
1

2 กดเลือก กลุ่มนักเรียนและผู้ปกครอง

3 กดเลือก นักเรียนนักศึกษา(ปกติ)

4 กรอก รหัสประจ าตัวนักศึกษา 11หลัก

5 กรอก รหัสบัตรประชาชน 13 หลัก

6 เลือกสถานศึกษา ให้เลือก "วิทยาลัยเทคนิคสงขลา"

7 กดเลือก เข้าสู่ระบบ

8 กรอก อีเมล (ใช้เพ่ือส่งรหัสผ่านกรณีลืมรหัสผ่าน)

9 กดเลือก บริการนักเรียน Online

10 กดเลือก ข้อมูลการเงิน

11 กดเลือก ภาคเรียนท่ีต้องการช าระ

12 พิมพ์ใบแจ้งหน้ี  แล้วให้ช าระเงินผ่าน 2 ช่องทาง

1 แอพพลิเคช่ันทุกธนาคาร

2 เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

มีปัญหาเร่ืองการใช้งานระบบ ติดต่อ งานทะเบียน

ข้ันตอนการเข้าระบบศธ.02 ออนไลน์ เพ่ือพิมพ์ใบแจ้งหน้ี

และช าระเงินค่าลงทะเบียน

เปิดเบราเซอร์ แล้วใส่ล้ิง : https://std2018.vec.go.th/web/

รายงานข้อมูล ณ วันท่ี 28 เมษายน 2565  เวลา 10:53 หน้าท่ี 1 จาก 12
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ล าดับ รหสัประจ ำตวั ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ (ไทย) นามสกุล (ไทย) กลุ่มเรียน

