




ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 201  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารมหวตลาธวเบศร สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02590001 นางสาว กชกร เกษมสกวรรณ5903834

2 02590002 นางสาว กชกร จกลอมร5934936

3 02590003 นางสาว กชกร ดวงแพงมาตยย5951400

4 02590004 นางสาว กชกร เตหาทอง5963588

5 02590005 นางสาว กชพรรณ โรจนปาน5969410

6 02590006 นางสาว กณลกนจนตย มกมทอง5940569

7 02590007 นางสาว กตจญชลม รมรานนทย5979901

8 02590008 นาย กตจญญ อรลยา5952647

9 02590009 นางสาว กตจญญกฑลตา ดลาชชวย5973120

10 02590010 นางสาว กตจญญกตา รลมหนองอชาง5971335

11 02590011 นางสาว กนกกร ทองมาศ5955685

12 02590012 นางสาว กนกกาญจนย ยมพสกชน5919478

13 02590013 นางสาว กนกกาญจนย ศรมสกขอรชาม5935306

14 02590014 นางสาว กนกกกล นกชราชวงษย5974826

15 02590015 นางสาว กนกทลพยย ทองประหยจด5949989

16 02590016 นางสาว กนกทลพยย ปทกมไกยะ5958033

17 02590017 นางสาว กนกธร เกมยวกกล5935116

18 02590018 นางสาว กนกพร กมลบศรณย5980080

19 02590019 นางสาว กนกพร คนขยจน5965947

20 02590020 นางสาว กนกพร แซชเตตง5979203

21 02590021 นางสาว กนกพร บกญลพอ5909666

22 02590022 นางสาว กนกพร ปกณกะบกตร5955247

23 02590023 นางสาว กนกพร พจนธยวลไล5978690

24 02590024 นางสาว กนกพร ภศตลวจฒนชจย5947239

25 02590025 นางสาว กนกพร มาอหวน5966610

26 02590026 นางสาว กนกพร วลจารณย5959580

27 02590027 นางสาว กนกพร ศลลาคลา5953276

28 02590028 นางสาว กนกพร สวนแกหว5959166

29 02590029 นางสาว กนกพร อยศชยง5966957

30 02590030 นางสาว กนกพลชชา รอดยหอย5953099

31 02590031 นางสาว กนกภรณย จจนทนา5925530

32 02590032 นางสาว กนกรจตนย ฉจตรเวทลน5981035

33 02590033 นางสาว กนกรจตนย ศรมสดใส5965002

34 02590034 นางสาว กนกรจตนย สกขรกชงรพองชจย5959336

35 02590035 นางสาว กนกรจตนย หนาสมจย5974960
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36 02590036 นางสาว กนกรจตนย หลวงพลนลจ5979135

37 02590037 นางสาว กนกลจกษณย ปานตตะระษม5962858

38 02590038 นางสาว กนกลจกษณย เพตชรพราว5969856

39 02590039 นางสาว กนกวนา นาคพศล5958909

40 02590040 นางสาว กนกวรรณ  เกลมชยงไธสง5947980

41 02590041 นางสาว กนกวรรณ กนกเพตชรรจตนย5912346

42 02590042 นางสาว กนกวรรณ ขอเหลตก5978322

43 02590043 นางสาว กนกวรรณ ขลาปาน5936798

44 02590044 นางสาว กนกวรรณ จจนทจร5964834

45 02590045 นางสาว กนกวรรณ จจนทรยเพตญ5972080

46 02590046 นางสาว กนกวรรณ ชมพทมฆย5918254

47 02590047 นางสาว กนกวรรณ ชศแกหว5974243

48 02590048 นางสาว กนกวรรณ ดมเพตชร5902710

49 02590049 นางสาว กนกวรรณ เดลมนหอย5979278

50 02590050 นางสาว กนกวรรณ นาควารม5969064

51 02590051 นางสาว กนกวรรณ บกญเรพอน5928214

52 02590052 นางสาว กนกวรรณ ปกราโต5934873

53 02590053 นางสาว กนกวรรณ ยลพงประสบผล5975070

54 02590054 นางสาว กนกวรรณ ลานขามปปอม5976285

55 02590055 นางสาว กนกวรรณ วะนกยารจกษย5926042

56 02590056 นางสาว กนกวรรณ สกวลรจตนย5963822

57 02590057 นางสาว กนกวรรณ แสนกลาง5964396

58 02590058 นางสาว กนกวรรณ เหลชาบกญมม5967521

59 02590059 นางสาว กนกวรรณ เอมอลพม5900342

60 02590060 นางสาว กนกศรม ดมละมหาย5900778

61 02590061 นางสาว กนกอร แรชทอง5937356

62 02590062 นางสาว กนลฐา นชลาจจนทรย5957032

63 02590063 นางสาว กนลษฐา คลาชนะ5940346

64 02590064 นางสาว กนลษฐา วงศยไชยรจตนย5942288
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ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร
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ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02590065 นางสาว กนลษฐา ศรมนะพรม5972114

2 02590066 นางสาว กนลษฐา ศรมสกคนธมลตร5943064

3 02590067 นางสาว กนลษฐา สมสลาลม5903458

4 02590068 นาย กมล หลรจญพฤกษย5968521

5 02590069 นางสาว กมลกจญจนย เจรลญรจตนย5937118

6 02590070 นางสาว กมลกานตย เจตกนอก5965789

7 02590071 นางสาว กมลกานตย บอแฉช5936771

8 02590072 นางสาว กมลชนก กจลยารกชงเรพองชจย5975604

9 02590073 นางสาว กมลชนก แจชมจลารจส5969524

10 02590074 นางสาว กมลชนก ธนวงศยทองดม5935244

11 02590075 นางสาว กมลชนก นาคสอาด5932742

12 02590076 นางสาว กมลชนก บชาพลมาย5977630

13 02590077 นางสาว กมลชนก บกญมม5937020

14 02590078 นางสาว กมลชนก บกญเรพองจจกร5963867

15 02590079 นางสาว กมลชนก บกญเสรลม5958415

16 02590080 นางสาว กมลชนก เพตชรา5971331

17 02590081 นาง กมลชนก ยรรยง5965780

18 02590082 นางสาว กมลชนก โยธาจจนทรย5933835

19 02590083 นางสาว กมลชนก เลมพยนชอบ5959959

20 02590084 นางสาว กมลชนก วงคยคลาชลน5962052

21 02590085 นางสาว กมลชนก ศรมสกดา5976997

22 02590086 นางสาว กมลชนก ศลรลมาตยย5977668

23 02590087 นางสาว กมลชนก ศลลาโคตร5954622

24 02590088 นางสาว กมลชนก สายสกด5976180

25 02590089 นางสาว กมลชนก สาวะโห5910850

26 02590090 นางสาว กมลชนก สกขสกวรรณย5979700

27 02590091 นาย กมลเดช วลระบรรณ5973539

28 02590092 นางสาว กมลทลพยย   ภาคทรจพยยศรม5975891

29 02590093 นางสาว กมลทลพยย กลลพนจจนทรย5955680

30 02590094 นางสาว กมลทลพยย แจชมสกรลยา5982019

31 02590095 นาง กมลทลพยย เชมพยวชาญ5966464

32 02590096 นางสาว กมลทลพยย พชวงจมน5968630

33 02590097 นางสาว กมลทลพยย รวมสลน5982225

34 02590098 นางสาว กมลทลพยย ศลรลสวจสดลธ5947201

35 02590099 นางสาว กมลทลพยย สกขวจนดม5974273
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36 02590100 นางสาว กมลทลพยย เอมพยมอลนทรย5962842

37 02590101 นาย กมลธรรม บกญตระการ5949793

38 02590102 นางสาว กมลพร ปรากฎวงศย5960294

39 02590103 นางสาว กมลพรรณ มกลคลาเกต5958715

40 02590104 นางสาว กมลพรรณ รอดรกชง5938415

41 02590105 นางสาว กมลพรรณ สถลตชจย5970459

42 02590106 นางสาว กมลพรรณ สกดใจ5954975

43 02590107 นาย กมลภพ ฤทธลธนหอย5935347

44 02590108 นางสาว กมลมาศ ยศรจกคกณ5960014

45 02590109 นางสาว กมลรจตนย  ขลายศ5979287

46 02590110 นางสาว กมลรจตนย เสนอใจ5967764

47 02590111 นางสาว กมลรจตนย อมาตสมบจตล5946170

48 02590112 นางสาว กมลวดม ทองเกลด5943023

49 02590113 นางสาว กมลวรรณ บกตรนหอย5937287

50 02590114 นางสาว กมลวรรณ ศรมสลาราญ5974043

51 02590115 นางสาว กมลวรรณ อลสสระกกล5960650

52 02590116 นางสาว กมลวจทนย แกหวศรมนวม5969141

53 02590117 นางสาว กมลศรม หอมสกวรรณ5959413

54 02590118 นางสาว กมลอร คกหมกลจด5903970

55 02590119 นาย กมลาสนย รกชงเรพอง5966785

56 02590120 นาย กรกฏ กลจธวโร5951391

57 02590121 นาย กรกต วงษา5962522

58 02590122 นางสาว กรกนก ขกนสนลท5969424

59 02590123 นางสาว กรกนก คลาโกน5940615

60 02590124 นางสาว กรกนก ดจดแวว5923546

61 02590125 นางสาว กรกนก นหอยเลตก5954149

62 02590126 นางสาว กรกนก บรรเทลงสกข5947126

63 02590127 นางสาว กรกนก วงศยกจลยา5980015

64 02590128 นางสาว กรกานตย ศรมแพร5936880

65 02590129 นางสาว กรณยวลกา ทองงาม5935229

66 02590130 นาย กรณอมรฉจตร ปานมชวง5978798

67 02590131 นางสาว กรณลกา สกขโข5980826

68 02590132 นางสาว กรพลนธกย บกญคลา5965143

69 02590133 นางสาว กรภจค เลลศศรม5978649

70 02590134 นางสาว กรภจทรย ประเทพอง5952912
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71 02590135 นางสาว กรรณณภรรทรย ตกยชจยภศมล5980708

72 02590136 นางสาว กรรณยธลมา ศรมยาเทพ5954640
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1 02590137 นางสาว กรรณลกา  แวงวรรณ5975035

2 02590138 นาง กรรณลกา แกหวมาตยย5945395

3 02590139 นางสาว กรรณลกา พศลสวจสดลธ5961752

4 02590140 นางสาว กรรณลกา ลาพตง5903438

5 02590141 นางสาว กรรณลกา ลมวลจลตร5959491

6 02590142 นางสาว กรรณลกา หมศชตระกศลเจรลญ5935656

7 02590143 นางสาว กรรณลการย  จจนธฤชา5936512

8 02590144 นางสาว กรรณลการย แกหวเรพอง5945476

9 02590145 นางสาว กรรณลการย คลหายหอม5980390

10 02590146 นางสาว กรรณลการย เคหาหมชอง5947096

11 02590147 นางสาว กรรณลการย จลาปาเงลน5953982

12 02590148 นางสาว กรรณลการย ชกมศรม5907898

13 02590149 นางสาว กรรณลการย ทองสกข5949749

14 02590150 นางสาว กรรณลการย แทชนแกหว5938786

15 02590151 นางสาว กรรณลการย บกญจศง5956679

16 02590152 นางสาว กรรณลการย เปลมพยนคง5979976

17 02590153 นาง กรรณลการย แปปนกลม5955455

18 02590154 นางสาว กรรณลการย รจตนะโชตล5962319

19 02590155 นางสาว กรรณลการย วลสศงเล5969889

20 02590156 นางสาว กรรณลการย สรนกวจตร5958278

21 02590157 นางสาว กรรณลการย สกขเกษม5938631

22 02590158 นางสาว กรรณลการย สกโข5962950

23 02590159 นางสาว กรรณลการย อยศชสบาย5948752

24 02590160 นางสาว กรรณลภา ถาวรสกข5964048

25 02590161 นางสาว กรรภลรมยย  ยอดบกตร5964175

26 02590162 นางสาว กรรภลรมยย หลายศลรล5969455

27 02590163 นางสาว กรรวม เกตกสกรลยวงศย5922942

28 02590164 นางสาว กรวรรณ ดวงตะวจน5974192

29 02590165 นางสาว กรวลกา โสนนหอย5948932

30 02590166 นางสาว กรวลภา เหลาลาภะ5959960

31 02590167 นาย กรวกฒล นลยมศลลปป5962355

32 02590168 นางสาว กรองแกหว กวหางนอก5976748

33 02590169 นางสาว กรองแกหว จจนทาโทอชอน5976680

34 02590170 นางสาว กรองทอง ถชลาแกหว5955203

35 02590171 นางสาว กรมญาภจค ยอดยา5981612

หนนา 6 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 207  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารมหวตลาธวเบศร สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 02590172 นางสาว กรกณาพร เชพพอมเปปน5975844

37 02590173 นาย กฤชชกพงศย ดาบสมกทร5968103

38 02590174 นางสาว กฤดาภร ทรจพยยพาลม5947148

39 02590175 นาย กฤต โปษยกฤต5975422

40 02590176 นางสาว กฤตตลยา สกวรรณชล5937346

41 02590177 นาย กฤตนจย ใจศลล5947567

42 02590178 นาย กฤตพงศย แกหวมมศรม5944408

43 02590179 นางสาว กฤตพร ประคองชมพ5926418

44 02590180 นางสาว กฤตภจค มจงคละ5934068

45 02590181 นาย กฤตภาส ศลรลเขตรกรณย5977211

46 02590182 นางสาว กฤตมกขธยานย สมนลนสลทธลธ5976771

47 02590183 นางสาว กฤตยพร แสไพศาล5941341

48 02590184 นางสาว กฤตศลกาญจนย อลนมม5949911

49 02590185 นาย กฤตลกร ลหอจลตตลกกล5908030

50 02590186 นาย กฤตลณ ทลพยยมณเฑมยร5970189

51 02590187 นางสาว กฤตลยา คลาตา5944431

52 02590188 นางสาว กฤตลยา ปะวะขจง5976151

53 02590189 นางสาว กฤตลยา ปาตมคลา5944100

54 02590190 นางสาว กฤตลยา สอนทองคลา5905610

55 02590191 นางสาว กฤตลยา อลนทชลต5910750

56 02590192 นางสาว กฤตลยากร  แสนโคตร5947975

57 02590193 นางสาว กฤตลลจกษณย ชกมแสง5981822

58 02590194 นาย กฤษกร จลาวงศย5949999

59 02590195 นาย กฤษกร บกตรวจง5937181

60 02590196 นางสาว กฤษชญา ศกภปปญญาโชตล5951020

61 02590197 นาย กฤษฎา  ทองประไพ5971689

62 02590198 นาย กฤษฎา กลหองเจรลญ5932214

63 02590199 นาย กฤษฎา ฉพลาชพพนวงศย5968537

64 02590200 นาย กฤษฎา นรลนทรย5937473

65 02590201 นาย กฤษฎา ศรมสกกใส5972886

66 02590202 นาย กฤษฎาภรณย คลาสมยา5975478

67 02590203 นางสาว กฤษฎาภรณย ราชวจตร5970404

68 02590204 นางสาว กฤษฎม ศลรลเรพอง5959156

69 02590205 นาย กฤษณชนมย ปปกษา5947765

70 02590206 นาย กฤษณะ แกหวมา5948081

หนนา 7 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 207  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารมหวตลาธวเบศร สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

71 02590207 นาย กฤษณะ แกหวศรมงาม5961040

72 02590208 นาย กฤษณะ คกหมทรจพยย5971349

73 02590209 นาย กฤษณะ ฉลมมาฉกย5958553

74 02590210 นาย กฤษณะ พกชมพฤกษย5903446

75 02590211 นาย กฤษณะ ละออเหลชา5975097

76 02590212 นาย กฤษณะ เอมพยมสอาด5938236

77 02590213 นางสาว กฤษณา  มจพนพจฒนาการ5938424

78 02590214 นางสาว กฤษณา จลตไทย5965882

79 02590215 นางสาว กฤษณา ณ นคร5962420

80 02590216 นางสาว กฤษณา นลลรจศมม5943918
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ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 208  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารมหวตลาธวเบศร สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02590217 นางสาว กฤษณา บกญลชลา5968326

2 02590218 นางสาว กฤษณา ฝอยทอง5947354

3 02590219 นางสาว กฤษณาพร บกญเฮหา5972853

4 02590220 นางสาว กฤษณมยย โพธลธคมรม5936129

5 02590221 นาย กฤษดา เพตชรดลา5950131

6 02590222 นาย กฤษดา อกดมสกข5963040

7 02590223 นาย กฤษดากร นลลเกษ5979601

8 02590224 นางสาว กฤษดาพร แซชเวมยน5965521

9 02590225 นางสาว กฤษธจญญา รจกดม5947819

10 02590226 นางสาว กฤษนมยย จมนนอก5982372

11 02590227 นางสาว กฤษรมญา มาชาวปปา5937086

12 02590228 นางสาว กฤาณากร มาเมพอง5959314

13 02590229 นาย กลวจชร อกปถจมภย5912410

14 02590230 นางสาว กลอยใจ เทพประกอบ5941092

15 02590231 นาย กลหาณรงคย วงศยษาโรจนย5961953

16 02590232 นาย กวลนกรณย ฝอยมะเรลง5960053

17 02590233 นาย กวลนพรรษ มาลจย5954015

18 02590234 นางสาว กวลสรา บกญเรพอง5954236

19 02590235 นาย กวมวงษย วงษยอจยรา5928682

20 02590236 นางสาว กวมวรรณ กนกพจฒนกลจ5959657

21 02590237 นางสาว กศลนม  มชวงกลม5933466

22 02590238 นาย กษลดลศ จมราพจนธย5974005

23 02590239 นางสาว กสลณา เกตกมจพงมม5955639

24 02590240 นางสาว กอแกหว สงวนศรม5979995

25 02590241 นาย กหอง ชกตลมจนตานนทย5979679

26 02590242 นางสาว กหองกลดาการ บกญยลพง5956171

27 02590243 นาย กหองเพตชร ตกหมสม5929654

28 02590244 นาย กหองภพ จรศญพงศย5961009

29 02590245 นางสาว กะรจต ทองใสพร5963731

30 02590246 นาย กจชกร เลลศภศมลชจยวรรณ5949946

31 02590247 นางสาว กจญจนยชญา เรพองศลรลกานตย5950866

32 02590248 นางสาว กจญจนยณจฏฐย มมดม5941377

33 02590249 นางสาว กจญจนยณจฏฐย สมานมลตร5982501

34 02590250 นางสาว กจญจนยณลชา พรหมจอม5976800

35 02590251 นางสาว กจญจนภรณย พวงเกตก5979662
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ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 208  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารมหวตลาธวเบศร สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 02590252 นางสาว กจญชพร ตจนตลวลชลตเวช5977760

37 02590253 นางสาว กจญชรมกานตย โพยชจยภศมล5974498

38 02590254 นางสาว กจญชกลม เกลมชยงมาก5958902

39 02590255 นางสาว กจญญกานตย ชชวยบลารกง5934465

40 02590256 นางสาว กจญญยชลตา แกหวสวจสดลธ5961030

41 02590257 นางสาว กจญญยชลตา แสงเกลด5947655

42 02590258 นางสาว กจญญรจตนย บรรพโต5981171

43 02590259 นางสาว กจญญยวรา เพตงภา5966280

44 02590260 นางสาว กจญญยวรางคย บศรณะเสถมยร5974936

45 02590261 นางสาว กจญญาณจฐ ไกรเสพอ5969603

46 02590262 นางสาว กจญญาณจฐ เขมยวบหานยาง5957254

47 02590263 นางสาว กจญญาณจฐ เหลพองชจยพร5947907

48 02590264 นางสาว กจญญานจนทย วงศยวลเศษ5966868

49 02590265 นางสาว กจญญาพลลาส เพชรนาม5949326

50 02590266 นางสาว กจญญาภรณย คงทกชง5937696

51 02590267 นางสาว กจญญาภจค กาญจนครกฑ5971490

52 02590268 นางสาว กจญญาภจค ชจยสกวรรณ5941391

53 02590269 นางสาว กจญญาภจค อจงสกพจนธกยโกศล5947504

54 02590270 นางสาว กจญญารจตนย กลจประเสรลฐ5954977

55 02590271 นางสาว กจญญารจตนย เกศรมสม5938038

56 02590272 นางสาว กจญญารจตนย เปลมพยมไธสง5980468

57 02590273 นางสาว กจญญารจตนย ผลประเสรลฐ5937978

58 02590274 นางสาว กจญญารจตนย ภจกดมลหน5980680

59 02590275 นางสาว กจญญารจตนย วงษยพลนลจ5968999

60 02590276 นางสาว กจญญารจตนย สมรศป5974769

61 02590277 นางสาว กจญญารจตนย อรชร5950789

62 02590278 นางสาว กจญญาลจกษณย เตตงชจพงตรง5977429

63 02590279 นางสาว กจญญาวมรย โพธลชจยยา5942816

64 02590280 นางสาว กจญทลยา คงเผชาพงษย5961751

65 02590281 นางสาว กจญธลยา ปปนธลยะ5946148

66 02590282 นางสาว กจญยาณม กองคลา5958193

67 02590283 นางสาว กจญยาณม จลนจา5963624

68 02590284 นางสาว กจณตลชา บาเปปย5958198

69 02590285 นางสาว กจณทลมา ทองศรม5981527

70 02590286 นางสาว กจตตลกา แกหวขาว5951395

หนนา 10 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 208  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารมหวตลาธวเบศร สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

71 02590287 นาย กจนณยชาญวกฒล มหารจตนยธน5959405

72 02590288 นางสาว กจนตยกนลษฐย สมบจตลวงคย5927550

73 02590289 นางสาว กจนตณจช ปปปนตบแตชง5981994

74 02590290 นาย กจนตพงศย กหอนนาค5937218

75 02590291 นาย กจนตภณ บจวบกญเลลศ5976289

76 02590292 นางสาว กจนตยฤทจย ฉลมอชอง5943886

77 02590293 นางสาว กจนตยฤทจย แสงทอง5938845

78 02590294 นาย กจนทรกฤตล  ศรเพตชร5941827

79 02590295 นางสาว กจนทลมา ดวงดม5965052

80 02590296 นางสาว กจนยาพร ทลาดม5950110
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ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 305  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารมหวตลาธวเบศร สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02590297 นางสาว กจนยารจตนย  ธารมรจกษย5981952

2 02590298 นางสาว กจนยารจตนย คลาสลทธล5956267

3 02590299 นางสาว กจนยารจตนย บศรณะ5982192

4 02590300 นางสาว กจนยารจตนย รอดคง5970549

5 02590301 นางสาว กจนยารจตนย ฤกษยอกดม5974537

6 02590302 นางสาว กจนยาลจกษณย สกจรลต5954700

7 02590303 นาย กจมปนาท โนนศรม5978574

8 02590304 นาย กจมปนาท สมชาตล5950181

9 02590305 นางสาว กจลญา โยธานารถ5966505

10 02590306 นางสาว กจลญา เหลตกดม5964882

11 02590307 นางสาว กจลยภจทร สอนเสมยม5971859

12 02590308 นางสาว กจลยรจตนย จลรธนาโรจนย5951107

13 02590309 นางสาว กจลยา คนเพมยร5978022

14 02590310 นางสาว กจลยา ทองดอนเหมพอน5976547

15 02590311 นางสาว กจลยา บกญวงศย5960679

16 02590312 นางสาว กจลยา แผชวไธสง5948409

17 02590313 นางสาว กจลยา มะณมทจพ5900850

18 02590314 นางสาว กจลยา ราชจย5967406

19 02590315 นางสาว กจลยา สมกระโทก5973501

20 02590316 นางสาว กจลยา สจมมา5975291

21 02590317 นางสาว กจลยาณม เจตกทชานา5967318

22 02590318 นางสาว กจลยาณม ทศพรทรงชจย5944564

23 02590319 นางสาว กจลยาณม ปะระทจง5965185

24 02590320 นางสาว กจลยาณม ผดาวจลยย5973929

25 02590321 นางสาว กจลยาณม เพชรทองหลาง5982063

26 02590322 นางสาว กจลยาพร เปาปปา5978959

27 02590323 นางสาว กจลยาพร พงษยรจกษา5951643

28 02590324 นางสาว กจลยาพร สมกททานกภาพ5966282

29 02590325 นางสาว กจลยาภรณย สมวจฒนย5973295

30 02590326 นางสาว กจลยารจตนย สกขอารมยย5968075

31 02590327 นาย กาจบดลนทรย รจงกลาง5960061

32 02590328 นาง กาญจณา เสพออลนทรย5978710

33 02590329 นางสาว กาญจณม แผงดา5937928

34 02590330 นางสาว กาญจนา แกหวหลหา5965842

35 02590331 นางสาว กาญจนา ขวจญมม5980684
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ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 305  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารมหวตลาธวเบศร สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 02590332 นางสาว กาญจนา ครกฑมณม5949433

37 02590333 นางสาว กาญจนา จจนทรยชชวง5939526

38 02590334 นางสาว กาญจนา จจนทรจงษม5977566

39 02590335 นางสาว กาญจนา จกลโพธลธ5968180

40 02590336 นางสาว กาญจนา ฉลมมา5961738

41 02590337 นางสาว กาญจนา ดอกบจว5943113

42 02590338 นางสาว กาญจนา ทองทา5965905

43 02590339 นางสาว กาญจนา ทจพใหญช5948239

44 02590340 นางสาว กาญจนา เนตรคลา5915710

45 02590341 นางสาว กาญจนา บกญธรรม5939375

46 02590342 นางสาว กาญจนา ปานเนมยม5910630

47 02590343 นางสาว กาญจนา ปปลาตม5946135

48 02590344 นางสาว กาญจนา ผาคลา5949271

49 02590345 นางสาว กาญจนา พกดสโต5958534

50 02590346 นางสาว กาญจนา ไพรพล5967771

51 02590347 นางสาว กาญจนา มะณม5955011

52 02590348 นางสาว กาญจนา รจกษาพจนธย5979744

53 02590349 นางสาว กาญจนา รจชดาอรลยฉจตร5937525

54 02590350 นางสาว กาญจนา รศปสศง5954098

55 02590351 นางสาว กาญจนา เรมยงนาม5982159

56 02590352 นางสาว กาญจนา โรยสกกล5979986

57 02590353 นาง กาญจนา วงศยนหอย5965408

58 02590354 นางสาว กาญจนา วลเลศ5964321

59 02590355 นางสาว กาญจนา วกฒลสาร5927770

60 02590356 นางสาว กาญจนา สจงศจกดลธ5959563

61 02590357 นางสาว กาญจนา สายลาด5952288

62 02590358 นางสาว กาญจนา สกปปญญา5979013

63 02590359 นางสาว กาญจนา แสงมาศ5975021

64 02590360 นางสาว กาญจนา โสทธลสงคย5958518

65 02590361 นางสาว กาญจนา อยศชเอมพยม5938879

66 02590362 นางสาว กาญจนา อาญาเมพอง5951954

67 02590363 นางสาว กาญจนา อกทจยนลล5977203

68 02590364 นางสาว กาญจนาพร จรจลารจส5963721

69 02590365 นางสาว กาญจนาพร สายกองคลา5951379

70 02590366 นางสาว กาญจนาภา เมพองโพธลธ5956195

หนนา 13 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 305  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารมหวตลาธวเบศร สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

71 02590367 นางสาว กาญจยวจม มาโยทา5959342

72 02590368 นางสาว กหานแกหว จจนทรยภลรมยย5978964

73 02590369 นางสาว กานดา ขจนทอง5976299

74 02590370 นางสาว กานดา บกญสม5937800

75 02590371 นางสาว กานดา ศลรลพรทกม5979236

76 02590372 นางสาว กานดา สมดาแกหว5973189

77 02590373 นาย กานตย เกตกจลนากศล5960188

78 02590374 นางสาว กานตยชนก ศรมนวลจจนทรย5963795

79 02590375 นางสาว กานตยชนลตา คลจงนาค5960956

80 02590376 นางสาว กานตยทลตา สอพอง5964955

หนนา 14 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 306  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารมหวตลาธวเบศร สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02590377 นางสาว กานตยปรลยา วกฒลสลงหยชจย5960186

2 02590378 นาย กานตพงศย จจนทรยทอง5907530

3 02590379 นางสาว กานตยไพบศลยย ศรมเสถมยร5960004

4 02590380 นางสาว กานตยสลนม นระชาตล5972249

5 02590381 นาย กานทยพลพจฒ จกหยจลตตย5958749

6 02590382 นางสาว การดา  พาหา5949358

7 02590383 นาย การจณยย สพบสจงขย5976053

8 02590384 นาย การจณยภาส ทางดม5931222

9 02590385 นาย กลาชจย บกตระมม5970848

10 02590386 นาย กลาพล เดชสาร5953481

11 02590387 นางสาว กลาไลมาศ ชะออม5965328

12 02590388 นางสาว กลพงแกหว แกหวทลพยย5955069

13 02590389 นางสาว กลพงนภา ปานนอก5967149

14 02590390 นางสาว กลพงเพชร เลตกพกชม5972121

15 02590391 นาย กลจตลพงคย เพตชรสอาด5974581

16 02590392 นาย กลตตล นฤดมศรมอกทจย5952441

17 02590393 นาย กลตตล โพธลธใหญช5958179

18 02590394 นาย กลตตลกร บกญมา5963036

19 02590395 นาย กลตตลกร มศลประสลทธลธ5900262

20 02590396 นาย กลตตลคกณกฤดากร สกขปปญญา5936397

21 02590397 นาย กลตตลชจย พอใจ5941347

22 02590398 นาย กลตตลโชค บจวบกตร5963436

23 02590399 นางสาว กลตตลญา แกหวเอมพยม5963005

24 02590400 นางสาว กลตตลญาธร พจนทอง5964595

25 02590401 นาย กลตตลธจช ชมเกลด5967748

26 02590402 นาย กลตตลธจช ทองมกข5946936

27 02590403 นาย กลตตลพงศย โจมแพง5946110

28 02590404 นาย กลตตลพงศย นาคกลชอม5967446

29 02590405 นาย กลตตลพงศย อลนทรยดหวง5956717

30 02590406 นาย กลตตลพงษย ปปกแกหว5950094

31 02590407 นางสาว กลตตลพร เสาเวมยง5960309

32 02590408 นางสาว กลตตลพร ฮวดประดลษฐย5970085

33 02590409 นาย กลตตลพล ภาษยะวจตร5975065

34 02590410 นาย กลตตลพลชญย สกวรรณพจนธย5966503

35 02590411 นาย กลตตลภศมล ทชาลหอ5944533
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ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 306  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารมหวตลาธวเบศร สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 02590412 นางสาว กลตตลมา คชรลนทรย5916870

37 02590413 นางสาว กลตตลมา คหายาดม5941098

38 02590414 นางสาว กลตตลมา ธรรมวลสกทธลธ5943668

39 02590415 นางสาว กลตตลยา  ดอกคลานกชม5975598

40 02590416 นางสาว กลตตลยา กลลพนแกหว5960782

41 02590417 นางสาว กลตตลยา เกศเทศ5980981

42 02590418 นางสาว กลตตลยา ชศกลลพน5972683

43 02590419 นางสาว กลตตลยา ดมเดชน5969434

44 02590420 นางสาว กลตตลยา ปศจจง5972099

45 02590421 นางสาว กลตตลยา วจนทา5942741

46 02590422 นางสาว กลตตลรจตนย ตามไธสง5960427

47 02590423 นาย กลตตลศจกดลธ ดลามกณม5978250

48 02590424 นาย กลตตลศจกดลธ พลมพยบกญมา5957619

49 02590425 นาย กลตตลศจกดลธ มโนพจฒนกร5973017

50 02590426 นางสาว กลตลพร มาตรา5964142

51 02590427 นาย กลตลพจฒนย ยอดทอง5965269

52 02590428 นางสาว กลตลมา ศรมขลา5976307

53 02590429 นางสาว กลตลยา   สกวรรณรจตนย5957705

54 02590430 นางสาว กลตลยา สามสม5934510

55 02590431 นาย กลตลศจกดลธ เกตกสาย5961368

56 02590432 นางสาว กลรณา ตวงวลไล5967276

57 02590433 นางสาว กมรตล แจหงชะไว5975220

58 02590434 นาง กมรตล ชชางสจก5944251

59 02590435 นาย กมรตล อนกสลนธกย5942108

60 02590436 นาย กมรศจกดลธ กกลราช5955280

61 02590437 นางสาว กกมภา ไชศรม5970970

62 02590438 นางสาว กกลจลรา อชอนวลมล5979104

63 02590439 นางสาว กกลชญานารม พลอลนทรย5982055

64 02590440 นางสาว กกลฐลณมญา มจพนเหมาะ5962405

65 02590441 นางสาว กกลณจฐฐา ทจบถมจลรพลสลฐ5982092

66 02590442 นางสาว กกลธรา อจศดรศจกดลธ5959723

67 02590443 นางสาว กกลธลดา เทมพยงผดกง5918582

68 02590444 นางสาว กกลนจนทนย มชวงสนธลธ5971372

69 02590445 นางสาว กกลนลดา จกนวลจลตร5938867

70 02590446 นางสาว กกลภจสสรณย ตนภศ5977738
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ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 306  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารมหวตลาธวเบศร สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

71 02590447 นางสาว กกลภากร ฮวดรจกษา5967557

72 02590448 นาย กกลวลชญย เกลดศรมพจนธกย5948295

73 02590449 นางสาว กกลสตรม แซชหลม5932194

74 02590450 นางสาว กกสกมา   ศรมรจกษา5979033

75 02590451 นางสาว กกสกมา ทองตหง5982070

76 02590452 นางสาว กกสกมา บกญคลา5946102

77 02590453 นางสาว กกสกมา พศลสวจสดลธ5925494

78 02590454 นางสาว กกสกมา มอญใตห5934899

79 02590455 นางสาว กกสกมา ศรมสกข5977014

80 02590456 นางสาว กกสกมา สมบกญเจรลญ5944017
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ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 401  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : อาคารมหวตลาธวเบศร สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02590457 นางสาว กกสกมา อนกชน5977380

2 02590458 นางสาว กกหลาบ ไขชลาย5938089

3 02590459 นางสาว เกตจมณม ชนศนจนทย5937656

4 02590460 นางสาว เกตศลณม สมเสน5942418

5 02590461 นางสาว เกตกนรลนทรย แสนอลนทรย5978451

6 02590462 นางสาว เกตกวดม ทจบสกรลยย5967056

7 02590463 นางสาว เกตกวดม นลพมนวล5933414

8 02590464 นางสาว เกตกวลม จจนทรยทวม5961005

9 02590465 นาย เกรลก คลดกลหา5950963

10 02590466 นาย เกรลกเกมยรตล แสงวลทยาประทมป5960747

11 02590467 นาย เกรลกไกวจล ภศชชจย5962922

12 02590468 นาย เกรมยงไกร เฉลลมธลารงคย5949199

13 02590469 นาย เกรมยงไกร บกญนลยม5922106

14 02590470 นาย เกรมยงไกร ยอดมณมบรรพต5945016

15 02590471 นางสาว เกวลลน นาคสกก5925714

16 02590472 นางสาว เกวลม แกหวประเสรลฐ5946268

17 02590473 นางสาว เกวลม ใชหโฉมยงคย5974352

18 02590474 นางสาว เกวลม สระธรรม5934867

19 02590475 นางสาว เกวลม เหลพองตระกศล5945857

20 02590476 นางสาว เกศกนก อชางเหลตก5967940

21 02590477 นางสาว เกศฎาภรณย นกใหมช5960788

22 02590478 นางสาว เกศณรลนทรย นาคมจงสจง5952338

23 02590479 นางสาว เกศมณม แยหมไสยย5962129

24 02590480 นางสาว เกศรา จจนทรยดม5971732

25 02590481 นางสาว เกศรา ทลมจลาลอง5977873

26 02590482 นางสาว เกศรา สจงเกตการณย5952785

27 02590483 นางสาว เกศราพร ทองคง5942643

28 02590484 นางสาว เกศราภรณย บกญเลลศ5979086

29 02590485 นางสาว เกศรลน สกดไชย5975081

30 02590486 นางสาว เกศรลน อชอนโคกสศง5963214

31 02590487 นางสาว เกศรลนทรย เภาทอง5937705

32 02590488 นางสาว เกศสลนม ทจบทอง5966063

33 02590489 นางสาว เกศสกดา จศมจจนทรย5952667

34 02590490 นางสาว เกศสกดา พงษยบหานแพหว5947225

35 02590491 นางสาว เกศลณม นางแยหม5966732

หนนา 18 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 401  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : อาคารมหวตลาธวเบศร สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 02590492 นางสาว เกษฎาพร วรรณสกทธลธ5953548

37 02590493 นางสาว เกษณม  เตชพาหพงษย5970840

38 02590494 นางสาว เกษณมภร นหอยจมน5928426

39 02590495 นางสาว เกษประภา ศรมแสนตอ5953409

40 02590496 นางสาว เกษมณม บกญเสนอ5969341

41 02590497 นางสาว เกษมณม มาหา5909638

42 02590498 นางสาว เกษร โนนรลบศรณย5964217

43 02590499 นางสาว เกษร ปลลดดอก5962878

44 02590500 นางสาว เกษรา  นาทอง5965767

45 02590501 นางสาว เกษรา พรรณา5977346

46 02590502 นางสาว เกษรา เรพองสมกทร5945384

47 02590503 นางสาว เกษรา แสงนาค5978458

48 02590504 นางสาว เกษรา หจศนม5976120

49 02590505 นางสาว เกษรา อรรคฮาด5962408

50 02590506 นางสาว เกษรลนทรย ดวงเสนาะ5973755

51 02590507 นางสาว เกษรลนทรย หมพพนกล5967081

52 02590508 นางสาว เกษวดม จลกหาร5977728

53 02590509 นางสาว เกษศลรลนทรย สรหอยแห5981330

54 02590510 นางสาว เกษสกฎาพร ศลรลวงศย5975880

55 02590511 นางสาว เกษสกรางคย ศลรลเธมยรไชย5951569

56 02590512 นางสาว เกสรลญญา แกหววจน5974951

57 02590513 นางสาว เกสวดม วรรณธนะ5942681

58 02590514 นางสาว เกลดศลรล    นาคกร5904618

59 02590515 นาย เกมยรตลชจย โกฎสพบ5938282

60 02590516 นาย เกมยรตลธชศ อกมาธจนยพจฒนย5947322

61 02590517 นาย เกมยรตลพงษย สกขเพลพม5908386

62 02590518 นาย เกมยรตลศจกดลธ กรกณา5946730

63 02590519 นาย เกมยรตลศจกดลธ ลจยวงษย5959219

64 02590520 นาย เกมยรตลศจกดลธ อกบลเทพชจย5978799
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1 02590521 นางสาว แกหวตา รพพนนาม5975411

2 02590522 นางสาว แกหวศลรล คชเสนมยย5955449

3 02590523 นางสาว โกมลทลพยย ชาญประเสรลฐ5940173

4 02590524 นาย โกศล ศรมบจวทอง5959495

5 02590525 นาย โกสล สกขประเสรลฐ5937616

6 02590526 นาย โกสลทธลธ แสงสกวรรณโชตล5974980

7 02590527 นาย โกสลนทรย จจนทรยแพ5959850

8 02590528 นางสาว ใกลหรกชง เขมยวอรชาม5967401

9 02590529 นางสาว ขจมภรณย โตตะบกรลนทรย5952226

10 02590530 นางสาว ขนลษฐา การคหา5947109

11 02590531 นางสาว ขนลษฐา กกลกลหา5971094

12 02590532 นางสาว ขนลษฐา แกหวกรศด5966274

13 02590533 นางสาว ขนลษฐา แกหวศรมลา5964060

14 02590534 นางสาว ขนลษฐา คงนลยม5943837

15 02590535 นางสาว ขนลษฐา ชจชวงษย5957123

16 02590536 นางสาว ขนลษฐา ณ นกวงศย5955346

17 02590537 นางสาว ขนลษฐา ทองอกดม5966587

18 02590538 นางสาว ขนลษฐา นหอยบกดดม5955692

19 02590539 นางสาว ขนลษฐา ประดลษฐ5952753

20 02590540 นางสาว ขนลษฐา แผนคศห5938488

21 02590541 นางสาว ขนลษฐา พรมสกรลยย5977161

22 02590542 นางสาว ขนลษฐา เพมยรทอง5943625

23 02590543 นางสาว ขนลษฐา มาลจยผชอง5938548

24 02590544 นางสาว ขนลษฐา รศปใส5960081

25 02590545 นางสาว ขนลษฐา สจงฆฤกษย5963893

26 02590546 นางสาว ขนลษฐา สจสดม5979313

27 02590547 นางสาว ขนลษฐา สมลาโลห5967384

28 02590548 นางสาว ขวจญจลรา ศรมเมฆ5933768

29 02590549 นางสาว ขวจญจลรา สลนจรลยานนทย5964645

30 02590550 นางสาว ขวจญใจ สกขเลลศ5947032

31 02590551 นางสาว ขวจญชนก คงรจศมม5974089

32 02590552 นางสาว ขวจญชนก ไพรวนารมณย5982251

33 02590553 นางสาว ขวจญชนก เยมพยมมลพง5966184

34 02590554 นางสาว ขวจญชนก สกทธลอาคาร5945667

35 02590555 นาย ขวจญชจย คกณหงษย5960921
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36 02590556 นาย ขวจญชจย เหลตกดม5974943

37 02590557 นางสาว ขวจญตา ชกมนหอย5952252

38 02590558 นางสาว ขวจญตา เดชนดวง5948622

39 02590559 นางสาว ขวจญตา ศลลปไพบศลยยพานลช5946003

40 02590560 นางสาว ขวจญตา อยศชสบาย5928330

41 02590561 นาง ขวจญนภา รจกวงษย5970708

42 02590562 นางสาว ขวจญปภจสสรณย อกชนแกหว5971215

43 02590563 นางสาว ขวจญภลรมยย ศรมทอง5937347

44 02590564 นางสาว ขวจญมนจส กลหาหาญ5958197

45 02590565 นาย ขวจญยพน ทองผาภศมลกลาจร5955602

46 02590566 นางสาว ขวจญเรพอน ดาวแจหง5979859

47 02590567 นางสาว ขวจญเรพอน ลชลาเลลศ5934816

48 02590568 นางสาว ขวจญฤดม เครพอบกญ5911646

49 02590569 นางสาว ขวจญฤดม ไพบศลยย5940077

50 02590570 นางสาว ขวจญฤดม หนศแกหว5963264

51 02590571 นางสาว ขวจญฤทจย ไขชสนอง5951142

52 02590572 นางสาว ขวจญฤทจย ไชยชาตล5979915

53 02590573 นางสาว ขวจญฤทจย ทองแทชง5958040

54 02590574 นางสาว ขวจญฤทจย แสงโพธลธ5968252

55 02590575 นาย เขมชาตล ไชยจจนทรย5977344

56 02590576 นางสาว เขมมลกา กลลพนสาโรจนย5954811

57 02590577 นางสาว เขมมลชญา จจนทรยพจนธย5913546

58 02590578 นางสาว ไขชมกก กหานพลศกลาง5974127

59 02590579 นางสาว ไขชมกก สารธลมา5947223

60 02590580 นาย คงพรต แวกประยศร5979240

61 02590581 นางสาว คชาภรณย เพตชรอยศช5969263

62 02590582 นางสาว คชาภรณย หลจกบกญ5972367

63 02590583 นางสาว คฑาพร เหมภศเขมยว5967957

64 02590584 นาย คณพจฒนย ใจหลจก5965238

65 02590585 นาย คณากร นาคอาจ5938952

66 02590586 นาย คณากร พรรณขาม5938071

67 02590587 นาย คณาธลป มศลลจง5971692

68 02590588 นาย คณาวกฒล พาโคกทม5958135

69 02590589 นาย คณาศลลปป คณฑา5938528

70 02590590 นาย คณลตยย คลาโพธลธทอง5938260
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71 02590591 นาย คณลนทร นนทนาคร5972919

72 02590592 นางสาว คณลภา ธกระธรรม5972787
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1 02590593 นาย คทาหจตถย สายแจหง5948070

2 02590594 นางสาว คนางคย เสมยงเพราะดม5949988

3 02590595 นางสาว คนตงทลพยย ขจนทอง5979259

4 02590596 นางสาว คนตงนลจ นาคทอง5967498

5 02590597 นางสาว คนตงนลจ หมอชหาง5948484

6 02590598 นาย คมศจกดลธ จจนทโชตล5939337

7 02590599 นาย คมสจณหย จจนสอน5964496

8 02590600 นาย ครรชลต คงสลาราญ5959621

9 02590601 นางสาว ครองทรจพยย อกตสชาหยเพมยร5950057

10 02590602 นาย ครลสตยมาส ดวงจจนทรย5922554

11 02590603 นางสาว ครมยพจฒ วจทาพงษย5975421

12 02590604 นางสาว คลจงพลอย กกลนลรจตลศจย5980067

13 02590605 นาย คะณลศร จวบมม5969520

14 02590606 นางสาว คจทรมยา เมฆอรกณ5938521

15 02590607 นางสาว คจทรมยา วงศร5981044

16 02590608 นางสาว คจทลมยา เปปทกชง5971390

17 02590609 นางสาว คจทลมยา ฤทธลสจงขย5950880

18 02590610 นาย คาวม กมลเลลศ5954990

19 02590611 นาย คลาตจน   จจนทะวงษา5916574

20 02590612 นาย คลาภศ ลาภปรากฎ5948615

21 02590613 นาย คลณญย คลาทอง5938286

22 02590614 นาย คลมหจนตย สมานแกหว5969980

23 02590615 นางสาว คมญาพจฒนย เหลชาแชชม5945823

24 02590616 นาย คกณนลธล พรอลสสระเสรม5977235

25 02590617 นางสาว คกณากร เขตมทอง5969355

26 02590618 นาย คกณากรณย  ชศนลล5940003

27 02590619 นาย คกณาวกฒล มณมโสม5980695

28 02590620 นางสาว เครพอฟปา เครพอคกณ5955556

29 02590621 นางสาว แคทรลยา ทากกดเรพอ5957859

30 02590622 นางสาว แคทรมยา จกกแกหว5961032

31 02590623 นางสาว แคทลมน แกหวสมสด5938591

32 02590624 นางสาว แคทลมยา ยศมา5966216

33 02590625 นางสาว แคทลมยา สลมลม5939241

34 02590626 นางสาว ฆนรส ผศกพยนตย5947691

35 02590627 นาย ฆนรกจ คลาคกณนา5922862
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โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 02590628 นาย โฆษลต แตงสาขา5949522

37 02590629 นางสาว จงจลตตย นหอยวานลช5949995

38 02590630 นางสาว จณลตตา เตลมวรสลน5936127

39 02590631 นาย จตกพร ทลพยไพฑศรยย5965828

40 02590632 นางสาว จตกพร พลจจนทตก5957970

41 02590633 นางสาว จตกพร พลเยมพยม5953810

42 02590634 นางสาว จตกพร สกชลลา5944910

43 02590635 นางสาว จตกพร เสรมประทมป5971379

44 02590636 นาย จตกพล โตอนจนตย5958511

45 02590637 นาย จตกพล พจนธกออน5957365

46 02590638 นาย จตกรงคย จจนทรยสมบศรณย5972166

47 02590639 นาย จตกรงคย ทองวจตร5944090

48 02590640 นาย จตกรงคย บกญศรมภศมล5923590

49 02590641 นาย จตกรงคย สาวงศยนาม5960236

50 02590642 นางสาว จตกรพร จลตฤทจยกาญจนย5981004

51 02590643 นาย จตกรภจทร ผชองแผหว5959658

52 02590644 นางสาว จรรจกรม จจนทรยเกตก5962690

53 02590645 นางสาว จรรยพร ปานประชาตล5968908

54 02590646 นางสาว จรรยา เกลดแกหว5974578

55 02590647 นางสาว จรรยา เลชนวารม5974509

56 02590648 นางสาว จรรยานกช ยอดสกรลนทรย5978704

57 02590649 นางสาว จรรยารจกษย ชศกลลพน5968093

58 02590650 นางสาว จรรยารจตนย เคหาแคน5954964

59 02590651 นางสาว จรรยารจตนย เดลพนกลาง5966703

60 02590652 นางสาว จรรยาลจกษณย ทวมชจย5978473

61 02590653 นางสาว จรวย เทมยนยมพ5969452

62 02590654 นาย จรจญ มศลหลรจญ5957761

63 02590655 นางสาว จรจญญา ไวยกจญญา5952851

64 02590656 นางสาว จรจสนจนทย ตรมยจง5976009

65 02590657 นางสาว จรจสศรม มมแกหว5948785

66 02590658 นางสาว จรลญญา เทศสวจสดลธ5955934

67 02590659 นางสาว จรลญญา มลนบลารกง5968053

68 02590660 นางสาว จรลญพร อกชนเมพอง5963818

69 02590661 นางสาว จรลญา แตงกระโทก5973605

70 02590662 นางสาว จรลยา เกษาพจนธย5948201

หนนา 24 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 407  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : อาคารมหวตลาธวเบศร สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

71 02590663 นางสาว จรลยา จงสมจลตต5976870

72 02590664 นางสาว จรลยา จจนทรยงาม5970333

73 02590665 นางสาว จรลยา จจนทรยละมศล5973058

74 02590666 นางสาว จรลยา จมนขาวขลา5969667

75 02590667 นางสาว จรลยา ชชางถม5906254

76 02590668 นางสาว จรลยา ทองเชพชอ5941886

77 02590669 นางสาว จรลยา เนตรจลนดา5969832

78 02590670 นางสาว จรลยา บจวทม5959522

79 02590671 นางสาว จรลยา บกญยกทธ5949359

80 02590672 นางสาว จรลยา เพตชรสมจย5981696

หนนา 25 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 408  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : อาคารมหวตลาธวเบศร สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02590673 นางสาว จรลยา มมวงษย5966507

2 02590674 นางสาว จรลยา รจชวงคย5966730

3 02590675 นางสาว จรลยา เรพองศรม5947497

4 02590676 นางสาว จรลยา ลกนาชจย5973395

5 02590677 นางสาว จรลยา วงคยชาชม5970479

6 02590678 นางสาว จรลยา วงศยดม5956557

7 02590679 นางสาว จรลยา วงษยมาลจย5969104

8 02590680 นางสาว จรลยา วลหาร5967065

9 02590681 นางสาว จรลยา วกฒลอกปถจมภย5943816

10 02590682 นางสาว จรลยา เอมโอษฐ5967052

11 02590683 นางสาว จรลยา เอมพยมศรมทอง5937689

12 02590684 นางสาว จรลยาวดม คกณสลม5942615

13 02590685 นางสาว จรลยาวดม สารศรม5973213

14 02590686 นาง จรมรจตนย ปปานนชวม5978301

15 02590687 นางสาว จลลนรจกษย บรลบศรณย5935594

16 02590688 นางสาว จอมขวจญ คลหายคลตง5950340

17 02590689 นาย จจกกฤษ ฤทธลสาร5926494

18 02590690 นาย จจกกฤษ วลชาสวจสดลธ5975194

19 02590691 นาย จจกรกรลช ศลรลอารยะพจนธย5937653

20 02590692 นาย จจกรกฤษ นระแสน5980085

21 02590693 นาย จจกรกฤษ เพมยงเสมยง5963753

22 02590694 นาย จจกรกฤษ เอชยเสลก5948267

23 02590695 นาย จจกรกฤษณย ดาทอง5942673

24 02590696 นาย จจกรกฤษณย นหอยสวจสดลธ5976700

25 02590697 นาย จจกรชจย  อลนลายศ5957892

26 02590698 นาย จจกรณรงคย เขตมพงษย5974968

27 02590699 นาย จจกรพงศย โพธลธเตมยน5959555

28 02590700 นาย จจกรพงศย เสาวลจย5979824

29 02590701 นาย จจกรพงษย คลาพศล5947939

30 02590702 นาย จจกรพจนธย แกหวอกย5950924

31 02590703 นาย จจกรพจนธย เชมยงศรม5976384

32 02590704 นาย จจกรพจนธย แซชโคหว5954741

33 02590705 นาย จจกรพจนธย ผลวบาง5973374

34 02590706 นาย จจกรพจนธย พจวพจนพจฒนา5944253

35 02590707 นาย จจกรพจนธย รจงษมวงศย5956509

หนนา 26 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 408  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : อาคารมหวตลาธวเบศร สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 02590708 นาย จจกรพจนธย วรรณศลรล5960658

37 02590709 นาย จจกรพจนธย วลจลตรบรรจง5970018

38 02590710 นาย จจกรพจนธย สวชางวงคย5968052

39 02590711 นาย จจกรภพ พจนธยพลมพย5972297

40 02590712 นาย จจกราวกฒล สลรลทรจพยยทวม5979703

41 02590713 นาย จจกราวกธ มมเกลตด5970760

42 02590714 นาย จจกรลนทรย สลนเจรลญ5966613

43 02590715 นาย จจกรม จจนทวม5957018

44 02590716 นาย จจกรม บางประเสรลฐ5960180

45 02590717 นางสาว จจนจลรา คลาชจง5935913

46 02590718 นางสาว จจนจลรา จงเจรลญ5935160

47 02590719 นางสาว จจนจลรา พลไชยา5947544

48 02590720 นางสาว จจนจลรา วงเวมยน5934101

49 02590721 นางสาว จจนจลรา สกระมณม5966404

50 02590722 นางสาว จจนจมรา สกจา5941800

51 02590723 นางสาว จจนทพร วลชจยกกล5973455

52 02590724 นางสาว จจนทพลมพย โพทกมทา5972259

53 02590725 นางสาว จจนทภา เนตรลหอมวงษย5971704

54 02590726 นางสาว จจนทรยจลรา  ณ นครพนม5971346

55 02590727 นางสาว จจนทรยจลรา จจนทรยตาแกหว5950965

56 02590728 นางสาว จจนทรยจลรา ชศศรมเอมพยม5980922

57 02590729 นางสาว จจนทรยจลรา ทนทาน5946285

58 02590730 นางสาว จจนทรยจลรา พลมพลลา5964635

59 02590731 นางสาว จจนทรยจลรา วงศยไทย5976605

60 02590732 นางสาว จจนทรยจลรา สนลทชน5936758

61 02590733 นางสาว จจนทรยทลมา ภศครองตา5981829

62 02590734 นางสาว จจนทรยทลราทลพยย แกหวพรม5976135

63 02590735 นางสาว จจนทรยธลมา แสงงาม5917638

64 02590736 นางสาว จจนทรยนภา แกหววารม5962441

65 02590737 นางสาว จจนทรยนภา บจวคลา5919822

66 02590738 นางสาว จจนทรยเพตญ  สมสลม5969680

67 02590739 นางสาว จจนทรยเพตญ จจนทรยจลารจส5976545

68 02590740 นางสาว จจนทรยเพตญ จจนทรยเรพอง5937621

69 02590741 นางสาว จจนทรยเพตญ แซชฟศ5956444

70 02590742 นางสาว จจนทรยเพตญ ดวงกกลสา5950352
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ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 408  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : อาคารมหวตลาธวเบศร สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย
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ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

71 02590743 นางสาว จจนทรยเพตญ วจงมะนาว5957078

72 02590744 นางสาว จจนทรยเพตญ สลาเภาศรม5955168

73 02590745 นางสาว จจนทรยเพตญ อลนธลแสง5970666

74 02590746 นางสาว จจนทรภรณย แหวชกระโทก5945080

75 02590747 นางสาว จจนทรรจตนย เตชะรกชงโรจนย5968705

76 02590748 นางสาว จจนทรรจตนย สมประสงคย5939827

77 02590749 นางสาว จจนทรา ตระกศลเศรษฐสลรล5968393

78 02590750 นางสาว จจนทรา ปปญญามมผลกลจ5959066

79 02590751 นางสาว จจนทรา รกชงแยหม5924842

80 02590752 นางสาว จจนทรา โอระสะ5964150
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ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 412  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : อาคารมหวตลาธวเบศร สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย
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ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02590753 นางสาว จจนทราทลพยย มมเจรลญ5979522

2 02590754 นางสาว จจนทลมา กกขกนทด5975311

3 02590755 นางสาว จจนทลมา เกษมสานตย5968822

4 02590756 นางสาว จจนทลมา ปานหจวไผช5961701

5 02590757 นางสาว จจนทลมา มณมวงษย5973415

6 02590758 นางสาว จจนทลมา สงขาว5946988

7 02590759 นางสาว จจนทลมา สมเพตชรย5981410

8 02590760 นางสาว จจนทลมา สรรเสรลญ5965179

9 02590761 นางสาว จจนทลรา คลาจจนทรย5914126

10 02590762 นางสาว จจนทลวรรณ รชวมชมรจตนย5955725

11 02590763 นางสาว จจนทลวา หลดกลาปปง5966258

12 02590764 นางสาว จจนธลยา  สอนเลตก5943652

13 02590765 นาย จาตกรนตย ดอนกลาง5980277

14 02590766 นาย จาตกรนตย มหากนก5952086

15 02590767 นางสาว จามจกรม เกตกมม5945988

16 02590768 นางสาว จามจกรม ภศมล5928562

17 02590769 นางสาว จามรม มมศรม5934013

18 02590770 นางสาว จารวม อาจเดช5977836

19 02590771 นาย จารก โสภาคะยจง5959264

20 02590772 นางสาว จารกณม มาตศรม5960556

21 02590773 นาง จารกพจกตรย กรจจนทรย5968533

22 02590774 นางสาว จารกรรณ กองเกลด5954919

23 02590775 นางสาว จารกวรรณ   วงษยขจนธย5966273

24 02590776 นางสาว จารกวรรณ กองไทย5944130

25 02590777 นางสาว จารกวรรณ เกตกขาว5960333

26 02590778 นางสาว จารกวรรณ คมขลา5948550

27 02590779 นางสาว จารกวรรณ โคตรเหงหา5944611

28 02590780 นางสาว จารกวรรณ ตกหมประชา5946296

29 02590781 นางสาว จารกวรรณ ทลพาศรม5940631

30 02590782 นางสาว จารกวรรณ เทพรจตนย5973158

31 02590783 นางสาว จารกวรรณ นาคบจงเกลด5935435

32 02590784 นางสาว จารกวรรณ บจวชกม5961372

33 02590785 นางสาว จารกวรรณ ปปญญะตล5941047

34 02590786 นางสาว จารกวรรณ ปกเรทะตจง5952416

35 02590787 นางสาว จารกวรรณ พงษยสกข5974643
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36 02590788 นางสาว จารกวรรณ เพตงพจนลลา5937195

37 02590789 นางสาว จารกวรรณ มชวงมลตร5973096

38 02590790 นางสาว จารกวรรณ เศรษฐวนลช5934796

39 02590791 นางสาว จารกวรรณ สมจครศลรลกลจ5976619

40 02590792 นางสาว จารกวรรณ โสภา5960098

41 02590793 นาย จารกวจตร หจสดม5972742

42 02590794 นาย จารกวจตร อลนอชอน5979404

43 02590795 นาย จลานง กงจจกร5959791

44 02590796 นาย จลารจส จจนเทศ5928062

45 02590797 นาย จลจารกวจฒนย ธนลกกกล5942365

46 02590798 นางสาว จลณหยนลภา   พลบศรณย5978143

47 02590799 นางสาว จลดรานกช นลราราช5973688

48 02590800 นางสาว จลดรานกช พลมพยสวจสดลธ5933405

49 02590801 นางสาว จลดาภา ดวงแกหว5951976

50 02590802 นางสาว จลดาภา เตชะพลม5958155

51 02590803 นางสาว จลดาภา ลลชมศลรลโพธลธทอง5965254

52 02590804 นางสาว จลดาภา สมคลา5948333

53 02590805 นาย จลตกร กจนทวจง5963093

54 02590806 นาย จลตกานตย สกวรรณนาคร5969651

55 02590807 นางสาว จลตตเกษม เชพชอคง5981969

56 02590808 นางสาว จลตตยรจก ชมภศศรม5935590

57 02590809 นางสาว จลตตราพร  หลงวจน5970539

58 02590810 นางสาว จลตตราพร พยจคฆชจยวรกกล5937034

59 02590811 นางสาว จลตตรามาส ศรมแสนตอ5965177

60 02590812 นางสาว จลตตวดม เรมยงภศเขมยว5979571

61 02590813 นางสาว จลตตยสกดา รชมใหญช5942663

62 02590814 นาย จลตตลกร การรจมยย5962870

63 02590815 นาย จลตตลพล โคตรมงคล5962187

64 02590816 นางสาว จลตตลมา แกหวสวชาง5960311

65 02590817 นางสาว จลตตลมา คหนหาสกข5978513

66 02590818 นางสาว จลตตลมา สลทธลชจย5964684

67 02590819 นางสาว จลตตลมา สลนธกวจต5954658

68 02590820 นางสาว จลตตลรตม เชพชอสาย5944246

69 02590821 นาย จลตรกร เบตญตจน5945813

70 02590822 นางสาว จลตรลดา คงสกกล5973626
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71 02590823 นางสาว จลตรลดา พตพงรอด5964896

72 02590824 นางสาว จลตรลดา รกชงเรพอง5976490

73 02590825 นางสาว จลตรลดา สลงหฬ5958613

74 02590826 นางสาว จลตรลดา สกขสวจสดลธรจตนา5938643

75 02590827 นางสาว จลตรลจดดา มะลจยทอง5964520

76 02590828 นางสาว จลตรสวจสดลธ ชชางสาร5964253

77 02590829 นางสาว จลตรา ยลนดมฉาย5965504

78 02590830 นางสาว จลตรา วรภากกล5950678

79 02590831 นางสาว จลตรา สอนคกหม5965870

80 02590832 นางสาว จลตราพร เทมพยงทางธรรม5960114

81 02590833 นางสาว จลตราพร ใบใหญช5961071

82 02590834 นางสาว จลตราภรณย ไกรวรรณย5930666

83 02590835 นางสาว จลตราภรณย คลารจงษม5971948

84 02590836 นางสาว จลตราภรณย ณรงคยไชย5966472

85 02590837 นางสาว จลตราภรณย บกญมา5958345

86 02590838 นาย จลตลจกษณย ระหา5966723

87 02590839 นางสาว จลตสกภา สงชาแสง5941914

88 02590840 นางสาว จลนจลรา เหมาะสม5975467

89 02590841 นางสาว จลนดา เพตญศลรล5965279

90 02590842 นางสาว จลนดาพร คงมจพน5964993

91 02590843 นางสาว จลนดาพร จลรวรรธยง5971221

92 02590844 นางสาว จลนดามณม พจนมม5952670

93 02590845 นางสาว จลนดารจตนย ชศอลนทรย5974701

94 02590846 นางสาว จลนดารจตนย อชอนทรวง5937738

95 02590847 นางสาว จลนตยทลพยย ทองใบ5943134

96 02590848 นางสาว จลนตนา แกหวแสงสลม5971134

97 02590849 นางสาว จลนตนา โคตะมา5982201

98 02590850 นางสาว จลนตนา เจลมแปปน5966350

99 02590851 นางสาว จลนตนา ตจนนอก5974297

100 02590852 นางสาว จลนตนา โถแกหว5969270

101 02590853 นางสาว จลนตนา ธกระศรม5981585

102 02590854 นางสาว จลนตนา บกญกวหาง5946519

103 02590855 นางสาว จลนตนา พงษยสระพจง5963886

104 02590856 นางสาว จลนตนา พกชมไสว5940630

หนนา 31 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)
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1 02590857 นางสาว จลนตนา มมจจนทรย5959676

2 02590858 นางสาว จลนตนา โยศรมคกณ5948829

3 02590859 นางสาว จลนตนา รพพนรมยย5962169

4 02590860 นางสาว จลนตนา สจงขกมล5950576

5 02590861 นางสาว จลนตหรา  เสลกกจญญา5967567

6 02590862 นางสาว จลนตหรา นวลนอก5965029

7 02590863 นางสาว จลนตหรา โพธลธคลา5934928

8 02590864 นางสาว จลนตหรา หงษา5944260

9 02590865 นางสาว จลนตหรา อาษาเสนา5978879

10 02590866 นางสาว จลภาภรณย ประเสรลฐพงษย5974021

11 02590867 นาย จลรคกณ เอลบอลพม5960763

12 02590868 นางสาว จลรจลยา สลนสมรส5959266

13 02590869 นาย จลรโชตล สจงแสง5975771

14 02590870 นางสาว จลรนจนทย กนกเกศมณม5975430

15 02590871 นางสาว จลรนจนทย ยอดวงกอง5966805

16 02590872 นาย จลรนจนทย ศรมแกหวกกล5978043

17 02590873 นางสาว จลรนจนทย สมคะเณยย5980652

18 02590874 นางสาว จลรนจนทย สมนหอย5976882

19 02590875 นางสาว จลรนจนทย หมวดเเดชหวา5979727

20 02590876 นางสาว จลรประภา วางาม5953946

21 02590877 นางสาว จลรพร กลตลยายาม5970310

22 02590878 นางสาว จลรภรณย นกชนวล5969126

23 02590879 นางสาว จลรภจทรย คงวจฒนา5973303

24 02590880 นาย จลรภจทร อลาไพเมพอง5972648

25 02590881 นางสาว จลรภา ชศคลา5935795

26 02590882 นางสาว จลรภา สาบกตร5940991

27 02590883 นางสาว จลรภา แสงวลเศษ5960640

28 02590884 นาย จลรวจฒนย สจงขยผาด5966935

29 02590885 นาย จลรวจฒนย แสงคกณธรรม5977622

30 02590886 นาย จลรวจฒนย เหตกเกษ5949986
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1 02590887 นาย จลรวกฒล โชตลถลรสมพงศย5915682

2 02590888 นาย จลรศจกดลธ จจนทรจตทจต5974831

3 02590889 นาย จลรศจกดลธ พจนธกยยาง5976576

4 02590890 นาย จลรศจกดลธ รามจตก5962357

5 02590891 นางสาว จลระประภา วงศยษา5964325

6 02590892 นาย จลระพจนธย สกวรรณปฐมกกล5940204

7 02590893 นางสาว จลระภา วรยศ5972817

8 02590894 นางสาว จลระภา ศรมสรรณย5963760

9 02590895 นาย จลระวจฒนย วงษยสงชา5908962

10 02590896 นาย จลระศจกดลธ  อลสโล5975639

11 02590897 นางสาว จลรจชญา รจกอศช5974375

12 02590898 นางสาว จลรจชญา ลพอกลาง5976263

13 02590899 นางสาว จลรจชยา ไหมแพง5939695

14 02590900 นาย จลรจฏฐยชจย นลพมมา5956080

15 02590901 นาย จลรจฐ สมานทรจพยย5951176

16 02590902 นางสาว จลรจฐลตลกาล หลมเหลตม5965538

17 02590903 นางสาว จลรจศยา อดกลจชน5979310

18 02590904 นางสาว จลราทลพยย พาลตก5970422

19 02590905 นาง จลราธร เกตกแกหว5960182

20 02590906 นางสาว จลรานจนทย บกชงเสนชหย5947036

21 02590907 นางสาว จลราพร กลตวจน5947513

22 02590908 นางสาว จลราพร คงโนนกอก5941112

23 02590909 นางสาว จลราพร ชลานลสจงขย5978365

24 02590910 นางสาว จลราพร เชพชอขาวพลมพย5952483

25 02590911 นางสาว จลราพร ซอนพา5969916

26 02590912 นางสาว จลราพร แถบเงลน5967856

27 02590913 นางสาว จลราพร ธงชจย5933363

28 02590914 นางสาว จลราพร นามวงคย5945165

29 02590915 นางสาว จลราพร พลายแกหว5962705

30 02590916 นางสาว จลราพร พจนธกยทหาว5941940
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1 02590917 นางสาว จลราพร โพธลญาณ5950146

2 02590918 นางสาว จลราพร โพธลธอชอน5966190

3 02590919 นางสาว จลราพร ศจกดลธเจรลญชจยกก5970340

4 02590920 นางสาว จลราพร ศลรลบกตร5944894

5 02590921 นางสาว จลราพร สวจสดลภาพ5944850

6 02590922 นางสาว จลราพร สอนประดลษฐ5966510

7 02590923 นางสาว จลราพร สลงทอง5970506

8 02590924 นางสาว จลราพร แสนแกหว5956276

9 02590925 นางสาว จลราพร หลนโม5980556

10 02590926 นางสาว จลราพร อลนทรสมบจตล5981032

11 02590927 นางสาว จลราภรณย   ทองไทย5945086

12 02590928 นางสาว จลราภรณย กลายาน5966078

13 02590929 นางสาว จลราภรณย แกหวเหลตก5957067

14 02590930 นางสาว จลราภรณย ขาวละออ5967908

15 02590931 นางสาว จลราภรณย คงศร5946079

16 02590932 นางสาว จลราภรณย เคลพอกลจด5950918

17 02590933 นางสาว จลราภรณย ใจอชอน5969281

18 02590934 นางสาว จลราภรณย ชมภศมลพง5977540

19 02590935 นางสาว จลราภรณย ทองเทมยนชจย5914906

20 02590936 นางสาว จลราภรณย ทองอลนทรย5980038

21 02590937 นางสาว จลราภรณย ทจพซหาย5981708

22 02590938 นางสาว จลราภรณย ประสงคยสกทธลธ5955235

23 02590939 นางสาว จลราภรณย เปปกลาง5963117

24 02590940 นางสาว จลราภรณย พลดงนอก5965993

25 02590941 นางสาว จลราภรณย โพทอง5963937

26 02590942 นางสาว จลราภรณย ไพคลานาม5946475

27 02590943 นางสาว จลราภรณย ภศมลผจกแวชน5973107

28 02590944 นางสาว จลราภรณย โรจนยพจนธย5975709

29 02590945 นางสาว จลราภรณย วงศาเอมยด5961871

30 02590946 นางสาว จลราภรณย วลเชมยรโชลต5948750
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1 02590947 นางสาว จลราภรณย สอนชจยภศมล5957083

2 02590948 นางสาว จลราภรณย สลงหยจจนทรย5965929

3 02590949 นางสาว จลราภรณย อหนสอาด5939844

4 02590950 นางสาว จลราภรณย อลนทรจกษย5977906

5 02590951 นางสาว จลราภา เหลชาสลาโรง5959428

6 02590952 นางสาว จลราภารณย เรพองศลลปป5977071

7 02590953 นางสาว จลรายก ศรมใส5973597

8 02590954 นาย จลรายก สกวรรณวงศย5964463

9 02590955 นาย จลรายกทธ ขกนกอง5959446

10 02590956 นาย จลรายกส ยอดอาจ5952377

11 02590957 นางสาว จลรารจกษย ลพอธลสกข5961819

12 02590958 นางสาว จลรารจตนย เทศารลนทรย5910234

13 02590959 นางสาว จลราวรรณ ดลารลหย5971308

14 02590960 นางสาว จลราวรรณ พกดซหอน5980412

15 02590961 นางสาว จลราวรรณ มาสขาว5951994

16 02590962 นางสาว จลราวรรณ รจตนโชคธรณม5944282

17 02590963 นางสาว จลราวรรณ สกนทรนจนทย5971745

18 02590964 นางสาว จลราวรรณ หชวงเพชร5948459

19 02590965 นางสาว จลราวรรณ อจนทโคตร5964860

20 02590966 นางสาว จลราวจลยย กอบเกพชอ5966400

21 02590967 นางสาว จลรลรจชกกล จงคศณกลาง5947114

22 02590968 นางสาว จลลลา เชพพอมบกญมา5942396

23 02590969 นางสาว จมนภา บกบผา5967174

24 02590970 นางสาว จมรดา บหานเนลน5947995

25 02590971 นางสาว จมรนจนทย จจนทรยอชอน5975976

26 02590972 นางสาว จมรนจนทย นาคเครพอ5956592

27 02590973 นางสาว จมรนกช พรหนองแสน5976979

28 02590974 นางสาว จมรปภา เพลงปาน5950206

29 02590975 นาย จมรพงศย เสาทอง5968136

30 02590976 นางสาว จมรพร พจนจจนลา5941678
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ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 515  ชจชน : 5  ตตก/อาคาร : อาคารมหวตลาธวเบศร สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02590977 นาย จมรพล เจลนทลา5959097

2 02590978 นาย จมรพจนธย ชาวขอนแกชน5911234

3 02590979 นางสาว จมรภา แกหวการะเกตก5943334

4 02590980 นางสาว จมรภา หกชนสะดม5978535

5 02590981 นางสาว จมรวรรณ  พงศยนภากาญจนย5944436

6 02590982 นางสาว จมรวรรณ คลาวารลหย5915334

7 02590983 นางสาว จมรวรรณ นามเชมยงใตห5966103

8 02590984 นางสาว จมรวรรณ บจวทอง5975426

9 02590985 นางสาว จมรวรรณย บจวรอด5963936

10 02590986 นางสาว จมรวรรณ บกญเชลด5974739

11 02590987 นางสาว จมรวรรณ ศรมกกหลาบ5960138

12 02590988 นาย จมรศจกดลธ เจรลญสกข5972344

13 02590989 นางสาว จมระนจนทนย ระวมยยวรากร5964030

14 02590990 นางสาว จมรจชญยพจฒนย ผลเจรลญ5968234

15 02590991 นางสาว จมราพร พลกกลทอง5963534

16 02590992 นางสาว จมราภรณย เปปยงใส5948696

17 02590993 นางสาว จมราภา วงศยสลรลฉจตรชจย5935784

18 02590994 นาย จกฑา สลงหาคลา5978296

19 02590995 นางสาว จกฑาทลพยย ธรรมวงศย5950903

20 02590996 นางสาว จกฑาทลพยย ประชกมวงศย5970603

21 02590997 นางสาว จกฑาทลพยย เลหารจตนานกรจกษย5950379

22 02590998 นางสาว จกฑาทลพยย สรหอยสมดลา5947477

23 02590999 นาง จกฑาทลพยย สายเพชร5922930

24 02591000 นางสาว จกฑาทลพยย หนศขาว5955368

25 02591001 นางสาว จกฑาทลพยย เหลพองธานม5964194

26 02591002 นางสาว จกฑาทลพยย อลนทพจกษย5957974

27 02591003 นางสาว จกฑาทลพรจกขย จจนทรยสกวรรณ5915462

28 02591004 นาง จกฑาธลป โพธลธรชมไทร5975064

29 02591005 นางสาว จกฑาพร สลาเภาแกหว5922910

30 02591006 นางสาว จกฑาภรณย ใจเฉพพอย5949204
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ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 516  ชจชน : 5  ตตก/อาคาร : อาคารมหวตลาธวเบศร สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02591007 นางสาว จกฑาภรณย ทาระ5944866

2 02591008 นางสาว จกฑาภรณย ทลมธนสาร5971290

3 02591009 นางสาว จกฑามณม จจนทรยแดง5975638

4 02591010 นางสาว จกฑามาศ คลาพกฒ5958817

5 02591011 นางสาว จกฑามาศ จจนทนะ5950590

6 02591012 นางสาว จกฑามาศ เจรลญวงษย5970903

7 02591013 นางสาว จกฑามาศ ฉพลาชะเอม5958379

8 02591014 นางสาว จกฑามาศ แซชโก5956515

9 02591015 นางสาว จกฑามาศ ดาสจนทจด5945168

10 02591016 นางสาว จกฑามาศ เตชะภลญญาวจฒนย5965103

11 02591017 นางสาว จกฑามาศ ผลาพร5981196

12 02591018 นางสาว จกฑามาศ พฤฒากรณย5945629

13 02591019 นางสาว จกฑามาศ เพลพมพศนเจรลญยศ5939215

14 02591020 นางสาว จกฑามาศ รชงมณมกร5965949

15 02591021 นางสาว จกฑามาศ ลมลาวจฒนพาณลชยย5961004

16 02591022 นางสาว จกฑามาศ ศรมปปตเนตร5943052

17 02591023 นางสาว จกฑามาศ สมนตก5965940

18 02591024 นางสาว จกฑามาศ สมกทรผชอง5908382

19 02591025 นางสาว จกฑามาศ สวชางวงคย5962216

20 02591026 นางสาว จกฑามาศ สกขงาม5963301

21 02591027 นางสาว จกฑามาศ แสงนลล5963966

22 02591028 นางสาว จกฑามาส ชาตลชาญชจย5954101

23 02591029 นางสาว จกฑามาส ชมระภากร5961171

24 02591030 นางสาว จกฑามาส แซชคศ5936565

25 02591031 นางสาว จกฑามาส ปปชชา5938567

26 02591032 นางสาว จกฑามาส ปปตถา5981668

27 02591033 นางสาว จกฑารจตนย คลาเจรลญ5967802

28 02591034 นางสาว จกฑารจตนย คลาพศล5975176

29 02591035 นางสาว จกฑารจตนย เชมยงเหนพอ5971978

30 02591036 นางสาว จกฑารจตนย ทองนอก5952990
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ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 517  ชจชน : 5  ตตก/อาคาร : อาคารมหวตลาธวเบศร สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02591037 นางสาว จกฑารจตนย ทจบแสง5951080

2 02591038 นางสาว จกฑารจตนย บกญชศวงคย5961247

3 02591039 นางสาว จกฑารจตนย มาลาสาย5962921

4 02591040 นางสาว จกฑารจตนย สายสลงหย5950917

5 02591041 นางสาว จกฑาวรรณ  เเสงเพชรอชอน5965917

6 02591042 นางสาว จกตลฐาการ จจนทรยสวชาง5956393

7 02591043 นางสาว จกตลพร เหลตกกลาง5900186

8 02591044 นางสาว จกตลมา มอลดม5969012

9 02591045 นาย จกมพล ภศชเงลน5967115

10 02591046 นางสาว จกรมพร เกษพจนธย5955064

11 02591047 นางสาว จกรมรจตนย คนรศห5979167

12 02591048 นางสาว จกรมรจตนย บกญคง5938614

13 02591049 นางสาว จกรมรจตนย วงษยศรมจจนทรย5979694

14 02591050 นางสาว จกรมรจตนย วงษยแสวง5956337

15 02591051 นางสาว จกรมรจตนย วจชรมรจตนย5960860

16 02591052 นางสาว จกไรพร ทลพยะพร5976886

17 02591053 นางสาว จกไรรจตนย   สกกลณา5962087

18 02591054 นางสาว จกไรรจตนย  นามศลรล5956760

19 02591055 นางสาว จกไรรจตนย ปทกมสศตล5970060

20 02591056 นางสาว จกไรรจตนย ผกากฎ5963404

21 02591057 นางสาว จกไรรจตนย สาลม5979279

22 02591058 นางสาว จกฬารจตนย เนตรวงคย5954966

23 02591059 นางสาว จกฬารจตนย บกญบรรลก5967038

24 02591060 นางสาว จกฬารจตนย ภศกองไชย5971455

25 02591061 นางสาว จกฬารจตนย สกวรรณมาโจ5964755

26 02591062 นางสาว จกฬาลจกษณย จจนทรยผลตก5976232

27 02591063 นางสาว จกฬาลจกษณย ตลคลารจมยย5977485

28 02591064 นางสาว จกฬาลจกษณย บกญนลา5949257

29 02591065 นางสาว จกฬาลจกษณย พจฒนมาศ5969087

30 02591066 นางสาว จกฬาลจกษณย พลมพยทอง5948570
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ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 518  ชจชน : 5  ตตก/อาคาร : อาคารมหวตลาธวเบศร สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02591067 นางสาว จกฬาลจกษณย เพชรแอง5934428

2 02591068 นางสาว จกฬาลจกษณย สมภจกดม5955218

3 02591069 นางสาว จกฬาวรรณ ปปดภจย5951658

4 02591070 นางสาว จกฬาวรรณ ฤทธลธอรชาม5963414

5 02591071 นาย เจตนา แจชมดม5901686

6 02591072 นาย เจตนลพลฐ ศลรลชยกตพงศย5968045

7 02591073 นางสาว เจนจลรา  ใจซพพอ5969884

8 02591074 นางสาว เจนจลรา คลาดม5942257

9 02591075 นางสาว เจนจลรา ชลานล5971740

10 02591076 นางสาว เจนจลรา ชกรมกรณย5937506

11 02591077 นางสาว เจนจลรา ทกมมม5962229

12 02591078 นางสาว เจนจลรา นาคเนมยม5958765

13 02591079 นางสาว เจนจลรา นลราศภจย5952722

14 02591080 นางสาว เจนจลรา ปปนทนจนทย5959682

15 02591081 นางสาว เจนจลรา แผนสงชา5933651

16 02591082 นางสาว เจนจลรา เพมยรงาน5973922

17 02591083 นางสาว เจนจลรา รลยาพจนธย5958487

18 02591084 นางสาว เจนจลรา สอนใจ5969577

19 02591085 นางสาว เจนจลรา สลงหยแกหว5978350

20 02591086 นางสาว เจนจลรา สมนาค5916894

21 02591087 นางสาว เจนจลราภรณย นามโคตร5967819

22 02591088 นาย เจนณรงคย ถนอมผลว5965104

23 02591089 นาย เจนณรงคย อชอนสด5945984

24 02591090 นาย เจนธรรม วจฒนศลลปป5972968

25 02591091 นาย เจรลญ ปปยะนาวลน5963182

26 02591092 นาย เจษฎา   เขมยวฉอหอน5946705

27 02591093 นาย เจษฎา คกณบจวลา5935138

28 02591094 นาย เจษฎา เจดมยย5956629

29 02591095 นาย เจษฎา รจตนบรรเทลง5960035

30 02591096 นาย เจษฎากร ชนะพจนธย5964144
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ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 601  ชจชน : 6  ตตก/อาคาร : อาคารมหวตลาธวเบศร สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02591097 นาย เจษฎากร เพลพมพรทวมสกข5966349

2 02591098 นาย เจษฎากร เหลาแหลม5903950

3 02591099 นางสาว แจชมจจนทรย โมซา5971836

4 02591100 นางสาว ฉลวย มารยาท5971684

5 02591101 นางสาว ฉวมวรรณ ขกนแกหว5960678

6 02591102 นางสาว ฉวมวรรณ ปามม5949604

7 02591103 นางสาว ฉวมวรรณ สลทธลธดา5973984

8 02591104 นางสาว ฉวมวรรณ แสนแกหว5957550

9 02591105 นาย ฉจตยา จจนทรยภจกดลธ5952066

10 02591106 นางสาว ฉจตรกมล นวลศรม5961104

11 02591107 นางสาว ฉจตรกมล ฝปายเจรลญ5904934

12 02591108 นางสาว ฉจตรแกหว ชพพนกมล5954587

13 02591109 นาย ฉจตรชจย  จลรลาภวลรกฬหย5970434

14 02591110 นาย ฉจตรชจย แจชมพลาย5959899

15 02591111 นาย ฉจตรชจย พรหมนา5931762

16 02591112 นาย ฉจตรดลารง  จวงตะขบ5967121

17 02591113 นางสาว ฉจตรปวมยย วงศยกกองแกหว5981209

18 02591114 นางสาว ฉจตรลดา พจนเปรม5951779

19 02591115 นางสาว ฉจตรวลมล กองเกลพพอน5971110

20 02591116 นางสาว ฉจตรศลรล โงชนสศงเนลน5966167

21 02591117 นางสาว ฉจตรสกดา เปลมพยนศรม5936041

22 02591118 นางสาว ฉจตรสกดา สกวรรณพฤกษย5931090

23 02591119 นางสาว ฉจตราภรณย ปะมะโน5946187

24 02591120 นางสาว ฉจนทนา แกหวมกงคกณ5972347

25 02591121 นางสาว ฉจนทนา สลงหยสม5953544

26 02591122 นางสาว ฉายนภา ศรมเสมอ5934390

27 02591123 นางสาว ฉายฤทจย เทศสวจสดลธ5967711

28 02591124 นางสาว ฉลมาภรณย ราชสมบจตล5928506

29 02591125 นาย เฉลลมเกมยรตล แชชมประเสรลฐ5952831

30 02591126 นาย เฉลลมเกมยรตล พจงพลศ5939142

หนนา 40 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 602  ชจชน : 6  ตตก/อาคาร : อาคารมหวตลาธวเบศร สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02591127 นาย เฉลลมพล กาพจจนทวงษย5970512

2 02591128 นาย เฉลลมศจกดลธ สวชางแจหง5972799

3 02591129 นาย เฉลมยว พกชมเจรลญ5963510

4 02591130 นาย ไฉน สกยราช5977828

5 02591131 นางสาว ชญาณยอรรจนย วลลาวรรณย5968350

6 02591132 นางสาว ชญานยพจชร  เชลดชศ5948420

7 02591133 นาย ชญานลน คลาสองสม5937389

8 02591134 นางสาว ชญานลศ ทองสวจสดลธ5953867

9 02591135 นางสาว ชญานม สกชยหนองไผช5956286

10 02591136 นาง ชญานกช บกญยงคย5966673

11 02591137 นางสาว ชญานกตนย เฮงตระกศล5936501

12 02591138 นางสาว ชญานกทา แกหวศศลวลมล5937126

13 02591139 นางสาว ชญาภจส พลายโถ5981127

14 02591140 นางสาว ชญาภา ศรมภศวงศย5976865

15 02591141 นางสาว ชฎาพร ศฤงคาร5935043

16 02591142 นางสาว ชฎาภรณย จจนทะบกดศรม5939023

17 02591143 นางสาว ชฎารจตนย ถพอแกหว5971480

18 02591144 นางสาว ชณจญทลตา ธราพร5954334

19 02591145 นางสาว ชณจฎดา วงคยพระไกร5975236

20 02591146 นางสาว ชณจฐนลษา แกหวมาเรพอน5939124

21 02591147 นางสาว ชณลตา ทองพลอย5937132

22 02591148 นางสาว ชณลตา อธลกกลรจตนย5981915

23 02591149 นางสาว ชนกนาถ รจตนเฉลลมวงศย5955388

24 02591150 นางสาว ชนกนาถ แสงทอง5934631

25 02591151 นาย ชนกจนตย แถบทอง5978962

26 02591152 นางสาว ชนนลกานตย ขกนทลพยย5975447

27 02591153 นางสาว ชนนลกานตย ชศฝา5937146

28 02591154 นางสาว ชนนลกานตย ทลมแกหว5923882

29 02591155 นางสาว ชนนม มกลนม5956822

30 02591156 นาย ชนะชจย นาคนลาทอง5962991

หนนา 41 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 603  ชจชน : 6  ตตก/อาคาร : อาคารมหวตลาธวเบศร สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02591157 นาย ชนะชจย สกวรรณชล5980114

2 02591158 นาย ชนะภศมล อลนนอก5978766

3 02591159 นางสาว ชนจญชลดา ทองมศล5953192

4 02591160 นางสาว ชนจญชลดา สลมาฉายา5966525

5 02591161 นางสาว ชนจญญา จงใจรจกษย5968138

6 02591162 นาย ชนจญญศ ประกลระเค5962400

7 02591163 นางสาว ชนจฐฐา กกญชะโมรลนทรย5971393

8 02591164 นางสาว ชนจฐดา สกทธลเรมยง5912134

9 02591165 นางสาว ชนจดดา พราหมสนธลธ5936193

10 02591166 นางสาว ชนจนพจฒณย แกหวกลรลยา5972238

11 02591167 นางสาว ชนากานตย ดลาอาจ5975344

12 02591168 นางสาว ชนากานตย บกญคลา5970548

13 02591169 นางสาว ชนากานตย บกญชชวย5981624

14 02591170 นางสาว ชนากานตย สกดตา5922138

15 02591171 นางสาว ชนาธลนาถ สมานทรจพยย5977228

16 02591172 นางสาว ชนาธลป แดงฉพลา5938749

17 02591173 นางสาว ชนาธลป สกขไกรไทย5903658

18 02591174 นาย ชนาธลป โสภาพล5934813

19 02591175 นาย ชนาธลป อาจสจนเทมทยะ5955973

20 02591176 นางสาว ชนานจนทย ยวงเดชกลหา5980344

21 02591177 นางสาว ชนาพร ตะเคมยนเกลมชยง5970856

22 02591178 นางสาว ชนาภรณย ใจซพพอ5954887

23 02591179 นางสาว ชนาภรณย ทรงครจกษย5952719

24 02591180 นางสาว ชนาภา จมนครหาม5981993

25 02591181 นางสาว ชนาภา ชชวยหลลา5974264

26 02591182 นางสาว ชนาภา เปรมศรม5971835

27 02591183 นางสาว ชนาภา สอนสะอาด5950702

28 02591184 นางสาว ชนารดม อหนมะณม5960981

29 02591185 นาย ชนลกรณย กลาจร5954849

30 02591186 นางสาว ชนลกาณย นามประดลษฐย5974850

หนนา 42 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 604  ชจชน : 6  ตตก/อาคาร : อาคารมหวตลาธวเบศร สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02591187 นางสาว ชนลกานตย จจบจจด5935824

2 02591188 นางสาว ชนลกานตย เจรลญผล5936176

3 02591189 นางสาว ชนลกานตย บจวศรม5937229

4 02591190 นางสาว ชนลกานตย สงชางาม5958582

5 02591191 นางสาว ชนลกานตย แสงบจว5939395

6 02591192 นางสาว ชนลดา ทชาฉลาด5955912

7 02591193 นางสาว ชนลดา ทศลธรรม5973647

8 02591194 นางสาว ชนลดา ยอดยลพง5979740

9 02591195 นางสาว ชนลดา สลนสรหาง5947901

10 02591196 นางสาว ชนลดาภา กลมบทอง5947720

11 02591197 นางสาว ชนลดาภา คกณาคม5978758

12 02591198 นางสาว ชนลดาภา ทองทหวม5905378

13 02591199 นาย ชนลน ทองประเสรลฐ5943781

14 02591200 นาย ชนลนทร แดงทองดม5977830

15 02591201 นาย ชนลนทรย ประชกมแพทยย5972865

16 02591202 นาย ชนลนทรย ปกมสจนเทมยะ5982304

17 02591203 นาย ชนลนทรย มจงครกดร5953196

18 02591204 นางสาว ชนลศา บจวบาน5965785

19 02591205 นางสาว ชนลสรา ใจงาม5930642

20 02591206 นางสาว ชนลสรา สมนตก5958523

21 02591207 นางสาว ชนลสรา แสงแกหว5935972

22 02591208 นาย ชนกดม ยะเปปยง5957901

23 02591209 นางสาว ชมชฎา เหมพอนโพธลธ5935691

24 02591210 นางสาว ชมพลชานย ศรมภจกดม5931390

25 02591211 นางสาว ชมพศ ไพรอด5959629

26 02591212 นางสาว ชมพศนกท ไกรทอง5949021

27 02591213 นางสาว ชมพศนกท เทมยมลม5982431

28 02591214 นางสาว ชมพศนกท นลลขลา5948151

29 02591215 นางสาว ชมพศนกท วรกลจ5967698

30 02591216 นางสาว ชมพศนกท สลงหยอชอน5962058

หนนา 43 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 609  ชจชน : 6  ตตก/อาคาร : อาคารมหวตลาธวเบศร สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02591217 นางสาว ชมพศนกท เอนก5965194

2 02591218 นางสาว ชมพศพนกท ชศนามไชย5961025

3 02591219 นางสาว ชไมกร หลรจญรจตนย5932930

4 02591220 นางสาว ชไมพร คหาขาย5976871

5 02591221 นางสาว ชไมพร บกญโพธลธ5909430

6 02591222 นางสาว ชไมพร ผลสลนธย5939008

7 02591223 นางสาว ชไมพร โสภา5948656

8 02591224 นาย ชยพล วจฒนชจย5958710

9 02591225 นาย ชยากร เลลศอจงกศร5954883

10 02591226 นางสาว ชยาภา ศรมรจกษา5953078

11 02591227 นางสาว ชยกตรา ไชยวกฒล5945785

12 02591228 นางสาว ชรไม ประสจนแพงศรม5969874

13 02591229 นางสาว ชรลนทลพยย  งามขลา5970412

14 02591230 นางสาว ชรลนรจตนย สกขพอ5946881

15 02591231 นางสาว ชรมนกช สจกดา5976429

16 02591232 นางสาว ชลกานตย ทวาอลนทรย5957227

17 02591233 นางสาว ชลดา โกสวจสดลธ5934812

18 02591234 นาย ชลทลต อลนทรเหลพอ5940109

19 02591235 นางสาว ชลทลพยย พจฒนาสกกลวงคย5950784

20 02591236 นางสาว ชลธลชา  ชมจลาปป5958083

21 02591237 นางสาว ชลธลชา  สกระ5957796

22 02591238 นาง ชลธลชา เคลพอบบกญสอน5942434

23 02591239 นางสาว ชลธลชา จจนทรยนหอย5968450

24 02591240 นางสาว ชลธลชา เจรลญผล5930934

25 02591241 นางสาว ชลธลชา แจชมจจนทรย5965843

26 02591242 นางสาว ชลธลชา เฉพพอยฉพลา5964753

27 02591243 นางสาว ชลธลชา โชคสกกล5969112

28 02591244 นางสาว ชลธลชา ธมรปปญญาธรรม5956031

29 02591245 นางสาว ชลธลชา บกบผา5943809

30 02591246 นางสาว ชลธลชา บกรมรจตนยศรมสกกล5942358

31 02591247 นางสาว ชลธลชา ปปนะกาพจง5967221

32 02591248 นางสาว ชลธลชา เปรมปาน5971624

33 02591249 นางสาว ชลธลชา พานทอง5924826

34 02591250 นางสาว ชลธลชา พศลเกษม5966126

35 02591251 นางสาว ชลธลชา เมหงเกรตด5972374

หนนา 44 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 609  ชจชน : 6  ตตก/อาคาร : อาคารมหวตลาธวเบศร สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 02591252 นางสาว ชลธลชา ลหอมวงษย5904806

37 02591253 นางสาว ชลธลชา ลมชเหมพอดภจย5953476

38 02591254 นางสาว ชลธลชา ศรฤทธลธ5945728

39 02591255 นางสาว ชลธลชา ศรมสมรส5973123

40 02591256 นางสาว ชลธลชา ศลรลโมห5951353

หนนา 45 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 610  ชจชน : 6  ตตก/อาคาร : อาคารมหวตลาธวเบศร สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02591257 นางสาว ชลธลชา แสงอลพม5908270

2 02591258 นางสาว ชลธลชา โสภานา5978905

3 02591259 นางสาว ชลธลชา โหขกนทด5977412

4 02591260 นางสาว ชลธลชา เอพชออารมราษฎรย5978498

5 02591261 นางสาว ชลธลดา นามนจย5977882

6 02591262 นางสาว ชลธม โตตะทอง5948534

7 02591263 นางสาว ชลนลภา สกขสลาราญ5942901

8 02591264 นางสาว ชลนมยย วจนเปรมยงเถา5979334

9 02591265 นางสาว ชลฤชา คะสารช5963208

10 02591266 นางสาว ชลลดา ชาลาภคลา5978998

11 02591267 นาย ชลศรจณยย มมดม5981037

12 02591268 นางสาว ชลหทจย วลเศษสลงหย5960441

13 02591269 นางสาว ชลจดดา บกญมาก5970505

14 02591270 นางสาว ชลจนดา คลาจจนทรย5977124

15 02591271 นางสาว ชลลดา จงรจกษย5968123

16 02591272 นางสาว ชลลดา ชจนชาตล5932766

17 02591273 นางสาว ชลลดา พตพงเคหา5955967

18 02591274 นางสาว ชลลดา ไพจลตรประภาภรณย5960257

19 02591275 นางสาว ชลลตา ผชานชมภศ5981717

20 02591276 นางสาว ชลลศรา เพตงโพ5955984

21 02591277 นางสาว ชลลสา ชมภศชทอง5959673

22 02591278 นางสาว ชโลธร ศรนกวจตร5964739

23 02591279 นาง ชโลธร สระนพงษย5968415

24 02591280 นาย ชชวงชนะ ศรมสกข5964901

25 02591281 นางสาว ชวนชพพน ธงไธสง5965441

26 02591282 นาย ชวลลต ทจพเครพอ5978124

27 02591283 นาย ชวลลต พตพงเสพอ5917422

28 02591284 นางสาว ชวจลนกช พรมภจกดลธ5975018

29 02591285 นางสาว ชวจลลจกษณย บรลบาล5982377

30 02591286 นาง ชวจลลจกษณย พลงพตพง5966185

31 02591287 นางสาว ชชอชฎา ดลษณะ5909262

32 02591288 นางสาว ชชอลดา โพธลธทอง5977901

33 02591289 นางสาว ชชอลดา วงคยเครพอศร5967741

34 02591290 นางสาว ชะนาภา หวจงเลลศพาณลชยย5971560

35 02591291 นางสาว ชะวาลามณม ไชยโคตรย5944481

หนนา 46 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 610  ชจชน : 6  ตตก/อาคาร : อาคารมหวตลาธวเบศร สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 02591292 นางสาว ชะเอม สจงขยวลเศษ5947376

37 02591293 นาย ชจชชจย ชศชลด5943840

38 02591294 นาย ชจชชจย รจตนกรมฑากกล5946153

39 02591295 นางสาว ชจชฎาภรณย ขาลเพราะ5940337

40 02591296 นางสาว ชจชฎาภรณย จลระพรพาณลชยย5937225

หนนา 47 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 611  ชจชน : 6  ตตก/อาคาร : อาคารมหวตลาธวเบศร สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02591297 นาย ชจชนจนทย จจนเพตง5965966

2 02591298 นาย ชจชพล เฉพพอยฉพลา5960450

3 02591299 นางสาว ชจชรพม เลลศฤทธลธชจย5951056

4 02591300 นางสาว ชจชรม รกชงสมจย5981554

5 02591301 นาย ชจชวาล ทองเชพชอ5907646

6 02591302 นางสาว ชจญญา  เอมพยมนาค5926726

7 02591303 นางสาว ชจญญา ทจพมณเทมยร5971226

8 02591304 นางสาว ชจญญา เหมหอมวงษย5941562

9 02591305 นางสาว ชจญญานกช ดาดหวง5952941

10 02591306 นางสาว ชจญญาพจชรย รชมโพธลธชม5958081

11 02591307 นางสาว ชจญญาภจค บกรมวงคย5938022

12 02591308 นางสาว ชจญญาวมรย แกหวลหวนปภาวลนทย5978826

13 02591309 นาย ชจนชนก ดอกเมฆ5963676

14 02591310 นาย ชจยคกปตย คอหลหา5979517

15 02591311 นาย ชจยจกมพล ปปยศทลพยย5921258

16 02591312 นาย ชจยณรงคย คลาปอม5944646

17 02591313 นาย ชจยณรงคย ปปองคลา5956855

18 02591314 นาย ชจยณรงคย สกขถนอม5937119

19 02591315 นาย ชจยมงคล สลทธลภศมลมงคล5901702

20 02591316 นาย ชจยยกทธย ชจยสกกลศจกดลธ5963930

21 02591317 นาย ชจยรจตนย ทจบบกรม5955850

22 02591318 นางสาว ชจยรจมภา ลลาจอง5966653

23 02591319 นาย ชจยวจฒนย ผคจงทลว5980507

24 02591320 นาย ชจยวจฒนย ศรสงคราม5941138

25 02591321 นาย ชจยวจฒนย สรหอยสละ5936061

26 02591322 นาย ชจยวกธ โพธลธศรม5976212

27 02591323 นาย ชจยสลทธลธ ถาวร5949877

28 02591324 นาย ชาครลต รกกขชาตล5962588

29 02591325 นาย ชาญชจย อรชามเกมยรตล5930342

30 02591326 นาย ชาญณรงคย ดวงขาว5960675

31 02591327 นาย ชาญณรงคย บกญศรม5953176

32 02591328 นาย ชาญณรงคย เรพองรจมยย5980142

33 02591329 นาย ชาญณรงคย สกทธลพลบศลยย5964756

34 02591330 นาย ชาญวกฒล เหรมยญปรมชา5966579

35 02591331 นาย ชาตรม ตราชศ5968676

หนนา 48 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 611  ชจชน : 6  ตตก/อาคาร : อาคารมหวตลาธวเบศร สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 02591332 นาย ชาตรม แสนกลหา5972181

37 02591333 นางสาว ชาตลยา บจนหาร5933329

38 02591334 นาย ชานน ศรมคลหอย5959279

39 02591335 นาย ชานนทย เสาะพลณ5952247

40 02591336 นาย ชานจนทย ขกนทอง5946756

หนนา 49 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 612  ชจชน : 6  ตตก/อาคาร : อาคารมหวตลาธวเบศร สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02591337 นางสาว ชานลณม ธรรมรจกษย5968443

2 02591338 นาง ชานลดา  พจนธยแตง5945507

3 02591339 นางสาว ชารลณม โกกสศงเนลน5980096

4 02591340 นางสาว ชารลสา เงลนเสตง5964420

5 02591341 นางสาว ชาลลตา สกขสลาราญ5974887

6 02591342 นางสาว ชาลลสา สกปปงคลจด5924474

7 02591343 นางสาว ชาลลสา อารมรลาลตก5952545

8 02591344 นาย ชลณพนธลธ ชมชพพน5974846

9 02591345 นางสาว ชลดชนก กองแกหว5974541

10 02591346 นางสาว ชลดชนก เกลตดพลม5979917

11 02591347 นางสาว ชลดชนก ขลาวงษย5961544

12 02591348 นางสาว ชลดชนก ชศชชวย5970658

13 02591349 นางสาว ชลดชนก ไชยฤทธลธ5956194

14 02591350 นางสาว ชลดชนก ทองเดช5953651

15 02591351 นางสาว ชลดชนก ทองเนพชอสกก5978266

16 02591352 นางสาว ชลดชนก แรงรอบ5972060

17 02591353 นางสาว ชลดชไม เจพอมา5978563

18 02591354 นางสาว ชลดดาว นกชมดม5950587

19 02591355 นาย ชลดตะวจน เจรลญบกญมา5967193

20 02591356 นางสาว ชลตชนก บกญจจด5965541

21 02591357 นาย ชลตพงษย เหนพอเกาะหวาย5948325

22 02591358 นาย ชลตพล เปตามานจง5974357

23 02591359 นาย ชลนกร   ประหยจดสลน5969464

24 02591360 นาย ชลนวร มะลลลา5938480

25 02591361 นาย ชลนวจฒนย ศรมสกวรรณ5980084

26 02591362 นาย ชลนวจฒนย สรชางโศก5962309

27 02591363 นาย ชลนวจฒล รอดแกหว5976523

28 02591364 นาย ชลษณกพงศย แยหมนกชน5971244

29 02591365 นางสาว ชลสา รจตนวงคย5954189

30 02591366 นางสาว ชพนชนก ไชยชชอฟปา5975502

31 02591367 นางสาว ชพพนฤดม คงสง5968629

32 02591368 นางสาว ชกดาภา ศรมมกกดา5975509

33 02591369 นางสาว ชกตลกาญจนย การจก5942672

34 02591370 นางสาว ชกตลกาญจนย ดลษเจรลญ5965266

35 02591371 นางสาว ชกตลกาญจนย ทองทจบ5949179

หนนา 50 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 612  ชจชน : 6  ตตก/อาคาร : อาคารมหวตลาธวเบศร สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 02591372 นางสาว ชกตลกาญจนย ธรรมบกตร5977724

37 02591373 นางสาว ชกตลกาญจนย สมคลาเพชร5935075

38 02591374 นางสาว ชกตลญธร เนลนพระ5972076

39 02591375 นางสาว ชกตลนจนทย บจวรอด5937496

40 02591376 นาย ชกตลพจนธกย ไกชงาม5949928

หนนา 51 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 615  ชจชน : 6  ตตก/อาคาร : อาคารมหวตลาธวเบศร สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02591377 นางสาว ชกตลภรณย ทจศนกลจ5956662

2 02591378 นางสาว ชกตลมณฑนย ใจศลรล5956387

3 02591379 นางสาว ชกตลมณฑนย วจนมมพ5946253

4 02591380 นางสาว ชกตลมา  เรพองทรจพยย5965159

5 02591381 นางสาว ชกตลมา กลานลจอกย5933042

6 02591382 นางสาว ชกตลมา กกระพอง5974431

7 02591383 นางสาว ชกตลมา แกหวจจนทรย5963770

8 02591384 นางสาว ชกตลมา คลานนทย5976239

9 02591385 นางสาว ชกตลมา ชกมเพตง5955767

10 02591386 นางสาว ชกตลมา ตชอแกหว5941295

11 02591387 นางสาว ชกตลมา ตาคลา5968132

12 02591388 นางสาว ชกตลมา นวมงาม5982448

13 02591389 นางสาว ชกตลมา ประยงคย5975797

14 02591390 นางสาว ชกตลมา วรรณวงษย5972396

15 02591391 นางสาว ชกตลมา วลมศลชาตล5981252

16 02591392 นางสาว ชกตลมา สกขเกษม5975538

17 02591393 นางสาว ชกตลมา สกดโต5963969

18 02591394 นางสาว ชกตลมา อจคคมโรจนย5956343

19 02591395 นางสาว ชกตลมาธร นะมาเส5970161

20 02591396 นางสาว ชกตลวรรณ อาจหาญ5979682

21 02591397 นาย ชกมพร บศรพา5967616

22 02591398 นางสาว ชกลม ขจนตมตชอ5969601

23 02591399 นางสาว ชกลม สจมพดา5918070

24 02591400 นางสาว ชกลมพร จจนทรเทพ5979605

25 02591401 นางสาว ชกอาซะหย บาสอ5968480

26 02591402 นาย เชฎฐพจนธกย ศรมวลลาศ5954575

27 02591403 นางสาว เชาวนม ตชอแกหว5941317

28 02591404 นาย เชาวลลต โตหตอบ5968582

29 02591405 นางสาว เชลญขวจญ ซอเฮง5981038

30 02591406 นางสาว เชลญจกตล  ยอดปรมดา5974715

หนนา 52 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 616  ชจชน : 6  ตตก/อาคาร : อาคารมหวตลาธวเบศร สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02591407 นางสาว โชตลกา บลาเพตญกลจ5982484

