แบบสรุปขอมุลการมีงานทํา ของนักเรียน นักศึกษาผูสําเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ประจําปการศึกษา 2561
ที่
1

ชื่อ-สกุล
นางสาวนิตยา ชักแสง

สถานประการ
โรงเรียนปราโมทยสอนขับรถ

2

นางสาววรมณี ประกับศิลป

3

นางสาววิยดา สุดรักษ

4

นายธีรวัฒน

5

นางสาวกันตกนิษฐ

6

นางสาวฐานิกา แซหลี

7

นางสาวธิดารัตน นุมนวล

8

นางสาวปณิธี ชนะชล

9

นางสาวสุดารัตน จิตแจม

อุย สั้ว
กะรัมเดชะ

ขอมูลสถานประกอบการ
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช 80000
T. 082 2646040
หางสรรพสินคาโลตัสนครศรีธรรมราช 15 ถนน พัฒนาการคูขวาง ตําบล ในเมือง
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช 80000
T. 07-532-4574
ราน KFC สหไทยพลาซา
1392 ถนน ศรีปราชญ ตําบล ทาวัง
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช 80000
T. 081 803 9124
เซเวน สาขา ทาวัง
ตําบล ทาวัง อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช 80000
หนวยกูภ ัยสมาคมนครธรรมคีรี
142, ตําบล ทาดี อําเภอ ลานสกา
นครศรีธรรมราช 80230 T. 090 164
1662
เซนทรัลฟลอเรสตา ภุเก็ต
199 หมูที่ 4 ถนน วิชิตสงคราม ตําบล
วิชิต อําเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
T. 076 603 333 /02 508 8988
อาชีพอิสระ
274 ม.8 ตําบล ขุนทะเล อําเภอ ลาน
สกา นครศรีธรรมราช 80000
T.0899282564
โรงแรม เจ วี
4015 ตําบล โพธิ์เสด็จ อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
T. 075 341 113
โรงแรมภูผา ฮิลล
ตําบล เขาแกว อําเภอ ลานสกา
นครศรีธรรมราช 80230 T. 083 542

เงินเดือน
9500

สาขางาน
สาขางานการบัญชี

หมายเหตุ
ครูที่ปรึกษา(ครูลัดดา)

9500

สาขางานการตลาด

ครูที่ปรึกษา(ครูนัยนา)

9500

สาขางานการตลาด

ครูที่ปรึกษา(ครูนัยนา)

9500

สาขางานตัวถัง

ครูที่ปรึกษา(ครูพรชัย)

9130

สาขางานการ
โรงแรม

แบบติดตามผลนักเรียนนักศึกษา

10000

สาขางานการ
โรงแรม

ครูที่ปรึกษา(ครูอิงอร)

สาขางานการ
โรงแรม

ครูที่ปรึกษา(ครูอิงอร)

9500

สาขางานการ
โรงแรม

ติดตามทาง FB:Nam Tan

9130

สาขางานการ
โรงแรม

แบบติดตามผลนักเรียนนักศึกษา

0157
10 นางสาวอนุสรา กิจนรากิจ

โรงเหลาแสงจันทร

11 นางสาวเสาวลักษณ รัตนจํานอง

รานเบเกอรรี่ในโลตัส

12 นายสุทธิรักษ

บริษัท ดีเคเอสเอช สมอลานฟดด

13 นางสาวกมลพร

เกื้อนุย
อินทรณรงค

เซนทรัลพลาซานครฯ

ตําบล ในเมือง อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
T.0936734361
15 ถนน พัฒนาการคูขวาง ตําบล ในเมือง
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช 80000
2106 ถ. สุขุมวิท แขวง บางจาก เขตพระ
โขนง กรุงเทพมหานคร 10260
ตําบล นาสาร อําเภอ พระพรหม
นครศรีธรรมราช 80000 T.075803333

