
ล ำดับ รหัสประจ ำตัว
กรอกข้อมูล

ถูกต้อง ()

พิมพ์เอกสำร

 ()
หมำยเหตุ

1 63302010002 นางสาว กุลวานีย์  สะรีเดะ
2 63302010004 นางสาว ขวัญชนก  โชติช่วง
3 63302010005 นางสาว จิริยา  พิพัฒพงษ์ ลาพัก 2/63

4 63302010006 นาย จีรศักด์ิ  อ่อน
5 63302010007 นาย ชดลทร  บุญแก้วคง
6 63302010009 นางสาว ชุติกาญจน์  โยธา
7 63302010016 นางสาว ซูรยา  วิทยสุนทร
8 63302010022 นางสาว ณัฐภัทร  บายคาย
9 63302010025 นาย ธนวัฒน์  คงช่วย
10 63302010026 นางสาว ธนัญญา  เเก้วโชติ
11 63302010034 นางสาว นามินญา  เตะแต
12 63302010036 นางสาว นารีสา  ปาลายา
13 63302010044 นางสาว นูรอ  แวนาแว
14 63302010047 นางสาว นูรฮายาตี  กอและ
15 63302010048 นางสาว นูรีซัน  เจะเละ
16 63302010057 นาย พงษ์ศิริ  อ่อน
17 63302010058 นางสาว พรนภา  รอดพ้น
18 63302010075 นางสาว รุสนี  ดือราแม
19 63302010076 นางสาว รุ่งนภา  เพชรขันธ์
20 63302010077 นางสาว ลภัสนันท์  อิทธิกุล
21 63302010081 นางสาว วรรณศิริ  เหมือน
22 63302010082 นาย วัชรินทร์  คงทน
23 63302010085 นางสาว วิลาสิณี  มาศรี
24 63302010087 นางสาว ศุภนารี  ช่ืนบาน
25 63302010099 นางสาว อชิรญา  ล าพรหม
26 63302010101 นางสาว อภิสรา  อินทพรหม
27 63302010119 นางสาว อินละฮ า  เจ๊ะด้าโห๊ะ
28 63302010122 นางสาว อิสราพร  หุ่นงาม
29 63302010131 นางสาว เมธาวี  เพชรยอดศรี
30 63302010134 นางสาว โสรยา  ยือลาแป

(ลงช่ือ) ................................................... ครูท่ีปรึกษา
         (..................................................)
ต าแหน่ง ................................................
ลงวันท่ี ............./................/................

สรุป นักเรียน นักศึกษา ได้กรอกข้อมูลใน VCOP.go.th เรียบร้อยแล้ว จ านวน .............. คน  พร้อมแนบเอกสาร จ านวน  .......... ชุด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

ช่ือ - นำมสกุล

รายช่ือนักเรียน นักศึกษาภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564
ระดับช้ันปวส.2/1 สาขาวิชาการบัญชี ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ครูท่ีปรึกษา : น.ส.นารนี  ดอเล๊าะ



ล ำดับ รหัสประจ ำตัว
กรอกข้อมูล

ถูกต้อง ()

พิมพ์เอกสำร

 ()
หมำยเหตุ

1 63302010001 นางสาว กมลชนก  แสงทอง
2 63302010008 นางสาว ชมพูนุท  ดวงเพชร์
3 63302010012 นางสาว ซีตีมาเรียม  มะ
4 63302010023 นางสาว ตูแวรสนี  ต่วนบือซา
5 63302010030 นางสาว นภัสวรรณ  มะสะ
6 63302010037 นางสาว นาวารี  ตอกอ
7 63302010039 นางสาว นิกัสมา  สะมาแอ
8 63302010040 นางสาว นิกัสมี  สะมาแอ
9 63302010050 นางสาว นูรูลอาฟีกะห์  ฮะรง
10 63302010054 นางสาว ปาดีละห์  กาเดร์
11 63302010056 นางสาว ฝาอีซะห์  แยนา
12 63302010059 นางสาว ฟาฎีละห์  กอแต
13 63302010062 นางสาว มารีนา  สาแม
14 63302010070 นางสาว ยาวารี  เต๊ะหมะ
15 63302010071 นางสาว ยูนิตา  สะแม
16 63302010078 นางสาว ลิซา  เปาะนา
17 63302010084 นางสาว วานิดา  อาแว
18 63302010094 นางสาว สุรีดา  สุหลง
19 63302010098 นางสาว สูไวบะห์  ยูโซะ
20 63302010107 นางสาว อัสมะ  สาและ
21 63302010108 นางสาว อัสมะ  สะแม
22 63302010112 นางสาว อาตีก๊ะฮ์  หะยีเด็ง
23 63302010114 นางสาว อานิง  มามุ
24 63302010116 นางสาว อารีน่า  ลามะดอ
25 63302010124 นางสาว ฮานีฟะห์  สะอิด
26 63302010126 นางสาว ฮาวาตีฟ  อีแต
27 63302010129 นางสาว เจมส์มี  ตันนิสัย
28 63302010130 นางสาว เจ๊ะฟารีดา  บอเตาะ
29 63302010141 นางสาว นูรอาซียะห์  วานิ
30 63302010144 นางสาว นัสรา  อับดุลตาเละ

