
สรุปข้อมูลนักเรียน ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

ระหว่างวันที่  22  พฤษภาคม   ถึงวันที่  8 กันยายน 2560 

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 

สถานประกอบการ ที่อยู่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา  ระดับ /สาขางาน 

ร้านอาร์บี 12 เซอร์วิส 47/8 ถ.ผังเมือง 1 ต.สะเตง อ.เมือง 

จ. ยะลา 95000 

นายดาโอ๊ะ   เกียงเอีย 

นายอับดุลฮากิม  หะมิมะดิง 

ปวช. 3 

ร้าน เอส ดี ออโต้ซาวด์  นายอังคาร  บุญเดชปิติ ปวช. 3 
 

  



สรุปข้อมูลนักเรียน ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

ระหว่างวันที่  22 พฤษภาคม   ถึงวันที่  8 กันยายน 2560 

สาขางานไฟฟ้าก าลัง 

สถานประกอบการ ที่อยู่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา  ระดับ /สาขางาน 

โครงการสาธิตการผลิตไฟฟ้า

จากกังหันลมขนาดใหญ่  

จังหวัดปัตตานี 

หมู่ 8 ต าบลบานา  อ าเภอเมือง 

จังหวัดปัตตานี  94000 

089-2936903 

นายรุซดีย์   หลงสะ ปวช. 3 

ร้านเกรียงกมลการช่าง 714 ถ.ผังเมือง 4 ต าบลสะเตง อ าเภอ

เมือง จังหวัดยะลา 

089-6577961 

นายซันมูดิน  สะยะมิง 

นางสาวนัทมล  สโมธานทวี 

ปวช. 3 

ร้านไอที อิเล็กทรอนิกส์ยะลา 809 ถนนผังเมือง 4 ต าบลสะเตง 

อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

082-8249454/073299751 

นายอัมนาน  สาและ 

นายอับดุลรอพะ  ดอเลาะ 

นายอารอฟัต   ดายอ 

นายอุสมาน   แวกาจิ 

ปวช. 3 

หจก. อัพเกรดคอมพิวเตอร์ 35/8  ถนนจงรักษ์ 2 ต าบลสะเตง 

อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

073-244898 

นายรุสลัน   เจะหะ 

นายอับดุลอาซิซ   ดาสายะ 

ปวช. 3 

โรงแรมปาร์ควิวยะลา 2-18  ถนนจงรักษ์ 3 อ าเภอเมือง 

จังหวัดยะลา 95000 

073-217001-9 

นายอัฟวาน  สะแต 

นายมะซากี   มะเด็ง 

ปวช. 3 

ร้านสกรี  (ติดตั้งแอร์) 37 ถนนเมืองใหม่ 1 ต าบลสะเตง 

อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

089-8792189 

นายนุสลัน  อูเซ็ง ปวช.3 

ร้าน 255 แอร์  นายรัชนนท์ ไกรดิษฐ์ ปวช. 3 

ร้านมุสลิมไดนาโม  นายตอริก  เสะนุง ปวช. 3 
 

 



สรุปข้อมูลนักเรียน ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

ระหว่างวันที่  22 พฤษภาคม   ถึงวันที่  8 กันยายน 2560 

สาขางานยานยนต์ 

สถานประกอบการ ที่อยู่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา  ระดับ /สาขางาน 

อู่ เอสสปีดซ๊อป 27 ถนนสุขยางค์ 1 อ าเภอเมือง 

จังหวัดยะลา 073-221-766 

นายซูไหมี    นามา 

นายอาทิตย์   อาบู 

นายนุรดิน  คาเรง 

ปวช. 3 

ร้านสันติแอร์ 115/31  ถนนสิโรรส  ต าบลสะเตง  
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 
089-6579715 

นายแวอับดุลอาซิ   เจะยอ 

นายอานูวา  อาแว 

ปวช. 3 

ยะลาทักษิณวิศวกรรม 852 ต าบลสะเตง อ าเภอเมือง จังหวัด
ยะลา  
073-221414,0819574821 

