
/2.9  นายตวงสิทธิ์... 

  
 

 
คําสั่งวิทยาลัยเทคนิคยะลา 

ท่ี    338 / 2558 
เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการลงทะเบียนวิชาเรียนและรับเงินคาลงทะเบียน 

ประจําภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2558 
 -------------------------------------- 

  ดวยวิทยาลัยเทคนิคยะลา  สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3  กําหนดเปดภาคเรียน     
ท่ี  1  ปการศึกษา  2558  ในวันจันทรท่ี  18 พฤษภาคม 2558  และกําหนดใหลงทะเบียนวิชาเรียนและ
ชําระเงินคาลงทะเบียนระดับช้ัน ปวช.1 และปวส.1 ในวันจันทร ท่ี 11 พฤษภาคม 2558  ระดับช้ัน ปวส.
1 เวลา  08.00 - 12.00 น. ระดับช้ัน ปวช.1 เวลา  13.00 - 16.00 น. และระดับ ปวช. 2 , ปวช.3 , 
ปวส. 2 ในวันพฤหัสบดี  ท่ี 14 พฤษภาคม  2558  เวลา  09.00 - 15.00 น.  ณ หองอินทผาลัม 
วิทยาลัยเทคนิคยะลา 
  เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอยถูกตองและมีประสิทธิภาพ จึงแตงต้ัง
คณะกรรมการเพื่อดําเนินการโดยมอบหมายใหครูท่ีปรึกษาแตละกลุมรับลงทะเบียน  ดังรายละเอียดแนบทาย
คําส่ังนี้ 
 

1.  คณะกรรมการฝายอํานวยการ  ประกอบดวย 
  

1.1 นายนรชัย วุฒิเจริญมงคล ประธานกรรมการ 
1.2 นายศักด์ิอนันต แกววิลัย กรรมการ 
1.3 นายกิติพงศ รติปาณ กรรมการ 
1.4 นายเยี่ยมศักด์ิ รัตนมหันต กรรมการ 
1.5 นายสมภพ เพชรภักดี กรรมการและเลขานุการ 
1.6 นางดวงกมล แกวนก กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

  มีหนาท่ี  กําหนดแผนการดําเนินงาน ควบคุมดูแล และประสานงาน ตลอดจนพิจารณา
วินิจฉัยส่ังการในเรื่องตาง ๆ ในการดําเนินการรับลงทะเบียนวิชาเรียนและรับเงินคาลงทะเบียน             
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2558  
 

 2.  คณะกรรมการดําเนินการ ประกอบดวย 
  

2.1 นายพัชรินทร แกวเจริญ ประธานกรรมการ 
2.2 นายอรรถพล ชูมณี กรรมการ 
2.3 นายสาโรจน มากจันทร กรรมการ 
2.4 วาท่ี ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษษา กรรมการ 
2.5 นายถาวร ปานแกว กรรมการ 
2.6 นายภิรมย พรหมอินทร กรรมการ 
2.7 นายนิพล พินิจวัจนะวงศ กรรมการ 

2.8 นายกิตติพร อินทรสุวรรณ กรรมการ 



/4.15  นางสมฤดี... 

2.9 นายตวงสิทธิ์ ครุธนอย กรรมการ 
2.10 นายเจริญ ดีเดช กรรมการ 
2.11 นางจีรดา ปล้ืมสําราญ กรรมการ 
2.12 นางพวงทิพย มณีประวัติ กรรมการ 
2.13 นางอัจฉรียา แกวเจริญ กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหนาท่ี   กํากับดูแลการดําเนินการรับลงทะเบียนวิชาเรียนและรับเงินคาลงทะเบียน     
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2558 ของครูและนักเรียน นักศึกษาในภาควิชาท่ีรับผิดชอบ  
 

3.  กรรมการดําเนินการจัดเตรียมเอกสารการลงทะเบียนวิชาเรียน ประกอบดวย 
   

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

 

มีหนาท่ี   
1.  จัดเตรียมเอกสารรายช่ือนักเรียน นักศึกษา และหลักฐานการลงทะเบียนวิชาเรียน 
2.  ตรวจสอบหลักฐานการลงทะเบียน และรับบัตรลงทะเบียนคืนจากครูท่ีปรึกษาและจาก

