


ที่ เลขประจําตัว

1 2101011104 นาย ลุกมาน ดาโอะ

2 2101011102 นาย ยุทธพล ชูชวย

3 2101011014 นาย ไพศอล กูบาเลาะ

4 2101011028 นาย มูฮัมหมัดฮาฟส ยูโซะบลูกา

5 2101011024 นาย วีรภัทร ประทุมมณี

6 2101011010 นาย ฮาฟซ กาเซ็ง

7 2101011075 นาย ฮัสซาน มิสกิจ

8 2101011055 นาย ฟารุก หะยีสาและ

9 2101011042 นาย อัมรัน เจะมิง

10 2101011099 นาย คันธารัตน แกวแกว

11 2101011012 นาย อับดุลการีม หะยีมะสาและ

12 2101011001 นาย สนธยา สมัญ

13 2101011003 นาย เกษมศักดิ์ กุนเกี่ยง

14 2101011107 นาย บัดรี แวดอยี

15 2101011006 นาย ตนกลา ชาญพิชญพงศ

16 2101011083 นาย อารีฟ จารู

17 2101011025 นาย ไฮดีร เจะเล็ง

18 2101011041 นาย สุรี ตาเยะ

19 2101011048 นาย วาเฮะ ตาเละ

20 2101011021 นาย อับดุลฮากีม เฮงบารู

21 2101011054 นาย ศักดิ์ดา คงมณี

22 2101011011 นาย นพดล สุวรรณชาตรี

23 2101011037 นาย สุรสีห พงษประยูร

24 2101011059 นาย อิลฮัม ยูโซะ

25 2101011091 นาย ปริวัฒน สุธีรภัทร

วิทยาลัยเทคนิคยะลา   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 

ประกาศรายชื่อผูสอบผาน การสอบคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาตอ ประจําปการศึกษา 2561