9500

สาขางานการ
โรงแรม

ติดตามจากเพื่อนรวมชั้นเรียน
นางสาวปณิธี ชนะชล

9500

สาขางานอาหาร
และโภชนาการ

แบบติดตามผลนักเรียนนักศึกษา

12000

สาขาเครื่องมือกล

แบบติดตามผลนักเรียนนักศึกษา

10000

สาขาเครื่องมือกล

ครูที่ปรึกษา

แบบสรุปขอมุลการมีงานทํา ของนักเรียน นักศึกษาผูสําเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)ประจําปการศึกษา 2561
ที่
1

ชื่อ-สกุล
นางสาวชนนิกานต หวั่นเสง

สถานประการ
หางสหไทยสรรพสินคา

2

นางสาวนุสชฎา

บริษัท เอส พี เอ คอมพิวเตอร

3

นายวีระพล

เสมอมาศ

บริษัทวนชัย พาเนล อินดัสทรีส
จํากัด

4

นายธวัชชัย

ชูทอง

สนามบินนานาชาติภูเก็ต (ชางซอม)

5

นายพีรวัฒน

ฤทธิ์รงค

6

นายกฤตวัตร

อุมาสะ

7

นายขจรศักดิ์

เผือกนาโพธิ์

บริษัท อริยะอีควิปเมนท จํากัด

8

นายจีรพงศ

คงทน

บริษัทสยามแมคโคร สาขาสมุย

9

นายณรงศักดิ์

คงทอง

บริษัท มิตซู ชูเกียรติยนต

พรมดวง

ธุรกิจสวนตัว (ซอมมอเตอรไซต)

10 นายดนุพร

ปรีชากาศ

ขอมูลสถานประกอบการ
1392 ถนน ศรีปราชญ ตําบล ทาวัง อําเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80000 T. 075 347 855
70 4-7 ถนน ปากนคร คลัง อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
T. 075 318 662
ถนนอันดามัน ตําบล เขานิพันธ อําเภอเวียง
สระ สุราษฎรธานี 84190 T. 077 278
500
ตําบล ไมขาว อําเภอถลาง ภูเก็ต 83110
T. 076 351 122

เงินเดือน

สาขางาน
สาขางานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

หมายเหตุ
ครูที่ปรึกษา(ครูจุฑาภรณ)

11220

สาขางานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ครูที่ปรึกษา(ครูจุฑาภรณ)

11220

สาขางานไฟฟากําลัง

ครูที่ปรึกษา

11220

สาขาอิเล็กทรอนิส

ธุรกิจสวนตัว(ใหเชาเตนท)

14000

สาขาเครื่องมือกล

ติดตามทาง FB:Tawatchai
Chootonh
ครูที่ปรึกษา

บริษัทปูนซีเมนตไทย SCG

ตําบล ควนกรด อําเภอทุงสง
13000
นครศรีธรรมราช 80110 T. 065 057 5324
99/9 ม.1, ถ.นครศรีธรรมราช-รอนพิบูลย, 11220
ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช ,
80000 T. 075 378 818

สาขาเครื่องมือกล

ครูที่ปรึกษา

สาขางานเทคนิคยาน
ยนต

ครูที่ปรึกษา(ครูพรชัย)

สาขางานเทคนิคยาน
ยนต

ครูที่ปรึกษา(ครูพรชัย)

สาขางานเทคนิคยาน
ยนต

ครูที่ปรึกษา(ครูพรชัย)

สาขางานเทคนิคยาน
ยนต

ติดตามทาง FB:ดนุพร
พรมดวง

11220

หมูที่ 6 115/52 ถนนทวีราษฎรภักดี อําเภอ 11220
เกาะสมุย สุราษฎรธานี 84320
T. 077 969 280
123 ถนนเอเซีย ตําบล โพธิ์เสด็จ อําเภอ
11220
เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80000
T. 075 347 774
12000

11 นายทิชานนท
12 นายธีรวัฒน

ยศมาก
จําศีล

ธุรกิจสวนตัว(ซอมมอเตอรไซต)

13000

ธุรกิจสวนตัว(ซอมมอเตอรไซต)

12000
12000

13 นายพงศกร

ภักดีสวาง

ธุรกิจสวนตัว(ซอมมอเตอรไซต)