2 02591408 นางสาว โชตลกา ผลพล5965165

3 02591409 นางสาว โชตลกา สลงหยปปอง5960405

4 02591410 นางสาว โชตลนจนทย สจนหาด5975243

5 02591411 นางสาว โชตลรส สงวนพจนธย5905630

6 02591412 นาย โชตลวจตร ศลรลโวหาร5971364

7 02591413 นาย ไชยา สจงขยสมแกหว5964769

8 02591414 นางสาว ซชอนกลลพน เสมยนขกนทด5975933

9 02591415 นาย ซอลฮา อศมา5978520

10 02591416 นาย ซจยฟป อลบบรอฮลม5908422

11 02591417 นางสาว ซจลวานม ดพอเลาะ5930434

12 02591418 นาย ซาบศดลง มลสกแท5975104

13 02591419 นางสาว ซารมนา เจตะแน5981960

14 02591420 นาย ซกกรม แมนสจนตย5959833

15 02591421 นางสาว ซศไลดา สะดม5964885

16 02591422 นางสาว ซศฮาดา กกลาม5972070

17 02591423 นางสาว โซเฟปย ยศโซตะ5959370

18 02591424 นางสาว ฌณจฌตา ชลานาญพล5979992

19 02591425 นาย ฌจลลย โทเสรตจ5951265

20 02591426 นางสาว ฌกมพรม โพธลธเจรลญรจกษย5964196

21 02591427 นางสาว เฌอกาญจนย เพตงประโคน5973001

22 02591428 นาย ญจตตล จจนทรยแจหง5939538

23 02591429 นาง ญาณภจค ปกปมแกหว5977698

24 02591430 นางสาว ญาณาธลป รจกแมช5972857

25 02591431 นาย ญาณาธลป วงศยสกภา5943583

26 02591432 นางสาว ญาณลกา ลกนราศรม5964729

27 02591433 นางสาว ญาณลศา ธจญญการ5971798

28 02591434 นางสาว ญาณลสา คลาแสน5958963

29 02591435 นางสาว ญาณม กลจพนภศมลศรม5938669

30 02591436 นางสาว ญาดา ไทรบกญจจนทรย5974985

หนนา 53 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 617  ชจชน : 6  ตตก/อาคาร : อาคารมหวตลาธวเบศร สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02591437 นางสาว ญาดา นชวมวจตรย5982123

2 02591438 นางสาว ญาดา มชวงทลม5957738

3 02591439 นางสาว ญานลดา แจะไธสง5967158

4 02591440 นางสาว ฐนธร บกญประเทพอง5911746

5 02591441 นางสาว ฐวลกาญจนย ภศมลธล5951903

6 02591442 นาย ฐากศร ขานตา5955711

7 02591443 นางสาว ฐาณลชา อรชามคง5933745

8 02591444 นางสาว ฐาทลนม    ศรมจจนทรย5957706

9 02591445 นาย ฐาปกรณย สอนโกชย5974158

10 02591446 นางสาว ฐาปนม ศรมบกญโรจนย5943775

11 02591447 นางสาว ฐาปนม หวจงชลนกลาง5964341

12 02591448 นางสาว ฐาปะนมยย ไชยเสนา5937262

13 02591449 นางสาว ฐาปะนมยย ทจดวงษย5970997

14 02591450 นางสาว ฐารวม จจนทรสกข5901902

15 02591451 นางสาว ฐลดารจตนย กกลวงคย5947054

16 02591452 นางสาว ฐลตยารจตนย บกชงนาแซง5958055

17 02591453 นางสาว ฐลตาพร คงหอม5953632

18 02591454 นางสาว ฐลตาพร ตรมยลนดม5966413

19 02591455 นางสาว ฐลตาพร รกชงโรจนย5970525

20 02591456 นางสาว ฐลตาพร ศรมวลเชมยรโชค5980521

21 02591457 นางสาว ฐลตาภา ตศหจลานงคย5958592

22 02591458 นางสาว ฐลตาภา ลลชมธนะกลจ5956035

23 02591459 นางสาว ฐลตาภา วกฒลสกพงสย5976889

24 02591460 นางสาว ฐลตาภา อลนทะศจกดลธ5965039

25 02591461 นาย ฐลตล  วมรศลรลมงคลกกล5959647

26 02591462 นางสาว ฐลตลนจนทย ดกษฎม5977022

27 02591463 นาย ฐลตลนจนทย นนตานอก5969226

28 02591464 นางสาว ฐลตลนจนทย นหอยทลม5941643

29 02591465 นางสาว ฐลตลนจนทย มชวงจมน5942035

30 02591466 นางสาว ฐลตลนจนทย ศลลปป5959338

หนนา 54 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 618  ชจชน : 6  ตตก/อาคาร : อาคารมหวตลาธวเบศร สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02591467 นาย ฐลตลพงศย  สงเคราะหยธรรม5978351

2 02591468 นาย ฐลตลพงศย พลเสน5947411

3 02591469 นางสาว ฐลตลพร คลหอยเหลพอ5955296

4 02591470 นางสาว ฐลตลพร จลามม5937981

5 02591471 นางสาว ฐลตลพร ไชยศรม5943579

6 02591472 นางสาว ฐลตลพร วลลจยศลล5954985

7 02591473 นางสาว ฐลตลพร ศกกนะสลงหย5956121

8 02591474 นางสาว ฐลตลพร สงชาเพตชรย5980349

9 02591475 นางสาว ฐลตลพร โสดสง5969664

10 02591476 นาย ฐลตลพล เกตกเอมพยม5972701

11 02591477 นางสาว ฐลตลพลรญา โพธลธทอง5936604

12 02591478 นางสาว ฐลตลภรณย สมงาม5954451

13 02591479 นาย ฐลตลภจทร จลตรโก5917382

14 02591480 นางสาว ฐลตลภจทร อภจยภจกดลธ5970771

15 02591481 นางสาว ฐลตลมน นวลสนลท5947935

16 02591482 นางสาว ฐลตลมา  วายกแสง5923674

17 02591483 นางสาว ฐลตลมา ชนะชจยธนกกล5947241

18 02591484 นางสาว ฐลตลมา ชะนะภศ5962989

19 02591485 นางสาว ฐลตลมา ชกมชอบ5967456

20 02591486 นางสาว ฐลตลมา ทองทวม5976168

21 02591487 นางสาว ฐลตลมา ผาสกขวงษย5938908

22 02591488 นางสาว ฐลตลมา พรหมโพธลธ5972520

23 02591489 นางสาว ฐลตลมา พกฒชา5951740

24 02591490 นางสาว ฐลตลมา พกชมจลาปา5939374

25 02591491 นางสาว ฐลตลมา พกชมพวง5973376

26 02591492 นางสาว ฐลตลมา มอญเกลชง5934742

27 02591493 นางสาว ฐลตลมา เลลศลชลา5977121

28 02591494 นางสาว ฐลตลมา สกขมจพน5979485

29 02591495 นางสาว ฐลตลมา แสงทองดม5913462

30 02591496 นางสาว ฐลตลมา หลวงเพตขร5914050

หนนา 55 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 701  ชจชน : 7  ตตก/อาคาร : อาคารมหวตลาธวเบศร สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02591497 นางสาว ฐลตลมา อาญาเมพอง5975545

2 02591498 นางสาว ฐลตลมา เอกวารมยย5966422

3 02591499 นางสาว ฐลตลมา เอมพยมสะอาด5916010

4 02591500 นางสาว ฐลตลยา ปรมกราน5940302

5 02591501 นางสาว ฐลตลรจตนย บกญลา5980731

6 02591502 นางสาว ฐลตลรจตนย สกระพลนลจ5980213

7 02591503 นางสาว ฐลตลรจตนย อาจลา5935787

8 02591504 นางสาว ฐลตลวรรณ ปาระดม5955958

9 02591505 นาย ฐลตลวจสสย โพธลประสาท5936428

10 02591506 นางสาว ฐลภาพรรณ พจนธยประสลทธลธเวช5937038

11 02591507 นาย ฐลรวจฒนย วจฒนสจงขยสลทธลธ5950998

12 02591508 นางสาว ฑารลกา โคตรวลทยย5970036

13 02591509 นางสาว ฑลตยา วชลรภศมลภจกดลธ5954020

14 02591510 นางสาว เฑมยรภจกดลธ สกทธลยะรจกษย5941400

15 02591511 นางสาว ณกานดา ศรชจยญาตล5960149

16 02591512 นางสาว ณงณกช นลลเพตชรย5973343

17 02591513 นางสาว ณชนก ลอดประเสรลฐ5970813

18 02591514 นาย ณฐกรณย ภจทรวาณลชยยโอฬาร5937276

19 02591515 นางสาว ณฐธนพร นวกกลพจนธย5943957

20 02591516 นางสาว ณฐเนษ สกดเฉลมยว5982305

21 02591517 นางสาว ณฐพร วลพณลชกรกกล5939949

22 02591518 นาย ณฐวร พวงพจนธย5946961

23 02591519 นาย ณฐาภพ ฟปากระจชาง5966663

24 02591520 นาย ณธมพจฒนย โพธลถาวรวจฒนย5963397

25 02591521 นางสาว ณธมรยรจตนย เมฆสลงหย5950944

26 02591522 นาย ณนทกร ลลาพจนธย5957822

27 02591523 นาย ณปภจช ประสงคยธรรม5939021

28 02591524 นางสาว ณปภา เลมยงสา5955370

29 02591525 นาย ณพจฒฐยพงศย สกวรรณโชตล5964455

30 02591526 นาย ณภจทร ศลรลอลาพจนธย5960123

หนนา 56 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 702  ชจชน : 7  ตตก/อาคาร : อาคารมหวตลาธวเบศร สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02591527 นาย ณภจทรย สบายสมจย5947618

2 02591528 นาย ณภจทรยภณ พลลา5954954

3 02591529 นางสาว ณภาสยณจฐ เรพองเดชสกกลชจย5982167

4 02591530 นาย ณรงคย คกหมวงศย5952123

5 02591531 นาย ณรงคยกร  เรมพยวเสตง5975962

6 02591532 นาย ณรงคยดลศ กกลนาม5978248

7 02591533 นาย ณรงคยเดช เขมหนการนา5956808

8 02591534 นาย ณรงคยเดช เลมชยงไพบศลยย5939855

9 02591535 นาย ณรงคยฤทธลธ ดชานนหอย5941601

10 02591536 นาย ณรงคยฤทธลธ โลกคลาลพอ5946411

11 02591537 นาย ณรงคยฤทธลธ แสงสกรลยา5951906

12 02591538 นาย ณรงคยศจกดลธ มากเอมยด5948002

13 02591539 นาย ณรงคยศจกดลธ สพบพราหมณย5982228

14 02591540 นางสาว ณลาวจลยย จตกรนตยรจศมม5951009

15 02591541 นางสาว ณหทจย สามตรมเผพอก5974084

16 02591542 นางสาว ณจชชา ขกนศลรลมา5941669

17 02591543 นางสาว ณจชชา คกหมเงลน5934715

18 02591544 นางสาว ณจชชา ทรจพยยประเสรลฐ5902090

19 02591545 นางสาว ณจชชา สนธล5938353

20 02591546 นางสาว ณจชชานลษฐย เกลดเดชา5973592

21 02591547 นาย ณจชภจกดย แกหวหาวงษย5977638

22 02591548 นางสาว ณจชลลดา สมสจนงาม5901390

23 02591549 นาย ณจฎฐกร ทองมมสม5942167

24 02591550 นางสาว ณจฎฐนจนทย ฝายจะโปปะ5970647

25 02591551 นางสาว ณจฎฐนลชา ทจบสวชาง5958826

26 02591552 นาง ณจฎฐา สกรลยะประภาพงศย5960282

27 02591553 นางสาว ณจฎฐาวดม สกทธาคง5978396

28 02591554 นางสาว ณจฏฐกณลษญย แกหวไทรหยวก5977962

29 02591555 นาย ณจฏฐกลตตลธ เกมยะขกนทด5975988

30 02591556 นางสาว ณจฏฐยชวจล ปกณณวรรธนย5954870

หนนา 57 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 703  ชจชน : 7  ตตก/อาคาร : อาคารมหวตลาธวเบศร สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02591557 นางสาว ณจฏฐณลชา ปานชา5967917

2 02591558 นางสาว ณจฏฐณลชา โมสจนเทมยะ5966939

3 02591559 นางสาว ณจฏฐณลชา วลมกตตา5959727

4 02591560 นางสาว ณจฏฐยนรม ชพพนวจฒนา5946330

5 02591561 นางสาว ณจฏฐยนรม ละมหายแข5965296

6 02591562 นางสาว ณจฏฐนลช มจพนปาน5967199

7 02591563 นาย ณจฏฐพล มลนาลจย5936170

8 02591564 นางสาว ณจฏฐยพจชรย เครพออลนทรย5974487

9 02591565 นางสาว ณจฏฐา ทองราช5949511

10 02591566 นางสาว ณจฏฐา พงษยสกวรรณ5961729

11 02591567 นางสาว ณจฏยา นลลทะรจตนย5976708

12 02591568 นางสาว ณจฐกมล แสงงาม5981481

13 02591569 นาย ณจฐกร จานศรมเพตง5979228

14 02591570 นาย ณจฐกร บกญประสลทธลธ5949137

15 02591571 นาย ณจฐกฤต ประดลษฐยศรม5930634

16 02591572 นางสาว ณจฐกฤตา   เผพอกผชอง5954199

17 02591573 นางสาว ณจฐกฤตา กมรตลสลทธางกศร5927742

18 02591574 นางสาว ณจฐกฤตา ชาญเดช5978686

19 02591575 นางสาว ณจฐกฤตา โนนสวชาง5941897

20 02591576 นางสาว ณจฐกฤตา วงษยสงฆย5970693

21 02591577 นางสาว ณจฐกา ดาราศร5952709

22 02591578 นางสาว ณจฐกาญจนย ฐานหมจพน5940833

23 02591579 นางสาว ณจฐกาญจนย ธารมจต5970776

24 02591580 นางสาว ณจฐกานตย พวงชหอย5952044

25 02591581 นางสาว ณจฐกานตย สอนหลหา5955167

26 02591582 นาย ณจฐกลตตลธ นวลแสง5969503

27 02591583 นางสาว ณจฐกกล พองผลา5964949

28 02591584 นางสาว ณจฐจรลยา ขนานใตห5945122

29 02591585 นางสาว ณจฐจลรพจส สลทธลกรศลรลธนา5939576

30 02591586 นางสาว ณจฐชนจญ วจนซอและ5958063

หนนา 58 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 704  ชจชน : 7  ตตก/อาคาร : อาคารมหวตลาธวเบศร สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02591587 นางสาว ณจฐชนจนทยพร งอกคลา5981588

2 02591588 นางสาว ณจฐชยา สลงหยงาม5942382

3 02591589 นางสาว ณจฐชยา อจมพรทลวาทลพยย5920446

4 02591590 นาย ณจฐชจย เศมยรนอก5972206

5 02591591 นาย ณจฐชา จลาปาทอง5970528

6 02591592 นางสาว ณจฐชา เจรลญ5965121

7 02591593 นางสาว ณจฐชา เศวตรจตนเสถมยร5954107

8 02591594 นาย ณจฐชานน เทมยมทลนกฤต5958428

9 02591595 นางสาว ณจฐญา นจนทราช5966286

10 02591596 นางสาว ณจฐฐา อยศชนาน5942091

11 02591597 นางสาว ณจฐฐาพร จลตรมลตรย5960206

12 02591598 นางสาว ณจฐฑลยา กาเจรลญ5970880

13 02591599 นางสาว ณจฐณลชา ขาวสกทธล5931102

14 02591600 นางสาว ณจฐณลชา จลาปาอชอน5968977

15 02591601 นางสาว ณจฐณลชา จลนจารจกษย5968050

16 02591602 นางสาว ณจฐณลชา เจมยมใจ5944868

17 02591603 นางสาว ณจฐณลชา ตจนศลรล5935749

18 02591604 นางสาว ณจฐณลชา แบบสกวรรณ5968802

19 02591605 นางสาว ณจฐณลชา โพธลธเงลน5974333

20 02591606 นางสาว ณจฐณลชา เรพองสกข5900050

21 02591607 นางสาว ณจฐณลชา วลเชมยร5942846

22 02591608 นางสาว ณจฐณลชานจนทย ภศชฉพลา5975318

23 02591609 นาย ณจฐดนจย โชคธนหลรจณยย5939125

24 02591610 นาย ณจฐดนจย โรจนกกล5945705

25 02591611 นาย ณจฐดนจย ศรมสจงขยงาม5964493

26 02591612 นางสาว ณจฐตยา แพงแสน5966448

27 02591613 นางสาว ณจฐตลกาญจนย เผพพอนพงษย5977319

28 02591614 นาย ณจฐทนจนทรย ยวงรจมยย5937572

29 02591615 นางสาว ณจฐธนภา รชพงเรพองประมง5975313

30 02591616 นางสาว ณจฐธยานย สกกลกระจชาง5971192

หนนา 59 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 709  ชจชน : 7  ตตก/อาคาร : อาคารมหวตลาธวเบศร สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02591617 นาง ณจฐธลดา ปานมชวง5978705

2 02591618 นางสาว ณจฐธลดา เมพองบกญ5945238

3 02591619 นางสาว ณจฐธลดา โรจนยบกญถตง5946937

4 02591620 นางสาว ณจฐธลดา ฤทธลวงษย5907470

5 02591621 นางสาว ณจฐธลดา ศรชจยญาตล5939952

6 02591622 นางสาว ณจฐธลดา สจญชานจนทย5954340

7 02591623 นางสาว ณจฐธลดา สลนทรจพยย5976279

8 02591624 นางสาว ณจฐธลดา สพบศจกดลธ5948996

9 02591625 นางสาว ณจฐธลดา แสงจจนทรย5955932

10 02591626 นางสาว ณจฐธลนม แปปนงาม5977450

11 02591627 นางสาว ณจฐธลพรรณ เจมยมประสศตรย5946166

12 02591628 นาย ณจฐนนทย เดพอนขตชน5941499

13 02591629 นาย ณจฐนนทย เอมพยมศรม5940273

14 02591630 นาย ณจฐนนทย โอมณม5965453

15 02591631 นางสาว ณจฐนจนทย เลตกมาก5954319

16 02591632 นางสาว ณจฐนจนทย วจดจจง5978227

17 02591633 นางสาว ณจฐนจนทย แสงชหาง5961940

18 02591634 นางสาว ณจฐนาฏ สจงขยทอง5968484

19 02591635 นางสาว ณจฐนลชา ชนะคหา5972268

20 02591636 นางสาว ณจฐนลม เกษแกหว5912878

21 02591637 นางสาว ณจฐปภจสรย เกลดแกหว5970722

22 02591638 นาย ณจฐพงศย  อลนทรยธรรม5926822

23 02591639 นาย ณจฐพงศย กมรตลวลทยากร5954900

24 02591640 นาย ณจฐพงศย แกหวสกน5951347

25 02591641 นาย ณจฐพงศย คงอาวกธ5965452

26 02591642 นาย ณจฐพงศย พรพลทจกษยนกกศล5969260

27 02591643 นาย ณจฐพงศย ยาพรม5940067

28 02591644 นาย ณจฐพงศย ศรเพชร5974551

29 02591645 นาย ณจฐพงศย เสตงดอนไพร5947969

30 02591646 นาย ณจฐพงศย อนกสนธลธ5964299

31 02591647 นาย ณจฐพงษย  กจนแพงศรม5972870

32 02591648 นาย ณจฐพงษย แกชนมจพน5972832

33 02591649 นาย ณจฐพงษย ชจยศาสตรย5951200

34 02591650 นาย ณจฐพงษย ทรงผศกจลตตย5909802

35 02591651 นาย ณจฐพงษย ธานมกกล5904338

หนนา 60 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 709  ชจชน : 7  ตตก/อาคาร : อาคารมหวตลาธวเบศร สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 02591652 นาย ณจฐพงษย พงษยทอง5959471

37 02591653 นาย ณจฐพงษย พจทไธสงคย5938094

38 02591654 นาย ณจฐพงษย พาตาธมรพจทธย5917862

39 02591655 นาย ณจฐพงษย ลาดกระโทก5975903

40 02591656 นาย ณจฐพงษย หนชางเกษม5949355

หนนา 61 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 710  ชจชน : 7  ตตก/อาคาร : อาคารมหวตลาธวเบศร สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02591657 นางสาว ณจฐพร  มวลเสมยงใส5961073

2 02591658 นางสาว ณจฐพร ขลาชศ5976004

3 02591659 นางสาว ณจฐพร ขกชยขะ5968664

4 02591660 นาย ณจฐพร จจนทรยเลพพอน5970973

5 02591661 นางสาว ณจฐพร นาคสกวรรณ5941831

6 02591662 นาย ณจฐพร นลยม5965236

7 02591663 นางสาว ณจฐพร บกญเจลม5971283

8 02591664 นางสาว ณจฐพร พงษยลมชรจตนย5904454

9 02591665 นางสาว ณจฐพร พกกบหานเกชา5951938

10 02591666 นาย ณจฐพร ลลพมมจพน5963799

11 02591667 นางสาว ณจฐพร สลาราญรพพน5956249

12 02591668 นางสาว ณจฐพร อกสวา5976191

13 02591669 นาย ณจฐพล กมลเลลศ5938421

14 02591670 นาย ณจฐพล ขจนธเนตร5961721

15 02591671 นาย ณจฐพล เครพอพาณลชยยวงศย5948853

16 02591672 นาย ณจฐพล จจนทรยแยหม5978035

17 02591673 นาย ณจฐพล จตงกชอลาภ5954917

18 02591674 นาย ณจฐพล จกลวรรณ5979877

19 02591675 นาย ณจฐพล ทมปประชจย5970517

20 02591676 นาย ณจฐพล บกญศรม5959978

21 02591677 นาย ณจฐพล ฝปายปปด5949848

22 02591678 นาย ณจฐพล โพธลธอชอง5952312

23 02591679 นาย ณจฐพล สมาธล5981739

24 02591680 นาย ณจฐพล สรหอยมาตร5959403

25 02591681 นาย ณจฐพล สกขปรกง5940679

26 02591682 นางสาว ณจฐพจชรย ชจยศรมรจมยย5980837

27 02591683 นาย ณจฐพจฒนย คลาถาวร5968585

28 02591684 นางสาว ณจฐภรณย ตมระพงษย5955441

29 02591685 นาย ณจฐภจทร ปานทอง5912010

30 02591686 นาย ณจฐภจทร รจกอยศช5949432

31 02591687 นางสาว ณจฐภจสสร ตศตฮวด5964120

32 02591688 นางสาว ณจฐภจสสร รจกยงคย5944753

33 02591689 นาย ณจฐภศมล คกหมวงษย5965080

34 02591690 นางสาว ณจฐรดา ไชยสมร5951729

35 02591691 นางสาว ณจฐรดา แยหมกาญจนวจฒนย5959876

หนนา 62 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 710  ชจชน : 7  ตตก/อาคาร : อาคารมหวตลาธวเบศร สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 02591692 นางสาว ณจฐรดา วงษยตระกศล5949059

37 02591693 นาย ณจฐรจตนย ผดกงถลพน5969060

38 02591694 นางสาว ณจฐรลกา ปปอมหลน5936299

39 02591695 นางสาว ณจฐวดม แปโค5943851

40 02591696 นางสาว ณจฐวดม โพธลจจกร5979487

หนนา 63 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 711  ชจชน : 7  ตตก/อาคาร : อาคารมหวตลาธวเบศร สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02591697 นางสาว ณจฐวดม เมฆพยจบ5971980

2 02591698 นางสาว ณจฐวดม ฤทจยแชชมชพพน5940059

3 02591699 นางสาว ณจฐวรรณ ขจนตลณรงคย5930914

4 02591700 นางสาว ณจฐวรรณ จจนทรตจง5960361

5 02591701 นางสาว ณจฐวรรณ ศลรลวรรณ5951974

6 02591702 นางสาว ณจฐวรรณ อนจนเทพา5973837

7 02591703 นาย ณจฐวจฒนย ชจยอชอน5971973

8 02591704 นาย ณจฐวจตร เปปนโตน5930122

9 02591705 นาย ณจฐวจตร เพมยรชจยกกล5959205

10 02591706 นาย ณจฐวลชญย  เหมเกมยรตลกกล5956205

11 02591707 นางสาว ณจฐวลภา สาลาสกตา5967558

12 02591708 นาย ณจฐวกฒล เกตกอกตด5974224

13 02591709 นาย ณจฐวกฒล แกหวสกวรรณย5947808

14 02591710 นาย ณจฐวกฒล ขาวสมกทร5962777

15 02591711 นาย ณจฐวกฒล เงลนบลารกง5976056

16 02591712 นาย ณจฐวกฒล ชดประสลทธลธ5961808

17 02591713 นาย ณจฐวกฒล ชลารจตนย5951724

18 02591714 นาย ณจฐวกฒล ดจดขกนทด5954706

19 02591715 นาย ณจฐวกฒล ทรจพยยประเดลมชจย5966120

20 02591716 นาย ณจฐวกฒล ทจพหนกน5969024

21 02591717 นาย ณจฐวกฒล บกญนาค5952701

22 02591718 นาย ณจฐวกฒล ยกนหอยวงคย5935060

23 02591719 นาย ณจฐวกฒล วงสกนทร5947427

24 02591720 นาย ณจฐวกฒล ศรมทอง5961805

25 02591721 นาย ณจฐวกฒล ศกภกรวรากกล5906314

26 02591722 นาย ณจฐวกฒล สมมา5978186

27 02591723 นาย ณจฐวกพฒล รศปสศง5972003

28 02591724 นาย ณจฐสลทธลธ ชลนวงคย5970416

29 02591725 นางสาว ณจฐสกดา พจนธยเดช5969745

30 02591726 นางสาว ณจฐสกดา ยจงทลนนจง5972304

31 02591727 นางสาว ณจฐสกดา สกวรรณสลนธกย5981807

32 02591728 นางสาว ณจฐลภรณย แสวงผล5950145

33 02591729 นางสาว ณจฐลมา ธรรมชน5936955

34 02591730 นางสาว ณจฑชา แสงนลล5917586

35 02591731 นางสาว ณจตลนม วาสประเสรลฐสกข5955318

หนนา 64 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 711  ชจชน : 7  ตตก/อาคาร : อาคารมหวตลาธวเบศร สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 02591732 นางสาว ณลกฤชา กาญจนยจลรเดช5963321

37 02591733 นางสาว ณลชกานตย รจตนบกรม5908458

38 02591734 นางสาว ณลชชา สมานบกตร5942164

39 02591735 นางสาว ณลชญา ทจพวกลาง5935622

40 02591736 นางสาว ณลชพร แกหวสถลตยย5957085

หนนา 65 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 712  ชจชน : 7  ตตก/อาคาร : อาคารมหวตลาธวเบศร สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02591737 นางสาว ณลชา คลาคม5943857

2 02591738 นางสาว ณลชา สระทองใจ5934726

3 02591739 นางสาว ณลชากร ชโลธร5938380

4 02591740 นางสาว ณลชากร มชวงประสลทธลธ5932578

5 02591741 นางสาว ณลชาบศล ลลาพศน5982287

6 02591742 นางสาว ณลชาภจทร จลาปาโชตล5906854

7 02591743 นางสาว ณลชาภจทร บกญญสลทธลธ5968160

8 02591744 นางสาว ณลชาภา คลามณมจจนทรย5914378

9 02591745 นางสาว ณลชาภา ทองสกวรรณ5930526

10 02591746 นางสาว ณลฐชานจนทย รกจลราภจทรสลทธลธ5950649

11 02591747 นางสาว ณลฐลนจนทย ทองอลนทรย5975068

12 02591748 นางสาว ณลรจตนยชดากร ภลรมยยนก5969855

13 02591749 นางสาว ณมรณา ขชาวกระโทก5948418

14 02591750 นางสาว ณกจรม ผงประเสรลฐสกกล5946755

15 02591751 นางสาว เณศรา ศรมเงลนดม5920306

16 02591752 นางสาว โณทจย ทองคลานกช5940034

17 02591753 นาย ดนจนทย แยหมชพพน5962926

18 02591754 นาย ดนจย คงอยศช5934256

19 02591755 นาย ดนจย แสงสวชาง5981302

20 02591756 นาย ดนจยภจทร ศรมชจยมศล5963484

21 02591757 นาย ดนกพล นลโอตะ5961355

22 02591758 นางสาว ดมลสา ประวจน5964155

23 02591759 นาย ดรจสพงศย ทหาวรม5911706

24 02591760 นางสาว ดรกณม เกษมสาร5975250

25 02591761 นางสาว ดรกณม ดอกจจนทรย5964604

26 02591762 นางสาว ดรกณม ทองคลา5941417

27 02591763 นางสาว ดรกณม เพตชรยสกวรรณย5965471

28 02591764 นางสาว ดลพร ใจโต5966008

29 02591765 นางสาว ดลยา เบญจนกสรณย5965338

30 02591766 นางสาว ดลยา วงษารจตนย5905330

31 02591767 นางสาว ดลฤดม แยหมอชวม5962794

32 02591768 นางสาว ดวงกมล เขมยวอชอน5946905

33 02591769 นางสาว ดวงกมล เชมยงพา5981848

34 02591770 นางสาว ดวงกมล ตรมหจตถย5962962

35 02591771 นางสาว ดวงกมล นลลเพตชร5952112

หนนา 66 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 712  ชจชน : 7  ตตก/อาคาร : อาคารมหวตลาธวเบศร สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 02591772 นางสาว ดวงกมล โพธลงาม5978712

37 02591773 นางสาว ดวงกมล อลนทรยตา5976582

38 02591774 นางสาว ดวงใจ เจมยรสถลตยย5935825

39 02591775 นางสาว ดวงชมวจน พะสกมาตร5948410

40 02591776 นางสาว ดวงดาว เตมชยงาม5964951

หนนา 67 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 715  ชจชน : 7  ตตก/อาคาร : อาคารมหวตลาธวเบศร สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02591777 นางสาว ดวงเดพอน ตลจบทอง5951667

2 02591778 นางสาว ดวงตะวจน สกดเฉลมยว5971088

3 02591779 นางสาว ดวงตา ตะวงษา5950047

4 02591780 นางสาว ดวงตา ศรมชนะ5938465

5 02591781 นางสาว ดวงตา ศรมวลเชมยร5933842

6 02591782 นางสาว ดวงธลดา ขจนขาว5979224

7 02591783 นางสาว ดวงเนตร บกตรศรม5958420

8 02591784 นางสาว ดวงพร ดลามณม5969689

9 02591785 นางสาว ดวงพร เทมยนเงลน5926746

10 02591786 นางสาว ดวงมณม อกดม5953903

11 02591787 นางสาว ดวงฤชา ใหญชนชลา5965225

12 02591788 นางสาว ดวงฤดม อลสาน5976250

13 02591789 นางสาว ดวงฤทจย นหอยลา5964786

14 02591790 นางสาว ดวงฤทจย พชองเสมยง5957957

15 02591791 นางสาว ดวงฤทจย สลนเจรลญ5948509

16 02591792 นางสาว ดวงสมร เทศสมบศรณย5933810

17 02591793 นางสาว ดวงหทจย ฉลมพลมพจนธกย5953980

18 02591794 นางสาว ดวงหทจย ภจกดมขกนทด5975634

19 02591795 นางสาว ดานลษา ทองผาโศภา5970124

20 02591796 นางสาว ดานกวรรณ พจนธยแจชม5970258

21 02591797 นางสาว ดารณม ทองอยศช5953682

22 02591798 นางสาว ดารณม นกพจฒนย5940238

23 02591799 นางสาว ดารณม สกขธรรมรจตนย5923334

24 02591800 นางสาว ดาราพร ผกดผชอน5969277

25 02591801 นางสาว ดารารจตนย คลาพา5943654

26 02591802 นาง ดารารจตนย ใจตรง5934365

27 02591803 นางสาว ดารารจตนย รจงมศล5968313

28 02591804 นางสาว ดาราวรรณ ขกนไชย5968818

29 02591805 นางสาว ดาราวรรณ นาวงศย5962435

30 02591806 นางสาว ดาราวรรณ หวจงแววกลาง5969720

หนนา 68 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 716  ชจชน : 7  ตตก/อาคาร : อาคารมหวตลาธวเบศร สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02591807 นางสาว ดารลน รพพนชด5958494

2 02591808 นางสาว ดารลนทรย ไดหพร5964250

3 02591809 นางสาว ดารกณม ทรจพยยพจนย5974271

4 02591810 นางสาว ดารกณม เพตงนหอย5951914

5 02591811 นางสาว ดาเรศ เทวโรทร5930658

6 02591812 นางสาว ดาลจทธลธ การสมสลษฐย5930538

7 02591813 นางสาว ดาลลนม วงศยวรเจรลญ5948945

8 02591814 นางสาว ดาวเรพอง พจนแสน5979892

9 02591815 นาย ดลารงชาตล บจวชกม5905270

10 02591816 นาย ดลฐการ วจฒนวมรพงษย5961732

11 02591817 นาย ดลษฐกานตย มาสมปา5921226

12 02591818 นางสาว ดกจดาว แตงโสภา5966598

13 02591819 นางสาว ดกจเดพอน เพชรพราน5945512

14 02591820 นางสาว ดกจเดพอน อศชอรกณ5968410

15 02591821 นางสาว ดกจฤดม ทองวลจลตร5973073

16 02591822 นางสาว ดกษฎม บกตรงาม5979309

17 02591823 นางสาว ดกษฎม สาลม5975505

18 02591824 นางสาว ดกษณม ทองประศรม5921014

19 02591825 นางสาว ดกษณมยย ปราบมาก5966910

20 02591826 นางสาว ดกษลต ชมวจงกศล5918058

21 02591827 นาย ดกสลต คกหมสลน5950989

22 02591828 นาย เดตด การกณยเสถมยร5976629

23 02591829 นางสาว เดชนนภา สลมาฉายา5976661

24 02591830 นางสาว เดมยรยทลพยย สรวงโท5962660

25 02591831 นางสาว เดพอนฉาย จตกรงคยมโนพร5941223

26 02591832 นางสาว เดพอนเพตญ บกตรดม5978440

27 02591833 นางสาว เดพอนเพตญ ละอองเดช5950154

28 02591834 นางสาว เดพอนเพตญ หนศหชวง5950308

29 02591835 นางสาว เดพอนเพตญ อสลอกโค5950688

30 02591836 นางสาว เดพอนระกา เชพชอจาด5954570

หนนา 69 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 717  ชจชน : 7  ตตก/อาคาร : อาคารมหวตลาธวเบศร สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02591837 นางสาว ตตลญาภรณย บวรเวศ5945389

2 02591838 นาย ตหนสาย สลรลวจนตย5933824

3 02591839 นางสาว ตรองฤทจย แสงสมรจตนกกลชจย5965766

4 02591840 นาย ตรลน สมลเปรม5978501

5 02591841 นางสาว ตรมฉจตร ศรมตระการ5976588

6 02591842 นางสาว ตรมชฎา หลรจญยะพรรณย5947875

7 02591843 นาย ตรมภพ โตนตะหอม5917234

8 02591844 นางสาว ตรมรจก บกญเตลม5974758

9 02591845 นางสาว ตรมรจตนย นะรา5943086

10 02591846 นางสาว ตชวนซะหย ตชวนสะมะแอ5947992

11 02591847 นาย ตชอลาภ วลนทะไชย5960623

12 02591848 นาย ตชอสลทธลธ ศลวลลจย5982246

13 02591849 นาย ตะวจน โตเอมพยม5927318

14 02591850 นาย ตะวจน ฝายกาง5948502

15 02591851 นาย ตะวจน แสงทอง5976320

16 02591852 นางสาว ตจนหยง ดวงพรม5978005

17 02591853 นาย ตลณณภพ เชพชอชา5971972

18 02591854 นาย ตลณหย อลนทยกง5942783

19 02591855 นาย ตลรวจฒนย เพตงแจชม5900026

20 02591856 นาย ตกรงคย พจฒนาอารมกกล5937323

21 02591857 นาย เตชลต รวมทรจพยย5902986

22 02591858 นาย เตชลนทยพจฒนย โชตลวจชรธนานนทย5953487

23 02591859 นางสาว เตชลนม ไตรพจนย5925914

24 02591860 นางสาว เตตมดวง โพธลธทอง5971941

25 02591861 นางสาว เตตมสลรล สงชาจมน5943505

26 02591862 นางสาว เตพอนจลตตย สระทอง5949395

27 02591863 นาย ไตรเดช โสภาจารมยย5936927

28 02591864 นางสาว ถนลมาศ สกดสวาสดลธ5953246

29 02591865 นาย ถามพนตย กจนกลจบ5947290

30 02591866 นาย ถาวร พามม5980283

หนนา 70 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)
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1 02591867 นางสาว ถลรนจนทพ จลาปาวงคย5974452

2 02591868 นาย ถลรวกฒล สารขวจญ5943994

3 02591869 นาย ทนง ชจยหจน5947442

4 02591870 นาย ทนงศจกดลธ เจรลญฤทธลธ5975008

5 02591871 นางสาว ทมลตา สกโพธลธ5958481

6 02591872 นางสาว ทยลดา วจนศรม5975482

7 02591873 นางสาว ทรงขวจญ ศรมเสงมพยม5959294

8 02591874 นาย ทรงพล ศรมศจกดา5973037

9 02591875 นาย ทรงพล เอมสมบศรณย5968012

10 02591876 นาย ทรงฤทธลธ พจนธยดารา5960321

11 02591877 นาย ทรงวลทยย บกญภา5946229

12 02591878 นาย ทรงวกฒล  คจนทา5956425

13 02591879 นาย ทรงศจกดลธ บกรลจจนทรย5973723

14 02591880 นางสาว ทรรศลกา อกไรประเสรลฐ5904114

15 02591881 นางสาว ทราย ฤทธลธธา5946848

16 02591882 นาย ทฤษฎม พรหมทา5961669

17 02591883 นาย ทวลชาตล ปานโต5950457

18 02591884 นางสาว ทวลนจนทย ทรจพยยชจยไพบศลยย5968558

19 02591885 นาย ทวลพจนธกย จจนทรยอลนทรย5981076

20 02591886 นาย ทวลวจฒนย แซชเฮง5946853

21 02591887 นาย ทวม ทองสอาด5970883

22 02591888 นาย ทวม แทนคาม5930310

23 02591889 นางสาว ทวม พร กลชอมจลต5957269

24 02591890 นาย ทวม พกทธทอง5942908

25 02591891 นาย ทวมโชค เรพอนรพพน5912226

26 02591892 นาย ทวมบศลยย นามแสน5914410

27 02591893 นาย ทวมพจทธย อาฒยะพจนธกย5963258

28 02591894 นาย ทวมวกฒล นามการ5943329

29 02591895 นาย ทวมศจกดลธ พรมทา5944746

30 02591896 นาย ทวมศจกดลธ มมบกญ5953803

31 02591897 นาย ทวมศจกดลธ เรพองศรมมจพน5925034

32 02591898 นาย ทวมศจกดลธ สมศรมษะ5947074

33 02591899 นาย ทวมศจกดลธ สกธรรม5946408

34 02591900 นาย ทศทลศ สมบกตร5981683

35 02591901 นาย ทศพร เกลดออมทรจพยย5955085
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36 02591902 นาย ทศพร จอมคลาสลงหย5911062

37 02591903 นาย ทศพร จจนทรยสกวรรณ5935609

38 02591904 นางสาว ทศพร ทองมา5956081

39 02591905 นาย ทศพร โพธลธเกษม5943167

40 02591906 นางสาว ทศพร ภศผาศรม5977198

41 02591907 นาย ทศพล ขจนทอง5977177

42 02591908 นาย ทศพล ประทาน5933921

43 02591909 นาย ทศพล ภจกดมลหน5970387

44 02591910 นางสาว ทศวรรณ   สกขเกษม5975470

45 02591911 นาย ทศวรรษ คลาจจนทรย5951182

46 02591912 นาย ทศวรรษ เลมยบจจนทรย5980252

47 02591913 นางสาว ทองสา บกตรงาม5966445

48 02591914 นางสาว ทองสกธล เกมยรตลกหองกกล5967916

49 02591915 นางสาว ทอรกหง เฉลลมทอง5952295

50 02591916 นางสาว ทจกษพร เกลดเทมชยง5978600

51 02591917 นางสาว ทจกษพร ปปปนเพตชร5935373

52 02591918 นางสาว ทจณธลดา ศรมสกนทร5936818

53 02591919 นางสาว ทจตพลชา ปกปมแกหว5952759

54 02591920 นางสาว ทจบทลม สงครลนทรย5933400

55 02591921 นางสาว ทจศนมยย ญาณไกร5967441

56 02591922 นางสาว ทจศนมยย สกวรรณ5962294

57 02591923 นางสาว ทจศนมยย แสงเสงมพยม5928326

58 02591924 นาง ทจสวรรณ หลชาโพนทจน5916534

59 02591925 นางสาว ทารลกา คจดชา5931126

60 02591926 นางสาว ทลชากร ทรจพยยรจกษา5958465
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1 02591927 นางสาว ทลชากร เวมยนวจฒนา5965362

2 02591928 นางสาว ทลตยา ศรสชง5909030

3 02591929 นาย ทลนกร คลาพา5976390

4 02591930 นาย ทลนกร เดลมทลารจมยย5921914

5 02591931 นาย ทลนกร นจนทะไสย5934194

6 02591932 นาย ทลนกร นามแสน5958792

7 02591933 นาย ทลนกร สามกล5970001

8 02591934 นาย ทลนกร โสลลต5963941

9 02591935 นาย ทลนกฤต เทมพยงธรรม5971204

10 02591936 นาย ทลนเอก ทองนอก5961832

11 02591937 นางสาว ทลนจนยา โพธลธศรม5960590

12 02591938 นางสาว ทลพกร พรมเวมยง5950901

13 02591939 นางสาว ทลพกฤษตา ฤทธลธบกญ5939642

14 02591940 นาง ทลพธญา สลตตะวลบกล5970299

15 02591941 นางสาว ทลพปภา อรกณเนตร5929478

16 02591942 นางสาว ทลพภาภรณย ทนงคย5966753

17 02591943 นางสาว ทลพยย โยธารจกษย5965942

18 02591944 นางสาว ทลพยยเกษร คลดเขหม5968463

19 02591945 นางสาว ทลพยยเกษร หลจกงาม5964301

20 02591946 นางสาว ทลพยยนารม โพธลธชะคกหม5946049

21 02591947 นางสาว ทลพยยภาพรรณ เอมพยมละออ5980822

22 02591948 นางสาว ทลพยยวรรณ จจนทรยสกวรรณ5945517

23 02591949 นางสาว ทลพยยวรรณ บจวพล5949781

24 02591950 นางสาว ทลพยยวรรณ ภจกดมนอก5971250

25 02591951 นางสาว ทลพยยวรา คลหอยตามวงศย5938900

26 02591952 นางสาว ทลพยยสกดา  ชศบกญสชง5982050

27 02591953 นางสาว ทลพยยสกดา  บกญโสม5949149

28 02591954 นางสาว ทลพยยสกดา จจนทรยสวชาง5959138

29 02591955 นางสาว ทลพยยสกดา ชจยชนะ5969983

30 02591956 นางสาว ทลพยยสกดา แสงสาย5956265

31 02591957 นางสาว ทลพรจตนย ผายพจนธย5974976

32 02591958 นางสาว ทลพวรรณ  ทองตจน5945601

33 02591959 นางสาว ทลพวรรณย  สายทอง5966230

34 02591960 นางสาว ทลพวรรณ คลาตา5980810

35 02591961 นางสาว ทลพวรรณ ผดกงรจตนย5955261
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36 02591962 นางสาว ทลพวรรณ พวงยหอย5935161

37 02591963 นางสาว ทลพวรรณ มหานาม5970207

38 02591964 นางสาว ทลพวรรณ เยาวเรศ5960246

39 02591965 นางสาว ทลพวรรณ สดใส5972108

40 02591966 นางสาว ทลพวรรณ สกขดาษ5959536

41 02591967 นางสาว ทลพวรรณย แสงกอง5922066

42 02591968 นางสาว ทลพวรรณ อลนทรมาตยย5966901

43 02591969 นางสาว ทลพวจลยย จรเขห5973574

44 02591970 นางสาว ทลพวจลยย วกฒลเกษตรกลจ5965346

45 02591971 นางสาว ทลพสกดา ถาวรชจยสกข5979435

46 02591972 นางสาว ทลพสกดา หลรลโอ5976317

47 02591973 นางสาว ทลพามล ศรมวลเชมยร5963371

48 02591974 นางสาว ทลพารจตนย นพเกชง5978923

49 02591975 นาย ทลวา พรหาวไธสง5978526

50 02591976 นางสาว ทลวาทลพยย  แหนผจน5977965

51 02591977 นางสาว ทลวาพร สรหอยมณมวรรณย5969606

52 02591978 นางสาว ทลวารจตนย กหานอลนทรย5935984

53 02591979 นางสาว ทลวารจตนย ผลวหอม5975736

54 02591980 นาย เทพดล เลลศอาวาส5911638

55 02591981 นาย เทพนม พงษยพจฒนย5953270

56 02591982 นาย เทพพร เสมยงดม5951923

57 02591983 นางสาว เทพรจตนย   วลญญกศล5949294

58 02591984 นาย เทพรจตนย เขตมเพชร5957170

59 02591985 นาย เทวนนทย บจวแยหม5977931

60 02591986 นางสาว เทวลดา ศรมพกทธา5939558

61 02591987 นาย เทวา สมควร5981634

62 02591988 นาย เทวลนทรย วจนเทวลน5971148

63 02591989 นาย เทลดพงษย ตชอดอก5934691

64 02591990 นาย เทมยนชจย นาคแผชน5952993

65 02591991 นางสาว เทมยมจจนทรย สจตยาคกณ5934306

66 02591992 นาย แทนพจนธกย โกสกวลนทรย5971203

67 02591993 นาย ไทร ไทรสจงขชวาลลลน5944872

68 02591994 นาย ธชาทจช ไชยมกทา5972500

69 02591995 นางสาว ธณจฐฐา จจพนมณม5960359

70 02591996 นาย ธนกร ไกรนรา5952446
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71 02591997 นาย ธนกร เพตญพลบศลรจตนา5935271

72 02591998 นาย ธนกร วลจารณยปรมชา5900774

73 02591999 นาย ธนกร สลรลบกญบจนดาล5978625

74 02592000 นาย ธนกฤต แกหวเกลด5974504

75 02592001 นาย ธนกฤต ดลศโยธลน5953091

76 02592002 นาย ธนโชค แพงแกหว5938432

77 02592003 นาย ธนดลษฐย จลตตยภจกดม5964592

78 02592004 นาย ธนทจต บกญเหลพอ5978860

79 02592005 นาย ธนบจตร สกวรรณเพชร5953645

80 02592006 นาย ธนพงศย แกหววงศย5961707

หนนา 75 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 303  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารบรมราชกจมารย สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02592007 นาย ธนพงษย จอมพระ5947184

2 02592008 นางสาว ธนพร นลลพกชม5955678

3 02592009 นาย ธนพร แพทยยวงษย5953029

4 02592010 นางสาว ธนพร ภกครองนา5971530

5 02592011 นางสาว ธนพร อลนทวงษย5963270

6 02592012 นาย ธนพรรธ อนกเวช5972822

7 02592013 นาย ธนพล กจณหสลงหย5931130

8 02592014 นาย ธนพล ใจดม5958942

9 02592015 นาย ธนพล พรมโอก5982286

10 02592016 นาย ธนพล พศลเพลพม5911358

11 02592017 นาย ธนพล สกทจตโต5949490

12 02592018 นางสาว ธนภร  รอดสวจสดลธ5953307

13 02592019 นางสาว ธนภร เกษมสกข5962897

14 02592020 นางสาว ธนภรณย กตกใหญช5951461

15 02592021 นางสาว ธนภรณย มจชพงษย5974230

16 02592022 นาย ธนภจทร เณรบางแกหว5935933

17 02592023 นาย ธนภจทร อลนทมานนทย5949908

18 02592024 นาย ธนภศมล ดมพรม5978847

19 02592025 นาย ธนภศมล สกนาถวนลชยยกกล5923094

20 02592026 นางสาว ธนยศ ชพพนสมบจตล5969795

21 02592027 นาย ธนรจชตย แสนสกข5971400

22 02592028 นาย ธนรจฐ  จกฑานฤปกลจ5948041

23 02592029 นางสาว ธนรจตนย อตชงพานลช5968599

24 02592030 นางสาว ธนวรรณ แจชมพงษย5929266

25 02592031 นางสาว ธนวรรณ ทองแยหม5942525

26 02592032 นางสาว ธนวรรณ ศรมเนตร5948162

27 02592033 นางสาว ธนวรรณ สรหอยคลา5977484

28 02592034 นาย ธนวรรธนย แขมคลา5975549

29 02592035 นางสาว ธนวรรร ชกนสลทธลธ5958317

30 02592036 นาย ธนวจฒนย จรลยกกลชจย5918854

31 02592037 นาย ธนวจฒนย ทศลศลรล5940325

32 02592038 นาย ธนวจฒนย นวลรจตนย5965737

33 02592039 นาย ธนวจฒนย บรรจง5937578

34 02592040 นาย ธนวจฒนย ปานงาม5968165

35 02592041 นาย ธนวจฒนย มนเทมยร5953406
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36 02592042 นาย ธนวจฒนย วจฒนสกวกกล5945452

37 02592043 นางสาว ธนวจนตย บกญขจนธย5965351

38 02592044 นาย ธนวจนตย พลยมมา5953829

39 02592045 นาย ธนวกฒล กลกชมประชา5978644

40 02592046 นาย ธนวกฒล มากเจรลญ5951968

41 02592047 นาย ธนศจกดลธ แสนสลาราญ5946902

42 02592048 นาย ธนะศจกดลธ ขอบไชยแสง5976396

43 02592049 นาย ธนะสลน รอดทรจพยย5947192

44 02592050 นางสาว ธนจชชา มจพงมม5952573

45 02592051 นางสาว ธนจชชา สมทอง5939984

46 02592052 นางสาว ธนจชชา สมลาเนมยม5955839

47 02592053 นางสาว ธนจชพร เขมยวสะอาด5965013

48 02592054 นางสาว ธนจญญา เอมบลารกง5935551

49 02592055 นางสาว ธนจญอรณย บกญชน5977575

50 02592056 นางสาว ธนจฏฐา กกาคลา5972737

51 02592057 นาย ธนจท เรพองพรรณกกล5944215

52 02592058 นางสาว ธนจนญา ดหวงทอง5977537

53 02592059 นางสาว ธนจนดา นางาม5951076

54 02592060 นาย ธนจสฆย จงปปญญานนทย5977840

55 02592061 นาย ธนา พณะงาม5970895

56 02592062 นาย ธนา เลลศธนา5901238

57 02592063 นาย ธนา ศรมชจยเชลด5967840

58 02592064 นาย ธนากร กกลสลรลธน5965731

59 02592065 นาย ธนากร ฉายแกหว5967109

60 02592066 นาย ธนากร ยลชมรจกษา5943646

61 02592067 นาย ธนากร ศรมอกทธา5955129

62 02592068 นาย ธนากร เสาศลรล5959462

63 02592069 นาย ธนาขวจญ ไหวเทศ5931190

64 02592070 นาย ธนาคาร ชศนาม5946601

65 02592071 นาย ธนาธลป คจนฉชอง5943240

66 02592072 นางสาว ธนาพร เดพอนขาว5978701

67 02592073 นางสาว ธนาพร ยะภจกดม5957276

68 02592074 นางสาว ธนาพร สอาดชพพน5982005

69 02592075 นาย ธนาพล สลนศลรล5958212

70 02592076 นางสาว ธนาภรณย ใกลหชลด5957126
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71 02592077 นางสาว ธนาภรณย จจนทะมาตยย5956198

72 02592078 นางสาว ธนาภรณย ทองสถล5970350

73 02592079 นางสาว ธนาภรณย ทะสม5968870

74 02592080 นางสาว ธนาภรณย บกญประเสรลฐ5954434

75 02592081 นางสาว ธนาภรณย บกตรตกหม5956615

76 02592082 นางสาว ธนาภรณย หนศทอง5974268

77 02592083 นาย ธนายก สระทองพศล5944143

78 02592084 นาย ธนายกต ขลาวงษย5942105

79 02592085 นาย ธนารจตนย ปานกรด5965941

80 02592086 นาย ธนาฤทธลธ รอดทจศนา5955919
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1 02592087 นางสาว ธนาวรรณ ระคนจจนทรย5964953

2 02592088 นาย ธนาวกฒล ปปปนชา5970698

3 02592089 นาย ธนาวกฒล แสงกลตลพรสกกล5958100

4 02592090 นางสาว ธนลตกานตย สกวรรณทอง5982517

5 02592091 นางสาว ธนลตา ลลขลต5946567

6 02592092 นางสาว ธนลตานจนทย มาดมกกล5940676

7 02592093 นางสาว ธนลษฐา อลนทรบกตร5958141

8 02592094 นางสาว ธนลษราพร ทองเนมยม5971468

9 02592095 นาย ธเนศ คงแยหม5977068

10 02592096 นาย ธเนศพล แกหวรจกษย5907578

11 02592097 นางสาว ธมลวรรณ พกกคกชย5954390

12 02592098 นางสาว ธมลวรรณ ศลรลเขตตย5930158

13 02592099 นางสาว ธรณยดาณม มกขหลรจญพจนธย5960702

14 02592100 นาย ธรรมธร กองเงลน5945174

15 02592101 นาย ธรรมรจกษย แปปนเรพอง5950307

16 02592102 นาย ธรรมรจตนย ขาวมะลล5956021

17 02592103 นาย ธรรมรจตนย เขมยวสด5982295

18 02592104 นาย ธรรมรจตนย บกปผาชาตล5967242

19 02592105 นางสาว ธรรมวรรณ ธรรมคงทอง5947959

20 02592106 นาย ธราดล ดมประชา5924334

21 02592107 นาย ธฤษณจช อารมยยแกหว5924590

22 02592108 นาย ธวจชชจย กลลพนธศป5978717

23 02592109 นาย ธวจชชจย ไกรทองสกข5959393

24 02592110 นาย ธวจชชจย ไกรอชอน5953611

25 02592111 นาย ธวจชชจย โชตลบกตร5981465

26 02592112 นาย ธวจชชจย บกญมาศ5959985

27 02592113 นาย ธวจชชจย หนศแกหว5948990

28 02592114 นาย ธวจชชจย หจสชศ5966811

29 02592115 นางสาว ธวจลรจตนย เดชาจจนทรยแวง5970623

30 02592116 นางสาว ธจชสลนม พยกหกฤษ5959749

31 02592117 นางสาว ธจญจลรา ทองมาก5944162

32 02592118 นางสาว ธจญจลรา ทหาวหนชอ5967743

33 02592119 นางสาว ธจญชนก งามนจก5981347

34 02592120 นางสาว ธจญชนก ชชางพศด5969826

35 02592121 นางสาว ธจญชนก ธมรอนกปปญ5967641
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36 02592122 นางสาว ธจญญพร วจมสจจจะ5935765

37 02592123 นางสาว ธจญญพจทธย พลมพยประชา5973864

38 02592124 นาย ธจญญมงคล รตลธรรมกกล5969645

39 02592125 นางสาว ธจญญรจกษย เขตสมกทร5963564

40 02592126 นางสาว ธจญญรจตนย เรพองมณม5959886

41 02592127 นางสาว ธจญญลจกษณย ชอบชศผล5982352

42 02592128 นางสาว ธจญญลจกษณย ศรมแสง5971288

43 02592129 นางสาว ธจญญาพรรณ บกญญกลจ5953772

44 02592130 นางสาว ธจญญาภจทรย ทองบกญโท5948003

45 02592131 นางสาว ธจญญารจตนย ชหางสกวรรณ5974056

46 02592132 นางสาว ธจญญารจตนย ทลมเงลน5974238

47 02592133 นางสาว ธจญญารจตนย เรพอง5977637

48 02592134 นางสาว ธจญญาเรศ ตรมคงคา5949252

49 02592135 นางสาว ธจญญกตา เอมพยมสวชาง5950224

50 02592136 นาย ธจญไตร หลมกเมฆ5963298

51 02592137 นางสาว ธจญทลพ เตตงพานลชกกล5972126

52 02592138 นางสาว ธจญพร กลชอมสกกล5935600

53 02592139 นางสาว ธจญพร ชจยงาม5953414

54 02592140 นางสาว ธจญพลชชา สมเขมยว5978401

55 02592141 นาย ธจญยบศรณย ชศลาภ5935835

56 02592142 นางสาว ธจญยพร นาคกลชอม5972217

57 02592143 นางสาว ธจญรดม หลรจญกลตตลกร5960841

58 02592144 นางสาว ธจญรจตนย กลาเหนลดสลงหย5927894

59 02592145 นางสาว ธจญรจตนย สาหรชาย5960125

60 02592146 นางสาว ธจญลจกษณย ทองอรกณ5978935
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1 02592147 นางสาว ธจญวรรณ ทองคลาขาว5955432

2 02592148 นางสาว ธจญวรจตนย นจนตะรจตนย5954315

3 02592149 นางสาว ธจญวรจตมย แสงสวชาง5953493

4 02592150 นางสาว ธจนญยขวจญ สมทอง5979177

5 02592151 นางสาว ธจนญาลจกษณย เสนามาต5966899

6 02592152 นางสาว ธจนยยชนก ศรมโยธา5941082

7 02592153 นางสาว ธจนยยชนก สลงหยโตทอง5977146

8 02592154 นางสาว ธจนยธร เครพอรจฐตลกาล5910314

9 02592155 นางสาว ธจนยพร เลตกเกลมชยง5971171

10 02592156 นางสาว ธจนยรจตนย เฉวมยงวาศ5946921

11 02592157 นางสาว ธจนยาภรณย จลนดารจตนย5964535

12 02592158 นาย ธจนวรจตนย ใจยเลลศ5932054

13 02592159 นางสาว ธจสยาวจลณย สกทธลธภจสเกษม5941874

14 02592160 นางสาว ธาดารจตนย ไขชดหวง5937985

15 02592161 นางสาว ธารทลพยย คลหายใจตรง5948623

16 02592162 นางสาว ธารทลพยย หยดยหอย5948393

17 02592163 นางสาว ธารพร พจนโน5971207

18 02592164 นางสาว ธารา เทมพยงเจรลญ5978785

19 02592165 นางสาว ธาราทลพยย กกลพชวง5943964

20 02592166 นางสาว ธาราพรศย ศรมบกญญารจกษย5950389

21 02592167 นางสาว ธารารจตนย บกญเลมชยง5977375

22 02592168 นางสาว ธารารจตนย ภาวจน5966421

23 02592169 นางสาว ธารารจตนย ศรมบกรลนทรย5970928

24 02592170 นางสาว ธารารจตนย สรหางนา5965436

25 02592171 นางสาว ธารารจตนย สกนลปา5973342

26 02592172 นางสาว ธารารลน บลนขกนทด5964910

27 02592173 นางสาว ธารลณมยย จลรคงสวจสดลธ5970889

28 02592174 นาย ธารลนทรย เมตตา5919718

29 02592175 นางสาว ธารลนทรา เพตชรยสกกใส5936600

30 02592176 นางสาว ธารมรจตนย จจนทาโทอชอน5964192

31 02592177 นาย ธาวจน ประเสรลฐสกกล5953335

32 02592178 นาย ธลารงคย ดหวงศาลเจหา5936451

33 02592179 นาย ธลารงคย ทองขาว5962603

34 02592180 นาย ธลชา สถาพร5959170

35 02592181 นาย ธลชากร แทนผจกแวชน5964140
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36 02592182 นางสาว ธลชาภา นาคเสพ5958601

37 02592183 นางสาว ธลญาดา ภจคธนาภลญโญ5916530

38 02592184 นางสาว ธลดา สลงหเดชวมระชจย5950202

39 02592185 นางสาว ธลดาพร จกลพจนธย5965136

40 02592186 นางสาว ธลดาพร พรมโชตล5968761

41 02592187 นางสาว ธลดามาศ นนเขตมพร5978739

42 02592188 นางสาว ธลดารจตนย กหอนมาตยย5944696

43 02592189 นางสาว ธลดารจตนย จจนทรยเพตง5971465

44 02592190 นางสาว ธลดารจตนย จจนปาน5955420

45 02592191 นางสาว ธลดารจตนย ตาเพชร5981284

46 02592192 นางสาว ธลดารจตนย ทจกษยคมรม5956133

47 02592193 นางสาว ธลดารจตนย ประมวล5948739

48 02592194 นางสาว ธลดารจตนย พงษยแกหว5970726

49 02592195 นางสาว ธลดารจตนย ไพรวจลยย5951488

50 02592196 นางสาว ธลดารจตนย หอมสมบจตล5966915

51 02592197 นางสาว ธลดารจตนย เอหโถ5921346

52 02592198 นางสาว ธลดาลจกษณย เทมยนกระจชาง5935850

53 02592199 นางสาว ธลดาลจกษณย พวงทจบทลม5912874

54 02592200 นางสาว ธลตยา แสงทอง5963555

55 02592201 นาย ธลตล วงศยอนจนตยศจกดลธ5954595

56 02592202 นางสาว ธลตลนจนทย อกดมสกข5952094

57 02592203 นาย ธลตลภศมล สายะสนธล5958224

58 02592204 นางสาว ธลตลมา มศลวจนดม5979499

59 02592205 นางสาว ธลตลมา ศรมทอง5970629

60 02592206 นางสาว ธลตลมา อานจลาปา5962162
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1 02592207 นาย ธลเบต นลลสวจสดลธ5939676

2 02592208 นาย ธลรศจกดลธ ทองดม5958499

3 02592209 นางสาว ธลราพร ประทกมเทพอง5975513

4 02592210 นางสาว ธลราลจกษณย วาสกพลน5956426

5 02592211 นางสาว ธมนภา รจตนวงคย5937194

6 02592212 นางสาว ธมมา โลกานลตยย5962396

7 02592213 นาย ธมรเดช ชนะสลรลชจยเลลศ5904142

8 02592214 นางสาว ธมรนจนทย ปกรลเกษม5951808

9 02592215 นาย ธมรนาท ศรมศกภสจนตย5978037

10 02592216 นางสาว ธมรนกช ทองสลทธลธ5971432

11 02592217 นางสาว ธมรนกช โนตตศลรล5979818

12 02592218 นาย ธมรพงศย พลรลยพจนธย5953563

13 02592219 นาย ธมรพงศย ยพนยงคย5953675

14 02592220 นาย ธมรพงศย สามพชวงบกญ5944204

15 02592221 นาย ธมรพงษย สงพจนธกย5973179

16 02592222 นาย ธมรพงษย แสนละคร5901398

17 02592223 นาย ธมรพร สจงขยสกข5947533

18 02592224 นาย ธมรพล ไชยยะ5927198

19 02592225 นาย ธมรพล มะลกลม5971006

20 02592226 นาย ธมรพล เรพองทองดม5949234

21 02592227 นาย ธมรพล สกธงษา5966693

22 02592228 นาย ธมรพจชรย ศลลาวลโรจนยธาดา5973133

23 02592229 นาย ธมรพลชญย โลกคลาลพอ5930570

24 02592230 นาย ธมรภจทร   ธนกลจสกนทรกกล5958529

25 02592231 นาย ธมรภจทร เจนกาญจนรจกษย5965235

26 02592232 นาย ธมรภจทรย ทองชพพน5956992

27 02592233 นาย ธมรยกทธ แกหวลลพอน5954794

28 02592234 นาย ธมรยกทธ ภศมลไธสง5970829

29 02592235 นาย ธมรยกทธ ภศหจวเพตก5963417

30 02592236 นาย ธมรยกทธ ยมหา5939569

31 02592237 นาย ธมรรจชตย จกชนทอง5956479

32 02592238 นางสาว ธมรวรรณ ลาหอม5945207

33 02592239 นาย ธมรวจฒนย กจนแพงศรม5972763

34 02592240 นาย ธมรวจฒนย ภาคมพร5975012

35 02592241 นาย ธมรวจฒนย มาตยยนอก5947851
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36 02592242 นาย ธมรวจฒนย แยหมไสย5969838

37 02592243 นาย ธมรศจกดลธ ขลาพวง5977614

38 02592244 นาย ธมรศจกดลธ ธมระขจรวลทยย5940986

39 02592245 นาย ธมรศจกดลธ มาลา5964037

40 02592246 นาย ธมระ ตหนบกญ5978934

41 02592247 นาย ธมระ เสนมา5959608

42 02592248 นาย ธมระพงคย เมพองนลล5969552

43 02592249 นาย ธมระพงศย ไมหตะเภา5976303

44 02592250 นาย ธมระพงษย ทองทา5957219

45 02592251 นาย ธมระพนธย เทศเกลด5957862

46 02592252 นาย ธมระพร ไวยครกฑธม5976516

47 02592253 นาย ธมระพล หอมเฮหา5934819

48 02592254 นาย ธมระวจฒนย แสงมกณม5950709

49 02592255 นาย ธมระวกฒล สกวรรณทา5977688

50 02592256 นาย ธมระศจกดลธ พลอยเพตชรย5948749

51 02592257 นาย ธมระศจกดลธ มจชฌลมพงษย5943222

52 02592258 นาย ธมรจชทมปตย หาญพละ5957458

53 02592259 นางสาว ธมราภรณย ธกยะวจฒนย5956814

54 02592260 นาย นคร ภาคสกภาพ5964898

55 02592261 นาย นครลนทรย ทกมกลจจะ5936469

56 02592262 นาย นครลนทรย อลนทรสมบจตล5965433

57 02592263 นางสาว นงคยนกช ฦาชา5957634

58 02592264 นางสาว นงคยลจกษณย ศรมแกหว5967470

59 02592265 นางสาว นงนลด สกพรรณพงษย5974409

60 02592266 นางสาว นงนกช คลาจกล5979726

61 02592267 นางสาว นงนกช วลนทะไชย5962205

62 02592268 นางสาว นงรจตนย มชวงอยศช5959921

63 02592269 นางสาว นงลจกษณย เจรลญศลรล5980289

64 02592270 นาง นฐมณ สกพรรณไกรสมหย5978061

65 02592271 นาย นทมธร วงษยนารม5935066

66 02592272 นาย นนทชจย  เประนาม5951877

67 02592273 นาย นนทยชจย ขกนวลเศษ5954582

68 02592274 นาย นนทยชจย ปปญจานนทย5951178

69 02592275 นาย นนทชาย ภาคเดมยว5963788

70 02592276 นาย นนทยนทม เทพอกศรม5956273
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71 02592277 นาย นนทนจนทย สจนประเดลม5952865

72 02592278 นาย นนทยปวลธ เพชระ5922134

73 02592279 นางสาว นนทยมนจส พลทยธมราพงศย5980294

74 02592280 นางสาว นนทยา มจพนคง5979292

75 02592281 นางสาว นนทวรรณ บจวจศม5953211

76 02592282 นางสาว นนทสรณย หรเขตรย5953540

77 02592283 นางสาว นนทลยา สจงมา5965877

78 02592284 นางสาว นนธรม สามชศสลนธกย5935911

79 02592285 นางสาว นนลฌา วงศยรสกร5967244

80 02592286 นางสาว นปภา ตจชวสศงเนลน5964225
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1 02592287 นางสาว นพจลรา ทรายทอง5968354

2 02592288 นาย นพชจย วลรลยานกภาพพงศย5964838

3 02592289 นาย นพณจฐ แตงโต5980880

4 02592290 นาย นพดล คงพลเชมยรศรม5949013

5 02592291 นาย นพดล ถวนกศล5951537

6 02592292 นาย นพดล แสงทอง5923362

7 02592293 นาย นพดล แสนอลนตตะ5957301

8 02592294 นางสาว นพธม หอมชพพนชม5925386

9 02592295 นาย นพพร แนชนอกดร5969629

10 02592296 นาย นพพล  เรมพยวแรง5956741

11 02592297 นางสาว นพมณม ชศเชพชอ5974560

12 02592298 นางสาว นพมณม สกดทองคง5936424

13 02592299 นางสาว นพมนตย พรหมประเสรลฐ5974853

14 02592300 นางสาว นพมาศ วจนดม5973076

15 02592301 นางสาว นพมาศ อกบล5939350

16 02592302 นาย นพรจตนย คจนทรง5960730

17 02592303 นางสาว นพรจตนย ชลานาญเอพชอ5978750

18 02592304 นาง นพรจตนย สบายกาญจนย5962040

19 02592305 นาย นพรจตนย สรรพาวกธ5937543

20 02592306 นาย นพเรศ ตงศลรล5975936

21 02592307 นางสาว นพวรรณ ไกรศร5941852

22 02592308 นางสาว นพวรรณ งามรกชงโรจนย5972505

23 02592309 นางสาว นพวรรณ มจยลลขลตมงคล5903290

24 02592310 นางสาว นพวรรณ เอละกานก5958143

25 02592311 นาย นพวลทยย แซชภศช5947424

26 02592312 นางสาว นพลณพร จลนดาพล5934487

27 02592313 นางสาว นภจทร คชพงษย5955858

28 02592314 นาย นภจทร สลนสกขภจทร5936745

29 02592315 นาย นภจส งอมสงจด5942114

30 02592316 นางสาว นภจส จจนทรยแสง5952447

31 02592317 นางสาว นภจส พชวงมาลม5953159

32 02592318 นางสาว นภจสนจพนทย พกทธชาตล5974730

33 02592319 นางสาว นภจสวรรณ ศรมทรงเมพอง5949779

34 02592320 นางสาว นภจสสร หมายตลดกลาง5965440

35 02592321 นางสาว นภา ไตรภศมล5954186
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36 02592322 นาง นภา ภศนลคม5947246

37 02592323 นางสาว นภาพร ใจเยตน5976003

38 02592324 นางสาว นภาพร ใจสมกทร5962579

39 02592325 นางสาว นภาพร ซจนมลน5972097

40 02592326 นางสาว นภาพร ธนาวร5971080

41 02592327 นางสาว นภาพร ประทกมชจย5971951

42 02592328 นางสาว นภาพร มลดสลาโรง5972082

43 02592329 นางสาว นภาพร เลลกนอก5979702

44 02592330 นางสาว นภาพร เวลนเสมยง5979234

45 02592331 นางสาว นภาพร สมทา5961272

46 02592332 นางสาว นภาพร อกชนใหหผล5947025

47 02592333 นางสาว นภาพรรณ เอนกศลลปป5940382

48 02592334 นางสาว นภาภรณย จจนทรยสลาโรง5961490

49 02592335 นางสาว นภาภรณย เอมพยมจมน5977256

50 02592336 นางสาว นภารจตนย ทองเวมยง5921718

51 02592337 นางสาว นภารจตนย วงษยสวชาง5917654

52 02592338 นางสาว นภาวรรณ อาษาสรหอย5970704

53 02592339 นางสาว นภลสชากร อชอนเพชร5951420

54 02592340 นางสาว นภลสรา อกษณมษยพจนธกย5980111

55 02592341 นางสาว นรพร สวชางจลตตย5939145

56 02592342 นางสาว นรมน นาคเรพองศรม5946620

57 02592343 นาย นรรฐพล พวงมาลา5974716

58 02592344 นาย นรวจฒนย รจกลาภยศ5911566

59 02592345 นาย นรเศรษฐย พลโยธา5902702

60 02592346 นาย นรากร พศลขวจญ5966535

61 02592347 นาย นรากร อลาพจฒนย5922090

62 02592348 นาย นราธลป คกมพล5928442

63 02592349 นาย นราธลป โชคชยสกนทร5942897

64 02592350 นาย นราธลป รจศมม5982095

65 02592351 นางสาว นราพร นลรลนทรย5981088

66 02592352 นางสาว นรลนทร แผงวงคย5948020

67 02592353 นาย นรลนทรย เหมพอดมาลา5960286

68 02592354 นาย นรลนทร อลนทะจลต5961467

69 02592355 นางสาว นรลศรา กาฬมาตยย5912590

70 02592356 นางสาว นรลศรา ชยธวจช5937859

หนนา 87 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 403  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : อาคารบรมราชกจมารย สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

71 02592357 นางสาว นรลศรา ชศไธสง5980679

72 02592358 นางสาว นรลศรา ไชอก5972570

73 02592359 นางสาว นรลศรา ทองดม5965171

74 02592360 นางสาว นรลศรา นจคราจารยย5963935

75 02592361 นางสาว นรลศรา บลารกงเมพอง5948716

76 02592362 นางสาว นรลศรา บกญขะจาย5935032

77 02592363 นางสาว นรลศรา ภศพลพจฒนย5981856

78 02592364 นางสาว นรลศรา สกขม5970444

79 02592365 นางสาว นรลศรา อกตมะกศล5954255

80 02592366 นางสาว นรลศา ศรมราจจนทรย5959622
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1 02592367 นางสาว นรลสรา พฤกษาพจนธกยรจตนย5979373

2 02592368 นางสาว นรมรจตนย คงชาตรม5948072

3 02592369 นาย นรกตมย โสมกกล5980602

4 02592370 นาย นเรศ ศลรลเหม5957654

5 02592371 นาย นเรศฤทธลธ   นาคกลจพน5946932

6 02592372 นาย นฤเดช เผพอกพงษย5956616

7 02592373 นางสาว นฤตยา ถาวรพรหม5976494

8 02592374 นาย นฤนาท สกวรรณนลรมล5963279

9 02592375 นาย นฤเบศธย พลมศร5955646

10 02592376 นาย นฤเบศรย แกหวกจนจร5954545

11 02592377 นางสาว นฤพร ตะวจนขตชน5959155

12 02592378 นางสาว นฤพร อรรถสลทธลธ5979631

13 02592379 นาย นฤพล สกรธจชโรจนย5943999

14 02592380 นางสาว นฤภร วณลชหจตถกลจ5955634

15 02592381 นาง นฤมล   ประสารแสง5937976

16 02592382 นางสาว นฤมล  จอมใจ5969475

17 02592383 นางสาว นฤมล ใจหวจง5952314

18 02592384 นางสาว นฤมล ไชยวกฒล5933386

19 02592385 นางสาว นฤมล ทองทลม5951564

20 02592386 นางสาว นฤมล นกชโพธลธพจนธกย5959888

21 02592387 นางสาว นฤมล บกญหาญ5935541

22 02592388 นางสาว นฤมล ปานพวงแกหว5960266

23 02592389 นางสาว นฤมล พศนประชา5967615

24 02592390 นางสาว นฤมล ภลรมยย5982439

25 02592391 นางสาว นฤมล มมจจนทรย5938139

26 02592392 นางสาว นฤมล วจฒนศฤงฆาร5955622

27 02592393 นางสาว นฤมล ศรมนาค5962105

28 02592394 นางสาว นฤมล สาสจงขย5974434

29 02592395 นางสาว นฤมล สลงหยนม5956973

30 02592396 นางสาว นฤมล หมพพนโฮหง5975564

31 02592397 นางสาว นฤมล อชอนวงคย5961666

32 02592398 นางสาว นฤมล อกชนพลนลจ5964046

33 02592399 นางสาว นฤมล เอมพยมเขมยว5947823

34 02592400 นาย นฤรงคย กจนรจมยย5981864

35 02592401 นางสาว นลลนพร ปปญจะ5972866
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36 02592402 นางสาว นลลนม ปปสตจน5944262

37 02592403 นางสาว นลลนม เรพองสกข5962545

38 02592404 นางสาว นลลนม ศลรลศรม5971781

39 02592405 นางสาว นวนจนทย ขจรนาม5948926

40 02592406 นางสาว นวพร ระจลตดลารงคย5959240

41 02592407 นาย นวพรรษ ศกภวรางกศล5953689

42 02592408 นาย นวพล กาทอง5944913

43 02592409 นาย นวพล พวงศรม5960443

44 02592410 นาย นวพล สาธกชน5967854

45 02592411 นาย นวพล เสนมยยวงศย ณ อยกธยา5929126

46 02592412 นาย นวพจนธย รจกบชอพลจบ5944821

47 02592413 นางสาว นวภรณย ถาวร5970802

48 02592414 นางสาว นวรจตนย กลหาหาญ5977860

49 02592415 นางสาว นวรจตนย ฉลมผศก5973185

50 02592416 นางสาว นวรจตนย ดมบกกคลา5974513

51 02592417 นางสาว นวรจตนย มณมวรรณ5933282

52 02592418 นางสาว นวรจตนย สถาพรพานลช5933913

53 02592419 นางสาว นวลจจนทรย นนยะโส5963361

54 02592420 นางสาว นวลฉวม บกดแสน5975989

55 02592421 นางสาว นวลทอง รามจญอกดม5970741

56 02592422 นางสาว นวลนภา ชาวชอบ5961477

57 02592423 นางสาว นวลใย ภศคงคา5924218

58 02592424 นางสาว นวลอนงคย กลชอมอลนทรย5956960

59 02592425 นางสาว นวลอนงคย พตมขกนทด5965153

60 02592426 นางสาว นวลนดา กลจพนดม5937033
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1 02592427 นางสาว นหอง แพทอง5982175

2 02592428 นางสาว นหอง ศรมสกโน5950321

3 02592429 นางสาว นหองนกช สลนไชยยา5978224

4 02592430 นางสาว นหองปศ ศรมโพนดวน5941291

5 02592431 นางสาว นจชชา โปรจกษย5969804

6 02592432 นาย นจฎฐกลตตลธ เพชรม5972617

7 02592433 นาย นจฏฐสลทธลธ ศรมเผพอก5959537

8 02592434 นางสาว นจฏฐา เฉลลมมลตร5948033

9 02592435 นางสาว นจฏฐา เลาะวลถม5980758

10 02592436 นางสาว นจฐตลกา แหลมหลจก5955830

11 02592437 นางสาว นจฐตลยา วงษยพลทจกษย5967302

12 02592438 นางสาว นจฐธยานย สลมสวจสดลธ5967885

13 02592439 นางสาว นจฐนจนทย อพลาทรจพยย5962951

14 02592440 นางสาว นจฐนลดา กลชอมเอมพยม5970006

15 02592441 นางสาว นจฐนลตยย วงษยสจนตย5969885

16 02592442 นาย นจฐพงษย แกหวพรหมราช5958328

17 02592443 นาย นจฐพงษย ประวลสารจตนย5930514

18 02592444 นางสาว นจฐพร บกตรสลงหย5973193

19 02592445 นาย นจฐพล ชศทอง5975213

20 02592446 นางสาว นจฐมาศ คลามกงคกณ5942779

21 02592447 นางสาว นจฐยาภรณย ปปองเขต5935929

22 02592448 นางสาว นจฐวรา ดงแสง5935919

23 02592449 นางสาว นจดดา ปปกษาพจนธกย5956356

24 02592450 นางสาว นจตตลยา กลตลยะ5972673

25 02592451 นางสาว นจตลยาภรณย สมดา5977270

26 02592452 นางสาว นจทตวจน ภศกลพงเงลน5956054

27 02592453 นางสาว นจทธกาน ปรางจจนทรย5962795

28 02592454 นางสาว นจนตา บรรณวรรณ5933106

29 02592455 นาย นจนทกรณย หนศดม5938805

30 02592456 นางสาว นจนทกา เทมยนประทมป5923370

31 02592457 นางสาว นจนทยชนก ขจนเพตชร5967253

32 02592458 นางสาว นจนทยธมรา วาสนา5957002

33 02592459 นางสาว นจนทยนภจส แกหวภจกดม5935680

34 02592460 นางสาว นจนทยนภจส จมนธศ5953681

35 02592461 นางสาว นจนทยนภจส พลมะศรม5951116
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36 02592462 นางสาว นจนทนจช โกยทอง5948520

37 02592463 นางสาว นจนทนจช คลาสวชาง5959983

38 02592464 นางสาว นจนทนา   ดาศรม5975062

39 02592465 นางสาว นจนทนา ชหางหจวหนหา5948586

40 02592466 นางสาว นจนทนา ณ บางชหาง5976398

41 02592467 นางสาว นจนทนา ตาชศชาตล5959045

42 02592468 นางสาว นจนทนา ตลทบอกตด5962972

43 02592469 นางสาว นจนทนา บกญเตตม5969358

44 02592470 นางสาว นจนทนา บกตรดาเคน5924006

45 02592471 นางสาว นจนทนา อลนทะจจกร5954486

46 02592472 นางสาว นจนทนลจ แผนสลงหย5958998

47 02592473 นางสาว นจนทพร  เกตกเทมยน5975533

48 02592474 นางสาว นจนทพร เกตกทะนงคย5982494

49 02592475 นางสาว นจนทพร จลาปา5937431

50 02592476 นางสาว นจนทพร สกขทวม5919030
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1 02592477 นาย นจนทภพ โพรจง5933957

2 02592478 นางสาว นจนทรจตนย สกขเผพอก5969165

3 02592479 นางสาว นจนทวรรณ กหอนทอง5975899

4 02592480 นางสาว นจนทวรรณ ศรมคลา5949959

5 02592481 นางสาว นจนทวรรณ หหวยหงษยทอง5936087

6 02592482 นางสาว นจนทจชพร พวงศรม5959025

7 02592483 นางสาว นจนทาภรณย เสวกวจง5914570

8 02592484 นางสาว นจนทลกา ชารม5961767

9 02592485 นางสาว นจนทลดา กรจบทอง5956971

10 02592486 นางสาว นจนทลดา งามประดจบ5951820

11 02592487 นางสาว นจนทลตา ชชวงชจยชนะ5980660

12 02592488 นางสาว นจนทลยา  วงศยวลจลตร5943029

13 02592489 นางสาว นจนธลญา อหวนศรมเมพอง5955597

14 02592490 นางสาว นจนธลดา บกษราคจม5910122

15 02592491 นางสาว นจนธลดา แสงเฉวก5981782

16 02592492 นางสาว นจนธลดา อจปมะโต5974793

17 02592493 นางสาว นจนธลตา แสงสกข5956327

18 02592494 นางสาว นจบเดพอน ยลชมหอ5954857

19 02592495 นางสาว นจยนยปพร สมพระไตร5962267

20 02592496 นางสาว นจยนา แสนทวมสกข5968112

21 02592497 นางสาว นจยนา อกชนเมพอง5958050

22 02592498 นางสาว นจสธลรจช กรทอง5939536

23 02592499 นางสาว นางสาวกจนยากรณย เนตรถาวร5974237

24 02592500 นางสาว นางสาวณจฐญากกล ประยศรชาญ5950940

25 02592501 นางสาว นางสาวณจฐดา สาสกกล5956664

26 02592502 นางสาว นางสาวนภาภรณย   เนลนพลจบ5976944

27 02592503 นางสาว นางสาวพจมาลยย แสงกระจชาง5917830

28 02592504 นางสาว นางสาวพจชรม ยจงมม5981468

29 02592505 นางสาว นางสาวรวลนทยวลภา จจนทรยกระจชาง5977057

30 02592506 นางสาว นางสาวศลรลพร  นามบหาน5974335

31 02592507 นางสาว นาฏอนงคย ญาตลบรรทกง5925550

32 02592508 นางสาว นาตยา พรเพชร5953522

33 02592509 นางสาว นาตยา วงคยปปดสา5963028

34 02592510 นางสาว นาตยา แสงพรม5939861

35 02592511 นางสาว นาตาชา แดงสม5981846
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ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 504  ชจชน : 5  ตตก/อาคาร : อาคารบรมราชกจมารย สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 02592512 นางสาว นาถทลวา ลาลศช5959368

37 02592513 นาง นาถนภา คกหมครอง5970755

38 02592514 นางสาว นาถยา กรอบมกข5949589

39 02592515 นางสาว นาถยา หมมมลหนตะ5939065

40 02592516 นาย นาภลรจตนย แซชแตห5953895

41 02592517 นาย นายกนลษฐา ยมมรรคา5977822

42 02592518 นาย นายดกรงคยฤทธลธ  ศรมสกข5903294

43 02592519 นาย นายวจชระ บกญกระจชาง5955676

44 02592520 นาย นายศราวกธ อารมณยชพพน5970214

45 02592521 นาย นายหจสดลนทรย ภศครองทอง5905350

46 02592522 นาย นายเอกชจย ตะบองเหลตก5964039

47 02592523 นางสาว นารลนทรย วงศยวรรณย5961271

48 02592524 นางสาว นารม สาธกกาญ5922782

49 02592525 นางสาว นารมรจตนย เครพอสจงขย5922198

50 02592526 นางสาว นารมรจตนย ไวยสลทธลธ5964480

51 02592527 นาง นารมรจตนย สกพขประเสรลฐ5976238

52 02592528 นางสาว นาวลนม คลหายสกบรรณ5969616

53 02592529 นางสาว นชลาคหาง ทองประเสรลฐ5957204

54 02592530 นางสาว นชลาคหาง เพตงแจชม5977712

55 02592531 นาย นลาชจย แสนศลลปป5963968

56 02592532 นาย นลาโชค จลตแมหน5969310

57 02592533 นางสาว นชลาทลพยย แกหวจลาลอง5913606

58 02592534 นางสาว นชลาทลพยย จจนทรจงษม5947526

59 02592535 นางสาว นชลาทลพยย มอสจนเทมยะ5947249

60 02592536 นาง นชลาทลพยย ศรมโศรก5948444
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ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 601  ชจชน : 6  ตตก/อาคาร : อาคารบรมราชกจมารย สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02592537 นางสาว นชลาทลพยย สกทธลประภา5976652

2 02592538 นางสาว นชลาทลพยย หงษยพญา5937455

3 02592539 นางสาว นชลาผตชง เพมยรเสมอ5952548

4 02592540 นางสาว นชลาฝน บกตรเนมยร5973022

5 02592541 นางสาว นชลาฝน พนจกศรม5973952

6 02592542 นางสาว นชลาฝน พาโนนขวา5979192

7 02592543 นางสาว นชลาฝน สกดสลาราญ5970038

8 02592544 นางสาว นชลาเพชร อลนทรยวงษย5967448

9 02592545 นางสาว นชลาฟปา สลทธลศาสตรย5971616

10 02592546 นางสาว นลาพหวาน ชาวเลาขวจญ5949393

11 02592547 นางสาว นชลาอหอย มมแสน5935048

12 02592548 นาย นลกร ดชานปาน5952983

13 02592549 นางสาว นลจฐม กมฬา5903238

14 02592550 นางสาว นลจวรรณ ใจสกข5958185

15 02592551 นางสาว นลชชาวจลยย มากมม5950053

16 02592552 นางสาว นลชาพร ตกชมอชอน5904678

17 02592553 นางสาว นลชาภา จจนทรยหลหา5964600

18 02592554 นางสาว นลฐลรจก ผงประเสรลฐ5976743

19 02592555 นางสาว นลด คลาตพชอ5966789

20 02592556 นางสาว นลดา อลพมสมบศรณย5958423

21 02592557 นางสาว นลดาวรรณ ทองไทย5940706

22 02592558 นางสาว นลตยย โพธลธสมดา5964337

23 02592559 นางสาว นลตยภจทรย ธาราสกข5938585

24 02592560 นางสาว นลตยา กลมสลนธลธ5964770

25 02592561 นางสาว นลตยา กายฤทธลธ5974269

26 02592562 นางสาว นลตยา เกตกแกหว5975792

27 02592563 นางสาว นลตยา แกหวกชอง5934799

28 02592564 นางสาว นลตยา แกหวทา5972143

29 02592565 นางสาว นลตยา แกหวนชาน5976408

30 02592566 นางสาว นลตยา ขจนเดช5961825

31 02592567 นางสาว นลตยา คลาชนะ5959679

32 02592568 นางสาว นลตยา คศสจนเทมยะ5974693

33 02592569 นางสาว นลตยา จงจลตร5968090

34 02592570 นางสาว นลตยา ไชยเทพ5970243
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ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 604  ชจชน : 6  ตตก/อาคาร : อาคารบรมราชกจมารย สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02592571 นางสาว นลตยา ตลดชจย5962846

2 02592572 นางสาว นลตยา ทวมชจย5969106

3 02592573 นางสาว นลตยา ทองโสภา5935361

4 02592574 นางสาว นลตยา เทมยนงาม5957579

5 02592575 นางสาว นลตยา นลตกธร5965151

6 02592576 นาง นลตยา ปอยเปปย5951295

7 02592577 นางสาว นลตยา ปานหงษย5952178

8 02592578 นางสาว นลตยา เพลพมศรม5973218

9 02592579 นางสาว นลตยา มาศกกล5980730

10 02592580 นางสาว นลตยา รชวมชาตล5967412

11 02592581 นางสาว นลตยา ราชประสลทธลธ5938898

12 02592582 นางสาว นลตยา ไวการไถ5962852

13 02592583 นางสาว นลตยา สมอคลา5956354

14 02592584 นางสาว นลตยา สจงสมมา5961177

15 02592585 นางสาว นลตยา สกกใส5971752

16 02592586 นางสาว นลตยา หนศแกหว5975316

17 02592587 นางสาว นลตยา อลนทนาม5970759

18 02592588 นางสาว นลตยา อลพมหลรจญ5940001

19 02592589 นางสาว นลตยาพร บจวทอง5956681

20 02592590 นาย นลตลกร ปปปนจอม5960151

21 02592591 นางสาว นลตลกาญจนย โชคทวมประสลทธลธ5980736

22 02592592 นาย นลตลธร  ตหนโพธลธ5935073

23 02592593 นาย นลตลพงศย ตระกศลศรม5980966

24 02592594 นาย นลตลพงศย สกขสวจสดลธ5960357

25 02592595 นาย นลตลพงษย เลตบครกฑ5958512

26 02592596 นาย นลตลพจฒนย ชศอรกณ5957661

27 02592597 นาย นลตลรจช ไฝขาว5944857

28 02592598 นางสาว นลตลรจตนย แสงตะวจน5969401

29 02592599 นางสาว นลทรา เชพชอทอง5976492

30 02592600 นางสาว นลธลกานตย พศลปาน5960716

31 02592601 นาย นลธลวจฒนย กาญจนพาสนย5956206

32 02592602 นางสาว นลนวณา วระโงน5976143

33 02592603 นาย นลพนธย ยอดงาม5979251

34 02592604 นาย นลพนธย ยพนยงคมรมมาศ5935954

35 02592605 นาย นลพนธย อลนนา5969352
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ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 604  ชจชน : 6  ตตก/อาคาร : อาคารบรมราชกจมารย สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 02592606 นางสาว นลภา   เขมยวทจบ5940314

37 02592607 นางสาว นลภา กกลทม5979752

38 02592608 นางสาว นลภา หงกชยกระโทก5942115

39 02592609 นางสาว นลภาดา แสงอรกณ5964523

40 02592610 นางสาว นลภาธร วชานมชวง5937016

41 02592611 นางสาว นลภาพร   ปะโมทะโก5958631

42 02592612 นางสาว นลภาพร คนขยจน5946723

43 02592613 นางสาว นลภาพร ชลนรจกษา5979114

44 02592614 นางสาว นลภาพร ธงวลชจย5977713

45 02592615 นางสาว นลภาพร พลศจกดลธขวา5907290

46 02592616 นางสาว นลภาพร มาวจน5920394

47 02592617 นางสาว นลภาพร วงษยศลรล5956640

48 02592618 นางสาว นลภาพร สลทธลจจนทรย5961309

49 02592619 นางสาว นลภาพร แสนนาใตห5975573

50 02592620 นางสาว นลภาพร หมพพนยกทธ5973416

51 02592621 นางสาว นลภาภรณย ปปดภจย5965935

52 02592622 นางสาว นลภารจตนย แกชนจจนทรย5956138

53 02592623 นางสาว นลภารจตนย ดาสมกกล5978617

54 02592624 นางสาว นลภาวรรณ พจนสลาโรง5956854

55 02592625 นาย นลมศหลาหมจดอาซมซม บลนสกหลง5957273

56 02592626 นางสาว นลยดา คกณแกหว5964964

57 02592627 นาย นลยม พลอยเพชร5947790

58 02592628 นาง นลรชรา คงประสลทธลธ5947248

59 02592629 นางสาว นลรมล แกหวเรพอง5922290

60 02592630 นางสาว นลรมล เดชนเจรลญ5970263
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ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 307  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารพวนวตประชานาถ สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02592631 นางสาว นลรมาน ชนะโรจนย5946196

2 02592632 นาย นลรจตลศจย ภลรมยยแดง5935615

3 02592633 นาย นลรจนดร ปกปมทอง5949732

4 02592634 นาย นลรจนดลธ บกญคง5976760

5 02592635 นางสาว นลรา เตสชวน5943717

6 02592636 นางสาว นลรากกล ศรมบกญเรพอง5973372

7 02592637 นางสาว นลรารจกษย เกษรนวลสกกล5975454

8 02592638 นางสาว นลราวจลยย เชพชอบกญมม5960550

9 02592639 นางสาว นลลยา สลงหยยะบกศยย5948149

10 02592640 นางสาว นลลาวรรณ สมศจกดลธ5936106

11 02592641 นางสาว นลลาวจณยย มกมทอง5958598

12 02592642 นางสาว นลลาวจลยย หนศนชลาคลา5980773

13 02592643 นางสาว นลลกบล ปปญญารมยย5914090

14 02592644 นางสาว นลโลบล วงศยสกวรรณ5941109

15 02592645 นางสาว นลโลบล สนธลบชาย5974383

16 02592646 นางสาว นลโลบล สจงขยทอง5970421

17 02592647 นางสาว นลโลบล อภลชาตล5969781

18 02592648 นาย นลวจฒนย ทองปาน5980574

19 02592649 นาย นลวจฒนย พลกกลศรม5981495

20 02592650 นาย นลวจตล พรหมทอง5969445

21 02592651 นางสาว นลศาชล ภาวงศย5940722

22 02592652 นางสาว นลศามณม พรเรพองมณมกลจ5930902

23 02592653 นางสาว นลศารจตนย แกหวศรม5935613

24 02592654 นางสาว นลศารจตนย ชจยพานลชยย5962920

25 02592655 นางสาว นลศารจตนย ประจลา5966206

26 02592656 นางสาว นลศารจตนย พจนธยโสรม5950732

27 02592657 นางสาว นลศารจตนย รจกอศช5935406

28 02592658 นางสาว นลษา สลนศาสตรย5948467

29 02592659 นางสาว นลสา เมาลลชาตล5979685

30 02592660 นางสาว นมยาพรรดล หาญวลชจย5905342

31 02592661 นางสาว นมรนกช โกมาลยย5966198

32 02592662 นางสาว นมรนกช สมจตถะ5924146

33 02592663 นางสาว นมรนกช สามเรพอนทอง5961976

34 02592664 นางสาว นกจรม คลาเขมยว5972193

35 02592665 นางสาว นกจรม บกญฤทธลธ5949912
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ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 307  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารพวนวตประชานาถ สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 02592666 นางสาว นกชจนาถ หมบแกหว5949109

37 02592667 นางสาว นกชจรม ฉลมงาม5954842

38 02592668 นางสาว นกชจรม ไชยสน5921370

39 02592669 นางสาว นกชจลรา คกณมะนะ5979184

40 02592670 นางสาว นกชจลรา ชจยเนตร5968115

41 02592671 นางสาว นกชฐกาญตย แสงสรหอย5941000

42 02592672 นางสาว นกชนาฎ หมพพนเดช5948782

43 02592673 นางสาว นกชนาฏ อลนสลม5951560

44 02592674 นางสาว นกชนาถ คลาปปนตลทบ5970862

45 02592675 นางสาว นกชนาถ ชกมภศทอง5981989

46 02592676 นางสาว นกชนาถ ปวกตลนจนทย5939994

47 02592677 นางสาว นกชนาถ โพธลธอกดม5975337

48 02592678 นางสาว นกชนารถ คลาพกด5975400

49 02592679 นางสาว นกชรม นลมลตรพงศย5964854

50 02592680 นางสาว นกชรม เมธา5956619

51 02592681 นางสาว นกชลตา เบหาคลา5950050

52 02592682 นางสาว นกดม ผลาโชตล5957159

53 02592683 นางสาว นกธลดา ใจชชวย5947122

54 02592684 นางสาว นกธลดา โพนธาตก5937099

55 02592685 นาย นกพงษย เอกเสน5967373

56 02592686 นางสาว นกศรา ไชยทลพยย5951548

57 02592687 นางสาว นกสภา พศนผล5968477

58 02592688 นางสาว นกสยา เพไธสง5978662

59 02592689 นางสาว นกสรา แกหวคงคา5914290

60 02592690 นางสาว นกสรา เทมพยงธรรม5966950

61 02592691 นางสาว นกสรา พยอมหอม5981434

62 02592692 นางสาว นกสรา เสนาผจน5944093

63 02592693 นางสาว นกสรา อจมพรคมรมมาศ5946117

64 02592694 นางสาว นศรนาฮาบม ผศหาดา5972766

65 02592695 นางสาว นศรลลนดา บาฮะคมรม5980492

66 02592696 นางสาว นศรลมณารย มะเซตง5970825

67 02592697 นางสาว นศรไอนม เกาะยาซม5980638

68 02592698 นางสาว นศรฮศดา สามารอเมาะ5962942

69 02592699 นางสาว เนตรชนก ผลเกษร5948533

70 02592700 นางสาว เนตรชนก พรมเคน5980326
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71 02592701 นางสาว เนตรชนก ศลรลยานนทย5937269

72 02592702 นางสาว เนตรชนก สพบบกก5977959

73 02592703 นางสาว เนตรทราย เทมยมสจมฤทธลธ5975352

74 02592704 นางสาว เนตรทราย สรหอยวลเชมยร5969576

75 02592705 นางสาว เนตรทลพยย บจวผจน5974044

76 02592706 นางสาว เนตรนภา ดลษเจรลญ5952254

77 02592707 นางสาว เนตรนภา ถศระวจน5933996

78 02592708 นางสาว เนตรนภา โถแพงจจนทรย5975554

79 02592709 นางสาว เนตรนภา สมดม5937749

80 02592710 นางสาว เนตรนภลส ยะโสธร5935994

81 02592711 นางสาว เนตรนารม สกวรรณลลขลต5955568

82 02592712 นางสาว เนาวรจตนย เฉลดฉวมวรรณ5978651

83 02592713 นางสาว เนาวรจตนย ผชองแผหว5955791

84 02592714 นางสาว เนพชอทลพยย  บลารกงเพพพอน5963955

85 02592715 นางสาว โนรมดา ดอเลาะ5974928

86 02592716 นางสาว บงกช  เจรลญศลลปป5948824

87 02592717 นางสาว บงกช กลตตลวาณลชยกกล5951549

88 02592718 นางสาว บงกช คชรลนทรย5956472

89 02592719 นางสาว บงกช รจศมมนาวงศย5981823

90 02592720 นางสาว บงกช เวมยงคลา5967660

91 02592721 นางสาว บงกช ศลรลบงกช5976206

92 02592722 นางสาว บงกช อศชจจนทรยฉาย5968021

93 02592723 นางสาว บงกชรจตนย กลจบมาอนกรจกษย5959002

94 02592724 นาย บดลน ขวจญคม5972545

95 02592725 นาย บดลนทรย เกษร5912650

96 02592726 นางสาว บรรจงจลตร ปรางคยทอง5934362

97 02592727 นางสาว บรรณสรณย นรดม5970266

98 02592728 นาย บรรพต ศรมไพรงาม5981375

99 02592729 นาย บรรพต สศงเจรลญ5941457

100 02592730 นาย บรลวจฒนย เกตกศรมบกรลนทย5944937

101 02592731 นาย บวรเทพ ไมหหอม5964610

102 02592732 นาย บวรศจกดลธ   โสดาธาตก5933508

103 02592733 นางสาว บจงอร ปปกกะทานจง5978775

104 02592734 นางสาว บจงอร สนจพนไทย5976020

105 02592735 นาย บจญชา กกลไพศาล5950008
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106 02592736 นาย บจญชา แกหวสวชาง5981143

107 02592737 นาย บจญชา คชรจกษย5944200

108 02592738 นาย บจญชา แซชหมพพอ5912374

109 02592739 นาย บจญชา พลพจฒนมงคลกลจ5968986

110 02592740 นาย บจณฑลต จจนเหลพอง5979963

111 02592741 นางสาว บจณฑลตา บจณฑลตวลภากกล5981041

112 02592742 นางสาว บจณฑลตา สลทธลพงศากกล5934370

113 02592743 นางสาว บจดรมญา มะดาโอตะ5901494

114 02592744 นางสาว บจวชมพศ ชวนนกสรณยชจย5975075

115 02592745 นางสาว บจวผจน ชจยวงศยษา5954573

116 02592746 นางสาว บจวหลวง สจจจะ5906538

117 02592747 นางสาว บานเยตน สาธร5933905

118 02592748 นางสาว บม ภศชเพชร5973440

119 02592749 นาย บกญญฤทธลธ ชะยศเดตน5945221

120 02592750 นางสาว บกญญารจตนย วงษยเปปปย5954232

121 02592751 นางสาว บกญฐลสา นพคกณ5975576

122 02592752 นางสาว บกญฑรลกา นนคลาพจนธย5968220

123 02592753 นาย บกญโต ศรมจจนทรย5929786

124 02592754 นาย บกญทรง เรมยมทอง5955538

125 02592755 นางสาว บกญทลพา คกหมเนตร5936174

126 02592756 นาย บกญนลา จลาแพงจจนทรย5972972

127 02592757 นาย บกญรพอ สจงขยสม5962485

128 02592758 นาย บกญฤทธลธ ธลปตะ5981636

129 02592759 นางสาว บกญสลตา รอดมชวง5938292

130 02592760 นางสาว บกญหลาย ขจนธลวจตร5968882

131 02592761 นางสาว บกณฑรลกา วงษยโต5930906

132 02592762 นางสาว บกณยนกช สกธมพจนธกยนกวจตร5939451

133 02592763 นางสาว บกณยานกช พลมเขต5968656

134 02592764 นางสาว บกบผา ปปกสจงคะเณยย5936786

135 02592765 นางสาว บกปผา สวจสดม5970108

136 02592766 นางสาว บกปผารจตนย สมลาเหลมพยม5969204

137 02592767 นางสาว บกรณมยย บกญพลบ5976972

138 02592768 นาย บกรลนชจย เบอรยไธสง5945757

139 02592769 นางสาว บกศรจตนย แซชเลหา5955372

140 02592770 นางสาว บกศราภรณย จลตจลารศญ5968226
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141 02592771 นางสาว บกษกร ปานมณม5933798

142 02592772 นางสาว บกษกร ยงบรรทม5939169

143 02592773 นางสาว บกษกร แลรกณ5977443

144 02592774 นางสาว บกษนจนทย เตชะอลง5959464

145 02592775 นางสาว บกษบรรณ ยาดม5971105

146 02592776 นางสาว บกษบา กกลเกตก5974549

147 02592777 นางสาว บกษบา สมสกข5955832

148 02592778 นางสาว บกษยมาศ มะลลแยหม5955023

149 02592779 นางสาว บกษยมาศ รจตนากร5955626

150 02592780 นางสาว บกษยา บกญสมบจตล5956396
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1 02592781 นางสาว บกษยา สะแสงสาร5981384

