
รายชื่อสถานประกอบการนักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคี 

ลำดับ แผนก ช่ือ เจาของกิจการ หรือหัวหนางาน สถานประกอบการ 
1 สาขาวิชา

กอสราง 
นางสาวมีสตูรี  มะเกะ หัวหนาฝายบริหารจัดการน้ำ สวนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา

สำนักงานชลประทานที่ 17 

  นางสาวสริญญา  สิทธิชีวภาค 

นายอัลฟาน   ยามาอุ 
เรยีนผูอำนวยการโครงการชลประทานนราธิวาส โครงการชลประทานนราธิวาส 

  นายมัรวัน   หุสูดู เรยีน ผูจักการ หจก.บานคายเซอรเวย หจก.บานคายเซอรเวย ดีเวลลอปเมนต 
  นายอับดุลรอซัก สาลาโด เรยีนหัวหนาฝายตรวจสอบและวิเคราะหดานวิศวกรรม ฝายตรวจสอบและวิเคราะหดานวิศวกรรม

สวนวิศวกรรมสำนักงานชลประทานที่17 

  นายเอกรินทร ขวัญใจ เรยีน หัวหนางานปศุสัตวศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ งานปศุสัตวศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 

  น.ส.กรวรรณ  เขียวเลง 

นายนิมุกตา นิมะ 

นายธีรยุทธ  ศรีทวี 

เรยีนคุณอันวาร ตวันตีมุง วิศวกรชลประทานชำนาญการ ฝายสำรวจภูมิประเทศ สวนวิศกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 17 

  นางสาวอัลยา  อาซิ 
นายวุฒิชัย  มะยูโซะ 

นายอนุพนธ  เจะมุ 

เรยีน หัวหนาฝายออกแบบ ฝายออกแบบ สวนวิศกรรม สำนักงาน
ชลประทานที่ 17 

  นายมะฮัมดี  หะยีดอเลาะ เรยีนผูอำนวยการโครงการสงนํ้าและบำรุงรักษาบางนรา โครงการสงนํ้าและบำรุงรักษาบางนรา
สำนักงานชลประทานที่ 17 

  นายธีรวัฒน  สุวรรณโพธ์ิสุทธิ ์
จาเอกมิตร  นอยนาค 

เรียนนายกองคการบริหารสวนตำบลเกาะสะทอน องคกรบริหารสวนตำบลเกาะสะทอน 

  นางสาวอาลีซา หะยีฮาแว เรียน ผูอำนวยการศูนยเดินสำรวจออกโฉนดทีดิ่น
จังหวัดนราธิวาส ๓ 

ศูนยเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน จังหวัด
นราธิวาส ๓ 

  วาที่รอยตรีอารสี มะล ี เรียนผูอำนวยการศูนยเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน 
จังหวัดนราธิวาส ๓ 

ศูนยเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัด
นราธิวาส ๓ 
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2 สาขาวิชา 

การบัญชี 
นางสาวศศิธร แซหล ี ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปตตานีเขต 1 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปตตานีเขต 1 

  นางสาวสมใจ คงพูน 

นางสาวชลิตา  รามชวย 

นางสาววรรณิษา นอสืบ 

นางจุฑารัตน  หมวกสกุล 

เรียนผูอำนวยการโครงการสงน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก โครงการสงน้ำและบำรงุรักษาโก-ลก 

  นางสาวบาฮายามีละห  สะน ิ

นางสาวศุภานิช  ฟองสุวรรณ 

เรียนผูอำนวยการโครงการสงน้ำและบำรุงรักษา 

บางนรา 

โครงการสงน้ำและบำรงุรักษาบางนรา
สำนักงานชลประทานที่ 17 

  นางสาวพจณิชา  ยองเซง เรียนผูอำนวยการโครงการชลประทานนราธิวาส โครงการชลประทานนราธิวาส 

  นายลฟุ  มาม ุ เรียนสรรพากรพื้นที่นราธิวาส สนง.สรรพากรพ้ืนที่นราธิวาส 

  นางสาวสุรยีาต ี เจะหลง เรียนผูอำนวยการกองคลัง องคการบริหารสวนตำบลปูโยะ 

  นางสาวธเนตยาไชยคง เรียนผูจัดการสาขา บริษัท เคอรี่ เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) 
จำกัด (มหาชน) สาขายี่งอ จ.นราธิวาส 

3 สาขาวิชา
เทคโนโลยี
ธุรกิจดิจิทัล 

นางสาวปริษา แกวแกนเพชร เรียนผูอำนวยการพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน 

  นางสาวปทมาเพ็ชรนุย 

นางสาวณัฏฐกานต ตรจีันทรสืบ 

เรียนผูอำนวยการโครงการชลประทานนราธิวาส โครงการชลประทานนราธิวาส 

  นางสาวนันทนภัส สุวรรณโพธิ์สุทธิ ์ เรียนผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาสเขต 2 

  นางสาวเพาวดี รำสูงเนนิ เรียนผูจัดการบริษัทพิธานพาณิชย จำกัด สาขาสุไหง
โก-ลก 

บริษัทพิธานพาณิชยจำกัด สาขาสุไหง
โก-ลก 
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ลำดับ แผนก ช่ือ เจาของกิจการ หรือหัวหนางาน สถานประกอบการ 
  นางสาวราตรีภรณ เสงสีแดง ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบางปอ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภพตำบลบางปอ 

