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สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคยการมหาชน)
ประกาศเลขทททนนทงสอบ
ระดนบชนชน : ปวส. 2 ศศนยยสอบ : 143001 - มทร.อทสาน
จนงหวนด : นครราชสทมา
สนามสอบ: 1130100100 - เทคโนโลยทชชางกลพณพชยการนครราชสทมา ออาเภอ : เมมองนครราชสทมา
ชชทออาคาร : อาคาร 1
ชนชน : 3
ชชทอหหอง : 134
เพศ หมายเหตก
เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว
ชชทอ
นามสกกล
เลขทททนนทงสอบ
โรงเรทยน
นนกเรทยน
ประชาชน
30202208 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
จตตรววทยย
พงศยพลนธย
5631010005 1309900994758
ชาย
รวม :
1 คน
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สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคยการมหาชน)
ประกาศเลขทททนนทงสอบ
ระดนบชนชน : ปวส. 2 ศศนยยสอบ : 143001 - มทร.อทสาน
สนามสอบ: 1130100100 - เทคโนโลยทชชางกลพณพชยการนครราชสทมา ออาเภอ : เมมองนครราชสทมา
ชชทออาคาร : อาคาร 1
ชนชน : 3
เลขประจอาตนว
ชชทอ
นามสกกล
เลขทททนนทงสอบ
โรงเรทยน
นนกเรทยน
30202324 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ณลฐวลฒนย
มวตรเกษม
5631020006
30202325 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ศตภกร
เขตกวกง
5631020030
30202326 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ปรลชญา
บตญสงลด
5631020026
30202327 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ชาตรร
นาคะ
5631020082
30202328 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
พวสวษฐย
โตแดง
5631020013
30202329 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ศตภววชญย
ควบจลงหรรด
5631020093
30202330 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
เอกชลย
โชตวพรมราช
5631020042
30202331 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
เกรรยงศลกดวด ทานา
5631020081

จนงหวนด : นครราชสทมา
ชชทอหหอง : 138
เพศ หมายเหตก
เลขประจอาตนว
ประชาชน
1100701904311
ชาย
1100701936859
ชาย
1103100235417
ชาย
1103701205571
ชาย
1119900529909
ชาย
1300100141019
ชาย
1300100141752
ชาย
1300200173630
ชาย
รวม :
8 คน
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สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคยการมหาชน)
ประกาศเลขทททนนทงสอบ
ระดนบชนชน : ปวส. 2 ศศนยยสอบ : 143001 - มทร.อทสาน
สนามสอบ: 1130100100 - เทคโนโลยทชชางกลพณพชยการนครราชสทมา ออาเภอ : เมมองนครราชสทมา
ชชทออาคาร : อาคาร 2
ชนชน : 2
เลขประจอาตนว
ชชทอ
นามสกกล
เลขทททนนทงสอบ
โรงเรทยน
นนกเรทยน
30202332 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ธนพล
รรวมสสาโรง
5631020084
30202333 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ธนพงษย
ฮวบกระโทก
5631020083
30202334 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
สตรทวน
ลวบกระโทก
5631020094
30202335 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ธวลชชลย
คงนวม
5631020085
30202336 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
นววลฒนย
แยยมคลรก
5631020088
30202337 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ชลยสวทธวด
เหลลองกระโทก 5631020086
30202338 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ฐวตวพล
เกวรยนเกษม
5631020091
30202339 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
พวนวพลฒนย
ชาญกวกง
5631020012
30202340 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ววษณต
แกรงกระโทก
5631020027
30202341 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ววรลตนย
จลนทรศร
5631020036
30202342 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
อดวศร
สอดกวกง
5631020035
30202343 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
จรลญ
ขยามสสาโรง
5631020075
30202344 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ธนกร
พระเดชพงษย
5631020040
30202345 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ณลฐพงษย
ทรายตะคต
5631020005
30202346 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
กฤตธลช
พวรลกษา
5631020001
30202347 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ธนภลทธย
จลนตราพรมราช 5631020024
30202348 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
สตขเกษม
ทะเวชนรวนทรยรลกษย 5631020033
30202349 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
สตรชลย
จรบตะคต
5631020034
30202350 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ชานนทย
หอยตะคต
5631020076
30202351 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ทรงพล
รรมพฤกษย
5631020007
30202352 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ธลนวา
แกสลนเทรยะ
5631020025
30202353 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ศตภชลย
เกรยรตวโคกกรวด 5631020016
30202354 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
วตฒวชลย
วตฒวสลนเทรยะ
5631020028
30202355 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
มานะ
ขตนเพรยร
5631020014
30202356 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ณรงคยชลย
พลอยฉวมพลร
5631020004
30202357 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ววษณต
ดรพรมราช
5631020015
30202358 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ชวนกร
ทราบกวกง
5631020003
30202359 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
อนตชวต
กายพรมราช
5631020018
30202360 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ปววนทย
รตมสสาโรง
5631020009
30202361 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
จลกรกฤษ
อวนทรยเสนา
5631020022

