
ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 1 / 16ววนททท 28/12/2022  9:48:10

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

ระดนบชน ชน : ปวช. 3  ศศนยคสอบ : 130305 - สถาบนนฯ ฉ.5

ผผนพพมพพ : 1332036401

ออาเภอ : ททาตผม สสรพนทรพวพทยาลวยการอาชทพททาตผมสนามสอบ : จนงหวนด :

ชชทออาคาร  :

เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว

2 ชน ชน : 3

ชชทอหหอง     : 2305 (21 ม.ค. 66 เวลา 09:00)

หมายเหตตเพศประชาชนนนกเรทยนนามสกตลชชทอโรงเรทยนเลขทททนนท งสอบ

30503250 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม อรรถพล บสญสสวรรณ 63201010100 1102003653632 ชาย

30503251 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ธทรเดช สวมมพตร 63201010042 1103100845266 ชาย

30503252 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม วพษณส เพทงพพศ 63201010075 1103703804561 ชาย

30503253 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม เจษฎาภรณพ พวนธพเนตร 63201010015 1103703950843 ชาย

30503254 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม อภพรวกษพ สสดววงยาง 63201010097 1104300617837 ชาย

30503255 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ณภวทร ฉพมงาม 62201010156 1200101926738 ชาย

30503256 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ธทรชวย วพชสมา 63201010041 1219800436321 ชาย

30503257 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ภผวนาท ศรทวงคพ 63201010063 1320300248542 ชาย

30503258 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ศราวสฒพ คงทรวพยพ 63201010080 1320300323099 ชาย

30503259 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม อวครชวย พพศเพพง 63201010101 1320300323285 ชาย

30503260 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม เจษฎาภรณพ ธรรมโรเวชนพ 63201010014 1320300323811 ชาย

30503261 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม เจษฎาพร สระแกนว 63201010013 1320300324451 ชาย

30503262 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม เจษฎา มทพวนธพ 63201010012 1320300324826 ชาย

30503263 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ภานสววฒนพ ชผเชพด 63201010061 1320300325334 ชาย

30503264 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม พพชชากร ปาสา 63201010129 1320300325784 ชาย

30503265 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม อดพเทพ พผลภผงา 63201010092 1320300326713 ชาย

30503266 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม พสธกานตพ สรน อยสทหา 63201010057 1320300327205 ชาย

30503267 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ณวฐวสฒพ ทสมทอง 63201010021 1320300328341 ชาย

30503268 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ภผวนาถ สทงาม 63201010062 1320300328678 ชาย

30503269 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ธนากร ททงาม 63201010033 1320300328945 ชาย

30503270 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม อณาเขต สทดา 63201010073 1320300328961 ชาย

30503271 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม วทรภาพ กะการดท 63201010077 1320300329453 ชาย

30503272 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ภวทรพงศพ สนพลกรวง 63201010059 1320300329933 ชาย

30503273 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ปรวชญา วพชาเฟฟท อง 63201010050 1320300329950 ชาย

30503274 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ตนสภวทร โคตรสมบวตพ 63201010022 1320300331229 ชาย

30503275 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม กพตพยากร ตาระพวนธพ 63201010007 1320300331873 ชาย

30503276 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม กพตตพพงษพ วงษพมณท 63201010004 1320401168790 ชาย

30503277 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ศสภชวย ดทสม 63201010087 1320401170409 ชาย

30503278 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม จพรววฒนพ ดาศรท 63201010010 1320401170468 ชาย

30503279 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม เพชรรวตนพ ปพยะไพร 63201010058 1329200031191 ชาย



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 2 / 16ววนททท 28/12/2022  9:48:10

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

ระดนบชน ชน : ปวช. 3  ศศนยคสอบ : 130305 - สถาบนนฯ ฉ.5

ผผนพพมพพ : 1332036401

ออาเภอ : ททาตผม สสรพนทรพวพทยาลวยการอาชทพททาตผมสนามสอบ : จนงหวนด :

ชชทออาคาร  :

เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว

2 ชน ชน : 3

ชชทอหหอง     : 2305 (21 ม.ค. 66 เวลา 09:00)

หมายเหตตเพศประชาชนนนกเรทยนนามสกตลชชทอโรงเรทยนเลขทททนนท งสอบ

30503280 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม พงศพวพษณส บสญโสม 63201010052 1329700011297 ชาย

30503281 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม กพตตพชวย ชวยโสดา 63201010002 1329700011866 ชาย

30503282 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ศราวสฒพ งามพพลา 63201010081 1329700012323 ชาย

30503283 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม วพทยา เอกคณาสพงหพ 63201010074 1329700013826 ชาย

30503284 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม นพรวพทธพ ขสนศรท 63201010047 1329901195441 ชาย

คนรวม :  35



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 3 / 16ววนททท 28/12/2022  9:48:10

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

ระดนบชน ชน : ปวช. 3  ศศนยคสอบ : 130305 - สถาบนนฯ ฉ.5

ผผนพพมพพ : 1332036401

ออาเภอ : ททาตผม สสรพนทรพวพทยาลวยการอาชทพททาตผมสนามสอบ : จนงหวนด :

ชชทออาคาร  :

เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว

2 ชน ชน : 4

ชชทอหหอง     : 2402 (21 ม.ค. 66 เวลา 09:00)

หมายเหตตเพศประชาชนนนกเรทยนนามสกตลชชทอโรงเรทยนเลขทททนนท งสอบ

30503285 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ธทรภวทร แสนกลนา 63201010104 1329901217844 ชาย

