
 

 

 

 
ประกาศวิทยาลัยเทคนคิพัทลุง    

เรื่อง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อและการรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ การมอบตัวขึ้นทะเบียน 

ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. (รอบเพิ่มเติม) ประจ าปีการศึกษา 2566 
------------------------------------------ 

 ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ประเภทสอบ
คัดเลือกทั่วไป (รอบเพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2566  ลงวันที่ 10    เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566  ระดับชั้น ปวช. และ 
ปวส. วิทยาลัยฯขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในแต่ละสาขางาน และการรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ในการ
เข้าศึกษา การมอบตัวขึ้นทะเบียนนักเรียน นักศึกษา ดังต่อไปนี้ 

1. ให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ โดยช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา ตามขั้นตอนการรายงานตัวและช าระเงินส าหรับนักศึกษาใหม่ 2566 (รอบเพ่ิมเติม) 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ภายในวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ. ศ. 2566 – 2 เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 

2. แจ้งการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อให้วิทยาลัยฯทราบ ตามขั้นตอน การรายงานตัวและช าระเงินส าหรับ
นักศึกษาใหม่ 2566 (รอบเพ่ิมเติม) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  ภายในวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ. ศ. 2566 –  
2 เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 

3. หากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่มีรายชื่อตามประกาศ มิได้ด าเนินการรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ตามขั้นตอน           
และระยะเวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ  

4. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อและรายงานตัวยืนยันสิทธิ์แล้ว มามอบตัว ขึ้นทะเบียนนักเรียน
นักศึกษาพร้อมผู้ปกครอง ณ อาคารโดมรวงผึ้ง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ในวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2566 ระดับ
ปวช. เวลา 08.00น. และ ระดับ ปวส. เวลา 13.00น. โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ 

1) ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับ ม.3 /ม.6 / ปวช. (จ านวน 2 ฉบับ)พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
กรณียังไม่ได้รับใบระเบียนแสดงผลการเรียนให้ใช้ใบรับรองแทน 

2) ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
3) ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้ปกครอง พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีผู้ปกครองมิใช่ บิดา-มารดา) 
4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักเรียน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
5) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดา พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
6) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของมารดา พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
7) รูปถ่าย(ในชุดนักเรียนของสถานศึกษาเดิม จ านวน 4 รูป) ส าหรับติดใบมอบตัว ประวัตินักเรียน และให้

เตรียมปากกา พร้อมที่ลบค าผิดส าหรับเขียนสัญญาขึ้นทะเบียนนักเรียน นักศึกษา 
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ให้นักเรียนนักศึกษาติดตามข่าวสารของวิทยาลัยฯ การลงทะเบียนเรียน และการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2566  ทางเว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงที่ www.ptl.ac.th , Facebook วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงและ 
Facebook งานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 

    ประกาศ ณ วันที่  30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 

 

         (นายธนิต   แท่นปาน)           
                                                          ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
ประกาศวิทยาลัยเทคนคิพัทลุง    

เรื่อง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อและการรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ การมอบตัวขึ้นทะเบียน 

ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. (รอบเพิ่มเติม) ประจ าปีการศึกษา 2566 
------------------------------------------ 

 ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ประเภทสอบ
คัดเลือกทั่วไป (รอบเพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2566  ลงวันที ่10    เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566  ระดับชั้น ปวช. และ 
ปวส. วิทยาลัยฯขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในแต่ละสาขางาน และการรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ในการ
เข้าศึกษา การมอบตัวขึ้นทะเบียนนักเรียน นักศึกษา ดังต่อไปนี้ 

1. ให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ โดยช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา ตามขั้นตอนการรายงานตัวและช าระเงินส าหรับนักศึกษาใหม่ 2566 (รอบเพ่ิมเติม) 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ภายในวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ. ศ. 2566 – 2 เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 

2. แจ้งการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อให้วิทยาลัยฯทราบ ตามขั้นตอน การรายงานตัวและช าระเงินส าหรับ
นักศึกษาใหม่ 2566 (รอบเพ่ิมเติม) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  ภายในวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ. ศ. 2566 –  
2 เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 

3. หากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่มีรายชื่อตามประกาศ มิได้ด าเนินการรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ตามขั้นตอน           
และระยะเวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ  

4. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อและรายงานตัวยืนยันสิทธิ์แล้ว มามอบตัว ขึ้นทะเบียนนักเรียน
นักศึกษาพร้อมผู้ปกครอง ณ อาคารโดมรวงผึ้ง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ในวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2566 ระดับ
ปวช. เวลา 08.00น. และ ระดับ ปวส. เวลา 13.00น. โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ 

1) ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับ ม.3 /ม.6 / ปวช. (จ านวน 2 ฉบับ)พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
กรณียังไม่ได้รับใบระเบียนแสดงผลการเรียนให้ใช้ใบรับรองแทน 

2) ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
3) ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้ปกครอง พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีผู้ปกครองมิใช่ บิดา-มารดา) 
4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักเรียน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
5) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดา พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
6) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของมารดา พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
7) รูปถ่าย(ในชุดนักเรียนของสถานศึกษาเดิม จ านวน 4 รูป) ส าหรับติดใบมอบตัว ประวัตินักเรียน และให้

เตรียมปากกา พร้อมที่ลบค าผิดส าหรับเขียนสัญญาขึ้นทะเบียนนักเรียน นักศึกษา 
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ให้นักเรียนนักศึกษาติดตามข่าวสารของวิทยาลัยฯ การลงทะเบียนเรียน และการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2566  ทางเว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงที่ www.ptl.ac.th , Facebook วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงและ 
Facebook งานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 

    ประกาศ ณ วันที่  30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 

 

         (นายธนิต   แท่นปาน)           
                                                          ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

......สุชาติ................./ร่าง 
......อุไรวรรณ........./พิมพ์ 
......สุชาติ.............../ทาน 
............................/ตรวจ 



 

 

 

 
 
 
 
 



ล ำดับ รหสัผู้สมัคร ชื่อ-นำมสกุล หมำยเหตุ

ประเภท: ปกติ
1 20101662277 นายกิติศักด์ิ ยูงทอง
2 20101662362 นายวรวทิย์ ไชยชนะ
3 20101662366 นาย นฤเทพ แก้วเดิม
4 20101662331 นายชัยวฒัน์ หอยเขียว
5 20101662368 อาดิษ หนูหนุด
6 20101662381 นายณัฐพงศ์  สิทธิม์าก
7 20101662374 นาย พสิษฐ์ สุขคง
8 20101662359 พรีภทัร เส็นบตัร
9 20101662275 พชิชากร  อินเจริญ
10 20101662431 ภาณุวฒัน์ ชัยศิริ
11 20101662449 นาย สิงหนาท ขวญัสกุล
12 20101662369 นาย กฤษฎา ทองทวี
13 20101662364 นาย ศิครินทร์ โส๊ะหมัด
14 20101662380 นายภวูฤทธิ ์ จันทร์ทอง
15 20101662290 เลิศพพิฒัน์ เพิ่มพลู

ประเภท: ทวภิำคี
1 20101662360 เศรษฐพงศ์ ยงหนู
2 20101662444 ธนาคิม เเก้วหนูนวล
3 20101662434 นาย ณัฐพงศ์ โพนทนั
4 20101662433 นายศุภกิจ แนมสัย

ประเภท: ทวภิำคี
1 20101662440 เสกรินทร์ ยอดราช

สำขำงำน: 2010101 - ยำนยนต์

สำขำงำน: 2010105 - จักรยำนยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์

รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ  ปกีำรศึกษำ 1/2566
วิทยำลัยเทคนิคพัทลุง

 ระดับกำรศึกษำ ปวช. (รอบเพ่ิมเติม)

สำขำงำน: 2010101 - ยำนยนต์



ล ำดับ รหสัผู้สมัคร ชื่อ-นำมสกุล หมำยเหตุ
ประเภท: ปกติ

1 20102662283 นายปรัตถกร ศรีชูทอง
2 20102662358 นางสาวกมลวรรณ ชัยศรี
3 20102662483 นายผดุงพงษ ์สินกัง
4 20102662283 นาย เจษฐวฒิุ รักร่วม
5 20102662361 นาย รัฐวทิย์ นุ่นด้วง

รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ  ปกีำรศึกษำ 1/2566
วิทยำลัยเทคนิคพัทลุง

 ระดับกำรศึกษำ ปวช. (รอบเพ่ิมเติม)

สำขำงำน: 2010201 - เครือ่งมือกล



ล ำดับ รหสัผู้สมัคร ชื่อ-นำมสกุล หมำยเหตุ
ประเภท: ปกติ

1 20103662532 กฤตธ ีวงค์สวสัด์ิโสต
2 20103662392 เด็กชาย สิทธบิตัร สะอาดเอี่ยม

รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ  ปกีำรศึกษำ 1/2566
วิทยำลัยเทคนิคพัทลุง

 ระดับกำรศึกษำ ปวช. (รอบเพ่ิมเติม)

สำขำงำน: 2010302 - โครงสร้ำง



ล ำดับ รหสัผู้สมัคร ชื่อ-นำมสกุล หมำยเหตุ
ประเภท: ปกติ

1 20104662531 นายเขมินท ์จ านงค์
2 20104662330 นาย เอกเก้า เหล็กจันอัด
3 20104662484 นายชลธร ศรีโร
4 20104662432 นายภธูเนศ สุนทรชัย
5 20104662387 นายปยิังกูร รัตนะโช
6 20104662479 นายธรีสิทธ ิประชา
7 20104662295 นายศิวกร วรรณจิตร
8 20104662329 นายสรยุทธ ชูเล่ียง
9 00000000000 นวพล ยงหนู
10 20104662341 นาย กิตติเชษฐ์ เกตุนิ่ม
11 20104662353 ด.ช.คิมหนัต์ ช านาญภกัดี
12 20104663275 อิทธพิทัธ ์นาคะวโิรจน์
13 20104662286 นายซาญิด เเหนะนวล
14 20104662284 นาย ธนภทั สิทธเิม่ง
15 20104662305 นายปฏภิาณ คงพลับ
16 20104662343 นายเอกราช ขุนต่างตา
17 20104662285 พงศกร เหล็มปาน
18 20104662446 ณภทัร แสงมณี
19 20104662291 นายธนยศ สุวรรณเดชา

 ระดับกำรศึกษำ ปวช. (รอบเพ่ิมเติม)

สำขำงำน: 2010401 - ไฟฟ้ำก ำลัง

รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ  ปกีำรศึกษำ 1/2566
วิทยำลัยเทคนิคพัทลุง



ล ำดับ รหสัผู้สมัคร ชื่อ-นำมสกุล หมำยเหตุ
ประเภท: ปกติ

1 20105662304 นางสาวอาทติติยา สวา่งรัตน์

รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ  ปกีำรศึกษำ 1/2566
วิทยำลัยเทคนิคพัทลุง

 ระดับกำรศึกษำ ปวช. (รอบเพ่ิมเติม)

สำขำงำน: 2010501 - อิเล็กทรอนิกส์



ล ำดับ รหสัผู้สมัคร ชื่อ-นำมสกุล หมำยเหตุ
ประเภท: ปกติ

1 20106662445 นายเฉลิมพล ชุมพฒุ
2 20106662428 นางสาว ดาระว ีคชสิงห์
3 20106662306 นางสาวมนทริา คล้ายวุน่
4 20106662333 กลวชัร อุ่นเสียม
5 20106662279 นาย เกียรติประ วฒิุ  เขียวฉ ้ง
6 20106662303 นายอภสิิทธิ ์เพช็รนุ้ย
7 20106662390 คทาวธุ ขุนชิต

รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ  ปกีำรศึกษำ 1/2566
วิทยำลัยเทคนิคพัทลุง

 ระดับกำรศึกษำ ปวช. (รอบเพ่ิมเติม)

สำขำงำน: 2010601 - ก่อสร้ำง



ล ำดับ รหสัผู้สมัคร ชื่อ-นำมสกุล หมำยเหตุ
ประเภท: ปกติ

1 20128662354 น.ส.ศุภดิา  พนิสุวรรณ
2 20106662289 นางสาวเสาวลักษณ์ ขาวศรี
3 00000000000 ธรีะพล บวัทอง
4 20128662281 นายเจษฎากร ชูสุวรรณ
5 20128662352 ด.ช.ภานุพงศ์ พนิิตภชุพงศ์
6 20128662297 นายปฏพิทัธ ์สงทองมาก
7 20128662537 นายภธูเนศ  ปานแก้ว

 ระดับกำรศึกษำ ปวช. (รอบเพ่ิมเติม)

สำขำงำน: 2012801 - เทคนิคคอมพิวเตอร์

รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ  ปกีำรศึกษำ 1/2566
วิทยำลัยเทคนิคพัทลุง



ล ำดับ รหสัผู้สมัคร ชื่อ-นำมสกุล หมำยเหตุ
ประเภท: ปกติ

1 20201662334 นางอนงค์นาถ ปานมา
2 20201662296 นางสาวอนัญญา บญุธรรม
3 20201662388 น.ส บษุปวนั ศรีเทพ
4 20201662372 นางสาวธนัยชนก ทองทวี
5 20201662336 นางสาว พชัชา คชสิงห์
6 20201662338 นพวรรณ ช่วยชม
7 20201662342 นางสาว บณุยวร์ี อุ้ยด า
8 20201662340 นางสาวบณัฑิตา โพนทอง

รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ  ปกีำรศึกษำ 1/2566
วิทยำลัยเทคนิคพัทลุง

 ระดับกำรศึกษำ ปวช. (รอบเพ่ิมเติม)

สำขำงำน: 2020101 - กำรบญัชี



ล ำดับ รหสัผู้สมัคร ชื่อ-นำมสกุล หมำยเหตุ
ประเภท: ปกติ

1 20202662377 น.ส อภชิญา จันทศรี

รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ  ปกีำรศึกษำ 1/2566
วิทยำลัยเทคนิคพัทลุง

 ระดับกำรศึกษำ ปวช. (รอบเพ่ิมเติม)

สำขำงำน: 2020201 - กำรตลำด



ล ำดับ รหสัผู้สมัคร ชื่อ-นำมสกุล หมำยเหตุ
ประเภท: ปกติ

1 20204662294 น.ส.สิริวมิล ชุมจันทร์
2 20204662344 นางสาว ภณัฑิรา กาวชู
3 20204662429 น.ส แพรวา อ่อนจันทร์อม
4 00000000000 นางสาว จุฑามาศ ฉิมพนู
5 20204662441 นางสาว สิริมา จันปาน
6 20204662371 นางสาวณัฎฐนิฐ  ปติิ
7 20204662357 กัญญาณี หมวดทอง

 ระดับกำรศึกษำ ปวช. (รอบเพ่ิมเติม)

สำขำงำน: 2020401 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ  ปกีำรศึกษำ 1/2566
วิทยำลัยเทคนิคพัทลุง



ล ำดับ รหสัผู้สมัคร ชื่อ-นำมสกุล หมำยเหตุ
ประเภท: ปกติ

1 20404662435 นางสาวพทัริน   ทองเกิด
3 20404662448 นายศิรวฒัน์ ศรีชูทอง
2 20404662335 น.ส.ฑุลิกา นพรัตน์

รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ  ปกีำรศึกษำ 1/2566
วิทยำลัยเทคนิคพัทลุง

 ระดับกำรศึกษำ ปวช. (รอบเพ่ิมเติม)

สำขำงำน: 2040401 - อำหำรและโภชนำกำร



ล ำดับ รหสัผู้สมัคร ชื่อ-นำมสกุล หมำยเหตุ
ประเภท: ทวภิำคี

1 20701662282 นางสาวธาริณี เสาวภกัด์ิ

รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ  ปกีำรศึกษำ 1/2566
วิทยำลัยเทคนิคพัทลุง

 ระดับกำรศึกษำ ปวช. (รอบเพ่ิมเติม)

สำขำงำน: 2070101 - กำรโรงแรม



ล ำดับ รหสัผู้สมัคร ชื่อ-นำมสกุล หมำยเหตุ
ประเภท: ปกติ

1 20702662328 นายกฤษณพงษ ์บณุยโชติมงคล

 ระดับกำรศึกษำ ปวช. (รอบเพ่ิมเติม)

สำขำงำน: 2070201 - กำรท่องเทีย่ว

รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ  ปกีำรศึกษำ 1/2566
วิทยำลัยเทคนิคพัทลุง





ล ำดับ รหสัผู้สมัคร ชื่อ-นำมสกุล หมำยเหตุ

ประเภท: ทวิภำคี (ปวช.)