จนงหวนด : นครราชสทมา
ชชทอหหอง : 221
เพศ หมายเหตก
เลขประจอาตนว
ประชาชน
1300200174431
ชาย
1300200179816
ชาย
1300200189501
ชาย
1300200189561
ชาย
1300200189951
ชาย
1300200192863
ชาย
1300200201901
ชาย
1300200202991
ชาย
1301400179535
ชาย
1301400181572
ชาย
1301400184105
ชาย
1301400184385
ชาย
1301400185012
หญวง
1301400185080
ชาย
1301400186825
ชาย
1301400187473
ชาย
1301400190415
ชาย
1301400191900
ชาย
1301400193929
ชาย
1302500008393
ชาย
1309900982571
ชาย
1309901038761
ชาย
1309901040103
ชาย
1309901061950
ชาย
1309901063804
ชาย
1309901081713
ชาย
1309901083295
ชาย
1309901097440
ชาย
1309901100173
ชาย
1309901100548
ชาย
รวม :
30 คน
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สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคยการมหาชน)
ประกาศเลขทททนนทงสอบ
ระดนบชนชน : ปวส. 2 ศศนยยสอบ : 143001 - มทร.อทสาน
สนามสอบ: 1130100100 - เทคโนโลยทชชางกลพณพชยการนครราชสทมา ออาเภอ : เมมองนครราชสทมา
ชชทออาคาร : อาคาร 2
ชนชน : 2
เลขประจอาตนว
ชชทอ
นามสกกล
เลขทททนนทงสอบ
โรงเรทยน
นนกเรทยน
30202362 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ศลกดวดนคร
ซซมครบตรร
5631020092
30202363 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ทรงพล
ฉกสาสระนยอย
5631020041
30202364 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
สมนซก
ถนนกลาง
5631020017
30202365 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ชลยวลฒนย
แปะกระโทก
5631020002
30202366 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ปาพจนย
ศตภสถวตยานนทย 5631020010
30202367 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ศรนรวนทรย แยยมเนตร
5631020029
30202368 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ธวลชชลย
พลสวราง
5631020008
30202369 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
เกรยรตวศลกดวด จลนทรยกวกง
5631020037
30202370 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
อภวศลกดวด
นาราช
5631020039
30202371 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
อนตพงศย
ศวรวยานนทย
5631020077
30202372 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
วตฒวชลย
ชมภภแสน
5631020090
30202373 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ปรวชลย
อลครศตภมงคล
5631020087
30202374 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
รลตนพล
ตยอนครบตรร
5631020089

