
 

แบบสรุปสถานที่ฝ�กงานของนักเรียน  นักศึกษา  ระดับ   ปวช. 2  สาขางานพืชศาสตร#   
 

ชื่อ –นามสกุล 
ระดับชั้น/ 
สาขาวิชา 

เบอร#โทรศัพท#
ของนักศึกษา 

ชื่อสถานที่ฝ�กงาน 

ที่อยู,  เลขที่.......................   
ต..................... อ................. 
จ.......................................... 
รหัสไปรษณีย#...................... 

เบอร#
โทรศัพท#
สถานที่
ฝ�กงาน 

ตําแหน,งการจ,าหน2า
ซองจดหมายถึง 
สถานที่ฝ�กงาน 

ผลพิจารณา
การอนุมัติ
การฝ�กงาน 

นายธนภัทร  รอดบุญ 
นายณัฐ  นนทา 
นายณัฐพล  จันทร�มณี 
 

ปวช. 2 พืชศาสตร� 098-7290849 
093-7604657 
089-5495580 

ศูนย�วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรสุราษฎร�ธาน ี

บ2านเลขที่  1 
ต.คันธุล ี
อ.ท7าชนะ 
จ.สุราษฎร�ธานี 84170 

077-3819601 ผู2อํานวยการ รับนักศึกษา 
ฝ<กงาน 

น.ส.พุทธิตา  วิลาศกาญจน� 
น.ส.สุทธิดา  ปล7องเจริญ 

ปวช. 2 พืชศาสตร� 089-9638134 
093-6853480 

ศูนย�ส7งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตรจังหวัด
นครศรีธรรมราช  
(พันธุ�พืชเพาะเลี้ยง) 

58  ม.5   
ต.นาบอน  อ.นาบอน 
จ.นครศรีธรรมราช  80220 
 

075-354056 นายวิชาญ  มุสิโก 
ผู2อํานวยการ 

รับนักศึกษา 
ฝ<กงาน 

นางพงศ�กร  จุลภักดิ์ 
นายอภิเษก  เพชรเจริญ 
นายณัฐปคัลภ�  จินา 

ปวช. 2 พืชศาสตร� 093-6363719 
086-2990729 
084-8469203 

องค�การสวนยาง 79 ม.16 
ต.นาบอน  อ.นาบอน 
จ.นครศรีธรรมราช  80220 

075-491343 ผู2อํานวยการ รับนักศึกษา 
ฝ<กงาน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

แบบสรุปสถานที่ฝ�กงานของนักเรียน  นักศึกษา  ระดับ   ปวส. 1  สาขาวิชาพืชศาสตร# 
 

ชื่อ –นามสกุล 
ระดับชั้น/ 
สาขาวิชา 

เบอร#โทรศัพท#
ของนักศึกษา 

ชื่อสถานที่ฝ�กงาน 

ที่อยู,  เลขที่.......................   
ต..................... อ................. 
จ.......................................... 
รหัสไปรษณีย#...................... 

เบอร#
โทรศัพท#
สถานที่
ฝ�กงาน 

ตําแหน,งการจ,าหน2า
ซองจดหมายถึง 
สถานที่ฝ�กงาน 

ผลพิจารณา
การอนุมัติ
การฝ�กงาน 

นายณัฐสิทธิ์  สุวรรณศรี ปวส. 1 พืชศาสตร� 098-0433577 บุญชูแลนด�สเคป 208/1 ม.3   
ต.ท7าศาลา   อ.ท7าศาลา 
จ.นครศรีธรรมราช   

083-5202890 นายธนูศักดิ์  แก2วพิชัย 
 

รับนักศึกษา 
ฝ<กงาน 

น.ส.รัชดาภรณ�  อุ2มชู 
 

ปวส. 1 พืชศาสตร� 088-3830278 ศูนย�ส7งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตรจังหวัด
นครศรีธรรมราช  
(พันธุ�พืชเพาะเลี้ยง) 

58  ม.5   
ต.นาบอน  อ.นาบอน 
จ.นครศรีธรรมราช  80220 
 

075-354056 นายวิชาญ  มุสิโก 
ผู2อํานวยการ 

รับนักศึกษา 
ฝ<กงาน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบสรุปสถานที่ฝ�กงานของนักเรียน  นักศึกษา  ระดับ   ปวช. 2/1  สาขางานช,างเกษตร 
 

ชื่อ –นามสกุล 
ระดับชั้น/ 
สาขาวิชา 

เบอร#โทรศัพท#
ของนักศึกษา 

ชื่อสถานที่ฝ�กงาน 

ที่อยู,  เลขที่.......................   
ต..................... อ................. 
จ.......................................... 
รหัสไปรษณีย#...................... 

เบอร#โทรศัพท#
สถานที่ฝ�กงาน 

ตําแหน,งการจ,าหน2าซอง 
จดหมายถึง 

สถานที่ฝ�กงาน 

ผล
พิจารณา
การอนุมัติ

การ
ฝ�กงาน 

นายมนัส  ชัยศิลปE 
นายพิพัฒน�  มีชัย 

ปวช. 2/1 ช7างเกษตร 090-1108931 อู7ปราโมทย�การช7าง 

 
114/1   ม. 1 
 ต.หนองหงส�       อ.ทุ7งสง 
 จ.นครศรีธรรมราช       

081-3269365 นายปราโมทย�  พรหมรัตน� 
 

รับ
นักศึกษา 
ฝ<กงาน 

นายสามารถ  ศรีขาว ปวช. 2/1 ช7างเกษตร 061-1850817 สินชัยการช7าง 49/10 
ต.จันดี       อ.ฉวาง 
จ.นครศรีธรรมราช  80250     

