุทธิ  (สชย.) 

63 ร้านสุเทพ

โทรทัศน์ 

196 บ้านโนนศิลา           

ต.โนนศิลา  อ.โนนศิลา        

จ.ขอนแก่น 40110 

085-4578038 1 1.นายสุธรรม  สุดอาราม   (สทค.) 

64 ไดกิ้น คอมเพรส 

เซอร์อินดัส ทรีส์ 

7/202 ต.มาดยางพร       

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  

21140 

038-650060 1 1.นายเนติพงษ์ ค าแก้ว   (สทค.) 

65 บริษัท สเวเทค 

จ ากัด 

384/1 ซอยสุขุมวิท 68    

ถ.สุขุมวิท ต.แขวงบางนา  

อ.เขตบางนา จ.กรุงเทพ 

10260 

02-3988896 1 1.นายพนมไพร โม้ทองศรี   (สทค.) 

66 บ้านไผ่อิเล็คทริค 825/47 ถ.เจ้าเงาะ         

ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่         

จ.ขอนแก่น 40110 

083-7141997 1 1.นายอนุชาติ หล้าลุน  (สทค.) 
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ท่ี รายชื่อ/ที่อยู่

ของสถาน

ประกอบการ 

ที่อยู่สถานประกอบการ 

 

โทรศัพท์ จ านวน 

(คน) 

ชื่อ-สกุล / แผนกวิชา 

67 เอ็มคาร์ออโต้

ซาว 

162/2 ถ.หัวขัว ต.เปือยน้อย 

อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 

082-8429491 1 1.นายสิทธิศักด์ิ แสนวัง  (สทค.) 

68 เมธี

อิเล็กทรอนิกส์ 

599/38 ถ.สัมหวังสังวาล   

ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่         

จ.ขอนแก่น 40110 

084-6007092 1 1.นายวิทยา  เดียระดาษ  (สทค.) 

69 องค์การบริหาร

ส่วนต าบลป่าปอ 

102 หมู่ 6 บ้านหนองข่าลิ้น 

ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่ 

จังหวัดขอนแก่น 40110 

043-306175 

 

1 1.นายธนพล  สาธิต  (สทค.) 

70 จักรพรรด์ิประตู

ม่วน 

211 บ้านโนนม่วง           

ต.ลานสะแก อ.พระยัคฆ์    

จ.มหาสารคาม 44110 

080-4873026 1 1.นายวาฒิกร  ปะการะสังข์  (สชฟ.) 

71 หจก.

วิศวกรรมไฟฟ้า 

อิเล็กทรอนิกส์ 

651/5 ถนนเจนจบทิศ     

ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่         

จ.ขอนแก่น 40110 

081-8684181 2 1.นายทรงศักด์ิ  เพียงแก้ว  (สชฟ.)      

2.นายอนุชา  สิงห์ทอง  (สชฟ.) 

72 บริษัท 

บริดจสโตน ไทร์ 

แมนูแฟคเจอริ ง 

(ประเทศไทย) 

จ ากัด 

700/622 ม.4 ต.บ้านเก่า   

อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 

099-5632216 1 1.นายอรรถชัย จันท์จิตต์  (สชฟ.) 

73 มัญจาแอร์  528/1 ถ.หน้าเมือง         

ต.กุดเค้า อ.มัญจาคิรี       

จ.ขอนแก่น 40110 

 

 

080-4151789 1 1.นายพัชรพล ศรีพันดร  (สชฟ.) 
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ท่ี รายชื่อ/ที่อยู่

ของสถาน

ประกอบการ 

ที่อยู่สถานประกอบการ 

 

โทรศัพท์ จ านวน 

(คน) 

ชื่อ-สกุล / แผนกวิชา 

74 บริษัท เจริญกรุง

เอ็นจีเนียริ ง 

จ ากัด 

83/4 ถ.เสรีไทย              

ต.รามอินทรา อ.คันนายาว

จ.กรุงเทพ 10230 

081-8311234 2 1.นายทนงศักด์ิ สิงหา  (สชฟ.)           

2.นายศราวุธ ค าประทุม  (สชฟ.) 

75 บริษัท ไทยคูณ 

เวิลด์ไวล์ กรุ๊ป              

ประเทศไทย 

จ ากัด (มหาชน) 

99 ม.1 ต.นิคมพัฒนา       

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

21180 

033-658558 

 

1 1.นายวราวุธ สุทธิประภา  (สชฟ.) 

 

76 บริษัท ฟินิคซ 
พัลพ แอนด์ เพ
เพอร์ จ ากัด 
(มหาชน) 

99 ม.3 ต.กุดน้ าใส          

อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น 

40310 

043-3734068 1 1.นายณัฐสิทธิ์ จารุจิตร์  (สชฟ.) 

 

77 ไทย คิคูวา 

อินดัชท์ จ ากัด 

700/97 ม.1 ถนนบางนาตราด กม.

57  ต.บ้านเก่า อ.บานทอง จ.ชลบุรี 

20160 

038-214621-

3 

1 1.นางสาวนฤมล   สมอนา  (สบช.) 

78 ขอนแก่น สิน

สุวรรณ 1996 

1 ม.3 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ 

จ.ขอนแก่น 40110 

043-273817 1 1.นางสาววนิดา กระมูลศรี(สบช.) 

79 ส านักงานบัญชี

กอบเกียรติ 

395/1-2 ถ.อ ามาตย์        

ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่         

จ.ขอนแก่น 40110 

 1 1.นางสาวเจริญรัตน์ ศรีนาง(สบช.) 

80 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด บี.ที. เอ็น
จิเนีย 

128/17 ม.13 ถ.กสิกรทุ่ง

สร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง    

จ.ขอนแก่น 40000 

088-1444156 

Fax. 043-

042954 

2 1.นายกิติศักด์ิ  พืชผักหวาน  (สชฟ.)    

2.นายศุภกานต์  จ่าบาล   (สชฟ.) 

81 รุ่งออโต ้ 303 ถ.รังสิต-นครนายก    

ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี   

จ.ปทุมธานี 12130 

 

089-0374395 

089-1346092 

1 1.นายเจตริน  งามน้ าเงิน  (ชย.) 
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ท่ี รายชื่อ/ที่อยู่

ของสถาน

ประกอบการ 

ที่อยู่สถานประกอบการ 

 

โทรศัพท์ จ านวน 

(คน) 

ชื่อ-สกุล / แผนกวิชา 

83 Shope AIS 

(กล้วย โมบาย) 

159/1 ม.7 บ้านหัวขัว     

ต.เปือยน้อย อ.เปือยน้อย  

จ.ขอนแก่น 40340 

098-6040595 1 นายประสิทธิ์  มงคล (สทค.) 

84 ชัยศิลป์มอเตอร์ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่         

จ.ขอนแก่น 40110 

099-0309306 

083-6631147 

1 1.นายวัชการณ์  โพธิ์จันทร์ (สชฟ.) 

85 รุ่งเรือง
เฟอร์นิเจอร์ 

บ้านหลัก 16 อ.บ้านไผ่     

จ.ขอนแก่น 40110 

087-4435026 1 1.นายอดิศร  ศาลาน้อย (สชฟ.) 

86 บริษัท เมโทร 

แมชีน เนอรี  

จ ากัด สาขา

ขอนแก่น 

ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า      

อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40110  

087-6370836 3 1.นายสิรภพ  ศรีตระกูล (สทย)          

2.นายนภดล  ชะสิงห์ (สทย)             

3.นายจตุพล  มัคคะรมณ์ (สทย) 

 
 
 

 


