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เกียรติประวัติและผลงำนดีเด่น ข้อมูลจังหวัดนครศรีธรรมรำช และรวมไปถึงข้อมูลของอำเภอปำกพนัง ซึ่งมี
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สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
1 ประวัติ
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2530 เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะ
และความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ใช้ในการประกอบอาชีพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงานในการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งภาคใต้
โดยได้รับความช่วยเหลือ จากโครงการเงินกู้กองทุน
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเลแห่งญี่ปุ่น (OECF) ให้ความช่วยเหลือเป็นเงินกู้ประมาณ 400 ล้านบาท เพื่อ
ใช้ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ สาหรับการเรียนการสอน
เริ่มเปิดทาการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2538 โดยอาศัยสถานที่เรียนของ
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่เลขที่ 263 ถนนราชดาเนิน ตาบลท่าวัง อาเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช เปิดทาการสอนครั้งแรก 2 แผนก คือ ระดับ ปวช. ช่างไฟฟ้า และช่างยนต์ ในปีการศึกษา 2540 ได้
ย้ายเข้ามาทาการสอน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่เลขที่ 147 หมู่ที่ 4
ถนน ท่าเทียบเรือ ตาบลปากพนังฝั่งตะวันตก อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบัน ได้เปิดการเรียน
การสอนประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม จานวน 01 สาขางาน และหลักสูตรพิเศษเทียบเท่าปริญญาตรี นักเรียน
เดินเรือพาณิชยนาวี
1.1 ขนาดและที่ตั้ง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราชมีขนาดพื้นที่ประมาณ 136 ไร่ มี
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ดังนี้
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราชมีห้องปฏิบัติการที่พร้อมต่อ
การเรียนการสอนในทุกสาขางาน รวมทั้งสิ้น 36 ห้องปฏิบัติการ ดังนี้
1. ห้องปฏิบัติการ Electrical Machine
ใช้ศึกษาถึงลักษณะโครงสร้าง ส่วนประกอบ การทางานและคุณสมบัติของเครื่องกลไฟฟ้าแต่ละชนิด
ซึ่งได้แก่ มอเตอร์ไฟฟ้าแบบต่าง ๆ เครื่องกาเนิดไฟฟ้า และหม้อแปลงไฟฟ้า รวมไปถึงการควบคุมและการซิงโครไนซ์
ระบบ ใช้ทดลองหาค่า Parameters ต่าง ๆ ของเครื่องกลไฟฟ้า
2. ห้องปฏิบัติการ Electronics Device and Circuit
เป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการศึกษาโครงสร้างและคุณสมบัติ ตลอดจนการทางานของสารกึ่งตัวนา
ชนิดต่าง ๆ ที่ประกอบเป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยอาศัยเครื่องมือวัดหลาย ๆ ประเภท ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
ระบบ Digital อันจะทาให้เกิด ความเที่ยงตรง ถูกต้อง และแม่นยา ในการทดลอง เพื่อการวิเคราะห์ผลที่ดี

3. ห้องปฏิบัติการ Digital & Microprocessor
เป็นห้องปฏิบัติการวงจรดิจิตอล สามารถปฏิบัติพื้นฐานทางวงจร Digital จนถึงการประยุกต์ใช้งาน
การออกแบบวงจรต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีชุดทดลอง Microprocessor การเขียนคาสั่งการควบคุมอุปกรณ์ภายนอก
สามารถInterface กับ Software เพื่อ Simulate ให้นักศึกษาดูผลการทดลองทางจอภาพก่อนทดลองจริงได้
4. ห้องปฏิบัติการ Instrument & measurement
ใช้ศึกษาเกี่ยวกับการวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่แรงดัน กระแส ความถี่ กาลังไฟฟ้า
เพาเวอร์แฟคเตอร์calibrated เครื่องมือวัดต่าง ๆ ทางไฟฟ้า ได้แก่ โวลท์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ วัตต์มิเตอร์
ออสซิลโลสโคป ด้วยเครื่อง calibrator
5. ห้องปฏิบัติการ Industrial Electronics Device &Circuit
เป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับการควบคุมในทางอุตสาหกรรม โดยศึกษาตั้งแต่อุปกรณ์
Sensor พื้นฐานจนถึงการนาไปใช้งานเบื้องต้น เช่น การควบคุมอุณหภูมิ การตรวจวัดแสง เป็นต้น เครื่องมือ
อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งนาอิเล็กทรอนิกส์เข้าช่วย
6. ห้องปฏิบัติการ Communication
เป็นห้องปฏิบัติการสาหรับนักเรียนฝึกปฏิบัติการสื่อสารขั้นพื้นฐาน การสื่อสารแบบต่าง ๆ เช่น AM
FM SSB การดูสัญญาณแต่ละบล๊อค โดยใช้ oscilloscope วัดสัญญาณสามารถวัดหาสเปคตรัมของสัญญาณวิทยุ
7. ห้องปฏิบัติการ Telephone & Microwave
เป็นห้องปฏิบัติการที่ศึกษาเกี่ยวกับชุดรับส่งสัญญาณสื่อสารโดยทั่วไป โดยมีระบบโทรศัพท์ สามารถ
ส่งสัญญาณระบบไมโครเวฟ
ซึ่งมีระบบชุดทดลองทั้งระบบรวมไปถึงเครื่องรับส่งโทรสารและสัญญาณดาวเทียม
ประกอบด้วย ชุดทดลองโทรศัพท์ ตู้ PABX ชุดรับดาวเทียม และชุดฝึกไมโครเวฟ
8. ห้องปฏิบัติการ Antenna and Radar
ห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับพื้นฐานและการใช้งาน Radar สายอากาศ Radar สมการ Radar เครื่องรับ
– ส่ง Radar การขับมอเตอร์ การแสดงผล การวัดความเร็ว ขบวนการของ Analog MIT และขบวนการ Digital
MTD โดยมีการใช้อุปกรณ์ ชุดฝึก Radar และชุดฝึกสายอากาศ
9. ห้องปฏิบัติการ TV And Video
เป็นห้องปฏิบัติการและวิจัยงานทางระบบภาพและระบบเสียง การศึกษาสัญญาณภาพและสัญญาณ
ที่ใช้ควบคุมระบบภาพในระบบวงจรปิดและวงจรเปิด
10. ห้องปฏิบัติการ Electrical Installation & Maintenance
เป็นห้องที่ใช้สาหรับศึกษาเรื่องกับการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าตลอดจนการซ่อมบารุงระบบ
ไฟฟ้า เครื่องมือต่าง ๆ ประกอบด้วย เครื่องมือ สาหรับการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ภายในโรงงาน เครื่องมือสาหรับ
พันหม้อแปลง เครื่องมือสาหรับพันมอเตอร์ ชุดฝึก การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า
11. ห้องปฏิบัติการ Process control
เป็นห้องปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้ทาการทดลองและศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมที่ใช้ในงาน
อุตสาหกรรม ได้แก่ การปรับแต่งเครื่องควบคุมสัญญาณต่าง ๆ การวัดค่าตัวแปรต่าง ๆ การเปรียบเทียบสัญญาณ
การทดลองเครื่องควบคุมระบบอุณหภูมิ แรงดัน การไหลและระดับ เป็นต้น ประกอบด้วยชุดฝึกในระบบ Process
control ซึ่งแยกเป็น 4 ระบบ ได้แก่ ชุด pressure process station flow pressure station level
process station และ temperature process station

12. ห้องปฏิบัติการ Marine Electronics
เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการจาลองการเดินเรือโดยใช้ Radar ศึกษาการใช้งานอุปกรณ์สื่อสาร และ
การขอความช่วยเหลือ โดยใช้อุปกรณ์ประกอบด้วย ระบบ Radar , ระบบ GPS , Navigation Simulation ,
Narthex EPIRB , SART , Radiotelephone , Gyro Compass
13. ห้องปฏิบัติการ Power Electronics
เป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการศึกษาคุณสมบัติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
การนาอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์กาลังไปใช้ในการควบคุมกาลังไฟฟ้าเครื่องกลไฟฟ้าแบบต่าง ๆ ประกอบด้วยอุปกรณ์ชุดฝึก Power
electronics และเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
14. ห้องปฏิบัติการ Electrical Machine
ใช้ศึกษาถึงลักษณะโครงสร้าง ส่วนประกอบการทางาน และคุณสมบัติของเครื่องกลไฟฟ้าแต่ละชนิด
ซึ่งได้แก่ มอเตอร์ไฟฟ้าแบบต่าง ๆ เครื่องกาเนิดไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า รวมไปถึงการควบคุมและการซิงโครไนซ์
ระบบใช้ทดลองหาค่า Parameters ต่าง ๆ ของเครื่องกลไฟฟ้า
15. ห้องปฏิบัติการ Marine Electronics
เป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้ศึกษาการรับส่งสัญญาณของอุปกรณ์บังคับภายในเรือ เพื่อการแจ้งเหตุฉุกเฉิน
ในการเดินเรือ ระบบขอความช่วยเหลือ SOS ประกอบด้วยชุดฝึก GMDSS NBDINMARSAT – C DSC
16. ห้องปฏิบัติการ Machine Workshop
เป็น Work shop ที่ใช้ในการฝึกการผลิตชิ้นงานต่าง ๆ ด้วยเครื่องจักรกลทางช่างกลโรงงาน
ประกอบด้วย เครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องกัด เครื่องเจาะ เครื่องเจียระไนแบน เครื่องเจียระไนกลม ที่สาคัญก็คือ
เครื่องกลึงยาวที่ใช้ในการกลึงเพลาเรือ
17. ห้องปฏิบัติการ CNC Machine
เป็นห้องที่ประกอบด้วย CNC คือ เครื่องกลึง CNC เครื่องกัด CNC เครื่อง Machining
Center เครื่อง CNC EDM และ เครื่อง CNC Wire cut ใช้ในการผลิตชิ้นงานด้วยระบบอัตโนมัติ ควบคุมด้วย
คอมพิวเตอร์
18. ห้องปฏิบัติการ Metrology
เป็นห้องปฏิบัติการสาหรับการฝึกการใช้เครื่องวัดประเภทต่าง ๆ ในทางเครื่องกล ประกอบด้วย
เครื่องมือวัดหลาย ๆ ชนิด ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนถึงการวัดระดับสูง โดยเฉพาะอย่างเครื่อง 3D Coordinate
Measuring Machine
19. ห้องปฏิบัติการ Material Testing
เป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุประกอบด้วย Universal
Testing
Machine เครื่อง Torsion, เครื่อง Hardness, เครื่อง Impact ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในเรื่องของ
งานโลหะวิทยา
20. ห้องปฏิบัติการ CNC Simulation
เป็นห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการฝึกการเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องจักร CNC พร้อมทั้งสามารถ
จาลองการทางานของโปรแกรมด้วยระบบ Simulation มี Software ช่วยในการออกแบบ CAD และช่วย
ในการผลิต CAM (Master CAM) ที่ใช้ในการออกแบบและแปลงเป็นโปรแกรมควบคุมเครื่องจักร CNC
ประเภทต่าง ๆ

21. ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ
เป็นห้องปฏิบัติการเขียนแบบประกอบด้วยโต๊ะเขียนแบบ เครื่องพิมพ์เขียว เพื่อใช้ในการฝึกการเขียน
แบบงานต่าง ๆ
22. ห้องปฏิบัติการ Engine Room Model
เป็นห้องที่นาอุปกรณ์ภายในห้อง Engine Room มาติดตั้งในโรงงานเพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษา
เกี่ยวกับระบบต่าง ๆ เช่น Main Engine Generator Engine และระบบการควบคุมทั้งการส่งกาลังขับ
เรือ ระบบไฟฟ้าภายในเรือ ระบบท่อต่าง ๆ ทั้งการควบคุมโดยตรงและควบคุมจากห้อง Engine Room
และการสะพานเดินเรือ
23. ห้อง Engine Testing
เป็นห้องปฏิบัติการเพื่อใช้ในการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของกาลัง
เครื่องยนต์ที่สภาวะต่าง ๆ เป็นห้องที่ควบคุมการทางานด้วยระบบคอมพิวเตอร์
24. ห้องปฏิบัติการ Injection & Pump Testing
เป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการทดสอบปั๊มหัวฉีดแรงสูงและหัวฉีดของเครื่องยนต์ดีเซล เพื่อให้สามารถ
ปรับแต่งอุปกรณ์ให้โรงงานได้อย่างสมดุลถูกต้องเที่ยงตรงได้ ประกอบด้วยเครื่องทดสอบปั๊มหัวฉีดอุปกรณ์ทดสอบ
หัวฉีดและอื่น ๆ
25. ห้องปฏิบัติการ Fluid
เป็นห้องปฏิบัติการที่มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาในด้านของไหลและทางด้านเชื้อเพลิง
ประกอบไปด้วย เครื่องวัดความหนืดของน้ามันหล่อลื่น , การหาจุดวาบไฟ และ จุดติดไฟของเชื้อเพลิง, การหาค่า
ความฝืดของท่อ, เครื่องต้านกาลังและการเผาไหม้ของเครื่องยนต์สันดาปภายใน, เครื่องทดสอบอุโมงค์ลม และการหา
ค่าความฝืดของเบริ่ง
26. ห้องปฏิบัติการ Marine Engineering Simulator
ห้องจาลองระบบเครื่องยนต์เรือ และระบบทั้งหมดภายในเรือ โดยใช้ Software Simulation
สามารถฝึกการทางานต่าง ๆ ภายในเรือจาก Software แทนการฝึกในเรือจริง เป็นการลดค่าใช้จ่ายการฝึก
27. ห้องปฏิบัติการงานไม้
เป็น Workshop ที่ประกอบด้วยเครื่องจักรกลงานไม้ เช่น
เครื่องกลึงไม้
เครื่องไสไม้
เครื่องเลื่อยไม้แบบต่าง ๆ เครื่องขัดไม้ใช้ในการฝึกงานด้านการตกแต่งภายในที่เป็นส่วนที่ประกอบด้วยไม้และอื่น ๆ ซึ่ง
จะเน้นด้านการตกแต่งเรือเป็นหลัก
28. ห้องปฏิบัติการ FRP
เป็น Workshop ที่ใช้ในการเรียนและฝึกในงานไฟเบอร์กลาสและงานสีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง
เรือไฟเบอร์กลาส ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ในงานไฟเบอร์กลาสอย่างครบครันและห้องพ่นสี ที่มีมาตรฐานสากลพร้อม
ระบบป้องกันมลพิษที่เกิดจากการทางาน

29. ห้องปฏิบัติการ Boat Testing
เป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการออกแบบเรือและทดสอบคุณลักษณะของเรืออย่างครบวงจร
ประกอบด้วย Software ออกแบบเรือ เครื่อง CNC Ship Model Milling Machine และอุปกรณ์ทดสอบ
คุณสมบัติเรือ คือ เครื่อง Circular Water Channel และเครื่อง Wind Tunnel
30. ห้องปฏิบัติการงานเชื่อม
เป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการฝึกการเชื่อมไฟฟ้า เชื่อมแก๊ส ตัดโลหะด้วยแก๊ส เชื่อม TIG เชื่อม
MIG เชื่อม SUBMERGE การตัดโลหะตามแบบที่กาหนด ประกอบด้วย บูทเชื่อมไฟฟ้า เชื่อมแก๊ส งานตัดโลหะด้วย
ไฟฟ้า อย่างละ 24 บูท พร้อมระบบการระบายอากาศ
31. ห้องปฏิบัติการงานขึ้นรูปโลหะ
เป็น Workshop ที่ประกอบด้วยเครื่องม้วนขนาดใหญ่ เครื่อง Press Brake เครื่อง Power
Shear เครื่อง Hydraulic Press และอื่น ๆ เพื่อใช้ในการขึ้นรูปโลหะในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะโลหะแผ่นและท่อ
ต่าง ๆ
32. ห้องปฏิบัติการ Measuring Laboratoryเป็นห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการวัดที่เกี่ยวข้องกับวิชาการ
ต่อเรือ เช่น การวัดระดับ การวัดหาพื้นที่ของรูปร่างต่าง ๆ การวัดเพื่อคานวณคุณสมบัติของเรือเพื่อประโยชน์ในการ
ออกแบบเรือ และวิเคราะห์คุณลักษณะพิเศษของเรือ
33. ห้องปฏิบัติการ Non – Destructive Testing
ประกอบด้วยเครื่อง Ultrasonic Flow Detector Magnetic Particle Tester Eddy current ใช้
สาหรับทดสอบแนวเชื่อมหรือวัสดุแบบไม่ทาลาย ในลักษณะต่าง ๆ เพื่อนาผลการทดสอบไปใช้ประโยชน์ในการทาให้
เกิดความปลอดภัยในการใช้งานวัสดุ
34. ห้องปฏิบัติการ Ship Model
เป็นห้องรวมของ Model ต่าง ๆ ของเรือ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น Ship Model ,
Construction Model ของเรือ Tanker บริเวณส่วนต่าง ๆ Cargo gear Model Steering gear Model และ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเดินเรือ
35. ห้องปฏิบัติการ Slipway
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการนาเรือจากในแม่น้าขึ้นมาบนบกเพื่อการซ่อมบารุงหรือเพื่อนาเรือที่สร้างเสร็จ
ลงน้า โดยมีเครื่องที่ใช้ในการขนย้ายชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ คือ รถ Forklift
และ รถยก ไฮดรอลิกส์
ขนาดของเรือที่สามารถนาขึ้นมาได้ ขนาดประมาณ 150 – 250 ครอสตัน
36. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
เป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการเรียนการสอนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ลูกข่าย 85 ตัว และแม่
ข่าย 4 ตัว เพื่อให้นักศึกษาใช้ในการเรียนเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น จนถึงระดับเขียนโปรแกรมเองได้

ห้องสมุด
ห้องสมุดเป็นแหล่งความรู้และข้อมูลที่สาคัญมากในการศึกษาของนักศึกษา วิทยาลัยฯ มีห้องสมุดที่
สมบูรณ์และทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่ง มีการจัดหมู่หนังสือตามระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน หรือเรียกย่อ ๆ ว่าแบบ L.C.
ระบบการจัดหมวดหมู่เป็นระบบตัวอักษรผสมตัวเลข ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ 26 ตัว และแบ่งหมวดหมู่
ออกไปได้ถึง 676 หมวดหมู่ จึงนับว่าเป็นระบบที่มีการจัดหมวดหมู่หนังสือได้ละเอียด นอกจากนี้ยังเว้นตัวอักษรที่ยัง
ไม่ได้ใช้ไว้เพื่อเพิ่มเติมวิชาการใหม่ ๆ
ได้อีก
ภายในห้องสมุดมีหนังสือวิชาการและวารสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศไว้บริการเป็นจานวนมาก
ห้องสมุด Internet และวิทยบริการ
วิทยาลัยฯ มีห้องสมุดอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้ในการค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับ
ห้องสมุด ต่าง ๆ ได้ทั่วโลก เพื่อให้นักศึกษาใช้ในการค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมจาการเรียนการสอนในวิชา ซึ่งเป็นการ
ค้นคว้าที่สะดวก รวดเร็ว และได้รับข่าวสารที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
1.2สภาพชุมชน / เศรษฐกิจ / สังคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ในสภาพชุมชนที่มีโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจของพื้นที่โดยรวมมาจากอาชีพ เกษตรกรรม การประมง สภาพภูมิประเทศใกล้ชายฝั่งทะเล มีลุ่มน้า
ปากพนังเป็นแหล่งอารยธรรมดั้งเดิม อดีตมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในปัจจุบัน
สภาพเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ในสภาวะที่ชะลอตัว
และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของเมืองปากพนังด้วย ปัจจุบัน
เกษตรกรได้พัฒนาการปลูกข้าวมากขึ้น อันสืบเนื่องมาจากโครงการพระราชดาริลุ่มน้าปากพนัง โดยการเก็บน้าจืดไว้
ใช้สาหรับการเกษตร
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราชได้ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับ
ชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบในอาเภอเมืองปากพนัง ให้เข้มแข็ง ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
- วิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มพลังมวลชนจากอาเภอต่าง ๆ ทั่วจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้
ดาเนินการต่อสู้เพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติด
- ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ ประสานพลังสามัคคีในชุมชน
- จัดโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือชุมชน เช่น โครงการ Fix it Center โครงการร่วมด้วย
ช่วยประชาชน โครงการ 018 อาชีพ โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น
- ดาเนินโครงการอย่างเต็มรูปแบบใน โครงการวันวิชาการ ปี5224 เพื่อดึงดูดชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมกับวิทยาลัย ฯ

2.ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา
ปรัชญาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม

วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา
มุ่งมั่นพัฒนาให้เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นเลิศด้านวิชาชีพเฉพาะทางเพื่อสนองความต้องการของชุมชน
ประเทศชาติสู่ระดับสากล

พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
2. ผลิตกาลังคนในระดับช่างฝีมือเข้าสู่งานอุตสาหกรรมการต่อเรือและพาณิชยนาวี
3. ปลูกฝังให้บุคลากรมี คุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพและภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพ
4. เป็นศูนย์กลางบริการทางวิชาชีพและเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม
5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาวิชาชีพให้ชุมชน
7. สนับสนุนการวิจัย เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
8. เพื่อให้สถานศึกษานาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการบริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมาย
1. ส่งเสริมและสนับสนุน ครู -อาจารย์ ในการพัฒนาตนเองด้านการศึกษาต่อ การอบรมหาความรู้
เพิ่มเติมการเรียนการสอน การทาสื่อการสอนและการทาผลงานด้านวิชาการ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนสถาน
ประกอบการ ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนประกอบวิชาชีพอิสระเมื่อจบการศึกษาแล้วตามความต้องการ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนจัดการเรียนการสอนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
5. ส่งเสริมและสนับสนุน การนาเทคโนโลยีและสื่อต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
และการบริหาร
6. เสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนสีขาว
7. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมของห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
8. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการเพื่อขวัญและกาลังใจ ตลอดจนสร้างความมั่นคงในอาชีพแก่บุคลากร

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เพื่อให้การดาเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
จึงกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้ จึงจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ สอดคล้องกับความต้องการ
ของ ตลาดแรงงาน โดยใช้หลักคุณธรรมนาความรู้
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. พัฒนาผู้เรียนในการวิจัย ประดิษฐ์ คิดค้น นวัตกรรมและเทคโนโลยี
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนเพื่อพัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
5. ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้ระหว่างเรียน
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนผังผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.ประเวศร์ เดี่ยววานิช
ผู้อานวยการ

นายสมนึก หนูเจริญ
รองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายสุริยะ ธนูศร
รองผู้อานวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ

นายวิทยา ศศิธร
รองผู้อานวยการ
ฝ่ายวิชาการ

นายปัญญา ช่างงาน
รองผู้อานวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

โครงสร้างการบริหารงานวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

ดร.ประเวศร์ เดี่ยววานิช
ผู้อานวยการ

รองฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายสมนึก หนูเจริญ

รองฯ ฝ่ายแผนงานละความร่วมมือ

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นางศิริมา บุญส่ง

หัวหน้างานวางแผนและงปม.

คณะกรรมการที่ปรึกษา

รองฯ ฝ่ายพัฒนาฯ
นายสุริยะ ธนูศร

รองฯ ฝ่ายวิชาการ
นายวิทยา ศศิธร

นายสาธิต ก้งเซ่ง

หัวหน้างานกิจกรรมฯ
นายสุภชัย ธรฤทธิ์

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
นายชายชาญ ขนาบแก้ว

หัวหน้างานบุคลากร
นายสว่าง จันทร์ขาว

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ
นายศิริพงศ์ ทองเกื้อ

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นายประเสริฐ คงสง

หัวหน้างานวัดผลฯ
นายสุนทร เวชสาร

หัวหน้างานการเงิน
นายพงศ์เกษม เรืองช่วย

หัวหน้างานวิจัยพัฒนาฯ
ดร.พรชัย สระศรีสุวรรณ

หัวหน้างานปกครอง
นายยุทธพิชัย อมรการ

หัวหน้างานวิทยบริการฯ
นายปรีชา แก้วมณี

หัวหน้างานบัญชี
นายภัทร พงศ์กิตติคณ
ุ

หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ
นายสารวญ เปียศรี

หัวหน้างานแนะแนวฯ
นายธนพงศ์ มูสิกะ

หัวหน้างานระบบทวิภาคี

หัวหน้างานทะเบียน
นายรัชชานนท์ เอมเอก

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ

นายโพธิรัตน์ เพชรรัตน์

หัวหน้างานสวัสดิการฯ
นางสาวอาภรณ์คชินทร

หัวหน้างานสื่อการเรียนฯ
นายณรงค์ฤทธิ์ เมืองด้วง

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นายศักดิ์ดา ยิ่งประสิทธิ์

หัวหน้างานความร่วมมือ
นายจารัส ชมกระบิล

หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ
นายวิสุทธิ์ สักกุณา

หัวหน้าแผนกช่างยนต์
นายบุญเลิศ เจยาคม

นายปัญญา ช่างงาน

นายธานินทร์ ภูนฤมิต

หัวหน้างานพัสดุ
นายสมนึก หนูเจริญ

หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้า
นายปัญญา ช่างงาน

หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายชาญวิทย์ พรหมเสน

หัวหน้าแผนกเทคนิคพื้นฐาน
นายสันตินยั จรเสมอ
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญฯ
นางบุญศรี จันทนรารักษ์

หัวหน้าแผนกวิชาพาณิชยนาวี

หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการฯ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายโพธิรัตน์ เพชรรัตน์

นายสาธิต ก้งเซ่ง

นายกิตติ ช่วยสระนอก

หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีฯ

หัวหน้าวิชาช่างเชื่อมโลหะ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างต่อเรือ

นายพงศ์เกษม เรืองช่วย

นายบุญฤทธิ์ รัตนคช

นายฉัตรชัย อนุวัฒน์

หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กฯ
นายสุภาพ สมาคม
หัวหน้าแผนกวิชาแมคคาฯ
นายสมนึก หนูเจริญ

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

๑. นายประเวศร์
๒. นายสุริยะ
๓. นายวิทยา
๔. นายปัญญา
๕. นายพงศ์เกษม
๖. นายสุนทร
๗. นายสารวญ
๘. นายสุภชัย
๙. นายสุรศักดิ์
๑๐.นายกิตติ
๑๑.นายสาธิต
๑๒.นายธวัชชัย
๑๓.นายสุภาพ
๑๔.นายบุญฤทธิ์
๑๕.ว่าที่ รต.วันชัย
๑๖.นายสันตินัย
๑๗.นางสาวจริยา
๑๘.นายฉัตรชัย
๑๙.นายโกสินทร์
๒๐.นายวีระชัย
๒๑.นายโกเมศ
๒๒.นายชัยณรงค์
๒๓.นายสมนึก

เดี่ยววานิช
ธนูศร
ศศิธร
ช่างงาน
เรืองช่วย
เวชสาร
เปียศรี
ธรฤทธิ์
นาคาลักษณ์
ช่วยสระนอก
ก้งเซ่ง
บุญส่ง
สมาคม
รัตนคช
รัชตสมบูรณ์
จรเสมอ
โอพั่ง
อนุวัฒน์
จันทร์เภา
จูดมาก
พลสุวรรณ
สวัสดีนฤนาท
หนูเจริญ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้แทนฝ่ายวิชาการ
ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

ผู้ทรงคุณวุฒิแผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ทรงคุณวุฒิแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ทรงคุณวุฒิแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ผู้ทรงคุณวุฒิแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
ผู้ทรงคุณวุฒิแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ทรงคุณวุฒิแผนกวิชาช่างเชื่อม
ผู้ทรงคุณวุฒิแผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์
ผูท้ รงคุณวุฒิแผนกวิชาพื้นฐาน
ผู้ทรงคุณวุฒิแผนกวิชาสามัญ - สัมพันธ์
ผู้ทรงคุณวุฒิแผนกวิชาช่างต่อเรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ

ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
หลักสูตรปกติที่วิทยาลัยเปิดทาการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2555
1.รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และสาขาที่เปิดสอน
1.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม /พาณิชย์กรรม
1.1.1 สาขางานเครื่องกล / ยานยนต์
1.1.2สาขางานเครื่องมือกลและซ่อมบารุง / เครื่องมือกล
1.1.3สาขางานโลหะการ / เชื่อมโลหะ
1.1.4 สาขางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ / ไฟฟ้ากาลัง
1.1.5สาขางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ / อิเล็กทรอนิกส์
1.1.6สาขางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ / เมคคาทรอนิกส์
1.1.7 สาขางานต่อเรือ / ต่อเรือไฟเบอร์กลาส
1.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
1.2.1 สาขางานธุรกิจค้าปลีก
.

