
ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 1 / 5ววนททท 7/2/2022 16:40:23

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

ระดนบชน ชน : ปวช. 3  ศศนยคสอบ : 130201 - สอต.1

ผผนพพมพพ : 1386026401

ออาเภอ : เมมองชชมพร ชชมพรวพทยาลวยอาชทวศศกษาชชมพรสนามสอบ : จนงหวนด :

ชชทออาคาร  :

เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว

8 ชน ชน : 2

ชชทอหหอง     : 821 (แผนกบวญชท) (6 มท.ค. 65 เวลา 09:00)

หมายเหตตเพศประชาชนนนกเรทยนนามสกตลชชทอโรงเรทยนเลขทททนนท งสอบ

20100001 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ วรวพช วรรณคลล ลา 62201010006 1749900908882 ชาย

20100002 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ อชรพร พรมเนตร 62201010023 1770500092569 หญพง

20100003 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ ภงคพธพพล ฉพมพาลท 62201010041 1860201160057 ชาย

20100004 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ สพทธพศวกดพด สะอาดแกนว 62201010021 1860201161258 ชาย

20100005 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ ภานชเดช พนาสถพตยพ 62201010031 1860201161991 ชาย

20100006 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ สวนตพ หนผมาก 62201010014 1860201163838 ชาย

20100007 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ ปฏพภาณ พากเพทยร 62201010002 1860201164770 ชาย

20100008 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ บผรณพพพภพ ชผชมกลพทน 62201010028 1869200002812 ชาย

20100009 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ ศพวกร เหลลกสงคราม 62201010005 1869300006887 ชาย

20100010 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ ภผธเนศ ชพตสกชล 62201010009 1869900484313 ชาย

20100011 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ เทวา เทวากชล 62201010024 1869900503369 ชาย

20100012 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ เบญจพล นพสภา 62201010012 1869900511809 ชาย

20100013 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ กพตตพศวกดพด จวนทรพชนะ 62201010007 1869900513551 ชาย

20100014 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ วรเมธ หลวงมท 62201010033 1869900515324 ชาย

20100015 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ ศวกรพนทรพ ศรทมาลา 62201010037 1869900516452 ชาย

20100016 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ ธนภวทร ขาวสชวรรณ 62201010019 1869900520620 ชาย

20100017 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ ณวฐวชฒพ สชดแนทน 62201010040 1869900525095 ชาย

20100018 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ ปรพววตพ กาฬวงศพ 62201010030 1869900526164 ชาย

20100019 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ ณวฐพล เสวกจวนทรพ 62201010026 1869900533659 ชาย

20100020 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ วรพจนพ พชทมกะเนาวพ 62201010034 1869900533853 ชาย

20100021 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ วทระพงษพ สชดแนทน 62201010036 1869900545096 ชาย

20100022 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ จเรฤทธพด รอดดท 62201010025 1869900545142 ชาย

คนรวม :  22



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 2 / 5ววนททท 7/2/2022 16:40:23

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

ระดนบชน ชน : ปวช. 3  ศศนยคสอบ : 130201 - สอต.1

ผผนพพมพพ : 1386026401

ออาเภอ : เมมองชชมพร ชชมพรวพทยาลวยอาชทวศศกษาชชมพรสนามสอบ : จนงหวนด :

ชชทออาคาร  :

เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว

5 ชน ชน : 4

ชชทอหหอง     : 541 (เทคโนโลยทดพจพทวลฯ) (6 มท.ค. 65 เวลา 09:00)

หมายเหตตเพศประชาชนนนกเรทยนนามสกตลชชทอโรงเรทยนเลขทททนนท งสอบ

20100062 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ ศรทววช บชญจรพง 62201040023 1386026401001 ชาย

20100063 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ พงษพศวกดพด พผลสววสดพด 62201040017 1860201161142 ชาย

20100064 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ ธนกร พรหมมณท 62201040011 1860201162491 ชาย

20100065 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ นราวพชญพ ดลาคลา 62201040016 1860201162530 ชาย

20100066 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ สาคร พลนาการ 62201040025 1860201163196 ชาย

20100067 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ ณรงคพศวกดพด เจรพญยศ 62201040008 1860201163463 ชาย

20100068 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ ธเนศพล นชชเนทยม 62201040010 1860201164389 ชาย

20100069 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ วทรศวกดพด พรหมเทพ 62201040022 1860201164907 ชาย

20100070 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ ณวฐววตร รองมาลท 62201040009 1869900506244 ชาย

20100071 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ ธทรนวนธนพ พรหมพพชวย 62201040013 1869900508344 ชาย

20100072 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ ภาคพน วงศพนาญาตพ 62201040018 1869900514956 ชาย

20100073 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ ปรพยา นชชเนทยม 62201040029 1869900517017 หญพง

20100074 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ ธรรมสรณพ แตงโท 62201040012 1869900522339 ชาย

20100075 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ สรศวกดพด ทารการ 62201040024 1869900523726 ชาย

คนรวม :  14



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 3 / 5ววนททท 7/2/2022 16:40:23

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

ระดนบชน ชน : ปวช. 3  ศศนยคสอบ : 130201 - สอต.1

ผผนพพมพพ : 1386026401

ออาเภอ : เมมองชชมพร ชชมพรวพทยาลวยอาชทวศศกษาชชมพรสนามสอบ : จนงหวนด :

ชชทออาคาร  :

เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว

เทคโนโลยทธชรกพจดพจพทวล ชน ชน : 1

ชชทอหหอง     : คอม-5 (เทคโนโลยทธชรกพจฯ) (6 มท.ค. 65 เวลา 09:00)

