
 

แบบสรุปสถานที่ฝกงานของนักเรียน นักศึกษา  ระดับ  ปวช. 2 สาขางานชางกลเกษตร     
 

ชื่อ –นามสกุล 
ระดับชั้น/ 

สาขาวิชา 

เบอรโทรศัพท

ของนักศึกษา 
ชื่อสถานท่ีฝกงาน ท่ีต้ังสถานประกอบการ เบอรโทรศัพทสถานท่ีฝกงาน 

ตําแหนงการจาหนาซอง

จดหมายถึง 

สถานท่ีฝกงาน 

นายทศพล  นนทศักด์ิ 

นายอนุวัฒน  ลือชา 

ปวช. 2 ชางกลเกษตร 083-3962276 

090-1722340 

อูสมเกียรติการชาง 505/2 

 ต.จันดี อ.ฉวาง 

 จ.นครศรีธรรมราช 

80150 

075-486283 

081-2710454 

นายสมคิด  ฮั่นวิวัฒน 

นายภูริทัต เกียรติบุตร 

นายภูวดล เพ็ชรสิทธ์ิ 

นายไชยวัฒน  ดีพรม 

นายคมสันต นาคราช 

ปวช. 2 ชางกลเกษตร 090-1618587 

090-4936160 

085-7849691 

082-8010885 

กบเซอรวิส 152/402 ถ.พัฒนาการคู

ขวาง 

ต.คลัง  อ.เมือง 

จ.นครศรีธรรมราช 

80000 

075-357196 

081-9684908 

นายนันทพงศ  สําแดง 

 

นายสิทธิชัย  รักบํารุง 

นายหัสดี  ย้ิมอิ่ม 

 

 

ปวช. 2 ชางกลเกษตร 089-5872388 

085-7984124 

มาริสา จันดีออยส 

 

 

93/15   ม. 4  

 ต.จันดี  อ.ฉวาง 

จ.นครศรีธรรมราช   

80250 

075-364361 

 

 

 

 

ผูจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แบบสรุปสถานที่ฝกงานของนักเรียน นักศึกษา  ระดับ  ปวช. 2 สาขางานชางกลเกษตร     
 

ชื่อ –นามสกุล 
ระดับชั้น/ 

สาขาวิชา 

เบอรโทรศัพท

ของนักศึกษา 
ชื่อสถานท่ีฝกงาน 

ท่ีอยู  เลขท่ี.......................   

ต..................... อ................. 

จ.......................................... 

รหัสไปรษณีย...................... 

เบอรโทรศัพทสถานท่ี

ฝกงาน 

ตําแหนงการจาหนาซอง

จดหมายถึง 

สถานท่ีฝกงาน 

นายศักรินทร สุขศรีใส 

นายสุริยะ  พันศักด์ิ 

ปวช. 2 ชางกลเกษตร 089-8676535 

090-4905267 

อูวิถียนต 175/2 ม.4 

ต.จันดี  อ.ฉวาง   

จ.นครศรีธรรมราช 

80250 

075-486657 ผูจัดการ 

นายพรเทพ  สุขเกษม 

นายวีระพงษ  พรหมดนตรี 

ปวช. 2 ชางกลเกษตร 080-8868428 

082-8161019 

อูสมใจเซอรวิส  

หนองดี 

7 หมูที่ 9 

 ต.ทุงสง อ.นาบอน  

จ.นครศรีธรรมราช  

80220 

081-9565729 

075-300818 

คุณสมใจ  คงแกว 

นายกฤษดา  ระกํา ปวช. 2 ชางกลเกษตร 090-1623282 รานถํ้าทองยานยนต 139 ม.9 

 ต.ถ้ําพรรณรา   อ.ถ้ําพรรณรา  

 จ.นครศรีธรรมราช 

 80260 

075-306279 ผูจัดการ 

 

 

 

 



 

แบบสรุปสถานที่ฝกงานของนักเรียน นักศึกษา  ระดับ  ปวช. 2 สาขางานสัตวศาสตร      

 

ชื่อ –นามสกุล 
ระดับชั้น/ 

สาขาวิชา 

เบอรโทรศัพท

ของนักศึกษา 
ชื่อสถานท่ีฝกงาน 

ท่ีอยู  เลขท่ี.......................   

