
ข้อมูลความร่วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการ 

สถานประกอบการณ์  (ระบบปกติและทวิภาคี) 

ล าดับ สถานประกอบการณ์ ที่อยู่ หมายเหตุ 
แผนกวิชาช่างยนต์ 

1 อู ปภาวิน เซอรวิส 816 ถ.อนนทประชา ต.ชะอวด จ.นครศรีฯ  
2 อู อนันตการชาง ม.1 ต.บานพราว อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง  
3 อู เสรี ไดนาโม 292/8 ม.3 ต.ทาประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ  
4 บ.อีซูซุ นครมอเตอรเซลล จํากัดู ต.ทาประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ  
5 อู ส.จุฬาเจริญยนต 14 ต.วังปาง อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ  
6 อูชัยเจริญการชาง 9/1 ต.ควนหนองหงษ อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ  
7 อู พาริ่นยานยนต 86 ม.5 ต.ทาเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ  
8 อู ฝอยทองการชาง 35/3 ม.7 ต.ทาเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ  
9 อู อารียเซอรวิส 26/1 ถ.ชะอวด-ทุงโปะ อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ  
10 อู สิทธิผล ต.เกาะขันธ อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ  
11 อู บุญลือการชางไมเสียบ ม.1 ต.บานพราว อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง  
12 อู ปาพะยอม ออโตคาร เซอรวิส 80 ม.2 ต.ปาพะยอม อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง  
13 อู ปภาวิน เซอรวิส 68/1 ต.ทาเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ 80180  
14 อู หนองเรือคารแครแอนดเซอรวิส 816 ถ.อนนทประชา ต.ชะอวด จ.นครศรีฯ  
15 รานรอกเซอรวิส ม.1 ต.บานพราว อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง  
16 อู ประดิษฐยานยนต 292/8 ม.3 ต.ทาประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ  
17 อู โฆษิต การชาง ต.ทาประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ  

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
18 รานเสรีไดนาโม ม.1 ต.บานพราว อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง  
19 รานเกาการไฟฟา 100/8 ต.เกาะขันธ อ.ชะอวด จ.นครศรี  
20 รานปาพะยอมแอร ม.2 ต.ปาพะยอม อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง  
21 โรงแรมถาวรบีชวิจเลจแอนดสปา  6/2 ม.6 ต.กมลา อ.กะทู จ.ภูเก็ต  
22 โรงแรมรามาดา เซาทซี 204 ถ.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต  
23 โรงแรมอิสตันยามา ภูเก็ต  ภูเก็ตถ.ปฎัก ต.กะตะ อ.เมือง จ.ภูเก็ต  
24 รานเสรีไดนาโม ม.1 ต.บานพราว อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง  
25 รานเกาการไฟฟา 100/8 ต.เกาะขันธ อ.ชะอวด จ.นครศรี  
26 รานปาพะยอมแอร ม.2 ต.ปาพะยอม อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง  
27 โรงแรมถาวรบีชวิจเลจแอนดสปา  6/2 ม.6 ต.กมลา อ.กะทู จ.ภูเก็ต  
28 โรงแรมรามาดา เซาทซี 204 ถ.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต  
29 โรงแรมอิสตันยามาภูเก็ต ภูเก็ตถ.ปฎัก ต.กะตะ อ.เมือง จ.ภูเก็ต  



แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
30 รานถาวรการชาง 288/1 ถ.ชะอวด -ไมเสียบ  
31 รานโสภณ การชาง ต.ทาประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ  
32 ราน ช.การชาง 374 ม.9 ต.บานพราว อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง  

ล าดับ สถานประกอบการณ์ ที่อยู่ หมายเหตุ 
33 ราน ทิวาการชาง 170/1 ต.เกาะขันธ อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ  
34 รานเกาะขันธสแตเลส 457 ม.9 ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง  
35 บริษัทเพชรบุรี เกาหลีพาเนล จํากดั ถ.เพชรบุรี ต.ชะอํา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี  
36 ราน กอกิจสแตนเลส ม.1 ต.บานพราว อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง  
37 หจก.สมบัติทิพยการกอสราง

แอนดคลีนนิ่ง 
16 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง  

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
38 บริษัท แจง-ขุย-พรอพเพอรตี้จํากดั ต.บานพราว อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง  
39 บจก.เจริญสหกิจหนองหงส ต.ควนหนองหงส อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ  
40 สํานักงานกรมโยธาธิการและผังเมอืงฯ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง  
41 เทศบาลตําบลบานพราว 565 ม.2 ต.บานพราว อ.ปาพะยอมจ.พัทลุง   
42 องคการบริหารสวนจังหวัดพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง  
43 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
44 สถานีตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง  ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง  
45 ร้าน ฃ ขวด โฆษณา  ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง  
46 เรือนจํากลางพัทลุง  ถนนทัณฑ์บํารุง อ.เมือง จ.พัทลุง 93000  
47 บมจ.ธนาคารกรุงไทย  