087-8872201 นายสินชัย  หนูเมือง รับ
นักศึกษา 
ฝ<กงาน 

นายสันตสิุข  จํานงจิต 

นายยุทธพล  คงแก2ว 
ปวช. 2/1 ช7างเกษตร 093-6460242 มาริสาจันดีออยล�  93/15  ม.4 

 ต.จันดี       อ.ฉวาง 
 จ.นครศรีธรรมราช  80250  

075-364361 
089-2883748 
 
 

นางอภิดาภา  ธนเสถียรวิชญ� 

 
รับ

นักศึกษา 
ฝ<กงาน 

นายปณิธาน  เชื้อบ2านเกาะ 

นายจักรกฤษณ�  จิตรา 
ปวช. 2/1 ช7างเกษตร 093-6505677 

093-6060285 

อู7วิถียนต� 175/2   ม.4 
ต.จันดี       อ.ฉวาง 
 จ.นครศรีธรรมราช  80250     

075-486657 
086-1203755 

นายเสน7ห�  ลิบน2อย 
 

รับ
นักศึกษา 
ฝ<กงาน 

นายธวัชชัย  ณ สมบัต ิ

นายวายุ  มีแสง 
ปวช. 2/1 ช7างเกษตร 061-4843162 

098-0255159 

 อู7ประดิษฐ�การช7าง 
 

160/1   ม.2 
ต.จันดี       อ.ฉวาง 
จ.นครศรีธรรมราช  80250     
 

081-9581279 นายวิรัตน�  ลิ้มสวาท 
 

รับ
นักศึกษา 
ฝ<กงาน 



 

 

แบบสรุปสถานที่ฝ�กงานของนักเรียน  นักศึกษา  ระดับ   ปวช. 2/1  สาขางานช,างเกษตร   
 

ชื่อ –นามสกุล 
ระดับชั้น/ 
สาขาวิชา 

เบอร#โทรศัพท#
ของนักศึกษา 

ชื่อสถานที่ฝ�กงาน 

ที่อยู,  เลขที่.......................   
ต..................... อ................. 
จ.......................................... 
รหัสไปรษณีย#...................... 

เบอร#โทรศัพท#
สถานที่ฝ�กงาน 

ตําแหน,งการจ,าหน2าซอง 
จดหมายถึง 

สถานที่ฝ�กงาน 

ผล
พิจารณา
การอนุมัติ

การ
ฝ�กงาน 

นายธวัชชัย  ยอดยิ่ง ปวช. 2/1 ช7างเกษตร 090-1588226 ช7างเล็กนาวา 

 
 6    ม.7 
 ต.ช2างกลาง       อ.ช2างกลาง 
 จ.นครศรีธรรมราช   

 

096-2241501 นายสาธร  ภาระอาสม 

 
รับ

นักศึกษา 
ฝ<กงาน 

นายยุทธนา  คงแก2ว ปวช. 2/1 ช7างเกษตร 093-6759129 ฉ2ายยานยนต�  180    ม.2 
 ต.ชะมาย       อ.ทุ7งสง 
 จ.นครศรีธรรมราช   

075-423072 
087-8868698 

นายอนนัตชัย  ธนศิลวรา 

 
รับ

นักศึกษา 
ฝ<กงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

แบบสรุปสถานที่ฝ�กงานของนักเรียน  นักศึกษา  ระดับ   ปวช. 2/2  สาขางานช,างเกษตร   
 

ชื่อ –นามสกุล 
ระดับชั้น/ 
สาขาวิชา 

เบอร#โทรศัพท#
ของนักศึกษา 

ชื่อสถานที่ฝ�กงาน 

ที่อยู,  เลขที่.......................   
ต..................... อ................. 
จ.......................................... 
รหัสไปรษณีย#...................... 

เบอร#โทรศัพท#
สถานที่ฝ�กงาน 

ตําแหน,งการจ,าหน2าซอง 
จดหมายถึง 

สถานที่ฝ�กงาน 

ผล
พิจารณา
การอนุมัติ

การ
ฝ�กงาน 

นายอัศดา  จําปา 
นายอนุวัฒน�  แก2วตุ2ม 
นายชาลี  มีแย2ม 

ปวช. 2/2 ช7างเกษตร 093-7705160 
098-6839269 
098-7249592 

ร2านนิกส�ยานยนต� 60   ม. 10 
ต.หลักช2าง       อ.ช2างกลาง 
จ.นครศรีธรรมราช     

075-445868 
081-0809671 

นายสําเนียง  หนูเนตร รับ
นักศึกษา 
ฝ<กงาน 

นายสหรัฐ  แสงอุ7น 
นายอัครชัย  แจ2งใจ 
นายนราธิป  หนูจันทร�แก2ว 

ปวช. 2/2 ช7างเกษตร 093-6603168 
087-2740148 
090-1617207 

ร2าน ท. อะไหล7 

 
675   ม. 3 
ต.จันดี       อ.ฉวาง 
จ.นครศรีธรรมราช       

075-445920  ผู2จัดการร2าน ท. อะไหล7 รับ
นักศึกษา 
ฝ<กงาน 

นายกิตติธัช  สิทธิฤทธิ์ 
นายวงศ�วิทย�  ดาราฤกษ� 

ปวช. 2/2 ช7างเกษตร 098-7129540 
098-0803733 

อู7เจี้ยงการช7างจันดี 18   ม. 3 
ต.จันดี       อ.ฉวาง 
จ.นครศรีธรรมราช  80250     

081-7946798 
086-2858913 

ผู2จัดการอู7เจี้ยงการช7างจันดี 

 
รับ

นักศึกษา 
ฝ<กงาน 

นายสันติ  กิจผลิต ปวช. 2/2 ช7างเกษตร 093-6808169 อุทัยการช7าง 57 
ต.ทุ7งสง       อ.นาบอน 
จ.นครศรีธรรมราช  80250   

