
 



1 5921010016 นาย กอเส็ง ดะเสะ ปวช.2 ยานยนต์ นายมูฮ าหมัด เจ๊ะสนิ
2 5921010021 นาย มะไพฑูรย์ วาสารี ปวช.2 ยานยนต์ นายมูฮ าหมัด เจ๊ะสนิ
3 5921010027 นาย อาหามะ สาแมฮาดี ปวช.2 ยานยนต์ นายมูฮ าหมัด เจ๊ะสนิ
4 5921010030 นาย ซาริพ เจ๊ะโซะ ปวช.2 ยานยนต์ นายมูฮ าหมัด เจ๊ะสนิ
5 5921010043 นาย อานัส ดือราซอ ปวช.2 ยานยนต์ นางสาวสุมีลา  กาเดร์
6 5921010045 นาย อาบดิีน ดาหะมิ ปวช.2 ยานยนต์ นางสาวสุมีลา  กาเดร์
7 5821010002 นาย มะยูดิง มะสาแม ปวช.3 ยานยนต์ นายอาหามะ  ดือเร๊ะ
8 5821010008 นาย บรูฮัน สะมะแอ ปวช.3 ยานยนต์ นายอาหามะ  ดือเร๊ะ
9 5821010014 นาย อัลนาส กูเตะ ปวช.3 ยานยนต์ นายอาหามะ  ดือเร๊ะ

10 5821010016 นาย นัสรี กามา ปวช.3 ยานยนต์ นายอาหามะ  ดือเร๊ะ
11 5821010021 นาย บคูอรี บาตูขาเด็ง ปวช.3 ยานยนต์ นายอาหามะ  ดือเร๊ะ
12 5821010025 นาย เดชา สาแต ปวช.3 ยานยนต์ นายอาหามะ  ดือเร๊ะ
13 5721010007 นาย วัลอาลีฟ เจ๊ะฮะ ปวช.ตกค้าง ยานยนต์ นายสถาพร  จันทร์คีรี
14 5721010008 นาย อับดุลเลาะ บากา ปวช.ตกค้าง ยานยนต์ นายสถาพร  จันทร์คีรี
15 5721010018 นาย มูหามะนาซอรี ดือราแม ปวช.ตกค้าง ยานยนต์ นายสถาพร  จันทร์คีรี
16 5721010021 นาย นิมัสเพาซัม สือรี ปวช.ตกค้าง ยานยนต์ นายสถาพร  จันทร์คีรี
17 5721010029 นาย มูหาหมัดฟาอิส ลาเต๊ะ ปวช.ตกค้าง ยานยนต์ นายสถาพร  จันทร์คีรี
18 5721010030 นาย อับดุลเลาะ ดอเหะนิ ปวช.ตกค้าง ยานยนต์ นายสถาพร  จันทร์คีรี
19 5721010032 นาย มูฮ าหมัด สกุลใบ ปวช.ตกค้าง ยานยนต์ นายสถาพร  จันทร์คีรี
20 5921040017 นาย ซารัน คาเรง ปวช.2 ไฟฟา้ก าลัง นางสาวนูรยานี  สาแม
21 5921040024 นาย อามีรูล แวยูโซ๊ะ ปวช.2 ไฟฟา้ก าลัง นางสาวนูรยานี  สาแม
22 5821040001 นาย วันจักรี สีนวลใหญ่ ปวช.3 ไฟฟา้ก าลัง นายสุพรรณ  อินทานุกูล
23 5821040005 นาย มูหามะสุกรี มุสตอฟา ปวช.3 ไฟฟา้ก าลัง นายสุพรรณ  อินทานุกูล
24 5821040031 นาย อับดุลฮากิม ดอนิ ปวช.3 ไฟฟา้ก าลัง นายสุพรรณ  อินทานุกูล
25 5721040004 นาย เด๊ะแว มาหามะ ปวช.ตกค้าง ไฟฟา้ก าลัง นายชาคริต  เฉีย้งเจีย้น
26 5821050009 นาย อังคาร บญุเดชปติิ ปวช.3 อิเล็กทรอนิกส์  -
27 5721050006 นาย มะเล๊ะ วาโด ปวช.ตกค้าง อิเล็กทรอนิกส์ นายซับรี  บาการาง
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รายชือ่ผู้พ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศีกษา 2560   ภาคเรียนที ่1
วทิยาลัยสารพัดช่างยะลา

รวมผู้พน้สภาพการเปน็นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขางานไฟฟา้ก าลัง (คน)

รวมผู้พน้สภาพการเปน็นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขางานยานยนต์ (คน)

รวม ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) (คน)

ระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.)

