
ท าเนียบแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

สาขาภาษาไทย 

ท่ี ชื่อแหล่งฝึกประสบการณ์ สถานท่ีติดต่อ ผู้ประสาน 

1 ศูนย์ข่าวสื่อมวลชน จังหวัดยะลา อาคารศาลากลาง (ส่วนขยาย) อ.เมือง จ.ยะลา 95000 นายนครินทร์   ชินวรโกมล  
081-13680190 

2 โรงพิมพ์นราธิวาส 64/1  ถ.วรคามพิพิธ อ.เมือง  จ.นราธิวาส นายนรินทร์   จันทรพิมพ์ 
073-511557 , 073-511819 , 
073-512874 

3 โรงพิมพ์มิตรภาพ 5/49 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล  อ.เมือง 
จ.ปัตตานี  94000 

นายกาลิบ  ฮาลาบี 

4 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันสลาตัน 8/7  ม.1  ต.ตะลุโบ๊ะ  อ.เมือง  จ.ปัตตานี 
94000 

นายแวหามะ   แวกือจิก 
073-334433 

5 สถานีวิทยุท้องถิ่นไทย ฅนสาระ 46 ถ.ยิ้มจินดา  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลา 95000 นายคฑาวุธ    แซ่โค้ว 
073-255488 ,084 -2596654 

6 หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้ไทยราษฎร์ 124  ถ.เอเซีย หาดใหญ่-ปัตตานี  อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 นายคะนึง  ธรรมดี 
074-207321 , 074-431397, 
086-6367609 

7 สถานวิทยุกระจายเสียงที่7 (กวส.7) 35  ถ.สุขยางค์  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลา 95000 ร้อยโทประชิต  มาประเสริฐ 
073-211733 ,073-212444 



ท่ี ชื่อแหล่งฝึกประสบการณ์ สถานท่ีติดต่อ ผู้ประสาน 

8 ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา 
(ศาลากลาง) อ.เมือง  จ.ยะลา  95000 

073-213006 

9 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 16  ถ.สุขยางค์  อ.เมือง  จ.ยะลา  95000 นางมุจรินทร์   ทองนวล   
073-203585 

10 สถานีวิทยุกระจายเสียง ค่ายสิรินธร จ.ยะลา ค่ายสิรินธร  ต.เขาตูม  อ.ยะรัง  จ.ปัตตานี  94160  หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง 
กอ.รมน. ภาค4 ส่วนหน้า 
073-262586 

11 หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 42 98  ต.บาโร๊ะ  อ.ยะหา  จ.ยะลา  95120 พ.อ.สัจจะ   สุนทรธีมากร 
12 สถานีวิทยุชุมชนธนวิถีพัฒนา 91.50 MHz 58  ถ.ธนวิถี2  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลา95000 นายสมพร   น่วมทอง 

073-243225 , 081-6081994 
13 สถานีวิทยุประจ าท้องถิ่นคลื่นวิถีไทย95.50MHz 438  ถ.ผังเมือง4  ต.สะเตง  อ.เมือง   

จ.ยะลา  
นายวิรุณรัตน์  ศรีไสย 
073-363181 

14 สถานีวิทยุพีเพิ้ลช้อยโอเค 105 MHz 47/7 ถ.ผังเมือง1  ต.สะเตง  อ.เมือง   
จ.ยะลา 

หทัยรัตน์  กรุกานนท์ 
073-243815 

15 สถานีวิทยุทักษิณสัมพันธ์ที่103 ต.บันนังสตา  อ.บันนังสตา  จ.ยะลา  
16 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  

จ.นราธิวาส 
220  ม.10  บ้านปลักปลา  ต.ล าภู  อ.เมือง  จ.นราวาส  

17 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอ านวยการความมั่นคงภายใน
ภาค4 ส่วนหน้า 
 

ค่ายสิรินธร  อ.ยะรัง  จ.ปัตตานี นายปราโมทย์  พรหมอินทร์ 
073-262689 



ท่ี ชื่อแหล่งฝึกประสบการณ์ สถานท่ีติดต่อ ผู้ประสาน 

18 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี 352  ม.6  ถ.ปากน้ า  ต.รูสะมิแล  อ.เมือง  จ.ปัตตานี นายจักรกฤช  วรสูตร 
073-460064 

