ข้ อมูลหน่ วยงานนักศึกษาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพกฎหมาย
คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์ ธานี
ลําดับที
หน่ วยงาน
1 สํานักงานอรรถพรทนายความ
2 ศาลจังหวัดเวียงสระ
3 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง
4 สํานักงานอัยการจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
5 สํานักงาน.เอกราชทนายความ
6 สํานักงานผดุงเกียรติทนายความ
7 ศาลจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
8 ศาลจังหวัดทุ่งสง
9 สํานักกฎหมายปั ญจบัณฑิต
10 สํานักงานผดุงเกียรติทนายความ
11 สํานักงาน ญ ตุลยา
12 สํานักงานสุ นทร เวชสุ วรรณทนายความ
13 สํานักกฎหมายวิเชียรทนายความ
14 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา
15 สํานักงานที=ดินจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี สาขากาญจนดิษฐ์
16 สํานักงานบังคับคดีจงั หวัดสุ ราษฎร์ ธานี
17 สํานักงานอัยการจังหวัดยะลา

ทีตังหน่ วยงาน
โทรศัพท์
136/88 ม.1 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ. สฎ.84100
089-1951121
ม. 5 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ. สฎ.84190
077-366777
ถ.ยุติธรรม ต. คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง93000
074-612965
ถ. ดอนนก ต.มะขามเตี7ยอ. เมือง จ. สฎ.84000
077-289235
387/103 ม.1 ต.มะขามเตี7ย อ.เมือง จ.สฎ.84000
081-9585722
205 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สฎ.84000
077-216271
82 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สฎ.84000
077-281191
ถ.ทุ่งสง-นครศรี ม.7 ต.ถํ7าใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นศ.80110
075-411774
1/114 ถ ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สฎ.84000
077-273606
205 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สฎ.84000
077-284496
138/120 ถ.ชนเกษม 24 ม.4ต.มะขามเตี7ย อ.เมืองจ.สฎ.84000 077-218507
142ม.4 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สฎ.84100
089-2881215
173/12 ถ.เลียงเมือง ม.6 ต. มะขามเตี7ย อ.เมืองจ.สฎ84000
085-7840591
ถ.ราชดําเนิน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-327352
ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สฎ 84160
077-379160
83/17-20 ถ.สุ ราษฎร์ -นาสาร ม.1 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สฎ.84100077-3553812
128 ถ.เทศบาล 1ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
073-212011

โทรสาร

จํานวนรับ
3
077-366700
6
1
077-288336
7
2
2
077-284971
18
3
1
077-284497
2
4
3
3
1
077-379159
1
2
073-212011-0
1

ข้ อมูลหน่ วยงานนักศึกษาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพกฎหมาย
คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์ ธานี
ลําดับที
หน่ วยงาน
ทีตังหน่ วยงาน
18 เทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ์
111/2ม.1ต.กะแดก อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สฎ.
19 สํานักงานอัยการจังหวัดไชยา
ต.ตลาด อ.ไชยา จ.สุ ราษฎร์ ธานี84110
20 สํานักงานศาลยุติธรรมประจําภาค 8
ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สฎ.84100
21 ศาลแขวงสุ ราษฎร์ ธานี
55 ม.1 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สฎ.84100
22 ที=วา่ การอําเภอบางสะพาน
ม.1ต.กําเหนิดชุมคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบ77410
23 สํานักงานทนายความสมชัย
150/295 ถ.ดอนนก ม.4 ต.มะขามเตี7ย อ.เมืองจ.สฎ84000
24 สํานักงานทนายความทรงยศยอดดนตรี
317/6ถ.ชนเกษม ต.ตลาด อ.เมือง จ.สฎ.84000
25 สํานักงานทนายความนพพรรณ-บรรจง
149/33 ถ.ดอนนก 21 ม.4 ต.มะขามเตี7ย อ.เมืองจ.สฎ.84000
26 สํานักงานเกียรติกร รอดทองอ่อน
51/66 ม.3 ต.มะขามเตี7ย อ.เมือง จ.สฎ.84000
27 สํานักงานศรี วชิ ยั ทนายความและการบัญชี
241/18 ถ. อําเภอ ต.มะขามเตี7ย อ.เมือง จ. สฎ.84000
28 สํานักงานกฎหมาย นพพร-วิชมัย
59/11 ม.1 ต.บางกุง้ อ.เมือง จ.สฎ.84000
29 สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดสุ ราษฎร์ ธานี
ชั7น1อาคารศาลแขวง ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สฎ.84100
30 ศาลจังหวัดพัทลุง
ถ.ยุติธรรม ต. คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง93000
31 สํานักกฎหมายธนัสพลแซ่กงั
1/116 ถ.การุ ณราษฎร์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สฏ.84100
32 หจก.ท๊อปลีกลั สาขาสุ ราษฎร์ ธานี
141/24 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สฎ.84000
33 สํานักงานราชพฤกษ์ทนายความ
48/12 ม.8 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สฎ.84000
34 สํานักงานอัยการคุม้ ครองสิ ทธิE และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบั
ต. ตลาด อ.เมื
งคดีองจจ.สฎ.84000

