
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
เร่ือง รายซื่อผู้ที่ได้เข้าศึกษาต่อ และกำหนดการมอบตัว รายงานตัวนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ 

ระดับ ปวซ. และปวส. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

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

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

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

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

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน

(นายสิทธิพงศ์ นกแอนหมาน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

http://www.htc.ac.th


รายขื่อคณะกรรมการฝ่ายรับมอบตัวของนักศึกษา และรับเงินค่าจองอุปกรณ์การเรียน 
ระดับประกาศนียบัตรวิฃาชีพข้ันสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

วันศุกร์ท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น.
ลำดับท่ี อาคารเรียน ห้องมอบตัว สาขางาน ข่ือ-สถุล หน้าท่ี

๑ อาคาร ๒ ๒๑๑ เครื่องมือกล(ทวิภาคี) นายสุธรรม นาถประดิษฐ์ ครูรับมอบตัว
นายทศพล จันวดี เจ้าหน้าที่รับเงินค่าอุปกรณ์

๒ อาคาร ๒ ๒๑๓ เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ น.ส.ธนาภรณ์ หวานทอง ครูรับมอบตัว
(ท ว ิภ าค ี) น.ส.เกปรียา น้อมอ่อนศรี เจ้าหน้าที่รับเงินค่าอุปกรณ์

๓ อาคาร ๒ ๒๑๔ เทคโน โลย ีงาน เช ื่อมโครงส ร ้างโลห ะ(ม .๖) นายสมพงษ์ นนทพนธ์ ครูรับมอบตัว
นายสมศักติ้ รอดนุ่น เจ้าหน้าที่รับเงินค่าอุปกรณ์

(ร̂ อาคาร ๒ ๒๑๕ ไฟฟ้าควบคุม นายอัฏฐพล กาญจนเทพ ครูรับมอบตัว
นายปิญญา หมัดคิริ เจ้าหน้าที่รับเงินค่าอุปกรณ์

๕ อาคาร ๒ ๒๑๖ ไฟฟ้าควบคุม (ทวิภาคี) นายกถุษพะ ชูจร ครูรับมอบตัว
นายคิริพงศ์ นุ่นคง เจ้าหน้าที่รับเงินค่าอุปกรณ์

๖ อาคาร ๒ ๒๑๗ เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ว่าที่รต. ส ุรพงษ์ เหล่าจินวงศ์ ครูรับมอบตัว
(ม .๖) นายภานุขา ไซยมิตร เจ้าหน้าที่รับเงินค่าอุปกรณ์

๗ อาคาร ๒ ๒๒๒ อ ิเล ็ก ท รอ น ิก ส ์ท างก ารแ พ ท ย ์ (ท ว ิภ าค ี) นายไซยา คงพรหม ครูรับมอบตัว
นางกัญญา ราซเล็ก เจ้าหน้าที่รับเงินค่าอุปกรณ์

๘ อาคาร ๒ ๒๒๓ ก่อสร้าง นายสุวัฒน์ ทองสุข ครูรับมอบตัว
นายอาทิตย์ พรหมพิทักษ์ เจ้าหน้าที่รับเงินค่าอุปกรณ์

๙ อาคาร ๒ ๒๒๔ ก่อสร้าง น.ส.ญารินดา ซ ุต ิว ฒันวงศ์ ครูรับมอบตัว
นายจีรพัฒน์ ขวัญจันทร์ เจ้าหน้าที่รับเงินค่าอุปกรณ์

๑๐ อาคาร ๒ ๒๒๕ เทคนิคการควบคุมการผลิตพลังงาน นายปกรณ์ เจ๊ะมะ ครูรับมอบตัว
(ท ว ิภ าค ี) น.ส.นริศรา วายุภักดี้ เจ้าหน้าที่รับเงินค่าอุปกรณ์

๑๑ อาคาร ๒ ๒๒๖ เทคนิคการจัดการพลังงาน(ทวิภาคี) บางกถุติญดา ยอดแก้ว ครูรับมอบตัว
นายสุทธิพันธ์ วุฒิพงศ์ เจ้าหน้าที่รับเงินค่าอุปกรณ์

๑๒ อาคาร ๒ ๒๒๗ เทคนิคการจัดการพลังงาน(ม.๖) นายนพดล วิฑยะพงศ์ ครูรับมอบตัว
นางทัศนีย์ สุนทรธรรม เจ้าหน้าที่รับเงินค่าอุปกรณ์ i.



