
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
เร่ือง รายซื่อผู้ที่ได้เข้าศึกษาต่อ และกำหนดการมอบตัว รายงานตัวนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ 

ระดับ ปวซ. และปวส. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ลงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เร่ือง การรับสมัครเพื่อคัดเลือก 
นักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวซ. และปวส. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ และประกาศวิทยาลัยเทคนิค 
หาดใหญ่ ลงวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เร่ือง การรับนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปวซ. และปวส. 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ซอประกาศรายซื่อผู้ที่ได้เข้าศึกษาต่อ และ 
กำหนดการมอบตัว รายงานตัวนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวซ. และปวส. ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๓ ดังนี

๑. รายขื่อผู้ที่ได้เข้าศึกษาต่อระดับ ปวซ. และปวส. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ สาขางานทีมผู้สมัคร 
น ้อยกวาแผนล ับ  และน ัก เร ียน  น ักศ ึกษาโควต ้า โดยตรวจส อบ รายซ ือผ 'าน ท างเว ็บ ไซ ต ์ว ิท ยาล ัยฯ  
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๒. กำหนดการรายงานตัว และมอบตัว (ตามตารางแนบท้าย)
๒.๑ ระดับปวซ. วันพฤหัสบดีท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

รอบเข้า เวลา 0๘.๓๐ น. ถึง ๑๑.๓0 น.
รอบบ่าย เวลา ๑๓.๐0 น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

๒.๒ ระดับปวส. วันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
รอบเข้า เวลา ๐๘.๓๐ น ถง ๑๑.๓๐ น.
รอบบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน

(นายสิทธิพงศ์ นกแอนหมาน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

http://www.htc.ac.th


รายขื่อคณะกรรมการฝ่ายรับมอบตัวของนักเรียน และรับเงินค่าจองอุปกรณ์การเรียน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวข.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๔ มิถุนายน๒๕๖๓เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐น.
ลำดับท่ี อาคารเรียน ห้องมอบตัว สาขางาน ข่ือ-สถุล หน้าท่ี

๑ อาคาร ๒ ๒๑๑ ช่างยนต์ (MEP) นายภาณุพงศ์ น้อยศรีอยู่ ครูรับมอบตัว
นายธีระทัศน์ ศิริมุสิกะ เจ้าหน้าที่รับเงินค่าอุปกรณ์

๒ อาคาร ๒ ๒๑๓ ช ่างจ ัก ร ย าน ย น ต ์แ ล ะ เค ร ื่อ ง ย น ต ์เล ็ก ฯ นายสมค ิด จันเสน ครูรับมอบตัว
(ท ว ิภ าค ี) นางสาวอิทธิยา แซ่โง้ว เจ้าหน้าที่รับเงินค่าอุปกรณ์

๓ อาคาร ๒ ๒๑๔ ช่างเชื่อมโลหะ นายสุธี สุทธิรักษ์ ครูรับมอบตัว
น.ส.ประกายดาว คมประมล เจ้าหน้าที่รับเงินค่าอุปกรณ์

(รี! อาคาร ๒ ช่างเชื่อมโลหะ นายบุญซม รามณรงค์ ครูรับมอบตัว
นายขาญรวี กายพันธ์ เจ้าหน้าที่รับเงินค่าอุปกรณ์

๕ อาคาร ๒ ๒๑๖ ช่างสำรวจ น.ส.ฝนทิพย์ ย้อยมาก ครูรับมอบตัว
นายวิเซษฐศักดึ๋ วิภาธนาศิริ เจ้าหน้าที่รับเงินค่าอุปกรณ์

๖ อาคาร ๒ ๒๑๖ ช่างสำรวจ น.ส.วันวิสา สุวรรณมาก ครูรับมอบตัว
นายอภิสิทธี้ เต๊ะย่อ เจ้าหน้าที่รับเงินค่าอุปกรณ์

วันพฤหัสบดีท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ลำดับท่ี อาคารเรียน ห้องมอบตัว สาขางาน ข่ือ-สถุล หน้าท่ี

๑ อาคาร ๒ ๒๑๑ ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน น.ส.สายพิณ เพ็ซรดำ ครูรับมอบตัว
นายวัซรพงษ์ ฉางดำ เจ้าหน้าที่รับเงินค่าอุปกรณ์

