
   

 

 

   ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
เร่ือง ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

   
ตามท่ีวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในระดับประกาศนียบัตร 

วิชาชีพ  (ปวช .) และประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพ ชั้ นสู ง (ปวส .) รอบปกติ  ตั้ งแต่ วันที่  4  มกราคม 2565                            
ถึงวันที่ 18  เมษายน 2565 นั้น 
 

  ในการนี้  วิทยาลัยการอาชีพสุ ไหงโกลกขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อ ในระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2565 ตามสาขาวิชา 
ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  และขอให้นักเรียน นักศึกษา ตามรายชื่อตามแนบท้าย มารายงานตัว มอบตัว และ 
ลงทะเบียนเรียน ณ หอประชุมทรายทอง วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก  ดังนี้ 

 -  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
-  ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    ในวันที่ ๒1 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ทั้งนี้ ขอให้นักเรียน นักศึกษา แต่งกายชุดนักเรียนของโรงเรียนเดิม หรือชุดสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น ตัด 
ผมทรงรองทรง  โดยจัดตรียมเอกสารประกอบการรายงานตัว และมอบตัวดังนี้ 

1. สำเนาใบแสดงผลการเรียนที่จบการศึกษา ( ร.บ ) ๒ ฉบับ  
2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน นักศึกษา 2 ฉบับ 
3. สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน นักศึกษา ๒ ฉบับ 
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดาและมารดาอย่างละ ๒ ฉบับ          
5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ๑ รูป 

 
 จึงประกาศมาเพ่ือโปรดทราบ 

  ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน  2565 

 

                                                       ว่าที่ร้อยตรี 

                           (ธานี  ศรีทอง)                   
                       ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 

 



 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขาวิชาช่างยนต์  

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล จบจากโรงเรียน 
1 นาย อิรฟาน บูละ โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) 
2 นาย เจ๊ะอารีฟีน ยูมะโซ โรงเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพที่ 223 
3 นาย อัสมิง บินยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพที่ 223 
4 นาย มนัส มะนอ โรงเรียนบ้านมูโนะ 
๕ นาย สุริฮันณ์ เจ๊ะโก๊ะ โรงเรียนบ้านมูโนะ 
๖ นาย ชัยอนนัต์ บินหะมะ โรงเรียนบ้านมูโนะ 
๗ นาย มฮำหมัดซาวาล มะเซง็ โรงเรียนศึกษาศาสน์อิสลาม 
๘ นาย โญฮารี มะนุ๊ โรงเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพที่ 223 
๙ นาย มูหะมะฮาวารี ยา โรงเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพที่ 223 

๑๐ นาย ซูไฮดี มะนาวี โรงเรียนบ้านกูวา 
๑๑ นาย มูฮัมหมัดไคโร มือลี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทรายทอง) 
๑๒ นาย มูฮัมหมัดอาลิฟ สือแลแม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทรายทอง) 
๑๓ นาย รุสลัน หนูแสง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทรายทอง) 
๑๔ นาย อาหะหมัดไซฟู มามะ โรงเรียนแสงธรรมวิทยา 
๑๕ นาย อับดุลบาซิ อูมา กศน. แว้ง 
๑๖ นาย ตอลฮะห์ ยาอิง โรงเรียนจริยธรรม 
๑๗ นาย มูฮำหมัดอาวีนา เจ๊ะเตะ กศน. แว้ง 
๑๘ นาย อานันต์ แมทาลง กศน. ริโก๋ 
๑๙ นาย อาเมร์ รอนิง โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม 
๒๐ นาย อาวีรู อารง   
๒๑ นาย มูฮัมหมัดอาซูวัน มะแซ โรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพที่ 172 
๒๒ นาย อดิรุจ มะยูนุ โรงเรียนแสงธรรมวิทยา 
๒๓ นาย อัฟฟาน อาหะมะ โรงเรียนแสงธรรมวิทยา 
๒๔ นาย มูฮัมหมัดไอมาน ดอเล๊าะ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ 
๒๕ นาย สุรเชษฐ์ สนันกิ้ง โรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพที่ 172 
๒๖ นาย มุสตากีนอัยมาน สาและ โรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพที่ 172 
๒๗ นาย ฟิกรี มะ โรงเรียนดารุลรอหม์าฮ์ 
๒๘ นาย ธนพนธ์ ศรีสุวรรณ โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม 
๒๙ นาย อรรถวุฒิ ภู่เมือง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 
๓๐ นาย พัสกร กระแสสินธุ์ โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม 
๓๑ นาย อัสลัน อาแวอีแต โรงเรียนนะห์ฏอฏุลอิสลาม 
๓๒ นางสาว เดียนา เจ๊ะโก โรงเรียนลูโบ๊ะกาเยาะ 
๓๓ นางสาว อัสมะ ปีเย๊าะ โรงเรียนลูโบ๊ะกาเยาะ 
๓๔ นางสาว นูรไอนีย์ มะแซ โรงเรียนลูโบ๊ะกาเยาะ 
๓๕ นาย มูฮัมมัดนูรดีน เปาะโก๊ะ โรงเรียนลูโบ๊ะกาเยาะ 



