
สถานที่ฝกงานสาขาการบัญชี 
 

ชื่อสถานประกอบการ 
 

สถานที่ต้ังสถานประกอบการ 

สํานักงานที่ดินจังหวัดสงขลา  สาขารัตภูมิ สํานักงานที่ดินจังหวัดสงขลา  สาขารัตภูมิ  ม.1  ถนนยนตรการ
กําธร ต.กําแพงเพชร  อ.รัตภูมิ   
จ.สงขลา 
Tel.0-7438-9188 

สํานักงานสอบบัญชียงยุทธและประทิพย 23/55 ม.3 ถนนเกาเสง ต.เขารูปชาง  อ.เมือง 
 จ.สงขลา 90000 
Tel.0816986629  

สํานักงานสมโภชนการบัญชี 67/2 ถ.ตะกั่วปา ต.ตลาดเมือง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
Tel.076-256488 

สหกรณออมทรัพยครูสงขลา  จํากัด 424 ถนนลพบุรีราเมศวร ม.6 ต.น้ํานอย 
 อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 
Tel.0-7455-0335-40 

รานอาร เอส คารเซอรวิส 227/4 ม.2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา  
Tel.074-333172 ,074-448280 

สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต จังหวัดสงขลา 9/6 ม.4 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 
Tel.074-206033,074-206097 

บริษัทพงษไทยยะลา 259 ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 
Tel.073-274200 

บริษัท นิสซุย ประเทศไทย จํากัด 118/1 ม.1 ถ.กาญจนวนิช ต.ทาขาม อ.หาดใหญ  
จ.สงขลา 90110 
Tel.074-380282-6 

บ.เกาะมุกชาลีบิชรีสอรท  จํากัด 164 ม.2 ต.เกาะลิพง อ.กันตัง จ.ตรัง 
Tel.075-203292-3 

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสงขลา 
 

139/23 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปชาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
Tel.0-7431-2178 



 
ชื่อสถานประกอบการ 

 

 
สถานที่ต้ังสถานประกอบการ 

ธนาคารออมสนิเขตสงขลา 1 11 ถ.สายบุรี ต.บอยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
Tel.0-74444-1440 

สํานักงานจังหวัดสงขลา สํานักงานจังหวัด ศาลากลาง ถ.ราชดําเนิน ต.บอยาง อ.เมือง จ.
สงขลา 
Tel.074-313216 

บริษัท พี.เจ. 37 พาราวูด จํากัด 42/1 ม.7 ถ.ยะลา-รามัน ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา 95000 
Tel.0-7328-8016-8 

ศูนยบําบัดรักษายาเสพติด สงขลา 186 ม.8 ต.เกาะแตว อ.เมือง จ.สงขลา 

บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟูด จํากัด 77 ม.5 ถ.สงขลา-ระโนด ต.วัดขนุน อ.สิงหนคร 
จ.สงขลา 
Tel.074-483482-7 
 

บจก. สงขลาทรัพยสมบูรณ 94/25 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปชาง อ.เมือง จ.สงขลา 
Tel.074-324950-3 

สํานักงานศศิธร  การบัญชี 22/7 ถ.ราษฎรยนิดี อ.หาดใหญ จ.สงขลา 
Tel.074-342071 

สํานักงานที่ปรึกษาธุรกิจและการบัญชี WCA 217/14 ถ.ศุภสารรังสรรค ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ  
จ.สงขลา 
Tel.074-353448 

กองทาเทียบเรือประมงสงขลา 1 ถ.ทาเทียบเรือ ต.บอยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
Tel.074-324853-4 

สํานักงานบัญชีศรีศักดิ์  รักญาติ 23/45-46 ถ.พอขุนทะเล ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง 
จ.สุราษฎรธานี 
Tel.077-220662-3 

สํานักงานสรรพากรพื้นที่ปตตานี 27 ถ.สฤษดิ์ ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปตตานี 
Tel.0-7334-9559 

บริษัท จ.รุงโรจนปโตรเลียม จาํกัด 444/8 ถ.ลพบุรรีาเมศวร ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
Tel.074-380038-40 

บริษัท เอ ไอ เอ หนวยงานอุดมพร 50 สนง.คุณสมจิตต  เตชะปยะพร 424-426  
ถ.ศุภสารรังสรรค อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 
Tel.074-364048 

คณะบุคคลสํานักงานสอบบัญชีสุกฤต 
 
 
 

146 ซอยพระยานคร ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา 
เขตสาทร กรุงเทพฯ 
Tel.02-2116335 



 
ชื่อสถานประกอบการ 

 

 
สถานที่ต้ังสถานประกอบการ 

การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอหาดใหญ 1518 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 
Tel.074-360739-43 

ศูนยอนุรักษทรพัยากรทางทะเลและชายฝงท่ี 3 
 (จ.สงขลา) 

618/1 ม.2 ถ.กาญจนวนิช ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
Tel.074-448332 
 