1 65301010001 นาย ทวีศักด์ิ ค าไพ 653010101 : ทย ทวิ กลุ่ม 1

2 65301010002 นาย ณัฐนันธ์ ก้ิมแก้ว 653010101 : ทย ทวิ กลุ่ม 1

3 65301010003 นาย ปัญจพล นราภิรมย์ 653010101 : ทย ทวิ กลุ่ม 1

4 65301010004 นาย ศราวุธ ศัลศาลา 653010101 : ทย ทวิ กลุ่ม 1

5 65301010005 นาย จิรธร สาม่าน 653010101 : ทย ทวิ กลุ่ม 1

6 65301010006 นาย วัชระ ประยูรแก้ว 653010101 : ทย ทวิ กลุ่ม 1

7 65301010007 นาย ธนวิทย์ เก้ือเสน 653010101 : ทย ทวิ กลุ่ม 1

8 65301010008 นาย นาบ่ิล หับมะรัน 653010101 : ทย ทวิ กลุ่ม 1

9 65301010009 นาย ณัฐนันท์ หนูด า 653010101 : ทย ทวิ กลุ่ม 1

10 65301010010 นาย อดิศักด์ิ นาแก้ว 653010101 : ทย ทวิ กลุ่ม 1

11 65301010011 นาย บัสนุดดีนส์ นิยมเดชา 653010101 : ทย ทวิ กลุ่ม 1

12 65301010012 นาย ดนฟิตรี หมัดเจริญ 653010101 : ทย ทวิ กลุ่ม 1

13 65301010013 นาย ณัฐพงศ์ โชคคณาพิทักษ์ 653010101 : ทย ทวิ กลุ่ม 1

14 65301010014 นาย จักริน นิลเพชร 653010101 : ทย ทวิ กลุ่ม 1

15 65301010015 นาย พีรภัทร สุวรรณรัตน์ 653010101 : ทย ทวิ กลุ่ม 1

16 65301010016 นาย ธีรวีร์ ทวีศรี 653010101 : ทย ทวิ กลุ่ม 1

17 65301010017 นาย ธนกร สืบสม 653010101 : ทย ทวิ กลุ่ม 1

18 65301010018 นาย ชาคริต อะขะเหร็ม 653010101 : ทย ทวิ กลุ่ม 1

19 65301010019 นาย จิรัฎฐ์ นุสุวรรณ 653010101 : ทย ทวิ กลุ่ม 1

20 65301010020 นาย พงศธร จองนุ้ย 653010101 : ทย ทวิ กลุ่ม 1

21 65301010021 นาย ชิษณุพงศ์ อาจหาญ 653010101 : ทย ทวิ กลุ่ม 1

22 65301010022 นาย สิทธิชัย ประสานสงฆ์ 653010101 : ทย ทวิ กลุ่ม 1

23 65301010023 นาย ศิวกร มากสาขา 653010101 : ทย ทวิ กลุ่ม 1

วิทยาลัยเทคนิคสงขลา ปวส.1  เทคนิคยานยนต์ทวิภาคี

รายงานข้อมูล ณ วันท่ี 28 เมษายน 2565  เวลา 10:53 หน้าท่ี 2 จาก 12



ล าดับ รหสัประจ ำตวั ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ (ไทย) นามสกุล (ไทย) กลุ่มเรียน

24 65301010024 นาย วีรศักด์ิ กาสเส็น 653010102 : ทย ทวิ กลุ่ม 2

25 65301010025 นาย วรากร แคล้วอาวุธ 653010102 : ทย ทวิ กลุ่ม 2

26 65301010026 นาย พาทิศ สุขปักษา 653010102 : ทย ทวิ กลุ่ม 2

27 65301010027 นาย กรวิทย์ เดชดี 653010102 : ทย ทวิ กลุ่ม 2

28 65301010028 นาย ธนวรรธน์ พลศักด์ิ 653010102 : ทย ทวิ กลุ่ม 2

29 65301010029 นาย กิตติศักด์ิ หนูเพชร 653010102 : ทย ทวิ กลุ่ม 2

30 65301010030 นาย ภรศิษฐ์ ชูเมือง 653010102 : ทย ทวิ กลุ่ม 2

31 65301010031 นาย นภัสกร ผลห้า 653010102 : ทย ทวิ กลุ่ม 2

32 65301010032 นาย กิตตินันท์ สมานทอง 653010102 : ทย ทวิ กลุ่ม 2

33 65301010033 นาย วรรธนะ ศรียา 653010102 : ทย ทวิ กลุ่ม 2

34 65301010035 นาย พงศกร วังสปราบ 653010102 : ทย ทวิ กลุ่ม 2

35 65301010036 นาย คมสรรค์ หนูวงค์ 653010102 : ทย ทวิ กลุ่ม 2

36 65301010037 นาย พงศกร วาดเขียน 653010102 : ทย ทวิ กลุ่ม 2

37 65301010038 นาย ปองพล ม่วงใหมทอง 653010102 : ทย ทวิ กลุ่ม 2

38 65301010039 นาย คมกริช ขุนนุ้ย 653010102 : ทย ทวิ กลุ่ม 2

39 65301010040 นาย ธีรวุฒิ บุญสร้าง 653010102 : ทย ทวิ กลุ่ม 2

40 65301010041 นาย สุรเดช คงดี 653010102 : ทย ทวิ กลุ่ม 2

41 65301010042 นาย ปิยวัช แสนะ 653010102 : ทย ทวิ กลุ่ม 2

42 65301010043 นาย รัฐนันท์ ผอมกรด 653010102 : ทย ทวิ กลุ่ม 2

43 65301010044 นาย ภัทราวุธ ชุมนุช 653010102 : ทย ทวิ กลุ่ม 2

44 65301010045 นาย เอกรัตน์ เเก้วมณีรัตน์ 653010102 : ทย ทวิ กลุ่ม 2

วิทยาลัยเทคนิคสงขลา ปวส.1  เทคนิคยานยนต์ทวิภาคี

รายงานข้อมูล ณ วันท่ี 28 เมษายน 2565  เวลา 10:53 หน้าท่ี 3 จาก 12



ล าดับ รหสัประจ ำตวั ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ (ไทย) นามสกุล (ไทย) กลุ่มเรียน

