
1 3101013234 นาย อานนท์ จามจุรี
2 3101013085 นาย อนัส หะเด็ง
3 3101013243 นาย รชต พงษ์อินทร์
4 3101013239 นาย ณัฐนนท์ เดชพันธ์
5 3101013111 นาย กิติคุณ กสิวุฒิ
6 3101013034 นาย มูฮ าหมัด บากา
7 3101013054 นาย ไฟซอล สาลามะ
8 3101013118 นาย อับดุลเลาะ บือแน
9 3101013186 นาย มูฮ ามัด กาหลง
10 3101013229 นาย พงษ์ศักด์ิ เพชรจ ารัส
11 3101013020 นาย อาบีดิน แมะเราะ
12 3101013045 นาย มะอารีฟิน จารง
13 3101013245 นาย ชัยธวัช สิขาพันธ์
14 3101013093 นาย อามาน ดอฮะ
15 3101013178 นาย สุหทัย เรืองมณี
16 3101013273 นาย พิทยา แคล้วพันธ์
17 3101013127 นาย อัคราม สาและ
18 3101013181 นาย อัมรอน สาระ
19 3101013183 นาย ฮารน เจะยูนุ
20 3101013051 นาย อนัส มะละแซ
21 3101013057 นาย มูหาหมัดฟักโร อูเซ็ง
22 3101013103 นาย มารุต คงแก้ว
23 3101013192 นาย อับดุลเล๊าะ นิโซ๊ะ
24 3101013212 นาย อุสมาน มะสรู
25 3101013246 นาย อับดุลซากี สามอ
26 3101013039 นาย มะรุสดี เปาะฮะ
27 3101013086 นาย ซายุตี ดะดุนะ
28 3101013193 นาย พันธกานต์ วิกรัยเจริญยิ่ง
29 3101013018 นาย อุสมาน ดาแซ
30 3101013048 นาย ซัฟวัน นาแว
31 3101013062 นาย อาฟูวรรณ บินเจ๊ะมะ
32 3101013114 นาย อาหามะ แก่
33 3101013185 นาย ฮารีส อีปง
34 3101013060 นาย มูฮัยมีน ยะเลซู

ประกาศผล การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558
สาขางานเทคนิคยานยนต ์(ม.ปลาย)

ชื่อ - สกุลรหัสประจ าตวัที่ หมายเหตุ



35 3101013074 นาย ไพศาล หมะเยะ
36 3101013104 นาย อับดุลเลาะ มะลี
37 3101013119 นาย อับดุลการิม ดิงพาแน
38 3101013173 นาย ตามีซี มะลี
39 3101013232 นาย ฮาฟิด เจะแว
40 3101013005 นาย ซูไลมาน บูดิง
41 3101013049 นาย ฮัมบาลี โต๊ะแม
42 3101013050 นาย แวรอมดี แวสือแม
43 3101013172 นาย ซอพวัน หะบู
44 3101013220 นาย มะซอรี วาแม
45 3101013231 นาย อาฮามัด แวนะไล
46 3101013040 นาย นาซูฮา กามา
47 3101013053 นาย ซุรดัน มะสาเม๊าะ
48 3101013084 นาย นฤชาติ รอดรักษ์
49 3101013218 นาย ลุตฟี ตาหยงมัส
50 3101013055 นาย อิบรอเฮง กอมาโต๊ะนุ
51 3101013257 นาย นาวาวี มะโร๊ะ
52 3101013123 นาย บูคอรี ปูซู
53 3101013106 นาย อัรฟาน สามอ
54 3101013163 นาย อนพัทย์ จุลจันทอน
55 3101013219 นาย ซุลกิฟลี เจ๊ะนิ
56 3101013076 นาย นิรอมลี ยูโซะ
57 3101013096 นาย รุสลัน โต๊ะเย็ง
58 3101013137 นาย ซัมซูรี สะตีบือมะ
59 3101013066 นาย นัสรน ดือราแม
60 3101013105 นาย ลุกมาน ดอเลาะ
61 3104022142 นาย ซัรฟา เปาะยะ ได้สาขาที ่2
62 3104022146 นาย อัษฎายุทธ มณีใส ได้สาขาที ่2
63 3104022169 นาย แวอับดุลย์ แมฮะ ได้สาขาที ่2
64 3104012116 นาย ซูลกีฟลี เหมมุดิง ได้สาขาที ่2
65 3104012199 นาย บูรฮาน มะลี ได้สาขาที ่2
66 3104022120 นาย อัมรัน ฮูลู ได้สาขาที ่2
67 3104022191 นาย บูคอรี ยูโซะบราเฮง ได้สาขาที ่2
68 3104022252 นาย นูรดีน เจ๊ะเล็ง ได้สาขาที ่2
69 3104012102 นาย แวอุมาซ แวดาแก ได้สาขาที ่2

ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล หมายเหตุ



1 3102011145 นาย ณรงค์ฤทธิ์ อุทัยแจ่ม
2 3102011030 นาย อิบรอเฮง มะแซ

      
(.......................................