องคการบริหารสวนตําบลชางกลาง 200 ม.3 ต.ชางกลาง กิ่งอําเภอชางกลาง  
จ.นครศรีธรรมราช 80250 
Tel.0-7548-6999 

สํานักงานเบญญาภรณ จรูญวิชย ตรวจสอบบัญชี 490/8 ถ.ธรรมนูญวิถี ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ  
จ.สงขลา 90110 
Tel.0-7423-9062,08-1767-7923,08-9299-9732 

การไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดสงขลา 439/41 ม.2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 
Tel.074-333452-3 

ท่ีทําการปกครองอําเภอเมอืงสงขลา ถ.ราชดําเนิน ต.บอยาง อ.เมือง จ.สงขลา 
Tel.0-7431-1009 

บริษัท ปาณิตา การบัญชี จํากัด 62/76 ม.3 ซอยเอื้ออาทร ต.คอหงส อ.หาดใหญ  
จ.สงขลา 
Tel.074-55923-1 

หจก.ธนวัฒ  สิสซิ่ง 128/43 ม.1 ต.บอพุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี 
Tel.077-427605 

สํานักงานธนพันธและเพื่อน 171 ถ.โชติวิทยะกุล1 อ.หาดใหญ จ.สงขลา 
Tel.074-237969 

สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล 3 ถ.ราชดําเนิน แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200  
Tel.0-2281-1611 ตอ 824,825 

บริษัท ไอ เอ็น เอ็น เรดิโอ จํากดั 287/195 ถ.ประดิษฐมนูญธรรม ซ.รามคําแหง 21 แขวง/เขตวัง
ทองหลาง กทม.10310 
Tel.02-7302400 ตอ 51009 

บริษัท ไทยเมดิคอลเอนจิเนียร (สงขลา) จํากัด 859/7 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ 
 จ.สงขลา 90110 
Tel.074-262734,074-345321 

บริษัท ที พี ซี คอนกรีตโปรดกัส จํากัด 225 ช้ัน1 อาคารยูนิตี้ปารค ถ.สัจจกุล ต. อ.หาดใหญ จ.สงขลา 
Tel.074-272300-40 

บริษัท นํานคร  จํากัด 
 

521 ม.3 ถ.สายเอเชีย ต.ควนลัง อ.หาดใหญ จ.สงขลา 
Tel.074-552401-3 



ชื่อสถานประกอบการ 
 

สถานที่ต้ังสถานประกอบการ 

สํานักงานบัญชีและกฎหมาย เอ็น เอ เอ เอส 216/3 ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 
Tel.0-7621-2306 

บริษัท เอส แอนด ดี มารีน ไพรดักส จํากัด 41/1 ม.1 ต.ทุงคา อ.เมือง จ.ชุมพร 88100 
Tel.077-503385-8 

ศูนยการศึกษานอกโรงเรยีนจงัหวัดสงขลา ถ.รามวิถี อ.เมอืง จ.สงขลา 90000 
Tel.074-312596 

สํานักงานตรวจสอบบัญชีพัชราภรณ 16/2 ถ.สะเดา ต.บอยาง อ.เมือง จ.สงขลา 
Tel.074-310111,01-8974847 

บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร 7,9,11,13 ถ.บานจา ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ 
 จ.สงขลา 90110 
Tel.074-365854-7 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอมแหง
ประเทศไทย ศูนยธุรกิจอําเภอเมือง สงขลา 

20/60,61 ม.2 ต.เขารูปชาง อ.เมือง จ.สงขลา 
Tel.074-380333 

ธนาคารออมสนิสาขาสะบายอย 29 ถ.ราษฎรบํารุง ต.สะบายอย อ.สะบายอย 
จ.สงขลา 
Tel.0-7437-7030 

สํานักงานวาสนาการบัญชี 94 ซ.6 ถ.คลองเรียน2 ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ  
จ.สงขลา 
Tel.074-356945 

หางหุนสวนสามัญ  กรกชการบัญชี 229 ถ.โชติวิทยะกุล1 ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ  
จ.สงขลา 
Tel.074-429335 

ธนาคารออมสนิสาขาสุราษฎรธานี 490-494 ถ.หนาเมือง  ต.ตลาด อ.เมือง  
จ.สุราษฎรธานี 
Tel.0-7727-2019 

บริษัท  พงษสินคาวัสดุ  จํากัด 92/47 ม.2 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปชาง อ.เมือง  
จ.สงขลา 
Tel.074-316131-4 

คณะบุคคล พี เอส เค การบัญชี 118/2 ม.1 ต.น้ํานอย อ.หาดใหญ จ.สงขลา 
Tel.074-446160 

บริษัท สงขลาบัญชีกิจ  จํากัด 16-17 ถ.สามัคคีสุข 2 ต.บอยาง อ.เมือง จ.สงขลา 
Tel.074-315617 

ธนาคารออมสนิสาขาหาดใหญ 
 
 

156 ถ.นิพัทธอทิุศ1 อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 
Tel.074-243031,074-237133 
 



