
สรุปข้อมูลนักเรียนฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 

ประจำภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา 2564 

ระหว่างวันท่ี  8  พฤศจิกายน 2564   ถึงวันท่ี  4  มีนาคม  2565 

สาขางานยานยนต์ 

สถานประกอบการ ที่อยู ่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา ระดับ /สาขางาน 
ผู้ประสานงานในสถาน

ประกอบการ 

อู่ นัสการช่าง 19 ถนนศรีปุตรา 1 ตำบลสะเตง 

อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

- นายบุสรี  ปูสะอะ 

- นายอับดุลฮาลิม ยูโซะ 

ปวช. 2 นายวิษณุวัตน์  ยังอุ่น 

081-4784057 

อู่มังออโต้เซอร์วิส 102/5 ตำบลสะเตง  อำเภอเมือง 

จังหวัดยะลา 

- นายมูฮำมัดโซฟี เจะนะ 

- นายริฎวาน กามะ 

- นายซูฮายมี  ตาแยะ 

ปวช. 2 นายซาบ๊ะ  อีแมดือเร๊ะ 

อู่ลาดพร้าวการยาง  10/1 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง 

จังหวัดยะลา  

- นายอิรฟาน หะยอ 

- นายไซพูลเลาะ  กุโน 

- นายมูฮัมมัดรีดูวัน บูงอสายู 

ปวช. 2 นายอุสมาน  โต๊ะรูดิง 

062/8268938 

อู่ Lu เซอร์วิส  หน้ารัชต์ภาคย์ยะลา 12/8 ตำบลสะ

เตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

- นายซูเบร์ ดอเลาะ 

- นายซายฟู  สาโฮะ 

ปวช. 2 นายอับดุลเลาะห์  แบอะ 

097/2997081 

อู่ มุสลิมออโต้  126  ถนนเมืองใหม่ ตำบลสะเตง 

อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  

- นายอัสลัม ดือรามะ 

- นายอดินันต์ นิหลง 

ปวช. 2 นายมูฮำหมัดรอพี  โต๊ะตียอ  

081-9693681 

 



สรุปข้อมูลนักเรียนฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 

ประจำภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา 2564 

ระหว่างวันท่ี  8 พฤศจิกายน 2564   ถึงวันท่ี  4 มีนาคม 2565 

สาขางานยานยนต์ 

สถานประกอบการ ที่อยู ่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา ระดับ /สาขางาน 
ผู้ประสานงานในสถาน

ประกอบการ 

ร้านสวนส้มการยาง  17/35-37  ถนนยะลา-วังพญา ตำบล

สะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

- นายอนุรักษ์   ถนอมสุข 

- นายสราวุธ  ปานยืน 

ปวช. 2 นายอัม  มาโซ 

087-2923190 

อู่ เซ เซอร์วิส ออโตคาร์ 761 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอ

เมือง จังหวัดยะลา 

- นายซุลกิฟลี  มะเด็ง 

- นายอุสมาน  มามะ 

- นายอุสมาน  ดือราแม 

ปวช. 2 นายสุดิน  เจ๊ะแต 

073-240966-7 

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

4 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง 

จังหวัดยะลา 

- นายกูฮาซัน  กูบือโด 

- นายอับดุลอาซิ  แวมะ 

- นายมูฮัมมัด  ลาเต๊ะ 

ปวช. 2 นายนิรวุฒิ  หลวงคง 

087-3958955 

 

  



สรุปข้อมูลนักเรียนฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 

ประจำภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา 2564 

ระหว่างวันท่ี  8 พฤศจิกายน 2564   ถึงวันท่ี  4 มีนาคม 2565 

สาขางานเทคนิคยานยนต์ 

สถานประกอบการ ที่อยู ่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา ระดับ /สาขางาน 
ผู้ประสานงานในสถาน

ประกอบการ 

อู่เชียร์ยะลา 80 ถนนปิติ  ตำบลสะเตง อำเภอ

เมือง จังหวัดยะลา 

- นายต่วนเลาะ  ปาแซ 

- นายมาร์วัน  อาเราะยามู 

- นายกูอันวาร์  อีแต 

- นายอุสมัน จือแร 

ปวส. 1 นายเชียร์วิท แก้วศิริ 

084-6334492 

อู่ V.N เซอร์วิส 122/4 ถนนสาย 15 ตำบลสะเตง 

อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  

- นายอัมราม ยีแวเงาะ 

- นายอิรฟาน  มามะแต 

ปวส. 1 นายมูฮัมหมัดอาลาวี กามาลอดิง 

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

อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

- นายกามา  ตาเปาะโต๊ะ 

- นายฟิตรี  โต๊ะหัวเมือง 

ปวส. 1 นายธนศักด์ิ  ชูวงศ์วุฒิ 

086-4809193 

อู่ เอสสปีดช็อป 27 ถนนสุขยางค์ 1ตำบลสะเตง 

อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  

- นายบัยฮากี เจะแม็ง 

- นายต่วนอนันต์  รอมัน 

ปวส. 1 นายฮาซัน เฮ็งปิยา 

088-3972027 

อู่ พิศาลการช่าง 36 ถนนวิฑูรอุทิศ 11 ตำบลลิดล 

อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

- นายฟุรกอน  ดือราแม 

- นายสุบฮา  สะอิ 

ปวส. 1 นายพิศาล จันทราภรณ์ 

081-8996717 

 



