
 ข้อมูลสถานประกอบการ 

 

 

สถานประกอบการ ปีการศึกษา 2563 
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 

 

ที ่ ชื่อ - ที่อยู่สถานประกอบการ 

1 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขมิ้น ต.โคกขม้ิน  อ.วังสะพุง  จ.เลย 

2 เทศบาลตำบลนาโป่ง ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทร.042-804356 

3 เทศบาลเมืองเลย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทร.042-814970 

4 แขวงการทางเลยที่ 1 104 ถ.คีรีรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทร. 042-811673 

5 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร. 042-850513 

6 หจก.กิตติพลโฮมมาร์ท ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000 

7 เทศบาลตำบลนาอาน 266 ถ.นาอาน-ฟากนา ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000  โทร.042-833514 

8 เทศบาลตำบลนาด้วง ถ.เลย-นาด้วง ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย 42210 

9 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ ม.3 ต.แก่งศรีภูมิ อ.ภูหลวง จ.เลย 42230 โทร.042-814013 

10 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่างแก้ว 49 ม.10 บ.หลักร้อยหกสิบ ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย 42190  
โทร.087-9258372 

11 องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้อย ม.1 ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042-076544  

12 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วชิรวิทย์ การโยธา 115 ม.7 ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย 42240 โทร.089-0937408 

13 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 

14 
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย 491 ม.8 ถ.เลย-เชียงคาน อ.เมือง จ.เลย 42000 
 โทร.042-814592  

15 
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงคาน 405 ม.1 ถ.ศรีเชียงคาน ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 
โทร.042-821050 

16 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ถ.มลิวรรณ ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000 โทร.042-812754 

17 สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย ถ.นกแก้ว ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทร.042-811560-12  

18 เทศบาลตำบลภูเรือ 299 ม.6 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย 42160 โทร.042-899112  

19 เทศบาลตำบลเชียงคาน ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทร.042-821664  
 
 

 

 



 ข้อมูลสถานประกอบการ 

 

 

สถานประกอบการ ปีการศึกษา 2563 
สาขาวิชาโยธา 

 

ที ่ ชื่อ - ที่อยู่สถานประกอบการ 

1 แขวงการทางเลยที่ ๑ 104 ถ.คีรีรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทร. 042-811673 

2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ถ.จรัสศรี ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทร.042-812276 

3 เทศบาลตำบลเชียงกลม 360 ถ.ธาตุ-ปากชม ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย 42150 โทร.042-675104  

4 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเลย 41/1 ถ.จรัสศรี ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทร.042-811571 

5 
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย 491 ม.8 ถ.เลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000 
 โทร.042-814592  

6 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลยบริการ 60 ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทร.042-811106 

7 เทศบาลตำบลนาแห้ว 100 ม.2 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย 42170 โทร.042-897082-107  

8 บริษัท เมืองเลยบิ๊กโฮม จำกัด 11/2 ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทร.042-835676-9  

9 หมวดการทางเลย 2 (ปากภู) ถ.เลย-ท่าลี่ ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทร.042-845165 
 
 

สถานประกอบการ ปีการศึกษา 2563 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

 

ที ่ ชื่อ - ทีอ่ยู่สถานประกอบการ 

1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติพล โฮมมาร์ท 29 ม.9 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000 โทร.042-861051-2  

2 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ ม.3 ต.แก่งศรีภูมิ อ.ภูหลวง จ.เลย 42230 โทร.042-814013 

3 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่างแก้ว 49 ม.10 บ.หลักร้อยหกสิบ ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย 42190  
โทร.087-9258372 

4 องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้อย ม.1 ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042-076544  

5 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วชิรวิทย์ การโยธา 115 ม.7 ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย 42240  
โทร.089-0937408 

6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ถ.จรัสศรี ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทร.042-812276 

7 เทศบาลตำบลนาอาน ถ.นาอาน-ฟากนา ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000 โทร.042-811514 
 

 