  นายมะสากีรี อาแด เรียนอาจายอารตกลิ่นมาล ี สถานประกอบการศูนยฺศิลปาชีพ
เครื่องปนดินเผาพระตำหนักทักษิณราช
นิเวศน 

  นางสาวสุดารัตน ดีวิจิตร เรียนผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล
บานสุไหงปาดี 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานสุ
ไหงปาดี 

  นางสาวซไูวบะห เจะปูเตะ 

นางณัชชนา เดิมขุม 

เรียน ผูอำนวยการพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน 

  นางสาวอัญศิรา ทองส ี เรียนผูอำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร กลุมงานประกันสุขภาพโรงพยาบาล
นราธิวาสราชนครินทร 

  นางสาวฮาซามิง ลาเตะ เรียน ผูอำนวยการพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน 
  ส.ต.อ.มะอาลาวี เตะซา เรียนผูกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่44 โรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดนบานลี

นานนท 
  นางสาวจุฑามาศ ทวีพล เรียนผูอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 

  นางสาวฟาดีละห ดะแซ เรียนผูอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 

  นางสาวคอลาตี ดะแซ เรียนผูจัดการเฟมีลี่ไฮเปอร ยะลา เฟมีลีไ่ฮเปอร ยะลา 

  นางณัชชนา เดิมขุม เรียนผูอำนวยการพระตำหนักทักษิณราชนิเศน พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน 
  นางสาวราตรีภรณ เสงสีแเดง เรียนผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล

บางปอ 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบางปอ 

  นางสาวนูรีดา เดนดารา เรียนหัวหนาฝายตรวจสภาพรถ สำนักงานขนสงจังหวัดนราธิวาส 

  นางสาวรุงฤดี  จินดาเพช็ร เรียนผูอำนวยการไปรษณีย อำเภอตากใบ ไปรษณียอำเภอตากใบ 
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เกษตรศาสตร 
นายปภังกร ไชยโยธา เรียนกำนันตำบลพรอน สถานประกอบการที่ทำการกำนัน

ตำบลพรอน 

  นางสาวซามีมี อาแซ เรียนหัวหนาโครงการสำรวจและรวบรวมพันธุไม
ดอกไมประดับปาภาคใต 

สถานประกอบการโครงการสำรวจและ
รวบรวมพันธุไมดอกไมประดับปา 
ภาคใต 

  นายมวาร ซียา เรียนนายกองคการบริหารสวนตำบลโละจูด สถานประกอบการองคการบริหารสวน
ตำบลโละจูด 

  นายอนุศักดิ์ พุฒยาท เรียนผูอำนวยการศูนยวิจัยเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืด 
จังหวัดนราธิวาส 

ศูนยวิจัยเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืดจังหวัด
นราธิวาส 

  นายสมโภชน ลำพรหมสุข เรียนผูอำนวยการศูนยศกึษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 

  นายสทุธิพงษ โอเรียม เรียนผูอำนวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร
จังหวัดนราธิวาส 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัด
นราธิวาส 

  นายธีรพงศ ขานโบ เรียนผูอำนวยการศูนยวิจัยและบำรุงพันธุสัตว
นราธิวาส 

ศูนยวิจัยและบำรุงพันธุสัตวนราธิวาส 

  นางสาวจารุวรรณ นินำ เรียน หัวหนางานปศุสัตวศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุล
ทองฯ 

งานปศุสัตวศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุล
ทองฯ 

  นายธนาวิทย คงเพ็ชร เรียนผูอำนวยการกลุมวิเคราะหดิน สพข.12 กลุมวิเคราะหดินสพข.12(ศูนยศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ) 

  นางสาวปฐยาวัต  ศรเีกรียง เรียนหัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาเฉลิมพระเกียรตฯิ. เขตรักษาพันธุสัตวปาเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมาร ี
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ลำดับ แผนก ช่ือ เจาของกิจการ หรือหัวหนางาน สถานประกอบการ 
  นางสาวโสภายางกุง เรียนผูจัดการฟารมตัวอยางฯบานปาไผ ฟารมตัวอยางในสมเด็จพระนางเจา

สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บานปาไผ 
  นายธรรมรัตนบุญจุย 

นางแจมหงษนอย 

นางสาวสมยักำแพงจันทร 
นายจอยแกวนพรัตน 
นายปูอับดอเลาะ 

นางประพาพรเช้ือมอญยาว 

นางอนงคไกรวงศ 
นายพีระยุทธขวัญใจ 

นายรสุตานยูโซะ 

นางสิรพิรแกวนพรัตน 
นางสะปยะเจะมะ 

เรียนผูอำนวยการพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน 

  นางสาววริศราหลีเหล็ม เรียนผูอำนวยการกลุมวิเคราะหดิน สพข.12 กลุมวิเคราะหดินสพข.12  (ศูนยศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองฯ) 

  นางสาวอรณี ศรีขวัญ เรียน คณุกานดา หนูช ู คายกัลยานิวัฒนา151 

  นายฟาฮัน เจะมามะ เรียนนายกองคการบริหารตำบลโละตูด องคบริหารตำบลโลผะจดู 

  นายนัฐพล ลูกจันทร เรียนกำนันตำบลกะลุวอเหนือ ที่วาการกำนันตำบลกะลุวอเหนือ 

 

 

 