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ชางยนต รหัสสาขา 2101011

ชื่อ-สกุล หมายเหตุ



ที่ เลขประจําตัว

26 2101011108 นาย อาฟซ มะดง

27 2101011060 นาย กฤษณะ แซฉั่น

28 2101011073 นาย นิพนธ ลายเจียร

29 2101011094 นาย นูรดีน หะยีมิ

30 2101011022 นาย สรวิศ บุญยวรรณ

31 2101011036 นาย ฟารรุค อาลี

32 2101011092 นาย ฟาอิส ดอเลาะ

33 2101011066 นาย การีมัน ปงแยนา

34 2101011077 นาย มุสเล็ม สามะ

35 2101011020 นาย ศิวกร บุญบํารุง

36 2101011103 นาย ธนดล จันทรขาว

37 2101011105 นาย รออีซ ยะลา

38 2101011023 นาย เกษมพงศ สกุลวงศ

39 2101011035 นาย กิติชัย มีแซ

40 2101011079 นาย อุสมาน กาซา

41 2101011078 นาย มุสลิม เจะซอ

42 2101011106 นาย นัสรี่ย มะเระ

43 2101011038 นาย มูฮํามัด ยูโซะ

44 2101011043 นาย อาหามะ เซมูโซ

45 2101011068 นาย อับดุลฮากีม อาบูดอลา

46 2101011071 นาย วรพล ลิ่มบริบูรณ

47 2101011002 นาย จักรรินทร พูลเกิด

48 2101011062 นาย ธนัทรัช บุญทิน

49 2101011110 นาย อัสมาฮาน มิงมะ

50 2101011046 นาย ณัฐวัตร ภูมิสถิตย

51 2101011056 นาย ฮาฟซ สะแม

52 2101011093 นาย ตวนอารอฟต ซารี

53 2101011097 นาย นิฮาฟส เจะเลาะ

54 2101011049 นาย ไบรฮาล ไชยมาน

ชื่อ-สกุล หมายเหตุ



ที่ เลขประจําตัว

55 2101011072 นาย พศวีร แกวถาวร

56 2101011007 นาย ดารุลย บือซา

57 2101011096 นาย ยาซิร เจะแต

58 2101011040 นาย อับดุลเลาะห พลเชียงดี

59 2101011047 นาย อัตตัน โสะ

60 2101011061 นาย โชคชัย พุมแกว

61 2101011074 นาย นิติพล  ยศศิริ

62 2101011081 นาย หมัดอานาฟ มูเซะ

63 2101011034 นาย ลุกหมาน บาเหะ

64 2101011064 นาย รุสกี อูเซ็ง

65 2101011101 นาย มะซัยดี สือแต

66 2101011112 นาย ณภัทร จันทริทิน

67 2101011086 นาย ชัชนันท ประภู

68 2101011111 นาย สิทธิชัย มะดํา

69 2101011032 นาย วัชเรศร เพ็งอุบล

70 2101011051 นาย มูฮัมหมัดนาวาวี บีแต

71 2101011070 นาย อับดุลเลาะ เจะเตะ

72 2101011087 นาย สรายุทธ บัวจันทร

73 2101011033 นาย มูฮัมมัดรุสลัน เซ็งแมดี

74 2101011085 นาย นนทพัทธ ดํารงฤทธิ์

75 2101011100 นาย อับดุลมานัน ยะมะลี

76 2101011017 นาย พงศกร ยอดปาน

77 2101011027 นาย อิบรอเฮง อูมา

78 2101011080 นาย ซัยฟุดดีน มามะ

79 2101011004 นาย พงศกร ทองวิเชียร

80 2101011005 นาย ฮําดาน กูบู

81 2101011016 นาย อิบรอเฮง มูซอ

82 2101011067 นาย อัฟนันต สุหลง

83 2101011069 นาย ซากีรีน บาระนิบง

ชื่อ-สกุล หมายเหตุ



ที่ เลขประจําตัว

84 2101011050 นาย คอลีดี วาจิ

85 2101011058 นาย นูรดินทร แวหะมะ

86 2101011088 นาย นันทิวัฒน สังคนาคินทร

87 2101011030 นาย อาดีนัน เจะและ

88 2101011039 นาย สุไลมีน เกาะแน

89 2101011057 นาย อิลฮัม วายุ

90 2101011063 นาย บาฮารี เจะเล็ง

91 2101011029 นาย คอมารู ฮายีลาเตะ

92 2101011045 นาย มูฮํามัดอาริฟ หะยะ

93 2101011015 นาย วีรยุทธ คงฤทธิ์

94 2101011076 นาย ฮัรฟาน มะยี

95 2101011019 นาย อิบรอเฮ็ม อาซา

96 2101011026 นาย รุสลัน หาแด

97 2101011095 นาย มูนิฟ บาเหม

98 2101011098 นาย อิมรอน บินบือราเฮง

99 2101011052 นาย ธนทัต มานะจิตร

100 2101011065 นาย อัสมีน คงตา

101 2101011114 นาย มูฮัมหมัดยะฟดร ลาเตะ

102 2101011031 นาย ไฟซอล ตาเยะ

103 2101011089 นาย อารีฟ หะแม

104 2101011008 นาย อดุลย ดือราแม

105 2101011113 นาย พิศสุวรรณ ดอเลาะ

106 2101011090 นาย ซาฟกีม สิเดะ

107 2101011109 นาย มูหัมหมัดนาซรี สาเมาะ

108 2101011082 นาย อัฟฟาน ซีดี

109 2101011044 นาย มูฮัมมัดซัยฟู มะแตหะ

หมายเหตุชื่อ-สกุล



ที่ เลขประจําตัว

1 2102011001 นาย ปวรุตม ทองหลิม

2 2102011008 นาย สัณหณัฐ เจะแว

3 2102011002 นาย สุรพล สิงหศักดิ์ตระกูล

4 2102011005 นาย อนันตศักดิ์ ชนะสัตย

5 2102011004 นาย มูฮัมมัดกามิล อาเก็บอุไร

6 2102011006 นาย จิตรภาณุ สายสุวรรณ

7 2102011003 นาย พัทธพล พสุนนท

8 2102011007 นาย ซาฟาวี เจะนิ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   ชางกลโรงงาน รหัสสาขา 2102011

ชื่อ-สกุล หมายเหตุ



ที่ เลขประจําตัว

1 2103011003 นาย อัมรัน ลอเด็ง

2 2103011005 นาย วีระพงศ เพชรลาน

3 2103011002 นาย มูฮัมหมัดรูยานี นิยาแม

4 2103011007 นาย อัครพล เรืองชัยแกว

5 2103011004 นาย พลรัฐ หนูประดิษฐ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ชางเชื่อมโลหะ รหัสสาขา 2103011

ชื่อ-สกุล หมายเหตุ



ที่ เลขประจําตัว

1 2104011031 นาย กิตติธัช ราชวงศ

2 2104011059 นาย พัฒนชัย  ชูสง

3 2104011017 นาย เอกสิทธิ์ แซวอง

4 2104011051 นาย รักษภูมิ นิลราช

5 2104011058 นาย ญาณภพ อินทเสน

6 2104011023 นาย อัฟฟาน ยูโซะ

7 2104011038 นาย ปวริศ อุยเจริญ

8 2104011049 นาย ภาคภูมิ ขุนทอง

9 2104011074 นาย ณัฐพนธ พสุนนท

10 2104011007 นาย สวัจฉัตร สัตยารักษ

11 2104011073 นาย ธรรมธัช รมแกว

12 2104011065 นาย ณภัทร สุวรรณมณี

13 2104011066 นาย รัชชานนท ดํารงรักษ

14 2104011014 นาย พากร พรหมณี

15 2104011020 นาย อารีฟ นิเลาะ

16 2104011061 นาย เเตมูรคาน อายาซ

17 2104011028 นาย โซเฟยน จาหลง

18 2104011003 นาย วีระพล สมัญ

19 2104011021 นาย มุสตอฟา กอและ

20 2104011032 นาย อนัส ดาแม

21 2104011062 นางสาว ภัทราวรรณ แกววิไล

22 2104011001 นาย ภีระพัฒน บุญสนอง

23 2104011040 นาย พิทวัส พัฒทุม

24 2104011002 นาย ชินาธิป นิลสุวรรณ

25 2104011057 นาย จิรวัฒน แกวคันโท

26 2104011078 นาย วรายุส ฤทธิ์รัตน

27 2104011046 นาย สุทธินันท หะมะ

28 2104011048 นาย วีรยุทธิ์ พรหมจันทร

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ชางไฟฟากําลัง รหัสสาขา 2104011