1 30101662399 จรัลชัย ไกรวลัย์

2 30101662411 ชนินทร ทองเกื้อ

3 30101662457 ชานนท ์ด้วงช่วย

4 30101662460 เกียรติศักด์ิ กลับสกุล

รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ  ปกีำรศึกษำ 1/2566

วิทยำลัยเทคนิคพัทลุง

 ระดับกำรศึกษำ ปวส. (รอบเพ่ิมเติม)

สำขำงำน: 3010101 - เทคนิคยำนยนต์



ล ำดับ รหสัผู้สมัคร ชื่อ-นำมสกุล หมำยเหตุ

ประเภท: ปกต ิ(ม.6)

1 30102662327 มินธาดา รักจิตร์

2 30102662396 ธนากร พรหมทองรักษ์

3 30102662402 พรเทพ นราศรี

4 30102662420 ณัฐพล จันทร์เศรษฐี

5 30102662493 ปยิะวธุ คงเหลือ

6 30102662415 ชยพล วุน่ฉิม

7 00000000000 ณัฐสิทธิ ์  รักษาสี
ประเภท: ปกต ิ(ปวช.)

1 30102662395 พรีทตั อนุพนิิจ

รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ  ปกีำรศึกษำ 1/2566

วิทยำลัยเทคนิคพัทลุง

 ระดับกำรศึกษำ ปวส. (รอบเพ่ิมเติม)

สำขำงำน: 3010201 - เครือ่งมือกล

สำขำงำน: 3010201 - เครือ่งมือกล



ล ำดับ รหสัผู้สมัคร ชื่อ-นำมสกุล หมำยเหตุ

ประเภท: ปกต ิ(ม.6)

1 30103662325 เกษมธชั ชูเกื้อ

2 30103662416 รุ่งนิรันดร์ พนูปาน

3 30103662418 ปญุญพตัน์ นิ่มวุน่

4 30103662462 วทญัญุตา บญุเรือง

5 30103662471  ่พรรณวสา หงษท์อง

6 30103662410 กษด์ิิเดช ขุนพล

7 30103662456 สาละวนิ บวังาม

8 30103662488 สันติสุขต์ วเิชียรบตุร

9 30102662403 ปยิาภรณ์ พรหมแก้ว

10 30104662310 ภริูณัฐ ไทยมิตรชอบ

11 30106662398 ดุลยวฒัน์ พรหมจันทร์

12 30106662407 ชญานนท ์เพชรบรีุ

ประเภท: ปกต ิ(ปวช.)

1 30103662421 ธญัวฒัน์ ตาเเก้ว

2 30103662469 พงศ์ศิธร คงนวล

สำขำงำน: 3010303 - เทคโนโลยีงำนเชื่อมโครงสรำ้งโลหะ

รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ  ปกีำรศึกษำ 1/2566

วิทยำลัยเทคนิคพัทลุง

 ระดับกำรศึกษำ ปวส. (รอบเพ่ิมเติม)

สำขำงำน: 3010303 - เทคโนโลยีงำนเชื่อมโครงสรำ้งโลหะ



ล ำดับ รหสัผู้สมัคร ชื่อ-นำมสกุล หมำยเหตุ

ประเภท: ปกต ิ(ปวช.)

1 30104662309 พรีธชั อ้นด า

2 30104662345 ธญัวทิย์ แก้วยัง

3 30104662463 ธนภมูิ คุ้มภยั

สำขำงำน: 3010402 - ไฟฟ้ำก ำลัง

รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ  ปกีำรศึกษำ 1/2566

วิทยำลัยเทคนิคพัทลุง

 ระดับกำรศึกษำ ปวส. (รอบเพ่ิมเติม)



ล ำดับ รหสัผู้สมัคร ชื่อ-นำมสกุล หมำยเหตุ

ประเภท: ปกต ิ(ม.6)

1 30105662465 ปรมินทร์ อินทะเสโน

2 30105662506 ภริูวฒัน์ ศิริธร

รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ  ปกีำรศึกษำ 1/2566

วิทยำลัยเทคนิคพัทลุง

 ระดับกำรศึกษำ ปวส. (รอบเพ่ิมเติม)

สำขำงำน: 3010501 - อิเล็กทรอนิกส์อุตสำหกรรม



ล ำดับ รหสัผู้สมัคร ชื่อ-นำมสกุล หมำยเหตุ

ประเภท: ปกต ิ(ปวช.)

