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1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
    1.1 ชื่อวิทยาลัย 
 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช อักษรย่อ วก.นศ. 
 Nakhon Si Thammarat Industrial & Community Education College อักษรย่อ NICC 

 
    1.2 ที่อยู่  
 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 157 ม.3 ถนนชลประทาน ตำบลนาสาร อ.พระพรหม  
จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์  075-378612  โทรสาร  075-378612 

  E-mail saraban@nicc.ac.th   Website  www.nicc.ac.th 
    1.3 ช่ือผู้บริหารสถานศึกษา  

ดร.พันธ์เพ็ญ โพธิ์ใบ 
   

  1.4 ขนาดสถานศึกษา 
   เล็ก  กลาง  ใหญ ่
 

    1.5 ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช  

 
    1.6 สีประจำสถานศึกษา 

 
 

(สีกรมท่า สีเลือดหมู) 
    1.7 ต้นไม้ประจำสถานศึกษา 

 
(ต้นปาริชาต) 

http://www.nicc.ac.th/
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    1.8 คติพจน์ของวิทยาลัย 

                           
     
    1.9 ปรัชญา 

                      
เป็นปรัชญาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราชที่มุ ่งเน้นให้บุคลากร และ

นักศึกษาได้ร่วมกันคิดร่วมกันทำ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
ประพฤติดี  หมายถึง ให้บุคลากรของสถานศึกษา และนักศึกษาปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามตามกรอบของ

กฎหมายและหลักศาสนาทั้งกาย   วาจา  และจิตใจ 
ฝีมือเยี่ยม  หมายถึง  ให้บุคลากรของสถานศึกษา และนักศึกษาร่วมกันฝึกฝนปฏิบัติงานให้เกิดทักษะ

ฝีมือท่ีชำนาญในแต่ละสาขาวิชาชีพ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ฝึกอบรมตนให้มีคุณภาพ 
เปี่ยมน้ำใจ  หมายถึง  ให้บุคลากรของสถานศึกษา และนักศึกษาได้แสดงออกถึงความมีคุณธรรมทาง

จิตใจ รู้จักการช่วยเหลือแบ่งปันและคำนึงถึงประโยชน์ของสังคมส่วนรวม 
วินัยเคร่งครัด  หมายถึง  ให้บุคลากรของสถานศึกษาและนักศึกษา ยึดถือแนวทางการปฏิบัติตนเป็น

พลเมืองที่ดี  ตามกรอบของกฎหมายบ้านเมือง และจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 
พัฒนาชุมชน  หมายถึง  ให้บุคลากรของสถานศึกษาและนักศึกษา ร่วมกันใช้สติปัญญาความสามารถ

ด้านวิชาการ และวิชาชีพ พัฒนาช่วยเหลือชุมชนให้เกิดความเข็มแข็งเกิดอาชีพ       เกิดรายได้และเรียนรู้
ร่วมกันอย่างกลมกลืน 

 
   1.10 วิสัยทัศน์   

                
 
   1.11 อัตลักษณ์ 

             
 

   1.12 เอกลักษณ์ 

                        

“รวมพลัง สร้างเยาวชน” 

“ประพฤติดี   ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมน้ำใจ วินัยเคร่งครัด พัฒนาชุมชน” 
 

“องค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนมีคุณภาพ เป็นเลิศด้านวิชาชีพ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี เป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม ตลาดแรงงาน” 

 

“ทักษะดี มีคุณธรรม นำความรู้ สู่สังคม” 
 

 “พืชไร้ดินปลอดสารพิษ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
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    1.13 พันธกิจ 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนองความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 
2. ส่งเสริมการคิดค้น วิจัย พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
3. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
5. สร้างภาคีเครือข่ายในการพัฒนาองค์กร กับทุกภาคส่วนในด้านบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 

    1.14 ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช เริ่มทำการก่อสร้างเมื่อวันที่  15  กันยายน  2524 เสร็จสมบูรณ์

เมื่อวันที่  15 เมษายน  2526  เปิดทำการเรียนการสอน เมื่อวันที่  23  พฤษภาคม  2526  และได้รับเกียรติ
จาก ฯพณฯ นายชวน  หลีกภัย ซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้นมาเป็น
ประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่  29  กรกฎาคม  2526 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช จึง
ถือเอาวันที่  29  กรกฎาคม  ของทุกปีเป็นวันสถาปนาวิทยาลัยฯ จะมีการจัดกิจกรรมขึ้นทุกปี โดยใช้ชื่อว่า “วัน
การอาชีพนครศรีปริทรรศน์" 

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช มีเนื้อท่ี  79  ไร่  โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
  ทิศเหนือ  ติดต่อ       ถนนพัฒนาการ 
  ทิศใต้   ติดต่อ       ถนนชลประทาน 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อ       ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ทิศตะวันตก  ติดต่อ      บ้านพักครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 
    1.15 แผนที่เดินทางไปยังสถานศึกษา 
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 1.16 ทำเนียบผู้บริหาร 
  1. นายบุญเรือง  เมืองสง  ดำรงตำแหน่ง ระหว่าง พ.ศ. 2525 – พ.ค. 2533 

2. นายสมบูรณ ์  อนุกูลพันธ์ ดำรงตำแหน่ง ระหว่าง พ.ค. 2533 – ก.ย. 2533 
3. นายอำนาจ  เต็มสงสัย ดำรงตำแหน่ง ระหว่าง ก.ค. 2534 – พ.ค. 2540 
4. นายสมหมาย  พลเดช  ดำรงตำแหน่ง ระหว่าง พ.ย. 2540 – ก.ย. 2541 
5. นางรอยพิมพ์ใจ เพชรกุล  ดำรงตำแหน่ง ระหว่าง พ.ย. 2541 – ธ.ค. 2545 
6. ว่าที่ ร.ท. พงศักดิ์ สนั่นพัฒนพงศ์ ดำรงตำแหน่ง ระหว่าง ก.พ. 2546 – ส.ค. 2549 
7. นายสุรพล  โชติธรรมโม ดำรงตำแหน่ง ระหว่าง ส.ค. 2549 – มิ.ย. 2552 
8. นางเนาวรัตน์  รัตนพันธ์ ดำรงตำแหน่ง ระหว่าง มิ.ย. 2552 – มิ.ย.  2554 
9. นางจำเรียง          หนูดำ  ดำรงตำแหน่ง ระหว่าง ส.ค. 2554 – ธ.ค. 2556 
10. นายธงชัย          รัตนสุวรรณ์ ดำรงตำแหน่ง ระหว่าง ม.ค. 2557 – พ.ย. 2559 

  11.นางพันธ์เพ็ญ        โพธิ์ใบ  ดำรงตำแหน่ง ระหว่าง พ.ย. 2559 – ปัจจุบัน 

2. ระดับการศึกษา รูปแบบการศึกษา การบริหารจัดการสถานศึกษา และสังกัดในพื้นที่ 

ระดับการศึกษา รูปแบบการศึกษา 
การบริหารจัดการ

สถานศึกษา 
สังกัดในพ้ืนที่ 

 การศึกษาศึกษา
ในระบบ 

 ด้านอาชีวศึกษา  ของรัฐ 
 เอกชน 

 ภาคใต้ 
 อศจ.ภาคใต้ 

3. ข้อมูลบุคลากร (ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564) 
    3.1 บุคลากรจำแนกตามตำแหน่ง 
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1. ผู้บริหาร 2. ข้าราชการครู 3. ข้าราชการพลเรือน 4. พนักงานราชการ (คร)ู

5. ครูอัตราจ้าง 6. ลูกจ้างประจ า 7. ลูกจ้างชั่วคราว รวม
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    3.2 บุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา 

 
 

ลำดับที่ บุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 

1 ต่ำกว่าปริญญาตรี 15 15 14 

2 ปริญญาตรี 65 60 60 

3 ปริญญาโท 10 10 9 

4 ปริญญาเอก 1 1 1 

รวม 91 86 84 

**รวมบุคลากรทั้งหมด ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ค. ของทุกปี 
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ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

บุคลาการจำแนกตามตำแหน่ง 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 

1. ผู้บริหาร 4 4 4 

2. ข้าราชการครู 40 32 31 

3. ข้าราชการพลเรือน 3 3 3 

4. พนักงานราชการ (คร)ู 3 3 3 

5. ครูอัตราจ้าง 16 17 12 

6. ลูกจ้างประจำ 3 2 1 

7. ลูกจ้างชั่วคราว 22 25 25 

รวม 91 86 79 
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3.3 บุคลากรจำแนกตามวิทยฐานะ 

 
 

ลำดับที่ บุคลากรจำแนกตามวิทยฐานะ 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 

1 ครูผู้ช่วย 0 0 0 

2 คร ู(ไม่มีวิทยฐานะ) 7 3 10 

3 ครูชำนาญการ 31 26 18 

4 ครูชำนาญการพิเศษ 7 7 3 

5 ครูเชี่ยวชาญ 0 0 0 

6 ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 0 0 0 

รวม 44 36 31 

**รวมผู้บริหารและข้าราชการครู 
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ครูผู้ช่วย ครู (ไม่มีวิทยฐานะ) ครูช านาญการ ครูช านาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ รวม
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4. ข้อมูลจำนวนผู้เรียน 
    4.1 จำนวนนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2562-2564 

 
 

ปีการศึกษา 
ปวช. ปวส. 

รวมทั้งหมด 
ปกต ิ ทวิภาคี รวม ปกต ิ ทวิภาคี รวม 

2564(25 มิ.ย.64) 415 112 527 40 143 183 710 
2563(25 ก.ค.63) 443 96 539 81 78 159 698 
2562(10 มิ.ย.62) 409 127 536 18 168 186 722 

     
    4.2 จำนวนนักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 2564 
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ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี รวม 

ปวช.1 180 46 226 
ปวช.2 135 27 162 
ปวช.3 78 61 139 

รวม ปวช. 393 134 527 
      หมายเหตุ ข้อมูลงานทะเบียน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 
 
     4.3 จำนวนนักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563 

 
 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี รวม 

ปวส.1 17 87 104 
ปวส.2 55 24 79 

รวม ปวส. 72 111 183 
     หมายเหตุ ข้อมูลงานทะเบียน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 
 
    4.5 ข้อมูลจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
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ระดับชั้น แรกเข้า สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 (10 มิ.ย. 2561) 203 145 71.43 
ปวส.2 (10 มิ.ย. 2562) 79 68 86.08 

รวม 282 231 75.53 
     หมายเหตุ ข้อมูลงานทะเบียน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 

5. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช มีอาคารสถานที่ บนเนื้อที่ประมาณ 79 ไร่เศษ วิทยาลัยฯ ได้ใช้
พ้ืนที่ดังนี้ 

 
 

    5.1 ข้อมูลการแบ่งพื้นที่โดยประมาณ 

สิ่งปลูกสร้าง ขนาดพื้นที่โดยประมาณ (ไร่) 

ใช้ปลูกสวนป่า 5 
ใช้เป็นสนามกีฬา 5 
ใช้เป็นบริเวณบ้านพักครู 15 
ใช้เป็นพ้ืนที่แปลงเกษตร 10 
ใช้เป็นบ่อเลี้ยงปลาประมาณ   7 
เป็นที่ตั้งอาคารสำนักงาน   4 



 
 

 
สรุปข้อมูลและสารสนเทศวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2564 

       วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 10 

สิ่งปลูกสร้าง ขนาดพื้นที่โดยประมาณ (ไร่) 

ใช้เป็นที่ปลูกสร้างอาคารเรียน   8 
ใช้เป็นที่สร้างโรงฝึกงาน   12 
ใช้เป็นถนน   4 
พ้ืนที่น้ำท่วมขัง   9 

รวม 79 
 

 
 

    5.2 ข้อมูลอาคารสถานที่ 

ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง) 

อาคารเรียน 3 
อาคารปฏิบัติการ 6 
อาคารวิทยบริการ 1 
อาคารอเนกประสงค์ 2 
อาคารอ่ืน ๆ 9 

รวมทั้งสิ้น 21 
 

ใช้ปลูกสวนป่า
6%

ใช้เป็นสนามกีฬา
6%

ใช้เป็นบริเวณ
บ้านพักครู

19%

ใช้เป็นพื้นที่แปลง
เกษตร
13%

ใช้เป็นบ่อเลี้ยงปลา
ประมาณ  

9%

เป็นที่ตั้งอาคาร
ส านักงาน  

5%

ใช้เป็นที่ปลูกสร้าง
อาคารเรียน  

10%

ใช้เป็นที่สร้างโรง
ฝึกงาน  
15%

ใช้เป็นถนน  
5%

พ้ืนที่น้ าท่วมขัง  
12%
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    5.3 ข้อมูลห้องเรียนและพื้นที่ปฏิบัติงาน 

