
ลําดับ ชื่อสถานประกอบการ ชื่อ นามสกุล ประเภทสมาชิก เลขที่ ถนน ตําบล อําเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง นายสมชาย อินปาน นิติบุคคล 50 สุรินทร์ คูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง 93000 074-609000
2 ร้าน ส.เฟอร์นิช คุณไพเราะ ขุนพลช่วย นิติบุคคล 116 ม.3 วุฒิราษฎร์สดุดี ท่าประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180 075-380880
3 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ น.ส.อนุสรณ์ ฉีดเกตุ นิติบุคคล 222 ม.2  - บ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง 93110 074-693970
4 ร้านสีนวลเฟอร์นิเจอร์ นางทิพพา สืบสม นิติบุคคล 106 ม.7  - ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง 93110 074-681354
5 ร้านอําพรครุภัณฑ์ คุณกชวรรณ แก้ว นิติบุคคล 260  - ท่าประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180 075-380522
6 บ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสงค์ นิติบุคคล 155 ม.2  - เขาเจียก เมือง พัทลุง 93000 074-820100
7 บ.โตโยต้าพัทลุง (1988) นายจิระศักดิ์ เรืองศรี นิติบุคคล 53 ม.1  - เขาเจียก เมือง พัทลุง 93000  -
8 คณะเทคโนโลยีฯ มหาวิทยาลัยทักษิณ ดร.ไพบูลย์ ประโมจนีย์ นิติบุคคล 222 ม.2  - บ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง 93110 074-693996
9 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ นายวสันต์ กาญจนมุกดา นิติบุคคล 222 ม.2  - บ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง 93000 074-609600
10 ที่ว่าการอําเภอชะอวด นายศานติ ศรีปิยวาที นิติบุคคล 181 ม.8 ชะอวด-บ้านตูล ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180 075-380360
11 ธนาคารออมสิน สาขาควนขนุน นางรัมตา ชูขํา นิติบุคคล 288 ม.9  - ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง 93110 074-681078
12 ธ.ก.ส.  สาขาป่าพะยอม นายสวัสดิ์ ชูเชียร นิติบุคคล 509 ม.1  - บ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง 93110 074-624481
13 อบต.เกาะขันธ์ นายอุดม ไชยภักดี นิติบุคคล 12/2 ม.2  - ท่าประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180  -
14 โรงพยาบาลป่าพะยอม นายดุษฎี คงตระกูลทรัพย์ นิติบุคคล  -  - บ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง 93110 074-624463
15 สํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช นายวิเชียร เสียงเสนาะ นิติบุคคล ม. 8 ชะอวด-บ้านตูล ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180 075-380604
16 โรงพยาบาลควนขนุน นายสงกรานต์ ไหมชุม นิติบุคคล 232 ม.9  - ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง 93110 074-682071
17 องค์การบริหารส่วนตําบลเกร็ง นายสมเอก อินทร์ช่วย นิติบุคคล ม.3  - เกร็ง ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180 075-474372
18 อบต.เขาย่า นายไสว หนูคง นิติบุคคล 26 ม.9  - เขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง 93190 074-689291
19 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านคลองใหญ่จํากัด นายประสิทธิ์ บุญจันทร์ นิติบุคคล 261 ม.4  - เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง 93110 074-600087
20 สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพยอม นางจินตนา นพเก้า นิติบุคคล  - ป่าพะยอม-ควนดินสอ ป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง 93110 074-624503
21 สํานักงานเทศบาลตําบลบ้านพร้าว นายสมชาย ปานแก้ว นิติบุคคล  -  - บ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง 93110 074-624176
22 ธนาคารออมสิน สาขาชะอวด นางสุมนา พิบูลย์ลาภ นิติบุคคล  -  - ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180 075-381290
23 องค์การบริการส่วนตําบลนางหลง นายณัฐวิทย์ หนูช่วย นิติบุคคล ม.6  - นางหลง ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180 075-476155
24 สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด น.ส.กุลชลี แซ่ฮั่น นิติบุคคล  -  - ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180 075-381433
25 อบต.ทุ่งโพธิ์ นายสนิท คุ้มไพรันต์ นิติบุคคล 76 ม.1  - ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 80130 075-449480
26 อบต.วังอ่าง นายอรุณ ไชยวัฒน์ นิติบุคคล 158 ม.3  - วังอ่าง ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180 075-476252
27 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ดร.นุกูล อินทระสังขา นิติบุคคล 222 ม.2  - บ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง 93110 074-693995
28 คณะวิทยาการสุขภาพฯ มหาวิทยาลัยทักษิณ นายเชาวลักษณ์ ฤทธิสรไกร นิติบุคคล 222 ม.2  - บ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง 93110 074-693997
