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คําสั่งวิทยาลัยเทคนิคยะลา 

ที่   825 / 2558 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการลงทะเบียนวิชาเรียนและรับเงินคาลงทะเบียน 

ประจําภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2558 
 -------------------------------------- 

  ดวยวิทยาลัยเทคนิคยะลา  สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3  กําหนด 
เปดภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2558  ในวันจันทร ที่  19 ตุลาคม 2558  และกําหนดให
ลงทะเบียนวิชาเรียนและชําระเงินคาลงทะเบียนทุกระดับชั้น ในวันศุกร ที่ 16 ตุลาคม 2558  
เวลา 08.30น. – 12.00น. ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคยะลา 
  เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอยถูกตองและมีประสิทธิภาพ           
จึงแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการโดยมอบหมายใหครูที่ปรึกษาแตละกลุมรับลงทะเบียน          
ดังรายละเอียดแนบทายคําสั่งนี้ 
 

1.  คณะกรรมการฝายอํานวยการ  ประกอบดวย 
  

1.1 นายสมภพ เพชรภักดี ประธานกรรมการ 
1.2 นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต กรรมการ 
1.3 นายกิติพงศ รติปาณ กรรมการและเลขานุการ 
1.4 นางดวงกมล แกวนก กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

  มีหนาที่  กําหนดแผนการดําเนินงาน ควบคุมดูแล และประสานงาน ตลอดจน
พิจารณาวินิจฉัยสั่งการในเรื่องตาง ๆ  ในการดําเนินการรับลงทะเบียนวิชาเรียนและรับเงินคาลงทะเบยีน 
ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558  
 

 2.  คณะกรรมการดําเนินการ ประกอบดวย 
  

2.1 นายพัชรินทร แกวเจริญ ประธานกรรมการ 
2.2 นายอรรถพล ชูมณี กรรมการ 
2.3 นายสาโรจน มากจันทร กรรมการ 
2.4 วาที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษษา กรรมการ 
2.5 นายถาวร ปานแกว กรรมการ 
2.6 ดร.สิทธิชัย กุลศรี กรรมการ 
2.7 นายนิพล พินิจวัจนะวงศ กรรมการ 
2.8 นายกิตติพร อินทรสุวรรณ กรรมการ 
2.9 นายตวงสิทธิ์ ครุธนอย กรรมการ 

2.10 นายเจริญ ดีเดช กรรมการ 
2.11 นางจีรดา ปลื้มสําราญ กรรมการ 
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/4.17  นางสาววาสนา... 

2.12 นางพวงทิพย มณีประวัติ กรรมการ 
2.13 นางอัจฉริยา แกวเจริญ กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหนาที่   กํากับดูแลการดําเนินการรับลงทะเบียนวิชาเรียนและรับเงินคาลงทะเบียน 
ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 ของครูและนักเรียน นักศึกษาในภาควิชาที่รับผิดชอบ  
 

3.  กรรมการดําเนินการจัดเตรียมเอกสารการลงทะเบียนวิชาเรียน ประกอบดวย 
   

3.1 นางดวงกมล แกวนก ประธานกรรมการ 
3.2 นายอับดุลรอมาน เจะเมาะ กรรมการ 
3.3 นางมรกต เวชพิทักษ กรรมการ 
3.4 นางอารีรัตน แกวกับเพชร กรรมการ 
3.5 นางธนัญชนก ชูเพชร กรรมการ 
3.6 นางสาวนุสรา รัตนเหม กรรมการ 
3.7 นางอัจฉรียา แกวเจริญ กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหนาที่   
1.  จัดเตรียมเอกสารรายช่ือนักเรียน นักศึกษา และหลักฐานการลงทะเบียนวิชาเรียน 
2.  ตรวจสอบหลักฐานการลงทะเบียน และรับบัตรลงทะเบียนคืนจากครูที่ปรึกษา

และจากนักเรียน นักศึกษา 
3.  สรุปผลการรับลงทะเบียนวิชาเรียนและแจงคณะกรรมการอํานวยการทราบ 
4.  และอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