นายภัชรินทร์  กูโน ปวช. 3 

ร้าน ม  อะไหล่ยนต์  นายชัยวัฒน์  ศรีสวัสดิ์ ปวช. 3 

ร้านโปรเจคซาวด์ช๊อบ 80 ถนนปิติ   ต าบลสะเตง อ าเภอ
เมือง จังหวัดยะลา 
084-6334492 

นายอนุสรณ์    สาและเร๊ะ ปวช. 3 

บริษัท สยามนิสสันปัตตานี 

2000 จ ากัด 

391  ถนนสิโรรส  ต าบลสะเตง 

อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

081-8859889 

นายอับดุลเลาะ  อามิง ปวช.3 

อู่ กม. 0 เซอร์วิส 35/5  หมู่ 7 ต าบลบุดี  อ าเภอเมือง 
จังหวัดยะลา 
081-6908619 

นายรุสตัน   หะยีหะซา 

นายซานูซี   มะลาเฮง 

ปวช. 3 

อู่มังออโต้เซอร์วิส 102/15 ถนนสิโรรส  ต าบลสะเตง 

อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

086-2867326 

นายมูหามะนอซอรี   ดือราแม 

นายวัลอาลีฟ    เจ๊ะฮะ 

ปวช. 3 

 



สรุปข้อมูลนักศึกษา ฝึกงานในสถานประกอบการ 
ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

ระหว่างวันที่  22 พฤษภาคม   ถึงวันที่  8 กันยายน 2560 
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

สถานประกอบการ ที่อยู่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา  ระดับ /สาขางาน 

ร้าน ALif Supply Service ต าบลสามัคคี  อ าเภอรือเสาะ  จังหวัด

นราธิวาส  96150   

087-2886153 

นายอามิง   สะอิ ปวส. 2 

ร้านจานดาวเทียม อีซี่วัน 111/3 ถนนสิโรรส  ต าบลสะเตง 

อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  95000 

088-7923722 

นายนุอมาน  มะดือเระ 

นายรอฮาเลม  ตะหยงมัส 

นายอับดุลฮาฟิซ  ยาฮี 

ปวส. 2 

ร้านอิคลาสคอม 47/4  ถนนผังเมือง 1 ตบลสะเตง 

อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

073-203720 

นายตัรมียี  อาเล็ม 

นายฮัสฮารี   ยีตาเฮ 

นายมะคอรี   มะลี 

ปวส. 2 

ร้านไอที นัสรี 2 ถนนเทศบาล  9 ต าบลสะเตง 

อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

073-720678,086-2870023 

นายสูฮัยมี  กูเต๊ะ 

นายยะโกะ   แวนิซอ 

นายอัมรัน  ปูเตะ 

ปวส. 2 

ร้านโรบอทคอมพิวเตอร์ 232/34  ถนนพิพิธภักดี  ต าบลสะเตง 

อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

073-212944/0864885328 

นายอัศเราะ   สุงาบารู 

นายมูฮ าหมัดเซาฟี  มะและ 

ปวส.2 

บริษัท ยะลาคอมพิวเตอร์ 

จ ากัด 

104/12 ถนนสิโรรส  ต าบลสะเตง 

อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

073-361000 

นายอาซูวัน  ดอกา 

นายมูฮ าหมัดเซาฟี  แมเราะกานิง 

ปวส. 2 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย (เขื่อนบางลาง) 

33 ม. 1 ถนนศรีบางลาง ต าบลเขื่อน

บางลาง อ าเภอบันนังสตา จังหวัด

ยะลา 95130   

073-281063 

นายดานียาน   มาหะมะ 

นายมะซากยี์   อาบูทัดสา 

ปวส. 2 

ร้านเมืองใหม่ โมดิฟาย  ไอที 25 ถนนเมืองใหม่ 1 ต าบลสะเตง 

อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

082-2658027 

นายอิรฟาน   โย๊ะ 

นายนาซรี     นามาลี 

ปวส. 2 

 



สรุปข้อมูลนักศึกษา ฝึกงานในสถานประกอบการ 
ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

ระหว่างวันที่  22 พฤษภาคม   ถึงวันที่  8 กันยายน 2560 
สาขางานไฟฟ้าก าลัง 

สถานประกอบการ ที่อยู่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา  ระดับ /สาขางาน 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

อ าเภอบันนังสตา 

49/1  หมู่  3  ถนนสุขยางค์ ต าบล

บันนังสตา อ าเภอบันนังสตา จังหวัด

ยะลา 95130 

073-289552 

นายซูกอรไน   บือราเฮง 

นายอับดุลเลาะ  วอเต๊ะ 

ปวส. 2 

หจก. ซอฟ ซีวิลคอมสตรัคชั่น 26/6 ม. 6 ต าบลสะเตง อ.เมือง จ. 