19 สถานีวิทยุชุมชนมัสยิดกลาง จังหวัดยะลา 105.75 MHz 835 ถ.สิโรรส  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลา นายมะยากี   นาวา 
20 ศูนย์ฟ้าใส : เครือข่ายเยาวชน จังหวัดยะลา 158/1 ถ.เทศบาล9  ต.สะเตง  อ.เมือง  

จ.ยะลา 
นายสาวมาเรียม  ชันสันทนะ 
073-222114 

21 สถานีวิทยุเพื่อความมั่นคงจังหวัดยะลา 41 ซ.ยะลาซิตี้  ถ.สิโรรส อ.เมือง จ.ยะลา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาษาอังกฤษ 

ท่ี ชื่อแหล่งฝึกประสบการณ์ สถานท่ีติดต่อ ผู้ประสาน 

1 โรงเรียนบ้านร้ัวตะวัน อ.เมือง  จ.ยะลา  95000  
2 โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา อ.เมือง  จ.ยะลา  95000  
3 โรงเรียนบ้านบุดี อ.เมือง  จ.ยะลา  95000  
4 โรงเรียนเทศบาล4 (ธนวิถี) อ.เมือง  จ.ยะลา  95000  
5 โรงเรียนบ้านโกตาบารู  อ.รามัน  จ.ยะลา  95140  
6 โรงเรียนเพ็ญศิริ อ.เมือง  จ.ยะลา  95000  
7 โรงเรียนบ้านท่าสาป อ.เมือง  จ.ยะลา  95000  
8 โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุงจังหวัดยะลา2 อ.เมือง จ.ยะลา 95000  
9 โรงเรียนเทศบาล3 (วัดพุทธภูมิ) อ.เมือง  จ.ยะลา  95000  
10 วัดหน้าถ้ า (พุทธไสยานุสรณ์) อ.เมือง  จ.ยะลา 95000  
11 โรงเรียนเทศบาล2 (วัดตานีนรสโมสร) อ.เมือง  จ.ยะลา 94000  
12 โรงเรียนเทศบาล5 อ.เมือง จ.ปัตตานี   94000  
13 โรงเรียนบ้านเบอเส้ง อ.เมือง  จ.ยะลา  95000  
14 โรงเรียนเทศบาล2 (บ้านมลายูบางกอก) อ.เมือง  จ.ยะลา 95000  
15 บ้านจือนือแร อ.เมือง  จ.ยะลา  95000  
16 เมืองนราธิวาส อ.เมือง  จ.นราธิวาส 96000  
17 คณะราษฎรบ ารุงจังหวัดยะลา อ.เมือง  จ.นราธิวาส  95000  
18 เทศบาล3 (วิมุตายนวิทยา) อ.สุไหงโกลก  จ.นราธิวาส  95000  
 



ท่ี ชื่อแหล่งฝึกประสบการณ์ สถานท่ีติดต่อ ผู้ประสาน 

19 โรงเรียนเทศบาล4 (บ้านทรายทอง) อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 95000  
20 โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา อ.รามัน  จ.ยะลา  95140  
21 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านสะเตง) อ.เมือง  จ.ยะลา  95000  
22 โรงเรียนบ้านบูเกะคละ (บุญชอบ  สาครินทร์) อ.เมือง  จ.ยะลา  95000  
23 โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา อ.เมือง  จ.ยะลา  95000  
24 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา อ.โคกโพธิ์   จ.ปัตตานี  95120  
25 โรงเรียนบ้านตลาดล าใหม่ อ.เมือง  จ.ยะลา  95000  
26 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดเมืองยะลา) อ.เมือง  จ.ยะลา  95000  
27 โรงเรียนสตรียะลา อ.เมือง  จ.ยะลา  95000  
28 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อ.เมือง  จ.ยะลา  95000  
29 โรงเรียนอนุบาลยะลา อ.เมือง  จ.ยะลา  95000  
30 โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ อ.เมือง  จ.ยะลา  95000  
31 โรงเรียนเทศบาล5 (บ้านตลาดเก่า) อ.เมือง  จ.ยะลา  95000  
32 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อ.เมือง  จ.ยะลา  95000  
33 โรงเรียนคุรุชนพัฒนา อ.เมือง  จ.ยะลา  95000  
34 โรงเรียนบ้านพงยือไร อ.เมือง  จ.ยะลา  95000  
35 โรงเรียนรัชตะวิทยา อ.เมือง   จ.ยะลา  95000  
36 โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล) อ.เมือง  จ.ยะลา  95000  
 
 



ท่ี ชื่อแหล่งฝึกประสบการณ์ สถานท่ีติดต่อ ผู้ประสาน 

37 Andaman  Wave  Master 23/4  ถ.หลวงพ่อวัดฉลอง  ต.ตลาดใหญ่  จ.ภูเก็ต 83000 076-232561-2 
38 Phuket  Sealand  Camp 125/1  ถ.พังงา  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000 076-222900-1 , 232900-4 
39 Sanda  Resort 19  ม.3  ต.อ่าวนาง  อ.เมือง  จ.กระบี่  81000   075-661262-4 
40 Bangtao  Village  Resort 72/25  ม.3  ซ.หาดบางเทา  ถ.ศรีสุนทร  จ.ภูเก็ต 076-270474 , 076-270754 
41 Amora  Beach  Resort  Phuket 322  ม.2  หาดบางเทา  ถ.ศรีสุนทร  ถลาง  จ.ภูเก็ต 83100 076-314236-7 
42 Green  Planet  Tourist  Specialist 31/2  ม.2  ต.อ่าวนาง  กระบี่  81000 075-637488 
43 Anda  Adventure 111/365  หมู่บ้าน  สวนนริมิตร5  ซ.17  ม.8  อ.ถลาง  จ.ภูเก็ต 076-379905-7 
44 Best  rafting 4u 97/155  ม.4  ถ.วิรัตน์   ต.วิชิต  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000 076-522528,076-525010,076-522788 
45 Nagapura  Resort  and  Spa 109  ม.3  ต.อ่าวนาง  อ.เมือง  จ.กระบี่ 81000 075-661333 
46 Siam  Safari 45 ถ.เจ้าฟ้า ฉลอง  จ.ภูเก็ต  83130 076-280116 
47 Krabi  Spesialistn 126  ม.3  ต.อ่าวนาง  จ.กระบี่  81000 075-638097-8 
48 Barracudas  krabi 143/3  ม.2  อ่าวนาง  จ.กระบี่ 81000 075-637092 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาษาจีน 

ท่ี ชื่อแหล่งฝึกประสบการณ์ สถานท่ีติดต่อ ผู้ประสาน 

1 บริษัทแซนด์ แอนด์ ซี ทัวร์ จ.สตูล คุณอุมาพร   มุกขวัญ 
089-4669268 

2 โรงแรมแกรนด์วิลล์ อ.เบตง  
3 โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ อ.หาดใหญ่   จ.สงขลา 074-3634816 
4 โรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด์รีสอร์ทแอนสปา จ.ภูเก็ต คุณวันดี   บุญจันทร์ 

087-8755377 
5 สินทวีทัวร์ อ.หาดใหญ่ คุณมารียะห์   บิลละ 

089-5996351 
6 โรงแรมสวีทโฮม อ.เบตง  
7 ชาววังทัวร์  074-243003 
8 โรงเรียนจงฝามูลนิธิ อ.เบตง  
9 โรงแรมเมอร์ลิน 33  ถ.ฉายาชวลิต  อ.เบตง  จ.ยะลา  95110 คุณอารี   วงศ์นามโรจน์ 

073-230222 
10 โรงแรมแกรนด์แมนดาริน 888  ถ.ภักดีด ารง  อ.เบตง  จ.ยะลา  95110  
11 โรงแรมซัมไทม์รีสอร์ท อ.เบตง  
12 โรงแรมการ์เด้นเฮาส์ 68  ถ.ประชาธิปัตย์  ซ.12  อ.เบตง  จ.ยะลา  95110  
13 โรงแรมบัตเตอร์ฟลาย อ.เบตง  
14 โรงแรมฮัลโหล อ.เบตง  
15 ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง อ.เบตง 073-231292 



ท่ี ชื่อแหล่งฝึกประสบการณ์ สถานท่ีติดต่อ ผู้ประสาน 
16 โรงเรียนธีรวิทยา อ.เบตง  
17 โรงเรียนบ้านเบตงสุภาพอนุสรณ์ อ.เบตง  
18 โงแรมริเวอร์อิน อ.เบตง  
19 โรงเรียนเบตง “วีรราษฎร์ประสาน” อ.เบตง  
20 บริษัท กนกพรทัวร์ 140 ถ.นิพัทธ์อุทิศ2 อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110 086-2975294 
21 ด่านตรวจคนเข้าเมืองสุไหลโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส  
22 บริษัทหาดใหญ่อินเตอร์ท็อปทัวร์ 150 ถ.นิพัทธ์อุทิศ3  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110 074-354397-8 
23 บริษัทฮิจญ์เราะทัวร์ จ.ปัตตานี  
24 โรงแรมมารีน่า อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส  
25 บริษัทสหชัยแทรเวล  แอนด์  เซอร์วิส อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  
26 สถาบันขงจื้อ อ.เบตง  
27 บริษัทนิวเฟรนด์ทัวร์ จ ากัด สาขาเบตง 76  ถ.สุขยางค์  อ.เบตง  จ.ยะลา  95110  
28 โรงแรมการ์เด้นวิวล์ อ.เบตง  
29 ด่านตรวจศุลกากรสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส  
30 โรงเรียนเทศบาล3 วัดตานีนรสโมสร อ.เมือง  จ.ปัตตานี  
31 เค เค เค แอล ทัวร์ 7  ถ.ชีอุทิศ  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110  
32  บ่อน้ าร้อน รีสอร์ท แอนด์ สปา 168/1  ม.2  ต.ตาเนาะอมเราะ  อ.เบตง  จ.ยะลา  95110 073-272220 
33 บริษัทเงือกทองทัวร์  จ ากัด 200/209  อาคารจุลดิศพลาซ่า ถ.นิพัทธ์อุทิศ3 อ.หาดใหญ่  จ.

สงขลา 90110 
074-354707-8 

 



ท่ี ชื่อแหล่งฝึกประสบการณ์ สถานท่ีติดต่อ ผู้ประสาน 
34 หจก.พริตตี้ทัวร์  แอนด์  แทรเวล 22  ถ.ฉัยยากุลอุทิศ(ซีกิมหยง)  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110 074-231324 
35 บริษัทอายีบาราโก้  แทรเวิล  เซอร์วิส 5  ถ.ชีอุทิศ  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110 074-223059 
36 บริษัทอะเมสซิ่ง ดี.เจ ทัวร์ 301/22 ม.7  ถ.โคกเคียน  ต.โคกเคียน  อ.เมือง  จ.นราธิวาส  

96000 
073-522300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาษามลายู 

ท่ี ชื่อแหล่งฝึกประสบการณ์ สถานท่ีติดต่อ ผู้ประสาน 

1 PEJABAT  DEKAN UKM 0060192466233 
2 PPMK UKM 0060192466233 
3 JPPel UKM 0060192466233 
4 PPSPP UKM 0060193231099 
5 PPPPM UKM 0878995440 
6 JPPel UKM 0060192466233 
7 PPMK UKM 0060192466233 
8 PEJABAT  DEKAN UKM 0060192466233 
9 JPPel UKM 0060192466233 
10 PPSPS UKM 0895990091 
11 PPSPP UKM 0060193231099 
12 PPSPS UKM 0895990091 
13 PPMK UKM 0060192466233 
14 JPPel UKM 0060192466233 
15 PPMK UKM 0060192466233 
16 PPBKKM UKM 0060193231099 
17 PPPPM UKM 0878995440 
18 JPPel UKM 0060192466233 
 



ท่ี ชื่อแหล่งฝึกประสบการณ์ สถานท่ีติดต่อ ผู้ประสาน 

19 PPSPS UKM 0895990091 
20 PPBKKM UKM 0060193231099 
21 PPMK UKM 0060192466233 
22 PEJABAT  DEKAN UKM 0060192466233 
23 PPBKKM UKM 0060193231099 
24 JPPel UKM 0060192466233 
25 PPBKKM UKM 0060193231099 
26 JPPel UKM 0060193231099 
27 PPPPM UKM 0878995440 
28 JPPel UKM 0060193231099 
 
