
สรุปข้อมูลนักเรียน ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

ระหว่างวันที่  23 ตุลาคม  2559 ถึงวันที่  10 กุมภาพันธ์ 2560 

สาขางานยานยนต์ 

สถานประกอบการ ที่อยู่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา  ระดับ /สาขางาน 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ยะลา
ทักษิณวิศวกรรม 

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

นายภัชรินทร์   กูโน 
นายชัยวัฒน์   ศรีสวสัดิ์ 

ปวช. 2 

ร้าน V.N. เซอร์วิส 122/4  ถนนสาย 15 ต าบลสะเตง 
อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 
086-6977824 

นยมะยูดิง    มะสาแม ปวช. 2 

ร้าน โปรเจ๊คซาวด์  Shop 80 ถนนปิติ   ต าบลสะเตง อ าเภอ
เมือง จังหวัดยะลา 
084-6334492 

นายอนุสรณ์   สาและแร๊ะ 
นายแวอับดุลอาซิ   เจะยอ 

ปวช. 2 

อู่ LU  เซอร์วิส อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
085-6720310 

นายบูรฮัน   สะมะแอ ปวช. 2 

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

นายซานูซี   มะลาเฮง 
นายรุสตัน   หะยีหะซา 

ปวช. 2 

บริษัทสยามนิสสันปัตตานี 
2000 จ ากัด (สาขายะลา) 

391  ถนนสิโรรส  ต าบลสะเตง  
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 

นายอับดุลเลาะ  อามิง 
นายอัลนาส   กูเตะ 

ปวช. 2 

ร้าน สันติแอร์  นายอานูวา   อาแว 
นายอนันต์   ยูโซ๊ะ 

ปวช. 2 

อู่มัง ออโต้เซอร์วิส 102/15  ถนนสิโรรส  ต าบลสะเตง 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
086-2867326 

นายบูคอรี   บาตูขาเด็ง ปวช. 2 

 

  



สรุปข้อมูลนักเรียน ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

ระหว่างวันที่  23 ตุลาคม 2559  ถึงวันที่  10 กุมภาพันธ์ 2560 

สาขางานไฟฟ้าก าลัง 

สถานประกอบการ ที่อยู่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา  ระดับ /สาขางาน 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เซาร์เทิร์น 
สวิทซ์บอร์ด 

119/78 หมู่ 9 ต าบลสะเตงนอก 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  
073-227251 

นายนุสลัน    อุเซ็ง 
นายอาบีร     ยานยา 
อัฟวาน        สะแต 
นายอิสมาแอ  เจาะบองอ 

ปวช.2 

โรงพยาบาลศูนย์ยะลา 152  ถนนสิโรรส  ต าบลสะเตง 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
073-244711-7 

นายอับดุลอาซิซ  ดาสายะ 
นายอารอฟัต     ดายอ 
นายรุสลัน    เจะหะ 

ปวช.2 

ร้านสกายแอร์ 23 ถนนผังเมือง 4 ต าบลสะเตง 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  
073-259334 

นายอุสมาน    แวกาจิ 
นางสาวนัทมล  สโมธานทวี 
นายอับดุลฮากิม   ดอนิ 
นายซัมมูดิน   สะปะมิง 
นายมูฮัมมัดสุกรี   มุสตอฟา 

ปวช. 2 

ร้านปารีสแอร์  แอนด์  
เซอร์วิส 

10 ถนนสุขยางค์ 2 ต าบลสะเตง 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
073-371625,0883908112 

นายวันจักรี     สีนวลใหญ่ ปวช. 2 

ร้านอิควาน   ซัพพลาย 204  ถนนผังเมือง 4  ต าบลสะเตง 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
073-223339 

นายอัมนาน   สาและ 
นายอับดุลรอพะ   ดอเลาะ 

ปวช.2 

โรงแรมพีพี 152  หมู่ 9 ถนนพงษ์เจริญ  ต าบล 
สะเตงนอก อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
073-222722 

นายรุซดีย์   หลงสะ 
นายมะซากี  มูเด็ง 

ปวช.2 

ร้านยะลาเครื่องเย็น 65 ถนนเฉลิมชัย  ต าบลสะเตง อ าเภอ
เมือง จังหวัดยะลา  
073-213562 

นายรัชนน  ไกรดิษฐ์ ปวช. 2 

 

  