093-6320293 นายอุทัย  กิจผลิต 
 

รับ
นักศึกษา 
ฝ<กงาน 

นายเอกรินทร�  ทิพย�สุขขุม 
นายชัยธวัช  บุญทองจันทร� 

ปวช. 2/1 ช7างเกษตร 085-4700819 
093-7427990 

อู7 เอส.พี เซอร�วิส 12/1   ม. 3 
ต.จันดี       อ.ฉวาง 
จ.นครศรีธรรมราช  80250    

075-486680 
081-9681246 

นายสมพงศ�  อรชร รับ
นักศึกษา 
ฝ<กงาน 

 

 



 

 

แบบสรุปสถานที่ฝ�กงานของนักเรียน  นักศึกษา  ระดับ   ปวช. 2/2  สาขางานช,างเกษตร   
 

ชื่อ –นามสกุล 
ระดับชั้น/ 
สาขาวิชา 

เบอร#โทรศัพท#
ของนักศึกษา 

ชื่อสถานที่ฝ�กงาน 

ที่อยู,  เลขที่.......................   
ต..................... อ................. 
จ.......................................... 
รหัสไปรษณีย#...................... 

เบอร#โทรศัพท#
สถานที่ฝ�กงาน 

ตําแหน,งการจ,าหน2าซอง 
จดหมายถึง 

สถานที่ฝ�กงาน 

ผล
พิจารณา
การอนุมัติ

การ
ฝ�กงาน 

นายวัชระ  นาคฤทธิ์ ปวช. 2/2 ช7างเกษตร 091-3199881 ร2านเกื้อสุวรรณ 
มอเตอร� 

554   ม. 3 
ต.จันดี       อ.ฉวาง 
จ.นครศรีธรรมราช  80250   

075-445893 
091-0431248 

พิศนภา  เกื้อสุวรรณ รับ
นักศึกษา 
ฝ<กงาน 

นายสรายุทธ  พลเดช ปวช. 2/2 ช7างเกษตร 061-4846261 ร2านแสงระวียานยนต� 

 
66/11   ม. 3 
ต.ปริก       อ.ทุ7งใหญ7 
จ.นครศรีธรรมราช  80240     

081-8956597 
075-758301 

นายประสิทธิชัย  แสงระวี 

 
รับ

นักศึกษา 
ฝ<กงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบสรุปสถานที่ฝ�กงานของนักเรียน  นักศึกษา  ระดับ   ปวช. 2  สาขางานสัตว#ศาสตร#   

 
 

ชื่อ –นามสกุล 
ระดับชั้น/ 
สาขาวิชา 

เบอร#โทรศัพท#
ของนักศึกษา 

ชื่อสถานที่ฝ�กงาน 

ที่อยู,  เลขที่.......................   
ต..................... อ................. 
จ.......................................... 
รหัสไปรษณีย#...................... 

เบอร#โทรศัพท#
สถานที่ฝ�กงาน 

ตําแหน,งการจ,าหน2า
ซองจดหมายถึง 
สถานที่ฝ�กงาน 

ผลพิจารณา
การอนุมัติ
การฝ�กงาน 

นายพรหมมา  นุ2ยบุญแก2ว 
นายกฤษดา คงประมัญ 
นายณรงค�  ไชยทิพย� 

ปวช. 2 สัตวศาสตร� 098-0433226 ฟาร�มเจริญรักษ�  267 ถ.นิกอนบํารุง   
ต.ปากแพรก     อ.ทุ7งสง 
จ.นครศรีธรรมราช     80110 

087-8292053 นางไพรศรี  โพธิ์เจริญรัตน� รับนักศึกษา 
ฝ<กงาน 

นายพงษ�ศิริ  โสพรรณรัตน� 
นายธนกร  คงเกื้อ 

ปวช. 2 สัตวศาสตร� 087-8885377 
093-6768006 

ทรัพย�เจริญฟาร�ม 369 ม.13   
ต.ร7อนพิบูลย�   อ.ร7อนพิบูลย� 
จ.นครศรีธรรมราช     80130 

084-0666007 
075-441337 
โทรสาร 
075-441337 

นายมนตรี  พลเยี่ยม รับนักศึกษา 
ฝ<กงาน 

น.ส. วรรณวิมล  เต็กอNอตัง 
นายถนรรตกิจ  ปานศรี 
นายสุรพงศ�  สิทธิเดช 
นายสถิตพงศ�  ปานศรี  

ปวช. 2 สัตวศาสตร� 087-8833762 
093-6206651 
098-0492852 

เจริญการฟาร�ม 84 ม.2   
ต.นาเหนือ     อ.อ7าวลึก 
จ.กระบี่     80110 

081-8923667 
โทรสาร 
075-667568 

นายจรูญ  เจริญการ 
 

รับนักศึกษา 
ฝ<กงาน 

นายพีรพล  หีดแก2ว ปวช. 2 สัตวศาสตร� 0936889717 บริษัท ซีพีเอฟ 
ประเทศไทยจํากัด 
มหาชน 

 140/ 12 -13  ถ.ท7าเมือง 
 ต.เขานิเวศ      อ.ระนอง 

 จ.ระนอง      

077-811836 
081-8957589 
โทรสาร 
077-833204 

นายสมชิด  มณี รับนักศึกษา 
ฝ<กงาน 

 

 

 



 

แบบสรุปสถานที่ฝ�กงานของนักเรียน  นักศึกษา  ระดับ   ปวส. 1  สาขาวิชาสัตว#ศาสตร#   

 
 

ชื่อ –นามสกุล 
ระดับชั้น/ 
สาขาวิชา 

เบอร#โทรศัพท#
ของนักศึกษา 

ชื่อสถานที่ฝ�กงาน 

ที่อยู,  เลขที่.......................   
ต..................... อ................. 
จ.......................................... 
รหัสไปรษณีย#...................... 

