
2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 1001  ห้องสอบ : 211  อาคาร : 2    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371000001 นายอโนทัย   พันธ์คีรี       

2 6371000002 นายชิติพัทธ์   ขุนอักษร       

3 6371000003 นายนันทิวัฒน์   ทรปุ่น       

4 6371000004 นายธัญธร   พุทธศุภะ       

5 6371000005 นายธรรมปพน   ศรีขวัญ       

6 6371000006 นายรัชพล   เอกจิตต์       

7 6371000007 นายนฤคม   โอกาส       

8 6371000008 นายกิตติศักดิ์   เครือแก้ว       

9 6371000009 นายจารุกิตต์   สุขด้วง       

10 6371000010 ด.ช.นวพล   รุ่งวิชาประเสริฐ       

11 6371000011 นายป้อมเพชร   พสุศาสตร์       

12 6371000013 นายอดิเทพ   รองเลื่อน       

13 6371000015 นายชานน   ขำเกิด       

14 6371000016 นายสรวิชญ์   ม่วงทอง       

15 6371000017 นายอภัยพงศ์   พงค์ไพศาล       

16 6371000018 นายธนพร   เพชรัตน์       

17 6371000020 นายยศวรรธน์   ไชยมะโน       

18 6371000021 นายพงศธร   เมืองเพ็ชร์       

19 6371000022 นายอนันต์   คงฉิม       

20 6371000023 นายฐิติณัฐ   ตรีรัตน์       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 1002  ห้องสอบ : 213  อาคาร : 2    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371000025 นายปธานิน   หน่อสกูล       

2 6371000027 นายอาทิตย์   เพชรเจ้ย       

3 6371000028 ด.ญ.บุษกร   อ่อนละไม       

4 6371000029 นายชิษณุชา   แกรงพิมาย       

5 6371000030 นายกัสกร   แสงสว่าง       

6 6371000031 นางสาวเอมวดี   กาญจนะ       

7 6371000033 นายภาษกร   กันจันทร์วงค์       

8 6371000034 นายณัฐศักดิ์   ประกวดแก้ว       

9 6371000035 นายอรรถพงษ์   ชูโตชนะ       

10 6371000038 นางสาวญาณิศา   จิตต์สุวรรณ       

11 6371000039 นางสาวสุชาดา   ทนงาน       

12 6371000040 นายพรชัย   เกตุแก้ว       

13 6371000041 นายติณณภพ   ละม้าย       

14 6371000042 ด.ญ.สุธาพร   บัวผัน       

15 6371000043 นางสาวศุภกร   กิทองมาก       

16 6371000044 นางสาวณิชารีย์   สังลี       

17 6371000045 นายพฤกษ์   พันนุกิจ       

18 6371000047 นายอชิตพล   จิตต์สุวรรณ       

19 6371000048 นายกฤตชโยดม   โสพิกุล       

20 6371000049 นายเจตน์สฤษฏิ์   เลี่ยงขุ้ย       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 1003  ห้องสอบ : 214  อาคาร : 2    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371000050 นายเจษฎา   สังข์ศรี       

2 6371000051 นายธนพล   จันทบูรณ์       

3 6371000052 นายศุภกร   เชิดโชติกานต์       

4 6371000054 นายวีรภัทร   จันทบูรณ์       

5 6371000057 นายลักษ์มณี   เพชรมณี       

6 6371000059 นายวรากร   พวงแก้ว       

7 6371000061 นายปองพล   หยีสมันอาหลี       

8 6371000062 นายกศิดิศ   ทรงแก้ว       

9 6371000063 ด.ช.พิเชษฐ์   สาริกา       

10 6371000064 นายวิศรุต   สังฆานาคิน       

11 6371000066 นายพีรวัส   หนิเร่       

12 6371000067 นายบรรณรต   เวชสิทธิ์       

13 6371000068 นายพีรพัฒน์   ดวงจันทร์       

14 6371000070 นายอภิรักษ์   สุวรรณรัตน์       

15 6371000072 นายจิระเดช   มูสิกะศิริ       

16 6371000073 นายอานนท์   สันบวชบู       

17 6371000074 นายเกรียงศักดิ์   บุญราศี       

18 6371000075 นายสุทธินนท์   แก้วสมทอง       

19 6371000078 นายกตัญญู   อินทร์เจริญ       

20 6371000079 นายศุภฤกษ์   แรกภิปราย       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 1004  ห้องสอบ : 215  อาคาร : 2    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371000080 นายศักดิ์ศรี   สังข์แก้ว       

2 6371000081 นายธนกฤต   ศรีไชย       

3 6371000082 นายเอกราช   วงศ์เทพ       

4 6371000083 นายพิษณุ   หมวดเพชร       

5 6371000084 นายสกาย   บัวชื่น       

6 6371000085 นายปิยวัฒน์   ปราบจิตร       

7 6371000086 นายธีรภัทร   แต้มแก้ว       

8 6371000087 นายสุรบดี   จอกน้อย       

9 6371000090 นายวสันต์   วิไลรัตน์       

10 6371000091 นายเกาซีย์   เหมหีม       

11 6371000092 นายกิติพงศ์   เหมพันธุ์       

12 6371000093 นายวุฒิศักดิ์   พิกุล       

13 6371000095 นายวุฒิชัย   ด้วงดี       

14 6371000096 นายศุภสิน   นวลประจักร       

15 6371000097 นายวุฒิชัย   แซ่ลิ้ม       

16 6371000098 นายกัมปนาท   บิลโตะแหละ       

17 6371000099 นายอภิสิทธิ์   อุไรรัตน์       

18 6371000100 นายจตุพงษ์   วรรณชิต       

19 6371000102 ด.ช.ปรวัฒน์   ดีสกุล       

20 6371000103 นางสาวบุศรา   บิลเหล็บ       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 1005  ห้องสอบ : 216  อาคาร : 2    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371000104 นายพงศ์ธนา   พูลทอง       

2 6371000105 นางสาวกาญจนา   กาญจนะ       

3 6371000106 นายวรพล   ไชยมุณี       

4 6371000108 ด.ช.พีรพัฒน์   จันทรบูลย์       

5 6371000109 นายปุณยวีร์   อ้นเจริญ       

6 6371000112 นายธนวัลย์   ศรีคะระมะทันโต       

7 6371000113 นายพร้อมพัฒน์   โรจนกฤตพงศ์       

8 6371000114 นายณัฐวุฒิ   กลึงเกลี้ยง       

9 6371000115 นายพีรวุฒิ   นุ่นสง       

10 6371000116 นายหัสพล   หวังดี       

11 6371000117 นายธนธรณ์   เทพกูล       

12 6371000118 นางสาวนวมล   ฤทธิ์เนื่อง       

13 6371000119 นายระพี   ศรีณาเคนทร์       

14 6371000120 นายมงคล   สุดเอื้อม       

15 6371000121 นายรังสิมันตุ์   จันทร์คล้าย       

16 6371000123 นายศักดา   เส้งคล้าย       

17 6371000124 นายวรธน   บุญรัตน์       

18 6371000126 นางสาวฐิติยา   ไชยถาวร       

19 6371000127 นายอภิสิทธิ์   สิทธิชัย       

20 6371000128 นายบุรินทร์   พรหมเมศร์       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 1006  ห้องสอบ : 217  อาคาร : 2    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371000129 นางสาวศุภิสรา   จันตุลา       

