
สรุปข้อมูลนักเรียน ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

ระหว่างวันที่  15  พฤษภาคม  2561  ถึงวันที่  14  กันยายน  2561 
สาขางานยานยนต์ 

สถานประกอบการ ที่อยู่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา  ระดับ /สาขางาน 

อู่ เซ  เซอร์วิส ออโต้คาร์ 961  ถนนสิโรรส  ต าบลสะเตง  
อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา  
0818970058 

นายมูฮัหมัดฮาฟิต   สาอะ 
นายลุตฟี    ซาราเซะ 

ปวช. 3 

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

นายอัมรินทร์  ทองเทพ 
นายอัลวาฮ์   เยี่ยมค านวณ 

ปวช. 3 

อู่ นิปา 1082  ถนนสิโรรส  ต าบลสะเตง 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลฃา   
0848534989 

นายอัลฟารีส   ดามาแร 
 

ปวช. 3 

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

นายอามีน   แยแยะ ปวช. 3 

ร้าน สันติแอร์ ออดิโอ 115/31  ถนนสิโรรส ต าบลสะเตง  
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
0896579715 

นายรอมฎอน  วิชา ปวช. 3 

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

นายตัรมีซี   ตูแก 
นายมูฮัมหมัด   ตาเละ 
นายบัสรี   สุราบาร ู

ปวช. 3 

ร้าน อ  ยานยนต์ 843  ถนนผังเมือง 4 ต าบลสะเตง  
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
073243068 

นางสาววิไลวรรณ  แยบเกษตร์ ปวช. 3 

 

 

 

 

 



สรุปข้อมูลนักเรียน ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

ระหว่างวันที่  15  พฤษภาคม  2561  ถึงวันที่  14  กันยายน  2561 
สาขางานยานยนต์ 

สถานประกอบการ ที่อยู่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา  ระดับ /สาขางาน 

อู่ ซี เซอร์วิส 17/2 ถนนยะหา  -บ้านเนียง  ต าบล
ยะหา  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา  
0892978230 

นายอิรฟาน   ละตะเย๊าะ ปวช. 3 

บริษัท เอ กรุ๊ป ทรัค จ ากัด 1173  ถนนสิโรส   ต าบลสะเตง 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา   
073241534 

นายมูฮัมหมัด   แลมะ ปวช. 3 

บริษัท ยะลาออโต้เซลส์ 
จ ากัด 

928  ถนนสิโรรส ต าบลสะเตง อ าเภอ
เมือง จังหวัดยะลา  
073-221757 

นายปรัชญา  เจ๊ะอาแซ 
นายซาฟีอี   อาบู 

ปวช. 3 

ร้านจินดาคาร์คลีน 144 ถนนธนวิถี ต าบลสะเตง  อ าเภอ
เมือง จังหวัดยะลา  073217207 

นายมะไซกี   ลอนิจิ ปวช. 3 

อู่ พิศาลการช่าง 36 ถนนวิฑูรอุทิศ  11 ต าบลลิดล 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา   

นายลูกกือมัน   โต๊ะกือจิ ปวช. 3 

อู่ จูเฮง  เซอร์วิส 121/6 ถนนสิโรรส  ต าบลสะเตง 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  
0895959122 

นายอาดือนัน   มารอยิง ปวช. 3 

อู่ เพชรเกษมการช่าง 201-205 ถนนผังเมือง ต าบลสะเตง 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  
0807100377 

นายอิรฟาน   หะยีปิยวงษ์ 
นายซุกรอน  เจ๊ะดีแม 

ปวช. 3 

อู่ เอสสปีดช็อป 27 ถนนสุขยางค์  ต าบลสะเตง  
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 

นายอับดุลเลาะ  วาสารี 
นายต่วนโซ๊ะ   รอยา 

ปวช. 3 

 

  



สรุปข้อมูลนักเรียน ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
ประจ าภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 