๓๖ นางสาว มุสลีมะห์ เจ๊ะดอเลาะ โรงเรียนลูโบ๊ะกาเยาะ 
๓๗ นาย ซูเฟียน เปาะมะ โรงเรียนลูโบ๊ะกาเยาะ 
๓๘ นาย ฮาเล็ม สะเมาะ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 
๓๙ นาย นนทัย แก้วช่วย โรงเรียนสุไหงโก-ลก 
๔๐ นาย ยศภัทร คงรังษี โรงเรียนสุไหงโก-ลก 
๔๑ นาย ปิติภัทร นิจศักดิ์ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 

 

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล จบจากโรงเรียน 
1 นาย มุฆลีซนี ดำรงกิจขจร โรงเรียนดารุสลาม 
2 นาย ราฟี มามะมักตา กศน. อำเภอสุไหงโก-ลก 
3 นางสาว ฐิตาภรณ์ อนุสาร โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) 
4 นางสาว นูรไลลาฮ์ หวันยุโสป โรงเรียนดารุลฟุรกอน 
5 นาย อารีย์ รดัรึงสุนทรี โรงเรียนบ้านมูโนะ 
๖ นาย ลุกมันต์ เจ๊ะมามะ โรงเรียนบ้านมูโนะ 
๗ นาย สุธิสันต ์ มาหะ โรงเรียนบ้านมูโนะ 
๘ นาย อัษฎาวุฒิ รามช่วย กศน. อำเภอสุไหงโก-ลก 
๙ นางสาว นูรฟาดีรา ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านทอน 

๑๐ นาย ณรงค์เดช อินทรวิเศษ กศน. อำเภอสุไหงโก-ลก 
๑๑ นางสาว โนรฮีดายะ ดินนาวา กศน. อำเภอสุไหงโก-ลก 
๑๒ นางสาว นูรฮีดายู ดินนาวา โรงเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพที่ 223 
๑๓ นางสาว ฐิตาภรณ์ อนุสาร โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) 
๑๔ นางสาว อุซมี ชีพชำนาญ โรงเรียนบ้านกูวา 
๑๕ นางสาว สาลีนา แจะ โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) 
๑๖ นางสาว อานีตา อาแวสือนิ โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) 
๑๗ นางสาว อัสมีดา สุวรรณบัณดิษฐ โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) 
๑๘ นาย พัณณ์กร รัศมี โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) 
๑๙ นาย ทัตพงศ์ เปาะจิ โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) 
๒๐ นาย ชานนท์ โพธิ์คำ โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) 
๒๑ นางสาว มาญา วิลลิส โรงเรียนสุไหงโก-ลก 
๒๒ นาย อุสมาน รับไทรทอง โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) 
๒๓ นาย อัศวนนท์ อับดุลรอเซะ โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) 
๒๔ นางสาว ปาอีซะ ยะปา โรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพที่ 172 
๒๕ นาย มูฮัมหมัดฟิรเดาส์ อารง โรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพที่ 172 
๒๖ นางสาว นูรดีา หินนะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 
๒๗ นางสาว นิสรีน ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 
๒๘ นาย ศุภกิตต์ สายน้ำทิพย์ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 
๒๙ นาย ชาคริต อีซอ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 