ต..................... อ................. 

จ.......................................... 

รหัสไปรษณีย...................... 

เบอรโทรศัพทสถานท่ี

ฝกงาน 

ตําแหนงการจาหนาซอง

จดหมายถึง 

สถานท่ีฝกงาน 

นายณัฐวัฒน  ชํานาญเอ่ียม ปวช. 2 สัตวศาสตร 088-4502350 ฟารมมหาวิทยาลัยฯ

วลัยลักษณ 

222  

ต.ไทยบุรี อ.ทาศาลา 

จ.นครศรีธรรมราช  

 80160 

075-672379 นายสตาร ดารุมาศ 

ผูจัดการฟารมมหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ 

นายไกรรัตน  ไกรนรา 

นายสันดุษิต  อนทอง 

นายประสิทธิพร  รอดรู 

ปวช. 2 สัตวศาสตร 090-1758320 

083-3902075 

090-8740899 

จรัสฟารม 264/6  ม.9 

 ต.ทาศาลา อ.ทาศาลา 

จ.นครศรีธรรมราช  

80160 

083-5516922 นายสุพจน  เจาแกว 

นายภานุวัฒน  รักขนาม 

นายอลงกรณ  อินรินทร 

นายหริรัศม์ิ  ทิมกลับ 

ปวช. 2 สัตวศาสตร 083-5290052 

090-8628423 

086-2791209 

ดอนแดฟารม 2/7 ม.1 

 ต.ทรายขาว อ.หัวไทร  

จ.นครศรีธรรมราช 

 80170 

081-8967081 

081-9786847 

นายอภิวัฒน  สินเจริญรุง 

ผูจัดการฟารม 

นายภราดร  สิงหคีพงศ 

นายเกียรติศักดิ์ ชนะศึก 

ปวช. 2 สัตวศาสตร 082-8188291 

081-0853703 

ฟารมสุเมธ  สิงหคีพงศ 3/7  ม.10 

ต.ควนกลาง  อ.ขนอม 

จ.นครศรีธรรมราช 

 

077-272992 

077-214353 

077-282229 

ผูจัดการฟารม 

น.ส.กนกวรรณ  ศรีแกวณวรรณ ปวช. 3 สัตวศาสตร 085-4729510 สํานักงานกรมปศุสัตว

อําเภอชางกลาง 

ม.7 

ต.ชางกลาง  อ.ชางกลาง 

จ.นครศรีธรรมราช 

80250 

080-6949722 นายสุรศักดิ์  เพชรรัตน 

ปศุสัตวอําเภอชางกลาง 



 

 

 

 

แบบสรุปสถานที่ฝกงานของนักเรียน นักศึกษา  ระดับ  ปวส. 1  สาขาวิชาสัตวศาสตร   
 

ช่ือ –นามสกุล 
ระดับช้ัน/ 

สาขาวิชา 

เบอรโทรศัพท

ของนักศึกษา 
ช่ือสถานที่ฝกงาน 

ที่อยู  เลขที.่......................   

ต..................... อ................. 

จ.......................................... 

รหัสไปรษณีย...................... 