2.รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และสาขาที่เปิดสอน
2.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2.1.1สาขาเครื่องกลเทคนิคยานยนต์ (ปกติ)
2.1.2 สาขาเครื่องกลเทคนิคยานยนต์ (ม.6)
2.1.3 สาขาเครื่องกลเทคนิคเครื่องกลเรือ (ปกติ)
2.1.4 สาขาเครื่องกลเทคนิคเครื่องกลเรือ (ทวิภาคี)
2.1.5 สาขาเครื่องกลเทคนิคเครื่องกลเรือ (ม.6)
2.1.6 สาขาเทคนิคการผลิต / เครื่องมือกล (ปกติ)
2.1.7 สาขาเทคนิคการผลิต / เครื่องมือกล (ทวิภาคี)
2.1.8 สาขาเทคนิคโลหะ / เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม (ทวิภาคี)
2.1.9 สาขาไฟฟ้ากาลัง / เครื่องกลไฟฟ้า (ปกติ)
2.1.10 สาขาไฟฟ้ากาลัง / เครื่องกลไฟฟ้า (ทวิภาคี)
2.1.11สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม.
2.1.12สาขาเมคคาทรอนิกส์ / เมคคาทรอนิกส์
2.1.13สาขาอุตสาหกรรมการต่อเรือ /อุตสาหกรรมการต่อเรือ (ทวิภาคี)
2.1.14สาขาอุตสาหกรรมการต่อเรือ /อุตสาหกรรมการต่อเรือ (ม.6)
2.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
2.2.1 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ / การจัดการการขนส่ง (ปกติ)
2.2.2 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ / การจัดการการขนส่ง (ม.6)

3.หลักสูตรวิชาระยะสั้น
3.1 วิชาอาหารนานาชาติ (อาหารว่าง)
3.2 วิชาการผูกผ้าและการจับจีบผ้า
3.3 วิชาทาปาท่องโก๋สังขยาและน้าเต้าหู้เพื่อการจาหน่าย
3.4 วิชาการทาอาหารว่างและเครื่องดื่ม
3.5 วิชาช่างเชื่อมท่อสายไฟฟ้า
3.6 วิชาซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์
3.7 วิชาซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
3.8 วิชาช่างเครื่องทาความเย็น
3.9 วิชาช่างเครื่องทาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
3.10 วิชาช่างเชื่อมซ่อมบารุง
3.11 วิชาช่างเหล็กเสริมคอนกรีต
3.12 วิชาช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร
3.13 วิชาช่างอุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
3.14 วิชาช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโคลีนเล็ก
3.15 วิชาช่างซ่อมระบบเครื่องล่างรถยนต์
3.16 วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส
3.17 วิชางานผลิตตัวเรือไฟเบอร์กลาส
3.18 วิชาช่างบริการจักรยานยนต์
3.19 วิชาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
3.20 วิชาช่างเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น
3.21 วิชาช่างเชื่อมพลาสติก

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน – นักศึกษา
ปีการศึกษา 5222 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน โดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 5252 ปรับปรุง พ.ศ. 5246 และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 5246 มีจานวนนักเรียนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 0 ปีการศึกษา 5224 มีจานวน
นักเรียน 1,136 คน ดังนี้
ระดับ ปวช.
สาขางาน / ระดับชั้น

ปวช. 1

ปวช. 2

ปวช. 3

ปวส.1

ปวส. 2
รวม

ระดับ ปวช.

ชาย หญิง ชาย หญิง

ชาย

หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

สาขางานยายยนต์
สาขางานเครื่องกลมือ
สาขางานเชื่อมโลหะ
สาขางานไฟฟ้ากาลัง
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานเมคคาทรอนิกส์
สาขางานต่อเรือไฟเบอร์กล๊าส
สาขางานธุรกิจร้าปลีก

82
70
45
62
35
0
35
3

1
1
1
1
3
1
5
14

25
24
51
43
09
6
07
0

1
1
1
1
5
5
1
0

59
49
14
45
24
0
17
0

0
0
1
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

193
173
80
151
84
8
66
17

รวม ระดับ ปวช.

329

17

211

4

208

3

0

0

0

0

772

ระดับ ปวส.
สาขางาน / ระดับชัน้

ปวช. 1

ปวช. 2

ปวช. 3

ปวส.1

ปวส. 2
รวม

ระดับปวส.
สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ (ปกติ)
สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ (ทวิภาคี)
สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ (ม.6)
สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ (EP)
สาขางานเครื่องมือกล(ปกติ)
สาขางานเครื่องมือกล(ทวิภาคี)
สาขางานเครื่องมือกล(แม่พิมพ์โลหะ)
สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
สาขางานไฟฟ้ากาลัง (ปกติ)
สาขางานไฟฟ้ากาลัง (ทวิภาคี)
สาขางานระบบโทรคมนาคม
สาขางานอุตสาหกรรมการต่อเรือ(ทวิภาคี)
สาขางานอุตสาหกรรมการต่อเรือ (ม.6)
สาขางานเมคคาทรอนิกส์
ระดับ บริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการการขนส่ง (ปกติ)
สาขาการจัดการการขนส่ง (ม.6)

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

59
1
06
54
03
06
1
05
06
06
53
08
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

ชาย หญิง
08
36
09
1
3
02
9
06
8
3
2
5
5
4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

47
36
32
54
06
30
9
58
54
09
58
51
5
4

ชาย หญิง รวม

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
3

6
05

0
2

6
8

03
58

รวมระดับ ปวส.

0

0

0

0

0

0

186

18

146

14

364

รวม ระดับ ปวช.และ ปวส.

329

17

211

4

208

3

186

18

146

14

1136

มีจานวนนักเรียนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2555มีจานวนนักเรียน1,056คนดังนี้
สาขางาน / ระดับชั้น

ปวช. 1

ปวช. 2

ปวช. 3

ปวส.1

ปวส. 2
รวม

ระดับ ปวช.

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

สาขางานยายยนต์

77

1

49

1

28

1

0

1

1

1

184

สาขางานเครื่องกลมือ

65

1

25

1

47

1

0

1

1

1

161

สาขางานเชื่อมโลหะ

32

1

09

1

04

0

0

1

1

1

69

สาขางานไฟฟ้ากาลัง

24

1

45

1

44

0

0

1

1

1

141

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

58

3

08

5

54

1

0

1

1

1

75

สาขางานเมคคาทรอนิกส์

1

1

6

5

1

1

0

1

1

1

8

สาขางานต่อเรือไฟเบอร์กล๊าส

53

1

02

1

07

0

0

1

1

1

55

สาขางานธุรกิจค้าปลีก

3

12

0

0

0

0

0

0

0

0

15

รวม ระดับ ปวช.

282

15

201

4

204

2

0

0

0

0

708

ระดับ ปวส.

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

รวม

สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ (ปกติ)

0

0

0

0

0

0

58

0

07

0

สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ (ทวิภาคี)

0

0

0

0

0

0

1

0

32

0

42
32

สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ (ม.6)

0

0

0

0

0

0

06

0

08

0

สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ (EP)

1

1

1

1

1

1

50

1

1

1

34
50

สาขางานเครื่องมือกล(ปกติ)

0

0

0

0

0

0

03

0

3

0

06

สาขางานเครื่อมือกล (ทวิภาคี)

0

0

0

0

0

0

06

0

02

0

สาขางานเครื่องมือกล(แม่พิมพ์โลหะ)

0

0

0

0

0

0

1

0

9

0

30
9

สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม

0

0

0

0

0

0

05

0

03

0

สาขางานไฟฟ้ากาลัง (ปกติ)

0

0

0

0

0

0

02

0

8

0

สาขางานไฟฟ้ากาลัง (ทวิภาคี)

0

0

0

0

0

0

02

0

3

0

สาขางานระบบโทรคมนาคม

0

0

0

0

0

0

55

0

2

0

สาขางานอุตสาหกรรมการต่อเรือ(ทวิภาคี)

0

0

0

0

0

0

08

0

5

0

สาขางานอุตสาหกรรมการต่อเรือ (ม.6)

0

0

0

0

0

0

1

0

5

0

51
5

สาขางานเมคคาทรอนิกส์

0

0

0

0

0

0

1

0

4

0

4

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

รวม

สาขาการจัดการการขนส่ง (ปกติ)

0

0

0

0

0

0

0

5

1

6

12

สาขาการจัดการการขนส่ง (ม.6)

0

0

0

0

0

0

3

11

5

7

26

รวมระดับ ปวส.

0

0

0

0

0

0

179

16

140

13

348

รวม ระดับ ปวช.และ ปวส.

282

15

201

4

204

2

179

16

140

13

1056

ระดับ บริหารธุรกิจ

52
53
58
57

ข้อมูลบุคลากร

ทะเบียนข้ าราชการครู พนักงานราชการครู อตั ราจ้ างและลูกจ้ างชั่ วคราว
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่ อเรือนครศรีธรรมราช
ประจาปี งบประมาณ 2555
ที่
1

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

ดร.ประเวศร์ เดี่ยววานิช

ผูอ้ านวยการ

2

นายสุ ริยะ ธนูศร

รอง
ผูอ้ านวยการ

3

นายสมนึก หนูเจริ ญ

4

นายวิทยา ศศิธร

รอง
ผูอ้ านวยการ
รอง
ผูอ้ านวยการ

วัน เดือน ปี
เกิด
04/06/2502

วุฒิ

สาขาวิชา

ป.เอก

วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมวัสดุ

15/06/2501

รปม.

รัฐประศาสนศาสตร์

28/07/2499

คม.

การบริ หารการศึกษา

14/1/2499

รปม.

รัฐประศาสนศาสตร์

วันทีเ่ ริ่ม
งาน
28
พฤษภาคม
2527
24
พฤษภาคม
2524
15 มีนาคม
2522
6 ตุลาคม
2523

5

นายปัญญา ช่างงาน

รอง
ผูอ้ านวยการ

18/3/2519

คม.

การบริ หารการศึกษา

01พฤสจิ
กายน2543

6

นางรุ จิรา เพชรคา

เจ้าหน้าที่

15/07/2518

ศศ.บ.

บริ หารทรัพยากรมนุษย์

3 มกราคม
2539

7

นางศิริพร มณี กาญจน์

เจ้าหน้าที่

01/09/2519

ศศ.บ.

การบัญชี

22 เมษายน
2541

8

นางจิตรา พราหมทอง

เจ้าหน้าที่

29/04/2510

บธ.

การบัญชี

11 มีนาคม
2541

9

นางสุ ภาวดี เมืองด้วง

เจ้าหน้าที่

24/07/2513

ปวช.

การบัญชี

15
มิถุนายน

หมายเหตุ
ผูอ้ านวยการ
วิทยาลัยฯ
ฝ่ ายพัฒนา
กิจการนักเรี ยน
นักศึกษา
ฝ่ ายบริ หาร
ทรัพยากร
ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายแผนงาน
และความ
ร่ วมมือ
เจ้าหน้าที่งาน
พัสดุ
เจ้าหน้าที่
แผนงานและ
พัฒนา
เจ้าหน้าที่งาน
ประกันและ
มาตรฐาน
การศึกษา
เจ้าหน้าที่งาน
ทะเบียน

2541
10

นางสาวรมย์ชลี รัตนพงศ์

เจ้าหน้าที่

14/06/2521

บธ.บ.

บริ หารธุรกิจ

11

นางสาวกาญจน ณรงค์ฤทธิ์

เจ้าหน้าที่

12/11/2519

ปวส.

บริ หารธุรกิจ

12

นางสาวกาญจนาเกลี้ยงเกลา

เจ้าหน้าที่

20/04/2524

ศศ.บ.

บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศฯ

11
พฤศจิกายน
2546
18 ตุลาคม
2547
4 มกราคม
2548
8
กุมภาพันธ์
2548
1 เมษายน
2548

13

นางธมลวรรณ นาคาลักษณ์

เจ้าหน้าที่

04/03/2517

ปวส.

การจัดการ

14

นางสาวสุ รีภรณ์ รอดเกี้ยว

เจ้าหน้าที่

'24/09/2523

บช.บ.

บัญชี

15

นางบุหยง บุญคุมรัตน์

เจ้าหน้าที่

16/12/2521

บช.บ

การบัญชี

16 มกราคม
2549

16

นางจารี แก้วบรรจง

เจ้าหน้าที่

2/5/2516

บช.บ

การบัญชี

25 ตุลาคม
2549
1
พฤศจิกายน
2549

17

นางธนภรณ์ เล็กเกาะทวด

เจ้าหน้าที่

11/10/2521

บช.บ

การบัญชี

18

นางลัดดา จันทร์ขาว

เจ้าหน้าที่

15/4/2508

ค.บ.

ปฐมวัย

19

นางสุ จินต์ ลิ่มปรังษี

เจ้าหน้าที่

20/7/2516

20

นางสาวเกษนภา ขวัญคง

เจ้าหน้าที่

24/11/2524

21

22

นางสาวจินดาพร สี ขาว

นางสาวรวินนั ท์ จันทร์แก้ว

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่

7/5/2519

17/6/2530

ศศ.บ.

การจัดการทรัพยากร
มนุษย์

15
สิ งหาคม
2550
15
สิ งหาคม
2550

เจ้าหน้าที่งาน
อาชวศึกษา
ระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่งาน
การเงิน
เจ้าหน้าที่งาน
วิทยบริ การและ
ห้องสมุด
เจ้าหน้าที่งาน
วัดผลและ
ประเมินผล
เจ้าหน้าที่งาน
การเงิน
เจ้าหน้าที่งาน
ครู ที่ปรึ กษาและ
เจ้าหน้าที่งาน
กิจกรรม
เจ้าหน้าที่งาน
บัญชี
เจ้าหน้าที่งาน
ส่ งเสริ มผลิตผล
การค้าและ
ประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่งาน
วิทยบริ การและ
ห้องสมุด
เจ้าหน้าที่งาน
หลักสู ตรการ
เรี ยนการสอน
เจ้าหน้าที่งาน
พัสดุ

บธ.บ.

การจัดการทัว่ ไป

8 ธันวาคม
2552

เจ้าหน้าที่งาน
แนะแนวอาชีพ
และการจัดหา
งาน

บธ.บ.

ระบบสารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์

15
พฤศจิกายน
2555

เจ้าหน้าที่งาน
บุคลากร

ที่
23

ชื่อ - สกุล
นางสาวพวงเพชร ไม้เรี ยง

ตาแหน่ ง
เจ้าหน้าที่

วัน เดือน ปี
เกิด
12/11/2529

24

นางจังฐิชยา สุ ขขะ

เจ้าหน้าที่

25/9/2528

25

นาเศกสรร นวลศรี ทอง

เจ้าหน้าที่

5/3/2527

26

นางสุ ธิสา เส้งเซ่ง

เจ้าหน้าที่

9/3/2519

27

นายนิรันทร์ แก้วตาทิพย์

28

นายสมคิด พูลนวล

29

นายประดิษฐ์ รัตตนุกลู

30

นายธวัช ปานเชื้อ

31

นางสาวนวลลออ ส่ งแสง

32

นายบุญรอบ ทองวัน่

33

นายโชคชั ยเย็นใส

พนักงานขับ
รถ

06/12/2509

34

สต.สมพงษ์ เพ็งเกตุ

พนักงานขับ
รถ

12/11/2501

35

นายสมชาย กล่าวเกลี้ยง

ยาม

02/08/2501

36

นายชัยโชค ผกากรอง

ยาม

13/05/2514

37

นายไพรมนต์ แสงรมย์

ยาม

19/1/2504

นักการ-ภาร
โรง
นักการ-ภาร
โรง
นักการ-ภาร
โรง
นักการ-ภาร
โรง
นักการ-ภาร
โรง
นักการ-ภาร
โรง

12/01/2506
11/05/2510
19/07/2504
20/08/2516
18/09/2510
13/12/2503

วุฒิ
บธ.บ.

สาขาวิชา

วันทีเ่ ริ่ม
งาน

หมายเหตุ

บริ หารทรัพยากรมนุษย์

15
มิถุนายน
2554

เจ้าหน้าที่งาน
สารบรรณ

เจ้าหน้าที่งาน
บธ.บ.
โครงพิเศษและ
บริ การชุมชน
เจ้าหน้าที่งาน
23 มกราคม
ปวส.
คอมพิวเตอร์ธุกิจ
ข้อมูล
2555
สารสนเทศ
13
การเงินและการ
เจ้าหน้าที่งาน
บธ.บ.
กุมภาพันธ์
ธนาคาร
ทะเบียน
2555
1 ตุลาคม
ม.3
มัธยมศึกษาตอนต้น
นักการภารโรง
2544
1 ตุลาคม
ม.6
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นักการภารโรง
2544
1
ป.4
ประถมศึกษาชั้นปี ที่ 4 กรกฎาคม นักการภารโรง
2541
1 ธันวาคม
ป.6
ประถมศึกษาชั้นปี ที่ 6
นักการภารโรง
2549
1 ตุลาคม
ม.3
มัธยมศึกษาตอนต้น
นักการภารโรง
2542
15 ตุลาคม
ม.3
มัธยมศึกษาตอนต้น
นักการภารโรง
2544
23
ม.6
มัธยมศึกษาตอนปลาย กันยายน พนักงานขับรถ
2546
1
ชั้นประโยคมัธยมศึกษา
ป.7
พฤศจิกายน พนักงานขับรถ
ตอนต้น
2547
23 ตุลาคม
ป.4
ประถมศึกษาชั้นปี ที่ 4
ยามรักษาการณ์
2541
23
ปวช.3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ กันยายน ยามรักษาการณ์
2546
ป.6

การจัดการ
อุตสาหกรรม

1พฤษจิ
กายน2554

ประถมศึกษาชั้นปี ที่ 6

1 ตุลาคม

ยามรักษาการณ์

2553
38

นายศุภรชัย พริ กคง

39

นางสาวจริ ยา โอพัง่

40

นางจิระพร ขาวสนิท

41

นางสาวอาภรณ์ คชินทร

42

นางมยุรี ศรี สมโภชน์

43

นายภีมากร สมฟองกุล

44

นางบุญศรี จันทนรารักษ์

45

นางทิพวรรณศิลป์ ประพันธ์

46

นางสาวสรัญญา นนทโชติ

47

ยาม

21/9/2013

ม.3

มัธยมศึกษาตอนต้น

07/08/2503

ค.บ.

สังคมศึกษา

08/06/2502

ศศ.บ.

ภาษาอังกฤษ

20/03/2520

ค.บ.

พลศึกษา

23/03/2519

อส.บ.

ภาษาอังกฤษ

26/3/2516

พธ.บ.

ภาษาอังกฤษ

08/01/2512

ค.บ.

คณิ ตศาสตร์

3/7/2521

ค.บ.

วิทยาศาสตร์(เคมี)

ครู อตั ราจ้าง

12/07/2524

ศศ.บ.

ภาษาไทย

นางระเบียบ แก้วสาลี

ครู อตั ราจ้าง

2/6/2508

คบ.

สังคมศึกษา

48

นายวรวุธจัน สังสา

ครู อตั ราจ้าง

5/6/2524

ศศ.บ.

วิทยาศาสตร์ (ฟิ สิ กส์)

49

นางปี ณิ ต ช่างงาน

ครู อตั ราจ้าง

27/4/2519

ศศ.บ.

การวัดและการ
ประเมินผล

50

นางสาวสิ ริลกั ษณ์ จันทร์
แก้ว

ครู อตั ราจ้าง

28/9/2527

วท.บ.

วิทยาศาสตร์( เคมี)

51

นายสุ รินทร์ บุญสนอง

ครู คศ.2

13/11/2515

ค.อ.ม.

เครื่ องกล

52

นายอานิสรณ์ คงวัดใหม่

ครู คศ.2

08/08/2515

บธ.ม.

บริ หารธุรกิจ

53

นายบุญเลิศ เจยาคม

ครู คศ.2

1/4/2515

คอ.ม.

วิศวกรรมเครื่ องกล

พนักงาน
ราชการ
พนักงาน
ราชการ
พนักงาน
ราชการ
พนักงาน
ราชการ
พนักงาน
ราชการ
พนักงาน
ราชการ
พนักงาน
ราชการ

23 ตุลาคม
2541
1 ตุลาคม
2548
1 ตุลาคม
2548
3 เมษายน
2549
1 กันยายน
2551
21
มิถุนายน
2553
3 ตุลาคม
2554
26 ตุลาคม
2554
14
พฤษภาคม
2550
2
พฤษภาคม
2554
3 ตุลาคม
2554
14 ตุลาคม
2554
1
พฤษภาคม
2555
1
พฤษภาคม
2538
1
พฤษภาคม
2538
1
พฤษภาคม

ยามรักษาการณ์

หัวหน้างาน
แนะแนว
หัวหน้าแผนก
สามัญ

ลาศึกษา

ไปช่วยราชการ
หัวหน้าแผนก
ช่างยนต์

2538
54

นายสุ รศักดิ์ นาคาลักษณ์

ครู คศ.2

25/05/2517

ค.อ.ม.

วิศวกรรมเครื่ องกล

55

นายณรงค์ฤทธิ์ เมืองด้วง

ครู คศ.1

05/02/2518

ศศ.ม.

หลักสู ตรและการสอน

56

นายโพธิรัตน์ เพชรรัตน์

ครู ผชู้ ่วย

22/9/2520

คอ.ม.

เครื่ องกล

57

นายประเสริ ฐ คงสง

17/09/2518

วศ.บ.

เครื่ องกล

58

นายจารึ ก สุ ทธะระ

26/02/2517

วท.บ.

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการผลิต

59

นายวิสุทธิ์ สักกุณา

พนักงาน
ราชการ

13/02/2514

ค.อ.บ

เครื่ องกล

60

นายธนพงศ์ มูสิกะ

พนักงาน
ราชการ

27/05/2522

คอ.ม.

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

61

นายธานินทร์ ภูนฤมิต

พนักงาน
ราชการ

24/06/2521

วท.บ.

เทคโนโลยีการผลิต

62

นายสุ รเชษฐ์ แก้วแหวน

พนักงาน
ราชการ

12/10/2522

วศ.บ.

วิศวกรรมเครื่ องกล

63

นายศักดิ์ดา ยิง่ ประสิ ทธิ์

12/09/2522

วศ.บ.

วิศวกรรมเครื่ องกล

64

นายชาญวิทย์ พรหมเสน

24/01/2523

ค.อ.ม.

เครื่ องกล

65

นายปรเมษฐ์ จิรักษา

ครู อตั ราจ้าง

10/09/2523

ค.อ.ม.

เครื่ องกล

66

นายวีระชาติ สงอุปการ

ครู อตั ราจ้าง

09/10/2525

ค.อ.บ

วิศวกรรมเครื่ องกล

67

นายบุญฤทธิ์ แก้วส่ ง

ครู อตั ราจ้าง

29/08/2522

วท.บ.

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(เครื่ องกล)

พนักงาน
ราชการ
พนักงาน
ราชการ

พนักงาน
ราชการ
พนักงาน
ราชการ

19
หัวหน้าแผนก
พฤษภาคม
พาณิ ชยนาวี
2540
1
หัวหน้างานสื่ อ
พฤศจิกายน การเรี ยนการ
2543
สอน
หัวหน้างาน
1
ส่ งเสริ มผลิตผล
กุมภาพันธ์
การค้าและ
2554
ประกอบธุรกิจ
1 ตุลาคม หัวหน้างานครู
2548
ที่ปรึ กษา
3 เมษายน
2549
หัวหน้างาน
3 เมษายน โครงการพิเศษ
2549
และบริ การ
ชุมชน
3 เมษายน
หัวหน้างาน
2549
ประชาสัมพันธ์
หัวหน้างาน
3 เมษายน
อาชีวศึกษา
2549
ระบบทวิภาคี
1
พฤศจิกายน
2549
3 ตุลาคม
2554
3 ตุลาคม
หัวหน้างาน
2554
อาคารสถานที่
9
พฤษภาคม
2549
16
พฤษภาคม
2550
12
พฤษภาคม

2551
68

นายวีระพงศ์ ล่องลอย

ครู อตั ราจ้าง

02/08/2526

วศ.บ.

69

นายวิชยั จันทร์ชู

ครู อตั ราจ้าง

10/11/2520

วท.บ.

70

นายพรชัยสระ ศรี สุวรรณ

ครู คศ.2

11/05/2505

ปรด.

71

นายกิตติช่วย สระนอก

ครู คศ.2

27/12/2516

ค.อ.ม.

72

นายสุ ภชัย ธรฤทธิ์

08/05/2518

ค.อ.ม.

73

นายวิชยั นิยม เดชา

25/06/2520

ค.อ.บ.

74

นายธเนศ พรหมจรรย์

พนักงาน
ราชการ

15/03/2518

วท.บ.

75

นายนรากร คงศรี

พนักงาน
ราชการ

20/7/2525

คอ.บ.

75

นายสมศักดิ์ นาคถนอม

พนักงาน
ราชการ

29/04/2519

วศ.บ.

77

นายนพปฎล มีแก้ว

ครู อตั ราจ้าง

20/07/2525

ค.อ.บ.

78

นางสาวนิตญา ศรี สวัสดิ์

ครู อตั ราจ้าง

18/01/2524

อส.บ.

79

นายธเนศ นาคะสรรค์

ครู อตั ราจ้าง

29/06/2524

ค.อ.บ.

80

นายธนกฤติ สุ วรรณ

ครู อตั ราจ้าง

30/4/2521

ค.อ.บ.

81

นายบุญฤทธิ์ รัตนคช

ครู คศ.2

02/08/2511

ค.อ.บ.

พนักงาน
ราชการ
พนักงาน
ราชการ

12
วิศวกรรมเครื่ องกล
พฤษภาคม
2551
12
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
พฤษภาคม
(เครื่ องกล)
2551
15
หัวหน้างานวิจยั
วิจยั และพัฒนาการสอน
กรกฎาคม
พัฒนา
เทคนิคศึกษา
2528
นวัตกรรมฯ
9
หัวหน้าแผนก
เครื่ องกล
พฤษภาคม
วิชาช่างกล
2539
โรงงาน
1 ตุลาคม
หัวหน้างาน
เครื่ องกล
2548
กิจกรรม
3 เมษายน
วิศวกรรมเครื่ องกล
2549
29
วิศวกรรมเครื่ องกล
พฤษภาคม
2549
2
วิศวกรรมอุตสาหกรรม พฤษภาคม
2554
3 ตุลาคม
วิศวกรรมเครื่ องกล
2554
17
วิศวกรรมอุตสาหการ
มกราคม
2550
22
เทคโนโลยี
พฤศจิกาย
อุตสาหกรรม
น 2547
16
วิศวกรรมอุตสาหกรรม พฤษภาคม
2549
19
เทคนิคการผลิต
กรกฎาคม
(เครื่ องมือกล)
2554
25
หัวหน้าแผนก
วิศวกรรมอุตสาหการ มิถุนายน
วิชาช่างเชื่อม
2535
โลหะการ

82

นายพงศ์เกษม เรื องช่วย

ครู คศ.2

05/009/2513

ค.อ.ม.

เครื่ องกล

83

นางสาวจินตนา ธรรมนิยม

พนักงาน
ราชการ

24/08/2501

ปท.ส.

เชื่อมและประสาน

84

นายธีระยุทธ เบ็ญชนะวงศ์

ครู อตั ราจ้าง

02/08/2524

อส.บ.

อุตสาหกรรม

85

นายมนตรี ดวงแข

ครู อตั ราจ้าง

24/08/2523

วศ.บ.

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

86

นายสมบูรณ์ สิ ทธี

ครู อตั ราจ้าง

18/9/2510

อส.บ.

อุตสาหกรรมศิลป์

87

นายสว่าง จันทร์ขาว

ครู คศ.2

16/12/2507

ค.อ.ม.

เครื่ องกล(แมคคาทรอ
นิกส์)

88

นายภัทร พงศ์กิตติคุณ

ครู คศ.2

05/09/2515

ศษ.ม.

การบริ หารการศึกษา

89

นายสุ นทร เวชสาร

ครู คศ.2

14/12/2515

คอ.ม.

เครื่ องกล(แมคคาทรอ
นิกส์)

90

นายธวัชชัย บุญส่ ง

ครู คศ.1

19/6/2514

วศ.ม.

วิศวกรรมไฟฟ้ า

91

นายรัชชานนท์ เอมเอก

ครู คศ.1

10/6/2518

คอ.ม.

เครื่ องกล(แมคคาทรอ
นิกส์)

92

นายจารัส ชมกระบิล

พนักงาน
ราชการ

21/05/2518

ค.อ.บ.

วิศวกรรมไฟฟ้ ากาลัง

93

นายภราดร อมรลักษณ์

พนักงาน
ราชการ

05/09/2524

ค.อ.บ.

วิศวกรรมไฟฟ้ ากาลัง

94

นายสวัสดิ์ มีแสง

พนักงาน
ราชการ

7/11/2519

วศ.บ.