วันศุกรที ๕ มิถุนายน ๒๕'๖๓ เวลา ๑๓.0๐-๑๖.๐๐ น.
ลำดับท่ี อาคารเรียน ห้องมอบตัว สาขางาน ช่ือ-สถุล หน้าท่ี

๑ อาคาร ๒ ๒๑๑ ตกแต่งภายใน นายนทีขัย ซูซ่ืน 
น.ส.เบญริสา บุญสกันต์

ครูรับมอบตัว
เจ้าหน้าที่รับเงินค่าอุปกรณ์

๒ อาคาร ๒ ๒๑๓ ตกแต่งภายใน (ม.๖) นายพิฒน,ขัย สันตยากร 
นายวัชรพงษ์ ฉางดำ

ครูรับมอบตัว
เจ้าหน้าที่รับเงินค่าอุปกรณ์

๓ อาคาร ๒ ๒๑๔ สำรวจ นายปฐมพงศ์ อนันต์ 
นายปฐมพงษ์ สุวรรณยุหะ

ครูรับมอบตัว
เจ้าหน้าที่รับเงินค่าอุปกรณ์

<ร1 อาคาร ๒ ๒๑๕ เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม นายบัณฑิต ชินผา 
บายประทีป นพรัตน์

ครูรับมอบตัว
เจ้าหน้าที่รับเงินค่าอุปกรณ์

๕ อาคาร ๒ ๒๑๖ คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย น.ส.วันพิมพ์พร บูเอียด 
น.ส.พรสุดา ประกายทอง

ครูรับมอบตัว
เจ้าหน้าที่รับเงินค่าอุปกรณ์

๖ อาคาร ๒ ๒๑๗ การจัดการโลจิสติกส์(ทวิภาคี) บางสุกัญญา หมัดอาดัม 
นายฐปบวรรธณ์ ประพฤติ

ครูรับมอบตัว
เจ้าหน้าที่รับเงินค่าอุปกรณ์

๗ อาคาร ๒ ๒๒๒ เทคโนโลยีสารสนเทศ(ม.๖) น.ส.เยาวเรศ อนันต์ 
นายกิตติวัฒน์ คงศรี

ครูรับมอบตัว
เจ้าหน้าที่รับเงินค่าอุปกรณ์

๘ อาคาร ๒ ๒๒๓ เทคโนโลยีสารสนเทศ(ม.๖) บ.ส.จงสิริ เรืองทองเมือง 
นายสิทธิขัย ฤทธิเดช

ครูรับมอบตัว
เจ้าหน้าที่รับเงินค่าอุปกรณ์



รายชี่อบักศึกษาทีผา’นการคิดเลอก.ราล! o  I 
ระดับ ประกาศปิยบัตรวิชาชีพขั้นสูง (บัวส.) บัระจำปีการศึกษา *2563 

สาขาวิชา/สาขางาน เครื่องมือกล(ทวิภาคี) (3102012)
ลำดับ รหัสผู้สมัคร ซ่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 6374000365 นายวสวัตตึ๋ หวานล้น
2 6374000433 บายบันท'วัช คงสี
3 6374005159 นายภาสกร แก้วสุวรรณ
4 6374005161 ธนธรณ์ เพชรจำรัส ^ — ^
5 6374005162 พิทักษ์พล ศรีสวรรณ์ (



วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ 
รายซื่อนักศึกษาที,ผานการคัดเลือกเข้าศึกษา 

ระดับ ประกาศปิยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปาส.) ประจำปีการศึกษา 2563 
สาขาวิชา/สาขางาน เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ(ทวิภาคี) (3103032)



วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ 
รายซื่อนักศึกษาที่ผานการคัดเลือกเข้าศึกษา 

ระดับ ประกาศนียบัตรวิซาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563 
สาขาวิชา/สาขางาน เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ(ม.6) (3103034)

