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ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยะลา 
เร่ือง  ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพการเปน็นกัเรียน นักศึกษา 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559 
             

 อาศัยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง นักเรียน นักศึกษา ท่ีได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต่่ากว่า
เกณฑ์ (ข้อ 25) จึงส่ังให้นักเรียน นักศึกษา ท่ีมีรายช่ือแนบท้ายประกาศนี้ พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน 
นักศึกษาของวิทยาลัย 
 

สาขาวิชาช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล 
 

5921010002 นายซุบฮีห์ เขตเทพา ปวช.1/1 

5921010007 นายณัฐพงศ์ ลอยเมฆ ปวช.1/1 

5921010008 นายธันวา บุตรตรา ปวช.1/1 

5921010009 นายนิซามูลี พันธุสระ ปวช.1/1 

5921010016 นายสุไลมาน ดือราแม ปวช.1/1 

5921010023 นายณฐพงศ์ ชูมณี ปวช.1/2 

5921010027 นายบาฮากี โตะอุง ปวช.1/2 

5921010029 นายมูฮาหมัดนัสเรณ์ จาลง ปวช.1/2 

5921010039 นายฮาซัน สะกะแย ปวช.1/2 

5921010041 นายกฤษดา ตลึงจิตต์ ปวช.1/3 

5921010043 นายจักพรรดิ สุขาเขิน ปวช.1/3 

5921010045 นายธนวันต์ สองแก้ว ปวช.1/3 

5921010046 นายธนาคม นุ้ยอ่อน ปวช.1/3 

5921010047 นายธีรวัฒน ์ ผดาวัลย์ ปวช.1/3 

5921010075 นายอัมรินทร ์ สาแม็ง ปวช.1/4 

5921010079 นายซ่าซู มะหลี ปวช.1/5 

5921010081 นายธนภัทร รังษีโกศัย ปวช.1/5 

5921010085 นายมุสซาลีม ดามาลี ปวช.1/5 

5921010087 นายสันติธร ยิ่งคง ปวช.1/5 

5921010092 นายอานูวา กาเร็ง ปวช.1/5 
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สาขาวิชาวิชาช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล (ต่อ) 
 

5921010115 นายอาต๊ิฟ เจ๊ะปอ ปวช.1/5 

5921010117 นายธีรโชติ สีนวลแก้ว ปวช.1/5 

5921010094 นายซอลาฮุดดีน ล่าโมะ ปวช.1/6 

5921010096 นายต่วนมูฮ่าหมัด ต่วนบือซา ปวช.1/6 

5921010098 นายพงศธร นาคสุวรรณ ปวช.1/6 

5921010100 นายอัมรู ยะตะสะตอ ปวช.1/6 

5921010101 นายอาซูวัน มะเซ็ง ปวช.1/6 

5921010102 นายอาร์ผัน อาเระ ปวช.1/6 

5921010103 นายกิติศักดิ์ แย้มรัตน์ ปวช.1/6 

5921010104 นายไพศาล ตอมะต่า ปวช.1/6 

5921010105 นายไพศาล อุมา ปวช.1/6 

5921010107 นายพงษ์พันธ ์ อตุอามาตย์ ปวช.1/6 

5921010108 นายนรชาติ ณ ตะกั่วทุ่ง ปวช.1/6 

5921010109 นายเรืองศักดิ์ ขันหาญศึก ปวช.1/6 

5921010110 นายภูมิกิต ิ โรจนารุณ ปวช.1/6 

5921010112 นายนัจยี วาแมดีซา ปวช.1/6 

5721010072 นายวัชรินทร์ เรไรสระน้อย ปวช.2/1 

5821010006 นายตัรมีซี ทะเร๊าะ ปวช.2/1 

5821010034 นายพัฒนศาสตร์ วงศ์ปรีชา ปวช.2/2 

5821010056 นายปิยะวัฒน ์ จันทรังษี ปวช.2/3 

5821010061 นายอนุรักษ ์ ชาวนา ปวช.2/3 

5821010063 นายอับดุลฮาลิม ยะโกะ ปวช.2/3 

5821010065 นายอิสมาแอล อาลี ปวช.2/3 

5821010066 นายเอมี่ นะโดะ ปวช.2/3 

5821010067 นายจักรกฤต แสงสว่าง ปวช.2/4 

5821010070 นายชัยวัฒน ์ ไชยมนตรี ปวช.2/4 

5821010081 นายมูฮันดิส ซอแนะ ปวช.2/4 

5821010084 นายสุธน เพ็ชรแก้ว ปวช.2/4 
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สาขาวิชาช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล (ต่อ) 
 

