
ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 1 / 10ววนททท 8/2/2023 14:00:25

ระดนบชน ชน : ม.3  ศศนยยสอบ : 10318 - สสานนกงานเขตพพ ชนทททการศศกษามนธยมศศกษานครศรทธรรมราช

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1080032006

อสาเภอ : ชะอวด จนงหวนด : นครศรทธรรมราชสนามสอบ: 1080032006 - ชะอวดวพทยาคาร

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

3 302ชน ชน : 1

23501141 ชะอวดวพทยาคาร ทารพสา ทองบนานนา 18951 1100703948803 หญพง

23501142 ชะอวดเครรงธรรมวพทยา นภวชกร ศพรพพร 02217 1100801586582 หญพง

23501143 ชะอวดวพทยาคาร ภารวท จวนทรมณท 18671 1102900139241 หญพง

23501144 ชะอวดเครรงธรรมวพทยา ชญานท ออคคา 02215 1103200118293 หญพง

23501145 ชะอวดวพทยาคาร วทณา ใจซซทอ 18706 1103300261331 หญพง

23501146 ขอนหาดประชาสรรคพ อภพวอฒพ ฉพมแยนม 02938 1104000207943 ชาย

23501147 ชะอวดวพทยาคาร ภผผา ฉพมแกนว 18896 1103704234301 ชาย

23501148 ขอนหาดประชาสรรคพ ปะรพนทรพ แซรหลท 02903 1110201329864 ชาย

23501149 ชะอวดวพทยาคาร ธนปรเมนทรพ สาระพพทยาธร 18685 1103704245795 ชาย

23501150 ขอนหาดประชาสรรคพ ศอภวอฒพ ชวยนนอย 02907 1679800402961 ชาย

23501151 ชะอวดวพทยาคาร ธนปรเมศวรพ สาระพพทยาธร 18686 1103704245809 ชาย

23501152 ขอนหาดประชาสรรคพ นวนทพสพนท มากอพนทรพ 02944 1770500139379 หญพง

23501153 ชะอวดวพทยาคาร ภผรพทวศ ชวยตรท 18940 1103704276771 ชาย

23501154 ขอนหาดประชาสรรคพ สอชาดา ชอมทอง 02950 1800701308487 หญพง

23501155 ชะอวดวพทยาคาร มนวสนวนทพ สายจวนทรพ 18672 1104200604059 หญพง

23501156 ขอนหาดประชาสรรคพ พพชชาภา อวกษรนพตยพ 02948 1800701309106 หญพง

23501157 ชะอวดวพทยาคาร จวกรภวทร แวรนนาค 18968 1104200634152 ชาย

23501158 ชะอวดเครรงธรรมวพทยา วรพษฐา ลพทมววฒนกอล 02219 1800701309581 หญพง

23501159 ชะอวดวพทยาคาร ชนวญชพดา แกนววพเชทยร 18907 1104301044695 หญพง

23501160 ขอนหาดประชาสรรคพ จพรววฒนพ เทพา 02899 1800701310147 ชาย

23501161 ชะอวดวพทยาคาร ปวพศรา เขทยวแปนน 18916 1104700164139 หญพง

23501162 ชะอวดเครรงธรรมวพทยา ปตพญญา ภารชาตรท 02218 1800701310309 หญพง

23501163 ชะอวดวพทยาคาร อวมรพนทรพ แพงดท 18942 1110201331001 ชาย

23501164 ชะอวดเครรงธรรมวพทยา วทระภวทร แกนวนก 02208 1800701310520 ชาย

23501165 ชะอวดวพทยาคาร ธนภผมพ อพนอวกษร 18648 1129902056391 ชาย

23501166 ชะอวดเครรงธรรมวพทยา ภผรพพวฒนพ ลอบมณท 02207 1800701310635 ชาย

23501167 ชะอวดวพทยาคาร สมภวทรสร สซบสพงหพคาน 19004 1200901475072 หญพง

23501168 ขอนหาดประชาสรรคพ นภวทสร สวงขพจวนทรพ 02942 1800701310708 หญพง

23501169 ชะอวดวพทยาคาร พอทธพภาส อยผรยซน 18978 1208300048801 ชาย

23501170 ขอนหาดประชาสรรคพ นราวพชญพ ศรทรวตนพ 02901 1800701311283 ชาย

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 2 / 10ววนททท 8/2/2023 14:00:25

ระดนบชน ชน : ม.3  ศศนยยสอบ : 10318 - สสานนกงานเขตพพ ชนทททการศศกษามนธยมศศกษานครศรทธรรมราช