สรุปข้อมูลนักเรียน ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

ระหว่างวันที่  23 ตุลาคม  2559 ถึงวันที่  10 กุมภาพันธ์ 2560 

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 

สถานประกอบการ ที่อยู่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา  ระดับ /สาขางาน 

บริษัทยะลาแอดวานซ์
เทคโนโลยี 

37  ต าบลสะเตง  อ าเภอเมือง จังหวัด
ยะลา 
073-257710 

นายดาโอ๊ะ  เกียงเอีย 
นายอับดุลฮากิม  หะมิมะดิง 

ปวช. 2 

ร้านอีซี่อันดาวเทียม 11/5  ต าบลสะเตง  อ าเภอเมือง 
จังหวัดยะลา 089-5982762 

นายอังคาร   บุญเดชปิติ ปวช. 2 

 



สรุปข้อมูลนักเรียน ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

ระหว่างวันที่  23 ตุลาคม  2559 ถึงวันที่  10 กุมภาพันธ์ 2560 

สาขางานยานยนต์ 

สถานประกอบการ ที่อยู่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา  ระดับ /สาขางาน 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ยะลา
ทักษิณวิศวกรรม 

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

นายภัชรินทร์   กูโน 
นายชัยวัฒน์   ศรีสวสัดิ์ 

ปวช. 2 

ร้าน V.N. เซอร์วิส 122/4  ถนนสาย 15 ต าบลสะเตง 
อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 
086-6977824 

นยมะยูดิง    มะสาแม ปวช. 2 

ร้าน โปรเจ๊คซาวด์  Shop 80 ถนนปิติ   ต าบลสะเตง อ าเภอ
เมือง จังหวัดยะลา 
084-6334492 

นายอนุสรณ์   สาและแร๊ะ 
นายแวอับดุลอาซิ   เจะยอ 

ปวช. 2 

อู่ LU  เซอร์วิส อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
085-6720310 

นายบูรฮัน   สะมะแอ ปวช. 2 

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

นายซานูซี   มะลาเฮง 
นายรุสตัน   หะยีหะซา 

ปวช. 2 

บริษัทสยามนิสสันปัตตานี 
2000 จ ากัด (สาขายะลา) 

391  ถนนสิโรรส  ต าบลสะเตง  
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 

นายอับดุลเลาะ  อามิง 
นายอัลนาส   กูเตะ 

ปวช. 2 

ร้าน สันติแอร์  นายอานูวา   อาแว 
นายอนันต์   ยูโซ๊ะ 

ปวช. 2 

อู่มัง ออโต้เซอร์วิส 102/15  ถนนสิโรรส  ต าบลสะเตง 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
086-2867326 

นายบูคอรี   บาตูขาเด็ง ปวช. 2 

 

  



สรุปข้อมูลนักเรียน ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

ระหว่างวันที่  23 ตุลาคม 2559  ถึงวันที่  10 กุมภาพันธ์ 2560 

สาขางานไฟฟ้าก าลัง 

สถานประกอบการ ที่อยู่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา  ระดับ /สาขางาน 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เซาร์เทิร์น 
สวิทซ์บอร์ด 

119/78 หมู่ 9 ต าบลสะเตงนอก 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  
073-227251 

นายนุสลัน    อุเซ็ง 
นายอาบีร     ยานยา 
อัฟวาน        สะแต 
นายอิสมาแอ  เจาะบองอ 

ปวช.2 

โรงพยาบาลศูนย์ยะลา 152  ถนนสิโรรส  ต าบลสะเตง 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
073-244711-7 

นายอับดุลอาซิซ  ดาสายะ 
นายอารอฟัต     ดายอ 
นายรุสลัน    เจะหะ 

ปวช.2 

ร้านสกายแอร์ 23 ถนนผังเมือง 4 ต าบลสะเตง 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  
073-259334 

นายอุสมาน    แวกาจิ 
นางสาวนัทมล  สโมธานทวี 
นายอับดุลฮากิม   ดอนิ 
นายซัมมูดิน   สะปะมิง 
นายมูฮัมมัดสุกรี   มุสตอฟา 

ปวช. 2 

ร้านปารีสแอร์  แอนด์  
เซอร์วิส 

10 ถนนสุขยางค์ 2 ต าบลสะเตง 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
073-371625,0883908112 

