
 
 
 
 
 
 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพังงา 
    เรื่อง    การประกาศรายชื่อสถานประกอบการที่ใช้ในการฝึกงาน  ในปีการศึกษา๒๕๕๖ 

.................................................. 
      ตามท่ีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคพังงา ได้มอบหมายให้งานทวิภาคีด าเนินการเก่ียวกับการรวบรวม
รายชื่อสถานประกอบการที่ใช้ในการฝึกงาน  ในปีการศึกษา ๒๕๕๖  เพ่ือใช้ประกาศให้สาขาวิชาและสาขางาน
ต่างๆถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกันด้วยความเรียบร้อย  วิทยาลัยฯ  จึงขอก าหนดชื่อสถานประกอบการต่างๆ
ดังต่อไปนี้ 
สาขางานยานยนต์ 

ล าดับ ช่ือสถานประกอบการ สถานทีต่ั้ง เบอร์โทรศัพท์ 
1 บริษัท  อนุภาษวิวิธการ  (พังงา)

จ ากัด  สาขาโคกกลอย 
111  ม.3  ต.โคกกลอย  อ.ตะกั่วทุ่ง 
จ.พังงา  82140 

076-582204   ต่อ 10 

2 อู่ถนอมทรัพย์  เซอร์วิส 63/12  ม.3  ต.ถ้ าน้ าผุด  อ.เมือง  จ.พังงา 087-8839392 
3 อู่บุญสุขเซอร์วิส 70/13  ม.4   ต.ทับปุด  อ.ทับปุด  จ.พังงา  

82180 
084-6457914  081-7485235 

4 อู่ณรงค์การช่าง 24/9  ม.2  ต.ถ้ าน้ าผุด  อ.เมือง    จ.พังงา  
82000 

082-8042909  086-1780559 

5 อู่พิชัยยานยนต ์ 75/8  ม.4  ต.นบปริง  อ.เมือง     จ.พังงา  
82000 

081-4150533  076-412211    

6 อู่กิตติศักดิ์เซอร์วิส 81/1  ม.1  ต.ล าแก่น  อ.ท้ายเหมอืง  
 จ.พังงา  82210 

 

7 อู่ทับปุดเพื่อนยนต ์ 74/2  ม.4  ต.ทับปุด  อ.ทับปุด     จ.
พังงา  82180 

081-6761890 

8 บริษัท  สหกิจภักดี  จ ากดั 94-96  ต.ท้ายช้าง  อ.เมือง         จ.พังงา  
82000 

076-411280  076-412496 

9 อู่ไทรงามบริการ 10/4  ม.2  ต.มะรุ่ย  อ.ทับปุด     จ.พังงา  
82180 

080-6970841 

10 อู่พัฒนเซอร์วิส 96/5  ม.1  ต.ทับปุด  อ.ทับปุด    
 จ.พังงา  82180 
 

 

ล าดับ ช่ือสถานประกอบการ สถานทีต่ั้ง เบอร์โทรศัพท์ 
11 อู่สมบูรณ์ยานยนต ์ 108/6  ม.3  ต.นบปริง  อ.เมือง    

 จ.พังงา  82000 
 

12 อู่สามารถการช่าง 23/7  ต.ถ้ าน้ าผุด  อ.เมือง  จ.พังงา  
82000 

087-47322066 



13 อู่สันติยนต ์ 373  ถ.เพชรเกษม  ต.ท้ายช้าง    
 อ.เมือง  จ.พังงา  82000 

 

14 บริษัทพังงายางเซอร์วิส  จ ากัด 542/1  ต.ท้ายช้าง  อ.เมือง        
 จ.พังงา  82000 

076-43800.... 

15 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ถ.มนตรี  ต.ท้ายช้าง  อ.เมือง      
   จ.พังงา  82000 

 

16 อู่เคียงการช่าง   28/1  ม.1  ต.ท้ายช้าง  อ.เมือง  
 จ.พังงา  82000 

082-2868856 

17 อู่สมภพ  สุขสวัสดิ ์ 71/9  ม.4  ต.มะรุ่ย  อ.ทับปุด     
 จ.พังงา  82180 

082-8120531 

18 อู่เกษม 248  ม.9  ต.คุระ  อ.คุระบุรี         
จ.พังงา  82150 

089-6466010  076-457235 

19 อู่  A.N  เซอร์วิส 3/5  ม.2  ต.โคกเจรญิ  อ.ทับปุด  
 จ.พังงา  82180 

081-7474545 

20 อู่เกษมการช่าง 51/6  ม.3  ต.ตากแดด  อ.เมือง    
 จ.พังงา  82000 

087-2654731 

21 อู่มานิตชัยการช่าง 4/8  ม.5  ต.บ้านท่าซอ             
อ.ท้ายเหมือง  จ.พังงา  82120 

076-5721998 

22 อู่วีระศักดิ ์ 21/7  ม.1  ต.บ่อแสน  อ.ทับปุด   
 จ.พังงา  82180 

086-7413533 

23 บริษัท  V.S.T  ออโต้เซลล์  (2002)  
จ ากัด 

746/9-10ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง 
  อ.เมือง  จ.พังงา  82000 

076-440780-2 

24 บริษัทมิตรซูพังงามอเตอร์จ ากดั 55/15  ม.3  ต.โคกกลอย 
อ.ตะกั่วทุ่ง  จ.พังงา  82140 

076-581051-16076-581312 

25 บริษัทอนุภาษฟอร์ด  โคกกลอย  
จ ากัด 

77/14  ม.3  ต.โคกกลอย                  
อ.ตะกั่วทุ่ง  จ.พังงา  82140   

076-355747-8 

26 บริษัทอีซูซุอันดามันเซลล์  จ ากัด  
สาขาโคกกลอย 

89  ม.3  ถ.เพชรเกษม ต.โคกกลอย   
อ.ตะกั่วทุ่ง  จ.พังงา  82140 

076-434434   076-582037   
 

27 บริษัทอีซูซุอันดามันเซลล์  
จ ากัด  สาขาตะกั่วป่า 

36/23  ม.1  ต.บางนายสี              
อ.ตะกั่วป่า  จ.พังงา  82110 

076-422073 

ล าดับ ช่ือสถานประกอบการ สถานทีต่ั้ง เบอร์โทรศัพท์ 

28 อู่ศรีเจริญดีเซล 203/46  ม.8  ต.คุระ  อ.คุระบุรี  
 จ.พังงา  82150 

083-6321055 

29 บริษัทอินเตอร์ยานยนต์  จ ากัด 56/1 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.ถ้ าน้ าผุด  
อ.เมือง  จ.พังงา  82000 

076-460506 

30 หจก.โตโยต้าพังงา  ผู้แทน
จ าหน่าย  สาขาตะกั่วป่า 

131/2  ม.7  ต.บางนายสี       
ล   อ.ตะกั่วป่า  จ.พังงา  82110 

076-421012 

31 อู่อนุภาษฟอร์ด  จ ากัด 55/1  ม.9  ต.บางนายสี               
อ.ตะกั่วป่า  จ.พังงา  82110 

 



32 อู่  ป.รวมช่าง 15  ม.4  ถ.เพชรเกษม  ต.ถ้ าน้ าผุด  
อ.เมือง  จ.พังงา  82000 

081-8911947 
076-440347 

33 อู่สมบูรณ์ยานยนต์ 108/6  ม.3  ถ.เพชรเกษม         
 ต.นบปริง  อ.เมือง จ.พังงา  82000 

087-4639226 

34 อู่กิตติศักดิ์เซอร์วิส 81/1  ม.1 ต.ล าแก่น ถ.เพชรเกษม  
อ.ท้ายเหมือง  จ.พังงา  82120 

 

35 เหล็มเทอร์โบว์   707  ถ.เพชรเกษม  ต.ถ้ าน้ าผุด    
 อ.เมือง  จ.พังงา  82000 

086-6871737 

36 อู่บ่าวคลี  เซอร์วิส 5/5  ม.8  ต.นาเตย  อ.ท้ายเหมือง  
จ.พังงา  82120 

081-0789451 

37 อู่ยิ่งเจริญยานยนต์ 6/4  ม.1 ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก  
จ.กระบี่  81110 

075-686907 

38 บริษัท  สยามนิสสันมอเตอร์ 
กระบี่  จ ากัด  สาขาอ่าวลึก 

127/32 ม.7 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก  
จ.กระบี่  81110 

 

39 อู่ณรงค์การช่าง 85/9 ม.2 ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก  
จ.กระบี่  81110 

