
2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 5001  ห้องสอบ : 211  อาคาร : 2    วันสอบ : 1 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น.สาขา : 3105011  อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6374000277 นายอนาซ   บินมือลี    

2 6374000278 นายอภิชาต   ซังขาว    

3 6374000293 นายทรงวุฒิ   มีแต้ม    

4 6374000317 นายสิริโชค   ขวัญยืน    

5 6374000325 นายณัฐวัฒน์   บุญฤทธิ์    

6 6374000350 นางสาวพานทองแท้   ทองนวน    

7 6374000351 นางสาวจิรภิญญา   เพชรรัตน์    

8 6374000360 นายศุภกิจ   นิ่มเส้ง    

9 6374000362 นายสวิตต์   จุลทอง    

10 6374000374 นางสาวสุธาทิพย์   บิลมู่สา    

11 6374000375 นายณัฐนนท์   หมวดดำ    

12 6374000387 นางสาวสุรัตนา   อิสโร    

13 6374000394 นางสาวนิศารัตน์   เหมมะหมัด    

14 6374000552 นายวิวัฒน์   เอียดแท่น    

15 6374000581 นายณัฐพล   คงไข่    

16 6374000673 นายธีรภัทร   พวงแก้ว    

17 6374000674 นายธีรวัฒน์   กายรัตน์    

18 6374000675 นายมัชพล   วรรณรัตน์    

19 6374000699 นายอนุสรณ์   โฆษะโก    

20 6374000730 นายธีระ   ขวัญแก้ว    

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 5002  ห้องสอบ : 213  อาคาร : 2    วันสอบ : 1 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น.สาขา : 3105011  อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6374005263 นายพิชิตชัย   สุวรรณละออง    

2 6374005302 นายนัสรนย์   อาลี    

3 6374005330 จิรวัฒน์   เอียดทอง    *****

4 6374005335 นายนพกร   เริงสอาด    

5 6374005338 นายธนาวิทย์   ยี่แป้น    

6 6374005339 นางสาวสุกัญญา   ศรีสุพรรณ    

7 6374005340 นายศิวกร   บุญกูล    

8 6374005341 นายสิทธิกร   ไชยเพชร    

9 6374005342 ธนภัทร   เส้งนนท์    *****

10 6374005343 นางสาวธนัชชา   ลาพินี    

11 6374005344 นายธนพงศ์   อยู่แก้ว    

12 6374005345 นายชาญณรงค์   เพชรมีค่า    

13 6374005346 นายภาสกร   คำคันธฤทธิ์    

14 6374005347 นายนพดล   บุญสิม    

15 6374005348 นายรัชชานนท์   แซ่ลี่    

16 6374005349 ภานุสรณ์   ชัยวงษา    *****

17 6374005352 นางสาวธมลวรรณ   ศรีวารินทร์    

18 6374005353 นายอัสราวุฒิ   ชูวิชัย    

19 6374005363 นายไพศาล   เรืองเพชร    

20 6374005762 นารีรัตน์   สุขคำ    

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 5003  ห้องสอบ : 214  อาคาร : 2    วันสอบ : 1 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น.สาขา : 3105011  อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6374005778 ภัทรวรรธก์   อรรถบดี    

2 6374005781 มูฮัมหมัด   บินยา    

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 5004  ห้องสอบ : 215  อาคาร : 2    วันสอบ : 1 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น. สาขา : 3121011  โยธา

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6374000093 นายฤกษ์ณรงค์   จงพินิจจิตเที่ยง    

2 6374000096 นายรัฐบาล   สวนแก้ว    

3 6374000097 นายนัทธพงศ์   กล่อมเกลี้ยง    

4 6374000120 นางสาวหนึ่งกมล   อาดัม    

5 6374000122 นางสาวพิมพิศา   ขวัญทอง    

6 6374000189 นางสาวสริลดา   พูลสง    

7 6374000217 นายฐานานุศักดิ์   นวนสี    

8 6374000218 นายดาริศ   นราทรัพย์    

9 6374000240 นายพีรพงษ์   หวังขะเด่    

10 6374000309 นายปรเมศ   ทิดกานจันทร์    

11 6374000310 นายสุริยา   จินดาวงศ์    

12 6374000314 นายปุญญะกฤษฏิ์   ซุ่นเส้ง    

13 6374000320 นายวีระพล   โพธิวัฒ    

14 6374000324 นายสุทธิภรณ์   ชุ่มใจ    

15 6374000484 นางสาวธนพร   ปิ่นแก้ว    

16 6374000488 นางสาววิภาวดี   ขาวทอง    

17 6374000553 นายรุ่งสวรรช   สุวรรณชาตรี    

18 6374000556 นายวรรณภัทร์   ผ่องสุวรรณ    

19 6374000600 นายสันติชีย   ดนหรอหมาน    

20 6374000660 นายธนทัต   มณีรักษ์    

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 5005  ห้องสอบ : 216  อาคาร : 2    วันสอบ : 1 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น. สาขา : 3121011  โยธา

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6374000668 นายเจตพัทธ์   กิมาคม    