45 65301010046 นาย สิริชัย ช้างสาร 653010103 : ทถ ทวิ

46 65301010047 นาย ธนากร ทองมาก 653010103 : ทถ ทวิ

47 65301010048 นาย ธนวัฒน์ แสงมณี 653010103 : ทถ ทวิ

48 65301010049 นาย นันทวุฒ ปะติสุวรรณ 653010103 : ทถ ทวิ

49 65301010050 นาย ธนกฤต ปลอดเทพ 653010103 : ทถ ทวิ

50 65301010051 นาย ภราดร บิลหมาน 653010103 : ทถ ทวิ

51 65301010052 นาย ศรัณย์ เเสงมณี 653010103 : ทถ ทวิ

52 65301010053 นาย ธนายุทธ สุรีย์ 653010103 : ทถ ทวิ

53 65301010054 นาย ทัศพล พรหมศิลา 653010103 : ทถ ทวิ

54 65301010055 นาย ตันติกร เพชรภูเขียว 653010103 : ทถ ทวิ

55 65301010056 นาย วชิรวิชญ์ อินเเก้ว 653010103 : ทถ ทวิ

56 65301010057 นาย กานต์นิธิ เพ็ชรกุลวัฒน์ 653010103 : ทถ ทวิ

57 65301010058 นาย นราธร ฮวดพรหม 653010103 : ทถ ทวิ

58 65301010059 นาย อาเล็ม บ้าเหร็ม 653010103 : ทถ ทวิ

59 65301010060 นาย ณัฐสิทธ์ิ สุวรรณโส 653010103 : ทถ ทวิ

60 65301010061 นาย พงศกร สังข์ศิลป์ชัย 653010103 : ทถ ทวิ

61 65301010062 นาย กฤตพล สุสานนท์ 653010103 : ทถ ทวิ

62 65301010063 นาย ธนารักษ์ เพ็งหนู 653010103 : ทถ ทวิ

63 65301010064 นาย ภักดี ถิระวุธ 653010103 : ทถ ทวิ

64 65301010065 นาย ปริวรรต วงศ์อุคะ 653010103 : ทถ ทวิ

วิทยาลัยเทคนิคสงขลา ปวส.1 เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ทวิภาคี

รายงานข้อมูล ณ วันท่ี 28 เมษายน 2565  เวลา 10:53 หน้าท่ี 4 จาก 12



ล าดับ รหสัประจ ำตวั ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ (ไทย) นามสกุล (ไทย) กลุ่มเรียน