075-619168  
087-8890250 

40 บริษัทโตโยต้าอันดามันกระบี่
จ ากัด  สาขาอ่าวลึก 

4/9  ม.2 ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก  
จ.กระบี่  81110 

075-619100-3 

41 บริษัท บีไรท์  รับเบอร์  จ ากัด   99  ม.2  ถ.นาเหนือ-สุราษฎร ์     
ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110 

 
 

42 บริษัท อีซูซุอันดามันเซลล์ 
จ ากัด  สาขาอ่าวลึก 

23/5  ม.2  ต.อ่าวลึกเหนือ         
 อ.อ่าวลึก จ.กระบี่  81110 

075-634045 
 

ล าดับ ช่ือสถานประกอบการ สถานทีต่ั้ง เบอร์โทรศัพท์ 
43 ร้านประเสริฐยางทอง  

 สาขา  2  นาเหนือ 
77/4  ต.นาเหนือ  อ.อ่าวลึก        
จ.กระบี่  81110 

086-9571280   
 086-4783082 

44 อู่มีชัย  เซอร์วิส 157  ม.1  ถ.เขาต่อ-พนม ต.เขาต่อ  
อ.ปลายพระยา  จ.กระบี่  81160 

086-6836593 

45 อู่เคียงการช่าง 43/25  ม.1 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก  
จ.กระบี่  81110 

086-2838286 

46 ร้านยิ่งเจริญยางยนต์ 6/4  ม.1 ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก  
จ.กระบี่  81110 

075-666906 

47 ร้านวีระศักดิ์การช่าง 31/1 ม.4 ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา  
จ.กระบี่  81160 

 

48 บริษัทวังกระบี่  จ ากัด 57/1  ถ.ศรีพังงา  ต.กระบี่ใหญ่   
  อ.เมือง  จ.กระบี่  81000 

075-700360-2 

49 บริษัท กระบี่ฮอนด้าออโต้โมบิล  
จ ากัด 

111  ถ.ศรีพังงา  ต.กระบี่ใหญ่    
 อ.เมือง  จ.กระบี่  81000 

075-632222 



50 หจก.นาโนเอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม 17/1  ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก         
จ.กระบี่  81110 

075-526258 

51 อู่นาเหนือ ออโต้เซลล์ 99/10  ม.2  ต.นาเหนือ  อ.อ่าวลึก  
จ.กระบี่  81110 

075-667553 

52 บริษัทสยามนิสสันมอเตอร์ก
ระบี่ จ ากัด 

117/32  ม.7  ต.อ่าวลึก  อ.อ่าวลึก 
จ.กระบี่  81110 

 

53 ร้านส.วัฒนายานยนต์ 373  ต.ท้ายช้าง  อ.เมือง  จ.พังงา  
82000 

084-0549048 

54 ร้าน  RRC  มอเตอร์   18/3  ม.6  ต.นบปริง  อ.เมือง     
 จ.พังงา  82000 

076-415113 

55 หจก.โตโยต้าพังงา 1/1  ม.3  ต.โคกกลอย  อ.ตะกั่วทุ่ง  
จ.พังงา  82140 

076-581289 

56 ร้านถาวรการช่าง 12/1  ม.1  ต.ถ้ าน้ าผุด  อ.เมือง   
 จ.พังงา  82000 

076-411051 

57 ร้านกระโสมเซอร์วิส 104/6  ม.1  ต.กระโสม  อ.ตะกั่วทุ่ง  
จ.พังงา  82130 

086-6912842 
 

ล าดับ ช่ือสถานประกอบการ สถานทีต่ั้ง เบอร์โทรศัพท์ 
58 ร้านมิตรโมดิฟาย 701/6  ต.ท้ายช้าง  อ.เมือง       

   จ.พังงา  82000 
081-5689919 

59 กิตติชัยแทรคเตอร์ 155/56  ม.9  ต.ท้ายเหมือง        
 อ.ท้ายเหมือง  จ.พังงา   

076-571735 

60 อู่องอาจ   94  ม.12  ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง  
จ.พังงา  82140 

085-7823952 

61 อู่นบปริงการช่าง 108/6  ม.3  ต.นบปริง  
 อ.เมือง จ.พังงา  82000 

081-7471747 

62 อู่ประเสริฐการช่าง 58/10 ม.2 ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง  
จ.พังงา  82120 

081-8923169 

63 ร้านสหายยนต์  ท้ายเหมือง 1/1  ม.4   ต.ท้ายเหมือง           
 อ.ท้ายเหมือง  จ.พังงา  82120 

081-7876846 

64 บริษัท  อนุภาษวิวิธการ (พังงา)  
จ ากัด 

111  ม.3  ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง  
จ.พังงา  82140 

076-582204-10   

65 ประเสริฐยางทอง ต.ตากแดด  อ.เมือง  จ.พังงา 076-420178 
66 ร้านประเวียง  โททอง 12/25  ม.1  ต.ถ้ าน้ าผุด  อ.เมือง   

จ.พังงา  82000 
082-2868856 

67 บริษัท T.P.V  ออโต้เซอร์วิส 19/28  ม.2  ถ.เจ้าฟ้า  ต.วิชิต     



 อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000 
68 บริษัทโตโยต้าเพริล์  จ ากัด 61/11  ม.2  ถ.เฉลิมพระเกียรติร.9  

ต.เกาะแก้ว อ.เมืองจ.ภูเก็ต 83000 
076-377600 

69 อู่ จ.การช่าง 44/15  ม.6  ต.รัษฎา  อ.เมือง     
 จ.ภูเก็ต  83000 

 

70 บริษัท บาเซโลน่า ออโต้จ ากัด 9  ม.6  ถ.เทพกษัตรีย์  ต.รัษฎา  
 อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000 

 

71 บริษัท ภูเก็ตปิยะ  จ ากัด 51/2  ม.1  ถ.เทพกษัตรีย์         
  ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.พังงา83000 
 

076-377860-3 

72 บริษัท วอลโว่ ออโต้เทคนิค 42 ม.2  ถ.เทพกษัตรีย์ ต.รัษฎา  
 อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000 

086-9465378 

ล าดับ ชื่อสถานประกอบการ สถานที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ 
73 บริษัท อนุภาษธุรกิจและการค้า  

ภูเก็ต 
158  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง     
    จ.ภูเก็ต  83000 

 

74 บริษัท ภูเก็ตเบนซ์  ภูเก็ต 
จ ากัด 

20/5  ม.2  ต.รัษฎา อ.เมือง     
   จ.ภูเก็ต  83000 

076-239700 

75 บริษัทอนุภาษมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด 

90/9  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง      
  จ.ภูเก็ต  83000 

 

76 บริษัท เจริญสินมอเตอร์ จ ากัด 37/5  ถ.แม่หลวน  ต.ตลาดเหนือ  
 อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000 

076-225136-40 

77 บริษัท V.S.T. ออโต้เซลล์ 
(2002)  จ ากัด 

99/34  ม.3  ต.รัษฎา  อ.เมือง  
 จ.ภูเก็ต  83000 

076-260500   
 076-261508 

78 บริษัท อีซูซุอันดามันเซลล์ 
จ ากัด  สาขาในเมือง 

99/1  ม.4  ต.เกาะแก้ว  อ.เมือง  
 จ.ภูเก็ต  83000 

076-355112-20 

79 บริษัท หาดใหญ่ออโต้โมบิล
จ ากัด  สาขาภูเก็ต   

45/6  ม.6  ต.รัษฎา  อ.เมือง      
จ.ภูเก็ต  83000 

076-373123-5 

80 บริษัทอนุภาษวิวิธการ  จ ากัด   189/1  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง       
จ.ภูเก็ต  83000 

 

81 บริษัท  แสงรุ่งภูเก็ต  จ ากัด   99/25  ม.5  ถ.เฉลิมพระเกียรติร.9  
ต.รัษฎา  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000 

076-261083-7  
 081-4462113 

 
สาขาวิชาเครื่องมือกล (ช่างกลฯ ) 

ล าดับ ชื่อสถานประกอบการ สถานที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ 
1. โรงแรมความารีน รีสอร์ท           ต. กมลา   อ.กระทู้  จ.ภูเกต็   076-310600 



2. บริษัท  ภูเก็ตค้าซเีมนท์  จ ากัด   46/26  ม.6  ถ.ประชาสามัคคี  ต.รัษฎา  
อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000 

076-240304-6   

สาขาวิชางานเชื่อมโลหะ 
ล าดับ ชื่อสถานประกอบการ สถานที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ 

