
ลงทะเบยีน ไม่ลงทะเบยีน
1 6021010001 นาย ตัรมีซีย์ โตะนอรอ P

2 6021010002 นาย ซาฟดิูง มะสะ P

3 6021010003 นาย มะซูกี ดือเร๊ะ P

4 6021010004 นาย อบัดุลเลาะห์ บือแน P

5 6021010005 นาย อบัดุลกอเดร์ แซะแง P

6 6021010006 นาย อมัรี มีนาดูกา P

7 6021010007 นาย อมันาน ตาสา P

8 6021010008 นาย อาดัม แดเมาะ P

9 6021010009 นาย ลุกมาน กาเดร์ P

10 6021010010 นาย มูฮัมหมัดซูเฟยีน มูซอ P

11 6021010011 นาย อนุศักด์ิ วสุลีวรรณ์ P

12 6021010012 นาย อามีน ยามา P

13 6021010013 นาย อสุมาน อาแย P

14 6021010014 นาย อามีน ปาแว P

15 6021010015 นาย สุไลมาน ดอเลาะ P

16 6021010016 นาย โซเฟยีน ตาโฮง P

17 6021010017 นาย อริสฟาน ปะเง๊าะ P

18 6021010018 นาย ฟรุกรณ์ ลีเมาะ P

19 6021010019 นาย โดยา สะมะแอ P

20 6021010020 นาย อรัฟาร สาแม P

21 6021010021 นาย มูฮัมมัดซายูตี บาเจ๊าะ P

22 6021010022 นาย อารือมิง อาแว P

23 6021010023 นาย ศรันย์ หัดสาหมัด P

24 6021010024 นาย ฮาณาฟี แม็ง P

25 6021010025 นาย อมัราน ยีแวเงาะ P

26 6021010026 นาย อยัซอรี มารีนิง P

27 6021010027 นาย ซาบิต เจะเตะ P

28 6021010028 นาย ซูกฟิฟลี ราแดง P

29 6021010029 นาย มูฮาหมัดไซดี อาแว P

30 6021010030 นาย อสิมาแอล เจ๊ะเต๊ะ P

30 0รวมทั้งสิน้ (คน)

สาขางานยานยนต ์ ครูทีป่รึกษา นายสถาพร  จันทรคีรี รหสักลุ่ม 60210101 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - สกุล
รายการ

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
รายชื่อผู้ลงทะเบยีนเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปทีี ่1  

 ประจ าปกีารศีกษา 2560   ภาคเรียนที ่1

สรุปผล-รายชื่อนักเรียน-นักศึกษาลงทะเบียน1-2560-(25-07-60)   ช่างยนต์   หน้าที1่



ลงทะเบยีน ไม่ลงทะเบยีน
1 5921010003 นาย อมัรินทร์ ทองเทพ ลงแล้ว รอบที่ 1
2 5921010007 นาย บูรฮัน บือแน ลงแล้ว รอบที่ 2
3 5921010009 นาย อลัวาฮ์ เยีย่มค านวณ ลงแล้ว รอบที่ 2

5921010010 นาย สูไลมาน ดอเลาะเซ็ง พ้นสภาพส่งงวด3

4 5921010011 นาย อาดือนัน มารอยิง ลงแล้ว รอบที่ 1
5 5921010013 นาย รอมฎอน วชิา ลงแล้ว รอบที่ 1
6 5921010014 นาย มะรอมซี สะแมดัม ลงแล้ว รอบที่ 1
7 5921010015 นาย อาพซีีน แลฮา ลงแล้ว รอบที่ 1
8 5921010016 นาย กอเส็ง ดะเสะ P

9 5921010018 นาย ซัรฟาน เปาะแมะแม ลงแล้ว รอบที่ 2
10 5921010019 นาย มูฮัมหมัด แลมะ ลงแล้ว รอบที่ 1
11 5921010021 นาย มะไพฑูรย์ วาสารี P