2 6371000130 นายศิรินทร์   ปานเส็ม       

3 6371000131 นายถิรวัฒน์   แซ่โค้ว       

4 6371000132 นายปฐมพง   สาครวิโรจน์       

5 6371000133 นายรพีภัทร   ทองชูช่วย       

6 6371000134 นายบิลยามิล   จิสวัสดิ์       

7 6371000135 นางสาวภาวิดา   มิตรณรงค์       

8 6371000137 นายนพรดา   ผุดไชยา       

9 6371000140 นายซัยฟุดดีน   หะยี       

10 6371000144 นายคมศักดิ์   สุวรรณชัย       

11 6371000145 นายจักรภัทร   สุขวัฒโน       

12 6371000146 นายศุภกฤษณ์   จันทร์แดง       

13 6371000147 นางสาวบัวชมพู   เขียวสุวรรณ       

14 6371000148 นายจตุพล   ทองชูช่วย       

15 6371000149 นายวรเมธ   หวังหนู       

16 6371000150 นายวุฒิพงศ์   สุวรรณวงค์       

17 6371000151 นายศุภเสกข์   นะมะโน       

18 6371000152 นางสาวนฤมลรัตน์   เส็นเจริญ       

19 6371000153 นายพัชรพล   เส้งแดง       

20 6371000154 นายธีรพัฒน์   สุวรรณการณ์       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 1007  ห้องสอบ : 222  อาคาร : 2    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371000155 นายชนวัฒน์   ไชยสนิท       

2 6371000156 นางสาวมุทุตา   อนุสรณ์       

3 6371000160 นายพงศ์ปณต   ถนอมนวล       

4 6371000161 นายธนดล   ลิ่มมณีธร       

5 6371000162 นายศุภกร   ไชยแก้ว       

6 6371000164 นายฮัฟฟา   หมัดหลี       

7 6371000166 นายวีรศักดิ์   สีใจ       

8 6371000167 นายอธิบดี   ล่องชุม       

9 6371000168 ด.ช.นัธทวัฒน์   โชติโรจน์       

10 6371000170 นายกิตติพัฒน์   นิลพานิช       

11 6371000172 นายปิยวัฒน์   ช่วยทองจันทร์       

12 6371000173 นายอัศวิน   ปุสวิโร       

13 6371000176 นายธราดล   สิงห์ตา       

14 6371000177 นายรฐธรรม   สุวรรณ       

15 6371000178 นายจันทรกานต์   ม่วงโพธิ์หวั่น       

16 6371000180 นายปฐพล   นามผล       

17 6371000181 นางสาวมนัสนันท์   กิจฉาโณ       

18 6371000182 นายวสุพล   ทองสุวรรณ       

19 6371000183 นายศรันย์   วรรณรัตน์       

20 6371000185 นายคุณาสิน   คงแป้น       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 1008  ห้องสอบ : 223  อาคาร : 2    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371000186 นายอินทรโยธิน   เซ่งฉิม       

2 6371000187 นายเอกบุรุษ   มุสะระ       

3 6371000189 นายวีรสิทธิ์   มุระ       

4 6371000190 นายภานุพงษ์   อิ่นหมัน       

5 6371000191 นายธนวัฒน์   ศักดิ์ประไพศิริกุล       

6 6371000193 นายวิกรานต์   เพชรสุวรรณ       

7 6371000194 นายเขมทัศน์   ไพรสุวรรณ       

8 6371000195 นายสิรภพ   สีหาวงค์       

9 6371000196 นายวรรณลภย์   ณ สุยสกุล       

10 6371000197 ด.ช.สุรการ   แก้วคีรี       

11 6371000198 นายปฎิภาณ   หมี่โป       

12 6371000199 ด.ช.ณภัทร   ไชยะ       

13 6371000200 นายสุวพัชร   แก้วจันทร์       

14 6371000201 นายนราธิป   ปราบฤทธิ์       

15 6371000202 นางสาวธัญญลักษณ์   ชุมผอม       

16 6371000204 นายวัศพล   พรหมรักษ์       

17 6371000205 นายธนภัทร   โฉมอุภัย       

18 6371000206 นายวรากร   กัณหาเรียง       

19 6371000208 นายสิทธิเดช   ดำขุนนุ้ย       

20 6371000209 นายภูรินท์   สังข์ทอง       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 1009  ห้องสอบ : 224  อาคาร : 2    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371000210 นายวัชรพล   ไฝไซร       

2 6371000212 นายธนพล   แก้วสนิท       

3 6371000214 นายธวัชชัย   เกตุมุณี       

4 6371000215 นายวนินทร   โถชาลี       

5 6371000217 นายกิตินัน   แก้วเจียม       

6 6371000218 นายสิทธินนท์   ทัสโร       

7 6371000219 นายธนันดร   อ่อนศรี       

8 6371000221 นายวีรภาพ   แก้วจันทร์       

9 6371000224 นางสาวรัตน์ติการณ์   นิลสุวรรณ       

10 6371000225 นางสาวอลิสา   รสชุ่ม       

11 6371000226 นางสาวณัฐชณิฎา   ธรรมพุทโธ       

12 6371000227 นางสาวนภาพร   ยังลออ       

13 6371000228 นายจิรพัส   รองสวัสดิ์       

14 6371000229 นางสาวจุฑามาศ   สุวรรณนิมิตร       

15 6371000230 นายณัชพล   สุภาพเจริญกุล       

16 6371000231 นางสาวมนัสนันท์   บุญโน       

17 6371000232 นายศุภโชค   สุวรรณขำ       

18 6371000233 นายอภิรักษ์   ปราบณรงค์       

19 6371000234 นายภูริพัฒน์   แก้วมณี       

20 6371000235 นายรัชชานนท์   จันมุณี       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 1010  ห้องสอบ : 225  อาคาร : 2    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371000238 นายธีระชาติ   รุจิวณิชชา       

2 6371000240 นายกิตติภูมิ   ไชยสวนแก้ว       

3 6371000241 นายคมชาญ   พงศาการ       

4 6371000242 นายเจษฎาภรณ์   อินทรัตน์       

5 6371000243 นายวุฒิพงศ์   ทองขวัญ       

6 6371000244 นางสาวแพรพลอย   มหาสนิท       

7 6371000246 นายธนกฤต   เกื้อเดช       

8 6371000247 นายธีรนันท์   มุสิกะชาติ       

9 6371000248 นายชาญวิทย์   เสน่ห์ภักดี       

10 6371000249 นายศักดิ์สิทธิ์   แก้วประดับเพชร       

11 6371000250 นายอานุภาพ   เสลาฤทธิ์       

12 6371000252 นายพิทักษ์พล   ชาลี       

13 6371000253 นายปรมี   รัชนาการณ์       

14 6371000254 นางสาวสุทธิดา   บุญสกรรณ       

15 6371000255 นายสุทธิชาติ   ศรีสมพงษ์       

16 6371000256 นายอานนท์   หวังนุรักษ์       

17 6371000257 นายเทพพิทักษ์   พรมเมฆ       

18 6371000258 นายธนธัช   ทองเกลี้ยง       

19 6371000259 นางสาวภัณฑิรา   ทองบุญชู       

20 6371000260 นายชินกรณ์   โกสินโท       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 1011  ห้องสอบ : 226  อาคาร : 2    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371000261 นายสิทธิพร   คงขาว       

