


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ   
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประเภททนุทั่วไป 

เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล แผนก 
60-2-001 นางสาวอทิตา หีมยิ อุตสาหกรรมยาง 
60-2-002 นายนวพล สุวรรณบัณฑิต ช่างไฟฟ้าก าลัง 
60-2-003 นายปรฎร หนูมาก ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
60-2-004 นายชาตรี ขี่มังคะโล ช่างยนต์ 
60-2-005 นายทินกร กะลอเอียด ช่างเชื่อมโลหะ 
60-2-006 นายสุชาครีย์ ชูแก้ว ช่างไฟฟ้าก าลัง 
60-2-007 นายอนันต์ ชัยวาวร อุตสาหกรรมยาง 
60-2-008 นายทวีเดช มณีขวัญ อุตสาหกรรมยาง 
60-2-009 นายประเสริฐ เหล็มเอียด อุตสาหกรรมยาง 
60-2-010 นางสาวมนัสพร หมานสะอิด การบัญชี 
60-2-011 นางสาวสุนิสา แก้วพิทักษ์ การบัญชี 
60-2-012 นายนาวาวี หมุดตะเหล็บ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
60-2-013 นายชนายุฒน์ เจะเล๊าะ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
60-2-014 นายอัตชัย สะเม๊าะ ช่างเชื่อมโลหะ 
60-2-015 นางสาวพรชิตา เจ๊ะเน็ง การบัญชี 
60-2-016 นางสาวสุดารัตน์ กิจจารักษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
60-2-017 นางสาวสุลัยญา เจะสนิ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
60-2-018 นางสาวมาดีมา ชูเขียว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
60-2-019 นางสาวกันต์ธิดา ศรีชาย อุตสาหกรรมยาง 
60-2-020 นายชินวัตร โต๊ะเส็น อุตสาหกรรมยาง 
60-2-021 นายธนพัฒน์ อ่อนทอง อุตสาหกรรมยาง 
60-2-022 นางสาวจุฑามาศ จุลิวรรณล ี การบัญชี 
60-2-023 นายนรินทร์ นิลพัน ช่างยนต์ 
60-2-024 นายสุทน แดงทองเกลี้ยง ช่างยนต์ 
60-2-025 นายปฏิภัทร์ แก้วเกาะสะบ้า คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
60-2-026 นางสาวสิริมา วุ่นซิงซี่ การบัญชี 
60-2-027 นางสาวนฤมล แก้วเกาะสะบ้า การบัญชี 
60-2-028 นางสาวปานไพลิน มณีรัสยากร การบัญชี 
60-2-029 นางสาวศิรดา แก้วเกาะสะบ้า การบัญชี 



60-2-030 นายสุรศักดิ์ ทันยศ ช่างยนต์ 
60-2-031 นางสาวกัญณัฐ เข็มศรี ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
60-2-032 นายณัฐกิตต์ เสียมใหม ช่างยนต์ 
60-2-033 นายสุจิทรา ธรรมโร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
60-2-034 นายณัฐพล วาเรหมัน ช่างไฟฟ้าก าลัง 
60-2-035 นางสาวอรัญญา จิตตี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
60-2-036 นางสาวอรุณพิพัตร์ อรุณพันธ์ ช่างไฟฟ้าก าลัง 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ   
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประเภททนุหอพัก 

เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล แผนก 
60-1-001 นางสาวรอกีเย๊าะ รอฮิง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
60-1-002 นายอธิวัฒน์ อะเล๊าะ ช่างยนต์ 
60-1-003 นายยะฟาน หมันหลี ช่างยนต์ 
60-1-004 นางสาววรรณวิสา หมัดล่าเต๊ะ การบัญชี 
60-1-005 นางสาวซารีนา โต๊ะเส็น การบัญชี 
60-1-006 นางสาวซาฟานี่ มะหะจิ การบัญชี 
60-1-007 นางสาวมัรสิก๊ะห์ หวะหล า การบัญชี 
60-1-008 นางสาวนูรีนา สันแหละ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
60-1-009 นายอรรถพร ยีกะเจ้ ช่างยนต์ 
60-1-010 นางสาวมารีนา หมัดหลี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
60-1-011 นางสาวณารีรัตน์ สุขเกษม การบัญชี 
60-1-012 นายอารีฝีน หัดหมัด ช่างเชื่อมโลหะ 
60-1-013 นางสาวยานี สาหมัด อุตสาหกรรมยาง 
60-1-014 นางสาวฮารรีญา ชูเขียว อุตสาหกรรมยาง 
60-1-015 นางสาวพรชิตา โส๊ะหวัง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
60-1-016 นายอนวรรษ ยีกะเจ้ ช่างเชื่อมโลหะ 
60-1-017 นายอาหลี อิทธิศักดิ์ ช่างยนต์ 
60-1-018 นายวรวุฒ ิ มูณี ช่างไฟฟ้าก าลัง 
60-1-019 นายภัทรพงศ์ บูยูโส๊ะ ช่างยนต์ 
60-1-020 นางสาวชัยดา ชุ่มชื่น อุตสาหกรรมยาง 
60-1-021 นายสมศักดิ์ รามัญเศษ ช่างไฟฟ้าก าลัง 
60-1-022 นางสาวนูรอัยนีย์ หัสมัด อุตสาหกรรมยาง 
60-1-023 นายจิรภัทร มูน ี ช่างไฟฟ้าก าลัง 
60-1-024 นายสราวุฒิ ยีสล า ช่างยนต์ 
60-1-025 นายธนดล นูเอียด ช่างยนต์ 
60-1-026 นายธนกร บูเอียด ช่างยนต์ 
60-1-027 นายพงศ์ภรณ์ หมะมุ ช่างไฟฟ้าก าลัง 
60-1-028 นางสาวกิ่งดาว ทองเอียด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
60-1-029 นางสาวกันติยา ขวัญแก้ว ช่างไฟฟ้าก าลัง 