2 02592782 นางสาว บกษรา เครพอเนตร5937944

3 02592783 นางสาว บกษราภรณย กะภศทลน5952986

4 02592784 นางสาว บกษวรรณ มลฑป5918598

5 02592785 นางสาว บศชลตา จจนขจนธย5981854

6 02592786 นางสาว เบญจพร นลนนจนทย5974277

7 02592787 นางสาว เบญจพร สวนเพชร5945652

8 02592788 นางสาว เบญจพร สวจสดม5979643

9 02592789 นางสาว เบญจพร อกพรม5978542

10 02592790 นางสาว เบญจภรณย เชลญทอง5942935

11 02592791 นางสาว เบญจภรณย มมเรมยน5969872

12 02592792 นางสาว เบญจมาภรณย ไกรวลเศษ5961202

13 02592793 นางสาว เบญจมาภรณย คกหมทรจพยย5944886

14 02592794 นางสาว เบญจมาภรณย รจงสวจสดลธจลตรย5958406

15 02592795 นางสาว เบญจมาศ  กหอนใส5938381

16 02592796 นางสาว เบญจมาศ แกหวกหอน5934833

17 02592797 นางสาว เบญจมาศ แกหวประเสรลฐ5948745

18 02592798 นางสาว เบญจมาศ แดงสลน5968280

19 02592799 นางสาว เบญจมาศ ทจดเทมยม5977690

20 02592800 นางสาว เบญจมาศ บรลบศรณยมจงษา5946541

21 02592801 นางสาว เบญจมาศ พลมพยสมาน5969483

22 02592802 นางสาว เบญจมาศ โพธลธคลา5960985

23 02592803 นางสาว เบญจมาศ แมชนทอง5908810

24 02592804 นางสาว เบญจมาศ วารมรจตนย5969378

25 02592805 นางสาว เบญจมาศ อกปละ5949552

26 02592806 นางสาว เบญจรงคย ธจญญเจรลญ5937602

27 02592807 นางสาว เบญจรจตนย ควรเสนาะ5939889

28 02592808 นางสาว เบญจรจตนย ใจบาน5942194

29 02592809 นางสาว เบญจรจตนย ปฐมสกรลยะพร5964988

30 02592810 นางสาว เบญจรจตนย เปรมปรมสกข5929122

31 02592811 นางสาว เบญจรจตนย มมดอนรวก5947026

32 02592812 นางสาว เบญจรจตนย ศรมนาง5935106

33 02592813 นางสาว เบญจวรรณ กศลหลจง5906842

34 02592814 นางสาว เบญจวรรณ เขตมเพตชรย5926582

35 02592815 นางสาว เบญจวรรณ ทองดม5970679
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36 02592816 นางสาว เบญจวรรณ บกตรลกน5972454

37 02592817 นาง เบญจวรรณ พลมพลสจย5946572

38 02592818 นางสาว เบญจวรรณ ภศสจนตลภาพ5942632

39 02592819 นางสาว เบตญจวรรณย มจทนจง5948875

40 02592820 นาง เบญจวรรณ สาวแสง5978832

41 02592821 นางสาว เบตญจวรรณ สลงหยกกล5904090

42 02592822 นางสาว เบญจวรรณ สลรลโชคสวจสดลธ5956790

43 02592823 นางสาว เบญจวรรณ อจนจลต5959755

44 02592824 นางสาว เบญจศรม จจนทรยดม5965014

45 02592825 นางสาว เบญจศลรล รอดโต5966764

46 02592826 นางสาว เบญจา แกหวเพตชร5931686

47 02592827 นาง เบญจา สกขจจนทรย5980008

48 02592828 นางสาว เบญญาภา  คงพจนธย5952946

49 02592829 นางสาว เบญญาภา เขมยงเสน5975714

50 02592830 นางสาว เบญญาภา บกญกจณฑย5974129

51 02592831 นางสาว เบญญาภา บกญลชลา5923210

52 02592832 นางสาว เบญญาภา อจงคะหลรจญ5951893

53 02592833 นาย ปกเกศ ยมพสารพจฒนย5978716

54 02592834 นาย ปกรณย ฤกษยวลไล5940126

55 02592835 นาย ปฏลกร วจดเขหาหลาม5975724

56 02592836 นางสาว ปฏลญญา กฤษวงษย5945718

57 02592837 นาย ปฏลภาณ  ดาวงษย5936985

58 02592838 นาย ปฏลภาณ พวงเงลน5968216

59 02592839 นาย ปฏลภาน พรหมรจกษย5952734

60 02592840 นาย ปฐมพงศย พจฒผล5945072

61 02592841 นางสาว ปฐมพร สจงขยแกหว5978864

62 02592842 นางสาว ปฐมาวดม แจชมใส5956756

63 02592843 นางสาว ปฐมาวดม ชาตลดลาดม5981833

64 02592844 นาย ปฐวม เลตกเปปย5977978

65 02592845 นางสาว ปณจสยา มณมจจนทตก5973195

66 02592846 นางสาว ปณลดา เพชรบรม5977912

67 02592847 นางสาว ปณลตา กจนภจย5964934

68 02592848 นางสาว ปณลตา ยวนขจนธย5956101

69 02592849 นาย ปณลธาน สลงหยชจย5977042

70 02592850 นางสาว ปณลลลน จจนภจกดม5972141

หนนา 104 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 705  ชจชน : 7  ตตก/อาคาร : อาคารพวนวตประชานาถ สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

71 02592851 นางสาว ปทลตตา ขลาทจพ5970887

72 02592852 นางสาว ปทกมทลพยย ศรมสกข5952838

73 02592853 นางสาว ปทกมพร คงแสนคลา5960237

74 02592854 นางสาว ปทกมพร จลตรบรรจง5964706

75 02592855 นางสาว ปทกมวดม หลกมทอง5966704

76 02592856 นางสาว ปนจฐดา จจนทรยสวจสดลธ5970891

77 02592857 นางสาว ปนจดชนก ปปญญาธร5936674

78 02592858 นางสาว ปนจดดา   ธลวะโต5959247

79 02592859 นางสาว ปนจดดา  ไชยยงคย5974287

80 02592860 นางสาว ปนจดดา ตรมวาสนย5975214

81 02592861 นางสาว ปนจดดา ตาดลา5962979

82 02592862 นางสาว ปนจดดา โพธลกะ5961849

83 02592863 นางสาว ปนจดดา หวานชะเอม5947227

84 02592864 นางสาว ปนลดา  จอยเอกา5938593

85 02592865 นางสาว ปนลดา สพบบกก5938881

86 02592866 นางสาว ปนลตา จจกษกรจตนย5939020

87 02592867 นาย ปพน ทองเนพชอแปด5966159

88 02592868 นางสาว ปพลชญา กมลเลลศ5960916

89 02592869 นางสาว ปพลชญา เขมยวดม5944397

90 02592870 นางสาว ปพลชญา สกขสลาราญ5947799

91 02592871 นาย ปภจงกร ไชยชชวย5930590

92 02592872 นางสาว ปภจสธนจนทย พลทยธมราพงศย5980377

93 02592873 นางสาว ปภจสรา ชมภศนกช5970096

94 02592874 นางสาว ปภจสรา ประกอบบกญมา5981139

95 02592875 นางสาว ปภจสรา โพธลธใตห5954377

96 02592876 นางสาว ปภจสรา แยหมประโคน5972564

97 02592877 นางสาว ปภจสรา ลานทอง5944875

98 02592878 นางสาว ปภจสรา ฮวดชจย5967491

99 02592879 นางสาว ปภจสสร หอมแสง5959708

100 02592880 นางสาว ปภาดา ทองดมเลลศ5977938

101 02592881 นางสาว ปภาดา บกญสลน5956647

102 02592882 นางสาว ปภาดา พรมชจย5922742

103 02592883 นางสาว ปภาดา สมโนรจกษย5933724

104 02592884 นางสาว ปภาดา สกขสวจสดลธ5937737

105 02592885 นางสาว ปภาดา อยศชยลชม5979433

หนนา 105 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 705  ชจชน : 7  ตตก/อาคาร : อาคารพวนวตประชานาถ สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย
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ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

106 02592886 นางสาว ปภาดา อกณหพงศา5943344

107 02592887 นางสาว ปภาวม มกชงนากลาง5949597

108 02592888 นาย ปรมม สาระคร5980818

109 02592889 นาย ปรเมศ โควสกรจตนย5939647

110 02592890 นาย ปรเมศวรย มศลประโก5978109

111 02592891 นาย ปรเมษฐย สลงหยสงชา5900306

112 02592892 นางสาว ปรวม จจนโอกกล5935772

113 02592893 นางสาว ปรวมยย เพตชยะมาตรย5971142

114 02592894 นางสาว ประกายแกหว กะการดม5970425

115 02592895 นางสาว ประกายดาว ผลวละออง5967726

116 02592896 นางสาว ประกายมาศ ภจทรวรกาญจนย5969619

117 02592897 นางสาว ประกายมาศ ยงพรหม5954769

118 02592898 นางสาว ประกายมาศ อมรฉจตร5959344

119 02592899 นางสาว ประกายรกหง ตาสม5965383

120 02592900 นาง ประจวบ ถลนทลพยย5979852

121 02592901 นาย ประชา ทาหาร5936220

122 02592902 นาย ประชา มกชงมม5953519

123 02592903 นาย ประณต มชวงนาค5974700

124 02592904 นาย ประณต โยเหลา5915810

125 02592905 นางสาว ประดจบภรณย กจนหาจจนทรย5967865

126 02592906 นาย ประดลษฐย รลนขอม5967991

127 02592907 นาย ประดลษฐย สลจบแสง5972861

128 02592908 นาย ประทานพร พงษยเทศ5943835

129 02592909 นางสาว ประทกม นชลาใจดม5965203

130 02592910 นางสาว ประนลดา ภศจอม5938334

131 02592911 นางสาว ประนลดา รจตนแสนศรม5956622

132 02592912 นางสาว ประพจกสร แพงสม5981374

133 02592913 นางสาว ประไพจลตร ชมภศ5956203

134 02592914 นางสาว ประไพพร หลจกคลาแพง5981167

135 02592915 นางสาว ประไพพรรณ จจนทรยแสง5966410

136 02592916 นางสาว ประไพศรม รจกขนาม5972703

137 02592917 นางสาว ประภจทรชญา  นลลฟปก5955654

138 02592918 นางสาว ประภจสสร เงลนยวง5934249

139 02592919 นางสาว ประภจสสร เฉลยวาเรศ5967237

140 02592920 นางสาว ประภจสสร ตรมวาสนย5975205

หนนา 106 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 705  ชจชน : 7  ตตก/อาคาร : อาคารพวนวตประชานาถ สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

141 02592921 นางสาว ประภจสสร ถาศจกดลธ5967260

142 02592922 นางสาว ประภจสสร บจวเงลน5945821

143 02592923 นางสาว ประภจสสร บกตรโคตร5959366

144 02592924 นางสาว ประภจสสร ผชองใส5959121

145 02592925 นางสาว ประภจสสร วงษยสนลท5961892

146 02592926 นาง ประภจสสร วชลรนลมลต5962728

147 02592927 นางสาว ประภจสสร วามะเกต5950380

148 02592928 นางสาว ประภจสสร สมาน5971310

149 02592929 นางสาว ประภจสสร สารจจนทรย5978824

150 02592930 นางสาว ประภจสสร สลาลม5965819

151 02592931 นางสาว ประภจสสร สกขสกทธลธ5981913

152 02592932 นางสาว ประภจสสร หอยสจงขย5970899

153 02592933 นางสาว ประภา บกญรจกษย5972410

154 02592934 นาย ประภากร นาทาม5964644

155 02592935 นางสาว ประภาพร  ธานก5971769

156 02592936 นางสาว ประภาพร ผกดเผาะ5970458

157 02592937 นางสาว ประภาพร ภจกดม5952470

158 02592938 นางสาว ประภาพร วงษยเยตน5976901

159 02592939 นางสาว ประภาพร ศรมบศหอพลา5980591

160 02592940 นางสาว ประภาพรรณ สมนวลลจง5962601

161 02592941 นางสาว ประภาภรณย ขอวร5937142

162 02592942 นางสาว ประภาภรณย ตะราษม5980896

163 02592943 นางสาว ประภาภรณย บกญใหญช5958492

164 02592944 นางสาว ประภารจชตย หลรจญรจตนากร5909490

165 02592945 นางสาว ประภาวดม แสงทอง5954492

166 02592946 นางสาว ประภาศรม พรหมศร5938492

167 02592947 นางสาว ประภาศรม สายรจตนย5971869

168 02592948 นางสาว ประภาศลรล บกญมมยงคย5975001

หนนา 107 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 905  ชจชน : 9  ตตก/อาคาร : อาคารพวนวตประชานาถ สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02592949 นางสาว ประภาศลรล ปานคงคา5960370

2 02592950 นาย ประภาส จลานงกกล5964597

3 02592951 นางสาว ประภาสลนม เลตกพลมาย5940572

4 02592952 นางสาว ประภาสลรล ยศพล5944025

5 02592953 นางสาว ประภาสกข แจชมจจนทรย5967150

6 02592954 นาย ประมศล สมหาบกตร5979320

7 02592955 นาย ประยศร อลนทมาตร5920726

8 02592956 นาย ประวลทยย บกญเผย5962940

9 02592957 นาย ประวลทยย ภศครองทอง5953198

10 02592958 นาย ประวลทยย ฮจบยศชโสช5965580

11 02592959 นางสาว ประวมณยนกช  ขกมทองธนนจนทย5932162

12 02592960 นางสาว ประวมณา เกษแกหว5973880

13 02592961 นางสาว ประวมณา ดาขกนทด5968268

14 02592962 นาย ประสงคย ประสมพระ5967988

15 02592963 นาย ประสพโชค กองแกหว5944455

16 02592964 นาย ประสพโชค มลพงโพธลธทอง5949096

17 02592965 นาย ประสลทธลธ พจนทา5965704

18 02592966 นาย ประสลทธลธ สลงหยโต5919090

19 02592967 นางสาว ประสลทธลพร เนตรสศงเนลน5981152

20 02592968 นาย ประเสรลฐ ทศลกสลกร5981432

21 02592969 นาย ประเสรลฐ พศลเขตกลจ5959321

22 02592970 นาย ประเสรลฐ มหานาค5938001

23 02592971 นาย ประหยจด บกตรดหวง5965549

24 02592972 นางสาว ปรจชญา ทรงบรรพต5972269

25 02592973 นาย ปรจชญา นาสมภจกดลธ5942261

26 02592974 นาย ปรจชญา พกกอลนทรย5949858

27 02592975 นางสาว ปรจชญาวลม มาลจยนาค5912250

28 02592976 นางสาว ปรจชพร สกขรพมทจศ5918150

29 02592977 นางสาว ปรางคยทลพยย สจตยยรจกษย5974745

30 02592978 นางสาว ปรางทลพ บาลเพตชร5973753

31 02592979 นางสาว ปรางวลม กาญจนพาสนย5956299

32 02592980 นางสาว ปราณม มะหลงษา5947323

33 02592981 นางสาว ปราณม ศรมบกญเรพอง5947197

34 02592982 นาง ปรานม สมวงษา5976814

35 02592983 นาย ปราโมทยย ชนะโลก5954899
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หหองสอบ : 905  ชจชน : 9  ตตก/อาคาร : อาคารพวนวตประชานาถ สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 02592984 นาย ปราโมทยย ดวงพล5954976

37 02592985 นาย ปราโมทยย สาระแน5968902

38 02592986 นางสาว ปรารถนา คลาพลระ5971636

39 02592987 นางสาว ปรารถนา ชาภา5974240

40 02592988 นางสาว ปรารถนา มะลลซหอน5963590
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ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 906  ชจชน : 9  ตตก/อาคาร : อาคารพวนวตประชานาถ สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย
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1 02592989 นางสาว ปรารถนา สกบรรณจกหย5950654

2 02592990 นางสาว ปรลชาตล ปลอดกระโทก5976101

3 02592991 นางสาว ปรลชาตล ลมกลาง5954425

4 02592992 นาย ปรลญญา คลาภลวจลยย5958355

5 02592993 นาย ปรลญญา นจกดนตรม5967249

6 02592994 นาย ปรลญญา บจวเสถมยร5963524

7 02592995 นาย ปรลญญา บกญปปญญา5978708

8 02592996 นาย ปรลญญา แสนอกบล5955309

9 02592997 นางสาว ปรลญา สมระสาร5954035

10 02592998 นางสาว ปรลตตา วจนยกมา5978918

11 02592999 นางสาว ปรลตา สงวนทรจพยย5950642

12 02593000 นางสาว ปรลนทร แผนสมบศรณย5953402

13 02593001 นางสาว ปรลมประภา แสนทหาว5955338

14 02593002 นาย ปรลวจตร สชางหญหานาง5950734

15 02593003 นางสาว ปรลศนา กกลศรม5965720

16 02593004 นางสาว ปรลศนา ทมระฆจง5950143

17 02593005 นางสาว ปรมชญา พพชนผา5978257

18 02593006 นาย ปรมชา เทมยมขกนทด5973831

19 02593007 นาย ปรมชา ยานะสลงหย5972585

20 02593008 นางสาว ปรมดา โพธลธสลม5971949

21 02593009 นาย ปรมดา สกจรลตจลตร5973587

22 02593010 นางสาว ปรมดาพร นลยมตรง5965567

23 02593011 นางสาว ปรมดาภรณย บางศลรล5978877

24 02593012 นางสาว ปรมยดา ฉลมเมพอง5922022

25 02593013 นางสาว ปรมยา สมจลตตย5953500

26 02593014 นางสาว ปรมยาณม ทศหไพเราะ5980841

27 02593015 นางสาว ปรมยานกช มลตรแสง5941560

28 02593016 นางสาว ปรมยาพร บกญยพน5933714

29 02593017 นางสาว ปรมยาพร พจนธยชาตล5955723

30 02593018 นางสาว ปรมยาพร รจงษา5962608

31 02593019 นางสาว ปรมยาภภรณย อกไรรจกษย5974208

32 02593020 นางสาว ปรมยาภรณย  นจนทนา5976590

33 02593021 นางสาว ปรมยาภรณย ธมระวรากกล5963874

34 02593022 นางสาว ปรมยาภรณย บจวคลา5951064

35 02593023 นางสาว ปรมยาภรณย บกญไทย5966325
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36 02593024 นางสาว ปรมยาภรณย ภจยมณม5978682

37 02593025 นางสาว ปรมยาภรณย อชอนศรม5954808

38 02593026 นางสาว ปรมยาภรณย อลนผชอง5960436

39 02593027 นางสาว ปรมยาภจทรย ศลรลแกหวเลลศ5952854

40 02593028 นางสาว ปรมยารจตนย ชาญรอบ5948375

41 02593029 นางสาว ปลายฝน อรกณรจตนา5923386

42 02593030 นางสาว ปลายฟปา แมชนใจ5964442

43 02593031 นางสาว ปลพชมกมล มมนพจฒนสจนตล5931610

44 02593032 นางสาว ปวนลศา แกหวแกมเกษ5934164

45 02593033 นางสาว ปวรกมล จชายแสง5975516

46 02593034 นางสาว ปวรรจตนย อยศชชยจนตม5942716

47 02593035 นางสาว ปวรลศา ดมอกดม5937204

48 02593036 นางสาว ปวรลศา อกทกม5962388

49 02593037 นางสาว ปวจนรจตนย พกทธวจนะ5946181

50 02593038 นางสาว ปวารณา เวชสกนทร5960080

51 02593039 นางสาว ปวลชญา โคตคลา5973972

52 02593040 นางสาว ปวลชศกรณย พราหมณยนหอย5959774

53 02593041 นางสาว ปวมณยนกช พรหมศรมสกข5979142

54 02593042 นางสาว ปวมณา กลเวลน5978653

55 02593043 นางสาว ปวมณา แกมสกวรรณ5935781

56 02593044 นางสาว ปวมณา คลาหอมจจนทรย5965555

57 02593045 นางสาว ปวมณา ชมภศวงคย5970190

58 02593046 นางสาว ปวมณา ชศสศงทรง5941484

59 02593047 นางสาว ปวมณา ตรมอลนทอง5981317

60 02593048 นางสาว ปวมณา ทมทา5961977

61 02593049 นางสาว ปวมณา นกชประเสรลฐ5905974

62 02593050 นางสาว ปวมณา ปรพอทอง5964658

63 02593051 นางสาว ปวมณา ปปทนาถา5975054

64 02593052 นางสาว ปวมณา พลชลตโชคชจย5980479

65 02593053 นางสาว ปวมณา มลพงมา5948490

66 02593054 นางสาว ปวมณา ยอดลม5953547

67 02593055 นางสาว ปวมณา รสจจนทรย5938447

68 02593056 นางสาว ปวมณา ฤทธลธธรรม5974279

69 02593057 นางสาว ปวมณา วรรณขาม5979931

70 02593058 นางสาว ปวมณา ศรมวลเชมยร5954648
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71 02593059 นางสาว ปวมณา แสงภศ5935293

72 02593060 นางสาว ปวมณา หนศอหน5934698

73 02593061 นางสาว ปวมณา หมายถมกลาง5977398

74 02593062 นางสาว ปปญจมา อาจหาญ5943043

75 02593063 นาย ปปญจา เงลนทลม5981350

76 02593064 นางสาว ปปญจา ปาเบหา5976593

77 02593065 นางสาว ปปญญยชลม ลลาดวล5955533

78 02593066 นาย ปปญญา แกหวขาว5975550

79 02593067 นาย ปปญญา งามนา5969495

80 02593068 นาย ปปญญา จจนทรยภลรมยย5971917
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1 02593069 นาย ปปญญา ภลรมยยจจนทรย5959958

2 02593070 นาย ปปญญา ยอดครบกรม5967236

3 02593071 นาย ปปญญาชจย แนบชลด5946581

4 02593072 นาย ปปญญาชาญ บกญเบหา5968738

5 02593073 นาย ปปญญาวกธ ชจยชะนะ5969374

6 02593074 นาย ปปญณภจทรย สลทธล5974395

7 02593075 นาย ปปญภจทรย เพลพมมม5936178

8 02593076 นางสาว ปปณจรจตนย กลาลจงวรรณะ5971409

9 02593077 นางสาว ปปณชนลต จจนทรยสลงหย5946671

10 02593078 นางสาว ปปณฐลสา ทจศนดม5965272

11 02593079 นางสาว ปปณฑลตา อชอนกลพลาผล5958825

12 02593080 นาย ปปณณยปรกฬหย ทองกพลา5967363

13 02593081 นางสาว ปปณณพร ทองสลนธกย5976038

14 02593082 นางสาว ปปทมนจดดา หลนใหมช5904510

15 02593083 นางสาว ปปทมนจนทย ศกภศรม5952083

16 02593084 นางสาว ปปทมพร หอมภศช5974694

17 02593085 นางสาว ปปทมภรณย พศลสกข5975211

18 02593086 นางสาว ปปทมวรรณ ดชานยกทธศลลปป5970046

19 02593087 นางสาว ปปทมา เงลนศรมทอง5961428

20 02593088 นางสาว ปปทมา จจนแดง5952360

21 02593089 นางสาว ปปทมา เจนอภลธรรม5934552

22 02593090 นางสาว ปปทมา ถลนสศงเนลน5974474

23 02593091 นางสาว ปปทมา ประสารทรจพยย5935790

24 02593092 นางสาว ปปทมา ปปนตา5953734

25 02593093 นางสาว ปปทมา เฟฟปองภศมล5965777

26 02593094 นางสาว ปปทมา มากขกนทด5953315

27 02593095 นางสาว ปปทมา ยลชมยชอง5945265

28 02593096 นางสาว ปปทมา รอดเจรลญ5973692

29 02593097 นางสาว ปปทมา สนธล5952748

30 02593098 นางสาว ปปทมา สกขโข5969791

31 02593099 นางสาว ปปทมา สกบรรณจกหย5965292

32 02593100 นางสาว ปปทมา เหมพอนรจกษา5934341

33 02593101 นางสาว ปปทมาพร ใจนจนตา5949334

34 02593102 นางสาว ปปทมาพร พกชมกลาพล5948894

35 02593103 นางสาว ปปทมาพร ยลชมชพพน5961019
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36 02593104 นางสาว ปปทมาวดม นลลประดจบ5980166

37 02593105 นางสาว ปปทมาวดม ปานนลล5924570

38 02593106 นางสาว ปปทมาวรรณ ปปญญาดม5979534

39 02593107 นางสาว ปปทมาวรรณ ยากลลพน5950594

40 02593108 นางสาว ปปทมาวรรณย สายหยกด5964047

41 02593109 นางสาว ปปสญารจกษย คกหมไพทศลยย5951534

42 02593110 นางสาว ปาจรลนทรย หนศเจรลญ5942057

43 02593111 นางสาว ปาณระวม ผลวทองอชอน5951845

44 02593112 นาย ปาณจท ดลานลล5971457

45 02593113 นาง ปาณลธล ฉลองกลาง5966541

46 02593114 นางสาว ปาณลสรา เลาหลชาย5961994

47 02593115 นางสาว ปาณลสรา สกขเกษม5959570

48 02593116 นางสาว ปาตมฮะ ยะโกะ5952466

49 02593117 นางสาว ปานขวจญ ตตะแกหว5951093

50 02593118 นางสาว ปานจลต ใจเปปปยม5978185

51 02593119 นางสาว ปานจลตตย สาระเหตด5945349

52 02593120 นางสาว ปานจลตตย แสงอกทจย5970107

53 02593121 นาง ปานทลพยย เกษาพจนธย5980567

54 02593122 นางสาว ปานทลพยย มกขแสง5976262

55 02593123 นางสาว ปานทลพยย สลกงอยศช5966921

56 02593124 นางสาว ปานไพลลน อดลวจฒนชจย5950052

57 02593125 นางสาว ปานระพม เจรลญทรง5957010

58 02593126 นางสาว ปานลดา ตจชนปา5946210

59 02593127 นางสาว ปาบมณา ขกนวจด5900946

60 02593128 นาย ปาพจนย ศรมปานเงลน5928722

61 02593129 นางสาว ปารดา คารวลนพฤกษย5956062

62 02593130 นาย ปารวจตร ตตะสารลกา5977765

63 02593131 นางสาว ปารลฉจตร จจนทรอด5940907

64 02593132 นางสาว ปารลฉจตร ใยกะมกด5950475

65 02593133 นางสาว ปารลฉจตร ลพมอลนทรย5976740

66 02593134 นางสาว ปารลชาต ธรรมเกตก5965443

67 02593135 นางสาว ปารลชาตล คลาปปง5949700

68 02593136 นางสาว ปารลชาตล ดาวงษย5958044

69 02593137 นางสาว ปารลชาตล ทหวมเอพชอ5946424

70 02593138 นางสาว ปารลชาตล นลลบกญ5980734
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71 02593139 นางสาว ปารลชาตล ลลชมรกชงเรพองสกกล5970888

72 02593140 นางสาว ปาลลตา ทลมแทห5938464

73 02593141 นางสาว ปาหนจน หาญกกดตกหม5916754

74 02593142 นางสาว ปปญชานย กจจฉจปนจนทย5940701

75 02593143 นางสาว ปปญาภรณย ขจนอาสา5950394

76 02593144 นาย ปปตล กาลธลยานจนทย5940902

77 02593145 นาย ปปตลพงษย คลาพระ5982217

78 02593146 นางสาว ปปปนกนก ทอนศรม5961637

79 02593147 นางสาว ปปปนเลขา คงแขม5974946

80 02593148 นางสาว ปปยกมล คลาพตพงพร5950591

หนนา 115 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 1005  ชจชน : 10  ตตก/อาคาร : อาคารพวนวตประชานาถ สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02593149 นางสาว ปปยฉจตร สมสจงบกญ5981150

2 02593150 นางสาว ปปยฉจตร เอมพยมละออ5928114

3 02593151 นางสาว ปปยดา จจนทรยเกตก5939153

4 02593152 นางสาว ปปยธลดา ศรมแกหว5942837

5 02593153 นางสาว ปปยนาฏ ปปปนนาค5962017

6 02593154 นางสาว ปปยนกช แตงแสงจจนทรย5951332

7 02593155 นางสาว ปปยนกช นาโสก5966305

8 02593156 นางสาว ปปยนกช เหลตงสกกล5944631

9 02593157 นาย ปปยบกตร พรหมมา5973315

10 02593158 นาย ปปยพงษย ศรมเศรษฐมาตยย5950097

11 02593159 นาย ปปยพงษย ศกภษร5977117

12 02593160 นางสาว ปปยภรณย บกญสวจสดลธ5963317

13 02593161 นางสาว ปปยภรณย หงษยคลามม5952675

14 02593162 นางสาว ปปยภจทร สายสกข5977501

15 02593163 นางสาว ปปยมาภรณย นกชมสวน5959734

16 02593164 นางสาว ปปยรจตนย เรพองจจนทรย5961559

17 02593165 นางสาว ปปยวรรณ คงตระกศล5957108

18 02593166 นางสาว ปปยวรรณ ลกนาบกตร5971965

19 02593167 นางสาว ปปยวรรณ ศรมจจนทวงษย5942107

20 02593168 นาย ปปยวจชร ตลรภจทรสกกล5941580

21 02593169 นาย ปปยวจฒนย ธนบจตร5974199

22 02593170 นาย ปปยะ บกญพจนธย5939083

23 02593171 นาย ปปยะณจฐ พชอตาแสง5939909

24 02593172 นาย ปปยะณจฐ ศจกดลธเขมยว5976370

25 02593173 นางสาว ปปยะดา บกญสชง5948523

26 02593174 นางสาว ปปยะทลพยย หนศแกหว5934490

27 02593175 นางสาว ปปยะธลดา แพงคลาฮจก5945797

28 02593176 นางสาว ปปยะนจนทย อนกสรณย5901274

29 02593177 นาย ปปยะนจนทย เอมพยมพลจลตร5957049

30 02593178 นาย ปปยะนจส ใจซพพอ5953850

31 02593179 นางสาว ปปยะนาฏ ตกองาม5933975

32 02593180 นางสาว ปปยะนกช แกหวอลนทรย5949914

33 02593181 นางสาว ปปยะนกช ชนะพจนย5976224

34 02593182 นางสาว ปปยะนกช ศรนกวจตร5965762

35 02593183 นางสาว ปปยะนกช สกขประเสรลฐ5978020

หนนา 116 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 1005  ชจชน : 10  ตตก/อาคาร : อาคารพวนวตประชานาถ สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 02593184 นางสาว ปปยะนกช แสนหลหา5958696

37 02593185 นางสาว ปปยะนกช อลนศรมเมพอง5962026

38 02593186 นาย ปปยะพงษย แสงสกข5947993

39 02593187 นางสาว ปปยะพร แกหวแสง5975044

40 02593188 นางสาว ปปยะพร ทศไทสนธล5955424

หนนา 117 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 1006  ชจชน : 10  ตตก/อาคาร : อาคารพวนวตประชานาถ สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02593189 นางสาว ปปยะพร เผดลมวจฒนกกล5938279

2 02593190 นางสาว ปปยะภรณย วจนศร5976170

3 02593191 นางสาว ปปยะภรณย สนลท5970435

4 02593192 นางสาว ปปยะรจตนย หลากสกขถม5921962

5 02593193 นาย ปปยะราช เทพสกภา5964508

6 02593194 นางสาว ปปยะวรรณ เตมยวปปยกกล5962080

7 02593195 นางสาว ปปยะวรรณ นหอยหมพพนไวยย5963664

8 02593196 นางสาว ปปยะวรรณย เนมยมคลา5974236

9 02593197 นางสาว ปปยะวรรณ บรลหารพานลช5973714

10 02593198 นางสาว ปปยานจนทย โสพลน5936853

11 02593199 นางสาว ปปยาพจชร   สกนทรศจกดลธสลทธลธ5949567

12 02593200 นางสาว ปปยาภรณย จจกรเพตชรย5957853

13 02593201 นางสาว ปปแกหว แกหวมณม5958897

14 02593202 นางสาว ปปยภจทร  สกวรรณสลงหย5971198

15 02593203 นางสาว ปกณณดา จจนทรทลพยย5908090

16 02593204 นาย ปกณณภจชรย ไชยพรมมา5934857

17 02593205 นางสาว ปกณณลดา ฉลมผศก5960601

18 02593206 นาย ปกณพลชญยนาฏ มณฑล5939885

19 02593207 นางสาว ปกณยนกช ทลดดาศจกดลธ5960821

20 02593208 นางสาว ปกณยวมรย ชนลนทยกทธวงศย5970745

21 02593209 นาย ปกณยวมรย แสงทลพยย5982256

22 02593210 นางสาว ปกณยวมรย อจครภศรลฐานจนทย5963080

23 02593211 นางสาว ปกณยลศา ศลรลชจย5941878

24 02593212 นางสาว ปกณลกา ทองณจทพงศย5940762

25 02593213 นางสาว ปกยฝปาย ดอกแกหว5936009

26 02593214 นางสาว เปรมกมล  ศรมพกก5956575

27 02593215 นางสาว เปรมจลต ยกบลมาตยย5948462

28 02593216 นางสาว เปรมปวมษย พะนลรจมยย5976583

29 02593217 นางสาว เปรมฤดม ภศมลนา5955434

30 02593218 นางสาว เปรมฤดม สจตนาโค5953266

31 02593219 นาง เปรมวดม วชองเจรลญ5968306

32 02593220 นาย เปรมวจฒนา สกวรรณมาศ5982398

33 02593221 นางสาว เปรมวลภา สกโรพจนธย5975342

34 02593222 นางสาว เปปปยมศลรล พนมสงชาแสง5958087

35 02593223 นางสาว ผกาทลพยย นวลละออง5968171

หนนา 118 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 1006  ชจชน : 10  ตตก/อาคาร : อาคารพวนวตประชานาถ สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 02593224 นางสาว ผกามาศ คลาพร5931802

37 02593225 นางสาว ผกามาศ จหอยรชอย5941652

38 02593226 นางสาว ผกามาศ จจนทรยเกตก5951000

39 02593227 นางสาว ผกามาศ เชลดชศ5972897

40 02593228 นางสาว ผกามาศ เพชรรจตนย5952235

41 02593229 นางสาว ผกามาส แกหววารม5978601

42 02593230 นางสาว ผกามาส ทรจพยยมาก5975037

43 02593231 นางสาว ผกาวดม สายชมพศ5974290

44 02593232 นางสาว ผกาวรรณ ปปนเทมยม5964887

45 02593233 นางสาว ผกาวจลยย บกญจรลง5948195

46 02593234 นางสาว ผณลตา ศรมฟปา5978153

47 02593235 นาย ผรสก โภคาสวจสดลธ5910538

48 02593236 นางสาว ผชองเพตญ มมนลล5913254

49 02593237 นางสาว ผกสชา สมบศรณย5976278

50 02593238 นางสาว ผกสดม เพตชรศลลา5974776

51 02593239 นางสาว ผกสรจตนย ลชามกระโทก5975462

52 02593240 นางสาว ผกสวณม นาคหลง5944891

53 02593241 นางสาว ไผชงาม ยกทธชจย5973655

54 02593242 นางสาว ฝนทลพยย หาญชนะ5962916

55 02593243 นางสาว ฝนทลพยย อลศรางกศร ณ อยกธยา5949677

56 02593244 นางสาว ฝนฤทจย หาญธจญกรรม5982453

57 02593245 นาย พงศกร บกญญกาศ5982153

58 02593246 นาย พงศกร ภศชวนนทย5969100

59 02593247 นาย พงศกร มหาชน5977605

60 02593248 นาย พงศกร มกธลตา5963979

61 02593249 นาย พงศกร ศจพทเสน5972856

62 02593250 นาย พงศกร สมบศรณย5967460

63 02593251 นาย พงศกร สกทจตโต5940200

64 02593252 นาย พงศกรณย ตลดใจดม5978490

65 02593253 นาย พงศยจจกร ยามสกข5941986

66 02593254 นาย พงศยชจย ชกชมชพพน5968083

67 02593255 นาย พงศยเทพ ทองพรม5957153

68 02593256 นาย พงศยธร  ฟปกฟศม5950696

69 02593257 นาย พงศธร เมพองโคตร5978354

70 02593258 นางสาว พงศยพร ฤทธลรงคย5953707

หนนา 119 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 1006  ชจชน : 10  ตตก/อาคาร : อาคารพวนวตประชานาถ สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

71 02593259 นาย พงศยพจฒนย เมธมธรรมวจฒนย5977038

72 02593260 นางสาว พงษยจลตร ตจชงตระกศล5962290

73 02593261 นาย พงษยธร บหงจชา5966285

74 02593262 นาย พงษปณต รลนทตยาธรณย5948667

75 02593263 นาย พงษยพจฒนย ไตรรจตนย5946101

76 02593264 นาย พงษยพจฒนย สารกลหา5979197

77 02593265 นาย พงษยพจนธย โพธลธกระโทก5981064

78 02593266 นาย พงษยพจนธกย เขพพองสถกชง5961586

79 02593267 นาย พงษยศจกดลธ อกสาหะวงคย5971107

80 02593268 นาย พงษยสลทธย พลณพงษย5957908

หนนา 120 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 1007  ชจชน : 10  ตตก/อาคาร : อาคารพวนวตประชานาถ สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02593269 นาย พงษยสลทธลธ เชยลหอมขลา5936048

2 02593270 นาย พงษยสลทธลธ ลหอทอง5978505

3 02593271 นาย พจกร   พธศปะเตมมยย5978941

4 02593272 นางสาว พจณลชา แผชพร5964683

5 02593273 นางสาว พจนา ผดกงเศรษฐกลจ5948560

6 02593274 นาย พจนาพงศย ทองตลด5966160

7 02593275 นาย พจนารถ บกญภลละ5948456

8 02593276 นางสาว พจนาวรรณ  อนกพจนธย5979431

9 02593277 นาย พชร ภจกตะไชย5950453

10 02593278 นาย พชรดนยย ปรจงประโคนชจย5957780

11 02593279 นางสาว พชรพร นามประสพ5969587

12 02593280 นางสาว พชรพร ภจกดลธนลลรจตนย5954774

13 02593281 นางสาว พชรพรรณ ปะนจนวงคย5954866

14 02593282 นางสาว พชรวรรณ โพธลธนหอย5966955

15 02593283 นางสาว พณลดา อนกชาตล5921254

16 02593284 นาย พนม กาฬภจกดม5920022

17 02593285 นาย พนมกรณย ในเวมยง5956707

18 02593286 นางสาว พนจสชา ควรรวม5963323

19 02593287 นาย พนาดร โปเกลมชยง5964505

20 02593288 นางสาว พนาพร เพชรทอง5963466

21 02593289 นางสาว พนลดา ไชยปปญญา5980559

22 02593290 นางสาว พนลดา ทองโสภา5972078

23 02593291 นางสาว พนลดา โพธลสกข5971588

24 02593292 นางสาว พนลดา ภศชศรม5947803

25 02593293 นางสาว พนลดา มชวงนลกร5977827

26 02593294 นางสาว พนลดา วลจลตรชพพน5934036

27 02593295 นางสาว พนลดา เวมยงหนองหวหา5974252

28 02593296 นางสาว พนลดา ศรมอพลาดม5928210

29 02593297 นางสาว พนลดา สจมพจนธมลตร5981628

30 02593298 นางสาว พนลดา อะวลสก5975227

31 02593299 นางสาว พนลตา ตปสมโล5936219

32 02593300 นางสาว พนลตา สวชางศรม5901942

33 02593301 นาย พยงคย บกตรวจง5967509

34 02593302 นาย พยกงศจกดลธ นลลประดจบ5973684

35 02593303 นางสาว พร สมนชลาอหอม5956302
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36 02593304 นางสาว พรกมล นลลอรกณ5982371

37 02593305 นางสาว พรจลตร จลาปาแกหว5956212

38 02593306 นางสาว พรชนก เกษมสวจสดลธ5948337

39 02593307 นางสาว พรชนก วรรณขาม5964980

40 02593308 นางสาว พรชนก แสงปราชญย5976945

41 02593309 นางสาว พรชนก อารมณยสกขโข5951975

42 02593310 นาย พรชจย กลตตลรจตนยเดชา5968442

43 02593311 นางสาว พรญยสายฝน หมพพนไธสง5979633

44 02593312 นาย พรณรงคย สกภาสพบ5946051

45 02593313 นาย พรดนจย เกลดเกษม5948925

46 02593314 นางสาว พรทวม สอย5976703

47 02593315 นางสาว พรทลพยย กาฬภจกดม5970906

48 02593316 นางสาว พรทลพยย ใจบกญนอก5965685

49 02593317 นางสาว พรทลพยย ชศดม5967804

50 02593318 นางสาว พรทลพยย ชศดม5976236

51 02593319 นางสาว พรทลพยย ดชานนหอย5935992

52 02593320 นางสาว พรทลพยย ทองใบ5942677

53 02593321 นางสาว พรทลพยย ทองผาโศภา5971611

54 02593322 นางสาว พรทลพยย เบตญมาศ5941159

55 02593323 นางสาว พรทลพยย พยจฆโส5909478

56 02593324 นางสาว พรทลพยย ยอดหนศ5970963

57 02593325 นางสาว พรทลพยย เรพองศลลปป5947003

58 02593326 นางสาว พรทลพยย หรรษาพนาดร5976839

59 02593327 นางสาว พรทลพยย องอาจ5966012

60 02593328 นางสาว พรทลพยย อจนสมเมพอง5973875

61 02593329 นางสาว พรทลพยย อลพมเชพชออยศช5947222

62 02593330 นางสาว พรทลสา เหมพอนวงษย5971439

63 02593331 นาย พรเทพ รพพนรวย5956972

64 02593332 นาย พรธณา เจพอจารยย5905130

65 02593333 นางสาว พรนภา วงษาปปนนา5947387

66 02593334 นางสาว พรนภา สอนสลลา5953344

67 02593335 นางสาว พรนรลนทรย โสภาพ5961239

68 02593336 นางสาว พรนรม กลจพนจกหย5977982

69 02593337 นางสาว พรนลภา เรพอนอลพนทรย5939862

70 02593338 นางสาว พรนลภา สลมมา5955914
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71 02593339 นางสาว พรพนา ธกระศรม5940334

72 02593340 นางสาว พรพรรณ กจนแกหว5955422

73 02593341 นางสาว พรพรรณ จลรวจฒนากลตตล5934288

74 02593342 นางสาว พรพรรณ ชกมคง5973212

75 02593343 นางสาว พรพรรณ บกญโพธลธ5976197

76 02593344 นางสาว พรพรรณ บกญวลไลวงศย5944357

77 02593345 นางสาว พรพรรณ พรหมมา5917606

78 02593346 นางสาว พรพรรณย โพธลธนะ5982320

79 02593347 นางสาว พรพรรณ เลลศอกปถจมภย5933717

80 02593348 นางสาว พรพรรณ ศรมบกญธรรม5933535
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1 02593349 นางสาว พรพรรณ แสงรจศมม5975177

2 02593350 นางสาว พรพรรณ อลนนอก5955329

3 02593351 นางสาว พรพรหม สมคลด5947540

4 02593352 นาย พรพลทจกษย พรทลพยย5935747

5 02593353 นางสาว พรพลมล กลลาพากร5943901

6 02593354 นางสาว พรพลมล การภจกดม5954461

7 02593355 นางสาว พรพลมล แกหวกลจด5938097

8 02593356 นาย พรพลมล คงชจย5927174

9 02593357 นางสาว พรพลมล คงเสพอ5949831

10 02593358 นางสาว พรพลมล ดลษฐวงศย5913730

11 02593359 นางสาว พรพลมล นามวงศา5934571

12 02593360 นางสาว พรพลมล ผลวอชอน5920146

13 02593361 นางสาว พรพลมล เพาะเจรลญ5977970

14 02593362 นางสาว พรพลมล มณมรจตนย5961423

15 02593363 นางสาว พรพลมล รจศสกวรรณ5952282

16 02593364 นางสาว พรพลมล วจนะศลรล5970236

17 02593365 นางสาว พรพลมล วลมลสกข5954358

18 02593366 นางสาว พรพลมล สวจสดลธผล5980942

19 02593367 นางสาว พรพลมล สกภาพจนธย5955207

20 02593368 นางสาว พรพลมล หนชอแกหว5947511

21 02593369 นางสาว พรพลมล หลจกคลา5977595

22 02593370 นางสาว พรพลมล อนงนวล5950683

23 02593371 นางสาว พรเพตญ แซชเตมยว5950750

24 02593372 นางสาว พรเพตญ เหลตกดมเศษ5970671

25 02593373 นางสาว พรไพลลน สายพรม5943595

26 02593374 นางสาว พรภจทรา ชลนหอม5957116

27 02593375 นาย พรภลรมยย โคตรภศมม5957723

28 02593376 นางสาว พรภลรมยย ลาภะนศน5933521

29 02593377 นางสาว พรภลรมยย สวนบชอแรช5966681

30 02593378 นางสาว พรมณม ฮกยเกมทยะ5956490

31 02593379 นาย พรมวลจลตร ปะระขา5931122

32 02593380 นางสาว พรรณทลพยย บจวชกม5976137

33 02593381 นางสาว พรรณทลพา แกหวกาหลง5934445

34 02593382 นางสาว พรรณทลพา ไพบศลยย5981805

35 02593383 นางสาว พรรณทลภา ฉจตรภศมล5965563
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1 02593384 นางสาว พรรณธร โภคสกวรรณ5969065

2 02593385 นางสาว พรรณธลดา มลตตจสสะ5906686

3 02593386 นางสาว พรรณธลตา นาวา5946093

4 02593387 นางสาว พรรณธลภา เซมพยงฉลน5909174

5 02593388 นางสาว พรรณนลดา บกญการ5966810

6 02593389 นางสาว พรรณนลภา บกตรแสงดม5969769

7 02593390 นางสาว พรรณผกา สพบเทพ5944485

8 02593391 นางสาว พรรณราย แยหมศรวล5966051

9 02593392 นางสาว พรรณวดม ศรมดารา5939708

10 02593393 นางสาว พรรณวรท ถนอม5971618

11 02593394 นางสาว พรรณวรท เปลวเพลลง5960108

12 02593395 นางสาว พรรณลภา หมบแกหว5968729

13 02593396 นางสาว พรรทลพา ดลารจกษย5960569

14 02593397 นางสาว พรรทลภา สมตน5953998

15 02593398 นางสาว พรรธลภา จลตสวชาง5972571

16 02593399 นางสาว พรรนลษา  ปะตลโก5970491

17 02593400 นางสาว พรรษชล ศรมสรหอยพรหาว5930958

18 02593401 นางสาว พรรษมน พลนทกสมลต5917146

19 02593402 นางสาว พรรษา กกลชา5908010

20 02593403 นางสาว พรลจดดา เลมชยวไธสง5973483

21 02593404 นางสาว พรวลม สกขสอาด5935720

22 02593405 นางสาว พรวลภา เลลศเสถมยร5948670

23 02593406 นางสาว พรวลมล ใจตรง5975776

24 02593407 นางสาว พรวลไล มาลาม5959520

25 02593408 นาย พรศตวรรษ ปปองกจน5930882

26 02593409 นางสาว พรศลรล โยนกรอง5950952

27 02593410 นางสาว พรสวรรคย  นหอยดหวง5974025

28 02593411 นางสาว พรสวรรคย  ปกรลสพจนธย5953530

29 02593412 นางสาว พรสวรรคย นวลมณม5903006

30 02593413 นางสาว พรสวรรคย มรรควลน5963136

31 02593414 นางสาว พรสลนม เทพสวจสดลธ5950025

32 02593415 นางสาว พรสลนม ปกณะตกง5975530

33 02593416 นางสาว พรสกดา ไชยเทพา5956067

34 02593417 นางสาว พรสกดา ถลพนระหา5974128

35 02593418 นางสาว พรสกดา ลาสกข5972012
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1 02593419 นางสาว พรสกดา สอนฆหอง5923818

2 02593420 นางสาว พรสกดา สลงหยสกวรรณ5958746

3 02593421 นางสาว พรสกดา อบเชย5956250

4 02593422 นางสาว พรสกรมยย แสงหลรจญ5954514

5 02593423 นางสาว พรหมพร คงจจนทรย5948435

6 02593424 นาย พรหมพลศาล วงคยวลลาศ5976540

7 02593425 นาย พรหมฤทธลธ ไชยตหนเทพอก5972182

8 02593426 นางสาว พราวเชร บกญมาก5968184

9 02593427 นางสาว พราวนภางคย กหานขกนทด5977831

10 02593428 นางสาว พรลชงไพลลน วลเศษศรม5948807

11 02593429 นางสาว พรลมา สายะสลทธลธ5962892

12 02593430 นางสาว พฤกษา เกลดในนา5951234

13 02593431 นาย พลนวจตล ศรมสศงเนลน5961045

14 02593432 นาย พลพลพจฒนย สกขพจฒนยธม5917186

15 02593433 นาย พลรบ บกญคงมา5966551

16 02593434 นาย พลวจฒนย มานลตยย5957574

17 02593435 นาย พลวจฒนย แมหนประเสรลฐ5943078

18 02593436 นาย พลวลชญย อจงสวจสดลธ5946348

19 02593437 นางสาว พลอย เปปปยมศลรล5949129

20 02593438 นางสาว พลอยชมพศ บลารกงจจนทรย5961126

21 02593439 นางสาว พลอยชมพศ บศรณจลนดา5965001

22 02593440 นาง พลอยไพลลน  ชะนะมา5965493

23 02593441 นางสาว พลอยไพลลน กาญจนภจกดลธ5947791

24 02593442 นางสาว พลอยไพลลน กาละวจน5967958

25 02593443 นางสาว พลอยไพลลน แซชลลชม5978239

26 02593444 นางสาว พลอยไพลลน ทองคลา5957005

27 02593445 นางสาว พลอยไพลลน ทกนเทพยย5977391

28 02593446 นางสาว พลอยไพลลน นาโพธลธตอง5966985

29 02593447 นางสาว พลอยไพลลน พศลสวจสดลธ5954569

30 02593448 นางสาว พลอยไพลลน มะชลดะ5938044

31 02593449 นางสาว พลอยไพลลน ยอดจจนทตก5947623

32 02593450 นางสาว พลอยรกหง ศรมแยหม5944064

33 02593451 นางสาว พลอยสลชา ยศกกล5972098

34 02593452 นาย พลากร เพตงพกฒ5925658

35 02593453 นางสาว พวงแกหว แกหวมงคล5956942
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ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 1109  ชจชน : 11  ตตก/อาคาร : อาคารพวนวตประชานาถ สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02593454 นางสาว พวงทอง กลอยยลพง5979071

2 02593455 นางสาว พวงผกา บกญตา5974500

3 02593456 นางสาว พวงผกา เสพองามเอมพยม5971880

4 02593457 นางสาว พวงผกา หมกนลม5938200

5 02593458 นางสาว พวงเพชร แพรญาตล5930238

6 02593459 นาย พสลษฐย ฟปาเฟฟปองวลทยากกล5958876

7 02593460 นางสาว พอหทจย จจนทรยแจชม5978558

8 02593461 นางสาว พจชจลรา แกชนคลา5960634

9 02593462 นางสาว พจชชา แกชนตะเคมยน5970295

10 02593463 นางสาว พจชนม  คงพรหม5938430

11 02593464 นางสาว พจชนมยย ศรมแสน5954233

12 02593465 นางสาว พจชนมยา ราชวงษย5965239

13 02593466 นางสาว พจชยา จจนทรยเพตง5963878

14 02593467 นาย พจชรนจนทย  พจนธกวงคยเทวา5936233

15 02593468 นางสาว พจชรพร กองเงลนนอก5964014

16 02593469 นางสาว พจชรพร มอดมศล5975276

17 02593470 นางสาว พจชรพร รจกทกชง5975612

18 02593471 นางสาว พจชรพร สมคะเณยย5960197

19 02593472 นาย พจชรพล จจนทรยศรม5964412

20 02593473 นาย พจชรพล ศรมไพล5954940

21 02593474 นางสาว พจชรมน สกขศลรล5971827

22 02593475 นางสาว พจชรรลนทรย แรชกระสลนธกย5982245

23 02593476 นางสาว พจชรศลรล ทจศนศรม5935120

24 02593477 นางสาว พจชรอร สลงหาด5967039

25 02593478 นางสาว พจชรา กกสโร5947258

26 02593479 นางสาว พจชรา เชพชอคลา5957395

27 02593480 นางสาว พจชรา ทศศะ5980843

28 02593481 นางสาว พจชรา ลาโมห5977707

29 02593482 นางสาว พจชรา สระทองอชอน5904994

30 02593483 นางสาว พจชรา สลนสรหาง5947902

31 02593484 นางสาว พจชรากร กรอบทอง5935148

32 02593485 นางสาว พจชราพร จกลมณม5971202

33 02593486 นางสาว พจชราพร พจนธยชนะ5969201

34 02593487 นางสาว พจชราภรณย  เนตรสวชาง5943085

35 02593488 นางสาว พจชราภรณย กระตชายทอง5946279

หนนา 127 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 1109  ชจชน : 11  ตตก/อาคาร : อาคารพวนวตประชานาถ สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 02593489 นางสาว พจชราภรณย งามวงษย5941821

37 02593490 นางสาว พจชราภรณย จจนทรยมณม5959559

38 02593491 นางสาว พจชราภรณย ชาญนหอย5964106

39 02593492 นางสาว พจชราภรณย นาคแสงจจนทรย5970405

40 02593493 นางสาว พจชราภรณย บรรจงเกตบ5977800

41 02593494 นางสาว พจชราภรณย บกญกอง5943508

42 02593495 นางสาว พจชราภรณย ปปตตายะสา5955920

43 02593496 นางสาว พจชราภรณย มกชงสลน5944518

44 02593497 นางสาว พจชราภรณย เวพอมประโคน5949681

45 02593498 นาง พจชราภา พวงเพตชร5977251

46 02593499 นางสาว พจชราวจลยย  บกตรพรม5954755

47 02593500 นางสาว พจชราวจลยย คลาแดง5967407

48 02593501 นางสาว พจชรลนทรย กกลสตล5971303

49 02593502 นางสาว พจชรลนทรย แกหวอกย5951013

50 02593503 นางสาว พจชรลนทรย โกสกมพจนธกย5979916

หนนา 128 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 1205  ชจชน : 12  ตตก/อาคาร : อาคารพวนวตประชานาถ สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02593504 นางสาว พจชรลนทรย คลาพจนธกย5981910

2 02593505 นางสาว พจชรลนทรย คกณนะรา5919246

3 02593506 นางสาว พจชรลนทรย บรรดาเทา5978947

4 02593507 นางสาว พจชรลนทรย บกตตะเกลด5959501

5 02593508 นางสาว พจชรลนทรย ประทกมปป5958038

6 02593509 นางสาว พจชรลนทรย ผศหมมสจตยย5908354

7 02593510 นางสาว พจชรลนทรย พลมพยนหอย5951114

8 02593511 นางสาว พจชรลนทรย พลมพบกตร5954801

9 02593512 นางสาว พจชรลนทรย ภศชหหอย5903826

10 02593513 นางสาว พจชรลนทรย รจกษา5962881

11 02593514 นางสาว พจชรลนทรย สลาราญ5974521

12 02593515 นางสาว พจชรลนทรย สกนทวงษย5963972

13 02593516 นางสาว พจชรลนทรย หลมศลรล5961995

14 02593517 นางสาว พจชรลยา ประโลม5981448

15 02593518 นางสาว พจชรม กกมารเพตชรย5971572

16 02593519 นาง พจชรม คลาจจนทรย5962613

17 02593520 นางสาว พจชรม คลาสมสรม5981367

18 02593521 นางสาว พจชรม ชพพนชาย5964531

19 02593522 นางสาว พจชรม ทวมทรจพยย5941462

20 02593523 นางสาว พจชรม นวลจจนทรย5974563

21 02593524 นางสาว พจชรม บกญเรพอง5952821

22 02593525 นางสาว พจชรม ปรองดอง5956767

23 02593526 นางสาว พจชรม ปะนะภศเต5963965

24 02593527 นางสาว พจชรม ปะมาคะเต5973811

25 02593528 นางสาว พจชรม ปปถคามลนทรย5901746

26 02593529 นางสาว พจชรม ยะแสง5958012

27 02593530 นางสาว พจชรม รหองขจนแกหว5971775

28 02593531 นางสาว พจชรม วลเป5977036

29 02593532 นางสาว พจชรม ศรมสรหอย5980547

30 02593533 นางสาว พจชรม ศรมไหม5970051

31 02593534 นางสาว พจชรม สมศรม5967538

32 02593535 นางสาว พจชรม สรหอยเพตชรย5943880

33 02593536 นางสาว พจชรม สอนโกชย5923806

34 02593537 นางสาว พจชรม สะเพมยนทอง5962537

35 02593538 นางสาว พจชรม สมสชอง5962303

หนนา 129 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 1205  ชจชน : 12  ตตก/อาคาร : อาคารพวนวตประชานาถ สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 02593539 นางสาว พจชรม สกวรรณโค5961746

หนนา 130 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 1206  ชจชน : 12  ตตก/อาคาร : อาคารพวนวตประชานาถ สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02593540 นางสาว พจชรมพร วงศยวลรลยากร5933716

2 02593541 นางสาว พจชรมพร สมสอาด5974972

3 02593542 นางสาว พจชรมภรณย เชพชอสาวะถม5959935

4 02593543 นางสาว พจชรมยา แซชเจา5960898

5 02593544 นางสาว พจชรมยา ทองบชอ5940058

6 02593545 นางสาว พจชรมยา ผาดไธสง5975060

7 02593546 นางสาว พจชสนจนทย งามขลา5982107

8 02593547 นาย พจฒชระ มากมม5936801

9 02593548 นางสาว พจฒนยชญา กาบแกหว5971388

10 02593549 นาย พจฒนพงศย สมหา5927514

11 02593550 นาย พจฒนพงษย จจนทรโณทจย5965457

12 02593551 นาย พจฒนพงษย โพธลธงาม5967583

13 02593552 นาย พจฒนยพงษย อชอนภศเขา5974737

14 02593553 นาย พจฒนศจกดลธ ทองแดง5976259

15 02593554 นางสาว พจฒนาภรณย มกสลกะสาร5958572

16 02593555 นางสาว พจฒรา คพนดม5950606

17 02593556 นางสาว พจณณลตา ศลลากกล5940686

18 02593557 นางสาว พจตรา โหหธจญการ5978530

19 02593558 นางสาว พจตสลาภรณย สนธล5944393

20 02593559 นางสาว พจทธยธนจนตย แสงพลอย5976922

21 02593560 นางสาว พจทธมน อชอนเทมยน5959361

22 02593561 นางสาว พจทธวรรณ ธมรชาตลธนสลน5968757

23 02593562 นางสาว พจทภา สารมะโน5956073

24 02593563 นางสาว พจทยา เกษศลลา5970244

25 02593564 นางสาว พจทรลยา ศรมเครพอดง5947371

26 02593565 นางสาว พจทรมยา ลลานหอย5938471

27 02593566 นางสาว พจนทลวา ประเสรลฐสจงขย5978306

28 02593567 นาย พจนธกานตย รจตนา5965255

29 02593568 นางสาว พจนธยทลพยย จจนทะแกหว5973163

30 02593569 นางสาว พจนธกยทลพา คงนกช5976420

หนนา 131 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 1209  ชจชน : 12  ตตก/อาคาร : อาคารพวนวตประชานาถ สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02593570 นางสาว พจนนลดา จลาปานาค5980698

2 02593571 นาย พจลลภ เตชาใหห5920514

3 02593572 นางสาว พจสชรลนทร ทลพยยจจนทรย5922886

4 02593573 นางสาว พจสตราภรณย นจนทชาตล5939869

5 02593574 นางสาว พจสสมน วงษยทองดมพสก5969398

6 02593575 นางสาว พาขวจญ พลเดช5976917

7 02593576 นางสาว พาณลภจค ตหนพรหม5937612

8 02593577 นางสาว พาณม เพมยรชนะ5940118

9 02593578 นางสาว พานทอง พกดชชอ5981546

10 02593579 นางสาว พารรลน ถวายทรจพยย5946941

11 02593580 นางสาว พารกณม หอมทวนลม5956669

12 02593581 นางสาว พลกกล ทองสลจบ5972416

13 02593582 นางสาว พลกกล ภาดม5967283

14 02593583 นางสาว พลกกล อกชนคลา5969770

15 02593584 นางสาว พลกกลแกหว ศรมเพชร5967187

16 02593585 นางสาว พลกกลทอง ภศนาเชมยง5970483

17 02593586 นางสาว พลจลตรา พลมพาสมดา5933961

18 02593587 นางสาว พลชชานจนทย โลนกช5961946

19 02593588 นางสาว พลชชาภรณย วรรณวงศย5969461

20 02593589 นางสาว พลชชาภา ถลพนสกวรรณ5979955

21 02593590 นางสาว พลชญธลดา กจลยาเลลศ5948140

22 02593591 นางสาว พลชญนจนทย พยจคฆยสลงหย5978582

23 02593592 นางสาว พลชญยสลรม เขตมเงลน5978374

24 02593593 นางสาว พลชญา ขจนเพชร5935595

25 02593594 นาย พลชญา แสงอกทจย5968451

26 02593595 นางสาว พลชญาณย ปานกลาง5946587

27 02593596 นางสาว พลชญานจนทย โพธลธสมตา5974440

28 02593597 นางสาว พลชญาภจครย เสาวดม5951685

29 02593598 นาย พลชย พลามมชจย5979696

30 02593599 นางสาว พลชรลนทรย  ชชวยเพตง5957023

หนนา 132 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร
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1 02593600 นาย พลชจย คลาเหมา5976850

2 02593601 นาย พลชจย แสวงทรจพยย5971227

3 02593602 นางสาว พลชามญชกย คงปรมพจนธกย5975964

4 02593603 นางสาว พลชามญชกย เบญจโศภลษฐย5949562

5 02593604 นาง พลชามญชกย ใยวจน5980376

6 02593605 นางสาว พลชามญชกย สกขสวชาง5933659

7 02593606 นาย พลชลต สามารถ5950665

8 02593607 นาย พลชลตชจย จจนทรยเปรม5959082

9 02593608 นาย พลชลตชจย พลทองสถลตยย5968668

10 02593609 นางสาว พลชลตา รามณรงคย5954462

11 02593610 นาย พลเชฐ ธลถา5972578

12 02593611 นาย พลเชษฐ พศนจลนดาถาวร5944022

13 02593612 นาย พลเชษฐย ละมกดเทศ5925222

14 02593613 นาย พลเชษฐย เสรมอภลนจนทย5960933

15 02593614 นางสาว พลณทกานตย นลมมานกทยย5949384

16 02593615 นาย พลทยพงศย วงศยฉลาด5924206

17 02593616 นางสาว พลทยา สกภโกศล5952063

18 02593617 นาย พลทวจส   จศจลารจส5962489

19 02593618 นาย พลทจกษย บกตรทะลม5980176

20 02593619 นาย พลทจกษย พศลสวจสดลธ5979457

21 02593620 นางสาว พลทจกษยพรหม อกทกมมา5955927

22 02593621 นางสาว พลนจจนทรย สาระพงษย5973916

23 02593622 นางสาว พลนทกสร คลาทศม5974209

24 02593623 นาย พลนลจ บกญขาว5972379

25 02593624 นาย พลนลจ เสาวงศย5956706

26 02593625 นาย พลนลจนจนทย วรนกช5965910

27 02593626 นาย พลพจฒนย จตกพรเพลพม5967206

28 02593627 นาย พลพจฒนย มลขจนหมาก5916658

29 02593628 นาย พลพจฒนชจย คลาสงคราม5912926

30 02593629 นาย พลพจฒนยพงษย จลาปาบกญ5968878
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1 02593630 นาย พลพจฒพงษย แนวโอโล5980003

2 02593631 นาย พลพลธธานม โชตลการ5931442

3 02593632 นาย พลภพ  พรหมเกศ5948354

4 02593633 นางสาว พลมชนก สกวรรณเนตร5950445

5 02593634 นางสาว พลมพยกมล ศกภโชควารม5946971

6 02593635 นางสาว พลมพกานตย แสงวลทยาประทมป5960644

7 02593636 นางสาว พลมพยใจ ไชยจจนดม5971825

8 02593637 นางสาว พลมพยใจ ธลตะปปน5976503

9 02593638 นางสาว พลมพยใจ รจตนทลพยย5950365

10 02593639 นางสาว พลมพยชนก ขาวสะอาด5976820

11 02593640 นางสาว พลมพยชนก บรรจงแตหม5925538

12 02593641 นางสาว พลมพยชนก เพพพอชาตล5969450

13 02593642 นางสาว พลมพยชนก หมอกฤทธลธ5934821

14 02593643 นางสาว พลมพยชนก หมพพนจงจลาปา5937756

15 02593644 นางสาว พลมพยตะวจน หลมทอง5978545

16 02593645 นางสาว พลมพยธลดา สกวรรณภจกดม5973858

17 02593646 นางสาว พลมพยนารา จหอยศรมเกตก5980360

18 02593647 นางสาว พลมพยนารา ทลพวรรณอโณทจย5967812

19 02593648 นางสาว พลมพยนลภา กฤตลธนาเดช5936632

20 02593649 นางสาว พลมพยประกาย บกญสะอาด5944748

21 02593650 นางสาว พลมพยผกา จลตรจงษม5949932

22 02593651 นางสาว พลมพยพร พลศพรม5969317

23 02593652 นางสาว พลมพยพจนธกย ดวงจลตรย5907810

24 02593653 นางสาว พลมพยพลชชา โตมาก5968276

25 02593654 นางสาว พลมพยพลไล สกทธาพจนธกย5934893

26 02593655 นางสาว พลมพยรจตนย เกลดสตล5972230

27 02593656 นางสาว พลมพยวรรณ แกหวกจญญา5973752

28 02593657 นางสาว พลมพลนลจ แสงเจรลญ5971277

29 02593658 นางสาว พลมพลไล อลนสกวจตร5953203

30 02593659 นางสาว พลมพลสกทธลธ พจนธกยมณม5976846

31 02593660 นางสาว พลมภจทรา โคหวถาวร5967618

32 02593661 นางสาว พลมรตา ลมทองดม5975459

33 02593662 นางสาว พลมลพรรณ แซชลลชม5953249

34 02593663 นางสาว พลมลวรรณ  สลนบกญมม5937292

35 02593664 นางสาว พลมลวรรณ ชาวโพธลธหลวง5977207
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36 02593665 นางสาว พลมลจดดา บกญศรม5934066

37 02593666 นางสาว พลมศลรล ยอดยลพงยงคย5969127

38 02593667 นางสาว พลรญาณย ตจชงแสงสกวรรณ5938742

39 02593668 นางสาว พลรญาณย ทาระขจจด5973704

40 02593669 นางสาว พลราวรรณ ลมสม5955595

41 02593670 นางสาว พลลมรจตนย รจกชาตล5981391

42 02593671 นางสาว พลไลพร คลานวณ5946171

43 02593672 นางสาว พลไลลจกษย สายนวนเวช5934521

44 02593673 นางสาว พลไลวรรณ วจนดมรจตนย5975981

45 02593674 นางสาว พลไลวรรณ สระทองจมน5957820

46 02593675 นาย พลศาล ปรจกษยเจรลญ5965673

47 02593676 นาย พลษณก บกญศรม5943392

48 02593677 นาย พลษณก ระบพอนาม5970701

49 02593678 นาย พลสลทธลธ พานลชยย5978965

50 02593679 นาย พลสลษฐย สมใจ5913650

51 02593680 นาย พลสลษฐย หยองอนกกศล5969345

52 02593681 นางสาว พมชานลกา   แรงใหมช5975781

53 02593682 นางสาว พมรฉจตร แสนปรางคย5973630

54 02593683 นางสาว พมรญา แสงนาค5976426

55 02593684 นาย พมรพงษย วจงคมรม5964719

56 02593685 นาย พมรพล เฉลลมวจฒนย5916826

57 02593686 นาย พมรภาส กาญจนรจตนย5951766

58 02593687 นาย พมรภาส ปปปนแกหว5935607

59 02593688 นาย พมรวจส  รกชงเรพอง5979734

60 02593689 นาย พมรศจกดลธ  ไลไธสง5923826

61 02593690 นาย พมระพงษย เตมยนจจนทตก5973115

62 02593691 นาย พมระพงษย ภศปา5954724

63 02593692 นาย พมระศลลปป เอกฐลน5939286

64 02593693 นางสาว พมรลยา นลวาสานนทย5918850

65 02593694 นางสาว พกฐธลพร ภศผา5953869

66 02593695 นางสาว พกฒลนจนทย บจวพจนธกย5953421

67 02593696 นาย พกฒลพงศย หหองสวจสดลธ5966172

68 02593697 นางสาว พกทธชาตล ภศเงลน5967243

69 02593698 นางสาว พกทธณม เลาหวลทยะรจตนย5915138

70 02593699 นาย พกทธพล ภาคสกวรรณย5957426
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71 02593700 นางสาว พกทธลดา  สมอนา5964429

72 02593701 นางสาว พกธทลดา  จจนทง5979684

73 02593702 นาย พศนทรจพยย จกหยทรจพยย5945483

74 02593703 นางสาว พศนผล มาโทโทม5946138

75 02593704 นางสาว พศนศรม สรหอยเสน5960947

76 02593705 นาย พศลสลนธย สลงหยสกข5953110

77 02593706 นาย เพชร สาฤทธลชจย5941419

78 02593707 นางสาว เพชรดา อาจขาว5977650

79 02593708 นางสาว เพชรนภา ปะกาเว5975828

80 02593709 นางสาว เพชรรจตนย คศณพามา5939771

81 02593710 นางสาว เพชรรจตนย จกลนม5965026

82 02593711 นางสาว เพชรรจตนย ปานเกลด5907842

83 02593712 นางสาว เพชรรจตนย ภศดาษ5963692

84 02593713 นางสาว เพชรลดา ฉจตรเฉลลมกลจ5964657

85 02593714 นางสาว เพชรลดา บกญรอต5974760

86 02593715 นางสาว เพตญนภา กองแกหว5960559

87 02593716 นางสาว เพตญนภา กกลสกวรรณย5971430

88 02593717 นางสาว เพตญนภา ขจรเดชกศล5978174

89 02593718 นางสาว เพตญนภา ชพพนใส5978468

90 02593719 นางสาว เพตญนภา เถพอกคลา5924270

91 02593720 นางสาว เพตญนภา ทาระสาร5943001

92 02593721 นางสาว เพตญนภา ไทยปฐมพงษย5908770

93 02593722 นางสาว เพตญนภา นวลจจนทรย5981855

94 02593723 นางสาว เพตญนภา เพลพมผล5968928

95 02593724 นางสาว เพตญนภา ภศชพจตร5972364

96 02593725 นางสาว เพตญนภา วงศยชาลม5953537

97 02593726 นางสาว เพตญนภา แสบงบาล5965380

98 02593727 นางสาว เพตญประภา ภศมมเขมยน5982465

99 02593728 นางสาว เพตญประภา สกเพมยร5903718

100 02593729 นางสาว เพตญพจนธย วงกลจบ5949807

101 02593730 นางสาว เพตญพลสกทธลธ แคนวจง5973239

102 02593731 นางสาว เพตญภจสสรภกย กาละพจนธย5931854

103 02593732 นางสาว เพตญศลรล ซพพอสจตยย5948787

104 02593733 นางสาว เพตญศลรล รจศมม5944386

105 02593734 นางสาว เพตญสกรจกษย สกทลนเผพอก5956513
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106 02593735 นางสาว เพลลนพลศ ปปดสาคลา5954094

107 02593736 นางสาว เพลลนพลศ โพทอง5978066

108 02593737 นาง เพมยงจจนทรย ฟปกเสพอ5961609

109 02593738 นางสาว เพมยงใจ สารพะเยาวย5951505

110 02593739 นางสาว เพมยงฤทจย ประเสรลฐสกข5957283

111 02593740 นางสาว แพทชรม มหานลน5943874

112 02593741 นางสาว แพรพลไล แกหวมณม5966685

113 02593742 นางสาว แพรวนภา ดงกจนจชา5974376

114 02593743 นางสาว แพรวพรรณ จลาปาทอง5968002

115 02593744 นางสาว แพรวพรรณ พรหมสมบศรณย5946274

116 02593745 นางสาว แพรวพรรณ พาระมม5950463

117 02593746 นางสาว แพรวพรรณ ไวทยะเสวม5911978

118 02593747 นาง แพรวพรรณ อลนทนลจ5942231

119 02593748 นางสาว แพรวโพยม เมมยหย5976116

120 02593749 นางสาว แพรวรกหง สมบศรณยสลน5937478

121 02593750 นางสาว แพรวา ตาวงษา5943418

122 02593751 นาย ไพทศลยย สกขหนา5979732

123 02593752 นางสาว ไพรวรรณ มหาแกหว5960717

124 02593753 นางสาว ไพรวรรณย สมคลาศรม5944709

125 02593754 นางสาว ไพรศรม โคตรสกวรรณ5964837

126 02593755 นาย ไพรสจณฑย เลลศดรกณาณจตล5955972

127 02593756 นาย ไพรจช คงกลจมจพน5971179

128 02593757 นาย ไพรจตนย ปปททกม5958936

129 02593758 นางสาว ไพรลนทรย  ธจญลจกษณยเดโช5946606

130 02593759 นางสาว ไพรลนทรย จจนทมาตรย5941729

131 02593760 นางสาว ไพรลนทรย บกญธานม5970078

132 02593761 นางสาว ไพรลนทรย มชวงจจพน5980886

133 02593762 นางสาว ไพลลน จอยนอก5975353

134 02593763 นางสาว ไพลลน วงศยอนจนตยนนทย5948082

135 02593764 นาย ไพศาล พกฒพจนธย5979659
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ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : M02  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : อาคารมหามกจฎ สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02593765 นาย ไพศาล เพตงสวย5943897

2 02593766 นาย ไพศาล สายปาน5948537

3 02593767 นางสาว ฟางขหาว บกญไธสง5969839

4 02593768 นางสาว ฟปาสวชาง ทรจพยยสมบจตล5971281

5 02593769 นางสาว ฟปรดาว บาตศเซตง5967328

6 02593770 นางสาว เฟฟปองฟปา จารยยลม5949418

7 02593771 นางสาว เฟฟปองฟปา เมฆฉาย5938239

8 02593772 นางสาว เฟฟปองฟปา แสนดม5966201

9 02593773 นางสาว ภคนจนทย ศลรลลพอสาย5935444

10 02593774 นาย ภคพณ มณมนจนทย5975806

11 02593775 นางสาว ภควดม  โพธลธศรมสกข5937213

12 02593776 นางสาว ภหทรวดม ดลษยวรรธนะ5981130

13 02593777 นาย ภพณลพลฐ สลงหยปรก5922358

14 02593778 นางสาว ภรณยทลพยย จานทองคลา5964737

15 02593779 นางสาว ภรณยทลพยย พรหมมาตร5972440

16 02593780 นางสาว ภรณยทลพยย ภายศรม5961804

17 02593781 นางสาว ภรณยทลพยย ลพอทองจจกรย5980463

18 02593782 นางสาว ภรณภา ตะกรกษ5943192

19 02593783 นางสาว ภรณม จจนทรม5967617

20 02593784 นางสาว ภรภจทร ชจยสกรลยะเดชา5975463

21 02593785 นางสาว ภรภจทร สกดแสวง5939457

22 02593786 นางสาว ภวภาวจน กะรจมยย5961881

23 02593787 นาย ภวรจญชนย เหมพอนทอง5906766

24 02593788 นางสาว ภวลกา ปวลนธาดา5971667

25 02593789 นาย ภวลนทย ชลนทรยนลจย5929830

26 02593790 นางสาว ภจกดลยา ชพพนมมศรม5934285

27 02593791 นางสาว ภจคจลรา พศลกลพง5977581

28 02593792 นางสาว ภจคญาดา ใสสะอาด5974906

29 02593793 นางสาว ภจคพร โพธลธโชตล5927402

30 02593794 นางสาว ภจคภร เอกอมรธนากลจ5955878

31 02593795 นาย ภจควรภจทร คลาหารพล5963433

32 02593796 นาง ภจควลจญชญย ศกจลภานจนทย5946673

33 02593797 นางสาว ภจชรา เอกฉจตร5958543

34 02593798 นางสาว ภจชราภรณย ชาวปปา5954308

35 02593799 นางสาว ภจณฑลรา พรมแพง5951651
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ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : M02  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : อาคารมหามกจฎ สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 02593800 นาย ภจทชวลน เลลศโอสถ5974300

37 02593801 นางสาว ภจททลรา นพศรม5946250

38 02593802 นางสาว ภจทธยธมรา บกญหนกน5936516

39 02593803 นางสาว ภจทธลรา ขอนดอก5934381

40 02593804 นางสาว ภจทธลรา สามพมพนหอง5912054

41 02593805 นางสาว ภจทธมชา นาคกกญชร5978981

42 02593806 นาย ภจทร อจญชลมนกกศล5959897

43 02593807 นาย ภจทรกร นลพมอนงคย5949937

44 02593808 นางสาว ภจทรจลต สลทธลศร5966621

45 02593809 นางสาว ภจทรจลตรา  แสงสกข5973850

46 02593810 นางสาว ภจทรยฐลตา จะรา5943320

47 02593811 นาย ภจทรเดช ภจทรธนชลต5961603

48 02593812 นางสาว ภจทรนจนทย วจลยยศรม5960772

49 02593813 นางสาว ภจทรยนลภา แซอตชง5955884

50 02593814 นาย ภจทรพงศย รจตนกาญจนย5978479

51 02593815 นางสาว ภจทรพร ไมหดชาน5944799

52 02593816 นางสาว ภจทรพร เสาวนา5973033

53 02593817 นางสาว ภจทรยพลชชา บกญแสง5963570

54 02593818 นางสาว ภจทรภร แยหมมณฑา5939206

55 02593819 นางสาว ภจทรมน คกหนเคย5946130

56 02593820 นางสาว ภจทรมน แชชมโชตล5918186

57 02593821 นางสาว ภจทรรลญญา พรมผอง5950679

58 02593822 นางสาว ภจทรฤทจย   จอมทอง5938217

59 02593823 นางสาว ภจทรวรรณ  แสวงเจรลญ5953787

60 02593824 นางสาว ภจทรศยา พตพงเสพอ5982537

61 02593825 นางสาว ภจทรสกดา จหอยทองมศล5940505

62 02593826 นางสาว ภจทรสกดา ประเสรลฐศรม5953989

63 02593827 นางสาว ภจทรสกดา รจกกลชอง5905446

64 02593828 นางสาว ภจทรสกดา วกฒลสาร5935767

65 02593829 นางสาว ภจทรา  เปปปงใจหาญ5968820

66 02593830 นางสาว ภจทรานลษฐย ภลรมยยเรพองกลจ5971907

67 02593831 นางสาว ภจทรานลษฐย สลทธลเลาะ5952331

68 02593832 นางสาว ภจทรานกช โคตะมา5970756

69 02593833 นางสาว ภจทราพร ขจนตระกศล5928110

70 02593834 นางสาว ภจทราพร จลาแนกวกฒล5973313
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ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : M02  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : อาคารมหามกจฎ สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

71 02593835 นางสาว ภจทราพร ทองพลศ5952737

72 02593836 นางสาว ภจทราพร ทมฆกกล5970533

73 02593837 นางสาว ภจทราภรณย โกษาแสง5979117

74 02593838 นางสาว ภจทราภรณย คงประเสรลฐ5978723

75 02593839 นางสาว ภจทราภรณย ทจบเรพอง5949882

76 02593840 นางสาว ภจทราภรณย ราตรม5963908

77 02593841 นางสาว ภจทราภา    จลาแนกวกฒล5956794

78 02593842 นางสาว ภจทราวดม จารจตนย5966695

79 02593843 นางสาว ภจทราวรรณ บรรจบปป5935228

80 02593844 นางสาว ภจทรลกา เฟฟปองขจร5977582

81 02593845 นางสาว ภจทรลน ถลพนจจนทรย5974955

82 02593846 นางสาว ภจทรมยา บกญเจรลญ5975086

83 02593847 นางสาว ภจศรา สจจจารจกษย5937797

84 02593848 นางสาว ภจสดา มมโชค5948366

85 02593849 นางสาว ภจสรา  กกลรจมยย5980711

86 02593850 นางสาว ภจสรา ทองเกลด5972246

87 02593851 นางสาว ภจสรา พจสรางกศล5934924

88 02593852 นางสาว ภจสราภรณย ไทยอจฐวลถม5944112

89 02593853 นางสาว ภจสราภรณย ธารมไทย5968488

90 02593854 นางสาว ภจสราภรณย เนตลพจฒนย5945529

91 02593855 นางสาว ภจสราภรณย ฤาชจยสา5972989

92 02593856 นางสาว ภจสราภรณย วงษยเดพอน5969289

93 02593857 นางสาว ภจสสร บกญสอน5964589

94 02593858 นางสาว ภจสสร รศปสม5958593

95 02593859 นางสาว ภจสสรนจนทนย ทองนอก5974656

96 02593860 นางสาว ภจสสรา มศลสา5933326

97 02593861 นางสาว ภจสสรา เหรมยญทอง5964515

98 02593862 นาย ภาคภศมล เครพอแกหว5972519

99 02593863 นาย ภาคภศมล เครพอนหอย5964704

100 02593864 นาย ภาคภศมล บจวอาจ5953348

101 02593865 นาย ภาณกพงศย เนตรรจตนย5972850

102 02593866 นาย ภาณกพงศย สงวนหมศช5967303

103 02593867 นาย ภาณกพงศย สกทธลจจทรย5970291

104 02593868 นาย ภาณกพงษย ใยสกข5948189

105 02593869 นาย ภาณกพงษย วงษาเนาวย5936003
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ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : M02  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : อาคารมหามกจฎ สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย
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ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

106 02593870 นาย ภาณกพงษย อจงกกลดม5951930

107 02593871 นาย ภาณกภากร ชมภศช5944292

108 02593872 นางสาว ภาณกมาศ เกลดสรรพกลจ5964306

109 02593873 นางสาว ภาณกมาศ ยวนจลตตย5980845

110 02593874 นางสาว ภานลชา เศรษฐสวรรคย5932482

111 02593875 นางสาว ภานกกา จจนทรจง5978057

112 02593876 นาย ภานกพงษย ไขชนาค5938295

113 02593877 นาย ภานกพจฒนย ทจดเทมยม5959469

114 02593878 นาย ภานกพจนธย สกดไชย5902994

115 02593879 นางสาว ภานกมาศ โพธลธลหอม5934432

116 02593880 นาย ภานกวจฒนย ปปปนศรมทอง5971289

117 02593881 นาย ภานกวจฒนย แสงสลงหย5952475

118 02593882 นาย ภานกศจกดลธ พลยามา5976831

119 02593883 นางสาว ภารดม ชนะชจยรกชงกมล5941638

120 02593884 นางสาว ภารดม พลทยาวงศยฤกษย5923478

121 02593885 นางสาว ภารดม สดมวงค  ย5981095

122 02593886 นางสาว ภาราดา กรงดชานกลาง5982457

123 02593887 นางสาว ภาลลดา เหลาเกลชมหกชง5977844

124 02593888 นางสาว ภาวดม  ตชายตะเวน5933974

125 02593889 นางสาว ภาวนา ทจพงพรม5973994

126 02593890 นางสาว ภาวนา สลงหยสม5946539

127 02593891 นางสาว ภาวรรณ อพลาหอม5949370

128 02593892 นางสาว ภาวลณม ทจพงจหอย5954378

129 02593893 นางสาว ภาวลณม พรหมหาญ5977869

130 02593894 นางสาว ภาวลณม พลมพจนธย5959946

131 02593895 นางสาว ภาวลณม วจฒนประสาน5937155

132 02593896 นางสาว ภาวลณม สกขสอาด5955746

133 02593897 นางสาว ภาวลณม เสตงกระโทก5968236

134 02593898 นางสาว ภาวลตา ใสโพธลธ5975580

135 02593899 นางสาว ภาวลนม เกตกแกหว5965692
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ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 201  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารมหามกจฎ สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02593900 นางสาว ภาวลไล สลนสวจสดลธ5956034

2 02593901 นาง ภาษลตา จลตสกภาพ5947951

3 02593902 นาย ภาสกร โหมวานลช5965746

4 02593903 นางสาว ภาสลตา จจนทรยนหอย5939025

5 02593904 นาย ภาสก ศรมผดกง5951185

6 02593905 นางสาว ภลชาภจช บจวชชวงรกจดา5971678

7 02593906 นางสาว ภลญญาพจชญย วรรณชศกลตลกานตย5968416

8 02593907 นางสาว ภลญญารจตนย บวรวลมลณจฐ5970972

9 02593908 นางสาว ภลภาดา รจงษมสกรลยจนตย5960746

10 02593909 นางสาว ภลรมยยญา แกชนคลา5951175

11 02593910 นางสาว ภลรมยยพร ใจหนจกแนชน5925158

12 02593911 นางสาว ภลรจญญา บจวมาส5975660

13 02593912 นาย ภมชาวลชญย ยางงาม5962332

14 02593913 นาย ภศเบศ ชชออจงชจญ5920210

15 02593914 นาย ภศเบศ ลมทจพไทย5971190

16 02593915 นาย ภศเบศรย ลลาดจบพจงคย5963291

17 02593916 นาย ภศเบศวรย คลาปปน5948819

18 02593917 นาย ภศมลใจ จงสวจสดลธ5936231

19 02593918 นาย ภศมลรพม วงคยประเสรลฐ5972933

20 02593919 นาย ภศเมศรย ศจกดลธจจนทรย5971330

21 02593920 นาย ภศรลชญา ไผชทอง5978228

22 02593921 นาย ภศวดล จลนดาละออง5964705

23 02593922 นาย ภศวดล นกชนสวจสดลธ5977766

24 02593923 นาย ภศวดล เพตงคลหาย5948900

25 02593924 นาย ภศวนาถ ลาดทกชง5918782

26 02593925 นางสาว ภศษชญา ฮกหนสกกล5940070

27 02593926 นาย ภศษณทจศ ผลทจบทลมธนา5977710

28 02593927 นางสาว ภศษณลศา สายบจว5934369

29 02593928 นางสาว ภศษณลศา อชอนอตพง5956551

30 02593929 นาย โภไคยย เกลดโภคา5941952

31 02593930 นาย มงคล คกณประโยชนย5979880

32 02593931 นาย มงคล ตจนทพงษย5946104

33 02593932 นางสาว มณชนก กลหาหาญ5976781

34 02593933 นางสาว มณฑา พจนารถ5948064

35 02593934 นางสาว มณฑลกา ปรมตลประสงคย5929418
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36 02593935 นางสาว มณฑลชา อกไรพงษย5971919

37 02593936 นางสาว มณตา ศรมตระกศล5922166

38 02593937 นาย มณเทมยน ปปญญาดม5901526

39 02593938 นางสาว มณลภา ทลพยยลม5971932

40 02593939 นางสาว มณม พลลตก5955670

41 02593940 นางสาว มณมพร ศลรลกลจ5980614

42 02593941 นางสาว มณมรจตนย คลหอยแสง5937890

43 02593942 นางสาว มณมรจตนย เตพอนสจนเทมยะ5906942

44 02593943 นางสาว มณมรจตนย ปรมดาศจกดลธ5964940

45 02593944 นางสาว มณมรจตนย เมชงเตมตยน5966570

46 02593945 นางสาว มณมรจตนย ลานชลาเทมชยง5977373

47 02593946 นางสาว มณมรจตนย ศรมสงคราม5973354

48 02593947 นางสาว มณมรจตนย สลงหยแกหว5975832

49 02593948 นางสาว มณมรจตนย หงษยโสภา5962708

50 02593949 นางสาว มณมรจตนย เอมพยมสะอาด5959857

51 02593950 นางสาว มณมรจตนย เเนววรรณ5967127

52 02593951 นางสาว มธกพจนย อลนทรยกพลา5960105

53 02593952 นางสาว มธกรส สงวนศจกดลธชจย5967907

54 02593953 นางสาว มนฑกานตย เรพองหลรจญ5974927

55 02593954 นางสาว มนตยทลพยย พลอยโพลงสกข5952746

56 02593955 นาย มนตรม ธนพงศยเจรลญ5933749

57 02593956 นาย มนตรม พระสมลง5950262

58 02593957 นาย มนตรม เภาสม5962641

59 02593958 นาย มนตรม แสงจจนทรย5972611

60 02593959 นางสาว มนทรจตนย สกจมรกกลไกร5946400

61 02593960 นางสาว มนทลรา สกดทองคง5957698

62 02593961 นางสาว มนพร ชพพนชม5968839

63 02593962 นางสาว มนรวรรณ มมครองแบชง5949833

64 02593963 นางสาว มนลจกษณย เขตมศลรล5962668

65 02593964 นางสาว มนสลชา โสภา5965764

66 02593965 นางสาว มนสลนม สกวรรณเทน5955649

67 02593966 นางสาว มนจญญา  ประสจนแพงศรม5909586

68 02593967 นางสาว มนจญญา แซชอลชว5979399

69 02593968 นาย มนจส คลาขกนทด5977660

70 02593969 นางสาว มนจสชนก ละออศรม5963343
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71 02593970 นางสาว มนจสชนก สสลธร5967484

72 02593971 นางสาว มนจสนจนทย วงศยกาฬสลนธย5975425

73 02593972 นาย มนจสพงษย อนาถเนตร5978001

74 02593973 นาง มนจสพร วงษยทองทลว5947465

75 02593974 นางสาว มนจสวจนทย ดมนาน5916470

76 02593975 นาย มนลษลน แกหวหอมคลา5973525

77 02593976 นาย มนศญศจกดลธ กลลพนหอม5934793

78 02593977 นาย มโนภพ ตามภจกดมพานลชยย5963354

79 02593978 นางสาว มยกรา ทองเปราะ5958539

80 02593979 นางสาว มยกรา มะปปญญา5973294

81 02593980 นางสาว มยกรา สลงสกข5980917

82 02593981 นางสาว มยกรา อรรถพจนม5943852

83 02593982 นางสาว มยกรม  มะปปญญา5950000

84 02593983 นางสาว มรกต กหอนทอง5962513

85 02593984 นางสาว มลฑกานตย ภศผา5963084

86 02593985 นาง มลธลดา มมแสง5965880

87 02593986 นางสาว มลฤดม ขจนธกลา5937811

88 02593987 นางสาว มลฤดม ศรมลลพลน5954430

89 02593988 นางสาว มลฤดม แสนเดช5975366

90 02593989 นางสาว มลวรรณ ทวม5976755

91 02593990 นางสาว มลลวจลยย ขจนตม5980113

92 02593991 นางสาว มลลวจลยย นวนจลาปา5969768

93 02593992 นางสาว มะณมพร โชตลไสว5953426

94 02593993 นางสาว มะลา ประกอบกกล5937430

95 02593994 นางสาว มะลล อจกษร5963862

96 02593995 นางสาว มะลลจจนทรย คลาคกณคลา5970277

97 02593996 นางสาว มะลลดา    หอมหวาน5972635

98 02593997 นางสาว มะลลตา แขตงขจน5930502

99 02593998 นางสาว มะลลวจลยย การไฟฟปา5979708

100 02593999 นางสาว มะลลวจลยย คานพรม5982486

101 02594000 นางสาว มะลลวจลยย เทเวลา5944472

102 02594001 นางสาว มะลลสา ทองแสน5940562

103 02594002 นางสาว มะลลสา วงศยคลาจจนทรย5966581

104 02594003 นางสาว มจชชลกา พรหมอกดม5939630

105 02594004 นางสาว มจชฌลมา แกมนลล5950359
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106 02594005 นางสาว มจชฌลมา แกหวสกทะ5964295

107 02594006 นางสาว มจชฌลมา ลมชสมบศรณยผล5917818

108 02594007 นางสาว มจฌตลกาล กหานชมภศ5936081

109 02594008 นางสาว มจณฑนา ปานสจสดม5965670

110 02594009 นางสาว มจณฑนา ผชองธรรม5967635

111 02594010 นางสาว มจณฑนา มาสม5962977

112 02594011 นางสาว มจณฑนา องอาจ5957643

113 02594012 นางสาว มจดพนา คชอมสลงหย5949951

114 02594013 นางสาว มจตตลกา มณมแกหว5949924

115 02594014 นางสาว มจธโนทจย ทลพยยประกาศ5944573

116 02594015 นางสาว มจลธลกา วรรณศลลปป5947438

117 02594016 นางสาว มจลลลกา การกสลขวลธม5947132

118 02594017 นางสาว มจลลลกา จจนทรยฝปปน5935814

119 02594018 นางสาว มจลลลกา ถามศล5924974

120 02594019 นางสาว มจลลลกา สมใจ5970740

121 02594020 นางสาว มจลวลกา ปปญญาวงศย5956075

122 02594021 นางสาว มจสกะหย อาแว5970561

123 02594022 นาย มจสธกณะ แกหวงาม5973516

124 02594023 นางสาว มาธกสร โพธลธจจนทรย5978397

125 02594024 นาย มานจสวม ดหวงไพรม5922818

126 02594025 นางสาว มานลดา กลลพนเกษร5965482

127 02594026 นางสาว มานลดา สมหวจง5959863

128 02594027 นาย มานลตยย มณมรจตนย5976063

129 02594028 นาย มานลตยย สมลา5966522

130 02594029 นาย มาโนช อะโคตรมม5975334

131 02594030 นางสาว มารตม ประพจนธยอนกรจกษยพ5980158

132 02594031 นางสาว มารยาท จลนดาชวลลตกกล5952373

133 02594032 นางสาว มารลษา คลาพาวงศย5976952

134 02594033 นางสาว มารลษา ผลวคลา5903046

135 02594034 นางสาว มารลษา อจกษร5968559
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1 02594035 นางสาว มารลสา พอกสนลท5967010

2 02594036 นาง มารลสา ภากะษจย5939631

3 02594037 นางสาว มารลสา มกชงมาต5954823

4 02594038 นางสาว มารลสา เรพล5970607

5 02594039 นางสาว มารลสา อกไรรตนย5937488

6 02594040 นางสาว มารมแย หะเลาะ5964686

7 02594041 นางสาว มาลจย ปปปนนลล5952035

8 02594042 นางสาว มาลจย สารมบกตร5977358

9 02594043 นางสาว มาลจยพร สมทน5978531

10 02594044 นางสาว มาลลณม จลนะสาม5969110

11 02594045 นางสาว มาลลนม แซชอกน5938918

12 02594046 นางสาว มาลลสา ตาเพตชรย5928382

13 02594047 นางสาว มาลม ทหาววรรณชาตล5955267

14 02594048 นางสาว มาลม มมชจยอกดมเดช5957694

15 02594049 นางสาว มาลมพร บกญมม5917762

16 02594050 นางสาว มาศสกภา ฝปปากเพราะ5968843

17 02594051 นางสาว มลนตรา  ใยสะอาด5913710

18 02594052 นางสาว มลนตรา เจรลญทจศนย5934056

19 02594053 นางสาว มลนตรา บกตรอชวม5968740

20 02594054 นางสาว มลนตรา ผศกพจนธย5965015

21 02594055 นางสาว มลนตรา พศลเกษม5966254

22 02594056 นางสาว มลนตรา ศรมสถาน5979560

23 02594057 นางสาว มลนตรา สกภลสลงหย5970915

24 02594058 นางสาว มลนทยธลตา บกญธรรม5955397

25 02594059 นางสาว มลนรญา ทองรศปพรรณย5953717

26 02594060 นางสาว มลรลน  ขกยกลาง5974045

27 02594061 นาย มมไชย ไฝชอบ5963225

28 02594062 นาย มมนกาญจนย แจชมพงษย5900302

29 02594063 นางสาว มมนา จลารศญพจนธย5966340

30 02594064 นาง มมนา โสวรส5963907

31 02594065 นาย มมศจกดลธ อกชนไทยแทห5973108

32 02594066 นางสาว มกกดา คณะโรจนย5939014

33 02594067 นางสาว มกกดา บกญมม5974284

34 02594068 นางสาว มกกดา ลอยนภา5962392

35 02594069 นางสาว มกกดาวรรณ จจนทราทลพยย5957847
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36 02594070 นางสาว มกกระวม มศลหลหา5978249

37 02594071 นางสาว มกกระวม วจยสกวรรณย5971033

38 02594072 นางสาว มกฑลตา จลตรอลาพจน5977974

39 02594073 นาย มกตตาฆมน  เจตะและ5961331

40 02594074 นางสาว มกทรลกา บกญสลทธลธ5936806

41 02594075 นางสาว มกทลตา บกญชม5909258

42 02594076 นางสาว มกทลตา วงศยศรมแกหว5923338

43 02594077 นางสาว เมทลนม เกลดเอมพยม5954416

44 02594078 นางสาว เมทลนม ปานมณม5965740

45 02594079 นางสาว เมทลนม สกชมมาตยย5966229

46 02594080 นาย เมธา อจกษรสกทธลกกล5946046

47 02594081 นางสาว เมธาวดม สกขชศ5900522

48 02594082 นางสาว เมธาวม  ศรมละพจนธย5960657

49 02594083 นางสาว เมธาวม นวลมลพง5947575

50 02594084 นางสาว เมธาวม ศศลโรจนย5936753

51 02594085 นางสาว เมธาวม สลทธลเมชง5966223

52 02594086 นางสาว เมธลนม เขมยวดลบ5968728

53 02594087 นางสาว เมธลนม พวงมม5971801

54 02594088 นางสาว เมธลนม พวงลลาเจมยก5958713

55 02594089 นางสาว เมธลนม ยลชมสาระ5938224

56 02594090 นางสาว เมธลรา วจนโพนทอง5937286

57 02594091 นาย เมธม ฉจตรทอง5976245

58 02594092 นาย เมธม พรมวงคย5940632

59 02594093 นาย เมธม พจชนะสม5957141

60 02594094 นาย เมธม แสงบลารกง5931550

61 02594095 นาย เมธม อชอนสลงหย5979873

62 02594096 นาย เมธมนจนทย จจนทรจลตร5913858

63 02594097 นางสาว เมลลน แดงเรพองรจมยย5948705

64 02594098 นางสาว เมวดม แกหวประดจบ5964616

65 02594099 นางสาว เมวดม หนศสอน5914158

66 02594100 นางสาว เมวลกา พกชมสงวน5941770

67 02594101 นางสาว เมวลกา เพตงพตพงแกหว5951506

68 02594102 นางสาว เมษยา พลมพยวงศยสวย5946728

69 02594103 นางสาว เมษลยา สจงขพจนธกย5960969

70 02594104 นาย ไมตรม คกหมเหลชายศง5951294
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71 02594105 นางสาว ยลดา ขลาฉา5950301

72 02594106 นางสาว ยลดา วงศยศรมเผพอก5933763

73 02594107 นางสาว ยลดา อกบลดม5934006

74 02594108 นางสาว ยลลดา เฟฟปองเกษม5930194

75 02594109 นางสาว ยวมนตย เกลดเกษม5901074

76 02594110 นาย ยศกร นลพมจจนทรย5967925

77 02594111 นาย ยศเจรลญ พาเจรลญ5960147

78 02594112 นาย ยศธร เวมยงพระปรก5918370

79 02594113 นางสาว ยศวดม วะราศรม5960162

80 02594114 นาย ยศสรจล พตพงรกชง5977706

81 02594115 นางสาว ยอดธลดา โพธลธทอง5975738

82 02594116 นาย ยลพงยศ เกตจลนดา5935690

83 02594117 นาย ยลนดม ฮานาฟป5935887

84 02594118 นาย ยกทธการ เรพองเตตม5925342

85 02594119 นาย ยกทธชจย  สมมกตล5972168

86 02594120 นาย ยกทธชจย เขมยวแกช5956365

87 02594121 นาย ยกทธนา ซกยโลหน5942930

88 02594122 นาย ยกทธนา ทองนลา5924722

89 02594123 นาย ยกทธนา วงศยชาลม5968464

90 02594124 นาย ยกทธนา ศรมนวลดม5970782

91 02594125 นาย ยกทธนา อชอนละมศล5925822

92 02594126 นาย ยกทธพจนธย พงษยไพร5933898

93 02594127 นาย ยกทธศจกดลธ แพรศรม5964444

94 02594128 นาย ยกทธลชจย เชพอกรจมยย5960440

95 02594129 นางสาว ยกพยงฐย สารวกฒลวรรณ5971233

96 02594130 นางสาว ยกพา โทสนจบ5958389

97 02594131 นางสาว ยกพา ปลกกใจ5977263

98 02594132 นางสาว ยกพาพร บรรเลงสชง5961648

99 02594133 นางสาว ยกพาภรณย สกขเกษม5978802

100 02594134 นางสาว ยกพารจตนย เชยชศศรม5937794

101 02594135 นางสาว ยกพลน คลากหอน5961689

102 02594136 นางสาว ยกพลน จจนทะพา5958166

103 02594137 นางสาว ยกพลน ดลาดลน5956153

104 02594138 นางสาว ยกพลน เพมยรแกหว5973512

105 02594139 นางสาว ยกภา กจณญาประสลทธลธ5958330
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106 02594140 นางสาว ยกภา ไชยมะณม5933592

107 02594141 นางสาว ยกภา นาทาม5963357

108 02594142 นางสาว ยกภาพร นลลสมบศรณย5972597

109 02594143 นางสาว ยกภาภจกดลธ พยกงวงษย5950083

110 02594144 นาง ยกภาวรรณ ศรมบกญ5962978

111 02594145 นาย ยกรนจนทย ขจนตม5939648

112 02594146 นาย ยกรนจนทย วรรณรจกษย5945651

113 02594147 นางสาว ยกระดา ภานกรจกษย5942907

114 02594148 นางสาว ยกราภรณย ศมลพจนธย5967606

115 02594149 นางสาว ยกวดม โชตลอลาไพรจตนพงษย5978230

116 02594150 นางสาว ยกวดม ดวงคลา5975185

117 02594151 นางสาว ยกวดม ทองมากกล5944268

118 02594152 นางสาว ยกวดม นามนลล5958547

119 02594153 นางสาว ยกวดม วรรณวงศกร5958823

120 02594154 นางสาว ยกวดม สอนจลตร5956909

121 02594155 นางสาว ยกวดม สจงวร5958137

122 02594156 นางสาว ยกวดม หวจงกกนกลาง5965414

123 02594157 นางสาว ยกวธลดา คกณภาทม5981559

124 02594158 นางสาว ยกวภจทร คลากองแกหว5961829

125 02594159 นางสาว ยกวรม ศรมงาม5959148

126 02594160 นางสาว ยกวรมยย หาญบจวแกหว5973135

127 02594161 นางสาว เยาวดม ศรมสงคราม5964527

128 02594162 นางสาว เยาวนลตยย  สกขประผล5935552

129 02594163 นางสาว เยาวมาลยย เชมพยวชาญ5970430

130 02594164 นางสาว เยาวรจตนย คลหายสจงขย5921198

131 02594165 นางสาว เยาวเรศ ยพนยาว5910602

132 02594166 นางสาว เยาวเรศวย อกปนจนทย5965706

133 02594167 นางสาว เยาวลจกษณย การปปปน5969486

134 02594168 นางสาว เยาวลจกษณย จบศจกดลธสาย5976244

135 02594169 นางสาว เยาวลจกษณย จรจลพรไพศาลกกล5960798
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1 02594170 นางสาว เยาวลจกษณย จจนสอน5959076

2 02594171 นางสาว เยาวลจกษณย ดาปกย5960279

3 02594172 นางสาว เยาวลจกษณย โทรจตนย5941219

4 02594173 นางสาว เยาวลจกษณย นารถสมทา5967561

5 02594174 นางสาว เยาวลจกษณย ยามสกข5943114

6 02594175 นางสาว เยาวลจกษณย ยกพานลช5934259

7 02594176 นางสาว เยาวลจกษณย ศจพทเสวม5973995

8 02594177 นางสาว เยาวลจกษณย สกวรรณพรม5936265

9 02594178 นาย โยธลน เถพพอนสกรลยา5911542

10 02594179 นาย โยธลน ทองหลอม5971419

11 02594180 นาย โยธลน บกญชชวน5981264

12 02594181 นางสาว โยภลตา  เขมยวคหา5935115

13 02594182 นางสาว รจณมยย วงพลจลตร5966946

14 02594183 นางสาว รจนา บกญสกภาพ5963914

15 02594184 นางสาว รจนา ผชองการ5969590

16 02594185 นางสาว รจนา วจงนกราช5955753

17 02594186 นางสาว รจนา วจนไทย5966583

18 02594187 นางสาว รจนา สมสกข5951190

19 02594188 นางสาว รจรลน หอมสมบจตล5953102

20 02594189 นาย รชฎ ตจพงสลนชจย5955486

21 02594190 นางสาว รชพร สมนวล5970555

22 02594191 นางสาว รชยา เศรษฐจจกษย5934237

23 02594192 นาย รชานนทย พกดเกลด5936209

24 02594193 นาย รณภศมล สกวรรณนลพม5954881

25 02594194 นาย รณยกทธ โพธลธนชลาเทมพยง5959374

26 02594195 นางสาว รณลดา ยอดแกหว5966569

27 02594196 นาย รตล สวชางวจฒนไพบศลยย5981826

28 02594197 นางสาว รตลพร โตหนองหวหา5975486

29 02594198 นางสาว รตลพร บกราณเดช5928082

30 02594199 นางสาว รพมพร กลลพนอจมฤทธลธ5957112

31 02594200 นางสาว รพมพรรณ พละชม5950616

32 02594201 นางสาว รพมพรรณ ยอดทจด5962856

33 02594202 นางสาว รพมพรรณ สกกฟอง5966879

34 02594203 นางสาว รพมภรณย อลนลมยย5904522

35 02594204 นางสาว รชมไทร นามมกงคกณ5962927
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36 02594205 นางสาว รวงทอง  มาตผล5962219

