
แบบสรุปขอ้มลุการมีงานทาํ ของนกัเรียน นกัศกึษาผูส้าํเรจ็การศกึษา 

ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)ประจาํปีการศกึษา 2562 

ที่ ชื่อ-สกุล สถานประการ ขอมูลสถานประกอบการ เงินเดือน สาขางาน หมายเหต ุ
1 นางสาวเจนจิรา   พลรัตน อาชีพอิสระ  125/8 ม.3 ต กําแพงเซา อ เมือง 

 จ.นครศรีธรรมราช T.0810817901 
 สาขางานอาหารและ

โภชนาการ 
ติดตามทาง FB:เจน นน 

2 นางสาวนริศา     ผานกระแส อาชีพอิสระ  98/2 ม.3 ต ไชยมนตรี  อ เมือง 
 จ นครศรีธรรมราช T.0971230160 

 สาขางานอาหารและ
โภชนาการ 

ติดตามทาง FB:Narisa Pankrasa 

3 นายวรวุฒิ      สุจเสน อาชีพอิสระ บานเลขที8่2หมู11 ต.ชางซาย อ.พระพรหม จ.
นครศรีธรรมราช T.0635922340 

 สาขางานอิเล็กทรอนิกส ติดตามทาง FB:นายวรวุฒิ สุจเสน 

4 นางสาวสมใจ     สงพุฒ ธรุกิจสวนตัว (คาขาย) 22/4หมุ6ต.ทางิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช T. 
0918020570 

12500 สาขางานอาหารและ
โภชนาการ 

ติดตามทาง FB:ออฟ ซัง 

5 นายณัฐพล      บณิฑะ รานชางตั้ม พระพรหม  12000 สาขางานยานยนต (ทวิ
ภาคี กลุม2) 

 

6 นางสาวสุภาภรณ    โอฬารกิจ โฮมโปร นครศรีฯ 89 ถนน ออมคายวชิราวุธ ตําบล ในเมือง อําเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 T. 
075 801 070 

 สาขางานอิเล็กทรอนิกส ครทูี่ปรึกษา ( ครูอรอุมา) 

7 นายธนวัฒน      คงดํา 
 

ธรุกิจสวนตัว (รับเหมา) ตรงขามโรงเรียนวัดสามัคยาราม 
 T. 0949969757 

16000 สาขางานผลิตชิ้นสวน
ยานยนต 

ติดตามทาง FB:ชือ่ วฒั 

8 นายราเชนทร     หอมเดช อาชีพอิสระ 99/2 ม.7 ต หลักชาง อ ชางกลาง  
นครศรีธรรมราช 

 สาขางานผลิตชิ้นสวน
ยานยนต 

ติดตามทาง FB:ราเชนทร  หอมเดช 

9 นางสาวเสาวนีย     บุญจักร โรงแรมลิกอร ตําบล ทาวัง อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 80000 
T. 075 312 555 

11220 สาขางานอาหารและ
โภชนาการ 

แบบติดตามผลนักเรียน นักศึกษา 
 

10 นางสาวก่ิงทิวา     ถาวรสาร เซเวน ตําบล ทาวัง อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
นครศรีธรรมราช 80000 T.0 800 226 671 

9500 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ ครูที่ปรึกษา ( ครูจุฑาภรณ) 

11 นางสาวจันทราภา    จันนาค 

12 นางสาวณชิกานต     ศรีเชย 

13 นายจิรวงศ              เดโชชยั บริษัทวนชัย  พาเนล อินดัสทรีส 
จํากัด 

ถนนอันดามัน  ตําบล เขานิพันธ อําเภอเวียงสระ 
สุราษฎรธานี 84190  T. 077 278 500 

10000 สาขางานไฟฟา กลุม 2 
 

แบบติดตามผลนักเรียน นักศึกษา 
 

 



บบสรุปขอมลุการมีงานทํา ของนักเรียน นักศึกษาผูสําเร็จการศึกษา 

ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวส.)ประจําปการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-สกลุ สถานประการ ขอมูลสถานประกอบการ เงินเดือน สาขางาน หมายเหต ุ
1 นายจิรวงศ          เดโชชัย บรษิัทวนชัย พาเนล อินดัสทรีส จาํกัด ถนนอันดามัน  ตําบล เขานิพันธ อําเภอเวียง

สระ สุราษฎรธานี 84190 T. 077 278 500 
11200 สาขางานการบัญช ี ครูที่ปรกึษา ( ครูลัดดา) 

2 นางสาวนาขวัญ   รัตนอุบล 

3 นายอานนท      ศรีบัวลา ธุรกิจสวนตัว     

4 นางสาวกัญญารัตน   สดุนอย บริษัทนํ้าทิพยการบัญช ี 228/2 ถนน มหาราช ตําบล ปากน้ํา อําเภอ
เมืองกระบี่ กระบี่ 81000 T. 075 612 483 
 