๒ อาคาร ๒ ๒๑๓ ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน นางพรรษกร คงนุ้ย ครูรับมอบตัว
น.ส.วรรณา ศักดิสงค์ เจ้าหน้าที่รับเงินค่าอุปกรณ์

๓ อาคาร ๒ ๒๑๔ สถาป้ตยกรรม นายบุญประสิทธิ้ ปาณศรี ครูรับมอบตัว
น.ส.ปณิดา วัขรจินดา เจ้าหน้าที่รับเงินค่าอุปกรณ์

(รี! อาคาร ๒ ๒๑๕ สถา'ปิตยกรรม นายวิวัฒน์ จิตนวล ครูรับมอบตัว
น.ส.อลิสา สุวรรณวงศ์ เจ้าหน้าที่รับเงินค่าอุปกรณ์ x



วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ 
รายขื่อนักศึกษาที,ผานการคัดเลือกเข้าศึกษา 

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวซ.) ประจำปีการศึกษา'2563 
สาขาวิชา/สาขางาน ช่างยนต์(MEP) (20101012)

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ
1 6371000236 นายนันทวัธน์ จันทวาส
2 6371000533 นายวีรพัฒน์ อักษรซ
3 6371000534 นายสิวกร ยอสินธ์
4 6371000550 นางสาวนกอร ชุมปราง
R ค า 7 1 ก ก ก R ‘น

O J

6 6371001081 นายศุภวิซญ์ นกแก้ว
7 6371001125 นายปัญญาโ)ทธ้ี บิลยะแม
8 6371005005 วีรวัฒ'น ยองล่ัน
9 6371005007 ศภวิ ซณ-พอก้ วข้ าง .— . ___ -  - ___
10 6371005061 ก้องภัค เจริญรอด _____ _
11 6371005090 ทินกฤต พริกเสน
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วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ 
รายซื่อนักศึกษาที,ผานการคัดเลือกเข้าศึกษา 

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวซ,) ประจำปีการศึกษา 2563 
สาขาวิชา/สาขางาบ ซางจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กๆ(ทวิภา (20101053)

รหัสผู้สมัคร
6371000921
6371005218
6371005219
6371005220
6371005221
6371005222
6371005223
6371005224
6371005858
6371005908

นายเลิศลักษณ แซ่ก่ี
ซ่ือ-สกุล

ภานุวิชญ ศรีสุนทรโวหาร
ภาณุวัฒน แกวออนแสง
ภวดล ส่งสิงห
fbm is---- กิมฅ้นั
ว'ทวัส หนอุไร
เมธิซัย เภาไชย

หมายเหต

ธนกร นวลสา
อริยะ- - วันซเสริธ
จิรัฏฐกร ขันทอง



วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 
รายซื่อนักศึกษาที่ผานการคัดเลือกเข้าศึกษา 

ระดับ ประกาศปิยบัตรวิชาชีพ (ปวซ,) ประจำปีการศึกษา 2563 
สาขาวิชา/สาขางาน ช่างเช่ือมโลหะ (20103011)

ลำดับ รหัสผู ้สมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ
1 6371000110 นายอมรเทพ โพธ๋ึราช
2 6371000139 นายพีรภัทร ทองรักษ์
3 6371000169 นายภสุ เพ็ซรพิมล
4 6371000174 นายณฐกฤต เอียดปาน
ะ; £■ 371 ก ก m  0 7 จ  in png'Til fii_____£|กข้าฯ lyicr_______________________________--------------- -------------- Lo ICJadouoU CJlIvJLorla
6 6371000207 นายพีภัทร อุปถัมภ์
7 6371000315 นายซยฌัฐ ยกถาวร
8 6371000456 นายกวีนิพนธ์ ภิรมพ์คล้อย

