
   
สถานท่ีฝกงานนักศึกษาปวส.2 

 

ที ่ ชื่อสถานประกอบการ ช่ือ-สกุล แผนก ท่ีอยู หมายเหตุ 
1. อบต.กายูคละ นายมูฮัมหมัดอัฟนัน มะเย็ง 

นายฟรมัน เจะกาเซ็ม 
นายอิสมาแอล  มะปเยาะ 
นางสาวกัญญารัตน  ยือแร 
นายมุสลีมิน  บินเสะ 
นางสาวซารานี  อารง 

ไฟฟา 
ไฟฟา 

การตลาด 
การตลาด 
การตลาด 
การตลาด 

ตำบลกายูคละ ที่อยู หมู 2 ตำบลกายูคละ  อำเภอแวง 
จังหวัดนราธิวาส 96160  
โทรศพัท/โทรสาร : 0-7364-7542. 

 

2. บานแอรโก-ลก นายอามิง อุมา 
นายซัยฟุดดีน มะปเยาะ 

ไฟฟา 
ไฟฟา 

23 ถ.อนุกาชาดนุสรณ 2 สุไหงโกลก สุไหงโลก นราธิวาส 
96120 โทร 061-1464266 

 

3. เกษมแอร นายอาซาน เลาะเมาะ 
นายตวนอาฟนันต จะปะกิยา 
นายอันวา มือเยาะ 

ไฟฟา 
ไฟฟา 
ไฟฟา 

48 ถนน ประชาวิวัฒน ตำบลสุไหงโก-ลก นราธิวาส 
96120 โทร 084-9681942 

 

4. SDY-SOLAR นายนิอามัน นิโกะ 
นายซูลกิฟลี ยะโกะ 
นายลุกมัน อาลี 
นายสุกรี  อารง 
นายฮาฟศอน ดือเลาะ 
นายสุรเชษฐ อารงค 

ไฟฟา 
ไฟฟา 
ไฟฟา 
ไฟฟา 
ไฟฟา 
ไฟฟา 

31 ถนนจารุเสเถียร ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี 
นราธิวาส โทร 087-3923911 

 

5. อาลิฟ อิเล็กทริกคอล 
เทคโนโลยี 

นายอับดุลเลาะ เมืองมามอง 
นายไซฟู บือราเฮง 
นายมูฮํามัดฮาฟส กลานาวี 
นายซุลกัรนัย ดือรานิง 

ไฟฟา 
ไฟฟา 
ไฟฟา 
ไฟฟา 

31 ถนนอารีฟมรรคา ตำบลสุไหงโก-ลก  
อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  
โทร 087-9073225 

 

6. รานโกดังคอมพ นายมูฮําหมัดนุรดีน สะแปอิง 
นายมูฮําหมัดฟรดาวน รอนิง 
นายฮากัม แลมะซา 

ไฟฟา 
ไฟฟา 
ไฟฟา 

103 ถนน ชลธารเขต ตำบล สุไหงโก-ลก อำเภอ สุไหง
โก-ลก นราธิวาส 96120 โทร 080-5488422 

 

7. เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก นางสาวอรพรรณ ไชยเสนา 
นางสาวโนรฮีดายู ซูเด็ง 
นางสาวโนรือมี ดินนาวา 

ไฟฟา 
ไฟฟา 
ไฟฟา 

25 ถนนทรายทอง 2 อำเภอสุไหงโก-ลก นราธิวาส     
โทร073-614005 

 



 
สถานท่ีฝกงานนักศึกษาปวส.2 

 

ที ่ ช่ือสถานประกอบการ ช่ือ-สกุล แผนก ที่อยู หมายเหตุ 
8. เปาซีการไฟฟา นายวีระพล ถนอมพล ไฟฟา 133/16 ม.2 ตำบลแวง จังหวัดนราธิวาส  
9. หางหุนสวนจำกัด วาริด 14 เทรด

ดิ้ง 
นายอารฟานดี  อาแว 
นายอิลฮัม  ยะโกะ 

ไฟฟา 
ไฟฟา 

ตำบล สุไหงโก-ลก อำเภอ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 
96120 โทร 073-612966 

