
สรุปข้อมูลเรียนฝึกงานในสถานประกอบการ 

ประจำภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2563 

ระหว่างวันท่ี  1  กรกฎาคม 2563   ถึงวันท่ี  30 ตุลาคม  2563 

สาขางานยานยนต์ 

สถานประกอบการ ที่อยู ่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา  ระดับ /สาขางาน ผู้ประสานงานในสถาน

ประกอบการ 

1. อู่ ฟาเดน  เซอร์วิส 7/1  ซอยเบอร์เส้ง ตำบลสะเตงนอก 

อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

- นายอนันต์   เจะนะ 

- นายซูเฟียน  มะยีงอ 

- นายรุสลัน  ดือเระ 

- นายอารีฟิน  มะแซ 

ปวช. 3  

2. อู่  พิศาลการช่าง 36 ถนนวิฑูรอุทิศ  11 อำเภอเมือง 

จังหวัดยะลา 

- นายฟุรกอน ดือราแม ปวช. 3  

3. อู่ LU  เซอร์วิส 12/8  ตำบลสะเตง อำเภอเมือง 

จังหวัดยะลา 

- นายนิสุกรี  เจ๊ะแว ปวช. 3  

4. ช่างอิงบริการ 75 ถนนมัสยิด 2 สิโรรส  ตำบลสะเตง 

อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  95000 

- นายอาหามะ  อูมา 

- นายรุสลี   เม๊าะหะมะ 

ปวช. 3  

 5. อู่มัง ออโต้เซอร์วิส 102/15  ตำบลสะเตง  อำเภอเมือง 

จังหวัดยะลา 

- นายอับดุลรอนิง  สะอะ 

- นายมะรอกิบ   หะยีมะเด็ง 

- นายอารีฟี   ละดอหา 

ปวช. 3  



สรุปข้อมูลเรียนฝึกงานในสถานประกอบการ 

ประจำภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2563 

ระหว่างวันท่ี  1  กรกฎาคม 2563   ถึงวันท่ี  30  ตุลาคม  2563 

สาขางานไฟฟ้ากำลัง 

สถานประกอบการ ที่อยู ่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา  ระดับ /สาขางาน ผู้ประสานงานในสถาน

ประกอบการ 

6. ร้านซาฮาบัติแอร์ 86  ม. 6  ตำบลสะเตงนอก อำเภอ

เมือง จังหวัดยะลา 084-3987951 

- นายอาบีดีน  ปอจิ 

- นายมูฮำหมัดวาเอล  สาและ 

ปวช. 3  

7. ร้านเฮงออโต้ซาวน ์ ตำบลกะตูปะ   อำเภอบันนังสาเร็ง  

จังหวัดยะลา 

- นายซุลกีฟลี  ยาหะยอ 

- นายอิมรอน   มูเซ๊ะ 

ปวช. 3  

8. ร้านจารึกการไฟฟ้า 239  ถนนผังเมือง 4  ตำบลสะเตง 

อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

- นายคอยดิฎ   มะลี ปวช. 3  

9. เทศบาลนครยะลา 10 ถนนสุขยางค์  1  ตำบลสะเตง 

อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

- นายชิษณุพงศ์   ไชยสงคราม ปวช. 3  

10. ศอ.บต.  60  ถนนสุขยางค์  ตำบลสะเตง 

อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

- นายอับดุลฮาเล็ม กูนิง 

- นายอนัส  มะนอฆอ 

ปวช. 3  

11. ร้าน แอร์ เซอร์วิส 642  ถนนสิโรรส  ตำบลสะเตง 

อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

- นายไซนาอาบีดีน  ปอจิ 

- นายมูฮำหมัดไพซัล  ลือแบซา 

ปวช.3  



สรุปข้อมูลเรียนฝึกงานในสถานประกอบการ 

ประจำภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2563 

ระหว่างวันท่ี  1  กรกฎาคม 2563   ถึงวันท่ี  30  ตุลาคม  2563 

สาขางานไฟฟ้ากำลัง 

สถานประกอบการ ที่อยู ่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา  ระดับ /สาขางาน ผู้ประสานงานในสถาน

ประกอบการ 

12. เทศบาลเมืองสะเตงนอก 199  ม. 6  ถนนร่มเกล้า ตำบลสะเตง 

อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

- นายอัสมี  แลแง 

- นายซุลกีฟลี  ยูโซะ 

ปวช. 3  

13. ร้านสะเตงเครื่องเย็น 42  ถนนสิโรรส  ตำบลสะเตง อำเภอ

เมือง  จังหวัดยะลา 

- นายอัชฮัร์   มังกูแวร์ ปวช. 3  

14. ร้านบ้านเนียงเครื่องเย็น 93/4  ตำบลบ้านเนียง  อำเภอเมือง 

จังหวัดยะลา  

- นายฟุรกอน   เง๊าะยีและ ปวช. 3  

 

  