เบอร#โทรศัพท#
สถานที่ฝ�กงาน 

ตําแหน,งการจ,าหน2า
ซองจดหมายถึง 
สถานที่ฝ�กงาน 

ผลพิจารณา
การอนุมัติการ

ฝ�กงาน 

นายณัฐวัฒน�  ชํานาญเอี่ยม 
นายเกียรติศักดิ์  ชนะศึก 

ปวส. 1 สัตวศาสตร� 088-4502350 
098-0743842 

   ฟาร�มมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ� 
 

  222   
  ต.ไทยบุรี      อ.ท7าศาลา 

 จ.นครศรีธรรมราช     80160 

075-673000 
 
 

นายสตาร�  ดรุมาศ รับนักศึกษา 
ฝ<กงาน 

นายสันดุษิต  อ2นทอง 
นายอลงกรณ�  อินรินทร� 

ปวส. 1 สัตวศาสตร� 093-6451162 
090-8628423 

สุพจน�ฟาร�ม   264/6   ม.9  
  ต.ท7าศาลา      อ.ท7าศาลา 

  จ.นครศรีธรรมราช      

075-481268 นายสพุจน�  เจ2าแก2ว รับนักศึกษา 
ฝ<กงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบสรุปสถานที่ฝ�กงานของนักเรียน  นักศึกษา  ระดับ   ปวช. 2  สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร 

 
 

ชื่อ –นามสกุล 
ระดับชั้น/ 
สาขาวิชา 

เบอร#โทรศัพท#
ของนักศึกษา 

ชื่อสถานที่ฝ�กงาน 

ที่อยู,  เลขที่.......................   
ต..................... อ................. 
จ.......................................... 
รหัสไปรษณีย#...................... 

เบอร#
โทรศัพท#
สถานที่
ฝ�กงาน 

ตําแหน,งการจ,าหน2า
ซองจดหมายถึง 
สถานที่ฝ�กงาน 

ผลพิจารณา
การอนุมัติ
การฝ�กงาน 

น.ส. จุฑารัตน�  ศรีอินทร� ปวช.2  
อุตสาหกรรมเกษตร 

089-5865209 KC  Over Water  
Villad  Koh Samui 

KC  Over Water  Villad  
 Koh Samui 
166/98   หมู7  2     
ต.บ7อขุด       อ.เกาะสมุย 
จ.สุราษฎร�ธานี     84320 

089-8891865 เรียน  ฝbายทรัพยากร
บุคคล  KC  Over 
Water  Villad  Koh 
Samui 
 

รับนักศึกษา 
ฝ<กงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปสถานที่ฝ�กงานของนักเรียน  นักศึกษา  ระดับ   ปวช. 2  สาขาผลิตสัตว#น้ํา 
 

ชื่อ –นามสกุล 
ระดับชั้น/ 
สาขาวิชา 

เบอร#โทรศัพท#
ของนักศึกษา 

ชื่อสถานที่ฝ�กงาน 

ที่อยู,  เลขที่.......................   
ต..................... อ................. 
จ.......................................... 
รหัสไปรษณีย#...................... 

เบอร#
โทรศัพท#
สถานที่
ฝ�กงาน 

ตําแหน,งการจ,าหน2า
ซองจดหมายถึง 
สถานที่ฝ�กงาน 

ผลพิจารณา
การอนุมัติ
การฝ�กงาน 

นายธนวินท�  เส2งนุ2ย ปวช. 2 
ผลิตสัตว�น้ํา 

087-0609511 ศูนย�วิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝcdงสงขลา 

3/1  หมู7 1     
ต.คลองแดน  อ.ระโนด   
จ.สงขลา     90140 

074-311895 
074-311340 
074-312036 

ผู2อํานวยการ 
(นายยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร) 

รับนักศึกษา 
ฝ<กงาน 

นายวันชนะ  โปร7งใจ ปวช. 2 
ผลิตสัตว�น้ํา 

091-3206268 ศูนย�วิจัยและพัฒนา
ประมงน้าํจืดนครศรีฯ 

ตู2 ป.ณ. 8 หมู7 6 
ต.กุแหระ   อ.ทุ7งใหญ7   
จ.นครศรีธรรมราช  80240    

075-554357 ผู2อํานวยการ 
(นางสุวิมล  สี่หิรัญวงศ�) 

รับนักศึกษา 
ฝ<กงาน 

นายติญ  ฉันนะ ปวช. 2 
ผลิตสัตว�น้ํา 

093-6246024 ศูนย�วิจัยและพัฒนา
ประมงน้าํจืดสงขลา 

83   หมู7  3     
ต.คลองหอยโข7ง  อ.คลองหอยโข7ง 

จ.สงขลา       90230 

074-318524 
074-318530 

ผู2อํานวยการ 
(นายวรรณนัฑ  หิรัญชุฬหะ) 

 

นายกฤตพณ  คงแก2ว ปวช. 2 
ผลิตสัตว�น้ํา 

095-7876536 ศูนย�วิจัยและพัฒนา
ประมงน้าํจืดพัทลุง 

6   หมู7  4     
ต.ลําปgา     อ.เมือง 
จ.พัทลุง     90000 

074-634030 ผู2อํานวยการ 
(นายวิชัย  วัฒนกุล) 

รับนักศึกษา 
ฝ<กงาน 

นายสุรพงษ�  ตันสิน ปวช. 2 
ผลิตสัตว�น้ํา 

091-3230413 ศูนย�วิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝcdงภูเก็ต 

100 ม.4  
ถนนปbาคลอก –  เมืองใหม7     
ต.ปbาคลอก       อ.ถลาง 
จ.ภูเก็ต     831110 

076-621822 ผู2อํานวยการ 
(นายธวัช  ศรีวีระชยั) 