ลาดับ รหสผูสมัคร ซอ-สกุล หมายเหตุ
1 6374000024 นายกิตติพงศ์ ทองบุญหน
2 6374000045 นายอนสิทธี้ กาญจนะ
3 6374000396 นายธนัทซา สิวรักษ์
4 6374000412 นาย,ชัยวธ บุพรงศ์
5 6374000455 นายสริยา ลันยีบวช
6 6374000522 นายฟาเดล์ หลีเจริญ
7 6374000544 นายภวดล ฤทธิ,โต
8 6374000621 นายยุสรี หมัดเบ็ญหวัง
9 6374000697 นายพลพล ประพันธุ
10 6374005160 นายชัยวัฒน์ หนมนต์
11 6374005184 นายกันตวิซญ์ ซเสน
12 6374005203 นายณัฎฐ์ ฉัตรนภตล
13 6374005204 นายอดิศักดึ๋ ถิ่นเมืองบัก
14 6374005205 ธนกร เพ็ซรคงทอง
15 6374005206 นายเจษฏา บุญมี
16 6374005207 นายณรงค์เดช ไชยรักษ์
17 6374005208 พัทธพงศ์ แก้วจันทร์
18 6374005742 นายณรงค์ชัย รุกฃพันธ์ ■ ๆ



วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ 
รายซื่อนักศึกษาทีผานการคัดเลือกเข้า?0,๙า 

ระดับ ประกาศปิยบัตรวิชาชีพซนสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ซ่ือ-สกุล หมายเหตุ
1 6374000007 นายภาราตร ดำนิล
2 6374000068 นายสุกฤต ล่ิมสุวรรณ
3 6374000183 นายสหศิลป์ กุพันธะวงษ์
4 6374000252 นายธนธรณ์ ไชยมนตรี
5 6374000331 นางสาวภัทรภา เพ็ซรมณี
6 6374000354 นางสาวต,วนมนาเดีย กุหะยี
7 6374000377 นายธนินท์ กุกองเกียรติ
8 6374000403 บายมินทดา หนเพชร
9 6374000613 นายภรศึษฐ์ สุวรรณสิทธิ
10 6374005209 สุทธิเกียรติ บุญลาภ
11 6374005210 กวีพัฒน์ แสงโสภา
12 6374005212 สุปียาน หมัน'นะ
13 6374005213 นายศุวิล สวางจันทร์
14 6374005214 พงศกร สมพรหม
15 6374005215 ดาหวัน เหมมัน
16 6374005216 นายปานิราน สมุห์นวล
17 6374005217 ธนภัทร อุนเวสสกุล
18 6374005218 นายยศวัต รอดเอียด
19 6374005219 นายบุญฤทธึ๋ ตีนบุ้ย
20 6374005221 นายฟฺรกอน นุ บ ุ้^ V X________



วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ 
รายซื่อนักศึกษาที่ผานการคัดเลือกเข้าศึกษา 

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ซ่ือ-สกุล หมายเหตุ
1 6374000006 นายชนายุทธ รัตนคันทรง
2 6374000053 นายดิศานุวัฒน ปิดแก้ว
3 6374000197 นายตรุมาค หมากปาน
4 6374000199 นายธนพัฌน์ มิตรศรี
5 6374000561 นายวิษณ ปัตตานี
6 6374000666 นายภฤทร สายเพอ
7 6374005222 จิรทีปต์ เหมือนกุ
8 6374005224 ไพสิฐ หลีวิจิตร
9 6374005225 นายศุภวิซญ สงางาม
10 6374005226 นายพงศธร ธรรมโชติ
11 6374005227 นายธนดล จันทร์บรณ์
12 6374005228 นายพณพล ชลเจริญ
13 6374005229 อดินัน สันหลี
14 6374005230 นายอลงกรณ์ อิสรโชติ
15 6374005719 นายจักรกฤษณ์ เหลาจีนวงศ์
16 6374005720 นายณัฏฐชัย สงเสริมสุข
17 6374005740 อุสมาน เจะหะ
18 6374005743 อับดุลกอวีร์ สาเหมาะ
19 6374005765 ปรเมษร์ อิสโม
20 6374005769 จารุกิตตํ่ ทองแดง
21 6374005776 นพกร เมฆาเมศ <บัก้ก้:ะ^)— ร1 ‘



/.¥ » § § -- \ \  รา&■ ชอน-''*, "ษาr  ผาบการคดเลพแบเทrra
ร ^ ^ ^  ระพับ ประกาศนิย*ช?‘รวิ*ธาชีท,ข้ันสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563

