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ข้อมูลสถานประกอบการ
ภาคเรียนที่ 1/2558
สถานประกอบการ
ภาครัฐ

องค์กร/รัฐวิสากิจ

เอกชน

20.91%
66.01%

13.08%

ข้อมูลสถานประกอบการ
สถานประกอบการที่ร่วมจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2558
ประจาภาคเรียนที่ 1/2558 จาแนกตามหน่วยงาน
สถานประกอบการทั้งหมด

คิดเป็น เปอร์เซ็นต์

หน่วยงาน

รวม(แห่ง)

ภาครัฐ

องค์กร/รัฐวิสาหกิจ

เอกชน

32

20

101

153

20.91

13.08

66.01

100%

จานวนนักเรียน นักศึกษาที่ฝึกงานภาคเรียนที่1/2558
ประเภทวิชา

จานวน

รวม

ชาย

หญิง

อุตสาหกรรม ปวช.

98

6

104

พณิชยกรรม ปวช.

27

57

84

อุตสาหกรรม ปวส.

63

2

65

บริหารธุรกิจ ปวส.

19

106

125

อุตสาหกรรม ปวช. ระบบทวิภาคี

-

-

-

-

-

-

206

170

378

อุตสาหกรรม ปวส. ระบบทวิภาคี
รวม

1
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2

สถานประกอบการของหน่วยงานรัฐบาลร่วมจัดการเรียนการสอนมี 32 แห่ง
ภาคเรียนที่ 1/2558 ฝึกระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 – 20 กันยายน 2558
ที่
1

หน่วยงานรัฐบาล
วิทยาลัยเทคนิคทุํงสง

หน่วยงานรัฐบาล
2

สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทํา

หน่วยงานรัฐบาล
3

สํานักงานเทศบาลตําบลที่วงั

6

ศาลเยาวชนและครอบครัว

สวนยาง จ.นครศรีธรรมราช เขต 2
4

สถานีวิทยุกระจายเสียงแหํง

5

สํานักงานเทศบาลเมืองทุํงสง

ประเทศไทย (ทุํงสง)
7

เรือนจําทุํงสง

10 ที่วําการอําเภอทุํงสง

จ.นครศรีธรรมราช
8

ที่วําการสัสดีอําเภอทุํงสง

11 องค์การบริหารสํวนตําบล

9

สํานักงานเทศบาลตําบลทํายาง

12 องค์การบริหารสํวนตําบลเขาขาว

กรุงหยัน
13 สํานักงานเทศบาลตําบลถ้ํา

14 สํานักงานอัยการจังหวัดทุํงสง

ใหญํ
16 สํานักงานพัฒนาสังคมและ

นครศรีธรรมราช
17 องค์การบริหารสํวนตําบลเขาโร

ความมั่นคงของมนุษย์
19 สํานักงานควบคุมประพฤติ

15 สํานักงานคลังจังหวัด
18 ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย อ.บางขัน

20 องค์การบริหารสํวนตําบลทุํงสง

ประจําศาลจังหวัดทุํงสง

21 องค์การบริหารสํวนตําบล
นาหลวงเสน

22 ที่ทําการแขวงบํารุงทางทุํงสง

23 องค์การบริหารสํวนตําบลวังหิน

24 สํานักงานเทศบาลตําบลนาบอน

25 ที่วําการอําเภอทุํงใหญํ

26 องค์การบริหารสํวนตําบลปริก

27 สํานักงานสํงเสริมการปกครอง
ท๎องถิ่น อ.ทุํงสง

28 สนง.เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช

29 องค์การบริหารสํวนตําบล
คลองปาง

เขต 2
31 องค์การบริหารสํวนตําบล
บ๎านลํานาว

32 มหาวิทยาลัยศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช ไสใหญํ

30 ที่วําการอําเภอบางขัน
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สถานประกอบการขององค์กร / รัฐวิสาหกิจ ร่วมจัดการเรียนการสอนมี 20 แห่ง
ภาคเรียนที่ 1/2558 ฝึกระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 – 20 กันยายน 2558
ที่