แผนกวิชา/แหล่งเรียนรู้ จำนวนห้องเรียน/พื้นที่ปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

แผนกวิชาช่างยนต์ 19 ห้อง  

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน  4 ห้อง  

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 3 ห้อง  

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 13 ห้อง  

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 7 ห้อง  
แผนกวิชาการบัญชี 3 ห้อง  

แผนกวิชาการตลาด 3 ห้อง  

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 3 ห้อง  

แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 4 ห้อง  

แผนกวิชาการโรงแรม 3 ห้อง  

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ห้อง  
แหล่งเรียนรู้ในวิทยาลัย 4 ห้อง/แหล่ง  

รวม 70 ห้อง  
 

อาคารเรียน
14%

อาคารปฏิบัติการ
29%

อาคารวิทยบริการ
5%

อาคารอเนกประสงค์
9%

อาคารอื่น ๆ
43%

จ านวนอาคาร(หลัง)
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    5.4 ข้อมูลห้องเรียนและพื้นที่ปฏิบัติงาน แต่ละแผนกวิชา 
    แผนกวิชาช่างยนต์ จำนวน 19 ห้อง ประกอบด้วย 

ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ AU1106 
ห้องเรียนเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ AU1204 
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1 AU1203 
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 2 AU1204 
ห้องเรียนทฤษฎีช่างยนต์ AU3101 
พ้ืนที่ปฏิบัติงานส่งกำลังรถยนต์ AU1103 
พ้ืนที่ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ AU1106 
พ้ืนที่ปฏิบัติงานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ AU3102 
พ้ืนที่ปฏิบัติงานเครื่องยนต์ดีเซล AU3103 
พ้ืนที่ปฏิบัติงานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ AU3106 
พ้ืนที่ปฏิบัติงานปรับอากาศรถยนต์ AU3105 
พ้ืนที่ปฏิบัติงานสีรถยนต์ AU3107 
พ้ืนที่ปฏิบัติงานเครืองล่างรถยนต์ AU3104 
ห้องเรียนเครื่องจักรกลหนัก 
พ้ืนที่ปฏิบัติงานจักรยานยนต์ 
พ้ืนที่ปฏิบัติงานเครื่องยนต์เล็ก 
พ้ืนที่ปฏิบัติงานไฟฟ้ารถยนต์ 
พ้ืนที่ปฏิบัติงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
พ้ืนที่ปฏิบัติงานวัดละเอียดช่างยนต์ 

แผนกวิชาช่างยนต์
27%

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน    
6%

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
4%

แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง
19%

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
10%

แผนกวิชาการบัญชี 4%

แผนกวิชาการตลาด 4%

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 4%

แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน์้ า 6%

แผนกวิชาการโรงแรม
4%

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 6% แหล่งเรียนรู้ในวิทยาลัย
6%
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  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน จำนวน 4 ห้อง ประกอบด้วย 
ห้องปฏิบัติการ CNC 
ห้องปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ 
พ้ืนที่งานกลึงโลหะ 
 

  แผนกวิชาช่างก่อสร้าง จำนวน 3 หอ้ง ประกอบด้วย 
ห้องทดสอบวัสดุ 
ห้องเรียน 533 ห้องเรียนทฤษฎี 
ห้องเรียน 534 ห้องเรียนทฤษฎี 
 

  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 13 ห้อง ประกอบด้วย 
ห้องนิวเมติกส์ 
ห้องไฟฟ้าเบื้องต้น ชฟ.2 
ห้องวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ชฟ.15 
ห้องเครื่องวัดไฟฟ้า ชฟ.11 
ห้องควบคุมมอเตอร์ ชฟ.6 
ห้องมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ชฟ.8 
ห้องติดตั้งไฟฟ้า 2 ชฟ.16 
ห้องเครื่องทำความเย็น ชฟ.12 
ห้องอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ชฟ.13 
ห้องเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง ชฟ. 15 
ห้องเรียนทฤษฎีการติดตั้งไฟฟ้า ชฟ.16 
ห้องบำรุงรักษา 
ห้องซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 

 
  แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 7 ห้อง ประกอบด้วย 

ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น EC02 
ห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า EC08 
ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัด EC07 
ห้องปฏิบัติการดิจิตอล EC08 
ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ EC03 
ห้องปฏิบัติการเครื่องเสียง EC09 
ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม(ห้องหุ่นยนต์) EC06 
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  แผนกวิชาการบัญชี จำนวน 3 ห้อง ประกอบด้วย 
โรงเรียนธนาคาร 
ห้องบัญชี 1 
ห้องบัญชี 2 

 
  แผนกวิชาการตลาด จำนวน 3 ห้อง ประกอบด้วย 

ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดไทย 
ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดอังกฤษ 
ห้องปฏิบัติการตลาด 

 
  แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 3 ห้อง ประกอบด้วย 

ห้องเรียนอาหาร 
ห้องปฏิบัติการอาหาร 1  
ห้องปฏิบัติการอาหาร 2 

 
  แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 4 ห้อง ประกอบด้วย 

แหล่งเรียนรู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
พ้ืนที่เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ 
พ้ืนที่ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 
เรือนเพาะชำ 

 
  แผนกวิชาการโรงแรม จำนวน 3 ห้อง ประกอบด้วย 

ห้องจำลองห้องพักโรงแรม 
Nicc café 
ห้องการเรียนรู้การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

 
  แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 4 ห้อง ประกอบด้วย 

ห้องปฏิบัติการ COM 1  
ห้องปฏิบัติการ COM 2  
ห้องปฏิบัติการ COM  3  
ห้องปฏิบัติการ LAB center  

 
    5.5 แหล่งเรียนรู้ในวิทยาลัย ประกอบด้วย 

ห้องSmart class room  
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ห้องOnline lending studio 
ศูนยf์ixit center ถาวร 
ศูนย์การเรียนรู้สวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน,ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง 

6. ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 
 ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช มีการจัดการเรียนการสอน จำนวน 2 ระดับ 3 
รูปแบบ  
    6.1 ข้อมูลจำนวนสาขางานที่เปิดสอน 

 
 

 
 

อุตสาหกรรม, 5

พาณิชยกรรม, 3
ศิลปกรรม, 0

คหกรรม, 1

เกษตรกรรม, 0

ประมง, 1

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว, 1

อุตสาหกรรมสิ่งทอ, 0
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 1

อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี, 0

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อุตสาหกรรม, 5

บริหารธุรกิจ, 2

ศิลปกรรม, 0

คหกรรม, 1

เกษตรกรรม, 0

ประมง, 0

อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว, 1

อุตสาหกรรมสิ่งทอ, 0

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 1

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
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ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. 
ประเภทวิชา สาขาวิชา ประเภทวิชา  สาขาวิชา 

อุตสาหกรรม 5 อุตสาหกรรม 5 
พาณิชยกรรม 3 บริหารธุรกิจ 2 
ศิลปกรรม 0 ศิลปกรรม 0 
คหกรรม 1 คหกรรม 1 
เกษตรกรรม 0 เกษตรกรรม 0 
ประมง 1 ประมง 0 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 
อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี 0 อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี 0 

รวม 12 รวม 10 
   
    6.2 ข้อมูลหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน 
  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 (หลักสูตร 3 ปี) 
               ประเภทวิชาอุตสาหกรรม (Industrial Trades) 
                 1) สาขาวิชาช่างยนต์ (Automotive) 
                   - สาขางานยานยนต์ (Automotive) ระบบปกติ และระบบทวิภาคี 
                   - สาขางานตัวถังและสีรถยนต์ ระบบทวิภาคี 
                 2) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (Machine Shop) 
                   - สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (Automotive Pasts Production) 
                 3) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (Electrical Power) 
                   - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (Electrical Power) 
                  4) สาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics) 
                   - สาขางานเมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics) 

5) สาขาวิชาการก่อสร้าง (Building Construction) 
                   - สาขางานก่อสร้าง (Building Construction) 
   
               ประเภทวิชาพณิชยกรรม (Commerce) 

1) สาขาวิชาการบัญชี (Accounting) 
                   - สาขางานการบัญชี (Accounting) 

2) สาขาวิชาการตลาด (Marketing) 
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                   - สาขางานการตลาด (Marketing) 
        3) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer) 
                   - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer) 
 
               ประเภทวิชาคหกรรม (Home Economics) 
   1) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (Food and Nutrition) 
                   - สาขางานอาหารและโภชนาการ (Food and Nutrition) 
 
               ประเภทวิชาประมง (Fisheries) 
   1) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquaculture) 
                   - สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquaculture) 
 
               ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Industry) 
        1) สาขาวิชาการโรงแรม (Hotel and Hospitality) 
                   - งานการโรงแรม (ทวิภาคี) (Hotel and Hospitality) 
 
               ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication 
Technology) 

1) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 
                    - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 

 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 หลักสูตร 2 ปี 

รับจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ม.6 มีสาขาวิชา ดังนี้ 
               ประเภทวิชาอุตสาหกรรม (Industrial Trades) 

1) สาขาวิชาเครื่องกล (Mechanical Technology) 
                   - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (Automotive Technology) 

2) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต (Production Technology) 
                   - สาขางานเครื่องมือกล (ทวิภาคี) (Machine Tools) 
   3) สาขาวิชาไฟฟ้า (Electrical Engineering) 
                    - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ทวิภาคี) (Electrical Power) 
                   - สาขางานไฟฟ้ากำลัง ม.6 (ทวิภาคี) (Electrical Power) 
   4) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Engineering) 
                   - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม) (Electrical Industry) 
                   - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม) ม.6 (Electrical Industry) 
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   5) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
                    - สาขางานก่อสร้าง 
 
               ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication 
Technology) 

1) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                   - สาขางานนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (ทวิภาคี) (Information Technology) 
 
               ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (Business Administration) 

1) สาขาวิชาการตลาด (Marketing) 
                   - สาขางานการตลาด (ทวิภาคี) (Marketing) 
                   - สาขางานการตลาด ม.6 (ทวิภาคี) (Marketing) 

2) สาขาวิชาการบัญชี 
                   - สาขางานการบัญชี (ทวิภาคี) 
 
               ประเภทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

1) สาขาวิชาการโรงแรม 
       - สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิภาคี) 

                   - สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ม.6 (ทวิภาคี) 
 

ประเภทวิชาคหกรรม 
1) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

                   - สาขางานบริการอาหารและโภชนาการ 
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7. โครงสร้างการบริหาร และบุคลากร สถานศึกษา  
          เพื่อให้การบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
ประเมิน ร่วมปรับปรุง จึงกระจายอำนาจการบริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสร้างการบริหารดังนี้ 

ดร.พันธ์เพ็ญ โพธิ ใบ
ผู้อ านวยการวิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา

คณะกรรมการวิทยาลัย 

นายสุนทร สงพราหมณ์
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายประเวท จันทร์งาม
ฝ่ายแผนงานและความ

ร่วมมือ

นายพิชัย สุนทรเต็ม
ฝ่ายพัฒนากิจการฯ

นายขจร เหมจินดา
ฝ่ายวิชาการ

นางยุพิน นวลผ่อง
งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวสุภาวดี รัตนบุรี
งานบุคลากร

นางเรณู คงเกิด
งานการเงิน

นางนวลจันทร์ ทรัพย์แต่ง
งานการบัญชี

นายมานิตย์ เดชารัตน์
งานพัสดุ

นายประเสริฐ ไฝจู
งานอาคารสถานที่

นายวานิต ศิริพันธ์
งานทะเบียน

นางอรอุมา ทองโอ
งานประชาสัมพันธ์

นางอาฐิตา เรศประดิษฐ์
งานวางแผนและงบประมาณ

นายสุภาพ ทองโอ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายประสิทธิ์ ไวยวรรณจิตร
งานความร่วมมือ

