
2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 4001  ห้องสอบ : 211  อาคาร : 2    วันสอบ : 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. สาขา : 3101011  เทคนิคยานยนต์

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6374000004 นายชนาธิป   นกคง    

2 6374000009 นายกุเรซ   อุดมศาสตร์สกุล    

3 6374000011 นายนรวิชญ์   กลิ่นพิทักษ์    

4 6374000013 นายทนุเดช   รัตนเสถียร    

5 6374000017 นายธนพล   พละ    

6 6374000026 นายปุณณฤทธิ์   สุวรรณาคม    

7 6374000027 นายนคร   มะเดื่อ    

8 6374000032 นายณรงค์ฤทธิ์   สิรินทร์    

9 6374000043 นายณรงค์ฤทธิ์   ชูเชิด    

10 6374000044 นายนนทกร   แก้วตาทิพย์    

11 6374000065 นายพัฒนพงษ์   กิ่งมาลา    

12 6374000071 นายนพดล   มาเอียด    

13 6374000072 นายวีรวิชญ์   หัชบูรณ์    

14 6374000081 นายสุชาครีย์   บัวคง    

15 6374000082 นายจิรสิน   ศรีคละมะหันโต    

16 6374000083 นายทักษิน   สะตะพันธ์    

17 6374000087 นายธนกฤต   เรืองชัย    

18 6374000089 นายธนวัฒน์   พูลประกอบ    

19 6374000091 นายอติชาต   เกียรติกานต์บุญ    

20 6374000092 นายอนนทพร   แก้วมณี    

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 4002  ห้องสอบ : 213  อาคาร : 2    วันสอบ : 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. สาขา : 3101011  เทคนิคยานยนต์

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6374000105 นายศุภณัฐ   ชาญณรงค์    

2 6374000106 นายธนากร   ปัตระวรรณ    

3 6374000135 นายวีระเทพ   สุวรรณมณี    

4 6374000136 นายพันธ์กรณ์   หมานหมัด    

5 6374000142 นายเมธิชัย   ไพบูลย์สมบัติ    

6 6374000143 นายธนันชัย   เดิมพรม    

7 6374000144 นายพิจักษณ์   บิลเอียด    

8 6374000145 นายพงศ์พิสุทธิ์   ศรีผ่อง    

9 6374000191 นายสุรชัย   ชอบงาม    

10 6374000195 นายวราชัย   ช่วยพิกุล    

11 6374000201 นายธนทัต   แจ้งสว่าง    

12 6374000210 นายรวิตย์   หมัดอะหิน    

13 6374000245 นายจตุพงษ์   สุขสัน    

14 6374000246 นายนรวิชญ์   จันทรวงศ์    

15 6374000258 นายพงศกร   ทองอ่อน    

16 6374000280 นายเนติธร   ยอดแก้ว    

17 6374000291 นายนัทวุฒิ   เรืองสุข    

18 6374000292 นายกฤษณ   พิทักษ์มณีบุญ    

19 6374000303 นายญาณเสฏฐ์   สุขประมูล    

20 6374000323 นายธนพัฒน์   ไชยชาญยุทธ์    

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 4003  ห้องสอบ : 214  อาคาร : 2    วันสอบ : 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. สาขา : 3101011  เทคนิคยานยนต์

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6374000343 นายศุภวิชญ์   ใส้เพี้ย    

2 6374000345 นายวริศร์   ทองแก้ว    

3 6374000347 นายปฏิพัทธ์   เต็มราม    

4 6374000384 นายกิตติพงศ์   ใจรักษา    

5 6374000393 นายนครินทร์   ดุกสุกแก้ว    

6 6374000400 นายตัรมีซี   มะตียา    

7 6374000416 นายชัชวาลย์   ญาสุวรรณ์    

8 6374000422 นายมูบัรเราะห์   มามุ    

9 6374000443 นายอาหมีด   หมัดศิริ    

10 6374000457 นายนนทนันท์   จันทร์แท้    

11 6374000463 นายชวนากร   พัฒนมณี    

12 6374000507 นายชิตพล   อุบลรัตน์    

13 6374000509 นายกมลภพ   คงหนู    

14 6374000510 นายนนทพัทธ์   รัตนมุณี    

15 6374000511 นายภาณุพัฒน์   บุญสงค์    

16 6374000512 นายภาณุสรณ์   ชุมอินทอง    

17 6374000513 นายอัซมาวีย์   บาฮอ    

18 6374000528 นายศศิธร   แก้วทอง    

19 6374000533 นายจตุรพร   แก้วทอง    

20 6374000546 นายภารดา   สาและ    

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 4004  ห้องสอบ : 215  อาคาร : 2    วันสอบ : 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. สาขา : 3101011  เทคนิคยานยนต์

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6374000551 นายชญศักดิ์   ดวงจันทร์    