37 02594206 นางสาว รวลนจนทย ดกลสจนเทมยะ5981991

38 02594207 นาย รวลภาส อภลนจนทยสวจสดลธ5964391

39 02594208 นางสาว รวลวรรณ บกญเหลพพอม5971356

40 02594209 นางสาว รวลสรา แกหวมณม5978287

41 02594210 นางสาว รวมญา ขรลบเอม5934959

42 02594211 นาย รวมพลสกทธลธ ใจรจกษย5934492

43 02594212 นางสาว รวมวรรณ คกณเทมพยง5953221

44 02594213 นาย รวมวจชรย ปานชชวย5976230

45 02594214 นางสาว รศทลมา เรพองหอม5974100

46 02594215 นางสาว รสจรลญ เจรลญยลพง5976564

47 02594216 นางสาว รสจลเรศ  วจดโลก5943206

48 02594217 นางสาว รสรลน สรหอยสศงเนลน5972264

49 02594218 นางสาว รสสกคนธย เงลนพลมพย5962775

50 02594219 นางสาว รสสกคนธย ชศพลนลจ5976856

51 02594220 นางสาว รสสกคนธย ชศอรรถ5953720

52 02594221 นางสาว รสสกคนธย ทจศษกร5946529

53 02594222 นางสาว รสสกคนธย ผลวลสกทธลธ5971040

54 02594223 นางสาว รสสกคนธย สพบบกก5940893

55 02594224 นางสาว รสสกคนธย แสงทอง5953497

56 02594225 นางสาว รสสกคนธย หมศชมาก5970467

57 02594226 นางสาว รอเดมย อมยา5981649

58 02594227 นางสาว รอปปอะ อมแมดอสะ5968913

59 02594228 นางสาว ระพมพร เชวงชกตลรจตนย5939354

60 02594229 นางสาว ระพมพรรณ นวลผชอง5906810

61 02594230 นางสาว ระพมพรรณ มกลาลลนนย5974164

62 02594231 นางสาว ระพมพรรณ สจนตลสงวนศจกดลธ5938188

63 02594232 นางสาว ระพมพจฒนย ขกนณรงคย5964902

64 02594233 นาย ระพมพจนธกย แกหวอพลา5937557

65 02594234 นางสาว ระวมวรรณ ชพพนกลาไร5975900

66 02594235 นางสาว รจกชนก ยอดศรมทองคลา5980506

67 02594236 นางสาว รจกชนก ศลรลเสารย5967702

68 02594237 นางสาว รจกษยสกดา แพชงตมพ5969217

69 02594238 นางสาว รจกษพสกภานจนทย ปานเดชา5972125

70 02594239 นาย รจงสรรคย เลลศศรม5940270
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71 02594240 นาย รจงสฤษฎย สมเภา5961929

72 02594241 นางสาว รจงสลมา  อกณหะ5947536

73 02594242 นาย รจชชานนทย  นามวงษา5968447

74 02594243 นาย รจชชานนทย เฟฟปองบกญ5954113

75 02594244 นาย รจชชานนทย มาสกข5914426

76 02594245 นางสาว รจชฎาพร กจนเสนาะ5978995

77 02594246 นางสาว รจชฎาพร ทองจจนทรย5937260

78 02594247 นางสาว รจชฎาพร หาญมโน5975986

79 02594248 นางสาว รจชดาภรณย เนมยมลอย5933471

80 02594249 นาย รจชตา มะลจยโคตร5952572

81 02594250 นางสาว รจชนก เดชศลรล5969465

82 02594251 นางสาว รจชนก ลาชาวนา5973503

83 02594252 นางสาว รจชนก อศชอรกณ5981691

84 02594253 นางสาว รจชนจฐ แกหวนลล5956956

85 02594254 นางสาว รจชนจนทย เพชรจลานงคย5954518

86 02594255 นางสาว รจชนลดา เสลชราษฎรย5966440

87 02594256 นางสาว รจชนม โคตรพรม5976802

88 02594257 นาง รจชนม ธรรมทจตโต5949992

89 02594258 นางสาว รจชนม ปรพอปรจก5953778

90 02594259 นางสาว รจชนม มาลา5922986
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1 02594260 นางสาว รจชนม วงศยสกข5957513

2 02594261 นางสาว รจชนม ศรมโนนยาง5967849

3 02594262 นางสาว รจชนม สลงชารม5974989

4 02594263 นางสาว รจชนม สกดาปปน5973306

5 02594264 นางสาว รจชนม เสทสมสกข5954827

6 02594265 นางสาว รจชนม อลนทรยสระคศ5953738

7 02594266 นางสาว รจชนมกร หนชอแกหว5956620

8 02594267 นางสาว รจชนมพร ศจกยะบกตร5982086

9 02594268 นางสาว รจชนมวรรณ พจนธยวลลจย5958462

10 02594269 นางสาว รจชมน บกญยจง5951007

11 02594270 นาย รจชยง บรรณาการ5959677

12 02594271 นางสาว รจชรลนทรย กหานแกหว5974329

13 02594272 นางสาว รจญชนา รจงกาแกม5974935

14 02594273 นางสาว รจญชลดา เขตมตรง5969726

15 02594274 นาย รจฐ ผลลเจรลญสกข5949124

16 02594275 นาย รจฐกร ยอดเสนม5935278

17 02594276 นาย รจฐพงษย บจวชกม5964693

18 02594277 นางสาว รจฐพร ทองตจน5958232

19 02594278 นางสาว รจฐพร มาอยศช5980336

20 02594279 นางสาว รจฐภรณย ทองสกข5979332

21 02594280 นาย รจฐภศมล ยวงทอง5934668

22 02594281 นางสาว รจฐยากรณย ทองโท5944486

23 02594282 นาย รจฐศจกดลธ สมตน5954138

24 02594283 นางสาว รจตตลกร แขตงพลลา5941131

25 02594284 นางสาว รจตตลกร สวาทชาตล5948536

26 02594285 นางสาว รจตตลกา รวดเรตว5946910

27 02594286 นางสาว รจตตลกานตย ละอองแกหว5947261

28 02594287 นางสาว รจตตลกาล  เดชนดม5959268

29 02594288 นางสาว รจตตลกาล ธรรมมพด5949891

30 02594289 นางสาว รจตตลกาล พรมมา5958105

31 02594290 นางสาว รจตตลกาล ฟองศลรล5972402

32 02594291 นางสาว รจตตลกาล เสรลมสกข5938573

33 02594292 นางสาว รจตตลกาล  กทกมฉลมพลม5972466

34 02594293 นางสาว รจตตลภรณย ศลลปปสรรวลทยย5935498

35 02594294 นางสาว รจตตลยา ทวาเงลน5955523
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36 02594295 นางสาว รจตตลยา ทกนกอง5956283

37 02594296 นางสาว รจตตลยา เทมยนอชอน5973687

38 02594297 นางสาว รจตตลยา เพพพอนใบลม5977786

39 02594298 นางสาว รจตตลยากร บจวศรมคลา5965222

40 02594299 นางสาว รจตตลยากร พศสมโสม5974613

41 02594300 นางสาว รจตตลยากร สมนหอย5925970

42 02594301 นาย รจตนชจย จจนทรยศลรล5933560

43 02594302 นาย รจตนชจย แมหนพรหม5944328

44 02594303 นางสาว รจตนยตลยา บกญรจตนย5970007

45 02594304 นาย รจตนปกรณย ธนจนทา5950096

46 02594305 นางสาว รจตนพร สจงขยกลมเกลมชยง5951980

47 02594306 นางสาว รจตนพร หจดจะรวย5979878

48 02594307 นาย รจตนพล มจพงเมพองชาวนา5957111

49 02594308 นาย รจตนพจฒนย เจรลญศลลปกลจ5977149

50 02594309 นางสาว รจตนภรณย คตลมงคล5947218

51 02594310 นางสาว รจตนภรณย โชตลจลาลอง5940473

52 02594311 นางสาว รจตนมณม จจบใจ5959799

53 02594312 นางสาว รจตนวรรณ โฉมวจฒนา5959052

54 02594313 นางสาว รจตนยศรลนทรย บกตรเมฆ5970477

55 02594314 นางสาว รจตนสกนจนทย  สลาราญจลตร5902454

56 02594315 นางสาว รจตนา กลมบทอง5941132

57 02594316 นางสาว รจตนา เชพชอรจมยย5980049

58 02594317 นาง รจตนา ทรจพยยภารม5970372

59 02594318 นางสาว รจตนา โพธลธเยตน5975310

60 02594319 นางสาว รจตนา ยอดบกญกลหา5967359

61 02594320 นางสาว รจตนา รอดสวจสดลธ5936288

62 02594321 นางสาว รจตนา รจกจจนทตก5974102

63 02594322 นางสาว รจตนา สมสารย5973974

64 02594323 นางสาว รจตนา สมนลล5964540

65 02594324 นางสาว รจตนา โอทาตะวงคย5978983

66 02594325 นางสาว รจตนากร ประกลพง5974318

67 02594326 นางสาว รจตนาพร จจงอลนทรย5972549

68 02594327 นางสาว รจตนาพร สายบจว5900590

69 02594328 นางสาว รจตนาพร สมเมฆ5973174

70 02594329 นางสาว รจตนาภรณย ขลาอวยชจย5957013
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71 02594330 นางสาว รจตนาภรณย จจนทอนธลมกก5979997

72 02594331 นางสาว รจตนาภรณย นะวะประโคน5945255

73 02594332 นางสาว รจตนาภรณย บศชา5936584

74 02594333 นางสาว รจตนาภรณย พกทธรจตนย5942510

75 02594334 นางสาว รจตนาภรณย สมนตก5952674

76 02594335 นางสาว รจตนาภรณย สอนทกชงใน5965386

77 02594336 นางสาว รจตนาภรณย สกรจตนย5977094

78 02594337 นางสาว รจตนาภรณย โหงนาค5938595

79 02594338 นางสาว รจตนาวดม ขจนทอง5942502

80 02594339 นางสาว รจตนาวดม ศลลาชจย5956398

81 02594340 นางสาว รจตพร ชจยบลน5959249

82 02594341 นางสาว รจตยา มาลาศรม5971696

83 02594342 นางสาว รจศมลธเกลหา รหอยวงศย5973935

84 02594343 นางสาว รจศมม ตางาม5968376

85 02594344 นางสาว รจศมม ทองดม5946084

86 02594345 นางสาว ราชาวดม เลหาอรกณ5963335

87 02594346 นาย ราเชนทรย ปกงไธสง5942240

88 02594347 นางสาว ราตรม บกตรพรม5948406

89 02594348 นางสาว ราตรม ยลชมแยหม5936491

90 02594349 นางสาว ราตรม ลชลาเลลศ5943611
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1 02594350 นางสาว รานม ลลชมเจรลญ5936224

2 02594351 นางสาว รลนภา จจนทกลาง5978728

3 02594352 นางสาว รลนฤดม พรมสม5949153

4 02594353 นางสาว รลนวรรณนา ไชยดลา5971420

5 02594354 นางสาว รลษา เเกหรจมยย5959475

6 02594355 นางสาว รลสา อลนถาวร5978199

7 02594356 นางสาว รกหงดาว จจนทรยทอง5980626

8 02594357 นางสาว รกหงตะวจน ปานประเสรลฐ5978406

9 02594358 นางสาว รกหงตะวจน สกขสวจสดลธ5965754

10 02594359 นางสาว รกชงทลพยย คลาปา5952970

11 02594360 นางสาว รกชงทลพยย พจนธยจจนทรย5953927

12 02594361 นางสาว รกชงทลพยย สระทองหน5959418

13 02594362 นางสาว รกชงทลวา คลาปรมดา5966075

14 02594363 นางสาว รกชงทลวา ถาจาจจชน5945065

15 02594364 นางสาว รกชงทลวา หวจงสกดดม5968869

16 02594365 นางสาว รกชงธลดา จงจลตตย5960448

17 02594366 นางสาว รกชงธลวา วารลชา5972692

18 02594367 นางสาว รกชงนภา  กลพลาขลามม5935518

19 02594368 นางสาว รกชงนภา กาหาวงศย5967162

20 02594369 นางสาว รกชงนภา เชพชอทอง5914710

21 02594370 นางสาว รกชงนภา บกบผาเผชา5974614

22 02594371 นางสาว รกชงนภา ไพรจตนย5939597

23 02594372 นางสาว รกชงนภา ลาวจลยย5975448

24 02594373 นางสาว รกชงนภา ศรมจจนทรย5975444

25 02594374 นางสาว รกชงนภา เเสงใส5969905

26 02594375 นาย รกชงเพตชร เชาวยกลาง5950409

27 02594376 นางสาว รกชงฟปา แยหมทลพยย5975874

28 02594377 นางสาว รกชงรจตนย   นหอยวงคย5911526

29 02594378 นางสาว รกชงรจตนย กจนหรล5929602

30 02594379 นางสาว รกชงรจตนย จจนทรยนกชม5978300

31 02594380 นางสาว รกชงราตรม แกหวกกองคลา5980803

32 02594381 นาย รกชงโรจนย เดชะชชวย5935665

33 02594382 นางสาว รกชงฤดม ทองแสง5956588

34 02594383 นางสาว รกชงฤดม เลหาลอดพหวย5973095

35 02594384 นางสาว รกชงฤทจย สมหวจง5975679
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36 02594385 นาย รกชงศจกดลธ ชจยลา5978252

37 02594386 นางสาว รกจลรา ทจบเทมยร5965212

38 02594387 นางสาว รกจลรา ฟศวณลชยยสกกล5981761

39 02594388 นางสาว รกจลรา มาศลลปป5976844

40 02594389 นางสาว รกจลรา สกวรรณ5980000

41 02594390 นางสาว เรณศ  สลทธลการ5959975

42 02594391 นางสาว เรณศ มาละออง5950386

43 02594392 นางสาว เรไร ผางทจยสง5956056

44 02594393 นางสาว เรไร สตลภา5942379

45 02594394 นาย เรวจตร นลพมนงคย5980261

46 02594395 นาย เรวจตร เบาะทอง5977376

47 02594396 นาย เรวจตล หมศชโยธา5972310

48 02594397 นางสาว เรพอนแกหว นลลทจบ5933978

49 02594398 นางสาว เรพอนขวจญ พลฤทธลธ5946959

50 02594399 นางสาว ฤดมมาศ งามสงชา5941980

51 02594400 นาย ฤทธลไกร แกหวพลชจย5955677

52 02594401 นาย ฤทธลชจย ประพจนธย5949310

53 02594402 นางสาว ฤทจยรจตนย กลมาลม5977879

54 02594403 นางสาว ฤทจยรจตนย เทศจจนทรย5982364

55 02594404 นางสาว ฤทจยรจตนย สมสกข5942782

56 02594405 นางสาว ฤทจยวรรณ เลพล5973393

57 02594406 นางสาว ลดาวจลยย   ศจกดลธสจงวร5953355

58 02594407 นางสาว ลดาวจลยย คลมพแกหว5977930

59 02594408 นางสาว ลดาวจลยย เรพองทา5953977

60 02594409 นางสาว ลดาวจลยย วงศยคเชนทรย5946318

61 02594410 นางสาว ลดาวจลยย ไหมทอง5981087

62 02594411 นางสาว ลลนจนทย โตดม5968529

63 02594412 นางสาว ลลลดา สถลตยย5962570

64 02594413 นางสาว ลลลตา แกหวทรจพยย5968094

65 02594414 นางสาว ลลลตา คกชลตา5959357

66 02594415 นางสาว ลลลตา จจนทรม5956353

67 02594416 นางสาว ลลลตา จลาปป5903026

68 02594417 นางสาว ลลลตา ตรมมงคล5935268

69 02594418 นางสาว ลลลตา ทลพยยประชาบาล5973378

70 02594419 นางสาว ลลลตา ปปสสาวจฒนะ5961545
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71 02594420 นางสาว ลลลตา เมาะราษม5975635

72 02594421 นางสาว ลลลตา หงษยโสดา5949826

73 02594422 นางสาว ลลลตาพรรณ เงาศรม5969156

74 02594423 นางสาว ลษลดา  เพตงประโคน5982313

75 02594424 นางสาว ละมจย ภศมลดรสจย5937560

76 02594425 นางสาว ละไม ยอดโพธลธ5957048

77 02594426 นางสาว ละอองดาว  ปปตถาไม5959315

78 02594427 นาง ละอองดาว เมพองแกชน5948481

79 02594428 นางสาว ละอองดาว ใหญชคกณ5957541

80 02594429 นางสาว ลจกขณา จลตตยเจรลญ5969468

81 02594430 นางสาว ลจกขณา ประหยจดทรจพยย5972905

82 02594431 นางสาว ลจกขณา รชวมพจฒนา5977552

83 02594432 นางสาว ลจกขณา สมลาดเลา5963508

84 02594433 นาง ลจกขณา เหลพองแดง5969828

85 02594434 นางสาว ลจกขณาวดม พลลกน5951922

86 02594435 นางสาว ลจกษณยสกดา อจงสวานนทย5975949

87 02594436 นางสาว ลจกษณา ขจนทอง5910090

88 02594437 นางสาว ลจกษณา จลตรจกญาตล5972639

89 02594438 นางสาว ลจกษณา ตรงดม5974947

90 02594439 นางสาว ลจกษนลช หลรจญตระกศล5978630

91 02594440 นางสาว ลจกษมม ตรมอนาภลรมยย5964652

92 02594441 นางสาว ลจดดา  นวลแสง5982338

93 02594442 นางสาว ลจดดา  วงคยกระจชาง5960235

94 02594443 นางสาว ลจดดา โจมสตล5954716

95 02594444 นางสาว ลจดดา นาคแสงจจนทรย5950232

96 02594445 นาง ลจดดา นศสาลม5959670

97 02594446 นางสาว ลจดดา สกทธลเลาะ5981121

98 02594447 นางสาว ลจดดาวรรณ โพธลจจนทรย5948110

99 02594448 นางสาว ลจดดาวจลยย กรองทอง5949157

100 02594449 นางสาว ลจดดาวจลยย แกหวปปญญา5952650

101 02594450 นางสาว ลจดดาวจลยย จจดละ5969592

102 02594451 นางสาว ลจดดาวจลยย ทชอนแกหว5982015

103 02594452 นางสาว ลจดดาวจลยย มณมศรม5958266

104 02594453 นางสาว ลจดดาวจลยย รบแคลหว5938668

105 02594454 นางสาว ลจดดาวจลยย สรหอยเพชร5966682
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106 02594455 นางสาว ลจดดาวจลยย สลทธลคง5962517

107 02594456 นางสาว ลจดดาวจลยย สกขสลาราญ5946653

108 02594457 นาย ลจทธพล คลาภลระปาวงศย5910222

109 02594458 นางสาว ลจพธวรรณ ตหนสกกล5963531

110 02594459 นาง ลาวจลยย เกาสกรจตนย5943847

111 02594460 นางสาว ลลาแพน พวงมาลจย5972923

112 02594461 นาง ลลายอง เหงหาแกหว5959704

113 02594462 นางสาว ลลณพจชธย ภจกดม5956869

114 02594463 นางสาว ลศกนชลา ลชลาเลลศ5942263

115 02594464 นาย ลศกอลนทรย สกวรรณจจน5901578

116 02594465 นางสาว เลตกลงวรรณ ใจยะ5965699

117 02594466 นางสาว วงเดพอน ตมชจยรจมยย5967824

118 02594467 นางสาว วงเดพอน แผชนทอง5928526

119 02594468 นาย วงศยวกฒล เตมทยบทอง5963309

120 02594469 นางสาว วจม บจวทอง5979530

121 02594470 นาย วชรธมรย ภารไชโยพจนธย5936216

122 02594471 นาย วชลรวลทยย เสมอใจ5955373

123 02594472 นาย วชลรวลทยย เอมพยมวลลจย5922278

124 02594473 นาย วชลรวลทยยย ชหางแกหว5969711

125 02594474 นาย วชลราชน มณมศรม5933732

126 02594475 นางสาว วชลรานม สมใจ5964397

127 02594476 นางสาว วชลราพร กองสกข5973613

128 02594477 นางสาว วชลราภรณย ชลนรจตนย5936793

129 02594478 นางสาว วชลราภรณย เพตงพจนธย5910162

130 02594479 นางสาว วชลราภรณย ระยจบศรม5959759

131 02594480 นางสาว วชลราภรณย ศรมพจนธบกตร5972603

132 02594481 นางสาว วชลราภรณย เหลมขกนทด5900242

133 02594482 นาย วณจฐพล สลนภลบาล5946652

134 02594483 นางสาว วณลชยา ลามลตร5974942

135 02594484 นาย วทจญญศ คกณารจกษย5977533
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1 02594485 นางสาว วนจชพร งามกาละ5941606

2 02594486 นางสาว วนจชพร จจนทรยงาม5912406

3 02594487 นางสาว วนจฎฐา วรรณบศรณย5976739

4 02594488 นาย วนจสนจนทย จลาปาทอง5967268

5 02594489 นางสาว วนจสนจนทย นวลตา5959829

6 02594490 นางสาว วนาลม ชมภศเจรลญ5968084

7 02594491 นางสาว วนาลม ชศวงคย5944007

8 02594492 นางสาว วนลชา มชวงมม5971649

9 02594493 นางสาว วนลดา  แซชเฮง5935942

10 02594494 นางสาว วนลดา คลาศจกดลธดา5976054

11 02594495 นางสาว วนลดา คลาหงษา5969254

12 02594496 นางสาว วนลดา จจนทรยสองศรม5948634

13 02594497 นางสาว วนลดา ชจยอาษา5972732

14 02594498 นางสาว วนลดา ไชยนาเรมยง5979030

15 02594499 นางสาว วนลดา เถพพอนใหญช5961021

16 02594500 นางสาว วนลดา ทวมปปญญาทรจพยย5976665

17 02594501 นางสาว วนลดา เนาวนลตยย5957656

18 02594502 นางสาว วนลดา บลณกาญจนย5969319

19 02594503 นางสาว วนลดา ผายอย5936623

20 02594504 นางสาว วนลดา ภารประดลษฐย5944790

21 02594505 นางสาว วนลดา รวมญาตล5913582

22 02594506 นางสาว วนลดา รจตนะวจน5964941

23 02594507 นางสาว วนลดา วลชจย5960214

24 02594508 นางสาว วนลดา ศรมเพชร5967502

25 02594509 นางสาว วนลดา สมภศมล5952362

26 02594510 นางสาว วนลดา สชองโสม5940528

27 02594511 นางสาว วนลดา สลงหยนวน5936046

28 02594512 นางสาว วนลตา ดวงบกบผา5961412

29 02594513 นางสาว วรกมล แฝงกระโทก5972261

30 02594514 นาย วรกร รจตนวลจลตร5980448

31 02594515 นางสาว วรกานตย สาวงคยตกหย5933426

32 02594516 นาย วรกลจ หหวยหงษยทอง5953669

33 02594517 นาย วรชา ยกกตานนทย5960741

34 02594518 นางสาว วรณจน พตพงสมบจตล5982432

35 02594519 นางสาว วรนจนทย ธนะหลรจญญา5933298
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36 02594520 นางสาว วรนกช พศลสวจสดลธ5971030

37 02594521 นาย วรพงษย พลายเผพอก5951404

38 02594522 นางสาว วรพรรณ เพมยขจนธย5979123

39 02594523 นางสาว วรพรรณ สวชางจลตร5935191

40 02594524 นาย วรพล รจตนวงศยเจรลญ5963213

41 02594525 นาย วรพล เหมพองทอง5939728

42 02594526 นาย วรพจนธย นฟศกลาง5973297

43 02594527 นางสาว วรภร ดวงแสง5959020

44 02594528 นาย วรยกทธ แซชหกชน5914774

45 02594529 นาย วรรณกร หงษยอลนทรย5934058

46 02594530 นางสาว วรรณกานตย ปลอดกระโทก5966067

47 02594531 นางสาว วรรณดม แตงคลา5966247

48 02594532 นางสาว วรรณทณา จลาปาศรม5952099

49 02594533 นางสาว วรรณทลพยย ใจมนตย5972439

50 02594534 นางสาว วรรณทลพยย ยอดพกทธ5976924

51 02594535 นางสาว วรรณธลดา จงเกลดผล5938498

52 02594536 นางสาว วรรณนลภา ศรมจจนทรย5968270

53 02594537 นางสาว วรรณนลภา สลงหยพรมมา5953988

54 02594538 นางสาว วรรณนลภา สมดลา5978447

55 02594539 นางสาว วรรณนลศา พงษยจลรจงกาล5964458

56 02594540 นางสาว วรรณนลศา ลชองแพ5953885

57 02594541 นางสาว วรรณนลษา กาบแกหว5980150

58 02594542 นางสาว วรรณพร จจนทะคา5957497

59 02594543 นางสาว วรรณพร จาดอกไร5964007

60 02594544 นางสาว วรรณพร ฉลมกรด5962905

61 02594545 นางสาว วรรณพร ชกมภศทอง5958054

62 02594546 นางสาว วรรณพร ปปนรจมยย5903586

63 02594547 นางสาว วรรณพร ผลาผล5976394

64 02594548 นางสาว วรรณพร ยอดยลพงยงคย5951849

65 02594549 นางสาว วรรณพร สมผลว5962068

66 02594550 นางสาว วรรณพลมล บกนทยะพจธนย5934662

67 02594551 นางสาว วรรณภรณย ทองธรรม5974002

68 02594552 นางสาว วรรณภา จจนทรยขอนแกชน5947830

69 02594553 นางสาว วรรณภา ทองคลา5953582

70 02594554 นางสาว วรรณภา นจนทะสาร5965315
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71 02594555 นางสาว วรรณภา บลารกงพจนธย5947870

72 02594556 นางสาว วรรณภา บกญเสรลม5959795

73 02594557 นางสาว วรรณภา มศลสาร5962165

74 02594558 นางสาว วรรณภา สายแดง5954460

75 02594559 นางสาว วรรณภา สมสมบจตล5965210

76 02594560 นางสาว วรรณภา หมวกอลพม5934897

77 02594561 นางสาว วรรณรกณม ฆารกกล5906386

78 02594562 นางสาว วรรณฤดม สกขชพพน5963275

79 02594563 นางสาว วรรณลญา แสงอรจญ5948204

80 02594564 นางสาว วรรณวลกา จหอยชศ5960356

81 02594565 นางสาว วรรณวลภา เขมยวรอด5937613

82 02594566 นางสาว วรรณยวลภา ใจธะนะ5968910

83 02594567 นางสาว วรรณวลภา วงษยภจกดม5957702

84 02594568 นางสาว วรรณวลศา ภศมลบกญ5975946

85 02594569 นางสาว วรรณวลสา สกวรรณชจยรบ5957814

86 02594570 นาย วรรณศลลปป แตรสจงขย5979843

87 02594571 นาย วรรณสลทธลธ ศรมแกหว5939171

88 02594572 นางสาว วรรณา ดมสศงเนลน5966990

89 02594573 นางสาว วรรณา วจนหมจด5952250

90 02594574 นางสาว วรรณา หกประเสรลฐ5918394

91 02594575 นางสาว วรรณาภรณย เปปปยมฤทจย5930722

92 02594576 นางสาว วรรณลกา คลามา5956399

93 02594577 นางสาว วรรณลกา ชศเชพชอ5966760

94 02594578 นางสาว วรรณลกา หมศชแกหว5968183

95 02594579 นางสาว วรรณลกานตย สนสนลท5925334

96 02594580 นางสาว วรรณลตา วจชรโกศลสกข5961921

97 02594581 นางสาว วรรณลภา ชฎา5973590

98 02594582 นางสาว วรรณลภา ประสมทอง5964399

99 02594583 นางสาว วรรณลภา พรหมศรม5966363

100 02594584 นางสาว วรรณลภา ศรมนาค5975582

101 02594585 นางสาว วรรณลภา หรรษา5977752

102 02594586 นางสาว วรรณลภา อกชนไชย5971255

103 02594587 นางสาว วรรณลศา   สรหอยจลตร5913498

104 02594588 นางสาว วรรณลศา ทลพยยสร5972598

105 02594589 นางสาว วรรณลศา มลนตา5932822
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106 02594590 นางสาว วรรณลศา ยางงาม5946551

107 02594591 นางสาว วรรณลศา โอมประพจนธย5923678

108 02594592 นางสาว วรรณลษา ทจบไทร5972023

109 02594593 นางสาว วรรณลษา เพตญศรม5936580

110 02594594 นางสาว วรรณม กหานแกหว5977569

111 02594595 นางสาว วรรณม แทชนเครพอ5974991

112 02594596 นางสาว วรรนลดา สมเจตนา5961954

113 02594597 นางสาว วรรนลสา สกวรรณศลรล5952560

114 02594598 นางสาว วรรศลกา ศรมงาม5974242

115 02594599 นางสาว วรรษชล นลลทอง5974696

116 02594600 นางสาว วรรษมน วจฏฏานนทย5964470

117 02594601 นางสาว วรรษมล แจชมใส5961967

118 02594602 นางสาว วรวรรณ พจนธยชศ5948065

119 02594603 นาย วรวลช ปปปนสะอาด5979966

120 02594604 นางสาว วรวมรย ลจกษณกกลจ5953032

121 02594605 นาย วรวกฒล นามทอง5942813

122 02594606 นาย วรศจกดลธ วลนกราช5954032

123 02594607 นาย วรสลทธลธ จมนกระจจน5960298

124 02594608 นางสาว วรหทจย ศลลสอน5979119

125 02594609 นางสาว วรจชยา วลเศษศรม5936640

126 02594610 นางสาว วรจญชภจทรย ทองยลพง5962359

127 02594611 นางสาว วรจญญา  โตตะมล5946444

128 02594612 นางสาว วรจญญา กจนทะวงศย5954633

129 02594613 นางสาว วรจญญา ทสร5931278

130 02594614 นางสาว วรจญญา บกตรศลลาฤทธลธ5978746

131 02594615 นางสาว วรจญญา ปปญจกะบกตร5922870

132 02594616 นางสาว วรจญญา มงคลถลพน5952777

133 02594617 นางสาว วรจญญา ศรมเผพอก5968063

134 02594618 นางสาว วรจญญา สายแสง5954711

135 02594619 นางสาว วรจญญา หรกชมคลา5957425
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1 02594620 นาย วรจญญศ บกญเกลด5955396

2 02594621 นางสาว วรจญรจตนย สกนา5979909

3 02594622 นางสาว วรจมพร จงจลตตย5982160

4 02594623 นางสาว วรจมพร พวงยมพโถ5940115

5 02594624 นาย วรากร สลนชจย5947488

6 02594625 นาย วรากร หกชนทอง5958669

7 02594626 นางสาว วรางคณา จศเจรลญ5970518

8 02594627 นางสาว วรางคณา ทองสายธาร5964475

9 02594628 นางสาว วรางคณา เวสสกวรรณ5913390

10 02594629 นางสาว วรางคณา ศรมบกญเพตง5934537

11 02594630 นางสาว วรางคยศลรล สกภมาตร5942762

12 02594631 นางสาว วราพร ทลมาบกตร5956742

13 02594632 นางสาว วราพร เนพองนจนทย5978314

14 02594633 นางสาว วราพร สลงสจนตย5971794

15 02594634 นางสาว วราภรณย   สยามล5951942

16 02594635 นางสาว วราภรณย  คลาสกข5981886

17 02594636 นางสาว วราภรณย เกษร5981525

18 02594637 นางสาว วราภรณย จอมทะรจกษย5954349

19 02594638 นางสาว วราภรณย จจนทะแจชม5978561

20 02594639 นางสาว วราภรณย จศเกตก5959301

21 02594640 นางสาว วราภรณย ชลนไธสง5965631

22 02594641 นาง วราภรณย ตระยางคยกศล5971524

23 02594642 นางสาว วราภรณย ตะวะนะ5971942

24 02594643 นางสาว วราภรณย ตลธรรม5973190

25 02594644 นางสาว วราภรณย ทองดม5940737

26 02594645 นางสาว วราภรณย นามมา5967505

27 02594646 นางสาว วราภรณย พจนธยพงษย5920206

28 02594647 นางสาว วราภรณย มาลจย5980925

29 02594648 นางสาว วราภรณย รอดผล5960409

30 02594649 นางสาว วราภรณย รอดพลทจกษย5955696

31 02594650 นางสาว วราภรณย และไหม5937265

32 02594651 นางสาว วราภรณย ศรมเมพอง5973344

33 02594652 นางสาว วราภรณย ศจกดลธรจตนย5958719

34 02594653 นางสาว วราภรณย สกวรรณชจย5965358

35 02594654 นางสาว วราภรณย แสงรจสมม5925230
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36 02594655 นางสาว วราภรณย แสนโง5962153

37 02594656 นางสาว วราภรณย แสนเพมยง5934881

38 02594657 นาย วรายก สวนพพช5953825

39 02594658 นางสาว วรารจตนย กองแสน5946277

40 02594659 นางสาว วรารจตนย แกหวบกญ5976092

41 02594660 นางสาว วรารจตนย เรพองกระจาย5913846

42 02594661 นางสาว วรารจตนย ศรมหลรจญ5974134

43 02594662 นางสาว วราวรรณ ละอายบาป5940932

44 02594663 นางสาว วรลชญา เจรลญสมบจตล5972860

45 02594664 นางสาว วรลนดา คกณาแสง5976393

46 02594665 นางสาว วรลนทร เงลนสลกง5942961

47 02594666 นาย วรลนทร แทนคลา5964833

48 02594667 นางสาว วรลนยา วารมยย5938833

49 02594668 นางสาว วรลยา ชาตลสกทธลธ5976355

50 02594669 นางสาว วรลยา สรหอยสลาราญ5961391

51 02594670 นางสาว วรลศรา กลลพนไธสง5947709

52 02594671 นางสาว วรลศรา เชพชอพราหมณย5970725

53 02594672 นางสาว วรลศรา ศลรลสมบจตล5971219

54 02594673 นางสาว วรลศรา ศกกรสกต5936976

55 02594674 นางสาว วรลษฐา ธรรมแทห5960796

56 02594675 นางสาว วรลษฐา ภศชระหงษย5944778

57 02594676 นางสาว วรลษฐา ศรมแพทยย5981483

58 02594677 นางสาว วรลษา ฮวดศรม5956978

59 02594678 นางสาว วรมยยลจกษณย ศลรลสกวรรณ5979759

60 02594679 นาย วรกตมย ไชยศร5967738

61 02594680 นาย วรกตมย ดลารงเกมยรตลสกกล5955612

62 02594681 นางสาว วโรชา เขตตยงศเหลพอม5972378

63 02594682 นางสาว วโรชา เฉลลมวงศย5940619

64 02594683 นางสาว วโรชา มาลม5975747

65 02594684 นาย วโรดม ภควลศลษฏย5908622

66 02594685 นางสาว วลจยพร ทองหชอ5964916

67 02594686 นางสาว วลจยพร ประกาแกชนทราย5951494

68 02594687 นางสาว วลจยพร สกวรรณยบกตร5954396

69 02594688 นางสาว วลจยพร หหองแซง5955063

70 02594689 นางสาว วลจยภรณย คงสกวรรณ5966380
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71 02594690 นางสาว วลจยภรณย ยกทองมา5959157

72 02594691 นางสาว วลจยลจกษยขณา รจตนวงคย5968016

73 02594692 นางสาว วลจยลจกษณย ไขแสง5954927

74 02594693 นางสาว วลจยลจกษณย เดพอนจจนทรย5951639

75 02594694 นางสาว วลจยลจกษณย ไพเราะ5970362

76 02594695 นางสาว วลจยลจกษณย อลนธลชจย5915022

77 02594696 นางสาว วลม ขกมเหลตก5942276

78 02594697 นางสาว วลมพร ธมรสกขวณลชยย5976255

79 02594698 นางสาว วลมพร นาสวนโศภลต5923446

80 02594699 นาย วศลน พจนธกยชงคย5958442

81 02594700 นางสาว วศลนม อหอยตระกศล5941857

82 02594701 นาย วสจนตย ศรมนกสร5949536

83 02594702 นาย วสจนตย สหชจย5943170

84 02594703 นาย วสจนตยชจย สดคมขลา5926554

85 02594704 นาย วสลษฐยพล รอบจจงหวจด5914826

86 02594705 นาย วจชรกฤษณย อลนมม5937570

87 02594706 นาย วจชรพงศย สมมนหอย5951209

88 02594707 นาย วจชรพงษย พลดงนอก5956793

89 02594708 นาย วจชรพล นาคทจบ5945966

90 02594709 นาย วจชรพจนธย ทองจจนทา5906702
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1 02594710 นาย วจชระ ใจสกข5959072

2 02594711 นาย วจชระชจย การนอก5961991

3 02594712 นาย วจชระพรรณ ทองพจนธยชศ5980456

4 02594713 นาย วจชระศจกดลธ  อยศชภจกดม5933637

5 02594714 นางสาว วจชรา แกหวประชา5954839

6 02594715 นางสาว วจชรา บกราคร5934063

7 02594716 นาย วจชรา พลลาจจนทรย5965404

8 02594717 นาย วจชรา ใสดม5977329

9 02594718 นางสาว วจชราพร อยศชถลพน5962816

10 02594719 นางสาว วจชราภรณย ตตะพรมมา5937485

11 02594720 นางสาว วจชราภรณย ถวลลบกญ5979296

12 02594721 นางสาว วจชราวลม เดชจศด5977847

13 02594722 นางสาว วจชรม แกหวเกาะ5952318

14 02594723 นางสาว วจชรม ชจยพกฒ5948396

15 02594724 นางสาว วจชรม พลศกลพง5955188

16 02594725 นางสาว วจชรมภรณย ทลพยยประทกม5976926

17 02594726 นางสาว วจชรมภรณย รจตนวงศย5954903

18 02594727 นาย วจชเรนทย ตจวสะอาด5953417

19 02594728 นางสาว วจชสลราภรณย ตจนสกวรรณ5955554

20 02594729 นาย วจฒนชจย สนกชนดม5950443

21 02594730 นาย วจฒนสลทธลธ สมหะชจย5957546

22 02594731 นาย วจฒนา  อกตเสนา5973941

23 02594732 นาย วจฒนา เทมพยงนชวม5976344

24 02594733 นางสาว วจนฉจตร จจนทรยโต5970152

25 02594734 นาย วจนเฉลลม กลลพนศรมสกข5968368

26 02594735 นาย วจนเฉลลม แยหมยลชม5945321

27 02594736 นาย วจนชนะ ปานสกวรรณภร5917474

28 02594737 นาย วจนชจย แสงดม5956247

29 02594738 นางสาว วจนดม จจนทรยเกตก5968691

30 02594739 นางสาว วจนดม นวลสกวรรณย5920054

31 02594740 นางสาว วจนดม อลาพจนรจตนย5976609

32 02594741 นางสาว วจนทนา เพลมยมา5978437

33 02594742 นางสาว วจนทนา วงคยษา5962961

34 02594743 นางสาว วจนทนา สกชยรจมยย5955845

35 02594744 นางสาว วจนทนมยย คลหายเอมพยม5933896
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36 02594745 นางสาว วจนทนมยย แซชเลหา5902990

37 02594746 นางสาว วจนทนมยย ศรมอกทารวงศย5959365

38 02594747 นางสาว วจนทลนม ทองสกวรรณ5956675

39 02594748 นางสาว วจนทลพยย บกญโต5948067

40 02594749 นางสาว วจนนา เหลพอมเหลา5979024

41 02594750 นางสาว วจนนลสาขย แสงสาคร5965759

42 02594751 นางสาว วจนเพตญ หอมประสลทธลธ5914866

43 02594752 นางสาว วจนวลการย ชาดม5949474

44 02594753 นางสาว วจนวลสา กลพงจจนทรย5954894

45 02594754 นางสาว วจนวลสา แกหวไทรคต5946391

46 02594755 นางสาว วจนวลสา ชาวดร5944340

47 02594756 นางสาว วจนวลสา พลายแกหว5949394

48 02594757 นางสาว วจนวลสาขย ทจบศรม5964302

49 02594758 นางสาว วจนวลสาขย บกญเปรม5956437

50 02594759 นางสาว วจนวลสาขย วจนศกกรย5941557

51 02594760 นางสาว วจนวลสาขย สงวนสจตยย5935852

52 02594761 นางสาว วจลภา กรกยกระโทก5952396

53 02594762 นางสาว วจลภา ภศดมทลพยย5973226

54 02594763 นางสาว วจลภา วงษยศรมนาค5952646

55 02594764 นาย วจลลภ โยโพธลธ5975935

56 02594765 นาย วจลลภ ใสรจมยย5963819

57 02594766 นางสาว วจลลภา อาโน5976141

58 02594767 นาย วาทสลทธลธ มากผล5957245

59 02594768 นาย วาทลน   มชวงลายทอง5964406

60 02594769 นาย วาทลน สลนชศ5970937
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ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 308  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารจจฬาพลฒนณ 13 สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย
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ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02594770 นางสาว วาทลนม ภศรลเอกสกวรรณ5919098

2 02594771 นางสาว วชาทมพร.ต.หญลงเสาวคนธย ใจทน5940000

3 02594772 นาย วชาทมพรหอยตรม นรลนทรย ยอดวลชา5951856

4 02594773 นางสาว วานลช ทศลธรรม5974849

5 02594774 นางสาว วาราดา คณากรเกพชอพร5981331

6 02594775 นางสาว วาราศลณม เดชสมมา5940871

7 02594776 นาง วารลนทรย บกญจจนทรย5978050

8 02594777 นางสาว วารลนทรย ผลวอชอน5920358

9 02594778 นางสาว วารลนทรย พลายละหาร5940222

10 02594779 นางสาว วารลนทรย สมใจ5965246

11 02594780 นางสาว วารม จจนทรยสกวรรณ5902682

12 02594781 นางสาว วารม มมลหอม5976608

13 02594782 นางสาว วารม สรสจมฤทธลธ5926234

14 02594783 นางสาว วารกณม จจนทบศรณย5981255

15 02594784 นางสาว วารกณม ไชยนาพงษย5974894

16 02594785 นางสาว วารกณม โพธลธคลา5963167

17 02594786 นางสาว วารกณม ภศรจบ5965059

18 02594787 นางสาว วารกณม ศรมสวจสดลธ5962379

19 02594788 นางสาว วารกณม สมคกณ5980079

20 02594789 นางสาว วารกณม สกขสวจสดลธ5933943

21 02594790 นางสาว วารกณม แสนดม5939996

22 02594791 นางสาว วารกณม อหอมแกหว5969469

23 02594792 นางสาว วารกณม อกดมรจกษย5949691

24 02594793 นางสาว วารกนม สลงหยเถพพอน5964279

25 02594794 นางสาว วารกลม อกปถจมยย5971890

26 02594795 นางสาว วาศลณม นาคยอด5961987

27 02594796 นางสาว วาสนา ขจนทอง5966604

28 02594797 นางสาว วาสนา ขลาเจลม5967844

29 02594798 นางสาว วาสนา คลดประเสรลฐ5953876

30 02594799 นางสาว วาสนา เครพอวจลยย5926706

31 02594800 นางสาว วาสนา จงปรมชา5967420

32 02594801 นางสาว วาสนา ชลราพร5970727

33 02594802 นางสาว วาสนา ดมพลษ5934378

34 02594803 นางสาว วาสนา บจวเลลศ5917998

35 02594804 นางสาว วาสนา พลรลยวารมกกล5981727
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ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 308  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารจจฬาพลฒนณ 13 สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย
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ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 02594805 นางสาว วาสนา โพธลธโซตะ5947934

37 02594806 นางสาว วาสนา ภศมลศาสตรย5978151

38 02594807 นางสาว วาสนา มรลนทรย5970678

39 02594808 นางสาว วาสนา มโหฬาร5939252

40 02594809 นางสาว วาสนา มะลลวรรณ5978251

41 02594810 นางสาว วาสนา มมสกวรรณ5961824

42 02594811 นางสาว วาสนา วงคยเสน5939358

43 02594812 นางสาว วาสนา สายมจพน5937221

44 02594813 นางสาว วาสนา เสนาพล5948328

45 02594814 นางสาว วาสลฏฐม เทมยมเทชาเกลด5948270

46 02594815 นางสาว วาสลนม กอบไธสง5972818

47 02594816 นาย วาสกกรม เพชรดลาดม5928818

48 02594817 นางสาว วาสกนมยย กลดม5914614

49 02594818 นางสาว วลกานดา กมลวลจลตร5959691

50 02594819 นางสาว วลกานดา พลณแพทยย5950163

51 02594820 นางสาว วลจระยา สลงหรา ณ อยกธยา5943571

52 02594821 นางสาว วลจลตตรา  เชยวลจลตรย5963226

53 02594822 นางสาว วลจลตรตรา สมคลา5937022

54 02594823 นางสาว วลจลตรา กลลพนแกหว5949574

55 02594824 นางสาว วลจลตรา กจนตะพจนธย5959604

56 02594825 นางสาว วลจลตรา แกหวขวจญ5961809

57 02594826 นางสาว วลจลตรา เขพพอนคลา5981216

58 02594827 นางสาว วลจลตรา จจดจอหอ5914018

59 02594828 นางสาว วลจลตรา ธรรมวลฐาน5969268

60 02594829 นางสาว วลจลตรา บกราคร5955225
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ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร
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ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02594830 นางสาว วลจลตรา ปานอมเมหง5954350

2 02594831 นางสาว วลจลตรา ยพนยง5979352

3 02594832 นางสาว วลจลตรา สจงฆะเพศ5969489

4 02594833 นาย วลชกร อลนา5955531

5 02594834 นางสาว วลชชาพร กจลยาบาล5907262

6 02594835 นาย วลชชก สกภาพเสรมพงศย5965749

7 02594836 นางสาว วลชชกดา กมลมาลยย5939092

8 02594837 นางสาว วลชชกดา วงศยจลาปา5975868

9 02594838 นางสาว วลชชกดา วะสกวรรณ5968982

10 02594839 นางสาว วลชญนาถ เรพองนาค5937330

11 02594840 นาย วลชญวลสลฐญย สมเพชร5959029

12 02594841 นางสาว วลชญาดา ลมชพล5949299

13 02594842 นางสาว วลชญาพร  แกหวเลาขวจญ5979815

14 02594843 นางสาว วลชญาพร นามจจนทรา5976336

15 02594844 นาย วลชนาถ บรลสกทธลธ5945788

16 02594845 นาย วลชจย จกหยจลนดา5968866

17 02594846 นาย วลชาญ รองศรม5927786

18 02594847 นาย วลชาญ สงฆยคลจง5947725

19 02594848 นาย วลชาวมรย ทจบวจง5911162

20 02594849 นาย วลชลต จมนพวด5981672

21 02594850 นาย วลชลต วลเศษวงษา5975551

22 02594851 นางสาว วลชลตา คจนทจพไทย5930378

23 02594852 นางสาว วลชกฎา ไชยสลาแดง5975076

24 02594853 นางสาว วลชกดา กลลพนจงกล5977807

25 02594854 นางสาว วลชกดา ครกฑธาพจนธย5962688

26 02594855 นางสาว วลชกดา จจนเทศ5953327

27 02594856 นางสาว วลชกดา บกตรวงคย5968345

28 02594857 นางสาว วลชกดา พรหาวไธสง5966726

29 02594858 นางสาว วลชกดา เมาบกดดา5956911

30 02594859 นางสาว วลชกดา ลจงกาแกม5937256

31 02594860 นางสาว วลชกดา วลจารณรงคย5948699

32 02594861 นางสาว วลชกดา ศรมตะเขต5955750

33 02594862 นางสาว วลชกดา ศรมภลรมยย5963177

34 02594863 นาย วลฑศรยย ทองคง5934525

35 02594864 นาย วลฑศรยย มมมาก5937597
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ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 02594865 นางสาว วลณากร โตพลจลตร5902930

37 02594866 นางสาว วลดาพร โทระษา5950524

38 02594867 นางสาว วลตลญา ศรเดช5982327

39 02594868 นาย วลทยา ขวาวงษา5956848

40 02594869 นาย วลทยา เปลมพยนจจนทตก5964791

41 02594870 นาย วลทยา ยลชมยหอย5959953

42 02594871 นาย วลทยา วจนเพตง5970923

43 02594872 นาย วลทยา สมบศรณยสกข5976756

44 02594873 นาย วลทวจส คลาแพง5903638

45 02594874 นาย วลทวจส ทจศนสกวรรณ5965164

46 02594875 นาย วลทวจส อชวมทจบ5954670

47 02594876 นาย วลนจย ศรมใสคลา5947825

48 02594877 นาย วลนจยพร จลานงนลตยย5948092

49 02594878 นางสาว วลปปศยา แดงเพชร5951320

50 02594879 นาย วลพกธ แซชแตห5968783

51 02594880 นางสาว วลภา ขชาขจนมะลม5950802

52 02594881 นางสาว วลภา แจชมเงลน5978756

53 02594882 นางสาว วลภา เดชาตลวงศย5937493

54 02594883 นางสาว วลภา บกตรตา5969124

55 02594884 นางสาว วลภา เหลาคลา5971103

56 02594885 นางสาว วลภาดา จลารจสรจกษย5950222

57 02594886 นางสาว วลภาดา สกขมณม5938944

58 02594887 นางสาว วลภาดา โสภาภลญ5938707

59 02594888 นางสาว วลภาดา อหนเรพองศรม5918034

60 02594889 นางสาว วลภาพร กหอนแพง5936770
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ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02594890 นางสาว วลภาพร พลเยมพยม5960648

2 02594891 นางสาว วลภาพร ยงสกวจฒนะ5979572

3 02594892 นางสาว วลภาพร หลจกงาม5973955

4 02594893 นางสาว วลภาพรรณ จลานงคย5979022

5 02594894 นางสาว วลภาพรรณ ทกมเสน5936102

6 02594895 นางสาว วลภาพรรณ โพธลธไพจลต5933901

7 02594896 นางสาว วลภาภรณย ทกมเสน5936183

8 02594897 นางสาว วลภาภรณย มะโนธรรม5976327

9 02594898 นางสาว วลภามาศ แซชโงหว5975473

10 02594899 นางสาว วลภารจตนย กกญชรลนทรย5953528

11 02594900 นางสาว วลภารจตนย จจนสอน5962440

12 02594901 นางสาว วลภารจตนย ตาตะกรกด5967520

13 02594902 นางสาว วลภารจตนย มาเจรลญ5949550

14 02594903 นางสาว วลภารจตนย รจกษากลจ5971309

15 02594904 นางสาว วลภารจตนย วงษยดวงแกหว5934279

16 02594905 นางสาว วลภารจตนย วลภาตะทรรศนย5953436

17 02594906 นางสาว วลภารจตนย เหมมจน5960397

18 02594907 นางสาว วลภาลจกษณย มมเเสง5953228

19 02594908 นางสาว วลภาวดม แกหวลาด5972278

20 02594909 นางสาว วลภาวม ชกนตลง5936726

21 02594910 นางสาว วลภาวม ซพพอประเสรลฐ5927918

22 02594911 นางสาว วลภาวม แดงระยจบ5925866

23 02594912 นางสาว วลภาวม ทะนานทอง5940552

24 02594913 นางสาว วลภาวม มมชจย5976018

25 02594914 นางสาว วลมลทลพยย ศรเดช5947392

26 02594915 นางสาว วลมลพจนธย ศรมสกวรรณย5970454

27 02594916 นางสาว วลมลมาศ พรมกกล5934283

28 02594917 นางสาว วลมลรจตนย เปรมสนธล5940849

29 02594918 นางสาว วลมลรจตนย ศลรลกกล5956454

30 02594919 นางสาว วลมลวรรณ เกษมสกข5980303

31 02594920 นางสาว วลมวลภา เชมยงแรง5911714

32 02594921 นาย วลมาน สพบสจนตย5911658

33 02594922 นางสาว วลยะดา นจนตรล5936269

34 02594923 นางสาว วลรดา สลมมา5963939

35 02594924 นางสาว วลระยา อหนเรพองศรม5916454

หนนา 173 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 501  ชจชน : 5  ตตก/อาคาร : อาคารจจฬาพลฒนณ 13 สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 02594925 นางสาว วลรจชฎา สวชางอรกณ5958805

37 02594926 นาย วลรจชตย วชองไวพานลช5963852

38 02594927 นางสาว วลรจญชนา ทะยะสกทธลธ5965107

39 02594928 นางสาว วลรจญญา คงแสงพรม5961116

40 02594929 นาย วลรจตนย นามเขต5972880

41 02594930 นาย วลรจตนย พรมนลกร5970250

42 02594931 นางสาว วลรจนทรยดา เสพอจอย5947494

43 02594932 นางสาว วลรจนทรยรจตนย เสพอจอย5950116

44 02594933 นางสาว วลรจลพจชร แมหนสมกทร5939903

45 02594934 นาย วลราช ธรรมกาโร5971222

46 02594935 นางสาว วลราวรรณ ขหอวรรณา5954295

47 02594936 นางสาว วลราวจลยย ชาญกลหา5931490

48 02594937 นางสาว วลรลญรจกษย อหวนนวล5974984

49 02594938 นางสาว วลรลญา พกทธวงษย5972885

50 02594939 นาย วลรลทธลธ ฐลรจตนบกรลนทรย5975071

51 02594940 นางสาว วลรลนทรย มศซา5974598

52 02594941 นาย วลรลยะกลจ เกตกทอง5970800

53 02594942 นางสาว วลรลยา วงษยมา5952005

54 02594943 นางสาว วลรลยาพร ละเอมยด5980958

55 02594944 นาย วลรกตตย แกหวดม5973214

56 02594945 นางสาว วลรกฬรจกษย มจงคกณ5970873

57 02594946 นางสาว วลรกฬหยรจกษย ฟองอชอน5959065

58 02594947 นาย วลโรจนย สามสม5918490

59 02594948 นางสาว วลลจนยา จจนทพจนธย5968441

60 02594949 นางสาว วลลจยรจตนย ฉจตรรจกษา5964879

หนนา 174 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 508  ชจชน : 5  ตตก/อาคาร : อาคารจจฬาพลฒนณ 13 สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02594950 นางสาว วลลาวรรณ จจนทรยเรพอง5975457

2 02594951 นางสาว วลลาวรรณ เทพเสน5957494

3 02594952 นางสาว วลลาวรรณ อาจหาญ5936659

4 02594953 นางสาว วลลาวจณยย คลามม5958718

5 02594954 นางสาว วลลาวจณยย วงษยหาจจกร5979419

6 02594955 นางสาว วลลาวจณยย แววศรม5965765

7 02594956 นางสาว วลลาวจณยย สงขลา5965509

8 02594957 นางสาว วลลาวจลยย วงศยทลพยย5957770

9 02594958 นางสาว วลลาสลนม วจชรปปยานจนทนย5962581

10 02594959 นางสาว วลลาสลนม ศลลศร5967489

11 02594960 นางสาว วลลาสลนม เศษวงคยแสน5970702

12 02594961 นางสาว วลไล เกลดโมลม5962473

13 02594962 นางสาว วลไล แกหวเพตง5978476

14 02594963 นางสาว วลไล พศลสกข5978821

15 02594964 นางสาว วลไล ไพบศลยย5951366

16 02594965 นางสาว วลไลนกช สกขสลนธกย5974153

17 02594966 นางสาว วลไลพร ชลนภจกดลธ5968590

18 02594967 นางสาว วลไลพร นกชลต5943665

19 02594968 นางสาว วลไลพร วลถม5967246

20 02594969 นางสาว วลไลพร แสงสวชาง5951058

21 02594970 นาง วลไลภรณย ปกรภาพงศย5931334

22 02594971 นางสาว วลไลรจตนย จลตธรรม5967334

23 02594972 นางสาว วลไลรจตนย ใบศรม5939669

24 02594973 นางสาว วลไลรจตนย เพมยดจจนทรย5973853

25 02594974 นางสาว วลไลลจกษณย ชลดปลจด5943664

26 02594975 นางสาว วลไลลจกษณย ทลพยยพงษย5960887

27 02594976 นางสาว วลไลลจกษณย ภศเทมยมศรม5962069

28 02594977 นางสาว วลไลลจกษณาวกฒล ทองเขมยว5959021

29 02594978 นางสาว วลไลวรรณ  ปรตกษา5907574

30 02594979 นางสาว วลไลวรรณ ขกนจจนทรย5942405

31 02594980 นางสาว วลไลวรรณ ไชยลจงการ5964338

32 02594981 นางสาว วลไลวรรณ ผกดเผพอก5938745

33 02594982 นางสาว วลไลวรรณ พรหมชาตล5955891

34 02594983 นางสาว วลไลวรรณ พลนลจมนตรม5965339

35 02594984 นางสาว วลไลวรรณ มาเหมาะโชค5964640

หนนา 175 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 508  ชจชน : 5  ตตก/อาคาร : อาคารจจฬาพลฒนณ 13 สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 02594985 นางสาว วลไลวรรณ ศลรลอรรถ5917510

37 02594986 นางสาว วลไลวรรณ สมดาดลา5977445

38 02594987 นางสาว วลไลวรรณ เสมยงดม5981021

39 02594988 นางสาว วลไลวรรณ อยศชเอมพยม5980378

40 02594989 นางสาว วลไลวจลยย ทลพยยโพธลธ5974080

41 02594990 นางสาว วลวรรณศา สมบกญดม5927030

42 02594991 นาย วลวรรธนย ศรมขลา5975567

43 02594992 นาย วลวจฒนย นหอยประเทศ5978632

44 02594993 นาย วลศรกต ตะกรกดแจชม5906010

45 02594994 นาย วลศรกต ทรจพยยเจรลญ5981172

46 02594995 นาย วลศรกต มมศรม5908974

47 02594996 นาย วลศรกต สวชางศรม5969617

48 02594997 นางสาว วลศรกตา วงษยชาลม5957407

49 02594998 นางสาว วลศจลยยศยา โสดากกล5944210

50 02594999 นางสาว วลศาขย รจตนพงศยภลญโญ5922334

51 02595000 นาย วลศลษฐย แซชตจชง5938723

52 02595001 นาย วลษณก ภานกรจกษย5972662

53 02595002 นาย วลษณก ศรมทา5951765

54 02595003 นางสาว วลสชลนม สะสม5917670

55 02595004 นางสาว วลสมล แจหงอรกณ5966425

56 02595005 นางสาว วลสา หมพพนสา5980369

57 02595006 นาย วลสาร ประนมศรม5964866

58 02595007 นางสาว วลสารจตนย ตจนสกรลยา5945623

59 02595008 นางสาว วลสกดา บกญแฝง5968950

60 02595009 นางสาว วมกมล จรรยาดลลก5939493
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ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 601  ชจชน : 6  ตตก/อาคาร : อาคารจจฬาพลฒนณ 13 สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02595010 นางสาว วมณา จจนทรยงาม5962260

2 02595011 นางสาว วมณา จจนทรยจจบเมฆ5906502

3 02595012 นางสาว วมณา เรมพยวแรง5939221

4 02595013 นาย วมรชจย คลาวลรจตนย5960604

5 02595014 นาย วมรชจย ปานการ5953773

6 02595015 นางสาว วมรญา ขกนสวจสดลธ5978116

7 02595016 นางสาว วมรดา ลลชมพลบศลยย5934783

8 02595017 นางสาว วมรนกช ผาชจย5942971

9 02595018 นาย วมรพงศย สศงรจมยย5933939

10 02595019 นาย วมรพล ลาภเกลด5965431

11 02595020 นาย วมรภจทร กองบกญ5931818

12 02595021 นาย วมรภาส บกญทอง5933571

13 02595022 นาย วมรยกทธ แกหวอจคฮาด5934050

14 02595023 นาย วมรยกทธ ทาแปปง5908806

15 02595024 นางสาว วมรวรรณ จมนแคะ5938403

16 02595025 นางสาว วมรวรรณ ดหวงประเสรลฐ5976525

17 02595026 นางสาว วมรวรรณ โพธลธแยหม5942284

18 02595027 นาย วมรวจฒนย การกณวงษย5959776

19 02595028 นาย วมรวจฒนย มะโร5944346

20 02595029 นาย วมรวจฒนย โอษฐงาม5969458

21 02595030 นาย วมระฉจตร สมมนหอย5951206

22 02595031 นาย วมระพงษย จจนทรยวงศย5982130

23 02595032 นาย วมระภจทรย ชาตลนกช5977298

24 02595033 นาย วมระยกทธ สลนโพธลธ5943112

25 02595034 นาย วมระวจฒนย  จจนทรวลบศลยย5965913

26 02595035 นาย วมระวจฒนย จศสมบกญ5933062

27 02595036 นาย วมระวลทยย บกญบรรดาล5946969

28 02595037 นาย วมระศจกดลธ ศรมสรหอย5932430

29 02595038 นาย วพชญยพล ชศประยศร5943966

30 02595039 นาย วกฒลกฤต คชวงษย5978805

31 02595040 นาย วกฒลไกร จจนทรสม5972244

32 02595041 นาย วกฒลชจย ตรงดม5933966

33 02595042 นาย วกฒลนจนทย  ปปปนทอง5945262

34 02595043 นาย วกฒลนจนทย พรมนจส5981485

35 02595044 นาย วกฒลพงศย จจนทรยเมพองไทย5933553
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ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 601  ชจชน : 6  ตตก/อาคาร : อาคารจจฬาพลฒนณ 13 สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 02595045 นาย วกฒลพงศย สกสลนธกย5931350

37 02595046 นาย วกฒลพงษย คมรมวจฒนย5946282

38 02595047 นาย วกฒลพงษย รหวนทร5935027

39 02595048 นาย วกฒลพงษย หาญสงคราม5971015

40 02595049 นาย วกฒลศจกดลธ จจนดา5960474

41 02595050 นางสาว เวรกวรรณ ปปตโต5963479

42 02595051 นางสาว เววลกา บกญธรรม5972590

43 02595052 นางสาว แววมณม สมลาโคตร5972322

44 02595053 นางสาว ศกลวรรณ เจพอกโวหน5937601

45 02595054 นางสาว ศจม ชาตลทรจพยยสลน5974548

46 02595055 นางสาว ศญาดา ในถลพน5959807

47 02595056 นาย ศตวรรษ คกหมแวง5962836

48 02595057 นาย ศตวรรษ สมจลตรย5963284

49 02595058 นางสาว ศมนยา โสมทอง5964035

50 02595059 นางสาว ศรทลพยย บกญคง5971671

51 02595060 นาย ศรรจกษย คกหมสลงหยสจนตย5956603

52 02595061 นางสาว ศรวณมยย สพบสกกล5939381

53 02595062 นางสาว ศรสวรรคย จจนทรยวจง5980905

54 02595063 นางสาว ศรสวรรคย วาชจยศรม5962480

55 02595064 นางสาว ศรสวรรคย สลาเนมยก5972632

56 02595065 นางสาว ศรจญญา   ทองสกระวลโรจนย5969350

57 02595066 นางสาว ศรจญญา  พรมลา5961431

58 02595067 นางสาว ศรจญญา โกสกมา5970456

59 02595068 นางสาว ศรจญญา ใจหาญ5928866

60 02595069 นางสาว ศรจญญา ชจยสลทธลธ5977377
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ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 608  ชจชน : 6  ตตก/อาคาร : อาคารจจฬาพลฒนณ 13 สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02595070 นางสาว ศรจญญา ดาหา5971240

2 02595071 นางสาว ศรจญญา เปปปยมบกญ5912110

3 02595072 นางสาว ศรจญญา ผดกงใจ5956329

4 02595073 นางสาว ศรจญญา หมพพนสกดดม5955312

5 02595074 นาย ศรจญญศพ บหานมอญ5976002

6 02595075 นางสาว ศรจญยชา ลาภอาภรณย5976656

7 02595076 นาย ศรจณยย จจนทรยละมศล5958503

8 02595077 นาย ศรจณยย เมพองเจรลญ5970854

9 02595078 นาย ศรจณยย อจศวภศมล5976537

10 02595079 นางสาว ศรจณยยพร พยนตยศลรล5971201

11 02595080 นางสาว ศรจณยภจค ธรรมภจคศรจณยย5916070

12 02595081 นางสาว ศรจณยยรจชตย เบหาหนองบจว5979225

13 02595082 นางสาว ศรจณยา นจนทยศลลล5926514

14 02595083 นางสาว ศรจณยา ปานหงษย5944360

15 02595084 นาย ศรจณวลทยย แยหมจรจส5949854

16 02595085 นาย ศรจทธา รชาหมาน5949741

17 02595086 นาย ศรายกทธ ยลชมใหญชหลวง5945126

18 02595087 นางสาว ศราลม เพลพมรกชงเรพอง5972846

19 02595088 นาย ศราวกฒล ธราพร5947788

20 02595089 นาย ศราวกฒล ภศไทย5954356

21 02595090 นาย ศราวกฒล มะหลงพจนธย5974072

22 02595091 นาย ศราวกฒล สมจญญา5953727

23 02595092 นาย ศราวกธ พจนธกยชจย5969831

24 02595093 นาย ศราวกธ สกขบรรณยเทลง5980389

25 02595094 นางสาว ศรลญญา จลาเรลญใหญช5958078

26 02595095 นางสาว ศรลวรรณ ปานมกข5980834

27 02595096 นางสาว ศรมนวล พวงโลก5951033

28 02595097 นางสาว ศรมประภา หงษา5952261

29 02595098 นางสาว ศรมประภา อกดมสจนตลธรรม5936961

30 02595099 นาย ศรมรจตนย ตจนมม5903414

31 02595100 นางสาว ศรมรกหง ศรมสกวรรณ5957336

32 02595101 นางสาว ศรมวรรณ บกญกอง5956817

33 02595102 นางสาว ศรมสกข เสตะพจนธย5925082

34 02595103 นาง ศรมสกดา ฉจตรทอง5982172

35 02595104 นางสาว ศรมสกดา บงแกหว5904382
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36 02595105 นางสาว ศรมสกดา พลณรงคย5977976

37 02595106 นางสาว ศรมสกดา เอมพยมอลพมธรรม5916526

38 02595107 นางสาว ศรกดา ลลชมรชตสกกล5951288

39 02595108 นาย ศรกต อชอนมา5948381

40 02595109 นางสาว ศลลษา สลงหยสกข5960217

41 02595110 นางสาว ศวรรณญา ทรหาญ5963255

42 02595111 นางสาว ศวลตา เจมยเจรลญ5974633

43 02595112 นางสาว ศศล แกหวไทย5973334

44 02595113 นางสาว ศศลกานตย ชาตลสกวรรณ5923838

45 02595114 นางสาว ศศลชา ไชยศรม5951060

46 02595115 นางสาว ศศลธร  พลมพยแกหว5980071

47 02595116 นางสาว ศศลธร  อกอกชน5948723

48 02595117 นางสาว ศศลธร กกแกหว5970042

49 02595118 นางสาว ศศลธร เกลดแกหว5970836

50 02595119 นางสาว ศศลธร แกหวอลนทรย5957621

51 02595120 นางสาว ศศลธร ไกยศรม5960393

52 02595121 นางสาว ศศลธร คงเจรลญ5937715

53 02595122 นางสาว ศศลธร ไดหดม5924366

54 02595123 นางสาว ศศลธร นรลดพจนธย5964059

55 02595124 นางสาว ศศลธร นะขจนชจย5942278

56 02595125 นางสาว ศศลธร ประตศมตจง5976988

57 02595126 นางสาว ศศลธร พลชล5942150

58 02595127 นางสาว ศศลธร พศลหวจง5936382

59 02595128 นางสาว ศศลธร วงคยศรมชา5961255

60 02595129 นางสาว ศศลธร วรลม5963443
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1 02595130 นางสาว ศศลธร ศรมวงษยญาตลดม5973814

2 02595131 นางสาว ศศลธร อชอนจศ5947512

3 02595132 นางสาว ศศลนจนทย ปานกลาง5947592

4 02595133 นางสาว ศศลนลภา จอมเกาะ5971811

5 02595134 นางสาว ศศลนกช สกขโข5938388

6 02595135 นางสาว ศศลประภา คอยประโคน5970909

7 02595136 นางสาว ศศลประภา ภศมลนา5950391

8 02595137 นางสาว ศศลพร คกหมวงศยดม5947833

9 02595138 นางสาว ศศลพร ตศหเจรลญ5945645

10 02595139 นางสาว ศศลพจชฏาชนก ประครอง5942757

11 02595140 นางสาว ศศลพลมล วลภาตะพจนธกย5979709

12 02595141 นางสาว ศศลภรณย สกพรรณ5981906

13 02595142 นางสาว ศศลภา ปปปนชศทอง5953234

14 02595143 นางสาว ศศลภาส นจนทะกศล5977617

15 02595144 นางสาว ศศลวลมน เชพชอหอม5938688

16 02595145 นางสาว ศศลวลมล ปปสสาจจนทรย5955771

17 02595146 นางสาว ศศลวลมล พงศยเลลศวาทม5981230

18 02595147 นางสาว ศศลวลมล รถมณม5958104

19 02595148 นางสาว ศศลวลมล วงษยเหรมยญทอง5967208

20 02595149 นางสาว ศศลวลมล แสงทอง5938995

21 02595150 นางสาว ศศลวลมล อดทน5970417

22 02595151 นาย ศจกดาชจย หงษยทอง5976109

23 02595152 นาย ศจกดลธชาย สรหอยสาคศ5945246

24 02595153 นาย ศจกรลนทรย แมหนจลต5976879

25 02595154 นางสาว ศจนศนมยย จจนทอง5958821

26 02595155 นางสาว ศจนสนมยย คลาชลานาญ5943710

27 02595156 นางสาว ศจนสนมยย จมนเนมยม5911890

28 02595157 นางสาว ศจนสนมยย เณรสกวรรณ5971414

29 02595158 นางสาว ศจนสนมยย นลเรศรจมยย5950916

30 02595159 นาย ศาศวจต นวลคลชลา5976149

31 02595160 นาย ศาสตราวกฒล ทองสกทธลธ5947594

32 02595161 นางสาว ศลณลสา ตจทงสมบกญ5954770

33 02595162 นางสาว ศลตา คลาวงศยศรม5976328

34 02595163 นางสาว ศลตาพร พลมพยพจนธกย5935235

35 02595164 นางสาว ศลนลชา สายใจ5933840
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36 02595165 นางสาว ศลนมนาฏ จจนทนา5970735

37 02595166 นาย ศลภกาญจนย เสมอ5964310

38 02595167 นางสาว ศลยาภรณย งามดม5965581

39 02595168 นางสาว ศลรกาญจนย สพบพจนธยโกย5964235

40 02595169 นางสาว ศลรประภา มมชจย5938192

41 02595170 นางสาว ศลรประภา แยหมกลพลา5938078

42 02595171 นางสาว ศลรประภา สกนทรนจนทย5963312

43 02595172 นางสาว ศลรภจสสร ศลสกล5902738

44 02595173 นางสาว ศลรภจสสร อลพมกมล5968357

45 02595174 นาย ศลรวลทยย เชพชอสศง5940360

46 02595175 นางสาว ศลรวมณย พงษยปรมดาภจสรย5937764

47 02595176 นาย ศลรศจกดลธ บจวมม5932574

48 02595177 นางสาว ศลรจญญา นหอยวานลช5959816

49 02595178 นางสาว ศลราณม โชตลงาม5971496

50 02595179 นางสาว ศลราณม ลอยเลพพอน5952268

51 02595180 นางสาว ศลราพร สจงขยสม5950929

52 02595181 นางสาว ศลรลกาญจนย เสนมยยวงศย ณ อยกธยา5966656

53 02595182 นางสาว ศลรลกานดา นาชจยนาค5974841

54 02595183 นางสาว ศลรลขวจญ ชลานาญกกล5974280

55 02595184 นางสาว ศลรลขวจญ ปปจจจยโคถา5976860

56 02595185 นางสาว ศลรลขวจญ พรหมอารจกษย5959323

57 02595186 นางสาว ศลรลญญาภรณย โพธลธมะฮาด5976433

58 02595187 นางสาว ศลรลธนจญกรญย เรพองธจญญกกล5908026

59 02595188 นางสาว ศลรลนทรา   ศรมเพชรย5974571

60 02595189 นางสาว ศลรลนทรา รกชะฎา5979017
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1 02595190 นางสาว ศลรลนทลพยย  นจนทะพรม5974001

2 02595191 นางสาว ศลรลนทลพยย แกหวแกชน5965288

3 02595192 นางสาว ศลรลนทลพยย โตตะเถพพอน5972146

4 02595193 นางสาว ศลรลนทลพยย ถกงจจนทรยแกหว5976034

5 02595194 นางสาว ศลรลนทลพยย ศรมสกระ5966798

6 02595195 นางสาว ศลรลนภา เจรลญสกข5916006

7 02595196 นางสาว ศลรลนภา บจวพจฒนย5940733

8 02595197 นางสาว ศลรลนภา ประไพวจลยย5982109

9 02595198 นางสาว ศลรลนภา อจครนลตยย5973336

10 02595199 นางสาว ศลรลนยา ตอนจจกรย5965937

11 02595200 นางสาว ศลรลนจนทย ปปดสลาราญ5954680

12 02595201 นางสาว ศลรลนาฏ อชอนชพพนจลตรย5981631

13 02595202 นางสาว ศลรลนาถ กลมบสจตบกตร5972724

14 02595203 นางสาว ศลรลนาถ จกลเสถมยร5961105

15 02595204 นางสาว ศลรลประภา หลจพนจจนทตก5978189

16 02595205 นาย ศลรลพงษย ยางงาม5960400

17 02595206 นางสาว ศลรลพร  โคตรหา5946432

18 02595207 นางสาว ศลรลพร กพลาดม5910346

19 02595208 นางสาว ศลรลพร ขจนธมาลม5953873

20 02595209 นางสาว ศลรลพร เขตมมกข5943337

21 02595210 นางสาว ศลรลพร คลจงแกหว5964469

22 02595211 นางสาว ศลรลพร คลามกง5962015

23 02595212 นางสาว ศลรลพร จาบไธสง5981050

24 02595213 นางสาว ศลรลพร เชพชอแดง5946470

25 02595214 นางสาว ศลรลพร ทองดม5956351

26 02595215 นางสาว ศลรลพร นหอยทรงคย5981713

27 02595216 นางสาว ศลรลพร เพลพมขตชน5955727

28 02595217 นางสาว ศลรลพร มหาพงษย5952113

29 02595218 นางสาว ศลรลพร มลชพล5976510

30 02595219 นางสาว ศลรลพร วงคยตา5967591

31 02595220 นางสาว ศลรลพร ศรมเพชร5963296

32 02595221 นางสาว ศลรลพร สอนทอง5948985

33 02595222 นางสาว ศลรลพร สกขเกษม5937504

34 02595223 นางสาว ศลรลพร สกมาลจย5965387

35 02595224 นางสาว ศลรลพรรณ แกหวมาตยย5948118
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36 02595225 นางสาว ศลรลพจกตรย ใจทหาร5971241

37 02595226 นางสาว ศลรลพจชรลนทรย ธงอาษา5955452

38 02595227 นางสาว ศลรลพจฒนย บศรณะกลตล5974053

39 02595228 นางสาว ศลรลเพตญ มมคลา5939383

40 02595229 นางสาว ศลรลมล บกษสะ5975952

41 02595230 นางสาว ศลรลมา เมฆปปจฉาพลชลต5967155

42 02595231 นางสาว ศลรลมา สมจย5969152

43 02595232 นางสาว ศลรลมาพร ปกกกลาง5948846

44 02595233 นางสาว ศลรลรจตนย แกหวแสง5977278

45 02595234 นางสาว ศลรลรจตนย คลดโสดา5961026

46 02595235 นางสาว ศลรลรจตนย แจหงวจนศกกรย5942237

47 02595236 นางสาว ศลรลรจตนย ดวงภจกดม5957090

48 02595237 นางสาว ศลรลรจตนย บกญขศประเสรลฐ5935900

49 02595238 นางสาว ศลรลรจตนย ปปองสกข5955947

50 02595239 นางสาว ศลรลรจตนย โพธลราช5940202

51 02595240 นางสาว ศลรลรจตนย มารอด5931054

52 02595241 นางสาว ศลรลรจตนย ศรมรกชงเรพอง5952419

53 02595242 นางสาว ศลรลรจตนย ศลรลเทศ5979043

54 02595243 นางสาว ศลรลรจตนย สจจจาผล5976763

55 02595244 นางสาว ศลรลรจตนย แสนเสรลม5969734

56 02595245 นางสาว ศลรลรจตนย เหลตกทอง5959026

57 02595246 นางสาว ศลรลรจตนย อลนแสง5974724

58 02595247 นางสาว ศลรลรจตนย เอมพยมอชอน5953635

59 02595248 นางสาว ศลรลฤมล พจนธยภจกดม5978619

60 02595249 นางสาว ศลรลลจกษณย คลามศล5980353

หนนา 184 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 701  ชจชน : 7  ตตก/อาคาร : อาคารจจฬาพลฒนณ 13 สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02595250 นางสาว ศลรลลจกษณย ทองวงศยษา5977741

2 02595251 นางสาว ศลรลลจกษณย เพรจตนย5978638

3 02595252 นางสาว ศลรลลจกษณย ลจกษณาโพธลธ5979574

4 02595253 นางสาว ศลรลลจกษณย สวชางศรม5976114

5 02595254 นางสาว ศลรลลจกษณย สกทธลประภา5974139

6 02595255 นางสาว ศลรลวรรณย ขจนอาสา5980082

7 02595256 นางสาว ศลรลวรรณ คอนสลจด5978137

8 02595257 นางสาว ศลรลวรรณ จจนดมบกตร5947710

9 02595258 นางสาว ศลรลวรรณ จกชนหจวโทน5978537

10 02595259 นางสาว ศลรลวรรณ เจรลญรจกษา5976097

11 02595260 นางสาว ศลรลวรรณ ทองมา5940763

12 02595261 นางสาว ศลรลวรรณ เนมยมสกวรรณย5920750

13 02595262 นางสาว ศลรลวรรณ บกญพชวง5953784

14 02595263 นางสาว ศลรลวรรณ บกษบง5961611

15 02595264 นางสาว ศลรลวรรณ ปานทรจพยย5954392

16 02595265 นางสาว ศลรลวรรณ พจนธยรจกษา5956025

17 02595266 นางสาว ศลรลวรรณ เพตญจจนทรย5966938

18 02595267 นางสาว ศลรลวรรณ รจกษยมณม5963473

19 02595268 นางสาว ศลรลวรรณ วงศยแกหว5962626

20 02595269 นางสาว ศลรลวรรณ เอมพยมสอาด5949870

21 02595270 นาย ศลรลวจฒนย กางสลาโรง5964099

22 02595271 นาย ศลรลวจฒนย ชศแสงนลล5981045

23 02595272 นางสาว ศลรลวจฒนา สกวรรณนาคเวช5982231

24 02595273 นางสาว ศลรลวจลภา สารพล5950019

25 02595274 นางสาว ศลรลวลมล จอกทอง5943632

26 02595275 นางสาว ศลรลวลมล ฉลมฉลอง5946933

27 02595276 นางสาว ศลรลวลไล มาตรเลลง5972514

28 02595277 นาย ศลรลศจกดลธ รกชงเรพอง5951220

29 02595278 นางสาว ศลรลสา ทกมาโต5969139

30 02595279 นางสาว ศลรลอร บรรพโต5918474

31 02595280 นางสาว ศลโรรจตนย ชกนหวานลช5962861

32 02595281 นางสาว ศลโรรจตนย นกชธลสาร5938216

33 02595282 นางสาว ศลลารจตนย สลมมา5964958

34 02595283 นาย ศลวกร เสรลมประเสรลฐ5937634

35 02595284 นาย ศลวกร หมจพนกลจ5977323

หนนา 185 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 701  ชจชน : 7  ตตก/อาคาร : อาคารจจฬาพลฒนณ 13 สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 02595285 นาย ศลวณจฐ เลชอยลชม5933723

37 02595286 นางสาว ศลวพร จจนทรยสถลตยย5937530

38 02595287 นางสาว ศลวพร แพทยยขลม5941366

39 02595288 นางสาว ศลวาพร ลลาเภาพจนธย5961538

40 02595289 นางสาว ศลสกาว มรรคสลนธกย5970855

41 02595290 นางสาว ศกทธลนม แกหวรจกยศ5904202

42 02595291 นาย ศกภกร กาญจนาอภลบาล5902222

43 02595292 นาย ศกภกร ฤทธลศาสตรย5968282

44 02595293 นาย ศกภกร ศรมเพตญดม5966489

45 02595294 นางสาว ศกภกาญจนย ชชวยสจงขย5962225

46 02595295 นางสาว ศกภกานตย บกญเกลด5950964

47 02595296 นางสาว ศกภกานตย ผตพงผาย5965872

48 02595297 นางสาว ศกภกานตย วลชจยพล5955027

49 02595298 นาย ศกภเกหา ขาวนวน5978450

50 02595299 นาย ศกภชจย กจนหา5973536

51 02595300 นาย ศกภชจย จลตตยวลชจย5949481

52 02595301 นาย ศกภชจย เชลงเอมพยม5963472

53 02595302 นาย ศกภชจย นชาเนตร5951571

54 02595303 นาย ศกภชจย นลลเหลพพอม5959523

55 02595304 นางสาว ศกภธลดา  บจวรพลฉจตร5953434

56 02595305 นาย ศกภนนทย ตาลผาด5908242

57 02595306 นางสาว ศกภนจนทย ศรมนวล5979681

58 02595307 นาย ศกภมงคล ฟกปงมงคลเสถมยร5934258

59 02595308 นางสาว ศกภมาศ ลลชมวจฒนพงศย5964821

60 02595309 นางสาว ศกภมาส เซมพยงเจตว5951330

หนนา 186 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 708  ชจชน : 7  ตตก/อาคาร : อาคารจจฬาพลฒนณ 13 สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02595310 นาย ศกภมลตร อารมมลตร5975106

2 02595311 นางสาว ศกภรจตนย คหาคกหม5957860

3 02595312 นางสาว ศกภรจตนย นวนคลา5968795

4 02595313 นางสาว ศกภรจตนย พจนธกยชารม5954732

5 02595314 นางสาว ศกภรจตนย รชมเยตน5981047

6 02595315 นางสาว ศกภรจตนย สรลมา5955062

7 02595316 นางสาว ศกภรจตนย สจงฆทลพยย5977395

8 02595317 นางสาว ศกภรจตนย ไสว5952476

9 02595318 นางสาว ศกภรจสมลธ ทองทา5943662

10 02595319 นางสาว ศกภราภรณย ดวงเคน5972699

11 02595320 นาย ศกภฤกษย  จงสกวจฒนย5948916

12 02595321 นาย ศกภฤกษย ตจชงรกชงวงษยธนา5979604

13 02595322 นาย ศกภฤกษย เพตชรยวรม5940593

14 02595323 นางสาว ศกภลจกษณย   ธจญญะ5968833

15 02595324 นางสาว ศกภลจกษณย ฉายากกล5964625

16 02595325 นางสาว ศกภลจกษณย สกกลมาก5968168

17 02595326 นาย ศกภเลลศ ฉายา5934085

18 02595327 นางสาว ศกภวรรณ แกหวนารม5957406

19 02595328 นาย ศกภวจตร สกดจรลง5962010

20 02595329 นาย ศกภวลชญย คลาหอม5966391

21 02595330 นาย ศกภวลชญย ไชยฉลาด5938606

22 02595331 นาย ศกภวกฒล พกฒขวจญ5937837

23 02595332 นาย ศกภวกฒล ภวภศตานนทย ณ มหาสารคาม5913370

24 02595333 นางสาว ศกภศรม กอบแกหว5953418

25 02595334 นาย ศกภสลทธลธ พรมสา5976478

26 02595335 นาย ศกภอรรถ ทจศนกรจกษย5958436

27 02595336 นางสาว ศกภจกษร   ดาราแวกว5970842

28 02595337 นางสาว ศกภจกษร ใจมจพน5955025

หนนา 187 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 709  ชจชน : 7  ตตก/อาคาร : อาคารจจฬาพลฒนณ 13 สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02595338 นางสาว ศกภางคย สกขใส5968697

2 02595339 นางสาว ศกภานลมลต นาควะรม5946702

3 02595340 นางสาว ศกภาพลชญย วกฒลสวจสดลธ5959149

4 02595341 นางสาว ศกภลสรา แตหเจรลญ5946106

5 02595342 นางสาว ศกภลสรา สมแสง5974122

6 02595343 นาย เศกสรรคย เรพองยลพง5951149

7 02595344 นาย เศกสจนตย ทองไทย5928530

8 02595345 นางสาว โศภชา ไขสอางคย5939479

9 02595346 นางสาว โศรดา งามขลา5976634

10 02595347 นางสาว โศรยา ทองอชวมใหญช5948991

11 02595348 นาย สกล อลนโอสถ5933984

12 02595349 นางสาว สกาว จลารศญศลรล5935424

13 02595350 นางสาว สกาวแกหว ศรมศจกดลธ5979159

14 02595351 นางสาว สกาวเดพอน ควรตจชง5956316

15 02595352 นางสาว สกาวลจกษณย สลงหยชา5955293

16 02595353 นางสาว สกกณา โพธลธหอม5961398

17 02595354 นางสาว สกกลตา คลหายพวก5970099

18 02595355 นางสาว สกกลทลพยย ชศพงษย5952703

19 02595356 นางสาว สกกลรจตนย นกหยเนาวลจกษณย5954064

20 02595357 นางสาว สกกลรจตนย ยศมหาว5973249

21 02595358 นางสาว สกกลรจตนย สจงขยทอง5964541

22 02595359 นางสาว สงกรานตย พรไชยา5934741

23 02595360 นางสาว สงกรานตย ศรมพงชจย5959812

24 02595361 นาย สงวนคลา วงศา5935513

25 02595362 นางสาว สตรม ปฏลการ5928510

26 02595363 นางสาว สตรมรจตนย สวชางวงษย5978008

27 02595364 นาย สถาพร กลอนกลพง5953814

28 02595365 นางสาว สถาพร แกหวประดจบ5953351

หนนา 188 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 711  ชจชน : 7  ตตก/อาคาร : อาคารจจฬาพลฒนณ 13 สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02595366 นาย สถาพร โคสาแสง5968638

2 02595367 นางสาว สถาพร มโนรจตนย5974481

3 02595368 นาย สถาพร รอดสะใภห5954902

4 02595369 นาย สถลตยย อลาพจนทอง5953312

5 02595370 นาย สถลตยยสถาพร  สจงกรณมยย5934227

6 02595371 นาย สนธยา ดกหงแผหว5938994

7 02595372 นาย สนธยา ลลชมเจรลญ5933146

8 02595373 นาย สนจฐชจย ทาเงลน5982392

9 02595374 นาย สนลท สมศลรล5949467

10 02595375 นาย สมเกมยรตล พรมสวจสดลธ5948211

11 02595376 นาย สมคลด นาคศรมพงคย5910530

12 02595377 นางสาว สมคลด อกไรลชลา5949621

13 02595378 นาย สมจลต มะลลวจลยย5977718

14 02595379 นางสาว สมจลต รกผจกชม5949145

15 02595380 นาย สมจลตร ทองเจรลญ5976427

16 02595381 นางสาว สมจลตร เพลลดขกนทด5967059

17 02595382 นาย สมเจษ คลาเเสง5978581

18 02595383 นางสาว สมใจ แกหวดอนไพร5945175

19 02595384 นางสาว สมใจ ดนตรมเสนาะ5953718

20 02595385 นางสาว สมใจ ผลวงาม5964434

21 02595386 นางสาว สมใจ มชวงกพลา5979445

22 02595387 นาย สมชาตล แสนคลา5934011

23 02595388 นาย สมชาย นหอยทรจพยย5959463

24 02595389 นาย สมชาย ลหวนประเสรลฐ5964231

25 02595390 นาย สมชาย อบรมยย5974635

26 02595391 นาย สมดม เคมพยนบกหน5935040

27 02595392 นางสาว สมถวลล เหลมพยมทอง5974576

28 02595393 นาย สมทบ ศรมคงรจกษย5955005

หนนา 189 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 712  ชจชน : 7  ตตก/อาคาร : อาคารจจฬาพลฒนณ 13 สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02595394 นาย สมบจตล กองกะมกด5970426

2 02595395 นาย สมบจตล บกตรแสนคม5962155

3 02595396 นาย สมบศรณย เบญจชาตล5969573

4 02595397 นาย สมประสงคย  กจนเดลน5947695

5 02595398 นาย สมปราชญย ทองหลชอ5960982

6 02595399 นาย สมพงษย คนเกณฑย5937834

7 02595400 นางสาว สมพร กองสาสน5960386

8 02595401 นาย สมพร สมทบ5972913

9 02595402 นาย สมภพ เอมพยมใหญช5951541

10 02595403 นาย สมรจตนย อลนสลาราญ5972330

11 02595404 นางสาว สมฤดม เฉยดม5914250

12 02595405 นางสาว สมฤดม ชายทวมป5981530

13 02595406 นางสาว สมฤดม ชลานล5972926

14 02595407 นางสาว สมฤดม บกญขาว5971172

15 02595408 นางสาว สมฤดม บกญชาตล5958156

16 02595409 นางสาว สมฤดม รจงภศรมยย5945045

17 02595410 นางสาว สมฤดม สจงฆพรม5969585

18 02595411 นางสาว สมฤทจย กลลพนเกษร5965914

19 02595412 นางสาว สมฤทจย กกลเทพ5976112

20 02595413 นางสาว สมฤทจย เจรลญวลนจย5946262

21 02595414 นางสาว สมฤทจย ปปดถาวโร5973998

22 02595415 นางสาว สมฤทจย พศลเพลพม5952313

23 02595416 นางสาว สมฤทจย หาฤกษยดม5976055

24 02595417 นาย สมศจกดลธ อกปแกหว5967214

25 02595418 นาย สมศจกดลธศรม เหมพอนทรจพยย5958319

26 02595419 นางสาว สมหญลง สรหอยกระโทก5976693

27 02595420 นาย สมจชชา นหอยแสง5945203

28 02595421 นางสาว สมลตา จวงถาวร5950066

หนนา 190 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 713  ชจชน : 7  ตตก/อาคาร : อาคารจจฬาพลฒนณ 13 สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02595422 นาย สรณ อภลสลทธลธเสถมยร5979065

2 02595423 นาย สรวจฒนย เชพชอประทกม5956703

3 02595424 นาย สรวลชญย ฉลมคง5980964

4 02595425 นาย สรวกฒล นกชถาวร5943039

5 02595426 นาย สรศจกดลธ จจนทรปลลน5951703

6 02595427 นางสาว สรหอยทลพยย แกหวตา5949635

7 02595428 นางสาว สรหอยทลพยย คลาดม5981842

8 02595429 นางสาว สรหอยประดจบ เลตกศรม5972492

9 02595430 นางสาว สรหอยเพชร โพธลธศรม5960878

10 02595431 นางสาว สรจญญา คลาศรม5930298

11 02595432 นางสาว สรจญญา นวสลมจยนาม5950345

12 02595433 นางสาว สรจญยา นจนตะวงคย5975154

13 02595434 นางสาว สรจลชนา ทองศรมอหน5950054

14 02595435 นาง สรจลชนา บศรณะธารารจตนย5972004

15 02595436 นางสาว สราญจลต  อลนอกชนโชตล5936287

16 02595437 นาย สรายกทธย เฉพพอยนอก5970102

17 02595438 นางสาว สรารจตนย กกนเทมยม5966401

18 02595439 นางสาว สรารจตนย แซชโงหว5940518

19 02595440 นางสาว สรารจตนย อจนเสนา5972208

20 02595441 นางสาว สราลม คงสม5960363

21 02595442 นาย สราวกฒล สมานทรจพยย5948582

22 02595443 นาย สราวกธ ตจนโชตล5924418

23 02595444 นาย สราวกธ ทองแสง5979073

24 02595445 นาย สราวกธ บกตรดม5964817

25 02595446 นาย สราวกธ ยมพสกชนวงษย5980433

26 02595447 นางสาว สรลนทรยภรณย พลนลจเวชการ5963413

27 02595448 นางสาว สรลนยา กตนรจมยย5965032

28 02595449 นางสาว สรมยา สจงวาลเดช5932094

หนนา 191 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 714  ชจชน : 7  ตตก/อาคาร : อาคารจจฬาพลฒนณ 13 สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02595450 นางสาว สโรชา ควนวลไล5936775

2 02595451 นางสาว สโรชา ซกหนกลจ5957632

3 02595452 นางสาว สโรชา บกญสกทธล5935542

4 02595453 นางสาว สโรชา พศลธนะ5943513

5 02595454 นางสาว สโรชา ศรมธรรม5971200

6 02595455 นางสาว สลจกจลต สลทธลโน5961683

7 02595456 นางสาว สลจกใจ พจนธยดลษฐ5949663

8 02595457 นางสาว สลาลม สกลจยมาน5962500

9 02595458 นางสาว สลลน ผลลเจรลญสกข5969549

10 02595459 นางสาว สลลลดา พลชยกจลปป5957107

11 02595460 นางสาว สลลลทลพยย เสพอกลลพน5921858

12 02595461 นางสาว สวนมยย พศลวลชา5953044

13 02595462 นางสาว สวรรณมนทย แกหวสมจจนทรย5970114

14 02595463 นางสาว สวรรยา เพชรดม5908590

15 02595464 นางสาว สวรรยา อกตรพรม5949570

16 02595465 นางสาว สวจญญา ประจลาเรพอ5944380

17 02595466 นางสาว สวลตตา ขกนพลทจกษย5967943

18 02595467 นาย สหรจฐ เดชแสง5948525

19 02595468 นาย สหรจฐ ยกยชอง5971866

20 02595469 นาย สหรจถ ภศมลเพตง5966973

21 02595470 นาย สหจสเนตร ดมมงคล5935315

22 02595471 นางสาว สะรลญญา ชมชพพน5972037

23 02595472 นาย สะอาด  แซชหยมพ5982045

24 02595473 นาย สจงวาลยย กลลาเงลน5928730

25 02595474 นางสาว สจงวาลยย สกพรรณย5964117

26 02595475 นางสาว สจญจลตา กลหายประยงคย5972169

27 02595476 นาย สจญญา ทองทจบ5974216

28 02595477 นาย สจญวจชร หลรจญโสทร5971176

หนนา 192 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 909  ชจชน : 9  ตตก/อาคาร : อาคารจจฬาพลฒนณ 13 สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02595478 นางสาว สจนตยฤทจย หลหาลชลา5957422

2 02595479 นาย สจนตล ทรจพยยมาก5939222

3 02595480 นาย สจนตลชจย นะมา5939778

4 02595481 นาย สจนตลภาพ จจนทรยงาม5910706

5 02595482 นาย สจนตลสกข โคตะนนทย5974675

6 02595483 นาย สจนตลสกข ทจพงกลาง5967487

7 02595484 นาย สจนตลสกข ไมหแกหว5968709

8 02595485 นาย สจนตลสกข หงชอยกระโทก5974637

9 02595486 นาย สจนตลสกข อลนทรยสวาท5918714

10 02595487 นางสาว สจนทนา  คนซพพอ5945281

11 02595488 นางสาว สจนธลนม บรรลพอทรจพยย5951805

12 02595489 นาย สจภยา ภลญโญ5967031

13 02595490 นาย สาธลต โภคม5923550

14 02595491 นาย สาธลต สอนชา5979856

15 02595492 นาย สาธลต สจงหา5972825

16 02595493 นางสาว สาธลตา ตะนาวศรม5933270

17 02595494 นางสาว สาปปนะหย   อารม5970824

18 02595495 นาย สามารถ เกษแกหว5968525

19 02595496 นาย สามารถ เชพชอแดง5946347

20 02595497 นาย สามารถ ศรมตะลา5979226

21 02595498 นาย สามารถ อชอนศรมชจย5965695

22 02595499 นางสาว สายจลตรา นลสาย5954476

23 02595500 นางสาว สายใจ  นลตยวจน5949282

24 02595501 นางสาว สายใจ บกญจจนดา5942478

25 02595502 นางสาว สายชล จจนทสลทธลธ5952242

26 02595503 นางสาว สายชล โพธลธศรม5981030

27 02595504 นาย สายชล สวนหลวง5936694

28 02595505 นางสาว สายทอง สลมมะลา5940455

หนนา 193 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 910  ชจชน : 9  ตตก/อาคาร : อาคารจจฬาพลฒนณ 13 สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02595506 นางสาว สายทลพยย สกขโข5923526

2 02595507 นางสาว สายนทม มจพนสลกง5964154

3 02595508 นางสาว สายฝน แกชนโสม5977327

4 02595509 นางสาว สายฝน จจนกง5943940

5 02595510 นางสาว สายฝน ตระกศลไทยพลชลต5921930

6 02595511 นางสาว สายฝน นลลโอโล5933672

7 02595512 นางสาว สายฝน สกพจตรสร5957290

8 02595513 นางสาว สายฝน อลนทรยประจบ5937112

9 02595514 นางสาว สายพลรกณ พกทธรจกษา5980978

10 02595515 นางสาว สายรกหง แกชนสวาท5944293

11 02595516 นางสาว สายรกหง แคสจนเทมยะ5964478

12 02595517 นางสาว สายรกหง แซชตจทน5950177

13 02595518 นางสาว สายรกชง บกตรดา5972138

14 02595519 นางสาว สายรกหง ศรมคลา5942112

15 02595520 นางสาว สายศลรล คลาเหลพอ5963494

16 02595521 นางสาว สายสกดา พรมกสลกร5977431

17 02595522 นางสาว สายสกนมยย ผาสกขสรรพย5901346

18 02595523 นางสาว สารภม อลนหวชาง5960378

19 02595524 นาย สาโรช ฉาบพลมาย5980811

20 02595525 นางสาว สาลลกา กลาเนลดนนทย5965435

21 02595526 นางสาว สาลลนม เลขยจน5940508

22 02595527 นางสาว สาวณม พตพงทอง5957247

23 02595528 นางสาว สาวดม บกญโท5980116

24 02595529 นางสาว สาวลกา แขกพงคย5980047

25 02595530 นางสาว สาวลกา สายสมบจตล5927846

26 02595531 นางสาว สาวลณม หวะสกวรรณย5974843

27 02595532 นางสาว สาวลตรม  ไตรภศช5961087

28 02595533 นางสาว สาวลตรม  เนตพล5942544

หนนา 194 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : เฉลวม พรมมาส  ชจชน :   ตตก/อาคาร : อาคาร อปร. สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02595534 นางสาว สาวลตรม เจตนม5936525

2 02595535 นางสาว สาวลตรม ดชานสมจคร5914086

3 02595536 นางสาว สาวลตรม ตนประเสรลฐ5979369

4 02595537 นางสาว สาวลตรม ทจบทลมเทศ5974275

5 02595538 นางสาว สาวลตรม บกญปปญญา5954996

6 02595539 นางสาว สาวลตรม พจนธยเลลศ5957733

7 02595540 นางสาว สาวลตรม เมพองนก5970810

8 02595541 นางสาว สาวลตรม ศรมสวชาง5972807

9 02595542 นางสาว สาวลภจกดลธ ครกฑรจมยย5923530

10 02595543 นางสาว สลาเนมยง ประทานจง5979663

11 02595544 นางสาว สลาอางคย  เรพองเดช5958612

12 02595545 นาย สลงหยศตก ยอดเนรแกหว5938892

13 02595546 นาย สลทธลชจย กมลชจยพลสลฐ5975304

14 02595547 นาย สลทธลชจย ทองชศ5967077

15 02595548 นาย สลทธลชจย นกแรมรจมยย5968233

16 02595549 นาย สลทธลชจย พจนธยนลกร5943216

17 02595550 นาย สลทธลชจย สาระพงษย5954256

18 02595551 นาย สลทธลชจย เหลชานรสลงหย5975740

19 02595552 นาย สลทธลโชค  อยศชอลนทรย5944434

20 02595553 นางสาว สลทธลณม ประภจศร5947973

21 02595554 นาย สลทธลเดช กาฬภจกดม5940543

22 02595555 นาย สลทธลพงษย หมจพนมาก5965428

23 02595556 นาย สลทธลพร นลวาส5977181

24 02595557 นาย สลทธลพร ยาสดกม5954603

25 02595558 นาย สลทธลพล สลงหยเจรลญ5962025

26 02595559 นางสาว สลนจจย เทลนทองหลาง5947466

27 02595560 นางสาว สลนจกฑา หอมใจ5977723

28 02595561 นางสาว สลนใจ กงกาหน5962381

29 02595562 นางสาว สลนมนาฎ มะลลหอม5978656

30 02595563 นางสาว สลนมนาฎ แสงแพง5969635

31 02595564 นางสาว สลนมนาถ วลฐาพร5926146

32 02595565 นางสาว สลนมนาถ สอนไชยา5944398

33 02595566 นาย สลบทลศ เรพองสลรลเศรษฐย5971776

34 02595567 นาย สลปปกร บกนนาค5922710

35 02595568 นางสาว สลมลรจนตรย สกวรรณธาดา5960545
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36 02595569 นางสาว สลรพร รศหจลตร5970092

37 02595570 นาย สลรภพ  จกระกรรณย5962190

38 02595571 นางสาว สลรภจทร บกญเพมยร5981850

39 02595572 นาย สลรวลชญย พลมพาภรณย5947254

40 02595573 นางสาว สลรลกมล มงคลยศ5946368

41 02595574 นางสาว สลรลกรณย สรหอยศลรลนกกศล5980469

42 02595575 นางสาว สลรลกจญญา อจมพสกวรรณ5953688

43 02595576 นางสาว สลรลกานตย พชวงศลรล5930494

44 02595577 นางสาว สลรลกานตย อลานวยศลรล5937404

45 02595578 นางสาว สลรลญญา บลนสลาม5978027

46 02595579 นางสาว สลรลธร นามบกดดม5960918

47 02595580 นาง สลรลน ชาญณรงคย5945770

48 02595581 นางสาว สลรลนญา ศลรลประโคน5922586

49 02595582 นางสาว สลรลนดา ศรมแกหว5978211

50 02595583 นางสาว สลรลนดา แสงกลาพลม5929502

51 02595584 นางสาว สลรลนทรา สจงขยศลรล5940330

52 02595585 นางสาว สลรลนธรย ณ  วาโย5933664

53 02595586 นางสาว สลรลนจนทย มจพงมา5920542

54 02595587 นางสาว สลรลนารถ นาคปลจด5950817

55 02595588 นาย สลรลพงศย ไชยเรศ5958595

56 02595589 นาย สลรลพงษย ฤทธลธประเสรลฐ5981003

57 02595590 นางสาว สลรลพร คงบกรม5950049

58 02595591 นางสาว สลรลพร ทองพศล5944635

59 02595592 นางสาว สลรลพร มานกช5970691

60 02595593 นางสาว สลรลพร ยะสะกะ5958626

61 02595594 นางสาว สลรลมนตย โมหผา5979848

62 02595595 นางสาว สลรลมา สามนารม5941788

63 02595596 นางสาว สลรลมาศ จลรวลเศษสกกล5969070

64 02595597 นางสาว สลรลยา บรรลพอฤทธลธ5974639

65 02595598 นางสาว สลรลรจตนย   บกญพจนธย5969881

66 02595599 นางสาว สลรลรจตนย นลตกธร5970677

67 02595600 นางสาว สลรลรจตนย พาลมเดช5964430

68 02595601 นางสาว สลรลรจตนย หลจกเพชร5939929

69 02595602 นางสาว สลรลลจกษณย   สกดใส5954268

70 02595603 นางสาว สลรลลจกษณย  บกญมมคลา5951649
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71 02595604 นางสาว สลรลลจกษณย คลาสนลท5916366

72 02595605 นางสาว สลรลลจกษณย บรลบรศณย5973717

73 02595606 นางสาว สลรลลจกษณย สนธล5951533

74 02595607 นางสาว สลรลวรรณ ทองไถชผา5950760

75 02595608 นางสาว สลรลวรรณ พรมสกทธลธ5946392

76 02595609 นางสาว สลรลวรรณ อชอนนลพม5947085

77 02595610 นางสาว สลรลวจฒนย สกขะ5900910

78 02595611 นาย สลรลวจฒนย สกดกระแสรย5975748

79 02595612 นางสาว สลรลวลภา สระใครเสน5950555

80 02595613 นางสาว สลรลวลมล แตงวงศย5979651

81 02595614 นางสาว สลรลวลมล ศรมมจนตะ5980551

82 02595615 นาย สลรลวมรกานตย รศปสศง5977624

83 02595616 นางสาว สลรลอร แสงสกดตา5956523

84 02595617 นางสาว สลรลพพร การสรหาง5958560

85 02595618 นาง สลรมรจศมลธ พรหมทะสาร5946476

86 02595619 นางสาว สลเรมยม พรหมสกข5951978

87 02595620 นางสาว สลเรมยม ภศสศง5944153

88 02595621 นางสาว สลพรลนธร เกพชอแกหว5971109

89 02595622 นาย สมทอง บกญนลา5907014

90 02595623 นางสาว สมนวล บกญเหลพอ5938895

91 02595624 นางสาว สมแพร ปรลโชตล5967315

92 02595625 นางสาว สมสกดา คหางคมรม5966403

93 02595626 นาย สพบพงคย แกหวพรลชง5958275

94 02595627 นางสาว สกกฤตา จจนทอง5953884

95 02595628 นาย สกกฤษฎลธ จจนทรไกร5974519

96 02595629 นาย สกกฤษฏลธ อกดมผล5951814

97 02595630 นางสาว สกกจญญา   อลนวลชจย5975575

98 02595631 นางสาว สกกจญญา  อลาไพ5966144

99 02595632 นางสาว สกกจญญา กกาใจ5966612

100 02595633 นางสาว สกกจญญา กลจพลพจฒนย5979256

101 02595634 นางสาว สกกจญญา กกลทอง5973855

102 02595635 นางสาว สกกจญญา กกลนอก5959891

103 02595636 นางสาว สกกจญญา ไขรจศมม5939233

104 02595637 นางสาว สกกจญญา คลาสกทธะ5946584

105 02595638 นางสาว สกกจญญา จจตกรจส5978735
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106 02595639 นางสาว สกกจญญา จจนทรยศลรลสกพข5959904

