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บริหารโครงการ โดย กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

NEC49-F14  รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ของผูประกอบการใหม ตามตัวชี้วัดของโครงการ หนา  1
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รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ของผูประกอบการใหม ตามตัวชี้วัดของโครงการ 
หนวยรวมดําเนินงาน : ฝายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปาหมายผูเขารวมโครงการ  35 ราย 
การติดตามผลสัมฤทธิ์  ผูผานการอบรมและปรึกษาแนะนํา รุนที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ถึงเพียงวันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2550 

ผลการจัดตั้งธุรกิจใหม*** 
หรือขยายธุรกิจเดิม 

มูลคาลงทุน 
(พันบาท) 

การจางงาน 
[คน] 

การจดทะเบียน 
กับทางราชการ ประเภทธุรกิจหลัก 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ-นามสกุล  
ผูเขารวมโครงการ 

(เรียงลําดับตามอักษรชื่อ) 

* สถานะ 
กอนรวม  

NEC 
จัดตั้งธุรกิจใหม 
ไดแลว และม ี
ธุรกรรมแลว 

มีการ 
ขยาย 

ธุรกิจเดมิ 
แลว 

ยังไมม ี
ผลจัดตั้ง 
หรือขยาย 
ธุรกิจ 

มูลคา 
กอนเขา 
NEC 

มูลคา 
ลงทุน 
เพิ่ม 

จํานวน 
กอนเขา 
NEC 

จํานวน 
จางงาน 
เพิ่ม 

** 
ทะเบยีน
พาณิชย 

 
ทะเบยีน 
อื่น 

ผลิต บริการ คาสง คาปลีก 
ติดตามไมได

1 นายกอบพร  ปรีชาพันธ มีธุรกิจ      1         
2 นายขจรยศ  ปนสุภา มีธุรกิจ     2,800 13 2        
3 นางจรรจิรา  เกตุแกว มีธุรกิจ      3 4        
4 นางสาวจิตนันท  นเรธรณ ไมมีธุรกิจ      2         
5 นายชยันต  สังขไพฑูรย มีธุรกิจ               
6 นายชัยรัตน  มณีราช มีธุรกิจ     2,000 7 7        
7 นายเชาวลิต  กล่ํากลาย มีธุรกิจ      1         
8 นายธนัตต  เกียรติสุขะ มีธุรกิจ               
9 นางสาวธนิกา  แซเตียว ทายาท      8         
10 นางสาวนพรัตน  สมบัติเทพสุทธิ์ ทายาท      3         
11 นายนฤชัย  จันสีนาถ มีธุรกิจ     80 3 2        
12 นายประสาท  เสมพัฒน มีธุรกิจ     50 9 2        
13 นายปรีชา  ไชยวรรณ ไมมีธุรกิจ       7        
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ผลการจัดตั้งธุรกิจใหม*** 
หรือขยายธุรกิจเดิม 

มูลคาลงทุน 
(พันบาท) 

การจางงาน 
[คน] 

การจดทะเบียน 
กับทางราชการ ประเภทธุรกิจหลัก 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ-นามสกุล  
ผูเขารวมโครงการ 

(เรียงลําดับตามอักษรชื่อ) 

