
ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 1 / 8ววนททท 8/2/2023 14:18:36

ระดนบชน ชน : ม.6  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

1 คอมฯ 128 (25-26 ก.พ. 66)ชน ชน : 2

23500626 ชะอวดวพทยาคาร ณพชา คคาแกนม 17902 1100501654621 หญพง

23500627 ชะอวดเครรงธรรมวพทยา ภวคจพรา ไตรพวฒนพ 02083 1102003620912 หญพง

23500628 ชะอวดวพทยาคาร สพทธพนนทพ สผรภพภวกดพด 19008 1102003631817 ชาย

23500629 ชะอวดเครรงธรรมวพทยา ทวทววฒนพ จวนทรพพพรม 02223 1103703831372 ชาย

23500630 ชะอวดวพทยาคาร สพตาภวทร สงศพรพ 17768 1102003667501 หญพง

23500631 ขอนหาดประชาสรรคพ ภผรพภวทรพ ชรวยดพษ 02812 1104300777389 ชาย

23500632 ชะอวดวพทยาคาร ณวฏฐากร ชรอสม 17708 1103703786954 ชาย

23500633 ขอนหาดประชาสรรคพ ปภาวดท สมใส 02818 1679800372060 หญพง

23500634 ชะอวดวพทยาคาร ศศพกานตพ พานชาตรท 17591 1103703852591 หญพง

23500635 ขอนหาดประชาสรรคพ ปกรณพ หลวกชวย 02808 1740101105594 ชาย

23500636 ชะอวดวพทยาคาร ภทรภวทร ภพรมยพรวกษพ 17820 1104200382943 ชาย

23500637 ชะอวดเครรงธรรมวพทยา ภานพววฒนพ แกนวบพตร 02060 1800600228208 ชาย

23500638 ชะอวดวพทยาคาร นพรวตนพ ธรรมรวตนพ 17717 1129901840357 ชาย

23500639 ขอนหาดประชาสรรคพ ปรพยะ เกตทพพยพ 02809 1800701272211 ชาย

23500640 ชะอวดวพทยาคาร ยลตรท ดคามท 19045 1129901880014 หญพง

23500641 ขอนหาดประชาสรรคพ ศพภชวย โยธา 02814 1800701291037 ชาย

23500642 ชะอวดวพทยาคาร วพรากร อพนทรพคง 18241 1129901883773 หญพง

23500643 ชะอวดเครรงธรรมวพทยา ชพนภวทร บพญพรหม 02053 1800701291380 ชาย

23500644 ชะอวดวพทยาคาร พพฒพนาท ชผเรรอง 17566 1139600254378 ชาย

23500645 ชะอวดเครรงธรรมวพทยา มลพวรรณ จวนทรพสพด 02229 1800701292131 หญพง

23500646 ชะอวดวพทยาคาร มพกดารวศมพด ฉพมรวก 17588 1139600270845 หญพง

23500647 ชะอวดเครรงธรรมวพทยา ธทรนาฎ แสนชรวย 02063 1800701292238 หญพง

23500648 ชะอวดวพทยาคาร นนทกานตพ เดพมนพรน 17716 1209702186559 ชาย

23500649 ชะอวดเครรงธรรมวพทยา บพณณดา ชพมทอง 02064 1800701294966 หญพง

23500650 ชะอวดวพทยาคาร ขพมทรวพยพ แขวงบพรท 17809 1300101291324 ชาย

23500651 ขอนหาดประชาสรรคพ สพภณพดา บพญรวตนพ 02822 1800701295890 หญพง

23500652 ชะอวดวพทยาคาร บวญญพนตพ จทนศรทคง 18251 1409800480638 ชาย

23500653 ชะอวดเครรงธรรมวพทยา ธนกร ทองนอก 02074 1800701296641 ชาย

23500654 ชะอวดวพทยาคาร ปาฏพหารพยพ คลนายวพชพต 17784 1779800274032 ชาย

23500655 ชะอวดเครรงธรรมวพทยา รวตนวดท หนผแกนว 02066 1800701298228 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 2 / 8ววนททท 8/2/2023 14:18:36

