
ลงทะเบียน ไมล่งทะเบียน
1 6021050001 นาย อับดุลมุตอเละ จิกาโซ๊ะ P

2 6021050002 นาย ฮะซัม มะสีละ P

3 6021050003 นาย บูรฮาน ยือแฮ P

4 6021050004 นาย ต่วนนูรดีน ตูแวมะ P

5 6021050005 นาย แวอาลี เสะสุลี P

6 6021050006 นาย อดุล ปาเนาะ P

7 6021050007 นาย มุสตากีม จะปะกิยา P

8 6021050008 นาย ยุสรอน บือราเฮง P

9 6021050009 นางสาวนูรมี กานูมิง P

10 6021050010 นาย ฮาซัน จะปะกิยา P

11 6021050011 นาย ชญานิน นาแพง P

12 6021050012 นาย อิรฟาน หะยอ P

13 6021050013 นาย จักรวาล วิริยะสรรค์สกุล P

14 6021050014 นาย นรชาติ ณ ตะกั่วทุง่ P

15 6021050015 นาย ไพศอล มามุ P

16 6021050016 นาย มูฮัมหมัดบูคอรี ยีสาแม็ง P

17 6021050017 นาย อาดือนัน วาโดะ P

18 6021050018 นาย อันวา สะอะ P

19 6021050019 นาย นิอันวาร์ อับดุลนิเลาะ P

20 6021050020 นาย อาต๊ิบ เจ๊ะเตะ P

21 6021050021 นาย วันมูฮ าหมัดซาฟิร แวหามะ P

22 6021050022 นาย รัฐภูมิ สุวรรณรัตน์ P

23 6021050023 นาย มุสลัม สาและ ลงแล้ว รอบที ่2

23 0รวมทัง้สิ้น (คน)

 ประจ ำปีกำรศีกษำ 2560   ภำคเรียนที่ 1

ชื่อ - สกุล

วิทยำลัยสำรพัดช่ำงยะลำ

รำยชือ่ผู้ลงทะเบียนเรียนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ชัน้ปีที่ 1

สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์   ครูที่ปรึกษำ นำยซับรี บำกำรำง รหัสกลุม่ 60210501 

รำยกำร
ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวั

สรุปผล-รายชื่อนักเรียน-นักศึกษาลงทะเบียน1-2560-(25-07-60)   ช่างอเิล็ก   หน้าที่1



ลงทะเบียน ไมล่งทะเบียน
1 5921050001 นาย ธรรมวิชญ์ รักษามั่น ลงแล้ว รอบที ่1
2 5921050002 นาย ฮาฟิส กาเจร์ ลงแล้ว รอบที ่1
3 5921050003 นาย มูซัมมิล กาเจ ลงแล้ว รอบที ่1
4 5921050005 นาย ซาการียา ดือราแม ลงแล้ว รอบที ่1

4 0

หมำยเหตุ ลงทะเบยีน รอบที่ 1 จ ำนวน(คน) 4
ลงทะเบยีน รอบที่ 2 จ ำนวน(คน) 0

ล ำดับที่ รหสัประจ ำตัว

สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์   ครูที่ปรึกษำ นำยเสรี  ภกัดี  รหัสกลุม่ 59210501 

รำยชือ่ผู้ลงทะเบียนเรียนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ชัน้ปีที่ 2  (ห้อง 1)

 ประจ ำปีกำรศีกษำ 2560   ภำคเรียนที่ 1

รำยกำร

รวมทัง้สิ้น (คน)

วิทยำลัยสำรพัดช่ำงยะลำ

ชื่อ - สกุล

สรุปผล-รายชื่อนักเรียน-นักศึกษาลงทะเบียน1-2560-(25-07-60)   ช่างอเิล็ก   หน้าที่2



ลงทะเบียน ไมล่งทะเบียน
1 5821050003 นาย ดาโอ๊ะ เกียงเอีย ลงแล้ว รอบที ่3
2 5821050006 นาย อับดุลฮากิม หะมิมะดิง ลงแล้ว รอบที ่2
3 5821050009 นาย อังคาร บุญเดชปิติ P

2 1

หมำยเหตุ ลงทะเบียน รอบที ่1 จ ำนวน(คน) 1
ลงทะเบียน รอบที ่2 จ ำนวน(คน) 1

รวมทัง้สิ้น (คน)