วิศวกรรมไฟฟ้ า

1.หัวหน้าแผนก
3 มิถุนายน วิชาเทคโนโลยี
2539
อุตสาหกรรมโล
จิสติกส์
1 ตุลาคม
2548
15
พฤศจิกาย
น 2548
19
ธันวาคม
2554
13
มกราคม
2555
25 ตุลาคม
หัวหน้างาน
2533
บุคลากร
1.หัวหน้าแผนก
วิชาช่างไฟฟ้ า
1
ในเรื อ
พฤษภาคม
2538
2. หัวหน้างาน
การบัญชี
1
หัวหน้างาน
พฤษภาคม
วัดผลและ
2538
ประเมินผล
8
หัวหน้วแผนก
พฤษภาคม
ช่างไฟฟ้ ากาลัง
2538
20
มาช่วยราชการ
มิถุนายน
หัวหน้างาน
2551
ทะเบียน
1 ตุลาคม
2548
6
บรรจุพนักงาน
พฤษภาคม ราชการ 3ต.ค.
2551
54
บรรจุพนักงาน
17 ตุลาคม
ราชการ 17ต.ค.
2554
54

95

นายกิติกร สุ วรรณจารัส

96

นายวรทัศน์ จันทมโน

พนักงาน
ราชการ

14/5/2526

คอ.บ

วิศวกรรมไฟฟ้ ากาลัง

ครู อตั ราจ้าง

30/4/2520

ค.อ.บ

วิศวกรรมไฟฟ้ า

1
พฤษภาคม
2552
21
พฤษภาคม
2555
หัวหน้างาน
3 สิ งหาคม
ประกันคุณภาพ
2535
ฯ
26
หัวหน้าแผนก
ธันวาคม
วิชาช่าง
2540
อิเล็กทรอนิกส์
3 เมษายน
2549
3 เมษายน
2549

97

นายสารวญ เปี ยศรี

ครู คศ.2

01/06/2513

ค.อ.ม.

ไฟฟ้ า(โทรคมนาคม)

98

นายสุ ภาพ สมาคม

ครู คศ.2

17/03/2515

ค.อ.ม.

ไฟฟ้ า(โทรคมนาคม)

99

นายธรรมษักทร์ วรรณงาม

31/08/2523

อส.บ.

เทคนิคโทรคมนาคม

100

นายวัชระ เพชรแก้ว

29/11/2518

ค.อ.บ.

วิศวกรรมไฟฟ้ า

101

นายวสันต์ บัวทอง

พนักงาน
ราชการ

13/9/2526

คอ.บ.

วิศวกรรมไฟฟ้ า

102

นายพงศ์กฤษณ์ ช่วยทอง

ครู อตั ราจ้าง

05/07/2525

103

นายวิศลั ย์ สุ ขสวัสดิ์

ครู อตั ราจ้าง

14/5/2527

104

นายปรี ชา แก้วมณี

ครู คศ.1

02/12/2511

105

นายฉัตรชัย อนุวฒั น์

พนักงาน
ราชการ

05/05/2517

106

นายวิระวุฒิ ลาโป

พนักงาน
ราชการ

07/11/2522

วท.บ.

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

1 ธันวาคม
2551

107

นายสุ ริยา บาราสัน

ครู อตั ราจ้าง

04/08/2522

วท.บ.

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

14 พ.ค.
2544

108

นายพิทกั ษ์ รอดแก้ว

ครู อตั ราจ้าง

22/2/2530

วท.บ.

วิศวกรรมอุตสาหการ

109

ว่าที่ร.ต.วันชัย รัชตะ
สมบูรณ์

ครู คศ.2

16/10/2515

ค.อ.ม.

ไฟฟ้ าโทรคมนาคม

พนักงาน
ราชการ
พนักงาน
ราชการ

3 ตุลาคม
2554

เทคโนโลยี
8 มกราคม
อุตสาหกรรม
2551
เทคโนโลยี
2
อส.บ. อิเล็กทรอนิกส์และคอม พฤษภาคม
ฯ
2524
10
หัวหน้างาน
เทคโนโลยี
วท.บ.
มิถุนายน วิทยบริ การและ
อุตสาหกรรม(การผลิต)
2534
ห้องสมุด
หัวหน้าแผนก
1 ตุลาคม
ปท.ส.
เชื่อมประสาน
ช่างต่อเรื อไฟ
2548
เบอร์กลาส
คอ.ม

3 ตุลาคม
2554
1
พฤษภาคม

หัวหน้าแผนก
วิชาช่างแมคคา

110

นายศิริพงศ์ ทองเกื้อ

111

นางสาวจิตรวรรณ แซ่หลี

ครู คศ.2

04/05/2516

คอ.ม.

เครื่ องกล(แมคคาทรอ
นิกส์)

ครู อตั ราจ้าง

16/2/2525

อส.บ.

เทคโนโลยี
โทรคมนาคม

112

นายสันตินยั จร เสมอ

ครู คศ.2

10/1/2512

คอ.บ.

วิศวกรรมอุตสาหการ

113

นายชายชาญ ขนาบแก้ว

ครู คศ.2

11/6/2516

ปท.ส.

เชื่อมประสาน

114

นายไพฑูรย์ เพชรคา

พนักงาน
ราชการ

07/08/2518

ปท.ส.

เชื่อมประสาน

115

นายยุทธพิชยั อมรการ

พนักงาน
ราชการ

03/01/2519

ปท.ส.

เทคนิคการผลิต

116

นายสุ นทร จุติพล

ครู อตั ราจ้าง

09/02/2513

ค.บ.

อุตสาหกรรมศิลป์

117

นายสาธิต ก้งเซ่ง

118

นางศิริมา บญส่ ง

119

ครู คศ.2

04/11/2515

บธ.ม.

บริ หารธุรกิจ

ครู คศ.2

23/10/2513

บธ.บ.

การบัญชี

นางสาวกชมน พิชยั ยุทธ

ครู อตั ราจ้าง

25/0502530

วศบ.

วิศวกรรมโลจิสติกส์
และการจัดการ

120

นายเอกลักษณ์
อินทรสุ วรรณ

ครู อตั ราจ้าง

3/11/2530

บ.ธ.บ.

การขนส่ งระหว่าง
ประเทศ

121

น.ส.บุญฑริ ย ์
มาญาณาธิปสวัสดิ์

ครู อตั ราจ้าง

10/3/2530

บ.ธ.บ.

การจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน

2538

ทรอนิกส์

17
พฤษภาคม
2539
16
พฤษภาคม
2552

หัวหน้างาน
ศูนย์ขอ้ มูลและ
สารสนเทศ

หัวหน้าแผนก
วิชาช่างเทคนิค
พื้นฐาน
หัวหน้างาน
9
พัฒนาหลักสู ตร
พฤษภาคม
การเรี ยนการ
2539
สอน
3 สิ งหาคม
2535

1 ตุลาคม
2548
1 ตุลาคม
2548
8
พฤศจิกาย
น 2547
1 ตุลาคม
2540
1
พฤศจิกาย
น 2537
6
พฤษภาคม
2554
6
พฤษภาคม
2554
1
พฤษภาคม
2555

หัวงานปกครอง

หัวหน้าแผนก
วิชาการ
จัดการโลจิ
สติกส์
หัวหน้างาน
บริ หารทัว่ ไป

ข้อมูลงบประมาณ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2555
ที่

งบรายจ่าย

ผลผลิต

ผลผลิต

ปวช.

ปวส.

ผลผลิต ผลผลิต
ระยะ
สั้น

ผลผลิต

ผลผลิต

รวม

1 งบบุคลากร
- เงินเดือน

-

- -

-

-

-

-

- เงินวิทยฐานะ

-

- -

-

-

-

-

- ค่าจ้างประจา
- ค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ
4,852,680.00

- -

-

-

-

-

- -

-

-

-

4,852,680.00

- ค่าจ้างชั่วคราว

- -

-

-

-

-

รวม

-

4,852,680.00

-

-

-

-

-

4,852,680.00

2 งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
ครูจ้างสอนรายชั่วโมง
ค่าอาหารทาการนอก
เวลา
ค่าสอนภาคนอกเวลา

-

- -

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

1,000,000.00 1,100,000.00 -

-

-

-

2,100,000.00

- -

-

-

-

-

- -

-

-

-

15,000.00

ค่าธุรการนอกเวลา
ค่าตอบแทนพิเศษ

15,000.00

ค่าครองชีพ

-

- -

-

-

-

-

ค่าตอบแทนอื่น ๆ

-

- -

-

-

-

2,115,000.00

1,015,000.00 1,100,000.00 -

-

-

-

รวมเงินค่าตอบแทน

- ค่าใช้สอย
ค่าเดินทางไปราชการ

300,000.00

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 35,000.00

300,000.00

-

-

-

-

600,000.00

35,000.00

-

-

-

-

70,000.00

ค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์

-

- -

-

-

-

-

ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

-

- -

-

-

-

-

ค่าเช่าทรัพย์สิน

-

- -

-

-

-

-

ค่าจ้างเหมาบริการ

-

- -

-

-

-

-

- -

-

-

-

229,000.00

- -

-

-

-

-

เงินสมทบประกันสังคม

229,000.00

ค่าใช้สอยอื่น ๆ

-

รวมเงินค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ

564,000.00

335,000.00

-

-

-

-

899,000.00

วัสดุการศึกษา

300,000.00

324,270.00

-

-

-

-

624,270.00

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

15,000.00

15,000.00

-

-

-

-

30,000.00

วัสดุสานักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น

100,000.00

150,000.00

-

-

-

-

250,000.00

90,000.00

90,000.00

-

-

-

-

180,000.00

-

-

-

-

100,000.00

- -

-

-

-

-

วัสดุก่อสร้าง
วัสดุหนังสือ ตารา
วารสาร

- 100,000.00

วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่

- 20,000.00

-

-

-

-

20,000.00

- 25,000.00

-

-

-

-

25,000.00

วัสดุเกษตร

- 10,000.00

-

-

-

-

10,000.00

วัสดุงานบ้านงานครัว

- 25,000.00

-

-

-

-

25,000.00

วัสดุเวชภัณฑ์

-

-

-

-

-

-

-

-

วัสดุอื่น ๆ

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

1,264,270.00

รวมเงินค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค

505,000.00

ค่าไฟฟ้า

329,000.00

- -

-

-

-

329,000.00

ค่าน้าประปา

100,000.00

- -

-

-

-

100,000.00

ค่าโทรศัพท์

25,000.00

- -

-

-

-

25,000.00

ค่าไปรษณีย์
รวมเงินค่า
สาธารณูปโภค

10,000.00

- -

-

-

-

10,000.00

464,000.00

- -

-

-

-

464,000.00

รวมงบดาเนินงาน

759,270.00

2,548,000.00 2,194,270.00

-

-

-

-

4,742,270.00

3 งบลงทุน
- ครุภณ
ั ฑ์
- ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

-

- -

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

รวม

-

-

-

- -

-

-

-

- -

-

-

4 งบอุดหนุน
รวม
5 รายจ่ายอื่น
รวม
โครงการ
โครงการจัดทาเอกสาร
1 วิทยาลัยฯ
120,000.00
ประจาปีงบประมาณ
2555
โครงการสนับสนุนแหล่ง
2 การเรียน
19,320.00
รู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
โครงการจัดทา
3 แผนปฏิบัติการ
15,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

120,000.00

- -

-

-

-

19,320.00

- -

-

-

-

15,000.00

4

5

6

7

8

9

10

11
12

ประจาปีนโยบายน้อม
นาเศรษฐกิจ
พอเพียง
โครงการแนะแนว
การศึกษาต่อตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
โครงการแข่งขันทักษะ
ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช
โครงการแข่งขันทักษะ
ระดับ
ภาคใต้
โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูเ้ รียน
เพื่อเตรียมทดสอบ Pre
V - NET
โครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้
ครูแผนกสามัญ
โครงการซ่อมระบบแสง
สว่างใน
โรงงานแผนกช่างเชื่อม
โลหะ
โครงการซ่อม
เครื่องปรับอากาศ
ห้องเรียนเขียนแบบ
โครงการปรับปรุงแผนก
ช่างยนต์
โครงการจัดหาเก้าอี้นั่ง
เรียน
ห้องคอมพิวเตอร์
รวม
รวมทั้งสิ้น

15,000.00

- -

-

-

-

15,000.00

31,550.00

- -

-

-

-

31,550.00

70,700.00

- -

-

-

-

70,700.00

1,800.00

- -

-

-

-

1,800.00

17,700.00

- -

-

-

-

17,700.00

12,500.00

- -

-

-

-

12,500.00

10,000.00

- -

-

-

-

10,000.00

26,000.00

- -

-

-

-

26,000.00

30,000.00

- -

-

-

-

30,000.00

369,570.00

-

-

-

-

-

369,570.00

7,770,250.00 2,194,270.00

-

-

-

-

9,964,520.00

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินบารุงการศึกษาประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2555 จาแนกตามผลผลิต
ที่

งบรายจ่าย

ผลผลิต

ผลผลิต

ปวช.

ปวส.

1 งบบุคลากร
- เงินเดือน
- เงินวิทยฐานะ
- ค่าจ้างประจา
- ค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ
- ค่าจ้างชั่วคราว
รวม

-

ผลผลิต ผลผลิต
ระยะ
สั้น
-

ผลผลิต

ผลผลิต

-

-

-

-

-

-

รวม

-

-

2,852,760.00
2,852,760.00

-

-

ครูจ้างสอนรายชั่วโมง
ค่าอาหารทาการนอกเวลา

-

450,000.00

-

-

-

-

450,000.00
-

ค่าสอนภาคนอกเวลา

-

400,000.00

-

-

-

-

400,000.00

ค่าธุรการนอกเวลา

-

300,000.00

-

-

-

-

300,000.00

ค่าครองชีพ
ค่าตอบแทนอื่น ๆ
รวมเงินค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย

-

198,000.00
1,348,000.00

-

-

-

-

198,000.00
1,348,000.00

-

-

-

2,852,760.00
2,852,760.00

2 งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน

-

ค่าเดินทางไปราชการ
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
ค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
ค่าเช่าทรัพย์สิน

-

200,000.00
16,000.00
42,000.00
-

-

-

-

-

200,000.00
16,000.00
42,000.00
-

ค่าจ้างเหมาบริการ

-

180,000.00

-

-

-

-

180,000.00

เงินสมทบประกันสังคม
ค่าใช้สอยอื่น ๆ

-

134,000.00
15,000.00

-

-

-

-

134,000.00
15,000.00

-

587,000.00

-

-

-

-

587,000.00

รวมเงินค่าใช้สอย

ที่

งบรายจ่าย

ผลผลิต

ผลผลิต

ปวช.

ปวส.

ผลผลิต ผลผลิต
ระยะ
สั้น
-

ผลผลิต

ผลผลิต

-

-

รวม

- ค่าวัสดุ
วัสดุการศึกษา

-

-

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุหนังสือ ตารา วารสาร
วัสดุคอมพิวเตอร์

-

5,000.00
17,086.67
40,000.00
30,000.00
-

-

-

-

-

5,000.00
17,086.67
40,000.00
30,000.00
-

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุเกษตร
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเวชภัณฑ์

-

1,000.00

-

-

-

-

1,000.00
26,000.00

วัสดุอื่น ๆ

-

5,000.00

-

-

-

-

5,000.00

124,086.67
-

-

-

-

-

124,086.67
-

621,000.00
50,000.00
15,000.00
12,500.00

-

-

-

-

621,000.00
50,000.00
15,000.00
12,500.00

-

698,500.00
2,757,586.67

-

-

-

-

698,500.00
2,757,586.67

-

-

-

-

-

-

-

รวม

-

-

-

-

รวม

-

รวมเงินค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้าประปา
ค่าโทรศัพท์
ค่าไปรษณีย์
รวมเงินค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน
3 งบลงทุน
- ครุภณ
ั ฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
4 งบอุดหนุน
5 รายจ่ายอื่น

26,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปีประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2555 จาแนกตามผลผลิต
ที่

งบรายจ่าย

ผลผลิต
ปวช.

ผลผลิต
ปวส.

ผลผลิต
ระยะสั้น

ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต

รวม

1 งบบุคลากร
- เงินเดือน

-

-

-

-

-

-

-

- เงินวิทยฐานะ

-

-

-

-

-

-

-

- ค่าจ้างประจา

-

-

-

-

-

-

-

- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

-

-

-

-

-

-

-

2,843,940.00 -

-

-

-

-

2,843,940.00

-

-

-

-

-

- ค่าจ้างชั่วคราว
- ค่าจ้างสอนรายเดือน
รวม

-

-

2,843,940.00

-

-

-

-

- 2,843,940.00

2 งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
ครูจ้างสอนรายชั่วโมง

-

-

-

-

-

-

-

ค่าอาหารทาการนอกเวลา

-

-

-

-

-

-

-

1,000,000.00 -

-

-

-

-

1,000,000.00

ค่าสอนภาคนอกเวลา
ค่าธุรการนอกเวลา

-

-

-

-

-

-

-

ค่าตอบแทนพิเศษ

-

-

-

-

-

-

-

ค่าตอบแทนอื่น ๆ

-

-

-

-

-

-

-

1,000,000.00 -

-

-

-

-

1,000,000.00

400,000.00 -

-

-

-

-

400,000.00

รวมเงินค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
ค่าเดินทางไปราชการ
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

-

-

-

-

-

-

-

ค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์

-

-

-

-

-

-

-

ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

-

-

-

-

-

-

-

ค่าเช่าทรัพย์สิน

-

-

-

-

-

-

-

ค่าจ้างเหมาบริการ

-

-

-

-

-

-

-

142,200.00 -

-

-

-

-

142,200.00

-

-

-

-

-

-

542,200.00 -

-

-

-

-

542,200.00

-

-

-

-

-

-

346,540.00 -

-

-

-

-

346,540.00

เงินสมทบประกันสังคม
ค่าใช้สอยอื่น ๆ
รวมเงินค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
วัสดุการศึกษา
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

วัสดุสานักงาน

16,657.54

-

-

-

-

-

16,657.54

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

70,000.00

-

-

-

-

-

70,000.00

วัสดุก่อสร้าง

-

-

-

-

-

-

-

วัสดุหนังสือ ตารา วารสาร

-

-

-

-

-

-

-

10,000.00

-

-

-

-

-

10,000.00

9,000.00

-

-

-

-

-

9,000.00

-

-

-

-

-

-

-

15,000.00

-

-

-

-

-

15,000.00

-

-

-

-

-

-

-

467,197.54 -

-

-

-

-

467,197.54

-

-

-

-

-

วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุเกษตร
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเวชภัณฑ์
รวมเงินค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค

-

-

ค่าไฟฟ้า

250,000.00 -

-

-

-

-

250,000.00

ค่าน้าประปา

80,000.00

-

-

-

-

80,000.00

-

ค่าโทรศัพท์

10,000.00

-

-

-

-

-

10,000.00

ค่าไปรษณีย์

10,000.00

-

-

-

-

-

10,000.00

350,000.00 -

-

-

-

-

350,000.00

รวมเงินค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน

2,359,397.54

-

-

-

-

- 2,359,397.54

3 งบลงทุน
- ครุภณ
ั ฑ์

-

-

-

-

-

-

-

- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

-

-

-

-

-

-

-

รวม
4 งบอุดหนุน

-

รวม
5 รายจ่ายอื่น

-

-

รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ข้อมูลครุภัณฑ์

รายละเอียดครุภัณฑ์ปี 2555
ลาดับ
ได้มาโดย จานวน/
วันที่ได้มา หมายเลขครุภัณฑ์ รายการขนาดลักษณะ
ที่
วิธีใด หน่วยนับ
1 9 ส.ค 55 6930-004-0335 ครุภณ
ั ฑ์ปฎิบตั ิการสาขา งปม.
1 ชุด
งานโลหะแผ่น
2 5 ก.ค 55 6930-004-0336 ครุภัณฑ์ปฏฺบัติการควบคุม
"
1 ชุด
ระบบเครือข่ายโลจิสติกส์

3
4
5
6
7

31 ก.ค 55 7440-001-0281- เครื่อง
"
0300
ไมโครคอมพิวเตอร์
สาหรับประมวลผลทั่วไป
25 ก.ค 55 7440-001-0301 IMM System X3250 บกศ.

M4 Server
24 ก.ค 55 6730-0010038- เครื่อง Projector
0039
Cannon LV-7295
11 ก.ย 55 4120-001-0053 เครือ่ งปรับอากาศ
ขนาด 18,000 บีทียู
21 มิ.ย 55 4120-0054-0055 เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน

ราคา
ต่อหน่วย
552,302.63
404,416.67

20 เครื่อง

659,317.20

1 ชุด

40,790.00

"

2 เครื่อง

42,900.00

"

1 เครื่อง

22,200.00

"

2 เครื่อง

90,000.00

หมายเหตุ

ข้อมูลสถานประกอบการ.

ที่
1

2

3

4

รายชื่อนักศึกษาฝึกงาน ปวช.3 ช่างกลโรงงาน
วันที่ 21 พฤษภาคม - 21 กันยายน 2555
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (รายงานตัวที่ แผนก 5 มิ.ย., 2 ก.ค., 6 ส.ค., 3 ก.ย. 2555)
ชื่อสถานประกอบการ
บุคคลที่ติดต่อ
นักศึกษา
เบอร์ติดต่อ
ร้านทิพย์การช่าง
1. นายวุฒิชัย หมื่นแก้ว
084-2948954
139/3 หมู่ 3 ถ.ชายทะเล
2. นายภูวดล พลายด้วง
088-4490338
ต.ปากพนังฝั่งตะวันออกอ.ปากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช
80140
โทร. 081-9680418
โรงกลึงต้องการช่าง
1. นายพีรศันย์ แคล้วคลาด
082-4235247
201/12 ถ.พานิชสัมพันธ์
2. นายปกรณ์เกียรติ์ แซ่ตี้
084-5092120
อ.ปากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช 80140
โทร083-6433494
ร้านสยามยนต์
1. นายวรัชญ์ ห่อแก้ว
031/3 ถ.ประชาวัฒนา
2. นายศุภกิจ แก้วจีน
083-7900506
ต.ปากพนังอ.ปากพนัง
จ.นครศรีฯ 80140
โทร.075-518394 , 083-5961199
ร้านนาสิน
1. นายศิวกร ศรีนวลนุ่น
084-2916831
354 ม.1
2. นายเอกชัย จงอักษร
083-2802975
ถ.บางทวด
ต.ปากพนังอ.ปากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช 80140
โทร.075-444250

5 ร้านอนันต์การช่าง
2 ถ.พัฒนาการคูขวาง
ต.ในเมืองอ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
80000
โทร.086-2503680
6 อู่ก้องศักดิ์กลการ
2 ซอยชาววัง ถ.ราชดาเนิน
(ตรงข้ามศาลากลางจังหวัด)
ต.ในเมืองอ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร.081-6936328
7 ห้างหุ้นส่วนจากัดนครมอเตอร์
1267/71-2 ถ.ราชดาเนิน
ต.คลัง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
80000
โทร. 075-314376 , 075-356061
8 ห้างหุ้นส่วนจากัดนครสมศักดิ์การช่าง
83/112 ถ.บ่ออ่าง
ต.คลัง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
80000
โทร.081-6763220
9 ห้างหุ้นส่วนจากัดณัฎติพงค์กลการ
74/2 ถ.ท่าโพธิ์
ต.ท่าวังอ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
80000
โทร.075-317588

1. นายศุภโชค ถนอมนวล
2. นายอรรถพล แสงแก้ว

088-3836159
087-2815253

1. นายณัฐเดช พลายด้วง
2. นายธนพล สกุณา

083-6469073
083-6376560

(ธุรกิจโรงกลึง) 1. นายพงศ์ภัทร พรหมทอง
2. นายวุฒิชัย พูลสวัสดิ์

084-8414402
085-8831393

1. นายธนวัฒน์ พันธุ์อุดม
2. นายพรหม พิริยะทิมา

083-5291158
083-1769792

1. นายจตุพล ชามทอง
2. นายณรงค์ รักษ์ชูลี

090-1716061
084-8482045

10 โรงกลึงป้อมกลการ
10/30 หมู่ 1 (ใกล้ บขส..)
ถ.สะพานยาว
ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075-343182
11 ร้านสหจักรกล
75 ถ.ศรีธรรมราช
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
80000
โทร.075-343448 , 089-7297453
12 ร้านส.ยิ่งเจริญการช่าง
728/2 ม.1
ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์
จ.นครศรีธรรมราช
80130
โทร.075-336138
13 สุรินทร์การช่าง
199 ถ.พาณิชสัมพันธ์
ต.ปากพนังฝั่งตะวันออกอ.ปากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช
80140
โทร.086-6876917
14 โรงกลึงสหยนต์
214/1 ถ.พาณิชสัมพันธ์
ต.ปากพนังฝั่งตะวันออกอ.ปากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช
80140
โทร.081-7884957

(ธุรกิจโรงกลึง) 1. นายอดิศักดิ์ มณีมัย
2. นายอมรเทพ ขาวสนิท

090-1655045
086-2819787

1. นายสิทธิชัย เอียดวิจิตต์
2. นายสราวุธ จันทร์จาปา

083-8233995
087-6593410

1. นายสมรักษ์ หนูพลิบตา
2. นายประพัฒน์ คงทอง

086-2721082
084-8417538

1. นายถนอมศักดิ์ สุดหนู
(สมทบ)

085-8871630

1.นายทวีพงศ์กิตติ แมนสุริยา
(สมทบ)

083-5064236

15 โรงกลึงอุดมทรัพย์ลานสกาการช่าง
236/1 ม.2
ถ.ท่าดี อ.ลานสกา
จ.นครศรีธรรมราช
80230
โทร.082-5183454

1. นายวีรยุทธ สุขอินทร์

082-5183454

16 ร้านวิลัยการช่าง
ซ.ตากสิน (ตลาดเย็น)
ถ.ราชดาเนิน
ต.ในเมืองอ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
80000
โทร.087-2680251

1. นายศักดิ์ดา สุขอินทร์
2. นายเกษมวัฒน์ แซ่พั่ว
(สมทบ)

087-7138481
080-3266357

รายชื่อนักศึกษาฝึกงาน ปวช.3 ช่างยนต์
วันที่ 21 พฤษภาคม - 21 กันยายน 2555
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (รายงานตัวที่ แผนก 5 มิ.ย., 2 ก.ค., 6 ส.ค., 3 ก.ย. 2555)
ที่
ชื่อสถานประกอบการ
บุคคลที่ติดต่อ
นักศึกษา
เบอร์ติดต่อ
1 ร้านวิฑูรย์การช่าง
1. นายอติรุจ หนูแก้ว
080-0696557
141 หมู่ 3
2. นายนิธิอนันท นุพงศ์
082-5396280
ถ.สุนอนันต์
3. นายศุภชัย แป้นไทย
089-5925584
ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช
80140
โทร. 085-1918744, 083-6388014
2 อู่วิสุทธิ์
1. นายชัยพัทธ์ เซ่งทอง
081-7370942
440 ม.3
2. นายยงยุทธ์ ครุฑแคล้ว
089-4693441
ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง
3. นายอดิศักดิ์ ถ้าคู่
084-1920401
จ.นครศรีธรรมราช

80141
โทร.085-8850458
3 อู่เล็ก
174 ม.3
ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช 80140
โทร.081-9680974
4 ร้านไมตรียานยนต์
183/1 ม.3
ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช
80140
โทร.086-6879545
5 ร้านรัชภรณ์เซอร์วิส
144/10 ถ.นคร-ปากพนัง
ต.ในเมืองอ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
80000
โทร.075-446040

6 ร้านยืนยาวแอร์-ไดนาโม
201/19 หมู่ 2
ต.บางพระอ.ปากพนังฝั่งตะวันตก
จ.นครศรีธรรมราช
80140
โทร.089-9725154
7 ร้านจอยคาร์แคร์แอร์แอนด์ ซาวนด์
203 หมู่ 2 ต.บางพระ
ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก
จ.นครศรีธรรมราช 80140
โทร. 075-518308 , 086-3104053

ซ่อมแอร์
ไดนาโม
งานทั่วไป

1. นายกัณฑ์อเนก ทอง
อินทร์
2. นายสุภษร เพชรรัตน์

086-6839411
083-6338289

1. นายนภดล ชานาญคง
2. นายสุรศักดิ์ นาคแก้ว

083-1070668
084-0629934

1. นายอดิศักดิ์ ธรรม
นพรัตน์
2. นายสุเมธ หนูหีด

084-2927741
084-2080373

1. นายอานนท์ รัตนพิบูลย์
2. นายอภิรัตน์ สว่างวงศ์

089-8096184
083-6473447

1. นายปิยวัฒน์ บุญชูวงศ์
2. นายสิทธิชัย พุ่มทานนท์

090-4875223
084-3097249

8 อู่แจ็คกลการ
301 หมู่ 2
ต.บางพระ อ.ปากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช
80140
โทร.0869544385
9 อู่ก้องกลการ
30/3 ถ.ศรีสมบูรณ์
ต.ปากพนังฝั่งตะวันตกอ.ปากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช
80140
โทร..087-2662922
10 ร้านสามชายรวมยนต์
23/1 ม.5
ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช
80000
โทร.089-1192517
11 อู่พินิจการช่าง
79/2 ถ.ปากพนัง-ชายทะเล
ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช
80140
โทร.085-8855239, 080-7192104
12 อู่อนันต์กลการ
074/2 ถ.ประชาวัฒนา
ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช
80140
โทร.075-518147 , 082-2895839