ระดนบชน ชน : ม.6  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

- คอมพพวเตอรพ 2 (25-26 ก.พ. 66)ชน ชน : 1

23500656 ชะอวดวพทยาคาร ศพรพรวตนพ จงไกรจวกร 17765 1800600227091 หญพง

23500657 ขอนหาดประชาสรรคพ ทพพยพไพลพน ไหมจพนย 02816 1800901233910 หญพง

23500658 ชะอวดวพทยาคาร รพรงฤดท ชผแสง 18230 1800701286653 หญพง

23500659 ชะอวดเครรงธรรมวพทยา วรรณท ชรวยจวนทรพ 02085 1801301326195 หญพง

23500660 ชะอวดวพทยาคาร สวนตพภาพ ขคาจทน 17610 1800701290731 ชาย

23500661 ขอนหาดประชาสรรคพ นวทการณพ กวนราย 02817 1809800224565 หญพง

23500662 ชะอวดวพทยาคาร ณวฏฐณพชา อนนทอง 19010 1800701290740 หญพง

23500663 ขอนหาดประชาสรรคพ วพฒพพงศพ หววงปาน 02813 1809902249699 ชาย

23500664 ชะอวดวพทยาคาร อเนชา รวตนโสภณ 17791 1800701290910 ชาย

23500665 ชะอวดเครรงธรรมวพทยา นพดล เหมรอนแกนว 02076 1809902259210 ชาย

23500666 ชะอวดวพทยาคาร รวตนมน สพวรรณ 19032 1800701291576 หญพง

23500667 ขอนหาดประชาสรรคพ วรรณวพสา ทองเสน 02819 1819300029488 หญพง

23500668 ชะอวดวพทยาคาร กษพดพเดช สพวรรณศรท 17561 1800701291665 ชาย

23500669 ชะอวดเครรงธรรมวพทยา ปารพชาต อวกษรเงพน 02225 1848500008491 หญพง

23500670 ชะอวดวพทยาคาร กรรณพกา ยวงฤทธพด 17654 1800701291941 หญพง

23500671 ขอนหาดประชาสรรคพ วรพศรา สพกแกนว 02820 1901201067677 หญพง

23500672 ชะอวดวพทยาคาร วพภาดา พรพกสพข 17763 1800701292670 หญพง

23500673 ชะอวดเครรงธรรมวพทยา ณวฐวพฒพ สพวรรณศพลปพ 02054 1909802966762 ชาย

23500674 ชะอวดวพทยาคาร สพนพษา ชพมแกนว 17845 1800701292777 หญพง

23500675 ขอนหาดประชาสรรคพ นวนทนา ลทวพรพยะพวนธพพ 02864 1929900960122 หญพง

23500676 ชะอวดวพทยาคาร ณกวญทร ภวกดทเทพ 17638 1800701292904 ชาย

23500677 ขอนหาดประชาสรรคพ อรรถพร คงแกนว 02897 1929900964942 ชาย

