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:

ววนททท 15/1/2015 14:50:44

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคยการมหาชน)
ประกาศเลขทททนนทงสอบ
ระดนบชนชน : ปวช. 3 ศศนยยสอบ : 143001 - มทร.อทสาน
สนามสอบ: 1130100100 - เทคโนโลยทชชางกลพณพชยการนครราชสทมา ออาเภอ : เมมองนครราชสทมา
ชชทออาคาร : อาคาร 1
ชนชน : 3
เลขประจอาตนว
ชชทอ
นามสกกล
เลขทททนนทงสอบ
โรงเรทยน
นนกเรทยน
30203335 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
มานะ
อวนทรกกาแหง
5521010013
30203336 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
อภวชาตว
แดงดอน
5521010024
30203337 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
วลชรวนทรร
ชชมเมฆ
5521010015
30203338 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
วลชระ
รชมสกาโรง
5521010032
30203339 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ณลฐวลฒนร
สรรอยจวตร
5521010007
30203340 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
สลญญา
แพพงฉวมพลล
5521010019
30203341 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ฐวตว
ดอกสลนเทลยะ
5521010005
30203342 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
กฤษณะ
กลางเนตร
5521010001
30203343 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
สชรเดช
คชณะเวช
5521010021

จนงหวนด : นครราชสทมา
ชชทอหหอง : 135
เพศ หมายเหตก
เลขประจอาตนว
ประชาชน
1100702032279
ชาย
1301400199749
ชาย
1302500018801
ชาย
1309901259997
ชาย
1309901282204
ชาย
1309901301217
ชาย
1310600257083
ชาย
1340700529794
ชาย
1909801069694
ชาย
รวม :
9 คน

หนนา 2 / 6
ผผนพพมพพ1330146101
:

ววนททท 15/1/2015 14:50:44

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคยการมหาชน)
ประกาศเลขทททนนทงสอบ
ระดนบชนชน : ปวช. 3 ศศนยยสอบ : 143001 - มทร.อทสาน
สนามสอบ: 1130100100 - เทคโนโลยทชชางกลพณพชยการนครราชสทมา ออาเภอ : เมมองนครราชสทมา
ชชทออาคาร : อาคาร 2
ชนชน : 2
เลขประจอาตนว
ชชทอ
นามสกกล
เลขทททนนทงสอบ
โรงเรทยน
นนกเรทยน
30203556 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
อภวญญา
เอวบพรมราช
5521020002
30203557 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
สชภาวดล
เรวงโพธวธ
5521020071
30203558 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
อนชวลต
โพรงกลาง
5521020063
30203559 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
เชวดเกลยรตว
ไชยกชสวน
5521020007
30203560 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
สวทธวชลย
เอวบพรมราช
5521020021
30203561 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
อวทธวพล
ทวยโพธวธ
5521020043
30203562 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
สมาน
มวตรสกาโรง
5521020039
30203563 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ธลนวา
เณรเลวศ
5521020029
30203564 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
อชทลย
ศรลคกา
5521020089
30203565 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
สชรเดช
กลบสงวน
5521020041
30203566 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
นวภาพร
อวนทรรพรมราช
5521020068
30203567 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
วลรชลย
พลยชทธรภภมว
5521020037
30203568 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
โยธวน
พรฉวมพลล
5521020032
30203569 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
เนตวพงษร
พวณตะขบ
5521020083
30203570 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
อานนทร
โพธวธหอม
5521020064
30203571 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ศราวชฒว
ภาพฉวมพลล
5521020057
30203572 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
อดวเรก
ซซมดอน
5521020042
30203573 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ววทยา
ชาญววจวตร
5521020034
30203574 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
วรลญญภ
ชชมเมฆ
5521020033
30203575 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ววรลตนร
ชชชนบชญ
5521020018
30203576 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ปปยราช
ดวษฐฉวมพลล
5521020051
30203577 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ทศพร
ถพอนกวชง
5521020079
30203578 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ววนวจ
ชชชนสระนรอย
5521020017
30203579 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ณลฐพงษร
ถอยกระโทก
5521020076
30203580 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
สชภชลย
องครอาจ
5521020090
30203581 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ภภวเดช
ชวนตะขบ
5521020054
30203582 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
พงศธร
ชลยชราง
5521020013
30203583 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
สชพจนร
เผวนกระโทก
5521020061
30203584 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
วรวนทร
ฤทธวธดอน
5521020065

