
สรุปรายชื่อนักศึกษายืนค าร้องขอฝึกงานในสถานประกอบการ 
                                                แผนกเครื่องกล 

   ประจ าภาคฤดูร้อน  2562     ฝึกงานระหว่างวันที่  2  มีนาคม  2563  ถึงวันที่  1  พฤษภาคม  2563 
   รายวิชาท่ีฝึก 1.ชื่อวิชา   การฝึกงาน    รหัส                   จ านวน    4   หน่วยกิต   320    ชั่วโมง 
                                  

ที ่ ชื่อ/ที่ต้ังสถานประกอบการ ชื่อ - สกุลนักศึกษา ระดับชั้น 
หมายเหตุ 
(ครูนิเทศ) 

1. 

ช่ือ  หจก.ยะลา เอสพี แทรคเตอร์ 
291/1  ถ.สุขยางค์  ต.ตาเซะ 
อ.เมือง จ.ยะลา    
โทร. 089-6547317 

1.นายอับดุลเลาะ  กือโด 
2.นายมูฮัมหมัด  เจ๊ะอารง 

 

ปวส.1/1 
ปวส.1/1 
 

 

2. 

ช่ือ อู่ ซอย 6 เซอร์วิส 
146/33 ม.12  ถ.ผังเมือง 4 
ต.สะเตงนอก อ.เมือง   จ.ยะลา 
โทร.087-3958955 

1.นายณัฐพงศ์  ชุ่มช่วย 
2.นายมะโรดม  ชุมบุญ 
3.นายจิรศักดิ์  สมศักดิ์ 
4.นายธีรภัทร พงค์พันธ์ 
5.นายจักรกฤต  แสงสว่าง 

ปวส.1/1 
ปวส.1/1 
ปวส.1/1 
ปวส.1/2 
ปวส.1/3 

 
 

3. 

ช่ือ หจก.ค๊อกพิทเจริญการยาง 
38  ถ. เทศบาล 1  ต.สะเตง 
อ.เมือง  จ.ยะลา  
โทร.073-214657 

1.นายรุ่งโรจน์  สุพงษ ์
2.นายเกียรติศักดิ์  หวังหล า 

ปวส.1/2 
ปวส.1/2 

 

4. 

 
ช่ือ  ร้าน อ.ยานยนต์ 
843 ถนนผังเมือง 4  ต าบลสะเตง  
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
โทร.073-243068 

 

1.นายฟาฮัจ  มูซอ 
2.นายแวอาลี  เจ๊ะเง๊าะ 
3.นายรุสมัน  วาเยะ 
4.นายอิบรอเฮง  เกะรา 
5.นายสัยฟูดดีน  บือราเฮง 
6.นายซูไฮมี  บือแน 
7.นายอิบรอเฮง  สนิเจ๊ะนะ 
8.นายอับดุลฮาฟิต  วาหนิ 

ปวส.1/1 
ปวส.1/1 
ปวส.1/2 
ปวส.1/3 
ปวส.1/3 
ปวส.1/3 
ปวส.1/3 
ปวส.1/3 

 

5. 

ช่ือ โอฬาศิริยางยนต์ 
620 ถ.สิโรรส  ต.สะเตง 
อ.เมือง  จ.ยะลา  
 โทร. 061-173395 

1.นายยุทธนา  ชัยพรม 
2.นายวาโย  แจ้งสกุล 
3.นายขจรศักดิ์  สุขศุข 

ปวส.1/2 
ปวส.1/2 
ปวส.1/2 

 

6. 

ช่ือ หจก.เอ เอ เอส มอเตอร์ 
142/1-4  ถ. สิโรรส  ต. เขาตูม 
อ.ยะรัง   จ.ปัตตานี 
โทร. 073-240863-5 

1.นายมารูวัน  ดามูซอ 
2.นายฮากิม  แวอุมา 
3.นายวันอามีร  เจ๊ะเตะ 
4.นายอาเดล  เย็ง 
 

ปวส.1/3 
ปวส.1/3 
ปวส.1/6 
ปวส.1/6 

 
 
 
 

 

7. 

ช่ือ บ.ยะลาฮอนด้าคาร์ จ ากัด 
1  ถ.เทศบาล 1  ต าบลสะเตง 
อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา 
โทร. 073-222666 
 

1.นายธนกร  ลีลาธนาเกียรติ 
 

 
ปวส.1/4 
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8 

ช่ือ อู่นุคลองทรายใน 
88/3 ม.5  ต าบลยุโป อ าเภอเมือง 
จังหวัดยะลา 
 โทร.082-8295453 

 
1.นายกรีฑา  เพ็ชรภักดี 
 

 
ปวส.1/3 
 

 

9 

ช่ือ อูพ่งศ์ทรการช่าง 
51   ถนน ประภัสสร 
ต าบลสะเตง   อ าเภอเมือง  
จังหวัดยะลา โทร.0952638775 

 
1.นายณัฐพงค์  เต็มพร้อม 
 

 
ปวส.1/2 
 

 

10 

ช่ือ อู่พี ที เซอร์วิส 
219  ถ. สิโรรส  ต. สะเตง 
อ.เมือง    จ.ยะลา 
โทร. 073-214014 

1.นายมะนาวี  ยูลอน ิ
2.นายอับดุลลอฮ  เฮ็งปิยา 
3.นายณัฐกร  ไชยพูน 
4.นายอีลียัส  หะยีอาซา 
 

ปวส.1/1 
ปวส.1/1 
ปวส.1/1 
ปวส.1/4 
 

 
 

11 

 
ช่ือ อูล่าดพร้าว 
21  ถนนวิฑูรย์อุทิศ 10 ต.สะเตง 
 อ. เมือง   จ.ยะลา 
 โทร. 086-0085953 

1.นายหร้อหมาน  กาหลง 
2.นายอาหะมะ  ยาฟา 
3.นายมูฮัมหมัดฮาฟิด  สาอะ 
4.นายนูรมัน  ละเจ 
5.นายอิมรอน  แจกอม๊ะ 
6.นายนาอีม  เจ๊ะโด 
7.นายอัฟวาน  เปาะจิ 
8.นายไพศอล  ตาเย๊ะ 

ปวส.1/2 
ปวส.1/2 
ปวส.1/2 
ปวส.1/1 
ปวส.1/1 
ปวส.1/5 
ปวส.1/5 
ปวส.1/6 

 

12 

ช่ือ อู่ L.U เซอร์วิส 
12/8 ม.2  ต าบลสะเตงนอก 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  
โทร.089-6720310 

 
1.นายซุลกิฟลี  ยามาแล 
2.นายอิรฟาน  มะแซ 

 
ปวส.1/3 
ปวส.1/3 

 

13 

ช่ือ อูสุ่ชาติการช่าง 
4/12  ม.1   ถ. ทางเข้านาประดู่  
ต. นาประดู่  อ.โคกโพธ์ิ    จ.ปัตตาน ี
โทร. 086-9589882 

 
1.นายกฤษฎา  แก้วประสิทธ์ิ 
 

 
ปวส.1/2 
 

 

14 

ช่ือ อูเ่ต้ยคาร์เซอร์วิส 
266/15 ม.10  ต. สะเตงนอก 
อ.เมือง    จ.ยะลา 
โทร. 089-1636034 

 
1.นายอภิชาติ  กาญจนรัตน์ 
 

 
ปวส.1/2 
 

ช่วงที่ 1 
พิเศษ 
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15 

ช่ือ อูเ่มืองยะลายานยนต์ 
14   ถนนเทศบาล 1 ต าบลสะเตง  
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  
 โทร.  

 

1.นายปฎิเวช  สู่สวัสดิ์ 
 

ปวส.1/3 
 

 
 
 

16 

ช่ือ  อู่ช่างอิงบริการ 
75  ถ.สิโรรส  ต. สะเตง 
อ.เมือง  จ.ยะลา   95000 
โทร.  

1.นายมูฮัมหมัดเภาซี  สาแมง 
2.นายมูฮ าหมัดอิดเรส  เปาะมะ 
3.นายฟูรกรณ์  หะยีเด็ง 
4.นายซูเปียน  สามะ 
5.นายสการียา  เอียดหวัง 
6.นายแวมูฮ าหมัด  ต่วนกือจิ 

ปวส.1/4 
ปวส.1/4 
ปวส.1/4 
ปวส.1/4 
ปวส.1/4 
ปวส.1/4 

 

17 

ช่ือ ร้านยะลาไทร์เซอร์วิส 
15/8 ม.3 ถ.วังพญา    ต าบลสะเตงนอก 
อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา 
โทร.093-6152028 

 
 
1.นายอาฟันดี  สาบา 
 

 
 
ปวส.1/2 
 

 

18 

ช่ือ อูฟ่าดิลเซอร์วิส 
7/21  ม.1 เบอเส้ง  ต าบลนอก 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
โทร.087-2979686 

1.นายอิมรอน  เจะโด 
 

ปวส.1/4 
 

 

19 

ช่ือ บ.ซี เอฟ ออโต้คาร์ จ ากัด 
1175  ถ. สิโรรส  ต.สะเตง 
อ.เมือง    จ.ยะลา 
โทร. 073-240996-7 

1.นางสาวนูรฮีดายะห์  ลือแบซา   
2.นายมูฮามัดกาตีบี  แวโด 
 

ปวส.1/3 
ปวส.1/3 
 

 

20 

ช่ือ บ.พิธานพานิช  จก.  สาขายะลา 
60-60/1 ถนนคชเสนีย์ 1 ต าบลสะเตง 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  
โทร.073-244541 

1.นายอิสมาแอ  กามะ 
2.นายซายูตี  มาและ 
3.นายอิรฟาน  ยูโซะ 
4.นายมะไซดี  บาเห็ม 

 

ปวส.1/5 
ปวส.1/3 
ปวส.1/6 
ปวส.1/6 

 

21 

ช่ือ อู่จินดาคาร์คลีน 
144  ถ.ธนวิถี  ต าบลสะเตงนอก อ าเภอ
เมือง  จังหวัดยะลา 
โทร.01-2772997 

1.นายอัฟฟาลดี  เปาะแต 
2.นายมูฮ ามัดฟิรดาวส์ แก่ต่อง 
 

ปวส.1/4 
ปวส.1/4 
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22 

ช่ือ หจก.ซีซัน แม็กซ์ไทร์ เซ็นเตอร์ 
49  ถนนสิโรรสสาย 2  ต.สะเตง  
อ.เมือง  จ.ยะลา 
 โทร.073-361061 

1.นายรอมฎอน  หมื่นวิเศษ 
2.นายอามรัน  อาแล 
3.นายสิทธินนท์  แก้วออด 
4.นายอ ารุนต์  สุหลง 
5.นายวินทการณ์  แพรศรี 
6.นายอิสมาแอล  แยกาจิ 
7.นายอานูวา  หะสา 
8.นายอับดุลการีม  ลาหิง 
9.นายอิมมี  ยอมา 
10นายยุศรันต์  ดออะ 
11.นายอาดัม  สามะอิ 
12นายซูฮัยมี  จารุ 
13นายอหมัดบัยฮากี  ดอเล๊าะ 
14นายอาดีบ  ยาวีมาโซะ 

ปวส.1/1 
ปวส.1/1 
ปวส.1/1 
ปวส.1/2 
ปวส.1/2 
ปวส.1/4 
ปวส.1/4 
ปวส.1/3 
ปวส.1/4 
ปวส.1/4 
ปวส.1/6 
ปวส.1/6 
ปวส.1/6 
ปวส.1/5 

 

23 

ช่ือ อูเ่อสสปีดช็อป 
 27  ถ.สุขยางค์  ต าบลสะเตง 
อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา 
 โทร.091-3100798 
 

1.นายอานัส  หะยีตาเย๊ะ 
2.นายเซาวกีย์  เปาะ 

 
ปวส.1/5 
ปวส.1/5 
 

 

24 

ช่ือ อู่จูเฮงเซอร์วิส 
121/6  ถ.สิโรรส  ต าบลสะเตง 
อ าเภอเมือง   จังหวัดยะลา  
 โทร.089-5959122 

1.นายซูกัรนัน  ปูลา 
2.นายมุสลิม  ปะแดปูชู 

ปวส.1/2 
ปวส.1/5 

 

25 

ช่ือ  บ.ยะลาออโต้เซลส์  จก. 
928 ถนน สิโรรส ต าบลสะเตง  
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
โทร.073-221757  

1.นายซูรูดีน  หะยีดอเลาะ 
2.นายซาการียา  เจ๊ะเล๊าะ 
3.นายมูฮัมหมัดฟิกรี  บูกา 
 

ปวส.1/1 
ปวส.1/1 
ปวส.1/1 
 

 

26 

ช่ือ อู่สวนส้มการยาง (ยะลา) 
17/35-37   ม.3 ถ.ยะลา-วังพญา 
ต.สะเตงนอก  อ.เมือง  จ.ยะลา 
โทร. 081-5413801 

 
1.นายมูฮัมหมัดสุไฮมี  แน 
2.นายกิฟลัน  เอลี 
  
 

ปวส.1/4 
ปวส.1/5 
 

 

27 
ช่ือ อู่จ ารัสการช่าง 
266/5 ม.9  ต.สะเตงนอก  อ.เมือง  
จ.ยะลา  โทร. 086-2856876 

1.นายฟาริด  รือสะ 
2.นายมินธวัตร  เปาะจิ 

ปวส.1/3 
ปวส.1/4 
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28 

ช่ือ อู่มังออโต้เซอร์วิส 
102/15  ถ.สิโรรส  ต.สะเตง 
 อ.เมือง จ.ยะลา 
โทร. 086-2867326 

1.นายชาริฟ  ยะมา 
2.นายซูกิฟลี  กะลูแป 
3.นายอามาน  มะแซ 
4.นายอัรฟาน  สาหะ 
5.นายซะฮ์ลัน  สาและ 
6.นายอาซัน  รอฮิง 
7.นายมะรอยี  สาและ 
8.นายรุสดี  คาเร็ง 
 

ปวส.1/1 
ปวส.1/2 
ปวส.1/5 
ปวส.1/5 
ปวส.1/5 
ปวส.1/6 
ปวส.1/6 
ปวส.1/6 
 

 

29 

ช่ือ อู่  T.M. service 
266/57 ม.9  ถ.พงษ์เจริญ  
 ต.สะเตงนอก  อ.เมือง  จ.ยะลา 
โทร. 081-9593672 

1.นายสุวัชชัย  อ่อนแอ 
2.นายมูฮัมหมัดฟิตรี  แกซิ 

ปวส.1/6 
ปวส.1/6 
 

 

30 

ช่ือ บ.เอ กรุ๊ป ทรัค จ ากัด                    
2/15  ม.4  ต าบลท่าสาป 
อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา 
 โทร.  

1.นายอายุบ  เจะนะ 
 
ปวส.1/5 
 

 
 
 
 

31 

ช่ือ อู่เจริญการยาง 
 296 ถ.สิโรสส  ต าบลสะเตง 
อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา 
 โทร. 073-214751 

1.นายพีรวัฒน์  ไชยสวัสดิ ์
 

ปวส.1/4   
 

 

32 

ช่ือ หจก.เฉลียวศักดิ์ยางยนต์ 
 264  ถ.สิโรรส  ต าบลสะเตง 
อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา 
 โทร. 073-223222 

1.นายจาตุรนต์  นิราช 
2.นายต่วนอิสนัย  รงโซะ 
3.นายอนันต์  ตันเหมนายู 

ปวส.1/3 
ปวส.1/3 
ปวส.1/3 
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ช่ือ ร้าน V N เซอร์วิส 
122/3  ถ.สาย 15  ต าบลสะเตง 
อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา 
 โทร. 086-6977820 

1.นายอับดุลเล๊าะ  ระสอปุ 
2.นายอีฟรอม  คาเดร์ 
 

ปวส.1/5 
ปวส.1/6 
 

 

 
 

 

  



 
 

สรุปรายชื่อนักศึกษายืนค าร้องขอฝึกงานในสถานประกอบการ 
                                                แผนก  เครื่องกล  (ต่างจังหวัด) 

   ประจ าภาคฤดูร้อน  2562     ฝึกงานระหว่างวันที่  2  มีนาคม  2563  ถึงวันที่  1  พฤษภาคม  2563 
   รายวิชาท่ีฝึก 1.ชื่อวิชา   การฝึกงาน    รหัส                   จ านวน    4   หน่วยกิต   320    ชั่วโมง 
                                  

ที ่ ชื่อ/ที่ต้ังสถานประกอบการ ชื่อ - สกุลนักศึกษา ระดับชั้น หมายเหตุ (ครูนิเทศ) 

1 

ช่ือ อู่ซีอาร์เอ็มคาร์เซอร์วิส 
483/93  ม.2 ถ.จะนะ-ปัตตานี 
ต าบลบ้านนา  อ าเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา 
 โทร. 084-8575191 

1.นายอับดลรอหมาน  อนันทบริพงค์ 
 

ปวส.1/4 
 

 

2 

ช่ือ หจก.ป้อ ออโต้ เซ็นเตอร์ 
1/17  ถ.ราษฎรอุทิศ 
ต าบลหาดใหญ่   อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 
 โทร. 074-200200 

1.นายรุสลี  สาแม 
2.นายอนัส  ดอละ 
 

ปวส.1/5 
ปวส.1/5 

 

3 

ช่ือ อู่บอล 2 
345  ถ.สาครมงคล 2 
ต าบลหาดใหญ่   อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 
 โทร. 086-6966663 

1.นายฮีซาร์ม  แวหะมะ 
2.นายฟาอีซูน  มาเยาะกาเซะ 
 

ปวส.1/5 
ปวส.1/6 

 

4 

ช่ือ บ.Owen Oit Tools จ ากัด 
65/9 ม.2  ถ.ลพบุรีราเมศวร์ 
ต าบลพะวง   อ าเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา 
 โทร. 074-334070 

1.นายอภิชาต  กาญจนรัตน์ 
  

ปวส.1/2 
 

(ช่วงที่ 2) 
1 เม.ย – 3 พค63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
สรุปรายชื่อนักศึกษายืนค าร้องขอฝึกงานในสถานประกอบการ 

                                                ภาควิชาสถาปัตยกรรม 
   ประจ าภาคฤดูร้อน  2562     ฝึกงานระหว่างวันที่  2  มีนาคม  2563  ถึงวันที่  1  พฤษภาคม  2563 
   รายวิชาท่ีฝึก 1.ชื่อวิชา   การฝึกงาน    รหัส                   จ านวน    4   หน่วยกิต   320    ชั่วโมง 
                                  

ที ่ ชื่อ/ที่ต้ังสถานประกอบการ ชื่อ - สกุลนกัศึกษา ระดับชั้น 
หมายเหตุ 
(ครูนิเทศ) 

 
 
1 

ช่ือ  ส านักงานออกแบบ อ.อุสมาน 
129  ถ.พิพิธภักดี   ต. สะเตง 
อ.เมือง    จ.ยะลา 
โทร.081-8974638 

1.นายลุกมัน  สาเม๊าะ 
2.นายอิสมะแอ  เจะนิ 
3.นายกนกพร  วิรัญโท 
4.นายนิมูฮ ามัด  มะอีแต 
 

 
ปวส.1/1 
ปวส.1/2 
ปวส.1/2 
ปวส.1/2 
 

 

 

 
2 
 

ช่ือ หจก.สนาวินการโยธา 
54/6  ถ.อนุสรณ์มหาราช  ต.สะเตง 
อ.เมือง   จ ยะลา 
โทร. 062-2342426 

1.นายค่ายรูดีน  สาแม 

 
ปวส.1/2 

 

 
3 
 

ช่ือ บ.Volume Area studio 
138  ถ.สิโรรส     ต.สะเตง 
 อ.เมือง     จ ยะลา 
โทร.  

