ววนททท 21/1/2019 10:14:26

หนน า 1 / 8
ผผนพพมพพ : 1410319400

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหห งชาตต (องคค การมหาชน)
ประกาศเลขทททนท นงสอบ
ระดนบชนนช : ปวช. 3 ศศนยค สอบ : 141004 - มทร.พระนคร
สนามสอบ : มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร

ออาเภอ : เขตดดสตพ

ชชทออาคาร : กพจการนวกศศกษา

ชนนช : 5

เลขทททนท นงสอบ
10800308
10800309
10800310
10800311
10800312
10800313
10800314
10800315
10800316
10800317
10800318
10800319
10800320
10800321
10800322
10800323
10800324
10800325
10800326
10800327
10800328
10800329
10800330
10800331
10800332
10800333
10800334
10800335
10800336
10800337

โรงเรท ยน

ชชทอ

มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ธนภวทร
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
อดกฤษฎพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
สพรภวทร
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
วรรณพร
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
สพรวพชญพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ภผวพนทรพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ศพวศพษยพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ณวฐพงษพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
อานวนทพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ไกรชล
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ธทราภพวฒ
ว นพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
อนววช
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
พรเทพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
เบญจพล
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ปชาบดท
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ศวกดพสด ทพ ธพด
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ปดนยพวฒษพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ธนาธพป
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ปรพ นทร
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
กรธววช
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
พดฒพเมธ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
จตดรานนทพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
กฤศวรรธนพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ภพเษก
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ธนทรรศพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ศดภณวฐ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ชยณวฐ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
สาธพดา
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ธนภวทร
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
กพตตพพศ

จนงหวนด : กรดงเทพมหานคร
ชชทอหห อง : 1951

เลขประจอาตนว
นนกเรท ยน
แววแกน ว
055910101028-3
กาญจนววฒนพ 055910101021-8
ววฒนาทวทโชค 055910101013-5
เหลลารวตนอดนล จพต 055910101026-7
แซลลมพท
055910101035-8
ชผดวง
055910101030-9
พรสดขสวลาง
055910101047-3
แชลมพงษพ อนวนทพ 055910101001-0
พรมเพพชร
055910101015-0
หลพน
055910101019-2
จวนทรพ ศรท
055910101045-7
นวดดา
055910101006-9
หววงวพวฒ
ว นา
055910101023-4
คงกวลปพ
055910101044-0
ประเสรพ ฐสดข
055910101042-4
ใจชลวง
055910101039-0
โตศพรพโรจนกดล 055910101012-7
ไวทยกดล
055910101009-3
เพชรแสน
055910101031-7
สมใจเตทยบ
055910101049-9
กพทงแกน วหน อย
055910101022-6
บดญเกก กอ
055910101016-8
คคายอด
055910101032-5
ยางกลาง
055910101008-5
สวงคหะ
055910101010-1
แกน ววรรณา
055910101036-6
สวนทราย
055910101046-5
พลวบพาชวย
055910101018-4
ทรงเนตพเชาวลพต 055910101033-3
ปดล มเพชร
055910101048-1
นามสกกล

เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตก
ประชาชน
1100201567021 ชาย
1100201587821 ชาย
1100201598229 ชาย
1100703138887 หญพง
1100801335989 ชาย
1100801390637 ชาย
1101402214551 ชาย
1101501110389 ชาย
1102003152846 ชาย
1102003224821 ชาย
1102003239445 ชาย
1102500030269 ชาย
1102500030714 ชาย
1103702990485 ชาย
1103703069837 ชาย
1103703228200 ชาย
1104000042286 ชาย
1104000044505 ชาย
1104200193148 ชาย
1104500026824 ชาย
1104800005466 ชาย
1129901624450 ชาย
1149900579884 ชาย
1229900874583 ชาย
1409903035467 ชาย
1579100000641 ชาย
1579900890055 ชาย
1650801230104 หญพง
1739901924237 ชาย
1770401250131 ชาย
รวม : 30 คน
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หนน า 2 / 8
ผผนพพมพพ : 1410319400

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหห งชาตต (องคค การมหาชน)
ประกาศเลขทททนท นงสอบ
ระดนบชนนช : ปวช. 3 ศศนยค สอบ : 141004 - มทร.พระนคร
สนามสอบ : มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร

ออาเภอ : เขตดดสตพ

ชชทออาคาร : กพจการนวกศศกษา

ชนนช : 5

เลขทททนท นงสอบ
10800338
10800339
10800340
10800341
10800342
10800343
10800344
10800345
10800346
10800347
10800348
10800349
10800350
10800351
10800352
10800353
10800354
10800355
10800356
10800357
10800358
10800359
10800360
10800361
10800362
10800363
10800364
10800365
10800366
10800367

โรงเรท ยน

ชชทอ

วพทยาลวยสารพวดชลางนครหลวง เอกอนวนตพ
วพทยาลวยสารพวดชลางนครหลวง จวกรพงษพ
วพทยาลวยสารพวดชลางนครหลวง เกทยรตพยศ
วพทยาลวยสารพวดชลางนครหลวง ภผผา
วพทยาลวยสารพวดชลางนครหลวง จตดพร
วพทยาลวยสารพวดชลางนครหลวง ศรวณยพ
วพทยาลวยสารพวดชลางนครหลวง ศราวดฒพ
วพทยาลวยสารพวดชลางนครหลวง วสววตนพ
วพทยาลวยสารพวดชลางนครหลวง สารสพชฌพ
วพทยาลวยสารพวดชลางนครหลวง ธพตพพฒ
ว นพ
วพทยาลวยสารพวดชลางนครหลวง ศพรพพงษพ
วพทยาลวยสารพวดชลางนครหลวง ณวฐวดฒพ
วพทยาลวยสารพวดชลางนครหลวง ณวฐพล
วพทยาลวยสารพวดชลางนครหลวง ชวนากร
วพทยาลวยสารพวดชลางนครหลวง กวญจนพ
วพทยาลวยสารพวดชลางนครหลวง สดทธพพงษพ
วพทยาลวยสารพวดชลางนครหลวง ธนกร
วพทยาลวยสารพวดชลางนครหลวง วพษณด
วพทยาลวยสารพวดชลางนครหลวง สมพร
วพทยาลวยสารพวดชลางนครหลวง ณวฐพล
วพทยาลวยสารพวดชลางนครหลวง ธทรพงศพ
วพทยาลวยสารพวดชลางนครหลวง เอกราช
วพทยาลวยสารพวดชลางนครหลวง วรดดม
วพทยาลวยสารพวดชลางนครหลวง สดขสววสดพด
วพทยาลวยสารพวดชลางนครหลวง วดฒพกร
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
เหนกอดพนา
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
อารท ยา
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ณวฐศรณพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ชวยอนวนตพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ภวทรธร

จนงหวนด : กรดงเทพมหานคร
ชชทอหห อง : 1952

เลขประจอาตนว
นนกเรท ยน
สดขเกษม
5921010038
เงาแกน ว
5921010044
แขอพทม
5921010055
เผกอกววน
5921010024
นาคขคาพวนธพ
5921010043
พรหมจรรยพ
5921010031
สดขเขตตพ
5921010051
สงนน อย
5921010048
สพทธพศรวณยพกลด
5921010003
บดญเกทยรตพประววตพ 5921010015
สดขใย
5921010052
อลวมอพทมพกช
5921010045
วงศพพพมล
5921010008
วพภษผ ณะ
5921010013
เอททยมศรท
5921010042
สดขลน อม
5921010034
สดดโททอง
5921010046
ศรท ทอง
5921010029
ไผลศพรพ
5921010053
งาชน าง
5921010007
สายหยดด
5921010016
ตน นทอง
5921010037
ดพลกวรโชตพ
5921010026
นน อยโสมศรท
5921010054
ภผสนว ตพกลด วงศพ
5921010049
รวกษพ พนว ธพเจรพ ญ 055910102045-6
แววจวงหรท ด
055910102027-4
คมคาย
055910102023-3
จารยพโพธพด
055910102010-0
นาคฤทธพด
055910102021-7
นามสกกล

เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตก
ประชาชน
1100201508921 ชาย
1100201539281 ชาย
1100201546130 ชาย
1100201558740 ชาย
1100201564294 ชาย
1100201577604 ชาย
1100201585194 ชาย
1100201586166 ชาย
1100700085600 ชาย
1101501059049 ชาย
1102003225151 ชาย
1103703127683 ชาย
1103703187317 ชาย
1103703226339 ชาย
1104200159110 ชาย
1120300122958 ชาย
1120300126805 ชาย
1129901603657 ชาย
1129901610921 ชาย
1129901641753 ชาย
1139900331955 ชาย
1149900646263 ชาย
1250101462642 ชาย
1310900171907 ชาย
1570400239586 ชาย
1100201534093 หญพง
1100201546458 หญพง
1100401074657 ชาย
1100501552950 ชาย
1102003185574 ชาย
รวม : 30 คน

ววนททท 21/1/2019 10:14:26

หนน า 3 / 8
ผผนพพมพพ : 1410319400

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหห งชาตต (องคค การมหาชน)
ประกาศเลขทททนท นงสอบ
ระดนบชนนช : ปวช. 3 ศศนยค สอบ : 141004 - มทร.พระนคร
สนามสอบ : มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร

ออาเภอ : เขตดดสตพ

ชชทออาคาร : กพจการนวกศศกษา

ชนนช : 5

เลขทททนท นงสอบ
10800368
10800369
10800370
10800371
10800372
10800373
10800374
10800375
10800376
10800377
10800378
10800379
10800380
10800381
10800382
10800383
10800384
10800385
10800386
10800387
10800388
10800389
10800390
10800391
10800392
10800393
10800394
10800395
10800396
10800397

โรงเรท ยน

ชชทอ

มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
วชพรภวทร
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
นพชานวนทพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
อภพนทว ธพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ปราบดา
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ศพระพวนธดพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
เขมชาตพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
อารท ยา
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ภาณดพงศพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ธนกพตตพด
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ณวฐดนวย
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
จารดวพทยพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ววชรพ นทรพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ศพรวงศพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
นพรดจ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ภาวพตา
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
อนพวรรต
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
รวชชานนทพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
สพทธพโชค
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ววนชวย
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ธทรภวทร
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ธนวพชญพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
จตดภทว ร
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ปราบดา
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
สรวพศ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
พพสษพ ฐพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
วชพร
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ณวฐรดท
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
จทรเมธ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ทรงวดฒพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
เศรษฐพ ศรณยพ

จนงหวนด : กรดงเทพมหานคร
ชชทอหห อง : 1953

เลขประจอาตนว
นนกเรท ยน
จวนท นดนย
055910102022-5
นวนทนพรวตนพ
055910102003-5
พผนพพพฒ
ว นพมงคล 055910102011-8
ดาวเรก อง
055910102005-0
ภวทรพ พทด ธพมาศ 055910102030-8
วงคพกลด พพลาศ
055910102009-2
ลอดกอง
055910102031-6
วงศพสกบสกดล
055910102016-7
สดขกลวด
055910102014-2
ยพนดทพพมล
055910102008-4
ศพรพประกอบ
055910102029-0
ปานนวม
055910102028-2
อพนทลท
055910102006-8
สวงขพรลดง
055910102013-4
จคาปาทอง
055910102004-3
อตพชน
055910102026-6
แตงสท
055910102037-3
รดจพเรข
055910102015-9
นพพทว ธมานนทพ 055910102039-9
ทพมทอง
055910102001-9
แซลโตตว
055910102012-6
เซททยงฉพน
055910102007-6
พดมล ปาด
055910102020-9
หนผหนอง
055910102034-0
เศรษฐพ ยมงคล 055910104042-1
นาถาวดฒพสรรคพ 055910104073-6
ลพปตะศพรพ
055910104014-0
กลคทาคคา
055910104064-5
เกษราณท
055910104005-8
ใจบางยาง
055910104043-9
นามสกกล

เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตก
ประชาชน
1102003227561 ชาย
1102500030943 หญพง
1103703133250 ชาย
1103703147960 ชาย
1103703169122 ชาย
1103703234251 ชาย
1104200167791 หญพง
1104300230771 ชาย
1104800000901 ชาย
1119901957203 ชาย
1120300121021 ชาย
1129700206367 ชาย
1129901592264 ชาย
1129901628609 ชาย
1129901631677 หญพง
1129901644051 ชาย
1139600114665 ชาย
1139900337597 ชาย
1159900349722 ชาย
1710501443365 ชาย
1730601229918 ชาย
1749800263707 ชาย
1759900381566 ชาย
1809900895224 ชาย
1100201520327 ชาย
1100201549023 ชาย
1100201558421 หญพง
1100201561104 ชาย
1100201570529 ชาย
1100201572521 ชาย
รวม : 30 คน