ชื่อสถานประกอบการ 
 

สถานที่ต้ังสถานประกอบการ 

สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุงสง ท่ีวาการอําเภอทุงสง ถ.ชัยชุมพล ต.ปากแพรก  
อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 
Tel.075-411436 

 
สํานักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขารัตภูมิ 
 

 
สํานักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขารัตภูมิ ม.1 ถ.ยนตรการกําธร 
ต.กําแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 
Tel.0-7438-9188 

บจก.สงขลาเอ็กซเพรส 603/4 ถ.ธรรมนูญวีถี  ต.หาดใหญ อ. หาดใหญ     จ.สงขลา    
Tel  074-247181 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  สาขาสตูล 117  ถ.สมันตประดิษฐ  ต.พิมาน  อ. เมือง   จ.สตูล  91000 
Tel  074-711384 
 
 

บริษัท ยุพินการบัญชีและทนายความ  จํากัด 160/12  ตลาดศิริอาเบต  ถ.กาญจนวนิช  ต.พะวง  อ. เมือง จ.
สงขลา  90110 
Tel   074-334271 

บริษัท เด็มโก  จํากัด (มหาชน) 59หมู1 ต.สวนพริกไทย  อ.เมืองปทุมธานี 
จ.ปทุมธานี   12000 
Tel  02-959-5811-5 

สํานักงานที่ดินจังหวัดสงขลา  สาขาสะเดา ถ.กาญจนวณิชย   ต.ปริก  อ.สะเดา  จ.สงขลา 
Tel 0-7429-8082 

บมจ.อิออนธนสินทรัพย (ไทยแลนด) 200/102,104  อาคารจุลดิศหาดใหญ  ถ.นิพัทธอุทิศ 3  อ.หาดใหญ  
จ.สงขลา 
Tel 074-271000 

สํานักงาน เอ็น  ดับบลิว  ซี   คอนซัลแทนทส 53/187 ม.2  ซ.ศรีวิชัย 45  ถ.ศรีวีชัย  ต.มะขาม เตี้ย  อ.เมือง  จ.สุ
ราษฎรธานี  84000 
Tel  074-275-434 
 
 
 

บมจ.ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดฉัตรไชย 9/1  ถ.สระสรง  ต.หัวหิน อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ  77110 
Tel 032-513208-9 

บริษัท  เจ  เอส  เท็คนิคัล  เซอรวิสเชส  จํากัด 10/3  ถ.ปละทา  อ.เมือง  จ.สงขลา  90000 
ธนาคารออมสนิสาขากันตัง 
 
 

130 ถ.สถลสถานพิทักษ  อ.กันตัง  จ.ตรัง 
Tel 075-251037 
 



ชื่อสถานประกอบการ 
 

สถานที่ต้ังสถานประกอบการ 
 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขา
สงขลา 

76  ถ.รามวีถี  ต.บอยาง  อ.เมืองสงขลา   จ.สงขลา   90000 
Tel 074-312181 

ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร  คณะพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ถ.กาญจนว
นิช   ต.คอหงส  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา  90112 
Tel 074-286513 
 

บริษัทประกอบการบัญชีและกฎหมาย 50   ถ.มังตกอ  อ.เมือง   จ.ปตตานี 
Tel  073-331759 

บ.เอ ไอ เอ สํานักงานคุณสุธิดา   รัตนจรณะ 46/17  ถ.ไทรงาม  ต.บอยาง  อ.เมือง  จ.สงขลา 90000 
Tel 074-441670 ตอ 404 

สนจ.เจริญสุขการบัญชี 121/51  ม.8   ถ.กลิ่นประไพ  ต.เขารูปชาง  อ.เมือง  จ.สงขลา   
Tel  074-558189 

ชุมนุมสหกรณการเกษตรสงขลา  จํากัด 651/9  ต.พะวง  อ.เมือง  จ.สงขลา  90100 
Tel 074-448-247 

น้ําทิพยการบัญชี 228/2  ถ.มหาราช  ต.ปากน้ํา  อ.เมืองกระบี่   
จ.กระบี่  81000 
Tel  0-7561-2483,08-1894-9182 

งานเงินรายได  โรงพยาบาลสงขลานครินทร 15  ถ.กาญจนวนิชย  ต.คอหงส อ.หาดใหญ   
จ.สงขลา  
Tel 074-451029 

หางหุนสวนจํากัดซีคอมซับพลาย 132/17 ม.1  ต.เขารูปชาง  อ.เมือง จ.สงขลา 
Tel 074-333460 

บริษัท  มหาชัยขนสงภาคใต  จํากัด 20/1  ถ.ราษฎรยินดี  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา 
90110 
Tel 074-244224 

ชุมนุมสหกรณการเกษตรสงขลา  จํากัด 651/9  ถ.กาญจนวนิช  ต.พะวง   อ.เมือง จ.สงขลา 
บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร 73  ม.8  ถ.กาญจนวนิช  ต.น้ํานอย  อ.หาดใหญ 

จ.สงขลา 
Tel 074-333018  ตอ163 

บริษัท ปาณิตา การบัญชี  จํากัด 62/76  ม.3 ซ.เอือ้อาทร  ต.คอหงส อ.หาดใหญ 
จ.สงขลา 
Tel074-559230-1 