๓๐ นาย อับดุลฮาซีฟ อับดุลสามะ โรงเรีบยบ้านบาโงกือแต 
๓๑ นาย ไสฟูฮากนี สารีบาตู โรงเรียนลูโบ๊ะกาเยาะ 
๓๒ นาย ฮาริฟ หะยียะโกะ โรงเรียนลูโบ๊ะกาเยาะ 
๓๓ นาย นิบัสลัน นิม ุ โรงเรียนลูโบ๊ะกาเยาะ 
๓๔ นาย อัสรี เจ๊ะเอะ โรงเรียนลูโบ๊ะกาเยาะ 
๓๕ นาย ธิติวุฒ ิ ใจเหล็ก โรงเรียนสุไหงโก-ลก 
๓๖ นางสาว นูรจัสมิน ลอแม โรงเรียนดารุสลาม 
๓๗ นางสาว กุลณัฐ คงท่ี โรงเรียนสุไหงโก-ลก 
๓๘ นางสาว ปิยะฉัตร พ่ึงวิรวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) 
๓๙ นาย พิพัฒน์ สุวรรณเพชร โรงเรียนสุไหงโก-ลก 

 

สาขาวิชาการตลาด 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล จบจากโรงเรียน 
1 นางสาว วนิดา เจ๊ะเด็ง โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) 
2 นางสาว สุดารัตน์ แสนอุบล โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) 
๓ นางสาว วธิดา บุญมาศ โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) 
๔ นางสาว โนร์ซาฮีลา สะมะแอ โรงเรีบยบ้านมูโนะ 
๕ นางสาว โซเฟียนี ยูโซ๊ะ โรงเรีบยบ้านมูโนะ 
๖ นางสาว ซัลซาฟีฬา ยูโซะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 
๗ นางสาว อุษณี ยูโซ๊ะ โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี 

 

สาขาวิชาการบัญชี 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล จบจากโรงเรียน 
1 นางสาว นาตาชา เจ๊ะมามะ โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) 
2 นางสาว นุร์อัย สะมะแอ โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) 
3 นางสาว โนรฮาสลีนา มีนา โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) 
4 นางสาว ซากีเราะห์ อับดุลเล๊าะ โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) 
5 นาย ธีรนันท์ พัฒนวิบูลย์ โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) 
6 นาย อิครอม อูมา โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) 
๗ นาย ฮาซัน ซอและ โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมกุตายนวิทยา) 
๘ นางสาว นูรอักมา บินยูโซ๊ะ โงเรียนแสงธรรมวิทยา 
๙ นางสาว โนร์อาเลียรุสนี ยะโกะ โรงเรียนบ้านมูโนะ 

๑๐ นางสาว นูรูลอีหมาน เจ๊ะปอ โรงเรียนบ้านมูโนะ 
๑๑ นางสาว วนิตา รอนิง โรงเรียนแสงธรรมวิทยา 
๑๒ นางสาว เตือนใจ หลีหมัด โรงเรียนจะนะวิทยา 
๑๓ นางสาว นูรอัสมัส เจ๊ะนะ โรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพที่ 172 
๑๔ นางสาว แวอามีรา มาหะมะ โรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพที่ 172 
๑๕ นางสาว นิรตา วาหะ โรงเรียนบ้านลาแล 
๑๖ นางสาว ฟาตีฮะห์ แวสาเมาะ โรงเรียนบ้านลาแล 



๑๗ นางสาว อาริษา ตาเยะ โรงเรียนบ้านลาแล 
๑๘ นางสาว ซาฟีรา อาแว โรงเรียนบ้านลาแล 
๑๙ นางสาว พัชรพร บัวผัด โรงเรียนสุไหงโก-ลก 

 

