


ล ำดบัที่ คณะวิชำ สำขำวิชำ

1 นาย อับดุลฮาลีม ดาโอ๊ะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
2 นาย ฟาอีส หะแว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
3 นางสาว อับดุลรอมัน เจะแต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
4 นาย เซ็ง แมเราะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
5 นาย อับดุลเลาะห์ ดือราแม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
6 นาย ชารีฟ ตาเละ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
7 นาย ฮาซัน ปะจูดิง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
8 นางสาว เยาวเรศ บณุยเกียรติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
9 นางสาว ปาตีเมาะ ซีเดะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า

10 นาย อับดุลลาเตะ สะอะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
11 นาย มะรอบี บาแก เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
12 นาย นธิิพัฒน์ ขวัญนวล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
13 นาย อับดุลฮากิม มูซอ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
14 นางสาว กัณณัจสร เอกพงศ์ธนนท์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
15 นาย เจ๊ะซูฟูวัน นาวานิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
16 นาย อับดุลวาฮับ สาโฮะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
17 นาย นฐักานต์ ใจบญุ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
18 นาย อัมรัน เจ๊ะอุบง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
19 นาย ซูฮัยมี   ดือราแม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
20 นาย นายมะฆอซี อาบู เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
21 นาย ฟาอีส หะแว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
22 นาย นรัินดร์ โทบรีุ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
23 นาย อัษฎายุธ แสงเอี่ยมศรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
24 นาย ฮัซวาน ดอเลาะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
25 นาย อาฟานดี และแย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
26 นาย ฮัซวาน ดอเลาะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
27 นาย โซเฟียน สะดาวา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า

รำยชือ่ผู้สมคัรมสีิทธิ์สอบคัดเลือกเขำ้ศึกษำตอ่ระดบัปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏบิตักิำร ประจ ำปกีำรศึกษำ 2562

วิทยำลัยเทคนิคปตัตำนี     สำขำวิชำเทคโนโลยีไฟฟ้ำ 

สนำมสอบ ณ  อำคำร 5 วิทยำลัยเทคนิคปตัตำนี
ชือ่-นำมสกุล

เขำ้รับกำรทดสอบควำมรู้ ในวันที ่ 3 เมษำยน  2562  เวลำ 09.00 เปน็ตน้ไป 



ล ำดบัที่ คณะวิชำ สำขำวิชำ

28 นางสาว ซารีนา แวดอเลาะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
29 นาย เจ๊ะซูฟูวัน นาวานิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
30 นาย อิทธิพัทธ์ มีศรีสวัสด์ิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
31 นาย ฮารีส ปาลายา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
32 นาย สุไลมาน วายะโยะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
33 นาย มะรอบี บาเเก เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
34 นาย ไมตรี เจะมะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
35 นาย นาวฟาน หะยีสะมะแอ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
36 นาย ยูฮัน ยะโกะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
37 นาย นารวี เจะอาแซ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
38 นาย นรุดิน โตะปโูระ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
39 นาย นจัมีน ปาแน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
40 นาย ลุกมาน แมแล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
41 นาย ซุลคิฟลี มะแซ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
42 นาย ต่วนซีดาน นโิมง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
43 นาย มะฆอซี  อาบู เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
44 นาย มะรอพีอิง เจ๊ะเด็ง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
45 นาย บซัรี แวดามะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
46 นาย ต่วนมูฮัมมัด โตะกูมาโละ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
47 นาย นฟุรอน กสิคุณ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
48 นาย โซเฟียน เจะกา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
49 นาย สุไลมาน ยาลี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
50 นาย อับดุลอาซิ เจ๊ะเหม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
51 นาย อับดุลเราะมัน ดือเระ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
52 นาย อับดุลฮาลีม ดาโอ๊ะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
53 นาย อาหามะ ปะดอมะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
54 นาย บารอกะห์ วาเละ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
55 นาย อิเลียซ อาบกูือลง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
56 นาย อิสรา บนิสหสั เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
57 นาย รุสลาน สาและ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
58 นาย ตัรมีซี มาหะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า

ชือ่-นำมสกุล



ล ำดบัที่ คณะวิชำ สำขำวิชำ

59 นาย อับดุลฆอฟฟาร์ มามะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
60 นาย ฮาซิบ เจะนิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
61 นาย ฟาริศ ตูแก เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
62 นาย ฟาริศ ตูแก เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
63 นาย นสัรอน เจะหะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
64 นาย อาทิตย์ ปเูตะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
65 นาย ฟาริศ ตูแก เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
66 นาย นารวี เจะอาแซ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
67 นาย ฮาซิบ เจะนิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า