60-1-030 นางสาวกมลทิพย์ เซ่งอ้ิว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
60-1-031 นายปริญญา มณีรักษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
60-1-032 นายชัยวัฒน ์ หนูมนต์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
60-1-033 นายอาทิตย์ หนุนทอง ช่างยนต์ 
60-1-034 นางสาวอาอีฉ๊ะ นิยมเดชา การบัญชี 
60-1-035 นางสาวนันธิชา โต๊ะหีม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
60-1-036 นางสาวนาเดีย ขุนวิทาม การบัญชี 
60-1-037 นางสาวมายาวี หมัดเหล็ม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
60-1-038 นางสาววราดา หมะเหล๊าะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
60-1-039 นางสาวรุสหล๊ะ หลีแส๊ะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
60-1-040 นายจิรายุทธ เจ๊ะโส๊ะ ช่างเชื่อมโลหะ 
60-1-041 นายภัทรชนน มัยทอง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
60-1-042 นางสาวนาดียา หว่าหล า การบัญชี 
60-1-043 นายอภิสิทธิ์ ทองหนู ช่างยนต์ 
60-1-044 นายวีรชิต จงนอก ช่างก่อสร้าง 
60-1-045 นายถิรภัทร ประสิทธิ์พรหม ช่างไฟฟ้าก าลัง 
60-1-046 นายอภินันธ์ แก้วด า ช่างยนต์ 
60-1-047 นายอภิวัฒน์ ทองเนียม ช่างไฟฟ้าก าลัง 
60-1-048 นางสาวเกศินี พรมสุวรรณ ช่างไฟฟ้าก าลัง 
60-1-049 นายศรัณยู โสมแก้ว ช่างไฟฟ้าก าลัง 
60-1-050 นายปราชญ์ เซ่งขุนทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
60-1-051 นางสาววิภาวรรณ แซ่ว่อง ช่างไฟฟ้าก าลัง 
60-1-052 นางสาวณัฐณิชา นิมิตรแก้ว การบัญชี 
60-1-053 นายฮาริน เพ็ชรแก้ว ช่างไฟฟ้าก าลัง 
60-1-054 นายฮัซสัน ยีหรัน ช่างไฟฟ้าก าลัง 
60-1-055 นายเอกรัตน์ ขะเร็มมานัน ช่างไฟฟ้าก าลัง 
60-1-056 นางสาวอธิตา ไชยมงคล การบัญชี 
60-1-057 นางสาวรัณชลีย์ นวลศรี ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
60-1-058 นางสาวหทัยชนก สุวรรณอินทร์ ช่างไฟฟ้าก าลัง 
60-1-059 นางสาวอุษา หนูพรมแก้ว ช่างไฟฟ้าก าลัง 
60-1-060 นางสาวเจริญพร ฤทธิมนตรี ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
60-1-061 นายกิตติศักดิ์ ชูทอง ช่างยนต์ 