__ 9 .. 6371000481 - นายธวี'ซ1ขัย--'- เพ็ช'ร์ขา,ว--- ----------------------- -----
10 6371000486 นายพัชรพล ซมนต์
11 6371000525 นายอนซา ทองอินทร์
12 6371000644 นายอภสิิทธร์ แก้วอัมพร
13 6371000684 นายรักษกร จำปา
14 6371000697 บายบัณฑิต สิทธิศักดิ,
15 6371000708 นายธณิศร ถีราว ุฒ ิ
16 6371000709 นายวุฒิชัย มณีดับ
17 6371000719 นายณพดล ผุสสระ
18 6371000736 นายสุภากร บิลเตะ
19 6371000774 นายอรรษฏา จำนงค์เล็ก
20 6371000776 นายจิรพัฒน์ ลังเ'พ็ซร
21 6371000801 นายครุพล สนธิพร
22 6371000837 นายบุญยกร ซทอง
23 6371000846 นายภานุ บุญรังสี
24 6371000866 นายอัฏพาวะเดช วิสูตร
25 6371000899 นายสมชาย อเส็ง
26 6371000906 นายสราว ุฒ ิ แป้นทอง
27 6371000907 นายธราเทพ มะโว
28 6371000912 นายภรินทร์ สุวรรณรัตน์
29 6371000913 นายอัครชัย ฃนเจริพ
30 6371000979

9 V
<? .■ะ?,,̂ ■̂■-- Z ----

31 6371001051 นายสุริยะ พิทักษธรรม
32 6371001052 นายสิทธิชัย สังข์คง

๙ _____  V
------------3 3 ------------- ---------- O J / l U U l U o j ------------- ณรง m il xnntyTTUN

34 6371001121 นายปวเรศ จันทสุวรรณ
_ 35 ______ 631100-1133.- - - -นาย-พละ)ซิ-'ป -- แก้วแสงออน----------  ------------  -

36 6371001159 นายถิรพร บุญถทธ๋ิ
37 6371001171 นายธนพนธ์ แกวปะกอบ
38 6371001203 นายพันธกิจ แหละโรจน์
39 6371001220 นายภริณ้ฐ สายเสมา N
40 6371001225 นายเอกราช วิวัซนะ ช ่^ - - - —



^ เ^ /^  รายช่ือนักศึกษาท่ีผานการคัดเลีอกเร้าศึกษา *
เ ^  ระดับ ประกาศบียบัตรวิชาชีพ (ปวซ.) ประจำปีการศึกษา 2563

สาขาวิชา/สาขางาน ช่างเช่ือมโลหะ (20103011)
ลำดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

41 6371001233 นายชัยยันต์ สุวรรณทิต
42 6371001251 นายอดิเทพ ทองแท้
43 6371005299 ทิวัตถ รอดบุญ
44 6371005300 ซิษณุพงศ์ อุทัยแจม<=เ 1เ * ๘ ** 1----------45-------- ------- 6371005301-------- uU 1ห Jd̂  ไ-พ SviiJ ไ)
46 6371005302 ภัทร ภัทรชนม์
47 6371005303 อัษฎาๅธ จันทร์โชติ
48 6371005304 รัตซานนต์ ลาเตะ

____ 49 -  6371005305 ..... พ รห ม พ ิร ิยะซ ้ายว ัด - ........ -- -----— ..... .... .... ......
50 6371005306 สุวพัชร เสียงดัง
51 6371005307 นวพล บัวมณี
52 6371005308 ภาสกร ศัลศาลา
53 6371005309 สุรเซษฐ์ ปล้ืมใจ
54 6371005310 ทนงศักดิ, แก้วประดิษฐ์
55 6371005311 พุฒิพงศ์ ซชาว
56 6371005312 สมขาย อเส็ง
57 6371005313 วรากร เอียดรักษา
58 6371005314 เจษฏา ขุนกาญ
59 6371005315 ณัฐวุฒิ ไชยมณี
60 6371005316 จิตรชเกียรติ นาคประดิษฐ์
61 6371005317 ธนธัตร บัวดำ
62 6371005318 คณุตม์พงศ์ อุไรรัต'น์
63 6371005319 ชาญณรงค์ มิสโร
64 6371005320 อภิวิชญ์ พรหมสาลี
65 6371005321 นันทพงศ์ สวนพุ'ม
66 6371005322 ฟิรฮาน บิลเตะ
67 6371005323 วุฒิชัย คงเพ็ง
68 6371005324 กอฟฟารี บินลาเตะ
oy 

----70
0 ว  I 1 บ L/ 7 พ? C- พ? ขยบ น ทม/เช เทค 

ซคใปีส หมัดคาหลี - _ ...... . ..........
71 6371005327 อันวา หวังนุรักษ์
72 6371005328 บิยนันท้ ขาวสังข์

rบ °" Ci 1 d-------- 73-------- ------- 6371005-329-------- ภานุวฒน ยุทธคลปเสว
74 6371005330 อัสมาย บิลลาเสะ

