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สถำนที่ฝึกงำน
รำยชื่อนักศึกษำ

1

องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพล
นายชม ยุพยงค์
19/1 ม. 2 ต. ชุมพล
อ.สทิงพระ จ.สงขลา
074-304223

1. นางสาวจุฑารัตน์ รุ่งเรือง
2. นางสาวนสินี มุสิกศรี

2

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอสทิงพระ

1. นางสาวจามจุรี บิลแสละ
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นายทวน นวลทอง
8/2 ม. 7 ต.จะทิ้งพระ
อ.สทิงพระ จ.สงขลา
081-7676557
สานักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาสทิงพระ
นายขจรศักดิ์ คงเปีย
ถ. เขาแดง-ระโนด ม.1 ต. จะทิ้งพระ
อ.สทิงพระ จ.สงขลา
074-397060
องค์การบริหารส่วนตาบลระโนด
นางธนัชพร จันทร์ขาว
28 ถ. ราษฏร์บารุง ม. 4 ต. ระโนด
อ. ระโนด จ. สงขลา
074-392777
บริษัทไปรษณีย์ สาขาระโนด
นายสมศักดิ์ บุญทวี
3 ถ. มหาดไทย 1 ต. ระโนด
อ. ระโนด จ. สงขลา
074-392319
ที่ว่าการปกครองอาเภอสทิงพระ
นางสาวบุศรา ไชยสิทธิ์
60 ถ. สงขลา-ระโนด ม. 4 ต. จะทิ้งพระ
อ. สทิงพระ จ. สงขลา
063-9033018

1. นางสาวปนัดดา ยิมอิ่ม
2. นางสาวสุกัญญา เซ่งเต็กอิ๋ว

1. นางสาวดวงพร แซ่วุ่น
2. นางสาวศศิธร จันทร์เอียด

1. นางสาวโสภาพรรณ ชูใจ
2. นางสาวอมรทิพย์ ชมภูแสง

1. นางสาวสุวนันท์ เกี่ยมา
2. นางสาวรัตนาภรณ์ ปานรังศรี
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สานักงานประกันวินาศภัย (แนนบริการรับแพรก)
1. นางสาวชาลินี ขาวเต็มดี
นายธูกันเจริญ จันทร์อุทัย
17/22 ม. 6 ต. ปากแตระ
อ.ระโนด จ. สงขลา
093-7401823, 096-5405017
1. นางสาวอิงกมล ดวงสุวรรณ
องค์การบริหารส่วนตาบลชุมพล
2. นางสาวสุสิรส เพ็ชรบุรี
นายชม ยุพยงค์
19/1 ม. 2 ต. ชุมพล
อ.สทิงพระ จ.สงขลา
074-304223
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขากระแสสินธุ์ นายติณณภพ มะลิลา
21/23 ม. 4 ต. กระแสสินธุ์
อ. กระแสสินธุ์ จ. สงขลา
074-399603
เทศบาลตาบลบ่อตรุ
นายบัญชา ภู่เพ็ชร
710 ม. 3 ต. บ่อตรุ
อ.ระโนด จ.สงขลา
074-598112
หจก. วไลก่อสร้าง
นางวไล ทองเนื้อแข็ง
58/3 ม. 1 ต. กระแสสินธุ์
อ. กระแสสินธุ์ จ. สงขลา
081-5407197
องค์การบริหารส่วนตาบลดีหลวง
ม. 6 ต.ดีหลวง
อ. สทิงพระ จ. สงขลา

1. นางสาวชลธิดา เรืองช่วย
2. นางสาวอินทิรา ทุมพันธ์

1. นางสาวปกาวี หวังนุรักษ์
2. นางสาววริยา สุจริตธุระการ

1. นางสาวสุชาวดี ยินดี
2. นางสาวจุติมา นัดที

1. นางสาวอรทัย มีบัวทอง
2. นางสาวชุติมา อินทะนุ
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ที่ว่าการอาเภอระโนด
นายสุรชัย วงศ์ศุภลักษณ์
666 ม. 4 ต. ระโนด
อ. ระโนด จ. สงขลา
074-391010
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาสทิงพระ นางสาวปรัชญาณี ทองสองยอด
89/9 ม. 2 ต. จะทิ้งพระ
อ. สทิงพระ จ.สงขลา
074-397035
บริษัทไทยยูเนี่ยนฟิดมิลล์ จากัด
นายสุรศักดิ์ คงเด็จ
103/1 ม. 1 ต. ปากแตระ
อ. ระโนด จ. สงขลา
074-536260-2
องค์การบริหารส่วนตาบลสนามชัย
104/4 ม. 4 ต. สนามชัย
อ. สทิงพระ จ. สงขลา
074-528089 , 061-2311714
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาระโนด นางสาวอารี สุวรรณมณี
98 ถ.ราษฏร์บารุง ต. ระโนด
อ. ระโนด จ. สงขลา
074-391015

1. นางสาวจันทิมา หนูเสน
2. นางสาวจันทณีย์ แก้วขาว

1. นางสาวธาวีนี อาจชูศึก
2. นางสาวสุวนันต์ คงเอียง

1. นางสาวสิโรรัตน์ เพชรศรี

1. นางสาววิภาพร ทองรักษ์
2. นางสาวพรรณวรท พิรุณ

1. นางสาวสิริอาภรณ์ ศิริบุญ
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