2 6374000562 นายคมเพชร   จันทร์แก้ว    

3 6374000568 นายประสิทธิ์   ชาตรีดำ    

4 6374000626 นายปรัชญา   แก้วคงบุญ    

5 6374000653 นายมะรุสดี   มูเส็ง    

6 6374000656 นายปัญญาเทพ   มานะการ    

7 6374000690 นายธีระศักดิ์   มณีสังข์    

8 6374000695 นายฟาเดล   โพธิเหาะ    

9 6374000731 นายอานนท์   เพ็ชรสวัสดิ์    

10 6374005001 สิรวิชญ์   สิริยศธำรง    *****

11 6374005002 อดุลย์   สีสังข์    *****

12 6374005003 นายวงศธร   ทิพย์กองลาศ    

13 6374005004 นายกรรณนภ   คำนัก    

14 6374005006 อลงกต   ไพบูลย์สมบัติ    *****

15 6374005007 นายสุฑาวุฒิ   วรกิจ    

16 6374005008 นายพิมุข   ชูชื่น    

17 6374005009 สรรเพชร   จำนงค์    *****

18 6374005010 ชาคริต   ปลอดสุข    *****

19 6374005012 นายพีรพัฒน์   เขียวมาก    

20 6374005013 นายศฤงคาร   สาราลักษณ์    

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 4005  ห้องสอบ : 216  อาคาร : 2    วันสอบ : 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. สาขา : 3101011  เทคนิคยานยนต์

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6374005014 ธนัชชา   มูศิริ    *****

2 6374005015 นายณวะมิล   เซ่งฉิม    

3 6374005016 วัชรพล   ชมพูนุช    *****

4 6374005017 นพรัตน์   กิจศิริ    *****

5 6374005018 นายณัฐดนัย   มณีโชติ    

6 6374005019 ณัฐพล   ช่วยมณี    *****

7 6374005020 นายณัฐวัฒน์   สุวรรณรัตน์    

8 6374005021 ชยธร   สิงหเสนี    *****

9 6374005023 นายปริญญา   คำบ้านเนิน    

10 6374005024 นายณรงค์ศักดิ์   เทพมณี    

11 6374005025 นายวีระยุทธ   ด้วนมี    

12 6374005026 นายณัฐนนท์   วงศ์ทอง    

13 6374005027 นพดล   ยาชะรัตน์    *****

14 6374005029 นายชลิต   เกตุแก้ว    

15 6374005030 นายปรเมศว์   นิ่มนวล    

16 6374005031 ประวิทย์   ใบหมุด    *****

17 6374005032 ศรันย์   โต๊ะขุน    *****

18 6374005033 สุวิตต์   จันทาพูน    *****

19 6374005034 ภูริพาดล   สุขสะปาน    *****

20 6374005035 นายหฤษฎ์   สุริยะ    

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 4006  ห้องสอบ : 217  อาคาร : 2    วันสอบ : 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. สาขา : 3101011  เทคนิคยานยนต์

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6374005036 นายเกียรติศักดิ์   เนียมสน    

2 6374005037 ปรวิทย์   เรืองแก้ว    *****

3 6374005038 สุกฤษฎิ์   จันทร์เดช    *****

4 6374005039 ภาณุวิชญ์   ช่วยคง    *****

5 6374005040 นายนราเชน   ปิริยะ    

6 6374005041 นายปรัชวิญณ์   สุวรรณรัตน์    

7 6374005042 ศรายุทธ   ชุมแก้ว    *****

8 6374005045 นายอิทธิกร   ชูทอง    

9 6374005047 ภาณุพงศ์   วิเชียรโสภณ    *****

10 6374005048 นายทักษิณ   ชุมอิน    

11 6374005049 อภิวัฒน์   ผิดไรงาม    *****

12 6374005051 มูฮัมหมัดบัซรี   บุหงา    *****

13 6374005053 ธนทัต   เพชรนก    *****

14 6374005054 เมธา   บัวผิน    *****

15 6374005055 อภิ?วิ?ชญ์?   รัตนา?นิกร?กาญจน์    *****

16 6374005056 นายกรวิชญ์   ถาวรกานน    

17 6374005058 กันตภน   น้อยน้ำเที่ยง    *****

18 6374005155 นายนราวิชญ์   ทองอนันต์สกุล    

19 6374005751 ธนพงศ์   ชูสุวรรณ์    

20 6374005754 ธนกฤต   เลาหวิริยานนท์    

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 4007  ห้องสอบ : 222  อาคาร : 2    วันสอบ : 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. สาขา : 3101011  เทคนิคยานยนต์

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6374005770 สุทธิพงศ์   ดาวประดับ    

2 6374005777 สาธิต   ชอบแต่ง    

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 4008  ห้องสอบ : 223  อาคาร : 2    วันสอบ : 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.สาขา : 3101012  เทคนิคยานยนต์(ทวิภาคี )

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6374000016 นายนพธีรา   จินดาวรรณ์    

2 6374000102 นายปวริศ   หลุ๊ดหล๊ะ    

3 6374000128 นายธนภัทร   วงค์ขันติชัย    

4 6374000152 นายปวลิศ   แก้วมุณี    

5 6374000162 นายชญานนท์   พุทธิระ    

6 6374000192 นายเอกณัฏฐ์   วรวิรุฬห์กิตติ    

7 6374000204 นายธนา   เขาเจริญ    

8 6374000211 นายปัณณทัต   สุขแก้ว    

9 6374000342 นายวัฒนา   อุราภิรมย์    

10 6374000397 นายศักดิ์ชาย   แก้วรักษ์    

11 6374000410 นายจีรวัฒน์   แก้วรัตนา    

12 6374000417 นายธีทัต   บินหรีม    

13 6374000425 นายพิสิษฐ์   ไชยศรณ์ปรมะ    

14 6374000441 นายอามาน   บิลหรีม    

15 6374000442 นายกษิดิ์เดช   ห้องชู    

16 6374000502 นายธนากร   ศิริพันธ์    

17 6374000563 นายวรวิทย์   ธรรมดิสสระ    

18 6374000570 นายชยาวุธ   เต็มพร้อม    

19 6374000636 นายอนุชา   สามารถ    

20 6374000639 นายกิตติศักดิ์   ลือชา    

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 4009  ห้องสอบ : 224  อาคาร : 2    วันสอบ : 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.สาขา : 3101012  เทคนิคยานยนต์(ทวิภาคี )