6า71กการfid พีรท,5?(ก1 /ๆ1ทไ/1ๆ !ร?/พีๆ L - .............. —---------1.ว .--------- M ช 0 บ bu rlCJN บ dU KItJ
76 6371005870 พลากร ไหมสวัสดิ
77 6371005876 กฤตเมธ ทองซซวย -----
78 6371005889 ภมีรินทร์ รอดเซ็น ^ ะะะ17Z3------ 0



วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ 
รายซื่อนักศึกษาที่ผานการคัดเลือกเข้าศึกษา.

ระดับ ประกาศนียปัตรวิซาชีพ (ปวซ.) ประจำปีการศึกษา 2563 
สาขาวิชา/สาขางาน ซางเครื่องเรือนและตกแตงภายใน (20107011)

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ซ่ือ-สกุล หมายเหตุ
1 6371000055 นายกันตพงษ์ โพดวง
2 6371000094 นางสาวปภาพินท์ เหล็กแก้ว
3 6371000122 ด.ซ.อภิชาต นวลสระ
4 6371000165 นายพิซาน โซยงาม
c; £ ^ 7 1 ท ท ก 1 7 1----------- ---------- ---------00 /■ ■ lviUU 1 f-1------- พ 1 N เว 1 1 0 dJ <3 b 1 1 blToblcJw  loJ

6 6371000331 นายปวเรศ โมคะรัตน์
7 6371000334 นายสิรวิ,ขญ์ กุยเซ่ง
8 6371000351 นางสาวพิมพ์รภัทธ์ นวลทุน
Q 6371000374 ’น า £1ค ัก 'ร ิน  เ ท ศ ภ ิแ

10 6371000386 นางสาวลัดดาวัลย์ กรอบเพ็ซร
11 6371000429 นางสาวมุขกมล ปานศรีสวัสด๋ึ
12 6371000430 นายบัณฑิตา อนุกล
13 6371000473 นายจักรพรรณ บุญเลี้ยง
14 6371000479 นายธนะภมิ ซชาย
15 6371000538 นางสาวอังคณา ประเดิมศิลป์
16 6371000567 นายเติมพงศ์ ศรีธนุมาศ
17 6371000740 นางสาวศศิธร อรรคบุตร
18 6371000823 ด.ญ.ฐิติรัตน์ เพ็ซรคงออน
19 6371000827 นายกันตภณ รุ่งเรือง
20 6371000842 นายพฒินันพ์ แสงอรุณ
21 6371000843 นายภัทรพงพ์ บัวฝ้าย
22 6371000845 นายตรีทเศศ ทองเต็ม
23 6371000856 นายพัชรพล ไกรวรรณ
24 6371000873 นางสาวจารุวรรณ ฤทธ๋ิทอง
25 6371000882 นางสาวธนัญญา เส่ียขัย
26 6371000897 นางสาวจิราพรรณ พิรุณ
27 6371000919 นางสาวกัลยารัตน์ รองสวัสด๋ึ
28 6371000929 นางสาวบุญสิตา ม ุล กิา
29 6371001002 นางสาวสรยากร มสมบุรณ
30 ■- 6371001076 ด.ณ.สาวิตตรี บฌธิมา ..... 5» . ^ . ^ , ™ .  -

31 6371001107 นางสาวศิลป์ศภา สุวรรณมณี
32 6371001190 นายอินทัซ แสงสุวรรณโณ

บ  a/ *  .33 .. 6371001244 นางสาวพซร'ญา จันทรทะเร
34 6371001252 นางสาวซนาพร สะอาดจินดา

/ะ;-2 7 1- 00 " - •' 007 l u u o o y o ----- เ น ม ‘ปไแ " ไ)ฯ 0 พ ม พ 1

36 6371005596 วรรณวนัช สุฃสุรัตน์
37 6371005597 กัญญาณัฐ อรัญดร
38 6371005598 วราลี จรรยารักษ์
39 6371005599 ธีรภัสร์ เรืองโรจน์ ^

40 6371005600 คุภณัฐ บัวคล่ี ^ x ....... ) ไ



วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ,
รายซื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวซ.) ประจำปิการศึกษา 2563 
สาขาวิชา/สาขางาน ซางเครื่องเรือนและตกแตงภายใน(20107011)

