
รายชื่อสถานประกอบการ 
1. สาขาวิชาช่างยนต์   จ านวน 71 แห่ง

ล าดับที่ สถานประกอบการ ที่อยู่ หมายเหตุ 
1 อู่ ก.เซอร์วิส 2/36 ม.1 ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา 076 – 442430 
2 อู่เท่งการช่าง 2/16 ต.ถ้ าน้ าผุด อ.เมือง จ.พังงา 
3 บริษัท พังงายางเซอร์วิส จ ากัด 542 ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 076 – 413800 
4 อู่วีรศักดิ์ 21/7 ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา 086 – 7413533 
5 อู่ อ.เจริญยนต์ 45/5 ม.6 ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา 087 – 8833559 
6 ส.พังงายานยนต์ 9/36 ต.ถ้ าน้ าผุด อ.เมือง จ.พังงา 076 – 412240 
7 อู่พิชัยยานยนต์ 75/8 ม.4 ต.นบปริง อ.เมือง จ.พังงา 081 – 4150533 
8 อู่บุญสุขเซอร์วิส 70/13 ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา 081 – 7880526 
9 จ๋ายเซอร์วิส 28/6 ม.2 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 081 – 7886197 
10 อู่ไทรงามบริการ 10/4 ม.2 ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา 080 – 6470841 
11 บริษัท อนุภาษวิวิธการ จ ากัด 90/8-9 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 076 – 371888-9 
12 อู่มีชัย เซอร์วิส 157 ม.1 ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 086 – 6836593 
13 บริษัท อนุภาษวิวิธการ จ ากัด 111 ม.3 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 076 – 582204-11 
14 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โตโยต้าพังงา 1/1 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 076 – 581289 
15 VOLVO AUTO TECHNIC SERVIC 42 ม.2 ถ.เทพกษัตรีย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 086 – 9465378 
16 อินเตอร์ยานยนต์ 56/1 ม.3 ต.ถ้ าน้ าผุด อ.เมือง จ.พังงา 076 - 460506 
17 พิชัยการยาง 73/7 ม.1 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 176 – 582177 
18 ส านักงานบ ารุงทางพังงา 228 ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 076 – 473980 
19 ร้านโชคประเสริฐ 2/7 ม.4 ต.ถ้ าน้ าผุด อ.เมือง จ.พังงา 087 – 2769822 
20 หจก.โตโยต้าพังงา 131/2 ม.7 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 076 – 421012 
21 อู่นครรวมช่าง 26 ถ.มหาราช ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 089 – 72554 
22 บริษัท เบนซ์ภูเก็ต จ ากัด 20/5 ม.2 อ.เมือง จ.ภูเก็ต 076 – 239701 
23 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 076 – 411264 
24 อู่ถนัดเซอร์วิส 30 ม.2 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 076 – 238242 
25 อู่ชนิลการช่าง 7/9 ม.5 ถ.หลวงพ่อช่วง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 081 – 5378417 
26 อู่เอียดการช่าง 58/6 ม.2 ต.ท่าอยู่ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 081 – 5979448 
27 อู่สันติยนต์ 273 ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 084 – 0549048 
28 อู่ทับปุดเพื่อนยนต์ 74 ม.2 ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา 081 – 6761890 
29 อู่ จีเอสเซอร์วิส 66/15 ม.2 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 076 – 681548 
30 บริษัท มิตซูพังงามอเตอร์ จ ากัด 55/15 ม.3 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 076 – 581051ต่อ16 
31 บจก.เอส.อี.พี เวิร์ดไวด์ 5/6 ม.8 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 076 – 481066 
32 กิตติชัยแทรคเตอร์ 155/56 ม.9 อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 076 - 571735 

ล าดับที่ สถานประกอบการ ที่อยู่ หมายเหตุ 
33 อู่สามารถการช่าง 23/7 ม.1 ต.ถ้ าน้ าผุด อ.เมือง จ.พังงา 087 – 4722066 
34 อู่สมชาย 71/9 ม.4 ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา 084 – 8385532 
35 สมบูรณ์ยานยนต์ 108/6 ม.3 ต.นบปริง อ.เมือง จ.พังงา 086 – 6918336 
36 ถนอมทรัพย์เซอร์วิส 63/12 ม.3 ต.ถ้ าน้ าผุด อ.เมือง จ.พังงา 086 – 7842917 
37 อู่นบปริง 108/6 ม.3 ต.นบปริง อ.เมือง จ.พังงา 081 – 7471747 



