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ลาดับที่
สถานที่ฝึกงาน
รายชื่อนักศึกษา
1

2

3

4

5

6

บริษัทไทยยูเนี่ยนฟิลมิลล์ จำกัด
นำยสุรศักดิ์ คงเด็จ
103/1 ม. 2 ต. ปำกแตระ
อ. ระโนด จ. สงขลำ
074-536260-2
หจก.วไลก่อสร้ำง
นำยโยธิน ทองเนื้อแข็ง
ม. 5 ต. ชุมพล
อ. สทิงพระ จ. สงขลำ
099-3021112
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอสทิงพระ
นำยทวน นวลทอง
8/2 ม. 7 ต. จะทิ้งพระ
อ. สทิงพระ จ. สงขลำ
074-397330
ร้ำนน้องระโนดแอร์
นำยอนันต์ แก้วดีเลิศ
10 ม. 6 ต. ปำกแตระ
อ. ระโนด จ. สงขลำ
081-5423357
บริษัทอภิชำติแอร์ออโต้จำกัด
นำยอภิชำติ ชูหนุน
88/8 ถ. กำญจนวนิช ม. 1 ต. พะวง
อ. เมือง จ. สงขลำ
086-7462873
ร้ำนอ้วนไดนำโม
นำยกัญจน์ ศรศรำสน
205 ม. 4 ต. ท่ำบอน
อ. ระโนด จ. สงขลำ
086-9564021

1. นำยอภิสิทธิ์ สวัสดิรักษำ

1.นำยอริยพล แก้วโสม

1. นำยวงศธร คงสุวรรณ
2. นำยจิรำยุทธ แดงงำม

นำยชำนน สุขประเสริฐ

1. นำยณัฐพงศ์ ทองพิมพ์
2. นำยชลสิทธิ์ สังข์น้อย

1. นำยเดชฤทธิ คงดี

ลาดับที่
7

สถานที่

บริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
สำขำสงขลำ นำยจำรึก พรหมสุวรรณ
164/6 ม. 1 ต. หัวเขำ
อ. สิงหนคร จ. สงขลำ
074-331851
8 ร้ำนวศินมอเตอร์
นำยสมจิตร บุญรัตนัง
7/3 ถ. สงขลำ-ระโนด ม. 2 ต. ชิงโค
อ. สิงหนคร จ. สงขลำ
074-496741
9 ร้ำน ช. วี เอ็น อิเล็คทริคพำวเวอร์
นำยณัฐวุฒิ ขำวสังข์
20/55 ถ. กำญนวนิช ม. 2 ต. เขำรูปช้ำง
อ. เมือง จ. สงขลำ
081-3280094
10 ร้ำนเจ.เอ็น อิเล็กทรอนิกส์
นำยจำนงค์ มำกแสง
319 ซ. 27 ถ. เพชรเกษม ม. 1 ต. ควนลัง
อ. หำดใหญ่ จ. สงขลำ
081-6095898
11 ร้ำนประวิทย์อิเล็กทริเชียลเพำเวอร์
นำยประวิทย์ รัตนประดิษฐ์
79/9 ม.8 ต. พะวง
อ. เมือง จ. สงขลำ
087-4790945
12 ร้ำนบ่ำวกำรไฟฟ้ำ
นำยวีระศักดิ์ พร้อมมูล
29 ม. 3 ต. บ่อตรุ
อ. ระโนด จ. สงขลำ
086-7472154

รายชื่อนักศึกษา
1. นำยอภินันท์ แขกวงษ์
2. นำยศุภกฤต อุทัยพันธ์

1. นำยจตุพล ชูสวัสดิ์
2. นำยธนธรณ์ พรหมศิลำ

1. นำยณัฐวัตร พรหมอ่อน
2. นำยธำรำดล บับตำธิ

1. นำยวิษณุ สังข์ทอง
นำยหัสบวัฒน์ ภู่เพชร

1. นำยนัฐพล ชนะชัย
2. นำยปกรณ์เกียรติ ชะนะชัย

1. นำยนิติศักดิ์ หมั่นคง
2. นำยธีรเดช มูสิกรังศรี

ลาดับที่

สถานที่

13 ร้ำนทองพันธุ์แอร์
นำยณัฐวุฒิ ทองพันธุ์
471/1 ถ.รำษฏร์บำรุง ม. 4 ต. ระโนด
อ. ระโนด จ. สงขลำ
081-2753488

รายชื่อนักศึกษา
1. นำยณัฐวัฒน์ บุญรัตน์
2. นำยปำรเมศ ปั้นแก้ว

รายชื่อสถานที่ฝึกงานนักศึกษา ปวส.2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ประจาปีการศึกษา 1/2557
ลาดับที่
สถานที่ฝึกงาน
รายชื่อนักศึกษา
13 หจก. เอสแอลเค อิเล็กทริค เซ็ทติ้ง
นำยธนวัฒน์ มณีเลิศ
48 ถ. เทศบำล 12 ม.1 ต.พะวง
อ.เมือง จ.สงขลำ 90000
089-7330961
14 ร้ำนสิรภัทธิ์ เซอร์วิส
นำยสิรภัทร์ นิมิต
66 ถ. ทวีวรรณ ต. หำดใหญ่
อ. หำดใหญ่ จ. สงขลำ 90110
085-7915815
15 ร้ำนขวัญใจกำรไฟฟ้ำ
นำยปฐพี หนูคง

1. นำยสุรนำท หนูแก้ว
2. นำยภำนุพงค์ ภัยชำนำญ

1. นำยสมคิด เสนประดิษฐ์
2. นำยธนวัฒน์ วงศ์ประสิทธิ์
3. นำยสุวัฒน์ อมรหยุ้ง

1. นำยอดิศร พิรุณ

47 ถ.รำษฎร์อุทิศ 2 หมู่ 5 ต. บ่อตรุ
อ. ระโนด จ. สงขลำ 90140
083-1957442
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