
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา 
 

 

ตารางจํานวนนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 1/2553 

ตารางแสดงข้อมูลจํานวนนักเรียน / นักศึกษา วิทยาลัยประมงปัตตานี ประจําปีการศึกษา 1/2553  ข้อมูล ณ วันที% 8 กรกฎาคม 2553 

ที% ระดับชั+น ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ครูที%ปรึกษา 
จํานวนนักศึกษา 

รวม ชาย หญิง 

1 ปวช.1/1    รหัสกลุ่ม 53250101 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ การประมง นางสาวนุสราสินี ณ พทัลุง นายอานสั ดอเล๊าะ 15 8 23 

2 ปวช.1/2    รหัสกลุ่ม 53250102 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ เกษตรทั(วไป นางนิตยา ดว้งโสน  นายสุลตานคาน แขกปาทาน 21 7 28 

3 ปวช.1/3     รหัสกลุ่ม 53250103 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร นางสาวจนัทร์เพญ็ ไชยนุ้ย นายกฤตพล ณ พทัลุง 5 17 22 

4 ปวช.1/4     รหัสกลุ่ม 53250104 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ เกษตรทั(วไป นายปักรูรอซี บากา  นายอานซั   ดอเล๊าะ 35 43 78 

5 ปวช.1/5     รหัสกลุ่ม 53250107  (ทวิภาคี) เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ เกษตรทั(วไป นางสาวสุภกั  อ่อนทอง 11 3 14 

5 ปวช.1 อศ.กช. รุ่น 10  รหัสกลุ่ม 53250105 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ เกษตรทั(วไป นายสุลต่านคาน  แขกปาทาน 33 77 110 

6 ปวช.1 อศ.กช. รุ่น 11  รหัสกลุ่ม 53250106 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ เกษตรทั(วไป นายนิเล๊าะ  หะยสีะแม 33 22 55 

7 ปวช.2/1    รหัสกลุ่ม 52250101 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ การประมง นางสาวสุภกั อ่อนทอง นายเสถียร  เพช็รรัตน์ 18 1 19 

8 ปวช.2/2    รหัสกลุ่ม 52250102 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ เกษตรทั(วไป นายซาฮาบูดิน  ยโูซะ  นางสาวเปาอีสะห์  สุหลง 13 5 18 

9 ปวช.2/3     รหัสกลุ่ม 52250103 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร นางสาวซูรียานี  มะแอ 13 6 19 

10 ปวช.3/1    รหัสกลุ่ม 51250101 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ การประมง นางจิรภา ราชนุย้ / นางสาวสุมาวดี  พวงจนัทร์ 19 1 20 

11 ปวช.3/2    รหัสกลุ่ม 51250102 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ เกษตรทั(วไป นางกิตติวรรณ ชีวรัตน์ / นางสาวคอมส๊ะ มามุ 11 4 15 

12 ปวช.3 อศ.กช.รุ่น7 รหัสกลุ่ม 51260104 ประมง เพาะเลี?ยงสัตวน์ํ? า เพาะเลี?ยงสัตวน์ํ? า นางสาวธีริศรา คงคาลิมีน 29 82 111 

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา 

ตารางจํานวนนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 1/2553 



ตารางแสดงข้อมูลจํานวนนักเรียน 

ที% ระดับชั+น ประเภทวิชา 

13 ปวช.3 อศ.กช. รุ่น8 รหัสกลุ่ม 51250103 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์

14 
ปวช.3 อศ.กช. รุ่น9 (รร.อิสลามวทิยา) รหัส
กลุ่ม 51250104 

เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์

15 ปวส.1/1     รหัสกลุ่ม 53360101 ประมง เพาะเลี?ยงสัตวน์ํ? า

16 ปวส.1/2     รหัสกลุ่ม 53350101 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์

17 ปวส.1/4    รหัสกลุ่ม 53320401 บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

18 ปวส.1/5    รหัสกลุ่ม 53350501 เกษตรกรรม ช่างกลเกษตร

19 ปวส.1/6    รหัสกลุ่ม 53320402 บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