เบอรโทรศัพทสถานที่

ฝกงาน 

ตําแหนงการจาหนาซองจด

หมายถึง 

สถานที่ฝกงาน 

นายโชติพงศ  สวนกูล 

นายณัฐวัตร  วงศพนม 

นายกาญจนวัฒน เรืองรักษ 

ปวส. 1 สัตวศาสตร 

ปวส. 1 สัตวศาสตร 

ปวช. 2 สัตวศาสตร 

084-9655830 

089-2912309 

088-8250636 

สถานีพัฒนาอาหาร

สัตวสตูล 

147 ม.11 

ต.ทุงนุย อ.ควนกาหลง 

จ.สตูล 

91130 

074-797070 หัวหนาสถานีพัฒนาอาหาร

สัตวสตูล 

นายวิสิฎฐ  บุญเรือง 

นางสาวจีรประภา ลาดนอก 

นายอัฐพร  บิลและ 

ปวส. 1 สัตวศาสตร 083-3036181 

082-8010519 

090-8741863 

สํานักงานปศุสัตว 

จังหวัดนครศรีฯ  

288  ถนนราชดําเนิน 

ต.ในเมือง อ.ในเมือง 

จ.นครศรีธรรมราช 

 80000 

075-356254 

075-356454 

สัตวแพทยหญิง 

วรรณี สัตมนัส 

ปศุสัตวจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แบบสรุปสถานที่ฝกงานของนักเรียน นักศึกษา  ระดับ  ปวช. 2  สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ   

 

ชื่อ –นามสกุล 
ระดับชั้น/ 

สาขาวิชา 

เบอรโทรศัพท

ของนักศึกษา 
ชื่อสถานท่ีฝกงาน 

ท่ีอยู  เลขท่ี.......................   

ต..................... อ................. 

จ.......................................... 

รหัสไปรษณีย...................... 

เบอรโทรศัพทสถานท่ี

ฝกงาน 

ตําแหนงการจาหนาซอง

จดหมายถึง 

สถานท่ีฝกงาน 

น.ส.สิรินทรา  โชติพิพัฒนวรกุล 

นางสาววาสนา  สุขม ี
ปวช. 2 คอมฯ 082-8036877 

085-6928349 

ชางกลางคอมพิวเตอร 393/6 

ต.หลักชาง  อ.ชางกลาง 

จ.นครศรีธรรมราช 

80250 

075-445802 ผูจัดการราน 

น.ส.แพรริน  ศิริวัฒน ปวช. 2 คอมฯ 087-8958112 ทาอากาศยานนครศรีฯ 598 

 ต.ปากพูน อ.เมือง 

จ.นครศรีธรรมราช 

 80000 

075-369541 ผูอํานวยการการ 

นายวัชรธร  จันทรสุข ปวช. 2 คอมฯ 083-3918806 อลงกรณดิจิตอลแล็ป 544/1 

 ต.จันดี อ.ฉวาง 

จ.นครศรีธรรมราช 

 80250 

075-364122 นายสาธิต  แทนออน 

น.ส.อภิญญา  พูลเกิด 

น.ส.อภิญญา  ไชยธรรม 

ปวช. 2 คอมฯ 090-8748611 

082-8061610 

อบต. ฉวาง 85 ม.6 

 ต.ฉวาง  อ.ฉวาง 

จ.นครศรีธรรมราช 

 80250 

075-874092 นายกองคการบริหารสวน

ตําบลฉวาง 

 



 

 

แบบสรุปสถานที่ฝกงานของนักเรียน นักศึกษา  ระดับ  ปวช. 2  สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ   
 

 

ชื่อ –นามสกุล 
ระดับชั้น/ 

สาขาวิชา 

เบอรโทรศัพท

ของนักศึกษา 
ชื่อสถานท่ีฝกงาน 

ท่ีอยู  เลขท่ี.......................   

ต..................... อ................. 

จ.......................................... 

รหัสไปรษณีย...................... 

เบอรโทรศัพทสถานท่ี

ฝกงาน 

ตําแหนงการจาหนาซอง

จดหมายถึง 

สถานท่ีฝกงาน 

นายสิทธิพงษ รักษาพราหมณ 

นายเลิศชัย  คารวะวิชชา 

ปวช. 2 คอมฯ 084-9232018 

090-1688387 

ธกส. สาขาพิปูน 390 ม.1  

 ต.พิปูน  อ.พิปูน 

จ.นครศรีธรรมราช 

 80270 

075-372426 

075-372358 

ผูจัดการ 

  