สาขาวิชา/สาขางาบ เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ(ม.6) (3104034)



วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ 
รายซื่อนักศึกษาที่ผานการคัดเลือกเข้าศึกษา 

ระดับ ประกาศบียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ประจำป็การศึกษา 2563 
สาขาวิชา/สาขางาน อิเล็กทรอนิกสทางการแพทย์(ทวิภาคี (3105032)

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ซ่ือ-สกุล หมายเหตุ
1 6374000138 นางสาวทิพย์ตะวัน แซ่เต่ง
2 6374000176 นางสาวนํ้าทิพย์ อินทร์เพ็ชร
3 6374000423 นายธวัซชัย ซวยอักษร
4 6374005350 มานัสกรณ์ ยอดเกลี้ยง
5 6374005351 นายวิทวัส หนคง
6 6374005354 นายวรๅฒิ จันทอุไร
7 6374005355 ธนวัฒน์ เมืองใหม่
8 6374005356 นายดนตรี แก้ววิรัตน์
9 6374005357 คณิศร รัตนวิเชียร
10 6374005358 นายสุทธิรักษ์ แซเล้า
11 6374005359 นายธีรภัทร หมาดโหยด
12 6374005360 นายธนวัฌน์ สิงษ์หน
13 6374005361 นายชยานันต์ ขุนแดง
14 6374005362 นายกีรติ เซาน์วิโรจน์ ^__^
15 6374005364 นางสาวปิยพัฐ ฤทธ๋ึโต วั■ กุ;



วr  ยาลยเทคนคหาดเหญ 
รายซื่อนักศึกษาที่ผานการคัดเลือกเข้าศึกษา 

ระดับ ประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563 
สาขาวิชา/สาฃางาน กอสร้าง (3106011)

สำดับ รหัสผู้สมัคร ซ่ือ-สกุล หมายเหตุ
1 6374000008 นางสาวสุวภัทร เจะยะหลี
2 6374000130 บาย'บรรัซ ยอดสุวรรณ์
3 6374000311 นายอัมรินทร์ หลำเหมาะ
4 6374000313 นายพิซญตม์ เพ็ชรปาล
5 6374000316 นายธนหัต บญช่วย
6 6374000330 นายสิทธิโชค บัวแก้ว
7 6374000334 นายอานาซี ดือราแม
8 6374000381 บายกิตติกวิน แก้วดีเลิศ
9 6374000391 นายอดิศร หวัง'โก้ะ
10 6374000456 นายชัยณรงค์ คงประเสริฐ
11 6374000479 นายวรเทพ แก้วมณี
12 6374000483 นายคิริเมฃล์ คีรีสวัสด๋ิ
13 6374000531 นายภัสสร เทพณรงค์
14 6374000538 นายอับดุลกอเดร์ สือนิ
15 6374000550 นายวนราช สิงห์ทรัพย์
16 6374000571 นายพงสธร พุทธสุภะ
17 6374000572 นายณัฐวัตร ซ่ิวห์วน
18 6374000646 นายไพศาล มรรคาเขต
19 6374000698 นายเข็มทิศ ภูดินดาน
20 6374000713 นายเฃมรัฐ อัจนากิตติ
21 6374005366 ปราถนา เซงใข้
22 6374005367 นายวรรัตน์ แก้วประจุ
23 6374005368 นายนิธิศ วงค์งาม
24 6374005369 นายชัยวรรณ เอี่ยมละออ
25 6374005370 นายพงศกร เลขาบุกิจ
26 6374005371 นายไพศาล ใบกาเต็ม
27 6374005372 สิทธินนท์ พรหมมานนท์
28 6374005373 นายเจษฎา พันทะโณ
29 6374005374 นันทพงค์ พรหมดวง
30 6374005375 นายวิซกรณ ทองเรือง
31 6374005376 นายธนวัฒน์ นาคท่ัง
32 6374005377 นายบัญญพนค์ แซอ่อง
33 6374005378 กฤตนันท สังฃโชติ
34 6374005379 นายธนคักดึ๋ ภักดีฉนวน
35 6374005380 นายสรอรรถ ดวงสุวรรณ
36 6374005381 นายณกร ภูมิคง
37 6374005382 นายณรงฤทธ สุชาติ
38 6374005383 นายภัทรพล ทองมุณี
39 6374005384 นายอาณัติ หมัดยุโก้ะ ^ ------ -
40 6374005385 บายภัทรพงศ์ ภิรมย์รักษ์



วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ,
รายซื่อนักศึกษาที่ผานการคัดเลือกเข้าศึกษา 

ระดับ ประกาศปิยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563 
สาขาวิชา/สาขางาน กอสร้าง (3106011)

รำดับ รหัสผู้สมัคร ซ่ือ-สกุล หมายเหตุ
41 6374005386 นายธนวัฒน์ คงนวล
42 6374005387 นายทวีศักดึ๋ ซีวโสตสกุล
43 6374005388 ธีรนาฏ ยอดละเอียด
44 6374005390 ณิทธิพล รัตโนดม
45 637400539า ศนกฤต วงศ์เพชร
46 6374005723 ธราเทพ สุทธาภิรมย์
47 6374005746 คฑาทอง ไทยรัตน์
48 6374005761 อิสรา ถวิลรัตน์
49 6374005784 ฐากุล แต้มสะระ ^ __^
50 6374005785 วรินทร แก้วประกอบ C^ ^ X-



วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ 
รายซื่อนักศึกษาที,ผานการคัดเลือกเข้าศึกษา 

ระดับ ประกาศนิยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563 
สา1ขา'วิชา/สาขางาน ตกแตงภายใน (3107031)

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ซ่ือ-สกุล หมายเหตุ
1 6374000286 นายณรงค์ซยธร อินเอิบ
2 6374000289 นายธีรเมธ ภักดี
3 6374000371 นายอัศม์เดช พลสิงห์
4 6374000405 นางสาวพรลภัส ยางทอง
5 ..- ... 6374.00.0473 นายบัณฑ์ธร จันนิมิต
6 6374000496 นายธนวากร นิลพงศ์
7 6374000611 นายนฤสรณ์ เหมือนแท้
8 6374000616 นายพงศภัค พันธุภักดี
9 6374000629 นายจิรายุ สุวรรณโส
10 6374000681 นายปรัชญา พูลภัณฑ์นา
11 6374000684 นายอมรเทพ ทองแก้ว
12 6374000717 นางสาวธันรัตน์ ยังแก้ว
13 6374000718 นางสาวปภาวดี เพชรมณี
14 6374000719 นางสาวซฏาพร มุสิกพันธ์
15 6374000722 นายนฤนาท ๓มณ็นหมาด
16 6374000723 นายชาติซาย จิตตามัย
17 6374000728 นายภานุพงศ์ คงฤทธ๋ึ
18 6374000733 นางสาวรัตนาภรณ อรุณสวัสด๋ึ
19 6374000734 นางสาวอารืยา มณีรักษํ
20 6374005392 นิติศักดิ, สุวรรณโรจน์
21 6374005394 นายอภิสิทธี้ สงเสริมสุข
22 6374005395 นายอดิคักดึ๋ ชหน
23 6374005396 นางสาวธนัญญา ซละเอียด
24 6374005397 นายสุรวุฒิ ดำน้อย
25 6374005398 สโรซา เพชรมีคา
26 6374005399 เกตุวรินทร์ ทองเด็จ
27 6374005722 นายนฤเดช บุญวิชัย N
28 6374005737 นาย1ซะอบาน ทวีกุล น้> ^ /  'าเ



วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 
รายซื่อนักศึกษาที่ผฺานการคัดเลือกเข้าศึกษา 

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส,) ประจำปีการศึกษา 2563 
สาขาวิชา/สาขางาน ตกแตงภายใน(ม.6) (3107034)

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ซ่ือ-สกุล หมายเหตุ
1 6374000111 นายธีรพงษ์ เต้
2 6374000230 นายณัฐวัฒน์ สุวรรณรัตน์
3 6374000312 นายบัสรีย์ ดาโอะ
4 6374000357 นายธเนศ สุวรรณรัตน์
5 6374000380 นายสหศวรรษ สังข์ลาย
6 6374000404 นายอาลีฟ หมัดอะ!ม
7 6374000523 นายชยากร ยอดซวย
8 6374005247 นายธนาวฒิ สังข์เศรษฐ์
9 6374005389 นายสุพจน์ ท้าวลา
10 6374005393 นายธงชัย ชัยสุริยา
11 6374005400 นายอัศรัณ วาโระ
12 6374005401 นางสาวธัญญารัตน์ ขอนจันทร์
13 6374005402 ธนัซ'ซา มณีคุณ
14 6374005403 นาเดีย โคตรพันธ์
15 6374005404 นายสงกรานต์ ดวงสุวรรณ?
16 6374005405 ฟิตรี สูสัน ____ _
17 6374005406 บายสหรัฐ ทอง■ นม ดัร์ท้



