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สถานประกอบการ ที่อยู่ รายช่ือนักเรียน นักศึกษา สาขางาน 
บริษัท หาดใหญ่ หรรษาพลาซ่า 
จ ากัด 

 นายอัสมัน   กาเซ็ง ไฟฟ้าก าลัง 

มุสลิมไดนาโม  โกตาบารู  นายตอลิก   เสะนุง ไฟฟ้าก าลัง 
ร้านปารีส แอร์  แอนด์  เซอร์วิส 10 ถนนสุขยางค์ ต าบลสะเตง

อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
073-277162 

นายซายฟูเลาะ ไซซิง 
นายต่วนอุสมาน  กูนา 
นายมะรอนิง   จูเล็ง 

ไฟฟ้าก าลัง 

ร้านปิ่นแก้ว แอร์เซอร์วิส 32/2 ถ. ผังเมือง 1 ต. สะเตง 
อ. เมือง จ. ยะลา 
087-2991963 

นายวัจน์กร  เพชรสุวรรณ 
 

ไฟฟ้าก าลัง 

ส านักงานเทศบาลต าบลล าใหม่ 87 ถนนเพชรเกษม  อ าเภอ
เมือง ยะลา   073-252659 

นายมูหัมมัดรอเซะ เจ๊ะเต๊ะ ไฟฟ้าก าลัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลปุโรง  นายฟาฮามี  นาวี ไฟฟ้าก าลัง 
โรงพยาบาลศูนย์ยะลา  นายอัสมัน   มะนิระ 

นายฮาดี   ยามา 
นายอานูวาร์   บือโต 

ไฟฟ้าก าลัง 

เซ เซอร์วิส ออโต้คาร์  นายอามัน  บือแน 
นายวัลอาลีฟ  เจ๊ะฮะ 
นายซูไฮมี  ปานาวา 

ยานยนต์ 

บริษัท พิธานพาณิชย์ สาขาสิโรรส  นายนูรดิง  คาเร็ง ยานยนต์ 
พิศาลการช่าง  นายซัมซูดิง   สาแม็ง ยานยนต์ 
วงเวียนดาวเทียมการไฟฟ้า 140/6 ถ.สิโรรส  ต. สะเตง  

อ.เมือง จ.ยะลา 
073-228553 

นายมะเละ   วาโด 
นายอุสมาน  ดือราแม 

อิเล็กทรอนิกส์ 

บริษัท พิธานพาณิชย์ จ ากัด 60-601 ถนนคชเสนีย์ อ าเภอ
เมือง จังหวัดยะลา 

นายมาหะมะนาซอรี  ดือราแม 

นายอาทิตย์   อาบู 
 

ยานยนต์ 

แบอิงบริการ   ตลาดเก่า ถนนสิโรรส   
ซอยมัสยิด 2  

นายนิมัสเพาซัม  สือรี ยานยนต์ 
 

อู่ จินดา   นายอับดุลเลาะ   ดอแหะนิ 
นายมูฮัมมัดฟาอิฟ  ลาเต๊ะ 

ยานยนต์ 

ร้าน เอสสปีดช๊อป 27  ถนนสุขยางค์ 1  
ต าบลสะเตง อ าเภอเมือง 
จังหวัดยะลา 95000  

นายลุตฟี   มามะ 
นายมูฮ าหมัด   สกุลใบ 

ยานยนต์ 
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สถานประกอบการ ที่อยู่ รายช่ือนักเรียน นักศึกษา สาขางาน 
ศูนย์การค้าโคลิเซี่ยม 505 ถนนสิโรรส  ต าบลสะเตง 

อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
นายมะซาวีดี  ปูแทน ไฟฟ้าก าลัง 

ร้านเบญจรงค์อิเลคทริค 163  ถนนวิฑูรอุทิศ 1  ต าบล
สะเตง อ าเภอเมือง จังหวัด
ยะลา 95000 

นายริสกี  จารง 
นายเด๊ะแว  มาหามะ 

ไฟฟ้าก าลัง 

อู่ V.N เซอร์วิส 122/4 ถนนสาย  15 ต าบล
สะเตง อ าเภอเมือง จังหวัด
ยะลา 

นายอับดุลเลาะ  บากา 
นายอับดุลมุตอเล๊ะ  แนหะ 

ยานยนต์ 

    
 



สรุปข้อมูล นักเรียน นักศึกษา ออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

ระหว่างวันที่  23 พฤษภาคม  2559  ถึงวันที่  10 กันยายน  2559 

ระดับ ปวส. 2 

สถานประกอบการ ที่อยู่ รายช่ือนักเรียน นักศึกษา สาขางาน 
อู่ นัสการช่าง 19 ถ. ศรีปุตรา 1 ต.สะเตง อ. 