หมายเหตุ

ประกาศผล การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558
สาขางานเทคนิคการผลิต (ม.ปลาย)

ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล



1 3103012223 นาย อรรคพล จริยถวิน
2 3103012253 นาย สหรัฐ ล่อนล่อง
3 3104022008 นาย อิบราเฮ็ม เจ๊ะโซะ ได้สาขาที ่2
4 3104022149 นาย ทศพร เดชาภิบาล ได้สาขาที ่2

      
(.......................................

หมายเหตุ

ประกาศผล การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558
สาขางานเทคนิคโลหะ (ม.ปลาย)

ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล



1 3104012070 นาย อับดุลรอฮิม จิงจาเละ
2 3104012025 นาย ซูไฮมี มะเซ็ง
3 3104012077 นาย กมล เอียดเนตร
4 3104012188 นาย ฟารุฒ มาแตเฮาะ
5 3104012271 นาย มูฮ ามัดสุกรี แมเราะด า
6 3104012228 นางสาว อารียา เจ๊ะแว
7 3104012269 นาย ซัยยูตี อาลี
8 3104012046 นาย สะอูดี ยูโซะ
9 3104012075 นาย สมบูรณ์ เขม้นกสิกิจ
10 3104012141 นาย อามีน ดอมะ ส ารองที ่1
11 3104012121 นาย อับดุล เจ๊มะ ส ารองที ่2
12 3104012100 นาย มูฮัมหมัดอาลาวี สือเตาะ ส ารองที ่3

หมายเหตุ

ประกาศผล การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558
สาขางานไฟฟ้าควบคุม (ม.ปลาย)

ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล



1 3104022011 นาย นัสรีย์ ดอเลาะ
2 3104022013 นาย อับดุลฮาฟิซ สาคอ
3 3104022024 นาย ศิรปราณ ศิรวงศกร
4 3401031265 นาย จิรยุทธ เสวตชาติ
5 3104022009 นาย ศุภชัย ไชยหมาน
6 3104022131 นาย รุสลัน ปูเตะ
7 3104022189 นาย อับดุลรอซะ แนสะ
8 3104022261 นาย พิสิทธิ์ วรรณบุญ
9 3104022117 นาย นัสรี เละวา
10 3104022150 นาย ทศพล วิชชานนท์
11 3104022151 นาย มูรอดี เจ๊ะนุ๊
12 3104022198 นาย ซัรวาน ดือราแม
13 3104022260 นาย ซอริบ กาหลง
14 3104022015 นาย ฮาซือมัน อาลี
15 3104022222 นาย อุมรอน สะแลแม
16 3104022016 นาย นายพจนินท์ ชุมเพ็ชร
17 3104022019 นาย ยาซีด มะสัน
18 3401031113 นาย นายอาดีลัน แจ๊ะแต
19 3104022022 นางสาว บัตดรียะห์ เจะมะ
20 3104022125 นาย ไซดี โต๊ะกาจิ
21 3104022170 นาย อาดัม หยงมะเกะ
22 3104022225 นาย พุอ๊าด มะเด็ง
23 3104022236 นาย รุสลัน กาเจร์
24 3104022251 นาย ฟุรกอน กูทา
25 3104022052 นาย บูคอรี สมาแอ
26 3104022109 นาย อาดือนัน หะมะ
27 3104022161 นาย ซาการียา กะลูแป
28 3104022244 นาย นิอิรฟาน มอน๊อง
29 3401031266 นาย อนาม ทองอร่าม ส ารองล าดับ 1
30 3104022027 นาย รามัน อาสีมามะ ส ารองล าดับ 2
31 3104022043 นาย นราหาญ ดุลกล้าเดช ส ารองล าดับ 3
32 3104022124 นาย อีรฟาน อูเซ็ง ส ารองล าดับ 4
33 3104022067 นาย ซุกิฟลี เสะมะรอนิง ส ารองล าดับ 5
34 3104022205 นาย มูอัมหมัดสุกรี ซาเมาะ ส ารองล าดับ 6