จนงหวนด : นครราชสทมา
ชชทอหหอง : 222
เพศ หมายเหตก
เลขประจอาตนว
ประชาชน
1309901103105
ชาย
1309901107003
ชาย
1309901111639
ชาย
1309901121383
ชาย
1309901131575
ชาย
1309901142925
ชาย
1309901146530
ชาย
1309901161881
ชาย
1310600197501
ชาย
1321000248882
ชาย
1360500225007
ชาย
1390100012146
ชาย
2300200021242
ชาย
รวม :
13 คน
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สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคยการมหาชน)
ประกาศเลขทททนนทงสอบ
ระดนบชนชน : ปวส. 2 ศศนยยสอบ : 143001 - มทร.อทสาน
สนามสอบ: 1130100100 - เทคโนโลยทชชางกลพณพชยการนครราชสทมา ออาเภอ : เมมองนครราชสทมา
ชชทออาคาร : อาคาร 2
ชนชน : 2
เลขประจอาตนว
ชชทอ
นามสกกล
เลขทททนนทงสอบ
โรงเรทยน
นนกเรทยน
30202442 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ปาณชลย
เฉรยงจะโปะ
5631040023
30202443 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ภวญโญ
แซรโก
5631040012
30202444 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ไชยวลฒนย
เหมมนสภงเนวน
5631040029
30202445 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
อภวชาตว
จลนทรยสระนยอย
5631040032
30202446 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
สตวลฒนย
ผลสสาโรง
5631040016
30202447 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ไมตรร
สาระนาสระนยอย 5631040026
30202448 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
จลกรพลนธย
มงคลสสาโรง
5631040001
30202449 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
กฤษณะ
นวตยยตะขบ
5631040022
30202450 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
วรรภลทร
คภณกระโทก
5631040017
30202451 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ธวลชชลย
ครบตญ
5631040007

จนงหวนด : นครราชสทมา
ชชทอหหอง : 224
เพศ หมายเหตก
เลขประจอาตนว
ประชาชน
1100702059541
ชาย
1200100543266
ชาย
1301400164783
ชาย
1301400181807
ชาย
1301400182064
ชาย
1301400182421
ชาย
1301400184865
ชาย
1301400188721
ชาย
1301400188810
ชาย
1301400189522
ชาย
รวม :
10 คน
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สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคยการมหาชน)
ประกาศเลขทททนนทงสอบ
ระดนบชนชน : ปวส. 2 ศศนยยสอบ : 143001 - มทร.อทสาน
สนามสอบ: 1130100100 - เทคโนโลยทชชางกลพณพชยการนครราชสทมา ออาเภอ : เมมองนครราชสทมา
ชชทออาคาร : อาคาร 2
ชนชน : 2
เลขประจอาตนว
ชชทอ
นามสกกล
เลขทททนนทงสอบ
โรงเรทยน
นนกเรทยน
30202452 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ธนวลฒนย
วรตะขบ
5631040008
30202453 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ทวรศลกดวด
บซนกระโทก
5631040011
30202454 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
วลฒนชลย
สายสระนยอย
5631040004
30202455 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
สวรภพ
เฉวดไธสง
5631040021
30202456 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ศรราม
จตลตะคต
5631040002
30202457 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
อมรเทพ
ชลยชนะ
5631040006
30202458 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
กวตตวศลกดวด
ปปายงภเหลลอม
5631040024
30202459 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
จรรพลนธย
พวมพยเคน
5631040009
30202460 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
พวษณต
ชวตสระนยอย
5631040003
30202461 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ไกรววชญย
ชวนตะขบ
5631040018
30202462 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
กฤษดา
รอบพรมราช
5631040005
30202463 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
สมศลกดวด
กลรอมสสาโรง
5631040013

จนงหวนด : นครราชสทมา
ชชทอหหอง : 225
เพศ หมายเหตก
เลขประจอาตนว
ประชาชน
1301400189948
ชาย
1301400190679
ชาย
1301400192281
ชาย
1309901040928
ชาย
1309901049054
ชาย
1309901061879
ชาย
1309901097091
ชาย
1309901116061
ชาย
1309901120611
ชาย
1309901140540
ชาย
1309901146009
ชาย
1309901166719
ชาย
รวม :
12 คน
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สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคยการมหาชน)
ประกาศเลขทททนนทงสอบ
ระดนบชนชน : ปวส. 2 ศศนยยสอบ : 143001 - มทร.อทสาน
สนามสอบ: 1130100100 - เทคโนโลยทชชางกลพณพชยการนครราชสทมา ออาเภอ : เมมองนครราชสทมา
ชชทออาคาร : อาคาร 2
ชนชน : 3
เลขประจอาตนว
ชชทอ
นามสกกล
เลขทททนนทงสอบ
โรงเรทยน
นนกเรทยน
30202574 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
เกรยรตวศลกดวด นวลเพมชรย
5631050006
30202575 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ศตภกวจ
เอรอยงทอง
5631050009
30202576 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
บตษกร
วรพรมราช
5631050011
30202577 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
พงศกร
ไตรกวกง
5631050007
30202578 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
กวตตวศลกดวด
โฉมเกษม
5631050005
30202579 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ศลกดวดนรวนทรย คดสระนยอย
5631050010
30202580 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
วรพล
ดอนกวกง
5631050008
30202581 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
เสกสรรคย
ซองกวกง
5631050003
30202582 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
สรายตทธ
หอกกวกง
5631050004
30202583 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
เกรรยงศลกดวด ประทตมไพร
5631050001