(ลงช่ือ) ................................................... ครูท่ีปรึกษา
         (..................................................)
ต าแหน่ง ................................................
ลงวันท่ี ............./................/................

สรุป นักเรียน นักศึกษา ได้กรอกข้อมูลใน VCOP.go.th เรียบร้อยแล้ว จ านวน .............. คน  พร้อมแนบเอกสาร จ านวน  .......... ชุด

ระดับช้ันปวส.2/2 สาขาวิชาการบัญชี ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ครูท่ีปรึกษา : นางสาวรสสุคนธ์  หนังสือ, นายฐิติพันธ์ นวลนิล

ช่ือ - นำมสกุล

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
รายช่ือนักเรียน นักศึกษาภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564



ล ำดับ รหัสประจ ำตัว
กรอกข้อมูล

ถูกต้อง ()

พิมพ์เอกสำร

 ()
หมำยเหตุ

1 63302010014 นางสาว ซูนิสา  วานิ
2 63302010017 นางสาว ซูไรยา  มูซอ
3 63302010019 นางสาว ญัสมี  เจ๊ะมะ
4 63302010020 นางสาว ญัสมีน  กูวะ
5 63302010024 นางสาว ต่วนมุมีนะห์ นิโซะ
6 63302010027 นางสาว ธนิสร  ทองเพชร
7 63302010028 นางสาว ธันย์ชนก  จิต
8 63302010029 นาย นนท์ณภัทร  
9 63302010035 นางสาว นารีมาร์  บาราเฮง
10 63302010041 นาย นิซอบัร  สุไลมาน
11 63302010045 นางสาว นูรอฟีอะห์  ดอเฮง
12 63302010051 นางสาว นูรไลลา  แบปาซา
13 63302010055 นางสาว ปาตีมะห์  เจะอามะ
14 63302010063 นางสาว มารีแย  จาเละ
15 63302010064 นางสาว มีสบะห์  ดานิง
16 63302010074 นางสาว รุซรออานียะ  ยามา
17 63302010079 นางสาว ลีซาวาตี  อามะ
18 63302010086 นางสาว วิสวารีย์  อาบู
19 63302010092 นางสาว สุทธิกานต์  เพ็ชร
20 63302010093 นางสาว สุนิตา  แวดือราแม
21 63302010095 นางสาว สุวรรณ  รอยะ
22 63302010096 นางสาว สุไลนี  สาอิ
23 63302010100 นาย อนัส  อิบราฮิม
24 63302010102 นางสาว อะฟ้าฟ  บาเหมบูงา
25 63302010105 นางสาว อัซรานีย์  เจ๊ะยะ
26 63302010111 นางสาว อาซีกีน  สาเด็ง
27 63302010118 นางสาว อารียา  ดอหะ
28 63302010128 นางสาว ฮุสนา  เวาะมะ
29 63302010132 นางสาว นูรฮูดา  ยูโซะ

(ลงช่ือ) ................................................... ครูท่ีปรึกษา
         (..................................................)
ต าแหน่ง ................................................
ลงวันท่ี ............./................/................

สรุป นักเรียน นักศึกษา ได้กรอกข้อมูลใน VCOP.go.th เรียบร้อยแล้ว จ านวน .............. คน  พร้อมแนบเอกสาร จ านวน  .......... ชุด

รายช่ือนักเรียน นักศึกษาภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564

ช่ือ - นำมสกุล

ระดับช้ันปวส.2/3 สาขาวิชาการบัญชี ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ครูท่ีปรึกษา : น.ส.สุภาภร  เลิศบุรุษ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี



ล ำดับ รหัสประจ ำตัว
กรอกข้อมูล

ถูกต้อง ()

