
 
 
 

 
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 

เรื่อง  ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา 
ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา ๒๕61 

 
             ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบั ตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2545 พ.ศ.2547 ตามข้อ 14(5)ก. ขาดเรียน ขาดการติดต่อกับสถานศึกษาเกินกว่า 15 วัน
ติดต่อกัน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ตามข้อ 14(4)ก. ขาดเรียน ขาดการติดต่อกับสถานศึกษาเกิน
กว่า 15 วันติดต่อกัน  และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ข้อ 13(4)ก. ขาดเรียน ขาดการติดต่อกับ
สถานศึกษาเกินกว่า 15 วันติดต่อกัน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
               วิทยาลัยฯ จึงขอประกาศรายชื่อ นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพ ตามระเบียบข้างต้นนี้ เนื่องจาก
นักเรียน นักศึกษา ขาดการติดต่อ 15 วันติดต่อกัน จ านวน 65 ราย ตามรายชื่อ แนบด้วย ประกาศฉบับนี้ 
 

                        วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
                                 ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 
 
 
                                        (นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี) 
                                          ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 
  
 
 
 
 
 
                                  
 
 
 
 
 

 



  1. รายชื่อนักเรียน-นักศึกษาพ้นสภาพ กรณีขาดเรียน ขาดการติดต่อกับสถานศึกษาเกินกว่า 15 วัน
ติดต่อกัน ภาคเรียนที่ 1/2561 (จ านวน 65 คน)  

   
 

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ-นามสกุล กลุ่มเรียน 

1 5521042374 นายณัฐวุฒิ    เขียวอ่อน    ปวส. 3/2 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล กลุ่มเรียน 
1 5621010015 นายมาฆะ  จรรยาศิริ                            ปวช. 3/1 ช่างยนต์ 
2 5621010013 นายปิยะวุฒิ  นามโคตร ปวช. 3/1 ช่างยนต์ 
3 5621010025 นายกฤษกร  พลด าเดช ปวช. 3/2 ช่างยนต์ 
4 5621010027 นายกิติพันธ์  ธงศรี      ปวช. 3/2 ช่างยนต์ 
5 5621010033 นายนพรัตน์  หมายมุ่ง    ปวช. 3/2 ช่างยนต์ 
6 5621010035 นายบรรพต  พลชัย          ปวช. 3/2 ช่างยนต์ 
7 5621010036 นายปกรณ์  จันทร์เพชร   ปวช. 3/2 ช่างยนต์ 
8 5621010093 นายสยมภู วราพุฒ    ปวช. 3/2 ช่างยนต์ 
9 5621010037 นายประกาศิต  พวงอินทร์         ปวช. 3/2 ช่างยนต์ 

10 5621010038 นายปัญญา  ค ามี   ปวช. 3/2 ช่างยนต์ 
11 5621010041 นายวีรพล  พละศักดิ์       ปวช. 3/2 ช่างยนต์ 
12 5621010046 นายอลงกรณ์  เกตุแก้ว ปวช. 3/2 ช่างยนต์ 
13 5621010051 นายณรงค์ศักดิ์  ศรีค า       ปวช. 3/3 ช่างยนต์ 
14 5621010054 นายทนงศักดิ์  ศิรินัย   ปวช. 3/3 ช่างยนต์ 
15 5621010056 นายทศพล  สุวรรณสุข       ปวช. 3/3 ช่างยนต์ 
16 5621010062 นายกฤษณพงษ์  นันทา   ปวช. 3/3 ช่างยนต์ 
17 5621010069 นายอิสรภาพ  สุราวุธ        ปวช. 3/3 ช่างยนต์ 
18 5621010080 นายปัญญา  นามพรม      ปวช. 3/3 ช่างยนต์ 
19 5621010082 นายเมธี  เพียสา              ปวช. 3/3 ช่างยนต์ 
20 5621010087 นายศุภชัย  ป้องเศร้า ปวช. 3/3 ช่างยนต์ 
21 5621010094 นายณรงค์ฤทธิ์  บาอินทร์ ปวช. 3/2 ช่างยนต์ 
22 5621010098 นายประสิทธิ์  ผุยพรม        ปวช. 3/4 ช่างยนต์(ทวิภาคี) 
23 5621010099 นายเอกวัฒน์  จันทร์หอม   ปวช. 3/2 ช่างยนต์ 
24 5621010104 นายศศิน  มีศรี    ปวช. 3/3 ช่างยนต์ 
25 5621010105 นายอภิสิทธิ์  กุลติกุล   ปวช. 3/4 ช่างยนต์ 
26 5621010106 นายมรุเดช  พรมโพธิ์        ปวช. 3/1 ช่างยนต์ 
27 5621010109 นายชาญสิทธิ์  ชัยศรี                          ปวช. 3/2 ช่างยนต์ 
28 5621010110 นายพิทยา  ศรีสงค์                             ปวช. 3/3 ช่างยนต์ 
29 5621010113 นายธีรโชติ  จารุจิตร   ปวช. 3/4 ช่างยนต์(ทวิภาคี) 

