
ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 1 / 7ววนททท 26/3/2021 13:16:37

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

ระดนบชน ชน : ปวช. 3  ศศนยคสอบ : 147201 - มทร.สสวรรณภศมต สสพรรณบสรท

ผผนพพมพพ : 1372076401

ออาเภอ : สองพททนนอง สสพรรณบสรทวพทยาลวยการอาชทพสองพททนนองสนามสอบ : จนงหวนด :

ชชทออาคาร  :

เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว

6 ชน ชน : 4

ชชทอหหอง     : 6401 (5 เม.ย. 64 เวลา 09:00)

หมายเหตสเพศประชาชนนนกเรทยนนามสกสลชชทอโรงเรทยนเลขทททนนท งสอบ

72200646 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง พงศธร ตลวบปว ปน 6121010022 1102003442127 ชาย

72200647 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง จพรายสทธ สมศวกดพด 6121010008 1229900983692 ชาย

72200648 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง ศสภวพชญพ ชมชชทน 6121010041 1507600008371 ชาย

72200649 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง พงศภวทร รวตนสสวรรณชวย 6121010023 1729800259629 ชาย

72200650 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง อภพสพทธพด ศรทพนมววน 6121010050 1729800261224 ชาย

72200651 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง สหชวย ฤทธพดแคลนว 6121010042 1729800264959 ชาย

72200652 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง วสสรวตนพ บผชา 6121010035 1729800266897 ชาย

72200653 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง กฤษณทรรศนพ คงคาหลวง 6121010003 1729800267117 ชาย

72200654 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง กพตตพศวกดพด แซซจพว 6121010007 1729800271459 ชาย

72200655 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง โสภณ ตวนธนะชวย 6121010056 1729800272404 ชาย

72200656 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง ศพรพเทพ ชาวเมชองกรสง 6121010038 1729800272412 ชาย

72200657 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง ทศพล ใจซชทอ 6121010011 1729800272790 ชาย

72200658 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง กฤษณะ สมบผรณพ 6121010057 1729800274725 ชาย

72200659 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง อมรพนทรพ มาลวยทอง 6121010051 1729800276493 ชาย

72200660 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง ภวทรวสฑฒ ภผซคอน 6121010027 1729800277058 ชาย

72200661 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง ปพตพพวฒนพ แสงสวซาง 6121010021 1729800277805 ชาย

72200662 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง พพชาภพ แสนโคตร 6121010025 1729800278445 ชาย

72200663 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง กสพววฒนพ มซวงศรท 6121010004 1729800279298 ชาย

72200664 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง ธนาธร จพตรครบสรท 6121010059 1729800280211 ชาย

72200665 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง ภวทรพล เสทยงเสนาะ 6121010026 1729800280652 ชาย

คนรวม :  20



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 2 / 7ววนททท 26/3/2021 13:16:37

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

ระดนบชน ชน : ปวช. 3  ศศนยคสอบ : 147201 - มทร.สสวรรณภศมต สสพรรณบสรท

ผผนพพมพพ : 1372076401

ออาเภอ : สองพททนนอง สสพรรณบสรทวพทยาลวยการอาชทพสองพททนนองสนามสอบ : จนงหวนด :

ชชทออาคาร  :

เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว

6 ชน ชน : 4

ชชทอหหอง     : 6402 (5 เม.ย. 64 เวลา 09:00)

หมายเหตสเพศประชาชนนนกเรทยนนามสกสลชชทอโรงเรทยนเลขทททนนท งสอบ

72200666 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง อนวนตชวย พสทธากผล 6121010049 1729800281926 ชาย

72200667 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง สสเทพ หมอยาดท 6121010047 1729800282761 ชาย

72200668 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง สสเมธ บสญมาดท 6121010048 1729800283228 ชาย

72200669 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง กรณพดนวย โพธพดพผล 6121010001 1729800283368 ชาย

72200670 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง ธทรพล ทรวพยพประเดพมชวย 6121010017 1729800287312 ชาย

72200671 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง ศรวพษฐา แกนวบววดท 6121010036 1729800290861 ชาย

72200672 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง ภาณสพงศพ แสงกลนา 6121010028 1730201388105 ชาย

72200673 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง วสสธร ตสนมนพลกาล 6121010034 1730201390274 ชาย

72200674 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง ธทรศวกดพด แวมประชา 6121010018 1730201390827 ชาย

72200675 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง กฤตพธท อซอนสวมพวนธพ 6121010002 1730201393036 ชาย

72200676 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง ธนพล เจทยงรวกษา 6121010013 1749800298314 ชาย

