
 

แบบสรุปสถานที่ฝกงานของนักเรียน นักศึกษา  ระดับ  ปวช. 2  สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ   

 

ชื่อ –นามสกุล 
ระดับชั้น/ 

สาขาวิชา 

เบอรโทรศัพท

ของนักศึกษา 
ชื่อสถานท่ีฝกงาน 

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

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

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

รหัสไปรษณีย...................... 

เบอร

โทรศัพท

สถานท่ี

ฝกงาน 

ตําแหนงการจาหนา

ซองจดหมายถึง 

สถานท่ีฝกงาน 

ผลการตอบ

รับ/ไมรับ 

จากสถาน

ประกอบการ 
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 รับนักศึกษา

ฝกงาน 

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

 ต.ปากพูน อ.เมือง 

จ.นครศรีธรรมราช 

 80000 

075-369541 ผูอํานวยการการ รับนักศึกษา

ฝกงาน 

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

 ต.จันดี อ.ฉวาง 

จ.นครศรีธรรมราช 

 80250 

075-364122 นายสาธิต  แทนออน รับนักศึกษา

ฝกงาน 

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 นายกองคการบริหาร

สวนตําบลฉวาง 

รับนักศึกษา

ฝกงาน 

 

 

 



แบบสรุปสถานที่ฝกงานของนักเรียน นักศึกษา  ระดับ  ปวช. 2  สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ   
 

 

ชื่อ –นามสกุล 
ระดับชั้น/ 

สาขาวิชา 

เบอรโทรศัพท

ของนักศึกษา 
ชื่อสถานท่ีฝกงาน 

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

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

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

รหัสไปรษณีย...................... 

เบอร

โทรศัพท

สถานท่ี

ฝกงาน 

ตําแหนงการจาหนา

ซองจดหมายถึง 

สถานท่ีฝกงาน 

ผลการตอบ

รับ/ไมรับ 

จากสถาน

ประกอบการ 

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 

  

รับนักศึกษา

ฝกงาน 

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

ต.ยางคอม  อ.พิปูน 

จ.นครศรีธรรมราช 

80270 

089-5393024 ผูจัดการ รับนักศึกษา

ฝกงาน 

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

ต. จันดี  อ.ฉวาง 

จ.นครศรีธรรมราช  

80250 

075-364550 นายศระศักดิ์  แสงศิวะ รับนักศึกษา

ฝกงาน 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปสถานที่ฝกงานของนักเรียน นักศึกษา  ระดับ  ปวส. 1  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ   
 

ชื่อ –นามสกุล 
ระดับชั้น/ 

สาขาวิชา 

เบอรโทรศัพท

ของนักศึกษา 
ชื่อสถานท่ีฝกงาน 

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

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

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

รหัสไปรษณีย...................... 

เบอร

โทรศัพท

สถานท่ี

ฝกงาน 

ตําแหนงการจาหนา

ซองจดหมายถึง 

สถานท่ีฝกงาน 

ผลการตอบ

รับ/ไมรับ 

จากสถาน

ประกอบการ 

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 ิ รับนักศึกษา

ฝกงาน 

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 รับนักศึกษา

ฝกงาน 

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 รับนักศึกษา

ฝกงาน 

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 ์ รับนักศึกษา

ฝกงาน 

 

 

 

 



แบบสรุปสถานที่ฝกงานของนักเรียน นักศึกษา  ระดับ  ปวช. 2 สาขางานการขาย  

    
 

ชื่อ –นามสกุล 
ระดับชั้น/ 

สาขาวิชา 

เบอรโทรศัพท

ของนักศึกษา 
ชื่อสถานท่ีฝกงาน 

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

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

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

รหัสไปรษณีย...................... 

เบอรโทรศัพท

สถานท่ีฝกงาน 

ตําแหนงการจาหนา

ซองจดหมายถึง 

สถานท่ีฝกงาน 

ผลการตอบ

รับ/ไมรับ 

จากสถาน

ประกอบการ 

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 

รับนักศึกษา

ฝกงาน 

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  

 

รับนักศึกษา

ฝกงาน 

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

จํากัด 

800  

 ต.จันดี  อ.ฉวาง 

จ.นครศรีธรรมราช  

80250 

075-486710 

087-2765500 

ผูจัดการ รับนักศึกษา

ฝกงาน 

 

 

 

 

 

 



 

แบบสรุปสถานที่ฝกงานของนักเรียน นักศึกษา  ระดับ  ปวส. 1 สาขาวิชาการตลาด     

 
 

ชื่อ –นามสกุล 
ระดับชั้น/ 

สาขาวิชา 

เบอรโทรศัพท

ของนักศึกษา 
ชื่อสถานท่ีฝกงาน 

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

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

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

รหัสไปรษณีย...................... 