107 02595640 นางสาว สกกจญญา จจนทรยเหลพอง5976983

108 02595641 นางสาว สกกจญญา จลตตสลนนวา5936856

109 02595642 นางสาว สกกจญญา ใจมจพนคง5956423

110 02595643 นางสาว สกกจญญา ไชยสงคย5966262

111 02595644 นางสาว สกกจญญา ตราศาสตรย5965866

112 02595645 นางสาว สกกจญญา ตลลพงชจน5936044

113 02595646 นางสาว สกกจญญา ตจนสกวรรณ5950299

114 02595647 นางสาว สกกจญญา บกตรวงศย5967749

115 02595648 นางสาว สกกจญญา เบหาหลชอ5946669

116 02595649 นางสาว สกกจญญา ปานกลมบ5959998

117 02595650 นางสาว สกกจญญา พรหมอาะ5945294

118 02595651 นางสาว สกกจญญา พจนธกยทอง5977711

119 02595652 นางสาว สกกจญญา พากกดเลาะ5953708

120 02595653 นางสาว สกกจญญา มาหนองโดน5947608

121 02595654 นางสาว สกกจญญา รอดระกลา5949607

122 02595655 นางสาว สกกจญญา ศรนรลนทรย5959481

123 02595656 นางสาว สกกจญญา สมมกตล5959809

124 02595657 นางสาว สกกจญญา สาลมผล5944905

125 02595658 นางสาว สกกจญญา สกขเจรลญ5970668

126 02595659 นางสาว สกกจญญา สกขรจตนย5955960

127 02595660 นางสาว สกกจญญา แสนศรม5977903

128 02595661 นางสาว สกกจญญา อยศชสกข5951596

129 02595662 นางสาว สกกจญญา อลนทรนลวาส5982039

130 02595663 นางสาว สกกจญญา อลนพลวาด5959024

131 02595664 นางสาว สกกจลญา แสนแกหว5958176

132 02595665 นางสาว สกกจลยา บกญศรม5977159

133 02595666 นางสาว สกกจพญญา ทองวารม5943732

134 02595667 นางสาว สกกานดา   ชศสนลท5972733

135 02595668 นางสาว สกกานดา นกชนลพม5938622

136 02595669 นางสาว สกกานดา พจนธยถา5982208

137 02595670 นางสาว สกกานดา มาสวนจลก5968707

138 02595671 นางสาว สกกานดา สะราคลา5976536

139 02595672 นางสาว สกกมญญา ตระกศลเชมพยวชาญ5960883

140 02595673 นางสาว สกขใจ สกขประเสรลฐ5960696
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141 02595674 นางสาว สกขณม ครองชจย5966207

142 02595675 นาย สกขพจชร ทจตลวงษย5936113

143 02595676 นางสาว สกขสวจสดลธ บกญยลพง5972689

144 02595677 นางสาว สกขสวจสดลธ ยศปปญญา5942964

145 02595678 นางสาว สกขกมาล ตหนสมนนทย5946120

146 02595679 นางสาว สกคนธยทลพยย ทองดอนเถพพอน5974886

147 02595680 นางสาว สกคนธา ทองรจกษย5962498

148 02595681 นาย สกฆาวม กาละพจฒนย5906298

149 02595682 นาย สกจรลต อลนทรแปลง5935169

150 02595683 นางสาว สกจารม เหลพพอมใสยย5933506

151 02595684 นางสาว สกจลตตา  ทรจพยยพล5975799

152 02595685 นางสาว สกจลตรตรา โสโยธา5972999

153 02595686 นางสาว สกจลตรตา  มาตรวจงแสง5944865

154 02595687 นางสาว สกจลตรา  สกชมมาตยย5970534

155 02595688 นางสาว สกจลตรา ขจนประกอบ5951179

156 02595689 นางสาว สกจลตรา ทลนวจน5964765

157 02595690 นางสาว สกจลตรา นาโค5971782

158 02595691 นางสาว สกจลตรา โนมะยา5936283

159 02595692 นาง สกจลตรา บกตรโสม5901530

160 02595693 นางสาว สกจลตรา พชวงรอด5954152

161 02595694 นางสาว สกจลตรา ภจทรศลรลกกล5907206

162 02595695 นางสาว สกจลตรา ภศชสวจสดลธ5976947

163 02595696 นางสาว สกจลตรา ลามคลา5935163

164 02595697 นางสาว สกจลตรา แสนพลมพย5979217

165 02595698 นางสาว สกจลตรา โสดสาย5961469

166 02595699 นางสาว สกจลตรา อกทธา5933510

167 02595700 นาย สกจลนดา จลนตกลา5975657

168 02595701 นาย สกจลนดา โพธา5941870

169 02595702 นางสาว สกจลนดา มณมจลนดา5971962

170 02595703 นางสาว สกจลนดา สมพงษย5979138

171 02595704 นางสาว สกจลนดา สลงจานกสงคย5976041

172 02595705 นางสาว สกจลนจนทย มณมวงษย5902374

173 02595706 นางสาว สกจลวรรณ ทาโพนทจน5949735

174 02595707 นาย สกชนมณลก ศรมดอกไมห5907018

175 02595708 นางสาว สกชาดา กกมมารสลทธลธ5961527
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176 02595709 นางสาว สกชาดา แกหวแสงสลม5972430

177 02595710 นางสาว สกชาดา ขาวเครพอ5955897

178 02595711 นางสาว สกชาดา จมนเพชร5960766

179 02595712 นางสาว สกชาดา ซพพอสหตยย5964350

180 02595713 นางสาว สกชาดา ทองผาทจศนมยย5920698

181 02595714 นางสาว สกชาดา ปปปนแกหว5964802

182 02595715 นางสาว สกชาดา พรมนหอย5951340

183 02595716 นางสาว สกชาดา ภศชพลจลตร5945872

184 02595717 นางสาว สกชาดา รกชงเรพอง5936250

185 02595718 นางสาว สกชาดา วจนสม5970217

186 02595719 นาง สกชาดา วมระทศล5914174

187 02595720 นางสาว สกชาดา สกขนหอย5978616

188 02595721 นางสาว สกชาดา สศงเนลน5940066

189 02595722 นาย สกชาตล สกขอาภรณย5935844

190 02595723 นางสาว สกชานาฎ อลนยจนญะ5967513

191 02595724 นางสาว สกชาวดม เกตชนก5975197

192 02595725 นางสาว สกชาวดม ทกเครพอ5978058

193 02595726 นางสาว สกชาวดม บกญโยม5975839

194 02595727 นางสาว สกญาดา สกพรรณรจตนย5979968

195 02595728 นางสาว สกฑามาศ สกมาลยย5955592

196 02595729 นางสาว สกฑารจตนย จจนทาทอง5948530

197 02595730 นางสาว สกณลศา ชจยเลลศ5977277

198 02595731 นางสาว สกณลสา จะเซลน5962960

199 02595732 นางสาว สกณลสา ชนะมม5982051

200 02595733 นางสาว สกณลสา ดลษฐเจรลญ5965752

201 02595734 นางสาว สกณลสา ปปทมะ5982463

202 02595735 นางสาว สกณมนาถ คลาหาญ5965355

203 02595736 นางสาว สกดา เพชรรกณ5957612

204 02595737 นางสาว สกดาณม นรดม5977578

205 02595738 นางสาว สกดาทลพยย ภศมลวลชชกภลญ5978424

206 02595739 นางสาว สกดาทลพยย เศวตวงษย5972053

207 02595740 นางสาว สกดาพร พลมพยวงศย5976388

208 02595741 นางสาว สกดาพร สาลา5940060

209 02595742 นางสาว สกดาพร สกวรรณวลสกทธลธ5971320

210 02595743 นางสาว สกดาพลชญย ยมจลนดา5981731

หนนา 200 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : เฉลวม พรมมาส  ชจชน :   ตตก/อาคาร : อาคาร อปร. สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

211 02595744 นางสาว สกดารจกษย อกชนวงศย5963392

212 02595745 นางสาว สกดารจตนย กองทกชงมล5947470

213 02595746 นางสาว สกดารจตนย กองปปดชา5948722

214 02595747 นางสาว สกดารจตนย คงวลเชมยร5944024

215 02595748 นางสาว สกดารจตนย แจหงสกวรรณย5958678

216 02595749 นางสาว สกดารจตนย ชาวปลายนา5956349

217 02595750 นางสาว สกดารจตนย บกญเฉย5959662

218 02595751 นางสาว สกดารจตนย พพชพลสกทธลธ5957704

219 02595752 นางสาว สกดารจตนย ศรมมจนตะ5959696

220 02595753 นางสาว สกดารจตนย สายโรจนย5978896

221 02595754 นางสาว สกดารจตนย สมนชลาเงลน5966677

222 02595755 นางสาว สกดารจตนย แสงสกวรรณ5977612

223 02595756 นางสาว สกดารจตนย แสนขวา5979676

224 02595757 นางสาว สกดารจตนย แหวนหลชอ5954749

225 02595758 นางสาว สกดารจตนย องอาจ5955463

226 02595759 นางสาว สกดารจตนย เเกหวเกษศรม5953300

227 02595760 นางสาว สกดาวรรณ คลาศรมพล5971060

228 02595761 นางสาว สกดาวรรณ สลมลม5964553

229 02595762 นางสาว สกตาภจทร เขตมวงษย5908334

230 02595763 นางสาว สกทธญา นลศากร5945143

231 02595764 นางสาว สกทธาจารม สกระมาตยย5960342

232 02595765 นางสาว สกทธาทลพยย เกตกแกหว5945571

หนนา 201 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : M10  ชจชน : M  ตตก/อาคาร : อาคาร อปร. สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02595766 นางสาว สกทธลกาญจนย ทองทจบทลม5955496

2 02595767 นางสาว สกทธลชา เจมยวตระกศล5903954

3 02595768 นางสาว สกทธลชา ใจมนตย5950837

4 02595769 นางสาว สกทธลดา ศรมมารจตนย5974883

5 02595770 นาย สกทธลนจนทย ญาตลบรรทกง5972366

6 02595771 นาย สกทธลนจนทย ตลชงดลา5955798

7 02595772 นางสาว สกทธลนม ดอกพกฒ5979452

8 02595773 นางสาว สกทธลนมยย เหมประไพ5948382

9 02595774 นาย สกทธลพงศย โพธลรจงสกกล5952556

10 02595775 นาย สกทธลพงษย โฉมศรม5979887

11 02595776 นาย สกทธลพงษย บกญมา5966438

12 02595777 นาย สกทธลพงษย หวชานชจยสลทธลธ5964634

13 02595778 นาย สกทธลพงษย หหองทองแดง5977006

14 02595779 นางสาว สกทธลพร สจงขยทอง5971463

15 02595780 นาย สกทธลฤทธลธ โมเครพอ5940359

16 02595781 นาย สกทธลวจฒนย บจวบาน5978514

17 02595782 นาย สกทธลศจกดลธ ยศเมฆ5982381

18 02595783 นาย สกทธลศจกดลธ สกขสลาราญ5940573

19 02595784 นางสาว สกทจตตา จจนทวงษย5972415

20 02595785 นาย สกทจศนย พลนลจสอน5974068

21 02595786 นางสาว สกทารจตนย ศรมสวจสดลธ5978753

22 02595787 นาย สกทลน ตลอดพงษย5940834

23 02595788 นางสาว สกทลศา ตกงชมพ5968604

24 02595789 นางสาว สกธาทลพยย นามเตมทยะ5953423

25 02595790 นางสาว สกธาทลพยย ผาหอม5975622

26 02595791 นางสาว สกธามาศ ธรรมนลมลตร5942879

27 02595792 นางสาว สกธามาส อชวมจชา5950030

28 02595793 นางสาว สกธารจตนย สกภาพทรจพยย5971370

29 02595794 นางสาว สกธาวจลยย กจนไพเราะ5972788

30 02595795 นาย สกธาสลนธย ระรวยรพพน5968133

31 02595796 นางสาว สกธาสลนม มานะกลหา5976349

32 02595797 นางสาว สกธลชา จลตวลชา5911206

33 02595798 นางสาว สกธลณมยย กลลพนอหม5978839

34 02595799 นางสาว สกธลดา จลตรยบลารกง5966919

35 02595800 นางสาว สกธลดา ทลศกระโทก5973953

หนนา 202 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : M10  ชจชน : M  ตตก/อาคาร : อาคาร อปร. สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 02595801 นางสาว สกธลดา ยศจจงหรมด5981709

37 02595802 นางสาว สกธลดาพร แยหมศลลปป5912210

38 02595803 นาย สกธม พลมาศ5929906

39 02595804 นางสาว สกธมกานตย ทลพยยสกขกม5956342

40 02595805 นาย สกธมรย พชวงรอด5945674

41 02595806 นาย สกนทร ทองศลล5976121

42 02595807 นาย สกนทร พวงเขมยว5970014

43 02595808 นาย สกนทรเทพ นวมสกคนธย5967255

44 02595809 นางสาว สกนทราภรณย อาจเสตน5953031

45 02595810 นางสาว สกนทรม พลมทา5973510

46 02595811 นางสาว สกนทรม สารมวจน5970857

47 02595812 นางสาว สกนทรม สลงหยโตทอง5955138

48 02595813 นางสาว สกนจนทย ชกนประเสรลฐ5982008

49 02595814 นางสาว สกนจนทย เมพองไชยสงคย5955152

50 02595815 นางสาว สกนจนทณม มจพงมม5941913

51 02595816 นางสาว สกนจนทา ชมภศศลลปป5977855

52 02595817 นางสาว สกนจนทา สาระวจน5965106

53 02595818 นางสาว สกนจนทา อยศชสอาด5937061

54 02595819 นางสาว สกนารม คลาเรพองศรม5966155

55 02595820 นางสาว สกนารม แดงฉพลา5962063

56 02595821 นางสาว สกนลศา ดอกไมห5966353

57 02595822 นางสาว สกนลษา  ลลชมไลห5978954

58 02595823 นางสาว สกนลษา งาคม5974650

59 02595824 นางสาว สกนลษา ชลานาญเรพอ5948908

60 02595825 นางสาว สกนลษา บจวอรกณ5944067

61 02595826 นางสาว สกนลษา ปปปนทอง5914298

62 02595827 นางสาว สกนลษา โพธลธชนะ5970820

63 02595828 นางสาว สกนลษา โพธลธประสลทธลธ5967920

64 02595829 นางสาว สกนลษา ภศชเพชร5908070

65 02595830 นางสาว สกนลษา ศรมมงคล5943022

66 02595831 นางสาว สกนลษา สงวนเรณศ5920074

67 02595832 นางสาว สกนลษา สลกขากกล5943485

68 02595833 นางสาว สกนลษา สกขสบาย5936611

69 02595834 นางสาว สกนลษา แสงอกทจย5960991

70 02595835 นางสาว สกนลสา  นหอยแสง5934032

หนนา 203 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : M10  ชจชน : M  ตตก/อาคาร : อาคาร อปร. สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

71 02595836 นางสาว สกนลสา  เอมยดจกหย5977079

72 02595837 นางสาว สกนลสา กลลพนพลกกล5958875

73 02595838 นางสาว สกนลสา แกหวพลนลจ5958881

74 02595839 นางสาว สกนลสา ขวจญนาง5906246

75 02595840 นางสาว สกนลสา คลาพาทม5982100

76 02595841 นางสาว สกนลสา เครพอปาน5936914

77 02595842 นางสาว สกนลสา จจนคะนา5967480

78 02595843 นางสาว สกนลสา จจนทรยคง5976496

79 02595844 นางสาว สกนลสา เจรลญศจกดลธ5968061

80 02595845 นางสาว สกนลสา ชมภศมาตรยย5975755

หนนา 204 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 203/15  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคาร อปร. สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02595846 นางสาว สกนลสา ถาแหลชง5955195

2 02595847 นางสาว สกนลสา นหอยวลชจย5942123

3 02595848 นางสาว สกนลสา บศชา5962039

4 02595849 นางสาว สกนลสา ปปนตล5931870

5 02595850 นางสาว สกนลสา ปปปนแกหว5956119

6 02595851 นางสาว สกนลสา เปรมใจ5949615

7 02595852 นางสาว สกนลสา พงษยวลเศษ5938570

8 02595853 นางสาว สกนลสา ภศชสอน5944993

9 02595854 นางสาว สกนลสา มาลากอง5937312

10 02595855 นางสาว สกนลสา ยอดจลตรย5958010

11 02595856 นางสาว สกนลสา ลลพมมจพง5966567

12 02595857 นางสาว สกนลสา วลเศษหวาน5952672

13 02595858 นางสาว สกนลสา วมระอจจฉราพรรณ5937499

14 02595859 นางสาว สกนลสา สจงวาลยย5979273

15 02595860 นางสาว สกนลสา สลทธลเสนา5953512

16 02595861 นางสาว สกนลสา สกนมยย5971629

17 02595862 นางสาว สกนลสา โสตรทลพยย5958408

18 02595863 นางสาว สกนลสา อชอนสหมกรลต5940530

19 02595864 นางสาว สกนลสา อจมรลนทรย5976445

20 02595865 นางสาว สกประภา มจงกรทอง5945566

21 02595866 นางสาว สกปราณม   สลาปปญโณ5924238

22 02595867 นางสาว สกปราณม ฉอหอนครบกรม5970308

23 02595868 นางสาว สกปราณม ชมจกมจจง5970959

24 02595869 นางสาว สกปราณม ตรมไกรนกช5976211

25 02595870 นางสาว สกปราณม เพตชรอยศช5968108

26 02595871 นางสาว สกปราณม เวมยงคลา5980027

27 02595872 นางสาว สกปราณม สศตลพจนธยวลหาร5948255

28 02595873 นางสาว สกปราณม หจวดอน5967252

29 02595874 นางสาว สกปรานม เสาวยงคย5974756

30 02595875 นางสาว สกปรมยา จารตก5957309

31 02595876 นางสาว สกปรมยา ทลพยวงศยไพศาล5948837

32 02595877 นางสาว สกปรมยา แหละปานแกหว5968516

33 02595878 นางสาว สกพจลต ปปสสาวะภา5969957

34 02595879 นางสาว สกพพจชชา  แสนสกข5951719

35 02595880 นางสาว สกพรทลพยย กกแกหว5980855

หนนา 205 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 203/15  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคาร อปร. สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 02595881 นางสาว สกพรพลมล ปานสกวรรณ5968884

37 02595882 นาย สกพรรณ สาระบกตร5947475

38 02595883 นางสาว สกพรรณวดม ขวจญชกม5973072

39 02595884 นางสาว สกพรรณศรม พจนธกยแตง5971581

40 02595885 นาง สกพรรณลการย แกหวสวรรคย5959514

41 02595886 นางสาว สกพรรณลการย จจนพะโยม5907346

42 02595887 นางสาว สกพรรณม นหอยแกหว5958735

43 02595888 นางสาว สกพรรณม เปลกไธสง5978410

44 02595889 นางสาว สกพรรณม มศลทองลม5957730

45 02595890 นางสาว สกพรรณม เรเรพอง5963897

46 02595891 นางสาว สกพรรณม ศรมบกญ5979362

47 02595892 นางสาว สกพรรณม สมนชลาเงลน5906182

48 02595893 นางสาว สกพรรณม สมลาพจฒนย5941741

49 02595894 นางสาว สกพรรษา   โพธพธทอง5949452

50 02595895 นางสาว สกพรรษา กลหาสศงเนลน5966757

51 02595896 นางสาว สกพรรษา แกหวสมหมอก5967481

52 02595897 นางสาว สกพรรษา ทรจพยยเจรลญลาภ5938373

หนนา 206 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 203/16  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคาร อปร. สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02595898 นางสาว สกพรรษา บกญหลจง5966772

2 02595899 นางสาว สกพรรษา มาดอนคา5938566

3 02595900 นางสาว สกพรรษา มมโถ5956288

4 02595901 นางสาว สกพรรษา เมพองสน5980581

5 02595902 นางสาว สกพรรษา สระทองแอชน5936643

6 02595903 นางสาว สกพรรษา สายศร5968122

7 02595904 นางสาว สกพรรษา สกบรรณโรจนย5943258

8 02595905 นางสาว สกพรรษา หหวยหงษยทอง5902558

9 02595906 นางสาว สกพรรษา เหลพองอชอน5941960

10 02595907 นางสาว สกพจชชา ปลพชมจลตร5968429

11 02595908 นางสาว สกพจชชา วงศยนหอย5974384

12 02595909 นางสาว สกพจชรดา ผลวขาว5939306

13 02595910 นางสาว สกพจฒตรา ตกชนทอง5972100

14 02595911 นางสาว สกพจฒตรา รชมโพธลธ5960306

15 02595912 นาย สกพจฒนย แดงศรม5959918

16 02595913 นางสาว สกพจฒนยตรา  เครพอบกตร5951231

17 02595914 นางสาว สกพจตตรา สาลมผล5964741

18 02595915 นางสาว สกพจตรา แกชงจลาปา5946264

19 02595916 นางสาว สกพจตรา แกหวชลณ5942292

20 02595917 นางสาว สกพจตรา ขจตลพจนธย5927582

21 02595918 นางสาว สกพจตรา เขตมเลตก5976647

22 02595919 นางสาว สกพจตรา เขมยวตา5958226

23 02595920 นางสาว สกพจตรา ครองเมพอง5968959

24 02595921 นางสาว สกพจตรา คกหมฤทธลธ5966461

25 02595922 นางสาว สกพจตรา จลนดาหลวง5941502

26 02595923 นางสาว สกพจตรา เจรลญวงษย5980030

27 02595924 นางสาว สกพจตรา ไชยโคตร5933442

28 02595925 นางสาว สกพจตรา ซกงหลหา5967090

29 02595926 นางสาว สกพจตรา ดอกไมหเทศ5933846

30 02595927 นางสาว สกพจตรา เตชะสกน5953892

31 02595928 นางสาว สกพจตรา ทองคลา5978461

32 02595929 นางสาว สกพจตรา ทองสกก5969691

33 02595930 นางสาว สกพจตรา บจวใหญช5957921

34 02595931 นางสาว สกพจตรา บกญยงคย5977397

35 02595932 นางสาว สกพจตรา บกญรอด5901882

หนนา 207 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 203/16  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคาร อปร. สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 02595933 นางสาว สกพจตรา พรอลนทรย5971143

หนนา 208 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 203/17  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคาร อปร. สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02595934 นางสาว สกพจตรา พฤกษยสกวรรณ5903758

2 02595935 นางสาว สกพจตรา พศลเกษม5942126

3 02595936 นางสาว สกพจตรา ภลรมเชย5980967

4 02595937 นางสาว สกพจตรา มหจตกกล5937807

5 02595938 นางสาว สกพจตรา มาแดง5978204

6 02595939 นางสาว สกพจตรา มารกชงเรพอง5934701

7 02595940 นางสาว สกพจตรา ศรมจจนทรยโฉม5938023

8 02595941 นางสาว สกพจตรา ศรมเชมยงหวาง5977884

9 02595942 นางสาว สกพจตรา สกขสมบศรณย5939965

10 02595943 นางสาว สกพจตรา แสนสลนธย5950210

11 02595944 นางสาว สกพจตรา หนศนา5977923

12 02595945 นางสาว สกพจตรา หมอยาดม5962503

13 02595946 นางสาว สกพจตรา อาจะ5963429

14 02595947 นางสาว สกพจตศลรล แสงเงลน5972840

15 02595948 นางสาว สกพจสตรา บชวงรจกษย5976742

16 02595949 นางสาว สกพลชชา เดชคง5957912

17 02595950 นางสาว สกพลชชา เลตกขาว5977981

18 02595951 นางสาว สกพลชฌายย เบตญจวรรณย5981166

19 02595952 นางสาว สกพลชญา ฉลมดม5904226

20 02595953 นางสาว สกพลชตา สารมะโน5922958

21 02595954 นางสาว สกพลชา พลทยะภจทรย5927630

22 02595955 นางสาว สกพลศ เดชศรม5954386

23 02595956 นางสาว สกพลศ ปปขาล5979563

24 02595957 นางสาว สกพลศ เรพองฤทธลธ5978767

25 02595958 นางสาว สกพมชา ธรรมชาตล5972441

26 02595959 นาง สกภณลดา ขาวฟปา5923258

27 02595960 นาย สกภพรชจย เชาวยอยชจย5935510

28 02595961 นาย สกภเวช ดาวลหอม5955115

29 02595962 นางสาว สกภจค กลชอมเอมพยม5970255

30 02595963 นางสาว สกภจค ขจนทอง5968721

หนนา 209 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 308/9  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคาร อปร. สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02595964 นางสาว สกภจคษร พลมายนอก5973383

2 02595965 นางสาว สกภจคสร เนยสศงเนลน5971742

3 02595966 นางสาว สกภจคสร เอมพยมหนศ5960994

4 02595967 นางสาว สกภจชญา สกขศลรล5971789

5 02595968 นางสาว สกภจตรา ตลดยงคย5979596

6 02595969 นางสาว สกภจทตรา กกมภาพงษย5960957

7 02595970 นางสาว สกภจททรา ทศราช5939468

8 02595971 นาย สกภจทร ทองสลทธลธ5965137

9 02595972 นาย สกภจทรย บรรลพอทรจพยย5977719

10 02595973 นางสาว สกภจทรา บกญดม5971997

11 02595974 นางสาว สกภจทรา พลลาสจนตย5960308

12 02595975 นางสาว สกภจทรา ยมตะโก5967673

13 02595976 นางสาว สกภจทรา วงศยเลลศอารจกษย5958454

14 02595977 นางสาว สกภจทรา อาสกระ5972116

15 02595978 นางสาว สกภจสสร จศเทมพยง5933591

16 02595979 นางสาว สกภจสสร ทองคลาเภา5958310

17 02595980 นางสาว สกภจสสร พจนภศมล5954586

18 02595981 นางสาว สกภจสสร วงคยหลจง5946585

19 02595982 นางสาว สกภา กายดมสกด5982445

20 02595983 นางสาว สกภา ทองหลชอ5938699

21 02595984 นางสาว สกภา ศรมดาจจนทรย5959371

22 02595985 นางสาว สกภาณม มกงคกณคลาชาว5960917

23 02595986 นางสาว สกภาดา คลาหลอม5981157

24 02595987 นางสาว สกภานจนทย ปาเทพ5948492

25 02595988 นางสาว สกภานกช เบญจสกอนจนตย5947164

26 02595989 นางสาว สกภาพ ทองนาค5975700

27 02595990 นางสาว สกภาพร   แสงรกชง5971067

28 02595991 นางสาว สกภาพร  ทองคกหม5945889

29 02595992 นางสาว สกภาพร  ทองเหลพอ5958811

30 02595993 นางสาว สกภาพร  ปปปนทอง5979523

31 02595994 นางสาว สกภาพร เขตปปญญา5963598

32 02595995 นางสาว สกภาพร โคตรกชจย5973229

33 02595996 นางสาว สกภาพร งลชวสกวรรณ5941612

34 02595997 นางสาว สกภาพร จะเรมยมพจนธย5970843

35 02595998 นางสาว สกภาพร ชานนตรม5945230

หนนา 210 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 308/9  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคาร อปร. สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 02595999 นางสาว สกภาพร เชพชอชจย5972610

37 02596000 นางสาว สกภาพร ซพพอแทห5954140

38 02596001 นางสาว สกภาพร แซชเตตง5971262

39 02596002 นางสาว สกภาพร ทลศกระโทก5909974

40 02596003 นางสาว สกภาพร บกญจจนทรย5948069

41 02596004 นางสาว สกภาพร ปานนลล5938444

42 02596005 นางสาว สกภาพร ไมหคลา5966831

43 02596006 นางสาว สกภาพร วจนรลโก5949507

44 02596007 นางสาว สกภาพร สนลท5952249

45 02596008 นางสาว สกภาพร สมเพชร5945664

46 02596009 นางสาว สกภาพร สอนไกรจจนทรย5948128

47 02596010 นางสาว สกภาพร สลาราญใจ5976402

48 02596011 นางสาว สกภาพร สกขอยศช5974876

49 02596012 นางสาว สกภาพร แสงแกหว5945794

50 02596013 นางสาว สกภาพร แสนราชา5950799

51 02596014 นางสาว สกภาพร อลนทรยดม5951299

52 02596015 นางสาว สกภาพร อกทธาธรณย5967106

หนนา 211 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 308/10  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคาร อปร. สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02596016 นางสาว สกภาพรรณ แสนสบาย5964491

2 02596017 นางสาว สกภาพจชนย เมตไตรพจนธกย5970476

3 02596018 นางสาว สกภาพลชยย นกยภศเขมยว5959496

4 02596019 นางสาว สกภาภร ขกนธลวงศย5960199

5 02596020 นางสาว สกภาภร ดวงมณม5901626

6 02596021 นางสาว สกภาภรณย  ประพจนธย5951483

7 02596022 นางสาว สกภาภรณย  เอมพยมคกชย5956714

8 02596023 นางสาว สกภาภรณย เพชรนหอย5920790

9 02596024 นางสาว สกภาภรณย เรพองสจงขย5969820

10 02596025 นางสาว สกภาภรณย วงษยแดง5939779

11 02596026 นางสาว สกภาภรณย วรวลวจฒนย5975083

12 02596027 นางสาว สกภาภรณย ศรมสนอง5966228

13 02596028 นางสาว สกภาภรณย สลทธลศร5969787

14 02596029 นางสาว สกภาภรณย อกทธบศรณย5915270

15 02596030 นางสาว สกภาภรณย อกหยนอง5965334

16 02596031 นางสาว สกภารจก ประดลษฐ5963385

17 02596032 นางสาว สกภารจตนย ทชาสะอาด5979983

18 02596033 นางสาว สกภารจตนย พลมพยสอน5935806

19 02596034 นางสาว สกภารจตนย รอดคลาทกย5911154

20 02596035 นางสาว สกภาลจกษณย ประเสรลฐศรม5968347

21 02596036 นางสาว สกภาวดม  จมนโหงว5954335

22 02596037 นางสาว สกภาวดม กลหวยหอม5982276

23 02596038 นางสาว สกภาวดม กาญจนบกรางกศร5941904

24 02596039 นางสาว สกภาวดม จอมศรม5969761

25 02596040 นางสาว สกภาวดม ชาวสวน5980131

26 02596041 นางสาว สกภาวดม ตระหงชาน5963620

27 02596042 นางสาว สกภาวดม ทองดม5954409

28 02596043 นางสาว สกภาวดม ทจพมาก5973734

29 02596044 นางสาว สกภาวดม ประสพ5975504

30 02596045 นางสาว สกภาวดม พจฒมะณม5971199

31 02596046 นางสาว สกภาวดม เพตชรเวช5956462

32 02596047 นางสาว สกภาวดม ภจกดมจจนทรย5939073

33 02596048 นางสาว สกภาวดม มานลช5976751

34 02596049 นางสาว สกภาวดม หลจกมจพน5975058

35 02596050 นางสาว สกภาวดม อารยะโชตล5972399

หนนา 212 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 308/10  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคาร อปร. สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 02596051 นางสาว สกภาวดม อลนทอง5964357

หนนา 213 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 308/11  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคาร อปร. สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02596052 นางสาว สกภาวดม เอมพยมสะอาด5954196

2 02596053 นางสาว สกภาวรรณ เกตบทรจพยย5916450

3 02596054 นางสาว สกภาวรรณ จจนทรยกระจชาง5967000

4 02596055 นางสาว สกภาวรรณ ประชจนกาญจนา5968689

5 02596056 นางสาว สกภาวรรณ พรหมเอาะ5981647

6 02596057 นางสาว สกภาวลณม คตชมภศเขมยว5934643

7 02596058 นางสาว สกภาวลดา บกญลมช5949776

8 02596059 นางสาว สกภาวลนม ไชยวงษา5975240

9 02596060 นางสาว สกภาศร บกญแยหม5944294

10 02596061 นางสาว สกภลชา ฤทธลวงศย5971403

11 02596062 นางสาว สกภลญญา เชพชออลนตตะ5964390

12 02596063 นางสาว สกภลรจฏตย ศลวลลจย5936282

13 02596064 นางสาว สกมณฑา เรพองบกญญา5937888

14 02596065 นางสาว สกมนา ไชยหงษย5964292

15 02596066 นางสาว สกมลฑา ตจวมศล5969025

16 02596067 นางสาว สกมลรจตนย ตชายตะเวน5969571

17 02596068 นางสาว สกมาพร ศรมวจง5937423

18 02596069 นางสาว สกมารลน หลชายครบกรม5955637

19 02596070 นางสาว สกมาลลน อจงมมพลษ5958741

20 02596071 นางสาว สกมาลม ทรงกลด5959905

21 02596072 นางสาว สกมาลม รศปทอง5965044

22 02596073 นางสาว สกมาลม วจนเพตญ5976093

23 02596074 นางสาว สกมลตตา ลศกอลนทรย5973147

24 02596075 นาย สกมลตร ทาเหลตก5977257

25 02596076 นาย สกเมฆ ฉพลาเฉพพอย5953546

26 02596077 นาย สกเมธ พชวงพรหม5939049

27 02596078 นาย สกเมธ สกภาพ5938343

28 02596079 นาย สกรกลตลธ เกมยรตลศลรล5951318

29 02596080 นาย สกรเกมยรตล สโรบล5923962

30 02596081 นาย สกรชจย คกณโตนด5966386

หนนา 214 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 312/1  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคาร อปร. สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02596082 นาย สกรชจย ลาชม5955418

2 02596083 นาย สกรเชษฐย วงษยจลาปา5965468

3 02596084 นาย สกรเดช วงศยกวน5969094

4 02596085 นาย สกรพงษย คงเพมยร5976586

5 02596086 นาย สกรพงษย บกญประกอบ5976045

6 02596087 นาย สกรวจจนย สกคนธมณม5930946

7 02596088 นาย สกรศจกดลธ ใจคลาแหง5957416

8 02596089 นาย สกรศจกดลธ พรมรจตนย5926834

9 02596090 นาย สกรศจกดลธ เลตกสกนทร5976333

10 02596091 นางสาว สกรจชนา ศลลปวจฒนวลทยา5944053

11 02596092 นางสาว สกรจตนย เพตชรกลตง5944889

12 02596093 นางสาว สกรจตนา คศณเลสา5963282

13 02596094 นางสาว สกรจตนา เจนธนานจนทย5954458

14 02596095 นางสาว สกรจตนาวดม ภลรมยย5968143

15 02596096 นางสาว สกรจสวดม ชพพนวงคย5962563

16 02596097 นางสาว สกรจสวดม รอดทา5975904

17 02596098 นางสาว สกรางคย แกหวหจสดม5973125

18 02596099 นางสาว สกรางคณา บจวพกทธ5936059

19 02596100 นางสาว สกรางคยรจตนย ขจนบรรจง5982386

20 02596101 นางสาว สกรางคยรจตนย วรจมภา5951642

21 02596102 นางสาว สกรลฉาย เหมพอนพรหอม5954161

22 02596103 นางสาว สกรลนทร สจงเกตกกลจ5951012

23 02596104 นางสาว สกรลนทรย หอมไมชหาย5945767

24 02596105 นาย สกรลยงคย สมรจตนย5970560

25 02596106 นาย สกรลยา พศลแพ5938912

26 02596107 นาย สกรลยา รจกชาตล5967225

27 02596108 นาย สกรลยา อลนทจจนท5971211

28 02596109 นางสาว สกรลยาวดม ชวดอลพม5969151

29 02596110 นาย สกรลโย   แดนไธสง5964483

30 02596111 นางสาว สกรลษา แกหวรจกษา5932514

31 02596112 นางสาว สกรลษา มะรจด5940659

32 02596113 นางสาว สกรมพร งามดม5980312

33 02596114 นางสาว สกรมพร ไตรจอหอ5973442

34 02596115 นาง สกรมพร ปานโต5964252

35 02596116 นางสาว สกรมพร ศรมขวจญเมพอง5949373

หนนา 215 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 312/1  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคาร อปร. สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 02596117 นางสาว สกรมภรณย จจนทรยปาน5949495

37 02596118 นางสาว สกรมภรณย สมสกกล5978214

38 02596119 นางสาว สกรมยย นพวงษย5906758

39 02596120 นางสาว สกรมยยฉาย คลาอะดศล5977188

40 02596121 นางสาว สกรมยยฉาย สจงสจมฤทธลธ5973305

41 02596122 นางสาว สกรมยยพร คลาอกทธา5916462

42 02596123 นางสาว สกรมยยรจตนย วงษยพลทจกษย5950387

43 02596124 นางสาว สกรมรจตนย กรมตลภศมล5954481

44 02596125 นางสาว สกรมรจตนย คลาวงศย5955045

หนนา 216 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 312/2  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคาร อปร. สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02596126 นางสาว สกรมรจตนย เพชรหตง5959064

2 02596127 นางสาว สกรมรจตนย ลากร5963292

3 02596128 นางสาว สกรมรจตนย ลาพา5944890

4 02596129 นางสาว สกรมรจตนย ลพอยศ5963891

5 02596130 นางสาว สกรมรจตนย สหกนาฬก5971145

6 02596131 นางสาว สกรมรจตนย สาตรยสมบศรณย5978262

7 02596132 นางสาว สกรมรจตนย สกธา5971645

8 02596133 นางสาว สกรมรจตนย เสพอทรงงาม5980908

9 02596134 นางสาว สกลจกษณา จกสมใจ5938927

10 02596135 นางสาว สกลจดดา ขจนแกหว5937116

11 02596136 นางสาว สกลาวจลยย บกรลจจนทรย5904758

12 02596137 นางสาว สกลมพร ชนมยทวม5955230

13 02596138 นางสาว สกวณม พจนธยสกผล5936624

14 02596139 นางสาว สกวณมยย ตชอสตล5968475

15 02596140 นางสาว สกวดม ศจกดลธแกหว5920002

16 02596141 นางสาว สกวนจนทย สกทธลสา5956890

17 02596142 นางสาว สกวนลดา คชกฤษ5977498

18 02596143 นางสาว สกวนมยย  คลาอลนทรย5967753

19 02596144 นางสาว สกวรรณ จลนดาอลนทรย5937513

20 02596145 นางสาว สกวรรณ นกแกหว5978047

21 02596146 นางสาว สกวรรณรจตนย ศรมโภคา5981189

22 02596147 นางสาว สกวรรณา กลหาหาญ5952391

23 02596148 นางสาว สกวรรณา จลารจสรจกษย5954242

24 02596149 นางสาว สกวรรณา ชนลดนอก5978725

25 02596150 นางสาว สกวรรณา นชลาจลตตรง5947890

26 02596151 นางสาว สกวรรณา มาชศ5977059

27 02596152 นางสาว สกวรรณา โมกขะรจตนย5971952

28 02596153 นางสาว สกวรรณา สพบกลจพน5958611

29 02596154 นางสาว สกวรรณา อชวมเนตร5959780

30 02596155 นางสาว สกวรรณา อชอนเบา5970485

31 02596156 นาง สกวรรณม ทพอกระโทก5975560

32 02596157 นางสาว สกวรรณม พลมพยศรม5959090

33 02596158 นางสาว สกวรรณม เพตงลาด5971677

34 02596159 นางสาว สกวรรณม ราชวงคย5913978

35 02596160 นางสาว สกวรา เอกจมน5971054

หนนา 217 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 312/2  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคาร อปร. สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 02596161 นางสาว สกวลม สกทธล5966150

37 02596162 นางสาว สกวลม อชอนจจนทรย5952074

38 02596163 นางสาว สกวจฒณม อยศชวจฒนา5954085

39 02596164 นาย สกวจฒนย นาวงษย5934138

40 02596165 นาย สกวจฒนย ภศหจวไรช5947716

41 02596166 นาย สกวจฒนย ศลรลเลลศ5949471

42 02596167 นางสาว สกวลชชา ประทกมขจนธย5969687

43 02596168 นางสาว สกวลชา พระยาชจย5940398

44 02596169 นางสาว สกวลชาดา หอมจลาปา5954374

45 02596170 นางสาว สกวลภา ภศหจวไรช5978576

46 02596171 นางสาว สกวลภาณม เจรลญมลตรมงคล5953514

47 02596172 นางสาว สกวลมล  สกดเตห5933772

48 02596173 นางสาว สกวลมล ชจพงทอง5969284

49 02596174 นางสาว สกวลมล รจตนประทมป5973943

50 02596175 นางสาว สกวลมล ศรมครหาม5976104

51 02596176 นางสาว สกวลมล สมมกน5944674

52 02596177 นางสาว สกวลมล สพบปาละ5935150

53 02596178 นางสาว สกวลมล แสนปาง5952293

54 02596179 นางสาว สกวลมล อลนทะพกฒ5949966

55 02596180 นาย เสกสรร ซอโงตะ5967379

56 02596181 นาย เสกสรร เพตงแสงทอง5947468

57 02596182 นาย เสกสลทธลธ บางทราย5966634

58 02596183 นาย เสถมยร สกรลวงษย5935319

59 02596184 นางสาว เสรลมพร ดวงจลนดา5957526

60 02596185 นางสาว เสารยวรม รกดโท5973768

61 02596186 นางสาว เสาวคนธย แชชมชหอย5978442

62 02596187 นางสาว เสาวณมยย แกหวเพตง5959310

63 02596188 นางสาว เสาวณมยย พกฒหอม5973743

64 02596189 นางสาว เสาวณมยย รจตนคลา5918834

65 02596190 นาง เสาวณมยย ลลชมแดงสกกล5974686

66 02596191 นางสาว เสาวนจนทย ไชยธวจช5951973

67 02596192 นางสาว เสาวนมยย กจณฑะพจนธย5954074

68 02596193 นางสาว เสาวนมยย ทวมชจย5947762

69 02596194 นางสาว เสาวนมยย อลพมอชวม5968193

70 02596195 นางสาว เสาวภา แกหวนหอย5975038

หนนา 218 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 312/2  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคาร อปร. สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

71 02596196 นางสาว เสาวรส เลตกเจรลญ5958558

72 02596197 นางสาว เสาวลจกษณย  โพธลธศรมคกณ5960008

หนนา 219 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 312/3  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคาร อปร. สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02596198 นางสาว เสาวลจกษณย จลาเรลญธรรม5975959

2 02596199 นางสาว เสาวลจกษณย จลระชจย5972596

3 02596200 นางสาว เสาวลจกษณ ฉลมภศช5942110

4 02596201 นางสาว เสาวลจกษณย ชจยคาม5952869

5 02596202 นางสาว เสาวลจกษณย เทพลน5955781

6 02596203 นางสาว เสาวลจกษณย บจวแยหม5935655

7 02596204 นางสาว เสาวลจกษณย บกญเมพอง5949724

8 02596205 นางสาว เสาวลจกษณย ผลหาญ5946226

9 02596206 นางสาว เสาวลจกษณย ผกลลาวงษย5958369

10 02596207 นางสาว เสาวลจกษณย พศลเพลพม5978048

11 02596208 นางสาว เสาวลจกษณย แยหมโสภม5961528

12 02596209 นางสาว เสาวลจกษณย รจงษม5959750

13 02596210 นางสาว เสาวลจกษณย ราชลม5954897

14 02596211 นางสาว เสาวลจกษณย ศรมทรจพยย5977774

15 02596212 นางสาว เสาวลจกษณย สกกลดชาน5958339

16 02596213 นางสาว เสาวลจกษณย สาระผล5953685

17 02596214 นางสาว เสาวลจกษณย สลงหยเงลน5937255

18 02596215 นางสาว เสาวลจกษณย สลทธลรจกษย5974159

19 02596216 นางสาว เสาวลจกษณย สกขลจกษณย5953705

20 02596217 นางสาว เสาวลจกษณย แสงกลหา5961577

21 02596218 นางสาว เสาวลจกษณย แสงใส5972035

22 02596219 นางสาว แสงจจนทรย ตรองชนะ5979377

23 02596220 นางสาว แสงจจนทรย สระหงษยทอง5953445

24 02596221 นางสาว แสงดาว คลนจนตล5951356

25 02596222 นางสาว แสงตะวจน แสงคหอม5945914

26 02596223 นางสาว แสงทอง ฉพลาบกญรอด5956636

27 02596224 นางสาว แสงระวม การสมวาสนย5973502

28 02596225 นางสาว แสงระวม วมระนนทย5913686

29 02596226 นางสาว แสงรกหง เหลมพยมครกฑ5954548

30 02596227 นางสาว แสนสกข โกสกวรรณ5907798

31 02596228 นางสาว โสดารจตนย วาพจดไทย5934017

32 02596229 นาย โสตถลพงศย รจตนา5968336

33 02596230 นางสาว โสภา ชหอยชด5941681

34 02596231 นางสาว โสภา พหนภจย5962521

35 02596232 นางสาว โสภาวรรณ แสนมม5972762

หนนา 220 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 312/3  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคาร อปร. สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 02596233 นางสาว โสภลดา วลศาลศจกดลธกกล5957188

37 02596234 นางสาว โสภลตา จจนทรยสมบศรณย5977557

38 02596235 นางสาว โสภลตา อลนแพง5973350

39 02596236 นางสาว โสภลลจกษณย เอพชอพรพาณลช5937556

40 02596237 นางสาว โสรญา สจงขยซหอน5973484

41 02596238 นางสาว โสรญา สกขเจรลญ5918358

42 02596239 นางสาว โสรยา เพตชรรจตนย5977703

43 02596240 นางสาว โสรยา อชวมเมพอง5979359

44 02596241 นางสาว หทจย แกหวเพตชร5978259

45 02596242 นางสาว หทจยกาญจนย ขวจญหาญ5974326

46 02596243 นางสาว หทจยชนก แกหวกชา5955679

47 02596244 นางสาว หทจยชนก ใจผชอง5932638

48 02596245 นางสาว หทจยชนก ชาวปลายนา5969356

49 02596246 นางสาว หทจยชนก ทองรอด5972104

50 02596247 นางสาว หทจยชนก เพตงหนศ5978507

51 02596248 นางสาว หทจยทลพยย กองมะณม5922362

52 02596249 นางสาว หทจยมาศ ศลรลกจนชจย5922030

53 02596250 นางสาว หทจยรจตนย แกหวตา5907438

54 02596251 นางสาว หทจยรจตนย เจรลญหลลพวคชลาฟปา5965086

55 02596252 นางสาว หทจยรจตนย ทรงงาม5964947

56 02596253 นางสาว หทจยรจตนย นรลนทร5953193

57 02596254 นางสาว หทจยรจตนย ศรมบกตนา5974502

58 02596255 นางสาว หทจยรจตนย ศรมปปปนเปปา5951036

59 02596256 นางสาว หทจยรจตนย อจปการจตนย5980802

60 02596257 นางสาว หทจยรจตนย อลนทรประสลทธลธ5938889

61 02596258 นางสาว หทจยวรรณ ไชยเครพอ5954678

62 02596259 นางสาว หนตพงคณลต สกวพงศยพจฒนย5961964

63 02596260 นางสาว หนตพงฤทจย แกหงคลา5966128

64 02596261 นางสาว หนตพงฤทจย แกหวโรจนย5976506

65 02596262 นางสาว หนตพงฤทจย ชาดม5977345

66 02596263 นางสาว หนตพงฤทจย ทองเรพองรอง5938004

หนนา 221 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 605  ชจชน : 6  ตตก/อาคาร : อาคาร อปร. สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02596264 นางสาว หนตพงฤทจย นกชนดลา5949708

2 02596265 นางสาว หนตพงฤทจย ผมพจนธย5970576

3 02596266 นางสาว หนตพงฤทจย มมสกข5951884

4 02596267 นางสาว หนตพงฤทจย รกชงฤกษยดม5950547

5 02596268 นางสาว หนตพงฤทจย สระทองแย5966129

6 02596269 นางสาว หนศกศล อชอนมณม5943311

7 02596270 นางสาว หนศดม ประจลตร5942235

8 02596271 นางสาว หนศปอน งามแสง5950655

9 02596272 นางสาว หยาดพลรกณ เมฆวจน5960834

10 02596273 นางสาว หยาดพลรกณ ลลพมสกวรรณ5945927

11 02596274 นางสาว หยาดพลรกณ สมนตก5978615

12 02596275 นางสาว หฤทจย ราชโนนเขวา5968261

13 02596276 นางสาว หฤทจย สายสลญจนย5922738

14 02596277 นางสาว หฤทจย หมอนวดดม5933487

15 02596278 นาย หฤษฎย แกหวเทศ5930170

16 02596279 นาง หอมไกล นาจลาปา5966717

17 02596280 นางสาว หจตถกาญจนย หอมสมบจตล5936192

18 02596281 นางสาว หจตถพร ชศทอง5976724

19 02596282 นางสาว หจทยา เกมชยวเพตง5938052

20 02596283 นางสาว หจทยา ชะรองรจมยย5973724

21 02596284 นางสาว หจทยา พลมวาปป5900950

22 02596285 นางสาว หจทยา มาหา5968649

23 02596286 นางสาว หจสถลญา จลตตารมยย5952859

24 02596287 นางสาว หจสยา ไชมนตรม5970086

25 02596288 นางสาว หจสยา ไชยรลศรม5950848

26 02596289 นาย หจสวนจส เพตงสจนเทมยะ5965258

27 02596290 นาย หลรจญ คชรลนทรย5953501

28 02596291 นาย หลรจญปกรณย ปลพชมมะลจง5978336

29 02596292 นางสาว เหมวรรณ เกษณมยบกตร5971955

30 02596293 นางสาว เหมพอนชนก จจนทร5946312

31 02596294 นางสาว เหมพอนฝปน  เฮมรจมยย5962887

32 02596295 นางสาว เหมพอนฝปน คลาโสมศรม5970104

33 02596296 นางสาว เหมพอนฝปน จลาเรลญ5939836

34 02596297 นางสาว เหมพอนฝปน ทองเตตม5956948

35 02596298 นางสาว แหวนทอง คลาขาว5982480

หนนา 222 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 605  ชจชน : 6  ตตก/อาคาร : อาคาร อปร. สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 02596299 นางสาว องคยชนลตา ยลชมยวน5975115

37 02596300 นางสาว องคยอร เสรลมกลพลา5943887

38 02596301 นางสาว อชลรญาณย พรมทา5955790

39 02596302 นางสาว อณจชชฎา โยธา5933500

40 02596303 นางสาว อณจชธพร โลมะพจนธย5941451

41 02596304 นางสาว อณลยา อกดล5950836

42 02596305 นางสาว อณกภา พจฒวม5964890

43 02596306 นางสาว อโณทจย ลาดสลกง5970115

44 02596307 นางสาว อโณทจย อชวมเนตร5953291

45 02596308 นาย อดลพล แจหงเจรลญ5977553

46 02596309 นาย อดลเรก ไชยแสง5967658

47 02596310 นาย อดลศร พจนเพตชรย5943941

48 02596311 นาย อดลศร ยกตลศรม5978707

49 02596312 นาย อดลศร ลลประเสรลฐ5977348

50 02596313 นาย อดลศร สกขบรรเทลง5938150

51 02596314 นาย อดลศร หงษยสามารถ5963715

52 02596315 นาย อดลศร อตพงโทน5955598
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ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : หนองโถง  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : อาคารแพทยพลฒนณ สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02596316 นาย อดลศจกดลธ ใจปปน5973960

2 02596317 นาย อดลศจกดลธ ทลพยยสกวรรณ5912554

3 02596318 นาย อดลศจกดลธ พรหมเจรลญ5975331

4 02596319 นาย อดลศจกดลธ มณมวรรณ5966908

5 02596320 นาย อดลศจกดลธ มาทา5971413

6 02596321 นาย อดลศจกดลธ สลงหยกลหา5957060

7 02596322 นาย อดลศจกดลธ แสงบกตร5945015

8 02596323 นาย อดลสจนตย อมรวณลชศจกดลธ5936228

9 02596324 นางสาว อตลนกช ผลดมอลานวยสกข5915266

10 02596325 นางสาว อทลตยา ขจนธวลธล5954837

11 02596326 นางสาว อทลตยา จจนนาค5961705

12 02596327 นางสาว อทลตยา นชวมปฐม5927462

13 02596328 นางสาว อทลตยา พจนธยแกชน5982134

14 02596329 นางสาว อทลตยา ศรมประเสรลฐ5917570

15 02596330 นางสาว อทลตลยา ขวจญตา5960906

16 02596331 นางสาว อทลตลยา ธรรมสนธลเจรลญ5959351

17 02596332 นาย อธลคมนย จงดม5971224

18 02596333 นาย อธลฐพล สลกงอยศช5948445

19 02596334 นางสาว อธลตา คลามลพง5950310

20 02596335 นาย อธลวจฒนย ประมาคะเต5974607

21 02596336 นาย อธลวจฒนย พงษยสกระ5978158

22 02596337 นางสาว อธลษฐาน ศรมลานกช5953824

23 02596338 นางสาว อนงคย แซชซลชม5955292

24 02596339 นางสาว อนงคย พรมกลพง5935488

25 02596340 นางสาว อนงคย มะนะเวช5980933

26 02596341 นางสาว อนงคยนาฎ ยพนยง5961492

27 02596342 นางสาว อนงคยนาฏ ทองทจบ5919110

28 02596343 นางสาว อนงคยลจกษณย ดมฤสานตย5977530

29 02596344 นางสาว อนงนกช เธมยรวลทยากลจ5943453

30 02596345 นางสาว อนจญญา ดอนพจนเมพอง5981316

31 02596346 นาย อนจนตย คจนธะนศ5969817

32 02596347 นาย อนจนตย นาคอลนทรย5969287

33 02596348 นาย อนจนตย ภารสกวรรณย5973546

34 02596349 นาย อนจนตยศจกดลธ   สรหางคลา5944495

35 02596350 นาย อนจนตยสลทธลธ เรพองรกชง5967036
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36 02596351 นาย อนจนทย วงคยสอสจตยย5974442

37 02596352 นาย อนลรกต ทองชลว5978953

38 02596353 นาย อนลรกทธย อยศชเอมพยม5970222

39 02596354 นางสาว อนลสา สระมาลา5935884

40 02596355 นาย อนกกศล แดงฉพลา5960519

41 02596356 นางสาว อนกชสรา โนคลา5938333

42 02596357 นาย อนกชา กาศรม5961682

43 02596358 นาย อนกชา ทลพยยลกหย5958008

44 02596359 นาย อนกชา นหอยวจงคลจง5968825

45 02596360 นาย อนกชา พงษยพานลช5968731

46 02596361 นาย อนกชา วงศยใหญช5954118

47 02596362 นางสาว อนกชลดา โชคมงคล5974455

48 02596363 นาย อนกชลต เรลงเมพอง5964871

49 02596364 นาย อนกชลต สมหวจง5947669

50 02596365 นางสาว อนกธลดา นกชนสะพาน5969471

51 02596366 นางสาว อนกธลดา สลารองพจนธย5979578

52 02596367 นางสาว อนกธลดา สมสถาน5967559

53 02596368 นางสาว อนกธลดา หะโท5978610

54 02596369 นาย อนกพงษย ชชวยพจนธย5975924

55 02596370 นาย อนกพงษย บกตรดม5964952

56 02596371 นาย อนกพจนธย  ฉลศทอง5944279

57 02596372 นางสาว อนกรจกษย สงจด5959579

58 02596373 นาย อนกรจตนย ทองสกกล5954482

59 02596374 นาย อนกรจตนย บกญพลนลจ5979500

60 02596375 นาย อนกลจกษณย ชาวไทย5945007

61 02596376 นางสาว อนกวรรณ แผนสมบศรณย5935151

62 02596377 นาย อนกวจฒนย   มชวงมา5954746

63 02596378 นาย อนกวจฒนย ไขยศลลปป5936181

64 02596379 นาย อนกวจฒนย พกชมพลกกล5939427

65 02596380 นาย อนกวจฒนย มากชศชลต5959785

66 02596381 นาย อนกวจฒนย แสงเครพอ5949167

67 02596382 นาย อนกวจฒนย อจงศลรล5975597

68 02596383 นางสาว อนกศรา พรลชงเพราะ5976591

69 02596384 นาย อนกศจกดลธ อลนแสง5958883

70 02596385 นางสาว อนกสรณย  ศรมยงคย5942891
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71 02596386 นาย อนกสรณย เกตกแกหว5929414

72 02596387 นาย อนกสรณย คลาวจน5953366

73 02596388 นาย อนกสรณย ตชวนเครพอ5917426

74 02596389 นาย อนกสรณย รศปโฉม5964646

75 02596390 นาย อนกสรณย แสนวงศย5954362

76 02596391 นาย อนกสรณย หนศแกหว5928678

77 02596392 นางสาว อนกสรา เขมยวรจตน5943697

78 02596393 นางสาว อนกสรา คลาสกขดม5972385

79 02596394 นางสาว อนกสรา จจนทพจนธกย5924074

80 02596395 นางสาว อนกสรา รกชงกลาจจด5969332

81 02596396 นางสาว อนกสรา ศลรลพราหมนกกศล5975066

82 02596397 นางสาว อนกสสรา ศรมเมฆ5940652

83 02596398 นางสาว อโนมา กสลคกณ5944809

84 02596399 นางสาว อบพวรรณ คงทน5957457

85 02596400 นาย อฟานดม คาเดรยลอเดตง5962831

86 02596401 นางสาว อภลชญา เจรลญไพฑศรยย5979547

87 02596402 นางสาว อภลชญา เดชชาย5948482

88 02596403 นางสาว อภลชญา สลจบตาล5950781

89 02596404 นาย อภลชจย แกหวกระจชาง5970063

90 02596405 นาย อภลชจย เขมหนเขตการ5955977

91 02596406 นาย อภลชจย ปานศรม5975223

92 02596407 นาย อภลชาต โคเวมยง5978726

93 02596408 นาย อภลชาตล ตาลเลลศ5943779

94 02596409 นาย อภลชาตล พลาขกนทด5970178

95 02596410 นาย อภลชาตล พกชมพตพง5943294

96 02596411 นาย อภลชาตล ศกภลจกษณย5936327

97 02596412 นาย อภลเชษฐย เพตงสอน5979125

98 02596413 นางสาว อภลญญา   รจดชลา5968363

99 02596414 นางสาว อภลญญา  ลมซหาย5965265

100 02596415 นางสาว อภลญญา จจนทสกรม5904798

101 02596416 นางสาว อภลญญา ชาวโพธลธสระ5956554

102 02596417 นางสาว อภลญญา บกญปลศก5939674

103 02596418 นางสาว อภลญญา ภศมลจจนทรย5946457

104 02596419 นางสาว อภลญญา มานะศรม5955383

105 02596420 นางสาว อภลญญา ระหารไทย5912006
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106 02596421 นางสาว อภลญญา วจนดม5974542

107 02596422 นางสาว อภลญญา ศรมสกข5952386

108 02596423 นางสาว อภลญญา สมพงษย5979408

109 02596424 นางสาว อภลญญา อชอนโว5974449

110 02596425 นางสาว อภลญญา อาจทกมมา5910110

111 02596426 นาย อภลญญาณ สลงหยเมพอง5959225

112 02596427 นาย อภลเดช จจนทวงศย5963708

113 02596428 นาย อภลนจทธย วจชรานจนทกกล5934720

114 02596429 นางสาว อภลนจนทย ภลรมยย5936904

115 02596430 นางสาว อภลนจนทย เรพพอศรมจจนทรย5963191

116 02596431 นางสาว อภลรดม นามเนมยม5981010

117 02596432 นางสาว อภลรดม วงศยศรมจจนทรย5953743

118 02596433 นาย อภลรนจนตยฐภาดา มาตรพจนธยนา5934825

119 02596434 นาย อภลรจกษย   ศลรลนาโพธลธ5917506

120 02596435 นาย อภลรจกษย ชกมชาตล5963396

121 02596436 นาย อภลรจกษย ทลศาภาคยย5910714

122 02596437 นาย อภลรจกษย แสงอกไรประเสรลฐ5965478

123 02596438 นาย อภลรจกษย อรรถเสถมยร5946221

124 02596439 นาย อภลรจตนย สวรรคยปรธาน5958699

125 02596440 นาย อภลรจตนย สอนพานลช5967279

126 02596441 นางสาว อภลวรรณ สมผาง5974267

127 02596442 นาย อภลวจฒนย คลารลนทรย5958839

128 02596443 นาย อภลวจฒนย นาสลงหยขจนธย5956184

129 02596444 นาย อภลวจฒนย สรวยลชลา5965257

130 02596445 นาย อภลวจฒนย สกขงาม5935975

131 02596446 นาย อภลวจฒนย แสงศรม5963587

132 02596447 นาย อภลวลชญย สนลอย5931454

133 02596448 นาย อภลศจกดลธ  เชพชอสมดา5969912

134 02596449 นางสาว อภลษฎา   พรหมสถลตยย5964742

135 02596450 นางสาว อภลษามล กองทอง5973276

136 02596451 นาย อภลสร สลงหยพจนธกย5923974

137 02596452 นาย อภลสลทธลธ กกลภจทรยแสงทอง5947931

138 02596453 นาย อภลสลทธลธ คจดชาญ5968147

139 02596454 นาย อภลสลทธลธ จบศรม5950276

140 02596455 นาย อภลสลทธลธ จชาสะอาด5978818
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141 02596456 นาย อภลสลทธลธ พรมดม5977318

142 02596457 นาย อภลสลทธลธ สมกทรสาร5976604

143 02596458 นาย อภลสลทธลธ อยศชเมพอง5943319

144 02596459 นาย อมร นาคชกชม5925606

145 02596460 นาย อมรเทพ ปานสาคร5964724

146 02596461 นาย อมรเทพ สาสมมา5971216

147 02596462 นางสาว อมรภลรมยย พรแกหว5973464

148 02596463 นางสาว อมรรจตนย คงสลทธลธ5935842

149 02596464 นางสาว อมรรจตนย จจนดา5960163

150 02596465 นางสาว อมรรจตนย จลาปาวจตตะ5964732

151 02596466 นางสาว อมรรจตนย ตรมสกวรรณ5949613

152 02596467 นางสาว อมรรจตนย เทพทจศนย5968278

153 02596468 นางสาว อมรรจตนย บกญสวาย5939463

154 02596469 นางสาว อมรรจตนย พาระแพน5967376

155 02596470 นางสาว อมรรจตนย พลลาศรม5965607

156 02596471 นางสาว อมรรจตนย มชวงคลา5974101

157 02596472 นางสาว อมรรจตนย มะลลงาม5967098

158 02596473 นางสาว อมรรจตนย ไมยยเจรลญ5974799

159 02596474 นางสาว อมรรจตนย รลาเพย5968071

160 02596475 นางสาว อมรรจตนย เรพองฉาย5966096

161 02596476 นางสาว อมรรจตนย เรพอนทอง5978364

162 02596477 นางสาว อมรรจตนย วงศยกระจชาง5904566

163 02596478 นางสาว อมรรจตนย วงษยแกหว5977916

164 02596479 นางสาว อมรรจตนย วจฒนชจยนจนทย5979689

165 02596480 นางสาว อมรรจตนย สกภาวย5979020

166 02596481 นางสาว อมรรจตนย เสาธง5944900

167 02596482 นางสาว อมรรจตนย หอมละออ5971533

168 02596483 นางสาว อมรรจตนย อลนอลาพจนธย5959950

169 02596484 นางสาว อมรา สลทธลคลา5981957

170 02596485 นางสาว อมราภรณย สพบบกก5966153

171 02596486 นาย อมรลนทรย นลลบรรหาร5956372

172 02596487 นางสาว อมรลสา หวจงถนอม5961521

173 02596488 นาย อมเรศ ชาตรศปะชมวลน5954438

174 02596489 นางสาว อมฤดา พงษยศจกดลธ5950996

175 02596490 นางสาว อมลตา พกชมดอกไมห5969107
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176 02596491 นางสาว อรกมล จจนทเอ5954072

177 02596492 นางสาว อรจลรา พลสกวรรณ5953747

178 02596493 นางสาว อรจลรา สวชางแจหง5971638

179 02596494 นางสาว อรชนก ขาวอกบล5961621

180 02596495 นางสาว อรชร มะลลซหอน5945692

181 02596496 นางสาว อรชกดา ชพพนใจฉพลา5978362

182 02596497 นางสาว อรชกดา วรรณพจนธย5977740

183 02596498 นางสาว อรญา บจวพล5946599

184 02596499 นางสาว อรญา ศรมงาม5949192

185 02596500 นางสาว อรณลช  ผจนอากาศ5978579

186 02596501 นางสาว อรณลชา ดมประคอง5965503

187 02596502 นางสาว อรณม ขวจญตา5936029

188 02596503 นางสาว อรณม ขจนทอง5965598

189 02596504 นางสาว อรณม เทมยมทะนงคย5979078

190 02596505 นางสาว อรณม ประเสรลฐสาร5962865

191 02596506 นางสาว อรณม ผาสานคลา5968655

192 02596507 นางสาว อรณม พลมพยสอาด5941429

193 02596508 นางสาว อรณม วงษยอลนทรย5956469

194 02596509 นางสาว อรดม รกณเฉพพอย5968506

195 02596510 นางสาว อรทจย จจนทะเนตร5905890

196 02596511 นางสาว อรทจย จจนทะรจกษา5962170

197 02596512 นางสาว อรทจย จลาเรลญทรจพยย5938660

198 02596513 นางสาว อรทจย ใจดม5949378

199 02596514 นางสาว อรทจย ดวงศรม5950932

200 02596515 นางสาว อรทจย บกญถวลล5974151

201 02596516 นางสาว อรทจย เบลกละ5973310

202 02596517 นางสาว อรทจย พกดจมบ5974925

203 02596518 นางสาว อรทจย ไพศาล5967629

204 02596519 นางสาว อรทจย สมสจน5966589

205 02596520 นางสาว อรทจย สมสาวแห5972325

206 02596521 นางสาว อรทจย อารมวงษย5954093

207 02596522 นางสาว อรนภา มงคลไวยย5978294

208 02596523 นางสาว อรนจนทย พศลมงคล5979361

209 02596524 นางสาว อรนลภา หมพพนสายญาตล5973588

210 02596525 นางสาว อรนกช บกษบงกย5953217
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211 02596526 นางสาว อรนกช แสนวลชา5972315

212 02596527 นางสาว อรประภา ทรจพยยผาด5979461

213 02596528 นางสาว อรปวมณย นามสนลท5977696

214 02596529 นางสาว อรพรรณ จจงอลนทรย5955120

215 02596530 นางสาว อรพรรณ ทรงคะรจกษย5972838

216 02596531 นางสาว อรพรรณ ทองเกลมยว5981170

217 02596532 นางสาว อรพรรณ ปาลวจฒนย5971986

218 02596533 นางสาว อรพรรณ พรหมแกหว5950637

219 02596534 นางสาว อรพรรณ เพตชรเทมพยง5932310

220 02596535 นางสาว อรพรรณ ลลขลตบจณฑศร5974245

221 02596536 นางสาว อรพรรณ วลเชมยรชจย5982325

222 02596537 นางสาว อรพรรณ สายเบาะ5965618

223 02596538 นางสาว อรพรรณ เหระวจน5916378

224 02596539 นางสาว อรพลน ปปททกม5965243

225 02596540 นางสาว อรพลนทย เมพองนก5962344

226 02596541 นางสาว อรไพลลน ธนบดมธรรมจารม5955177

227 02596542 นางสาว อรรจนยวธศ สระแกหว5908414

228 02596543 นางสาว อรรจนม ดอกแกหว5946975

229 02596544 นาย อรรณพ ขจนธแกหว5935762

230 02596545 นาย อรรถฉจตรย รพพนอารมยย5953826

231 02596546 นาย อรรถชจย ศรมวรภจทร5976508

232 02596547 นาย อรรถชจย อกคลา5931186

233 02596548 นาย อรรถพล ชกตลวศลน5958140

234 02596549 นาย อรรถพล พวงหอม5981309

235 02596550 นาย อรรถพล สานกวงษย5957509

236 02596551 นาย อรรถพล หลชอพจนธกย5930638

237 02596552 นางสาว อรรถยา ธรรมจจกรย5981903

238 02596553 นางสาว อรรวม  จจนทรยเจรลญ5951478

239 02596554 นางสาว อรระวม ฮานาฟป5960970

240 02596555 นางสาว อรฤดม ลานตวน5947559

241 02596556 นางสาว อรวรรณ เกลดสกข5949510

242 02596557 นางสาว อรวรรณ จจนทะคมรม5958920

243 02596558 นางสาว อรวรรณ ชจยประเสรลฐ5950235

244 02596559 นาง อรวรรณ ชศชาตลตน5968310

245 02596560 นางสาว อรวรรณ บจวคลมพ5964563
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246 02596561 นางสาว อรวรรณ บกญทวม5982462

247 02596562 นางสาว อรวรรณ เปปยพรจด5970765

248 02596563 นางสาว อรวรรณ แผนสมบศรณย5961069

249 02596564 นางสาว อรวรรณ พรหมทอง5954510

250 02596565 นางสาว อรวรรณ เพตชรรจกษา5963705

251 02596566 นางสาว อรวรรณ มะลลซหอน5978117

252 02596567 นางสาว อรวรรณ มกมเรพอนทอง5970558

253 02596568 นางสาว อรวรรณ เลลศสกกล5973161

254 02596569 นางสาว อรวรรณ สกขนลรจญ5972028

255 02596570 นางสาว อรวรรณ อลาพร5957471

256 02596571 นางสาว อรวรรณ อลนทพงษย5948438

257 02596572 นางสาว อรวลภา โคตรโสภา5959587

258 02596573 นางสาว อรษา ยลชมจจนทรย5981778

259 02596574 นางสาว อรษา สกขตหน5947774

260 02596575 นางสาว อรสา  บกญครอบ5954244

261 02596576 นางสาว อรสา กลหาแขตง5969990

262 02596577 นางสาว อรสา กอนรจมยย5982077

263 02596578 นางสาว อรสา ฟปกเชพอก5968875

264 02596579 นางสาว อรสกดา ศรมพลกกล5971683

265 02596580 นางสาว อรอนงคย   ปปปนกลาง5972063

266 02596581 นางสาว อรอนงคย กอผจญ5964965

267 02596582 นางสาว อรอนงคย ไชยตะมาตยย5974636

268 02596583 นางสาว อรอนงคย โตสาแน5981832

269 02596584 นางสาว อรอนงคย ธงชจย5964792

270 02596585 นางสาว อรอนงคย นาโสก5943353

271 02596586 นางสาว อรอนงคย เปปยมาลจย5908166

272 02596587 นางสาว อรอนงคย เพชงลลชม5961690

273 02596588 นางสาว อรอนงคย วงษา5970674

274 02596589 นางสาว อรอนงคย ศรมนวล5961525

275 02596590 นางสาว อรอนงคย สอนใจมจพน5971230

276 02596591 นางสาว อรอรกณ พรหมบางญวน5976960

277 02596592 นางสาว อรอกมา กงทอง5946799

278 02596593 นางสาว อรอกมา เกษนจต5956084

279 02596594 นางสาว อรอกมา เคลหาเครพอตา5936794

280 02596595 นางสาว อรอกมา แจชมจจนทรย5942034
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281 02596596 นางสาว อรอกมา ปานคมรม5936190

282 02596597 นางสาว อรอกมา พรหมฤทธลธ5935185

283 02596598 นางสาว อรอกมา พลมพยวลเศษ5967964

284 02596599 นางสาว อรอกมา ยกกลลพน5906518

285 02596600 นางสาว อรอกมา ศรมสจงขย5970159

286 02596601 นางสาว อรอกมา สลมสา5941283

287 02596602 นางสาว อรอกมา อลนแตน5963237

288 02596603 นางสาว อรอกษา เกากลางดอน5904082
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1 02596604 นางสาว อรอกษา เตมยวซกน5958313

2 02596605 นางสาว อรจญญา คลาเภา5933182

3 02596606 นางสาว อรจญญา ทกรลดไธสง5980968

4 02596607 นางสาว อรจญญา นามมกข5974668

5 02596608 นางสาว อรจญญา บกตรศรมภศมล5936409

6 02596609 นางสาว อรจญรจชญย หจดศรม5950861

7 02596610 นางสาว อรลญา สกรลยาบกตร5951066

8 02596611 นางสาว อรลตา พลดงนอก5971957

9 02596612 นางสาว อรลยา พรมบกตร5976728

10 02596613 นางสาว อรลยาภรณย แจหงโหห5980273

11 02596614 นางสาว อรลศา โพธลธทลพยย5947516

12 02596615 นางสาว อรลษา ขกราษม5973622

13 02596616 นาย อรลสมจนตย คงแสง5975915

14 02596617 นางสาว อรลสรา ไชยมา5965945

15 02596618 นางสาว อรลสา กลลพนสาท5952977

16 02596619 นางสาว อรลสา แปปนโกก5951082

17 02596620 นางสาว อรลสา พจตรา5957413

18 02596621 นางสาว อรลสา ศรมดม5939834

19 02596622 นางสาว อรลสา สกขพรรณ5974214

20 02596623 นางสาว อรลสา สกวรรณฉลม5965092

21 02596624 นางสาว อรมนา ปปดตาล5936633

22 02596625 นาย อรกณ มจนอาษา5947828

23 02596626 นางสาว อรกณนภา ตกหมกลจด5964675

24 02596627 นางสาว อรกณรจตนย กลลพนหอม5966519

25 02596628 นางสาว อรกณรจตนย สอนบกตร5948231

26 02596629 นางสาว อรกณรจตนย สมหบกตร5944051

27 02596630 นางสาว อรกณรจตนย สกดาจจนทรย5975652

28 02596631 นางสาว อรกณรจตนย หวชางชศเชพชอ5956637

29 02596632 นางสาว อรกณรจตนย เหมะนจค5981265

30 02596633 นางสาว อรกณรจตนย อาจวลชจย5941273

31 02596634 นางสาว อรกณรกชง เอพชอสจนเทมยะ5979262

32 02596635 นางสาว อรกณม ถาวรบกญ5945622

33 02596636 นางสาว อรกณม วะตลนา5937108

34 02596637 นางสาว อรกณม สมใส5979420

35 02596638 นางสาว อรกณม อวนศรม5981669
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36 02596639 นางสาว อรกโณทจย ฉลมพาลม5950401

37 02596640 นาย อลงกต สกทธการ5927934

38 02596641 นาย อลงกรณย ไกยกลจ5955529

39 02596642 นาย อลงกรณย คงคานนทย5937350

40 02596643 นาย อลงกรณย ศรมวสกธากกล5976397

41 02596644 นาย อลงกรณย เสารยแสง5938036

42 02596645 นางสาว อลลตา รจตนะ5974579

43 02596646 นางสาว อลลศรา พลมพยแหวน5950969

44 02596647 นางสาว อลลษา คศณมา5955698

45 02596648 นางสาว อลลษา บกษดา5974527

46 02596649 นางสาว อลลษา วารม5977984

47 02596650 นางสาว อลลสา แกหวธานม5978379

48 02596651 นางสาว อลลสา ทลมศรม5943657

49 02596652 นางสาว อลลสา ปานเหลตง5945520

50 02596653 นางสาว อลลสา แสงสกกล5958736

51 02596654 นางสาว อลลสา แสนชจย5944941

52 02596655 นางสาว อวจศยา แสงทอง5960115

53 02596656 นาย อวลรกทธย ผชานผลว5921262

54 02596657 นางสาว อศจลยา ศจกดลธสลทธลธภากร5958563

55 02596658 นางสาว อหอนจจนทรย ถลพนแสนไกล5953940

56 02596659 นางสาว อหอมจลต มาตยยจจนโท5955190

57 02596660 นางสาว อหอมใจ ตกชนเฮหา5958760

58 02596661 นางสาว อหอมใจ เหลตกดม5979714
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1 02596662 นางสาว อหอมใจ เอมพยมสะอาด5936368

2 02596663 นางสาว อหอมฤทจย ญาตลวจงกลกชม5935428

3 02596664 นางสาว อหอย ชวดพงษย5964712

4 02596665 นางสาว อหอยใจ ธรรมวจตร5951135

5 02596666 นางสาว อะมมนะ นาคสกก5945482

6 02596667 นางสาว อจกษราภรณย หลอดคลา5950253

7 02596668 นางสาว อจกษราภจค คมสาคร5970313

8 02596669 นาย อจครเดช เขพพอนเกหา5947413

9 02596670 นาย อจครพล ไชยโชค5953664

10 02596671 นาย อจครพล ไชยราช5966465

11 02596672 นาย อจครภศมล ปปญญาทา5922630

12 02596673 นางสาว อจงคณา  ดวงเกตก5969144

13 02596674 นางสาว อจงคณา เกลดแปป5961774

14 02596675 นางสาว อจงคณา โกเมศ5935793

15 02596676 นางสาว อจงคณา คลาทา5982345

16 02596677 นางสาว อจงคณา จจนแตง5955879

17 02596678 นางสาว อจงคณา แซชเตมยว5918570

18 02596679 นางสาว อจงคณา เตลมวลถม5947747

19 02596680 นางสาว อจงคณา ไพรเพตชศจกดลธ5970870

20 02596681 นางสาว อจงคณา วงรถ5972383

21 02596682 นางสาว อจงคณา ศรมสวจสดลธ5948364

22 02596683 นางสาว อจงคณา สกขขา5970884

23 02596684 นางสาว อจงคนา กลพงแกหว5964673

24 02596685 นางสาว อจงคนา ทลพยยภาทม5934014

25 02596686 นางสาว อจงคนานจนทนย ทองไพรวรรณ5900138

26 02596687 นางสาว อจงศนา เหลตกสศงเนลน5959655

27 02596688 นางสาว อจงศกนลตยย วรรณลม5948650

28 02596689 นางสาว อจงศกมา จลาปาทล5901602

29 02596690 นางสาว อจงศกมาลลน คกณลหาน5921314

30 02596691 นางสาว อจงศกมาลม ปปญญาเอก5980103

31 02596692 นางสาว อจงสกดา จจนบกตราช5973551

32 02596693 นางสาว อจงสกมารลนทรย บจวพงษย5971860

33 02596694 นางสาว อจจจลมา  ยมพสกชนศรม5949901

34 02596695 นางสาว อจจจลมา เกตกวารลนทรย5946621

35 02596696 นางสาว อจจจลมา บรรพต5970366
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ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 223-224  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารแพทยพลฒนณ สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 02596697 นางสาว อจจฉรา คลาสกกดม5977271

37 02596698 นางสาว อจจฉรา คลาโสภา5974861

38 02596699 นางสาว อจจฉรา ทวมพจนธย5963503

39 02596700 นางสาว อจจฉรา ประเสรลฐสศง5975647

40 02596701 นางสาว อจจฉรา มมปาน5943169

41 02596702 นางสาว อจจฉรา รอดประเสรลฐ5977547

42 02596703 นางสาว อจจฉรา ฤคดม5969375

43 02596704 นางสาว อจจฉรา เลลศอรกณวจฒนา5957740

44 02596705 นางสาว อจจฉรา หมายเจรลญ5978414

45 02596706 นางสาว อจจฉราพร กรอนพรม5917634

46 02596707 นางสาว อจจฉราพร แกหวสกข5968356

47 02596708 นางสาว อจจฉราพร เคหารมยย5953860

48 02596709 นางสาว อจจฉราพร วงศยเกมยรตลขจร5951143

49 02596710 นางสาว อจจฉราพรรณ ไตรยราช5924026

50 02596711 นางสาว อจจฉราพรรณ เนมยมทอง5933756

51 02596712 นางสาว อจจฉราพรรณ มหานลตยย5955352

52 02596713 นางสาว อจจฉราพรรณ ยลชมหหอย5956908

53 02596714 นางสาว อจจฉราภรณย  นามศรมชาตล5962596

54 02596715 นางสาว อจจฉราภรณย การประกอบ5924550

55 02596716 นางสาว อจจฉราวดม จจนทรยเทพ5976913

56 02596717 นางสาว อจจฉรลญา รกชงเรพอง5963077

57 02596718 นางสาว อจจฉรลยา บกญมาสพบ5977793

58 02596719 นางสาว อจจรลยา ครองยกตล5936415

หนนา 236 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 229/1  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารแพทยพลฒนณ สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02596720 นางสาว อจฉราพร พรมนอก5958249

2 02596721 นางสาว อจชฌยพร จจนทรยเนตรย5936120

3 02596722 นางสาว อจชญา สวจสดม5974419

4 02596723 นางสาว อจชลม คลาเครพพอง5956234

5 02596724 นางสาว อจญคณางคย ดลานงคย5940791

6 02596725 นางสาว อจญชณา ประเทพา5935281

7 02596726 นางสาว อจญชนา ธะนะกศล5961802

8 02596727 นางสาว อจญชนา บกรมรจกษย5946920

9 02596728 นางสาว อจญชนา สายหลหา5953839

10 02596729 นางสาว อจญชนา อกทะกจง5949954

11 02596730 นาง อจญชนลตา เนตทรงผล5979745

12 02596731 นางสาว อจญชลม กลลพนดม5934527

13 02596732 นางสาว อจญชลม ขวจญยพน5965117

14 02596733 นางสาว อจญชลม ขจนทอง5947099

15 02596734 นางสาว อจญชลม เขยเปปนสม5946485

16 02596735 นางสาว อจญชลม เครพอชจย5906186

17 02596736 นางสาว อจญชลม จจนทรยแกหว5954447

18 02596737 นางสาว อจญชลม นามวลเศษ5972642

19 02596738 นางสาว อจญชลม มพอสจนทจด5960302

20 02596739 นางสาว อจญชลม ศรมทองใบ5963409

21 02596740 นางสาว อจญชลม ศลรลนาพวลนวรวลทยย5956518

22 02596741 นางสาว อจญชลม สจงฆะมณม5978641

23 02596742 นางสาว อจญชลม สลงหยมศล5958640

24 02596743 นางสาว อจญชลม แสนตจชงใจ5980997

25 02596744 นางสาว อจญชลม หอมหวล5965757

26 02596745 นางสาว อจญชลม เอมพยมสอาด5917630

27 02596746 นางสาว อจญชลมพร แซชตจชง5950156

28 02596747 นางสาว อจญชลสา อกสาหะ5979347

29 02596748 นางสาว อจญชกลม  ทองสาลม5962930

30 02596749 นางสาว อจญญามณม หาดม5965356

31 02596750 นางสาว อจญญารจตนย บกตรพรม5980276

32 02596751 นางสาว อจญญารจตนย มาหาร5968518

33 02596752 นางสาว อจญมณม  คงชมพา5967492

34 02596753 นางสาว อจญรจตนย รจตนปปญญาภาส5957145

35 02596754 นางสาว อจฐตาลม หนศชชวย5944442

หนนา 237 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 229/1  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารแพทยพลฒนณ สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 02596755 นาย อจตวจฒนย วาสประเสรลฐสกข5955376

37 02596756 นาย อจทธย คกหมพกชม5930838

38 02596757 นางสาว อจมพร แซชหาญ5952411

39 02596758 นางสาว อจมพร สวชางเถพพอน5938988

40 02596759 นางสาว อจมพวจน แชชมชหอย5957485

41 02596760 นางสาว อจมภลกา วจนศรม5934988

42 02596761 นางสาว อจมรา เหยพพอแสวง5976541

43 02596762 นางสาว อจมรลนทรย ปปนใจ5969965

44 02596763 นาย อจมรลนทรย ภางาม5955905

45 02596764 นาย อจมรลนทรย ฤทธลธรจกษา5950237

46 02596765 นาย อจยยภพ เลลศอาวาส5951273

47 02596766 นาย อจศนม ศลรลลจกษณมานนทย5955158

48 02596767 นาย อจศวลชจย ตราชศนลต5968702

49 02596768 นาย อจสดา หาสมงาม5977051

50 02596769 นางสาว อจสมา มะหะหมจด5978140

51 02596770 นางสาว อจสมาภรณย เผชาพจนธย5954821

52 02596771 นางสาว อจสรา ทองอหม5967467

53 02596772 นาย อจสรลพงษย ประมวลการ5958018

54 02596773 นาย อาคม ชนะจลต5958537

55 02596774 นาย อาคม แซชลลชม5933962

56 02596775 นาย อาคม สวชางศรม5947515

57 02596776 นางสาว อาจารม บกญซพพอ5964609

58 02596777 นาย อาชวลน สรหอยจลต5956492

59 02596778 นาย อาชจญณจฐ อชอนละออ5956788

60 02596779 นางสาว อาซศ วลเศษณยศลรล5946592

61 02596780 นางสาว อาซศรา บพอราเฮง5974067

62 02596781 นาย อาณจฐวกธ นพกศลวงศย5934119

63 02596782 นาย อาณจต เงลนบาท5953585

64 02596783 นาย อาณจตล โชคประดจบชจย5941602

65 02596784 นาย อาณจตล สกขอนกเคราะหย5971462

66 02596785 นาย อาทลตยย กฤษณา5933418

67 02596786 นาย อาทลตยย แซชลลชม5912818

68 02596787 นาย อาทลตยย นศระบตาฟ5941910

69 02596788 นาย อาทลตยย พลสกวรรณ5970838

70 02596789 นาย อาทลตยย อกชนเบหา5950695
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ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 229/1  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารแพทยพลฒนณ สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

71 02596790 นางสาว อาทลตยา เชลดดอก5948167

72 02596791 นางสาว อาทลตยา แชชมชหอย5939114

73 02596792 นางสาว อาทลตยา พลกกลศรม5960914

74 02596793 นางสาว อาทลตยา พลมพยทอง5948402

75 02596794 นางสาว อาทลมา อกดมวงศยรจตนา5965113

76 02596795 นาย อานนทย พลลา5977721

77 02596796 นาย อานนทย พกทธลวงศย5952833

78 02596797 นาย อานนทย เพตชรปานกจน5935086

79 02596798 นาย อานนทย ภศชเสพอ5934679

80 02596799 นาย อานนทย วงศยนชลาเพชร5958586

81 02596800 นาย อานนทย สกวรรณธจย5975442

82 02596801 นาย อานจนทย จจนทะหลน5969521

83 02596802 นาย อานจนทย เชยสกวรรณ5955764

84 02596803 นาย อานจนทย บกตรแกหว5902658

85 02596804 นาย อานกภาพ งามบกญรอด5950912

86 02596805 นาย อานกภาพ ชาระ5957905

87 02596806 นางสาว อาฟปยะหย สาหะ5966614

88 02596807 นางสาว อาภรณย  เอมพยมสอาด5921698

89 02596808 นางสาว อาภรณย บกดตะเคมยน5967535

90 02596809 นางสาว อาภจทชณม กชอทรจพยย5969205

91 02596810 นางสาว อาภจสรา พงษยสวจสดลธ5944211

92 02596811 นางสาว อาภจสรา ศรมสจจจา5963141

93 02596812 นางสาว อาภา นาคสงวน5934080

94 02596813 นาย อาภากร โพธลธสกข5927754

95 02596814 นางสาว อาภาพร สกขจจนทรย5948464

96 02596815 นางสาว อาภาภรณย พรหอมเพมยรพจนธย5919026

97 02596816 นางสาว อาภาภจทร ศรมอนกช5955822

98 02596817 นางสาว อาภาศรม วรโยธา5959922

99 02596818 นางสาว อามลรชา อารยสมจย5955671

100 02596819 นางสาว อามมนะหย กาเดรย5978910

101 02596820 นางสาว อามมเนาะหย เจตะนล5971321

102 02596821 นางสาว อารยา แกหวอรชาม5957940

103 02596822 นางสาว อารยา ปปนจะมาวจด5972994

104 02596823 นางสาว อารยา พลรอด5905142

105 02596824 นางสาว อารยา วงคยเพชรย5948680
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ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 229/1  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารแพทยพลฒนณ สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

106 02596825 นางสาว อารยา วลชจย5976515

107 02596826 นาง อารยา อกชนเจหาบหาน5971304

108 02596827 นางสาว อารยา เเซชลหอ5976119

109 02596828 นางสาว อารลษา บกญประจจกษย5954944

110 02596829 นางสาว อารลสา ถลพนมาบแค5980844

111 02596830 นางสาว อารลสา สกขสม5975206

112 02596831 นางสาว อารม คลลาทอง5969822

113 02596832 นางสาว อารม สมหาบกตร5980636

114 02596833 นางสาว อารมยย กาบวงแกหว5962845

115 02596834 นางสาว อารมยย เยเปปยว5957154

116 02596835 นางสาว อารมยย เอมพยมรอด5936131

117 02596836 นางสาว อารมยยลจกษณย เวพอมประโคน5953571

118 02596837 นางสาว อารมยา กองวลมาน5964315

119 02596838 นางสาว อารมยา แสงทอง5954688

120 02596839 นางสาว อารมรจตนย คลาภมระ5973997

121 02596840 นางสาว อารมรจตนย ชมภศพจนธย5950173

122 02596841 นางสาว อารมรจตนย ชลนศรม5967759

123 02596842 นางสาว อารมรจตนย เชยอจกษร5970348

124 02596843 นางสาว อารมรจตนย บศรณพจนธย5944592

125 02596844 นางสาว อารมรจตนย ลหอมสาย5943948

126 02596845 นางสาว อารมรจตนย ศรมษะพรม5958126

127 02596846 นางสาว อารมรจตนย สมจครเขตการณย5934180

128 02596847 นางสาว อารมรจตนย หนกนนาค5943111

129 02596848 นางสาว อารมลจกษณย ชาญชรา5958898

130 02596849 นาย อาศลระ ภศผาคกณ5959375

131 02596850 นาย อลานวย ทจบโชตล5979068

132 02596851 นาย อลานวย แปปนโต5902058

133 02596852 นางสาว อลานวย ภศมลสกข5941989

134 02596853 นาย อลานาจ ชพพนบาน5964685

135 02596854 นาย อลานาจ อลนโต5981806

136 02596855 นาย อลานาจ เเวชนเเกหว5960368

137 02596856 นาย อลาพล มะลลปปา5955007

138 02596857 นาย อลาพล มะลลวจลยย5938062

139 02596858 นางสาว อลาไพ จลาปาตกม5962479

140 02596859 นาง อลาไพ มชวงคง5971545
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ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 229/1  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารแพทยพลฒนณ สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

141 02596860 นางสาว อลาภา บกญมาก5976080

142 02596861 นางสาว อลาภา สกตคาน5945249

143 02596862 นางสาว อลงอร อยศชปากพลม5969806

144 02596863 นาย อลทธลกร บกนนาค5959753
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ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 230/1  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารแพทยพลฒนณ สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 02596864 นาย อลทธลเชษฐย  ศลรลวจจนางกศร5960222

2 02596865 นาย อลทธลพล ฤกษยโอภาส5949832

3 02596866 นาย อลทธลพล อเนกธนทรจพยย5951111

4 02596867 นาย อลนทรวจต สกวรรณเพชร5936179

5 02596868 นางสาว อลนทกอร เปรมใจ5974969

6 02596869 นางสาว อลนทกอร โรจนวลภาต5974441

7 02596870 นาย อลบรอเฮง เจตะมลท5973363

8 02596871 นางสาว อลศราภรณย แกหวทองคลา5979120

9 02596872 นางสาว อลษฎยนจนทนย ขลาเพชร5958754

10 02596873 นางสาว อลสญาภรณย จจงกลนา5952085

11 02596874 นาย อลสมาแอ เจตะโซะ5974873

12 02596875 นางสาว อลสยาภรณย เทพประสลทธลธ5949466

13 02596876 นาย อลสระ วงคยศรมชา5947622

14 02596877 นางสาว อลสระ สมบศรณย5967704

15 02596878 นาย อลสระพงษย เดชวงษา5959443

16 02596879 นาย อกกฤษ จจนทรยตรม5977129

17 02596880 นาย อกกฤษ พลมพะไกร5953962

18 02596881 นาย อกกฤษฏย สกวรรณ5963452

19 02596882 นาย อกดม พลทองมาก5976880

20 02596883 นางสาว อกดมพร พกกเปลมพยน5960613

21 02596884 นางสาว อกดมลจกษณย ทองงาม5975212

22 02596885 นางสาว อกดมลจกษณย มะโน5957769

23 02596886 นางสาว อกดมลจกษณย สลาเภาเงลน5966721

24 02596887 นาย อกทจย ราญมมชจย5973530

25 02596888 นางสาว อกทจยรจตนย ธรรมอลนทรย5945640

26 02596889 นางสาว อกทจยรจตนย ผาสกข5960062

27 02596890 นาย อกเทน  เสารยปปญญา5952217

28 02596891 นาย อกเทน เรลงสกข5979533

29 02596892 นางสาว อกชนเรพอน มะโนนตก5972820

30 02596893 นางสาว อกบล สกขสรหอย5965992

31 02596894 นาง อกบล แสงเดช5947945

32 02596895 นางสาว อกบลรจตนย วลจลตรขะจม5948161

33 02596896 นางสาว อกบลวรรณ บกญบลารกง5973019

34 02596897 นางสาว อกบลวรรณ สมสกข5940675

35 02596898 นางสาว อกภจนดา รจชนมวงศย5967105
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ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 230/1  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารแพทยพลฒนณ สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 02596899 นางสาว อกมาพร กลลพนบจว5968375

37 02596900 นางสาว อกมาพร จลนากหวน5963619

38 02596901 นางสาว อกมาพร ซพพอสจตยย5968620

39 02596902 นางสาว อกมาพร รกชงเรพอง5978504

40 02596903 นางสาว อกมาพร อารมยยฤทธลธ5974142

41 02596904 นางสาว อกมาพจนธกย รชตเวศนย5976444

42 02596905 นางสาว อกมาภรณย ชลนวงคย5950798

43 02596906 นางสาว อกมาภรณย เทพแกหว5954071

44 02596907 นางสาว อกมาภรณย สกขขกม5957346

45 02596908 นางสาว อกมาลม ลมเบาะ5957138

46 02596909 นางสาว อกมาวดม หวานฉพลา5909402

47 02596910 นางสาว อกรจชชา ขจนธพจฒนย5948632

48 02596911 นางสาว อกรจสยา กกลวงษย5958887

49 02596912 นาย อกรกพงษย งานฉมจง5964863

50 02596913 นางสาว อกไร แซชตจน5974349

51 02596914 นางสาว อกไรพร ปปดเทสา5945189

52 02596915 นางสาว อกไรพร สรหอยศรม5959903

53 02596916 นางสาว อกไรพรรณ จจนสมดา5944911

54 02596917 นางสาว อกไรรจกษย สกดตา5974766

55 02596918 นางสาว อกไรรจตนย วงณะลา5977166

56 02596919 นางสาว อกไรรจตรย นนทยขกนทด5973598

57 02596920 นางสาว อกไรวรรณ    ไพศาล5920758

58 02596921 นางสาว อกไรวรรณ กลาลจงกลหา5972219

59 02596922 นางสาว อกไรวรรณ แกหวมมศรม5976720

60 02596923 นางสาว อกไรวรรณ ขวจญยพน5963262

61 02596924 นางสาว อกไรวรรณ เขมยวมม5975329

62 02596925 นางสาว อกไรวรรณ ใจหาญ5969168

63 02596926 นางสาว อกไรวรรณ ตะวจนขตชน5930334

64 02596927 นางสาว อกไรวรรณ มศลสาร5947628

65 02596928 นางสาว อกไรวรรณ รอดประดลษฐย5973487

66 02596929 นางสาว อกไรวรรณ หมตเพตง5919962

67 02596930 นางสาว อกไรวรรณ อลนทรยแกหว5974144

68 02596931 นางสาว อกลจยวรรณ ศลรลโส5976369

69 02596932 นางสาว อกษณมยย เพตชรวลภาต5965601

70 02596933 นางสาว อกษณมยย วงษยคลาจจนทรย5941068
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ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 230/1  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารแพทยพลฒนณ สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

71 02596934 นางสาว อกษา ทหาวพลมพย5953984

72 02596935 นางสาว อกษา บกญถาวร5953054

73 02596936 นางสาว อกษา แผชนทอง5972356

74 02596937 นางสาว อกสามณม วงคยดวงผา5976378

75 02596938 นางสาว อกพไรวรรณ จจนทะสลงหย5980963

76 02596939 นาย เอกชจย จลาปาขมด5976906

77 02596940 นาย เอกชจย ชลนะตจงกศร5956591

78 02596941 นาย เอกชจย แตบสวจสดลธ5966742

79 02596942 นาย เอกชจย สรหางคลา5979080

80 02596943 นาย เอกทวจช สมบาง5977029

81 02596944 นาย เอกธนจช  แซชจกหง5978242

82 02596945 นาย เอกบกรกษ มะลาไว5952147

83 02596946 นาย เอกพงศย โพธลธเงลน5969716

84 02596947 นาย เอกพล แกหวกจนทะ5933142

85 02596948 นาย เอกพล งามสจนเทมยะ5976368

86 02596949 นาย เอกพจนธย กาฬภจกดม5972021

87 02596950 นาย เอกรจฐ ศรมสกขตะคก5980541

88 02596951 นาย เอกรลนทรย อลนทรยนลพม5972160

89 02596952 นาย เอกลจกษณย เจรลญดม5978378

90 02596953 นาย เอกสลทธลธ จจนทะศลลา5961563

91 02596954 นาย เอกสลทธลธ จลตเทมพยง5945494

92 02596955 นาย เอนก บกญมาเลลศ5981796

93 02596956 นางสาว เอมมลการย ตหายไธสง5976923

94 02596957 นางสาว เอมอร สวจสดลรจกษา5950223

95 02596958 นางสาว เอมลกา บจวสด5981369

96 02596959 นางสาว เอพชองฟปา ทจบสอาด5970532

97 02596960 นางสาว เอพชองฟปา แรงกลหา5917266

98 02596961 นางสาว เอพชองอรกณ อชอนทกม5960582

99 02596962 นางสาว เอพชอศลรล พาลม5964560

100 02596963 นางสาว เอพชออารม เอกพจนธย5938850

101 02596964 นาย โอภาส สกชมมาตรย5944914

102 02596965 นาย โอฬาร เหลพองจจนทรยแรม5938877

103 02596966 นางสาว ไอยรา ขกนทลพยย5977106

104 02596967 นางสาว ไอยลดา สอนมม5963009

105 02596968 นางสาว ไอรดา สรหอยสศงเนลน5952755
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ศศนยยสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย  จจงหวจด : กรจงเทพมหานคร

หหองสอบ : 230/1  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารแพทยพลฒนณ สนามสอบ : จจฬาลงกรณณมหาววทยาลลย
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ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

106 02596969 นางสาว ไอรลณ พจนธยเสนา5937192

107 02596970 นางสาว ไอรลณ วจฒนพานลช5939392

108 02596971 นาง ไอรลนทรย ปปตกพรหมพจนธกย5980230

109 02596972 นางสาว ไอรลนลดา สมมาพล5954699

110 02596973 นางสาว ไอลดา  สกขสม5955249

111 02596974 นางสาว ไอลดา แถวโพธลธ5938993

112 02596975 นางสาว ไอลดา ธนะโสภณ5951641

113 02596976 นางสาว ไอลดา นาคชศ5962147

114 02596977 นางสาว ไอลดา ปราสาทลกะพจนธย5981787

115 02596978 นางสาว ไอลดา เลลกนอก5976090

116 02596979 นาย ฮาเซตม รอพา5948454
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ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 16401  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : เพยยรววจวตร สนามสอบ : คณะววศวกรรมศาสตรณ ม.ขอนแกลน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08590001 นางสาว กชกร โคกแดง5958029

2 08590002 นาย กชกร จจนทรยอาภาส5938828

3 08590003 นางสาว กชกร เถาตาจจนทรย5978106

4 08590004 นางสาว กชกร ทชวมไธสง5975956

5 08590005 นางสาว กชกร เทมยมตรม5936502

6 08590006 นางสาว กชกร แฝงเมพองคกก5935562

7 08590007 นางสาว กชนจนทย เชพชอวจงคลา5978782

8 08590008 นาย กชนจนทย ภศแขชงหมอก5967955

9 08590009 นางสาว กชพร ชชางพจนธย5966500

10 08590010 นางสาว กชพร ทนกจจนทรย5955134

11 08590011 นางสาว กชพร บกราญรมยย5950058

12 08590012 นางสาว กชพร ภาวะโคตร5970697

13 08590013 นางสาว กชพร วงษยคลหอย5963315

14 08590014 นางสาว กชพร สมบจตลบกญสวน5947131

15 08590015 นางสาว กชพร สมกาเรมยน5935667

16 08590016 นางสาว กญจนา เปคอนสาร5975373

17 08590017 นางสาว กตจญญกตา สมดาพล5933799

18 08590018 นาย กตจญญศ ทองดมนอก5978077

19 08590019 นาย กนก ประสลทธลธนอก5975858

20 08590020 นางสาว กนกกาญจนย คลามม5948644

21 08590021 นางสาว กนกกาญจนย ดวงประวจตล5969230

22 08590022 นางสาว กนกกาญจนย โสภาจจนทรย5964583

23 08590023 นางสาว กนกกานตย แสงมณม5954843

24 08590024 นาง กนกการณย สกภรจมยย5939976

25 08590025 นางสาว กนกขวจญ ทาแกหว5976208

26 08590026 นางสาว กนกทลพยย พลมาลา5918350

27 08590027 นางสาว กนกทลพยย แสงวงคย5909254

28 08590028 นางสาว กนกธร ฝปายบกญ5951635

29 08590029 นางสาว กนกนจนทย นนธลราช5953555

30 08590030 นางสาว กนกนาถ คะดกลยย5949614

31 08590031 นางสาว กนกนาถ พลมพยเภา5978813

32 08590032 นางสาว กนกนลภา ใจแกหว5964043

33 08590033 นางสาว กนกเนตร จารกวจฒนสลทธลธ5901846

34 08590034 นางสาว กนกพร ดาวลอย5939619

35 08590035 นางสาว กนกพร ทบหลง5946880

หนนา 246 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 16401  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : เพยยรววจวตร สนามสอบ : คณะววศวกรรมศาสตรณ ม.ขอนแกลน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08590036 นางสาว กนกพร ผดกงกลจ5981344

2 08590037 นางสาว กนกพร ผลสงชา5958995

3 08590038 นางสาว กนกพร เผชาผม5959312

4 08590039 นางสาว กนกพร รจกเมพอง5936411

5 08590040 นางสาว กนกพร รจกษาเคน5975713

6 08590041 นางสาว กนกพรรณ พลมบกตร5937310

7 08590042 นางสาว กนกภรณย โพธลจจกร5907094

8 08590043 นางสาว กนกภรณย เวมยงคลา5940597

9 08590044 นางสาว กนกภรณย สกวรรณพจนธย5961700

10 08590045 นางสาว กนกรจตนย ตกเกตก5970252

11 08590046 นางสาว กนกลดา ทองเฟฟปอง5966995

12 08590047 นางสาว กนกวรรณ   ใจไหว5964473

13 08590048 นางสาว กนกวรรณ   เดชโฮม5958094

14 08590049 นางสาว กนกวรรณ   เพตชราช5975416

15 08590050 นางสาว กนกวรรณ  ศรมทอง5980644

16 08590051 นางสาว กนกวรรณ กลางนอก5975239

17 08590052 นางสาว กนกวรรณ กอเงลนกลาง5979595

18 08590053 นางสาว กนกวรรณ เกงขกนทด5974203

19 08590054 นางสาว กนกวรรณ คนสมบศรณย5954577

20 08590055 นางสาว กนกวรรณ คลหายสกบรรณย5980876

21 08590056 นางสาว กนกวรรณ คลามม5934018

22 08590057 นางสาว กนกวรรณ คลาศรมแกหว5963463

23 08590058 นางสาว กนกวรรณ คลาไสย5940303

24 08590059 นางสาว กนกวรรณ จจนทรเสนา5942740

25 08590060 นางสาว กนกวรรณ จจนทรานนทย5949228

26 08590061 นางสาว กนกวรรณ จลารจสไว5934745

27 08590062 นางสาว กนกวรรณ ชจกนลา5977132

28 08590063 นางสาว กนกวรรณ ชจยพรมมา5962541

29 08590064 นางสาว กนกวรรณ ชจยสาด5960415

30 08590065 นาง กนกวรรณ ชพพนประทกมทอง5976890

31 08590066 นางสาว กนกวรรณ ไชยโกฏล5952685

32 08590067 นางสาว กนกวรรณ ดาศรม5964561

33 08590068 นางสาว กนกวรรณ ตาสา5946699

34 08590069 นางสาว กนกวรรณ แตหสวจสดลธ5980994

35 08590070 นางสาว กนกวรรณ ทรจพยยคศณ5973063
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ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 16402  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : เพยยรววจวตร สนามสอบ : คณะววศวกรรมศาสตรณ ม.ขอนแกลน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08590071 นางสาว กนกวรรณ ทลพชาตล5956404