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6374000672 นายอธิศวุฒิ   ทองแกมแก้ว    

2 6374000686 นายพีรวัฒน์   สังข์พราหมณ์    

3 6374000688 นายภัคธร   บุญรัตน์    

4 6374000740 นายอับดุล   ลาเต๊ะ    

5 6374005061 ธีรวุฒิ   ศิริสวัสดิ์    *****

6 6374005062 นที   หนูเกื้อ    *****

7 6374005063 พีรพงศ์   พลธา    *****

8 6374005064 นายชยกร   พิณเสน    

9 6374005065 นายนาวาวี   สุทธิการ    

10 6374005066 นายคเณศักดิ์   ช่อมณี    

11 6374005067 นายศราวุฒิ   สังข์น้อย    

12 6374005068 นายอุดมศักดิ์   สุกพุธ    

13 6374005069 นายโกวิทย์   แก้วบุญส่ง    

14 6374005070 พงศกร   วงศ์เพชร    *****

15 6374005071 นายธนกฤต   ถาวรเจริญ    

16 6374005072 นายจตุวิทย์   นนทวงศ์    

17 6374005073 นายเทพรัตน์   สุวรรณรัตน์    

18 6374005074 นคร   มะเดื่อ    *****

19 6374005075 ธีรศักดิ์   พลภักดี    *****

20 6374005076 อัมรินทร์   สุขสวัสดิ์    *****

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 4010  ห้องสอบ : 225  อาคาร : 2    วันสอบ : 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.สาขา : 3101012  เทคนิคยานยนต์(ทวิภาคี )

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6374005077 นายปุรเชษฐ์   สายวารี    

2 6374005078 ภัคธร   บุญรัตน์    *****

3 6374005079 นายกรวิชญ์   จันทร์บัว    

4 6374005080 วโรตม์   วรรณเพ็ชร    *****

5 6374005081 นายพีรพัชร   บุญแสนแก้ว    

6 6374005082 นายอภิรักษ์   เรืองศรี    

7 6374005083 นายวรายุทธ   บุญช่วย    

8 6374005721 นายมูฮัมหมัดคาแมล   อาแว    

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 4011  ห้องสอบ : 226  อาคาร : 2    วันสอบ : 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. สาขา : 3101014  เทคนิคยานยนต์(ม.6)

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6374000035 นายบริพัตร   บัวพา    

2 6374000038 นายเฉลิมพล   จันทร์เพชร    

3 6374000039 นายณัฐวุฒิ   แซ่จอง    

4 6374000040 นายธนกฤต   แสนไชยวงศ์    

5 6374000041 นายพิชัย   พูลจันทร์    

6 6374000084 นายชนาธิป   จันทวดี    

7 6374000085 นายเสกศักดิ์   ศิริรักษ์    

8 6374000086 นายมนพัทธ์   สืบศรี    

9 6374000100 นายนนทชัย   มะลิวรรณ    

10 6374000121 นายณัฐวุฒิ   แก้ววารี    

11 6374000134 นายก้องภพ   จุลนิล    

12 6374000159 นายพิทวัส   นิ่มดำ    

13 6374000168 นายธนวรรธน์   ใจเปี้ย    

14 6374000214 นายสิทธิชัย   ขวัญทอง    

15 6374000215 นายณัฐวุฒิ   สาเร่    

16 6374000216 นายอัสมี   หลำแล๊ะ    

17 6374000250 นายภูวดล   สุรีย์    

18 6374000262 นายพงศ์พล   เย็บแม    

19 6374000263 นายอัษฎาวุธ   ทองนาทับ    

20 6374000270 นายฉัตรชัย   หนูแก้ว    

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 4012  ห้องสอบ : 227  อาคาร : 2    วันสอบ : 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. สาขา : 3101014  เทคนิคยานยนต์(ม.6)

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6374000294 นายศรศักดิ์   คงชูช่วย    

2 6374000322 นายจิรสิทธิ์   เบ็ญโส๊ะ    

3 6374000408 นายบุรพล   ประกอบพุ่ม    

4 6374000409 นายวสันต์   จีนการณ์    

5 6374000421 นายณัฐพล   แก้วกับบัว    

6 6374000439 นายฟัครี   แจ๊ะแว    

7 6374000448 นายนิธิพงษ์   สมาด    

8 6374000451 นายอัมฟาล   วาอีบาสู    

9 6374000452 นายฟุกรอน   หิเล    

10 6374000469 นายณัฐพล   นวลทอง    

11 6374000475 นายสุวิทย์   จันทโร    

12 6374000482 นายตรีพัฒน์   ตรีเข้ม    

13 6374000504 นายวิรัช   ว่าพัฒนวงศ์    

14 6374000519 นายชญานนท์   ราชผล    

15 6374000537 นายอัสรี   หลำเบ็นสะ    

16 6374000542 นายอิสมาอีล   หมุดตะเหล็บ    

17 6374000543 นายซันมาน   สุระกำแหง    

18 6374000545 นายนัสรี   บินบอสอ    

19 6374000554 นายกลชาติ   ช่วยธรรมรัตน์    

20 6374000558 นายภูริภัทร   ปวุฒิพันธุ์    

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 4013  ห้องสอบ : 228  อาคาร : 2    วันสอบ : 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. สาขา : 3101014  เทคนิคยานยนต์(ม.6)