/5621010114… 
 



ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล กลุ่มเรียน 
30 5621010114 นายอินทร  นิมาลา     ปวช. 3/3 ช่างยนต์ 
31 5621010117 นายสราวุธ  แสนสุข ปวช. 3/2 ช่างยนต์ 
32 5621050001 นายกิติวัฒน์  แสวงพันธ์     ปวช. 3/1 ช่างยนต์ 
33 5621050022 นายอภิวัฒน์  สงโสด            ปวช. 3/1 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
34 5621050019 นายสันติชัย  สุวรรณสิงห์   ปวช. 3/1 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
35 5621050035 นายธาติยะ  บุษบา   ปวช. 3/2 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
36 5621050048 นายสิทธิโชค  ศรเพชร    ปวช. 3/2 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
37 5621050052 นายณัฐสิทธิ์  ศิรินัย ปวช. 3/2 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
38 5621050054 นายอดิศร  เงาศรี        ปวช. 3/2 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
39 5621050057 นายภาณุ  เสนาะศัพท์   ปวช. 3/1 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
40 5621050061 นายวุฒินันท์  จันทร์หอม ปวช. 3/1 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
41 5622010006 นางสาวจุฑาทิพย์  พิลา    ปวช. 3/1 การบัญชี 
42 5622010021 นางสาววิกานดา  บุษบา   ปวช. 3/1 การบัญชี 
43 5622010024 นางสาวศศินา  วงศ์ชารี    ปวช. 3/1 การบัญชี 
44 5622010034 นางสาวเยาวลักษณ์  กองมี    ปวช. 3/1 การบัญชี 
45 5622010037 นางสาวนภา  มุขขันธ์                           ปวช. 3/1 การบัญชี 
46 5622040004 นางสาวขวัญจิรา โล่ห์ณรงค์ฤทธิ์ ปวช. 3/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
47 5622040008 นางสาวจินดามณี  คูณทอง    ปวช. 3/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
48 5622040027 นายกฤษดา  ชิณวงศ์        ปวช. 3/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
49 5622040028 นายเกษมสันต์  เจริญนาม    ปวช. 3/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
50 5622040038 นางสาวพรทิพา  บุรีวงศ์       ปวช. 3/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
51 5622040044 นางสาววราภรณ์  จวงพลงาม   ปวช. 3/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
52 5622040053 นางสาวอรัญญา  มุขขันธ์    ปวช. 3/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
53 5622040057 นางสาวกิตติยา  สายลุน ปวช. 3/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
54 5622040059 นายอดิศักดิ์  นาคพันธ์   ปวช. 3/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
55 5622040067 นางสาวเกษร  บุญถนอม ปวช. 3/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
56 5631011011 นายศิริศักดิ์  ค าศรี           ปวส. 2/1 ช่างยนต์ 
57 5631053014 นายพนัส  แผ่จิตร     ปวส. 2/1 อิเล็กทรอนิกส์(สายตรง) 
58 5631053015 นายอดิศักดิ์  หาวัน       ปวส. 2/1 อิเล็กทรอนิกส์(สายตรง) 
59 5632011001 นางสาวสุกัญญา  ทองสุด ปวส. 2/1 การบัญชี 
60 5632011003 นางสาวปนิดา  มณีใส    ปวส. 2/1 การบัญชี 
61 5632043001 นางสาวกาญจนาพร  เงาศรี    ปวส. 2/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(สายตรง)     
62 5632043012 นางสาวธัญญารัตน์  กุลดะ   ปวส. 2/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(สายตรง)     
63 5632043013 นางสาวนัยนา  วงศ์แจ้ง         ปวส. 2/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(สายตรง)     
64 5632043014 นายภาณุพงศ์  สืบวงศ์                          ปวส. 2/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(สายตรง)     

 



 