2 6374000711 นางสาวสุวิมล   บุญศิริ    

3 6374005459 จิรัชญา   หนูรอด    *****

4 6374005460 นายกฤษกร   พรหมแทนสุด    

5 6374005461 นายคฑาเทพ   เมียนแก้ว    

6 6374005462 นายเรืองวิทย์   รัตนโชติ    

7 6374005463 นายสรรเพชร   สุดสะอาด    

8 6374005465 นายชัยชนะ   ปานมี    

9 6374005467 นางสาวษาสินี   ชูอรัญ    

10 6374005468 นายนครินทร์   อินทชิต    

11 6374005469 นางสาวญาสุมินทร์   บัวพูน    

12 6374005470 นางสาวณัฐวศา   สงดวง    

13 6374005473 สวรส   คงสมกุลจิรา    *****

14 6374005475 นายกสิภูมิ   ประสงค์สุข    

15 6374005476 สิริกร   แป้นช่วย    *****

16 6374005477 นายสร้างราช   ยอดพินิจ    

17 6374005479 ฐนกร   บัวทอง    *****

18 6374005482 นายอดิศร   ผ่องพูน    

19 6374005749 สวิตต์   พรมบุตร    

20 6374005771 จักรพันธ์   ทองบริบูรณ์    

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 5006  ห้องสอบ : 217  อาคาร : 2    วันสอบ : 1 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น. สาขา : 3121014  โยธา(ม.6)

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6374000018 นายอิทธิพล   เรืองแก้ว    

2 6374000049 นายพรชัย   ชุมสง    

3 6374000050 นางสาวภัทราพร   ประเสริฐพงศ์พนา    

4 6374000060 นายศราวุธ   คงแก้ว    

5 6374000063 นายนราวิชญ์   ศรีสุนทร    

6 6374000109 นายอิทธิพงศ์   สมะบุบ    

7 6374000112 นายอดิศร   ผ่องพูน    

8 6374000117 นายสิทธิพล   จันทภาโส    

9 6374000147 นายเกียรติศักดิ์   หนูประกอบ    

10 6374000148 นายธนานนท์   ไชยสมิด    

11 6374000154 นายเนติพงษ์   พรหมแก้ว    

12 6374000161 นายประสาร   สุกหอม    

13 6374000167 นายชัยวัฒน์   แสงแก้ว    

14 6374000171 นายธนธรณ์   อภินารถนรารักษ์    

15 6374000202 นายรติพงษ์   เพ็ชรสี    

16 6374000228 นายคฑาวุธ   หมุด    

17 6374000233 นายธันวา   สุขสวัสดิ์    

18 6374000234 นายอภิสิทธิ์   สายมณี    

19 6374000235 นางสาวปิยธิดา   ศรีสงค์    

20 6374000248 นางสาวธัญญลักษณ์   ศรีทองคง    

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 5007  ห้องสอบ : 222  อาคาร : 2    วันสอบ : 1 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น. สาขา : 3121014  โยธา(ม.6)

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6374000249 นางสาวอารีรัตน์   ขวัญสุข    

2 6374000268 นายภาสกร   ขะมิมะ    

3 6374000271 นายกามีลร์   ดาโอ๊ะ    

4 6374000295 นายกิตติพัฒน์   เตียวลีสกุลวัฒนา    

5 6374000300 นางสาวนดา   สาริปา    

6 6374000305 นายนฤฉัตร   สกุลเอี่ยม    

7 6374000306 นางสาวปนัดดา   ช่วยชู    

8 6374000308 นางสาวสิริพร   อ่อนสุวรรณ    

9 6374000321 นายพรพิพัฒน์   สุทธิวงษ์    

10 6374000336 นายภูมิพัฒน์   ภิรมย์    

11 6374000367 นายอนันตชัย   ไชยแก้ว    

12 6374000370 นายปฏิพล   แสงมณี    

13 6374000378 นายจิรกิตติ์   ไชยแก้ว    

14 6374000406 นางสาวลัคนางค์   มุณีศรี    

15 6374000415 นางสาวณัฐณิชา   รุ่งเรือง    

16 6374000427 นางสาวอธิชา   มณีรัตน์    

17 6374000432 นางสาวศิริลักษ์   แสงมณี    

18 6374000434 นายอับดุลฮากิม   มอนอง    

19 6374000436 นายซอลาฮูดิน   เลาะยิ    

20 6374000438 นายมูฮัมหมัดฟากาว   แก้ววิลัย    

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 5008  ห้องสอบ : 223  อาคาร : 2    วันสอบ : 1 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น. สาขา : 3121014  โยธา(ม.6)

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6374000446 นายมูฮำหมัดซาฟิก   มือเยาะ    

