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90200758 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท อรพนทรพ ทองแกนว 6131010016 1900101202148 ชาย

90200759 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท อวฟฟาน เปาะซา 6131010014 1900301226067 ชาย

90200760 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท วรรณลพ โนมพตร 6131010010 1900301228973 ชาย

90200761 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท สะรท และสวน 6131010011 1900401140709 ชาย

90200762 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท ศรวณยพ ไชยทองสสข 6131010022 1900401141373 ชาย

90200763 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท อดพศร สสรทยพ 6131010015 1900401144631 ชาย

90200764 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท รสรงอรสณ เรรองศาสตรพ 6131010009 1900401145409 ชาย

90200765 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท จพรววฒนพ ชวยศรท 6131010023 1900401145719 ชาย

90200766 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท ณวฐพล หอยเอทยด 6131010003 1900401147649 ชาย

90200767 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท มสสลทมทน เสะเจรพญกสล 6131010008 1900500119996 ชาย

90200768 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท ธณาวสฒ วสรนซพงซทท 6131010004 1900501141928 ชาย

90200769 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท อนสชา ซร ซอจนาง 6131010017 1909800968733 ชาย

90200770 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท ทศพร พลเมรอง 6131010024 1909802342424 ชาย

90200771 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท ณรงคพศวกดพด จรจบ 6131010002 1909802367346 ชาย

90200772 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท คณพศร ชผมาก 6131010020 1909802402699 ชาย

90200773 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท พวชระพงศพ กสนงแกนว 6131010006 1959900645057 ชาย

90200774 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท อนสศาสนพ ศรทเทพ 6131010021 1959900666585 ชาย

90200775 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท ธนวสฒพ ไชยเพชร 6131010019 2900401025126 ชาย

90200776 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ภาณสพงศพ สสขสสาราญ 6131010002 1340700617014 ชาย

90200777 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ศราวสฒพ เพชรจพตร 6131010026 1579900762677 ชาย

90200778 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ จามรท จวนทรพขาว 6131010035 1900101172320 หญพง

90200779 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ทวทรวตนพ สะอาด 6131010041 1900101218222 ชาย

90200780 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ชวยบวณฑพต ศรทบวณฑพต 6131010051 1900101242140 ชาย

90200781 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ เจนศพลปพ นวลออง 6131010013 1900101250436 ชาย

90200782 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ พวนธวพศ คงแกนว 6131010031 1900101255012 ชาย

90200783 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ไชยววฒนพ ชรวยมาก 6131010037 1900101277571 ชาย

90200784 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ศสภชวย ศรทสสวรรณพ 6131010017 1900301222533 ชาย

90200785 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ศวกดา หมะเตตะ 6131010007 1900301224285 ชาย

90200786 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ จวกรกรพศนพ แกนวทอง 6131010036 1900301224684 ชาย

90200787 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ กรองพล ศพรพวงศพ 6131010015 1900301228523 ชาย

คนรวม :  30



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 2 / 8ววนททท 17/1/2020 10:28:41

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

ระดนบชน ชน : ปวส. 2  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

90200788 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อพมรอญ มะสะอะ 6131010011 1900301229546 ชาย

90200789 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อะฟวนดท ซ เจะหนพ 6131010050 1900301229813 ชาย

90200790 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อานทน เอทยดวารท 6131010023 1900301231486 ชาย

90200791 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ววชรพนทรพ สอนไชย 6131010018 1900301233071 ชาย

90200792 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ชสตพสรา รราหนพ 6131010044 1900401133362 หญพง

90200793 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ มะรอกพ หมะหนวด 6131010032 1900601150929 ชาย

90200794 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ สสกรท หมะสะอะ 6131010047 1909802252344 ชาย

90200795 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ชพนกฤต ทองทวท 6131010042 1909802331813 ชาย

90200796 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ สสรวสฒพ คงสท 6131010022 1909802373753 ชาย

90200797 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ชสตพศรณพ หยผรทองอพนทรพ 6131010038 1909802392642 ชาย

90200798 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ววชรพล บววแกนว 6131010014 1909802461610 ชาย

90200799 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ฟารทซท เหลลบโตตะหมสด 6131010025 1909900511786 ชาย

