
 
 
 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 
เรื่อง  ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา 

ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2561 
------------------------------------------------------- 

   อาศัยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระเบียบการศึกษาตามหลักสูตรหลักสูตรปวช.  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 2556)  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส. 2557) ข้อที่ 15 (5) 
ก. ขาดเรียนติดต่อเกิน 15 วัน  และ ไม่มาลงทะเบียนภายใน 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ข้อ 14 (5)  
ข. ไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพนักเรียนนักศึกษาและเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนดจึงสั่งให้นักเรียน  
นักศึกษาที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา  ของวิทยาลัยฯ ตั้งแต่ 
วันที1่0 เมษายน2562  เป็นต้นไป 

 

ระดับชั้น  ปวส. 1  สาขาวิชา  เทคนิคเครื่องกล  สาขางาน  เทคนิคยานยนต ์

 

ระดับช้ัน  ปวส. 1  สาขาวิชา  ไฟฟ้า สาขางาน  ไฟฟ้าก าลัง 
 

ล าดับ
ที ่

รหัส
ประจ าตัว 

ชื่อ - สกุล 
คะแนนเฉลี่ย 
ภาคเรียนนี ้

คะแนน
เฉลี่ยสะสม 

สาเหตุที่พ้นสภาพ 

1 6131010041 นายมูฮัมหมัดโซฟีอะซา 0.00 0.71 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง
เกณฑ์ 

2 6131010048 นายสับปีอี  มะลี 0.00 0.41 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง
เกณฑ์ 

3 6131010067 นายอับดุลฮาเล็ม  มะเตะเมาะ 0.00 0.00 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง
เกณฑ์ 

ล าดับ
ที ่

รหัส
ประจ าตัว 

ชื่อ - สกุล 
คะแนนเฉลี่ย 
ภาคเรียนนี ้

คะแนน
เฉลี่ยสะสม 

สาเหตุที่พ้นสภาพ 

1 6131040012 นายสหัสวรรษ  แก้วสุวรรณ์ 0.00 
0.84 

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง
เกณฑ์ 

2 6131040045 นายอับดุลเลาะ  พัฒนกุล 0.00 0.90 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง
เกณฑ์ 

3 6131040049 นายอาซีร์  ยามุยีมะ 0.00 0.81 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง
เกณฑ์ 

4 6131040056 นายฮะลีฟ  อีต า 0.78 1.27 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง
เกณฑ์ 

5 6131040060 นายฮารุต  มะรอแม 0.57 1.00 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง
เกณฑ์ 

6 6131040063 นายเชษฐพันธุ์  ไชยชะนะ 0.00 0.98 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง
เกณฑ์ 



 
ระดับช้ัน  ปวส. 1  สาขาวิชา  ไฟฟ้า สาขางาน  ไฟฟ้าก าลัง 

 

 
ระดับช้ัน  ปวส. 1  สาขาวิชา  โยธา  สาขางาน  โยธา 

 

7 6131040072 นายจัฟรี  สะนิ 0.00 0.15 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง
เกณฑ์ 

8 6131040075 นายกูตันวีน  เด่นอุดม 0.00 0.64 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง
เกณฑ์ 

9 6131040097 นายมะซูบรี  มะแซ 0.00 0.47 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง
เกณฑ์ 

10 6131040098 นายอันวาร์  สาและ 1.64 1.59 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง
เกณฑ์ 

ล าดับ
ที ่

รหัส
ประจ าตัว 

ชื่อ - สกุล 
คะแนนเฉลี่ย 
ภาคเรียนนี ้

คะแนน
เฉลี่ยสะสม 

สาเหตุที่พ้นสภาพ 

1 6131040112 นายอาฟันดี  ยูโซะ 1.00 
1.63 

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง
เกณฑ์ 

2 6131040113 นายอัมรันทร์จิรนิล 0.65 1.10 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง
เกณฑ์ 

3 6131040126 นายไฟซอล  ยะฮะมิง 0.00 0.68 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง
เกณฑ์ 

4 6131040132 นายประสิทธิ์  ศรีสุวรรณ์ 0.00 0.00 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง
เกณฑ์ 

ล าดับ
ที ่

รหัส
ประจ าตัว 

ชื่อ - สกุล 
คะแนนเฉลี่ย 
ภาคเรียนนี ้

คะแนน
เฉลี่ยสะสม 

สาเหตุที่พ้นสภาพ 

1 6131210001 นายอับดุลเลาะห์หะยีบือราเฮง 0.00 1.05 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง
เกณฑ์ 

2 6131210006 นายมาหามะฮุสเซ็ง  จา 0.00 1.12 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง
เกณฑ์ 

3 6131210016 นายมะห์รอซี  โต๊ะลูอาล้ะ 0.94 1.18 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง
เกณฑ์ 

4 6131210026 นายสรายุธ  สายเอียด 0.00 0.37 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง
เกณฑ์ 

5 6131210054 นายซุลกฟลี  กามา 0.00 0.60 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง
เกณฑ์ 

6 6131210059 นายอาดัมเจะและ 0.00 0.00 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง
เกณฑ์ 

7 6131210076 นายมูฮ าหมัดมุสลิม  มะเด็ง 1.22 1.31 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง
เกณฑ์ 