72200677 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง ตานอ ทองดท 6121030016 0700389029649 ชาย

72200678 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง เนนต ประดพษฐพศพลธรรม 6121030020 1102003444499 ชาย

72200679 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง ธรรณธร ใจมวทน 6121030006 1729800248082 ชาย

72200680 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง นวพล พวนธสพใจธรรม 6121030008 1729800253621 ชาย

72200681 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง จพรภวทร เสชอศรท 6121030003 1729800266358 ชาย

72200682 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง นพธพพล กลวทนใจดท 6121040019 1100703446379 ชาย

72200683 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง จทรววฒนพ ศรแกนว 6121040006 1103703472071 ชาย

72200684 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง นวนทกร คงคาหลวง 6121040017 1104200267478 ชาย

72200685 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง วพชพต กลวทนเจรพญ 6121040033 1140601236481 ชาย

คนรวม :  20



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 3 / 7ววนททท 26/3/2021 13:16:37

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

ระดนบชน ชน : ปวช. 3  ศศนยคสอบ : 147201 - มทร.สสวรรณภศมต สสพรรณบสรท

ผผนพพมพพ : 1372076401

ออาเภอ : สองพททนนอง สสพรรณบสรทวพทยาลวยการอาชทพสองพททนนองสนามสอบ : จนงหวนด :

ชชทออาคาร  :

เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว

6 ชน ชน : 4

ชชทอหหอง     : 6403 (5 เม.ย. 64 เวลา 09:00)

หมายเหตสเพศประชาชนนนกเรทยนนามสกสลชชทอโรงเรทยนเลขทททนนท งสอบ

72200686 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง สสรศวกดพด ศรทจวนทรพอซอน 6121040041 1709800388321 ชาย

72200687 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง เมธาวสฒพ สทหะวงษพ 6121040049 1729800251547 ชาย

72200688 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง กนกพล ชาวนาตรท 6121040001 1729800264746 ชาย

72200689 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง ศศพนา สมเหมาะ 6121040035 1729800270177 หญพง

72200690 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง พงษพศวกดพด แสงทองดท 6121040022 1729800270835 ชาย

72200691 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง ณรงคพฤทธพด ครองสนวทน 6121040008 1729800273486 ชาย

72200692 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง นวนทววช แสวงชวย 6121040018 1729800273974 ชาย

72200693 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง คคาภทรพ นสชสงดท 6121040005 1729800274032 ชาย

72200694 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง ณวฐกพตตพด ดาวเรชอง 6121040009 1729800275594 ชาย

72200695 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง วราวสฒพ พผลสคาราญ 6121040031 1729800277082 ชาย

72200696 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง สสภาพร นพลปานกวน 6121040040 1729800277180 หญพง

72200697 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง เจษฎา เรชองทอง 6121040048 1729800278348 ชาย

72200698 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง ธนววฒนพ ธรรมาวสฒพ 6121040013 1729800280296 ชาย

72200699 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง นราทพพยพ ชาวโพธพดสระ 6121040051 1729800281055 ชาย

72200700 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง ธนชาตพ ชชทนใจฉคทา 6121040012 1729800283201 ชาย

72200701 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง ธพตพวสฒพ เฉยฉาย 6121040014 1729800284356 ชาย

72200702 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง ภทมพศ ปฐมอนวนทพ 6121040025 1729800291743 ชาย

72200703 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง เกศรา เลพศศาสตรพ 6121040047 1730201383537 หญพง

72200704 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง ณวฐวสฒพ คลนายสสบรรณ 6121040011 1730201385262 ชาย

72200705 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง ภผมพนทรพ กาวพโล 6121040026 1730201386447 ชาย

คนรวม :  20



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 4 / 7ววนททท 26/3/2021 13:16:37

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

ระดนบชน ชน : ปวช. 3  ศศนยคสอบ : 147201 - มทร.สสวรรณภศมต สสพรรณบสรท

ผผนพพมพพ : 1372076401

ออาเภอ : สองพททนนอง สสพรรณบสรทวพทยาลวยการอาชทพสองพททนนองสนามสอบ : จนงหวนด :

ชชทออาคาร  :

เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว

5 ชน ชน : 3

ชชทอหหอง     : 5307 (5 เม.ย. 64 เวลา 09:00)

หมายเหตสเพศประชาชนนนกเรทยนนามสกสลชชทอโรงเรทยนเลขทททนนท งสอบ

72200706 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง วาทพนท เกพดจวนททก 6121040032 1730201388431 หญพง