จนงหวนด : นครราชสทมา
ชชทอหหอง : 225
เพศ หมายเหตก
เลขประจอาตนว
ประชาชน
1100201264631
หญวง
1101100189987
หญวง
1101500925427
ชาย
1102002710195
ชาย
1103100448143
ชาย
1103702150851
ชาย
1300700129001
ชาย
1300700129681
ชาย
1301400196456
ชาย
1301400196626
ชาย
1301400198009
หญวง
1301400198998
ชาย
1301400200755
ชาย
1301400200836
ชาย
1301400201182
ชาย
1301400201221
ชาย
1301400203339
ชาย
1302500013125
ชาย
1302500015519
ชาย
1309900921858
ชาย
1309901085476
ชาย
1309901160737
ชาย
1309901220357
ชาย
1309901238027
ชาย
1309901238779
ชาย
1309901240099
ชาย
1309901242423
ชาย
1309901265288
ชาย
1309901274201
ชาย
รวม :
29 คน
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สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคยการมหาชน)
ประกาศเลขทททนนทงสอบ
ระดนบชนชน : ปวช. 3 ศศนยยสอบ : 143001 - มทร.อทสาน
สนามสอบ: 1130100100 - เทคโนโลยทชชางกลพณพชยการนครราชสทมา ออาเภอ : เมมองนครราชสทมา
ชชทออาคาร : อาคาร 2
ชนชน : 2
เลขประจอาตนว
ชชทอ
นามสกกล
เลขทททนนทงสอบ
โรงเรทยน
นนกเรทยน
30203585 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
วชฒวชลย
วลดฉวมพลล
5521020056
30203586 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
กาญจนาพร วรธงไชย
5521020066
30203587 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ดวเรก
ผาพรมราช
5521020078
30203588 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
สวทธวชลย
สายเพชรแสง
5521020059
30203589 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ภาณชวลฒนร
สรอรยสกาโรง
5521020053
30203590 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ศรลณยภ
พลอยฉวมพลล
5521020019
30203591 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
นลนทวลฒนร
แปเมชองปปก
5521020050
30203592 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
บวรศลกดวธ
เนลยมสกาโรง
5521020031
30203593 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ธลญพร
พชทธรลกษา
5521020001
30203594 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ธนพล
บรรลลงพรมราช 5521020080
30203595 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ณลฐวชฒว
แมงเกษม
5521020077
30203596 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ววทวลส
เนาวาสนร
5521020035
30203597 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ธนลญชลย
ไชยกวชง
5521020027
30203598 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
จลกรกฤษ
อภดกวชง
5521020025
30203599 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
วชฒวกร
แปปนสกาโรง
5521020038
30203600 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ธนากรณร
พระคกาเจรวญ
5521020028
30203601 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
อนชกภล
ทนะววโรจนร
5521020044
30203602 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
สชรวยา
เปปปยมพรรอม
5521020040

จนงหวนด : นครราชสทมา
ชชทอหหอง : 226
เพศ หมายเหตก
เลขประจอาตนว
ประชาชน
1309901285670
ชาย
1309901287630
หญวง
1309901291335
ชาย
1309901300423
ชาย
1309901317695
ชาย
1309901322842
ชาย
1309901326953
ชาย
1309901336185
ชาย
1309901343467
หญวง
1309901354850
ชาย
1309901358961
ชาย
1309901380486
ชาย
1309901394398
ชาย
1309901397443
ชาย
1309901397664
ชาย
1419900610932
ชาย
1730600154507
ชาย
2520500014878
ชาย
รวม :
18 คน
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:
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สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคยการมหาชน)
ประกาศเลขทททนนทงสอบ
ระดนบชนชน : ปวช. 3 ศศนยยสอบ : 143001 - มทร.อทสาน
จนงหวนด : นครราชสทมา
สนามสอบ: 1130100100 - เทคโนโลยทชชางกลพณพชยการนครราชสทมา ออาเภอ : เมมองนครราชสทมา
ชชทออาคาร : อาคาร 2
ชนชน : 4
ชชทอหหอง : 243
เพศ หมายเหตก
เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว
ชชทอ
นามสกกล
เลขทททนนทงสอบ
โรงเรทยน
นนกเรทยน
ประชาชน
30203822 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
สชนวดา
ควรคกา
5521040106 1100702101530
หญวง
30203823 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
สลตยา
ศลงขจลนทรานนทร 5521040111 1139900183131
ชาย
30203824 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ทศพล
ศลงขจลนทรานนทร 5521040108 1139900228208
ชาย
รวม :
3 คน
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สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคยการมหาชน)
ประกาศเลขทททนนทงสอบ
ระดนบชนชน : ปวช. 3 ศศนยยสอบ : 143001 - มทร.อทสาน
สนามสอบ: 1130100100 - เทคโนโลยทชชางกลพณพชยการนครราชสทมา ออาเภอ : เมมองนครราชสทมา
ชชทออาคาร : อาคาร 2
ชนชน : 4
เลขประจอาตนว
ชชทอ
นามสกกล
เลขทททนนทงสอบ
โรงเรทยน
นนกเรทยน
30203825 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
จวรภลทร
สชรขลนธร
5521040004
30203826 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
สวนลนาฎ
ยศฉวมพลล
5521040105
30203827 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
สลนตว
เตตงฉวมพลล
5521040021
30203828 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
สหรลฐ
ลลกษณะวารล
5521040110
30203829 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
อลงสชธร
ธงชลย
5521040024
30203830 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
สหรลฐ
พภนกวชง
5521040020
30203831 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
สายฝน
วาสเกษม
5521040104
30203832 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ชลยพร
พลชลล
5521040006
30203833 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ทศพล
สลสด
5521040009
30203834 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ณกรณร
พชทธรลกษา
5521040115
30203835 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
เนววน
เอกอนงคร
5521040109
30203836 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ธนากร
จอกกระโทก
5521040010
30203837 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ธนลญญา
ตอแกรว
5521040103
30203838 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
วราวงศร
ไพศาล
5521040017
30203839 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
จลกรกฤษณร คกาทอง
5521040002