นายชาตรี ศักด์ิภิรมย์
งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม 

และสิ่งประดิษฐ์

นายสมกิต ด้วงกูล
งานประกันคุณภาพ และ

มาตราฐานการศึกษา

นางนัยนา หอมด ารงศักด์ิ
งานส่งเสริมผลิตผลการค้า

และประกอบธุรกิจ

นายบุญธรรม ค าแป้น
งานฟาร์มและโรงงาน

นายณรงค์ฤทธิ์ เดชสุวรรณ
งานกิจกรรมนักเรียน

นักศึกษา

นายพิชัย ทุยอ้น
งานครูที่ปรึกษา

นายธนิต ธรรมโสภณ
งานปกครอง

นางสาวอิงอร ยอดพิจิตร
งานแนะแนวและการ

จัดหางาน

นางลัดดา ต้ังมณีสกุล
งานสวัสดิการ นักเรียน

นักศึกษา

นายมนตรี อ่อนจันทร์
งานโครงการพิเศษ และ

บริการชุมชน

แผนกวิชา
นายพิชัย ทุยอ ้น แผนกวิชาสามัญสัมพันธ ์
นายประเสร ิฐ ศร ีอุดม แผนกวิชาช่างยนต์
นายศิรพงษ์ หอมด ารงศักด์ิ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
นายณัฐชัย ไตรเมศ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
นายสุมน โส้สมัน แผนกวิชาช ่างไฟฟ้าก าลัง
นายบุญฤทธิ์ ทองโอ แผนกวิชาช่างอ ิเล็กทรอนิกส์
นางย่อม ค าแป้น แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
นางลัดดา ต ั้งมณีสกุล แผนกวิชาการตลาด
นางนัยนา หอมด ารงศักด์ิ แผนกวิชาการตลาด
น.ส.จุ าภรณ์ ศรีใส แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางพวงเพ็ญ ม้ากาบแก้ว แผนกวิชาการโรงแรม
นางสาวสภาวดี รัตนบุรี แผนกวิชาอาหารและ
โภชนาการ

นางสาวปิยะพร แก้วแสง
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน

การสอน

นางสาวสาคร ขุนอ าไพ
งานวัดผลและประเมินผล

นางวดี กุลจิตติชนก
งานวิทยบริการและห้องสมุด

นายวสันต์ ดาราสูรย์
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายชูศักดิ์ วรรณปทุมจินดา
งานสื่อการเรียนการสอน
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8. ข้อมูลงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 

 
 

ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท) 

งบบุคลากร 3,756,177.00 
งบดำเนินงาน 8,661,831.96 
งบลงทุน 3,187,560.00 
งบเงินอุดหนุน 3,858,647.20 
งบรายจ่ายอื่น 3,497,900.00 

รวมทั้งสิ้น 21,024,003.16 

9. สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 
 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ในอำเภอพระพรหม ตำบลนาสาร จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 
    9.1 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม ตำบลนาสาร 
 ตำบลนาสารมีเนื้อที่ทั้งหมด โดยประมาณ 27.747 ตารางกิโลเมตร (17,341875.- ไร่) ห่างจากจังหวัด
นครศรีธรรมราช 15 ก.ม. อาชีพหลักของประชาชน ทำสวน/ทำไร่ และอาชีพเสริม ปลูกมันเทศ, ทำขนมแห้ง, 
ทำสวนผลไม,้ เลี้ยงโค, ทำนา โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลไชยมนตรี และตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ทิศตะวันออก ติดต่อ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และตำบลขุนทะเล อำเภอลาน
สกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

งบบุคลากร
16%

งบด าเนินงาน
38%งบลงทุน

14%

งบเงินอุดหนุน
17%

งบรายจ่ายอื่น
15%
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   ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ 
 ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ตอนกลางของภาคใต้ จึงมีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน แต่อากาศโดยทั่วไปไม่ร้อน
จัด เนื่องจากมีอิทธิพลของมรสุมพัดผ่านจากทะเลทั้งสองฝั่ง จึงมีฤดูเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน และฤดูฝน 
 สภาพทั่วไปของ ต.นาสาร พ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม เมื่อถึงฤดูฝนจะมีน้ำท่วมขังพ้ืนที่ สามารถปลูกพืชได้เพียง
บางส่วน 
 
  การแบ่งเขตการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาสารแบ่งเขตการปกครองประกอบด้วย 7 ชุมชน 
ได้แก ่
 - ชุมชนบ้านหนองลุง  - ชุมชนบ้านมะม่วงตลอด - ชุมชนบ้านพระเพรง 
 - ชุมชนบ้านมะม่วงขาว - ชุมชนบ้านหนองจระเข้ - ชุมชนบ้านห้วยพระ 
 - ชุมชนบ้านทุ่งปรัง 
 
  ด้านการศึกษา มีสถานศึกษา ดังนี้ 
 - มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมโศกราช 
 - วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 
 - โรงเรียนวัดหนองแตน 
 - โรงเรียนวัดมะม่วงขาว 
 - โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด 
 - โรงเรียนวัดกัด 
 - โรงเรียนวัดคันนาราม 
 - โรงเรียนวัดพระเพรง 
 - ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นครศรีธรรมราช 
 
  ด้านการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม จำนวนวัดในเขตเทศบาลตำบลนาสาร มีทั้งหมด 6 วัด ดังนี้ 
 - วัดมะม่วงตลอด  - วัดกัด   - วัดหนองแตน 
 - วัดมะม่วงขาว  - วัดคันนาราม  - วัดพระเพรง 
 
  สถานพยาบาล 
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระเพรง 
 
  สถานที่ราชการ 
 - สนง.ขนส่ง จ.นครศรีธรรมราช 
 - แขวงทางหลวงชนบท จ.นครศรีธรรมราช 
 - ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ.นครศรีธรรมราช 
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 - สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 
 - สนง.ชลประทาน จ.นครศรีธรรมราช 
 - สนง.ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคใต้) นครศรีธรรมราช 
 - สนง.การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช 
 - สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้ง จ.นครศรีธรรมราช 
 - สนง.ขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 - สนง.พัฒนาสังคม จ.นครศรีธรรมราช 
 - สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 
 - สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช 
 - สนง.พลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 - สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
    9.2 ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
       ตราประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 
รูปพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช มีตรา 12 นักษัตร

ล้อมรอบ หมายถึง ๑๒ เมืองนักษัตร จากตำนานเมืองนครศรีธรรมราช 
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๗-๑๘ มีทั้งหมด ๑๒ เมือง  
 

 

ความหมายจังหวัด  : นครอันงามสง่า แห่งพระราชาผู้ทรงธรรม 
ใช้อักษรย่อจังหวัด    : นศ. 
ดอกไม้ประจำจังหวัด  : ดอกราชพฤกษ์ 
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ซื่อต้นแซะ ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Mellettia atropurpurea 
นกประจำจังหวัด      : ชื่อนกกินปลีหางยาวเขียว (Green-tailed Sunbird) 
 
เพลงประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช   มีเชื้อชาติไทยพำนักทางปักษ์ใต้ 
ตั้งนครสุนทรสง่ามาแต่ไร    ปัญญาไวฉลาดเฉลียวเชี่ยวปฏภิาณ 
เคยมีชื่อเด่นชัดในประวัติศาสตร์   สืบทายาทตระกูลใหญ่เกียรติไพศาล 
มีพระธาตุขวัญเมืองเรืองสักการ   ตามตำนานชาติไทยได้มีมา 
จนบัดนี้ก็ยังมีความดีเด่น    สมที่เป็นเมืองสำคัญอันสุดหา 
สมเป็นด่านด้านใต้ใกล้คงคา    พึงรักษาเกียรติไว้คู่ไทยเทอญ" 
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วิสัยทัศน์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
นครแห่งอารยธรรม น่าอยู่ น่าเที่ยว การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน 

 
คำขวัญประจำจังหวัด นครศรีธรรมราช 

       นครศรีธรรมราช เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองคำ ชื่นฉ่ำธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม เครื่องถมสาม
กษัตริย์ มากวัด มากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู 
 

คติเตือนใจ 
       ไม่ประพฤติชั่ว ไม่ทำลายผู้อ่ืน มุ่งทำความดี เจริญด้วยศักดิ์ศรี ตั้งจิตผ่องใสผูกไมตรีมีมรรยาทต่อทุก
คน 

แผนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ธงประจำจังหวัด 

 

รูปพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราชล้อมรอมด้วย
ตราสิบสองนักษัตร อันเป็นตราประจำเมืองประทับ
อยู่ตรงกลางผืนธงสีม่วง-เหลืองแบ่งครึ่งตามแนวนอน 

 
 
 

 

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
อำเภอพรหมคีรี 
อำเภอลานสกา 
อำเภอฉวาง 
อำเภอพิปูน 
อำเภอเชียรใหญ่ 
อำเภอชะอวด 
อำเภอท่าศาลา 
อำเภอทุ่งสง 
อำเภอนาบอน 
อำเภอทุ่งใหญ่ 
อำเภอปากพนัง 

อำเภอร่อนพิบูลย์ 
อำเภอสิชล 
อำเภอขนอม 
อำเภอหัวไทร 
อำเภอบางขัน 
อำเภอถ้ำพรรณรา 
อำเภอจุฬาภรณ์ 
อำเภอพระพรหม 
อำเภอนบพิตำ 
อำเภอช้างกลาง 
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%89%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4_(%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Amphoe_Nakhon_Si_Thammarat_bbbb.jpg
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10. ข้อมูลสถานประกอบการ และตลาดแรงงาน 
10.1 สถานที่ฝึกประสบการณ์ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2, ปวช.3, ปวส.2 (ทวิภาคี) 

 

 
 

     10.1.1 จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 อำเภอเมือง ประกอบด้วย 