ธนาคารออมสนิสาขานาทวี 
 
 

4 ถ.แปลงประดิษฐ  ต.นาทวี  อ.นาทวี  จ.สงขลา   
 Tel 074-371021 
 



ชื่อสถานประกอบการ 
 

สถานที่ต้ังสถานประกอบการ 
 

ธนาคารออมสนิสาขาสงขลา 11  ต.สายบุรี  อ.เมือง  จ.สงขลา 
Tel 074-311018 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาประดู 237/4-5 ม.6  ต.นาประดู  อ.โคกโพธิ์  จ.ปตตานี 
94180 
Tel 0-7341-5020 
 

บริษัท  พิธานพาณิชย จํากัด 456 ถ.เพชรเกษม  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา 90110 
Tel  074-366034-7 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย เลขที่1 ถ.ราชดําเนินนอก  ต.บอยาง  อ.เมือง   
จ.สงขลา 
Tel 074-324246 ตอ 1403 

บริษัท  สงขลาวนาวัฒน  จํากัด 497/19  ถ.นครนอก  ต.บอยาง  อ.เมือง  จ.สงขลา  90000 
Tel 074-487312-5 

บริษัท ปอมเจริญ จํากัดสาขาสงขลา 521  ม.3  ถ.สายเอเชีย  ต.ควนลัง  อ.หาดใหญ 
จ.สงขลา  90110 
Tel 074-552402-3 

สํานักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2 878 ถ.กาญจนวนิช  ต.หาดใหญ  อ.หาดใหญ 
จ.สงขลา  90110 
Tel 074-273844 

หางหุนสวนสามัญ รัตนการบัญชี 100/225 ม.5 ต.รัษฎา  อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 
Tel 076-261352 

บริษัท ไทยลีคเลสคอรปอเรชัน่  จํากัด นิคมอุตสาหกรรมภาคใต  จ.สงขลา  9/8  ม.4  ต.ฉลุง  อ.หาดใหญ  
จ.สงขลา  90110 
Tel 074-272700 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จํากัด 75 ซ.15 ถ.เพชรเกษม  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา 
Tel 074-365780 

สํานักงานเทศบาลนครสงขลา ถ.ราชดําเนิน ต.บอยาง  อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
Tel 074-311015 

สํานักงานมาตรฐานการบัญชีและกฎหมาย 30  ซ.10/4  ถ.เพชรเกษม  ต.หาดใหญ  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา 
Tel 074-344106-8 

สํานักงานสอบบัญชียงยุทธและประทิพย 23/55  ซ.1  ถ.เกาเสง  อ.เมือง  จ.สงขลา 
Tel 08-1698-6629 

สํานักงานวัฒนสินการบัญชีและตรวจสอบ 
 
 

200/5-6 ม.8  ถ.ทุงสง-สุราษฎร  ต.ชะมาย   
อ.ทุงสง  จ.นครศรีธรรมราช Tel 075-411263 
 



ชื่อสถานประกอบการ 
 

สถานที่ต้ังสถานประกอบการ 
 

บริษัท  สํานักงานบัญชีสุรินทรและเพื่อน จํากัด 204  ถ.นางงาม  ต.บอยาง  อ.เมือง จ.สงขลา 
Tel 074-311961 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  
จํากัด 

6/99-100   อาคารทวินโลตัส  ถ.พัฒนาการคูขวาง  ต.ในเมือง  อ.
เมือง จ.นครศรธีรรมราช 
80000 
Tel 075-344882,343824 
 

สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ2 878 ถ.กาญจนวนิช  ต.หาดใหญ  อ.หาดใหญ 
จ.สงขลา  90110 
Tel 074-273844 

สํานักงานณรากรการบัญชีและภาษีอากร 122  ถ.จุติอนุสรณ  ต.หาดใหญ  อ.หาดใหญ 
จ.สงขลา 
Tel 074-237766 

บริษัท  โตโยตาสงขลา  ผูจําหนายโตโยตา จํากัด 1487  ถ.เพชรเกษม  ต.หาดใหญ  อ.หาดใหญ 
จ.สงขลา 
Tel 074-422040-5 

สหกรณการเกษตรเมืองหาดใหญ  จํากัด 19/3  ม.1  ต.พะวง  อ.เมือง  จ.สงขลา 90100 
Tel  074-330023-4 

บริษัท  เสนอศักดิ์การบัญชี  จํากัด 19/55  ม.10  ต.เขารูปชาง อ.เมืองสงขลา   
จ.สงขลา 
Tel 074-448891-2 

สํานักงานวรรณพรการบัญชีและภาษีอากร 16 ซ.12 ถ.โชคสมาน 5 ต.หาดใหญ  อ.หาดใหญ  
 จ.สงขลา 
Tel 074-255448,081-9904895 

สํานักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา1 ถ.ลูกเสือ ต.บอยาง  อ.เมือง จ.สงขลา 
Tel074-315251 

