
สรุปข้อมูลนักเรียน ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

ระหว่างวันที่  27 ตุลาคม  2560   ถึงวนัที่  16  กมุภาพันธ์  2561 
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 

สถานประกอบการ ที่อยู่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา ระดับ /สาขางาน 
ผู้ประสานงานในสถาน

ประกอบการ 

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

จ. ยะลา 95000 

นายอาฟิส   กาเจร์ 

นายมูซัมมิล  กาเจ 

ปวช. 2 นายนรงค์ฤทธ์ิ   แก้วเกาะสบ้า 

073-203830 

ร้านโชคชัยการไฟฟ้า 614 ถนนผังเมือง 4 ต.สะเตง อ.เมือง 

จ. ยะลา 

นายธรรมวิชญ์  รักษามั่น 

นายซาการียา  ดือราแม 

ปวช. 2 นายโชคชัย  แก้วคง 

073242623 

 

  



สรุปข้อมูลนักเรียน ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

ระหว่างวันที่  27  ตุลาคม 2560   ถงึวันที่  16  กุมภาพันธ์  2561 
สาขางานไฟฟ้าก าลัง 

สถานประกอบการ ที่อยู่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา ระดับ /สาขางาน 
ผู้ประสานงานในสถาน

ประกอบการ 

หสม. ยะลาเครื่องเย็นเซอร์วิส 353 ถนนสิโรรส  ต.สะเตง อ. เมือง  

จ. ยะลา  

นายนิรัน   ปาแน 

นายริฎวาน   อาลีมามะ 

ปวช. 2 นายธวัชชัย   กณิชพัฒนะเศรษฐ์ 

073-212041 

ร้านปัญญาแอร์  239  ถนนสิโรรส  ต.สะเตง อ. เมือง 

จ. ยะลา  

นายอิรฟาน  ละสุสะมา 

นายอาลีฟ   หะยะ 

ปวช. 2 นายจิรวัทร์  นาคอารยะพันธ ์

073-214360 

ร้านโกตาการไฟฟ้า 82 ม. 1 ต. บันนังสาเรง  อ. เมือง 

จ. ยะลา 95000 

นายอามัน  โตะกาลอ 

นายอาลาวี  ลาเต๊ะ 

นายฮาพีซี  ยูโซะ 

ปวช. 2 นายอิสมาแอ   ยะมา 

085-6711059 

หจก. อัพเกรดคอมพิวเตอร์ 35/8 ถนนจงรักษ์2 ต. สะเตง อ. 

เมือง จ. ยะลา  95000 

นายซอฟาน   บือราเฮง 

นายรอฟี   ยาแลแด 

นายอีดือเรส  แดเมาะ 

ปวช. 2 นายบุญชัย  พัฒนนิวาสน ์

073-2448981  

หจก. อารีย์   ออโตเมชั่น 22 ถนนเทศบาล 1 ต. สะเตง อ.เมือง 

จ.ยะลา 95000 

นายฟุรกอม   แลเม๊าะ 

นายแวฮาซัน  ลาเต๊ะ 

นายฮานาฟี   สามะลี 

นายอามัน   ซาและ 

ปวช. 2 นางสาวประภัสสร  มณีโชต ิ

095-5424464 

098-0143010 

 



สรุปข้อมูลนักเรียน ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

ระหว่างวันที่  27  ตุลาคม 2560   ถงึวันที่  16  กุมภาพันธ์  2561 

สาขางานไฟฟ้าก าลัง 

สถานประกอบการ ที่อยู่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา ระดับ /สาขางาน 
ผู้ประสานงานในสถาน

ประกอบการ 

ร้านเกรียงกมล  การช่าง 714  ถนนผังเมือง  4  ต. สะเตง  

อ. เมือง จ.ยะลา 95000 

นายคามัน  แซ่เตียว 

นายวัชรินทร์  ศรีสุวรรณ์บัณฑิต 

ปวช. 2 นายสุเมธ   พิมพ์อักษร 

089-6577961 

 

 

  



สรุปข้อมูลนักเรียน ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

ระหว่างวันที่  27  ตุลาคม  2560   ถงึวันที่  16 กุมภาพันธ์  2561 
สาขางานยานยนต์ 

สถานประกอบการ ที่อยู่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา ระดับ /สาขางาน 
ผู้ประสานงานในสถาน

ประกอบการ 

อู่ เซ เซอร์วิสออโต้คาร์ 961 ถนนสิโรรส ต. สะเตง อ. เมือง  

จ.ยะลา  95000 

นายมูฮัมหมัดฮาฟิต  สาอะ 

นายลุกกือมัง   โต๊ะกือจิ 

นายลุตฟี  ซาราเซะ 

ปวช. 2 นายอัลยุฟรี  แซ่ซ ี

0818970058   

โทรสาร 073215342 

อู่ นิปา 1082 ถนนสิโรรส ต.สะเตง  อ. เมือง 

จ.ยะลา  95000 

นายซูฟียัน  กาเว 

นายอัลฟารีส   ดาราแม 

นายอับดุลเล๊าะ   มะสาและ 

ปวช. 2 นายอิสมะแอ   ค าเสียง 

084-8534989 

หจก. ค๊อกพิทเจริญการยาง 38 ถนนเทศบาล  1 ต. สะเตง อ.เมือง 

จ. ยะลา  95000 

นางสาวเสาวลักษณ์   ปานทอง ปวช. 2 นายเจรญิ ทองสุข 

073-214657  

โทรสาร 073-211757 

อู่เชียร์ยะลา 80 ถนนปิติ  ต. สะเตง อ. เมือง  

จ. ยะลา 95000 

นายอัมรินทร์  ทองเทพ ปวช. 2 นายเชียร์วิทย์  แก้วศิร ิ

084-6334492 

ร้านสันติแอร์   115/31  ถนนสิโรรส  ต. สะเตง              

อ. เมือง จ. ยะลา 95000 

นายซาฟีอี   อาบู 

นายรอมฎอน  วิชา 

ปวช. 2 นายวสันต์  กะลูแป 

 
 