นายไทยสัน  จงจิต ปวช. 2 คอมฯ 080-3934582 เจพีโมบาย ดอทคอม 181/5  ม.7 

ต.ยางคอม  อ.พิปูน 

จ.นครศรีธรรมราช 

80270 

089-5393024 ผูจัดการ 

นายสุริยา  จําปางาม ปวช. 2 คอมฯ 087-9985215 รานเกงคอมพิวเตอร 446/24 

ต. จันดี  อ.ฉวาง 

จ.นครศรีธรรมราช  

80250 

075-364550 นายศระศักดิ์  แสงศิวะ 

 

 

 

 

 



แบบสรุปสถานที่ฝกงานของนักเรียน นักศึกษา  ระดับ  ปวส. 1  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ   
 

ชื่อ –นามสกุล 
ระดับชั้น/ 

สาขาวิชา 

เบอรโทรศัพท

ของนักศึกษา 
ชื่อสถานท่ีฝกงาน 

ท่ีอยู  เลขท่ี.......................   

ต..................... อ................. 

จ.......................................... 

รหัสไปรษณีย...................... 

เบอรโทรศัพทสถานท่ี

ฝกงาน 

ตําแหนงการจาหนาซอง

จดหมายถึง 

สถานท่ีฝกงาน 

น.ส.ชฎาธาร  ธราพร 

น.ส.ปาริฉัตร  เลิศไกร 

น.ส.เนตรภา พิทักษ 

 

ปวส. 1 คอมฯ 080-7179273 

082-2806586 

082-2726310 

 

CH-Com-Puter ชั้น  3 หางสหไทย ทุงสง 

จ.นครศรีธรรมราช 

 80110 

089-7381962 นายวิชัย  ออนชาต ิ

น.ส.รัตนากร  ราชมณี 

น.ส.ณิชากร  หนูภัยยันต 

ปวส. 1 คอมฯ 088-3850781 

080-1467524 

 TPT คอมพิวเตอร

จํากัด 

62/3 ถนนทุงสง-หวยยอด 

ต.ปากแพรก  อ.ทุงสง 

จ.นครศรีธรรมราช 

 80110 

075-450021 ผูจัดการ 

น.ส.สุชัญญา  อําลอย 

น.ส.สุภาวรรณ  จันทรประสิทธ์ิ 

ปวส. 1 คอมฯ 088-7103802 

090-1623042 

วิน วิน คอม 10/9 -10 ถ.ทุงสง-หวยยอด 

ต.ปากแพรก  อ.ทุงสง 

จ.นครศรีธรรมราช 

 80110 

089-5900502 ผูจัดการ 

น.ส.สุทธาทิพย รักบํารุง 

น.ส.พัชรี ราชฤทธ์ิ 

ปวส. 1 คอมฯ 081-3708465 

090-4915128 

ครรชิตคอมพิวเตอร 408/5 ม.2  

ต.ฉวาง  อ.ฉวาง  

จ.นครศรีธรรมราช 

 80150 

075-480338 

082-8138298 

นายไพฑูณฑ  ไชยสวัสดิ ์

 

 

 

 



 

แบบสรุปสถานที่ฝกงานของนักเรียน นักศึกษา  ระดับ  ปวช. 2  สาขางานพืชศาสตร   

 
 

ชื่อ –นามสกุล 
ระดับชั้น/ 

สาขาวิชา 

เบอรโทรศัพท

ของนักศึกษา 
ชื่อสถานท่ีฝกงาน 

ท่ีอยู  เลขท่ี.......................   

ต..................... อ................. 

จ.......................................... 

รหัสไปรษณีย...................... 

เบอรโทรศัพทสถานท่ี

ฝกงาน 

ตําแหนงการจาหนาซอง

จดหมายถึง 

สถานท่ีฝกงาน 

น.ส.รัชดาภรณ  อุมช ู

นายกัณฑฐาโชค  ศักดิ์พรหม 

นายพงศกร วิลาศกาญจน 

ปวช. 2 พืชศาสตร 088-3830278 องคการสวนยาง 

นาบอน 

79 ม.16 

 ต.ชางกลาง  อ.ชางกลาง  

 จ.นครศรีธรรมราช 

80220 

075-4915702 ผูอํานวยการ 

องคการสวนยางนาบอน 

นายณัฐสิทธ์ิ  สุวรรณศร ี

นายธีรศานต  ทวินิจ 

นายจักรกฤษณ นอยหีด 

 

