
เชา้ บ่าย เชา้ บ่าย
08.30-11.30 12.30-15.30 08.30-11.30 12.30-15.30

นางวาสนา  นุกลูกจิ
นายอบัดุลซาเล็ม    อมููดี
นางอจัฉรียา  แกว้เจริญ
นางสาวอนิทริา  นาคขวัญ
นายกระจ่าง  ชัยสินธุ์
นายพช  แกว้เขียว
นายอรรถพล  ชูมณี
นายกฤตภทัร  วรรณเริก
นายใหญ่  แซ่ฮ่อ
นายสามารถ  รังไสย์
นายเฉลิม  เดิมหมวก
นางมรกต  เวชพิทกัษ์
นายปฏพิัทธ์  มีทอง
นายสุพัฒน์  คูหามุข
นางทศันี  เรียงวิวัฒน์
นางสาวศุภศิริ  ยามโสภา
นายกติติพร  อนิทร์สุวรรณ
นายจ ารูญ  กอ้งศิริวงศ์
นายสาโรจน์  มากจันทร์
นายสมจิตร  สุวรรณโน
นายวิจิตร  ขวัญเอยีด
นายอนันต์  แวโย๊ะ
นายพัชรินทร์  แกว้เจริญ
ดร. วิจิตรา  สายออ๋ง
นางจงจิตต์  สายแกว้
ดร.สิทธิชัย  กลุศรี
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คณะกรรมการฝ่ายคุมสอบ ตามตารางแนบท้ายค าสั่งวิทยาลัยเทคนิคยะลา ที ่457/2557  
เรื่อง  แตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบปลายภาคเรียนที ่1   ปกีารศึกษา 2557

สอบปลายภาค วันที ่15 - 16 กันยายน 2557                   ณ อาคารเรียน 3

ล าดับ รายชือ่ผู้คุมสอบ
วันจันทร์ ที ่15 กันยายน 2557 วันอังคาร ที ่16 กันยายน 2557
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เชา้ บ่าย เชา้ บ่าย
08.30-11.30 12.30-15.30 08.30-11.30 12.30-15.30

นายเกื้อกลู  วาณิชเมธีกลุ
น.ส.พรรณี  แกว้เจริญ
นายมโนชญ์  อนิเกื้อ
นายอาทติย์  รัตนสุริยา
นายเจริญ  นิมานนท์
นางสุชิรัตน์  แกว้รัตน์
นายศวัส  โกสุมดิษพล
นายธนายุทธ ดุลยเสรี
นายพงษ์ศักด์ิ  ศรีขวัญ
นายมาหามะ  มะลี
นายวิสุทธิ ์ อนิสะพรหม
น.ส. ปาจรีย์  ส่องแสงกล้า
นายธาดา  นิมานนท์
นายโสภณ  จีรเสถียร
นายสุชาติ  ญาณมณีนิล
นายยูโซฟ  หะยีอาซา
ว่าที่ร.ต.  วิเนตร  ถนอมรักษ์ษา
นายอนุสรณ์  เจ๊ะมะ
นางสุวดี  ศรีขวัญ
นางดวงพร  มหนัต์ชาครพงศ์
นายนิพนธ์  สุขไชยะ
นายไฟซอล  มะแซ
นายประมูล  ชิดมณี
นางดวงกมล แกว้นก
นายชวลิต  ต้ังศิริเสถียร
น.ส.ศิริเพ็ญ  ภกัดี
นางนภาพร  เหล่ามงคลชัยศรี
นายธีระพงศ์  ไชยศรี

27 342

26 341

25 336

24 335

23 334

22 333

21 327

20 326

19 325

18 324

17 316

16 347

15 346

14 345

ล าดับ รายชือ่ผู้คุมสอบ
วันจันทร์ ที ่15 กันยายน 2557 วันอังคาร ที ่16 กันยายน 2557



เชา้ บ่าย เชา้ บ่าย
08.30-11.30 12.30-15.30 08.30-11.30 12.30-15.30

นายดนรอหมาน  เหมตระกลูวงศ์
นายดานยา  สะซี
นายโสภณ  เรียงวิวัฒน์
นายสุพัตร  เหล่ามงคลชัยศรี
นายปยิะ  บญุลอย
นายสมควร  จินา
นายภริมย์  พรหมอนิทร์
นายอบัดุลรอมาน  เจ๊ะเม๊าะ
นายกะรอซะ  มะนุง
นายเจริญ  ดีเดช
นางสาคร  สุขโข
นางกฤตยา  ประจง
นายจงรัตน์  วิสุทธิคุณ
นายคติธรรม  เฮ่าบญุ
นายศิริพล  ทศัศรี
นายสุพจน์  สุทธิ
นายสานิตย์  นิยมเดชา
นายตวงสิทธิ ์ ครุธน้อย
นายนิพนธ์  พินิจวัจนะวงศ์
นางจีรดา  ปล้ืมส าราญ
นายชาญชัย  หาวงศ์
นางนิภา  สุขแกว้
นายอนันต์  มณีประวัติ
นางรัมภา  ภมูิกจิ
นายสิน  ชุมนุมมณี
นายอสุมาน  เจะซู
นายจ าเริญ  เดชสุวรรณ
นายอภมิุข  พงษ์สมบรูณ์
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ล าดับ รายชือ่ผู้คุมสอบ
วันจันทร์ ที ่15 กันยายน 2557 วันอังคาร ที ่16 กันยายน 2557

28 343



เชา้ บ่าย เชา้ บ่าย
08.30-11.30 12.30-15.30 08.30-11.30 12.30-15.30

นายรันตศักด์ิ  แกว้ประเสริฐ
นายศิริศักด์ิ  พลศรีนวล
นายสิทธิศักด์ิ  ญาณภาพ
นายคามีล  ดือราแม
นางพวงทพิย์  มณีประวัติ
นางสาวนิภาพร  บญุยศ
นายกติติ  สุขแกว้
นายสุรศักด์ิ  แกว้กบัเพชร์
นายมุกตา  อาลี
นายขนบ   เพชรซ้อน
นายถาวร  ปานแกว้
นายวิชิต  ชูนาค
นายนิมะ  หะยีดือเระ
นายเจตจันทร์  เหล่าณัฐวุฒิกลุ
นายวิทยา  นิยมเดชา
นายศิริพงษ์  นุเคราะหว์ัด
นายจิราวุฒิ  ชาคริตศร
นายซูฮัยมีย์  อาแว
นายสมภพ  ใหญ่ลา
นายพิชิต  จันทร์ขุน
นายสมพร  อนิทรวงศ์
นายสราวุฒิ  สาธาระกลุ
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ล าดับ รายชือ่ผู้คุมสอบ
วันจันทร์ ที ่15 กันยายน 2557 วันอังคาร ที ่16 กันยายน 2557



ล าดับ ผู้คุมสอบส ารอง
1 น.ส.ศุภรัตน์  ไชยนาพงศ์
2 นายฮะฟีซุดดีน  เจะมุ
3 นายด าริห ์ สุทธิมาศ
4 Mrs. Phylis  May P Clomata
5 นางฮายาตี  เจะยะ
6 นางสาวซือนาณี  เมาอเูซ็ง
7 นายอานนท ์ ชูชุม
8 นายอกุฤษฎ ์ พลเพชร
9 นายอนุชิต  สุวรรณบดี
10 นายณัฐพงษ์  จันทรไกร