 

10. วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก นายภาณุพัฒน  ศรีวิเชียร 
นายศิวกร  ชัย 
นายเวชพิสัฐ  รัตนพันธ 
นายภคพล  ชูมณี 
นายชยพัทธ  จันทรแดง 

ไฟฟา 
ไฟฟา 
ไฟฟา 
ไฟฟา 
ไฟฟา 

123 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก  
จังหวัดนราธิวาส โทร 073-646566 

 

11. รานรอนานการชาง นายอับดุลฮากีม  เต็งปะราแม 
นายมาหามะแจฟฟรี แลบา 
นายฟยซอล เต็งปะราแม 

ชางยนต 
ชางยนต 
ชางยนต 

110 ม.4 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ  
จังหวัดนราธิวาส โทร.098-0006561 

 

12. อูศรีเจริญยนต นายอิครัม มะหามัส 
นายฐานทัพ บากา 
นายมูฮําหมัดซอฟ รอนิ 

ชางยนต 
ชางยนต 
ชางยนต 

56/21 ม.3 ตำบลพรอน อำเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส  โทร.084-3963744 

 

13. รานชางมะปาดี นายฮัสรูดิง แมทาลง ชางยนต 37 ถนนจารุเสเถียร ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี  
นราธิวาส โทร.087-9328554  

 

14. บริษัท เอ.เอ.เอส.มอเตอร จำกัด นายซูกีมาน มูดอ 
นายนัสรูดีน อาแว 
นายมูฮัมมัดฟครุดดีน ปเยาะ 
นายฆูซัยฟย อาแว 
นายมูฮำมัด ลาเตะ 
นายมือกะไซลานิง  บากา 
นางสาวนูรฮาซีเกม  ดาโอะ 

ชางยนต 
ชางยนต 
ชางยนต 
ชางยนต 
การตลาด 
การตลาด 
การตลาด 

160/34 ถนนเธียรบูลย ตำบล ปาเสมัส อำเภอ สุ
ไหงโก-ลก นราธิวาส 96120  
โทร.073-613366 

 

15. บริษัท พิธานพาณิชย จำกัด    
สาขาสุไหงโก-ลก (โตโยตา) 

นายนูรอิรฟตร เจะฮะ 
นายฟรดาวส ลอนา 
นายอัสวารี ดอเลาะ 

ชางยนต 
ชางยนต 
ชางยนต 

126/126/1 ถนนเจริญเขต ตำบลสุไหงโก-ลก 
อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  
โทร.073-618181  

 

 



สถานท่ีฝกงานนักศึกษาปวส.2 
ที ่ ชื่อสถานประกอบการ ช่ือ-สกุล แผนก ท่ีอยู หมายเหตุ 

16. การัณย เชอรวิส นายกิตติทัต เหล็กเพ็ชร 
นายอาเมรูณ สิรอมา 
นายอัมรินทร ดาโอะ 

ชางยนต 
ชางยนต 
ชางยนต 

141/51 ม.6 ถนนทรายทอง ซ 1/3  
ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก  
จังหวัดนราธิวาส โทร 081-5984955 

 

17. บริษัท จองมอเตอร จำกัด นายมูฮัมหมัดฟรดาว สือแม 
นายนาซูฮา บินยูโซะ  
นางสาวสีตีฟตเราะห มะ 

ชางยนต 
ชางยนต 
การบัญชี 

16-18-20 ถนนชลธารเขต ตำบลสุไหงโก-ลก 
อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
โทร 073-612038 

 

18. 
เกมส เรสซิ่งพารทและโรงกลึง
ชางเกมส 

นายมะไพซา อาแซ 
นายซัลมิน มาซี 
นางสาวมาริสา เจะโวะ 

ชางยนต 
ชางยนต 
ชางยนต 

33 ถนนชื่นมรรคา ตำบลสุไหงโก-ลก  
อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  
โทร 093-6187429 

 

19 
อูนายนำ 

นายบาฮาเร็น มะนอ 
นายอัฟฟาน เจะเงาะ 

ชางยนต 
ชางยนต 

548/1 ถนนประชาวิวัฒน ตำบลสุไหงโก-ลก  
อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โทร 081-6980771 