90200800 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ศราวสธ หนผมนตพ 6131010005 1909900520203 ชาย

90200801 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ มผฮสาหมวด อทซอ 6131010034 1940100177921 ชาย

90200802 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ธนพล เพลงสทแกนว 6131010012 1940300234651 ชาย

90200803 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อพสมาแอล อผมา 6131010046 1940500133522 ชาย

90200804 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ มะซายรท กานา 6131010045 1950500130060 ชาย

90200805 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อวบดสลรอฟสด มะอทตสา 6131010010 1950500181659 ชาย

90200806 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ววชระ แกนวทรายขาว 6131010001 1959900601513 ชาย

90200807 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ยสทธนา ขววญเหม 6131010006 1959900640241 ชาย

90200808 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ณวฐพล หวราหลสา 6131010003 2900301033305 ชาย

90200809 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ปรพนทรพ มวงวอ 6131030008 1100600413273 ชาย

90200810 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ คสณานนทพ ประดวบศรท 6131030010 1900101226381 ชาย

90200811 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ธทรพวฒนพ สอนา 6131030001 1900301234175 ชาย

90200812 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ นพณวฐ หนผมนตพ 6131030002 1909802403199 ชาย

90200813 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท วสวนตพ เอทยดสสหรท 6131040006 1900101248067 ชาย

90200814 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท เนตพพงษพ หมรทนทวน 6131040013 1900301227918 ชาย

90200815 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท อาซพส สวนหลท 6131040011 1900400124327 ชาย

90200816 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท นวสรอน สอฮอย 6131040003 1900401135055 ชาย

90200817 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท นผรมท โมง 6131040017 1900401138241 หญพง
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90200818 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท สสกรท หลสาเกลม 6131040008 1900401141748 ชาย

90200819 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท กตอดรทยพ ขสนวารท 6131040001 1900401142167 ชาย

90200820 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท อามทน ตสาเหม 6131040012 1900401143228 ชาย

90200821 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท อวสนทยพ ราหนพ 6131040010 1900401144445 ชาย

90200822 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท ทรงกรด ชผศรท 6131040002 1900401148114 ชาย

90200823 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท วทระ หนพหลง 6131040019 1900501144684 ชาย

90200824 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท พพรพสรา รวกปลอด 6131040005 1909802200981 หญพง

90200825 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท ศาสดา หวดเหม 6131040007 1909802356549 ชาย

90200826 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท วพววธนพ มณทสวงขพ 6131040016 1959900414322 ชาย

90200827 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท ดาเนทยล ตพเอทยดยรอ 6131040020 2900501026507 ชาย

90200828 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท พพชาภพ จพตตพบวรสวราง 6131040004 2909801027868 ชาย

90200829 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท ธนภผมพ ชผบสารสง 6131040014 2909801054164 ชาย

90200830 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อนสชพต เสนงประสพทธพด 6131040020 1900101237341 ชาย

90200831 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อรพสมวน สวนอพ 6131040022 1900101250894 ชาย

90200832 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ปฐวท หมวดเจรพญ 6131040019 1900101273801 ชาย

90200833 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อภพสพทธพด เจะหลง 6131040007 1900101279922 ชาย

90200834 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ นฤเบศณพ โสตะหมวด 6131040018 1900101281501 ชาย

90200835 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อาอทชะหพ หมวดหมวน 6131040026 1900401146545 หญพง

90200836 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อภพสพทธพด อพนทชาตพ 6131040017 1900401147533 ชาย

90200837 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ สสกวญญา หมวดสา 6131040024 1900401151468 หญพง

90200838 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ วทรพวนธพ จวนทมสต 6131040003 1900501141189 ชาย

90200839 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อวยมท ไอนา 6131040010 1900601149025 ชาย

90200840 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ศาคร บสญผล 6131040023 1909801062207 ชาย

90200841 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ภผรพดา เมรองพพล 6131040030 1909802310891 หญพง

90200842 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ณวฐวสฒพ หววงและ 6131040014 1909802369349 ชาย

90200843 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ จตสรงคพ รอดสสวรรณ 6131040004 1909802431231 ชาย