1. นายจักรกฤษณ์ ขาว
สนิท
2. นายทวีศักดิ์ เมืองแดง

ทาสี เครื่องล่าง 1. นายคมสัน รัสโนชา

086-9055696
083-6436613

082-4169525

1. นายกิตติศักดิ์ ทิพย์รัตน์
แก้ว
2. นายบงกช โฉมทอง

084-0511548
084-5076763

ทาสี งานทั่วไป 1. นายยุทธภูมิ ชมชื่น
2. นายถิรมนัส ช่วยปรางค์

087-8909668
089-0375456

ซ่อมเครื่อง
เครื่องล่าง 1. นายณัฐวุฒิ พรามวงค์
ทาสี งานทั่วไป 2. นายนิติบรรณ ถูกต้อง
3. นายชนะศักดิ์ เพชรเส้ง

084-0514672
084-2901844
087-4748996

13 อู่ดียืน เซอร์วิส
ถ.พาณิชสัมพันธ์
ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช
80140
โทร.081-0817067 , 089-4692782
14 อู่ณรงค์เซอร์วิส
33/2 ถ.พัฒนาการคูขวาง
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
80000
โทร.089-1959266
15 ร้าน ส. รวมช่างเซอร์วิส
167/1 ถ.พัฒนาการคูขวาง
ซ.ปากซอยชูศิลป์ 78
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
800000
โทร.075-321707
16 ร้าน รัชภรณ์เซอร์วิส
144/10 ถ.นครปากพนัง
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
80000
โทร.075-446040
17 อู่สนธยา
23/1 ถ.ประตูหลอด
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
80000
โทร.089-4692146

1. นายภัทรภณ ทิพย์
ซ่อมเครื่องยนต์ เหรียญ
งานทั่วไป 2. นายสุภนัย พุ่มสุวรรณ
3. นายจิรศักดิ์ ปานชัน

086-2769509
084-2928541
083-1764475

1. นายอภิสิทธิ์ บุญยรัตน์

084-2446787

1. นายโกวิทย์ ชีช้าง
2. นายจีรวัฒน์ บุญไกร

082-2850952
090-1720613

1. นายอดิศักดิ์ ธรรม
นพรัตน์
2. นายสุเมธ หนูหีด

084-2927741
084-2080373

1. นายฐาปนพงศ์ เพ็ชร
รัตน์

085-5799350

บริการซ่อมรถ

18 บริษัทโตโยต้านครศรีธรรมราช
(สาขาจันดี)
222 ม.10
ต.หลักช้างอ.ช้างกลาง
จ.นครศรีธรรมราช
80250
19 อู่ ส.วรุฒน์แอร์แอนด์ฟิลม์
6/15 ม.2 ถ.กะโรม
ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
80000
โทร.086-7435443 , 082-8118594
E-mail:s_wrut@hotmail.com
20 บริษัท ฮอนด้าศรีนคร จากัด
ถ.กะโรม
ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80140
โทร.081-7876899
บริษัท อีซูซุนครมอเตอร์เซลล์ (1991)
21 จก.
60/4 ม.1 ถ.กะโรม
ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
80000
โทร.075-345645
Fax.075-344200 (103)
22 ห้างหุ้นส่วนจากัด สยามเซอร์วิส 1994
198/14 ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ
ต.ท่าวัง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช

1. นายหาญณรงค์ ตรี
กิจจา

090-8832947

1. นายสงกรานต์ เมือง
รอด
2. นายขจรยศ สุขสวัสดิ์

084-1910400
089-0376834

1. นายขวัญเพ็ชร กาญจน
ดุลย์
2. นายณัฐภูมิ บุญสูง

084-0578436
081-0856366

1. นายภาคภูมิ แซ่จู้
2. นายสามารถ นาคา
3. นายวีระยุทธ เสนอินทร์

083-9678748
088-4490754
084-9914877

1. นายลัทธพล มูสิแก้ว
2. นายสราวุธ ภูมิจีน

087-4743921
080-1533733

80000
โทร.075-311287-8
1. นายเกรียงไกร จันทร์
สังสา
2. นายฐิติพงศ์ ศรีสมทรง

087-4742817
084-5080901

24 ร้านมนพิพัฒน์การช่าง 2000
90/6 ม.8
ต.หัวไทร อ.หัวไทร
จ.นครศรีธรรมราช
80170
โทร.075-337354

1. นายนฤพันธ์ คงเพ็ชร

083-2168634

25 อู่กาชัยเซอร์วิส
117 ม.7
ต.ท่าแคร์ อ.เมือง
จ.พัทลุง
93000
โทร.081-8770681

1. นายกิตติเดช นุ่นแก้ว

082-2653655

1. นายณรงค์ศักดิ์ รัตนา
มาศ

089-8742320

23 ร้านสายัญดีเซล
185/38-39 ถ.อ้อมค่าย
ต.ท่าวัง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
80000
โทร.075-311287-8

26 อู่จุฬาเจริญยนต์
89/7 ม.3
ต.สามตาบล อ.จุฬาภรณ์
จ.นครศรีธรรมราช
80130
โทร.086-5936625

27 อู่รวมการช่าง
187/5 ถ.พูลศิริ
ต.นาสารอ.บ้านนาสาร
จ.สุราษฎร์ธานี
84120
โทร.089-8527232
Fax.077-344370
28 PC มอเตอร์
(ในตลาดทุ่งใหญ่)
ต.ท่ายางอ.ทุ่งใหญ่
จ.นครศรีธรรมราช
80240
โทร.

1. นายณัฐกิตต์ ลิขิตขอม

084-1910398

1. นายโสภณัฐพงศ์ ทอง
เมือง

086-0210228

29 อู่สุเทพการช่าง
359 ม.2
ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่
จ.นครศรีธรรมราช
80190
โทร.081-0771078

1. นายหาญณรงค์ตรีกิจจา
2. นายศิวะวิชัยยัง
(สมทบ กลุ่ม 2)

090-8832947
082-2898239

30 อู่ศักดิ์สยามเซอร์วิส
42 ซ.ตีนเป็ด
ต...............................อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
800000
โทร.087-2696576

1. นายภูริณัฐ เลิศหลาย
2. นายธนพนธ์ ชื่นชม

089-6516775
085-2865852

1. นายณัฐพล ล่องลอย

084-8511860

31 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม
36 ม.9

คุณเทพฤทธิ์
ขนาบแก้ว

หน.งาน 7 งาน
ผลิต
2. นายธนพนธ์ ชื่นชม

085-2865852

ต.ขนอม อ.ขนอม
จ.นครศรีธรรมราช
80210
โทร.075-528201
Fax.075-528710

32 อู่ช่างพัฒการช่าง
456 ม.2
ต.ปากน้า อ.ละงู
จ.สตูล
91110
โทร.089-7320273
33 ร้านประดิษฐ์ยานยนต์
171 หมู่ 1
ต.ชะอวด อ.ชะอวด
จ.นครศรีธรรมราช
80180
โทร. 087-2768812
34 ร้านเลิศไพบูลย์การช่าง
302/2 ม.1
ต.หัวไทร อ.หัวไทร
จ.นครศรีธรรมราช
80170
โทร.075-389622
35 อู่นิคม
377/204 ถ.อ้อมค่าย
ต.ปากพูนอ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
80000
โทร.084-6811613

083-5922557

1. นายเกียรติศักดิ์ อินทร์
รักษา

087-8882322

1. นายธีรพงค์ ศรีสงคราม
2. นายสรศักดิ์ ไชยกิจ

080-5223851
089-6469526

1. นายคมสันรัส โนชา

082-4169525

1. นายภาณุพงศ์ คาปล้อง
2. นายอมิมุข เพชรศรี

087-8814052
085-5907435

ที่
1

2

3

4

5

รายชื่อนักศึกษาฝึกงานปวช. 3 ช่างไฟฟ้ากาลัง 2-3
วันที่ 21 พฤษภาคม - 21 กันยายน 2555
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (รายงานตัวที่ แผนก 5 ก.ค. 2555 , 9 ส.ค. 2555)
ชื่อสถานประกอบการ
บุคคลที่ติดต่อ
นักศึกษา
เบอร์ติดต่อ
1. นายกิตติพงศ์
ร้านปากพนังเครื่องเย็น
อินทรพัฒน์
082-5189279
68,70 ถ.ชายทะเล
2. นายอนิรุจ มีแย้ม
086-6917275
ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช
80140
โทร.075-333678
ร้านปากพนังอิเล็กทริค
ลักษณะกิจการ 1. นายวีระพล มีขวด
083-6918619
ซ่อม ติดตั้ง แอร์
31/2 ถ.ประชาวัฒนา
บ้าน
2. นายอภิสิทธิ์ แทบทับ
086-9535220
ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง
ตู้เย็น
จ.นครศรีธรรมราช 80140
โทร.089-0117540
ร้าน พี.แอล. แอร์เซอร์วิส
1. นายวสันต์ คงวัดใหม่
085-8870576
60/1 ม.8
2. นายสันติ สุขวิสุทธิ์
082-7145224
ต.ปากแพรกอ.ปากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช
80140
โทร.082-7760484
ร้านสุชาติแอร์
คุณอภิชาติ 1. นายรวิพลคลิ้ง บัวคง
090-1720683
ทาแอร์รถยนต์
316 ม.2
แอร์บ้าน
2. นายสราวุฒิ จันทร์บุญ 087-4636004
ต.บางพระ อ.ปากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช
80140
โทร.081-1877566
ร้านยืนยาวแอร์-ไดนาโม
1. นายวีระพงษ์ ทองหยู
082-5164631
201/19
ต.บางพระ อ.ปากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช

80140
โทร.089-9725154
6 ผู้อานวยการสานักชลประทานที่ 15
41 หมู่ 3
ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช
80140
โทร.081-5379909
7 โรงแรมทวินโลตัส
97/8 ถ.พัฒนาการคูขวาง
ต.ในเมืองอ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
80140
โทร.075-323821
E-mail:info@twinlotustel.com
8 ร้านธนะนันเอ็กเซ็ท คอนโทรล
130/8 ถ.พัฒนาการคูขวาง
ต.ในเมืองอ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
80000
โทร.081-2737775
E-mail:jarchai_971@hotmail.com
บริษัท เอกชัยดีสทริบิวชั่นซิสเท็ม
9 จากัด
ห้างเทสโก้โลตัส
ถ.พัฒนาการคูขวาง
ต.ในเมืองอ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
80000

นายสืบศักดิ์ จง
จิตต์
1. นายณัฐพล จันทร์ขาว
นาช่างไฟฟ้า
ชานาญงาน
โทร.0840519281

คุณสุรเชษฐ์ภู
เดช
1. นางสาวแอนนา มะสา
ผจก.ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล 2. นายธรรมรัตน์ รอดศรี
สวัสดิการ
อาหารเที่ยง

1. นายวิสิทธิ์ ทองสุข
2. นายปิตตินันท์ เอมเอก

083-5925161

084-8422376

083-5042930
082-5328097

1. นายธนพงค์ สีนุ่นวิเชียร 088-7203438
2. นายกฤตเมธ ดาเพ็ญศรี 089-7318085
3. นายอนุวัฒน์ จิตรรงค์ 088-4492489

โทร.075-324598
ร้านทวินแอร์เซอร์วิส แอนด์เอ็นจิ
10 เนียริ่ง
165 ถ.พัฒนาการคูขวาง
ต.ในเมืองอ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
80000
โทร.089-4742148 , 075358533
E-mail:twinsaira@hotmail.com
11 ร้านนครศรีชูชัยแอร์เซอร์วิส
111 ถ.พัฒนาการคูขวาง
ต.ในเมืองอ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
80000
โทร.089-6516178
12 ร้านโสภณไดนาโมแอร์
87/1 ปากซอย 98 ร่มบุญ
ถ.พัฒนาการคูขวาง
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
80000
โทร.081-0861304 , 075-321251
13 ร้าน ป.นครทรัพย์แอร์
4/440 หมู่บ้านการเคหะ 1
ถ.พัฒนาการคูขวาง
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
80000
14 บริษัทพี.เอส.แอร์
238/4 ถ.ราชดาเนิน
ต.ในเมืองอ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช

1. นายธนพน อ่อนเนียม
2. นายไชยวัฒน์ เหมทา
นนท์

1. นายศุภชาติ จันทร์
เจริญ
2. นายอนวัชร แก้วมหิงส์

080-1415811
084-3058972

084-2957311
086-6872790

1. นายนันทศักดิ์ ปานแก้ว 086-5960343
2. นายกิตติ คงจันทร์
086-7450040

1. นายเฉลิมพล หวังเกตุ
2. นายฐากูร สุวรรณมณี

080-5366623
084-0600628

1. นายวัชรพล คงศาลา

084-0540855

80000
โทร.081-9706717

15 ร้านบ่อล้อแอร์แอนด์ซาวนด์
451/4 ม.11
ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ
จ.นครศรีธรรมราช
80000
โทร.081-5975870

16 ร้านเสริมอิเล็กทริค
2/16-17 ถ.ราษฎร์ชูทิต
ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี
84000
โทร.077-282649
17 ร้านภาณุวัตรออโต้แอร์
209 ถ.นิพันธ์สงเคราะห์ 4
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา
90110
โทร.074-366201
18 องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเพิง
หมู่ 7
ต.บ้านเพิง อ.ปากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช
80140
โทร.075-518322
Fax.075-518322

1. นายขจรศักดิ์ จันทร์
รักษา
2. นายวรยุทธ วงค์ประยูร

087-6286603
086-9413298

1. นายอิสรภาพ บุญ
สุวรรณ์

086-0430051

คุณภาณุวัตร 1. นายไพศาล ศิลาทอง
081-9590225
(สถานประกอบการ ขอ
ย้าย
21 พ.ค. 2555)

087-7963348

1. นายวันฉัตร พงษ์สิทธิ์

090-1602107

19 ร้าน ป.ทองไดนาโม
341 หมู่ 3 ถ.สุนอนันต์
ต.ปากพนังฝั้งตะวันตก อ.ปากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช
80140
โทร.081-0890288
20 ร้านไพศาลมอเตอร์
ถ.บางหญ้า
ต.ปากพนังฝั้งตะวันตก อ.ปากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช
80140
โทร.084-1862433

1. นายธนวัฒน์สิ่งประสงค์ 081-0890288
(สมทบ)

1. นายหิมวัฒน์ นุ่นเสน
2. นายเจมทิวา ปานสังข์
(สมทบ)

088-6171601
084-5097859

รายชื่อนักศึกษาฝึกงานปวช.3 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม 1-2
วันที่ 21 พฤษภาคม 21 กันยายน 2555
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (รายงานตัวที่ แผนก 5 ก.ค. 2555 , 9 ส.ค. 2555)
ที่
ชื่อสถานประกอบการ
บุคคลที่ติดต่อ
นักศึกษา
เบอร์ติดต่อ
1 ร้าน อ้อนอิเล็กทรอนิกส์
1. นายฉัตรพร หมื่นพันธ์ชู 089-2911047
85/3 ม.3 ถ.ชายทะเล
ต.ปากพนังฝั่งออก อ.ปากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช
80140
โทร.084-0643289
2 ร้าน ต่อ คอมพิวเตอร์
1. นายกิตติกร แซ่แต้
084-9917596
200/11 ถ.พาณิชสัมพันธ์
ต.ปากพนังฝั่งออก
อ.ปากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช
80140
โทร.089-9917596

3 ร้านโกเจนไอที
256/1 ถ.พาณิชสัมพันธ์
ต.ปากพนังฝั่งออก อ.ปากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช
80140
โทร.086-9524533
4 ร้านธันเดอร์คอม
581 ม.1
ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพยอม
จ.พัทลุง
93000
โทร.
5 ห้างหุ้นส่วนจากัดชิณวงศ์คอมพิวเตอร์ คุณดุสิตอิสลาม
ต.ในเมืองอ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
800000
โทร.075-432126,075-432122-6
(ซ่อมจาหน่ายคอมพิวเตอร์)
6 ร้าน SNAKHON LOLUTION
89/58
ต.คลัง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
80000
โทร.075-345879
7 ร้านไอคอน
89/201 ถ.พัฒนาการคูขวาง
ต.คลัง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
80000
โทร.081-5971155
E-mail:iconmu@gmail.com
8 บริษัท นครโอเอ จากัด
102,104,106 ถ.วันดีโฆษตกุลพร

DUSITISLAM@hotmail.com

1. นายศุภชัย มากสังข์
2. นายสัภยา เกตุสุขแสง
3.นายวุฒิชัย จันทร์สุวรรณ
4. นายอมร หมวดเกิด

088-1782088
088-8249931
087-1123904
083-5223483

1. นายพงศ์พิทักษ์ หนูปลอด 083-2493064

1.นางสาวรินนภา จันทร์สีนาค

090-4872403

2. นายจิรยุทธ์ เปลี่ยวปลอด 080-3261355

1.นายกฤษฎา สุวรรณรักษา
2. นายศรายุทธ ศรีเปารยะ

081-0855161
084-1878831

1. นายธีรพงศ์ แซ่ภู่
2. นายศิรวิทย์ บ้านเพิง

084-9940889
090-1749698

1. นายจิรวัฑฒ์ หอมแก้ว

082-9131878

ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
800000
โทร.075-432-244-5
Fax.075-432283
9 ศูนย์ไอทีเมืองทอง
ถ.วันดีโฆษิตกุลพร
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
80000
โทร.075-322554
10 HitechNakhon Group Co, Ltd
138,140
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
80000
โทร.089-7248474

1. นายกฤษฎา ปานเชื้อ
2. นายสรายุทธ์ ถนอมชู

084-2928367
085-8875845

1. นายเจษฎา พูนเพ็ชร
2. นายศิริวุฒิ เลี่ยงหนู

081-0812664
084-0611898

irin@hitechgu.com

11 ร้านคลังไอที
89/201 ถ.พัฒนาการคูขวาง
ต.คลัง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
80000
โทร.075-318590
(ซ่อม จาหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์)
12 บริษัท ปกรณ์และเพื่อนจากัด
30/285 ม.4
ต.ปากนคร อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
80000
โทร.089-8712255
13 ร้านพี่รมณ์อิเล็กทรอนิกส์
70 หมู่ 4

คุณสุรัตน์เถาว์ราม 1. นายศุกล ศรีแสง
เจ้าของร้าน

080-3895137

1. นายเอกวัฒน์ ไขวทอง
2. นายกัณฐวุฒิ พ่วงพี

085-8873245
084-8763303

1. นายศรัญยู ชูทิพย์
2. นายเอกลักษณ์ ฤทธาพล

084-5097646
088-4463870

ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด
จ.นครศรีธรรมราช
80180
โทร.087-2776004
14 ร้านป้อม IT
17/4 ม.5
ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์
จ.นครศรีธรรมราช
80130
โทร.087-2793043
15 ร้านพี.พี.ดิจิตอลพริ้น
336/1 หมู่ 1
ต.ธิปัน อ.พระแสง
จ.สุราษฎร์ธานี
84210
โทร.077-369393
16 ร้าน พี.พี.เอ. แอนด์เซอร์วิส
38 ถ.วุฒราษฎร์สฤษดิ์
ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด
จ.นครศรีธรรมราช
80180
โทร.087-2792450
E-mail:panupong_palm@windows.com

1. นายอธิวัฒน์ จาวัง

080-8847975

1. นายธนวัฒน์ ปานแป้น

080-3855934

1. นายสิทธิชัย นาคปลัด

084-4439558

ที่
1

2

รายชื่อนักศึกษาฝึกงาน ปวช.3 ช่างต่อเรือ กลุ่ม 1-2
วันที่ 21 พฤษภาคม - 21 กันยายน 2555
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ชื่อสถานประกอบการ
ชื่อนักศึกษา
เบอร์ติดต่อน.ศ.
บริษัท คอมโพสิต มารีนอินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
700/478 ม.7
ต.ดอนหัวฬ อ.เมือง
จ.ชลบุรี
20000

1. นายเศรษฐวงศ์ เกิดสมจิตต์
2. นายกิตติชัย ปรางปราสาท
3. นายเอกอนันต์ทองประเสริฐ
4. นายวีรวุธ ทวีทอง

โทร.038-454951-53 ต่อ 121
Fax.038-454954 , 081-9054312
ห้างหุ้นส่วนจากัด ภูเก็ตไฟเบอร์
กลาส
1. นายจเรวัตร อินตัน
2. นายอนุวัฒน์ พรหมสุวรรณ์

3

บริษัท ยูไนเต็ด ยอร์ชเซอร์วิส จากัด 1. นายธนวันต์ เจยาคม
53 หมู่ 6
2. นายนพปวรรณ ชุมขุน
ต.รัษฎา อ.เมือง
3. นายกฤษฎากร พะยอม
จ.ภูเก็ต
83000
โทร.076-239195

083-5068147
082-4272583
084-0599646
087-2841057

บุคคลที่ติดต่อ
คุณยุทธศักดิ์พลู
ทรัพย์

081-9054312
มีที่พัก
ปวช.180/วัน
ครู 500.-/วัน
สวัสดิการค่ารถ
600.-/คน.-/
เที่ยว
E-mail: pyutthas@gmail.com
คุณวราพงษ์
088-4481422
เทพปัญญา
โทร.0898663308

082-2704779
084-9270031
085-7859520

คุณสุทธิ์พงศ์
เอื้ออังกุล
086-9486864
089-4707792

E-mail:
unitedyachtservice@gmail.com

4

บริษัทภูเก็ตสปีดโบ๊ต ชิพยาร์ค
จากัด
400/3 ม.4
ต.ราไวอ.เมือง

1. นายศรราม ชานาญกิจ
2. นายอภิสิทธิ์ หนูศิริ
3. นายจักรภัทร จันทรรัตน์

081-7475916
086-6953990
081-0855178

คุณจีรศักดิ์
จันทร์ดี

จ.ภูเก็ต
83000
โทร.084-9956669
5

.

บริษัทพี.เอส.พี.ไฟเบอร์เทค จากัด
61/2 ม.1
ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130
โทร. 032-546356
Fax. 032-671237
Email:thawitcha_k@hotmail.com

4. นายทิวากร เชยชื่นจิตร

084-0683227

5. นายมานะ มากนวล
(ผู้ปกครอง)
1. นายวุฒิชัยแป้นเพชร
2. นายสุทธิรักษ์เกื้อสม
3. นายภาณุพงศ์หนูอ่อน
4. นายวีระศักดิ์หลวงนา

090-1705984
082-8211368
088-3862490
088-4479693
084-8739874
090-1762518

พ้นสภาพ 2.54
ที่พัก
เบี้ยเลี้ยง
คุณเล็ก
081-3140403

รายชื่อนักศึกษาฝึกงาน ปวช.3 ช่างเชื่อมโลหะ กลุ่ม 1-2
วันที่ 21 พฤษภาคม 21 กันยายน 2555
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (รายงานตัวที่ แผนก 5 ก.ค. 2555 , 9 ส.ค. 2555)
ที่ ชื่อสถานประกอบการ
บุคคลที่ติดต่อ
นักศึกษา
เบอร์ติดต่อ
1 ร้าน ช.ประตูเหล็ก
คุณสุชีพชูประจง
1. นายสุกฤษฎิ์ แก้วนก
086-6893274
176 ถ.พาณิชสัมพันธ์
ผู้จัดการ
2. นายอภิศักดิ์ ทองคา
088-4411058
(ตรงข้าม สนง.ไฟฟ้าปากพนัง)
089-8743545
ต.ปากพนังฝั่งออก อ.ปากพนัง ลักษณะกิจการ
จ.นครศรีธรรมราช 80140
ประตูเหล็กดัด,มุ้งลวด
โทร.075-517675
กันสาดอลูมิเนียม-เมทัลชีท
กระจก งานเหล็กทั่วไป

2 ร้านทวีศักดิ์เหล็กดัด
1242/1 ถ.บ่ออ่าง
ต.คลัง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร.086-267827

คุณปรมัตถ์ โชคดีพิชิต
081-8915941

3 ร้านเทศเหล็กดัด
209 ถ.ศรีธรรมโศก
ต.ในเมืองอ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
80000
โทร.089-8721542
4 ร้านบ่าวการช่าง
179/10 หมู่ 7 ถ.เทวบุรี
ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
80000
โทร.081-7288813
5 ร้านนครสมศักดิ์การช่าง
83/12 ถ.บ่ออ่าง
ต.คลัง อ.เมือง

คุณกันตจิตศักดิ์สง
โทร.081-7288813

1. นายณัฐพงศ์ อักษรแป้น
2. นายวรพัฒน์ สังข์ชุม

081-0799503

1. นายอนุพงศ์ สังช่วย
2.นายพีรชาติ ศรีมาลา
นนท์

084-2443828

1. นายจักรกฤต แท่นแสง
2. นายลือชัย สายเพชร

082-8179172
090-8682306

1. นายเอกราช คงเส้ง
2. นายสิทธิโชค ขุนทอง

088-4414636
090-1720655

081-2452195

ลักษณะกิจการ
โครงหลังคา,หน้าต่าง
เหล็กดัด ประตูม้วน
กันสาอลูมเิ นียม
เหล็กดัดทุกประเภท
คุณธนายุทธทองคงแก้ว

โทร. 081-6763220

จ.นครศรีธรรมราช
80000
โทร. 081-6763220
6 โรงกลึงสัมพันธ์หัวไทร
278 ม.8
ต.หน้าสตนอ.หัวไทร
จ.นครศรีธรรมราช
80170
โทร.081-4775653 , 075389455
Fax.075-337318
7 ร้านณรงค์การช่าง
145 ม.2 ถ.ทุ่งสง-สุราษฎร์
ต.หนองหงษ์ อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช
80110
โทร.089-5896897
8 ร้านประยูรการช่าง
244 ถ.พาณิชสัมพันธ์
ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช
80140
โทร.081-9568619

คุณสัมพันธ์
งานเหล็กทุกชนิด

1. นายอนุวัฒน์ นิยมเดชา

085-7904640

1. นายจักรพันธ์ สายน้า
2. นายวัชรินทร์ ไกรลาศ

082-5302396
081-4157520

1. นายบุญฤทธิ์ ทิพย์แก้ว

087-8841640

ที่
1

2

3

รายชื่อนักศึกษาฝึกงาน ปวส.2 ช่างเมคคาทรอนิกส์
ฝึกงานวันที่ 5 มีนาคม - 24 กันยายน 2555
(3/2554) - ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ชื่อสถานประกอบการ
ชื่อนักศึกษา
บุคคลที่ติดต่อ
1. นายสุธีรัชมีแย้ม
บริษัทครีเอท แมคคาโทรนิกส์ จากัด (4ชม)
(คุณสิทธิชัยทองมา)
33/36 ม.4
ต.โคกช้าง อ.บางไทร
จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โทร.035-950-496-7
โทรสาร 035-950-495,495
E-mail:sitt@create.co.th
http://www.createmecha.com
ลักษณะกิจการผลิตและจาหน่าย
เครื่องจักรอัตโนมัติสาหรับเครื่องปั้ม
โลหะและงานด้าน Special
machine
1.นายจักรกฤษ อินทะ
โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม
สุวรรณ์(4ชม)
คุณการุณใจรังษี
123 ม.8
โทร.089-7933897
ต.ท้องเนียน อ.ขนอม
จ.นครศรีธรรมราช
80210
โทร.075-528025 Fax.075-529140
E-mail: jairungsee@yahoo.com
1. นายพิสิษฐ์ ศรีจันทร์
บริษัทวนชัย พาเนลอินดัสทรีส์ จากัด (4ชม)
115 หมู่3
ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ
จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทร.077-278500
Fax.077-301130 , 077-301117

4 บริษัท เอ็มแคร์เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
M.Care Engineering Co.,Ltd.
56-56/1 หมู่ 7 ถ.รัตนาธิเบศร์
ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่
จ.นนทบุรี 11140
โทร.02-5951717-8 Fax.025951589
Email:wrirya_macare@yahoo.com

1. นายวิทวัส บุตรมาตา
(4ชม)
(21 มีนาคม 2555)

