


ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 1 / 8ววนททท 7/1/2019 10:08:31

ระดนบชน ชน : ปวช. 3  ศศนยยสอบ : 141301 - มทร.ธนญบบรท

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ : 1319116101

ออาเภอ : มวกเหลลก จนงหวนด : สระบบรทสนามสอบ: วพทยาลวยเทคนพคมวกเหลลก

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกบล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตบ
ประชาชนนนกเรทยน

อาคารปฎพบวตพการ 211 หนองปฎพบวตพการวพทยาศาสตรพชน ชน : 1

13204398 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก บบณพจนน เนาวะบบตร 5921010017 1100801388250 ชาย

13204399 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก วบฒวชลย วงศนษา 5921010004 1101200326960 ชาย

13204400 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก อภวกรณน พพพงไทย 5921010083 1101500999293 ชาย

13204401 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก พงศนกร บบญยประภา 5921010092 1149900591477 ชาย

13204402 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ภลทรพล บลวเผผพอน 5921010012 1150101085238 ชาย

13204403 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก รชต พวศนาวงคน 6121010090 1160101713310 ชาย

13204404 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ศบภกร ขบนสสงเนวน 5921010022 1190201108868 ชาย

13204405 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ศบภกฤต บบญชม 5921010036 1190201109481 ชาย

13204406 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก เพชรพลาย กลลวยตระกสล 5921010030 1190201110129 ชาย

13204407 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ยบทธนา ชากลาง 5921010034 1191100126381 ชาย

13204408 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ณลฐพงษน แจจมฟลา 5921010047 1191100126527 ชาย

13204409 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก สมนานนทน มบจงหนลากกพ 5921010103 1191100126675 ชาย

13204410 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ณรงคนศลกดวด สบรววงษน 5921010045 1191100127027 ชาย

13204411 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก อภวชลย บานแยลม 5921010048 1191100127281 ชาย

13204412 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก กลงสชวต จลนทพก 5921010095 1199600276363 ชาย

13204413 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก อดวศร ภสจทองคคา 5921010099 1199600297409 ชาย

13204414 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ชนายบทธ แกลวคคาแสน 5921010041 1199900700772 ชาย

13204415 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ธกระวลฒนน มบจงนากลาง 5921010062 1199900734774 ชาย

13204416 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก วกรพล บบญสบข 5921010065 1199900738222 ชาย

13204417 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก สหลสวรรษ เดชดลช 5921010094 1199900738265 ชาย

13204418 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก นนทกานตน เวกยงสวงขร 5921010010 1199900752128 ชาย

13204419 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก อภวรลกษน นะรลยรลมยน 5921010032 1199900761887 ชาย

13204420 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ศบภชลย นาสบทธว 5921010021 1199900764517 ชาย

13204421 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ชาญณรงคน ศวลารลกษน 5921010013 1199900766145 ชาย

13204422 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก นลนทพงศน เอกพยมจวตตน 5921010076 1199900766161 ชาย

13204423 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ศรศวลปน ขบนตา 5921010075 1199900773397 ชาย

13204424 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก โชคทวก สผบสวงหน 5921010016 1199900779263 ชาย

13204425 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ธนภลทร กลลพนจลนทรน 5921010079 1199900783538 ชาย

13204426 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ชวนภลทร แสนเสมอ 5921010067 1199900789463 ชาย

13204427 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก อนบสรณน สบขเจรวญ 5921010052 1199900793835 ชาย
คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 2 / 8ววนททท 7/1/2019 10:08:31

ระดนบชน ชน : ปวช. 3  ศศนยยสอบ : 141301 - มทร.ธนญบบรท

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ : 1319116101

ออาเภอ : มวกเหลลก จนงหวนด : สระบบรทสนามสอบ: วพทยาลวยเทคนพคมวกเหลลก

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกบล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตบ
ประชาชนนนกเรทยน

อาคารปฎพบวตพการ 212 หนองภาษาไทยชน ชน : 1

13204428 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ณลฐวลฒนน จลนทรนสวจาง 5921010050 1199900794700 ชาย

13204429 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ภสเบศ ขมวมนแกลว 5921010011 1220701094741 ชาย

13204430 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก คณาธวป เกตบทอง 5921010043 1250900039368 ชาย

