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รายชื่อสถานประกอบการ
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษาทวิภาคี ฝึกประสบการณ์ภาคเรียนที่ 1/2563
สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานจักรยานยนต์ ระดับ ชั้น ปวช.2/7-8
ที่

ชือ่ -สกุล
รักขพันธ์
1 นายอณาจักร
2 นายณัฐวุฒิ
บุญแสนแก้ว

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่สถานประกอบการ

ระยะเวลาการฝึก

บ.พิธานพาณิชย์ จากัด
สาขาคลองแงะ

139-149 ม.5 ถ.กาญจนวนิช ต.พังลา อ.
สะเดา จ.สงขลา โทร 090-4950067

8 ก.ค.-6 พ.ย.63

3 นายเอกชัย
4 นายศรายุทธ

บ.พิธานพาณิชย์ จากัด
สาขาหาดใหญ่ใน

1261 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 090-4950030

8 ก.ค.-6 พ.ย.63

บ.พิธานพาณิชย์ จากัด
สาขาตลาดกรีนเวย์

139/1 ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร -

8 ก.ค.-6 พ.ย.63

5

นายณัฐพล

แล่ล่า
แก้วเรืองศรี
ปานซ้าย

6 นายธีระพงษ์
7 นายรัฐพงษ์

อ่อนมาก

8 นายภาคภูมิ
9 นายวีระชัย

ทองศรี

ชารีวรรณ
ไวยกูล

10 นายเสกสรร
11 นายธนภัทร

อินทร์ศวร

12 นายประภัสร์
13 นายจิรวุธ

มณีนิตย์

14

ธรรมรังศรี
รักเกื้อ

บ.พิธานพาณิชย์ จากัด
สาขาบ้านพรุ

572/5-6-7 ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 098-0357029 8 ก.ค.-6 พ.ย.63

บ.พิธานพาณิชย์ จากัด
สาขาศรีภูวนารถ

270 ถ.ศรีภูวนารถ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร 090-4950030

8 ก.ค.-6 พ.ย.63

บ.พิธานพาณิชย์ จากัด
สาขาศุภสารรังสรรค์

262/1 ถ.ศุภสารรังสรรค์ อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา โทร 090-4950030

8 ก.ค.-6 พ.ย.63

สินเรซซิ่ง หาดใหญ่

นายอนุวัต

หมัดยุสะ

บ.มอเตอร์บิสสิเนส

นายนิติภูมิ

การะวรรณ

ร้านชาคร การช่าง

นายทัศชัย

เจริญบุญ

บจก.สงวนพาณิชย์เอวี
จากัด

นายกัณฑ์อเนก

เลี่ยสุวรรณ

ร้านสินมอเตอร์

15
16
17

65 ถ.ศรีภูวนารถใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร 086-9540637
8 ก.ค.-6 พ.ย.63
69/16 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร 083-1857401
8 ก.ค.-6 พ.ย.63
389/9 ม.2 ถ.บางแฟบ-ลพบุรีราเมศวร์ ต.
ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 0813286966
8 ก.ค.-6 พ.ย.63
801 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร 074-262815

8 ก.ค.-6 พ.ย.63

1007 ถ.ราษฏร์อุทิศ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร 098-6740291
8 ก.ค.-6 พ.ย.63
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สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ ระดับ ชั้น ปวช.2/5-6
ที่
1 นายฮากิม

ชือ่ -สกุล
อ่อนจุติ

3 นายทรงวุฒิ

คงศิริ

4 นายเกียรติศักดิ์

บุญตีบ

5 นายกามาน

มะมิง

6 นายนิรัต
7 นายมูฮัมหมัดอัซมี

รอดดวง
อับดุลสอมะ

8 นายธีรยุทธ
9 นายดานียา

เจนนัดที
สุวรรณนคร

12 นายณฐาพันธ์
13 นายสรสิช

ใจใหญ่

14 นายภูรีทัศน์
15 นายธนพล

ลือชา

16 นายธนเวช
17 นายธนายุทธ

ดานวล
เณรุด

18 นายวรวัฒน์
19 นายธรรมสรณ์

สารฤทธิ์

20 นายศิริพงศ์

ศรีจันทร์งาม

22 นายอนุวัตร
23 นายอมรเทพ
24

นายธนาวัฒน์

ระยะเวลาการฝึก

อู่สวย เซอร์วิส

จ.สงขลา โทร 087-2859282

8 ก.ค.-6 พ.ย.63

อู่สาครมงคล เซอร์วิส

502 ถ.สาครมงคล2 ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 094-3950457

8 ก.ค.-6 พ.ย.63

อู่ช่างวิทย์
พี เอส การาจ

เจ๊ะแม

10 นายกิตติธัช
11 นายเบญจพล

21

ที่อยู่สถานประกอบการ
34 ถ.โชคสมาน 4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่

สาและ

2 นายเดชาวิชญ์

นายนวพันธ์

ชื่อสถานประกอบการ

ทาจุมปู
เวทายันต์
หมัดอะดั้ม

เกตุสกุล

ณ พัทลุง
มณี
ทองชุมนุม
เสนชู

25 นายณฐกร
26 นายสัตกาน

ปานรักษ์

27 นายจิระศักดิ์

บัวนาค

28 นายไฟรุส

เหตุเหล๊าะ

กองลุน

บจก.หาดใหญ่สหมอเตอร์

70/51 ม.1 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา โทร 089-6598694

8 ก.ค.-6 พ.ย.63

482 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร
081-0975018

8 ก.ค.-6 พ.ย.63

289 ม.7 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.ท่าช้าง อ.
บางกล่า จ.สงขลา โทร 074820777,
074-457710-4

8 ก.ค.-6 พ.ย.63

อู่เอ็ม.ที การาจ

90 ม.3 ซ.3เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 084-9956759

บริษัท ก.ชัยแสง เทรดดิ้ง
จากัด

133 ม.8 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่า จ.สงขลา
โทร 089-9798013

8 ก.ค.-6 พ.ย.63

เอกอะไหล่ยนต์ แอนด์
เซอร์วิส

501 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์5 ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร086-9626377

8 ก.ค.-6 พ.ย.63

เยลโล่เซอร์วิส หาดใหญ่

98 ม.8 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.ท่าช้าง อ.บาง
กล่า จ.สงขลา โทร 087-8818810

8 ก.ค.-6 พ.ย.63

บจก.ชูเกียรติยนต์หาดใหญ่

108/2 ม.3 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา โทร 074-262220-7

ร้านบอล อู่ช่างเอก

116/10 ม.7 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.ท่าช้าง
อ.บางกล่า จ.สงขลา โทร 095-5699745

บ.แดงออโต้การาจ จากัด
บจก. 3พี เซอร์วิสแอนด์
บอดี้คาร์
หจก.มาเรีย การยาง

8/2 ถ.จิระนคร ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา โทร 089-8768667
90/13 ม.4 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.
สงขลา โทร 074-216399
839 ม.1 ถ.สนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต.
ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร 080-7149814

8 ก.ค.-6 พ.ย.63

8 ก.ค.-6 พ.ย.63
8 ก.ค.-6 พ.ย.63
8 ก.ค.-6 พ.ย.63
8 ก.ค.-6 พ.ย.63
8 ก.ค.-6 พ.ย.63
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สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษาทวิภาคี ฝึกประสบการณ์ภาคเรียนที่ 1/2563
สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานการโรงแรมและการท่องเที่ยว ระดับ ชั้น ปวช.3
ที่
ชือ่ -สกุล
ทองศรี
1 นางสาวธีรกานต์
ปลื้มใจ
2 นางสาวณัฐกุล
3 นางสาวศศิประภา
4 นางสาวศิรินทรา

ชัดเจน

5 นายวุฒิชัย
6 นางสาวอาริษา

ขอวิวัฒน์
นกแก้ว

ชื่อสถานประกอบการ
โรงแรมญันนะตีย์ หาดใหญ่

พรหมประดิษฐ์

7 นางสาวดวงฤทัย

สั่นสท้าน

8 นางสาวศิริวรรณ
9 นายวิศิษฐ์

พรหมมา

10 นางสาวประภัทสร

สาราบรรณ์

อินอุทัย

โรงแรมหรรษา เจ.บี

โรงแรมอาโลฮา

โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์
โรงแรมต้นอ้อยแกรนด์
โฮเต็ล

ที่อยู่สถานประกอบการ
186 ถ.นิพัทธ์อุทิศ3 ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ สงขลา 90110 โทร: 074 355
700

ระยะเวลาการฝึก
8 ก.ค.-22 ต.ค.63

99 ถ.จุติอนุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร 074-234301-16

8 ก.ค.-22 ต.ค.63

120 122-124 ถนน นิพัทธ์อุทิศ 1 ตาบล
หาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110
โทรศัพท์: 074 235 999

8 ก.ค.-22 ต.ค.63

74 ถนนเสน่หานุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110 โทร 074-355355
ตาบล คอหงส์ อาเภอหาดใหญ่ สงขลา
90110 โทรศัพท์: 074 555 599

8 ก.ค.-22 ต.ค.63

8 ก.ค.-22 ต.ค.63
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สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษาทวิภาคี ฝึกประสบการณ์ภาคเรียนที่ 1/2563
สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานการโรงแรมและการท่องเที่ยว ระดับ ชั้น ปวช.2
ที่

ชือ่ -สกุล

1 นางสาวกรรณิกา

6 นางสาวทิพย์นภา

รัตน์แก้วช่วย
คาศรี
เส็นยีหีม
รัตนโสม
สังคะโน
คังคะสุวรรณ

7 นางสาวปารีณา

ทองปักต์

2 นางสาวธิดารัตน์
3 นางสาวเนจิมา
4 นางสาวปภิญญา
5 นางสาวเอื้อมดาว

8 นางสาวปิยธิดา

แก้วขวัญทอง
9 นางสาวภัทราภรณ์ ชูชาติ
10 นางสาวเสาวลักษณ์ กรอบเพ็ชร
แก้วผอม
11 นายชนกันต์
หนูปลอด
12 นางสาวธิดารัตน์
รัตนพันธ์
13 นางสาวมัฐรีญา
ซุ่นยะโม
14 นางสาวสุธิดา
เรืองรติ
15 นางสาวสุภัสรา
เสนาจิตต์
16 นางสาวพณิศรา
แซ่ลิ้ม
17 นางสาวมัลลิตา
แก้วเดิม
18 นางสาววิรัญญา
นางสาวจุฑารัตน์ ร่มเกตุ
19
20

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่สถานประกอบการ

ระยะเวลาการฝึก

โรงแรมหรรษา เจ.บี

99 ถ.จุติอนุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร 074-234301-16

8 ก.ค.-22 ต.ค.63

โรงแรมบีพี แกรนด์ทาว
เวอร์

74 ถนนเสน่หานุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110 โทร 074-355355

8 ก.ค.-22 ต.ค.63

โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่

8 ก.ค.-22 ต.ค.63
โรงแรมนิวซีซัน โฮเต็ล

สาราญ

106 ถ.ประชาธิปัตย์ ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 091-0490978
8 ก.ค.-22 ต.ค.63

โรงแรมหาดใหญ่รามา

นายพงศธร

327 ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร

โรงแรมสีลมบูทิค

95 ถ.ศรีภูวนารถ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
90110 โทร 074-262500

8 ก.ค.-22 ต.ค.63

33 ถ.ราษฎร์อุทิศ ซอย 6 อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110 โทร074-253181
8 ก.ค.-22 ต.ค.63
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สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ระดับ ชั้น ปวส.2
ที่

ชือ่ -สกุล

1 นายกาญจน
2 นายอัษฎาวุธ
3 นายอาทร
4
5
6
7

อรุโณทัย
เนสะแหละ
อิสระ

นายวรานนท์

ดาเระ

นายอนุชิต

หง๊ะฝา

นายณัฐพล

ช่วยดี

นายภาณุพงศ์

8 นายธนัญชัย

จันทร์เจริญ

11 นายอภิสิทธิ์

พุ่มพุฒ
พรหมรักษ์
แก้วจุลกาญจน์
สกูลหรัง

12 นายชาญชัย

ดวงจักร์

13 นายรวิพล

ถิ่นกาญจน์

9 นายวิศรุต
10 นายสิทธิพงค์

ที่อยู่สถานประกอบการ

ระยะเวลาการฝึก

บริษัทหาดทิพย์ จากัด
(มหาชน)

87/1 ถนนกาญจนวนิชย์ ต.บ้านพรุ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 074-210008-18

8 ก.ค-22 ต.ค 63

บริษัทเซมเพอร์เฟล็กซ์
เอเซีย จากัด

110/1 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230 โทรศัพท์
074-300981-5 FAX 074-300980

8 ก.ค-22 ต.ค 63

บริษัทพรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิ
เนียริ่ง จากัด

123 หมู่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตาบลบ้าน
พรุ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
90250 โทร 0-7447-1480 แฟกซ์ 07447-129

8 ก.ค-22 ต.ค 63

บริษัทศรีตรังโกลฟส์
(ประเทศไทย) จากัด

110 ถ.กาจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90230 โทร 074-471471

8 ก.ค-22 ต.ค 63

บริษัท เอ.พี.เค.กรีนเอ็น
เนอร์จี จากัด

508/1 ม.4 ถ.สนามบิน-บ้านกลาง ต.ควน
ลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร
074-502288

8 ก.ค-22 ต.ค 63

บริษัทห้องเย็นโชติวัฒน์
หาดใหญ่ จากัด มหาชน

4/2 ม.3 ถ.เอเซีย 43 ต.นาหม่อม อ.นา
หม่อม จ.สงขลา

8 ก.ค-22 ต.ค 63

บริษัท ถิระอิเลคทริค จากัด

ม.8 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180

8 ก.ค-22 ต.ค 63

หจก.บารุงรักษ์เทคนิคและ
เครื่องชัง่

6 ถ.เทียนจ่อสงเคราะห์3 ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 074248276-8 FAX 074-246248-9

8 ก.ค-22 ต.ค 63

14 นายสราวุธ
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

คชสิงห์
นายอธิป
จามิคุณ
นายชนาทร
ชูจินดา
นายอารีฟีน
พิทยาภินันท์
นายนรุตม์ชัย ฉิ่นฉิ้ว
นายอนวัช
โปติล่ะ
นายณรงค์ฤทธิ์ มีสุธา
นายอนันต์
ฐิติธารงทรัพย์
นายเขตรัฐ
พึ่งพินิจ
นายฆอชาลี
โต๊ะหีม
นายสิทธิศักย์ หนูจิตต์

ชื่อสถานประกอบการ

82
สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษาทวิภาคี ฝึกประสบการณ์ภาคเรียนที่ 1/2563
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ ระดับ ชั้น ปวส.2
ที่