นักเรียน นักศึกษา 
3.  สรุปผลการรับลงทะเบียนวิชาเรียนและแจงคณะกรรมการอํานวยการทราบ 
4.  และอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 4.  กรรมการฝายรับเงินคาลงทะเบียนวิชาเรียน  ประกอบดวย 
 

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 นางสาวซโรลชิณีย สาเอ็ดอามี่ กรรมการ 
4.8 นางสาวกาญจนา หมอกศรีสวัสด์ิ กรรมการ 
4.9 นางสาวเอกอนงค นิลมณี กรรมการ 

  4.10 นางสาวมาริสา ศรีนวล กรรมการ 
  4.11 นางคริษฐา หาญณรงค กรรมการ 

4.12 นางนรีรัตน บุญมณี กรรมการ 
4.13    นางศุภกาญจน แซล่ิม กรรมการ 
4.14 นางสาวมนัญญา   ชวยหอม กรรมการ 
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/6.14  นายจาฏพัจน... 

4.15 นางสมฤดี สุวรรณมณี กรรมการ 
4.16 นางอารีย ยงยศยิ่ง กรรมการ 
4.17 นางอุมาภรณ ไชยหมาน กรรมการ 
4.18 นายโสภณ จีรเสถียร กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหนาท่ี  รับเงินคาลงทะเบียนสําหรับนักศึกษา   
-  ในระดับช้ัน ปวส.1 เวลา  ในวันจันทร  ท่ี  11 พฤษภาคม  2558  เวลา 08.00 -

12.00 น. และระดับช้ัน ปวช.1 เวลา  13.00 - 16.00 น. ณ  หองประชุมอินทผาลัม  
วิทยาลัยเทคนิคยะลา 

-  ในระดับ ปวช. 2 , ปวช.3 , ปวส. 2  ในวันพฤหัสบดีท่ี 14  พฤษภาคม  2558 เวลา 
09.00 - 15.00 น.  ณ  หองประชุมอินทผาลัม  วิทยาลัยเทคนิคยะลา  

-  ทุกระดับช้ันลงทะเบียนชา  ในวันจันทรท่ี  18  พฤษภาคม 2558 จนส้ินสุดการ
ลงทะเบียนชาในวันอังคาร   ท่ี  2  มิถุนายน  2558  ณ  หองการเงิน  วิทยาลัยเทคนิคยะลา  

  

5.  กรรมการฝายประชาสัมพันธ  ปฏิบัติงานในวันจันทร ท่ี  11 พฤษภาคม 2558 และ           
วันพฤหัสบดี  ท่ี 14  พฤษภาคม  2558 ประกอบดวย 
 

   5.1 นายสมภพ เพชรภักดี ประธานกรรมการ 
   5.2 นายสุพัตร เหลามงคลชัยศรี กรรมการ 
   5.3 
   5.4 

นางสุภารัตน 
นายรัตนศักด์ิ 

กําธรพัฒนากูล 
แกวประเสริฐ 

กรรมการ 
กรรมการ 

   5.5 นายชาญชัย หาวงค กรรมการ 
   5.6 นายสราวุฒิ สาธาระกุล กรรมการ 
   5.7 นายอนุรักษ ชูทอง กรรมการ 
   5.8 นายประเสริฐ บุญเพ็ง กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหนาท่ี  ประกาศ ช้ีแจง แนะนํารายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนกับนักเรียน นักศึกษาทุก
ระดับช้ัน และชําระเงินคาลงทะเบียนสําหรับนักศึกษาทุกระดับช้ัน และบันทึกภาพกิจกรรม 
 

6.  กรรมการฝายตรวจเคร่ืองแตงกายนักเรียน  นักศึกษา  ประกอบดวย 
   6.1 นายศักด์ิอนันต แกววิลัย ประธานกรรมการ 
   6.2 นายใหญ แซฮอ กรรมการ 
   6.3 
   6.4 

นายพงษศักด์ิ 
นายสมภพ 

ศรีขวัญ 
ใหญลา 

กรรมการ 
กรรมการ 

   6.5 นายตวงสิทธิ์ ครุธนอย กรรมการ 
   6.6 นายเกื้อกูล วาณิชเมธีกุล กรรมการ 
   6.7 นายกิตติพร อินทรสุวรรณ กรรมการ 
6.8 นางวาสนา นุกูลกิจ กรรมการ 

