


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




	รวม