72200707 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง อธพศ สระทองโน 6121040042 1730201390991 ชาย

72200708 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง อพทธพพล อพนทรพถนอม 6121040045 1730201394083 ชาย

72200709 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง กคาพลเดช หงษพทอง 6121040002 1909802731528 ชาย

72200710 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง สายทอง นนอยใสซ 6121050012 0578589015098 ชาย

72200711 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง ชนวนชพดา อพนพลวบ 6121050002 1729800235851 หญพง

72200712 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง จพรววฒนพ อซอนดท 6121050001 1729800273966 ชาย

72200713 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง ณวฐพงศพ วพวรรธมงคล 6121050004 1729800274717 ชาย

72200714 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง ปารพชาต ใจซชทอ 6121050006 1729800275969 หญพง

72200715 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง เทวา คงคาหลวง 6121050011 1729800276612 ชาย

72200716 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง สวพตตพ ศพวะประภา 6121050010 1729800278666 ชาย

72200717 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง ทศนาถ มะลพพรม 6121050005 1729800279956 ชาย

72200718 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง ชวยพร มผลทองสงคพ 6121050003 1739100007091 ชาย

72200719 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง ขนพษฐา แซซโหล 6122010004 1100703366294 หญพง

72200720 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง อวมรพนทรพ ผลานพสงคพ 6122010037 1101801245727 หญพง

72200721 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง สสขสไหม จวนทะลาด 6122010031 1372076401101 หญพง

72200722 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง จพราภา คนเฉทยบ 6122010008 1711000122222 หญพง

72200723 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง กวณทพมา สสขนพรวนดรพ 6122010030 1729800265157 หญพง

72200724 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง กรรณพการพ มซวงววดทซา 6122010002 1729800266561 หญพง

72200725 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง ปนวดดา รผปคมสวน 6122010017 1729800270622 หญพง

คนรวม :  20



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 5 / 7ววนททท 26/3/2021 13:16:37

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

ระดนบชน ชน : ปวช. 3  ศศนยคสอบ : 147201 - มทร.สสวรรณภศมต สสพรรณบสรท

ผผนพพมพพ : 1372076401

ออาเภอ : สองพททนนอง สสพรรณบสรทวพทยาลวยการอาชทพสองพททนนองสนามสอบ : จนงหวนด :

ชชทออาคาร  :

เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว

6 ชน ชน : 4

ชชทอหหอง     : 6401 (5 เม.ย. 64 เวลา 13:00)

หมายเหตสเพศประชาชนนนกเรทยนนามสกสลชชทอโรงเรทยนเลขทททนนท งสอบ

72200726 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง บสญญานท กลพทนภพรมยพ 6122010016 1729800270657 หญพง

72200727 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง ธนวนธร ววนอยผซ 6122010014 1729800270843 หญพง

72200728 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง สสภรวตนพ ฮวบเลนก 6122010026 1729800271149 หญพง

72200729 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง อนวญธพดา ทนาวกวลยา 6122010034 1729800272731 หญพง

72200730 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง ชมภผซ ใจดท 6122010009 1729800273184 หญพง

72200731 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง ธนวชชา ปพทนแกนว 6122010013 1729800273249 หญพง

72200732 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง กรวลวย คลนายจพนดา 6122010003 1729800274547 หญพง

72200733 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง สสดารวตนพ แชซมชชทน 6122010023 1729800276035 หญพง

72200734 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง นค ปาฝน เหมชอนศรทเพนง 6122010015 1729800277872 หญพง

72200735 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง สสวรรณทยพ ขสนเลนกสม 6122010029 1729800281373 หญพง

72200736 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง ปวทณา เหมชอนสวงขพดท 6122010018 1729800281519 หญพง

72200737 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง พรนภวส แยนมพงษพ 6122010019 1729800281721 หญพง

72200738 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง กนกวรรณ บสญชซวย 6122010001 1729800284186 หญพง

72200739 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง ชวญญานสช สมหววง 6122010010 1730201385076 หญพง

72200740 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง จตสพร สระทองแพ 6122010007 1730201393761 หญพง

72200741 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง ครทมา เอทยมจพนดา 6122010006 1738700014879 หญพง

72200742 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง อรพสา รวศมท 6122010027 1749900891203 หญพง

72200743 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง มธสชา บสตรนพน 6122040022 1101801288396 หญพง

72200744 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง ธนวชชา นวลจวนทรพ 6122040012 1102003349143 ชาย

72200745 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง ครพษฐา มากวพจพตรพ 6122040004 1102003449806 หญพง