   6.9 นางดวงพร มหันตชาครพงศ กรรมการ 
    6.10 นายสุรศักด์ิ แกวกับเพชร กรรมการ 
    6.11 นางสาวศุภศิริ ยามโสภา กรรมการ 
    6.12 นายอาหลี ยีหวังกอง กรรมการ 
    6.13 นายธีระพงศ ไชยศรี กรรมการ 
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มีหนาท่ี   1.  ตรวจเครื่องแตงกายและประทับตรา ผานและไมผาน 
               2.  ใหคําแนะนําการแตงกายท่ีถูกตองตามระเบียบ แกนักเรียน นักศึกษา 

7.  กรรมการจัดเตรียมสถานท่ี ประกอบดวย 

   7.1 นายสมภพ เพชรภักดี ประธานกรรมการ 
   7.2 นายศิริพงษ นุเคราะหวัด กรรมการ 
   7.3 
   7.4 

นายนิมะ 
นายประสิทธิ์ 

หะยีดือเระ 
คงจันทร 

กรรมการ 
กรรมการ 

   7.5 เจาหนาท่ีนักการภารโรงทุกคน กรรมการ 
   7.6 นายศุกร อุบล กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหนาท่ี  จัดเตรียมสถานท่ี  ณ หองอินทผาลัม  วิทยาลัยเทคนิคยะลา สําหรับการลงทะเบียนของ
นักเรียน นักศึกษาทุกระดับช้ัน กอนในวันจันทร  ท่ี  11 พฤษภาคม 2558 และ วันพฤหัสบดี ท่ี 14  
พฤษภาคม  2558 
 8.  กรรมการรับลงทะเบียน  ปฏิบัติงานวันจันทร  ท่ี  11 พฤษภาคม 2558 และ วันพฤหัสบดี      
ท่ี 14  พฤษภาคม  2558 และส้ินสุดการลงทะเบียนชา  วันอังคาร ท่ี 2 มิถุนายน 2558 ประกอบดวย 

   8.1 หัวหนาแผนกทุกสาขาวิชา ประธานกรรมการ 
   8.1 ครูท่ีปรึกษา (ตามบัญชีรายช่ือแนบทาย) ประธานกรรมการ 

 

 มีหนาท่ี  1.  รับบัตรลงทะเบียนวิชาเรียนท่ีงานทะเบียน  วันจันทร  ท่ี 11 พฤษภาคม 2558  และ
สงคืนบัตรลงทะเบียนท่ีลงทะเบียนเรียบรอยแลว  ในวันอังคาร  ท่ี 2 มิถุนายน 2558   

2.  แจกบัตรลงทะเบียนวิชาเรียน (ทบ.01)  ใหนักเรียน นักศึกษากรอกรายละเอียดในบัตร
ลงทะเบียน (ทบ.01)  และใหนักเรียน นักศึกษา ทุกระดับช้ันไปชําระเงินคาลงทะเบียนใหเสร็จส้ินภายในวัน
อังคาร ท่ี 2 มิถุนายน 2558   

3.  ครูท่ีปรึกษาตรวจสอบความถูกตองของบัตรลงทะเบียนวิชาเรียน (ทบ.01) 
 

ท้ังนี้ใหผูท่ีไดรับการแตงต้ังตามคําส่ัง  รับผิดชอบและปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามระเบียบแบบแผนทาง
ราชการโดยเครงครัดใหดําเนินงานเปนไปดวยความถูกตอง บริสุทธิ์  ยุติธรรม อันจะเปนผลดีแกทางราชการ 
หากมีความจําเปนไมสามารถปฏิบัติงานได ใหทําบันทึกเสนอตอประธานอํานวยการ เพื่อขอสับเปล่ียนใหครู 
หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่นมาปฏิบัติหนาท่ีแทน 
 
  
 

ส่ัง  ณ  วันท่ี   7   พฤษภาคม  พ.ศ.  2558 
 
 

(นายนรชัย   วุฒิเจริญมงคล) 
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา 

 
 

 

    6.14 นายจาฏพัจน สิงหสุข กรรมการ 
    6.15 นายพช แกวเขียว กรรมการและเลขานุการ 
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/4. นายสานิตย... 