1.นางสาวนรูียะห์  ดมูีแด       
2.นางสาวอัยซะ  บานุงยามิง          

 
ปวส.1/2 
ปวส.1/1 
 

 

 
4 

ช่ือ องค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสตา 
49/9  ม.3   ต.บันนังสตา 
 อ.บันนังสตา   จ ยะลา 
โทร. 073-289114 

1.นายนาวาวี  เจะ๊สมอเจ๊ะ  
2.นางสาวไฮตรา  สแลแม 

 
ปวส.1/2 
ปวส.1/2 
 

 

 
5 

ช่ือบ.Small Home Cafc ’Art Studio 
 144/8 ม.10   ต.สะเตงนอก 
 อ.เมือง   จ.ยะลา 
โทร. 063-9239235 

1.นางสาวฟาตมีะฮ์  สะแลแม 
2.นางสาวภรภัทร  ชาญพล                

 
ปวส.1/1 
ปวส.1/1 
 

 

 
6 

ช่ือ บ.อินสตอ สถาปนิก 
115/29  ม.10  ถ.รวมเงิน  ต.ตือเบาะ 
 อ.เมือง     จ ยะลา 
โทร. 090-5650936 

1.นายอะหม์ัดอัฟนันต์ หะยีโวะ 
2.นายนิฟูรกรณ์  เลาะนะ                

 
ปวส.1/2 
ปวส.1/2 
 

 

 

 

 

 



 

 
สรุปรายชื่อนักศึกษายืนค าร้องขอฝึกงานในสถานประกอบการ 

                                                ภาควิชาสถาปัตยกรรม  (ต่างจังหวัด) 
   ประจ าภาคฤดูร้อน  2562     ฝึกงานระหว่างวันที่  2  มีนาคม  2563  ถึงวันที่  1  พฤษภาคม  2563 
   รายวิชาท่ีฝึก 1.ชื่อวิชา   การฝึกงาน    รหัส                   จ านวน    4   หน่วยกิต   320    ชั่วโมง 
                                  

ที ่ ชื่อ/ที่ต้ังสถานประกอบการ ชื่อ - สกุลนักศึกษา ระดับชั้น 
หมายเหตุ 
(ครูนิเทศ) 

 
 
1 

ช่ือ  กลุ่มสถาปนิกมุสลิมเพื่อชุมชน 
108  หัวหมาก    ต. หัวหมาก 
อ.บางกะปิ  จ.กรุงเทพฯ  
โทร.098-0723088 

1.นายนุสลัน  ซิมา 
2.นายอับดุลฮากีม  มามะ 
 

 
ปวส.1/2 
ปวส.1/2 
 

 

 
 
2 

ช่ือ  หจก.พี.เค 2001 
74/213 ม.3   ต. รัษฎา 
อ.เมือง   จ.ภูเก็ต 
โทร.076-525544 

1.นายรุสลัน  เจ๊ะเต๊ะ 
2.นายสุลัยมาน  โตะเฉ่ง 
 

 
ปวส.1/2 
ปวส.1/2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สรุปรายชื่อนักศึกษายืนค าร้องขอฝึกงานในสถานประกอบการ 
                                                ภาควิชาโยธา 

   ประจ าภาคฤดูร้อน  2562     ฝึกงานระหว่างวันที่  2  มีนาคม  2563  ถึงวันที่  1  พฤษภาคม  2563 
   รายวิชาท่ีฝึก 1.ชื่อวิชา   การฝึกงาน    รหัส                   จ านวน    4   หน่วยกิต   320    ชั่วโมง 
                                  

ที ่ ชื่อ/ที่ต้ังสถานประกอบการ ชื่อ - สกุลนักศึกษา ระดับชั้น 
ห ม า ย เ ห ตุ 
(ครูนิเทศ) 

 
 
1 

 บ.อาร์.เอส.ซีวลิ เอ็นจิเนยีริ่ง จ ากดั 
13/8 ม.3  ต. สะเตงนอก 
อ.เมือง จ.ยะลา 
โทร.073-240285 

1.นายอัมราน  หะยีมะเร๊ะ 
2.นายลุกมาน  กาหลง 
3.นายอัฟณาน  กอร์เดร์ 
4.นายอิมรอน  เระรอมิง 

 

ปวส.1/2 
ปวส.1/2 
ปวส.1/1 
ปวส.1/2 

 

 
2 
 
 
 

ช่ือ หจก.ผลดีพาณิชย์ 
30  ถ.สุขยางค์  ต.สะเตง 
อ.เมือง   จ.ยะลา 
โทร. 089-9772325 

1.นายไพศอล  บาดง  
2.นายต่วนมูฮัมหมัดอิรฟาน  ลอจิ 

 
 

ปวส.1/2 
ปวส.1/2 

 

 
3 
 

ช่ือ หจก.ประสิทธ์ิธุรกิจก่อสร้าง 
55  ถ.สิโรรส สาย 2    ต.สะเตง 
 อ.เมือง จ. ยะลา 
 โทร. 073-361159 

1.นางสาวมาลินี  บุญยรัตน ์
 2.นายกษิดิศ  สยามล 
3.นางสาวขวัญฤดี  ตั้งประสมสุข 
4.นายกฤษณพงศ์  ถมทอง                   

ปวส.1/1 
ปวส.1/1 
ปวส.1/1   
ปวส.1/1    

 

 
 
4 

ช่ือ ร้านอินสตอ บิลเดอร์ 
 115/29  ถ.รวมเงิน  ต.สะเตงนอก 
อ.เมือง  จ. ยะลา 
โทร. 0905650956 

1.นางสาวอามานี  บากา                             
2.นายพาริด  กาแนะ                  
3.นายอายุบ  สาแม 
4.นายซไูฮมี  สามอ 
5.นายอาดือนัน  ดือราแม 

 

 
ปวส.1/2           
ปวส.1/2     
ปวส.1/2 
ปวส.1/2 
ปวส.1/1 
 

 

 
5 

ช่ือ องค์การบริหารส่วนจังหวดัยะลา 
2   ถ.วงเวียน 2   ต.สะเตง 
อ.เมือง    จ. ยะลา 
โทร. 073-203625 

1.นายอีลยาส  จู 
2.นายภูวนัย  มีแถม 
3.นายพรสิทธ์ิ  หนูแก้ว 
4.นายฮานาฟี  ต่วนปูเต๊ะ 
5.นายมูบารอค  กะเส็ม 
6.นายซูลกีฟลี  มะเก๊ะ 
 

ปวส.1/2 
ปวส.1/2 
ปวส.1/2 
ปวส.1/1 
ปวส.1/2 
ปวส.1/2 
 

 

 
 
6 

ช่ือ แขวงทางหลวงชนบทยะลา 
76  ม.5 ต.วังพญา 
อ.รามัน    จ. ยะลา 
โทร. 073-203228 

1.นายนิฟัยซอน  วิชา  
2.นายนูรดีน  ซามะรือซะ 
3.นายมูฮัมหมัด  แตมะ 
4.นายรอกีบัย  จะปะกิยา 

 
 
ปวส.1/2 
ปวส.1/2 
ปวส.1/2 
ปวส.1/2 
 

 



 
 

สรุปรายชื่อนักศึกษายืนค าร้องขอฝึกงานในสถานประกอบการ 
                                                ภาควิชาโยธา 

   ประจ าภาคฤดูร้อน  2562     ฝึกงานระหว่างวันที่  2  มีนาคม  2563  ถึงวันที่  1  พฤษภาคม  2563 
   รายวิชาท่ีฝึก 1.ชื่อวิชา   การฝึกงาน    รหัส                   จ านวน    4   หน่วยกิต   320    ชั่วโมง 
                                  

ที ่ ชื่อ/ที่ต้ังสถานประกอบการ ชื่อ - สกุลนักศึกษา ระดับชั้น 
ห ม า ย เ ห ตุ 
(ครูนิเทศ) 

 
 
 
7 

ช่ือ  สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดยะลา 
139  ถ.เทศบาล 3  ต. สะเตง      
อ.เมือง    จ.ยะลา 
โทร.073-213220 

1.นายธีรดนัย  บินเจะ๊เลาะ                                 
2.นายพาวซัน  เจะ๊มูดอ 
3.นางสาวดามิยาอ์  ผาติวยายาม 
4.นางสาวปิยธดิา  พรมปญัญา 
5.นางสาวสินีนาถ  ศรีรักษ์ 
6.นางสาวจันทร์เพ็ญ  แสนศร ี
7.นางสาวมาเรยีม  ทิวสาวงศ ์
8.นายธีระศักดิ์  มินแลเหม็ง 

ปวส.1/1                
ปวส.1/2     
ปวส.1/1 
ปวส.1/2 
ปวส.1/2 
ปวส.1/2 
ปวส.1/2 
ปวส.1/1 

 

 
8 

ช่ือ หจก.อินทรายะลาก่อสร้าง 
42/34   ม.9  ต.สะเตงนอก 
อ.เมือง    จ. ยะลา 
โทร. 086-4808706 

1.นาอัฐพล  จันทร์ดวง 
 

 

 
ปวส.1/2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 สรุปรายชื่อนักศึกษายืนค าร้องขอฝึกงานในสถานประกอบการ 
                                                ภาควิชาโยธา  (ต่างจังหวัด) 

   ประจ าภาคฤดูร้อน  2562     ฝึกงานระหว่างวันที่  2  มีนาคม  2563  ถึงวันที่  1  พฤษภาคม  2563 
   รายวิชาท่ีฝึก 1.ชื่อวิชา   การฝึกงาน    รหัส                   จ านวน    4   หน่วยกิต   320    ชั่วโมง 
                                  

ที ่ ชื่อ/ที่ต้ังสถานประกอบการ ชื่อ - สกุลนักศึกษา ระดับชั้น 
ห ม า ย เ ห ตุ 
(ครูนิเทศ) 

 
 
1 

ช่ือ บมจ.อิตาเลียนไทยฯ โครงการ One Bangkok 
ถ.พระราม 4     ต.ลุมพินี 
อ.ปทุมวัน  จ. กรุงเทพฯ 
โทร. 02-0070620 

1.นายก้องหล้า  กิมะพันธ์ 
 

 

 
ปวส.1/1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สรุปรายชื่อนักศึกษายืนค าร้องขอฝึกงานในสถานประกอบการ 
                                                ภาควิชาไฟฟ้าก าลัง 

   ประจ าภาคฤดูร้อน  2562     ฝึกงานระหว่างวันที่  4  มีนาคม  2562  ถึงวันที่  3  พฤษภาคม  2562 
   รายวิชาท่ีฝึก  1.ชื่อวิชา   การฝึกงาน    รหัส                   จ านวน    4   หน่วยกิต   320    ชั่วโมง 
                                  

ที ่ ชื่อ/ที่ต้ังสถานประกอบการ ชื่อ - สกุลนักศึกษา ระดับชั้น 
ห ม า ย เ ห ตุ 
(ครูนิเทศ) 

 
 
1 

บริษัท  ยะลากรีนเอ็นเนอยี่ จ ากดั             
156 ม.4   ต าบลหนา้ถ้ า           
อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา               

โทร 073-203351 

1.นายธีรธร  คงคืน                              
2.นายดาวุด  บือราเฮง                        

ปวส. 1/2    
ปวส.1/2      

 

 
 
2 
 
 

 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดยะลา                  
556  ถนนสาย15  อ าเภอเมือง
จังหวัดยะลา   โทร 073-274882 

1.นายภูมินทร์  รตันซ้อน                                
2.นายวีรพัฒน์  พระธาตุ                                 
3.นายณัฐชนน  สงสม                      
4.นายอนุกิตต์  เกื้อกูล                       
5.นายกชกร  จันทร์มศีรี                     
6.นายวรพจน์  มณีคันธวงค ์                 

7.นายพชรพล  ส่งเสริมสุข                    

8.นายดรีมีซี  สมอดียอ                              
9.นายต่วนบฆูอรี  โตะกูบาฮา                  
10.นายอัซรอฟ  สะอะ 

ปวส. 1/1            

ปวส. 1/1     

ปวส.1/1    

ปวส.1/1             
ปวส.1/2   
ปวส.1/2   
ปวส.1/2     
ปวส.1/5     
ปวส.1/5    
ปวส.1/4 

 
 
 
 

 
3 

ร้านโชคชัยการไฟฟ้า                                 
214  ถนนผังเมือง 4  ต าบลสะเตง 
อ าเภอเมือง   จังหวัด ยะลา                      
โทร 089-7379573 

1.นายพัชรพงศ์  แก้วคง                              

2.นายอนุสรณ์  กองกาญจน์                              
ปวส. 1/2            

ปวส. 1/2                   

 

 
 
4 

บ.กัลฟ์ยะลากรีน  จ ากัด                         
80  ม.1   ต าบลพร่อน                     
อ าเภอเมือง  จังหวัด ยะลา                  
โทร.073-25272 

1.นายฐากรู  นิลหิรญั                    ปวส. 1/5 

 

5 
โรงแรมยะลามายเฮ้าส์                            
109 ถ.รัฐค านึง   ต.สะเตง   อ.เมือง                
จ.ยะลา      โทร 073-221236 

1.นายธีรนันท์  วีระศักดิ์                               
2.นายคณุานนต์  ฟุ้งขจรเกยีรต ิ  

ปวส. 1/1                  

ปวส.1/2  

6 
บ.ดับเบิล้ไนน์ เพาเวอร์ จก. (สนง.ใหญ่)                       
99/9  ม.4  ต.บดุี  อ าเภอเมือง  
จังหวัดยะลา   โทร  

1.นายนิซฮูัยมี  มะดาบู                                
2.นายอิรชาด  อะเซ็ง                                 
3.นายพัรฮัน  กมางิน                     

ปวส. 1/3            

ปวส. 1/3     

ปวส.1/4    
 



 
 

สรุปรายชื่อนักศึกษายืนค าร้องขอฝึกงานในสถานประกอบการ 
                                               ภาควิชาไฟฟ้าก าลัง 

   ประจ าภาคฤดูร้อน  2562     ฝึกงานระหว่างวันที่  2  มีนาคม  2563  ถึงวันที่ 1  พฤษภาคม  256 
   รายวิชาท่ีฝึก 1.ชื่อวิชา   การฝึกงาน    รหัส                   จ านวน    4   หน่วยกิต   320    ชั่วโมง 
                                  

ที ่ ชื่อ/ที่ต้ังสถานประกอบการ ชื่อ - สกุลนักศึกษา ระดับชั้น 
ห ม า ย เ ห ตุ 
(ครูนิเทศ) 

7 

ร้านจารดูาวเทียม                       
922  ถนนสิโรรส   ต.สะเตง      
อ าเภอเมือง   จังหวัดยะลา            
โทร 089-9746432 

1.นายไชยต์อิกบาล  อาล ี                  

2.นายอาฮามาน  เยยีอาล ี     
ปวส. 1/3    

ปวส.1/3                                                 

 
8 

ร้านโกตาการไฟฟ้า                                          
212  ม.1   ถ.ยะลา-โกตา             
ต.โกตาบารู   อ าเภอรามัน     จังหวัด 
ยะลา   โทร 085-6711059 

1.นายอานัส  มามะแต                         
2.นายฮากีฟ  เวาะเดร ์

ปวส. 1/3                 

ปวส.1/3 

 

 
9 
 

ร้านแสงทิพย์การไฟฟ้า                      
15/2  ถนนผังเมือง 1  ต าบลสะเตง 
อ าเภอเมือง จังหวัด ยะลา 

1นายณัฐกฤต  แก้วไกร 
2.นายธนพัฒน์  มากยก        
3.นายพิชาภพ  ศรีชุมภ ู 
4.นายจิรภัทร  ชูยงค ์    
5.นายระพีพล  เขียวหม ี
6.นายพชรพล  หาญณรงค์                                       

ปวส. 1/1       

ปวส.1/1 

ปวส.1/1 

ปวส.1/4 

ปวส.1/5 

ปวส.1/1 

 

 
 
10 

หจก.อาร์พาวเวอร์ซัพพลาย                                          

22  ถนนเทศบาล 1  ต าบล สะเตง  

อ าเภอเมือง จังหวัด ยะลา                       
โทร.063-6053685 

1.นายซูไฮฟาน  เจะแต                                

2นายมฮูัมมัดไซดี  อาบ ู                             
ปวส. 1/3                                            

ปวส. 1/3              

 