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1080032006

อสาเภอ : ชะอวด จนงหวนด : นครศรทธรรมราชสนามสอบ: 1080032006 - ชะอวดวพทยาคาร

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

3 303ชน ชน : 1

23501171 ชะอวดวพทยาคาร อวมพกา บอญกพจ 18925 1338700040938 หญพง

23501172 ชะอวดเครรงธรรมวพทยา ณพชานาฎ รวกซวง 02194 1800701311348 หญพง

23501173 ชะอวดวพทยาคาร วนวชพร แซรลพทว 19076 1458800046066 หญพง

23501174 ชะอวดเครรงธรรมวพทยา อมรฤทธพธ แกรนทอง 02192 1800701311381 ชาย

23501175 ชะอวดวพทยาคาร ปฏพภาณ จทนบอตร 18893 1640101499402 ชาย

23501176 ขอนหาดประชาสรรคพ สอวนวนทพ ชรวยขาว 02924 1800701312379 หญพง

23501177 ชะอวดวพทยาคาร นพศาชล พรมเดช 18997 1739902344901 หญพง

23501178 ชะอวดเครรงธรรมวพทยา สอธาทพพยพ แวรนนาค 02221 1800701312557 หญพง

23501179 ชะอวดวพทยาคาร ปวรพศา ขาวจวนทรพคง 18998 1800600241026 หญพง

23501180 ขอนหาดประชาสรรคพ นารทรวตนพ คคาแกนว 02946 1800701312841 หญพง

23501181 ชะอวดวพทยาคาร ททปกร สอรมแกนว 18890 1800701306077 ชาย

23501182 ขอนหาดประชาสรรคพ กนกอร เลาแกนว 02911 1800701313014 หญพง

23501183 ชะอวดวพทยาคาร ชวยภวทรพ ษรเดช 18716 1800701306662 ชาย

23501184 ขอนหาดประชาสรรคพ ณปวญฑพปวฏ วรองทะเล 02914 1800701313022 หญพง

23501185 ชะอวดวพทยาคาร ปอณณสพน วอฒพกรณพ 18938 1800701308525 ชาย

23501186 ชะอวดเครรงธรรมวพทยา เพพญพพชชา สอขอนวนตพ 02198 1800701313111 หญพง

23501187 ชะอวดวพทยาคาร โสภพตา ทองรอด 18962 1800701308606 หญพง

23501188 ขอนหาดประชาสรรคพ สราวอฒพ สอขวารท 02935 1800701313235 ชาย

23501189 ชะอวดวพทยาคาร ฐานพศรา แทนคคา 18994 1800701308681 หญพง

23501190 ขอนหาดประชาสรรคพ ธวญชนก คงปาน 02941 1800701313243 หญพง

23501191 ชะอวดวพทยาคาร อวนธพชา หมซทนลลก 18966 1800701308720 หญพง

23501192 ขอนหาดประชาสรรคพ สพตานวน บววจวนทรพ 02949 1800701314240 หญพง

23501193 ชะอวดวพทยาคาร ทะนงศวกดพธ ปพราช 18851 1800701308762 ชาย

23501194 ชะอวดเครรงธรรมวพทยา ณวฎฐณพชา ชรวยจวนทรพ 02216 1800701314274 หญพง

23501195 ชะอวดวพทยาคาร ศรวณยพภวทรา ประทอมสอวรรณ 18923 1800701309165 หญพง

23501196 ขอนหาดประชาสรรคพ ชอตพพนธพ หนผนอรม 02926 1800701314304 ชาย

23501197 ชะอวดวพทยาคาร รวชนทกร นพจปราณ 18789 1800701309483 หญพง

23501198 ชะอวดเครรงธรรมวพทยา วรพสา เสนนวล 02220 1800701314932 หญพง

23501199 ชะอวดวพทยาคาร ททปกร หนผยพ ยมซนาย 18891 1800701309505 ชาย

23501200 ชะอวดเครรงธรรมวพทยา วรรณลพษา ภพรมยพรวกษพ 02200 1800901314448 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 3 / 10ววนททท 8/2/2023 14:00:25

ระดนบชน ชน : ม.3  ศศนยยสอบ : 10318 - สสานนกงานเขตพพ ชนทททการศศกษามนธยมศศกษานครศรทธรรมราช