1 ร้าน ช.ช่างเหล็ก ต.ทับปุด  อ.ทับปุด  จ.พังงา  82180  

2 บริษัท ภูเก็ต ค้าซเีมนต์ จ ากัด 46/26 ม.6 ถ.ประชาสามัคคี ต.รษัฎา  
 อ.เมือง  จ.ภูเก็ต 83000 

076-240304-6 

3 โรงแรมไดมอนด์คอทเทจ      
   รีสอร์ท 

ต.กะรน  อ.เมือง  จ.ภเูก็ต  83000 
 

076-286446-50 

สาขาวิชาไฟฟ้า 
ล าดับ ชื่อสถานประกอบการ สถานที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ 

1 บริษัท ซัคเซส  แอนด์ อิเล็กทริค  
เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 

100/149  ม.5  ถ.เฉลิมพระเกียรติ  ต.รัษฎา  อ.เมือง  
 จ.ภูเก็ต  83000 

 

2 บริษัท ไฮส์แลนพลูคอนเสต็คชั่น 
จ ากัด  

53/83-84  ม.5  ถ.เทพกษัตรีย์  ต.ศรสีุนทร  อ.ถลาง  
 จ.ภูเก็ต 83110 

076-273087 

3 บริษัท แสงชัย เทคนิคอล จ ากัด 30/4 ม.1 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วปา่  จ.พังงา  82110 076-421960 
4 บริษัท มิวเอ็นจิเนียริ่งซิสเต็ม จ ากดั 12/33-34  ม.2  ถ.เทพอนุสรณ์  ต.วิชิต  อ.เมือง 

 จ.ภูเก็ต  83000 
076-244662 

5 หจก.ภูเกต็โปรเอ็นจิเนียริ่ง 27/3  ม.1  ต.ฉลอง  อ.เมือง      จ.ภูเก็ต  83000 076-282610 
6 หจก.นาโนเอ็นจเินียริ่ง  ซิสเท็ม 130/188  ม.5  ต.รัษฎา  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000 076-7192556 
7 โรงพยาบาลพังงา 436  ถ.เพชรเกษม  ต.ท้ายช้าง    อ.เมือง  จ.พังงา  82000 076-412033 
8 บริษัท ภูเก็ตกรุป๊เซลล์แอนดเ์ซอรว์ิส  

จ ากัด   
71 ถ.กระบี่  ต.ตลาดเหนือ         อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000 076-259219-20 

9 บริษัท กี่หิ้นเวอร์ชอปจ ากัด 108/2  ม.5  ถ.เฉลิมพระเกียรตริ.9 ต.รัษฎา  อ.เมือง  
 จ.ภูเก็ต  83000 

076-261450 ต่อ
202 

10 ร้าน G.P. แอนด์เซอร์วิส   302/2  ซ.เยาวราช  ต.ตลาดใหญ ่ อ.เมือง  
 จ.ภูเก็ต  83000 

076-291471 

11 ร้านโชคมณีเดช ถ.ศรีสุทัศน์  ต.รัษฎา  อ.เมือง      จ.ภูเก็ต  83000 076-617172 
12 บริษัท  L.P. อิเล็กทริคแอนด์  

เซอร์วสิ  จ ากดั   
2/41  ม.3  ถ.ตรัง  ต.รัษฎา       อ.เมือง  
 จ.ภูเก็ต  83000 

076-353087 

13 ร้านสโชคการไฟฟ้า 272  ถ.เพชรเกษม  ต.ท้ายช้าง    อ.เมือง   
จ.ภูเก็ต  82000 

081-5363141 

14 บริษัท ภูเก็ตซเีมนต์  จ ากดั 46/26  ม.6  ถ.ประชาสามัคคี  ต.รัษฎา  อ.เมือง  
 จ.ภูเก็ต 83000 

076-240304-6 

15 โรงแรมไม้ขาว  ดรมี รสีอร์ท แอนด์
สปา  (นาใต้) 

55  ม.6  ต.โคกกลอย  อ.ตะกั่วทุ่ง  จ.พังงา  82140 076-401301  ต่อ 
6700, 6701 

16 โรงแรมบ้านเขาหลักรีสอร์ท 26/16  ม.7  ถ.เพชรเกษม    อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา  82110 
 

076-482198 

17 โรงแรมเดอะฮอทสปริงบีชรสีอร์ท   ต.นาเตย  อ.ท้ายเหมือง  จ.พังงา 
 

076-580000 

18 โรงแรมเดอะมาริษาบีชรสีอร์ท   ต.ล าแก่น  อ.ท้ายเหมือง  จ.พังงา 076-428600 



 
19 โรงแรมเขาหลักซีวิวรีสอร์ท   ต.คึกคัก  อ.ตะกั่วป่า  จ.พังงา  82110 

 
076-429800 

 
ล าดับ ชื่อสถานประกอบการ สถานที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ 

20 โรงแรม  มุกดาราบีชวิลล่า ต.คึกคัก  อ.ตะกั่วป่า  จ.พังงา    82110 076-429999 
21 โรงแรมเขาหลักปาล์มบีช        รีสอร์ท   ต.คึกคัก  อ.ตะกั่วป่า  จ.พังงา    82110 076-429200 
22 โรงแรมเขาหลักบันดารี  รสีอร์ท ต.คึกคัก  อ.ตะกั่วป่า  จ.พังงา    82110 076-485751 
23 โรงแรมฮอลเิดย์  รสีอร์ท ต.ไม้ขาว  อ.ถลาง     จ.ภูเก็ต   076-603699 
24 โรงแรมไดมอนด์  คอทเทจ      รีสอร์ท ต.กะรน   อ.เมือง      จ.ภูเก็ต  83000 076-286446-50 
25 โรงแรมซานเขาหลัก  รีสอร์ท ต.คึกคัก  อ.ตะกั่วป่า  จ.พังงา    82110 076-485123-4 
26 โรงแรมความารีน  รสีอร์ท ต.กมลา  อ.กะทู้       จ.ภูเก็ต   076-310600 

 
 
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  (ปวส.) , เทคนิคคอมพิวเตอร์ , (ปวช.) อิเล็กทรอนิคส์ 
 

ล าดับ ชื่อสถานประกอบการ สถานที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ 
1 ร้านกษิดิ์เดช  การไฟฟ้า 92/4  ถ.ศริิราษฎ์  ต.ท้ายช้าง      อ.เมือง  

 จ.พังงา  82000 
081-7283258 

2 ร้านพิสุทธ์ิอิเล็กทรอนิกส ์ 35  ม.2  ต.บ่อแสน  อ.ทับปุด    
  จ.พังงา  82180 

081-7144972 

3 บริษัท มิตรทีวี  จ ากัด 148 ม.2  ต.บางนายสี  อ.ตะกั่วป่า  
จ.พังงา  82110 

076-471243 

4 บริษัท มิตรทีว ีจ ากัด   ต.ถ้ าน้ าผดุ  อ.เมือง  จ.พังงา  82000 
 

 

5 ร้านสมาร์ทคอมพิวเตอร์  จ ากัด 8/2  ต.ท้ายช้าง  อ.เมือง  จ.พังงา  82000 
 

076-414469 

6 ร้านวิศวะคอมพิวเตอร ์ 25/1  ต.ถ้ าน้ าผุด  อ.เมือง         จ.พังงา  
82000 

076-430259 

7 ร้านสมพงษ์อิเล็กทรอนิกส ์ 74/32-33  ถ.พูนผล  อ.เมือง    
  จ.ภูเก็ต  83000 

076-246535 

8 บริษัท  TOT  จ ากัด (มหาชน) 37 ม.3  ถ.เพชรเกษม  ต.ตากแดด  อ.เมือง  
 จ.พังงา  82000 

076-481095 

9 บริษัท พังงาเคเบิ้ลกรุ๊ป  จ ากดั 6  ต.ท้ายช้าง  อ.เมือง  จ.พังงา  82000 076-413265 
10 บริษัท  พังงาคอมพิวเตอร์ แอนด์ คอม

มิวนิเคชั่น  จ ากัด   
373/5-6  ต.ท้ายช้าง  อ.เมือง  
 จ.พังงา  82000 

 

11 บริษัทวัฒนาคอมพิวเตอร์ (O.A เวริคชอฟ)  
จ ากัด 

185/3-4  ถ.พังงา  อ.เมือง       
  จ.ภูเก็ต  83000 

 