23500678 ชะอวดวพทยาคาร ทพฆวมพร นพทมเรรอง 17620 1800701292912 หญพง

23500679 ขอนหาดประชาสรรคพ จวกรกฤษณพ กตกพลปวญญา 02806 1939900550323 ชาย

23500680 ชะอวดวพทยาคาร นวทธมน จงไกรจวกรพ 17760 1800701293153 หญพง

23500681 ชะอวดเครรงธรรมวพทยา สรศวกดพด อพดม 02079 1939900554973 ชาย

23500682 ชะอวดวพทยาคาร สไบทพพยพ ทองสวงขพ 17732 1800701293277 หญพง

23500683 ขอนหาดประชาสรรคพ พงษพศวกดพด มาสม 02810 1939900559533 ชาย

23500684 ชะอวดวพทยาคาร ชพมพผนพช เนรานนทพ 17830 1800701293285 หญพง

23500685 ชะอวดเครรงธรรมวพทยา ชวยววฒนพ เพชรทองบพญ 02052 1939900568044 ชาย

23500686 ชะอวดวพทยาคาร ภาวรพนทรพ ษรภวกดท 17729 1800701293595 หญพง

23500687 ขอนหาดประชาสรรคพ อานวส หวดหลละ 02815 1939900571339 ชาย

23500688 ชะอวดวพทยาคาร ธนกร อพปสวย 17711 1800701293692 ชาย

23500689 ชะอวดวพทยาคาร ขววญรวท กาสรสพวรรณ 17796 1800701293706 หญพง



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 3 / 8ววนททท 8/2/2023 14:18:36

ระดนบชน ชน : ม.6  ศศนยยสอบ : 10318 - สสานนกงานเขตพพ ชนทททการศศกษามนธยมศศกษานครศรทธรรมราช

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1080032006

อสาเภอ : ชะอวด จนงหวนด : นครศรทธรรมราชสนามสอบ: 1080032006 - ชะอวดวพทยาคาร

23500690 ชะอวดวพทยาคาร อภพธาร วงศพรอด 17612 1800701293943 ชาย

23500691 ชะอวดวพทยาคาร อภพรวกษพ ปราณรวกษพ 17613 1800701294010 ชาย

23500692 ชะอวดวพทยาคาร สลพลทพพยพ หนผสพย 17664 1800701293978 หญพง

23500693 ชะอวดวพทยาคาร ธทรภวทร เอทยดเพพง 17674 1800701294109 ชาย

23500694 ชะอวดวพทยาคาร ศศพธร พรหมพพทวกษพ 17764 1800701294338 หญพง

23500695 ชะอวดวพทยาคาร ทวกษพร แกนวสววสดพด 17693 1800701294176 หญพง

คน 40รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 4 / 8ววนททท 8/2/2023 14:18:36