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1080032006

อสาเภอ : ชะอวด จนงหวนด : นครศรทธรรมราชสนามสอบ: 1080032006 - ชะอวดวพทยาคาร

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

3 304ชน ชน : 1

23501201 ชะอวดวพทยาคาร ธทรภวทร อรอนทอง 18936 1800701309653 ชาย

23501202 ขอนหาดประชาสรรคพ เมธาวท ไหมจอนย 02921 1800901318991 หญพง

23501203 ชะอวดวพทยาคาร ฐพตพพงศพ จวนทรพมาต 18969 1800701310007 ชาย

23501204 ขอนหาดประชาสรรคพ เมธาวอฒพ ไหมจอนย 02925 1800901319008 ชาย

23501205 ชะอวดวพทยาคาร ขววญชนก เผซอกแกนว 18734 1800701310325 หญพง

23501206 ชะอวดเครรงธรรมวพทยา พวชรพฤกษพ แกนวทองศร 02213 1801600305688 หญพง

23501207 ชะอวดวพทยาคาร ศฤงคาร ชรอสม 18861 1800701310597 ชาย

23501208 ชะอวดเครรงธรรมวพทยา อาธพวราหพ ชอมทองโด 02210 1809902422684 ชาย

23501209 ชะอวดวพทยาคาร กมลศรท มณทวงศพ 18821 1800701310759 หญพง

23501210 ขอนหาดประชาสรรคพ ปวญญดา สอขสม 02916 1809902424601 หญพง

23501211 ชะอวดวพทยาคาร ณวชชา เกซ ยอคราม 18696 1800701310813 หญพง

23501212 ชะอวดเครรงธรรมวพทยา อภพสรา เสนแกนว 02222 1809902431721 หญพง

23501213 ชะอวดวพทยาคาร จอฬาลวกษณพ ภอมศรท 19079 1800701310937 หญพง

23501214 ชะอวดเครรงธรรมวพทยา พรทพพา ดคาหนผ 02197 1809902454802 หญพง

23501215 ชะอวดวพทยาคาร สานพตยพ ชอมแกนว 18899 1800701311062 ชาย

23501216 ขอนหาดประชาสรรคพ พงศพพพพวฒนพ บววผอด 02929 1809902469907 ชาย

23501217 ชะอวดวพทยาคาร อนวนตญา เรซองพะววงคพ 18796 1800701311178 หญพง

23501218 ชะอวดเครรงธรรมวพทยา จวกรพรรดพธ หนผทวบ 02203 1809902491805 ชาย

23501219 ชะอวดวพทยาคาร จรรจพรา สพทธพโชค 18989 1800701311259 หญพง

23501220 ขอนหาดประชาสรรคพ ปพยนอช ทองเสน 02917 1819300048202 หญพง

23501221 ชะอวดวพทยาคาร ชนาธพศ กนอนทอง 18845 1800701311305 ชาย

23501222 ชะอวดเครรงธรรมวพทยา สพทธา ปราบปวญจะ 02227 1839800040529 ชาย

23501223 ชะอวดวพทยาคาร ปวรพววฒนพ แกนวกวบเพชร 18855 1800701311321 ชาย

23501224 ชะอวดเครรงธรรมวพทยา อวญญานท ไสว 02232 1847900026925 หญพง

23501225 ชะอวดวพทยาคาร ภาณอพวฒนพ คงเมซอง 18980 1800701311399 ชาย

23501226 ขอนหาดประชาสรรคพ บวณฑพตา เทวฤทธพธ 02947 1849901901813 หญพง

23501227 ชะอวดวพทยาคาร พลววต สนพท 18651 1800701311411 ชาย

23501228 ขอนหาดประชาสรรคพ เพพญนภา หนผปาน 02919 1849901905614 หญพง

23501229 ชะอวดวพทยาคาร ธนวนธร ลนอมเมซอง 18933 1800701311496 ชาย

23501230 ขอนหาดประชาสรรคพ อนาวพล เพพงเกลท ยยง 02909 1849901946680 ชาย

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 4 / 10ววนททท 8/2/2023 14:00:25

ระดนบชน ชน : ม.3  ศศนยยสอบ : 10318 - สสานนกงานเขตพพ ชนทททการศศกษามนธยมศศกษานครศรทธรรมราช

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตต (องคยการมหาชน)
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อสาเภอ : ชะอวด จนงหวนด : นครศรทธรรมราชสนามสอบ: 1080032006 - ชะอวดวพทยาคาร