ระหว่างวันที่  15 พฤษภาคม  2561  ถึงวันที่  14 กันยายน 2561 
สาขางานไฟฟ้าก าลัง 

สถานประกอบการ ที่อยู่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา  ระดับ /สาขางาน 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด
ยะลา 

556 ถนนสาย 15 ต าบลสะเตง 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  

นายรอฟิ    ยาแลแต 
นายอิดือเรส   แดเมาะ 

ปวช.3 

ร้าน อาร์ แอร์ 310 ถนนผังเมือง 4 ต าบลสะเตง 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 

นายซอฟวาน  บือราเฮง 
นายอามีน   ซาและ 
นายอาบาลี  สะมาลี 

ปวช. 3 

ร้านโชคชัยการไฟฟ้า 614  ถนนผังเมือง 4 ต าบลสะเตง 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 

นายคามิน   แซ่เตียว 
นายวัชรินทร์   ศรีสุวรรณบัณฑิต 

ปวช. 3 

ร้านยะหาเครื่องเย็น 38/4 พิทักษธานี  ต าบลยะหา  
อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

นายฮาฟีซี   ยูโซ๊ะ 
นายอามัน   โต๊ะลากอ 

ปวช. 3 

ร้านเกรียงกมล  การช่าง 714  ถนนผังเมือง 4 ต าบลสะเตง 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 

นายแวฮาซัน   ลาเต๊ะ 
นายฟุรกอม   แลเม๊าะ 

ปวช. 3 

ทูดี  คอมพิวเตอร์ 133 ผังเมือง 4  ต าบลสะเตง อ าเภอ
เมือง จังหวัดยะลา  

นายอาลีฟ   หะยะ 
นายริฎวาน   อาลีมามะ 

ปวช.3 

 

  



สรุปข้อมูลนักเรียน ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
ประจ าภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2561 

ระหว่างวันที่  15  พฤษภาคม  2561  ถึงวันที่  14  กันยายน  2561 
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 

สถานประกอบการ ที่อยู่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา  ระดับ /สาขางาน 

ร้าน พี.ซี เวิลด์  แอนด์ 
เซอร์วิส 

612  ถนนผังเมือง 4  ต าบลสะเตง 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  
0864815591 

นายธรรมวิชญ์   รักษามั่น 
นายซาการียา   ดือราแม 

ปวช. 3 

 

ร้านอีซี่อัน ดาวเทียม 11/5  ต าบลสะเตง  อ าเภอเมือง 
จังหวัดยะลา 089-5982762 

นายฮาฟิร  กาเจร์ 
นายมูซัมมิล   กาเจ 

ปวช. 3 

 

 



สรุปข้อมูลนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ 
ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

ระหว่างวันที่  15  พฤษภาคม  2561  ถึงวันที่  13  กรกฎาคม  2561 
สาขางานยานยนต์ 

สถานประกอบการ ที่อยู่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา  ระดับ /สาขางาน 

อู่ เซ  เซอร์วิส ออโต้คาร์ 961  ถนนสิโรรส  ต าบลสะเตง  
อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา  
0818970058 

นายแวสาการียา  มาอู 
นายฮาเซ็ม   สะละเร็ง 
นายอับดุลมาเละ    ดาอุแม 

ปวส. 2 

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

นายอามิน   อาลีมามะ 
นายอัดดือนัน   มะรอเก๊ะ 

ปวส. 2 

อู่ อามีน  เซอร์วิส ถนนสุขยางค์  ต าบลสะเตง อ าเภอ
เมือง จังหวัดยะลา   
0862897089 

นายมะอีซอ   หะยีสะมะแอ 
นายอาดือนัน   สาและ 

ปวส. 2 

อู่ นิปา 1082  ถนนสิโรรส  ต าบลสะเตง 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลฃา   
0848534989 