12 5921010022 นาย อบัดุลเล๊าะ วาสารี ลงแล้ว รอบที่ 1
13 5921010023 นาย ต่วนโซ๊ะ รอยา ลงแล้ว รอบที่ 1
14 5921010024 นาย ซาฟอีี อาบู ลงแล้ว รอบที่ 1
15 5921010025 นาย อลัฟารีส ดามาแร ลงแล้ว รอบที่ 1
16 5921010026 นาย ฮัมดี แดเมาะ ลงแล้ว รอบที่ 2
17 5921010027 นาย อาหามะ สาแมฮาดี P

18 5921010028 นาย รุสดี เด็งสะแม ลงแล้ว รอบที่ 1
19 5921010029 นาย ตัรมีซี ตูแก ลงแล้ว รอบที่ 1
20 5921010030 นาย ซาริพ เจ๊ะโซะ P

16 4

หมายเหตุ ลงทะเบยีน รอบที ่1 จ านวน(คน) 12
ลงทะเบยีน รอบที ่2 จ านวน(คน) 4

รายการ
ชื่อ - สกุล

รวมทั้งสิน้ (คน)

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
รายชื่อผู้ลงทะเบยีนเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปทีี ่2  (หอ้ง 1)

 ประจ าปกีารศีกษา 2560   ภาคเรียนที ่1
สาขางานยานยนต ์ ครูทีป่รึกษา นายมูฮ าหมัด  เจ๊ะสนิ รหสักลุ่ม 59210101 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัว

สรุปผล-รายชื่อนักเรียน-นักศึกษาลงทะเบียน1-2560-(25-07-60)   ช่างยนต์   หน้าที2่



ลงทะเบยีน ไม่ลงทะเบยีน
1 5921010031 นาย อ าพาพนั สาแมปีแน ลงแล้ว รอบที่ 2
2 5921010033 นาย ลุกกอืมัน โต๊ะกอืจิ ลงแล้ว รอบที่ 2
3 5921010036 นาย ซูฟยีัน กาเว ลงแล้ว รอบที่ 1
4 5921010037 นาย อริฟาน ละตะเย๊าะ ลงแล้ว รอบที่ 2
5 5921010038 นาย อริฟาน หะยีปิยวงศ์ ลงแล้ว รอบที่ 2
6 5921010039 นาย อบัดุลเล๊าะ มะสาและ ลงแล้ว รอบที่ 1
7 5921010040 นาย มูอมัหมัดฮาฟดิ สาอะ ลงแล้ว รอบที่ 1
8 5921010041 นาย มูฮัมหมัด ตาและ ลงแล้ว รอบที่ 1
9 5921010042 นาย ซุกรอน เจ๊ะดีแม ลงแล้ว รอบที่ 1

10 5921010043 นาย อานัส ดือราซอ P

11 5921010044 นาย บัสรี สุราบารู ลงแล้ว รอบที่ 1
12 5921010045 นาย อาบีดิน ดาหะมิ P

13 5921010046 นาย ซุลกพีลี ยูนุ๊ ลงแล้ว รอบที่ 2
14 5921010047 นาย มะไซกี ลอนิจิ ลงแล้ว รอบที่ 2
15 5921010053 นาย ปรัชญา เจ๊ะอาแซ ลงแล้ว รอบที่ 2
16 5921010054 นาย อมัรีย์ มะเซ็ง ลงแล้ว รอบที่ 1
17 5921010055 นาย อามีน แยแย ลงแล้ว รอบที่ 2
18 5921010056 นาย อสันัน มะเซ็ง ลงแล้ว รอบที่ 2
19 5921010058 นาย สุฮัยมี มะหิดุง ลงแล้ว รอบที่ 2
20 5921010059 นางสาว วไิลวรรณ แยบเกษตร์ ลงแล้ว รอบที่ 1
21 5921010060 นางสาว เสาวลักษ์ ปานทอง ลงแล้ว รอบที่ 1
22 5921010061 นาย ลุตฟี ซาราเซะ ลงแล้ว(เพิ่มเติม นศ.ล่งตัวจาก วอก.ปน.)