19 ปวส.1/7    รหัสกลุ่ม 53350102   (ทวิภาคี) เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์

20 ปวส.2/1    รหัสกลุ่ม 52360101 ประมง เพาะเลี?ยงสัตวน์ํ? า

21 ปวส.2/2     รหัสกลุ่ม 52350101 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์

22 ปวส.2/4      รหัสกลุ่ม 52320401 บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

23 ปวส.2/5     รหัสกลุ่ม 52320402 บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

24 
ปวส.2/6 (เกษตรกรรุ่นใหม่)     รหัสกลุ่ม 
51350102 

เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์

 

25 

 

ปวส.2/7 (เกษตรกรรุ่นใหม่)    รหัสกลุ่ม 
52350103   

เกษตรกรรม 

 

เกษตรศาสตร์
 

...................................... 

(นายกฤตพล   ณ พัทลุง) ผูกรอกขอมูล 
   หัวหนางานทะเบียน  

ตารางแสดงข้อมูลจํานวนนักเรียน / นักศึกษา วิทยาลัยประมงปัตตานี ประจําปีการศึกษา 1/2553  ข้อมูล ณ วันที% 8 กรกฎาคม 2553 

สาขาวิชา สาขางาน ครูที%ปรึกษา 

ชาย

เกษตรศาสตร์ เกษตรทั(วไป นายนิกร   จนัทร์แนม 7

เกษตรศาสตร์ เกษตรทั(วไป นายนิเล๊าะ  หะยสีาแม 31

เพาะเลี?ยงสัตวน์ํ? า เพาะเลี?ยงสัตวน์ํ? าทั(วไป นายปักรูรอซี บากา นายนิเลาะ หะยสีาแม 21

เกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ นายมุสตากีม  มะแซ นางสาวรูฮานี  บาเฮง 19

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยสีาํนกังาน นายอดุลย ์ เมาะอะ นางสาววรรธนี อรุณรัตน์ 14

ช่างกลเกษตร ช่างกลเกษตร นายนิอบัดุลเล๊าะ  ปานาวา นายอิมรัน  อาํมาตย ์ 7

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยสีาํนกังาน นางสาวฉันทนา มะแอ 3

เกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ นางสาวสุภกั  อ่อนทอง 13

เพาะเลี?ยงสัตวน์ํ? า เพาะเลี?ยงสัตวน์ํ? าทั(วไป นางสาวนิลาวลัย ์เจะ๊เล๊าะ/นายจิรศกัดิD   บุญธรรม 18

เกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ นายประพฒัน์  กองแกว้/นางสาวนุรมาร์ เจะมะ 15

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยสีาํนกังาน นางสาวฉันทนา มะแอ/นายผจญ  สิงห์จินดา 5

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยสีาํนกังาน นางสาวจนัทร์เพญ็  ไชยนุย้ 3

เกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ นายนิกร   จนัทร์แนม 31

เกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ นายนิกร   จนัทร์แนม 5

นักศึกษารวมทั+งสิ+น 448
             ......................................... 

  (นายปรีชา   เวชศาสตร) ผูรับรองขอมูล 
         ผูอํานวยการวิทยาลัยประมง

จํานวนนักศึกษา 

รวม ชาย หญิง 

7 2 9 

31 22 53 

21 9 30 

19 12 31 

14 18 32 

7 - 7 

3 1 4 

13 3 16 

18 4 22 

15 1 16 

5 20 25 

3 22 25 

31 18 49 

5 6 11 

448 414 862 



แผนภาพสถิตินักเรียนักศึกษาปีการศึกษา 

 

แผนภาพสถิตินักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 
 

ปีการศึกษา 1/2553 ปีการศึกษา 1/2553 

 

 



 
 

 

จากแผนภาพสถิตินักเรียนนักศึกษาวิทยาลยัประมงปัตตานี ปีการศึกษา 2553 

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 62.83 นบัถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 92.43 และเป็นคนในพื?นที(

สามจงัหวดัชายแดนใต ้โดยอยูปั่ตตานีมากสุด รองลงมาอยูน่ราธิวาส 

 
 