ชือ่ -สกุล

1 นายดุสิต

ภิกขุวาโย

2 นายฟูอาร์ท

แมงทอง

3
4
5
6
7

นายประ
วิทย์
นายภาคภูมิ
นายวโรดม
นายศักดา
นายสุรศักดิ์

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่สถานประกอบการ

ระยะเวลาการฝึก

หมู่ 1 ถนนชุมแสง ตาบลบ้านพรุ อาเภอ
บริษัทเอส 2000 สตีล แฟบ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250. 0-7443- 8 ก.ค-22 ต.ค 63
ริเคท จากัด
9812-3, 0-7421-0962

ศรีสุวรรโณ
คาศรี
พิมโคตร
สุวรรณโณ
สุขศิริ

บริษัทพรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิ
เนียริ่ง จากัด

123 หมู่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตาบลบ้าน
พรุ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
90250 โทร 0-7447-1480 แฟกซ์ 07447-129

8 ก.ค-22 ต.ค 63

83
สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษาทวิภาคี ฝึกประสบการณ์ภาคเรียนที่ 1/2563
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ระดับ ชั้น ปวส.2
ที่
ชือ่ -สกุล
1 นายนนทวัฒน์
สุวรรณชาตรี
2 นายสิทธิชัย

แซ่ลิ่ม

3 นายเขมทัต

จันทรจุฬา

4 นายชนกนันท์

ณรงค์รัตน์

5 นายพงศ์พิพัฒน์

นุ่นทองหอม

6 นายวงศธร

ชัยแก้ว

7 นายณัฐกานต์

จันทภาโส

8 นายวรวุทธิ์

ขุนจิตร์

9 นายนิติพงษ์

นัครามนตรี

10 นายกิดากร

พุทธวงศ์

11 นายเมธิชัย

จันทร์ช่วยนา

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่สถานประกอบการ

ระยะเวลาการฝึก

บริษัทศรีตรังโกลฟส์
(ประเทศไทย) จากัด

110 ถ.กาจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90230 โทร 074-471471

8 ก.ค-22 ต.ค 63

บริษัทวิษณุเอ็นจิเนียริ่ง

175/8 หมู่ 5 ตาบลนาหม่อม อาเภอนา
8 ก.ค-22 ต.ค 63
หม่อม จังหวัดสงขลา 90310

บริษัทเอส 2000 สตีล แฟบ
ริเคท จากัด

หมู่ 1 ถนนชุมแสง ตาบลบ้านพรุ อาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250. 0- 8 ก.ค-22 ต.ค 63
7443-9812-3, 0-7421-0962

หจก.ทวีวัฒนาการช่าง
บริษัทพรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิ
เนียริ่ง จากัด
บริษัทเอส วี เอส แมคคานิ
คัล แอนด์ คอนซัลแทนท์
จากัด

บริษัท วี เค เอ็นจิเนียริ่ง
12 นายสมคิด

เกตุอักษร

1010 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตาบลควน
ลัง อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
90110
123 หมู่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตาบลบ้าน
พรุ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
90250 โทร 0-7447-1480 แฟกซ์ 07447-129

8 ก.ค-22 ต.ค 63

8 ก.ค-22 ต.ค 63

225 ม.4 ต.น้าน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
8 ก.ค-22 ต.ค 63
90110

18/1 ถ.รักษ์พรุ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่.
จังหวัด สงขลา. รหัสไปรษณีย์ 90250.

8 ก.ค-22 ต.ค 63

84
สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษาทวิภาคี ฝึกประสบการณ์ภาคเรียนที่ 1/2563
สาขาวิชาช่างยนต์ ระดับ ชั้น ปวส.2
ที่

ชือ่ -สกุล

1 นายชยานนท์
2

นายศรันย์

ชื่อสถานประกอบการ

บุญช่วย

อู่ปางบางกล่า

วัฒนสุวรรณ

อู่หมูบริการ

3 นายณัฐพงศ์

การันสันติ

4 นายไพศาล

สุวรรณมณี

5 นายดลยา

เจะมะ

อริยะมอเตอร์จากัด สาขา
ถนนราษฏร์ยินดี

6 นายวงศธร

เกื้อมา

อริยะมอเตอร์จากัด สาขา
ลพบุรีราเมศวร์

7 นายจตุพร

สุวรรณโส

8 นายเกียรติศักดิ์

โลหะประเสริฐ

หจก.นวประภาคาร์เพ้นท์

9 นายวีระวัฒน์

ทองทวี

บ.อริยะอีควิปเม้นท์ จากัด

10 นายภานุเดช

เณรุด

11 นายวีระยุทธ์

สายแก้ว

12 นายกรกท

สุวรรณศรี

13 นายนิพัด

สุขสวัสดิ์

เกาะหมี คาร์เซ็นเตอร์

หจก.ป้อออโต้เซ็นเตอร์

14

นายทศพล

สงแสง

ร้านอู่ช่างไมค์

15

นายธนภัทร

แสงแก้ว

ร้านอู่ปัญญาการช่าง

16

นายธนวิชญ์

สีฉิม

บ.สยามนิสสันปัตตานี
(2000)จากัด

สุวรรณเรืองศรี

18 นายทวีชัย

พลับนิล

19 นายกัมปนาท

จันชูโต

20 นายจิตินันท์

กองทุน

21 นายภูวเนตร

ทองเหลือง

ระยะเวลาการฝึก
8 ก.ค-22 ต.ค 63
8 ก.ค-22 ต.ค 63
8 ก.ค-22 ต.ค 63
8 ก.ค-22 ต.ค 63

303 ม.7 ต.ท่าช้าง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
8 ก.ค-22 ต.ค 63
โทร 074-457793-6 Fax. 074-457797

ร้าน ต.ฝาสูบ

ร้านนิพล ผ้าเบรค

17 นายพงศ์มนัท

ที่อยู่สถานประกอบการ
52/1 ม.14 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่า จ.
สงขลา โทร. 086-2851236
222/1 ถ.ราษฎร์บูรณะ อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา โทร 089-7333577
153/9 ม.11 ถ.กาญจนวนิชย์ ต.คลอง
แห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร
090-2303535
104/1 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 087-2921118
fax 074-357595

8 ก.ค-22 ต.ค 63
12/21 ม.6 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา โทร 090-2523848
โทร 089-2007095
80 ซ.30 ถ.ราษฎร์อุทิศ อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110 โทร 081-9632189,
074-252357

8 ก.ค-22 ต.ค 63
8 ก.ค-22 ต.ค 63
8 ก.ค-22 ต.ค 63

1/17 ซ.20 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.หาดใหญ่
8 ก.ค-22 ต.ค 63
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 074-255200
101 ถนนบ้านพรุธานี ต.บ้านพรุ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 080-8614759
16 ซ.ประชารักษ์อุทิศ ถ.คลองยาใต้ ต.
บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร 081-5999976
800 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 074-230444
fax.074-233133

8 ก.ค-22 ต.ค 63
8 ก.ค-22 ต.ค 63
8 ก.ค-22 ต.ค 63

บ. ส พลรัตน์ออโต้เวิล์ด
พาร์ท จากัด

109 ม.8 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่า จ.สงขลา
โทร 074-414441-2 fax.074-414440

8 ก.ค-22 ต.ค 63

บ.พิธานพาณิชย์ จากัด

14/19 ถ.กาญจนวนิชย์ ต.สะเดา อ.
สะเดา จ.สงขลา โทร 074-365555

8 ก.ค-22 ต.ค 63

ร้านช่างทุ่มโมดิฟาย

503/31 ม.5 ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา
8 ก.ค-22 ต.ค 63
โทร 087-8367741
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สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษาทวิภาคี ฝึกประสบการณ์ภาคเรียนที่ 1/2563
สาขาวิชาช่างยนต์ ระดับ ชั้น ปวส.2
ที่

ชือ่ -สกุล

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่สถานประกอบการ

ระยะเวลาการฝึก

22 นายกิตติศักดิ์

ไชยงาม

อู่ ธนพรเซอร์วิส

49 ม.11 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.
สงขลา 90220

23 นายธวัชชัย

หนูขวัญ

หจก.ปิยพัฒน์ออโต้เซอร์วิส

454 ม.2 ถ.บางแฟบพัฒนา ต.ควนลัง อ.
8 ก.ค-22 ต.ค 63
หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 097-4916363

24 นายศุภวิชญ์

ธ สุนทรเจริญ

25 นายเฉลิมวงศ์

เปียฉิม

26

นายนพดล

สวนไชย

27 นายภาณุพงษ์

เจนนัดที

28 นายไกรวิทย์

ดาแป้น

29 นายสุปกิจ

อาสา

30 นายฐาปกรณ์

มีรุ่งเรือง

31 นายธนวัฒน์

เอียดปู

32 นายชัยนันท์
33 นายกาพล

ศิริชัย

34 นายธีรดนย์

อนุราช

35 นายสิงหา
36 นายพงศธร

บัวทอง

แก้วบุญ

จันทรังศรี

8 ก.ค-22 ต.ค 63

ร้าน ช เทอร์โบ

16/4 ม.12 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่า จ.
สงขลา โทร 081-5995278

8 ก.ค-22 ต.ค 63

ร้านอู่อบ เซอร์วิส

47 ม.1 ถ.ท่าเคียน ต.ควนลัง อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 080-7070605

8 ก.ค-22 ต.ค 63

ร้านอู่ช่างเอกหาดใหญ่

123/4 ม.12 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่า จ.
สงขลา โทร 089-2955670

8 ก.ค-22 ต.ค 63

บ.หาดทิพย์จากัด (มหาชน)
บ.พี วี เค มอเตอร์จากัด

87/1 ถนนกาญจนวนิชย์ ต.บ้านพรุ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 074-21000818
9 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.ควนลัง อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 074552337-40

8 ก.ค-22 ต.ค 63
8 ก.ค-22 ต.ค 63

อู่ฮอนด้าออโต้หาดใหญ่

86/103 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 5 ซ.9 อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 074-366508

8 ก.ค-22 ต.ค 63

อู่ มิตซูออโต้เซอร์วิส

29 ซ.22 ถ.กาญจนวนิชย์ ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 0817983591

8 ก.ค-22 ต.ค 63

86
สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษาทวิภาคี ฝึกประสบการณ์ภาคเรียนที่ 1/2563
สาขาวิชาช่างยนต์ งานจักรยานยนต์ ระดับ ชั้น ปวช.3/7-8
ที่

ชือ่ -สกุล

1

นายอนุพงศ์

ชูทวี

2

นายธนพฤฒ

สุวรรณรัตน์

3

นายยูโร

ไชยบุบผา

4

นายสนธยา

จันทสุวรรณ

5

นายวิษณุ

คารินทร์

6

นายธันยพัฒน์

แซ่อึ้ง

7

นายจิรนัย

จุลจินดา

8

นายณัฐพล

สุทธิโชติ

9
10

นายนราธร
นายนภาชัย

11

ชื่อสถานประกอบการ
บจก.เอ.ที มอเตอร์เซลล์
(สาขาหาดใหญ่ใน)
บจก.เอ.ที มอเตอร์เซลล์
(สาขา30เมตร)
บจก.เอ.ที มอเตอร์เซลล์
(สานักงานใหญ่)
บจก.เอ.ที มอเตอร์เซลล์
(สาขาคลองแงะ)
บจก.เอ.ที มอเตอร์เซลล์
(สาขาบ้านพรุ)

ที่อยู่สถานประกอบการ

ระยะเวลาการฝึก

758 ถนนราษฏร์อุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 074259555

8 ก.ค-22 ต.ค 63

417/1 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ จ.
สงขลา โทร 074-234898

8 ก.ค-22 ต.ค 63

เอ.อี.โอ มอเตอร์สปอร์ต

96 ซ.5 เพชรเกาม ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 089-8704400

8 ก.ค-22 ต.ค 63

แก้วอนันต์
หมั่นดี

ป.เฉลิม มอ'ไซค์

353 ถ.กาญจนวนิชย์ ต.บ้านพรุ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร089-7366401

8 ก.ค-22 ต.ค 63

นายวรพิชชา

สุวรรณะ

บ.พิธานพาณิชย์ (สาขาสาม
แยกหูแร่)

103/6 ม.3 ต.ทุ่งตาเสา อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา โทร 088-3981414

8 ก.ค-22 ต.ค 63

12

นายสรายุทธ

สายทอง

Namez service

13
14

นายไซนุซดีน
นายศักรินทร์

กรมเมือง
รักไชย

15

นายวีรภัทร

มิ่งมณี

นายธนวุฒิ

ตาหลวง

16
17

หจก.สยามชัยกลการ

ร้านชาคร การช่าง

8 ก.ค-22 ต.ค 63
389/9 ม.2 ถ.บางแฟบ-ลพบุรีราเมศวร์
ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร
081-3286966

8 ก.ค-22 ต.ค 63

อริยะมอเตอร์จากัด สาขารัต 37/1 หมู่ที่1 ต.กาแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.
8 ก.ค-22 ต.ค 63
ภูมิ
สงขลา
52/1 ม.10 ถ.จันทสุวรรณ ต.คูหาใต้ อ.
สองล้อพอเพียง By ช่างโอ๊ต
รัตภูมิ จ.สงขลา 90140 โทร 063เซอร์วิส
7825958

8 ก.ค-22 ต.ค 63
8 ก.ค-22 ต.ค 63

18

นายพชร
นายภราดร

มีภพ
ทวีขวัญ

บ.พิธานพาณิชย์ สาขาคลอง
เรียน

19

นายธนทัต

ราหุล

ร้านช่างเทนเซอร์วิส

227 ถ.คลองเรียน1 อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา โทร 089-4664195

8 ก.ค-22 ต.ค 63
8 ก.ค-22 ต.ค 63
8 ก.ค-22 ต.ค 63

1322 ถ.คลองเรียน อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา โทร 090-4950030

20

นายกันตภณ

ลาสุณีกาญ

ร้านชาคร การช่าง

389/9 ม.2 ถ.บางแฟบ-ลพบุรีราเมศวร์
ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร
081-3286966

21

นายณัฐดนัย

ขาวมาก

มอเตอร์เซลล์จากัด สาขา
พลพิชัย

69/16 ถ.พลพิชัย ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 083-1857401
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สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษาทวิภาคี ฝึกประสบการณ์ภาคเรียนที่ 1/2563
สาขาวิชาช่างยนต์ งานยานยนต์ ระดับ ชั้น ปวช.3/5-6
ที่
1

ชือ่ -สกุล
ทิพย์รองพล

นายปกรณ์

2

นายชาญณรงค์ แก้วประดับเพชร

3

นายกีรติ

สินชู

4

นายธนาวุฒิ

แก้วไฟ

5

นายจิรภัทร

ประสมพงค์

6

นายกิตติศักดิ์

จันทร์อุทัย

7

นายภาณุพงค์

พรหมอินทร์

8

นายชินวัตร

ยอดแก้ว

ชื่อสถานประกอบการ
หาดใหญ่คาร์แอนด์เซอร์วิส

ที่อยู่สถานประกอบการ
17/1 ซอย 26 คลองเตย ต.คอหงส์ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 094-4249282