ระดนบชน ชน : ม.6  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

1 คอมฯ 128 (27-28 ก.พ. 66)ชน ชน : 2

23500696 ชะอวดวพทยาคาร กมลรวตนพ ชคานาญแปนน 19009 1800701294401 หญพง

23500697 ชะอวดวพทยาคาร เพชราภรณพ รวกษาชล 17587 1800701294656 หญพง

23500698 ชะอวดวพทยาคาร วราภรณพ ชผวพชวย 19024 1800701294907 หญพง

23500699 ชะอวดวพทยาคาร ยศวรรธนพ มทรวชชะ 17648 1800701295016 ชาย

23500700 ชะอวดวพทยาคาร ศรวณยผ หนผทองแกนว 17756 1800701295181 ชาย

23500701 ชะอวดวพทยาคาร ปาจรทยพ ราษรงคพ 17586 1800701295288 หญพง

23500702 ชะอวดวพทยาคาร เสาวภา หนผคง 17735 1800701295342 หญพง

23500703 ชะอวดวพทยาคาร สพนทนาถ เรรองเพชร 17733 1800701295440 หญพง

23500704 ชะอวดวพทยาคาร เขมรพนทรพ เงพนแกนว 17577 1800701295598 หญพง

23500705 ชะอวดวพทยาคาร พงศกร วพเศษ 17817 1800701295458 ชาย

23500706 ชะอวดวพทยาคาร ณวฎฐา หนผแกนว 19039 1800701295661 หญพง

23500707 ชะอวดวพทยาคาร สพรธทรพ ทองแทน 19021 1800701295466 ชาย

23500708 ชะอวดวพทยาคาร หทวยรวตนพ รวตนโสภณ 17847 1800701295733 หญพง

23500709 ชะอวดวพทยาคาร พนพตา ทองมาก 17839 1800701296021 หญพง

23500710 ชะอวดวพทยาคาร นวชชา หมพนคง 19051 1800701295741 หญพง

23500711 ชะอวดวพทยาคาร รวกณพษา อนพชาตพ 17663 1800701296373 หญพง

23500712 ชะอวดวพทยาคาร ณวฐวพฒพ รอดแกนว 19034 1800701295750 ชาย

23500713 ชะอวดวพทยาคาร ธวนวา นกแกนว 17713 1800701296411 ชาย

23500714 ชะอวดวพทยาคาร จวกรกฤษณพ ศพรพ 17605 1800701296501 ชาย

23500715 ชะอวดวพทยาคาร ณวฐธพดา ชผเอทยด 17692 1800701296438 หญพง

23500716 ชะอวดวพทยาคาร ศพภกานตพ พลไชย 17593 1800701296551 หญพง

23500717 ชะอวดวพทยาคาร สพธพมนตพ บววทอง 17569 1800701296837 ชาย

23500718 ชะอวดวพทยาคาร สรบพงศพ กนอนทอง 19013 1800701297132 ชาย

23500719 ชะอวดวพทยาคาร ศพรดา อนนทอง 17604 1800701297353 หญพง

23500720 ชะอวดวพทยาคาร ศพรววฒนพ กวญจนะกาญจนพ 17609 1800701297159 ชาย

23500721 ชะอวดวพทยาคาร กวนตพชา แกนวนอก 17759 1800701297736 หญพง

23500722 ชะอวดวพทยาคาร ณวฏฐณพชา ชผทอง 19022 1800701298317 หญพง

23500723 ชะอวดวพทยาคาร กรรณพการพ อวกษรภวกดพด 17758 1800701298406 หญพง

23500724 ชะอวดวพทยาคาร อรนพดา คงศพรพนทรพ 17631 1800701298333 หญพง

23500725 ชะอวดวพทยาคาร อพนทพรา พลเกษตร 17596 1800701298627 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ
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ระดนบชน ชน : ม.6  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