20 2

หมายเหตุ ลงทะเบียน รอบที ่1 จ านวน(คน) 9
ลงทะเบียน รอบที ่2 จ านวน(คน) 10
ลงเพิ่มเติม นศ.ล่งตัวจาก วอก.ปน. 1

5921010061 ส่งงวด3  ต้องท าพน้สภาพกอ่น  เนื่องจาก GPA เป็น0.00 เพราะเพิ่งย้ายมา 

รายชื่อผู้ลงทะเบยีนเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปทีี ่2  (หอ้ง 2)
 ประจ าปกีารศีกษา 2560   ภาคเรียนที ่1

สาขางานยานยนต ์ ครูทีป่รึกษา นางสาวสุมีลา  กาเดร์   รหสักลุ่ม 59210101 

รายการ
ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - สกุล

รวมทั้งสิน้ (คน)

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

สรุปผล-รายชื่อนักเรียน-นักศึกษาลงทะเบียน1-2560-(25-07-60)   ช่างยนต์   หน้าที3่



ลงทะเบยีน ไม่ลงทะเบยีน
1 5821010002 นาย มะยูดิง มะสาแม P

2 5821010008 นาย บูรฮัน สะมะแอ P

3 5821010012 นาย รุสตัน หะยีหะซา ลงแล้ว รอบที่ 2
4 5821010013 นาย ซานูซี มะลาเฮง ลงแล้ว รอบที่ 2
5 5821010014 นาย อลันาส กเูตะ P

6 5821010015 นาย แวอบัดุลอาซิ เจะยอ ลงแล้ว รอบที่ 1
7 5821010016 นาย นัสรี กามา P

8 5821010017 นาย อานูวา อาแว ลงแล้ว รอบที่ 1
9 5821010020 นาย อนุสรณ์ สาและเร๊ะ ลงเพิ่ม (29-06-60)

10 5821010021 นาย บูคอรี บาตูขาเด็ง P

11 5821010022 นาย อบัดุลเลาะ อามิง ลงแล้ว รอบที่ 2
12 5821010025 นาย เดชา สาแต P

13 5821010029 นาย ชัยวฒัน์ ศรีสวสัด์ิ ลงแล้ว รอบที่ 2
14 5821010032 นาย ภัทรินทร์ กโูน ลงแล้ว รอบที่ 1

8 6

หมายเหตุ ลงทะเบยีน รอบที่ 1 จ านวน(คน) 3
ลงทะเบยีน รอบที่ 2 จ านวน(คน) 4
ลงทะเบียนเพิ่ม จ านวน(คน) 1

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
รายชื่อผู้ลงทะเบยีนเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปทีี ่3

สาขางานยานยนต ์ ครูทีป่รึกษา นายอาหามะ  ดอืเร๊ะ  รหสักลุ่ม 58210101 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - สกุล
รายการ

 ประจ าปกีารศีกษา 2560   ภาคเรียนที ่1

รวมทั้งสิน้ (คน)

สรุปผล-รายชื่อนักเรียน-นักศึกษาลงทะเบียน1-2560-(25-07-60)   ช่างยนต์   หน้าที4่



ลงทะเบยีน ไม่ลงทะเบยีน
1 5721010001 นาย ซูไหมี ปานาวา ลงแล้ว รอบที่ 2
2 5721010003 นาย ลุตฟี มามะ P

3 5721010007 นาย วลัอาลีฟ เจ๊ะฮะ P

4 5721010008 นาย อบัดุลเลาะ บากา P

5 5721010018 นาย มูหามะนาซอรี ดือราแม P

6 5721010019 นาย นุรดีน คาเรง ลงแล้ว รอบที่ 2
7 5721010021 นาย นิมัสเพาซัม สือรี P

8 5721010024 นาย อาทิตย์ อาบู ลงแล้ว รอบที่ 2
9 5721010029 นาย มูหาหมัดฟาอสิ ลาเต๊ะ P