สรุปข้อมูลนักเรียนฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 

ประจำภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา 2564 

ระหว่างวันท่ี  8 พฤศจิกายน 2564   ถึงวันท่ี  4 มีนาคม 2565 

สาขางานเทคนิคยานยนต์ 

สถานประกอบการ ที่อยู ่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา ระดับ /สาขางาน 
ผู้ประสานงานในสถาน

ประกอบการ 

อู่ ลาดพร้าว 21 ถนนวิฑูรอุทิศ 10 ตำบลสะเตง 

อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

- นายอับดุลเลาะ  ดือราแม 

- นายหิลมี  กุโน 

ปวส. 1 นายรุสลัน  ยามูสะนอ 

082-8258938 

อู่ มังออโต้เซอร์วิส 102/15 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง 

จังหวัดยะลา  

- นายอิรฟาน  ละสุสะมา 

- นายซายูตี  สะมะแอ 

- นายมะยากี  สะตือบา 

ปวส. 1 นายสุไลมาน มาแอลีมา 

 

 

 



สรุปข้อมูลนักเรียนฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 

ประจำภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา 2564 

ระหว่างวันท่ี  8 พฤศจิกายน 2564  ถึงวันท่ี  4 มีนาคม  2565 

สาขางานไฟฟ้ากำลัง 

สถานประกอบการ ที่อยู ่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา ระดับ /สาขางาน 
ผู้ประสานงานในสถาน

ประกอบการ 

ร้านจารูดาวเทียม 922 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอ

เมือง จังหวัดยะลา 

- นายดานิช  แวสแลแม 

- นายฟาฏิล  ปูยี 

ปวช. 2 นายแวมูหะมะ  ปาตี 

089-9746432 

บ้านไฟฟ้าพงยือไร 27/9 หมู่ 1 ตำบลบันนังสาเรง อำเภอ

เมือง จังหวัดยะลา  

- นายอับดุลเลาะห์โอมา คามิส 

- นายมูฮำหมัดอัสรัฟ  ตีมุง 

ปวช. 2 นายอิรฟาน  ยูโซะ 

094-2585303 

ร้านอีซีวัน ดาวเทียม 111/5 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง 

อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

- นายซาฮาบูดิง  ยูโซ๊ะ 

- นายฟาริด  เปาะมะ 

- นายอิฟกอม  แมเราะ 

- นายอัลวาน ดือราแม 

- นายซูลกีพลี  ดาละเล็ง 

ปวช. 2 นายแวอับดุลเลาะ ปาเกร์ 

073-726200 

ร้านซาบัติแอร์ 86 หมู่ 6 ตำบลสะเตงนอก อำเภอ

เมือง จังหวัดยะลา 

- นายศุภมินทร์ จิยู 

- นายโซเฟียน สามะ 

- นายอันวา แมแซมะ 

- นายอัสนาวี  ยาโกะ 

ปวช. 2 084-3987951 



สรุปข้อมูลนักเรียนฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 

ประจำภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา 2564 

ระหว่างวันท่ี  8  พฤศจิกายน 2564   ถึงวันท่ี  4 มีนาคม  2565 

สาขางานการบัญชี 

สถานประกอบการ ที่อยู ่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา ระดับ /สาขางาน 
ผู้ประสานงานในสถาน

ประกอบการ 

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด

ยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 

อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

- นางสาวนิอัสมะ  ดูเซง ปวช. 2 073-203516 

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา 

64 ถนนสุขยางค์  ตำบลสะเตง 

อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

- นายยุสวัน  อาแด 

- นายอิรฟาน   แลเย๊าะ 

ปวช. 2  073-274482-4 

สำนักงานสหกร์จังหวัดยะลา สำนักงานสหกร์จังหวัดยะลา 21 ถนน

วงเวียน 2 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง 

จังหวัดยะลา 

- นายรุสดาน  เจ๊ะนะ 

- นายซาการียา  จะปะกียา 

ปวช. 2 นายโกศล  ช่วงได้สง 

087-2584851 

 

 