13204431 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก นวว ลฒนน บคาขบนทด 5921010026 1300801353578 ชาย

13204432 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก สายฟลา แผลวสสงเนวน 5821010018 1309801344411 ชาย

13204433 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก วบฒวภลทร กาดจานจาก 5921010009 1309801348637 ชาย

13204434 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก อนบชวต เกตบแกลว 5921010063 1309801366210 ชาย

13204435 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก อนบชา เกตบแกลว 5921010074 1309801366228 ชาย

13204436 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ปฏวเวธ คคาชส 5921010008 1309801367445 ชาย

13204437 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ศลกดวด ชลย วรบตมะพลนธน 5921010014 1309801368581 ชาย

13204438 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ภสมวพวบาล โพธวด ศรกแกลว 5921010096 1309801376924 ชาย

13204439 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก นฤเศรษฐน บกทะเล 5921010040 1309801382860 ชาย

13204440 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ธกรเวชชน กบลผา 5921010049 1309801384706 ชาย

13204441 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก วลนฉลตร คคาเฉลวม 5921010056 1309801393799 ชาย

13204442 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ภลทรภณ โสสวจาง 5921010087 1309801398090 ชาย

13204443 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก พกระวลฒนน อวนปะคคา 5921010037 1309902799081 ชาย

13204444 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ศลสตราวบธ สานคมาอจาง 5921010031 1539900749344 ชาย

13204445 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ชลยณรงคน แกลววงศนเขกยว 5921010057 1579900855454 ชาย

13204446 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก วโรตมน สลงเกตบ 5921010044 1730201360154 ชาย

13204447 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ปรเมษฐน รบจงโรจนน 5921110016 1100703170195 ชาย

13204448 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก สมศลกดวด ใจสวงหน 5921110019 1102003184713 ชาย

13204449 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ดลชาล ชผพนอารมณน 5921110030 1129700144701 ชาย

13204450 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ปว ยวลฒนน แกลวลผอ 5921110023 1149900637621 ชาย

13204451 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก อภวรลกษน วารก 5921110005 1190201107641 ชาย

13204452 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก อภวรลกษน ทองยอน 5921110020 1191100127311 ชาย

13204453 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก พวชวต มบจงเขผพองกลาง 5921110027 1191200019781 ชาย

13204454 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก บบษบา โชตวววว ลฒนน 5921110014 1199900592465 หญวง

13204455 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก รลชชานนทน ปว ณฑะแพทยน 5921110041 1199900669646 ชาย

13204456 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก สบรเชษฐ ไชยเนตร 5921110045 1199900689370 ชาย

13204457 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ทรงเกกยรตว ไชยแสง 5921110040 1199900735681 ชาย
คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 3 / 8ววนททท 7/1/2019 10:08:31

ระดนบชน ชน : ปวช. 3  ศศนยยสอบ : 141301 - มทร.ธนญบบรท

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ : 1319116101

ออาเภอ : มวกเหลลก จนงหวนด : สระบบรทสนามสอบ: วพทยาลวยเทคนพคมวกเหลลก

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกบล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตบ
ประชาชนนนกเรทยน

อาคารปฎพบวตพการ 215 หนองสวงคมชน ชน : 1

13204458 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ขวลญฤทลย ครพม มคลางพสล 5921110050 1199900749585 หญวง

13204459 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ศตายบ พงษนอบดม 5921110015 1199900774121 ชาย

13204460 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก กวตตวชลย ยาบลานทบจม 5921110004 1199900776370 ชาย

13204461 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก วรรณชลย คคาบบญศรก 5921110001 1199900776710 ชาย

13204462 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก เกกยรตวศลกดวด บบญประเสรวฐ 5921110052 1219800330786 ชาย

13204463 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ศบภกฤษณน ระเวงจวตร 5921110034 1309801346448 ชาย

13204464 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ณรากร ทรลพยนเขต 5921110017 1309801368573 ชาย

13204465 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก สราวบธ ศวรวพลนธน 5921110033 1309801371710 ชาย

13204466 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ธนพล สวทธววงคน 5921110013 1309801382975 ชาย

13204467 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก พกรพงษน ศรกลานบช 5921110048 1309801399819 ชาย

13204468 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก อรลญธรรม ฟบลงจลนทพก 5921110025 1309801409300 ชาย