หมายเหตุ

สาขางานไฟฟ้าก าลัง (ม.ปลาย)
ประกาศผล การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558

ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล



35 3104022196 นาย อับดุลรอฮี ผะสารพันธ์ ส ารองล าดับ 7
36 3104022032 นาย ฟุรกอน ดอเลาะ ส ารองล าดับ 8
37 3104022026 นาย อิลฮัม นิหะมะ ส ารองล าดับ 9

ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล หมายเหตุ



1 3128031003 นาย นายคเชนทร์ แต้มทอง

2 3128031058 นางสาว นวพร หน่อนรินทร์

3 3128031157 นางสาว อัสลีนา มะแซ

4 3128031017 นาย อัฟนัน ดือราแม็ง

5 3128031202 นางสาว วิไลักษณ์ ชะอุ่มเอียด

6 3128031166 นาย กฤษกร วิชิตพงศ์

7 3128031088 นางสาว ศุภลักษณ์ วงศารัตน์

8 3128031089 นางสาว สิตา ธีระวร

9 3128031158 นาย มูฮัมหมัด อาแวกือจิ

10 3128031135 นางสาว มานีเราะห์ ยาโกะ

11 3128031214 นางสาว อนุรดี สุขสีเสน

12 3128031087 นางสาว ตรีญารัตน์ วิเชียรวัฒนาการ

13 3128031156 นางสาว นูรกูรียา ไชยเสวต

14 3128031041 นาย อัฟฮัม มะมิง

15 3128031004 นาย อาหามะ มอลอ

16 3128031207 นาย ศรัณย์ เมืองฝ้าย
17 3104022262 นาย ซาฟีอีน มะแซ ได้สาขาที ่2
18 3104012095 นางสาว มาซีเตาะ กีไร ได้สาขาที ่2

      
(.......................................

หมายเหตุ

ประกาศผล การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558
สาขางานเทคนิคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ม.ปลาย)

ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล



1 3119012235 นาย ฮารีส กะลูแป
2 3119012015 นาย ฮัลมี วอเดร์
3 3119012016 นาย ซาการียา ยูนุ
4 3119012107 นาย นายไซฟู สามะ
5 3119012013 นาย บุชรอ เจ๊ะมะ
6 3119012176 นาย อัซฟาร์ ปาแด
7 3119012174 นาย อดือนัน แมจาเต๊ะ
8 3119012230 นาย มูอัมมัดฟูรกอน ดือราแม
9 3104022203 นาย อิมรอน เอามิง ได้สาขาที ่2
10 3104022006 นาย จินต์กวี เจ็กป้าน ได้สาขาที ่2
11 3104022147 นาย มะรอซิ มีนา ได้สาขาที ่2
12 3104012139 นาย สุไลมาน เจ๊ะซอ ได้สาขาที ่2
13 3104012140 นางสาว อานัส เจ๊ะซอ ได้สาขาที ่2

หมายเหตุ

ประกาศผล การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558
สาขางานเทคโนโลยีโทรคมนาคม (ม.ปลาย)

ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล



1 3204031056 นางสาว ณัฐนิช โชคมโนมัย
2 3204031047 นางสาว ภัทรภร ศรประสิทธ์
3 3204031090 นางสาว นูรีซัน แวแม
4 3204031233 นางสาว ฟาดีละห์ สะอิ
5 3204031136 นาย นูรดิน มะหะแซ
6 3204031187 นางสาว โซเฟีย เจะแต
7 3204031035 นางสาว อัสมะห์ กูโน
8 3204031168 นางสาว เกล็ดแก้ว สุกแสงทอง
9 3204031206 นาย สุพรรษา ชุมบุญรักษ์
10 3204031250 นาย ฟัฎลีย์ เหงบารู
11 3204031129 นางสาว นูรีซัน เจะหนิ
12 3204031014 นาย ซัมสูรี มาซอรี
13 3204031091 นางสาว อะห์ลัน อีแต
14 3204031164 นางสาว สิริมา ชูปาน
15 3204031256 นางสาว ซูวัยดา ดอเลาะ
16 3204031080 นาย ซูฮัลดี สุงาบารู
17 3204031130 นางสาว นุรฮายาตี กอและ
18 3204031175 นาย มะฮามดี ละสุสมา
19 3204031201 นางสาว มาเรียม ยาซูโกะ
20 3204031021 นางสาว มารีแย หะยะ
21 3204031138 นางสาว นูรีซัน ยะผา
22 3204031061 นางสาว สาณีเราะห์ มะแตหะ
23 3204031073 นางสาว ยัสมี ยีเด็ง

      
(.......................................