ชือ่-นำมสกุล



ล ำดบัที่ คณะวิชำ สำขำวิชำ

1 นาย นายมะกอเซ็ง ลาเตะ๊ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยียานยนต์

2 นาย นายอานนัท์ ปาเน๊าะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยียานยนต์

3 นาย อับดุลฮากิม หะมะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยียานยนต์
4 นาย ชัชวีย์ สมาแอ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยียานยนต์
5 นาย อับดุลฮากิม หะมะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยียานยนต์
6 นาย อิสมาแอล โตะชาย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยียานยนต์
7 นาย มะรุสลาน เตะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยียานยนต์
8 นาย โชคอนนัต์ ขวัญทอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยียานยนต์
9 นาย ฟาตอนสั อับดุลฮานงุ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยียานยนต์

10 นาย ซาฮารูดิน สาเมาะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยียานยนต์
11 นาย ฟาอิส ปอสอตี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยียานยนต์
12 นาย รุสลัน เจะเลาะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยียานยนต์
13 นาย อับดุลเลาะ เจ๊ะหลง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยียานยนต์
14 นาย อัสมัน เจ๊ะเกาะอูเซ็ง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยียานยนต์
15 นาย วราวุฒิ ตือบงิหม๊ะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยียานยนต์
16 นาย มูฮ าหมัดอิลฮัม หะยีบากา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยียานยนต์
17 นาย มูฮ าหมัดฟาเดล มะเซ็ง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยียานยนต์
18 นาย อับดุลฮาลีม เมาะสาแม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยียานยนต์
19 นาย ซูวันอัสรี ดอเลาะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยียานยนต์
20 นาย รุสลัน มะลี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยียานยนต์
21 นาย อนสั ดอเลาะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยียานยนต์
22 นาย อดุลย์ มามุ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยียานยนต์
23 นาย ฟัรฮาน อาบวูะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยียานยนต์
24 นาย นายสมศักด์ิ แซ่ย่าง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยียานยนต์
25 นาย เมธี ได้เจริญสุข เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยียานยนต์

รำยชือ่ผู้สมคัรมสีิทธิ์สอบคัดเลือกเขำ้ศึกษำตอ่ระดบัปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏบิตักิำร ประจ ำปกีำรศึกษำ 2562

เขำ้รับกำรทดสอบควำมรู้ ในวันที ่ 3 เมษำยน  2562  เวลำ 09.00 เปน็ตน้ไป 

สนำมสอบ ณ  อำคำร 5 วิทยำลัยเทคนิคปตัตำนี  

ชือ่-นำมสกุล

วิทยำลัยเทคนิคปตัตำนี สำขำวิชำเทคโนโลยียำนยนต์



ล ำดบัที่ คณะวิชำ สำขำวิชำ

1 นาย แวฮานาฟี แวยายอ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง
2 นาย มูดัซซิร์ ลีเฮ็ง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง
3 นาย เทพรักษ์ เวชศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง
4 นาย อดิลัน อาหาหมัด เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง
5 นาย ธนรัตน์ กูลเกื้อ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง
6 นาย แวฮานาฟี แวยายอ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง
7 นาย ณรงค์ศักด์ิ แก้วพลอย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง
8 นาย วันรัฐธรรมนญู ปลุะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง
9 นาย มูไฮมีน เจะโด เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง

10 นาย มูดัซซิร์ ลีเฮ็ง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง
11 นาย อัสมีน อาแว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง
12 นาย อัสมี เปาะวอ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง
13 นาย อีลียัส สือรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง
14 นาย เปาซี บาราเฮ็ง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง
15 นาย อับดุลการิม ปาลายา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง
16 นาย อดิลัน อาหาหมัด เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง
17 นาย เตาฟีค คอแต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง
18 นาย แวรุสลัน แวดาราเซะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง
19 นาย มูฮ าหมัดอาซูวา บนิมะเเอ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง
20 นาย มะสุกรี โตะชาย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง
21 นาย ไพศาล สาแม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง
22 นาย อัมริย์ สาแล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง
23 นาย วรชิต สุวรรณเจริญ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง
24 นาย อิมรอล หะยีมะลี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง
25 นาย ไพศาล สาแม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง

ชือ่-นำมสกุล

รำยชือ่ผู้สมคัรมสีิทธิ์สอบคัดเลือกเขำ้ศึกษำตอ่ระดบัปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏบิตักิำร ประจ ำปกีำรศึกษำ 2562

วิทยำลัยเทคนิคปตัตำนี สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรก่อสร้ำง

 สนำมสอบ สถำบนักำรอำชวีศึกษำภำคใต ้3 

เขำ้รับกำรทดสอบควำมรู้ ในวันที ่4  เมษำยน 2562 เวลำ 09.00 เปน็ตน้ไป



ล ำดบัที่ คณะวิชำ สำขำวิชำ

26 นาย เตาฟีค คอแต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง
27 นาย อับดุลรอมัน โตะฮิง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง
28 นางสาว อุไรรัตน ์ ไชยสวัสด์ิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง
29 นาย นพดล ยอดรัก เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง
30 นาย ณัฐวุฒิ นวลมิง่ เทคโนโลยีอุตสาหกุรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง
31 นางสาว กมลวรรณ เพ็ชร์นุน่ เทคโนโลยีอุตสาหกุรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง
32 นาย สุขสันต์ เพชรรัตน์ เทคโนโลยีอุตสาหกุรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง
33 นางสาว อุไรรัตน ์ ไชยสวัสด์ิ เทคโนโลยีอุตสาหกุรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง
34 นางสาว ภทัราวรรณ จันทา เทคโนโลยีอุตสาหกุรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง
35 นาย จิตติธรรม พรศุภมาศ เทคโนโลยีอุตสาหกุรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง
36 นางสาว พัชริดา สงวนบญุ เทคโนโลยีอุตสาหกุรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง
37 นาย นายฐานนัดร์ จันทโร เทคโนโลยีอุตสาหกุรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง
38 นางสาว กัณณัจสร เอกพงษ์ธนนท์ เทคโนโลยีอุตสาหกุรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง
39 นาย นรูดิน สาและ เทคโนโลยีอุตสาหกุรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง
40 นาย ฮาเซ็ง กียะ เทคโนโลยีอุตสาหกุรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง
41 นาย ซ ารี สีดง เทคโนโลยีอุตสาหกุรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง
42 นาย ชัชพงศ์ พิษพันธ์ เทคโนโลยีอุตสาหกุรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง
43 นาย มูฮัมหมัดมัคกี สาเมาะ เทคโนโลยีอุตสาหกุรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง
44 นาย ซับวัน ดอเลาะ เทคโนโลยีอุตสาหกุรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง
45 นาย ฟากีรฟาน ดามะ เทคโนโลยีอุตสาหกุรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง
46 นาย แวมูฮ าหมัด อาบสั เทคโนโลยีอุตสาหกุรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง
47 นาย วันอิลฮัม คอแต เทคโนโลยีอุตสาหกุรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง
48 นาย อภชิาติ สมาน เทคโนโลยีอุตสาหกุรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง
49 นาย ณัฐวุฒิ นวลมิง่ เทคโนโลยีอุตสาหกุรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง
50 นางสาว กมลวรรณ เพ็ชร์นุน่ เทคโนโลยีอุตสาหกุรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง
51 นาย สุขสันต์ เพชรรัตน์ เทคโนโลยีอุตสาหกุรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง
52 นางสาว อุไรรัตน ์ ไชยสวัสด์ิ เทคโนโลยีอุตสาหกุรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง
53 นางสาว ภทัราวรรณ จันทา เทคโนโลยีอุตสาหกุรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง
54 นาย จิตติธรรม พรศุภมาศ เทคโนโลยีอุตสาหกุรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง
55 นางสาว พัชริดา สงวนบญุ เทคโนโลยีอุตสาหกุรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง

ชือ่-นำมสกุล



ล ำดบัที่ คณะวิชำ สำขำวิชำ

56 นาย นายฐานนัดร์ จันทโร เทคโนโลยีอุตสาหกุรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง
57 นางสาว กัณณัจสร เอกพงษ์ธนนท์ เทคโนโลยีอุตสาหกุรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง
58 นาย นรูดิน สาและ เทคโนโลยีอุตสาหกุรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง
59 นาย ฮาเซ็ง กียะ เทคโนโลยีอุตสาหกุรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง
60 นาย ซ ารี สีดง เทคโนโลยีอุตสาหกุรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง
61 นาย ชัชพงศ์ พิษพันธ์ เทคโนโลยีอุตสาหกุรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง
62 นาย มูฮัมหมัดมัคกี สาเมาะ เทคโนโลยีอุตสาหกุรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง
63 นาย ซับวัน ดอเลาะ เทคโนโลยีอุตสาหกุรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง
64 นาย ฟากีรฟาน ดามะ เทคโนโลยีอุตสาหกุรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง
65 นาย แวมูฮ าหมัด อาบสั เทคโนโลยีอุตสาหกุรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง
66 นาย วันอิลฮัม คอแต เทคโนโลยีอุตสาหกุรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง
67 นาย อภชิาติ สมาน เทคโนโลยีอุตสาหกุรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง
68 นาย เจริญรัตน์ พูลสวัสด์ิ เทคโนโลยีอุตสาหกุรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง
69 นาย วิศรุต ทิพพิมล เทคโนโลยีอุตสาหกุรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง
70 นาย อับดุลเลาะ มูซอ เทคโนโลยีอุตสาหกุรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง

ชือ่-นำมสกุล



ล ำดบัที่ คณะวิชำ สำขำวิชำ

1 นางสาว นางสาวนสัรียะฮ์ ตาสะเมาะ เทคโนโลยีคหกรรม เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

2 นางสาว ญามีละฮ์ เบงดือราแม เทคโนโลยีคหกรรม เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

3 นางสาว นรูไอนี แวดอเลาะ เทคโนโลยีคหกรรม เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

4 สิบโทหญิง มินตรา วิเวกอรุณ เทคโนโลยีคหกรรม เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

5 นางสาว นรูไอนี แวดอเลาะ เทคโนโลยีคหกรรม เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

6 นางสาว อามีนา เจะอุบง เทคโนโลยีคหกรรม เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

7 นางสาว สารีฮะห์ สะมะแอ เทคโนโลยีคหกรรม เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

8 นางสาว สุไรดา อาแว เทคโนโลยีคหกรรม เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

9 นาย ฟูรกอน ลาเตะ เทคโนโลยีคหกรรม เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

10 นางสาว นฮัูยฟา สาและ เทคโนโลยีคหกรรม เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

11 นางสาว นาเดีย ยีมะมิง เทคโนโลยีคหกรรม เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

12 นางสาว นรููอัคมาล ฮายีเจ๊ะอาแว เทคโนโลยีคหกรรม เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

13 นาย มูฮัมหมัดนซัรี แวนิ เทคโนโลยีคหกรรม เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

วิทยำลัยอำชวีศึกษำปตัตำนี  สำขำวิชำเทคโนโลยีอำหำรและโภชนำกำร

รำยชือ่ผู้สมคัรมสีิทธิ์สอบคัดเลือกเขำ้ศึกษำตอ่ระดบัปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏบิตักิำร ประจ ำปกีำรศึกษำ 2562

เขำ้รับกำรทดสอบควำมรู้ ในวันที ่4  เมษำยน 2562  เวลำ 09.00 เปน็ตน้ไป   

สนำมสอบ วิทยำลัยอำชวีศึกษำปตัตำนี 

ชือ่-นำมสกุล



ล ำดบัที่ คณะวิชำ สำขำวิชำ
1 นางสาว นางสาว สาลามะฮ์ อิบรอเหน็ เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ การบญัชี

2 นางสาว ฟาตีเมาะ เปาะเยะ เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ การบญัชี

3 นางสาว ซีตีฟาตีเมาะ สาเมาะ เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ การบญัชี

4 นางสาว อัซยัม มะสาแม เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ การบญัชี

5 นางสาว รูซีลา ตอแลมา เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ การบญัชี

6 นางสาว แวซง มะมิงมิง เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ การบญัชี

7 นางสาว ซาร่าห์ อับดุลเร๊าะมัน เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ การบญัชี

8 นางสาว อาดีดะ บอืราโอะ เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ การบญัชี

9 นางสาว บณัฑิตา กอพูนพัฒน์ เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ การบญัชี

10 นาย ฤทธิเกียรติ หะยีวามิส เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ การบญัชี

11 นางสาว ซีตีฟาตีเมาะ สาเมาะ เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ การบญัชี

12 นางสาว ฟาตีเมาะ เปาะเยะ เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ การบญัชี

13 นางสาว ไพสือรินทร์ ยุนุ เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ การบญัชี

14 นางสาว ฟาตีฮะห์ อุมา เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ การบญัชี

15 นาย อานนัต์ มะลีเยาะ เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ การบญัชี

16 นางสาว กาตรีนี อาเซ็ง เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ การบญัชี