2 6374000449 นายอับดุลเลาะ   วิชา    

3 6374000453 นายนาซิรุดดีน   เงาะ    

4 6374000454 นายฮากีมี   บือราเฮง    

5 6374000459 นายศิรวิทย์   เต๊ะเหย๊าะ    

6 6374000461 นางสาวธมลวรรณ   ปัญญาธิโป    

7 6374000462 นางสาวอรอุษา   เพ็ชรบูลย์    

8 6374000487 นางสาวชุติมณฑน์   ศิริพันธ์    

9 6374000514 นายบูรฮาน   เจะมะ    

10 6374000530 นายณัฐวุฒิ   เทพแก้ว    

11 6374000539 นายอัลวา   มะโซะ    

12 6374000540 นายริสกีร์   บ่าหม๊ะ    

13 6374000555 นายอารีฟีน   เบญซาเลม    

14 6374000569 นายณัฐสิทธิ์   เหมเหาะ    

15 6374000576 นายชัชวาล   ขำพล    

16 6374000577 นายธีระศักดิ์   แก้วหนูนวล    

17 6374000578 นายฟารฮาน   มะลี    

18 6374000579 นายกูฮาสือรี   ตะวันมามุ    

19 6374000588 นายใฝซอล   หีมเห็ม    

20 6374000597 นางสาวปรมาภรณ์   แสงมณี    

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 5009  ห้องสอบ : 224  อาคาร : 2    วันสอบ : 1 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น. สาขา : 3121014  โยธา(ม.6)

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6374000612 นายกฤษณะ   ประเสริฐธัญญา    

2 6374000615 นายตะวัน   สมภู    

3 6374000620 นายณัฐชนน   เกษตรชีวากรณ์    

4 6374000622 นายอานัส   หวังเบ็ญหมัด    

5 6374000645 นางสาวกิ่งแก้ว   อาจสัน    

6 6374000662 นางสาวอัสมา   เตะเบ็นหมุด    

7 6374000693 นายปวริศ   คู    

8 6374000694 นางสาวอาลีน่า   โกมุททอง    

9 6374000707 นายอับดุลมุนอีม   เทพคุณ    

10 6374000708 นายณัฐกิตติ์   สุวรรณมณี    

11 6374000715 นายปฏิพล   จินดาวรรณ์    

12 6374005240 นางสาวพรกนก   วุฒินันท์    

13 6374005250 นายอับดุลรอฮมัน   มูซอ    

14 6374005365 นายพันธวัฒ   พูลสวัสดิ์    

15 6374005464 นายพัชรพล   ไฝมณี    

16 6374005466 นายอามีน   บินล๊ะ    

17 6374005471 นางสาวรัตน์ตวรรณ   ขุนเดื่อ    

18 6374005472 นายอัมรี   เจะสัน    

19 6374005474 นายกิตติศักดิ์   บัวทองเกื้อ    

20 6374005478 นางสาวลัดดาวรรณ   คงนวน    

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 5010  ห้องสอบ : 225  อาคาร : 2    วันสอบ : 1 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น. สาขา : 3121014  โยธา(ม.6)

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6374005480 นายโสวิชญ์   ขนสุข    

2 6374005481 นางสาวปรัชญา   ศักดิ์เปีย    

3 6374005483 อภิวิชญ์   ไอยสุวรรณ    *****

4 6374005484 นางสาวศิชานนท์   ไพวงค์    

5 6374005485 ปัณณธร   คงเรือง    *****

6 6374005486 ภัทรวดี   ศิริเจริญ    *****

7 6374005487 ปาราเมศ   คำแก้ว    *****

8 6374005488 นางสาวทักษพร   เดชะมาก    

9 6374005489 ธนภร   น้อยสำลี    *****

10 6374005490 นายจิรศักดิ์   ชูหนู    

11 6374005491 นางสาวณัฐธิดา   ทองเด็จ    

12 6374005492 นายอิทธิพล   ทองเทียบ    

13 6374005493 ธีรภัทร์   นวลเจริญ    *****

14 6374005494 ธนพล   โส๊ะเด็น    *****

15 6374005495 กิตติศักดิ์   ธัมสุวรรณ์    *****

16 6374005496 นายนิติกร   เรืองทิพย์พิพัฒน์    

17 6374005497 นายอาซาน   บิลเส็น    

18 6374005498 นางสาวมาลินี   เดิมพรม    

19 6374005499 นางสาวอัสมา   ดนยะเเละ    

20 6374005500 นางสาวธนัญญา   แก้วรุย    

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 5011  ห้องสอบ : 226  อาคาร : 2    วันสอบ : 1 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น. สาขา : 3121014  โยธา(ม.6)

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6374005501 สุพัตรา   ทองเรือง    *****

2 6374005502 นายมังโสด   หนิแหละหมัน    

3 6374005503 นายภานุพงศ์   ทับเจริญพงศ์    

4 6374005504 กฤษฎาพร   พรหมชะนะ    *****

5 6374005505 นางสาวรุ่งพร   จรัญสวัสดิ์    

6 6374005506 นายคเณศ   ทองมี    

7 6374005507 ณัฐวุฒิ   สมานคุณ    *****

8 6374005508 นางสาวปวีณา   ปกติง    

9 6374005509 นางสาวอัสมา   สำลี    

10 6374005510 รัฐกร   ทองเนื้อแข็ง    *****

11 6374005511 สากีน่า   อิสายะ    *****

12 6374005512 นายจิรายุทธ   แก้วมณี    

13 6374005513 นายณรงฤทธิ์   พูนทอง    

14 6374005514 ศศิกานต์   ถึงเกื้อ    *****

15 6374005515 นายชนาธิป   โสนนอก    

16 6374005516 นายธนา   ธรรมสโร    

17 6374005517 นายปองภพ   เพชรหนู    

18 6374005518 จิตติน   ล่องเนียม    *****

19 6374005519 นายสุไลมาน   กะโด    

20 6374005520 ฟัชรี   อับดุลรามาน    *****

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 5012  ห้องสอบ : 227  อาคาร : 2    วันสอบ : 1 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น. สาขา : 3121014  โยธา(ม.6)

