
 
 
 

 
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 

เรื่อง  ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา 
ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา ๒๕61 

 
              ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2545 พ.ศ.2547 ตามข้อ 14(5)ก. ขาดเรียน ขาดการติดต่อกับสถานศึกษาเกินกว่า 
15 วันติดต่อกัน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ตามข้อ 14(4)ก. ขาดเรียน ขาดการติดต่อกับ
สถานศึกษาเกินกว่า 15 วันติดต่อกัน  และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ข้อ 13(4)ก. ขาดเรียน 
ขาดการติดต่อกับสถานศึกษาเกินกว่า 15 วันติดต่อกัน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
               วิทยาลัยฯ จึงขอประกาศรายชื่อ นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพ ตามระเบียบข้างต้นนี้ เนื่องจาก
นักเรียน นักศึกษา ขาดการติดต่อ 15 วันติดต่อกัน จ านวน 162 ราย ตามรายชื่อ แนบด้วย ประกาศฉบับนี้ 

     1. พ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา กรณทีี่ไม่ลงทะเบียน ไม่มาติดต่อขอรักษาสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา  
จ านวน 162  คน 

1.1 พ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ปี 2556 (จ านวน 34 คน) 

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล กลุ่มเรียน 
1 5621010001 นายกสิกร  พรมวงศ์ ปวช. 3/1 ช่างยนต์ 
2 5621010003 นายเจนณรงค์  สีหาภาค ปวช. 3/1 ช่างยนต์ 
3 5621010005 นายณัฐพงษ์  สังคะสาย ปวช. 3/1 ช่างยนต์ 
4 5621010007 นายทรงเกียรติ  แก้วอาษา ปวช. 3/1 ช่างยนต์ 
5 5621010011 นายนิวัติ  ต้นวงศ์ ปวช. 3/1 ช่างยนต์ 
6 5621010012 นายเกรียงไกร  พงษ์พันธ์ ปวช. 3/1 ช่างยนต์ 
7 5621010013 นายปิยะวุฒิ  นามโครต ปวช. 3/1 ช่างยนต์ 
8 5621010016 นายวุฒินันท์  ธรรมแก้ว ปวช. 3/1 ช่างยนต์ 
9 5621010018 นายศรชัย  พิมพ์สมาน ปวช. 3/1 ช่างยนต์ 

10 5621010020 นายสุทัศน์  บุญเจริญ ปวช. 3/1 ช่างยนต์ 
11 5621010029 นายณัฐพล  กิ่งผา ปวช. 3/2 ช่างยนต์ 
12 5621010034 นายนาริน  ภาดี ปวช. 3/2 ช่างยนต์ 
13 5621010034 นายสุทิน  แสงสาย ปวช. 3/2 ช่างยนต์ 
14 5621010067 นายอภิสิทธิ์  ฉลาดแย้ม ปวช. 3/3 ช่างยนต์ 



ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล กลุ่มเรียน 
15 5621010071 นายจักรพงษ์  จุลแดง ปวช. 3/4 ช่างยนต์(ทวิภาคี) 
16 5621010074 นายชัชชัย  จันทร์เต็ม ปวช. 3/4 ช่างยนต์(ทวิภาคี) 
17 5621010075 นายกิตติศักดิ์  บุญถูก ปวช. 3/4 ช่างยนต์(ทวิภาคี) 
18 5621010079 นายปริญญา  มังคะลา ปวช. 3/3 ช่างยนต์ 
19 5621010100 นายต้นตระการ  เบ้าทอง ปวช. 3/1 ช่างยนต์ 
20 5621010102 นายลือชา  บุญเทียม ปวช. 3/3 ช่างยนต์ 
21 5621050007 นายเจษฎาบดินทร์ กมลเพชร ปวช. 3/1 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
22 5621050015 นายวรพงศ์  วงษ์เจริญ ปวช. 3/1 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
23 5621050016 นายวราภรณ์  ธิลุน ปวช. 3/1 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
24 5621050022 นายอภิวัฒน์  สงโสด ปวช. 3/1 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
25 5621050024 นายสหภาพ  สายแก้ว ปวช. 3/1 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
26 5621050041 นายพิษณุ  ค าศรี ปวช. 3/2 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
27 5622040030 นายณัฐพล  ศิรินัย ปวช. 3/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
28 5622040040 นางสาวภัทชริญา หล าเหมือน ปวช. 3/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
29 5622040046 นางสาวศิรินันท์  อัฐแป ปวช. 3/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
30 5622040051 นางสาวสุวนันท์  พิมพ์สมาน ปวช. 3/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
31 5621040056 นายวิชิต  วรรณทอง ปวช. 3/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
32 5622040058 นางสาวธนัทรา  คุ้มมุ่งค้า ปวช. 3/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
33 5622040061 นายปริพันธ์  ค าเคน ปวช. 3/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
34 5632040010 นางสาวอารียา  สีใส ปวส. 2/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
1.2 พ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ปี 2557 (จ านวน 3 คน)     