องค์กร / รัฐวิสาหกิจ

ที่

องค์กร / รัฐวิสาหกิจ

ที่

องค์กร / รัฐวิสาหกิจ

1

ธนาคารกรุงไทย สาขาทุํงสง

2

การไฟฟ้าสํวนภูมิภาคอําเภอทุํงสง

3

ศูนย์บริการลูกค๎า ทีโอที สาขาทุํงสง

4

ธนาคารออมสิน สาขาบางขัน

5

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย(ทุงํ สง) จํากัด

6

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาที่วัง

7

โรงรถจักรทุํงสง

8

การไฟฟ้าสํวนภูมิภาคอําเภอทุํงใหญํ

9

สํานักงานบริการลูกค๎า กสท ทุํงสง

10 บริษัททีโอที จํากัด(มหาชน)

11 การไฟฟ้าสํวนภูมิภาคอําเภอบางขัน 12 ที่ทําการไปรษณีย์บางขัน

13 สหกรณ์การเกษตรนาบอน

14 สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น จ.นครศรีธรรมราช จก.

16 สถานีรถไฟชุมทางทุํงสง

17 ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขาที่วัง

19 การประปาสํวนภูมิภาค
สาขาจันดี

20 บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาด
เกษตร

15 สหกรณ์กองทุนสวนยางควนยูง
จํากัด
18 ที่ทําการไปรษณีย์ทุํงสง
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สถานประกอบการของหน่วยงานเอกชนร่วมจัดการเรียนการสอนมี 101 แห่ง
ภาคเรียนที่ 1/2558 ฝึกระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 – 20 กันยายน 2558
ที่

หนํวยงานเอกชน

หนํวยงานเอกชน

หนํวยงานเอกชน

1

อูํชํางหนุํมหนองหว๎า

2

อูํยอดระบําเซอร์วิส

3 อูํเอกชัยการชําง

4

อูํณัฎฐพรกลการ

5

อูํชํางทรนาบอน

6 อูํเสรีออโต๎เซอร์วิส

7

อูํทุํงโพธิ์เซอร์วิส

8

ร๎าน MS Thung Song Racing

9 อูํพลที่วังเซอร์วิส

Shop
10 อูํป๋องการชําง

11 อูํ ป.เซอร์วิส

12 อูํเขาแก๎วการชําง

13 อูํบางจากทุํงสง

14 ร๎าน T.R. ยานยนต์

15 อูํเอ็มพีเซอร์วิส

16 อูํมีศักดิ์ยนตรการ

17 อูํเจริญเซอร์วิส

18 ร๎านสุเทพการชําง

19 อูํปราชย์ยานยนต์

20 บริษัท วี.เอส.อาร์ ออเซลส์ จํากัด

21 หจก.สยามเซอร์วิสทุํงสง ๙๔

สาขาทุํงสง
22 บริษัทอริยะมอเตอร์ จํากัด

23 หจก.ค๏อกพิทโกศล 1999

สาขาทุํงสง

24 บริษัทโตโยต๎าเมืองตรัง จํากัด
สาขารัษฎา

25 อูํณัฐวุฒิ

26 อูํสินชัยเซอร์วิส

27 อูํสุวิทย์การชําง

28 อูํทัศน์พลเซอร์วิส

29 บริษัทโตโยต๎านครศรีธรรมราช

30 บริษัทผาทองทุํงสง จํากัด

จํากัด
32 อูํกี๋ออโต๎แคร์

33 อูํ น.รวมพันธ์

35 หจก.นครศูนย์รวมยาง

36 อูํชัยวัฒน์ บางขัน

37 อูํแสงระวียางยนต์

38 อูํอวดพัน ช.เซอร์วิส

39 บริษัททุํงสงทีเจเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

40 อูํมีชัยกลการ

41 บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี

42 ร๎านทุํงสงมอเตอร์

31 บริษัทสยามออโตเซ็นเตอร์
จํากัด
34 บริษัทอีซูซุนครมอเตอร์เซลล์
(๑๙๙๑) จํากัด สาขาจันดี