1 30106662398 ดาวดี ชุมชาติ

รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ  ปกีำรศึกษำ 1/2566

วิทยำลัยเทคนิคพัทลุง

 ระดับกำรศึกษำ ปวส. (รอบเพ่ิมเติม)

สำขำงำน: 3010601 - ก่อสรำ้ง



ล ำดับ รหสัผู้สมัคร ชื่อ-นำมสกุล หมำยเหตุ

ประเภท: ปกต ิ(ปวช.)

1 30121662350 ณัฐนนท ์เต่าจันทร์

2 30121662426 กิตติธชั จันทร์สุขศรี

3 30121662427 วสัิยทศัน์ ศรทอง

รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ  ปกีำรศึกษำ 1/2566

วิทยำลัยเทคนิคพัทลุง

 ระดับกำรศึกษำ ปวส. (รอบเพ่ิมเติม)

สำขำงำน: 3012101 - โยธำ



ล ำดับ รหสัผู้สมัคร ชื่อ-นำมสกุล หมำยเหตุ

ประเภท: ปกต ิ(ม.6)

1 30128662409 กันตวชิญ์ สุวรรณชาติ

รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ  ปกีำรศึกษำ 1/2566

วิทยำลัยเทคนิคพัทลุง

 ระดับกำรศึกษำ ปวส. (รอบเพ่ิมเติม)

สำขำงำน: 3012801 - คอมพิวเตอรฮ์ำรด์แวร์



ล ำดับ รหสัผู้สมัคร ชื่อ-นำมสกุล หมำยเหตุ

ประเภท: ปกต ิ(ม.6)

1 30201662408 จิตรวดี ทองด า

2 30201662423 นภสัสร เกษรสวสัด์ิ

3 30201662474 ลานนา ปล้องไหม

ประเภท: ปกต ิ(ปวช.)

1 30201662318 ศิราภรณ์ สายมณี

2 30215662401 นิตยา ยั่งยืน

รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ  ปกีำรศึกษำ 1/2566

วิทยำลัยเทคนิคพัทลุง

 ระดับกำรศึกษำ ปวส. (รอบเพ่ิมเติม)

สำขำงำน: 3020101 - กำรบญัชี

สำขำงำน: 3020101 - กำรบญัชี



ล ำดับ รหสัผู้สมัคร ชื่อ-นำมสกุล หมำยเหตุ

ประเภท: ปกต ิ(ม.6)

1 30202662394 กฤติมา พึ่งกุศล

2 30202662400 กนกอร สิงหะพล

3 30202662492 ชุติกาญจน์ ชุมคช

4 30202662320 พลอยแก้ว ทรัพย์สมบติั

5 30215662458 วนัดี ทองวตัร

รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ  ปกีำรศึกษำ 1/2566

วิทยำลัยเทคนิคพัทลุง

 ระดับกำรศึกษำ ปวส. (รอบเพ่ิมเติม)

สำขำงำน: 3020201 - กำรตลำด



ล ำดับ รหสัผู้สมัคร ชื่อ-นำมสกุล หมำยเหตุ

ประเภท: ทวิภำคี (ม.6)

1 30202662316 เมธาวนี สีสุก

2 30202662348 ภทัรวดี ศรีโยธา

รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ  ปกีำรศึกษำ 1/2566

วิทยำลัยเทคนิคพัทลุง

 ระดับกำรศึกษำ ปวส. (รอบเพ่ิมเติม)

3021101 - ธุรกิจค้ำปลีกสมัยใหม่



ล ำดับ รหสัผู้สมัคร ชื่อ-นำมสกุล หมำยเหตุ

ประเภท: ปกต ิ(ม.6)

1 30204662413 กฤษกร บวัแสง

2 30204662468 ธารินี พรหมรุ่ง

ประเภท: ปกต ิ(ปวช.)