65 65301010034 นาย ธนพล แย้มโอฐ 653010105 : ทย สมทบ

66 65301010066 นาย ตองหน่ึง เส้งเช้ือ 653010105 : ทย สมทบ

67 65301010067 นาย นราวิชญ์ หนูแทน 653010105 : ทย สมทบ

68 65301010068 นาย ทวีชัย สิงห์ทอง 653010105 : ทย สมทบ

69 65301010069 นาย นันทรัช พันทา 653010105 : ทย สมทบ

70 65301010070 นาย ภูวเนศว์ เรืองหนู 653010105 : ทย สมทบ

71 65301010071 นาย ฮากิม สาและ 653010105 : ทย สมทบ

72 65301010072 นาย ยศกร รักษาแพ่ง 653010105 : ทย สมทบ

73 65301010073 นาย ยงยุทธ อินทรมณี 653010105 : ทย สมทบ

74 65301010074 นาย ฉลองทรัพย์ พันธ์คง 653010105 : ทย สมทบ

75 65301010075 นาย ทัศนัย สุวรรณชาตรี 653010106 : ทย สมทบ/ปรับพ้ืน

76 65301010076 นาย ธีรศักด์ิ ขุนแดง 653010106 : ทย สมทบ/ปรับพ้ืน

77 65301010077 นาย อนาวิล มะเด่ือ 653010106 : ทย สมทบ/ปรับพ้ืน

78 65301010078 นาย นที เก้ือคลัง 653010106 : ทย สมทบ/ปรับพ้ืน

79 65301010079 นาย ป.ปกรณ์ รัตนมณี 653010106 : ทย สมทบ/ปรับพ้ืน

80 65301010080 นาย ปรินทร สุขรักษ์ 653010106 : ทย สมทบ/ปรับพ้ืน

81 65301010081 นาย ดรัณภพ อู่ทอง 653010106 : ทย สมทบ/ปรับพ้ืน

82 65301010082 นาย จตุพร จันทรัตน์ 653010106 : ทย สมทบ/ปรับพ้ืน

83 65301010083 นาย ธีรดนย์ ตาต๊ะค า 653010106 : ทย สมทบ/ปรับพ้ืน

84 65301010084 นาย วิษรุฬ มณีศรี 653010106 : ทย สมทบ/ปรับพ้ืน

85 65301010085 นาย อนุทัย วัฒนพานิช 653010106 : ทย สมทบ/ปรับพ้ืน

86 65301010086 นาย ธนาคม ก้อมมณี 653010106 : ทย สมทบ/ปรับพ้ืน

87 65301010087 นาย สิทธิวุฒิ สุขฤกษ์ 653010106 : ทย สมทบ/ปรับพ้ืน

88 65301010088 นาย อรรถวิทย์ จันทร์แก้ว 653010106 : ทย สมทบ/ปรับพ้ืน

89 65301010089 นาย บดินธรณ์ วิชัยดิษฐ 653010106 : ทย สมทบ/ปรับพ้ืน

90 65301010090 นาย นริศ จิตโสภา 653010106 : ทย สมทบ/ปรับพ้ืน

91 65301010091 นาย จิรวัฒน์ อินทสโร 653010106 : ทย สมทบ/ปรับพ้ืน

วิทยาลัยเทคนิคสงขลา ปวส.1 เทคนิคยานยนต์สมทบ

รายงานข้อมูล ณ วันท่ี 28 เมษายน 2565  เวลา 10:53 หน้าท่ี 5 จาก 12



ล าดับ รหสัประจ ำตวั ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ (ไทย) นามสกุล (ไทย) กลุ่มเรียน

92 65301030001 นาย ตรีภูมิ พรหมจันทร์ 653010301 : ทค ทวิ

93 65301030002 นาย นนทการ หมัดนุ้ย 653010301 : ทค ทวิ

94 65301030003 นาย ภัคพล ขุนทอง 653010301 : ทค ทวิ

95 65301030004 นาย วัชรินทร์ จุ้ยนคร 653010301 : ทค ทวิ

96 65301030005 นาย อโนชา สังขรัตน์ 653010301 : ทค ทวิ

 วิทยาลัยเทคนิคสงขลา ปวส.1  เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะทวิภาคี

รายงานข้อมูล ณ วันท่ี 28 เมษายน 2565  เวลา 10:53 หน้าท่ี 6 จาก 12



ล าดับ รหสัประจ ำตวั ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ (ไทย) นามสกุล (ไทย) กลุ่มเรียน