 
ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล กลุ่มเรียน 

1 5721010001 นายเกรียงศักดิ์  สรรพศรี ปวช. 3/1 ช่างยนต์ 
2 5721050008 นายชัยวุฒิ  ทองค า ปวช. 3/1 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
3 5722040024 นางสาวกรกนก  ทาค าห่อ ปวช. 3/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
1.3 พ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ปี 2558 (จ านวน 1 คน)     

 
ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล กลุ่มเรียน 

1 5822010042 นางสาวณัฐสุดา  ปัสโส ปวช. 3/2 การบัญชี  
 
  
 
 



1.4 พ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ปี 2559 (จ านวน 2 คน)     
 

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล กลุ่มเรียน 
1 5931010038 นายพงศกร  ใหม่ก๋งลาย ปวส. 2/1 ช่างยนต์  
2 5931050003 นายค าภีย์  ค านาทิพย์ ปวส. 2/1 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
1.5 พ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ปี 2560 (จ านวน 81 คน)     

  
ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล กลุ่มเรียน 

1 6021010001 นางสาวจารุวรรณ  สาระมู ปวช. 2/1 ช่างยนต์ 
2 6021010008 นายชลชาติ  กิ่งเล็ก ปวช. 2/1 ช่างยนต์ 
3 6021010009 นายทยากร  ทุมแถว ปวช. 2/1 ช่างยนต์ 
4 6021010010 นายธนากร  ทุมแถว ปวช. 2/1 ช่างยนต์ 
5 6021010011 นายนพเก้า  เที่ยงธรรม ปวช. 2/1 ช่างยนต์ 
6 6021010119 นายยอดชาย  นามพรม ปวช. 2/1 ช่างยนต์ 
7 6021010125 นายสยามชัย  ศรีแก้ว ปวช. 2/1 ช่างยนต์ 
8 6021010117 นายคุณากร  เฉลิมบุญ ปวช. 2/1 ช่างยนต์ 
9 6021010026 นายรังสิต  ภูติยา ปวช. 2/2 ช่างยนต์ 

10 602101009 นายสหรัฐ  ยุพา ปวช. 2/2 ช่างยนต์ 
11 6021010114 นายประยูรศักดิ์  อินโครต ปวช. 2/2 ช่างยนต์ 
12 6021010124 นายชาญชัย  มีศรี ปวช. 2/2 ช่างยนต์ 
13 6021010039 นายทนงศักดิ์  ลุนศรี     ปวช. 2/3 ช่างยนต์ 
14 6021010043 นายนัดธกิจ  สืบสิมมา ปวช. 2/3 ช่างยนต์ 
15 6021010051 นายสุรชัย  คูหา ปวช. 2/3 ช่างยนต์ 
16 6021010115 นายยุทธนา  สิมพันธ์ ปวช. 2/3 ช่างยนต์ 
17 6021010057 นายณัฐปคัลภ์  บุญมั่น ปวช. 2/4 ช่างยนต์ 
18 6021010066 นายวิทวัฒน์  ประครองพันธ์ ปวช. 2/4 ช่างยนต์ 
19 6021010073 นายกฤษณะ  สายที  ปวช. 2/5 ช่างยนต์ 
20 6021010074 นายเจษฎา  วงค์ษา ปวช. 2/5 ช่างยนต์ 
21 6021010084 นายภัฐพล  แสวงบุญ ปวช. 2/5 ช่างยนต์ 
22 6021010085 นายภูริพัฒ  ทะนงค์ ปวช. 2/5 ช่างยนต์ 
23 6021010088 นายศรายุทธ  พรมดี ปวช. 2/5 ช่างยนต์ 
24 6021010089 นายศราวุฒิ  ค าสีเทา ปวช. 2/5 ช่างยนต์ 
25 6021010101 นายเทพทัต  สุรัตน์ ปวช. 2/6 ช่างยนต์ 
26 6021010102 นายผดุงศักดิ์  จุลแดง ปวช. 2/6 ช่างยนต์ 
27 6021010108 นายเสกสรร  บุญน า ปวช. 2/6 ช่างยนต์ 



ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล กลุ่มเรียน 
28 6021010109 นายอนวิทย์  พรุณ ปวช. 2/6 ช่างยนต์ 
29 6021010120 นายนันทวัฒน์  ไชยโยธา ปวช. 2/6 ช่างยนต์ 
30 6021020003 นายเกียรติณรงค์  วงค์ใหญ่ ปวช. 2/1 ช่างกลโรงงาน 
31 6021020006 นายชาลี  พวงจ าปา ปวช. 2/1 ช่างกลโรงงาน 
32 6021020007 นายณัฐติพงศ์  เขียวดี ปวช. 2/1 ช่างกลโรงงาน 
33 6021020008 นายณัฐพงษ์  แก้วมณี ปวช. 2/1 ช่างกลโรงงาน 
34 6021020009 นายณัฐวุฒิ ปะวะเก ปวช. 2/1 ช่างกลโรงงาน 
35 6021020010 นายตะวัน  ภัควันต์ ปวช. 2/1 ช่างกลโรงงาน 
36 6021010013 นายธีรศักดิ์  ศรีเมือง ปวช. 2/1 ช่างกลโรงงาน 
37 6021020019 นายพณา  อินทร์ตา ปวช. 2/1 ช่างกลโรงงาน 
38 6021020021 นายภูธเนศ  ภาวัน ปวช. 2/1 ช่างกลโรงงาน 
39 6021020023 นายสุรชัย  เบียดชัยภูม ิ ปวช. 2/1 ช่างกลโรงงาน 
40 6021020024 นายแสงสุรีย์  วงศ์ใหญ่ ปวช. 2/1 ช่างกลโรงงาน 
41 6021020029 นายอภิสิทธิ์  บุระพา ปวช. 2/1 ช่างกลโรงงาน 
42 6021020044 นายศักดินันท์  มันทะลา ปวช. 2/1 ช่างกลโรงงาน 
43 6021020027 นายอรรคพล  แสวงบุญ ปวช. 2/2 ช่างกลโรงงาน 
44 6021020035 นายเจริญชัย  แสวงพันธ์ ปวช. 2/2 ช่างกลโรงงาน 
45 6021020036 นายณรงค์ฤทธิ์  สอนแสง ปวช. 2/2 ช่างกลโรงงาน 
46 6021020048 นายปราโมทย์  ช้างชัย ปวช. 2/2 ช่างกลโรงงาน 
47 6021020052 นายสุทธิพงศ์  วิเชียรเทียบ ปวช. 2/2 ช่างกลโรงงาน 
48 6021040006 นายจิโรจ  เบ้าทอง ปวช. 2/1 ช่างไฟฟ้า 
49 6021040010 นายทักษิณ  ตุนา ปวช. 2/1 ช่างไฟฟ้า 
50 6021040019 นายมงคล  จันทะเจียด ปวช. 2/1 ช่างไฟฟ้า 
51 6021040025 นายสุรชาติ  พิมพ์สมาน ปวช. 2/1 ช่างไฟฟ้า 
52 6021040027 นายอนุชิต  ทองบุตร ปวช. 2/1 ช่างไฟฟ้า 
53 6021040029 นายอมรเทพ  มีศรี ปวช. 2/1 ช่างไฟฟ้า 
54 6021040030 นายอ าพล  สมเนื้อ ปวช. 2/1 ช่างไฟฟ้า 
55 6021040032 นายพิชิตชัย  ด้วงใหญ่ ปวช. 2/1 ช่างไฟฟ้า 
56 6021040035 นายศักดา  เงาศรี ปวช. 2/1 ช่างไฟฟ้า 
57 6021050003 นางสาวพิมพา  ทุมทอง ปวช. 2/1 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
58 6021050008 นายถนอมทรัพย์  สิงห์ซอม ปวช. 2/1 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
59 6021050009 นายนรินทร์  หล้าใต้ ปวช. 2/1 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
60 6021050012 นายพงศธร  นันทา ปวช. 2/1 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
61 6021050017 นายวัชรพล  พุ่มทอง ปวช. 2/1 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
62 6021050022 นายอภิสิทธิ์  เงาศรี ปวช. 2/1 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
63 6011050023 นายอุเทน  พร านัก ปวช. 2/1 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 



ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล กลุ่มเรียน 
64 6021050025 นายสงกรานต์  วิสัย ปวช. 2/1 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
65 6021050055 นายวรายุทธ  ไชยภักดี ปวช. 2/2 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
66 6021050027 นางสาวจิรัชยา  เชื้อวงศ์ ปวช. 2/2 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
67 6021050030 นางสาวณัฐธยาน์  ขันชัย ปวช. 2/2 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
68 6021050045 นายสิทธิชัย  จันทร์ดอนแดง ปวช. 2/2 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
69 6021050054 นางสาวนันทิกา  ศรีถา ปวช. 2/2 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
70 6021050056 นายชาญชัย  โยธารักษ์ ปวช. 2/2 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
71 6021080006 นางสาวอภิญญา  บุญจันทร์ ปวช. 2/1 เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
72 6022010003 นางสาวกัลญา  ทิพรักษา ปวช. 2/1 การบัญชี 
73 6022010007 นางสาวณิชกานต์  สมภาวะ ปวช. 2/1 การบัญชี 
74 6022010014 นางสาวผกามาศ  ชมภูพื้น ปวช. 2/1 การบัญชี 
75 6022010034 นางสาวขนิษฐา  อิวิโส ปวช. 2/2 การบัญชี 
76 6022010037 นางสาวนิตยา  เคล้าละม่อม ปวช. 2/2 การบัญชี 
77 6022010041 นางสาวพาพร  มุขขันธ์ ปวช. 2/2 การบัญชี 
78 6022040005 นางสาวชาลิสา  ไกรทองสุข ปวช. 2/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
79 6022040008 นางสาวปิยะดา  ล าแพน ปวช. 2/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
80 6022040012 นางสาววราภรณ์  ปูวัง ปวช. 2/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
81 6022040032 นางสาวณัฐรัตน์  ทัดเทียม ปวช. 2/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

  
        1.6 พ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ปี 2561 (จ านวน 41 คน)     
  

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล กลุ่มเรียน 
1 6121010060 นายพงศกร  แก้วก่า ปวช. 1/1  ช่างยนต์ 
2 6121010098 นายอวยชัย  ดีรักษา ปวช. 1/1  ช่างยนต์ 
3 6121010052 นายนิติศิลป์  แสงเนตร ปวช. 1/2  ช่างยนต์ 
4 6121010011 นายจารุเดช  บุญรัตน์   ปวช. 1/2  ช่างยนต์ 
5 6121010097 นาอภิวัฒน์  สุราวุธ ปวช. 1/2  ช่างยนต์ 
6 6121010089 นายสมคิด  อะสิพงค์ ปวช. 1/3  ช่างยนต์ 
7 6121010122 นายเฉลิมชัย  พรหมประดิษฐ์ ปวช. 1/3  ช่างยนต์ 
8 6121010055 นายปริญญา  จันทร์กลิ่น ปวช. 1/4  ช่างยนต์ 
9 6121010103 นายเจริญสุข  วิมลสุข ปวช. 1/4  ช่างยนต ์

10 6121010059 นายผดุงเกียรติ  กันทอง ปวช. 1/5  ช่างยนต์ 
11 6121010127 นายศิรพงษ์  สุรากลี ปวช. 1/5  ช่างยนต์ 
12 6121010026 นายทินกร  กิ่งเพ็ง  ปวช. 1/5  ช่างยนต์ 
13 6121010004 นายกฤษดานคร  บัวแก้ว ปวช. 1/6  ช่างยนต์ 
14 6121010046 นายธีรวัฒน์  วันทา ปวช. 1/6  ช่างยนต์ 



ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล กลุ่มเรียน 
15 6121010061 นายพงษ์สิริ  นนท์ใส ปวช. 1/6  ช่างยนต์ 
16 6121010069 นายภาณุวัฒน์  สิมณี ปวช. 1/6  ช่างยนต์ 
17 6121010077 นายฤทธิชัย  บุญใส ปวช. 1/6  ช่างยนต์ 
18 6121040001 นางสาวกัญญาภัค  สีวัง ปวช. 1/1  ช่างไฟฟ้า 
19 6121040003 นายชาญวิทย์  โพธิ์พรม ปวช. 1/1  ช่างไฟฟ้า 
20 6121040050 นายปรเมศ  สุขศรี ปวช. 1/1  ช่างไฟฟ้า 
21 6121040021 นางสาวพิมญาดา  บุญรินทร์ ปวช. 1/2  ช่างไฟฟ้า 
22 6121040034 นายเกียรติศักดิ์  สิงห์ซอม ปวช. 1/2  ช่างไฟฟ้า 
23 6121040037 นายเอกพงษ์  สิงห์ซอม ปวช. 1/2  ช่างไฟฟ้า 
24 6121040051 นายภูมรพี  เงาศรี ปวช. 1/2  ช่างไฟฟ้า 
25 6121050017 นางสาวนภสร  พันธ์ค า ปวช. 1/1 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
26 6121050020 นายนันทวัฒน์  พื้นพรม ปวช. 1/1 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
27 6121050009 นางสาวญาณิศา  เจริญทรัพย์ ปวช. 1/2 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
28 6121050036 นายสุระ  ทาระพิมพ์ ปวช. 1/2 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
29 6121280002 นางสาวมินตรา  เบ้าทอง ปวช. 1/2  เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
30 6122010014 นางสาวดาหวัน  วงค์พุฒ ปวช. 1/1  การบัญชี 
31 6122010029 นางสาววรรณิสา  โพธิ์พรม ปวช. 1/2  การบัญชี 
32 6122010031 นางสาววัชราภรณ์  สิงห์ซอม ปวช. 1/2  การบัญชี 
33 6122040006 นางสาวจิราภรณ์  มีศรี ปวช. 1/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
34 6122040022 นางสาวปนัดดา  หนูดี ปวช. 1/1  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
35 6131010014 นายธวัชชัย  สิงห์ซอม ปวส. 1/1  เทคนิคเครื่องกล 
36 6131010035 นายสุเชษฐ์  สิงห์ซอม ปวส. 1/2  เทคนิคเครื่องกล 
37 6132010013 นางสาวพิชญ์สินี  ชาชุมพร ปวส. 1/1  การบัญชี 
38 6132010046 นางสาวอ้อมบุญ  นันทา ปวส. 1/1  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
39 6132040003 นายธรรพ์ณธร  ปิตาทะสา ปวส. 1/1  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
40 6132040004 นางสาวประภัสสร  ธนะสังข์ ปวส. 1/1  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
41 6132040008 นางสาวเชาวลักษ์  กวางทอง ปวส. 1/1  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
 
          
 
 
 
 
 
 



 
ผู้ที่พ้นสภาพกรณีที่ไม่ลงทะเบียน ไม่มาติดต่อขอรักษาสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่พ้น

สภาพ นักเรียน นักศึกษา กรณีขาดคุณสมบัติ ไม่ส่งหลักฐานผลการเรียนระดับชั้น ม.3, ม.6, ปวช.3 หรือ
เทียบเท่า ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าส าเร็จการศึกษาก่อน 15 พฤษภาคม 2561 ถ้าจะขอคืนสภาพเพ่ือกลับเข้า
เรียนใน   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จะต้องมีค าร้องขอต่อสถานศึกษา ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่
ประกาศพ้นสภาพ   
 
           ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 
 
 
 

 
                                 (นายเทอดศักดิ์  สรรพศรี) 
                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 

 
 