โทรศัพท์
077-379366
077-431022
077-355142
077-355146
032-691184-17
077-286869
081-7979723
063-2698788
080-7001763
084-2949009
077-310297
077-355371-2
074-613020
091-5596359
089-2929559
080-0392585
077-287253

โทรสาร
077-379365
077-355142
077-355146
032-691395
077-205995
077-284770

077-355371
074-611682

จํานวนรับ
1
3
3
4
1
3
3
3
1
6
1
5
1
3
2
3
3

ข้ อมูลหน่ วยงานนักศึกษาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพกฎหมาย
คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์ ธานี
ลําดับที
หน่ วยงาน
ทีตังหน่ วยงาน
35 สํานักงานอัยการจังหวัดทุ่งสง
264 ถ.ทุ่งสง-นครศรี ม.2 ต.ถํ7าใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นศ.80100
36 สํานักงานจัดหางาน จ.สฎ
อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ต.ขุนทะเล อเมือง
37 เทศบาลตําบลขุนทะเล
25 ม.4 ต.ขุนทะเล ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สฎ84100
38 ที=ทาํ การปกครองจังหวัด สฎ
ศาลากลางจังหวัด ถ.ดอนนก อ.เมือง จ. สุ ราษฎร์ ธานี 84000
39 สํานักงานป.ป.ส.ภาค 8
102/27 ม.9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สฎ. 84100
40 ศาลเยาวชนและครอบครัวจ.สฎ
460 ถ.ศรี สุราษฎร์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สฎ.84000
41 สํานักงานอัยการจังหวัดสงขลา
ถ.แหลมสนอ่อน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา90000
42 ตํารวจภูธรจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
198 ม.9ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ. สุ ฎ.84100
43 สํานักงานทนายความประกิจ เพชรรัตน์และเพื=อนทนายความ
244/17 ถ.ชนเกษม ต.ตลาด อ.เมือง จ.สฎ.84000
44 สภาทนายความภาค 8
96/34 ถ. การุ ญราษฎร์ ซ.27 ต.ตลาด อ.เมือง จ.สฎ.84000
45 สํานักงานสรพงศ์ อัมพันศิริรัตน์ทนายความ
259/9-10 ถ.ไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง93000
46 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี=
180 ถ.หันปรึ ก-ห้วยโต้ ม.8 ต.ทับปรึ ก อ.เมือง จ.กบ.81000
47 สํานักงานทนายความวิทยา เย็นแจ่ม
193/15 ม.1 ต.มะขามเตี7ย อ.เมือง จ.สฎ 84000
48 บริ ษทั สํานักกฎหมายธุ รกิจสุ เมธ-วิทยา จํากัด
233/137 ถ.การุ ณราษฎร์ ม.4 ต.มะขามเตี7ย อ.เมือง จ.สฎ.84000
49 ศาลจังหวัดไชยา
ถ.รักษ์นรกิจ อ.ไชยา จ.สฎ.84110
50 ศาลจังหวัดชุมพร
ศูนย์ราชการ ถ.อาภากร ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชพ.86000
51 สํานักงานเซ้าเทิร์นอินเตอร์ ทนายความและการบัญชี 113/4 ม.5 ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สฎ.84140

โทรศัพท์
075-411658
077-355422
077-211692
077-276586
077-206298-9
077-205400
074-313722
077-355547
077-282361
077-282361
074-673889
075-663947
088-878182
085-8970263
077-431110
077-529900-9
077-204683

โทรสาร
077-355426
077-211-692
077-206297
074-313742
077-355547
077-282361
074-673889
075-663948

077-529940

จํานวนรับ
1
4
2
7
5
6
3
3
4
7
2
2
2
3
1
2
2

ข้ อมูลหน่ วยงานนักศึกษาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพกฎหมาย
คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์ ธานี
ลําดับที
หน่ วยงาน
52 สํานักงานกฤศททนายความ
53 สํานักงานปกครองท้องถิ=น
54 สํานักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน สฎ.
55 ศาลจังหวัดปั ตตานี
56 สํานักงานยุติธรรมจังหวัดปั ตตานี
57 สํานักงานอัยการภาค 8
58 สํานักงานอัยการจังหวัดระนอง
59 ศาลจังหวัดระนอง
60 ศาลจังหวัดหลังสวน
61 ศาลจังหวัดสตูล
ฐานข้อมูลปี 2559

ทีตังหน่ วยงาน
ถ.บางใหญ่ ม.1 อ.เมือง จ.สฎ.
ศาลากลางจังหวัด ถ.สุ ขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ต.ขุนทะเล อเมือง
ถ.เดชา ต.สะบ้ารัง อ.เมือง จ.ปั ตตานี 94000
49/7 ถ.กะลาพอ ต.จะบังติกอ อ.เมือง จ.ปั ตตานี94000
24/4-5 ถ.หน้าเมือง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สฎ84000
15/4 ถ.ลุวงั ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
ถ.ดับคดี ต.เขานิเวศ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
ถ.สิ นีวถิ ี เลขที=1ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล91000

โทรศัพท์
082-7771097
073-222786
077-355414
073-349112
073-3340312
077-281379
077-811470
077-826256-58
077-541068
074-711078

โทรสาร

จํานวนรับ
3
1
077-355415
2
1
1
077-281379-1517 2
1
077-822111
1
077-544311
2
074-725169
1