วิทยำลัยสำรพัดช่ำงยะลำ

รำยชือ่ผู้ลงทะเบียนเรียนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ชัน้ปีที่ 3

 ประจ ำปีกำรศีกษำ 2560   ภำคเรียนที่ 1

สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์   ครูที่ปรึกษำ ........................................................ รหัสกลุม่ 58210501 

ล ำดับที่ รหสัประจ ำตัว ชื่อ - สกุล
รำยกำร

สรุปผล-รายชื่อนักเรียน-นักศึกษาลงทะเบียน1-2560-(25-07-60)   ช่างอเิล็ก   หน้าที่3



ลงทะเบยีน ไม่ลงทะเบยีน

1 5721050006 นาย มะเล๊ะ วาโด P

0 1

หมำยเหตุ ลงทะเบียน รอบที ่1 จ ำนวน(คน) 0
ลงทะเบียน รอบที ่2 จ ำนวน(คน) 0

รวมทัง้สิ้น (คน)

รำยกำร
 - สกุลล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวั ชื่อ

สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์   ครูที่ปรึกษำนำยซับรี  บำกำรำง   รหัสกลุม่ 57210501 

รำยชือ่ผู้ลงทะเบียนเรียนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ชัน้ปีที่ 3  (นักเรียนตกค้ำง)

 ประจ ำปีกำรศีกษำ 2560   ภำคเรียนที่ 1

วิทยำลัยสำรพัดช่ำงยะลำ

สรุปผล-รายชื่อนักเรียน-นักศึกษาลงทะเบียน1-2560-(25-07-60)   ช่างอเิล็ก   หน้าที่4



ลงทะเบียน ไมล่งทะเบียน

1 6031050001 นาย พงศ์ศักด์ิ ศิริพนาภรณ์ P

2 6031050002 นาย ซุเฟียน วาลี P

3 6031050003 นาย อารีฟิน ยูโซ๊ะ P

4 6031050004 นาย มูฮัมหมัดฮาลิม ดอกา P

5 6031050005 นางสาวโนรียะห์ อีซอมูซอ P

6 6031050006 นาย มะกอยดัน เจะบู P

7 6031050007 นาย อัซมี หะมะ P

8 6031050008 นาย ฮูเซ็น ดือเร๊ะ P

9 6031050009 นาย ฟุรกอน ล ามือเดาะ P

10 6031050010 นาย อาหามะฟารี สาเม๊าะ จ่ายครบ07-07-60

กลุ่ม ปวช.
11 6031050021 นาย ณัฐนนท์ ศรีระที P

11รวมทัง้สิ้น (คน)

ล ำดบัที่ รหัสประจ ำตวั ชื่อ - สกุล
รำยกำร

วิทยำลัยสำรพัดช่ำงยะลำ

รำยชือ่ผู้ลงทะเบียนเรียนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชัน้สูง (ปวส.) ชัน้ปีที่ 1

 ประจ ำปีกำรศีกษำ 2560   ภำคเรียนที่ 1

สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์อุตสำหกรรม   ครูที่ปรึกษำ ชำคริต  เฉีย้งเจี้ยน   รหัสกลุม่ 60310501 

สรุปผล-รายชื่อนักเรียน-นักศึกษาลงทะเบียน1-2560-(25-07-60)   ช่างอเิล็ก   หน้าที่5



รำยกำร
ลงทะเบียน ไมล่งทะเบียน

1 5931050001 นาย อัมร่าน ปูเตะ ลงแล้ว รอบที ่1
2 5931050002 นาย มูฮ าหมัดเซาฟี แมเราะกานิง ลงแล้ว รอบที ่1
3 5931050003 นาย ดานียาน มาหะมะ ลงแล้ว รอบที ่1
4 5931050004 นาย มูฮ าหมัดเฏาฟิก P

5 5931050005 นาย มะคอรี มะลี ลงแล้ว รอบที ่2
6 5931050006 นาย สูฮัยมี กูเต๊ะ ลงแล้ว รอบที ่2
7 5931050007 นาย มะซาวกีร์ อาบูทัดสา ลงแล้ว รอบที ่1
8 5931050008 นาย อาซูวัน ดอกา ลงแล้ว รอบที ่1
9 5931050009 นาย ตัรมีซี อาเล็ม ลงแล้ว รอบที ่2

