
 

 

 
 

ประกาศ 
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 

เรื่อง ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

---------------------------------------------- 

  ตามที่วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓  ได้ดำเนินการสอบภาคทฤษฎี       

โดยวิธีออนไลน์  เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ในวันอาทิตย์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั้น  

  บัดนี้ การสอบคัดเลือกภาคทฤษฎีโดยวิธีออนไลน์  ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  ในการนี้ 

เพ่ือเป็นไปตามมาตรการ การป้องกันจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  โควิด -๑๙  ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โดยวิธีออนไลน์  และแนวปฏิบัติตาม

กำหนดการ ดังทีแ่นบท้ายมานี้ 
 

ลำดับ วัน-เดือน-ปี การดำเนินการ 

๑. ๑๖ พ.ค. ๖๔ สอบสัมภาษณ์ โดยวิธีออนไลน์ online 

๒. ๑๗ พ.ค. ๖๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ  

 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

 ประกาศ ณ วันที่  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

  

 ( นายมหิศร  ปัตนราษฎร์ ) 

 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 

 

 



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  
โดยวิธีออนไลน์  ประจำปีการศึกษา 2564   

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
วันอาทิตย์ที ่16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

ที ่ รหัสประจำตัวผู้สอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
1 40104641188 นายเอาฟา  บาเหมบูงา  
2 40104641181 นายบัสรี  วาเด็ง  
3 40104640976 นายธีรยุทธ์  เจ๊ะเต๊ะ  
4 40104640908 นายภานุมาศ  เผือกภูมิ  
5 40104641004 นายมูฮำหมัดยากี  เจะฮะ  
6 40104641162 นายมูฮำหมัดอันวา  บากา  
7 40104640914 นายวีรภัทร  นวลประแสง  
8 40104641001 นายวิโชติ  ภิญโญ  
9 40104640801 นายอันวาร์  สาและ  
10 40104640745 นายมูฮำหมัดอันวา  กูทา  
11 40104641171 นายรุสลัน  ดุมา  
12 40104641189 นายพชร  ศรีเงินถม  
13 40104641195 นายอับดุลการิม  อาแว  
14 40104641044 นายลัตฟีย์  ลาเต๊ะ  
15 40104640731 นายกูซุลฟา  สาและ  
16 40104640819 นายปรเมษฐ์  แววสุวรรณ  
17 40104641169 นายเกียรติศักดิ์  คงประเทศ  
18 40104641175 นายอิมรอน  มามะ  
19 40104641182 นายอับดุลมานิ  มัน  
20 40104641095 นายชาญณรงค์  ทองบุญชู  
21 40104641168 นายมูฮำมัดซับรี  สาและ  
22 40104641180 นายฮัมด ี มะสะแม  
23 40104641170 นายชูศักดิ์  อินทศิริ  
24 40104640921 นายอาลียะห ์ โหวะ  
25 40104641183 นายรอฟี  บูโย๊ะ  
26 40104641167 นายศริวิชญ์  คงอักษร  
27 40104641193 นายฟารีส  เต๊ะหวัง  
28 40104641192 นายธีรวัฒน์  กีรตวิิโรจน์กุล  



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  
โดยวิธีออนไลน์  ประจำปีการศึกษา 2564   

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
วันอาทิตย์ที ่16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 
ที ่ รหัสประจำตัวผู้สอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
29 40104641064 นายรอมลี  ฮาแว  
30 40104641063 นายอิบรอเฮง  เมาะสะ  
31 40104640859 นายอานัส  ยีมะมิง  
32 40104640892 นายอัสซัน  มะเสาะ  
33 40104640985 นายสีดิก  ยามา  
34 40104640858 นายมูฮำหมัดซอบรี  ยามา  
35 40104641199 นายสุไลมาน  ลาเต๊ะ  
36 40104641173 นายอัลฟารีย ์ มะเเม็ง  
37 40104641184 นายอาบูมาร์โซร์  ยามา  
38 40104641163 นายซับรี  อาแว  
39 40104641031 นายมูฮำหมัดฟาดิล  คอลี  
40 40104641029 นายอับดุลฮากิม  มูฮิ  
41 40104641174 นายอาลีฟ  เจ๊ะอุบง  
42 40104641120 นายอับดุลฮาเล็ม  เจะแม  
43 40104641045 นายมูฮำหมัดฮัมด ี สะเตาะ  
44 40104641191 นายอัฟฟาน  มะดีเยาะ  
45 40104641166 นายอับดุลฮาดี้  สะนิวา  
46 40104641194 นายสะไลมาน  ดาราซอ  
47 40104641164 นายสุรเชด  ยูน ุ  
48 40104641172 นายรอซีกีน  ดอเลาะ  
49 40104641020 นายอับดุลซูโกร  ยูโซะ  
50 40104640925 นายอานีส เจะมะ  
51 40104641005 นายตัรมีซี หะยุหลง  
52 40104641165 นาย อาบิดีน หะมะ  
53 40104641196 นายซอฟวัน กาแบ  
54 40104641046 นายนิซูฮัยม ี มะดาบู  
55 40104641028 นายมูฮัมมัดสาฮีดีน  ดอเลาะ  