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6374000589 นายญามารุศดีน   สังข์นก    

2 6374000602 นายอรัญ   ดาแลหมัน    

3 6374000627 นายสุรวุฒิ   พุตแก้ว    

4 6374000628 นายณัฐกรศุภาวิช   รัตนพยัต    

5 6374000642 นางสาวอัซนาอ์   หมีนละ    

6 6374000644 นางสาวสุพรรษา   ลังละตา    

7 6374000652 นายเรืองศักดิ์   ช่วยนุกูล    

8 6374000669 นายณัฐพล   สุขเขียว    

9 6374000689 นายปริญญา   บุญยิ่ง    

10 6374000692 นายจีรพัฒน์   วิบูลกิจ    

11 6374000702 นายกฤษฎา   คงมา    

12 6374000724 นายมูฮำมัดฟารุก   สนิทวาที    

13 6374000732 นางสาวฐาปณิก   เหล่าพิทักษ์พงศ์    

14 6374000738 นายราชันย์   วาสสนิท    

15 6374005005 นายนาธาน   มัจฉาวานิช    

16 6374005011 นายณัฐวัตร   ธรรมโร    

17 6374005022 นายธนภัทร   บุญสุวรรณ์    

18 6374005028 นายอุดมพร   ชุมวิโรจน์    

19 6374005043 นายธนดล   บัวทอง    

20 6374005046 นายยุสรอญ์   ทองเกื้อ    

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 4014  ห้องสอบ : 3102  อาคาร : 3    วันสอบ : 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.สาขา : 3101014  เทคนิคยานยนต์(ม.6)

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6374005050 นายนูรฮาซัน   อาแว    

2 6374005052 นายวุฒิชัย   พรมเอียด    

3 6374005057 นายฮัมดี   สาและ    

4 6374005059 นายธนบดินทร์   คงเจริญ    

5 6374005060 นายวสุพล   คลิ้งบัวทอง    

6 6374005084 นายศิริชัย   อ่อนวิมล    

7 6374005085 นายศุภณัฐ   ไชยหนู    

8 6374005086 นราธิป   เชาว์ทวี    *****

9 6374005087 นธี   คำเงิน    *****

10 6374005088 ปิยวัฒน์   สังมัน    *****

11 6374005089 นายศุภกิตติ์   ราชเมืองฝาง    

12 6374005090 นายณัฐพงษ์   อนันตศักดิ์    

13 6374005091 ตะวัน   นุ่มขาว    *****

14 6374005092 นายพีรภัทร   นุ่มน้อย    

15 6374005093 รุชชิดี้   ส่าแหล่หมัน    *****

16 6374005094 อภิสิทธิ์   ธรรมเดชศักดิ์    *****

17 6374005095 นายมูฮัมหมัด   เบ็ญกัวลัพ    

18 6374005096 นายอัสอารี   หลีหะ    

19 6374005097 ทัศน์พล   บัวตุ่ม    *****

20 6374005098 นายฐิติกร   พรหมแก้ว    

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 4015  ห้องสอบ : 3201  อาคาร : 3    วันสอบ : 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.สาขา : 3101014  เทคนิคยานยนต์(ม.6)

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6374005099 นัสรี   โซะยายอ    *****

2 6374005100 วัลดาวุฒิ   สุหรี    *****

3 6374005101 นายปณัฐพงศ์   จรูญสอน    

4 6374005102 นายปรเมศร์?   โคตุระมา    

5 6374005103 นายนพดล   ธรรมรัตน์    

6 6374005104 นายนพดล   ออนนวล    

7 6374005105 นายกิตติศักดิ์   เพ็ชรรัตน์    

8 6374005106 นายธีระพล   แก้วเอียด    

9 6374005107 นายอดิศร   ศิริวัฒน์    

10 6374005108 นายธีรภัทร   พรหมณี    

11 6374005109 นายกนกศักดิ์   บัวลา    

12 6374005110 นายนพดล   แก้วสมวงค์    

13 6374005111 นายอัมรินทร์   เจียมพรรัตน์    

14 6374005112 นายพสิษฐ์   พุทธนุกูล    

15 6374005113 นายโอซามา   บินอาสัน    

16 6374005114 นายพิพัฒพงศ์   อินทสุวรรณ์    

17 6374005115 นายมินธดา   เเย้มสุวรรณ์    

18 6374005116 ภานุพัฒน์   จันทภาโส    *****

19 6374005117 นายฮัสซัน   โส๊ะตรา    

20 6374005118 นายสุทธวัฒน์   หมาดมานัง    

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 4016  ห้องสอบ : 3202  อาคาร : 3    วันสอบ : 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.สาขา : 3101014  เทคนิคยานยนต์(ม.6)

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6374005119 นายธนาธิป   ศรีสว่าง    