11200 สาขางานการบัญช ี ครูที่ปรกึษา ( ครูลัดดา) 

5 นางสาวปานตะวัน   สุวรรณมาลย 

6 นายวัชรินทร      จินวรรณ ศูนยบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลขุน
ทะเล 

185 หมู 4 ตําบลขุนทะเล อําเภอลาน
สกา จังหวดันครศรีธรรมราช 80230 T. 
075 374 842 

11200 สาขางานอิเล็กทรอนิกส
อุตสาหกรรม 

ครทูี่ปรึกษา ( ครูอรอุมา) 

7 นางสาวรุงระวี    ธรรมณ ี ธุรกิจสวนตัว(คาขาย) ประตูชัย อําเภอเมอืง  จ.นครศรีธรรมราช 
80000  T. 0622457213 

12500 สาขางานอิเล็กทรอนิกส
อุตสาหกรรม 

ติดตามทาง FB:Rungrawee 
Thammanee 

8 นายจตุรงค        เฟองฟุง Flash Express สาขาปากพูน 
(หัวหนางาน) 

 65/18 ม .11 ตําบล ปากพูน อําเภอ เมอืง
นครศรีธรรมราช จ. นครศรีธรรมราช  
T.097 030 6819 

11200 สาขางานอิเล็กทรอนิกส
อุตสาหกรรม 

ติดตามทาง FB: Nottie Waiker 

9 นายธีรัตม          มณีรัตน มูลนิธิสมาคมนครธรรมคีร ี 142, ตําบล ทาด ีอําเภอ ลานสกา 
นครศรีธรรมราช 80230 
T. 090 164 1662 

11200 สาขางานอิเล็กทรอนิกส
อุตสาหกรรม 

ครทูี่ปรึกษา ( ครูอรอุมา) 

10 นางสาวทิวากาล   วิเศษโชค ธุรกิจสวนตัว(คาขาย) 51/1 ม.5 ต.กําแพงเซา อ.เมือง จ.
นครศรีธรรมราช 80280  
T. 0630698430 

12500 สาขางานบริการอาหาร
และเคร่ืองดื่ม 

ติดตามทาง FB:โซพริว 

11 นางสาวนัตติยา    อกัษรพาล ี ธุรกิจสวนตัว(คาขาย) 11/4 ม.5 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.
นครศรธีรรมราช T. 0906914733 

12500 สาขางานบริการอาหาร
และเคร่ืองดื่ม 

ติดตามทาง FB:Eyes Nattiya 

12 นางสาวอภัสรา    วงศสวสัดิ ์ เจ บี เครื่องกรองน้ํา 60/83 กลาง ซอย เอก อําเภอ เมือง, ถนน 
พัฒนาการคูขวาง ตาํบล ในเมือง อําเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
80000 

11200 สาขางานการตลาด ครทูี่ปรึกษา ( ครูนัยนา) 



 T. 088 258 2502 

13 นางสาวกนกวรรณ     ณ นุวงศ ธุรกิจสวนตัว(รานเสริมสวย) อําเภอเมือง นครศรีธรรมราช 15000 สาขางานการตลาด ติดตามทาง FB:Kanokwan Na   

14 นางสาววิมลณัฐ   แฝดสุระ หางสหไทยพลาซา  1392 ถนน ศรีปราชญ ตําบล ทาวัง อําเภอ
เมอืงนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
80000  T. 075 347 855 

11200 สาขางานการตลาด ครทูี่ปรึกษา ( ครูนัยนา) 

15 นางสาวชนิกานต     กระแสโสม ธุรกิจสวนตัว(โรงนํ้าแข็ง) 125 ม.1 ซอยตาหมอ อ พระพรหม   
นครศรธรรมราช T. 0937491570 

15000 สาขางานการตลาด ครทูี่ปรึกษา ( ครูนัยนา) 

16 นายคฑาธรณ      อดุมด ี อูมอเตอรไซต ชางปด  13000 สาขางานเทคนิคยาน
ยนต 

ครทูี่ปรึกษา ( ครูพรชัย) 

17 นายณรงคชัย        เฉี้ยงพิทักษ  

18 นายธนากร   เนินพลอย อูซอมแมคโคร หาแยกนพวงค ตําบลนาพรุ อําเภอพระพรหม นครศรีฯ 12000 สาขางานเทคนิคยาน
ยนต 

ครทูี่ปรึกษา ( ครูพรชัย) 