10 5931050010 นาย อิศเราะ สุงาบารู ลงแล้ว รอบที ่1
11 5931050011 นาย อามิง สะอิ ลงแล้ว รอบที่ 1 (ผ่อนผัน)

12 5931050012 นาย นุอมาน มะดือเระ ลงแล้ว รอบที ่2
13 5931050013 นาย รอฮาเลม ตาหยงมัส P

14 5931050014 นาย อิรฟาน โย๊ะ ลงแล้ว รอบที ่1
15 5931050016 นาย มูฮ าหมัดเซาฟี มะและ ลงแล้ว รอบที ่1
16 5931050018 นาย นาซรี นามาลี ลงแล้ว รอบที ่2
17 5931050019 นาย อาซฮารี ยีตาเฮ ลงแล้ว รอบที ่2
18 5931050020 นาย อับดุลฮาพิช บาฮี ลงแล้ว รอบที ่2
19 5931050021 นาย ยะโกะ แวนิซอ ลงแล้ว รอบที ่1

17 2

หมำยเหตุ ลงทะเบียน รอบที ่1 จ ำนวน(คน) 10
ลงทะเบียน รอบที ่2 จ ำนวน(คน) 7

ดือราฮิง (ขอพักการเรียน ภาค 2/2559)

รวมทัง้สิ้น (คน)

สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์อุตสำหกรรม   ครูที่ปรึกษำ นำงสำวอำรมย ์ ขวัญคง  รหัสกลุม่ 59310501 

รำยชือ่ผู้ลงทะเบียนเรียนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชัน้สูง (ปวส.) ชัน้ปีที่ 2 (ปกต)ิ

 ประจ ำปีกำรศีกษำ 2560   ภำคเรียนที่ 1

วิทยำลัยสำรพัดช่ำงยะลำ

ล ำดับที่ รหัสประจ ำตวั ชื่อ - สกุล

สรุปผล-รายชื่อนักเรียน-นักศึกษาลงทะเบียน1-2560-(25-07-60)   ช่างอเิล็ก   หน้าที่6



ลงทะเบียน ไมล่งทะเบียน
1 5931050041 นาย อุสมาน บือแน ลงแล้ว รอบที ่1
2 5931050042 นาย รอมลี ยือรา ลงแล้ว รอบที ่1
3 5931050044 นาย ฟาฮุซาน มะเกะรอ P

4 5931050045 นาย ยูสรี มาลัยมาลย์ ลงแล้ว รอบที ่1
5 5931050046 นาย อับบาส อาลี ลงแล้ว รอบที ่1
6 5931050047 นาย ฮารีส มูเลง ลงแล้ว รอบที ่1
7 5931050048 นาย เตาฟิก ดือลาเต๊ะ P

8 5931050051 นาย มุสลิม หะยีมะยิ ลงแล้ว รอบที ่1
9 5931050052 นาย อุสมาน สุวรรณาราม P

10 5931050053 นาย มูฮ าหมัดซากี สะตา P

11 5931050058 นาย อัสรี กามะ ลงแล้ว รอบที ่1
12 5931050059 นาย มะหะมะ เต๊ะมาลอ ลงแล้ว รอบที ่1
13 5931050060 นาย สูเฟียน ฮูลู P

14 5931050061 นาย มะฮาฟิส มะยาลี ลงแล้ว รอบที ่1
15 5931050062 นาย อับดุลรอพา มะดง ลงแล้ว รอบที ่1

10 5

หมำยเหตุ ลงทะเบียน รอบที ่1 จ ำนวน(คน) 10
ลงทะเบียน รอบที ่2 จ ำนวน(คน) รอขอ้มลู

ล ำดับที่ รหัสประจ ำตวั ชื่อ - สกุล
รำยกำร

รวมทัง้สิ้น (คน)

วิทยำลัยสำรพัดช่ำงยะลำ

รำยชือ่ผู้ลงทะเบียนเรียนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชัน้สูง (ปวส.) ชัน้ปีที่ 2  คู่ขนำน)