2 6374005120 นายอดิชัย   ทองแก้ว    

3 6374005121 บัสรี   หนูโส๊ะ    *****

4 6374005122 นายชลันธร   แก้วจันทร์    

5 6374005123 ศุภกร   แย้มใจดี    *****

6 6374005124 ธีระศักดิ์   วิไลรัตน์    *****

7 6374005125 รุสดี   สะมะแอ    *****

8 6374005126 นายอิดริส   หมานระโต๊ะ    

9 6374005127 นายฮาลีมี   ดาราเซะ    

10 6374005128 นายฟัตฮี   อาแด    

11 6374005129 จารุวัตร   ท่องศิริกุล    *****

12 6374005130 นายพิชชากร   ศรีสมอ่อน    

13 6374005131 นายฮาฟิส   เปาะมะ    

14 6374005132 นายนพดล   สุวรรณ    

15 6374005133 นายสุไลมาน   สาเร๊ะ    

16 6374005134 มูฮำหมัดซูเบร์   แมเลาะ    *****

17 6374005135 นายอาติก   แมเร๊าะ    

18 6374005136 นายอัฟฟาน   ยิ้มอนันต์    

19 6374005220 นายอัฎฮา   หมีนแดง    

20 6374005234 นายพงศ์นรินทร์   เพ็งระวะ    

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 4017  ห้องสอบ : 3203  อาคาร : 3    วันสอบ : 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.สาขา : 3101014  เทคนิคยานยนต์(ม.6)

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6374005237 นายเขษมศักดิ์   หมัดสะแล่หมัน    

2 6374005249 นายฟูรกอน   มะแซ    

3 6374005267 นายนรุตม์   แสงอำไพ    

4 6374005331 นายมุซซัมมิล   บิลโหด    

5 6374005332 นายนัฐภัค   มาลินี    

6 6374005333 นายมุฮัมมัด   สาดีน    

7 6374005725 นายวรพัฒน์   บ่าเหม    

8 6374005741 นายวิทยา   บุญเส็ง    

9 6374005766 ฟารีด   มะดีเยาะ    

10 6374005774 จักรภัทร   รักษ์สกูล    

11 6374005783 ณัฐพร   เพชรบูรณ์    

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 4018  ห้องสอบ : 3204  อาคาร : 3    วันสอบ : 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. สาขา : 3102011  เครื่องมือกล

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6374000012 นายธนกร   พิณโท    

2 6374000014 นายกรณ์   ตันติสิทธิกร    

3 6374000015 นายธนพล   สมทอง    

4 6374000020 นายธนภัทร   รัตนะ    

5 6374000033 นายธนพล   คัณทะโณ    

6 6374000036 นายพงศกร   พ่อนก    

7 6374000037 นายศาตนันท์   อุนทรีจันทร์    

8 6374000062 นายณฐนนท์   เอียดปาน    

9 6374000064 นายเอกสยาม   นวลทอง    

10 6374000075 นายไชยพัฒน์   แก้วมูณี    

11 6374000080 นายกิตติกวิน   อ่อนเกตุพล    

12 6374000137 นายภานุพงศ์   จินดา    

13 6374000139 นายฟูรูซาน   เบ็ญตะหลี    

14 6374000222 นายธนวัฒน์   จันทร์นวล    

15 6374000224 นายสรวิชญ์   ถนอมวิลัย    

16 6374000226 นายปิยชาติ   สงเจริญ    

17 6374000247 นายอภิวัฒน์   แสงนพรัตน์    

18 6374000299 นายกรวิชญ์   เพชรวงค์    

19 6374000319 นายศรันย์   เพชรแดง    

20 6374000327 นายวรวิช   สายชนะพันธ์    

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 4019  ห้องสอบ : 3301  อาคาร : 3    วันสอบ : 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. สาขา : 3102011  เครื่องมือกล

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6374000383 นายชาญวิทย์   รำมณี    

2 6374000386 นายศิรชัช   ทวีมาตย์    

3 6374000390 นายอานนท์   หลีขะรี    

4 6374000444 นายสุทธิพงศ์   คงจันทร์    

5 6374000445 นายอาริฟีน   ชอบหวาน    

6 6374000447 นายพัฒนวงศ์   หมาน    

7 6374000468 นายกิตติธัช   ขาวมัน    

8 6374000559 นายศรัณย์   โกศัยกานนท์    

9 6374000631 นายศิริชัย   รอดบัวทอง    

10 6374000635 นายศิริชัย   รอดบัวทอง    

11 6374000665 นายปรเมศวร์   คงมัยลิก    

12 6374000670 นายอัครเดช   จิตรรักษ์    

13 6374000671 นายนพดล   มลตรี    

14 6374000676 นายฐานทัพ   แสวงบุญ    

15 6374000679 นายณัฐธัญ   สู่สม    

16 6374000680 นายบุญฤทธิ์   ฉิมแก้ว    

17 6374000700 นายถิรวัฒน์   แก้วทอง    

18 6374000709 นายเทพรัตน์   แก้วจันทร์    

19 6374000725 นายศักดิ์ดา   นาจาน    

20 6374000727 นายสราวุธ   ฆังคะมะโน    

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 4020  ห้องสอบ : 3302  อาคาร : 3    วันสอบ : 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. สาขา : 3102011  เครื่องมือกล

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6374000729 นายธีรยุทธ   จุลนิล    

2 6374005044 นายธนพนธ์   บุญหลง    

3 6374005137 นายนวพล   นันตา    

4 6374005138 นางสาวธาวินี   บัวแก้ว    

5 6374005139 ศุภักษร   แพรกนก    *****

6 6374005140 นายอิดดาริส   จอมสุริยะ    

7 6374005141 กานต์   เทพสุทธิ์    *****

8 6374005142 นายอนันดา   เจะพงค์    

9 6374005143 สุธิพงค์   พุทธาศรี    *****

10 6374005144 นายปริวัตร   แก้วชูศรี    

11 6374005145 นิยม   โนสิทธิ์    *****

12 6374005146 นายศุภกฤต   ไชยจิตร    

13 6374005147 นายศรัญ   มะมัย    

14 6374005148 นายนัฐวุฒิ   เรืองศรี    

15 6374005149 กำชัย   คงบก    *****

16 6374005150 พีรพันธ์   ระวังวงค์    *****

17 6374005151 เก้าแสน   นกแก้ว    *****

18 6374005152 มงคล   พรหมเมศร์    *****

19 6374005153 นายณัฐวีร์   ทองมุณี    

20 6374005154 นายกิตติภิชษณ์   ธรรมรัตนพฤกษ์    

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 4021  ห้องสอบ : 3303  อาคาร : 3    วันสอบ : 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. สาขา : 3102011  เครื่องมือกล