38 เคียงการช่าง 432 ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 082 – 2868832 
39 เกษมการช่าง 51/6 ม.3 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา 087 – 2654731 
40 เอ็มการยาง 4/27 ม.1 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 076 – 581337 
41 อู่เกษม 248 ม.9 ต.คุระบุรี อ.คุระบุรี จ.พังงา 089 – 6466010 
42 ประเสริฐยางทอง 20/10 ม.1ถ.เพชรเกษม อ.เมือง จ.พังงา 076 – 430472 
43 อู่บ่าวการช่าง 6/13 ม.4 ต.ถ้ าน้ าผุด อ.เมือง จ.พังงา  
44 บริษัทโตโยต้าเพิรล์ 61/11 ม.2 ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 076 – 377600 
45 บริษัท แสงรุ่ง จ ากัด 99/25 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 076 – 261083-7 
46 หจก.หาดใหญ่ออโต้โมบิล สาขาภูเก็ต 45/6 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 076 – 373123-5 
47 บริษัท อนุภาษธุรกิจและการคา้ภูเก็ต จ ากัด 158 ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 076 – 213453-4 
48 บริษัท อีซูซุอันดามันเซลล์ จ ากัด  29/5 ม.2 ต.อ่าวลึก อ.อ่าวลึก จ.กระบ่ี  075 – 634045 
49 บริษัท เอกการยางออโต้เซอร์วิส จ ากัด 4/15 ม.1 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 076 – 581326 
50 บริษัท อนุภาษมอเตอร์เซลล์ จ ากัด 90/9 ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 076 – 355747-8 
51 บริษัท ประเสริฐยางทอง จ ากัด 51/1 ม.3 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา 076 – 481178 
52 บริษัท ไลฟ์สไตล์ออโต้ จ ากัด 9/17 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 076 – 218838-43 
53 บริษัท วี เอส ที ออโต้เซลล์ (2002) จ ากัด 746/9-10 ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 076 – 440780 
54 บริษัท อีซูซุอันดามันเซลล์ จ ากัด 89 ม.3 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 076 – 581500 
55 บางคลีเซอร์วิส 5/5 ม.8 ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 081 – 0789481 
56 ส.วัฒนายานยนต ์ 373 ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา  084 – 0549048 
57 พังงา RRC มอเตอร์ 18/3 ม.6 ต.นบปริง อ.เมือง จ.พังงา  076 – 415113 
58 หจก.โตโยต้าพังงา 1/1 ม.3 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 076 – 581289 
59 ถาวรการช่าง 12/1 ม.1 ต.ถ้ าน้ าผุด อ.เมือง จ.พังงา  076 – 411051 
60 บริษัท เบนซ์ภูเก็ต จ ากัด 20/5 ม.2 ต.รัษฏา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 076 – 239700 
61 จ.การช่าง 44/15 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 081 – 8934275 
62 ป.รวมช่าง 15 ม.4 ต.ถ้ าน้ าผุด อ.เมือง จ.พังงา 076 – 440347 
63 กระโสมเซอร์วิส 104/6 ม.1 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 086 – 6912842 
64 มิตรโมดิฟาย 701/6 ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 081 – 9689919 
65 นาเหนือ ออโต้ เซอร์วิส 99/10 ม.2 ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 075 – 667553 
66 อู่องอาจ 94 ม.12 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 085 – 7823952 

ล าดับที่ สถานประกอบการ ที่อยู่ หมายเหตุ 
67 บริษัท เธียรสิน มอเตอร์ส จ ากัด 37/5 ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 076 – 225136-40 
68 ประเสริฐการช่าง 58/10 ม.2 ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 081 – 8923169 
69 สหายยนต์  1/1 ม.4 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 081 – 7876846 
70 อู่สมภพ สุขเจริญ 71/9 ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา 082 – 812051 
71 บริษัท โตโยต้าอันดามัน กระบี่ จ ากัด 9/9 ม.2 ต.อ่าวลึก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่  075 – 619100-3 

 
2.  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ จ านวน 4 แห่ง 
ล าดับที่ สถานประกอบการ ที่อยู่ หมายเหตุ 