ตารางแนบทายคําสั่งวิทยาลัยเทคนิคยะลา  ท่ี  338/ 2558  ลงวันท่ี  7  พฤษภาคม 2558 
ตารางกรรมการรับลงทะเบียนเรียน นักเรียน นกัศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 

วันจันทร ท่ี 11 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.00 – 12.00 น. 
 

ระดับช้ัน  ปวส.1 
1. ภาควิชาเคร่ืองกล 
  นายอรรถพล   ชูมณี             ประธานครูท่ีปรึกษา 

1. นายคามีล ดือราแม                 ปวส.1/1 
2. นางฮายาตี เจะยะ                 ปวส.1/2 
3. นายอนันต แวโยะ                 ปวส.1/3 
4. นางสาวซือนาณี เมาอูเซ็ง                 ปวส.1/4 
5. นายใหญ แซฮอ                 ปวส.1/5 
6. นายสมจิตร สุวรรณโน                 ปวส.1/6 
7. นายมโนชญ อินเกื้อ                 ปวส.1/7 DVT  
8. นายมโนชญ อินเกื้อ                 ปวส.1/8 DVT  
9. นายอนันต แวโยะ                 ปวส.1/8 DVT 

 

2. ภาควิชาเคร่ืองมือกลและซอมบํารุง , เทคนิคการผลิต  
  นายสาโรจน    มากจันทร            ประธานครูท่ีปรึกษา 
   

 

3. ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร 
  นายพัชรินทร    แกวเจริญ   ประธานครูท่ีปรึกษา 
 1.  นายพัชรินทร      แกวเจริญ   ปวส. ๑/๑  
 

4. ภาควิชาโลหะการและเทคนิคโลหะ 
  วาท่ี ร.ต.วิเนตร    ถนอมรักษษา   ประธานครูท่ีปรึกษา 
 1.  นายธาดา    นิมานนท   ปวส. 1/1 
 

5. ภาควิชาไฟฟากําลัง 
  นายถาวร   ปานแกว   ประธานครูท่ีปรึกษา 

1. นายโสภณ เรียงวิวัฒน                 ปวส.1/1, 1/2 
2. นายถาวร ปานแกว                 ปวส.1/3 
3. นายชวลิต ต้ังศิริเสถียร                 ปวส.1/4 
4. นายอนุสรณ เจะมะ                 ปวส.1/5 
5. นางศิริพร รัฐพิทักษสันติ                 ปวส.1/6 

 

6. ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส 
  นายภิรมย  พรหมอินทร  ประธานครูท่ีปรึกษา 

1. นางนภาพร เหลามงคลชัยศรี       ปวส.1/1 
2. นางสาวอินทิรา นาคขวัญ       ปวส.1/1 
3. นายศิริพล ทัศศรี       ปวส.1/2 
4. นายสานิตย นิยมเดชา       ปวส.1/2 

1. นายวิจิตร ขวัญเอียด                ปวส.1/1 

แผนท่ี 1 



/1. ภาคเครื่องกล... 

 
7. ภาควิชาวิชาโยธา 
  นายกิตติพร    อินทรสุวรรณ   ประธานครูท่ีปรึกษา 
 1.  นายศุกร           อุบล    ปวส. 1/1 
 2.  นายกิตติ    สุขแกว   ปวส. 1/2, 1/3 (ม.ปลาย) 
 

8. ภาควิชาชางเทคนิคสถาปตยกรรม 
  นายตวงสิทธิ์    ครุธนอย   ประธานครูท่ีปรึกษา  

1.  นายอุสมาน    เจะซู    ปวส. 1/1 
 

9. ภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
  นายนิพล    พินิจวัจนะวงศ  ประธานครูท่ีปรึกษา 
  1.  นางสาวศุภศิริ    ยามโสภา   ปวส. 1/1 
  2.  นายธีระพงศ    ไชยศรี   ปวส. 1/2 
 

10. ภาควิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  
  นางพวงทิพย    มณีประวัติ   ประธานครูท่ีปรึกษา 

1. นางสาวศิริเพ็ญ ภักดี                 ปวส.1/1 
2. นางดวงกมล แกวนก                 ปวส.1/2 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนท่ี 2 



/7.  ภาควิชากอสราง... 