2 6371000262 นายณฐพงศ์   รอดสุทธิ์       

3 6371000264 นายปธาทิพย์   พรหมทองแก้ว       

4 6371000265 นายถิรวัฒน์   เพ็ชรทอง       

5 6371000266 นายภาณุวัฒน์   ซ้ายศรี       

6 6371000267 นายอรรถวัต   ลิ่วพัฒนาพิชิต       

7 6371000268 นายพีรณัฐ   โสภณ       

8 6371000269 นายชนาธิป   พรหมสถิต       

9 6371000270 นายธนบดินทร์   เหมือนมาลา       

10 6371000271 นายสุทธิพงศ์   ขวัญนาค       

11 6371000272 นายกฤติน   วัชฤทธิ์       

12 6371000273 นายวุฒิพงศ์   แสงแก้ว       

13 6371000274 นายณทรงพจน์   บุญประสม       

14 6371000276 นางสาวการะเกด   เทพทอง       

15 6371000277 นายชยวัศ   นาวาเดช       

16 6371000279 นายเศรษฐพงษ์   ทองดี       

17 6371000280 นายศุภวัฒน์   จันทร์นิยม       

18 6371000281 นายอณาเขต   คำแก้ว       

19 6371000282 นายพนิตพร   สันเพ็ง       

20 6371000283 นายอนุพงศ์   เกื้อมา       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 1012  ห้องสอบ : 227  อาคาร : 2    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371000285 นายจิรศักดิ์   กลิ่นหอม       

2 6371000286 นายธนวรรษ   ทะสะระ       

3 6371000287 นายปณวัฒน์   ตัวบุญ       

4 6371000288 นายมงคล   นิลสุวรรณ       

5 6371000289 นายชวินธร   อัครวิเนค       

6 6371000290 นายนนทกานต์   ย้อยอัด       

7 6371000293 นางสาววิรวรรณ   ลิ้มสุวรรณสังข์       

8 6371000294 นายทยาวัต   พุทธจักจันทร์       

9 6371000296 นางสาววราภรณ์   พงศ์ทิพย์พนัส       

10 6371000297 ด.ญ.ณัฏฐณิชา   บุญณะศรี       

11 6371000298 นายชูจิวัฒน์   อินทรมนตรี       

12 6371000299 นายมีนธาดา   ปานขาว       

13 6371000300 นายวรกาณต์   จันทะ       

14 6371000301 นายญาณันธร   พรมเมฆ       

15 6371000302 นายรณฤทธิ์   คงยุนุ้ย       

16 6371000303 นายสุภวัทน์   เม่นฉาย       

17 6371000304 นายอนุ   หีมหล๊ะ       

18 6371000305 นายพันธวัส   แสนแห่ง       

19 6371000307 นายนันทวัฒน์   อารมย์รัก       

20 6371000308 นายภูริทัต   จิตภาค       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 1013  ห้องสอบ : 228  อาคาร : 2    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371000309 นายบรรพต   นิลพันธ์       

2 6371000313 นายชินพัฒน์   การ่อแก้ว       

3 6371000314 นางสาวกุลสตรี   เชื้อช่วยชู       

4 6371000316 นายณัฐวุฒิ   เคลือบเพชร       

5 6371000318 นางสาวณหทัย   มณีรัตน์       

6 6371000319 นายธนภัทร   พรหมแก้ว       

7 6371000321 นายรชานนท์   แซ่เจ้า       

8 6371000322 นายชิณภัทร   ซี่ซ้าย       

9 6371000323 นายปรเมศวร์   หมัดอะดำ       

10 6371000324 นายจักรพรรณ์   ฆังคะมะโน       

11 6371000325 นายปกรณ์   ทองชู       

12 6371000326 นายไอลวิล   จริงจิตร       

13 6371000327 นายสหภาพ   จงโวหาร       

14 6371000328 นายนัทธพงศ์   วรรณศรียพงษ์       

15 6371000329 นายกฤษฎา   ทองขาว       

16 6371000330 นายนราวิชญ์   มณีรัตนโชติ       

17 6371000333 นายนันทวุฒิ   ภักดีพลเดช       

18 6371000335 นายพีระวัฒน์   จันทเวทิน       

19 6371000337 นายจักรภพ   ไชยทอง       

20 6371000338 นายเทพประทาน   ไมตรีจร       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 1014  ห้องสอบ : 3102  อาคาร : 3    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371000340 นางสาวสุภาวรรณ์   แก้วนวลจริง       

2 6371000341 นายอภิสิทธิ์   หนูแก้ว       

3 6371000343 นายอภิสิทธิ์   บิลก่อเด็ม       

4 6371000344 นายทักษ์ดนัย   ประถุมวัน       

5 6371000345 นางสาวธิดารัตน์   สุโขพล       

6 6371000347 นายธนดล   ศิริพัฒน์       

7 6371000348 นายเจษฎา   จันทร์ส่อง       

8 6371000349 นายอนาวิน   กะณะศิริ       

9 6371000350 นายอนันตสิทธิ์   ชนะคช       

10 6371000353 นายชัยวัฒน์   ผลกล้า       

11 6371000354 นายเฉลิมชัย   หริพัฒโท       

12 6371000355 นางสาวณัฐนิสา   มูเก็ม       

13 6371000356 นางสาวมารีนา   สุวรรณชาตรี       

14 6371000357 นางสาวชนกนันท์   บิลหมัด       

15 6371000358 นายฐิติศักดิ์   เจนว่องวิทย์       

16 6371000359 นายณฐนนท์   ทองดี       

17 6371000360 นางสาวธันยพร   ทองสม       

18 6371000361 นายณัฐพงศ์   บิลละเต๊ะ       

19 6371000362 นางสาวณัฐฌาวดี   ไชยวรรณ       

20 6371000365 นายธนาวัฒน์   รองสวัสดิ์       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 1015  ห้องสอบ : 3201  อาคาร : 3    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371000366 นายกฤษฎา   หลักจิตโร       

2 6371000367 นายภัทรชัย   นุกูลเตชะศิริ       

3 6371000368 นายอภิสิทธิ์   แก้วเพ็ชรสกูล       

4 6371000369 นายธนภัทร   จันทรัศมี       

5 6371000370 นายวัศพล   เดชสถิต       

6 6371000372 นายณัฐกฤต   บัวขาว       

7 6371000376 นายรัชชานนท์   หมัดอาดัม       

8 6371000378 นายพีรภัทร   โหดหมาน       

9 6371000379 นายอานัส   นิยมเดชา       

10 6371000380 นายฮัสซัน   รุ่งสวัสดิ์       

11 6371000381 นายรังสิมันตุ์   แสงอรุณ       

12 6371000382 นายนันทวุธ   ชัยณรงค์       

13 6371000383 นายจิรวิทย์   ชนะวรรโณ       

14 6371000384 นายวีรภัทร   รัตนแก้วมณี       

15 6371000385 นายอภิสิทธิ์   ทองคำ       

16 6371000387 นายณัฐสิทธิ์   สวนทอง       

17 6371000388 นายเตชภณ   บุญเป็ง       

18 6371000389 นายปถมเดช   ทองสุริวงค์       

19 6371000390 นายอนุชา   กองตุ้ง       

20 6371000392 นายศราวุธ   สังข์สวัสดิ์       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 1016  ห้องสอบ : 3202  อาคาร : 3    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371000394 นายกฤษฏา   หมัดเล๊าะ       

2 6371000395 นายภูมินทร์   สุคนธา       

3 6371000396 นายพงศ์พัฒน์   จันทร์เกื้อ       

4 6371000397 นายภูวนัย   ขวัญแก้ว       

5 6371000399 นายสุรศักดิ์   บุญทอง       

6 6371000400 นายเจษฎา   วานิชย์       

7 6371000401 นายศิวัช   ยกตั้ง       

8 6371000402 นายวัชรศักดิ์   โทธรัตน์       

9 6371000403 นายอนาวิล   หมัดแสละ       

10 6371000404 นายสันติภาพ   อะหลีกะเส็ม       

11 6371000405 นายกฤษณพงษ์   วิเชียรทอง       

12 6371000406 นายศุภชัย   เตะเบ็นหมุด       

13 6371000408 นายรติภัทร   เทศนอก       

14 6371000409 นายพันเลิศ   ชนะณรงค์       

15 6371000410 นายฑริฆายุ   สุริยะชัยกุลพงศ์       

16 6371000411 นายสืบพงษ์   มณีรักษ์       

17 6371000415 นายชินภัทร   พัชโรภาส       

18 6371000416 นายสุชาครีย์   วิสุระสิทธิ์       

19 6371000417 นายเสฏฐนันท์   ยืนยง       

20 6371000418 นายภูเนศ   ฤทธิเดช       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 1017  ห้องสอบ : 3203  อาคาร : 3    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371000419 นายธนิสร   เส้งนนท์       