 
 
11 

ร้านปัญญาแอร์                              
239  ถนนสิโรรส  ต าบลสะเตง  
อ าเภอเมือง จังหวัด ยะลา                   

โทร.073-214360 

1.นายภาณเุดช  สังฆะมะโน                                    
2.นายดนยัเดช  เหละดหุว ี                              

3.นายโดมตะวัน  บุญปถัมภ ์                         

ปวส. 1/4    

ปวส.1/4    

ปวส.1/4      

 

 
 
12 

บ.ออล เทค หนึ่งเก้า จก.                
110/1  ม.1  ต าบล สะเตงนอก    
อ าเภอเมือง   จังหวัดยะลา 

โทร.073-274959 

1.นายอับดลุเราะหม์าน  ลียะ               
2.นายตูแวรุสลี  ตาเละ                     
3.นายนิธิ  จันทร์เพชร 

ปวส. 1/3   

ปวส.1/3    

ปวส.1/5             
 

 
 



 
 

สรุปรายชื่อนักศึกษายืนค าร้องขอฝึกงานในสถานประกอบการ 
                                                ภาควิชาไฟฟ้าก าลัง 

   ประจ าภาคฤดูร้อน  2562     ฝึกงานระหว่างวันที่  2  มีนาคม  2563  ถึงวันที่  1  พฤษภาคม  2563 
   รายวิชาท่ีฝึก 1.ชื่อวิชา   การฝึกงาน    รหัส                   จ านวน    4   หน่วยกิต   320    ชั่วโมง 
                                  

ที ่ ชื่อ/ที่ต้ังสถานประกอบการ ชื่อ - สกุลนักศึกษา ระดับชั้น 
หมาย เห ตุ 
(ครูนิเทศ) 

 
 
13 

การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย       
(เขื่อนบางลาง) 33 หมู่ที่ 1 ถนน ศรีบางลาง  
อ าเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา                
โทร 073-281063 

1.นายศภุกร  ครุฑศึก                        
2.นายรุสลี  นิยมเจริญ                     
3. นายชาญณรงค์  ทองบุญช ู                         

4.นายอบาดี่  อาแด                           

ปวส. 1/1  
ปวส.1/1  

ปวส.1/1  

ปวส.1/2    

 

 
14 
 

บ.นราพารา จ ากดั                             
64   ม.2  ต าบลสาวอ  อ าเภอรอืเสาะ
จังหวัด นราธิวาส     โทร 073-571587 

1.นายฮุซัยฟะฮ์  เตะ๊เด็ง                           ปวส. 1/5  

 

 
15 

องค์การบริหารส่วนต าบลยะหา             
199 ม.6  ต าบล ยะหา                  
อ าเภอยะหา   จังหวัดยะลา 

โทร.073-291434 

1.นายดลุยา  สะมะแอ ปวส. 1/5                  

 

 
16 

 
1.นายพชรพล  หาญณรงค์                                 

ปวส. 1/1            

ปวส. 1/6     

ปวส.1/6    

 

 
 
17 

ร้านอิควานซัพพลาย                                             
304 ถ.ผังเมือง 4  ต าบล สะเตง              
อ าเภอเมือง    จังหวัด ยะลา                
โทร 08-98787126 

1.นายอัซรอน  แวนะไล                   
2.นายเฟาซี  ดอเลาะ      

ปวส.1/5  
ปวส.1/5  

 
18 
 

ร้านจารึกการไฟฟ้า                                
239   ถนนผังเมือง  4  ต าบล สะเตง               
อ าเภอเมือง   จังหวัด ยะลา                   
โทร.073-299464 

1.นายอดิศร  ขุนทน                           
2.นายสะอูดี  บีแด                             
3.นายธงชัย  เทพรัตน ์

ปวส.1/4 
ปวส.1/4  
ปวส.1/4 

 

 
19 

โรงพยาบาลศูนย์ยะลา                              
152  ถ.สิโรรส    ต าบลสะเตง    อ าเภอ
เมือง   จังหวัด ยะลา           โทร 073-
244711 

1.นายอันวาร์  เก็งมะลาพ ี                             ปวส. 1/5     

 
 
 



 
 

สรุปรายชื่อนักศึกษายืนค าร้องขอฝึกงานในสถานประกอบการ 
                                                ภาควิชาไฟฟ้าก าลัง 

   ประจ าภาคฤดูร้อน  2562     ฝึกงานระหว่างวันที่  2  มีนาคม  2563  ถึงวันที่  1  พฤษภาคม  2563 
   รายวิชาท่ีฝึก 1.ชื่อวิชา   การฝึกงาน    รหัส                   จ านวน    4   หน่วยกิต   320    ชั่วโมง 
                                  

ที ่ ชื่อ/ที่ต้ังสถานประกอบการ ชื่อ - สกุลนักศึกษา ระดับชั้น 
ห ม า ย เ ห ตุ 
(ครูนิเทศ) 

 
20 

มหาวิทยาลยัราชภฎัยะลา                                     
133  ถ.เทศบาล 3  ต. สะเตง       
อ.เมือง     จังหวัดยะลา                
โทร 073-299699 

1.นายปภังกร  นะนุ้ย                      
2.นายมฆัวาน  แก้วทอง                      
3.นายภูริทัต ชัยนุรักษ ์

ปวส.1/2            
ปวส.1/2             
ปวส.1/2 

 

 
21 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค สาขาย่อย             
อ าเภอกรงปินัง                                      
7/7   ม.7  ต. กรงปินัง     อ.กรงปินัง  
จ.ยะลา      โทร 073-238333 

1.นายมฮู าหมัด  กาซา                       
2.นายอามาน  เจ๊ะเล๊าะ                       
3.นายมุสลิม  อีแต      

ปวส.1/5        
ปวส.1/5       
ปวส.1/5       

 

 
22 

ร้านที.แอล การพาณิชย์                      
920   ถ.สิโรรส  ต. สะเตง  อ.เมอืง     
จ.ยะลา      โทร 084-7477640 

1.นายอิลฮัม  ตาเยะ                          
2.นายบาซรี  ยูโซะ๊ 

ปวส.1/5    
ปวส.1/5    

 

 
 
23 

ส านักงานเทศบาลนครยะลา                                      
ถ.สุขยางค์  ต. สะเตง  อ.เมือง     
จังหวัดยะลา    

1.นายมีฤทธ์ิ  อินทร์แก้ว                    
2.นายวงศธร  ชูพัฒนพงศ์              
3.นายณัฐกร  กิตติชัย                         
4.นายกฤษฎากร  ดอนแก้ว                 
5.นายวรพต  จันทร์ด า                      
6.นายอาฟีฟ  สรสัสมิต 

ปวส.1/2            
ปวส.1/2     
ปวส.1/2   
ปวส.1/2               
ปวส.1/4   
ปวส.1/4 

 

 
24 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  เขต 3 
(ภาคใต้) จังหวัดยะลา 
59/27 ถ.ยะลา-ปัตตานี  ต.เขาตมู     
อ.ยะรัง   จ.ยะลา                       
โทร.073-262700 

1.นายนรรษภล  วิทยาภรณ ์
 

 
ปวส.1/1 
 

 

 
25 

โรงพยาบาลรามัน   
207  ม.1  ต.กายูบอเกาะ  อ.รามัน   
จ.ยะลา  โทร.085-4712928 
 

1.นายไซฟู  แวมาม ุ
 

 
ปวส.1/4 
 

 
 

 
 



สรุปรายชื่อนักศึกษายืนค าร้องขอฝึกงานในสถานประกอบการ 
                                                ภาควิชาไฟฟ้าก าลัง   (ต่างจังหวัด) 

   ประจ าภาคฤดูร้อน  2562     ฝึกงานระหว่างวันที่  2  มีนาคม  2563  ถึงวันที่  1  พฤษภาคม  2563 
   รายวิชาท่ีฝึก 1.ชื่อวิชา   การฝึกงาน    รหัส                   จ านวน    4   หน่วยกิต   320    ชั่วโมง 
                                  

ที ่ ชื่อ/ที่ต้ังสถานประกอบการ ชื่อ - สกุลนักศึกษา ระดับชั้น 
ห ม า ย เ ห ตุ 
(ครูนิเทศ) 

 

1 

หจก.จัส เอ็นจเินียริ่ง                       
525/1  ถ. ราษฎร์อุทิศ   ต.หาดใหญ่  
อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา                    
โทร 074-258446 

1.นายนิอุสมาน  จีนารงค์                
2.นายฮาซัน  สารง                             

ปวส. 1/2   

ปวส.1/2            

 
2 

การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) 
ส านักงานหาดใหญ่                                                        
1685 ถนนเพชรเกษม  ต าบล หาดใหญ่   
อ าเภอหาดใหญ่     จังหวัดสงขลา  90110      
โทร.074-257822 

1.นายนิอับดลุรอฮีม  คะเนรัตน ์  
2.นายรุชดัน  บาเหะ                   
3.นายอาลีฟ  ยูโซะ       

ปวส.1/1        
ปวส.1/5   
ปวส.1/5   

 

 
3 
 

บ.ดี.เอ.ดี.เพาเวอร์ ซสิเตม็ส์ จ ากดั                              
23/4  ม.15    ต าบล บางแก้ว              
อ. บางพลี  จังหวัด สมุทรปราการ    
10540       โทร 081-7878594 

1.นายชัยวุฒิ  เอียดเรือง                           ปวส.1/2             
 

 

4 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอจะนะ                               
ต าบลบ้านนา  อ าเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา   
โทร 074-207561 

1.นายนิรอมฎอน  นิแว                        
2.นายฮัฟฟาน  บิงดอเล๊าะ                       

 

ปวส.1/3          
ปวส.1/3    

 

 
5 

โรงแรม SUGAR  MARINA  ภูเกต็     
542/1   ถนน ปฎัก                                  
ต าบล กะรน   อ าเภอเมือง                   
จังหวัด ภูเก็ต  93100                              
โทร 076-396611 

1.นายศิวดล  วิจันทมุข                  
2.นายช่างกล  สินจรูญศักดิ์                       
3.นายะนดล  ทองสุข             
4.นายอับดลุฮาเล็ม  เจะแม                   
5.นายอับดลุฮากิม  มาปะ                         

ปวส.1/1     
ปวส.1/1     
ปวส.1/1            
ปวส.1/3   
ปวส.1/3 

 

 
6 
 

บ.เอส.พี.เซาท์เทรินเซ็นทรัลเอ็นจิเนียริ่ง จก.                                    
505  ถ.ราษฎร์อุทิศ  ต าบลหาดใหญ่  
อ าเภอหาดใหญ่     จังหวัดสงขลา          
โทร 074-253459 

1.นายอัลฟาน  กะมูนิง                            
2.นายยสุรี  รานิงปะออ                            
3.นายมัซลณั  สาและ                                

ปวส.1/2             
ปวส.1/2 
ปวส.1/1 
 

 

 
7 

บ.หาดใหญ่แอร์ (ประเทศไทย) จก.                                    
591 ถ.ราษฎร์อุทิศ  ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอ
เมือง   จังหวัดสงขลา                             
โทร 074-252252 

1.นายวันอูสมาน  สาเมาะ                             ปวส.1/1              

 

 

 

 



 
สรุปรายชื่อนักศึกษายืนค าร้องขอฝึกงานในสถานประกอบการ 

                                                ภาควิชาไฟฟ้าก าลัง   (ต่างจังหวัด) 
   ประจ าภาคฤดูร้อน  2562     ฝึกงานระหว่างวันที่  2  มีนาคม  2563  ถึงวันที่  1  พฤษภาคม  2563 
   รายวิชาท่ีฝึก 1.ชื่อวิชา   การฝึกงาน    รหัส                   จ านวน    4   หน่วยกิต   320    ชั่วโมง 
                                  

ที ่ ชื่อ/ที่ต้ังสถานประกอบการ ชื่อ - สกุลนักศึกษา ระดับชั้น 
ห ม า ย เ ห ตุ 
(ครูนิเทศ) 

 

8 

โรงแรมลากูน่าแกรนโ์ฮเทล                       
446/2  ม.2  ต.พะวง  อ าเภอเมอืง  
จังหวัดสงขลา     โทร 093-8594182 

1.นายซาการียา  กอแล                
2.นายมฮู าหมัดอิซฮา  บือราเฮง  
3.นายอัคมาล  ยูนุ๊                    
4.นายมฮูัมมัดไซฟี  วาแวนิ                  

5.นายมฮู าหมัดฮัมดี  สะเตาะ      

ปวส. 1/4   

ปวส.1/4     

ปวส.1/4     

ปวส.1/4  ปวส.
1/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
สรุปรายชื่อนักศึกษายืนค าร้องขอฝึกงานในสถานประกอบการ 

                                                ภาควิชาเทคนิคโลหะ 
   ประจ าภาคฤดูร้อน  2562     ฝึกงานระหว่างวันที่  2  มีนาคม  2563  ถึงวันที่  1  พฤษภาคม  2563 
   รายวิชาท่ีฝึก 1.ชื่อวิชา   การฝึกงาน    รหัส                   จ านวน    4   หน่วยกิต   320    ชั่วโมง 
                                  

ที ่ ชื่อ/ที่ต้ังสถานประกอบการ ชื่อ - สกุลนักศึกษา ระดับชั้น 
หมายเหตุ 
(ครูนิเทศ) 

1 

ช่ือ ร้านยะลาสแตนเลส เอ็นจิเนียริ่ง 
 เลขท่ี 247/2 ถนน สุขยางค์ 
ต าบลสะเตง อ าเภอเมือง  
จังหวัด ยะลา  โทร 086-7472838 

1.นายมะอัสมิง  มะมิง 
2..นายฟุรกอน  เจ๊ะมูเลาะ 
 

ปวส.1/1 
ปวส.1/1 
 

 

2 

ช่ือ ร้าน 3 เอ อัลลอย 
 เลขที่  10 – 16  ถ.มุสลิมบ ารุ ง        
ต.สะเตง  อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา 
   โทร.  081-9909084 

1.นายอัฎฮา  ลีกา 
2.นายลุตฟี  โตะเดร ์                        
3.นายดนยา  สาเม๊าะ 
 

ปวส.1/1    
ปวส.1/1       
ปวส.1/1 
 

 
 

3 

ช่ือ ร้านอีซูซุการช่าง 
เลขท่ี 73-75 ถ.เจริญชัย ต.สะเตง 
อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา  
โทร.081-6094348 

1.นายฮัมดี  ดอมะ                                
2.นายอนันต์  แวดาลอ                       

ปวส.1/1 
ปวส.1/1    

 

4 

ช่ือ ร้าน อ.การช่าง 
เลขท่ี 1064  ถนนธนวิถี  ต.สะเตง 
อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา  
โทร.089-8704721 

1.นายซลุกิฟลี  แนปีแน                             
2.นายอีดลิอัสฮาร์  แดเบาะ                                
3.นายนัจญมี  อาบูวะ 
 

ปวส.1/1     
ปวส.1/1 
ปวส.1/1 
 

 

5 

ช่ือ ร้านธร. การช่าง 
เลขท่ี 259/35 ม.9  ต.สะเตงนอก 
อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา  
โทร.089-7327518 

1.นายฮาฟิชส์  โตะ๊แว                      
2.นายฮาฟิส  มาหะ 
3.นายอิบรอเฮ็ง  สาและร ู
 

ปวส.1/1    
ปวส.1/1 
ปวส.1/1 
 

 

6 

ช่ือ ร้านดิงผ้าใบ 
ถ.สิโรรส     ต.สะเตง 
อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา  
โทร.087-2999449 

1.นายอับดลุหะกมี  มูเซะ                               
2.นายอิรฟาณร์  ตโีด 
 

ปวส.1/1    
ปวส.1/1 
 

 

7 

ช่ือ บ.อาร์ เอส ซีวิล เอ็นจิเนียริง จก. 
เลขท่ี 13/8  ม.3  ต.สะเตงนอก 
อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา  
โทร.073-240285 

 
1.นางสาวซูนติา  โตสแน 
  

ปวส.1/1     

 

8 

ช่ือ ร้านลันกราฟิกยะลา 
832/4  ถ.ผังเมือง 4     ต.สะเตง 
อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา  
โทร.098-0712956 

1.นายอิกร็อม  ดือเระ                               
2.นายอัซรอน  หะยีอาแซ 
 

ปวส.1/1    
ปวส.1/1 
 

 

 



 

สรุปรายชื่อนักศึกษายืนค าร้องขอฝึกงานในสถานประกอบการ 
                                                ภาควิชาเทคนิคโลหะ 

   ประจ าภาคฤดูร้อน  2562     ฝึกงานระหว่างวันที่  2  มีนาคม  2563  ถึงวันที่  1  พฤษภาคม  2563 
   รายวิชาท่ีฝึก 1.ชื่อวิชา   การฝึกงาน    รหัส                   จ านวน    4   หน่วยกิต   320    ชั่วโมง 
                                  

ที ่ ชื่อ/ที่ต้ังสถานประกอบการ ชื่อ - สกุลนักศึกษา ระดับชั้น 
หมายเหตุ 
(ครูนิเทศ) 

9 

ช่ือ ร้านบ่าวโฮมเซอร์วิส 
 เลขท่ี 32  ม.6 ถนน กูบูสยาม 
ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมือง  
จ.ยะลา  โทร 089-46233519 

1.นายพิริยะ  กาหลง 
 

ปวส.1/1 
 

 

10 

ช่ือ ร้านลิขิตการช่าง 
 254/45  ม .9  ถ .หลั ง วั ดตรี มิ ต ร        
ต.สะเตง  อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา 
   โทร. 086-2978189  

1.นางสาวนรู์มี  มาหามะ  ปวส.1/1     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
สรุปรายชื่อนักศึกษายืนค าร้องขอฝึกงานในสถานประกอบการ 

ภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
ประจ าภาคฤดูร้อน  2562     ฝึกงานระหว่างวันที่  2  มีนาคม  2563   ถึงวันที่  1  พฤษภาคม  2563 