 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล จบจากโรงเรียน 
1 นางสาว มุมีนะห์ มะยาซิง โรงเรียนดารุลรอห์มาฮ์ 
๒ นางสาว นุสรา นามวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมกุตายนวิทยา) 
๓ นางสาว ยะห์ อูมา โรงเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพที่ 223 
๔ นางสาว สุวิภา ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านมูโนะ 
๕ นางสาว แวนูรอัคมา แวสาเหาะ โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) 
๖ นางสาว อานีตา เจ๊ะนาแว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทรายทอง) 
๗ นางสาว นูร์อาสลินดา ยะกา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทรายทอง) 
๘ นางสาว ซูรีตา มะรอนี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทรายทอง) 
๙ นางสาว อาเลียณีย์ สาและ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทรายทอง) 

๑๐ นางสาว นูรูลอีกมา สือแม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทรายทอง) 
๑๑ นางสาว ซูวารี เจ๊ะมะแอ โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมกุตายนวิทยา) 
๑๒ นางสาว ฮาซานะห์ ดือเระ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 
๑๓ นางสาว บัลกีส ดือราแม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 
๑๔ นางสาว สาริซา มามะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทรายทอง) 
๑๕ นางสาว อานิสนูรูลฮูดา ยะปา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทรายทอง) 
๑๖ นางสาว ฟ้าใส พรหมตรัง โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) 

 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล จบจากโรงรียน 
1 นาย ธนกฤษ หริณโรจน์ โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม 
2 นาย อธินันท์ รักธรรม โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) 
3 นาย ภัทรกิตต์ มามะ โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) 
4 นาย ฮากีมี อารง โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) 
5 นาย อาลีฟวัจดี สามานะ โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) 
๖ นาย อิสกันดัร ดาเลง โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน 
๗ นาย ซะห์มี ดรอมนิง โรงเรียนบ้านกูวา 
๘ นางสาว ซาฟีกะห์ เฮ็ง โงเรียนมัธยมสุไหงปาดี 
๙ นาย มูฮำมัดอิรฟาน บินหะยียูเยะ โรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพที่ 172 

๑๐ นาย เจะซูกัรนัย เจะ๊มามะ โรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพที่ 172 
๑๑ นาย มูฮัมหมัดฟาริช มะตาเยะ โรงเรียนแสงธรรมวิทยา 
๑๒ นาย สหภาพ วินประเวศ โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม 



๑๓ นาย มูฮำหมัดซันซูรี มาหะมะ โรงเรียนนะห์ฏอฏุลอิสลาม 
๑๔ นาย ซะห์โรลอัยดีล อาแวสาแม โรงเรียนนะห์ฏอฏุลอิสลาม 
๑๕ นาย ฟาอิส บูกุ๊ โรงเรียนนะห์ฏอฏุลอิสลาม 
๑๖ นาย นัลวาฮีดี เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านลาแล 
๑๗ นาย ธนารัตน์ รัตนะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 
๑๘ นาย กันต์ดนัย ขวัญคำ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 
๑๙ นาย อาลีฟ มะนาวี โรงเรียนนะห์ฏอฏุลอิสลาม 
๒๐ นาย ต่วนอารีฟีน ต่วนดือราแม โรงเรียนแสงธรรมวิทยา 

 

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิส์ 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล จบจากโรงเรียน 
1 นาย มูฮัมหมัดดาเนีย แมเลาะ โรงเรียนบ้านมูโนะ 
๒ นาย อิสกันดา บือราเฮง โรงเรียนบ้านมูโนะ 
๓ นาย นัสรูลดีน อาแว โรงเรียนนะหฏ์อฏุลอิสลาม 
๔ นาย รีดูวัน บินมะมิง โรงเรียนบ้านมูโนะ 
๕ นาย อับดุลอาซิส มะเย็ง โรงเรียนบ้านมูโนะ 
๖ นางสาว นูร์ซาฟีกะห์ สะมะแอ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทรายทอง) 
๗ นางสาว นาตาซา มะแซ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทรายทอง) 
๘ นางสาว พัชราภา ล่าหนิ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทรายทอง) 
๙ นาย ฮัมดัม สะแอเต๊ะ โรงเรียนแสงธรรมวิทยา 