1. อู่ สุขเกษมการช่าง 73/3 ม.6 โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช 
2. อู่ ออโต็เซ็ตเซอร์วิส 492 ม.2 โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช 
3. บริษัทโตโยต้านครศรีธรรมราช (โพธิ์เสด็จ) 2 กะโรม โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช 
นครศรีธรรมราช 075-315678 
4. อู่คลีนิกรถยนต์ 151 ม.8 กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
5. อู่ช่างกุ้งเซอร์วิส 398/5 - ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
6. อู่วิรัตน์การช่าง 106 ม.8 ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
7. ศูนย์บริการโตโยต้าเซอร์วิส 13/1 ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
8. อู่ออโต้เซ็คเซอร์วิส 492 ม.2 โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 081-8941565 
9. อู่นินเซอร์วิส 76/21 ม.2 โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
10. ร้านช่างลอง (มอเตอร์ไซด์) 184/2 ม.10 ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
11. ร้านยามอเตอร์ไซด์ 74/8-9 โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
12. อู่เทพ (บขส) 100 โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
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นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี กระบี่ ภูเก็ต
กรุงเทพ พระนครศรีอยุธนา ปทุมธานี ตรัง
สมุทรปราการ สงขลา
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13. อู่รัชฎาการจ 3/47 คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
14. อู่ศักดิ์ทวดทอง 29 โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
15. บริษัท จ.วินิต จำกัด 20 พัฒนาคูขวาง ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
16. อู่ภักดีการช่าง 122/6 ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
17. บริษัท มิตซู ชูเกียรติยนต์ นคร จำกัด 123 โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
18. บริษัท อีซูซุ นครมอเตอร์เชลส์ 1991 จำกัด (อ้อมค่าย) 69 ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช 
นครศรีธรรมราช 
19. บริษัท วี.เอ็ม.ดี. ออโต้เซลส์ จำกัด 9 ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
20. บริษัท วี.เอส.อาร์ ออโต้เซลส์ จำกัด 7/16 ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
21. บริษัท ฮอนด้าเทิดพระเกียรตินครศรีธรรมราช จำกัด 199 ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช 
นครศรีธรรมราช 
22. ร้านจุติกาญจน์แอร์ 4/438 ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
23. ร้านราเชนทร์การไฟฟ้า 443 ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
24. บริษัท ไทยธรรมแอร์ จำกัด 120 ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
25. สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช 80 ม.1 ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช 
นครศรีธรรมราช 
26. บมจ. ทีโอที จำกัด 177 ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
27. ที่ทำการไปรษณีย์ศาลามีชัย 290 ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
28. บมจ. ทิพย์ประกันภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช 22/68-69 ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช 
นครศรีธรรมราช 
29. ร้าน Stepcom Nakhonsri 29/9 ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
30. อู่ออโต้เซ็คเซอร์วิส (มิตรไมตรี) 492 ม.2 โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
31. ร้านซ่อมจักรยานยนต์ 74/8-9 โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
32. อู่ ภักดีการช่าง 122/6 ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
33. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช (อ้อมค่าย) 30 ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช 
นครศรีธรรมราช 
34. บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด(มหาชน) 22/17-18 ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช 
นครศรีธรรมราช 
35. บริษัทไทยธรรมแอร์ จำกัด 120 ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
36. บริษัททิพย์ประกันภัย จำกัด สาขานครศรีธรรมราช 22/68-69 ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช 
นครศรีธรรมราช 
37. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขานครศรีธรรมราช 2 ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช 
นครศรีธรรมราช 
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38. บริษัทอีซูซุนครมอเตอร์เซลส์(1991) จำกัด (หัวอิฐ) 220 โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช 
นครศรีธรรมราช 
39. บริษัทอีซูซุนครมอเตอร์เซลส์ (1991) จำกัด 220 โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช 
นครศรีธรรมราช 
40. บริษัทมิตชู ชูเกียรติยนต์ นคร จำกัด 1141/10 โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
41. อู่เกษมสุวรรณการช่าง 35/415 โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
42. อู่วิรัตนการช่าง 106 ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
43. อู่ณรงค์เซอร์วิส 33/2 คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
44. บริษัทโตโยต้าเมืองคอน จำกัด 15/2 ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
45. บริษัทอริยะมอเตอร์ นครศรีธรรมราช จำกัด 61/1 ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
46. ร้าน ส.เมืองคอนซีนนอลและอะไหล่ซิ่ง 223/10 ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
47. อู่แววการช่าง 3/1 ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
48. อู่แต้วการช่าง 75 ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 087-3874799 
49. อู่สุขเกษมการช่าง 73/3 ม.6 - โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 081-9564487 
50. อู่วิสูตรหน้ามหาชัย 11/1 ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
51. หจก.อันดามันการาจ 191/8 ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
52. ร้านเอียดไดนาโม 237 ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
53. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนครศรีธรรมราช (อ้อมค่าย) 30 ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช 
นครศรีธรรมราช 
54. บริษัทพีเอ็นเอสไฮเทคแอนด์เซอร์วิส จำกัด 555/10 ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช 
นครศรีธรรมราช 
55. โรงพิมพ์กรีนโซนอินเตอร์ 2001 155/2 ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
56. โรงพิมพ์ดีชัยการพิมพ์ 269 ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
57. ไอคอน มัลติมีเดีย 89/201 คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
58. โรงพยาลนครพัฒน์ 2/99 ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
59. ร้านชัยเจริญเครื่องเย็น - 71/16 ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0866844232 
60. อู่สุนทรการช่าง 83 ม.1 - ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 080-5343500 
61. อู่มานพการช่าง 39/2 ม.2 - ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 087-6217398 
62. ร้านเริงฤทธิ์ยานยนต์ 445 - โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 061-2209787 
63. อู่ช่างศักดิ์เจริญยนต์ 55/4 - ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
64. อู่นางนวลการช่าง ยานยนต์ 422/2 - ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 084-
3058802 
65. อู่ใหญ่เจริญเซอร์วิส 9/2 - ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 075-320386 
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66. บริษัทฮอนด้าศรีนคร จำกัด 3/31-35 - โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 075-
316324 
67. อู่รัชภรณ์ เซอร์วิส 144/10 ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
68. อู่สุริยะการยนต์ 21/2 ม.4 ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 086-2733398 
69. ร้านช่างแมว 34/1 ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 087-2738295 
70. ร้านเณรทองเทอร์โบ 246/19 ม.2 ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 081-
0824263 
71. อู่เอกชัย (โก้เหิด) 473 ม.6 ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 086-9468301 
72. อู่ วิสูตรหน้าเขามหาชัย 11/1 ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 062-0939698 
73. อู่ณศพลการช่าง 26/2 ม.4 โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 086-6908581 
74. โรงแรมเอ็มดี แกรนด์ 88 คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 075-342280 
75. อู่ เริงฤทธิ์ยานยนต์ 217/130 - ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 083-6500842 
76. อู่เริงฤทธิ์ยานยนต์ 217/130 ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 061-2209787 
77. อู่เจก 185/3 *ช้างซ้าย เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 088-8218965 
78. อู่ช่างแมว 34/1 ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 087-2738295 
79. อู่ช่างแมว 34/1 ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 087-2738295 
80. อู่ช่างกริช 213 กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 092-7501375 
81. อู่ออโต้เซ็คเซอร์วิส (มิตรไมตรี) 492 โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 072-
7173747 
82. บริษัทมิตรซู ชูเกียรติยนต์ นคร จำกัด - 123 โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
075-347774 
83. บริษัทฮอนด้าเทิดพระเกียรตินครศรีธรรมราช จำกัด 199 - ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช 
นครศรีธรรมราช 0873573970 
84. ร้านสุวิทย์ ออโตแอร์ 32/1 ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 089-5233410 
85. ร้านสยบามไดนาโม 185 โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 098-4262994 
86. ร้านสยามไดนาโม 185 โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 098-4262994 
87. ที่ทำการไปรษณีย์หัวอิฐ 122/2 โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 075-345458 
88. โรงพยาบาลเทศบาลนครศรีธรรมราช 479 ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 075-
345501 
89. บริษัทแอทไซน์ มีเดีย พลัส จำกัด 74/73 ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 086-
5193035 
90. บริษัทเก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด 100 ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
075-431150 
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91. บริษัท ทีแอนด์แอลไอทีโซลูชั่น จำกัด 25/28 โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
051-3647444 
92. อู่ศักดิ์เจริญยนต์ 55/4 ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 075-447960 
93. บริษัท แอทไชน์ มีเดีย พลัส 74-73 ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 077-345148 
94. บริษัท แอทไชน์ มีเดีย พลัส 74/73 ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 077-345148 
95. อู่ หลีสุวรรณการช่าง 75 โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0819084258 
96. อู่ สุขเกษมการช่าง 73/3 โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0819564487 
97. อู่ หนึ่งออโต้ เซอร์วิส 82/2 ไชยมนตรี เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0946511585 
98. อู่ นิรุต เซอร์วิส 110/1 ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
99. อู่ ซุป เซอร์วิส 46/6 นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
100. อู่ ตั๊ก เซอร์วิส 18 กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
101. ศูนย์บริการ เบนซ์ราชา เมืองคอน 628 ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
102. อู่ ช่างโก้ 1265/6 คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
103. อู่ แต้วการช่าง 75 ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0812706562 
104. อู่ แบงค์การช่าง 150/2 กะโรม โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0867454272 
105. บริษัท ฮอนด้าศรีนคร จำกัด 3/31-38 กะโรม โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
075315994 
106. อู่ เริงฤทธิ์ยานยนต์ 217/130 กะโรม โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
0612209787 
107. อู่ ช่างศักดิ์เจริญยนต์ 55/4 อ้อมค่าย ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
0836452230 
108. อู่ รัชภรณ์ เซอร์วิส 144/10 นครศรีฯ-ปากพนัง ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
089-7317444 
109. อู่ ช่างแมวบริการ 34/1 ปากนคร คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0872738295 
110. อู่ ช่างกริช 213 บ่อข่อย กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0927501375 
111. อู่ ออโต้เซ็ต เซอร์วิส 492 กะโรม โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
0828178747 
112. บริษัทมิตซู ซูเกียรติยนต์ นคร จำกัด 123 เอเชีย โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช 
นครศรีธรรมราช 075347774 
113. อู่ ญามอเตอร์ไซต์ 74/8-9 กะโรม โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
0842955778 
114. บริษัท ฮอนด้าเทิดพระเกียรติ นศ. จำกัด 199 ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
075355777 
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115. อู่ ชัยวัฒน์เซอร์วิส 29-31 พัฒนาการคูขวาง ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
0867405339 
116. ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 598 ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
075450545 
117. บริษัท โรบินสัน จำกัด สาขาโอเชี่ยนนครศรีฯ 89/201 พัฒนาการคูขวาง คลัง เมือง
นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 07531801220 
118. อู่ช่างกริช 213 บ่อข่อย กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0927501375 
119. อู่ออโต้เซ็ต เซอร์วิส 492 โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0828788747 
120. อู่ประเคียง 175 ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0872673721 
121. อู่เกษมสุวรรณการช่าง 73/3 โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0819564487 
122. บริษัท ฮอนด้าศรีนคร จำกัด 3/31-36 กระโรม โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช 
นครศรีธรรมราช 075315994 
123. อู่ช่างกริช - 213 - กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช  
124. อู่ช่างบอลนครศรี - 14/4 สะพานยาว โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
0910373786 
125. หจก. สยามเซอร์วิส 1994 198/14 อ้อมค่าย ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
075311987 
126. อู่เล็กเจริญการช่าง 54/7 โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0941704130 
127. อู่วิรัชอรชร 27 ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0813261948 
128. บริษัทโตโยต้าเมืองคอน จำกัด นครศรีธรรามราช 15/2 ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช 
นครศรีธรรมราช 0890440894 
129. หจก. สยามเซอร์วิส 1994 จังหวัดนครศรีธรรมราช 198/14 ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช 
นครศรีธรรมราช 0657482481 
130. อู่ประเคียง เซอร์วิส 175 ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
131. อู่แบงค์การช่าง นครศรีธรรมราช 150/2 โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
132. บริษัท โตโยต้า เซอร์วิส 13/1 ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
133. อู่แต้วการช่าง 75 ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 075322075 
134. อู่สุขเกษมการช่าง 081964487 โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
135. อู่เบนซ์ราชาเมืองคอน 628 ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
136. อู่ตั๊ก เซอร์วิส 18 กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
137. หจก. นครไทยออโต้ เซ็นเตอร์ 114/25 นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
138. โรงกลึงสมศักดิ์การช่าง 66 โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
139. หจก. ราชาเครื่องเย็น 68 ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
140. หจก. ท่าโพธิ์แอร์ 1762/12 ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
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141. บริษัท เกียรติก้องภพ จำกัด 198 ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
142. บริษัท เทสโก้ โลตัล นครศรีธรรมราช 15 ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
143. บริษัท ศิรินคร จำกัด 116/9 ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
144. หจก. เอ็นคอนเซพ 95/227 ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
145. หจก. พีพี ดีไซน์ แอนด์คอนสตรัคชั่น 579/19 ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
146. บริษัท นครวิลเลจ จำกัด 579/31-32 ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
147. ร้าน ณ ดีไซน์ 138/33 ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
148. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ท่างิ้ว เมือง
นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
149. ร้านไอคอน มัลติมีเดีย 89/201 คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
150. บริษัท โรงพิมพ์ดีชัย จำกัด 269 ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
151. บริษัท พีเอ็นเอสแอนด์เซอรวิส จำกัด 33/3 ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
152. ร้านโอโซนดีคาแฟ่แอนด์เรสเตอรอง 1 นาทราย เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
153. หจก.สยามเซอร์วิส 1994 สาขา2 198/14 ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
154. บริษัท โตโยต้านครศรีธรรมราช 2 โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
155. เทสโก้โลตัส นครศรีธรรมราช 15 ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
156. บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองต์ กรุ๊ป จำกัด (KFC) สาขานครศรีธรรมราช 1392 ในเมือง เมือง
นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
157. ร้านศิริญญาการค้า 142 ไชยมนตรี เมืองนครศรีธรรมราช 
158. ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดนครศรีธรรมราช 724/5 ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช 