13204469 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ธรรพนณธร ไผจโคกสสง 5921110021 1309902729369 ชาย

13204470 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก อบดมทรลพยน คลมภวรานนทน 5921110002 1369900530689 ชาย

13204471 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก กฤษณะ ทานกระโทก 5921110006 1400401253061 ชาย

13204472 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก พลนธนาการ ศวรวสบนทร 5921110031 1450900184099 ชาย

13204473 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก จวรายบ ว ลนเดผอน 5921040011 0030211017396 ชาย

13204474 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ชาญชลย ประสานเนตร 5921040069 1101100222321 ชาย

13204475 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก พรเทพ สบทธวมวล 5921040060 1104500025151 ชาย

13204476 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ชลยทรลพยน เกกยรตวเกษมชลย 5921040043 1129700199336 ชาย

13204477 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก จวดาภา เมผองทรลพยน 5921040072 1139900337449 หญวง

13204478 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก นนทนลตถน ไทยลาว 5921040045 1190201109058 ชาย

13204479 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ครรชวตพล แกลวมณก 5921040002 1191100125253 ชาย

13204480 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก เจนณวตา ทวพมอน 5921040071 1191100126152 หญวง

13204481 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก พบฒวพงษน ปานววเชกยร 5921040003 1191100126993 ชาย

13204482 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก วรวนทร บบญรอด 5921040030 1191200019323 ชาย

13204483 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ณลฐวบฒว ดวงแข 5921040016 1191200020283 ชาย

13204484 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก พรนวรลนดวด พรมศร 5921040040 1199600284935 ชาย

13204485 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ตคานาน สกดา 5921040026 1199900611893 ชาย

13204486 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก จลกรก พงศกร 5921040008 1199900750338 ชาย

13204487 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ปฎวพลทธน พวทลกษน 5921040005 1199900761453 ชาย
คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ
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ระดนบชน ชน : ปวช. 3  ศศนยยสอบ : 141301 - มทร.ธนญบบรท

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ : 1319116101

ออาเภอ : มวกเหลลก จนงหวนด : สระบบรทสนามสอบ: วพทยาลวยเทคนพคมวกเหลลก

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกบล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตบ
ประชาชนนนกเรทยน

อาคารปฎพบวตพการ 225 หนองเรทยนทฤษฎทชน ชน : 2

13204488 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก พฤควนทรน แกลวอจอนตา 5921040020 1199900768016 ชาย

13204489 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ศววากร พงษนพลนธน 5921040022 1199900771220 ชาย

13204490 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ปกปลอง สบรวยกบล ณ อยบธยา 5921040065 1199900772374 ชาย

13204491 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก สบพลตรา โพธวด ทอง 5921040029 1199900773079 หญวง

13204492 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก พกระภลทรน สวทธวพรมมา 5921040007 1199900783554 ชาย

13204493 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก สบทลศสก แสงเพลชร 5921040018 1199900784577 หญวง

13204494 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก วรภพ กลนสบข 5921040021 1199900792421 ชาย

13204495 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก พรรษวลชรน พลนธบนชากรก 5921040027 1199900796974 ชาย

13204496 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก เดจนชลย โพธวด เรผอง 5921040049 1200801036719 ชาย

13204497 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก บบญญรลกษน พวมสวลสดวด 5921040053 1309801331700 ชาย

13204498 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก อบดมศลกดวด พวงมาลลย 5921040004 1309801354343 ชาย

13204499 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ธนภลทร อวนทชาตว 5921040012 1309801360271 ชาย

13204500 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ณลฐพงษน บลวทอง 5921040056 1309801369791 ชาย

13204501 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ณลฏฐกวตตวด เกกยรตวด คงกลาง 5921040050 1309801373941 ชาย

13204502 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ทนงศลกดวด รจวมทอง 5921040034 1309801375553 ชาย

13204503 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ภาสกร สบภาเพกยร 5921040001 1309801380620 ชาย

13204504 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก อานนทน คสณชา 5921040032 1309801384544 ชาย

13204505 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ดนลย ทานประสวทธวด 5921040046 1309801389244 ชาย

13204506 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ธนาธวป เฉลยรถ 5921040009 1309801393110 ชาย

13204507 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก พกรพลฒนน สวลสดก 5921040028 1309902818949 ชาย