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6374005157 ภัทรพล   เเซ่ลี้    *****

2 6374005158 ภัทรกร   แซ่ลี้    *****

3 6374005736 นางสาวรจนา   บุรีเรือง    

4 6374005750 พิสณฑ์   ขวัญสุข    

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 4022  ห้องสอบ : 3304  อาคาร : 3    วันสอบ : 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.สาขา : 3103031  เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6374000051 นายธนูรัตน์   เมืองแก้ว    

2 6374000103 นายสุภกิจ   ชูแก้ว    

3 6374000174 นายวีรพล   อารี    

4 6374000178 นายเกียรติศักดิ์   หนูจีน    

5 6374000232 นายสมาล   บิลหีม    

6 6374000285 นายจินดาพล   สารดิษฐ์    

7 6374000287 นายพงศกร   ยางทอง    

8 6374000328 นายวิศรุต   สัญบุกา    

9 6374000493 นายอับดุลวาฮับ   นิเด    

10 6374000515 นายธนพนธ์   รัตนถาวร    

11 6374000517 นายสุรนนท์   บุญราศี    

12 6374000521 นายอรรถพล   ข้องจิตร์    

13 6374000526 นายภคนันท์   ฉุ้นประดับ    

14 6374000527 นายโมฮัมหมัดอัสลี่   บินอัสลัน    

15 6374000529 นายตีมีซี   ดามัน    

16 6374000610 นายเตชณัฐ   เอียดทอง    

17 6374005156 นายนันทวัฒน์   ยวงทอง    

18 6374005163 นายนิพนธ์   บัวกิ่ง    

19 6374005164 นายยศกร   ทองจีน    

20 6374005165 นายศุภสัณห์   สืบรอง    

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 4023  ห้องสอบ : 3401  อาคาร : 3    วันสอบ : 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.สาขา : 3103031  เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6374005166 นายพีรพัฒน์   อินทรวรรโณ    

2 6374005167 นายวรพรต   ทวีเส้ง    

3 6374005168 ภูริวิทย์   มีแสง    *****

4 6374005169 นายพงศกร   ละอองแก้ว    

5 6374005170 นายวรัตน์   กำเหนิดแก้ว    

6 6374005171 นายวิทยา   มัชฌิมาภิโร    

7 6374005172 สิทธิพล   จันทร์ปรางค์    *****

8 6374005173 นายชาญกิจ   ธรรมรัตน์    

9 6374005174 นายธนารักษ์   ช่วยเจริญ    

10 6374005175 นายนิรวัชร์   สุวรรณมณี    

11 6374005176 นายอดิศร   ปานแก้ว    

12 6374005177 นายธเนศ   ทองสกุล    

13 6374005178 นายเฟาซี   บินล๊ะ    

14 6374005179 นายเกียรติศักดิ์   ปราบณรงค์    

15 6374005180 นายหะซัน   ดุหนันเบ็นหมัด    

16 6374005181 นายคมเพชร   สิงห์เกลี้ยง    

17 6374005182 นายสิทธิ์ศักดิ์   ชุมนุ้ย    

18 6374005183 นายทศพล   ประทุมชาติภักดี    

19 6374005185 นายวรากร   พรหมเรือง    

20 6374005186 นายอรรตพล   บินดุเหล็ม    

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 4024  ห้องสอบ : 3402  อาคาร : 3    วันสอบ : 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.สาขา : 3103031  เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6374005187 ปรียาภัทร   ไหวพริบ    *****

2 6374005188 นายสุรเชษฐ์   สังข์สมบูรณ์    

3 6374005189 นายฐิติภูม   คชไกร    

4 6374005190 นายกิตติพันธ์   ทุกะคะพันธ์    

5 6374005191 นายสุวินัย   สังข์ทอง    

6 6374005192 นายธนภัทร   แซ่ม้า    

7 6374005193 นายเอนก   กบอนกลาง    

8 6374005194 นายอภิรักษ์   คำจุลลา    

9 6374005195 นายอนุวัตร์   นะมะโน    

10 6374005196 นายกัปตัน   จันทร์สว่าง    

11 6374005197 นายอนุพงศ์   จันทประดิษฐ    

12 6374005198 ซุรฮัน   เจ๊ะเงาะ    *****

13 6374005199 กิตติพศ   ณ ตะกั่วป่า    *****

14 6374005724 นายชุติพงศ์   กายเพ็ชร    

15 6374005730 ธีระวุฒิ   นวลเเก้ว    *****

16 6374005782 จักกฤษณ์   น้อยสุข    

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 4025  ห้องสอบ : 3403  อาคาร : 3    วันสอบ : 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. สาขา : 3104021  ไฟฟ้ากำลัง

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6374000002 นายจิรภัทร   ม่วงก่อเกื้อ    