หมายเหตุ

ประกาศผล การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล



1 3108011083 นาย อัสมิน ลาวัลย์วุธ
2 3108011211 นาย มุมิน เจ๊ะแหล้
3 3108011200 นาย อัลบัยยูรี เตาะซาตู
4 3108011248 นาย ไพศาล แซ่ฉั่น
5 3108011082 นางสาว ปัทมา นัยนิตย์
6 3108011197 นาย ฟุร์กอร หามะมูซอ
7 3108011098 นางสาว ปิยนาถ แดงเพ็ง
8 3108011210 นาย อนูรา ปะสะกอ
9 3108011226 นาย สิริวุฒิ อินทรสกุล
10 3108011031 นางสาว ผกาสินี แซ่เหลียง
11 3108011227 นาย เกรียงศักด์ิ แย้มสระโส
12 3108011042 นาย มูบาร็อก หะบู
13 3108011272 นาย มูฮัมหมัดฮาฟิส การือมอ
14 3108011112 นางสาว นุจรินทร์ ทาบุราณ
15 3108011215 นาย อัมรัน กูโน
16 3108011081 นาย อัมราน โมะยาเส็ง
17 3108011209 นางสาว สากีหน๊ะ  ีคะแม
18 3104022267 นาย ภูประดิษฐ์ เกณฑ์สาคู ได้สาขาที ่2

หมายเหตุ

ประกาศผล การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558
สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม

ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล



1 3122011122 นางสาว นฤพร เจียมอุย

      
(.......................................

หมายเหตุ

ประกาศผล การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558
สาขางานเทคโนโลยียาง (ม.ปลาย)

ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล



1 3121012059 นาย ศิริพงษ์ เจริญเหล่าศิริ
2 3121012143 นาย แวมาหะมะนอร์ บรรณารักษ์
3 3121012094 นาย ณัฐพงศ์ เข็มสุข
4 3121012179 นาย กันตพล สิริภูวดล
5 3121012258 นาย อับดุลอาซิบซ์ กะลูแป
6 3121012101 นาย ซาอุดี อาแว
7 3121012180 นาย อัฟฟาน โซ๊ะซูมะ
8 3121012132 นาย พิริยะ กาหลง
9 3121012144 นาย สุกรี อับดุลมานะ
10 3121012194 นาย อิรฟันร์ กือจิ
11 3121012148 นาย มูฮัมหมัดคัชดี เก็งมะลาพี
12 3121012221 นาย อารีฟีน บือราแง
13 3121012263 นาย อิมรอน บาโง
14 3121012264 นาย อัสรี ปารามะ
15 3121012002 นาย มูฮ าหมัดอัสมี ยูโซะ
16 3121012069 นางสาว นูรฮูดา ชาแม็ง
17 3121012110 นาย วีรวุฒิ รอดผล
18 3121012092 นาย ตวงทอง ชัยมงคล
19 3121012007 นาย รุสลัน ดือราแม
20 3121012038 นาย ยุสรี สาเม๊าะ
21 3121012097 นาย ไฟซอน สะมุดิง
22 3121012154 นาย ฮัมดี เจ๊ะแม็ง
23 3121012217 นาย อัมรันทร์ บือราแง
24 3121012126 นาย นูรรุดดีน วาเฮง
25 3121012204 นาย อามีน หะมะ
26 3121012224 นาย กิติศักด์ิ สะมะแอ
27 3121012072 นาย อิลยัซ สาอุ
28 3104022028 นาย ไพศาล ดอนิ ได้สาขาที ่2
29 3104022270 นาย อัรฟัน มะตาหยง ได้สาขาที ่2
30 3104022010 นาย อูราฟะ ดาสายะ ได้สาขาที ่2
31 3104012213 นาย ฮาซัน บาบาตี ได้สาขาที ่2
32 3104022065 นาย อิบติชาม ปันยี ส ารองล าดับที ่1
33 3104022216 นาย อูมา บือราแง ส ารองล าดับที ่2

