
ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 1 / 3ววนททท 12/12/2017 14:42:04

ระดนบชน ชน : ปวช. 3  ศศนยยสอบ : 149001 - มทร.ศรทววชนย

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตว (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ : 1193100012

ออาเภอ : เมมองพวทลลง จนงหวนด : พวทลลงสนามสอบ: วพทยาลวยเทคนพคพวทลลง

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตก
ประชาชนนนกเรทยน

สลพรรณพการพ 1/2ชน ชน : 1

90200610 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ มะลวว ลลยย สมสวงหย 5849 1430500379356 หญวง
คน 1รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 2 / 3ววนททท 12/12/2017 14:42:04

ระดนบชน ชน : ปวช. 3  ศศนยยสอบ : 149001 - มทร.ศรทววชนย

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตว (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ : 1193100012

ออาเภอ : เมมองพวทลลง จนงหวนด : พวทลลงสนามสอบ: วพทยาลวยเทคนพคพวทลลง

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตก
ประชาชนนนกเรทยน

สลพรรณพการพ 1/3ชน ชน : 1

90200611 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ โชตวกา แดงเอยยด 5886 1839900540736 หญวง

90200612 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ จวรว ลฒนย นวลแกกว 5805 1900401144879 ชาย

90200613 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ พลนธยอลกษร อลกษรพลนธย 5821 1909802359220 หญวง

90200614 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ จวราพร บลญแกกว 5818 1930300145489 หญวง

90200615 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ กชกร บลวผผอง 5836 1930300152167 หญวง

90200616 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ ชลตวมา ศรยยา 5793 1930300152388 หญวง

90200617 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ สลนวสา ชชทอง 5850 1930300152906 หญวง

90200618 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ ศลภลลกษณย อวนจล กย 5923 1930400089378 หญวง

90200619 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ สลกลญญา คงนวน 5880 1930400094070 หญวง

90200620 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ วรรณววษา บลญสนวท 5916 1930500234752 หญวง

90200621 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ ววไล เอยยงกลลบ 5819 1930500235295 หญวง

90200622 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ รสา ชชทอง 5811 1930500235503 หญวง

90200623 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ อรพวนทย ฤทธวรงคย 5796 1930500241074 หญวง

90200624 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ ธวตววรรณ ชลมคงดดา 5804 1930500241741 หญวง

90200625 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ อรสา หมมนนะ 5834 1930500242526 หญวง

90200626 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ ชลยว ลฒนย นลผนคง 5813 1930500243123 ชาย

90200627 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ ธลญญาเรศ ชลมจลนทรย 5837 1930500243328 หญวง

90200628 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ ปว ยะฉลตร ชชทอง 5806 1930500244103 หญวง

90200629 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ อดวศร นวลศรย 6144 1930500244651 ชาย

90200630 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ ภาณวศา แกกวขาว 5835 1931000026019 หญวง

90200631 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ วราภรณย หนชคง 5809 1931000026752 หญวง

90200632 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ ธวดารลตนย ยวยงดดานลผน 5808 1931000026868 หญวง

90200633 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ วลฒวชลย พรหมสกลล 5903 1939900314280 ชาย

90200634 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ ดวเรก แกกวนล กย 5504 1939900316801 ชาย

90200635 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ ธาดารลตนย สงขดา 5766 1939900370236 หญวง

90200636 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ ลดามาส แกกวอผอน 5673 1939900374070 หญวง

90200637 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ ปลณยนลช ขดายา 5846 1939900376994 หญวง

90200638 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ สลนวดา ทองอวนทรย 5862 1939900378512 หญวง

90200639 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ จลฑามาศ สผงแสง 5863 1939900378563 หญวง

90200640 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ นภลสสร สงสลวรรณย 5839 1939900381360 หญวง
คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 3 / 3ววนททท 12/12/2017 14:42:04

ระดนบชน ชน : ปวช. 3  ศศนยยสอบ : 149001 - มทร.ศรทววชนย

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตว (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ : 1193100012

ออาเภอ : เมมองพวทลลง จนงหวนด : พวทลลงสนามสอบ: วพทยาลวยเทคนพคพวทลลง

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตก
ประชาชนนนกเรทยน

สลพรรณพการพ 1/4ชน ชน : 1

90200641 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ นภลสวรรณ ทองมยเอยยด 5864 1939900385730 หญวง

90200642 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ อสมา ดดาชผวย 5763 1939900388763 หญวง

90200643 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ ชญากานตย สลภาพร 5797 1939900395140 หญวง

90200644 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ เดโชชลย ขลนณรงคย 5922 1939900396243 ชาย

90200645 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ พรพวมล จลนทรยโชตว 5817 1939900397827 หญวง

90200646 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ พลสกร คงแกกว 5814 1939900398220 ชาย

90200647 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ อาทวตยา ชชเลมยอน 5867 1939900399901 หญวง

90200648 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ ววธวดา ฤทธวเดช 5829 1939900402081 หญวง

90200649 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ ณลฐธวดา พงศยจลนทรยเสถยยร 5815 1939900402529 หญวง

90200650 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ วราภรณย เพชรานลนทย 5798 1939900405749 หญวง

90200651 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ ปภาวรวนทย ดกวงฉลย 5800 1939900407431 หญวง

90200652 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ ธนวสรา ชชสลวรรณ 5799 1939900408462 หญวง

90200653 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ พยรณลฐ ศรยสลข 5826 1939900408942 ชาย

90200654 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ มยลรวญ บลญยกยผอง 5843 1939900408969 หญวง

90200655 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ ชยวสรา ปานมา 5816 1939900409795 หญวง

90200656 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ ฐวตวกา คมขดา 5820 1939900411013 หญวง

90200657 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ ปารวชาต ณ พลทลลง 5792 1939900412478 หญวง

90200658 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ จวรารลตนย ถถงเจรวญ 5810 1939900418115 หญวง

90200659 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ มณธวชา ปลอดขดา 5794 1939900421205 หญวง

90200660 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ พงศกร ภาวนานลรลกษย 5902 1939900423747 ชาย
คน 20รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  51ผศหเขหาสอบ : 3 คนวพทยาลวยเทคนพคพวทลลง