2 6374000005 นายปิยวัฒน์   เพชรรัตน์    

3 6374000028 นายวรานนท์   พุมประไพ    

4 6374000029 นายสิทธิพงษ์   สมเย็น    

5 6374000054 นายสรไกร   ไชยวรณ์    

6 6374000055 นายชนาธิป   บัวสม    

7 6374000056 นายวิชวิศิษฐ์   สุวรรณชาตรี    

8 6374000073 นายเจษฎา   กับเกิด    

9 6374000074 นายศุภสวัสดิ์   เพชรรัตน์    

10 6374000094 นายกษิดิ์เดช   บุญพันธ์    

11 6374000099 นายกรวัฒน์   เสนาทิพย์    

12 6374000110 นายกิตติพงศ์   มูสิกชาติ    

13 6374000114 นายธนากร   พรหมสุวรรณ    

14 6374000116 นายพิสิฐชัย   ชูนาค    

15 6374000118 นายวรายุทธ์   ชัยวิญญ์    

16 6374000133 นายปรินทร   สุขรักษ์    

17 6374000140 นายเกรียงไกร   สุวรรณมณี    

18 6374000141 นายพงค์ณภัทร   แก้วแสงอ่อน    

19 6374000155 นายภูเบศ   แสงดี    

20 6374000156 นายภูวดล   จินดาวัฒทร์    

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 4026  ห้องสอบ : 8101  อาคาร : 8    วันสอบ : 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. สาขา : 3104021  ไฟฟ้ากำลัง

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6374000157 นายไอยรา   รัตนบุรี    

2 6374000163 นายรัชชานนท์   ปานเนียม    

3 6374000165 นายพชรพล   จินเดหวา    

4 6374000187 นายณัฐดนัย   มะคงคา    

5 6374000200 นายนนทชาติ   โอวัยยะ    

6 6374000219 นายปัณณธร   ชุมปรางค์    

7 6374000221 นายธานินทร์   ศรีสุวรรณ    

8 6374000238 นายรวิพล   เมืองศรี    

9 6374000239 นายเฉลิมพงศ์   เซ่งยิ้ม    

10 6374000243 นายธนากร   แช่อึ่ง    

11 6374000274 นายณัฐกฤต   เขียวไชย    

12 6374000298 นายเฉลียว   อินทร์จันทร์    

13 6374000329 นายธนัตถ์   สุริยาภรณ์    

14 6374000346 นายกัณธ์ดาฮาร   แก้วสุริยา    

15 6374000355 นายอิศเรศ   พลฤทธิ์    

16 6374000358 นายณภัทร   ขวัญทองยิ้ม    

17 6374000359 นายจีระศักดิ์   จันทอง    

18 6374000361 นางสาวศศิกานต์   ขาวนุ่น    

19 6374000369 นายธนเทพ   บูรณะกุล    

20 6374000372 นายวันดารุส   หีมหม๊ะ    

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 4027  ห้องสอบ : 8103  อาคาร : 8    วันสอบ : 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. สาขา : 3104021  ไฟฟ้ากำลัง

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6374000382 นางสาวไปรยา   จันทสาระ    

2 6374000395 นายวีระยุทธิ์   บิลม่าหลี    

3 6374000398 นายกัณฑา   เมืองเล่ง    

4 6374000411 นายสุรติเมธา   ฤกษ์ตุลา    

5 6374000413 นายภูริเดช   เอียดดำ    

6 6374000440 นายวชิรวิทย์   วุฒิศักดิ์    

7 6374000477 นายปราบดา   พุ่มพวง    

8 6374000478 นายอิสรา   พุ่มพวง    

9 6374000480 นายภัทรภณ   จันทร์อินทร์    

10 6374000492 นายตัยซีร   ดารามัน    

11 6374000505 นายสุริยะ   ท่องทั่วไทย    

12 6374000534 นายวายุ   หวังแฉะ    

13 6374000557 นายเมธวิน   บิลยะแม    

14 6374000564 นายดอน   นายคำ    

15 6374000566 นายกฤตธี   เพชรรัตน์    

16 6374000580 นายปรเมศ   สนธิคีรีกุล    

17 6374000590 นายกันตพงศ์   ดวงแก้ว    

18 6374000592 นายวัชรินทร์   แช่มช้อย    

19 6374000594 นายพลากร   บุญศิริ    

20 6374000598 นายนรากร   อรมุตร    

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 4028  ห้องสอบ : 8201  อาคาร : 8    วันสอบ : 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. สาขา : 3104021  ไฟฟ้ากำลัง

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6374000604 นางสาววิภาวดี   หนูปทุม    

2 6374000609 นายชลสิทธิ์   สังข์น้อย    

3 6374000614 นายธนาวุฒิ   มืดมาก    

4 6374000618 นายธนกฤต   ชูสวัสดิ์    

5 6374000619 นายนพวงศ์   ล่องเซ่ง    

6 6374000659 นายพีรพงศ์   เลาแก้วหนู    

7 6374000661 นายสกรรจ์   เสียงหวาน    

8 6374000663 นายชัยวัฒน์   ชัยศิริ    

9 6374000664 นายณัฐภูมิ   นันทโย    

10 6374000683 นายอภิเชษฐ์   ขุนเชิณ    

11 6374000704 นายฉัตรภูมิ   หมานจันทร์    

12 6374000737 นายกฤษณพงศ์   แสงสุริยา    

13 6374000739 นายศุภกฤต   เพชรสุด    

14 6374005231 ชุติพล   ฉ้วนกลิ่น    *****

15 6374005235 อดิศักดิ์   ช่างเหล็ก    *****

16 6374005238 ศิวกร   คล้ายแก้ว    *****

17 6374005239 คณิศพันธ์   ทองสุริวงค์    *****

18 6374005242 พงค์พันธ์   โพธิวงษ    *****

19 6374005243 สากีรีน   สำเร    *****

20 6374005244 บุคอรีย์   แขกพงค์    *****

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 4029  ห้องสอบ : 8202  อาคาร : 8    วันสอบ : 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. สาขา : 3104021  ไฟฟ้ากำลัง

