
แบบรายงานการปฎิบัติงานการสงเสริมศักยภาพการเปนผูประกอบการอาชีวศึกษา

ปการศึกษา 2561

 

1.ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

  

2.ขอมูลของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา

  
หัวหนาศูนยบมเพาะ :  นางสาวอรอุมา สงบําเพ็ญ

  
โทรศัพท :  075-356156 1059

  
อีเมล :  coopernvc@gmail.com

  

3. งบประมาณที่ไดรับ

ลําดับ วัน/เดือน/ป ไดรับ จํานวนเงิน (บาท)

1. 05/03/2561 40,000

2. 16/03/2561 78,000

รวม 118,000

4. ผูเขารับการอบรมเพื่อสงเสริมศักยภาพการเปนผูประกอบการ จํานวน 46 คน ประกอบดวย

ลําดับ
เลขประจําตัว
ประชาชน ชื่อ - นามสกุล นักศึกษา แผนกวิชา ชั้น/ป

1. 1809700359124 นางสาวญาณิศา คงหอม ผาและเครื่องแตงกาย ปวช.3

2. 1800801354189 นางสาวเกสรา เอียดเหตุ ผาและเครื่องแตงกาย ปวช.3

3. 1801301285961 นางสาวศศิพิมพ วัตรสังข ผาและเครื่องแตงกาย ปวช.3

4. 1801301289435 นายปรมี เทพจิตร ผาและเครื่องแตงกาย ปวช.3

5. 1809900968761 นางสาวอติกานต อรุณจิตร คหกรรมศาสตรทั่วไป ปวช.3

6. 1809900981040 นางสาวศิริวัลลิ์ ขุนบัวมาศ คหกรรมศาสตรทั่วไป ปวช.3

7. 1800400316278 นายณัฐพล จินพล คหกรรมศาสตรทั่วไป ปวช.3



ลําดับ
เลขประจําตัว
ประชาชน ชื่อ - นามสกุล นักศึกษา แผนกวิชา ชั้น/ป

8. 1809900999780 นางสาวดรุณี สายมณี คหกรรมศาสตรทั่วไป ปวช.3

9. 1800801355533 นางสาวศรัญญา ยางแกว คหกรรมศาสตรทั่วไป ปวช.3

10. 1800701279118 นางสาวญาณิศา บัวสีทอง การบัญชี ปวช.2

11. 1800400315221 นางสาวธันยพร วงศสวัสดิ์ การบัญชี ปวช.2

12. 1103703331159 นางสาวพัชรจิรา ปรามาส การบัญชี ปวช.2

13. 1809900908296 นางสาววิมลรัตน นพพล การบัญชี ปวช.3

14. 1819900369069 นางสาวกัญญาณัฐ ทรางอาวุธ อาหารและโภชนาการ ปวช.2

15. 1809800167685 นางสาวสุนิษา เจนกิจ อาหารและโภชนาการ ปวช.2

16. 1809901075492 นางสาวปฐมาวดี ทองสวาท อาหารและโภชนาการ ปวช.2

17. 1800700242644 นางสาวสาธิกา นุมนุม อาหารและโภชนาการ ปวส.1

18. 1800800339615 นางสาวกันฐมณี อุนเมือง คหกรรมศาสตรทั่วไป ปวส.1

19. 1801400226822 นางสาวซาลีนา หวันหมาด คหกรรมศาสตรทั่วไป ปวส.1

20. 1909802333484 นายอดิศักดิ์ มณีพงศ คหกรรมศาสตรทั่วไป ปวส.1

21. 1969900308034 นางสาวมัลลิกา สุขคง คหกรรมศาสตรทั่วไป ปวส.1

22. 1801800012378 นางสาวเบญจวรรณ ศรีมณี คหกรรมศาสตรทั่วไป ปวส.1

23. 1809900870639 นางสาวแกวตา มีขวด ผาและเครื่องแตงกาย ปวส.1

24. 1800800322194 นางสาวศศินา อยูไชยา ผาและเครื่องแตงกาย ปวส.1

25. 1800800342811 นาวสาวศิริรัตน คงนาน ผาและเครื่องแตงกาย ปวส.1

26. 1809900931060 นางสาวพัชราภรณ ปรางทอง ผาและเครื่องแตงกาย ปวส.1

27. 1809900945531 นางสาวฤทัยรัตน ถุงทอง ผาและเครื่องแตงกาย ปวส.1

28. 1849801173735 นางสาวเพชรดา หนูเพชร คอมพิวเตอรธุรกิจ ปวส.2

29. 1801300256363 นางสาววรารัตน ประสิทธิ์ คอมพิวเตอรธุรกิจ ปวส.2

30. 1809900891415 นางสาวณัฐรุจา สุวรรณรัตน คอมพิวเตอรธุรกิจ ปวส.2

31. 1809900877862 นางสาวมุกดา เมืองศรีนุน คอมพิวเตอรธุรกิจ ปวส.2

32. 1800400320151 นางสาวปรียานุช ภควันต อาหารและโภชนาการ ปวช.2

