
ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 1 / 10ววนททท 17/1/2020 10:27:57

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

ระดนบชน ชน : ปวช. 3  ศศนยคสอบ : 149001 - มทร.ศรทวตชนย

ผผนพพมพพ : 1390036101

ออาเภอ : จะนะ สงขลาวพทยาลวยเทคนพคจะนะสนามสอบ : จนงหวนด :

ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตก
ประชาชน

พาณพชยกรรม

นนกเรทยน

ชน ชน : 2 ชชทอหหอง : 2201

90201083 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อภพนวทธพ แกนวดดา 6021010015 1800600180299 ชาย

90201084 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ภราดร ตว ตงฤทวยวรรณ 6021010080 1809700362338 ชาย

90201085 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ธทรภวทร นนนยดท 6021010045 1809900989971 ชาย

90201086 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ศนภฤกษพ เฟฟท องระยนา 6021010025 1809901041300 ชาย

90201087 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ เอกภพ ปพยะมพตร 6021010052 1900101233671 ชาย

90201088 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ กพจจา หลวดจวนทรพ 6021010030 1900101272642 ชาย

90201089 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ประตพพวฒนพ ชนมพราหมณพ 6021010058 1900101317352 ชาย

คนรวม :  7



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 2 / 10ววนททท 17/1/2020 10:27:57

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

ระดนบชน ชน : ปวช. 3  ศศนยคสอบ : 149001 - มทร.ศรทวตชนย

ผผนพพมพพ : 1390036101

ออาเภอ : จะนะ สงขลาวพทยาลวยเทคนพคจะนะสนามสอบ : จนงหวนด :

ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตก
ประชาชน

พาณพชยกรรม

นนกเรทยน

ชน ชน : 2 ชชทอหหอง : 2205

90201090 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ บวสลวน หนนดทอง 6021010047 1900101317948 ชาย

90201091 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ สถาพร สนขาทอน 6021010063 1900101320426 ชาย

90201092 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ จวกรภวทร ดดาอนนย 6021010054 1900101320591 ชาย

90201093 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อภพชวย ลลาเตตะ 6021010029 1900101331045 ชาย

90201094 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ นวสรท หมวนเจรพญ 6021010033 1900101339020 ชาย

90201095 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อรรถพร ยทกะเจน 6021010012 1900101340478 ชาย

90201096 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ศรวณยพ ขาวแกนว 6021010046 1900101348967 ชาย

90201097 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ววชรพศ โตตะหทม 6021010072 1900101352255 ชาย

90201098 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ทวทชวย หนผคง 6021010020 1900101359110 ชาย

90201099 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ณวชลท โตตะกา 6021010050 1900101364822 ชาย

90201100 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ พพเชษฐ บนตรดดารงคพ 6021010040 1900101370920 ชาย

90201101 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ยะฟาน หมวนหลท 6021010017 1900301240159 ชาย

90201102 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อวสรท โตตะเสสน 6021010034 1900301240973 ชาย

90201103 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ กพสมวยรท คงเสสน 6021010065 1900301243981 ชาย

90201104 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ จพระศวกดพด มะหงทเรต ะ 6021010048 1900401156214 ชาย

90201105 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ กรวพชญพ อพนโท 6021010081 1900401156648 ชาย

90201106 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ดนยา ดทเยาะ 6021010056 1900501140531 ชาย

90201107 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อภพรวกษพ ตพเอทยดยลอ 6021010039 1900501149813 ชาย

90201108 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ สนทน แดงทองเกลท ตยง 6021010003 1900501156062 ชาย

90201109 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ธนกร บผเอทยด 6021010010 1900501157140 ชาย

90201110 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อวบดลเลตาะ ลฟอโมะ 6021010016 1900601167341 ชาย

90201111 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อนดมศวกดพด จพตตะโร 6021010070 1901001146859 ชาย

90201112 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อภพสพทธพด ราชชดารอง 6021010024 1901001149246 ชาย

90201113 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ธนา เลลงกผล 6021010053 1901301045110 ชาย

90201114 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ จพตสนภา แกนวสนข 6021010031 1909300005987 ชาย

90201115 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ สนรเชษฐ ยลองสกนล 6021010092 1909701150856 ชาย

90201116 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ววชรพล ชมพผนนช 6021010090 1909701154347 ชาย

90201117 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ชารพต อารทมาน 6021010069 1909701157494 ชาย

