
 
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปัตตาน ี

เรื่อง  รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรับทุนอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
       และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ้

 

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
------------------------------------------------------------ 

  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  ได้จัดให้มีโครงการทุนอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑    ให้นักเรียนกลุ่มพิเศษของจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อ
สร้างโอกาสในการเรียนต่อสายอาชีพในเขตพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้และให้สถานศึกษาด าเนินการรับสมัครและสอบ
คัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาดังกล่าว    ในการนี้  วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินรับสมัคร ฯ ตามระยะเวลาที่ก าหนด เรียบร้อยแล้วนั้น    
จึงขอประกาศรายช่ือนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกรับทุน อาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้   ประจ าปี
การศึกษา  ๒๕๖๑    ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 

๑.  ทุนประเภทเดินทางไป - กลับ   (จบ ม. 3)   จ านวน   ๑๖    คน  ดังนี้  

ล าดับที่ หมายเลขทุน ชื่อ -สกุล สาขาวิชา หมายเหตุ 

1 61-1-2001 นายดาเนียล  อีซอ ก่อสร้าง   

2 61-1-2002 นายอัซรอน  วันสุไลมาน เทคนิคคอมพิวเตอร์   

3 61-1-2003 นายกูฮัมดมี  บูซาแล กลโรงงาน   

4 61-1-2004 นายนิอิมรอน  นิมะ ไฟฟ้าก าลัง   

5 61-1-2005 นายบูรณ์พิภพ  จินดาราม ไฟฟ้าก าลัง   

6 61-1-2006 นายฮารีฟ  สาเมาะ ไฟฟ้าก าลัง   

7 61-1-2007 นายชยานัตห์  มะแซ เทคนิคคอมพิวเตอร์   

8 61-1-2008 นายอาตาฟี  อีแต ยนต์   

9 61-1-2009 นายอดิลัน  วาเต๊ะ ยนต์   

10 61-1-2010 นายมาฮาดี  เปาะฮะ ไฟฟ้าก าลัง   

11 61-1-2011 นายพงศธร  โรจนกุล ยนต์   

12 61-1-2012 นายนฤเบศ  สุวรรณากร เทคนิคคอมพิวเตอร์   

13 61-1-2013 นายณัฐนนท์  เพ็ชรรัตน ์ ไฟฟ้าก าลัง   

14 61-1-2014 นายลุตฟี  ซาเป๊ะเด็ง อิเล็กทรอนิกส์   

15 61-1-2015 นายฮัสซาน  อิจิ ยนต์   

16 61-1-2016 นายซอบรี  อีแต ยนต์   
 
           /๒. ทุนประเภทท่ัวไป.... 



 
- ๒ - 

 
 
๒.  ทุนประเภทท่ัวไป  (จบ ปวช.)   จ านวน   ๒๔  คน  ดังนี้  

ล าดับที่ หมายเลขทุน ชื่อ -สกุล สาขาวิชา หมายเหตุ 
1 61-2-1001 นายนนทรัตน ์ หอมบุญ ไฟฟ้าก าลัง   