17 นางสาว ฮาซามี เซาะมะ เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ การบญัชี

18 นาย ฮัสซัน มามะ เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ การบญัชี

19 นางสาว ซารีฮะห์ สิเดะ เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ การบญัชี

20 นางสาว รุสนานี สาและ เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ การบญัชี

21 นาย ซูเฟียน ดาโอะ เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ การบญัชี

22 นาย อัสมีน อาแว เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ การบญัชี

23 นางสาว อารียา ดือเระ เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ การบญัชี

24 นางสาว ฮานาณี ดาโอะ เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ การบญัชี

25 นางสาว อาตียะห์ กาลอ เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ การบญัชี

26 นางสาว รอกีเยาะ มะสะ เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ การบญัชี

27 นางสาว นาดียา มะรอแม เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ การบญัชี

วิทยำลัยกำรอำชพีปตัตำนี  สำขำกำรบญัชี

รำยชือ่ผู้สมคัรมสีิทธิ์สอบคัดเลือกเขำ้ศึกษำตอ่ระดบัปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏบิตักิำร ประจ ำปกีำรศึกษำ 2562

เขำ้รับกำรทดสอบควำมรู้ ในวันที ่ 3  เมษำยน 2562  เวลำ 13.00 เปน็ตน้ไป   
สนำมสอบ ณ หอ้งประกันคุณภำพกำรศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชพีปตัตำนี

ชือ่-นำมสกุล



ล ำดบัที่ คณะวิชำ สำขำวิชำ
28 นางสาว ฮุสนี สะต า เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ การบญัชี

29 นางสาว ฮามีดะห์ ดือราโอะ เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ การบญัชี

30 นางสาว รอฮานา สาแล เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ การบญัชี

31 นางสาว อุไรยา หมานโต๊ะหมี เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ การบญัชี

32 นางสาว ศิริวรรณ ยิ้มยิ่ง เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ การบญัชี

33 นาย อาหะหมัด สะแม เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ การบญัชี

34 นางสาว แวซง มะมิงมิง เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ การบญัชี

35 นางสาว นรูฮัยลา ดุลยกุล เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ การบญัชี

36 นางสาว นรูฮัยหม๊ะ ดุลยกุล เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ การบญัชี

37 นางสาว นรีูซา ลอแม เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ การบญัชี

38 นางสาว วิชุดา ดอเลาะซาเล็ง เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ การบญัชี

39 นางสาว ซอลีฮ๊ะ ยามา เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ การบญัชี

40 นางสาว ฮานซีา สมาแอ เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ การบญัชี

41 นางสาว ฮาปอืเสาะ เจะบอืราเฮง เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ การบญัชี

42 นางสาว ฟิดาวี ดาโอะ เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ การบญัชี

43 นางสาว ซารีหม๊ะ ค าทอง เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ การบญัชี

44 นางสาว ฟาตีมา สือแม็ง เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ การบญัชี

45 สิบโทหญิง มินตรา วิเวกอรุณ เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ การบญัชี

46 นางสาว นรีูยะห์ อิปง เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ การบญัชี

ชือ่-นำมสกุล



ล ำดบัที่ คณะวิชำ สำขำวิชำ
1 นาย อิบราเฮง     บากา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า

2 นาย อสุมาน        ดอรแม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า

3 นาย ฮาซัน         เจ๊ะมะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า

4 นาย ฮูเซ็น         ดือเร๊ะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า