 4.  กรรมการฝายรับเงินคาลงทะเบียนวิชาเรียน 
 

4.1 นายสมภพ เพชรภักดี ประธานกรรมการ 
4.2 นายธาดา นิมานนท กรรมการ 
4.3 นางสาวกฤษณา เพชรรักษ กรรมการ 
4.4 นางฐิติมา แกวเขียว กรรมการ 
4.5 นางสาวปริศนา การินทร กรรมการ 
4.6 นางสาวอังสุมา สุวรรณา กรรมการ 
4.7 นางนรีรัตน บุญมณี กรรมการ 
4.8 นางสาวกมลรัตน แซเลี้ยว กรรมการ 
4.9 นางสาวกาญจนา หมอกศรีสวัสดิ์ กรรมการ 

  4.10 นางเอกอนงค นิลมณี กรรมการ 
  4.11 นางศุภกาญจน แซลิ่ม กรรมการ 
  4.12 นางสาวมนัญญา ชวยหอม กรรมการ 
  4.13 นางสาวมาริสา ศรีนวล กรรมการ 
  4.14 นางคริษฐา หาญณรงค กรรมการ 
  4.15 นางอุมาภรณ ไชยหมาน กรรมการ 
  4.16 นางสมฤดี สุวรรณมณี กรรมการ 



/มีหนาที่ จัดเตรียมสถานที…่ 
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  4.17 นางสาววาสนา เรืองสังข กรรมการ 
  4.18 นางอารีย ยงยศยิ่ง กรรมการ 
  4.19 นายทรงเผา ชวยคงมา กรรมการ 
  4.20 นายโสภณ จีรเสถียร กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหนาที่  รับเงินคาลงทะเบียนสําหรับนักศึกษา ทุกระดับชั้น   
  

2.3  กรรมการฝายประชาสัมพันธ  ปฏิบัติงานในวันศุกร ที่ 16 ตุลาคม 2558 ประกอบดวย 
 

2.3.1 นายสมภพ เพชรภักดี ประธานกรรมการ 
2.3.2 นายสุพัตร เหลามงคลชัยศรี กรรมการ 
2.3.3 นายสิทธิศักดิ์ ญาณภาพ กรรมการ 
2.3.4 นางสาวทิพยวดี มาเอียด กรรมการ 
2.3.5 นายอนุรักษ ชูทอง กรรมการ 
2.3.6 นายประเสริฐ บุญเพ็ง กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหนาที่  ประกาศ ชี้แจง แนะนํารายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนกับนักเรียน นักศึกษา 
ทุกระดับชั้น และชําระเงินคาลงทะเบียนสําหรับนักศึกษาทุกระดับชั้น และบันทึกภาพกิจกรรม 
 

2.4  กรรมการฝายปกครอง  ประกอบดวย 
 

2.4.1 นายกิติพงศ รติปาณ ประธานกรรมการ 
2.4.2 นายใหญ แซฮอ กรรมการ 
2.4.3 นางรัมภา ภูมิกิจ กรรมการ 
2.4.4 นายคติธรรม  เฮาบุญ กรรมการ 
2.4.5 นายสมภพ ใหญลา กรรมการ 
2.4.6 นายศิริพล ทัศศรี กรรมการ 
2.4.7 นางดวงพร มหันตชาครพงศ กรรมการ 
2.4.8 นายเกื้อกูล วาณิชเมธีกุล กรรมการ 
2.4.9 นายพช แกวเขียว กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหนาที่   1.  ตรวจเครื่องแตงกายและประทับตรา ผานและไมผาน 
              2.  ใหคําแนะนําการแตงกายที่ถูกตองตามระเบียบ แกนักเรียน นักศึกษา 
 

  2.5  กรรมการจัดเตรียมสถานที่ ประกอบดวย 

 

2.5.1 นายศุกร อุบล ประธานกรรมการ 
2.5.2 นายศิริพงษ นุเคราะหวัด กรรมการ 
2.5.3 นายประสิทธิ์ คงจันทร กรรมการ 
2.5.4 นายจงรัตน วิสุทธิคุณ กรรมการและเลขานุการ 
2.5.5 เจาหนาที่นักการภารโรงทุกคน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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มีหนาที่  จัดเตรียมสถานที่  ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคยะลา สําหรับการลงทะเบียน 
ของนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น กอนวันศุกร ที่ 16 ตุลาคม 2558   

 

 2.6  กรรมการรับลงทะเบียน  ปฏิบัติงานวันศุกร ที่ 16 ตุลาคม 2558  และสิ้นสุดการ
ลงทะเบียนชา  วันจันทร ที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ประกอบดวย 