ชื่อ-สกุล หมายเหตุ



ที่ เลขประจําตัว

29 2104011045 นาย มูฮัมหมัดนัสรี อาเยาะแซ

30 2104011075 นาย อัฟการณ หะระตี

31 2104011004 นาย อารีฟน กะลูแป

32 2104011054 นาย วิริยะ อรศรี

33 2104011025 นาย ซอฟรี ดือราแม

34 2104011053 นาย พงศกร ชินนุมาตร

35 2104011043 นาย อัรฟาน ยูโซะ

36 2104011044 นาย อุสมาน รักษปราชญ

37 2104011071 นาย อับดุลเลาะ บือราเฮง

38 2104011018 นาย พงศศิริ ฤทธานนท

39 2104011056 นาย มโนช บือซา

40 2104011052 นาย ณัฐนรินทร รอยา

41 2104011024 นาย อิลฮาม ไซซิง

42 2104011035 นาย มูฮัมหมัดซูฮัย สะอิ

43 2104011009 นาย รุสโรจน นิยมเจริญ

44 2104011055 นาย อภิวัฒน มะสะอะ

45 2104011064 นาย รติพงษ เพ็ชรรัตน

46 2104011010 นาย ฐิติโชติ เรือนทอง

47 2104011008 นาย อานัส ดามูซอ

48 2104011016 นาย อาดือนัน เจะเด็ง

49 2104011027 นาย อับดุลตอเล็บ หามะ

50 2104011068 นาย ศุภกิตติ์ บุญลาภ

51 2104011047 นาย อิควาน มูฮิ

52 2104011050 นาย สุนิสา พรหมสุทธิ์

53 2104011036 นาย มูฮัมหมัดรุสลี บารู

54 2104011013 นาย วีรกร ขวัญจันทร

55 2104011037 นางสาว ขนิษฐา จําปาจันทร

56 2104011015 นาย สุไลมาน หะยีดาโอะ

57 2104011033 นาย อัฟฟาน สาแหละ

ชื่อ-สกุล หมายเหตุ



ที่ เลขประจําตัว

58 2104011041 นาย ศุภกฤษณ แกวไกรสี

59 2104011069 นาย มูฮัมหมัดฟูอัยดี หะยีเซ็ง

60 2104011030 นาย จุลรัฐ คงเขียว

61 2104011022 นาย รัชชานนท ศิริพันธ

62 2104011019 นาย ฮาริส บีดิง

63 2104011029 นาย มะนัสรี เจะแต

64 2104011060 นาย ปฏิภาณ อินทกาญจน สํารอง

65 2104011026 นาย อายูวัน มูเซะ สํารอง

66 2104011070 นาย ซาการียา ปูตะ สํารอง

67 2104011011 นาย ศิวดล  แกประดิษฐ สํารอง

68 2104011079 นาย อาชานนท หมัดลีหมีน สํารอง

69 2104011039 นาย อนัส หมัน สํารอง

70 2104011072 นาย นลธกร ทองโรย สํารอง

ชื่อ-สกุล หมายเหตุ



ที่ เลขประจําตัว

1 2105011005 นาย วชิรวิทย หวันสู

2 2105011011 นาย ธราเทพ แพมิ่ง

3 2105011010 นาย อัรริฟ บุกยะลา

4 2105011007 นางสาว นูรมูนา เจะแห

5 2105011015 นาย ฟตทรี สะมะแอ

6 2105011002 นาย อราฟตร อาแด

7 2105011018 นาย ชาฟอี ฮะซา

8 2105011013 นาย มูฮําหมัด แลมันเส็น

9 2105011003 นาย คอยรุลอานาม ดือมอ

10 2105011021 นาย รอมะฎอน บือโต

11 2105011009 นาย ธีรภัทร วงศแดง

12 2105011016 นาย อธิป  ไชยประเสริฐ

13 2105011006 นาย ศุภวิชญ พิรุณ

14 2105011008 นาย มะซุกรี กูเตะ

15 2105011020 นาย ฟาฮิมมุดดีน ดอเลาะ

16 2105011004 นาย วรพงศ ดาอินวงค

17 2105011001 นาย อัสลัม โยธา

18 2105011012 นาย ธนสิทธิ์ เรืองนุน

19 2105011019 นาย ฮาบูดดิน ดามูซอ

20 2105011017 นาย รัฐภาคย ขาวอําไพ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ชางอิเล็กทรอนิกส รหัสสาขา 2105011 

ชื่อ-สกุล หมายเหตุ



ที่ เลขประจําตัว

1 2106011001 นางสาว ญาดา หงสนฤทัย

2 2106011029 นาย กรณรงค สุขภิบาล

3 2106011011 นาย นิอามาน สาและ

4 2106011006 นาย ศิวฤทธิ์ นกเกตุ

5 2106011007 นาย ตวนซุฟยัน ปาแซ

6 2106011019 นาย ภูธเนศ สุวรรณมณี

7 2106011021 นาย อันวา อาแว

8 2106011036 นาย อิรฟาน สาเฮาะ

9 2106011003 นาย ทวีศักดิ์  สุวรรณแพทย

10 2106011015 นาย รชวินท อรุณรัตน

11 2106011008 นาย พันธกานต ดําดวงโรม

12 2106011002 นาย ธนกร สุขสวาง

13 2106011017 นาย สิริพงศ แซตัน

14 2106011033 นาย ธราธร คําสี

15 2106011040 นาย พรรดนัย  ดวงแกว

16 2106011016 นาย สุพะสิน ประดัด

17 2106011028 นางสาว เปรมฤดี ผองแผว

18 2106011009 นาย สิรวิชญ เพ็ชรภักดี

19 2106011005 นาย มูฮัมหมัดซาคีฟ วาแม

20 2106011012 นาย ตวนรอซาวี กูบูโด

21 2106011026 นาย ธีรพันธ มามะ

22 2106011035 นาย ภูฤทธิ์ มากแสง

23 2106011023 นางสาว รุงทิวา อินลา

24 2106011027 นาย มูฮัยมีน เจะแต

25 2106011037 นาย ชานนท ชัยเทียนทอง

26 2106011004 นาย ตวนอิมรอน โตะกูบาฮา

27 2106011025 นางสาว ประพรศิริ เนาวศรีสอน

28 2106011024 นาย อัลวา สะตี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ชางกอสราง รหัสสาขา 2106011

ชื่อ-สกุล หมายเหตุ



ที่ เลขประจําตัว

29 2106011039 นาย สรศักดิ์ สุวรรณชาตรี

30 2106011014 นาย รุสลัน วาแม

31 2106011022 นาย ซูไฮมี ดีแม

32 2106011030 นาย นันทวุฒิ ดอกไมเงิน

33 2106011010 นาย กิตติทัต ไชยหมาน

34 2106011031 นาย อับดุลบาซิ มะลี

35 2106011020 นาย อาบีดิน  เจะเด็ง

36 2106011032 นาย นิสุไฮมี มูดิง

37 2106011038 นาย ภูรินท ปรางสุวรรณ

ชื่อ-สกุล หมายเหตุ



ที่ เลขประจําตัว

1 2108011001 นาย วันเฉลิม หมัดลาเตะ

2 2108011015 นาย พุฒิเมธ โอชาอัมพวัน

3 2108011007 นาย พีรเทพ สุวรรณมณี

4 2108011002 นางสาว วริศรา ยงยศยิ่ง

5 2108011009 นาย อัลฟารุด จูกอ

6 2108011004 นาย อินทัช แสงสุวรรณโณ

7 2108011011 นาย ปริญญา นุมผอง

8 2108011013 นาย ปริญญา หวันชิตนาย

9 2108011010 นางสาว บัณฑิตา แกวมณี

10 2108011005 นางสาว สิราวรรณ แสงเต็ม

11 2108011003 นาย อาดีลัน สิแล

12 2108011008 นาย ตอบรอนี มะแตหะ

13 2108011014 นาย อาฟฮ มามะ

ชื่อ-สกุล หมายเหตุ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   สถาปตยกรรม รหัสสาขา 2108011



ที่ เลขประจําตัว

1 2122011001 นาย ไซฟูลชาริฟ ดีแม

ชื่อ-สกุล หมายเหตุ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  อุตสาหกรรมยาง รหัสสาขา 2122011



ที่ เลขประจําตัว

1 2127011001 นาย จักรพันธ  อัครมิ่งมงคล

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  เมคคาทรอนิกส รหัสสาขา 2127011

ชื่อ-สกุล หมายเหตุ



ที่ เลขประจําตัว

1 2128011017 นาย ณัทศธร ยั่งยืน

2 2128011019 นาย อัคนีรุทธ สินราช

3 2128011004 นาย ชากิร มาหะมะ

4 2128011002 นาย บูซอฟา  สาและ

5 2128011012 นาย จักรรินทร โตะอีซอ

6 2128011003 นาย นัซรี สาและ

7 2128011013 นาย เจริญพร เกิดบานจอก

8 2128011011 นางสาว อาลวานี อิแตมานิ

9 2128011009 นาย อาลีฟ มะมิง

10 2128011007 นาย สัปดี บุญเย็น

11 2128011020 นาย ณัฐชกรณ ทองบุญ

12 2128011018 นาย กฤษกร สีโท

13 2128011015 นาย ฟตรี สาแล

14 2128011021 นาย จตุพงษ ดีชู

15 2128011005 นาย มูฮัมหมัดราเชนร สามะสูหลง

16 2128011001 นาย ชิษณุพงศ ถือทอง

17 2128011008 นาย อันวา หะยีหะมะ

18 2128011014 นาย เมธี หนูสีแกว

19 2128011016 นาย ณัฐวัฒน เรืองยังมี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  เทคนิคคอมพิวเตอร  รหัสสาขา 2128011