5 นาย มุสลีมีน       ดามิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า

6 นาย เปรมพงษ์ ไชยนาพงษ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า

7 นาย อิสมาแอ สะมาโร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า

8 นาย ซอฟฟวน จารง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า

9 นาย มูฮัมหมัดซัย ขาเรง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า

10 นาย ชญานนท์ ศรีเจริญ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า

11 นาย ไชยยงค์ เพชรพวง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า

12 นาย ศุภชัย ไชยหมาน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า

13 นาย ไชยยงค์ เพชรพวง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า

14 นาย มูฮัมมัดสุกรี กาโบะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า

15 นาย อัซมี หะมะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า

16 นาย โสรัจ พัศระ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า

17 นาย อัฟฟาน สะหมันสาหรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า

18 นาย ไพศาล แซมาวี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า

19 นาย กฤตยชญ์ นกเกตุ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า

20 นาย สุพัฒน์ ขุนแดง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า

21 นางสาว รอเดีย กูเตะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า

22 นาย นายโอฬาร  ไชยดี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า

23 นาย ภวูนาท โกมลตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า

24 นาย  สุรณัฏฐ์ รามศรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า

25 นาย ไตรรัตน์ บ ารุงวงค์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า

วิทยำลัยเทคนิคยะลำ   สำขำวิชำเทคโนโลยีไฟฟ้ำ

 ณ หอ้งเรียนชัน้ 3 อำคำรเทคโนโลยีบณัฑิต  วิทยำลัยเทคนิคยะลำ

ชือ่-นำมสกุล

รำยชือ่ผู้สมคัรมสีิทธิ์สอบคัดเลือกเขำ้ศึกษำตอ่ระดบัปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏบิตักิำร ประจ ำปกีำรศึกษำ 2562

เขำ้รับกำรทดสอบควำมรู้ ในวันที ่ 5 เมษำยน 2562  เวลำ 09.00 - 12.00 น. 



ล ำดบัที่ คณะวิชำ สำขำวิชำ
1 นาย นาซูฮา เจ๊ะเลาะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยียานยนต์

2 นาย อับดุลลา หะระตี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยียานยนต์

3 นาย มะกอเซ็ง ลาเต๊ะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยียานยนต์

4 นาย จตุรานนท์ หรหมประสิทธิ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยียานยนต์

5 นาย กูมะตอเฮ  อาเบะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยียานยนต์

6 นาย อาหาหมัด ลามอ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยียานยนต์

7 นาย อาลาวี กาหลง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยียานยนต์

8 นาย มูฮ าหมัดซุกรี ยามูสะนอ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยียานยนต์

9 นาย ฮาฟีซี สุหลง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยียานยนต์

10 นาย เกษมพงศ์ เกล้ียงบญุอาน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยียานยนต์

11 นาย อติชาติ หลักทองค า เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยียานยนต์

12 นาย ณัฐกรณ์ ขวัญบดิา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยียานยนต์

13 นาย อาดือนนัต์ มาฮะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยียานยนต์

14 นาย อามีน อาลีมามะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยียานยนต์

15 นาย ฮัซซาน เจะนะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยียานยนต์

16 นาย อัฟฟาน โต๊ะแว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยียานยนต์

17 นาย วิทยา ไหมเหลือง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยียานยนต์

18 นาย อาซือมิง ยูโซะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยียานยนต์

19 นาย ชัชวีย์ สมาแอ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยียานยนต์

20 นาย ดุลวาริซ อาแด เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยียานยนต์

21 นาย อับดุลลา หะระตี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยียานยนต์

22 นาย ไซนดิูน ยูโซะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยียานยนต์

23 นาย นรูไซฟูล สาแม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยียานยนต์

24 นาย สมศักด์ิ แซ่ย่าง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยียานยนต์

25 นาย สวนสั ชัยพานชิย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยียานยนต์

26 นาย มะกอเซ็ง ลาเต๊ะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยียานยนต์

27 นาย ไพศอล ดือเระ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยียานยนต์

 ณ หอ้งเรียนชัน้ 2 อำคำรเทคโนโลยีบณัฑิต  วิทยำลัยเทคนิคยะลำ

วิทยำลัยเทคนิคยะลำ  สำขำวิชำเทคโนโลยียำนยนต์

ชือ่-นำมสกุล

รำยชือ่ผู้สมคัรมสีิทธิ์สอบคัดเลือกเขำ้ศึกษำตอ่ระดบัปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏบิตักิำร ประจ ำปกีำรศึกษำ 2562

เขำ้รับกำรทดสอบควำมรู้ ในวันที ่ 5 เมษำยน 2562  เวลำ 09.00 - 12.00 น. 



ล ำดบัที่ คณะวิชำ สำขำวิชำ
28 นาย ลุกมาน เต๊ะแต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยียานยนต์

29 นาย นายณฐพล แซ่ฮ่อ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยียานยนต์

30 นาย พิชานนท์ บญุยอด เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยียานยนต์

31 นาย รุสลัน ซายะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยียานยนต์

32 นาย อภสิิทธิ์ จันทร์ด า เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยียานยนต์

ชือ่-นำมสกุล



ล ำดบัที่ คณะวิชำ สำขำวิชำ
1 นางสาว ฮาบบีะ๊ห ์ ดีมูเละ เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2 นางสาว ซูมีรา  มะเด็ง เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3 นางสาว อาซีย๊ะ ขวัญยุโสะ เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4 นางสาว ปาตีเมาะ ชาวพม่า เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