พิมพ์เอกสำร

 ()
หมำยเหตุ

1 63302010003 นาย กูอันวา  มะรูตี
2 63302010010 นางสาว ซากียะห์  ฮีเล
3 63302010013 นางสาว ซูนัยนา  สะอุ
4 63302010033 นางสาว นาซูฮา  สะมะแอ
5 63302010043 นางสาว นูรฟาดียา  กาเซ็ง
6 63302010046 นางสาว นูรอาซีกีน  ราแดง
7 63302010049 นางสาว นูรีญา  ดาโอะ
8 63302010052 นางสาว นูรไอนี  บือราเฮง
9 63302010060 นางสาว ฟาตีฮะ  มามะ
10 63302010061 นางสาว ฟาตีเมาะห์  ลาเตะ
11 63302010065 นางสาว มุมีนี  บาโงย
12 63302010066 นางสาว มูนีเราะห์  ยูโซ๊ะ
13 63302010067 นางสาว มูรณี  หะยีมะสัน
14 63302010072 นางสาว รันยารน์  แวกะจิ
15 63302010117 นางสาว อารีฟา  แวอาลี
16 63302010121 นางสาว อิสญานา  หะดีมอ
17 63302010123 นางสาว ฮานีดา  สาเหาะ
18 63302010134 นางสาว แวไซย์เกาะห์  วานิ
19 63302010136 นางสาว นภัสวรรณ  ทอง
20 63302010137 นางสาว เบญจรงค์  สุวรรณ
21 63302010138 นางสาว นูรฟาตีหม๊ะ  สาอุ
22 63302010142 นางสาว นูรีซัน  กียะ
23 63302010143 นางสาว แวโรสยา  ตุแว
24 63302010145 นางสาว ตัสนีม  เจะมอง
25 63302010148 นางสาว นัสริน  เด็งนิ

(ลงช่ือ) ................................................... ครูท่ีปรึกษา
         (..................................................)
ต าแหน่ง ................................................
ลงวันท่ี ............./................/................

ช่ือ - นำมสกุล

สรุป นักเรียน นักศึกษา ได้กรอกข้อมูลใน VCOP.go.th เรียบร้อยแล้ว จ านวน .............. คน  พร้อมแนบเอกสาร จ านวน  .......... ชุด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
รายช่ือนักเรียน นักศึกษาภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564

ระดับช้ันปวส.2/4 สาขาวิชาการบัญชี ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ครูท่ีปรึกษา : น.ส.ภรณี  ไชยนรินทร์ , นางสุวะดี  เพชรจ ารัส



ล ำดับ รหัสประจ ำตัว
กรอกข้อมูล

ถูกต้อง ()

พิมพ์เอกสำร

 ()
หมำยเหตุ

1 63302020001 นางสาว กัญญาพัชร ชูสินธ์
2 63302020002 นางสาว กาศตีนี มูซอ
3 63302020003 นางสาว ณัฐวรา ศรีสุวรรณ
4 63302020004 นางสาว นูรียา เจ๊ะอาลี
5 63302020005 นางสาว นูรูลฮัสมี สาและ
6 63302020006 นางสาว บาซีเราะห์ อิสมิง
7 63302020007 นางสาว ฟาตีหม๊ะ มะดีเยาะ
8 63302020008 นางสาว มูรณี เจะเตะ
9 63302020009 นาย มูฮ ามัดซูไฮดี สาแม็ง
10 63302020010 นางสาว ยัสมีน มะแซ
11 63302020011 นางสาว ศิรภัสสร ดิสโร
12 63302020012 นางสาว อัสมาอ์ พัน
13 63302020013 นางสาว อารีณี เจ๊ะนุ
14 63302020014 นางสาว อุษณีย์ แหละสม
15 63302020015 นางสาว ฮริสตินา อาแวปา
16 63302020017 นางสาว มณีนาถ อินทจักร
17 63302020018 นาย นาวิน ใบงา

(ลงช่ือ) ................................................... ครูท่ีปรึกษา
         (..................................................)
ต าแหน่ง ................................................
ลงวันท่ี ............./................/................

สรุป นักเรียน นักศึกษา ได้กรอกข้อมูลใน VCOP.go.th เรียบร้อยแล้ว จ านวน .............. คน  พร้อมแนบเอกสาร จ านวน  .......... ชุด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
รายช่ือนักเรียน นักศึกษาภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564

ช่ือ - นำมสกุล

ระดับช้ันปวส.2 สาขาวิชาการตลาด ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ครูท่ีปรึกษา : น.ส.สุมาลี  บุญรังษี



ล ำดับ รหัสประจ ำตัว
กรอกข้อมูล

ถูกต้อง ()

พิมพ์เอกสำร

 ()
หมำยเหตุ

1 63302110002 นางสาว นัฐธิญา แกล้วชิต
2 63302110003 นางสาว นูรมี ฮะ
3 63302110004 นางสาว มิรดา ประสมกุล
4 63302110005 นางสาว สุทธิสา สะอะ
5 63302110006 นางสาว อารีนี อาแว
6 63302110007 นางสาว อาอีดะห์ เจ๊ะแว
7 63302110011 นางสาว มาเรียม ดือราแม

(ลงช่ือ) ................................................... ครูท่ีปรึกษา
         (..................................................)
ต าแหน่ง ................................................
ลงวันท่ี ............./................/................