ปวช. 2 พืชศาสตร 085-4763131 

091-6520104 

โครงการชุมชนสาธิต

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

222 ม. 7  

ต.ไทยบุรี  อ.ทาศาลา   

จ.นครศรีธรรมราช 

80160 

081-9587747 คุณอุทัย  แกวกลา 

ผูจัดการชุมชนสาธิต 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบสรุปสถานที่ฝกงานของนักเรียน นักศึกษา  ระดับ  ปวส. 1   สาขาวิชาพืชศาสตร   

 
 

ชื่อ –นามสกุล 
ระดับชั้น/ 

สาขาวิชา 

เบอรโทรศัพท

ของนักศึกษา 
ชื่อสถานท่ีฝกงาน 

ท่ีอยู  เลขท่ี.......................   

ต..................... อ................. 

จ.......................................... 

รหัสไปรษณีย...................... 

เบอรโทรศัพทสถานท่ี

ฝกงาน 

ตําแหนงการจาหนาซอง

จดหมายถึง 

สถานท่ีฝกงาน 

นายนฤพนธ  เจริญฤทธ์ิ 

นายศราวุธ  สิงหรัตน 

ปวส. 1 พืชศาสตร 088-3830278 

090-1693396 

องคการ 

สวนยางนาบอน 

79 ม.16 

 ต.ชางกลาง  อ.ชางกลาง  

 จ.นครศรีธรรมราช 

80220 

075-4915702 ผูอํานวยการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปสถานที่ฝกงานของนักเรียน นักศึกษา  ระดับ  ปวช. 2 สาขางานการขาย  

    
 

ชื่อ –นามสกุล 
ระดับชั้น/ 

สาขาวิชา 

เบอรโทรศัพท

ของนักศึกษา 
ชื่อสถานท่ีฝกงาน 

ท่ีอยู  เลขท่ี.......................   

ต..................... อ................. 

จ.......................................... 

รหัสไปรษณีย...................... 

เบอรโทรศัพทสถานท่ี

ฝกงาน 

ตําแหนงการจาหนาซอง

จดหมายถึง 

สถานท่ีฝกงาน 

น.ส.อุบลรัตน  แสงคง ปวช. 2 การขาย 081-0823306 7-Eleven 

สาขาสตูลธานี 

24/22-23 ถ.สตูลธานี 

ต.พิพาน  อ.เมือง 

จ.สตูล   

91000 

080-9067899 

086-5984178 

ผูจัดการราน7-Eleven 

สาขาสตูลธานี 

นายสุริยา  เอ้ียวสกุล 

น.ส.อรวรรณ  ชนะคช 

น.ส.ญาษิดา  สุขแกว 

ปวช. 2 การขาย 082-8171500 

081-7882416 

090-8747571 

หจก. ไทยพัฒนา 

2004 

69/1  

ต.จันดี อ.ฉวาง 

จ.นครศรีธรรมราช 

 80250 

075-486889 ผูจัดการ  

 

น.ส.รัชนก เชาวแพทย ปวช. 2 การขาย 083-3888334 บริษัทวรพันธซูซูก ิ

จํากัด 

800  

 ต.จันดี  อ.ฉวาง 

จ.นครศรีธรรมราช  

80250 

075-486710 

087-2765500 

ผูจัดการ 

 

 

 

 

 

 



 

แบบสรุปสถานที่ฝกงานของนักเรียน นักศึกษา  ระดับ  ปวส. 1 สาขาวิชาการตลาด     

 
 

ชื่อ –นามสกุล 
ระดับชั้น/ 

สาขาวิชา 

เบอรโทรศัพท

ของนักศึกษา 
ชื่อสถานท่ีฝกงาน 

ท่ีอยู  เลขท่ี.......................   

ต..................... อ................. 

จ.......................................... 

รหัสไปรษณีย...................... 