5 นางสาว อานซ๊ีะห์ วาโซ๊ะ เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

6 นางสาว อัสมะ มาหเิละ เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

7 นางสาว นรูฮาซีกีน กียะ เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

8 นาย มูฮัมหมัด เจะแม็ง เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

9 นางสาว รุสนา บนิยะโก้ะ เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

10 นางสาว อาซีซะห์ เจ๊ะแล เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

11 นาย ชัยภมูิ จันทร์วีระยุทธ เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

12 นางสาว ซูไฮลา ซาเฮาะ เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

13 นางสาว นาดียา บลูะ เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

14 นางสาว สุภาภรณ์ ร่าหมาน เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

15 นางสาว ซารีฮะห์ ยูโซ๊ะ เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

16 นางสาว นรูดีฟา สามะ เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

17 นางสาว ศิริพร บญุลาภ เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
18 นางสาว อารีดา สะมะแอ เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 สนำมสอบ วิทยำลัยอำชวีศึกษำยะลำ

ชือ่-นำมสกุล

วิทยำลัยอำชวีศึกษำยะลำ   สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธรุกิจ

รำยชือ่ผู้สมคัรมสีิทธิ์สอบคัดเลือกเขำ้ศึกษำตอ่ระดบัปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏบิตักิำร ประจ ำปกีำรศึกษำ 2562

เขำ้รับกำรทดสอบควำมรู้ ในวันที ่ 4  เมษำยน 2562  เวลำ 09.00 เปน็ตน้ไป



ล ำดบัที่ คณะวิชำ สำขำวิชำ
1 นางสาว สิดาพร ทรัพย์สมบติั เทคโนโลยีคหกรรม เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

2 นางสาว รุสนาณี กามาลี เทคโนโลยีคหกรรม เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

3 นางสาว ฟาตีฮะห์ วาเต๊ะ เทคโนโลยีคหกรรม เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

4 นาย มะยูโซะ ดาโอะ เทคโนโลยีคหกรรม เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

5 นางสาว พาตีเม๊าะ มาฮามะ เทคโนโลยีคหกรรม เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

6 นางสาว ดารุวิส สะละ เทคโนโลยีคหกรรม เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

7 นางสาว ซอฟีหย๊ะ มะ เทคโนโลยีคหกรรม เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

8 นางสาว ดวงนภา คุณสมบติั เทคโนโลยีคหกรรม เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

9 นางสาว ต่วนอารูสณี รอยา เทคโนโลยีคหกรรม เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

10 นางสาว ซัมซียะห์ อาลีมามะ เทคโนโลยีคหกรรม เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

11 นางสาว ซอบารียะห์ ดอเลาะ เทคโนโลยีคหกรรม เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

12 นางสาว นรุูลฮูดา สะลอ เทคโนโลยีคหกรรม เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

13 นางสาว คอดีเย๊าะ อุมา เทคโนโลยีคหกรรม เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

14 นางสาว รุสนี แมเร๊าะ เทคโนโลยีคหกรรม เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

15 นางสาว อารียา มะแซ เทคโนโลยีคหกรรม เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

16 นาย ลุกมัน สาแมปา่อ้อ เทคโนโลยีคหกรรม เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

17 นางสาว นกิารีมะห ์ มะเระ เทคโนโลยีคหกรรม เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

รำยชือ่ผู้สมคัรมสีิทธิ์สอบคัดเลือกเขำ้ศึกษำตอ่ระดบัปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏบิตักิำร ประจ ำปกีำรศึกษำ 2562

วิทยำลัยอำชวีศึกษำยะลำ   สำขำวิชำเทคโนโลยีอำหำรและโภชนำกำร

เขำ้รับกำรทดสอบควำมรู้ ในวันที ่ 4  เมษำยน 2562  เวลำ 09.00 เปน็ตน้ไป สนำมสอบ วิทยำลัยอำชวีศึกษำยะลำ

ชือ่-นำมสกุล



ล ำดบัที่ คณะวิชำ สำขำวิชำ
1 นางสาว กมลวรรณ สายสินธ์ เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ การบญัชี
2 นางสาว ขวัญตา ชื่นกล่ิน เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ การบญัชี
3 นางสาว คณิสรา ขาวแปน้ เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ การบญัชี
4 นางสาว อุบลรัตน์ แก้วสุวรรณ เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ การบญัชี
5 นางสาว กนกวรรณ เพ็งเพ็ชร เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ การบญัชี
6 นางสาว อินทิรา ทุมพันธ์ เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ การบญัชี
7 นางสาว นดิากร รุ่งสว่าง เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ การบญัชี
8 นางสาว สุชาวดี ยินดี เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ การบญัชี
9 นางสาว อภญิญา คงสกูล เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ การบญัชี