ล าดับที่ รหสัประจ าตัว ชือ่ - สกุล ระดับชัน้ สาขางาน

รวมผู้พน้สภาพการเปน็นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขางานไฟฟา้ก าลัง (คน)

ครูที่ปรึกษา

ประกาศพน้สภาพ1-2560-(28-08-60)   พน้สภาพ ภาค1-2560   หน้าที่1



1 5931010026 นาย สัลมาน ดอเลาะ สย.2 เทคนิคยานยนต์ นางดุรณี  ส่องสุข
2 5931010029 นาย มูหามะ กอและ สย.2 เทคนิคยานยนต์ นางดุรณี  ส่องสุข
3 5931010030 นาย อิสมาแอ มาหะ สย.2 เทคนิคยานยนต์ นางดุรณี  ส่องสุข
4 5931010034 นาย ซูฟยีัน หะมิ สย.2 เทคนิคยานยนต์ นางดุรณี  ส่องสุข
5 5931010035 นาย ลุกมาน อูเซ็ง สย.2 เทคนิคยานยนต์ นางดุรณี  ส่องสุข
6 5931010036 นาย อิรฟาน เซ็งสะ สย.2 เทคนิคยานยนต์ นางดุรณี  ส่องสุข
7 5731010002 นาย อัมรัน มะแซ สย.2 ตกค้าง เทคนิคยานยนต์ นางดุรณี  ส่องสุข
8 5731010023 นาย นิอิสมาแอล บอืซา สย.2 ตกค้าง เทคนิคยานยนต์ นางดุรณี  ส่องสุข
9 5731010024 นาย สุนัยดี ดามัน สย.2 ตกค้าง เทคนิคยานยนต์ นางดุรณี  ส่องสุข

10 5831010007 นาย สอลาฮูดีน แบซา สย.2 ตกค้าง เทคนิคยานยนต์ นางนุจรี  ฮ่องย่อง
11 5831010016 นาย อับดุลเราะหม์าน โน๊ะ สย.2 ตกค้าง เทคนิคยานยนต์ นางนุจรี  ฮ่องย่อง
12 5831010033 นาย สมเจตน์ เจะเต๊ะ สย.2 ตกค้าง เทคนิคยานยนต์ นางนุจรี  ฮ่องย่อง
13 5831010035 นาย ยีฮาดุลมูบนี เจ๊ะสนิ สย.2 ตกค้าง เทคนิคยานยนต์ นางนุจรี  ฮ่องย่อง
14 5931040032 นาย ฟติรี โต๊ะหนิ ปวส.2 ไฟฟา้ก าลัง นางปณุชรัลมิ์  บตุรอินพรหม
15 5931040126 นาย ไซดี กาเต๊ะ ปวส.2 ไฟฟา้ก าลัง นางปณุชรัลมิ์  บตุรอินพรหม
16 5831040002 นาย อุสมาน สาเลง ปวส. ตกค้าง ไฟฟา้ก าลัง นางสาววิธุณี  โสภโณวงค์
17 5831040012 นาย ซาอุดี มาสารี ปวส. ตกค้าง ไฟฟา้ก าลัง นางสาววิธุณี  โสภโณวงค์
18 5831040015 นาย บะหซู์ เจ๊ะหลง ปวส. ตกค้าง ไฟฟา้ก าลัง นางสาววิธุณี  โสภโณวงค์
19 5831040018 นาย ตารมีซี กายูนิ ปวส. ตกค้าง ไฟฟา้ก าลัง นางสาววิธุณี  โสภโณวงค์
20 5831040046 นาย ซูดีมัน ลิแจ ปวส. ตกค้าง ไฟฟา้ก าลัง นางสาววิธุณี  โสภโณวงค์
21 5931050044 นาย ฟาฮุซาน มะเกะรอ ปวส.2 อเิล็กทรอนิกส์อตุสาหกรรม นายอับดุลลาเต๊ะ  กาเจ
22 5931050048 นาย เตาฟกิ ดือลาเต๊ะ ปวส.2 อเิล็กทรอนิกส์อตุสาหกรรม นายอับดุลลาเต๊ะ  กาเจ
23 5931050052 นาย อุสมาน สุวรรณาราม ปวส.2 อเิล็กทรอนิกส์อตุสาหกรรม นายอับดุลลาเต๊ะ  กาเจ
24 5931050053 นาย มูฮ าหมัดซากี สะตา ปวส.2 อเิล็กทรอนิกส์อตุสาหกรรม นายอับดุลลาเต๊ะ  กาเจ
25 5931050060 นาย สูเฟยีน ฮูลู ปวส.2 อเิล็กทรอนิกส์อตุสาหกรรม นายอับดุลลาเต๊ะ  กาเจ
26 5831050001 นาย มุสเลม  โต๊ะเจ๊ะมะ ปวส. ตกค้าง อเิล็กทรอนิกส์อตุสาหกรรม นายเจษฎา  วาเจ๊ะ
27 5831050003 นาย มะอับบาดาวี  มูนิ ปวส. ตกค้าง อเิล็กทรอนิกส์อตุสาหกรรม นายเจษฎา  วาเจ๊ะ
28 5831050008 นาย อับดุลรอฮีม  อาเย๊าะแซ ปวส. ตกค้าง อเิล็กทรอนิกส์อตุสาหกรรม นายเจษฎา  วาเจ๊ะ
29 5831050010 นาย วิศิษ โตะขา ปวส. ตกค้าง อเิล็กทรอนิกส์อตุสาหกรรม นายเจษฎา  วาเจ๊ะ
30 5831050042 นาย มะรอพี ดอเลาะ ปวส. ตกค้าง อเิล็กทรอนิกส์อตุสาหกรรม นายฮัสสัน เจ๊ะเง๊าะ
31 5831050043 นาย อาหามะสอฟี สะอิ ปวส. ตกค้าง อเิล็กทรอนิกส์อตุสาหกรรม นายฮัสสัน เจ๊ะเง๊าะ
32 5831050052 นาย อับดุลเลาะฮ์ หะยีมะตาเฮ ปวส. ตกค้าง อเิล็กทรอนิกส์อตุสาหกรรม นายฮัสสัน เจ๊ะเง๊าะ
33 5831050064 นาย มูฮัมหมัดฮาเรฟ ประดู่ ปวส. ตกค้าง อเิล็กทรอนิกส์อตุสาหกรรม นายฮัสสัน เจ๊ะเง๊าะ
34 5932010041 นาย ซุลกะรอม สมาแอ ปวส.2 การบญัชี นางสาวโซเฟยี  ปนาแว
35 5932010056 นางสาวซูนัยเร๊าะ มะแซ ปวส.2 การบญัชี นางสาวโซเฟยี  ปนาแว
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รวมผู้พ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคยานยนต์ (คน)