2 08590072 นางสาว กนกวรรณ นหอยบกตร5951122

3 08590073 นางสาว กนกวรรณ นจนทสกทา5970865

4 08590074 นางสาว กนกวรรณ นามเกษ5942177

5 08590075 นางสาว กนกวรรณ บจงอร5967381

6 08590076 นางสาว กนกวรรณ ปวงศรม5973323

7 08590077 นางสาว กนกวรรณ ปะทลเก5963467

8 08590078 นางสาว กนกวรรณ พรประทกม5947843

9 08590079 นางสาว กนกวรรณ พลมพยศจกดลธ5965741

10 08590080 นางสาว กนกวรรณ มศลตองคะ5918602

11 08590081 นางสาว กนกวรรณ ศรมเศรษฐา5967308

12 08590082 นางสาว กนกวรรณ สานจน5977115

13 08590083 นางสาว กนกวรรณ สกขกมล5979776

14 08590084 นางสาว กนกวรรณ สกขประเสรลฐ5981513

15 08590085 นางสาว กนกวรรณ สกรลยนตย5951611

16 08590086 นางสาว กนกวรรณ เสมเหลา5946927

17 08590087 นางสาว กนกวรรณ แสนทวมสกข5957856

18 08590088 นางสาว กนกวรรณ อกดมทวม5976316

19 08590089 นางสาว กนกวจลยย คนขยจน5965721

20 08590090 นางสาว กนกศรม จชาเหลา5962864

21 08590091 นางสาว กนกอร จจนทะขตชน5966219

22 08590092 นาง กนกอร ชจยลลชนฟปา5976892

23 08590093 นางสาว กนกอร ดอกไมหทอง5980072

24 08590094 นางสาว กนกอร บกญพามา5948332

25 08590095 นาง กนกอร ปรมนตก5946931

26 08590096 นางสาว กนกอร วรจจกร5954075

27 08590097 นางสาว กนกอร ศรมไชยมศล5943757

28 08590098 นางสาว กนกอร แสนมอม5964998

29 08590099 นางสาว กนลฏฐา ชชางเงลน5965681

30 08590100 นางสาว กนลษฐา   สอนชา5907362

31 08590101 นางสาว กนลษฐา ชศชม5966650

32 08590102 นางสาว กนลษฐา เชษฐาไชย5966035

33 08590103 นาง กนลษฐา นาคแทห5965072

34 08590104 นางสาว กนลษฐา นลลบกรม5977859

35 08590105 นางสาว กนลษฐา แพงวงศย5939516
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ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 16402  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : เพยยรววจวตร สนามสอบ : คณะววศวกรรมศาสตรณ ม.ขอนแกลน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08590106 นางสาว กนลษฐา รจศมม5976458

2 08590107 นางสาว กนลษฐา ศลรลโฉม5939702

3 08590108 นางสาว กนลษฐา หลอดทหาว5978385

4 08590109 นาย กมล ราชภจกดม5963831

5 08590110 นางสาว กมล อศชนารม5971831

6 08590111 นางสาว กมลชนก  แกหวพลลารมยย5947328

7 08590112 นางสาว กมลชนก คลาชนะ5971476

8 08590113 นางสาว กมลชนก ทจศพร5972032

9 08590114 นางสาว กมลชนก โนยะราช5975958

10 08590115 นางสาว กมลชนก บกญทอง5980145

11 08590116 นางสาว กมลชนก ปปญญจง5922590

12 08590117 นางสาว กมลชนก พรหมบกตร5971792

13 08590118 นางสาว กมลชนก พจนชมภศ5981349

14 08590119 นางสาว กมลชนก พานเเกหว5961482

15 08590120 นางสาว กมลชนก วงศยชจยเพตง5942225

16 08590121 นางสาว กมลชนก สอนทอง5939041

17 08590122 นางสาว กมลชนก สอนนา5934684

18 08590123 นางสาว กมลชนก สารสกข5968319

19 08590124 นางสาว กมลชนก สลงมะมชอ5971936

20 08590125 นางสาว กมลชนก สมหาคม5960046

21 08590126 นางสาว กมลชนก สกขศรม5941524

22 08590127 นางสาว กมลชนก แสงกลหา5974169

23 08590128 นางสาว กมลชนก อลงคประเสรลฐ5945077

24 08590129 นางสาว กมลทลพยย จจนทรยคลา5949898

25 08590130 นางสาว กมลทลพยย จจนทรยหนองหวหา5966715

26 08590131 นาง กมลทลพยย ทลโภคา5963099

27 08590132 นางสาว กมลทลพยย ภศมลกอง5979827

28 08590133 นางสาว กมลทลพยย ศรมหรลพง5961851

29 08590134 นางสาว กมลทลพยย แสงครจลต5953310

30 08590135 นางสาว กมลนาถ แดนาช5957883

31 08590136 นางสาว กมลพร อลนทรยพรม5976579

32 08590137 นางสาว กมลพรรณ พจนสนลท5969981

33 08590138 นางสาว กมลพรรณ สกยอย5978277

34 08590139 นางสาว กมลภจทร ทองสวจสดลธ5980934

35 08590140 นางสาว กมลมาศ แกหวงาม5975602
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ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 16405  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : เพยยรววจวตร สนามสอบ : คณะววศวกรรมศาสตรณ ม.ขอนแกลน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08590141 นาง กมลรจตนย  ไพศาล5979792

2 08590142 นางสาว กมลรจตนย จะโลนา5946498

3 08590143 นางสาว กมลรจตนย เดชเดลม5944186

4 08590144 นางสาว กมลรจตนย เทมยนนาวา5944999

5 08590145 นางสาว กมลรจตนย ปะตจงถาเน5951706

6 08590146 นางสาว กมลรจตนย มาตยยมม5935855

7 08590147 นางสาว กมลรจตนย สกขขม5944883

8 08590148 นางสาว กมลรจตนย แสนคลาพล5945229

9 08590149 นางสาว กมลลจกษณย พลมพยสวจสดลธ5924994

10 08590150 นางสาว กมลลจกษณย เมรม5934156

11 08590151 นางสาว กมลวรรณ แกหวหนองแก5956810

12 08590152 นางสาว กมลวรรณ งอยภศธร5970801

13 08590153 นางสาว กมลวรรณ มหาชจย5932022

14 08590154 นางสาว กมลวรรณ รจตนะวงศย5941959

15 08590155 นางสาว กมลวรรณ ฤทธลธบลารกง5959790

16 08590156 นางสาว กมลวรรณ ลาภประกอบกลจ5943756

17 08590157 นางสาว กมลศลรล พชอเสพอ5934067

18 08590158 นาย กรกช ศรมบศรพา5903914

19 08590159 นาย กรกฎ จลนนะเรลง5953690

20 08590160 นาย กรกฎ ปปานภศมล5944264

21 08590161 นาย กรกฎ ศลรลสกข5939187

22 08590162 นาย กรกต ลาดสกวรรณ5919302

23 08590163 นางสาว กรกนก บกตรเพตง5934096

24 08590164 นางสาว กรกนก พกดนหอย5955546

25 08590165 นางสาว กรกนก ศรมอรจญ5940843

26 08590166 นางสาว กรกนก เสนเสนา5955108

27 08590167 นางสาว กรกมล เนตะเวร5942710

28 08590168 นางสาว กรกมล ประทกม5974311

29 08590169 นางสาว กรกมล มงคลแกชนทราย5965447

30 08590170 นาง กรกมล สกภมคลา5929758

31 08590171 นางสาว กรกมล หมพพนสอน5976577

32 08590172 นางสาว กรกวม ปรมประเสรลฐ5982097

33 08590173 นางสาว กรกจนยา ประทกมชมภศ5967959

34 08590174 นางสาว กรกจนยา รจฐวงษา5966708

35 08590175 นางสาว กรกจนยา รจตนเสน5940157
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ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 16405  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : เพยยรววจวตร สนามสอบ : คณะววศวกรรมศาสตรณ ม.ขอนแกลน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08590176 นางสาว กรชกร สลทธลเทศ5936172

2 08590177 นางสาว กรชตลกา  โพธลธสลาโรง5939444

3 08590178 นางสาว กรชนก วกยชจยภศมล5951328

4 08590179 นางสาว กรชวจลลจกษณย สกภาษม5972908

5 08590180 นาย กรณยดนจย   ระดาบกตร5944445

6 08590181 นางสาว กรณลการย แสนพาน5981654

7 08590182 นางสาว กรทอง ศรมนาค5958940

8 08590183 นางสาว กรนภจทร แถวหนองกกง5970149

9 08590184 นางสาว กรปภา นพราช5963039

10 08590185 นางสาว กรภจทรย วาโยหะ5938046

11 08590186 นางสาว กรรณกมล ประสพดม5955788

12 08590187 นางสาว กรรณลกา แกหวคลาลา5973447

13 08590188 นางสาว กรรณลกา จวนชจยภศมล5975762

14 08590189 นางสาว กรรณลกา เชพชอแอบราช5964961

15 08590190 นางสาว กรรณลกา พจนธกยบกบผา5972103

16 08590191 นางสาว กรรณลกา ภศนบผา5966823

17 08590192 นางสาว กรรณลกา รสดม5969242

18 08590193 นางสาว กรรณลกา วลชาสวจสดลธ5951890

19 08590194 นางสาว กรรณลกา สกขรจตนย5951693

20 08590195 นางสาว กรรณลกา แสนทวมสกข5953782

21 08590196 นางสาว กรรณลการย แกหวจรศญ5951180

22 08590197 นางสาว กรรณลการย ขจรภพ5957285

23 08590198 นางสาว กรรณลการย จจนทรยดา5912202

24 08590199 นางสาว กรรณลการย จจนเบาะ5972113

25 08590200 นางสาว กรรณลการย แตพจนดกง5979397

26 08590201 นาง กรรณลการย เนาวะเศษ5965277

27 08590202 นาง กรรณลการย บกตรสมนหอย5979054

28 08590203 นางสาว กรรณลการย มนตยขลจง5938199

29 08590204 นางสาว กรรณลการย วจงลา5965948

30 08590205 นางสาว กรรณลการย แวงคลา5963585

31 08590206 นางสาว กรรณลการย ศรมโยหะ5960024

32 08590207 นางสาว กรรณลการย โสภาศรต5974695

33 08590208 นางสาว กรรณลการย อกขกนทด5968273

34 08590209 นาย กรรภลรมยย ตราเงลน5973878

35 08590210 นางสาว กรรจตนย จกลตามระ5980993
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ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08590211 นาย กรฤต บกญชะนะ5976099

2 08590212 นางสาว กรวรรณ ใจงาม5979930

3 08590213 นางสาว กรวรรณ บกษบง5937757

4 08590214 นางสาว กรวรรณ ศลรลภจกดลธ5935889

5 08590215 นางสาว กรวลกา อชอนสองชจชน5981899

6 08590216 นาย กรวลทยย กลหาหาญ5933789

7 08590217 นาย กรวลทยย กชอศลลปป5980238

8 08590218 นาย กรวลทยย ลมยะวงษย5966981

9 08590219 นาย กรวลทยย อลนกะสจงขย5977963

10 08590220 นางสาว กรวลภา มลระสลงหย5956157

11 08590221 นางสาว กรองแกหว มะรจตนย5962636

12 08590222 นาย กรจณยกร วจนโพนทอง5966032

13 08590223 นาย กรจยฤทธลธ สกทธลโคตร5934475

14 08590224 นาย กรลช นามสมฐาน5918542

15 08590225 นาย กรมฑาพล ใจดม5939592

16 08590226 นาย กฤตกร พรประเสรลฐ5908114

17 08590227 นางสาว กฤตพร ดลาเนตร5931646

18 08590228 นาย กฤตเมธ คลาแพงตา5935095

19 08590229 นางสาว กฤตยา ยลนดม5947406

20 08590230 นางสาว กฤตยาณม   สมสลวย5955553

21 08590231 นาย กฤตฤณ ปศนอน5950127

22 08590232 นาย กฤตานนทย เงาะเศษ5971550

23 08590233 นางสาว กฤตลกา กลจพนโคกสศง5941523

24 08590234 นางสาว กฤตลกา เขพพอนพลมพย5951010

25 08590235 นาย กฤตลเดช สมตน5953875

26 08590236 นาย กฤตลเดช อลพมพศน5971888

27 08590237 นาย กฤตลพงษย สรรพทรจพยย5922650

28 08590238 นาง กฤตลยา จงรจกษย5917326

29 08590239 นางสาว กฤตลยา หอสกกลไท5969097

30 08590240 นางสาว กฤตลยากรณย สมนตก5935236

31 08590241 นางสาว กฤตลยาณม ภาวะดม5950303

32 08590242 นางสาว กฤตลยาภรณย เตลมทรจพยย5968119

33 08590243 นางสาว กฤตลยาภรณย โสสมดา5934956

34 08590244 นาย กฤษฎา กองแกหว5933564

35 08590245 นาย กฤษฎา เนพชอนวล5959548
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ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08590246 นาย กฤษฎา วลเศษชาตล5969231

2 08590247 นาย กฤษฎา ศรมสมบจตล5912774

3 08590248 นาย กฤษฎา สรรพโชตล5972119

4 08590249 นาย กฤษฎา สายสมร5956504

5 08590250 นาย กฤษฎา สารพวง5972525

6 08590251 นาย กฤษฎา อลนธลฤทธลธ5944909

7 08590252 นางสาว กฤษฎาพร นลชลานาญ5905066

8 08590253 นางสาว กฤษฎาภรณย พรมดวงศรม5981618

9 08590254 นาย กฤษฏย ชาญาศลษฏย5949297

10 08590255 นาย กฤษฏลจกษณย ผลวเงลน5949470

11 08590256 นาย กฤษฏลมลนทรย มณมฉาย5934657

12 08590257 นาย กฤษณพล ศรมใส5964633

13 08590258 นาย กฤษณะ คลาพลระ5981380

14 08590259 นาย กฤษณะ มลกขกนทด5947014

15 08590260 นาย กฤษณะ หลนมม5956754

16 08590261 นางสาว กฤษณา  กลพมเกลมชยง5938041

17 08590262 นางสาว กฤษณา  จลาปาอชอน5963044

18 08590263 นางสาว กฤษณา แกหวทอง5961411

19 08590264 นางสาว กฤษณา จจนทะคศณ5952505

20 08590265 นางสาว กฤษณา นนทยศลรล5939913

21 08590266 นางสาว กฤษณา นนทะ5975117

22 08590267 นางสาว กฤษณา ไฝชอบ5967839

23 08590268 นางสาว กฤษณา พจนศรม5922014

24 08590269 นางสาว กฤษณา พลมพยพรมมา5940460

25 08590270 นางสาว กฤษณา เวมยงสลมา5961796

26 08590271 นางสาว กฤษณา สลงหยลม5974612

27 08590272 นางสาว กฤษณา แสงทมาตยย5975812

28 08590273 นางสาว กฤษดา จามรวจฒนากกล5976380

29 08590274 นาย กฤษดา เจรลญมาก5966860

30 08590275 นาย กฤษดา ฉลมพงษย5942876

31 08590276 นาย กฤษดา เพมยยกระ5945323

32 08590277 นาย กฤษดา สจงขยชจย5982324

33 08590278 นางสาว กฤษตลญา โชคสวจสดลธนกกศล5950634

34 08590279 นางสาว กฤษตลภรณย เถพพอนโทสาร5959308

35 08590280 นางสาว กฤษยา เผพอกแดง5921974
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ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน
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1 08590281 นาย กฤษเรศ บตงอลาพจนธย5961165

2 08590282 นางสาว กลจยา ผลวไธสง5979122

3 08590283 นาย กลหาณรงคย แสนนาวา5958947

4 08590284 นางสาว กลลพนจจนทรย มมมา5947520

5 08590285 นางสาว กวางทอง ภจกดมโชตล5940038

6 08590286 นาย กวลน บกญประโคน5965989

7 08590287 นาย กวลน แสนแกหว5969759

8 08590288 นาง กวลนทลตา สลาราญ5946132

9 08590289 นางสาว กวลนธลดา โคตกราช5972548

10 08590290 นาย กษลดลษฐย จจนทรจงษม5960031

11 08590291 นางสาว กสลญาณลนทย บกญลมประสลทธลธ5967756

12 08590292 นาย กหองเกมยรตล ใจเยตน5955922

13 08590293 นาย กหองยกทธ จอกทอง5943839

14 08590294 นาย กหองวลทยย อกตกะ5937483

15 08590295 นาย กองหนกน ทมดลนดลา5959703

16 08590296 นาย กหองหลหา  พรมดวงดม5935779

17 08590297 นางสาว กอบบกญ ชอบเขตตยกลาง5972893

18 08590298 นางสาว กอบจว มมทอง5939575

19 08590299 นาย กอปรบกญ วงศยวมระพจนธกย5958686

20 08590300 นาย กชอพงษย พจนนาเหนพอ5965650

21 08590301 นาย กจงวาลชจย สชวยโสภา5961739

22 08590302 นาย กจญจนยพลพจฒนย วจงอกปปดชา5938344

23 08590303 นาง กจญชญามน   ศรมอลนทรย5937836

24 08590304 นางสาว กจญญยกกลณจช บกญจรลง5971863

25 08590305 นางสาว กจญญยณณจฐ ดมโมห5931426

26 08590306 นางสาว กจญญยธลตา   อกดานนทย5955861

27 08590307 นางสาว กจญญา ตลนะรจกษย5927682

28 08590308 นางสาว กจญญา ทองใบ5964068

29 08590309 นางสาว กจญญา พจนธกกาง5960449

30 08590310 นางสาว กจญญาณจฐ สมภาร5967687

31 08590311 นางสาว กจญญาณจฐ เหมรา5942773

32 08590312 นางสาว กจญญาพลชญย ธารนชลา5937735

33 08590313 นางสาว กจญญาพลชญย ปปกโคทะกจง5960283

34 08590314 นางสาว กจญญาภจค จกลเนตร5948783

35 08590315 นางสาว กจญญาภจค ถานะลกน5937549
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1 08590316 นางสาว กจญญาภจทร  ทจนแกหว5967956

2 08590317 นางสาว กจญญาภา ทลวาพจฒนย5980717

3 08590318 นางสาว กจญญามาศ พรรณศรม5979242

4 08590319 นางสาว กจญญารจกษย คกณมม5933463

5 08590320 นางสาว กจญญารจตนย   พกทธระสก5967937

6 08590321 นางสาว กจญญารจตนย คายทอง5938050

7 08590322 นางสาว กจญญารจตนย จจนทวงษย5959789

8 08590323 นางสาว กจญญารจตนย เชพชอวจงคลา5961077

9 08590324 นางสาว กจญญารจตนย ทลพยยตลาแย5939736

10 08590325 นางสาว กจญญารจตนย ปะจะเน5973781

11 08590326 นางสาว กจญญารจตนย มกลลจจนทรย5921478

12 08590327 นางสาว กจญญารจตนย แสนวงษา5979463

13 08590328 นางสาว กจญญารจตนย อกชนสวจสดลธ5971685

14 08590329 นางสาว กจญญาวมรย ภศมลเดช5961129

15 08590330 นางสาว กจญญาวมรย สาชลน5961472

16 08590331 นางสาว กจญฑจตพร พลจารณย5965078

17 08590332 นางสาว กจญฑลมา ยตะโคตร5958829

18 08590333 นางสาว กจญณภจทร แผชนทอง5969338

19 08590334 นางสาว กจญทลมา ทองหลชอ5922146

20 08590335 นางสาว กจญยานม ปะรลวจนตา5971772

21 08590336 นางสาว กจณจนยกมล โคตรสกวรรณ5979656

22 08590337 นางสาว กจณฐมณม มมทา5961875

23 08590338 นางสาว กจณฐาภรณย พศลชาตล5922350

24 08590339 นางสาว กจณฐลกา เกตกคลา5948178

25 08590340 นางสาว กจณฐลกา ปปญญาดลษฐย5950692

26 08590341 นางสาว กจณฑมาศ แชชมแรชม5979178

27 08590342 นางสาว กจณทลมา เมพองจจนทรย5965576

28 08590343 นางสาว กจตตลกา พจนพรม5937148

29 08590344 นางสาว กจนตยกนลษฐย สมรฤทธลธ5942223

30 08590345 นางสาว กจนตนา นหอยจลาปา5961523

31 08590346 นางสาว กจนตพร จลตะหงสย5909570

32 08590347 นาย กจนตพจฒนย อจศวเดชกวมวงษย5957330

33 08590348 นาย กจนตลนจนทย เวชสาร5978696

34 08590349 นางสาว กจนตลศา ศรมเอมยด5968919

35 08590350 นางสาว กจนทลมา ภศมลลา5971106
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1 08590351 นาง กจนยยสลรยญา บกญแขวง5935109

2 08590352 นางสาว กจนยา นนทการ5961962

3 08590353 นางสาว กจนยา นหอยพศล5915110

4 08590354 นางสาว กจนลยา ใจใหญช5956860

5 08590355 นาย กจมพล อชานนอก5973493

6 08590356 นาย กจมสลทธลธ เมตตาพล5969776

7 08590357 นางสาว กจลญา เทพกรรณ5933669

8 08590358 นางสาว กจลญา อลนธลบาล5935543

9 08590359 นางสาว กจลญาพร หจวโนนมชวง5948780

10 08590360 นางสาว กจลยรจตนย ชาวจนดม5961445

11 08590361 นางสาว กจลยรจตนย พลราชม5947129

12 08590362 นางสาว กจลยรจตนย ศลรลบลารกง5931270

13 08590363 นางสาว กจลยรจตนย หนองขกชนสาร5938166

14 08590364 นางสาว กจลยวรรณ โคตรชจยงาม5969714

15 08590365 นางสาว กจลยยสกดา ธนศรจตนย5961993

16 08590366 นางสาว กจลยา จจนทะวลสจย5950157

17 08590367 นางสาว กจลยา ชลานาญพล5976219

18 08590368 นางสาว กจลยา ซอมรจมยย5924310

19 08590369 นางสาว กจลยา นามเคน5945548

20 08590370 นางสาว กจลยา บกญธลมา5974220

21 08590371 นางสาว กจลยา บกบผา5955211

22 08590372 นางสาว กจลยา ปรกกระโทก5965360

23 08590373 นางสาว กจลยา พลทยาภาพงศย5940224

24 08590374 นางสาว กจลยา วงคยชารม5933784

25 08590375 นางสาว กจลยาณม บจวระภา5953401

26 08590376 นางสาว กจลยาณม บกญกอง5970210

27 08590377 นางสาว กจลยาณม สมจญญา5966157

28 08590378 นางสาว กจลยารจตนย ศรมมกลตรม5969490

29 08590379 นางสาว กจลยาลจกษณย ชชวยหาญ5949847

30 08590380 นางสาว กาญกนก มศลผาลา5959330

31 08590381 นางสาว กาญจณา สกภาพปปญญา5976782

32 08590382 นางสาว กาญจนยกนก ทองจจนทรย5921722

33 08590383 นางสาว กาญจนพรรณ ดวงสกพรรณ5976072

34 08590384 นางสาว กาญจนภรณย ขกนนรา5938569

35 08590385 นางสาว กาญจนา กองพลพรหม5974658
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1 08590386 นางสาว กาญจนา กาลบกตร5940969

2 08590387 นางสาว กาญจนา คานกระโทก5944213

3 08590388 นางสาว กาญจนา จจนทรยจจกรย5972537

4 08590389 นางสาว กาญจนา ชจยมศล5940928

5 08590390 นางสาว กาญจนา แซชเฮหง5967210

6 08590391 นางสาว กาญจนา ดมสรหอย5977104

7 08590392 นางสาว กาญจนา ทวมโชตล5963365

8 08590393 นางสาว กาญจนา ทลานา5968915

9 08590394 นางสาว กาญจนา ทลพยยกระโทก5979890

10 08590395 นางสาว กาญจนา เทพมง5973833

11 08590396 นางสาว กาญจนา นามโนรลนทรย5971568

12 08590397 นางสาว กาญจนา นามมกลลลม5950086

13 08590398 นางสาว กาญจนา ปปญญาสลทธลธ5954011

14 08590399 นางสาว กาญจนา ปาโส5950800

15 08590400 นางสาว กาญจนา พรรณวงคย5934360

16 08590401 นางสาว กาญจนา พลมพยทอง5951865

17 08590402 นางสาว กาญจนา เพชรราชา5919350

18 08590403 นางสาว กาญจนา โพธลสลงหย5940872

19 08590404 นางสาว กาญจนา วรรณทอง5972286

20 08590405 นาง กาญจนา เศษขกนทด5958753

21 08590406 นางสาว กาญจนา สายสกรลนทรย5965713

22 08590407 นางสาว กาญจนา สกกใส5963608

23 08590408 นางสาว กาญจนา สกกกล5969604

24 08590409 นางสาว กาญจนา สศนยยราช5913926

25 08590410 นางสาว กาญจนา หนองแคน5949482

26 08590411 นางสาว กาญจนา หมพพนปปตชา5966194

27 08590412 นางสาว กาญจนา หมพพนหาวงษย5980809

28 08590413 นางสาว กาญจนา หลนประกอบ5970654

29 08590414 นางสาว กาญจนาพร ศรไชย5963430

30 08590415 นางสาว กาญจนาภรณย พลณสา5974595

31 08590416 นางสาว กาญจนาภรณย วงศยจอม5974732

32 08590417 นางสาว กาญจนม มะณมฉาย5979957

33 08590418 นางสาว กาญฏลมา จจนปปญญา5967094

34 08590419 นางสาว กาญตลมา กกลหมวก5952929

35 08590420 นางสาว กานดา กลางแม5962662
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1 08590421 นางสาว กานดา แซชจศ5941016

2 08590422 นางสาว กานดา ทาศลรล5979832

3 08590423 นางสาว กานดา โสมรจกษย5980065

4 08590424 นางสาว กานดารจตนย  เภาศรม5969706

5 08590425 นาย กานตยกวม นครขวาง5972978

6 08590426 นาย กานตยชนก แกหวธรรมมา5979348

7 08590427 นางสาว กานตยชนก ศลรลวลชจย5964615

8 08590428 นางสาว กานตยชนลต อกดมโภชนย5943464

9 08590429 นางสาว กานตยญาณลศา สกนทร5976704

10 08590430 นางสาว กานตยธมรา คลาโท5958831

11 08590431 นางสาว กานตยพลชชา พจนธกยไชย5945466

12 08590432 นางสาว กานตยพลชชา พลมพยทอง5936652

13 08590433 นางสาว กานตยมณม พลทหาว5950543

14 08590434 นางสาว กานตรจตนย เกตวงษา5945758

15 08590435 นางสาว กานตยสลนม ขจนโมลม5968013

16 08590436 นางสาว กานตยสลนม คศหา5949547

17 08590437 นาง กานตยสลนม นวลจจนทรย5965959

18 08590438 นาง การณลก ซพพอสจตยย5979891

19 08590439 นาย กลาพล สกขบท5936499

20 08590440 นาย กลาพล แสงเพชร5949714

21 08590441 นางสาว กลาไลหยก ทองคลาสาร5972030

22 08590442 นางสาว กลพงกนก ศลรลจจนทะพจนธย5943991

23 08590443 นางสาว กลพงกหอย สมหปปญญา5964935

24 08590444 นางสาว กลพงกาญ มกลทาเยตน5953918

25 08590445 นางสาว กลพงกาญจนย จลารศญพงษย5970798

26 08590446 นางสาว กลพงแกหว ไพรศรม5972043

27 08590447 นางสาว กลพงฤดม   แกหวพวง5971787

28 08590448 นางสาว กลพงวลภา เกตกงาม5953539

29 08590449 นางสาว กลจจาภา วงศยรจตนเพตญศลรล5946200

30 08590450 นาย กลจตลชจย ศรมฉจตรอกดมสกข5958597

31 08590451 นาย กลจอกดม อาสาทลา5964936

32 08590452 นาย กลตกร ทองหาร5982200

33 08590453 นาย กลตตล จจนทรยเรพอง5949598

34 08590454 นาย กลตตล จจนภา5977495

35 08590455 นาย กลตตลกรณย จอมทรจกษย5970817

หนนา 258 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 16502  ชจชน : 5  ตตก/อาคาร : เพยยรววจวตร สนามสอบ : คณะววศวกรรมศาสตรณ ม.ขอนแกลน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08590456 นาย กลตตลกรณย หกขกนทด5953259

2 08590457 นาย กลตตลกวลน โชตลฉจนทย5920338

3 08590458 นาย กลตตลกวลนทย   มาซา5910786

4 08590459 นางสาว กลตตลกกล พรมชาตล5943149

5 08590460 นาย กลตตลคม สายธลไชย5933768

6 08590461 นาย กลตตลชจย อาจหาญ5935503

7 08590462 นางสาว กลตตลญา จจนทเขต5967656

8 08590463 นาย กลตตลธธเนศ ชลานาญฐานเศรษฐย5976189

9 08590464 นางสาว กลตตลธร พกทธวรรณ5938997

10 08590465 นาย กลตตลนจนทย ดวงรกชง5966019

11 08590466 นาย กลตตลนจนทย วงษยแสดง5935377

12 08590467 นาย กลตตลพงศย   โชตลสนธย5945641

13 08590468 นาย กลตตลพงศย สมชอบ5975711

14 08590469 นาย กลตตลพงศย สมเทา5900210

15 08590470 นาย กลตตลพงษย   มหาชจย5956003

16 08590471 นาย กลตตลพงษย คลาเสมยง5965058

17 08590472 นาย กลตตลพงษย แจหงไพร5973803

18 08590473 นาย กลตตลพงษย นลตยโรจนย5961542

19 08590474 นาย กลตตลพงษย วงษยขจนธย5967612

20 08590475 นางสาว กลตตลพร  กอเกษ5981428

21 08590476 นาย กลตตลพจฒนย พลศก5956952

22 08590477 นาย กลตตลพจนธย  ไชยหงษย5975719

23 08590478 นาย กลตตลพจนธย บาลจบ5974459

24 08590479 นาย กลตตลพจนธย ผลจจนทรย5970376

25 08590480 นางสาว กลตตลพลชญย คลาแผชนจลรโรจนย5902730

26 08590481 นาย กลตตลพลชญย ชวนชกมกจน5971894

27 08590482 นาย กลตตลภณ วงศยพลทจกษย5956630

28 08590483 นางสาว กลตตลมา จจนทะจจนทรยศร5980561

29 08590484 นางสาว กลตตลมา ทะนา5977644

30 08590485 นางสาว กลตตลมา สกวรรณบกผา5937328

31 08590486 นางสาว กลตตลยา  ตะนนทย5978800

32 08590487 นางสาว กลตตลยา  ปราบคนชจพว5975606

33 08590488 นางสาว กลตตลยา กาญจนกจณโห5962995

34 08590489 นางสาว กลตตลยา คกณารจกษย5972102

35 08590490 นางสาว กลตตลยา เจรลญไชย5916214
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1 08590491 นางสาว กลตตลยา แจหงดม5969793

2 08590492 นางสาว กลตตลยา ชนะมาร5936590

3 08590493 นางสาว กลตตลยา ทวมผล5920678

4 08590494 นางสาว กลตตลยา พลมพรภลรมยย5942548

5 08590495 นางสาว กลตตลยา เพตงเวลกน5971648

6 08590496 นางสาว กลตตลยา เมตกลา5936264

7 08590497 นางสาว กลตตลยา สารลศรม5963327

8 08590498 นางสาว กลตตลยา อจปการจตนย5938422

9 08590499 นางสาว กลตตลยา อลนทรยเพตง5903110

10 08590500 นาย กลตตลวงษย เจรลญรจตนย5956666

11 08590501 นาย กลตตลวมรย ภาดม5958262

12 08590502 นาย กลตตลศจกดลธ ชาไมลย5957400

13 08590503 นาย กลตตลศจกดลธ ซพพอสจตยย5971205

14 08590504 นาย กลตตลศจกดลธ ตกชยไชย5921786

15 08590505 นาย กลตตลศจกดลธ ทาประจลตร5972793

16 08590506 นาย กลตตลศจกดลธ พจนธกยพรม5956875

17 08590507 นาย กลตตลศจกดลธ มมทอง5973725

18 08590508 นาย กลตตลศจกดลธ แวงดา5960894

19 08590509 นาย กลตลกร แสวงหา5927998

20 08590510 นาย กลตลคกณ บกรม5975794

21 08590511 นาย กลตลชจย ขจนธวลชจย5945197

22 08590512 นางสาว กลตลญา ศรมละบกตร5942832

23 08590513 นาย กลตลพงศย  นหอยกลาง5979959

24 08590514 นาย กลตลพงษย ชาไชย5973260

25 08590515 นาย กลตลพงษย ศลรลโส5975503

26 08590516 นางสาว กลตลยา กลหาหาญ5962497

27 08590517 นางสาว กลตลยา เกษลม5957225

28 08590518 นางสาว กลตลยา ทลพยยจจกษย5969724

29 08590519 นางสาว กลตลยา บชอไทย5975698

30 08590520 นางสาว กลตลยา มามลมลน5982138

31 08590521 นางสาว กลตลยา อลงเอนก5962035

32 08590522 นางสาว กลตลยา ฮศมเปฟอย5969177

33 08590523 นางสาว กลตลยาภรณย กลพลาพกทธา5946576

34 08590524 นางสาว กลตลยาภรณย ศรมวงษยชจย5970936

35 08590525 นางสาว กลตลยารจตนย โพธลธสก5934294
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1 08590526 นางสาว กลรณา ปปสบาล5973187

2 08590527 นาย กลรพจฒนย อกปพงษย5966885

3 08590528 นาย กลรวจส วงศยเทลดสลรล5965933

4 08590529 นางสาว กลรลยา อารมเอพชอ5976240

5 08590530 นางสาว กมรตยา ตจณฑวราภาธร5954258

6 08590531 นาย กมรตล บจวคลา5976910

7 08590532 นางสาว กมรตลกร แพงอก5971507

8 08590533 นาย กมรตลยกทธย จจนทรยยะ5957893

9 08590534 นางสาว กกญกานดา เพตงนาม5940237

10 08590535 นางสาว กกมาวดม บกญญรจตนย5973089

11 08590536 นางสาว กกลจลรา โคตรนารลนทรย5978875

12 08590537 นาย กกลชาตล ตรมภศมล5960037

13 08590538 นางสาว กกลญา พกชมกาหลง5963888

14 08590539 นางสาว กกลธลดา ผกยผล5967043

15 08590540 นางสาว กกลธลดา พรมลา5949156

16 08590541 นางสาว กกลธลดา พลทจกษยราษฎรย5959440

17 08590542 นาย กกลนนทย คลาใส5981998

18 08590543 นางสาว กกลนจดดา หวหานหอม5941646

19 08590544 นางสาว กกลปราณม เกลดศจกดลธ ณ แวงนหอย5953258

20 08590545 นาย กกลพงษย สกนทรศาลทศล5958556

21 08590546 นางสาว กกลพจกตรย กกลสกวรรณ5977226

22 08590547 นางสาว กกลภาณย กองแกหว5963844

23 08590548 นางสาว กกลยา ปราชญาภาณกชาตล5980271

24 08590549 นางสาว กกลฤดม ประกลพง5963160

25 08590550 นางสาว กกลวดม แผชนทอง5970921

26 08590551 นางสาว กกลวลศา ตลกกล5934199

27 08590552 นางสาว กกสกมา   คงโนนกอก5960373

28 08590553 นางสาว กกสกมา  อมสา5966352

29 08590554 นางสาว กกสกมา เกษทองมา5966263

30 08590555 นางสาว กกสกมา ขกนทอง5970076

31 08590556 นางสาว กกสกมา จจนทะสอน5970135

32 08590557 นางสาว กกสกมา จลตจจกร5945419

33 08590558 นางสาว กกสกมา ไชยชชวย5943791

34 08590559 นางสาว กกสกมา นามแสงผา5953975

35 08590560 นางสาว กกสกมา บกตรโคตร5967329
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1 08590561 นาง กกสกมา ลามคลา5961661

2 08590562 นางสาว กกสกมา หจนตกลา5966976

3 08590563 นางสาว กกสกมา ฮาดวลเศษ5911710

4 08590564 นางสาว กกสกมากศร ศรมประเสรลฐ5970587

5 08590565 นางสาว กกสกมาพร สมอบหาน5968297

6 08590566 นางสาว กกสกมาภรณย แสนสกพรรณ5959965

7 08590567 นางสาว กกสกมาสนย โกสมสจย5981880

8 08590568 นางสาว กกหลาบทลพยย คงสมมาตยย5951123

9 08590569 นาย เกชงกาจ พรหมราช5946237

10 08590570 นาย เกณฑย อจปกาญจนย5949636

11 08590571 นางสาว เกตพลรกณ ลมศรม5967550

12 08590572 นาย เกรลกพล อจงกกล5960581

13 08590573 นาย เกรมยงไกร  วงคยกระโซช5978063

14 08590574 นาย เกรมยงไกร แกหวถาวร5979826

15 08590575 นาย เกรมยงไกร นามทองใบ5933474

16 08590576 นาย เกรมยงเดช จจนคลา5980155

17 08590577 นาย เกรมยงศจกดลธ พจนธกยเพตง5905278

18 08590578 นาย เกรมยงศจกดลธ วรสาร5979316

19 08590579 นางสาว เกวรลนทรย อกดมเพตญ5978873

20 08590580 นางสาว เกวลลน หาดทวายการ5968880

21 08590581 นางสาว เกวลม ชจยบจณฑลตยย5954019

22 08590582 นางสาว เกวลม ธงชาย5981740

23 08590583 นางสาว เกวลม ไวแสน5969361

24 08590584 นางสาว เกวลม สมมา5968754

25 08590585 นางสาว เกวลม สมอคลา5969952

26 08590586 นางสาว เกวลมนทรย ทชวมกลาง5970409

27 08590587 นางสาว เกศกน ภศจลตรเงลน5949123

28 08590588 นางสาว เกศกนก   วรรณศรม5970896

29 08590589 นางสาว เกศจกฬา ภศนาเมพอง5944943

30 08590590 นางสาว เกศชฎาพร สมนา5970465

31 08590591 นางสาว เกศฎาภรณย อลนทรยชมชพพน5972783

32 08590592 นางสาว เกศดาภรณย เพตงวลชจย5971051

33 08590593 นางสาว เกศทลพยย พลนลจ5970551

34 08590594 นางสาว เกศนมยย ขกนเดช5963967

35 08590595 นางสาว เกศรา ชาภจกดม5905266
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1 08590596 นางสาว เกศราพร จารยยอลนทรย5904482

2 08590597 นางสาว เกศราพร สจนเต5966657

3 08590598 นางสาว เกศราภรณย คะลมลหวน5959650

4 08590599 นางสาว เกศรลน ภศมมแหลม5921842

5 08590600 นางสาว เกศรลน ศรมจจนทรย5964948

6 08590601 นางสาว เกศรลนทรย เกษทอง5958387

7 08590602 นางสาว เกศรลนทรย แกหวดม5954809

8 08590603 นางสาว เกศวดม ปทกมรกชง5936475

9 08590604 นางสาว เกศวพร บกญไทย5941195

10 08590605 นางสาว เกศวลม เนมยมอกทจย5915158

11 08590606 นางสาว เกศษลณม แกชนนาคลา5977649

12 08590607 นางสาว เกศสกดา วลเศษศรม5954907

13 08590608 นางสาว เกศลนม ครกฑสรหอย5974223

14 08590609 นางสาว เกศลนม ทองขลลบ5964460

15 08590610 นางสาว เกศลนม มาหหางหวหา5972008

16 08590611 นางสาว เกศลนม ศรมวลเศษ5972040

17 08590612 นางสาว เกษกานดา ธานม5976186

18 08590613 นางสาว เกษญา วงษยวลจลตร5962770

19 08590614 นางสาว เกษนรลนทรย แขตงฤทธลธ5948232

20 08590615 นางสาว เกษนมยย กลกหมศลล5977920

21 08590616 นาย เกษม  พจนธยแกชน5942608

22 08590617 นาย เกษม สพบสม5979893

23 08590618 นางสาว เกษมณม คลาฤทธลธ5951154

24 08590619 นางสาว เกษมณม แสงสม5965365

25 08590620 นางสาว เกษมณม อกทาจลต5950712

26 08590621 นาย เกษมสจนตย แสนศลลปป5948425

27 08590622 นางสาว เกษร บกนหอย5948463

28 08590623 นางสาว เกษร บกตรม5943142

29 08590624 นางสาว เกษร มะละกา5961764

30 08590625 นางสาว เกษร สกดตานา5975789

31 08590626 นางสาว เกษร สกพร5968662

32 08590627 นางสาว เกษร เหมะรจกษย5923342

33 08590628 นางสาว เกษรา จจนทรยจลตร5900898

34 08590629 นางสาว เกษรา ดมสนลท5947202

35 08590630 นางสาว เกษราภรณย ถลนจลานงคย5941229
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1 08590631 นางสาว เกษราวจลณย ศรมจจนทรย5966137

2 08590632 นางสาว เกษรลน โพนชจด5944772

3 08590633 นางสาว เกษวดม ไชยชนะ5971807

4 08590634 นางสาว เกษวลม ศรมชจยชศ5962815

5 08590635 นางสาว เกษศลรลนทรย ธนากศลชสลทธลธ5967033

6 08590636 นางสาว เกษศลรลนทรย มาตรมงคล5950898

7 08590637 นางสาว เกษศลรลนทรย สกขสลาราญ5931010

8 08590638 นางสาว เกษสกดา พกธทะลา5979126

9 08590639 นาง เกษอมร แสงประเสรลฐ5980101

10 08590640 นาย เกษา วะชะโก5979888

11 08590641 นางสาว เกสร นลลชจย5952574

12 08590642 นาง เกมยรตลคกณ มหารา5958250

13 08590643 นาย เกมยรตลชจย  วงษยละคร5966906

14 08590644 นาย เกมยรตลพงษย พลเสน5979464

15 08590645 นาย เกมยรตลรจตนย บกษบง5958971

16 08590646 นาย เกมยรตลศจกดลธ โคตรมม5963007

17 08590647 นาย เกมยรตลศจกดลธ ประคองใจ5971058

18 08590648 นาย เกมยรตลศจกดลธ ประยงคยหอม5971083

19 08590649 นาย เกมยรตลศจกดลธ พลชชวย5957949

20 08590650 นาย เกมยรตลศจกดลธ หาหอม5960676

21 08590651 นาย เกมยรตลศจกดลธ อชอนมา5968126

22 08590652 นาย เกพชอกศล วะชกม5962289

23 08590653 นางสาว แกมกาญจนย โพธลเสน5943074

24 08590654 นางสาว แกหวกาญจนย กลมานกวจฒนย5935467

25 08590655 นางสาว แกหวกานดา สกขจหอย5974854

26 08590656 นางสาว แกหวตา ทองหลชอ5938370

27 08590657 นางสาว แกหวนพรจตนย ตาคลาภา5940898

28 08590658 นางสาว แกหวมณม ปปทมะ5938926

29 08590659 นางสาว แกหวมกกดา วรรณชจย5961323

30 08590660 นาย โกเมน โกษาแสง5958634

31 08590661 นาย โกวลท แกหวสศงเนลน5939716

32 08590662 นาย โกศล วรรณวจตร5956905

33 08590663 นาย โกสจย ไชยสลงหย5949025

34 08590664 นาย ไกรจจกร โทตจนคลา5942189

35 08590665 นาย ไกรภพ ทจนชพพน5972123
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1 08590666 นาย ไกรยะวกฒล ฝอยลามโลก5943751

2 08590667 นางสาว ไกรรจกษย หาญชจน5967822

3 08590668 นาย ไกรฤกษย สจพโส5935731

4 08590669 นาย ไกรลาศ วงคยอลนอยศช5956106

5 08590670 นาย ไกรวลทยย เชาวยชจยพจฒนย5974058

6 08590671 นาย ไกรวลทยย ปะกลรลโย5946514

7 08590672 นาย ไกรศจกดลธ เบาราญ5968299

8 08590673 นาย ไกรสร พรรษา5939553

9 08590674 นาย ขจร อนกญาหงษย5950411

10 08590675 นาย ขจรพงศย นครประเทศ5981692

11 08590676 นาย ขจรภพ วรรณพงษย5973658

12 08590677 นาย ขจรรจตนย โททกมพล5958127

13 08590678 นาย ขจรศจกดลธ คนกลหา5945156

14 08590679 นาย ขจรศจกดลธ เดชขจนธย5977163

15 08590680 นาย ขจรศจกดลธ ประเสรลฐสจงขย5959596

16 08590681 นางสาว ขนลนทร ชจชวาลยย5952471

17 08590682 นางสาว ขนลษฐา   กฤษวม5923670

18 08590683 นางสาว ขนลษฐา กองพลธม5960083

19 08590684 นางสาว ขนลษฐา ขจนอชอน5952328

20 08590685 นางสาว ขนลษฐา จลตรคาม5934593

21 08590686 นางสาว ขนลษฐา เจรลญพพช5956097

22 08590687 นางสาว ขนลษฐา ชาวดร5934856

23 08590688 นางสาว ขนลษฐา เดชทะสอน5964537

24 08590689 นางสาว ขนลษฐา ทองดม5964571

25 08590690 นางสาว ขนลษฐา ทองสกข5937365

26 08590691 นางสาว ขนลษฐา ธานม5944643

27 08590692 นางสาว ขนลษฐา นาแกหว5941486

28 08590693 นางสาว ขนลษฐา นาชจยเงลน5948422

29 08590694 นางสาว ขนลษฐา นามภจกดม5932806

30 08590695 นางสาว ขนลษฐา วลสาจารณย5942045

31 08590696 นางสาว ขนลษฐา ศรมโสดา5948593

32 08590697 นางสาว ขนลษฐา แสงทอง5954629

33 08590698 นางสาว ขนลษฐา หงอกภลลจย5942882

34 08590699 นางสาว ขนลษฐา อาจวลเชมยร5966545

35 08590700 นางสาว ขนลษฐา อกชนเทมยมโสม5936253
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ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 16601  ชจชน : 6  ตตก/อาคาร : เพยยรววจวตร สนามสอบ : คณะววศวกรรมศาสตรณ ม.ขอนแกลน
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ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08590701 นางสาว ขนลษฐา ฮวดศรม5943765

2 08590702 นางสาว ขวดแกหว คงบกชงคลหา5948451

3 08590703 นาย ขวจญ หยจพงหมจพน5939809

4 08590704 นางสาว ขวจญกนก ดวงอกปมา5967922

5 08590705 นางสาว ขวจญแกหว ภาโนมจย5948316

6 08590706 นางสาว ขวจญขหาว ตะตลยรจตนย5972357

7 08590707 นางสาว ขวจญจลตร วกฒลสาร5967383

8 08590708 นางสาว ขวจญจลรา โสภา5961505

9 08590709 นางสาว ขวจญใจ โฆสลต5946194

10 08590710 นางสาว ขวจญใจ จจกรพลมพย5949062

11 08590711 นางสาว ขวจญใจ สรหอยจจนทตก5907978

12 08590712 นางสาว ขวจญชนก   วลโย5944697

13 08590713 นางสาว ขวจญชนก ทองทจพไทย5960381

14 08590714 นางสาว ขวจญชนก ธรรมวงคย5958019

15 08590715 นางสาว ขวจญชนก พลราชม5940882

16 08590716 นางสาว ขวจญชนก สหมโนธรรม5945344

17 08590717 นาง ขวจญชนา เอการจมยย5972165

18 08590718 นาย ขวจญชจย พรมพลมพย5947927

19 08590719 นางสาว ขวจญชมวา ปปสสาวะสจงขย5945137

20 08590720 นางสาว ขวจญดาว ใครบกตร5974868

21 08590721 นาง ขวจญดาว เลลศไธสง5970784

22 08590722 นางสาว ขวจญตา กองนางอหม5942016

23 08590723 นาง ขวจญตา คลานกขกหม5947797

24 08590724 นางสาว ขวจญทรจพยย ศรมวรกกล5948989

25 08590725 นางสาว ขวจญทลวา ขาวภา5966314

26 08590726 นางสาว ขวจญนภา ซามาตยย5964911

27 08590727 นางสาว ขวจญนภา รศปงาม5936625

28 08590728 นางสาว ขวจญนภา ศรมจกมพล5942739

29 08590729 นางสาว ขวจญภลรมยย สงสะอาด5964424

30 08590730 นางสาว ขวจญเมพอง ไชยอลานาจ5975385

31 08590731 นางสาว ขวจญเรพอน จลตตยจจกรย5946436

32 08590732 นางสาว ขวจญฤดม คนซพพอ5964830

33 08590733 นางสาว ขวจญฤดม แดงสกข5949978

34 08590734 นางสาว ขวจญฤดม มะระโช5966484

35 08590735 นางสาว ขวจญฤดม สวยกลาง5970809
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ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 16601  ชจชน : 6  ตตก/อาคาร : เพยยรววจวตร สนามสอบ : คณะววศวกรรมศาสตรณ ม.ขอนแกลน
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ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08590736 นางสาว ขวจญฤดม แสนเวมยง5937072

2 08590737 นางสาว ขวจญฤทจย ชศประยศร5972479

3 08590738 นางสาว ขวจญฤทจย บกญตน5936186

4 08590739 นางสาว ขวจญฤทจย พรมสกขจนธย5965041

5 08590740 นางสาว ขวจญศลรลสกข โบราณมศล5964012

6 08590741 นางสาว ขวจญสกดา บกญรด5954571

7 08590742 นางสาว ขวจญอนงคย สงคราม5961339

8 08590743 นาย ขจตตลยะ ศรมโสดา5934044

9 08590744 นาง เขมจลรา จรลงวาจา5980707

10 08590745 นางสาว เขตมทอง คตมรคา5971180

11 08590746 นางสาว เขมนจนทย ทาโยธม5974750

12 08590747 นาง เขตมพวง กองจจนทรย5933807

13 08590748 นาย เขหมพลรกณ ฉะอหอน5940102

14 08590749 นางสาว เขมลกา เครพพองพาทม5977128

15 08590750 นางสาว เขมลกา โคตรประทกม5961456

16 08590751 นาย คงเดช ศรมราชสญไทย5968527

17 08590752 นาย คงเพชร บกศเนตร5969841

18 08590753 นาย คงศจกดลธ วลเวกวลน5966923

19 08590754 นาย คชา ธกระนนทย5958031

20 08590755 นาย คฑาวกทธ ดมเรพอง5968541

21 08590756 นางสาว คณพร แขตงฤทธลธ5972178

22 08590757 นาย คณพศ ยศพล5903130

23 08590758 นางสาว คณจสนจนทย นามวงษย5952104

24 08590759 นาย คณานจน พจนธชจย5939158

25 08590760 นาย คณาวกฒล ไชยคลา5954339

26 08590761 นางสาว คณลตฐา หมชองเหลตก5958723

27 08590762 นางสาว คณลตา นลตยโรจนย5956724

28 08590763 นางสาว คณลตา ผลวขลา5957293

29 08590764 นางสาว คณลตา รอบคอบ5950304

30 08590765 นาย คเณศวร นวลตา5935337

31 08590766 นาย คทาวกธ เจรลญผล5961041

32 08590767 นาย คธากร ยลนดม5982509

33 08590768 นางสาว คนลตา อหวนอลนทรย5945722

34 08590769 นางสาว คนตงนลตยย สวจสดลธพงษย5902942

35 08590770 นาย คเนศ พระสวชาง5941233
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ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 16602  ชจชน : 6  ตตก/อาคาร : เพยยรววจวตร สนามสอบ : คณะววศวกรรมศาสตรณ ม.ขอนแกลน
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ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08590771 นาย คพนรลนทรย เสลกภศเขมยว5941154

2 08590772 นาย คมกรลช ศรมสวจสดลธ5967774

3 08590773 นาย คมกรลช สรหอยตา5944306

4 08590774 นาย คมกฤช   คะปปญญา5953640

5 08590775 นาย คมกฤษ คลจงกลาง5942514

6 08590776 นางสาว คมคาย ชลนวงษย5960005

7 08590777 นาย คมสรร วรรณหจต5974148

8 08590778 นาย คมสจน แขตงแอ5912626

9 08590779 นาย คมสจน คลาสจนเทมยะ5974037

10 08590780 นาย คมสจน เครพอเสน5947060

11 08590781 นาย คมสจนตย แกหวศรมรจง5960464

12 08590782 นาย คมสจนตย เรพองฤทธลธ5965161

13 08590783 นาย ครรชลต  โมธรรม5966493

14 08590784 นาย ครองชนมย จจนทลา5963138

15 08590785 นางสาว ครองทรจพยย ดลลกโสภณ5961421

16 08590786 นางสาว ครองศลรล ทองนาคมะดจน5972002

17 08590787 นางสาว ครองศลลปป จรภจย5977864

18 08590788 นาย ครกศาสตรย แกหวชนะ5970442

19 08590789 นาย คลหายฉจตร ราษา5973742

20 08590790 นางสาว คจทลมยา ฉลวยศรม5980057

21 08590791 นางสาว คจทลมยา ระวะรจกษย5974814

22 08590792 นาย คจมภมรย จจนทรยศรม5953097

23 08590793 นางสาว คจลทรมยา เกษทองมา5971665

24 08590794 นาย คลานวน นจวทอง5946607

25 08590795 นางสาว คลาพร กลจวลขาม5941875

26 08590796 นางสาว คลาเพมยร บกญสอด5964288

27 08590797 นาย คลาสลงหย คลดดมจรลง5966497

28 08590798 นาง คลาใส สกพร5953819

29 08590799 นางสาว คลาไส   นลพจนธย5939711

30 08590800 นางสาว คมญาภจทร นจนทะวงคย5957535

31 08590801 นางสาว คมตา ทวจนเวช5971236

32 08590802 นาย คกณวกฒล เรพองสม5941237

33 08590803 นางสาว คกณจชญย บลารกงจลต5941861

34 08590804 นาย คกณากร แกหวคลาแสน5970311

35 08590805 นางสาว คกณากร ศรมลาเคน5957703
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ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน
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ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08590806 นางสาว เครพอวจลยย ไชยทองศรม5972293

2 08590807 นางสาว เครพอวจลยย โพธลบศรณย5981779

3 08590808 นางสาว เครพอวจลยย อกทจยอจน5961050

4 08590809 นางสาว แคทรมยา ชลนทะนา5968817

5 08590810 นางสาว แคนยชา ไอเลยยวา5976518

6 08590811 นางสาว แครยพรรณ สนองทลพากร5964139

7 08590812 นางสาว เฆขลา ชาภจกดม5939141

8 08590813 นาย โฆษพงศย จจนทรยดม5960961

9 08590814 นางสาว งามตา ชาแทชน5969322

10 08590815 นางสาว งามตา ภศหลจกถลน5966818

11 08590816 นางสาว งามวลไล ผมพจนธย5980042

12 08590817 นาง จงกล ดรวลชา5960922

13 08590818 นางสาว จงจลตร ไชยสงคย5938737

14 08590819 นางสาว จณลสตา จลตรจจกร5964752

15 08590820 นาย จตกโชค ขมลชนทอง5953010

16 08590821 นาย จตกพร แกชนทอง5963198

17 08590822 นางสาว จตกพร ไชยสลงหย5952410

18 08590823 นางสาว จตกพร บจวระภา5970987

19 08590824 นางสาว จตกพร พรมจจนทรย5966539

20 08590825 นางสาว จตกพร เพตชรพศล5929610

21 08590826 นาย จตกพร โพธลธศรม5936504

22 08590827 นางสาว จตกพร ยอดมงคล5962804

23 08590828 นางสาว จตกพร อกภจยศรม5946513

24 08590829 นาย จตกพล คณะนา5963118

25 08590830 นาย จตกพล ใครบกตร5953506

26 08590831 นาย จตกพล มานอก5961673

27 08590832 นาย จตกพล สกนนทย5980354

28 08590833 นางสาว จตกภรณย ชาลมกกล5959304

29 08590834 นาย จตกรงคย ไชยมศล5915130

30 08590835 นาย จตกรงคย ผาทอง5952324

31 08590836 นาย จตกรงคย สรหอยอกดม5954630

32 08590837 นาย จตกรงคย สอดเสน5959392

33 08590838 นาย จตกรพร มณมโนนโพธลธ5927614

34 08590839 นางสาว จรรจลรา กกสกมาลยย5981498

35 08590840 นางสาว จรรญารจตนย อยศชดม5953037
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ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 16605  ชจชน : 6  ตตก/อาคาร : เพยยรววจวตร สนามสอบ : คณะววศวกรรมศาสตรณ ม.ขอนแกลน
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ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08590841 นางสาว จรรยยสลรล แสวงแวว5979742

2 08590842 นางสาว จรรยา โชคกลาง5950088

3 08590843 นางสาว จรรยา ประวจตลพงษย5967362

4 08590844 นางสาว จรรยา ศรมสวจสดลธ5966711

5 08590845 นางสาว จรรยา สวชางวงคย5978059

6 08590846 นางสาว จรรยา สมหะภศธร5977514

7 08590847 นางสาว จรรยาภรณย ภศกลาง5976401

8 08590848 นางสาว จรรยารจกษย จจนทมาศ5977684

9 08590849 นางสาว จรรยาลจกษณย รจตนขจนแสง5975340

10 08590850 นาย จรจญ ประกลพง5937123

11 08590851 นางสาว จรจญญา สายทอง5980195

12 08590852 นางสาว จรจสพร แสงมหาไชย5943378

13 08590853 นาย จรจสรวม ไชยคลามลพง5938796

14 08590854 นาง จรจสศรม เจรลญชจย5949941

15 08590855 นางสาว จรจสศรม มมบกญ5973079

16 08590856 นางสาว จรลงใจ โคฮาด5977905

17 08590857 นางสาว จรลงใจ ปปปนงาม5948119

18 08590858 นางสาว จรลญญา   นามบกตร5960720

19 08590859 นางสาว จรลญญา นาคะอลนทรย5946065

20 08590860 นางสาว จรลญญา สลงตา5947013

21 08590861 นางสาว จรลนทลพยย ทาทอง5952634

22 08590862 นางสาว จรลยา  ธลมาศ5967775

23 08590863 นางสาว จรลยา กลหาหาญ5942010

24 08590864 นางสาว จรลยา กะการดม5937961

25 08590865 นางสาว จรลยา เกตกเกลมชยง5975703

26 08590866 นางสาว จรลยา คลสาลจง5953346

27 08590867 นางสาว จรลยา โคตะ5928930

28 08590868 นางสาว จรลยา จลตรจลาลอง5964734

29 08590869 นางสาว จรลยา ชจยทจพ5974632

30 08590870 นางสาว จรลยา ไชยสอน5969011

31 08590871 นาง จรลยา ตหองสศห5970044

32 08590872 นางสาว จรลยา ทมบกญมา5975149

33 08590873 นางสาว จรลยา นหอยไทย5968526

34 08590874 นางสาว จรลยา โนรม5978911

35 08590875 นางสาว จรลยา บจวเคน5965901
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1 08590876 นางสาว จรลยา ประเสรลฐนศ5912214

2 08590877 นางสาว จรลยา พลมวงษา5941734

3 08590878 นางสาว จรลยา มาตยยนอก5964130

4 08590879 นางสาว จรลยา มาตราช5947003

5 08590880 นางสาว จรลยา ฤาโสภา5957412

6 08590881 นางสาว จรลยา วารมพจฒนย5944081

7 08590882 นางสาว จรลยา ศรมชนะ5937117

8 08590883 นางสาว จรลยา สมบจตล5976148

9 08590884 นางสาว จรลยา สลมมา5943190

10 08590885 นางสาว จรลยา สมวจนทา5981406

11 08590886 นางสาว จรลยา เสนาจจนทรย5947736

12 08590887 นางสาว จรลยา ใสปปน5955658

13 08590888 นางสาว จรลยา หนองหวหา5937926

14 08590889 นางสาว จรลยา หลหาโคตร5964524

15 08590890 นางสาว จรลยา หารลนใส5941977

16 08590891 นางสาว จรลยาพร กระสจงขย5949674

17 08590892 นางสาว จรลยาพร ไชยสกระ5961273

18 08590893 นางสาว จรลยาพร นามตะ5919634

19 08590894 นางสาว จรลยาพร แสงกลหา5975669

20 08590895 นางสาว จรลยาภรณย ตศหคลามศล5962696

21 08590896 นางสาว จรลยาภรณย ภศวลจจกรย5964129

22 08590897 นางสาว จรลยาภรณย สจตยยธรรม5967434

23 08590898 นางสาว จรลยาภา เพตงพลมพย5968069

24 08590899 นางสาว จรลยาวรรณ บกญคลา5970550

25 08590900 นาย จรศญ ธกยาตลโก5925814

26 08590901 นาย จรศญ มจพงมศล5959768

27 08590902 นางสาว จรศญลจกษณย ศลรลปป5940525

28 08590903 นางสาว จรศญศรม ศรมเชมยงหวาง5940560

29 08590904 นาย จรศญศจกดลธ พะคะนลยม5962363

30 08590905 นาย จอมไตร ทจนโส5944484

31 08590906 นาย จอมนคร ฉลองคกณ5961297

32 08590907 นาย จอมพล เกตกแกหว5943193

33 08590908 นาย จจกตราวกธ งอกชจยภศมล5980338

34 08590909 นาย จจกรกรลช แสนภศวา5958962

35 08590910 นาย จจกรกฤษ แกชนแกหว5981675
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1 08590911 นาย จจกรกฤษ แกหวโยธา5946801

2 08590912 นาย จจกรยกฤษ ทองมม5964044

3 08590913 นาย จจกรกฤษ เวมยงคลา5951324

4 08590914 นาย จจกรกฤษณย   คกณทวลน5906446

5 08590915 นาย จจกรกฤษณย  บกญมาลา5939512

6 08590916 นาย จจกรกฤษณย ขกลาศรม5961649

7 08590917 นาย จจกรกฤษณย ไชยยศ5978334

8 08590918 นาย จจกรกฤษณย นกบาล5931962

9 08590919 นาย จจกรกฤษณย เวมยงวลเศษ5942877

10 08590920 นาย จจกรกฤษณย หนาแนชน5910006

11 08590921 นาย จจกรกฤษณย หมอผตชง5944947

12 08590922 นาย จจกรกฤษณย อกผา5917546

13 08590923 นาย จจกรพงศย  ศรชจย5963364

14 08590924 นาย จจกรพงศย แกหวอกดม5965662

15 08590925 นาย จจกรพงศย วงสมดา5953467

16 08590926 นาย จจกรพงษย คกซลตา5970156

17 08590927 นาย จจกรพงษย เผชาผม5966864

18 08590928 นาย จจกรพงษย เพชรกหอน5963002

19 08590929 นาย จจกรพงษย มจพนยพน5968337

20 08590930 นาย จจกรพงษย วงศยสกวรรณ5960469

21 08590931 นาย จจกรพจนย สกนทราวลรจตนพ5946336

22 08590932 นาย จจกรพรรดลธ ศรมกงพาน5966694

23 08590933 นาย จจกรพจนธย พลบศลยยสจงขย5962666

24 08590934 นาย จจกรพจนธย มกกดา5969802

25 08590935 นาย จจกรพจนธย รจกษาภา5967850

26 08590936 นาย จจกรพจนธย รจชวชจย5970071

27 08590937 นาย จจกรพจนธย วงชมภศชศวงศย5966162

28 08590938 นาย จจกรพจนธย แสนวจงสรม5961061

29 08590939 นาย จจกรวาล จงเทพ5949903

30 08590940 นาย จจกราวกธ แกหวประเสรลฐ5936058

31 08590941 นาย จจกรลน พรหมปปจจา5971749

32 08590942 นาย จจกรลนทรย สกดใจ5974086

33 08590943 นาย จจกรม แกหวนชลาคลา5968988

34 08590944 นาย จจกรม ชจยชนะทรจพยย5947317

35 08590945 นาย จจกรม พรมเกตก5940718
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1 08590946 นาย จจกรม พรหมกรณย5940829

2 08590947 นาย จจกรม สจนประภา5972963

3 08590948 นาย จจกรม โสภม5968396

4 08590949 นางสาว จจนจลรา คศเมพอง5944762

5 08590950 นางสาว จจนจลรา ถลพนสกวรรณ5962672

6 08590951 นางสาว จจนจลรา ศรมโคตร5963377

7 08590952 นางสาว จจนจลรา ศรมวจฒนา5970807

8 08590953 นางสาว จจนจลรา โสตลกะพจนธย5974173

9 08590954 นางสาว จจนจลรา หลวงจจนทรย5943012

10 08590955 นางสาว จจนจลรา เอกบจว5978650

11 08590956 นางสาว จจนจลราภรณย เขตชมภศ5957377

12 08590957 นางสาว จจนจลราภรณย ศรมพลแสน5910342

13 08590958 นางสาว จจนทนา  หอมจจนทรย5947448

14 08590959 นางสาว จจนทนา กระแจะจจนทรย5964813

15 08590960 นางสาว จจนทนา แกหวกกศล5957942

16 08590961 นางสาว จจนทนลภา ลกนทะโสด5975043

17 08590962 นางสาว จจนทนลภา อรรถประจง5964064

18 08590963 นางสาว จจนทนมยย โหนชงวจน5944263

19 08590964 นางสาว จจนทพร สลลา5922562

20 08590965 นางสาว จจนทรยกมล สาลาสกตา5908774

21 08590966 นางสาว จจนทรยจลรา  พลรจตนย5938664

22 08590967 นางสาว จจนทรยจลรา โชตลพลบศลยย5972920

23 08590968 นางสาว จจนทรยจลรา ไชยา5943437

24 08590969 นางสาว จจนทรยจลรา ดหวงสศงเนลน5974225

25 08590970 นางสาว จจนทรยจลรา ทองมหา5952568

26 08590971 นางสาว จจนทรยจลรา พรหมเมตตา5965304

27 08590972 นางสาว จจนทรยจลรา มะลมหวล5951247

28 08590973 นางสาว จจนทรยจลรา มมทรจพยย5955779

29 08590974 นางสาว จจนทรยจลรา ยศทะแสน5952442

30 08590975 นางสาว จจนทรยจลรา รลนทร5964082

31 08590976 นางสาว จจนทรยจลรา ศรมนา5931274

32 08590977 นางสาว จจนทรยทลพยย จลตอพลา5952393

33 08590978 นางสาว จจนทรยธลมา เหลชาพลเดช5968753

34 08590979 นางสาว จจนทรยประภา แกหวสมขาว5948034

35 08590980 นางสาว จจนทรยเพตญ กลหาเมพองกลาง5966697
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1 08590981 นางสาว จจนทรยเพตญ ไชยมงคล5973412

2 08590982 นางสาว จจนทรยเพตญ พจนธกโพธลธ5966117

3 08590983 นางสาว จจนทรยเพตญ ยลนดมรจมยย5925766

4 08590984 นาง จจนทรยเพตญ ศรมสกวงคย5974248

5 08590985 นางสาว จจนทรยเพตญ อลนศลรล5962093

6 08590986 นางสาว จจนทรรจตนย ทลพวจนนา5971913

7 08590987 นางสาว จจนทรยศลลา สมเมฆนอก5940517

8 08590988 นางสาว จจนทรยสกดา การะเกศ5977286

9 08590989 นางสาว จจนทรยสกดา ขอยตดกลาง5918410

10 08590990 นางสาว จจนทรยสกดา เดชไทสงคย5946060

11 08590991 นางสาว จจนทรยสกดา เบมยนสาย5948051

12 08590992 นางสาว จจนทรยสกดา แสงกลหา5912458

13 08590993 นางสาว จจนทรยอกมา คกหมบกชงคหา5951634

14 08590994 นาง จจนทรจตนย ขจนธยโมลม5965181

15 08590995 นาง จจนทรา กลมลคร5978781

16 08590996 นางสาว จจนทรา ทมพอกปมา5909390

17 08590997 นาย จจนทรานนทย ไตรยสกทธลธ5958077

18 08590998 นางสาว จจนทรม ศรมชนะ5948768

19 08590999 นางสาว จจนทวรรณ งามสงชา5953757

20 08591000 นางสาว จจนทลพยย โพธลสาร5966296

21 08591001 นางสาว จจนทลพา มมชจย5961337

22 08591002 นางสาว จจนทลภา สลงหยคลามา5952578

23 08591003 นางสาว จจนทลมา  ขจนตลยศ5967507

24 08591004 นางสาว จจนทลมา บรรณวงษา5963120

25 08591005 นางสาว จจนทลมา บกญผจน5981544

26 08591006 นางสาว จจนทลมา พตพงเปปา5976548

27 08591007 นาง จจนทลมา สาลาด5932778

28 08591008 นางสาว จจนทลมา เฮมยงหลหา5943917

29 08591009 นาง จจนเพตญ กจสนกกา5967419

30 08591010 นางสาว จจนสกดา กองกศล5938031

31 08591011 นางสาว จจนสกดา พจนธะสา5955815

32 08591012 นางสาว จจนสกดา วรรณโสภา5962323

33 08591013 นาย จาฎฎพจนย เกตกสลาเภา5977954

34 08591014 นาย จาตกรนตย ศรมชลนเลลศ5958269

35 08591015 นางสาว จาปารม เครพอหวหา5976476
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1 08591016 นางสาว จามจกรม  โคตรชมภศ5939760

2 08591017 นางสาว จามจกรม  หจนสมนาค5959300

3 08591018 นางสาว จามจกรม ทมหอคลา5954519

4 08591019 นางสาว จามจกรม พละสกข5971477

5 08591020 นาง จามจกรม สวนแกหว5939224

6 08591021 นางสาว จารมยยญา กองทอง5972022

7 08591022 นางสาว จารกฉจตร อกดมเพตญ5979536

8 08591023 นางสาว จารกณม คลาชนะ5960748

9 08591024 นางสาว จารกณม ไชยบลล5958368

10 08591025 นางสาว จารกณม แดนคลาสาร5941714

11 08591026 นางสาว จารกนลภา ชจยเลลศ5957783

12 08591027 นางสาว จารกพร แหมไธสง5954987

13 08591028 นางสาว จารกพรรณ ศรมบกญ5965858

14 08591029 นาง จารกภา บรรพโคตรย5979944

15 08591030 นางสาว จารกภา รตลพรเลลศ5956957

16 08591031 นางสาว จารกมาส สานหอย5968798

17 08591032 นาง จารกรจตนย จลณะมศล5971039

18 08591033 นางสาว จารกรจตนย ภศหนองโอง5971520

19 08591034 นางสาว จารกวรรณ  บกตรเกตก5970619

20 08591035 นางสาว จารกวรรณ แกหวฉลมพลม5939895

21 08591036 นางสาว จารกวรรณ ขานบกตร5945594

22 08591037 นางสาว จารกวรรณ คลายา5955940

23 08591038 นางสาว จารกวรรณ งามผชอง5944654

24 08591039 นางสาว จารกวรรณ ชจยเมพองดม5950517

25 08591040 นางสาว จารกวรรณ ทองขจน5981494

26 08591041 นางสาว จารกวรรณ บจวใหญช5964379

27 08591042 นางสาว จารกวรรณ ใบคราม5933421

28 08591043 นางสาว จารกวรรณ ประวจนเน5933863

29 08591044 นางสาว จารกวรรณ ปาวงคย5980260

30 08591045 นางสาว จารกวรรณ พอคชลา5942973

31 08591046 นางสาว จารกวรรณ พจนธกยศรม5980251

32 08591047 นางสาว จารกวรรณ ราชวงศย5937212

33 08591048 นางสาว จารกวรรณ วงศยอนก5980020

34 08591049 นางสาว จารกวรรณ วจนรจกษา5928458

35 08591050 นางสาว จารกวรรณ ศรมกกลคร5972110
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1 08591051 นางสาว จารกวรรณ สายทอง5957607

2 08591052 นางสาว จารกวรรณ สกวพจฒนย5945199

3 08591053 นางสาว จารกวรรณ เหลชาหลวง5909538

4 08591054 นาย จารกวจฒนย ดงแสนแกหว5922546

5 08591055 นางสาว จารกวจฒนย สกวรรณโชตล5971448

6 08591056 นางสาว จารกวจลยย นามมนตรม5961900

7 08591057 นาย จารกเวศ เสนาลา5980716

8 08591058 นาย จลานงคย สลาราญทจศนย5952452

9 08591059 นาง จลาเนมยร ดวงแสนพกด5975118

10 08591060 นาย จลาเนมยร พรมสลงหย5966628

11 08591061 นางสาว จลาเนมยร อาจหาญ5962700

12 08591062 นาย จลารจส เสรลมแสง5974974

13 08591063 นางสาว จลณณภจทรย อลนทะชกบ5975919

14 08591064 นางสาว จลณณรจตนย กกลาใส5976438

15 08591065 นางสาว จลณหยนลภา มมจลนดา5977632

16 08591066 นางสาว จลณหยวรา กางเพตง5904554

17 08591067 นางสาว จลดาภรณย ถลพนตองโขบ5944394

18 08591068 นางสาว จลดาภา ขศรศรจกษย5980768

19 08591069 นางสาว จลดาภา จจนทรยสามารถ5976767

20 08591070 นางสาว จลดาภา เพตญจจนทรย5949592

21 08591071 นางสาว จลดาภา วรรณสกนทร5958929

22 08591072 นางสาว จลดาภา สกรวลทยย5971793

23 08591073 นางสาว จลดาภา เสนาพจนธย5922670

24 08591074 นางสาว จลดาภา หลรจญสลงหย5974908

25 08591075 นางสาว จลดาภา หลรลโกกกล5946234

26 08591076 นางสาว จลดารจตนย ตรมศาสตรย5963687

27 08591077 นาย จลตกร สมตน5980050

28 08591078 นางสาว จลตดาพร แสงกลหา5973795

29 08591079 นางสาว จลตตมาศ ไตรศรม5960924

30 08591080 นางสาว จลตตราภรณย อลนวจน5979291

31 08591081 นางสาว จลตตะวจน สกขแจชม5977654

32 08591082 นางสาว จลตตาวจฒนา อชอนจจนทรย5926926

33 08591083 นางสาว จลตตลญา ไชยสลทธลธ5960101

34 08591084 นางสาว จลตตลนจนทย  พลราชม5956683

35 08591085 นางสาว จลตตลพร  จจนมาศ5908598
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1 08591086 นางสาว จลตตลมา เหมพอนพจนธย5965588

2 08591087 นางสาว จลตตลมาพร จจนทรยลา5971944

3 08591088 นางสาว จลตตลยา วงศยเครพอสอน5935843

4 08591089 นางสาว จลตพลสกทธลธ สจนทา5948424

5 08591090 นาย จลตรกร เรพอนสอน5946076

6 08591091 นางสาว จลตรลดา สลงหยนหอย5971452

7 08591092 นางสาว จลตรวดม ไอยะไกรษร5961296

8 08591093 นางสาว จลตระดา งามแสง5978113

9 08591094 นาง จลตรจตนาภรณย เวมยงพล5977986

10 08591095 นางสาว จลตรา เขตมโคกกรวด5975222

11 08591096 นางสาว จลตรา โซชเมพองแซะ5973458

12 08591097 นางสาว จลตรา บกญจศง5966566

13 08591098 นางสาว จลตรา บกญชชวย5944604

14 08591099 นางสาว จลตรา ลมนาม5947232

15 08591100 นางสาว จลตรา อลนทรยปปญญา5974512

16 08591101 นางสาว จลตรานกช วจงมลหมชอม5972958

17 08591102 นางสาว จลตราพร กฤตยาวรกกล5941381

18 08591103 นางสาว จลตราพร พวงจจนทรย5977770

19 08591104 นางสาว จลตราพร สรหอยคลา5965347

20 08591105 นางสาว จลตราภา อกชนเจรลญ5968951

21 08591106 นางสาว จลตฤดม ตาคลา5944545

22 08591107 นางสาว จลตลจดดา ทรจพยยศลรล5966125

23 08591108 นางสาว จลตศมน มงคลสวจสดลธ5938739

24 08591109 นาย จลตลพงษย วงชารม5945237

25 08591110 นาย จลตลพล บกญญพจฒนากศล5980578

26 08591111 นาย จลนดา เขตมทอง5976762

27 08591112 นางสาว จลนดาพร กระแสสลนธกย5955724

28 08591113 นางสาว จลนดารจตนย เพชรลชลา5912042

29 08591114 นางสาว จลนดารจตนย ภศลายยาว5958307

30 08591115 นางสาว จลนดาหรา ราชาฐา5946689

31 08591116 นางสาว จลนตนา การจมยย5964449

32 08591117 นางสาว จลนตนา กกตระแสง5921538

33 08591118 นางสาว จลนตนา ครองยกตล5934997

34 08591119 นางสาว จลนตนา คลดหนองสรวง5944233

35 08591120 นางสาว จลนตนา เชพชอตาทอง5965869
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1 08591121 นางสาว จลนตนา ไตรวงคยยหอย5952793

2 08591122 นางสาว จลนตนา ถลพนอลานาจ5957211

3 08591123 นางสาว จลนตนา ทองผา5972903

4 08591124 นาง จลนตนา นาธงชจย5972340

5 08591125 นางสาว จลนตนา บกญเสรลม5981198

6 08591126 นางสาว จลนตนา ไพรจตนย5973151

7 08591127 นางสาว จลนตนา มะละกา5971473

8 08591128 นางสาว จลนตนา ลากกล5969109

9 08591129 นางสาว จลนตนา โลหะชาตล5933516

10 08591130 นางสาว จลนตนา วงคยวลวงคย5957091

11 08591131 นางสาว จลนตนา วะชกม5969842

12 08591132 นางสาว จลนตนา ศรมสลทธลธ5974308

13 08591133 นางสาว จลนตนา ศจกดลธดา5971858

14 08591134 นางสาว จลนตนา สมหงษย5946997

15 08591135 นางสาว จลนตนา สกวรรณจจน5963947

16 08591136 นางสาว จลนตนา โสระวลสจย5942874

17 08591137 นางสาว จลนตนา อนกญาหงษย5970196

18 08591138 นางสาว จลนตนา อจชงโกตะ5955244

19 08591139 นางสาว จลนตนากร สลงหา5974559

20 08591140 นางสาว จลนตนาพร กลพลาพลมาย5976463

21 08591141 นางสาว จลนตภา ราชจย5938802

22 08591142 นางสาว จลนตรจตนย ไมชเศรหา5959212

23 08591143 นางสาว จลนตรา นวนกจนยา5965822

24 08591144 นางสาว จลนตยสกภา หลาบสกภา5911614

25 08591145 นางสาว จลนตหรา เขาวงคย5967004

26 08591146 นางสาว จลนตหรา เจรลญสกข5981355

27 08591147 นางสาว จลนตหรา ไชยภพ5959059

28 08591148 นางสาว จลนตหรา บกญพา5968288

29 08591149 นางสาว จลนตหรา ลกนาวจน5950746

30 08591150 นางสาว จลนตหรา วงตา5923078

31 08591151 นางสาว จลนตหรา วลเชมยรพานจส5949499

32 08591152 นางสาว จลนตหรา สกพะนานจย5939841

33 08591153 นางสาว จลนตหรา แสนวงษา5935819

34 08591154 นาง จลนตหรา แสนหศม5980070

35 08591155 นางสาว จลภาดา ทาจลตตย5980611
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1 08591156 นาย จลรกลตตลธ ทองดม5968459

2 08591157 นาย จลรเชษฐย ไชยพจนโท5953822

3 08591158 นางสาว จลรฐา ทลพราช5974859

4 08591159 นางสาว จลรนจนทย ตจชงมจพน5981621

5 08591160 นางสาว จลรนจนทย เนพองแกหว5945000

6 08591161 นางสาว จลรนกช บกตรภจกดลธ5964588

7 08591162 นางสาว จลรประภา คลาโฮง5960047

8 08591163 นางสาว จลรประภา ดวงแสงจจนทรย5969186

9 08591164 นางสาว จลรประภา บจวพจนนา5961075

10 08591165 นางสาว จลรประภา บกรมศรม5962843

11 08591166 นางสาว จลรประภา ยกบลไมลย5963860

12 08591167 นางสาว จลรพรรณ อาจประจจกษย5965149

13 08591168 นาย จลรพจฒนย เพตชรเสนา5977127

14 08591169 นางสาว จลรพจนธกย ตกระเพตญ5969390

15 08591170 นาย จลรภจทร อกทจย5978605

16 08591171 นางสาว จลรภา บรรดาศจกดลธ5975417

17 08591172 นางสาว จลรภา หาญอาษา5976428

18 08591173 นางสาว จลรภลญญา ไปปปา5963366

19 08591174 นางสาว จลรรจตนย ชมฤดม5971118

20 08591175 นางสาว จลรวดม ประทกมโสม5970056

21 08591176 นาง จลรวดม พลศาลวชลโรภาส5933006

22 08591177 นางสาว จลรวรรณ  นลวงษา5937224

23 08591178 นางสาว จลรวรรณ ไกรราช5943723

24 08591179 นาย จลรวจฒนย  นาคพงษย5972653

25 08591180 นาย จลรวจฒนย  ศลรลกกล5979900

26 08591181 นาย จลรวจฒนย ธาตกวงคย5912642

27 08591182 นาย จลรวจฒนย พลลาสา5953375

28 08591183 นาย จลรวจฒนย ศรมสวจสดลธ5952566

29 08591184 นาย จลรศจกดลธ  รจตนยสจงขย5949822

30 08591185 นาย จลรศจกดลธ เพมยวลเศษ5960721

31 08591186 นางสาว จลรสกดา ทองปาน5982139

32 08591187 นางสาว จลรสกดา สลงหพานลช5951163

33 08591188 นางสาว จลระนจนทย เหลาเคน5968595

34 08591189 นางสาว จลระประภา คลาภาเกะ5935300

35 08591190 นาย จลระพจฒนย ตหนสศง5953085
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1 08591191 นางสาว จลระภรณย พรหมศลรล5976348

2 08591192 นางสาว จลระวดม ยกพงษยฉาย5934627

3 08591193 นาย จลระวกฒล กมลตรม5942185

4 08591194 นาย จลระศจกดลธ ทลามาน5938079

5 08591195 นาย จลระศจกดลธ นาเมพองรจกษย5974400

6 08591196 นาย จลระศจกดลธ บกญสอน5948486

7 08591197 นาย จลระศจกดลธ มาบกญ5936477

8 08591198 นางสาว จลรจชญา ดมสระวลนลจ5980214

9 08591199 นางสาว จลรจชญา ปานนมช5968367

10 08591200 นางสาว จลรจชญา เพตงจาง5971925

11 08591201 นางสาว จลรจชญา ภาสดา5977754

12 08591202 นางสาว จลรจญญา โทรจตนย5978497

13 08591203 นาย จลรจฐตลกร ศรมชพพน5975045

14 08591204 นางสาว จลรจฐตลกาล การสรหาง5970248

15 08591205 นางสาว จลรจฐลตลกาล สารบจณฑลตกกล5942236

16 08591206 นางสาว จลรจตนยนจนทย เจรลญใจ5964641

17 08591207 นางสาว จลราทร ยลพงแมชนสม5950570

18 08591208 นางสาว จลราทลพยย  แกหวไพศาล5946803

19 08591209 นางสาว จลรานจนทย จลาปานวน5942210

20 08591210 นางสาว จลรานกช อกปรมยย5959928

21 08591211 นาย จลรานกวจฒนย  คมรมวรรณ5915626

22 08591212 นางสาว จลราพร   ดวนสจนเทมยะ5970202

23 08591213 นางสาว จลราพร  สมกะสจงขย5922982

24 08591214 นางสาว จลราพร ขยจนชม5950356

25 08591215 นางสาว จลราพร โคตรนนทย5940742

26 08591216 นางสาว จลราพร เจรลญชจย5942627

27 08591217 นางสาว จลราพร ชลนบกตร5974069

28 08591218 นางสาว จลราพร ตะวงคย5971085

29 08591219 นางสาว จลราพร ทาระกะจจด5936244

30 08591220 นางสาว จลราพร นนตะรจตนย5966508

31 08591221 นางสาว จลราพร นกพจนธย5974999

32 08591222 นางสาว จลราพร บรรณโคต5967685

33 08591223 นางสาว จลราพร บจวหอม5963774

34 08591224 นางสาว จลราพร บกญเชลด5959659

35 08591225 นางสาว จลราพร ปปวจจนทตก5970461
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ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08591226 นางสาว จลราพร พจนธยวจตร5954257

2 08591227 นางสาว จลราพร มะวงคย5980172

3 08591228 นางสาว จลราพร มะสกใส5965345

4 08591229 นางสาว จลราพร เรพองแสง5964728

5 08591230 นางสาว จลราพร วงษยวลจลตร5979645

6 08591231 นางสาว จลราพร วลลาจจนทรย5927806

7 08591232 นางสาว จลราพร ศรมงาม5965735

8 08591233 นางสาว จลราพร อกลหจสสา5938555

9 08591234 นางสาว จลราพร ฮกยเสนา5931570

10 08591235 นางสาว จลราพรรณ สวชางรกชง5944169

11 08591236 นางสาว จลราภรณย  ทาทอง5934838

12 08591237 นางสาว จลราภรณย  พรมนอก5958863

13 08591238 นางสาว จลราภรณย  เมษา5952114

14 08591239 นางสาว จลราภรณย  อกดมไชย5968217

15 08591240 นาง จลราภรณย กองบกตร5977829

16 08591241 นางสาว จลราภรณย กลาจร5967893

17 08591242 นางสาว จลราภรณย แกหวรจกษา5978614

18 08591243 นางสาว จลราภรณย คลาไพร5968800

19 08591244 นางสาว จลราภรณย จจนทจร5964611

20 08591245 นางสาว จลราภรณย ใตหราชโพธลธ5972067

21 08591246 นางสาว จลราภรณย เทมพยงบกตร5957577

22 08591247 นางสาว จลราภรณย นนทวงษย5974293

23 08591248 นางสาว จลราภรณย บงคยบกตร5971809

24 08591249 นางสาว จลราภรณย ประณมศรม5970297

25 08591250 นางสาว จลราภรณย แปนหอย5929018

26 08591251 นางสาว จลราภรณย พงษพจง5914586

27 08591252 นางสาว จลราภรณย เพตงวลชจย5966492

28 08591253 นางสาว จลราภรณย โพธลสาร5971519

29 08591254 นางสาว จลราภรณย มหาโคตร5980599

30 08591255 นางสาว จลราภรณย มจงคะโล5959939

31 08591256 นางสาว จลราภรณย ศรมโสดา5962718

32 08591257 นางสาว จลราภรณย สอนดม5960663

33 08591258 นางสาว จลราภรณย สะทหานถลพน5972768

34 08591259 นางสาว จลราภรณย สมนชลาใส5973863

35 08591260 นางสาว จลราภรณย โสพาส5911090
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ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08591261 นางสาว จลราภรณย หวานแทห5922938

2 08591262 นางสาว จลราภรณย อลนธลเสน5935067

3 08591263 นางสาว จลราภรณย อกธาดร5961248

4 08591264 นางสาว จลราภา กาลสกข5963346

5 08591265 นางสาว จลราภา จจนทขจนธย5961627

6 08591266 นางสาว จลราภา ตะเคมยน5965425

7 08591267 นางสาว จลราภา ภศชพพนชม5953357

8 08591268 นางสาว จลราภา ศรมธรรมมา5942148

9 08591269 นางสาว จลรายก เกพชอทาน5953251

10 08591270 นาย จลรายก บกษบก5962375

11 08591271 นาย จลรายก สมลาทม5922514

12 08591272 นาย จลรายกทธ แถบเงลน5948368

13 08591273 นาย จลรายกส อรกณเดชาชจย5971778

14 08591274 นาง จลรารจฐ ดวงระหวหา5979089

15 08591275 นางสาว จลรารจตนย บกญใหมช5967793

16 08591276 นางสาว จลรารจตนย บกตลมกลตรม5975262

17 08591277 นางสาว จลรารจตนย พจนโยธา5956594

18 08591278 นางสาว จลราวดม มาตยยศรมกลาง5972956

19 08591279 นางสาว จลราวรรณ ไชยพลมพย5967524

20 08591280 นางสาว จลราวรรณ ทวมงาม5968755

21 08591281 นางสาว จลราวรรณ บรลสกทธลธ5940863

22 08591282 นางสาว จลราวรรณ ศรมอลานวย5971108

23 08591283 นางสาว จลราวรรณ สมอลนทรยมน5973081

24 08591284 นางสาว จลราวรรณ สกดวลลจย5967983

25 08591285 นางสาว จลราวจฒนย แกหววลศาสตรยพ5975585

26 08591286 นาย จลราวจฒนย ศรมสอาด5939094

27 08591287 นางสาว จลราวจตร จจนทรลมา5973281

28 08591288 นางสาว จลรลญา ภศถอดใจ5958320

29 08591289 นาย จลรกยทธย แสนบกญศลรล5932254

30 08591290 นางสาว จมรญา พลเสน5966574

31 08591291 นางสาว จมรณา แดนประโคม5951417

32 08591292 นางสาว จมรนจนทย อจนทะชจย5965042

33 08591293 นาย จมรพงษย พงษยหนองโน5976014

34 08591294 นางสาว จมรพร พรมเดพพอ5980792

35 08591295 นางสาว จมรพรรณ เชลญกลาง5967472
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ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน
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ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08591296 นาย จมรพจนธกย ลมบชอนหอย5922310

2 08591297 นางสาว จมรพา ศรมสกข5966672

3 08591298 นางสาว จมรภา ทาคลนม5941153

4 08591299 นางสาว จมรมาศ คลาผอง5956994

5 08591300 นาง จมรวรรณ พานเมพอง5967160

6 08591301 นางสาว จมระนจนทย โพธลธพจนธย5965363

7 08591302 นาย จมระพงษย ฝปายเพชร5949654

8 08591303 นาย จมระพจนธย โชตลวจฒนานกสรณย5960413

9 08591304 นาย จมระพจนธย พรหมกศล5941030

10 08591305 นางสาว จมระมาศ สกรลยะวงษย5980825

11 08591306 นางสาว จมระวรรณ พรมทา5934784

12 08591307 นาย จมระศจกดลธ โนนเดช5967130

13 08591308 นาย จมระศจกดลธ ปปตะพงษย5968275

14 08591309 นาย จมระศจกดลธ อารมรจกษย5955016

15 08591310 นางสาว จมราพร จจนทเดช5976096

16 08591311 นางสาว จมราพร โนนเสนา5970876

17 08591312 นางสาว จมราภรณย รอดภจย5961716

18 08591313 นาง จมราภรณย ศรมสรหอย5944185

19 08591314 นางสาว จมรารจตนย เหลาแตว5916246

20 08591315 นางสาว จกฑาทลพยย เกศศรมพงษยศา5964975

21 08591316 นางสาว จกฑาทลพยย ขหอยกชน5949777

22 08591317 นางสาว จกฑาทลพยย ใขไพวจน5949982

23 08591318 นางสาว จกฑาทลพยย ใจใส5953958

24 08591319 นางสาว จกฑาทลพยย ไชยสกรลยย5956614

25 08591320 นางสาว จกฑาทลพยย ทองดอนดศช5945746

26 08591321 นางสาว จกฑาทลพยย มจพนทมพสกด5970120

27 08591322 นางสาว จกฑาทลพยย รมรจตนย5965771

28 08591323 นางสาว จกฑาทลพยย สลทธลวงศย5948498

29 08591324 นางสาว จกฑาธาร ไชยวจฒกกลกลจ5965397

30 08591325 นางสาว จกฑาธลป แกหวกจลยา5955012

31 08591326 นางสาว จกฑาธลป บกตรชาตล5972591

32 08591327 นางสาว จกฑาธลป มมศรม5959152

33 08591328 นาย จกฑานนทย โพธลวรรณ5960303

34 08591329 นางสาว จกฑาพร  ใครบกตร5965201

35 08591330 นางสาว จกฑาพร ถานจนตะ5944220
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ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08591331 นางสาว จกฑาพร อนกศรม5967843

2 08591332 นางสาว จกฑาภรณย พากลจรจตนย5966705

3 08591333 นางสาว จกฑาภรณย หาญพรหม5939253

4 08591334 นางสาว จกฑามาศ   ปปททกม5972155

5 08591335 นางสาว จกฑามาศ  งามพจกตรย5971838

6 08591336 นางสาว จกฑามาศ  เงลนงาม5943237

7 08591337 นางสาว จกฑามาศ แกหวพรหม5952382

8 08591338 นางสาว จกฑามาศ งามผชอง5944627

9 08591339 นางสาว จกฑามาศ จรอนจนตย5956935

10 08591340 นางสาว จกฑามาศ ฉลมนอก5964203

11 08591341 นางสาว จกฑามาศ ไชยพลมพย5981549

12 08591342 นางสาว จกฑามาศ แซชตจชง5963516

13 08591343 นางสาว จกฑามาศ ตะนะคม5955820

14 08591344 นางสาว จกฑามาศ ทอนโพธลธแกหว5971263

15 08591345 นางสาว จกฑามาศ นลลวจลยย5940283

16 08591346 นางสาว จกฑามาศ บกดดา5952271

17 08591347 นางสาว จกฑามาศ เผพพอแผช5925242

18 08591348 นางสาว จกฑามาศ พรพลบศลยย5947288

19 08591349 นางสาว จกฑามาศ พรพลายมพ5941877

20 08591350 นางสาว จกฑามาศ พละสลนธกย5966328

21 08591351 นางสาว จกฑามาศ พจนสนลท5945855

22 08591352 นางสาว จกฑามาศ พกทธาผา5949107

23 08591353 นางสาว จกฑามาศ เพชรแกหว5968937

24 08591354 นางสาว จกฑามาศ ภาวงคย5954875

25 08591355 นางสาว จกฑามาศ วงศยคลา5981450

26 08591356 นางสาว จกฑามาศ วงศยเครพพอง5959796

27 08591357 นางสาว จกฑามาศ วลรลยะพจนธย5974705

28 08591358 นางสาว จกฑามาศ ศรมจจนทรย5964613

29 08591359 นางสาว จกฑามาศ สมพงษย5952514

30 08591360 นางสาว จกฑามาศ สลาเลลศ5938865
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หหองสอบ : 1406  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : ศศกษาศาสตรณ สนามสอบ : คณะศศกษาศาสตรณ ม.ขอนแกลน
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ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08591361 นางสาว จกฑามาศ สายปปอง5971757

2 08591362 นางสาว จกฑามาศ หนศเสน5951502

3 08591363 นางสาว จกฑามาส บจชงทอง5909742

4 08591364 นางสาว จกฑามาส รกชงโรจนย5940024

5 08591365 นางสาว จกฑารจตนย  สกวรรณสลงหย5971531

6 08591366 นางสาว จกฑารจตนย กาฬหวหา5957554

7 08591367 นางสาว จกฑารจตนย คลาศลลา5961982

8 08591368 นางสาว จกฑารจตนย คลาหวล5980272

9 08591369 นางสาว จกฑารจตนย ชลณวจง5919878

10 08591370 นางสาว จกฑารจตนย ดวงประโคน5980787

11 08591371 นางสาว จกฑารจตนย นหอยนาดม5950736

12 08591372 นางสาว จกฑารจตนย นามวงษย5952222

13 08591373 นางสาว จกฑารจตนย โพธลสาร5933708

14 08591374 นางสาว จกฑารจตนย วลวลจไชย5960974

15 08591375 นางสาว จกฑารจตนย สกพจนธมาตยย5958522

16 08591376 นางสาว จกฑารจตนย หงษยทอง5967046

17 08591377 นางสาว จกฑารจตนย หาญมนตรม5964815

18 08591378 นางสาว จกฑารจตนย อนจนเอพชอ5935534

19 08591379 นางสาว จกฑารจตนย อกตรจกษย5978288

20 08591380 นางสาว จกฑาลจกษณย สกราราช5973035

21 08591381 นางสาว จกฑาวดม ชมราศรม5938065

22 08591382 นางสาว จกฑาวรรณ อนจนตวกฒล5951999

23 08591383 นางสาว จกฑาศลรล เมพองหนองหวหา5952231

24 08591384 นางสาว จกตลพร ทกมไมย5954248

25 08591385 นางสาว จกตลพร สกกลไทย5945270

26 08591386 นางสาว จกตลรจตนย สกวรรณไตรยย5982213

27 08591387 นางสาว จกรารจตนย ศรมมศลราช5969758

28 08591388 นางสาว จกราวรรณ ชจยลา5961626

29 08591389 นางสาว จกราวรรณ เตทะรวง5975002

30 08591390 นางสาว จกรมพร ชลชนฮะงหอ5937216

หนนา 285 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 1407  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : ศศกษาศาสตรณ สนามสอบ : คณะศศกษาศาสตรณ ม.ขอนแกลน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08591391 นางสาว จกรมภรณย ทลาทอง5965930

2 08591392 นางสาว จกรมมาศ ผดกงรจตนย5947910

3 08591393 นางสาว จกรมมาศ มจนเสารย5952012

4 08591394 นางสาว จกรมมาศ สกพร5945366

5 08591395 นางสาว จกรมรจตนย  นจนทะรจกษย5970777

6 08591396 นางสาว จกรมรจตนย เจรลญทจศนย5939147

7 08591397 นางสาว จกรมรจตนย เชพชอดวงผศย5975801

8 08591398 นางสาว จกรมรจตนย มจพนยพน5964233

9 08591399 นางสาว จกรมรจตนย มศลลม5934788

10 08591400 นางสาว จกรมรจตนย ยกตลกลจ5967262

11 08591401 นางสาว จกรมรจตนย ยกทธอาจ5974806

12 08591402 นางสาว จกรมรจตนย สวจสดลธศรม5973545

13 08591403 นางสาว จกรมสาย จมนคลา5935851

14 08591404 นางสาว จกไรพร ภศถาดงา5973181

15 08591405 นางสาว จกไรรจกษย บกทธลจจกรย5964549

16 08591406 นางสาว จกไรรจตนย แกหวมาศ5966124

17 08591407 นางสาว จกไรรจตนย ไชยตหนเทพอก5934406

18 08591408 นางสาว จกไรรจตนย วจงกหอน5976030

19 08591409 นาย จกลดลศ โพธลสาร5966516

20 08591410 นาย จกลพงษย ทองใบ5953799

21 08591411 นางสาว จกไล ไชยสชง5945069

22 08591412 นางสาว จกสลตา สกโคตรพรหมมม5927494

23 08591413 นางสาว จกฬาพร ชจชนขกนทด5965561

24 08591414 นาง จกฬาพร บกตรโคษา5972678

25 08591415 นาง จกฬาภรณย ภศรจบพา5941041

26 08591416 นางสาว จกฬามณม มมปากดม5917210

27 08591417 นางสาว จกฬารจกษย ภศงามนลล5904478

28 08591418 นางสาว จกฬารจตนย   อกชนใจ5954049

29 08591419 นางสาว จกฬารจตนย โคตรนรลนทรย5958711

30 08591420 นางสาว จกฬารจตนย พลเชมยงขวาง5980640

หนนา 286 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 1407  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : ศศกษาศาสตรณ สนามสอบ : คณะศศกษาศาสตรณ ม.ขอนแกลน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08591421 นางสาว จกฬารจตนย ภศอชาว5964271

2 08591422 นางสาว จกฬารจตนย ศรมสกภา5936347

3 08591423 นางสาว จกฬารจตนย สมสจงชกม5972248

4 08591424 นางสาว จกฬาลจกษณย   โพธลธศรม5952221

5 08591425 นางสาว จกฬาลจกษณย   อรศรม5938523

6 08591426 นางสาว จกฬาลจกษณย กรมทอง5956885

7 08591427 นางสาว จกฬาลจกษณย ทองรจก5952792

8 08591428 นางสาว จกฬาลจกษณย ทลพวจน5907350

9 08591430 นางสาว จกฬาลจกษณย พวกเมพองพล5961354

10 08591431 นางสาว จกฬาลจกษณย สกทธลพงษย5951032

11 08591432 นางสาว จศรมภรณย แฝงราช5958927

12 08591433 นาย เจตรณงคย วรฮาด5951238

13 08591434 นางสาว เจตลยา โพธลธศรม5938158

14 08591435 นางสาว เจนจลรา กรพลามะเรลง5975094

15 08591436 นางสาว เจนจลรา แกหวดวงใหญช5935144

16 08591437 นางสาว เจนจลรา จจนทะวงษย5962214

17 08591438 นางสาว เจนจลรา จจนทะสลน5945192

18 08591439 นางสาว เจนจลรา ชาตลภศธร5978519

19 08591440 นางสาว เจนจลรา ชาวกลหา5944078

20 08591441 นางสาว เจนจลรา เชลญไชย5969740

21 08591442 นางสาว เจนจลรา ไชยสอน5968924

22 08591443 นางสาว เจนจลรา ตลนานพ5978906

23 08591444 นางสาว เจนจลรา ทองอลนพงษย5979830

24 08591445 นาง เจนจลรา นาโควงคย5962455

25 08591446 นางสาว เจนจลรา นามมาลา5946080

26 08591447 นางสาว เจนจลรา ผลวหศม5954009

27 08591448 นางสาว เจนจลรา พลเยมพยม5973515

28 08591449 นางสาว เจนจลรา โพธลธศรม5975474

29 08591450 นางสาว เจนจลรา ภศโทถชลา5953987

30 08591451 นาง เจนจลรา ราชเจรลญ5966640

หนนา 287 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 1415  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : ศศกษาศาสตรณ สนามสอบ : คณะศศกษาศาสตรณ ม.ขอนแกลน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08591452 นางสาว เจนจลรา เลาะไชยสงคย5980371

2 08591453 นางสาว เจนจลรา ศรมมนลลา5929754

3 08591454 นางสาว เจนจลรา ศจกดา5973797

4 08591455 นางสาว เจนจลรา สารฤทธลธ5963490

5 08591456 นางสาว เจนจลรา สลทธล5960558

6 08591457 นางสาว เจนจลรา สกวรรณศลรล5973452

7 08591458 นางสาว เจนจลรา อนจนตย5952024

8 08591459 นางสาว เจนจลฬา ภศรจกษา5944755

9 08591460 นาย เจนณรงคย นรสลงหย5960818

10 08591461 นางสาว เจนนมพ สมนตก5914154

11 08591462 นาย เจนวลทยย สกขะ5944504

12 08591463 นาย เจนวลทยย สกวรรณศรม5972595

13 08591464 นางสาว เจมจมรา เชพชอบกญมม5968057

14 08591465 นาย เจษฎา  คงชศดม5913522

15 08591466 นาย เจษฎา จจนทรยเปลชง5968199

16 08591467 นาย เจษฎา ชะนะดลษฐย5978524

17 08591468 นาย เจษฎา นารม5972381

18 08591469 นาย เจษฎา มาหรลน5962877

19 08591470 นาย เจษฎา เลมยมไธสง5968996

20 08591471 นาย เจษฎา สลงหยคลามา5948446

21 08591472 นาย เจษฎา สกขจจนดม5955200

22 08591473 นาย เจษฎา สกวรรณโน5938061

23 08591474 นาย เจษฎา อลนทา5954262

24 08591475 นางสาว เจษฎาพร มงคลเกตก5976953

25 08591476 นางสาว เจษฎาภรณย พกฒปปา5952340

26 08591477 นางสาว เจษฎาภรณย อกตรนคร5978762

27 08591478 นางสาว เจษฎาภรณย โอชารส5974754

28 08591479 นาย เจษฎายกทธ ขจนละ5917710

29 08591480 นาย เจษฎายกทธ ราตรม5948491

30 08591481 นาย เจษฎาวจจนย เรพองบกญ5950685

31 08591482 นาย เจษฎาวกฒล อโนวจน5969539

32 08591483 นางสาว เจมยระไน กาญจโน5981812

33 08591484 นางสาว เจพอจจนทรย นมละมนตย5978298

34 08591485 นางสาว แจชมจจนทรย สอนราษฎรย5942711

35 08591486 นาย แจชมนภา คลามา5938263

หนนา 288 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 1416  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : ศศกษาศาสตรณ สนามสอบ : คณะศศกษาศาสตรณ ม.ขอนแกลน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08591487 นาย ฉกาจ เลมชยงพรม5976131

2 08591488 นาย ฉลองชจย เราะไทยสงคย5940418

3 08591489 นางสาว ฉลาด วะลจยศรม5969113

4 08591490 นางสาว ฉจฐธลญา สมสนกก5948907

5 08591491 นาย ฉจฐวจฒนย เลลศชจยพจทธย5978213

6 08591492 นางสาว ฉจตฑรลกา มาตวงษย5969899

7 08591493 นางสาว ฉจตรกมล โพธลธแทชน5903742

8 08591494 นางสาว ฉจตรกมล สรรพชจย5970031

9 08591495 นาย ฉจตรชนก กกลสลงหย5941242

10 08591496 นาย ฉจตรชจย เขตมอกทา5965962

11 08591497 นาย ฉจตรชจย คลาจจนทรย5944701

12 08591498 นาย ฉจตรชจย ฉจตรวลไล5967385

13 08591499 นาย ฉจตรชจย ไชยเดช5974365

14 08591500 นาย ฉจตรชจย แปโค5977160

15 08591501 นาย ฉจตรชจย พลนไธสง5940564

16 08591502 นาย ฉจตรชจย ศรมเลลศ5981699

17 08591503 นาย ฉจตรชจย สรหางสหอย5952909

18 08591504 นาย ฉจตรชจย สกโขยะชจย5969068

19 08591505 นาย ฉจตรชจย อลนทรพาณลชยย5966769

20 08591506 นางสาว ฉจตรฑรลกา จจนทะดวง5967851

21 08591507 นาย ฉจตรธนาวลชญย คลาสลมมา5954110

22 08591508 นางสาว ฉจตรธลดา บจวชกม5911878

23 08591509 นางสาว ฉจตรธลดา มมยลพง5972686

24 08591510 นางสาว ฉจตรนภา แกชนแกหว5942728

25 08591511 นาย ฉจตรบดลนทรย   มะลจย5909918

26 08591512 นางสาว ฉจตรวลตรา ภศทองสกข5906266

27 08591513 นางสาว ฉจตรสกดา การกญ5955478

28 08591514 นางสาว ฉจตรสกดา ศรมเมพอง5934242

29 08591515 นางสาว ฉจตราภรณย วลชาฤทธลธ5941999

30 08591516 นาย ฉจนทยชนก อกปพงษย5970684

31 08591517 นางสาว ฉจนทนา ชจยจลาปา5942068

32 08591518 นาง ฉจนทนา พรมพลลา5968247

33 08591519 นาง ฉจนธลกกล แสนพงษย5932046

34 08591520 นาย เฉลลมชจย จอมทะรจกษย5963119

35 08591521 นาย เฉลลมบกญ ปะทจง5962145

หนนา 289 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 1454  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : ศศกษาศาสตรณ สนามสอบ : คณะศศกษาศาสตรณ ม.ขอนแกลน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08591522 นางสาว เฉลลมพร ผลาหงษย5965520

2 08591523 นาย เฉลลมพล ลพพจนทอง5931286

3 08591524 นาย เฉลลมพล ลลาพะภา5981325

4 08591525 นางสาว ไฉน พจนธก5942444

5 08591526 นางสาว ชญาณลศา ศรมลาพจฒนย5946831

6 08591527 นางสาว ชญาดา พลลาคลจง5961359

7 08591528 นางสาว ชญาดา มาตวจงแสง5936239

8 08591529 นางสาว ชญาดา สมลาวงคย5942749

9 08591530 นางสาว ชญาธร ประเสรลฐ5966234

10 08591531 นาย ชญานนทย คจนทมาตยย5939229

11 08591532 นางสาว ชญานลล โนนลล5943070

12 08591533 นางสาว ชญานลศ ดวงระหวหา5969481

13 08591534 นางสาว ชญานลศ เหลชาพลเดช5949066

14 08591535 นางสาว ชญานลษฐย บกบผาเผชา5965943

15 08591536 นางสาว ชญานลษฐย ศรมสลนสจนตลกกล5967921

16 08591537 นางสาว ชญานม ไทยสะเทพอน5903390

17 08591538 นางสาว ชฎาธาร แปลงคหางพลศ5902730

18 08591539 นางสาว ชฎาพร เคนคลา5943174

19 08591540 นางสาว ชฎาพร พลละคร5958855

20 08591541 นางสาว ชฎาพร มาลา5967069

21 08591542 นางสาว ชฎาพร สระเศษ5974121

22 08591543 นางสาว ชฎาพร สลมมา5946889

23 08591544 นางสาว ชฎาพร อกทธกรม5972011

24 08591545 นางสาว ชฎาภรณย ภศเตหาทอง5961117

25 08591546 นางสาว ชฎาภรณย สงพลมพย5972232

26 08591547 นางสาว ชฎารจตนย รพชอเรพอง5953665

27 08591548 นางสาว ชฎาลจกษณย จลตราช5912026

28 08591549 นางสาว ชฎาวรรณ ลจกขษร5976216

29 08591550 นาย ชฎลล แฝงยงคย5965262

30 08591551 นางสาว ชฏาพร    โสภาคลา5978021

หนนา 290 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 1454  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : ศศกษาศาสตรณ สนามสอบ : คณะศศกษาศาสตรณ ม.ขอนแกลน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08591552 นางสาว ชณจฐธลดา ฤทธลธศรมบกญ5952657

2 08591553 นางสาว ชณลชา เพชรภจกดลธดม5953112

3 08591554 นางสาว ชนกฉจตร ขลาสมทอง5977616

4 08591555 นางสาว ชนกนจนทย จบสจญจร5967161

5 08591556 นาง ชนกนจนทย สวจสดลธพจนธย5934239

6 08591557 นางสาว ชนกนจนทย อบภลรมยย5959711

7 08591558 นางสาว ชนกนารถ บกญศรม5975491

8 08591559 นางสาว ชนกเนตร ชจยวลชา5952270

9 08591560 นางสาว ชนกพร คนงาม5940532

10 08591561 นางสาว ชนกพร เหมะธกลลน5939063

11 08591562 นางสาว ชนนลกานตย แกหวมชวง5978919

12 08591563 นางสาว ชนนลกานตย บกแกหว5946464

13 08591564 นางสาว ชนนลกานตย บกญภา5970285

14 08591565 นาง ชนมณม ประทกมชาตล5941145

15 08591566 นางสาว ชนมยนลภา อชอนชาตล5959221

16 08591567 นางสาว ชนมยปภา ราชสมบจตล5946332

17 08591568 นาย ชนะ สกทธลประภา5942298

18 08591569 นาย ชนะกร นาตรมชน5971659

19 08591570 นาย ชนะชล ไชยยจนตย5980783

20 08591571 นาย ชนะชจย ใจบกญชพพน5960880

21 08591572 นางสาว ชนจญญา ทองคจนทม5924922

22 08591573 นางสาว ชนจญธลดา บกตรจจนทรย5978187

23 08591574 นางสาว ชนจฐดา วงษาซหาย5942457

24 08591575 นางสาว ชนจดดา ประกลพง5958895

25 08591576 นางสาว ชนจดดา โสรสา5952502

26 08591577 นางสาว ชนากานตย เกพชอหนกน5977505

27 08591578 นางสาว ชนากานตย ใจกลหา5962114

28 08591579 นางสาว ชนากานตย บจวระภาสลรล5970103

29 08591580 นางสาว ชนากานตย วลเศษ5953835

30 08591581 นางสาว ชนากานตย สวยรศป5963050

หนนา 291 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 1455  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : ศศกษาศาสตรณ สนามสอบ : คณะศศกษาศาสตรณ ม.ขอนแกลน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08591582 นางสาว ชนานาถ ลาดพลลา5980533

2 08591583 นางสาว ชนาพร กวลนธลดา5971517

3 08591584 นางสาว ชนาพร คาดพจนโน5976805

4 08591585 นาย ชนาพจช แถวพลณม5956338

5 08591586 นางสาว ชนลกรานตย ไชยเสนา5970158

6 08591587 นางสาว ชนลกานตย ทานะขจนธย5949439

7 08591588 นางสาว ชนลกานตย มณมวรรณย5979577

8 08591589 นางสาว ชนลฎาพร ภาวะโคตร5954239

9 08591590 นาง ชนลดา ครกผาด5968784

10 08591591 นางสาว ชนลดา บกญเพลพม5976904

11 08591592 นางสาว ชนลดา สมกาลจง5951447

12 08591593 นางสาว ชนลดาภา เกษานกช5943970

13 08591594 นางสาว ชนลดาภา มะโนศรม5963094

14 08591595 นางสาว ชนลดาภา สกทธลทจกษย5959080

15 08591596 นาย ชนลนทรย ยศบกญ5963435

16 08591597 นางสาว ชนลษฎา บรรพสลทธลธ5951646

17 08591598 นางสาว ชนลสรา มลศลล5957388

18 08591599 นางสาว ชนลสรา วงษยคลาหาร5971975

19 08591600 นาย ชโนทจย แบหงกลาง5974295

20 08591601 นางสาว ชบาพร ชลนเฮพอง5961522

21 08591602 นางสาว ชใบพร จจนทะรจงษม5934055

22 08591603 นางสาว ชมชนก ชนกพลกกลกลลพน5964237

23 08591604 นางสาว ชมพศนกช สมสอาด5939704

24 08591605 นางสาว ชมพศนกท ศรมพลนหอย5947127

25 08591606 นางสาว ชมพศนกท สมบจตลศรม5957031

26 08591607 นางสาว ชมพศนกท สกทธลอาจ5946129

27 08591608 นางสาว ชมพศฝปน มงคลชชวง5966699

28 08591609 นางสาว ชมภศช ภศดอนนาง5970023

29 08591610 นางสาว ชมภศช โวอชอนศรม5975120

30 08591611 นางสาว ชมภศนกช ชมภศทลพยย5969639

หนนา 292 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 1455  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : ศศกษาศาสตรณ สนามสอบ : คณะศศกษาศาสตรณ ม.ขอนแกลน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08591612 นางสาว ชมจยพร จลนดาวงษย5959526

2 08591613 นางสาว ชมจยพร ประสานญาตล5967402

3 08591614 นางสาว ชมจยพร ปปอมสกวรรณย5968365

4 08591615 นางสาว ชมาภรณย โสวพจนธย5942133

5 08591616 นางสาว ชไมพร กกลชาตล5964771

6 08591617 นาง ชไมพร กกลบกตร5953680

7 08591618 นางสาว ชไมพร คลอลนธล5964472

8 08591619 นางสาว ชไมพร เชตกราช5941620

9 08591620 นางสาว ชไมพร พลศสกวรรณ5953706

10 08591621 นางสาว ชไมพร พตพงพาลจย5975317

11 08591622 นางสาว ชไมพร วรรณสกทธะ5974470

12 08591623 นางสาว ชไมพร สลงหยคง5956438

13 08591624 นางสาว ชไมพร อกตมะชะ5949970

14 08591625 นาย ชยพล พลพจฒนย5937391

15 08591626 นาย ชยางกศร ขหอยกชน5967369

16 08591627 นางสาว ชยาภรณย การลนทรย5950930

17 08591628 นางสาว ชยาภรณย อเนกา5948553

18 08591629 นางสาว ชยาภา ทจนดา5958037

19 08591630 นาง ชยกตรา เกษทองมา5920246

20 08591631 นางสาว ชรจญญา เปลรลนทรย5965476

21 08591632 นางสาว ชรจญญา ยมสมดลา5948510

22 08591633 นางสาว ชรจญณจฏฐย ศรมพลมพยสอ5970822

23 08591634 นาย ชราวกฒล สาวลมาตยย5969418

24 08591635 นาย ชรลนทรย  มหานาม5901642

25 08591636 นาง ชรลนทรยทลพยย    ศรมใสคลา5978810

26 08591637 นางสาว ชรลนทลพยย จจนทรจงษม5967291

27 08591638 นางสาว ชรลนรจตนย ฤทจยพลพจฒนยวงศย5980035

28 08591639 นางสาว ชรลนรจตนย อจครพงษย5905570

29 08591640 นางสาว ชรมรจตนย รลยะบกตร5979087

30 08591641 นางสาว ชลดา ตะกะศลลา5962271

หนนา 293 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 1456  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : ศศกษาศาสตรณ สนามสอบ : คณะศศกษาศาสตรณ ม.ขอนแกลน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08591642 นางสาว ชลดา สารสม5941281

2 08591643 นางสาว ชลดา สลงหกกล5911998

3 08591644 นางสาว ชลทลพยย ภศแลชนกลจบ5940740

4 08591645 นางสาว ชลธลชา  จจนสมดา5967151

5 08591646 นางสาว ชลธลชา กาเผพอก5940492

6 08591647 นางสาว ชลธลชา ไชยจจนทา5944667

7 08591648 นางสาว ชลธลชา เดชอนจนตย5961229

8 08591649 นางสาว ชลธลชา แถวบกญตา5972497

9 08591650 นางสาว ชลธลชา นวลมมศรม5937750

10 08591651 นางสาว ชลธลชา นาคประเสรลฐ5972277

11 08591652 นางสาว ชลธลชา บกญทลน5973888

12 08591653 นางสาว ชลธลชา บกญใบ5973074

13 08591654 นางสาว ชลธลชา พลชจย5976521

14 08591655 นางสาว ชลธลชา พลมพสกทธย5969763

15 08591656 นางสาว ชลธลชา มาลาหอม5966452

16 08591657 นางสาว ชลธลชา มศลศรม5967238

17 08591658 นางสาว ชลธลชา ลพลาสจน5976985

18 08591659 นางสาว ชลธลชา วรรณศรม5952259

19 08591660 นางสาว ชลธลชา สลงหยศรม5968519

20 08591661 นางสาว ชลธลชา เสมยมทอง5909194

21 08591662 นางสาว ชลธลชา อหนไธสง5969641

22 08591663 นางสาว ชลธลชา อชอนดม5980274

23 08591664 นางสาว ชลธลชา อาจหาญ5944152

24 08591665 นางสาว ชลธลดา โคตรวงศย5947850

25 08591666 นางสาว ชลธลดา ดวงดม5974423

26 08591667 นาง ชลนลชา แทนนลา5971552

27 08591668 นาย ชลรวลนทรย โลชอมรลนทรยชจย5971183

28 08591669 นางสาว ชลลดา คลาแจง5978804

29 08591670 นางสาว ชลลดา สกขสลาราญ5972839

30 08591671 นางสาว ชลลดา แสนโท5952565

หนนา 294 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 1456  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : ศศกษาศาสตรณ สนามสอบ : คณะศศกษาศาสตรณ ม.ขอนแกลน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08591672 นางสาว ชลลจดดา บรรพรม5957817

2 08591673 นางสาว ชลลจดดา พจนธะพชอง5977064

3 08591674 นางสาว ชลจญญา คลาบอน5949706

4 08591675 นางสาว ชลาลจย ไมหนหอย5946140

5 08591676 นางสาว ชลลดา ขชาขจนมะลม5966193

6 08591677 นาง ชลลดา จจนทะแสง5976037

7 08591678 นางสาว ชลลดา แจหงสวชาง5956605

8 08591679 นางสาว ชลลดา สกวรรณศรม5974884

9 08591680 นาย ชลลต เมาะราษม5956934

10 08591681 นางสาว ชลลตดา วจฒนศลลปป5969986

11 08591682 นางสาว ชลลตา ไชยศรม5978134

12 08591683 นางสาว ชลลตา สมแกหวอหม5936442

13 08591684 นางสาว ชลลสา พรมนลล5936404

14 08591685 นางสาว ชโลธร บกญอาจ5908086

15 08591686 นาย ชวลลต ครโสภา5977486

16 08591687 นาย ชวจช โพธลธเพชรเลตก5953956

17 08591688 นางสาว ชวจลรจตนย ไชยจจนลา5956048

18 08591689 นางสาว ชวจลลจกกษณย ศรมอกดม5960430

19 08591690 นาย ชวจลวลทยย คนซพพอ5938559

20 08591691 นาย ชวจลวลทยย วงษยภจกดม5974232

21 08591692 นางสาว ชชอทลพยย พรมเสน5935896

22 08591693 นางสาว ชชอทลพยย เรพองฤาหาร5976794

23 08591694 นางสาว ชชอทลพยย สลงหาภศ5974538

24 08591695 นางสาว ชชอลดา สาการลนทรย5933525

25 08591696 นางสาว ชชอลจดดา วจฒนวลบศลยยกลจ5974008

26 08591697 นาย ชะนจท จจนทะนะ5955205

27 08591698 นางสาว ชะนลตา พรหมลจทธลศร5965012

28 08591699 นาย ชจช สมหาบกญมาก5959116

29 08591700 นางสาว ชจชชญา แสนแกหว5979896

30 08591701 นาย ชจชชจย สพบสกนทร5937845

หนนา 295 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 1457  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : ศศกษาศาสตรณ สนามสอบ : คณะศศกษาศาสตรณ ม.ขอนแกลน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08591702 นางสาว ชจชญาภรณย โลนไธสง5977602

2 08591703 นาง ชจชฎา ศรมวะรมยย5971297

3 08591704 นาย ชจชนจนทย ทานกระโทก5981054

4 08591705 นาย ชจชนจนทย วจนดม5934780

5 08591706 นางสาว ชจชนลดา สรรสกพรรณย5932222

6 08591707 นางสาว ชจชรม หลจบจจนทรย5937999

7 08591708 นาย ชจชวาล เงางาม5978936

8 08591709 นาย ชจชวาล ธรรมสอน5936831

9 08591710 นาย ชจชวาล สลมแสงมม5963158

10 08591711 นาย ชจชวาล เหลพองคลา5967867

11 08591712 นาย ชจชวาลยย คลาดม5973489

12 08591713 นาย ชจชวาลยย พรมรจกษา5929242

13 08591714 นาย ชจชวาลยย สกระขจนทรย5962360

14 08591715 นาย ชจชวาลยย แสงโทโพ5970814

15 08591716 นางสาว ชจญญกจญญา ทลพยยรจกษย5903590

16 08591717 นางสาว ชจญญนลษฐย ปปดชา5978557

17 08591718 นางสาว ชจญญาดา โพนสลงหย5950811

18 08591719 นาย ชจตยา ไชยโท5948489

19 08591720 นาย ชจยชนะ ชจยภจกดม5975805

20 08591721 นาย ชจยชจนตย ภศมลแสน5915202

21 08591722 นาย ชจยณรงคย แกหวนลสสจย5927706

22 08591723 นาย ชจยณรงคย มมบกญ5970742

23 08591724 นาย ชจยณรงคย ศาลางาม5976075

24 08591725 นาย ชจยทวจฒนย พลมลรจกษย5961473

25 08591726 นาย ชจยธวจฒนย พรทวมกานตย5972630

26 08591727 นาย ชจยนรลนทรย กลาลจงเหลพอ5979058

27 08591728 นาย ชจยพร กาบบจว5963212

28 08591729 นาย ชจยพลทจกษย ทองโสม5931730

29 08591730 นาย ชจยพลวลชรย ฉาสจนเทมยะ5974622

30 08591731 นาย ชจยภจกดลธ อกตสาหย5950920

31 08591732 นาย ชจยมงคล คกณบกราญ5970657

32 08591733 นาย ชจยมงคล เพตชรลชลา5980179

33 08591734 นาย ชจยยงคย สมทลม5971882

34 08591735 นาย ชจยยะ วลโย5961504

35 08591736 นาย ชจยยา ชะวศรจมยย5948911
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1 08591737 นาย ชจยวจฒนย  ชาตลฉลาด5952557

2 08591738 นาย ชจยวจฒนย แขตงขจน5958430

3 08591739 นาย ชจยวจฒนย ไปยะพรม5972079

4 08591740 นาย ชจยวจฒนย สมบศรณย5955532

5 08591741 นาย ชจยวจฒนย สารจกษย5973948

6 08591742 นาย ชจยวจฒนย สมหะวงษย5978783

7 08591743 นาย ชจยวจฒนย เหลาเพตง5930610

8 08591744 นาย ชจยวลทยย รจกชาตล5949486

9 08591745 นาย ชจยวลศลษฏย รจงกลลพน5969482

10 08591746 นาย ชจยวกฒล พรหมกศล5925474

11 08591747 นาย ชจยศรม ทองภศธร5972180

12 08591748 นาย ชจยศจกดลธ คลาเพชรดม5954061

13 08591749 นาย ชจยศลลปป   เพมยวงคย5966450

14 08591750 นาย ชจยสงวน  พรมมาโฮม5974195

15 08591751 นาย ชจยสลทธลธ กวดขจนธย5942242

16 08591752 นาย ชาครลต จจนทรยมาลา5966706

17 08591753 นางสาว ชาครลยา แสนโคตร5982260

18 08591754 นาย ชาครลสตย พชอปากดม5945005

19 08591755 นาย ชาญชจย จจนทะเสน5977405

20 08591756 นาย ชาญชจย อกดชกมพลสจย5942127

21 08591757 นาย ชาญณรงคย สกภาษร5960134

22 08591758 นาย ชาญนกพงษย หารกลหา5949863

23 08591759 นาย ชาญนกวจฒนย การมชกม5924978

24 08591760 นาย ชาญวลชญย บกตรอกดม5971056

25 08591761 นาย ชาญวลทยย จจนทะวงษย5951913

26 08591762 นาย ชาญวลทยย ศรมหทจยกกล5977841

27 08591763 นาย ชาตรม พงษยหนองโน5975265

28 08591764 นาย ชาตรม สมนอรย5961163

29 08591765 นาย ชาตลชาย ดานหอย5946248

30 08591766 นาย ชานนทย กกสกรลยย5925942

31 08591767 นาย ชานนทย พวงมาลม5972157

32 08591768 นาย ชานกวจฒนย สจงกฤษ5955783

33 08591769 นาย ชายอมร สกรสรณย5943872

34 08591770 นาง ชารลณม พลศรมดา5933588

35 08591771 นางสาว ชารลนม บกญเรพองจจกร5966424
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1 08591772 นางสาว ชลณกดา หารเอมพยม5967129

2 08591773 นางสาว ชลดกมล ปาปะโข5963189

3 08591774 นางสาว ชลดชนก กลางประพจนธย5929022

4 08591775 นางสาว ชลดชนก ดชานจลาปา5950184

5 08591776 นางสาว ชลดชนก ลามะหลลพง5950312

6 08591777 นางสาว ชลดชนก ศรมนศเดช5955842

7 08591778 นางสาว ชลดชนก สนทะยา5965204

8 08591779 นางสาว ชลดชนก สอดสศงเนลน5965543

9 08591780 นาย ชลดพงศย บาทชารม5971187

10 08591781 นาย ชลดพงษย ไชยคกณ5973945

11 08591782 นางสาว ชลตกมล ทลพกกล5951821

12 08591783 นางสาว ชลตชนก บกญศรม5929530

13 08591784 นาย ชลตพล พลศลลปป5974911

14 08591785 นาย ชลตวจน คลาดวง5952991

15 08591786 นาย ชลนวจฒนย หาญกกล5939717

16 08591787 นาย ชลนวจตร เจรลญนลตยย5942344

17 08591788 นางสาว ชลรารจกษย ผลวขลา5958651

18 08591789 นางสาว ชลษณกชา ชจยทกม5970169

19 08591790 นาย ชลษณกพงศย ลาภา5924110

20 08591791 นางสาว ชกดาภา เชพชอแกหว5947094

21 08591792 นางสาว ชกตลกาญจนย ทจกโลวา5941585

22 08591793 นางสาว ชกตลกาญจนย เพชรรจกษย5929042

23 08591794 นางสาว ชกตลกาญจนย โพธลกนลษฐ5979525

24 08591795 นางสาว ชกตลกาญจนย สลาลมงาม5976205

25 08591796 นางสาว ชกตลนจนทย สมภาวะ5980153

26 08591797 นางสาว ชกตลนจนทย สวาศรม5972616

27 08591798 นางสาว ชกตลนลษฐย ยะไชยศรม5934656

28 08591799 นาย ชกตลพงศ สกภจกดม5967963

29 08591800 นางสาว ชกตลภา เดชจลาปา5942712

30 08591801 นางสาว ชกตลมณฑย นหอยหา5948190

31 08591802 นางสาว ชกตลมจนตย เรพอนมงคล5980045

32 08591803 นางสาว ชกตลมา  จจนทะคกณ5974302

33 08591804 นางสาว ชกตลมา เขาทอง5966115

34 08591805 นางสาว ชกตลมา คะพจนธกย5959969

35 08591806 นางสาว ชกตลมา งาหอม5942576
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1 08591807 นางสาว ชกตลมา จจนทเจมยง5964215

2 08591808 นางสาว ชกตลมา ชชางสาร5934930

3 08591809 นางสาว ชกตลมา ไชยนา5940956

4 08591810 นางสาว ชกตลมา ไชยหาเทพ5945173

5 08591811 นางสาว ชกตลมา ดวดกระโทก5976059

6 08591812 นางสาว ชกตลมา ตรมธวจช5950106

7 08591813 นางสาว ชกตลมา ทลพอาจ5977701

8 08591814 นางสาว ชกตลมา แบสลพว5944572

9 08591815 นางสาว ชกตลมา ยพนชมพ5980596

10 08591816 นาง ชกตลมา รจตนนนทย5972065

11 08591817 นางสาว ชกตลมา วงษา5916486

12 08591818 นางสาว ชกตลมา ศรมณรงคย5967013

13 08591819 นางสาว ชกตลมา สายสกด5971505

14 08591820 นาง ชกตลมา สมรอด5950650

15 08591821 นางสาว ชกตลมา สกดทาโคตร5951475

16 08591822 นางสาว ชกตลมาส สกกลแพง5954422

17 08591823 นาย ชกมพร ฝอยกลาง5953723

18 08591824 นางสาว ชกรมพร ดมดวงพจนธย5971469

19 08591825 นางสาว ชกรมพร เปลพอยหนองแขห5967707

20 08591826 นางสาว ชกลพร จจนทเขต5942618

21 08591827 นางสาว ชกลมพร ทลามาใหมช5957811

22 08591828 นางสาว ชกลมพร พรรคมาตยย5942244

23 08591829 นาย ชศวลทยย ธรรมจลตร5953616

24 08591830 นาย ชศศจกดลธ กลตตลราช5967625

25 08591831 นาย ชศศจกดลธ บานเยตน5975335

26 08591832 นางสาว ชศสลรล สวชางไธสง5974026

27 08591833 นาย เชฎฐย สอสศงเนลน5961183

28 08591834 นาย เชรษฐรจฐ กองรจตนย5933636

29 08591835 นางสาว เชวงวรรณ คจนธะมาตยย5964699

30 08591836 นาย เชาวนนทย  ชาทลพฮด5964562

31 08591837 นาย เชาวลลต ไกยะฝปาย5970254

32 08591838 นาย เชาวลลต ชลเดช5937552

33 08591839 นาย เชาวยวรรธณย มหลศนจนทย5944816

34 08591840 นาย เชลดศจกดลธ พรมมม5965996

35 08591841 นาย เชมพยวชาญ ภศชลานล5954320
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1 08591842 นาย โชคชจย โพธลธคลจง5965798

2 08591843 นาย โชคชจย ภศบกญมม5973398

3 08591844 นาย โชคทรงพล ยอดรจก5973245

4 08591845 นาย โชคทวม ศรมเหลชานหอย5940396

5 08591846 นาย โชควลวจฒนย    สมนอเพมย5960805

6 08591847 นาง โชตลกา พจนธยศรม5979438

7 08591848 นางสาว โชตลกา แพงษา5950282

8 08591849 นางสาว โชตลกา สงเคราะหย5950292

9 08591850 นางสาว โชตลกา สจงโวลม5935810

10 08591851 นางสาว โชตลกา อตชงประภา5979593

11 08591852 นางสาว โชตลรส สกวรรณพรหม5961843

12 08591853 นางสาว โชตลรส อาวรณย5948466

13 08591854 นาย โชตลวจฒนย ผลวเพตง5976407

14 08591855 นาย ไชยญา เจรลญสจงขย5952461

15 08591856 นาย ไชยา แกหวผาไล5940960

16 08591857 นาย ไชยา อนกญาหงษย5937219

17 08591858 นาย ฌานวจฒนย สกขารมยย5966298

18 08591859 นางสาว เฌอมาวมรย เรพองขจร5942575

19 08591860 นางสาว ญาณจฐ อรรถวงษย5976796

20 08591861 นางสาว ญาณากร อกชนจจงหาร5949785

21 08591862 นางสาว ญาณลศา ทกมทอง5974855

22 08591863 นางสาว ญาณลศา พลกระจาย5964853

23 08591864 นางสาว ญาณม สายนาโก5966179

24 08591865 นางสาว ญาณมรจตนย  วรรณทวม5945361

25 08591866 นางสาว ญาดา เพรลดพราว5969715

26 08591867 นางสาว ญานลศา นาดอนดศช5942932

27 08591868 นาง ญาวลณม เหงหาทอง5975151

28 08591869 นางสาว ญาสกมลนทรย อกปฮาด5935363

29 08591870 นาย ฎากร นามแกหว5946434

30 08591871 นางสาว ฎาวลชชา พจชรพลรจกษย5951495

31 08591872 นาย ฐญภจทรย วรโยธา5964749

32 08591873 นาย ฐากศร ศรมวะรมยย5950369

33 08591874 นางสาว ฐาณลสรณย เพชรสลานจก5973149

34 08591875 นางสาว ฐานพจนธย พรหอมจลตตย5944664

35 08591876 นางสาว ฐานะมาศ นรลนทรย5927858
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ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 1567  ชจชน : 5  ตตก/อาคาร : ศศกษาศาสตรณ สนามสอบ : คณะศศกษาศาสตรณ ม.ขอนแกลน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08591877 นางสาว ฐานลดา กอสกวรรณ5973765

2 08591878 นางสาว ฐานลต เจตนาวลชโมกขย5925458

3 08591879 นางสาว ฐานกตรา มมปปญญา5969574

4 08591880 นาย ฐาปกรณย ปาปะขลา5951424

5 08591881 นาย ฐาปกรณย สมจครการ5965955

6 08591882 นาย ฐาปนา โคตรปปญญา5935888

7 08591883 นางสาว ฐาปนม ชลกยรจตนย5943313

8 08591884 นางสาว ฐาปนม พลพจฒนมงคลกลจ5913734

9 08591885 นางสาว ฐาปนม มหลมา5973285

10 08591886 นางสาว ฐาปนม ศรมจจนทรย5933606

11 08591887 นางสาว ฐลดาพรรณย ทลพเนตรชลมกกล5960154

12 08591888 นางสาว ฐลดารจตนย ชพพนธงชจย5903042

13 08591889 นาง ฐลตาพร ยามา5968467

14 08591890 นางสาว ฐลตาภรณย มมสลงหยกรกระโทก5975397

15 08591891 นางสาว ฐลตลกาญจนย สมพา5922542

16 08591892 นางสาว ฐลตลชล มงคลศรม5971498

17 08591893 นางสาว ฐลตลนจนทย คลาอชอนศรม5951057

18 08591894 นาย ฐลตลพงศย  ศรมแกหวเลลศ5957262

19 08591895 นาย ฐลตลพงศย ภศแอบหลน5981060

20 08591896 นาย ฐลตลพงศย อจนทะนลล5969196

21 08591897 นาย ฐลตลพงษย คนงาม5934182

22 08591898 นาย ฐลตลพงษย ธรรมเกษร5975046

23 08591899 นางสาว ฐลตลพร   จจนทรยอกด5943248

24 08591900 นางสาว ฐลตลพร กายแกหว5936036

25 08591901 นางสาว ฐลตลพร จลราธนทจต5941106

26 08591902 นางสาว ฐลตลพร พลนลจ5941803

27 08591903 นาย ฐลตลพจนธย หลานเศษฐา5954354

28 08591904 นางสาว ฐลตลภรณย รจตนตรจยศรม5980287

29 08591905 นางสาว ฐลตลมา กลพงถา5978329

30 08591906 นางสาว ฐลตลมา ทองเกลมชยง5937775

31 08591907 นางสาว ฐลตลมา ทองครพลา5972299

32 08591908 นางสาว ฐลตลมา นาโควงศย5941639

33 08591909 นางสาว ฐลตลมา ประเสรลฐศลลปป5914738

34 08591910 นางสาว ฐลตลมา ผกาทอง5976940

35 08591911 นาง ฐลตลมา พรมจจนทรย5964565

หนนา 301 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 1567  ชจชน : 5  ตตก/อาคาร : ศศกษาศาสตรณ สนามสอบ : คณะศศกษาศาสตรณ ม.ขอนแกลน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08591912 นางสาว ฐลตลมา พจนธกยสลาลม5967159

2 08591913 นางสาว ฐลตลมา มศลสาร5938098

3 08591914 นางสาว ฐลตลมา โสตะวงศย5967468

4 08591915 นางสาว ฐลตลยา บกญเขพพอง5913810

5 08591916 นางสาว ฐลตลรจตนย แสนทจด5980229

6 08591917 นางสาว ฐลนจดดา พลมพยศรม5960198

7 08591918 นาย ฑนวจฒนย มะโนมจย5966252

8 08591919 นางสาว ฑลฆจมพร ยอดดม5979705

9 08591920 นางสาว ฑลฆจมพร สกดาเดช5955846

10 08591921 นางสาว ฑลฆจมพร อจนทะเกต5962209

11 08591922 นางสาว ณฐกร นาถมทอง5982467

12 08591923 นางสาว ณฐพร คลาหอม5962773

13 08591924 นางสาว ณฐมน แกหวใสยย5963615

14 08591925 นางสาว ณฐมน แพงศรม5953820

15 08591926 นางสาว ณฐลกา สมหาวจตรย5919242

16 08591927 นางสาว ณฐลตา เหลาบจว5970488

17 08591928 นาย ณธกร ภาโนมจย5961762

18 08591929 นาย ณธมภลนจนทย บลารกงผดกงวลทยย5959359

19 08591930 นางสาว ณปภจช ตมเมพองซหาย5972225

20 08591931 นาย ณพลชญกลตตลธ ทจศคร5970724

21 08591932 นางสาว ณภจทร สกขสกกล5913326

22 08591933 นางสาว ณภจทรวรจญญย โสภานเวช5949125

23 08591934 นางสาว ณภจทรสร เกลดมงคล5912206

24 08591935 นางสาว ณภจทรลน  ปะกลคา5901442

25 08591936 นาย ณรงคย มาตนาเรมยง5959044

26 08591937 นาย ณรงคยเดช นาคลา5964499

27 08591938 นาย ณรงคยเดช เสนาะ5955456

28 08591939 นาย ณรงคยฤทธลธ กองสลงหย5929250

29 08591940 นาย ณรงคยฤทธลธ โคตรพรม5936303

30 08591941 นาย ณรงคยฤทธลธ ประดลษฐยแทชน5939961

31 08591942 นาย ณรงคยฤทธลธ ลลภา5958497

32 08591943 นาย ณรงคยฤทธลธ หลจกคลา5945041

33 08591944 นาย ณรงคยศจกดลธ ธ.น.แนน5943545

34 08591945 นาย ณรงคยศจกดลธ ประสมหงสย5976783

35 08591946 นาย ณรงคยศจกดลธ รกจลตร5967251

หนนา 302 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 1  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : 1 สนามสอบ : โรงเรยยนแกลนนครววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08591429 นางสาว จกฬาลจกษณย ปปชมาชจยวจฒนย5977623

หนนา 303 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 2  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 1 สนามสอบ : โรงเรยยนแกลนนครววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08591947 นาย ณรงคยศจกดลธ ลากกล5980199

2 08591948 นาย ณรงฤทธลธ ณะศรม5959457

3 08591949 นาย ณรงศจกดลธ  สมปาน5919514

4 08591950 นาย ณราช เหลพองวลเชมยรฉาย5921078

5 08591951 นาย ณฤทธลธ บกญรอด5914358

6 08591952 นางสาว ณจจฉรมยย ชศกจนหอม5969514

7 08591953 นางสาว ณจชชลลดา ตานลโก5974847

8 08591954 นางสาว ณจชชา ไชยมาสกข5958437

9 08591955 นางสาว ณจชชา ศรมหะมงคล5953352

10 08591956 นางสาว ณจชชากจญญย สลางสลงหย5947489

11 08591957 นางสาว ณจชชานจนทย ชชางคลา5967288

12 08591958 นางสาว ณจชชานจนทย ภศหจดการ5962116

13 08591959 นางสาว ณจชฎาภรณย   ขจนตรมเรพอง5953439

14 08591960 นางสาว ณจชฐรจตนย คลาจจนทรย5938860

15 08591961 นาย ณจชพล พกฒภศงา5938423

16 08591962 นางสาว ณจชภร พงษยสกภจกดลธ5975770

17 08591963 นาย ณจญตพงศย การแกหว5963906

18 08591964 นางสาว ณจฎฐณลชา คลาเนาวย5949333

19 08591965 นางสาว ณจฎฐณลชา พกฒละ5967763

20 08591966 นางสาว ณจฎฐพจชร สมบจตลสวจสดลธ5933599

21 08591967 นางสาว ณจฏฐกมล บกญเรพอง5905450

22 08591968 นางสาว ณจฏฐยกานดา ประสมศรม5966821

23 08591969 นางสาว ณจฏฐกกล นจกทลานา5963066

24 08591970 นาย ณจฏฐชจย พลกลหา5963363

25 08591971 นางสาว ณจฏฐณจชชา กวยทอง5934315

26 08591972 นาย ณจฏฐธลารงคยกกล เพตงพจนธย5938391

27 08591973 นางสาว ณจฏฐยนลม กกมภลโร5981946

28 08591974 นางสาว ณจฏฐนจนทย ผาจวง5978295

29 08591975 นางสาว ณจฏฐยปปญชญา  ชจยศรม5978486

30 08591976 นาย ณจฏฐพล สมศรม5976489

หนนา 304 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 3  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 1 สนามสอบ : โรงเรยยนแกลนนครววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08591977 นางสาว ณจฏฐภจค  โตไทยะ5980836

2 08591978 นาง ณจฏฐยวรจตนย รถเชษฐา5942037

3 08591979 นางสาว ณจฏฐาทจศนย เจมยงวงคย5944879

4 08591980 นางสาว ณจฏฐลดา ตกชยไชย5949840

5 08591981 นาย ณจฏธชจยยศ โสภารจตนย5975088

6 08591982 นางสาว ณจฏยาภรณย ดอกบจว5903938

7 08591983 นาย ณจฐกมล ขานหยศ5951186

8 08591984 นางสาว ณจฐกมล ปานเพชร5963015

9 08591985 นาย ณจฐกรณย ตะนะคม5957040

10 08591986 นาย ณจฐกรณย ประทลามา5960079

11 08591987 นาย ณจฐกรณย เมฆวจน5943181

12 08591988 นางสาว ณจฐกฤตา หหวยทราย5913542

13 08591989 นางสาว ณจฐกาญจนย ทาสะโก5941184

14 08591990 นางสาว ณจฐกานตย   วรรณศรม5907154

15 08591991 นางสาว ณจฐกานตย จาวสกวรรณวงษย5955143

16 08591992 นางสาว ณจฐกานตย ไชยสลทธลธ5978010

17 08591993 นางสาว ณจฐกานตย เทพายจง5937175

18 08591994 นางสาว ณจฐกานตย บกปผา5934835

19 08591995 นางสาว ณจฐกานตย ปรลปกรณะ5972173

20 08591996 นาย ณจฐกานตย รจตนปปญญา5953404

21 08591997 นางสาว ณจฐกานตย สลทธลสวนจลก5971643

22 08591998 นางสาว ณจฐกานตย อกปฮาด5976050

23 08591999 นาย ณจฐกลจ ศรมสกโคตร5964284

24 08592000 นาย ณจฐกลตตย ไกยะฝปาย5972643

25 08592001 นาย ณจฐกลตตลธ ชะนลด5951087

26 08592002 นาย ณจฐกลตตลธ รลนทรกด5970500

27 08592003 นาย ณจฐกลตตลธ อกบลาล5977155

28 08592004 นาย ณจฐกกล ชอบใจ5907602

29 08592005 นาย ณจฐกกล นลนนานนทย5938820

30 08592006 นาย ณจฐจจกรย จจนทรยผายขจรเดช5964977

หนนา 305 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 4  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 1 สนามสอบ : โรงเรยยนแกลนนครววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08592007 นางสาว ณจฐจลรา อทขจนธย5939414

2 08592008 นางสาว ณจฐชญา ประทกมชจย5969193

3 08592009 นางสาว ณจฐชนลกา ศลลปเจรลญ5961695

4 08592010 นางสาว ณจฐชยา ทจพธานม5951466

5 08592011 นางสาว ณจฐชยา ปานเพชร5940767

6 08592012 นางสาว ณจฐชยา โพธลนจกขา5936871

7 08592013 นาย ณจฐชจย กกตเสนา5957119

8 08592014 นางสาว ณจฐชา ทาทอง5978636

9 08592015 นางสาว ณจฐชา รจญดร5961639

10 08592016 นางสาว ณจฐฌา พลมพยเสน5936040

11 08592017 นางสาว ณจฐญา โพธลธดม5982318

12 08592018 นางสาว ณจฐฐาพร ปปองสนาม5953376

13 08592019 นางสาว ณจฐฐาพร สาระรจตนย5930042

14 08592020 นางสาว ณจฐฐลณมพร วงศยษา5975787

15 08592021 นางสาว ณจฐฑลญา พศลสกทธลธ5940486

16 08592022 นางสาว ณจฐณลชา ชลนวงคย5977946

17 08592023 นางสาว ณจฐณลชา ดหวงตะกจพว5971373

18 08592024 นางสาว ณจฐณลชา ธนะสศตร5966934

19 08592025 นางสาว ณจฐณลชา ศรมจจนทรย5978633

20 08592026 นางสาว ณจฐณลชา ศลรลนกมาศ5941645

21 08592027 นาย ณจฐดนจย พงคยวลเศษ5974218

22 08592028 นาย ณจฐดนจย ภศแถวนา5977483

23 08592029 นางสาว ณจฐดา รจกษาชนมย5963350

24 08592030 นางสาว ณจฐตลกา เจรลญศลรล5946734

25 08592031 นาย ณจฐตลพงษย เสมยงเยตน5909130

26 08592032 นางสาว ณจฐทลตา ภศเลมพยมคลา5954725

27 08592033 นางสาว ณจฐธยานย หรชายขกนทด5970957

28 08592034 นางสาว ณจฐธยานยกาญจนย วรรณมา5906210

29 08592035 นางสาว ณจฐธลดา เกตกชรา5957147

30 08592036 นางสาว ณจฐธลดา แดงหลหา5958782

หนนา 306 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 5  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 1 สนามสอบ : โรงเรยยนแกลนนครววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08592037 นางสาว ณจฐธลดา นาคเสน5951034

2 08592038 นางสาว ณจฐธลดา ผกยมาตยย5947731

3 08592039 นางสาว ณจฐธลดา พรรษา5962701

4 08592040 นางสาว ณจฐธลดา สามารถ5958318

5 08592041 นางสาว ณจฐธลดา สลตตะวงคย5981365

6 08592042 นางสาว ณจฐธลดา สกขประเสรลฐ5972059

7 08592043 นางสาว ณจฐธลดา อชอนบจตร5956318

8 08592044 นางสาว ณจฐธลดา อลนนะระ5903166

9 08592045 นางสาว ณจฐธลดา อกตมะ5922878

10 08592046 นางสาว ณจฐธลดาภรณย แหวนเงลน5976780

11 08592047 นางสาว ณจฐธลยา มมดลาเนลน5951369

12 08592048 นางสาว ณจฐธมรา ทวมพลพจฒนไชย5965593

13 08592049 นางสาว ณจฐธมรา มะโพธลธศรม5938832

14 08592050 นางสาว ณจฐนจนทย ไตรยวงศย5931074

15 08592051 นาย ณจฐนจย กกมะแกหว5963539

16 08592052 นางสาว ณจฐนม ทาพลมพย5950812

17 08592053 นาย ณจฐบดม อชอนตา5960482

18 08592054 นาย ณจฐปคจลภย ไชยพจนธย5943982

19 08592055 นางสาว ณจฐปภจสรย แกหวนหอย5929742

20 08592056 นางสาว ณจฐปวมณย ปานบกดดา5977898

21 08592057 นาย ณจฐพงศย นหอยลา5975662

22 08592058 นาย ณจฐพงศย วงศยจอม5979354

23 08592059 นาย ณจฐพงศย สารสจย5937645

24 08592060 นาย ณจฐพงศย แสนสามารถ5923242

25 08592061 นาย ณจฐพงศย หอมสมบจตล5982104

26 08592062 นาย ณจฐพงศย ใอจหอย5957467

27 08592063 นาย ณจฐพงษย   แกหวประเสรลฐ5964804

28 08592064 นาย ณจฐพงษย จจนทะวงษย5963535

29 08592065 นาย ณจฐพงษย จกลทอง5973407

30 08592066 นาย ณจฐพงษย ปรลวจนตา5937843

หนนา 307 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 6  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : 2 สนามสอบ : โรงเรยยนแกลนนครววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08592067 นาย ณจฐพงษย ปาระภา5975293

2 08592068 นาย ณจฐพงษย พลมพา5952307

3 08592069 นาย ณจฐพงษย มกลวงศรม5973289

4 08592070 นาย ณจฐพงษย รลยะบกตร5968309

5 08592071 นาย ณจฐพงษย ศรมดงพลจบ5977432

6 08592072 นาย ณจฐพงษย ศรมมจงคละ5946189

7 08592073 นาย ณจฐพงษย สลทธล5980903

8 08592074 นาย ณจฐพงษย สกขเกษม5966602

9 08592075 นาย ณจฐพงษย แสนจจนทรย5977924

10 08592076 นาย ณจฐพงษย แหวนหลชอ5934276

11 08592077 นางสาว ณจฐพร คลาวลจารณย5976597

12 08592078 นางสาว ณจฐพร ฐลตลมโนวงศย5978765

13 08592079 นางสาว ณจฐพร บกญเทพ5980513

14 08592080 นางสาว ณจฐพร ผลจจนทรย5960515

15 08592081 นางสาว ณจฐพร ภศบจวเพชร5942584

16 08592082 นางสาว ณจฐพร รจตนวจน5958552

17 08592083 นางสาว ณจฐพร ศรมละ5971738

18 08592084 นางสาว ณจฐพร ศลลปไชย5958173

19 08592085 นางสาว ณจฐพร สกกลงาม5974188

20 08592086 นางสาว ณจฐพร สกภาพจฒนย5961551

21 08592087 นาย ณจฐพล คหาขาย5971206

22 08592088 นาย ณจฐพล คานสม5945625

23 08592089 นาย ณจฐพล คลาเหลพอง5976493

24 08592090 นาย ณจฐพล จจนทรยศรมราช5943810

25 08592091 นาย ณจฐพล เจรลญยลพง5980726

26 08592092 นาย ณจฐพล ชจยแสง5941420

27 08592093 นาย ณจฐพล เชลดชศ5938197

28 08592094 นาย ณจฐพล นนทสลงหย5937268

29 08592095 นาย ณจฐพล นาทจนตอง5971371

30 08592096 นาย ณจฐพล บลารกงเมพอง5956409

หนนา 308 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 7  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : 2 สนามสอบ : โรงเรยยนแกลนนครววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08592097 นาย ณจฐพล บกตรหลน5951859

2 08592098 นาย ณจฐพล ปาสาโก5981233

3 08592099 นาย ณจฐพล ผลโยน5946024

4 08592100 นาย ณจฐพล พนจนชจย5945360

5 08592101 นาย ณจฐพล พลมพาสมดา5962041

6 08592102 นาย ณจฐพล เพชรดมคาย5965548

7 08592103 นาย ณจฐพล เพลพมพลเมพอง5977248

8 08592104 นาย ณจฐพล มณมศรม5975627

9 08592105 นาย ณจฐพล เรพอนมงคล5979956

10 08592106 นาย ณจฐพล ลาลาด5973002

11 08592107 นาย ณจฐพล วงศยปปนตล5965958

12 08592108 นาย ณจฐพล วจดภจกดม5975148

13 08592109 นาย ณจฐพล เวมยงทอง5980446

14 08592110 นาย ณจฐพล ศมรม5973697

15 08592111 นาย ณจฐพล สายธลไชย5970481

16 08592112 นาย ณจฐพล สกกพวงแกหว5967386

17 08592113 นาย ณจฐพล สกดหนองบจว5954048

18 08592114 นาย ณจฐพล อาวรณย5967097

19 08592115 นาง ณจฐพจชมนตย กฤษตฌาพนธย5965420

20 08592116 นาย ณจฐพจชรย มจฌชลมะบกระ5954051

21 08592117 นางสาว ณจฐพจชรย หลพรจญธนนลตยย5931106

22 08592118 นาย ณจฐภพ อหวนพรมมา5961497

23 08592119 นางสาว ณจฐภรณย ศลรลธร5953292

24 08592120 นาย ณจฐภจทร สกขสบาย5974792

25 08592121 นาย ณจฐภจทร อาสารลน5962257

26 08592122 นางสาว ณจฐยา นลนทะลาด5970294

27 08592123 นางสาว ณจฐยา ปราสาททอง5903814

28 08592124 นางสาว ณจฐยา ภศภจกดม5944345

29 08592125 นางสาว ณจฐรดา ครองยกตล5950392

30 08592126 นางสาว ณจฐราวดม มมบกญมาก5965539

หนนา 309 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 8  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 2 สนามสอบ : โรงเรยยนแกลนนครววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08592127 นางสาว ณจฐรลกา ไกรสระแกหว5940746

2 08592128 นางสาว ณจฐรลดา อจครชาตล5975199

3 08592129 นางสาว ณจฐรลนมยย ศรมชศยงคย5966010

4 08592130 นางสาว ณจฐรมญา ยอดยลพง5964578

5 08592131 นางสาว ณจฐลมยา สมบศรณย5954946

6 08592132 นางสาว ณจฐวดม เจรลญศรม5960375

7 08592133 นางสาว ณจฐวดม นะมะราช5940425

8 08592134 นางสาว ณจฐวดม พลลกน5969010

9 08592135 นางสาว ณจฐวดม ศลรลรส5938087

10 08592136 นาย ณจฐวรท ไวบรรเทา5943377

11 08592137 นางสาว ณจฐวรรณ  กาฬหวหา5959835

12 08592138 นาย ณจฐวจฒนย ธรรมทวมวลทยย5935837

13 08592139 นาย ณจฐวจฒนย สกพร5917974

14 08592140 นาย ณจฐวจฒนย หารชะนะวงษา5967514

15 08592141 นาย ณจฐวจศ หมอนสวจสดลธ5977247

16 08592142 นางสาว ณจฐวลกา ภจทรหลรจญโชตล5946333

17 08592143 นาย ณจฐวลชญย หลวงศรม5955377

18 08592144 นาย ณจฐวลทยย ศรมรจงกรณย5975484

19 08592145 นางสาว ณจฐวลภา จลาปารจตนย5942580

20 08592146 นางสาว ณจฐวลภา บกญศรมนาค5964454

21 08592147 นาย ณจฐวกฒ บกญแจด5968316

22 08592148 นาย ณจฐวกฒล ขกนศรม5953185

23 08592149 นาย ณจฐวกฒล โคตรพจฒนย5900670

24 08592150 นาย ณจฐวกฒล จจนทรยมะโฮง5959153

25 08592151 นาย ณจฐวกฒล ใจแนชน5959035

26 08592152 นาย ณจฐวกฒล ชศแกหว5950927

27 08592153 นาย ณจฐวกฒล ไชยขจนธย5961753

28 08592154 นาย ณจฐวกฒล นลพมนหอย5926906

29 08592155 นาย ณจฐวกฒล บกตรธนศ5918518

30 08592156 นาย ณจฐวกฒล ปปวจนนา5901510

หนนา 310 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 9  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 2 สนามสอบ : โรงเรยยนแกลนนครววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08592157 นาย ณจฐวกฒล พวงพจนธย5937947

2 08592158 นาย ณจฐวกฒล เลตงไธสงคย5968333

3 08592159 นาย ณจฐวกฒล วลนทะไชย5965657

4 08592160 นาย ณจฐวกฒล ศรมชมภศ5953359

5 08592161 นาย ณจฐวกฒล ศรมสนลท5937521

6 08592162 นาย ณจฐวกฒล สมภจกดม5964293

7 08592163 นาย ณจฐวกฒล หอมแพน5948948

8 08592164 นาย ณจฐศจกดลธ การกณ5954558

9 08592165 นาย ณจฐศลรล บกญดม5973284

10 08592166 นางสาว ณจฐษยธลดา ธนธมรวงศยสกกล5944934

11 08592167 นาย ณจฐสลทธลธ เมพองซอง5968688

12 08592168 นาย ณจฐสลทธล รจดรองใตห5967466

13 08592169 นางสาว ณจฐสกดา โงมสจนเทมยะ5978381

14 08592170 นางสาว ณจฐสกดา จงสมชจย5932298

15 08592171 นางสาว ณจฐสกดา ใจดม5964550

16 08592172 นางสาว ณจฐสกดา ทวมกาล5976878

17 08592173 นางสาว ณจฐสกดา นหอยอาษา5907066

18 08592174 นางสาว ณจฐลกานตย สารมบกตร5981648

19 08592175 นางสาว ณจตยา สกพรรณ5962197

20 08592176 นางสาว ณจทกาญนยภร ถชองตะคก5963316

21 08592177 นางสาว ณจทธมนกาญจนย เคหฐาน5950329

22 08592178 นางสาว ณาตยา ศรมสกธรรม5933782

23 08592179 นาง ณลชกมล จจนทมเทศ5945478

24 08592180 นางสาว ณลชกานตย บกตรผา5947283

25 08592181 นางสาว ณลชกกล ปะเสทะกจง5974580

26 08592182 นางสาว ณลชชยา อลนาลา5922422

27 08592183 นางสาว ณลชชา บกตรดมสกวรรณ5971777

28 08592184 นางสาว ณลชชาภจทร สกทธาคงคศณธนา5979440

29 08592185 นางสาว ณลชนจนทย ปปองสมดา5962029

30 08592186 นางสาว ณลชนจนทนย   วจนนา5947075

หนนา 311 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 10  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 2 สนามสอบ : โรงเรยยนแกลนนครววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08592187 นางสาว ณลชนจนทนย โชคบรรฑลต5970933

2 08592188 นางสาว ณลชากานตย พลอยนลล5958910

3 08592189 นาง ณลชาพจฒนย ราคาแพง5959654

4 08592190 นางสาว ณลชาภจทร  กหอนพลลา5959984

5 08592191 นางสาว ณลชาภจทร แจชมใส5970910

6 08592192 นางสาว ณลชาภจทร เรพองศลลปป5973389

7 08592193 นางสาว ณลชาภา พศนทรจพยย5956328

8 08592194 นางสาว ณลชาภา ศรมพจนธกย5975406

9 08592195 นางสาว ณลชารลญ ศลลาพงษย5968279

10 08592196 นางสาว ณลชารมยย ดอนบจวโคตร5978779

11 08592197 นางสาว ณลทดาภจทร กกลกลจ5951966

12 08592198 นางสาว ณลพลสกกญชย ธนาวกฒลธนภศมล5971673

13 08592199 นางสาว ณลรจชดา จามนหอยพรม5969887

14 08592200 นางสาว ณลศรานจนทย ขจนทอง5948962

15 08592201 นางสาว ณมรนกช  แพงศรม5939848

16 08592202 นาย ดนจย จลาปาปาน5964404

17 08592203 นาย ดนจย บาดตาสาว5981592

18 08592204 นาย ดนจย ผลกอง5957872

19 08592205 นาย ดนจย ภศมลยลพง5962186

20 08592206 นาย ดนกพล มชวงพรหม5967886

21 08592207 นางสาว ดมลสา ศรมสจงขย5957978

22 08592208 นาย ดรจณภพ เยตนวจฒนา5934523

23 08592209 นางสาว ดรจลพร พลมพยปปจฉลม5949730

24 08592210 นางสาว ดรลนทรยธรณ พกทธะอานจนตยกกล5953128

25 08592211 นางสาว ดรกณรจตนย อาจปรก5966488

26 08592212 นางสาว ดรกณม ไชยโกฎล5964208

27 08592213 นางสาว ดรกณม แพงพลมาย5943426

28 08592214 นางสาว ดรกณม ลกนบง5974189

29 08592215 นางสาว ดรกณม โลหลต5934226

30 08592216 นางสาว ดรกณม หงสยชจชน5955206

หนนา 312 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 11  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 2 สนามสอบ : โรงเรยยนแกลนนครววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08592217 นางสาว ดลชนก รจตนบกญทา5949690

2 08592218 นางสาว ดลญา อกภจยพรม5945586

3 08592219 นางสาว ดลนภา  วลชจยแสง5968290

4 08592220 นางสาว ดลฤทจย สายาพจฒนย5941357

5 08592221 นาง ดวงกมล คกณยงคย5974471

6 08592222 นาง ดวงกมล โพธลธอกดม5976511

7 08592223 นางสาว ดวงกมล อกปแสน5961310

8 08592224 นางสาว ดวงแกหวนวรจตนย สมหมาย5949704

9 08592225 นางสาว ดวงจจนทรย แนชนอกดร5934215

10 08592226 นางสาว ดวงจจนทรย มาตรา5977362

11 08592227 นางสาว ดวงจจนทรย สมหวจง5954333

12 08592228 นางสาว ดวงจจนทรย สาระโป5975383

13 08592229 นางสาว ดวงจลตร ขจนแกหว5944932

14 08592230 นางสาว ดวงใจ   ภลญโญยง5951341

15 08592231 นางสาว ดวงใจ จารจตนย5952631

16 08592232 นางสาว ดวงใจ ดากรกง5963106

17 08592233 นางสาว ดวงใจ สารบรรณ5925214

18 08592234 นางสาว ดวงดาว นลคาโม5967621

19 08592235 นางสาว ดวงเดพอน คลาบกญเกลด5952051

20 08592236 นางสาว ดวงทลพยย ศรมประเสรลฐ5976032

21 08592237 นางสาว ดวงเธมยร สรรพอาษา5939681

22 08592238 นางสาว ดวงนภา วจงแสง5963218

23 08592239 นางสาว ดวงพร ปกคชาย5954991

24 08592240 นางสาว ดวงพร ประทกม5973699

25 08592241 นางสาว ดวงพร มมนา5958285

26 08592242 นางสาว ดวงพร หมจพนกลจ5981625

27 08592243 นางสาว ดวงพลอย พลายวาส5966255

28 08592244 นางสาว ดวงมณมรจตนย อาจจลาปา5957818

29 08592245 นางสาว ดวงรจก ทองนหอย5972759

30 08592246 นางสาว ดวงรจชนม อลนธลแสง5952154

หนนา 313 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 12  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 2 สนามสอบ : โรงเรยยนแกลนนครววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08592247 นางสาว ดวงฤดม  ภศกาบลน5960949

2 08592248 นางสาว ดวงฤดม  สกวะไกร5963459

3 08592249 นางสาว ดวงฤดม ประสมศรม5910210

4 08592250 นางสาว ดวงฤทจย   นนสกราช5962632

5 08592251 นางสาว ดวงฤทจย ปาทา5965980

6 08592252 นางสาว ดวงฤทจย มจพนวงษย5936559

7 08592253 นาง ดวงฤทจย วรรณวงษย5970569

8 08592254 นางสาว ดวงฤทจย ศรมคราม5953340

9 08592255 นางสาว ดวงสมร ไชยชชวย5965291

10 08592256 นางสาว ดวงสกดา ภจกดม5949449

11 08592257 นางสาว ดวงสกดา สาจจนทรย5957628

12 08592258 นางสาว ดอกอหอ รจกษาศลรล5975404

13 08592259 นางสาว ดานม แซชยจชง5971881

14 08592260 นางสาว ดารณมรจตนย สาศรม5959485

15 08592261 นางสาว ดารนม สบายสกข5942755

16 08592262 นางสาว ดารจตนย ขจนอาสา5959135

17 08592263 นางสาว ดารารจตนย วจงโน5981794

18 08592264 นางสาว ดารารจตนย สมมาตยย5971885

19 08592265 นางสาว ดาราวรรณ  ระวาดชศ5944706

20 08592266 นางสาว ดาราวรรณ เชพชอเวมยง5953974

21 08592267 นางสาว ดารลณม มานะดม5933374

22 08592268 นางสาว ดารลณม ระวจงชพพอ5965897

23 08592269 นางสาว ดารลน มะณมวงษย5970502

24 08592270 นางสาว ดารลนทรย ชรลด5979635

25 08592271 นางสาว ดารกณม พลยา5945649

26 08592272 นางสาว ดารกณม ใสลลาเพาะ5945678

27 08592273 นางสาว ดารกวรรณ   นามโนนเขวา5961465

28 08592274 นางสาว ดาว เรพอนแสน5981536

29 08592275 นาง ดาวใจ เทมยนชจย5979318

30 08592276 นางสาว ดาวนกช สลงหยไชย5957581

หนนา 314 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 13  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : อจตสาหกรรม สนามสอบ : โรงเรยยนแกลนนครววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08592277 นางสาว ดาวพร ศรมจจนทรย5964395

2 08592278 นางสาว ดาวรลน สกโท5935946

3 08592279 นางสาว ดาวรกชง การมวย5971159

4 08592280 นางสาว ดาวเรพอง วงษยสามหมอ5972778

5 08592281 นาย ดลารล กะวลเศษ5971561

6 08592282 นาย ดลเรก รจกสนลท5977787

7 08592283 นางสาว ดลศราภรณย ศตกษาชมพ5967903

8 08592284 นาย ดลษฐพงษย ดอนหมพพนศรม5903382

9 08592285 นางสาว ดกจเดพอน จลานงดม5967730

10 08592286 นางสาว ดกจเดพอน เบตญจรศญ5949057

11 08592287 นางสาว ดกจฤดม โพธลชจยศรม5967287

12 08592288 นางสาว ดกรลยา รจศมม5922234

13 08592289 นาย ดกลยวจต รจกษยพงศย5941427

14 08592290 นางสาว ดกษฎม บกญเพตง5947244

15 08592291 นางสาว ดกสลดา พลมพการ5947415

16 08592292 นาย เดชอกดม สมหมาย5963190

17 08592293 นาย เดชา แกหวโยธา5905574

18 08592294 นาย เดชา จจนทรยนชลาใส5948562

19 08592295 นาย เดชา เชมยรรจมยย5955349

20 08592296 นาย เดชา มงคลมะไฟ5946053

21 08592297 นาย เดชาธร จจนทะเดช5972320

22 08592298 นาย เดโชพล โทแหลชง5971714

23 08592299 นาย เดชนชจย ตกชมใสยย5975217

24 08592300 นางสาว เดชนนภา สมลาชาตล5970406

25 08592301 นางสาว เดพอนนภา ไชยถา5967500

26 08592302 นาง เดพอนเพตง แกชนตหน5969159

27 08592303 นางสาว เดพอนเพตญ   ทาระกะจจด5970035

28 08592304 นางสาว เดพอนเพตญ  สจงฆวจตร5956468

29 08592305 นางสาว เดพอนเพตญ ตลาดเงลน5949606

30 08592306 นางสาว เดพอนเพตญ นามหลหา5968035

หนนา 315 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 14  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : อจตสาหกรรม สนามสอบ : โรงเรยยนแกลนนครววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08592307 นางสาว เดพอนเพตญ ผลบกภพ5962647

2 08592308 นางสาว เดพอนเพตญ พวงทอง5943877

3 08592309 นางสาว เดพอนเพตญ รจกพวกกลาง5976614

4 08592310 นางสาว เดพอนเพตญ สรหางกลาง5975003

5 08592311 นางสาว เดพอนเพตญ สอนสมนตก5980724

6 08592312 นางสาว เดพอนเพตญ หลหาคลา5964216

7 08592313 นางสาว เดพอนเพตญ อาจหาญ5966679

8 08592314 นางสาว เดพอนใส พชอยจนตย5946478

9 08592315 นาง แดนพร จจนทรวลเศษ5940182

10 08592316 นางสาว ตตลยา จลนดา5946790

11 08592317 นางสาว ตตลยา วงคยศรมชา5936642

12 08592318 นางสาว ตตลยา เวมยงนนทย5980883

13 08592319 นาย ตหน แสงสกรลยะ5971597

14 08592320 นางสาว ตรจชฎา เบตญชจย5969344

15 08592321 นางสาว ตรลตาภรณย สลาแดง5955534

16 08592322 นางสาว ตรลยาภรณย คลาสม5969198

17 08592323 นางสาว ตรมชฎา บกญตอม5967546

18 08592324 นางสาว ตรมทลพยย แสนยจนตย5969229

19 08592325 นาย ตรมนรลนทรย บกญทจน5936318

20 08592326 นางสาว ตรมยาภรณย โพธลแลกก5947543

21 08592327 นางสาว ตรมรจก โทนทา5977440

22 08592328 นางสาว ตรมรจตนย ทลศกระโทก5965961

23 08592329 นางสาว ตรมรจตนย หาญเชลงชจย5964273

24 08592330 นาย ตรมวลทยย จชายนอก5928774

25 08592331 นาย ตรมวกฒล พลมกลนรมยย5940688

26 08592332 นาย ตฤณ กลจดวงษย5946938

27 08592333 นาย ตฤณชาตล กองสมบจตล5955856

28 08592334 นาย ตลจบเพชร เทมยมไธสง5974922

29 08592335 นาย ตวงสลทธลธ พรหมมา5927814

30 08592336 นาย ตชอศจกดลธ ธกระหาย5933725

หนนา 316 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 15  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : อจตสาหกรรม สนามสอบ : โรงเรยยนแกลนนครววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08592337 นาย ตชอศจกดลธ แสงวงคย5948539

2 08592338 นาย ตะวจน คกณบกราณ5922810

3 08592339 นางสาว ตะวจน เถาโคตรศรม5968334

4 08592340 นาย ตะวจน ทองสกข5960907

5 08592341 นาย ตะวจน ลจกษณา5980753

6 08592342 นาย ตจนตลกร ทองแสง5954829

7 08592343 นางสาว ตจนหยง ชจยคลา5972429

8 08592344 นางสาว ตจนหยง แบนลม5949601

9 08592345 นางสาว ตลธาดา พลณทะ5978216

10 08592346 นางสาว ตลยาพร คลาโฮง5925738

11 08592347 นางสาว ตลระรจตนย มะรจงศรม5958139

12 08592348 นางสาว ตมรณา เนธลบกตร5958692

13 08592349 นางสาว ตมรณา ศรมสรณย5972748

14 08592350 นาย ตกลาการ อลนทรลง5941535

15 08592351 นางสาว เตตมศลรล ทกชงจจนทรย5953382

16 08592352 นาย เตวลช สมเนหะ5952542

17 08592353 นางสาว เตพอนใจ วลระกา5969581

18 08592354 นาย ไตรเทพ หลานทหาว5945961

19 08592355 นาย ไตรภพ อกไรโคตร5944155

20 08592356 นาย ไตรภศมล ผาไธสง5976321

21 08592357 นาย ถนจดกลจ บกตรวงคย5953465

22 08592358 นางสาว ถนจดดา วลวลจชจย5968157

23 08592359 นาย ถวจลยย สองสม5969897

24 08592360 นาย ถาวร วลเศษเลลศ5956838

25 08592361 นาย ถลรชาตล ศลรลแกหวเลลศ5940824

26 08592362 นาย ถลรพงษย ทลพวจน5979549

27 08592363 นาย ถลรวจฒนย ชมตะคก5981210

28 08592364 นาย ทนง สลงหยสกขกม5979387

29 08592365 นาย ทนงศจกดลธ  สชวนบกญ5973528

30 08592366 นาย ทนงศจกดลธ  สกนทราธรณย5958254

หนนา 317 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 16  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : อจตสาหกรรม สนามสอบ : โรงเรยยนแกลนนครววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08592367 นาย ทนงศจกดลธ ไชยเสนา5923390

2 08592368 นาย ทนงศจกดลธ แตชงสกวรรณ5967669

3 08592369 นาย ทนงศจกดลธ บกญทศ5945810

4 08592370 นาย ทนงศจกดลธ มศลมาตยย5958065

5 08592371 นาย ทนงศจกดลธ ศรมสกขา5975225

6 08592372 นาย ทนกศจกดลธ บลนศรม5976067

7 08592373 นางสาว ทยกมล ฉจตรดอน5970816

8 08592374 นาย ทรงเดช ทชาเข5950627

9 08592375 นาย ทรงพล ทองคลา5923494

10 08592376 นาย ทรงพล มาลาสาย5948469

11 08592377 นาย ทรงยศ จลาปาลอย5955033

12 08592378 นาย ทรงยศ อาษาสรหอย5927986

13 08592379 นาย ทรงวกฒล สมเผชา5969596

14 08592380 นาย ทรงศจกดลธ กหอนทอง5966737

15 08592381 นาย ทรงศจกดลธ ชาวนาแปน5963916

16 08592382 นาย ทรงสลทธลธ ศลรลรจกษย5908642

17 08592383 นาย ทรงสลทธลธ เสวะนา5946603

18 08592384 นางสาว ทรรศทรวง ภศธานม5970303

19 08592385 นางสาว ทรรศนมยย ภศเงลน5955348

20 08592386 นาย ทรรศพล อกตโท5981891

21 08592387 นาย ทรจพยยอนจนตย ขชาขจนมะลม5976869

22 08592388 นางสาว ทวลตลยา   นาคศรม5921322

23 08592389 นางสาว ทวลนจนทย จจกรเครพอ5975846

24 08592390 นางสาว ทวลนจนทย ทองทจบ5968587

25 08592391 นาย ทวม มจนทลสกด5955191

26 08592392 นาย ทวมชจย ไกรดวง5974743

27 08592393 นาย ทวมชจย ประศรม5930286

28 08592394 นาย ทวมทรจพยย แกหวสจงขย5941209

29 08592395 นางสาว ทวมพร บกญพจนธย5972551

30 08592396 นาย ทวมรจกษย รจกษากหานตรง5948761

หนนา 318 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 17  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : อจตสาหกรรม สนามสอบ : โรงเรยยนแกลนนครววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08592397 นาย ทวมวจชรย  นาโสก5972907

2 08592398 นาย ทวมวจฒนย ภศเนานลล5907618

3 08592399 นาย ทวมศจกดลธ นลลงาม5964624

4 08592400 นาย ทวมศจกดลธ ภศพานเพชร5923578

5 08592401 นาย ทวมศจกดลธ วงคยษา5966048

6 08592402 นาย ทวมศจกดลธ สงคยสกกล5976638

7 08592403 นาย ทวมศจกดลธ อเนกศรม5975159

8 08592404 นาย ทศพร แกหวพวง5961282

9 08592405 นาย ทศพร ชพพนใจ5974411

10 08592406 นาย ทศพร ดอนแก5952406

11 08592407 นาย ทศพร พงศธร5940628

12 08592408 นางสาว ทศพร ภศวาดสาย5942540

13 08592409 นาย ทศพล  ลมนาลาด5937308

14 08592410 นาย ทศพล จลาศลล5973824

15 08592411 นาย ทศพล ซกยสจมโรง5959745

16 08592412 นาย ทศพล ณ รหอยเอตด5903486

17 08592413 นาย ทศพล นนทยนาภา5905390

18 08592414 นาย ทศพล เนพชอแกหว5973741

19 08592415 นาย ทศพล พลลตกเรพอง5963493

20 08592416 นาย ทศพล สาไชยยจนตย5978205

21 08592417 นาย ทศวลทยย เสหนเศษ5948718

22 08592418 นาย ทองพศน ขยจนจลตตย5980293

23 08592419 นาย ทองพศล บกญฤทธลธ5979121

24 08592420 นาย ทจกขพล  พลมพา5967223

25 08592421 นาย ทจกษลณ  มวลมนตรม5962279

26 08592422 นาย ทจกษลณ ทองจจนทรย5982518

27 08592423 นาย ทจกษลณ อกดมแสน5975141

28 08592424 นางสาว ทจกษลณา เรพองรอบ5978076

29 08592425 นางสาว ทจชชกร สกขะวจนดม5979324

30 08592426 นางสาว ทจชญา บจวรจตนย5972684

หนนา 319 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 18  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : อจตสาหกรรม สนามสอบ : โรงเรยยนแกลนนครววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08592427 นางสาว ทจชมาภรณย ใสกาง5933373

2 08592428 นาย ทจด วงลาพรม5900466

3 08592429 นาย ทจดชจย วงคยคลาจจนทรย5967579

4 08592430 นางสาว ทจดทรวง แสนนาม5971694

5 08592431 นางสาว ทจตชญา ทะนะไชย5959256

6 08592432 นาย ทจตเทพ กศหภศเขมยว5971133

7 08592433 นางสาว ทจตพลชา คงมาตยย5965985

8 08592434 นาย ทจบทลม  ทองยา5982298

9 08592435 นางสาว ทจศนวรรณ พรมโคตร5971471

10 08592436 นางสาว ทจศนยวรรณ มจยวงศย5960630

11 08592437 นางสาว ทจศนยวรรณ แสนแกหว5964132

12 08592438 นาย ทจศนะ คลชองดม5908046

13 08592439 นาย ทจศนะ คามะเขต5979539

14 08592440 นางสาว ทจศนาภรณย ผองผาย5971755

15 08592441 นางสาว ทจศนาวลจย สกระบกตร5977081

16 08592442 นางสาว ทจศนมพร ประศจกดลธพงษย5981100

17 08592443 นางสาว ทจศนมยย เกมะหายกง5973992

18 08592444 นางสาว ทจศนมยย จจนทะราช5962079

19 08592445 นางสาว ทจศนมยย เจรลญรจตนย5941042

20 08592446 นางสาว ทจศนมยย ไชยราชา5954756

21 08592447 นางสาว ทจศนมยย ทลพยยมณม5979008

22 08592448 นาง ทจศนมยย แทชนทอง5969179

23 08592449 นาง ทจศนมยย พจนแสนแกหว5965794

24 08592450 นางสาว ทจศนมยย มมปากดม5956401

25 08592451 นางสาว ทจศนมยย ลศกโม5969767

26 08592452 นางสาว ทจศนมยย สมศรม5941040

27 08592453 นางสาว ทจศนมยย สมดามา5962074

28 08592454 นางสาว ทจศนมยย อารมเอพชอ5978302

29 08592455 นางสาว ทจศนมยย อกปพงษย5979244

30 08592456 นางสาว ทจศนมยยภรณย   งามพรม5957789

หนนา 320 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 19  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : อจตสาหกรรม สนามสอบ : โรงเรยยนแกลนนครววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08592457 นางสาว ทจศนมยา ทกชมโมง5971977

2 08592458 นางสาว ทจศพร พาชนลด5956526

3 08592459 นางสาว ทจศรานจนทย ศรมนา5961688

4 08592460 นาง ทจศวรรณ จจนทะราช5977517

5 08592461 นางสาว ทจศวรรณ ศรมสมจย5937703

6 08592462 นางสาว ทจศสกดา ชลนบาล5963712

7 08592463 นางสาว ทจษพลชา ทองประสาน5958701

8 08592464 นางสาว ทานตะวจน สมดา5936298

9 08592465 นางสาว ทารลกา ไกรยะถา5949596

10 08592466 นาง ทารลกา สมพงษย5965868

11 08592467 นางสาว ทาลลกา พชอสาร5961955

12 08592468 นางสาว ทลฆจมพร  วรรณดา5981046

13 08592469 นางสาว ทลฆจมพร ตอพล5931002

14 08592470 นางสาว ทลฆจมพร บกตรทลพยย5940125

15 08592471 นางสาว ทลฆจมพร โยธา5966873

16 08592472 นางสาว ทลญาพร คลารจตนย5963509

17 08592473 นางสาว ทลตตลมา พรมเมพองเกชา5929010

18 08592474 นางสาว ทลตตลยา ชจยศจตรา5933780

19 08592475 นาย ทลนกร เทมยนชจย5975130

20 08592476 นาย ทลนกร นหอยมหาชจย5945133

21 08592477 นาย ทลนกร เพมยดสลงหย5928750

22 08592478 นาย ทลนกร หลงเคน5948384

23 08592479 นาย ทลนกรณย พลมพยคลา5960743

24 08592480 นาย ทลนกฤต เหมพอยพรม5963086

25 08592481 นาย ทลนภจทร นาบหาน5914330

26 08592482 นางสาว ทลพเนตร ฮาบสกวรรณย5963542

27 08592483 นางสาว ทลพพาภรณย กกลแดง5980331

28 08592484 นางสาว ทลพยย โคหานาม5967404

29 08592485 นางสาว ทลพยยกมล โกมลมาลยย5976791

30 08592486 นางสาว ทลพยยเกสร วงคยนคร5937907

หนนา 321 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 20  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : อจตสาหกรรม สนามสอบ : โรงเรยยนแกลนนครววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08592487 นางสาว ทลพยยจลรา   ภศสมเงลน5941011

2 08592488 นางสาว ทลพยยนภา แทบศรม5978435

3 08592489 นางสาว ทลพยยเนตร ราชรามทอง5972941

4 08592490 นางสาว ทลพยยประภา ทาลกน5966278

5 08592491 นางสาว ทลพยรจตนย สกขหลหา5917890

6 08592492 นางสาว ทลพยยฤทจย แกหวสกวรรณย5977883

7 08592493 นางสาว ทลพยวรรณ   มลตรแสง5967938

8 08592494 นางสาว ทลพยยวรรณ   สอนสมนตก5967403

9 08592495 นางสาว ทลพยยวรรณ กกมพล5942686

10 08592496 นางสาว ทลพยยวรรณ เบตญกกล5962867

11 08592497 นางสาว ทลพยยวรรณ พศนรจมยย5975780

12 08592498 นาง ทลพยยวลภา บกญเสก5962142

13 08592499 นางสาว ทลพยยวลมล ไกรวลชจย5969942

14 08592500 นางสาว ทลพยยสกคนธย วาณลชยยรกชงเรพอง5916330

15 08592501 นางสาว ทลพยยสกคนธย สมรศป5910698

16 08592502 นางสาว ทลพยยสกดา คกหมหลนลาด5958479

17 08592503 นางสาว ทลพยยสกดา พลศรม5974869

18 08592504 นางสาว ทลพยยสกดา สายไทย5981679

19 08592505 นางสาว ทลพยยอาภรณย ไวแสน5929394

20 08592506 นางสาว ทลพวรรณ  โปมลนทรย5975779

21 08592507 นาง ทลพวรรณ แกหวสอนดม5955114

22 08592508 นางสาว ทลพวรรณ ขจนแกหว5975166

23 08592509 นางสาว ทลพวรรณ จจนทรยยอย5970193

24 08592510 นางสาว ทลพวรรณ ชศรจตนย5972393

25 08592511 นางสาว ทลพวรรณ ตหนโพธลธ5964185

26 08592512 นางสาว ทลพวรรณ สกระสจงขย5970137

27 08592513 นางสาว ทลพวรรณ อกปถานา5968563

28 08592514 นางสาว ทลพวจลยย ทหาวฬา5981539

29 08592515 นางสาว ทลพวจลยย ธรรมวงคย5957531

30 08592516 นางสาว ทลพวจลยย ผาภศ5971444

หนนา 322 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 21  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : อจตสาหกรรม สนามสอบ : โรงเรยยนแกลนนครววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08592517 นาง ทลพวจลยย สกโนนคกณ5964087

2 08592518 นางสาว ทลพวจลยย แสงทอง5968364

3 08592519 นางสาว ทลพวจลยย เหลชาเจรลญ5976834

4 08592520 นางสาว ทลพวลมล อยชาเสมยสจตยย5914198

5 08592521 นางสาว ทลพากร พรดอนกชอ5975147

6 08592522 นางสาว ทลพานจน เนพพองยลนดม5981479

7 08592523 นางสาว ทลพานจน สกขไชยสงคย5972118

8 08592524 นาง ทลพาภรณย ดวงดม5963747

9 08592525 นางสาว ทลพารจตนย สลทธลชจยจารกเมธม5905050

10 08592526 นางสาว ทลพาวรรณ ลาดา5981254

11 08592527 นางสาว ทลพาวรรณ วรรณพฤกษย5967597

12 08592528 นางสาว ทลพาวรรรณ ศรมชจย5956641

13 08592529 นาย ทลวทจศนย ชจชวาลยย5957291

14 08592530 นาย ทลวากร รอดขจนเมพอง5950381

15 08592531 นางสาว ทลวากร สวชางอารม5931554

16 08592532 นางสาว ทลวาทลพยย โนเปลพอย5903126

17 08592533 นางสาว ทลวาทลพยย สาทน5972254

18 08592534 นางสาว ทลวาพร ภศกองชจย5980427

19 08592535 นางสาว ทลวาพร มาแกหว5965314

20 08592536 นางสาว ทลวาพร สกวรรณทจต5976498

21 08592537 นางสาว ทลวาพร อกทรจกษย5961179

22 08592538 นางสาว ทลวารจตนย ทจศทอง5947369

23 08592539 นางสาว ทลวารจตนย นาคแกหว5910874

24 08592540 นางสาว ทลวารจตนย เพตงนชลาคลา5936873

25 08592541 นางสาว ทลวาวรรณ ผลวชมภศ5936729

26 08592542 นางสาว ทกนยะรจตนย    หลหาบาง5943914

27 08592543 นาย เทพพลชลต สมหาภศธร5965367

28 08592544 นาย เทพพลทจกษย ศลรลโสม5944142

29 08592545 นาย เทพรจตนย แกหวฝปาย5970089

30 08592546 นาย เทพรจตนย พพชนบาด5903630

หนนา 323 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 22  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : อจตสาหกรรม สนามสอบ : โรงเรยยนแกลนนครววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08592547 นางสาว เทพศลรลนทรย ราชชลต5971805

2 08592548 นาย เทพารจกษย กาบกวหาง5934782

3 08592549 นาย เทวนาถ โสสองชจชน5937363

4 08592550 นางสาว เทวรจตนย แบบบาง5967590

5 08592551 นาย เทวา แกหวกาหลง5957179

6 08592552 นาย เทวลนทรย อจสโย5971248

7 08592553 นางสาว เทวมจลตร แกหวกระจชาง5975452

8 08592554 นาย เทอดศจกดลธ งามสลทธลธ5935037

9 08592555 นาย เทอดศจกดลธ ไตรแกหว5962224

10 08592556 นาย เทลดศจกดลธ กกลอจครย5971650

11 08592557 นาย เทลดศจกดลธ วจงคะฮาด5961686

12 08592558 นางสาว เทมยบจกฑา บกตรศรมสวย5962571

13 08592559 นางสาว เทมยมแข นาโควงคย5974428

14 08592560 นางสาว เทมยมแข ผลวบกญเรพอง5976359

15 08592561 นาง เทมยมจจนทรย พรหมพจกตร5978654

16 08592562 นาย โทน สมดาเดช5913754

17 08592563 นางสาว โทวดม ศรมสมกทร5982394

18 08592564 นาย ธงชจย ชชางไชย5939608

19 08592565 นาย ธงชจย ตอรบรจมยย5979767

20 08592566 นาย ธงชจย นระพลมพย5970595

21 08592567 นาย ธงชจย นจยจลตร5957495

22 08592568 นาย ธงชจย ปปนะโต5919106

23 08592569 นาย ธงชจย โปรดสศงเนลน5972666

24 08592570 นาย ธงชจย ไพศรม5939259

25 08592571 นาย ธงชจย สจมฤทธลธรลพนทรย5977681

26 08592572 นาย ธงชจย แหขกนทด5950124

27 08592573 นาย ธงชจย อกตอามาตร5954459

28 08592574 นาย ธณะชจย มานจนทม5974526

29 08592575 นางสาว ธณจฎฐยภรณย รลทจศนยโส5971933

30 08592576 นาย ธนกร แกหวคศณ5938809

หนนา 324 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 23  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : 5 สนามสอบ : โรงเรยยนแกลนนครววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08592577 นาย ธนกร วงนามเถาวย5964519

2 08592578 นางสาว ธนกร วงษยปปญญา5982024

3 08592579 นาย ธนกฤต พลงพลณ5970995

4 08592580 นาย ธนกฤต สมเงลน5956715

5 08592581 นาย ธนโชตล บกตรงาม5973526

6 08592582 นาย ธนดล ชศสกกล5969353

7 08592583 นาย ธนดล ยอดเพชร5968286

8 08592584 นาย ธนเดช ตลชววงคย5934405

9 08592585 นาย ธนเดช นจนโท5907282

10 08592586 นาย ธนธจญ ชชวงบจว5963636

11 08592587 นาย ธนพงศย ปรจสพจนธย5977217

12 08592588 นาย ธนพงษย ธงศรม5970123

13 08592589 นางสาว ธนพร กกลวงคย5978544

14 08592590 นางสาว ธนพร คลาสกนจนทย5942730

15 08592591 นางสาว ธนพร ตชางโอฐ5975808

16 08592592 นางสาว ธนพร รจกษาเคน5914294

17 08592593 นางสาว ธนพร วงคยคลาสาย5938325

18 08592594 นางสาว ธนพร อกดรเขตรย5944134

19 08592595 นางสาว ธนพร อกทาโย5972397

20 08592596 นางสาว ธนพรรณ ผานลจ5972628

21 08592597 นาย ธนพล ชนาราษฎรย5971958

22 08592598 นาย ธนพล ไชยเลลศ5934693

23 08592599 นาย ธนพล มาคเชนทรย5966878

24 08592600 นาย ธนพล ศรจทธาธรรม5976777

25 08592601 นาย ธนพจฒนย กางสลาโรง5954050

26 08592602 นาย ธนพจฒนย ใจตรง5950607

27 08592603 นาย ธนพจฒนย ทจบไธสง5943037

28 08592604 นางสาว ธนภรณย มณมรจตนย5960380

29 08592605 นาย ธนภจทร ราชวจตร5944109

30 08592606 นาย ธนภศมลพจฒนย เพลพมเตลมสลน5947744

หนนา 325 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 24  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : 5 สนามสอบ : โรงเรยยนแกลนนครววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08592607 นางสาว ธนวรรณ กลตตลภจทรจรรยา5959817

2 08592608 นางสาว ธนวรรณ ทจกขลนจย5979853

3 08592609 นางสาว ธนวรรณ ยจงประสงคย5972540

4 08592610 นาย ธนวรรธกย สงวนชาตล5980124

5 08592611 นาย ธนวรรษ ฝปายขจนธย5944957

6 08592612 นาย ธนวจฒนย เขตมอกทา5972265

7 08592613 นาย ธนวจฒนย โคตรสาร5981018

8 08592614 นาย ธนวจฒนย จจกรยคลา5973349

9 08592615 นาย ธนวจฒนย สามารถ5971814

10 08592616 นาย ธนวจฒนย เหมเงลน5956643

11 08592617 นาย ธนวจนตย พจฒนสระคศ5947303

12 08592618 นาย ธนศจกดลธ ถอดศรม5975374

13 08592619 นาย ธนศจกดลธ อนกอจน5935980

14 08592620 นาย ธนสรรคย เมฆวจน5943299

15 08592621 นาย ธนสาร จจนลาน5948090

16 08592622 นาย ธนะรจตนย บงศยบกตร5966101

17 08592623 นาย ธนะสลน สกขมเพมยร5939355

18 08592624 นาย ธนจช แซชหลลพว5930478

19 08592625 นาย ธนจชพงศย ตงธล5944156

20 08592626 นางสาว ธนจชพร ปปกชจยภศมล5952757

21 08592627 นางสาว ธนจชพร แยหมโกสกม5938438

22 08592628 นางสาว ธนจญชญา เฉลดเจรลญ5968821

23 08592629 นาย ธนจญชจย  ทกชนใจ5935540

24 08592630 นางสาว ธนจญญา เทมพยงธรรม5954231

25 08592631 นางสาว ธนจญญา บจวมาตรย5945453

26 08592632 นางสาว ธนจญญา ผพอโย5969111

27 08592633 นางสาว ธนจญญา อภจยกลาง5980327

28 08592634 นางสาว ธนจญญา อาจหาญ5968917

29 08592635 นางสาว ธนจฐพร กลาลจงหาญ5910834

30 08592636 นางสาว ธนจตตยวรรณ ศรมจจนทรย5979468

หนนา 326 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 25  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : 5 สนามสอบ : โรงเรยยนแกลนนครววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08592637 นางสาว ธนจนณจฏฐย พลมพยทอง5967464

2 08592638 นาย ธนจนตยชจย จลาปาแดง5952881

3 08592639 นางสาว ธนจนพจชญย บรลวารภศรลวจฒนย5944470

4 08592640 นาย ธนากร ไกยราช5969682

5 08592641 นาย ธนากร คลายจง5976058

6 08592642 นาย ธนากร คกหมนายอ5963763

7 08592643 นาย ธนากร โคธลเสน5950240

8 08592644 นาย ธนากร โคธลเสน5965736

9 08592645 นาย ธนากร ดวงตา5960977

10 08592646 นาย ธนากร ดวงสมดา5970034

11 08592647 นาย ธนากร ไตรษร5973348

12 08592648 นาย ธนากร ทองไพรวรรณ5965289

13 08592649 นาย ธนากร ปวะบกตร5971660

14 08592650 นาย ธนากร ฝอยจจนทรย5914502

15 08592651 นาย ธนากร ลาภเกพชอ5979205

16 08592652 นาย ธนากร สกดสศง5949968

17 08592653 นาย ธนาคาร ธนสลนวงศยชจย5924382

18 08592654 นาย ธนาคาร บจณฑลตพกฒ5933617

19 08592655 นาย ธนานนทย หรสลทธลธ5931462

20 08592656 นาย ธนาผล ลากกล5942250

21 08592657 นาย ธนาพงษย ธกระแพง5919682

22 08592658 นางสาว ธนาพร ผกดผชอง5932434

23 08592659 นางสาว ธนาพร เพชรสมบจตล5960574

24 08592660 นาย ธนาพลพจฒนย การรจตนย5950126

25 08592661 นางสาว ธนาภรณย   สาครขจนธย5941937

26 08592662 นางสาว ธนาภรณย ตมเฟฟปอย5950017

27 08592663 นางสาว ธนาภรณย บางพรมบาง5955795

28 08592664 นางสาว ธนาภรณย เปปนสลาราญ5940300

29 08592665 นางสาว ธนาภรณย พาลตก5977702

30 08592666 นางสาว ธนาภรณย พลศโสระ5956416
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ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 26  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : 5 สนามสอบ : โรงเรยยนแกลนนครววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08592667 นางสาว ธนาภรณย อกชนสนลท5941306

2 08592668 นาย ธนารจกษย มลตรนอก5948371

3 08592669 นาย ธนารจกษย วงษาเนาวย5912290

4 08592670 นาย ธนารจกษย อกชนไธสง5961865

5 08592671 นางสาว ธนารจตนย สจงฆะมณม5976559

6 08592672 นางสาว ธนารมยย นลรมล5948684

7 08592673 นางสาว ธนาวดม พะไตรยะ5978599

8 08592674 นาย ธนาวกฒล โคตรโยธา5975200

9 08592675 นาย ธนาวกฒล ทวมศรม5947581

10 08592676 นาย ธนาวกฒล ทองโรจนย5956864

11 08592677 นาย ธนาวกฒล แยหมโกสกมภย5941806

12 08592678 นาย ธนาวกฒล ศรมเทพ5972722

13 08592679 นาย ธนาวกฒล อกดมบจว5933633

14 08592680 นาย ธนาวกธ พลนทา5948691

15 08592681 นาย ธนาศจกดลธ อจคฮาด5947602

16 08592682 นาย ธนลก ประชานจนทย5950762

17 08592683 นางสาว ธนลกานตย ธกระทลา5915002

18 08592684 นาง ธนลดา   โถบลารกง5967293

19 08592685 นางสาว ธนลดา สมวงษย5940129

20 08592686 นาย ธนลตยย เตหหนองเปปด5963348

21 08592687 นางสาว ธนลตา จจนทรยเภา5973321

22 08592688 นาง ธนลตา พลมพยศรม5980432

23 08592689 นางสาว ธนลยา คลาหงษา5975309

24 08592690 นางสาว ธนลสร ครศชจยภศมล5968295

25 08592691 นาย ธนกตปราชญย กกลดหวง5920626

26 08592692 นาย ธนกพร ลาภไธสงคย5951527

27 08592693 นาย ธเนศ โคตะมา5955061

28 08592694 นางสาว ธมนวรรณ ธานมวรรณ5960998

29 08592695 นางสาว ธมนวรรณ อหวนดวงดม5957745

30 08592696 นางสาว ธมลวรรณ รศปเหมาะ5970130
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ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 27  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : 5 สนามสอบ : โรงเรยยนแกลนนครววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08592697 นางสาว ธมาวรรณ วจนชศเพลลด5951733

2 08592698 นางสาว ธรณยธจนยย ศลรลโท5959784

3 08592699 นาย ธรณลนทรย พลชลตมาร5966099

4 08592700 นาย ธรรมจจกร บรรจง5935816

5 08592701 นางสาว ธรรมชาตล ธงชจยไตรวจฒนย5964782

6 08592702 นาย ธรรศ เหลาทอง5966881

7 08592703 นาย ธรรศกร ชอกลลา5969498

8 08592704 นางสาว ธรรศพร จอกทอง5944046

9 08592705 นาย ธราธร มมชจย5964585

10 08592706 นางสาว ธราภรณย สกนทร5979860

11 08592707 นาย ธวนนทย  เนมยมโงน5956680

12 08592708 นาย ธวจชชจย ชาญสศงเนลน5980002

13 08592709 นาย ธวจชชจย เถาวยชาลม5941254

14 08592710 นาย ธวจชชจย ทองอกทจยศรม5962764

15 08592711 นาย ธวจชชจย ทจพคลาภา5956243

16 08592712 นาย ธวจชชจย ทกมมม5956459

17 08592713 นาย ธวจชชจย นนทยพละ5946038

18 08592714 นาย ธวจชชจย บจวพรมมม5946091

19 08592715 นาย ธวจชชจย บกตรโคษา5953856

20 08592716 นาย ธวจชชจย วาละ5935466

21 08592717 นาย ธวจชชจย สกทธลจจนทรย5958666

22 08592718 นาย ธวจชชจย โสมม5935202

23 08592719 นาย ธวจชชจย อกตระโส5969305

24 08592720 นาย ธวจชชจย อกชนใจ5942316

25 08592721 นางสาว ธวจลรจชชย สวยอารมณย5979152

26 08592722 นางสาว ธวจลรจตนย กระดมแดง5943046

27 08592723 นาย ธจชกร สมมาก5952784

28 08592724 นางสาว ธจญจลรา เบตญเจลด5964823

29 08592725 นางสาว ธจญชญา กระจายกลาง5971185

30 08592726 นางสาว ธจญชนก กลาเนลดกาลตม5945780

หนนา 329 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 28  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : 5 สนามสอบ : โรงเรยยนแกลนนครววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08592727 นางสาว ธจญชนก บกดดม5931370

2 08592728 นางสาว ธจญชนก บศระวจฒนย5940379

3 08592729 นางสาว ธจญญทลพยย ศรมลาเลลศ5960631

4 08592730 นางสาว ธจญญธร  ทลพวจจนา5957339

5 08592731 นางสาว ธจญญธร  ใหมชคามล5934001

6 08592732 นาย ธจญญยพลชชา ภจทราพลชจยพงศย5954083

7 08592733 นาง ธจญญภรณย เรพองวจณณภา5961010

8 08592734 นางสาว ธจญญรจตนย นาคนชม5950720

9 08592735 นาง ธจญญรจตนย บงแกหว5954528

10 08592736 นางสาว ธจญญรจตนย ปปองเขต5978564

11 08592737 นางสาว ธจญญรจตนย มมหลรล5945440

12 08592738 นางสาว ธจญญรจตนย ยนตยชจย5947021

13 08592739 นางสาว ธจญญรจศมย สายตา5948804

14 08592740 นางสาว ธจญญลจกษณย   จจนเทศ5965606

15 08592741 นางสาว ธจญญา ไชยบกญตา5940554

16 08592742 นางสาว ธจญญา พกทธสาราษฎรย5973299

17 08592743 นางสาว ธจญญา สกรลยะคลาวงษย5958645

18 08592744 นางสาว ธจญญาพร เขตเจรลญ5941194

19 08592745 นางสาว ธจญญามาศ บกญจลพม5977929

20 08592746 นาง ธจญญามาศ ภศรลศรม5977366

21 08592747 นางสาว ธจญญารจตนย โคตรสมบจตล5960723

22 08592748 นางสาว ธจญญารจตนย ชจยมมเขมยว5980566

23 08592749 นางสาว ธจญญารจตนย ถนอมผล5946893

24 08592750 นางสาว ธจญญารจตนย บกรวงคย5952030

25 08592751 นางสาว ธจญญารจตนย พศนสกข5940351

26 08592752 นางสาว ธจญญารจตนย ภศบกตตะ5942571

27 08592753 นางสาว ธจญญารจตนย รจตนศรมวงษย5961237

28 08592754 นางสาว ธจญญารจตนย ศรมชมชพพน5947694

29 08592755 นางสาว ธจญญารจตนย หลรจญหลาย5958546

30 08592756 นางสาว ธจญทลพยย ทาแดง5975036

หนนา 330 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 29  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 5 สนามสอบ : โรงเรยยนแกลนนครววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08592757 นางสาว ธจญพจฒนย แรมลม5979150

2 08592758 นางสาว ธจญมน พลมพยดมด5959007

3 08592759 นางสาว ธจญรจตนย เบหาหลชอเพชร5949792

4 08592760 นางสาว ธจญลจกษณย เทมยนนหอย5924550

5 08592761 นางสาว ธจญลจกษณย สมคะเณยย5946546

6 08592762 นาย ธจญวจตร ขอดคลา5910454

7 08592763 นาย ธจญวลทยย สาครวงศย5974591

8 08592764 นางสาว ธจญสกดา ทจพใจหาญ5965486

9 08592765 นางสาว ธจนยกานตย ปปญญาเอก5937165

10 08592766 นางสาว ธจนยชนก ชลานาญ5946125

11 08592767 นางสาว ธจนยยชนก ตายศเคน5942609

12 08592768 นางสาว ธจนยยชนก โพธลราช5954717

13 08592769 นางสาว ธจนยธรณย ไวยารจตนย5924650

14 08592770 นางสาว ธจนยพร แกชนเสลา5970581

15 08592771 นางสาว ธจนยพจฒนย พจนธกยพลานจก5936338

16 08592772 นางสาว ธจนยาภรณย ทกนภลรมยย5962952

17 08592773 นางสาว ธจนวดม ขจนทะชา5933771

18 08592774 นาย ธจนวา แสนบกญมา5974338

19 08592775 นาย ธานลนทรย มกกเสพอ5935857

20 08592776 นางสาว ธารทลพยย ไชยจจกร5966444

21 08592777 นางสาว ธารสกคนธย ปะวะทจง5943094

22 08592778 นางสาว ธารา สกธรรมมา5962014

23 08592779 นาง ธารารจตนย    เหมาะตจว5943059

24 08592780 นางสาว ธารารจตนย นาสา5971124

25 08592781 นางสาว ธารารจตนย บกญชศ5943443

26 08592782 นางสาว ธารลณม สลงหยคลา5967818

27 08592783 นางสาว ธารลณม แสงเขต5977350

28 08592784 นางสาว ธาลลกา แสงฤทธลธ5946855

29 08592785 นางสาว ธาลลณม อสลพงษย5981753

30 08592786 นาย ธาวรจตนย แกหวพรมภจกดม5973207

หนนา 331 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 30  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 5 สนามสอบ : โรงเรยยนแกลนนครววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08592787 นางสาว ธาวลณม  สมขวาพา5979317

2 08592788 นางสาว ธลดา สระมศล5947080

3 08592789 นางสาว ธลดาทลพยย ทกมวจน5921098

4 08592790 นางสาว ธลดาพร ศรมเคน5932030

5 08592791 นางสาว ธลดาภรณย ไกยพจนธย5947549

6 08592792 นางสาว ธลดารจกษย บกตรราช5979920

7 08592793 นางสาว ธลดารจตนย  ผาเวช5980862

8 08592794 นางสาว ธลดารจตนย กหานจจกร5957363

9 08592795 นางสาว ธลดารจตนย ขลจงวลเชมยร5956291

10 08592796 นางสาว ธลดารจตนย ไขชกระโทก5966722

11 08592797 นางสาว ธลดารจตนย โคตรสกวรรณย5982004

12 08592798 นางสาว ธลดารจตนย ชศประเสรลฐ5967234

13 08592799 นางสาว ธลดารจตนย แดงวลเศษ5958733

14 08592800 นางสาว ธลดารจตนย ตชอชมพ5981988

15 08592801 นางสาว ธลดารจตนย ทกมเเตหม5976139

16 08592802 นางสาว ธลดารจตนย นามแสงผา5969876

17 08592803 นางสาว ธลดารจตนย บจวพลนธก5946644

18 08592804 นางสาว ธลดารจตนย บางพรมบาง5962173

19 08592805 นางสาว ธลดารจตนย บกราณศรม5973312

20 08592806 นางสาว ธลดารจตนย มชวงสกราษฎรย5969731

21 08592807 นางสาว ธลดารจตนย มมชจยงอน5955475

22 08592808 นางสาว ธลดารจตนย เมพองสกวรรณ5981341

23 08592809 นางสาว ธลดารจตนย ลายงาม5949408

24 08592810 นางสาว ธลดารจตนย ลาโสพจนธย5973121

25 08592811 นาง ธลดารจตนย วงศยวาน5980851

26 08592812 นางสาว ธลดารจตนย ศรมชจยมศล5932910

27 08592813 นางสาว ธลดารจตนย สนตะคก5978840

28 08592814 นางสาว ธลดารจตนย สายแวว5979678

29 08592815 นางสาว ธลดารจตนย สกโพธลธนอก5941931

30 08592816 นางสาว ธลดาลจกษณย ตหนสวรรคย5954185

หนนา 332 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 31  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 5 สนามสอบ : โรงเรยยนแกลนนครววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08592817 นางสาว ธลดาวรรณ ไกรจศมพล5970342

2 08592818 นางสาว ธลดาวรรณ จจนทรยทอง5965886

3 08592819 นางสาว ธลดาวรรณ ฤาชจย5953898

4 08592820 นางสาว ธลดาวจลยย เดชทะสร5964416

5 08592821 นางสาว ธลตลญา ไกยะฝปาย5966778

6 08592822 นาย ธลตลพงศย โกณจะแสง5976440

7 08592823 นางสาว ธลตลพร วลเศษวลสจย5966079

8 08592824 นาย ธลตลพจนธย เรพองจจนทรย5968355

9 08592825 นางสาว ธลตลมา นหอยเชมยงคศณ5981926

10 08592826 นางสาว ธลตลยา นาโควงคย5935077

11 08592827 นาย ธลตลรจตนย ดาราช5967565

12 08592828 นางสาว ธลนจดดา จจนทรยขอนแกชน5934764

13 08592829 นาย ธลวาทลพยย มโนธรรม5970650

14 08592830 นางสาว ธลศวรรณ ดงลกน5975977

15 08592831 นาย ธลษกานตย นามวงษย5964694

16 08592832 นาย ธมพงศย ศรมทอง5952244

17 08592833 นาย ธมรเจต ดวงคลานหอย5950778

18 08592834 นาย ธมรธรรม ศรมประไหม5959188

19 08592835 นาย ธมรนจนทย ชาประดลษฐย5933951

20 08592836 นาย ธมรพงศย หมพพนหนหา5954945

21 08592837 นาย ธมรพงษย ไชยรจตนย5956792

22 08592838 นาย ธมรพงษย พลมเคณา5957902

23 08592839 นาย ธมรพงษย สมสวจสดลธ5939579

24 08592840 นาย ธมรพงษย สลงหยสกล5971613

25 08592841 นาย ธมรพล ผาลา5946225

26 08592842 นาย ธมรพล สายหลจกคลา5957879

27 08592843 นาย ธมรภจทร คณาสาร5935575

28 08592844 นาย ธมรภจทร ผลวงาม5954213

29 08592845 นาย ธมรภจทร เลมยงวจฒนชจย5968603

30 08592846 นาย ธมรภจทร สมจครพงศย5965635

หนนา 333 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 32  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 5 สนามสอบ : โรงเรยยนแกลนนครววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08592847 นาย ธมรภจทร เหรมยญทอง5944175

2 08592848 นาย ธมรยกทธ ทกมพล5972779

3 08592849 นาย ธมรยกทธ บรรจง5920906

4 08592850 นาย ธมรยกทธ แสงปปอง5980204

5 08592851 นาย ธมรวจฒนย  ดหวงกรม5972912

6 08592852 นาย ธมรวจฒนย จจนดา5977666

7 08592853 นาย ธมรวจฒนย บรลจจนทรย5933687

8 08592854 นาย ธมรวจฒนย บกญคชลา5968952

9 08592855 นาย ธมรวจฒนย ปตลสจงขย5960348

10 08592856 นาย ธมรวจฒนย พรมโชตล5976908

11 08592857 นาย ธมรวจฒนย เพรลศแกหว5977611

12 08592858 นาย ธมรวจฒนย แสนพล5954861

13 08592859 นาย ธมรวกฒล ไวยะกจน5975644

14 08592860 นาย ธมรศจกดลธ ชนลดนอก5978731

15 08592861 นาย ธมรศจกดลธ เพลพมพร5979403

16 08592862 นาย ธมรศจกดลธ ศรมประเสรลฐ5977406

17 08592863 นาย ธมระชจย ทองแกหว5965953

18 08592864 นาย ธมระชจย ผลวสา5972122

19 08592865 นาย ธมระชจย วงคยพกทธา5959110

20 08592866 นาย ธมระเดช กกลสาร5961386

21 08592867 นางสาว ธมระนจนทย เพมยตะเณร5972333

22 08592868 นางสาว ธมระนกช ผดกงสลนประเสรลฐ5966494

23 08592869 นาย ธมระพงศย ถลาวาปป5935823

24 08592870 นาย ธมระพงศย ศรมอกดร5948372

25 08592871 นาย ธมระพงษย   แสนปอง5953755

26 08592872 นาย ธมระพงษย ไชยดม5934549

27 08592873 นาย ธมระพงษย ประพจนธยศรม5937233

28 08592874 นาย ธมระพล คลามม5962847

29 08592875 นาย ธมระพล อรรคอกดม5952370

30 08592876 นาย ธมระพจฒนย  บกราณรมยย5965534

หนนา 334 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 33  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 5 สนามสอบ : โรงเรยยนแกลนนครววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08592877 นาย ธมระพจนธย ปปองคลาลา5978996