13204508 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก รลชศลกดวด ยะสสงเนวน 5921040044 1309902847817 ชาย

13204509 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก อรวยนธลช คคาแควจน 5921040055 1559900379962 ชาย

13204510 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก นวรลนดรน พจวงจลนทรน 5921040031 1640600332511 ชาย

13204511 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก กวตตวภลทร บรรดาศลกดวด 5921040015 2140601028592 ชาย

13204512 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ประเสรวฐ ววเศษ 5921040024 2309801043044 ชาย

13204513 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก อนลนตา มานะโส 5921040036 2340701060712 ชาย

13204514 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ศลกดวด เพชร ใสศรกสบข 5921040038 2658700001261 ชาย

13204515 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก อานลส แซจลก 5921040052 5620101175839 ชาย

13204516 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก จลนทรนทววา สมบสรณนผล 5921050033 1102003024155 หญวง

13204517 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก กองทลพ พรแพงจลนทรน 5921050005 1141101113780 ชาย
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13204518 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก พรเทพ ปาโมกขน 5921050018 1141101115057 ชาย

13204519 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก วบฒวนลนทน บบญหนบน 5921050001 1149900637159 ชาย

13204520 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก สบรยบทธน เสผอสาด 5921050015 1190201107675 ชาย

13204521 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก อภวนลนทน สมใจ 5921050002 1191100125946 ชาย

13204522 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก รลฐภสมว สบขเปล ง 5921050011 1191100126047 ชาย

13204523 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก แสงสบรวยา สบมาลยน 5921050004 1191100126560 ชาย

13204524 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ณลฐวบฒว เกตบแกลว 5921050006 1199900708081 ชาย

13204525 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ธนพร ไพจลนทรน 5921050009 1199900778747 ชาย

13204526 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ชลสวทธวด สบดใจ 5921050007 1309801360629 ชาย

13204527 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ศรลณยน พฤทธวพงศนพลนธบน 5921050025 1309801370021 ชาย

13204528 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก รลชตกบล สโมสร 5921050012 1309801370462 ชาย

13204529 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ณลฐวลฒนน นวลสกดา 5921050026 1309801382932 ชาย

13204530 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ระพกพลฒนน ปราชญนจากโยธวน 5921050022 1311500057458 ชาย

13204531 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ชวนวลตร ศรกค คาภา 5921050035 1490600065698 ชาย

13204532 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ธรรณนธร ซผพอผาสบข 5921050003 1549900592437 ชาย

13204533 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก กรวนรลตนน ศลกดก 5921060011 1102003213322 ชาย

13204534 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก นวธวพล สงวนเชาวน 5921060013 1102003280933 ชาย

13204535 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก อลญชลก แสงธสป 5921060001 1190201107055 หญวง

13204536 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ววภาวก สรลอยสสงเนวน 5921060004 1190201108205 หญวง

13204537 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก เจรวญทรลพยน เกตบสบดตา 5921060010 1190201108655 ชาย

13204538 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ธนวลฒนน กลจอมจวต 5921060021 1191100124664 ชาย

13204539 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก อภวชาตว ดอกคคา 5921060002 1309801375332 ชาย

13204540 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก กศวน วลตตพลนธบน 5921060017 1309801382967 ชาย

13204541 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก พสวษฐน ศรแกลว 5921060009 1309801392245 ชาย

13204542 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ปนาทวพยน ยวงรลมยน 5921060015 1319900767883 หญวง

13204543 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ธราวบธ ทะรารลมยน 5921060016 1319900775631 ชาย

13204544 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก อานนทน เรผอนศรก 5921060007 1329900967068 ชาย

13204545 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก อรยา ศวรวจลนทรน 5921060023 1331001324141 หญวง

13204546 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก นบชธวดา สคาพลนธน 5921060012 1369900486779 หญวง

13204547 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ชลชวาลยน โคตราช 5921060019 2306200001425 ชาย
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13204548 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก สบนลนทา จลนตา 5922010003 1160201153138 หญวง

13204549 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ธนลญชพร คคาชมภส 5922010002 1160201154649 หญวง

13204550 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก อรวศรา ปลม นทวม 5922010008 1191100125300 หญวง

13204551 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ธกรวบฒว รลงสะอวนทรน 5922010021 1191100126276 ชาย