14 นายพีรวัส

มณีวงศ

สํานักงานขนสง นครศรีฯ

15 นายอดิรุจ

วิลาศกาญจน

อาชีพอิสระ

16 นายมนุเชษฐ

รัตนบุรี

หางหุนสวนจํากัด เค พี แอร แอนด
เซอรวิส

17 นายอธิป

ทองโอ

อาชีพอิสระ

18 นายภูริวัฒน

ยอดพิจิตร

อาชีพอิสระ

19 นายวีรภัทร

คงเซ็น

บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีส
จํากัด

20 นายวีระศักดิ์

ยีโหนด

21 นายศตวรรษ
22 นายสิทธิเดช

ตําบล นาพรุ อําเภอ พระพรหม
นครศรีธรรมราช 80000 T. 075 378 583

11220

45 ซอยศรีธรรมโศก 6, ถนนศรีธรรมโศก,
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช, 80000
T. 075 340 556
12 ม.10 ต เคร็ง อ ชะอวด
นครศรีธรรมราชT. 0912167043
43 ม.1 ต ทาดี อ ลานสกา
จ นครศรีธรรมราช
ถนนอันดามัน ตําบล เขานิพันธ
อําเภอเวียงสระ สุราษฎรธานี 84190
T. 077 278 500

11220

สาขางานเทคนิคยาน
ยนต
สาขางานเทคนิคยาน
ยนต
สาขางานเทคนิคยาน
ยนต
สาขางานเทคนิคยาน
ยนต

ติดตามทาง FB:ทิชานนท

สาขางานไฟฟา

ครูที่ปรึกษา

ครูที่ปรึกษา(ครูพรชัย)
ครูที่ปรึกษา(ครูพรชัย)
ครูที่ปรึกษา(ครูพรชัย)

ครูที่ปรึกษา(ครูอรอุมา)
ครูที่ปรึกษา
11220

สาขางานเทคนิคยาน
ยนต

ครูที่ปรึกษา(ครูพรชัย)

ธุรกิจสวนตัว

12000

ครูที่ปรึกษา(ครูพรชัย)

มั่นคง

ธุรกิจสวนตัว

12000

สิงละเอียด

หางหุนสวนจํากัดภูธรเซอรวิส

สาขางานเทคนิคยาน
ยนต
สาขางานเทคนิคยาน
ยนต
สาขางานเทคนิคยาน
ยนต
สาขางานเทคนิคยาน
ยนต
สาขางานเทคนิคยาน

ครูที่ปรึกษา(ครูพรชัย)

23 นายสิทธินันท

สิงหปส สา

24 นายสุรพิชญ

พิบูลย

บริษัทสยามแมคโคร นครศรีฯ

3BB นครศรีธรรมราช

4 ตําบล ชางซาย อําเภอ พระพรหม
นครศรีธรรมราช 80000
93/7 ถนน กระ ตําบล โพธิ์เสด็จ อําเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80000
T. 075-830-411-20. 075-830-421
22/17-18 โครงการสินอุดมชอปปง มอลล

11220
11220

13000

ครูที่ปรึกษา(ครูพรชัย)
ครูที่ปรึกษา(ครูพรชัย)
ครูที่ปรึกษา(ครูพรชัย)

25 นายธนัช

ศักดิ์ณรงค

26 นายอนุพงศ

หนูแดง

27 นายณัฐวุฒิ

จงไกรจักร

28 นายปยะ

พูลนวล

บริษัทโฮมโปรดักส เซนเตอร จํากัด
โรงแรมชูการ มารีนา รีสอรท กะรน
บีช

ตําบล ปากนคร เมือง นครศรีธรรมราช
80000
T. 098 280 5285
89 ถนน ออมคายวชิราวุธ ตําบล ในเมือง
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช 80000 T. 075 801 070
ถนน กะตะ ตําบล กะรน อําเภอเมืองภูเก็ต
ภูเก็ต 83100 T. 076 284 404

ยนต
11220

สาขาอิเล็กทรอนิส

ครูที่ปรึกษา(ครูอรอุมา)

11220

สาขางานไฟฟากําลัง

แบบติดตามนักเรียน นักศึกษา