           รายวิชาท่ีฝึก 1.ชื่อวิชา   การฝึกงาน    รหัส                   จ านวน    4   หน่วยกิต   320    ชั่วโมง 
                                  

ที ่ ชื่อ/ที่ต้ังสถานประกอบการ ชื่อ - สกุลนักศึกษา ระดับชั้น 
หมายเหตุ 
(ครูนิเทศ) 

1 

บ.ยะลาแอดวานซ์เทคโนโลยี จ ากัด 
37  ถ.ผังเมือง 4  ต.สะเตง 
อ.เมือง     จ. ยะลา  
โทร 073-257710 

1. นายอารอฟัน  ยูโซ๊ะ                              
 
ปวส.1/2 
 

 

2 

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  
133  ถ.เทศบาล 5   อ าเภอเมือง     
จังหวัด ยะลา  
โทร 073-299636 

1. นางสาวญาณิศา  สะหนิบุตร 
2..นางสาวศิรภัสสร  นุ่นสุวรรณ 
3.นายศิวพล  ท่ามประเสริฐ 
4.นางสาวอัญวรา  พิณอักษร 
5.นายอัฟด่อล  อาลี 
6.นายอภิรุจ  แก้วมณี 
7.นายอันฮัร  เย็ง 
8.นายภูตะวัน  สงวนพงษ์ 
9.นายภูพล  แก้วรักษ์ 
10นายธรรศชนก  นวลโชคสกุล 

ปวส.1/1 
ปวส.1/1 
ปวส.1/1 
ปวส.1/1 
ปวส.1/1 
ปวส.1/2 
ปวส.1/2 
ปวส.1/1 
ปวส.1/1 
ปวส.1/1 

 
 

4 

ร้านอิคคลาสคอม 
 4 4 / 4   ถ . ผั ง เ มื อ ง   ต . ส ะ เ ต ง             
อ าเภอ เมือง  จังหวัด ยะลา  
โทร 073-203720 

1.นางสาวณัฐวดี  ฉิมคล้าย               
2.นายฟาดลิย์  ดสีะเอะ 
3.นางสาวฟาดลี๊ะ  ยีหวังกอง 
4.นางสาวซลัมา  ยีหวังกอง 
 

ปวส.1/1    
ปวส.1/2 
ปวส.1/1 
ปวส.1/2 
 

 

5 

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
จ.ยะลา 12  ถ.วงเวียน 2  ต.สะเตง 
 อ าเภอเมือง     จังหวัด ยะลา  
โทร 073-203585 

1. นายชากรณ์  มะระ 
2.นายฮาฟีฟี  ดือลอฮิง 

 
ปวส.1/1 
ปวส.1/1 
 

 

6 

ร้าน พี.ซี.เวิลด์ แอนด์ เซอร์วิส 
612  ถ.ผังเมือง 4  ต.สะเตง       
อ าเภอเมือง     จังหวัด ยะลา  
โทร 086-4815991 

1. นางสาวอาตีกาห์  แซโซะ                  
2.นางสาวสุมานติ้า  สะมะแอ 

 
ปวส.1/1 
ปวส.1/2 
 

 

7 

ร้านเวิลด์เทคคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ก 
31  ถ.วิภากุล  ต าบล สะเตง   
อ าเภอ เมือง  จังหวัด ยะลา  
โทร 082-8228130 

1.นายอารฟาน  ฮูลูจืองา 
 

ปวส.1/2 
 

 

 
 
 
 



 
 

สรุปรายชื่อนักศึกษายืนค าร้องขอฝึกงานในสถานประกอบการ 
ภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

ประจ าภาคฤดูร้อน  2562     ฝึกงานระหว่างวันที่  2  มีนาคม  2563   ถึงวันที่  1  พฤษภาคม  2563 
           รายวิชาท่ีฝึก 1.ชื่อวิชา   การฝึกงาน    รหัส                   จ านวน    4   หน่วยกิต   320    ชั่วโมง 
                                   

ที ่ ชื่อ/ที่ต้ังสถานประกอบการ ชื่อ - สกุลนักศึกษา ระดับชั้น 
หมายเหตุ 
(ครูนิเทศ) 

8 

บมจ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ (ยะลา) 
5  ถ.มนู-นิตยา  ต าบล สะเตง  
อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา  
โทร 073-720009 

1.นางสาวอัญชสา  พิณอักษร 
2.นายไอมัณ  แวหายี 
3.นางสาวเสาวนีย์  ดอเลาะ 
4.นายอีรฟาน  เตะ 
5.นายนูรดีน  อาเกะ 
6.นายมูนีร  ดีสะเอะ  

ปวส.1/1 
ปวส.1/1 
ปวส.1/2 
 

 

9 

บ.ทีโอที จ ากัด   (มหาชน) 
103/30   ถ.สาย 15  ต.สะเตง 
 อ.เมือง  จ.ยะลา 
โทร 076-213612 

1.นางสาวพิมผกา  ไชยสวัสดิ์ 
2.นางสาวพิชชญา  บุญสวัสดิ์        

 
ปวส.1/2 
ปวส.1/2 
 

 
 

10 

กองก ากับการซักถาม 2 กองบังคับการ
สืบสวนจังหวัดชาดแดนภาคใต ้
53   ถ.สุขยางค์  ต.สะเตง 
 อ.เมือง  จ.ยะลา 
โทร 073-203848 

1.นางสาวอามีรา  เจ๊ะเล๊าะ 
2.นางสาวนัฐริณีย์  ธารรักษ์        

 
ปวส.1/2 
ปวส.1/2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สรุปรายชื่อนักศึกษายืนค าร้องขอฝึกงานในสถานประกอบการ 
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

   ประจ าภาคฤดูร้อน  2562     ฝึกงานระหว่างวันที่  2  มีนาคม  2563  ถึงวันที่  1  พฤษภาคม  2563 
      รายวิชาท่ีฝึก 1.ชื่อวิชา   การฝึกงาน    รหัส            จ านวน    4   หน่วยกิต   320  ชั่วโมง 
                                  

ที ่ ชื่อ/ที่ต้ังสถานประกอบการ ชื่อ - สกุลนักศึกษา ระดับชั้น 
หมายเหตุ 
(ครูนิเทศ) 

1 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 
93  ถ.เทศบาล 1   ต าบลสะเตง     
อ าเภอเมือง  จังหวัด ยะลา   
โทร 073-213767 

1. นางสาวชัยเคาะห์  ตากะด ี
 

ปวส.1/2 
 

 

2 

เทศบาลนครยะลา 
10 ถนน สุขยางค์   
ต าบล สะเตง อ าเภอเมือง   
จังหวัดยะลา  โทร. 073-223665 

1.นางสาวจิตตาภรณ์  ด าละเอียด 
2.นางสาวฐิชา  ไชยบุญ 

ปวส.1/2 
ปวส.1/2     

 
 

3 

 
สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษายะลา เขต 1 
12 ถนนสุขยางค์ ต.สะเตง 
อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา  
โทร.073-211707  

 
1.นางสาวภัทศรา  ซุ้นห้อง                  
2.นางสาวปัทมา  หวันปาเต๊ะ               
3.นางสาวซมูัยยะฮ์  อลัม 

 
ปวส.1/1    
ปวส.1/1    
ปวส.1/1    

 

4 

องค์การบริหารส่วนจังหัวดยะลา 
(กองการศึกษา) 
1 ถ.วงเวียน 2   ต.สะเตง    
อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา             
โทร. 073-203628 

1. นางสาวสิริวรรณ  พรมแดน 
2. นางสาวอโรชา  สุขคติ 
 
 

ปวส.1/2 
ปวส.1/2 
 

 

5 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาสุไหงปาดี 
 32  ถนนฉัตรวาริน  ต.ปะลุรู   
อ.สุไหงปาดี   จ.นราธิวาส 
โทร.073-651663 

1.นายฟิตรี  บินมาหะมะ 
 

ปวส.1/2 
 

 

6 

ที่ท าการไปรษณีย์  
403  ถนนสิโรรส  ต าบลสะเตง 
 อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  
โทร.073-212017 

1.นางสาวธันยพร  วรรณวงศ์ 
 

 
ปวส.1/1  
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
สรุปรายชื่อนักศึกษายืนค าร้องขอฝึกงานในสถานประกอบการ 

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
      ประจ าภาคฤดูร้อน  2562     ฝึกงานระหว่างวันที่  2  มีนาคม  2563  ถึงวันที่  1  พฤษภาคม  2563 
         รายวิชาท่ีฝึก 1.ชื่อวิชา   การฝึกงาน    รหัส             จ านวน  4   หน่วยกิต   320  ชั่วโมง 
                                  

ที ่ ชื่อ/ที่ต้ังสถานประกอบการ ชื่อ - สกุลนักศึกษา ระดับชั้น 
หมายเหตุ 
(ครูนิเทศ) 

8 

สนง.เทศบาล ต าบลรือเสาะ 
316  ม.10  ต.รือเสาะ  อ.รือเสาะ 
จ.นราธิวาส  โทร 073-571433 
 

1.นายรุสกี  มะสะอาว 
 

ปวส.1/1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
สรุปรายชื่อนักศึกษายืนค าร้องขอฝึกงานในสถานประกอบการ 

                                                ภาควิชาเทคนิคการผลิต 
   ประจ าภาคฤดูร้อน  2562     ฝึกงานระหว่างวันที่  2  มีนาคม  2563  ถึงวันที่  1  พฤษภาคม  2563 
        รายวิชาท่ีฝึก 1.ชื่อวิชา   การฝึกงาน    รหัส              จ านวน    4   หน่วยกิต   320    ชั่วโมง 
                                  

ที ่ ชื่อ/ที่ต้ังสถานประกอบการ ชื่อ - สกุลนักศึกษา ระดับชั้น 
หมายเหตุ 
(ครูนิเทศ) 

 
 
1 

ร้านช่างแก้วโรงกลึง                           
18/1  ถนนประชาอุทิศ   ต.บางนาค      
อ.เมือง  จ.นราธิวาส                    
โทร 097-0429776 

1.นายมฮูัมหมัดฟาริซี  บินเซ็ง                      
2. นายอามีร์  เจะแต                       

ปวส.1/2         
ปวส.1/1   

 

 
 
2 

ร้านอีซูซุการช่าง                         
73-75   ถนนพุทธภูมิวิถี  ต.สะเตง               
อ าเภอเมือง   จังหวัด ยะลา                   
โทร 080-7118395 

1.นายมฮูัมหมัดอัซฮาร์  ซากา           
2.นายสุทธณ  เขียวหม ี                    

ปวส.1/2     
ปวส.1/2 

 

 
 
3 
 

ร้านไทยเจรญิเหล็กหล่อ                         
259/182   ถนนเทศบาล 8   
ต าบล.สะเตง               อ าเภอเมือง   
จังหวัด ยะลา  โทร 089-6580378 

1.นายพชรพรรณ  โบราณราช                    
2.นายธาตรี  เสนขวญัแก้ว                     

ปวส.1/1    
ปวส.1/1       

 

 

4 

ร้านสามารถเจริญวัฒนา                         
1086   ถนนสิโรรส   ต าบล.สะเตง               
อ าเภอเมือง   จังหวัด ยะลา                   
โทร 073-213213 

1.นายธีรวิชญ์  แซ่กัว                      
2.นายพรภวิษย์  จิมจวน                  
3.นายณัฐวรรษ  นวลนลิ 

ปวส.1/1    
ปวส.1/1              
ปวส.1/1  

 

 

5 

บจก.อาหารส าเรจ็รูปสุไหงโก-ลก                           
221/1  ถนนเจริญเขต                
ต.สไุหงโก-ลก    อ.สุไหงโก-ลก        
จ.นราธิวาส    โทร 097-0429776 

1.นายกสีรอ  บินสะมะแอ                       ปวส.1/2          

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สรุปรายชื่อนักศึกษายืนค าร้องขอฝึกงานในสถานประกอบการ 
                                                ภาควิชาเทคนิคการผลิต  (ต่างจังหวัด) 

   ประจ าภาคฤดูร้อน  2562     ฝึกงานระหว่างวันที่  2  มีนาคม  2563  ถึงวันที่  1  พฤษภาคม  2563 
        รายวิชาท่ีฝึก 1.ชื่อวิชา   การฝึกงาน    รหัส              จ านวน    4   หน่วยกิต   320    ชั่วโมง 
                                  

ที ่ ชื่อ/ที่ต้ังสถานประกอบการ ชื่อ - สกุลนักศึกษา ระดับชั้น 
หมายเหตุ 
(ครูนิเทศ) 

 
 
1 

โรงกลึง 7 แยก                           
176/13   ถนนประชาธิปัตย์            
ต.หาดใหญ่   อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา                        
โทร 081-2770441 

1.นายฮาฟีซูล  กอยา                      
2. นายซูไฮรี  ดือรานิง                           

ปวส.1/2         
ปวส.1/2     

 

 
2 
 
 

บ.ดับเบิล้ไนน์ เพาเวอร์ จก. (สนง.ใหญ่ )                      
88  ถนนพิชัย  เขต ดุสิต                   
จังหวัดกรุงเทพฯ                                 
โทร  

1.นายมฮูัมหมัดรอมฎอน  แวมะ          
2.นายมูฮ าหมัดมสุลมิ  อิแต                        

ปวส.1/2     
ปวส.1/2 

 

 
3 

บ.เบต้า เอ็นจเินียริ่ง (กาญจนบรุี จก.)                      
603/69    ถนนนวลจันทร์                 
ต าบลนวลจันทร ์     จังหวัด กรุงเทพฯ                                 
โทร 02-3010400 

1.นายอมรเทพ  จันทร์ทอง            
2.นายทินภัทร  อ่อนทองอิน                        

ปวส.1/1     
ปวส.1/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปรายชื่อนักศึกษายืนค าร้องขอฝึกงานในสถานประกอบการ 
                                      ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 

   ประจ าภาคฤดูร้อน  2562     ฝึกงานระหว่างวันที่  2  มีนาคม  2563  ถึงวันที่  1  พฤษภาคม  2563 
   รายวิชาท่ีฝึก 1.ชื่อวิชา   การฝึกงาน    รหัส                   จ านวน    4   หน่วยกิต   320    ชั่วโมง 
                                  

ที ่ ชื่อ/ที่ต้ังสถานประกอบการ ชื่อ - สกุลนักศึกษา ระดับชั้น 
หมายเหตุ 
(ครูนิเทศ) 

 
 
1 

ช่ือ  บริษัท มาร์เด็ด-ยะลา จ ากัด 
93/4  หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม 
ต. พร่อน   อ.เมือง  จ.ยะลา 
โทร.073-252026 

1.นายอับดลุฮากิม  กาซอ                   
2.นายมฮูัมหมัดตอริก  จูบีซ ู
3.นายมรัวรรณ  หะยีอาแว 
 

 
ปวส.1/1 
ปวส.1/1 
ปวส.1/1 
 

 

 
 
 

2 
 
 

ช่ือ บริษัท ยางไทยปักษ์ใต ้จ ากัด 
43 ม .6    ถ .สาธารณะประโยชน์              
ต.ท่าสาป   อ.เมือง   จ ยะลา 
โทร.  

1นางสาวกัญญนันทน์  ทองเจริญ 

 
 
ปวส.1/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
สรุปรายชื่อนักศึกษายืนค าร้องขอฝึกงานในสถานประกอบการ 

                                            ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
   ประจ าภาคฤดูร้อน  2562     ฝึกงานระหว่างวันที่  2  มีนาคม  2563  ถึงวันที่  1  พฤษภาคม  2563 
   รายวิชาท่ีฝึก 1.ชื่อวิชา   การฝึกงาน    รหัส                   จ านวน    4   หน่วยกิต   320    ชั่วโมง 
                                  

ที ่ ชื่อ/ที่ต้ังสถานประกอบการ ชื่อ - สกุลนักศึกษา ระดับชั้น 
หมายเหตุ 
(ครูนิเทศ) 

 

1 

บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน)                   
เลขท่ี 103/30 ถนน สำย 15                   
ต ำบล สะเตง อ ำเภอเมือง จังหวัด ยะลำ
โทร 073-2740472 

1.นำยนูรุดดีน  สำเระ๊                           
2.นำยฟุรกร  เจ๊ะและ                               
3.นำยมูฮ ำหมัดอำลียสุรี  เจ๊ะมิง                  
4.นำยมูฮ ำหมัดอำซัน  ปะดอ                      
5.นำยพุฒินำท ทองจันทร์ 

ปวส. 1/1              
ปวส.1/1               
ปวส.1/1               
ปวส.1/1               
ปวส.1/1 

 

 
 
 

2 
 
 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  เขต 3 (ภาคใต้) 
จังหวัดยะลา 
59/27 ถ.ยะลา-ปัตตานี  ต.เขาตมู     
อ.ยะรัง   จ.ยะลา                       
โทร.073-262700 

1.นายปกรณ์  กาหมะ๊ 
2.นายอารฟาน  นาแว 
 

 
ปวส.1/1 
ปวส.1/1 
 

 

 
3. 

ส านักงานบริการลูกค้า กสท.ปัตตานี
เลขท่ี 2/1  ถนน พิพิธ                       
ต าบล อาเนาะรู  อ าเภอ เมือง                 
จังหวัดปัตตานี                                         
โทร 073-719715 ต่อ4605 

1. นายยสัรีย์  อิสมาแอ                        
2. นายอันวาร์  มอแซ                            
3.นายมฮูัมหมัดรีฟอัด จาร ู                        
4.นายบูรฮันต์  กาเว 

 

ปวส. 1/2              
ปวส.1/2               
ปวส.1/2               
ปวส.1/2 

 

 

 

 
4. 

ร้านดาวเทียมอีซีวันดาวเทียม                  
เลขท่ี 111/5 ถนนสิโรรส ต าบลสะเตง
อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา                        
โทร.089-5982762 

1.นายอามีนย์  กระโด                               
2.นายอับดลุฮาซันต์  หามะ                       
3.นายแวอาซีซู  อาแวกือจิ                         
4.นายฟาฎลิ  สน ิ

ปวส.1/1               
ปวส.1/1             
ปวส.1/2                
ปวส.1/2 

 

 
5. 