5821010107 นายอับดุลฮากีม มามะแตหะ ปวช.2/5 

5821010112 นายซุลอาบีด่ิน มะลาวี ปวช.2/6 

5821010123 นายสุฮัยดี เจะนิ ปวช.2/6 

5821010140 นายมะสอป ี สาเมาะ ปวช.2/7 

5821010150 นายฮายรูลดีณ์ มะสะ ปวช.2/7 

5821010153 นายจักรี พุทธกิต ปวช.2/7 

5821010154 นายธนชัย ปาลกะวงศ์ ปวช.2/7 

5931010091 นายนูรอัษนัย ขาเร็ง ปวส.1/1 

5931010092 นายปราญ์ชญา เสรีสุวรรณรัตน์ ปวส.1/1 

5931010093 นายอฟานดี กูโน ปวส.1/1 

5931010107 นายซัมร ี ยาแล ปวส.1/1 

5931010018 นายจตุภูมิ ทองเพชรแก้ว ปวส.1/3 

5931010020 นายณัฐนินทร์ คูณโคตร ปวส.1/3 

5931010023 นายบดินทร์ มาฮะ ปวส.1/3 

5931010025 นายฟิตรี กานา ปวส.1/3 

5931010034 นายอาบีดีน สะอะ ปวส.1/3 

5931010035 นายอารีฟ เจ๊ะแว ปวส.1/3 

5931010036 นายอิบรอเฮม มะดงแซ ปวส.1/3 

5931010046 นายมูฮัมหมัดอัฟฟาน ลาปอ ปวส.1/4 

5931010047 นายรีซูวัล มะลี ปวส.1/4 

5931010048 นายรุสลี ยียูโซะ ปวส.1/4 

5931010050 นายสุรียา กูโน ปวส.1/4 

5931010051 นายสุไฮมี สะมะแอ ปวส.1/4 

5931010053 นายอัคราม สาและ ปวส.1/4 

5931010056 นายอัลมูบีน ซาเระ ปวส.1/4 

5931010058 นายเกริกชัย ชะลี ปวส.1/5 

5931010059 นายเขษมศักดิ์ แววทองรักษ ์ ปวส.1/5 

5931010062 นายซุกร ี เจะสะแลแม ปวส.1/5 
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สาขาวิชาช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล (ต่อ) 
 

5931010066 นายตัรมีซี หะยีเปาะ ปวส.1/5 

5931010070 นายมูฮัมหมัดยูกี สาและ ปวส.1/5 

5931010073 นายสุไลมาน มะแอ ปวส.1/5 

5931010075 นายอับดุลเลาะ ซีนา ปวส.1/5 

5931010077 นายอิลฮัม กียะ ปวส.1/5 

5931010081 นายฟาอิส กะโด ปวส.1/6 

5931010084 นายมาหาหมัด ยะหริ่ง ปวส.1/6 

5931010085 นายมูฮัมหมัด มะมิง ปวส.1/6 

5931010090 นายอุสมาน มะ ปวส.1/6 

5931010095 นายอับดุลรอกิฟ สะรี ปวส.1/6 

5931010101 นายปรินทร จูวัตน์ ปวส.1/6 
 

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต 

 

5921020001 นายกฤตชญ์ ภิรมย์รัตน ์ ปวช.1/1 

5921020002 นายโกสินทร์ บุญศาสตร์ ปวช.1/1 

5921020006 นายมินทฎา นวลแก้ว ปวช.1/1 

5921020007 นายวินัย อุส่าห์ ปวช.1/1 

5921020009 นางสาวโสรยา เพ็ชรสุวรรณ ปวช.1/1 

5921020013 นายอิบรอฮิม มูเลง ปวช.1/1 

5921020016 นายอลัน มะสะอะ ปวช.1/1 

5921020017 นายซอดีกีน ดิงลูกา ปวช.1/1 

5921020018 นายเมษพล แซ่ซั่น ปวช.1/1 

5931020004 นายณัฐโชติ พรหมทอง ปวส.1/1 

5931020008 นายฟิตรี สะบูดิง ปวส.1/1 

5931020011 นายสราวุธ แสงสุขคู่ ปวส.1/1 

5931020013 นายสิทธิชัย ปานทอง ปวส.1/1 

5931020019 นายอิลฮัม สีแก้วอ่อน ปวส.1/1 

5931020020 นายเสริมศักดิ์ เหมกูล ปวส.1/1 
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สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต(ต่อ) 