สรุป นักเรียน นักศึกษา ได้กรอกข้อมูลใน VCOP.go.th เรียบร้อยแล้ว จ านวน .............. คน  พร้อมแนบเอกสาร จ านวน  .......... ชุด

ระดับช้ันปวส.2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ครูท่ีปรึกษา : น.ส.วัชรี  จ าเนียรสุข

ช่ือ - นำมสกุล

รายช่ือนักเรียน นักศึกษาภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี



ล ำดับ รหัสประจ ำตัว
กรอกข้อมูล

ถูกต้อง ()

พิมพ์เอกสำร

 ()
หมำยเหตุ

1 63302040002 นางสาว กามาลาตี ยามา
2 63302040004 นางสาว จันทิรา ศรีมหา
3 63302040007 นางสาว ซัลวีณาร์ เจ๊ะ
4 63302040014 นางสาว ฐิตาพร ช่วยคง
5 63302040017 นางสาว นัสริน สาแม
6 63302040020 นางสาว นิธิมา พรหม
7 63302040030 นางสาว นูรนาเดีย แมเง๊าะ
8 63302040037 นางสาว น้ าฝน ธรรมโชติ
9 63302040043 นางสาว ฟิรดาว อาลี
10 63302040046 นางสาว มิรฟัรซ์ ดือเระ
11 63302040047 นางสาว รอยฮาน ยามา
12 63302040050 นางสาว วรรณวดี สีดอ
13 63302040053 นางสาว สุธาทิพย์ แซ่ล่ิม
14 63302040054 นางสาว สุนาณี มะเซ็ง
15 63302040055 นางสาว สุรีมาศ บูรณ์ชะ

(ลงช่ือ) ................................................... ครูท่ีปรึกษา
         (..................................................)
ต าแหน่ง ................................................
ลงวันท่ี ............./................/................

สรุป นักเรียน นักศึกษา ได้กรอกข้อมูลใน VCOP.go.th เรียบร้อยแล้ว จ านวน .............. คน  พร้อมแนบเอกสาร จ านวน  .......... ชุด

ระดับช้ันปวส.2/1 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ครูท่ีปรึกษา : น.ส.ธิรรัตน์  บุญหา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

ช่ือ - นำมสกุล

รายช่ือนักเรียน นักศึกษาภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564



ล ำดับ รหัสประจ ำตัว
กรอกข้อมูล

ถูกต้อง ()

พิมพ์เอกสำร

 ()
หมำยเหตุ

1 63302040001 นางสาว กรรณิการ์ ทิพรอง
2 63302040003 นางสาว กุลวานีย์ ย้ิมยวน
3 63302040011 นาย ซุลการ์นัย การี
4 63302040016 นางสาว ตัสนีม เปาะฮะ
5 63302040019 นางสาว นารีตา ยูโซะ
6 63302040023 นางสาว นิอันนูน วาจิ
7 63302040026 นางสาว นุชไฮนี มามะ
8 63302040032 นางสาว นูรีซัน มาม๊ะ
9 63302040033 นางสาว นูรียา ดือรามะ
10 63302040035 นางสาว นูรีฮัน จะมะจี
11 63302040036 นางสาว นูรไลลา มูอิ
12 63302040040 นางสาว ฟาดีละห์ สาเฮาะ
13 63302040048 นางสาว รูวัยดา สะดียา
14 63302040051 นางสาว ศิรสิทธ์ิ สิตตะ
15 63302040052 นางสาว ศุภิสรา จุลวรรณา
16 63302040056 นางสาว อมาณี ดอเลาะ
17 63302040057 นาย อับดุลฆอย์ญูม อีแต
18 63302040065 นางสาว อารีญา มะลี
19 63302040066 นางสาว อารีนา ยีเร็ง
20 63302040070 นางสาว อีซอหม๊ะ เจ๊ะดอ
21 63302040074 นาย แวมูฮัมหมัดดานียาน แมเราะ

22 63302040076 นางสาว โนรลีฮา มูซอ
23   63302040077	นางสาว นูรฮาฟีซา ดือราแม
24 63302040078 นางสาว รุสนี จอเอาะ
25 63302040079 นางสาว โซเฟีย รายิกัน
26 63302040083 นาย อภินันท์ บุรีศรี

(ลงช่ือ) ................................................... ครูท่ีปรึกษา
         (..................................................)
ต าแหน่ง ................................................
ลงวันท่ี ............./................/................