97 65301040001 นาย นภดล วิจิตรเวชการ 653010401 : ชฟ ทวิ กลุ่ม 1

98 65301040002 นาย นพรัตน์ สุขสุวรรณ 653010401 : ชฟ ทวิ กลุ่ม 1

99 65301040003 นางสาว ปิยธิดา ปัตระวรรณ 653010401 : ชฟ ทวิ กลุ่ม 1

100 65301040004 นาย สูติกาญจน์ พรหมพรรณ 653010401 : ชฟ ทวิ กลุ่ม 1

101 65301040005 นาย กิตติธัช จู่เซ่งเจริญ 653010401 : ชฟ ทวิ กลุ่ม 1

102 65301040006 นาย ปองพล ช่วยมาก 653010401 : ชฟ ทวิ กลุ่ม 1

103 65301040007 นาย อนุวัฒน์ จิตร์แหง 653010401 : ชฟ ทวิ กลุ่ม 1

104 65301040008 นาย อามีน แก้วเซ่า 653010401 : ชฟ ทวิ กลุ่ม 1

105 65301040009 นาย ณัฐพงศ์ หวังโบรักษ์ 653010401 : ชฟ ทวิ กลุ่ม 1

106 65301040010 นาย ศุภกฤต ทองด้วง 653010401 : ชฟ ทวิ กลุ่ม 1

107 65301040011 นาย วรธน รุ่งเรือง 653010401 : ชฟ ทวิ กลุ่ม 1

108 65301040012 นาย ภาณุพงศ์ ชูช่ืน 653010401 : ชฟ ทวิ กลุ่ม 1

109 65301040013 นาย รังษ์สิมันต์ ปลอดทอง 653010401 : ชฟ ทวิ กลุ่ม 1

110 65301040014 นาย ยุทธนา สันตะโร 653010401 : ชฟ ทวิ กลุ่ม 1

111 65301040015 นางสาว ณัฐริกา หนูล้อม 653010401 : ชฟ ทวิ กลุ่ม 1

112 65301040016 นาย อรรถพล กิตติวัฒนารมย์ 653010401 : ชฟ ทวิ กลุ่ม 1

113 65301040017 นาย อาซาน สันจิตร 653010401 : ชฟ ทวิ กลุ่ม 1

114 65301040018 นาย ศุภณัฐ ห้องโสภา 653010401 : ชฟ ทวิ กลุ่ม 1

115 65301040019 นาย หัตศนัยต์ บุญแก้วคง 653010401 : ชฟ ทวิ กลุ่ม 1

116 65301040020 นาย ศุภกร ทองนวน 653010401 : ชฟ ทวิ กลุ่ม 1

วิทยาลัยเทคนิคสงขลา ปวส.1  ไฟฟ้าก าลังทวิภาคี

รายงานข้อมูล ณ วันท่ี 28 เมษายน 2565  เวลา 10:53 หน้าท่ี 7 จาก 12



ล าดับ รหสัประจ ำตวั ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ (ไทย) นามสกุล (ไทย) กลุ่มเรียน