เมือง จ. ยะลา  
0818987916 

นายอาแว  มะเส็น เทคนิคยานยนต์ 

อู่ยุทธ์การช่าง 390 ถ. ผังเมือง 4 อ. เมือง  
จ. ยะลา 
073-215418 

นายนนธวัช   ล่วนล่อง 
นายณภัทร    แซ่ลั่ว 
นายเตชนัน    เลาหบุตร 

เทคนิคยานยนต์ 

บริษัท ยะลา ออโต้เซลส์ จ ากัด 928 ถ. สิโรรส ต. สะเตง 
อ. เมือง จ. ยะลา  
073-221757-8 

นายอับดุลฮากิม หามะบูเกะ 
นายมะสายดี  ราแดง 

เทคนิคยานยนต์ 

บริษัท  เดอะคูล เซอร์วิส จ ากัด 88/8 ม. 7 ถ.บางนา-ตราด กม. 
26 ต. บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 
02-1818888 

นายอับดุลเลาะ  แวดือราแม ติดตั้งไฟฟ้า 

โรงแรม รีเจนท์ รามค าแหง 22 4 ถ.รามค าแหง ซอย 22 แขวง
หังหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 
10240 
02-3184444 

นายอับดุลยาซิล  บือแน 
นายตารมีซี   กายูนิ 

ติดตั้งไฟฟ้า 

บริษัท GRINEDALE LTD.PRT. 88/8  ม. 12 ต าบลก าแพงเพชร 
อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 
90180 
084-3968870 

นายมักตา  ซีบะ อิเล็กทรอนิกส์ 
อุตสาหกรรม 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรีเมืองซัพพลาย 31 ถนนเลขะกุล  
ต.สะเตง อ.เมือง  จ. ยะลา  

นายศราวุธ   กองระการ ติดตั้งไฟฟ้า 

โรงแรมปาร์ควิว  รีสอร์ท  ปัตตานี 91-2 ม. 5 ต. รูสะมิแล อ. เมือง 
จ.ปัตตานี 94000 
073-335100-4 

นายสุไฮมี  สามาลาแล 
นายฮาซัน   แสแตแล 

ติดตั้งไฟฟ้า 

ร้าน เจ.ที แอร์ ซิสเต็ม  นายนาวาวี  ยะหริ่ง 
นายอาบัส   โต๊ะรูดิง 
นายอับดุลฮากาม  สามะแม 

ติดตั้งไฟฟ้า 

อู่แบดิงฮิสลาม 28/14 ม.2 ต. สะเตงนอก 
อ. เมือง จ. ยะลา 95000 
081-0982639 

นายอุสมัน  บาสอลอ 
นายรอยาลี   ดอเล๊าะ 

เทคนิคยานยนต์ 

ศูนย์การค้าโคลิเซี่ยมยะลา 505 ถนนสิโรรส  ต าบลสะเตง 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 

นายมะซาวีดี  ปูแทน ไฟฟ้าก าลัง 
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สถานประกอบการ ที่อยู ่ รายชื่อนักเรียน นักศึกษา สาขางาน 
โรงแรม ซูการ์ ปาล์ม แกรนด์  
ฮิสลไ์ซต ์

เลขที่  1 ซอย 3 หาดกะตะ  
ภูเก็ต 831000 
076-330388 

นายฮารน   สาคอ 
นายอับดลุมายิ   ดานอสะโต 
นายนาซีรอน  ปาตง 

ติดตั้งไฟฟา้ 

บริษัท ถาวรการไฟฟ้า  18/6  ม.5 ต. ฉลอง อ. เมือง 
จ. ภูเก็ต  83130 

นายนิฮัมดี   วชิา 
นายฮัมดัน    เจ๊ะมะ 

ติดตั้งไฟฟา้ 

บริษัท สงวนพาณิชย์ เอวี จ ากัด  นายซาอุดี  มะสารี 
นายรุสมนั  กาเจร์ 
นายนุรดิน  สะบือลา 