90201118 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ เหพนฟนา สนภาพเจรพญกนล 6021010075 1909701159454 ชาย

90201119 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ สพทธพ แซลลพทว 6021010096 1909802343935 ชาย

คนรวม :  30



ประกาศเลขทททนนท งสอบ
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สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

ระดนบชน ชน : ปวช. 3  ศศนยคสอบ : 149001 - มทร.ศรทวตชนย

ผผนพพมพพ : 1390036101

ออาเภอ : จะนะ สงขลาวพทยาลวยเทคนพคจะนะสนามสอบ : จนงหวนด :

ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตก
ประชาชน

พาณพชยกรรม

นนกเรทยน

ชน ชน : 2 ชชทอหหอง : 2206

90201120 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ กวนตภณ เอทยดพวง 6021010067 1909802425664 ชาย

90201121 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ บารมท สะอาด 6021010019 1909802452971 ชาย

90201122 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อลพส เบสนเหลาะ 6021010095 1909802516198 ชาย

90201123 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ฮาซวน สนวพสวน 6021010086 1909802520101 ชาย

90201124 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ปรพญญา จทนชลวย 6021010026 1909802538141 ชาย

90201125 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ กรวพชญพ อพนทรสนวรรณ 6021010094 1909802571709 ชาย

90201126 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ตะววนรนลง แกนวชผ 6021010002 1909802576271 ชาย

90201127 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ประวพทยพ ใบหมนด 6021010073 1909802585106 ชาย

90201128 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ชารทฟ สอรามวน 6021010027 1909802613533 ชาย

90201129 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อธพบดท จพตโสภา 6021010038 1909802624667 ชาย

90201130 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ จทหวาย ลท 6021010084 1909802628727 ชาย

90201131 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ วนฒพชวย ปวททนม 6021010074 1909802646458 ชาย

90201132 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ดนสพตา แกนวสนวรรณพ 6021010036 1909802677191 ชาย

90201133 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ รอซท เหมเดสน 6021010077 1910100231985 ชาย

90201134 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อนนชพต จผลรวตนสาร 6021010055 1910500141967 ชาย

90201135 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ กพตตพศวกดพด ชผทอง 6021010007 1929900793731 ชาย

90201136 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ วพศรนต ทองสทดดา 6021010032 1949900382471 ชาย

90201137 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ สนทธพววฒนพ สองแกนว 6021010014 1950500218242 ชาย

90201138 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ กฤษณ พพทวกษพมณทบนญ 6021010035 1959900621590 ชาย

90201139 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ เอกรพนทรพ เกททยวมลาน 6021010009 1959900717449 ชาย

90201140 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ศพรพโชค ศรสดาแดง 6021010018 1959900746961 ชาย

90201141 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อวบดนล ลาเตตะ 6021010068 1969300002368 ชาย

90201142 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ มผฮวมหมวด ดาโตะ 6021010008 2900601024107 ชาย

90201143 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ศพรชวช พผลเกพด 6021010083 2900701017633 ชาย

90201144 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ สหรวฐ พวดสท 6021030022 1900101216912 ชาย

90201145 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ศนภชวย สวนสนวรรณ 6021030020 1900101316046 ชาย

90201146 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ พงศกร ยางทอง 6021030024 1900101326408 ชาย

90201147 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ธราเทพ ลลาหะหมวด 6021030016 1900101339356 ชาย

90201148 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อนวรรษ ยทกะเจน 6021030004 1900101340486 ชาย

90201149 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อาหลท อพทธพศวกดพด 6021030017 1900101343779 ชาย

คนรวม :  30
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สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

ระดนบชน ชน : ปวช. 3  ศศนยคสอบ : 149001 - มทร.ศรทวตชนย

ผผนพพมพพ : 1390036101

ออาเภอ : จะนะ สงขลาวพทยาลวยเทคนพคจะนะสนามสอบ : จนงหวนด :

ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตก
ประชาชน

พาณพชยกรรม

นนกเรทยน

ชน ชน : 4 ชชทอหหอง : 2402

90201150 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ธนาวนฒพ ชายเหาะ 6021030019 1900301235287 ชาย

90201151 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ จพรายนทธ เจตะโสตะ 6021030006 1900301235643 ชาย

90201152 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อนนววฒนพ สวนและ 6021030008 1900301241368 ชาย

90201153 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ณวฐพล วาเรหมวน 6021030027 1900301241651 ชาย