บจ.ตอยยีบัน ฟ็ดส์                              
เลขท่ี 163/15 ม.1  ถนนเพชรเกษม 
ต ำบลท่ำสำป   อ ำเภอเมือง                 
จังหวัดยะลำ    โทร.073-253551 

1.นำยรุสลัน  ดือรำแม ปวส.1/2 

 

 
6. 

สถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย                  
จ.ยะลำ                                            
เลขท่ี 12  ถนนวงเวียน ต ำบลสะเตง   
อ ำเภอเมือง     จังหวัดยะลำ                     
โทร.073-203585 

1.นำยศุทธวีร์  วิกรำนต์สมบูรณ ์ ปวส.1/1 

 

 



 
สรุปรายชื่อนักศึกษายืนค าร้องขอฝึกงานในสถานประกอบการ 

                                            ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
   ประจ าภาคฤดูร้อน  2562     ฝึกงานระหว่างวันที่  2  มีนาคม  2563  ถึงวันที่  1  พฤษภาคม  2563 
   รายวิชาท่ีฝึก 1.ชื่อวิชา   การฝึกงาน    รหัส                   จ านวน    4   หน่วยกิต   320    ชั่วโมง 
                                  

ที ่ ชื่อ/ที่ต้ังสถานประกอบการ ชื่อ - สกุลนักศึกษา ระดับชั้น 
หมายเหตุ 
(ครูนิเทศ) 

 

7. 

บริษัท ยะลากรีนเอ็นเนยี่ จ ากัด             
เลขท่ี 156 ม.4   ต าบล หน้าถ้ า            
อ าเภอเมือง จังหวัด ยะลา                    
โทร 062-3256654 

1.นายฮากิม  ยูนุ ๊ ปวส. 1/2               

 

 
8. 
 

 
 
 

พีเคเบิ๊ลเน็ทเวิร์ค                      
300/80  ม.4  ต.รูสะมิแล                    
อ.เมือง   จ.ปัตตานี                           
โทร.073-323200 

1.นายชวิน  ปวราภัทร 
 

 
ปวส.1/1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
สรุปรายชื่อนักศึกษายืนค าร้องขอฝึกงานในสถานประกอบการ 

                                                แผนกเครื่องกล  (ช่วงที่ 1) 
   ประจ าภาคเรียนที่ 1/2563      ฝึกงานระหว่างวันที่  7  กรกฎาคม   2563  ถึงวันที่  4  กันยายน  2563 
   รายวิชาท่ีฝึก 1.ชื่อวิชา   การฝึกงาน    รหัส                   จ านวน    4   หน่วยกิต   320    ชั่วโมง 
                                  

ที ่ ชื่อ/ที่ต้ังสถานประกอบการ ชื่อ - สกุลนักศึกษา ระดับชั้น 
หมายเหตุ 
(ครูนิเทศ) 

1 

ช่ือ  อู่ใหม่การช่าง 
74/41  ถ.ส.พัฒนา  ต.สะเตงนอก 
อ.เมือง จ.ยะลา    
โทร. 093-6951354 

1.นายวรภพ  ก้อนศิลา 
2.นายเกษมพงศ์  สกุลวงศ ์
 

 

ปวช.3/1 
ปวช.3/3 
 

 

2 

ช่ือ อู่ ซอย 6 เซอร์วิส 
146/33 ม.12  ถ.ผังเมือง 4 
ต.สะเตงนอก อ.เมือง   จ.ยะลา 
โทร.087-3958955 

1.นายมุสเล็ม  สามะ 
2.นายอับดุลฮากีม  อาบูดอลา 
3.นายมุสลิม  เจ๊ะซอ 

ปวช.3/3 
ปวช.3/3 
ปวช.3/3 

 
 

3 

ช่ือ หจก.ค๊อกพิทเจริญการยาง 
38  ถ. เทศบาล 1  ต.สะเตง 
อ.เมือง  จ.ยะลา  
โทร.073-214657 

1.นายจักรรินทร์  พูลเกิด ปวช.3/3 

 

4 

 
ช่ือ  ร้านตุ่นมอเตอร์ 
247/9  ท.9  ต าบลสะเตงนอก  
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
โทร.093-7852091 

 

 
1.นายสิทธิชัย  มะด า 
 

ปวช.3/4 
 

 

5 

ช่ือ อู่รุ่งโรจน์ยานยนต์ 
941  ถ.ผังเมือง 4  ต.สะเตง 
อ.เมือง  จ.ยะลา  
 โทร. 088-1824327 

1.นายโชคชัย  พุ่มแก้ว ปวช.3/4 

 

6 

ช่ือ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่  42 
ส านักงานพัฒนา ภาค 4 
98 ม.3  ต. บาโร๊ะ 
อ.ยะหา   จ.ยะลา 
โทร. 073-299428 

 
1.นายมูฮัมหมัดนาวาวี  บีแต 
2.นายอีรฟานร์  อิสาหะ 
 

ปวช.3/4 
ปวช.3/4 

 
 
 
 

 

7 

ช่ือ ร้านไฮ้ฮวดยนต์ 
43  ถ.วิฑูรย์อุทิศ 1  ต าบลสะเตง 
อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา 
โทร. 089-6569577 
 

1.นายวัชเรศร  เพ็งอุบล 
 

 
ปวช.3/4 
 

 

 

 
 
 
 



 
สรุปรายชื่อนักศึกษายืนค าร้องขอฝึกงานในสถานประกอบการ 

                                                แผนกเครื่องกล  (ช่วงที่ 1) 
   ประจ าภาคเรียนที่ 1/2563      ฝึกงานระหว่างวันที่  7  กรกฎาคม   2563  ถึงวันที่  4  กันยายน  2563
รายวิชาท่ีฝึก 1.ชื่อวิชา   การฝึกงาน    รหัส                   จ านวน    4   หน่วยกิต   320    ชั่วโมง 

ที ่ ชื่อ/ที่ต้ังสถานประกอบการ ชื่อ - สกุลนักศึกษา ระดับชั้น 
ห ม า ย เ ห ตุ 
(ครูนิเทศ) 

8. 

ช่ือ อู่นิมิตรใหม่การช่าง 
11/5 ถ.รวมใจพัฒนา  ต าบลสะเตง
นอก  อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
 โทร.095-7737235 

 
1.นายภีรพัฒน์  สีแก้วอ่อน 
2.นายสนธยา  สมัญ 
3.นายอดิศร  พราหมณ์คณาจารย์ 
 

 
ปวช.3/1 
ปวช.3/1 
ปวช.3/1 
 

 

9. 

ช่ือ ร้านมับรุดร์ อะไหล่ยนต์ 
4  ม.1   ต าบลปูยุด   อ าเภอเมือง  
จังหวัดปัตตานี  
 โทร.093-2621152 

 
1.นายซัยฟูร์  สะตายา 
 

 
ปวช.3/1 
 

 

10. 

ช่ือ อูช่่างว ี
สาย 15  ต. สะเตง 
อ.เมือง    จ.ยะลา 
โทร. 092-3511291 

1.นายฮัสซาน  มิสกิจ 
2.นายอับดุลบาสิต์  บาหะ 
3.นายฟารุก  หะยีสาและ 
 

ปวช.3/1 
ปวช.3/1 
ปวช.3/1 
 

 
 

11. 

ช่ือ อู่ลาดพร้าว 
21  ถนนวิฑูรย์อุทิศ 10 ต.สะเตง 
 อ. เมือง   จ.ยะลา 
 โทร. 086-0085953 

 
1.นายอัมรัน  เจ๊ะมิง 
 

 
ปวช.3/1 
 

 

12 
 

ช่ือ ร้านนิคส์ มอเตอร์                        
14/43  ม.3   ต. สะเตงนอก 
 อ.เมือง     จ.ยะลา 
โทร. 089-8693708 

 
1.นายสุปัญญา  ภู่กลาง 
2.นายสรวิศ  บุญยวรรณ 
3.นายพศวีร์  แก้วถาวร 

 
ปวช.3/1 
ปวช.3/2 
ปวช.3/4 

 

13 

ช่ือ บ.เอ.เอ็น.เอ็น ออโต้เซลส์ (2016) 
จก. 
1173  ถ.สิโรรส  ต. สะเตง 
อ.เมือง    จ.ยะลา 
โทร. 073-222999 

 
1.นายฮาฟิซ  สะแม 
2.นายการีมัน  ปงแยนา 
3.นายลุกหมาน  บาเหะ 
 

 
ปวช.3/3 
ปวช.3/3 
ปวช.3/4 
 

 

14 

ช่ือ อู่รถแบดีการช่าง (มลายูบางกอก) 
2   ต าบลสะเตงนอก  
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  
 โทร. 086-2887443 

 

 
1.นายอับดุลการีม  หะยีมะสาและ 

 

 
ปวช.3/1 
 

 

15 

ช่ือ บ.พิธานพานิช  จก.  สาขายะหา 
55  ถนนพิทักษ์ธาน ีต าบลยะหา 
อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา  
โทร.073-291203 
 

1.นายกิติชัย  มีแซ 
 

ปวช.3/3 

 



 
สรุปรายชื่อนักศึกษายืนค าร้องขอฝึกงานในสถานประกอบการ 

                                                แผนก  เครื่องกล (ช่วงที่ 1) 
   ประจ าภาคเรียนที่ 1/2563      ฝึกงานระหว่างวันที่  7  กรกฎาคม   2563  ถึงวันที่  4  กันยายน  2563   
รายวิชาท่ีฝึก 1.ชื่อวิชา   การฝึกงาน    รหัส                   จ านวน    4   หน่วยกิต   320    ชั่วโมง 

ที ่ ชื่อ/ที่ต้ังสถานประกอบการ ชื่อ - สกุลนักศึกษา ระดับชั้น 
หมายเหตุ 
(ครูนิเทศ) 

16 

 
ช่ือ  อู่ช่างอิงบริการ 
75  ถ.สิโรรส  ต. สะเตง 
อ.เมือง  จ.ยะลา   95000 
โทร.065-0242984  

1.นายฮิลมาน  แนหะยอ 
2.นายมูฮัมหมัดฮาฟีส  ยูโซ๊ะบลูกา 
3.นายวาเฮะ  ตาเละ 
4.นายนิอับดุลฮากีม  โต๊ะเก็ง 
5.นายเกษมศักดิ์  กุ่นเกี่ยง 
6.นายสุรี  ตาเยะ 
7.นายบัดรี  แวดอยี 
8.นายอัตตัน  โสะ 
9.นายอนัส  กะโด 

ปวช.3/1 
ปวช.3/1 
ปวช.3/2 
ปวช.3/1 
ปวช.3/2 
ปวช.3/2 
ปวช.3/2 
ปวช.3/4 
ปวช.3/4 

 

17 

ช่ือ อู่ยาวเซอร์วิส 
49/155 ม.9 ถ.รุ่งโรจน์    
ต าบลสะเตงนอก   อ าเภอเมือง   
จังหวัดยะลา 
โทร.098-6835272 

 
 
1.นายสมณัฐ  ศรแก้ว 
2.นายสรายุทธ์  บัวจันทร์ 
 

 
 
ปวช.3/1 
ปวช.3/4 
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ช่ือ อูฟ่าดิลเซอร์วิส 
7/21  ม.1 เบอเส้ง  ต าบลนอก 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
โทร.087-2979686 

1.นายไพศอล  กูบาเลาะ 
2.นายฟาอิส  ดอเล๊าะ 
3.นายรออีซ  ยะลา 
 

ปวช.3/1 
ปวช.3/2 
ปวช.3/3 
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ช่ือ  อู่รีฟการช่าง เคาะพ่นสี 
37  ซ.ศรีปุตรา  ถนน สิโรรส ต าบลสะเตง  
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
โทร.080-7133479  

1.นายมูฮ ามัด  ยูโซ๊ะ 
2.นายอุสมาน  กาซา 
3.นายรุสกี  อูเซ็ง 
 

ปวช.3/3 
ปวช.3/3 
ปวช.3/4 
 

 

20 

ช่ือ อู่สวนส้มการยาง (ยะลา) 
17/35-37   ม.3 ถ.ยะลา-วังพญา 
ต.สะเตงนอก  อ.เมือง  จ.ยะลา 
โทร. 081-5413801 

 
1.นายอับดุลฮากีม  เฮงบารู 
2.นายฟาร์รุค  อาลี 
3.นายต่วนอานัส  เบ็ญไซด์อาลี 
  
 

ปวช.3/2 
ปวช.3/2 
ปวช.3/2 
 

 

21 

 
ช่ือ เทศบาลนครยะลา 
2 ถ.เทศบาล 2  ต.สะเตง  อ.เมือง  
จ.ยะลา  โทร. 073-214900 
 

1.นายนูรดีน  หะยีมิ 
2.นายต้นกล้า  ชาญพิชญพงศ์ 

ปวช.3/2 
ปวช.3/2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
สรุปรายชื่อนักศึกษายืนค าร้องขอฝึกงานในสถานประกอบการ 

                                                แผนก  เครื่องกล  (ช่วงที่ 1) 
   ประจ าภาคเรียนที่ 1/2563      ฝึกงานระหว่างวันที่  7  กรกฎาคม   2563  ถึงวันที่  4  กันยายน  2563 
รายวิชาท่ีฝึก 1.ชื่อวิชา   การฝึกงาน    รหัส                   จ านวน    4   หน่วยกิต   320    ชั่วโมง 
                                  

ที ่ ชื่อ/ที่ต้ังสถานประกอบการ ชื่อ - สกุลนักศึกษา ระดับชั้น 
หมายเหตุ 
(ครูนิเทศ) 

22 

ช่ือ หจก.เฮงยานยนต์ 
 254/30  ม.4 ต าบลสะเตงนอก 
อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา 
 โทร. 073-215213 

1.นายสุรสีห์  พงษ์ประยูร 
2.นายดารลุย์  บือซา 
3.นายอับดลุเลาะ  เจะ๊เตะ๊ 
4.นายยาซิร์  เจะแต 

ปวช.3/2 
ปวช.3/4 
ปวช.3/4 
ปวช.3/4 
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ช่ือ ร้านเอ็ม เอ็ม ออโต้คาร์ 
3/60  ถ.เมืองใหม่  ต าบลสะเตง 
อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา 
 โทร. 089-8702708 

1.นายอารีฟ  จารู 
 

ปวช.3/2 
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ช่ือ ร้านโอชิเจริญยนต์ 
13/2  ถ.เทศบาล 6 ต าบลสะเตง 
อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา 
 โทร. 062-1138397 

1.นายชัชนันท์  ประภู 
 

ปวช.3/4 
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ช่ือ ร้าน V.N.เซอร์วิส 
สาย 15  ต าบลสะเตง 
อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา 
 โทร. 092-365124 

1.นายไบรฮาล  ไชยมาน 
 

ปวช.3/4 
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ช่ือ บ.พิธานพาณิชย์  จก.   
466-468   ถนนสิโรรส ต าบลสะเตง 
อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา  
โทร.073-216602 

1.นายศักดิ์ดา  คงมณี 
2.นายสมณัฐ  ศรแก้ว 

 

ปวช.3/2               
ปวช.3/2 
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ช่ือ อู่ช่างชาย 
47/200  ม.7   ต. สะเตงนอก 
อ.เมือง    จ.ยะลา 
โทร. 089-4638463 

1.นายวรพล  อ่ิมบริบูรณ์ 
 

ปวช.3/3  

28 

ช่ือ อู่จินดาคาร์คลีน 
144  ถ.ธนวิถี  ต.สะเตง  
 อ.เมือง   จ.ยะลา 
โทร.073-242600 

1.นายธนัทรัช  บุญทิน 
2.นายจักรรินทร์  พูลเกิด 

ปวช.3/3 
ปวช.3/3 
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ช่ือ ร้านศุภกิตติ์ เจริญยนต์ 
50/4  ม.3   ต. ล าพะยา 
อ.เมือง    จ.ยะลา 
โทร. 081-9634774 

1.นายธนดล  จันทร์ขาว 
 

ปวช.3/1  

 
 

 



 

สรุปรายชื่อนักศึกษายืนค าร้องขอฝึกงานในสถานประกอบการ 
                                                ภาควิชาไฟฟ้าก าลัง  (ช่วงที่ 1 ) 

      ประจ าภาคเรียนที่ 1/2563      ฝึกงานระหว่างวันที่  7  กรกฎาคม   2563  ถึงวันที่  4  กันยายน  2563 
   รายวิชาท่ีฝึก  1.ชื่อวิชา   การฝึกงาน    รหัส                   จ านวน    4   หน่วยกิต   320    ชั่วโมง                                  

ที ่ ชื่อ/ที่ต้ังสถานประกอบการ ชื่อ - สกุลนักศึกษา ระดับชั้น 
หมายเหตุ 
(ครูนิเทศ) 

 
1. 

บริษัท  ยะลากรีนเอ็นเนอยี่ จ ากดั             
156 ม.4   ต าบลหนา้ถ้ า           
อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา               

โทร 073-203351 

1.นายไซฟูลชาริฟ  ดีแม                              
2.นายธรรมธัช  ร่มแก้ว         

ปวช.3/1    
ปวช.3/2 

 

 

 

2. 

 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดยะลา                  
556  ถนนสาย15  อ าเภอเมือง
จังหวัดยะลา   โทร 073-274882 

1.นายอรณุ  ขวัญมา                                
2.นายวีรภัทร  อนุสรณ์                                 
3.นายสุริยา  ล่วนล่อง                      
4.นายอาชานนท์  หมัดลีหมีน                       
5.นางสาวนสัรียา  ไซละมุ                     
6.นายคมกฤช  เหล่าวิกรัย                  

7.นางสาวรัชชประภา  มลิชู                        
8.นายอนัส  ดาแม                                   

9.นายโซเฟียน  จาหลง                   
10.นายศิวดล  แก้วประดิษฐ์                      
11.นายพัฒน์ชัย  ชูสง 

ปวช.3/1            

ปวช.3/1     

ปวช.3/1    

ปวช.3/1             
ปวช.3/1   
ปวช.3/1   
ปวช.3/1   
ปวช.3/2             
ปวช.3/2              

ปวช.3/1        
ปวช.3/1 

 

 

 

 

 
3. 