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ซ่ือ-สกุล หมายเหตุ
41 6371005601 ขตาภรณ์ ธีระเวทย์
42 6371005602 ศดานันท์ ใคลคลาย
43 6371005603 เกศินี แก้วประกอบ
44 6371005604 ราราวดี ประสมพงษ์
45 637100560-5-------- อรอนงค-----ทอง■ มา----------------------------------------
46 6371005606 อดิศักดี๋ นวลสุวรรณ
47 6371005607 เนตรนภา มลติไชย
48 6371005608 อันทิตา ศรีผอง

* ......; 49 ... 6 3 7 1 0 0 5 6 0 9
<น —7  -
ร 6พ ? ท ,m  i /ๆไ ๆ / ไ ถ Vจ ? ( ‘น

50 6371005610 ณัภธฺณิชา นวลมังสอ
51 6371005611 ญาสุมิบท์ พรายจันทร์
52 6371005612 ปรมินทร์ โล่ห์อำนวยกุล
53 6371005613 ปนัทดา มสา
54 6371005614 ณัฐภัทรศรณ เก้งเซ่ง
55 6371005615 ลลิดา จันมณี
56 6371005616 กันติศา สินธุ
57 6371005617 วรารัตน จิตภักดี
58 6371005618 รุสดี เส็มหมัด
59 6371005847 ปนัดดา ผายะวัตร์
60 6371005848 มาริสา จองเดิน
61 6371005861 วรรณิษา โชยภักดี
62 6371005862 อัจฉรา บริรักษ์
63 6371005893 ณีฐวุฒิ ชิตวงค์ ------^
64 6371005906 เกตุฤดี ศรีนุน __ _ r



วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ 
รายซื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึก*ท.

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวซ.) ประจำปีการศึกษา 2563 
สาขาวิชา/สาขางาน สถาปัตยกรรม (20108011)

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ซ่ือ-สกุล หมายเหตุ
1 6371000019 นางสาวพิมลนาฏ จันทภาโส
2 6371000032 นายณัฐๅฒิ หลีหมัด
3 6371000037 นางสาวธันยมัย ช่วยเล้ง
4 6371000076 นางสาวอรปรียา สุวรรณมณี
C, £*271 nnnnoo--------อ.ว / I บ ษ ----------น 1 ง รา 1 JOnVTl-----ijmWtri
6 6371000136 นางสาวสุชาดา แปะดำ
7 6371000138 นางสาวพนารัตน์ นาคประเสริฐ
8 6371000143 นางสาวพิซญาภัค เนียมแก้ว
9 6371000211 า ทบํเศ''ท®?{ก เๆ ริๆ  1 1 ‘พศา เจ Iร ก  1- _____  -.- - ____Us INbt 1 o บ b บ 1 บ บ oil 01 o4 บ 0 b นว
10 6371000220 นายภาคภูมิ จันทร์วีระยุทธ
11 6371000223 นางสาวยัญซิ'ษฐา ไพจิต
12 6371000239 ด.ญ.บัทมวรรณ ภาคโร
13 6371000275 นางสาวสุฌาดา แก้วเมือง
14 6371000278 นายขวัญชัย นวลละออง
15 6371000292 นายพงศพิสุทธิ แซโฮว
16 6371000306 นายศรัณย์ อักษรธรรม
17 6371000310 ด.ญ.สุภัทรตรา ตรีรัตน์
18 6371000311 นางสาวซลกนก แซฉา
19 6371000317 นางสาวกาณต์สิณี คณะรัตน์
20 6371000339 นายนพัตธร ยาลา
21 6371000346 นางสาวกัลยาณี สโมสร
22 6371000373 นายทวีชัย แซ,ล่ิม
23 6371000407 นางสาวฐิตินันท์ เหลาสุวรรณ
24 6371000438 นางสาวมัสนันท์ วงค์วร
25 6371000443 นายภริวัจน์ เพชรม ุณ ี
26 6371000490 นายมฮัมหมัด บิลหมัด
27 6371000508 นางสาวนริศรา บุญลอ
28 6371000527 นางสาวเยาวลักษณ์ เสรีศักด้ีตระกล
29 6371000554 นางสาวจันทร์ธิมา นางา
30 - 6371000573 นายเรวัต จลภักดิ ผู้ผู้ 1̂̂ ^ .... .... .......... .3