รายซี่อบักศึกษาทีผ่าบการคัดเลือกเข้าศึกษา #
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563 

สาขาวิชา/สาขางาน สำรวจ (3109011)
ลำดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 6374000088 นายปุระชัย ศรีจันทร์งาม
2 6374000273 นายนิติพล เจ,ะพงศ์
3 6374000337 นายมังกร เหนือคลอง
4 6374000363 นางสาวพจรินทร์ หนสวน
5 6374000574 นายภาณวัฒน แวนแก้ว
6 6374000575 นายจักรพรรดิ พลคำแหง
7 6374000582 นายธนนนท์ ปล้องนิราศ
8 6374000583 นางสาวกรรณิกา หาญณรงค์
9 6374000586 นางสาวทิชซาภรณ์ สิงสาโร
10 6374000601 นางสาวชลการณ์ บุญฤทธ๋ึ
11 6374000638 นายธีรภัทร ต้ิงโหยบ
12 6374000640 นายบัณณวัฒน์ บุญแพทย์
13 6374000657 นายราเชน แสงสุด
14 6374005407 นางสาวธัญวรรณ เจริญศรี
15 6374005408 นายปฎิพัทธึ๋ จันทรรัตณะ
16 6374005409 นายอิทธิพล อินทร์สอาด
17 6374005411 นายรอซัก หลีเปีบหมาน
18 6374005412 นายธณัข แก้วคง
19 6374005413 นายสรายุทธ ไซยะ
20 6374005414 นายอัดดนาญ รามัน
21 6374005416 สุภาณี โชติ'จันฑรา
22 6374005417 นางสาวภัณฑิรา แก้วกับทอง
23 6374005728 ปรียานัท คซลักษณ์ /
24 6374005731 อันวา หลีวิจิตร



วิทยาลัยเทคนิคหาดใ,หญ 
รายซื่อนักศึกษาที่ผานการคัดเลือกเข้าศึกษา 

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ
1 6374000182 นายอั๊ดนาน นวลจันทร์
2 6374005440 นายผพรรษนนท อบชาญ L___3 6374005441 นายเจตสิก พรหมดำ < ^ ' ' ' ' '" ^



วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ 
รายซื่อนักศึกษาที,ผานการคัดเลือกเข้าศึกษา 

ระดับ ประกาศนิยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563 
สาขาวิชา/สาขางาน เทคนิคการจัดการพลังงาน(ทวิภาคี (3113032)

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ
1 6374000658 นายชลกร คุภเสวต
2 6374005442 บุณยมิน ขำขจร
3 6374005443 พสกร แซช่ัว
4 6374005444 อิกรอม ยูโซ;ะ
5 6374005445 จิราพัชร พรหมแสง
6 6374005446 นายวุฒิพันธึ๋ คงพวง __
7 6374005447 นายฐากุร น'วน,นุ่น รข ้พ ั'1



d i c j u u u n n ^ c r i n w  U I  \ I e r  I / 1 bbi  o  1 i D u  i f  ะf  1

ระดับ ประกาศบียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการสืกษา 2563 
สาขาวิชา/สาขางาน เทคนิคการจัดการพลังงาน(ม.6) (3113034)

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ซ่ือ-สกุล หมายเหตุ
1 6374000034 นางสาวสุพรรณษา ทองสถิต
2 6374000158 นายชัยยุทธ์ ตะระเวลา
3 6374000160 นายณัฐวุฒิ คงคาลิหมีน
4 6374000420 นายจิรพัทธ์ ชุ,ยยัง
5 6374000491 นายกฤษดา หวับหนิ
6 6374000535 นายโจนาธาร เระเบ็ญหมุด
7 6374000603 นายจิระวัฒน๎ นาเหนือ
8 6374000637 นายพีรพัฒน์ สงทวน
9 6374005448 สุมิตตา คงปาน
10 6374005449 วลัยลักษณ ศรีสุวรรณ
11 6374005450 นายพีรพัฒน รักนวล
12 6374005451 นางสาวรุงนภา รัตนะ \
13 6374005452 นายอารีฟืน สาเอ็ม



วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ 
รายซื่อนักศึกษาที่ผานการคัดเลือกเข้าศึกษา 

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563 
สาขาวิชา/สาขางาน เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม (3119011)

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ
1 6374000113 นายณัฐนั1นท์ ฎ่พันธุศรี
2 6374000129 นางสาวรุสะนี แก้วนิล
3 6374000131 นายกฤตมุข ทองแท้
4 6374000229 นายซกิฟรี หะยีนิเงาะ
5 6374000376 นายณัธพล คงไชย
6 6374000388 นางสาวสิริจิต จิตบรรจง
7 6374005455 นายอัครวินท้ นิเต็ม
8 6374005456 นายนราวิทณู ติยวรพันธ์
9 6374005457 สุธี ศรีสุวรรณ
10 6374005458 นายอาซานนท์ มัซชิมวงศ์ A  C
11 6374005760 อรรถนันท์ ดีเจริญ



วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ 
ราย1ชื่อนักสืกษ'าที่ผ่า'นการคัดเลือกเข้าศึกษา 

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการสืกษา 2563 
สาขาวิชา/สาขางาน คอมพิวเตอร์ระบบเครือขาย (3128031)

ลำดับ รห้สผู้สมัคร ซ่ือ-สกุล หมายเหตุ
1 6374000212 นายรซต เนียมชุม
2 6374000261 นายอติชาติ ลองชุม
3 6374000605 นายนิมุฮ์ชิน แมงกาจิ
4 6374000705 นายอิทธิกร ชัยกิตติกุล
5 6374005529 หทัยรัตน์ แย้มยิ้ม
6 6374005530 ณัฐลตา รัตตะมาน
7 6374005531 รอกีเย้าะ รออิง
8 6374005532 นายณัฐพิซร์ นิธิคุพานนต์
9 6374005533 บุรินทร บุญรอด ----- ^  .
10 6374005786 จิ-ระศักดิ* ทองเกียรติ 77',



วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ 
รายซื่อนักศึกษาที่ผานการคัดเลือกเข้าศึกษา 

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส,) ประจำปีการศึกษา 2563 
สาขาวิชา/สาขางาน การจัดการโลจิสติกส์(ทวิภาคี) (3214012)

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ซ่ือ-สกุล หมายเหตุ
1 6374000115 นางสาวธิดารัต'น โกสินโท
2 6374000127 นางสาวอรอุมา ดีทองออน
3 6374000184 นางสาวกัญญารัตน์ หวันปรัตน์
4 6374000185 นางสาวสุภัสสรา สุขธร
5 6374000186 นางสาวเสาวลักษณ๎ เตะหมาบ
6 6374000188 นางสาวสุนิสา เบ็ญโหด
7 6374000259 นางสาวซญาณี สุวรรณชาตรี
8 6374000260 นางสาวสุดารัตน์ ศรีหวัง
9 6374000269 นางสาวธิดารัตน์ สุวรรณเรือน
10 6374000465 นางสาวอริสรา พัฒยา
11 6374000466 บางสาวเอมฤดี ซวยนก
12 6374000516 นางสาวสุดารัตน์ รัตนะ
13 6374000518 นางสาวอรุณสิริ ตะระเวลา
14 6374000633 นางสาวรุงนภา เจริญ
15 6374000634 นางสาวจิตรลดา มารมณ์
16 6374005604 ฐานิตรา มณีเอี่ยม
17 6374005608 นางสาวจุฑารัตน์ แดงหล้า
18 6374005610 ซญานุช จดจันทร์
19 6374005613 ณัฐนนท์ เบ้าหลอเพชร
20 6374005614 นางสาวสุมาตรา กาญจนะ
21 6374005615 เจตษฏา ล้ามทอง
22 6374005617 วราภรณ อำไพรัตน์
23 6374005622 ดาลินี ดินนุ้ย
24 6374005626 ซนนิกานต ซ้ายหน
25 6374005627 อาฟืฟ เจะมิ
26 6374005628 ขวัญชนก ซวยนวล
27 6374005629 นางสาวนิษจ้า แซหลี
28 6374005631 นายสิทธินนท์ พิจิตรบรรจง
29 6374005632 นซรี เฉลิมบฌ
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30 6374005634 นางสาวกมลชนก สิณ'นกุล
31 6374005738 ภัคจิรา นาดำ —
32 6374005768 เกศสุดา อวยพร ล้บ้^ = = (



ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง (ปวส.) ประจำปีการศิกษา 2563 
สาขาวิชา/สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ(ม.6) (3901014)

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ซ่ือ-สกุล หมายเหตุ
1 6374000003 นางสาว1ซุติมณฑน์ เอกนก
2 6374000019 นายโสภณ บัวหน
3 6374000021 นายจิรายุ พรรณราย
4 6374000022 นายณฐพงศ์ มณีรัตน์
5 6374000042 นายกลาณรงค์ ปานทอง
6 6374000059 นายภดิศ วิริยกำธร
7 6374000069 นางสาวปณิตา สุวรรณะ
8 6374000076 นายภาณวัฒน์ นพประดิษฐ์
9 6374000101 นายพซร ขาวซัง
10 6374000126 นายยศพร ถาวรสุข
11 6374000173 นายกนกศักดี้ พุทธวิโร
12 6374000177 นางสาวพรนภา รักดำ
13 6374000203 นายเพ็ญเพชรญ รัตนวงค์
14 6374000205 นายปราชญ์ เซงขุนทอง
15 6374000206 นายพงษ์ธวัช ไวยรัตน์
16 6374000207 นายภวดล ยองแซง
17 6374000208 นางสาวนภัสวรรณ สิทธิพงษ์
18 6374000213 นายวรชิต ถิรภาคย์กุล
19 6374000220 นางสาววารีรัตน์ ทิพวารี
20 6374000227 นายอัคเดช ฉายารจิตพงศ์
21 6374000302 นายกษิดื้เดช แซ่เตีย
22 6374000332 นายศรากร บิลมะหมุด
23 6374000339 นายนภดล ทองบัสโน
24 6374000340 นายวงศพัทธ์ แสงทอง
25 6374000341 นายชุมพล คงทอง
26 6374000402 นายปิยพัทธ์ ซน่ิม
27 6374000450 นายสุเดร ปตะ
28 6374000470 นายรัฐนนท์ สกุลรัตน์
29 6374000495. นายอาดีลัน ลาเตะ
30 6374000506 นายธนรัตน์ เรือสูงเนิน
31 6374000560 นายคมสัน อรรจนพงศ์
32 6374000691 นางสาวอัญชิสา ทิพรัตน์
33 6374005211 นายอับดุลญาลีล บหมัน
34 6374005685 นางสาวฟาติมะ โสะเต๊ะ
35 6374005689 นายวีรภัทร ชัยจิต
36 6374005691 นายเรวัต แซล่ิม
37 6374005692 นายอดิเทพ แสงทอง
38 6374005693 นายอัษฎาวฌิ เอียดเปรียว
39 6374005694 นายธนพล มณีสวาง ^ — X
40 6374005699 นายฐปนัท กรรณรงค์ C ? , '
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ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการดีกษา 2563 
สาฃาวิซา/สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ(ม.6) (3901014)

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ซ่ือ-สกุล หมายเหตุ
41 6374005701 นายซาณุธร ไทยนุกุล
42 6374005704 นายธัญเทพ ชุมพลรบ
43 6374005709 นายวีรวัฒน์ สฃบัวแก้ว
44 6374005710 นางสาวลุทธนุช ยังฤทธ
45 6374005711 นางสาวณัธธิดา ซวยหนุ
46 6374005712 นายเทียนชัย วองๅฒินันทิ
47 6374005713 นายพงศ์นพกร ตรีเหรา
48 6374005714 นางสาวนริสา ประสมพงศ์
49 6374005715 วรลภย์ ณ ระนอง
50 6374005716 นายภวนนท์ กระจางแผ้ว
51 6374005717 นางสาวฝมสิตา รมิยากรณ็
52 6374005718 นายภคภัทร หะยะมิน
53 6374005753 อาดีละห์ ยีเร็ง
54 6374005775 ภัทลิมา สวนแก้ว
55 6374005780 กันตพิชญ์ แก้วเอียด ^ 1