- คอมพพวเตอรพ 2 (27-28 ก.พ. 66)ชน ชน : 1

23500726 ชะอวดวพทยาคาร บพญญาพร คงแปนน 17726 1800701301890 หญพง

23500727 ชะอวดวพทยาคาร ศศพกานตพ ชผเมรอง 17628 1800701302179 หญพง

23500728 ชะอวดวพทยาคาร ผดพงศวกดพด อรอนจวนทรพ 17647 1800901225054 ชาย

23500729 ชะอวดวพทยาคาร สรศวกดพด คงสง 17568 1800901238237 ชาย

23500730 ชะอวดวพทยาคาร กวนตพชา มพนชาตพ 17575 1800901243516 หญพง

23500731 ชะอวดวพทยาคาร อพนทนนทพ ชผถนอม 17573 1800901250831 ชาย

23500732 ชะอวดวพทยาคาร สพชวญญา อรพยะพงศพ 17767 1800901268527 หญพง

23500733 ชะอวดวพทยาคาร หฤกฤษณพ พพเคราะหพ 17571 1801301322785 ชาย

23500734 ชะอวดวพทยาคาร ภผวสพญณพ ศรทสพวรรณ 17567 1801600290958 ชาย

23500735 ชะอวดวพทยาคาร บพญญพสา คผรมณท 17584 1801900058546 หญพง

23500736 ชะอวดวพทยาคาร จพราพวชร จวนทรพใหมร 19015 1801900058767 หญพง

23500737 ชะอวดวพทยาคาร ณวฐญา แกนวมณท 17832 1801900058864 หญพง

23500738 ชะอวดวพทยาคาร วนพดา คคาศรทสพข 17804 1801900059305 หญพง

23500739 ชะอวดวพทยาคาร ปพยธพดา คงสววสดพด 17802 1807800037691 หญพง

23500740 ชะอวดวพทยาคาร กนกวรรณ เหมะรวกษพ 17574 1809700461930 หญพง

23500741 ชะอวดวพทยาคาร ประวทณา ตพดเอทยด 17836 1809800224018 หญพง

23500742 ชะอวดวพทยาคาร ณวฐวพฒพ หนผชรวย 17639 1809902245987 ชาย

23500743 ชะอวดวพทยาคาร นพชรท ฤทธพอวกษร 17583 1809902246517 หญพง

23500744 ชะอวดวพทยาคาร ธนโชตพ หนวยแกนว 17598 1809902248374 ชาย

23500745 ชะอวดวพทยาคาร ณวฐพงศพ คงแกนว 17671 1809902251022 ชาย

23500746 ชะอวดวพทยาคาร พพชญา เกร กอกผล 17603 1809902253386 หญพง

23500747 ชะอวดวพทยาคาร เสาวลวกษณพ วงศพพลาย 17736 1809902255176 หญพง

23500748 ชะอวดวพทยาคาร ศพรพวพมลวรรณ แพรงโยธา 17592 1809902259902 หญพง

23500749 ชะอวดวพทยาคาร ญาณภวทร ฤทธพชวย 17578 1809902260579 หญพง

23500750 ชะอวดวพทยาคาร กมลพรรณ บพญวงศพ 17725 1809902263365 หญพง

23500751 ชะอวดวพทยาคาร กพตตพศวกดพด เดชฉพม 19020 1809902267662 ชาย

23500752 ชะอวดวพทยาคาร ธนดล บพญสพวรรณ 17608 1809902269380 ชาย

23500753 ชะอวดวพทยาคาร ณวฐชา ชผเอทยด 17657 1809902273531 หญพง

23500754 ชะอวดวพทยาคาร ภวทรพงศพ รวตนามาศ 17786 1809902275282 ชาย

23500755 ชะอวดวพทยาคาร อรพโณทวย ทองมา 17703 1809902280723 หญพง

23500756 ชะอวดวพทยาคาร ปพยพวทธพ แกนวทองสอน 17816 1809902281703 ชาย

23500757 ชะอวดวพทยาคาร สพธทกานตพ มากนวล 17629 1809902287027 หญพง

23500758 ชะอวดวพทยาคาร พวชรท ไชยรวกษา 17840 1809902293990 หญพง

23500759 ชะอวดวพทยาคาร กาญจนมล เขทยวยศกพจ 17655 1809902296352 หญพง
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23500760 ชะอวดวพทยาคาร พรพพมล อรชร 17762 1809902309411 หญพง

23500761 ชะอวดวพทยาคาร อาทพตญา ทองเสน 17773 1810300146541 หญพง

23500762 ชะอวดวพทยาคาร อภพฤดท ดคาเดรน 17848 1819300028058 หญพง

23500763 ชะอวดวพทยาคาร วพลาวรรณ ววงฉาย 17806 1819900506864 หญพง

23500764 ชะอวดวพทยาคาร ภาขววญ ณ นคร 19044 1849901686033 หญพง

23500765 ชะอวดวพทยาคาร จพรภพญญา มะสพวรรณ 17829 1860401244696 หญพง

คน 40รวม :
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ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