ชื่อ-สกุล หมายเหตุ



ที่ เลขประจําตัว

1 2204011012 นาย พิรชัช ผิวงาม

2 2204011027 นาย พลพล ขวัญแกว

3 2204011037 นาย ฟาอิศ บินหมัดหนี

4 2204011009 นางสาว ชนันดา ศรีจันทร

5 2204011010 นางสาว เพ็ชรสิริ สุขประสพโภคา

6 2204011029 นาย ฐนภัทร อําพันทอง

7 2204011020 นาย ทรงวุฒิ สวัสดิรักษา

8 2204011026 นาย อดุลย สะอะ

9 2204011021 นาย พศวีร ธนาวุฒิ

10 2204011023 นาย อิบรอเฮง สารีมา

11 2204011018 นางสาว ณัฐพัชร สุวรรณวารี

12 2204011022 นางสาว ศุธิชา เนียมจันทร

13 2204011030 นาย นฤนาท ไชยวรรณ

14 2204011003 นางสาว จุฑามาศ สงเสน

15 2204011005 นางสาว กิติพร มาสแกว

16 2204011001 นางสาว พรพิมล วรวงษ

17 2204011036 นาย ลุกมัณ บือโต

18 2204011035 นางสาว เจียรไนย แซเลาวะเสง

19 2204011006 นางสาว อรัชพร ศรีสงค

20 2204011017 นางสาว อมรรัตน ทองหมื่น

21 2204011019 นางสาว อุทัยรัตน มากยก

22 2204011011 นางสาว พรรษมนต ลายเจียร

23 2204011034 นาย ซามีย สาตออุมา

24 2204011007 นางสาว จอมขวัญ สุขาเขิน

25 2204011031 นางสาว อาริษสรา ยาวอ

26 2204011028 นาย อานัส สาบา

27 2204011002 นางสาว สกุลตลา รักษา

28 2204011014 นาย ฉัตรชัย ชัยกุลรัตน

หมายเหตุ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  คอมพิวเตอรธุรกิจ  รหัสสาขา 2204011

ชื่อ-สกุล



ที่ เลขประจําตัว

29 2204011024 นางสาว มนตมนัส โคตพิลา

30 2204011032 นางสาว อิสรียา  ปะดอ

31 2204011013 นาย ปรเมศวร สายเสน

32 2204011016 นางสาว ณิชกานต พันธแกง

33 2204011025 นาย นาอีฟ สอละซอ

ชื่อ-สกุล หมายเหตุ



ประกาศ
                   นักศึกษาที่ไดสํารอง ใหมาดูผลการคัดเลือกอีกครั้ง ในวันที่ 9 เมษายน 2561

เวลา 13.30 น.  ณ บอรดหนาหององคการนักวิชาชีพฯ







ที่ เลขประจําตัว หมายเหตุ

1 3101011020 นาย รตนกร คงถาวร

2 3101011015 นาย ภาณุพงศ ประเสริฐศรี

3 3101011028 นาย แวอามีน กอและ

4 3101011013 นาย อนาวิล  จันทรแดง

5 3101011034 นาย อภิสิทธิ์ ชูสีนุน

6 3101011036 นาย ภูวเดช มณีโชติ

7 3101011017 นาย นัสรู สะระยะ

8 3101011030 นาย ธีรภัทร บาราเฮง

9 3101011003 นาย ธัชชัย บุญวรรโณ

10 3101011018 นาย ชญานิน อิสสราพงษ

11 3101011001 นาย นิธิพงศ จันทรกุล

12 3101011021 นาย อุสมาน ยาสิง

13 3101011024 นาย รอฮิม เจะหะ

14 3101011002 นาย อัครวินท มุนชี

15 3101011035 นาย ยศพงศ รัตนมหันต

16 3101011008 นาย ฮานาฟ ฮะซา

17 3101011016 นาย อนุวิท ถมทอง

18 3101011014 นาย เฉลิมเกียรติ รุงเรือง

19 3101011033 นาย นัสรี โจจาเราะ

20 3101011027 นาย สุไลมาน ดุลซามะ

21 3101011031 นาย อิสกันดา หะยีบากา

22 3101011032 นาย วรศักดิ์ ลีมูสา

23 3101011004 นาย อนิรุทธ วรรณนวลแยม

24 3101011007 นาย นัฐวุฒิ นํามะมวง

25 3101011026 นาย เอรฟาน ดาฮิม

ชื่อ-สกุล

วิทยาลัยเทคนิคยะลา    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 

ประกาศรายชื่อผูสอบผาน การสอบคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาตอ ประจําปการศึกษา 2561

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   เทคนิคยานยนต (ตรงสาขา) รหัสสาขา 3101011



ที่ เลขประจําตัว หมายเหตุ

26 3101011019 นาย อัสรอน บิลโอะ

27 3101011025 นาย ทัศนะ เจริญคง

28 3101011005 นาย จักรกฤษณ ชัยสงคราม

29 3101011038 นาย นิวรรณ  อาเกะ

30 3101011009 นาย อาลาอูดีน อาแว สํารอง 1

31 3101011010 นาย อับดุลบัรรี รอฮิง สํารอง 2

32 3101011011 นาย ศุภกร  พรหมศรีผอง สํารอง 3

33 3101011037 นาย ชญานนท แพมิ่ง สํารอง 4

34 3101011012 นาย พรธนกาญจน เทพศรี สํารอง 5

ชื่อ-สกุล



ที่ เลขประจําตัว หมายเหตุ

1 3101012002 นาย อิมรอน แจกอมะ

2 3101012005 นาย ชญานนท แซเจีย

ชื่อ-สกุล

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   เทคนิคยานยนต (ทวิภาคี) รหัสสาขา 3101012