ระยะเวลาการฝึก
8 ก.ค-22 ต.ค 63

อู่ปุ้ย ออโต้เซอร์วิส

98 ถ.นวลแก้วอุทิศ ต.คอหงส์ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 084-7478099

8 ก.ค-22 ต.ค 63

บ.พิธานพาณิชย์ จากัด
รถยนต์โตโยต้า

456 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่

8 ก.ค-22 ต.ค 63

1 ถ.ชุมแสง2 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา โทร 089-4665288

8 ก.ค-22 ต.ค 63

อู่ไพโรจน์ จากัด

บ.พี.วี.เค มอเตอร์ จากัด
9

นยณัฐพงค์

ชูเพ็ง

10

นายทัชชัย

ทวนทอง

อู่ณรงค์ สุกใส

11

นายฐิติกร

จันตุลา

บ.วิริยะอิควิปเม้นท์ จากัด

12

นางสากาญจนา ขุนสดับ

13

นายวงศธร

วุฒิประเสริฐ

14

นายสุธี

15

นายพัสกร

9 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.ควนลัง อ.
หาดใหญ่

8 ก.ค-22 ต.ค 63

44 เขต1 ถ.สันติวิถี1 ต.บ้านพรุ อ.
8 ก.ค-22 ต.ค 63
หาดใหญ่ จ. สงขลา โทร 081-5990359
1023 ม.1 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ควนลัง อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 02-7307111

8 ก.ค-22 ต.ค 63

อู่ธนสารการช่าง

222 ซ.2คลองเรียน ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่

8 ก.ค-22 ต.ค 63

อวภาค

บ.สแกนเนียสยาม จากัด

168 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่า จ.สงขลา
โทร074-457576

8 ก.ค-22 ต.ค 63

ชูแก้ว

ร้านโหน่งออโต้ เซอร์วิส

31/17 ถ.ราษฏร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา โทร 074-231765

8 ก.ค-22 ต.ค 63

16

นายฮัจญ์ชัน

ลิ้นทอง

17

นายธนาวุฒิ

หมัดสี

18

นายอนุภัทร

เรืองศรี

19

นายบัณทิต

แก้วรุ่งเรือง

20

นายสุรศักดิ์

บุญธรรม

1451 ม.3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ควนลัง อ.
บ.จ วินิต จากัด
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 0748 ก.ค-22 ต.ค 63
552-268
บ.โตโยต้าสงขลา ผู้จาหน่าย 1487 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
8 ก.ค-22 ต.ค 63
โตโยต้า จากัด
โทร 074-4422040-5
24/3 ม.3 ซ.วังรุ่งรักษ์ ต.ควนลัง อ.
หาดใหญ่
บจก.อู่ซิตี้คาร์เซอร์วิส
8 ก.ค-22 ต.ค 63
จ.สงขลา โทร 074-552312-3
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สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์ภาคเรียนที่ 2/2563
สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานจักรยานยนต์ ระดับ ชั้น ปวช.2/7-8
ที่

ชือ่ -สกุล

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่สถานประกอบการ

ระยะเวลาการฝึก

บ.พิธานพาณิชย์ จากัด
สาขาคลองแงะ

139-149 ม.5 ถ.กาญจนวนิช ต.พังลา อ.
สะเดา จ.สงขลา โทร 090-4950067

30 พ.ย.6326 มี.ค.64

ร้านโชคดีการช่าง

67 ถ.กาญจนวนิช ต.ปาดัง อ.สะเดา จ.
สงขลา

30 พ.ย.6326 มี.ค.64

บ.พิธานพาณิชย์ จากัด
สาขาหาดใหญ่ใน

1261 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 090-4950030

30 พ.ย.6326 มี.ค.64

ปานซ้าย

บ.พิบูลยานยนต์

4/4 ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา

30 พ.ย.6326 มี.ค.64

6 นายธีระพงษ์

อ่อนมาก

7 นายรัฐพงษ์
8 นายภาคภูมิ

ชารีวรรณ

บ.พิธานพาณิชย์ จากัด
สาขาบ้านพรุ

572/5-6-7 ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 0980357029

30 พ.ย.6326 มี.ค.64

บ.พิธานพาณิชย์ จากัด
สาขาศรีภูวนารถ

270 ถ.ศรีภูวนารถ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร 090-4950030

30 พ.ย.6326 มี.ค.64

บ.พิธานพาณิชย์ จากัด
สาขาศุภสารรังสรรค์

262/1 ถ.ศุภสารรังสรรค์ อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา โทร 090-4950030

30 พ.ย.6326 มี.ค.64

ชาครการช่าง (บางแฟบ)

389/9 ถ.ยางนา ม.2 ต.ควนลัง อ0
หาดใหญ่ จ.สงขลา

30 พ.ย.6326 มี.ค.64

69/16 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร 083-1857401
389/9 ม.2 ถ.บางแฟบ-ลพบุรีราเมศวร์
ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร
081-3286966

30 พ.ย.6326 มี.ค.64

1
2

นายอณาจักร

รักขพันธ์

นายณัฐวุฒิ

บุญแสนแก้ว

3 นายเอกชัย
4 นายศรายุทธ
5

นายณัฐพล

แล่ล่า
แก้วเรืองศรี

ทองศรี

9 นายวีระชัย
10 นายเสกสรร

ไวยกูล

11 นายธนภัทร
12 นายประภัสร์

ธรรมรังศรี

13 นายจิรวุธ

รักเกื้อ

14

อินทร์ศวร
มณีนิตย์

นายอนุวัต

หมัดยุสะ

บ.มอเตอร์บิสสิเนส

นายนิติภูมิ

การะวรรณ

ร้านชาคร การช่าง

นายทัศชัย

เจริญบุญ

บจก.สงวนพาณิชย์เอวี
จากัด

801 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร 074-262815

30 พ.ย.6326 มี.ค.64

นายกัณฑ์อเนก

เลี่ยมสุวรรณ

ร้านสินมอเตอร์

1007 ถ.ราษฏร์อุทิศ อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา โทร 098-6740291

30 พ.ย.6326 มี.ค.64

15
16
17

30 พ.ย.6326 มี.ค.64
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สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์ภาคเรียนที่ 2/2563
สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ ระดับ ชั้น ปวช.2/5-6
ที่
1 นายฮากิม

ชือ่ -สกุล

ชื่อสถานประกอบการ
สาและ

2 นายเดชาวิชญ์
3 นายทรงวุฒิ

อ่อนจุติ

4 นายเกียรติศักดิ์
5 นายณฐกร

บุญตีบ
ปานรักษ์

6 นายกามาน

มะมิง

7

รอดดวง
อับดุลสอมะ

นายธีรยุทธ
10
11 นายกิตติธัช

เจนนัดที

12 นายเบญจพล
13 นายณฐาพันธ์

ทาจุมปู

14 นายสรสิช
15 นายภูรีทศั น์

เวทายันต์

16 นายธนพล
17 นายธนเวช

หมัดอะดั้ม

20 นายธรรมสรณ์
21 นายศิริพงศ์
22

นายนวพันธ์

23 นายอนุวัตร
24

นายอมรเทพ

จ.สงขลา โทร 087-2859282

ระยะเวลาการฝึก
30 พ.ย.63 26 มี.ค. 64

คงศิริ

นายนิรัต
8 นายมูฮัมหมัดอัซมี
9 นายดานียา

18 นายธนายุทธ
19 นายวรวัฒน์

อู่สวย เซอร์วิส

ที่อยู่สถานประกอบการ
34 ถ.โชคสมาน 4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่

เจ๊ะแม

บ.หาดใหญ่มอเตอร์จากัด

70/51 ม.1 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา โทร 089-6598694

30 พ.ย.63 26 มี.ค. 64
30 พ.ย.63 26 มี.ค. 64

27 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา
8/1 ถ.บ้านในไร่-ควนจง ต.คอหงส์ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา

30 พ.ย.63 26 มี.ค. 64
30 พ.ย.63 26 มี.ค. 64

289 ม.7 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.ท่าช้าง อ.
บางกล่า จ.สงขลา โทร 074820777,
074-457710-4

30 พ.ย.63 26 มี.ค. 64

อู่เอ็ม.ที การาจ

90 ม.3 ซ.3เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 084-9956759

30 พ.ย.63 26 มี.ค. 64

บริษัท ก.ชัยแสง เทรดดิ้ง
จากัด

133 ม.8 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่า จ.สงขลา
โทร 089-9798013

30 พ.ย.63 26 มี.ค. 64

เอกอะไหล่ยนต์ แอนด์
เซอร์วิส

501 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์5 ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร086-9626377

30 พ.ย.63 26 มี.ค. 64

เยลโล่เซอร์วิส หาดใหญ่

98 ม.8 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.ท่าช้าง อ.บาง
กล่า จ.สงขลา โทร 087-8818810
108/2 ม.3 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา โทร 074-262220-7
42/4 ม.10 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่า จ.สงขลา
โทร 074-2622207

30 พ.ย.63 26 มี.ค. 64
30 พ.ย.63 26 มี.ค. 64
30 พ.ย.63 26 มี.ค. 64
30 พ.ย.63 26 มี.ค. 64
30 พ.ย.63 26 มี.ค. 64

อู่ช่างวิทย์
อู่เชษฐ์ เซอร์วิส
ร้านช่างธร ฮอนด้า

สุวรรณนคร
บจก.หาดใหญ่สหมอเตอร์

ใจใหญ่
ลือชา
ดานวล
เณรุด
สารฤทธิ์
เกตุสกุล
ศรีจันทร์งาม
ณ พัทลุง
มณี
ทองชุมนุม

25 นายสัตกาน

กองลุน

26 นายจิระศักดิ์

บัวนาค

27 นายไฟรุส

เหตุเหล๊าะ

ถ.เพชรเกษม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา

บจก.ชูเกียรติยนต์หาดใหญ่
อู่ช่างเจมส์ บางกล่า
อู่นิยมการช่าง
อู่ช่างปาบ เซอร์วิส
หจก.มาเรีย การยาง

170/2 ม.5 ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
87/1 ม.5 ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
839 ม.1 ถ.สนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต.
ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 0807149814

30 พ.ย.63 26 มี.ค. 64
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สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์ภาคเรียนที่ 2/2563
สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานการโรงแรมและการท่องเที่ยว ระดับ ชั้น ปวช.2
ที่

ชือ่ -สกุล
นางสาวกรรณิกา

รัตน์แก้วช่วย

นางสาวธิดารัตน์

คาศรี

นางสาวเนจิมา

เส็นยีหีม

นางสาวปภิญญา

รัตนโสม

นางสาวเอื้อมดาว

สังคะโน

นางสาวเสาวลักษณ์

กรอบเพ็ชร

นายชนกันต์

แก้วผอม

นางสาวทิพย์นภา

คังคะสุวรรณ

นางสาวภัทราภรณ์

ชูชาติ

นางสาวธิดารัตน์

หนูปลอด

11 นางสาวปารีณา
นางสาวมัฐรีญา
12
นางสาวสุธิดา
13
นางสาวสุภัสรา

ทองปักต์
รัตนพันธ์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่สถานประกอบการ

ระยะเวลาการฝึก

โรงแรมหรรษา เจ.บี

99 ถ.จุติอนุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร 074-234301-16

30 พ.ย.63 26 มี.ค. 64

โรงแรมบีพี แกรนด์ทาว
เวอร์

74 ถนนเสน่หานุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110 โทร 074-355355

โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่

327 ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร
30 พ.ย.63 26 มี.ค. 64

ซุ่นยะโม
เรืองรติ
โรงแรมพีเอส ศรีภโู ฮเต็ล

1 ม.1 ซ.พีเอส ศรีภู ต.ควนลัง อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 074-555888

โรงแรมพีเอส ทุ่งเสาโฮเต็ล

ถ.จันทร์นิเวศน์ 3 ซอย 2 ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 074-364397

14
15
16
17

นางสาวพณิศรา

เสนาจิตต์

นางสาวปิยธิดา

แก้วขวัญทอง

นางสาวมัลลิตา

แซ่ลิ้ม

นายพงศธร
18

30 พ.ย.63 26 มี.ค. 64

สาราญ
โรงแรมสีลมบูทิค

33 ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 6 ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 074-253181

30 พ.ย.63 26 มี.ค. 64

30 พ.ย.63 26 มี.ค. 64
30 พ.ย.63 26 มี.ค. 64

91
สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์ภาคเรียนที่ 2/2563
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ระดับ ชั้น ปวส.1
ที่
1 นายธีธัช
2 นายวุฒิศักดิ์

ชือ่ -สกุล
มาเล็ก
โต๊ะเอียด

3 นายทศพล
4 นายภิญโญ

สายทอง

5 นายศักรินทร์
6 นายอภิสร

สันเส็น

7 นายภูริวัตร์
8 นายวรวุฒิ
9 นายปฐมพงษ์
10 นายณัฐนันท์

กลอนเสนาะ

11

นายอดิศร

หลักรอด

ที่อยู่สถานประกอบการ

ระยะเวลาการฝึก

บริษัทหาดทิพย์ จากัด
(มหาชน)

87/1 ถนนกาญจนวนิชย์ ต.บ้านพรุ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 074-210008-18

30 พ.ย.63 26 มี.ค. 64

บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล
(ไทยแลนด์)จากัด

188 ม.5 ถ.กายจนวนิช ต.สานักขาม อ.
สะเดา จ.สงขลา โทร 074-410000 ต่อ
200,119 , 098-6702183

30 พ.ย.63 26 มี.ค. 64

บริษัทเซมเพอร์เฟล็กซ์
เอเซีย จากัด

110/1 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230 โทรศัพท์
074-300981-5 FAX 074-300980

30 พ.ย.63 26 มี.ค. 64

บริษัทพรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิ
เนียริ่ง จากัด

123 หมู่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตาบลบ้าน
พรุ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
90250 โทร 0-7447-1480
แฟกซ์ 0-7447-129

30 พ.ย.63 26 มี.ค. 64

บริษัทศรีตรังโกลฟส์
(ประเทศไทย) จากัด

110 ถ.กาจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90230 โทร 074-471471

30 พ.ย.63 26 มี.ค. 64

บริษัท เอ.พี.เค.กรีนเอ็น
เนอร์จี จากัด

508/1 ม.4 ถ.สนามบิน-บ้านกลาง ต.ควน
ลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร
074-502288

30 พ.ย.63 26 มี.ค. 64

บริษัทห้องเย็นโชติวัฒน์
หาดใหญ่ จากัด มหาชน

4/2 ม.3 ถ.เอเซีย 43 ต.นาหม่อม อ.นา
หม่อม จ.สงขลา

30 พ.ย.63 26 มี.ค. 64

หจก.ส.สวิตบอร์ดการไฟฟ้า

31/22, ถนนราษฎร์ยินดี, ตาบลหาดใหญ่
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, 90110