 

20 
หจก.เจ.ที มอเตอร 

นายทัดศนัย จุลเอียด 
นายดุนรินท เจะแต 

ชางยนต 
ชางยนต 

287 ถ.จารุเสถียร ตำบล ปะลุรู อำเภอ สุไหงปาดี 
นราธิวาส 96140 โทร 090-2099592 

 

21 
บริษัทสินเกียรติธานี จำกัด 

นางสาวรูวัยดา หมัดโสะ 
นางสาวสูนีตา สะแลแม 

การโรงแรม 
การโรงแรม 

เลขที่ 8 หมูท่ี 1 ต.มูโนะ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 
96120 โทรศัทพ 073-621028  

 

22 
บริษัทสมบูรณพัฒนา จำกัด 
(โรงแรมกรีนวิว บูติก) 

นายศุภกิตติ์ กิ้มอ้ิน 
นางสาวฆอตีเยาะ เจะดือเระ 
นางสาวอาตีกะห  หะมะ 

การโรงแรม 
การโรงแรม 
การบัญชี 

84 ถนนวงศวิวัฒน ตำบลสุไหงโก-ลก  
อำเภอสุไหงโก-ลก นราธิวาส โทร.073-5306668 
098-6717037 

 

23 
สวนอาหารริมน้ำ 

นางสาวรุสมีนา มามะ 
นางสาวมาซือวานี ดือรอเหง 

การโรงแรม 
การโรงแรม 

45/6 ถนน ตากใบ นราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส 
นราธิวาส 96000 

 

24 
สถานีตำรวจภูธรมูโนะ 

นางสาวรุสนีดา เจะเลาะห คอมพิวเตอร ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4057 สุไหงโก-ลก 
อำเภอ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120 

 

25 สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่
นราธิวาส  
สาขาสุไหงโก-ลก 

นางสาวซารีปะ ดือเระ 
นางสาวโซเฟย มะตาเยะ 
นางสาวสีตีไซนับ แยนะ 

คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 

2 ถนนลูกเสืออนุสรณ ตำบลสุไหงโก-ลก  
อำเภอสุไหงโก-ลก นราธิวาส โทร.073-613043 

 

26 
การยางแหงประเทศไทย สาขา
สุไหงโก-ลก 

นางสาวอารียา เตะ 
นางสาวซีตีไอเซาะ บือราเฮง 
นางสาวอานิส อีซอ 

คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 

491 ถนนเจริญเขต ตำบลสุไหงโก-ลก 
อำเภอสุไหงโก-ลก นราธิวาส โทร.073-611249 

 



 
สถานท่ีฝกงานนักศึกษาปวส.2 

ที ่ ชื่อสถานประกอบการ ช่ือ-สกุล แผนก ที่อยู หมายเหตุ 
27. 

รานเดาลัตดีไซต แอนด พริ้นติ้ง 
นายวีรภัทร นิจศักดิ ์
นายศุภกิจ รานะเรศ 
นายฮาฟสต อับดุลเลาะ 

คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 

247-276 ถนนประชาวิวัฒน  
ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก นราธิวาส 
โทร.087-0110828 

 

28 
ที่วาการอำเภอสุไหงปาดี 

นางสาวสุกัญญา สายจันทร คอมพิวเตอร ถนนประชาสำราญ ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี 
จ.นราธิวาส โทร.073-651153 

 

29 
ที่วาการอำเภอแวง 

นางสาวอาดาวียะห อาลี คอมพิวเตอร ม.2 ถนนราษฎรบำรุง ต.แวง อ.แวง 
นราธิวาส โทร.073-659101 

 

30 
องคการบริหารสวนตำบลสากอ 

นางสาวนูรอาซีกิน บินฮามะ 
นางสาวนอรอาซีกิม ยูโซะ 
นางสาวซาฮารา บินยูโซะ 

คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 

ม.12 ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี  
นราธิวาส โทร.073-653555 

 