12 ร้านสมศักดิ์ทีวี 46  ม.1  ต.ถ้ าน้ าผุด  อ.เมือง     จ.พังงา  
82000 
 

 

ล าดับ ชื่อสถานประกอบการ สถานที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ 



13 หจก. ดาต้าโอเอเซอร์วสิ 68/3  ถ.ฤกษ์เกษม  ต.ปากน้ า     อ.เมือง  
 จ.กระบี่  81000 

 

14 หจก.ไอ.ซี คอมพิวเตอร์กราฟฟิค 4/75  ม.1  ต.โคกกลอย          
  อ.ตะกั่วทุ่ง  จ.พังงา  82140 

 

15 ร้านพังงาซาวด ์ ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือ จ.พังงา  82000  
16 ร้านแบนพาสซาวด ์ 63/6  ต.ถ้ าน้ าผุด  อ.เมือง          

จ.พังงา  82000 
082-5303244 
 

17 ร้านแมนออโตซ้าวด ์ 16/14  ม.6  ถ.เทพกษัตรีย์  ต.รัษฎา  .เมือง  
 จ.พังงา  83000 

076-236264 

18 ร้านชัย  ออโต้ซาวด ์ 62/19  ม.3    ต.โคกกลอย       
 อ.ตะกั่วทุ่ง  จ.พังงา  82140 

 

19 ร้านอภิเดชคอมพิวเตอร ์ 38  ม.1  ถ.เพชรเกษม  ต.ท้ายช้าง  
 อ.เมือง  จ.พังงา  82000 

076-430316 

20 ร้านพังงา  ไอ.ที 92/57  ถ.ศิริราษฎร์  ต.ท้ายช้าง  อ.เมือง 
  จ.พังงา  82000 

 

21 โรงพยาบาลพังงา 436  ถ.เพชรเกษม  ต.ท้ายช้าง    อ.เมือง  
 จ.พังงา  82000 

076-412033 

22 โรงพยาบาลตะกั่วป่า 39/2  ม.1    ต.บางนายสี         
อ.ตะกั่วป่า  จ.พังงา  82110 

076-584250 

23 บริษัท  CAT  เทเลคอม      สาขาพังงา ถ.เทศบาลบ ารุง  ต.ถ้ าน้ าผดุ      อ.เมือง   
จ.พังงา  82000 

 

24 บริษัท  CAT  เทเลคอม     สาขาบางเนียง ถ.เพชรเกษม  ต.บางเนียง         
 อ.ตะกั่วป่า  จ.พังงา  82110 

 

25 ร้านทับปุดซาวด ์ ถ.เพชรเกษม  ต.ทับปุด  อ.ทับปุด 
  จ.พังงา  82180 

 

26 ร้านเก๋โมดิฟาย ถ.เพชรเกษม  ต.ทับปุด  อ.ทับปุด  
 จ.พังงา  82180 

 

27 บริษัทคอนโทรล (ดาต้า)ประเทศไทยจ ากัด 562/1  ต.ท้ายช้าง  อ.เมือง   จ.พังงา  82000 076-414380 
28 ศูนย์บริการ TT&T  สาขาพังงา 138/2  ถ.บริรักษ์บ ารุง ต.ท้ายช้าง  อ.เมือง  จ.

พังงา  82000 
076-460010 

29 ร้าน NET BUILDER   130/90  ม.5  ถ.ประชาสามัคคี  ต.รัษฎา  อ.
เมือง  จ.ภูเก็ต  83000 

089-4743177 

30 ร้านทีสแกนคอมพิวเตอร ์ 73/6  ม.3  ถ.เทศบาลบ ารุง  ต.ถ้ าน้ าผุด  อ.
เมือง  จ.พังงา  82000 

076-410041 

 
 
ล าดับ ชื่อสถานประกอบการ สถานที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ 

31 โรงแรมเดอะฮอทสปริงบีช     รีสอร์ท ต.นาเตย  อ.ท้ายเหมือง  จ.พังงา 
 

076-580000 

32 โรงแรมเดอะสาริษาบีชรสีอร์ท ต.ล าแก่น  อ.ท้ายเหมือง  จ.พังงา   076-4286000 
 

33 โรงแรมเขาหลักซีวิว  รสีอร์ท ต.คึกคัก  อ.ตะกั่วป่า  จ.พังงา     82110 076-4298000 
 



34 โรงแรมเขาหลักบันดารี  รสีอร์ท ต.คึกคัก  อ.ตะกั่วป่า  จ.พังงา    82111 
 

076-485751 

35 โรงแรมไดมอนด์  คอทเทจ      รีสอร์ท ต.กะรน  อ.เมือง  จ.ภเูก็ต  83000 
 

076-286446-50 

36 โรงแรมไม้ขาวดรีม  รสีอร์ท  แอนด์  สปา  
(นาใต้) 

55 ม.6  ต.โคกกลอย  อ.ตะกั่วทุ่ง   
จ.พังงา  82140 

076-401301  ต่อ  
6700,6701 

37 โรงแรมเขาหลักรีสอร์ท   26/16  ต.คึกคัก  อ.ตะกั่วป่า       
 จ.พังงา    82110 

076-485198 
มีที่พัก อาหาร  2  มื้อ 

 
 สาขางานการก่อสร้าง 

 
สาขาวิชาการบัญชี 

ล าดับ ชื่อสถานประกอบการ สถานที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ 
1 โรงแรมเขาหลักบันดารี  รสีอร์ท  แอนด์  สปา 25-26  ม.7  ต.คึกคัก  อ.ตะกั่วป่า  จ.พังงา  

82190 
076-485751-4 

2 โรงแรมเขาหลักวนาบรุี  รีสอร์ท 26/11  ม.7  ต.คึกคัก  อ.ตะกั่วป่า  จ.พังงา  
82190 

076-485333-5 

ล าดับ ชื่อสถานประกอบการ สถานที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ 
1 ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง  จ.พังงา 

 
ต.ถ้ าน้ าผดุ  อ.เมือง  จ.พังงา 
82000 

 
 

2 บริษัท  วสี  จ ากัด 13/2  ม.4  ถ.ศรีสุนทร  อ.ถลาง  จ.ภูเก็ต   
 

076-270760-4 

3 บริษัทไฮโดรเอ้นเตอร์ไพรส์แอนดอ์ะควอดี
ซายน์  จ ากัด 

อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000 076-494333 

4 ส านักงานทางหลวงชนบท ถ.พังงา-ทับปุด  อ.เมือง  จ.พังงา  82000 
 

076-460604 

5 เขาหลักบรีชวิวรีสอร์ท แอนดส์ปา   75/77  ม.10  ต.ฉลอง  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  
83000 

081-7374862 

6 ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ถ.เพชรเกษม  ต.ท้ายช้าง  อ.เมือง  จ.พังงา  
82000 

 

7 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลกระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง  จ.พังงา  82130 076-496163 
8 หจก.  SKK  ทรัพย์ทรานสปอรต์ 77/3  ม.4  ต.ทับปุด  อ.ทับปุด  จ.พังงา  

82180 
 

081-7192322 

ล าดับ ชื่อสถานประกอบการ สถานที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ 
9 บริษัท  เดอะนาราเพลส  จ ากัด   
10 โรงแรมไม้ขาวดรีม  รสีอร์ท  แอนด์  สปา  

(นาใต้) 
55  ม.6  ต.โคกกลอย  อ.ตะกั่วทุ่ง  จ.พังงา  
82140 

076-401301  ต่อ  
6700,6701 

11 โรงแรมฮอลเิดย์ อินท์ รีสอร์ท   ต.ไม้ขาว  อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 076-603699 
12 โรงแรมไดมอนด์  คอทเทจรีสอร์ท   ต.กะรน  อ.เมือง  จ.ภเูก็ต  8300 

 
076-286446-50 



3 โรงแรมเขาหลักดิอความารีน    รีสอร์ท  แอนด์  
วิลล่า  ภูเกต็   

17/38  ม.6  ถ.กมลา  ต.กะรน   อ.เมือง 
  จ.ภูเก็ต  83150 

076-310600 

4 โรงแรมบ้านเขาหลักรีสอร์ท 26/16  ม.7 ถ.เพชรเกษม ต.คึกคัก  
 อ.ตะกั่วป่า  จ.พังงา  82110 