30 พ.ย.63 26 มี.ค. 64

บริษัท ถิระอิเลคทริค จากัด

ม.8 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180

30 พ.ย.63 26 มี.ค. 64

หจก.บารุงรักษ์เทคนิคและ
เครื่องชัง่

6 ถ.เทียนจ่อสงเคราะห์3 ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 074248276-8 FAX 074-246248-9

30 พ.ย.63 26 มี.ค. 64

ไชยนนท์
ห้วยลึก
วงศ์ประเสริฐ
เพ่งสู
ไพเมือง

12 นายธีรพัฒน์
13 นายชเยศ

วิสะพันธ์
สุขสวัสดิ์

14 นายปฏิภาณ

รัตนโกสม

15 นายศรัณย์
16 นายนภสินธุ์

เทพทวี

17 นายภาณุวัฒน์
18 นายธีระยุทธ

ทิพย์กองลาศ

19 นายกฤษฏา
20 นายณรงค์ชัย

แซ่ว่อง

21 นายคุณาวุธ
22 นายธนดล

เขื่อนงูเหลือม

23 นายธนวินท์
24 นายณัฐพล

ปิ่นแก้ว
ชัยรัตน์

25 นายธนวัฒน์
26 นายวีรภาพ

ชูไทย

27 นายกิตติ
28 นายกันตชาติ

ชื่อสถานประกอบการ

พรมสวัสดิ์
แก้วพิบูลย์
ศรีวิลัย
อิสโร

ปานแก้ว
จันทสะเร
ผ่องสุวรรณ

92
สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์ภาคเรียนที่ 2/2563
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขางานเทคโนโลยีงานเชือ่ มโครงสร้างโลหะ ระดับ ชั้น ปวส.1
ที่

ชือ่ -สกุล

ชื่อสถานประกอบการ

นายชา
ณรงค์

คงแป้น

บริษัทเอส 2000 สตีล แฟบ
ริเคท จากัด

3 นายณัฐพล

อินทรัตน์

นายอาร
4
เบีย

รหัส

1

บริษัทพรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิ
เนียริ่ง จากัด

ที่อยู่สถานประกอบการ
หมู่ 1 ถนนชุมแสง ตาบลบ้านพรุ อาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250. 0-74439812-3, 0-7421-0962
123 หมู่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตาบลบ้าน
พรุ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
90250 โทร 0-7447-1480 แฟกซ์ 07447-129

ระยะเวลาการฝึก
30 พ.ย.63 26 มี.ค. 64
30 พ.ย.63 26 มี.ค. 64
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สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์ภาคเรียนที่ 2/2563
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ระดับ ชั้น ปวส.1
ที่
1 นายจารุพงศ์

ชือ่ -สกุล
ชัยยัง

2 นายปิยราช

ศรีเฉลิม

3 นายธีรศักดิ์

ไชยภูมิ

4 นายอรรถพล

บิลก่อเด็ม

5 นายภูริพัฒน์

กลิ่นทอง

6 นายฟูรูซาน

เบ็ญตะหลี

7 นายศุภวิชญ์

ชูลีรักษ์

8 นายเทพฤทธิ์

ธรรมใจ

9 นายพิพัฒน์พงศ์

ขวัญไฝ

10 นายสิรภพ

ทองสี

11 นายธวัชชัย

พรหมอินทร์

12 นายธีระวัฒน์

ถาวรจินดา

13 นายนันทวัธ

คงสี

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่สถานประกอบการ

ระยะเวลาการฝึก

บริษัทศรีตรังโกลฟส์
(ประเทศไทย) จากัด

110 ถ.กาจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90230 โทร 074-471471

30 พ.ย.63 26 มี.ค. 64

บริษัทวิษณุเอ็นจิเนียริ่ง

175/8 หมู่ 5 ตาบลนาหม่อม อาเภอนา
หม่อม จังหวัดสงขลา 90310

30 พ.ย.63 26 มี.ค. 64

บริษัทเอส 2000 สตีล แฟบ
ริเคท จากัด

หมู่ 1 ถนนชุมแสง ตาบลบ้านพรุ อาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250. 0-74439812-3, 0-7421-0962

30 พ.ย.63 26 มี.ค. 64

หจก.ทวีวัฒนาการช่าง

1010 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตาบลควนลัง
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

30 พ.ย.63 26 มี.ค. 64

บริษัทพรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิ
เนียริ่ง จากัด

123 หมู่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตาบลบ้าน
พรุ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
90250 โทร 0-7447-1480
แฟกซ์ 0-7447-129

30 พ.ย.63 26 มี.ค. 64

บริษัทเอส วี เอส แมคคานิ
คัล แอนด์ คอนซัลแทนท์
จากัด

225 ม.4 ต.น้าน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
90110

30 พ.ย.63 26 มี.ค. 64

บริษัท วี เค เอ็นจิเนียริ่ง

18/1 ถ.รักษ์พรุ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่.
จังหวัด สงขลา. รหัสไปรษณีย์ 90250.

30 พ.ย.63 26 มี.ค. 64

94
สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์ภาคเรียนที่ 2/2563
สาขาวิชาก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง ระดับ ชั้น ปวส.1
ที่
1 นายภานุพงศ์
2 นายนุติชัย
3 นายณัฐวร

ชือ่ -สกุล

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่สถานประกอบการ

ระยะเวลาการฝึก

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สงขลา

เลขที่ 900 หมู่ 2 ต.พะวง อ.เมือง จ.
สงขลา 90100 โทร: 074-303100 แฟกซ์:
074-303109.

30 พ.ย.63 26 มี.ค. 64

สานักทางหลวงชนบทที่ 12
(สงขลา)

104 ม.6 ถ.ทุ่งควนจีน ต.ควนลัง อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 0744250774

30 พ.ย.63 26 มี.ค. 64

สานักงานก่อสร้าง
ชลประทานขนาดกลางที่ 16

1392 หมู่ที่ 5 ตาบลควนลัง อาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110.

30 พ.ย.63 26 มี.ค. 64

55/155 ม.2 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110 โทร 084-3131166

30 พ.ย.63 26 มี.ค. 64

มณีนวล
แสงทอง

4 นายพีรวัส

ทองเอื่อย
ขวัญศร

5 นายอรรถพล

รักนิ่ม

6 นายอนวัทย์

ชัยชะนะ

7 นายอภิสร

คงมี

8 นายสรวิศ

ตรีวัย

9 นายพงษ์วฤทธิ์

จิตประพันธ์

หจก.กระแสสินธุ์การโยธา

95
สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์ภาคเรียนที่ 2/2563
สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางาน เทคนิคยานยนต์ ระดับ ชั้น ปวส.1
ที่

ชือ่ -สกุล

1 นายจิณณวัตร

แก้วเพ็ชร์

2 นายภาณุพงศ์
3 นายศรัณย์

คงพูล

4 นายพลกฤต

ศรีสุทธิ์

5 นายศรายุทธ

จันทร์ล้วน

6 นางสาวณัฐธิดา

ขุนสะดับ

7 นายอติชาต

เกียรติกานต์บุญ

8 นายธนเดช

แก้วสว่าง

9 นายกิตติศักดิ์

ช่วง

10 นายพีรวัฒน์

สังข์พราหมณ์

11 นายวรพล

เลิศล้า

12 นายธนทัต

แจ้งสว่าง

13 นายวรุตม์
14 นายณัฐวัชร

ช่วยอุปการ
ไหรัญพิจิตร

15 นายอธิวัฒน์

ปานแก้ว

16 นายอภิรักษ์
17 นายนรภัทร

สัมพันธมิตร
พิทักษ์

18 นายณัฐวุฒิ

แก้วงาม

19 นายนพนนท์

ตนยะแหละ

20 นายนพรัตน์

เหมือนนอง

21 นายสุรเกียรติ์

บุญยืน

22 นายปิยะชาติ

บุญทองเพชร

23 นายเจตนิพันธ์

ศิริอินทร์

24 นายมินธาดา

ณรงค์กลู

25 นายธีระพงษ์

แซ่หลี

26 นายพิชัย

ขวัญสุวรรณ

27 นายณัฐกิตติ์

ทองชูช่วย

เข็มเพ็ชร์

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่สถานประกอบการ
456/4 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 074-074-347076-83

ระยะเวลาการฝึก

บ.อริยะมอเตอร์ สาขาถนน
ราษฎร์ยินดี

104/1 ถ.ราษฎร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110 โทร 074-357374-79

30 พ.ย.63 26 มี.ค. 64

บ.อริยะมอเตอร์ สาขาลพบุรี
ราเมศวร์

303 ม.7 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่า จ.สงขลา
90110 โทร 074-457793-6

30 พ.ย.63 26 มี.ค. 64

บริษัทพิธานพาณิชย์ จากัด

456 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110 โทร 074-222222

30 พ.ย.63 26 มี.ค. 64

บริษัทโตโยต้าสงขลา

1487 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110 โทร 074-4220405

30 พ.ย.63 26 มี.ค. 64

บุญชัย เซอร์วิส

51 ถ.ไอสุวรรณ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
90110 โทร 081-9574404

30 พ.ย.63 26 มี.ค. 64

บ.อริยะมอเตอร์ สาขา
หาดใหญ่

บ. ส พลรัตน์ออโต้เวิล์ด
พาร์ท จากัด
อู่พรเจริญ

109 ม.8 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่า จ.สงขลา
โทร 074-414441-2
fax.074-414440
173 ม.1 ถ.กาญจนวนิช ซอย 10 ต.พะตง
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230 โทร 0980181020

30 พ.ย.63 26 มี.ค. 64

30 พ.ย.63 26 มี.ค. 64
30 พ.ย.63 26 มี.ค. 64

อู่ปางบางกล่า

52/1 ม.14 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่า จ.สงขลา
โทร. 086-2851236

30 พ.ย.63 26 มี.ค. 64

หาดใหญ่คาร์แอนด์เซอร์วิส

17/1 ซอย 26 คลองเตย ต.คอหงส์ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 0944249282

30 พ.ย.63 26 มี.ค. 64

อู่หมูบริการ

222/1 ถ.ราษฎร์บูรณะ อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา โทร 089-7333577

30 พ.ย.63 26 มี.ค. 64

หาดใหญ่มอเตอร์จากัด

1388 ถ.เพชรเกาม ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 074258888

30 พ.ย.63 26 มี.ค. 64
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สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี ระดับ ชั้น ปวช.2
ที่
1

ชือ่ -สกุล
นางสาวฐาปนี
บุญรัตน์

2
3
4

นางสาวศิริภาวรรณ
นางสาวแก้วตา
นางสาวณัฐธิกานต์

ณะนากูล
สุขสวัสดิ์
พวงมณี

5

นางสาวดารียา

แก้วคง

6

นางสาวปฐวี

เพชรศรี

7

นางสาวทิพย์มณี

เกศสุวรรณ

8

นางสาวอารดา

ทองชุม

9

นางสาวนัฐนัน

จิตดาริห์

10

นางสาววารินทร์

เพ็ชเนียม

11

นางสาวธิดาทิพย์

แสงแช่ม

12

นางสาวศิริพร

แก้วประดับ

13

นางสาวสุชาดา

แก้วมณี

14

นางสาวสุนิสา

รัตนมณี

15

นางสาวอารยา

การะวรรณ

16

นางสาวอธิชา

หงษีทอง

17

นางสาวอรยา

สุขชาญ

18

นางสาวอารดา

บือราเฮง

19

นายบุญลาภ

ชุมประยูร

20

นายภูธเนศ

ยอดตุกา

21
22

นางสาวสกุลรัตน์
นางสาวสุภรัตน์

สาหะกะโร
สุนทรวีรพันธุ์

23

นางสาวจาลงลักษณ์

24 นางสาวอาลีต้า

ก๋งจิบ
เจะอาหลี

ชื่อสถานประกอบการ
สานักงานทรัพยากรน้า
ภาค8
สหกรณ์การเกษตรนา
หม่อมจากัด
สนง.เทศบาลตาบลดอน
ประดู่
ธ.อาคารสงเคราะห์ สาขา
ราษฏร์อุทศิ
ธ.ออมสิน สาขาราษฏร์
อุทิศ

ที่อยู่สถานประกอบการ
100 ถ.ทุ่งควนจีน ต.ควนลัง อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 074-251156-8

บจก.ฟู๊ดแมชชินเนอรี่
บ.ณัฐฐาการบัญชี

29 มี.ค-29 พ.ค.64

175/1 ม.5 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.
29 มี.ค-29 พ.ค.64
สงขลา 90310 โทร 074-382860-1
186 ม.7 ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน
จ.พัทลุง 93120
โทร 074-610715 ต่อ13
61/5 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 074-255937-40
62/5 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 081-2765932

สนง.สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 424 ม.6 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.น้าน้อย
สงขลา จากัด
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 074-582881-6
17 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.
การยางแห่งประเทศไทย
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
จังหวัดสงขลา
โทร 074-439051
87 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.
ธ.กรุงไทย สาขาราษฏร์
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
อุทิศ
โทร 074-258463
99/9 ม.4 ต.ควนรู .รัตภูมิ จ.สงขลา
บ.เซาท์เทิร์นแดรีจากัด
90220 โทร 074-386805
275 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
หจก.เมธาวี2010กิจเจริญ
90250 โทร 074-898956
155 ซ.12รัตนอุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.
สนง.เค ที ไอ การบัญชี
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 081-6784015
ธ.ออมสิน สาขาบ้านพรุ

ระยะเวลาการฝึก

29 มี.ค-29 พ.ค.64
29 มี.ค-29 พ.ค.64
29 มี.ค-29 พ.ค.64

29 มี.ค-29 พ.ค.64

29 มี.ค-29 พ.ค.64
29 มี.ค-29 พ.ค.64
29 มี.ค-29 พ.ค.64
29 มี.ค-29 พ.ค.64
29 มี.ค-29 พ.ค.64

432/5-6 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
29 มี.ค-29 พ.ค.64
โทร 074-384995-7
320/129 ม.4 ถ.สนามบิน-บ้านกลาง
ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร 074-250457
33 ม.3 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110 โทร 083-5379919,
074552088

29 มี.ค-29 พ.ค.64
29 มี.ค-29 พ.ค.64
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ชั้น ปวช.2
ที่
1