33. 1800801372489 นางสาวศศิวิมล มาสตุเวชย อาหารและโภชนาการ ปวช.2



ลําดับ
เลขประจําตัว
ประชาชน ชื่อ - นามสกุล นักศึกษา แผนกวิชา ชั้น/ป

34. 1801600219251 นาสาวภรณไพรํา คุมโภดา อาหารและโภชนาการ ปวช.2

35. 1809901057982 นางสาวเพชรลดา กุลชนะนัร อาหารและโภชนาการ ปวช.2

36. 1800400320526 นางสาวสิรินทรา ณ สมบัติ อาหารและโภชนาการ ปวช.2

37. 1800901023522 นางสาวชนิกานต มะโนอม อาหารและโภชนาการ ปวช.2

38. 1809901061882 นายอนุวัช จันจํารัส อาหารและโภชนาการ ปวช.2

39. 1800801365806 นางสาว กัญญารัตน โปแกว อาหารและโภชนาการ ปวช.2

40. 1809901031673 นางสาวอนุสรา ยองขอด ผาและเครื่องแตงกาย ปวช.3

41. 1749700011633 นางสาวปณฑารี คงแกว การบัญชี ปวช.3

42. 1944003954501 นางสาวพัทธนันท ลิ่มปรังษี การบัญชี ปวช.3

43. 1809700356524 นางสาวกนกอร พลายแสง การบัญชี ปวช.3

44. 1809901002410 นางสาวธัฐสิมาวรรณ พันธุอุดม การบัญชี ปวช.3

45. 1809900928213 นายพัทธยา ไชยวรรณ อาหารและโภชนาการ ปวส.1

46. 1809900470304 นางสาวเกษร บริรักษ อื่นๆ อื่นๆ

5.ธุรกิจที่ไดจากการดําเนินการสงเสริมศักยภาพการเปนผูประกอบการในปการศึกษานี้ จํานวน 7
ธุรกิจ ดังนี้

ลําดับ ชื่อธุรกิจ งบประมาณดําเนินการ จํานวนผูดําเนินการ

1. ธุรกิจหัตถศิลปผาลายไทย 61 15,000 5

2. ธุรกิจผลิตภัณฑงานผาพื้นเมือง 13,000 5

3. ธุรกิจฅ.ฅนชงชา 12,000 5

4. ธุรกิจ For You Snack Box 10,000 4

5. ธุรกิจซอมแซมและตัดเย็บเสื้อผา 10,000 5

6. ธุรกิจหัตลีลา 61 9,000 5

7. ธุรกิจศูนยถายเอกสาร 9,000 5

รวม 78,000 34



6. ธุรกิจที่ไดดําเนินการตอเนื่องจากปกอน จํานวน 4 ธุรกิจ ดังนี้

ลําดับ ชื่อธุรกิจ งบประมาณดําเนินการ จํานวนผูดําเนินการ

1. ธุรกิจหัตถศิลปผาลายไทย 61 15,000 5

2. ธุรกิจซอมแซมและตัดเย็บเสื้อผา 10,000 5

3. ธุรกิจหัตลีลา 61 9,000 5

4. ธุรกิจถายเอกสาร 9,000 5

รวม 43,000 20

7. ธุรกิจที่ไดรับการสงเสริมจากศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ที่สามารถดํารงอยูไดอยาง
ยังยืน(มากกวา 1 ป/ที่นักศึกษาหรือศิษยเกาหรือผูที่ไดรับการสงเสริมจากศูนยบมเพาะฯ ที่ดําเนิน
การอยู) จํานวน 4 ธุรกิจ ดังนี้

ลําดับ ชื่อรานคา/ธุรกิจ ชื่อเจาของ ที่อยู

1. ธุรกิจหัตถศิลปผาลายไทย
61

นายอดิศักดิ ์มณีพงศ 1076 หมูที่ - ถนนราชดําเนิน 
 ตําบลคลัง อําเภอเมือง 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช   80000 
 โทรศัพท: อีเมล:

2. ธุรกิจซอมแซมและตัดเย็บ
เสื้อผา

นางสาวแกวตา มีขวด 1076 หมูที่ - ถนนราชดําเนิน 
 ตําบลคลัง อําเภอเมือง 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช   80000 
 โทรศัพท: อีเมล:

3. ธุรกิจหัตลีลา 61 นางสาวอติกานต อรุณจิตร 1076 หมูที่ - ถนนราชดําเนิน 
 ตําบลคลัง อําเภอเมือง 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช   80000 
 โทรศัพท: อีเมล:

4. ธุรกิจถายเอกสาร นางสาวญาณิศา บัวสีทอง 1076 หมูที่ - ถนนราชดําเนิน 
 ตําบลคลัง อําเภอเมือง 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช   80000 
 โทรศัพท: อีเมล:

 

 

 