เบอรโทรศัพท

สถานท่ีฝกงาน 

ตําแหนงการจาหนา

ซองจดหมายถึง 

สถานท่ีฝกงาน 

ผลการตอบ

รับ/ไมรับ 

จากสถาน

ประกอบการ 

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 รับนักศึกษา

ฝกงาน 

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  

 

รับนักศึกษา

ฝกงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปสถานที่ฝกงานของนักเรียน นักศึกษา  ระดับ  ปวส. 1 สาขาวิชาการบัญชี     

 
 

ชื่อ –นามสกุล 
ระดับชั้น/ 

สาขาวิชา 

เบอรโทรศัพท

ของนักศึกษา 
ชื่อสถานท่ีฝกงาน 

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

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

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

รหัสไปรษณีย...................... 

เบอรโทรศัพท

สถานท่ีฝกงาน 

ตําแหนงการจาหนา

ซองจดหมายถึง 

สถานท่ีฝกงาน 

ผลการตอบ

รับ/ไมรับ 

จากสถาน

ประกอบการ 

นายศุภชัย  ทองเพ็ง ปวส. 1 การบัญชี 082-2801203 สถานีตํารวจภูธร

ชางกลาง 

ม.7  

ต.ชางกลาง  อ.ชางกลาง  

จ.นครศรีธรรมราช   

80250 

075-445711 ผูกํากับสถานีภูธร 

ชางกลาง 

รับนักศึกษา

ฝกงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปสถานที่ฝกงานของนักเรียน นักศึกษา  ระดับ  ปวช. 2 สาขางานการบัญชี     
 

ชื่อ –นามสกุล 
ระดับชั้น/ 

สาขาวิชา 

เบอรโทรศัพท

ของนักศึกษา 
ชื่อสถานท่ีฝกงาน 

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

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

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

รหัสไปรษณีย...................... 

เบอรโทรศัพท

สถานท่ีฝกงาน 

ตําแหนงการจาหนา

ซองจดหมายถึง 

สถานท่ีฝกงาน 

ผลการตอบ

รับ/ไมรับ 

จากสถาน

ประกอบการ 

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 รับนักศึกษา

ฝกงาน 

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 รับนักศึกษา

ฝกงาน 

น.ส.วรรณิศา  สมัยชูเกียรติ  090-1542802 เทศบาลตําบล 

ปากนคร 

ม.1  

 ต.ปากนคร  อ.เมือง 

จ.นครศรีธรรมราช 

80000 

075-379151 นายกเทศมนตรีตําบล

ปากนคร 

รับนักศึกษา

ฝกงาน 

นายภานุพงศ  สีดี ปวช.2 การบัญชี 088-3821541 องคการสวนยาง 

นาบอน 

79 ม.16   

ต.ชางกลาง   

อ.ชางกลาง  

จ.นครศรีธรรมราช 

80220 

075-491570 ผูอํานวยการ รับนักศึกษา

ฝกงาน 

 

 

 



 

 

แบบสรุปสถานที่ฝกงานของนักเรียน นักศึกษา  ระดับ  ปวช. 2 สาขางานการบัญชี     
 

 

ชื่อ –นามสกุล 
ระดับชั้น/ 

สาขาวิชา 

เบอรโทรศัพท

ของนักศึกษา 
ชื่อสถานท่ีฝกงาน 

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

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

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

รหัสไปรษณีย...................... 

เบอรโทรศัพท

สถานท่ีฝกงาน 

ตําแหนงการจาหนา

ซองจดหมายถึง 

สถานท่ีฝกงาน 

ผลการตอบ

รับ/ไมรับ 

จากสถาน

ประกอบการ 

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 

รับนักศึกษา

ฝกงาน 

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 รับนักศึกษา

ฝกงาน 

 

 

 

 

 

 

 