2 6371000420 นายสิรภพ   ไทยเจริญ       

3 6371000421 นายณัฐชนน   ธรรมนิยม       

4 6371000422 นายธีระวุฒิ   วันปู       

5 6371000423 นายธันวา   การะเกตุ       

6 6371000424 นายกนกพล   ภู่ทักษิณ       

7 6371000425 นายฟ้าประทาน   พุ่มไพบลูย์       

8 6371000426 นายนันทิพัฒน์   คงซ้าย       

9 6371000428 นายยศพนธ์   วัฒนโภคา       

10 6371000431 นายวีรยุทธ   หมัดสะหริ       

11 6371000432 นายสุทธิพงศ์   วงใหญ่       

12 6371000433 นายพิทวัส   แก้ววารี       

13 6371000434 นายธำรงค์   ชนะพงค์       

14 6371000435 นายสุรเดช   ปิ่นมณี       

15 6371000436 นายธเนศ   สอดำ       

16 6371000439 นายนูอับบาส   เจ๊ะเฮง       

17 6371000440 นายภูวเดช   จันทร์วิจิตร       

18 6371000441 ด.ญ.พิชญาภา   เพชรย้อย       

19 6371000442 นายธนากร   โต๊ะดิน       

20 6371000444 นายฐิติวิศญ์   แก้วในเมฆ       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 1018  ห้องสอบ : 3204  อาคาร : 3    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371000445 นายสุรดิษ   ชูแก้ว       

2 6371000446 นายธนวัฒน์   แมวขาว       

3 6371000448 นายธีรภัทร   ล่าหับ       

4 6371000449 นายปฎิมากร   บุญชู       

5 6371000450 นายอีซา   บินหมัด       

6 6371000451 นายพรวสันต์   โครตพันธ์       

7 6371000452 นายวุฒิภัทร   สุขสุวรรณ์       

8 6371000453 นายสัณหณัฐ   บุญรัตน์       

9 6371000455 นายอนาวิน   ผ่องแผ้ว       

10 6371000457 นายอิศวะ   ถิ่นพันธ์       

11 6371000459 นายปานเทพ   ธาตรีนรานนท์       

12 6371000460 นางสาวรอร่า   หมัดลิหมีน       

13 6371000461 นายปรเมศร์   สุกแก้ว       

14 6371000462 นายกฤตภัค   ขำพล       

15 6371000463 นางสาวแพรวรี   พันธ์โณ       

16 6371000464 นางสาวศุภรัตน์   ไชยรักษ์       

17 6371000465 นายธนวัฒน์   สุกเขียวแก้ว       

18 6371000467 นายณัฐวัตร   มิตรช่วยรอด       

19 6371000468 นายพรหมมินทร์   ไกรพงษ์       

20 6371000469 นายณัฐวัตร   พรมเจริญ       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 1019  ห้องสอบ : 3301  อาคาร : 3    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371000471 นางสาวหทัยชนก   เฉ้งเหา       

2 6371000472 นายคเชนทร์   ชูชื่น       

3 6371000474 นายสหรัฐ   พรหมทอง       

4 6371000476 นางสาวธัญญรัตน์   กาตะกานี       

5 6371000478 นายศิวกร   ธีระกุล       

6 6371000480 นายธนกฤต   คงอยู่       

7 6371000482 นางสาวพรนิภา   เดชแสง       

8 6371000484 นายเอกราช   หวังมี       

9 6371000485 นายธนิก   จินดาวงค์       

10 6371000488 นางสาวอารีด้า   หมัดโต๊ะบวช       

11 6371000489 นายรุ่งวิกรัย   ทิพแก้ว       

12 6371000492 นางสาวนิจวรีย์   เพชรทวี       

13 6371000493 นายทรงภพ   ดาวราย       

14 6371000495 นายปรเมศร์   วุฒิรัตน์       

15 6371000497 นายชัชวิน   สวัสดิ์       

16 6371000498 นายนราธรณ์   โสมจันทร์       

17 6371000500 นายนพวินท์   โภชนาหาร       

18 6371000501 นายอภิรักษ์   อินทสโร       

19 6371000502 นายสันติภาพ   หีมเบ็ญหมัด       

20 6371000503 นายศิวกร   ขุนพราม       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 1020  ห้องสอบ : 3302  อาคาร : 3    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371000504 นางสาวนิชดา   เพชรทวี       

2 6371000505 นายภูริภัทร   มณีโรจน์       

3 6371000506 นายพิศิษฐ์ศักดิ์   แยบคาย       

4 6371000507 นายฐิติวัฒน์   อุไรรัตน์       

5 6371000509 นายณัฐภาส   มิมโม       

6 6371000510 นางสาวกัญญารัตน์   บัวผัน       

7 6371000511 นายชยานันต์   ชูกำเนิด       

8 6371000512 นายอานนท์   นาทอง       

9 6371000514 นายชนะชล   หิรัญวิริยะ       

10 6371000515 นายกิตติพศ   สายสหัส       

11 6371000517 นายสุริยกานต์   พรหมพรรณ       

12 6371000518 นางสาวปาลิตา   แซ่จัง       

13 6371000519 นายพลกฤษณ์   แสนสุด       

14 6371000520 นายณภัทร   กระจ่างแก้ว       

15 6371000521 นายฐปณวัชร์   ภักดีบำรุง       

16 6371000522 นายธนวัฒน์   เส็นหีม       

17 6371000523 นายชนพงศ์   เพชรมาศ       

18 6371000524 นายอภิชาต   บินบอสอ       

19 6371000526 นายธวัฒชัย   ตะนานาต       

20 6371000529 นายสุรเชษฐ์   อ่าวลึกเหนือ       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 1021  ห้องสอบ : 3303  อาคาร : 3    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371000530 นายยอดขวัญ   อินดำ       

2 6371000531 นายวงษ์บุญ   ชูนวน       

3 6371000535 นายยุทธนา   ฉัตรชัย       

4 6371000536 นายดาเนียล   แวหะมะ       

5 6371000537 นายสุทธินันท์   ศรีพลับ       

6 6371000539 นายพลพล   บัวทอง       

7 6371000540 นายศุภกิตติ์   คงสอน       

8 6371000541 นายจิรวัฒน์   กว้างขวาง       

9 6371000542 นายอรรถกรณ์   เภาทอง       

10 6371000543 นางสาวณัฐวรา   รุ่งสงศรี       

11 6371000544 นายนาวิน   หลีหนุด       

12 6371000545 ด.ญ.เบญจมาภรณ์   ศรีนันทพันธ์       

13 6371000546 นายจิรภัทร   เซ่งจิ้ว       

14 6371000547 นายณัฐวุฒิ   พรหมเลิศรักษ์       

15 6371000549 นายวรายุทธ   คงทรัพย์       

16 6371000551 นางสาวกัญญาวีร์   ติ้นกะชาติ       

17 6371000553 นายปิยณัฐ   บุญยอด       

18 6371000556 นายภคนันท์   ศรีนวล       

19 6371000557 ด.ช.วรเมธ   จันทวดี       

20 6371000558 นายธนาวุธ   สมวงษา       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 1022  ห้องสอบ : 3304  อาคาร : 3    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371000559 นายศรากร   ดวงดี       