ที่ เลขประจําตัว หมายเหตุ

1 3101013060 นาย อาดัม บุญวิเศษ

2 3101013008 นาย สุเทพ สมบูรณพืช

3 3101013086 นาย ยุสรี โตะหลง

4 3101013018 นาย หนิอารีฟน หนิจิบุลัด

5 3101013097 นาย อิบรอเฮม มะดงแซ

6 3101013100 นาย ภากร หนูแกว

7 3101013019 นาย นิอัฟฟาน ดือเระ

8 3101013087 นาย กรธวัช  ชูประวัติ

9 3101013067 นาย มูฮําหมัดรอมีซี โตะกือจิ

10 3101013021 นาย พิชชากร แกวกับบัว

11 3101013089 นาย สุทธิศักดิ์ จีนเมือง

12 3101013066 นาย ปวริศร ศิริภักดี

13 3101013014 นาย อิรฟน จูเล็ง

14 3101013103 นาย อนันต แวดาลอ

15 3101013017 นาย แวไซฟูดิง กามา

16 3101013043 นาย อัสรี มะลาเฮง

17 3101013064 นาย อัมรินทร ละมะ

18 3101013099 นาย อันวา  โตะกาลี

19 3101013020 นาย สุรศักดิ์ สุทธิโพธิ์

20 3101013028 นาย ฟรเดาส เจะแว

21 3101013044 นาย นิอัมรี  กาซา

22 3101013082 นาย อิลฮาม ดาโอะ

23 3101013052 นาย ฮากีม แรเฮ็ง

24 3101013037 นาย อับดุลอาลีฟ อารง

25 3101013051 นาย อารฟน เบ็ญเจะอุมา

26 3101013001 นาย อิสมาแอ มามะ

27 3101013062 นาย ฟุรกรณ กามินิ

28 3101013093 นาย สมรักษ ไกรวงศ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   เทคนิคยานยนต (ม.6) รหัสสาขา 3101013

ชื่อ-สกุล



ที่ เลขประจําตัว หมายเหตุ

29 3101013041 นาย อัสมีนทร เหมกุสุมา

30 3101013045 นาย ลุกมาน ยูโซะ

31 3101013098 นาย อาซิฟ เจะแว

32 3101013012 นาย อิรฟานร ดือราแม

33 3101013038 นาย สุไลมาน สะอิ

34 3101013083 นาย มูฮัมหมัดอิดฮัม  เจะมิง

35 3101013105 นาย นิธิพัฒน หมัดหระ

36 3101013107 นาย มูฮัมหมัดซัฟวาน มิง

37 3101013091 นาย มูฮัมหมัดริฎวาน  เต็ง

38 3101013025 นาย ตารมีซี มะดอเลาะ

39 3101013077 นาย อดินันท หะยีเตะ

40 3101013079 นาย อัซมีน  ปูลาพะระเปะ

41 3101013011 นาย อาฟพ บือแน

42 3101013068 นาย ฮาฟซุดีน ดือเระ

43 3101013101 นาย อิบรอเฮง เกะรา

44 3101013022 นาย ซูอัยดี พัฒเชียรทอง

45 3101013030 นาย อัมรี อาแว

46 3101013032 นาย อามิร ดอเลาะ

47 3101013046 นาย อับดุลฮากิม มะดง

48 3101013047 นาย ซากีรีน เจะวานิ

49 3101013076 นาย กูซัย นิตอกอ

50 3101013095 นาย นาซอรี อาโม

51 3101013023 นาย อามิง มะเละ

52 3101013071 นาย อับดุลฮากีม เปาะวัน

53 3101013081 นาย อับดุลวาริส อาแว

54 3101013096 นาย สิทธิชัย  ศรีทองใหม

55 3101013006 นาย อัสมาแอ  ลีกา

56 3101013024 นาย อัรฟารน สาและ

57 3101013039 นาย รอยาลี ดือเระ

ชื่อ-สกุล



ที่ เลขประจําตัว หมายเหตุ

58 3101013053 นาย มูซาฟร ดีหะมะ

59 3101013055 นาย อับดุลเลาะ รอฮิง

60 3101013002 นาย ธีระวัฒ รุงเรือง

61 3101013027 นาย มูฮัมหมัดฟดลี ปะจูมะ

62 3101013029 นาย นุมาน โวะ

63 3101013034 นาย มูฮัมหมัดรอมฎอน แวมะ

64 3101013063 นาย ทฤษฎี  ศิริดํานอย

65 3101013078 นาย อัพวัน ดือราแม

66 3101013092 นาย รอมลี ลามอ

67 3101013007 นาย อามีร เจะเยาะเจะเตะ

68 3101013090 นาย อันวา  สะมาแอ

69 3101013106 นาย กิตติพัทธ  ชนะสิทธิ์

70 3101013003 นาย คมกริช พรหมณี

71 3101013016 นาย ดารุช อะแว

72 3101013056 นาย ฟุรกอน รอฮิง

73 3101013009 นาย มูฮัมหมัดรอฟกี สาอิ

74 3101013042 นาย อาสรี ลีลาแย

75 3101013058 นาย อับดุลเลาะ อภิบาลแบ

76 3101013069 นาย มูฮัมหมัดนูร ซาเงาะ

77 3101013031 นาย นูรดิน เฮงบี สํารอง 1

78 3101013109 นาย ไฟซอล เจะวานิ สํารอง 2

79 3101013059 นาย อับดุลฮากีม อาบู สํารอง 3

80 3101013073 นาย อัมรัม โตะยาโงะ สํารอง 4

81 3101013035 นาย มะสุกรี สือแมง สํารอง 5

82 3101013036 นาย ฮัมดี หะแว สํารอง 6

83 3101013004 นาย ชนินทร ฉายารักสกุล สํารอง 7

84 3101013015 นาย ฮาบีดี มะลี สํารอง 8

85 3101013108 นาย มะซอรี มะซูเปะ สํารอง 9

86 3101013013 นาย ซูไฮมี ดอเลาะ สํารอง 10

ชื่อ-สกุล



ที่ เลขประจําตัว หมายเหตุ

1 3102011010 นาย มูหัมหมัดนะหดีย แวบือราเฮ็ง

2 3102011007 นาย อาฟช โมงยาเด็ง

3 3102011003 นาย ภาณุพงค ผอมทอง

4 3102011009 นาย อนิรุทิ์  มะเซ็ง

5 3102011001 นาย อันวาร เก็งมะลาพี

6 3102011008 นาย สหัสวรรษ  ออกแมน

7 3102011011 นาย อาบูฮาซัน โตะแว

8 3102011004 นาย ปรัชญาทิตย สุนี

9 3102011006 นาย ฮานาพี อีแต

10 3102011002 นาย อาฮาหมัด ดือราซอ

11 3104022050 นาย อับดุลเราะมาน มามะ สอบไดสาขา 2

12 3104022086 นาย อับดุลการีม เตาะสาตู สอบไดสาขา 2

13 3104022042 นาย อํารัน สาและ สอบไดสาขา 2

14 3101013010 นาย มะไซดี บาเห็ม สอบไดสาขา 2

15 3101013085 นาย อารีฟน สะเตาะ สอบไดสาขา 2

ชื่อ-สกุล

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  เครื่องมือกล รหัสสาขา 3102011