ววนททท 21/1/2019 10:14:26

หนน า 4 / 8
ผผนพพมพพ : 1410319400

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหห งชาตต (องคค การมหาชน)
ประกาศเลขทททนท นงสอบ
ระดนบชนนช : ปวช. 3 ศศนยค สอบ : 141004 - มทร.พระนคร
สนามสอบ : มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร

ออาเภอ : เขตดดสตพ

ชชทออาคาร : กพจการนวกศศกษา

ชนนช : 5

เลขทททนท นงสอบ
10800398
10800399
10800400
10800401
10800402
10800403
10800404
10800405
10800406
10800407
10800408
10800409
10800410
10800411
10800412
10800413
10800414
10800415
10800416
10800417
10800418
10800419
10800420
10800421
10800422
10800423
10800424
10800425
10800426
10800427

โรงเรท ยน

ชชทอ

มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ธนดล
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ภานดวฒ
ว นพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ศพลปพ ววต
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ววตศพลปพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ภากร
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
พทรวพชญพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ภวสมา
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ปราชญพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
อตพคณ
ด
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ณวฐพล
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ศดภกฤต
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ปารพ นทรพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
นพวพชชพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ชนาธพป
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ธนกร
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ฤทวย
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
พวนธดพธชว
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
หทวยวรรณ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
กฤตณวฐ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ศตวรรษ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
วรโชตพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ปพ ยวดฒพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ชวยชนะ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ภผตะววน
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
อพทม
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
จพราภรณพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
นพธานกร
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
อนพวทยพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ภผเบศ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
กษาปณพ

จนงหวนด : กรดงเทพมหานคร
ชชทอหห อง : 1954

เลขประจอาตนว
นนกเรท ยน
วงษพ ไทย
055910104028-0
ปดณณาภพรมยพ 055910104072-8
ภนดธรรม
055910104024-9
ภนดธรรม
055910104059-5
ชผกคาลวง
055910104060-3
เรก องศพรพปพยะกผล 055910104008-2
ไพโรจนพปฐมชวย 055910104001-7
ยททภลผ
055910104026-4
แซลฉววท
055910104080-1
พลเยททยม
055910104016-5
เปรมสกดล
055910104092-6
ปพท นนพล
055910104061-1
นพธพสวด รรณสดข 055910104077-7
เจรพ ญจงสดข
055910104069-4
สดขศทล
055910104046-2
บดญฤทธพด
055910104079-3
มนทอง
055910104081-9
สดขเจรพ ญ
055910104006-6
สกดณท
055910104029-8
อมาตยกดล
055910104025-6
แจลมมณท
055910104017-3
บดญทวน
055910104065-2
แสงคลน าย
055910104058-7
ตดวพนนว ทพ
055910104034-8
ยกโต
055910104009-0
สมปาน
055910104033-0
ฉพมคลน าย
055910104045-4
ดพษฐพ ผน ดผ ท
055910104040-5
สพนสมดทรพ
055910104086-8
ววดทอง
055910104084-3
นามสกกล

เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตก
ประชาชน
1100201573269 ชาย
1100702962942 ชาย
1100703094421 ชาย
1100703094472 ชาย
1100703115585 ชาย
1100703195287 ชาย
1100801357320 ชาย
1100801375611 ชาย
1101501033309 ชาย
1101501088391 ชาย
1101700292827 ชาย
1102003191311 ชาย
1102003271390 ชาย
1102170019208 ชาย
1102200176811 ชาย
1102500031214 หญพง
1103702965669 ชาย
1103702994596 หญพง
1103703055356 ชาย
1103703100238 ชาย
1103703131885 ชาย
1103703147081 ชาย
1103703161164 ชาย
1103703170406 ชาย
1103703241648 ชาย
1103703250094 หญพง
1103900077999 ชาย
1103900084235 ชาย
1104100010203 ชาย
1104200164199 ชาย
รวม : 30 คน