 
อำเภอพระพรหม ประกอบด้วย 
1. เบนท์พิทยา เซอร์วิส 222/1 ม.3 ช้างซ้าย พระพรหม นครศรีธรรมราช 
2. แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช 150 ม.3 นาสาร พระพรหม นครศรีธรรมราช 
3. บริษัทบ้านดอนปิยะคาร์ส จำกัด 106/5 ม.7 นาสาร พระพรหม นครศรีธรรมราช 
4. อู่ ช.เจริญยนต์ 56/1 ท้ายสำเภา พระพรหม นครศรีธรรมราช 
5. อู่ สามพ่ีน้อง 152 ม.5 ช้างซ้าย พระพรหม นครศรีธรรมราช 
6. อู่ขวัญการช่าง 107/6 ม.8 ท้ายสำเภา พระพรหม นครศรีธรรมราช 
7. อู่ ภูธรเซอร์วิส 4/7 ช้างซ้าย พระพรหม นครศรีธรรมราช 
8. บริษัท อริยะอีควิปเม้นท์ จำกัด 99/9 นาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช 
9. ร้านสำราญการค้า 30/3 นาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช 
10. เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช - นาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช 
11. อู่วินัย มูสิกะ 80/5 ม.5 นาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช 
12. อู่ช่างวิทย์ (มอเตอร์ไซด์) 29/2 นาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช 
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13. ช.เจริญยนต์ 56/1 ท้ายสำเภา พระพรหม นครศรีธรรมราช 
14. บริษัทอริยะอีควิปเม้นท์ จำกัด 99/4 นาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช 
15. อู่ภูธรเซอร์วิส 4/7 ช้างซ้าย พระพรหม นครศรีธรรมราช 075-324418 
16. ศูนย์ Fix it วก.นศ. 157 นาสาร พระพรหม นครศรีธรรมราช 081-977278 
17. สหกรณ์การเกษตรพระพรหม จำกัด 100/7 นาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช 
18. สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) 167 ม.3 นาสาร พระพรหม นครศรีธรรมราช 
19. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2(ภาคใต้) กองบริหารและจัดการคลังพัสดุ 4 167 ม.3 นาสาร พระ
พรหม นครศรีธรรมราช 
20. อู่สมหมายเซอร์วิส 205/1 ท้ายสำเภา พระพรหม นครศรีธรรมราช 081-0917300 
21. อู่ขอนยานยนต์ 0 ม.5 ช้างซ้าย พระพรหม นครศรีธรรมราช 083-2232456 
22. อู่เอ ออโต้ซาว์ด เซอร์วิส 115/1 นาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช 0 
23. อู่รุ่งเรืองทรัพย์ยางยนต์ 94 นาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช 082-0870454 
24. ร้านรุ่งเรืองทรัพย์ยางยนต์ 94 นาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช 082-0870454 
25. บริษัท ซีอาร์ นครศรีธรรมราช (ประเทศไทย) (โรบินสันโอเซียน 2) 9/9 นาสาร พระพรหม 
นครศรีธรรมราช 075-392511 
26. บริษัทอริยะอีควิปเม้นท์ จำกัด 99/9 นาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช 075-375819-9 
27. บริษัทซีอาร์นครศรีธรรมราช (ประเทศไทย) จำกัด 9/9 นาสาร พระพรหม นครศรีธรรมราช 088-
7602071 
28. อู่ ปรีชาเซอร์วิส 15/2 ช้างซ้าย พระพรหม นครศรีธรรมราช 
29. อู่ เจก 185/3 ช้างซ้าย พระพรหม นครศรีธรรมราช 0812733529 
30. อู่ ช่างสมหมายเซอร์วิส 204/1 ท้ายสำเภา พระพรหม นครศรีธรรมราช 0810917300 
31. อู่ ขอนยานยนต์ 10/9 ช้างซ้าย พระพรหม นครศรีธรรมราช 0825754537 
32. อู่ บ่าวนาพรุ 23/10 นาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช 0854710298 
33. อู่ ช.เจริญยนต์ 40/1 ท้ายสำเภา พระพรหม นครศรีธรรมราช 0800412543 
34. สถานตรวจสภาพรถวิศนุศรณ์ 90/5 นาสาร พระพรหม นครศรีธรรมราช 0918262390 
35. อู่ ช. เจริญยนต์ 40/3 นาสาร พระพรหม นครศรีธรรมราช 0855707546 
36. อู่ปรีชาเซอร์วิส 15/2 ช้างซ้าย พระพรหม นครศรีธรรมราช 
37. บริษัท สุราษฎร์ปิยะ จำกัด สาขานครศรีธรรมราช 333/9 นาสาร พระพรหม นครศรีธรรมราช 
38. แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 150 นาสาร พระพรหม 
นครศรีธรรมราช 
39. อู่อนันต์แทรคเตอร์ นครศรีธรรมราช 30/7 นาสาร พระพรหม นครศรีธรรมราช 
40. อู่วินัยการช่าง 80 นาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช 
41. ส่วนบริหารเครื่องจักรกลหนักที่ 7 150 นาสาร พระพรหม นครศรีธรรมราช 
42. ร้านสำเภาเซอร์วิส 10 ท้ายสำเภา พระพรหม นครศรีธรรมราช 
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43. ร้านพระพรหมเซอร์วิส 87 นาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช 
44. บริษัท เซ็นทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 8,9/8 นาสาร พระพรหม 
นครศรีธรรมราช 
45. บริษัท เซาเทิร์น เคมิคอล จำกัด 21/3 ท้ายสำเภา พระพรหม นครศรีธรรมราช 
46. งานศูนย์ข้อมูล วก.นศ 157 นาสาร พระพรหม นครศรีธรรมราช 
47. สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 175 นาสาร พระพรหม นครศรีธรรมราช 
48. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพระพรหม 104/6 ท้ายสำเภา พระพรหม 
นครศรีธรรมราช 
49. อบต.ช้างซ้าย 1 ช้างซ้าย พระพรหม นครศรีธรรมราช 
50. อบต.ท้ายสำเภา 1 ท้ายสำเภา พระพรหม นครศรีธรรมราช 
51. เทศบาลตำบลนาสาร 138 นาสาร พระพรหม นครศรีธรรมราช 
52. อบต.นาพรุ 1 นาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช 
53. แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 157 นาสาร พระพรหม นครศรีธรรมราช 
54. nicc cafe วก.นศ 157 นาสาร พระพรหม นครศรีธรรมราช 
55. บริษัท เอ็มจี ลักซูรี่ นครศรีธรรมราช จำกัด พระพรหม 174 ช้างซ้าย พระพรหม นครศรีธรรมราช 

 
อำเภอร่อนพิบูลย์ ประกอบด้วย 
1. อู่ช่างบอลเซอร์วิส 4 ควนพัง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 093-77595064 
2. บริษัทอีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด 99-99/1 ม.4 ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 
3. อู่ประเสริฐเซอร์วิส 10 ม.4 หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 
4. อู่ไพ ูรย์การช่าง 63 ม.5 หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 
5. อู่ ไม้หลาคาร์เซอร์วิส 83 ม.9 หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 
6. ร้านช่างจรูญ 18/1 ม.4 หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 
7. อู่บอลเซอร์วิส 336/2 ควนพัง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 
8. ที่ว่าการไปษรณีย์ร่อนพิบูลย์ 342/5 ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 
9. บริษัทอีซูซุอันดามัน จำกัด (สาขาร่อนพิบูลย์) 1 ม.15 ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 
10. อู่ไม้หลาคาร์ เซอร์วิส 83 เสาธง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 
11. ที่ทำการไปรษณีย์ร่อนพิบูลย์ 342/5 ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 
12. อู่สุริยะการยนต์ 21/2 ม.4 หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 
13. อู่มิสเซอร์วิส 340/2 ควนพัง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 
14. อู่นางนวลการช่าง 422/8 ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 
15. บริษัทอีซูซุ อันดามัน จำกัด สาขาร่อนพิบูลย์ 1 ม.15 ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 
16. อู่สายันต์การช่าง 433/6 ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 
17. ที่ทำการไปษณีย์ร่อนพิบูลย์ 342/5 ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 
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18. อู่สุเทพการช่าง 512/13 ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 098-0484765 
19. อู่ทนงศักดิ์ เซอร์วิส 110 ม.4 หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 080-0414385 
20. อู่สาคร 2 หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 094-7644160 
21. อู่กื้อยานยนต์ 1/2 หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 901-6521488 
22. อู่สกุลมาก เซอร์วิส - 154/7 - ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 084-8517906 
23. อู่ นางนวลการช่าง 442/8 - ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0843058802 
24. อู่ ทรัพย์ทวีการช่าง 207 ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0986932439 
25. อู่ สุริยะการยนต์ 21/1 หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 
26. อู่ ส.สายคุ้มยานยนต์ 443/16 ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 
27. บริษัท ศิลาอารี จำกัด 52/1 หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 075466395 
28. อู่ ประเสริฐเซอร์วิส 10 หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0916579369 
29. อู่ ประเสริฐ เซอร์วิส 10 หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0916579369 
30. ห้างหุ่นส่วนจำกัด บ่าวเจริญยนต์ 802 ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0812714238 
31. อู่ สาครยนต์ 2 หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0947644160 
32. อู่ กื้อยานยนต์ 112 เทพดำเนิน หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0916521488 
33. อู่ มานพการช่าง 422/8 ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0843058802 
34. อู่ สกุลมาก เซอร์วิส 154/7 ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0848517906 
35. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอร่อนพิบูลย์ 12 ถนนเพชรเกษม ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ 
นครศรีธรรมราช 075441625 
36. อู่นางนวลการช่าง 422/8 ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 
37. โรงโม่หิน นครรัตนศิลา นครศรีธรรมราช 627/1 - หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 
38. อู่ไพ ูรย์การช่าง 65 หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0813709122 
39. อู่ลูกเขย เซอร์วิส 375/2 ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0866940039 
40. บริษัท นครรัตนศิลา จำกัด 627/1 หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 
41. อู่ทรัพย์ทวี 93 ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 
42. อู่สุริยะยานยนต์ 21/1 หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 
43. หจก. บ่าวเจริญยนต์ 802 ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 
44. ส. สายคุ้มยานยนต์ 443/6 ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 
45. อู่ช่างหมึกเซอร์วิส 25 ควนชุม ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 
46. อู่ประเสริฐเซอร์วิส 10 หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 
47. บริษัท อีซูซุอันดามันเซลล์ จำกัด สาขาร่อนพิบูลย์ 1 ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 
48. ส. ยิ่งเจริญการช่าง 728/2 ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 
49. ร้านเอกการช่าง 80 หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 
50. ร้านธีรพลแอร์ เซอร์วิส 239/4 หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 
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51. ที่ทำการไปรษณีย์ไม้หลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 109 หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 
52. ร้าน ป. มอเตอร์ไชค์ 175 หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 

 
อำเภอลานสกา ประกอบด้วย 
1. อู่ เอเจริญยนต์ 190/1 เขาแก้ว ลานสกา นครศรีธรรมราช 
2. อู่ OK เซอร์วิส 306/7 ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช 
3. อู่เอเจริญยนต์ 109/1 เขาแก้ว ลานสกา นครศรีธรรมราช 
4. อู่เบิร์ดเซอร์วิส 245 ม.6 ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช 
5. สำนังกานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลานสกา 1246/6-7 เขาแก้ว ลานสกา นครศรีธรรมราช 
6. อู่อภิสิทธิ์ยนต์ 26 - กำโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช 081-2704434 
7. อู่แตงยานยนต์ 109/1 ม.5 เขาแก้ว ลานสกา นครศรีธรรมราช 093-9811585 
8. อู่บอยเจริญยนต์ 195 ม.3 ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช 083-1039705 
9. อู่อภิสิทธิ์ยนต์ - 26 กำโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช 081-2704434 
10. อู่ขุนทะเลเซอร์วิส - 24/4 ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช 063-4935398 
11. อู่ สุริยา เวอร์วิส 107 ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช 0831039705 
12. อู่ OK เซอร์วิส 292 ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช 
13. อู่ มงคลเซอร์วิส 58 ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช 
14. อู่ เอเจริญยนต์ 190/1 เขาแก้ว ลานสกา นครศรีธรรมราช 
15. อู่ อภิสิทธิ์ ยนต์ 26 กำโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช 0812704434 
16. อู่ ขุนทะเลเซอร์วิส 24/2 ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช 0629714620 
17. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอลานสกา 246/6-7 เขาแก้ว ลานสกา นครศรีธรรมราช 
075391011 
18. อู่โอเคเซอร์วิส 929 ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช 0612648931 
19. อภิสิทธ์ยนต์ 26 กำโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช 0812704434 
20. อู่แตงยานยนต์ 109/1 ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช 0939811585 
21. อู่เอเจริญยนต์ 190/1 เขาแก้ว ลานสกา นครศรีธรรมราช 0899711944 
22. อู่มงคลเซอร์วิส นครศรีธรรมราช 58 ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช 
23. อู่สุริยา เซอร์วิส 107 ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช 
24. อู่ช่างแตงยานยนต์ 174/1 ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช 
25. อู่แดงยานยนต์ 422/8 ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช 
26. อู่เล็กในป่ายาง 10 กำโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช 
27. ร้านน้องออมอิเล็กโทรนิกส์ 445/1 เขาแก้ว ลานสกา นครศรีธรรมราช 
28. ร้านคณิศรแอร์ 230 ท่าดี ลานสกา นครศรีธรรมราช 
29. ร้านเดียวโฆษณา 12/5 ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช 
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30. หจก.พิมพ์วัสดุภัณ ์ 384 เขาแก้ว ลานสกา นครศรีธรรมราช 
 