คุณวิริยะ คุ้มสุข
085-2345626
สวัสดิการ
ที่พัก เบี้ยเลี้ยง
อาหารเที่ยง

รายชื่อนักศึกษาฝึกงาน ปวส.2 เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม (ทวิภาคี)กลุ่ม 1
ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม 2555 - 4 มกราคม 2556
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ที่
ชื่อสถานประกอบการ
1 บริษัท มาบูชิ (ไทยแลนด์) จากัด
700/193 ม.1 ต.บ้านเก่า
อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทร.038-468-280-3
Fax.038-468284
(คุณสุทธิธัชจันทร์ทอง)

ชื่อนักศึกษา
นายกิตติศักดิ์ รักยุติธรรม
นายจักรินทร์ ไชยสุวรรณ์
นายจิตพล สุขเอียด
นายทรงกรด เกลาฉีด
นายนิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
นายประพันธ์ ทุ่มทอง
นายปิยพัทธ์ ไพโรจน์
นายมนตรี ศรีไทย
นายยุทธจักร ด้วงสังข์
นายวัฒนายาน พะโยม
นายวิวัฒน์ ชาวจิตร
นายศักดิ์มนตรี ชัยบาล
นายศิริชัย เทพเกลี้ยง
นายอนุชา ชุมเสน
นายอนุวัฒน์ ปานะรัตน์
นายอาชานนท์ แป้นเกลี้ยง
นายวราพงษ์ รัตนพล

เบอร์ติดต่อน.ศ. เบอร์ผู้ปกครอง

080-0381071
083-3969581
082-9157907
083-3984088
089-5996219
085-7871270
084-4404640
085-7970795
089-0188391
085-8841730
089-2913540
090-1671987
087-8992105
080-6910812
081-0919507
082-2728552
088-3862568

082-8335109
087-2781851
081-9881657
084-5939305
089-8789291
081-7286598
084-7505675
085-6925343
085-0784127
082-6343586
085-8899620
081-9583292
086-2914834
089-5900661
084-8491998
087-2826843
090-1756850

รายชื่อนักศึกษาฝึกงานปวส.2 เครื่องกลเรือ
วันที่ 21 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 2555
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ที่
ชื่อสถานประกอบการ
ชื่อนักศึกษา
เบอร์ติดต่อน.ศ.
1 บริษัท เพชรศรีวิชัย จากัด
1. นายกฤษดา มุกแก้ว
080-705238
99/12-19 ม.4
(6 มี.ค. 55 )
ต.บางกุ้ง อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 077-225124 ต่อ 117
Fax.077-225126
(เรือน้ามัน เรือสินค้ารับจ้าง ขนส่ง
ระหว่างประเทศ)
2 บริษัท พูลสวัสดิ์นาวีจากัด
47 ถ.พระอาทิตย์
แขวงชนะสงครามเขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
โทร.02-2811133-5 Fax022801392

บุคคลที่ติดต่อ
คุณเอ (บุคคล)
086-4770845

1. นายภาสกร ไชยกิจ

090-8684078

คุณอมเรศ พูลสวัสดิ์

2. นายวัชระ นาศร

086-2889891

ผจก.ทั่วไป

083-1070153

คุณวรรณวิมล สกล
ไพร
080-2940752

(รับขนส่งสินค้าทางทะเล)

3 บริษัทเคมสตาร์ชิพปิ้ง จากัด
1. นายธีรวุฒิ กอบศิลป์
247 หมู่ 1
9 พ.ค. 55
ต.แหลมฟ้าผ่า
อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ
10290
โทร.080-2940752
E-mail:wanwimon@chemstarmanagement.com
4 บริษัท บิ๊กซี จากัด
1. นายเอกชัย เกิดเจริญ
454 ถ.พระราม 3

2. นายจิรพงค์ ทองคา

081-5385265
086-2821639

คุณสุทัศน์ มหาเทพ
ผจก.ฝ่ายคนประจา
เรือ

แขวงบางโคล่เขตบางคอแหลม

3. นายเจริญ วัดเย็น
(8 พ.ค. - 31 ต.ค.
2555)

084-1913998

1. นายธีรศักดิ์ กาพย์เกิด
28 พ.ค. 2555

085-7879635

คุณสายใจ คงราช
ฝ่ายบุคคล

1. นายวิทยาเมือง
ประทับ (ชุมพร)

081-0929569

26/61 ม.4

2. นายศิวาวุธศร ตะบา

083-1050807

ต.แม่น้า อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฎร์ธานี
84330
โทร.077-447310 ต่อ 107, 109

3. นายศุภชัย รักเถาว์
4. นายอักษรราม ขาเกิด
5. นายคามินวัฒยานนท์
6. นายธวัชชัย ทองธวัช
7. นายนิวิฐ เสาร์พูล
(18 มิย.55)

085-2614029
090-7129121
083-6492717
080-7001072

1. เรซูเม่
2.สาเนาบัตร
ประชาชน
3. สาเนาทะเบียน
บ้าน
4. รูป 1 นิ้ว 2 รูป
เบี้ยเลี้ยง 150./วัน
คุณยุรนันท์ ลอยลิบ

082-4329269

จนท.ฝ่ายทรัพยากรฯ

086-2729214

คุณนิคม
โทร.076-244253

กรุงเทพฯ 10120
โทร.02-2920559
Fax.02-2920365
5 อู่เรือสุราษฎร์ธานี
99/28 ถ.ตลาดล่าง
ต.บางกุ้ง อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี
84000
โทร.077-275838-40
Fax.077-275841

6 บริษัทเรือเร็วลมพระยา จากัด

Fax.0774470310 ต่อ 111
Email:personal@lompraya.com
7 บริษัท ภูเก็ต บิสิเนสกรุ๊ป จากัด
1. นายธีรยุทธอุปลา
35/29 ซ.วิสิธาณีถ.วิชิตสงคราม 4 มิ.ย. 2555
ต.วิชิตอ.เมือง
จ.ภูเก็ต
83000
โทร.081-6915888
Fax.076-248062

บ.พี.ไอ.เอ็น.เค.ทรานสปอร์ตเทรดดิ้ง
8 จากัด

1. นายวีรชัย เกิดสินธุ์
(ลงเรือ 21 พ.ค. 2555)

คุณบรรทวัตร

อาคาร เอส.เอส.พี ทาวเวอร์ 2 ชั้น
21

084-7104504
2. นายสฤษดิ์ ศรีแก้ว

116/76 ถ. ณ ระนองเขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
(ลงเรือ 22 มิ.ย. 2555)
โทร.02-240-3451-5
Fax.02-671-0479
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่จากัด
1.นายศิวนนท์ ศิริจิตร
9 (มหาชน)
(ส่งกลับ)
2.นายสมรักษ์ มุณีรัตน์
25/1 ม.8 ถ.มิตรภาพ
(ส่งกลับ)
3.นายสุรศักดิ์ ธัญญ
ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก
ลักษณ์
4.นายธีรพงศ์ ให้เจริญ
จ.สุราษฎร์ธานี
สุข
84220

083-6447065

(ขาดงาน 26 มิย.55)

คุณศิริรัตน์ นาคมณี

(ขาดงาน 26 มิย.55)

เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล
โทร.081-0871757

5.นายปัญญา เพชรแก้ว

โทร.077-471260-8 ต่อ 130,131 6.นายเมธา ชินวงศ์

084-9942216

Fax.077-471154

7.นายเชาวลิต บุญพันธ์

082-2794086

E-mail:nok.hrd@hotmail.com

8.นายณัฐพล จู้สวัสดิ์

089-6855663

sirirat.n@rajaferryport.com

9.นายพูลพล อินนุพัฒน์

www.rajaferryport.com

10.นายวันชนะ บุญทอง
11.นายสมรักษ์ มาศ
ประสิทธิ์
12.นายสัชฌุกร แซ่ด่าน
13.นายวีระพงศ์ ทองจูด
14.นายพยงค์ เพ็งสังข์
15.นายเอกรัตน์ โทมณี

10 บริษัทรวมมิตรแทงค์เกอร์ จากัด
207/14 ถ.แหลมใหญ่
ตงแม่กลองอ.เมือง

1. นายธีระพงศ์ ไชยคง
ทอง
2. นายอนนท์ว รินทร
เวช

090-1690258
083-6487647
090-7763305
082-2788101
084-5089631
084-3054048

(18 มิ.ย. 2555)
(18 มิ.ย. 2555)
(18 มิ.ย. 2555)
(18 มิ.ย. 2555)

089-2917392

คุณสุรเชษฐ์ทนนกลิ่น

084-7477140

081-8195447

จ.สมุทรสงคราม 75000
โทร.081-8195447
Fax.034-736805
11 บริษัท หะรินสุตขนส่ง จากัด
592-594 ถ.มไหสวรรย์
แขวงบางคอแหลม เขตบางคอ
แหลม
กรุงเทพฯ 10120
T.02-2891156 02-2891168
F.02-2918618

1. นายนิรุทธ์ คาวิจิตร
2. นายเอกพจน์สุขเกษม

083-9695955

3. นายวิธวุฒิ บัวรักษ์

089-7237391

รายชื่อนักศึกษาฝึกงาน ปวส.2 เครื่องมือกล
วันที่ 21 พฤษภาคม 21 กันยายน 2555
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ที่
ชื่อสถานประกอบการ
1 หจก.นครรัตนพล
153 หมู่ 3
58 ม.2 ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช
80110
โทร.081-8954311
Fax
2 บริษัทวี.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง
173/18-19 ม.8 ถ.เทพารักษ์
ต.เทพารักษ์อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ
10270
โทร.02-754644-9
Fax.02-754645-0
บริษัท ศิวโรจน์เอ็นจิเนียริ่ง
3 จากัด
23/2 ม.10

ชื่อนักศึกษา
1. นายคุณอนันต์ จันทร์ขาว
2. นายสุรศักดิ์ นาครอด
3. นายจตุพล ทองสองแก้ว
(ชก.ทวิ) 2/54

เบอร์ติดต่อน.ศ.
082-4244616
084-8393033
085-6195181

บุคคลที่ติดต่อ
คุณวุฒิพล รัตนพันธ์
ผจก.
โทร.081-8954311
(174/บาท/วัน)

1. นายอดิศร ศิริพันธ์
ปิดกิจการ 5 มิ.ย. 2555

084-6290493

คุณจรัญ
081-6686948
สวัสดิการที่พัก

1. นายอดิศร ศิริพันธ์
ย้าย 6 มิ.ย. 2555

084-6290493

คุณสุชาติ เกตุโรจน์
081-8906189

ต.บางปลา อ.บางพลี

มีที่พัก
ไม่ติดยาเสพติดทุก
ชนิด

จ.สมุทรปราการ 10540
โทร.02-7505824-5
Fax.02-7524388
(ผจก.ส่วนบริหารทรัพยากร
มนุษย์)

ที่

โรงกลึง และเชื่อมโลหะ
ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร

(พนักงาน 30 คน)

รายชื่อนักศึกษาฝึกงาน ปวส.2 เครื่องกลไฟฟ้า
วันที่ 21 พฤษภาคม 21 กันยายน 2554
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ชื่อสถานประกอบการ
ชื่อนักศึกษา
เบอร์ติดต่อน.ศ.

1 บริษัท แคสแคล จากัด
342 หมู่ 7
ต.บางปูใหม่ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ
10280
โทร.02-7629762 ต่อ 112, 114
Fax.
2 บริษัท AT PANTACIT จากัด
หมู่ 4
ต.สงค์ อ.ถลาง
จ.ภูเก็ต 83110
โทร.087-4631219
บริษัท ซี.พี. จากัด (ฟาร์มปาก
3 พนัง)
100 ม.9
ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช
80140
โทร.085-9806823

1. นายธีรวุฒิ ศักดิ์พรหม
2. นายฤทธิชัย ทองเสน
3. นายอนุวัฒน์ ทองศิริ

088-4415080
084-0545625
086-2713164

1. นายภูวนาททรัพย์ยาสาร
2. นายรณชัย ปานรักษ์
3. นายศรชัย สิงหพันธ์

090-1578033
090-7921852
090-7051981

1. นายเกียรติศักดิ์ ทองสงฆ์
2. นายจิรยุ จันทมุนี

084-9924603
085-8879156

บุคคลที่ติดต่อ
คุณอรพินท์ กันทะ
กัน
จนท.บุคคล
เบี้ยเลี้ยง 215 บาท

ข้อมูลอาคารสถานที่
อาคารสถานที่
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช มีขนาดพื้นที่ประมาณ
136 ไร่ มีอาคารต่าง ๆ ดังตาราง
จานวนอาคารสถานที่ในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ
นครศรีธรรมราช

ลาดับ

ลักษณะ /
รูปทรง

ขนาด

ราคา

การได้มา

การใช้ประโยชน์

1

ตึก 3 ชั้น

3,000 ตร.ม.

14,430,000

งบประมาณ

อาคารเรียน
(เลขที่ 37009)

2

ตึก 3 ชั้น

1,920 ตร.ม.

16,500,000

งบประมาณ

อาคารเรียน
(เลขที่ 39008)

3

ตึก 2 ชั้น

1,600 ตร.ม.

13,500,000

งบประมาณ

4

ตึก 2 ชั้น

1,600 ตร.ม.

10,715,465

5

ตึก 2 ชั้น

1,600 ตร.ม.

10,715,465

งบประมาณ

อาคารโรงฝึกงาน
(เลขที่ 38010)

6

ตึก 2 ชั้น

1,600 ตร.ม.

10,715,466

งบประมาณ

อาคารโรงฝึกงาน
(เลขที่ 38011)

งบประมาณ

อาคารโรงฝึกงาน
(เลขที่ 39009)
อาคารโรงฝึกงาน
(เลขที่ 38009)

หมายเหตุ
อาคาร
อานวยการ
ช่างไฟฟ้า
กาลัง
ช่างต่อเรือ
ช่างกล
โรงงาน
เทคนิค
พื้นฐาน
ช่างยนต์

ลาดับ

ลักษณะ /
รูปทรง

ขนาด

ราคา

การได้มา

7

ตึก 2 ชั้น

1,600 ตร.ม.

12,840,000

งบประมาณ

8

ตึก 3 ชั้น

1,920 ตร.ม

12,431,260

งบประมาณ

9

อาคารชั้นเดียว

800 ตร.ม.

2,723,150

10

บ้านพัก 2 ชั้น

75 ตร.ม.

1,400,000

11

อาคารบ้านพัก
เรือนแถว 2 หลัง
(หลังละ 6 ยูนิต)

612 ตร.ม.

7,601,200

12

Slip - way

13

อาคารวิทย
บริการ

สาหรับ
ระวางเรือ
150 ตัน
1,088 ตร.ม.

-

การใช้ประโยชน์
อาคารทดลองเรือ
(เลขที่ 40008)

หมายเหตุ
ช่างเชื่อม
โลหะ

อาคารเรียน
ช่างอิเล็ก
(เลขที่ 39008)
ทรอนิกส์
โรงอาหาร
งบประมาณ
(เลขที่ 40011)
บ้านพักข้าราชการ บ้านพัก
งบประมาณ
(เลขที่ 38001) ผู้อานวยการ
งบประมาณ

บ้านพักข้าราชการ
ครู (เลขที่ 36404)

บ้านพัก
อาจารย์

-

ช่องทางขึ้น - ลง
เรือ

ติดกับลุ่มน้า
ปากพนังสู่
อ่าวไทย

ภาพประกอบอาคารเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
อาคารหมายเลข 1

ลักษณะอาคาร อาคาร 3 ชั้น เลขที่ 37009ขนาดอาคาร

3,000 ม2

ก่อสร้างเมื่อ

ปี พ.ศ. 2538 โดยเงินงบประมาณ 14,430,000 บาท

ผู้ออกแบบ

นางฉันทนาสถาวรินทุสภาพอาคาร

ใช้งานได้ดี

การใช้งานอาคารอานวยการแผนกสามัญ-สัมพันธ์แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
การใช้งานห้องผู้อานวยการวิทยาลัยฯห้องรองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษา
ห้องรองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ห้องรองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ห้องรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ งานการเงินและบัญชี, งานทะเบียน,งานวิชาการ,
งานวัดผลและประเมินผล,งานประชาสัมพันธ์, งานบุคลากร,งานโครงการพิเศษฯ,
งานบริหารงานทั่วไป, งานแนะแนวการศึกษา,งานกิจกรรรมนักเรียนนักศึกษา
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา, งานวางแผนและงบประมาณ
ห้องพักครูแผนกสามัญ, ห้อง 1301,ห้อง 1302,ห้อง 1303 , ห้อง 1307 ,ห้อง 1308,
ห้องวิทยาศาสตร์,ห้อง 1201, ห้อง 1202, ห้อง 1203,ห้อง 1204, ห้องธุระเจน 2

อาคารหมายเลข 2

ลักษณะอาคาร อาคารเรียน 3 ชั้น เลขที่ 39008
ขนาดอาคาร

1,920 ม2

ก่อสร้างเมื่อ

ปี พ.ศ. 2539 โดยเงินงบประมาณ 16,500,000 บาท

ผู้ออกแบบ

นางฉันทนาสถาวรินทุ

สภาพอาคาร

ใช้งานได้ดี

การใช้งาน

แผนกช่างไฟฟ้ากาลัง

การใช้งาน

ห้องพักครูแผนกช่างไฟฟ้ากาลัง
ห้อง Instrument Process Control

ห้อง Installation &Maintenace
ห้อง Elcetrical Workshop , ห้องไฟฟ้าเรือ
ห้องเครื่องกลไฟฟ้า, ห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
ห้องเขียนแบบไฟฟ้า, ห้องเรียน PLC Room
ห้อง Power Electonic

อาคารหมายเลข 3

ลักษณะอาคาร อาคารเรียน 3 ชั้น เลขที่ 39008
ขนาดอาคาร

1,920ม2

ก่อสร้างเมื่อ

ปี พ.ศ. 2542 โดยเงินงบประมาณ 12,431,260 บาท

ผู้ออกแบบ

นางฉันทนาสถาวรินทุ

สภาพอาคาร

ใช้งานได้ดี

การใช้งานห้องพักครูแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์และแผนกเมคคาทรอนิกส์
ห้อง Measurement , ห้อง Industrial Electronic
ห้อง Communication , ห้อง TV Lab.
ห้อง Electronics Device ห้อง Radar and Sonar Lab.
ห้อง 3207 , ห้อง 3208 , ห้องปฏิบัติการคอม 1

อาคารหมายเลข 4

ลักษณะอาคาร อาคารโรงฝึกงาน 2 ชั้น เลขที่ 38009
ขนาดอาคาร

1,600 ม2

ก่อสร้างเมื่อ

ปี พ.ศ. 2539 โดยเงินงบประมาณ 10,715,465 บาท

ผู้ออกแบบ

นางฉันทนาสถาวรินทุ

สภาพอาคาร

ใช้งานได้ดี

การใช้งาน

ห้องพักครูแผนกช่างกลโรงงาน
ห้อง Shop ชก. 1 , ห้อง Shop ชก. 2 , ห้อง Shop ชก. 3
ห้อง Shop ชก. 4 ,ห้องเรียน Shop ชก. 5
ห้อง CNC Sim , ห้องทดสอบวัสดุ , ห้องคอม 1 , ห้องคอม 2
ห้องเขียนแบบเทคนิคพื้นฐาน , ห้องวัดละเอียด

อาคารหมายเลข 5

ลักษณะอาคาร อาคารโรงฝึกงาน 2 ชั้น เลขที่ 38010
ขนาดอาคาร

1,600 ม2

ก่อสร้างเมื่อ

ปี พ.ศ. 2539 โดยเงินงบประมาณ 10,715,645 บาท

ผู้ออกแบบ

นางฉันทนาสถาวรินทุ

สภาพอาคาร

ใช้งานได้ดี

การใช้งาน

ห้องพักครูแผนกเทคนิคพื้นฐาน
ห้องฝึกฝีมือ , ห้องเขียนแบบ
ห้องฝึกปฏิบัติฝีมือ , ห้องทฤษฎี

อาคารหมายเลข 6

ลักษณะอาคาร อาคารโรงฝึกงาน 2 ชั้น เลขที่ 38011
ขนาดอาคาร

1,600 ม2

ก่อสร้างเมื่อ

ปี พ.ศ. 2539 โดยเงินงบประมาณ 10,715,466 บาท

ผู้ออกแบบ

นางฉันทนาสถาวรินทุ

สภาพอาคาร

ใช้งานได้ดี

การใช้งาน

ห้องพักครูแผนกช่างยนต์
ห้องนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์, ห้องปรับอากาศ
ห้องพื้นที่เครื่องยนต์เล็ก , ห้องพื้นที่จักรยานยนต์
ห้องไฟฟ้ายานยนต์, ห้องไฟฟ้ารถยนต์, ห้องกลาง, ห้องวิเคราะห์ชย.
ห้องเช็คปั้ม , ห้องพื้นที่เครื่องมือกล , ห้องเรียน SIM ชย.

อาคารหมายเลข 7

ลักษณะอาคาร อาคารโรงฝึกงาน 2 ชั้น เลขที่ 39009
ขนาดอาคาร

1,600 ม2

ก่อสร้างเมื่อ

ปี พ.ศ. 2539 โดยเงินงบประมาณ 13,500,000 บาท

ผู้ออกแบบ

นางฉันทนาสถาวรินทุ

สภาพอาคาร

ใช้งานได้ดี

การใช้งาน

ห้องพักครูแผนกช่างต่อเรือ
ห้อง 7102 , ห้องงานไม้ 7103
ห้อง F.R.B. ไฟเบอร์กล๊าส 7104
ห้องคอมพิวเตอร์ 7201

อาคารหมายเลข 8

ลักษณะอาคาร อาคารทดสอบเรือ 2 ชั้น เลขที่ 40008
ขนาดอาคาร

1,600 ม2

ก่อสร้างเมื่อ

ปี พ.ศ. 2540 โดยเงินงบประมาณ 12,480,000 บาท

ผู้ออกแบบ

นางฉันทนาสถาวรินทุ

สภาพอาคาร

ใช้งานได้ดี

การใช้งาน

ห้องพักครูแผนกช่างเชื่อมโลหะ
ห้องงานเชื่อมไฟฟ้า , ห้องงานเชื่อมแก๊ส
ห้องงานโลหะแผ่น , ห้องเขียนแบบ
ห้องโลหะแผ่น, ห้องทดสอบ, ห้องเรียน ชช.
ห้องเชื่อมพิเศษ , ห้องงานท่อ

อาคารหมายเลข 9

ลักษณะอาคาร อาคารศูนย์วิทยบริการ 2 ชั้น เลขที่ 47A04
ขนาดอาคาร

1,088 ม2

ก่อสร้างเมื่อ

ปี พ.ศ. 2547 โดยเงินงบประมาณ 8,100,000 บาท

ผู้ออกแบบ

นายอรรณพ แก้วปทุมทิพย์

สภาพอาคาร

ใช้งานได้ดี

การใช้งาน

ห้องสมุด ห้องบริการคอมพิวเตอร์
ห้องแผนกพาณิชย์นาวี ห้องเรียนสาขาเครื่องกลเรือ ห้องอาเซียนROOM

อาคารหมายเลข 10

ลักษณะอาคาร อาคารตึก 3 ชั้น
ขนาดอาคาร
ก่อสร้างเมื่อ

ปี พ.ศ. 2552 โดยบริษัท พรีเชียลชิบปิ้ง จากัด (มหาชน)

งบประมาณ 25,000,000 บาท
ผู้ออกแบบ
สภาพอาคาร

ใช้งานได้ดี

การใช้งาน

หอพักพาณิชย์นาวี , ห้องประชุมกนกนารี, ห้องสุชาดานารี ,ห้องพลอยไพลินนารี

แผนผังวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

เกียรติประวัติและผลงานดีเด่น
ผลงานเด่นของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
ปีการศึกษา 2555
1.รางวัลเหรียญทองอันดับ 4 ประเภทที่ 1 อุปกรณ์ป้องกันนิ้วจากการหั่น รางวัลการประกวด
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 5 – 6 ธันวาคม 2555
1.นายบุญฤทธิ์ ทิพย์แก้ว

2.นายณัฐพงศ์ อักษรแป้น

3.นายอนุพงศ์ สังข์ช่วย

4.นายสุกฤษฏิ์ แก้วนก

2.รางวัลเหรียญเงิน อันดับ 7 ประเภทที่ 2 เครื่องตรวจเช็คเซนเซอร์ รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์
คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 5 – 6 ธันวาคม 2555
1.นายณรงค์ฤทธิ์ ลิ่มเริ่มสกุล
2.นายเกียรติศักดิ์ ทองสงฆ์
3.นายจิรยุ จันทมณี
3.รางวัลชมเชย ประเภทที่ 5 เครื่องกลั่นน้าส้มสายชู รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 5 – 6 ธันวาคม 2555
1.นายณัฐวุฒิ ภู่สกุล
2.นายศรีศรู สวัสดี
3.นายเกรียงไกร ชูเมือง
4.รางวัลเหรียญเงิน อันดับ 2 ประเภทที่ 4 ชุดเชื่อมพลาสติกแบบประหยัดพลังงาน รางวัลการ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 5 – 6 ธันวาคม 2555
1.นายกฤษณะ จันทร์สุทัศน์

2.นายจุติพร จงกล

3.นายวุธวัฒน์ อยู่สวุ รรณ

4.นายเสกสรร ศรีคง

5.นายศุภฤกษ์ รัตนพงศ์

6.นายกฤษฎา ทนงาน

5.รางวัลเหรียญเงิน อันดับ 3 ประเภทที่ 4 การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ
ประหยัดพลังงาน รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 5 – 6 ธันวาคม 2555
1.นายกิตติกร แซ่แต้
2.นายนายพงศ์พิทักษ์ หนูปลอด

6.รางวัลเหรียญเงิน อันดับ 5 ประเภทที่ 4 ชุดล๊อคประตูรั้วพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยรีโมท
รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 5 – 6
ธันวาคม 2555
1.นายอรรถชัย อารีกิจ

2.นายเอกวัฒน์ กิจราช

3.นายวิทยา ชุมผล

4.นายแสนศักดิ์ มุสิเกิด

5.นายอภิชาต ดิสเสถียร

6.นายเอกวัตร มุสิเกตุ

7.นายพันธศักดิ์ สืบกระพันธ์

8.นายธีรศักดิ์ พรหมแก้ว

9.นายนาทนิวุฒิ เดชเดชะ

10.นายภูริทัศ เย็นเอง

7.รางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 ประเภทที่ 6 ประแจขันสตัดโบลท์ V.2 รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์
คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 5 – 6 ธันวาคม 2555
1.นายวรัญญู หวามา

2.นายสุรชา มูสิแก้ว

3.นายอดิศักดิ์ มณีมัย

4.นายทวีพงศ์ กิตติแมนสุริยา

5.นายสุริยพงศ์ ถือพุทธ

6.นายนิรันด์ หนูคง

7.นายอมรเทพ ขาวสนิท

8.นายวัชรพงษ์ มีแก้ว

9.นายรุ่งโรจน์ แสนบอโด

10.นายณรงฤทธิ์ ปรีชา

8.รางวัลเหรียญเงิน อันดับ 3 ประเภทที่ 6 ชุดบัดกรีแบบประหยัดพลังงาน รางวัลการประกวด
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 5 – 6 ธันวาคม 2555
1.นายพงศ์ธรณ์ ดอกกระฐิน

2.นายวิเชษฐ์ จันทร์เพ็ง

3.นายศุภกิจ ไชยเลิศ

4.นายนายศักดา โรจนะ

9.รางวัลเหรียญเงิน อันดับ 4 ประเภทที่ 6 ชุดสาธิตการตัดเจาะและการดึงขึ้นรูป รางวัลการประกวด
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 5 – 6 ธันวาคม 2555
1.นายธีรศักดิ์ พรหมแก้ว

2.นายนาทนิวุฒิ เดชเดชะ

3.นายภูริทัศ เย็นเอง

4.นายวรกันต์ ปัญญาวุฒิ

5.นายวีรยุทธ อยู่คง

6.นายวีระพงษ์ ภูมสากล

7.นายอรรฐชัย อารีกิจ

8.นายเอกวัฒน์ กิจราช

9.นายจักรพงษ์ ช่วยศรี

10.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ประเภทที่ 6 ประแจขันสตัดโบลท์ V.2 รางวัลการประกวด
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับภาคใต้ ประจาปีการศึกษา
2555 วันที่ 24 – 28 ธันวาคม 2555
1.นายวรัญญู หวามา

2.นายสุรชา มูสิแก้ว

3.นายอดิศักดิ์ มณีมัย

4.นายทวีพงศ์ กิตติแมนสุริยา

5.นายสุริยพงศ์ ถือพุทธ

6.นายนิรันด์ หนูคง

7.นายอมรเทพ ขาวสนิท

8.นายวัชรพงษ์ มีแก้ว

9.นายรุ่งโรจน์ แสนบอโด

10.นายณรงฤทธิ์ ปรีชา

11.รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทที่ 6 ประแจขันสตัดโบลท์ V.2 รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คน
รุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจาปีการศึกษา 2555 วันที่ 29
มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2556
1.นายรุ่งโรจน์ แสนบอโด