90200844 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ชวชพงศพ ทองเปลนเพลชร 6131040005 1940200156152 ชาย

90200845 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ บสรฮวม หอมะเนตาะ 6131040009 1950500190437 ชาย

90200846 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท สรายสทธพ ยทรวน 6131050001 1900101231415 ชาย

90200847 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท ธรรมศวกดพด เสะยามา 6131050004 1900301226229 ชาย
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90200848 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท วรวสฒพ หมพยพ 6131050002 1900401142078 ชาย

90200849 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท รอมาฎอน สาโยะ 6131050003 1909701145551 ชาย

90200850 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท สพทธพศวกดพด สววสดพสสข 6131050006 2900501021971 ชาย

90200851 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ สรนวนทพ ศรทโสภา 6131050004 1103702824089 ชาย

90200852 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ธนกร ยทยมเจรพญ 6131050005 1900101251041 ชาย

90200853 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ยสทธนา อรอนนวล 6131050007 1900301222045 ชาย

90200854 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ธทรววฒนพ หมวดเห 6131050006 1900301224838 ชาย

90200855 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ สพทธพชวย อนวนศรท 6131050011 1909802331694 ชาย

90200856 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ธทรพงษพ ราชแกนว 6131050001 1909802335096 ชาย

90200857 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ เกวลพน แกนวสสข 6131050003 1909802358525 หญพง

90200858 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ นรพตา กลพทนทอง 6131050009 1949900376901 หญพง

90200859 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ภาสกร แกนวไดนปาน 6131050008 1959900585861 ชาย

90200860 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อภพรวตนพ ซสนนหนอง 6131050002 1959900640560 ชาย

90200861 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อรรถนนทพ ขววญแสง 6131210021 1900101167466 ชาย

90200862 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ นพดล สสวรรณโชตพ 6131210020 1900301216771 ชาย

90200863 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ กฤตพพงษพ หนผพสรม 6131210008 1900301225885 ชาย

90200864 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ดลรอโอบ หววงนสรวกษพ 6131210015 1900301229732 ชาย

90200865 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ศวกยพ ใบหววง 6131210004 1900301229767 ชาย

90200866 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ มผฮวมหมวด หมวดสา 6131210011 1900401139611 ชาย

90200867 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ซอนญรา ยทรวน 6131210012 1900401146553 หญพง

90200868 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ สสทธพดา วรวพววฒนพ 6131210013 1900501143238 ชาย

90200869 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ธนววฒนพ แกนวขาว 6131210003 1909900422180 ชาย

90200870 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ มผฮสาหมวดสสกรท สสหลง 6131210017 1940300224109 ชาย

90200871 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อดพนวนทพ ดรอราโอะ 6131210014 1940300231008 ชาย

90200872 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อพมรอน ดรอเลตาะ 6131210022 1950600206645 ชาย

90200873 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ดวงกมล จวนทรชาตพ 6131210001 1959900667913 หญพง

90200874 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ชนาธพป จพนตนา 6131210007 2900301034069 ชาย

90200875 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ บวญชา สะแลแม 6131210002 2900501026400 ชาย

90200876 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ เขมรพนทรพ แกนวจพนดา 6131220007 1810600072771 หญพง

90200877 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ จวนทราภา ฝาเจรพญ 6131220002 1900101198019 หญพง
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ประชาชน
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ชน ชน : 4 ชชทอหหอง : 2405

90200878 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อรพศรา สสระสะ 6131220004 1900101251866 ชาย

90200879 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ วนพดา คงแกนว 6131220014 1900101282486 หญพง

90200880 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อาลวยยา ดผหมวน 6131220011 1900301221251 หญพง

90200881 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ กวลยา จวนทโก 6131220003 1900301223173 หญพง

90200882 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ พพรดา พรน อมมผล 6131220012 1900301225150 หญพง

90200883 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อพสมาแอล หมวดอาดสา 6131220001 1900301227047 ชาย

90200884 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ สสวรรณณา ชผเขทยว 6131220006 1900301230412 หญพง

90200885 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ฮาลทมตะ ขาวเหมตาะ 6131220010 1900301234825 หญพง

90200886 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อลพสา สวงขพจวนทรพ 6131220005 1900501133984 หญพง