สํานักงานสมนึกการบัญชี 139/3  ถ.ดวงจนัทร  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา 90110 
Tel 074-243944,237393 

หางหุนสวนจํากัดซุนเฮงกอสราง 757  ถ.เพชรเกษม  ต.หาดใหญ  อ.หาดใหญ 
จ.สงขลา  90110 
Tel 074-244058 

สํานักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณนครศรีธรรมราช 
 
 
 
 

171/7  ศูนยราชการนาสาร   อ.พระพรหม   
จ.นครศรีธรรมราช  80000 
Tel075-378491 
 



ชื่อสถานประกอบการ 
 

สถานที่ต้ังสถานประกอบการ 
 

หางหุนสวนสามัญ กรกชการบัญชี 229  ถ.โชติวิทยะกุล 1  ต.หาดใหญ  อ.หาดใหญ 
จ.สงขลา 
Tel074-429335 

สํานักงานณรากรการบัญชีและภาษีอากร 122  ถ.จุติอนุสรณ  อ.หาดใหญ จ.สงขลา 
Tel 074-237766 

สํานักงานบัญชีทนายความ เสถียรและเพื่อน 
 
 
 

984/10 ถ.พระรามที่6  แขวงถนนเพชรบุรี  
เอกราชเทวี   กทม.  10400 
Tel02-6136921-4 

 



สถานที่ฝกงานสาขาบริหารธุรกิจ 
 

ชื่อสถานประกอบการ สถานที่ตัง้สถานประกอบการ 
สํานักงานประปาสงขลา 145   ถนนกาญจวนิช  ต.เขารูปชาง  อําเภอเมือง    

จังหวดัสงขลา  90000 Tel  0-7431-181 
 

ที่ทําการไปรษณียเกาเสง 95/23  ถนน สงขลา-นาทวี  ม.310  ต.เขารูปชาง  
อําเภอเมือง    จังหวดัสงขลา  90000 
Tel  074-312299 

โครงการชลประทานปตตานี 198  ม. 4  ต. บางเขา  อ. หนองจิก  จ. ปตตานี 
Tel. 073-340232-3 

ที่ทําการไปรษณียพะวง 11/1  ม. 2   ต. พะวง  ถ. กาญจนวณิชย  อ. เมือง 
จ. สงขลา  90100  Tel. 074-333198,074-333040 

ที่ทําการไปรษณียจงัหวัดสงขลา 43  ถ. นครใน  ต. บอยาง  อ. เมือง   จ. สงขลา  90000 
Tel. 074-311225 

ที่ทําการไปรษณียยะหร่ิง 115/5   ม. 2    ถ.หนาวัง   ต. ยามู   อ. ยะหร่ิง 
จ. ปตตานี  94150   Tel.  073-491103 

ที่ทําการไปรษณียจงัหวัดสงขลา 43  ถ. นครใน  ต. บอยาง  อ. เมือง   จ. สงขลา  90000 
Tel. 074-311225 

เทศบาลนครสงขลา  9  ถนนราชดําเนิน  อําเภอเมือง    จังหวดัสงขลา  
90000   Tel  074-311015 

ที่วาการอําเภอสงขลา ที่วาการอําเภอสงขลา  ถนนราชดําเนิน  ต.บอยาง  
อําเภอเมือง  จงัหวัดสงขลา  90000  
Tel 074-311009  ตอ11 

แขวงการทางสงขลา 4  ถนนปละทา  ต.บอยาง  อําเภอเมือง   
 จังหวดัสงขลา   90000 Tel 0-7431-1091 

สํานักงานที่ดนิจังหวัดสงขลา สํานักงานที่ดนิจังหวัดสงขลา  ถนนราชดําเนิน 
  ต.บอยาง  อําเภอเมือง   จังหวัดสงขลา   90000  
Tel 074-311220 

สํานักงานประสานงานชายแดนไทย-มาเลเซีย 1/9  ถนนแหลงพระราม  ต.บอยาง   อําเภอเมือง   
 จังหวดัสงขลา   90000 Tel  0-7431-1470 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราช
ภัฎสงขลา 

160  ม.4ต.เขารูปชาง  อําเภอเมือง    จังหวัดสงขลา  
90000 Tel  074-336949 

สนามกีฬาจังหวัดสงขลา สนามกีฬาตณิสูลานนท   ถนนราชดําเนนิ  อําเภอเมือง  
จังหวดัสงขลา  90000 Tel  0-7444-0978 



ชื่อสถานประกอบการ สถานที่ตัง้สถานประกอบการ 
สํานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
สงขลา 

ช้ัน  1  อาคารสํานักงานอัยการ  เขต 9  ถนนแหลมสน
ออน  ต.บอยาง  อ.เมือง  จังหวัดสงขลา  90000  
Tel  074-311190 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1 ต.เขารูปชาง อ.เมือง จ.สงขลา 

ดานศุลกากรสงขลา ต. หัวเขา  อ. สิงหนคร  จ.สงขลา 90280 
Tel  0- 7433-1397-8 

ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 165  ถ. กาญจนวนิช  ต. น้ํานอย  อ. หาดใหญ 
จ. สงขลา   Tel . 074-211906-8 