เบอรโทรศัพทสถานท่ี

ฝกงาน 

ตําแหนงการจาหนาซอง

จดหมายถึง 

สถานท่ีฝกงาน 

น.ส.ธัญญลักษ พิทักษ ปวส. 1 การตลาด  086-2774518 

085-6549259 
ป.สตารแอนด 

ซัพพลาย 

161/1 ม. 7  

ต.เขาพระ  อ.พิปูน 

จ.นครศรีธรรมราช 

80270 

081-6387003 ผูจัดการ 

น.ส.ลัดดาวัลณ  มากมูล ปวส. 1 การตลาด 082-2833075 รานครรชิต

คอมพิวเตอรฉวาง 

408/5  ม. 2  

ต.ฉวาง อ.ฉวาง 

จ.นครศรีธรรมราช  

80250 

075-480338 

082-8138298 

ผูจัดการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบสรุปสถานที่ฝกงานของนักเรียน นักศึกษา  ระดับ  ปวส. 1 สาขาวิชาการบัญชี     

 
 

ชื่อ –นามสกุล 
ระดับชั้น/ 

สาขาวิชา 

เบอรโทรศัพท

ของนักศึกษา 
ชื่อสถานท่ีฝกงาน 

ท่ีอยู  เลขท่ี.......................   

ต..................... อ................. 

จ.......................................... 

รหัสไปรษณีย...................... 

เบอรโทรศัพทสถานท่ี

ฝกงาน 

ตําแหนงการจาหนาซอง

จดหมายถึง 

สถานท่ีฝกงาน 

นายศุภชัย  ทองเพ็ง ปวส. 1 การบัญชี 082-2801203 สถานีตํารวจภูธร

ชางกลาง 

ม.7  

ต.ชางกลาง  อ.ชางกลาง  

จ.นครศรีธรรมราช   

80250 

075-445711 ผูกํากับสถานีภูธร 

ชางกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปสถานที่ฝกงานของนักเรียน นักศึกษา  ระดับ  ปวช. 2 สาขางานการบัญชี     
 

ชื่อ –นามสกุล 
ระดับชั้น/ 

สาขาวิชา 

เบอรโทรศัพท

ของนักศึกษา 
ชื่อสถานท่ีฝกงาน 

ท่ีอยู  เลขท่ี.......................   

ต..................... อ................. 

จ.......................................... 

รหัสไปรษณีย...................... 

เบอรโทรศัพทสถานท่ี

ฝกงาน 

ตําแหนงการจาหนาซอง

จดหมายถึง 

สถานท่ีฝกงาน 

นายวิฆเนศ  จันทรเมือง 

น.ส.อุไรรัตน  หนิดภักดี 

น.ส.ศิรินทิพย ศรีอินทร 

ปวช.2 การบัญชี 091-3262900 

090-4854533 

087-6263918 

การประปาสวนผู

ภูมิภาคจันดี 

300  

ต.จันดี  อ.ฉวาง 

จ.นครศรีธรรมราช 

80250 

075-445739 ผูจัดการ 

น.ส.ลัดดาวัลย  จันเมือง 

น.ส.วรรณวิภา  พืชสิงห 

 

ปวช.2 การบัญชี 089-2888131 

089-5948223 

 

บริษัทไทยนคร 

พาราวูด จํากัด 

308  ม.9 ถ.จันดี-สวนขันธ 

ต.ไสหรา  อ.ฉวาง  

จ.นครศรีธรรมราช 

80150 

075-486687 ผูจัดการ 

น.ส.วรรณิศา  สมัยชูเกียรติ  090-1542802 เทศบาลตําบล 

ปากนคร 

ม.1  

 ต.ปากนคร  อ.เมือง 

จ.นครศรีธรรมราช 

80000 

075-379151 นายกเทศมนตรีตําบลปาก

นคร 

นายภานุพงศ  สีดี ปวช.2 การบัญชี 088-3821541 องคการสวนยาง 

นาบอน 

79 ม.16   

ต.ชางกลาง   

อ.ชางกลาง  

จ.นครศรีธรรมราช 

80220 

075-491570 ผูอํานวยการ 

 

 

 



 

 

 

แบบสรุปสถานที่ฝกงานของนักเรียน นักศึกษา  ระดับ  ปวช. 2 สาขางานการบัญชี     
 

 

ชื่อ –นามสกุล 
ระดับชั้น/ 

สาขาวิชา 

เบอรโทรศัพท

ของนักศึกษา 
ชื่อสถานท่ีฝกงาน 

ท่ีอยู  เลขท่ี.......................   