นายวันจักรี     สีนวลใหญ่ ปวช. 2 

ร้านอิควาน   ซัพพลาย 204  ถนนผังเมือง 4  ต าบลสะเตง 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
073-223339 

นายอัมนาน   สาและ 
นายอับดุลรอพะ   ดอเลาะ 

ปวช.2 

โรงแรมพีพี 152  หมู่ 9 ถนนพงษ์เจริญ  ต าบล 
สะเตงนอก อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
073-222722 

นายรุซดีย์   หลงสะ 
นายมะซากี  มูเด็ง 

ปวช.2 

ร้านยะลาเครื่องเย็น 65 ถนนเฉลิมชัย  ต าบลสะเตง อ าเภอ
เมือง จังหวัดยะลา  
073-213562 

นายรัชนน  ไกรดิษฐ์ ปวช. 2 

 

  



สรุปข้อมูลนักเรียน ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

ระหว่างวันที่  23 ตุลาคม  2559 ถึงวันที่  10 กุมภาพันธ์ 2560 

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 

สถานประกอบการ ที่อยู่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา  ระดับ /สาขางาน 

บริษัทยะลาแอดวานซ์
เทคโนโลยี 

37  ต าบลสะเตง  อ าเภอเมือง จังหวัด
ยะลา 
073-257710 

นายดาโอ๊ะ  เกียงเอีย 
นายอับดุลฮากิม  หะมิมะดิง 

ปวช. 2 

ร้านอีซี่อันดาวเทียม 11/5  ต าบลสะเตง  อ าเภอเมือง 
จังหวัดยะลา 089-5982762 

นายอังคาร   บุญเดชปิติ ปวช. 2 

 



สรุปข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานในสถานประกอบการ 

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (ฤดูร้อน) 

ระหว่างวันที่  20 มีนาคม  ถึงวันที่  12 พฤษภาคม 2560 

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

สถานประกอบการ ที่อยู่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา  ระดับ /สาขางาน 

ร้านจานดาวเทียมอีซี่วัน 111/5 ถนนสิโรรส อ าเภอเมือง 

จังหวัดยะลา 088-7923722 

/082-2773723 

นายอุสมาน   บือแน 

นายรอมลี     ยือรา 

นายมาหามะ  เต๊ะมาลอ 

ปวส. 1 

ร้านวงเวียนดาวเทียม 140/6 ถนนสิโรรส  ต าบลสะเตง 

อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  

081-0988826 

นายยุสรี   มาลัยมาลย์ 

นายอับดุลรอพา  มะดง 

ปวส. 1 

ร้าน Su Sat  093-7868254 นายมุสลิม    หะยีมะนิ 

นายมะฮาฟิส   มะบาลี 

ปวส. 1 

ร้านสามเมืองสื่อสาร 360 ถนนผังเมือง 4 ต าบลสะเตง 

อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา   

073-228523 

นายอัสรี   กามะ 

นายซูเฟียน  สูลู 

ปวส. 1 

ศูนย์ซ่อมโทรศัพท์สมนึก 

เทเลโฟน 

110/7 ถนนสิโรรส อ าเภอเมือง 

จังหวัดยะลา 073-241645 

นายอับบาส  อาลี 

นายฮารีส  มูเลง 

นายอุสมาน  สุวรรณราม 

นายเตาฟิก  ดือลาเต๊ะ 

ปวส.1 

 

  



สรุปข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานในสถานประกอบการ 

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (ฤดูร้อน) 

ระหว่างวันที่  20 มีนาคม  ถึงวันที่  12 พฤษภาคม 2560 

สาขางานคอมพิวเตอร์ 

สถานประกอบการ ที่อยู่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา  ระดับ /สาขางาน 

ศาลากลางจังหวัดยะลา 

ส านักงานจังหวัด 

ถนนสุขยางค์ อ าเภอเมือง จังหวัด

ยะลา 95000 

กลุ่มงานอ านวยการ 073-211586 

นางสาวนุรฮาสานี  สะแต 

นางสาวมารียัม   อาแว 

ปวส. 1 

ศาลจังหวัดยะลา  ถนนสุขยางค์ อ าเภอเมือง จังหวัด

ยะลา 95000 

073-220750-99 ต่อ 0 

นางสาวอารีซะฮ์  สะแอ 

นางสาวฮานีซะห์  ซูแป 

ปวส. 1 

เทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ต าบลสะเตง อ าเภอ

เมือง จังหวัดยะลา 95000 

นางสาวฮาสมีรา  อูเซ็งบาโง 

นางสาวไซนับ   สะลง 

ปวส. 1 

ส านักงานขนส่งจังหวัดยะลา 

(สาขาอ าเภอเบตง)  

