
สถานท่ีฝกงานนักศึกษา ปวส.1 
 

ที ่ ชื่อสถานประกอบการ ช่ือ-สกุล แผนก ที่อยู หมายเหตุ 
1. สำนักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

(กองชาง) 
นายชัยศิริ  ตั้งประภา 
นายภิเษก   จุยนุม 
นายปุนณพัฒน  กาญจนพันธุ 

สาขาไฟฟากำลัง 
สาขาไฟฟากำลัง 
สาขาไฟฟากำลัง 

30 ถนน รักษชนะอุทิศ อำเภอ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 
(073-612393) 

 

2.  หางหุนสวนจำกัดแสงยนตสุไหงโก-ลก นางสาวมารีนา สะลือแม 
นางสาวอัสมีดา  อูเซ็ง 

การตลาด 
การตลาด 

 367 ถนนประชาวิวัฒน, ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก 
จังหวัดนราธิวาส, 96120 (073-613216) 

 

3. บริษัทโปรคอมพิวเตอร แอนด โอเอ  
ไทยแลนด จำกัด 

นางสาวซูณีดา  เจะอารง 
นางสาวนิบัลกีส  หมุดตะเหล็บ 
นายมูฮำหมัดอาลีฟ สุหลง 

การตลาด 
การตลาด 
การตลาด 

2,4,6 ถนนเจริญเขต อำเภอ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 
(073-615456) 

 

4. สถานีตำรวจภูธรสุไหงโก-ลก นางสาวรอฮานา  กาเซ็ง 
นางสาวสูรีตา  ดินนาวา 
นางสาวราณีย  อับดุลหะดี 
นางสาวซาฮีดา  มามะมักตา 
นางสาวปรางคเนตร  สุขสมขันธ 
นางสาวรูซีลา  สะแลแม 
นางสาวนุรฟาตีฮะห  เจะแน 
นางสาววาริสา  มะแซ 
นางสาวนูรม ี เจะอูมา 
นางสาวซีตีมาเรียม  ดาโอะ 
นายอาณัต ิ บัญชาวุฒิ 
นายอุดมชัย  รับไทรทอง 
นางสาวมาริสา  จูดจันทร 
นายยศกร  หอมา 
นางสาวนริศา  เดชกุลรัมย 
นายรุงโรจน  ชุมเมืองเย็น 

การบัญชี 
การบัญชี 
การบัญชี 
การบัญชี 
การบัญชี 
การบัญชี 
การบัญชี 
การบัญชี 
การบัญชี 
การบัญชี 

คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 

77 ถนนเจริญเขต ตำบล สุไหงโก-ลก อำเภอ สุไหงโก-ลก 
นราธิวาส 96120 

 

5. สหกรณการเกษตรสุไหงโก-ลก นางสาวซูฮัยลา  บานุงยามิง 
นางสาวฮานิสา  ดาโอะ 
นายซูรัยมี  สุหลง 

การบัญชี 
การบัญชี 
การบัญชี 

550 ถนนประชาวิวัฒน ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก 
จังหวัดนราธิวาส (073-615204) 

 

 



 
สถานท่ีฝกงานนักศึกษา ปวส.1 

 

ที ่ ช่ือสถานประกอบการ ช่ือ-สกุล แผนก ที่อยู หมายเหตุ 
 

6. 
ที่ทำการไปรษณียสุไหงโก-ลก นางสาวอลิษา  พูนสวัสดิ์ 

นายอันฟาล  ยีระ 
นางสาวฟาซีรา  สาและ 
นางสาวอารีซา  มาดูสาลี 
นางสาวรุสมีม ี อาแวสือนิ 
นางสาวนูรูลฮีดายะห  ดือราแม 

การตลาด 
คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 

469 ถนนประชาวิวัฒน ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก 
จังหวัดนราธิวาส (073-630632)  

 

7.  บริษัทเอ.เอ.เอส.มอเตอรจำกัด  
สาขาสุไหงโก-ลก 

นางสาวอาซูรา  เจะเงาะ 
นางสาวสีตีซาแลฮอ  ยะโกะ 
นางสาวดาราราย  พรหมมณี 
นายฮาฟกีน  มะเซ็ง 
นายอาลีมาน  มะ 
นายอับดุลเลาะห  อาแว 
นายมะซาเอะ  อาแวสู 