 

2.6.1 หัวหนาภาควิชาทุกภาควิชา ประธานกรรมการ 
2.6.2 ครูที่ปรึกษา (ตามบัญชีรายช่ือแนบทาย) กรรมการ 

 

 มีหนาที่   
1.  รับบัตรลงทะเบียนวิชาเรียนที่งานทะเบียน  วันศุกร ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558  และ

สงคืนบัตรลงทะเบียนที่ลงทะเบียนเรียบรอยแลว ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤศจิกายน 2558   
2.  แจกบัตรลงทะเบียนวิชาเรียน (ทบ.01)  ใหนักเรียน นักศึกษากรอกรายละเอียดในบัตร

ลงทะเบียน (ทบ.01)  และใหนักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้นไปชําระเงินคาลงทะเบียนใหเสร็จสิ้น
ภายในวันจันทร ที่ 2 พฤศจิกายน 2558   

3.  ครูที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองของบัตรลงทะเบียนวิชาเรียน (ทบ.01) 
 

ทั้งนี้ใหผูที่ไดรับการแตงตั้งตามคําสั่ง  รับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตาม 
ระเบียบแบบแผนทางราชการโดยเครงครัดใหดําเนินงานเปนไปดวยความถูกตอง บริสุทธิ์ ยุติธรรม    
อันจะเปนผลดีแกทางราชการ หากมีความจําเปนไมสามารถปฏิบัติงานได ใหทําบันทึกเสนอตอ
ประธานอํานวยการ เพื่อขอสับเปลี่ยนใหครู หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่นมาปฏิบัติหนาที่แทน 
 
  
 

สั่ง  ณ  วันที่     2   ตุลาคม  พ.ศ.  2558 
 
 

(นายสมภพ  เพชรภักดี) 
รองผูอํานวยการ รกัษาการในตําแหนง 

ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางแนบทายคําสั่งวิทยาลัยเทคนิคยะลา  ที่  825 / 2558  ลงวันที่  2 ตุลาคม  2558 
ตารางกรรมการรับลงทะเบียนเรียน นักเรียน นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 

วันพฤหัสบดี ท่ี 16 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 น. – 12.00 น.  
 

1. ภาควิชาเครื่องกล 
  นายอรรถพล  ชูมณี   ประธานครูที่ปรึกษา 

๑.  นางจงจิตต  สายแกว   ปวช. ๑/๑ 
  ๒.  นางสาววรรณดี แซฟู   ปวช. ๑/๒ 
  3.  นายอรรถพล  ชูมณี   ปวช. ๑/3 
  4.  นายพิชิต  จันทรขุน         ปวช. ๑/4 

5.  นายวิทยา  นิยมเดชา  ปวช. ๑/4 
6.  ดร. วิจิตรา  สายออง   ปวช. 1/5 
7.  นายธนเดช  พลศรีนวล  ปวช. 1/6    
8.  นายมโนชญ  อินเกื้อ   ปวช. 1/7 DVE , ปวส. 1/7 , 1/8 DVE 
9.  นายคามีล  ดือราแม   ปวช. 1/7 DVE 

  10.  นายกฤตภัทร วรรณเริก  ปวช. 2/1 
  11. นางรัมภา  ภูมิกิจ     ปวช. 2/2 
  12. นายกระจาง  ชัยสินธุ          ปวช. 2/3 
  13.  นายยูโซฟ  หะยีอาซา  ปวช. 3/2 

14. นายศิริพงษ  นุเคราะหวัด  ปวช. 2/4 
15. นายคติธรรม   เฮาบุญ    ปวช. 2/4 
16. นายเจรญิ  ดีเดช   ปวช. 3/1 
17. นายวิชิต  ชูนาค   ปวช. 3/2 
18. นายมุกตา  อาล ี   ปวช. 3/3 
19. นายยุวัฒน  พุฒยอด   ปวส. ๑/๑  
20. นางฮายาตี  เจะยะ   ปวส. ๑/๒ 

  21. นายสุรศักดิ ์ แกวกับเพชร  ปวส. 1/3 
           22. นางสาวซือนาณ ี เมาอูเซ็ง   ปวส. 1/4 
           23. นายใหญ  แซฮอ   ปวส. ๑/5 