90201154 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อารทฝทน หวดหมวด 6021030005 1900301241813 ชาย

90201155 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อวตชวย สะเมตาะ 6021030018 1900301242895 ชาย

90201156 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ มงคล เพชรรวตนพ 6021030026 1909300007939 ชาย

90201157 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อภพรมยพ ศรทสนวรรณโณ 6021030015 1909802477095 ชาย

90201158 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อดพศวกดพด สททอง 6021030003 1909802534218 ชาย

90201159 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ภานนพงศพ ไชยกพจ 6021030007 1909802556921 ชาย

90201167 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ สนชาครทยพ ชผแกนว 6021040015 1104300427965 ชาย

90201168 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ศราวนฒพ จวนทองเสรพม 6021040070 1478600008144 ชาย

90201169 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ นราวท บพนมะ 6021040040 1709901364967 ชาย

90201170 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ จพรววฒนพ พนลมทอง 6021040068 1800600182593 ชาย

90201171 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ศรวณยผ โสมแกนว 6021040010 1801500075974 ชาย

90201172 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ พวนธววช มนณทฉพม 6021040029 1900101319622 ชาย

90201173 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อวบบาส หนพหมวด 6021040033 1900101331215 ชาย

90201174 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ พวสกร ไชยรวตนพ 6021040041 1900101362072 ชาย

90201175 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อรนณพพพวตรพ อรนณพวนธพ 6021040051 1900101373686 หญพง

90201176 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อพนทนนทพ จพรวนดร 6021040028 1900101481624 ชาย

90201177 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ปพยววฒนพ อนเสสน 6021040038 1900301242771 ชาย

90201178 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ศวกดพดสพทธพด คงอพนทรพ 6021040001 1900301244391 ชาย

90201179 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ภราดร สนวรรณโชตพ 6021040036 1900301244766 ชาย

คนรวม :  23
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สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

ระดนบชน ชน : ปวช. 3  ศศนยคสอบ : 149001 - มทร.ศรทวตชนย

ผผนพพมพพ : 1390036101

ออาเภอ : จะนะ สงขลาวพทยาลวยเทคนพคจะนะสนามสอบ : จนงหวนด :

ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตก
ประชาชน

พาณพชยกรรม

นนกเรทยน

ชน ชน : 4 ชชทอหหอง : 2404

90201180 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ จวกรกฤษณพ กนลชนมภผ 6021040030 1900301244961 ชาย

90201181 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ฮารพน เพสชรแกนว 6021040011 1900501143297 ชาย

90201182 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ เรฟองรอง จวนทรพจพตร 6021040006 1900501149091 ชาย

90201183 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ เอกรวตนพ ขะเรสมมานวน 6021040021 1900501151346 ชาย

90201184 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ศราวนฒพ ยทสลดา 6021040043 1900501155678 ชาย

90201185 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ นวทวนธ สนขชลวย 6021040061 1901001135199 ชาย

90201186 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ศวกรพนทรพ สวนเสสน 6021040059 1901001147367 ชาย

90201187 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ พงศธร คดามทชวย 6021040058 1901001147651 ชาย

90201188 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อดพนวน สวนหลท 6021040039 1909300002368 ชาย

90201189 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อนงคพนาฎ จรจะนะ 6021040003 1909300003895 หญพง

90201190 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ศพวกานตพ ปานหวาน 6021040052 1909701152441 ชาย

90201191 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ วทรพงศพ หลทเสสม 6021040065 1909701154029 ชาย

90201192 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ คมสวน บนญนะ 6021040063 1909701154762 ชาย

90201193 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ทศพล สายทอง 6021040066 1909701155696 ชาย

90201194 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อนไรวรรณ ประยงคพสนข 6021040053 1909701157419 หญพง

90201195 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ วพภาพร ประทนมมณท 6021040071 1909802414727 หญพง

90201196 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อานวส หววนละเบตะ 6021040076 1909802452629 ชาย

90201197 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ พงศพภรณพ หมะหมน 6021040023 1909802516988 ชาย

90201198 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ศนภกพจ จวนทรพชนม 6021040072 1909802519227 ชาย

90201199 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ภผมพพวฒนพ เกษรวกษพ 6021040080 1909802527181 ชาย

90201200 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ปนณณวพช ผลองสะอาด 6021040060 1909802539473 ชาย

90201201 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อภพววฒนพ ทองเนทยม 6021040020 1909802551571 ชาย