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6374005521 นายกนกพล   ลิ้มศิริรัศมี    

2 6374005522 นายธีรภัทร   ทองคง    

3 6374005523 นายดรัณภพ   ดำแดง    

4 6374005524 นางสาวชลิตา   ห่อลลิต    

5 6374005525 ฤทธิชัย   สุวรรณธนู    *****

6 6374005526 นางสาววนิดา   พรหมพงษ์    

7 6374005527 ภานุพัฒน์   พรหมชัย    *****

8 6374005528 นายจักรีวัฒน์   ทองเทพ    

9 6374005748 มัสวัน   จารง    

10 6374005755 รัตนากร   หวานพร้อม    

11 6374005759 วาริซ   หีมหรีม    

12 6374005767 กัญญาพัชร   เอื้อสลุง    

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 5013  ห้องสอบ : 228  อาคาร : 2    วันสอบ : 1 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น.สาขา : 3132011  เทคโนโลยีหลุมเจาะปิโตรเลียม

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6374000031 นายอนุสิทธิ์   โตะแอ    

2 6374000225 นายปฏิภาณ   แก้วละเอียด    

3 6374000296 นายธนกฤต   กีรติธราธร    

4 6374000304 นางสาวนัชชา   คงอินทร์    

5 6374000392 นายพรชัย   ขุนชิต    

6 6374000426 นายชญานิน   หิรัญรัตน์    

7 6374000497 นายศุภชัย   ศิริรักษ์    

8 6374000498 นายจักราวุธ   สงวนโสตร์    

9 6374000499 นายนพฤทธิ์   พราหมณ์นาค    

10 6374000501 นายสุริยะ   สำอางศรี    

11 6374000532 นายบินลาดิน   อิจิ    

12 6374000648 นายธนันธร   สุวรรณชาตรี    

13 6374005536 สุธิมนต์   ศรีสุภา    *****

14 6374005537 วทัญญู   สูโดด    *****

15 6374005539 นายกวินทัต   มูนีกุล    

16 6374005540 นายปุรัสกร   น้อยบุญมา    

17 6374005541 นายอภิสิทธิ์   เบ็ญหีม    

18 6374005542 ลิปิการ์   ทองขาว    *****

19 6374005543 ฐากูร   ไม้เรียง    *****

20 6374005772 วโรทัย   อิ่มบดี    

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 5014  ห้องสอบ : 3102  อาคาร : 3    วันสอบ : 1 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น.สาขา : 3132021  เทคโนโลยีปิโตรเลียม

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6374000030 นายธนดล   แก้วเมฆ    

2 6374000057 นายธนวรรธน์   พุ่มโพธิ์คัง    

3 6374000318 นายอติเทพ   ชัยชนะสงคราม    

4 6374000379 นายวรินทธิ์   วิชานนท์    

5 6374000508 นายกษิดิ์เดช   ปิ่นทองพันธ์    

6 6374000584 นายวรายุทธ   ครูเส็น    

7 6374000643 นางสาวจันทิรา   แก้วไหล    

8 6374000650 นายพสธร   เครือตราชู    

9 6374000651 นายฐาณะกร   แซ่อู๋    

10 6374000712 นายพันธการณ์   เอียดทิม    

11 6374005544 นางสาวอภิษฎา   เคนประคอง    

12 6374005545 นายสรัญ   ทองทิพย์    

13 6374005547 อภิวัฒน์   คงเจริญ    *****

14 6374005548 นายรามภูมิ   มณีฉันท์    

15 6374005549 ชะรีฟ   เบ็ญโส๊ะ    *****

16 6374005550 นายภูวิศ   แสงจันทร์    

17 6374005551 นายปัญจพล   ขุนโหร    

18 6374005552 เมธาวดี   เภาสุวรรณ์    *****

19 6374005553 นายปิติ   เระเบ็นหมุด    

20 6374005554 วิชยุตม์   นนทะสร    *****

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 5015  ห้องสอบ : 3201  อาคาร : 3    วันสอบ : 1 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น.สาขา : 3132021  เทคโนโลยีปิโตรเลียม

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6374005555 นายอานนท์   ประทุม    

2 6374005727 รติมา   รัตนมณี    *****

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 5016  ห้องสอบ : 3202  อาคาร : 3    วันสอบ : 1 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น.สาขา : 3132024  เทคโนโลยีปิโตรเลียม(ม.6)

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6374000058 นางสาวฟารีดา   ศักดิ์ณรงค์    