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

3 305ชน ชน : 1

23501231 ชะอวดวพทยาคาร วรวทยา ชรวยใจดท 19001 1800701311640 หญพง

23501232 ขอนหาดประชาสรรคพ สอรศวกดพธ ลายสาย 02937 1909300050052 ชาย

23501233 ชะอวดวพทยาคาร ณวฐกรณพ พรพกเสน 18887 1800701311674 ชาย

23501234 ขอนหาดประชาสรรคพ อนวญญา จวนมาก 02952 1909803231049 หญพง

23501235 ชะอวดวพทยาคาร ณวฐพล สอวรรณ 18889 1800701311704 ชาย

23501236 ขอนหาดประชาสรรคพ ชไมแพร คงศพรพ 02939 1909803240030 หญพง

23501237 ชะอวดวพทยาคาร ครพษฐา นพทมหนผ 18945 1800701311739 หญพง

23501238 ชะอวดเครรงธรรมวพทยา จพราพรรณ ขาวแกนว 02214 1909803275348 หญพง

23501239 ชะอวดวพทยาคาร กอลธพดา บอญสอวรรณพ 18656 1800701311810 หญพง

23501240 ชะอวดเครรงธรรมวพทยา กวญญารวตนพ จลงรอรงเรซอง 02193 1909803298739 หญพง

23501241 ชะอวดวพทยาคาร ณวฐววฒนพ อพนทรพชรวย 18970 1800701311909 ชาย

23501242 ชะอวดเครรงธรรมวพทยา อภพสพทธพธ พรหมเกพด 02226 1929800189891 ชาย

23501243 ชะอวดวพทยาคาร ชาลพสา คงเพชรนอรน 18992 1800701311968 หญพง

23501244 ขอนหาดประชาสรรคพ นพพาดา ศรทสม 02945 1930700087508 หญพง

23501245 ชะอวดวพทยาคาร วรวมพร สอขสม 18922 1800701312263 หญพง

23501246 ขอนหาดประชาสรรคพ ทยากร ทองพวา 02900 1931001084608 ชาย

23501247 ชะอวดวพทยาคาร ธทรศวกดพธ พรหมแกนว 18973 1800701312301 ชาย

23501248 ขอนหาดประชาสรรคพ พพพวฒนพ หนผนวล 02931 1939500043459 ชาย

23501249 ชะอวดวพทยาคาร อพนทพรา เรซองศรท 19007 1800701312433 หญพง

23501250 ขอนหาดประชาสรรคพ ณวฐธพดา ชอมคง 02940 1939500044196 หญพง

23501251 ชะอวดวพทยาคาร กนกพร สวงขพแกนว 18943 1800701312468 หญพง

23501252 ขอนหาดประชาสรรคพ แรมจวนทรพ เรซองศรท 02922 1939500047519 หญพง

23501253 ชะอวดวพทยาคาร วาสพนท หมซทนหนผ 18959 1800701312760 หญพง

23501254 ขอนหาดประชาสรรคพ ทพฆวมพร ทองดคา 02918 1939900645286 หญพง

23501255 ชะอวดวพทยาคาร สพรพพรรณ พวนศวกดพธ 18749 1800701312778 หญพง

23501256 ขอนหาดประชาสรรคพ พพทยา แกนวสอวรรณ 02930 1939900646789 ชาย

23501257 ชะอวดวพทยาคาร นวนทพนภวส ชรวยยก 18665 1800701312794 หญพง

23501258 ขอนหาดประชาสรรคพ จอฑามาศ บอญวงศพ 02913 1939900672356 หญพง

23501259 ชะอวดวพทยาคาร จอมขววญ เรซองศรท 18657 1800701312930 หญพง

23501260 ชะอวดเครรงธรรมวพทยา สอชาดา ฤทธพราช 02202 1959901078784 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 5 / 10ววนททท 8/2/2023 14:00:25

ระดนบชน ชน : ม.3  ศศนยยสอบ : 10318 - สสานนกงานเขตพพ ชนทททการศศกษามนธยมศศกษานครศรทธรรมราช