24. นายสมจิตร  สุวรรณโน  ปวส. ๑/6 
25. นายอนันต  แวโยะ   ปวส. ๑/8 DVE 
26. นายพช  แกวเขียว  ปวส. 2/๑  
27. นายดําริห  สุทธิมาศ  ปวส. 2/1 
28. นายเฉลิม  เดิมหมวก  ปวส. 2/2 

  29. นายสมพร  อินทรวงศ   ปวส. 2/๓ 
   30. นายประเสริฐ บุญเพ็ง   ปวส. 2/4 
  31. นายปฏิพัทธ  มีทอง   ปวส. 2/5 
   32. นายขนบ  เพชรซอน  ปวส. 2/7 DVT     
   

 
/2. ภาควิชาเครื่องกลโรงงาน... 

แผนที่ 1 



2. ภาควิชาชางกลโรงงาน  
  นายสาโรจน  มากจันทร  ประธานครูที่ปรึกษา 
  ๑.  นายจงรัตน  วิสุทธิคุณ  ปวช. ๑/๑  
  2.  นายเจริญ  นิมานนท  ปวช. 1/1 
  3.  นายเกื้อกูล  วาณิชเมธีกุล  ปวช. 3/1 
  4.  นายวิจิตร  ขวัญเอียด  ปวส. 1/1 
  6.  นายศวัส  โกสุมดิษพล  ปวส. 2/1  
 

3. ภาควิชาอุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร 
  นายพัชรินทร  แกวเจริญ  ประธานครูที่ปรึกษา 
  ๑.  นายฮะฟซุดดีน เจะม ุ   ปวช. ๑/๑ , ปวช. 3/1 
  2.  นางสาวศุภรัตน ไชยนาพงษ  ปวช. 2/1  
  3.  นายพัชรินทร  แกวเจรญิ  ปวส. ๑/๑ , ปวส. 2/1 
 

4. ภาควิชาเทคนิคการเชื่อมและการผลิต 
  วาที่ ร.ต.วิเนตร  ถนอมรักษษา  ประธานครูที่ปรึกษา 
  ๑.  นายพงศักดิ์  ศรีขวัญ   ปวช. ๑/๑ 
  2.  วาที่ ร.ต. วิเนตร ถนอมรักษษา  ปวช. 2/1  
  3.  นายสุชาติ  ฌานมณีนิล  ปวช. 3/1 
  4.  นายธาดา  นิมานนท  ปวส. ๑/๑ 
  5.  นายเจตจันทร เหลาณัฐวุฒิกลุ  ปวส. 2/1 
 

5. ภาควิชาไฟฟากําลัง 
  นายถาวร  ปานแกว  ประธานครูที่ปรึกษา 
  ๑.  นายอาทิตย  รัตนสรุิยา  ปวช. ๑/๑ , ปวช. ๑/๒ 

๒.  นายอัซฮัน  จารูเวศ   ปวช. ๑/๓ , ปวช. ๑/๔ 
3.  นายอภิมุข  พงษสมบูรณ  ปวช. 2/1 
4.  นางทัศนี  เรียงวิวัฒน  ปวช. 2/2 
5.  นางกฤตยา  ประจง   ปวช. 2/3  
6.  นายมาหามะ  มะล ี   ปวช. 3/1  
7.  นายปยะ  บุญลอย   ปวช. 3/2 
8.  นายโสภณ  เรียงวิวัฒน  ปวส. 1/1 , 1/2 
9.  นายถาวร  ปานแกว  ปวส. 1/3 
10. นายชวลิต  ตั้งศิริเสถียร  ปวส. 1/4   
11. นายอนุสรณ  เจะมะ   ปวส. 1/5 
12. นางศิริพร  รัฐพิทักษสินต ิ  ปวส. 1/6  
13. นายสมภพ  ใหญลา   ปวส. 2/1 
14. นายดนรอหมาน เหมตระกลูวงศ  ปวส. 2/3 
15. นายนิมะ  หะยีดือเระ  ปวส. 2/4 
16. นายนิพนธ  สุขไชยะ   ปวส. 2/5    
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6. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 
  ดร.สิทธิชยั  กุลศรี  ประธานครูที่ปรึกษา 
  ๑.  นายอับดุลรอมาน เจะเมาะ   ปวช. ๑/๑ 
  ๒.  นายดานยา  สะซ ี     ปวช. ๑/1 
  3.  นางจีรดา  ปลื้มสําราญ  ปวช. 1/2 
  4.  นายธนายุทธ  ดุลยเสร ี  ปวช. 1/2 
  5.  ดร.สิทธิชัย  กุลศร ี   ปวช. 2/1 
  6.  นายสุพัตร  เหลามงคลชัยศร ี ปวช. 2/1 
  7. นายอาหล ี  ยีหวังกอง  ปวช. 3/1 
  8. นางอัจฉรียา  แกวเจรญิ  ปวช. 3/1 
  9. นางมรกต  เวชพิทักษ  ปวช. 3/2 
  10. นายอับดุลซาเล็ม อูมูดี   ปวช. 3/2 
  11. นางนภาพร  เหลามงคลชัยศร ี ปวส. 1/1 
  12. นางสาวอินทริา นาคขวัญ  ปวส. 1/2  
  13. นายศิริพล  ทัศศรี   ปวส. 1/2 
  14. นายสานิตย  นิยมเดชา  ปวส. 1/2 
  15. นางอนงค  จินา   ปวส. 2/1 
  16. นางสาวเกษรา ศรีขวัญ   ปวส. 2/1 
  17. นายสราวุฒ ิ สาธาระกลุ  ปวส. 2/3 
 