2 6374000166 นายธีรเดช   แก้วระย้า    

3 6374000179 นายอลงกรณ์   เสาวพงศ์    

4 6374000288 นายสราวุฒิ   หมัดสมัน    

5 6374000297 นางสาวอาทิตยา   ยัสสระ    

6 6374000315 นางสาวเจนณิสา   เกลี้ยงมาก    

7 6374000471 นายอัษฎาวุธ   มณีโชติ    

8 6374000472 นางสาวปวีณา   ขุนแข็ง    

9 6374000714 นายปรเมศวร์   วรรณโร    

10 6374000735 นายจณิสตา   หนูจันทร์    

11 6374005329 นายปฏิภาณ   หมัดหมัน    

12 6374005534 นายอธิวัฒน์   พรนิธิธนากิตติ์    

13 6374005535 นายกฤตพล   คำแก้ว    

14 6374005538 นายธนกฤต   บัวทอง    

15 6374005546 นายพิชญธิดา   โตบึงกอก    

16 6374005556 นายธีรพงษ์   อินทรนุ่ม    

17 6374005557 นายธนพนธ์   วงศสุวรรณ์    

18 6374005558 นายสุทธิรัตน์   เหล่าดิ้ม    

19 6374005559 ธิมลวรรณ   โหมดนอก    *****

20 6374005560 ยุทธพงษ์   อภิบาลวนา    *****

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 5017  ห้องสอบ : 3203  อาคาร : 3    วันสอบ : 1 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น.สาขา : 3132024  เทคโนโลยีปิโตรเลียม(ม.6)

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6374005561 สิทธิเดช   เรืองแก้ว    *****

2 6374005562 เด่นภูมิ   บุตรงาม    *****

3 6374005563 เพ็ญพิชชา   ศรีสุวรรณ    *****

4 6374005564 นายเกียรติศักดิ์   ขวัญหลี    

5 6374005565 นายยุทธวงศ์   คงชัย    

6 6374005566 นายกิตติภพ   นิธิทวาสิน    

7 6374005567 ศิตานันท์   บุญส่ง    *****

8 6374005568 นายภูเบศ   ศรีฟ้า    

9 6374005569 ธัชพล   เพชร์ชู    *****

10 6374005570 ณรงค์เดช   ลัพกิตโร    *****

11 6374005571 นางสาวศุภราภรณ์   หมอราช    

12 6374005572 นายเชตุพน   ชมเชย    

13 6374005573 นายธัญธัช   ชูไพร    

14 6374005574 ธนวัฒน์   วิโรจน์การุณย์    *****

15 6374005575 นายเปี่ยมปรมี   ราญฎร    

16 6374005576 นายนรากร   เทพจันทร์    

17 6374005577 ณัฐวุฒิ   พลนิกร    *****

18 6374005726 นายอาเดล   หลีอาดั้ม    

19 6374005779 ซูฮัยลา   สะมะแอ    

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 5018  ห้องสอบ : 3204  อาคาร : 3    วันสอบ : 1 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น.สาขา : 3138011  เทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6374000010 นางสาวนิรุชา   อิสระ    

2 6374000048 นายศุภฤกษ์   บุญพิชัย    

3 6374000067 นายสุรวีร์   ไชยวรรณ    

4 6374000124 นายพศวัต   ไหมเกตุ    

5 6374000125 นายศุภกร   นะกำเนิด    

6 6374000196 นายณัฐวุฒิ   ดำแก้ว    

7 6374000284 นายรวิภาส   แก้วบุษบา    

8 6374000348 นายวุฒิชัย   ชูอรัญ    

9 6374000349 นายอัครชัย   ชูขจร    

10 6374000418 นายธนภัทร   น้อยทับทิม    

11 6374000547 นายทศธรรม   ช่วยบุญชู    

12 6374000607 นายอาทิตย์   รอดรมย์    

13 6374000624 นายวงศ์พัทธ์   กฤตกรภาสน    

14 6374000630 นายสุนทร   สะทุน    

15 6374000677 นายวรินทร   แซ่ตั้ง    

16 6374005578 นายศุภฤกษ์   ปานกำเหนิด    

17 6374005579 นายธีรภัทร   แก้วรัศมี    

18 6374005580 นางสาวปิยธิดา   นิลภูมิ    

19 6374005581 นายชัยณรงค์   สุวรรณธวัช    

20 6374005582 นายวงศธร   หวันหมะ    

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 5019  ห้องสอบ : 3301  อาคาร : 3    วันสอบ : 1 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น.สาขา : 3138011  เทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6374005583 นางสาวสุภาวิดา   หนิหีม    

2 6374005584 ปิยวัช   ชาน    *****

3 6374005585 นายเทวพงศ์   ณะคลิ้ง    

4 6374005586 นางสาวสุรัสวดี   ผลบุญเกิดทรัพย์    

5 6374005587 นายธราดร   ทองชุมนุม    

6 6374005588 นายพันทวี   นามคำมูล    

7 6374005589 นายกิตติทัต   ทองสม    

8 6374005590 นายทินภัทร   ป้องโพนทอง    

9 6374005591 นายอนิรุทธ   ลอยลิบ    

10 6374005592 นายธนวัฒน์   มาชุมแสง    

11 6374005593 นายธนดล   ไตรพงศ์รัตน์    

12 6374005594 สุริตา   คำแก้ว    *****

13 6374005595 นายวโรดม   บุญวิสูตร    

14 6374005596 นายนัสรูดีน   กาซอ    

15 6374005597 นายอภิสิทธิ์   สายชู    

16 6374005598 นายศุภกร   เครือก้อน    

17 6374005599 นายจตุภูมิ   นอสืบฃ    *****

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 5020  ห้องสอบ : 3302  อาคาร : 3    วันสอบ : 1 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น.สาขา : 3214014  การจัดการโลจิสติกส์(ม.6)

