
ข้อมูลสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้น 
จำนวนนักศึกษา 

ที่เข้าสู่สถานประกอบการ 
จำนวนสถานประกอบการ 

ปวช. 200 คน 99 แห่ง 
ปวส. 128 คน 62 แห่ง 

 
รายชื่อสถานประกอบการ 

ที ่ สถานประกอบการ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 
1 บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด 

สาขานาทวี 
172-172/1 ม.6 ต.นาทวี  
อ.นาทว ีจ.สงขลา 90160 

074-371566-7 

2 อู่ สมเกียรติ ออโต้เซอร์วิส 19/21 ต.บ้านนา อ.จะนะ  
จ.สงขลา90130 

074-499111-2 

3 ศูนย์บริการอ๊อดท๊อปยนต์ 12/1 ม.7 ต.นาหม่อม  
อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310 

074-382090 

4 ส.ไพศาลเอ็นจิเนียริ่ง 594 หมู่ 2 ถ.สงขลา-เกาะยอ 
ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 
90000 

074-333199 

5 อู่ช่างหมูเจริญยนต์ 143/83 หมู่ 8 ต.เขารูปช้าง 
อ.เมือง จ.สงขลา 

086-9557467 

6 ร้านควนรามูอัดสายไอดรอ
ลิก 

27/2 ม.7 ต.สะบ้าย้อย  
อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 

088-7986591 

7 บจก.พีวีเค มอเตอร์ 9 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.ควนลัง 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

074-552337 

8 การรถไฟแห่งประเทศไทย 
แขวงรถจักรหาดใหญ่ 

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 074-254607 

9 ร้านคูหาคาร์เซอร์วิส 22/17 หมู่ 4 ต.คูหา  
อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา90210 

074-597126 

10 ร้านอาร์เอสคาร์เซอร์วิส 227/4 ม.2 ต.พะวง อ.เมือง 
จ.สงขลา 

074-333172 

11 บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด 
สาขาจะนะ 

19,21 ม.1 ถ.หาดใหญ่-
ปัตตานี ต.บ้านนา อ.จะนะ  
จ.สงขลา 90130 

074-499111 

12 บริษัท อริยะมอเตอร์ จำกัด 
สาขาจะนะ 

118,120 ม.3 ถ.จะนะ- 
นาทว ีต.บ้านนา อ.จะนะ  
จ.สงขลา 90130 

074-431477 

13 หจก.เจมส์สหยางยนต์  
แอนด์เซอร์วิส 

97 ม.5 ต.บ้านนา อ.จะนะ  
จ.สงขลา 90130 

074-431051-2 

14 บริษัท จะนะซูซุกิ จำกัด 41 ม.2 ต.บ้านนา อ.จะนะ  
จ.สงขลา 90130 

074-378448-9 

15 อู่ชมการช่าง หมู่ท่ี 3 ถนนลพบุรี-ราเมศ  
ต.คลองแห อ.หาดใหญ่  
จ.สงขลา 

081-3986741 



ที ่ สถานประกอบการ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 
16 อู่ วัฒน์ 152/3 ม.4 ต.นาทวี อ.นาทวี 

จ.สงขลา 90160 
081-4798214 

17 บริษัท อภิชาติคาร์เซ็นเตอร์ 
จำกัด 

103 ม.1 ต.คลองเปียะ  
อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 

081-7662949 

18 อู่สงขลาเจริญการช่า 131/138 ถ.30 เมตร  
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 

074-321480 

19 หาดใหญ่สหมอเตอร์ จำกัด 
(สาขาลำไพล) 

179 ม.1 ต.ลำไพล อ.เทพา จ.
สงขลา 90260 

074-478117-8 

20 ช่างทวนบริการ 34/9 ม.4 ต.เปียน  
อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา90210 

081-0962517 

21 อู่สมเกียรติออโต้เซอร์วิส 1 ถนนสะบ้าย้อย-ลำไพล ต.
สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย  
จ.สงขลา 90210 

074-306014 

22 อู่เอกพงศ์การช่าง 77/1 ม.4 ต.เปียน  
อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 

081-7484330 

23 อู่สุดยอดยานยนต์ 152 ม.2 ถ.หาดใหญ่-ปัตตานี 
ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 