244/4 ม. 1 ต าบลตาเนาะแมเร๊าะ 

อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110 

073-232037 

นางสาวนาอีละห์   สามะ 

 

ปวส. 1 

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา

ปัตตานี 

ต าบลตาเซะ  อ าเภอเมือง จังหวัด

ยะลา 95000   

โทร.073-439831 

นางสาวกูฟิรณีย์  ลอมะ ปวส.1 

 

  



สรุปข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานในสถานประกอบการ 

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (ฤดูร้อน) 

ระหว่างวันที่  20 มีนาคม  ถึงวันที่  12 พฤษภาคม 2560 

สาขางานการบัญชี 

สถานประกอบการ ที่อยู่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา  ระดับ /สาขางาน 

ส านักงานสมควรการบัญชี 179 ถนนภูเก็ต ต าบลหาดใหญ่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

นางสาวอนัญญา  มันได้เจะ 

นางสาวฟารีดะ   มะตง 

ปวส. 1 

บริษัท เดอะวิว จ ากัด 29/17-18 ต าบลราไว อ าเภอเมือง 

จังหวัดภูเก็ต  83130 

นางสาวอานีฟา   โดะตะเซะ 

นางสาวสุไมยะห์   หะเด็ง 

ปวส. 1 

บริษัท ชาร์ตเตอร์เซอร์ติไฟล์

โปรเฟสชั่นแนล 

10 ถนนเยาวราช อ าเภอเมือง จังหวัด

ภูเก็ต  83000 

นางสาวซูไรยา  บือแน 

นางสาวยารียะห์  บินสาแม 

ปวส. 1 

ส านักงานบีเค  การบัญชี 371/13 ถนนเยาวราช  อ าเภอเมือง 

ตลาดใหญ่  จังหวัดภูเก็ต 

นางสาวซากียะห์   เจะเล๊าะ ปวส. 1 

บริษัท ดีพวอคกิ ง  คอน

ซันแท็น  จ ากัด 

8/9 ม. 5 ต.เกาะแก้ว อ าเภอเมือง 

จังหวัดภูเก็ต  83000 

นางสาวฮายาตี  มูดี 

นางสาวฮาดียะห์  สะมอรี 

ปวส.1 

ส านักงานเจริญการบัญชี 

จ ากัด 

75/23 ภูเก็ตการ์เด้น ถนนประชา

สามัคคี  อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

83000 

นางสาวซูเปียยานี  ดอเลาะ 

นางสาวปัทมา  ดือราแม 

ปวส. 1 

ส านักงานปรัชญาการบัญชี 

จ ากัด 

94 ซอย 1 เยาวราช  อ าเภอเมือง 

จังหวัดภูเก็ต  83000 

นางสาวสุรัยยา  มะแซ ปวส.1 

บริษัท ฝรั่งฟุคพาราไดส์ 

จ ากัด 

99/33-34  ม. 1 ต าบลกะทู้ อ าเภอ

กะทู้  จังหวัดภูเก็ต 83120 

นางสาวซูไฮบะห์  ลาเต๊ะ 

นางสาวฮาลีเมาะ  ฮารี 

ปวส. 1 

ส านักงาน แทคทีม  ออดิท  

อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

19/89 ม. 3 ถนนขวาง อ าเภอเมือง

ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  83000 

นางสาวนูรยานี  มะหลี 

นางสาวมารียัม    มะยิ 

ปวส. 1 

ส านักงาน พีดับเบิลเค จ ากัด 35/340 ม. 3 ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก  

ต. วิชิต  อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

83000 

นางสาวอามีเนาะ  เจะสู 

นางสาวฟาตีฮะห์   สาและ 

ปวส. 1 

ส านักงาน เอส. พี.เค ธุรกิจ

การบัญชี  และภาษีอากร 

268 ม. 9 ถนนอาคารสงเคราะห์ 

ต าบลสะเตงนอก อ าเภอเมือง จังหวัด

ยะลา 075-211461 

นางสาวซูนัยเร๊าะ   มะแซ ปวส. 1 

 