ชือ่ -สกุล
นางสาวเมษา

2

นางสาวณกานดา

หนูแก้ว
บุญผลา

3

นายณัฐวุฒิ

ลักษณะ

4

นางสาวนันทนา

จิตดาริห์

5

นายชัยพูน

จะแส

6

นางสาวชนกนันท์

ปานเสน่ห์

7

นางสาวสุพิชฌาย์

แก่นทอง

8

นายภานุพงศ์

โร๊ะศรี

9

นางสาวพัชนิดา

แก้วเนียม

10

นางสาวอริสา

หมัดโส๊ะ

11

นายธนาวุฒิ

สาราบรรณ์

12

นายณัฎฐ์พัชร์

มากเนี่ยว

13

นายรัฐติกรณ์

สมศรี

14

นางสาวรุ่งทิพย์

คงจันทร์

15

นางสาวศศินา

รัตนภูมิ

16

นายอนุเทพ

ศรีละออน

17

นายภูริณัฐ

ชูติพัฒนะ

18

นายสหเดช

กระจ่างวัน

19

นายอัฟฟาน

สาริบุตร

20

นายศุภวัฒน์

นาคิน

21

นายธราเทพ

22

นายจิรพัฒน์

พฤกธรา
ตั้งเส้ง

23

นางสาวศิมิรัน

รุ่งเรือง

24

นางสาวสุภาวรรณ์

ทองจันทร์

25

นางสาวนาเดีย

หัดบิลแหม

26

นายธารทอง

แซ่พัก

27

นายพีระพัส

เพชรรักษ์

ชื่อสถานประกอบการ
ร้าน D.P. Computer

ที่อยู่สถานประกอบการ
ระยะเวลาการฝึก
73 ถ.สราญราษฎร์ ต.บ้านพรุ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250 โทร 087- 29 มี.ค-29 พ.ค.64
2909756

บ.เต่าเพชรคอมพิวเตอร์
(สานักงานใหญ่)

209/1 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110

29 มี.ค-29 พ.ค.64

บ.เต่าเพชรคอมพิวเตอร์
(บิ๊กซีคลองแห)

119 ม.4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110

29 มี.ค-29 พ.ค.64

บ.เต่าเพชรคอมพิวเตอร์
(บิ๊กซีเอ็กตร้า)

677 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ. 29 มี.ค-29 พ.ค.64
สงขลา 90110
26 ถ.โชติวิทยะกุล 2 ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 085- 29 มี.ค-29 พ.ค.64
5192916

โรงเรียนการเรียนรู้
คอมพิวเตอร์ไทยคอม
ร้านตัวกลมไอที

223 ถ.พลพิชัย ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร
0622452999

บจก.หาดใหญ่เบสท์เซลล์
แอนด์เซอร์วิส

12,14 ซ.ปลักธงราษฎร์อุทิศ ต.คอ
หงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 074-802209

ร้านรุ่งเรือง อิงค์ แอนด์
ไอที

493/11 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110 โทร 086-6961180

ร้านเอกคอมพิวเตอร์
ร้านเอ็ม พี คอมพิวเตอร์

29 มี.ค-29 พ.ค.64

29 มี.ค-29 พ.ค.64
29 มี.ค-29 พ.ค.64
29 มี.ค-29 พ.ค.64

150 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 089- 29 มี.ค-29 พ.ค.64
4680072
130 ม.4 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110 โทร 099-3130330

29 มี.ค-29 พ.ค.64

ร้านชูเมืองโฆษณา

206 ถ.สามชัย ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 082- 29 มี.ค-29 พ.ค.64
7309722

โรงเรียนเทศบาล 1
(คลองแหอัจฉริยะ)

60 ม.7 ถ.คลองแห-คูเต่า อ.หาดใหญ่
29 มี.ค-29 พ.ค.64
จ.สงขลา 90110 โทร 074-305362

อบต.ท่าโพธิ์

74 ม.6 ต.ท่าโพธิ์ อ.สะเดา จ.สงขลา
90170 โมร 074-536115

29 มี.ค-29 พ.ค.64
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ที่
28

ชือ่ -สกุล
นางสาวอารียา

29

นางสาวพัชราภา

30

นางสาววิลาวัลย์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ชั้น ปวช.2
ชื่อสถาน
ประกอบการ
ที่อยู่สถานประกอบการ
ระยะเวลาการฝึก
หมาดตา
368 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่
ส่งแสง
ฟิกซ์ แอนด์ เซอร์วิส
29 มี.ค-29 พ.ค.64
จ.สงขลา 90110
พูลประภัย

31

นางสาวนลินดา

ไชยจินดา

32

นางสาวปาริฉัตร

ทุ้ยสกุล

33

นางสาวธนัญญา

ยอดแก้ว

34

นางสาววิมลสิริ

นาคดิลก

35

นายพชรพล

พรหมวงศ์

36

นายภูมิใจ

มีศรี

37

นายธีรภัทร

ครุตฑามาศ

38

นายพงศพัศ

ศรีจันทร์

บ.อินเตอร์มีเดีย

93 ม.1 ถ.ศรีภูวนารถใน ต.ควนลัง อ.
29 มี.ค-29 พ.ค.64
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ร้าน I PHONE 289 IT
Service
บ.อมร ศูนย์รวมอะไหล่
อิเล็กทรอนิกส์ จากัด
ร้าน OM IT

29 มี.ค-29 พ.ค.64
111/19 ม.4 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.
คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
90110 โทร 086-5628170
151 ถ.ธรรมน๔ญวิถี ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 082-9265496

29 มี.ค-29 พ.ค.64

29 มี.ค-29 พ.ค.64
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สาขาวิชาคหกรรม สาขางานธุกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ ระดับ ชั้น ปวช.2
ที่
1

ชือ่ -สกุล
นางสาวกัลญารัตน์ สมนวล

2

นางสาวศิริรัตน์

สุวรรณชาตรี

3

นางสาวชนินาถ

ชานิธุระการ

4

นางสาวพัทนันท์

ดาดี

5

นางสาวนันทกา

แก้วจันทร์

6

นางสาจิรัณชญาณ์ สุมามาลย์

7

นางสาวเจนจิรา

วันเล็น

8

นายจิณณวัตร

สมพงษ์

9

นายปารุภัทร

ไพรดุก

10

นางสาวชุติมา

ศรีเจริญ

11

นางสาวพิมพิศา

แซ่ชี

12

นางสาวสุดารัตน์

หมอยา

13

นางสาวณัฏฐณิชา ทองนอก

14

นางสาวพิทยภรณ์ สุขช่วย

15

นางสาวปรานิศา

แก้วชูศรี

16

นางสาวปัญจรัตน์

แก้วชูศรี

17

นางสาวรุ่งนภา

ปวงชน

18

นายเอกวิทย์

อินทะสระ

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่สถานประกอบการ

ระยะเวลาการฝึก

ร้าน PROOF CAFÉ &
BISTRO

17/2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา โทร 089-6558138

29 มี.ค-29 พ.ค.
64

ร้านอรวรรณ ดอกไม้สด

270 ถ.นิพัฒสงเคราะห์ 2 ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 08185987127

29 มี.ค-29 พ.ค.
64

บ.หาดใหญ่ คูซีน จากัด

237 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร00954413629

29 มี.ค-29 พ.ค.
64

ร้านสวีทแมรี่ & ไฮโซคีโม
ยา

29/3-24/4 ม.4 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.
สงขลา โทร 062-9617345
43 ถ.กาพลอุทิศ ต.สะเดา อ.สะเดา จ.
ร้านดอกไม้บุรีรักษ์ฟลอริส
สงขลา โทร 065-2953919
31/1 ถ.สาครมงคล ต.หาดใหญ่ อ.
ร้านเพื่อนดอกไม้
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 074259689
ร้านคาร์เนชั่นหาดใหญ่
ร้านดอกไม้พรพิฆเนศฟ
ลาวเวอร์&เวดดิ้ง

29 มี.ค-29 พ.ค.
64
29 มี.ค-29 พ.ค.
64
29 มี.ค-29 พ.ค.
64

47/114 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์2 อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 074211085-6

29 มี.ค-29 พ.ค.
64

82/8-9 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา โทร 063-3366164

29 มี.ค-29 พ.ค.
64
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สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล ระดับ ชั้น ปวช.2
ที่
1

ชือ่ -สกุล
นายจิระพงษ์

2

นายเผด็จ

สีสว่าง
เจริญนาม

3

นายธนกร

บุญยัง

4

นายธนดล

บุญยัง

5

นายกิตติศักดิ์

ภูชาดา

6

นายรัชกฤษณ์

บุตรคง

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่สถานประกอบการ

ระยะเวลาการฝึก

โรงกลึงเหนือคลอง

51/3 ม.6 ต.ทุ่งหมอ อ.สะเดา จ.
สงขลา โทร 084-7497172

29 มี.ค-29 พ.ค.
64

หจก.เบสท์เพาเวอร์ เอ็นจิ
เนียริ่ง

3 ถ.เทพประชาใต้ ต.บ้านพรุ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250 โทร 0971947606

29 มี.ค-29 พ.ค.
64

โรงกลึงช่างวิทย์

1/5 ม.1 ต.คลองหอยโข่ง อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90230 โทร089-7391436

29 มี.ค-29 พ.ค.
64
29 มี.ค-29 พ.ค.
64

7

นายวีรวัฒณ์

แซ่วุ่น

โรงกลึง 10 ฟุตการช่าง

384 ถ.สาครมงคล ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 074-363032

8

นายชัชชัย

ช่วยเกิด

9

นายศุภชัย

ชุนสวัสดิ์

หจก.อพิชัย เอ็นจิเนียริ่ง
แอนด์เซอร์วิส

93 ถ.จันทร์ประทีป อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา โทร 082-8334144

29 มี.ค-29 พ.ค.
64

10

นายณัฐวุฒิ

เพียงสุนทร

โรงกลึงบ่าว

29 มี.ค-29 พ.ค.
64

11

นายธีรศักดิ์

รักเมือง

44 ถ.นวลแก้วอุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
118 ม.3 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ
3.สงขลา 90110
โทร 074-581619 -20

12

นายภูชิต

หนูคูขุด

13

นายสุทธิพงษ์

ตรีวัย

29 มี.ค-29 พ.ค.
64

14

นายชนันดร

สุดสุข

15

นายภาณุมาศ

เรืองสุวรรณ์

1052 ม.3 ถ.เลียบคลองชลประทาน
ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1010 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.ควนลัง อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 074-292486-7

16

นายธนพัฒน์

ทองพูล

17

นายศุภชัย

จุฬาพันธ์

วัชระการช่าง

102 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.ควนลัง อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

29 มี.ค-29 พ.ค.
64

18

นายณัฐพงศ์

สุขการ

19

นายธญาวัชร

ปานลาภเจริญ

สุรัตน์ พาณิชย์ เอ็นจิ
เนียริ่ง

59 ม.5 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร 097-9872907

29 มี.ค-29 พ.ค.
64

20

นายกิตติภพ

บจก.สยามเมนแทนแนนซ์

73 ซ.2ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร0935794332,074-344185-6

29 มี.ค-29 พ.ค.
64

21

นายศรายุทธ

สุขมิ่ง
บุญพรัด

บ.สิริโชค อิควิปเม้นท์
หจก.สิกุลทองการช่าง
หจก.ทวีวัฒนาการช่าง

29 มี.ค-29 พ.ค.
64

29 มี.ค-29 พ.ค.
64
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สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง สาขางานไฟฟ้า ระดับ ชั้น ปวช.2/1-2
ที่
1

ชือ่ -สกุล
นางสาวณัฎฐธิดา
ทองนวล

2

นางสาวเนตรนภา

เหมโก

3

นางสาวฐายดา

อัมราศรัย

4

นางสาวศศิวิมล

มุลสุวรรณ์

5

นายกรวิชญ์

ขวดทอง

6

นายสฤษฎ์พงศ์

ซุ่นแซ่ล้อ

7

นายคธาวุธ

แสงมณี

8

นายทศพล

ทองคา

9

นายคมสัน

อักษรคง

10

นายภูรินทร์

บางกลม

11

นายฐากูร

12

นายทัศนัย

จิตรวัฒนศิริ
กุล
นะมาเส

13

นายฐิติพล

บุญมา

14

นายธนภัทร

อนันทเพ็ชร

15

นายณัฐวุฒิ

สยมพร

16

นายชากิร

หมัดอะดั้ม

17

นายนัซรี

ปะตูกา

18

นายสรายุทธ์

เจียรบุตร

19

นายนิติ

อุทัยขวัญแก้ว

20

นายเมธาสิทธิ์

ไชยมุณี

21

นายพุทธิพงศ์

วรกิจ

22

นายเจษฎา

เขียวเรือง

23

นายพลวัฒน์

มณีนิล

24

นายพัชรากร

อ่อนดี

25

นายกัตพงศ์

ขวัญอ่อน

26

นายชัยสิทธิ์

รักชุม

27

นายพงศพัศ

หนูทรัพย์

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่สถานประกอบการ

ระยะเวลาการฝึก

โกดังแอร์ หาดใหญ่-สงขลา

54 ถ.ราชดาริ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110 โทร082-6393699

29 มี.ค-29 พ.ค.64

บจก.นิว เค เค เอ็นจิเนี่ยริ่ง

83/5 ถ.แสงจันทร์ ต.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110 โทร074-262005

29 มี.ค-29 พ.ค.64

ร้านสยามชัยแอร์

261 ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร098-9595639

29 มี.ค-29 พ.ค.64

ร้านปูเทคนิค

59 ม.5 ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา
90170 โทร084-8586564

29 มี.ค-29 พ.ค.64

ร้านมงคลแอร์
บจก.โทเท็ลแอร์เซ็นวิ
สเซ็นเตอร์

576 ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร081-9635140
63 ถ.โปะหมอพัฒนา ต.บ้านพรุ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
โทร081-4080383

29 มี.ค-29 พ.ค.64

29 มี.ค-29 พ.ค.64

วิศวะแอร์เซอร์วิส

53 ถ.แสงจันทร์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
29 มี.ค-29 พ.ค.64
จ.สงขลา โทร090-9253449

กิตติกรณ์แอร์

278/4 ถ.นิพัทธุ์สงเคราะห์5 อ.หาดใหญ่
29 มี.ค-29 พ.ค.64
จ.สงขลา 90110 โทร084-9686767

บริษัท ทาคาโซ่ เอสซี
(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท นิคส์แอร์ จากัด

หจก.ไพศาล ซิสเท็มส์ เอ็น
จิเนี่ยริ่ง
โกตุ๊ แอร์บ้าน
พรหมชาติแอร์
ไทยเทคเพาเวอร์

88 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.พังลา อ.
สะเดา จ.สงขลา 90170
โทร074-541699
18 ถ.นิพัทธ์ภัคดี ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร074-246438
33 ถ.อนุสรณ์อาจารย์ทอง ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร081-5436782
162 ม.7 ถ.คลองเนียด ต.ทุ่งตาเสา อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร093-7703133
181 ถ.เทศาพัฒนา ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร
โทร 081-9579201
99/1 ม.5 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110

29 มี.ค-29 พ.ค.64

29 มี.ค-29 พ.ค.64

29 มี.ค-29 พ.ค.64

29 มี.ค-29 พ.ค.64
29 มี.ค-29 พ.ค.64
29 มี.ค-29 พ.ค.64
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สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง สาขางานไฟฟ้า ระดับ ชั้น ปวช.2/3
ที่