ววนททท 21/1/2019 10:14:26

หนน า 5 / 8
ผผนพพมพพ : 1410319400

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหห งชาตต (องคค การมหาชน)
ประกาศเลขทททนท นงสอบ
ระดนบชนนช : ปวช. 3 ศศนยค สอบ : 141004 - มทร.พระนคร
สนามสอบ : มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร

ออาเภอ : เขตดดสตพ

ชชทออาคาร : กพจการนวกศศกษา

ชนนช : 5

เลขทททนท นงสอบ
10800428
10800429
10800430
10800431
10800432
10800433
10800434
10800435
10800436
10800437
10800438
10800439
10800440
10800441
10800442
10800443
10800444
10800445
10800446
10800447
10800448
10800449
10800450
10800451
10800452
10800453
10800454
10800455
10800456
10800457

โรงเรท ยน

ชชทอ

มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ทพพาภวทร
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
สพรพชยว
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ปว ณณธร
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ณทรนดช
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ณวฐดนวย
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ภผมพเมศวรพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
สนวฐพร
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
รดจเขษม
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ไอรดา
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
สพรวพชญพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
เอนกพงศพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
พทรพวฒนพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ภผรพช
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
สาธพต
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ภผมพนทรพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
นภพล
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ลภาภวทร
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ศดภวพชญพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
กดลธพดา
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ณวชพล
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
วงศกร
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
พงศธร
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
เสกสรรคพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
กฤษฎาภรณพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
จพรภาส
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ยศพล
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ปนาวดธ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
กฤษฎา
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
กฤตพณ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
วาสนา

จนงหวนด : กรดงเทพมหานคร
ชชทอหห อง : 1955

เลขประจอาตนว
นนกเรท ยน
สคาลทพนว ธพ
055910104002-5
พพกลด ทอง
055910104056-1
พรหมกฤษณพ
055910104054-6
แหวนเพพชร
055910104011-6
พพมหะศพรพ
055910104015-7
วงคพวพจพตร
055910104053-8
นลวมแมล
055910104051-2
แสงตาล
055910104049-6
ตว กงสกดลยพทงเจรพ ญ 055910104087-6
คคาพวนธพ
055910104037-1
ยพ กมนพรวญ
055910104021-5
เสกอปาน
055910104012-4
พพนพจผดดงธรรม 055910104018-1
แกน วสทครน าม
055910104023-1
สวงขพทอง
055910104057-9
เขพมทอง
055910104068-6
วพวตว รสตพ
055910104047-0
เกพงฝาก
055910104007-4
รอดรวตนพ
055910104019-9
ไผลกอ
055910104091-8
สดคงเจรพ ญ
055910104010-8
ศรท สนด าครวว
055910104030-6
หอมหวล
055910104022-3
มาตรเลทยม
055910104038-9
วพเศษสพงหพ
055910104074-4
โพธพดศรท
055910104089-2
แสงบวว
055910104076-9
เพพชรดน วง
055910104082-7
กพตตพกร
055910104062-9
มามาก
055910104003-3
นามสกกล

เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตก
ประชาชน
1104700027603 หญพง
1129700193362 ชาย
1129700216320 ชาย
1129901580878 หญพง
1129901585055 ชาย
1129901603509 ชาย
1129901604025 ชาย
1129901606010 ชาย
1129901610025 หญพง
1129901612567 ชาย
1129901617569 ชาย
1129901634072 ชาย
1129901636831 ชาย
1129901643071 ชาย
1129901654685 ชาย
1129901662386 ชาย
1129901680198 หญพง
1139600119888 ชาย
1139900332561 หญพง
1199900790143 ชาย
1249900607569 ชาย
1419901990453 ชาย
1459900832960 ชาย
1461301220226 หญพง
1710500389634 ชาย
1729900542543 ชาย
1779800197895 ชาย
1800101336269 ชาย
1909802474363 ชาย
2120301022793 หญพง
รวม : 30 คน

ววนททท 21/1/2019 10:14:26

หนน า 6 / 8
ผผนพพมพพ : 1410319400

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหห งชาตต (องคค การมหาชน)
ประกาศเลขทททนท นงสอบ
ระดนบชนนช : ปวช. 3 ศศนยค สอบ : 141004 - มทร.พระนคร
สนามสอบ : มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร

ออาเภอ : เขตดดสตพ

ชชทออาคาร : กพจการนวกศศกษา

ชนนช : 5

เลขทททนท นงสอบ
10800458
10800459
10800460
10800461
10800462
10800463
10800464
10800465
10800466
10800467
10800468
10800469
10800470
10800471
10800472
10800473
10800474
10800475
10800476
10800477
10800478
10800479
10800480
10800481
10800482
10800483
10800484
10800485
10800486
10800487

โรงเรท ยน

ชชทอ

มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
กวญญารวตนพ
วพทยาลวยสารพวดชลางนครหลวง อมรพ นทรพ
วพทยาลวยสารพวดชลางนครหลวง จพรกพตตพด
วพทยาลวยสารพวดชลางนครหลวง อวศนวย
วพทยาลวยสารพวดชลางนครหลวง ชพษณดพงศพ
วพทยาลวยสารพวดชลางนครหลวง นนทพวทธพ
วพทยาลวยสารพวดชลางนครหลวง สพทธพโชค
วพทยาลวยสารพวดชลางนครหลวง จารดกพตตพด
วพทยาลวยสารพวดชลางนครหลวง รวทวรรณ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
อชพระ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ศดภกานตพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ลวทธพล
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ชวยวดฒพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
สพปปกร
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
พงศกร
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
อวนวา
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ภผวดล
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
พพมพพพพศา
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ดาราวดท
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
กวนตภณ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ชยววสนพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ธนบผรณพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ธวญลวกษณพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
อวญธพฌา
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
วพมพพวพภา
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
เมธวสสพทธพด
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
กฤษณวรรณ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
พงศพราม
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
สดภคว ฐฌา
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
วนวสบดท

จนงหวนด : กรดงเทพมหานคร
ชชทอหห อง : 1957

เลขประจอาตนว
นนกเรท ยน
ศรท ออล น
055910104055-3
โนนจวนทรพ ศรท
5921040028
แกน วจทน
5921040003
เนทยมแตง
5921040030
ยพ กมเจรพ ญสดข
5921040006
จวนทศก
5921040010
แกมนพล
5921040022
ประพงษพ
5921040002
ชวยเสนา
5921040017
ลดนผง
055910105037-0
อดนะพคานวก
055910105021-4
ประเดพม
055910105024-8
ทผนไพเราะ
055910105044-6
ววงชวยศรท
055910105008-1
บวรววฒนอดดม 055910105045-3
โชตพวรรณะกร 055910105030-5
จวนทรพ ควง
055910105003-2
รองทอง
055910105047-9
ประทวบศร
055910105026-3
ระโส
055910105012-3
ปาละกดลสดวชว รพ 055910105013-1
ขววญแพ
055910105042-0
ชวญถาวร
055910105032-1
สรวมประคคา
055910105049-5
จพตเขมน น
055910105035-4
บวณฑพตพพนธพตรา 055910105016-4
เวชนวนทพ
055910105029-7
พศงท บดญ ณ อยดธยา 055910105036-2
บวลลวงกพ
055910105020-6
สคาราญพานพช 055910105007-3
นามสกกล

เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตก
ประชาชน
2311001045321 หญพง
1100201573331 ชาย
1100801362501 ชาย
1104300289147 ชาย
1129901614519 ชาย
1129901622694 ชาย
1139800041033 ชาย
1160101708537 ชาย
1319800266343 หญพง
1100201555155 ชาย
1100201561562 หญพง
1100201574923 ชาย
1100703097986 ชาย
1100801372981 ชาย
1100801384939 ชาย
1101801171375 ชาย
1102003172162 ชาย
1102003264733 หญพง
1102003269255 หญพง
1102170018864 ชาย
1102500031494 ชาย
1103703142933 ชาย
1103703153447 หญพง
1103703176579 หญพง
1103703210939 หญพง
1103703228510 ชาย
1103900079941 หญพง
1120300120611 ชาย
1120500087307 หญพง
1129700202256 ชาย
รวม : 30 คน

ววนททท 21/1/2019 10:14:26

หนน า 7 / 8
ผผนพพมพพ : 1410319400

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหห งชาตต (องคค การมหาชน)
ประกาศเลขทททนท นงสอบ
ระดนบชนนช : ปวช. 3 ศศนยค สอบ : 141004 - มทร.พระนคร
สนามสอบ : มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร

ออาเภอ : เขตดดสตพ

ชชทออาคาร : สคารอง

ชนนช : 1

เลขทททนท นงสอบ
10800488
10800489
10800490
10800491
10800492
10800493
10800494
10800495
10800496
10800497
10800498
10800499
10800500
10800501
10800502
10800503
10800504
10800505
10800506
10800507
10800508
10800509
10800510
10800511
10800512
10800513
10800514
10800515
10800516
10800517

โรงเรท ยน

ชชทอ

มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ชนวทรพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
นฤดล
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
คณาธพป
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ณฤพล
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ชณพรต
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
บดญญาวรรณ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
อพนทรพ ปาลท
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
กรวพชญพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
อธพปพงศพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
พบธรรม
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ภาขววญ
วพทยาลวยสารพวดชลางนครหลวง ศศพกานตพ
วพทยาลวยสารพวดชลางนครหลวง สดรวญญา
วพทยาลวยสารพวดชลางนครหลวง อรทวย
วพทยาลวยสารพวดชลางนครหลวง อพนทพรา
วพทยาลวยสารพวดชลางนครหลวง ภาณดพงศพ
วพทยาลวยสารพวดชลางนครหลวง จพรโชตพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
พวชราภรณพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
สดนทรท
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
นวนทพชา
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
เกษร
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ปรท ยานดช
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
กชพร
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ศดภากร
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ธนกร
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
สดทธพพฒ
ว นพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
พชร
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ณวฐชยา
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ฐพ ตพรวตนพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
วรพพชชา

นามสกกล
จวนทรพ สคาเภา
รกท นฤดท
เพพชรนพล
หลพมสมบผรณพ
ฤกษพ กมล
แกน วสอาด
เจทยมจารดภทว รพ
มผลสาร
เอก กอทวดทาน
บดญเลพศ
มนวสสนพท
สดขเขตตพ
สทประเสรพ ฐ
วทระพวนธพ
เยาวรวตนพ
ทองทา
จวนปดล ม
สมสอน
สดขลน อม
อลอนนน อม
นน อยกาญจนะ
โพธพดคคาฉาย
ลอยครบดรท
พรมนวส
ปพ ตพกลด ธรรม
สดรพสาร
สดวตว ถพยานนทพ
บดนนาค
ประดาศวกดพด
มดนทนารถ

จนงหวนด : กรดงเทพมหานคร
ชชทอหห อง : หน องสอบสคารอง 1

เลขประจอาตนว
นนกเรท ยน
055910105015-6
055910105017-2
055910105023-0
055910105018-0
055910105031-3
055910105041-2
055910105011-5
055910105050-3
055910105039-6
055910105019-8
055910105046-1
5921050011
5921050012
5921050013
5921050014
5921050010
5921050003
075910201043-7
075910201025-4
075910201003-1
075910201005-6
075910201036-1
075910201034-6
075910201018-9
075910201038-7
075910201012-2
075910201045-2
075910201023-9
075910201004-9
075910201027-0

เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตก
ประชาชน
1129700216869 ชาย
1129901597428 ชาย
1129901602286 ชาย
1129901616040 ชาย
1139900337414 ชาย
1179900382134 หญพง
1310101302989 หญพง
1411101372090 ชาย
1459900763950 ชาย
1749400003007 ชาย
5230301030251 ชาย
1100201585208 หญพง
1129901601361 หญพง
1349901002261 หญพง
1402300007465 หญพง
1479900437998 ชาย
1499900329605 ชาย
1100201556453 หญพง
1100201557719 หญพง
1100201575202 หญพง
1100201590406 หญพง
1100703037401 หญพง
1100703127168 หญพง
1100703193446 หญพง
1100801374771 ชาย
1102003193160 ชาย
1102003234591 หญพง
1102003267597 หญพง
1102003276677 หญพง
1102003279625 หญพง
รวม : 30 คน

ววนททท 21/1/2019 10:14:26

หนน า 8 / 8
ผผนพพมพพ : 1410319400

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหห งชาตต (องคค การมหาชน)
ประกาศเลขทททนท นงสอบ
ระดนบชนนช : ปวช. 3 ศศนยค สอบ : 141004 - มทร.พระนคร
สนามสอบ : มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร

ออาเภอ : เขตดดสตพ

ชชทออาคาร : สคารอง

ชนนช : 1

เลขทททนท นงสอบ
10800518
10800519
10800520
10800521
10800522
10800523
10800524
10800525
10800526
10800527
10800528
10800529
10800530
10800531
10800532
10800533
10800534
10800535
10800536
10800537
10800538
10800539
10800540
10800541
10800542
10800543
10800544
10800545
10800546
10800547

โรงเรท ยน

ชชทอ

มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ธนพร
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ภาณดเดช
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ศพธาวท
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ปาณพศา
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
พพชชาภร
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
กทรตพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ฐพ ตพภา
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
รวตนาพร
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
วพภาวท
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
กชกร
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
กวนตพนนว ทพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ภาสพงษพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
บดญญพสา
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ปพ ยาพร
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
อภพชญา
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
จพรภวทรพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
โสภพดา
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
สรยดทธ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
พรพรรณ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
ทพพวรรณ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
บดษยามาศ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร
จพรนวนทพ
วพทยาลวยสารพวดชลางนครหลวง ทพวาวรรณ
วพทยาลวยสารพวดชลางนครหลวง อพทธพเดช
วพทยาลวยสารพวดชลางนครหลวง อารยา
วพทยาลวยสารพวดชลางนครหลวง พรพรรณ
วพทยาลวยสารพวดชลางนครหลวง รวตนากร
วพทยาลวยสารพวดชลางนครหลวง จพนดารวตนพ
วพทยาลวยสารพวดชลางนครหลวง เทพดศวกดพด
วพทยาลวยสารพวดชลางนครหลวง ชวาลา

จนงหวนด : กรดงเทพมหานคร
ชชทอหห อง : หน องสอบสคารอง 2

เลขประจอาตนว
นนกเรท ยน
วพธทสอน
075910201028-8
ยะมาภวย
075910201047-8
วพชพต
075910201049-4
อาภรณพรวตนานนทพ 075910201044-5
เนทยมประเสรพ ฐ 075910201030-4
รดลงเรก อง
075910201033-8
พกชพวนธดพ
075910201022-1
ละอออลวม
075910201024-7
คงพรม
075910201037-9
รอดวพนพจ
075910201001-5
บรรจงพพนพจ
075910201014-8
อยผสล ววสดพด
075910201040-3
โพธพดอพทม
075910201020-5
พงษพ กษวตรพ ยพ
075910201026-2
ทองเสวก
075910201008-0
คลลองวพถท
075910201017-1
นน อมเจรพ ญ
075910201021-3
พวนธา
075910201050-2
พพมพพทอง
075910201006-4
คคางาม
075910201032-0
อวฐวงศพ
075910201009-8
เกตดสคารท
075910201013-0
กอทอง
5922020005
เดชสกดลไกร
5922040009
ทองผพว
5922040007
กดพนว ลคา
5922040005
ศรท สนด นทพ
5922040006
ศพลาวงศพ
5922040001
แสนเรท ยน
5922040008
กมลานนทพ
5922040002
นามสกกล

สรก ปสนามสอบ : มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลพระนคร

เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตก
ประชาชน
1102500030277 หญพง
1103702984850 ชาย
1103703184385 หญพง
1103703194305 หญพง
1103703198521 หญพง
1103703232771 ชาย
1104200224698 หญพง
1104300320184 หญพง
1119901965249 หญพง
1129901613008 หญพง
1129901613814 ชาย
1129901622384 ชาย
1129901628439 หญพง
1129901665105 หญพง
1160101721100 หญพง
1229900913970 หญพง
1249900582710 หญพง
1349901069721 ชาย
1409902939729 หญพง
1451101301478 หญพง
1549900584426 หญพง
1759900384883 หญพง
1100201520513 หญพง
1100200609430 ชาย
1100201586484 หญพง
1100201588363 หญพง
1103703105850 หญพง
1331001335240 หญพง
1402200008044 ชาย
1859900233671 หญพง
รวม : 30 คน

หห องสอบ : 8 หห อง

ผศหเขห าสอบ : 240 คน