บ.ยะลาแอดวานซ์เทคโนโลยี จ ากดั                                   
ถนนผังเมือง 4  ต าบลสะเตง               
อ าเภอเมือง   จังหวัด ยะลา                      
โทร 073-257910 

1.นายธีรภัทร  แจ้งหทัยกุล                              

2.นายอนุชาติ  ถมมาลี                      
3.นายปฎิภาณ  อินทกาญจน์                        

ปวช.3/1      

ปวช.3/1    

ปวช.3/1           

 

4. 

ส านักงานบริการลูกค้า กสท ยะลา                            
27  ถ.สุขยางค ์  ต.สะเตง   อ.เมอืง                
จ.ยะลา      โทร 073-729711 

1.นายอัฟฟาน  ยูโซ๊ะ                               
2.นายอิมรอน  หะยีดอปอ                      
3.นายอิมรอน  จะปะกียา                         

ปวช.3/2                  

ปวช.3/1      
ปวช.3/1              

 

5. 

ร้านอาร์แอร์การไฟฟ้า                       
310   ถ.ผังเมือง 4 ต.สะเตง              
อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา                     
โทร 089-6569785 

1.นายธีรศักดิ์  ไหมพรม                                
2.นายซาลามสั  อมรทิพยร์ัตน ์                 

ปวช.3/1            

ปวช.3/1       

6. 

ร้านบ้านแอร์ยะลา                       
410  ถนนผังเมือง 4   ต.สะเตง      
อ าเภอเมือง   จังหวัดยะลา            
โทร 081-5997595 

1.นางสาวภัทรนิษฐ์  เฉียงตะวัน                   
2.นายปวริศ  อุ่ยเจรญิ          

ปวช.3/1    

ปวช.3/2 
 



 
 

สรุปรายชื่อนักศึกษายืนค าร้องขอฝึกงานในสถานประกอบการ 
                                               ภาควิชาไฟฟ้าก าลัง  (ช่วงที่ 1 ) 

ประจ าภาคเรียนที่ 1/2563      ฝึกงานระหว่างวันที่  7  กรกฎาคม   2563  ถึงวันที่  4  กันยายน  2563 
รายวิชาท่ีฝึก 1.ชื่อวิชา   การฝึกงาน    รหัส                   จ านวน    4   หน่วยกิต   320    ชั่วโมง 

                                 
ที ่

ชื่อ/ที่ต้ังสถานประกอบการ ชื่อ - สกุลนักศึกษา ระดับชั้น 
ห ม า ย เ ห ตุ 
(ครูนิเทศ) 

 
7. 

ร้านคมสันเซอร์วสิ                                          
31  ม.6   ถ.สิโรรส   อ าเภอเมือง     
จังหวัด ยะลา   โทร 085-9357992 

1.นายแตมูรคาน  อายาซ                        ปวช.3/2              
 

 
 
8. 

ร้านแสงทิพย์การไฟฟ้า                      
15/2  ถนนผังเมือง 1  ต าบลสะเตง 
อ าเภอเมือง จังหวัด ยะลา 

1นายณภัทร  สุวรรณมณ ี
2.นายภาคภมูิ  ขุนทอง        
3.นายพากร  พรหมณ ี
5.นายรัชชานนท์  ด ารงรักษ์ 

ปวช.3/2 

ปวช.3/2 

ปวช.3/2 

ปวช.3/2 

 

 
 
9. 

ร้านปัญญาแอร์                              
239  ถนนสิโรรส  ต าบลสะเตง  
อ าเภอเมือง จังหวัด ยะลา                   

โทร.073-214360 

1.นายภีระพัฒน์  บุญสนอง                                    
2.นายสวัจฉัตร์  สัตยารักษ ์                               

ปวช.3/2    

ปวช.3/2     

 

 
 
10 

ร้านวิชัยการช่าง                       
29/55  ม.12  ถ.จิตรภักดี               
ต าบล สะเตง    อ าเภอเมือง       
จังหวัดยะลา   โทร.081-7982650 

1.นายวีระพล  สมัญ                              
2.นายรักษภูมิ  นิลราช                      

ปวช.3/2     
ปวช.3/2      

 
 
11 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค                       
อ าเภอบันนังสตา                                     
49 ม.1 ต.บันนังสตา  อ.บันนังสตา   
จ.ยะลา   โทร 073-289552 

1.นายอายูวัน  มูเซะ                       ปวช.3/1      

 
 
ยังไม่มีหนังสือ
ตอบรับ 

 
 
12 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค สาขายะหา                      
39/9 ม.3   ถ.สุขาภิบาล 4                
ต. ยะหา  อ.ยะหา  จ.ยะลา          
โทร 073-291223 

1.นายอารีฟ  นิเลาะ                    ปวช.3/2 

 
ยังไม่มีหนังสือ
ตอบรับ 
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การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค                        
สาขาอ าเภอรามัน 
177   ม.1  ถ.เมืองรามัน                
ต.กายูบอเกาะ  อ.รามัน   จ.ยะลา  
โทร.073-295277 

1.นายมสุตอฟา  กอและ 
 

 
 

ปวช.3/2 
 

 

 



 
สรุปรายชื่อนักศึกษายืนค าร้องขอฝึกงานในสถานประกอบการ 

                                               ภาควิชาไฟฟ้าก าลัง  (ช่วงที่ 1 ) 
ประจ าภาคเรียนที่ 1/2563      ฝึกงานระหว่างวันที่  7  กรกฎาคม   2563  ถึงวันที่  4  กันยายน  2563 
รายวิชาท่ีฝึก 1.ชื่อวิชา   การฝึกงาน    รหัส                   จ านวน    4   หน่วยกิต   320    ชั่วโมง 
 

                                 
ที ่

ชื่อ/ที่ต้ังสถานประกอบการ ชื่อ - สกุลนักศึกษา ระดับชั้น 
ห ม า ย เ ห ตุ 
(ครูนิเทศ) 
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เทศบาลนครยะลา                                          
10   ถ.สุขยางค์   ต าบลสะเตง   
อ าเภอเมือง     จังหวัด ยะลา           

โทร 073-223666 

1.นายวีรกร  ขวัญจันทร์                     
2.นายฐิตโิชติ  เรือนทอง                    
3.นายอภิวัฒน์  มะสะอะ                 

ปวช.3/2        

ปวช.3/2       
ปวช.3/2   

 

 
15 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค สาขากรงปินัง                      
20/5  สาย 4106   ต. กรงปินัง      
อ.กรงปินัง  จ.ยะลา                          
โทร 073-291223 

1.นายอิควาน  มฮูิ                               
2.นายอาดือนัน  เจะเด็ง                    

ปวช.3/2      
ปวช.3/2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปรายชื่อนักศึกษายืนค าร้องขอฝึกงานในสถานประกอบการ 

                                                ภาควิชาช่างเชื่อมโลหะ  (ช่วงที่ 1) 
   ประจ าภาคเรียนที่ 1/2563      ฝึกงานระหว่างวันที่  7  กรกฎาคม   2563  ถึงวันที่  4  กันยายน  2563 
        รายวิชาท่ีฝึก 1.ชื่อวิชา   การฝึกงาน    รหัส              จ านวน    4   หน่วยกิต   320    ชั่วโมง 
                                  

ที ่ ชื่อ/ที่ต้ังสถานประกอบการ ชื่อ - สกุลนักศึกษา ระดับชั้น 
หมายเหตุ 
(ครูนิเทศ) 

 
 
1 

ร้าน 3 A อัลลอย                           
10-16     ถนนมุสลิมบ ารุง           
ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลา                
โทร 081-9909084 

1.นายบรูฮาน  ยโูซะ                      
2. นายฮาฟิซ  กาเซ็ง                       

ปวช.3/1         
ปวส.1/1   

 

 
 
2. 

บ.ยะลาสแตนเลส เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด                         
247/2  ถนนสุขยางค์  ต.สะเตง               
อ าเภอเมือง   จังหวัด ยะลา                   
โทร 084-7458690 

1.นายอาฮาหมดั การะมีแน             
2.นายซอฎีกีน  ลาเตะ๊                     

ปวช.3/1     
ปวช.3/1 

 

 
 
3. 
 

ร้านมัรกสัสแตนเลส                         
2/15 ม.3   ต าบล.สะเตงนอก               
อ าเภอเมือง   จังหวัด ยะลา                 
โทร 084-9683058 

1.นายอัมรัน  ลอเด็ง                       
2.นายนฮิาฟิร  มะล ี                                 
3.นายมูฮัมหมัดรูยานี  นิยาแม            

ปวช.3/1    
ปวช.3/1   
ปวช.3/1    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปรายชื่อนักศึกษายืนค าร้องขอฝึกงานในสถานประกอบการ 

                                                ภาควิชาช่างกลโรงงาน (ช่วงที่ 1) 
   ประจ าภาคเรียนที่ 1/2563      ฝึกงานระหว่างวันที่  7  กรกฎาคม   2563  ถึงวันที่  4  กันยายน  2563 
   ฝึกงาน รายวิชาท่ีฝึก 1.ชื่อวิชา   การฝึกงาน    รหัส              จ านวน    4   หน่วยกิต   320    ชั่วโมง 
                                  

ที ่ ชื่อ/ที่ต้ังสถานประกอบการ ชื่อ - สกุลนักศึกษา ระดับชั้น 
หมายเหตุ 
(ครูนิเทศ) 

 
 
1. 

ร้าน พ.เจรญิยนต ์                          
10/4  ถนนอาคารสงเคราะห์         
ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลา                 
โทร 073-221074 

1.นายวรวิทย์  คล้ายสมบัติ                       ปวช.3/1          

 

 
 
2. 

ร้านอีซูซุการช่าง                         
73-75   ถนนพุทธภูมิวิถี  ต.สะเตง               
อ าเภอเมือง   จังหวัด ยะลา                   
โทร 080-7118395 

1.นายอนันตศักดิ์   ชนะสัตย์             
2.นายธนภัทร์  สุขจันทร ์                    

ปวช.3/1     
ปวช.3/1 

 

 
 
3. 
 

ร้านตั๊กการช่าง                         
840   ถนนผังเมือง 4   ต าบล.สะเตง               
อ าเภอเมือง   จังหวัด ยะลา                 
โทร 073-214451 

1.นายปริวัฒน์  สุระกลุ                     ปวช.3/1     

 

 
 
4. 

โรงกลึงเค้าไพบูลย ์                        
24/5  ม.4   ต.สะเตง               
อ าเภอเมือง   จังหวัด ยะลา                   
โทร 089-7359766 

1.นายสุรพล  สิงห์ศักดิ์ตระกลู             
2.นายกฤตเมธ  แซ่เตยีว                     

ปวช.3/1     
ปวช.3/1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
สรุปรายชื่อนักศึกษายืนค าร้องขอฝึกงานในสถานประกอบการ 

ภาควิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ (ช่วงที่ 1) 
ประจ าภาคเรียนที่ 1/2563    ฝึกงานระหว่างวันที่  7  กรกฎาคม   2563    ถึงวันที่  4  กันยายน  2563 

           รายวิชาท่ีฝึก 1.ชื่อวิชา   การฝึกงาน    รหัส          จ านวน    4   หน่วยกิต   320    ชั่วโมง 
                                  

ที ่ ชื่อ/ที่ต้ังสถานประกอบการ ชื่อ - สกุลนักศึกษา ระดับชั้น 
หมายเหตุ 
(ครูนิเทศ) 

1 

บ.แอดไวซย์ะลา จ ากัด 
25-29  ถ.วิภากลุ  ต.สะเตง 
อ.เมือง     จ. ยะลา  
โทร 073-244900 

1.นายนัซรี  สาและ   
2.นายอัคนีรุทธ์  สินราช   
3.นายสัปดี  บุญเย็น           
4.นายอาลีฟ  มะมิง                

 
ปวช.3/1 
ปวช.3/1 
ปวช.3/1 
ปวช.3/1 
 

 

2 

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  
133  ถ.เทศบาล 5   อ าเภอเมือง     
จังหวัด ยะลา  
โทร 073-299636 

1. นายมูฮัมหมัดราเชนร์  สามะสูหลง 
2.นายคุณากร  นวลจันทร์ 
 

ปวช.3/1 
ปวช.3/1 

 

3 

ร้านยะลาเน็ตคอม 
 28  ถ.วิฑูรย์อุทิศ 2  ต.สะเตง             
อ าเภอ เมือง  จังหวัด ยะลา  
โทร 089-8704071 

1.นายบูซอฟา   สาและ 
2.นายวรเชษฐ์  ไชยเลิศ 
 

ปวช.3/1    
ปวช.3/1 
 

 

4 

ส านักงานบริการลูกค้า กสท ยะลา 
27  ถ.สุขยางค์  ต.สะเตง 
 อ าเภอเมือง     จังหวัด ยะลา  
โทร 073-729711 

1. นายณัฐชกรณ์  ทองบุญ 
2.นายชากิร  มาหะมะ 

 
ปวช.3/1 
ปวช.3/1 
 

 

5 

ร้าน พี.ซี.เวิลด์ แอนด์ เซอร์วิส 
612  ถ.ผังเมือง 4  ต.สะเตง       
อ าเภอเมือง     จังหวัด ยะลา  
โทร 086-4815991 

1. นายชิษณุพงศ์  ถือทอง 
 
ปวช.3/1 
 

 

6 

หจก.อัพเกรดคอมพิวเตอร์ 
39/6-8  ถ.จงรักษ์ 1  ต าบล สะเตง   
อ าเภอ เมือง  จังหวัด ยะลา  
โทร 073-214898 

1.นายณัฐวัฒน์  เรืองยังมี 
2.นายจตุพงษ์  ดีชู 
 

ปวช.3/1 
ปวช.3/1 
 

 

7 

ร้านโรบอทคอมพิวเตอร์ 
232/3-4  ถ.พิพิธภักดี  ต าบล สะเตง   
อ าเภอ เมือง  จังหวัด ยะลา  
โทร 086-4885328 

1.นายจักรรินทร์  โต๊ะอีซอ 
 

ปวช.3/1 
 

 

8 

ศูนย์อ านวยการบริหาร 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
60  ถ.สุขยางค์  ต าบล สะเตง   
อ าเภอ เมือง  จังหวัด ยะลา  
โทร 073-203889 

1.นายกฤษกร  สีโท 
 

ปวช.3/1 
 

 



 
สรุปรายชื่อนักศึกษายืนค าร้องขอฝึกงานในสถานประกอบการ 

                                            ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ช่วงที่ 1) 
 ประจ าภาคเรียนที่ 1/2563    ฝึกงานระหว่างวันที่  7  กรกฎาคม   2563    ถึงวันที่  4  กันยายน  2563 

        รายวิชาท่ีฝึก 1.ชื่อวิชา   การฝึกงาน    รหัส                   จ านวน    4   หน่วยกิต   320    ชั่วโมง 
                                  

ที ่ ชื่อ/ที่ต้ังสถานประกอบการ ชื่อ - สกุลนักศึกษา ระดับชั้น 
หมายเหตุ 
(ครูนิเทศ) 

 

1. 

ร้ำนเอเอ็นออดิโอคำร ์                
เลขท่ี 174  ถนน ผังเมือง 4                   
ต ำบลสะเตง อ ำเภอเมือง จังหวัด ยะลำ
โทร 082-4394888 

1.นำยอรำฟัตร์  อำแด                           
2.นำยมูฮ ำหมัด แลมันเส็น 

ปวช.3/1              
ปวช.3/1 

 

 
2. 
 
 

 

ร้านโชคชัยการไฟฟ้า  
614  ถ.ผังเมือง 4  ต.สะเตง 
อ.เมือง   จ.ยะลา                       
โทร.089-7375579 

1.นายกีรติ  พุทธิลักษม ี
2.นายธราเทพ  แพมิ่ง 

 
ปวช.3/1 
ปวช.3/1 

 

 
3. 

ร้านพรชัยออโต้ซาวด ์                  
เลขท่ี 53-55  ถนนเทศบาล 1                  
ต าบล สะเตง  อ าเภอ เมือง                 
จังหวัดยะลา    โทร 073-224272 

1. นายฟิตทรี  สะมะแอ                        
2. นายฟาฮมิมดุดีน  ดอเลาะ                            
3.นายมะซุกรี  กูเต๊ะ 

ปวช.3/1              
ปวช.3/1               
ปวช.3/1 

 

 
4. 

ร้านอีซคีอมยะลา                                
เลขท่ี  417  ถนนผังเมือง 4              
ต าบลสะเตง อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา                        
โทร.093-7680903 

1.นายร่อมะฎอน  บือโต                               
2.นายอัรริฟ  บุกยะลา                       
3.นายซาฟีอี  ฮะซา                        

ปวช.3/1               
ปวช.3/1             
ปวช.3/1                

 

 
5. 

ศูนย์ซ่อมโทรศัพท์สมนึกเทเลโฟน 
(1989)                                            
เลขท่ี 110/7  ถนนสโิรรส  ต าบลสะ
เตง   อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา                          
โทร.073-214645 

1.นายธีรภัทร  วงศ์แดง                      
2.นายคอยรุลอานาม  ดือมอ                      
3.นางสาวนรูมูนา เจะแห                          
4.นางสาวปณัจรตัน์  แซ่เหง่า 

ปวช.3/1           
ปวช.3/1             
ปวช.3/1            
ปวช.3/1    
ปวช.3/1 

 

 
6. 