รับนักศึกษา 
ฝ<กงาน 

น.ส.เกศรินทร�  มีเติม ปวช. 2 
ผลิตสัตว�น้ํา 

098-0219079 บริษัทไทยยูเนี่ยนแฮช
เชอรี่ จํากัด 

42   หมู7  14     
ต.โคกกลอย     อ.ตะกั่วทุ7ง 
จ.พังงา     82140 

076-584000 ฝbายบุคคล บริษัทไทย 
ยูเนี่ยนแฮชเชอรี่ จํากัด 
(น.ส.ปราณี ห2าหยั่ง) 
 

รับนักศึกษา 
ฝ<กงาน 

 



 

 

แบบสรุปสถานที่ฝ�กงานของนักเรียน  นักศึกษา  ระดับ   ปวช. 2  สาขาผลิตสัตว#น้ํา  

 
 

ชื่อ –นามสกุล 
ระดับชั้น/ 
สาขาวิชา 

เบอร#โทรศัพท#
ของนักศึกษา 

ชื่อสถานที่ฝ�กงาน 

ที่อยู,  เลขที่.......................   
ต..................... อ................. 
จ.......................................... 
รหัสไปรษณีย#...................... 

เบอร#
โทรศัพท#
สถานที่
ฝ�กงาน 

ตําแหน,งการจ,าหน2า
ซองจดหมายถึง 
สถานที่ฝ�กงาน 

ผลพิจารณา
การอนุมัติ
การฝ�กงาน 

นายศราวุธ  คงแก2ว ปวช. 2 
ผลิตสัตว�น้ํา 

097-9734715 
093-6975315 

ศูนย�วิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝcdงนครศรีฯ 

331   หมู7  3     
ต.สิชล    อ.สิชล 
จ.นครศรีธรรมราช  80120 

075-536157 ผู2อํานวยการ 
(นายคมน� ศิลปาจารย�) 

รับนักศึกษา 
ฝ<กงาน 

นายสามารถ ศิริรักษ� ปวช. 2 
ผลิตสัตว�น้ํา 

098-0308364 ศูนย�พัฒนาประมงพื้นที่
ลุ7มน้ําปากพนังอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

34/4   หมู7  5     
ต.หูล7อง     อ.ปากพนัง 
จ.นครศรีธรรมราช     80140 

075-416180 ผู2อํานวยการ 
(นายธนาวุฒิ  กุลจิตติชนก) 

รับนักศึกษา 
ฝ<กงาน 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบสรุปสถานที่ฝ�กงานของนักเรียน  นักศึกษา  ระดับ   ปวส. 1  สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว#น้ํา   

 
 

ชื่อ –นามสกุล 
ระดับชั้น/ 
สาขาวิชา 

เบอร#โทรศัพท#
ของนักศึกษา 

ชื่อสถานที่ฝ�กงาน 

ที่อยู,  เลขที่.......................   
ต..................... อ................. 
จ.......................................... 
รหัสไปรษณีย#...................... 

เบอร#
โทรศัพท#
สถานที่
ฝ�กงาน 

ตําแหน,งการจ,าหน2า
ซองจดหมายถึง 
สถานที่ฝ�กงาน 

ผลพิจารณา
การอนุมัติ
การฝ�กงาน 

นายวรพล  มีแย2ม ปวส. 1  
เพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา 

098-0231542 
0979280423 

สถาบนัสุขภาพสัตว�น้าํ
ชายฝcdงสงขลา 
 

130/2 ถ.ติณสูลานนท�  หมู7  8     
ต.พะวง   อ.เมือง 
จ.สงขลา     90110 

074-335244-8 ผู2อํานวยการสถาบนั
สุขภาพสัตว�น้ําชาย 
ฝcdงสงขลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

แบบสรุปสถานที่ฝ�กงานของนักเรียน  นักศึกษา  ระดับ   ปวช. 2  สาขางานการตลาด 

 
 

ชื่อ –นามสกุล 
ระดับชั้น/ 
สาขาวิชา 

เบอร#โทรศัพท#
ของนักศึกษา 

ชื่อสถานที่ฝ�กงาน 

ที่อยู,  เลขที่.......................   
ต..................... อ................. 
จ.......................................... 
รหัสไปรษณีย#...................... 

เบอร#โทรศัพท#
สถานที่ฝ�กงาน 

ตําแหน,งการจ,าหน2า
ซองจดหมายถึง 
สถานที่ฝ�กงาน 

ผลพิจารณา
การอนุมัติ
การฝ�กงาน 

น.ส.จามจุรีย�  ศรเีปารยะ ปวช. 2 การตลาด 090-1754583 บริษัทโตโยต2า 
นครศรีธรรมราช 
(สาขาจันดี) 

222   ม.10 
ต.หลักช2าง  อ.ช2างกลาง 
จ.นครศรีธรรมราช   80250 

075-445777 นายวิรัตน�   วิชัยกุล 

 
รับนักศึกษา 

ฝ<กงาน 

น.ส.ชุติพร  บางโรย 
น.ส. เสาวนีย�  แจ7มใส 
น.ส. วิมลรัตน�  จํานงจิต 

ปวช. 2 การตลาด 094-6569740 
099-0165723 
093-7535709 

ร2านโตjะกังแอร� 218/14  ม.14 
ต.จันดี  อ.ฉวาง 
จ.นครศรีธรรมราช   80250 

087-2667799 นายวิจารณ�  ไทรทองคํา รับนักศึกษา 
ฝ<กงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบสรุปสถานที่ฝ�กงานของนักเรียน  นักศึกษา  ระดับ   ปวส. 1  สาขางานการตลาด 

 
 

ชื่อ –นามสกุล 
ระดับชั้น/ 
สาขาวิชา 

เบอร#โทรศัพท#
ของนักศึกษา 

ชื่อสถานที่ฝ�กงาน 

ที่อยู,  เลขที่.......................   
ต..................... อ................. 
จ.......................................... 
รหัสไปรษณีย#...................... 