๑๐ นาย นวกร พาหมันโต โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) 
๑๑ นาย อักมัล บินมือลี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทรายทอง) 
๑๒ นาย ธราเทพ เพชรแสนเมือง กศน. อำเภอสุไหงโก-ลก 

 

สาขาวิชาช่างโยธา 

ลำดับ คำนำหน้า ชือ่ สกุล จบจากโรงเรียน 
1 นาย สันติภาพ จิตต์โต๊ะหลำ กศน. อำเภอสุไหงโก-ลก 
๒ นาย เจษฎา จิตตโต๊ะหลำ กศน. อำเภอสุไหงโก-ลก 
๓ นางสาว อทติญา ศรีดำ โรงเรียนนราสิกขาลัย 
๔ นางสาว อานิสรายา หวังมือซา โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน 
๕ นางสาว นาตาซา ดือเล๊าะ โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน 

 

สาขาวิชาช่างเชื่อม 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล จบจากโรงเรียน 
1 นาย มะไซฟู สาอิ โรงเรียนลูโบ๊ะกาเยาะ 
๒ นาย ซัฟรอน เจ๊ะเล็ง โรงเรียนลูโบ๊ะกาเยาะ 

 

 



สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล จบจากโรงเรียน 
1 นางสาว ปิยมาส เรืองโรจน์ โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม 
๒ นางสาว ศศินิดา โฉมอุภัย โรงเรียนสุไหงโก-ลก 
๓ นางสาว สุภัสรา แซ่เอ้ียว โรงเรียนสุไหงโก-ลก 

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล จบจากโรงเรียน 
1 นางสาว มัสมีร่า กาเดร์ โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม 
2 นางสาว โนร์ซูรายา มือเย๊าะ โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม 
3 นางสาว นาญูวา หะยีสาแม โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม 
4 นางสาว ซูเรียนี สาแล๊ะ โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม 
5 นางสาว สุนีย์ มูเซง็ โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม 
6 นางสาว นิฮาบีบะห์ ยูโซ๊ะ โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม 
7 นางสาว มูนีรา ดำรงกิจขจร โรงเรียนดารุสลาม 
8 นางสาว ฮาบีซะ จิมอ โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม 
9 นางสาว ยูรียา บินดาราแม โรงเรียนศึกษาศาสน์อิสลาม 

10 นางสาว ซาฟีรา มือเยาะ โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม 
11 นางสาว นาตีลี จะมะจี โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม 
12 นาย ร็อบบี ดาซามิ โรงเรียนรอมาเนีย 
13 นาย รามิล เกื้อรอด วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
14 นางสาว ซูรียานา สะแลแม วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
15 นางสาว จุฑารัตน์ เจ๊ะอูมา วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
16 นางสาว วนิดา เจ๊ะดอืเร๊ะ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
17 นางสาว ซูรียานิง ตาปอ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
18 นางสาว ซาฟีกะห์ เจะอีซอ โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม 
19 นางสาว อารอฟะห์ หะมะ โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม 
20 นางสาว พรรณภษา สะมะแอ โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม 
21 นางสาว สุดารัตน์ ปูเต๊ะ โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม 
22 นางสาว นิฮาบีบะห์ ยูโซ๊ะ โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม 
23 นาย ต่วนอัสรี กุล ี วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
24 นางสาว นูรกัสมีนี กอเดร์ โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม 
25 นางสาว ซูฮัยลา เจ๊ะเลาะห์ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
26 นาย อาฟิก เอ่ียมสุวรรณมณี วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
27 นางสาว ฟาซีรา วาเลาะ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
28 นางสาว ซีตีอัยซะ มูดอ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
29 นาย ซุฮรีย์ มาย ิ โรงเรียนดารุสสาลาม 