90200887 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ฟาตทซตะ หมะโอะ 6131220008 2900301032775 หญพง

90200888 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ นวยนา ซาหทมซา 6131220013 2900501031136 หญพง

90200889 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท ยสพารวตนพ ไชยศรท 6132010004 1839800005251 หญพง

90200890 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท โซรวยดา หมวดนาย 6132010008 1900301219818 หญพง

90200891 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท มลพววลยพ พรหมเพชร 6132010026 1900400067811 หญพง

90200892 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท ชไมพร สมถวพล 6132010019 1900401142574 หญพง

90200893 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท วทราภรณพ เพชรนพล 6132010005 1900401143881 หญพง

90200894 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท พงศกร เมฆะมานวง 6132010003 1900401144607 ชาย

90200895 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท ปพยะรวตนพ วรรณะ 6132010002 1900401146839 หญพง

90200896 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท ฮะฟท หพเสาะ ลสาโซตะ 6132010020 1900599001062 หญพง

90200897 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท นพสา ยอดเทพ 6132010023 1900600061744 หญพง

90200898 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท ฐพตพกา ยอดพรมทอง 6132010025 1900600062171 หญพง

90200899 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท นผรทฮะหพ อาแว 6132010016 1900600079538 หญพง

90200900 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท ทวศนทยพ บผเงาะแงะ 6132010027 1900601149769 หญพง

90200901 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท มวณฑนา ชรวยชาตรท 6132010009 1909802290793 หญพง

90200902 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท ไอศพกา พรหมมณท 6132010015 1910200063162 หญพง

90200903 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท ศพรพพร ธรรมพสทธ 6132010010 1919900257901 หญพง

90200904 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท นสชนาฎ ไชยสพทธพด 6132010018 1959900238451 หญพง

90200905 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท ภพรมยพรวตนพ สสรรณรวตนพ 6132010012 1959900261330 หญพง

90200906 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท ซารทฟ สาฮะ 6132010024 1960600039307 ชาย

90200907 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท จสฑารวตนพ นสนยปลอด 6132010001 2900401025169 หญพง

คนรวม :  30
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เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตก
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ชน ชน : 1 ชชทอหหอง : ทฤษฎทแผนกชรางกรอสรน าง 1

90200908 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท สสดารวตนพ ปาละกสล 6132010006 2900401026769 หญพง

90200909 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท จพราพร ทองอรราม 6132010014 3900600304988 หญพง

90200910 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท ธวญลวกษณพ แกนวกว ซง 6132010028 3909800202176 หญพง

90200911 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ สสรพงษพ บสตรนนอย 6132010005 1399900098701 ชาย

90200912 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ กสลสตรท เลลกกสล 6132010001 1819900259981 หญพง

90200913 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อรวรรณ นสนยไหน 6132010009 1900101212780 หญพง

90200914 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ กนกวรรณ แกนวประสพทธพด 6132010012 1900101227299 หญพง

90200915 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ สสจพตรา แกนวสสข 6132010017 1900101231342 หญพง

90200916 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ชลธพชา สสารามวน 6132010008 1900101264461 หญพง

90200917 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ภวณฑพรา หมวทนคง 6132010010 1900101265093 หญพง

90200918 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ศสภลวกษณพ แกนวคง 6132010002 1900301226300 หญพง

90200919 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ซาฟท หยตะ หวดหมวด 6132010013 1900301230790 หญพง

90200920 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ มยสรท กระบวตร 6132010006 1900501140034 หญพง

90200921 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ สโรชา ไชยแพทยพ 6132010004 1900501141669 หญพง

90200922 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อารทรวตนพ ธรรมยสตโต 6132010021 1900601150970 หญพง

90200923 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ สสธพสา คสาหลนา 6132010011 1900601155092 หญพง

90200924 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ สสดารวตนพ สวนเดลน 6132010019 1909802371602 หญพง

90200925 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อสไรวรรณ โตะแวเดลง 6132010007 1941000297519 หญพง

90200926 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ มารพกา แดงเรรอง 6132010003 1959900645511 หญพง