สํานักงานประจําการศาลจังหวัดสงขลา 3   ถ. ปละทา   ต. บอยาง  อ. เมือง  จ. สงขลา  90000 
Tel. 074-321353, 074-321354 

สํานักงานขนสงจังหวัดสงขลา 732  ม. 2  ต. พะวง  อ. เมือง  จ. สงขลา  90000 
Tel.  074-334492 

ที่ทําการปกครองอําเภอสิเกา   จังหวดัตรัง ต.  บอหิน   อ. สิเกา  จ.  ตรัง   92150 
Tel. 075-291055 

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 6  สงขลา 60  ถ. รามวิถี   ต. บอยาง  อ. เมือง  จ. สงขลา  90000 
Tel. 074-311022-4226 

สํานักงานเทศบาลนครสงขลา ถ.  ราชดําเนิน   ต. บอยาง   อ. เมือง  จ. สงขลา  90000 
Tel. 074-311051 

ฝายบริการราชการ  คณะวิศวกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

15  ถ. กาญจนวนิช  ต. คอหงส  อ. หาดใหญ 
จ. สงขลา  Tel. 074-287087-9 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 9 163/38   ถ. กาญจนวนิช  ต. เขารูปชาง  อ. เมือง   
จ. สงขลา  90000  Tel. 074-312996,074-311589 

บริษัท  วี  อาร  สงขลากรุป  เซอรวิส  จํากดั 506-508   ม.2  ถนนสงขลา-เกาะยอ  ต.พะวง 
  อําเภอเมือง   จังหวดัสงขลา    90000   
Tel  074-447822-3 

โรงเรียนสงขลาภาษาและคอมพิวเตอร 193/3   ถนนทะเลหลวง   ต.บอยาง  อําเภอเมือง   
จังหวดัสงขลา   90000Tel  0-7443-6008 

บริษัทไดอานาคอนวีเนยีนสโตร   จํากัด 55/3  ถนนศรีภูวนารถ   อําเภอหาดใหญ   
 จังหวดัสงขลา  90110 Tel 074-272222 

หจก.หาดใหญประมวลกิจ 
 
 
 
 
 

121   ถนนเพชรเกษม  ต.หาดใหญ   อําเภอหาดใหญ  
จังหวดัสงขลา   Tel  074365314 
 
 
 
 



ชื่อสถานประกอบการ 
 

สถานที่ตัง้สถานประกอบการ 

กรุงเทพประกนัชีวิต 830  อาคารกรุเทพประกนัชวีิต  ช้ัน  3-5  ถนนเพชร
เกษม  ต.หาดใหญ   อําเภอหาดใหญ  จังหวดัสงขลา  
90000 Tel  074-464056-9 

รานควนลังถายเอกสาร 185/4  ม.3  ต.ควนลัง  อําเภอหาดใหญ  จงัหวัดสงขลา  
Tel  086-6955360 

หสม.บลูกราฟก 85/50  ม.  10  ต.เขารูปชาง  อําเภอเมือง    จังหวดั
สงขลา  90000  Tel  074-442331 

บีเอ็มเอส  อิเวนต  ออแกไนเซอร 369/105  ถนนเยาวพา   ต.ตลาดใหญ  เมือง  
 จังหวดัภเูก็ต  83000 Tel   076-236706   089-
4745751 

เอเชียกระจกอลูมิเนียม 85/14  ซ.เล่ือนอนุสรณ    ถนนราชอุทิศ  
  อําเภอหาดใหญ   จังหวัดสงขลา  90110  
Tel  087-8944165 

บ. วนาวัฒนวสัดุจํากัด 125/1  ม.  ถนนลพบุรีราเมศวร  ต.น้ํานอย  
 อําเภอหาดใหญ  จังหวดัสงขลา   Tel  074-338000 

บ.สงขลาวนาวัฒนวัสดุจํากดั 497/11    ถนนนครนอก  ต.บอยาง  อําเภอเมือง   
จังหวดัสงขลา   90000Tel  074-324824 

บ.  โตโยตาเมอืงตรังผูจัดจําหนายโตโยตา  จก. 392/1  ถนน  หวยยอด  อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง  
Tel  075-211303 

หางหุนสวนจาํกัด  อาร  บราเธอริศทราแวล  แอนด   
อีเวนท 

1/7  อาคารศุภาลัยเปาริค  3  ถนน  พหลโยธิน  
 ซอย  21  แขวงดาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  
10900 Tel  02-9677871  02-2977882 

บริษัท  ซี  ที  เซเวนอีเลฟเวน  จํากัด  มหาชน 717/10    ถนน เพชรเกษม  อําเภอหาดใหญ  
  จังหวดัสงขลา  90110 Tel  074-345710 

M-I SWACO( THAILAND )  LTD 287   ม.5  ถนน  เขาแดง-สทิงพระ  ต.สะทิงหมอ  
อําเภอสิงหนคร  จังหวดัสงขลา   90280 
 Tel  074-332803 