13204552 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ศวรวลลกษณน หวลงเชผมอ 5922010023 1191100126926 หญวง

13204553 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก เบญจวรรณ สงคนโสด 5922010014 1191200020194 หญวง

13204554 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก วรรณวษา แย ลมเกษร 5922010009 1191200020208 หญวง

13204555 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก เอกราช ศวรววรรณ 5922010016 1199600277360 ชาย

13204556 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก จตบพร ฉาบเพชร 5922010011 1199900758967 หญวง

13204557 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก สบชาดา ปสจ ตาแสง 5922010013 1199900767567 หญวง

13204558 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ศรวนธร สบายวงษน 5922010031 1199900767737 หญวง

13204559 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก จลนทรนจวรา มกประทกป 5922010010 1309801370691 หญวง

13204560 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ปนลดดา กองโคกสสง 5922010019 1309801384790 หญวง

13204561 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ศวรวพร แพจงสวลสดวด 5922010020 1309801388221 หญวง

13204562 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก วลชราภรณน ประเสรวฐศวลปน 5922010026 1409800414830 ชาย

13204563 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก สะวกหรา หนวมพานวช 5922010005 1480701243559 หญวง

13204564 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก อนบสรา สะราคคา 5922010025 1720300186411 หญวง

13204565 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ววมลมณก คคากอง 5922040021 1100501582204 หญวง

13204566 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก นคมามนตน กมลวาทวน 5922040009 1100703146332 ชาย

13204567 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก พลชราภา สายทอง 5922040019 1149900633498 หญวง

13204568 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก พวมพนววภา เฉลยจรรยา 5922040016 1189900321496 หญวง

13204569 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก อบไรทวพยน วงศนสงจา 5922040023 1190201110269 หญวง

13204570 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก วรพรต ชมจอหอ 5922040050 1191100124451 ชาย

13204571 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก จรวยา พบทธศวรว 5922040037 1191100127451 หญวง

13204572 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก วราภรณน ประสนวท 5922040013 1191100127493 หญวง

13204573 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก เพชรลดา ขอพลกลาง 5922040015 1191200019773 หญวง

13204574 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก วราทวพยน บบญมา 5922040001 1191200020453 หญวง

13204575 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก อาทวตยา ภสครองตา 5922040045 1198100000198 หญวง

13204576 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก สบพรรษา ประเสรวฐ 5922040011 1199600286580 หญวง

13204577 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก อรยา หวลงจบลกลาง 5922040027 1199600298766 หญวง
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13204578 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก อวนธวรา วงษนศลกดา 5922040018 1199800095940 หญวง

13204579 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ธกณลฐดา กบลทลศนน 5922040017 1199900541925 หญวง

13204580 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก นรชาตว แกลวสบก 5922040002 1199900767869 ชาย

13204581 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก สววะ จวตรประเสรวฐ 5922040003 1199900800203 ชาย

13204582 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก พวมพนผกา สบคนธน 5922040034 1200101907229 หญวง

13204583 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก เมววกา ศรกสองเมผอง 5922040007 1302001276309 หญวง

13204584 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก อาทวตยน จลนทรนเถผพอน 5922040010 1309801367879 ชาย

13204585 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก จวนตนา คลนทา 5922040028 1309801371141 หญวง

13204586 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก สบทธวดา สบเภาแสน 5922040051 1309801373011 หญวง

13204587 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก จลกรพลนธน ลลกษณะไทย 5922040004 1309801376380 ชาย

13204588 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก สบวณก ปว ตวไหว 5922040046 1309801378412 หญวง

13204589 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ศวรกาญจนน คลนทา 5922040029 1309801382291 หญวง

13204590 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก อารกยา เกยสร 5922040008 1309801396020 หญวง

13204591 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ธนวลฒนน อจอนมา 5922040020 1329901047094 ชาย

13204592 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก จารบวรรณ สมพร 5922040036 1330901375573 หญวง

13204593 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก อเนก พลเดช 5922040048 1331001336289 ชาย

13204594 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก สบภลทธา หลองแซง 5922040022 1350300181154 หญวง

13204595 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ชมลยพร ธลญญอบดม 5922040024 1670501420102 หญวง