ที่ เลขประจําตัว หมายเหตุ

1 3103021001 นาย อรรถพล นกจันทร

2 3103021003 นาย อัศวรรณ สาและ

3 3103021011 นาย จิรายุทธ มันมุสา

4 3103021002 นาย วชิรพล สิงหศักดิ์ตระกูล

5 3103021005 นาย อัฟฟาน เตะแต

6 3103021008 นาย เกงกาจ พลัง

7 3103021010 นาย มะสุกรี ลาเตะ

8 3103021009 นาย อิบรอน สือแม

9 3103021004 นาย ไซนะ อาแยกาจิ

10 3103021013 นาย อัรฟาน การีอูมา

11 3103021006 นาย แวอินซา สะบูดิง

12 3104022013 นาย ไพรุส ฆาเราะ สอบไดสาขา 2

13 3121012023 นาย สุไลมาน มะนามิง สอบไดสาขา 2

14 3104022052 นาย ตวนอนัส  จอลง สอบไดสาขา 2

15 3121012024 นาย อัซรอน หะยีอาแซ สอบไดสาขา 2

16 3104022103 นาย ไฟหโร เจะอาลี สอบไดสาขา 2

17 3104022038 นาย นัจญมี อาบูวะ สอบไดสาขา 2

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปฯ รหัสสาขา 3103021

ชื่อ-สกุล



ที่ เลขประจําตัว หมายเหตุ

1 3104012004 นาย ไฟศอล ลือแบซา

2 3104012009 นาย อนัส เจะแวมาแจ

3 3104012001 นาย กิตติศักดิ์ แซลิ่ม

4 3104012019 นาย อัรฟาร ยีเจะอาแว

5 3104012015 นาย ไฟศอล หะยีดือเระ

6 3104012010 นาย รุสลัน เจะตู

7 3104012005 นาย อับดุลฮัก เจะแว

8 3104012007 นาย อาฟนดี บือราแง

9 3104012014 นาย เฮลมี สะแอ

10 3104012002 นาย อับดุลฮาฟร  ดอเลาะ

11 3104012018 นาย ฮาฟซี แดเมาะ

12 3104012011 นาย อัสมี สะอุ

13 3104012003 นาย ลุกมาน ตอแลมา

14 3104012006 นาย ซูลกิฟลี อีแต

15 3104012008 นาย อับดุลกอเดร แวบือซา

16 3104012013 นาย ฮาพีซี เจะแวสนิ

17 3104012017 นาย สรรเสริญ เจะหามะ

18 3104022022 นาย อาดัม กอแลง สอบไดสาขา 2

19 3104022100 นาย วรเมธ เขียวจันทร สอบไดสาขา 2

20 3104022065 นาย มูฮําหมัดอาลาวี บูเกะมาตี สอบไดสาขา 2

21 3104022080 นาย อูกาซะห ดือราแม สอบไดสาขา 2

22 3104022076 นาย ฮาซัน  สาแมเนาะ สอบไดสาขา 2

23 3104022007 นาย สุไลมาน จูเก็ง สอบไดสาขา 2

24 3104022108 นาย นิรันดร อาแว สอบไดสาขา 2

25 3104022101 นาย อับดุลซอและ ไซซิง สอบไดสาขา 2

26 3121012044 นาย ซุลกิฟลี  สะอะ สอบไดสาขา 2

27 3104022026 นาย อาซูวิน ฮายีลาเตะ สอบไดสาขา 2

28 3104022040 นาย อาลีเฟน เจะนิ สอบไดสาขา 2

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ไฟฟาควบคุม  รหัสสาขา 3104012

ชื่อ-สกุล



ที่ เลขประจําตัว หมายเหตุ

1 3104021034 นาย นวพล  เพ็ญจํารัส

2 3104021018 นาย ชนาธร ไกรแกว

3 3104021025 นาย ศิวัช หวังประเสริฐยิ่ง

4 3104021008 นาย อัรฟาน สาอุ

5 3104021033 นาย วัจนกร เทพรัตน

6 3104021013 นาย กฤษณพงศ สุวรรณเพ็ชร

7 3104021002 นาย นพเดช จินดาดวง

8 3104021006 นาย ธนวัฒน ยูลามาน

9 3104021029 นาย อานัส ประสิทธิ์ศร

10 3104021012 นาย กัยซาน  อิงดอเลาะ

11 3104021028 นาย ปราณนต เวชกุล

12 3104021015 นาย มะอามิง วาเยะ

13 3104021021 นาย ภูมินทร คําพินิจ

14 3104021001 นาย รัชชา แขกปาทาน

15 3104021017 นาย เอกลักษณ หมานหมอควาย

16 3104021027 นาย คมกฤษ ศิลาพักร

17 3104021005 นาย ณัฐวุฒิ สิงหราช

18 3104021007 นาย อายุ แซโซะ

19 3104021032 นาย อาบัต สมจิตร

20 3104021023 นาย ภาณุพงศ พลธา

21 3104021004 นาย กิตติพงศ สมุหนวล

22 3104021010 นาย คุณานนต ฟุงขจรเกียรติ

23 3104021031 นาย อับดุลรอพะ ดอเลาะ

24 3104021009 นาย ณัฐกิตติ์ มณีวงศ สํารอง 1

25 3104021019 นาย เมฑา คงสวัสดิ์ สํารอง 2

26 3104021024 นาย ศิริลักษณ วงคคําอินทร สํารอง 3

27 3104021022 นาย อนนต ศรีราช สํารอง 4

28 3104021026 นาย พงศธร ตั้งสกุลเจริญ สํารอง 5

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ไฟฟากําลัง (ตรง)  รหัสสาขา 3104021

ชื่อ-สกุล



ที่ เลขประจําตัว หมายเหตุ

1 3104022093 นาย อารีฟ ดอมอลอ

2 3104022073 นาย สมชาย  สุวรรณ

3 3104022066 นาย อะลี มะซอ

4 3104022019 นาย ภาสกร มะดอลอ

5 3104022033 นาย ซุฟยาน  เจะแต

6 3104022030 นาย อัดนันต กาหลง

7 3104022021 นาย ธีรภัทร  วิชยวิกรานต

8 3104022055 นาย ฮาซัน  สาเอาะ

9 3104022041 นาย ฮันดี เปาะอีแต

10 3104022072 นาย อิรฟาน ยีหมาด

11 3104022064 นาย วันมูฮําหมัดอัครอม หะยีหะซา

12 3104022088 นาย ชนธรณ  เทงประกิจ

13 3104022102 นาย อิสมาอีล หะยีสาอิ

14 3104022079 นาย อับดุลฮากิม มะตานิง

15 3104022031 นาย เจษฎา หนูเมียน

16 3104022044 นาย เมธา มณีประวัติ

17 3104022091 นาย มะรอมลี เฮ็นดราวัน

18 3104022071 นาย อับดุลเลาะ  มะเซ็ง

19 3104022045 นาย อาริส สะมะแอ

20 3104022104 นาย อีรฟน มะลาเฮง

21 3104022051 นาย อัครพงศ เหลาพิทักษพงศ

22 3104022001 นาย อเล็กซ ยูซูพ

23 3104022094 นาย ฟตรี แวดอเลาะ

24 3104022078 นาย อิมรอน สะมอรี

25 3104022037 นาย นัสรี โตะเก็ง

26 3104022020 นาย ธีรภัทร  ชูสุวรรณ

27 3104022043 นาย รอฟาร ดือมานิ สํารอง 1

28 3104022015 นาย อํารอม กะมูนิง สํารอง 2

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ไฟฟากําลัง (ม.6)  รหัสสาขา 3104022

