
แผนกวิชาช่างยนต์  ระดับชั้น  ปวส.๒
ล าดับที่ รายชื่อ  นร.-นศ.ออกฝึกงาน รายชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่

1 นายคอลิด  กาดเส็น บ.หาดใหญ่สหมอเตอร์ จ ากัด 289 ม.7 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ า จ.สงขลา 90110
2 นายศราวุธ  หวันบหิลาย บ.โตโยต้าสงขลา 1487 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
3 นายรุ่งโรจน ์ หมูดงาม จ.สงขลา 90110
4 นายสุเมธ  จันมาก บ.มิตซูทักษิณ จ ากัด สาขาสตูล 666 ม.6 ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
5 นายยูซุฟ  ด่านเท่ง
6 นายสรวุฒิ  ว่าโร๊ะ บ.ฟอร์ด พี วี เค หาดใหญ่ (สาขาสตูล) ถ.สตูลธาน ีต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
7 นายณัฐดนยั  สุวรรณการณ์
8 นายฟาซิน  องศารา บ.พี วี เค มอเตอร์ จ ากัด 730 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 
9 นายนรัินดร์  ชูเพชร จ.สงขลา 90110
10 นายชาริฟ  สะเละพลัด
11 นายฮาริส  มัยทอง
12 นายมนชัย ศรียาน
13 นายอภสิิทธิ์  หลีนุม่
14 นายรอซซาลัน  ยีละงู บ.เอส วาย เซฟฟาราเตอร์ จ ากัด 51/29 หมูบ่า้นอาร์เค โฮมปาร์ค 2 ถ.พัมนาชนบท 3

แขวงคลองสองต้นนุน่ เขตลาดกระบงั กทม. 10520
15 นายอัสมา  ชายพ่อ บ.สตูล จ.วินติ จ ากัด 314 ม.1 ต.บา้นควน อ.เมือง จ.สตูล 91140
16 นายวิโรจน ์ เหร็มเหมาะ
17 นายอบาดี  โสตา
18 นายวัชระพล  ขุมทอง บ.อีซูซุหาดใหญ่ จ ากัด สาขาละงู 300 ม.1 ต.ก าแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
19 นายรัตนชาติ  บวัแสง
20 นายนติิ  มานอีาเหล็ม บ.คูโบต้าหาดใหญ่จกัรกล จ ากดั สาขาละงู 226 ม.1 ต.ก าแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
21 นายวีรยุทธ  แสะหมูด

รายชือ่สถานประกอบการพร้อมที่อยู่
ประจ าภาคเรียนที่  ๑/๒๕๖๒

**ฝึกงานระหว่างวันที่  20  พฤษภาคม  2562  ถึงวันที่  23  สิงหาคม  2562



แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  ระดับชั้น  ปวส.2
ล าดับที่ รายชื่อ  นร.-นศ.ออกฝึกงาน รายชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่

1 นายเอกทวี  สายชู ร้านเทคนคิไฟฟ้า 1334 ม.3 ต.ก าแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
2 นายทรงพล  ยังปากน้ า
3 นายวัชรินทร์  เหมปอง สยามชัยแอร์เซอร์วิส 230 ม.7 ต.ก าแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
4 นายสุรทิน  อินตาปา
5 นายนนัทวัฒน ์ ทัดบญุเรือง ทรัพย์เจริญแอร์เซอร์วิส จ ากัด 375 ม.6 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110
6 นายอภสิิทธิ์  สัมปนันงั
7 นางสาวสุทธิดา บวัแสน Sugar Palm Grand Hillside 1 ถ.โคกโตนด ต.กะรน อ.เมือง จ.ภเูก็ต 83100
8 นางสาววนดิา  มุลชะรัตน์ การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค  สาขาอ าเภอละงู 323 ม.1 ต.ก าแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
9 นายอรรถพร  เกษม ร้านสมศักด์ิแอร์ 201 ม.3 ต.ก าแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
10 นายซิกดิก  วาโร๊ะ
11 นายณัฐพล  โต๊ะสมาน ณรงค์การไฟฟ้า 760 ม.2 ต.ปากน้ า อ.ละงู จ.สตูล 91110
12 นางสาวภทัริยา  จันสุด อบต.ก าแพง  (กองช่าง) 539 ม.1 ต.ก าแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
13 นายอาหลัน  อินรัศมี เปรมใจการไฟฟ้า 223 ม.1 ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150

**ฝึกงานระหว่างวันที่  20  พฤษภาคม  2562  ถึงวันที่  23  สิงหาคม  2562

รายชือ่สถานประกอบการพร้อมที่อยู่
ประจ าภาคเรียนที่  ๑/๒๕๖๒



แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนกิส์  ปวส.๒
ล าดับที่ รายชื่อ  นร.-นศ.ออกฝึกงาน รายชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่