31 
สถานีตำรวจภูธรแวง 

นายวรชัย สือแลแม 
นางสาวนูรอัย ดาโอะ 
นางสาวนอรียะห   ยาเต็ง 

คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 

การบัญชี 

24 ม.2 ตำบลแวง อำเภอแวง  
จังหวัดนราธิวาส โทร.073-659661  

 

32 
รานโฟรทีน มีเดีย 

นางสาวตัสนีม ดอเลาะ 
นายอัรฟา สาและ 

คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 

8 ถนนวงศวิวัฒน ต.สุไหงโก-ลก  
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  
โทร.081-6081668 

 

33 สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส  
สาขาสุไหงปาดี 

นางสาวนูรูฟาตีฮะ ยูโซะ 
นางสาวฟุสมาวาตี ยาโกะ 

คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 

ถนนราชาวดี ซ.4 ตำบลปะลรุู อ.สุไหงปาดี 

นราธิวาส โทร.073-651318 
 

34 
องคการบริหารสวนตำบลแมดง 

นายณัฐพล  นิลวัฒน 
นางสาววรรณกานต นิลวัฒน 
นางสาวสุฮัยบะห มะ 

คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 

ม.1 ตำบลแมดง อำเภอแวง นราธิวาส 
โทร.073-659248 

 

35 เทศบาลตำบลปะลุร ู นายมูฮําหมัดฟาฎอน ดอรีดอซ ิ คอมพิวเตอร 71 ถนนฉัตรวาริน อำเภอสไุหงปาดี  
ตำบลปะลรุ ู นราธิวาส โทร.073-651714 

 

36 

องคการบริหารสวนตำบล       
สุไหงปาดี 

นายสิริวัชร เพชรรงค 
นางสาวพัสวี หนูแกว 
นางสาวสุวิมล ชุมเลิศ 
นางสาวแอนนา เนียนพานิช 
นางสาวโนหฮาซีเกณ สามะ 

คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 

ตำบล สุไหงปาดี อำเภอ สุไหงปาดี 
นราธิวาส 96140 
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37 

ดานควบคุมโรคตดิตอระหวาง
ประเทศ 
สุไหงโก-ลก 

นายอภิชัย เครือเกาะ 
นางสาวนูรีซา มะแด 
นางสาวนารีมะห เจะเตะ 
นายกิตติ สุทธิกุล 
นางสาวซาฟรีการ การี 
นางสาวอัสลินดา  มามะ 
นางสาวฟยรูซ  หะยิ 
นางสาวซูเรียนา  สูหลง 
นางสาวอาตีฟะห  สะอุ 

คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 

การบัญชี 
การบัญชี 
การบัญชี 
การบัญชี 

ถนนเอเชีย 18 ตำบลสุไหงโก-ลก  
อำเภอสุไหงโก-ลก นราธิวาส โทร.090-
4810125 

 

38 
ที่ทำการปกครองอำเภอตากใบ 

นางสาวอัซวาณี มะลิลา 
นางสาวนูรูฮาซีกีน เจะดือราแม 

คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 

หมูที่ 3 ตำบลเจะเห อำเภอตาใบ  
จังหวัดนราธิวาส โทร 073-58 1421 

 

39 

ที่ทำการไปรษณียสุไหงโก-ลก 

นางสาวฟาราห มะมิง 
นางสาวนูรอาวาตีฟ บือราเฮง 
นางสาวกาฟละห จาราแว 
นางสาวกัสวานี มะแว 
นางสาวปญจมา แซตาน 

คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 

469 ถนนประชาวิวัฒน ต.สุไหงโก-ลก 
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  
โทร.073-630632 

 

40 
ที่ทำการไปรษณียสุไหงปาดี 

นางสาวซัซวานี กือโด 
นางสาวอารูนี จิหามาตร 

คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 

47 ม.1 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี  
จ.นราธิวาส โทร.091-7719713 

 

41 
ที่ทำการไปรษณียแวง 

นางสาวซัลวาณี  เจะอาแซ 
นางสาวโรสมารีดา  ดอเลาะ 

คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 

162/13 ม.2 ต.แวง อ.แวง จ.นราธิวาส 
โทร.073-659136 

 