การตลาด 
การตลาด 
การตลาด 
ชางยนต 
ชางยนต 
ชางยนต 
ชางยนต 

160/34 ม.5 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก  
จังหวัดนราธิวาส (073-630180) 

 

8. รานSP เรสซิ่ง นายอิลฮัม  เจะปอ 
นายนัสวาด ี หะมะ 

ชางยนต 
ชางยนต 

505/503 ถนนประชาวิวัฒน ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก 
จ. นราธิวาส 

 

9. สถานตรวจสภาพเอกชนเปาะซฮูาดี
เซอรวิส สาขาแวง 

นางสาวนัจวาร  ถมเล็ก 
นายแวซาฮารัน  อาลี 

คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 

280/24 ม.6 ตำบลแวง อำเภอแวง จังหวัดนราธิวาส  
(082-7349526) 

 

10. สถานตรวจสภาพเอกชนเปาะซูฮาดี
เซอรวิส สาขาสุไหงโก-ลก 

นางสาวอาฟฟะ  สำสุเด็ง 
นางสาวสุดาวรรณ  มูฮัมมัด 

คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 

9/1 ถนนเอเชีย 18 ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก 
จังหวัดนราธิวาส (082-7349525) 

 

11. อูบาว นายมาฆะ  จินดากูล ชางยนต 65 ถนนลูกเสืออนุสรณ ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก 
จังหวัดนราธิวาส (073-615360) 

 

12. บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น ออโตเซลส (2016) 
จำกัด (สุไหงโกลก) 

นายยูฟรี  อับดุลลาเตะ 
นายฮาลีมิน  บินมะ  

ชางยนต 
ชางยนต  

38/19 ม.4 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  

13. อูยาส โก-ลก นายสราวุฒ ิ ศรีสุวรรณ ชางยนต 96/3 ม.1 ถนนทรายทอง ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก 
จังหวัดนราธิวาส (089-4650704) 

 

 
 



สถานท่ีฝกงานนักศึกษา ปวส.1 
 

ที ่ ช่ือสถานประกอบการ ชื่อ-สกุล แผนก ท่ีอยู หมายเหตุ 
14. ธนาคารออมสิน สาขาสุไหงโก-ลก นางสาวนาตาชา  ยา 

นางสาวโรสมาเรีย  มายิ 
การตลาด 
การตลาด 

11 ถนนเทศปฐม ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก  
จังหวัดนราธิวาส  

 

15.  แวงการยาง นายมัรวัน  สะมะแอ 
นายกูซัยมี  ดูมาลี 

ชางยนต 
ชางยนต 

103/1 ม.6 ถนนแวง-สุไหงโก-ลก ตำบลแวง อำเภอแวง 
จังหวัดนราธิวาส 

 

16. สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส  
สาขาสุไหงโก-ลก 

นางสาวนินาตาชา  เจะอาลี 
นางสาวนัจวา  นพกะ 
นางสาวฮาปซะห  มามะ 
นางสาวสูรีดา  อาแว 
นางสาวพลอยไพริน  มะโนภักดิ์ 
นางสาวกนกกานต  เส็นหีม 

การบัญชี 
การบัญชี 
การบัญชี 
การบัญชี 
การบัญชี 
การบัญชี 

 
9/99 ถนนเอเชีย 18 ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก 
จังหวัดนราธิวาส (073-611589) 

 

17. การยางแหงประเทศไทย  
สาขาสุไหงโก-ลก 

นางสาวโนรฟาตีมา  เส็ง การบัญช ี 491 ถนนเจริญเขต ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก 
จังหวัดนราธิวาส (073-611249) 

 

18. มะรอนิง ชางไฟฟา นายซูโกรนัย  มามะ 
นายอามีน  อูเซ็ง 
นายมะนาเซ  มามะ 
นายตวนอัสฮาร  นิอาแซ 

ไฟฟากำลัง 
ไฟฟากำลัง 
ไฟฟากำลัง 
ไฟฟากำลัง 

85/32 ม.6 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
(089-7361665) 

 

19. รานอูมา ช.การชาง นายอับดุลฮาฟส  อับดุลลอแม 
นายอับดุลฮากิม  มะยูโซะ 
นายอัฟนาณ  สะมะแอ 
นายมูหำหมัดเตาฟต  อาแว 
นายอดิลันย  ยูโซะ 