30503286 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ธวนวา โยงรวมยพ 63201010037 1329901236466 ชาย

30503287 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ณรงศวกดพด เกตสโสระ 63201010017 1329901249185 ชาย

30503288 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม พพสสทธพด นพแพง 63201010118 1329901256483 ชาย

30503289 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม เพชรสสพรรณ นน นาดอกไมน 63201010108 1329901268805 ชาย

30503290 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม กพตตพธร นาคแสง 63201010003 1329901272608 ชาย

30503291 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม อรรถพร สสขเลพศ 63201010099 1329901273141 ชาย

30503292 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม คฑาวสฒพ กนอนทอง 63201010008 1329901275895 ชาย

30503293 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม อรรถพร แกนวบสรท 63201010098 1329901278266 ชาย

30503294 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ธนธรณพ ยาภวกดท 63201010027 1329901279262 ชาย

30503295 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม อวมรพนทรพ สารพวฒนพ 63201010102 1329901282611 ชาย

30503296 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ธวญญะ ไกรเสฟอ 63201010035 1329901309005 ชาย

30503297 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม พทรพงษพ วพชาแหลม 63201010056 1329901312944 ชาย

30503298 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม กวณฑพอเนก ครองยสตพ 63201010001 1348500051961 ชาย

30503299 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ณวฐพร ตนนจนาปา 63201010019 1459901089471 ชาย

30503300 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม รวฐศาสตรพ ทองมาก 63201020039 1100703674118 ชาย

30503301 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ธนากร ทายศ 63201020013 1100703685667 ชาย

30503302 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม จวกรพน สพมมา 63201020003 1102003602728 ชาย

30503303 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม พล เรฟองบสญ 63201020027 1103100848818 ชาย

30503304 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม กานตพมณท มผลเปพง 63201020001 1103703827375 ชาย

30503305 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม มงคล ศาลางาม 63201020033 1118600026161 ชาย

30503306 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม วพไลรวตนพ ทาศรท 63201020043 1149900878181 หญพง

30503307 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม พพทวกษพ เครฟอจวนทรพ 63201020028 1320300250253 ชาย

30503308 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ธนาภรณพ เหมราช 63201020014 1320300323277 หญพง

30503309 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม รสชวย มผลมณท 63201020040 1320300324559 ชาย

คนรวม :  25



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 4 / 16ววนททท 28/12/2022  9:48:10

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

ระดนบชน ชน : ปวช. 3  ศศนยคสอบ : 130305 - สถาบนนฯ ฉ.5

ผผนพพมพพ : 1332036401

ออาเภอ : ททาตผม สสรพนทรพวพทยาลวยการอาชทพททาตผมสนามสอบ : จนงหวนด :

ชชทออาคาร  :

เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว

2 ชน ชน : 4

ชชทอหหอง     : 2405 (21 ม.ค. 66 เวลา 09:00)

หมายเหตตเพศประชาชนนนกเรทยนนามสกตลชชทอโรงเรทยนเลขทททนนท งสอบ

30503310 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ธนภวทร จาบทอง 63201020056 1320300325083 ชาย

30503311 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ธทรเดช อยผทเยพน 63201020016 1320300325512 ชาย

30503312 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม อนสกผล บรรเทพงใจ 63201020053 1320300326152 ชาย

30503313 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม เจตพล กนานอพนทรพ 63201020005 1320300326454 ชาย

30503314 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม มานพ แสวงทรวพยพ 63201020035 1320300327523 ชาย

30503315 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ปวญจพล ดอกพสทธ 63201020023 1320300328635 ชาย

30503316 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ธนกฤต บสญมท 63201020011 1320300328929 ชาย

30503317 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม นภวส วงศพเมฟอง 63201020019 1320300330753 ชาย

30503318 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม เศรษฐพงศพ ธรรมนาม 63201020047 1320300330991 ชาย

30503319 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ชาญยสทธ เชษฐบสตร 63201020007 1320300331431 ชาย

30503320 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ปรเมศวพ พพลาศรท 63201020022 1320300331776 ชาย

30503321 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม วพธววฒนพ ทองนรพนทรพ 63201020042 1320401168749 ชาย

30503322 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม สสกวญญา ศาลางาม 63201020048 1320401170531 หญพง

30503323 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม องอาจ สาลท 63201020051 1320401171332 ชาย

30503324 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม นพรวตนพ มณทศรท 63201020018 1320401171413 ชาย

30503325 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม รวชนก ดาทอง 63201020037 1320401171499 หญพง

30503326 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ทรงพล สระแกนว 63201020009 1329200031710 ชาย

30503327 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ธนพล ศาลางาม 63201020012 1329700013095 ชาย

30503328 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม กพตตพภพ ลสนนผ 63201020002 1329700015152 ชาย

30503329 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม สสทวศนพ สถานสสข 63201020049 1329901215434 ชาย

30503330 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม เมฆขลา จามชาตพ 63201020036 1329901267621 หญพง

30503331 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม วทรววฒนพ สมหววง 63201020045 1329901281208 ชาย

30503332 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม มนตรท ยอดพรม 63201020034 1329901281593 ชาย

30503333 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม อภพนวนทพ จนาปาทอง 63201020004 1329901301900 ชาย

30503334 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม รวฐพล ยพทงมทมา 63201020038 1329901304011 ชาย

คนรวม :  25



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 5 / 16ววนททท 28/12/2022  9:48:10