 
ระดับชั้น  ปวส.1  สาขาวิชา  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   สาขางาน  คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 

 

 
 

ระดับชั้น  ปวส.1  สาขาวิชา  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   สาขางาน  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ     

 

ระดับชั้น  ปวส.2  สาขาวิชา  ไฟฟ้า   สาขางาน  ไฟฟ้าก าลัง     
 

 

 
 
 

8 6131210084 นายปฎิพันธ์  คุมภะสาโน 0.00 0.00 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง
เกณฑ์ 

9 6131210086 นายอัรฟารนบือราเฮง 0.00 0.00 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง
เกณฑ์ 

10 6131210089 นายนัสรี  กูโน 0.00 0.00 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง
เกณฑ์ 

11 6131210090 นายศัณย์ชนก  รัตนหิรัญ 0.00 0.45 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง
เกณฑ์ 

ล าดับ
ที ่

รหัส
ประจ าตัว 

ชื่อ - สกุล 
คะแนนเฉลี่ย 
ภาคเรียนนี ้

คะแนน
เฉลี่ยสะสม 

สาเหตุที่พ้นสภาพ 

1 6131280013 นายอัตฮารี  แลแฮ 0.00 0.12 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง
เกณฑ์ 

2 6131280014 นายมูฮัมหมัดอัซมิน  แลแซ 0.00 0.33 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง
เกณฑ์ 

3 6131280016 นายพรพิสิทธิ์  ศรีสวัสดิ์ 0.00 1.34 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง
เกณฑ์ 

ล าดับ
ที ่

รหัส
ประจ าตัว 

ชื่อ - สกุล 
คะแนนเฉลี่ย 
ภาคเรียนนี ้

คะแนน
เฉลี่ยสะสม 

สาเหตุที่พ้นสภาพ 

1 6132040001 นายกรัสนัย  สุเรรัตน์ 0.00 0.90 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง
เกณฑ์ 

2 6132040009 นางสาวมาแลเนาะห์  เกษธิมา 0.90 1.05 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง
เกณฑ์ 

3 6132040005 นายอดิซัน  เซ็ง 0.95 1.58 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง
เกณฑ์ 

ล าดับ
ที ่

รหัส
ประจ าตัว 

ชื่อ - สกุล 
คะแนนเฉลี่ย 
ภาคเรียนนี ้

คะแนน
เฉลี่ยสะสม 

สาเหตุที่พ้นสภาพ 

1 6031040069 นายตัรมีซี  แมฮะ 0.00 1.28 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง
เกณฑ์ 



ระดับชั้น ปวส.2(ค้างจบตามโครงสร้างหลักสูตร) สาขาวิชา  เทคนิคเครื่องกล สาขางาน  เทคนิคยานยนต์ 
 

 
ระดับชั้น  ปวส.2 (ค้างจบตามโครงสร้างหลักสูตร) สาขาวิชา  ไฟฟ้า   สาขางาน  ไฟฟ้าก าลัง 

 

 
ระดับชั้น  ปวส.2 (ค้างจบตามโครงสร้างหลักสูตร)  สาขาวิชา  โยธา   สาขางาน  โยธา 

 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  10  เมษายน  2562 

 
(นายมหิศร  ปัตนราษฎร์) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 
 

ล าดับ
ที ่

รหัส
ประจ าตัว 

ชื่อ - สกุล 
คะแนน

เฉลี่ยสะสม 
สาเหตุที่พ้นสภาพ 

1 5831010038 นายสุไลมาน  เบ็ญลาเซ็ง 2.71 ไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพ 
2 5931010071 นายธีรดล  ชุมคง 1.77 ไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพ 
3 5931010079 นายยะโกะเจะอาลี 1.99 ไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพ 
4 5931010085 นายพิเศษสิทธิ์  เหลาะเหม 1.55 ไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพ 
5 5931010095 นายอานัส  ยามา 2.56 ไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพ 

ล าดับ
ที ่

รหัส
ประจ าตัว 

ชื่อ - สกุล 
คะแนน

เฉลี่ยสะสม 
สาเหตุที่พ้นสภาพ 

1 5931040002 นายแวร์บารอน  อุสมันบา
ฮา 

1.60 ไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพ 

2 5931040042 นายซุลก็อรนัยน์  ยิ้มยวน 1.96 ไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพ 
3 5931040067 นายนูรุดเด็น  สาเม๊าะ 2.44 ไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพ 
4 5931040077 นายฮาฟิสาแม 1.91 ไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพ 
5 5931040083 นายมาลีกี  กาสอ 2.50 ไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพ 
6 5931040090 นายอุสมาน  อูเซ็ง 1.76 ไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพ 
7 5931040107 นายอับดุลบาซิ  หะยีดอ

เลาะ 
2.51 ไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพ 

8 5931040108 นายมูฮ าหมัดนูรดีนแวอีซอ 2.67 ไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพ 
9 5931040111 นายอันวาร์  แมะเราะ 1.91 ไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพ 

ล าดับ
ที ่

รหัส
ประจ าตัว 

ชื่อ - สกุล 
คะแนน

เฉลี่ยสะสม 
สาเหตุที่พ้นสภาพ 

1 5931210074 นายมูฮัมหมัดอามีน  สา
เมาะ 

2.03 ไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพ 