เบอร#โทรศัพท#
สถานที่ฝ�กงาน 

ตําแหน,งการจ,าหน2า
ซองจดหมายถึง 
สถานที่ฝ�กงาน 

ผลพิจารณา
การอนุมัติ
การฝ�กงาน 

นายณัฐกิตติ์ ลิ้มสกุล ปวส. 2 การตลาด 084-8495059 หจก. ไทยพัฒนา 
2004 

69/1 ต.จันดี อ.ฉวาง 
จ.นครศรีธรรมราช 80250 

075-486889 
084-2692955 

ผู2จัดการห2างหุ2นส7วน
จํากัดไทยพัฒนา  
2004  จํากัด 

รับนักศึกษา 
ฝ<กงาน 

นายสุริยา  เอีย้วสกุล ปวส. 2 การตลาด 082-8171500 บริษัทจันดีปkยะ- 
กลการ  จํากัด 

81 -  82  ม.3     
ต.จันดี   อ.ฉวาง 

จ.นครศรีธรรมราช  80250 

075-486622 
081-7373916 

กรรมการผู2จัดการ 
บริษัทจันดีปkยะกลการ  
จํากัด 
(นายประสงค� วิริยะตั้งสกุล) 

รับนักศึกษา 
ฝ<กงาน 

นายชินวะโส ยะโส ปวส. 2 การตลาด 098-0604988 ร2านเซเว7นอีเลฟเว7น   

 
126/12 ม.3      
ต.ถ2าพรรณรา   อ.ถ้ําพรรณรา 
จ.นครศรีธรรมราช   

 

075-364209 ผู2จัดการร2านเซเว7นอีเลฟเว7น 
 

รับนักศึกษา 
ฝ<กงาน 

 

 

 

 

 



 

แบบสรุปสถานที่ฝ�กงานของนักเรียน  นักศึกษา  ระดับ   ปวช. 2  สาขางานคอมพิวเตอร#ธุรกิจ   

 
 

ชื่อ –นามสกุล 
ระดับชั้น/ 
สาขาวิชา 

เบอร#โทรศัพท#
ของนักศึกษา 

ชื่อสถานที่ฝ�กงาน 

ที่อยู,  เลขที่.......................   
ต..................... อ................. 
จ.......................................... 
รหัสไปรษณีย#...................... 

เบอร#
โทรศัพท#
สถานที่
ฝ�กงาน 

ตําแหน,งการจ,าหน2า
ซองจดหมายถึง 
สถานที่ฝ�กงาน 

ผลพิจารณา
การอนุมัติ
การฝ�กงาน 

นายอนุรักษ�  แซ7เซียว ปวช.2 คอมฯ 
 

093-7493932 บริษัทแอดไวซ� โฮล
ดิ้งส� กรุjป  จํากัด 
(สาขา  00037) 

62/3  ถ.ทุ7งสง – ห2วยยอด 
ต.ปากแพรก  อ.ทุ7งสง 
 จ.นครศรีธรรมราช 

075-420021 
080-7022828 

นายวัชรินทร�  นิติยารมย� 
 

รับนักศึกษา 
ฝ<กงาน 

นายอัศฎาวุธน�  วันรันต� ปวช.2 คอมฯ 
 

084-4450941 วิน-วิน คอมพิวเตอร� 
ซัพพลายแอนเซอร�วิส 
จํากัด 

10/9 – 10 ถ.ทุ7งสง – ห2วยยอด 

ต.ปากแพรก  อ.ทุ7งสง 
จ.นครศรีธรรมราช 

081-9788146 
075-332900 

นายภมรศักดิ์  พันธ�ศักดิ์   
 

 

นายทวีพล  เชาวลิต ปวช.2 คอมฯ 
 

- ร2านอาร�คอมพิวเตอร� 542/8 ถ.พาดทางรถไฟจันดี   
ต.จันดี   อ.ฉวาง 
จ.นครศรีธรรมราช 

093-6580531 นายราชันย�  บุญมีชัย 
 

 

น.ส.จารุกัญญา  อินทนพ 
น.ส.กวีนนาฎ  แก2วกระจ7าง 

ปวช.2 คอมฯ 
 

084-8449746 
061-4845501 

สํานักงานส7งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟแวร�
แห7งชาติ(องค�การ
มหาชน) สาขาภูเก็ต 

อาคารศูนย�บริการวิชาการ 
(สะพานหิน) ถนนภูเก็ต 
ต.ตลาดใหญ7  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต   
83000 

076-379111-3 
081-6932602 
โทรสาร 
076-379000 

นายประชา  อัศวธีระ 

 
 

นายพีระพล  สว7างเย็น ปวช.2 คอมฯ 
 

089-5930648 บริษัทอินเตอร�คอมซิสเต็ม 20/46 ถ.แม7หลวน 
ต.ตลาดเหนือ  อ.เมือง จ.ภูเก็ต   

081-8930901 นายอภิเชษฐ�  สว7างเย็น 
 

 

น.ส.พรทิพย�  ฤทธิรงค� 
น.ส.ทัศนาวลัย วงศ�น2อย 

ปวช.2 คอมฯ 
 

093-6895706 
080-1839341 

ไอที พลาซ7า (ชิณวงศ�
คอมพิวเตอร�) 
 

151/138     ถนนพะเนียด   
ต.คลัง    อ.เมือง   
จ.นครศรีธรรมราช   80000 

075-342934-6 
โทรสาร 
075-342936 

ผู2จัดการ รับนักศึกษา 
ฝ<กงาน 



 

แบบสรุปสถานที่ฝ�กงานของนักเรียน  นักศึกษา  ระดับ   ปวช. 2  สาขางานคอมพิวเตอร#ธุรกิจ   

 ชื่อ –นามสกุล 
ระดับชั้น/ 
สาขาวิชา 

เบอร#โทรศัพท#
ของนักศึกษา 

ชื่อสถานที่ฝ�กงาน 

ที่อยู,  เลขที่.......................   
ต..................... อ................. 
จ.......................................... 
รหัสไปรษณีย#...................... 