ยะลา 95000 

088-4484750 

นายอารีฟีน  ลาเตะ 

นายอับดุลเลาะ  ลีมะ 

ปวส. 2 

ร้านโกตาการไฟฟ้า 219  ถนนยะลา-โกตา   ต าบลโกตา

บารู อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

95140 

085-6711059 

นายฮัมดี   อีปง ปวส. 2 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ

รามัน 

177/2  ถนนเมืองรามัน  ต าบลกายู

บอเกาะ  อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

95140 

073-295277 

นายอานัสฟู   ยะมาแล 

นายฮาเล็ง  กานุงมิง 

ปวส. 2 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด

ยะลา 

556  ถนนสาย 15 ต าบล สะเตง 

อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

073274882 

นายพิพัฒน์  ยงยศยิ่ง 

นายภานุเดช   ช่วยภิบาล 

ปวส.2 

หจก. เซ้าท์เทิร์น สวิทซ์บอร์ด 119/78 หมู่ 9 ต าบลสะเตงนอก 

อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

073-227251 

นายฟัรฮัน   ดอเลาะ 

นายมูฮ าหมัดมัหดี   เจ๊ะซอ 

นายมุสลิม  เล๊าะมาอะ 

ปวส. 2 

ร้าน เอ เอ แอร์ 48 ถนนผังเมือง 2 ต าบลสะเตง 

อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  

089-4668142 

นายอิสมาแอ   ดอเลาะ 

นายซอบรีย์   สาหล าสุหรี 

ปวส. 2 

ร้านปัญญาแอร์ 239 ถนนสิโรรส  ต าบลสะเตง อ าเภอ

เมือง จังหวัดยะลา 95000 

073-214360 

นายบียามี   เจ๊ะแวดอเลาะ 

นายมะรอซี   มีนา 

ปวส. 2 



สรุปข้อมูลนักศึกษา ฝึกงานในสถานประกอบการ 
ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

ระหว่างวันที่  22 พฤษภาคม   ถึงวันที่  8 กันยายน 2560 
สาขางานไฟฟ้าก าลัง 

สถานประกอบการ ที่อยู่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา  ระดับ /สาขางาน 

หจก. ออฟติก  เน็ตเวิร์ค          

ซิสเต็ม 

189/3  ถนนสิโรรส ต าบลสะเตง 

อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

นายนูรดีน  ลูโบะยาเซ็ง 

นายซูฟียัน   อาบูบากา 

ปวส. 2 

บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 103/30 ถนนสาย 15 ต าบลสะเตง 

อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

073-274012 

นายอิรฟาน  หักขะเร็ม 

นายอัฟฟาน  ลือแบซา 

นายอับดุลเลาะ  ดือรามาหะยี 

ปวส. 2 

ร้านอิควาน  ซัพพลาย 304 ผังเมือง 4 ต าบลสะเตง อ าเภอ

เมือง จังหวัดยะลา 95000 

073-223339 

นายอัยยุบ  ดอปอ ปวส. 2 

บริษัทโรงพยาบาลสิโรรส 

จ ากัด 

247-249  ถนนสิโรรส  ต าบลสะเตง 

อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

073-223600 

นายมูฮ าหมัด   สะอะเซ็ง 

นายอับดุลฮาดี  ยะลาใด 

นายต่วนอัสมี  แมแง 

ปวส. 2 

โรงพยาบาลศูนย์ยะลา 152 ถนนสิโรรส อ าเภอเมือง จังหวัด

ยะลา 95000 

073-244117 

นายไพรุศ   กามาอุเซ็ง 

นายอาดือนัน  บุหงอตันหยง 

นายอิศซาน  บือโต 

ปวส.2 

ร้าน พี.เอส  เอ็นจิเนียริ่ง 126/1-2  หมู่ 8 ถนนนาเกลือ  ต าบล

บานา  อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

94000 

073-414416 

นายมูฮัมหมัด  มะเมาะ 

นายอิบรอเฮ็ม   สะอะ 

นายชญานนท์  ดอเล๊าะ 

นายอุสมาน  สาและ 

ปวส. 2 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค           

สาขาย่อยอ าเภอไม้แก่น 

99 หมู่ 4 ต าบลไทรทอง อ าเภอไม้

แก่น จังหวัดปัตตานี  942200 

073-481022 

นายอับดุลฮากิม   มะนิ ปวส. 2 

ร้านโลกเครื่องเย็น 133/12  ถนนผังเมือง 2 อ าเภอเมือง

ยะลา จังหวัดยะลา 95000 

089-9754151 

นายฮาซัน  อาแว 

นายอิบรอเฮม  เก๊าะเห็ง 

ปวส. 2 

หจก. กรรณดาฟีโฮมแคร์ 654 ถนนประชาวัฒน์  ต.สุไหงโก-ลก 

อ. สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 

081-2763851 

นายซอบรีย์   สาหล าสุหรี 

นายอิสมาแอ   ดอเลาะ 

ปวส. 2 



สรุปข้อมูลนักศึกษา ฝึกงานในสถานประกอบการ 
ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

ระหว่างวันที่  22 พฤษภาคม   ถึงวันที่  8 กันยายน 2560 
สาขางานเทคนิคยานยนต์ 

สถานประกอบการ ที่อยู่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา  ระดับ /สาขางาน 

อู่พงศ์พัฒน์บริการ 9/1 ถนนพิทักษ์ธานี อ าเภอยะหา 

จังหวัดยะลา 95120   089-4785070 

นายสมปอง  ปานทอง ปวส. 2 

อู่มังออโต้เซอร์วิส 102/15 ถนนสิโรรส  ต าบลสะเตง 

อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

086-2867326 

นายอาดีล  อาแวบือซา 

นายบีลาล  ยะวาย 

ปวส. 2 

อู่ V.N. เซอร์วิส 122/4  ถนนสาย 15 ต าบลสะเตง 

อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

086-6977824 

นายอัมมีดี   มะแซะ 

นายต่วนนุรอาซาฮา  อิแต 

นายซอบรี   ดาราแม 

ปวส. 2 

อู่ กม. 0 เซอร์วิส หมู่7 ต าบลบุดี  อ าเภอเมือง จังหวัด

ยะลา 95000 

080-7081999 

นายซูไฮฟี  อิบรอเฮ็ง 

นายนาวาวี   ตะเยาะ 

นายซุกรี   เจ๊ะลง 

ปวส. 2 

อู่ พี.ที เซอร์วิส 219 ถนนสิโรรส ต าบลสะเตง อ าเภอ

เมือง จังหวัดยะลา 95000 

073-214014 

นายฮานีฟ   เจ๊ะนิ 

นายนิอับดุลเราะฮ์มาน  มุกตาบุตร 

 

ปวส.2 

อู่ เซ เซอร์วิสออโต้คาร์ 961 ถนนสิโรรส  ต าบลสะเตง อ าเภอ

เมือง จังหวัดยะลา  95000 

081-8970058 

นายอัสวัน  กูวิง 

นายรุสลัน  ซายะ 

 

ปวส. 2 

อู่ ช่างอิงบริการ 75 ถนนสิโรรส  ต าบลสะเตง อ าเภอ

เมือง จังหวัดยะลา 95000 

084-3967425 

นายอิรฟาน   จะปะกิยา ปวส. 2 

อู่ ซอย 6 เซอร์วิส 146/33 หมู่ 12 ถนนผังเมือง ซ.6 

ต าบลสะเตงนอก อ าเภอเมือง จังหวัด

ยะลา 95000 

087-3958955 

นายสุกรี  มาหม๊ะ 

นายอิมรอน  กาซง 

ปวส. 2 

อู่ L.u เซอร์วิส 12/8 หมู่ 2 ต าบลสะเตงนอก อ าเภอ

เมือง จังหวัดยะลา 950000 

085-6720310 

นายมูฮ าหมัด   บือซา 

นายซุลกีฟลี  เจะโด 

ปวส. 2 



สรุปข้อมูลนักศึกษา ฝึกงานในสถานประกอบการ 
ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