117 65301040021 นาย อนุชา หัสบุญเล๊าะ 653010402 : ชฟ ทวิ กลุ่ม 2

118 65301040022 นาย สืบวงศ์ นพรัตน์ 653010402 : ชฟ ทวิ กลุ่ม 2

119 65301040023 นาย วรเชษฐ์ ณ สงขลา 653010402 : ชฟ ทวิ กลุ่ม 2

120 65301040024 นาย วีรภัทร สาบวช 653010402 : ชฟ ทวิ กลุ่ม 2

121 65301040025 นาย เจตษฎาพร ยอดวัฒนา 653010402 : ชฟ ทวิ กลุ่ม 2

122 65301040026 นาย ธรรมพล เนตรสว่าง 653010402 : ชฟ ทวิ กลุ่ม 2

123 65301040027 นาย กชนันท์ สายสุวรรณ 653010402 : ชฟ ทวิ กลุ่ม 2

124 65301040028 นางสาว อรกนก ทองใบ 653010402 : ชฟ ทวิ กลุ่ม 2

125 65301040029 นาย วสิษฐ์พล โชโต 653010402 : ชฟ ทวิ กลุ่ม 2

126 65301040030 นางสาว สุรารัตน์ สิงหะตะโน 653010402 : ชฟ ทวิ กลุ่ม 2

127 65301040031 นาย พงศธร ชูย้ิม 653010402 : ชฟ ทวิ กลุ่ม 2

128 65301040032 นาย สมศักด์ิ ยาประโคน 653010402 : ชฟ ทวิ กลุ่ม 2

129 65301040033 นาย ชัยณรงค์ บรรจงธุระการ 653010402 : ชฟ ทวิ กลุ่ม 2

130 65301040034 นาย กมลฉัตร อินต๊ะปะ 653010402 : ชฟ ทวิ กลุ่ม 2

131 65301040035 นางสาว วิภาวี อุ้งเภา 653010402 : ชฟ ทวิ กลุ่ม 2

132 65301040036 นาย วชิรวิทย์ พุทธทอง 653010402 : ชฟ ทวิ กลุ่ม 2

133 65301040037 นาย วุฒิชัย สุทธิชลย์ 653010402 : ชฟ ทวิ กลุ่ม 2

134 65301040038 นาย อุกฤษณ์ แก้วสองสี 653010402 : ชฟ ทวิ กลุ่ม 2

135 65301040039 นาย ภูวนัย คูหามุกข์ 653010402 : ชฟ ทวิ กลุ่ม 2

136 65301040040 นาย กันตพงษ์ ละอองมณี 653010402 : ชฟ ทวิ กลุ่ม 2

วิทยาลัยเทคนิคสงขลา ปวส.1  ไฟฟ้าก าลังทวิภาคี

รายงานข้อมูล ณ วันท่ี 28 เมษายน 2565  เวลา 10:53 หน้าท่ี 8 จาก 12



ล าดับ รหสัประจ ำตวั ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ (ไทย) นามสกุล (ไทย) กลุ่มเรียน