076-485198 

5 โรงแรมเดอะฮอทสปริงบีช      รีสอร์ท ต.นาเตย  อ.ท้ายเหมือง  จ.พังงา 076-580000 
6 โรงแรมเดอะมาริษา บีช รีสอร์ท ต.ล าแก่น  อ.ท้ายเหมือง  จ.พังงา 076-428600 
7 โรงแรมเขาหลักปาล์มบีชรสอร์ท ต.คึกคัก  อ.ตะกั่วป่า  จ.พังงา  82110 076-429200 
8 โรงแรมความารีน  รสีอร์ท ต.กมลา  อ.กะทู้  จ.ภเูก็ต   076-310600 
9 บริษัท มิตซูพังงามอเตอร์  จ ากดั   55/15  ม.3  ต.โคกกลอย     อ.ตะกั่วทุ่ง   

จ.พังงา  82140 
076-581051 

10 การไฟฟ้าส่วนภูมภาค     จังหวัดพังงา 330  ถ.เพชรเกษม  ต.ท้ายช้าง    อ.เมือง  
 จ.พังงา  82000 

076-413874 

11 ส านักงานจิรารัตน์การบัญชี   1/13  ซ.ถ้ าตาปาน  ต.ท้ายช้าง    อ.เมือง  
 จ.พังงา  82000 

076-414010 

12 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 490  ถ.เพชรเกษม  ต.ท้ายช้าง    อ.เมือง  
จ.พังงา  82000 

076-411980 

13 บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  จ ากัด 315/3  ถ.เพชรเกษม  ต.ท้ายช้าง  อ.เมือง  
 จ.พังงา  82000 

076-440639-40 

14 บริษัท ทีทีแอนด์ที  จ ากัด 135/2  ถ.บริรักษ์บ ารุง  ต.ท้ายช้าง  อ.เมือง  
จ.พังงา  82000 

076-413005 

15 บริษัท สุดารัตน์การบญัช ี 46/136ม.6 ต.รัษฎา  อ.เมือง 
 จ.ภูเก็ต  83000 

076-680820 

 
ล าดับ ชื่อสถานประกอบการ สถานที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ 

16 ห้างหุ้นส่วนสามัญบ้านเครื่องเขียน 746/3  ถ.เพชรเกษม  ต.ท้ายช้าง  อ.เมือง  จ.พังงา  
82000 

076-414318 

17 บริษัท บีไรท์รับเบอร์  จ ากัด 99  ม.2  ต.นาเหนือ  อ.อ่าวลึก   จ.กระบี่  81110 076-667556 
18 บริษัทศรีสวสัดิ์พาวเวอร์  จ ากัด 746  ถ.เพชรเกษม  ต.ท้ายช้าง    อ.เมือง  จ.พังงา  

82000 
076-440288 

19 บริษัท  D.P. พังงามอเตอร์ จ ากัด 235/2  ถ.เพชรเกษม  ต.ท้ายช้าง  อ.เมือง  จ.พังงา  
82000 

076-412373 

20 ร้านทีสแกนคอมพิวเตอร์  73/6  ม.3  ถ.เทศบาลบ ารุง       ต.ถ้ าน้ าผดุ อ.
เมือง จ.พังงา 82000 

076-410042 

21 การประปาส่วนภมูิภาค      สาขาพังงา   24  ม.1  ถ.เพชรเกษม  ต.ถ้ าน้ าผุด  อ.เมือง  จ.
พังงา  82000 

076-412156 

22 บริษัท คุระบุรี  กรีนวิว  จ ากดั   129  ม.5  ต.บางวัน  อ.คุระบุรี  จ.พังงา  82150 076-401428 
23 บริษัทเอกชัยดิสุทธิบิวช่ันซิทเท็ม  จ ากัด 15-9  ม.2  ต.อ่าวลึกเหนือ         อ.อ่าวลึก  จ.

กระบี่  81110 
076-413615 

24 บริษัท  เอกชัย  ประกันภัย  1590  จ ากัด 398/6  ถ.เพชรเกษม  ต.ท้ายช้าง  อ.เมือง  จ.พังงา  
82000 

076-413615 

25 บริษัท ยูนิวานิชน้ ามันปาลม์  จ ากัด  
มหาชน 

258  ม.5  ต.อ่าวลึกใต้  อ.อ่าวลึก  จ.กระบี่  81110 075-634634 



26 หจก.โอ๊ดแอนดไ์อซ์  พาราวู๊ด 62  ม.5  ต.หล่อยูง  อ.ตะกั่วทุ่ง   จ.พังงา  82140 083-1744211 
27 ธนาคารออมสิน  สาขาทับปุด   55/14  ถ.เพชรเกษม  ต.ทับปุด  อ.ทับปุด  จ.พังงา  

82180 
076-599223-4 

28 ซีคอนโฮเทล  แอนด์รสีอร์ท 555  ม.3  ต.ไม้ขาว  อ.ถลาง      จ.ภูเก็ต  83110 076-363999 
29 บริษัท  จี.เอส.พี  ออโต้เซลล์  2002  

จ ากัด  สาขา  3 
746/9-10ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง  อ.เมือง  จ.
พังงา  82000 

076-414438 

30 NK Shopping  mall (swensen’s)  
สาขาพังงา 

2  ซ.โลหะกิจ  ต.ท้ายช้าง  อ.เมือง  จ.พังงา  82000 076-414438 

31 ส านักงานบ ารุงทางพังงา 228  ถ.เพชรเกษม  ต.ท้ายช้าง     อ.เมือง  จ.พังงา  
82000 

076-413985 

32 สหกรณ์สวนยางบ้านบางทอง อ.ท้ายเหมือง  จ.พังงา  82100 
 

 

 
 
 
 
        สาขาการขายและการตลาด   , สาขาค้าปลีก   
 
ล าดับ ชื่อสถานประกอบการ สถานที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ 

1 บริษัท  CP  ออลล์  จ ากัด  (มหาชน)  
สาขาท่าเรือ  1 

75/20-21  ม.6  ถ.สุขะโต  ต.รัษฎา  
 อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000 

083-688661 

2 บริษัท  CP  ออลล์  จ ากัด  (มหาชน)  
สาขาท่าเรือ  2 

75/20-21  ม.6  ถ.สุขะโต  ต.รัษฎา 
 อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000 

083-688661 

3 บริษัท  CP  ออลล์  จ ากัด  (มหาชน)  
สาขาบ้านเคยีน 

75/20-21  ม.6  ถ.สุขะโต  ต.รัษฎา   
อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000 

083-688661 

4 บริษัท  CP  ออลล์  จ ากัด  (มหาชน)  
สาขาตะกั่วปา่ 

75/20-21  ม.6  ถ.สุขะโต  ต.รัษฎา   
อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000 

083-688661 

5 บริษัท  CP  ออลล์  จ ากัด  (มหาชน)  
สาขาอ าเภอเมือง 

75/20-21  ม.6  ถ.สุขะโต  ต.รัษฎา   
อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000 

083-688661 

6 หสม.กร&พร เฟรชมาร์ท 73/13-14  ม.3  ต.ถ้ าน้ าผุด       
 อ.เมือง  จ.พังงา  82000 

081-3966837 

7 สหกรณ์การเกษตรอ าเภอ   ตะกั่วทุ่ง  
จ ากัด 

39  ม.4  ต.กระโสม  อ.ตะกั่วทุ่ง  จ.พังงา  
82130 

076-496484 

8 เซเว่น-อีเลเว่น  เซ็นเตอร์พ้อยพังงา   296/3-4  ต.ท้ายช้าง  อ.เมือง     จ.พังงา  
82000 

081-883999 

9 มิสเตอร์โดนัสบิ๊กซีพังงา 297  ต.ท้ายช้าง  อ.เมือง  จ.พังงา  
82000 

076-412517 

10 บริษัทศรีสง่า  ค้าไม้   34/2  ม.4  ถ.เทพกษัตรี  ต.เกาะแก้ว  อ.
เมือง  จ.พังงา  83000 

089-8717665 

11 บริษัท  CP ออลล์ จ ากัด     (สาขาปตท.
กัลปพฤกษ์)   

56  ม.3  ต.ถ้ าน้ าผุด  อ.เมือง      จ.พังงา  
82000 

080-9067571 

12 สหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจภูธรจังหวัด ต.ท้ายช้าง  อ.เมือง  จ.พังงา  82000 076-430206 



พังงา 
13 เซเว่น-อีเลเว่น  ตลาดนัดวังหม้อแกง 705  ต.ท้ายช้าง  อ.เมือง  จ.พังงา  

82000 
083-6887336 

14 บริษัทพังงาพล่าซ่า  จ ากัด   2/2-5  ถ.ศิริราษฎร์  ต.ท้ายช้าง  อ.เมือง  
จ.พังงา  82000 