7. ภาควิชาชางกอสรางและโยธา 
  นายกิตติพร  อินทรสุวรรณ  ประธานครูที่ปรึกษา 
  1.  นายสิน  ชุมนุมมณี  ปวช. ๑/1 
  2.  นายกิตติพร  อินทรสุวรรณ  ปวช. 1/2 
  3.  นายจําเริญ  เดชสุวรรณ  ปวช. 2/1 
  4.  นายรัตนศักดิ์  แกวประเสริฐ  ปวช. 3/1 
  5.  นายศุกร  อุบล   ปวส. 1/1 
   6.  นายกิตติ  สุขแกว   ปวส. 1/2 , 1/3 
  7.  นายจํารญู  กองศิริวงศ  ปวส. 1/4 , ปวส. 2/2 
  8.  นางสาคร  สุขโข   ปวส. 2/1 
 

8. ภาควิชาชางเทคนิคสถาปตยกรรม 
  นายตวงสิทธิ์  ครุธนอย  ประธานครูที่ปรึกษา 
    1.  นางนิภา  สุขแกว   ปวช. ๑/๑  

2.  นายสามารถ  รังไสย   ปวช. 2/1 
3.  นายตวงสิทธิ์  ครุธนอย   ปวช. 3/1 
4.  นายอุสมาน  เจะซ ู   ปวส. 1/1  
5.  นายสุพจน  สุทธ ิ   ปวส. 2/1 
6.  นางสาวพรรณ ี แกวเจรญิ  ปวส. 2/1 
 

แผนที่ 3 

/9. ภาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ... 



9. ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  นายนิพล  พินิจวัจนะวงศ  ประธานครูที่ปรึกษา 
  1.  นางสาวศุภศิริ ยามโสภา  ปวส. 1/1 
  2.  นายธีระพงศ  ไชยศรี   ปวส. 1/1 
  3.  นายนิพล  พินิจวัจนะวงศ  ปวส. 2/1 
 
 

10. แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  
  นางพวงทิพย  มณีประวัติ  ประธานครูที่ปรึกษา 
  ๑.  นางนารียา  บุญเพ็ง    ปวช. ๑/๑ 
  2.  นางพวงทิพย  มณีประวัติ  ปวช. 1/2 
  3.  นางสาวปาจรีย สองแสงกลา  ปวช. 2/1   
  4.  นางสาวนันทา จันทรมณ ี  ปวช. 2/2 
  5.  นายสิทธิศักดิ์  ญาณภาพ  ปวช. 2/2 
  6.  นางสุวดี  ศรีขวัญ   ปวช. 3/1   

  7.  นางดวงพร  มหันตชาครพงศ  ปวช. 3/2 
  8.  นางสาวศิริเพ็ญ ภักดี   ปวส. 1/1 
  9.  นางดวงกมล  แกวนก   ปวส. 1/2 
  10. นายไฟซอล  มะแซ   ปวส. 2/1 
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