 
กำหนดการและข้ันตอนการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า โดยวิธีออนไลน์ 
1.  ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคน จัดทำคลิบวิดีโอ ไม่เกิน 5 นาที โดยแนะนำตัวเองตามหัวข้อแนวทางการ 
    สอบสัมภาษณ์  ดังแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
2.  ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคน ตอบแบบสอบถามออนไลน์ และแนบไฟล์คลิบวิดีโอ ส่งภายในวันที่  
    14 พฤษภาคม 2564  ผ่านทาง QR Code หรือลิ้งค์  https://forms.gle/jDzLJn77r1px6dtT8 
 
 
 
 
 
 
 
3.  กำหนดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ วันอาทิตย์ที ่16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 
    3.1  เวลา 08.30 น. - 08.45 น.  ผู้เข้าสอบเตรียมพร้อมอุปกรณ์และเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต สำหรับสัมภาษณ์  
          ออนไลน์ และลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ออนไลน์  ตามลิ้งค์ที่ปรากฏในไลน์กลุ่ม “สอบเข้าศึกษาต่อ  
          ป.ตรีไฟฟ้า เทคนิคตานี 64” 
 3.2  เวลา 08.45 น. – 09.00 น. ผู้เข้าสอบทุกคนประชุมรับฟังคำชี้แจงก่อนสอบสัมภาษณ์  ผ่านลิ้งค์ที่แจ้งใน   
          กลุ่มไลน์ “สอบเข้าศึกษาต่อ ป.ตรีไฟฟ้า เทคนิคตานี 64” 
 3.3  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป กรรมการดำเนินการเรียกผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ตามลำดับ 
4.  ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคนติดตามข้อมูลในไลน์กลุ่ม “สอบเข้าศึกษาต่อ ป.ตรีไฟฟ้า เทคนิคตานี 64” 
     เป็นระยะๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการสอบสัมภาษณ์ด้วยการจัดทำคลิปเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
ประจำปีการศึกษา 2564 

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
------------------------------------------------------ 

หัวข้อการจัดทำคลิป  
1. ด้านบุคลิกภาพมีความเหมาะสมเพ่ือเขาศึกษาต่อ ทลบ.ไฟฟ้า (สังเกตจากคลิป)  (5 คะแนน) 
 - ภาพรวมการแต่งกายเสมือนว่าคุณเข้ามาสอบในห้องสอบสัมภาษณ์จริง 
 - แนะนำตัวเองด้วยความเชื่อมั่นและความม่ันใจในตนเอง เช่น ชื่อ-สกุล/สาขาที่สำเร็จ ปวช/ปวส./ 
    ปีที่สำเร็จ สถานะสมรส/สถานะการมีงานทำ เป็นต้น 
 
2. ด้านความพร้อมทั่วไปที่จะศึกษาต่อในสาขา ทลบ.ไฟฟ้า  ถาม-ตอบ ตัวเองเป็นข้อๆ  (5 คะแนน) 

- แรงจูงใจ/ทำไมถึงเลือกเรียนสาขานี้ที่นี่ ทำไมไม่ต่อสายอ่ืน 
- รู้ไหมว่าสาขานี้ จัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาคี หลักสูตรกี่ปี จัดการเรียนอย่างไร  
- คุณคิดว่าคุณจะเรียนไหวหรือไม่ 
- ถ้าตกสัมภาษณ์คุณจะทำอย่างไร กับก้าวต่อไป 
- ถ้าผ่านสัมภาษณ์ให้เข้าเรียน คุณจะทำอย่างไร กับก้าวต่อไป 
- ความมั่นใจที่คุณจะเรียนจนจบตามหลักสูตร 2 ปี ในสาขานี้แค่ไหน 
- คุณรับผิดชอบภาระใช้จ่ายเองหรือพ่อแม่ 
- อ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 
3. ด้านมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพช่างไฟฟ้า  (5 คะแนน) 
 - คุณมีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องความตรงต่อเวลา  และมีอะไรที่บ่งบอกว่าคุณมีลักษณะอย่างนั้น 
 - คุณรู้หรือไมว่่าจรรยาบรรณวิชาชีพช่างไฟฟ้า มีอะไรบ้าง และอะไรบ้างที่คุณมีแล้ว 
 - อ่ืนๆ 
 
4. ด้านทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (อ่านและแปลบันทึกลงคลิป)  (5 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
5. ด้านการมีงานทำหรือมีสถานประกอบการรองรับของผู้สมัคร (ควรมีหลักฐานประกอบ)  (10 คะแนน) 

 
------------------------------------------------------ 

 