076-411234 

15 ร้านธนพรมินิมาร์ท   3/3  ม.1  ต.เกาะปันหยี  อ.เมือง  จ.พังงา  
82000 

081-9361877 

 
 
 
 
ล าดับ ชื่อสถานประกอบการ สถานที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ 

16 บริษัทพังงาทิมเบอร์  อินดัสทรสี์  
จ ากัด 

47/3  ม.7  ต.ทุ่งมะพร้าว      อ.ท้ายเหมือง  
จ.พังงา  82120 

 

17 บริษัท  CP ออลล์ จ ากัด      359  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่    จ.สงขลา    
18 โรงแรมฮอลเิดย์ อินท์รสีอร์ท ต.ไม้ขาว  อ.ถลาง  จ.ภเูก็ต 076-603699 

 
19 โรงแรมซานเขาหลักรสีอร์ท ต.คึกคัก  อ.ตะกั่วป่า  จ.พังงา      82120 076-485123-4 
20 บริษัท พังงารวมพงศ์มอเตอร์ จ ากดั 4/3 ม.3 ต.ถ้ าน้ าผุด  อ.เมือง      

  จ.พังงา  82000 
076-414495 
076-413988 

21 สหกรณ์การเกษตรอ าเภอกะปง 150/5  ม.2 ต.ท่านา อ.กะปง      
จ.พังงา  82170 

076-499440 
076-499262 

22 หจก.เชอร์รี่มาร์ท 41/1  ม.2  ต.นาเหนือ  อ.อ่าวลึก   
จ.กระบี่  81110 

075-667540 
075-667541 

23 บ.วี.เอส.ที.ออโตเ้ซลล์ (2002)  จ ากัด   746/9-10  ต.ท้ายช้าง  อ.เมือง    
 จ.พังงา  82000 

076-440783 
076-440780 

24 บ.พังงาเคเบิ้ล กรุ๊ป จ ากดั  6  ถ.ศิริราษฎร์  ต.ท้ายช้าง  อ.เมือง  
 จ.พังงา  82000 

076-413265 
 

25 บริษัท ถาวรพาณิช จ ากัด   89/1  ม.1  ถ.เพชรเกษม ต.ทับปุด 
อ.ทับปุด  จ.พังงา  82180 

076-599491 
076-599492 

26 ร้านปั๊ปโมบาย  367/9  ถ.เพชรเกษม  ต.ท้ายช้าง   
อ.เมือง  จ.พังงา  82000 

087-887-0997 

27 หจก.วีอาร์พังงามาร์ท 295/3-4  ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง  
 อ.เมือง  จ.พังงา  82000 

081-088-3999 

28 บจก.  11  โอเอชีสต็ม 375  ถ.เพชรเกษม  ต.ท้ายช้าง   
 อ.เมือง  จ.พังงา  82000 

076-440600 
076-411755 

29 บริษัท มิตรซูพังงา  มอเตอร์  จ ากดั 55/15  ม.3  ต.โคกกลอย         
 อ.ตะกั่วทุ่ง  จ.พังงา  82140 

 

30 บจก.พังงาพลาซ่า 2 /2-5 ถ.ศิริราษฎร์  ต.ท้ายช้าง  
อ.เมือง  จ.พังงา  82000 

076-411234 
076-411737 

31 ส านักงานสสัดีจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา  อ.เมือง   
จ.พังงา  82000 

 

 



 
 
 
 
 
       สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ปวช,    
     ปวส.( โรงแรมเดอะแซนด์ เขาหลักบาย กะตะธานี พังงา ) 
 
ล าดับ ชื่อสถานประกอบการ สถานที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ 

1 โรงแรมกะตะปาล์ม รีสอร์ท  แอนด์  สปา 60  ถ.กะตะ  ต.กะรน  อ.เมือง    
 จ.ภูเก็ต  83150 

076-248334-8 

2 โรงแรมเขาหลักบันดารี รีสอร์ทแอนด์สปา 25-26  ม.7  ต.คึกคัก  อ.ตะกั่วป่า   
จ.พังงา  82190 

076-485751-4 

3 โรงแรมไดมอนด์ คอทเทจ       รีสอร์ท 
แอนด์สปา 

6  ถ.กะรน  ต.กะรน  อ.เมือง    
  จ.ภูเก็ต  83150 

076-286447-50 

4 โรงแรมมุกดาราบีช  รีสอร์ท  แอนด์สปา 26/14  ต.คึกคัก  อ.ตะกั่วป่า      
 จ.พังงา  82190 

076-429999 

5 โรงแรมปาล์ม  แกลเลอเรีย      รีสอร์ท 27/102  ม.2  ต.คึกคัก             
อ.ตะกั่วป่า  จ.พังงา  82190 

076-427000 

6 โรงแรมเขาหลักวนาบรุี  รีสอร์ท 26/11  ม.7  ต.คึกคัก  อ.ตะกั่วป่า  
 จ.พังงา  82190 

076-485333-5 

7 โรงแรมไม้ขาวดรีม รสีอร์ท แอนด ์สปา  
(นาใต้) 

55  ม.6 ต.โคกกลอย  อ.ตะกั่วทุ่ง  
จ.พังงา  82140 

076-401301 ต่อ 
6700,6701 

8 โรงแรมดิอความารีน  รีสอร์ท  แอนด์ วิลล่า  
ภูเก็ต 

17/38  ม.6  ถ.กมลา  ต.กะรน  
  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83150 

076-310600 

9 โรงแรม เดอะฮอทสปริง  บีช    รีสอร์ท  
แอนด์สปา   

79  ม.8  ต.นาเตย  อ.ท้ายเหมือง   
จ.พังงา  82120 

076-580000-28 

10 โรงแรมบ้านเขาหลักรีสอร์ท 26/16 ม.7 ถ.เพชรเกษม  ต.คึกคัก 
 อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา  82110 

076-485198 

11 โรงแรมเจดับบลิว มาริออท  เขาหลัก 41/12  ม.3  ต.คึกคัก  อ.ตะกั่วป่า  
 จ.พังงา  82190 

076-584888 

12 โรงแรมลาฟอร่า  รสีอร์ท  แอนด์  สปา  59/1  ม.5  ต.คึกคัก  อ.ตะกั่วป่า  
 จ.พังงา  82190 

076-428000 

13 โรงแรม  APSARAS  Beach  Resort  &  
Spa 

45  ม.2  ต.คึกคัก  อ.ตะกั่วป่า       
 จ.พังงา  82190   

076-584444 

14 โรงแรมเขาหลักเมอรล์ิน จ ากัด   7/7  ม.2  ถ.เพชรเกษม  ต.ล าแกน่  
 อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา  82210 

076-428300 ต่อ  
541 

15 โรงแรมล่าฟรอล่า  รีสอร์ท  แอนด์ สปา   59/6  ม.5  ต.คึกคัก  อ.ตะกั่วป่า   
จ.พังงา  82190 

076-428000 

 
 

ล าดับ ชื่อสถานประกอบการ สถานที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ 



16 โรงแรมเดอะมาริษา บีช รีสอร์ท   ต.ล าแก่น  อ.ท้ายเหมือง  จ.พังงา   076-4286000 
17 โรงแรมเขาหลักซีวิว รีสอร์ท   ต.คึกคัก  อ.ตะกั่วป่า  จ.พังงา  82190 076-4298000 
18 โรงแรมมุกดาราบีช วิลล่า ต.คึกคัก  อ.ตะกั่วป่า  จ.พังงา  82190 076-429999 
19 โรงแรมเขาหลักปาล์มบีช   รีสอรท์ ต.คึกคัก  อ.ตะกั่วป่า  จ.พังงา  82190 076-429200 
20 โรงแรมเขาหลักฮอลเิดย์อินน์  

รีสอร์ท 
ต.ไม้ขาว  อ.ถลาง  จ.ภเูก็ต 076-603699 

21 โรงแรมไดมอนคอทเทจ  รีสอร์ท ต.กะรน  อ.เมือง  จ.ภเูก็ต  83000 076-286446-50 
22 โรงแรมซานเขาหลัก รีสอร์ท ต.คึกคัก  อ.ตะกั่วป่า  จ.พังงา  82190 076-485123-4 
23 โรงแรมความารีน  รสีอร์ท ต.กะรน  อ.เมือง  จ.ภเูก็ต  83000 076-310600 
24 หจก.ไซเบอร์คอมพิวเตอร ์ 399/3  ถ.เพชรเกษม  ต.ท้ายช้าง  อ.เมือง  

