
ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 1 / 8ววนททท 30/1/2023 14:52:54

ระดนบชน ชน : ม.6  ศศนยยสอบ : 10357 - สสานนกงานเขตพพ ชนทททการศศกษามนธยมศศกษาสสราษฎรยธานท ชสมพร

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1086022012

อสาเภอ : ทททงตะโก จนงหวนด : ชทมพรสนามสอบ: 1086022012 - ทททงตะโกวพทยา

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกสล เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตสประชาชนนนกเรทยน

ทททงตะไคร 121(คอม1) (1-2 มท.ค. 66)ชน ชน : 2

28600221 ทททงตะโกวพทยา ธทรภวทร ฤกษพยาม 7773 1100401226023 ชาย

28600222 เขาทะลทพพทยาคม จตทรพร พลอยสพนสทข 04768 1100501628620 ชาย

28600223 พททธรวงษทพพทยาลวย พรหมมพนทพ อพ อมคคา 70621271 1102500041295 ชาย

28600224 ชลธารวพทยา ปณพวฒนพ บทญสสบ 03074 1103100860281 ชาย

28600225 อทดมวพทยากร วชพรวพทยพ จพนาเพพญ 00785 1104200377508 ชาย

28600226 ทททงตะโกวพทยา เจษฎาภรณพ ดอนศรทไพร 8694 1104200428030 ชาย

28600227 เขาทะลทพพทยาคม ปวญญาวทธ จวนทรพหอม 04889 1129901880375 ชาย

28600228 ทททงตะโกวพทยา ฐพตพววฒนพ แกนวบทรท 8417 1104300784016 ชาย

28600229 เขาทะลทพพทยาคม ประเวศ จวนทะนงคพ 05189 1139600304014 ชาย

28600230 ชลธารวพทยา นค อาฝน รททงสทวรรณ 03088 1149600121653 หญพง

28600231 เขาทะลทพพทยาคม พพชาญเมธ จทไธสง 05432 1301701401181 ชาย

28600232 ทททงตะโกวพทยา รวชนทกร ยทตพมพตร 7724 1307000020640 หญพง

28600233 เขาทะลทพพทยาคม บงกชมาศ นาภรณพ 05197 1319900981923 หญพง

28600234 ทททงตะโกวพทยา พรทพพยพ บทตรพรม 7762 1318700039018 หญพง

28600235 เขาทะลทพพทยาคม ขจรศวกดพด พางาม 04880 1329901270427 ชาย

28600236 ทททงตะโกวพทยา วารพนทรพ สระนาม 8637 1319000026879 หญพง

28600237 เขาทะลทพพทยาคม ศพรพลวกษณพ โคตถา 04858 1348600026780 หญพง

28600238 ทททงตะโกวพทยา อดพศร ฉพมจารยพ 7709 1319800419417 ชาย

28600239 เขาทะลทพพทยาคม สมปรารถนา หลอดกระโทก 05179 1369900678643 หญพง

28600240 ทททงตะโกวพทยา อภพสพทธพด สคาอางคพสะอาด 7680 1319900997064 ชาย

28600241 เขาทะลทพพทยาคม ชวยววฒนพ บทรทหลง 04838 1417400039801 ชาย

28600242 ทททงตะโกวพทยา พวชราภรณพ วงษาภพลา 7721 1339500042776 หญพง

28600243 เขาทะลทพพทยาคม นนทพธววฒนพ คงยททธ 04781 1718800048929 ชาย

28600244 ทททงตะโกวพทยา จทลภพ สารโพคา 8487 1440901333802 ชาย

28600245 เขาทะลทพพทยาคม ทวศนทยพ คงยททธ 04870 1718800070231 หญพง

28600246 ทททงตะโกวพทยา วพชาวพมล ตองอบ 8654 1449100029852 หญพง

28600247 เขาทะลทพพทยาคม วงศกร หนผแสง 04756 1749900950528 ชาย

28600248 ทททงตะโกวพทยา ปวทณา เกพดสทข 7717 1479300043948 หญพง

28600249 เขาทะลทพพทยาคม สพทธพผล พวนสทดา 05428 1749900992751 ชาย

28600250 ทททงตะโกวพทยา นนทนวนทพ สทปะโค 7697 1481000135611 ชาย

28600251 เขาทะลทพพทยาคม อภพชญา พงษพเพพชร 05207 1779400031299 หญพง

28600252 ทททงตะโกวพทยา วพภาดา บทญอยผท 7799 1600101950546 หญพง

28600253 เขาทะลทพพทยาคม นวฐฐาวพทยพ หาญใจ 04883 1819300031261 ชาย

28600254 ทททงตะโกวพทยา กฤตพกา สววสดพดเนทยม 7750 1770600362690 หญพง



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 2 / 8ววนททท 30/1/2023 14:52:54