2.นายเกียรติศักดิ์ นวลปลอด

3.นายทวีพงศ์ กิตติแมนสุริยา

4.นายอดิศักดิ์ มณีมัย

5.นายวรัญญู หวามา

6.นายสุรชา มูสิแก้ว

7.นายนิรันด์ หนูคง

8.นายอมรเทพ ขาวสนิท

9.นายณรงฤทธิ์ ปรีชา

10.นายพลกฤต ชาวแสน

ข้อมูลจังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดในประเทศไทย ที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ (รอง
จากสุราษฎร์ธานี) ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 780 กิโลเมตร จังหวัดที่อยู่ติดกันได้แก่ สงขลา พัทลุง ตรัง กระบี่
และสุราษฎร์ธานีในอดีตมีชื่อเรียกดินแดนแถบนี้หลายชื่อ เช่น ในคัมภีร์มหานิเทศของอินเดีย ที่เขียนขึ้นราวพุทธ
ศตวรรษที่ 7-8 เรียกว่า "ตามพรลิงก์", บันทึกโบราณของเมืองจีนเรียก "เซี้ยะ-โท้ว(ถู-กวั่ว)", "รักตะมฤติกา"
(จารึกภาษาสันสกฤต) ซึ่งล้วนหมายถึง "ดินแดนที่มีดินสีแดง", ตะวันตกนิยมเรียกกันมาจนกระทั่งต้น
คริสต์ศตวรรษที่ 20 คือ "ลิกอร์" สันนิษฐานว่าชาวโปรตุเกสที่เข้ามาติดต่อค้าขายในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นเป็น
ผู้เรียกก่อน โดยเพี้ยนมาจากคาว่า "นคร" ส่วนชื่อ "นครศรีธรรมราช" มาจากพระนามของกษัตริย์ผู้ครองนครใน
อดีต ทรงมีพระนามว่า "พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช" (ราชวงศ์ศรีธรรมาโศกราช) มีความหมายว่า "นครอันเป็นสง่า
แห่งพระราชาผู้ทรงธรรม" หรือ "เมืองแห่งพุทธธรรมของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่"ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี
เมืองนครศรีธรรมราชมีฐานะเป็นเมืองชั้นเอก คู่กับ เมืองพิษณุโลก มีขุนนางชั้นผู้ใหญ่ระดับเจ้าพระยาเป็นเจ้าเมือง
มีบรรดาศักดิ์ตามพระไอยการตาแหน่งนาพลเรือน นาทหารหัวเมือง ว่า เจ้าพระยาศรีธรรมราชชาติเดโชไชยมไหย
สุริยาธิบดีอภัยพิรียบรากรมภาหุ


ตราสัญลักษณ์ประจาจังหวัด: พระบรมธาตุมีรัศมีล้อมรอบด้วย12 นักษัตรโดยในสมัยรัชกาลพระเจ้า
จันทรภาณุศรีธรรมราชแห่งกรุงตามพรลิงก์ทรงมีพระปรีชาสามารถขยายอาณาเขตได้ครอบคลุมเมืองบริวาร
ทั้งหลายเมืองบริวารทั้งหมดต้องส่งเครื่องราชบรรณาการแก่พระเจ้าผู้ครองเมืองนครศรีธรรมราช(ตามพรลิงก์)
บรรดาเมืองบริวารทั้ง 12 เมืองได้แก่

1. เมืองสายบุรีใช้ตราหนู เมืองสายบุรีเป็นเมืองเก่าบนฝั่งแม่น้าสายบุรีประกอบด้วยชุมชนเกษตรกรรมบนพื้นราบ
ริมทะเลหลายแห่ง จัดเป็นหัวเมืองที่ 1 ในทาเนียบเมืองสิบสองนักษัตร ถือตราหนู (ชวด) เป็นตราประจาเมือง
ปัจจุบันมีฐานะเป็นอาเภอในจังหวัดปัตตานี
2. เมืองปัตตานีใช้ตราวัวเมืองตานีเคยเป็นเมืองท่าสาคัญในภาคใต้ฝั่งตะวันออกซึ่งรู้จักในหมู่พ่อค้าต่างชาติช่วง
พุทธศตวรรษที่ 10-18 ในชื่อ "ลังกาสุกะ" จัดเป็นหัวเมืองที่ 2 ในทาเนียบเมืองสิบสองนักษัตร ถือตราวัว (ฉลู)
เป็นตราประจาเมือง ปัจจุบันคือจังหวัดปัตตานี
3. เมืองกลันตันใช้ตราเสือ เมืองกลันตันเป็นชุมชนเก่าแก่ทางตะวันออกของคาบสมุทรมลายูแต่เดิมประชาชนนับ
ถือศาสนาพุทธและฮินดู ในราวพุทธศตวรรษที่ 21 จึงเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลาม จัดเป็นหัวเมืองที่ 3 ใน
ทาเนียบเมืองสิบสองนักษัตร ถือตราเสือ (ขาล) เป็นตราประจาเมือง ปัจจุบันมีฐานะเป็นรัฐหนึ่งของประเทศ
มาเลเซีย
4. เมืองปะหังใช้ตรากระต่าย เมืองปะหังเป็นชุมชนทางตอนล่างของแหลมมลายูติดกับไทรบุรีหรือเกดะห์ จัดเป็น
หัวเมืองที่ 4 ในทาเนียบเมืองสิบสองนักษัตรถือตรากระต่าย (เถาะ) เป็นตราประจาเมือง ปัจจุบันมีฐานะเป็นรัฐ
หนึ่งในประเทศมาเลเซีย
5. เมืองไทรบุรีใช้ตรางูใหญ่ เมืองไทรบุรีเป็นชุมชนเก่าทางฝั่งตะวันตกของแหลมมลายูพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ
และบึงตม เดิมประชาชนนับถือพุทธศาสนาล่วงถึงพุทธศตวรรษที่ 20 จึงเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลาม จัดเป็น

หัวเมืองที่ 5 ในทาเนียบเมืองสิบสองนักษัตร ถือตรางูใหญ่ (มะโรง) เป็นตราประจาเมือง ปัจจุบันมีฐานะเป็นรัฐ
หนึ่งในประเทศมาเลเซีย ชื่อว่า "เกดะห์"
6. เมืองพัทลุงใช้ตรางูเล็ก เมืองพัทลุงเป็นชุมชนเก่าแก่แต่ครั้งพุทธศตวรรษที่ 11-13 ได้รับอิทธิพลทางพุทธ
ศาสนาจากนครศรีธรรมราชอย่างต่อเนื่องทุกยุคสมัยจัดเป็นหัวเมืองที่ 6 ในทาเนียบสิบสองนักษัตร ถือตรางู
เล็ก (มะเส็ง) เป็นตราประจาเมือง ปัจจุบันคือจังหวัดพัทลุง
7. เมืองตรังใช้ตราม้า เมืองตรังเป็นเมืองท่าชายฝั่งทะเลตะวันตกตัวเมืองเดิมตั้งอยู่ที่ควนธานีต่อมาได้ย้ายไปที่
กันตังและทับเที่ยงตามลาดับ จัดเป็นหัวเมืองที่ 7 ในทาเนียบเมืองสิบสองนักษัตร ถือตราม้า (มะเมีย) เป็นตรา
ประจาเมือง ปัจจุบันคือจังหวัดตรัง
8. เมืองชุมพรใช้ตราแพะ เมืองชุมพรเป็นชุมชนเกษตรและท่าเรือบนคาบสมุทรขนาดเล็กมีประชากรไม่มากนัก
เนื่องจากดินฟ้าอากาศไม่อานวยให้ทามาหากินจัดเป็นหัวเมืองที่ 8 ในทาเนียบเมืองสิบสองนักษัตร ถือตราแพะ
(มะแม) เป็นตราประจาเมือง ปัจจุบันคือจังหวัดชุมพร
9. เมืองบันทายสมอใช้ตราลิง เมืองบันทายสมอสันนิษฐานว่าเป็นเมืองไชยาซึ่งเป็นชุมชนใหญ่มาแต่พุทธศตวรรษ
ที่ ๑๐ เป็นอย่างน้อยมีร่องรอยความเจริญทางเศรษฐกิจและศาสนาพุทธนิกายหินยานและมหายานรวมทั้ง
ศาสนาฮินดูนิกายไวษณพและนิกายไศวะจานวนมาก จัดเป็นหัวเมืองที่ 9 ในทาเนียบเมืองสิบสองนักษัตร ถือ
ตราลิง (วอก) เป็นตราประจาเมือง ปัจจุบันเป็นอาเภอหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
10. เมืองสะอุเลาใช้ตราไก่ เมืองสะอุเลาสันนิษฐานว่าเป็นเมืองท่าทองอุแทหรือกาญจนดิษฐ์ซึ่งอยู่บริเวณที่ราบลุ่ม
แม่น้าท่าทอง และลุ่มคลองกะแดะเคยมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวงชั้นเอกและเป็นแหล่งเพาะปลูกสาคัญของ
นครศรีธรรมราช จัดเป็นหัวเมืองที่ 10 ในทาเนียบเมืองสิบสองนักษัตร ถือตราไก่ (ระกา) เป็นตราประจาเมือง
ปัจจุบันคืออาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
11. เมืองตะกั่วป่าใช้ตราสุนัข เมืองตะกั่วป่าเคยเป็นเมืองท่าสาคัญทางฝั่งทะเลตะวันตกเป็นแหล่งผลิตดีบุกและ
เครื่องเทศมาแต่โบราณ จัดเป็นหัวเมืองที่ 11 ในทาเนียบเมืองสิบสองนักษัตร ถือตราสุนัข (จอ) เป็นตราประจา
เมือง ปัจจุบันคืออาเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
12. เมืองกระบุรีใช้ตราหมู เมืองกระบุรีเป็นชุมชนเล็ก ๆ บนฝั่งแม่น้ากระบุรีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่า และภูเขา
สลับซับซ้อน จัดเป็นหัวเมืองที่ 12 ในทาเนียบเมืองสิบสองนักษัตร ถือตราสุกร (กุน) เป็นตราประจาเมือง
ปัจจุบันมีฐานะเป็นอาเภอในจังหวัดระนอง







ดอกไม้ประจาจังหวัด:ดอกราชพฤกษ์ (Cassis fistula)
ต้นไม้ประจาจังหวัด:แซะ (Millettiaatropurpurea)
คาขวัญประจาเมือง: เราชาวนครอยู่เมืองพระ มั่นในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียร ไม่
เบียดเบียนทาอันตรายผู้ใด
คาขวัญประจาจังหวัด: นครศรีธรรมราช เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองคาชื่นฉ่าธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม
เครื่องถมสามกษัตริย์ มากวัดมากศิลป์ครบสิ้นกุ้งปู
อักษรย่อจังหวัด : นศ
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : NST

การปกครองส่วนภูมิภาค
การปกครองแบ่งออกเป็น 23 อาเภอ 165 ตาบล 1,428 หมู่บ้าน
1. อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช
2. อาเภอพรหมคีรี
3. อาเภอลานสกา
4. อาเภอฉวาง
5. อาเภอพิปูน
6. อาเภอเชียรใหญ่
7. อาเภอชะอวด
8. อาเภอท่าศาลา
9. อาเภอทุ่งสง
10. อาเภอนาบอน
11. อาเภอทุ่งใหญ่
12. อาเภอปากพนัง

13. อาเภอร่อนพิบูลย์
14. อาเภอสิชล
15. อาเภอขนอม
16. อาเภอหัวไทร
17. อาเภอบางขัน
18. อาเภอถ้าพรรณรา
19. อาเภอจุฬาภรณ์
20. อาเภอพระพรหม
21. อาเภอนบพิตา
22. อาเภอช้างกลาง
23. อาเภอเฉลิมพระเกียรติ

การปกครองส่วนท้องถิ่น
แบ่งออกเป็น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 เทศบาลนคร 3 เทศบาลเมือง 43 เทศบาลตาบล
และ 137 องค์การบริหารส่วนตาบล

การคมนาคม
1.
ทางรถโดยสารประจาทาง บริษัท ขนส่ง จากัด มีบริการรถโดยสารทั้งแบบธรรมดา และปรับอากาศ ออก
จากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี, อาเภอขนอม มีรถ วีไอพี ปรับอากาศ ชั้น 1 ขนอม-กรุงเทพฯ และ
กรุงเทพฯ-ขนอม

2.
ทางรถไฟรถไฟ จากสถานีรถไฟกรุงเทพ มีขบวนรถเร็วขบวนที่173/174, รถด่วนขบวนที่85/86 ไป
นครศรีธรรมราช รวมระยะทาง 832 กิโลเมตร,และยังมีรถท้องถิ่นที่451/452 นครศรีธรรมราช-สุไหงโกลกนครศรีธรรมราชขบวนที่455/456นครศรีธรรมราช-ยะลา-นครศรีธรรมราช,ขบวนที่457/458 นครศรีธรรมราชพัทลุง-นครศรีธรรมราช

3. ทางอากาศยานท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช มีเที่ยวบินให้บริการ 7 เที่ยวบินต่อวัน โดยมี 2 สายการบินคือ
นกแอร์ และ ไทยแอร์เอเชีย รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช

4. ทางรถยนต์ส่วนบุคคลการเดินทางจากกรุงเทพมายังนครศรีธรรมราช ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 กรุงเทพฯประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านสุราษฎร์ธานี-ทุ่งสง จนถึงนครศรีธรรมราช หรือถึง
อาเภอพุนพิน สุราษฎร์ธานี แล้วใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 401 เลียบชายฝั่งทะเลไปจนถึงนครศรีธรรมราช รวม
ระยะทาง 780 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางยังอาเภออื่นๆ หรือจังหวัดใกล้เคียงได้ โดยมีระยะทางดังนี้

อาเภอปากพนัง
ประวัติ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดปกครอง
ท้องที่ให้มีมณฑลเทศาภิบาลใน ร.ศ. 114 อาเภอปากพนังมีชื่อว่า อาเภอเบี้ยซัด หมายถึง ที่คลื่นซัดเอาหอยเบี้ย
จากทะเล ซึ่งสมัยโบราณใช้หอยเบี้ยเป็นเงินตราแลกเปลี่ยนสินค้า และในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2445 ได้มีพระ
บรมราชโองการให้เปลี่ยนชื่ออาเภอเบี้ยซัดเป็น อาเภอปากพนัง
เมืองปากพนังเป็นเมืองท่ามาตั้งแต่ครั้งอดีต เป็นศูนย์กลางทางการค้าและเศรษฐกิจที่สาคัญ เนื่องจากมี
สภาพภูมิประเทศเป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล และมีอ่าวภายในบริเวณปากแม่น้าปากพนัง เหมาะแก่การเดินเรือ
และการกระจายสินค้าต่อไปยังหัวเมืองสาคัญอื่น ๆ ทาให้สภาพเศรษฐกิจในสมัยก่อนเฟื่องฟูมาก เนื่องจากมีสาเภา
จากเมืองจีนและเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่มาเทียบท่าและกระจายสินค้า
และนอกจากนี้ยังปรากฏในพระ
ราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในคราวเสด็จเยือนปากพนังเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.
2448 ความตอนหนึ่งว่า "อาเภอปากพนังนี้ได้ทราบอยู่แล้วว่าเป็นที่สาคัญอย่างไร แต่เมื่อไปถึงฝั่งรู้สึกว่าตามที่
คาดคะเนนั้นผิดไปเป็นอันมาก ไม่นึกว่าจะใหญ่โตมั่งมีถึงเพียงนี้" และอีกตอนหนึ่งว่า "เมื่อจะคิดว่าตาบลนี้มีราคา
อย่างไรเทียบกับเมืองสงขลา เงินผลประโยชน์แต่อาเภอเดียวนี้น้อยกว่าเมืองสงขลาอยู่ 20,000 บาทเท่านั้น บรรดา
เมืองท่าในแหลมมาลายูฝั่งตะวันออกเห็นจะไม่มีแห่งใดดีเท่าปากพนัง"

ที่ตั้งและอาณาเขต
อาเภอปากพนังตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้





ทิศเหนือติดต่อกับอาเภอเมืองนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันออกติดต่อกับอ่าวไทย
ทิศใต้ติดต่อกับอาเภอหัวไทรอาเภอเชียรใหญ่และอาเภอเฉลิมพระเกียรติ
ทิศตะวันตกติดต่อกับอาเภอเมืองนครศรีธรรมราช

การปกครองส่วนภูมิภาค

อาเภอปากพนังแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 18 ตาบล 133 หมู่บ้านได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ปากพนัง
คลองน้อย
ป่าระกา
ชะเมา
คลองกระบือ
เกาะทวด
บ้านใหม่
หูล่อง
แหลมตะลุมพุก
ปากพนังฝั่ง
10.
ตะวันตก
11. บางศาลา
12. บางพระ
13. บางตะพง
ปากพนังฝั่ง
14.
ตะวันออก
15. บ้านเพิง
16. ท่าพยา
17. ปากแพรก
18. ขนาบนาก

(Pak Phanang)
(KhlongNoi)
(Pa Rakam)
(Chamao)
(KhlongKrabue)
(KoThuat)
(Ban Mai)
(Hu Long)
(LaemTalumphuk)
(Pak Phanang Fang
Tawantok)
(Bang Sala)
(Bang Phra)
(Bang Taphong)
(Pak Phanang Fang
Tawan-ok)
(Ban Phoeng)
(ThaPhaya)
(Pak Phraek)
(KhanapNak)

19 หมู่บ้าน
11 หมู่บ้าน
7 หมู่บ้าน
13 หมู่บ้าน
8 หมู่บ้าน
8 หมู่บ้าน
7 หมู่บ้าน
4 หมู่บ้าน
4 หมู่บ้าน
9 หมู่บ้าน
4 หมู่บ้าน
4 หมู่บ้าน
8 หมู่บ้าน
8 หมู่บ้าน
10 หมู่บ้าน
9 หมู่บ้าน
10 หมู่บ้าน

ประวัติเมืองปากพนัง
คาขวัญ
รังนกเลื่องชื่อ
ร่าลือขนมลา
โอชาไข่ปลากระบอก ส่งออกกุ้งกุลา
ออกพรรษาไหว้พระลาก
นิยมมากแข่งเรือเพรียว
สมัยรัชกาลที่ 5 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดการปกครองท้องที่ให้มีมณฑลเทศาภิบาล ใน
ร.ศ. 114 อาเภอปากพนังมีชื่อว่า "อาเภอเบี้ยซัด" หมายความว่า ที่ซงึ่ คลื่นซัดเอาเปลือกหอยหรือ
เบี้ยหอยจากท้องทะเลขึ้นตรงนี้นั้น เบี้ยในสมัยโบราณใช้เงินตรา คือสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้า
แต่เบี้ยที่ซัดขึ้นมาจากท้องทะเลเป็น เปลือกหอยชนิดหนึ่งที่มีความทนทานและสวยงาม ซึ่งหาได้ไม่
ง่ายนัก ผู้คนจึงนาไปใช้เป็นเงินตราได้มากขึ้นที่เรียกว่า "ที่เบี้ยซัด" จึงเรียกตามนามอาเภอว่า"อาเภอ
เบี้ยซัด"
อาเภอปากพนัง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดนครศรีธรรมราช ห่างจากตัวจังหวัด
ประมาณ 36 กิโลเมตร เป็นอาเภอที่มีพื้นที่ติดต่อ อาเภอหัวไทรและอาเภอเชียรใหญ่ ทิศตะวันตก
ติดต่ออาเภอเมืองนครศรีธรรมราชและมีพื้นที่ติดต่อกับอ่าวปากพนัง
อาเภอปากพนังมีเนื้อที่ประมาณ 459.631 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 287,443.75 ไร่ มี
ลักษณะเป็นที่ราบลุ่มไม่มภี ูเขาหรือเนินสูง มีลาน้าสาคัญได้แก่ แม่น้าปากพนังซึ่งมีต้นกาเนิดจากภูเขา
หลวงที่อยู่ตดิ เป็นแนวเดียวกัน กับเทือกเขาบรรทัดสาหรับการคมนาคมทางบก ถนนสายสาคัญ ได้แก่
ทางหลวงหมายเลข4015
อาเภอปากพนัง มีประชากรทั้งสิ้น 107,631 คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม
ได้แก่ ทานา ทาสวนต่างๆ (สวนส้มโอพันธุ์แสงวิมาน ของหมูท่ ี่ 13 ตาบลคลองน้อย)การประมงทั้ง
ประมงทะเลประมงชายฝั่งขนาดเล็กหารประมงน้าจืดและการเพาะเลี้ยงกุ้ง
การปกครอง แบ่งออกเป็น 1 เทศบาลเมือง 16 องค์การบริหารส่วนตาบล 16 ตาบล 142
หมู่บ้าน
เมืองปากพนัง เป็นหัวเมืองของเมืองนครศรีธรรมราช ด้วยเหตุผลของทาเลที่ตั้งเหมาะสมใน
การเป็นเมืองท่าเอื้ออานวยต่อการคมนาคมขนส่งทางน้าความอุดมสมบูรณ์ ของทรัพยากรสัตว์น้าใน
ทะเลและความอุดมสมบูรณ์ของที่ราบลุ่มเหมาะสมแก่การทานาข้าว อาเภอปากพนังเดิมมีชื่อเรียกว่า
"อาเภอเบี้ยซัด"ตั้งขึ้นโดยการรวมแขวงหรือหัวเมือง 4 แห่งคือเมืองพนังเมืองพิเชียรที่เบี้ยซัดที่ตรงตั้ง

เป็นอาเภอ เมื่อ ร.ศ.116 (พ.ศ.2440) ต่อมาเปลี่ยนชื่อจากอาเภอเบี้ยซัด มาเป็นชื่ออาเภอปากพนัง
เมือวันที่ 5 มีนาคม 2445
เมืองปากพนังเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรือง มาตั้งแต่อดีตเพราะสภาพภูมิศาสตร์และท้องถิ่น
อาเภอปากพนังเป็นจุดรวมอาเภอใกล้เคียง ถือเป็นแหล่งรวมในการขนส่งสินค้าทางเรือ การประมง มี
เรือเดินทะเลรับ – ส่งคนโดยสารจากปากพนังไปต่างประเทศถึงรัฐตรังกานู เรือเดินทะเลค้าขาย
ระหว่างปากพนัง กับกรุงเทพฯสินค้าจากอาเภอใกล้เคียงที่จะส่งไปต่างประเทศหรือกรุงเทพ จะต้อง
ผ่านปากพนังทั้งสิ้น ดังปรากฏตามพระราชหัตเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวใน
คราวเสด็จประพาสปากพนัง เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2448 ตอนหนึ่งความว่า "อาเภอปากพนังนี้ได้
ทราบอยู่แล้วว่าเป็นที่สาคัญอย่างไร แต่เมื่อไปถึงฝั่งรู้สึกว่าตามที่คาดคะเนนั้นผิดไปเป็นอันมากไม่นึก
ว่าจะใหญ่โตมั่งมีถึงเพียงนี้ " และอีกตอนหนึ่งความว่า" เมื่อจะคิดว่าตาบลนี้มีราคาอย่างไรเทียบกับ
เมืองสงขลาเงินผลประโยชน์แต่อาเภอเดียวนี้น้อยกว่าเมืองสงขลาอยู่ 20,000 บาทเท่านั้น บรรดา
เมืองท่าในแหลมมาลายูฝั่งตะวันออก เห็นจะไม่มีแห่งใดดีเท่าปากพนัง"
สภาพตัวเมืองปากพนัง เป็นเมืองทีม่ ีความเจริญเติบโตในด้านเศรษฐกิจ พอสมควร และ
ประชากรอยู่อย่างหนาแน่น เหมาะสมกับรูปแบบการปกครองท้องถิ่นแบบ "เทศบาล" จึงยกฐานะ
บางส่วนของตาบลปากพนังฝั่งตะวันออกตาบลปากพนังฝั่งตะวันตก ตาบลบางพระ ตาบลหูล่อง ของ
อาเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามหลักเขตพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ขึ้นเป็นเทศบาลเมือง มีนาม
ว่า "เทศบาลเมืองปากพนัง" ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดการจัดตั้งเทศบาลปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราชเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2480 โดยอาศัยอาอาจตามความมาตรา 42 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบเทศบาล พุทธศักราช 2476 ซึ่งสานักงานเทศบาลเดิมได้อาศัยสโมสรทาง
ราชการของอาเภอปากพนังถนนชายน้าเป็นสถานที่ทางาน
ในปี พ.ศ. 2481 เทศบาลได้จัดซื้อที่ดินพร้อมอาคาร จากหลวงประคองคดีแล้วจึงได้ย้าย
สานักงานจากสโมสร มาอยู่ที่ถนนประชาวัฒนา มีพื้นที่ 7 ไร่ 2 งาน 7 ตารางวาแต่อาคารเป็นเรือนไม้
เก่าแก่แล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2510 คณะเทศมนตรีเห็นว่าเพื่อความเป็นศรีสง่า ในฐานะ
เป็นเทศบาลเมืองควรจะได้มีอาคารสานักงานเป็นตึก 2 ชั้น พร้อมหอประชุมโดยขอกู้จาก ก.ส.ท
จานวน 1,200,000 บาทซึ่งเมื่อก่อสร้างอาคารสานักงานใหญ่ พร้อมกับหอประชุมเป็นเงินค่าก่อสร้าง
ทั้งสิ้น 1396100 บาท ได้เปิดอาคารใหม่ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2514
สาหรับพื้นที่เดิมเทศบาลเมืองปากพนัง 2.68 ตารางกิโลเมตรต่อมา ได้ขยายเทศบาลเป็น
พื้นที่ 7.35 ตารางกิโลเมตรตามพระราชบัญญัติกฤษฎีกา เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองปากพนัง เมื่อ
พ.ศ. 2536 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 110 ตอนที่ 228 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2536 และ
เนื่องจากอาเภอปากพนัง เป็นอาเภอที่ตั้งอยู่บริเวณทะเลอ่าวไทยมีลมพัดผ่านเป็นประจา ทาให้อากาศ
ไม่ร้อนจัดและหนาวจัดอุณหภูมิโดยเฉลี่ยตลอดปี 28 องศาเซลเซียส และสามารถแบ่งฤดูกาลออกเป็น
2 ฤดู คือ ฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน ฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึง

มกราคม อาชีพส่วนใหญ่ คือการทานา ทาเรือประมง ทานากุ้งและอื่นๆ โดยเฉพาะเรือประมงนั้นปาก
พนังมีมากที่สดุ ในบรรดาหัวเมืองชายฝั่งทะเลด้วยกัน มีโรงงานอุตสาหกรรมแช่แข็งสัตว์น้าขนาดใหญ่
สะพานปลาและกุ้งกุลาดา ทาให้เกิดธุรกิจต่อเนื่องไปอย่างมากมาย อดีตนั้นลุ่มน้าปากพนังมีความอุดม
สมบูรณ์ทางการเกษตรกรรมที่สาคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้ ซึ่งเปรียบเสมือนอู่ข้าว อู่น้าของเมือง
นครศรีธรรมราช และยิ่งไปกว่านั้นปากพนังเป็นเมืองท่าของจังหวัดนครศรีธรรมราช และมีท่าจอดเรือ
มีเรือต่างประเทศเข้ามาค้าขายเมืองปากพนังถือได้ว่า เป็นเส้นทางลาเลียงสินค้าออกสู่ทะเลเพื่อติดต่อ
กับเมืองอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศ
ปัจจุบันแม่น้าปากพนังยังคงมีสภาพสวยงามตามธรรมชาติ และมีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่า
ล่องเรือเที่ยวชมแม่น้าปากพนัง ซึ่งสังเกตได้ว่า ทั้งสองฝัง่ แม่น้าปากพนังประกอบไปด้วยตึกสูง
ลักษณะคล้ายคอนโดมิเนียม ตึกสูงเหล่านี้ไม่มีคนพักอาศัยเพราะว่านายทุนคนไทย และชาวต่างชาติ
ก่อสร้างไว้ให้นกนางแอ่นเข้าไปทารัง เพื่อเก็บรังนกไปขาย ถ้าสังเกตดูจะเห็นว่าตึกเหล่านี้ถูกสร้าง
ออกแบบผิดแผกไปจากตึกธรรมดาทั่วไป คือมีช่องขนาดเล็กรอบตึก สาหรับนกลอดเข้าออกได้ และมี
บานหน้าต่างแต่ละชั้นเพื่อระบายอากาศ จากเดิมมีบ้านนกนางแอ่นประมาณ 30 หลังตอนนี้ได้มีนกั
ลงทุนหลายรายให้ความสนใจ เข้ากว้านซื้อที่ดินในอาเภอปากพนังตามเส้นทางที่นกบินผ่าน เพื่อสร้าง
รังนกนางแอ่น และกาลังก่อสร้างอีกกว่า 10 หลัง ส่วนเรื่องตลาดรองรับมีทงั้ ในและต่างประเทศ