หมายเหตตเพศประชาชนนนกเรทยนนามสกตลชชทอโรงเรทยนเลขทททนนท งสอบ

20100076 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ อพทธพพล ศรทสมบวตพ 62201040026 1869900525087 ชาย

20100077 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ กฤษฎา นวมนนอย 62201040006 1869900528949 ชาย

20100078 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ นราธร กวนหญทต 62201040015 1869900550944 ชาย

20100079 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ โยธพน เอททยมยพทง 62201040005 1869900561164 ชาย

20100080 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ ลพขพต อชชชภาพ 62201040020 8860290014326 ชาย

20100081 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ อนอม บชญพพทวกษพ 62201040004 8860290014598 หญพง

คนรวม :  6



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 4 / 5ววนททท 7/2/2022 16:40:23

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

ระดนบชน ชน : ปวช. 3  ศศนยคสอบ : 130201 - สอต.1

ผผนพพมพพ : 1386026401

ออาเภอ : เมมองชชมพร ชชมพรวพทยาลวยอาชทวศศกษาชชมพรสนามสอบ : จนงหวนด :

ชชทออาคาร  :

เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว

5 ชน ชน : 4

ชชทอหหอง     : 541 (เทคโนโลยทดพจพทวลฯ) (6 มท.ค. 65 เวลา 13:00)

หมายเหตตเพศประชาชนนนกเรทยนนามสกตลชชทอโรงเรทยนเลขทททนนท งสอบ

20100151 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ อนชธพดา รอดเกษา 62202010001 1100703578429 หญพง

20100152 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ สชกวญญา ปราบพพนาศ 62202010002 1102900055358 หญพง

20100153 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ อภพญญา แกทนจวนทรพ 62202010012 1139600204907 หญพง

20100154 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ พวชราภา เดชทศร 62202010008 1300101274098 หญพง

20100155 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ อภพญญา สชขสนาน 62202010011 1770401278290 หญพง

20100156 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ สถาพร เลพศไกร 62202010006 1849801211912 ชาย

20100157 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ อรพรรณ ภผทขาว 62202010003 1860201162289 หญพง

20100158 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ สโรชา พผลสววสดพด 62202010004 1860201165075 หญพง

20100159 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ ทพพยพกมล ขลาสชวรรณพ 62202010010 1869300006712 หญพง

20100160 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ มนวสนวนทพ สชดสกล 62202010005 1869900551541 หญพง

20100161 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ สชพวตรา สาระทา 62202020002 1860700211919 หญพง

20100162 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ สพทธพพงษพ พงคพเพชร 62202020003 1869900520123 ชาย

20100163 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ อวญชลท ทองมา 62202040013 1100700362786 หญพง

20100164 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ เรมองเดช แกนวเรมอง 62202040006 1329901136780 ชาย

20100165 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ จชฬาลวกษณพ สามเกลทยว 62202040023 1860201163480 หญพง

20100166 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ ธพดารวตนพ บชญยพรวญ 62202040017 1860201165202 หญพง

20100167 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ อภพสพทธพด คชณมท 62202040003 1869200002189 ชาย

20100168 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ วรพษา เชม ลอสกชล 62202040011 1869300006844 หญพง

20100169 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ ภผวดล เขลมทอง 62202040002 1869300008502 ชาย

20100170 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ สชภาวดท พผศรท 62202040012 1869300025172 หญพง

20100171 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ เบญจวรรณ เสมอเลลก 62202040001 1869300025709 หญพง

20100172 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ รชต อลทามา 62202040010 1869900506899 ชาย

20100173 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ ปรทยา นนอยถศง 62202040021 1869900517700 หญพง

20100174 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ กพตพคชณ แซทจพ ลว 62202040020 1869900523700 ชาย

20100175 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ กาญจนา แซทจพ ลว 62202040022 1869900523718 หญพง

คนรวม :  25



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 5 / 5ววนททท 7/2/2022 16:40:23

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

ระดนบชน ชน : ปวช. 3  ศศนยคสอบ : 130201 - สอต.1

ผผนพพมพพ : 1386026401

ออาเภอ : เมมองชชมพร ชชมพรวพทยาลวยอาชทวศศกษาชชมพรสนามสอบ : จนงหวนด :

ชชทออาคาร  :

เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว

เทคโนโลยทธชรกพจดพจพทวล ชน ชน : 1

ชชทอหหอง     : คอม-5 (เทคโนโลยทธชรกพจฯ) (6 มท.ค. 65 เวลา 13:00)

หมายเหตตเพศประชาชนนนกเรทยนนามสกตลชชทอโรงเรทยนเลขทททนนท งสอบ

20100176 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ ภานชพงษพ อลาพวนกาญจนพ 62202040007 1869900525397 ชาย

20100177 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ ปรทยาภรณพ มากประดพษฐพ 62202040009 1869900532539 หญพง

20100178 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ สชชาคทยพ แสงสม 62202040019 1869900549792 ชาย

20100179 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ กผนศวกดพด ใจอชทน 62202040024 1869900576331 ชาย

20100180 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ ขนพษฐา ดลาคลา 62202040014 2869300000216 หญพง

20100181 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ โดนวส อชนยทอง 62202040005 5860201056856 หญพง

20100182 วพทยาลวยการอาชทพททาแซะ อนชพวฒนพ ปลอดโปรทง 62202040004 8860290014717 ชาย

คนรวม :  7

สรตปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  74ผศหเขหาสอบ : คนวพทยาลวยอาชทวศศกษาชชมพร 8