ระดนบชน ชน : ม.6  ศศนยยสอบ : 10357 - สสานนกงานเขตพพ ชนทททการศศกษามนธยมศศกษาสสราษฎรยธานท ชสมพร

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1086022012

อสาเภอ : ทททงตะโก จนงหวนด : ชทมพรสนามสอบ: 1086022012 - ทททงตะโกวพทยา

28600255 เขาทะลทพพทยาคม ทวทศวกดพด เขพมมท 04840 1840700233386 ชาย

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 3 / 8ววนททท 30/1/2023 14:52:54

ระดนบชน ชน : ม.6  ศศนยยสอบ : 10357 - สสานนกงานเขตพพ ชนทททการศศกษามนธยมศศกษาสสราษฎรยธานท ชสมพร

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1086022012

อสาเภอ : ทททงตะโก จนงหวนด : ชทมพรสนามสอบ: 1086022012 - ทททงตะโกวพทยา

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกสล เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตสประชาชนนนกเรทยน

ตะโก 214(คอม2) (1-2 มท.ค. 66)ชน ชน : 1

28600256 ชลธารวพทยา ทวทศพลปพ เทพท 03072 1860401243321 ชาย

28600257 ทททงตะโกวพทยา สรวทยพ พงศากทลภวสสรณพ 7689 1800901252001 หญพง

28600258 เขาทะลทพพทยาคม ฉวตรพงษพ สทขเจรพญ 04884 1849901685550 ชาย

28600259 ทททงตะโกวพทยา ธพญาดา แกนวประสพทธพด 8631 1801301328694 หญพง

28600260 อทดมวพทยากร สรวพชญพ สทงสทรพนทรพ 00808 1860401236472 ชาย

28600261 ทททงตะโกวพทยา ภผมพณวฐ ราชพวตพ 8683 1809902191089 ชาย

28600262 ชลธารวพทยา จพรวชญา วรรณงาม 03115 1860401246044 หญพง

28600263 ทททงตะโกวพทยา พพชชาพร ทพพยพแกนว 7798 1829900286643 หญพง

28600264 อทดมวพทยากร ธมลวรรณ กรรณพการพ 00814 1860401246541 หญพง

28600265 ทททงตะโกวพทยา ณวฐพวชรพ สพทธพกทล 8105 1840201276390 หญพง

28600266 เขาทะลทพพทยาคม วพวรรธนพ ชทางพพมพพ 04843 1860401247458 ชาย

28600267 ทททงตะโกวพทยา พพมพพวพภา คมไสยพ 7810 1849300030508 หญพง

28600268 อทดมวพทยากร หวฏกร ลคายาว 00667 1860401247610 ชาย

28600269 ทททงตะโกวพทยา สทธาทพพยพ ลพ อมสทวรรณ 8720 1849300039254 หญพง

28600270 ชลธารวพทยา จทรศวกดพด หทตอนวนตพ 03071 1860401248187 ชาย

28600271 ทททงตะโกวพทยา ชนากานตพ เจรพญสทข 8653 1849901652856 หญพง

28600272 ชลธารวพทยา ธนากร เทททยงมณท 03073 1860401248501 ชาย

28600273 ทททงตะโกวพทยา ภณพตา แกนวศรทนวน 8673 1849901658927 หญพง

28600274 อทดมวพทยากร จตทพร ศรทเกพดครสน 00673 1860401248519 ชาย

28600275 ทททงตะโกวพทยา ศพรพศรณพ มณทรวตนพ 8686 1849901690618 ชาย

28600276 ชลธารวพทยา ฐพตพมา สมพงษพทมพตร 03086 1860401250599 หญพง

28600277 ทททงตะโกวพทยา สพรพวรรณ หนผศรทแกนว 8638 1849901690791 หญพง

28600278 อทดมวพทยากร จวกรพงศพ จวนทรพศพรพ 00674 1860401251269 ชาย

28600279 ทททงตะโกวพทยา ธทรทวต เฟสท องฟผ 8690 1849901697078 ชาย

28600280 ชลธารวพทยา จารพยา สทขนพรวนดรพ 03085 1860401251455 หญพง

28600281 ทททงตะโกวพทยา เพพญพพชชา ปวญญา 7763 1849901734224 หญพง

28600282 อทดมวพทยากร สพทธพโชค แสงสทวรรณ 00664 1860401253521 ชาย

28600283 ทททงตะโกวพทยา ปรววฒนพ สทกใส 8689 1859600017507 ชาย

28600284 พททธรวงษทพพทยาลวย วชพรศวกดพด ทองหทต 70601208 1860401254471 ชาย

28600285 ทททงตะโกวพทยา จวกรพงศพ ศรทกทณณะ 8675 1859900309368 ชาย

28600286 ชลธารวพทยา จทรววฒนพ ทพพยพแสง 03070 1860500131091 ชาย

28600287 ทททงตะโกวพทยา จวกรพงษพ เพพชรพจวนทรพ 8676 1859900314710 ชาย

28600288 นาสวกวพทยา รวตนาพร มะเต 2077 1860700161580 หญพง

28600289 ทททงตะโกวพทยา วายท สายบวว 8685 1859900320213 ชาย



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 4 / 8ววนททท 30/1/2023 14:52:54

ระดนบชน ชน : ม.6  ศศนยยสอบ : 10357 - สสานนกงานเขตพพ ชนทททการศศกษามนธยมศศกษาสสราษฎรยธานท ชสมพร