สถานที่ท่องเที่ยวเมืองปากพนัง
พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติเพื่อพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าปากพนัง
เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เกิดจาก
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุงและสงขลา ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ในบริเวณสถานที่ดาเนิน
โครงการพื้นที่ลุ่มน้าปากพนัง ประกอบด้วยห้องทรงงานส่วนพระองค์ ห้องประชุมและห้องนิทรรศการ
ปากพนังในอดีต โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าปากพนังฯ โทร. (075) 517933, 517534
ชายทะเลปากพนังและแหลมตะลุมพุก
เป็นสถานที่ราลึกเหตุการณ์การเกิด มหาวาตภัยครั้งใหญ่ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อปี
พ.ศ. 2505 ลักษณะของชายหาดปากพนังเป็นชายหาดยาวไปตามชายฝั่งทะเล มีแหลมตะลุมพุกเป็น
แหลมทรายรูปจันทร์ เสี้ยวยื่นไปในอ่าวไทย ซึ่งอยู่บริเวณตอนบนของอาเภอปากพนัง ด้านที่ติดกับ
ทะเลด้านใน (อ่าวนครฯ) มีประชากรตั้งถิ่นฐานอยู่ ส่วนด้านนอกที่ติดกับอ่าวไทยเป็นหาดทรายและมี
ต้นสนขึ้นเป็นแนวยาว การเดินทางใช้ทางหลวงหมายเลข 4013 (นครศรีธรรมราช-ปากพนัง) มีทาง
แยกเข้าสู่แหลมตะลุมพุก ประมาณ 16 กม. ตลอดเส้นทางมีการทานากุ้งสองข้างทางสลับกับแนวป่า
ชายเลน
บ้านรังนก
อาเภอปากพนังเป็นอาเภอที่มีชื่อในเรื่องของนกนางแอ่นที่เข้ามาทารังอยู่ในชุมชนเมืองปรากฎ
ว่ามีบ้านและตึกแถวหลายหลังที่ถกู ปิดลง เนื่องจากมีนกนางแอ่นจานวนมากเข้าไปอาศัยอยู่และทารัง
ในบ้านเหล่านั้น เช่นเดียวกับนกที่อาศัยอยู่ตามถ้าหรือเกาะ แต่เนื่องจากบ้านหรือตึกแถวที่มีนก
นางแอ่นอาศัยเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล จึงไม่สะดวกในการเปิดให้เข้าชมโดยทั่วไป
วัดนันทาราม
เดิมชื่อวัดใต้ เป็นวัดที่ประดิษฐานหลวงพ่อผุด พระพุทธรูปหินทรายแดง ศิลปะสมัยกรุงศรี
อยุธยาภายในวัด ยังได้เก็บรักษาศิวลึงค์องค์ใหญ่องค์หนึ่งพบที่โบราณสถาน เขาคา อายุประมาณ
1,200 ปี ในราวศตวรรษที่ 12-14 สลักจากหินปูนและสมบูรณ์ที่สุด เท่าที่พบในภาคใต้ วัดนันทาราม
ตั้งอยู่ที่ถนนชายน้า ปากพนังฝั่งตะวันออก

ประเพณี
1.ประเพณีสารทเดือนสิบ
ประเพณีสารทเดือนสิบเป็นงานบุญประเพณีของคนภาคใต้ของประเทศไทย
โดยเฉพาะชาว
นครศรีธรรมราช ที่ได้รับอิทธิพลด้านความเชื่อซึ่งจุดมุ่งหมายสาคัญ เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวง
วิญญาณของบรรพชนและญาติที่ล่วงลับ ซึ่งได้รับการปล่อยตัวมาจากนรกที่ตนต้องจองจาอยู่ เนื่องจากผล
กรรมที่ตนได้เคยทาไว้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยจะเริ่มปล่อยตัวจากนรกในทุกวันแรม 1 ค่าเดือน 10 เพื่อ
มายังโลกมนุษย์ โดยมีจุดประสงค์ในการมาขอส่วนบุญจากลูกหลานญาติพี่น้อง ที่ได้เตรียมการอุทิศไว้ให้
เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที ต่อผู้ล่วงลับหลังจากนั้นก็จะกลับไปยังนรก ในวันแรม 15 ค่า เดือน 10
ช่วงระยะเวลา ในการประกอบพิธีกรรมของประเพณีสารทเดือนสิบ จะมีขึ้นในวันแรม 1 ค่าถึงแรม
15 ค่าเดือนสิบของทุกปี แต่สาหรับวันที่ชาวใต้มักจะนิยมทาบุญกันมาก คือวันแรม 13-15 ค่าประเพณีวัน
สารทเดือนสิบโดยในส่วนใหญ่ แล้วจะตรงกับเดือนกันยายน

การจัดหฺมฺรับ
เมื่อถึงวันแรม 14 ค่าเดือนสิบ ซึ่งเรียกกันว่า “วันหลองหฺมฺรับ” แต่ละครอบครัวหรือวงศ์ตระกูลจะ
ร่วมกันนาข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆมาจัดเป็นหฺมฺรับสาหรับการจัดหฺมฺรับนั้น ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน จะ
จัดเป็นรูปแบบใดก็ได้แต่ลาดับการจัดของลงหฺมฺรับจะเหมือน ๆ กัน คือ เริ่มต้นจะนากระบุง กระจาดถาด
หรือกะละมัง มาเป็นภาชนะ แล้วรองก้นด้วยข้าวสาร ตามด้วยหอม กระเทียมพริก เกลือ กะปิ น้าตาล
และเครื่องปรุงอาหารที่จาเป็นอื่น ๆต่อไปก็ใส่ของจาพวกอาหารแห้ง เช่น ปลาเค็ม เนื้อเค็มและผักผลไม้ที่
เก็บไว้ได้นาน ๆ เช่น ฟักเขียว ฟักทอง มะพร้าว ขมิ้น มันลางสาด เงาะ ลองกอง กล้วย อ้อย ข้าวโพด ข่า
ตะไคร้ ฯลฯจากนั้นก็ใส่ของใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น ไต้ น้ามันมะพร้าว น้ามันก๊าดไม้ขีด หม้อ กระทะ ถ้วย
ชาม เข็ม ด้าย และเครื่องเชี่ยนหมากสุดท้าย ก็ใส่สิ่งที่เป็นหัวใจสาคัญของการจัดหฺมฺรับ คือ ขนม 5 อย่าง
(บางท่านบอกว่า 6 อย่าง ) ซึ่งขนมแต่ละอย่างล้วนมีความหมายในตัวเอง คือ ขนมพองเป็นสัญลักษณ์แทน
แพสาหรับผู้ล่วงลับใช้ล่องข้ามห้วงมหรรณพ ขนมลาแทนเครื่องนุ่งห่มแพรพรรณ ขนมกงหรือ ขนมไข่ปลา
แทนเครื่องประดับ ขนมดีซาแทนเงินเบี้ยสาหรับใช้สอย ขนมบ้าแทนสะบ้าใช้เล่น ในกรณีที่มีขนม 6 อย่าง
ก็จะมี ขนมลาลอยมันซึ่งใช้แทนฟูกหมอน เข้าไปด้วย

การยกหฺมฺรับ
ในวันแรม 15 ค่า เดือนสิบ ซึ่งเป็นวันยกหมฺรับ ต่างก็จะนาหมฺรับพร้อมภัตตาหารไปวัด โดยแต่ละ
คนจะแต่งตัวอย่างสะอาด และสวยงามเพราะถือเป็นการทาบุญครั้งสาคัญ วัดที่ไปมักจะเป็นวัดใกล้บ้าน
หรือวัดที่ตนศรัทธาการยกหมฺรับไปวัด อาจต่างครอบครัวต่างไป หรืออาจจัดเป็นขบวนแห่ทั้งนี้เพื่อต้องการ
ความสนุกสนานรื่นเริงด้วย
วัดบางแห่งอาจจะจัดให้มีการประกวดหฺมฺรับ
ในส่วนของจังหวัด
นครศรีธรรมราชนั้นได้จัดให้มีขบวนแห่หมฺรับ อย่างยิ่งใหญ่ตระการตาในงานเดือนสิบทุก ๆ ปีโดยมีองค์กร
ทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชน ต่างส่งหฺมฺรับของตนเข้าร่วมขบวนแห่ และร่วมการประกวดซึ่งในช่วงเทศกาล
นี้สามารถจูงใจนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช มากยิ่งขึ้น
เมื่อขบวนแห่หฺมฺรับมาถึงวัดแล้ว ก็จะร่วมกันถวายภัตตาหารแก่ภิกษุสงฆ์เสร็จแล้วจะร่วมกัน “ตั้ง
เปรต” เพื่อแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ในอดีตมักตั้งเปรตบริเวณโคนต้นไม้หรือบริเวณ
กาแพงวัด แต่ปัจจุบันนิยมตั้งบน “หลาเปรต” โดยอาหารที่จะตั้งนั้นจะเป็นขนมทั้ง 5 หรือ 6 อย่าง
ดังกล่าวข้างต้น รวมถึงอาหารอื่น ๆ ที่บรรพชนชอบ ตั้งเปรตเสร็จแล้วพระสงฆ์จะสวดบังสุกุล โดยจับ
สายสิญจน์ที่ผูกไว้กับหลาเปรตเมื่อพิธีสงฆ์เสร็จสิ้น ผู้คนจะร่วมกัน “ชิงเปรต” โดยการแย่งชิงอาหารบน
หลาเปรตทั้งนี้นอกจากเพื่อความสนุกสนานแล้วยังมีความเชื่อว่าหากใครได้กินอาหารบนหลาเปรตจะได้รับ
กุศลแรงเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเสร็จสิ้นการชิงเปรตต่างก็แยกย้ายกลับบ้านด้วยใจอิ่มบุญ
2.เทศกาลงานประเพณี : งานชักพระ
เมื่อพุทธศาสนาได้เผยแพร่ถึงภาคใต้ของประเทศไทย จึงได้นาประเพณีชักพระเข้ามาด้วยประเพณี
ชักพระ
มีความเป็นมาที่เล่ากันเป็นเชิงพุทธตานานว่าหลังจากพระพุทธองค์ทรงกระทายมกปาฏิหาริย์
ปราบเดียรถีย์ ณ ป่ามะม่วงกรุงสาวัตถี แล้วได้เสร็จไปจาพรรษา ณ ดาวดึงส์เพื่อโปรดพุทธมารดาซึ่ง
ขณะนั้นทรงจุติเป็นมหามายาเทพ สถิตอยู่ ณ ดุสิตเทพพิภพตลอดพรรษาพระพุทธองค์ทรงประกาศ
พระคุณของมารดาแก่เทวสมาคมและแสดงพระอภิธรรมโปรดพุทธมารดา 7 คัมภีร์ จนพระมหามายาเทพ
และเทพยดา ในเทวสมาคมบรรลุโสดาบันหมดถึงวันขึ้น 15 ค่า เดือน 11 อันเป็นวันสุดท้ายของพรรษา
พระพุทธองค์ได้เสด็จกลับมนุษยโลกทางบันไดทิพย์ที่พระอินทร์นิมิตถวายบันไดนี้ทอดจากภูเขาสิเนนุราช
ที่ตั้งสวรรค์ ชั้นดุสิตมายังประตูนครสังกัสสะประกอบด้วยบันไดทอง บันไดเงินและบันไดแก้วบันไดทองนั้น
สาหรับเทพยดา มาส่งเสด็จอยู่เบื้องขวาของพระพุทธองค์บันไดเงินสาหรับพรหมมาส่งเสด็จอยู่เบื้องซ้าย
ของพระพุทธองค์
และบันไดแก้วสาหรับพระพุทธองค์อยู่ตรงกลางเมื่อพระพุทธองค์เสด็จมาถึงประตู
นครสังกัสสะตอนเช้าตรู่ของวันแรม 1 ค่าเดือน 11 ซึ่งเป็นวันออกพรรษานั้นพุทธศาสนิกชนที่ทราบ
กาหนด
การเสด็จกลับของพระพุทธองค์จากพระโมคคัลลานได้มารอรับเสด็จอย่างเนืองแน่นพร้อมกับ
เตรียมภัตตาหารไปถวายด้วยแต่เนื่องจากพุทธศาสนิกชนที่มารอรับเสด็จมีเป็นจานวนมากจึงไม่สามารถจะ
เข้าไปถวายภัตตาหารถึงพระพุทธองค์ได้ทั่วทุกคนจึงจาเป็นที่ต้องเอาภัตตาหารห่อใบไม้ส่งต่อ ๆกันเข้าไป
ถวายส่วนคนที่อยูไ่ กลออกไปมาก ๆ จะส่งต่อ ๆ กันก็ไม่ทันใจจึงใช้วิธีห่อภัตตาหารด้วยใบไม้โยนไปบ้าง ปา

บ้าง
เข้าไปถวายเป็นที่โกลาหลโดยถือว่าเป็นการถวายที่ตั้งใจด้วยความบริสุทธิ์ด้วยแรงอธิษฐานและ
อภินิหารแห่งพระพุทธองค์ ภัตตาหารเหล่านั้นไปตกในบาตรของพระพุทธองค์ทั้งสิ้นเหตุนี้จึงเกิดประเพณี
"ห่อต้ม"
"ห่อปัด"
ขึ้นเพื่อเป็นการแสดงถึงความปิติยินดีที่พระพุทธองค์เสด็จกลับจากดาวดึงส์
พุทธศาสนิกชน ได้อัญเชิญพระพุทธองค์ขึ้นประทับบนบุษบกที่เตรียมไว้แล้วแห่แหนกันไปยังที่ประทับของ
พระพุทธองค์ครั้นเลยพุทธกาลมาแล้วและเมื่อมีพระพุทธรูปขึ้นพุทธศาสนิกชนจึงนาเอาพระพุทธรูปยกแห่
แหนสมมติแทนพระพุทธองค์ซึ่งกระทากันในวันแรม 1 ค่า เดือน 11 ของทุกปีสืบมาจนเป็นประเพณีชัก
พระในปัจจุบันอันอุปมาเสมือนหนึ่งได้ร่วมรับเสด็จและร่วมถวายภัตตาหารแด่พระพุทธองค์ด้วยตนเองไม่
ว่าจะห่างไกลกันด้วยเวลาและสถานที่สักเพียงใด
ลากพระหรือชักพระ
เป็นประเพณีเนื่องในพุทธศาสนากระทาหลังจากวันมหาปวารณาหรือวันออกพรรษา 1 วันตรงกับ
วันแรม 1 ค่า เดือน 11 โดยพุทธศาสนิกชนพร้อมใจกันอาราธนาพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานบนบุษบกที่
วางอยู่เหนือเรือรถ
หรือล้อเลื่อนแล้วแห่แหนชักลากไปตามลาน้าหรือตามถนนหนทางถ้าท้องถิ่นในอยู่
ริมน้าหรือมีลาคลอง
ก็ลากพระทางน้าถ้าห่างไกลลาคลองก็ลากพระทางบกแล้วแต่สภาพภูมิประเทศ
เหมาะแก่การลากประเภทไหน
มากกว่ากัน บางท้องที่ในจังหวัดตรัง พัทลุง และสงขลา มีการลากพระบกในวันแรม 1 ค่าในเดือน
5 ก็มีในประเพณีลากพระของชาวใต้มีมาแต่โบราณและก่อให้เกิดวัฒนธรรมอื่น ๆสืบเนื่องหลายอย่าง เช่น
ประเพณีการแข่งเรือพาย การชัน (ประชัน)โพนหรือแข่งโพน การประชันปืดหรือแข่งปืด กีฬาชัดต้ม การ
ทาต้มย่างและการเล่นเพลงเรือ เป็นต้น
นับครั้งภิกษุชาวจีนชื่ออี้จิง ได้จาริกผ่านคาบสมุทรมลายูเพื่อไปศึกษาศาสนาในอินเดีย ในพ.ศ.
21214-1238 ก็ได้เห็นประเพณีการลากพระของชาวเมือง "โฮลิง"อันเป็นชื่อเดิมของเมืองนครศรีธรรมราช
จึงได้บันทึกไว้ว่า "พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งมีคนแห่แหนนามาจากวัดโดยประดิษฐานจากรถหรือบน
แคร่มีพระสงฆ์และฆราวาสหมู่ใหญ่แวดล้อมมามีการตีกลองและบรรเลงดนตรีต่าง ๆ มีการถวายของหอม
ดอกไม้และถือธงชนิดต่าง ๆที่ทอแสงในกลางแดดพระพุทธรูปเสด็จไปสู่หมู่บ้านด้วยวิธีดังกล่าวนี้ภายใต้เพ
ดากว้างขวาง"จากหลักฐานในจดหมายเหตุของภิกษุ อีจ้ งิ นีท้ าให้นกั วิชาการบางคนเชือ่ ว่าประเพณีลาก
พระในภาคใต้มีมาแล้วตั้งแต่สมัยศรีวิชัยประเพณีลากพระของชาวใต้สมัยกรุงศรีอยุธยาเห็นว่าเป็น
ประเพณีที่ทั้งสถาบันศาสนาและสถาบันกษัตริย์ถือเป็นเรื่องสาคัญยิ่ง
ดังปรากฏในเรื่องประทวนตราให้แก่ พระครูอินทร์โมลีคณะป่าแก้ว หัวเมืองพัทลุงใน พ.ศ.2242
ว่า "แลเมื่อครั้งคณะป่าแก้วแต่ก่อนมีพระครูอันดับ 6 องค์ได้ช่วยการพระราชพิธีตรุศสารทแลงานลากพระ
ถวายพระราชกุศล" และข้ออีกตอนหนึ่งว่า "แลราชการซึ่งเป็นพนัดแก่ขุนหมื่นกรมคณะป่าแก้วมีแต่หน้าที่
เมืองเส้นหนึ่งแลการ พระราชพิธีตรุศสารทแลงานลากพระเจ้าเมือง จะได้เบียดเสียดเอาข้าพระไปใช้
ราชการนอกแต่นั้นหามิได้ "เมืองนครศรีธรรมราชปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ในรัชกาลพระเจ้าอยู่บรมโกศ

แม้แต่ผู้ตกี ลองในงานลากพระ ก็ถือว่าสาคัญจึงมีแจ้งไว้ในทาเนียบข้าราชการ ตกเป็นพระอัยการไว้ว่า "ขุน
รันไภรีถือศักดินา 200 พนักงานตีกลองแห่พระ"ตาแหน่งนี้มีมา จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ดังปรากฏใน
ทาเนียบข้าราชการเมืองนครศรีธรรมราช ครั้งรัชกาลที่ 2 ว่า "ขุนรันไภรีถือศักดินา 200 พนักงานตีกลอง
แห่พระ" เช่นกัน
การเตรียมการลากพระ
เมื่อเดือน 9 ผ่านไปแล้ว หลายวัดที่ตั้งใจแน่วแน่ว่าจะร่วมประเพณีลากพระในเดือน 11 ก็จะเริ่ม
เตรียมการหุ้มโพนเพื่อใช้ "คุมโพน" (ประโคมล่วงหน้า) และใช้ประโคมในวันพิธีรวมทั้งให้ชาวบ้านนาชัน
(ประชัน)หรือแข่งขันกับของวัดอื่น ๆการหุ้มโพนมีกรรมวิธีที่ซับซ้อน ทั้งในการขุดและขึงหนังให้ตึงเต็มให้
ใช้เวลานานแรมเดือน บางวัดมีพิธีไสยศาสตร์ ประกอบด้วยต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการนี้โดยตรง แต่ละวัด
จะต้องมีโพน 2 ใบ ให้เสียงทุ้ม 1 ใบ เสียงแหลม 1 ใบ วัดไหนโพนเสียงดีแข่งขันชนะชาวบ้านก็พลอยได้
หน้าชื่อชมยินดีกันไปนาน เป็นแรมปีเมื่อใกล้วันลากพระประมาณ 7 หรือ 3 วัน ทุกวันที่จะลากพระในปี
นั้นก็จะเริ่มคุมโพน (ตีประโคม)
เพื่อปลุกใจชาวบ้านให้กระตือรือร้นร่วมพิธีลากพระ และอาจนาไปท้าทายแข่งขันกับวัดใกล้เคียง
พร้อมกันนั้น ทั้งพระภิกษุสามเณร และอุบาสก ที่มีฝีมือทางช่างก็จะช่วยกันจัดตกแต่งเรือพระ และ
"บุษบก" ซึ่งต้องทากันอย่างสุดฝีมือ เพราะถ้าของวัดใดไม่สวยเท่าที่ควร บรรดาทายกทายิกาแม้ศิษย์วัด
และพระภิกษุสามเณร ก็จะรู้สึกน้อยหน้าวัดอื่นที่ตกแต่งดีกว่าในส่วนของชาวบ้านก็จะเตรียมการตกแต่ง
เรือพายที่เรียกว่าเรือเพรียว เตรียมสรรหาฝีพาย ซ้อมพายเรือแข่งเตรียมเครื่องแต่ตัวตาม ที่ได้กาหนดตก
ลงกัน สิ่งที่ทุกครอบครัวจะต้องกระทาก็คือ การเตรียม "แทงต้ม"เตรียมหาใบกะพ้อ และ ข้าวสารข้าว
เหนียว เพื่อนาไปทาขนมต้ม "แขวนเรือพระ"
วันลากพระ
เมื่อถึงเช้าตรู่ของวันแรม 1 ค่า เดือน 11 จะอาราธนาพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานบนบุษบกเหนือ
เรือพระนิมนต์ พระภิกษุในวันนั้นทั้งหมดขึ้นนั่งประจาเรือพระ พร้อมทั้งอุบาสกและศิษย์วัดที่ติดตามและ
ประจาเครื่องประโคม อันมีโพน (กลองเพล) ฆ้อง โหม่งฉิ่ง ฉาบ แล้วชาวบ้านก็จะช่วยกันลากเรือพระออก
จากวัดตั้งแต่เช้าตรู่ (พระภิกษุที่จะร่วมไปด้วยต้องรีบฉันภัตการเช้าให้เรียบร้อยเสียก่อน)ถ้าเป็นการลาก
พระทางน้าก็จะใช้เรือพายลาก ถ้าเป็นการลากพระทางบกก็จะใช้คนเดินลากแล้วแต่กรณี
ขณะที่ลากพระไปใครจะมาร่วมแขวนต้มบูชาพระ หรือร่วมลากตอนใดก็ได้ โดยเฉพาะการลากพระ
น้าเมื่อจะมีการนาต้มไปแขวนบูชาพระเรือพาย หรือเรือแจวจะเข้าไปชิดเรือพระที่ลาใหญ่กว่า และกาลัง
ถูกลากอยู่ไม่ได้ ดังนั้นเมื่อเข้าใกล้พอสมควรก็จะใช้วิธี "ซัดต้ม"ไปยังเรือพระให้คนคอยรับอันนี้อาจเป็น
มูลเหตุที่ก่อให้เกิดกีฬาซัดต้มขึ้นมาก็ได้

เกือบทุกท้องถิ่นนิยมกาหนดให้มีจุดนัดหมายเพื่อให้บรรดาเรือพระทั้งหมดในละแวกใกล้เคียงกัน
ไปชุมนุมในที่เดียวกันในเวลาก่อนพระฉันเพล ให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาส "แขวนต้ม" และถวาย
ภัตตาหารแก่พระภิกษุสามเณรได้ทั่วทุกวัดหรือมากที่สุดเท่าที่จะทาได้โอกาสนี้จึงก่อให้เกิดการประกวด
ประชันกันขึ้นโดยปริยาย เช่นการประกวดเรือพระการแข่งขันพายเรือ การเล่นเพลงเรือตอบโต้แก้ลากัน
การประกวดการประกวดเรือเพรียวประเภทต่าง ๆ เช่น มีฝีพายมากที่สุดแต่งตัวสวยงามมากที่สุด หรือ
ตลกขบขันหรือมีความคิดริเริ่มดีมีการแข่งขันการตีโพนประเภทตีดัง ตีทน ตีท่าพลิกเพลง ลีลาการตี
สวยงามเหล่านี้เป็นต้นและบางทีก็คิดหากิจกรรมแปลก ๆ มาเสริม เช่น กีฬาซัดต้มแข่งกีฬาทางน้า จัดหา
มหรสพมาแสดง ฯลฯ เมื่อเครื่องสนุกมีมากการตระเตรียมก็เสียเวลาและใช้ทุนมาก การที่จะลากพระกัน
เพียงวันเดียวไม่จุใจบางแห่งจึงขยายเป็น 2 วัน 3 วัน ก็มีการประกอบเรือพระแต่โบราณมักให้รางวัลเป็น
ของที่จาเป็นสาหรับวัดเช่นน้ามันก๊าด ถ้วยชาม สบง จีวร เสนาสนะสงฆ์ เป็นต้นแต่ปัจจุบันบางท้องถิ่นให้
ถ้วยรางวัลให้โล่เกียรติยศและตั้งรางวัลเป็นเงินสดก็มี
ตามปกติหลังจากพระฉันเพลแล้ว ทายกทายิการ่วมสนุกสนานกันพอสมควรตกเย็นก็จะลากเรือ
พระวัดของตนแยกย้ายกันกลับวัดถ้าวัดใดเรือพระสวยงามเป็นที่ภูมิใจของชาวบ้านถิ่นนั้น
ๆเป็นพิเศษ
อาจจะแห่แหนไปอวดชาวถิ่นอื่นหรืออาจจะถูกชาวถิ่นอื่นแย่งไปต่อรองเรียกค่าไถ่ จนเป็นเหตุให้ต้องลาก
ต่อวันรุ่งขึ้นก็มี การลากพระบกบางวัดใช้รถยนต์มาดัดแปลงตกแต่งเป็นเรือพระ ช่วงใดคนลากมีน้อยหรือ
ต้องการประหยัดแรงหรือประหยัดเวลาก็จะใช้เครื่องยนต์แทนเรือพระแต่ละวัดจะได้ต้มกลับวัดเป็นจานวน
มากจนไม่อาจจะแจกจ่ายให้หมดสิ้นได้จึงต้องปลูกร้านขนาดใหญ่ย่างต้มเหล่านั้นเพื่อไม่ให้บูดเสียเปล่าทา
ให้ต้มมีรสอร่อยแปลกออกไปและเก็บไว้ได้นานกว่าอันนี้อาจเป็นต้นเหตุที่มาของต้มย่าง
ประเพณีลากพระได้ปรับเปลี่ยนแตกเติมต่างออกไปจากเดิมหลายอย่าง
มีการตั้งหีบรับเงิน
อนุโมทนามีเครื่องขยายเสียงเชิญชวน บางท้องถิ่นจัดงานบันเทิงอื่น ๆประกอบมีการประกวดนางงามงาน
ลากพระก็มีประชาชนที่อยู่ใกล้ตลาดนิยมซื้อต้มจากตลาดแทนการทาเองก็มีมากขึ้น ปรากฏการณ์ทานองนี้
พบมากขึ้นในประเพณีพื้นเมืองทุกอย่างและทุกท้องถิ่น
ลากพระน้า
การลากพระทางน้า หรือ "ลากพระน้า" ออกจะสนุกกว่า "ลากพระบก"เพราะสภาพการ
เอื้ออานวยต่อกิจกรรมอื่น ๆ กว้างขวางกว่า เช่นสะดวกในการชักลาก ง่ายแก่การรวมกลุ่มกันจัดเรือพาย
เพราะแต่ละกลุ่มมีลักษณะเป็นเอกเทศท้าทายต่อการแข่งขันประกวดประชันกันผนึกกาลังกันได้สะดวกมี
กิจกรรมเชื่อมโยงอื่น ๆ ได้หลากหลายกว่า เช่น การแข่งพายเรือการแย่งเรือพระ การเล่นเพลงเรือ เป็น
ต้น ด้วยเหตุนี้
ถ้าท้องถิ่นในสภาพภูมิประเทศเอื้ออานวยให้สามารถทาได้ทั้งทางบกและทางน้าท้องถิ่นนั้นมักจะ
เลือก "ลากพระน้า" แหล่งลากพระน้าที่มีชื่อเสียงอย่างยิ่งคือที่อาเภอกระบุรี จังหวัดระนอง อาเภอหลัง
สวน จังหวัดชุมพร อาเภอพุนพินและอาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช รองลงมาอาเภอระโนด จังหวัดสงขลา อาเภอปากพะยูนจังหวัดพัทลุง บ้านแหลม