คนรวม :  20



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 6 / 7ววนททท 26/3/2021 13:16:37

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

ระดนบชน ชน : ปวช. 3  ศศนยคสอบ : 147201 - มทร.สสวรรณภศมต สสพรรณบสรท

ผผนพพมพพ : 1372076401

ออาเภอ : สองพททนนอง สสพรรณบสรทวพทยาลวยการอาชทพสองพททนนองสนามสอบ : จนงหวนด :

ชชทออาคาร  :

เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว

6 ชน ชน : 4

ชชทอหหอง     : 6402 (5 เม.ย. 64 เวลา 13:00)

หมายเหตสเพศประชาชนนนกเรทยนนามสกสลชชทอโรงเรทยนเลขทททนนท งสอบ

72200746 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง ชนาธพป นวนจะ 6122040007 1104300446056 ชาย

72200747 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง นภวสวรรณ ขคาไข 6122040013 1129901757018 หญพง

72200748 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง รสน งทพพยพ ปรทจสซน 6122040024 1609900585758 หญพง

72200749 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง กวลยา ดาศรท 6122040003 1720701181461 หญพง

72200750 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง อรนสช เหมสสข 6122040036 1729800252098 หญพง

72200751 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง สพรภพ สคาเรนจทรวพยพ 6122040031 1729800264274 ชาย

72200752 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง ดวงกมล จทนเรพง 6122040011 1729800270576 หญพง

72200753 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง เพชรลดา กองมซวง 6122040041 1729800271637 หญพง

72200754 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง ณวฐพล เครชอววลยพ 6122040010 1729800273575 ชาย

72200755 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง วทระชวย คงคาหลวง 6122040026 1729800273923 ชาย

72200756 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง รสรพนทรพ วงษไว 6122040023 1729800275527 หญพง

72200757 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง กวญญณวฐ ศรททองอซอน 6122040032 1729800275926 หญพง

72200758 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง สสภาพร ศรทจวนทรพอซอน 6122040033 1729800276710 หญพง

72200759 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง สรศวกดพด นพตยพใหมซ 6122040029 1729800277783 ชาย

72200760 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง ประกายทอง โพธพดงาม 6122040017 1729800278151 หญพง

72200761 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง ภาณสภวทร ผซองแผนว 6122040019 1729800278615 ชาย

72200762 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง อทพตยา ทองประเสรพฐ 6122040035 1729800278909 หญพง

72200763 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง พรชนพตวพ ลค ปาเลพศ 6122040018 1729800280300 หญพง

72200764 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง เพนญนภา กาบทอง 6122040042 1729800281098 หญพง

72200765 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง วรรณพร มอญเกซา 6122040025 1729800284178 หญพง

คนรวม :  20



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 7 / 7ววนททท 26/3/2021 13:16:37

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

ระดนบชน ชน : ปวช. 3  ศศนยคสอบ : 147201 - มทร.สสวรรณภศมต สสพรรณบสรท

ผผนพพมพพ : 1372076401

ออาเภอ : สองพททนนอง สสพรรณบสรทวพทยาลวยการอาชทพสองพททนนองสนามสอบ : จนงหวนด :

ชชทออาคาร  :

เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว

6 ชน ชน : 4

ชชทอหหอง     : 6403 (5 เม.ย. 64 เวลา 13:00)

หมายเหตสเพศประชาชนนนกเรทยนนามสกสลชชทอโรงเรทยนเลขทททนนท งสอบ

72200766 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง ญาณพศา โพธพดพวนธพ 6122040008 1729800285816 หญพง

72200767 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง อรยา พวนธสพสมบผรณพ 6122040037 1730201388806 หญพง

72200768 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง ภพญโญ ใจตรง 6122040021 1730201390720 ชาย

72200769 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง จพราพร กวณหา 6122040005 1739100005039 หญพง

72200770 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง สพทธพพร นพยมทอง 6122040030 1739902005022 ชาย

72200771 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง ฐพตพนวนทพ จผเอททยม 6122040009 1749800321596 หญพง

72200772 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง ศพรพพร พสฒสทหมอก 6122040027 1769800080475 หญพง

72200773 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง อวมพร ศรทพนมววน 6122040039 2730201033020 หญพง

72200774 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง กมลเนตร เหยชทอแสวง 6122040001 2730701003839 หญพง

72201015 วพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง เวธนท สสดสงวน 6121010053 1749400013193 หญพง

คนรวม :  10

สรสปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  130ผศหเขหาสอบ : คนวพทยาลวยการอาชทพสองพททนนอง 15