30 นางสาว อณัตญา ไฝ่เส้ง วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
31 นางสาว อัสมา หวันชิตนาย วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
32 นางสาว อรนุช เจ๊ะดอเล๊าะ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 
33 นางสาว อารีตาร์ มามะ โรงเรียนสุคิรินวิทยา 
34 นางสาว มาริสา มะเก โรงเรียนสุคิรินวิทยา 
35 นางสาว นูร์อาตีกะห์ มามะ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
36 นางสาว จันสุดา จันทร์เพ็ชร์บุรี วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
37 นาย นิพัทธ์ ชัยวงษา วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
38 นางสาว นาเดียร์ เจ๊ะบูสุ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
39 นางสาว อัสมีนา ดาโอะ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
40 นางสาว ซูรียาตี บินยะโกะ กศน. อำเภอสุไหงโก-ลก 
41 นาย อาติฟ สาและ โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี 
42 นาย ฟัฮมีรูดีน มาหะมะ โรงเรียนอัลอิสลามียะห์ 

 

สาขาวิชาการบัญชี  

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล จบจากโรงเรียน 
1 นางสาว สูรียานา มาน ี โรงเรียนนะห์ฏอฏุลอิสลาม 
2 นางสาว โนร์ฟาตียะห์ หลง โรงเรียนนะห์ฏอฏุลอิสลาม 
3 นางสาว อาภาวีย์ ศรีนอก โรงเรียนสุคิรินวิทยา 
4 นางสาว อามาลีนา อาแว วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
5 นาย ซูลกีฟลี มามะ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
6 นางสาว วรินลณี ดาโอ๊ะ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
7 นางสาว โรสมาวาตี ดาโอ๊ะ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
8 นางสาว สากีเราะ บินเจ๊ะโกะ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
9 นางสาว นาร์เดีย บอเต๊าะ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 

10 นางสาว นูรไอดา มะเย็ง วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
11 นางสาว อัสมีรา ดอเล๊าะ โรงเรียนอิสลามวิทยาทาน 
12 นางสาว นูรฮาซีเกน นอรอเอ โรงเรียนนะห์ฏอฏุลอิสลาม 
13 นางสาว ซีตีซาฮารา อาแวเตะ โรงเรียนนะห์ฏอฏุลอิสลาม 
14 นางสาว ซัลซาบีลา มะ โรงเรียนนะห์ฏอฏุลอิสลาม 
15 นางสาว อาฟีฟะ บากา โรงเรียนนะห์ฏอฏุลอิสลาม 
16 นางสาว สุริยานี มามะ โรงเรียนนะห์ฏอฏุลอิสลาม 
17 นางสาว นูรดีนี เสาะเล๊าะ โรงเรียนนะห์ฏอฏุลอิสลาม 
18 นางสาว ยามลี๊ะห์ เสาะเล๊าะ โรงเรียนนะห์ฏอฏุลอิสลาม 
19 นางสาว ยุสนี อาแม โรงเรียนแสงธรรมวิทยา 
20 นางสาว ยูฮานีฟ เพ็งมูซอ โรงเรียนศึกษาศาสน์อิสลาม 
21 นางสาว วรินดา บินนาภี โรงเรียนศึกษาศาสน์อิสลาม 
22 นางสาว อามานี ฮามะ โรงเรียนศึกษาศาสน์อิสลาม 
23 นางสาว อัลมีรา บินมะสาแม โรงเรียนศึกษาศาสน์อิสลาม 



24 นางสาว สูณีสา มะ โรงเรียนศึกษาศาสน์อิสลาม 
25 นางสาว นิรีสา ยูโซะ โรงเรียนศึกษาศาสน์อิสลาม 
26 นางสาว ฮามีดะห์ อูมา วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
27 นางสาว นาบีล่าห์ เจะอีซอ โรงเรียนแสงธรรมวิทยา 
28 นางสาว แวอาซีกีน มาหะมะ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
29 นาย อามีรูล สือแลแม โรงเรียนรอมาเนีย (มูลนิธิ) 
30 นาย ไซฟูดิง ยาลาวัล โรงเรียนรอมาเนีย (มูลนิธิ) 