ต..................... อ................. 

จ.......................................... 

รหัสไปรษณีย...................... 

เบอรโทรศัพทสถานท่ี

ฝกงาน 

ตําแหนงการจาหนาซอง

จดหมายถึง 

สถานท่ีฝกงาน 

น.ส.ปุริศรา  บัณฑิศักด์ิ 

น.ส.วรรณิศา  หยูคลาย 

ปวช.2 การบัญชี 086-2751649 

084-7467829 

สถานีตํารวจภูธร

ชางกลาง 

ม.7  

ต.ชางกลาง  อ.ชางกลาง  

จ.นครศรีธรรมราช   

80250 

075-445711 ผูกํากับสถานีภูธร 

ชางกลาง 

น.ส.พัชราวรรณ  แสวงลาภ ปวช.2 การบัญชี 080-8891316 ศูนยบริการลูกคา  

ToT สาขาสิชล 

7/2 ม.1  

ต.สิชล   อ.สิชล 

จ.นครศรีธรรมราช 

80120 

075-535333 

โทรสาร 

075-536000 

ผูจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบสรุปสถานที่ฝกงานของนักเรียน นักศึกษา  ระดับ  ปวช. 2 สาขางานประมง     

ชื่อ –นามสกุล 
ระดับชั้น/ 

สาขาวิชา 

เบอรโทรศัพท

ของนักศึกษา 
ชื่อสถานท่ีฝกงาน 

ท่ีอยู  เลขท่ี.......................   

ต..................... อ................. 

จ.......................................... 

รหัสไปรษณีย...................... 

เบอรโทรศัพทสถานท่ี

ฝกงาน 

ตําแหนงการจาหนาซอง

จดหมายถึง 

สถานท่ีฝกงาน 

นายจิรนรินทร  พูลสวัด์ิ ปวข. 2 ประมง 085-7851085 บมจ.เจริญโภค

ภัณฑอาหาร 

(ฟารมฉะเชิงเทรา) 

42  ม.4  

ต.หนองบัว อ.บานโพธ์ิ  

จ.ฉะเชิงเทรา 

24140 

082-0059931 ผูจัดการฟารม 

นายวสันต  บรรณาลังค 

นายเจษฎา  คชเสน 

 

ปวข. 2 ประมง 081-0792627 

 

ศูนยวิจัยและพัฒนา

ประมงนํ้าจืดระยอง 

373 ม.3  

ต.แมนํ้าคู   อ.ปลวกแดง 

จ.ระยอง 

21140 

038-027905-6 

โทรสาร 

038-027906 

 

ผูอํานวย 

นายสุชาติ  วองสงสาร 

นายทวีศักด์ิ  มีแยม ปวข. 2 ประมง 085-6549912 ศูนยพัฒนาประมง

พื้นที่ลุมแมนํ้าปาก

พนังอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําร ิ

34/4 ม.5  

ต.หูลอง  อ.ปากพนัง  

จ.นครศรีธรรมราช 

80140 

075-416180 ผูอํานวยการ 

นายธนาวุฒิ  กุลจิตติชนก 

นายวรพล  มีแยม ปวข. 2 ประมง 082-8193852 สถานีประมงทะเล

จังหวัดสตูล 

462  ม.3 

ต.ตํามะลัง  อ.เมือง 

จ.สตูล 

91000 

074-721720 

074-710615 

หัวหนา 

 

 

 



 

แบบสรุปสถานที่ฝกงานของนักเรียน นักศึกษา  ระดับ  ปวช. 2 สาขาประมง   

 

ชื่อ –นามสกุล 
ระดับชั้น/ 

สาขาวิชา 

เบอรโทรศัพท

ของนักศึกษา 
ชื่อสถานท่ีฝกงาน 

ท่ีอยู  เลขท่ี.......................   

