
ข้อมูลสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษากับวิทยาลัยการอาชีพหัวไทร 

ที ่ สถานประกอบการสาขาวิชาช่างยนต์ 
1 ป.โมดิฟายด์ 

ที่อยู่ 222 ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีฯ 80190 
2 อู่บุญแก้วการช่าง 

ที่อยู่ 429/1 ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีฯ 80190 
3 บ.พิธานพาณิชย์จ ากัด สาขาระโนด 

ที่อยู่ 188/45 ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา 90140 
4 บ.พิธานพาณิชย์จ ากัด สาขาหัวไทร 

ที่อยู่ 192 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีฯ 80170 
5 บ.เทพกลการ จ ากัด 

ที่อยู่ 8/7 ถ.ประชาบ ารุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 
6 บ.ไทยยนต์มอเตอร์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

ที่อยู่ 640/8 ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 
7 บ.ฮอนด้าศรีนคร จ ากัด 

ที่อยู่ ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000 
8 บ.เพชรไทยมอเตอร์เซล ยามาฮ่า 

ที่อยู่ 56 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000 
9 บ.เทียนชัยมอเตอร์ เซลล์ 

ที่อยู่ 70/38 ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000 
10 อู่ชัยการช่าง 

ที่อยู่ 18 ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีฯ 80190 
11 ร้านช่างแบน 

ที่อยู่ 16/1 ต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีฯ 80170 
12 ร้านช่างพัน 

ที่อยู่ 125 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีฯ 80170 
13 อู่ ผู้ใหญ่ทนง 

ที่อยู่ 180 ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีฯ 80190 
14 ร้านพิเชษฐเจริญยนต์ 

ที่อยู่ 243 ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีฯ 80190 
15 อู่พีเอ็นเจริญยนต์ 

ที่อยู่ 54/1 ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีฯ 80170 



16 อู่พิชิตการช่าง 
ที่อยู่ 68 ถ.นครสงขลา ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีฯ 80190 

17 ร้านโจโฟน 
ที่อยู่ 91 ม.1 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีฯ 80170 

18 หจก.น้องระโนดแอร์ ไฟฟ้าเซอร์วิส 
ที่อยู่ 18 ม.6 ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา 90140 

19 อู่ ช.เจริญยนต์ 
ที่อยู่ 56/1 ต.ท้ายส าเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ 80000 

20 ร้านบังดีนเซอร์วิส 
ที่อยู่ 57/2 ม.7ถ.หัวไทร-ปากพนัง ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีฯ 80170 

21 อู่ปรีชา 
ที่อยู่ 117 ม.4 ต.ทรายขาว อ.หัวไทร จ.นครศรีฯ 80170 

22 อู่ช่างเอ๋ 
ที่อยู่ 548 ต.สวนหลวง อ.เฉลมิพระเกียรติ 80190 

23 อู่ลุงรอง 
ที่อยู่ 118 ม.1 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000 

24 อู่บุญแก้วการช่าง  
ที่อยู่ 429/1 ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีฯ 90190 

25 อู่สายัญดีเซล 
ที่อยู่ 185/38-39 ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000 

26 อู่ใหญ่เจริญเซอร์วิส 
ที่อยู่ 9/2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000 

27 อู่สามารถดีเซลล์ 
ที่อยู่372/14 ม.10 ถ.นครศรีฯ-ปากพนัง ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000 

28 บี-ควิก จ ากัด 
ที่อยู่ 10/10 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000 

29 ชัยเจริญยางยนต์เซอร์วิส 
ที่อยู่ 471/14  ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 90140 

30 อู่ยอดเจริญยนต์ 
ที่อยู่ 251/1 ม.6 ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีฯ 80190 

31 อู่เข็มเซอร์วิส 
ที่อยู่ 12/1 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000 

 



ที ่ สถานประกอบการสาขาอิเล็กทรอนิกส์ 
1 บ.P&P Electronics 

ที่อยู่ 67/6 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000 
2 ร้านกัมปนาทแอร์ 

ที่อยู่ 251/5 ม.6 ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีฯ 80190 
3 ร้านปูนเทคนิค 

ที่อยู่ 59 ม.5 ต.บังลาสะเดา จ.สงขลา 90170 
4 ร้านเจมส์คาร์ออดิโอ 

ที่อยู่ 6/1 ต.ท้ายส าเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ 80190 
ที ่ สถานประกอบการสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 

1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งสงขลา 
ที่อยู่3/1 ม.1 ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140 

2 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ าจืดนครศรีธรรมราช 
ที่อยู่ ๑หมู๖ ต. กุแหระ อ. ทุงใหญ จ.นครศรีธรรมราช 80260 

3 
 

รักปี้ฟาร์ม 
ที่อยู่ ๔๙/๓ ต. สวนหลวง อ. เฉลิมพระเกียรติ(๖๓-ตาก) จ.นครศรีธรรมราช 
๘๐๑๙๐ 

ที ่ สถานประกอบการสาขาการโรงแรม 
1 โรงแรมปุระนคร 

ที่อยู่  ๓๔๒ ถ. ราชนิคม ต. ทาวัง อ. เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 
2 Lesiri Hotel 

ที่อยู่ ๖๓/๒๒๖ ต. เขารูปชาง อ. เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 
3 บริษัท อีโคอินน 

ที่อยู่  ๒๖๗ ถ. พัฒนาการคูขวาง ต. ในเมือง  จ.นครศรีธรรมราช 80000 
4 ราชาคีรี รีสอรทแอนดสปา 

ที่อยู่ ๙๙ ถ. ในเพลา ต. ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๒๑๐ 
5 รานอาหารบางล าพู 

ที่อยู่ ๑๒๐/๒๒๔ ถ. ติณสูลานนท ต. เขารูปชาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ๙๐๐๐๐   
ที ่ สถานประกอบการสาขาการบัญชี 
1 การไฟฟาสวนภูมิภาค สาขาอ าเภอหัวไทร 

ที่อยู่ ๒๒๑ หมู๑๑ ถ. - ต. หัวไทร อ. หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๗๐  
2 ธนาคารการเกษตรสาขาเชียรใหญ 

ที่อยู่ ๑๗๗-๑๗๗/๑-๒ ต. แมเจาอยูหัว อ. เชียรใหญ จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๙๐  



 

ที ่ สถานประกอบการสาขาการบัญชี 
3 ธนาคารออมสินสาขาหัวอิฐ 

ที่อยู่ 15/2, ถ.กระโรม, โพธิ์เสด็จ อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช, 80000 

4 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาดอนแค 
ที่อยู่ 73/1 ม.2 ต.ทรายขาว อ.หัวไทร นครศรีธรรมราช 80170 

ที ่ สถานประกอบการโลจิสติกส์ 
1 ไปรษณีย์สาขาเชียรใหญ่ 

ที่อยู่ 307 ต.สวนหลวง อ.เฉลมิพระเกียรติ จ.นครศรีฯ 80190 
2 ไปรษณีย์สาขาหัวไทร 

ที่อยู่ 9 ม.10 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170 
ที ่ สถานประกอบการสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านราม 

ที่อยู่ 77 ต.บ้านราม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170 
2 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวไทร 

ที่อยู่ 1 ม.10  ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170 
3 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระบาท 

ที่อยู่ ม 6 ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.นคศรีธรรมราช 80190 
4 เทศบาลต าบลการะเกด 

ที่อยู่ 459 ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190 
ที ่ สถานประกอบการสาขาก่อสร้าง 
1 เอ็นดับบลิวบิวดิ้งแอนด์คอนสตรัคชั่น 

ที่อยู่ 129/716 ม.2 ต.ปากนคร จ.นครศรีธรรมราช ต.ปากนคร อ.เมือง จ.
นครศรีธรรมราช 80000 

2 โปรทีมบิลดิ้งจ ากัด 
ที่อยู่ 545 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 

3 คงถาวรคอนกรีต 
ที่อยู่ 17/3 ม.3 ต.ขาพังไกร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170 

ที ่ สถานประกอบการสาขาไฟฟ้าก้าลัง 
1 ซีพีแรม จ ากัด สาขาบ่อเงิน 



ที่อยู่ 13/5,13/15 ม.2 ถ.ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.
ปทุมธานี 12140 

2 พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
ที่อยู่ 103/2 ม.6 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 

3 ภัทรอุตสาหกรรม จ ากัด 
ที่อยู่ 5/5 ม.8 ซ.วัดพระเงิน ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 
11140 

4 เอส.ซุปเปอร์เคเบิ้ล จ ากัด 
ที่อยู่ 99/3 ม.2 ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 

5 เอกรัฐวิศวกรรม จ ากัด(มหาชน) 
ที่อยู่ 28 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ 9/291 ถ.รามค าแหง ข.สวนหลวง  
กรุงเทพมหานคร 10250 

6 อาซีฟา จ ากัด (มหาชน) 
ที่อยู่ 5  ม.1 ถ.พระราม 2 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 
74000 

7 พร้อมเทคโนเซอร์วิส จ ากัด 
ที่อยู่ 417 ถ.บางนาตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 

8 เอส.อาร์ เอเลเวเทอร์ จ ากัด 
ที่อยู่ 70/255 หมู่บ้านพฤกษา 47/2 ม.4 ต.บางเมือง อ.สมุทรปราการ จ.
สมุทรปราการ  

9 ร้าน ส. การไฟฟ้า 
ที่อยู่ 4/2 ม.1 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170 

10 จินตาเทเลคอม 
ที่อยู่ 205 ถ.อนุสรณ์ ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170 

11 ปาล์มดีศรีนคร จ ากัด 
ที่อยู่ 112/1 ม.1 ต.ทรายขาว อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170 

12 จุติการญจน์แอร์  
ที่อยู่ 4/438 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 

13 หัวไทรแอร์ 
ที่อยู่ 39/1 ม.7 ถ.นคร-สงขลา ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170 

14 เอสวี วิศวกรรม แอนด์ เทรดดิ้ง จ ากัด 
ที่อยู่ 45/2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 

15 เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) 



ที่อยู่ 8-9/8ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 
16 นครพีเอสแอร์  

ที่อยู่ 220 ถ.ราชด าเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 
17 ราชาเครื่องเย็น 

ที่อยู่ 68 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 
18 พัฒนาแอร์เซอร์วิส 

ที่อยู่ 56/5 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170 
 