137 65301040041 นาย วีรพงศ์ แสงทอง 653010403 : ชฟ สมทบ 

138 65301040042 นาย ทีฆะทัศน์ เกษสระ 653010403 : ชฟ สมทบ 

139 65301040043 นางสาว อัจฉรา โล่อ๋อง 653010403 : ชฟ สมทบ 

140 65301040044 นาย พีรณัย ศรีร่วมสอน 653010403 : ชฟ สมทบ 

141 65301040045 นาย ณัฐยศ เจริญศรี 653010403 : ชฟ สมทบ 

142 65301040046 นาย สุริยัน กลสามัญ 653010403 : ชฟ สมทบ 

143 65301040047 นาย อามีน สะอะ 653010403 : ชฟ สมทบ 

144 65301040048 นาย สุรเชษฐ์ แหละปานแก้ว 653010403 : ชฟ สมทบ 

145 65301040049 นาย นัทธิพงศ์ คงศรี 653010403 : ชฟ สมทบ 

146 65301040050 นาย จุฑารัฐ บุญุสุข 653010404 : ชฟ สมทบ/ปรับพ้ืน

147 65301040051 นาย วีระยุทธ์ บุญแก้ว 653010404 : ชฟ สมทบ/ปรับพ้ืน

148 65301040052 นาย กรเทพ วงศ์สุคนธ์ 653010404 : ชฟ สมทบ/ปรับพ้ืน

149 65301040053 นาย นันทวัฒน์ สมานทอง 653010404 : ชฟ สมทบ/ปรับพ้ืน

150 65301040054 นาย พูนสุข ต่วนสกุล 653010404 : ชฟ สมทบ/ปรับพ้ืน

151 65301040055 นาย เรวุฒิ พัทรชนม์ 653010404 : ชฟ สมทบ/ปรับพ้ืน

152 65301040056 นางสาว นนทลีย์ แซ่จ๋ิว 653010404 : ชฟ สมทบ/ปรับพ้ืน

153 65301040057 นาย จตุรงค์ แก้วบพิธ 653010404 : ชฟ สมทบ/ปรับพ้ืน

154 65301040058 นาย ณัฐนนท์ จันทร์ก าเหนิด 653010404 : ชฟ สมทบ/ปรับพ้ืน

155 65301040059 นาย อภิชาติ บุญประวิทย์ 653010404 : ชฟ สมทบ/ปรับพ้ืน

156 65301040060 นาย กูอานัด สมัย 653010404 : ชฟ สมทบ/ปรับพ้ืน

157 65301040061 นาย นายพีรทัต พรหมเสนา 653010404 : ชฟ สมทบ/ปรับพ้ืน

158 65301040062 นาย ธนพล วีรญาณพันธ์ุ 653010404 : ชฟ สมทบ/ปรับพ้ืน

159 65301040063 นาย คมสัน สุวรรณรัตน์ 653010404 : ชฟ สมทบ/ปรับพ้ืน

160 65301040064 นาย ศรัณยู เทพซ้าย 653010404 : ชฟ สมทบ/ปรับพ้ืน

161 65301040065 นาย ธนวัตร ช่วยช่ืน 653010404 : ชฟ สมทบ/ปรับพ้ืน

162 65301040066 นาย รุ่งโรจน์ ฤทธ์ิสารพิทักษ์ 653010404 : ชฟ สมทบ/ปรับพ้ืน

163 65301040067 นางสาว ก่ิงกาญจน์ สิงห์ทอง 653010404 : ชฟ สมทบ/ปรับพ้ืน

164 65301040068 นาย ธีรภัทร์ อินทสโร 653010404 : ชฟ สมทบ/ปรับพ้ืน

วิทยาลัยเทคนิคสงขลา ปวส.1 ไฟฟ้าก าลังสมทบ

รายงานข้อมูล ณ วันท่ี 28 เมษายน 2565  เวลา 10:53 หน้าท่ี 9 จาก 12



ล าดับ รหสัประจ ำตวั ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ (ไทย) นามสกุล (ไทย) กลุ่มเรียน

165 65301050001 นาย โชคชัย เอียดหวัง 653010501 : อต ทวิ

166 65301050002 นาย ธีรภัทร์ บุญศรี 653010501 : อต ทวิ

167 65301050003 นาย อัษฎาวุธ หนูทอง 653010501 : อต ทวิ

168 65301050004 นางสาว ณัฐมน ขาวเอียด 653010501 : อต ทวิ

169 65301050005 นาย พันธกาญจน์ แสงแก้ว 653010501 : อต ทวิ

170 65301050006 นางสาว กันธิชา เช้ือมณี 653010501 : อต ทวิ

171 65301050007 นาย อานัส นพกะ 653010501 : อต ทวิ

172 65301050008 นาย อนุเทพ สุดทุ่ม 653010501 : อต ทวิ

173 65301050009 นาย ฟัยซอล สาและยีงอ 653010501 : อต ทวิ

174 65301050010 นาย บริภัทร ยีหมัด 653010501 : อต ทวิ

175 65301050011 นาย พรสวรรค์ มิตรรัตน์ 653010502 : อต ทวิ/ปรับพ้ืน

176 65301050012 นาย บัดรี สมาแอ 653010502 : อต ทวิ/ปรับพ้ืน

177 65301050013 นาย อัสมัน อาแว 653010502 : อต ทวิ/ปรับพ้ืน

178 65301050014 นาย มูฮัมหมัดลุตฟี วอซา 653010502 : อต ทวิ/ปรับพ้ืน

179 65301050015 นาย นพคุณ อิสระ 653010502 : อต ทวิ/ปรับพ้ืน

180 65301050016 นาย ภานุพงค์ เขียวเจริญ 653010502 : อต ทวิ/ปรับพ้ืน

181 65301050017 นางสาว อังสุมารี กาฬสงค์ 653010502 : อต ทวิ/ปรับพ้ืน

182 65301050018 นางสาว อาทิตยา ไข่คง 653010502 : อต ทวิ/ปรับพ้ืน

183 65301050019 นาย ริฎวัน ซีเดะ 653010502 : อต ทวิ/ปรับพ้ืน

184 65301050020 นาย มูฮัมหมัดยุสรี ดอเลาะ 653010502 : อต ทวิ/ปรับพ้ืน

185 65301050021 นาย ทวีศักด์ิ ฉ้ิมสังข์ 653010502 : อต ทวิ/ปรับพ้ืน

186 65301050022 นาย ชยางกูร อ่อนแก้ว 653010502 : อต ทวิ/ปรับพ้ืน

187 65301050023 นาย รุ่งรวี คงตะโน๊ต 653010502 : อต ทวิ/ปรับพ้ืน

188 65301050024 นาย อนันตชัย ปานก าเนิด 653010502 : อต ทวิ/ปรับพ้ืน

วิทยาลัยเทคนิคสงขลา ปวส.1  อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมทวิภาคี

รายงานข้อมูล ณ วันท่ี 28 เมษายน 2565  เวลา 10:53 หน้าท่ี 10 จาก 12



ล าดับ รหสัประจ ำตวั ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ (ไทย) นามสกุล (ไทย) กลุ่มเรียน

189 65301050025 นาย จตุรภัทร กล่ินบุบผา 653010503 : อต สมทบ

190 65301050026 นาย สุเมธ ช่วยรัตน์ 653010503 : อต สมทบ

191 65301050027 นาย จักรภัทร เพ็ชร์ย้ิม 653010504 : อต สมทบ/ปรับพ้ืน

192 65301050028 นาย วุฒิชัย ด าแก้ว 653010504 : อต สมทบ/ปรับพ้ืน

193 65301050029 นาย วริทธ์ิ สิทธ์ิมาก 653010504 : อต สมทบ/ปรับพ้ืน

194 65301050030 นาย ภูวดล ละอองแก้ว 653010504 : อต สมทบ/ปรับพ้ืน

วิทยาลัยเทคนิคสงขลา ปวส.1  อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมสมทบ

รายงานข้อมูล ณ วันท่ี 28 เมษายน 2565  เวลา 10:53 หน้าท่ี 11 จาก 12



ล าดับ รหสัประจ ำตวั ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ (ไทย) นามสกุล (ไทย) กลุ่มเรียน

195 65302010001 นางสาว โซเฟีย หมัดหีม 653020101 : บช สมทบ

196 65302010002 นางสาว อารีรัตน์ ช่วยชู 653020101 : บช สมทบ

197 65302010003 นางสาว ณัฐนรี รอดกรง 653020101 : บช สมทบ

198 65302010004 นางสาว รพีพรรณ หวานศรี 653020101 : บช สมทบ

199 65302010005 นางสาว มณีรัตน์ แก้วชูศรี 653020101 : บช สมทบ

200 65302010006 นางสาว ชญานิฐ จันทร์ขาว 653020101 : บช สมทบ

201 65302010007 นางสาว ชลิตา ผิวเหลือง 653020102 : บช สมทบ/ปรับพ้ืน

202 65302010008 นางสาว อรอนงค์ พลพันธ์ุ 653020102 : บช สมทบ/ปรับพ้ืน

203 65302010009 นาย ทัชชกร ประวิธวงศกร 653020102 : บช สมทบ/ปรับพ้ืน

204 65302010010 นางสาว ปัญจมา วันละ 653020102 : บช สมทบ/ปรับพ้ืน

205 65302010011 นางสาว รวิวรรณ บุญคง 653020102 : บช สมทบ/ปรับพ้ืน

206 65302010012 นางสาว กัลยาณิน ศรีประชุม 653020102 : บช สมทบ/ปรับพ้ืน

207 65302010013 นางสาว ชมพูนิกข์ ยอดเพชร 653020102 : บช สมทบ/ปรับพ้ืน

208 65302010014 นางสาว สุวิมล วันระยานนท์ 653020102 : บช สมทบ/ปรับพ้ืน

209 65302010015 นางสาว กมลชนก พรรณราย 653020102 : บช สมทบ/ปรับพ้ืน

210 65302010016 นางสาว บริมาส มณีรัตน์ 653020102 : บช สมทบ/ปรับพ้ืน

211 65302010017 นางสาว รัตนากร แก้วนิล 653020102 : บช สมทบ/ปรับพ้ืน

212 65302010018 นางสาว ธัญรดา นิลมณี 653020102 : บช สมทบ/ปรับพ้ืน

213 65302010019 นางสาว จิญาดา เพ็ชรรัตน์ 653020102 : บช สมทบ/ปรับพ้ืน

214 65302010020 นางสาว ชบาพร เมืองเยาว์ 653020102 : บช สมทบ/ปรับพ้ืน

วิทยาลัยเทคนิคสงขลา ปวส.1  การบัญชีสมทบ

รายงานข้อมูล ณ วันท่ี 28 เมษายน 2565  เวลา 10:53 หน้าท่ี 12 จาก 12