2 6371000560 นายอติโรจน์   นนท์สุวรรณ์       

3 6371000561 นายปิยะวัฒน์   จันทร์เมือง       

4 6371000562 นางสาวปวริศา   พรหมศรี       

5 6371000563 ด.ช.อภิศิษย์   คงนก       

6 6371000564 นายพันธ์นคร   แก้วณรงค์       

7 6371000565 นายอรรถชัย   บินโส๊ะ       

8 6371000566 นางสาวชนิสรา   รัตติโชติ       

9 6371000568 นางสาวธนิศา   ธรรมโชตัง       

10 6371000569 ด.ช.เจษฎาภรณ์   ตระกูลศรีมงคล       

11 6371000570 นายพิชชากร   รอดชู       

12 6371000571 นางสาวอณุปริศญา   เถาทอง       

13 6371000572 นายพงศพัศ   สุวรรณบุญ       

14 6371000574 ด.ช.นันณภัทร   สิกขะพันธ์       

15 6371000575 นายธนวัฒน์   คูณพูล       

16 6371000576 นายณัฐพนธ์   ทองจันทร์แก้ว       

17 6371000577 นายฟาฮัด   โต๊ะหมัด       

18 6371000578 นายพีรภัทร   แคล้วอาวุธ       

19 6371000579 นายชลธาร   อ้วนชุม       

20 6371000580 นายกฤษฎา   เสาตุ่น       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 1023  ห้องสอบ : 3401  อาคาร : 3    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371000584 นายเป็นหนึ่ง   เลื่อนนก       

2 6371000585 ด.ช.อรรถพร   บุญเลิศ       

3 6371000586 ด.ช.กฤตพล   วิริยะภูรี       

4 6371000588 นายธนพัฒน์   เพ็ชรจำรัส       

5 6371000589 นายภูวนัตถ์   สุวรรณโณ       

6 6371000590 นายอนนต์   สูเด็น       

7 6371000591 นายยศภัทร   อัมโร       

8 6371000593 นายวรากร   แก้วศรีมาก       

9 6371000595 นายพงศกร   แก้วทองพันธ์       

10 6371000596 นายนภดล   ธรรมประดิษฐ์       

11 6371000597 นายธีระศักดิ์   สุขธร       

12 6371000598 นายโกมนต์   เพ็ชรประสมกูล       

13 6371000599 ด.ช.พัฒนสิทธิ์   ยอดยิ่งประพันธ์       

14 6371000600 นายอภิสิทธิ์   ขวัญเย็น       

15 6371000601 นายภูวสิษฎ์   เจริญวงศ์       

16 6371000602 นายณัฐพล   ลังคง       

17 6371000604 นายปกรณ์   ชูเมือง       

18 6371000605 นางสาวอมรรัตน์   จองนุ่ย       

19 6371000606 นางสาวศิริพร   มูสิตสูตร       

20 6371000607 นายปียวัช   สิธิราม       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 1024  ห้องสอบ : 3402  อาคาร : 3    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371000608 นายกิตติพัฒน์   นาพนัง       

2 6371000609 นางสาวณวิญา   เบ็ญราหีม       

3 6371000610 ด.ช.ซ่อรีฟ   พรมแก้ว       

4 6371000611 นายอภิรักษ์   แย้มกระจ่าง       

5 6371000613 นายวรวิทย์   ทองมาตร       

6 6371000615 นายสิริโรจน์   แซ่หงั่น       

7 6371000616 นายธนธรณ์   สุวรรณทอง       

8 6371000617 นายกิตติวินท์   สินธุ       

9 6371000620 นายชิษณุพงศ์   ไชยนนท์       

10 6371000621 นายวีระแกล้ว   คชกาญจน์       

11 6371000622 นางสาวฐิฑิตยา   ย้อยด้วง       

12 6371000623 นายปุรเชษฐ์   แก้วสี       

13 6371000624 นายธนากรณ์   บุญนุ้ย       

14 6371000625 นายกรนันท์   ด้วงเหมือน       

15 6371000627 นายภานุวัฒน์   บัวหมุน       

16 6371000630 นางสาวพบตะวัน   แก้วปลอด       

17 6371000631 นายธีระเทพ   ริยาพันธ์       

18 6371000632 นายอภินันต์   คุยคำ       

19 6371000633 นายทักษ์ดนัย   ดีเป็นแก้ว       

20 6371000634 นายธนกร   วิจิตรโสภา       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 1025  ห้องสอบ : 3403  อาคาร : 3    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371000636 นายรพีภัทร   เจริญกุล       

2 6371000637 นายภัทรธร   ดุกสุขแก้ว       

3 6371000639 นายเสฎฐวุฒิ   หนูอุไร       

4 6371000640 นายสุวิจักขณ์   สุวรรณโรจน์       

5 6371000641 นายวรรธนะ   คงระวะ       

6 6371000642 นางสาวถิรณิชา   เย็นบางสพาน       

7 6371000645 นายจตุชัย   เต็มสุข       

8 6371000646 นายฮัจซัน   หีมพงค์       

9 6371000647 นายนัฐวุฒิ   บิลยะแม       

10 6371000649 นายอาฟันดี   มุเก็ม       

11 6371000650 นายจิระศักดิ์   เทพจันทร์       

12 6371000652 นายเอเธนส์   หมัดอะด้ำ       

13 6371000653 นายนวมินทร์   เมธายศวรรธน์       

14 6371000654 นายวิทวัส   ไชยชาญยุทธ์       

15 6371000655 นายปรัชญา   เชียงโฉม       

16 6371000656 นางสาวธนัชชา   แสงทรง       

17 6371000657 นายธนดล   ภูมี       

18 6371000659 นายธีรภัทร   สุวรรณมณี       

19 6371000660 นายศิรวิชญ์   เอียดสี       

20 6371000661 นางสาวตะวัน   อาร์หมอ       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 1026  ห้องสอบ : 8101  อาคาร : 8    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371000662 นายอรุณรัตน์   หมัดบิลหีม       

2 6371000663 นายสิปปวิชญ์   นิภานันท์       

3 6371000664 ด.ญ.หฤทัย   ณ ตะกั่วป่า       

4 6371000665 นางสาวโซเฟีย   เมโส       

5 6371000667 นายฟ่าหัส   เบ็ญอะดรัม       

6 6371000668 นางสาวภัทรภร   จันทรัตนา       

7 6371000669 นายพศวีร์   ขวัญเจริญ       

8 6371000670 นางสาวอังคณา   จันหุณี       

9 6371000671 นายณัฐกานต์   สุขโณ       

10 6371000672 นายประทักษ์   หวามา       

11 6371000673 นายคามิน   หลำจะนะ       

12 6371000674 นายรัชชานนท์   แสงเทียน       

13 6371000675 ด.ช.ธวัชชัย   เสนปาน       

14 6371000676 นายพีรภัทร   บัวพรม       

15 6371000677 นายคามินทร์   อ่อนแก้ว       

16 6371000678 นายอัจฉริยะ   สุขะปาณะ       

17 6371000679 นายธนพล   สุจิตะพันธ์       

18 6371000680 นายธีรภัทร์   พรหมจรรย์       

19 6371000681 นายกรวิชญ์   พลเดช       

20 6371000682 นายธนกฤต   จันทร์เส้ง       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 1027  ห้องสอบ : 8103  อาคาร : 8    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371000687 นายธีรภัทร   เกิดสวัสดิ์       