081-2574024 

24 อู่บรรเจิดการช่าง 1/1 ม.4 ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง  
จ.สงขลา 

081-9636758 

25 อู่สามารถดีเซล 30/2 ต.ท่าม่วง อ.เทพา  
จ.สงขลา 90260 

 

26 อู่บ่าว 65 ถ.ลูกเสืออนุสรณ์  
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 

 

27 บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด 
สาขาหาดใหญ่ 

456 ถนนเพชรเกษม  
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่  
จ.สงขลา 90110 

074-222200 

28 บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด 
สาขาสะเดา 

19/9 ถ.กาญจนวนิชย์  
ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 
90120 

074-411646 

29 ร้าน ซีอาร์เอ็ม คาร์เซอร์วิส 483/93 ม.9 ต.บ้านนา  
อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 

074-499181 

30 บจก.รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ 109 ถ.กาญจนวนิช ต.พะวง อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 

074-291223 

31 บริษัท สยามนิสสันปัตตานี 
(2000) จำกัด 

132/4 ม.1 ต.เขารูปช้าง  
อ.เมือง จ.สงขลา 

074-333716 

32 บริษัท มิตซูทักษิณ จำกัด 234/5 ม.2 ต.พะวง อ.เมือง 
จ.สงขลา 90100 

074-536226-8 

33 หจก.พรบำรุงโฟล์คลิฟท์ 131 ม.5 ถ.กาญจนวนิช  
ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา 
90170 

089-8763228 

34 ร้านแก๊ปคาร์เซอร์วิส 483/50 ม.2 ต.บ้านนา  
อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 

074-499109 



ที ่ สถานประกอบการ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 
35 บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด 

สาขานาทวี 
169 ม.6 ถ.เพชรเกษม  
ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 
90160 

074-371524-5 

36 ยางแก้วบริการ 240/2 ม.2 ถ.ลพบุรีราเศศวร์  
ต.พะวง  อ.เมือง  
จ.สงขลา 90100 

074-333515 

37 บริษัท โตโยต้าสงขลา 127 ม.1 ต.บ้านนา  อ.จะนะ 
จ.สงขลา 90130 

074-536665 

38 บริษัท จ.วินิต จำกัด 581/2 ถ.เพชรเกษม  
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่  
จ.สงขลา 90110 
 

 

39 อู่บ้านแค 33 หมู่ 2 ถนน นาทวี-จะนะ 
ต.บ้านแค  อ.จะนะ จ.สงขลา 

089-2210059 

40 บริษัท ลีมอเตอร์ฮีโน่
หาดใหญ่ จำกัด 

139/2 หมู่ 8 ถ.กาญจนวนิช 
ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่  
จ.สงขลา 90250 

074-260880-2 

41 บริษัท ทักษิณยนตรการ 
หาดใหญ่ ฮีโน่ จำกัด 

108 หมู่ท่ี 14 ถ.เอกชัย  
ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 
90110 

074-457800 

42 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
อำเภอจะนะ สาขาท่ี 303 

65/2  หมู่ท่ี 5 ต.บ้านนา  
อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 

074-206468 

43 ร้านอัลตร้าซาวด์ 72/2  หมู่ 3 ต.เกาะแต้ว  
อ.เมือง  จ.สงขลา 90000 

095-0707833 

44 โรงไฟฟ้าจะนะ 124/5  หมู่ท่ี 1 ต.ป่าชิง  
อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 

074-536601-2 

45 บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่น 
แนลฟู๊ด จำกัด 

88 ม.10 ต.นาทับ อ.จะนะ จ.
สงขลา 90130 

074-310800 

46 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา
นาหม่อม (สาขาท่ี 0514) 

47-50 หมู่ 1 ถนนสายเอเชีย 
43 ต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม  
จ.สงขลา 90310 

 

47 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
อำเภอสะบ้าย้อย 

214 ถ.รัตนะสิงห์  
ต.สะบ้าย้อย 

 

48 ร้าน เคทีอิเล็กทรอนิกส์ 42/3  ม.9  ต.จะโหนง  
อ.จะนะ จ.สงขลา 

081-8961421 

49 ร้านวรพจน์การไฟฟ้า 2/4 ม.4 ถ.สงขลา-นาทว ี 
อ.นาทวี  จ.สงขลา 

074-373601 

50 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา
อำเภอนาหม่อม 

47-50 หมู่ท่ี 1 ต.ทุ่งขมิ้น  
อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310 