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

ระดนบชน ชน : ปวช. 3  ศศนยคสอบ : 130305 - สถาบนนฯ ฉ.5

ผผนพพมพพ : 1332036401

ออาเภอ : ททาตผม สสรพนทรพวพทยาลวยการอาชทพททาตผมสนามสอบ : จนงหวนด :

ชชทออาคาร  :

เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว

2 ชน ชน : 3

ชชทอหหอง     : 2305 (21 ม.ค. 66 เวลา 13:00)

หมายเหตตเพศประชาชนนนกเรทยนนามสกตลชชทอโรงเรทยนเลขทททนนท งสอบ

30503335 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ธทรภวทร บสญอพนทรพสทง 63201020052 1329901315382 ชาย

30503336 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม บผรพา ประดพษฐพวงษพ 63201020021 1409903393533 ชาย

30503337 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ไชยมงคล สสขชพด 63201020008 1560101591342 ชาย

30503338 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ปสณมนวส แววดท 63201020024 1709901564737 ชาย

30503339 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ภผรพเดช วานสนาม 63201020031 5320300107691 ชาย

30503340 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ปฏพพวตร บพนรวดเรพว 63201030006 1209301161067 ชาย

30503341 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม เขษมศวกดพด พรมเทศ 63201030018 1320300324125 ชาย

30503342 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ววชรพนทรพ บสญหลนา 63201030016 1320300325032 ชาย

30503343 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม อพสระพงษพ ทองมาก 63201030014 1320300327469 ชาย

30503344 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ภผวนาท หววงผล 63201030008 1320300327752 ชาย

30503345 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม อสดมศวกดพด เสาทอง 63201030015 1320300328562 ชาย

30503346 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ภผธเนศ ลาภจพตร 63201030007 1329901200623 ชาย

30503347 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม สสทธพกร แขทงขวน 63201030019 1329901204769 ชาย

30503348 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ภผรพภวทร พพศงาม 63201030020 1329901237811 ชาย

30503349 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ธทรภวทร รสหอม 63201030017 1329901253239 ชาย

30503350 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ประวพทยพ มวทนยฟน 63201030021 1329901256858 ชาย

30503351 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม อนสชา ศรทชนะ 63201030012 1329901281500 ชาย

30503352 สนมวพทยาคาร พงษพพพสสทธพด แสนสสข 2102 1104300653507 ชาย

30503353 สนมวพทยาคาร ชพนดพษฐพ กวนใล 2095 1329100023626 ชาย

30503354 สนมวพทยาคาร วทรกร บสญใจ 2107 1329901247344 ชาย

30503355 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม พพชาภพ สายววน 63201040043 1101501225861 ชาย

30503356 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม สพรวพชญพ ทองใสพร 63201040064 1102003631604 ชาย

30503357 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ภผวเนตร ดาทอง 63201040051 1103100811159 ชาย

30503358 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม วพสสทธพด นอกตาจวทน 63201040007 1119902245827 ชาย

30503359 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ธวนยธรณพ ชวยวรกสล 63201040086 1209501178231 หญพง

30503360 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม อภพรวกษพ สรน อยจพตร 63201040072 1248100034032 ชาย

30503361 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม เขมภผมพ สรน อยจพตร 63201040009 1320300248402 ชาย

30503362 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม กวนตวพชญพ สสขตาม 63201040003 1320300254551 ชาย

30503363 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม คสณานนทพ บสญพบ 63201040010 1320300323226 ชาย

30503364 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ภผมพพวฒนพ สรน อยจพตร 63201040048 1320300323501 ชาย



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 6 / 16ววนททท 28/12/2022  9:48:10

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

ระดนบชน ชน : ปวช. 3  ศศนยคสอบ : 130305 - สถาบนนฯ ฉ.5

ผผนพพมพพ : 1332036401

ออาเภอ : ททาตผม สสรพนทรพวพทยาลวยการอาชทพททาตผมสนามสอบ : จนงหวนด :

ชชทออาคาร  :

เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว

2 ชน ชน : 3

ชชทอหหอง     : 2305 (21 ม.ค. 66 เวลา 13:00)

หมายเหตตเพศประชาชนนนกเรทยนนามสกตลชชทอโรงเรทยนเลขทททนนท งสอบ

30503365 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ณวฐพล สายรวตนพ 63201040023 1320300323528 ชาย

30503366 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ธนววฒนพ ทองมาก 63201040076 1320300324206 ชาย

30503367 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม นนทววฒนพ รวดธรรม 63201040033 1320300324419 ชาย

30503368 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม สสรเชษฐพ ทองสสข 63201040068 1320300325008 ชาย

30503369 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม สสรพยา ทองดนวง 63201040069 1320300325288 ชาย

คนรวม :  35



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 7 / 16ววนททท 28/12/2022  9:48:10

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

ระดนบชน ชน : ปวช. 3  ศศนยคสอบ : 130305 - สถาบนนฯ ฉ.5

ผผนพพมพพ : 1332036401

ออาเภอ : ททาตผม สสรพนทรพวพทยาลวยการอาชทพททาตผมสนามสอบ : จนงหวนด :

ชชทออาคาร  :

เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว

2 ชน ชน : 4

ชชทอหหอง     : 2402 (21 ม.ค. 66 เวลา 13:00)

หมายเหตตเพศประชาชนนนกเรทยนนามสกตลชชทอโรงเรทยนเลขทททนนท งสอบ

30503370 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม วานพต สสขตาม 63201040057 1320300325563 ชาย

30503371 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม จวกรพนทรพ ลวกขษร 63201040011 1320300325946 ชาย

30503372 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม เกศรพนทรพ อสสทาหพดท 63201040081 1320300325954 หญพง

30503373 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ฟนาประทาน ลาภจพตร 63201040046 1320300326276 ชาย

30503374 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม รวทโรจนพ มะลพซนอน 63201040052 1320300326969 ชาย

30503375 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม โกสพนทรพ แกนวคนา 63201040008 1320300327311 ชาย

30503376 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ธนภวทร ไชยหาญ 63201040029 1320300327337 ชาย

30503377 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ธเนศ พรหมบสตร 63201040079 1320300328023 ชาย

30503378 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม อนสรวกษพ บสญครอง 63201040071 1320300328627 ชาย

30503379 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม กนาพล สสขบรรเทพง 63201040004 1320300328899 ชาย

30503380 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม กพตตพศวกดพด ฉพมลท 63201040006 1320300330001 ชาย

30503381 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม จพรศวกดพด นามนนอย 63201040012 1328700004036 ชาย

30503382 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ววฒนา นามโสม 63201040056 1329200024489 ชาย

30503383 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม เจรพญศวกดพด แกนววพเศษ 63201040015 1329200029588 ชาย

30503384 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม สรณพสพรพ โชครวมยพ 63201040062 1329700013745 ชาย

30503385 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม นวฐพล เงางาม 63201040036 1329901181483 ชาย

30503386 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ชพนววตร บผรณะ 63201040020 1329901266683 ชาย

30503387 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ศวกยพกฤต ใจกลนา 63201040059 1329901276298 ชาย

30503388 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม นพรสจนพ บสตรดท 63201040037 1329901277111 ชาย

30503389 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ธนกฤต ทองแมนน 63201040028 1329901284258 ชาย

30503390 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม พพษณส มณทศรท 63201040045 1329901300334 ชาย

30503391 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ณวฐวสฒพ จพนดาศรท 63201040024 1329901302001 ชาย

30503392 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม นวพร แสงสท 63201040035 1329901302019 ชาย

30503393 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม อดสลยพสพทธพด ภาสดา 63201040070 1329901303775 ชาย

30503394 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม วรวสฒพ นามปราศวย 63201040055 1329901316613 ชาย

คนรวม :  25



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 8 / 16ววนททท 28/12/2022  9:48:10

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

ระดนบชน ชน : ปวช. 3  ศศนยคสอบ : 130305 - สถาบนนฯ ฉ.5

ผผนพพมพพ : 1332036401

ออาเภอ : ททาตผม สสรพนทรพวพทยาลวยการอาชทพททาตผมสนามสอบ : จนงหวนด :

ชชทออาคาร  :

เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว

2 ชน ชน : 4

ชชทอหหอง     : 2405 (21 ม.ค. 66 เวลา 13:00)

หมายเหตตเพศประชาชนนนกเรทยนนามสกตลชชทอโรงเรทยนเลขทททนนท งสอบ

30503395 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม จพตตพพวฒนพ อพนศพรพ 63201040066 1408300025469 ชาย

30503396 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ชนสดม สรน อยจพตร 63201040016 2200901046382 ชาย

30503397 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม พงศสธรณพ กาทอง 63201040041 2320300075077 ชาย

30503398 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม พรพพชวย สายววน 63201050028 1100401230578 ชาย

30503399 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม กนานแกนว ระรทไพร 63201050005 1119400001123 หญพง

30503400 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม สสดารวตนพ เกนาดทานจาก 63201050040 1139800087548 หญพง

30503401 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม สพทธพกร สนาอางคพ 63201050037 1320300325857 ชาย

30503402 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ชวยธววช พวงจวนทรพ 63201050014 1320300326195 ชาย

30503403 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม กรรณพการพ กาละพวนธพ 63201050001 1320300326209 หญพง

30503404 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ศศพนา จนาปาทอง 63201050035 1320300326373 หญพง

30503405 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม สสวพทยพ จวนทรพงาม 63201050053 1320300326985 ชาย

30503406 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ทองแทน มาลาคนา 63201050019 1320300329798 ชาย

30503407 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ววชระ เงางาม 63201050033 1320401171120 ชาย

30503408 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ชทอผกา นามสวทาง 63201050013 1329100024380 หญพง

30503409 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ณวฐวสฒพ จาดทอง 63201050017 1329200030381 ชาย

30503410 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ทวทศวกดพด พวดกสศล 63201050018 1329700010495 ชาย

30503411 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม จนาเนทยร สสขสงวน 63201050007 1329901273981 ชาย

30503412 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม สพรพยากร พรหมบสตร 63201050038 1329901276433 หญพง

30503413 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม จพตรทพญา รพมเหมาะ 63201050008 1329901294431 หญพง

30503414 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม เกทยรตพศวกดพด จพตรเเมนน 63201050006 1329901295853 ชาย

30503415 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม อภพววฒนพ แสนกลนา 63201050041 1329901302311 ชาย

30503416 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ทพวากรณพ เหลาคม 63201050020 1329901308211 ชาย

30503417 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม อภพสพทธพด ธงชวย 63201050042 1329901311948 ชาย

30503418 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม จพรศวกดพด โชตพยา 63201050010 1348900097305 ชาย

30503419 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม กรรณพการพ นามบนานคนอ 63201050002 1749901030392 หญพง

คนรวม :  25



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 9 / 16ววนททท 28/12/2022  9:48:10