31 6371000582 นางสาวมาร นีา หมานเบ็ญหยา
32 6371000618 นายชัยยวัฒน์ นาคบำรุง

035 ------- 6371000629 น' เยอรร tvพล อุลส,เอาง
34 6371000685 นายนภพล ซมวงษ์
'ZC. /ะ;̂ 7 1  ก ท ก 7 £ /าD D

36 6371000769 นายขุติพนธ์ เลียนเหา
37 6371000771 นายกฤตภาส จ่ัวสกุล
38 6371000811 นายซยุต ภัทรวิเศษกุล
39 6371000824 นายประชารัตน์ สุวรรณรัตน์ -------
40 6371000850 นายภัทรดนัย สอนจิตร : ' ' ' ^ ^



^  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
I รายซื่อนักศึกษาที่ผานการคัดเลือกเข้าคึกษา

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวซ.) ประจำปีการศึกษา 2563 
สาขาวิชา/สาขางาน สถาปัตยกรรม (20108011)



วิทยาลัยเทคนิคหาดใ.หญ 
รายซื่อนักศึกษาที่ผานการคัดเลือกเข้าศึกษา 

ระดับ ประกาศปึยบัตรวิชาชีพ (ปวซ,) ประจำปีการศึกษา 2563 
สาขาวิชา/สาขางาน สถาปัตยกรรม (20108011)

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ซ่ือ-สกุล หมายเหตุ
81 6371005648 ฮาฟัซ สุหรี
82 6371005649 แสงดาว วิวัฒนพงษ์
83 6371005650 เอดีนอ,'ชรอน ตำบัน
84 6371005651 ซลันธร วิไลรัตน์

d  Q J  * บ  C .
----------©3-------- --------63/1003632-------- —ธรวจน ทนหะวาสารศรา

86 6371005653 วีรชาติ นิมะละ
87 6371005654 ตนุภัทร ประทีปรัศมี
88 6371005655 มฮัมหมัดซลฟา ตำบัน
๐ก £.ว ~7‘1 JZ/C ปี__ d 1~ ~ ~ ~ พ ,๐7 O D I1บษว CO อ ส ุขาวด เส น พ รตน
90 6371005657 ปฏิพัทธ สุธรรมส'วัสด้ิ
91 6371005658 นิตินันทิ ขาวสังข์
92 6371005659 ศรุต บัดน'วงศ์
93 6371005660 กมลวรรณ คงบุญ
94 6371005661 ศราวุฒิ พรหมวิจิต
95 6371005849 ไชยวุฒิ ภสงค์
96 6371005859 สุริยาวุธ เภาทอง
97 6371005867 เฮัา เทียน ลี
98 6371005883 พณพัฒิน์ เทพหล้า
99 6371005887 พันธาพล คงคาเมธากุล บัน์ทิะะ:ร... _



วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 
รายซื่อนักศึกษาที'ผานการคัดเลือกเข้าศึกษา 

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปว'ซ.) ประจำปีการศึกษา 2563 
สาขาวิชา/สาขางาน ช่างสำรวจ (20109011)

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ซ่ือ-สกุล หมายเหตุ
1 6371000012 นาย'วรุตม บัวทอง
2 6371000056 นายกฤษฎา ไชยพรหม
3 6371000071 นายภาบุวิซญ์ บิลหมัน
4 6371000141 นางสาวดาราวดี ศิริพงค์
5 6371 กกก157 นายวัชรกร.----- คณาวักษ-----------------------------------
6 6371000263 นายชาคริต นวลแก้ว
7 6371000320 นายจุลจักร จารนัย
8 6371000336 นางสาวโรสซณา ชัยมุงคุณ
9 6371000364 นายยศพล ... -พันธุแก้ว
10 6371000412 นายพีรวิษย์ ชาตรี
11 6371000414 นายรุสลัน ออแนะ
12 6371000447 นายปริพล เอียดพวง
13 6371000483 นางสาวนพวรรณ ด้วงชวย
14 6371000491 นายอัตรคุปต์ จันทร์สวาง
15 6371000516 นายอัครพล จารุวจี
16 6371000587 นายณัฐพล สุดเอื้อม
17 6371000638 นางสาวศุภพร อุยเก้ง
18 6371000689 นางสาวสัณท์สินี ขวัญเกลี้ยง
19 6371000707 นางสาวสุธารักษ์ ใจเย็น
20 6371000713 นายศิลปากร รัตนชัย
21 6371000727 นางสาวณ้ฏฐณิซา บัสสามั่น
22 6371000728 นางสาวเสาวลักษณ์ ซฉิมมะ
23 6371000747 นายพัฐพงศ์ เก้งอิ่ม
24 6371000798 นายอภิสิทธี้ อุทัยเกษม
25 6371000815 นางสาว'ชลซิ'ซา พูลสวัสด
26 6371000916 นางสาววิภาวดี จุลศึกลี้
27 6371000938 นายดลรวี สำลี
28 6371000944 ด.ซ.ธนธรรม สุดตา
29 6371001067 นายยศทพล เชื้อพราหมณ์
30
31