 

5931020021 นายคชาศักด์ิ ดุษฎีบัณฑิต ปวส.1/1 

5931020022 นายพีรพัฒน ์ รัตนก่าพล ปวส.1/1 
 

สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ 
 

5921030001 นายจักรพงษ ์ จันทร์มั่น ปวช.1/1 

5921030004 นายพีรภัทร คูหามุข ปวช.1/1 

5921030005 นายพุรกร มะมิง ปวช.1/1 

5921030007 นายรัชชานนท์ เพชรเครือ ปวช.1/1 

5921030008 นายวิวัฒน ์ สังขปักษา ปวช.1/1 

5921030009 นายสุกรี บารานิง ปวช.1/1 

5921030010 นายศิรวัฒน ์ ชูศรี ปวช.1/1 

5921030014 นายอิกรอม ดอปอ ปวช.1/1 

5921030016 นายซอฟรอน สะมีแล ปวช.1/1 

5721030001 นายเกริกเกียรติ์ รัตนอุไร ปวช.2/1 

5821030001 นายกัมพล ชูข่า ปวช.2/1 

5931030004 นายฟุรกร อาแซ ปวส.1/1 

5931030007 นายมูฮัมหมัดสุกรี มะละ ปวส.1/1 

5931030008 นายสราวุฒิ ยานุทัย ปวส.1/1 

5931030011 นายอรรถพล นกจันทร์ ปวส.1/1 

5931030014 นายอาต๊ิก กลูแป ปวส.1/1 

5931030016 นายอิลยาส โตะโย๊ะ ปวส.1/1 

5931030020 นายอัสฮัน บูละ ปวส.1/1 

5931030021 นายนูรดีน ดีแม ปวส.1/1 

5931030019 นายศิวัช วัฒนพญา ปวส.1/1 
 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า    
 

5921040017 นายอธิเทพ ถมทอง ปวช.1/1 

5921040029 นายพิทยา ถาพยอม ปวช.1/2 

5921040033 นายวรากร แพ่งพิบูลย์ ปวช.1/2 
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สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า (ต่อ)   
 

5921040035 นายสรศักด์ิ ทุแวมุ ปวช.1/2 

5921040038 นายอัมรินทร ์ บุญเฮง ปวช.1/2 

5921040040 นายอานนท์ ธรรมเจริญ ปวช.1/2 

5921040055 นายรัตตชัย คงจรูญ ปวช.1/3 

5921040059 นายวิศรุต นิลมณี ปวช.1/3 

5921040062 นายสุภัทรชัย ผลผลา ปวช.1/3 

5921040064 นายกฤตเมธ ศรีนุ่นวิเชียร ปวช.1/4 

5921040069 นายณัฐพงษ์ เทียนเอก ปวช.1/4 

5921040070 นายธนดล เกียรติไพบูลย์ ปวช.1/4 

5921040071 นายบูคอรีย์ อิเฮง ปวช.1/4 

5921040073 นายพีรพล พานถม ปวช.1/4 

5921040076 นายยุทธชัย ไชยพจน์ ปวช.1/4 

5921040077 นายริฎวาน ดือมานิ๊ ปวช.1/4 

5821040009 นายปฏิพัทธ์ ขวัญพัทลุง ปวช.2/1 

5821040025 นายจักรี เสรีประเสริฐ ปวช.2/2 

5821040027 นายทศพร ทุ่นทอง ปวช.2/2 

5821040055 นายศิวกร บุญมาก ปวช.2/3 

5931040017 นางสาววริสรา ทองน้่าด่า ปวส.1/1 

5931040096 นายนัทธ์ดนุช รักดี ปวส.1/1 

5931040025 นางสาวจุรีพร ไชยคราม ปวส.1/3 

5931040036 นายอัซร ี บินอาแว ปวส.1/3 

5931040045 นายซอฟวาน มะลาเฮง ปวส.1/4 

5931040047 นายซาฮาบูดิน วิชา ปวส.1/4 

5931040053 นายนูซ ี ยะลาใด ปวส.1/4 

5931040057 นายมูฮัมหมัดฮาฟิต กะละโตะ ปวส.1/4 

5931040086 นายพิสิทธิ์ วรรณบุญ ปวส.1/4 

5931040065 นายกัดดาฟี ดอเลาะ ปวส.1/5 
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สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า (ต่อ)   
 