สรุปข้อมูลเรียนฝึกงานในสถานประกอบการ 

ประจำภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2563 

ระหว่างวันท่ี  1  กรกฎาคม 2563   ถึงวันท่ี  30  ตุลาคม  2563 

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

สถานประกอบการ ที่อยู ่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา  ระดับ /สาขางาน ผู้ประสานงานในสถาน

ประกอบการ 

15. องค์การบริหารส่วนตำบลสาคอ 7 ม. 4  ตำบลสากอ  อำเภอศรีสาคร  

จังหวัดนราธิวาส  96120 

- นางสาวคูซามีย์  แต 

- นางสาวนาเดีย   ปีแว 

ปวช. 3  

16. ร้านอริสาเน็ตเวิร์ค 47/6  ถนนผังเมือง  1  ตำบลสะเตง 

อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

- นายอัฎฎอฮีรีน  หะยีเจ๊ะแว 

- นายซูฮายมิง   มามะ 

ปวช. 3  

17. สำนักงานท่ีดินจังหวัดปัตตานี สาขาปา

นาเระ 

11/11-2  ถนนสายปัตตานี-นราธิวาส 

ม. 1  ตำบลควน  อำเภอปะนาเระ 

จังหวัดปัตตานี 94130 

- นางสาวนูรูลอาคลีละห์   

มะแอ 

ปวช. 3  

18. ร้านอี่ซี่คอมยะลา 417   ถนนผังเมือง  4  ตำบลสะเตง 

อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

- นายอัรกอม  หะยะ ปวช. 3  

 

  



สรุปข้อมูลเรียนฝึกงานในสถานประกอบการ 

ประจำภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2563 

ระหว่างวันท่ี  1  กรกฎาคม 2563   ถึงวันท่ี  30  ตุลาคม  2563 

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 

สถานประกอบการ ที่อยู ่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา  ระดับ /สาขางาน ผู้ประสานงานในสถาน

ประกอบการ 

19. ร้านอี่ซี่วัน ดาวเทียม  - นายฟิรกอน   อับดุลเล๊าะ 

- นายฮาเบ   สาแม 

ปวช. 3  

20. ร้านอลันคาร์ออดิโอ  - นายอุสมัน   สาแม 

- นายฟุรกรณ์    ลีเมาะ 

ปวช. 3  

21. 75177  แอร์   เทคซาวด์  - นายบูรฮาน  ยือแฮ ปวช. 3  

 

  



สรุปข้อมูลเรียนฝึกงานในสถานประกอบการ 

ประจำภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2563 

ระหว่างวันท่ี  1  กรกฎาคม 2563   ถึงวันท่ี  30  ตุลาคม  2563 

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 

สถานประกอบการ ที่อยู ่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา  ระดับ /สาขางาน ผู้ประสานงานในสถาน

ประกอบการ 

22. ร้านลุตฟีแอร์ เซอร์วิส  - นายอิรฟาน   ตีมุง 

- นายมูฮัมหมัดอิรฟาน  

หะมิมะดิง 

ปวช. 2 นายดันนียา   โตะและ 

23. ร้านอารบี 12 เซอร์วิส  47/8  ถนนผังเมือง 1  ตำบลสะเตง 

อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

- นายชานนท์   จ่างจรูญโรจน ์

- นายมูฮัมหมัดกาดาฟี นาแว 

ปวช. 2  

 

  



สรุปข้อมูลเรียนฝึกงานในสถานประกอบการ 

ประจำภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2563 

ระหว่างวันท่ี  1  กรกฎาคม 2563   ถึงวันท่ี  30  ตุลาคม  2563 

สาขางานไฟฟ้ากำลัง 

สถานประกอบการ ที่อยู ่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา  ระดับ /สาขางาน ผู้ประสานงานในสถาน

ประกอบการ 

24. ร้านลุตฟี  แอร์เซอร์วิส 38 ถนนผังเมือง  4 ตำบลสะเตง 

อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

- นายยุสรี  แวนะไล 

- นายเสาฟูวัน   หะระตี 

ปวช. 2  

25. หจก. อารีพาวเวอร์ซัพพลาย 22 ซอย  2 ถนนเทศบาล  1 อำเภอ

เมือง จังหวัดยะลา  063-6053685 

- นายอารพัน   จาเงาะ 

- นายอารีฟ   ดอเลาะ 

- นายกอฟรอน  เย๊ะสะ 

ปวช. 2  

26. ร้านดีดีแอร์ 133  ถนนผังเมือง 4  อำเภอเมือง 

จังหวัดยะลา 

- นายมุสตากีม  สาบา 

- นายอาซฮา  สมาเฮาะ 

ปวช. 2  

27. วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 4/2  ถนนเวฬุวัน ตำบลสะเตง อำเภอ

