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บริหารโครงการ โดย กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
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รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ของผูประกอบการใหม ตามตัวชี้วัดของโครงการ 
หนวยรวมดําเนินงาน : ฝายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปาหมายผูเขารวมโครงการ  35 ราย 
การติดตามผลสัมฤทธิ์  ผูผานการอบรมและปรึกษาแนะนํา รุนที่ 12 จังหวัด ตรัง ถึงเพียงวันที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ. 2549 

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 คุณกัลยา  พัฒนา ไมมีธุรกิจ              สละสิทธิ์ 
2 คุณกิรณา  เซงฮอ มีธุรกิจ     600 8 0        

3 คุณกุศล  กองมี มีธุรกิจ      6 4        

4 คุณเขษม  ลาภทวี มีธุรกิจ              สละสิทธิ์ 

5 คุณจริต  บุญแยม มีธุรกิจ              

เปนธุรกิจ
เดียวกับคุณ
สักรินทร จึง
คิดเงินลงทุน
แคครั้งเดียว 

6 คุณจันทรพา  เบชางกูร ไมมีธุรกิจ              สละสิทธิ์ 
7 คุณจิตรกร  สวัสดิ์รักษา ไมมีธุรกิจ              สละสิทธิ์ 
8 คุณจิรนันท  ชยันเกียรติ ทายาท      18 0        

9 คุณชิดชภรณ  ชิตจันทร มีธุรกิจ     50 1 22        

10 คุณทรงศักดิ์  กลับศรีออน มีธุรกิจ               
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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 

11 คุณธนชิต   ศิลปกันตัง มีธุรกิจ              สละสิทธิ์ 
12 คุณนรินทร  เพชรหนู มีธุรกิจ              สละสิทธิ์ 
13 คุณนิตยา  วราภัทรดิลก ไมมีธุรกิจ     5,200 0 15        

14 คุณปราณี  ชูเมฆา มีธุรกิจ      10 0        

15 คุณปาริชาติ  ชินพิทักษวัฒนา ทายาท     100 17 0        

16 คุณปริญญา  ไทรงาม มีธุรกิจ     600 3 0        

17 คุณเปลื้อง  ชวยรุย มีธุรกิจ      1 0        

18 คุณไพสิฐ  กิตติปรีชากุล มีธุรกิจ              สละสิทธิ์ 
19 คุณเมทินี  เซงฮอ ไมมีธุรกิจ               

20 คุณยุทธพงษ  ทวีสิน มีธุรกิจ              สละสิทธิ์ 
21 คุณวัชราภรณ  วัชระสัมพันธ ไมมีธุรกิจ               
22 คุณวิชิดภรณ  ลีชนศักดิ์สกุล มีธุรกิจ               

23 คุณวีรยา  พิมลรัฐ ไมมีธุรกิจ              สละสิทธิ์ 
24 คุณเวธกา  สงชู ทายาท     200 3 0        

25 คุณศิริวรรณ  สุวรรณมณี มีธุรกิจ     100 3 0        

26 คุณสมคิด  คชวงศ ไมมีธุรกิจ               
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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 

27 คุณสักรินทร  อัศวชาญชัยสกุล มีธุรกิจ     1,000 22 5        

28 คุณสุคนธ  ชูใจ ไมมีธุรกิจ              สละสิทธิ์ 

29 คุณสุปรียา  รักชุม ไมมีธุรกิจ              

เปนธุรกิจ
เดียวกับคุณ
สํารอง จึง
คิดเงินลงทุน
แคครั้งเดียว 

30 คุณสุรางคศรี  ศรีรักษา ไมมีธุรกิจ               

31 คุณสุวิชาญ  พิทยาภา มีธุรกิจ      3 0        

32 คุณสํารอง   รักชุม มีธุรกิจ     300 3 2        

33 คุณอนันต  สุวรรณคีรี ไมมีธุรกิจ              สละสิทธิ์ 

34 คุณอนุรักษ  ศรีรักษา มีธุรกิจ              

ผูเขาอบรมไม
พรอมจะตอบ
คําถามเนื่อง 
จากคุณพอเพิ่ง
เสีย 

35 คุณอภิชาติ  จันผลชวง มีธุรกิจ              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 

36 คุณอุไรวรรณ  พิสิฐจํานง ไมมีธุรกิจ              สละสิทธิ์ 
37 คุณเอกวดี  นิลระตะ ไมมีธุรกิจ              สละสิทธิ์ 
• รวมผูไมเคยมีธุรกิจกอนเขา NEC 5  ราย 1 0 2  8,150 96 51   7 2 6 2  
• รวมทายาทธุรกิจ 3  ราย 0 3 2            
• รวมผูที่มีธุรกิจอยูแลวกอนเขา NEC 15  ราย 0 7 6            
รวมติดตามผลผูเขารวมโครงการ 20  ราย               
คงเหลือติดตามผลไมไดทั้งสิ้น 3  ราย               
 

* สถานะกอนรวม NEC   ไดแก  “ไมมีธุรกิจ” หรือ “ ทายาท” หรือ “ มีธุรกิจ” ** ทะเบียนพาณิชย รวมถึง การจดทะเบียนนิติบุคคล (เชน หางหุนสวน, บริษัท) 
*** ผลการจัดตั้งธุรกิจใหมหรือขยายธุรกิจคิดจากสถานะหลังเขาอบรมแลว                                                   

1. ติดตามไมได เนื่องจากติดตอผูเขาอบรมไมได  เพราะเปลี่ยนเบอรโทรศัพทและไมตอบกลับเอกสารที่สงไป 

 
 
 
 

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

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

                                                         วันที่ 27  เมษายน  พ.ศ.2550 
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