29 ที่ว่าการอําเภอศรีบรรพต นายชุมพล ชุมจินดา นิติบุคคล  - ควนขนุน-เขาปู่ เขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง 93190 074-689062
30 เทศบาลตําบลมะกอกเหนือ นายอาทร นุ่มนวล นิติบุคคล  - ควนขนุน-ทะเลน้อย ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง 93110 074-672291
31 ธ.ก.ส. สาขาชะอวด นายสมเกียรติ บัวทอง นิติบุคคล 73 ม.1  - ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180 075-381464
32 ที่ทําการไปรษณีย์ควนขนุน นายโกเมศ บุญเกิด นิติบุคคล 110 ม.5  - ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง 93110 074-681213
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ชื่อสถานประกอบการ ชื่อ นามสกุล ประเภทสมาชิก เลขที่ ถนน ตําบล อําเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์
33 ธ.ก.ส. สาขาควนขนุน นายสุชาติ ขาวเกื้อ นิติบุคคล 417 ม.9  - ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง 93110 074-681204
34 สํานักงานเทศบาลตําบลบ้านพร้าว นายศุภชัย ขาวเกื้อ นิติบุคคล  -  - บ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง 93110 074-624176
35 เทศบาลตําบลชะอวด นายปรีชา อ่อนนวา นิติบุคคล  - รถไฟสาย 3 ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180 075-381303
36 สํานักงานเทศบาลเมืองพัทลุง นายวาทิต ไพศาลศิลป์ นิติบุคคล  - สุรินทร์  - เมือง พัทลุง 93000 .74-613007
37 ธนาคารกรุงไทย สาขาชะอวด นายพีระพล บาลโรย นิติบุคคล 1445 อรุณประชา ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180 084-0756435
38 เทศบาลตําบลควนขนุน นายธนอรรถ แก้วนุ้ย นิติบุคคล 222 ม.5  - ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง 93110 074-681525
39 ที่ทําการไปรษณีย์ชะอวด นางวัฒนา นาคฤทธิ์ นิติบุคคล 691 ม.1  - ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180 075-381323
40 สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายวิสุทธิ์ อุทัยเลิศ นิติบุคคล 16/1 ไชยบุรี คูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง 93000  -
41 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพัทลุง นายจงรักษ์ สําอางค์ศรี นิติบุคคล 215  - โตนดด้วน ควนขนุน พัทลุง 93110 074-681205
42 ร้านทุ่งค่ายคอมพิวเตอร์ นายสมศักดิ์ เฉิดฉิม นิติบุคคล 29/1 ม.8  - ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180  -
43 ร้านโฟกัสคอมพิวเตอร์ นายทนงค์ศักดิ์ พานทอง นิติบุคคล 225/1 ม.2  - เกาะขันธ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180  -
44 ร้านเอเชียมอเตอร์ป่าพะยอม นายชูวิทย์ ช่วยกุล นิติบุคคล 76/1 ม.2  - ป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง 93110 084-8615765
45 ร้านอรุณแอร์ นายอรุณ มุกตา นิติบุคคล 20 เอเชียพัทลุง-นครฯ คูหาสวรรค์ เมือง พัทุลง 93000  -
46 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอชะอวด นายสาคร แก้วหนูนา นิติบุคคล 169 ม.8  - ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180 075-381500
47 ร้านชะอวดเครื่องเย็น นายจรัญ หิรัญธานี นิติบุคคล 283/7 ม.3  - ท่าประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180  -
48 ร้านไทยใต้คอมพิวเตอร์ คุณศศิโสม แสงขาว นิติบุคคล 150 ม.1  - บ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง 93110 086-4816559
49 ร้านเอส แอนด์ เจ เซอร์วิส นิติบุคคล 365 ม.2  - ป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง 93110 074-624336
50 องค์การโทรศัพท์จังหวัดพัทลุง นายพยงค์ บัวทอง นิติบุคคล 575 อภัยบริรักษ์ ลําปํา เมือง พัทลุง 93000 074-604503
51 ร้านสากลวิทยุ-ทีวี 2 นายสมบัติ สุขสง นิติบุคคล 90/2 จรูญธรรม คูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง 93000 074-626214
52 ร้านโซนคอม นายจรูญ พันธ์คง นิติบุคคล 35 ประชาบํารุง ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180 089-8667325
53 ร้านคิดอิเล็กทรอนิกส์ นายสมใจ ทองสงค์ นิติบุคคล 56/1 ม.1  - ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180 075-381301
54 ร้านบ่าวอิเล็กทริค นายไพสน ทองพงา นิติบุคคล 792/4 อรุณประชา ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180  -
55 ร้านภิรมย์โทรทัศน์ นายพรภิรมย์ ทองสงค์ นิติบุคคล 70 ม.4  - ท่าประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180 089-8798871
56 อู่บุญชัยการช่าง นายบุญส่ง จงเจริญ นิติบุคคล 163/1 ม.1 เอเชีย นาหมอบุญ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 80130 089-5896419
57 อู่เยื้องเซอร์วิส นายเยื้อง พร้อมมณี นิติบุคคล 288/6 ชะอวด-ไม้เสียบ ท่าประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180 089-2897568