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1086022012

อสาเภอ : ทททงตะโก จนงหวนด : ชทมพรสนามสอบ: 1086022012 - ทททงตะโกวพทยา

28600290 นาสวกวพทยา กองทวพ ไชยธนะ 2088 1860700166565 ชาย

28600291 ทททงตะโกวพทยา ศวกดพดสพทธพด สายสอน 7843 1860201166497 ชาย

28600292 เขาทะลทพพทยาคม ยทวธพดา ปทรพเส 05198 1860700166867 หญพง

28600293 ทททงตะโกวพทยา จวนจพรา ดคานพล 7751 1860401245757 หญพง

28600294 เขาทะลทพพทยาคม บววรท แกนวเรสอง 04873 1860700195557 หญพง

28600295 ทททงตะโกวพทยา ธนรวตนพ ชนก 8624 1860401248926 ชาย

28600296 เขาทะลทพพทยาคม ธววชชวย ชผพพนพจ 05174 1860700212702 ชาย

28600297 ทททงตะโกวพทยา กฤษฎา ใจเพชร 8644 1860401249531 ชาย

28600298 เขาทะลทพพทยาคม จรรยารวตน จงไกรจวกร 05177 1860700212877 หญพง

28600299 ทททงตะโกวพทยา ทพพววลยพ นพยะกพจ 7756 1860401249680 หญพง

28600300 นาสวกวพทยา ภวทราภรณพ คคาสพงหพนอก 2034 1860700212907 หญพง

28600301 ทททงตะโกวพทยา อารทรวตนพ จวนทา 7753 1860401250441 หญพง

28600302 พททธรวงษทพพทยาลวย ภผวพศ ปานววน 70611242 1860700231405 ชาย

28600303 ทททงตะโกวพทยา เกทยรตพศวกดพด แสงงาม 7690 1860401250688 ชาย

28600304 นาสวกวพทยา พรพพมล ไกรแกนว 2031 1860700232355 หญพง

28600305 ทททงตะโกวพทยา ธพดารวตนพ พทฒภา 8667 1860401251528 หญพง

28600306 เขาทะลทพพทยาคม ศราวทธ แสนทม 04890 1860700232568 ชาย

28600307 ทททงตะโกวพทยา ปรทดาภรณพ แกนวผทอง 7760 1860401252214 หญพง

28600308 เขาทะลทพพทยาคม สพทธพรงคพ เขทยวกทนง 04844 1860700232576 ชาย

28600309 ทททงตะโกวพทยา นภาพล แสงสทรพยพ 7742 1860401252320 ชาย

28600310 เขาทะลทพพทยาคม เปททยมศวกดพด ทองสวท 05190 1860700232681 ชาย

28600311 ทททงตะโกวพทยา ภวทราวทธ จพรนพธพกผล 8655 1860401253211 ชาย

28600312 เขาทะลทพพทยาคม ชยวนตพ ศพลปกทล 04885 1860700232843 ชาย

28600313 ทททงตะโกวพทยา อพนทพรา วพมลศรท 7804 1860401253245 หญพง

28600314 เขาทะลทพพทยาคม ศรายททธ นวลสลทง 05176 1860700232916 ชาย

28600315 ทททงตะโกวพทยา ปพยะรวตนพ ทพพยพรวตนพ 7718 1860401253261 หญพง

คน 60รวม :
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ระดนบชน ชน : ม.6  ศศนยยสอบ : 10357 - สสานนกงานเขตพพ ชนทททการศศกษามนธยมศศกษาสสราษฎรยธานท ชสมพร

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1086022012

อสาเภอ : ทททงตะโก จนงหวนด : ชทมพรสนามสอบ: 1086022012 - ทททงตะโกวพทยา

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกสล เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตสประชาชนนนกเรทยน

ทททงตะไคร 121(คอม1) (3-4 มท.ค. 66)ชน ชน : 2

28600316 ทททงตะโกวพทยา ณรงคพชวย บทญกาญจนพ 7739 1860401253920 ชาย

28600317 เขาทะลทพพทยาคม จพรศวกดพด ทองมท 05108 1860700233106 ชาย

28600318 ทททงตะโกวพทยา พวชรกมล เพชรคง 8633 1860401254292 หญพง

28600319 เขาทะลทพพทยาคม วรรณรดา นทนยหมอ 04855 1860700233203 หญพง

28600320 ทททงตะโกวพทยา ดนทพร นพลศรท 7738 1860401254730 ชาย

28600321 เขาทะลทพพทยาคม สพรพอาภา หาสผญโม 05181 1860700233530 หญพง

28600322 ทททงตะโกวพทยา จพราพวชร เกพดแกนว 7789 1860401254934 หญพง

28600323 เขาทะลทพพทยาคม วพจพตรา บทญเกพด 04856 1860700233688 หญพง

28600324 ทททงตะโกวพทยา รามณรงคพ วรรณนพกร 8684 1860401254993 ชาย

28600325 อทดมวพทยากร ธทรพล ไชยศรท 00783 1860700233823 ชาย

28600326 ทททงตะโกวพทยา สทกวญญา จพตภพรมยพ 7767 1860401255159 หญพง

28600327 เขาทะลทพพทยาคม ภารตท ชทตพพวนธพ 04853 1860700234315 หญพง

28600328 ทททงตะโกวพทยา ใจเพชร ดนวงโยธา 7733 1860401259936 ชาย

28600329 เขาทะลทพพทยาคม สทรศวกดพด นทนยนนอย 04892 1860700234382 ชาย

28600330 ทททงตะโกวพทยา พวทราพร กาญจนะกวนโห 8672 1860401260632 หญพง

28600331 เขาทะลทพพทยาคม ศทภกร กลทอมเอททยม 05193 1860700234587 ชาย

28600332 ทททงตะโกวพทยา นฤดท ชผลพชรวตนพ 8668 1860700231022 หญพง

28600333 นาสวกวพทยา โสรยา หมวทนการ 2160 1860700234927 หญพง

28600334 ทททงตะโกวพทยา เจรพญพงษ วงษพพล 7694 1860700231821 ชาย

28600335 เขาทะลทพพทยาคม สทวพชา ปพทนทอง 05188 1860700235010 ชาย

28600336 ทททงตะโกวพทยา รททงนภา ถถงชทมพร 8130 1860700231952 หญพง

28600337 เขาทะลทพพทยาคม นภวสสร ฤทธพดศวกดพด 05196 1860700235125 หญพง

28600338 ทททงตะโกวพทยา กาญจนา เพชรนนอย 8628 1860700232223 หญพง

28600339 เขาทะลทพพทยาคม ขทนแผน กลพทนพยผร 04881 1860700235214 ชาย

28600340 ทททงตะโกวพทยา รททงฤดท กองทรวพยพ 8635 1860700233441 หญพง

28600341 เขาทะลทพพทยาคม ศศพธร อทอนละมทล 05199 1860700235401 หญพง

28600342 ทททงตะโกวพทยา กวลยา ใจธรรม 8630 1860700234048 หญพง

28600343 เขาทะลทพพทยาคม ธพดาพร ไทยกระโทก 04935 1860700235486 หญพง

28600344 ทททงตะโกวพทยา อวชฌา วพเศษ 8627 1860700234102 ชาย

28600345 นาสวกวพทยา จวนทนา พวงงา 2027 1860700235699 หญพง

28600346 ทททงตะโกวพทยา นพภาพร ทองพผล 8717 1860700234137 หญพง

28600347 เขาทะลทพพทยาคม เกศรพนทรพ เลาลาด 04869 1860700235966 หญพง

28600348 ทททงตะโกวพทยา บทษยมาส แสงสทวรรณ 8669 1860700234331 หญพง

28600349 เขาทะลทพพทยาคม วทฒพชวย ซสทอสวตยพ 05175 1860700236091 ชาย
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28600350 ทททงตะโกวพทยา เนตรดาว สทขเสวท 8632 1860700235338 หญพง

คน 35รวม :
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ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกสล เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตสประชาชนนนกเรทยน

ตะโก 214(คอม2) (3-4 มท.ค. 66)ชน ชน : 1

28600351 ทททงตะโกวพทยา ธนภวทร ทองดท 8678 1860700235851 ชาย

28600352 เขาทะลทพพทยาคม จพรายท พรหมเจรพญ 04859 1860700236296 ชาย

28600353 นาสวกวพทยา พพมลพรรณ นวลเจรพญ 2033 1860700236334 หญพง

28600354 ทททงตะโกวพทยา มารพสา ดทถนวด 7686 1860700236415 หญพง

28600355 เขาทะลทพพทยาคม สทนพสา จพตมา 04878 1860800068174 หญพง

28600356 ทททงตะโกวพทยา ชฎารวตนพ สพงอทดม 7792 1860700237811 หญพง

28600357 เขาทะลทพพทยาคม อภพววฒนพ วพชวยดพษฐ 04867 1860800103875 ชาย

28600358 ทททงตะโกวพทยา จพรญา ยวงรวกษพ 8696 1860800103166 หญพง

28600359 เขาทะลทพพทยาคม อรพสรา ดทททาโพธพด 05200 1860800104138 หญพง

28600360 ทททงตะโกวพทยา อวญชลทวรรณ ขาวหทด 7769 1860800103328 หญพง

28600361 เขาทะลทพพทยาคม กพตตพศวกดพด หมผทสะแก 04732 1869900529031 ชาย

28600362 ทททงตะโกวพทยา พรนภา คคาจวนทรพ 7720 1860800103450 หญพง

28600363 เขาทะลทพพทยาคม บวณฑพตา พงษพสมยศ 04872 1869900550197 หญพง

28600364 ทททงตะโกวพทยา หนถทงฤทวย ไชยชนะ 7727 1860800103506 หญพง

28600365 นาสวกวพทยา ศลพษา เอส ออชาตพ 2182 1869900554150 หญพง

28600366 ทททงตะโกวพทยา ชญาภา เพชรรวกษา 7791 1860800103549 หญพง

28600367 เขาทะลทพพทยาคม นรพนรวตนพ สผนยพกลาง 04851 1869900554575 หญพง

28600368 ทททงตะโกวพทยา นวฐกร แซทเดททยว 8679 1860800103565 ชาย

28600369 เขาทะลทพพทยาคม ดวงพร สมบทญ 04848 1869900561865 หญพง

28600370 ทททงตะโกวพทยา ศทภกพตตพด เพชรคง 7780 1860800103701 ชาย

28600371 เขาทะลทพพทยาคม พวสกร นาคเรพก 04861 1869900564295 ชาย

28600372 ทททงตะโกวพทยา สทภาวดท วงคพหงคพ 7801 1860800103948 หญพง

28600373 เขาทะลทพพทยาคม อพทธพพวทธพ สทดรอด 05214 1869900568193 ชาย

28600374 ทททงตะโกวพทยา อรสา สกทหอม 7768 1860800104065 หญพง

28600375 เขาทะลทพพทยาคม กนกวรรณ ศพลปกทล 04845 1869900568703 หญพง

28600376 ทททงตะโกวพทยา อรยา นาคสทวรรณ 7802 1860800104120 หญพง

28600377 นาสวกวพทยา ณวฐวรรณ วพบผลยพเชส ออ 2028 1869900570015 หญพง

28600378 ทททงตะโกวพทยา ทพฆวมพร ทองปาน 7755 1860800104219 หญพง

28600379 เขาทะลทพพทยาคม ปพยะธพดา พรหมเจรพญ 04852 1869900570449 หญพง