สรุป นักเรียน นักศึกษา ได้กรอกข้อมูลใน VCOP.go.th เรียบร้อยแล้ว จ านวน .............. คน  พร้อมแนบเอกสาร จ านวน  .......... ชุด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
รายช่ือนักเรียน นักศึกษาภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564

ระดับช้ันปวส.2/2 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ครูท่ีปรึกษา : น.ส.วรรณนิสา  บุญแก้ว , น.ส.ธัญญรัตน์ นุ่นแก้ว

ช่ือ - นำมสกุล



ล ำดับ รหัสประจ ำตัว
กรอกข้อมูล

ถูกต้อง ()

พิมพ์เอกสำร

 ()
หมำยเหตุ

1 63302040005 นาย ซอลาฮุดดีน อิจิ
2 63302040006 นางสาว ซันนีซา แวบือซา
3 63302040012 นางสาว ซูเฟีย มะกูวิง
4 63302040015 นาย ตอลาฮา สะมาแห
5 63302040022 นางสาว นิรามีร่า คาเร็ง
6 63302040024 นางสาว นิอาดีละห์ ต่วนบูละ
7 63302040025 นาย นิฮาริช เจ๊ะอุเซ็ง
8 63302040027 นางสาว นุรฟิรฮาน สะอิ
9 63302040028 นางสาว นุสรีซัน เซ็งแม
10 63302040029 นาย นูรดีน สุไลมาน
11 63302040031 นางสาว นูรอาฟีนี ดอนิแม
12 63302040034 นางสาว นูรีฮัน กอเดร์
13 63302040041 นางสาว ฟาดีละห์ บือเฮง
14 63302040042 นางสาว ฟิตรี วาโด
15 63302040049 นางสาว วรนุช มูซอ
16 63302040059 นาย อัมรินทร์ สะวี
17 63302040060 นางสาว อัยณูน มูซอ
18 63302040063 นางสาว อานีรา เจ๊ะหมิ
19 63302040064 นางสาว อามิตา มะลี
20 63302040068 นางสาว อาฮ์ลาม กาเดร์
21 63302040071 นางสาว ฮาวานี มะมิง
22 63302040073 นางสาว แวคอมเสาะห์ เตะโระ
23 63302040080 นางสาว เนตรนภา ปะติตัง
24  63302040081	นางสาว อาวีรา บือโต
25 63302040082 นาย ซาเฮดอารีรีฟ สาแม็ง
26  63302040084	นางสาว อาอีเสาะ ดอเลาะ

(ลงช่ือ) ................................................... ครูท่ีปรึกษา
         (..................................................)
ต าแหน่ง ................................................
ลงวันท่ี ............./................/................

สรุป นักเรียน นักศึกษา ได้กรอกข้อมูลใน VCOP.go.th เรียบร้อยแล้ว จ านวน .............. คน  พร้อมแนบเอกสาร จ านวน  .......... ชุด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
รายช่ือนักเรียน นักศึกษาภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564

ระดับช้ันปวส.2/3 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ครูท่ีปรึกษา : นายปรีชา  มณีรัตนโชติ, นางมีโฉนด  สุปัตติ

ช่ือ - นำมสกุล



ล ำดับ รหัสประจ ำตัว
กรอกข้อมูล

ถูกต้อง ()

พิมพ์เอกสำร

 ()
หมำยเหตุ

1 63302160004 นาย นฤเบศ ภารกิจ
2 63302160005 นางสาว นัสริน มีซา
3 63302160007 นางสาว นาปีซะห์ กาซอ
4 63302160011 นางสาว นุรมา เปาะสา
5 63302160012 นางสาว นุรมาห์ มะดิง
6 63302160018 นางสาว ฟาเดียร์ หวังนุรักษ์
7 63302160020 นางสาว มัสณา ชุมเนียม
8 63302160024 นางสาว วานีตา เบ็ญอาแว
9 63302160025 นางสาว สุกัญญา ยอดย่ิง
10 63302160026 นางสาว สุภัทรา ค้าข้ึน
11 63302160027 นางสาว สุวรรณี เสาร์เนียม
12 63302160029 นางสาว อัสมะห์ มีนา
13 63302160031 นางสาว อายีซะห์ มะเย็ง
14 63302160032 นางสาว อารีตา สะมะแอ
15 63302160034 นางสาว อารีนี สาและ
16 63302160041 นางสาว แวน๊ะ แวโซะ
17 63302160042 นางสาว แวรุสนานี นิแว
18 63302160044 นางสาว นัสรียา ตาเยะ
19 63302160045 นางสาว ซูฟีฮะห์ มะแซ

(ลงช่ือ) ................................................... ครูท่ีปรึกษา
         (..................................................)
ต าแหน่ง ................................................
ลงวันท่ี ............./................/................