1 30204662312 พลธวฒัน์ เศรษฐณรงค์

2 30204662397 ปภสัสร ต้ินเส้ง

รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ  ปกีำรศึกษำ 1/2566

วิทยำลัยเทคนิคพัทลุง

 ระดับกำรศึกษำ ปวส. (รอบเพ่ิมเติม)

สำขำงำน: 3020401 - ธุรกิจดิจิทลั

สำขำงำน: 3020401 - ธุรกิจดิจิทลั



ล ำดับ รหสัผู้สมัคร ชื่อ-นำมสกุล หมำยเหตุ

ประเภท: ทวิภำคี (ม.6)

1 30214662324 ชนิสรา สุวรรณเจริญ

2 30214662424 มาริชา สังหาญ

3 00000000000 อิสสริยา  สนไชย

รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ  ปกีำรศึกษำ 1/2566

วิทยำลัยเทคนิคพัทลุง

 ระดับกำรศึกษำ ปวส. (รอบเพ่ิมเติม)

สำขำงำน: 3021401 - กำรจัดกำรโลจิสติกส์และซัพพลำยเชน



ล ำดับ รหสัผู้สมัคร ชื่อ-นำมสกุล หมำยเหตุ

ประเภท: ปกต ิ(ม.6)

1 30215662315 วริษฐา รักษแ์ก้ว

2 30215662321 นัสวรรณ สงนุ้ย

3 30215662323 ณัฐมณฑ์ สวา่งรัตน์

4 30215662351 ญาณิศา จิระกุล

5 30215662405 ปริญญาภรณ์ เนียมช่วย

6 30215662422 ชลดา บวับางงอน

ประเภท: ปกต ิ(ปวช.)

1 30215662466 ศุภสุตา มาเอียด

วิทยำลัยเทคนิคพัทลุง

 ระดับกำรศึกษำ ปวส. (รอบเพ่ิมเติม)

สำขำงำน: 3021501 - กำรจัดกำร

รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ  ปกีำรศึกษำ 1/2566

สำขำงำน: 3021501 - กำรจัดกำร



ล ำดับ รหสัผู้สมัคร ชื่อ-นำมสกุล หมำยเหตุ

ประเภท: ปกต ิ(ปวช.)

1 30404662533 ดลเฉลิม  บญุวงศ์

รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ  ปกีำรศึกษำ 1/2566

วิทยำลัยเทคนิคพัทลุง

 ระดับกำรศึกษำ ปวส. (รอบเพ่ิมเติม)

สำขำงำน: 3040401 - อำหำรและโภชนำกำร



ล ำดับ รหสัผู้สมัคร ชื่อ-นำมสกุล หมำยเหตุ

ประเภท: ทวิภำคี (ปวช.)

1 30701662412 อริสรา หมีนเส็น

2 30701662414 อาทติย์ สีนองช่อ

ประเภท: ทวิภำคี (ม.6)

1 30702662404 วงศิยา ชูไชย

2 30701662349 โชษติา ฤทธเิดช

 ระดับกำรศึกษำ ปวส. (รอบเพ่ิมเติม)

สำขำงำน: 3070103 - บรกิำรอำหำรและเครือ่งดื่ม

สำขำงำน: 3070201 - กำรทอ่งเที่ยว

รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ  ปกีำรศึกษำ 1/2566

วิทยำลัยเทคนิคพัทลุง



ล ำดับ รหสัผู้สมัคร ชื่อ-นำมสกุล หมำยเหตุ

1 30901662346 พลวรรธน์ เรืองพร้ิม
2 30901662467 สุธาสินี เพชรกาฬ
3 30901662473 อภรัิกษ ์รัตนะ

1 30901662459 กิตติภมูิ อินยอด
2 00000000000 เศรนันท ์ จิตบรรจง

สำขำงำน: 3090104 - นักพัฒนำคอมพิวเตอรก์รำฟิก เกม และแอนิเมชัน

สำขำงำน: 3090104 - นักพัฒนำคอมพิวเตอรก์รำฟิก เกม และแอนิเมชัน

รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ  ปกีำรศึกษำ 1/2566
วิทยำลัยเทคนิคพัทลุง

 ระดับกำรศึกษำ ปวส. (รอบเพ่ิมเติม)