ติดตั้งไฟฟา้ 

เกรียงกมล การช่าง 714  ถนนผังเมือง 4 ต าบลสะ
เตง อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา  
089-6577961 

นายอภิเดช  สารัส 
นายซูดีมนั   ลิแจ 
นายอิสมะแอ  สาแลเหาะ 

ติดตั้งไฟฟา้ 

อู่ เจ เอส ออโต้ คาร์ 52 ถนนพลพิชัย  ต าบล
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
90110 
093-6398627 

นายฮารงค์   หะบ ู
นายอานัม   มะเซ็ง 

เทคนิคยานยนต ์

หจก. โปรเจค คาร์ เซอร์วิส  หาดใหญ่ 
2010 

84  ถนนคลองเรียน 1  
ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 90110 
084-9977707 

นายบาฮารี   สะมะแอ 
นายอุสมาน  อาบ ู

เทคนิคยานยนต ์

หจก. เซาร์เทิร์น สวิทซ์บอร์ด 119/78 ม.9 ต าบลสะเตงนอก 
อ าเภอเมือง จ.ยะลา 
073-227251 

นายบะห์ซู  เจ๊ะหลง 
นายอับดลุฮาฟิช  มะแซ 

ติดตั้งไฟฟา้ 

บจก. สิทธิผลเซลส์ (ส านักงานใหญ่) 156 ถนนรามค าแหง ต าบล
หัวหมาก อ าเภอ บางกะปิ 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
02-7185312 

นายบุสรอ   วานสิาและ 
นายกิพลี   ตะเลง 

เทคนิคยานยนต ์

ไพโรจน์กิจรุ่งเรือง 34/1 ม.2 ต าบลก าแพงเพชร  
อ าเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา 
90180 
082-4958041 

นายสอลาฮดูีน   สาแม 
 

เทคนิคยานยนต ์

อู่โชคชัย 266/51 ม.4  ต าบลสะเตงนอก 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  073-
215485 

นายปกครอง ช่วยมณ ี เทคนิคยานยนต ์
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สถานประกอบการ ที่อยู่ รายช่ือนักเรียน นักศึกษา สาขางาน 
หจก. เอ เอ เอส มอเตอร์ 142/24 ม.1 ถนนสิโรรส 

ต าบลเขาตูม อ าเภอยะรัง 
จังหวัดปัตตานี 073-240863 

นายซัมซูดิน  หะยีสาและ 
นายสุเฟียน   สาและ 
นายอุสมาน  แอเสาะหะมะ 

เทคนิคยานยนต์ 

บริษัท ท๊อป ออโต้ไทร์ แอนท์ 
เซอร์วิส จ ากัด 

33/35 ม.4  
ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1  
ต าบลคลองแห  อ าเภอ
หาดใหญ่  สงขลา 
074427525 

นายบาฮารี   บือแน 
นายยีฮาดุลมูบีน   เจ๊ะสนิ 

เทคนิคยานยนต์ 

บริษัท เจริญการบัญชี  นางสาวสวีลา  เหมแท การบัญชี 
ประสิทธิแอร์ เซอร์วิส 123/27  ถนนประชาอุทิศ  

ต.รัชดา อ.เมือง จ. ภูเก็ต 
83000 
085-8870244 

นายอาซูวัน  สาแลแม ติดตั้งไฟฟ้า 

อิควาน  ซัพพลาย 301 ผังเมือง 4 ซอย 5  
ต าบลสะเตง อ าเภอเมือง 
ยะลา  073-223339 

นายนุรดีน  สตัม ติดตั้งไฟฟ้า 

ร้านโกตาการไฟฟ้า 66/2 ม.1 ต าบลเนินงาม  
อ าเภอรามัน จ. ยะลา 
085-6711059 

นายอิสมาแอ   อาแด ติดตั้งไฟฟ้า 

หจก. เฉลียวศักดิ์ยางยนต์ 264 ถนนสิโรรส ต าบลสะเตง 
อ าเภอเมืองยะลา จังหวัด
ยะลา  073-223222 

นายอาดือนัน  เนือเร็ง เทคนิคยานยนต์ 

บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 103/30 ถนนสาย 15 ต าบล
สะเตง อ าเภอเมือง จังหวัด
ยะลา 073-274032 