นายฮุสณี   อาแด 
นายมะรอซี   ลิเลง 

ปวส. 2 

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

นายลุกมาน  อีปง ปวส.2 

อู่ ช่างอิง บริการ   75  ถนนมัสยิด 2 สิโรรส  ต าบลสะ
เตง อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 

นายไซยูตี   กาเดร์ ปวส. 2 

ร้านยะลาไทร์เซอร์วิส 1518  ม .3  ต าบลสะเตงนอก อ าเภอ
เมือง จังหวัดยะลา 

นายอิลยัส  มูซอ 
นายมูหัมมัด   ดือราแม 

ปวส. 2 

อู่ พี.ที. เซอร์วิส 219  ถนนสิโรรส  ต าบลสะเตง 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  
073214014 

นายบูลาฮัม  มะมิง 
นายอามีล   ยาลอ 

ปวส. 2 

ร้าน สวนส้มการยาง 17/35-37  ถนนยะลา-วังพญา  
ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมือง 
จังหวัดยะลา  0872923190 

นายบีกือรี   สาและ 
นายมาหามะสตรี   วาจิ 
นายมาฮามะ  อีปง 
นายอุสมาน   สีแก้วอ่อน 

ปวส. 2 

หจก. ยะลา เอส.พี 
แทรกเตอร์ 

291/1 ถนนสุขยางค์  ต าบลสะเตง 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  
089-6547317 

นายอัสมิน   กะลูแป ปวส. 2 



สรุปข้อมูลนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ 
ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

ระหว่างวันที่  15  พฤษภาคม  2561  ถึงวันที่  13  กรกฎาคม  2561 
สาขางานยานยนต์ 

สถานประกอบการ ที่อยู่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา  ระดับ /สาขางาน 

หจก. เอ เอ เอส มอเตอร์ 142/1-4  ม.1 ต าบลเขาตูม  
อ าเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี 
073-240863 

นายอาหามะ  เปาะยอ 
นายอาฟานดี  โดมะเม๊ะ 

ปวส. 2 

อู่ พิศาลการช่าง 36 ถนนวิฑูรอุทิศ 11 ต าบลลิดล  
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
0818986717 

นายซัมซูดิง   สาแม็ง ปวส. 2 

ร้าน ยะลาออโต้แก๊ส 2 ถนนสาย 15 ต าบลสะเตง อ าเภอ
เมือง จังหวัดยะลา 

นายอับดุลเราะห์มัน  ดอเลาะ 
นายฮาฟิค  มะสะแต 

ปวส. 2 

 

  



สรุปข้อมูลนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ 
ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

ระหว่างวันที่  15  พฤษภาคม  2561  ถึงวันที่  13  กรกฎาคม  2561 
สาขางานไฟฟ้าก าลัง 

สถานประกอบการ ที่อยู่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา  ระดับ /สาขางาน 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
ยะลา 

556 ถนนสาย 15 ต าบลสะเตง 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  

นายอาฟานดี    เล๊ะนุ๊ 
นายบูใสรี  สามะแด 

ปวส. 2 

หจก. หัสไชยการไฟฟ้า 113  ม. 1  ต าบลล าใหม่   
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
0819572416 

นายอาดือนัน   แวจิ 
นายสุไฮมี   ดาโอะ 

ปวส.2 

ส านักงานเทศบาลต าบล 
ล าใหม่ 

87  ถนนเพชรเกษม  ต าบลล าใหม่ 
อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา 
073-252659 

นายมูหัมมัดรอเซะ   เจ๊ะเต๊ะ ปวส. 2 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
อ าเภอบันนังสตา 

49/1  ม .3  ถนนสุขยางค์  ต าบล
บันนังสตา  จังหวัดยะลา  
073-289552 

นายอาบีดีน  อาลีมามะ ปวส. 2 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอ
มายอ 

158/2  ม. 5  ต าบลลางา  
อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 
073-485100 