13204596 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก วลลยวลลยน ตจอววเศษ 5922040038 1730601240377 หญวง

13204597 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก รบจวราพร เงาะสนาม 5922110011 1103703227777 หญวง

13204598 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ดารวนก ชอบธรรม 5922110015 1191100125261 หญวง

13204599 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก มกนา ราศรก 5922110010 1191100127141 หญวง

13204600 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก สบกลญญา ทลบโคกสสง 5922110007 1199900756387 หญวง

13204601 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ศวรวกลลยา กงฉายา 5922110019 1199900771068 หญวง

13204602 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก อลวสา สวงหนโท 5922110003 1199900790046 หญวง

13204603 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก พลชราภรณน ไตรสวงหน 5922110016 1199900798560 หญวง

13204604 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก กบลนลนทน ทามโคกสสง 5922110009 1309801381511 หญวง

13204605 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก เจนจวรา พานทอง 5922110008 1309801392709 หญวง

13204606 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ประวกณา ประภาษก 5922110004 1310600316152 หญวง

13204607 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก อาภาศรก ระย ลบศรก 5922110018 1339500005358 หญวง
คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 8 / 8ววนททท 7/1/2019 10:08:31

ระดนบชน ชน : ปวช. 3  ศศนยยสอบ : 141301 - มทร.ธนญบบรท

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ : 1319116101

ออาเภอ : มวกเหลลก จนงหวนด : สระบบรทสนามสอบ: วพทยาลวยเทคนพคมวกเหลลก

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกบล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตบ
ประชาชนนนกเรทยน

อาคารปฎพบวตพการ 233 หนองเรทยนรวมชน ชน : 3

13204608 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก เขมวกา สมร 5922110014 1461301218001 หญวง

13204609 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก สบพรรษา ไขทะเล 5927010012 1190201107616 หญวง

13204610 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ตะวลนฉาย โคชมลด 5927010024 1199900746225 หญวง

13204611 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ววลาว ลณยน แนวประเสรวฐ 5927010015 1199900758088 หญวง

13204612 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก อลญลกญา นลอยสนวท 5927010013 1199900787134 หญวง

13204613 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก พลนพลสสา มาลาววทยา 5927010020 1199900797865 หญวง

13204614 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ปว ยธวดา มาลา 5927010019 1309801378129 หญวง

13204615 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก พวมพนพวมล ศวรววงคน 5927010008 1340800159484 หญวง
คน 8รวม :

สรบปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  218ผศหเขหาสอบ : 8 คนวพทยาลวยเทคนพคมวกเหลลก



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 1 / 3ววนททท 7/1/2019 10:13:32

ระดนบชน ชน : ปวส. 2  ศศนยยสอบ : 141301 - มทร.ธนญบบรท

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ : 1319116101

ออาเภอ : มวกเหลลก จนงหวนด : สระบบรทสนามสอบ: วพทยาลวยเทคนพคมวกเหลลก

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกบล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตบ
ประชาชนนนกเรทยน

อาคารปฎพบวตพการ 211 หนองปฎพบวตพการวพทยาศาสตรพชน ชน : 1

13204166 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก อลครพล หวนเกลลด 6031010006 1100702481804 ชาย

13204167 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก นลทธพงศศ เงงยบพลกรลง 6031010002 1160200111822 ชาย

13204168 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก สสรยสทธ ทลศนสรลกษศ 6031012005 1160700070475 ชาย

13204169 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก เกษมสลนตศ ดงแกกว 6031012004 1190200070841 ชาย

13204170 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ธนดล ขขมสลนเทงยะ 6031012003 1190200071731 ชาย

13204171 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ธนววชญศ กลลอมจวต 6031010016 1191100112852 ชาย

13204172 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก สรศลกดวด ปานววเชงยร 6031010015 1191100120677 ชาย

13204173 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ปฎวภาณ ขขาสอาด 6031012002 1191200014500 ชาย

13204174 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ณลฐววสฒว สสขแสวง 6031010001 1199900648452 ชาย

13204175 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ฤทธวไกร ทองทวพยศ 6031010018 1199900664792 ชาย

13204176 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ไชยวลฒนศ นาคเมกา 6031010014 1199900667040 ชาย

13204177 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก อลงกรณศ ชาวเวงยง 6031010011 1199900694462 ชาย