6371001088
6371001092

นายนัทธพงศ ขนาบแกว 
ด.'ซ.ภริภัทร สีดำ

32 6371001095 นายณ้ซขล บุญยสุขานนท์
--------5t5 UJ / lUUizzk! นไ □ คุ/ไแข

34 6371001241 นางสาวณญญาดา สุขขวัญ
.....35-------- 6371005662 กถตกานต เไ551ฌะ

36 6371005663 สิรวิซญ่ ปานถม
37 6371005664 กาญจน์สิริ รักมาก
38 6371005665 สราวุธ พันธรัตน์
39 6371005666 ณัธ'วุฒิ สุขรักษา _ — _
40 6371005667 นันทวัฒน์ ปานบัว ;

T



วทยาลัยเทค'นคหาดเหญ 
รายชื่อนักศึกษาที'ผานการคัดเลือกเข้าศึกษา 

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวซ.) ประจำปีการศึกษา 2563 
สาขาวิชา/ลาขางาน ซางสำรวจ (20109011)

ลำดับ รหัสผ ู้สมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ
41 6371005668 ฟุรกอน วายา
42 6371005669 ปริญทร พันทา
43 6371005670 นายกฤษฎา เดชทองจันทร์
44 6371005671 กฤตพร แก้วประดับ
45 637100567? ... วตั!ไงa — m o w -------------------------------------------- ------------- -
46 6371005673 อัญซนา สวัสดี
47 6371005674 ฟลอรัน อุสมาน
48 6371005675 จิราภรณ์ ดำซ
49 . ... .6371005676. ... ปารณีย์ ทวีชัย
50 6371005677 ดวงกมล จรัญสวัสด๋ึ
51 6371005678 ปาณัส เอียดปุ่ม
52 6371005679 อรวรินทุ จาร ธุรรม
53 6371005680 สานันท์ บันถะโก
54 6371005681 ฐ ติ ิวรรณ เพ็ซร์จันทร์
55 6371005682 สาธิยา หม,เก็ม
56 6371005683 อารีย์วรรณ ปุนทมุณี
57 6371005684 สุทธิดา หนแกว
58 6371005685 เกียรติศักดี้ แก้วมาก
59 6371005686 ศักดี้พงศ์ หนอุไร
60 6371005687 เพชรมณี พุลคักด่ํ
61 6371005688 มนต์มุกดา พุทธพิม
62 6371005689 ธัญชนก สำราญ
63 6371005690 กิตติพงศ์ ส้มพันธซิต
64 6371005691 ริซกีย์ หลังปุเตะ
65 6371005692 กฤษณพงศ์ เก้ือแก้ว
66 6371005693 สิรวิซญ์ เหรียญรุงโรจน์
67 6371005694 อันวา อาลัน
68 6371005695 ณัฐภมินทร์ กลํ่ามาตย์
69 6371005696 เบณจพร จิบดาดวง
70 -637.1005697 ^ ยะหยา . เซยะนะ _ -- ■ ___;_w
71 6371005832 นายศุภกิตติ ริวัฒน์
72 6371005850 ธนากร ชาญสมรca ci CL/-------- r 6 -------- -------oirlUuJDOy-------- bfl d 11 bj K I บ <นาพูนแกว
74 6371005881 พิชัยยุทธ 'นบผาดี _____ _

____ 75______ ____ 6371.005904_____ วิว-รรธน์ น้ยแหลม ^ J < ะ ะ ^ ---- ----------------------------------