5931040067 นายชวเรศ เจียรนัย ปวส.1/5 

5931040073 นายตัรมีซี ขาโฮง ปวส.1/5 
 

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
  

5921050021 นางสาวชนนิกานต์ ซ้ายหนู ปวช.1/2 

5921050022 นายซันดาฟีล เจ๊ะมิง ปวช.1/2 

5921050023 นายซุลฟักกัร บือแน ปวช.1/2 

5921050024 นางสาวธยาพร ไชยวงค์ ปวช.1/2 

5921050028 นายยศพล เอี่ยมอุดม ปวช.1/2 

5921050030 นายวรวิทย ์ ปานแสงทอง ปวช.1/2 

5921050033 นายอัดลัน ตาเย๊ะ ปวช.1/2 

5921050036 นายอาริฟีน สงกา ปวช.1/2 

5921050043 นายฟาอิด วานิ ปวช.1/2 

5921050054 นายสรวิชญ์ ชินช่วยแรง ปวช.1/2 

5921050042 นายฟาริส โต๊ะบ่าหมะ ปวช.1/3 

5921050045 นายมูฮัมหมัดนัสรี อาเย๊าะแซ ปวช.1/3 

5921050047 นายมูฮ่ามัดอาวี ยูโซะ ปวช.1/3 

5921050051 นายอนัส กะโด ปวช.1/3 

5921050052 นายซอลาฮุดดีน จงประพันธ ์ ปวช.1/3 

5921050053 นายอันดามัน เกื้อสังข ์ ปวช.1/3 

5821050044 นายซัดดัม โดมิ ปวช.2/1 

5821050022 นายซูไฮด ี มูเซะ ปวช.2/2 

5821050026 นายนาวาวี มะหลง ปวช.2/2 

5821050030 นายผดุงศักดิ์ สุวรรณชาตรี ปวช.2/2 
 

สาขาวิชาก่อสร้าง 

 

5921060009 นายประเมศฐ์ พิพิธทวีจรัส ปวช.1/1 

5921060010 นายพันธกานต์ ไกรนรา ปวช.1/1 

5921060014 นายศุทธวีร์ หีบทอง ปวช.1/1 
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สาขาวิชาก่อสร้าง (ต่อ) 

 

5921060043 นายสถาปัตย์ รัชชโต ปวช.1/1 

5921060023 นายเขมชาติ พงค์คูณ ปวช.1/2 

5921060024 นายจิรศักด์ิ ทองโรย ปวช.1/2 

5921060027 นายปรมัตถ ์ พูลศรี ปวช.1/2 

5921060029 นายพูฒิเมธ พุ่มเอี่ยม ปวช.1/2 

5921060030 นายฟีลฮัม เจะโซะ ปวช.1/2 

5921060031 นายมุตตากีน อาลีกา ปวช.1/2 

5921060032 นายยาเซร์ สามะ ปวช.1/2 

5921060035 นายวุธติวัตร ด่าจันทร์ ปวช.1/2 

5921060036 นายสุรพล สิงห์ศักดิ์ตระกูล ปวช.1/2 

5921060037 นายสุไฮมี สาและ ปวช.1/2 

5921060039 นายอัซฮาร ์ บรึดู ปวช.1/2 

5921060041 นายเอกรัตน์ รัตโน ปวช.1/2 

5821060014 นางสาวสุภัทวดี ขันด่า ปวช.2/1 

5821060020 นายซารีฟ มะดอลอ ปวช.2/2 

5821060026 นายสุทิวัส พิมพ์โคตร ปวช.2/2 

5821060027 นายอดุล ปาเนาะ ปวช.2/2 

5821060029 นายอับดุลฮากิม ยูนุ ปวช.2/2 
 

สาขาวิชาโยธา 
 

5931210001 นายกิตติศักดิ์ แก้วประดิษฐ ปวส.1/1 

5931210003 นายธนศักดิ ์ อนันต์ ปวส.1/1 

5931210004 นายตอลฮะห์ มะยูโซ๊ะ ปวส.1/1 

5931210007 นายนิติพล รามาส ปวส.1/1 

5931210008 นายนิติศักดิ์ พรมคงแก้ว ปวส.1/1 

5931210011 นายมารุต คงแก้ว ปวส.1/1 

5931210015 นายสุทธิกิจ ธนิตย์ธีรพันธ ์ ปวส.1/1 

5931210017 นายอาบูคอรี อูเซ็ง ปวส.1/1 
 
 