10 5721010030 นาย อบัดุลเลาะ ดอเหะนิ P

11 5721010032 นาย มูฮ าหมัด สกลุใบ P

3 8

หมายเหตุ ลงทะเบยีน รอบที่ 1 จ านวน(คน) 0
ลงทะเบยีน รอบที่ 2 จ านวน(คน) 3

ชื่อ - สกุลล าดับที่ รหัสประจ าตัว
รายการ

รวมทั้งสิน้ (คน)

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
รายชื่อผู้ลงทะเบยีนเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปทีี ่3  (นักเรียนตกค้าง)

 ประจ าปกีารศีกษา 2560   ภาคเรียนที ่1
สาขางานยานยนต ์ครูทีป่รึกษา นายสถาพร  จันทร์คีรี  รหสักลุ่ม 57210101 

สรุปผล-รายชื่อนักเรียน-นักศึกษาลงทะเบียน1-2560-(25-07-60)   ช่างยนต์   หน้าที5่



ลงทะเบยีน ไม่ลงทะเบยีน
กลุม่ ม.6

1 6031010001 นาย ฮาเซ็ม สะละเร็ง P

2 6031010002 นาย อบัดุลเราะห์มัน ดอเลาะ P

3 6031010003 นาย อสิมาแอ หะเด็ง P

4 6031010004 นาย อาหามะ เปาะยอ P

5 6031010005 นาย อสัมิน กะลูแป P

6 6031010006 นาย อนัวา สะอสิะ (ผ่อนผัน)
7 6031010007 นาย อาดือนัน สาและ P

8 6031010008 นาย อลิยัส มูซอ P

9 6031010009 นาย อามิน อาลีมามะ P

10 6031010010 นาย มะรอซี ลิเลง P

11 6031010011 นาย อดัดือนัน มะรอเกะ๊ P

12 6031010012 นาย อาฟานดี โดมะเม๊ะ P

13 6031010013 นาย อามีล ยาลอ P

14 6031010014 นาย ฮุสณี อาแด P

15 6031010015 นาย ซุลฟนั ยะมะลี P

16 6031010016 นาย ไซยูตี กาเดร์ P

17 6031010017 นาย มาหามะสตรี วาจิ P

18 6031010018 นาย มูหัมมัด ดือราแม P

19 6031010019 นาย มาฮามะ อปีง P

20 6031010020 นาย มะอซีอ หะยีสะมะแอ P

21 6031010021 นาย นาซมีย์ อชุะมิ P

22 6031010022 นาย อสุมาน สีแกว้ออ่น P

23 6031010023 นาย อบัดุลมาเละ ดาอแุม P

24 6031010024 นาย แวสาการียา มาอู P

25 6031010025 นาย อฟันันต์ เด็นมานิ๊ P

26 6031010026 นาย บีกอืรี สาและ P

27 6031010027 ยสบ ฮาฟดิ มะสะแต P

28 6031010028 นาย ฮาฟดิ เจะแว P

29 6031010029 นาย บูลาฮัม มะมิง P

30 6031010030 นาย ลุกมาน อปีง P

กลุ่ม ปวช.
31 6031010031 นาย ซัมซูดิง สาแม็ง P

31

ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - สกุล
รายการ

รวมทั้งสิน้ (คน)

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
รายชื่อผู้ลงทะเบยีนเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปทีี ่1 

 ประจ าปกีารศีกษา 2560   ภาคเรียนที ่1
สาขางานเทคนิคยานยนต ์  ครูทีป่รึกษา นายสอและ  โตะ๊ตยีอ  รหสักลุ่ม 60310101

สรุปผล-รายชื่อนักเรียน-นักศึกษาลงทะเบียน1-2560-(25-07-60)   ช่างยนต์   หน้าที6่



ลงทะเบยีน ไม่ลงทะเบยีน
1 5931010001 นาย มะดิง โดยหะ ลงแล้ว รอบที่ 2
2 5931010002 นาย รุสลัน ชายะ ลงแล้ว รอบที่ 2
3 5931010003 นาย ซุลกฟิลี เจะโด ลงแล้ว รอบที่ 2
4 5931010004 นาย อบัดุลมาลิก ดอเลาะ ลงแล้ว รอบที่ 2
5 5931010005 นาย อบัดุลเราะห์มาน สาเม๊าะ ลงแล้ว รอบที่ 1
6 5931010007 นาย ยูกฟิลี ดอเล๊าะ ลงแล้ว รอบที่ 1
7 5931010008 นาย สุกรี มาหม๊ะ ลงแล้ว รอบที่ 1
8 5931010009 นาย ซอบรี ดาราแม ลงแล้ว รอบที่ 1
9 5931010010 นาย อสุมาน วอหะ ลงแล้ว รอบที่ 1