 
ตารางแนบทายคําสั่งวิทยาลัยเทคนิคยะลา  ท่ี  338/ 2558  ลงวันท่ี  7  พฤษภาคม 2558 

ตารางกรรมการรับลงทะเบียนเรียน นักเรียน นกัศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 
วันจันทร ท่ี 11 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น. 

 

ระดับช้ัน  ปวช.1 
1. ภาควิชาเคร่ืองกล 
  นายอรรถพล   ชูมณี             ประธานครูท่ีปรึกษา 

1. นางจงจิตต สายแกว                 ปวช.1/1 
2. นางสาววรรณดี แซฟู                 ปวช.1/2 
3. นายอรรถพล ชูมณี                 ปวช.1/3, 1/4 
4. ดร.วิจิตรา สายออง                 ปวช.1/5 
5. นายธนเดช พลศรีนวล                 ปวช.1/6 
6. นายมโนชญ อินเกื้อ                 ปวช.1/7 DVT 
7. นายคามีล ดือราแม                 ปวช.1/7 DVT 

 

2.  ภาควิชาเคร่ืองมือกลและซอมบํารุง, เทคนิคการผลิต 
           นายสาโรจน    มากจันทร   ประธานครูท่ีปรึกษา 

1. นายจงรัตน วิสุทธิคุณ                 ปวช.1/1 
2. นายเจริญ นิมานนท                 ปวช.1/1 

 

3.  ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลเิมอร 
นายพัชรินทร    แกวเจริญ   ประธานครูท่ีปรึกษา 

1. นายฮะฟซุดดีน เจะมุ                   ปวช.1/1 

 

4.  ภาควิชาโลหะการและเทคนิคโลหะ 
วาท่ี ร.ต.วิเนตร    ถนอมรักษษา   ประธานครูท่ีปรึกษา 

1. นายพงศักด์ิ ศรีขวัญ                 ปวช.1/1 
2. วาท่ี ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษษา                 ปวช.1/2 
 

5. ภาควิชาไฟฟากําลัง 
นายถาวร   ปานแกว   ประธานครูท่ีปรึกษา 

1. นายอาทิตย รัตนสุริยา                 ปวช.1/1, 1/2 
2. นายอัซฮัน จารูเวศ                 ปวช.1/3, 1/4 

 

6. ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส 
 นายภิรมย      พรหมอินทร   ประธานครูท่ีปรึกษา 

1. นายอับดุลรอมาน เจะเมาะ                 ปวช.1/1 
2. นายดานยา สะซี                 ปวช.1/2 
3. นางจีรดา ปล้ืมสําราญ                 ปวช.1/3 
4. นายธนายุทธ ดุลยเสรี                 ปวช.1/4 

 

แผนท่ี 3 



/1.  ภาควิชาเครื่องกล... 

 
7. ภาควิชากอสราง 

นายกิตติพร    อินทรสุวรรณ   ประธานครูท่ีปรึกษา 
1. นายสิน ชุมนุมมณี                 ปวช.1/1 
2. นายกิตติพร อินทรสุวรรณ                 ปวช.1/2 

 

8. ภาควิชาชางเทคนิคสถาปตยกรรม 
 นายตวงสิทธิ์    ครุธนอย   ประธานครูท่ีปรึกษา  

1. นางนิภา สุขแกว                   ปวช.1/1, 1/2, 1/3  

 

9. ภาควิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  
 นางพวงทิพย    มณีประวัติ   ประธานครูท่ีปรึกษา 

1. นางนารียา บุญเพ็ง       ปวช.1/1 
2. นางพวงทิพย มณีประวัติ       ปวช.1/2 
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/6.  นายปยะ... 

ตารางแนบทายคําสั่งวิทยาลัยเทคนิคยะลา  ท่ี  338/ 2558  ลงวันท่ี  7  พฤษภาคม 2558 
ตารางกรรมการรับลงทะเบียนเรียน นักเรียน นกัศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 

วันพฤหัสบดี ท่ี 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 – 15.00 น. 
 

ระดับช้ัน  ปวช.2 , ปวช.3 
1. ภาควิชาเคร่ืองกล 
  นายอรรถพล   ชูมณี             ประธานครูท่ีปรึกษา 

1. นายกฤตภัทร วรรณเริก                 ปวช.2/1 
2. นางรัมภา ภูมิกิจ                 ปวช.2/2 
3. นายกระจาง ชัยสินธุ                 ปวช.2/3 
4. นายยูโซฟ หะยีอาซา                 ปวช.2/3 
5. นายศิริพงษ นุเคราะหวัด                 ปวช.2/4 
6. นายพิชิต จันทรขุน                 ปวช.2/5 
7. นายวิทยา นิยมเดชา                 ปวช.2/5 
8. นายยุวัฒน พุฒยอด                 ปวช.2/6  
9. นายคติธรรม เฮาบุญ                 ปวช.2/6 
10. นายเจริญ ดีเดช                 ปวช.3/1 
11. นายวิชิต ชูนาค                 ปวช.3/2 
12. นายมุกตา อาลี                 ปวช.3/3 

 

2.  ภาควิชาเคร่ืองมือกลและซอมบํารุง, เทคนิคการผลิต 
           นายสาโรจน    มากจันทร   ประธานครูท่ีปรึกษา 

1. นายเกื้อกูล วาณิชเมธีกุล                 ปวช.2/1 
2. นายสาโรจน มากจันทร                 ปวช.3/1 

 

3.  ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลเิมอร 
นายพัชรินทร    แกวเจริญ   ประธานครูท่ีปรึกษา 

1. นางสาวศุภรัตน ไชยนาพงษ                 ปวช.2/1 
2. นายฮะฟซุดดีน เจะมุ                 ปวช.3/1 

 

4.  ภาควิชาโลหะการและเทคนิคโลหะ 
วาท่ี ร.ต.วิเนตร    ถนอมรักษษา   ประธานครูท่ีปรึกษา 

1. นายวิสุทธิ์ อินสะพรหม                 ปวช.2/1 
2. นายสุชาติ ฌานมณีนิล                 ปวช.3/1 
 

5. ภาควิชาไฟฟากําลัง 
นายถาวร   ปานแกว   ประธานครูท่ีปรึกษา 

1. นายอภิมุข พงษสมบูรณ                 ปวช.2/1 
2. นางทัศนี เรียงวิวัฒน                 ปวช.2/2 
3. นางกฤตยา ประจง                 ปวช.2/3 
4. นายมาหามะ มะลี                 ปวช.3/1 
5. นายมาหามะ มะลี                 ปวช.3/1 

แผนท่ี 5 



/1.  ภาควิชาเครื่องกล... 

6. นายปยะ บุญลอย                 ปวช.3/2 
 

6. ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส 
 นายภิรมย      พรหมอินทร   ประธานครูท่ีปรึกษา 

1. ดร.สิทธิชัย กุลศรี           ปวช.2/1 
2. นายสุพัตร เหลามงคลชัยศรี           ปวช.2/1 
3. นางสาวเกษรา ศรีขวัญ           ปวช.2/2 
4. นายกะรอซะ มะนุง           ปวช.2/2 
5. นายอาหลี ยีหวังกอง           ปวช.3/1 
6. นางอัจฉรียา แกวเจริญ           ปวช.3/1 
7. นางมรกต เวชพิทักษ           ปวช.3/2 
8. นายอับดุลซาเล็ม อูมูดี           ปวช.3/2 

 

7. ภาควิชากอสราง 
นายกิตติพร    อินทรสุวรรณ   ประธานครูท่ีปรึกษา 

1. นายจําเริญ เดชสุวรรณ                 ปวช.2/1 
2. นายรัตนศักด์ิ แกวประเสริฐ                 ปวช.3/1 

 

8. ภาควิชาชางเทคนิคสถาปตยกรรม 
 นายตวงสิทธิ์    ครุธนอย   ประธานครูท่ีปรึกษา  

1. นางสาวสุชิรัตน แกวรัตน                 ปวช.2/1 
2. นายสามารถ รังไสย                 ปวช.2/1 
3. นายตวงสิทธิ์ ครุธนอย                 ปวช.3/1 

 

9. ภาควิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  
 นางพวงทิพย    มณีประวัติ   ประธานครูท่ีปรึกษา 

1. นางสาวปาจรีย สองแสงกลา                 ปวช.2/1 
2. นางสาวนันทา จันทรมณี                 ปวช.2/2 
3. นายสิทธิศักด์ิ ญาณภาพ                 ปวช.2/2 
4. นางสุวดี ศรีขวัญ                 ปวช.3/1 
5. นางดวงพร มหันตชาครพงศ                 ปวช.3/2 
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/7.  ภาควิชาโยธา... 