074-383112 

51 บริษัท สงขลาไบโอแมส 
จำกัด  

56 หมู่ 3 ต.ขุนตัดหวาย  
อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 
 

074-890754-5 



ที ่ สถานประกอบการ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 
52 บริษัท สมบัติ

วิศวกรรมไฟฟ้า สื่อสาร 
จำกัด 

239 หมู่ 1 ถ.กาญจนวนิช  
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 
90000 
 

074-592818-9 

53 หจก.โอห์มพาวเวอร์การ
ไฟฟ้า  

38  ม.1 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง 
จ.สงขลา 90000 

074-816334 

54 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สงขลา จำกัด 

หมู่ 2 ถนนสงขลา-เกาะยอ  
ต.พะวง อ.เมือง 

 

55 ร้านแสงพลช่างไฟฟ้า เลขท่ี 82/3 หมู่ท่ี 1 ต.พะวง 
อ.เมือง จ.สงขลา 

 

56 อบต.จะโหนง ม.7 ต.จะโหนง อ.จะนะ  
จ.สงขลา 

 

57 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพังลา 
สาขาท่ี 344 

เลขท่ี 300/25 ต.พังลา  
อ.สะเดา จ.สงขลา 90170 

 

58 บริษัท เซาท์เทิร์น คาลิ
เบรชั่น เซอร์วิส จำกัด 

669/35 ถ.กาญจนวนิช  
ต.บ้านพรุ  อ.หาดใหญ่  
จ.สงขลา 90250 

 

59 บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่น
แนลฟู๊ด จำกัด 

88 ม.10 ต.นาทับ อ.จะนะ จ.
สงขลา 

074-310800 

60 หจก.สุรชัยรวมช่าง 52  ม.2  ต.เกาะแต้ว อ.เมือง 
จ.สงขลา 

081-9633031 

61 บริษัท บีทีแอนด์ที เอ็นจิเนี่ย
ริ่ง จำกัด 

805 อาคาร 21 ทาวเวอร์  
ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กทม. 

 

62 ร้านอนุพงศ์รวมช่าง 46 ต.เกาะแต้ว อ.เมือง  
จ.สงขลา  

074-467200 

63 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสที
อินทิเกชั่น 

326 ถ.พลพิชัย - บ้านพรุ  
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่  
จ.สงขลา 

 

64 ร้านโชคเจริญผล 348/3 ซอย 7 ถ.เพชรเกษม 
ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110 

 

65 บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็ม เอ็นจิ
เนียริ่ง จำกัด 

  

66 ร้านธำรงอิเล็กโทรนิค 27 ม.1 ต.สะบ้าย้อย  
อ.สะบ้าย้อย อ.สงขลา 
 

074-377023 

67 ร้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 153/52 ถนนทางรถไฟนอก 
ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 

080-7138535 

68 ร้านวิษณุแอร์ แอนด์ 
เซอร์วิส 

32/1 ม.6 ต.บ้านโหนด  
อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 
 

088-3902630 



ที ่ สถานประกอบการ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 
69 ร้านอัลตร้าซาวด์ 72/2 ม.5 ต.เกาะแต้ว  

อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
095-0707833 

70 ร้านคิมออดิโอซาวด์ 61/3 ม.5 ถ.สงขลา-นาทว ี 
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 

 

71 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สงขลา 

900  ถ.ทางหลวงท่ี 406  
ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 
90000 

074-303100 

72 ร้านปิยะโยธาก่อสร้าง 99 หมู่ 1 ต.นาทวี อ.นาทวี  
จ.สงขลา 

 

73 ร้านสนามชัยการโยธา 18/7  ถ.วุฒิภูมิ 2 ต.บ่อยาง 
อ.เมือง จ.สงขลา 90000 

087-2980868 

74 บริษัท เอสทีเอส อินสตรู
เม้นท์ จำกัด 

196/10-11 ซ.ประดิพัทธ์  
ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน 
พญาไท กรุงเทพฯ 10400 

02-6184288 

75 บริษัท จีโอ-เทคโนโลยี คอล
ซัลเต้นท์ จำกัด 

889 ถนนสาทรใต้  
ต.ยานนาวา อ.สาทร  
จ.กรุงเทพฯ 10500 

 