90200927 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ สสภาพร แกนวเพชร 6132010015 1959900663900 หญพง

90200928 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อรปรทยา ทองนสนย 6132010014 1959900679539 หญพง

90200929 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ สสธพดา จวนทรพชผศรท 6132010018 2900501022862 หญพง

90200930 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท จสรทรวตนพ ศพรพววย 6132020001 1360500261755 หญพง

90200931 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท นพราวรรณ มณท 6132020002 1900601150007 หญพง

90200932 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท สสธพดา เระเหลตาะ 6132020003 2900301036592 หญพง

90200933 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท โชตพชนพต พอใจ 6132040008 1900400122561 หญพง

90200934 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท ววนวพสาขพ จวนทรพสสข 6132040003 1900401141241 หญพง

90200935 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท ทพพาศรท บสญชรวย 6132040001 1900401144038 หญพง

90200936 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท สพรพยาพร เพลชรมสณท 6132040009 1900401144470 หญพง

90200937 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท เสาวลวกษณพ นวลเอทยด 6132040007 1900401145191 หญพง

คนรวม :  30
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ชน ชน : 2 ชชทอหหอง : ทฤษฎทแผนกชรางเชรทอม

90200938 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท ยามทละหพ ดอมพ 6132040014 1900600017206 หญพง

90200939 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท อวบดสลเลตาะ มะลท 6132040021 1900600068196 ชาย

90200940 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท อพนทวช ศรทสสด 6132040024 1909800951491 ชาย

90200941 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท พวณณพตา คสาแกนว 6132040002 1909802189791 หญพง

90200942 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท ปพยธพดา พรมสผง 6132040010 1909802343463 หญพง

90200943 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท มาเรทยม ยสโซะอาหลท 6132040015 1940300146647 หญพง

90200944 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท ฮวซมผณท สาเลง 6132040016 1940900188197 หญพง

90200945 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท ชยพล แกนวบววผวน 6132040017 1959900441800 ชาย

90200946 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท ชณาภรณพ มาตยพชผ 6132040022 1959900520149 หญพง

90200947 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท กานตพ ทองสองแกนว 6132040025 1959900533593 ชาย

90200948 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท ชโลทร สวงขพสร 6132040018 1959900587189 ชาย

90200949 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท ธนววฒนพ คสาดวง 6132040019 1959900589661 ชาย

90200950 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท อาทพตยา นพลพวฒนพ 6132040006 2900401023611 หญพง

90200951 วพทยาลวยการอาชทพนาทวท อรพสา วะทา 6132040004 2900401024995 หญพง

90200952 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ เปรมศพรพ อสนยเซรง 6132040008 1900101253109 หญพง

90200953 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อรนสช ซอแนะ 6132040013 1900101258534 หญพง

90200954 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ สพรพรวตนพ เรรองยก 6132040007 1900301219991 หญพง

90200955 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ สสรชาตพ เหมาะสนพ 6132040005 1900301222657 ชาย

90200956 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ วาสนา หววงเกลม 6132040016 1900301223416 หญพง

90200957 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อาอพซะฮพ สมราแห 6132040019 1900301225044 หญพง

90200958 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ บสษยารวตนพ คงผอม 6132040017 1900301226032 หญพง

90200959 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ กวสมา มะซอ 6132040011 1900301229872 หญพง

90200960 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ รวตนพตพกาล มพลพนทานสช 6132040020 1900301231303 หญพง

90200961 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ กนกพร ไชยณรงคพ 6132040015 1900401132668 หญพง

90200962 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ บสรพนทรพ แยนมเขทยว 6132040001 1900401139476 ชาย

90200963 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ กวญญาวทรพ หมสดประเสรพฐ 6132040021 1900501136177 หญพง

90200964 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ นผรทดรา หมทนโสะ 6132040018 1900501138609 หญพง

90200965 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ธทรารวตนพ แกนวเปลนบสญ 6132040006 1900501146679 หญพง

90200966 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ จวนทกานตพ เพลชรจสารวส 6132040002 1901301042218 หญพง

90200967 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ สายธาร คงปาน 6132040009 1909802367753 หญพง

คนรวม :  30



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 8 / 8ววนททท 17/1/2020 10:28:41

