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ลำดับที่
สถำนที่ฝึกงำน
รำยชื่อนักศึกษำ
1
1. นายภาสกร ติ้นไล่
สนั่นเสรียนต์
นายสนั่น มีสุขอนุกูล
90/4 ถ.ระโนด- เขาแดง ม. 2 ต. ปากแตระ

2

3

อ. ระโนด จ. สงขลา
093-6484330
อู่ สหาย น. สามบ่อบริการ
นายชะเลงศักดิ์ จันทวาส
209 ม. 3 ต. วัดสน
อ. ระโนด จ. สงขลา
086-6967098
ร้านชูแสงเอ็นจิเนียริ่งยางยนต์
นายโชคชัย ชูแสง

4

5

6

17/4 ม. 7 ต. ชุมพล
อ. สทิงพระ จ. สงขลา
081-0996067
อู่ สุธนการช่าง
นายสุธน ดวงดี
18/11 ถ. เพชรเกษม ม. 6 ต. ปากแตระ
อ. ระโนด จ. สงขลา
081-9595644
อู่ ช.การช่าง
นายพิชัย เสนสิงห์
20/7 ซ.ศรีไชย ถ. ศรีไชย ม. 7 ต. จะทิ้งพระ
อ. สทิงพระ จ. สงขลา
083-6412777
อู่สมบูรณ์ยนต์
นายคณิต เสียงดัง
477/21 ม. 4 ต.ระโนด
อ.ระโนด จ.สงขลา
062-6849159

1. นายพุฒิพงศ์ หนูโยม

1. นายโชติกมล ยอดรัตน์
2. นายไพรินทร์ ปล้องแก้ว

1.นายภานุเบศร์ ฟองฟัก

1. นายยศกร สายสิงห์ทอง
2. นายสมภพ ก้งเส้ง

1. นายศุภกร ขุนบุรี
2. นายเลิศวิทยา กัณฑ์แก้ว

ลำดับที่
7

8

9

10

11

12

สถำนที่ฝึกงำน

รำยชื่อนักศึกษำ

อู่จ๊อดเซอร์วิส
นายอนุชิต เทพญา
21/1 ม. 1 ต. บ่อแดง
อ. สทิงพระ จ. สงขลา
089-6558374
บจก.คูโบต้าหาดใหญ่จักรกล
นางสาวปัทมา ดายศ
117/7 ม. 6 ต. ปากแตระ
อ.ระโนด จ.สงขลา
089-8709588
อู่ทองการช่าง
นายสุภัทร์ บัวหัน
37/2 ม. 7 ต. ดีหลวง
อ. สทิงพระ จ. สงขลา
081-2762836

1. นายยุทธพิชัย เรืองสุข
2. นายอรรถพร หัสมิตต์

สมพงศ์การช่าง
นายสมพงศ์ จันทร์เพ็ญ
11/7 ม. 4 ต. กระแสสินธุ์
อ. กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
086-9676070
อู่อู๊ดการช่าง
นายประสิทธิ์ กูลเกื้อ
72 ถ. มหาดไทย 1 ต. ระโนด
อ. ระโนด จ. สงขลา
082-7348911
ร้านอ้วนท่อไอเสีย

1. นายอภิสิทธิ์ ศิริพันธ์

นายชัยฤทธิ์ คงอยู่
17/3 ม. 2 ต. ระวะ
อ. ระโนด จ. สงขลา
089-9788664

1. นายทวีศักดิ์ ศิริบุญ

1. นายสมบูรณ์ พุฒคง
2. นายกลวัชร นวลศรี

1. นายฐิราชัย มะเลโรหิตร

1. นายภริณัฐ ณะเสน

ลำดับที่
สถำนที่ฝึกงำน
13 อู่ทรัพย์มหาศาลยานยนต์
นางสาวเพ็ญพร รัตนปราโมทย์

14

15

16

17

18

5 ม. 5 ต. กระดังงา
อ. สทิงพระ จ. สงขลา
093-75005381
อู่ทองการช่าง
นายสุภัทร์ บัวหัน
37/2 ม. 7 ต. ดีหลวง
อ. สทิงพระ จ. สงขลา
081-2762836
อู่สุวรรณเซอร์วิส
นายสุวรรณ โศกเตี้ย
37/1 ม. 7 ต. ชุมพล
อ. สทิงพระ จ. สงขลา
089-0315270
อู่ทรัพย์มหาศาลยานยนต์
นางสาวเพ็ญพร รัตนปราโมทย์
5 ม. 5 ต. กระดังงา
อ. สทิงพระ จ. สงขลา
093-75005381
หจก. วไลก่อสร้าง
นางวไล ทองเนื้อแข็ง
58/3 ม. 1 ต. กระแสสินธุ์
อ. กระแสสินธุ์ จ. สงขลา
081-5407197
บริษัทอีซูซุหาดใหญ่ จากัด สาขาระโนด
นายมานพ มณีน้อย ผู้จัดการ
94/3 หมู่ 1 ต.ปากแตระ
อ.ระโนด จ. สงขลา 90140
โทร.074454640

รำยชื่อนักศึกษำ
1. นายคุณภัทร จิตตรัตน์

1. นายกลวัชร นวลศรี

1. นายณัฐพล ต่อนคาสนธิ์
2. นายธีรพงศ์ คงเอียง

1. นายจักรพงศ์ แก้วทอง

1. นายกิตินัด มีจิตต์
2. นายกวีศักดิ์ สิงห์ทอง

1. นายตรีภูมิ ด้วงดี

ลำดับที่
19

20

21

สถำนที่ฝึกงำน
อู่เอสอาร์คาร์เซอร์วิส
นายเสรี รัตน์แก้ว
1/17 ม 6 ต. ปากแตระ
อ. ระโนด จ. สงขลา
089-5998583
อู่ สหาย น. สามบ่อบริการ
นายชะเลงศักดิ์ จันทวาส
209 ม. 3 ต. วัดสน
อ. ระโนด จ. สงขลา
086-6967098
อู่เจริญกิจการช่าง
นายคมศร หนูเสน
785 ม. 5 ต. บ่อตรุ
อ. ระโนด จ. สงขลา
081-2767511

รำยชื่อนักศึกษำ
1. นายธนากร ชูแก้ว

1. นายจักรพงศ์ สังข์คง

1. นายคธาวุธ หนูเสน
2. นายธีระภัทร์ ทุ่มเพชร