76 โครงการก่อสร้างทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง  
สายบางปะอิน-สระบุรี-
นครศรีธรรมราช 

เลขท่ี 206 ถนนเทศบาบ
ทับทาง ซอย 5 ต.ทับทาง  
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260 

089-4437487 

77 บริษัท เนาตีย์โคออปเปอ
เรชั่นกรุ๊ป จำกัด 

155/1 ม.8 ถ.หาดใหญ่- 
จะนะ ต.สะกอม อ.จะนะ  
จ.สงขลา 

 

78 บริษัท หวาไถ้รับเบอร์ จำกัด 26/9 ถนนกาญจนวนิช  
ต.พังลา อ.สะเดา  จ.สงขลา 
90170 

074-541234 

79 บริษัท 42 เนเจอรัลรับ
เบอร์ จำกัด 

42 ม.1 ต.คลองเปียะ  
อ.จะนะ จ.สงขลา 

081-7615180 

80 บริษัท แพนรับเบอร์ อินดัส
ตรีส์ จำกัด 

8/4  ม.5  ต.บ้านนา   
อ.จะนะ จ.สงขลา 

074-378237 

81 หจก.จะนะน้ำยาง 8/3  ม.5 ถ.สงขลา-ปัตตานี ต.
บ้านนา  อ.จะนะ จ.สงขลา 

074-207668 

82 บจก.รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ 109 ถ.กาญจนวนิช  ต.พะตง 
อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 

074-291223-4 

83 ร้านเอียดสกรีนและการ
พิมพ์ 

96,98 ถ.ราษฎร์บำรุง หมู่ 2 
ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 

 

84 ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 
7 

2 หมู่ 2 ต.ตลิ่งชั่น อ.จะนะ  
จ.สงขลา 90130 

 

85 ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินท
ร ์

15 ถนนกาญจนวณิชย์  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

074-282101 



ที ่ สถานประกอบการ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 
86 ธนาคารออมสิน สาขาศรีภู

วนารถ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074-231338 

87 ศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดสงขลา 

ถ.ราชดำเนินนอก  ต.บ่อยาง อ.
เมือง จ.สงขลา 90000 

074-315547 

88 โรงพยาบาลสงขลา 666 ม.2 ต.พะวง อ.เมือง  
จ.สงขลา 

 

89 ร้านสวนตูลไอที 33/4 ม.4 ต.เขารูปช้าง  
อ.เมือง จ.สงขลา 90000 

074-816828 

90 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้าน
พร ุ

99 ถ.เทศบาลใหม่ ต.บ้านพรุ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250 

074-292884-6 

91 แขวงทางหลวงสงขลาท่ี 1 
รอ.ขท.สงขลาท่ี 1 (ป) 

4 ถนนปละทา ต.บ่อยาง  
อ.เมือง จ.สงขลา 90000 

074-311091 

92 กองทะเบียนและ
ประมวลผล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินท
ร ์

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074-289255-8 

93 ร้านบัยตุลพริ้นติ้ง 2 ซอย 11 ถนนเพชรเกษม อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
 
 

087-3991613 

94 สถานีตำรวจภูธรควนมีด 58 หมู่ 8 ถ.ทางหลวงแผ่นดิน 
43 ต.จะโหนง อ.จะนะ  
จ.สงขลา 

 

95 ท่ีทำการองค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองเปียะ 

หมู่ท่ี 2 ต.คลองเปียะ อ.จะนะ 
จ.สงขลา 90130 

 

96 บริษัท เน็ตสกายเน็ตเวิร์ค 
จำกัด 

99/18 ม.10 ซ.41 ถ.กาญ
จนวนิช ต.เขารูปช้าง  อ.เมือง 
จ.สงขลา 90000 

074-335194 

97 องค์การบริหารส่วนตำบล
บาโหย 

83 หมู่ 1 ต.บาโหย  
อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210 

073-263332 

98 สำนักงานเทศบาลบ้านนา ถนนจะนะ-ปัตตานี อ.จะนะ  
จ.สงขลา 90130 

074-207673-4 

99 บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์
กรุ๊ป จำกัด (สาขา 121) 

377, 379-379/1 ถ.ไทรบุรี 
ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 
90000 