จนงหวนด : นครราชสทมา
ชชทอหหอง : 233
เพศ หมายเหตก
เลขประจอาตนว
ประชาชน
1301400168461
ชาย
1301400184342
ชาย
1301400190105
หญวง
1301400190164
ชาย
1309900909319
ชาย
1309900941557
ชาย
1309901059831
ชาย
1309901084593
ชาย
1309901138626
ชาย
1340900235905
ชาย
รวม :
10 คน
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สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคยการมหาชน)
ประกาศเลขทททนนทงสอบ
ระดนบชนชน : ปวส. 2 ศศนยยสอบ : 143001 - มทร.อทสาน
สนามสอบ: 1130100100 - เทคโนโลยทชชางกลพณพชยการนครราชสทมา ออาเภอ : เมมองนครราชสทมา
ชชทออาคาร : อาคาร 2
ชนชน : 3
เลขประจอาตนว
ชชทอ
นามสกกล
เลขทททนนทงสอบ
โรงเรทยน
นนกเรทยน
30202607 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ณลฐพล
หมายหมลอน
5631020046
30202608 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ตะวลน
พลนธตยสสาโรง
5631020048
30202609 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
นวพนธย
หอมกระโทก
5631020056
30202610 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
พนมพร
จวตรครบตรร
5631020057
30202611 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
อภวรลตนย
สตระกวตตว
5631020068
30202612 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
มงคล
สรมาวงษย
5631020058
30202613 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ศรลณยย
ดรสสาโรง
5631020059
30202614 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
สตรกานตย
ศรรกวมแกยว
5631020061
30202615 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
นรวนทรย
ขลนทะครตฑ
5631020054
30202616 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
นาควน
ขลนทะครตฑ
5631020055
30202617 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ดตสวต
ดวงบลณฑวตยย
5631020074
30202618 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
สมชวต
โสชยาง
5631020065
30202619 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
สกตลวลฒนย
โสขตมา
5631020060
30202620 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
เอกราช
จภมศวลา
5631020071
30202621 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
สมชาย
แอวกระโทก
5631020064
30202622 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
อมร
เลมกกระโทก
5631020069
30202623 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ธานวนทรย
เลรกยมกระโทก
5631020050
30202624 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
อมรเทพ
เสวกระโทก
5631020070
30202625 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ดสารง
รอกระโทก
5631020047
30202626 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
สมบลตว
หงษยกระโทก
5631020066
30202627 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
บรรจบ
ยรอมกระโทก
5631020051
30202628 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
สตรศลกดวด
รลตนาวราพล
5631020062
30202629 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ปปยะ
ทศวงศย
5631020053
30202630 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
สมชาย
เนรยมฉวมพลร
5631020063
30202631 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
สตนรรลตนย
ศวรวยานนทย
5631020073

จนงหวนด : นครราชสทมา
ชชทอหหอง : 234
เพศ หมายเหตก
เลขประจอาตนว
ประชาชน
1100800693725
ชาย
1300200015155
ชาย
1300200074858
ชาย
1300200112576
ชาย
1300200169616
ชาย
1300300010856
ชาย
1309900948446
ชาย
1319800014379
ชาย
1342100045381
ชาย
1342100058377
ชาย
1409900581355
ชาย
3160400262316
ชาย
3170200326728
ชาย
3200300130005
ชาย
3220500211640
ชาย
3300200071639
ชาย
3300200078781
ชาย
3300200082215
ชาย
3300200087691
ชาย
3300200522711
ชาย
3300200633858
ชาย
3300200641010
ชาย
3300700006445
ชาย
3301400566012
ชาย
3321000016279
หญวง
รวม :
25 คน
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สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคยการมหาชน)
ประกาศเลขทททนนทงสอบ
ระดนบชนชน : ปวส. 2 ศศนยยสอบ : 143001 - มทร.อทสาน
สนามสอบ: 1130100100 - เทคโนโลยทชชางกลพณพชยการนครราชสทมา ออาเภอ : เมมองนครราชสทมา
ชชทออาคาร : อาคาร 2
ชนชน : 4
เลขประจอาตนว
ชชทอ
นามสกกล
เลขทททนนทงสอบ
โรงเรทยน
นนกเรทยน
30202632 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
หนภแดง
เอลออทลดทาน
5631020067
30202633 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ธนสาร
เบยาเงวน
5631020049
30202634 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
เชาวรลตนย
ชตนหยลลอชานนทย 5631020045
30202635 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
บรรพต
สรยอยกระโทก
5631020052
30202636 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ณรงคย
ยวอมดร
5631020072

จนงหวนด : นครราชสทมา
ชชทอหหอง : 241
เพศ หมายเหตก
เลขประจอาตนว
ประชาชน
3450500751006
ชาย
3600100214346
ชาย
3609900277294
ชาย
5300200093434
ชาย
5720400002242
ชาย
รวม :
5 คน
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สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคยการมหาชน)
ประกาศเลขทททนนทงสอบ
ระดนบชนชน : ปวส. 2 ศศนยยสอบ : 143001 - มทร.อทสาน
จนงหวนด : นครราชสทมา
สนามสอบ: 1130100100 - เทคโนโลยทชชางกลพณพชยการนครราชสทมา ออาเภอ : เมมองนครราชสทมา
ชชทออาคาร : อาคาร 2
ชนชน : 4
ชชทอหหอง : 245
เพศ หมายเหตก
เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว
ชชทอ
นามสกกล
เลขทททนนทงสอบ
โรงเรทยน
นนกเรทยน
ประชาชน
30202781 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
กนกพรรณ แวรนกวกง
5632010011 1300100143631
หญวง
รวม :
1 คน
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สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคยการมหาชน)
ประกาศเลขทททนนทงสอบ
ระดนบชนชน : ปวส. 2 ศศนยยสอบ : 143001 - มทร.อทสาน
สนามสอบ: 1130100100 - เทคโนโลยทชชางกลพณพชยการนครราชสทมา ออาเภอ : เมมองนครราชสทมา
ชชทออาคาร : อาคาร 3
ชนชน : 3
เลขประจอาตนว
ชชทอ
นามสกกล
เลขทททนนทงสอบ
โรงเรทยน
นนกเรทยน
30202782 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
อลมภวกาตย
ชลยพรมราช
5632010013
30202783 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
รลตนา
รลตนวราธร
5632010002
30202784 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
รสรวนทรย
ประทตมรลตนย
5632010006
30202785 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
นลนธวดา
ชลกนสระนยอย
5632010001
30202786 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
ปปยะพร
สอนครบตรร
5632010012
30202787 ววทยาลลยเทคนวคปปกธงชลย
พรววภา
สรลา
5632010010

จนงหวนด : นครราชสทมา
ชชทอหหอง : 334
เพศ หมายเหตก
เลขประจอาตนว
ประชาชน
1301400185179
หญวง
1301400187007
หญวง
1301400188178
หญวง
1301400189182
หญวง
1301400189824
หญวง
1309901076671
หญวง
รวม :
6 คน

สรกปสนามสอบ : 1130100100 - เทคโนโลยทชชางกลพณพชยการนครราชสทมหหา องสอบ : 11 หหอง

ผศหเขหาสอบ : 121 คน