 
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล จบจากโรงเรียน 
1 นาย อามีน มะแอ โรงเรียนเวียสุวรรณวิทยาคม 
2 นาย ซาอีมี เจ๊ะแว โรงเรียนแสงธรรมวิทยา 
3 นาย นัสรูดิล มะ โรงเรียนแสงธรรมวิทยา 
4 นาย วุฒินันท์ แจ้งอรุณ กศน. อำเภอสุไหงโก-ลก 
5 นาย ไฟร์ตัส มามะ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
6 นาย อับดุลอาฟิส อาแวกาแฉะ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
7 นาย อาฟิส อาแว วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
8 นาย อับดับเราะห์มัน หมินเย๊าะ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
9 นาย ต่อวัย อาแว วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 

10 นาย ตามีนดารี อาแว กศน. สากอ 
11 นาย ธนนนท์ จันทร์แท้ โรงเรียนตากใบ 
12 นาย อีรฟาน ดือเระ โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี 
13 นาย อับดุลยูนุห์ ดรอแม โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี 
14 นาย ฮัมดี บินอารี โรงเรียนมธัยมสุไหงปาดี 
15 นาย แวอิมรอน แวสะมะแอ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
16 นาย มูหัมหมัดไฟซูล์ สาและ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
17 นาย นพดล แก้วมณี วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
18 นาย มูฮัมหมัดซัควาน มะดือเระ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
19 นาย มูฮัมหมัดบาร์ศาร์ ฮะกือลิง วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
20 นาย ฮัมกา ดือราแม วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
21 นาย อัษฎา บือราเฮง วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
22 นาย สุไลมัน เจ๊ะโซ๊ะ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
23 นาย อัฟฟาน เปาะอาเดะ โรงเรียนดารุสลาม 
24 นาย นัซรี จาราแว โรงเรียนดารุสลาม 
25 นาย จักรกฤษณ์ น้อยสุข โรงเรียนสุคิรินวิทยา 
26 นาย มูฮำมัดราฟี สะแปอิง วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
27 นาย หวันซูลกิฟลี สุเรง วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 

 

 



สาขาวชิาช่างโยธา  

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล จบจากโรงเรียน 
1 นาย นิมูฮัมหมัดฮิลมี วาโมง วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
2 นาย ซาฟาวี แซแอ โรงเรียนตายุลอิสลาม 
3 นาย อัลบารี เจ๊ะโซ๊ะ โรงเรียนตายุลอิสลาม 

 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล จบจากโรงรียน 
1 นาย มูฮัมหมัดยุสรี สือแม โรงเรียนแสงธรรมวิทยา 
2 นาย มูฮัมหมัดฟาฮากิม อารง โรงเรียนดารุลรอห์มาฮ์ 
3 นาย อับดุลฮาลิม สะมาแอ โรงเรียนนะห์ฏอฏุลอิสลาม 
4 นาย แวซัมรี แวสะมะแอ โรงเรียนนะห์ฏอฏุลอิสลาม 
5 นาย ฟิรดาวน์ มาน ี โรงเรียนนะห์ฏอฏุลอิสลาม 
6 นาย แวอนัวา แวมามะ โรงเรียนนะห์ฏอฏุลอิสลาม 
7 นาย ฟาอีซี นิแน โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม 
8 นาย อัสรัน บินเจ๊ะสะอิ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
9 นาย ธีระวัฒน์ เจะเตะ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 

10 นาย อีรฟาน สาเร๊ะนุ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
11 นาย อามินทร์ ดือราแม วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
12 นาย ฮัซซานัยน์ เตะ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
13 นาย ซูฮัยมิง ดอเลาะ โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม 
14 นาย มูหัมหมัดฮารฟังณ์ แพร่ โรงเรียนแสงธรรมวิทยา 
15 นาย มะหามะแปนดี มะนอ โรงเรียนนะห์ฏอฏุลอิสลาม 
16 นาย มูฮัมหมัดรุสดี อูแล โรงเรียนนะห์ฏอฏุลอิสลาม 
17 นาย อาบัส มะลี โรงเรียนจริยธรรม 
18 นาย ชิติพัทธ์ บินมามะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรสมเด็จพระศรี