9 
 

สาขาวิชาโยธา (ต่อ) 

 

5931210018 นายอิบราฮัม สะอิ ปวส.1/1 

5931210019 นายอิบราเฮง บากา ปวส.1/1 

5931210062 นายอิทธิวัฒน ์ แสงจันทร์ ปวส.1/1 

5931210067 นายศิริพงษ ์ เจริญเหล่าศิริ ปวส.1/1 

5931210068 นายสุกรี อับดุลมานะ ปวส.1/1 

5931210022 นายซอฟรอน เจ๊ะแต ปวส.1/2 

5931210023 นายซุฟรอน สะอิ ปวส.1/2 

5931210027 นายบูคอรีย์ นือเร็ง ปวส.1/2 

5931210028 นายพิษณ ุ ดามูซอ ปวส.1/2 

5931210029 นายฟาเดล เจะแม ปวส.1/2 

5931210030 นายฟิตรีย์ บือโต ปวส.1/2 

5931210035 นายแวมะห์ยุดดีน มาอู ปวส.1/2 

5931210037 นายอับดุลเลาะฮีม เจะเฮง ปวส.1/2 

5931210042 นายอิดเรซ อิสมิน ปวส.1/2 

5931210070 นายมูฮัมหมัดคอลีดี กาซอ ปวส.1/2 

5931210046 นายนิอับดุลเล๊าะ สาแม ปวส.1/3 

5931210047 นายฟัยซอล เดะแอ ปวส.1/3 

5931210052 นายมูฮ่าหมัดนาบีล สะแต ปวส.1/3 

5931210055 นายรุสลี แวหะมะ ปวส.1/3 

5931210059 นายอัลฮาซัน ยูโซะ ปวส.1/3 

5931210061 นายอาบีดิง สะฮะ ปวส.1/3 

5931210066 นายฮีลมี ปาแน ปวส.1/3 

5931210071 นายวิทวัส ผิวอ่อน ปวส.1/3 
 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม/เทคนิคสถาปัตยกรรม 
 

5921080001 นางสาวกชมน พรหมนะ ปวช.1/1 

5921080002 นายจารุวัฒน ์ เอี่ยมสอาด ปวช.1/1 

5921080004 นายไซฟุดดีน บุญศิริ ปวช.1/1 

5921080013 นายฟัยซอล กาเซ็ง ปวช.1/1 
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สาขาวิชาสถาปัตยกรรม/เทคนิคสถาปัตยกรรม (ต่อ) 

 

5921080018 นายรณกร สุขเกษม ปวช.1/1 

5921080019 นายรักษ์ รัตนญาติ ปวช.1/1 

5921080023 นายวุฒินนท์ เอียดศรีแก้ว ปวช.1/1 

5921080029 นายคมสัน จันทร์นวล ปวช.1/1 

5821080006 นายฟัยซอล กาซอ ปวช.2/1 

5821080007 นางสาวยวิษฐา จินดา ปวช.2/1 

5931080001 นายกรกช แก้วแสงอ่อน ปวส.1/1 

5931080004 นายโดมตะวัน บุญปถัมภ์ ปวส.1/1 

5931080005 นายต่วนบาซิร ลงสะรี ปวส.1/1 

5931080006 นางสาวทิพวรรณ ผลผลา ปวส.1/1 

5931080008 นางสาวนูรีตา มามะ ปวส.1/1 

5931080009 นายฟุรกอน รอยิง ปวส.1/1 

5931080010 นายไฟซอล อาบ ู ปวส.1/1 

5931080013 นายมูฮัมหมัดนัซร ี แวนิ ปวส.1/1 

5931080015 นายยุสรี มะลาเฮง ปวส.1/1 

5931080017 นายอลีฟ สรัสสมิต ปวส.1/1 

5931080018 นายอับดุลเลาะ มะเซ็ง ปวส.1/1 

5931080022 นายอานัส ดอเล๊าะ ปวส.1/1 

5931080024 นายอิลฮัม เจะโมง ปวส.1/1 

5931080025 นายฟารีส หะยีมะตะเยะ ปวส.1/1 

5931080026 นางสาวถิรดา พิทักษ ์ ปวส.1/1 

5931080028 นายอับดุลเลาะ กาหม๊ะ ปวส.1/1 

5931080029 นางสาวปิยะนาถ แดงเพ็ง ปวส.1/1 

5931080030 นายเปาซัน มูเนาะ ปวส.1/1 

5931080031 นายอัครฑูต เพชรรัตน์ ปวส.1/1 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 