สรุป นักเรียน นักศึกษา ได้กรอกข้อมูลใน VCOP.go.th เรียบร้อยแล้ว จ านวน .............. คน  พร้อมแนบเอกสาร จ านวน  .......... ชุด

ระดับช้ันปวส.2/1 สาขาวิชาการจัดการส านักงาน ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ครูท่ีปรึกษา : น.ส.กาญจนา  ศิริบุญมี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

ช่ือ - นำมสกุล

รายช่ือนักเรียน นักศึกษาภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564



ล ำดับ รหัสประจ ำตัว
กรอกข้อมูล

ถูกต้อง ()

พิมพ์เอกสำร

 ()
หมำยเหตุ

1 63302160001 นางสาว คูไซฟะห์ สามะเด็ง
2 63302160003 นางสาว ซูฮาดา สะแม
3 63302160006 นางสาว นาดียะห์ ดอรอเเม็ง
4 63302160014 นางสาว นูรีซา แบงปาซา
5 63302160015 นางสาว นูรูซัลวา อีซอ
6 63302160016 นางสาว นูอัยยาตี แวยายอ
7 63302160017 นางสาว พาตีเม๊าะ กะมาแม
8 63302160019 นางสาว ฟุดลาร์ โด
9 63302160021 นางสาว มารีแย ลาเตะ
10 63302160022 นางสาว รูวัยดา ตาเฮร์
11 63302160030 นางสาว อานิส อาแว
12 63302160033 นางสาว อารีนา มะเด๊าะ
13 63302160035 นางสาว อาวาตี มิซอ
14 63302160036 นางสาว อาวานี มิซอ
15 63302160037 นางสาว อิลฮาม โตะลอมะ
16 63302160038 นางสาว อุลัยยา สาแล๊ะ
17 63302160039 นางสาว อุษณีย์ โด
18 63302160043 นางสาว ไฮฟัตร มะดีเยาะ
19 63302160046 นางสาว พรรณนิภา คล้ิงทอง

(ลงช่ือ) ................................................... ครูท่ีปรึกษา
         (..................................................)
ต าแหน่ง ................................................
ลงวันท่ี ............./................/................

สรุป นักเรียน นักศึกษา ได้กรอกข้อมูลใน VCOP.go.th เรียบร้อยแล้ว จ านวน .............. คน  พร้อมแนบเอกสาร จ านวน  .......... ชุด

ระดับช้ันปวส.2/2 สาขาวิชาการจัดการส านักงาน ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ครูท่ีปรึกษา : น.ส.สิตา หมุดแหล๊ะ

ช่ือ - นำมสกุล

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
รายช่ือนักเรียน นักศึกษาภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564



ล ำดับ รหัสประจ ำตัว
กรอกข้อมูล

ถูกต้อง ()

พิมพ์เอกสำร

 ()
หมำยเหตุ

1 63303080003 นาย ซากิฟ มิงมะ
2 63303080004 นางสาว ซาบีลา มะสะ
3 63303080005 นางสาว ซารีนี ลาเตะ
4 63303080006 นางสาว ซารีฮะ มามะ
5 63303080007 นาย ธนกฤต พุฒสม
6 63303080008 นางสาว นารีม๊ะ อูมา
7 63303080009 นางสาว นูรฮายาตี สาเฮาะ
8 63303080010 นาย ปนัส ศรีภูวนาถ
9 63303080011 นางสาว ฟิรเดาส์ แวกาจิ
10 63303080014 นาย มูฮัมหมัดฮัมดี อีแต
11 63303080015 นาย มูฮ าหมัดฟาอิส สาเล็ง
12 63303080016 นาย ยะห์ยา อิสัน
13 63303080018 นาย วันอัสรีย์ กาซอร์
14 63303080019 นาย วาริส ดือเร๊ะ
15 63303080021 นาย อัมมาร์ หมินเจะ
16 63303080022 นางสาว อารีฟะ ดอเลาะ
17 63303080023 นาย อารีฟีน แปเฮาะ
18 63303080024 นาย อารีฟีล เจ๊ะมามะ
19 63303080025 นาย ฮาราฟัร เเวเดง
20 63303080026 นาย เตาฟิต มีนา
21 63303080027 นางสาว แวซาปีน๊ะ สาเม๊าะ
22 63303080028 นางสาว แวรอกีเยาะ สอและ

(ลงช่ือ) ................................................... ครูท่ีปรึกษา
         (..................................................)
ต าแหน่ง ................................................
ลงวันท่ี ............./................/................