นายซายุตี   ดะนุนะ 
นายซันนูซี  สะยะมิง 
นายมูฮ าหมัดริสกี  ซือแมง 

อิเล็กทรอนิกส์ 

Advice  Shop Yala 25-29  ถนนวิภากุล  ต าบล
สะเตง  อ าเภอเมือง จังหวัด
ยะลา 95000 
073-244900 

นางสาวรอฮีหม๊ะ  สามะ 
นายวิศิษ   โตะขา 

อิเล็กทรอนิกส์ 

อู่มลายูบางกอกเซอร์วิส 152  ม.2 ถนนสุขยางค์  
ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอ
เมือง จ.ยะลา  086-2950998 

นายไนฟ  ปูตะ 
นายโซเฟียน  รือสะ 

เทคนิคยานยนต์ 
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สถานประกอบการ ที่อยู ่ รายชื่อนักเรียน นักศึกษา สาขางาน 
อู่ จูเฮงเซอร์วิส 171/6  ถนนสิโรรส 

ต าบลสะเตง อ าเภอเมือง 
จังหวัดยะลา 95000 
089-5959122  

นายมุสตากีน   ดือเร๊ะ 
นายซาการียา  มาซอและ 

เทคนิคยานยนต ์

หสม. อาร์ ซี คอมพิวเตอร์  58/6  ถนนละม้ายสงเคราะห์ 
อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 

นายมะฮ์บาดาวี   มูน ิ
 

อิเล็กทรอนิกส์ 

โรงแรมปาร์ควิว 2-18  ต าบลสะเตง  อ าเภอ
เมือง จังหวัดยะลา  95000 
073-217001-5 

นายสะอูดี   ยูโซะ 
นายฮาซนั   แวนะไล 

ติดตั้งไฟฟา้ 

บจก. ออล ซีซั่น โฮเต็ล   
(โรงแรม นิว  ซีซั่น ) 

106 ถนนประชาธิปัตย์  ต าบล
หาดใหญ่   
อ าเภอหาดใหญ่  จ.สงขลา 
074-352888  

นายมฮู าหมัด   ฮะซา 
นายบราฮัม  มิตยา 

ติดตั้งไฟฟา้ 

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

นายสอลาฮดูีน  แบซะ 
นายอุสมาน   บาเฮาะ 

เทคนิคยานยนต ์

อู่มังออโต้เซอร์วิส 102/15 ถนนสิโรรส   
ต าบลสะเตง  อ าเภอเมือง 
จังหวัดยะลา  95000 
086-2867326 

นายฮัสสนั   ซิลากง เทคนิคยานยนต ์

สหกรณ์จังหวัดยะลา 21 ถนนวงเวียน 2  
ต าบลสะเตง  อ าเภอเมือง 
จังหวัดยะลา 95000 
073212539 

นางสาวนูรอัยนี   ซง การบัญช ี

สรรพากรจังหวัดยะลา  นางสาวมสิบะห์   สะดียาม ู การบัญช ี
บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส จ ากดั 247-249 ถนนสิโรรส  

ต าบลสะเตง อ าเภอเมือง 
จังหวัดยะลา 
073-223600 

นายซไูฮฝนั   เจ๊ะเต๊ะ 
นายอุสมาน  สาเลง 

ติดตั้งไฟฟา้ 

ร้านอุดมคูลลิ่ง 119ท ถนนสุขยางค์ 2  
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
0810920118 

นายอิสมะแอ    สาและเหาะ 
นายมฮู าหมัดอามีน   ยะหริ่ง 
 

ติดตั้งไฟฟา้ 

  



สรุปข้อมูล นักเรียน นักศึกษา ออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

ระหว่างวันที่  23 พฤษภาคม  2559  ถึงวันที่  10 กันยายน  2559 

ระดับ ปวส. 2 

สถานประกอบการ ที่อยู่ รายช่ือนักเรียน นักศึกษา สาขางาน 
บริษัท ยะลาแอดวานซ์เทคโนโลยี 
จ ากัด 

37 ถ. ผังเมือง 4 ต. สะเตง  
อ.เมือง จ. ยะลา 95000 
073-257710 

นายมุสเลม โต๊ะเจ๊ะมะ อิเล็กทรอนิกส์ 
อุตสาหกรรม 

หจก. อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส 

อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา 

นายอับดุลเลาะ   สะรี อิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม 

 