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1080032006

อสาเภอ : ชะอวด จนงหวนด : นครศรทธรรมราชสนามสอบ: 1080032006 - ชะอวดวพทยาคาร

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

3 306ชน ชน : 1

23501261 ชะอวดวพทยาคาร ธพดารวตนพ ทรวพยพแกนว 18871 1800701312948 หญพง

23501262 ชะอวดเครรงธรรมวพทยา ขววญฤดท นนอยเงพน 02231 1969500042291 หญพง

23501263 ชะอวดวพทยาคาร พอทธพชาต ทองเอทยด 18815 1800701312956 ชาย

23501264 ชะอวดวพทยาคาร อภพสอตา บววเมซอง 18963 1800701313090 หญพง

23501265 ชะอวดวพทยาคาร พฤทธชาตพ เหลททยมไตร 18976 1800701313103 ชาย

23501266 ชะอวดวพทยาคาร เจตศอภา เมซองรวกษพ 18906 1800701313251 หญพง

23501267 ชะอวดวพทยาคาร ณพชกานตพ คงรอด 18699 1800701313341 หญพง

23501268 ชะอวดวพทยาคาร อนอชพต ปพยวง 18941 1800701313286 ชาย

23501269 ชะอวดวพทยาคาร ปพยดา สองภพ 18953 1800701313413 หญพง

23501270 ชะอวดวพทยาคาร กานตพสพนท พรหมพพทวกษพ 18675 1800701313618 หญพง

23501271 ชะอวดวพทยาคาร วรพษา ธนาวอฒพ 18958 1800701313421 หญพง

23501272 ชะอวดวพทยาคาร นพชาภวทร หนผแยนม 18913 1800701313677 หญพง

23501273 ชะอวดวพทยาคาร กวญญาภวค รพนทอง 18988 1800701313791 หญพง

23501274 ชะอวดวพทยาคาร อภพชญา รวตนวงศพ 18924 1800701313693 หญพง

23501275 ชะอวดวพทยาคาร อารทยา สทมายา 18754 1800701313847 หญพง

23501276 ชะอวดวพทยาคาร ภวณฑพธทระ เยาวยอด 18979 1800701313928 ชาย

23501277 ชะอวดวพทยาคาร ณพชกมล ขาวดคา 18698 1800701314231 หญพง

23501278 ชะอวดวพทยาคาร ศรวณยา ศรภวกดท 18792 1800701313936 หญพง

23501279 ชะอวดวพทยาคาร มงคลเฉลพม รอดเสน 18981 1800701314291 ชาย

23501280 ชะอวดวพทยาคาร ญาณพศา สอขกรง 18694 1800701313995 หญพง

23501281 ชะอวดวพทยาคาร ธนกฤต นพทมเรซอง 18892 1800701314487 ชาย

23501282 ชะอวดวพทยาคาร ณวฐพร เจยาคม 18646 1800701314576 ชาย

23501283 ชะอวดวพทยาคาร เพพญพพชชา นอรนเรซอง 18920 1800701314771 หญพง

23501284 ชะอวดวพทยาคาร กพตตพพงศพ สอดทองคง 18883 1800701314843 ชาย

23501285 ชะอวดวพทยาคาร พงศภวค รองเลซทอน 18894 1800701315271 ชาย

23501286 ชะอวดวพทยาคาร ทศพล เพทยรโนนไทย 18971 1800701315351 ชาย

23501287 ชะอวดวพทยาคาร กฤตพมา หนผรอด 18944 1800701315297 หญพง

23501288 ชะอวดวพทยาคาร พทรพวฒนพ สอวรรณพบผรณพ 18977 1800901309631 ชาย

23501289 ชะอวดวพทยาคาร ธนธวช ทองนค ยาแกนว 18684 1800901321371 ชาย

23501290 ชะอวดวพทยาคาร สมพตานวน ชผศรทหะรวญ 18960 1800901327540 หญพง
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23501291 ชะอวดวพทยาคาร ธวญวรวตนพ วงคพรอด 18869 1800901332748 หญพง