10 นางสาว นดิากร รุ่งสว่าง เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ การบญัชี
11 นางสาว วนดิา ชาญะพันธ์ เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ การบญัชี
12 นางสาว ศวิตา นุย้หล๊ะ เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ การบญัชี
13 นางสาว กรรณิการ์ สังข์ทอง เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ การบญัชี
14 นางสาว สุนสิา ชุมศักด์ิ เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ การบญัชี
15 นางสาว ลัดดา ศิริประภา เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ การบญัชี
16 นางสาว สุธาทิพย์ สังข์เพ็ชร เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ การบญัชี
17 นางสาว จิตตมาศ  จันทร์เพ็ง เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ การบญัชี
18 นาย ลลิตภทัร คงได้บญุ เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ การบญัชี
19 นางสาว ฐิตาพร คงเปน็ยอด เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ การบญัชี
20 นางสาว กัญญาทิพย์ เฉิดฉิ้ม เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ การบญัชี
21 นางสาว วราภรณ์ ขวัญทองยิ้ม เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ การบญัชี

รำยชือ่ผู้สมคัรมสีิทธิ์สอบคัดเลือกเขำ้ศึกษำตอ่ระดบัปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏบิตักิำร ประจ ำปกีำรศึกษำ 2562

เขำ้รับกำรทดสอบควำมรู้ ในวันที ่ 4  เมษำยน 2562  เวลำ 09.00 เปน็ตน้ไป 

สนำมสอบ อำคำรเรียน 7 วิทยำลัยอำชวีศึกษำสงขลำ

ชือ่-นำมสกุล

วิทยำลัยอำชวีศึกษำสงขลำ   สำขำวิชำกำรบญัชี



ล ำดบัที่ คณะวิชำ สำขำวิชำ

1 นางสาว นวรัตน์ ไชยสวนแกว้ เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2 นางสาว นติยา พชิัยหอ เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เขำ้รับกำรทดสอบควำมรู้ ในวันที ่ 4  เมษำยน 2562  เวลำ 09.00 เปน็ตน้ไป 

สนำมสอบ วิทยำลัยอำชวีศึกษำสงขลำ หอ้ง 611

ชือ่-นำมสกุล

วิทยำลัยอำชวีศึกษำสงขลำ   สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธรุกิจ

รำยชือ่ผู้สมคัรมสีิทธิ์สอบคัดเลือกเขำ้ศึกษำตอ่ระดบัปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏบิตักิำร ประจ ำปกีำรศึกษำ 2562



ล ำดบัที่ คณะวิชำ สำขำวิชำ
1 นาง นงค์นชุ ก่อประเสริฐ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด

2 นางสาว นางสาวกนกพร แก้วเขียว บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด

3 นาย ฐิติภทัร นองเนอืง บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด

4 นางสาว กมลทิพย์ วีสุวรรณ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด

5 นางสาว สุนทรีย์ บญุยะมาน บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด

6 นาย เจม สวาหลัง บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด

7 นางสาว วรรณา เหมวงศ์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด

8 นางสาว วิภาวีย์ เดชณรงค์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด

9 นางสาว จันทร์จิรา รอดสุวรรณ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด

10 นางสาว จุฑาภรณ์ กายะพันธ์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด

11 นางสาว รชนกีร ไสรัตน์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด

12 นางสาว อริสา จันทร์พร้ิม บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด

13 นางสาว สุธินี เดชณรงค์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด

14 นางสาว ภรัญยา เกื้อสกุล บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด

15 นางสาว รุจิรา ยาสิน บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด

16 นางสาว สุนติา สัญญา บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด

สนำมสอบ วิทยำลัยเทคนิคสตลู

ชือ่-นำมสกุล

รำยชือ่ผู้สมคัรมสีิทธิ์สอบคัดเลือกเขำ้ศึกษำตอ่ระดบัปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏบิตักิำร ประจ ำปกีำรศึกษำ 2562

เขำ้รับกำรทดสอบควำมรู้ ในวันที ่ 4  เมษำยน 2562  เวลำ 09.00 เปน็ตน้ไป 

วิทยำลัยเทคนิคสตลู    สำขำวิชำกำรตลำด