สาขาชะอวด  
ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ  

48 องค์การบริหารส่วนตําบลชะมวง  355 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง  
49 ร้านเอกคอมพิวเตอร์  ม.1 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง  
50 องค์การบริหารส่วนตําบลนาง

หลง  
ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ  

51 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านคลอง
ใหญ ่จํากัด 

261 ม.4 ต.เกาะเต่า จ.พัทลุง 93210  

52 ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาชะอวด 4/1 ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ  
53 สถานีตํารวจภูธรขอนหาด ม. 4 ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ  
54 ธกส. สาขาชะอวด ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ  

แผนกวิชาการบัญชี 
55 บริษัท พันพาแอคเคานตง จํากัด 377 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง  



56 ธกส. สาขาควนขนุน 417 ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง  
57 เทศบาลตําบลบ้านพร้าว 565 ม.9 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง  
58 อบต.นาหมอบุญ 75/3 ต.นาหมอบุย อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรี  
59 กรมสรรพากรอําเภอชะอวด 181 ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรี  
60 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยมบ้านคลองใหญ่  261 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง  
61 สํานักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง 287 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง  
62 อบต.ป่าพะยอม 147 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง  
63 อบต.เกาะเต่า 261 ม.5 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง  

ล าดับ สถานประกอบการณ์ ที่อยู่ หมายเหตุ 
แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 

64 ร้านโชนคอม 35 ถนนปาชาบํารุง ต.ชะอวด อ.ชะอวด  
จ.นครศรีฯ 

 

65 ร้านพีทคอมซีเคียวริตี้ 121/4 ม.1 ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง  
66 หจก.เจอาร์คอมไบน์เทค 218/4 ม.5 ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง  
67 บ.เจริญพิทยา โอเอเซ็นเตอร์ 

จํากัด 
203/7 ถ.วิเสากุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง  

68 ร้านจุรีมาศการไฟฟ้า 1/5 ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง  
แผนกวิชาการโรงแรม 

69 โรงแรมเขาหลักบันดารี รีสอร์ท
แอนด์สปา 

26/25   ม.7  ต.ศึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 
82220 

 

70 โรงแรมบริษา บีช รีสอร์ท เขาหลกั 7/4  ม.2 ต.ลําแก่น  อ.ท้ายเหมือง  จ.พังงา    
71 โรงแรมเซนซิมาร์ เขาหลัก บีซ

ฟรอนท์ รีสอร์ท 
26/15  ถ.เพชรเกษม ต.ตะกั่วป่า  อ.เขาหลัก จ.
พังงา 82110 

 

72 โรงแรมโรเยลปาร์มบีชฟร้อนท์ 66/2 ถ.ทวีวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต    
73 โรงแรมอันดาคีรา 222,222/1-2 ถ.ผังเมือง ต.ป่าตอง  อ.กะทู้  

จ.ภูเก็ต 83150 
 

74 โรงแรมเซนซิมาร์ เขาหลัก  26/15  ถ.เพชรเกษม ต.ตะกั่วป่า    
75 โรงแรมออคิดเดเซีย รีสอร์ท  ถ.โคกโตนด ต.กะรน  อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100  
76 โรงแรมเดอะสุรินทร์ ภูเก็ต 118 ม.3  ถ.ศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ.ถลาง  

จ.ภูเก็ต 83110  
 

77 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรี
สอร์ทภูเก็ต 

683 ต.กะรน  อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100  

78 โรงแรมอ่าวนางภูเกตรา รีสอร์ท 521 ซ.11  ม.2  ต.อ่าวนาง  อ.เมือง จ.กระบี่   
79 โรงแรมออคิดเดเซีย รีสอร์ท  ถ.โคกโตนด ต.กะรน  อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100  



 

 

 

 

 
 

แผนกวิชาการตลาด 
80 บ.พิธานพาณิชย (สาขาควนขนุน) 234 ม.10 ต.ชะมวง อ.ควนขนุนจ.พัทลุง  
81 บ.พิธานพาณิชย (สาขาตลาดควนขนุน 235 ม.10 ต.ชะมวง อ.ควนขนุนจ.พัทลุง  
82 บ.ลักศดทาริก เมนสโตร 1981 จํากัด 1627/14 ถ.จําเริญ ต.ทาวัง อ.เมืองจ.นครศรีฯ  
83 หจก.สหมอเตอรเซลล ต.บานพราว อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง  