58 ร้านร็อดเซอร์วิส นายสุรเชษฐ์ ช่วยอินทร์ นิติบุคคล 133 เอเชีย ชะมวง ควนขนุน พัทลุง 93110 085-8988724
59 อู่อนันต์การช่าง นายนราดล ทองพลัด นิติบุคคล 816 ม.1  - ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180 075-380220
60 อู่อารีเซอร์วิส นายธนาคม อักษรสวัสดิ์ นิติบุคคล 35/3  - ท่าเสม็ด ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180  -
61 อู่ศุปชัย นายศุปชัย วงค์ล่อง นิติบุคคล 818/1 ม.1  - ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180  -
62 พัทลุงเทคนิคศูนย์ล้อ นายชาทร ช่วยเมือง นิติบุคคล 122/1  - แพรกหา ควนขนุน พัทลุง 93110 089-6455991
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63 อู่ฝอยทองการช่าง นายฐิติศักดิ์ ฝอยทอง นิติบุคคล 86  - ท่าเสม็ด ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180 081-0777441
64 อู่เดโชการช่าง นายเดโช ปานมี นิติบุคคล 851/4  - ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180  -
65 อู่อรุณการช่าง นายสมจิตร บุญเกิด นิติบุคคล 65 ม.3  - ท่าประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180 075-381118
66 อู่วโรจน์เซอร์วิส นายถาวโรจน์ คงยวง นิติบุคคล 44 ไชยบุรี เขาเจียก เมือง พัทลุง 93000 074-613237
67 อู่พงษ์เดชการช่าง นายนิทัศน์ รักษ์พันธ์ นิติบุคคล 213  - ชะมวง ควนขนุน พัทลุง 93110  -
68 อู่เพชรบ้านนา นายพีระพงศ์ ลอบมณี นิติบุคคล 11  - ท่าเสม็ด ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180 084-8546836
69 ร้าน ส.เจริญสุขยางยนต์ นายชาญณรงค์ เจริญสุข นิติบุคคล 295  - ป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง 93110 089-6578907
70 ร้าน ป.ยางยนต์ นายประหยัด นิ่มชนะ นิติบุคคล 129/3  - ชะมวง ควนขนุน พัทลุง 93110 089-9786570 
71 ร้านเล้าฮกเซ้ง(ช่องโก) นายเจริญชัย แซ่หลิว นิติบุคคล 310/4-5 ราเมศวร์ คูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง 93000 074-613808
72 อู้ลุ้งการช่าง นายสมพร ตั้งคํา นิติบุคคล 45 ผดุงดอนยอ คูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง 93000 074-612783
73 อู่บุญส่งการช่าง นายบุญส่ง จงเจริญ นิติบุคคล 143/1  - นาหมอบุญ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 93130 084-5896419
74 อู่ พี.เอ็น. เทคนิคยานยนต์ นายบํารุง พุฒขาว นิติบุคคล 225  - บ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง 93110 089-8789981
75 อู่ป่าพะยอมคลีนิคยนต์ นายประยุทธ ทองแก้วเกิด นิติบุคคล 60  - ป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง 93110 081-9572878
76 อู่ไพศาลการช่าง นายสมเกียรติ วิชิตพันธ์ นิติบุคคล 80  - ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง 93110 074-622198
77 อู่ศักดิ์ นายวีระศักดิ์ เกื้อแก้ว นิติบุคคล 57 ม.6  - ป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง 93110 084-3968458
78 ร้าน พี.พี. ออโต้คาร์ นายสุรัฐ สุขสงวน นิติบุคคล 32  - ชะมวง ควนขนุน พัทลุง 93110 086-6952000
79 อู่ตุ้มการช่าง นายบัณลือศักดิ์ เพ็งคลิ้ง นิติบุคคล 56  - บ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง 93110 081-5997106
80 อู้เอ็นบีเซอร์วิส นายวิโรจ์ มณีพรหม นิติบุคคล 164  - ปรางหมู่ เมือง พัทลุง 93000 074-621411
81 อู่โพธิ์ทองจักรกล นายนิคม ด้วงแดง นิติบุคคล 120 ควนขนุน-เขาปู่ ชะมวง ควนขนุน พัทลุง 93110  -
82 ร้านวันชัยยานยนต์ นายวันชัย พลับทอง นิติบุคคล 233/9  - เกาะขันธ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180 086-6922065
83 อู่กรรชัย นายกรรชัย ผดุงกาญจน์ นิติบุคคล 833/8  - เกาะขันธ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180 084-6279548
84 อู่โอภาสเซอร์วิส นายโอภาส แก้วขุนราม นิติบุคคล 233  - บ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง 93110 084-9672180
85 อู่สุชาติ นายธํารงค์ สันสาคร นิติบุคคล 36/3 เอเชีย คูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง 93000 087-2924419
86 อู่วิรัตการช่าง คุณจันทร์ญา ทองประดับ นิติบุคคล 243/9 เอเชีย เกาะขันธ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180 087-8928291
87 อู่ประทีบยนต์ นายประทีป การศักดิ์ นิติบุคคล  - ราเมศวร์ คูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง 93000  -
88 อู่บุญลือการช่าง นางเจื้อน แก้วกาญจน์ นิติบุคคล 232/1  - เกาะขันธ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180 075-493304
89 หจก.ศิวนันท์ออโต้ไทร์ คุณศศินี ศิวนันท์สกุล นิติบุคคล 445 ราเมศวร์ คูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง 93000 074-613709
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