ชือ่ -สกุล

1

นายช.ชาคริต

สุขเกษม

3

นายศรายุทธ

เกรียงณรงค์

4

นายปิยวัฒน์

จันทโร

5

นายภัทรภณ

หนูแก้ว

6

นายธีรกานต์

แก้วเรือง

7

นายนพรัตน์

อินต๊ะราช

8

นายพงศ์ปณต

รอดสุวรรณ

9

นายศิวรักษ์

สุวรรณโณ

10

นายนิคม

แก้วชื่น

12

นายอภิสิทธิ์

ทองประจุแก้ว

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่สถานประกอบการ
ระยะเวลาการฝึก
161/1 ถ.ราชดาริ แขวงลุมพินี เขตปทุม
บ.เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพ
วัน จังหวัด กรุงเทพฯ 10330
29 มี.ค-29 พ.ค.64
เพอร์ตี้ เอมส์ จากัด
โทร02-6505547
กองกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม วิทยาเขต
หาดใหญ่

15 ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร074-2822180

29 มี.ค-29 พ.ค.64

ท่าอากาศยานหาดใหญ่

99 ม.3 ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
จ.สงขลา 90115 โทร 074-227174

29 มี.ค-29 พ.ค.64

โรงรถจักรหาดใหญ่

ถ.หน้าสถานี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110

29 มี.ค-29 พ.ค.64

ร้าน รุ่งเรืองแอร์ หาดใหญ่

41/11 ถ.ศรีภูวนารถใน ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
โทรสาร074-259753

29 มี.ค-29 พ.ค.64

บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
จากัด(มหาชน)

2112 ม.4 ถ.สนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์
ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 074-251361

29 มี.ค-29 พ.ค.64

13

นายธีรชัย

ชูมณี

14

นายภัทรดนัย

รุ่งเพ็ชรรัตน์

ร้านฉลองแอร์

213/1 ม.2 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.
สงขลา โทร 090-8794677

29 มี.ค-29 พ.ค.64

จันทร์อ่อน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ.ควนเนียง

130/3 หมู่ 7 ตาบลรัตภูมิ อาเภอควน
เนียง จังหวัดสงขลา 90220
โทร 074-386600

29 มี.ค-29 พ.ค.64

15

นายนิติภูมิ
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สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ชั้น ปวช.2
ที่

ชือ่ -สกุล

1

นายทศทิศ

คงแก้ว

2

นายวัชรพล

แก้วคง

3

นางสาวศศิวิมล

นนทเสน

4

นายอภิวิชญ์

สังขาร

5

นายสิทธิโชค

โพธิ์คา

6

นายสุทธิพงษ์

บินกาญจน์

7

นายสมพงษ์

โสภากุล

8

นายพลายเพชร

สุทธิสาร

9

นายพันธุ์ธวัส

วิจิตรพันธ์

10

นายณัฐวุฒิ

สุระคาแหง

11

นายพีรเดช

เพ็ชร์พรรณ

12

นายอนุชา

ขวัญสุด

13

นายคงกฤษ

ว่องคุณากร

14

นายณัฐวุฒิ

จันเจริญ

15

นายทศกร

มะสีวัน

16

นายยงธนพล

อึ้งธนพัฒน์พาณิช

17

นายรณกฤต

สมบูรณ์

18

นายเรืองศักดิ์

สิทธิโชค

19

นายวรรณกร

วงคจิตต์

20

นายอัศวเทพ

เลิศอัมพพิทักษ์

21

นายกฤษฎา

ยี่สุ่นทรง

22

นายพรพิพัฒน์

แก้วเพชร

ชื่อสถานประกอบการ
บ.เอส ทู คอม จากัด
บจก.เวลซ์ เทรดดิ้ง
(ประเทศไทย)

ที่อยู่สถานประกอบการ
246/2 ถ.ศุภสารรังสรรค์ ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 087-8980919
110 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 074-559234

ระยะเวลาการฝึก
29 มี.ค-29 พ.ค.64
29 มี.ค-29 พ.ค.64

ร้านพี่น้องการไฟฟ้า

276 ม.3 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110 โทร 084-1989708

29 มี.ค-29 พ.ค.64

บ. วาย แอนด์ เค เทเล
คอมเนทเวิร์ค

100/3 ถ.กาญจนวนิชย์ ต.บ้านพรุ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
โทร 095-6717057

29 มี.ค-29 พ.ค.64

ร้านรัตนพรแอร์

480 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 087-2879284

29 มี.ค-29 พ.ค.64

13 ถ.โชติวิทยากุล ต.หาดใหญ่ อ.
บ.โฟร์เค ซีเคียวริตี้ ซิสเต็ม
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 074จากัด
800991

29 มี.ค-29 พ.ค.64

ร้าน 289 IT

124 ถ.ทุ่งเสา 2 ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 0862896655

29 มี.ค-29 พ.ค.64

ร้านวิเชียร ออดิโอ

308 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110

29 มี.ค-29 พ.ค.64
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สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด ระดับ ชั้น ปวช.2
ที่
1

ชือ่ -สกุล
นางสาวจิราลักษณ์ เกาะทอง

2

นางสาวปนัดดา

จันทสุวรรณ

3

นางสาวพรนัชชา

ถาวรจิตร์

4

นางสาวกชกร

ไชยอ่อนแก้ว

5

นางสาวเยาวเรศ

ป้องกัน

6

นายภูมินทร์

7

นางสาวมณีทิพย์

ทองปาน
ฉิมพลี

8

นางสาวธนาภา

ใหม่อ่อน

9

นางสาวรุ่งรัตน์

ศรีสุวรรณ

10

นางสาวศศิวิมล

แก้วศรี

11

นางสาวอาซีฟาร์

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่สถานประกอบการ

ระยะเวลาการฝึก

บจก.สมอทองหาดใหญ่

258 ถ.สามชัย ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 0611759339 Fax.074-2380341

29 มี.ค-29 พ.ค.64

อ่อนทะ

บ.พิธานพาณิชย์จากัด
สาขาด่านนอก

999/21,23,25 ม.7 ถ.กาญจนวนิช
ต.สานักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา
โทร090-4950072

29 มี.ค-29 พ.ค.64

บ.พิธานพาณิชย์จากัด
สาขากาญจนวนิชย์

270 ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 090-4950030

29 มี.ค-29 พ.ค.64

ที่ทาการไปรษณีย์บ้านพรุ

190 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
โทร 074-226456

29 มี.ค-29 พ.ค.64

บ.แสงเจริญคอนกรีตมิกซ์
(2002)จากัด

1455 ม3.5 ถ.เพชรเกษท ต.ควนลัง
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 084-8628811
Fax. 074-552263

29 มี.ค-29 พ.ค.64

บ.พิธานพาณิชย์จากัด

36-46 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 2 อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110 โทร 090-4950030

29 มี.ค-29 พ.ค.64

12

นางสาวพลอยฟ้า

สุวรรณบัณฑิต

13

นางสาวเอ็นดู

จอมสว่าง

14

นางสาวดารุณี

สกูลดี

15

นางสาวภิญญาภัทร สุวรรณราช

16

นางสาวรวิสรา

จ้ายเส้ง

17 นางสาวบุษกร

จันสุก

18 นางสาวนาเดีย

จันสุกแก้ว
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สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขางานโครงสร้าง ระดับ ชั้น ปวช.2
ที่
1
2

ชือ่ -สกุล
นางสาวภัทรภร
นายสุทัศน์

ระยะเวลาการฝึก

หสม.เกรทไลน์

848 ถ.เพชรเกษม ต.คอหงส์ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 074222572 Fax.074-365657

29 มี.ค-29 พ.ค.64

แซ่จิว

นายธีรเดช

สุขมี

4

นายคฑาชัย

อ่อนทอง

5

นายธนภรณ์

ทองแก้ว

6

นายณัฐกานต์

เพชรชมภู

นายอนุชา

ที่อยู่สถานประกอบการ

ดาดี

3

7

ชื่อสถานประกอบการ

บ.สยามแมนแทนแนนซ์
เอ็นจิเนียริ่ง

โรงกลึง 7 แยก

176/3/15 ถ.ประชาธิปัตย์ ต.
หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
90110 โทร 081-2770441

29 มี.ค-29 พ.ค.64

BSM ปุณณกัณฑ์

125/4 ม.6 ถ.ปุณณกัณฑ์ ต.ทุ่งใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร
084-9634519

29 มี.ค-29 พ.ค.64

ร้านช่างหมัสแตนเลส

107 ม.6 ถ.ท่าโพธิ์-พังลา ต.พังลา อ.
สะเดา จ.สงขลา 90170 โทร 0860922600

29 มี.ค-29 พ.ค.64

แหละปานแก้ว

8

นายเทติกร

บุญจันทร์

9

นายพัชรพล

แก้วศรีสังข์
ร้านโชคเจริญผล

10

นายภัทรพงศ์

คงมัยลิก

11

นายพินเพชร

หมาดหลี

73 ซ.2 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญท อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 074- 29 มี.ค-29 พ.ค.64
344185

ร้านคอเท็นดีไซน์

46 ซ.29กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จสงขลา 90110 โทร 0866969099
769 ถ.รัถการ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110 โทร 081-6907741

29 มี.ค-29 พ.ค.64

29 มี.ค-29 พ.ค.64
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สาขาวิชายนต์ สาขางานยานยนต์ ระดับ ชั้น ปวช.2/1-2
ที่

ชือ่ -สกุล

1

นายนฤบดินทร์

เสวกะ

2

นายอภิวัฒน์

อุปถัมภ์

3

นายวรเดช

บุญใจ

4

นายกันทรากร

แสงสว่าง

5

นายอมรเทพ

ศิริวัฒนกุล

6

นายอนิวัฒน์

วรรณรัตน์

7

นายอภิชาติ

สวัสดิ์

8

นายจิรพงศ์

ศรีตีบ

9

นายวีระชัย

เรืองสมาไมตรี

10

นายวรวิทย์

บุญรัตนัง

11

นายวรานนท์

ชูสุวรรณ์

12

นายชาญศิลป์

ทองสุก

13

นายอัมรัตน์

ทองเสนอ

14

นายไกรวิชญ์

นิยมเดชา

15

นายอภิชัย

ยกแก้ว

16

นายกัญจน์

ทองสุข

17

นายสรายุทธ

ไชยจินดา

18

นายนพกร

สุวรรณโณ

19

นายศิริพงศ์

ศรีทอง

20

นายเธียรสิทธิ์

ราคลี

21

นายนพดล

คอยอาสา

22

นายปาโมช

ดีบุตร

ชื่อสถานประกอบการ
บ.พิธานพาณิชย์จากัด
อู่ปอน บริการ

ที่อยู่สถานประกอบการ
456 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110 โทร 074-222222
Fax.074-243187
3 ม.5 ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา
90170 โทร 086-9577779

ระยะเวลาการฝึก
29 มี.ค-29 พ.ค.64
29 มี.ค-29 พ.ค.64

อู่คลองแหเซอร์วิส

62/5 ม.4 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลอง
แห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 081-9573183

29 มี.ค-29 พ.ค.64

อู่เอกเจริญการช่าง

1127 ม.4 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110 โทร 074-292414

29 มี.ค-29 พ.ค.64

อู่ช่างต๋องเซอร์วิส

209 ซ.13รัตนอุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 085-5809009, 096-4203440

29 มี.ค-29 พ.ค.64

อู่บี เซอร์วิส

96 ม.5 ถ.คลองแงะ-นาทวี ต.พังลา อ.
สะเดา จ.สงขลา 90170
29 มี.ค-29 พ.ค.64
โทร 089-1975333, 081-0933399

ร้านรุ่งกิจยางยนต์

56/2 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 0815994606

29 มี.ค-29 พ.ค.64

ร้านอรุณยนตรกิจ

85,87, ม.5 ต.พังลา อ.สะเดา จ.
สงขลา 90170 โทร 081-5995121

29 มี.ค-29 พ.ค.64

อู่อบ เซอร์วิส

47 ม.1 ถ.ท่าเคียน 2 ต.ควนลัง อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 0613949492, 093-2745588

29 มี.ค-29 พ.ค.64

บจก. 3พี เซอร์วิสแอนด์
บอดี้คาร์
แขวงรถจักรหาดใหญ่
อู่เปี๊ยกการช่าง

90/13 ม.4 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.
29 มี.ค-29 พ.ค.64
สงขลา โทร 074-216399
ที่ทาการแขวงรถจักรหาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา
13/1 ม.2 ต.กาแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.
สงขลา โทร 093-0835524

29 มี.ค-29 พ.ค.64
29 มี.ค-29 พ.ค.64
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สาขาวิชายนต์ สาขางานยานยนต์ ระดับ ชั้น ปวช.2/3-4
ที่

ชือ่ -สกุล

1

นายธนชาติ

มณีโชติ

2

นายสิริโชค

จันทะผล

3

นายณัฐวุฒิ

เซะ

4

นายบรรชา

หวังสวาสดิ์

5

นายปราโมทย์

พรหมอินทร์

6

นายกฤตพจน์

ถิ่นนุกูล

7

นายน้าพุ

พูนกลาง

8

นายวีระภัทร์

ฉันทพัฒวงศ์

9

นายธนภัทร

เทพคุณ

10

นายฟาริส

สุขพันธ์

11

นายกตัณณวัสส์

ณ นคร

12

นายธนพล

บิลละเต่ะ

13

นายพงค์ศิริ

ขึนเขียว

14

นายอาลีฟ

โส๊ะสันส๊ะ

15

นายภูบดินทร์

ขวัญทอง

16

นายศักดิ์ดา

ขนานเภา

17

นายศักรินทร์

สิทธิชัย

18

นายอธิยวัฒน์

แก้วคา

19

นายเผ่าพันธุ์

สุวรรณศรี

20

นายนันทวัฒน์

หะยีเส็นเบ็ละ

21

นายศิดฏิก

ละเต๊ะ

22

นายนฤพล

กุลนิล

23

นายปรเมศวร์

แสงแก้ว

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่สถานประกอบการ

ระยะเวลาการฝึก

เคเจ ออโต้แอนด์เซอร์วิส

104 ถ.นวลแก้วอุทิศ อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110 โทร 088-7880034

29 มี.ค-29 พ.ค.64

อู่ช่างบอล

116/10 ม.7 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่า จ.
สงชลา โทร082-8281185

29 มี.ค-29 พ.ค.64

พี.ที ศูนย์ล้ออโต้แม็กซ์

304 ม.3 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา โทร 086-6960140

29 มี.ค-29 พ.ค.64

อู่ปอนบริการ

ม.5 ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา
90170 โทร 086-9577779

29 มี.ค-29 พ.ค.64

อู่ยะลาการช่าง

อู่ช่างบ่าวดินลานเหนือ

502 ม.3 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร 089-8761052
100/1 ม.12 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.ท่า
ช้าง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร064-0232668

29 มี.ค-29 พ.ค.64

29 มี.ค-29 พ.ค.64

อู่ช่างตั้ม หาดใหญ่

185 ม.1 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110โทร 093-7755578

29 มี.ค-29 พ.ค.64

วิเชียรเอ็นจิเนียริ่งออโต้
พาร์ท

161 ซ.1 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ
3.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร
082-2493592

29 มี.ค-29 พ.ค.64

อู่เจตบ้านพรุ เซอร์วิส

ร้านนัสญามิลออโต้ไทร์

อู่ช่างกลาง

22 ถ.ศรีประทุม ต.บ้านพรุ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
โทร 082-8280328
29/1 ม.11 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.ท่า
ช้าง อ.บางกล่า จ.สงขลา 90110
โทร 074-554026
91/1 ม.3 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง
จ.สงขลา 90220 โทร 088-6557534

29 มี.ค-29 พ.ค.64

29 มี.ค-29 พ.ค.64

29 มี.ค-29 พ.ค.64
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สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง ระดับ ชั้น ปวช.2
ที่

ชือ่ -สกุล

1

นายเกียรติศักดิ์

ปานเพ็ชร

2

นางสาวพัชรา
ภรณ์

สิงห์โพธิ์

3

นางสาวศรินยา

สิทธิศักดิ์

4

นายภัทรกร

หนูเหมือน

5

นายวสุธร

แซ่เซีย

6

นายธนากร

โอทอง

7

นายปิยชาติ

แก้วทอง

8

นางสาวอภิรดี

วรชัยเมธา

9

นายฐิติกร

มะโนวงค์

10

นายเอเซีย

ตั้งวีระมนตรี

11

นางสาวปิยาภัสร์

เชาวนจันทร์

12

นางสาวอมรา

เป็นสุข

13

นางสาวลัลนา

ทองสุข

14

นายณัฐพล

แสงเต็ม

15

นายอนุชา

ชูสัง

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่สถานประกอบการ

ระยะเวลาการฝึก

199/6 ม.5 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110 โทร 074-536411

29 มี.ค-29 พ.ค.64

หจก.เอ็มบี โฮม แอนด์
เซอร์วิส

274 ม.1 ถ.บ้านหน้าควน-บ้านพรุ ต.
ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 099-362355

29 มี.ค-29 พ.ค.64

เทศบาลเมืองควนลัง

706 ถ.เลี่ยงเมือง ม.3 ต.ควนลัง อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

29 มี.ค-29 พ.ค.64

หจก.ซีบี คอน

119 ซ.21 ถ.รัตนอุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

29 มี.ค-29 พ.ค.64

บ.ทรี ออร์ คอนสจรัคชั่น
จากัด

88 ซ.18 ราษฎร์อุทิศ ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร
074-425492-3

29 มี.ค-29 พ.ค.64

บ.หาดใหญ่โมเดิร์นเฮ้าส์
จากัด

168 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
90110 โทร 074-217900

29 มี.ค-29 พ.ค.64

หจก.ภินันท์คอนสตรัคชั่น

505 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 0946952978

29 มี.ค-29 พ.ค.64

หจก.สี่ชายเจริญผล
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สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี ระดับ ชั้น ปวส.1
ที่

ชือ่ -สกุล

ชื่อสถานประกอบการ

1

นางสาวซารีน่า

ยาแม

2

นางสาวศุภารัตน์

สุวรรณรัตน์

3

นางสาวทัดดาว

แซ่เตีย

4

นางสาวสุนิสา

ทองพรหม

5

นางสาวพรปรวีณา พรหมมาศ

6

นางสาวกาญจนา

คงแก้ว

7

นางสาววรกานต์

สร้อยแก้ว

สนง.เคทีไอ การบัญชี

8

นางสาวจุฑารัตน์

หนุดทอง

สนง.ส่งแสงการบัญชี

9

นางสาวกันตา

ณรงค์สุขา

10

นางสาวปัทวรรณ

สองไทย

11

นางสาวณัฐกานต์

เพ็งสม

12

นางสาวกมลวรรณ อินทะโร

บ.มาลินีการบัญชีและ
กฏหมาย
สนง.เจนนิธิการบัญชี

หสม.กรกชการบัญชี

บจ.น้าฝนตรวจสอบบัญชี
เพอร์เฟกการบัญชี

13

นางสาววรนุช

เรืองสุวรรณ์

14

นางสาวจุฑารัตน์

ศรีมุณี

15

นางสาวกษมา

บุญเพ็ชร์

16

นางสาวอิสยภรณ์

เขียวแต้ม

ที่อยู่สถานประกอบการ
104 ถ.กาญจนวนิช 20/1 ต.คอหงส์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 094-5832446
1 ถ.คลองเตยพัฒนา1 ต.คอหงส์ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 081-7981114
14 ถ.ทุ่งเสา2 ซ.3 ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 074-261994
155 ซ.12(รัตนอุทิศ) ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 081-6784015, 074-255478
72/17 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา โทร 062-9645629
9 ม.9 ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.
สงขลา โทร 095-5166249
Fax 074-800949
32/1 ถ.ราษฎร์อุทิศซ.7 ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 099-5919646

ระยะเวลาการฝึก
29 มี.ค-29 พ.ค.64

29 มี.ค-29 พ.ค.64

29 มี.ค-29 พ.ค.64
29 มี.ค-29 พ.ค.64
29 มี.ค-29 พ.ค.64

29 มี.ค-29 พ.ค.64

29 มี.ค-29 พ.ค.64

หจก.พีเอสเค การบัญชี

118/2 ม.1 ต.น้าน้อย อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา โทร 063-0819576

29 มี.ค-29 พ.ค.64

สนง.อนนท์การบัญชี

96 ถ.ทุ่งเสา2ซ.6 ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 089-7351847

29 มี.ค-29 พ.ค.64
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สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขางานธุรกิจดิจิทัล ระดับ ชั้น ปวส.1
ที่
1

ชือ่ -สกุล
นางสาวชลิตา
หนดี

2

นางสาววิภาวนี

สิทธิชัย

3

นางสาวสุทธิรา

ขวัญอ่อน

4

นางสาวกิ่งกาญจน์

กิจชอบ

5

นางสาวนฤมล

เลี่ยนกัตวา

6

นายภูษิต

นาสวรรค์

7

นางสาวชฎาพร

คาลือ

8

นางสาวสุชานาถ

ถนอมศักดิ์

9

นางสาวอมรรัตน์

เรืองสวัสดิ์

10

นายอภิวัฒน์

รักเงิน

11

นางสาวศิริยา

แสงสุวรรณ

12

นางสาวอิสรา

ปาหยี

13

นางสาวกมลทิพย์

เก็มเบ็นหมาด

14

นางสาวณัฐภรณ์

อุไรกุล

15

นางสาวอภัสรา

แพงวิเศษ

16

นางสาวชารีมา

ยีรัน

17

นางสาวเกศราภรณ์ สอนมา

18

นางสาวณิชกานต์

19

นางสาวอนงค์พร

เพชรทรัพย์
จันชูโต

20

นางสาวสาธิกา

เจริญสง

นางสาวโชติกา

อาจกูล

นางสาวธิดาทิพย์

สุระคาแหง

23

นางสาวเพ็ญนภา

ชูแก้ว

24

นางสาวอัญชลี

รองสวัสดิ์

25

นางสาวธิชากร

อุทัยขวัญแก้ว

26

นางสาวสุจินทรา

ธรรมโร

27

นางสาวอริสา

หมาดทิ้ง

28

นายฮุยเลียน

อุย

21
22

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่สถานประกอบการ

ระยะเวลาการฝึก

บจก.เอมิโปร

652/8 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 0824961192 Fax 074-365455

29 มี.ค-29 พ.ค.64

คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ม.สงขลานครินทร์

ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110 โทร 074-286018-20

29 มี.ค-29 พ.ค.64

เทศบาลตาบลคลองแงะ

48 ถ0กอบกุลอุทิศ 3 ต.พังลา อ.
สะเดา จ.สงขลา 90170 โทร 074541907 ต่อ 10

29 มี.ค-29 พ.ค.64

สหกรณ์การเกษตรควน
เนียง

730/3 ม.2 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.
สงขลา โทร 074-300770

29 มี.ค-29 พ.ค.64

โรงพยาบาลนาหม่อม

อ.นาหม่อม จ.สงขลา

29 มี.ค-29 พ.ค.64

ม.มหามกุฎราชวิทยาลัย
บ.หาดทิพย์จากัด
(มหาชน)
เทศบาลตาบลพะตง

บจก.ไอที เวอร์เทคซ์ (ไทย
แลนด์)

47/6 ม.6 ต.น้าน้อย อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา โทร 086-7805145
87/1 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
โทร 074-210008-18
25 ถ.เทศบาล4 ต.พะตง อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90230
โทร 074-291776 ต่อ208
26/6 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 081-6097979

29 มี.ค-29 พ.ค.64
29 มี.ค-29 พ.ค.64

29 มี.ค-29 พ.ค.64

29 มี.ค-29 พ.ค.64
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สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขางานธุรกิจดิจิทัล ระดับ ชั้น ปวส.1
ที่

ชือ่ -สกุล

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่สถานประกอบการ
สานักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน
1394 ม.5 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110 โทร /
แฟ็กซ์ 0-7439-0056.

ระยะเวลาการฝึก

คงศรี

ส่วนบริหารเครื่องจักรกล
ที่ 7

นางสาวสุภาวดี

ไชยประเสริฐ

โครงการก่อสร้าง สานัก
ชลประทารที่ 16

1392 ม.5 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110 โทร 074-4390252 /
แฟ็กซ์ 0-7439-0055.

29 มี.ค-29 พ.ค.64

31

นางสาวอริสรา

พัฒยา

32

นายจิรายุ

บุญธรรม

รุ่งเรืองอิงค์ แอนด์ ไอที

29 มี.ค-29 พ.ค.64

33

นายวัชระพงศ์

สุดศิริ

493/11 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 089-464830

34

นางสาวปณัตฌา

รัตนภูมิ

35

นางสาวนิธิรา

รักขิโต

36

นางสาวอรุณี

แก้วคา

I play Esport

13 ถ.คลองเรียน 1 ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 095 0409804

29 มี.ค-29 พ.ค.64

37

นางสาววิไลวรรณ

สิ้มโป
สานักงานประกันสังคม
จังหวัดสงขลา สาขา
หาดใหญ่

334 ถ.โชติวิทยกุล3 ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 074559600-4 Fax. 074559605

29 มี.ค-29 พ.ค.64

บ. เอส วี จี ทรานสปอร์ต

266 ถ.สายเอเชีนย ต.คอหงส์ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขา 90110 โทร 074209501,506 Fax 074-209508

29 มี.ค-29 พ.ค.64

สานักชลประทานที่ 16

1392 ม.5 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110 โทร 074-390179
แฟ็กซ์ 0-7439-0202

29 มี.ค-29 พ.ค.64

นางสาวนุสรา
29

30

นายอันวาร์

เบ็ญอามัส

38
นางสาวอารียา

เจ๊ะอุบง

39
นางสาวนุชรี
40

เฉลิมบุญ

29 มี.ค-29 พ.ค.64
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สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด ระดับ ชั้น ปวส.1
ที่

ชือ่ -สกุล

1

นางสาวจันทิมา

แสงแก้ว

2

นางสาวณัฐธิดา

ปราบฤทธิ์

3

นางสาวศุรวดี

อุไรรัตน์

4

นางสาวเสาวลักษณ์

แซ่ซี

5

นางสาวพิมพิศา

จีนหนู

6

นางสาวสิรินยา

อินทจักร์

9

นางสาวณัฐณิชา

ชูใจ

10

นางสาวมนธิญา

ชูใจ

11

นางสาวนิศาชล

มะหะหมัด

นางสาวรัตติกาญจน์ ศรีแก้ว
12

นางสาวโสภิตา

จันทสุวรรณ

13

นายชนุดร

พฤกษศรี

นางสาวศุภสุตา

นางสาวเกษร

จินดาแก้ว

สุขพงษ์

14

นางสาวจันทราทิพย์ เจือจันทร์

15

นางสาวจุธาทิพย์

นิ่มโอ

ชื่อสถานประกอบการ
ธนาคารเพื่อการเกษตร
(หาดใหญ่ใน)
บ.หาดใหญ่สหมอเตอร์
เทสโก้โลตัส สาขา
หาดใหญ่ใน
สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ
จากัด
สถานีตารวจภูธรหาดใหญ่

ถาวรสุขแมนชั่น

ที่อยู่สถานประกอบการ
448/2 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110 โทร 074-236570
Fax 074-245838
289 ม.7 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.ท่าช้าง
อ.บางกล่า จ.สงขลา 90110 โทร
074-820777
1318 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 0892977754
2 ม.1 ต.กาแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.
สงขลา 90180 โทร 074395012,074388541
100 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110 โทร 074-257645

ระยะเวลาการฝึก
29 มี.ค-29 พ.ค.64

29 มี.ค-29 พ.ค.64
29 มี.ค-29 พ.ค.64
29 มี.ค-29 พ.ค.64

29 มี.ค-29 พ.ค.64

33 ถ.ยกอุทิศ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ 29 มี.ค-29 พ.ค.64
จ.สงขลา 90110 โทร 074-805155-6

บ.โมโตแอดดิคท์จากัด

100 ถ.คลองเรียน1 ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 074-223700

29 มี.ค-29 พ.ค.64

คลินิคแพทย์หญิงอุมา

552 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.ควนลัง อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 099-4041122

29 มี.ค-29 พ.ค.64

บ.คูโบต้าหาดใหญ่จักรกล
44 ม.8 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่า จ.สงขลา
จากัด
โทร 074-414422, Fax 074-414423

29 มี.ค-29 พ.ค.64
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สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล ระดับ ชั้น ปวส.2
ที่

ชือ่ -สกุล

1

นายณัฐพงศ์

สวนหิรัญ

2

นายระพีพัฒน์

สิงห์โต

3

นายธนกร

สุวรรณชาตรี

4

นายธวัชชัย

ทองแป้น

5

นายชูศักดิ์

เจนทะเล

6

นายพีรพงษ์

แสงจันทร์

7

นายกอฟฟารี

ศรีอาหมัด

8

นายธนากร

กุลนิล

9

นายซอฟวัน

ลาเต๊ะ

10

นายนัฐพงษ์

หมัดอาดัม

11

นายอับดุลฮากีม

อุมา

12

นายอาซาน

มุหมีน

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่สถานประกอบการ

ระยะเวลาการฝึก

บ.หน่าฮั้ว รับเบอร์

41 ม.3 ต.สานักขาม อ.สะเดา จ.
สงขลา โทร 094-5155458 Fax.
074-379987

29 มี.ค-29 พ.ค.64

บ.ซีเอชเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง
ซัพพลายจากัด

233 ม.8 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90250 โทร 074-553522
Fax. 074-553803

