
แบบสรุปขอมลุการมีงานทํา ของนักเรียน นักศึกษาผูสําเร็จการศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ประจําปการศึกษา 2560 

ที ่ ชื่อ-สกลุ สถานประการ ขอมูลสถานประกอบการ เงินเดือน สาขางาน หมายเหต ุ
1 นายสากล           จุยสองแกว หนวยกูภัยสมาคมนครธรรมคีร ี 142, ตําบล ทาด ีอําเภอ ลานสกา 

นครศรีธรรมราช 80230  T. 090 164 
1662 

9500 สาขางานยานยนต ครูที่ปรึกษา(ครูพรชัย) 

2 นายอรรถชัย         มณ ี อาชีพอิสระ(ทําสวน)  20/2 ม.5 ต กําแพงเซา อ เมอืง  
นครศรีฯT.0936798273 

 สาขางานยานยนต ครทูี่ปรึกษา(ครูพรชัย) 

3 นายอมัรินทร        อนุศรี ธุรกิจสวนตัว(อุปกรณไฟฟา)  12500 สาขางานไฟฟากําลัง ตดิตามทาง FB:บาวเจมส 

4 นายเอกนรนิทร     ไตรระเบียบ ธุรกิจสวนตัว(คาขาย)  13500 สาขางานไฟฟากําลัง ติดตามทาง FB:เอ อาร เอ็มม 

5 นายจักรินทร         บตุรด ี อาชีพอิสระ 114 ม.9 ต ทาเรือ อ.เมือง จังหวดั
นครศรีธรรมราช T.0862680139 

9000 สาขางานไฟฟากําลัง แบบติดตามผลนักเรียน 

6 นายปฐมพร          รัตนวงศ อาชีพอิสระ 195/1ม.6 ต ควนพัง อ รอนพิบลูย  
นครศรีฯ 

9000 สาขางานไฟฟากําลัง แบบติดตามผลนักเรียน 

7 นางสาวผกามาศ   นวลทองแกว เซเวน สาขา รพช ศนูยราชการนาสาร ตําบลนาสาร พระ
พรหม นครศรีฯ 

10000 สาขางานการบัญช ี แบบติดตามผลนักเรียน 

8 นางสาวสุกัญญา  จูมา ธุรกิจสวนตัว(คาขาย)  12000 สาขางานการบัญช ี ติดตามทาง FB: เชอ ออมมมม 

9 นางสาวศรีประภา    รอดสง โรงแรมสมุยสปา รีสอรท สุราษฎรฯ  9500 สาขางานอาหารและ
โภชนาการ 

ครทูี่ปรึกษา(ครูณัฐสุดา) 

10 นางสาวรัชดาวรรณ   ผลอินทร แฟมิลี่มารท   สาขาหาดงาม ถนน
ซอยบอพระ ตําบลบอผดุ สุราษฎรฯ 

 9500 สาขางานอาหารและ
โภชนาการ 

ครทูี่ปรึกษา(ครูณัฐสุดา) 

11 นางสาวมธุรส       ปานวิเชียร โรงแรมเดอะพีค บูติค ตําบล นาสาร อําเภอ พระพรหม นาสาร 
พระพรหม นครศรีธรรมราช 80000 T. 
075 324 999 

9500 สาขางานอาหารและ
โภชนาการ 

ครทูี่ปรึกษา(ครูณัฐสุดา) 

 

 

 



แบบสรุปขอมลุการมีงานทํา ของนักเรียน นักศึกษาผูสําเร็จการศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)ประจําปการศึกษา 2560 

ที ่ ชื่อ-สกลุ สถานประการ ขอมูลสถานประกอบการ เงินเดือน สาขางาน หมายเหต ุ
1 นางสาวณชัชา    ดังสะทาน เซเวน สาขาปาตอง 206/2 Rat-Uthit Song Roi Pee Road 

ตําบลปาตอง อําเภอกะทู ภูเก็ต 83150  
T. 091 001 5014 

12000 สาขางานการตลาด ครูท่ีปรึกษา(ครูนัยนา) 

2 นางสาวปณัฐฐา     ชูทิพย บริษัทโฮมโปรดักส เซนเตอร จํากดั 
สาขาฉลอง 

61  หมูที่ 10 ถนน เจาฟาตะวนัตก ตําบล 
ฉลอง อําเภอเมอืงภูเก็ต ภูเก็ต 83000 T. 
076 602 399 

11220 สาขางานการตลาด ติดตามทาง FB:ออย ซี ่

3 นางสาวเพ็ญนภา      จําเนียรกาล เซเวน สาขาหนาพระธาต ุ ตําบล ในเมือง, 80000, อําเภอเมอืง
นครศรีธรรมราช 

12000 สาขางานการตลาด ติดตามทาง FB:pannapa 
jamniankan 

4 นายอภิสิทธ์ิ        จิตรอารีย อูนางนวล รอนพิบลูย ตําบล รอนพิบลูย อําเภอรอนพิบูลย 
นครศรีธรรมราช 80130 
T. 099 487 3321 

11220 สาขาเทคนิคยานยนต ครูท่ีปรึกษา(ครูพรชัย) 

5 นางสาวอนติดา       มณูีนคร ขนสงแฟลชเอ็กเพลส 
(สาขาลานสกา) 

อําเภอลานสกา นครศรีธรรมราช 11220 สาขางานการตลาด ติดตามทาง FB:นู ออ แอร 

6 นางสาวเบญจมาศ    อนุจะ หางสรรพสินคาเซ็นทรัลพลาซา 
นครฯ 

ตําบล นาสาร อําเภอ พระพรหม 
นครศรีธรรมราช 80000 T.075803333 

13000 สาขางานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ครทูี่ปรึกษา(ครูจุฑาภรณ) 

7 นางสาวลัดดาวรรณ  ไชยวรรณโณ หางสรรพสินคาเทสโกโลตสั นครฯ 15 ถนน พัฒนาการคูขวาง ตาํบล ในเมือง 
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
นครศรีธรรมราช 80000  
T. 07-532-4574 

11220 สาขางานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ครทูี่ปรึกษา(ครูจุฑาภรณ) 

8 นางสาวอนงคนาฎ    สุทธภิบิาล ธุรกิจสวนตัว(ขายน้ํา)  13000 สาขางานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ติดตามทาง FB:Anongnard 
Suttipiban 

9 นางสาวอุไรวรรณ      จันทรสุข เซน็ทรัลพลาซา นครฯ ตําบล นาสาร อําเภอ พระพรหม 
นครศรีธรรมราช 80000 T.075803333 

   

10 นายสุทธิภักดิ ์         ตรีโรจน เจาหนาที่งานแนะแนว วิทยาลัยการ
อาชีพฯ 

157 ม.3 ตําบล นาสาร อําเภอ พระพรหม 
นครศรีธรรมราช 80000  
T. 075 378 612 

   

11 นายกิติธร           พาธีรักษ บริษัท อีซซุู สาขารอนพิบลูย 1 หมูท่ี 15 ต.รอนพิบูลย อ อําเภอรอน 11220 สาขาเทคนิคยานยนต ครูท่ีปรึกษา(ครูพรชัย) 



พิบูลย นครศรีธรรมราช 80130 
 T. 075 336 101 

12 นายเกริกกฤษณ     พรมแกว ธุรกิจสวนตัว(รานไพโรจน)  16000 สาขาเทคนิคยานยนต ครทูี่ปรึกษา(ครูพรชัย) 

13 นายณัฐพงศ       ชูกลิ่น บริษัท อริยะอีควิปเมนท จํากัด 99/9 ม.1, ถ.นครศรีธรรมราช-รอนพิบูลย, 
ต.นาพร ุอ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 
, 80000   
T. 075 378 818 

11220 สาขาเทคนิคยานยนต ครูท่ีปรึกษา(ครูพรชัย) 

14 นายณัฐวฒิุ      ชูราษฎร ธุรกิจสวนตัว  12500 สาขาเทคนิคยานยนต แบบติดตามผลนักเรียน 

15 นายธนวัฒน      อะทะไชย ธุรกิจสวนตัว  13000 สาขาเทคนิคยานยนต ติดตามทาง FB:ธนวัฒน อะทะไชย 

16 นายธนาธปิ       ตําแอ ธุรกิจสวนตัว  13000 สาขาเทคนิคยานยนต ติดตามทาง FB:ธนาธิป       ตํา
แอ 

17 นายธนาวุฒิ     นกทว ี อูคลีนิคยนต 151, ตําบลกําแพงเซา อําเภอเมือง 
จังหวดันครศรีธรรมราช, 80000 
T. 087 264 1921 

11220 สาขาเทคนิคยานยนต ครูท่ีปรึกษา(ครูพรชัย) 

18 นายนันทศักดิ์    ณ นรงค บริษัท อีซูซอุอมคาย 69 ถนน ออมคายวชิราวุธ ตําบล ทาวัง อ.
เมือง นครศรีธรรมราช 80000 
T. 075 313 007 

12200 สาขาเทคนิคยานยนต ครูท่ีปรึกษา(ครูพรชัย) 

19 นายเมธีชัย     จีนสีคง บริษัท อีซซุูอันดามันเซลล  1 หมูท่ี 15 ต.รอนพิบูลย อ อําเภอรอน
พิบูลย นครศรีธรรมราช 80130 
 T. 075 336 101 

12000 สาขาเทคนิคยานยนต ติดตามทาง FB:เมธชีัย  จีนสีคง 

20 นายพงศพันธ    นาควานชิ โรงแรมออรคิดเดเชียรีสอรท 210 ถนน โคกโตนด ตําบล กะรน 
 อําเภอเมอืง ภูเก็ต 83100 
T. 076 330 181 

11220 สาขางานไฟฟา ครทูี่ปรึกษา/ ใบรับรองการ
ปฎิบัติงาน 

21 นายศุภกาญจน   แกวประสพ โตโยตา  นครศรีธรรมราช 
 

2 ถนนเอเชีย ตําบล โพธิ์เสด็จ อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 
T. 075 315 678 

11220 สาขาเทคนิคยานยนต ครูท่ีปรึกษา(ครูพรชัย) 

 