เบอร#
โทรศัพท#
สถานที่
ฝ�กงาน 

ตําแหน,งการจ,าหน2า
ซองจดหมายถึง 
สถานที่ฝ�กงาน 

ผลพิจารณา
การอนุมัติ
การฝ�กงาน 

นายธวัชชัย  โสมล 
นายกิตติพงศ�  วัฒนา 
นายชนินทร�  บุญสนอง 

ปวช.2 คอมฯ 
 

 
093-6246804 
089-2904995 

บริษัทแอดไวซ� โฮล
ดิ้งส� กรุjป  จํากัด 
(สาขา  00037) 

 408/5  ม.2  
ต.ฉวาง  อ.ฉวาง 
 จ.นครศรีธรมราช  80150 

075-480338 
082-8138298 

นายไพฑูรย� ชยัสวัสดิ์ 
 

รับนักศึกษา 
ฝ<กงาน 

น.ส.ลักขณา สวนกูล 
น.ส.อินทิรา  ไชยเสนา 
น.ส.จุฑามาศ  นพสกุล 

ปวช.2 คอมฯ 
 

093-6895706 
080-1839341 

ไอที พลาซ7า (ชิณวงศ�
คอมพิวเตอร�) 
 

151/138     ถนนพะเนียด   
ต.คลัง    อ.เมือง  จ.นครศรีฯ 

075-342934-6 
โทรสาร 
075-342936 

ผู2จัดการ รับนักศึกษา 
ฝ<กงาน 

นายอัศฎาวุธน�  วันรันต� ปวช.2 คอมฯ 
 

084-4450941 วิน-วิน คอมพิวเตอร� 
ซัพพลายแอนเซอร�วิส 
จํากัด 

10/9 – 10 ถ.ทุ7งสง – ห2วยยอด 

ต.ปากแพรก  อ.ทุ7งสง 
จ.นครศรีธรรมราช 

081-9788146 
075-332900 

นายภมรศักดิ์  พันธ�ศักดิ์   
 

 

นายทวีพล  เชาวลิต ปวช.2 คอมฯ 
 

- ร2านอาร�คอมพิวเตอร� 542/8 ถ.พาดทางรถไฟจันดี   
ต.จันดี   อ.ฉวาง จ.นครศรีฯ 

093-6580531 นายราชันย�  บุญมีชัย 
 

 

น.ส.จารุกัญญา  อินทนพ 
น.ส.กวีนนาฎ  แก2วกระจ7าง 

ปวช.2 คอมฯ 
 

084-8449746 
061-4845501 

สํานักงานส7งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟแวร�
แห7งชาติ(องค�การ
มหาชน) สาขาภูเก็ต 

อาคารศูนย�บริการวิชาการ 
(สะพานหิน) ถนนภูเก็ต 
ต.ตลาดใหญ7  อ.เมือง 
 จ.ภูเก็ต   83000 

076-379111-3 
081-6932602 
โทรสาร 
076-379000 

นายประชา  อัศวธีระ 

 
 

นายพีระพล  สว7างเย็น ปวช.2 คอมฯ 
 

089-5930648 บริษัทอินเตอร�คอมซิสเต็ม 20/46 ถ.แม7หลวน 
ต.ตลาดเหนือ  อ.เมือง จ.ภูเก็ต   

081-8930901 นายอภิเชษฐ�  สว7างเย็น 
 

 

น.ส.พรทิพย�  ฤทธิรงค� 
น.ส.ทัศนาวลัย วงศ�น2อย 

ปวช.2 คอมฯ 
 

093-6895706 
080-1839341 

ไอที พลาซ7า (ชิณวงศ�
คอมพิวเตอร�) 
 

151/138 ถนนพะเนียด   
ต.คลัง  อ.เมือง   
จ.นครศรีธรรมราช   80000 

075-342934-6 
โทรสาร 
075-342936 

ผู2จัดการ รับนักศึกษา 
ฝ<กงาน 



 

แบบสรุปสถานที่ฝ�กงานของนักเรียน  นักศึกษา  ระดับ   ปวส. 1  สาขาวิชาคอมพิวเตอร#ธุรกิจ   

 
 

ชื่อ –นามสกุล 
ระดับชั้น/ 
สาขาวิชา 

เบอร#โทรศัพท#
ของนักศึกษา 

ชื่อสถานที่ฝ�กงาน 

ที่อยู,  เลขที่.......................   
ต..................... อ................. 
จ.......................................... 
รหัสไปรษณีย#...................... 