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6374000046 นายเขตตะวัน   ธะระศรี    

2 6374000047 นางสาวณัฐริกา   ยับ    

3 6374000078 นางสาวสุภาวดี   แก้วตา    

4 6374000107 นางสาวสุพัฒตรา   เกื้อสกุล    

5 6374000108 นางสาวพรวิพา   สุวรรณรัตน์    

6 6374000149 นายเจษฎา   แก้วอารี    

7 6374000153 นางสาวสุพรรษา   ตัวบุญ    

8 6374000169 นางสาวเปมิกา   จิตร์เที่ยง    

9 6374000170 นางสาวรุ้งทอง   เอียดทอง    

10 6374000190 นางสาววณิศรา   ดอกดวง    

11 6374000193 นายกันต์   พงษ์อุดม    

12 6374000242 นางสาวนภัสสร   บุญจรัชชะ    

13 6374000253 นางสาวปฐมพร   ริ้วกาญจนา    

14 6374000255 นายณัฐพล   ลุงคำ    

15 6374000256 นางสาวสุธิดา   แสงทับทิม    

16 6374000272 นายกิตติศักดิ์   ทองปรีชา    

17 6374000276 นางสาวนัฐการ   ปุสวิโร    

18 6374000279 นางสาวบัวชมพู   ขวัญแก้ว    

19 6374000282 นางสาวดาริกา   และโรจน์    

20 6374000283 นางสาวแพรวพรรณ   คำนึงชาติ    

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 5021  ห้องสอบ : 3303  อาคาร : 3    วันสอบ : 1 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น.สาขา : 3214014  การจัดการโลจิสติกส์(ม.6)

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6374000290 นางสาวศิริกานต์   ทองตำ    

2 6374000307 นายอิทธิศักดิ์   เส็นหมาน    

3 6374000338 นางสาวณัฐกาญจน์   รัตนกิจ    

4 6374000344 นางสาวมลิสา   สมศรี    

5 6374000352 นางสาวฐิติยา   ปล้องฉิม    

6 6374000385 นางสาวศิริรัตน์   เอียบสกุล    

7 6374000430 นางสาวปุณยนุช   บุตรมณี    

8 6374000458 นางสาววรรณศา   ตำภู    

9 6374000460 นางสาวปรียาพร   มุสิกะชาติ    

10 6374000485 นางสาวกวิสรา   สถิต    

11 6374000490 นางสาวชนกพร   คำมงคล    

12 6374000548 นางสาวชลิตา   นราศรี    

13 6374000591 นางสาวกัญญารัตน์   ชมดอกไม้    

14 6374000595 นางสาวสลิลทิพย์   ทองขะโชค    

15 6374000596 นางสาวรุจิรา   ม่วงเปีย    

16 6374000647 นางสาวพลอยพรรณ   พันคง    

17 6374000649 นางสาวธัญญารัตน์   อนุรักษ์ไพรสันต์    

18 6374000654 นางสาวปวีณา   หมื่นภู่    

19 6374000655 นางสาวปิยนันท์   จุดเกลี้ยง    

20 6374000685 นางสาวอธิยา   สุวรรณทอง    

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 5022  ห้องสอบ : 3304  อาคาร : 3    วันสอบ : 1 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น.สาขา : 3214014  การจัดการโลจิสติกส์(ม.6)

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6374000696 นางสาวจิตสุภา   ผันนะโร    

2 6374000703 นางสาวปัณพร   เพชรมณี    

3 6374000706 นางสาวกัลยาณี   พวงแก้ว    

4 6374000716 นางสาวเกตุกนก   แก้วมณีย์    

5 6374005223 นางสาวนิศากร   ภู่สัน    

6 6374005454 นางสาวจิตสุภา   ขุนนิรงค์    

7 6374005600 นายธนพรรณ์   บุญวงศ์    

8 6374005601 นายชัชวาลย์   สุดคง    

9 6374005602 นางสาวชนัญธิดา   มามุ่ย    

10 6374005603 นางสาวโชษิตา   หาญเสมอ    

11 6374005605 นางสาวไซน่า   หมัดแสล๊ะ    

12 6374005606 นางสาวลลนา   ทองสิพพัญญู    

13 6374005607 นางสาวชนัญธิตา   พันธุ์โณ    

14 6374005609 นางสาวธนัญญา   ใบดี    

15 6374005611 นางสาวสุนิศา   อ่อนอุไร    

16 6374005612 นางสาวอัญชิสา   รัชนียะ    

17 6374005616 นายณัฐภัทร   กาลรักษ์    

18 6374005618 นางสาวกฤษติกา   ชูความดี    

19 6374005619 นายนนทภัทร   พันธการ    

20 6374005620 นายปุณณรัตน์   บุญฤทธิ์    

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 5023  ห้องสอบ : 3401  อาคาร : 3    วันสอบ : 1 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น.สาขา : 3214014  การจัดการโลจิสติกส์(ม.6)