จํากัด (มหาชน)
43 ร๎านอิเล็คโทรไลท์

44 ร๎านฟ้าสยามทุํงสง

45 ร๎านแอร์แอนด์เซอร์วิส

46 ร๎านทุํงสงแอร์

47 ร๎านสยามแอร์ทุํงสง

48 ร๎านเพชรเกษมออโต๎แอร์

49 ร๎านชัยวัฒน์มอเตอร์

50 ร๎านพาวเวอร์แอร์

51 ร๎านเอเชียแอร์
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ที่

5

หนํวยงานเอกชน

หนํวยงานเอกชน

52 ร๎านบางกอกประดับยนต์

53 ร๎านบางกอกประดับยนต์

54 ร๎านเอเจคอมพิวเตอ์

55 ร๎านหนํองเซอร์วิส

56 ร๎านอุดมทรัพย์ประดับยนต์

57 หจก.เอสซีเซอร์วิส ๐๘๐๘

58 ร๎านบีบีโมบายแอนด์สื่อสาร

59 ร๎านบุญชัยซาวด์ทุํงสง

60 ร๎านโยอิเล็กทรอนิกส์

61 บริษัทรักกมลเอ็นจิเนียริ่ง จก.

62 บริษัทแอดไวซ์โฮลดิ้งส์ กรุ๏ป จก.

63 หจก.จี.พี.คอมพิวเตอร์แอนด์เทเลคอม

64 ร๎านไอคอนโฟน

65 ร๎านวุฒิอิเล็กทรอนิกส์

66 หจก.เขาน๎อยกํอสร๎าง

67 หจก.วชิระรุํงเรืองกิจคอน

68 บริษัทบ๎านเราบิวดิ้งแอนด์ดีไซน์

69 บริษัท ว.อรุณพันธ์ จํากัด

สตรัคชั่น
70 บริษัทสยามมอตาร์ จํากัด

หนํวยงานเอกชน

จํากัด
71 บริษัทโตโยต๎านครศรีธรรมราช

72 หจก.สองพี่น๎องประกอบการ

จํากัด สาขาจันดี
73 ร๎านบุญเจริญการเกษตร 2

74 โรงแรมแกรนด์เซาธ์เทิร์นทุํงสง

76 บริษัทกลางคุ๎มครอง

77 บริษัทบางกอกโคมัตสุเซลล์ จํากัด 78 สํานักงานนิติการบัญชี

ผู๎ประสบภัยจากรถ จํากัด
79 บริษัทพรหมเทพการบัญชี
จํากัด
82 สํานักงาน เอ วี เอ การบัญชี

75 ร๎านทุํงสงเพ็ตช็อป

สาขาทุํงสง
80 ธนาคารพัฒนาวิสาหิจ (SME

81 บริษัทวีเจภูเก็ตการบัญชี จํากัด

Bank)
83 หสม.ถวิลการบัญชีและกฎหมาย

84 บริษัทเพชรทองคําการบัญชี จํากัด

ภาษีอากร
85 บริษัท เอส เอส ออลล์ จํากัด

86 ร๎านไมตรีจิตต์คอมพิวเตอร์

87 บริษัทช๎างแรกไบโอเพาเวอร์ จํากัด

89 ร๎านเพาเวอร์คอมพิวเตอร์

90 ร๎านรํอนพิบูลย์คอมพิวเตอร์

92 ร๎าน Ch computer

93 ร๎านเจโจคอมพิวเตอร์

(ปตท.เจริญภัณฑ์ทุํงสง)
88 บริษัทวิน วินคอมพิวเตอร์ซัพ
พลายแอนด์เซอร์วิส จํากัด
91 ร๎านเอกโฆษณา

(สหไทยพลาซําทุํงสง)
94 บริษัททุํงสงอินโฟเทค จํากัด

95 ร๎าน Iservice

96 หจก.เจ.ไอที.คอมพิวเตอร์ กรุ๏ป

97 ร๎านเอ็มเอสเทคโนโลยี

98 โรงเรียนเจริญวิทยา

99 ร๎านชัยมัลติมีเดีย

100 คลินิกคอมพิวเตอร์

101 ร๎านเอเจริญเทคโนโลยีโซลูชั่น
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ข้อมูลสถานประกอบการ
ภาคเรียนที่ 2/2558
สถานประกอบการ
ภาครัฐ

องค์กร/รัฐวิสากิจ

เอกชน

12.35%
81.18%

6.47%

ข้อมูลสถานประกอบการ
สถานประกอบการที่ร่วมจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2558
ประจาภาคเรียนที่ 2/2558 จาแนกตามหน่วยงาน
สถานประกอบการทั้งหมด

คิดเป็น เปอร์เซ็นต์

หน่วยงาน

รวม(แหํง)

ภาครัฐ

องค์กร/รัฐวิสาหกิจ

เอกชน

21

11

138

170

12.35

6.47

81.18

100%

จานวนนักเรียน นักศึกษาที่ฝึกงานภาคเรียนที่ 2/2558
ประเภทวิชา

จานวน

รวม

ชาย

หญิง

อุตสาหกรรม ปวช.