สรุป นักเรียน นักศึกษา ได้กรอกข้อมูลใน VCOP.go.th เรียบร้อยแล้ว จ านวน .............. คน  พร้อมแนบเอกสาร จ านวน  .......... ชุด

ระดับช้ันปวส.2 สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก ประเภทวิชาศิลปกรรม ครูท่ีปรึกษา : นายฮัลลี  นิฮะ, นายมานิต เหล็มปาน
รายช่ือนักเรียน นักศึกษาภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

ช่ือ - นำมสกุล



ล ำดับ รหัสประจ ำตัว
กรอกข้อมูล

ถูกต้อง ()

พิมพ์เอกสำร

 ()
หมำยเหตุ

1 63304010001 นางสาว ซูไฮลา ดอเลาะ
2 63304010002 นางสาว นาเดีย มามะ
3 63304010003 นางสาว นูรซูลา บากา
4 63304010004 นางสาว นูรมี หะยีเจะนิ
5 63304010005 นางสาว นูรียะ ดอเฮง
6 63304010006 นางสาว สัมสียะ มามุ
7 63304010007 นางสาว สุนีตาร์ ดาราแม
8 63304010008 นางสาว ฮายาตี สะนิ
9 63304010009 นางสาว โนรอัซลินดา ลาเตะ
10 63304010010 นางสาว ไซหนับ เบญฮาริศ
11 63304010011 นางสาว รอกีเยาะ ยูโซะ
12 63304010012 นางสาว รุสนี เป๊าะเยะ
13 63304010013 นางสาว ซูนัยนะห์ อาบู
14 63304010014 นางสาว อาสมะ สนิ
15 63304010015 นางสาว มาดีฮะห์ ตือเงาะ
16 63304010019 นางสาว ซูฮัยดา หะซา
17 63304010020 นางสาว สีตีอาอีซะห์ หะยีเลาะ
18 63304010021 นางสาว นาเตอเราะ ยูโซะ
19 63304010022 นางสาว กฤตยา หะยีเจะ
20 63304010023 นางสาว วนิดา ดือราแม

(ลงช่ือ) ................................................... ครูท่ีปรึกษา
         (..................................................)
ต าแหน่ง ................................................
ลงวันท่ี ............./................/................

สรุป นักเรียน นักศึกษา ได้กรอกข้อมูลใน VCOP.go.th เรียบร้อยแล้ว จ านวน .............. คน  พร้อมแนบเอกสาร จ านวน  .......... ชุด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
รายช่ือนักเรียน นักศึกษาภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564

ระดับช้ันปวส.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟช่ันและเคร่ืองแต่งกาย ประเภทวิชาคหกรรม ครูท่ีปรึกษา : น.ส.ศันสนีย์  มะมิง

ช่ือ - นำมสกุล



ล ำดับ รหัสประจ ำตัว
กรอกข้อมูล

ถูกต้อง ()

พิมพ์เอกสำร

 ()
หมำยเหตุ

1 63304040011 นางสาว นุรฟิรดาวร์ สหะวัน
2 63304040012 นางสาว นูรอาซีซี เยะตูแก
3 63304040013 นางสาว นูรีซันร์ เจ๊ะเต๊ะ
4 63304040017 นางสาว ฟาอีซาร์ เจ๊ะอิง
5 63304040018 นางสาว ฟิรฎาวร์ เลาะยะผา
6 63304040019 นางสาว ภวรัญชน์ ทอง
7 63304040020 นางสาว มารีนี ดางา
8 63304040027 นางสาว ลัยลา ซือแป
9 63304040028 นาย ณัฐณริน เพ็ชรภักดี
10 63304040029 นาย ศอดิกีน หมันละ
11 63304040031 นางสาว สุภาลักษ์ หวังหล า
12 63304040033 นางสาว สูไฮดา ลาฮัมนีกะ
13 63304040034 นาย อบีลุกมาน แมรอ
14 63304040037 นาย อับดุลเลาะห์ ดาแม
15 63304040038 นางสาว อัฟนัน ซูเด็ง
16 63304040045 นางสาว อิลฮาม เปาะหะ
17 63304040046 นางสาว อารีนา หะยีสา
18 63304040047 นาย ปานนท์ โอสถา
19 63304040049 นางสาว อาอีเซาะ ดอเล๊าะ

(ลงช่ือ) ................................................... ครูท่ีปรึกษา
         (..................................................)
ต าแหน่ง ................................................
ลงวันท่ี ............./................/................