90201202 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ จพรภวทร มผนท 6021040024 1909802561401 ชาย

90201203 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ นฤเบศ ผลโสดา 6021040054 1909802563781 ชาย

90201204 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ มผฮดาหมวด หมวดอะดด ตา 6021040067 1909802566934 ชาย

90201205 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ วรนตมพ หลทกวนชะ 6021040034 1909802571156 ชาย

90201206 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อภพสร ไชยนนทพ 6021040073 1909802593214 ชาย

90201207 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ วรากร นาคเผฟอก 6021040027 1909802625493 ชาย

90201208 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อาฟพ ลมพ หมวนเบสญหมวด 6021040055 1909802648591 ชาย

90201209 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ฮวซสวน ยทหรวน 6021040007 1949900383281 ชาย

คนรวม :  30
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สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

ระดนบชน ชน : ปวช. 3  ศศนยคสอบ : 149001 - มทร.ศรทวตชนย

ผผนพพมพพ : 1390036101

ออาเภอ : จะนะ สงขลาวพทยาลวยเทคนพคจะนะสนามสอบ : จนงหวนด :

ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตก
ประชาชน

พาณพชยกรรม

นนกเรทยน

ชน ชน : 4 ชชทอหหอง : 2405

90201210 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ภพญโญ หลวกรอด 6021040069 1949900418298 ชาย

90201211 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ปรางทอง แกนวดท 6021040004 2900301036240 หญพง

90201212 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ กวนตพยา ขววญแกนว 6021040008 2900401027170 หญพง

90201218 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ณวฐชนนทพ เกฟ ตอนนนย 6021050001 1103703397826 ชาย

90201219 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ จรวยพร พนดเอทยด 6021050021 1900101189567 หญพง

90201220 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ นนชจพนาถ แกนวชลวย 6021050008 1900301229228 หญพง

90201221 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อาทพตญา สลดา 6021050017 1900301237514 หญพง

90201222 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ชววลรวตนพ แกนวชลวย 6021050007 1900301241091 หญพง

90201223 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ชวยววฒนพ หนผมนตพ 6021050006 1900401158110 ชาย

90201224 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ชญาทวต แสงเจรพญ 6021050014 1900501153365 หญพง

90201225 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ขจรศวกดพด รวตนวรรณพ 6021050005 1900501154060 ชาย

90201226 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ รวณชลทยพ นวลศรท 6021050004 1901001142403 หญพง

90201227 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ สรายนทธ นพมานนทพ 6021050009 1909701157940 ชาย

90201228 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อวมรพนทรพ หววงหะ 6021050018 1909802371297 ชาย

90201229 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ สรยนทธ โพธพดเทพ 6021050015 1909802383511 ชาย

90201230 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ปรฎร หนผมาก 6021050002 1909802533777 ชาย

90201231 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ณวฐพงศพ หทมเกะ 6021050020 1909802579289 ชาย

90201232 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ภวทรชนน มวยทอง 6021050010 1909802616044 ชาย

90201233 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ขววญชทวา ปวญโญตา 6021060010 1510101390959 หญพง

90201234 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ฐพรพล ชผเพชร 6021060008 1900101323654 ชาย

90201235 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ธนาธพป หะแหละ 6021060006 1900301234388 ชาย

90201236 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ สหรวฐ รนลงเรฟอง 6021060005 1959900740106 ชาย

90201237 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ชวยดา ชนลมชฟทน 6021220005 1249900631656 หญพง

90201238 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ธนพวฒนพ อลอนทอง 6021220003 1900101337825 ชาย

90201239 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ประเสรพฐ เหลสมเอทยด 6021220013 1900301238197 ชาย

คนรวม :  25
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สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

ระดนบชน ชน : ปวช. 3  ศศนยคสอบ : 149001 - มทร.ศรทวตชนย

ผผนพพมพพ : 1390036101

ออาเภอ : จะนะ สงขลาวพทยาลวยเทคนพคจะนะสนามสอบ : จนงหวนด :

ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตก
ประชาชน

อาคารใหมล

นนกเรทยน

ชน ชน : 1 ชชทอหหอง : ทฤษฎทแผนกชลางกลอสรน าง 1

90201240 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อนวนตพ ชวยวร 6021220008 1900301238898 ชาย

90201241 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ยานท สาหมวด 6021220007 1900301243557 หญพง