เบอร#
โทรศัพท#
สถานที่
ฝ�กงาน 

ตําแหน,งการจ,าหน2า
ซองจดหมายถึง 
สถานที่ฝ�กงาน 

ผลพิจารณา
การอนุมัติ
การฝ�กงาน 

 น.ส.สุดารัตน�  ราพฤทธิ์  
น.ส.นาฏอนงค�  พลสิงห� 

 นายราชศักดิ์  ราชรักษ� 

ปวส. 1 คอมฯ 082-8192423 
093-7156678 
080-7182143 

เอ็น.ซี.คอมพิวเตอร� 
 

482      ม. 4   
ต.จันดี    อ.ฉวาง   
จ.นครศรีธรรมราช  80250 

083-3937084 
082-2677060 

ผู2จัดการ ผ7าน 

น.ส.รัตติยากร  ขุนทอง  
น.ส.นาฏศิลปE  ภักดีแก2ว 
น.ส.พิชญ�นันท�  ไชยสนธิ ์

ปวส. 1 คอมฯ 087-9915764 
080-7181994 
084-8501432 

ครรชิต  คอม 
 

408/5      ม. 2   
 ต.ฉวาง    อ.ฉวาง   
จ.นครศรีธรรมราช    80150 

075-480338 ผู2จัดการ รับนักศึกษา 
ฝ<กงาน 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

แบบสรุปสถานที่ฝ�กงานของนักเรียน  นักศึกษา  ระดับ   ปวส. 1  สาขาวิชาคอมพิวเตอร#ธุรกิจ   

 
 

ชื่อ –นามสกุล 
ระดับชั้น/ 
สาขาวิชา 

เบอร#โทรศัพท#
ของนักศึกษา 

ชื่อสถานที่ฝ�กงาน 

ที่อยู,  เลขที่.......................   
ต..................... อ................. 
จ.......................................... 
รหัสไปรษณีย#...................... 

เบอร#
โทรศัพท#
สถานที่
ฝ�กงาน 

ตําแหน,งการจ,าหน2า
ซองจดหมายถึง 
สถานที่ฝ�กงาน 

ผลพิจารณา
การอนุมัติ
การฝ�กงาน 

  นายณัฐพล  ดวงดี ปวส. 1 คอมฯ 088-7111217 วษท.นศ. 
 

244  ม.7 
ต.ช2างกลาง  อ.ช2างกลาง 
จ.นครศรีธรรมราช  80250 
 
 

075-445734 ผู2อํานวยการ รับนักศึกษา 
ฝ<กงาน 

นายจตุพล  สุวรรเพ็ชร ปวส. 1 คอมฯ 080-0385835 มายด�คอมพิวเตอร� 
 

   รอการ
ประสานจาก

นักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบสรุปสถานที่ฝ�กงานของนักเรียน  นักศึกษา  ระดับ   ปวช. 2  สาขางานการบัญชี 

   
 

ชื่อ –นามสกุล 
ระดับชั้น/ 
สาขาวิชา 

เบอร#โทรศัพท#
ของนักศึกษา 

ชื่อสถานที่ฝ�กงาน 

ที่อยู,  เลขที่.......................   
ต..................... อ................. 
จ.......................................... 
รหัสไปรษณีย#...................... 

เบอร#โทรศัพท#
สถานที่ฝ�กงาน 

ตําแหน,งการจ,าหน2า
ซองจดหมายถึง 
สถานที่ฝ�กงาน 

ผลพิจารณา
การอนุมัติ
การฝ�กงาน 

น.ส.กรกต  ภักดีชน 
น.ส.นันทิกานต� นิลรัตน� 
น.ส.สมพร  สมบูรณ� 

ปวช.2 การบัญชี 093-7142616 
084-7175109 
098-0197945 

บริษัทไทยนคร 
พาราวู2ดจํากัด 
 

308    ม.9  ถ.จันดี-สวนขัน 
ต.ไสหร2า   อ.ฉวาง   
จ.นครศรีธรรมราช      
 

075-3640567 กรรมการผู2จัดการ 
ไทยนครพาราวู2ด 

รับนักศึกษา 
ฝ<กงาน 

น.ส.สชุานาถ  ช7วยชูจิตร ปวช.2 การบัญชี 092-7501429 
 

สหกรณ�ออมทรัพย�
องค�การสวนยาง   

29 ม.16     
ต.ช2างกลาง   อ.ช2างกลาง 
จ.นครศรีธรรมราช  80220 

- ประธานกรรมการ
สหกรณ�ออมทรัพย�
องค�การสวนยาง 

 

รับนักศึกษา 
ฝ<กงาน 

น.ส.อรสา  นุ7นสุวรรณ 
 

ปวช.2 การบัญชี 098-0747814 เทศบาลตําบล 
ปากน้าํฉวาง   

211  ม.7     
ต.ฉวาง   อ.ฉวาง 
จ.นครศรีธรรมราช  80150 

 

075-480280 
ต7อ 103 

นายบุญธรรม รุ7งเรือง 
นายกเทศมนตรี 
ตําบลปากน้ําฉวาง 

รับนักศึกษา 
ฝ<กงาน 

 

 

 

 

 



 

 

แบบสรุปสถานที่ฝ�กงานของนักเรียน  นักศึกษา  ระดับ   ปวส. 1  สาขาวิชาการบัญชี 

 
 

ชื่อ –นามสกุล 
ระดับชั้น/ 
สาขาวิชา 

เบอร#โทรศัพท#
ของนักศึกษา 

ชื่อสถานที่ฝ�กงาน 

ที่อยู,  เลขที่.......................   
ต..................... อ................. 
จ.......................................... 
รหัสไปรษณีย#...................... 

เบอร#โทรศัพท#
สถานที่ฝ�กงาน 

ตําแหน,งการจ,าหน2า
ซองจดหมายถึง 
สถานที่ฝ�กงาน 

ผลพิจารณา
การอนุมัติ
การฝ�กงาน 

น.ส.ปุริศรา บัณฑิศักดิ์ 
น.ส.วรรณวภิา พืชสิงห� 
น.ส.วรรณนิศา หยูคล2าย 
น.ส.วรรณิศา สมัยชูเกียรติ 
น.ส.ศิรินทิพย�  ศรีอินทร� 

ปวส. 1 การบัญชี 093-7419060 
098-0460544 
084-7467289 
090-1542802 
084-8469203 

องค�การสวนยาง 
 

79 ม.16  ต.ช2างกลาง   
อ.ช2างกลาง  จ.นครศรีฯ 
80220 

075-491570-2 ผู2อํานวยการ รับนักศึกษา 
ฝ<กงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 