1 นายประกิตต์  นุย้คดี คลองขุดการไฟฟ้า 261 ม.9 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110
2 นายวิทยา  หลีหาด
3 นายศรวิช  ไชยพรหม บ.เอเชียอุตสาหกรรมโฟม จ ากัด 1029 ม.7 ถ.เอเชีย ต.คงหงส์ อ.หาดใหญ่
4 นายอับดุลมาเล็ก  แข็งแรง จ.สงขลา 90110
5 นายภานวุัฒน ์ ชูช่วย บ.เอช ดี เคเบลิเทค จ ากัด 860 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
6 นายพันล้าน  ภกัดี จ.สงขลา 90110
7 นายอัซมี  ติงหวัง หจก.โมเดิร์นคอมไอที 207 ม.3 ต.ก าแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
8 นายนนัทวัฒน ์ ติงหวัง
9 นายอดิศักด์ิ  ช่วยเนนิ บ.ไอทีซีเคียวริต้ี โฮม จ ากัด 111 ม.3 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
10 นายปริชญา  เวชสิทธิ์
11 นายซัมมิรุซ  สาริเสะ
12 นายฮรินทร์ชัย  เหตุโดย

รายชือ่สถานประกอบการพร้อมที่อยู่
ประจ าภาคเรียนที่  ๑/๒๕๖๒

**ฝึกงานระหว่างวันที่  20  พฤษภาคม  2562  ถึงวันที่  23  สิงหาคม  2562



แผนกวิชาการบญัชี  ระดับชั้น  ปวส.2
ล าดับที่ รายชื่อ  นร.-นศ.ออกฝึกงาน รายชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่

1 นางสาวกาญจนา  อาหมาน หจก.มัน่คง  แอคเค้าท์ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
2 นางสาวอินทิรา  รอดเสน
3 นางสาวศุภสิรา  สายสุจริต
4 นางสาวนสิรีน  คีรีรัตน์
5 นางสาวนนัธิยา  แม่น้ า หจก.เก้ายอด แอดไวเซอร์ แอนด์ บสิซิเนส 484 ถ.สาครมงคล 2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
6 นางสาวนจินนัท์  หนอ็งมา จ.สงขลา 90110
7 นางสาวชลธิชา  พูลขาว ส านกังานวาสนาการบญัชี 85 ถ.คลองเรียน 2 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
8 นางสาวมาริษ  คงสม
9 นางสาวอรอนงค์  แก่นต้น
10 นางสาวรัญชนา  เหมมุน
11 นางสาวลัดดาวัณย์  สองนา บริษัทซอย 3 แอคเค้าท์ต้ิง จ ากัด 78/34-35 ถ.รัษฎา ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง
12 นางสาวปานญีา  จันทร์มุณี จ.ตรัง 92000
13 นางสาวนันท์จนิจ  หน็องมา ขวัญชนกการบญัชี 46 ถ.จันทสุวรรณ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
14 นางสาวนซัไซนา่  เพชทะลุง จ.สงขลา 90110
15 นางสาวนสัรียะห ์ แอนิม่ B.N.K Pattaya wine (สาขาเกาะสมุย) 9/41 ม.4 ต.น้ าผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
16 นางสาวรจนา  ล่าหมีน 84320
17 นางสาวนรูอัยน ี ต้นหน
18 นางสาวอาอีฉ๊ะ  ยาประจัน ส านกังานสอบบญัชียงยุทธและประทิพย์ 10/24 ม.3 ถ.เก้าเส้ง ต.เขารูปช้าง อ.เมือง
19 นายคมสัน  สตามีน จ.สงขลา 90000
20 นางสาววรรณภา  ปอุุ่น Sugar Palm Grand Hillside 1 ถ.โคกโตนด ต.กะรน อ.เมือง จ.ภเูก็ต 83100
21 นางสาวอินธิรา  แก้วมณี B.N.K Pattaya wine 1-25 ม.5 ต.ราไวย์ อ.เมืองภเูก็ต จ.ภเูก็ต 83130
22 นางสาวกรรณิการ์  ศรีเพชร
23 นางสาวอัจฉรา  เจ๊ะสา
24 นางสาวอธิตตา  นา่ดี หา้งหุน้ส่วนสามัญ กรกช การบญัชี 14 ถ.ทุ่งเสา 2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
25 นางสาวนวรัตน ์ ด านอ้ย 90110
26 นางสาวปณิตา  โสธามาด บ.โคออพเพอเรท แอคเค้าต้ิง จ ากัด 54 ถ.บา้นจ่า ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
27 นางสาวสุนตัฐา  นาคสง่า 90110
28 นางสาวบณัทิตา  เส็นหมาด ส านกังานรังสิมันต์การบญัชี ต.เกตตรี อ.เมืองสตูล จ.สตูล 
29 นางสาววนดิา  ปะดูกา

รายชือ่สถานประกอบการพร้อมที่อยู่
ประจ าภาคเรียนที่  ๑/๒๕๖๒

**ฝึกงานระหว่างวันที่  20  พฤษภาคม  2562  ถึงวันที่  23  สิงหาคม  2562



30 นางสาวอานสิา  ยาวาหาบ ส านกังานเสง่ียมการบญัชี 47/56 ถ.นพิัฒนส์งเคราะห ์ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
31 นางสาวนดุมา  ศักด์ิจ้าย จ.สงขลา 90110
32 นางสาวอินทรา  แจ๊ะแอ บ.บีเอ็นเค พัทยา ไวท์ (สาขาประจวบคีรีขนัท)์ 98/7 ม.9 ต.บางเสร่ อ.สัตหบี จ.ชลบรีุ 20250
33 นางสาวชลิตา  กาดเส็น จ.สุราษฎร์ธาน ี84280