บ.บูโร  เวอริทัส  (ประเทศไทย)  จํากัด  
 (สาขาสงขลา) 

มาลัยวรรณ  คอรท  26  ถนน  ไทรงาม  อําเภอเมือง    
จังหวดัสงขลา  90000 

ธนาคารออมสิน    สาขาสงขลา 11  ต.สายบุรี  อําเภอเมือง    จังหวดัสงขลา  90000 
Tel   074-311018 

บริษัทซิงเกอร จํากัด  สาขาสงขลา 
 

 545-547 ถ.ไทรบุรี ต.บอยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
 Tel  074-322479 



ชื่อสถานประกอบการ สถานที่ตัง้สถานประกอบการ 
ธนาคารออมสินภาค  14   11  ต.สายบุรี  อําเภอเมือง    จังหวดัสงขลา  90000 

Tel  0-7431-1222 
หจก. ยิ้มแยมบริการ 27/1  ม.8  ต.โคกมวง   อําเภอคลองหอยโขง  จังหวดั

สงขลา   90230 
รานเท็นโมบาย หางไดอานาคอนวิเนีย่นสโต Tel 086-9666606 
หสม.107  วาไรตี้ 203  ถนนประชายินดี  หาดใหญ  จังหวัดสงขลา   

Tel  074-253949 
บริษัท   หาดทพิยจํากัด ( มหาชน) 87/1  ถนนกาญจนวนิช  ต.บานพรุ  อําเภอหาดใหญ  

จังหวดัสงขลา  90250 Tel  074-210008-18  
ตอ 233-4 

บริษัท  Eastern  Maritime 55  ถนนราษฎรยินดี  ต.หาดใหญ   อําเภอหาดใหญ  
จังหวดัสงขลา 90110 Tel  074-225685 

บริษัท   พงษสิน  คาวัสดุ  จํากัด 92/47  ม.2  ถนนกาญจนวนชิ   ต.เขารูปชาง  
 อําเภอเมือง    จังหวดัสงขลา  90000 Tel  074-
316131-4 

วิซแซอรครีเอชั่น  จํากัด เลขที่ 35  ถนนจุติอุทิศ4 ต.หาดใหญ  อ.หาดใหญ
จังหวดัสงขลา   Tel  074-220932 

หจก.พี  วาย  สยามอินเตอรเทรด      701/1  ถนนไทรบุรี  ต.บอยาง   อําเภอเมอืง   
 จังหวดัสงขลา   90000 Tel  074-323570 

รานโรจนอลูมิเนียม-กระจก 41/56  ม. 6ต.คอหงส   อําเภอหาดใหญ 
จังหวดัสงขลา  90110 Tel  074-465086 

บริษัท  เอ็มเอสอารทรานสปอรต  (2543) จํากัด 574  ถนนสงขลา-เกาะยอ   ม.2  ต.พะวง  อําเภอเมือง    
จังหวดัสงขลา  Tel  074-380401 

ราน  PK  การคา 135/1  ถนนประธานสุขา  อําเภอเทพา    
 จังหวดัสงขลา Tel 074-376433   086-2958107 

ศูนยลูกคาทีโอที   สาขาสงขลา 2  ถนน นครใน ต.บอยาง  อําเภอเมือง   
 จังหวดัสงขลา   90000 Tel 074-311597 

หางหุนสวนจาํกัดสงเสริมวสัดุหาดใหญ 26/1-3  ถ.แสงศรี  อ.หาดใหญ จ.สงขลา   
Tel 074-350529 

บริษัท   เมืองไทยประกนัชีวติ  จํากัด  สาขาสงขลา 28/17-18  ถนนรามวิถี  ต.บอยาง  อําเภอเมือง   
 จังหวดัสงขลา   90000 Tel 074-323484-5 

บ.สงวนพานิชยเอวี   จํากัด 
 
 
 

22  ถนนไทรบุรี  ต.บอยาง  อ.เมือง  จังหวดัสงขลา  
90000 Tel  074-311345 
 



ชื่อสถานประกอบการ สถานที่ตัง้สถานประกอบการ 
หจก.วันไชยปโตเลียม  แอนดเซอรวิส 495  ถนนสงขลา-เกาะยอ  ต.พะวง  อ.เมือง 

  จังหวดัสงขลา  90100 Tel   074-334205 

หางหุนสวนจาํกัดสุวรรณอนิเตอรไพรส 87/1  ม. 5  ต. มวงงาม  อ. สิงหนคร  จ.สงขลา 
( หนาตลาดมวงงาม )  Tel 084 - 1943896 

บริษัทไทยประกันชวีิต  จํากดั 406/1  ถ. ไทรบุรี  ต. บอยาง  อ. เมือง  จ. สงขลา  
90000  Tel 074 -311822 

A  TELECOM 
ถ. ทะเลหลวง  ต. บอยาง  อ. เมือง  จ. สงขลา 90000 
Tel  084-9997463 

ธนาคารอาคารสงเคราะห  สาขาหาดใหญ 843  ถ.เพชรเกษม  ต. หาดใหญ  อ. หาดใหญ 
จ.สงขลา   Tel  074-345526-9 