ชื่อ-สกุล



ที่ เลขประจําตัว หมายเหตุ

29 3104022097 นาย ฮิลมี้ หวังหมัด สํารอง 3

30 3104022062 นาย ซูไลมาน วาเตะ สํารอง 4

31 3104022098 นาย มูฮํามัดอีซา ซีนา สํารอง 5

ชื่อ-สกุล



ที่ เลขประจําตัว หมายเหตุ

1 3108011017 นาย นัจมีย แดวอสนุง

2 3108011016 นาย สิริพงศ ชักชวน

3 3108011011 นาย ปรีชาไว สุขประสพโภคา

4 3108011013 นาย ภัทรี วุฒิรัฐ

5 3108011015 นาย ลุกมาล มุเซะ

6 3108011012 นาย ศาศวัต แพงปอง

7 3108011001 นาย อับดุลมุอีน บาซอ

8 3108011014 นาย มูฮัมหมัดนัสรูณ เหลาะเหม

9 3108011003 นางสาว ซัลวา หีมเกะ

10 3108011006 นางสาว จิรดา ไชยพจน

11 3108011002 นาย ฟารุก ดือรานิง

12 3108011018 นาย อับดุลเลาะ สะอะ

13 3108011010 นาย โซฟาน นิมิง

14 3108011007 นาย นุสลัน ซิมา

15 3108011009 นาย ฮัซบลูเลาะ  กะลูแป

16 3108011008 นางสาว ซูฮาตี อะแด สํารอง 1

17 3108011005 นาย อับดุลฮากีม มามะ สํารอง 2

18 3121012051 นาย อาพีช ยาตี สํารอง 3

19 3121012061 นาย อับดุลเลาะ เจะซีตี สํารอง 4

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  เทคนิคสถาปตยกรรม  รหัสสาขา 3108011

ชื่อ-สกุล



ที่ เลขประจําตัว หมายเหตุ

1 3121011006 นาย กรกฏ คงสุวรรณ

2 3121011013 นาย คุณากร โยธาศรี

3 3121011007 นาย สัสยา หนูแกว

4 3121011012 นาย อนาวิล ดาวเรือง

5 3121011008 นาย วีระยุทธ วิภาตะพันธุ

6 3121011009 นาย นูรอาซัน วาจิ

7 3121011002 นาย เทวธรรม สหัสสธารา

8 3121011011 นาย อชิระ หอมไชย

9 3121011003 นาย นฤกร วิทา

10 3121011004 นาย ณัฐวุฒิ แกวเมฆ

11 3121011001 นาย สุทธณ เขียวหมี

12 3121011005 นาย อิลฮัม สามะ

13 3121011010 นาย อาดีลัน โซะบารู

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  โยธา (ตรงสาขา) รหัสสาขา 3121011

ชื่อ-สกุล



ที่ เลขประจําตัว หมายเหตุ

1 3121012027 นาย ทัศนชนก เดชสุวรรณ

2 3121012036 นาย กิตติภูมิ บุญเจริญ

3 3121012038 นาย ภาคิน เอื้อปญจะสินธุ

4 3121012062 นาย อุสมาน มะเละ

5 3121012007 นางสาว กนตระพี หนูมวง

6 3121012053 นาย อับดุลเราะมัน ดาการี

7 3121012056 นาย นนทปวิธ สูงสุด

8 3121012045 นาย กมลลักษณ บุญกําเนิด

9 3121012047 นาย ฟกรี ซิ

10 3121012052 นาย อิมรอน ดีนา

11 3121012042 นาย ธนกร จิระอํานวยเวทย

12 3121012006 นาย เข็มฝน ชูสีนุน

13 3121012043 นาย ลุกมาน สนิทวาที

14 3121012063 นาย อาหะมะอัมรี เจะโมะ

15 3121012014 นาย ศุภชัย ศรีนาวา

16 3121012059 นางสาว ธัญสรณ ไชยแสง

17 3121012064 นางสาว จิรฎา อินทรไชยมาศ

18 3121012001 นาย อับดุลอาฟต แซโซะ

19 3121012025 นาย บูรฮาน สาอิ

20 3121012026 นาย ซุลกิฟลี ลางิ

21 3121012035 นาย มูฮัมหมัดซาฟต วาโด

22 3121012004 นาย ภาคภูมิ จํานงค

23 3121012060 นาย อิครอม สะมุดิง

24 3121012013 นาย อาบีดีน มะลาเฮง

25 3121012040 นาย ฟาเดล เจะแม

26 3121012037 นาย ไรรินทร บุญหา

27 3121012057 นาย รัชชานนท บุญชัย

28 3121012008 นาย วันอัสรีย โซะสุมา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  โยธา (ม.6)  รหัสสาขา 3121012

ชื่อ-สกุล



ที่ เลขประจําตัว หมายเหตุ

29 3121012011 นาย ซอฟรอน กอเล็ง

30 3121012029 นาย สุไฮมี สะตะ

31 3121012034 นางสาว ซูนิตา โตสแน

32 3121012055 นาย อภิเชษฐ บุญทิก

33 3121012005 นาย กานต รัตนแคลว

34 3121012046 นาย มูหัมมัดรีดูวัน รอเซะ สํารอง 1

35 3121012050 นาย อิรฟาน หะโมะ สํารอง 2

36 3121012065 นาย อิรฟาน ทิวาสมาน สํารอง 3

37 3121012003 นาย ตวนบูฆอรี โตะกูบาฮา สํารอง 4

38 3121012018 นาย ฮาฟชส โตะแว สํารอง 5

ชื่อ-สกุล



ที่ เลขประจําตัว หมายเหตุ

1 3122011002 นางสาว ดานาณี สาหะ

2 3122011004 นางสาว ปยธิดา สิมาพัฒนพงศ

3 3122011003 นางสาว นันทวรรณ ขันโท

4 3122011001 นางสาว ยูวาตี ดาหะมะ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  เทคโนโลยียาง รหัสสาขา 3122011

