
ล ำดับที่ สถำนที่ฝึกงำน รำยช่ือนักศึกษำ

1 ร้านอูเ่จริญกิจการช่าง 1.   นายศุภชัย   เพ็งสุวรรณ

นายคมศร    หนเูสน

31/11   หมูท่ี่ 1  ต.กระดังงา

อ. สทงิพระ   จ. สงขลา

081-5767511

2 หจก.เสรีไทยยางยนต์ 1.  นายศุภกร       เสนปาน

83/18  หมูท่ี่ 1 2.  นายดุลวิทย์     ประดิษฐ์ถาวร

 ต าบล ปากแตระ

อ. ระโนด  จ.สงขลา

074-393676  081-9695016

3 อูท่องการช่าง 1.   นายทรงพล     เกษสุริยงค์

นายสุภัทร์  บวัหนั 2.    นายนทัธพงศ์   เกษตรสิน

37/2  หมูท่ี่  1

ต.ดีหลวง  อ.สทงิพระ  จ.สงขลา

081-2762836

4 ร้าน ชูแสง เอ็นจิเนยีร่ิง ยางยนต์ 1.    นายธนกฤต    พลายแก้ว

นายโชคชัย   ชูแสง 2.    นายศักรียา     แหละโรจน์

17/4  หมูท่ี่ 7 ต.ชุมพล

อ. สทงิพระ  จ. สงขลา

081-0996007

5 ชัยเจริญยางยนต์  แอนด์ เซอร์วิส 1.     นายวัลลภ    ฝะสกุล

นายอภิชัย   เทพฉิม

471/14  ม.4 

ต.ระโนด  อ.ระโนด  จ.สงขลา

081-3287015

6 อูท่รัพย์มหาศาลยานยนต์ 1.  นายวุฒินนัท ์   วีระพันธ์

คุณเพ็ญพร   รัตนปราโมทย์

เลขที่ 5 หมู่ที่ 5 ต.กระดังงา  อ.สทงิพระ  จ.สงขลา

089-6563017
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7  อู ่กิตติการช่าง 1.     นายธีรภัทร  จันทร์ชู

นายกิตติพงศ์   เจริญวาที

4/3   หมูท่ี่6  ต าบล ปากแตระ 

อ. ระโนด  จ. สงขลา

085-0794518

8 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอสพีเอส ๙ เซอร์วิส 1.     นายอภิลักษณ์   ไชยหาญ

นางปญุธิดา   แปน้เหลือ 2.     นายพงศกร   เรืองศรี

90/32  หมูท่ี่5  ต.คลองแห 

อ.หาดใหญ๋ จ. สงขลา

074-583803  093-5830182

9 ร้านชุมพลสีรถยนต์ 1.    นายบญุฤทธ์ิ     สุกแดง

นายณัฐวุฒิ    ทองค า 2.    นายปฏิภาณ     ทองค า

8/1   หมูท่ี่ 3  ต.ชมพล 

อ. สทงิพระ  จ. สงขลา

064-9682814

10 ร้าน อ้วนทอ่ไอเสีย 2.     นายรุจนโ์อฬาร   เดชาภิบาล

นายชัยฤทธ์ิ    คงอยู่

17/3   หมูท่ี่ 2

อ. ระโนด จ.สงขลา

089-9788664

11 อูช่่างทาง เซอร์วิส 3.     นายเนติธร  มุสิกรังศรี

นายวิชัย  ขวัญซ้าย

161  หมูท่ี่ 1 ต.เกาะใหญ่ 

อ.กระแสสินธ์ุ  จ.สงขลา

061-5818818

12 อู ่ช.ช้างเซอร์วิส 1.    นายบรรนวัุฒน ์   บวัแก้ว

นายไชยวัฒน ์ เที่ยงธรรม

41/1  หมูท่ี่ 1 ต.สนามชัย

อ. สทงิพระ     จ. สงขลา

086-2940531



13 อูช่่างนวิ 1.  นายยุทธนา   พร้อมมูล

นายเอกชัย  อนนัตพงค์

152/1  หมูท่ี่ 7 ต.ระวะ

อ.ระโนด  จ.สงขลา

084-2496715

14 ร้านสทงิพระอะไหล่ยนต์ 1.    นายธัชนนท ์  สงกลิน

นายศุภชัย   ทองแก้วเจริญ

1/2 หมูท่ี่ 5 ต.จะทิ้งพระ

อ.สทงิพระ จ.สงขลา

15 ร้านสมพงศ์การช่าง 1.    นายปารเมศ      ทองเนือ้ขาว

11/7  หมูท่ี่ 4 ต.กระแสสินธ์ุ 2.    นายรัชชานนท ์  เสถียรรังสฤษด์ิ

อ.กระแสสินธ์ุ  จ.สงขลา

086-9676070

16 บริษัท ไทยยูเนีย่นฟีดมิลล์ จ ากัด (มหาชน) 1.    นายเทวินทร์    มณีรักษ์

คุณสมโชค    สมัครประโดน 2.    นายณัฐวุฒิ      แก้วขาว

103/1   หมูท่ี่ 2  ต.ปากแตระ  อ.ระโนด  จ.งขลา

074-536260

17 หจก.นอ้งระโนดแอร์ไฟฟ้าเซอร์วิส 1.   นายเพชรรัตน ์   ช่วยมณี

นายอนนัต์    แก้วดีเลิศ

18 ม. 6 ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา


