
 
 
 

 ข�อมูลสถานประกอบการท่ีวิทยาลัยประมงป�ตตานีทําความร�วมมือ โดยการส�งนักเรียน นักศึกษาไป
ฝ'กงานและจัดการเรียนรู�ร�วมกับสถานประกอบการ ในป+การศึกษา 2556 มีด�วยกันท้ังสิ้น 28 แห�ง จําแนก
ตามแผนกวิชาท่ีจัดการเรียนการสอน ได�ดังนี้ แผนกวิชาประมง 15 แห�ง แผนกวิชาเกษตรศาสตร5 3 แห�ง 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร5ธุรกิจ 5 แห�ง แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 5 แห�ง ดังตาราง 
 
ตารางข�อมูลสถานประกอบการจําแนกตามแผนกวิชา 
ท่ี สถานประกอบการ 

แผนกวิชาประมง 
1 ศูนย วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดปทุมธานี 

คลอง 13 หมู� 2 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170 โทรศัพท5 : 02-5463186 
2 ศูนย5วิจัยและพัฒนาประมงชายฝ�Aงประจวบคีรีขันธ5  

ต.คลองวาฬ อ.ประจวบคีรีขันธ5 จ.ประจวบคีรีขันธ5 77000   โทรศัพท5 : 032-661133 
3 ศูนย วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดแพร+ 

อ.หนองม�วงไข� จ.แพร� 54000 โทรศัพท5 : 054-640051 
4 ศูนย วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพิษณุโลก  

บริเวณเข่ือนนเรศวร พรหมพิราม พิษณุโลก 65150  โทรศัพท5 : 055369065 
5 ศูนย วิจัยและพัฒนาประมงชายฝ23งจังหวัดป2ตตานี  

186 ม.4 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ป�ตตานี 94150  โทรศัพท5 : 073-329353 
6 ศูนย วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดป2ตตานี  

125 ม.4 ต.ปFตุมุดี อ.ยะรัง จ.ป�ตตานี 94060  โทรศัพท5 : 073-439123 
7 ศูนย วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนราธิวาส  

ม.5 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000  โทรศัพท5 : 073-535095 
8 ศูนย วิจัยและพัฒนาประมงชายฝ23งสงขลา  

ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140  โทรศัพท5 : 074 - 260529 
9 ศูนย วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพัทลุง  

ต. ลําปGา อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000  โทรศัพท5 : 0-7460-4533 
10 ศูนย วิจัยและพัฒนาประมงชายฝ23งสตูล  

ม.4 ต.ปากน้ํา อ.ละงู จ.สตูล 91110  โทรศัพท5 : 074-783347 
 

ข�อมูลความร+วมมือกับสถานประกอบการ 



 
 

 
ข�อมูลสถานประกอบการจําแนกตามแผนกวิชา(ต+อ) 
ท่ี สถานประกอบการ 

แผนกวิชาประมง 
11 ศูนย วิจัยและพัฒนาประมงชายฝ23งกระบ่ี 

141 หมู� 6 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี  81110 โทรศัพท5 : 075-662059 
12 ศูนย วิจัยและพัฒนาประมงชายฝ23งภูเก็ต  

ตู� ปณ.2 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110  โทรศัพท5 : 076-621832 
13 ศูนย วิจัยและพัฒนาประมงชายฝ23งสุราษฎร ธานี  

97/1 ม.4 ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ5 จ.สุราษฎร5ธานี 84160  โทรศัพท5 : 077-255288 
14 บริษัทเจริญโภคภัณฑ อาหาร จํากัด (มหาชน) ฟาร มระโนด  

140/1 หมู� 4 ต.ท�าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140  โทรศัพท5 : 074-391189 
15 นายมูฮัมหมัดอามีน เจะตแซ 

4 หมู� 5 ต.บ�านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ป�ตตานี โทรศัพท5 : 084-8619990 
แผนกวิชาเกษตรศาสตร� 
16 ศูนย วิจัยและบํารุงพันธุ สัตว ทับกวาง 

ม.4 ต.ทับกวาง อ.แก�งคอย จ.สระบุรี 18260 
โทรศัพท5 : 036-329754-55 

17 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร�อยเอ็ด  
หมู�ท่ี 14 ถนน แจ�งสนิท อ.ธวัชบุรี จ.ร�อยเอ็ด 45170 
โทรศัพท5 : 043-569117 

18 บริษัทไพโรจน โพลทรีย  จํากัด  
140 หมุ� 6 ต.บ�านเบิก อ.ท�าวุ�ง จ.ลพบุรี 15150  โทรศัพท5 : 036-655330 

แผนกคอมพิวเตอร�ธุรกิจ 
19 เทศบาลนครหาดใหญ+ 

445 ถนนเพชรเกษม อ.หาดใหญ� จ.สงขลา 90110  โทรศัพท5 : 074-243050 
20 ท่ีว+าการอําเภอสุไหงโก-ลก  

ถ.ทรายทอง 2 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120  โทรศัพท5 : 02073611849 
 
 

ข�อมูลความร+วมมือกับสถานประกอบการ 



 
 
 
ตารางข�อมูลสถานประกอบการจําแนกตามแผนกวิชา(ต+อ) 
ท่ี สถานประกอบการ 

แผนกคอมพิวเตอร�ธุรกิจ 
21 องค การบริหารส+วนจังหวัดป2ตตานี  

ศาลากลางจังหวัดป�ตตานี ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมืองป�ตตานี จ.ป�ตตานี 94000  
โทรศัพท5 : 0-7333-4789 

22 บริษัททีโอที จํากัด (มหาชน)  
508 ม.3 ถ.หาดใหญ�-สนามบิน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ� จ.สงขลา 90110  
โทรศัพท5 : 074-231600 

23 ห�างหุ�นส+วนจํากัดลีโอเน็ตคอมพิวเตอร แอนด เซอร วิส 
220 ม.4 ถ.ลพบุรีราเมศ ต.คลองแห อ.หาดใหญ� จ.สงขลา 90110  โทรศัพท5 : 074-426605 

แผนกอุตสาหกรรมเกษตร 
24 บริษัท เอส เอส โฟรสเซ�นฟูRด จํากัด  

70/5 ม.3 ต.เขารูปช�าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท5 : 074-336091-3 
25 บริษัทห�องเย็นโชติวัฒน หาดใหญ+ จํากัด (มหาชน)  

93/17-18 อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท5 : 077822280 
26 บริษัทเจริญโภคภัณฑ อาหาร จํากัด (มหาชน)  

100/5 ม.2 ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา 94140 
27 บริษัทซีฮอร ส อินเตอร เทรด จํากัด  

199 หมู� 3  ตําบล/แขวง ทุ�งหวัง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท5 : 074-317999 
28 บริษัทเวิลด เทคยะลาคอมพิวเตอร  จํากัด  

31 ถนน วิภากุล ตําบล/แขวง สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท5 : 073-244444 
รวมท้ังส้ิน 28 สถานประกอบการ 

 
 

ข�อมูลความร+วมมือกับสถานประกอบการ 