สรุป นักเรียน นักศึกษา ได้กรอกข้อมูลใน VCOP.go.th เรียบร้อยแล้ว จ านวน .............. คน  พร้อมแนบเอกสาร จ านวน  .......... ชุด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
รายช่ือนักเรียน นักศึกษาภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564

ระดับช้ันปวส.2/1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ประเภทวิชาคหกรรม ครูท่ีปรึกษา : ร.ต.หญิงวรรณศิริ สุนทรกุมาร, น.ส.สูรียานี  บาราเฮง

ช่ือ - นำมสกุล



ล ำดับ รหัสประจ ำตัว
กรอกข้อมูล

ถูกต้อง ()

พิมพ์เอกสำร

 ()
หมำยเหตุ

1 63304040002 นางสาว ซูรีนา เจะ
2 63304040005 นางสาว ทัศนีย์ ทองใบ
3 63304040006 นางสาว ธนัชชา ตุริรัมย์
4 63304040007 นางสาว นัสรีน มะเซ็ง
5 63304040008 นาย แพนดี ปิดอเลาะ
6 63304040009 นางสาว นิบุหงา นิเลาะ
7 63304040014 นางสาว ปิยะฉัตร กิตติวุฒิ
8 63304040015 นาย พรอนันต์ สงนาค
9 63304040021 นาย มูฮัมหมัดอาดัม เจ๊ะนะ
10 63304040023 นางสาว รมมา สาเม๊าะ
11 63304040039 นางสาว อัสมะ อาซาร์
12 63304040040 นางสาว อาซียะห์ ตาเหร์
13 63304040041 นางสาว อาฟะห์ เจ๊ะดาโอ๊ะ
14 63304040042 นาย อารีฟีน สาแล
15 63304040043 นางสาว แวซูไฮลา แวสแลแม
16 63304040048 นาย โมหามัดฮูเซ็น เบญญา
17 63304040050 นางสาว ฮุสนา ขะหงี

(ลงช่ือ) ................................................... ครูท่ีปรึกษา
         (..................................................)
ต าแหน่ง ................................................
ลงวันท่ี ............./................/................

สรุป นักเรียน นักศึกษา ได้กรอกข้อมูลใน VCOP.go.th เรียบร้อยแล้ว จ านวน .............. คน  พร้อมแนบเอกสาร จ านวน  .......... ชุด

รายช่ือนักเรียน นักศึกษาภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

ระดับช้ันปวส.2/2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี) ประเภทวิชาคหกรรม ครูท่ีปรึกษา : น.ส.ปาวีณา หลีหมัด, น.ส.กมลทิพย์  ทองสุข

ช่ือ - นำมสกุล



ล ำดับ รหัสประจ ำตัว
กรอกข้อมูล

ถูกต้อง ()

พิมพ์เอกสำร

 ()
หมำยเหตุ

สำขำงำนบริกำรส่วนหน้ำโรงแรม
1 63307010008 นางสาว ปนัดดา ครุฑ

2 63307010005 นาย นาซูฮาร์ สาและ
3 63307010006 นางสาว นุรมา ยิเดะ
4 63307010007 นางสาว นูรซีฟาห์ อุมาร์
5 63307010009 นางสาว ปนัดดา เจะแฮ
6 63307010011 นางสาว มัสยา ตาเยะ
7 63307010014 นางสาว สโรฌา สุริยะ
8 63307010016 นางสาว อารียา หะมิงมะ
9 63307010018 นาย ฮัมดีย์ รัตนดิลก

10 63307010002 นาย ธวัชชัย หามะ
11 63307010003 นางสาว ธิดารัตน์ ทองเอียด
12 63307010012 นางสาว รอวียะห์ กึจิ
13 63307010020 นาย นาวาวี หลีมะ

14 63307010010 นาย ภานุวัฒน์ ทองมา
15 63307010015 นาย อับดุลอาฟู เตะอาวัง
16 63307010019 นางสาว รอฎียะห์ เจะแม
17 63307010021 นางสาว ฟาซียะห์ อาบ๊ะ

(ลงช่ือ) ................................................... ครูท่ีปรึกษา
         (..................................................)
ต าแหน่ง ................................................
ลงวันท่ี ............./................/................

สรุป นักเรียน นักศึกษา ได้กรอกข้อมูลใน VCOP.go.th เรียบร้อยแล้ว จ านวน .............. คน  พร้อมแนบเอกสาร จ านวน  .......... ชุด

รายช่ือนักเรียน นักศึกษาภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564

สำขำงำนครัวโรงแรม

สำขำงำนแม่บ้ำนโรงแรม

สำขำงำนบริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืม

ช่ือ - นำมสกุล

ระดับช้ันปวส.2 สาขาวิชาการโรงแรม (ทวิภาคี) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ครูท่ีปรึกษา : น.ส.รุจิรา  บาเหาะ , นางสายันห์  ธรรมเจริญ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี