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

ระดนบชน ชน : ปวช. 3  ศศนยคสอบ : 130305 - สถาบนนฯ ฉ.5

ผผนพพมพพ : 1332036401

ออาเภอ : ททาตผม สสรพนทรพวพทยาลวยการอาชทพททาตผมสนามสอบ : จนงหวนด :

ชชทออาคาร  :

เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว

2 ชน ชน : 3

ชชทอหหอง     : 2305 (22 ม.ค. 66 เวลา 09:00)

หมายเหตตเพศประชาชนนนกเรทยนนามสกตลชชทอโรงเรทยนเลขทททนนท งสอบ

30503420 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม อรรถชวย แผนวพลสง 63201050043 1759900446994 ชาย

30503421 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ณวฐกานตพ กนานอพนทรพ 63201210004 1101801344776 หญพง

30503422 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ศสภกร เพพงจวนทรพ 63201210017 1102003580392 ชาย

30503423 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม นวฐพวชรพ พพมชวย 63201210008 1208400004139 ชาย

30503424 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ประกายดาว ผลนน นาอนอม 63201210010 1320300247961 หญพง

30503425 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม เกวลพน อวงสนส 63201210001 1320300324974 หญพง

30503426 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม นพโลบล ทองโท 63201210009 1320300325652 หญพง

30503427 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ธพตพมา มทพวนธพ 63201210007 1320300326489 หญพง

30503428 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม พรพพมล หอมกลพทน 63201210012 1320300327302 หญพง

30503429 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ทพพยพมณท ตนนคนาใบ 63201210021 1320300327868 หญพง

30503430 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม จทระภวทร ยอดสสรพนทรพ 63201210002 1320300329178 ชาย

30503431 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ปรพศนา จพนดาศรท 63201210011 1320401170832 หญพง

30503432 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม นพธพพร พพมพพโพธพดกลาง 63201210026 1329901254880 หญพง

30503433 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ธทรยสทธ เศรษฐพพพวฒนพกสล 63201210022 1329901305905 ชาย

30503434 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ชพษนสพงศพ คงทรวพยพ 63201210003 1329901316427 ชาย

30503435 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม พพมผกา เหมฟอนหนผ 63201210014 1730201422397 หญพง

30503436 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ธวนยพร บผรณะ 63201210006 1739902092758 หญพง

30503437 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม เอกรพนทรพ ศรทประภาส 63202010001 1100401207983 ชาย

30503438 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม นฤมล บววไพร 63202010040 1100600481708 หญพง

30503439 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม วพภาดา แสนสสข 63202010126 1101801336277 หญพง

30503440 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม เปรมสพนท สทกาลวง 63202010051 1101801358491 หญพง

30503441 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม รสจพรา สวมมาพรต 63202010080 1101801379227 หญพง

30503442 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ศพรพพร ยวงเจรพญ 63202010097 1102003593885 หญพง

30503443 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม นวนธพกานตพ แสงสสข 63202010130 1102003652369 หญพง

30503444 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม จพราวรรณ บสญพพนพจ 63202010013 1103100816347 หญพง

30503445 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม พพชชา เจพมสผงเนพน 63202010063 1103100867201 หญพง

30503446 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ภวณฑพรา แกทนโน 63202010067 1103703650203 หญพง

30503447 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม อนพศรา ทองมาก 63202010129 1104300763043 หญพง

30503448 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ธวญญาลวกษณพ พรหมบสตร 63202010034 1118700059207 หญพง

30503449 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม พวชรธพดา จนาปาแกนว 63202010057 1119701136915 หญพง



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 10 / 16ววนททท 28/12/2022  9:48:10

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

ระดนบชน ชน : ปวช. 3  ศศนยคสอบ : 130305 - สถาบนนฯ ฉ.5

ผผนพพมพพ : 1332036401

ออาเภอ : ททาตผม สสรพนทรพวพทยาลวยการอาชทพททาตผมสนามสอบ : จนงหวนด :

ชชทออาคาร  :

เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว

2 ชน ชน : 3

ชชทอหหอง     : 2305 (22 ม.ค. 66 เวลา 09:00)

หมายเหตตเพศประชาชนนนกเรทยนนามสกตลชชทอโรงเรทยนเลขทททนนท งสอบ

30503450 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ววนวพสา ทองบสญเรฟอง 63202010087 1119902183104 หญพง

30503451 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ชลกาญจนพ ศาลาดท 63202010017 1208300022071 หญพง

30503452 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม พวชรท ทาทอง 63202010060 1248100031602 หญพง

30503453 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม สสชาดา หววงผล 63202010123 1306600020232 หญพง

30503454 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ชลตพชา แขพงฉลาด 63202010018 1320300295087 หญพง

คนรวม :  35



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 11 / 16ววนททท 28/12/2022  9:48:10

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

ระดนบชน ชน : ปวช. 3  ศศนยคสอบ : 130305 - สถาบนนฯ ฉ.5

ผผนพพมพพ : 1332036401

ออาเภอ : ททาตผม สสรพนทรพวพทยาลวยการอาชทพททาตผมสนามสอบ : จนงหวนด :

ชชทออาคาร  :

เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว

2 ชน ชน : 4

ชชทอหหอง     : 2402 (22 ม.ค. 66 เวลา 09:00)

หมายเหตตเพศประชาชนนนกเรทยนนามสกตลชชทอโรงเรทยนเลขทททนนท งสอบ

30503455 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม พทรพล งามสงทา 63202010065 1320300323331 ชาย

30503456 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม สพนพทรา มาดท 63202010106 1320300323731 หญพง

30503457 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ลพนลนท แกนวไสยพ 63202010082 1320300323749 หญพง

30503458 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ณวฐธพดา เสาทอง 63202010026 1320300323994 หญพง

30503459 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม นรพศรา ใจกลนา 63202010039 1320300324257 หญพง

30503460 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม พวชลท นากองสท 63202010061 1320300324567 หญพง

30503461 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม พวงเพชร เสาทอง 63202010056 1320300325466 หญพง

30503462 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม สสภวทรา หนวยจวนทรพ 63202010113 1320300325938 หญพง

30503463 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม อรวรรณ กนอนทอง 63202010121 1320300326098 หญพง

30503464 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ธพดาพร ไชยนารถ 63202010127 1320300326322 หญพง

30503465 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม รสทงทพวา หอมหวล 63202010079 1320300326497 หญพง

30503466 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม โศจพรวตนพ มะลพซนอน 63202010101 1320300326951 หญพง

30503467 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม นสชรท เหลฟทอมลน นา 63202010044 1320300326993 หญพง

30503468 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม วรพยา บสญเลพศ 63202010084 1320300327051 หญพง

30503469 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ศศพพร ยททรวมยพ 63202010095 1320300327507 หญพง

30503470 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม วพภาวท แกนวขววญ 63202010090 1320300327680 หญพง

30503471 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ภผวนวย เคนาโนนกอก 63202010070 1320300327744 ชาย

30503472 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม มณทวรรณ หารไกร 63202010071 1320300327795 หญพง

30503473 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ณภวทร ทองดนวง 63202010022 1320300327914 หญพง

30503474 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม รวฐกานตพ แขพงขวน 63202010075 1320300327965 ชาย

30503475 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม รวตนา ยางศรท 63202010077 1320300327990 หญพง

30503476 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม พลอยไพลพน พพมพพตะคลอง 63202010054 1320300328082 หญพง

30503477 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ณวฐวดท ธวมมวญญสตา 63202010027 1320300328457 หญพง

30503478 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม หนนทงฤทวย คงทรวพยพ 63202010116 1320300328872 หญพง

30503479 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม เกษรพนทรพ อทอนไธสง 63202010007 1320300329054 หญพง

คนรวม :  25



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 12 / 16ววนททท 28/12/2022  9:48:10

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

ระดนบชน ชน : ปวช. 3  ศศนยคสอบ : 130305 - สถาบนนฯ ฉ.5

ผผนพพมพพ : 1332036401

ออาเภอ : ททาตผม สสรพนทรพวพทยาลวยการอาชทพททาตผมสนามสอบ : จนงหวนด :

ชชทออาคาร  :

เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว

2 ชน ชน : 4

ชชทอหหอง     : 2405 (22 ม.ค. 66 เวลา 09:00)

หมายเหตตเพศประชาชนนนกเรทยนนามสกตลชชทอโรงเรทยนเลขทททนนท งสอบ

30503480 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ววชรพล อพทมสอาด 63202010085 1320300329143 ชาย

30503481 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ธนพตา เภรท 63202010033 1320300329208 หญพง

30503482 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม อนงคพพร พวงบสรท 63202010118 1320300329232 หญพง

30503483 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ภวศนท เหมาะทอง 63202010069 1320300329291 หญพง

30503484 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม อาทพตยา ดาทอง 63202010043 1320300329844 หญพง

30503485 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ทพพากร บสญปก 63202010031 1320300329852 หญพง

30503486 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม จพราภรณพ คผณสพงหพ 63202010012 1320300330371 หญพง

30503487 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ปพยาพร บววทอง 63202010050 1320300330401 หญพง

30503488 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ชลธพชา ไชยนา 63202010020 1320300331652 หญพง

30503489 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม จสฑามาศ มทสะอาด 63202010015 1320401167718 หญพง

30503490 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ศสวนวนทพ สมานมพตร 63202010100 1320401169443 หญพง

30503491 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม นน นาฝน ชวยมสงคสณ 63202010042 1320401169516 หญพง

30503492 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ปารพชาตพ ภผรหงษพ 63202010048 1320401169893 หญพง

30503493 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม สายธาร หววงผล 63202010103 1320401169923 หญพง

30503494 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม อรนวนทพ บผรณะ 63202010120 1320401169931 หญพง

30503495 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม อรทวย สาระ 63202010119 1320401170123 หญพง

30503496 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม นวนธพกาณพ สสทธพอาคาร 63202010041 1320401171197 หญพง

30503497 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม จรวสศรท ทองแมนน 63202010010 1320401171570 หญพง

30503498 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ณวฐกานตพ ชนานาญ 63202010024 1329100024860 หญพง

30503499 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม สสภาพร ชพนนา 63202010114 1329100025050 หญพง

30503500 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ชวยววฒนพ ทองมาก 63202010131 1329100025122 ชาย

30503501 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ศพรพกวญญา วงศพเบาะ 63202010096 1329100025343 หญพง

30503502 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ธพนวนดา บสญสววสดพด 63202010036 1329100025629 หญพง

30503503 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ดวงกมล พยวฆษา 63202010028 1329100026200 หญพง

30503504 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม สกาวเดฟอน พผนสววสดพด 63202010102 1329200030110 หญพง

คนรวม :  25



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 13 / 16ววนททท 28/12/2022  9:48:10

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

ระดนบชน ชน : ปวช. 3  ศศนยคสอบ : 130305 - สถาบนนฯ ฉ.5

ผผนพพมพพ : 1332036401

ออาเภอ : ททาตผม สสรพนทรพวพทยาลวยการอาชทพททาตผมสนามสอบ : จนงหวนด :

ชชทออาคาร  :

เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว

2 ชน ชน : 3

ชชทอหหอง     : 2305 (22 ม.ค. 66 เวลา 13:00)

หมายเหตตเพศประชาชนนนกเรทยนนามสกตลชชทอโรงเรทยนเลขทททนนท งสอบ

30503505 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ปนวดดา เกษมสสข 63202010046 1329700012251 หญพง

30503506 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ธทรดา อสดหนสน 63202010037 1329700012498 หญพง

30503507 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม จสรทรวตนพ ววนลวกษณพ 63202010016 1329700012595 หญพง

30503508 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม วพภาดา เหมาะดท 63202010089 1329700012854 หญพง

30503509 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ณวฐณพชา ปรทพร 63202010025 1329700014351 หญพง

30503510 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม พวชราพรรณ ควนชวทงทอง 63202010059 1329901203401 หญพง

30503511 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม พรนภา สสขสนพท 63202010052 1329901249703 หญพง

30503512 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม สาวพตรท ดทยพทง 63202010104 1329901251350 หญพง

30503513 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ปพทนมณท ประจวบสสข 63202010049 1329901251970 หญพง

30503514 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม สสกาณดา ชวยปวญญา 63202010109 1329901253603 หญพง

30503515 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม สสฑามาศ ใจมวทน 63202010112 1329901254332 หญพง

30503516 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ทพตยา ชาตพแดง 63202010029 1329901254413 หญพง

30503517 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม พวชรพร กนาจร 63202010058 1329901269321 หญพง

30503518 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม รวตนปทสม แกลนวกลนา 63202010076 1329901273205 หญพง

30503519 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม พรรณพดา กระแสโท 63202010053 1329901274597 หญพง

30503520 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม กรรณพการพ ศาลางาม 63202010006 1329901285807 หญพง

30503521 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม มพทงขววญ ลาภจพตร 63202010073 1329901287648 หญพง

30503522 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม อรวญญา อสทนดา 63202010122 1329901296558 หญพง

30503523 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ภวคจทรา ทองมาก 63202010066 1329901302582 หญพง

30503524 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม กนกวรรณ ววนลวกษณพ 63202010002 1329901303384 หญพง

30503525 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม สพทธพพร กระแสโท 63202010105 1329901304909 หญพง

30503526 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ศรพณญา สาธส 63202010093 1329901305000 หญพง

30503527 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม อพนทพรา เทพบสตรดท 63202010098 1329901305174 หญพง

30503528 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม อนอมฤทวย เพทงพพศ 63202010030 1329901321111 หญพง

30503529 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม พลอยวรทยพ สสดาปวน 63202010055 1329901322044 หญพง

30503530 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม สสชวชชา ยางสสข 63202010110 1339500051988 หญพง

30503531 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม สารพสา หาลาภ 63202010094 1368400049247 หญพง

30503532 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ณวฏฐธพดา จทาหลนา 63202010023 1398800023598 หญพง

30503533 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม มวณทพชา พวนธพสนาโรง 63202010072 1458600024531 หญพง

30503534 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม พพมพพลภวส โวอทอนศรท 63202010064 1458600026339 หญพง



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 14 / 16ววนททท 28/12/2022  9:48:10

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

ระดนบชน ชน : ปวช. 3  ศศนยคสอบ : 130305 - สถาบนนฯ ฉ.5

ผผนพพมพพ : 1332036401

ออาเภอ : ททาตผม สสรพนทรพวพทยาลวยการอาชทพททาตผมสนามสอบ : จนงหวนด :

ชชทออาคาร  :

เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว

2 ชน ชน : 3

ชชทอหหอง     : 2305 (22 ม.ค. 66 เวลา 13:00)

หมายเหตตเพศประชาชนนนกเรทยนนามสกตลชชทอโรงเรทยนเลขทททนนท งสอบ

30503535 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ชลธพชา ขสนจงกลาง 63202010019 1749901005614 หญพง

30503536 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ศพรพวรรณ พพมแมน 63202010099 1849901679789 หญพง

30503537 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม จพตตรา ศาลางาม 63202010011 2320300075158 หญพง

30503538 สนมวพทยาคาร ธวนยกานตพ ศรทววนทนาสกสล 2122 1199600388161 หญพง

30503539 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ศพรพลวกษณพ โพธพววฒนพ 63202040072 1103100800289 หญพง

คนรวม :  35



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 15 / 16ววนททท 28/12/2022  9:48:10

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

ระดนบชน ชน : ปวช. 3  ศศนยคสอบ : 130305 - สถาบนนฯ ฉ.5

ผผนพพมพพ : 1332036401

ออาเภอ : ททาตผม สสรพนทรพวพทยาลวยการอาชทพททาตผมสนามสอบ : จนงหวนด :

ชชทออาคาร  :

เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว

2 ชน ชน : 4

ชชทอหหอง     : 2402 (22 ม.ค. 66 เวลา 13:00)

หมายเหตตเพศประชาชนนนกเรทยนนามสกตลชชทอโรงเรทยนเลขทททนนท งสอบ

30503540 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม นวฐธพชา เทททยงธรรม 63202040020 1103703801597 หญพง

30503541 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม อภพวพชญพ เกพดมท 63202040053 1104200415795 ชาย

30503542 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม เวธนท สสขสนาราญ 63202040042 1104300749253 หญพง