 จ.พังงา  82000 
087-3864939 

25 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดพังงา 

ต.ท้ายช้าง อ.เมือง  จ.พังงา  82000 076-412529 

26 หจก.โน๊ตบุ๊ค เอ็กซเ์พรส 15/10  ม.3  ต.รัษฎา  อ.เมือง      
จ.ภูเก็ต  83000 

076-390757 

27 โรงแรมเดอะแซนด์ เขาหลักบาย 
กะตะธานี พังงา 

10/18 ถ.เพชรเกษม  ต.คึกคัก  อ.ตะกั่วป่า  
จ.พังงา  82190 

076-428828-33 
 

 
    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ล าดับ ชื่อสถานประกอบการ สถานที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ 
1 ร้านวิศวะคอมพิวเตอร ์ 25/1 ม.1  ต.ถ้ าน้ าผุด  อ.เมือง    

    จ.พังงา 82000 
076-430259 

2 หสม.บ้านเครื่องเขียน 746/3  ถ.เพชรเกษม  ต.ท้ายช้าง  
 อ.เมือง  
 จ.พังงา  82000 

 

3 ร้านทีสแกนคอมพิวเตอร ์ 73/6  ถ.เทศบาลบ ารุง  ต.ถ้ าน้ าผดุ  
 อ.เมือง  จ.พังงา  82000 

076-410041 

4 ร้านอภิเดชคอมพิวเตอร ์ 28  ม.1  ถ.เพชรเกษม  ต.ท้ายช้าง  
 อ.เมือง จ.พังงา  82000 

076-430316 

5 ร้านโปรอาร์ต แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง 11/11-12  ต.ถ้ าน้ าผุด  อ.เมือง  
 จ.พังงา  82000 

 

6 ร้านสมาร์ทคอมพิวเตอร์  แอนด์ 
เอชโซซิเอท 

8/1  ซ.โลหะกิจ  ต.ท้ายช้าง      อ.เมือง  
จ.พังงา  82000 

076-414469 

7 ร้านพังงาคอมพิวเตอร ์ 473/5-6  ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง   
อ.เมือง  จ.พังงา  82000 

 

ล าดับ ชื่อสถานประกอบการ สถานที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ 
8 หจก.ไซเบอร์คอมพิวเตอร ์

 แอนด์ เน็ตเวิร์ค 
395/3  ถ.เพชรเกษม  ต.ท้ายช้าง  อ.เมือง  
 จ.พังงา  82000 

 

9 โรงแรมเขาหลักซีวิว รีสอร์ท  ต.คึกคัก  อ.ตะกั่วป่า  จ.พังงา  82190 076-4298000 
10 โรงแรมเขาหลักบันดารรีีสอร์ท ต.คึกคัก  อ.ตะกั่วป่า  จ.พังงา  82190 076-485751 
11 โรงแรมไดมอนด์คอทเทจ    รีสอรท์ ต.กะรน  อ.เมือง  จ.ภเูก็ต  83000 076-286446-50 
12 โรงแรมความารีน  รสีอร์ท ต.กมลา  อ.กะทู้  จ.ภเูก็ต 076-310600 



13 โรงแรมเขาหลักลากูน่า  รสีอร์ท 26/8  ม.7 ต.คึกคัก  อ.ตะกั่วป่า 
จ.พังงา  82190 

076-427888 

14 ธนาคารออมสิน สาขาทับปุด ถ.เพชรเกษม  อ.ทับปุด  จ.พังงา  82180 076-599223 
15 องค์การบริหารส่วนต าบล  กระโสม ม.1  ถ.เพชรเกษม  ต.กระโสม     

อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา  82130 
 

16 องค์การบริหารส่วนต าบล  บางเตย ม.3  ต.บางเตย  อ.เมือง  จ.พังงา  82000 076-596272 
17 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 490  ต.ท้ายช้าง  อ.เมือง  จ.พังงา  82000 076-411980 
18 บริษัท  กลางคุ้มคลองผู้ประสบภยั

จากรถจ ากัด 
อ.เมือง  จ.พังงา  82000 สายด่วน  1556 

19 สถานตรวจสภาพรถ ป.ท้ายช้าง
เซอร์วิส 

528/4  ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง 
 อ.เมือง    จ.พังงา  82000 

076-412851-2 

20 บจก.พังงาคอมพิวเตอร์แอนด์คอม
มิวนิเคชั่น 

373/5-6  ถ.เพชรเกษม   ต.ท้ายช้าง 
 อ.เมือง  จ.พังงา 82000 

076-411969 

21 องค์การบริหารส่วนต าบล  กะไหล ม.1  ต.กะไหล  อ.ตะกั่วทุ่ง     
จ.พังงา  82140 

 

22 ธนาคารออมสินสาขาพังงา 203  ถ.เพชรเกษม  ต.ท้ายช้าง    
 อ.เมือง  จ.พังงา  82000 

076-413247 

23 ส านักงานเทศบาลคุระบรุ ี ถ.เพชรเกษม  ต.คุระ  อ.คุระบรุี  
 จ.พังงา  82150 

076-491352 

24 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา 
 

ถ.เพชรเกษม  ต.ท้ายช้าง  อ.เมือง  
 จ.พังงา  82000 

076-411370 

25 บริษัท เอเซอร์คอมพิวเตอร ์ 156/50-51  ถ.พังงา  ต.ตลาดใหญ่  
อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000 

076-232516-8 

26 บริษัท รัตนรังสีวัฒน์ จ ากัด 29/21 ม.1 ต.เหมาะ  อ.กะปง    จ.พังงา    
27 องค์การบริหารส่วนต าบล  ถ้ าน้ าผุด 119  ม.3  ต.ถ้ าน้ าผุด  อ.เมือง    

 จ.พังงา  82000 
076-430544-18 

28 บริษัท กระทะทอง จ ากัด 51  ม.4  ต.ทุ่งคาโงก  อ.เมือง  
จ.พังงา  82000 

076-499100 

29 องค์การบริหารส่วนต าบล  นบปรงิ 1/1  ม.2  ต.นบปริง  อ.เมือง      
 จ.พังงา  82000 

076-450907 

 
 
ล าดับ ชื่อสถานประกอบการ สถานที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ 

30 สถานีต ารวจภูธรเมืองพังงา ต.ท้ายช้าง  อ.เมือง  จ.พังงา  82000 
 

076-418073 

31 พนาสินโฟโต้แล็ป 39  ถ.เพชรเกษม  ต.ท้ายช้าง     อ.เมือง  
 จ.พังงา  82000 

076-430565 

32 บริษัท อินสไปรไ์อ.ที จ ากัด 136,138  ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง  อ.เมือง 
  จ.พังงา  82000 

089-2928820 

33 ลักษณาดิจิตอลโฟโต ้ 13/11 มง4  ต.อ่าวลึกใต้      อ.อ่าวลึก  
 จ.กระบี่  81110 

089-0843616 

34 ร้าน ที แอนด์ ดี  สตูดโิอ 71/6 ถ.เทศบาลบ ารุง  ต.ถ้ าน้ าผดุ  อ.เมือง   
จ.พังงา  82000 

076-460576 



35 บริษัท พี พี บุคส์  แอนด์ คอม  จ ากัด 51/1  ถ.นคร ต.ตลาดใหญ่  อ.เมอืง   
จ.ภูเก็ต  83000 

089-8669454 

36 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมะพร้าว 102  ม.1  ต.ทุ่งมะพร้าว    อ.ท้ายเหมือง  
 จ.พังงา  82120 

076-445217 
076-445218 

37 ธนาคารออมสิน  สาขาอ่าวลึก 3/10  ต.อ่าวลึกเหนือ  อ.อ่าวลึก  
 จ.กระบี่  81118 

075-610836 

38 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ        
ต าบลป่ากอ 

22  ม.2  ต.ป่ากอ  อ.เมือง         
 จ.พังงา  82000 

081-7474445 

39 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ     
 ต าบลถ้ าน้ าผุด 

ต.ถ้ าน้ าผดุ  อ.เมือง  จ.พังงา  82000 076-460578 

40 สถานีต ารวจภูธรตะกั่วป่า 50/1  ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า      
จ.พังงา  82110 

076-421113 
076-424609 

41 ส านักงานเทศบาลเมืองพังงา 195  ถ.เพชรเกษม  ต.ท้ายช้าง    
 อ.เมือง  จ.พังงา  82000 

076-412090   
076-412780 

42 องค์การบริหารส่วนต าบล     นบปริง 1/1  ม.2  ต.นบปริง  อ.เมือง      
จ.พังงา  82000 