นายอาหามะ   ดอนิ ปวส. 2 

โรงพยาบาลสิโรรส ถนนสิโรรส  ต าบลสะเตง อ าเภอเมือง 
จังหวัดยะลา  073-244501  

นายอาซิ   เปาะยอ 
นายอิมรอน  สะเตาะ 

ปวส. 2 

หจก. อัพเกรดคอมพิวเตอร์ 35/8  ถนนจงรักษ์ 2 ต าบลสะเตง 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
073-244898 

นายซูไฮมี  สมาเหาะ 
นายซาบีดิน   มะแซ 

ปวส. 2 

เทศบาลเมืองสะเตงนอก 199 ม.6 ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอ
เมือง จังหวัดยะลา 
073202200 

นายอานูวา  ปะสะกอ 
นายฮาฟิต   สาแม 

ปวส. 2 

หจก. อารีย์  ออโตเมชั่น 22 ซ. 2  ถนนเทศบาล 1  
ต าบลสะเตง อ าเภอเมือง  
จังหวัดยะลา 073222142 

นายอัสมิน  มะนิระ 
นายอารีส   ดอมะแมะ 

ปวส. 2 

การไฟฟ้าสวนภูมิภาค อ าเภอ
กรงปินัง 

7/7 ม. 7  ต าบลกรงปินัง อ าเภอ
กรงปินัง จังหวัดยะลา 073238333 

นายฟาฮามี   นาวี ปวส. 2 

โรงพยาบาลศูนย์ยะลา 152 ถนนสิโรรส  ต าบลสะเตง อ าเภอ
เมือง จังหวัดยะลา 073244711 

นายซายฟูเลาะ  ไซซิง 
นายต่วนอุสมาน  กูนา 

ปวส. 2 



สรุปข้อมูลนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ 

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
ระหว่างวันที่  15  พฤษภาคม  2561  ถึงวันที่  13  กรกฎาคม  2561 

สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
สถานประกอบการ ที่อยู่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา  ระดับ /สาขางาน 

ร้านปัญญาแอร์ 239 ถนนสิโรรส  ต าบลสะเตง อ าเภอ
เมือง จังหวัดยะลา 
073214360 

นายมาโซ   กามาอูเซ็ง 
นายตัรมีซี   เดจิ 

ปวส. 2 

ร้านปารีสแอร์  แอนด์  
เซอร์วิส 

152 ถนนสิโรรส ต าบลสะเตง อ าเภอ
เมือง จังหวัดยะลา 
0883908112 

นายอัสมัน  กาเซ็ง ปวส. 2 

ร้านไอที อิเล็กทรอนิกส์ 10 ถนนสุขยางค์ 2  ต าบลสะเตง 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  
0828249454 

นายอิกร็อม  สนอมวงศ์ 
นายอายุบ  มะเกะ 

ปวส. 2 

บริษัท ยะลา เจ พี เค จ ากัด 2-18  ถนนจงรักษ์ 3 ต าบลสะเตง 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา   

นายมะซาวีดี   ปูแทน 
นายอิรฟาน  หะยีสาแม 

ปวส. 2 

ร้านปารีส  แอร์  นายอัสมัน  กาเซ็ง ปวส. 2 
 

  



สรุปข้อมูลนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ 
ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

ระหว่างวันที่  15  พฤษภาคม  2561  ถึงวันที่  13  กรกฎาคม  2561 
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 

สถานประกอบการ ที่อยู่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา  ระดับ /สาขางาน 

ร้านไอที นัสรี 2  เทศบาล 9 ต าบลสะเตง  อ าเภอ
เมือง จังหวัดยะลา  0862870023 

นายอารีฟีน   ยูโซ๊ะ 
นายซูเฟียน  วาลี 

ปวส. 2 

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค  
จ ากัด (สาขายะลา) 

220/28  ถนนพิพิธภักดี  ต าบลสะเตง 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  
073212140 