29 มี.ค-29 พ.ค.64

วี เค เอ็นจิเนียริ่ง

18/1 ถ.รักษ์พรุ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่
29 มี.ค-29 พ.ค.64
จ.สงขลา 90250 โทร 062-9642951

โรงกลึง เอ แอนด์ ที การ
ช่าง

234 ถ.รัถการ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110 โทร 074-220047

29 มี.ค-29 พ.ค.64

โรงกลึง เษม การช่าง

235/1 ถ.รัถการ ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 0813287848 Fax.074-261842

29 มี.ค-29 พ.ค.64

โรงกลึง สุนทรการช่าง

234/2/1 ถ.รัถการ ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 0812776163

29 มี.ค-29 พ.ค.64

110/1 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230 โทร 074300981 Fax.074-300980

29 มี.ค-29 พ.ค.64

299 ม.8 ต.สานักแต้ว อ.สะเดา จ.
สงขลา 90120 โทร 074-301362-3
Fax.074-301364

29 มี.ค-29 พ.ค.64

13

นายพรศักดา

จิตณรงค์

บ.เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเชีย
จากัด

14

นายอนุชา

พิกุลชาติ

บ.เอ็ม เจ อินดัสตรี จากัด

15

นายฒนตการณ์

วงศ์ถาวร

หจก.เอสทีอินทิเกรชั่น

326 ถ.พลพิชัย-บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.
29 มี.ค-29 พ.ค.64
สงขลา 90110 โทร 081-0996623
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สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง สาขางานไฟฟ้ากาลัง ระดับ ชั้น ปวส.1
ที่

ชือ่ -สกุล

1

นายชลธิศ

อรุณสวัสดิ์

2

นายพชร

นุราภักดิ์

3

นายสุมิตร

แก้วกุ้ง

4

นายธีรเดช

ขวัญมณี

5

นายธีรพล

รอดรวยรื่น

6

นายฟูรกอน

มะแซ

7

นายปรเมษฐ์

อิสโม

8

นายลุก

อาแว

9

นายธนภัทร

เส้งนนท์

10

นายนพกร

เริงสอาด

11

นายภัทรเดช

ขาวมาก

12

นายณัฐพงศ์

ธวัชกาญจน์

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่สถานประกอบการ

ระยะเวลาการฝึก

บริษัท ซิมแทค เทคโนโลยี
จากัด

1/11-13 ถ.จิระนคร ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร01-5987789

29 มี.ค-29 พ.ค.64

ห้างหุ้นส่วนจากัด ส.สวิทช์
บอร์ดการไฟฟ้า
หจก.สื่อสารโทรศัพท์
หาดใหญ่

306 ถ.ทุ่งเสา2 ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร074-233672
428,430 ถ.สัจจกุล ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร087-8980377

298/1 ถ.7/2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
JSN เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพ
จ.สงขลา 90110
พลาย
โทร061-5240828

29 มี.ค-29 พ.ค.64

29 มี.ค-29 พ.ค.64

29 มี.ค-29 พ.ค.64

บริษัท เอชดี1988 คอร์
ปอเรชั่น ประเทศไทย
จากัด

860 ถ.กาณจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 074-801073

29 มี.ค-29 พ.ค.64

หจก. จ พาวเวอร์

313 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 074-252788

29 มี.ค-29 พ.ค.64
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สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง สาขางานไฟฟ้าควบคุม ระดับ ชั้น ปวส.1
ที่

ชือ่ -สกุล

1

นางสาวกัลยาณี

ธรรมโร

2

นายชลสิทธิ์

โชติช่วง

3

นางสาวสุทธิกานต์ สุวรรณมณี

4

นายปัณณธร

ไชยพูล

5

นายชนะศักดิ์

แซ่ลู่

6

นายวรวุฒิ

ชูทอง

7

นายกิตติพงศ์

คงชนะ

8

นายธนพล

ใจกระจ่าง

ชื่อสถานประกอบการ
หจก.บารุงรักษ์เทคนิคและ
เครื่องชัง่
บริษัทหาดใหญ่แอร์
ประเทศไทยจากัด
บริษัท เอฟ1 เซอร์วิส
จากัด
หจก.เจริญทรัพย์เอ็นจิ
เนียริ่ง กรุ๊ป

9

นายพัทพล

เพ็งหนู

บริษัท ดิอัพ(2009) จากัด

10

นายสิทธิชัย

เหล่าทอง

11

นายสุทธิพงค์

สีอ่อน

หจก.หาดใหญ่ เคอีซี เอ็น
จิเนียริ่ง

12

นายนันทวัฒน์

ยะฉิ้น

13

นายธีรพงศ์

พูลประภัย

14

นายปิยะพงษ์

นวลจันทร์

15

นายเพชรรัตน์

สายสมบัติ

16

นายธนาวุฒิ

มืดมาก

17

นายธนัตถ์

สุริยาภรณ์

18

นายศักดิ์สิทธิ์

ศิริคุณ

19

นายพีระพัฒน์

เชื้อพรามณ์

20

นายนราวิชญ์

นิลทะรัตน์

21

นายพรเทพ

พานิช

บ.คอลชอปแอร์เซ็นเตอร์
จากัด

ดาสะอาด

บจก.ลักซิก้าเทคโนโลยี

22 นายศุภชัย

หจก.เค.ที.เค.ซัพพลาย
หจก.เอ็น.เค.เอส
วิศวกรรมหาดใหญ่
บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์
พริ้นท์จากัด(มหาชน)
หจก.พีเจ ซัมเทค

ที่อยู่สถานประกอบการ

ระยะเวลาการฝึก

6 ถ.เทียนจ่อสงเคราะห์ ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
29 มี.ค-29 พ.ค.64
โทรสาร074-2462489
591,593,595,597 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.
หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
90110 โทรสาร074-262252
27 ถ.คลองเตย-คลองเปล ต.คอหงส์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร074-214794
28 ถ.ทุ่งเสา2 ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 089-1971950
15/5 ม.3 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลอง
แห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 074-426606
11 ซ.18 กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรสาร089-7339099
582/1 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรสาร074-469116
38 ซ.8เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 081-6982553
119 ม.1 ถ.กาญจนวนิช ต.ท่าข้าม อ.
หาดฬหญ่ จ.สงขลา90110
โทรสาร074-2606028

29 มี.ค-29 พ.ค.64

29 มี.ค-29 พ.ค.64
29 มี.ค-29 พ.ค.64

29 มี.ค-29 พ.ค.64

29 มี.ค-29 พ.ค.64
29 มี.ค-29 พ.ค.64

29 มี.ค-29 พ.ค.64

29 มี.ค-29 พ.ค.64

226/55 ม.6 ต.น้าน้อย อ.หาดใหญ่ จ.
29 มี.ค-29 พ.ค.64
สงขลา90110โทรสาร081-3284068
51/2 ถ.ราษฏร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
29 มี.ค-29 พ.ค.64
โทร 074-223340
160/5 ถ.ศุภสารรังสรรค์ ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
29 มี.ค-29 พ.ค.64
โทร 086-4887360
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สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ระดับ ชั้น ปวส.1
ที่

ชือ่ -สกุล

1

นายวิศรุต

ทองชุมนุม

2

นายเกียรติปวิตร ยอดธรรม

3

นายกิตติพศ

ด้วงเอี่ยม

4

นายนฤดล

กอบการสวน

ชื่อสถานประกอบการ
หจก.อิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์แอนด์
ซอฟต์แวร์
บมจ.เอสวีโอเอ สาขา
หาดใหญ่
บ.นิวสากลเทคนิค
หาดใหญ่ 2001 จากัด

ที่อยู่สถานประกอบการ
714 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 063-5395469

ระยะเวลาการฝึก
29 มี.ค-29 พ.ค.64

20 ถ.สยามซิตี้เซ็นเตอร์ 2 อ.หาดใหญ่
29 มี.ค-29 พ.ค.64
จ.สงขลา 90110 โทร 074-262101
63/15-16 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 074-366733-5

5

นายวีรภัทร

ตันสกุล

ศิวกร การช่าง

161/1 ถ.บ้านนอก ต.คอหงส์ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 094-8487201

6

นายพัษวุฒิ

จิตร์นิยม

บ.แอดวานซ์คอร์ปอเรชั่น
กรุ๊ปจากัด

556/4 ถ.คลองเรียน1 อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110

29 มี.ค-29 พ.ค.64

29 มี.ค-29 พ.ค.64
29 มี.ค-29 พ.ค.64
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สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ ระดับ ชั้น ปวส.1
ที่
1
2

ชือ่ -สกุล
ฉุดฉัตรแก้ว
จันทร์เดช

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่สถานประกอบการ

นายวีรศักดิ์
นายสุกฤษฎิ์

3

นายปุณณฤทธิ์

สุวรรณาคม

4

นายวริศว์

จันทมณี

5

นายพงศกร

6

ระยะเวลาการฝึก
29 มี.ค-29 พ.ค.64
29 มี.ค-29 พ.ค.64

บ.พิธานพาณิชย์จากัด

114 ม.3 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110 โทร 074-222222

หาดใหญ่คาร์แอนด์
เซอร์วิส

ซ.26 คลองเตย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110 โทร 094-4249282

วงค์เพชร

บ.พิธานพาณิชย์จากัด
สาขาสามแยกหูแร่

นายธนพงศ์

ชูสุวรรณ์

อู่มิตซูออโต้เซอร์วิส

7

นายมนูญ

หมัดเหน๊าะ

อู่ช่างดีน

8

นายพีรพัฒน์

เขียวมาก

อู่ช่างนัด บ้านพรุ

9

นายวรรณฤทธิ์

ตั้งสังข์

ส เทอร์โบ

103/6 ม.3 ต.ทุ่งตาเสา อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา โทร 088-3981414
29 ซ.22 กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา
598/50 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
โทร 089-8691074
ตลาดนัดปิ่นทอง ต.บ้านพรุ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 085-6181329
ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร 084-0691191

10

นายมะยูโซ๊ะ

ซาแล

อู่บิ๊กการช่าง

20/5 ม.4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา โทร 086-5975603

29 มี.ค-29 พ.ค.64

11

นายธีรวุฒิ

หมัดอาหลี

อู่ช่างบอลหาดใหญ่

116/10 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่า จ.
สงขลา โทร 082-8281185

29 มี.ค-29 พ.ค.64

12

นายธีรภัทร

ณรงค์กลู

13

นายนนทกานต์

ชอบงาม

อู่อ๊อดบางโทงเซอร์วิส

29 มี.ค-29 พ.ค.64

14

นายศรยุทธ์

จิตภักดี

54/1 ม.10 ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110 โทร 089-8771730

15

นายขจรศักดิ์

ยุทธวงศ์

16

นายธนนาถ

แสงแก้ว

ช่างน็อตเซอร์วิส

29 มี.ค-29 พ.ค.64

17

นายวรวุฒิ

วิสะพันธ์

142/1 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250

18

นายชาริต

อารีมาน

19

นายประวิทย์

ใบหมุด

นายวัชรพล

ชมพูนุช

14/15 ถ.กาญจนวนิชย์ ต.สะเดา อ.
สะเดา จ.สงขลา 90120 โทร 0892008399

29 มี.ค-29 พ.ค.64

20

บ.โตโยต้าพิธานพาณิชย์
สาขาสะเดา

21

นายจิรายุ

มุขเข็ม

22

นายณัฐวุฒิ

ทิพย์รักษ์

บ.โตโยต้าสงขลาจากัด

29 มี.ค-29 พ.ค.64

23

นายหาญชัย

แซ่ว่อง

1487 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110 โทร 074-423666 ต่อ
225

24

นายนครา

เภรีพล

25

นายนิสิต

มาศมัณฑนะ

ร้านเอเชียแมนชั่น

1/9 ถ.เอเชีย ซ.3 ต.บ้านพรุ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
โทร 063-5479598

29 มี.ค-29 พ.ค.64

29 มี.ค-29 พ.ค.64
29 มี.ค-29 พ.ค.64
29 มี.ค-29 พ.ค.64
29 มี.ค-29 พ.ค.64
29 มี.ค-29 พ.ค.64
29 มี.ค-29 พ.ค.64
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สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง ระดับ ชั้น ปวส.1
ที่
1

ชือ่ -สกุล
นายศุภณัฐ

2

นายสหวัฒน์

3

นายอนุสรณ์

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่สถานประกอบการ

ระยะเวลาการฝึก

แขวงทางหลวงชนบท
สงขลา

102 ม.6 ถ.ทุ่งควนจีน ต.ควนลัง อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 074-240071

29 มี.ค-29 พ.ค.64

บ.ฐิติวุฒิการโยธาจากัด

33 ถ.บ้านพรุธานี ต.บ้านพรุ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
โทร 061-2320922

29 มี.ค-29 พ.ค.64

หจก.สุทินโยธากิจ

131 ถ.เทศาพัฒนา ซ.13 ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

29 มี.ค-29 พ.ค.64

1394 ม.5 ถ.เพชรเกษม ต.ควนลัง อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 074-390060

29 มี.ค-29 พ.ค.64

หมื่นสุรินทร์
สังเทระ
ยอดไกร

4

นายเมธาวัฒน์

พันธ์คง

5

นายชลชาติ

สงไข่

6

นายรัชชานนท์

7

นายธนกฤต

อรุณวงค์
วงศ์เพชร

8

นายธนกฤต

วงศ์เพชร

โครงการชลประทาน
สงขลา

9

นายอนันต์

โพธิวิจิตร

HUB Design

102 ม.14 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.
สงขลา โทร 089-1989948

29 มี.ค-29 พ.ค.64

10

นายธนภัทร

สว่างจันทร์

เทศบาลเมืองควนลัง

706 ถ.เลี่ยงเมือง ม.3 ต.ควนลัง อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

29 มี.ค-29 พ.ค.64

11

นางสาวกรวรรณ

12

นายณัฐนันท์

พงษ์นิกูล
พรหมวงศ์

13

นายปิยวัฒน์

รามแก้ว

เทศบาลนครหาดใหญ่

29 มี.ค-29 พ.ค.64

14

นายรณกร

445 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110

อวะภาค

15

นายวงศธร

ปานเสน่ห์

16

นายสิทธิชัย

แก้วดวงตา

PC INTANIA Oo,.Ltd

6/42 ม.2 ต.บ้านไร่ อ.บ้านพรุ จ.
สงขลา 90250 โทร 081-5432044

29 มี.ค-29 พ.ค.64

17

นายวิษณุ

เจริญมหาดไทย

18

นายพูนสุข

เหล่าตระกูล

เทศบาลเมืองคอหงส์

59 ซ.5 บ้านทุ่งรี ต.คอหงส์ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

29 มี.ค-29 พ.ค.64