* สถานะ 
กอนรวม  

NEC 
จัดตั้งธุรกิจใหม 
ไดแลว และม ี
ธุรกรรมแลว 

มีการ 
ขยาย 

ธุรกิจเดมิ 
แลว 

ยังไมม ี
ผลจัดตั้ง 
หรือขยาย 
ธุรกิจ 

มูลคา 
กอนเขา 
NEC 

มูลคา 
ลงทุน 
เพิ่ม 

จํานวน 
กอนเขา 
NEC 

จํานวน 
จางงาน 
เพิ่ม 

** 
ทะเบยีน
พาณิชย 

 
ทะเบยีน 
อื่น 

ผลิต บริการ คาสง คาปลีก 
ติดตามไมได

14 นางปรีดาภรณ   สินภิบาล มีธุรกิจ     70 1         
15 นายพงศธร  วิชชุไตรภพ มีธุรกิจ              สละสิทธิ์ 
16 นายมนตชัย  นิลพยัคฆ มีธุรกิจ               
17 นายลือชัย  เพ็ชรโชติ มีธุรกิจ     150 5 1        
18 นายวรรณยุทธ  ทัลวิลลิ์ มีธุรกิจ               
19 นางสาววันวิสาข  สุทธิกาญจน ทายาท      3 2        
20 นายวิชา  รัตนวรรณ ไมมีธุรกิจ       4        
21 นางสาวศิริพร   พิมลวงศ ทายาท      5         
22 นายศุภกิจ  ศาสตรสุวรรณ มีธุรกิจ     12,000 7 4        
23 นายศุภชัย  ศุภธรรมกุล มีธุรกิจ              สละสิทธิ์ 
24 นายสมคิด  ตันตระกูล ไมมีธุรกิจ     30          
25 นางสรวีกาญชน  พลภักดี ไมมีธุรกิจ      2         
26 นายสัมฤทธิ์  บรรจงเสน มีธุรกิจ      13 6        
27 นางสุกัญญา  แพรกปาน ทายาท     150 3 1        
28 นายสุทธิภัทร  ทัศนนิยม มีธุรกิจ      10         
29 นางสาวสุมิตรา  สุวรรณทวีกุล ไมมีธุรกิจ              สละสิทธิ์ 
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ผลการจัดตั้งธุรกิจใหม*** 
หรือขยายธุรกิจเดิม 

มูลคาลงทุน 
(พันบาท) 

การจางงาน 
[คน] 

การจดทะเบียน 
กับทางราชการ ประเภทธุรกิจหลัก 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ-นามสกุล  
ผูเขารวมโครงการ 

(เรียงลําดับตามอักษรชื่อ) 

* สถานะ 
กอนรวม  

NEC 
จัดตั้งธุรกิจใหม 
ไดแลว และม ี
ธุรกรรมแลว 

มีการ 
ขยาย 

ธุรกิจเดมิ 
แลว 

ยังไมม ี
ผลจัดตั้ง 
หรือขยาย 
ธุรกิจ 

มูลคา 
กอนเขา 
NEC 

มูลคา 
ลงทุน 
เพิ่ม 

จํานวน 
กอนเขา 
NEC 

จํานวน 
จางงาน 
เพิ่ม 

** 
ทะเบยีน
พาณิชย 

 
ทะเบยีน 
อื่น 

ผลิต บริการ คาสง คาปลีก 
ติดตามไมได

30 นายสุรวุฒิ  สุวรรณทวีกุล ไมมีธุรกิจ              สละสิทธิ์ 
31 นายสุรัติ  อวัยวานนท ไมมีธุรกิจ              สละสิทธิ์ 
32 นายอดิศักดิ์  บุญฤทธิ์ ไมมีธุรกิจ               
33 นางอุษา  วิเศษนาริน มีธุรกิจ              สละสิทธิ์ 
34 นายอุสาห  วิชัยกุล ทายาท               
35 นายเอกสิทธิ์  ลี่ดํารงวัฒนากุล มีธุรกิจ              สละสิทธิ์ 
• รวมผูไมเคยมีธุรกิจกอนเขา NEC            6    ราย 5 0 2 -         
• รวมทายาทธุรกิจ        6    ราย 0 1 2 -           
• รวมผูที่มีธุรกิจอยูแลวกอนเขา NEC         14   ราย 1 7 8 -           

รวมติดตามผลผูเขารวมโครงการ                26   ราย    - 17,330 2 1 3 13 3 6  
คงเหลือติดตามผลไมไดทั้งสิ้น                    0   ราย               
สถานะกอนรวม NEC   ไดแก  “ไมมีธุรกิจ” หรือ “ ทายาท” หรือ “ มีธุรกิจ” ** ทะเบียนพาณิชย รวมถึง การจดทะเบียนนิติบุคคล (เชน หางหุนสวน, บริษัท) 
*** ผลการจัดตั้งธุรกิจใหมหรือขยายธุรกิจคิดจากสถานะหลังเขาอบรมแลว 
 

 
 
ผูจัดทํา ................................................................. 
 (นางสาวศิริญญา  แกวนอย) 
 วันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ.2550 

 
 

ผูอนุมัติ/รับรองของหนวยรวมฯ ...................................................................... 
                                                          (ดร.กลางดือน  โพชนา) 

                                                         วันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ.2550 
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