อำเภอฉวาง ประกอบด้วย 
1. อู่ ปาล์มฉวาง 80 ม.8 นาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช 
2. อู่สุวรรณการช่าง 200 ม2 ไสหร้า ฉวาง นครศรีธรรมราช 095-7743032 
3. ร้านเอ็มยางยนต์ 254 ม.8 นาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช 
4. อู่ทานพอยานยนต์ 234 ม.3 ไม้เรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช 
5. อู่บ่าวการช่าง 400 ไสหร้า ฉวาง นครศรีธรรมราช 
6. บริษัท อีซูซุ นครมอเตอร์เชลส์ 1991 จำกัด (จันดี) 298 จันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช 
7. อู่ บ่าวการช่าง 16/2 ม.2 ไสหร้า ฉวาง นครศรีธรรมราช 
8. อู่ช่างปาล์มฉวาง 82 นาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช 

 
อำเภอทุ่งสง ประกอบด้วย 
1. บริษัทโตโยต้านครศรีธรรมราช จำกัด สาขาทุ่งสง 110 ม.3 ชะมาย ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 
2. บริษัทวิน-วินคอมพิวเตอร์พลายเซอร์วิส จำกัด 10/9-10 ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 
3. หจก.สิริเครื่องเย็น แอนด์ เซอร์วิส 719/3 ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 075-423931 
4. สำนักงานบัญชี ธนวัฒน์ภาคิน 26/5 ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 083-6913555 
5. ศูนย์บริการลูกค้าทีโอทีสาขาทุ่งสง 60 ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 075421499 
6. หจก. เอ็กไทร์บายโกศล 51-52 ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 
7. สหกรณ์การเกษตรทุ่งสง 18/1 ควนกรด ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 
8. บริษัท จ.วินิต จำกัด ทุ่งสง 239 ชะมาย ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 

 
อำเภอชะอวด ประกอบด้วย 
1. อู่สิทธิการช่าง 000 ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช 
2. อู่แมนออโต้ เซอร์วิส 121/2 บ้านตูล ชะอวด นครศรีธรรมราช 0844485362 
3. อู่โฆษิตการช่าง 14/4 บ้านตูล ชะอวด นครศรีธรรมราช 

 
อำเภอเชียรใหญ่ ประกอบด้วย 
1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจุฬาภรณ์ 142/1 สามตำบล จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 
2. อู่อ้วนการช่าง 70/4 ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 

 
อำเภอจุฬาภรณ์ ประกอบด้วย 
1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจุฬาภรณ์ 142/1 สามตำบล จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 
2. อู่อ้วนการช่าง 70/4 ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 
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อำเภอช้างกลาง ประกอบด้วย 
1. บริษัทโตโยต้านครศรีธรรมราช สาขาจันดี 222 หลักช้าง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 
2. บริษัท โตโยต้า สาขาจันดี 419/5 หลักช้าง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 
 
อำเภอท่าศาลา ประกอบด้วย 
1. การไฟฟ้าอำเภอท่าศาลา 5 ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
2. ร้านเอกภัณ ์ 303/2 ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย 
1. อู่อินณรงค์ เซอร์วิส 0 ม3 ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ(63-ตาก) นครศรีธรรมราช 

 
อำเภอปากพนัง ประกอบด้วย 
1. โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 15 61/11 หูล่อง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 075-
416167-8 

 
อำเภอพรหมคีรี ประกอบด้วย 
1. บริษัท นครศรีพาราวู้ด จำกัด 127/2 อินคีรี พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 
 
อำเภอทุ่งใหญ่ ประกอบด้วย 
1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นครศรีธรรมราช 1 กุแหระ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 

 
     10.1.2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

1. บริษัท ศาลาสมุย จำกัด 10/9 ม.5 บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 
2. โรงแรม พาราไดซ์ บีช รีสอร์ท 18/8 ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 
3. อู่ สวัสดิ์ยานยนต์ 93/10 บางกุ้ง เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0828061613 
4. บริษัท วนชัย พาเนลอินดัสทรี่ส์ จำกัด 8/8 เขานิพันธ์ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 
5. สำนักงานก่อสร้างชลประทานที่15 65 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 
6. บริษัท อินเตอร์เฟสเทเลคอมแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 26/449 มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุ
ราษฎร์ธานี 
7. บริษัท พร้อมการบัญชี จำกัด 130/145 บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 
8. โรงแรม อนันตรา รสานันดา เกาะพะงัน วิลล่าส์ 5/5 บ้านใต้ เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี 

 
     10.1.3 จังหวัดกระบี่  

1. โรงแรมกระบี่พลาญ่า รีสอร์ท 143 ม.3 อ่าวนาง เมืองกระบี่ กระบี่ 
2. โรงแรมกระบี่ รีสอร์ท 232 อ่าวนาง เมืองกระบี่ กระบี่ 
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3. โรงแรมศาลาสมุยเชิงมน บีช 10/9 ม.5 บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 
4. โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท 1 ปากน้ำ เมืองกระบี่ กระบี่ 
5. น้ำทิพย์การบัญชี 228/8 ปากน้ำ เมืองกระบี่ กระบี่ 
6. บริษัท พีพี ปริ้นเซส รีสอร์ท จำกัด 103 อ่าวนาง เมืองกระบี่ กระบี่ 
7. โรงแรม พีพี ปริ้นเซส รีสอร์ท 103 อ่าวนาง เมืองกระบี่ กระบี่ 075-601166 
8. โรงแรมบลูโซเทล กระบี่ 778 อ่าวนาง เมืองกระบี่ กระบี่ 
9. Sofitel Krabi Phokeethra 200 หนองทะเล เมืองกระบี่ กระบี่ 

 
     10.1.4 จังหวัดภูเก็ต 

1. โรงแรม ชูการ-์ มารีน่า-อาร์ต-กะรน บีช 542/1 กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 
2. โรงแรมอันดาคิรา 222 ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ต 
3. โรงแรมชูการ์ มารีน่า รีสอร์ท อาร์ท กะรนบีช 542/4 กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 
4. โรงแรมสันติ์สุริย์ ภูเก็ต 11/5 ราไวย์ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 076-336414 
5. โรงแรมสแปลช บีช รีสอรท์ 65/47 ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต 076-372000 
6. บริษัทออโทนอมมิค จำกัด 98/103 ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 087-8873732 
7. โรงแรมมารีน่า ภูเก็ต รีสอร์ท 47 กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 076-330625 
8. โรงแรมทวินปาล์ม ภูเก็ต 106/46 ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 076-316500 
9. โรงแรมชูก้า ปาล์ม แกรนด์ ฮิลไซด์ 1 โคกโคนด กะตะ กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 0887653333 
10. โรงแรมโฟร์พอยท์ส บาย เซอราตัน ภูเก็ต ป่าตองบีช รีสอร์ท 198/8-9 ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ต 
11. โรงแรมชูก้าร์ ปาล์ม แกรนด์ ฮิลไซด์ 1 กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 

 
     10.1.5 กรุงเทพ   

1. บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวด๊อปเมนต์ 2034/132-161 บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
2. บริษัทบุญเลิศพาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 470 บางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 
3. บริษัทแมค เอ็น โซลูชั่น จำกัด 115/197 หนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 086-
5423193 
4. บริษัทนิทไทย โบรไวเกอร์ จำกัด 786/15-16 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02-
1850237 
5. บริษัทสยามเจอเนอร์รอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 68 บางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 081-
248005 
6. บริษัท แมค เอ็นโซลูชั่น จำกัด 115/170 หนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 082-
7931393 
7. บริษัท นิทไทย ไบรไวเกอร์ จำกัด 786/15 คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02-
185027 
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     10.1.6 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
1. บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด 140 คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 

 
     10.1.7 จังหวัดปทุมธานี 

1. บริษัทดีไนซ์ทูลส์แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 26/27-28 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 
2. บริษัทเอ็ม.ไอ.ทื.พรีซิชั่น จำกัด 25 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 
3. บริษัท เอ็ม.ไอ.ที.พรีซิชั่น จำกัด 84/44 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 089081465 

 
     10.1.9 จังหวัดตรัง 

1. โรงแรมเรือรัษฎา 188 ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง 
2. ทีแอนด์ทีกราฟฟิกดีไซน์ 381/5 หนองปรือ รัษฎา ตรัง 

 
     10.1.10 จังหวัดสมุทรปราการ 

1. บริษัท อาร์.เอ็น. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 12/9 นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 
 
     10.1.11 จังหวัดสงขลา 

1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง 3/1 คลองแดน ระโนด สงขลา 
 
    10.2 สถานประกอบการที่มีส่วนร่วมจัดการเรียนการสอน 
 - บริษัท มิตซูชูเกียรติ ยนต์ นครศรีธรรมราช  นายวสันต์ ดาราสูรย์ 
 - บริษัท โคมัตสุเซลส์ (สาขาทุ่งสง) นายประเสริฐ ศรีอุดม 
 - หจก. เศรษฐานครก่อสร้าง นายณัฐชัย ไตรเมศ 
 - บริษัท ซี.พี.รีเทลลิงค์ จำกัด  นางสาวปิยะพร แก้วแสง 
 - ห้าง เซ็นทรัลพลาซ่า นครศรีฯ นางนัยนา หอมดำรงค์ศักดิ์ 
 - โรงแรม กะตะธานี บีช รีสอร์ท นางสาวพิมพ์ธีรา เศวตธรรมรังสี 
 - โรงแรม ดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง นางพวงเพ็ญ ม้ากาบแก้ว 
 - บริษัท เจริญโภคภัณ ์อาหารฟาร์มอนุบาลลูกกุ้ง จำกัด เขตสุราษฎร์และระยอง นางวดี กุลจิตติ
ชนก 
 
    10.3 การจัดการเรียนการสอนแบบสะสมหน่วยกิต / แกนมัธยมศึกษา ม.1 – ม.3 
  จำนวน 13 สถานศึกษา ประกอบด้วย 

- อำเภอเมือง โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ 
- อำเภอพระพรหม โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ 
- อำเภอพระพรหม โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ 
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- อำเภอพระพรหม โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญวราราม 
- อำเภอร่อนพิบูลย์ เสาธงวิทยา 
- อำเภอร่อนพิบูลย์ โรงเรียนวัดสามัคยาราม 
- อำเภอลานสกา โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 
- อำเภอลานสกา โรงเรียนบ้านสำนักใหม่ 
- อำเภอเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราษฎร์บำรุง 
- อำเภอทุ่งสง โรงเรียนกาญจนาศึกษาพัฒนาการ 
- อำเภอเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 
- อำเภอพระพรหม โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 
- อำเภอเมือง โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ 

 
    10.4 โครงการและความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก 
 โครงการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท 
  - เรือนจำกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 
 โครงการความร่วมมืองานวิจัยและนวัตกรรมประกอบด้วย 
  - อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  - สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  - สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 
  - สำนักงานวิจัยแห่งชาติ 
  - ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา V-COP 
  - สมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่า 
  - องค์การบริหารส่วนตำบล 
  - กำนัลตำบลนาสาร (นายปานเทพ รัสมะโน) 
  - ร้านกอบัว เนื้อเน้นๆ (นางสาวศมณีย์ ศรีมีชัย) 
  - กำนันตำบลท้ายสำเภา (นายสรรเพชญ์ ทันราย) 
 
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี 
ประกอบด้วย 
  - วัดมะม่วงขาว จังหวัดนครศรีธรรมราช (อวท.) 

 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ประกอบด้วย การอบรมเขียนแผนธุรกิจ, การศึกษาดูงาน
สถานศึกษาต้นแบบการศึกษา และดูงานสถานประกอบการ 



 
 

 
สรุปข้อมูลและสารสนเทศวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2564 

       วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 40 

  - การอบรมเขียนแผนธุรกิจเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ  
  - SME bank ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
  - ธนาคารโรงเรียนร่วมกับ ธกส. สาขาลานสกา 
  - ศึกษาดูงานไร่จันทรร์ังษี อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแบบถาวร (Fix it Center) “ศูนย์ถาวรในสถานศึกษา” วิทยาลัยการ
อาชีพนครศรีธรรมราช เป็นศูนย์กลางการบริการประชาชน โดยมีเครือข่ายชุมชนเป็นผู ้มีส่วนร่วม 
ประกอบด้วย 
  - ศูนย์ซ่อมสร้างบริการชุมชน อำเภอลานสกา ร่วมกับ อบต.เขาแก้ว จังหวัด นครศรีธรรมราช 
  - ช่วยเหลือผู ้ประสบภัยน้ำท่วม อบต.ช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรี ธรรมราช 
  - ช่วยเหลือผู ้ประสบภัยน้ำท่วม อบต.ท้ายสำเภา ร่วมกับ กำนัน ตำบลท้ายสำเภา จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
  - ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 การพัฒนาศาสนสถาน และสืบสารประเพณีกับวัดในชุมชน ให้กับนักเรียน นักศึกษา 
  - วัดพระเพรง แห่เทียนพรรษา 
  - วัดกัด ถวายเทียนพรรษา 
  - วัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราช หล่อเทียนพรรษา 
  - วัดพระเพรง หุงข้าวไปวัด 
  - วัดถลุงทอง ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ 
  - วัดสมอ พัฒนาวัด 
  
 เครือข่ายผู้ปกครองวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 
  - สมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่า 
  - ระดับห้องเรียน 
  - ระดับแผนกวิชา 
  - ระดับวิทยาลัย 
  
 สมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 
 - บริจาคหนังสือเพ่ือน้อง 
 - บริจาคทุนการศึกษา 
 - ศิษย์เก่าวิทยากรบรรยายเส้นทาง และความก้าวหน้าในอาชีพ 
 - สนับสนุนพัฒนานวัตกรรม 
 - ปริจาคอุปกรณ์ทางการศึกษา 
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11. เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
    11.1 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

 

ที ่ รายการ ระดับ ให้โดย เกียรติบัตร/โล่ 
1. งานประชุมวิชาการ

องค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย 
 

อาชีวะ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การ
อาชีวศึกษา 

 
2 หน่วยงานที่ขับเคลื่อน

นโยบายและยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาการศึกษา
แบบบูรณาการและการ
มี 
ส่วนร่วม ในพ้ืนที่กลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ ฝั่งอ่าว
ไทย 

ภาค สำนักงาน
ศึกษาธิการ 
ภาค 5 

 

3 สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ ระดับ 
อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

อาชีวะ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การ
อาชีวศึกษา 
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4 วิทยาลัยการอาชีพ
นครศรีธรรมราช ได้รับ
การประกันคุณภาพ
ภายนอก (พ.ศ. 2564-
2568) 

ชาติ สำนักงานรับ
อรอง
มาตรฐาน และ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา 

 
5 สถานศึกษาท่ีมีความ

มุ่งม่ันและพยายามอย่าง
สูงในการรายงานผลการ
ดำเนินงานขับเคลื่อน
การอาชีวศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ 
2564 ผ่านระบบติดตาม
และประเมินผลการ
ขับเคลื่อนการจัดการ
อาชีวศึกษา e-MVS 
ระดับดีเด่น 

- สำนักงาน
คณะกรรมการ
การ
อาชีวศึกษา 
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    11.2 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

 
ฟฟฟ 
 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ ระดับ ให้โดย เกียรติบัตร/โล่ 
1. นางยุพิณ นวลย่อง 

ได้รับรางวัล บุคลากรฝ่าย
สนับสนุนการศึกษาดีเด่น 
เนื่องในวันครู ครั้งที่ 65 
พ.ศ. 2564 

อศจ. อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 
2. นายชูศักดิ์ วรรณปทุม

จินดา 
ได้รับรางวัล ครูดีเด่นด้าน
นวัตกรรม/วิจัย เนื่องใน
วันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 
2564 

อศจ. อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 
3. นางสาวณัฐสุดา คงทอง 

ได้รับรางวัล ครูดีเด่นด้าน
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
เนื่องในวันครู ครั้งที่ 65 
พ.ศ. 2564 

อศจ. อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 
4. นางย่อม คำแป้น ได้รับ

รางวัล ครูดีเด่นด้าน
กิจกรรม เนื่องในวันครู 
ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 

อศจ. อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
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ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ ระดับ ให้โดย เกียรติบัตร/โล่ 
5. นายพิชัย สุนทรเต็ม 

เข้าร่วมโครงการ
สัมมนาการนำ
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีวิจัยฯไป
ใช้ในการป้องกัน
แก้ไขปัญหาการ
ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 

- คณะกรรมาธิการ
การวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 

 

6. นางพันธ์เพ็ญ โพธิ์
ใบ 
ผ่านการอบรม
ออนไลน์ โครงการ
พัฒนาทักษะ
ภาษาจีนระดับต้น 

อาชีวะ สำนักพัฒนา
สมรรถนะครู
และบุคลากร
อาชีวศึกษา 

 
7. นายมานิตย์ เดชา

รัตน์ ได้รับรางวัล 
แผนธุรกิจ ภายใต้
โครงการอาชีวะ
สร้างสรรค์ แปรผัน
สู่ธุรกิจ ประจำปี 
2564 

  

 

8. นายอนิศักดิ์ ชูเจริญ
เดช งานประชุมวิชา
องค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับ
ภาคใต้ ครั้งที่ 32 ปี
การศึกษา 2564 

ภาคใต้ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
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ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ ระดับ ให้โดย เกียรติบัตร/โล่ 

9. นายเกียรติศักดิ์ นะ
ประสิทธิ์ งานประชุม
วิชาองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย 
ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 
32 ปีการศึกษา 
2564 

ภาคใต้ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การ
อาชีวศึกษา 

 

10. นายสุภาพ ทองโอ 
ได้รับคัดเลือกเป็น  
ครูดีศรีอาชีวศึกษา 
ประจำปี 2564 
สาขาวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ 

ชาติ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การ
อาชีวศึกษา 

 
11. นายวสันต์ ดาราสูรย์

ได้รับคัดเลือกเป็น  
ครูดีศรีอาชีวศึกษา 
ประจำปี 2564 
สาขาวิชาช่างยนต์ 

ชาติ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การ
อาชีวศึกษา 

 
12. นายมานิตย์ เดชา

รัตน์ เข้าร่วมอบรม
โครงการอาชีวะ
สร้างสรรค ์แปฝันสู่
ธุรกิจ ประจำปี 
2564 (RRR Award 
2021) 

อาชีวะ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การ
อาชีวศึกษา 
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ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ ระดับ ให้โดย เกียรติบัตร/โล่ 

13. นายสนอง บำรุง 
ร่วมงาน องค์การ
เกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพฯ 
ระดับภาค ภาคใต้ 

ภาคใต้ องค์การ
เกษตรกรใน
อนาคตแห่ง

ประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพ

ฯ  

14. นางเรณู คงเกิด 
ร่วมงาน องค์การ
เกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพฯ 
ระดับภาค ภาคใต้ 

ภาคใต้ องค์การ
เกษตรกรใน
อนาคตแห่ง
ประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพ
ฯ  

15. นางย่อม คำแป้น 
ร่วมงาน องค์การ
เกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพฯ 
ระดับภาค ภาคใต้ 

ภาคใต้ องค์การ
เกษตรกรใน
อนาคตแห่ง
ประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพ
ฯ  

16. นายณรงค์ฤทธิ์ เดช
สุวรรณ ผ่านการ
อบรมหลักสูตร
ทักษะการเป็นผู้จัด
โครงการการเรียนรู้
ตามรอยพระยุคล
บาท 

อาชีวะ เลขาธิการการ
อาชีวศึกษา 
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ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ ระดับ ให้โดย เกียรติบัตร/โล่ 

17. นายขจร เหมจินดา ได้
เข้าร่วมงานประชุม
วิชาการองค์การ นัก
วิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ฯ 
ประจำปีการศึกษา 
2564 

อศจ. อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 

18. นางสาวมะลิสา จันทร์
เพชร ได้เข้าร่วมงาน
ประชุมวิชาการองค์การ 
นักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย ฯ 
ประจำปีการศึกษา 
2564 

อศจ. อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 

19. นายมานิตย์ เดชารัตน์ 
ได้เข้าร่วมงานประชุม
วิชาการองค์การ นัก
วิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ฯ 
ประจำปีการศึกษา 
2564 

อศจ. อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 

20. นายประเสริฐ ศรีอุดม 
ได้เข้าร่วมงานประชุม
วิชาการองค์การ นัก
วิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ฯ 
ประจำปีการศึกษา 
2564 

อศจ. อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
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ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ ระดับ ให้โดย เกียรติบัตร/โล่ 

21. นางสาวสุภาวดี รัต
นบุรี ได้เข้าร่วมงาน
ประชุมวิชาการ
องค์การ นักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศ
ไทย ฯ ประจำปี
การศึกษา 2564 

อศจ. อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 

22. นางสาวนาฏลดา มณี
วงศ์ ได้เข้าร่วมงาน
ประชุมวิชาการ
องค์การ นักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศ
ไทย ฯ ประจำปี
การศึกษา 2564 

อศจ. อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 

23. นางสาวนาฏลดา มณี
วงศ์ ได้เข้าร่วมงาน
ประชุมวิชาการ
องค์การ นักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศ
ไทย ฯ ประจำปี
การศึกษา 2564 

อศจ. อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 

24. นางสาวพรพิมา ปรีชา 
ได้เข้าร่วมงานประชุม
วิชาการองค์การ นัก
วิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ฯ 
ประจำปีการศึกษา 
2564 

อศจ. อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
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ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ ระดับ ให้โดย เกียรติบัตร/โล่ 
25. นางสาวพรพิมา ปรีชา 

ได้เข้าร่วมงานประชุม
วิชาการองค์การ นัก
วิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ฯ 
ประจำปีการศึกษา 
2564 

อศจ. อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 

26. นายอนิศักดิ์ ชูเจริญ
เดช ได้เข้าร่วมงาน
ประชุมวิชาการ
องค์การ นักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศ
ไทย ฯ ประจำปี
การศึกษา 2564 

อศจ. อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 

27. นางสาวอาฐิตา เรศ
ประดิษฐ์ ได้เข้า
ร่วมงานประชุม
วิชาการองค์การ นัก
วิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ฯ 
ประจำปีการศึกษา 
2564 

อศจ. อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 

28. นายมานิตย์ เดชารัตน์ 
เข้าร่วมการประชุม
วิชาการองค์การ 
เกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ 
ภาคใต้ครั้งที่ 42 

ภาค อกท. ภาคใต้ 
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ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ ระดับ ให้โดย เกียรติบัตร/โล่ 
29. นางสาวพมพ์ธีรา เศวต

ธรรมรังสี เข้าร่วมการ
ประชุมวิชาการองค์การ 
เกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ ภาคใต้ครั้ง
ที่ 42 

ภาค อกท. 
ภาคใต้ 

 

30. นายชูศักดิ์ วรรณปทุม
จินดา เข้าร่วมการประชุม
วิชาการองค์การ เกษตรกร
ในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
ภาคใต้ครั้งที่ 42 

ภาค อกท. 
ภาคใต้ 

 
31. นายอนิศักดิ์ ชูเจริญเดช 

เข้าร่วมการประชุมวิชาการ
องค์การ เกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
ภาคใต้ครั้งที่ 42 

ภาค อกท. 
ภาคใต้ 

 

32. นางสาวจิราพร วรรณะ เข้า
ร่วมการประชุมวิชาการ
องค์การ เกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
ภาคใต้ครั้งที่ 42 

ภาค อกท. 
ภาคใต้ 
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ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ ระดับ ให้โดย เกียรติบัตร/โล่ 
33. นายมานิตย์ เดชารัตน์ 

เข้าร่วมการประชุม
วิชาการองค์การ 
เกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
ภาคใต้ครั้งที่ 42 

ภาค อกท. 
ภาคใต้ 

 

34. นางสาวจุ าภรณ ์ศรีใส 
เข้าร่วมการประชุม
วิชาการองค์การ 
เกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
ภาคใต้ครั้งที่ 42 

ภาค อกท. 
ภาคใต้ 

 

35. นายสุนทร สงพราหมณ์ 
เข้าร่วมการประชุม
วิชาการองค์การ 
เกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
ภาคใต้ครั้งที่ 42 

ภาค อกท. 
ภาคใต้ 

 

36. นางสาวรัตนา บุญมี เข้า
ร่วมการประชุมวิชาการ
องค์การ เกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
ภาคใต้ครั้งที่ 42 

ภาค อกท. 
ภาคใต้ 
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ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ ระดับ ให้โดย เกียรติบัตร/โล่ 
37. นางสาวจิราพร วรรณะ 

เข้าร่วมการประชุม
วิชาการองค์การ 
เกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
ภาคใต้ครั้งที่ 42 

ภาค อกท. 
ภาคใต้ 

 

38. นายวสันต์ ดาราสูรย์ เข้า
ร่วมการประชุมวิชาการ
องค์การ เกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
ภาคใต้ครั้งที่ 42 

ภาค อกท. 
ภาคใต้ 

 

39. นายสุภาพ ทองโอ เข้า
ร่วมการประชุมวิชาการ
องค์การ เกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
ภาคใต้ครั้งที่ 42 