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6374005621 นายจรณะ   มุสิโก    

2 6374005623 นายอุสมาน   โชคเกื้อ    

3 6374005624 นายนริส   อิสบัท    

4 6374005625 นายฮานีส   และหีม    

5 6374005630 นายประเสริฐ   หนูนุ่ม    

6 6374005633 นายชัชวาล   แผ้วไพรี    

7 6374005635 ณัฐดนัย   อนันตะ    *****

8 6374005636 วิศรุต   เเกนุ้ย    *****

9 6374005637 นางสาวปัณฒิตา   เม่งช่วย    

10 6374005638 นายอัครพนธ์   เพ็งท้วม    

11 6374005639 นางสาวธัญญารัตน์   ไชยรัตน์    

12 6374005640 นายเอกรัตน์   จันทวัฒน์    

13 6374005641 สุภัชชา   หนูกลับ    *****

14 6374005642 ศศินิภา   มีเสน    *****

15 6374005643 นางสาวธัญญาภรณ์   สุขสวัสดิ์    

16 6374005644 ชนาธินาถ   พันธนียะ    *****

17 6374005645 นายสุพชรดนย์   ไชยมณี    

18 6374005646 นางสาวอรธิชา   คงเดชะ    

19 6374005647 นางสาวศิริรัตน์   ขวัญแก้ว    

20 6374005648 นายปภังกร   รักษ์วงศ์    

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 5024  ห้องสอบ : 3402  อาคาร : 3    วันสอบ : 1 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น.สาขา : 3214014  การจัดการโลจิสติกส์(ม.6)

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6374005649 ภัทรวุธ   บัวยม    *****

2 6374005650 อนุพงษ์   พาหุรัตน์    *****

3 6374005651 นายจารุวิทย์   จันทร์ทิพย์    

4 6374005652 กุลภรณ์   หมื่นประเสริฐ    *****

5 6374005653 นายปิยสันต์   วงศ์วสุเศรษฐ์    

6 6374005654 ภัสสรสิริ   สุขมาตย์    *****

7 6374005655 นายอันซอส   ขัณฑสุนทรไกร    

8 6374005656 นางสาวภัคจิรา   วุ่นแก้ว    

9 6374005657 นางสาวนภาพร   ถาวะรัตน์    

10 6374005658 นางสาวหมัยซาเราะ   โหวะ    

11 6374005659 นายผดุงศักดิ์   ชี้ทางดี    

12 6374005660 นางสาวเมย์วิกา   ยุโส๊ะ    

13 6374005661 นายภูวรินทร์   สนธิวงค์    

14 6374005662 นางสาวพิทยาภรณ์   ตำละเย็บ    

15 6374005663 นางสาวอัญสิญา   หมัดโต๊ะหมาด    

16 6374005664 นางสาวกรรณิการ์   เทพคง    

17 6374005665 นางสาวอณัฐยา   พูนแก้ว    

18 6374005666 นุชนาถ   สุวรรณทะโร    *****

19 6374005667 กชพรรณ   ตีเง๊าะ    *****

20 6374005668 สุธิดา   พิศาล    *****

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 5025  ห้องสอบ : 3403  อาคาร : 3    วันสอบ : 1 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น.สาขา : 3214014  การจัดการโลจิสติกส์(ม.6)

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6374005669 อรสา   ยุโส๊ะ    *****

2 6374005670 นายคณากร   มากประเสริฐ    

3 6374005671 นายศิวกร   วรรณพงศ์    

4 6374005672 ชวาลิน   ชุมทอง    *****

5 6374005673 สุดารัตน์   ท่อประสิทธิ์    *****

6 6374005674 นางสาววิวรรธณี   ไชยสินธ์    

7 6374005675 นายอัดวาอ์   บินหมัด    

8 6374005676 นางสาวจุฑามาศ   มังคลาด    

9 6374005677 นางสาวพรนิตา   แก้วนิล    

10 6374005678 นางสาวเมษินี   จันทมุณี    

11 6374005734 นายเสฏฐวุฒิ   กรอบเพ็ชร์    

12 6374005744 ถุงแป้ง   ชาญสมร    

13 6374005745 ธนธรณ์   บูรณะวงค์    

14 6374005756 บุญลดา   รักษาสรณ์    

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 5026  ห้องสอบ : 8101  อาคาร : 8    วันสอบ : 1 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น.สาขา : 3901011  เทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6374000023 นางสาวธีรารัตน์   กาหลง    

2 6374000025 นายเจษฎากรณ์   พระงาม    

3 6374000150 นายณัฏฐพล   เทพรัตน์    

4 6374000464 นายภัทรพล   ชุมแก้ว    

5 6374000524 นายณัฐวุฒิ   วงศ์พุธ    

6 6374005679 อสมาภรณ์   ราชพลีสิงห์    *****

7 6374005680 มลธิดา   ลายกายศ    *****

8 6374005681 ปทิตตา   เจ้าสวน    *****

9 6374005682 ปัญจาภรณ์   คงเมือง    *****

10 6374005683 ณัฐชา   เจะเยะ    *****

11 6374005684 นายฐาปกรณ์   ทองสอาด    

12 6374005686 นายจักรพงศ์   แก้วประถม    

13 6374005687 นายชญานิน   ศรียวง    

14 6374005688 จินตนา   หนูสวัสดิ์    *****

15 6374005690 นายณธกร   ตันสกุล    

16 6374005695 นายฐิติพันธุ์   อากาศสุภา    

17 6374005696 ปิยมาศ   สมเชื้อชาติ    *****

18 6374005697 รัชฎาภรณ์   มะเลโลหิต    *****

19 6374005698 มลิกา   ศรีจักร    *****

20 6374005700 ซโลชา   กฐินเทศ    *****

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 5027  ห้องสอบ : 8103  อาคาร : 8    วันสอบ : 1 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น.สาขา : 3901011  เทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6374005702 ภัฐธนมล   ณ นคร    *****