23501292 ชะอวดวพทยาคาร ปพยะวรรณ เพพงจวนทรพ 18954 1800901334899 หญพง

23501293 ชะอวดวพทยาคาร กฤษฎา สททอง 18967 1800901336476 ชาย

23501294 ชะอวดวพทยาคาร บวณฑพตา สพทธพศวกดพธ 18666 1800901344665 หญพง

23501295 ชะอวดวพทยาคาร เอกธนวช แทรนทพพยพ 18904 1800901345581 ชาย

23501296 ชะอวดวพทยาคาร ชอตพกาญจนพ หนผคง 18948 1801000155316 หญพง

23501297 ชะอวดวพทยาคาร ปพตอกานตพ พรหมรวกษพ 18650 1801301346641 ชาย

23501298 ชะอวดวพทยาคาร อมลวรรณ ทองทรง 18964 1801301346790 หญพง

23501299 ชะอวดวพทยาคาร วรวทยา ศรทคงแกนว 18674 1801600310860 หญพง

23501300 ชะอวดวพทยาคาร ชยารวตนพ ชผแกนว 18947 1801600312617 หญพง

23501301 ชะอวดวพทยาคาร คณพศร อพนสอวรรณพ 18884 1801900061008 ชาย

23501302 ชะอวดวพทยาคาร กฤตพยาภรณพ ษรเดช 18987 1801900062136 หญพง

23501303 ชะอวดวพทยาคาร ศศพประภา แปนนพอรม 18877 1801900062519 หญพง

23501304 ชะอวดวพทยาคาร ณวฐพงษพ แกนวมณท 18849 1801900063221 ชาย

23501305 ชะอวดวพทยาคาร ณวฐธพดา ศรทสอวรรณ 18950 1801900062527 หญพง

23501306 ชะอวดวพทยาคาร ศอภชวย จวนทรพหอณท 18898 1801900064015 ชาย

23501307 ชะอวดวพทยาคาร ธพดารวตนพ ขววญเมซอง 18910 1808200037577 หญพง

23501308 ชะอวดวพทยาคาร สอภวสสร เมซองรวกษพ 19006 1809902365257 หญพง

23501309 ชะอวดวพทยาคาร อนอชวย ดทชรวย 19065 1809902418709 ชาย

23501310 ชะอวดวพทยาคาร สอธาสพนท คงดท 18961 1809902419853 หญพง

23501311 ชะอวดวพทยาคาร ธววชชวย คงดท 18935 1809902426787 ชาย

23501312 ชะอวดวพทยาคาร พงศพอนวนตพ สวงขพงาม 18690 1809902427112 ชาย

23501313 ชะอวดวพทยาคาร สอจพตรา เจยาคม 18678 1809902427546 หญพง

23501314 ชะอวดวพทยาคาร ชวยทววฒนพ ศพรพสวมพวนธพ 18886 1809902429166 ชาย

23501315 ชะอวดวพทยาคาร พพลวยภร เพพชรสวงขพ 18919 1809902433805 หญพง

23501316 ชะอวดวพทยาคาร ปวณฑพตา บอญเกซ ยอ 18667 1809902436022 หญพง

23501317 ชะอวดวพทยาคาร กวญญาภวค ขคาวพเศษ 18655 1809902437207 หญพง

23501318 ชะอวดวพทยาคาร วธผสพรพ ลวทนซนาย 18673 1809902442898 หญพง

23501319 ชะอวดวพทยาคาร พวชราภา สอขภพทวก 19000 1809902444459 หญพง

23501320 ชะอวดวพทยาคาร นรพนทพพยพ แดงเดช 18996 1809902446176 หญพง
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23501321 ชะอวดวพทยาคาร ปฐมาวดท สอขเนาวรวตนพ 18914 1809902446524 หญพง