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6374005246 อุณรุจน์   สาบวช    *****

2 6374005248 ชารีฟ   วาแม    *****

3 6374005251 นายเอกดนุ   ชัยชะนะ    

4 6374005252 นายอัษฏางค์   กาญจนะ    

5 6374005253 นายนราวี   บินมะ    

6 6374005254 นายยุสรี   สงวนไถ    

7 6374005255 นายวุฒิศักดิ์   โต๊ะเอียด    

8 6374005256 จิตรกร   ช่วยการ    *****

9 6374005257 นายภานุ   กิจการ    

10 6374005258 นายชากิรีน   ปราบปราม    

11 6374005259 นายคุณัญญา   ไข่มุกข์    

12 6374005260 นนทนันท์   โต๊ะสัน    *****

13 6374005261 นายวาริส   มาดสม    

14 6374005262 อดิศร   ไพเมือง    *****

15 6374005264 นายณัฐวุฒิ   โพธิโสดา    

16 6374005265 นายอับบาส   หนิหมัด    

17 6374005266 นายไชยา   หอมจันทร์    

18 6374005268 นายวรรธณะ   บุญประเสริฐ    

19 6374005269 นายรุสนนท์   เหมธานี    

20 6374005270 ภาณุวิชย์   แก้วบริสุทธิ์    *****

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 4030  ห้องสอบ : 8203  อาคาร : 8    วันสอบ : 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. สาขา : 3104021  ไฟฟ้ากำลัง

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6374005271 นายวยสกร   ชุมเกตุ    

2 6374005272 นายอรุณ   หมะจิ    

3 6374005273 นายรุสลัน   ล่อฮอย    

4 6374005274 นายนันทกร   โต๊ะอ๊ะ    

5 6374005275 ฤทธิชัย   อ่อนรักษ์    *****

6 6374005276 สุรเดช   สังขพันธ์    *****

7 6374005277 นายการัณยภาส   ขุนจันทร์    

8 6374005278 นายวรุฒ   จิสวัสดิ์    

9 6374005279 นายตัรมีซี   หมะขะเหร็ม    

10 6374005280 นายพีรยุทธ   เพ็ชรมณี    

11 6374005281 นายศรัณย์   เพชรชู    

12 6374005282 นายกิตติภูมิ   มณีรัตน์    

13 6374005283 นายธัญรพ   จันวดี    

14 6374005284 นายนครินทร์   รัตนวรรณชัย    

15 6374005285 ณัฐพล   หมัดสมัน    *****

16 6374005286 นายพัสกร   บำรุงชู    

17 6374005287 นายอรรถพล   แก้วสุวรรณ    

18 6374005288 นายวริทธิ์   ปัญญานุกิจ    

19 6374005289 นายสิรวิชญ์   ทองอนันต์    

20 6374005290 นายฟาริซ   ยูโซะ    

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 4031  ห้องสอบ : 8204  อาคาร : 8    วันสอบ : 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. สาขา : 3104021  ไฟฟ้ากำลัง

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6374005291 ชนาธิป   ชัยวรากรณ์    *****

2 6374005292 กันต์กวี   ชูสุวรรณ    *****

3 6374005293 นายพนัสกร   ชูสังข์    

4 6374005294 ภูริวัตร์   กลอนเสนาะ    *****

5 6374005295 ณัฐนันท์   เพ่งสู    *****

6 6374005296 นายมินทดา   วาณิชย์เชาวลิตกุล    

7 6374005297 วรวุฒิ   ห้วยลึก    *****

8 6374005298 นายธัญพิสิษฐ์   วงษ์น้อย    

9 6374005299 นายชุติพงศ์   เฉลิมจิตรอุทัย    

10 6374005300 นายสิรวิชญ์   แก้วสองสี    

11 6374005301 นายรณภพ   แก้วเนิน    

12 6374005303 นายวรรธนะ   แซ่ลี่    

13 6374005304 นายเอกสิทธิ์   วงษ์พานิช    

14 6374005305 นายมูฮัมมัดอัยยูบ   อีแต    

15 6374005306 นายชัชวาลย์   บรรจงคชาธาร    

16 6374005307 นายซุลกัรนัย   ดือรานิง    

17 6374005308 สิริวัฏ   คงแสง    *****

18 6374005309 นายมูฮำหมัดฟิร์ดาวน์   รอนิง    

19 6374005310 นายธีธัช   มาเล็ก    

20 6374005311 นายชโยดม   วิชัยนราพงศ์    

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 4032  ห้องสอบ : 8205  อาคาร : 8    วันสอบ : 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. สาขา : 3104021  ไฟฟ้ากำลัง

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6374005312 นายรุสดี   หมัดเหล็ม    

2 6374005313 วรพรรณ   ขวัญแก้ว    *****

3 6374005314 นายกรรชัย   คงทอง    

4 6374005315 นางสาวกันติยา   ขวัญแก้ว    

5 6374005764 ธนพร   ชีช้าง    

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        