10 5931010011 นาย อลิฮัม มูซอ ลงแล้ว รอบที่ 1
11 5931010013 นาย อสัวนั กวูงิ ลงแล้ว รอบที่ 1
12 5931010014 นาย ฮานีฟ เจ๊ะนิ ลงแล้ว รอบที่ 1
13 5931010015 นาย อริฟาน จะปะกยิา ลงแล้ว รอบที่ 1
14 5931010017 นาย อบัดุลฮาซีส ลาโฮ๊ะยา ลงแล้ว รอบที่ 2
15 5931010018 นาย อบิรอเฮม สาและ ลงแล้ว รอบที่ 1
16 5931010019 นาย นิอบัดุลเราะฮ์มาน มุกตาบุตร ลงแล้ว รอบที่ 1
17 5931010020 นาย อมิรอน กาซง ลงแล้ว รอบที่ 1

17

หมายเหตุ ลงทะเบยีน รอบที่ 1 จ านวน(คน) 13
ลงทะเบยีน รอบที่ 2 จ านวน(คน) 4

รายการ

 ประจ าปกีารศีกษา 2560   ภาคเรียนที ่1
สาขางานเทคนิคยานยนต ์  ครูทีป่รึกษา นายไพศาล  สุราแม  รหสักลุ่ม 59310101 

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
รายชื่อผู้ลงทะเบยีนเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปทีี ่2  (หอ้ง 1)

ชื่อ - สกุล

รวมทั้งสิน้ (คน)

ล าดับที่ รหัสประจ าตัว

สรุปผล-รายชื่อนักเรียน-นักศึกษาลงทะเบียน1-2560-(25-07-60)   ช่างยนต์   หน้าที7่



ลงทะเบยีน ไม่ลงทะเบยีน
1 5931010021 นาย อมัมีดี มะแซ ลงแล้ว รอบที่ 1
2 5931010023 นาย นิกร ถาวรสุข ลงแล้ว รอบที่ 1
3 5931010024 นาย อาดีล อาแวบือซา ลงแล้ว รอบที่ 1
4 5931010025 นาย ซูไฮฟี อบิรอเฮ็ม ลงแล้ว รอบที่ 1
5 5931010026 นาย สัลมาน ดอเลาะ P

6 5931010027 นาย ซอฟวนั แลแมแล ลงแล้ว รอบที่ 1
7 5931010028 นาย ต่วนนูรอาชฮาร์ อแิต ลงแล้ว รอบที่ 1
8 5931010029 นาย มูหามะ กอและ P

9 5931010030 นาย อสิมาแอ มาหะ P

10 5931010031 นาย ซูลกฟีลี อาลีมามะ ลงแล้ว รอบที่ 2
11 5931010032 นาย มูฮ าหมัด บือซา ลงแล้ว รอบที่ 2
12 5931010033 นาย ซุกรี เจ๊ะลง ลงแล้ว รอบที่ 1
13 5931010034 นาย ซูฟยีัน หะมิ P

14 5931010035 นาย ลุกมาน อเูซ็ง P

15 5931010036 นาย อริฟาน เซ็งสะ P

16 5931010037 นาย นาวาวี ตะเยาะ ลงแล้ว รอบที่ 1
17 5931010038 นาย สมปอง ปานทอง ลงแล้ว รอบที่ 2
18 5931010039 นาย วชัชระพล กล่ินพยูร ลงแล้ว รอบที่ 2