1 บริษัท ไอส์แลนด์ซาฟารี จ ากัด 44/9 ม.2 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 089 – 4731621 
2 โรงแรม เดอเมอริเดียนเขาหลัก บีช 

แอนด์สปารีสอร์ท 
9/9 ม.1 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 076 – 427500 



3 โรงแรม บ่อแสนวิลล่าแอนด์สปา 19/3 ม.1 ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา 076 – 418888 
4 ศาลาภูเก็ต Resort and spa 333 ม.3 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต  

 
 3.  สาขาวิชาช่างไฟฟ้า จ านวน 5 แห่ง 
ล าดับที่ สถานประกอบการ ที่อยู่ หมายเหตุ 

1 หจก.อิเล็คทริค แอนด์ไลท์เท็นเมนท์  
เอ็นจิเนียริ่ง 

130/297 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 080 - 43047055 

2 นาโนเอ็นจิเนียริ่ง ซิสเท็ม 130/18 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 076 - 526258 
3 บริษัท มิวอินจิเนียริ่ง จ ากัด 12/33 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 076 - 244662 
4 พีอาร์เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส 19/3 ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 076 – 241608 
5 บริษัท ซัคเซสอิลฺกตริก แอนด์  

อินจิเนียริ่ง จ ากัด 
100/149 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 076 - 396099 

 
4.  สาขาวิชาการตลาด  จ านวน  11 แห่ง 
ล าดับที่ สถานประกอบการ ที่อยู่ หมายเหตุ 

1 ไพศาลพังงา 40/3 ม.5 ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 081 - 2729718 
2 PUKET NEW GENERATION TRAVEL 

ORD, PARTS 
23-23/1 ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 076 - 232424 

3 ร้านธนพร มินิมาร์ท 3/3 ม.1 ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา 081 - 9361877 
4 ร้านอาหารมูเกียราห์ ซีฟูด 126 ม.2 ต.เกาะปันหยี จ.พังงา  
5 บริษัท ภูเก็ตซีแลนด์ จ ากัด 125/1 ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 076 – 222900 
6 ร้านพังงาการไฟฟ้า อ.เมือง จ.พังงา  
7 7-Eleven สาขาป่าตอง จ.ภูเก็ต  

 
ล าดับที่ สถานประกอบการ ที่อยู่ หมายเหตุ 

8 ดี พี พังงามอเตอร์เซลล์ ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา  
9 7-Eleven สาขาเมืองพังงา อ.เมือง จ.พังงา  
10 7-Eleven สาขาในโรงพยาบาล อ.เมือง จ.พังงา  
11 7-Eleven สาขาเทศบาล อ.เมือง จ.พังงา  

 
5.   สาขาวิชาการบัญชี  จ านวน 18 แห่ง 
ล าดับที่ สถานประกอบการ ที่อยู่ หมายเหตุ 

1 จิรารัตน์การบัญชี 11/3 ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 076 - 414010 
2 สถานีต ารวจภูธรเมืองพังงา ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา  
3 หจก.เขาช้างออยล์ 37 ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 076 - 441261 
4 บริษัท เบทาโกรภาคใต้ จ ากัด 746/5-6 ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 076 – 414574 
5 บริษัท กระบี่ฮอนด้าออโตโมบิล จ ากัด 111 ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 075 – 632222 
6 หจก.บ้านเครื่องเขียน 716/3 ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 081 – 9685909 
7 บริษัท อนุภาษมอเตอร์เซลล์ จ ากัด 90/9 ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 076 – 355747 
8 บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จ ากัด 398/6 ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 076 – 413615 
9 ธนาคารธนชาต จ ากัด มหาชน 108/99 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 076 – 261599 



10 นิมิตรซูซูกิ 290 ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 076 – 440568 
11 บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 315/3 ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 076 – 440639-40 
12 บริษัท ศรีสวัสดิ์เพาเวอร์ จ ากัด 746 ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 076 – 440289 
13 หจก.ภูทองเซอร์วิส 61 ต.ถ้ าน้ าผุด อ.เมือง จ.พังงา 076 – 460627 
14 ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา 93/5 ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 076 – 412028 
15 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร สาขาทับปุด 
70/22  ม.4 ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา 076 – 599095 

16 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา  
17 ธนาคารออมสิน สาขาพังงา 203 ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 076 – 412110 
18 ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครอง 

แรงงานพังงา 
1/2 ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 076 - 412142 

 