ร้านตุ๋ยไดนาโม                                              
เลขท่ี 77/1  ต าบลสะเตง   อ าเภอเมือง     
จังหวัดยะลา       โทร.091-
4615299 

1.นายจริภัทร  ชูราช                                                
2.นายสาเหะนัสรูลย์  อัลยุฟร ี

ปวช.3/1                
ปวช.3/1 

 

 

 

 



 
สรุปรายชื่อนักศึกษายืนค าร้องขอฝึกงานในสถานประกอบการ 

                                            ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ช่วงที่ 1) 
   ประจ าภาคเรียนที่ 1/2563    ฝึกงานระหว่างวันที่  7  กรกฎาคม   2563    ถึงวันที่  4  กันยายน  2563 
   รายวิชาท่ีฝึก 1.ชื่อวิชา   การฝึกงาน    รหัส                   จ านวน    4   หน่วยกิต   320    ชั่วโมง 
                                  

ที ่ ชื่อ/ที่ต้ังสถานประกอบการ ชื่อ - สกุลนักศึกษา ระดับชั้น 
หมายเหตุ 
(ครูนิเทศ) 

 

7. 

หจก.ศรกรรณ เอ็ม.ที.เทรดดิ้ง             
เลขท่ี 427/1 ถ.สิงโรรส                   
ต าบล สะเตง     อ าเภอเมือง            
จังหวัด ยะลา    โทร 073-228989 

1.นายวรพงศ์  ดินวงศ์                    
2.นายศภุวิชญ์  พิรุณ 

ปวช.3/1   
ปวช.3/1               

 

 
 
8. 
 
 
 

บ.3BB BROD BAND                      
39 ถ.อาคารสงเคราะห์  ต.สะเตง                    
อ.เมือง   จ.ยะลา                             
โทร.089-8765241 

1.นายอัสลัม โยธา                        
2.นายอธิป  ไชยประเสริฐ 
 

 
ปวช.3/1 
ปวช.3/1 
 

 

 
9. 

ร้านจารดูาวเทียม                                
เลขท่ี 922  ถ.สิงโรรส                   
ต าบล สะเตง     อ าเภอเมือง            
จังหวัด ยะลา    โทร 089-9746432 

1.นายอัลมุสตากีม  ดอเล๊าะ ปวช.3/1    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สรุปรายชื่อนักศึกษายืนค าร้องขอฝึกงานในสถานประกอบการ 
                                            ภาควิชาแมคคาทรอนิกส์  (ช่วงที่ 2) 

   ประจ าภาคเรียนที่ 1/2563    ฝึกงานระหว่างวันที่  7  กันยายน   2563    ถึงวันที่  6  พฤศจิกายน  2563 
   รายวิชาท่ีฝึก 1.ชื่อวิชา   การฝึกงาน    รหัส                   จ านวน    4   หน่วยกิต   320    ชั่วโมง 
                                  

ที ่ ชื่อ/ที่ต้ังสถานประกอบการ ชื่อ - สกุลนักศึกษา ระดับชั้น 
หมายเหตุ 
(ครูนิเทศ) 

 

1. 

บ.ทีโอที จ ากัด                          
เลขท่ี 507   ต าบล สะเตง              
อ าเภอเมือง     จังหวัด ยะลา                   
โทร 073-228989,213919 

1.นายจักรพันธ์  อัครมิ่งมงคล ปวช.3/1             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
สรุปรายชื่อนักศึกษายืนค าร้องขอฝึกงานในสถานประกอบการ 

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (ช่วงที่ 2) 
   ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ฝึกงานระหว่างวันที่  7  กันยายน 2563  ถึงวันที่ 6  พฤศจิกายน  2563 
      รายวิชาท่ีฝึก 1.ชื่อวิชา   การฝึกงาน    รหัส            จ านวน    4   หน่วยกิต   320  ชั่วโมง 
                                  

ที ่ ชื่อ/ที่ต้ังสถานประกอบการ ชื่อ - สกุลนักศึกษา ระดับชั้น 
หมายเหตุ 
(ครูนิเทศ) 

1. 

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดยะลา 
53-53 ถ.อุตสาหกรรม   ต าบลสะเตง     
อ าเภอเมือง  จังหวัด ยะลา   
โทร 073-240153 

1. นางสาวนูรยีะห์  สุวรรณมณี            
 

ปวช.3/3      

2. 

เทศบาลนครยะลา 
10 ถนน สุขยางค์   
ต าบล สะเตง อ าเภอเมือง   
จังหวัดยะลา  โทร. 073-223665 

1.นางสาวทิพย์มณี  อาวภาค 
2.นางสาวธนาภา  สุขจันทร ์

ปวช.3/3 
ปวช.3/3 

 
 

3. 

 
สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษายะลา เขต 1 
12 ถนนสุขยางค์ ต.สะเตง 
อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา  
โทร.073-211707  

 
1.นางสาวจอมขวญั  สุขาเขิน                  
2.นางสาวนันท์นภัส  ตัญจรูญ 
3.นางสาวจฑุามาศ  สงเสน 
4.นางสาวกลุซุมาร์  สาเมาะ 
5.นางสาวมนต์มนสั  โคตพลิา 
6.นางสาวสกุลตลา  รักษา 
7.นางสาวอรัชพร  ศรีสงค ์

 
ปวช.3/2    
ปวช.3/2 
ปวช.3/3 
ปวช.3/3 
ปวช.3/3 
ปวช.3/3 
ปวช.3/3 

 

4. 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
ถ.วงเวียน 2  ต.สะเตง  อ.เมือง   
จ.ยะลา โทร 073-203621 
 

1.นางสาวอมรรัตน์  ทองหมื่น 
2.นางสาวโสรยา  บุญจันทร์ 
 

ปวช.3/2 
ปวช.3/2 
 

 

5. 

สนง.อัยการจังหวัดยะลา 
128 ถ.เทศบาล 1 ต.สะเตง 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา             
โทร.  

1. นางสาวณัฐพัชร์  สุวรรณวารี 
2. นางสาวศุธิชา  เนียมจันทร์ 
 

ปวช.3/2 
ปวช.3/2 
 

 

6. 

ที่ท าการไปรษณีย์ยะลา  
403/1  ถนนสิโรรส  ต าบลสะเตง 
 อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  
โทร.086-2946474 

1.นายจักรพันธ์  พลจันทร์ 
 

 
ปวช.3/2 
 

 

7. 

ศาลจังหวัดยะลา 
ถ.สุขยางค์  ต าบลสะเตง  
อ าเภอเมือง   จังหวัดยะลา  
โทร.073-220750 

1.นางสาวอุษณี  ปาแว 
2.นางสาวพรพิมล  วรวงษ์ 
 

ปวช.3/3 
ปวช.3/3 
 

 

 
 



 
สรุปรายชื่อนักศึกษายืนค าร้องขอฝึกงานในสถานประกอบการ 

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (ช่วงที่ 2) 
   ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ฝึกงานระหว่างวันที่  7  กันยายน 2563  ถึงวันที่ 6  พฤศจิกายน  2563 
      รายวิชาท่ีฝึก 1.ชื่อวิชา   การฝึกงาน    รหัส            จ านวน    4   หน่วยกิต   320  ชั่วโมง 
                                  

ที ่ ชื่อ/ที่ต้ังสถานประกอบการ ชื่อ - สกุลนักศึกษา ระดับชั้น 
หมายเหตุ 
(ครูนิเทศ) 

8. 
 

ศาลเยาวชนและครอบครัว 
จังหวัดยะลา 
ถ.วงเวียน 3 ต าบลสะเตง  
อ าเภอเมือง   จังหวัดยะลา  
โทร.073-203516 

1.นางสาวธิดาญา  พ่วงพ ี
2.นางสาวฮาบีบ๊ะ  บุญยง 
 

ปวช.3/3 
ปวช.3/3 
 

 

9 

สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดยะลา 
ถ.สุขยางค์  ต.สะเตง  อ.เมือง   
จ.ยะลา โทร 073-2229789 

1.นางสาวภิราพร  ขุนราษฎร์ 
2.นางสาวอิสรียา  ปะดอ 
 

ปวช.3/1 
ปวช.3/1 
 

 

10 

ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 
95 ถนนเทศบาล 1 
ต าบลสะเตง อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
โทร. 089-8774664 

1.นายอานัส  สาบา 
2.นายทรงวุฒิ สวัสดิรักษา 
 

ปวช.3/1 
ปวช.3/1 
 

 

11 

ศูนย์อ านวยการบริหาร 
จังหวัดชายแดนใต้ 
60 ถนนสุขยางค์ 
ต าบลสะเตง อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
โทร. 084-9686849 

1.นางสาวกิติพร  มาสแก้ว 
 

ปวช.3/1 
 

 

12 

ส านักคุมประพฤติจังหวัดยะลา 
16 ถ.สิโรรส  ต.สะเตง  อ.เมือง   
จ.ยะลา โทร 073-361229 
 

1.นางสาวณัศรินทร์  มะคลิง 
2.นางสาวชนันดา  ศรีจันทร์ 
 

ปวช.3/1 
ปวช.3/1 
 

 

13 

ที่ว่าการอ าเภอเมืองยะลา 
 ถ.สุขยางค์ ต าบลสะเตง  อ าเภอเมือง   
จังหวัดยะลา  
โทร.073-212013 

1.นางสาวศศิกานต์  สิงห์จร 
2.นางสาวนฤเนตร  หน่อทอง 
3.นางสาวกรรณิการ์  ทองก่อแก้ว 
4.นางสาววลัยลักษณ์  ขาวประดิษฐ 

ปวช.3/1 
ปวช.3/1 
ปวช.3/1 
ปวช.3/3 

 

14 

ส านักงานแขวงการทาง 
ถ.สิโรรส  ต าบลสะเตง  
อ าเภอเมือง   จังหวัดยะลา  
โทร. 

1นางสาวพรรษมนต์  ลายเจียร 
 

ปวช.3/1 
 

 

 
 
 
 
 



 
 

สรุปรายชื่อนักศึกษายืนค าร้องขอฝึกงานในสถานประกอบการ 
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (ช่วงที่ 2) 

   ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ฝึกงานระหว่างวันที่  7  กันยายน 2563  ถึงวันที่ 6  พฤศจิกายน  2563 
      รายวิชาท่ีฝึก 1.ชื่อวิชา   การฝึกงาน    รหัส            จ านวน    4   หน่วยกิต   320  ชั่วโมง 
                                  

ที ่ ชื่อ/ที่ต้ังสถานประกอบการ ชื่อ - สกุลนักศึกษา ระดับชั้น 
หมายเหตุ 
(ครูนิเทศ) 

15 

สนง.บริการลูกค้า กสท ยะลา 
27 ถ.สุขยางค์ ต าบลสะเตง  
อ าเภอเมือง   จังหวัดยะลา  
โทร.073-729711 
 

1.นางสาวซีลาซา    เจ๊ะเน๊าะ 
2.นางสาวพัณณิตา  รุ่งเรือง 
 

ปวช.3/3 
ปวช.3/3 
 

 

16 

โรงพยาบาลศูนย์ยะลา 
162 ถนนสิโรรส สาย 2 
ต าบลสะเตง อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
โทร. 073-244711 
 

1.นายเมธาสิทธิ์  รุ่งเรือง 
2.นางสาวรุ้งทิพย์  ชาภักดี 
3.นางสาวธนภรณ์  ประภาศรีกวิน 
 

ปวช.3/2 
ปวช.3/2 
ปวช.3/1 
 

 

17 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี 
95/57  ถนนเทศบาล 1 
ต าบลสะเตง อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
โทร. 073-222010 
 

1.นางสาวศุภวรรณ  สายชล 
 

ปวช.3/2 
 

 

18 

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 
129  ถนนพิพิธภักดี 
ต าบลสะเตง อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
โทร. 073-213404 
 

1.นางสาวเจียรไนย    แซ่เล่าวะเส้ง 
 

ปวช.3/1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
สรุปรายชื่อนักศึกษายืนค าร้องขอฝึกงานในสถานประกอบการ 

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (ช่วงที่ 2) 
   ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ฝึกงานระหว่างวันที่  7  กันยายน 2563  ถึงวันที่ 6  พฤศจิกายน  2563 
      รายวิชาท่ีฝึก 1.ชื่อวิชา   การฝึกงาน    รหัส            จ านวน    4   หน่วยกิต   320  ชั่วโมง 
                                  

ที ่ ชื่อ/ที่ต้ังสถานประกอบการ ชื่อ - สกุลนักศึกษา ระดับชั้น 
หมายเหตุ 
(ครูนิเทศ) 

19 

ร้านโรบอทคอมพิวเตอร์ 
232/3-4 ถ.พิพิธภักดี  ต.สะเตง  
 อ.เมือง  จ.ยะลา  
โทร 086-9662037 
 

1.นายปฎิภาณ  ศรีต้นวงศ์ 
2.นายปองกานต์  ลีลา 
 

ปวช.3/1 
ปวช.3/2 
 

 
 

20 

ร้านAd vice Shop Yala 
25,27,29 ถนนวิภากุล 
ต าบลสะเตง อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
โทร. 073-244900  

1.นายฐนภัทร์  อ าพันทอง 
2.นายนฤนาท  ไชยวรรณ 
3.นายธนวัฒน์  สมณะ 
 

ปวช.3/1 
ปวช.3/1 
ปวช.3/2 
 

 

21 

ร้านเจ เอ็ม คอมพิวเตอร์ 
31 ถนนวิภากุล 
ต าบลสะเตง อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
โทร. 082-8228130  

1.นายอิบรอเฮง  สารีมา 
2.นายพลพล  ขวัญแก้ว 
 

ปวช.3/3 
ปวช.3/3 
 

 

22 

ร้านฟาฮัด ดีไซน์กรุ๊ป 
910 ถ.ผังเมือง 4 (ซ.26) 
 ต าบลสะเตง  อ าเภอเมือง   
จังหวัดยะลา  
โทร.065-6694293 

1.นางสาวเพ็ชรสิริ  สุขประสพโภคา 
2.นางสาวอุทัยรัตน์  มากยก 

ปวช.3/2 
ปวช.3/2 
 

 

23 

ร้านอีซีคอมยะลา 
417 ถนนผังเมือง 4 
ต าบลสะเตง อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
โทร. 0937680903  

1.นายอดุลย์  สะอะ 
2.นายปรเมศวร์  สายเสน 
 

ปวช.3/1 
ปวช.3/2 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปรายชื่อนักศึกษายืนค าร้องขอฝึกงานในสถานประกอบการ 
                                                ภาควิชาก่อสร้าง  (ช่วงที่ 2) 

   ประจ าภาคเรียนที่ 1/2563      ฝึกงานระหว่างวันที่  7  กรกฎาคม   2563  ถึงวันที่  4  กันยายน  2563 
          รายวิชาท่ีฝึก 1.ชื่อวิชา   การฝึกงาน    รหัส                   จ านวน    4   หน่วยกิต   320    ชั่วโมง 
                                  

ที ่ ชื่อ/ที่ต้ังสถานประกอบการ ชื่อ - สกุลนักศึกษา ระดับชั้น 
หมายเหตุ 
(ครูนิเทศ) 

 
 
1 

 บ.อาร์.เอส.ซีวลิ เอ็นจิเนยีริ่ง จ ากดั 
13/8 ม.3  ต. สะเตงนอก 
อ.เมือง จ.ยะลา 
โทร.073-240285 

1.นายอันวา  อาแว 
2.นายซูไฮมี  ดีแม 
 

 

ปวช.3/1 
ปวช.3/2 
 

 

 
2 
 
 

ช่ือ บ.อ.เทคนิควิศวกรรม จ ากัด 
98  ม.4   ต.หน้าถ้ า อ.เมือง จ.ยะลา 
โทร. 088-5432260 

1.นายรัฐภาคย์  ขาวอ าไพ 

 
 

ปวช.3/2 

 

 
 
3 

ช่ือ หจก.ประสิทธ์ิธุรกิจก่อสร้าง 
55  ถ.สิโรรส สาย 2    ต.สะเตง 
 อ.เมือง จ. ยะลา 
 โทร. 073-361159 

1.นายศิวฤทธ์ิ  นกเกต ุ
 2.นายทวีศักดิ์  สุวรรณแพทย ์
3.นายธนกร  สุขสว่าง 
4.นายสุพะสิน  ประดดั                   

ปวช.3/1 
ปวช.3/1 
ปวช.3/1   
ปวช.3/1    

 

 
 
4 

ช่ือ ต่วนเด็ง ปาแซ การก่อสร้าง 
 189/4  ถ.จารูพัฒนา  ต.สะเตง 
อ.เมือง  จ. ยะลา 
โทร. 085-6740493 

1.นายต่วนซุฟยัน  ปาแช 

 

 
ปวช.3/1 
 

 

 
5 

ช่ือ หจก.บ ารุงโยธากิจ 
133/113  ม.10     ต.สะเตงนอก 
อ.เมือง    จ. ยะลา 
โทร. 073-242634 

1.นายอิรฟาน  สาเฮาะ 
2.นายอัลวา  สะตี 

 
ปวช.3/1 
ปวช.3/2 

 

 
6 

ช่ือ หจก.อัครพันธุ์ก่อสร้าง 
1 ถ.เทศบาล 1  ต.สะเตง 
อ.เมือง    จ.ยะลา 
โทร. 073-2111111 

1.นางสาวญาดา  หงศ์นฤทัย 

 
ปวช.3/1 
 

 

 
7 

ช่ือ  หจก.ยะลาก่อสร้าง 
59/4  ม.2  ต. ท่าน้ า   
อ.ปะนาเระ    จ.ปัตตาน ี
โทร.073-720135 

1.นายอับดลุเลาะ  เง๊าะตาลี                                 
2.นายรชวินท์  อรุณรัตน ์
 

 
ปวช.3/2                
ปวช.3/1     
 

 

 
 
8 

 
ช่ือ หจก.อินทรายะลาก่อสร้าง 
42/34   ม.9  ต.สะเตงนอก 
อ.เมือง    จ. ยะลา 
โทร. 086-4808706 

1.นายนิอามาน  สาและ 
2.นายต่วนอิมรอน  โตะกูบาฮา 
3.นายสิริพงศ์  แซ่ตัน 
4.นายศอรี  กินตาสัน 
5.นายกิตติทัต  ไชยหมาน 
6.นายสิรวิชญ์  เพ็ชรภักดี 
7.นายภูฤทธ์ิ  มากแสง 

 

ปวช.3/1 
ปวช.3/2 
ปวช.3/1 
ปวช.3/2 
ปวช.3/2 
ปวช.3/1 
ปวช.3/2 

 



 
 

สรุปรายชื่อนักศึกษายืนค าร้องขอฝึกงานในสถานประกอบการ 
                                                ภาควิชาก่อสร้าง  (ช่วงที่ 2) 

   ประจ าภาคเรียนที่ 1/2563      ฝึกงานระหว่างวันที่  7  กรกฎาคม   2563  ถึงวันที่  4  กันยายน  2563 
   รายวิชาท่ีฝึก 1.ชื่อวิชา   การฝึกงาน    รหัส                   จ านวน    4   หน่วยกิต   320    ชั่วโมง 
                                   

ที ่ ชื่อ/ที่ต้ังสถานประกอบการ ชื่อ - สกุลนักศึกษา ระดับชั้น 
ห ม า ย เ ห ตุ 
(ครูนิเทศ) 

 
 
9 

ช่ือ โครงการชลประทานยะลา     
ส านักงานชลประทานท่ี 17 
38   ถ.สิโรรส  ต.สะเตง 
อ.เมือง    จ. ยะลา 
โทร. 073-361138 

1.นายกรณรงค์  สุขภิบาล  
2.นายภูธเนศ  สุวรรณมณี 
3.นายพชรดนัย  ดวงแก้ว 
4.นายรติพงษ์  เพ็ชรรัตน์ 

 

ปวช.3/1 
ปวช.3/1 
ปวช.3/2 
ปวช.3/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
สรุปรายชื่อนักศึกษายืนค าร้องขอฝึกงานในสถานประกอบการ 

                                                ภาควิชาไฟฟ้าก าลัง  (ช่วงที่ 2 ) 
      ประจ าภาคเรียนที่ 1/2563      ฝึกงานระหว่างวันที่  7  กันยายน   2563  ถึงวันที่  6  พฤศจิกายน  2563 
   รายวิชาท่ีฝึก  1.ชื่อวิชา   การฝึกงาน    รหัส                   จ านวน    4   หน่วยกิต   320    ชั่วโมง                                  

ที ่ ชื่อ/ที่ต้ังสถานประกอบการ ชื่อ - สกุลนักศึกษา ระดับชั้น 
หมายเหตุ 
(ครูนิเทศ) 

 
1. 