ภาค อกท. 
ภาคใต้ 

 

40. นายมานิตย์ เดชารัตน์เข้า
ร่วมการประชุมวิชาการ
องค์การ เกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
ภาคใต้ครั้งที่ 42 

ภาค อกท. 
ภาคใต้ 
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ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ ระดับ ให้โดย เกียรติบัตร/โล่ 
41. นางสาวอิงอร ยอดพิจิตร 

เข้าร่วมการประชุม
วิชาการองค์การ 
เกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
ภาคใต้ครั้งที่ 42 

ภาค อกท. 
ภาคใต้ 

 

42. นายชูศักดิ์ เชาวนวาที  
เข้าร่วมการประชุม
วิชาการองค์การ 
เกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
ภาคใต้ครั้งที่ 42 

ภาค อกท. 
ภาคใต้ 

 

43. นายประสิทธิ์ ไวยวรรณ
จิตร เข้าร่วมการประชุม
วิชาการองค์การ 
เกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
ภาคใต้ครั้งที่ 42 

ภาค อกท. 
ภาคใต้ 

 

44. นายพิชัย สุนทรเต็ม เข้า
ร่วมการประชุมวิชาการ
องค์การ เกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
ภาคใต้ครั้งที่ 42 

ภาค อกท. 
ภาคใต้ 
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    11.3 รางวัลและผลงานของนักเรียนนักศึกษา 

 
 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ ระดับ ให้โดย เกียรติบัตร/โล่ 
1. นางสาวเกศสิณีย์ นวล

ประจักษ์ ประกวด
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
ประเภทที่ 3 ด้าน
ผลิตภัณ ์สำเร็จรูป ได้รับ
รางวัลชนะเลิศมาตรฐาน
เหรียญทอง 

ภาคใต้ องค์การ
เกษตรกรใน
อนาคตแห่ง
ประเทศไทย 
ฯ 

 

2. นางสาวนวพรรษ ช่วยเชิด 
ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่น
ใหม่ ประเภทที่ 3 ด้าน
ผลิตภัณ ์สำเร็จรูป ได้รับ
รางวัลชนะเลิศมาตรฐาน
เหรียญทอง 

ภาคใต้ องค์การ
เกษตรกรใน
อนาคตแห่ง
ประเทศไทย 
ฯ 

 
3. นางสาวอรอุมา ราชรักษ์  

ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่น
ใหม่ ประเภทที่ 7 ด้าน
ผลิตภัณ ์อาหาร ได้รับ
รางวัลชนะเลิศมาตรฐาน
เหรียญทอง 

ภาคใต้ องค์การ
เกษตรกรใน
อนาคตแห่ง
ประเทศไทย 
ฯ 

 
4. นางสาววรรณิดา บุญเชิด  

ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่น
ใหม่ ประเภทที่ 7 ด้าน
ผลิตภัณ ์อาหาร ได้รับ
รางวัลชนะเลิศมาตรฐาน
เหรียญทอง 

ภาคใต้ องค์การ
เกษตรกรใน
อนาคตแห่ง
ประเทศไทย 
ฯ 
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ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ ระดับ ให้โดย เกียรติบัตร/โล่ 
5. นายมงคล วรรณโสภณ 

ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่น
ใหม่ ประเภทที่ 8 ด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 มาตรฐาน
เหรียญทอง 

ภาคใต้ องค์การ
เกษตรกรใน
อนาคตแห่ง
ประเทศไทย 
ฯ 

 

6. นายเกียรติศักดิ์ จิตจำนอง 
ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่น
ใหม่ ประเภทที่ 8 ด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 มาตรฐาน
เหรียญทอง 

ภาคใต้ องค์การ
เกษตรกรใน
อนาคตแห่ง
ประเทศไทย 
ฯ 

 

7. นายสิทธิชัย ผลาภรณ์ 
ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่น
ใหม่ ประเภทที่ 2 ด้าน
การประกอบอาชีพ ได้รับ
รางวัลมาตรฐานเหรียญ
เงิน 

ภาคใต้ องค์การ
เกษตรกรใน
อนาคตแห่ง
ประเทศไทย 
ฯ 

 
8. นายภัคพล ยอดสุรางค์ 

ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่น
ใหม่ ประเภทที่ 2 ด้าน
การประกอบอาชีพ ได้รับ
รางวัลมาตรฐานเหรียญ
เงิน 

ภาคใต้ องค์การ
เกษตรกรใน
อนาคตแห่ง
ประเทศไทย 
ฯ 

 
 
 
 
 



 
 

 
สรุปข้อมูลและสารสนเทศวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2564 

       วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 56 

 
ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ ระดับ ให้โดย เกียรติบัตร/โล่ 
9. นายวีรชัย ภู่ร้อย 

ประกวดสิ่งประดิษฐ์คน
รุ่นใหม่ ประเภทที่ 1 ด้าน
พัฒนาคุณภาพชีวิต ได้รับ
รางวัลชนะเลิศมาตรฐาน
เหรียญทอง 

ภาคใต้ องค์การ
เกษตรกรใน
อนาคตแห่ง
ประเทศไทย 
ฯ 

 
10. นายสีหนาท ชัยวิจิตร 

ประกวดสิ่งประดิษฐ์คน
รุ่นใหม่ ประเภทที่ 1 ด้าน
พัฒนาคุณภาพชีวิต ได้รับ
รางวัลชนะเลิศมาตรฐาน
เหรียญทอง 

ภาคใต้ องค์การ
เกษตรกรใน
อนาคตแห่ง
ประเทศไทย 
ฯ 

 
11. นายมงคล วรรณโสภณ 

ประกวดสิ่งประดิษฐ์คน
รุ่นใหม่ ประเภทที่ 1 ด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร 

ภาคใต้ องค์การ
เกษตรกรใน
อนาคตแห่ง
ประเทศไทย 
ฯ 

 
12. นายเกียรติศักดิ์ จิต

จำนอง ประกวด
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
ประเภทที่ 8 ด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร 

ภาคใต้ องค์การ
เกษตรกรใน
อนาคตแห่ง
ประเทศไทย 
ฯ 
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ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ ระดับ ให้โดย เกียรติบัตร/โล่ 
13. นางสาววรรณิดา บุญเชิด 

ประกวดสิ่งประดิษฐ์คน
รุ่นใหม่ ประเภทที่ 7 ด้าน
ผลิตภัณ ์อาหาร 

ภาคใต้ องค์การ
เกษตรกรใน
อนาคตแห่ง
ประเทศไทย 
ฯ 

 
14. นางสาวอรอุมา ราชรักษ์

ประกวดสิ่งประดิษฐ์คน
รุ่นใหม่ ประเภทที่ 7 ด้าน
ผลิตภัณ ์อาหาร 

ภาคใต้ องค์การ
เกษตรกรใน
อนาคตแห่ง
ประเทศไทย 
ฯ 

 
15. นายภคพล ยอดสุรางค์ 

ประกวดสิ่งประดิษฐ์คน
รุ่นใหม่ ประเภทที่ 2 ด้าน
ประกอบอาชีพ 

ภาคใต้ องค์การ
เกษตรกรใน
อนาคตแห่ง
ประเทศไทย 
ฯ 

 
16. นางสาวเกศสิณีย์ นวล

ประจักษ์ ประกวด
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
ประเภทที่ 3 ด้าน
ผลิตภัณ ์สำเร็จรูป 

ภาคใต้ องค์การ
เกษตรกรใน
อนาคตแห่ง
ประเทศไทย 
ฯ 
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ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ ระดับ ให้โดย เกียรติบัตร/โล่ 
17. นายวีรชัย ภู่ร้อย 

ประกวดสิ่งประดิษฐ์คน
รุ่นใหม่ ประเภทที่ 1 
ด้านพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ภาคใต้ องค์การ
เกษตรกรใน
อนาคตแห่ง
ประเทศไทย ฯ 

 
18. นายสิทธิชัย ผลาภรณ์ 

ประกวดสิ่งประดิษฐ์คน
รุ่นใหม่ ประเภทที่ 2 
ด้านประกอบอาชีพ 

ภาคใต้ องค์การ
เกษตรกรใน
อนาคตแห่ง
ประเทศไทย ฯ 

 
19. นายสีหราช ชัยวิจิตร 

ประกวดสิ่งประดิษฐ์คน
รุ่นใหม่ ประเภทที่ 1 
ด้านพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ภาคใต้ องค์การ
เกษตรกรใน
อนาคตแห่ง
ประเทศไทย ฯ 

 
20. นางสาวนวนันท์ 

รักรัษฎา 
ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดัน4 การ
ประกวดการพูดสาธิต
เป็นภาษาอังกฤษ 

อศจ. อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
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ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ ระดับ ให้โดย เกียรติบัตร/โล่ 
21. นงสาววศินธรา อักษร

ทอง ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ เหรียญทอง 
ทักษะเทคโนโลยี
เครือข่าย ระดับ ปวส. 

อศจ. อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 
22. นายธันวา คันทิพย์ 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
เหรียญทอง ทักษะ
เทคโนโลยีเครือข่าย 
ระดับ ปวส. 

อศจ. อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 
23. นายศุภเสกช์ แก้วคง

จันทร์ ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 3 การ
ประกวดผลงานสะเต็ม
ศึกษา (STEM 
Education) ระดับ 
ปวช. 

อศจ. อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 

24. นายสุชาติ แสงอาทิตย์ 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 3 การประกวด
ผลงานสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) 
ระดับ ปวช. 

อศจ. อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
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ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ ระดับ ให้โดย เกียรติบัตร/โล่ 
25. นายชนาธิป จารุจารีต 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 3 การประกวด
ผลงานสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) 
ระดับ ปวช. 

อศจ. อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 
26. นางสาวเกวลิน รินทอง 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 3 การประกวด
ผลงานสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) 
ระดับ ปวช. 

อศจ. อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 
27 นายยศกร การเพียร 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 3 การประกวด
ผลงานสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) 
ระดับ ปวช. 

อศจ. อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 
28. นางสาวจันจิรา บุญลอม 

อบรมค่ายบ่มเพาะ
ออนไลน์ โครงการ
ประกวดผลงานส่งเสริม
ความรู้ทางการเงิน Fin 
ดี We Can Do!!! 
Season 3 

- ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 
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ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ ระดับ ให้โดย เกียรติบัตร/โล่ 
29. นางสาวแทนณีซ่า ขาว

เนียม 
อบรมค่ายบ่มเพาะ
ออนไลน์ โครงการประกวด
ผลงานส่งเสริมความรู้
ทางการเงิน Fin ดี We 
Can Do!!! Season 3 

- ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

 

30. นายเกียรติศักดิ์ จิตจำนอง 
อบรมค่ายบ่มเพาะ
ออนไลน์ โครงการประกวด
ผลงานส่งเสริมความรู้
ทางการเงิน Fin ดี We 
Can Do!!! Season 3 

- ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

 
31. นางสาววศินธรา อักษร

ทองงานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 เหรียญทองแดง 
ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย 
ระดับ ปวส. 

ภาค เลขาธิการ
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

 

32. นางสาวปวริศา เกียรติ
เฟ่ืองฟุ้ง งานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
เหรียญทองการประกวด 
ดนตรีไทย ซออู้ ระดับ 
ปวช. ปวส. 

ภาค เลขาธิการ
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
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ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ ระดับ ให้โดย เกียรติบัตร/โล่ 
33. นายฐานทัพ เหลี่ยมแก้ว 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับ 2 การเขียนแผน
ธุรกิจ ภายใต้โครงการ
อาชีวะสร้างสรรค์  แปร
ฝันสู่ธุรกิจ ประจำปี 
2564 

- สำนักงาน
ส่งเสริม
วิสาหกิจขนาด
กลางและ
ขนาดย่อม
(สสว.) 

 

34. นายเกียรติศักดิ์ จิต
จำนอง ได้รับรางวัล
ชนะเลิศอันดับ 2 การ
เขียนแผนธุรกิจ ภายใต้
โครงการอาชีวะ
สร้างสรรค์  แปรฝันสู่
ธุรกิจ ประจำปี 2564 

- สำนักงาน
ส่งเสริม
วิสาหกิจขนาด
กลางและ
ขนาดย่อม
(สสว.) 

 

35. นางสาวจันจิรา บุญลอม 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับ 2 การเขียนแผน
ธุรกิจ ภายใต้โครงการ
อาชีวะสร้างสรรค์  แปร
ฝันสู่ธุรกิจ ประจำปี 
2564 

- สำนักงาน
ส่งเสริม
วิสาหกิจขนาด
กลางและ
ขนาดย่อม
(สสว.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