- คอมพพวเตอรพ 2 (1-2 มท.ค. 66)ชน ชน : 1

23500766 ชะอวดวพทยาคาร นพดล พพชวยยพทธพด 17718 1900201119340 ชาย

23500767 ชะอวดวพทยาคาร เบญจมาศ บพญเรรอง 17622 1909400013680 หญพง

23500768 ชะอวดวพทยาคาร ศพภลวกษณพ โชตพธรรมโม 19025 1909802786926 หญพง

23500769 ชะอวดวพทยาคาร ปนวดดา วพฒพวงศพ 17585 1919900394046 หญพง

23500770 ชะอวดวพทยาคาร อรพรรณ ชวยเพชร 19082 1920400204223 หญพง

23500771 ชะอวดวพทยาคาร สพภวสสร ชผเรรอง 17769 1931001074408 หญพง

23500772 ชะอวดวพทยาคาร วทรพล จวนทรพเลรทอน 17754 1939100021962 ชาย

23500773 ชะอวดวพทยาคาร กนกพรรณ พลเวช 19029 1931001074475 หญพง

23500774 ชะอวดวพทยาคาร วพทววฒนพ สพขนพรน 17683 1939500018292 ชาย

23500775 ชะอวดวพทยาคาร จพรกพตตพด ซพรนเซรง 17636 1939500028468 ชาย

23500776 ชะอวดวพทยาคาร กรกนก คงเอทยด 19081 1939500029189 หญพง

23500777 ชะอวดวพทยาคาร โศภณวฐ อพดมพรสพขสวนตพ 17594 1939500033429 หญพง

23500778 ชะอวดวพทยาคาร เสฎฐวพฒพ สพภวกดท 17825 1939500034221 ชาย

23500779 ชะอวดวพทยาคาร อรพสา นพรนงาม 17738 1939900514009 หญพง

23500780 ชะอวดวพทยาคาร กวญญาณวฐ จพตตพศวกดพด 17615 1939900525175 หญพง

23500781 ชะอวดวพทยาคาร บพญญาพร ชาญณรงคพ 17835 1939900545338 หญพง

23500782 ชะอวดวพทยาคาร พรพรรณา สงแกนว 17625 1939900548779 หญพง

23500783 ชะอวดวพทยาคาร อวฑฒพ คงนวล 17793 1939900549872 ชาย

23500784 ชะอวดวพทยาคาร วพลาสพนท แกนวเหมรอน 17627 1939900551460 หญพง

23500785 ชะอวดวพทยาคาร ไปรยา ใจซรทอดท 17838 1939900554205 หญพง

23500786 ชะอวดวพทยาคาร จพดาภา จทนศรทคง 18229 1939900554841 หญพง

23500787 ชะอวดวพทยาคาร ชวชชญา ทองสงคพ 17690 1939900555899 หญพง

23500788 ชะอวดวพทยาคาร เปมพกา แซรลท ก 17602 1939900558570 หญพง

23500789 ชะอวดวพทยาคาร ณรงคพกร สพวรรณจพตตพ 17562 1939900558740 ชาย

23500790 ชะอวดวพทยาคาร นพรดา อรรถประจง 17601 1939900558855 หญพง

23500791 ชะอวดวพทยาคาร ณวฐนวนทพ บววขาว 17811 1939900561503 ชาย

23500792 ชะอวดวพทยาคาร อนพวทยพ พผลนวล 17572 1939900565550 ชาย

23500793 ชะอวดวพทยาคาร ยสพตมา ชทววยยะ 17589 1939900567871 หญพง

23500794 ชะอวดวพทยาคาร ญาณพนทพ ชะนทประโคน 17618 1939900571606 หญพง

23500795 ชะอวดวพทยาคาร ธวญลวกษณพ ชผลาน 17694 1939900574435 หญพง

23500796 ชะอวดวพทยาคาร ศพภเชฏฐพ ขพนศวกดพด 17599 1939900574648 ชาย

23500797 ชะอวดวพทยาคาร สพภวสสรา คงแกนว 19026 1939900576683 หญพง

23500798 ชะอวดวพทยาคาร พทรณวฐ อพสระทะ 17565 1939900582390 ชาย

23500799 ชะอวดวพทยาคาร พวชชากร อพสระทะ 17564 1939900582403 ชาย
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23500800 ชะอวดวพทยาคาร รพรงตะววน จวนทรพนวล 17649 1959800192239 ชาย

23500801 ชะอวดวพทยาคาร วรพศรา อนพรวกษพ 19011 1959800202331 หญพง

23500802 ชะอวดวพทยาคาร ธณภวทร รพนทอง 17641 1959800203494 ชาย

คน 37รวม :
สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  177ผศหเขหาสอบ : 5 คน1080032006 - ชะอวดวพทยาคาร


