แบบรายงานการปฎิบัติงานการส่งเสริมศักยภาพการเป็ นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ปี การศึกษา 2563

วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล

1.ชื่อสถานศึกษา :

2.ข้อมูลของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะ : นางสาวกนก เขียวลอย
โทรศัพท์ : 0882771700
อีเมล์ : kanok.khi@chaibadan.ac.th

3. งบประมาณที่ได้รับ
ลำดับ
1.

วัน/เดือน/ปี ได้รับ

จำนวนเงิน (บาท)

28/04/2563

65,000
รวม

65,000

4. ผู้เข้ารับการอบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพการเป็ นผู้ประกอบการ จำนวน 45 คน ประกอบด้วย

ลำดับ

เลขประจำตัว
ประชาชน

1.

1169200015716

นางสาววรดา มูลพรมมี

การบัญชี

ปวช.2

2.

5160401082628

นางสาวเกษวลี พรมแก้ว

การบัญชี

ปวช.2

3.

1169200022437

นางสาวภัชราภรณ์ เดชมะเริง

การบัญชี

ปวช.2

4.

1169200031401

นางสาวอัจจิมา ศรีวิชัย

การบัญชี

ปวช.2

5.

1169200021325

นางสาวญานิกา ศรีโม่ง

การบัญชี

ปวช.2

6.

1161000053242

นางสาวดารณี ปิขุนทด

ธุรกิจค้าปลีก

ปวช.2

7.

1169200040893

นางสาวกัญญา แสงสกุล

ธุรกิจค้าปลีก

ปวช.2

8.

1161000033624

นางสาวชมพูนุท ขิมโพธิ์กลาง

ธุรกิจค้าปลีก

ปวช.2

ชื่อ - นามสกุล นักศึกษา

แผนกวิชา

ชั้น/ปี

ลำดับ

เลขประจำตัว
ประชาชน

9.

1168900007031

นางสาวนศิตา อินต๊ะ

ธุรกิจค้าปลีก

ปวช.2

10.

1169200029130

นายฉัตรชัย ขำขัน

ธุรกิจค้าปลีก

ปวช.2

11.

1104200395387

นางสาวกวินทิพย์ ฤทธิ์จรูญ

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ปวช.2

12.

1169200037604

นางสาวทิพย์วารี มากมาย

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ปวช.2

13.

1549900636281

นางสาวปริศนา คำสม

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ปวช.2

14.

1419902210478

นายก่อเกียรติ อรกุล

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ปวช.2

15.

1419902210486

นายกู้ศักดิ์ อรกุล

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ปวช.2

16.

1169200024707

นายณัฐนนท์ มุ่งก่อกลาง

ช่างเชื่อมโลหะ

ปวช.2

17.

1169200034842

นายธนพล คำพราว

ช่างเชื่อมโลหะ

ปวช.2

18.

1160101832891

นายวธัญญู เทียงผง

ช่างเชื่อมโลหะ

ปวช.2

19.

1160800049176

นายวุฒิชัย คงแกะ

ช่างเชื่อมโลหะ

ปวช.2

20.

1169200012199

นายอดิเทพ บุญจันทร์

ช่างเชื่อมโลหะ

ปวช.2

21.

1369200020688

นางสาวดวงกมล กงชัยภูมิ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปวช.3

22.

1161000032237

นางสาวทิพย์รัตน์ เหลาผา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปวช.3

23.

2259500003494

นางสาวกิตติมา จั่นวงศ์

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปวช.3

24.

1169200012652

นายชาญเดช หวังแก้ว

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปวส.1

25.

1169200004633

นายภานุพงศ์ เอี่ยมสะอาด

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปวส.1

26.

1160401289629

นายศุภกิจ จารุรัตน์

ช่างยนต์

ปวส.1

27.

1169200007101

นายปฏิภาณ ไชยนะรงค์

ช่างยนต์

ปวส.1

28.

1169200010102

นายวุฒิชัย สีมิงาม

ช่างยนต์

ปวส.1

29.

1302501037206

นายอำนาจ เฟื่องฟู

ช่างยนต์

ปวส.1

30.

1169200005079

นายณัฐพล หินไธสง

ช่างยนต์

ปวส.1

31.

1679800318723

นายสุรศักดิ์ เริงจิตร์

ช่างไฟฟ้า

ปวช.3

32.

1168900003922

นายภาณุวัฒน์ แหขุนทด

ช่างไฟฟ้า

ปวช.3

33.

1169200016259

นายวรรธนะ ฝ่ ายเป็ น

ช่างไฟฟ้า

ปวช.3

34.

1168900002900

นายชุติวัต หวังอาษา

ช่างไฟฟ้า

ปวช.3

ชื่อ - นามสกุล นักศึกษา

แผนกวิชา

ชั้น/ปี

ลำดับ

เลขประจำตัว
ประชาชน

35.

1609900568390

นายศุภกร ศรีคงทน

ช่างไฟฟ้า

ปวช.3

36.

1169200036683

นายพงศภัค หน่องพงษ์

การบัญชี

ปวช.2

37.

1161000053536

นางสาวพิกุลทอง บรรจงชาติ

การบัญชี

ปวช.2

38.

1169200040681

นางสาววรนุช สาคร

การบัญชี

ปวช.2

39.

1168900022153

นางสาววัชรี คำวิชิต

การบัญชี

ปวช.2

40.

1169200026556

นางสาวสุชานาถ วิเศษพันธ์

การบัญชี

ปวช.2

41.

1169200017999

นางสาวจารุวรรณ แช่มขุนทด

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปวช.3

42.

1670600196774

นางสาวชุติมา โพธิเงิน

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปวช.3

43.

1161000031176

นางสาวณัฏฐิดา สุขเกษม

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปวช.3

44.

1368600008099

นางสาวน้ำทิพย์ ตุ้มทอง

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปวช.3

45.

1670600197509

นางสาวปาริฉัตร บุญไพโรจน์

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปวช.3

ชื่อ - นามสกุล นักศึกษา

แผนกวิชา

ชั้น/ปี

5.ธุรกิจที่ได้จากการดำเนินการส่งเสริมศักยภาพการเป็ นผู้ประกอบการในปี การศึกษานี้ จำนวน 1
ธุรกิจ ดังนี้
ลำดับ
1.

ชื่อธุรกิจ

งบประมาณดำเนินการ

C.I.C เซอร์วิส
รวม

จำนวนผู้ดำเนินการ

38,500

5

38,500

5

6. ธุรกิจที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องจากปี ก่อน จำนวน 1 ธุรกิจ ดังนี้
ลำดับ
1.

ชื่อธุรกิจ

งบประมาณดำเนินการ

เครป C.I.C.
รวม

จำนวนผู้ดำเนินการ

9,000

5

9,000

5

7. ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่าง
ยังยืน(มากกว่า 1 ปี /ที่นักศึกษาหรือศิษย์เก่าหรือผู้ที่ได้รับการส่งเสริมจากศูนย์บ่มเพาะฯ ที่ดำเนิน
การอยู่) จำนวน 1 ธุรกิจ ดังนี้
ลำดับ
1.

ชื่อร้านค้า/ธุรกิจ
Coffee by Boonsong

ชื่อเจ้าของ
นางสาวชลิดา ตะกรุดเงิน

ที่อยู่
28 หมู่ที่ 8 ถนน
ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170
โทรศัพท์:0988463387 อีเมล์:

