
2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 2001  ห้องสอบ : 211  อาคาร : 2    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371001119 นายภาคภูมิ   จันทร์ส่อง       

2 6371001120 นายชุติเทพ   ไกรมา       

3 6371001122 นางสาวรุ่งนภา   ศิริธรรมพันธ์       

4 6371001123 นายกษิดิ์เดช   รักทอง       

5 6371001124 นายอติเทพ   เรืองน้อย       

6 6371001128 นายกิตติพศ   บุญนา       

7 6371001129 นางสาวฤทัยชนก   ทองสุวรรณ       

8 6371001130 นายเทพบดินทร์   ชุมสง       

9 6371001131 นายวสุพล   แก้วคงบุญ       

10 6371001132 นายรัชชานนท์   สุวรรณะ       

11 6371001134 นายณัฐภัทร   แก้วสวัสดิ์       

12 6371001135 นายณัฐวุฒิ   แสงแก้ว       

13 6371001136 นายจอมทัพ   เอกกระจาย       

14 6371001137 นายคามิน   จันทบูลย์       

15 6371001138 นายกิตติศักดิ์   ปูนิล       

16 6371001139 นายสุภณัฏฐ์   อึ้งสุวรรณกูล       

17 6371001140 นายธนากร   เดชทองจันทร์       

18 6371001141 นายกฤษฎา   บัวสมบัว       

19 6371001143 นายภูวดล   เตโช       

20 6371001144 นายณัฐพล   กูลเกื้อ       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 2002  ห้องสอบ : 213  อาคาร : 2    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371001145 นายปฐมพงศ์   ทองปนแก้ว       

2 6371001146 นายชาญชัย   ศิริกรรณ์       

3 6371001147 นายณัฐศักดิ์   จันชูโต       

4 6371001148 นายขจรยศ   ไชยยอดแก้ว       

5 6371001149 นายธีรภัทร   ซังชาสิทธิ์       

6 6371001151 นายปรัชญา   อาดตันตรา       

7 6371001152 ด.ช.จิรภัทร์   เลื่อนสุวรรณ       

8 6371001153 นายกิตติพันธ์   สุวรรณโณ       

9 6371001154 นายพีรณัฐ   มัคโช       

10 6371001155 นายณฐพงศ์   ชะนะ       

11 6371001156 นายณัฐวุฒิ   หลำสะอิม       

12 6371001157 นางสาวเนตรนภา   สุวรรณรัตน์       

13 6371001158 นางสาวธิชานันทน์   พร้อมพงศา       

14 6371001160 นายคุณากร   จินดารัตน์       

15 6371001162 นายธนพล   สุวรรณรัตน์       

16 6371001163 นายชัยวุฒ   สังข์ทอง       

17 6371001165 นายณัฎฐกร   สังคหพงค์       

18 6371001166 นายกฤษกร   แก้วเจริญ       

19 6371001167 นายพัฒศวุฒิ   ทองยิ้ม       

20 6371001168 นายณัฏฐพล   นาวิจิตร       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 2003  ห้องสอบ : 214  อาคาร : 2    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371001169 นายสุรวิทย์   ก่อแก้ว       

2 6371001170 นางสาวหนึ่งฤทัย   แก้วใจบุญ       

3 6371001172 นายอติวิชญ์   สุขะสันต์       

4 6371001173 นายกรรกร   เสนะกูล       

5 6371001174 นายสิรวิชญ์   ยอดพรมทอง       

6 6371001175 นายณฐกร   สิวายะวิโรจน์       

7 6371001176 นายอภิรักษ์   เขาทอง       

8 6371001177 นายเอกรัตน์   รัฐอุทัย       

9 6371001178 นายศุภณัฐ   ธัมโชตัง       

10 6371001179 นายยูนีซิค   เก็บเบ็นหมาด0949875237      

11 6371001180 นายตะวัน   บุญดี       

12 6371001181 นายอดิศักดิ์   หมัดสี       

13 6371001183 นายณัฐนนท์   คงนวล       

14 6371001184 นายณัฐพงศ์   สำนุตโต       

15 6371001185 นายกฤตยชญ์   แก้วแก่นเพชร       

16 6371001186 นายยศพงศ์   กิจจะเสน       

17 6371001187 นายกิตติพศ   ผลมะขาม       

18 6371001188 นายจักรพรรดิ์   หีตชะนา       

19 6371001189 นายพชรพล   เก็มเบ็นหมาด       

20 6371001191 นายพลสันต์   ส่องแสงกล้า       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 2004  ห้องสอบ : 215  อาคาร : 2    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371001192 นายณภัทร   ลำธารหิรัญกุล       

2 6371001193 นายสุรเกียรติ   ทองปาน       

3 6371001194 นายสิทธิพงษ์   แซ่ตั้ง       

4 6371001195 นายศุภณัฐ   โชติธรรม       

5 6371001196 นายซีเมนต์   ไชยงาม       

6 6371001197 นายจิรศักดิ์   จันทร์ธำรง       

7 6371001198 นางสาวนาราชา   ชนะมณี       

8 6371001200 นายธนบดี   ยอดช่วย       

9 6371001201 นางสาวรติกร   มีสิทธิ์       

10 6371001202 นายจตุรภัทร   ชูเชิด       

11 6371001206 นายกฤษกร   วิจิตรโสภา       

12 6371001207 นายธีรนัย   ไชยบุญแก้ว       

13 6371001208 นายศักดินนท์   สีแก้วเขียว       

14 6371001209 นายวรวรรช   เพชรเจริญ       

15 6371001210 นายฑิฆัฆพร   จันทร์คง       

16 6371001211 นายศุภณัฐ   นัตศิริ       

17 6371001212 นายสิทธิกร   มีสัจ       

18 6371001213 นายพิทวัส   คงดี       

19 6371001214 นางสาวสุมินตรา   หลังใบ       

20 6371001216 นายสราวุธ   จินดาดวง       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 2005  ห้องสอบ : 216  อาคาร : 2    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371001217 นายภานุรุจ   นวลศรี       

2 6371001218 นายนิธิพัฒน์   เตือนสติ       

3 6371001219 นายอัครเดช   ตุริตาคม       

4 6371001221 นายฉลอง   เสถียรรังสฤษดิ์       

5 6371001224 นายปฏิพล   เอ่งฉ้วน       

6 6371001226 นายจิรกฤต   อิศโร       

7 6371001227 นายสิวภพ   นพสุวรรณ       

8 6371001228 นายพรหมอมร   พงศ์ประเสริฐ       

9 6371001229 นางสาวอัมรา   เชยกาญจน์       

10 6371001230 นายธวัชชัย   ภักดีโชติ       

11 6371001231 นายณัฐพล   บุตรปัจฉา       

12 6371001232 นายคณิน   ธนะพิทักษ์       

13 6371001234 นายสุทธิศักดิ์   แก้วหนู       

14 6371001235 นายกิตติวัฒน์   สิงคโปร์       

15 6371001236 นายสันติภาพ   สายทอง       

16 6371001238 นายณัฐวัฒน์   ศรีนุ่น       

17 6371001239 นายธนภัทร   จันทร์นุ้ย       

18 6371001242 นางสาวอารายา   ชูเรืองสุข       

19 6371001243 นายเดชฤทธิ์   ชาประสม       

20 6371001245 นายอนัส   สุขกิ้ม       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 2006  ห้องสอบ : 217  อาคาร : 2    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371001246 นายณัฐพล   คงบางปอ       

2 6371001247 นายธีรภพ   ภิรมย์       

3 6371001248 นายอรรถพล   เลื่อนลอย       

4 6371001250 นายภัทรวิชญ์   ชุมภูทอง       

5 6371001253 นายบูรธัช   อินทร์ชุม       

6 6371001254 นายอัมมาร์   รักสัตย์       

7 6371005001 ณภัทร   แก้วกมล       

8 6371005002 สุธาทิพ   ธรรมอนุกูล       

9 6371005003 ณัฐกร   เพ็ชรคง       

10 6371005004 มินธาดา   คิ้มจันทรา       

11 6371005006 จีรพงษ์   คงขาว       

12 6371005008 จีระศักดิ์   ช่วยผดุง       

13 6371005009 ธนพล   ขุนเพชร       

14 6371005010 ธีระฉัตร   บุหลันศรีชาติ       

15 6371005011 ศิรวิทย์   ศรีตะปิยะ       

16 6371005012 อรัญญา   ขวัญทอง       

17 6371005013 กัญณิกรณ์   แซ่กัง       

18 6371005014 วรินทร   นันทวิทย์       

19 6371005015 ชัยวัฒน์   คะมะนันท์       

20 6371005016 ชุติศรณ์   แสงมณี       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 2007  ห้องสอบ : 222  อาคาร : 2    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371005017 เกริกพล   วรเดช       

2 6371005018 ภัทรภร   สงเมือง       

3 6371005019 ทักษ์ดนัย   สุทธิพันธ์       

4 6371005020 ปภาณัน   อ้นทอง       

5 6371005021 เมธากร   แสงจันทร์       

6 6371005022 พลวรรธน์   เพชรฤทธิ์       

7 6371005023 พัทธพล   เครือรัตน์       

8 6371005024 ยสินทร   คชกฤช       

9 6371005025 ทักษ์ดนัย   พรหมสุด       

10 6371005026 อนุวัฒน์   คงสกูล       

11 6371005027 ชาญวิทย์   จุลทอง       

12 6371005028 ธนากร   คงแท่น       

13 6371005029 ทัตพงศ์   ซุ่นเส้ง       

14 6371005030 วชิรวิชญ์   สุขขวด       

15 6371005031 ธฤต   แซ่ลิ่ม       

16 6371005032 ภาณุพงศ์   แดงทองเกลี้ยง       

17 6371005033 บูรพา   ขันทะสามล       

18 6371005034 วุฒิชัย   อุตสาหะมานะกุล       

19 6371005035 อัดสดี   แอหลี       

20 6371005036 ริยพัฒน์   หมีนสุก       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 2008  ห้องสอบ : 223  อาคาร : 2    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371005037 เอกรัตน์   แก้วกัลยา       

2 6371005038 ธีรพล   กาฬสินธ์ุ       

3 6371005039 ธัชชนันท์   จันทภาโส       

4 6371005040 สิทธิกรณ์   เตี้ยวเจริญ       

5 6371005041 มูฮัมหมัด   ผลโสดา       

6 6371005042 ธีรเดช   จันโท       

7 6371005043 ปาณรวัฒน์   แก้วมณี       

8 6371005044 รพีพัฒน์   เอียดทอง       

9 6371005045 ฐิติพัฒน์   รุ่งเรือง       

10 6371005046 นาวิน   สุขขวัญ       

11 6371005047 ณัฐวัฒน์?   บัวศรี       

12 6371005048 ชนะชัย   หวั่นเซ่ง       

13 6371005049 ธนกฤต   หนูอุไร       

14 6371005050 ปฐมพงษ์   กาพัทพงค์       

15 6371005051 อาราฟัต   โส๊ะตรา       

16 6371005052 บุญส่ง   สิทธิ์ช้างให้       

17 6371005053 พงศกร   ดอหล่ะ       

18 6371005054 ภูรีทัศน์   ลือชา       

19 6371005055 ยุทธพงษ์   ติงพิทักษ์สกุล       

20 6371005056 อธิป   ยางทอง       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 2009  ห้องสอบ : 224  อาคาร : 2    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371005057 อาดี้   หลีเผือด       

2 6371005058 พสิษฐ์   ชูมาลี       

3 6371005059 กมลพัฒน์   เต็มดวง       

4 6371005060 ธนบัตร   เกื้อเหลือ       

5 6371005062 กิตติภูมิ   ไชยสวนแก้ว       

6 6371005063 สรายุทธ   อินทราชา       

7 6371005064 ธีรภัทร   หีมชูด       

8 6371005065 ทัตพงศ์   ฆ้องกระโทก       

9 6371005066 ฮาฟัลดี้   ชอบหวาน       

10 6371005067 วศิน   อักษรสมบัติ       

11 6371005068 จักรี   นันทศร       

12 6371005069 อานัส   โต๊ะขา       

13 6371005070 ยุทธนา   เกื้อก่อยอด       

14 6371005071 ภควัต   สุขทอง       

15 6371005072 ปิยวัฒน์   แก้วโสตร       

16 6371005073 นิพัทธ์   ถาวรจิต       

17 6371005074 ชลสิทธิ์   ปถมกุล       

18 6371005075 อดิเทพ   คุณชู       

19 6371005076 ธนกฤต   บุญสม       

20 6371005077 ถานันดร   เพ็ชรทอง       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 2010  ห้องสอบ : 225  อาคาร : 2    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371005078 นวชาติ   ชำนาญนา       

2 6371005079 ธนา   พวงดอกไม้       

3 6371005080 ภาณุพงศ์   ม่วงทอง       

4 6371005081 พีรวัส   รัตนชัย       

5 6371005082 ณัฐวุฒิ   สายสหัส       

6 6371005083 อทิศักดิ์   มากชุมนุม       

7 6371005084 ธนากร   ชุมเพ็ง       

8 6371005085 ปฏิภาณ   ธำรงสถาพรสกุล       

9 6371005086 ธิปไตย   นุ้ยหล๊ะ       

10 6371005087 วีรภัทร   สุวรรณรัตน์       

11 6371005088 จักรพงศ์   ธรรมเดชศักดิ์       

12 6371005089 พรพล   รักไทย       

13 6371005091 นาฟิซ   ยังปากน้ำ       

14 6371005092 ณฐ   ดวงสุวรรณ       

15 6371005093 อรัณย์   ขุนทองจับ       

16 6371005094 พัทธดนย์   เพชรน้อย       

17 6371005095 อิมรอน   บิลหร่อหีม       

18 6371005096 จิรวัฒน์   แซ่ลิ่ว       

19 6371005097 นันทิพัฒน์   ขวัญดี       

20 6371005098 ณฐนน   ไชยละมุล       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 2011  ห้องสอบ : 226  อาคาร : 2    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371005099 ศักดิ์สิทธิ์   แก้วนวลจริง       

2 6371005100 ป้อมเพชร   แซ่ฉ้อง       

3 6371005101 ธนพันธ์ุ   บุญชูวงศ์       

4 6371005102 นาธาร   หลังหวา       

5 6371005103 กิตติศักดิ์   ชูช่วยสุวรรณ       

6 6371005104 ชัยณรงค์   เพชรบางโกระ       

7 6371005105 เกียรติศักดิ์   เภาทอง       

8 6371005106 จิรายุส   รักษ์ทอง       

9 6371005107 พีระพัฒน์   เนียมกลิ่น       

10 6371005108 สุริยะ   จันทร์แก้ว       

11 6371005109 ศักย์พล   หยดย้อย       

12 6371005110 ปกรณ์   ทองชู       

13 6371005111 อัษฎาวุฒิ   ชูนาค       

14 6371005112 พงศพัฒน์   ไวยรัตน์       

15 6371005113 ธันวา   ทิพย์มณี       

16 6371005114 เอกลักษณ์   เเก้วโกมล       

17 6371005115 ณัฐภัทร   เพ็ชรคง       

18 6371005116 พีรภัทร์   ธรรมโชตัง       

19 6371005117 สิทธิชัย   เพ็ชรมณี       

20 6371005118 วีรภัทร   ทองเจือเพชร       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 2012  ห้องสอบ : 227  อาคาร : 2    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371005119 สุภชาติ   กาญจนพันธ์       

2 6371005120 ณภัท   วรรณเลิศ       

3 6371005121 ภูริภัทร   บินหมัด       

4 6371005122 เอกรินทร์   กาลธิโร       

5 6371005123 ตะวัน   แก้ววิรัตน์       

6 6371005124 ตฤษนันท์   สารบรรณ์       

7 6371005125 สรทรรศน์   จิตตะระ       

8 6371005126 วีรภัทร   สุวรรณธนะ       

9 6371005127 อติคุณ   ผดุง       

10 6371005128 เจษฎา   แซ่พู่       

11 6371005129 จุลศักดิ์   บินอาสัน       

12 6371005130 วรวุฒิ   นนทะสร       

13 6371005131 อุมัร   อิเบ็ญหมาน       

14 6371005132 วิศรุต   ศรีทวีกูล       

15 6371005133 ศุภณัฐ   ศรีเพ็ชร์       

16 6371005134 สืศักดิ์   คงแก้ว       

17 6371005135 ชนวีร์   เจียรนัย       

18 6371005136 จิรายุทธ์   สมวงค์       

19 6371005137 ศักกรียา   ลิหมีน       

20 6371005138 ศิริวดี   ปิดชิต       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 2013  ห้องสอบ : 228  อาคาร : 2    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371005139 ฟีรเดล   หล้าดี       

2 6371005140 จักรกฤษณ์   รักสุไหอุเป       

3 6371005141 มูฮัมหมัดซอรีฟ   หลีหนุด       

4 6371005142 เจนวิทย์   งามขำ       

5 6371005143 ศิรศักดิ์   มณีรัตน์       

6 6371005144 ธนาธิป   ภคุโล       

7 6371005145 ภาณุพงศ์   ทองขาว       

8 6371005146 ฐนกฤต   ปิสิตโร       

9 6371005147 ปาริตา   แขวงดำ       

10 6371005148 ปรวัฒน์   ชูใหม่       

11 6371005149 จีระศักดิ์   ชัยภักดี       

12 6371005150 สุพรชัย   พรหมสีทอง       

13 6371005151 ณัฐพล   ขอมคง       

14 6371005152 ธราดล   ดีสีใส       

15 6371005153 นวัช   เกื้อหนุน       

16 6371005154 กรกฤต   วรรณศรี       

17 6371005155 อานนท์   ตำแอ       

18 6371005156 ศิรชัช   สุขแก้ว       

19 6371005157 พลเทพ   พ้นภัย       

20 6371005158 ภูริทัต   ชูชาติ       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 2014  ห้องสอบ : 3102  อาคาร : 3    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371005159 ธีรศักดิ์   แซ่โฮ่       

2 6371005160 ณัฐวัตร   นาคะจินดา       

3 6371005161 ณัฐพงศ์   สมประยูร       

4 6371005162 อภิสิทธิ์   สัจจโภชน์       

5 6371005163 จิรวัฒน์   สุขรุ่งเรือง       

6 6371005164 วัชรพล   บุญส่ง       

7 6371005165 กฤษฎา   กงล้อม       

8 6371005166 ภูริภัทร   ทองมา       

9 6371005167 ณัฐวุฒิ   แสงอุทัย       

10 6371005168 พิทยา   บุญเทียน       

11 6371005169 ธีรภัทร   ล้ำเลิศ       

12 6371005170 ภัทรนันท์   ภมรกุล       

13 6371005171 สิทธิพล   อนุพันธ์       

14 6371005172 วรัญชัย   ช่ว?ยบุญ?ชู       

15 6371005173 บริพันธ์   รอดนิล       

16 6371005174 อนวัช   ไชยชนะ       

17 6371005175 ณรงค์เดช   อินสุวรรณ์       

18 6371005176 วีรภัทร   ทิศเมือง       

19 6371005177 ยศวรรธน์   ไชยมะโน       

20 6371005178 อภิรักษ์   เต๊ะหมาน       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 2015  ห้องสอบ : 3201  อาคาร : 3    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371005179 ซูฮัยลี   ศรีเจริญ       

2 6371005180 สุรเอก   ทองซ้วน       

3 6371005181 มินทดา   แก้วมณี       

4 6371005182 ซุฟเฟียน   สาแม       

5 6371005183 อานัส   ดนร่าหมาน       

6 6371005184 รพีพัฒน์   อภัยพงค์       

7 6371005185 ธนวุฒิ   เนียมหอม       

8 6371005186 ณรงศ์ศักดิ์   แซ่อึ้ง       

9 6371005187 รชานนท์   นพแก้ว       

10 6371005188 คชกร   ศิรินภากาศ       

11 6371005189 รชานนท์   บูล่ะ       

12 6371005190 หนึ่งฤทัย   นฤพงค์       

13 6371005191 พีรพัฒน์   รัตนพงศ์       

14 6371005192 ธนภัทร   นะมะณี       

15 6371005193 อนิรุทธิ์   นะหีม       

16 6371005194 วีรภาพ   สวัสดี       

17 6371005195 แสนศักดิ์   สัญชะนะ       

18 6371005196 จิรวัฒน์   วัชฤทธิ์       

19 6371005197 ภาณุพงศ์   ศิรินุพงค์       

20 6371005198 อิทธิกร   บินหมัดหนี       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 2016  ห้องสอบ : 3202  อาคาร : 3    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371005199 พุฒธิพงศ์   ลัชชานนท์       

2 6371005200 สุวิจักษณ์   พรหมจรรย์       

3 6371005201 ภีมพัฒน์   แก้วเอียด       

4 6371005202 สรสิช   บุตรศาสตร์       

5 6371005203 อนุพงศ์   พูลจันทร์       

6 6371005204 วรมันต์   มาลโรจน์       

7 6371005205 อับดุลรอหมาน   หลำเบ็ญสะ       

8 6371005206 กิตติพศ   คชกาญจน์       

9 6371005207 ธนกร   วิจิตรโสภา       

10 6371005208 สังษิต   มากสุข       

11 6371005209 กิตติพงศ์   ผลศัพย์       

12 6371005210 กิตติธัช   บุญธรรม       

13 6371005211 ชาคริต   พุทธเขียว       

14 6371005212 อาดีบ   พันชู       

15 6371005213 จิรพนธ์   วิสะมิตะนันท์       

16 6371005214 จิรพัส   วิสะมิตะนันท์       

17 6371005215 ราเมศวร์   ทองสีขาว       

18 6371005216 เหมันต์   สมทอง       

19 6371005217 พงศ์ศิริ   สีปาน       

20 6371005225 สหรัฐ   ศรีวรรณ       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 2017  ห้องสอบ : 3203  อาคาร : 3    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371005226 ตรัยยุทธ   สุวรรณโณ       

2 6371005227 ชาญณรงค์   ปังแลมาปุเลา       

3 6371005228 อิทธิกร   นุ่มพุ่ม       

4 6371005229 วายุ   โชติรัตน์       

5 6371005230 เกียรติศักดิ์   คงนุ่น       

6 6371005231 ณัฐชนน   บุญกำเนิด       

7 6371005232 สรายุทธ์   คงหนู       

8 6371005233 กฤษฎา   ศรีนพรัตน์       

9 6371005234 ธวัฒชัย   หิรัญพันธุ์       

10 6371005235 นัทธพงศ์   ถุราตะโก       

11 6371005236 กิตติศักดิ์   หนูสาม       

12 6371005237 กฤษณะพล   ทองปาน       

13 6371005238 นิชิตพล   พึ่งบุญ       

14 6371005239 นรภัทร   รัตนอุไร       

15 6371005240 นพดล   ปิ่นทองพันธุ์       

16 6371005241 กิตติ   มีรอด       

17 6371005242 เฉลิมพล   มลาเวช       

18 6371005243 ธนกฤต   ศรีอินทร์       

19 6371005244 อับดุลฆ๊อฟฟาร์   หมัดเดียะ       

20 6371005245 ณัฏฐพงศ์   ศรีธรรมโฆษ       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 2018  ห้องสอบ : 3204  อาคาร : 3    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371005246 มานพ   หมื่นเมือง       

2 6371005247 ภูวเดช   ตรีสุวรรณ์       

3 6371005248 ธนากร   พูนดำ       

4 6371005249 วิศิลป์   เพชรกาศ       

5 6371005250 วรยุทธ   ขุนจัน       

6 6371005251 พีระพัทธ์   สีนวล       

7 6371005252 พงศธร   ง่วนเส็ง       

8 6371005253 กันต์   โชติรัตน์       

9 6371005254 ศรัณย์   บุระชัด       

10 6371005255 เสน่ห์   พลเมือง       

11 6371005256 จิตติพัฒน์   นิยมยาตรา       

12 6371005257 ภูชัสส์   วรรณพฤกษ์       

13 6371005258 เจษฎากร   ศรีโยม       

14 6371005259 ณัฐวุฒิ   หวังจิตร       

15 6371005260 กิตติธัช   บินร่าหมาน       

16 6371005261 ศักรินทร์   รามแก้ว       

17 6371005262 เพชรายุธ   บุตรคง       

18 6371005263 ณฐพัฒน์   แก้วเจริญ       

19 6371005264 จักราวุธ   ไตรสกุล       

20 6371005265 ยุทธนา   หมื่นแก้ว       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 2019  ห้องสอบ : 3301  อาคาร : 3    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371005266 ปกรณ์ยศ   แก้วมณี       

2 6371005267 กฤษฎา   หนูดำ       

3 6371005268 ภูมินทร์   ตะระเวลา       

4 6371005269 พีรณัฐ   บุญนา       

5 6371005270 อิทธิพัทธ์   บัวทองเกื้อ       

6 6371005271 อมรเทพ   เทพหนู       

7 6371005272 พีรพล   หนูแย้ม       

8 6371005273 พงศ์นพัฒ   โชติศิริ       

9 6371005274 ณัฐวุฒิ   นิมิตรแก้ว       

10 6371005275 ภูวริศ   ทิพอุด       

11 6371005276 วรรณสิทธิ์   จันทคาส       

12 6371005277 ศุภณัฐ   จุลนวล       

13 6371005278 ณัฐพงศ์   สุขกระ       

14 6371005279 กฤตเมธ   สุนสระบุตร       

15 6371005280 พัชรพล   แก้วนวล       

16 6371005281 ศุภกิตต์   เพชรชนะ       

17 6371005282 ชวัลวิทย์   เต็มวิริยะกุล       

18 6371005283 ธนทัต   ทับลัง       

19 6371005284 ยิ่งเจริญ   กาญจนานุกูล       

20 6371005285 วรัทยา   จุลมณี       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 2020  ห้องสอบ : 3302  อาคาร : 3    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371005286 ณัฐวุฒิ   นนตรี       

2 6371005287 ปัณณทัต   แซ่หลี       

3 6371005288 มงคล   พูลเอียด       

4 6371005289 ธนวินท์   ศรีอัมพร       

5 6371005290 รณชัย   นุกูล       

6 6371005291 ชิษณุพงศ์   ส่องเกื้อ       

7 6371005292 อนุสรณ์   ช่างเขียน       

8 6371005293 กฤตภาส   ศรีเหลือง       

9 6371005294 ชานนท์   โชติมณี       

10 6371005295 ศุภณัฐ   ชูขาว       

11 6371005296 เจตนิพัฐ   ยอดมงคล       

12 6371005297 ธีระพงศ์   บัวนุช       

13 6371005298 กิตติ   โครธาสุวรรณ       

14 6371005331 ณัฐภัทร   ทวีกิติกุล       

15 6371005332 จักรพัฒน์   ตั้งกระโทก       

16 6371005333 ธนายุทธ   จิปิภพ       

17 6371005334 เจษฎา   ปัญญายงค์       

18 6371005335 อธิวัฒน์   เมืองกลัด       

19 6371005336 สิทธิชัย   ไกยพาย       

20 6371005337 อดิศร   แสงสุวรรณ       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 2021  ห้องสอบ : 3303  อาคาร : 3    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371005338 บุษกร   โตบึงกอก       

2 6371005339 ชนพัฒน์   ไทรทอง       

3 6371005340 สุพศิน   ตรีเพ็ชร์       

4 6371005341 ชยณัฐ   ทองบุญชู       

5 6371005342 ศิวัช   ทองมาก       

6 6371005343 ทักษ์ดนัย   ดีเป็นแก้ว       

7 6371005344 ภูริภัทร   ชมก้อน       

8 6371005345 ธีรวัสส์   บุญทิพย์       

9 6371005346 สมิทธิ์   สวยแท้       

10 6371005347 กรภัทร์   แสงสงวน       

11 6371005348 เอกพันธ์   อำพันธ์นิยม       

12 6371005349 ณัฐธวัช   พุทธระ       

13 6371005350 ยศชริน   เกียรติทวี       

14 6371005351 ชัยวัฒน์   หมินหมัน       

15 6371005352 ณัฐกานต์   เพ็ญจันทร์       

16 6371005353 ธนภัทร   แสงเทียน       

17 6371005354 ธนพัฒน์   มณีรัตนโชติ       

18 6371005355 อภัยพงศ์   พงค์ไพศาล       

19 6371005356 กิตติภพ   หวัดธรรมพัฒน์       

20 6371005357 นวภล   อรุณพันธุ์       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 2022  ห้องสอบ : 3304  อาคาร : 3    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371005358 ศุภวิชย์   บุญศิริ       

2 6371005359 ณัฐกร   เซ่งฉิ้ว       

3 6371005360 เฉลิมชัย   ชุมทอง       

4 6371005361 ณัฐกิตติ์   อินแก้ว       

5 6371005362 สุวโรจน์   เหลือแก้ว       

6 6371005363 วรารัฐ   พูเงิน       

7 6371005364 ปฏิพล   แก้วประสิทธิ์       

8 6371005365 ธนชิต   ทองเจริญ       

9 6371005366 ชิษณุพงศ์   งามศิริ       

10 6371005367 ฐปนวรรธน์   หนูทอง       

11 6371005368 สิทธิพล   รัตนวิไลย       

12 6371005369 ณรงค์ฤทธิ์   พาหุลรัตน์       

13 6371005370 ธนบัตร   บัวดำ       

14 6371005371 ภาณุพัฒน์   อ่อนสมเพ็ชร       

15 6371005372 ภัทรพล   คงเดิม       

16 6371005373 กษิดิศ   ประดับ       

17 6371005374 ณัฐวดี   รักวิทย์       

18 6371005375 นัสรอน   หมัดสมัน       

19 6371005376 อกนิษฐ์   จันทสโร       

20 6371005377 นิภาพร   ดูหมาด       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 2023  ห้องสอบ : 3401  อาคาร : 3    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371005378 ธงไชย   มณีกรอง       

2 6371005379 ธีรพงศ์   แสงจันศิริ       

3 6371005380 ณัฐเศรษฐ   หีมสุวรรณ       

4 6371005381 นัฐวุฒิ   เส็นทอง       

5 6371005382 รชตะ   เภาทอง       

6 6371005383 สุรเสกข์   ศรีมณี       

7 6371005384 นนทวัฒน์   แก้วมณีโชติ       

8 6371005385 ปกรณ์   วีระวงศ์       

9 6371005386 ภัณทิลา   จูทวีพันธ์       

10 6371005387 วีระวัฒน์   ทอสาย       

11 6371005388 จารุพงษ์   โชติช่วง       

12 6371005389 นันทวัฒน์   เกลี้ยงสะอาด       

13 6371005390 ธนกร   แก้วเกาะสะบ้า       

14 6371005391 ศุภโชค   นพภาแก้ว       

15 6371005392 ศุภวิชช์   จิตต์มนัส       

16 6371005393 ณัชพล   ศรีพิโรจน์       

17 6371005394 อนุชา   สุราตะโก       

18 6371005395 ธนกร   ทองแก้ว       

19 6371005396 เพชรดนัย   ศรีช่วย       

20 6371005397 ชัยวัฒน์   ลีละประถม       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 2024  ห้องสอบ : 3402  อาคาร : 3    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371005398 นทีภัทร์   จันมณี       

2 6371005399 ณรงค์ฤทธิ์   ปลอดทอง       

3 6371005400 ธนวัฒน์   เพ็งวัฒนะ       

4 6371005401 เดชฤทธิ์   สุวรรณโชติ       

5 6371005402 สิริวรรณ   วรรณพงศ์       

6 6371005403 ธนทัต   นิลวรรณ์       

7 6371005404 เกียรติศักดิ์   ชุมเพ็ชร       

8 6371005405 สุภัทธิชา   คงฉิม       

9 6371005406 อาซิส   หัดบิลแหม       

10 6371005407 อนพัทย์   ทองบุญชุม       

11 6371005408 ภานุ   เส็นธนู       

12 6371005409 สลิลทิพย์   รอดผล       

13 6371005410 นรเศรษฐ์   ศีลบุตร       

14 6371005411 ชนัญชิดา   คูแก้ว       

15 6371005412 วิษณุ   ปานเมือง       

16 6371005413 ปิยนพ   รัตนโสภา       

17 6371005414 อาดิล   สมัด       

18 6371005415 อติพงศ์   จันทร์ชูเพชร์       

19 6371005416 รพีพัฒน์   เพชรสุวรรณ       

20 6371005417 ธัญพิสิษฐ์   แสงส่อง       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 2025  ห้องสอบ : 3403  อาคาร : 3    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371005418 ภาสกร   ตัณฑ์ทวี       

2 6371005419 สรวิชญ์   อัณฑยานนท์       

3 6371005420 ปรวัตร   เมืองเสน       

4 6371005421 ปิยะพงษ์   หีมโต๊ะเต๊ะ       

5 6371005422 วิษณุ   เเย้มขะมัง       

6 6371005423 ยศพัฒน์   สุวรรณชาตรี       

7 6371005424 สุรเกียรติ   ด้วงทอง       

8 6371005425 ณัฐวุฒิ   ด้วงเอียด       

9 6371005426 ซอบีเราะฮ์   หนูชัยแก้ว       

10 6371005427 ญาณวุฒิ   ฉั่วรัตน์       

11 6371005428 ณัฏภัทร   สุวรรณรัตน์       

12 6371005429 อาริฟีน   อนนต์ตรี       

13 6371005430 ธิเบต   ชมภูจักษ์       

14 6371005431 ธีรยุทธ์   ทองจิบ       

15 6371005432 ชานน   ทับทิมอ่อน       

16 6371005433 จักรภัทร   เม่งช่วย       

17 6371005434 ชาคริต   จินดาวงศ์       

18 6371005435 พุฒิพงศ์   พรมจินโน       

19 6371005436 อภิรักษ์   ศรีสวัสดิ์       

20 6371005437 พีรพงษ์   อะวะภาค       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 2026  ห้องสอบ : 8101  อาคาร : 8    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371005438 กษิตินาถ   มิ่งสุข       

2 6371005439 อัลญัสร์   นุ้ยเด็น       

3 6371005440 รักชาย   มาราสา       

4 6371005441 ยศมาศ   สันติโยธินสกุล       

5 6371005442 การัณยภาส   ปั่นแก้ว       

6 6371005443 กษิดิ์เดช   ทองประทีป       

7 6371005444 นนทพัทธ์   เศรษฐทอง       

8 6371005445 อภิรุม   แซ่เหล่ง       

9 6371005446 เจษฎา   ธรรมเสน       

10 6371005447 พชร   อัมโร       

11 6371005448 พลกฤษ   เซาะแม       

12 6371005449 อิทธิพัทธ์   ชัยมีบุญ       

13 6371005450 นรภัทร   ชิตมณี       

14 6371005451 กิตติกานต์   มณีนวล       

15 6371005452 วชิรกร   รัตนโสภา       

16 6371005453 กนกวลัย   ตาสี       

17 6371005454 ประกฤษฏิ์   วันทอง       

18 6371005455 รุฟฟี   ยีหวังเส็น       

19 6371005456 อภิชาติ   ยี่รัมย์       

20 6371005457 ภูริณัฐ   สุดเพชรโรจน์       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 2027  ห้องสอบ : 8103  อาคาร : 8    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371005458 ธนิสร   ธรรมขุนนุ้ย       

2 6371005459 พันธุ์หยก   เกิดบัวทอง       

3 6371005460 กฤษณะ   สักพันธ์       

4 6371005461 ศิวกร   แก้วทองพันธ์       

5 6371005462 ชยางกูร   ธนาพนัง       

6 6371005463 นิธิศ   พรหมจิ๋ว       

7 6371005464 ศรุตา   จิตตโภชน์       

8 6371005465 คฑาวุธ   หมวกคำ       

9 6371005466 ธนิสร   คงขาว       

10 6371005467 วชิรา   เเก้วขุนจิตร       

11 6371005468 เดชาพล   สอนนอง       

12 6371005469 ฐาปกรณ์   คงแก้ว       

13 6371005470 ภูนนท์   จิตรานนท์       

14 6371005471 นพมาศ   สังขชาติ       

15 6371005472 อารียา   ยือแร       

16 6371005473 ธนวัฒน์   วิจิตร       

17 6371005474 มูฮัมหมัดซอบีรีน   ยามาสาเร๊ะ       

18 6371005475 ศุภณัฐ   ดือรือมอ       

19 6371005476 พิยดา   สุวรรณบรรดิษ       

20 6371005477 ศุภกร   สุวรรณชาตรี       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 2028  ห้องสอบ : 8201  อาคาร : 8    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371005478 พลพล   แซ่โฮ่       

2 6371005479 รฐนนท์   ศักดฺษฐานนท์       

3 6371005480 ณภัทร   ถาวรกานน       

4 6371005481 มูฮัมหมัดซัรคาน   มูลา       

5 6371005482 ชาญณรงค์   ขวัญสมคิด       

6 6371005483 ธรรมธัช   รังศิลป์       

7 6371005484 พรลภัส   บกสวาทชา       

8 6371005485 มหัศจรรย์   ชูลีวัลย์       

9 6371005486 ปองภพ   สังข์พิชัย       

10 6371005487 ชิษณุพงศ์   บุญล้ำ       

11 6371005488 สหธรรม   พาละจ่า       

12 6371005489 กชกร   ประทุมชาติภักดี       

13 6371005490 ธนกฤต   ทรงแก้ว       

14 6371005491 วรชิต   อุสมัน       

15 6371005492 ลาเด็น   บิลเต๊ะ       

16 6371005493 ธัญญภร   จันทร์แท่น       

17 6371005494 อันนาซ   เจริญภารพบ       

18 6371005495 พันธุ์ธัช   ศาสนพันธ์       

19 6371005496 ศุภกิตติ์   ไชยแก้ว       

20 6371005497 แทนตะวัน   หมัดหมาน       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 2029  ห้องสอบ : 8202  อาคาร : 8    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371005498 จิรยุ   ฆังรัตน์       

2 6371005499 นรวีร์   เวชภักดิ์       

3 6371005500 กฤษฎา   ขวัญเกื้อ       

4 6371005501 ปภัสสร   สุวลักษณ์       

5 6371005502 ชุติกาญจน์   ผุดผ่อง       

6 6371005503 โยษิตา   เพชรคงทอง       

7 6371005504 บุณพจน์   นนทสุนทร       

8 6371005505 ธนวัฒน์   หมัดอาดัม       

9 6371005506 สุรชาติ   ศรีรัตน์       

10 6371005507 วันเฉลิม   แก้วมณี       

11 6371005508 นภัส   คงมี       

12 6371005509 จักรภัทร   สันตะรัตติวงศ์       

13 6371005510 ปิยวัฒน์   สุขสวัสดิ์       

14 6371005511 รัฐพงษ์   รอบคอบ       

15 6371005512 คณิศร   ซ้ายขวัญ       

16 6371005513 เรืองโรจน์   นิลรัตน์       

17 6371005514 ฮาซัน   บิลตะหลี       

18 6371005515 ธนาวุฒิ   แสงจันทร์       

19 6371005516 พิรกร   พรหมคล้าย       

20 6371005517 ทัตพงศ์   นุ่นแก้ว       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 2030  ห้องสอบ : 8203  อาคาร : 8    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371005518 พิลสิต   ชาปาน       

2 6371005519 อรรัมภา   รัตตินันท์       

3 6371005520 พลพล   พูลม่น       

4 6371005521 วัณวัฒน์   บิลตะหลี       

5 6371005522 ปณิธาน   หาญศิลป์พงศ์       

6 6371005523 ภัทรพล   ขุนจันทร์       

7 6371005524 นพดล   ดำใบ       

8 6371005525 พัชรพล   ลองพิชัย       

9 6371005526 ชาคริต   ฆังคะมะโน       

10 6371005527 ณัฐพงศ์   วิจิตรจินดา       

11 6371005528 ทิศเพทาย   แท่นแก้ว       

12 6371005529 รสสุคนธ์   จิตบรรจง       

13 6371005530 ปริธาน   ปานผอง       

14 6371005531 สุทธิลักษณ์   มานะการ       

15 6371005532 นัทธพงศ์   นาคะวิโรจน์       

16 6371005533 อนณ   ดำสะอาด       

17 6371005534 มณทิรา   จันทขวัญ       

18 6371005535 ปิยภัทร   มากจังหวัด       

19 6371005536 ธเนศภูมิ   ชูจันทร์       

20 6371005537 ศิรวิชญ์   สุวรรณรักษา       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 2031  ห้องสอบ : 8204  อาคาร : 8    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371005538 จิรภัทร   แก้วชูใส       

2 6371005539 พงศ์พิพัฒน์   ณรงค์กูล       

3 6371005540 ณัฐนนท์   สระศรี       

4 6371005541 วรเมธ   กุลมาตย์       

5 6371005542 ธนากร   บิลม่าหลี       

6 6371005543 ปรัตถกร   แซ่เลี่ยง       

7 6371005544 วันวิสาข์   เรืองเจริญ       

8 6371005545 ธราเทพ   สงโพยม       

9 6371005546 ปริญญา   แสงอ่อน       

10 6371005547 ต้นกล้า   พวงวา       

11 6371005548 กิตติภณ   มะเดื่อ       

12 6371005549 พัฒนพล   อะหมัด       

13 6371005550 ธีร์ธวัช   อ่อนรอด       

14 6371005551 นันทพงศ์   วรโภคิน       

15 6371005552 อนุชา   รัตนสมบูรณ์       

16 6371005553 จิตติพัฒน์   ศิริธรรม       

17 6371005554 ฟาฏิน   เหมมุดิง       

18 6371005555 นพรัตน์   สาเหล้       

19 6371005556 เขมทัต   คูณพรม       

20 6371005557 รัฐชาติ   ขาวเรือง       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 2032  ห้องสอบ : 8205  อาคาร : 8    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371005558 ธนธรณ์   สายชนะพันธ์       

2 6371005559 ณัฐกิตติ์   ดวงมะลิ       

3 6371005560 ดารณีรัตน์   ปรีชา       

4 6371005561 ศุกลกานต์   แก้วจันทร์       

5 6371005562 ศักรินทร์   รัตนแก้ว       

6 6371005563 ณัฐณิชา   ศรีละม้าย       

7 6371005564 นวพล   นิลพงศ์       

8 6371005565 ปรมี   รัชนาการณ์       

9 6371005566 พัชรพล   ชูมนต์       

10 6371005567 สุพรรษา   สืบเพ็ง       

11 6371005568 ธีรวิทย์   ศรีสวัสดิ์       

12 6371005569 ภูมิรัตน์   แก้วดำ       

13 6371005570 อรรถพล   ปานเทวัญ       

14 6371005571 นวพล   เหาะใบ       

15 6371005572 ศิริศักดิ์   สังข์ด้วงยาง       

16 6371005573 ศักดินา   อั้นทอง       

17 6371005574 ฐิติกร   แสงอรุณ       

18 6371005575 กชนันท์   นิลร้ตน์       

19 6371005576 อดิศักดิ์   ศิริวัฒน์       

20 6371005577 รชต   ยี่เส้ง       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 2033  ห้องสอบ : 8206  อาคาร : 8    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371005578 พีรวัส   รักเชิด       

2 6371005579 ธนกฤต   จันทร์เพชร       

3 6371005580 สุพัดตา   เพ็ชร์แก้ว       

4 6371005581 ศิรประภา   คงสม       

5 6371005582 ชาคริต   เทพอรัญ       

6 6371005583 วัรพงษ์   กันอุ่น       

7 6371005584 ปริยาภัทร   พลนุ้ย       

8 6371005585 จารุพัฒน์   ดำรอด       

9 6371005586 พสธร   ราชสุวรรณ       

10 6371005587 โอปอ   เมืองแก้ว       

11 6371005588 อัครมาศ   ลอยลิบ       

12 6371005589 ฐิติญา   วัตตพรหม       

13 6371005590 ธีรดา   พลายด้วง       

14 6371005591 ประภัสสร   เรืองยังมี       

15 6371005592 สิงหนาท   เพ็ชรดี       

16 6371005593 พลวัต   นาคะวิโรจน์       

17 6371005594 ยืน   -       

18 6371005698 อนัญธญา   แก้วเมืองกลาง       

19 6371005699 อัสสชิ   กาญจนรัตน์       

20 6371005700 มินธาดา   มาพันธุ์       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 2034  ห้องสอบ : 8207  อาคาร : 8    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371005701 ประวัติศาสตร์   กังวาฬ       

2 6371005702 กัลยาณิน   มาคำผุย       

3 6371005703 วิชญาดา   แซ่นุ่น       

4 6371005704 วทัญญู   หนูพันธ์       

5 6371005705 อวิรุทธิ   ทองกลับ       

6 6371005706 เมธาสิทธิ์   แก้วเนียม       

7 6371005707 ภูมิสกุล   เพชรมุทธา       

8 6371005708 รัฐเขตต์   ตุละธน       

9 6371005709 ปวริศร์   แสงโสภา       

10 6371005710 ขิมทอง   นุ่นชูคัน       

11 6371005711 กิตติมา   เกิดชู       

12 6371005712 กานติมา   เกิดชู       

13 6371005713 สุธาสินี   ปุรัษกาญจน์       

14 6371005714 พิมพ์ลภัส   พูลผล       

15 6371005715 กรพินธุ์   ดำโพธิ์       

16 6371005716 ธีรเมธ   โกสุพรรณ       

17 6371005717 อินทิรา   หนูช่วย       

18 6371005718 นพณัฐ   โต๊ะหมอ       

19 6371005719 ธมลวรรณ   หมัดยะมาน       

20 6371005720 พรรัมภา   วีรพันธุ์สกุล       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 2035  ห้องสอบ : 8303  อาคาร : 8    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371005721 พัทธ์ธีรา   รัตนทอง       

2 6371005722 ธิเบศร์   หาญพยัคฆ์       

3 6371005723 สวรรยา   ช่างแก้       

4 6371005724 ณัฐพงศ์   แซ่ด่าน       

5 6371005725 กฤตยชญ์   แสงเจริญ       

6 6371005726 นภสร   จินดารัตน์       

7 6371005727 กันต์ดนัย   ทองหวาน       

8 6371005728 สิรวิชญ์   ช่วยจันทร์       

9 6371005729 สกาวรักษ์   สังข์เเก้ว       

10 6371005730 อวัสดา   ยามะณี       

11 6371005731 นุศรา   ภาคโร       

12 6371005732 ธัญพร   มาลีผล       

13 6371005733 เดือนปลาย   สนละ       

14 6371005734 กนกวรรณ   จันทฤทธิ์       

15 6371005735 เพชรศิริ   ศิริวัฒน์       

16 6371005736 ณัฏฐณิชา   สองยอด       

17 6371005737 กฤติน   บัวทอง       

18 6371005738 เสาวภา   ศรีสวัสดิ์       

19 6371005739 รัชนีกร   นกรอด       

20 6371005740 ธิดารัตน์   พงษ์ปลื้ม       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 2036  ห้องสอบ : 8304  อาคาร : 8    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371005741 บัซลีย์   หลำยี       

2 6371005742 เสกสรร   จันทบุรี       

3 6371005743 สุภัสสร   ล่ำสุนีกาญจน์       

4 6371005744 พิชชา   ตรีพงษ์       

5 6371005745 อลงกต   มั่งสมบัติ       

6 6371005746 พลอยชมพู   พรมเหล็ก       

7 6371005747 ธัญชนก   เรืองมณี       

8 6371005748 ภูธเนศ   หลีแอ       

9 6371005749 ปาณิสรา   ปานพรม       

10 6371005750 ทีปกร   บินกาญจน์       

11 6371005751 ชนมณัฐ   ชูไพร       

12 6371005752 นิธิ   คงประดิษฐ์       

13 6371005753 สิริรัตน์   บัวทอง       

14 6371005754 ชญาติรัตน์   นาคเกตุ       

15 6371005755 วิภาวี   สหกโร       

16 6371005756 ชนาภา   สุวรรณวงศ์       

17 6371005757 คุณากร   พรมนอก       

18 6371005758 ยศกร   อะวะภาค       

19 6371005759 ณัฎฐกานต์   เภาพูล       

20 6371005760 อิลมีย์   สุวรรณวงศ์       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 2037  ห้องสอบ : 8305  อาคาร : 8    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371005761 ณัฐวัฒน์   เพ็ชรสวัสดิ์       

2 6371005762 นรพร   จุลสุวรรณ์       

3 6371005763 อริศรา   เจ้าเห้ง       

4 6371005764 อรวรรณญา   หนูสังข์       

5 6371005765 วาสุกรี   พรมบุญแก้ว       

6 6371005766 อารีฟีน   สาเบาะ       

7 6371005767 ธวัชชัย   ภักดีโชติ       

8 6371005768 วาทิต   ลักษณาวงศ์       

9 6371005769 บัณฑิตา   สุวรรโณ       

10 6371005770 ณัฐวุฒิ   พุทธโกษา       

11 6371005771 สุบัยด๊ะ   สาและ       

12 6371005772 พุฒิพงศ์   พิธีรัตนานนท์       

13 6371005773 วีรภัทร   ประทุมมณี       

14 6371005774 ดลกิตติ์   ศิริพันธ์       

15 6371005775 ธีทัต   ศรีสุวรรณ์       

16 6371005776 ศศิธร   ณะกาโร       

17 6371005777 วีรชน   สามทอง       

18 6371005778 ปรมินทร์   แต้มประเสริฐ       

19 6371005779 ศรุต   นาถประดิษฐ์       

20 6371005780 ธรรมปพน   ศรีขวัญ       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 2038  ห้องสอบ : 8306  อาคาร : 8    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371005781 พณพล   วงศ์สุริยะ       