จนงหวนด : นครราชสทมา
ชชทอหหอง : 244
เพศ หมายเหตก
เลขประจอาตนว
ประชาชน
1249900438899
ชาย
1300100153122
หญวง
1300100158001
ชาย
1300100158965
ชาย
1300201214038
ชาย
1300201214569
ชาย
1301400199315
หญวง
1301400199650
ชาย
1301400202812
ชาย
1301401217511
ชาย
1309901255541
ชาย
1309901299778
ชาย
1309901383426
หญวง
1409901413481
ชาย
1730600131345
ชาย
รวม :
15 คน
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สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคยการมหาชน)
ประกาศเลขทททนนทงสอบ
ระดนบชนชน : ปวช. 3 ศศนยยสอบ : 143001 - มทร.อทสาน
สนามสอบ: 1130100100 - เทคโนโลยทชชางกลพณพชยการนครราชสทมา ออาเภอ : เมมองนครราชสทมา
ชชทออาคาร : อาคาร 5
ชนชน : 1
เลขประจอาตนว
ชชทอ
นามสกกล
เลขทททนนทงสอบ
โรงเรทยน
นนกเรทยน
30204462 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ภาควนล
มนชษยรชาตว
5522010008
30204463 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
สชธวตา
สมบลตวสภง
5522010018
30204464 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
อโนทลย
กรอนกระโทก
5522010427
30204465 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
สชจวตรา
เอตนดภ
5522010416
30204466 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
นนทวยา
มาตรสกาโรง
5522010406
30204467 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
รชพงววภา
สลดาสอน
5522010411
30204468 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ศชภชลย
อวชมตะขบ
5522010016
30204469 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
นวภาพร
พชฒพรมราช
5522010408
30204470 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ทลตตาภรณร ชวนบชตร
5522010405
30204471 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
หฤทลย
มวยลล
5522010419
30204472 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
กลณฐวกา
เกาะสระนรอย
5522010401
30204473 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
สาธวดา
สมบภรณร
5522010415
30204474 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
อลฉราพรรณ จชลตะคช
5522010014
30204475 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
เบญจรลตนร
จชลจลงหรลด
5522010005
30204476 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
จลนทวมา
เปลชลองกระโทก
5522010002
30204477 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
พรปวลณร
ดกาพรมราช
5522010006
30204478 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
นลนทวศา
ชชชนบชญ
5522010004
30204479 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
อภวชาตว
ทองเกลลลยง
5522010423
30204480 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
นลนทนลธ
ศรลจกานงคร
5522010407
30204481 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
อกาภาพร
เพทพรพรม
5522010421
30204482 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
พลชรวดา
บชษบา
5522010007

สรกปสนามสอบ : 1130100100 - เทคโนโลยทชชางกลพณพชยการนครราชสทมหหา องสอบ :

6 หหอง

จนงหวนด : นครราชสทมา
ชชทอหหอง : 513
เพศ หมายเหตก
เลขประจอาตนว
ประชาชน
1100702422743
หญวง
1102700711961
หญวง
1103100475132
หญวง
1103702069825
หญวง
1300200207569
หญวง
1301400199064
หญวง
1301400200038
ชาย
1301400200593
หญวง
1309901177753
หญวง
1309901197452
หญวง
1309901255983
หญวง
1309901264419
หญวง
1309901276921
หญวง
1309901299751
หญวง
1309901299972
หญวง
1309901313223
หญวง
1309901323571
หญวง
1309901325531
ชาย
1309902458209
หญวง
1401700175763
หญวง
1480300157970
หญวง
รวม :
21 คน

ผศหเขหาสอบ :

95 คน