13204178 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก กวตตวกร คขาภาระ 6031010008 1199900706444 ชาย

13204179 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ปณวธาน ของสลนเทงยะ 6031010010 1309801321267 ชาย

13204180 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก มงคล ดาวกระจลาง 6031010007 1309801322069 ชาย

13204181 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก เตมงยศ สงดา 6031010009 1309801347924 ชาย

13204182 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ธนพล โปรเทงยรณศ 6031012001 1709800281616 ชาย

13204183 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก เจนณรงคศ รวมวงษศ 6031010017 1801500061230 ชาย

13204184 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ชลกร มลวงปาน 6031020003 1129700121841 ชาย

13204185 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก พงศศกร อบชชชน 6031020007 1199600257113 ชาย

13204186 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ปฎวภาณ ปรงชาชาญ 6031020012 1199900544355 ชาย

13204187 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ศสภณลฐว ทองแทก 6031020005 1199900623093 ชาย

13204188 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก พงษศพวพลฒนศ ลลกอวนอลอน 6031020001 1199900678084 ชาย

13204189 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ธนโชค คขาสสวรรณ 6031020009 1199900681336 ชาย

13204190 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ปรวญญา จลนทาบสตร 6031020013 1199900683185 ชาย

13204191 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก สสพจนศ สายบลว 6031020002 1199900703461 ชาย

13204192 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ธวลชชลย กางกรณศ 6031020008 1309801325718 ชาย

13204193 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก จวณณวลตร อวนทรศเจรวญ 6031020010 1309801333893 ชาย

13204194 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก อภวสวทธวด อลนชะดา 6031020011 1309902613140 ชาย

13204195 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ราเชนทรศ สสรวยะ 6031020004 1319900623270 ชาย
คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 2 / 3ววนททท 7/1/2019 10:13:32

ระดนบชน ชน : ปวส. 2  ศศนยยสอบ : 141301 - มทร.ธนญบบรท

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ : 1319116101

ออาเภอ : มวกเหลลก จนงหวนด : สระบบรทสนามสอบ: วพทยาลวยเทคนพคมวกเหลลก

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกบล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตบ
ประชาชนนนกเรทยน

อาคารปฎพบวตพการ 212 หนองภาษาไทยชน ชน : 1

13204196 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก วงรวสฒศ ศรงสงลา 6031020006 2310200037874 ชาย

13204197 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ฤทธวเดช แซลผลล 6031040007 1191100116181 ชาย

13204198 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก จวระพงศศ เสรวฐเตงยน 6031040018 1191100116394 ชาย

13204199 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก จลกรพงศศ ดวงสวลาง 6031040004 1191200015468 ชาย

13204200 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก สวทธวเบศรศ แสงววเศษ 6031040016 1191200016626 ชาย

13204201 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก อลครพล บสบผา 6031040009 1199600243937 ชาย

13204202 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ศรายสธ ธงศรง 6031040015 1199900608621 ชาย

13204203 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก สสพศวน ธรรมจวตรสกสล 6031040017 1199900622402 ชาย

13204204 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก นวกร พลนธสวงษศ 6031040011 1199900642705 ชาย

13204205 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก อาทวตยศ แกกวระหลน 6031040012 1302401024986 ชาย

13204206 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก นลนทวลฒนศ ศรงสงคราม 6031040002 1309801312918 ชาย

13204207 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก มนตรง สชบวงษศ 6031040006 1309801320601 ชาย

13204208 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก สสทธวดา อลตถาลขา 6031040001 1309801324142 หญวง

13204209 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก คณาพงศศ ปานพวงแกกว 6031040008 1309801327010 ชาย

13204210 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ณลฐพงษศ พลอคกาชกาง 6031040010 1309801334776 ชาย

13204211 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ไชยกฤต จลชนขสนทด 6031040003 1309902644967 ชาย

13204212 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก สวราวรรณ สวนอาด 6031040014 1840601109849 หญวง

13204213 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ประกฤษฎวด ตรงคสณา 6031210002 1199900664695 ชาย

13204214 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก อดวศร พลนธสศโคกกรวด 6031210003 1301900051821 ชาย

13204215 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก อารงยา ยงชงพ 6032010001 1100400964411 หญวง

13204216 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก กมลรลตนศ ค ขาชมภล 6032010020 1103702669024 หญวง