2 6371005782 อานนท์   บุญสิทธิ์       

3 6371005783 วิภู   นิลรัตน์       

4 6371005784 ภูมิภัทร   นุ่นด้วง       

5 6371005785 อารยธรรม   สุดรัก       

6 6371005786 ศุภกร   ภูววิมล       

7 6371005787 รพีภัทร์   แอหลี       

8 6371005788 วิรากานต์   จันทร์ทัศสาระ       

9 6371005789 ปรเมศวร์   เพชรมุณี       

10 6371005790 วิชยุตม์   บุญศาสตร์       

11 6371005791 พงศ์วรินท์   บัวเมือง       

12 6371005792 ปรัชวิญน์   แก้วงาม       

13 6371005793 ธีรกานต์   ทองศรี       

14 6371005794 พัทธดนย์   ลาภาโรจน์กิจ       

15 6371005795 ธนกร   สมัครพงศ์       

16 6371005796 กรภัทร์   ลิ่มทองพันธุ์       

17 6371005797 จักรชัย   ปูเมือง       

18 6371005798 สุรโชฐ   ดิสสระ       

19 6371005799 โปรดปราน   ธรรมจรุงวงศ์       

20 6371005800 ทินภัทร   สระศรีสม       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 2039  ห้องสอบ : 8307  อาคาร : 8    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371005801 ดวงกมล   ช่วยรอด       

2 6371005802 ทวีพร   ตรีวัย       

3 6371005803 พริมา   เกตุแก้ว       

4 6371005804 คชา   พันธุรัตน์       

5 6371005805 กรรฒิมา   ณ       

6 6371005806 สิรธีร์   อารีสุข       

7 6371005807 จารุวัฒน์   ประสาททอง       

8 6371005808 คณพศ   สุขกล่ำ       

9 6371005809 ภูมินทร์   อินทรักษา       

10 6371005810 ปิยพัชร์   ทองวงศ์       

11 6371005811 นาฟิส   มาลัยกุล       

12 6371005812 ภูผา   พันธุรัตน์       

13 6371005813 โชติชญา   โอกาศ       

14 6371005814 เอกราช   จันทะศร       

15 6371005815 กมลพรรณ   ทองสุวรรณ       

16 6371005816 ประสิทธิ์   จิตตพุทธิ       

17 6371005817 ธนเดช   กังวาลก้อง       

18 6371005818 ภวัต   คำพุทธ       

19 6371005819 วาทิน   สุคำภา       

20 6371005820 นิภาส   ภัชมงคล       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 2040  ห้องสอบ : 8401  อาคาร : 8    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371005821 กัณฑ์ศิลป์   ว่องพิพัฒนานนท์       

2 6371005822 เจียราภัทร   บุระชัด       

3 6371005823 ปฏิพัทธ์   หนูวงค์       

4 6371005824 ปิติภัทร   พุ่มแก้ว       

5 6371005825 ณิชา   คงดี       

6 6371005826 เดชา   ชูศรี       

7 6371005827 ธนวรรณ์   คงแก้วสี       

8 6371005828 วศิน   บุญเสริมสุขเจริญ       

9 6371005829 รภีวิชญ์   ดวงจันทร์       

10 6371005830 นายชัยวัฒน์   สีหาโคตร       

11 6371005831 นายณรงค์ศักดิ์   ปรมัตถ์ศักดิ์       

12 6371005833 นิธิวิทย์   ปรางจันทร์       

13 6371005834 ณัฐวุฒิ   ดีเมฆ       

14 6371005835 ชวัลวิชญ์   จุฑานฤนาท       

15 6371005836 ชิตชวัธ   ศรีเมือง       

16 6371005837 สิงหา   ช้างชนะ       

17 6371005838 กรกช   พรรณราย       

18 6371005839 ธาวิน   มีเสน       

19 6371005840 พงศธร   บวดดีน       

20 6371005841 อรรถพล   พันชู       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 2041  ห้องสอบ : หอประชุม 1  อาคาร : หอประชุม    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371005842 ฉัตรชัย   โพธิ์งาม       

2 6371005843 ทินภัทร์   แก้วประดับเพชร       

3 6371005844 ปฐมพร   พารามนต์       

4 6371005845 แสงประทีป   ประเดิมศิลป์       

5 6371005846 ณัฐวัฒน์   คชเสวตร์       

6 6371005851 จักรภัทร   ธรรมสุวรรณ       

7 6371005852 ตะวัน   แสงสุข       

8 6371005853 มะดาวี   เอียดวารี       

9 6371005854 สุเมธา   เเก้วชูชื่น       

10 6371005855 ณัฐพล   แก้วของแก้ว       

11 6371005856 ธีรภัทร   หีมเบ็ญแสละ       

12 6371005857 กิตติ์ดนัย   พรหมจรรย์       

13 6371005860 อภิสิทธิ์   ไชยสอง       

14 6371005863 พงศ์ธนิก   รัตนสังข์       

15 6371005865 ธีธัช   คำคง       

16 6371005866 รพิภัทร   พรหมจรรย์       

17 6371005868 วรวัฒน์   ขุนเหมือน       

18 6371005871 ฟิกรีย์   เก็มเหล็ม       

19 6371005872 นันทภพ   ม่วงก่อเกื้อ       

20 6371005873 ปรียาภัทร   ชูแก้ว       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 2042  ห้องสอบ : หอประชุม 2  อาคาร : หอประชุม    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371005874 ณัฐพล   จันสุก       

2 6371005875 ทเนตร   เทพสุวรรณ์       

3 6371005877 ณัฐดนัย   รุ่งรังษี       

4 6371005878 ฮะซัน   หมัดศรี       

5 6371005879 กิตติศักดิ์   ศรีวารินทร์       

6 6371005880 พีรพัฒน์   คงยอด       

7 6371005882 ภัทรปราณ   ดำรงค์สินธุ์       

8 6371005884 ชินทัต   ศิริรักษ์       

9 6371005885 กิตติศักดิ์   หนองกูล       

10 6371005886 นัสทพงช์   ปัญญา       

11 6371005888 ปภาวิชญ์   ดิษโสภา       

12 6371005890 นันทิพัฒน์   ตง       

13 6371005891 ศักดิ์กวี   นกแก้ว       

14 6371005892 ปราโมทย์   ยางทอง       

15 6371005894 ภัทรภณ   หาญป้อ       

16 6371005895 นวพล   แซ่ลิ้ม       

17 6371005896 ธนากร   บุญรัตน์       

18 6371005897 วิทวัส   รักขกุล       

19 6371005898 อภิวัฒน์   พูลแก้ว       

20 6371005899 ชนะเดช   ขวัญทอง       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 2043  ห้องสอบ : หอประชุม 3  อาคาร : หอประชุม    วันสอบ : 2 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น.

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6371005900 ปิยวรรณ   รักษ์แก้ว       

2 6371005901 พิพัฒน์กร   อ่อนอุ่น       

3 6371005902 ธีรภัทร   ยะมะลี       

4 6371005903 จตุรภัทร   ปะระมะ       

5 6371005905 ยุทธนา   มาลัยหวัง       

6 6371005907 ศราวุธ   สุวรรณมณี       

7 6371005909 สุตัรมีซี   อาดสะอาด       

8 6371005910 จักรภัทร   ธรรมสุวรรณ       

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        