บริษัท  อ.สงขลามอเตอร  จํากัด 519  ถ. ไทรบุรี  ต. บอยาง  อ. เมือง  จ. สงขลา  90000 
Tel  074-442595-6 

บริษัท  การบินไทย จํากัด ( มหาชน )  สถานีหาดใหญ 
ทาอากาศยานหาดใหญ   99  ม. 3   ต. คลองหลา 
ถ. สนามบิน  อ. คลองหอยโขง  จ.สงขลา 
Tel . 074- 227275 

บริษัท  ซูเพิรนทัวร  จํากัด 
291  ถ. ธรรมนูญวิถี  อ. หาดใหญ  จ. สงขลา  90110 
Tel.  074-223422-4 
 

บริษัท  อริยะมอเตอร  จํากดั 456/4  ถ.  เพชรเกษม  อ. หาดใหญ  จ. สงขลา 90110 
Tel. 074-347076-83 

บริษัท  สงวนพาณิชย  เอวี  จํากัด 703   ถ. เพชรเกษม  ต. หาดใหญ   อ. หาดใหญ 
จ. สงขลา   Tel. 074-344438-40 

บริษัท  อ.สงขลามอเตอร  จํากัด 519  ถ. ไทรบุรี  ต. บอยาง  อ. เมือง  จ. สงขลา  90000 
Tel  074-442595-6 

บริษัท  ไทยสมุทรประกันชวีิต  จํากดั  ( สาขาสงขลา ) 563/1  ถ. ไทรบุรี   ต. บอยาง  อ. เมือง  จ. สงขลา 
90000   Tel. 074-313490, 074-435186 

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ 75  ซอย  15   ถ.  เพชรเกษม   อ.  หาดใหญ 
จ. สงขลา    Tel.  074-272800 

บริษัท  พิธานพาณิชย  จํากดั  ( สาขาสงขลา ) 97/57-58    ม. 10   ต. เขารูปชาง  อ. เมือง  จ. สงขลา  
90000   Tel.  074-325065-6 

ธนาคารออมสินสาขากันตัง 
 
 
 
 

130   ถ. สถลสถานพิทักษ   อ. กันตัง  จ. ตรัง  92110  
Tel. 075-251037 
 
 



ชื่อสถานประกอบการ สถานที่ตัง้สถานประกอบการ 
 
โรงเรียนสงขลาเทคโนโลยี 
 
 

 
175  ม. 8   ถ. กาญจนวนิช   ต. เขารูปชาง  อ. เมือง 
จ.  สงขลา   90000   Tel. 074-437110-2 

บริษัท  โรงพยาบาลราษฎรยินดี  จํากดั  ( มหาชน ) 119  ถ. ราษฎรยินดี   ต. หาดใหญ  อ.  หาดใหญ 
จ. สงขลา  Tel. 074-220300-4 

บมจ. ธนาคารกรุงไทย  สาขาหาดใหญใน 1208  ถ. เพชรเกษม   ต. หาดใหญ  อ. หาดใหญ 
จ. สงขลา   Tel. 074-232428,074-232360 

บมจ. ธนาคารกรุงไทย  สาขาหาดใหญใน 1208  ถ. เพชรเกษม   ต. หาดใหญ  อ. หาดใหญ 
จ. สงขลา   Tel. 074-232428,074-232360 

ราน  KFC  วชิราสงขลา 37  ถ. ทะเลหลวง  ต. บอยาง  อ. เมือง  จ. สงขลา 
90000   Tel.  074-436968 

ธนาคารออมสิน   สาขาสงขลา 11  ถ. สายบุรี   ต. บอยาง  อ. เมือง   จ. สงขลา  90000 
Tel. 074-311018 

บริษัท  บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร  จํากัด 111/19  ม. 4  ต. คลองแห  อ. หาดใหญ  จ. สงขลา 
90110   Tel.  074-427754 

บริษัท  แปซิฟคแปรรูปสัตวน้ํา  จํากัด 27/4   ถ. เกาเสง-จะนะ   ต. เขารูปชาง  อ. เมือง   
จ.  สงขลา  90000   Tel. 074-336011-3  ตอ 602,603 

บริษัท  คิงฟชเชอร  โฮลดิ้งส  จํากัด 24,26  ซอย 1  ถ. ราษฎรอุทิศ 1  ต. บอยาง  อ. เมือง   
จ. สางขลา   Tel. 074-311651, 074-312865 

บริษัท ทรัพยแสนไสว จํากดั 
(โรงแรมพาวีเล่ียนสงขลา ) 

17   ถ. ปละทา  ต. บอยาง  อ. เมือง  จ. สงขลา 90000 
Tel. 074- 441850 

ธนาคารออมสิน  สาขาระโนด 1  ถ. สุวรรณรังษี   ต. ระโนด   อ. ระโนด  จ. สงขลา  
90140   Tel. 074-391095, 074-393338 
 
 