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

ระดนบชน ชน : ปวส. 2  ศศนยคสอบ : 149001 - มทร.ศรทวตชนย

ผผนพพมพพ : 1390036101

ออาเภอ : จะนะ สงขลาวพทยาลวยเทคนพคจะนะสนามสอบ : จนงหวนด :

ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตก
ประชาชน

อาคารใหมร

นนกเรทยน

ชน ชน : 3 ชชทอหหอง : ทฤษฎทแผนกเทคนพคพร ซนฐาน

90200968 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ ฐพตาพร กพรวมยพ 6132040012 1909802425028 หญพง

90200969 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ จพราพร หมราเหรลม 6132040022 1939900383834 หญพง

90200970 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อาทพนวดดา จวนทรภรณพ 6132040014 1950500187207 หญพง

90200971 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ สสปาณท เจตะหนพ 6132040003 1950700016848 หญพง

90200972 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ อารทรวตนพ มสสพกธรรม 6132040010 1969800231421 หญพง

90200973 วพทยาลวยเทคนพคจะนะ มผฮวมหมวดรอฟท มสสอหมะ 6132040004 5900501042892 ชาย

90200974 วพทยาลวยอาชทวศศกษาฮอไรซอนบรพหารธสรกพจฮาฟท เซาะ อสเซลง 0211 1960300119844 หญพง

90200975 วพทยาลวยอาชทวศศกษาฮอไรซอนบรพหารธสรกพจมสมทนตะหพ มะยาซพง 0218 1960700086889 หญพง

90200976 วพทยาลวยอาชทวศศกษาฮอไรซอนบรพหารธสรกพจซรอนญรา หมวดแหละ 0219 1909901556031 หญพง

90200977 วพทยาลวยอาชทวศศกษาฮอไรซอนบรพหารธสรกพจอาดทละหพ สาอส 0209 1940500143510 หญพง

90200978 วพทยาลวยอาชทวศศกษาฮอไรซอนบรพหารธสรกพจอามทเนาะ หทมเกะ 0253 1940500148911 หญพง

90200979 วพทยาลวยอาชทวศศกษาฮอไรซอนบรพหารธสรกพจพาดทลาหพ แชนพ 0251 1940600071723 หญพง

90200980 วพทยาลวยอาชทวศศกษาฮอไรซอนบรพหารธสรกพจอนวส ดาราแม 0207 1949900363191 ชาย

90200981 วพทยาลวยอาชทวศศกษาฮอไรซอนบรพหารธสรกพจอาดทลวน ตพเอทยดยรอ 0206 1949900378610 ชาย

90200982 วพทยาลวยอาชทวศศกษาฮอไรซอนบรพหารธสรกพจอาซทยะหพ มผละ 0205 1950300136056 หญพง

90200983 วพทยาลวยอาชทวศศกษาฮอไรซอนบรพหารธสรกพจไซนวบ สะมะแอ 0217 1950400061929 หญพง

90200984 วพทยาลวยอาชทวศศกษาฮอไรซอนบรพหารธสรกพจพาตทเมตาะ ยผโซะ 0216 1950400062402 หญพง

90200985 วพทยาลวยอาชทวศศกษาฮอไรซอนบรพหารธสรกพจนสรฮาญาตท มามะเร 0215 1960200164988 หญพง

90200986 วพทยาลวยอาชทวศศกษาฮอไรซอนบรพหารธสรกพจไมฟาระ เลาะดทสม 0210 1960500326185 หญพง

90200987 วพทยาลวยอาชทวศศกษาฮอไรซอนบรพหารธสรกพจนผรผลฮผสนา นพโด 0213 1960700092595 หญพง

90200988 วพทยาลวยอาชทวศศกษาฮอไรซอนบรพหารธสรกพจนผรไฮฝะ สาเมาะ 0212 1960700094091 หญพง

90200989 วพทยาลวยอาชทวศศกษาฮอไรซอนบรพหารธสรกพจฮายาตท มรอลท 0214 1961100128816 หญพง

90200990 วพทยาลวยอาชทวศศกษาฮอไรซอนบรพหารธสรกพจนผรผลอพสละหพ อาแว 0208 1961200103181 หญพง
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