 ประจ ำปีกำรศีกษำ 2560   ภำคเรียนที่ 1

สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์อุตสำหกรรม(คู่ขนำน)   ครูที่ปรึกษำ นำยอับดุลลำเต๊ะ  กำเจ  รหัสกลุม่ 59310502

สรุปผล-รายชื่อนักเรียน-นักศึกษาลงทะเบียน1-2560-(25-07-60)   ช่างอเิล็ก   หน้าที่7



ลงทะเบียน ไมล่งทะเบียน
สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์   ครูทีป่รึกษา นายอับดุลลาเต๊ะ  กาเจ     รหัสกลุ่ม 57310501 

1 5731050003 นาย มูฮ าหมัดสุกรี สาและ รักษาสภาพ
2 5731050005 นางสาว อามีเนาะ สุหลง รักษาสภาพ
3 5731050006 นาย มูฮัมหมัดยาวาวี กอและ รักษาสภาพ
4 5731050011 นางสาว ซาลีฮา อาบู รักษาสภาพ
5 5731050014 นางสาว ซาฮีดะห์ โต๊ะมะ รักษาสภาพ
6 5731050015 นางสาว วารีซะห์ โต๊ะมะ รักษาสภาพ
7 5731050018 นางสาว ซารีพ๊ะ สะมะแอ รักษาสภาพ

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ครูทีป่รึกษา นายเจษฎา  วาเจ๊ะ    รหัสกลุ่ม 58310501 
8 5831050001 นาย มุสเลม  โต๊ะเจ๊ะมะ P

9 5831050003 นาย มะอับบาดาวี  มูนิ P

10 5831050008 นาย อับดุลรอฮีม  อาเย๊าะแซ P

11 5831050010 นาย วิศิษ โตะขา P

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (คู่ขนาน)   ครูทีป่รึกษา นายฮัสสัน  เจ๊ะเง๊าะ     รหัสกลุ่ม 58310502
12 5831050042 นาย มะรอพี ดอเลาะ P

13 5831050043 นาย อาหามะสอฟี สะอิ P

14 5831050045 นาย ฮากีม ปุนยัง ลงแล้ว รอบที ่2
15 5831050046 นาย สุกรี มะยี ลงแล้ว รอบที ่2
16 5831050047 นางสาว ซากีย๊ะ สะตา ลงแล้ว รอบที ่2
17 5831050050 นาย ฮูไซมาน เตะแต ลงแล้ว รอบที ่2
18 5831050051 นาย ซาบรี ดีสะเอะ ลงแล้ว รอบที ่2
19 5831050052 นาย อับดุลเลาะฮ์ หะยีมะตาเฮ P

20 5831050053 นาย มุสตากีน มูโบ ลงแล้ว รอบที ่2
21 5831050057 นาย ซายูดี มะเซ็ง ลงแล้ว รอบที ่2
22 5831050060 นางสาว ซารีนา ยูโซะ ลงแล้ว รอบที ่2
23 5831050061 นางสาว อาแอเสาะ สาเมาะ ลงแล้ว รอบที ่2
24 5831050062 นางสาว ปาตาฮียะห์ มะทา ลงแล้ว รอบที ่2
25 5831050063 นางสาว ซายน๊ะ จารง ลงแล้ว รอบที ่2
26 5831050064 นาย มูฮัมหมัดฮาเรฟ ประดู่ P

27 5831050066 นาย ซุลกิฟลี มะมิง ลงแล้ว รอบที ่2
19 8

ล ำดับที่ รหัสประจ ำตวั ชื่อ - สกุล
รำยกำร

รวมทัง้สิ้น (คน)

สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์อุตสำหกรรม(คู่ขนำน)   ครูทีป่รึกษำ นำยอับดลุลำเตะ๊  กำเจ  รหัสกลุ่ม 57310502

รำยชือ่ผู้ลงทะเบียนเรียนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชัน้สูง (ปวส.) ตกค้ำง

 ประจ ำปีกำรศีกษำ 2560   ภำคเรียนที่ 1

วิทยำลัยสำรพัดช่ำงยะลำ

สรุปผล-รายชื่อนักเรียน-นักศึกษาลงทะเบียน1-2560-(25-07-60)   ช่างอเิล็ก   หน้าที่8