ไฟฟากำลัง 
ไฟฟากำลัง 
ไฟฟากำลัง 
ไฟฟากำลัง 
ไฟฟากำลัง 

136/61 ม.6 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก  
จังหวัดนราธิวาส (080-4507379) 

 

20. สำนักงานเกษตรอำเภอแวง  นายอิมรอน  อีซอ 
นางสาวซีตีรอฮายา บินยาการียา 

คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 

ม.2 ถนนราษฎรบำรุง ตำบลแวง อำเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 
(073-659145) 

 

21. องคการบริหารสวนตำบลมูโนะ นางสาวกันตา  สะแลแม 
นางสาวโนอานีซา  ลอแม 

การบัญชี 
การบัญชี 

49/1 ม.1 ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  

22. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโก-ลก นางสาวมัยซาราห  มะยูนุ 
นางสาวนาบีฮะห  บินยาเซ็ง 

การบัญชี 
การบัญชี 

47/ ถนนทรายทอง 2 ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก 
จังหวัดนราธิวาส (073-611358) 

 

 



สถานท่ีฝกงานนักศึกษา ปวส.1 
 

ที ่ ช่ือสถานประกอบการ ชื่อ-สกุล แผนก ท่ีอยู หมายเหตุ 
23. บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จำกัด 

(มหาชน) สาขาสุไหงโก-ลก 
นางสาวอลิษา  พูนสวัสดิ์ การตลาด 105 ถนนชลธารเขต ตำบลสไุหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก 

จังหวัดนราธิวาส (073-611585) 
 

24. หางหุนสวนจำกัด วีคอมไซเบอรเทรด นายอักรอม  ดอเลาะ ไฟฟากำลัง 133/21 ม.2 ตำบลแวง อำเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 
(083-0819052) 

 

25. สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นราธิวาส 
สาขาสุไหงโก-ลก 

นางสาวสุธีมนต  อัญสุรีย 
นางสาวกัสม ี บูโด 
นางสาวนาเดีย  บินมือเยาะ 
นางสาวมารียานี  เจะแล 
นางสาวนูรูฮดีายะห  เจะมามะ 
นายอีรมีน  อาแว 

การบัญชี 
การบัญชี 
การบัญชี 

คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 

21/3 ถนนเอเชีย 18 ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก 
จังหวัดนราธิวาส (073-613043) 

 

26. ที่ทำการไปรษณียสุไหงปาดี นางสาวซีตีนาซูฮา  บากา 
นางสาวสุนิตา  ยูน ุ

การบัญชี 
การบัญชี 

47 ม.1 ถนนฉัตรวาริน ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงโก-ลก  
จังหวัดนราธิวาส 

 

27. บริษัทพิธานพาณิชยจำกัด สาขาตากใบ นางสาวกัญญารัตน  ยอดดี 
นายเจะอารฟกีลย  อาแว 

คอมพิวเตอร 
ชางยนต 

152/1 ม.3 ตำบลเจะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
(073-581399) 

 

28. บริษัทหางหุนสวนจำกัดวิชชุกร  
เคเบิลทีวี 

นายมูฮำหมัดซาวาร  สาและ 
นายมูฮำหมัดอานิส  หลง 
นายสะอูดี  ดรอแม 
นายมูฮัรรอม  ยูโซะ 
นายอาสมาน  ยะปา 

ไฟฟากำลัง 
ไฟฟากำลัง 
ไฟฟากำลัง 
ไฟฟากำลัง 
ไฟฟากำลัง 

18/10-13 ถนนเจริญเขต 1 ตำบลสุไหงโก-ลก  
อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส (073-616100)  

 

29. บริษัทสงเสริมการตลาด จำกัด นางสาวโนรอาซีรา  ยูนุ 
นางสาวฟาดีลา  เจะตู 

การตลาด 
การตลาด 

73-75 ถนนเจริญเขต ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก 
จังหวัดนราธิวาส (073-613740) 

 

30. บริษัท นราธิวาสฮอนดาคารส จำกัด  
(สาขาสุไหงโก-ลก) 

นายรุสมัน  มานัส 
นายฮาภีฟ  ดือเลาะ 

ชางยนต 
ชางยนต 

37/17-19 ม.2 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัด
นราธิวาส 

 

31. บริษัทพิธานพาณิชย จำกัด  
สาขาสุไหงโก-ลก 

นายมูฮำหมัดนาดีล  อารง 
นายอิบรอเฮง  สามารอเมาะ 
นายมูฮัมหมัดอารฟาน กาโช 
นายอามีน  เจะหลง 