หมายเหตุ 
 PEJABAT  DEKAN  (ส านักงานคณบดี  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยแห่งชาติ  มาเลเซีย) 
 PPMK  - Pusat  Pengajian  Media  dan  Komunikasi  (ภาควิชาเทคโนโลยี และการสื่อสาร) 
 PPSPP  - Pusat  Pengajian  Sosial,  Pembangunan  dan  Persekitaran  (ภาควิชาสังคม และการพัฒนา) 
 PPPPM  - Pusat  Pengajian  Psikologi  dan  Pembangunan  Manusia (ภาควิชาจิตวิทยา และการพัฒนามุษย์) 
 PPSPS  - Pusat  Pengajian  Sejarah,  Politik  dan  Strategi  (ภาควิชาประวัติศาสตร์ การปกครอง และยุทธศาสตร์) 
 PPBKKM - Pusat  Pengajian  Bahasa, Kesusasteraan  dan  kebudayaan  Melayu  (ภาควิชาภาษา วรรณคดีและวัฒนธรรมมลายู) 
 JPPel  - Jabatan  Perkhidmatan  Pelajar  (กองบริการนักศึกษา) 
 



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 

ท่ี ชื่อแหล่งฝึกประสบการณ์ สถานท่ีติดต่อ ผู้ประสาน 

1 ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต.  อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา  
2 ที่ท าการปกครองอ าเภอละงู ที่ว่าการอ าเภอละงู  อ าเภอละงู  จังหวัดสตูล  
3 ที่ท าการปกครองอ าเภอสะบ้าย้อย ที่ว่าการอ าเภอสะบ้าย้อย  อ าเภอสะบ้าย้อย  จังหวัดสงขลา   
4 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา อ าเภอเมือง  จ.ยะลา  
5 ที่ท าการปกครองจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา  อ าเภอเมือง  จ.ยะลา  
6 ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี  อ าเภอเมือง   

จังหวัดปัตตานี 
 

7 ที่ท าการปกครองอ าเภอสุไหงปาดี ที่ว่าการอ าเภอสุไหงปาดี  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส  
8 ส านักงานจัดหางานจังหวัดยะลา ส านักงานจัดหางานจังหวัดยะลา  อ าเภอเมือง  จ.ยะลา  
9 ที่ท าการปกครองอ าเภอยะหา ที่ว่าการอ าเภอยะหา  อ าเภอยะหา   จังหวัดยะลา  
10 ที่ท าการปกครองอ าเภอทุ่งยางแดง ที่ว่าการอ าเภอทุ่งยางแดง  อ าเภอทุ่งยางแดง  จังหวัดปัตตานี  
11 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี อ าเภอเมือง  จ.ปัตตานี  
12 ส านักงานจังหวัดยะลา ส านักงานจังหวัดยะลา  อ าเภอเมือง    
13 ศูนย์ปฏิบัติการเยียวยาจังหวัดยะลา ศูนย์ปฏิบัติการเยียวยาจังหวัดยะลา  ศาลากลางจังหวัดยะลา   

อ.เมือง  จ.ยะลา 
 

14 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  อ.เมือง  จ.ยะลา  
15 ส านักทะเบียนอ าเภอเมืองยะลา ที่ว่าการอ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา  
16 ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา  อ.เมือง  จ.ยะลา  
17 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา  อ.เมือง  จ.ยะลา  



ท่ี ชื่อแหล่งฝึกประสบการณ์ สถานท่ีติดต่อ ผู้ประสาน 
18 ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา อ.เมือง  จ.ยะลา  
19 ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอเมืองยะลา ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอเมืองยะลา   

ที่ว่าการอ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 
 

20 ที่ว่าการอ าเภอเมืองยะลา ที่ว่าการอ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  
21 ศูนย์ประสานงานชุมชนเข้มแข็ง  สภ.เมืองยะลา สถานีต ารวจภูธรเมืองยะลา  
22 ที่ท าการปกครองจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา  อ าเอเมืองยะลา  จ.ยะลา  
23 เรือนจ าจังหวัดสงขลา เรือนจ าจังหวัดสงขลา  อ.เมือง  จ.สงขลา  
24 ที่ว่าการอ าเภอโคกโพธิ์ ที่ว่าการอ าเภอโคกโพธิ์  อ.โคกโพธิ์  จ.ปัตตานี  
25 ที่ว่าการอ าเภอแว้ง ที่ว่าการอ าเอแว้ง  อ.แว้ง  จ.นราธิวาส  
26 มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม  อ.เมือง  จ.ยะลา  
27 เรือนจ ากลางยะลา เรือนจ ากลางยะลา  อ.เมือง  จ.ยะลา  
28 ศูนย์ประสานงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ศูนย์ประสานงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์   

สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย  อ.เมือง  จ.ยะลา 
 

 
หมายเหตุ  :  ส่วนของผู้ประสาน / เบอร์โทรศัพท์ไม่มีข้อมูล  เน่ืองจากการไปนิเทศแต่ละคร้ัง  อาจารย์นิเทศจะเป็นผู้ที่ติดต่อกับนักศึกษาโดนตรง  เพื่อประสานกันหน่วย
ฝึกฯ  เกี่ยวกับวัน  และเวลาที่อาจารย์จะไปนิเทศ  ณ  หน่วยงานนั้นๆ 
 
 
 
 
 



การพัฒนาชุมชน 

ท่ี ชื่อแหล่งฝึกประสบการณ์ สถานท่ีติดต่อ ผู้ประสาน 
1 ศอ.บต. ส านักงานศูนย์อ านวยการบริหาร จ.ชายแดนภาคใต้  
2 ศาลากลางจังหวัดยะลา ที่ท าการศาลากลางจังหวัดยะลา  
3 พัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ที่ท าการศาลากลางจังหวัดยะลา  
4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สนง.องค์กการบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
5 เทศบาลนครยะลา สนง.เทศบาลนครยะลา  
6 พัฒนาชุมชนอ าเภอ ที่ว่าการอ าเภอเมือง  
7 ศูนย์บริการข้อมูลพัฒนาชุมชน เขต12 สนง.ศูนย์บริการข้อมูลพัฒนาชุมชน เขต12  
8 พัฒนาการอ าเภอรามัน อ.รามัน  จ.ยะลา  
9 พัฒนาการอ าเภอยะหา อ.ยะหา  จ.ยะลา  
10 พัฒนาการอ าเภอเมือง อ.เมือง  จ.ยะลา  
11 เทศบาลเมืองปัตตานี อ.เมือง  จ.ปัตตานี  
12 องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังดาลัม อ.สายบุรี   จ.ปัตตานี  
 
 
 
 
 
 
 
 



สังคมศึกษา 

ท่ี ชื่อแหล่งฝึกประสบการณ์ สถานท่ีติดต่อ ผู้ประสาน 
1 โรงเรียนนิบงพัฒนา   
2 โรงเรียนบ้านเบอเส้ง   
3 โรงเรียนเทศบาล2 (บ้านมลายูบางกอก)   
4 โรงเรียนเทศบาล1 (บ้านสะเตง)   
5 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์   
6 โรงเรียนเทศบาล5 (บ้านตลาดเก่า)   
7 โรงเรียนบ้านธารน้ าผึ้ง   
8 โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง2   
9 โรงเรียนสตรียะลา   
10 โรงเรียนบ้านบุดี   
11 โรงเรียนเทศบาล4 (ธนวิถี)   
12 โรงเรียนบ้านท่าสาป   
 
 
 
 
 
 
 
 



ออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์ 

ท่ี ชื่อแหล่งฝึกประสบการณ์ สถานท่ีติดต่อ ผู้ประสาน 
1 ส านักข่าวไทยมุสลิม 155  ซ.ลาดพร้าว94  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ 10310 02-5592297 
2 บริษัทซัมวัน จ ากัด 155  ซ.ลาดพร้าว94  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ 10310 Fax.02-5592767 
3 บริษัทโมเดิร์นเวดด้ิง จ ากัด 1/4  ถ.นิมิตร  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต   076-232386 
4 หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 939  ถ.พระราม1  แขวงวังใหม่  เขตประทุมวัน  กทม. 10330 02-2146630-8 
5 หจก.เซาเทิร์นมีเดีย 29/1  ถ.เจ้าฟ้า  ต.ตลาดเหนือ  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000 076-245542 
6 บริษัท Access & Associates  Co,Ltd 976/4  ซ. รพ.พระราม9  บางกะปิ  กทม.10310 02-6415300-7 

Fax.02-6415308 
7 หจก.ดับเบิล้กราฟฟิค 60/3  ม.4  ต.วิชิต  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000 089-2883984 
8 ร้านอ๊อด  อาร์ต  แกลอร่ี 74  ถ.พูนสุข  อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 084-8623994 
9 ร้านชัยบาติกภูเก็ต 16/3 ม.3  ถ.เจ้าฟ้า  ต.วิชิต  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต 076-375754 
10 บริษัทครีเอทีฟ มีเดีย พริ้นติ้ง จ ากัด อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  
11 ร้านภูเก็ตบาติก 371/41  ถ.เยาวราช  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต   081-4761270 
 