23501322 ชะอวดวพทยาคาร ศรวณยพพร รวกษาพล 18707 1809902447164 หญพง

23501323 ชะอวดวพทยาคาร ณวฐดนวย ฤทธพชวย 18888 1809902450394 ชาย

23501324 ชะอวดวพทยาคาร ววนวพษา รอดยวง 19002 1809902450556 หญพง

23501325 ชะอวดวพทยาคาร กวนตพฤทวย บคารองชาตพ 18905 1809902453431 หญพง

23501326 ชะอวดวพทยาคาร กรรชนก คงแกนว 18822 1809902454667 หญพง

23501327 ชะอวดวพทยาคาร นาราภวทร ชทววยยะ 18937 1809902455647 ชาย

23501328 ชะอวดวพทยาคาร วงศกร แสงจวนทรพ 18897 1809902456341 ชาย

23501329 ชะอวดวพทยาคาร ทานตะววน จวนทร 18741 1809902456899 หญพง

23501330 ชะอวดวพทยาคาร ธนธรณพ ทองสวงขพ 18647 1809902458603 ชาย

23501331 ชะอวดวพทยาคาร สอภาวดท ฉพมหนผ 18751 1809902461191 หญพง

23501332 ชะอวดวพทยาคาร ธพดาทพพยพ ทองทะววย 18663 1809902462856 หญพง

23501333 ชะอวดวพทยาคาร พพมพพชนก เพพงจวนทรพ 18669 1809902465472 หญพง

23501334 ชะอวดวพทยาคาร ชยพล วารท 18928 1809902466452 ชาย

23501335 ชะอวดวพทยาคาร สพรวพชญพ ออรนสอข 18901 1809902468676 ชาย

23501336 ชะอวดวพทยาคาร พลอยชมพผ โมราศพลปพ 18917 1809902470085 หญพง

23501337 ชะอวดวพทยาคาร กวพตา บอญเกย 18654 1809902470727 หญพง

23501338 ชะอวดวพทยาคาร ชนะววฒนพ รวตนมาศ 18844 1809902473076 ชาย

23501339 ชะอวดวพทยาคาร ศพวกร ลซอชวย 18652 1809902473165 ชาย

23501340 ชะอวดวพทยาคาร ธวนยพชนก จวนทรพทอง 18870 1809902473556 หญพง

23501341 ชะอวดวพทยาคาร ชนาพร เตพมดคา 18736 1809902478353 หญพง

23501342 ชะอวดวพทยาคาร ธวญวรวตมพ ฤทธพมนตรท 18995 1809902479686 หญพง

23501343 ชะอวดวพทยาคาร ภาณอวพชญพ คผรมณท 18895 1809902487051 ชาย

23501344 ชะอวดวพทยาคาร ปณพสรา สอวรรณ 19060 1809902490361 หญพง

23501345 ชะอวดวพทยาคาร นวนทพวรรธนพ จวนทรพดคา 18687 1809902490621 ชาย

23501346 ชะอวดวพทยาคาร ปรารถนา พรพกสอข 18952 1809902493841 หญพง

23501347 ชะอวดวพทยาคาร วรรณพษา ชผสวงขพ 18791 1809902494294 หญพง

23501348 ชะอวดวพทยาคาร รวชนทวรรณ สอขผล 19067 1820501267230 หญพง

23501349 ชะอวดวพทยาคาร กรกมล หนผแจรม 18986 1829900323069 หญพง

23501350 ชะอวดวพทยาคาร ฐพตาภา ปวญจะสอวรรณพ 18695 1839901963495 หญพง
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23501351 ชะอวดวพทยาคาร ชนาธพป เดพมนอรน 18645 1839901978387 ชาย

23501352 ชะอวดวพทยาคาร นราววลยพ ขคาคลนาย 18912 1839901993726 หญพง

23501353 ชะอวดวพทยาคาร วราภรณพ ฉพมเกซ ยอ 18956 1847900033174 หญพง

23501354 ชะอวดวพทยาคาร ฌวชดนวย สงศพรพ 18847 1848100054917 ชาย

23501355 ชะอวดวพทยาคาร ธนววฒนพ วรรณแกนว 18972 1849300080491 ชาย

23501356 ชะอวดวพทยาคาร ญาณพศา สอขสววสดพธ 18993 1849300088654 หญพง

23501357 ชะอวดวพทยาคาร พพมพพวลวญชพ ศวกดพเศรษฐพ 18670 1849801229561 หญพง

23501358 ชะอวดวพทยาคาร ชนากานตพ เพชรหนองชอม 18660 1849901918295 หญพง

23501359 ชะอวดวพทยาคาร ถาวร บอญฤทธพธ 18932 1849901929157 ชาย

23501360 ชะอวดวพทยาคาร ณวฐธยานพ สนมพลอย 18949 1849901929769 หญพง

23501361 ชะอวดวพทยาคาร ณวฐพศอตมพ บคารองชผ 18682 1869900718144 ชาย

23501362 ชะอวดวพทยาคาร ชนากานตพ ราชนาวท 18693 1900101609221 หญพง

23501363 ชะอวดวพทยาคาร ธวนยพชนก แสงศรท 18702 1909300045881 หญพง

23501364 ชะอวดวพทยาคาร ฐพตารวตนพ ไชยเดช 18738 1909300051211 หญพง

23501365 ชะอวดวพทยาคาร กชกร ชผชซทน 18983 1909803217356 หญพง

23501366 ชะอวดวพทยาคาร จพระดา เนทยมสงคพ 18946 1909803234269 หญพง

23501367 ชะอวดวพทยาคาร สรวญญา นะนอนย 19080 1909803288954 หญพง

23501368 ชะอวดวพทยาคาร อพสรทยพมณ ววฒนวพจพตร 18679 1909803353616 หญพง

23501369 ชะอวดวพทยาคาร ปารพชาตพ วอฒพวงศพ 18999 1910501226915 หญพง

23501370 ชะอวดวพทยาคาร ธนวพทยพ สอขกรง 18649 1919900488423 ชาย

23501371 ชะอวดวพทยาคาร ไปรยา งรวนสน 18668 1929901174091 หญพง

23501372 ชะอวดวพทยาคาร ชลนพชา สมาคม 18908 1930200149237 หญพง

23501373 ชะอวดวพทยาคาร ภวนทพลา ใจดท 18921 1931001081714 หญพง

23501374 ชะอวดวพทยาคาร วาสพตา ชผศรทหรวญ 19003 1931001081846 หญพง

23501375 ชะอวดวพทยาคาร สอทธพกานตพ บอญกาญจนพ 19005 1931001083334 หญพง

23501376 ชะอวดวพทยาคาร ปพตพพวฒนพ คงพรหม 18975 1939500047381 ชาย

23501377 ชะอวดวพทยาคาร พวงชมพผ ขาวทอง 18918 1939500048248 หญพง

23501378 ชะอวดวพทยาคาร วรพษฐา สงแกนว 18957 1939500048540 หญพง

23501379 ชะอวดวพทยาคาร วงศกร ไชยเดช 18691 1939500050501 ชาย

23501380 ชะอวดวพทยาคาร นรมน ชผลาน 18911 1939500051125 หญพง
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23501381 ชะอวดวพทยาคาร ศพรภวสสร คงแกนว 18676 1939500052377 หญพง