เมือง จังหวัดยะลา 

- นายอันวาร  เลาะหามะ ปวช. 2  

28. ร้านเกรียงไกร แอร์ แบตเตอรี่ 22 ถนนภูมาชีพ อำเภอเมือง จังหวัด

ยะลา 

- นายมูฮำหมัดคัฟดาฟีย์  อีแต 

- นายมูฮัมมัดซุฟเฟียน  ลีรา 

- นายฮาฟีซ  สมาแอ 

ปวช. 2  



สรุปข้อมูลเรียนฝึกงานในสถานประกอบการ 

ประจำภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2563 

ระหว่างวันท่ี  1  กรกฎาคม 2563   ถึงวันท่ี  30  ตุลาคม  2563 

สาขางานไฟฟ้ากำลัง 

สถานประกอบการ ที่อยู ่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา  ระดับ /สาขางาน ผู้ประสานงานในสถาน

ประกอบการ 

29. ร้านตลาดเก่าแอร์ 7  ซอย 8 ถนนสิโรรส  อำเภอเมือง 

จังหวัดยะลา 

- นายบาสลัม  อาแด 

- นายกามารูซามัน   ยูโซะ 

- นายอับดุลเลาะ  มาหะมะ 

ปวช. 2  

30. ร้าน TL  การพาณิชย์ ถนนสิโรรส  อำเภอเมือง จังหวัด

ยะลา 

- นายอัฟลัน   ดีสะเอะ 

- นายมูฮัมหมัดไซนุดีน  เจ๊ะโซ๊ะ 

ปวช. 2  

31. หจก. นันวัฒนะไชย   การก่อสร้าง 57  ซอย  12  ถนนผังเมือง ตำบลสะ

เตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

- นายอานัส  เปาะวี 

- นายฮานาฟี  เจ๊ะลง 

- นายซุลกอรไน  คามิ 

ปวช. 2  

 

  



สรุปข้อมูลเรียนฝึกงานในสถานประกอบการ 

ประจำภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2563 

ระหว่างวันท่ี  1  กรกฎาคม 2563   ถึงวันท่ี  30  ตุลาคม  2563 

สาขางานยานยนต์ 

สถานประกอบการ ที่อยู ่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา  ระดับ /สาขางาน ผู้ประสานงานในสถาน

ประกอบการ 

32. อู่เชียร์ยะลา 80 ถนนปิติ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง 

จังหวัดยะลา 

- นายนูรดิน  สาและ 

- นายอิมรอน  ซอแนะ 

- นายอิสมะแอ   ฆานิเซ็ง 

ปวช. 2  

33. อู่  V.N เซอร์วิส 122/4  ถนนสาย 15 ตำบลสะเตง 

อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

- นายอับดุลเลาะ  ปาเซเลาะ 

- นายฮาฟีซี   อาแด 

- นายฟัดลี   แซมุ 

ปวช. 2  

34. หจก. ยะลา เอส.พี แทรกเตอร์ 291/1  ถนนสุขยางค์  ตำบลสะเตง 

อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

- นายบุรฮัน  สาเตะ 

- นายศักดิ์อาดี  มะสัน 

ปวช. 2  

35. อู่ เอสสปีดช๊อป 27 ถนนสุขยางค์  1  ตำบลสะเตง 

อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

- นายอับดุลกอเด   อาแด 

- นายมูหะมะอันวา  แวหะมะ 

ปวช. 2  

36. อู่มัง ออโต้เซอร์วิส 102/15  ตำบลสะเตง  อำเภอเมือง 

จังหวัดยะลา 

- นายอาบฮา จินตรา 

- นายมูฮัมหมัด   ดูมิแด 

ปวช. 2  



สรุปข้อมูลเรียนฝึกงานในสถานประกอบการ 

ประจำภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2563 

ระหว่างวันท่ี  1  กรกฎาคม 2563   ถึงวันท่ี  30  ตุลาคม  2563 

สาขางานยานยนต์ 

สถานประกอบการ ที่อยู ่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา  ระดับ /สาขางาน ผู้ประสานงานในสถาน

ประกอบการ 

37. ร้าน สันติแอร์  ออดิโอ 115/31  ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง 

อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

- นายบูคอรี   สาแมหาดี 

- นายอับดุลเลาะ  ดอเลาะหมิ 

ปวช. 2  

38. อู่ จูเฮง  เซอร์วิส 121/6  ถนนสิโรส  ตำบลสะเตง 

อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

- นายอับดุลรอมาน  ลาเตะ 

- นายแวอับดุลเลาะ   แวโดยี 

ปวช. 2  

39. อู่ พงษ์แทร็กเตอร์ 2 ถนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอ

เมือง จังหวัดยะลา  081-0999980 

- นายนรภัทร  ศรีสุวรรณ ปวช. 2  

40. หจก. ชินวรยะลาก่อสร้าง 41/16 ถนนกาญจนา  1 ตำบลสะเตง 

อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา   

073-212876 

- นายมูฮำหมัดซูไฮรี  กีละ ปวช. 2  

รวม  40 แห่ง 

 