 

5931190006 นายวิศกร จันทร์แจ้ง ปวส.1/1 

5931190013 นายธนพนธ ์ ฉายเฉลิมวงศ์ ปวส.1/2 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม (ต่อ) 

 

5931190014 นางสาวนฤพร เจียมอุย ปวส.1/2 

5931190027 นายฮัมดี มะแม็ง ปวส.1/2 

5931190030 นายภานุรุจ เมืองเสน ปวส.1/2 

5931190032 นายบัยฮากี หะยีสะอิ ปวส.1/2 
 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมยาง/เทคโนโลยียาง 
 

5921220001 นางสาวโสรยา จรรยาเลิศ ปวช.1/1 

5821220007 นางสาวสุณัฐชา เมืองทอง ปวช.2/1 

5931220003 นางสาวนูรีซัน การีแซ ปวส.1/1 

5931220008 นายอุสดาม แวดาโอะ ปวส.1/1 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 

5931280002 นายซัฟฟูวาล ดือราเฮง ปวส.1/1 

5931280005 นายณัฐนนท์ ศรีระที ปวส.1/1 

5931280008 นายนินูรมุสตากีม นิสนิ ปวส.1/1 

5931280009 นายนูรดีน ดือเร๊ะ ปวส.1/1 

5931280010 นายพงศ์ศักดิ์ ศิริพนาภรณ์ ปวส.1/1 

5931280011 นางสาวเพ็ญนภา ไกยะฝ่าย ปวส.1/1 

5931280013 นายมุสลิม ดือมอง ปวส.1/1 

5931280016 นายยุทธพล สุวรรณ ปวส.1/1 

5931280017 นายวีรยุทธ พัฒนประดิษฐ์ ปวส.1/1 

5931280019 นายสุทธิพร ศรีชุมภู ปวส.1/1 

5931280020 นายสุธีย์ ปิดตานัง ปวส.1/1 

5931280022 นายอภิชัย อรบุตร ปวส.1/1 

5931280023 นายอับดุลฟาตัส อาบูวะ ปวส.1/1 

5931280024 นายณัฐดนัย บุญเรืองขาว ปวส.1/1 
 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

5922040007 นางสาวนภัตสร อรรถจินต์ ปวช.1/1 

5922040008 นางสาวนัฐนิชา สังข์ทอง ปวช.1/1 
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แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อ) 

 

5922040012 นางสาวปณิฏฐา โอชารถ ปวช.1/1 

5922040015 นางสาวเปรมกมล คุมภะสาโน ปวช.1/1 

5922040018 นางสาวพิมพ์มาดา วังนรา ปวช.1/1 

5922040022 นางสาวลลิดา รุจิวงศ์โรจน์ ปวช.1/2 

5922040023 นายวรุตม์ บุตรมาตา ปวช.1/2 

5922040026 นางสาวศิรินทรา เบนหมุหมัด ปวช.1/2 

5922040033 นางสาวอัญรัตน ์ ซุ่มผอม ปวช.1/2 

5922040036 นางสาวอานีตา บาดา ปวช.1/2 

5922040038 นายอิกรอม เจะซอ ปวช.1/2 

5922040040 นายนัสรูน มะโระ ปวช.1/2 

5922040041 นายมาร์วาน เจ๊ะลาเต๊ะ ปวช.1/2 

5822040004 นางสาวฉวีวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ ปวช.2/1 

5822040007 นางสาวชลิตา ห่อลลิต ปวช.2/1 

5822040022 นายวรเมธ ชมภูมิ่ง ปวช.2/1 

5822040056 นายอัสบูดิง บิง ปวช.2/2 

5822040060 นายอารอฟัซ บือแน ปวช.2/2 

5932040004 นายซูไฮม ี อาแว ปวส.1/1 

5932040022 นายวสัตต์ิ ขุนทอง ปวส.1/1 

5932040028 นายอะลี มะซอ ปวส.1/1 

5932040033 นางสาวอิฟาฟ ดาลี ปวส.1/1 

5932040037 นางสาวรุสนานี สะมาแอ ปวส.1/1 

5932040039 นายปิยะวุฒ ิ บาเหม ปวส.1/1 

5932040041 นายอานีส ยูโซ๊ะ ปวส.1/1 
 
                                          ประกาศ ณ วันท่ี 19 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2560 
 
 
                                                         (นายมนัสฌาน์   ชูเชิด) 
                      ผู้อ่านวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา 
  