90201242 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ นนรอวยนทยพ หวสมวด 6021220006 1900501151796 หญพง

90201243 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อทพตา หทมยพ 6021220009 1900501154388 หญพง

90201244 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ทวทเดช มณทขววญ 6021220010 1909300004221 ชาย

90201245 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อนสาวดท พรนเพชรแกนว 6021220014 1909802453587 หญพง

90201246 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ วรวญญา ชผรวตนพ 6021220004 1909802535095 หญพง

90201247 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ครรชพต พรนเพชรแกนว 6021220012 1909802536989 ชาย

90201248 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ นนชจรพนทรพ แกนวชท 6021220011 1909802538426 หญพง

90201263 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ธทรนวนทพ สนดสาลท 6022010043 1200601343332 หญพง

90201264 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ วศพน วพสวย 6022010021 1209301090305 ชาย

90201265 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อชพรญา จวนทรพมพตร 6022010025 1810400153115 หญพง

90201266 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ นพชาภวทร ชนมจวนทรพ 6022010027 1900101282397 หญพง

90201267 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ นาดทยา หวลาหลดา 6022010007 1900101331941 หญพง

90201268 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ วรรณวพสา ดผลเตตะ 6022010005 1900101342985 หญพง

90201269 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อาอทฉตะ นพยมเดชา 6022010003 1900301238154 หญพง

คนรวม :  16
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สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

ระดนบชน ชน : ปวช. 3  ศศนยคสอบ : 149001 - มทร.ศรทวตชนย

ผผนพพมพพ : 1390036101

ออาเภอ : จะนะ สงขลาวพทยาลวยเทคนพคจะนะสนามสอบ : จนงหวนด :

ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตก
ประชาชน

อาคารใหมล

นนกเรทยน

ชน ชน : 2 ชชทอหหอง : ทฤษฎทแผนกชลางเชฟทอม

90201270 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ พรชพตา เจะเนสง 6022010015 1900301238456 หญพง

90201271 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ซาฟานทท มะหะจพ 6022010004 1900301238472 หญพง

90201272 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ซารทนา โตตะเสสน 6022010006 1900301239525 หญพง

90201273 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ พวชรพนทรพ หมะบตะ 6022010018 1900301240825 หญพง

90201274 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ กวญญาณท รอดชนะ 6022010017 1900301244014 หญพง

90201275 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ วพลาวรรณ เนทยมหอม 6022010020 1900401153088 หญพง

90201276 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ สพรพมา วนลนซพงซทท 6022010012 1900501157191 หญพง

90201277 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ สนรทนา เดสนเดตาะ 6022010022 1900601162170 หญพง

90201278 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ วพลาสพนท แกนวทอง 6022010024 1900601166035 หญพง

90201279 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ นาตยา แกนวนาค 6022010041 1901001149998 หญพง

90201280 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อพสรา ปาหยท 6022010035 1901001150058 หญพง

90201281 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ วนพดา เบสนเหลสบ 6022010039 1909701156927 หญพง

90201282 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ณวฐณพชา นพมพตรแกนว 6022010026 1909802444332 หญพง

90201283 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ เมทพนท มหาพรหม 6022010031 1909802531430 หญพง

90201284 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ฮนยเลทยน อนย 6022010046 1909802536253 ชาย

90201285 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ หนนทงดาว นพรมล 6022010019 1909802565393 หญพง

90201286 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ธนพร จากวงษพ 6022010001 1909802582611 หญพง

90201287 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ นฤมล พรมขาว 6022010014 1909802592994 หญพง

90201288 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ จนฑามาศ จนลพวรรณลท 6022010011 1909802649970 หญพง

90201289 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ปวพชญา จงรวกษพ 6022010042 1909901557658 หญพง

90201290 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อนบลวรรณ คงจวนทรพ 6022010002 1939900464320 หญพง

90201291 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อาดทลตะ แหลเหลสม 6022010016 1940201192501 หญพง

90201292 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ฐพตพพร แกนวทอง 6022010023 1940201194341 หญพง

90201293 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ปานไพลพน มณทรวสยากร 6022010013 1949800161759 หญพง

90201294 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อธพตา ไชยมงคล 6022010010 1959900726375 หญพง

คนรวม :  25
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สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

ระดนบชน ชน : ปวช. 3  ศศนยคสอบ : 149001 - มทร.ศรทวตชนย

ผผนพพมพพ : 1390036101

ออาเภอ : จะนะ สงขลาวพทยาลวยเทคนพคจะนะสนามสอบ : จนงหวนด :

ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตก
ประชาชน

อาคารใหมล

นนกเรทยน

ชน ชน : 3 ชชทอหหอง : ทฤษฎทแผนกเทคนพคพฟ ตนฐาน

90201302 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ปราชญพ เซลงขนนทอง 6022040006 1104200243951 ชาย

90201303 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ เจนจพรา ไกรเภท 6022040023 1119901959745 หญพง

90201304 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ วลวกษณพกมล จวนทะแจลม 6022040052 1129700227411 หญพง

90201305 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อรทวย แสงศรท 6022040041 1348600009800 หญพง

90201306 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อรวญญา จพตตท 6022040043 1489000001191 หญพง

90201307 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ วพภาวท ดนวงลอย 6022040042 1640101380138 หญพง

90201308 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ เพสญเพชญ รวตนวงศพ 6022040018 1809700418716 ชาย

90201309 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ปรพญญา มณทรวกษพ 6022040007 1900101325916 ชาย

90201310 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ นวฐวท ตรทพลอวกษร 6022040008 1900101327048 หญพง

90201311 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ รอกทเยตาะ รอฮพง 6022040019 1900101338767 หญพง

90201312 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ วราดา หมะเหลตาะ 6022040011 1900101344813 หญพง

90201313 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ธนวนญา นาคแพง 6022040028 1900101350236 หญพง

90201314 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ พรชพตา โสตะหววง 6022040012 1900301238090 หญพง

90201315 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ สนลวยญา เจะสนพ 6022040021 1900301240060 หญพง

90201316 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ชมพมมา เสสนหมาน 6022040034 1900301240183 หญพง

90201317 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ นผรทนา สวนและ 6022040015 1900301241171 หญพง

90201318 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ มารทนา หมวดหลท 6022040017 1900301243182 หญพง

90201319 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ณพล หนผมนตพ 6022040001 1900301244251 ชาย

90201320 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ มณทรวตนพ หมนนเมฆ 6022040026 1900501150242 หญพง

90201321 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ รนสหลตะ หลทแสตะ 6022040009 1900501153144 หญพง

90201322 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อววสดา เจะดนหมวน 6022040005 1900501154159 หญพง

90201323 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ รอฮานท เบสญสะอาด 6022040054 1901001146956 หญพง

90201324 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ นผรญทฮาน ดาโอตะ 6022040055 1901001150431 หญพง

90201325 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ กมลทพพยพ เซงอพ ตว 6022040010 1909300006312 หญพง

90201326 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ สนรเชษฐพ เสรทรวกษพ 6022040048 1909701154584 ชาย

90201327 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ภานนเดช คงเมฟอง 6022040060 1909701155025 ชาย

90201328 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อารยา ชพตวงคพ 6022040047 1909701156790 หญพง

90201329 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ศพวกร อพตวน 6022040061 1909701157834 ชาย

คนรวม :  28
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สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

ระดนบชน ชน : ปวช. 3  ศศนยคสอบ : 149001 - มทร.ศรทวตชนย

ผผนพพมพพ : 1390036101

ออาเภอ : จะนะ สงขลาวพทยาลวยเทคนพคจะนะสนามสอบ : จนงหวนด :

ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตก
ประชาชน

อาคารใหมล

นนกเรทยน

ชน ชน : 4 ชชทอหหอง : ทฤษฎทแผนกสามวญ 1

90201330 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ปนณยภา วาทวงศพ 6022040013 1909802525791 หญพง

90201331 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อวฑฒพ ไชยทองแกนว 6022040059 1909802561070 ชาย

90201332 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ สนจพนทรา ธรรมโร 6022040044 1909802576093 หญพง

90201333 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ การวนตท กองแกนว 6022040022 1909802589586 หญพง

90201334 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ชญานท หนผมนตพ 6022040003 1909802592781 หญพง

90201335 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ มารพศา แดหวา 6022040049 1909802615838 หญพง

90201336 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ปรวชญา พรมสนข 6022040002 1909802619809 ชาย

90201337 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ นาเดทย ขนนวพทาม 6022040014 1949900420608 หญพง

90201338 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ คมสวน อรรจนพงศพ 6022040020 1950500216827 ชาย

90201339 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ กมลลวกษณพ มนสพกธรรม 6022040032 2900301035031 หญพง

คนรวม :  10
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