
ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 1 / 4ววนททท 12/12/2017 14:41:48

ระดนบชน ชน : ปวส. 2  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

90200550 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ อรอลมา ทองลวลม 5428 1102002592176 หญวง

90200551 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ ฐวตวมา ขลนชวต 6000 1129900403361 หญวง

90200552 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ ววรวนดา คงพรหม 5615 1810700039857 หญวง

90200553 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ สลชาดา กระเทศ 5511 1909802225401 หญวง

90200554 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ สลพรรลตนน บลญปลอด 5993 1930300144806 หญวง

90200555 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ นฤมล นลนนรอด 6007 1930400084155 หญวง

90200556 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ ปรารถนา ปลลองใหมน 6008 1930500204047 ชาย

90200557 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ รลนงฤดย ลอยลวบ 5517 1930500222606 หญวง

90200558 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ วราภรณน สลกดดา 5515 1930500223611 หญวง

90200559 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ ธนกฤต เกลยลยงแกลว 5539 1930500224099 ชาย

90200560 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ ศลภวรรณ ศรยนลนน 5514 1930500224188 หญวง

90200561 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ กาญจนา นวลมย 6014 1930500224447 หญวง

90200562 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ มลลลวกา รลกจลนทรน 6025 1930900024470 หญวง

90200563 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ ศลกรวนทรน ปานลลกษณน 5301 1939900273877 ชาย

90200564 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ ณลฐพร พลนธลนเศรษ 6017 1939900278593 หญวง

90200565 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ พลชรย คงแขขง 5967 1939900311094 หญวง

90200566 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ สลชาวดย ชชเอยยด 5421 1939900326059 หญวง

90200567 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ ปว ยวรรณ ไชยคดา 5618 1939900328035 หญวง

90200568 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ รลชนย พรหมทองรลกษน 6030 1939900332644 หญวง

90200569 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ สลชาดา ดลวงฉลย 5507 1939900334663 หญวง

90200570 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ สลนวตา เขยยดแหละ 5538 1939900335872 หญวง

90200571 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ กลญญารลตนน อวสสโร 5994 1939900337212 หญวง

90200572 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ รลนงนภา ขวลญทอง 5524 1939900370171 หญวง
คน 23รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 2 / 4ววนททท 12/12/2017 14:41:48

ระดนบชน ชน : ปวส. 2  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

90200603 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ ธลญสวรว พลดตลตน 5521 1839900441452 หญวง
คน 1รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 3 / 4ววนททท 12/12/2017 14:41:48

ระดนบชน ชน : ปวส. 2  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

90200604 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ ชนลสนลนทน ชชดดา 5621 1840400083401 ชาย

90200605 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ ปว ยธวดา แกลวเพขง 5542 1930400074893 หญวง

90200606 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ ชฎาภรณน หนชหวลง 5530 1930500208522 หญวง

90200607 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ บลษรวนทรน จวตรลกษา 5545 1930500218889 หญวง

90200608 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ ววรวญญา เพขงมย 6035 1939900333845 หญวง

90200609 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ รล ลงลาวลลยน บลญยกยนอง 5292 2939900014471 หญวง
คน 6รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 4 / 4ววนททท 12/12/2017 14:41:48

ระดนบชน ชน : ปวส. 2  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

ปารพชาตพ 1242ชน ชน : 4

90200759 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ พรรณรลตนน จดารลส 6036 1900100099645 หญวง

90200760 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ ววลาสวนย ดลวงสลข 6056 1920800027167 หญวง

90200761 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ รลชนก ชนวยเนนลอง 5953 1930500197504 หญวง

90200762 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ มรกต สลวรรณน 5510 1930500213704 หญวง

90200763 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ อววรลทธวธ ด ดาหมย 5528 1930500223815 ชาย

90200764 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ บลษยาลลกษณน รามอวนทรน 6026 1939900259475 หญวง

90200765 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ มยนา ฤกขะวลฒวกลล 6010 1939900273460 หญวง

90200766 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ ชนอผกา หลยล เหลง 5972 1939900280091 หญวง

90200767 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ สลเมธ ขาวนวล 6016 1939900306767 ชาย

90200768 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ เกศวนย มากสวลสดวธ 6031 1939900315201 หญวง

90200769 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ ศลภสลณหน ทวพยนหนช 6028 1939900327705 ชาย

90200770 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ ผกาวดย อมรววรวยะชลย 6002 1939900332415 หญวง

90200771 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ นพดล ตลดบลว 5591 1939900333055 ชาย

90200772 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ ศววกร หมายพรหม 5982 1939900336968 ชาย

90200773 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ นวสากร รลตนะ 5536 1939900349229 หญวง

90200774 ววทยาลลยเทคโนโลยยพลทลลงบรวหารธลรกวจ ปรยดาภรณน เสลงชนวย 5957 1939900368533 หญวง
คน 16รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  46ผศหเขหาสอบ : 4 คนวพทยาลวยเทคนพคพวทลลง