ระหว่างวันที่  22 พฤษภาคม   ถึงวันที่  8 กันยายน 2560 
สาขางานเทคนิคยานยนต์ 

สถานประกอบการ ที่อยู่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา ระดับ /สาขางาน 

อู่ยุทธ์การช่าง เบอร์เส้ง 1 ต าบลสะเตงนอก อ าเภอ

เมือง จังหวัดยะลา 95000 

087-9264853 

นายอิลฮัม   มูซอ 

นายยูกีฟลี   ดอเลาะ 

ปวส. 2 

บริษัท สยามนิสสันปัตตานี 

2000 จ ากัด 

391  ถนนสิโรรส  ต าบลสะเตง 

อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

081-8859889 

นายอิบรอเฮม   สาและ 

นายอับดุลเราะห์มาน สาเม๊าะ 

ปวส. 2 

อู่ เจ.เอส ออโต้คาร์ 52 ถนนพลพิชัย ต าบลหาดใหญ่ 

อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

095-6598627 

นายซอฟวัน   และแมแล 

นายซุลกีฟลี  อาลีมามะ 

ปวส. 2 

อู่ ดี เซอร์วิส 89/1  ถนนสิโรรส ต าบลสะเตง 

อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

081-0949431 

นายอับดุลมาลิก   ดอเลาะ 

นายอับดุลอาซิซ   สาโห๊ะยา 

ปวส. 2 

อู่มลายูบางกอกเซอร์วิส 152 หมู่ 2 ถนนสุขยางค์ ต าบลสะเตง

นอก  อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  

95000   086-2950998 

นายมะสายดี   ราแดง 

นายอุสมาน  แอเสาะหะมะ 

ปวส.2 

ร้าน อ. ยานยนต์ 843 ถนนผังเมือง 4 ต าบลสะเตง 

อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  95000 

073-243068 

นายนิกร  ถาวรสุข 

นายวัชชระพล  กลิ่นพยูร 

ปวส. 2 

อู่ โอมาร์   1082/ 7-9  ถนนสิโรรส  ต าบลสะเตง 

อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

นายมะดิง  โดยหะ 

นายอุสมาน  วอฮะ 

ปวส. 2 

 

  



สรุปข้อมูลนักศึกษา ฝึกงานในสถานประกอบการ 
ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

ระหว่างวันที่  22 พฤษภาคม   ถึงวันที่  8 กันยายน 2560 
สาขางานการบัญชี 

สถานประกอบการ ที่อยู่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา  ระดับ /สาขางาน 

ส านักงานที่ปรึกษาธุรกิจและ

การบัญชี  ดับเบิ้ลยู ซี เอ 

217/1517  ถนนแสงศรี  6  ต าบล

หาดใหญ่  อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด

สงขลา  90110 

074-353448 

นางสาวนูรีดา  ดีวาเด 

นางสาวพาตือมา ยือนิ 

นางสาวตอย์บะห์   อาแซ 

ปวส. 2 

บริษัท ส านักงานโปรเฟสวัน 

จ ากัด   

127 ซอยลาดพร้าว 101 แขวงคลอง

ตัน  เขตบางกะปิ  จังหวัดกรุงเทพฯ 

10240 

027315200 

นางสาววิสาริณี  จาเงาะ 

นางสาวตัสนีม   กูโน 

ปวส. 2 

ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่

ยะลา 

3 วงเวียน  2  ต าบลสะเตง อ าเภอ

เมือง จังหวัดยะลา 95000 

073222001 

นางสาวณหทัย  แดงพุฒ ปวส. 2 

โรงพยาบาลศูนย์ยะลา 152 ถนนสิโรรส อ าเภอเมือง จังหวัด

ยะลา 95000 

073-244117 

นายมะลีกี    แลแม ปวส. 2 

บริษัท ฮาลาลการบัญชี จ ากัด 1159  ถนนสิโรรส  ต าบลสะเตง 

อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

073213778 

นางสาวอาลีตา  มูเซ๊ะ 

นางสาวนูรีซัน  สาแม 

ปวส.2 

 

 

 

 