2 6371000688 นายสุรพัชร   จงกิจวรกุล       

3 6371000690 นางสาวอภิญญา   ทองคำ       

4 6371000691 นางสาวชมพูนุท   หลิพันธ์       

5 6371000692 นางสาวจารุวรรรณ   นุ่นมี       

6 6371000693 นายณัฐพล   ลิ้มสกุล       

7 6371000694 นายฐิติวัฒน์   อารมฤทธิ์       

8 6371000696 ด.ช.ภาคภูมิ   สงค์ชู       

9 6371000698 นายปัณณทัต   ประทุมมณี       

10 6371000699 นางสาววรรณภา   วงศ์จันทร์       

11 6371000701 นายนิธิศ   จันทวิเศษ       

12 6371000702 นายพงศพัศ   สกุลวงศ์วิวัฒน์       

13 6371000703 นายจรวัฒน์   แก้วมณี       

14 6371000704 นางสาวสุชาดา   ไพบลูย์จิตต์       

15 6371000705 นายภาคภูมิ   รามแก้ว       

16 6371000706 นายธราภัทร   นิยม       

17 6371000710 นายอริญชย์   สังข์แก้ว       

18 6371000711 นายสิรดนัย   ภู่ขาว       

19 6371000712 ด.ช.ธนกฤต   จันทร์ดี       

20 6371000714 นายกรวิชญ์   สุขขัง       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 1028  ห้องสอบ : 8201  อาคาร : 8    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371000716 ด.ช.ธนเดช   รักษาราษฏร์       

2 6371000717 นางสาวคัทลียา   แปงคำเรือง       

3 6371000720 นางสาววิชชุดา   ราโชกาญจน์       

4 6371000721 นายพิพัฒน์   คงทอง       

5 6371000722 นางสาวชลันธร   ปิ่นเพชร       

6 6371000723 นางสาวเสาวลักษณ์   ทองแก้ว       

7 6371000724 นางสาวนิศาชล   ไชยกูล       

8 6371000725 นางสาวพรสวรรค์   เทพแก้ว       

9 6371000726 นายเศรษฐพงศ์   ไชยมุณี       

10 6371000729 ด.ช.นนทวัตร   ทองเรือง       

11 6371000730 นายศุภมิตร   อภิทักษ์       

12 6371000731 นายพรรณพงษ์   อุไรสวัสดิ์       

13 6371000732 นายฐิติวัชร์   พิลากรณ์       

14 6371000733 ด.ญ.ญาศุมินทร์   ไชยขวัญ       

15 6371000734 นายภัทรวัฒน์   โลหะรัตน์       

16 6371000737 นางสาวปิยาพัชร   เกษมุล       

17 6371000738 นางสาวอภิญญา   แก้วกลิ่น       

18 6371000739 นายณัฐวุฒิ   เดิมไชย       

19 6371000741 นายธนกร   แซ่เอี้ยว       

20 6371000742 นายสิทธิชัย   ขุนรัง       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 1029  ห้องสอบ : 8202  อาคาร : 8    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371000744 นายพงศกร   ทองชูช่วย       

2 6371000745 นายวัสมี่   สันหรน       

3 6371000746 นายจารุพงษ์   เนียมเอียด       

4 6371000748 นายนครินทร์   นิ่มวุ่น       

5 6371000749 นายฤชากร   ชูชะนะ       

6 6371000750 นางสาวอรทัย   สายเลน       

7 6371000751 นายณัฐยศ   เพชรวิเศษ       

8 6371000752 นายวุฒธิเดช   วงศ์สุนทร       

9 6371000753 นางสาวอาริสา   ฉางหวาง       

10 6371000754 นายธีร์ธวัช   กิจการ       

11 6371000755 นายพีรพล   ไล่สาม       

12 6371000756 นายปฐวี   จันทรักษ์       

13 6371000757 นายวุฒิภัทร   สุวรรณ       

14 6371000759 นายปิยวัฒน์   ไชยแก้ว       

15 6371000760 นายอเนก   หมัดสุเด็น       

16 6371000761 นายปริวัฒน์   ศีลาหอม       

17 6371000762 นายอภิวัฒน์   โพธิ์สะดี       

18 6371000763 นายสรวิศ   ปล้องฉิม       

19 6371000765 นายชาคริต   ฤทธิ์สงคราม       

20 6371000766 นายทินภัทร   จันทร์ทอง       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 1030  ห้องสอบ : 8203  อาคาร : 8    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371000767 นายธนภัทร   หอมสูง       

2 6371000768 นายอับบาส   บิลหมัดหนี       

3 6371000770 นายยุทธสิทธิ์   ทองชูช่วย       

4 6371000772 นายมินธาฎา   แก้วรัตนะ       

5 6371000773 นางสาวณัฐวรรณ   ตรีวัย       

6 6371000775 นายรัชชานนท์   จันทระ       

7 6371000777 นายธาดา   ธรดุษฎี       

8 6371000778 นายฐิติวุฒิ   ประดับจันทร์       

9 6371000779 นายวัชระ   จีนจูด       

10 6371000780 นายเธียรธนา   สิริวณิชพันธ์       

11 6371000782 นายชญานนท์   จองหนุ่ย       

12 6371000783 นายอัศวิน   สามชุม       

13 6371000784 นายกันธชัย   แจ้งกระจ่าง       

14 6371000785 นายสุประดิษฐ์   อินวรรณะ       

15 6371000786 นายพชร   จินาเพ็ญ       

16 6371000787 นายอรุณศักดิ์   ชูสุข       

17 6371000788 นายตนุสรณ์   ดวงดี       

18 6371000789 นายวิทยา   จันทสุกระ       

19 6371000790 นายภาณุวิชญ์   สุขวรรณ์       

20 6371000791 นายอนุชา   ทองจันทร์       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 1031  ห้องสอบ : 8204  อาคาร : 8    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371000793 นายบริรักษ์   ไชยเทพ       

2 6371000794 นายชินพัฒน์   วุ่นซิ่ว       

3 6371000795 นายสิปปภาส   จันทร์เรือง       

4 6371000796 นายพฤฒ   ทองเพ็ง       

5 6371000797 นายยศสรัล   บินหลี       

6 6371000799 นายพัทธพิชญตม์   จันทร์สวาท       

7 6371000800 นายปุญญพัฒน์   ดิษฐสระพงศ์       

8 6371000802 นายรัฐพงศ์   มู่หมัด       

9 6371000803 นายฐิติพันธุ์   จันทร์บุตร       

10 6371000804 นายหาญศึก   ฐิตะรังษี       

11 6371000805 นายภานุวัฒน์   แก้วมณี       

12 6371000806 นายคัลทช์ดาฟี่   ไพรพฤกษ์       

13 6371000807 นายอณพัชย์   ปลื้มใจ       

14 6371000808 นายธีธัช   บุญศักดิ์       

15 6371000810 นายณัฐสิทธิ์   หมัดลิหมีน       

16 6371000813 นายธนภ้ทร   อ้นเมฆ       

17 6371000814 นางสาวภคพร   บุญนิตย์       

18 6371000816 นายสรวิศ   หล่อกาญจนาภา       

19 6371000817 นายวรพล   แก้วนวลจริง       

20 6371000818 นายภรัณยู   นวลศรี       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 1032  ห้องสอบ : 8205  อาคาร : 8    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371000820 นายศิวกร   โสมโสดา       