ชือ่ - สกุล ระดับชัน้ สาขางาน ครูที่ปรึกษา

รวมผู้พ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขางานไฟฟ้าก าลัง (คน)
รวมผู้พ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม(คน)
รวมผู้พ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขางานการบัญชี(คน)

รวม ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) (คน)

วทิยาลัยสารพัดช่างยะลา
รายชือ่ผู้พ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศีกษา 2560   ภาคเรียนที ่1

ระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง (ปวส.)

ล าดับที่ รหสัประจ าตัว

ประกาศพน้สภาพ1-2560-(28-08-60)   พน้สภาพ ภาค1-2560   หน้าที่2



1 5922040004 นาย สราวุธ สุรีย์ ปวช.2 คอมพวิเตอร์ธุรกิจ
2 5931040047 นาย ซารีฟ เจ๊ะและ ปวส.2 ไฟฟา้ก าลัง
3 5931040049 นาย ลุกมัน ปแูทน ปวส.2 ไฟฟา้ก าลัง
4 5931040084 นาย ฟาอิ สาและ ปวส.2 ไฟฟา้ก าลัง
5 5932010088 นาย ตอเฮร แวแล๊ะ ปวส.2 การบญัชี
6 5932010091 นางสาวซูไวบะห์ เฮงดาดา ปวส.2 การบญัชี
7 5932040082 นางสาวมูรนี เฮงดาดา ปวส.2 คอมพวิเตอร์ธุรกิจ
8 5932040098 นางสาวฟาอีซะห์ หามะ ปวส.2 คอมพวิเตอร์ธุรกิจ
9 5932040122 นาย กามารูยามัน อภบิาลแบ ปวส.2 คอมพวิเตอร์ธุรกิจ

10 5932040126 นาย กฤติพงศ์ ชาญชัยวีรพรม ปวส.2 คอมพวิเตอร์ธุรกิจ
11 5932040133 นางสาวณัฏฐนิชา นิวัฒน์สวัสด์ิ ปวส.2 คอมพวิเตอร์ธุรกิจ
12 5832040011 นางสาวมาซือนา ดาลียา ปวส.2 คอมพวิเตอร์ธุรกิจ

12

หมายเหตุ

วทิยาลัยสารพัดช่างยะลา
รายชือ่ผู้พ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศีกษา 2560   ภาคเรียนที ่1

ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชีพอ าเภอบันนังสตา   วทิยาลัยสารพัดช่างยะลา

ล าดับที่ รหสัประจ าตัว ชือ่ - สกุล ระดับชัน้

รวมทั้งสิ้น (คน)

สาขางาน
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