หมายเหตุ

ประกาศผล การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558
สาขางานโยธา (ม.ปลาย)

ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล



34 3104022023 นาย ซอฟยัน กูเต๊ะ ส ารองล าดับที ่3
35 3104012064 นาย ฤทธิเกียรติ โชติธนิตไมตรี ส ารองล าดับที ่4
36 3104022190 นาย อับดุลฮากิม สิเดะ ส ารองล าดับที ่5

ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล หมายเหตุ



1 3101011051 นาย ณัฐพล พินสุวรรณ
2 3101011056 นาย ณัญพงษ์ พรมศรีผ่อง
3 3101011021 นาย ปราโมทย์ สงเสน
4 3101011019 นาย สุภชาติ แจ่มจันทา
5 3101011011 นาย กัมปนาท พรมจันทร์
6 3101011005 นาย ณัฐพร จันทร์กอง
7 3101011041 นาย พีระพงศ์ เคหะนันท์
8 3101011033 นาย สุตนันท์ พานิช
9 3101011035 นาย ศุภกร คงถาวร
10 3101011045 นาย อัฐพล จันทร์ไกร

      
(.......................................

หมายเหตุ

ประกาศผล การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558
สาขางานเทคนิคยานยนต ์(ตรงสาขา)

ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล



1 3101012010 นาย มะรอวี สาและปิ
2 3101012017 นาย นิซูลกิฟลี จิยี่งอ
3 3101012014 นาย ไซฟูดิน สาแม
4 3101012054 นาย อับดุลยูโซ๊ะ กลูแป
5 3101012007 นาย มะนาเซ มามะ
6 3101012023 นาย สมชาย ตาเล๊ะ ส ารองอันดับ 1

      
(.......................................

หมายเหตุ

ประกาศผล การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558
สาขางานเทคนิคยานยนต ์(ทวิภาคี)

ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล



1 3103011047 นาย ศักดา ไพฑูลย์

      
(.......................................

หมายเหตุ

ประกาศผล การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558
สาขางานเทคนิคโลหะ (ตรงสาขา)

ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล



1 3119011050 นาย จามิกรณ์ ส้ิมสันติธรรม
2 3119011029 นาย ภานุพงศ์ ด ารักษ์
3 3119011008 นาย โดมตะวัน บุญปถัมภ์
4 3119011006 นางสาว นูรมา บินมะเซ็ง

      
(.......................................

หมายเหตุ

ประกาศผล การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558
สาขางานเทคโนโลยีโทรคมนาคม (ตรงสาขา)

ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล



1 3121011030 นาย พัชร สมบัติวงษ์
2 3121011049 นาย เสฏฐวุฒิ วรรณพฤกษ์
3 3121011020 นาย อัครฑูต เพชรรัตน์
4 3121011055 นาย ธีรวัฒน์ ขาวเกล้ียง
5 3121011018 นาย พสิษฐ์ อ่อนน้อม
6 3121011046 นาย พชร โบราณราช
7 3121011032 นาย อนุภัทร เพ็ชร์ล่อง
8 3121011053 นาย โยธิน แก้วทอน

      
(.......................................

หมายเหตุ

ประกาศผล การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558
สาขางานโยธา (ตรงสาขา)

ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล



1 3104021009 นาย สราวุฒิ ศรัทธารัตน์
2 3104021042 นาย ซารีฟ หะยีสะอะ
3 3104021028 นาย รังสิมันต์ ซ าศิริ
4 3104021025 นาย ชัชวาล แก้วบุญล้อม
5 3104021026 นาย วรพจน์ มณีพรหม
6 3104021038 นาย ดนุสรณ์ เพ็ชรรัตน์
7 3104021043 นาย ฮารีส มาซอ
8 3104021004 นาย นายกรกช รอดพล
9 3104021012 นาย อาดัม อาแว
10 3104011044 นาย ชญานนท์ ยุ่งค าทอง
11 3104011034 นาย สิทธิชัย จันทร์แก้ว
12 3104011036 นาย มูฮัมหมัด หะยีหะมะ
13 3104011039 นาย บรมินทร์ ก๋ารินค า

ประกาศผล การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558
สาขางานไฟฟ้าก าลัง (ตรงสาขา)

ย้ายสาขางาน
เนื่องจากสาขางาน
ไฟฟา้ควบคุมเต็ม

ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล หมายเหตุ