ต..................... อ................. 

จ.......................................... 

รหัสไปรษณีย...................... 

เบอรโทรศัพทสถานท่ี

ฝกงาน 

ตําแหนงการจาหนาซอง

จดหมายถึง 

สถานท่ีฝกงาน 

นายภาณุวัฒน  บัวสอน ปวข. 2 ประมง 085-4649920 เชียรใหญฟารม 77  ม.6  

ต.ทองลําเจียก  อ.เชียรใหญ 

จ.นครศรีธรรมราช 

80190 

086-5452505 ผูจัดการฟารม 

วัชเรศ  ชํานาญ ปวข. 2 ประมง 089-2913410 ศูนยวิจัยและพัฒนา

ประมงชายฝง

สงขลา 

ต.คลองแดน  อ.ระโนด   

จ.สงขลา 

90140 

074-318529 ผูอํานวยการ 

นายศิวณัฐ  ชัยสวัสด์ิ ปวข. 2 ประมง 088-2913410 ศูนยวิจัยและพัฒนา

ประมงชายนํ้าจืด 

สงขลา 

43 ม.3 

ต.คลองหอยโขง  

อ.คลองหอยโขง 

จ.สงขลา 

90230 

074-242040 ผูอํานวยการ 

นายสุขสันต  วุฒิพงศ ปวข. 2 ประมง 091-3193708 นายเข็บ  บุญวรรณ 156 ม.8  

ต.กะทูน  อ.พิปูน 

จ.นครศรีธรรมราช 

089-9703035 คุณเข็บ  บุญวรรณ 

น.ส.ไอลดา  จันทรชิต 

น.ส.บุษราคัม  แกวเจียม 

น.ส.อภิชยา  อัตตะกุล 

ปวข. 2 ประมง 

ปวข. 2 ประมง 

ปวส. 1  

เพาะเล้ียงสัตวนํ้า 

085-6550614 

 

089-5909234 

ศูนยวิจัยและพัฒนา

ประมงชายฝงภูเก็ต 

100 ม.4 

ถ.ปาคลอก-เมืองใหม 

ต.ปาคลอก  อ.ถลาง 

จ.ภูเก็ต  83110 

081-1498627 ผูอํานวยการ 



 

 

 

แบบสรุปสถานที่ฝกงานของนักเรียน นักศึกษา  ระดับ  ปวส. 1 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า     

 
 

ชื่อ –นามสกุล 
ระดับชั้น/ 

สาขาวิชา 

เบอรโทรศัพท

ของนักศึกษา 
ชื่อสถานท่ีฝกงาน 

ท่ีอยู  เลขท่ี.......................   

ต..................... อ................. 

จ.......................................... 

รหัสไปรษณีย...................... 

เบอรโทรศัพทสถานท่ี

ฝกงาน 

ตําแหนงการจาหนาซอง

จดหมายถึง 

สถานท่ีฝกงาน 

นายนิติกร  ชํานาญกิจ 

นายปฏิญญา  คชชัตน 

ปวส.1   

เพาะเล้ียงสัตวนํ้า 
089-1807841 

080-1807841 

ศูนยวิจัยและพัฒนา

ประมงนํ้าจืด 

นครศรีธรรมราช 

ตู ป.ณ. 8  ม.6 

ต.กุแหระ  อ.ทุงใหญ 

จ.นครศรีธรรมราช  

80240 

075-354857 ผูอํานวยการ 

นายธนิต  ขํามณี ปวส.1   

เพาะเล้ียงสัตวนํ้า 
089-7231407 ศูนยวิจัยและพัฒนา

ประมงชายฝง 

สุราษฎรธานี 

97/1 ม.4 

ต.ตะเคียนทอง  อ.กาญจนดิษฐ  

จ.สุราษฎรธานี 

077-255288-90 ผูอํานวยการ 

 

 

 