นครินทร์ ยะลา 
19 นาย ไดลามี มูหะมะเย็ง วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
20 นาย อัฟฟาน วามะ โรงเรียนนราธิวาส 
21 นาย อารีฟาน เจ๊ะโก๊ะ โรงเรียนอิสลามบูรพาวิทยา 
22 นาย มูฮำหมัดซัฮรู เจ๊ะอาลี โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี 
23 นาย ฮากีมัน ยูโซะ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
24 นาย ฟารีฮีม ดาโอ๊ะ โรงเรียนแสงธรรมวิทยา 
25 นาย อิสกันดา เจ๊ะดอ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 

 
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล จบจากโรงรียน 
1 นาย มูฮัฟฟาน แซฮะ โรงเรียนดารุลรอห์มาฮ์ 



 
สาขาวิชาการตลาด  

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล จบจากโรงเรียน 
1 นางสาว โนรไลลา สะมะแอ โรงเรียนดารุสลาม 
2 นางสาว อาตีระห์ นิเฮง โรงเรียนอัสอิสลามียะห์ 
3 นางสาว ซากีลา มือเยาะ โรงเรียนศึกษาศาสน์อิสลาม 
4 นาย กมลทิพย์ สุขเกิด กศน. สุไหงโก-ลก 
5 นางสาว อาซีย๊ะ บูวามา โรงเรียนจริยธรรมวิทยา 
6 นางสาว อาซีฟา สตาปอ โรงเรียนศึกษาศาสน์อิสลาม 
7 นางสาว ซีลาวาตี กาเซ็ง โรงเรียนศึกษาศาสน์อิสลาม 
8 นางสาว โซฟีย๊ะ บินยูนุ โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี 
9 นางสาว ฮาลีเมาะ อับดุลรอนิง กศน. อำเภอสุไหงปาดี 

10 นางสาว สุนิสา แย้มซี วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
11 นางสาว พิมลรัตน์ สายน้ำทิพย์ กศน. อำเภอสุไหงโก-ลก 
12 นางสาว แพรวพรรณ จันเอี่ยม กศน. อำเภอสุไหงโก-ลก 
13 นางสาว กิตติกุล ศรีหมั่น วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
14 นางสาว ชญาดา จินดาเพ็ชร วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
15 นางสาว ฑิตยา คงท่ี โรงเรียนสุไหงโก-ลก 
16 นาย ฐิติกร ตัน โรงเรียนสุไหงโก-ลก 
17 นางสาว นารสีา มะเซง็ โรงเรียนสุคิรินวิทยา 
18 นางสาว รุ่งลาวัลย์ ขำดี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัด

สุพรรณบุรี 
 

สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล จบจากโรงเรียน 
1 นางสาว ฟาตีฮะ มะยะ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
2 นางสาว แวซูรี แวนาแว กศน. อำเภอสุไหงโก-ลก 
3 นาย มูฮัมหมัดนาวาวี ยูโซ๊ะ กศน. บาเจาะ 
4 นางสาว วัชราภรณ ์ พุฒิยัติ กศน. อำเภอสุไหงโก-ลก 
5 นางสาว นาเดีย แวมามะ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 

 
 
เอกสารทีต่้องเตรียมในวันรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนของนักเรียน นักศึกษา 

1. สำเนาใบแสดงผลการเรียนที่จบการศึกษา ( ร.บ ) ๒ ฉบับ  
2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน นักศึกษา ๑ ฉบับ 
3. สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน นักศึกษา ๒ ฉบับ 
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดาและมารดาอย่างละ ๒ ฉบับ          
5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ๑ รูป 



 
หมายเหตุ : 

1. สำหรับนักเรียนชั้น ปวช.๑ ให้นำใบแสดงผลการเรียนที่จบการศึกษาเพื่อยื่นรับเงินเรียนฟรี 
 2. ให้นักเรียน นักศึกษา แต่งกายชุดโรงเรียนเดิม และชุดสุภาพ 
  
  
 
 
 
 
 
 
 