5931010040 นาย ลูไอ แตมามุ พ้นสภาพส่งงวด3

19 5931010041 นาย บีดาล ยะวาย ลงแล้ว รอบที่ 1

13 6

หมายเหตุ ลงทะเบยีน รอบที่ 1 จ านวน(คน) 9
ลงทะเบยีน รอบที่ 2 จ านวน(คน) 4

รายการ

 ประจ าปกีารศีกษา 2560   ภาคเรียนที ่1
สาขางานเทคนิคยานยนต ์  ครูทีป่รึกษา นางดรุณ ี ส่องสุข  รหสักลุ่ม 59310101 

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
รายชื่อผู้ลงทะเบยีนเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปทีี ่2  (หอ้ง 2)

รวมทั้งสิน้ (คน)

ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - สกุล

สรุปผล-รายชื่อนักเรียน-นักศึกษาลงทะเบียน1-2560-(25-07-60)   ช่างยนต์   หน้าที8่



ลงทะเบยีน ไม่ลงทะเบยีน
ครทูี่ปรกึษา นางดรณุี  สอ่งสขุ รหัสกลุม่ 57310101 

1 5731010002 นาย อมัรัน มะแซ P

2 5731010009 นาย อาซรอฟ หะมุ ลงแล้ว รอบที่ 2
3 5731010017 นาย ลุกมันส์ เด็ง ลงแล้ว รอบที่ 2
4 5731010023 นาย นิอสิมาแอล บือซา P

5 5731010024 นาย สุนัยดี ดามัน P

ครทูี่ปรกึษา  นางนุจร ี ฮอ่งยอ่ง  รหัสกลุม่ 58310101 
6 5831010001 นาย อสุมัน บาสอลอ รักษาสภาพ 1/2560
7 5831010002 นาย ปกครอง ช่วยมณี รักษาสภาพ 1/2560
8 5831010003 นาย เตชนัน เลาหบุตร รักษาสภาพ 1/2560
9 5831010005 นาย อสุมาน บาเฮาะ รักษาสภาพ 1/2560

10 5831010006 นาย อสุมาน แอเสาะหะมะ รักษาสภาพ 1/2560
11 5831010007 นาย สอลาฮูดีน แบซา P

12 5831010009 นาย ซาการียา มาซอและ รักษาสภาพ 1/2560
13 5831010011 นาย มุสตากนี ดือเร๊ะ รักษาสภาพ 1/2560
14 5831010012 นาย อสัสัน ซิลากง รักษาสภาพ 1/2560
15 5831010016 นาย อบัดุลเราะห์มาน โน๊ะ P

16 5831010017 นาย มะสายดี ราแดง รักษาสภาพ 1/2560
17 5831010018 นาย บุสรอ วานิสาและ รักษาสภาพ 1/2560
18 5831010023 นาย ไนฟ ปูตะ รักษาสภาพ 1/2560
19 5831010028 นาย ณภัทร แซ่ล่ัว รักษาสภาพ 1/2560
20 5831010029 นาย นนธวชั ล่วนล่อง รักษาสภาพ 1/2560
21 5831010032 นาย อาแว มะเส็น รักษาสภาพ 1/2560
22 5831010033 นาย สมเจตน์ เจะเต๊ะ P

23 5831010035 นาย ยีฮาดุลมูบีน เจ๊ะสนิ P

16 9

หมายเหตุ ลงทะเบยีน รอบที่ 1 จ านวน(คน) 0
ลงทะเบยีน รอบที่ 2 จ านวน(คน) 2
รักษาสภาพ 14

รวมทั้งสิน้ (คน)

ชื่อ - สกุล
รายการ

สาขางานเทคนิคยานยนต ์  

ล าดับที่ รหัสประจ าตัว

 ประจ าปกีารศีกษา 2560   ภาคเรียนที ่1

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
รายชื่อผู้ลงทะเบยีนเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปทีี ่2  ตกค้าง

สรุปผล-รายชื่อนักเรียน-นักศึกษาลงทะเบียน1-2560-(25-07-60)   ช่างยนต์   หน้าที9่