ชางยนต 
ชางยนต 
ชางยนต 
ชางยนต 

1-7 ถนนประชาวิวัฒน ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก 
จังหวัดนราธิวาส (073-618181) 
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ที ่ ช่ือสถานประกอบการ ชื่อ-สกุล แผนก ท่ีอยู หมายเหตุ   
นายอัฟฟาน  โตะดอ 
นายบัดร ี ตะโละโก 
นายมูฮำหมัดฟาอิซ  หะมะ 

ชางยนต 
ชางยนต 
ชางยนต 

 
 

32. บริษัทจองมอเตอร จำกัด  
สาขาสุไหงโก-ลก 

นายมาหามะอาฟซา  มะดือเระ 
นายฮาซัน  สาและ 

ชางยนต 
ชางยนต 

16-18-20 ถนนชลธารเขต  ตำบลสุไหงโก-ลก  
อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส (073-612038) 

 

33. สำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี นางสาวซูลฟา  สีด ิ
นางสาวโนรกัตตีนา  มะนอ 

การบัญชี 
การตลาด 

ถนนประชาชื่น 2 ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
(073-651185) 

 

34. สำนักงานประมงอำเภอสุไหงปาดี นางสาวไซตง  ยะโกะ การตลาด ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส  
(087-1315198) 

 

35. ดานศุลกากรสุไหงโก-ลก นางสาวปารีซา  มามะ 
นางสาวนูรลี  ดือเระ 

การบัญชี 
การบัญชี 

ถนนเอเชีย 18 ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัด
นราธิวาส (073-611368) 

 

36. ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส นางสาวนัซรีนา  โตะแวหะยี การบัญชี ถนนจารุเสถียร ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส  
37. การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอสุไหงโก-ลก นายนิชานนท  เจะอาลี คอมพิวเตอร 831 ถนนประชาวิวัฒน ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก  
38. องคการบริการสวนตำบลปูโยะ นางสาวนูรซีลาวาตี  อับดุลรอมัน 

นางสาวฟาซีรา  ดามิ 
นางสาวนุรนายีฮะห  มะเย็ง 
นายมูฮำมัดลุกมัน สุหลง 

คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 

ม.3 ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  

39. องคการบริหารสวนตำบลแมดง นางสาวนุรอัดดณยี  มะยาสิง 
นางสาวลัดดาวัลย  มะแอ 

คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 

ม.1 ตำบลแมดง อำเภอแวง จังหวัดนราธิวาส (073-659248)  

40. ราน Wijit Design & Print นายอัซราฟ  สาและ 
นายมูฮำหมัดอาลีฟ  บินรอเสะ 

คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 

114 ถนนอนุกาชาดอนุสรณ 2 ตำบลสุไหงโก-ลก  
อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส (081-5435058) 

 

41. สถานีตำรวจภูธรแวง นางสาวซาฮีระห  เปาะซา 
นายอานัส  มะเย็ง 

การบัญชี 
การบัญชี 

24 ม.2 ตำบลแวง อำเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 
 (073-659661) 

 

42. เบิ้มดาวเทียม นายณัฐวุฒ ิ ไปยโพศรี ไฟฟากำลัง 52 ถนนทรายทอง ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก 
(0869647598) 

 

43. บริษัทโทรคมนาคมจำกัด มหาชน TOT 
สาขาสุไหงปาดี 

นางสาวซีตีฟาตีมะห  มะยูโซะ 
นางสาวนาตาชา  อาแว 
นางสาวนาซีรา  กูลาวัล 

ไฟฟากำลัง 
ไฟฟากำลัง 
ไฟฟากำลัง 

ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส  

สถานท่ีฝกงานนักศึกษา ปวส.1 
 



ที ่ ช่ือสถานประกอบการ ชื่อ-สกุล แผนก ท่ีอยู หมายเหตุ   
นางสาวนารือมา  มะ 
นายมูฮัมมัดฮัซวัณ  วาโด 
นายมุสตากีม  สาวนิ 

ไฟฟากำลัง 
คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 

 
 

44. การประปาสวนภูมิภาคสาขาสุไหงโก-ลก นางสาวรอฮาปซา  อาแว คอมพิวเตอร  119 ถนนประเวศชลธี ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก 
จังหวัดนราธิวาส (073-611156) 