ร้านสมชายการไฟฟ้า                          
265/43  ม.9   ต าบลสะเตงนอก           
อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา               

โทร 089-4830313 

1.นายอุสมาน  รักษ์ปราชญ์                               ปวช.3/3     

 

 
2. 

ร้านจารึกการไฟฟ้า                                   
239  ถนนผังเมือง 4  ต าบลสะเตง               
อ าเภอเมือง   จังหวัด ยะลา                      
โทร 081-6909685 

1.นายชินาธิป  นิลสุวรรณ ์                              ปวช.3/3       
 

3. 
ร้านพ่ีบ่าว                                         
165/2  ม.10  ถ.สุขยางค์   ต.สะเตง   
อ.เมือง จ.ยะลา โทร 089-6570865 

1.นายอับดลุตอเล็บ  หามะ                                ปวช.3/4                    

4. 

โรงแรมยะลามายเฮ้าส์                       
109   ถ.รัฐค านึง   ต.สะเตง              
อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา                     
โทร 073-221236 

1.นายอภิวัฒน์  มะสะอะ                                
2.นายรุสโรจน์  นิยมเจรญิ                               

3. นายวิริยะ  อรศร ี 

ปวช.3/4            

ปวช.3/3     

ปวช.3/3 
 

5. 

บ.ยะลากรีนเอ็นเนอยี่ จ ากัด                      
156  ม.4  ต าบลหนา้ถ้ า  อ าเภอเมือง 
จังหวัดยะลา  โทร.073-203351 

 
1นายสุไลมาน  หะยดีาโอะ 

 

ปวช.3/4  

 
6. 

ร้าน A.A air                                          
48  ถ.ผังเมือง 2  ต าบลสะเตง   
อ าเภอเมือง     จังหวัด ยะลา                    

โทร 089-4668142 

1.นายอัฟการณ์  หะระตี                    ปวช.3/3  

 
7. 

ร้านเอ.พี.ซีเคยีวริตี้แอนด์เน็ตเวิร์ค                              
9/4  ถนนเทศบาล 5  ต าบลสะเตง  
อ าเภอเมือง  จังหวัด ยะลา                   

โทร.073-242955 

1.นายอัฟฟาน  สาแหละ                                     ปวช.3/4      

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

สรุปรายชื่อนักศึกษายืนค าร้องขอฝึกงานในสถานประกอบการ 
                                               ภาควิชาไฟฟ้าก าลัง  (ช่วงที่ 2 ) 

     ประจ าภาคเรียนที่ 1/2563      ฝึกงานระหว่างวันที่  7  กันยายน   2563  ถึงวันที่  6  พฤศจิกายน  2563 
            รายวิชาท่ีฝึก 1.ชื่อวิชา   การฝึกงาน    รหัส                   จ านวน    4   หน่วยกิต   320    ชั่วโมง 
 

                                 
ที ่

ชื่อ/ที่ต้ังสถานประกอบการ ชื่อ - สกุลนักศึกษา ระดับชั้น 
ห ม า ย เ ห ตุ 
(ครูนิเทศ) 

 
8. 
 

 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดยะลา                  
556  ถนนสาย15  อ าเภอเมือง
จังหวัดยะลา   โทร 073-274882 

1.นายฮารสิ  บีดิง                                
2.นายณัฐนรินทร์  รอยา                                 
3.นายซอฟรี  ดือราแม                      
4.นายอารีฟีน  กะลูแป                       
5.นายมฮูัมหมัดซฮูัย  สะอิ                  

ปวช.3/4            

ปวช.3/4     

ปวช.3/4    

ปวช.3/4             
ปวช.3/3  

 

 
 
9. 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  
สาขาย่อยอ าเภอกรงปินัง                       
7/7  ม.7 ต.กรงปินัง   อ าเภอกรงปินัง 
จังหวัดยะลา    โทร 073-238333 

1.นายฮารสิ  บีดิง                                  
2.นายอาดือนัน  เจะเด็ง                      
3.นายอิควาน  มฮูิ   

ปวช.3/4    

ปวช.3/4   
ปวช.3/4 

 

 
 
10 

เทศบาลนครยะลา                                          
10   ถ.สุขยางค์   ต าบลสะเตง   
อ าเภอเมือง     จังหวัด ยะลา           

โทร 073-223666 

1.นายมโนช  บือซา                        
2.นางสาวสุนิสา  พรหมสุทธ์ิ                   
3.นายวีรยุทธ์ิ  พรหมจันทร์              
4.นางสาวภัทราวรรณ  แก้ววิไล 

5.นายสุทธินันท์  หะมะ 

ปวช.3/3    
ปวส.3/4     

ปวส.3/3              
ปวส.3/4 

ปวช.3/3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปรายชื่อนักศึกษายืนค าร้องขอฝึกงานในสถานประกอบการ 
                                                แผนกเครื่องกล  (ช่วงที่ 2) 

   ประจ าภาคเรียนที่ 1/2563      ฝึกงานระหว่างวันที่  7  กันยายน   2563  ถึงวันที่  6  พฤศจิกายน  2563 
   รายวิชาท่ีฝึก 1.ชื่อวิชา   การฝึกงาน    รหัส                   จ านวน    4   หน่วยกิต   320    ชั่วโมง 
                                  

ที ่ ชื่อ/ที่ต้ังสถานประกอบการ ชื่อ - สกุลนักศึกษา ระดับชั้น 
หมายเหตุ 
(ครูนิเทศ) 

1 

ช่ือ อู่กระจ่าง 
4  ถ.ผังเมือง 6 
ต.สะเตง    อ.เมือง   จ.ยะลา 
โทร.073-215575 

1.นายนูรดินทร์  แวหะมะ 
2.นายมฮู ามดัอาริฟ  หะยะ                     
3.นายบาฮารี  เจะเล็ง 

ปวช.3/5 
ปวช.3/5            
ปวช.3/5 

 
 

2 

 
ช่ือ  หจก.ซีซันแม๊กซ์ไทร์เซ็นเตอร์ 
49  ถ.สิโรรส สาย 2 ต าบลสะเตง
นอก  อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
โทร.073-361061 

 
1.นายคอลีดี  วาจ ิ                                 
2.นายคอมารู  ฮายีลาเต๊ะ 
 

ปวช.3/5    
ปวช.3/5 
 

 

3 

ช่ือ อู่ศักดิ์การช่าง  
257/49  ถ.สุขยางค์  ต.สะเตง 
อ.เมือง  จ.ยะลา  
 โทร. 093-7894562 

1.นายธนทัต  มานะจิตร์ 
2.นายพงศกร  ทองวิเชียร 
3.นายนันทิวัฒน์  สังคนาคินทร์ 

ปวช.3/6               
ปวช.3/5 
ปวช.3/5 

 

4 

ช่ือ อู่เชียร์ยะลา 
80  ถ.ปิติ   ต าบลสะเตง 
อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา 
โทร. 084-6334492 
 

1.นายซยัฟุดดีน  มามะ                         
2.นายอัฟนันต์  สุหลง 
 

 
ปวช.3/5   
ปวช.3/5 
 

 

5 

ช่ือ  อู่ช่างอิงบริการ 
75  ถ.สิโรรส  ต. สะเตง 
อ.เมือง  จ.ยะลา   95000 
โทร.065-0242984  
 

1.นายอัฟฟาน  ซีดี 
2.นายซาฟีกีม  สิเดะ 
3.นายมูนิฟ  บาเหม 
4.นายฮ าดาน  กูบ ู
5.นายอิลฮัม  วายุ 
6.นายอดุลย์  ดือราแม 
7.นายมูฮัมมัดรุสลัน เซ็งแมดี 

ปวช.3/6 
ปวช.3/6 
ปวช.3/6 
ปวช.3/5 
ปวช.3/5 
ปวช.3/6 
ปวช.3/5 

 

6. 

ช่ือ บ.พินิตมอเตอร์ 2555 จ ากัด 
377  ถ.สิโรรส  ต าบลสะเตง   
อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา 
โทร.073-255044 

 
 
1.นายพงศ์กร  ยอดปาน 
 

 
 
ปวช.3/5 
 

 

7 

ช่ือ อู่ยะลาไทร์เซอร์วิส 
15/8  ม.3  ต าบลสะเตงนอก   
อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา 
โทร.073-202280 

 
 
1.นายอิมรอน  บินบือราเฮง 
2.นายอิบรอเฮง  มูซอ 
 

 
 
ปวช.3/6 
ปวช.3/5 
 

 



 

 
สรุปรายชื่อนักศึกษายืนค าร้องขอฝึกงานในสถานประกอบการ 

                                                แผนก  เครื่องกล (ช่วงที่ 2) 
   ประจ าภาคเรียนที่ 1/2563      ฝึกงานระหว่างวันที่  7  กันยายน   2563  ถึงวันที่  6  พฤศจิกายน  2563
รายวิชาท่ีฝึก 1.ชื่อวิชา   การฝึกงาน    รหัส                   จ านวน    4   หน่วยกิต   320    ชั่วโมง 

ที ่ ชื่อ/ที่ต้ังสถานประกอบการ ชื่อ - สกุลนักศึกษา ระดับชั้น 
หมายเหตุ 
(ครูนิเทศ) 

8 

ช่ือ หจก.แสงเจริญนาประดู่ (สาขาเมืองใหม่) 
48-56  ถ.เปรมจิตต์สุรพันธ์  ต าบลสะเตง 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
โทร.073-222239 

1.นายหฤษฎ์  ฮิแต 
 

ปวช.3/6 
 

 

9 

ช่ือ  อู่ใหม่การช่าง 
74/41  ม.9  ถ.ร่มเกล้า  ต.สะเตงนอก  
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
โทร.093-6951354  

1.นายวีรยุทธ  คงฤทธิ์ 
 

ปวช.3/6 
 

 

10 
ช่ือ อู่ช่างเลาะห์ กม ศูนย์เซอร์วิส 
35/5   ม.7  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลา 
โทร. 081-6908619 

 
1.นายอัลนัศ  สาแม 
 

ปวช.3/6 
 

 

11 

 
ช่ือ ร้าน อ.ยานยนต์ 
843  ถ.ผังเมือง 4  ต.สะเตง  อ.เมือง  
จ.ยะลา  โทร. 073-243068 

1.นายอิบรอเฮ็ม  อาซา 
2.นายอัสมีน  คงตา                 

ปวช.3/6 
ปวช.3/6     

 

12 
ช่ือ ร้าน  L.u เซอร์วิส 
12/6 ม.2  ต.สะเตงนอก  อ.เมือง  
จ.ยะลา  โทร. 087-2997081 

1.นายรุสลัน  หาแด 
 
ปวช.3/6 
 

 

13 
ช่ือ อู่คลองทรายใน 
88/3  ม.5  ต.ยุโป  อ.เมือง  
จ.ยะลา  โทร. 082-8295453 

1.นายรัตนศักดิ์  พรหมด า 
 
ปวช.4 
 

 
แก้ 

14 
ช่ือ อู่ไวการช่าง 
2  ถ.วงเวียน 3  ต.สะเตง  อ.เมือง  
จ.ยะลา  โทร. 082-8015289 

1.นายศุภรักษ์  สมจิตต์ 
 
ปวช.4 
 

 
แก้ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
สรุปรายชื่อนักศึกษายืนค าร้องขอฝึกงานในสถานประกอบการ 

                                                แผนก  เครื่องกล (ทวิภาคี) 
      ประจ าภาคเรียนที่ 1/2563      ฝึกงานระหว่างวันที่  7  กันยายน   2563  ถึงวันที่  6  พฤศจิกายน  2563
รายวิชาท่ีฝึก 1.ชื่อวิชา   การฝึกงาน    รหัส                   จ านวน    4   หน่วยกิต   320    ชั่วโมง 
 

ที ่ ชื่อ/ที่ต้ังสถานประกอบการ ชื่อ - สกุลนักศึกษา ระดับชั้น 
หมายเหตุ 
(ครูนิเทศ) 

1 

ช่ือ ร้าน V N เซอร์วิส 
122/3  ถ.สาย 15  ต าบลสะเตง 
อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา 
 โทร. 086-6977820 

1.นายบัสรี  สุราบารู 
 

ปวส.2/7  
 

 
(DVE) 

2 

ช่ือ บ.เอ กรุ๊ป ทรัค จ ากัด 
2/15  หมู่.4  ต าบลท่าสาป 
อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา 
โทร. 073-299398 
 

 
1.นายมูฮัมหมัด  แลมะ 

 
ปวส.2/7  
 

 
(DVE) 

3 

ช่ือ บ.ซี เอฟ ออโต้คาร์ จ ากัด 
1175  ถ. สิโรรส  ต.สะเตง 
อ.เมือง    จ.ยะลา 
โทร. 073-240996-7 
 

 
1.นายอิสมาแอ  ฮาแว 

 
ปวส.2/7  
 

 
(DVE) 

4 

 อู่ลาดพร้าว                                 
21  ถนนวิฑูรย์อุทิศ 10 ต.สะเตง         
อ.เมือง  จ.ยะลา  โทร. 086-0085953 

1.นายอับดุลฮาฟิส ดอมะ 
2.นายนิอาดีลัน  เจ๊ะเละ 
3.นายไฟซู  มะสปี 
4.นายอารือฟัต  มะแซ 

ปวช.2/7(DVE) 
ปวส.2/7 (DVE) 
ปวส.2/7 (DVE) 
ปวส.2/7 (DVE) 

 

5 

อู่อามีนเซอร์วิส                                    
66/3  ม.3  9.สะเตงนอก     อ.เมือง             
จ.ยะลา โทร. 086-2897089 

 

1.นายนิวรรณ  อาเกะ 

 

ปวส.2/7 (DVE) 

 



 

 
สรุปรายชื่อนักศึกษายืนค าร้องขอฝึกงานในสถานประกอบการ 

                         ภาควิชาสถาปัตยกรรม      ประจ าภาคเรียนที่ 2/2563                                                                                
ฝึกงานระหว่างวันที่  1  ธันวาคม  2563  ถึงวันที่  29  มกราคม  2564                                                        
รายวิชาที่ฝึก        .ชื่อวิชา   การฝึกงาน         รหัส                   จ านวน    4   หน่วยกิต   320    ชั่วโมง 

ที ่ ชื่อ/ที่ต้ังสถานประกอบการ ชื่อ - สกุลนักศึกษา ระดับชั้น 
หมายเหตุ 
(ครูนิเทศ) 

1. 

ส านักงานเทศบาลนครยะลา 
10  ถ.สุขยางค์  ต าบลสะเตง 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
โทร.073-223666 

1.นายปริญญา  นุ่มพ่อง 
2.นางสาวบัณฑิตา  แก้วมณี 
3.นางสาวธัญรัตน์  ชูสีนุ่น 
 

ปวช.3/1 
ปวช.3/1 
ปวข.3/1 
 

 

2. 

ช่ือ  บ.อินสตอล บิลเดอร์ จ ากัด 
115/12 ถ.รวมเ งืย ต.สะเจงตงนอด         
ถ.ร่มเกล้า  ต.สะเตงนอก  
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
โทร.093-6951354  

1.นายวีรยุทธ  คงฤทธิ์ 
2.นางสาวคนันญา  ทองไย 
 

ปวช.3/1 
ปวช.3/1 
 

 

3. 
ช่ือ บ.ดับปลิว แอนด์ เอ็ม ดีไซน์ 
127/11 ม.4  ต.สะเตงนอก อ.เมือง  
จ.ยะลา    โทร. 081-6908619 

1.นายปริญญา หวันชิตนาย 
2.นายพีรเทพ  สุวรรณมณี 

ปวช.3/1 
ปวช.3/1 
 

 

 