30503543 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม เกวลพน อพนทรพสนาราญ 63202040063 1104300775009 หญพง

30503544 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ธนาววฒนพ ทวบเกตส 63202040032 1118700063484 ชาย

30503545 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ธทรภวทร แขทงขวน 63202040016 1139900417183 ชาย

30503546 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม สสภวสสรา แกลนวกลนา 63202040049 1200601393542 หญพง

30503547 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ธนชวย ฐาปนวรกสล 63202040013 1209000120876 ชาย

30503548 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ลลพดา พพลาดท 63202040062 1209501171805 หญพง

30503549 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ธนบดท อวนทะระ 63202040014 1229700112795 ชาย

30503550 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม อรวญญา บววเลย 63202040056 1239900403718 หญพง

30503551 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม พรรณพสา แกนวใส 63202040031 1320300250547 หญพง

30503552 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม อรอนงคพ แกนวมาลา 63202040055 1320300323307 หญพง

30503553 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม มนวสสา หววงผล 63202040051 1320300325105 หญพง

30503554 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม อวษฎา สททา 63202040058 1320300325202 ชาย

30503555 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม นงนสช สายววน 63202040017 1320300325431 หญพง

30503556 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม เสาวนทยพ สสขบรรเทพง 63202040050 1320300326004 หญพง

30503557 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ภานสววฒนพ งามแฉลนม 63202040064 1320300326284 ชาย

30503558 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม เนตรนรพนทรพ อพนทรพทอง 63202040024 1320300326551 หญพง

30503559 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ปพยธพดา คนาใบ 63202040026 1320300327396 หญพง

30503560 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ววนทนทยพ ยอดแคลนว 63202040038 1320300327761 หญพง

30503561 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม วรรณรดา ผวกบววแกนว 63202040065 1320300329330 หญพง

30503562 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ณวฏฐนพชา นามแกนว 63202040009 1320300329615 หญพง

30503563 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม สสนทภรณพ ใจหนวก 63202040048 1320300332331 หญพง

30503564 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม อทพตยา มททรวพยพ 63202040037 1320401169028 หญพง

คนรวม :  25



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 16 / 16ววนททท 28/12/2022  9:48:10

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

ระดนบชน ชน : ปวช. 3  ศศนยคสอบ : 130305 - สถาบนนฯ ฉ.5

ผผนพพมพพ : 1332036401

ออาเภอ : ททาตผม สสรพนทรพวพทยาลวยการอาชทพททาตผมสนามสอบ : จนงหวนด :

ชชทออาคาร  :

เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว

2 ชน ชน : 4

ชชทอหหอง     : 2405 (22 ม.ค. 66 เวลา 13:00)

หมายเหตตเพศประชาชนนนกเรทยนนามสกตลชชทอโรงเรทยนเลขทททนนท งสอบ

30503565 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ภวทธพราช พวงจวนทรพ 63202040030 1320401169176 หญพง

30503566 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม กรานตพจนาพร แจทมใส 63202040001 1320401169389 หญพง

30503567 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม อารพษา จนานงคพทรวพยพ 63202040059 1320401170824 หญพง

30503568 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ธพดามาศ แสนกลนา 63202040015 1320401171111 หญพง

30503569 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม อภพเดช ศรทเพชร 63202040052 1320401171391 ชาย

30503570 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม มลธพชา ภสมมาลา 63202040068 1320401171596 หญพง

30503571 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม สสทธพกานตพ สมหววง 63202040047 1328800018586 หญพง

30503572 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม นวยนพยภวค หวกประโคน 63202040021 1329700014211 หญพง

30503573 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม กนกวรรณ มณทศรท 63202040035 1329901265521 หญพง

30503574 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม นภวสวรรณ แกนวพลงาม 63202040018 1329901270290 หญพง

30503575 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม สสกวญญา ตราชผ 63202040045 1329901276883 หญพง

30503576 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ณวฐกร เนฟ นอละออ 63202040010 1329901281071 ชาย

30503577 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม กพตตพ ปป อนปวปน 63202040003 1329901292391 ชาย

30503578 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม สสพรรษา พวดงาม 63202040067 1329901301748 หญพง

30503579 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม กวญญาพวชร ชอบลคร 63202040002 1329901303945 หญพง

30503580 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม เกทยรตพชวย สาระ 63202040005 1329901304135 ชาย

30503581 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ศพรพลวกษณพ ชนะชวย 63202040033 1329901309056 หญพง

30503582 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม พพมพพนพตสา แผทนทอง 63202040029 1329901310143 หญพง

30503583 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม จพราพร ยอดรวก 63202040008 1329901329847 หญพง

30503584 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม วพยะดา จวนนาววน 63202040041 1419902237546 หญพง

30503585 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ดารสณท ใจตาบสตร 63202040012 1520101176264 หญพง

30503586 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ณวฐพร วงคพตพตบ 63202040011 1529902238894 หญพง

30503587 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ศสภาวรรณ ปวดชา 63202040043 1749800358597 หญพง

30503588 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม วนพศรา หอมหวล 63202040036 1749900987626 หญพง

30503589 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม จนวสธร บลศรท 63202040007 1749900992492 หญพง

30503590 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม นราเกตนพ สวงสสทธท 63202040019 1749901001392 หญพง

30503591 วพทยาลวยการอาชทพททาตผม ราตรท แกนวววน 63202040034 2730201033828 หญพง

คนรวม :  27

สรตปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  342ผศหเขหาสอบ : คนวพทยาลวยการอาชทพททาตผม 12