โพธิ์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดยเฉพาะอาเภอหลังสวนและที่บ้านแหลมโพธิ์ อาเภอหาดใหญ่จะมี
การเล่นเพลงเรือที่ขึ้นชื่อกว่าแหล่งอื่น ๆส่วนที่อาเภอปากพนังมีการเล่น "ซัดหลุม" (ซัดโคลน)กัน
สนุกสนานเพราะที่ปากพนังมีโคลนตมมาก การลากพระทางน้าของเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานี แปลก
กว่าที่อื่น ๆ คือ จะลากกัน 3 วัน ระหว่างแรม 8 ค่าถึงแรม 10 ค่า เดือน 11 มีการปาสาหร่ายโต้ตอบกัน
ระหว่างหนุ่มสาวมีการเล่นเพลงเรือ และที่แปลกพิเศษคือมีการทอดผ้าป่าสามัคคีในวันเริ่มงาน
ลากพระบก
หรือ "ลากพระบก" แต่โบราณนิยมใช้ล้อเลื่อนเรือพระ จึงหนักต้องอาศัยคนลากเป็นจานวนมากจึง
ต้องมีเชือกลากเป็น 2 สาย สายหนึ่งสาหรับผู้หญิง อีกสายหนึ่งสาหรับผู้ชาย แม้การลากพระทางน้าก็มีเหตุ
ให้วิวาทกันได้นานาประการ เช่นแย่งเรือพระกันแล้วพูดเยาะเย้ยถากถางกัน แกล้งพายเรือเข้าเบียดให้เรือ
ลาอื่นล่ม แกล้งพุ้ยน้าใส่ผู้หญิงให้เสื้อผ้าเปียกปอน เป็นต้นการก่อเหตุวิวาทในวันลากพระที่แปลกและมีทั้ง
ทางบก และทางน้าก็คือเตรียมการนัดแนะไว้ล่วงหน้า เพื่อยกพวกไปตีกันในวันลากพระเป็นที่น่ายินดีที่
ปัจจุบันไม่ค่อยมีเหตุการณ์วิวาทกันในวันลากพระ
เรือพระ
เรือพระ คือ เรือหรือรถหรือล้อเลื่อนที่ประดิษฐ์ตกแต่งให้เป็นรูปเรือแล้ววางบุษบกซึ่งบุษบกนี้เรียก
ตามภาษาพื้นเมืองภาคใต้ว่า "นม" หรือ "นมพระ" ยอดบุษบก เรียกว่า "ยอดนม" สาหรับอาราธนา
พระพุทธรูปประดิษฐานแล้วชักลากในวันออกพรรษาถ้าชักลากทางน้าเรียกว่า "เรือพระน้า" ซึ่งจะใช้เรือ
จริง ๆมาประดิษฐ์ตกแต่ง ถ้าใช้ชักลากทางบกเรียกว่า "เรือพระบก"จะใช้รถหรือล้อเลื่อนมารประดิษฐ์
ตกแต่งให้เป็นรูปเรือ
การทาเรือพระบกสมัยก่อนจะทาเป็นรูปเรือให้คล้ายเรือจริงมากที่สุด และจะต้องพยายามให้มี
น้าหนักน้อยที่สุดจึงมักใช้ไม้ไผ่สาน หรือเสื่อกระจูดมาตกแต่งตรงส่วนที่เป็นแคมเรือ และหัวท้ายเรือคงทา
ให้แน่นหนาเฉพาะส่วนพื้นเพื่อนั่งและ วางบุษบกกับส่วนที่จะผูกเชือกชักลากเท่านั้น แล้วใส่ล้อหรือเลื่อนที่
ทาขึ้นจากไม้สี่เหลี่ยมขนาดใหญ่สองท่อนรองรับข้างล่าง เพื่อให้ชักลากเรือพระไปได้สะดวกไม้สองท่อนนี้
ทางด้านหัวและท้ายทางอนคล้ายหัว และท้ายเรือแล้วตกแต่งเป็นรูปตัวพญานาค อาจทาเป็น 1 ตัว หรือ
มากกว่าก็ได้ใช้กระดาษสีเงินสีทอง หรือกระดาษสีสะท้อนแสงทาเป็นเกล็ดนาค ซึ่งจะทาให้สะท้อนแสง
ระยิบระยับไปทั้ง ลาเมื่อขณะชักลากกลางลาตัวพญานาคทาเป็นร้านสูงราว 1.50 เมตร เรียกว่า "ร้านม้า"
สาหรับวางส่วนสาคัญที่สุดของเรือพระ คือ บุษบก หรือ นมพระซึ่งนายช่างแต่ละท้องถิ่นจะมีเทคนิคใน
การออกแบบบุษบกเพื่อให้เหมาะสมทั้งลวดลาย และรูปร่างมีการประดิษฐ์ประดอยอย่างสุดฝีมือหลังคา
บุษบกนิยมทาเป็นรูปจัตุรมุขหรือทาเป็นจัตุรมุขซ้อน รูปทรงชะลูด งามสง่าสะดุดตา ตกแต่งด้วยหางหงส์
ช่อฟ้า ใบระกา ตัวลายอง กระจังฐานพระ บัวปลายเสา คันทวย เป็นต้น

ของฝากและอาหารขึ้นชื่อเมืองปากพนัง

1.ปลากระบอกร้า ของดีชาวเมืองปากพนัง

"ปลากระบอกร้า" เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะสาหรับชาวใต้ โดยชาวเมืองปากพนัง คาว่า "ร้า"
หมายความถึง "การตากแดด" เป็นหนึ่งในการถนอมอาหารแบบง่ายๆ ที่ถ่ายทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษรุ่นปู่
ของปู่ ย่าของย่าโดยตากให้แห้งสักแดดสองแดด ให้ออกกลิ่นหอมตุๆ นิดๆเวลาทอดรับประทานหอมอบ
อวนไปหัวบ้านท้ายบ้าน ชวนให้หิวชาวขึ้นมาเลยทีเดียวสรุปง่ายๆ ปลากระบอกร้าของคนปากพนังก็คือ
"ปลาเค็ม" นั่นเองแต่สาหรับงานนี้ คงต้องยกให้ปลากระบอกร้าตัวนี้เป็น "ปลาเงิน ปลาทอง"เพราะชาว
อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิม มาพัฒนาจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์สร้างงาน
สร้างรายได้และสร้างชื่อสู่ชุมชน จนเป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวหรือคนหนุ่มสาวที่
กลับไปทาบุญรดน้าผู้ใหญ่ ช่วงสงกรานต์จะต้องิ้วปลากระบอกร้ากลับเป็นของฝากกันทุกคนสาหรับวิธีการ
ผลิตปลากระบอกร้าชาวปากพนัง เป็นภูมิปัญญาที่ไม่ยากเริ่มจากนาปลากระบอกมาขอดเกล็ดล้างทาความ
สะอาดจากนั้นควักใส่นาเครื่องในแยกไว้เพื่อจาหน่ายเป็นพุงปลาไตปลากระบอก ล้างทาความสะอาดอีก
ครั้ง แล้วนาไปตากแดดให้แห้งพอหมาดๆจากนั้นนาเกลือเม็ดยัดลงไปในท้องแต่ไม่ต้องทาทั่วตัวปลาน้าจาก
เกลือจะค่อยๆ ซึมสู่เนื้อปลากระบอกเอง เรียงทิ้งไว้ในกะละมัง 1 คืนจากนั้นจึงจะนาไปตากแดดราว 3-4
ชั่วโมง ให้พอแห้งหมาดเป็นขั้นตอนง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก แต่เคล็ดลับอยู่ที่การทาความสะอาดต้องไม่ล้างคาว
ปลาด้วยสารส้ม เพราะจะทาให้เนื้อปลาผุเหลว รับประทานไม่อร่อยล้างให้สะอาดด้วยน้าเปล่าเท่านั้น
ปลากระบอกสด 1 กิโลกรัม มีจานวนปลาเฉลี่ย 10 ตัวโดยทั่วไปจาหน่ายสดกิโลกรัมละ 90 บาท เมื่อ
นามาทาเป็นปลากระบอกร้าจะมีน้าหนักประมาณ 15 ตัว ต่อกิโลกรัม แต่สามารถเพิ่มมูลค่าได้อย่างดีราคา
จาหน่ายกิโลกรัมละ 200-300 บาทปลาเค็มแบบชาวปากพนังนี้ นาไปทอดก่อนรับประทาน โรยด้วยหอม
ซอยบางพริกสดซอย และมะนาวนิดหน่อย หอมชวนรับประทาน นิยมรับประทานกับข้าวต้มหือน้าพริก
เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ
ชวนน้าลายสอนักแลที่บ้านผมก็อีกบ้านหนึ่งในอาเภอปากพนังที่ทา
ปลากระบอกร้าขายทั้งปลีกและส่งมาหลายรุ่นจนถึงปัจจุบันนี้จ๊ะ หากใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวอาเภอปาก
พนังหรือแหลมตะลุมพุกอย่าลืมที่จะหิวปลากระบอกร้าเป็นของฝากติดไม้ติดมือด้วนนะครับ

2. ปากพนัง เมืองหลวงนกนางแอ่น เมืองคอน

ปากพนัง อาเภอเล็กๆ ทีอ่ ยู่ใกล้ๆกับแหลมตะลุมพุก อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือเมืองลิ
กอร์ ทางใต้ของไทยเรา ครั้งแรกที่มาถึงก็พบกับความแปลกตาแปลกใจคือตึกสูงทีไ่ ม่มหี น้าต่าง แต่มัน
เป็นบ้านของนก นกนางแอ่นอาเภอปากพนังจึงเป็นอาเภอที่มีชื่อในเรื่องของนกนางแอ่นที่เข้ามาทารัง
อยู่ในชุมชนเมืองจากในอดีตว่ามีบ้านหลายหลังถูกปิดลง เนื่องจากมีนกนางแอ่นจานวนมากเข้าไป
อาศัยอยู่และทารังในบ้านเหล่านั้น และในปัจจุบันก็มีตึกแถวทรงสูงหลายหลังสร้างใหม่เพื่อให้นกเข้า
ไปอยู่อาศัย เพื่อไว้คอยเก็บรังนกเพื่อจาหน่ายต่อไป

3.หมี่เมืองนัง

ปากพนัง เมืองประวัติศาสตร์ที่เป็นอู่ข้าวอู่น้า ของหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ของ ไทย นอกจาก
จะขึ้นชื่อในเรื่องประวัติศาสตร์
ความเป็นมาของเมืองปากพนัง
หรืออาเภอปากพนัง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช แล้ว ยังมีอาหารที่ขึ้นชื่อลือชามานานนม นั้นคือ หมี่เมืองนัง หรือ หมี่ผัดปากพนัง ถ้า
ใครมาเที่ยวเมืองปากพนังแล้วไม่ได้ลองลิ้มชิมรส หมี่เมืองนัง แล้วคล้ายกับว่ายังไปไม่ถึงเมืองปากพนังพี่
เล็ก (นายชัยณรงค์ สวัสดีนฤนาท) เจ้าของร้านบ้านชายคลอง อ.ปากพนัง นครศรีธรรมราช แก่เล่าว่า หมี่
ผัดจานนี้ เอกลักษณ์ปากพนัง เค้าเรียก หมี่ผัดปากพนัง เพราะเป็นสูตรของคนในพื้นที่ มีมาตั้งแต่ดั้งเดิม
ปัจจุบันได้แพร่หลายออกไปตามพื้นที่ต่างๆ แล้ว แต่ที่ปากพนังยังคงใช้สูตรเดิมในการปรุง หมี่ผัดปากพนัง
ซึ่งเส้นหมี่นั้น เส้นคล้ายๆ เส้นในผัดไท พี่เล็กยังบอกสูตรการปรุง ?หมี่ผัดปากพนัง? อีกว่า เครื่องปรุง
อันดับแรกคือเส้นหมี่ หรือเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก หรือเส้นผัดไท ที่ปากพนังเรียกว่า เส้นหมี่จันทร์ ใช้เส้นหมี่
จันทร์ 300 กรัม , มะพร้าวขูด 1 กิโลกรัม , พริกชี้ฟ้าแห้ง 15 เม็ด , หอมแดง 7 หัว , น้าตาลปี๊บ 6 ช้อน
โต๊ะ , เกลือป่น 1 ช้อนโต๊ะ และกุ้งสดๆ จากทะเล ใส่ในเครื่องปรุงได้มากน้อยเท่าไรตามใจชอบ ส่วนวิธีทา
ให้แช่เส้นหมี่จันทร์ลงในน้าจนนิ่ม , ผ่าพริกแดงดอกใหญ่เอาเมล็ดออกแล้วแช่ในน้าจนนิ่ม ก่อนจะนามาตั้ง
ให้สะเด็ดน้า จากนั้นก็ปอกหอมแดงล้างน้าให้สะอาดแล้วโขลกพร้อมกับพริกแดง ใส่เกลือนิดหน่อยจน
ละเอียด แล้วน้ามาใส่กระบะตั้งไฟเคี่ยวกับหัวกะทิจนเดือด แล้วใส่น้าตาลปิ๊บ ใส่กุ้งสด (ถ้ากุ้งตัวเล็กไม่ต้อง
ปอกเปลือก) หลังจากนั้นก็นาเส้นหมี่มาใส่ในกระทะ ผัดด้วยไฟอ่อนๆ จนแห้ง หลังจากนั้นก็จะได้ หมี่เมือง
นัง หรือ หมี่ผัดปากพนัง สูตรดั้งเดิม หรือจะเรียกว่า สูตรโบราณ ก็ว่าได้ เพราะคนปากพนังนั้นจะมีความ
ชานาญในการผัดหมี่ ถือเป็นอาหารจานเด็ดของคนดั้งเดิม คนที่เดินทางไปเที่ยวเมืองปากพนัง หรือไป
เยี่ยมญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง สมัยก่อนเขาจะผัดหมี่มาเลี้ยงต้อนรับ โดยรับประทานกับถั่วงอก , ผักชีล้อม ,
บัวบก , มะม่วงซอย ยอดกระถิน และพวกผักสด นับว่าอร่อยอย่าบอกใครเชียว

.ลาหอยราก

ลาหอยราก ปากพนังนครศรีธรรมราช ธุรกิจทาเงิน ช่วงเทศกาลเดือนสิบ ชาวบ้านหอยราก
ทาขนมลาทุกครัวเรือน สร้างรายได้ มากถึงประมาณ 30 ล้านบาท นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง
เปิดเผยว่า บ้านหอยราก หรือชุมชนศรีสมบูรณ์ ของอาเภอปากพนัง เป็นแหล่งผลิตลาจาหน่ายซึ่งเดิม
ได้ทากันเฉพาะในช่วงเทศกาลเดือนสิบเท่านั้น เนื่องจากขนมลาเป็นขนม 1 ใน 5 ชนิดที่ต้องใช้ในการ
ประกอบพิธีทาบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บรรพชน ที่ล่วงลับไปแล้ว ถือเป็นงานบุญสาคัญสาหรับชาว
นครศรีธรรมราช และชาวใต้ แต่ต่อมา ได้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ขึ้นชื่อ สามารถจาหน่ายได้
ตลอดทั้งปี จึงเป็นอาชีพหลักของชาวชุมชนที่นี่ ทีส่ ร้างรายได้มหาศาล โดยแต่ละครัวเรือนผลิตขนมลา
ได้จานวนมาก บางบ้านในช่วงนี้ต้องผลิตสูงถึง 10,000 กิโลกรัมเพื่อให้เพียงพอและทันต่อยอดการ
สั่งซื้อเข้ามา หากคิดเฉลี่ยแล้วในชุมชนศรีสมบูรณ์ มีประมาณ 100 ครัวเรือน ทาลาในช่วงนี้ครัวเรือน
ละ 3 แสนบาท จะมีเงินรายได้เข้ามาถึงประมาณ 30 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เทศบาลเมืองปากพนัง
ได้ให้ความสนใจในการควบคุมดูแลคุณภาพของขนมที่ผลิตออกมา โดยในส่วนของรสชาติต้องยอมรับ
ว่าลาปากพนัง มีรสชาติเหมือนหรือใกล้เคียงกันจนแยกไม่ออกส่วนด้านสุขภาพอนามัยได้ส่งเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขลงไปดูแลเรื่องของความสะอาด กระบวนการทาขนม และสุขภาพอนามัยของประชาชน
ซึ่งถึงขณะนี้ยังไม่พบปัญหา นายกเทศมนตรีเมืองปากพนังยังกล่าวเพิ่มเติมว่า การทาขนมลาของ
ชาวบ้านหอยราก อาเภอปากพนัง เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับผู้ทาขนมได้อย่างมากมาย ขณะที่
แรงงานก็ไม่ประสบปัญหาเนื่องจากมีค่าจ้างในอัตราที่สูงคือวันละ 400-600 บาท ส่วนที่ขาดแคลนใน
ระยะนี้คือ น้าผึ้งจาก ที่ต้องนาเข้าจากประเทศพม่า ซึ่งในการตรวจสอบคุณภาพถือว่าใกล้เคียงกับ
น้าผึ้งจาก ในพื้นที่

เหตุการณ์สาคัญในอดีต
แหลมตะลุมพุกอยู่ที่ชายหาดปากพนัง
ลักษณะของชายหาดปากพนังในปัจจุบัน
เป็นชายหาดสีขาวเหยียดไปตาม ชายฝั่งทะเล
มีแหลมตะลุมพุก
เป็นแหลมทรายยาวเรียวยื่นไปในอ่าวไทย มีพื้นที่ติดกับพื้นดินบริเวณตอนบนของ
อาเภอปากพนัง และขณะนี้แหลมตะลุมพุกได้ขยายแนวยาวดูสวยงาม มีเปลือกหอยต่าง ๆ อยู่มาก
การเดินทาง ไปชายทะเลปากพนังและแหลมตะลุมพุก นั้นจากตัวเมืองเดินทางไปปากน้าพนังแล้ว เช่าเรือ
ต่อไปยังแหลมตะลุมพุก ใช้เวลาเดินทางราวครึ่งชั่วโมง หรือใช้เส้นทางนครศรีธรรมราช – ปากพนัง (ทาง
หลวงสาย 4013) ไปยังอาเภอปากพนังฝั่งตะวันตก ถึงบ้านบางฉลากมีทางแยกเข้าสู่แหลมตะลุมพุก
ระยะทางจากทางแยกไปยังแหลมประมาณ 16 กิโลเมตรเส้นทางตลอดสายสู่ปลายแหลมมีการทานากุ้ง
สองข้างทางสลับกับแนวป่าชายเลน
ข้อมูลจริงจากเหตุการณ์มหาวาตภัยที่แหลมตะลุมพุก
1.เส้นผ่าศูนย์กลางของพายุมีขนาด 300 กิโลเมตร หรือใหญ่เท่ากับจังหวัดนครศรีธรรมราช
2. ความเร็วลม 180 – 200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
3. ความเร็วในการเคลื่อนที่ 92.622 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
4. เสียงดังเหมือนเครื่องบินไอพ่น,น้าทะเลม้วนตัวสูงขึ้นเป็นทรงกระบอกสูงกว่าต้นตาลหลายสิบเท่า
5. พายุลูกนี้ชื่อ แฮเลียตเป็นพายุระดับโซนร้อน
6.วันที่เกิดเหตุการณ์ 25 ตุลาคม พ.ศ.2505 เวลาประมาณ 19.00-22.30 น.
7. ท้องฟ้าแดงฉาน คลื่นสูงเทียมยอดสน ( 20 เมตร ) ถล่มใส่แหลมตะลุมพุกลูกเดียว
8. ฝนตกลงมาเป็นบ้าเป็นหลังนานกว่า 3 ชั่วโมง
9. พอ 4 ทุ่มคลื่นลมหยุดนิ่งเป็นปลิดทิ้ง ผู้คนเริ่มออกมาสารวจความเสียหาย
10. อีกครึ่งชั่วโมงต่อมา คลื่นลมมาอีกลูกสวนทางกับลูกแรก กวาดผู้คนและบ้านเรือนลงทะเลเหี้ยนเตียน
( คาอธิบาย – รูปแบบของพายุ เป็นรูปวงกลมตรงกลางเป็นช่องว่างเหมือนโดนัทเมื่อพายุลูกแรกซัดเข้า
แหลมก็จะนาน้าทะเลปริมาณมหาศาลขึ้นมาบนฝั่งเมื่อเข้าสู่ศูนย์กลางของพายุ ลมจะสงบนิ่ง และเมื่อพายุ
เคลื่อนตัวออกปีกของพายุด้านท้ายจะกวาดต้อนสิ่งของและผู้คนบนแผ่นดินลงไปสู่ทะเล )
11. ลักษณะพื้นที่ของแหลมตะลุมพุกคือแผ่นดินเล็กๆที่ยื่นออกไปในทะเลเมื่อถูกพายุซัดเข้าใส่จะมีความ
รุนแรงมากกว่าพื้นแผ่นดินริมทะเลทั่วๆไปหลายเท่าตัว
12. ก่อนเกิดเหตุการณ์น้าทะเลบริเวณแหลมหดแห้งหายไปในทะเลยาวนับกิโลเมตรมีหอยกาบปูขึ้นมาตาย
เต็มความยาวของหาด
13. พื้นที่บริเวณแหลมตะลุมพุก เป็นที่รวมของความหลากหลายทางวัฒนธรรม และ ศาสนา ที่สามารถอยู่
กันได้อย่างกลมกลืน มีทั้งชาวไทยพุทธ, ชาวจีน, ชาวมุสลิมที่เป็นชนส่วนใหญ่บนพื้นที่นั้นอาชีพหลักคือการ
ทาประมง แต่หลังจากเหตุการณ์มหาวาตภัยครั้งนั้น เหลือแต่ชาวมุสลิมที่ทานากุ้งเท่านั้นและลดจานวนลง
เป็นอย่างมาก ปัจจุบันถ้าไปยืนที่ปลายแหลมบางครั้งจะได้ยินเสียงลมที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมอยู่รอบๆตัว

14. ความเสียหายครั้งนั้น มูลค่ากว่า 377 ล้านบาทเป็นจุดเริ่มต้นของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์โดย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
เมื่อวันที่ 25-26 ตุลาคม พ.ศ. 2505 หรือเกือบ 50 ปีก่อนได้เกิด "มหาวาตภัย"ครั้งใหญ่ที่สุดครั้ง
หนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ "แหลมตะลุมพุก"อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช จนมีผู้เสียชีวิตเป็น
จานวนมากและกลายเป็นตานานอันน่าสะพรึงกลัวมาจนถึงวันนี้ ความสูญเสียอย่างประเมินค่ามิได้ครั้งนั้น
ทาให้นานาชาติเริ่มยื่นมือมาช่วยเหลือผู้ประสบภัย แต่คงไม่มีการช่วยเหลืออันใดที่จะซาบซึ้งไปถึงก้นบึ้ง
หัวใจเทียบเท่าน้าพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้
วิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิตกระจายข่าว เชิญชวนให้ประชาชนร่วมบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้ อาหาร
เครื่องนุ่งห่ม และเงินทองตามศรัทธาเพื่อนาไปช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ประชาชนที่ทราบข่าวหอบหิ้ว
สิ่งของเท่าที่ตนมีอยู่ ทั้งข้าวสาร เสื้อผ้า จอบเสียม หม้อ กระทะ ฯลฯ มาบริจาคที่พระตาหนักจิตรลดา
รโหฐานจนข้าวของกองพะเนินเป็นภูเขาจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ร.ส.พ.รถไฟ เครื่องบินของ
กองทัพอากาศ เรือของกองทัพเรือ และรถยนต์ของหน่วยราชการระดมขนสิ่งของที่มีผู้บริจาคนามา
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนแต่หลังจากบริจาคไปแล้ว ก็ยังมีเงินเหลืออยู่ก้อนหนึ่งพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์จดทะเบียนตั้งมูลนิธิราชประชา
นุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ 2505 ในการนี้พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชทรัพย์ 3 ล้านบาท เป็นทุนประเดิมของมูลนิธิ เพื่อเป็นกองทุน
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและถือเป็น "ต้นธาร" ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆในประเทศไทยมาจนถึง
ปัจจุบัน
นั่นคือพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ชุบชีวิตให้คนแหลมตะลุมพุกลุกขึ้น
กลับมามีชีวิตใหม่ได้อย่างรวดเร็วปัจจุบัน ต.แหลมตะลุมพุก ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 29.14 ตารางกิโลเมตร
หรือคิดเป็น 18,212.50 ไร่ อยู่ภายใต้การดูแลของ ประยุทธ แก้วประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลแหลมตะลุมพุกซึ่งมุง่ มั่นที่จะใช้ตานานของแหลมตะลุมพุก มาเป็นจุดขายทางการท่องเที่ยวประยุทธ
บรรยายว่าแหลมตะลุมพุกเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษหนึ่งเดียวของประเทศไทย โดยมีลกั ษณะเป็นแหลมที่
ยื่นออกไปในทะเลมีลักษณะเป็นสันทราย ขนานกับชายฝั่งลักษณะชายฝั่งด้านตะวันตกของแหลมเป็นป่า
ชายเลนที่เป็นป่าแสม และโกงกางส่วนชายฝั่งทางด้านตะวันออก เป็นหาดทรายที่มีป่ามะพร้าวและป่าสน
สลับกันเป็นทิวยาวพื้นที่แหลมตะลุมพุกอุดมสมบูรณ์ ไปด้วยสัตว์น้า ทั้งหอยแครง ปูม้า ปูดา กุ้ง ฯลฯ จึง
เป็นแหล่งทามาหากินหลัก ของประมงพื้นบ้านประยุทธ จึงเล็งเห็นว่า ลักษณะภูมิประเทศอันสวยงามและ
อุดมสมบูรณ์ของแหลมตะลุมพุกจึงเหมาะจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยทิวทัศน์อันสวยงามของแหลม
ที่ยื่นไปในทะเลและร้านอาหารทะเลรสชาติจัดจ้าน ถึงใจรวมทั้งวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชาวเลพื้นถิ่นไฮไลต์
อย่างหนึ่งของแหลมตะลุมพุก คือ ห้วยทรายสุดซึ่งเป็นปลายสุดของแหลมตะลุมพุก อันเกิดจากน้าทะเลทั้ง
สองฝั่งซัดซากพืช และซากสัตว์มากองเกยรวมกันเป็นสันทรายยื่นลงไปในทะเล โดยมีทิวสนและนกน้า
อพยพเป็นฉากหลังที่สวยแบบสงบเงียบบริเวณนี้ยังมีสะพาน ซึ่งเป็นจุดชมวิว

และหอคอยไว้สาหรับชมธรรมชาติด้วยหลายจุดคือ
1.กระโจมไฟ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของตาบล สามารถเดินเท้าไปตามชายหาด และ
ทางเรืออยู่ห่างจากชุมชนประมาณ3กิโลเมตร
2.เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าแหลมตะลุมพุก ซึง่ มีสัตว์ป่าหายากหลงเหลืออยู่หลายชนิด เช่น ลิงแสม
ชะมดและนกหลากสายพันธุ์
3.แนวชายฝั่งดินทราย ที่ทอดเป็นแนวยาวติดต่อกันหลายจังหวัด ซึ่งบริเวณนี้จะมีร้านอาหาร
ร้านค้าตลอดจนร้านค้าชุมชนไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวด้วย
4.อ่าวปากพนังหรือที่คนแหลมตะลุมพุกเรียกว่า "ทะเลใน"ซึ่งสามารถชมวิถีชีวิตของชาวประมง
พื้นบ้านและยังชมความสวยงามของพระอาทิตย์ตกดินได้ด้วย
5.วัดแหลมตะลุมพุกเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวแหลมตะลุมพุก ซึ่งมีรูปหล่อของ "พ่อท่านลาภ"ที่
เป็นสิง่ ยึดเหนี่ยวทางจิตใจและเป็นที่เคารพบูชาของชาวแหลมตะลุมพุกมาช้านาน
นี่คือเสน่ห์ของแหลมตะลุมพุกที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งยังมีตานานแห่งมหาวาตภัยอัน
แสนเลวร้ายเป็นฉากหลังและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอนุสรณ์เตือนใจให้
คนแหลมตะลุมพุกและคนไทยทุกคนซาบซึ้งในน้าพระราชหฤทัยของพระองค์

ข้อมูลทั่วไป

อักษรไทย
อักษรโรมัน
จังหวัด
รหัสทางภูมิศาสตร์
รหัสไปรษณีย์
ข้อมูลสถิติพื้นที่
ประชากร
ความหนาแน่น

อาเภอปากพนัง
Amphoe Pak Phanang
นครศรีธรรมราช
8012
80140, 80330 (เฉพาะตาบลคลองน้อยชะเมา และเกาะทวด)
422.5 ตร.กม.
103,268 คน (พ.ศ. 2552)
244.42 คน/ตร.กม.

ที่ว่าการอาเภอ
ที่ตั้ง
พิกัด
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร

ที่ว่าการอาเภอปากพนัง หมู่ที่ 2 ถนนชายทะเล
ตาบลปากพนังฝั่งตะวันออก อาเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140
8°21′30″N 100°12′24″E
0 7551 7399
0 7551 782