 

45. ชางแบบูเกะตา นายมูฮัมหมัดอัยมาน  นอ 
นายซูลกิฟล ี มะ 

ชางยนต 
ชางยนต 

104/4 ม.2 ตำบลโละจูด  อำเภอแวง จังหวัดนราธิวาส   

46. องคการบริหารสวนตำบลเกียร นางสาวนุรซันซือนี  การี การบัญช ี ม.1 ตำบลเกียร อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส 073-709886  
47. สำนักงานเทศบาลตำบลแวง นางสาวสากีนิง  ยูโซะ คอมพิวเตอร 456 ม.2 ตำบลแวง อำเภอแวง จังหวัดนราธิวาส  
48. ที่ทำการไปรษณียแวง นายอับดุลรอกิต  อูเซ็ง 

นายอีรูวัน  สมาแอ 
คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 

162/13 ม.2 ตำบลแวง อำเภอแวง จังหวัดนราธิวาส  

49. ดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดนราธิวาส  นางสาวโนรฮายาตี อูมา 
นายมูฮำหมัดสุกรี  มะนอร 

คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 

70 ถนนเจริญเขต ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก  
จังหวัดนราธิวาส (073-530971) 

 

50. ดานควบคุมโรคตดิตอระหวางประเทศ 
สุไหงโก-ลก 

นางสาวมาสือกะห  เจะปอ 
นายซาฟวัน  มูดอ 

คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 

ถนนเอเชีย 18 ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก  
จังหวัดนราธิวาส (082-4300138) 

 

51. ที่ทำการปกครองอำเภอสุไหงปาด ี นางสาวนาซีฟะห  กอเด 
นางสาวฮาฟฟะห  มิเตะ 
นางสาวโนรซาฮีรา  มาหามะ 

การบัญชี 
การบัญชี 
การบัญชี 

ม.1 ถนนประชาสำราญ ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี  
จังหวัดนราธิวาส (073-651153) 

 

52. หางหุนสวนจำกัดเทคนิคไทย การโยธา นายนิอับดุลอาซิ สือแม ไฟฟากำลัง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส   
53. รานมังอิเล็กทรอนิกส นายอัสรอฟ  มิงมาแล 

นายอูมาร  สาหะ 
ไฟฟากำลัง 
ไฟฟากำลัง 

112/5 ถนนทรายทอง 3 ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก 
จังหวัดนราธิวาส (089-7336054) 

 

54. เทศบาลตำบลบูเกะตา นางสาวซอซียา  ดอปอ 
นางสาวอัสมีรา  อิบราเฮง 
นางสาวรอฮีม ี ดอปอ 
นางสาวอัสมีนา  อิบราเฮง 

คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 

99/9 ม.2 ตำบลโละจูด  อำเภอแวง จังหวัดนราธิวาส (ตาดีกา) 
แวง 

55. องคการบริหารสวนตำบลโละจูด นางสาวนุรฮาฟเซาะห  ดอเลาะ 
นางสาวนูรลี  อูเซ็ง 

คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 

34/7 ม.2 ตำบลโละจูด อำเภอแวง จังหวัดนราธิวาส (ตาดีกา) 
แวง 

 

สถานท่ีฝกงานนักศึกษา ปวส.1 
 



ที ่ ช่ือสถานประกอบการ ชื่อ-สกุล แผนก ท่ีอยู หมายเหตุ   
นางสาวกูอานีซาร  รายอลือแมะ 
นางสาวนิอาฟยะห  นาพี 

คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 

 
 

56. สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแวง นางสาวนุรฮัยรา  เจะลาเตะ 
นางสาวนูรฮายา  มะเย็ง 
นางสาวนูรฮยัซา  เจะลาเตะ 

คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 

ถนนราษฎรบำรุง อำเภอแวง อำเภอแวง จังหวัดนราธิวาส (ตาดีกา) 
แวง 

57. โรงเรียนบัยตุลอูลามาอ นายอีลียัส  กาซอ คอมพิวเตอร 99 ม.15 ถนนสุคีริน-แวง ตำบลแวง อำเภอแวง จังหวัด
นราธิวาส 