42 
องคการบริหารสวนตำบลโละจูด 

นายฮาซีซู  บอสู 
นางสาวแอมมาลินี  นอ 
นายบาฮารี   เจะลอ 

คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 

34/7 ม.2 ถนนสุขาภิบาล ต.โละจูด  
อ.แวง จ.นราธิวาส โทร.073-586033 

 

43 

สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส 
สาขาสุไหงโก-ลก 

นางสาวนาเดีย  อาแซ 
นางสาวโนรมาซีลา  เปาะอาเดะ 
นางสาวโนรอีดายู  มือลี 
นางสาวซีตีฮายา  ดอเลาะ 
นางสาวฟาซีลา  อูเซ็ง 
นางสาวรูฮานี   หะยีดอเลาะ 

คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 

9/99 ถนนเอเซีย18 ต.สุไหงโก-ลก 
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  
โทร.073-613598 

 



สถานท่ีฝกงานนักศึกษาปวส.2                                                                                                      
ที ่ ช่ือสถานประกอบการ ชื่อ-สกุล แผนก ท่ีอยู หมายเหตุ 

44 
เทศบาลตำบลปะลุร ู

นางสาวแมะฮาแร  มะแซ 
นางสาวฮาฟซา  มาหะมะ 

การบัญชี 
การบัญชี 

71 ถนนฉัตรวาริน ต.ปะลรูุ อำเภอสุไหงปาดี
จังหวัดนราธิวาส โทร.073-651714 

 

45 
บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ 
จำกัด (มหาชน) 

นางสาวฟซลา  สนิ 
นางสาวนาซูฮา  บินสาและห 
นายมูฮำมัดฮามีดี  ตาซา 

การบัญชี 
การบัญชี 

ไฟฟา 

867 ม.1 ถนนสุขาภิบาล ตำบลปะลุรู 
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส  
โทร.073-651000 

 

46 

 สถานีตำรวจภูธรสุไหงโก-ลก 

นางสาวฮาฟซานิง ตีโม 
นางสาวสากีเราะ มาม 
นางสาวนุรสาเฟย แลหะ 
นางสาวโรบีตน เจะแว 
นางสาวอัสมี  มามะ 

การบัญชี 
การบัญชี 
การบัญชี 
การบัญชี 
การบัญชี 

77 ถนนเจริญเขต ตำบลสุไหงโก-ลก 
อำเภอสุไหงโก-ลก นราธิวาส  
โทร.073-611544 

 

47 การประปาสวนภูมิภาคสาขา 
สุไหงโก-ลก 

นางสาวณภัทรา สุวรรณมณี 
นางสาวอัสมีตา ดือราแม 

การบัญชี 
การบัญชี 

119 ถนนประเวศชลธี ตำบลสไุหงโก-ลก อำเภอ
สุไหงโก-ลก นราธิวาส โทร.073-611156 

 

48 
สำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-
ลก 

นางสาวนูรฮดูา ดอเลาะ 
นางสาวซอฟฟยะ หมิเจะนา 
นางสาวไฮฟาร เจะเลาะ 

การบัญชี 
การบัญชี 
การบัญชี 

ถนนทรายทอง 2 ตำบลสุไหง-ลก  
อำเภอสุไหงโก-ลก นราธิวาส  
โทร.073-612046 

 

49 
สหกรณการเกษตรสุไหงโก-ลก 
จำกัด 

นายมูฮัมหมัดอาลิฟ สาและ 
นางสาวนารีญา คอเดร 
นางสาวอานิตา มามะ 

การบัญชี 
การบัญชี 
การบัญชี 

550 ถนนประชาวิวัฒน ตำบลสุไหงโก-ลก 
อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  
โทร.073-615204 

 

50 
ธ.ก.ส. สาขาสุไหงปาดี 

นางสาวนุชนาช ขวัญคุม การบัญชี 32 ถนนฉัตรวาริน ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี 
โทร.073-651663 

 

51 
สหกรณอิสลามอิบนูอัฟฟาน 
จำกัด 

นางสาวนูรมา ติปร ี
นางสาวนูรูฮดูา ติปรี 
นางสาวฟาซีรา นาเซ 

การบัญชี 
การบัญชี 
การบัญชี 

123 123 ถนน อนุกาชาดอนุสรณ อำเภอ 
สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120 
 