2 6374005703 นายก้องเกียรติ์   ธนวลีกุล    

3 6374005705 พรธิรา   หวันสู    *****

4 6374005706 ชาดัช   เอียดวงษ์    *****

5 6374005707 นายภรัณยู   แสงทอง    

6 6374005708 วิรากานต์   เจ้าสวน    *****

7 6374005729 สุวิจักขณ์   ศรีขาว    *****

8 6374005732 นายมนตรี   พรหมอักษร    

9 6374005733 หัสดิน   สาโส๊ะ    *****

10 6374005735 นายปณชัย   พุ่มทอง    

11 6374005747 อรรธพล   หนูปทุม    

12 6374005752 กรฤทธิ   ศรประสิทธิ์    

13 6374005787 นิรุทธ์   สังมาสา    

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 5028  ห้องสอบ : 8201  อาคาร : 8    วันสอบ : 1 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น. สาขา : 3109014  สำรวจ(ม.6)

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6374000001 นายณัฐพล   สุวรรณพันธ์    

2 6374000180 นายวิทวรรธน์   ปะดุกา    

3 6374000237 นางสาวอรณิชา   ขันธ์ไชย    

4 6374000254 นายธนาทร   จันทร์ผ่อง    

5 6374000429 นางสาวศิริรัตน์   แสงมณี    

6 6374000486 นางสาวอมราภรณ์   เหมะรักษ์    

7 6374000500 นายพุทธชาด   มณีโชติ    

8 6374000541 นายซารุสดีน   หมัดกูล    

9 6374000687 นายธนิก   ชนะมณี    

10 6374000721 นางสาวธิดารัตน์   สมนวล    

11 6374005236 นายจิรายุ   เอียดเพ็ชร์    

12 6374005336 นายธนวัฒน์   ศรีวิไล    

13 6374005337 นายอติวัณณ์   พรหมทอง    

14 6374005410 นางสาวธนิกานต์   นิราช    

15 6374005415 นายสุทธิชัย   เจ้ยแก้ว    

16 6374005418 นายฟาอิฟ   บราเฮง    

17 6374005419 มณิชญา   ทองปาน    *****

18 6374005420 กิตติพงศ์   ชนะรัตน์    *****

19 6374005421 นายมูฮัยมีน   โต๊ะเตบ    

20 6374005422 ฌาณวิช   สิงห์ทอง    *****

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 5029  ห้องสอบ : 8202  อาคาร : 8    วันสอบ : 1 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น. สาขา : 3109014  สำรวจ(ม.6)

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6374005423 นพดล   ทานอุทิศ    *****

2 6374005424 นายภูสิทธิ์   ชำนาญเวชกิจ    

3 6374005425 ณัชมา   สุวรรณมณี    *****

4 6374005426 นางสาวฐิติกาญจน์   จิตมงคลวงศ์    

5 6374005427 กาณฑ์   อมรพิทยากุล    *****

6 6374005428 ธวัชชัย   งะสมัน    *****

7 6374005429 รุสดี   ดาหมิ    *****

8 6374005430 นายณัฐพล   บุญส่ง    

9 6374005431 วัสพล   วังช่วย    *****

10 6374005432 นายปกรณ์   ชูไพบูลย์    

11 6374005433 นายปฏิพล   เพ็ชรรัตน์    

12 6374005434 ฮิลมัน   เจะแต    *****

13 6374005435 นายชนกานต์   พิธีรัตนานนท์    

14 6374005436 นายนัสรันต์   แวบือซา    

15 6374005437 นายแทนไท   เพ็ญมาศ    

16 6374005438 พิรพัฒน์   บุญช่วย    *****

17 6374005439 นายอดิลันย์   ยูโซ๊ะ    

18 6374005453 นายคชานน   แสงหอย    

19 6374005739 โรจนศักดิ์   ศิรอรรถสิทธิ์    *****

20 6374005757 ศิวกร   สุวรรณรังษี    

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        



2. รายชื่อสำหรับติดหน้าห้องสอบ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัคร การสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.    ปีการศึกษา 2563

 รหัสห้องสอบ : 5030  ห้องสอบ : 8203  อาคาร : 8    วันสอบ : 1 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น. สาขา : 3109014  สำรวจ(ม.6)

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 6374005758 อารยา   มีปิด    

2 6374005763 สรวุฒิ   ยอดประสิทธิ์    

จำนวนผู้เข้าสอบ  _______________ คน       จำนวนผู้ขาดสอบ  _______________ คน

_______________________กรรมการคุมสอบ     _______________________กรรมการคุมสอบ        