ตารางแนบทายคําสั่งวิทยาลัยเทคนิคยะลา  ท่ี  338/ 2558  ลงวันท่ี  7  พฤษภาคม 2558 
ตารางกรรมการรับลงทะเบียนเรียน นักเรียน นกัศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 

วันพฤหัสบดี ท่ี 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 – 15.00 น. 
 

ระดับช้ัน  ปวส.2 
1. ภาควิชาเคร่ืองกล 
  นายอรรถพล   ชูมณี             ประธานครูท่ีปรึกษา 

1. นายพช แกวเขียว                 ปวส.2/1 
2. นายดําริห สุทธิมาศ                 ปวส.2/1 
3. นายเฉลิม เดิมหมวก                 ปวส.2/2 
4. นายสมพร อินทรวงศ                 ปวส.2/3 
5. นายประเสริฐ บุญเพ็ง                 ปวส.2/4 
6. นายปฏิพัทธ มีทอง                 ปวส.2/5 
7. นายสุรศักด์ิ แกวกับเพชร                 ปวส.2/6 
8. นายขนบ เพชรซอน                 ปวส.2/7 DVT 

 

2.  ภาควิชาเคร่ืองมือกลและซอมบํารุง, เทคนิคการผลิต 
           นายสาโรจน    มากจันทร   ประธานครูท่ีปรึกษา 

1. นายศวัส โกสุมดิษพล                   ปวส.2/1 

 

3.  ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลเิมอร 
นายพัชรินทร    แกวเจริญ   ประธานครูท่ีปรึกษา 

1. นายพัชรินทร แกวเจริญ                 ปวส.2/1 
 

4.  ภาควิชาโลหะการและเทคนิคโลหะ 
วาท่ี ร.ต.วิเนตร    ถนอมรักษษา   ประธานครูท่ีปรึกษา 

1. นายเจตจันทร เหลาณัฐวุฒิกุล                 ปวส.2/1 
 

5. ภาควิชาไฟฟากําลัง 
นายถาวร   ปานแกว   ประธานครูท่ีปรึกษา 

1. นายสมภพ ใหญลา                 ปวส.2/1 
2. นายดนรอหมาน เหมตระกูลวงศ                 ปวส.2/3 (ม.ปลาย) 
3. นายนิมะ หะยีดือเระ                 ปวส.2/4 (ม.ปลาย) 
4. นายนิพนธ สุขไชยะ                 ปวส.2/5 (ม.ปลาย) 

 

6. ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส 
 นายภิรมย      พรหมอินทร   ประธานครูท่ีปรึกษา 

1. นางอนงค จินา                 ปวส.2/1  
2. นายสราวุฒิ สาธาระกุล                 ปวส.2/3 
   

 
 
 
 
 

แผนท่ี 7 



7. ภาควิชาโยธา 
นายกิตติพร    อินทรสุวรรณ   ประธานครูท่ีปรึกษา 

1. นางสาคร สุขโข                 ปวส.2/1 
2. นายจํารูญ กองศิริวงศ                 ปวส.2/2 (ม.ปลาย) 

 

8. ภาควิชาชางเทคนิคสถาปตยกรรม 
 นายตวงสิทธิ์    ครุธนอย   ประธานครูท่ีปรึกษา  

1. นายสุพจน สุทธิ                 ปวส.2/1 
2. นางสาวพรรณี แกวเจริญ                 ปวส.2/1 

 

9.  ภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
1. นายนิพล พินิจวัจนะวงศ                 ปวส.2/1 
2. นายชาญชัย หาวงค                 ปวส.2/2 

 

10. ภาควิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  
 นางพวงทิพย    มณีประวัติ   ประธานครูท่ีปรึกษา 

1. นางสาวนิภาพร บุญยศ                 ปวส.2/1 
2. นายไฟซอล มะแซ                 ปวส.2/2 
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