23501382 ชะอวดวพทยาคาร อวถสอมา อพนทรพศวร 18582 1939900630769 หญพง

23501383 ชะอวดวพทยาคาร นวพล เพทยรขอนทด 18974 1939900648102 ชาย

23501384 ชะอวดวพทยาคาร ปฐพท จพตประกอบ 18689 1939900648668 ชาย

23501385 ชะอวดวพทยาคาร จตอรพรชวย สอขทอง 18841 1939900650051 ชาย

23501386 ชะอวดวพทยาคาร ณวฐกมล ชอมภผนอช 18697 1939900655010 หญพง

23501387 ชะอวดวพทยาคาร ญาณธพชา หมซทนจร 18661 1939900655231 หญพง

23501388 ชะอวดวพทยาคาร ณรงคพฤทธพธ ชอมภผนอช 18930 1939900657551 ชาย

23501389 ชะอวดวพทยาคาร เกทยรตพศาล เดชเกพด 18926 1939900659163 ชาย

23501390 ชะอวดวพทยาคาร ศอภกร อพนทรพอวกษร 18729 1939900661656 ชาย

23501391 ชะอวดวพทยาคาร พพมพพพพชชา เกซ ยอหนผ 18744 1939900669215 หญพง

23501392 ชะอวดวพทยาคาร เบนจามพนทรพ บอญวงศพ 18688 1939900669461 ชาย

23501393 ชะอวดวพทยาคาร จพตปรทดา เฉทยบแหลม 18658 1939900669738 หญพง

23501394 ชะอวดวพทยาคาร ฑพชญา เพพชรสอทธพธ 18866 1939900670795 หญพง

23501395 ชะอวดวพทยาคาร ณวฐกฤตา เกพดแกนว 18909 1939900670981 หญพง

23501396 ชะอวดวพทยาคาร กตพการณพ จวนทรพแกนว 18653 1939900671970 หญพง

23501397 ชะอวดวพทยาคาร ณวฐภวทร กลพทนกลวทน 18931 1939900672615 ชาย

23501398 ชะอวดวพทยาคาร ชวกร สพงหพแกนว 18681 1939900674308 ชาย

23501399 ชะอวดวพทยาคาร จอฑาภรณพ ตะลาศพรพ 18659 1939900676319 หญพง

23501400 ชะอวดวพทยาคาร ปรพญญา คชภวกดท 18915 1939900677668 หญพง

23501401 ชะอวดวพทยาคาร ศอภกานตพ อาศพรเมธท 18677 1939900678664 หญพง

23501402 ชะอวดวพทยาคาร สอภวสสรา หนผพรพก 19069 1939900681444 หญพง

23501403 ชะอวดวพทยาคาร เอกภพ มณทรวตนพ 18982 1939900682688 ชาย

23501404 ชะอวดวพทยาคาร วพมลรวตนพ หนวกเกพด 18705 1939900684109 หญพง

23501405 ชะอวดวพทยาคาร กพตตพศวกดพธ เหมทานนทพ 18680 1939900684362 ชาย

23501406 ชะอวดวพทยาคาร กชพร สมวยแกนว 18984 1939900686519 หญพง

23501407 ชะอวดวพทยาคาร ทาณพชา ทองนค ยาแกนว 18700 1939900688236 หญพง

23501408 ชะอวดวพทยาคาร ทพพรดา ภพรมยพ 18701 1939900689011 หญพง

23501409 ชะอวดวพทยาคาร จพดาภา พผลนวล 18990 1949900638158 หญพง

23501410 ชะอวดวพทยาคาร จพตชญา เจยาคม 18991 1939900689020 หญพง
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23501411 ชะอวดวพทยาคาร ทฤษฎท ชรวยเกซ ยอ 18683 1959800224327 ชาย

คน 1รวม :
สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  271ผศหเขหาสอบ : 10 คน1080032006 - ชะอวดวพทยาคาร