2 6371000821 นายจิรศักดิ์   อำไพ       

3 6371000822 นายทวีศักดิ์   นักเทศ       

4 6371000825 นายอนุวัฒน์   หนูแสง       

5 6371000826 นายธนาวรรธน์   ชูแสง       

6 6371000828 ด.ช.สุธิรักษ์   ทิพย์สุเนตร       

7 6371000829 นายกิตติพัศ   ดวงสุวรรณ       

8 6371000831 นางสาวพิชญา   จงจิตร       

9 6371000832 นางสาวศศิมา   สาระ       

10 6371000833 นายเลิศลักษณ์   การะแก้ว       

11 6371000834 นายธนกร   ชวศุทธิฤกษ์       

12 6371000835 นายธีรวัฒน์   แซ่ย่วน       

13 6371000836 นายสุวภัทร   ละม้ายสกุล       

14 6371000838 นางสาวจิรภิญญา   หนูเจริญ       

15 6371000839 นายเจษฎากร   เหมวิเชียร       

16 6371000840 นายพัชรากร   สุวรรณชาตรี       

17 6371000841 นายเอกสิทธิ์   เอียดแก้ว       

18 6371000844 นางสาวอสมา   สำเภาสงฆ์       

19 6371000847 นายกรณ์ดนัย   เกื้อสกุล       

20 6371000848 นายภัคพล   จิตภักดี       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 1033  ห้องสอบ : 8206  อาคาร : 8    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371000852 นายสามารถ   ใจเพียร       

2 6371000853 นายปรเมศวร์   โสพิกุล       

3 6371000854 นายธนากร   จันทมุณี       

4 6371000857 นางสาวนมนพรรณ   จุรุพันธุ์       

5 6371000858 นางสาวญาณิศา   ไชยมุณี       

6 6371000859 นายเกรียงศักดิ์   สอนเนียม       

7 6371000860 นายสิริสานนท์   เพชรัตน์       

8 6371000861 นายธีระศักดิ์   ดุกทอง       

9 6371000862 นายสิทธิพล   ทองสุข       

10 6371000864 ด.ช.ภูมิพัฒน์   นิลโกสีย์       

11 6371000865 นายพิพัฒน์   ลำดวน       

12 6371000867 นายวุฒิพงษ์   พลอยส่งศรี       

13 6371000868 นายวรภาส   บริเพชร       

14 6371000869 ด.ญ.ภารดี   ทองจันทร์       

15 6371000871 นายกฤษฎา   เนาวบุตร       

16 6371000872 นางสาวโจเอ็น   วอง       

17 6371000874 นายสนธยา   เนสะแหละ       

18 6371000876 นายณัฐพล   เพชรศรีชาติ       

19 6371000878 นายวรกันต์   ธนชิตชัยกุล       

20 6371000880 นายธนพงศ์   นิลโอภา       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 1034  ห้องสอบ : 8207  อาคาร : 8    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371000881 นายภูชิต   ช่วยสงคราม       

2 6371000883 นายณัฐดนัย   กิ้มตั้น       

3 6371000884 นายภูมิไท   หนูคล้าย       

4 6371000885 นายพัฒนสร   ชูโตชนะ       

5 6371000886 นายณพรัตน์   สลับทอง       

6 6371000887 นายเกีนรติศักดิ์   สินธุ์สงวน       

7 6371000888 นายอดิศร   นายม       

8 6371000889 นายพรพงศ์   พุทธจักจัน       

9 6371000890 นายอภิชยุต   นุ่นสง       

10 6371000891 นายเดชาธร   ดำรงนุกูล       

11 6371000893 นายนราชา   สุขแก้ว       

12 6371000894 นายก๊อตดารี   โต๊ะนาย       

13 6371000896 นายกรรชัย   ลายวิเชียร       

14 6371000901 นายสราวุฒิ   หัสบุญเล๊าะ       

15 6371000902 นายคฑาวุธ   ฤทธิเดช       

16 6371000903 นางสาวสลิลทิพย์   รอดผล       

17 6371000904 นายณภัทร   ทองสงฆ์       

18 6371000905 นายภาคภูมิ   เดชะพันธ์       

19 6371000908 นายภูริรักษ์   ย่องเซ่ง       

20 6371000909 นายนพดล   สังขะพันธ์       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 1035  ห้องสอบ : 8303  อาคาร : 8    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371000910 นายปิยะพล   หลักศิลา       

2 6371000911 นายณัฐพงศ์   พูนจันทร์       

3 6371000914 นายกิตติวินต์   แก้วทอง       

4 6371000917 นายนัทธพงศ์   ศรีรัตน์       

5 6371000918 นายจิรภัทร   หลงสวาท       

6 6371000920 นางสาวอรวรรยา   ศิริยา       

7 6371000922 นางสาวกชวรรณ   ห้วยหล่ำ       

8 6371000923 นายธนัช   กุลมาต       

9 6371000924 นางสาวกัญญาณัฐ   ช่วงถนอม       

10 6371000925 นายธเนศ   ลูกทอง       

11 6371000926 นายธนพัฒน์   เจริญศรี       

12 6371000927 นายเดชาพล   สอนนอง       

13 6371000930 นายปภัชพล   ลิ่วพฤกษพันธ์       

14 6371000931 นายจอมพล   เลขานุกิจ       

15 6371000932 นายภัทรดนัย   อิ่มทั่ว       

16 6371000933 นายสรรเพชร   นิยมเดชา       

17 6371000934 นายชัชฤทธิ์   พิทตระพันธ์       

18 6371000935 นายทิพากร   รักษา       

19 6371000937 นายสุเมธ   เตบสัน       

20 6371000939 นายอัชชนาม   พุทธกูล       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 1036  ห้องสอบ : 8304  อาคาร : 8    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371000940 นายอัศรี   เรืองดารุณ       

2 6371000941 นายธนวัฒน์   นนท์แก้ว       

3 6371000942 นายญาณาธิป   แก้วพิบูลย์       

4 6371000943 นายกิตติ   จงวิไลเกษม       

5 6371000945 นายคีตพัฒน์   ชูไทย       

6 6371000946 นายวิสิฐ   สาวิโรจน์       

7 6371000947 นายชินภัทร   อ่อนทอง       

8 6371000948 นายสิทธิโชค   ไชยกูล       

9 6371000949 นายธนสิน   แก้วลอย       

10 6371000950 นายวรวัฒน์   บุญเรือง       

11 6371000951 ด.ช.กฤตพล   ทองขาว       

12 6371000952 นายทัศน์พล   เถาสุวรรณ       

13 6371000953 นายธนาคาร   สังข์ทอง       

14 6371000954 นายธนพัฒน์   แหละหละ       

15 6371000955 นายอะรอฟาต   แลแงแน       

16 6371000956 นายยศกร   อินทจันทร์       

17 6371000957 ด.ช.ภูริพัฒน์   ครโสภา       

18 6371000958 นายจักรพงษ์   บุญสุข       

19 6371000960 นางสาวตรีรพัชร   ชูทวี       

20 6371000961 นายคริสต์มาส   พรรณราย       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 1037  ห้องสอบ : 8305  อาคาร : 8    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371000963 ด.ช.ปรินทร   จีนเง๊ก       

2 6371000964 นายนาถพัฒน์   มุนีกุล       

3 6371000965 นายศาสตรา   โกมลตรี       

4 6371000966 ด.ช.ศิวัฒน์   ทองมาตร์       

5 6371000967 นายชาญยุทธ   ไชยมุณี       

6 6371000968 นายธิเบศ   พรหมเรือง       

7 6371000969 ด.ช.ศุภกร   แซ่ก้วย       

8 6371000971 นายณัชพล   อำภาพร้อม       

9 6371000973 นายเจรี่   ลิงเกิ้ล       

10 6371000974 นายณรงค์กรณ์   แซ่เจ้า       

11 6371000975 นายระพีพัฒน์   สุขคง       

12 6371000976 นายอดิศักดิ์   หารเทา       

13 6371000978 นายธีภพ   วุฒิพันธ์       

14 6371000981 นายธีรโชติ   พรหมจันทร์       

15 6371000982 นายณภัทร   พลอยสว่าง       

16 6371000985 นายธนกฤต   ทาวัง       

17 6371000986 นายศักดิ์วรัชญ์   ยานเยื้อน       

18 6371000987 นายเทวฤทธิ์   สุวรรณวงศ์       

19 6371000988 นายสัญทัต   ทองเกลี้ยง       

20 6371000989 ด.ช.วิชชากร   ศรีสุวรรณ       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 1038  ห้องสอบ : 8306  อาคาร : 8    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371000990 นายกณิเดช   ไชยชาญยุทธ       