สรุปข้อมูลนักเรียน ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

ระหว่างวันที่  27  ตุลาคม  2560   ถงึวันที่  16 กุมภาพันธ์  2561 

สาขางานยานยนต์ 

สถานประกอบการ ที่อยู่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา ระดับ /สาขางาน 
ผู้ประสานงานในสถาน

ประกอบการ 

ร้าน อ. ยานยนต์ 843 ถนนผังเมือง 4  ต. สะเตง          

อ. เมือง จ. ยะลา  95000 

นางสาววิไลวรรณ  แยบเกษตร์ 

นายฮัมดี   แดเมาะ 

ปวช.2 นายกรวิพล  อัครวงศาพัฒน ์

073-243068 

บริษัทสยามนิสสันปัตตานี 2000 

จ ากัด สาขายะลา 

391 ถนนสิโรรส ต. สะเตง อ. เมือง 

จ. ยะลา 95000 

นายอิรฟาน  ละตะเย๊าะ 

นายอัสนัน  มะเซ็ง 

ปวช. 2 นายซีฮาบรุฮัน   อารง 

073-255211 

ร้านพรชัย  ออโต้ซาวด์ 53 ถนนเทศบาล 1 ต.สะเตง อ. เมือง 

จ. ยะลา 95000 

นายต่วนโซ๊ะ   รอยา 

นายบูรฮัน   บือแน 

นายอับดุลเลาะ   วาสารี 

ปวช. 2 นางสาวดวงใจ ค างาม 

073-255455  

โทรสาร 073-224272 

อู่  ธานีการช่าง 14 ม.7 ถนนลานกีฬา  ต. คอหงส์   

อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา  90000 

นายอัลวาฮ์  เยี่ยมค านวณ ปวช. 2 นายกิตต์   ล้มวลิัย 

081-4785119 

อู่ V.N. เซอร์วิส 122/4 ถนนสาย  15 ต. สะเตง อ. 

เมือง จ. ยะลา 95000 

นายอาพีซีน  แลฮา 

นายอ าพาพัน  สาแมปีแน 

นายสุฮัยมี  หะมิดุง 

ปวช. 2 นายมูฮ าหมัดอาลาวี   

กามาลอดิง 

086-6977844 

 

 

  



สรุปข้อมูลนักเรียน ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

ระหว่างวันที่  27  ตุลาคม  2560   ถงึวันที่  16 กุมภาพันธ์  2561 

สาขางานยานยนต์ 

สถานประกอบการ ที่อยู่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา ระดับ /สาขางาน 
ผู้ประสานงานในสถาน

ประกอบการ 

อู่ มัง ออโต้เซอร์วิส ต.สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา  95000 นายซัรฟาน  เปาะแมะแม 

นายซุลกีพลี  ยุนุ๊ 

นายตัรมีซี   ตูแก 

นายมูฮ าหมัด   ตาเละ 

นายบัสรี   สุราบาร ู

ปวช. 2 นายสุไลมาน   มาแอลีมา 

086-2867326 

บ. เอ กรุ๊ป ทรัค  จ ากัด 1173ถนนสิโรส  ต. สะเตง อ. เมือง 

จ.ยะลา 95000 

นายมูฮัมหมัด  แลมะ ปวช. 2 นายอับดุลเล๊าะ  ตาเซะ๊ 

073-241534-5 

อู่ L.U. เซอร์วิส 12/8  ม. 2 ต. สะเตงนอก อ. เมือง   

จ. ยะลา 95000 

นายปรัชญา  เจ๊ะอาแซ ปวช. 2 นายอับดุลเล๊าะ แบยะ 

085*6720310 

ร้านจินดาคาร์คลีน 144 ถนนธนวิธี  ต. สะเตง อ. เมือง  

จ. ยะลา 95000 

นายมะไซกี  ลอนิจิ ปวช.2 นายอรรถพงษ์  พรหมจินดา 

073-242600  

โทรสาร 073217207 

อู่ กม.0 เซอร์วิส 35/5 ม.7 ต. บุดี  อ. เมือง จ. ยะลา 

95000 

นายมะรอมซี   สะแมดัม 

นายอามีน  แยแย 

ปวช. 2 นายสุรยิะ   สะอ ิ

0807081999 

 



สรุปข้อมูลนักเรียน ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

ระหว่างวันที่  27  ตุลาคม  2560   ถงึวันที่  16 กุมภาพันธ์  2561 

สาขางานยานยนต์ 

สถานประกอบการ ที่อยู่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา ระดับ /สาขางาน 
ผู้ประสานงานในสถาน

ประกอบการ 

อู่ จูเฮง เซอร์วิส 121/6  ถนนสิโรรส  ต. สะเตง                

อ. เมือง จ. ยะลา 95000 

นายอาดือนัน   มารอยิง ปวช. 2 นายบือราเฮง   ตอแลมา 

089-5959122 

อู่ เพชรเกษมการช่าง 201-205 ถนนผังเมือง ต. สะเตง  

อ. เมือง จ.ยะลา 95000 

นายอิรฟาน  หะยีปิยวงศ์ 

นายซุกรอน  เจ๊ะดีแม 

ปวช. 2 นายสายชล  ชูใหม ่

080-7100377 
 

  
 