19 นางสาววันเพ็ญ   การนัต โรงแรม เดอะ รูม พัทลุง ตําบล ทามิหรํา อําเภอเมอืงพัทลุง พัทลุง 
93000 T. 091 784 7496 

11200 สาขางานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ติดตามจากเพื่อนรวมชั้นเรียน 
นางสาวศกลวรรณ    ภูมิพงศ 

20 นางสาวมลธมิา    อินอักษร ธุรกิจสวนตัว  71 ม.10 ต.ขุนทะเล  อ ลานสกา  
จ.นครศรีธรรมราช  80000 
T.0936528531 

12000 สาขางานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ติดตามทาง FB:มลธิมา    อิน
อักษร 

21 นางสาวอทิตา    กุมภวรรณ ธุรกิจสวนตัว ตําบลกําแพงเซา อําเภอเมือง นครศรีฯ 16000 สาขางานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ติดตามทาง FB:อทิตา     

22 นายธนาพงศ     ไชยสาท อาชีพอสิระ 20/2 ม.2 ต กําแพงเซา อ เมือง 
นครศรีธรรมราช  T. 0612088510 

8500 สาขางานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ครทูี่ปรึกษา ( ครูจุฑาภรณ) 

23 นางสาวศกลวรรณ    ภูมิพงศ อาชีพอสิระ 115 ,ม.5  ต ไชยมนตร ีอ เมอืง 
นครศรีธรรมราช T. 0987284315  

9000 สาขางานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ติดตามทาง FB:ศกลวรรณ  ภมุิ
พงศ 

24 นายภูธเนศ       สงวนทอง กราฟกดีไซน ภูเก็ต บริษัท พีเอ็นเอสแอนดเซอรวสิจาํกัด 

33 ตําบล ปากพูน เมอืง นครศรีธรรมราช 

80000 T. 094 591 9194 

13000 สาขางานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ติดตามทาง FB:ศกลวรรณ  ภมุิ
พงศ 

25 นายสาธิต          มหาพงศ บริษัท พีเอ็นเอสแอนดเซอรวิสจํากัด 33 ตําบล ปากพูน เมอืง นครศรีธรรมราช 
80000 T. 094 591 9194 

12000 สาขางานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ครทูี่ปรึกษา ( ครูจุฑาภรณ) 

26 นายภคนนท      อินทองคาํ การไฟฟาสวนภูมภิาค(รพช) ตําบล นาสาร อําเภอ พระพรหม 
นครศรีธรรมราช 80000 T. 075 470 539 
 

13000 สาขางานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ครทูี่ปรึกษา ( ครูจุฑาภรณ) 



27 นายศิรชัช          ธานีรัตน อูปรีชา มวงตลอด  12000 สาขางานเทคนิคยาน
ยนต ทวิภาค ีกลุม 2 

ติดตามทาง FB:สราวฒุิ   เพ็ชรวิ
จิตร 28 นายสราวุฒ ิ    เพ็ชรวิจิตร 

29 นายสมรักษ      จาร ิ อาชีพอสิระ 61 ,ม.5 ต เขาแกว อาํเภอลานสกา  
นครศรีธรรมราช T.0612120235 

 สาขางานเทคนิคยาน
ยนตทวิภาค ีกลุม 3 

ติดตามทาง FB: Boom 

30 นายปราโมทย     เสนนอย รานอินณรงค  เซอรวิส เลขที่ 547 ตําบล ทางพูน อําเภอ เฉลิมพระ
เกียรติ นครศรีธรรมราช 80350  
T. 0864798339 

12000 สาขางานเทคนิคยาน
ยนตทวิภาค ีกลุม 3 

 

31 นายวัชระ         กาญจนะ อูเกษมสุวรรณ 35/15 ถนนกะโรม อําเภอเมอืง อําเภอเมือง 
นครศรีธรรมราช 80000 T.0897244647 

12500 สาขางานเทคนิคยาน
ยนต ทวิภาค ีกลุม 3 

ครทูี่ปรึกษา ( ครูพรชัย) 

32 นายศรุต         จันทรสมมติร อาชีพอสิระ 39 ม.5 ต ไสหมาก อ เชียรใหญ  
จ นครศรีธรรมราช T. 0839125877 

 สาขางานเทคนิคยาน
ยนต ทวิภาค ีกลุม 3 

ครทูี่ปรึกษา ( ครูพรชัย) 

33 นายสันต ิ       ไหมพูล อูแตวการชาง  90 ซอย หัวหลาง ตําบล ในเมือง อําเภอ
เมือง นครศรีธรรมราช 80000  
 T. 087 090 9690 

11220 สาขางานเทคนิคยาน
ยนต ทวิภาค ีกลุม 3 

ครทูี่ปรึกษา ( ครูพรชัย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