ชื่อ-สกุล



ที่ เลขประจําตัว หมายเหตุ

1 3128031030 นาย ภากร แจงสกุล

2 3128031004 นาย ธนกร บุญผลึก

3 3128031001 นางสาว ดาณิชย ระเดนอาหมัด

4 3128031008 นางสาว ชวัลลักษณ แตมทอง

5 3128031025 นาย อิสมาอีล อัลมุสฏอฟา

6 3128031027 นางสาว สูฟณา ดาโอะ

7 3128031015 นางสาว วาฟะ ประดู

8 3128031017 นางสาว วสุธิดา วงศมณี

9 3128031006 นาย ซาวาตี สาเมาะ

10 3128031024 นางสาว สุมานิตา สะมะแอ

11 3128031002 นาย อิทธิพันธ หาญชนะ

12 3128031032 นาย วีระศักดิ์ รักชู

13 3128031022 นาย รุสลี ยีหวัง

14 3128031009 นาย นภาดล รัตนเสถียร

15 3128031026 นาย มะฮาฟซี เจะแอ

16 3128031029 นาย วสิฐ ดามูซอ

17 3128031007 นาย อริสรา คงสวัสดิ์

18 3128031012 นาย อับดุลฮากิบ สุไลมาน

19 3128031031 นาย อนัส สุขกลั้ง

20 3128031010 นาย กิตติพงศ  ไชยจิตต

21 3128031011 นางสาว กมลวรรณ ชุมหอง

22 3128031023 นาย นพรัตน ฟูพันธ

23 3128031005 นางสาว โสรญา หลําหวัง

24 3128031021 นาย มะสุเพียน สะอิ

25 3128031003 นาย มูฮัมมัดอัสฟาร มะเกะ

26 3128031028 นาย อัชรอฟ สะอะ

27 3128031020 นาย ฟุรกอน วาเด็ง

28 3128031018 นาย อับดุลเราะหมาน ลียะ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  คอมพิวเตอรระบบเครือขาย รหัสสาขา 3128031

ชื่อ-สกุล



ที่ เลขประจําตัว หมายเหตุ

29 3128031019 นาย มูฮํามัดฟรดาวส แกตอง

30 3104022081 นาย อามัน อุเซ็ง สอบไดสาขา 2

31 3104022107 นาย อิมรอน  ยะมะสะ สอบไดสาขา 2

32 3104022082 นาย มูฮัมหมัดรอสลี นาแซ สอบไดสาขา 2

33 3101013026 นาย กิฟลัน เอลี สอบไดสาขา 2

ชื่อ-สกุล



ที่ เลขประจําตัว หมายเหตุ

1 3119011010 นาย กานตพงค กงหุย

2 3119011009 นาย กฤษณพงศ มุนินทรนพมาศ

3 3119011011 นาย สกลภัทร อารีปรีชาไชย

4 3119011004 นาย อัมมัร มูเด็ง

5 3119011006 นาย บุญฤทธิ์ ทองสุข

6 3119011001 นาย ฐิติกร ราชเสนา

7 3119011012 นาย ภัทรพล ขาวคุง

8 3119011005 นาย ธีรภัทร จัตวากุล

9 3119011007 นาย บูรฮัน เจะเลาะ

10 3119011013 นาย อาวัลดารามาน รอดเงิน

11 3119011002 นาย นนทิวัส จิมจวน

12 3119011008 นาย ชนนน  ไชยเกตุ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม (ตรงสาขา) รหัสสาขา 3119011

ชื่อ-สกุล



ที่ เลขประจําตัว หมายเหตุ

1 3119012002 นาย มูหามะอิสมัน มะแอ

2 3119012004 นางสาว สุไรยา  บูรอดียา

3 3119012005 นางสาว ซุไรนา เจะเฮง

4 3119012001 นาย มูฮําหมัด  สาแล

5 3119012003 นาย อัมมัร มะลาเฮง

6 3119012007 นาย สุไลมาน ยูโซะ

7 3119012006 นาย มูฮัมหมัดฮูซาม อาเยาะแซ

8 3119012008 นาย มูฮํามัดฟกรี สําสี

9 3119012010 นาย อัรฟาน สาหะ

10 3104022054 นาย แวฮาซัน  อาแว สอบไดสาขา 2

11 3104022060 นาย มูฮัมหมัดลีกี ดือราแม็ง สอบไดสาขา 2

12 3104022032 นาย อมร ประทํามา สอบไดสาขา 2

13 3101013050 นาย บาซอรี มะเกะลูซอ สอบไดสาขา 2

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม (ม.6) รหัสสาขา 3119012

ชื่อ-สกุล



ที่ เลขประจําตัว หมายเหตุ

1 3204011008 นางสาว ณิชานาฎ เจริญนุมัติ

2 3204011009 นางสาว วรพรรณ ดวงเสนาะ

3 3204011022 นาย เตชสิทธิ์ ศุภชีวะกุล

4 3204011003 นางสาว ลีซาวาตี เจาะบองอ

5 3204011006 นางสาว เสาวลักษณ สําเภาจันทร

6 3204011015 นาย มูฮัมมัด อาลีมามะ

7 3204011007 นาย อัสรี เฮ็งปยา

8 3204011001 นาย อัมรี ลาเตะ

9 3204011013 นางสาว นูนี อูเซ็ง

10 3204011021 นาย มุมิน มะเระ

11 3204011019 นางสาว รูซีลา มาหิเละ

12 3204011005 นาย ฟฮมีย เจะแว

13 3204011014 นางสาว นูรซีลา สะมะแอ

14 3204011023 นาย ฮัมดี จูและ

15 3204011011 นางสาว ฟดาอี แวบือซา

16 3204011017 นางสาว สุไลดา บราเฮง

17 3204011026 นาย ธรรมนูญ เดชอภิรัตนกุล

18 3204011025 นาย อาเด็ล หะมะ

19 3204011002 นาย ตวนอิสนัย รงโซะ

20 3204011018 นาย ฟูรกอน ดือรามะ

21 3204011010 นางสาว ฮูไดละห ดิง

22 3204011012 นางสาว อรกมล ขาวเกลี้ยง

23 3204011004 นาย ธีรภัทร โกวิทดํารงกิจ

24 3204011024 นาย มูหําหมัด  เปาะเตะเตะ

25 3204011020 นาย อับดุลฟาอิด มะโระ

26 3104022029 นาย นินัซลัน ยูโซะ สอบไดสาขา 2

27 3104022063 นาย อัลยัส ยูโซะ สอบไดสาขา 2

28 3104022039 นาย ซุลต็อน ปาปู สอบไดสาขา 2

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)    คอมพิวเตอรธุรกิจ รหัสสาขา 3204011

ชื่อ-สกุล



ประกาศ
                   นักศึกษาที่ไดสํารอง ใหมาดูผลการคัดเลือกอีกครั้ง ในวันที่ 9 เมษายน 2561

เวลา 13.30 น.  ณ บอรดหนาหององคการนักวิชาชีพฯ