116

2

118

พณิชยกรรม ปวช.

22

57

79

อุตสาหกรรมการทํองเที่ยว

4

41

45

อุตสาหกรรม ปวส.

43

-

43

บริหารธุรกิจ ปวส.

-

-

-

อุตสาหกรรม ปวช. ระบบทวิภาคี

59

-

59

อุตสาหกรรม ปวส. ระบบทวิภาคี

60

-

60

304

100

404

รวม
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7

สถานประกอบการของหน่วยงานรัฐบาลร่วมจัดการเรียนการสอนมี 21 แห่ง
ภาคเรียนที่ 2/2558 ฝึกระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2558 – 19 กุมภาพันธ์ 2559
ที่

หน่วยงานรัฐบาล

หน่วยงานรัฐบาล

หน่วยงานรัฐบาล

1

ศาลจังหวัดทุํงสง

2

องค์การบริหารสํวนตําบลปริก

3

สํานักงานอัยการประจําศาลทุํงสง

4

ที่วําการอําเภอทุํงสง

5

สํานักงานเทศบาลตําบลที่วัง

6

ที่ทําการแขวงบํารุงทางทุํงสง

7

สํานักงานเทศบาลตําบลทํายาง

8

สํานักงานที่ดินจังหวัด

9

ที่วําการอําเภอบางขัน

นครศรีธรรมราช
10 วิทยาลัยเทคนิคทุํงสง

11 สํานักงานเทศบาลตําบลชะมาย

12 องค์การบริหารสํวนตําบลควนกรด

13 องค์การบริหารสํวนตําบล

14 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราช

15 องค์การบริหารสํวนตําบลเขาโร

นาโพธิ์

ที่ 2 (ทุํงสง)

16 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

17 องค์การบริหารสํวนตําบลนาบอน 18 องค์การบริหารสํวนตําบล

นครศรีธรรมราช เขต 2
19 องค์การบริหารสํวนตําบล

บ๎านลํานาว
20 องค์การบริหารสํวนตําบลเขาขาว

21 คํายศรีนครินทรา

หนองหงส์

สถานประกอบการขององค์กร / รัฐวิสาหกิจ ร่วมจัดการเรียนการสอนมี 11 แห่ง
ภาคเรียนที่ 2/2558 ฝึกระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2558 – 19 กุมภาพันธ์ 2559
ที่

องค์กร / รัฐวิสาหกิจ

ที่

องค์กร / รัฐวิสาหกิจ

1

การไฟฟ้าสํวนภูมิภาคอําเภอทุํงสง

2

ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขารัษฎา

4

ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

5

สหกรณ์การเกษตร สาขาจุฬาภรณ์
7

การยางแหํงประเทศไทย

10 สถานีวิทยุกระจายเสียงแหํง
ประเทศไทย ทุํงสง

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ทุํงสง)
จํากัด

8

โรงรถจักรแขวงทุํงสง

11 โรงรถจักรทุํงสง

ที่

องค์กร / รัฐวิสาหกิจ

3 บริษัททีโอที จํากัด (มหาชน)
สาขาทุํงสง
6 การไฟฟ้าสํวนภูมิภาคสาขายํอย
อ.จุฬาภรณ์
9 การไฟฟ้าสํวนภูมิภาคอําเภอฉวาง
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สถานประกอบการของหน่วยงานเอกชนร่วมจัดการเรียนการสอนมี 138 แห่ง
ภาคเรียนที่ 2/2558 ฝึกระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2558 – 19 กุมภาพันธ์ 2559
ที่

หนํวยงานเอกชน

หนํวยงานเอกชน

หนํวยงานเอกชน

1

ร๎านแก๎วฟ้าคอมพิวเตอร์

2

ร๎านเจโจคอมพิวเตอร์

3

บริษัท ช๎างแรกไบโอเพาเวอร์ จํากัด

4

ร๎านเพาเวอร์คอมพิวเตอร์

5

หจก.ทุํงสงพัฒนาภัณฑ์

6

ร๎านคาวาอิ

7

บริษัท บูมมีเดีย ดิจิตอล

8

ร๎านเอแอนด์เอ

9

ร๎าน ช.ปัทมาพร

เทคโนโลยี จํากัด
10 ร๎านเอนเทอร์ไอทีซิสเต็ม

11 ร๎านอาลาดิน

12 ร๎านกอบัว 2

13 ร๎านราษฎร์นิยมภัณฑ์

14 ทัตชญา by หญิงลี

15 ร๎านเจริญทรัพย์

16 ห๎างช๎อปปิ้งโรม

17 ทับแขก ซันเซท รีสอร์ท

18 โรงแรมกระบี่ลาพลาญํารีสอร์ท

19 โรงแรมพระนางอินน์

20 Travel xpress

21 อําวนาง คลิฟฟ์ บีช รีสอร์ท

22 โกลเด๎นบีชรีสอร์ท

23 เดอะพาเลช อําวนาง รีสอร์ท

24 โรงแรมไวท์ แซนต์ กระบี่ รีสอร์ท

25 โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น

26 อโรธยา สวีท รีสอร์ท แอนด์สปา

27 โรงแรมอนันตบุรินทร์ รีสอร์ท

28 น็อตร์ซี่พาร์คเกอร์ทัวร์

29 ปกาไส ทัวร์

30 โรงแรมอารีธารา รีสอร์ท

31 Connecting Krabi Tour &

32 ร๎านทุํงสงแอร์

33 ร๎านไมตรีออโต๎แอร์

35 หจก.สิริเครื่องเย็น แอนด์

36 บริษัทนคร ดี.ซี.จํากัด

Travel
34 ร๎านชัยวัฒน์มอเตอร์

เซอร์วิส
37 ร๎านเพชรเกษมมอเตอร์

38 ร๎านสองพี่น๎อง (แอร์บ๎าน,แอร์

39 ร๎าน ป.ดาวเทียมมือถือ

รถยนต์)
40 หจก.ห๎างสหไทยสรรพสินค๎า

41 บริษัท สกย.ไสสร๎านพัฒนา

42 บมจ.มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์

จํากัด
43 ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด ชูศักดิ์
ภาคใต๎พาราวู๏ด
46 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี

44 บริษัท เซาเทิร์นสยามพาราวู๏ด

45 บริษัท เตยหอมพลาสติก จํากัด

จํากัด
47 ร๎านบวรโทรทัศน์

48 บริษัทแอดไวซ์โฮสติ้งส์ กรุ๏ป จํากัด

51 อูํหนึ่งออโต๎เซอร์วิส

52 อูํชํางเขียวยานยนต์

จํากัด (มหาชน)
49 ร๎าน U.S.A คาร์ออดิโอ
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ที่

หนํวยงานเอกชน

53 อูํกีย์การชําง

หนํวยงานเอกชน
54 บริษัทสยามนิสสันนครศรี จํากัด

หนํวยงานเอกชน
55 อูํเอ็ม.ที.ออโต๎ เซอร์วิส

สาขาทุํงสง
56

อูํชํางตุกเซอร์วิส

57

อูํ BM ทุํงสง

58

ร๎านนพพรดีเซล

59

หจก.ค๏อกพิทโกศล 1999

60

อูํพงษ์ศักดิ์การชําง

61

อูํ ส.จุฬาเจริญยนต์

62

อูํปราโมทย์การชําง

63

อูํวันชัยเซอร์วิส

64

อูํมีชัยกลการ

65

หจก.แสงทองขนสํงภาคใต๎

66

อูํจรัญเจริญยนต์

67

อูํปราชย์ยานยนต์

68

หจก.ป.เจริญยนต์ ออร์โต๎

69

อูํปราโมทย์

70

ร๎านกอล์ฟ เรสซิ่ง

72

อูํ ศ.สกุลมากการชําง

73

บริษัท โตโยต๎าเมืองคอน จํากัด

เซอร์วิส
71

อูํสุรินทร์การชําง

(สาขาทุํงใหญํ)
74

อูํ ป.เซอร์วิส

75

บริษัทโตโยต๎านครศรีธรรมราช

76

อูํสมเกียรติ

79

หจก.กิตติศักดิ์ แทรคเตอร์ เซอร์วิส

จํากัด (สาขาทุํงสง)
77

อูํอุทัยสากลเทคนิค

78

บริษัท ฟอร์ด บี.พี จํากัด
สาขาทุํงสง

80

อูํเอ็ม.พีเซอร์วิส

81

อูํสินชัยเซอร์วิส

82

อูํปิยะเจริญรุํงเรือง

83

อูํเอ็ม.เค เซอร์วิส

84

อูํวังขรีเซอร์วิส

85

ศูนย์เบนซ์ ทุํงสง

86

ร๎านประภาสยานยนต์

87

อูํนัฐพลกลการ

88

อูํสุวิทย์สหยนต์

89

บริษัท จ.วินิต จํากัด (สาขาทุํง 90

อูํเอส.ที เซอร์วิส

91

บริษัท อีซูซุนครมอเตอร์เชลล์

สง)

(1991)จํากัด สาขาจันที

92

อูํสุวิทย์การชําง

93

อูํโฆษิตการชําง

94

อูํโกศลยานยนต์ รัษฎา

95

อูํจ๎อนเซอร์วิส ลําทับ

96

อูํสามพี่น๎องเซอร์วิส

97

บริษัททุํงสงทีเจเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

98

อูํมีชัยการาจ

99

หจก.ป.เจริญยนต์ ออโต๎ เซอร์วิส 100 อูํสมเกียติการชําง

101 อูํนัฐวุฒิ

102 อูํวิถยี นต์ จันดี

103 อูํโชคดีการชําง

104 อูํ OK.เซอร์วิส

105 อูํเขาแก๎วการชําง

106 บริษัทสยามออโตเซ็นเตอร์ จํากัด

107 อูํเจี้ยงการชําง จันดี

108 อูํอวดพันธ์ ช.เซอร์วิส

109 บริษัทเพชรปิยะทุํงสง จํากัด

110 อูํเพียรดีรุํงเรืองยนต์

111 บริษัท วี.เอส.อาร์.ออโต๎เซลล์

112 บริษัทโตโยต๎านครศรีธรรมราช

จํากัด สาขาทุํงสง

จํากัด สาขาทุํงสง
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ที่

หนํวยงานเอกชน

113 บริษัทโตโยต๎าเมืองตรังผู๎

หนํวยงานเอกชน

หนํวยงานเอกชน

114 อูํ S.S กลการ

115 อูํชัยเจริญการชําง

116 หจก.สยามเซอร์วิสทุํงสง ๙๔

117 อูํมาริสาจันดีออยล์

118 อูํสิทธิชัยการชําง

119 อูํ ป.การชําง

120 อูํ ส.สิริการชําง

121 บริษัท เอ็ม.ที ออโต๎เซอร์วิส จํากัด

122 อูํยุทธกลการ

123 บริษทั อีซูซุอันดามันเซลล์ จํากัด

124 อูํ พี.ซี.มอเตอร์

จําหนํายโตโยต๎า จํากัด
สาขารัษฎา

สาขาทุํงสง
125 บริษัทอีซูซุนครมอเตอร์เซลล์

126 อูํเพาเวอร์ไทร์ ยางยนต์

127 บริษัท ทุํงสงปิยะมอเตอร์ จํากัด

129 หจก.โกศลยางยนต์

130 บริษัทคูโบต๎ามิตรแท๎

(๑๙๙๑) จํากัด สาขาจันดี
128 บริษัท อริยะมอเตอร์ จํากัด
สาขาทุํงสง

นครศรีธรรมราช

132 อูํเจริญเซอร์วิส

133 หจก.เสริมคุณเซอร์วิส

134 อูํป๋องเซอร์วิส

135 อูํทรัพย์เจริญไฟเบอร์

136 อูํเจอาร์คาร์เพนท์

137 อูํเจริญการชําง

138 อูํยอดระบําเซอร์วิส
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