
 
 
 
 
 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยะลา 
เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

  ----------------------------------------------------------------------------- 
  อาศัยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช  ๒๕๕๖, พุทธศักราช 2562 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 
๒๕๕๗ , พุทธศักราช 2563 อาศัยระเบียบข้อ 13 การพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ตามข้อ ก. การขาดเรียน 
ขาดการฝึกอาชีพ หรือขาดการติดต่อกับสถานศึกษาและหรือสถานประกอบการ เกิน 15 วัน ไม่ได้ลาพักการ
เรียน ในเวลาที่วิทยาลัยฯก าหนด จึงสั่งให้นักเรียน นักศึกษาที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ พ้นสภาพจากการ
เป็นนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคยะลา 

สาขาวิชาช่างยนต์ 

1 63201010005 นางสาว กันทิลา  จันทร์ศรีใหม่ ปวช.1/1 อ.กฤตภัทร 
2 63201010019 นาย วีรภัทร  จันแดง ปวช.1/1 อ.กฤตภัทร 
3 63201010070 นาย นันทกร  พรมนุ้ย ปวช.1/4 อ.ศิริพงษ์  
4 63201010095 นาย มูหามัดซาฟิตร์  สาบา ปวช.1/5 อ.คติธรรม 
5 63201010102 นาย สุรพิชญ์  นุยงค์ภักดิ์ ปวช.1/5 อ.คติธรรม 
6 62201010038 นาย อับดุลยามีน  สังคะดี ปวช.2/2 อ.ธนเดช 
7 62201010041 นาย อิรฟาน  มิแดง ปวช.2/2 อ.ธนเดช 
8 62201010105 นาย ซูไฮมี  เจะเล๊าะ ปวช.2/5 อ.อัสมะ 
9 6121010122 นาย สรวิศ  บุญเทพ ปวช.3/2 อ.วรรณดี 
10 6121010096 นาย อาดีนัน  เจ๊ะและ ปวช.3/5 อ.คามีล 
11 63301010029 นาย นนทวัช  ถมทอง ปวส.1/2 อ.กระจ่าง 

12 63301010077 นาย มูฮัมหมัด อิแต ปวส.1/4 อ.ปฎิพัทธ์ 
13 63301010090 นาย ซัตรี  โต๊ะรูดิง ปวส.1/5 อ.ทนงศักดิ์ 
14 63301010111 นาย ซูลกีฟลี  แมเล๊าะ ปวส.1/6 อ.วิชิต 

15 63301010118 นาย อับดุลการีม  ลาหิง ปวส.1/6 อ.วิชิต 
16 63301010119 นาย อับดุลวาฮะบ์  ขาเดร์ ปวส.1/6 อ.วิชิต 

 
 

สาขาวิชาช่างกล/... 



สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต 
 

1 62201020021 นาย พัทธพล  พสุนนท ์ ปวช.2/1 อ.เกื้อกูล 
2 6231020001 นาย ซูไอรี  ดือรานิง ปวส.2/2 อ.ศวัส 
3 6231020016 นาย มูฮัมหมัดฟาริซี  บินเซ็ง ปวส.2/2 อ.ศวัส 

 

สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ 

1 63201030018 นาย อิรฟาน  แสแลแม ปวช.1/1 อ.ชาญณรงค์  
      

 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 
 

1 63201040003 นางสาว เนตนพา  บุญยู่เฮง ปวช.1/1 อ.อภิมุข 

2 63201040005 นางสาว พรนภา  บัวผุด ปวช.1/1 อ.อภิมุข 
3 63201040015 นาย ณัฐวัฒน์  พัฒนโชติ ปวช.1/1 อ.อภิมุข 