60-1-062 นายเพ็ญเพชญ รัตนวงศ ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
60-1-063 นายคมสัน อรรจนพงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
60-1-064 นายศิริโชค ศรส าแดง ช่างยนต์ 
60-1-065 นายสุทธิวัฒน์ สองแก้ว ช่างยนต์ 
60-1-066 นายยชัยยุทธ์ มรกต ช่างยนต์ 
60-1-067 นางสาวชลธิชา จันทสะเร ช่างไฟฟ้าก าลัง 
60-1-068 นายขจรศักดิ์ รัตนวรรณ์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
60-1-069 นายเอกรินทร์ เกี่ยวม่าน ช่างยนต์ 
60-1-070 นายกฤฐกรณ์ หนูประกอบ ช่างไฟฟ้าก าลัง 
60-1-071 นายสรายุทธ นิมานนท์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
60-1-072 นายอับดลเล๊าะ ลือโมะ ช่างยนต์ 
60-1-073 นายมูฮัมหมัด ดาโตะ ช่างยนต์ 
60-1-074 นายบุคอลี บาหมัด ช่างก่อสร้าง 
60-1-075 นายภาณุวัฒน์ ด่าหมิ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
60-1-076 นายอดิศักดิ์ สีทอง ช่างเชื่อมโลหะ 
60-1-077 นางสาวนุชจินาถ แก้วช่วย ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
60-1-078 นางสาวธัญญรัตน์ คงคะนึง การบัญชี 
60-1-079 นางสาวณัฐวี ตรีพลอักษร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
60-1-080 นางสาวปุณยภา วาทวงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
60-1-081 นางสาวอาภัสรา เกตุศัทธา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
60-1-082 นางสาวชวัลรัตน ์ แก้วช่วย ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
60-1-083 นางสาวนฤมล พรมขาว การบัญชี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ประเภททุนจบ ปวช. 

เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล แผนก 
60-1-001 นางสาวชุติมา แซ่ตั้ง การบัญชี 
60-1-002 นางสาวภัครมัย หมินเส็น การบัญชี 
60-1-003 นางสาวรัชนก แก้วสวัสดิ์ การบัญชี 
60-1-004 นางสาวมารีมาร์ หมินตะเหล๊ะ การบัญชี 
60-1-005 นายณัฐกฤษฏิ์ ร่มบ้านโหล๊ะ ช่างยนต์ 
60-1-006 นายชลาธร อิสสระ การบัญชี 
60-1-007 นางสาวเจนจิรา ปันทะรัตน์ การบัญชี 
60-1-008 นายพงษ์เพชร แซ่จ้อง ช่างยนต์ 
60-1-009 นรายเมธาวิน แห่เหล็บ ช่างยนต์ 
60-1-010 นางสาวสุไบด๊ะ ประชี การบัญชี 
60-1-011 นางสาวสายใหม่ ทวีเลิศ การบัญชี 
60-1-012 นางสาวนูรีดา เงินเย็น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
60-1-013 นางสาวสุญาณี แซ่หยี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
60-1-014 นางสาวสุจิตตรา บุญรอด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
60-1-015 นางสาวร่อฮาเบี๊ยะ สุริยา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
60-1-016 นายศุภชัย ศรีสุวรรณ ช่างยนต์ 
60-1-017 นายทิฆัมพร เกือแก้ว ช่างยนต์ 
60-1-018 นายวันฉัตร สายละมุล ช่างยนต์ 
60-1-019 นายเทวฤทธิ์ สุธรรมวิจิต ช่างยนต์ 
60-1-020 นายพีรพล นวลสุวรรณ ช่างเชื่อมโลหะ 
60-1-021 นายพิชัยยุทธ รอดชนะ ช่างเชื่อมโลหะ 
60-1-022 นายภัทรนนท์ บัวหนู ช่างเชื่อมโลหะ 
60-1-023 นายภานุ พิทักษ์สกุลสิริ เทคโนโลยียาง ฯ 
60-1-024 นายนัจมุดดีน ด่าหมิ ช่างไฟฟ้าก าลัง 
60-1-025 นายอับดุลเลาะ มูซอ ช่างก่อสร้าง 
60-1-026 นางสาวยามีล๊ะ หล๊ะหมัน เทคโนโลยียาง ฯ 
60-1-027 นางสาวกัลยา จันทโก เทคโนโลยียาง ฯ 
60-1-028 นางสาวดุสิตา เหมโห๊ะ เทคโนโลยียาง ฯ 
60-1-029 นายอนันต์ อะหวัง ช่างยนต์ 



60-1-030 นางสาวสิริภัทร์ แซ่หลี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
60-1-031 นางสาวอธิฐาน จินะเฟือย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
60-1-032 นางสาวจุรีพร ทองยอด โยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ประเภททุนจบ ม.6 

เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล แผนก 
60-1-001 นางสาววิทาดา ประภา การบัญชี 
60-1-002 นางสาวจิตสุภา ยกถาวร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
60-1-003 นางสาวประภัทศร คงเส้ง เทคโนโลยียางฯ 
60-1-004 นายซนกิฟลี เจะเลาะ ช่างไฟฟ้าก าลัง 
60-1-005 นางสาวรอฝีย๊ะ จะหนิ ช่างไฟฟ้าก าลัง 
60-1-006 นางสาวลัดดา แหละหลี ช่างไฟฟ้าก าลัง 
60-1-007 นางสาวสกุลรัตน์ หมินเตะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
 


