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ลำดับที่
สถำนที่ฝึกงำน
รำยชื่อนักศึกษำ
1
อู่เจริญกิจการช่าง
1. นายชุติเทพ คาแก้ว
นายคมศร หนูเสน
2. นายกฤติพงษ์ นนตรี
31/1 ม.1 ต. กระดังงา
อ. สทิงพระ จ. สงขลา
081-2767511
2
จ. เจริญยนต์การช่างในเครือ หจก. สหการช่าง (เจือ)
1. นายยุทธนา พร้อมมูล
นายนภัสรพี คงอยู่
2. นายศักรียา แหละโรจน์
17/8 ม. 6 ต. ปากแตระ
อ. ระโนด จ.สงขลา
089-66555552
3
ร้านชูแสงเอ็นจิเนียริ่งยางยนต์
1. นายธนกฤต พลายแก้ว
นายโชคชัย ชูแสง
2. นายจิรารุวัฒน์ วิรุณสาร
17/4 ม. 7 ต. ชุมพล
อ. สทิงพระ จ. สงขลา
081-0996067
1. นายปรเมศ ทองเนื้อขาว
4
อู่สมพงษ์การช่าง
นายสมพง์ จันทร์เพ็ญ
2. นายรัชชานนท์ เสถียรรังสฤษดิ์
11/7 ม. 4 ต. กระแสสินธุ์
อ. กระแสสินธุ์ จ. สงขลา
086-9676070
อู่ ช. ช้างเซอร์วิส
5
1. นายบรรนุวัฒน์ บัวแก้ว
นายไชยวัฒน์ เที่ยงธรรม
2. นายพงศกร ทองศรี
41/1 ม.ท 1 ต.สนามชัย
อ. สทิงพระ จ. สงขลา
086-2940531
อู่สหาย น. สามบ่อบริการ
6
1. นายธีรภัทร จันทร์ชู
นายชะเลงศักดิ์ จันทวาส
2. นายเพชรรัตน์ ช่วยมณี
209 ม. 3 ต. วัดสน
อ. ระโนด จ. สงขลา
089-6945286
7
อู่ทองการช่าง
1. นายทรงพล เกษสุริยงศ์
นายสุภัทร์ บัวหัน
2. นายนัทธพงศ์ เกษตรสิน
37/2 ม. 1 ต. ดีหลวง
อ. สทิงพระ จ.สงขลา
081-2762836

ลำดับที่
สถำนที่ฝึกงำน
8
บริษัทอีซูซุหาดใหญ่ จากัด สาขาระโนด
นายมานพ มณีน้อย
94/3 ม. 1 ต. ปากแตระ
อ. ระโนด จ. สงขลา
087-8906312
9
ร้านชัยเจริญยางยนต์
นายอภิชัย เทพฉิม
471/14 ม. 4 ต. ระโนด
อ. ระโนด จ. สงขลา
081-3887015
10 อู่ทรัพย์มหาศาลยานยนต์
นายวัชรินทร์ สิทธิศักดิ์
5 ม. 5 ต. กระดังงา
อ. สทิงพระ จ.สงขลา
088-2644780
11 หจก. เสรีไทยยางยนต์
นายวสกร ภคพงศ์พันธุ์
83/18 ม. 1 ต. ปากแตระ
อ. ระโนด จ. สงขลา
074-393676 , 081-9695016
12 ร้านอ้วนท่อไอเสียระโนด
นายชัยฤทธิ์ คงอยู่
17/3 ม. 2 ต. ระวะ
อ. ระโนด จ. สงขลา
089-9788664
13 อู่เดชา คาร์เซอร์วิส
นายเดชา รัตนเดช
119/1 ม. 7 ต. ชุมพล
อ. สทิงพระ จ.สงขลา
061-2570645
14 อู่เจียการช่าง
นายจารึก เพ็งสุวรรณ์
845 ถ. ระโน-สงขลา ม. 4 ต. บ่อตรุ
อ. ระโนด จ.สงขลา
080-8731662

รำยชื่อนักศึกษำ
1. นายดุลยวิทย์ ประดิษฐ์ถาวร

1. นายพงศกร เรืองศรี
2. นายวัลลภ ฝะสกุล

1. นายวุฒินันท์ วีระพันธ์
2. นายนพคุณ ชูชีพ

1. นายอาณกร พวงสอน
2. นายศุภกร เสนปาน

1. นายรุจน์โอฬาร เดชาภิบาล
2. นายณัฐวุฒิ วงศ์จันทร์

1. นายภัศพงษ์ ชูช่วง
2. นายอภิลักษณ์ ไชยหาญ

1. นายศุภชัย เพ็งสุวรรณ
2. นายพงศธร หม่อมนวล เรียนเพิ่ม

ลำดับที่
สถำนที่ฝึกงำน
15 อู่ ช.การช่าง
นายพิชัย เสนสิงห์
20/7 ซ.ศรีไชย ม. 7 ต. จะทิ้งพระ
อ. สทิงพระ จ. สงขลา
089-6543555
16 ร้านสุริยาเซอร์วิส
นายสุริยาวุธ ยี่ซ้าย
54 ม. 3 ต. กระแสสินธุ์
อ. กระแสสินธุ์ จ. สงขลา
081-7487721
17 อู่สุธนการช่าง
นายสุธน ดวงดี
18/11 ม. 6 ต. ปากแตระ
อ. ระโนด จ. สงขลา
081-9595644
18 บริษัทพิธานพาณิชย์ จากัด สาขาสทิงพระ
นางสาวนาตยา พฤษศรี
12 ม. 4 ต. จะทิ้งพระ
อ. สทิงพระ จ. สงขลา
090-4950061

รำยชื่อนักศึกษำ
1. นายพงศธร ชูขาว
2. นายวงศกร นพรัตน์

1. นายฉัตรชัย พรายอาไพ
2. นายกิตติพงศ์ ไชยพูล

1. นายปกาศิต กูลเกื้อ

1. นายสุทธิพงศ์ ดาวประดับ เรียนเพิ่ม