4 63201040038 นาย วิศรุต  หมอเล็ก ปวช.1/2 อ.นันทา 

5 63201040019 นาย ณัฐวุฒิ  นวลจันทร์ ปวช.1/4 อ.พิมพ์วิสา 

6 63201040082 นาย อิงครัตน์  ดือราแม ปวช.1/4 อ.พิมพ์วิสา 

7 6121040006 นางสาว เบญจวรรณ  ติ้งดิง ปวช.3/1 อ.สุไลมาน 

8 6121040041 นาย จิรวัฒน ์ แก้วคันโท ปวช.3/3 อ.อัซฮัน 

9 63301040074 นาย อันวาร์  ลาเตะ ปวส.1/4 อ.ไซนัลอาบีดีน 

10 63301040078 นาย อานัส  อาบูเล๊ะ ปวส.1/4 อ.ไซนัลอาบีดีน 

11 63301040090 นาย ฟาอิช  เจ๊ะโด ปวส.1/5 อ.ไซนัลอาบีดีน 

12 63301040108 นาย บูรฮาน  สีกู ปวส.1/6 อ.ชนสรณ์ 

13 63301040117 นาย อัฟนันต์  วะนา ปวส.1/6 อ.ชนสรณ์ 

14 63301040118 นาย อัยดี  ดาทีโอไร ปวส.1/6 อ.ชนสรณ์ 

15 63301040136 นาย อุสมาน  อาบูถัดสา ปวส.1/7 อ.อาซลัน 
 
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 

1 63201050002 นางสาว มัรดียะห์  สะแต ปวช.1/1 อ.สิทธิชัย 

2 63201050005 นาย จิรายุ  สุภาร ี ปวช.1/1 อ.สิทธิชัย 
 
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/โยธา 
 

1 6121060028 นางสาว ประพรศิร ิ เนาว์ศรีสอน ปวช.3/2 อ.สิน 

63301210018... 



2 63301210018 นาย ขจรเดช  อุ้ยสาร ปวส.1/2 อ.จ ารูญ 
3 63301210023 นาย บัหฮาซัน  ซอเด็ง ปวส.1/2 อ.จ ารูญ 

 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม/เทคนิคสถาปัตยกรรม 
 

1 63201080019 นาย อภิวัฒน์  จันทร์ณรงค์ ปวช.1/1 อ.สามารถ 
2 63201080023 นาย ซัหร์ลัน  ปูยุค ปวช.1/1 อ.สามารถ 
3 63201080027 นาย ฟาอิส  ซายามะ ปวช.1/1 อ.สามารถ 
4 63201080030 นาย อนันต์  บูงอตันหยง ปวช.1/1 อ.สามารถ 
5 63301080015 นาย นิฮาเรส  กาเกาะ ปวส.1/2 อ.พรรณี   

6 63301080017 นาย ไฟศอล  ตอเล๊าะ ปวส.1/2 อ.พรรณี   

7 63301080033 นางสาว อัฟนาน  สะตียามู ปวส.1/2 อ.พรรณี   

8 6231080007 นางสาว ภรภัทร  ชาญพล ปวส.2/1 อ.อุสมาน 
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 

1 63201280017 นาย ศิวกร  เภาทอง ปวช.1/2 อ.ธีรพงศ์ 

2 62201280003 นาย ชิษณุพงศ์  แซ่อุย ปวช.2/1 อ.นิพล 
3 63301280012 นาย ฟุรกอน เต๊ะแต ปวส.1/2 อ.ศุภศิริ 
4 63301280018 นาย อนัส  ดามาลี ปวส.1/2 อ.ศุภศิริ 
5 63301280021 นาย อับดุลเล๊าะ  มะยีแซ ปวส.1/2 อ.ศุภศิริ 

6 63301280024 นาย อันฮัร  เย็ง ปวส.1/2 อ.ศุภศิริ 

7 6231280022 นางสาว สุมานิด้า  สะมะแอ ปวส.2/2 อ.ทรงเผ่า 
 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