2 6371000992 นายธนภูมิ   ตั้งเส้ง       

3 6371000993 นายสุรเชษฐ์   สุวรรณสถิต       

4 6371000994 นายพณพล   มณีรัตน์       

5 6371000995 นายวิทวัส   แสงไทย       

6 6371000996 นายณัฐวุฒิ   พุทธโกษา       

7 6371000997 นายศุภสิทธิ์   แซ่ซิว       

8 6371000999 นายคณาธิป   ไชยแก้ว       

9 6371001000 นายสุทธิรักษ์   กะรัมเดชะ       

10 6371001001 นายภูวดล   แป้นจุลลี       

11 6371001003 นายกัณวีร์   ช่วยแท่น       

12 6371001004 นางสาวธนพร   แซ่หลุ่ง       

13 6371001005 นางสาวนนทิยา   ภาคโร       

14 6371001006 นายสกล   แก้วมรกต       

15 6371001007 นายสรยุทธ   ชุมพร้อม       

16 6371001008 นายธีรศักดิ์   แสงทอง       

17 6371001010 นายธนกฤต   ไพชำนาญ       

18 6371001011 นายฮาเบบ   หมอเต๊ะ       

19 6371001012 นายพันกร   บิลไบ       

20 6371001014 นายณัฐพงศ์   สุขกระ       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 1039  ห้องสอบ : 8307  อาคาร : 8    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371001015 นายกิตติกุล   ศิริรัตน์       

2 6371001017 นายธนพัฒน์   สมัครพงศ์       

3 6371001018 นายภูวนาท   นาคเพ็ง       

4 6371001019 นายอับดุลฆ๊อฟฟาร์   หมัดเดียะ       

5 6371001020 นายณกร   ถาดทอง       

6 6371001021 นายนนธิชาติ   เพ็ชรรักษ์       

7 6371001022 นางสาวพิชญาภา   ศรีเส้ง       

8 6371001023 นางสาวกิ่งดาว   ลาภประสพ       

9 6371001025 นางสาวมัยซาราห์   จินเดหวา       

10 6371001026 นายปทิตปัฐน์   อริยกุลนิมิต       

11 6371001027 นายพลลภัตม์   ทวีธนสารสมบัติ       

12 6371001028 นายจรัส   สุวรรณโณ       

13 6371001029 นายดีน   แวสอฮะ       

14 6371001030 นายวุฒิชัย   ชูเปีย       

15 6371001032 นายโชคชัย   มิสโร       

16 6371001033 นายณรงค์   สิงหยก       

17 6371001034 นายนนทวัฒน์   เพ็ชรดำ       

18 6371001035 ด.ช.อัษดา   หลำสะ       

19 6371001036 นายจันทโชติ   ธรรมใจ       

20 6371001038 นายเกียรติภากรณ์   อุปการัตน์       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 1040  ห้องสอบ : 8401  อาคาร : 8    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371001039 นายเกียรติศักดิ์   นวลแก้ว       

2 6371001040 นายอับรอส   ดุลยาภรณ์       

3 6371001041 นายบัญฑิต   จงจิต       

4 6371001042 นายอภินันท์   ไชยรัตน์       

5 6371001043 นายวรวิช   เทพกำเนิด       

6 6371001044 นายกันตวิทย์   ทองรมย์       

7 6371001045 นายอันดามัน   สะหมาน       

8 6371001046 นายธนากร   สะอาดใส       

9 6371001047 นายธนพัฒน์   วงศ์กิติกำจร       

10 6371001048 นายพีรภัทร   แสงพลังแสง       

11 6371001050 นายอรรถพล   ทองสี       

12 6371001053 นายชารอญ   รัตนะ       

13 6371001054 นายอาซาน   เบ็ญสา       

14 6371001056 นางสาวภัทรวรรณ   ขาวสุข       

15 6371001057 นายณรงสิทธิ์   ศรีสมภาร       

16 6371001058 นายภควัต   มณีโชติ       

17 6371001059 นายนนทวัฒน์   สะบู่       

18 6371001060 นายอัครชัย   แก้วเรืองฤทธิ์       

19 6371001061 นายณฐพัชร   ชูชาติ       

20 6371001062 นายรชานนท์   สัมฤทธิ์ผล       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 1041  ห้องสอบ : หอประชุม 1  อาคาร : หอประชุม    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371001063 นายมาร์โก   อัฟเดอร์กลัม       

2 6371001064 นายกิตติพงศ์   หอมเขียว       

3 6371001065 นายวรพัทธิ์   เฉลิมวงค์       

4 6371001066 นายภากร   พรหมเสน       

5 6371001068 นายยศกร   นรากิจ       

6 6371001069 นายภูวดลย์   พงศาการ       

7 6371001070 นายธรัตน์   ประกอบบุญ       

8 6371001071 นายภูวมินทร์   นิยมเดชา       

9 6371001072 นายสีรธีร์   บุญจันทรเพรช       

10 6371001073 ด.ช.ศศิศ   สวนแสดง       

11 6371001074 นายภิศณุพงศ์   แซ่ซื่อ       

12 6371001075 นายธนากร   แก้วจุลกาญจน์       

13 6371001077 นายณัฐวัตร   กูลประสิทธิ์       

14 6371001078 นายวชิระ   อนันตวรพจน์       

15 6371001079 นายปรวัฒน์   ชัยศิริ       

16 6371001082 นายธนากรณ์   นะกูล       

17 6371001084 นายธนบัตร   บัวดำ       

18 6371001085 นายพีรพัฒน์   ลรรพรัตน์       

19 6371001086 นายธนัฏฐากร   อภิวันท์ภักดี       

20 6371001087 นายสุภโชค   อาสากิจ       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 1042  ห้องสอบ : หอประชุม 2  อาคาร : หอประชุม    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371001089 นายอภิรัก   ชัยศรีนะ       

2 6371001090 นางสาวจุฬารัตน์   บิลหวัน       

3 6371001091 นายชาญธาดา   ชูเบีย       

4 6371001093 นายโชติพงษ์   เอ่งซุ่น       

5 6371001094 นายวีรภัทร   อาจสมโภชน์       

6 6371001096 นายธนธรณ์   แสนพานิช       

7 6371001097 ด.ช.รัชชานนท์   มานะพงศ์       

8 6371001098 นายรพีพัฒน์   การะวรรณ       

9 6371001099 นายฟาซัล   หมัดอาด้ำ       

10 6371001102 นายชาญชัย   ศรีสุวรรณ       

11 6371001104 นายอัซฟา   หมัดอาด้ำ       

12 6371001106 นายรณกร   ทองชุมนุม       

13 6371001108 นายรัชนนท์   บินหมัด       

14 6371001109 ด.ช.พงศภัค   อินทสะโร       

15 6371001110 นายทัตเทพ   แก้วประเสริฐ       

16 6371001111 นางสาวอรณิชา   เรืองรัศมี       

17 6371001112 ด.ช.มินทาดา   หลีเยาว์       

18 6371001115 นายภูริทัต   นนท์เต็ม       

19 6371001116 นายอนุชิตชัย   จันทร์สว่าง       

20 6371001118 นายณรงค์ศักดิ์   จันทร์สว่าง       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        