076-450907   
 

43 องค์การบริหารส่วนต าบล    หล่อยูง 89-8  ม.1  ต.หล่อยูง  อ.เมือง     
 จ.พังงา  82000 

076-434620 

44 องค์การบริหารส่วนต าบลมะรุ่ย 57  ม.4  ต.มะลุ่ย  อ.ทับปุด        
จ.พังงา  82180 
 

076-442547 

45 องค์การความร่วมมือฟ้ืนฟูทรัพยากรณ์
ธรรมชาติอันดามัน 

32/3  ต.ท้ายช้าง  อ.เมือง  จ.พังงา  82000 089-957-4507 
076-440707 
 

ล าดับ ชื่อสถานประกอบการ สถานที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ 
46 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอยู ่ 35/2  ม.2  ต.ท่าอยู่  อ.เมือง    

   จ.พังงา 82000 
076-444050-105 

47 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นางขาว ออ.คุระบุรี  จ.พังงา  82150 076-491682 
076-491581 

48 ส านักงานท่ีดิน อ.ตะกั่วทุ่ง  จ.พังงา  82130 076-496535 
076-496296 

49 ร้านทีสแกนคอมพิวเตอร ์ 73/6  ม.3  ต.ถ้ าน้ าผุด  อ.เมือง  
 จ.พังงา  82000 

 

50 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ถ.เพชรเกษม  ต.ท้ายช้าง  อ.เมือง  
 จ.พังงา  82000 

076-411169  ต่อ 
1904 

51 ที่ท าการองค์กาบริหารส่วนต าบลตากแดด ม.3  ต.ตากแดด  อ.เมือง   
จ.พังงา  82000 

076-440390 
076-440395 

52 สถานีต ารวจภูธรเมืองพังงา   ถ.เพชรเกษม  ต.ท้ายช้าง  อ.เมือง  
 จ.พังงา  82000 

076-413598   
076-411328 

53 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล 
บางเหรียง 

ม.1  ต.บางเหรียง  อ.ทับปุด       
 จ.พังงา  82180 

 

54 ส านักงานเทศบาลเมืองคุระบุร ี ถ.เพชรเกษม  ต.คุระ  อ.คุระบรุี  
 จ.พังงา  82150 

076-491352 



 
   สาขาวิชาคหกรรม( อาหาร ) 
ล าดับ ชื่อสถานประกอบการ สถานที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ 

1 โรงแรมมุกดารา  บีช รีสอร์ท  แอนด์สปา 26/14  ม.7  ต.คึกคัก  อ.ตะกั่วป่า   
จ.พังงา  82190 

076-429999 

2 โรงแรม  เขาหลักปาล์มบีช 26/14  ม.7  ต.คึกคัก  อ.ตะกั่วป่า   
จ.พังงา  82190 

076-429999 

3 โรงแรมดาหลา บีช รีสอร์ท 26/14  ม.7  ต.คึกคัก  อ.ตะกั่วป่า  
 จ.พังงา  82190 

076-429999 

4 โรงแรมปาล์ม แกลเลอเรีย      รีสอร์ท 27/102  ต.คึกคัก  อ.ตะกั่วป่า     
จ.พังงา  82190 

076-427000 

5 โรงแรมเขาหลักวนาบรุี  รีสอร์ท 26/11  ม.7  ต.คึกคัก  อ.ตะกั่วป่า  
 จ.พังงา  82190 

076-485333-5 

6 โรงแรมไม้ขาวดรีม รสีอร์ท แอนด ์สปา (นา
ใต้) 

55  ม.6  ต.โคกกลอย  อ.ตะกั่วทุ่ง  
 จ.พังงา  82140 

076-401301  ต่อ 
6700,6702 

7 โรงแรม ดิ อความารีนรีสอร์ท แอนด์วิลลา่ 
ภูเก็ต 

17/38 ม.6  ถ.กมลา ต.กะรน     อ.เมือง 
 จ.ภูเก็ต  83150 

076-310600 

ล าดับ ชื่อสถานประกอบการ สถานที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ 
8 โรงแรมบ้านเขาหลักรีสอร์ท 26/16  ม.7 ถ.เพชรเกษม ต.คึกคัก  

อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา  82110 
076-485198 

9 โรงแรมเดอะฮอทสปริงบีชรสีอร์ท ต.นาเตย  อ.ท้ายเหมือง  จ.พังงา  82140 076-580000 
10 โรงแรมเขาหลักซีวิวรีสอร์ท  18/1  ม.7  ต.คึกคัก  อ.ตะกั่วป่า   

จ.พังงา  82190 
076-429800 

11 โรงแรมเขาหลักปาล์มบีช        รีสอร์ท   ต.คึกคัก  อ.ตะกั่วป่า  จ.พังงา  82190 076-429200 
12 โรงแรม ฮอลิเดย์  อินน์  รีสอร์ท   ต.ไม้ขาว  อ.ถลาง      จ.ภูเก็ต 076-603699 
13 โรงแรมไดมอนด์คอทเทจ        รีสอร์ท   ต.กะรน   อ.เมือง      จ.ภูเก็ต   076-286446-50 
14 โรงแรมซานเขาหลัก รีสอร์ท ต.คึกคัก  อ.ตะกั่วป่า  จ.พังงา  82190 076-485123-4 
15 โรงแรมความารน  รสีอร์ท ต.กะรน  อ.เมือง       จ.ภูเก็ต  83000 076-310600 

 
 
 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 
ล าดับ ชื่อสถานประกอบการ สถานที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ 

1 บริษัท ท่าอากาศยานไทย (มหาชน)  สาขา
ท่าอากาศยานภูเกต็   

222  ม.6  ต.ไม้ขาว  อ.ถลาง      
 จ.ภูเก็ต  83110 

076-351164 

2 โรงแรมเขาหลักแอมเมอรลั  บีช  รีสอร์ท  
แอนด์ สปา 

ต.คึกคัก  อ.ตะกั่วป่า   จ. พังงา  82190 076-428700 

3 โรงแรม เรดสิัน พลาซ่า รีสอร์ท  ภูเก็ต   44/5  ถ.ศักดิเดช  ต.วิชิต  อ.เมือง  
 จ.ภูเก็ต  83000 

 

4 โรงแรมมันยันทรี  รสีอร์ท  แอนด ์ สปา  
ภูเก็ต   

33  ถ.ศรีสุนทร  ต.เชิงทะเล      
 อ.ถลาง  จ.ภูเก็ต 83110 

076-324374 

5 โรงแรม นาคาไอร์แลนด์ รสีอร์ท   แอนด์  32  ม.5  ต.ป่าคลอก  อ.ถลาง   076-317410 



สปา  ภูเก็ต     จ.ภูเก็ต  83110 
6 โรงแรม เดอะฮอร์ท สปริง บีช รีสอร์ท  

แอนด์สปา  
29 ต.นาเตย  อ.ท้ายเหมือง        
 จ.พังงา  82120 

076-580000 

 
สาขาวิชาสารสนเทศ (IT) 
ล าดับ ชื่อสถานประกอบการ สถานที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ 

1 โรงแรมความารีน รีสอร์ท        ต.กมลา  อ.กะทู้  จ.ภูเก็ต  83000 076-310600 
2 ร้าน อภิเดชคอมพิวเตอร ์ 28  ม.1  ถ.เพชรเกษม  ต.ท้ายช้าง  

 อ.เมือง จ.พังงา  82000 
076-430316 

3 ร้าน วิศวะคอมพิวเตอร ์ 25/1  ต.ถ้ าน้ าผุด  อ.เมือง   จ.พังงา  82000 
 

076-430259 

ล าดับ ชื่อสถานประกอบการ สถานที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ 
4 ร้าน พังงาคอมพิวเตอร ์ 473/5-6  ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง   

อ.เมือง  จ.พังงา  82000 
 

5 ร้าน ทรีสแกนคอมพิวเตอร ์ 73/6  ม.3  ถ.เทศบาลบ ารุง  ต.ถ้ าน้ าผุด 
 อ.เมือง  จ.พังงา  82000 

076-410041 

6 ร้าน สมาร์ทคอมพิวเตอร ์ 8/1 ซอยโลหะกิจ ต.ท้ายช้าง อ.เมอืง  
จ. พังงา 82000 

076-414489 

 
    ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 
 
           (นายสิรวิชญ์  ธนเศรษฐว์งศ์) 
            ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 
      รักษาการในต าแหน่ง 
        ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา 