28600380 ทททงตะโกวพทยา ธทรภวทรพ พรมโคตร 7871 1860800104502 ชาย

28600381 เขาทะลทพพทยาคม เสฎฐวทฒพ ชผขคา 04893 1869900572441 ชาย

28600382 ทททงตะโกวพทยา เมทพนท เหลททยมฤดท 7764 1860800104511 หญพง

28600383 เขาทะลทพพทยาคม กทศลพน ประเสรพฐกทล 05182 1869900577028 ชาย

28600384 ทททงตะโกวพทยา ณวฐณพชา สทดสวาสดพด 7754 1869900545258 หญพง
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28600385 เขาทะลทพพทยาคม อทพตยา ขทนแพทงชผ 04879 1869900588488 หญพง

28600386 ทททงตะโกวพทยา กฤชภผมพ สารารวก 7770 1869900551151 ชาย

28600387 เขาทะลทพพทยาคม ศพวดล ศรทวพสวย 05186 1869900589107 ชาย

28600388 ทททงตะโกวพทยา เกวลพน สทหะราช 7683 1869900554796 หญพง

28600389 พททธรวงษทพพทยาลวย อธพบดพนทรพ สทจรพต 70601204 1909802944246 ชาย

28600390 ทททงตะโกวพทยา ออมสพน ภผทขวนเงพน 7803 1869900558597 หญพง

28600391 เขาทะลทพพทยาคม ปองพล ทองกลพทน 05184 1949900564804 ชาย

28600392 ทททงตะโกวพทยา สมฤดท มทอรทณ 7725 1869900564562 หญพง

28600393 พททธรวงษทพพทยาลวย ธนาธร เปทา 70601207 2429900032562 ชาย

28600394 ทททงตะโกวพทยา สทประภาดา จพตรวพรวตนพ 8641 1869900564716 หญพง

28600395 ทททงตะโกวพทยา นวทธนวนทพ ศรทวพสวย 7687 1869900564961 หญพง

28600396 ทททงตะโกวพทยา จพราพร สมลสอ 7788 1869900566565 หญพง

28600397 ทททงตะโกวพทยา ณวฐภวทร ถพทนเขานนอย 7771 1869900567103 ชาย

28600398 ทททงตะโกวพทยา สพรพวพมล ประดพษฐมล 8639 1869900569564 หญพง

28600399 ทททงตะโกวพทยา วทฒพภวทร กทลทชทวย 7679 1869900571411 ชาย

28600400 ทททงตะโกวพทยา ปรพยา ขาวสทข 8670 1869900572581 หญพง

28600401 ทททงตะโกวพทยา อรพสา สวนลท 7729 1869900573979 หญพง

28600402 ทททงตะโกวพทยา ชทตพมา ยวงรวกษพ 8699 1869900575467 หญพง

28600403 ทททงตะโกวพทยา ชพษณทพงศพ พลรวตนพ 8691 1869900576935 ชาย

28600404 ทททงตะโกวพทยา กพตตพพงษพ เกตเลขววต 7731 1869900578385 ชาย

28600405 ทททงตะโกวพทยา จวนทพมา หนผววน 7787 2860401038288 หญพง

28600406 ทททงตะโกวพทยา นวนทววฒนพ สทปะโค 7698 2860401038563 ชาย

คน 56รวม :
สรสปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  186ผศหเขหาสอบ : 4 คน1086022012 - ทททงตะโกวพทยา