 

52 
ที่ทำการปกครองอำเภอตากใบ 

นางสาวรอซละ เจะสะมาแอ 
นางสาวอายู ดอสะ 

การบัญชี 
การบัญชี 

หมู 3, อาคารท่ีวาการอำเภอตากใบ, ตำบล
เจะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

 

53 
บริษัทฮอนดาคารส จำกัด  
สาขาสุไหงโก-ลก 

นางสาวซูนูรอยนีย  สะอะ 
นายวิลดัน  อับดุลเลาะ 
นายอาซือมิง  มามะ 
นายมาหามะยูสรี  ดือเลาะ 

การตลาด 
การตลาด 
การตลาด 
การตลาด 

31/17/19 ม.2 ตำบลปาเสมัส  
อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
โทร.073-630200 

 



ฝกงานนักศึกษาปวส.2 
ที ่ ช่ือสถานประกอบการ ช่ือ-สกุล แผนก ที่อยู หมายเหตุ 

54 
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส  
สาขาสุไหงโก-ลก 

นางสาวนอรอามีรา สูดิง  
นางสาวนูรอาฟกะห เจะแต 
นางสาวรอฮานี มามุ 
นางสาวซูไลฮา บินหะมะ 

การบัญชี 
การบัญชี 
การบัญชี 
การบัญชี 

9/99 ถนนเอเชีย 18 ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุ
ไหงโก-ลก นราธิวาส โทร.073-611589 

 

55 
สำนักงานเทศบาลตำบลปาเสมัส 

นางสาวรุสอานีตา สการียา 
นางสาวฟาตีฮะห  หะมะ 
นางสาวนูรีฮนั   แสแลแม 

การบัญชี 
การบัญชี 
การบัญชี 

128/5 ม.7 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก 
จังหวัดนราธิวาส โทร.073-646542 

 

56 
บริษัทซิสเต็ม เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 

นางสาวอนัญญา ชัยสมบัติ 
 

การตลาด 
 

-  

57 

บริษัทเซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จำกัด 

นางสาวลาตีปะห  สาและ 
นางสาวอารียา  โชติการสกุล 
นายมูฮำหมัดบาฮารี  บินเปาะเตะ 
นางสาวมาสือนะ  เย็ง 
นางสาวไอเซาะห  ลอแม 
นายมุมิน  ยูโซะ 
นางสาวนูรฟาติน  จูเลง 
นางสาวสุไรยา จูเลง 

การตลาด 
การตลาด 
การตลาด 
การตลาด 
การตลาด 
การตลาด 
การตลาด 
การตลาด 

-  

58 สินดีวัฒน โก-ลก นางสาวลลิตา  แซลิ่ม การตลาด 15-17 ถนนเจริญเขต อ.สไุหงโก-ลก โทร.073-611170  
59 บริษัทพิธานพาณิชยจำกัด สาขานราธิวาส นางสาวธนภรณ  มณีนอย การตลาด 41/1 ถนนสุริยะประดิษฐ ต.บางนาค อ.เมือง 

นราธิวาส โทร.073-514666 
 

60 หางหุนสวนจำกัด นราธิวาสสหมิตรมอเตอร นางสาวพจนา  จานอย การตลาด 310 ถนนจำรูญนรา ต.บางนาค อ.เมือง นราธิวาส 
โทร 073-511512 

 

61 บริษัทพินิตมอเตอร 2555 จำกัด สาขายะลา นางสาวนฤมล    สายสิงห การตลาด 377 ถนนสิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา โทร.
073-255077 

 

62 เทศบาลนครยะลา นางสาวซาฟกา   อาซิบ การบัญช ี 10 ถนนสุขยางค สะเตง อำเภอเมืองยะลา ยะลา 
95000 โทร 073-223666 

 

63 รานอาบียโฟน นางสาวยุสนี  สาเล็ง การตลาด 703 ถนนประชาวิวัฒน ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุ
ไหงโก-ลก นราธิวาส โทร.081-8962499  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             