นายมูฮัมหมัดฮาลิม  ดอกา 
นายมะกอยดัน  เจะบู 

ปวส. 2 

เวิลด์เทคคอมพิวเตอร์
เน็ตเวิร์ค 

31 ถนนวิภากุล  ต าบลสะเตง อ าเภอ
เมือง จังหวัดยะลา 073244444 

นายอัซมี  หะมะ 
นายอาหะมะฟารี   สาเม๊าะ 

ปวส. 2 

บริษัท ทริปเปิลที บรอด
แบนด์จ ากัด (มหาชน) 

45 ถนนมนู-นิตยา  ต าบลสะเตง 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  
073720009 

นายฮูเซ็น  ดือเร๊ะ 
นายฟุรกอน   ล ามือเดาะ 

ปวส. 2 

บริษัท ทีโอที  จ ากัด 
(มหาชน) 

103/30  ถนนสาย 15 ต าบลสะเตง 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  
073274012 

นายพงศ์ศักดิ์   ศิริพนาภรณ์ ปวส. 2 

 

  



สรุปข้อมูลนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ 
ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

ระหว่างวันที่  15  พฤษภาคม  2561  ถึงวันที่  13  กรกฎาคม  2561 
สาขางานการบัญชี 

สถานประกอบการ ที่อยู่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา ระดับ /สาขางาน 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา 
จ ากัด 

357  ถนนสิโรรส ต าบลสะเตง อ าเภอ
เมือง จังหวัดยะลา  073212509 

นางสาวเบญจวรรณ  พุทธพรหมศรี ปวช. 3 

บริษัทพิธานพาณิชย์ จ ากัด 
สาขายะลา 

132 ถนนพิพิธภักดี  ต าบลสะเตง 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
073-211765 

นางสาวนูรียะห์   มะลา 
นางสาวนิรอกีเยาะ  ลูโบะยาเซ็ง 

ปวส. 2 

องค์การบริหารส่วนต าบล 
กาตอง 

ม .2 ต าบลกาตอง อ าเภอยะหา 
จังหวัดยะลา 073265038 

นางสาวซารีพะห์   ดีมันยา 
นางสาวนูนัยนะห์  โสะปนแอ 

ปวส. 2 

บริษัท อริยะมอเตอร์ จ ากัด  
สาขายะลา 

6 ถนนเทศบาล 1  ต าบลสะเตง 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 

นางสาวสุไฮลา  ซาเระ 
นางสาวจัลวาตีย์   ดาอีซอ 

ปวส. 2 

บริษัท พินิตมอเตอร์ จ ากัด 377 ถนนสิโรรส ต าบลสะเตง  
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
073255044 

นางสาวซายนะ   ตันหยงสามะแอ 
นางสาวดานีซาน  เจ๊ะยูโซะ 

ปวส. 2 

บริษัท พิธานพาณิชย์ จ ากัด 
สาขายะหา 

55 ถนนพิทักษธานี  ต าบลยะหา  
อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 
073291203 

นางสาวโศรยา  เจ๊ะน๊ะ 
นาวสาวแวฟาดีละห์  แวแยนา 

ปวส. 2 

เทศบาลนครยะลา 10 ถนนสุขยางค์ ต าบลสะเตง อ าเภอ
เมือง จังหวัดยะลา 073212141 

นางสาวนูรีซัน  สะดียามู 
นางสาวปาซีรา   มะยีแต 

ปวส. 2 

เทศบาลเมืองสะเตงนอก 199 ม.6 ถนนร่มเกล้า  
ต าบลสะเตงนอก อ าเภอเมือง  
จังหวัดยะลา  073202200 

นางสาวสุไลดา  อาลี 
นางสาวนามีหม๊ะ  กูนา 

ปวส. 2 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ยะลา 

36 ต าบลสะเตง  อ าเภอเมือง จังหวัด
ยะลา  073361161 

นายหมัดอาฟิต   กือจิ 
นายนิอารีฟิน   แวอาลี 

ปวส. 2 

 