 

100 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
สงขลา 

2/99 ถนนแหล่งพระราม  
ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 

 

101 ไปรษณีย์ท่าอากาศยาน
หาดใหญ่ 

99  ม.3 ต.คลองหลา  
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 
90115 
 
 

 



ที ่ สถานประกอบการ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 
102 สำนักงานเทศบาลเมืองคอ

หงส ์
59 ซอย 5 บ้านทุ่งรี  
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่  
จ.สงขลา 90110 

 

103 อบต.ท่าหมอไทร 2/4 ม.4 ต.ท่าหมอไทร  
อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 

 

104 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สงขลา 

900  ถ.ทางหลวงท่ี 406  
ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 
90000 

074-303100 

105 ท่ีว่าการอำเภอจะนะ 33 ม.2 ถ.ราษฎร์บำรุง  
ต.บ้านนา อ.จะนะ  จ.สงขลา 

074-207079 

106 อบต.ตลิ่งชัน 102 ม.4 ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.
สงขลา 90130 
 

074-378493 

107 บจก.ยูโร พีทูบี ไดแคท์ 
(ประเทศไทย) 

210/84-85 ม.7 ต.ท่าช้าง อ.
บางกล่ำ จ.สงขลา 90110 

074-457826 

108 บจก.บูยองเจนเนอรัล 75/12 ม.8 ต.บ้านนา  
อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 
 

088-7862660 

109 ท่ีทำการไปรษณีย์ลำไพล 282/1 ม.1 ต.ลำไพล  
อ.เทพา จ.สงขลา 90260 

074-478428 

110 ท่ีว่าการอำเภอสะบ้าย้อย ถ.สะบ้าย้อย อ.ลำไพล  
จ.สงขลา 90210 

074-377123 

111 อบต.คูหา 1/1 ม.4 ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย 
จ.สงขลา 

 

112 บริษัท อภิชาตคาร์เซ็นเตอร์ 
จำกัด 

103 ม.1 ต.คลองเปียะ  
อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 

081-6762040 

113 หจก.ลีวิวัฒน์ถาวร 78-86 ถ.รถไฟ ต.บ่อยาง  
อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 
90000 

 

114 ท่ีทำการไปรษณีย์ย่านตา
ขาว 

91 หมู่ท่ี 1 ถนนตรัง- 
ปะเหลี่ยน ต.ย่านตาขาว  
อ.ยานตาขาว จ.ตรัง 92140 

 

115 สถานีตำรวจภูธรนาทวี ต.คลองทราย  อ.นาทวี จ.
สงขลา 90160 

 

116 สถานีตำรวจภูธรถลาง 158, 402 ต.เทพกระบัตรี  อ.
ถลาง จ.ภูเก็ต  83110 

076-311123 

117 สำนักงานเทศบาลตำบล
มะรือโบตก 

151 หมู่ 5 ต.มะรือโบตก  
อ.เมือง จ.นราธิวาส 96130 

073-569074 

118 ท่ีว่าการไปรษณีย์จะนะ 2 ม.2 ถ.ดำรงพัฒนา  
ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 
90130 
 

074-207066 



ที ่ สถานประกอบการ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 
119 สำนักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 

6 
60 ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง  
อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 
90000  

074-311020 

120 สำนักงานท่ีดินจังหวัด
สงขลา สาขาจะนะ 

ถนนราษฎร์บำรุง ต.บ้านนา  
อ.จะนะ จ.สงขลา 

 

121 ท่ีทำการองค์การบริหารส่วน
ตำบลเทพา 

142 หมู่ 4 ต.เทพา อ.เทพา จ.
สงขลา 90150 

 

122 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ
สะเดา 

154/8 ถ.ปาดังเบซาร์  
ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 
90120 

074-523200 

123 ธกส.สาขาจะนะ 28,30,30/1 ม.1 ต.บ้านนา 
อ.จะนะ จ.สงขลา 

 

124 สำนักงานชลประทานท่ี 16 1392 ม.5 ต.ควนลัง  
อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 90110 

 

125 การประปาส่วนภูมิภาค 
สาขานาทวี 

8/2 หมู่ 1 ถนนนาทวี-
ประกอบ ต.นาทวี อ.นาทวี  
จ.สงขลา 

 

ที่มา : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 