13204217 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก วราภรณศ ดขามาก 6032010015 1140600175763 หญวง

13204218 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก จารสภลทร จลนทรศมวย 6032010010 1160200118959 หญวง

13204219 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก พวชชานลนทศ เคะนะอลอน 6032010021 1191100105813 หญวง

13204220 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ประภลสสรณศ กการวนทรศ 6032010013 1191100118818 หญวง

13204221 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ศวรวขวลญ ชสลมสลนเทงยะ 6032010002 1191100118923 หญวง

13204222 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก อลวสา ปลป นทวม 6032010009 1191100119741 หญวง

13204223 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก กานดา ทวสมดา 6032010022 1191100120201 หญวง

13204224 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก กชกร โพธวด เกตส 6032010017 1191100120995 หญวง

13204225 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก แกกวกลญญา ชชชนพลนธศ 6032010016 1191100121151 หญวง
คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 3 / 3ววนททท 7/1/2019 10:13:32

ระดนบชน ชน : ปวส. 2  ศศนยยสอบ : 141301 - มทร.ธนญบบรท

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ : 1319116101

ออาเภอ : มวกเหลลก จนงหวนด : สระบบรทสนามสอบ: วพทยาลวยเทคนพคมวกเหลลก

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกบล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตบ
ประชาชนนนกเรทยน

อาคารปฎพบวตพการ 215 หนองสวงคมชน ชน : 1

13204162 ววทยาลลยอาชงวศขกษาพวษณสโลก ณลฎฐธวดา แสงปลญญา 6037010008 1650901133348 หญวง

13204164 ววทยาลลยอาชงวศขกษาพวษณสโลก ธลญญรลตนศ เตสาวงคศ 6037010011 1659901922243 หญวง

13204226 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ชลธวชา หวนกลม 6032010011 1191100121606 หญวง

13204227 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ลลวตา แจลมฟกา 6032010005 1199900625444 หญวง

13204228 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก สาววตรง พสทธวสา 6032010012 1199900668071 หญวง

13204229 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ปภาวรวนทรศ พลจลา 6032010014 1199900673813 หญวง

13204230 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก จรวนทรศ กลวชนหอม 6032010007 1199900680399 หญวง

13204231 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ภลทรวดง จลนทรศเผชอก 6032010006 1199900708820 หญวง

13204232 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก สสรลญญา บสญครอง 6032010008 1309801326935 หญวง

13204233 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก สสธวตา พลลสมบลตว 6032010003 1309801328148 หญวง

13204234 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ศรลญญาพร ขขาจวตร 6032010018 1459900670803 หญวง

13204235 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ลวลวตา แจลมฟกา 6031010005 1199900625444 หญวง

13204236 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก จสฑาทวพยศ หงษศสงลา 6032040025 1110200176754 หญวง

13204237 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ปฎวญญา จวตรประเสรวฐ 6032040001 1110300219471 ชาย

13204238 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก เมธาวง แดนววบลล 6032040010 1160200121241 หญวง

13204239 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ขวลญตา พลแกกว 6032040011 1191100117056 หญวง

13204240 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก พสทธศตา ศลกดวด ประชสม 6032040019 1191100121487 หญวง

13204241 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก สวรวพร เกวดสสข 6032040024 1191200016154 หญวง

13204242 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก ชสตวมา ไทยเขงยว 6032040008 1191200017011 หญวง

13204243 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก สสธง ตส กมพลวง 6032040022 1199900492452 ชาย

13204244 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก วงรยสทธ ศรงอลอน 6032040005 1199900614400 ชาย

13204245 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก นวภาพร ไพรง 6032040014 1199900654720 หญวง

13204246 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก สสวนลนทศ จลาโนนสลง 6032040007 1199900664687 หญวง

13204247 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก มณงนสช ประกอบสสข 6032040013 1210500123574 หญวง

13204248 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก วรากร เปลชปองทสกขศ 6032040026 1309801305458 ชาย

13204249 ววทยาลลยเทคนวคมวกเหลลก พวมพรรณ นาทลนควด 6032040017 1469900408785 หญวง
คน 26รวม :

สรบปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  86ผศหเขหาสอบ : 3 คนวพทยาลวยเทคนพคมวกเหลลก



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