1 63202040021 นางสาว วรัญญา  ตั้งวีรชาตกุล ปวช.1/1 อ.ปาจรีย์ 

2 63202040044 นางสาว เรวดี  ชุมกุล ปวช.1/2 อ.สิทธิสักดิ์ 

3 62202040020 นาย เอกภพ  หนูเสือ ปวช.2/1 อ.ดวงพร 

4 63302040017 นางสาว อัสรีนา  อีสาเฮาะ ปวส.1/1 อ.นิภาพร 

5 63302040022 นางสาว ซูไอลา  รอฮิง ปวส.1/2 อ.นิภาพร 
6 63302040031 นาย มูฮัมหมัดยิสมี  ซียง ปวส.1/2 อ.นิภาพร 
7 63302040039 นาย อัลยุฟรี  อูเซ็ง ปวส.1/2 อ.นิภาพร 
8 63302040047 นางสาว อามีเน๊าะ  ยีอลาแป ปวส.1/3 อ.มัสสนี 
9 6232040016 นางสาว สุชาดา  อินทนี ปวส.2/2 อ.ดวงกมล 

 

นักศึกษารีเกรด... 



นักเรียน นักศึกษา (รีเกรด) 
 

1 5921060029 นาย พุฒิเมธ  พุ่มเอ่ียม ปวช. อ.รัตนศักดิ์ 
2 6021010005 นาย โซเฟียน  ยาณอ ปวช. อ.กฤตภัทร 
3 6021010022 นาย ชญานนท์  เสนทอง ปวช. อ.วัลลภ 
4 6021010030 นาย ธนากร  ศรนะรายณ์  ปวช. อ.วัลลภ 
5 6021010036 นาย แวซูร์  แวหามะ ปวช. อ.วัลลภ 
6 6021010055 นาย อิสรุทร์  สาและหม๊ะ ปวช. อ.เจษฎาพร   
7 6021020009 นาย มิ่งขวัญ  ไชยสิทธิ์ ปวช. อ.สาโรจน์ 
8 6021040041 นาย อับดุลการิม  อาบู ปวช. อ.กฤตยา 
9 6021040064 นาย ซูเฟียน  กาเดาะ ปวช. อ.นันทา  
10 5931080003 นาย ซ าอูน  มณีหิยา ปวส. อ.สุพจน์ 
11 5931080016 นาย อลิชา  หะยีป ิ ปวส. อ.สุพจน์ 
12 5931080023 นาย อิบรอฮิม  สะหล าหมะ ปวส. อ.สุพจน์ 
13 6031010089 นาย อับดุลฮาฟิช  วาจิ ปวส. อ.ทนงศักดิ์ 
14 6031210001 นาย กิตติภัทร  บุญเจริญ ปวส. อ.กิตติ 
15 6031210016 นางสาว รังสินี  จิตต์ศักรินทร์ ปวส อ.กิตติ 
16 6131010133 นาย นัทพงศ์  สันส าราญ ปวส. อ.กระจ่าง 
17 6131040083 นางสาว ซารีณี  พอมาลี ปวส. อ.พิมพ์วิสา 
18 6131080002 นางสาว ซัลวา  หีมเกะ ปวส. อ.พรรณี 
19 6131210049 นาย นฤกร  วิทา ปวส. อ.กิตติพร 
20 6131210052 นางสาว เพียงพลอย  เมืองค า ปวส. อ.กิตติพร 
21 6132040003 นาย เตขสิทธิ์  ศุภชีวะกุล ปวส. อ.นิภาพร 
22 6132040012 นาย มุมิน  มะเระ ปวส. อ.นิภาพร 
23 6132040018 นางสาว สุไลดา  บราเฮง ปวส. อ.นิภาพร 
24 6132040033 นาย  ปรีชา  สิงห์ครุธ ปวส. อ.นิภาพร 

 
 

ประกาศ ณ วันที่  14 เดือน  สิงหาคม  2563 
 

  
 (นายเจนวิทย์  บุญช่วย) 

     ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา 
 

 