2 61-2-1002 นายอับดุลเลาะ  อาแว เทคนิคยานยนต์   

3 61-2-1003 นายซาฟูร์ดิน  กาซอ ไฟฟ้าก าลัง   

4 61-2-1004 นายอับดุลเลาะ  สะมะแอ เทคนิคยานยนต์   

5 61-2-1005 นายต่วนสุกรี  ตูแวเด็ง ไฟฟ้าก าลัง   

6 61-2-1006 นายกูซุลฟา  สาและ ไฟฟ้าก าลัง   

7 61-2-1007 นายมุสลีมีน  อาลี ไฟฟ้าก าลัง   

8 61-2-1008 นางสาวมนัสวรรณ  บุญเลิศ โยธา   

9 61-2-1009 นายอาดัม  เจะและ โยธา   

10 61-2-1010 นายพงศ์พล  โคพิชัย ไฟฟ้าก าลัง   

11 61-2-1011 นายวีรศักดิ์  ไชยณรงค์ อิเล็กทรอนิกส์   

12 61-2-1012 นายจักรินทร์  สุยฉ่อง โยธา   

13 61-2-1013 นายนัสรี  เจะอุบง เทคนิคการผลิต   

14 61-2-1014 นายซานูซี  ยูโซะ เทคนิคยานยนต์   

15 61-2-1015 นายอารีมีน  ปูเกะ ไฟฟ้าก าลัง   

16 61-2-1016 นายธนกร  ตติยรัตนาภินันท ์ ไฟฟ้าก าลัง   

17 61-2-1017 นายอุมรอน  ลาวัลย์วุธ เทคนิคยานยนต์   

18 61-2-1018 นายภาคภูมิ  เศษศร ี ไฟฟ้าก าลัง   

19 61-2-1019 นายปิยรัตน์  พรหมนิมิตร ไฟฟ้าก าลัง   

20 61-2-1020 นายวันมูฮัมหมัด  หะยีสาเมาะ เทคนิคยานยนต์   

21 61-2-1021 นายอาดือนันต์  ดอหะ เทคนิคยานยนต์   

22 61-2-1022 นายอิลยัส  ซือรี เทคนิคยานยนต์   

23 61-2-1023 นางสาวเสาวลักษณ์  อกุนิวงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   

24 61-2-1024 นายโรจน์อนันต์  นนทกาฬ เทคนิคยานยนต์   

     

 
 
 
           /๓.  ทุนประเภทท่ัวไป.... 
 
 
 



 
- ๓ - 

 
๓.  ทุนประเภทท่ัวไป  (จบ ม. ๖ )   จ านวน   ๑๕  คน     ดังนี้  

ล าดับที่ หมายเลขทุน ชื่อ -สกุล สาขาวิชา หมายเหตุ 
1 61-2-2001 นายไอมาน  เจะอาบู ไฟฟ้าก าลัง   

2 61-2-2002 นางสาวสุไรดา  เวาะหะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   

3 61-2-2003 นายอาลียะห์  โหวะ ไฟฟ้าก าลัง   

4 61-2-2004 นายมูฮ าหมัดฟาร์อิส  แมะ โยธา   

5 61-2-2005 นายสุบีฮี  แวอีซอ เทคนิคโลหะ   

6 61-2-2006 นายอับดุลอาฟิต   แซโซะ โยธา   

7 61-2-2007 นายซากีริน  โตะหะ โยธา   

8 61-2-2008 นายฮาริฟ  มะดือเร๊ะ โยธา   

9 61-2-2009 นายเอกรินทร์  สะแลแม เทคนิคโลหะ   

10 61-2-2010 นายมูหัมหมัดซัมซาฟี   สือนิ โยธา   

11 61-2-2011 นายมูฮ าหมัดอามีน   เจะมูดอ เทคนิคโลหะ   

12 61-2-2012 นายมันโซร์  ยามูสะนอ เทคนิคยานยนต์   

13 61-2-2013 นายอาหาหมัด  มามะ ไฟฟ้าก าลัง   

14 61-2-2014 นายฟัตต้า  หะยียามา เทคนิคยานยนต์   

15 61-2-2015 นายแวรอซาลี  แวตีซา เทคนิคยานยนต์   

 

ทั้งนี้  ผู้ท่ีมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกรับทุนอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ต้องปฏิบัติตามวันและเวลาดังนี้ 
 

   วันเสาร์  ที่  ๒๗  มกราคม  ๒๕๖๑   ณ  วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี    
    -   เวลา  ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.    สอบข้อเขียน       (ห้องสอบ อาคาร ๒  แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ชั้น ๑) 
    -   เวลา  ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.    สอบสัมภาษณ์      (ห้องประชุมอาคารอ านวยการ  ชั้น ๑)  
 

   วันศุกร์ ที่  ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑   ณ  วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 
- ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรับทุนอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  (บอร์ดอาคารประชาสัมพันธ์ฯ   

             และเว็บไซค ์ www.technictani.ac.th     
   

    อุปกรณ์ที่ต้องน าในวันสอบฯ 
        ๑.  บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนักศึกษา 
       ๒   ปา กกาน้ าเงิน/ดินสอ/ยางลบ 
          ๓.   แต่งกายชุดนักศึกษา 

 
          ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑                 
    
 

 

                       (นายสักรินทร์  สันหมุด)                
                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 

 



 
 