(ตาดีกา) 
แวง 

58. สถานีตำรวจภูธรบูเกะตา นางสาวอาตีรา  ยาหล ี
นางสาวสรอยสุดา  ดือราแม็ง 
นางสาวโนรอัสลิน  สะมะแอ 
นางสาวมาซีละห  การียา 
นางสาวนูรลียานา  อูมา 

คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 

18 ม.6 ตำบลโละจูด อำเภอแวง จังหวัดนราธิวาส (ตาดีกา) 
แวง 

59. โรงเรียนบานเจะเหม นายอุสมาน  สะอะ คอมพิวเตอร ม.3 ถนนสุคีริน-แวง ตำบลแวง อำเภอแวง จังหวัดนราธิวาส (ตาดีกา) 
แวง 

60. องคการบริหารสวนตำบลฆอเลาะ นางสาวซัลลีลา  มหินทราภรณ คอมพิวเตอร ม.1 ถนนแวง-บูเกะตา อำเภอแวง จังหวัดนราธิวาส (ตาดีกา) 
แวง 

61. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล 
บานยะหอ 

นางสาวอากัสมี  กาเร็ง 
นางสาวการีมะห  สือแม 

คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 

ตำบลแมดง อำเภอแวง จังหวัดนราธิวาส (ตาดีกา) 
แวง 

62. ที่ทำการปกครองอำเภอแวง นายบัยฮกี  บอส ู
นางสาวฟาซีรา  หะมะ 
นางสาวจิตราพร  อูเซ็ง 
นายชานนท  อุสมาน 

คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 

ม.2 ถนนราษฎรบำรุง ตำบลแวง อำเภอแวง จังหวัดนราธิวาส (ตาดีกา) 
แวง 

63. สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส  
สาขาสุไหงปาดี 

นางสาวพิชชรณานันท  ประดิษฐ
ธรรม 

คอมพิวเตอร ถนนราชาวดี4 ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ปาดี 

64. สถานีตำรวจภูธรสากอ นายปฎิวัฒน  วิไลวรรณ คอมพิวเตอร 548 ม.4 ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ปาดี 
65. รานชางเลิศ นายธีรภัทร  บุญชวย ชางยนต 64 ม.3 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ปาดี 
66. อูชางปลั๊ก นายพันกร  จันสวาง ชางยนต 95/1 ม.6 ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอรอง  

จังหวัดนราธิวาส 
ปาดี 

 

สถานท่ีฝกงานนักศึกษา ปวส.1 



 

ที ่ ช่ือสถานประกอบการ ชื่อ-สกุล แผนก ท่ีอยู หมายเหตุ 
67. อูยีแวงเซอรวิส นายมูฮำหมัดอารีฟ  สะตอปา 

นายซารีฟูดีน  ยูโซะ 
ชางยนต 
ชางยนต 

163/2 ม.1 ตำบลแวง อำเภอแวง จังหวัดนราธิวาส  

68. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล 
บานตะเหลียง 

นางสาวขวัญฤดี  จินดาเพ็ชร คอมพิวเตอร ม.7 ตำบลเกาะสะทอน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  

69. องคการบริหารสวนตำบลสุไหงปาดี นายบุรินทร  บุญรอด 
นายมงคล  เทพคุม 

คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 

หมูที่ 6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส   

70. อูชางมิง นายอิมรอน  เจะสือแลแม ชางยนต 144 ม.1 ถนนจารุสเถียร ตำบลปะลุรู  อำเภอสุไหงปาดี จังหวัด
นราธิวาส 

 

71. รานอะไหลมันเทคนิค นายอดินันท  โตะแวอายี ชางยนต 53/1 ม.3 ถนนจารุสเถียน ตำบลโตะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี 
จังหวัดนราธิวาส โทร.098-8748820 

 

72. อูเพรชการชาง นายธวัตชัย ทองด ี ชางยนต ถนนประชาวิวัฒน ซอย 13, ตำบลสุไหงโก-ลก  
อำเภอสุไหงโก-ลก 

 

73. องคการบริหารสวนตำบลโละจูด นายอัฟฎอล  เจะอารง ชางยนต 4057 ตำบล โละจูด อำเภอ แวง นราธิวาส   
74. อูจรัญ เซอรวิส นายปรมินทร  คงสีลัง ชางยนต 911/1 ถนนโตะลือเบ ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก 

จังหวัดนราธิวาส 96120 
 

นักศึกษาที่ออกฝกประสบการณ จำนวน 186 คน 