2 08592878 นาย ธมระภจทร นลลนลตยย5931758

3 08592879 นาย ธมระยกทธ อกปพงษย5942200

4 08592880 นาย ธมระวจฒนย แกหวศลรล5964718

5 08592881 นาย ธมระวจฒนย คลชองจรลง5950364

6 08592882 นาย ธมระวจฒนย คลาบกญเกลด5950214

7 08592883 นาย ธมระวจฒนย บกญกจญทย5902538

8 08592884 นาย ธมระวจฒนย ลาดบจวขาว5940052

9 08592885 นาย ธมระวกฒล ทกมประสลทธลธ5951125

10 08592886 นาย ธมระวกฒล สศตรไชย5935914

11 08592887 นาย ธมระศจกดลธ เทพาโส5963838

12 08592888 นาย ธมระศจกดลธ ศรมปปญญา5979201

13 08592889 นางสาว ธมราพร ถนอมสจตยย5939283

14 08592890 นางสาว ธมราพร นาจลาปา5972544

15 08592891 นาง ธมราพร ศรมไพร5941378

16 08592892 นางสาว ธมราพร แสนคลา5938821

17 08592893 นางสาว ธมราภรณย อจกษรพลม5960389

18 08592894 นางสาว ธมราภจทร ธนโชคดม5949424

19 08592895 นางสาว ธมรารจตนย คงทน5963578

20 08592896 นางสาว ธมรารจตนย พศลทอง5966902

21 08592897 นางสาว ธมรารจตนย สมใส5971586

22 08592898 นางสาว ธกวดารา แสนมลตร5977102

23 08592899 นาง นกนหอย ธจญญประกอบ5967586

24 08592900 นาย นคร มลพงมลตรวจน5944089

25 08592901 นาย นคร ศรมสวจสดลธฉลม5972327

26 08592902 นาย นครชาตล นพพลบศลยย5951519

27 08592903 นาย นครลนทรย นลพมมา5903034

28 08592904 นาย นครลนทรย โยธานจก5969066

29 08592905 นางสาว นครลนทรา ตชอชมวม5936114

30 08592906 นาง นงคยนลตยย ประกอบ5975857

หนนา 335 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 34  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 5 สนามสอบ : โรงเรยยนแกลนนครววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08592907 นางสาว นงคยนกช คลาภจกดม5963850

2 08592908 นางสาว นงคราญ เทมพยงตรงจลตร5941494

3 08592909 นางสาว นงคราญ มณมนหอย5947621

4 08592910 นางสาว นงคยลจกษย แพงบกรม5963630

5 08592911 นาง นงคยลจกษณย สกทธลประภา5941375

6 08592912 นางสาว นงนกช คงอกชน5974676

7 08592913 นางสาว นงนกช ไพอกปลม5980607

8 08592914 นางสาว นงนกช เอมพยมคง5959845

9 08592915 นางสาว นงพงา นามแสน5969315

10 08592916 นางสาว นงเยาวย พรมมหากกล5956432

11 08592917 นางสาว นงรจกษย แสนลม5966888

12 08592918 นางสาว นงลจกขณา ทองหมพพน5932598

13 08592919 นาง นงลจกษณย    แกหวคศณเมพอง5954546

14 08592920 นางสาว นงลจกษณย งามใจ5965884

15 08592921 นางสาว นงลจกษณย จจนทะสกข5975856

16 08592922 นางสาว นงลจกษณย ชจยชาตล5970791

17 08592923 นางสาว นงลจกษณย เทมยมสลงหย5979157

18 08592924 นางสาว นงลจกษณย เบหาสลงหย5975138

19 08592925 นางสาว นงลจกษณย ศรมละพจนธย5952205

20 08592926 นางสาว นงลจกษณย อกปแกหว5975734

21 08592927 นาย นทม ปปชชาเขมยว5974468

22 08592928 นาย นทม สกรลปะ5951792

23 08592929 นาย นทม หนกนวงคย5969693

24 08592930 นางสาว นทมมาศ  นกนหอย5982541

25 08592931 นาย นนทชจย บกตรสอน5923950

26 08592932 นาย นนทชจย พลมพลสนทย5933621

27 08592933 นาย นนทยธวจช ไตรฟฟปน5947888

28 08592934 นาย นนทยธวจช อกชนจจงหาร5950236

29 08592935 นาย นนทยธลววรธนย คลาประภา5961122

30 08592936 นาย นนทนจนทย ฝปายสมงาม5947579

หนนา 336 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 35  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 5 สนามสอบ : โรงเรยยนแกลนนครววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08592937 นางสาว นนทลม ภศนมละมจย5979191

2 08592938 นาย นนทวจชรย บกญรชวม5974597

3 08592939 นาย นนทวจฒนย พงษยวลเศษ5969976

4 08592940 นางสาว นนทลกานตย อรรคแสง5954589

5 08592941 นางสาว นนทลนจนทย ยลพจนธย5957280

6 08592942 นางสาว นนทลรจตนย ไชยยายงคย5964895

7 08592943 นาย นพชจย  แสนสกข5937169

8 08592944 นาย นพณจฐ มกชงพศนกลาง5976169

9 08592945 นางสาว นพธลดา บกตรวงคย5937449

10 08592946 นางสาว นพธมรา พลยางนอก5974778

11 08592947 นาย นพพร คลาตลบ5960261

12 08592948 นาย นพพร ทลพวจจนา5959924

13 08592949 นาย นพพร ศรมพลพา5939870

14 08592950 นาย นพพล จจนทรวารม5955275

15 08592951 นาย นพพล ศกภวลทยาเจรลญกกล5927486

16 08592952 นาย นพพล โสโท5934606

17 08592953 นาย นพพล หงสยวลลจย5951669

18 08592954 นางสาว นพรรต สลนทร5960177

19 08592955 นาย นพรจตนย กหอมกรเเกหว5951936

20 08592956 นาย นพรจตนย คลานนทย5967331

21 08592957 นางสาว นพรจตนย นามเนาวย5948599

22 08592958 นาย นพรจตนย สมจลตตย5979671

23 08592959 นางสาว นพรจตนย แสงนหอย5949134

24 08592960 นาย นพฤทธลธ ทหาวสบาย5953750

25 08592961 นางสาว นพวรรณ จอมทะรจกษย5934539

26 08592962 นางสาว นพวรรณ นนเลาพล5970381

27 08592963 นางสาว นพวรรณ พรหมศลรล5937768

28 08592964 นาง นภลจกษณย คลาสมหา5929214

29 08592965 นางสาว นภสร บกญเสนา5929438

30 08592966 นาง นภจค เผพอดนอก5970565

หนนา 337 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 36  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 5 สนามสอบ : โรงเรยยนแกลนนครววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08592967 นาย นภจสกรณย ชลณศรม5939506

2 08592968 นางสาว นภจสรยธลชา นาคบกตรศรม5969415

3 08592969 นางสาว นภจสวรรณ คชลาชศ5938461

4 08592970 นาง นภจสวรรณ ปกนตกง5954449

5 08592971 นางสาว นภจสสร ปปดตะคก5979673

6 08592972 นางสาว นภจสสร พจนชมภศ5975125

7 08592973 นางสาว นภา พลมจจนทรย5938617

8 08592974 นางสาว นภาทลพยย จหอยนกแสง5961532

9 08592975 นางสาว นภาพร กองฉจนทะ5978270

10 08592976 นางสาว นภาพร กาลธลษา5960750

11 08592977 นางสาว นภาพร คลาเชมยง5971722

12 08592978 นางสาว นภาพร โคตโพนสศง5934504

13 08592979 นางสาว นภาพร จวงสอน5946860

14 08592980 นางสาว นภาพร ชลนโน5937284

15 08592981 นางสาว นภาพร ธรรมเกษร5974596

16 08592982 นางสาว นภาพร พลมพรจตนย5939946

17 08592983 นางสาว นภาพร ภศถมทอง5940626

18 08592984 นางสาว นภาพร รกชงโรจนย5954053

19 08592985 นางสาว นภาพร ฤาชจย5933322

20 08592986 นางสาว นภาพร หนองหวหา5967008

21 08592987 นางสาว นภาพร อลพมบกญสก5916382

22 08592988 นางสาว นภามาศ ไปพะนา5977634

23 08592989 นางสาว นภารจตนย  ทองทศ5938059

24 08592990 นางสาว นภารจตนย โชตลชจก5947276

25 08592991 นางสาว นภารจตนย เยตนเหลพอ5948847

26 08592992 นางสาว นภารจตนย รศจมพจนธย5939770

27 08592993 นางสาว นภาลจกษณย บกตรวจน5954029

28 08592994 นางสาว นภาวรรณ  กองธรรม5937563

29 08592995 นางสาว นภาวรรณ สกกลพอง5975518

30 08592996 นาย นรเศรษฐย ปาสาจจง5964221

หนนา 338 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 37  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 5 สนามสอบ : โรงเรยยนแกลนนครววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08592997 นาย นรากร ราชเจรลญ5965093

2 08592998 นาย นรากร สกทธลอาจ5935621

3 08592999 นาย นราดล ยตะโคตร5942473

4 08593000 นาย นราธร มหรรทจศนะพงศย5970490

5 08593001 นาย นราธลป สถาพรสกข5900914

6 08593002 นาย นราธลป ฮกยนอก5950360

7 08593003 นางสาว นราภรณย นจนทพรม5957981

8 08593004 นาย นรารมยย ลพอนาม5949745

9 08593005 นางสาว นรารจตนย ภศชะหาร5950871

10 08593006 นาย นราศจกดลธ ตาธกวจน5973103

11 08593007 นาง นรลญพร ฐานะ5967777

12 08593008 นางสาว นรลณธร ดหวงไธสง5970304

13 08593009 นางสาว นรลตา ฉลมแสง5978845

14 08593010 นางสาว นรลนทรย จลบทอง5949041

15 08593011 นาย นรลนทรย นชาบจณฑลต5934699

16 08593012 นางสาว นรลนทร นารลนรจกษย5961387

17 08593013 นางสาว นรลนทร ศรมดาธรรม5958486

18 08593014 นางสาว นรลนทร สงวนศจกดลธ5969078

19 08593015 นาย นรลนทรย แสวงพจนธย5967154

20 08593016 นางสาว นรลนทรยทลพยย คลาจกลลา5975349

21 08593017 นางสาว นรลนทรยธร สกปปญญา5975380

22 08593018 นางสาว นรลนทรยรจตนย สายสวาท5940113

23 08593019 นางสาว นรลนทลพยย แกชนเสา5906358

24 08593020 นางสาว นรลนธยทลพยย คลจงเเสง5979018

25 08593021 นาย นรลศ แดนระเบมยบ5938486

26 08593022 นางสาว นรลศรา คลาเกษ5933869

27 08593023 นางสาว นรลศรา งลชวสมดา5937007

28 08593024 นางสาว นรลศรา จจนทรยแกหว5937057

29 08593025 นางสาว นรลศรา ชจยอกป5975275

30 08593026 นางสาว นรลศรา บกชงอกทกม5977184

หนนา 339 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 38  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 5 สนามสอบ : โรงเรยยนแกลนนครววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08593027 นางสาว นรลศรา ปปนตา5976132

2 08593028 นางสาว นรลศรา พรมวจน5981077

3 08593029 นางสาว นรลศรา ภศมลสถาน5965854

4 08593030 นางสาว นรลศรา วงศยนชลาคลา5967973

5 08593031 นางสาว นรลศรา ศรมบกรลนทรย5959372

6 08593032 นางสาว นรลศรา ศลรลวงศย5966132

7 08593033 นางสาว นรลศรา สจงฆมณม5959653

8 08593034 นางสาว นรลศรา อกทจยเเพน5970868

9 08593035 นางสาว นรลศา ทวมกกล5969406

10 08593036 นางสาว นรลษา ฮาบพนม5952408

11 08593037 นางสาว นรลสรา  ดวงไข5947802

12 08593038 นางสาว นรลสรา โสภา5951344

13 08593039 นางสาว นรมรจตนย เขมยวอชอน5943303

14 08593040 นางสาว นรมรจตนย ชศรา5957244

15 08593041 นางสาว นรมรจตนย ยอดประทกม5900234

16 08593042 นางสาว นรมรจตนย แสนเสน5916878

17 08593043 นาย นเรศ ศรมบกตตะ5945809

18 08593044 นางสาว นฤชล นามสลงหย5968242

19 08593045 นาย นฤชจย นาคลา5947611

20 08593046 นาย นฤดล สมมมงาม5939043

21 08593047 นางสาว นฤดม โชตลศรม5902802

22 08593048 นาย นฤเดช   ขจนแสง5944176

23 08593049 นาย นฤเดช สลงหยคลา5961884

24 08593050 นางสาว นฤนาถ เชพชอใหญช5959519

25 08593051 นางสาว นฤนาท สมแดง5900542

26 08593052 นาย นฤนาท สกระทลพยย5978398

27 08593053 นางสาว นฤนารถ เสารยศรม5973777

28 08593054 นาย นฤเบศ ไชยภจกดม5933022

29 08593055 นาย นฤเบศ สมมา5952788

30 08593056 นาย นฤเบศรย  แกหวคลางาม5958390

หนนา 340 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 39  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 5 สนามสอบ : โรงเรยยนแกลนนครววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08593057 นาย นฤเบศรย กจงขอนนอก5966091

2 08593058 นาย นฤเบศรย ขจนตมชศ5957644

3 08593059 นาย นฤเบศรย วะเกลดเปปม5977112

4 08593060 นาย นฤพนธย คลาภศแสน5956623

5 08593061 นาย นฤพล โพธลธพจนธย5977731

6 08593062 นางสาว นฤมนทย เหลชาตหน5969727

7 08593063 นางสาว นฤมล แขตงแรง5966698

8 08593064 นางสาว นฤมล คะปปญญา5965898

9 08593065 นางสาว นฤมล คจดทะจจนทรย5938014

10 08593066 นางสาว นฤมล คจมภลรานนทย5935083

11 08593067 นางสาว นฤมล คลาโคตร5935989

12 08593068 นางสาว นฤมล คลาชนะ5979004

13 08593069 นางสาว นฤมล โคคลา5935254

14 08593070 นางสาว นฤมล โคตสกวรรณย5943093

15 08593071 นางสาว นฤมล โคตสกวรรณย5941158

16 08593072 นางสาว นฤมล จจนทนะชาตล5967079

17 08593073 นางสาว นฤมล ชะรากระบกตร5942994

18 08593074 นางสาว นฤมล ไชยสงโท5962749

19 08593075 นางสาว นฤมล ตรมทลพยยชวาล5956776

20 08593076 นางสาว นฤมล ทามแกหว5943787

21 08593077 นางสาว นฤมล ทลพยเนตร5951963

22 08593078 นางสาว นฤมล ทกมพลแก5969867

23 08593079 นางสาว นฤมล ประกลพง5955141

24 08593080 นางสาว นฤมล ผลทลพยย5968546

25 08593081 นางสาว นฤมล ฝปายพลแสน5977618

26 08593082 นางสาว นฤมล พรมสมบจตล5971381

27 08593083 นางสาว นฤมล พลชา5954537

28 08593084 นางสาว นฤมล พลรจกษา5943575

29 08593085 นางสาว นฤมล พลราชม5905290

30 08593086 นางสาว นฤมล พลมลมาศ5940520

หนนา 341 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 40  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 5 สนามสอบ : โรงเรยยนแกลนนครววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08593087 นางสาว นฤมล มชวงทลา5943051

2 08593088 นาง นฤมล รสเยตน5958635

3 08593089 นางสาว นฤมล วงคยตาผา5953341

4 08593090 นางสาว นฤมล เวชสาร5961058

5 08593091 นางสาว นฤมล แสนสกข5967152

6 08593092 นางสาว นฤมล แสนอกบล5958658

7 08593093 นางสาว นฤมล โสรสาน5975555

8 08593094 นางสาว นฤมล ไหวพรลบ5970368

9 08593095 นาง นฤมล อจคราช5953329

10 08593096 นางสาว นฤมล อกดชกมนารม5939342

11 08593097 นาย นฤรงคย อกตรหงษย5965263

12 08593098 นาย นลธวจช ยอดรจก5973341

13 08593099 นางสาว นลพรรณ โคตรวงษา5949235

14 08593100 นางสาว นลลตา ชจยพงศย5977564

15 08593101 นางสาว นลลนกานตย แสนบรรดลษฐย5980874

16 08593102 นางสาว นลลนดา จจนทะวงศย5973836

17 08593103 นางสาว นลลนรจตนย  ทองสา5964744

18 08593104 นางสาว นลลนม ดอนจจนดา5975526

19 08593105 นางสาว นลลนม ศกภสร5964877

20 08593106 นางสาว นลลนม สลงหยคลามา5973820

21 08593107 นางสาว นลลนมยย กกดกจงวล5946528

22 08593108 นาย นวกาญจนย ประทกมวจน5970656

23 08593109 นางสาว นวนศรม มาลม5973475

24 08593110 นาย นวพงศย หาญมนตรม5934774

25 08593111 นางสาว นวพร ณรงคยรจกษาเขต5974981

26 08593112 นางสาว นวพร นจนทะวงษย5950138

27 08593113 นางสาว นวพร ปปปนคลา5966248

28 08593114 นาย นวพล นาทองพศน5973377

29 08593115 นางสาว นวภรณย พกธธานก5932038

30 08593116 นาย นวมลนทรย จจนทรยลพอชา5973373

หนนา 342 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 41  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 5 สนามสอบ : โรงเรยยนแกลนนครววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08593117 นางสาว นวรจตนย บกญสวจสดลธกกลชจย5906890

2 08593118 นางสาว นวรจตนย ภศเหลน5941401

3 08593119 นาย นวรลนทรย จลนดา5971765

4 08593120 นางสาว นวลขจร บกเงลน5949368

5 08593121 นางสาว นวลจจนทรย กลพงนอก5950624

6 08593122 นาง นวลจจนทรย ดจชถกยาวจตร5972324

7 08593123 นางสาว นวลจจนทรย ทรงศรม5980209

8 08593124 นางสาว นวลจจนทรย สกธรรมมา5971522

9 08593125 นางสาว นวลฉวม คกณปปญญา5957198

10 08593126 นางสาว นวลฉวม สกวรรณเพชร5938594

11 08593127 นางสาว นวลตอง แกหวคลาลา5971950

12 08593128 นางสาว นวลปราง อลนทนลล5965500

13 08593129 นางสาว นวลปรางคย คกยพร5950469

14 08593130 นางสาว นวลลออ ทวมลาภ5946823

15 08593131 นางสาว นวลละออง แกหวไธสง5973754

16 08593132 นางสาว นวลละออง ชศรจตนย5952772

17 08593133 นางสาว นวลหงษย คลาโฮง5911678

18 08593134 นางสาว นวลอนงคย ขาวทองหลาง5968929

19 08593135 นางสาว นวลอนงคย พงศจกดลธ5979619

20 08593136 นางสาว นหองกวาง กลมพกก5960616

21 08593137 นาย นะราวจน โมกขศจกดลธ5917446

22 08593138 นาย นจกขจต ครกฑนอก5934621

23 08593139 นางสาว นจชชา จจนทรยงาม5955266

24 08593140 นางสาว นจฎฐาพร คงมจพน5945288

25 08593141 นางสาว นจฏพร วงบกรม5911674

26 08593142 นางสาว นจฏยา ปปททกม5956120

27 08593143 นาย นจฐกรณย หะธรรมวงคย5975569

28 08593144 นางสาว นจฐกานตย  พรมมา5961567

29 08593145 นางสาว นจฐกานตย พลลาทอง5979658

30 08593146 นางสาว นจฐฐา โพธลธเศษ5937348

หนนา 343 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 42  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 5 สนามสอบ : โรงเรยยนแกลนนครววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08593147 นางสาว นจฐณลชา หาไดห5971960

2 08593148 นาย นจฐดนจย เกษมสานตย5959109

3 08593149 นางสาว นจฐตลกา แกชนจจนทรย5956825

4 08593150 นางสาว นจฐตลพร นจกธรรม5943608

5 08593151 นางสาว นจฐตลยา เยตนละออง5941791

6 08593152 นางสาว นจฐถา สารโพคา5957803

7 08593153 นางสาว นจฐทรมยา ทองปปอง5926610

8 08593154 นาย นจฐธลกร สกวจฒนะ5940263

9 08593155 นาย นจฐพงษย นจนทรจตนย5952513

10 08593156 นาย นจฐพงษย บรลสกทธลธ5944031

11 08593157 นาย นจฐพงษย วลชจยวงคย5974867

12 08593158 นาย นจฐพงษย สายรจตนย5967482

13 08593159 นางสาว นจฐพร นหอยอาษา5982481

14 08593160 นางสาว นจฐพร พลพงษย5962263

15 08593161 นาย นจฐพล   ยลชมรจมยย5979607

16 08593162 นาย นจฐพล จจนทรเสนา5940840

17 08593163 นาย นจฐพล เทมยงคลา5966342

18 08593164 นาย นจฐพล นามวงคยเนาวย5927230

19 08593165 นาย นจฐพล ภศมลกาศ5965132

20 08593166 นางสาว นจฐยา บกญถศก5960769

21 08593167 นางสาว นจฐวรา ผาภศ5965518

22 08593168 นาย นจฐวจฒนย ตรมสาตรย5977747

23 08593169 นาย นจฐวกฒล เวชกามา5939048

24 08593170 นาย นจฐวกฒล แสบงบาล5933673

25 08593171 นาย นจด รจตนพลแสน5957105

26 08593172 นาย นจดคชา โสนะโชตล5969738

27 08593173 นางสาว นจดดา นรดลษฐย5938277

28 08593174 นางสาว นจทฐา ศรมสกวรรณ5975525

29 08593175 นาย นจทธพงษย ศรมโรจนย5935469

30 08593176 นางสาว นจทธลภา ชะอลนทรยวงศย5971492

หนนา 344 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 43  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : 6 สนามสอบ : โรงเรยยนแกลนนครววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08593177 นาง นจทพรรณ ชาภศชพวง5941363

2 08593178 นางสาว นจทยา ศลรลสลาราญ5951381

3 08593179 นาย นจธพงษย สกรลยะวงคย5941536

4 08593180 นางสาว นจนตลยา    ลมสอนตะ5974929

5 08593181 นางสาว นจนทฉจตร มาดไชสง5952728

6 08593182 นางสาว นจนทยชญานย แสนทะวงศย5977568

7 08593183 นางสาว นจนทยชนก พลยะเรศ5906206

8 08593184 นางสาว นจนทยดา ผกดผชอง5975437

9 08593185 นางสาว นจนทยธมรา วงคยหนองแวง5978292

10 08593186 นางสาว นจนทยนภจส กลพงโคกกรวด5971770

11 08593187 นางสาว นจนทยนภจส จงสศง5971421

12 08593188 นางสาว นจนทยนภจส ใจเอพชอ5972136

13 08593189 นางสาว นจนทยนภจส เลาหวลโรจนยกลจ5961053

14 08593190 นางสาว นจนทยนภจส สมหาญ5974901

15 08593191 นางสาว นจนทยนภจส สกขเตตม5969964

16 08593192 นางสาว นจนทยนลลน ขจนอาษา5972583

17 08593193 นางสาว นจนทนจช วลเชมยรเพรลศ5922962

18 08593194 นางสาว นจนทนา คลาสกนจนทย5974770

19 08593195 นางสาว นจนทนา จลาปา5943712

20 08593196 นางสาว นจนทนา ซพพอจรลง5949797

21 08593197 นางสาว นจนทนา ทจบทลมไสยย5954565

22 08593198 นางสาว นจนทนา บจวสม5957760

23 08593199 นางสาว นจนทนา พชอตาแสง5939379

24 08593200 นาง นจนทนา ยงทวม5980340

25 08593201 นางสาว นจนทนา แวงคลา5953397

26 08593202 นางสาว นจนทนา สมรจกษย5968748

27 08593203 นางสาว นจนทนา สลทธลวงษา5956880

28 08593204 นางสาว นจนทนา อาจเค5966801

29 08593205 นางสาว นจนทนลต ดวงดม5946833

30 08593206 นางสาว นจนทนลตยย สมพศแพน5922306
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1 08593207 นางสาว นจนทพร เฉลดดลลก5965888

2 08593208 นางสาว นจนทพร นารลนรจกษย5971870

3 08593209 นางสาว นจนทพร ปกราโส5958098

4 08593210 นางสาว นจนทพร โพนยงคย5937380

5 08593211 นางสาว นจนทพร วงคยแสงนหอย5959593

6 08593212 นางสาว นจนทพร อยชางสวย5942526

7 08593213 นางสาว นจนทพจทธย รจตนาวลวจฒนย5979479

8 08593214 นาย นจนทวรภจทร พลมพยศจกดลธ5957163

9 08593215 นางสาว นจนทวรรณ ปปปนปปอม5969748

10 08593216 นาย นจนทวจฒนย จจนทมเทศ5945406

11 08593217 นาย นจนทวจฒนย ผลกอง5962416

12 08593218 นาย นจนทวจฒนย ลาประวจตล5959756

13 08593219 นางสาว นจนทวจน อลนทรขาว5980104

14 08593220 นาย นจนทวกธ อลพมจลต5975252

15 08593221 นาย นจนทสลทธลธ อลทรยพจนย5924630

16 08593222 นางสาว นจนทยหทจย แสนโสภา5960231

17 08593223 นางสาว นจนทจชพร บกญเชลด5960275

18 08593224 นาย นจนทจฒนย พลมพยบตง5936855

19 08593225 นางสาว นจนทา ใจเลลศ5938276

20 08593226 นางสาว นจนทา ศรมอาจ5930994

21 08593227 นางสาว นจนทาพร กลตลลาภ5941235

22 08593228 นางสาว นจนทลกานตย ไพคลานาม5926290

23 08593229 นางสาว นจนทลกานตย มมวงษยวลทยา5958334

24 08593230 นางสาว นจนทลชา ประดจบเพตชร5947651

25 08593231 นางสาว นจนทลชา วลชจยรจมยย5971930

26 08593232 นางสาว นจนทลดา เกษทองมา5963188

27 08593233 นางสาว นจนทลดา ไชยกา5966416

28 08593234 นางสาว นจนทลยา กกลแกหว5948479

29 08593235 นางสาว นจนทลยา บกญวลจลตร5954893

30 08593236 นางสาว นจนทลยา ประสกนลงคย5955715
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1 08593237 นางสาว นจนทลยา มโนนะทม5973382

2 08593238 นางสาว นจนทลยา สกพร5943499

3 08593239 นางสาว นจนทลยา อกดมเสมยง5972772

4 08593240 นางสาว นจนทลยา อกทาวงคย5941814

5 08593241 นางสาว นจนทลวาภรณย ดชานโคกสศง5966739

6 08593242 นางสาว นจนธพร บกญโท5947176

7 08593243 นางสาว นจนธลดา กลพงมะนาว5968797

8 08593244 นางสาว นจยนยชนก อาวกธทอง5952972

9 08593245 นางสาว นจยนยปพร กบลลพจฒนย5918470

10 08593246 นางสาว นจยนา จจนทะวลชจย5979524

11 08593247 นางสาว นจยนา นมระเสน5922694

12 08593248 นางสาว นจยฝปน ถาทกมมา5973127

13 08593249 นางสาว นจศญาภรณย สอนไชย5922770

14 08593250 นางสาว นางสาวธมราพรรณ ชายคลา5958960

15 08593251 นางสาว นางสาวนชลาฝน  ปะสจงคะเต5980097

16 08593252 นางสาว นางสาววลจยลจกษณย สกพล5940161

17 08593253 นางสาว นางสาวศลรลนญา ทลพโกมล5967126

18 08593254 นางสาว นางสาวสกพรรษา  ปปญญาบกตร5980888

19 08593255 นางสาว นาฎนภา พลกกล5946094

20 08593256 นางสาว นาฏอมร แสนจจนทรย5954639

21 08593257 นางสาว นาตยา แกหวดม5932470

22 08593258 นางสาว นาตยา ประการแกหว5951728

23 08593259 นางสาว นาตยา สอนคลาเสน5970208

24 08593260 นางสาว นาตยา สกขสลาราญ5963618

25 08593261 นางสาว นาถชนก ภศมจพง5929698

26 08593262 นางสาว นาถฤดม ตรมธรรมกกล5950037

27 08593263 นางสาว นาถฤดม นามโส5947313

28 08593264 นางสาว นาถสลนม ไทยอชอน5968149

29 08593265 นาย นายก บางสา5953872

30 08593266 นาย นายกลตตลธจช นาถศรมทา5942111
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1 08593267 นาย นายชจยรจตนย เหมชยทา5976779

2 08593268 นาย นายชลตพงษย แกหวแรมเรพอน5969200

3 08593269 นาย นายณภจทร  นมระมนตย5964548

4 08593270 นาย นายทศพล   โพธลขลา5947136

5 08593271 นาย นายพงษยพลทจกษย ทานาค5948730

6 08593272 นาย นายพงษยศธร    แสงตจนชจย5947437

7 08593273 นาย นายสมชาตล วชองไว5942570

8 08593274 นาย นายสรายกทธย ยกทธเสรม5972948

9 08593275 นาย นายสกรศจกดลธ มมทาสา5973056

10 08593276 นาย นายอดลศจกดลธ นหอยนอนเมพอง5961241

11 08593277 นางสาว นารถลดา อชอนจจนทรย5951592

12 08593278 นางสาว นาราพราว อพลาศรม5971695

13 08593279 นางสาว นารลน ตหนอลนทรย5967845

14 08593280 นางสาว นารลนทรย อนจนตศลลปป5964178

15 08593281 นางสาว นารม เทาทองสกข5957642

16 08593282 นางสาว นารม โทสวจสดลธ5963457

17 08593283 นางสาว นารมนาฏ นหอยเภา5951167

18 08593284 นางสาว นารมนาท พลชนาหรม5970377

19 08593285 นางสาว นารมรจตนย ไกรมงคล5967728

20 08593286 นางสาว นาวลกา ฝากสระ5969835

21 08593287 นาย นลาเจรลญ จศมพระบกตร5979155

22 08593288 นางสาว นชลาทลพยย วโรดมดลารง5934023

23 08593289 นางสาว นชลาทลพยย เสนาชชวย5930410

24 08593290 นางสาว นชลาผตชง สกวรรณแสง5941824

25 08593291 นางสาว นชลาฝน เกลมชยงรส5979747

26 08593292 นางสาว นชลาฝน ขกนศลรล5961790

27 08593293 นางสาว นชลาฝน โคตรสาลม5952827

28 08593294 นางสาว นชลาฝน จลาปาบกรม5945708

29 08593295 นางสาว นชลาฝน ลมทอง5965003

30 08593296 นางสาว นชลาฝน สายแวว5940150
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1 08593297 นางสาว นชลาฝน เสมยงลชลา5979146

2 08593298 นางสาว นชลาฝน แสนวจตร5976766

3 08593299 นางสาว นชลาพลอย อชวมกระโทก5977507

4 08593300 นางสาว นชลาฟปา   ประสมทรจพยย5960736

5 08593301 นางสาว นชลามนตย ศรมหาชจย5940535

6 08593302 นาย นลกร โคตรพรหม5934648

7 08593303 นาย นลกร ชจยพลมล5951601

8 08593304 นาย นลกร นลาสกย5954574

9 08593305 นาย นลกร สาระภาพ5943711

10 08593306 นาย นลกร สมนชลาคลา5964702

11 08593307 นาย นลคม สลงหาอาจ5958991

12 08593308 นางสาว นลคร สกวรรณสลงหย5981186

13 08593309 นางสาว นลจรม นะโนนชจย5974952

14 08593310 นางสาว นลชดา ลลพมกกล5977240

15 08593311 นางสาว นลชนจนทนย แนชนอกดร5975226

16 08593312 นางสาว นลชานจนทย เมฆะโชตลอนจนตย5940005

17 08593313 นางสาว นลชาพจฒนย เสนคะ5963883

18 08593314 นางสาว นลชาภจทร สวชางวงคย5977136

19 08593315 นางสาว นลดหนตพง สลทธลบกชน5972718

20 08593316 นางสาว นลดาพร ศรมวลพจฒนย5979946

21 08593317 นางสาว นลดารวม ทองมจพน5974949

22 08593318 นางสาว นลดารลนทรย เจรลญอาจ5946998

23 08593319 นางสาว นลตญา สกชมมาตยย5961444

24 08593320 นางสาว นลตตลยา กระภศชจย5949427

25 08593321 นางสาว นลตตลยา ผาทกม5959643

26 08593322 นางสาว นลตยตา กาบยกบล5962298

27 08593323 นางสาว นลตยา  เชพชอวจงคลา5940677

28 08593324 นางสาว นลตยา กองจจนทรย5963726

29 08593325 นางสาว นลตยา กาญจนชาตล5945845

30 08593326 นางสาว นลตยา กายวน5967110
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1 08593327 นางสาว นลตยา เกาะโคหง5981340

2 08593328 นางสาว นลตยา โกสมลารจตนย5963653

3 08593329 นางสาว นลตยา คลาโพนทจน5955360

4 08593330 นางสาว นลตยา คลาสจตยย5936714

5 08593331 นางสาว นลตยา แจหงบหาน5935263

6 08593332 นางสาว นลตยา ชานนทย5961971

7 08593333 นางสาว นลตยา ไชยเดช5936723

8 08593334 นางสาว นลตยา ไชยสกระ5956292

9 08593335 นางสาว นลตยา ดอบกตร5963696

10 08593336 นางสาว นลตยา ดมคลาไฮ5961427

11 08593337 นางสาว นลตยา ตหองตะกจพว5968462

12 08593338 นางสาว นลตยา ตาลวจนนา5975089

13 08593339 นางสาว นลตยา ทองโกฎล5948542

14 08593340 นางสาว นลตยา ทองมนตย5973448

15 08593341 นางสาว นลตยา ทจบชา5958107

16 08593342 นางสาว นลตยา ธรรมสงคย5975877

17 08593343 นางสาว นลตยา นจนทะผา5941086

18 08593344 นางสาว นลตยา บาคาร5958304

19 08593345 นางสาว นลตยา บกญชาญ5944314

20 08593346 นางสาว นลตยา บกตรดมมม5958536

21 08593347 นางสาว นลตยา บกตรสอน5922610

22 08593348 นางสาว นลตยา บกบผามะโล5979639

23 08593349 นางสาว นลตยา ประจวบสกข5946223

24 08593350 นางสาว นลตยา ปปสสาวะโก5979319

25 08593351 นางสาว นลตยา ปปนะกาพจง5971077

26 08593352 นางสาว นลตยา ผชานวงษย5974465

27 08593353 นางสาว นลตยา พงษยพจง5981404

28 08593354 นางสาว นลตยา พรมกลจดพะเนา5971985

29 08593355 นางสาว นลตยา เพชรสายออ5979402

30 08593356 นางสาว นลตยา มะโนรจตนย5937037
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1 08593357 นางสาว นลตยา รจตนวจน5969333

2 08593358 นางสาว นลตยา รจตนะ5977687

3 08593359 นางสาว นลตยา เรพองสกวรรณ5935052

4 08593360 นางสาว นลตยา ลาดบจวขาว5962382

5 08593361 นางสาว นลตยา วงศยอนก5937548

6 08593362 นางสาว นลตยา วจนหากลจ5959261

7 08593363 นางสาว นลตยา สรหอยสาวะ5901866

8 08593364 นางสาว นลตยา เสวลสลทธลธ5936679

9 08593365 นางสาว นลตยา แสนคลา5962939

10 08593366 นางสาว นลตยา โสดา5948283

11 08593367 นางสาว นลตยา อลพมโอษฐย5955104

12 08593368 นางสาว นลตยาภรณย   อกชนแกหว5973870

13 08593369 นางสาว นลตวดม พลเดชา5970717

14 08593370 นาย นลตล สกนทรกศล5976298

15 08593371 นาย นลตลกานตย ศลรลตานนทย5967297

16 08593372 นาย นลตลธร โพธลธสวชาง5978761

17 08593373 นาย นลตลนจนทย กจนหารจตนย5978743

18 08593374 นางสาว นลตลยา ทกมพจฒนย5947923

19 08593375 นาย นลธวจฒนย คลาทะเนตร5965816

20 08593376 นาง นลธลกานตย  วงศยณรจตนย5965831

21 08593377 นาย นลธลทจศนย ชายกวด5968440

22 08593378 นางสาว นลธลนจน ทหาวพา5954880

23 08593379 นางสาว นลธลพจฒนย แกหวขจนทอง5956112

24 08593380 นาย นลธลภจทรย บกญเกลด5933415

25 08593381 นางสาว นลธลมา นลสจยกลหา5970117

26 08593382 นางสาว นลธลรจตนย พรหมประกาย5947389

27 08593383 นาย นลพนธย เพมยรทอง5956384

28 08593384 นาย นลพนธย วงษยธรรม5934755

29 08593385 นาย นลพนธย ศรมอกดม5953209

30 08593386 นาย นลพนธย สกวรรณชจยรบ5977488

หนนา 351 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 50  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 6 สนามสอบ : โรงเรยยนแกลนนครววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08593387 นาย นลพนธย เสนาพจนธย5966222

2 08593388 นาย นลพนธย หอมสมบจตล5966565

3 08593389 นาง นลพจชชา วงศยอามาตยย5962399

4 08593390 นาย นลพจทธย เคหาแคน5967792

5 08593391 นางสาว นลพาภรณย ดวนขจนธย5938904

6 08593392 นางสาว นลภจสตรา ศรมพลลา5971709

7 08593393 นางสาว นลภา โพธลโคตร5973602

8 08593394 นางสาว นลภา เสนาะพลน5975255

9 08593395 นางสาว นลภาณม ผากงคลา5964517

10 08593396 นางสาว นลภาดา จลตเจรลญ5975010

11 08593397 นางสาว นลภาดา แสนทวมสกข5976555

12 08593398 นางสาว นลภาพร   ซารมดม5964428

13 08593399 นางสาว นลภาพร  อหอยรจกษา5936821

14 08593400 นางสาว นลภาพร กจณหา5963089

15 08593401 นางสาว นลภาพร แกชนทหาว5977943

16 08593402 นางสาว นลภาพร โคตรชมภศ5960819

17 08593403 นางสาว นลภาพร โคตรนาแก5971456

18 08593404 นางสาว นลภาพร เจนจลตร5972405

19 08593405 นางสาว นลภาพร ตาปราบ5969954

20 08593406 นางสาว นลภาพร ถมคลา5952998

21 08593407 นางสาว นลภาพร ทะวลลา5957829

22 08593408 นางสาว นลภาพร ทจพสกรลยย5942445

23 08593409 นางสาว นลภาพร นลลนามะ5967156

24 08593410 นางสาว นลภาพร บกญตะราช5976296

25 08593411 นางสาว นลภาพร พรมคลา5939401

26 08593412 นางสาว นลภาพร พวงทวม5952207

27 08593413 นางสาว นลภาพร พจนกลนรม5961870

28 08593414 นางสาว นลภาพร แพงเนตร5945009

29 08593415 นางสาว นลภาพร ภศสจตยยสาย5945979

30 08593416 นางสาว นลภาพร วงคยใหญช5966102

หนนา 352 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 51  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 6 สนามสอบ : โรงเรยยนแกลนนครววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08593417 นางสาว นลภาพร สาธร5979311

2 08593418 นางสาว นลภาพร แสวง5948869

3 08593419 นางสาว นลภาพร ไสยาสนย5978751

4 08593420 นาง นลภาพร อะปะหจง5980605

5 08593421 นางสาว นลภาพร อะรมชพพน5954521

6 08593422 นางสาว นลภาพร อลนทรยแชชม5975392

7 08593423 นางสาว นลภาพร อลนละคร5954436

8 08593424 นางสาว นลภาพรรณ ดมจจนทรย5954429

9 08593425 นาง นลภาภรณย ดลสลงหย5969032

10 08593426 นางสาว นลภาภรณย ปกลา5948641

11 08593427 นางสาว นลภารจตนย ดอกไมห5967797

12 08593428 นางสาว นลภารจตนย ถลตยยถนอม5951197

13 08593429 นางสาว นลภารจตนย วงศยจจนทรย5959055

14 08593430 นางสาว นลภาไลยย คลาสงคย5923098

15 08593431 นางสาว นลภาวรรณ  รชวมสกข5979243

16 08593432 นางสาว นลภาวรรณ กลลพนวาโย5950531

17 08593433 นางสาว นลภาวรรณ ไชยธานม5969747

18 08593434 นางสาว นลภาวรรณ บกตรนาแพง5977750

19 08593435 นางสาว นลภาวรรณ ราชคลา5955460

20 08593436 นางสาว นลภาวรรณ สมทลพยย5960065

21 08593437 นางสาว นลภาวรรณ สายสมบจตล5972943

22 08593438 นางสาว นลภาวรรณย แสนคศณ5958681

23 08593439 นางสาว นลภาวรรณ แสนหอม5980653

24 08593440 นางสาว นลภาวรรณ เหลพพอมศรม5972046

25 08593441 นางสาว นลพมนวล นหอยเชมยง5967915

26 08593442 นาย นลมลต จจนทกดม5960807

27 08593443 นาย นลมลตร บจวระภา5901954

28 08593444 นางสาว นลรดา นลพมนวล5977521

29 08593445 นางสาว นลรมล เกษม5953601

30 08593446 นางสาว นลรวรรณ เนพชอศรม5953590

หนนา 353 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 52  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 6 สนามสอบ : โรงเรยยนแกลนนครววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08593447 นางสาว นลรจตลยา นาโสก5952137

2 08593448 นาย นลรจนดรย จลารจกษา5969800

3 08593449 นาย นลรจนดรย พจนโภคา5972746

4 08593450 นาย นลรจนดรย ภศพรรนาแสง5963932

5 08593451 นาย นลรจนดรย มาลลสา5946173

6 08593452 นางสาว นลราณม รจกษาวงศย5941532

7 08593453 นางสาว นลราวรรณ บกญพา5957381

8 08593454 นางสาว นลราวรรณ ปราบพาล5969847

9 08593455 นางสาว นลราวรรณ สลงหยอชอน5980712

10 08593456 นางสาว นลรลนดา เศรษฐแสงศรม5966069

11 08593457 นาย นลรกจนย เพมยรจลตร5967875

12 08593458 นาย นลรกตตย พศนกระโทก5939572

13 08593459 นางสาว นลโรบล รอนศตก5971141

14 08593460 นางสาว นลโรบล อกชนคลา5959612

15 08593461 นางสาว นลฤมล มะแยหม5942002

16 08593462 นางสาว นลลมณา อรกณา5969262

17 08593463 นางสาว นลลยา   สงวนนาม5959213

18 08593464 นางสาว นลลวรรณ นารจตนยตกง5966226

19 08593465 นางสาว นลลวรรณ ลาวเมพอง5960504

20 08593466 นางสาว นลลาพร นหอยโนนทอง5949876

21 08593467 นางสาว นลลาวรรณ  คกณเวมยน5924222

22 08593468 นางสาว นลลาวจลยย บกญประคม5976822

23 08593469 นางสาว นลลาวจลยย ลมกกล5955126

24 08593470 นางสาว นลลาวจลยย วงคยคลาจจนทรย5944767

25 08593471 นางสาว นลลกบล รพพนพลทจกษย5934499

26 08593472 นางสาว นลโลบล    สกจลนพรจหม5929222

27 08593473 นางสาว นลโลบล คลามกงคกณ5951327

28 08593474 นางสาว นลโลบล นามวงษย5948535

29 08593475 นางสาว นลโลบล พศนศลรล5937658

30 08593476 นางสาว นลศรา เรพองกระโทก5974475

หนนา 354 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 53  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : 6 สนามสอบ : โรงเรยยนแกลนนครววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08593477 นางสาว นลศากร แกหวกชอง5942311

2 08593478 นางสาว นลศาชล พลเสนา5976242

3 08593479 นางสาว นลศาชล ลาแสดง5978135

4 08593480 นางสาว นลศาชล อกปะระมม5944983

5 08593481 นางสาว นลศานาถ พจนธะศรม5966496

6 08593482 นางสาว นลศานาถ ลจนทม5966265

7 08593483 นางสาว นลศารจตนย คะปปญญา5958076

8 08593484 นางสาว นลศารจตนย แสงจจนทรย5903418

9 08593485 นางสาว นลษฐา วลจลตรเชพชอ5952673

10 08593486 นางสาว นลสา ดวงแกหว5973919

11 08593487 นาง นลสาชล ภจกดมศรม5969182

12 08593488 นางสาว นลสาชล แสงศรมเมพอง5947582

13 08593489 นางสาว นมรนกช พกชมจจนทรย5908318

14 08593490 นางสาว นมรนกช โสตะศรม5939481

15 08593491 นาย นกกศล ดาเลลศ5966338

16 08593492 นางสาว นกจรลนทรย จลตไชยย5960120

17 08593493 นางสาว นกจรลนทรย รจตนโคตร5948084

18 08593494 นางสาว นกจรม ชจยสกวรรณ5979585

19 08593495 นางสาว นกจรม ศรมกกตา5964238

20 08593496 นางสาว นกจรม เหมพองเงลน5935512

21 08593497 นางสาว นกจรมยยรจตนย พานลชกกล5971747

22 08593498 นาง นกชจนาถ สลงหยงอย5963154

23 08593499 นางสาว นกชจรลนทรย เหตมชจย5960521

24 08593500 นางสาว นกชจรม ขจรฤทธลธ5973958

25 08593501 นางสาว นกชจรม เนลนแสง5951014

26 08593502 นางสาว นกชจรม พลมพยสมแดง5967589

27 08593503 นางสาว นกชจรม ละดาดาษ5947073

28 08593504 นางสาว นกชจรม สกนะเทพ5938840

29 08593505 นางสาว นกชจลรา สายกระสกน5971983

30 08593506 นางสาว นกชชรม นวะพลฒ5962470

หนนา 355 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 54  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : 6 สนามสอบ : โรงเรยยนแกลนนครววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08593507 นางสาว นกชนาฎ จจนปกปม5945593

2 08593508 นางสาว นกชนาฎ บกรม5971737

3 08593509 นางสาว นกชนาฏ ชาวดร5962353

4 08593510 นางสาว นกชนารถ รจกเสมอวงศย5957084

5 08593511 นางสาว นกชบา มาสศงเนลน5934205

6 08593512 นางสาว นกชรจตนย ไชยเพชร5938101

7 08593513 นางสาว นกชรจตนย วงศยเคน5977137

8 08593514 นางสาว นกชรลนทรย คกยมชวงพจนธย5916798

9 08593515 นางสาว นกชรลนทรย แยหมสรวล5955070

10 08593516 นางสาว นกชรม ผลวละออง5973090

11 08593517 นางสาว นกชวนา สตารจตนย5961749

12 08593518 นางสาว นกชสรา รจตนวงศย5971489

13 08593519 นางสาว นกชาวดม ศรมมกกดา5942489

14 08593520 นางสาว นกชลดา สาระดม5953098

15 08593521 นางสาว นกดม ขยายวงศย5952029

16 08593522 นางสาว นกธลดา ทวมชมพ5961007

17 08593523 นางสาว นกธลดา บกญผจน5974421

18 08593524 นางสาว นกศรา การลนทรย5980827

19 08593525 นาง นกศรา ปปกษยเหนพอ5980447

20 08593526 นางสาว นกศรลนทรย ชาวกะมกด5936539

21 08593527 นางสาว นกสชา พลทะรจกษา5973210

22 08593528 นางสาว นกสบา ทรจพยยเดชนทรง5967814

23 08593529 นางสาว นกสรา แกหวมะ5977768

24 08593530 นางสาว นกสรา ทลนมาตยย5982452

25 08593531 นางสาว นกสรา นลลเกตก5949090

26 08593532 นางสาว นกสรา พงษยประเสรลฐ5959320

27 08593533 นางสาว นกสรา ศรมทอง5938210

28 08593534 นางสาว นกสรมยย วงษยศรม5981783

29 08593535 นางสาว เนตตยชนา นหอยอกชนแสน5939591

30 08593536 นางสาว เนตนภา เยาวพจนธกย5933409

หนนา 356 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 55  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : 6 สนามสอบ : โรงเรยยนแกลนนครววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08593537 นางสาว เนตรชนก  หาระคกณ5945187

2 08593538 นางสาว เนตรชนก พรมวจง5955576

3 08593539 นางสาว เนตรนภา กมลธรรมรจกษย5972736

4 08593540 นางสาว เนตรนภา เครพอพจนธกย5963694

5 08593541 นางสาว เนตรนภา เชพชอสาวะถม5926462

6 08593542 นางสาว เนตรนภา บกพศลรล5961093

7 08593543 นางสาว เนตรนภา แปลงลลาดวน5963024

8 08593544 นางสาว เนตรนภา ผาละพจง5980931

9 08593545 นางสาว เนตรนภา วจนฤกษย5978202

10 08593546 นางสาว เนตรภา กลาจร5969028

11 08593547 นางสาว เนตรวลภา วลเศษนจนทย5917602

12 08593548 นางสาว เนตรศลรล ชลนชจย5906278

13 08593549 นางสาว เนาวรจตนย มาตะยา5950478

14 08593550 นางสาว เนมยม ภศมลเขตรย5978087

15 08593551 นางสาว บงกช นวลใส5969293

16 08593552 นางสาว บงกชพร โพธลขลา5974740

17 08593553 นาย บดลนทรย ดอนเสนา5961017

18 08593554 นาย บดลนทรย ศจพทานนทย5950078

19 08593555 นาย บรรจง เชลญชจยภศมล5952492

20 08593556 นางสาว บรรจง อจงคะนลจ5964862

21 08593557 นาย บรรเจลด ตาลประไภ5944833

22 08593558 นาย บรรดลษฐย เทมยนเทศ5973770

23 08593559 นางสาว บรรเทา โสมะวงศย5934269

24 08593560 นาย บรรพต พรหมพลนลจ5962301

25 08593561 นาย บรรพต สาวลสลทธลธ5947044

26 08593562 นาย บรรพต สมมพด5933210

27 08593563 นางสาว บรรพตรม ศรมหะมงคล5967809

28 08593564 นาย บรรลพอ เทมยมทจศนย5964124

29 08593565 นาย บฤงคพ ดกเอมยรย5963768

30 08593566 นาย บวรชจย โคตรพรม5955994

หนนา 357 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 56  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : 6 สนามสอบ : โรงเรยยนแกลนนครววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08593567 นางสาว บจงอร บกตรอลนทรย5978763

2 08593568 นางสาว บจงอร เพตงสจนตย5964638

3 08593569 นางสาว บจงอร แสนละมกน5964054

4 08593570 นางสาว บจงอร แสนหนองจอก5960510

5 08593571 นางสาว บจงอร อจกษร5964096

6 08593572 นาย บจญชา ไทยมา5970734

7 08593573 นาย บจญชา ผชายภศเขมยว5971839

8 08593574 นาย บจญชา วจนนา5918786

9 08593575 นาย บจญชาชจย เทพอกตาถา5968681

10 08593576 นาย บจญญจตล คจนทะนาม5967346

11 08593577 นาย บจณฑลต ไชยปปญหา5913070

12 08593578 นางสาว บจณฑลตา พากกล5938054

13 08593579 นางสาว บจณฑลตา สกขขา5933705

14 08593580 นางสาว บจวตอง ภศจอมดาว5973671

15 08593581 นาย บจวผจน   เจรลญชาตล5966826

16 08593582 นางสาว บจวพรรณ แสวงวงคย5978794

17 08593583 นางสาว บจวรลนทรย ดมดวงพจนธย5960254

18 08593584 นาย บลารกง ผลจจนทรย5972377

19 08593585 นาย บกญคง สลมารจกษย5935853

20 08593586 นาย บกญชศ กระฉอดนอก5978482

21 08593587 นาย บกญชศ ใจใส5917842

22 08593588 นาย บกญชศ ศรมขจนชมา5979650

23 08593589 นาย บกญญฤทธลธ วจนจงคลา5962027

24 08593590 นางสาว บกญญาพร มจนไรช5954433

25 08593591 นางสาว บกญณปรจชญย สลงหยสวจสดลธ5966626

26 08593592 นางสาว บกญทลพยย เมมยศพรม5979781

27 08593593 นาย บกญนรา ปกสจนเทมยะ5958659

28 08593594 นาย บกญนลา กองตกหน5965043

29 08593595 นางสาว บกญเนตร นาคศณ5950483

30 08593596 นางสาว บกญประครอง เทพยศ5936649

หนนา 358 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 57  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : 6 สนามสอบ : โรงเรยยนแกลนนครววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08593597 นางสาว บกญโปรด คะเซตนแกหว5970378

2 08593598 นางสาว บกญยงคย ตาลวลลาส5949528

3 08593599 นาย บกญยจง จจตกเชพชอ5977196

4 08593600 นาย บกญรชวม รานอก5972938

5 08593601 นางสาว บกญรจกษา มกลตรม5951342

6 08593602 นาย บกญลอง คศชแกหว5973569

7 08593603 นางสาว บกญลหอม สจพโส5975718

8 08593604 นาย บกญเลมชยง บกดดาสลม5945022

9 08593605 นาย บกญวจฒนย คลาชศราษฎรย5967344

10 08593606 นางสาว บกญศลรล สมสมบา5975838

11 08593607 นางสาว บกญสลตา พจฒบกรม5980774

12 08593608 นางสาว บกญสกภา ปะวะสม5965612

13 08593609 นาย บกญอนจนตย ทราบพรมราช5981888

14 08593610 นางสาว บกณฑรลก กานขกนทด5973701

15 08593611 นางสาว บกณฑรลกา บกญกวหาง5972954

16 08593612 นางสาว บกณฑรลกา อนกแกชนทราย5963873

17 08593613 นางสาว บกณยอร คลาชนะ5959207

18 08593614 นางสาว บกรณม อกนาพรม5948259

19 08593615 นางสาว บกรลนทรย ประภาวลชา5972033

20 08593616 นางสาว บกศกร อกตละพจนธกย5978857

21 08593617 นางสาว บกศรา ปกณรลบศรณย5937311

22 08593618 นางสาว บกศรลนทรย  ยอดทชาหวหา5979418

23 08593619 นางสาว บกศรลนทรย ครทน5971493

24 08593620 นางสาว บกษกร พกทธศรม5924742

25 08593621 นางสาว บกษกร โพธลธวงษย5968008

26 08593622 นางสาว บกษกร สลงหยคศช5950867

27 08593623 นางสาว บกษกร สมสกลม5952530

28 08593624 นางสาว บกษดม ไชยวงษย5940027

29 08593625 นางสาว บกษดม สาระคลา5970806

30 08593626 นางสาว บกษบง กาบลล5972471

หนนา 359 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 58  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : 6 สนามสอบ : โรงเรยยนแกลนนครววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08593627 นางสาว บกษบง ทราจารวจตร5976837

2 08593628 นางสาว บกษบง โพธลธเกตก5962776

3 08593629 นางสาว บกษบง ศลรลบจตล5935738

4 08593630 นางสาว บกษบง อจนพลมพย5923366

5 08593631 นางสาว บกษบา คลาชารม5942432

6 08593632 นางสาว บกษบา ตหนภศเขมยว5956391

7 08593633 นางสาว บกษบา ปปดถารจตนย5975350

8 08593634 นางสาว บกษบา พลกกลดก5961619

9 08593635 นางสาว บกษยพรรณ สศชเสน5928586

10 08593636 นางสาว บกษยมาศ ละเลลศ5948397

11 08593637 นางสาว บกษยมาส โกศล5970309

12 08593638 นางสาว บกษยรจก ศรมทอนชลน5944318

13 08593639 นางสาว บกษยรจงสม คลาภลรมยย5934480

14 08593640 นางสาว บกษยา บรลบศรณย5936531

15 08593641 นางสาว บกษยารจตนย พกทธชาตล5979266

16 08593642 นางสาว บกษราคจม ฝศงพลลา5935328

17 08593643 นางสาว บกษราพร กกลทอง5948148

18 08593644 นางสาว บกษราวรรณ เฉวมยงวาศ5961742

19 08593645 นางสาว บกษรลนทรย ไตรยะถา5957955

20 08593646 นางสาว บกษรลนทรย ปปปนมณม5939735

21 08593647 นางสาว บกษรลนทรย แสงภารา5955208

22 08593648 นางสาว บกษรลนธร แสนทวมสกข5963775

23 08593649 นางสาว บกษศรลนทรย อชอนสมจย5970685

24 08593650 นางสาว บกหงา ขามกกล5973364

25 08593651 นางสาว บกหลจน โคตจดถา5965449

26 08593652 นางสาว บกหลจน ระหา5958117

27 08593653 นางสาว บกหลจน วรรณอกทา5913098

28 08593654 นางสาว เบญจพร  จจนทราเลลศ5971516

29 08593655 นางสาว เบญจพร แกหวใสยย5960728

30 08593656 นางสาว เบญจพร คนทน5965661

หนนา 360 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 59  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : 6 สนามสอบ : โรงเรยยนแกลนนครววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08593657 นางสาว เบญจพร จจนทรโคตร5909166

2 08593658 นางสาว เบญจพร ทองคลา5953057

3 08593659 นางสาว เบญจพร พลพจนธย5945158

4 08593660 นางสาว เบญจพร พลเยมพยม5971693

5 08593661 นางสาว เบญจพร วะจมภศมล5973491

6 08593662 นางสาว เบญจพร แสงสกวอ5944482

7 08593663 นางสาว เบญจพร อชอนจงไกร5967668

8 08593664 นางสาว เบญจมาพร ภศมศล5956844

9 08593665 นางสาว เบญจมาพร อกชนทรพจนธย5977053

10 08593666 นางสาว เบญจมาภรณย มะโนขจนธย5947919

11 08593667 นางสาว เบญจมาภรณย สจงขยโกมล5975323

12 08593668 นางสาว เบญจมาศ   คอกสม5960041

13 08593669 นางสาว เบญจมาศ กกลวงษย5959165

14 08593670 นางสาว เบญจมาศ แกชนงาม5980557

15 08593671 นางสาว เบญจมาศ เขาเขจร5974987

16 08593672 นางสาว เบญจมาศ จจนทา5974363

17 08593673 นางสาว เบญจมาศ ชมภศหลง5975611

18 08593674 นางสาว เบญจมาศ ชาญฉลาด5975247

19 08593675 นางสาว เบญจมาศ ไชยภจกดม5947319

20 08593676 นางสาว เบญจมาศ ทจศไพร5967773

21 08593677 นางสาว เบญจมาศ นามมนตรม5960484

22 08593678 นางสาว เบตญจมาศ นารมจจนทรย5965472

23 08593679 นางสาว เบญจมาศ บกญประเสรลฐ5979474

24 08593680 นางสาว เบญจมาศ พลเรพอง5939823

25 08593681 นางสาว เบญจมาศ มจพงคจพง5961814

26 08593682 นางสาว เบญจมาศ ระถาวะนลด5962254

27 08593683 นางสาว เบญจมาศ ระวจตร5934937

28 08593684 นางสาว เบญจมาศ ลชามสมบจตล5934191

29 08593685 นางสาว เบญจมาศ สกขตา5970788

30 08593686 นางสาว เบญจมาศ แสนพจนนา5937004

หนนา 361 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 60  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : 6 สนามสอบ : โรงเรยยนแกลนนครววทยาลลย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08593687 นาง เบญจมาส   ธมระวลทยากกล5971726

2 08593688 นางสาว เบตญจวรรณ  ทกชงราช5968898

3 08593689 นางสาว เบญจวรรณ กรกณรจมยย5974712

4 08593690 นางสาว เบญจวรรณ คลามม5950670

5 08593691 นางสาว เบญจวรรณ คลาศรม5968930

6 08593692 นาง เบญจวรรณ เคนโยธา5976801

7 08593693 นางสาว เบญจวรรณ โคตมะณม5965331

8 08593694 นางสาว เบญจวรรณ จจนทรยคลาภา5981532

9 08593695 นางสาว เบญจวรรณ ชกมสมดา5946696

10 08593696 นางสาว เบญจวรรณ เทมยมทนง5962919

11 08593697 นางสาว เบญจวรรณ โทนกบล5972094

12 08593698 นางสาว เบญจวรรณ นาไชยเวช5947692

13 08593699 นางสาว เบญจวรรณ นลงคลม5967200

14 08593700 นางสาว เบญจวรรณ พศลเกษม5981741

15 08593701 นาง เบญจวรรณ ไพดม5967044

16 08593702 นางสาว เบญจวรรณ ภศมลภจกดลธ5962681

17 08593703 นางสาว เบญจวรรณ มกขพรหม5937924

18 08593704 นางสาว เบญจวรรณ รจตนวงคย5971135

19 08593705 นางสาว เบญจวรรณ สจจจะพจนย5955121

20 08593706 นางสาว เบญจวรรณ สลทธลขวา5963418

21 08593707 นางสาว เบญจวรรณ เหงหากอก5954271

22 08593708 นางสาว เบญญทลพยย มณมภาค5976840

23 08593709 นางสาว เบญญาดา สกทธลบกตร5946509

24 08593710 นางสาว เบญญาพร   ภศผาแนบ5972215

25 08593711 นางสาว เบญญาพร วะนานลจ5971823

26 08593712 นาง เบญญาภา คลาสนอง5964726

27 08593713 นางสาว เบญญาภา สรรพโชตล5963122

28 08593714 นาง เบญญาภา สกชมมาตยย5964186

29 08593715 นางสาว เบญนกกานตย  สารลยา5943242

30 08593716 นางสาว โบรลนทรย โพลเดา5973561

หนนา 362 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 1  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 1 สนามสอบ : โรงเรยยนกลลยาณวลตร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08593717 นางสาว ใบตอง   พรมพกทธา5957700

2 08593718 นางสาว ใบเฟปรยน ชจยคาม5910450

3 08593719 นางสาว ใบหยก ชาญภศเขมยว5938076

4 08593720 นาย ปกรณย ปปญญาพชอ5906618

5 08593721 นาย ปกรณยกฤษณย  กลณเรศ5920010

6 08593722 นาย ปกรณยศจกดลธ ปานทอง5973168

7 08593723 นาย ปกาศลต คลาจารยย5960390

8 08593724 นาย ปฎลญญา แพงพกย5974103

9 08593725 นาย ปฎลภจทรย เสาเปรมย5966562

10 08593726 นาย ปฏลญญา สกทธลแพทยย5969470

11 08593727 นาย ปฏลญาณ แสงพจนธกย5978466

12 08593728 นาย ปฏลภาณ  ภศจอมจลตร5963491

13 08593729 นางสาว ปฏลมาพร ไตรธลเลน5946874

14 08593730 นาย ปฐมพงศย สกกลมมศจกดลธ5957063

15 08593731 นาย ปฐมพงศย สอนกระโทก5971646

16 08593732 นาย ปฐมพงศย อลนทวงศรม5971746

17 08593733 นาย ปฐมพร สกวรรณราช5964543

18 08593734 นาย ปฐมพร อกทกมพลรจตนย5955653

19 08593735 นางสาว ปฐมา โพธลธแสงดา5965654

20 08593736 นางสาว ปฐมาวดม ครองเคหา5946828

21 08593737 นางสาว ปฐมาวดม ศรมสวชาง5963008

22 08593738 นาย ปณจตลพล อจงครกฑ5937841

23 08593739 นาย ปณจย สารทรจพยย5948310

24 08593740 นาย ปณาวกธ แสนรจตนย5965071

25 08593741 นางสาว ปณลชา ประวลสกทธลธ5967026

26 08593742 นางสาว ปณลฏฐา  นอลา5942058

27 08593743 นาง ปณลดา กกกนทา5961798

28 08593744 นาง ปณลตา แกหวจจนลา5949979

29 08593745 นาย ปณลธาน กลลพนมาลจย5951429

30 08593746 นาย ปณลธล ทองคลา5939840

หนนา 363 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 2  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 1 สนามสอบ : โรงเรยยนกลลยาณวลตร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08593747 นาย ปตลกรณย บจวละคร5969526

2 08593748 นางสาว ปทลตญา สพบพจนธยโพธลธ5951446

3 08593749 นางสาว ปทลตตา ถนนใหญช5962929

4 08593750 นางสาว ปทลตตา บกญประสลทธลธ5978014

5 08593751 นางสาว ปทกมทอง ปปองขวาพล5967624

6 08593752 นางสาว ปทกมพร สจนหนจง5951075

7 08593753 นางสาว ปทกมมา กองเสลา5964062

8 08593754 นางสาว ปทกมรจตนย บกตรเลลศ5961681

9 08593755 นางสาว ปทกมรจตนย สารศรม5959041

10 08593756 นางสาว ปทกมรจตนย อกปรม5937782

11 08593757 นางสาว ปทกมวดม ผาสมดา5973009

12 08593758 นางสาว ปนจดดา กายงาม5978460

13 08593759 นางสาว ปนจดดา คลามาโฮม5953314

14 08593760 นางสาว ปนจดดา ทจศนลยม5946732

15 08593761 นางสาว ปนจดดา นวะโคกศรม5958470

16 08593762 นางสาว ปนจดดา พรมมาสกข5942282

17 08593763 นางสาว ปนจดดา มาลกน5941866

18 08593764 นางสาว ปนจดดา แมมขกนทด5973813

19 08593765 นางสาว ปนจดดา เรพองสวจสดลธ5955436

20 08593766 นางสาว ปนจดดา ลมทอง5964925

21 08593767 นางสาว ปนจดดา วลชระพล5935515

22 08593768 นางสาว ปนจดดา ศรมมจนตะ5956228

23 08593769 นางสาว ปนจดดา ศจกดา5969864

24 08593770 นางสาว ปนจดดา แสนสกข5977195

25 08593771 นางสาว ปนลดา ขามพยา5960824

26 08593772 นางสาว ปนลดา เนลนทราย5964456

27 08593773 นางสาว ปนลดา มะโนศรม5979977

28 08593774 นางสาว ปนลดา มาศวรรณา5939604

29 08593775 นางสาว ปนลดา เวมยงนนทย5975286

30 08593776 นางสาว ปนลดา สองสม5972576

หนนา 364 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 3  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 1 สนามสอบ : โรงเรยยนกลลยาณวลตร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08593777 นางสาว ปนลตา ไรชสศงเนลน5933641

2 08593778 นาย ปพนธนจย  วรรณไกร5962341

3 08593779 นางสาว ปพลชญา สกระ5978890

4 08593780 นางสาว ปพลชญา อกปปญ5977824

5 08593781 นางสาว ปพลชญานจนทย ศรมวลชา5979416

6 08593782 นาย ปภจงกร สมลพอแสน5966799

7 08593783 นาย ปภจชกร พกทธเสน5976424

8 08593784 นางสาว ปภจชญา มศลตรมบกตร5944677

9 08593785 นางสาว ปภจสรา ขกนระงจบสจงขย5976978

10 08593786 นางสาว ปภจสรา เครพอละมหาย5927654

11 08593787 นางสาว ปภจสรา เจรลญอาจ5937425

12 08593788 นางสาว ปภจสรา ทาเทพ5955657

13 08593789 นางสาว ปภจสรา บกญสกทจศนย5977839

14 08593790 นางสาว ปภจสรา เวมยงใตห5967869

15 08593791 นางสาว ปภจสสร ถาวรฤทธลธ5982417

16 08593792 นางสาว ปภจสสร ภศใจ5952754

17 08593793 นางสาว ปภาดา ทองหลหา5980941

18 08593794 นางสาว ปภาดา พวกนลยม5977364

19 08593795 นางสาว ปภานจน มณฑาทลพยย5941517

20 08593796 นางสาว ปภารดา บกญแสง5974039

21 08593797 นางสาว ปภาวรลณ ไชยสอน5954145

22 08593798 นางสาว ปภาวรลนทย มลยะวงศย5973825

23 08593799 นางสาว ปภาวรลนทรย ยลพงยวด5981362

24 08593800 นางสาว ปภาวรลนทรย อะโรคา5975196

25 08593801 นางสาว ปภาวม ปะรลตวา5975968

26 08593802 นางสาว ปภาวม ไฝสลงหย5975359

27 08593803 นางสาว ปภลชญา สายแสน5972081

28 08593804 นางสาว ปรตม กลตตลภศมล5972730

29 08593805 นางสาว ปรภาวย สาลมลาด5947035

30 08593806 นางสาว ประกาย ซลกวหาง5959712

หนนา 365 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 4  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 1 สนามสอบ : โรงเรยยนกลลยาณวลตร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08593807 นางสาว ประกายเดพอน ดวงพลลา5942950

2 08593808 นางสาว ประกายเดพอน พลมใจ5969749

3 08593809 นางสาว ประกายเดพอน ลมสกขสาม5961161

4 08593810 นางสาว ประกายทลพยย สกคจนธะ5972612

5 08593811 นางสาว ประกายมาศ เกตกสลมมา5937313

6 08593812 นางสาว ประกายมาศ รอดทะพร5977449

7 08593813 นาย ประกาศลต โปทาหลม5977635

8 08593814 นาย ประกาศลต โพธลธศรม5963162

9 08593815 นาย ประกลต แผชนเงลน5966517

10 08593816 นางสาว ประครอง พจนธยกกคหอ5974992

11 08593817 นาย ประจจกษย บกญมาจจนทรย5911370

12 08593818 นาย ประจจกษย บกญมาศ5969547

13 08593819 นาย ประจจกษย โสภายลพง5941478

14 08593820 นาย ประชา ทวมทรจพยย5973263

15 08593821 นาย ประณต เผพอกสมสกก5963486

16 08593822 นาย ประดลนยย สนลทสลงหย5963019

17 08593823 นาย ประดลษฐย คลามม5963253

18 08593824 นาย ประดลษฐย ตหนเพชร5968750

19 08593825 นาย ประดลษฐยถา ประดจบสม5977413

20 08593826 นางสาว ประดกจพร โคฮาด5977467

21 08593827 นาง ประทานพร เจมยสารจมยย5979454

22 08593828 นาย ประทมป ศรมวลทจกษย5977744

23 08593829 นางสาว ประทกมแกหว ศรมบกตร5944931

24 08593830 นาง ประทกมพร แกหวอลนทรยตา5979746

25 08593831 นางสาว ประทกมพร เพตญมาก5947807

26 08593832 นางสาว ประทกมพร วลดมสา5977229

27 08593833 นางสาว ประทกมรจตนย สจงสลมมา5965690

28 08593834 นางสาว ประเทมยน พจนแพง5968383

29 08593835 นาย ประธาน ทลนปราณม5965079

30 08593836 นาย ประธลล สกมาสา5973594

หนนา 366 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 5  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 1 สนามสอบ : โรงเรยยนกลลยาณวลตร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08593837 นางสาว ประพจกษร กวางขกนทด5978722

2 08593838 นางสาว ประไพ ปะวะโน5966130

3 08593839 นางสาว ประไพ ศลราจจนทรย5952273

4 08593840 นางสาว ประไพ สกพร5936627

5 08593841 นางสาว ประไพจลตร คะสา5969067

6 08593842 นางสาว ประไพพร โพธลธเปปปยสม5936795

7 08593843 นางสาว ประไพพร เหลชาทม5966790

8 08593844 นางสาว ประไพศรม โพธลมาต5943944

9 08593845 นางสาว ประไพศรม เรพองเดช5945924

10 08593846 นาย ประภพ กจนหาลา5974586

11 08593847 นางสาว ประภจกสร ศรมเคน5946176

12 08593848 นางสาว ประภจทรภรณย  นครศรม5957314

13 08593849 นางสาว ประภจสรา  ดงจารยย5933561

14 08593850 นางสาว ประภจสรา แกหวพาดม5961115

15 08593851 นางสาว ประภจสรา ณ กาฬสลนธกย5958520

16 08593852 นางสาว ประภจสศร เวฬกวะนารจกษย5929930

17 08593853 นางสาว ประภจสสร แกหวสวชาง5948159

18 08593854 นางสาว ประภจสสร ไกรรจตนย5917454

19 08593855 นางสาว ประภจสสร ความสวจสดลธ5960828

20 08593856 นางสาว ประภจสสร คลาบกญเกลด5972055

21 08593857 นางสาว ประภจสสร ไชยศรม5955974

22 08593858 นางสาว ประภจสสร ทกนเพลพม5973105

23 08593859 นางสาว ประภจสสร บกญซหอน5969961

24 08593860 นางสาว ประภจสสร พระสกรลยะทกชง5967622

25 08593861 นางสาว ประภจสสร วงวลระขจนธย5944071

26 08593862 นางสาว ประภจสสร วงศยละคร5970241

27 08593863 นางสาว ประภจสสร ศรมเกษตร5971239

28 08593864 นางสาว ประภจสสร สกนทรสนลท5949377

29 08593865 นางสาว ประภจสสร หลหาดอนดศช5936665

30 08593866 นางสาว ประภจสสร เหลชาจจนทรยอจน5976575

หนนา 367 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 6  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 1 สนามสอบ : โรงเรยยนกลลยาณวลตร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08593867 นางสาว ประภา ทองอหม5967888

2 08593868 นางสาว ประภาพร เกมชยวไทสง5934181

3 08593869 นางสาว ประภาพร แกหวกจลยา5961385

4 08593870 นางสาว ประภาพร คลาปปน5967062

5 08593871 นางสาว ประภาพร จจนใด5950582

6 08593872 นางสาว ประภาพร โตพจงเทมยม5977727

7 08593873 นางสาว ประภาพร ทองพอก5974539

8 08593874 นางสาว ประภาพร ทกมโส5952129

9 08593875 นางสาว ประภาพร เพชรลชลา5958750

10 08593876 นางสาว ประภาพร โพธลธแกหว5967219

11 08593877 นางสาว ประภาพร สกขยลพง5957061

12 08593878 นางสาว ประภาพร สศตรชจย5952121

13 08593879 นางสาว ประภาพร เสนจจนตะ5962554

14 08593880 นางสาว ประภาพร อกปโคตร5961512

15 08593881 นางสาว ประภาพรรณ เกษากลจ5955014

16 08593882 นางสาว ประภาพรรณ ชนะสาร5937633

17 08593883 นางสาว ประภาพรรณ พรมลา5978748

18 08593884 นางสาว ประภาพรรณ วจนทวม5968914

19 08593885 นางสาว ประภาพจนธย เมพองจจนทรย5969115

20 08593886 นางสาว ประภาภรณย จจนทะพจนธย5953120

21 08593887 นางสาว ประภาภรณย ฟองลม5946554

22 08593888 นางสาว ประภาภรณย ศรมวรสาร5975156

23 08593889 นางสาว ประภาภรณย อลนทปปดถา5961224

24 08593890 นางสาว ประภาภรณย อลนทรมยย5935309

25 08593891 นางสาว ประภารจตนย   โคตรยอด5942538

26 08593892 นางสาว ประภาวดม มจพนจลตร5940772

27 08593893 นางสาว ประภาศรม ดวงสม5941269

28 08593894 นางสาว ประภาศลรล ศรมหมวด5964228

29 08593895 นาย ประภาษณย มะยกระรจกษย5959508

30 08593896 นาย ประภาส จจนทะโค5972957

หนนา 368 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 7  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 1 สนามสอบ : โรงเรยยนกลลยาณวลตร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08593897 นางสาว ประภาสลณมยย อยศชบกรม5974940

2 08593898 นางสาว ประภาสลรล รจกโคตร5974564

3 08593899 นางสาว ประรลศตา ขจชวทา5947413

4 08593900 นางสาว ประวรรณภา วงคยษา5969532

5 08593901 นางสาว ประวมณา ดวงดาว5969974

6 08593902 นางสาว ประวมณา ประพานศรม5968043

7 08593903 นางสาว ประวมนา สายวจน5975268

8 08593904 นาย ประสงคย พลมพยมมลาย5960012

9 08593905 นาย ประสาน ไปใหมช5905058

10 08593906 นาย ประสาน ลบหนองบจว5972270

11 08593907 นาย ประสาร นหอยกหอม5978457

12 08593908 นาย ประสลทธลธ  จจนทรยขอนแกชน5975917

13 08593909 นาย ประสลทธลธ ไชยราช5958576

14 08593910 นาย ประสลทธลธ มาศรม5965874

15 08593911 นาย ประสลทธลธ สารมนาค5947673

16 08593912 นาย ประเสรลฐ ปปปนแกหว5968394

17 08593913 นาย ประเสรลฐ อกดมจลตร5950186

18 08593914 นาย ประเสรลฐศจกดลธ ประกอบดม5972229

19 08593915 นาย ประหยจด เอมโอษฐ5980351

20 08593916 นาย ปรจชญย พาเสนชหย5973184

21 08593917 นาย ปรจชญา จรลงวาจา5934972

22 08593918 นาย ปรจชญา โชตลวงษย5975727

23 08593919 นางสาว ปรจชญาพรรณ พจนธยสวชาง5933804

24 08593920 นางสาว ปรจศนมยย แกหวใหญช5968181

25 08593921 นางสาว ปรางคยทลพยย บกญสมลา5978892

26 08593922 นางสาว ปรางคยทลพยย ศรมไทย5963859

27 08593923 นางสาว ปรางชนก เสมยงเยตน5934403

28 08593924 นางสาว ปรางทลพยย  ประดจบศรม5954698

29 08593925 นางสาว ปรางทลพยย เตลมทานาม5979436

30 08593926 นางสาว ปรางทลพยย บกตราช5971599

หนนา 369 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 8  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 1 สนามสอบ : โรงเรยยนกลลยาณวลตร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08593927 นาย ปราชญากร หมพพนหาวงศย5940800

2 08593928 นางสาว ปราณลสา อจงคะฮาด5979943

3 08593929 นางสาว ปราณม ทชอนทอง5953235

4 08593930 นางสาว ปราณม บกญเขตม5975616

5 08593931 นางสาว ปราณม รจตนะ5960193

6 08593932 นางสาว ปราณม สกขแกหว5980991

7 08593933 นางสาว ปราณมต บจวทอง5909362

8 08593934 นาย ปราโมทยย เปรมปรม5971887

9 08593935 นาย ปราโมทยย สมมาตยยจจนทรย5939767

10 08593936 นาย ปรายมนจส สมดาเขมยว5943207

11 08593937 นางสาว ปรารถนา แซชกจง5974957

12 08593938 นางสาว ปรารถนา บกญหวชาน5968677

13 08593939 นางสาว ปรารถนา พจนธยอนก5961513

14 08593940 นางสาว ปรารถนา เศรฐญาตล5974424

15 08593941 นางสาว ปรารลตา สลนสะกะ5948651

16 08593942 นางสาว ปราลลฉจตร มมศลรล5957315

17 08593943 นางสาว ปรลชาตล วงจลาปา5964296

18 08593944 นางสาว ปรลชาตล หจตระสา5972199

19 08593945 นาย ปรลญญา   ดวงตา5973084

20 08593946 นาย ปรลญญา  ยวงทอง5949388

21 08593947 นาย ปรลญญา โคชา5944898

22 08593948 นาย ปรลญญา เจนชจยภศมล5969123

23 08593949 นางสาว ปรลญญา ถลลา5940415

24 08593950 นาย ปรลญญา ทชาไครหกลาง5966215

25 08593951 นาย ปรลญญา ทานะเมฆ5943153

26 08593952 นาย ปรลญญา บตงทอง5962195

27 08593953 นาย ปรลญญา บกญมา5946582

28 08593954 นาย ปรลญญา พายกบกตร5939353

29 08593955 นาย ปรลญญา อกคลา5941188

30 08593956 นางสาว ปรลญญาฉจตร ชพพนใจ5965424

หนนา 370 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 9  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 1 สนามสอบ : โรงเรยยนกลลยาณวลตร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08593957 นางสาว ปรลญญาพร การถวลล5966195

2 08593958 นางสาว ปรลญญาพร พลเศษ5977202

3 08593959 นางสาว ปรลญญาภรณย นหอยโนนงลชว5976799

4 08593960 นางสาว ปรลญดา ศรมลาคลา5944310

5 08593961 นางสาว ปรลดา พรรณขาม5958868

6 08593962 นางสาว ปรลตา เทพศรม5975283

7 08593963 นางสาว ปรลตา ระรพพนรมยย5911334

8 08593964 นางสาว ปรลตา อชอนสมบกตร5955688

9 08593965 นางสาว ปรลนลญา แนชนอกดร5981071

10 08593966 นางสาว ปรลมประภาพร มาลม5975261

11 08593967 นางสาว ปรลมวดม เปลชงปลพชม5965196

12 08593968 นางสาว ปรลยากรณย สจตถาผล5965310

13 08593969 นางสาว ปรลยานกช โชคนจตล5954859

14 08593970 นาย ปรลวรรต มกงคกณ5980608

15 08593971 นาย ปรลวรรษ ทองมนตย5978282

16 08593972 นาย ปรลวจฒนย ขจนลกน5975231

17 08593973 นาย ปรลวจตร โมฆรจตนย5977705

18 08593974 นางสาว ปรลศนา  ไกรยะสา5964997

19 08593975 นางสาว ปรลศนา แจชมใส5981378

20 08593976 นางสาว ปรลศนา ดวงพรรณา5954040

21 08593977 นางสาว ปรลศนา นามวงษา5963548

22 08593978 นางสาว ปรลศนา บกญรจกษา5974893

23 08593979 นางสาว ปรลศนา ปานทอง5960384

24 08593980 นางสาว ปรลศนา แพงอชอน5971394

25 08593981 นางสาว ปรลศนา วงศยคลาสาย5948279

26 08593982 นางสาว ปรลศนา ไฮดม5962164

27 08593983 นางสาว ปรมชญา รศปตพลา5962366

28 08593984 นาย ปรมชา จาเพมยราช5953992

29 08593985 นาย ปรมชา เจนจบ5977516

30 08593986 นาย ปรมชา นามจจนดา5934910

หนนา 371 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 10  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 1 สนามสอบ : โรงเรยยนกลลยาณวลตร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08593987 นาย ปรมชา เรพองราม5947519

2 08593988 นาย ปรมชา ศรมซองเชศ5933973

3 08593989 นาย ปรมชาวจตรย ไชยนาน5929658

4 08593990 นางสาว ปรมญาวรรณ ศรมจลาพลจง5940165

5 08593991 นางสาว ปรมณนกช ทกยเวมยง5976544

6 08593992 นาย ปรมดา ชายทวมป5945119

7 08593993 นาย ปรมดา ทองบชอ5955054

8 08593994 นางสาว ปรมดานกช อนกเวช5956711

9 08593995 นางสาว ปรมยา เปจะยจง5930026

10 08593996 นางสาว ปรมยา พลรจกษา5970985

11 08593997 นางสาว ปรมยานกช ทองบชอ5936564

12 08593998 นางสาว ปรมยานกช บกญเหลพพอม5964672

13 08593999 นางสาว ปรมยานกช ปรมยานกช5964781

14 08594000 นางสาว ปรมยานกช พรหมแสงใส5980132

15 08594001 นางสาว ปรมยานกช ยอยโพธลธสจย5966049

16 08594002 นางสาว ปรมยานกช สจงฆะพลลา5944413

17 08594003 นางสาว ปรมยาพร เชพพอมกลาง5969449

18 08594004 นางสาว ปรมยาพร ศลลาเหลพอง5962712

19 08594005 นางสาว ปรมยาภรณย ทาปลจด5945918

20 08594006 นางสาว ปรมยาภรณย นาโสก5955227

21 08594007 นาง ปรมยาภรณย ใสนาม5954911

22 08594008 นางสาว ปรมยาภรณย เหลชาหวหาน5973792

23 08594009 นางสาว ปรมยาภจทร ตจนสมนน5939287

24 08594010 นางสาว ปรมยารจตนย  ภศมลวจฒนะ5941307

25 08594011 นางสาว ปรมยารจตนย แกลหวกลหา5973381

26 08594012 นางสาว ปรมยาวรรณ จจนทขจน5979962

27 08594013 นางสาว ปฤษฎางคย อยศชคง5971688

28 08594014 นางสาว ปลายทอง บจวระภา5965361

29 08594015 นางสาว ปลายทอง อภจยนอก5971024

30 08594016 นาย ปลพชมปปตล จกลโคตร5972876

หนนา 372 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 11  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 1 สนามสอบ : โรงเรยยนกลลยาณวลตร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08594017 นางสาว ปวรลศา แกหวหอม5953076

2 08594018 นาย ปวเรศ อลพมเตตม5945759

3 08594019 นางสาว ปวลดา จจนทะขาล5969026

4 08594020 นาย ปวลน  ราษฎรยนอก5967163

5 08594021 นางสาว ปวลนจส ดวงตา5965474

6 08594022 นางสาว ปวมณยนลตา สามทอง5974215

7 08594023 นางสาว ปวมณวรรณ วงษยสลทธลธ5917746

8 08594024 นางสาว ปวมณา  งอยจจนทรยศรม5950244

9 08594025 นางสาว ปวมณา  ศรมบกบผา5979488

10 08594026 นางสาว ปวมณา แกหวหจวนลล5909050

11 08594027 นางสาว ปวมณา แกหวอาจ5942266

12 08594028 นางสาว ปวมณา ชศรจมยย5945714

13 08594029 นางสาว ปวมณา โซหมาลา5968028

14 08594030 นางสาว ปวมณา บจวมลพง5981705

15 08594031 นางสาว ปวมณา บกญนาง5947335

16 08594032 นางสาว ปวมณา บกทธลจจกรย5965256

17 08594033 นางสาว ปวมณา เบหาทองจจนทรย5975005

18 08594034 นางสาว ปวมณา ปราบมนตรม5901562

19 08594035 นางสาว ปวมณา พจฒนกกลเดช5968508

20 08594036 นางสาว ปวมณา มาลจยพวง5974181

21 08594037 นางสาว ปวมณา มลละถาโก5970789

22 08594038 นางสาว ปวมณา มศลมา5972167

23 08594039 นางสาว ปวมณา วงศยรลาพจนธย5975285

24 08594040 นางสาว ปวมณา วงศยสงชา5955017

25 08594041 นางสาว ปวมณา เวมยงไธสง5966462

26 08594042 นางสาว ปวมณา เวมยงสงคย5950497

27 08594043 นางสาว ปวมณา ศรมจจนทรย5979496

28 08594044 นางสาว ปวมณา สมอเนพชอ5971402

29 08594045 นางสาว ปวมณา สายสกข5918454

30 08594046 นางสาว ปวมณา สลงหยโคตร365971979

หนนา 373 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 12  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 1 สนามสอบ : โรงเรยยนกลลยาณวลตร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08594047 นางสาว ปวมณา สมหบกตร5943014

2 08594048 นางสาว ปวมณา แสนหศม5979540

3 08594049 นางสาว ปวมณา แสนอกบล5954046

4 08594050 นางสาว ปวมณา หนจนดศล5974665

5 08594051 นางสาว ปวมณา หมชองคลามม5966930

6 08594052 นางสาว ปวมณา หลจกบกญ5969579

7 08594053 นางสาว ปวมณา หาญกลหา5949494

8 08594054 นางสาว ปวมณา อารมวงษย5964274

9 08594055 นางสาว ปวมณา อาษานอก5944298

10 08594056 นางสาว ปวมณา อกคลา5924574

11 08594057 นางสาว ปวมณา เอกสจน5971046

12 08594058 นางสาว ปวมณา เอมพยมนหอย5938901

13 08594059 นางสาว ปวมณาพรรณ ตกหมทอง5968571

14 08594060 นาย ปองคกณ พวงปปญญา5942253

15 08594061 นาย ปองพล โพธลธวจด5947776

16 08594062 นาย ปองภพ ปะวจนเนยย5909954

17 08594063 นาย ปปญจพล แสนตรม5973494

18 08594064 นางสาว ปปญจมาศ พลชจยชชวง5961623

19 08594065 นาย ปปญจะระ สรหอยแสวง5970127

20 08594066 นาย ปปญจา อกตตะกะ5929434

21 08594067 นางสาว ปปญญยจลรา หมพพนแกหว5980872

22 08594068 นางสาว ปปญญรจตนย ปปญญาบกตร5959601

23 08594069 นาย ปปญญา   ดวงแสนพกด5975116

24 08594070 นาย ปปญญา ขะจร5962320

25 08594071 นาย ปปญญา คลาสมโห5978218

26 08594072 นาย ปปญญา จจนทรยคกหม5966591

27 08594073 นาย ปปญญา จกปะนะเต5964808

28 08594074 นาย ปปญญา ทองลลพมสกด5968314

29 08594075 นาย ปปญญา บจวใหญช5977767

30 08594076 นาย ปปญญา วลเชมยรรจกษย5953189

หนนา 374 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 13  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 1 สนามสอบ : โรงเรยยนกลลยาณวลตร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08594077 นาย ปปญญาศจกดลธ นลลเพตชร5970559

2 08594078 นางสาว ปปฐมล แสนอกบล5976297

3 08594079 นางสาว ปปฐมา กจนเสนา5968503

4 08594080 นางสาว ปปฐมา อกทกมพจนธย5970186

5 08594081 นางสาว ปปฐวมนา มงคลกกล5978806

6 08594082 นางสาว ปปณฑลตา นาคสรหอย5975027

7 08594083 นางสาว ปปณฑลตา สกรลยะ5946310

8 08594084 นาย ปปณณธร กกลาศรม5979182

9 08594085 นางสาว ปปณณธร จลนดา5960958

10 08594086 นาย ปปณณวลชญย   กลจศลรลวจชรมณม5934948

11 08594087 นาย ปปณณวลญย นาโสก5924626

12 08594088 นาย ปปตพงษย ฉกรรศลลปป5942523

13 08594089 นางสาว ปปตมา ปปอมแผง5979653

14 08594090 นางสาว ปปทมวรรณ ศรมวลลจย5939369

15 08594091 นางสาว ปปทมา นามโพธลธ5965793

16 08594092 นางสาว ปปทมา บกรมรจตนย5958799

17 08594093 นางสาว ปปทมา มหาชจย5932614

18 08594094 นางสาว ปปทมา ศรมสะอาด5978591

19 08594095 นางสาว ปปทมานจนทย ปะมะโน5960358

20 08594096 นางสาว ปปทมาพร  พศนศลรล5981591

21 08594097 นางสาว ปปทมาพร พลมพยแพง5952914

22 08594098 นางสาว ปปทมาพร มาตบจนเทา5953171

23 08594099 นางสาว ปปทมาพร อรรคฮาต5929626

24 08594100 นางสาว ปปทมาภรณย เกตกศรม5923706

25 08594101 นางสาว ปปทมาภรณย คกณแกหว5964605

26 08594102 นางสาว ปปนนจดดา  คอกกลาง5977475

27 08594103 นางสาว ปาจรมยย ไขสาร5970338

28 08594104 นางสาว ปาจรมยย พรหมศรม5941344

29 08594105 นางสาว ปาจรมยย สวชาง5934196

30 08594106 นางสาว ปาจารมยย บกญเฮหา5960462

หนนา 375 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 14  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 1 สนามสอบ : โรงเรยยนกลลยาณวลตร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08594107 นางสาว ปาณลศา อชางศลลา5930182

2 08594108 นางสาว ปปานแกหว ลายพยจคฆย5979508

3 08594109 นางสาว ปานตะวจน บกญเสรลม5960837

4 08594110 นาย ปานบกญ รจงสรหอย5935910

5 08594111 นางสาว ปานปรลญา ศรมสกวรรณ5977806

6 08594112 นางสาว ปานรวม พชวงงามพจนธย5970015

7 08594113 นางสาว ปานรวม สกรลเทศ5981929

8 08594114 นางสาว ปานหทจย ศลรลสกทธลธ5951648

9 08594115 นางสาว ปานลตา ศรมออน5981272

10 08594116 นาย ปายมนจส กองเเกหว5976391

11 08594117 นางสาว ปารมม จจนทา5950062

12 08594118 นางสาว ปารมม สมยางนอก5972262

13 08594119 นาย ปารเมศ มศลพลมพย5959063

14 08594120 นางสาว ปารวตม กงชจยภศมล5942356

15 08594121 นางสาว ปารวมรย ขจนตรม5964148

16 08594122 นางสาว ปารลฉจตร แกหวพลมพย5933098

17 08594123 นางสาว ปารลฉจตร ผลประสาท5961325

18 08594124 นางสาว ปารลฉจตร เพลงดม5969296

19 08594125 นางสาว ปารลฉจตร ภคเมฆานนทย5973700

20 08594126 นางสาว ปารลฉจตร เรพองศรม5963269

21 08594127 นางสาว ปารลฉจตร ศรมเมพองแกหว5969540

22 08594128 นางสาว ปารลชาต สลงหยแมชง5950886

23 08594129 นางสาว ปารลชาตล ไชยราช5942604

24 08594130 นางสาว ปารลชาตล นนทฤทธลธ5927398

25 08594131 นางสาว ปารลชาตล พจนธกยศลรล5979503

26 08594132 นางสาว ปารลชาตล ศรมเกพชอกลลพน5965281

27 08594133 นางสาว ปารลชาตล สมมนหอย5952884

28 08594134 นางสาว ปารลนม อรรคนลตยย5973431

29 08594135 นางสาว ปารมฉจตรย บจวบจงศตก5955425

30 08594136 นางสาว ปาลลดา โงนขลา5969000

หนนา 376 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 15  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 1 สนามสอบ : โรงเรยยนกลลยาณวลตร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08594137 นางสาว ปาลลตา เทมยนทอง5949664

2 08594138 นางสาว ปาลลตา เผชาภศรม5953943

3 08594139 นางสาว ปาลลตา สกตนนทย5942423

4 08594140 นางสาว ปาลลตา อาจเดช5967390

5 08594141 นางสาว ปาวลณม พลรจกษา5959685

6 08594142 นางสาว ปาหนจน พรมกกล5945760

7 08594143 นางสาว ปาหนจน พรมมา5966188

8 08594144 นาย ปปตลพงศย พาโสมนจสสกกล5944334

9 08594145 นาย ปปตลพงษย มะโหรม5969328

10 08594146 นาย ปปตลภจทร ธนาคกณ5977469

11 08594147 นาง ปปปนทอง จจนทรจงษม5954623

12 08594148 นางสาว ปปปนสกชา ศรมสจงคม5949020

13 08594149 นางสาว ปปปนสกดา มจงคะรจตนย5971411

14 08594150 นางสาว ปปปนสกดา อะโน5966225

15 08594151 นางสาว ปปปนอนงคย บกหงทอง5944212

16 08594152 นางสาว ปปปนอนงคย ยอดเกษ5975162

17 08594153 นางสาว ปปยฉจตร เนตรจจนทรย5940121

18 08594154 นางสาว ปปยฉจตร สกรลยสาร5980663

19 08594155 นาย ปปยณจฐ ทรมศรม5949623

20 08594156 นาย ปปยณจฐ พลมพยโพธลธกลาง5962370

21 08594157 นางสาว ปปยดา พลมพา5975506

22 08594158 นางสาว ปปยดา ลชอดงบจง5962784

23 08594159 นางสาว ปปยดา สกวรรณจลต5959525

24 08594160 นางสาว ปปยทลพยย โตตะเลตก5910858

25 08594161 นางสาว ปปยธลดา กลลพนนหอย5975813

26 08594162 นางสาว ปปยธลดา นจยวงศย5955732

27 08594163 นางสาว ปปยธลดา พาโคกทม5941675

28 08594164 นาย ปปยนจฐ ยจวะดลา5977386

29 08594165 นางสาว ปปยนจนทย นนตะพจนธย5945965

30 08594166 นางสาว ปปยนจนทย สารแกหว5972371

หนนา 377 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 16  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 1 สนามสอบ : โรงเรยยนกลลยาณวลตร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08594167 นางสาว ปปยนจส วงศยตะลา5967846

2 08594168 นางสาว ปปยนกช  อาจคลาพจนธย5963480

3 08594169 นางสาว ปปยนกช เดชภศงา5946275

4 08594170 นางสาว ปปยนกช ปปดนา5961508

5 08594171 นางสาว ปปยนกช ภจกดมพล5945547

6 08594172 นางสาว ปปยนกช วงศยแสน5976334

7 08594173 นางสาว ปปยนกช เหลพอศลรล5938478

8 08594174 นาย ปปยพงษย พาเรพอง5959715

9 08594175 นาย ปปยพงษย สลงหนสาย5935056

10 08594176 นางสาว ปปยพร เกพชออนจนตย5958952

11 08594177 นาย ปปยพจทธย ปปปนมกณม5946218

12 08594178 นางสาว ปปยมาภรณย หมบโคกสศง5974757

13 08594179 นาย ปปยมลตร พระโพธลธ5956963

14 08594180 นางสาว ปปยรจตนย เตตมสลรลนจนทย5961668

15 08594181 นางสาว ปปยรจตนย นาอกดม5974165

16 08594182 นางสาว ปปยวรรณ พรมนาค5963382

17 08594183 นางสาว ปปยวรรณ พรมมาตยย5957473

18 08594184 นางสาว ปปยวรรณ พระภลเภก5949894

19 08594185 นางสาว ปปยวรรณ ศรมงาม5952999

20 08594186 นาย ปปยวจฒนย คลาโคตร5955763

21 08594187 นาย ปปยะ ทองรจกษย5923322

22 08594188 นาย ปปยะ พรหมอารจกษย5947484

23 08594189 นาย ปปยะณจฐ ปปาอหอย5963069

24 08594190 นาย ปปยะณจฐ พรมดม5964089

25 08594191 นาย ปปยะณจตล เหลตกกลหา5969994

26 08594192 นางสาว ปปยะดา  ชาเคน5979389

27 08594193 นางสาว ปปยะดา กหวนหางฮอง5958724

28 08594194 นางสาว ปปยะดา โชตลไสว5959306

29 08594195 นางสาว ปปยะดา ทศพลมพย5967107

30 08594196 นางสาว ปปยะดา นาชจย5954796

หนนา 378 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 17  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : 1 สนามสอบ : โรงเรยยนกลลยาณวลตร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08594197 นางสาว ปปยะดา นารมนกช5953363

2 08594198 นางสาว ปปยะดา เพมยรมลพงมาศ5966089

3 08594199 นางสาว ปปยะดา สลทธลสาร5963756

4 08594200 นางสาว ปปยะธลดา ประยศรพรหม5935644

5 08594201 นางสาว ปปยะธลดา พลพกทธา5910250

6 08594202 นาย ปปยะนจนตย บกตะเขมยว5957177

7 08594203 นางสาว ปปยะนจนทย วลนทะไชย5943375

8 08594204 นาย ปปยะนจนทย เสนาวงศย5975682

9 08594205 นางสาว ปปยะนาฎ อลนทรยแชชม5975355

10 08594206 นางสาว ปปยะนาถ นามละคร5969815

11 08594207 นางสาว ปปยะนกช แกหวงาม5961493

12 08594208 นางสาว ปปยะนกช คลามะณม5942923

13 08594209 นางสาว ปปยะนกช ตจนยา5955111

14 08594210 นางสาว ปปยะนกช ปปญญารจตนย5951878

15 08594211 นาง ปปยะนกช สกวรรณสจงขย5951520

16 08594212 นางสาว ปปยะนกช แสงศาลาศรม5947082

17 08594213 นาง ปปยะนกช หงษยสอ5958772

18 08594214 นางสาว ปปยะเนตร เนตรคกณ5940964

19 08594215 นาย ปปยะพงษย ชจยโย5952347

20 08594216 นาย ปปยะพงษย นจนศรมบกตร5968622

21 08594217 นาย ปปยะพงษย บกญพศล5932118

22 08594218 นาย ปปยะพงษย สอนวงศยแกหว5968179

23 08594219 นางสาว ปปยะพจนย แรมจบก5971422

24 08594220 นางสาว ปปยะพร ปะเสนาเว5961047

25 08594221 นางสาว ปปยะพร พกชมจจนทรย5902326

26 08594222 นางสาว ปปยะพร วลชาทน5939450

27 08594223 นางสาว ปปยะพร ศรมนาค5939166

28 08594224 นางสาว ปปยะพร อลนธลแสน5954421

29 08594225 นาย ปปยะพจนธย ใครบกตร5946280

30 08594226 นางสาว ปปยะภรณย อชอนผา5964596

หนนา 379 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 18  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : 1 สนามสอบ : โรงเรยยนกลลยาณวลตร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08594227 นางสาว ปปยะมาศ บงเเกหว5936078

2 08594228 นางสาว ปปยะมาศ พรมพลมพย5982514

3 08594229 นางสาว ปปยะรจตนย สจตยะมกข5957216

4 08594230 นางสาว ปปยะรจตนย สลงหาพรม5938021

5 08594231 นางสาว ปปยะวรรณ บกตรโท5932274

6 08594232 นาย ปปยะวจฒนย คองสม5968189

7 08594233 นาย ปปยะวจฒนย บกตรสกวรรณย5979982

8 08594234 นาย ปปยะวกฒล ตหนสวรรคย5938053

9 08594235 นางสาว ปปยาภรณย   แกหวเทพ5962669

10 08594236 นางสาว ปปยาภรณย พวงรจตนย5951113

11 08594237 นางสาว ปปยาภรณย วรรณขจนธย5950868

12 08594238 นางสาว ปปยาภรณย สมงาม5973460

13 08594239 นาย ปปโยรส เหงหาเกษ5938616

14 08594240 นางสาว ปปรจญญา แสนเวมยน5971508

15 08594241 นาย ปปใหมช ภศนชลาสม5961866

16 08594242 นางสาว ปกญญลสา หชวงประโคน5975999

17 08594243 นาง ปกญยานกช อนกเคราะหย5966260

18 08594244 นางสาว ปกณณภา    พลนพยอม5979939

19 08594245 นาย ปกณณรจตนย สาสนาม5977021

20 08594246 นาง ปกณยนกช วงชมภศ5962288

21 08594247 นางสาว ปกณยนกช สระบจว5961187

22 08594248 นาย ปกณยวจจนย ยศภศมล5942629

23 08594249 นาย ปกณยวมยย ศรมเนตร5945336

24 08594250 นางสาว ปกณยาพร อชอนสาคร5966013

25 08594251 นางสาว ปกลลน ปานทอง5936414

26 08594252 นางสาว ปกษยกาญจนย พละหงษย5980765

27 08594253 นาย ปศธวจช นาพลนลจ5979230

28 08594254 นางสาว เปมลกา นามสงชา5970869

29 08594255 นางสาว เปรมจลตร ถาคลา5947216

30 08594256 นาย เปรมชจย หนองหหาง5929562

หนนา 380 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 19  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : 1 สนามสอบ : โรงเรยยนกลลยาณวลตร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08594257 นางสาว เปรมทลพยย เตตมสมบจตล5959053

2 08594258 นางสาว เปรมฤดม พาลมรจกษย5978791

3 08594259 นางสาว เปรมฤดม ฤทธลยา5966740

4 08594260 นางสาว เปรมวดม เมพองขวา5961108

5 08594261 นางสาว เปรมลกา แสงพรมชาลม5923730

6 08594262 นาย เปรมลนทรย ศรมบรลบศรณย5940198

7 08594263 นางสาว เปปปยมขวจญ บกญจรจล5967273

8 08594264 นางสาว เปปปยมเมมตย ยกทธชนะ5965368

9 08594265 นางสาว เปปปยมสกข พลเมพอง5970764

10 08594266 นางสาว แปปงหอม สกวะธรรม5901382

11 08594267 นางสาว ผกานจนทย อรจญโชตล5949233

12 08594268 นางสาว ผกาเนตร โคตรทลพยย5942621

13 08594269 นางสาว ผกามาศ ครโสภา5933478

14 08594270 นางสาว ผกามาศ ชายศรม5936444

15 08594271 นางสาว ผกามาศ ตาสพบ5964255

16 08594272 นางสาว ผกามาศ ทะสมละ5945354

17 08594273 นางสาว ผกามาศ ใบยพฤกษย5934394

18 08594274 นางสาว ผกามาศ พจนธกโพธลธ5978344

19 08594275 นางสาว ผกามาศ โสนะวจด5937763

20 08594276 นางสาว ผกายมาศ พลนลจการ5973183

21 08594277 นาง ผการจตนพ นลลเกต5953136

22 08594278 นางสาว ผกาวรรณ คลาคศณ5964856

23 08594279 นางสาว ผกาวจลยย นามนจย5945907

24 08594280 นางสาว ผณลตรา ทวมโคตร5974880

25 08594281 นางสาว ผมหอม จลตเฉลมยว5964076

26 08594282 นาง ผชองพจกตรย ชชางไชย5947885

27 08594283 นางสาว ผชองเพตญ   กลหาหาญ5972368

28 08594284 นางสาว ผกสชา เทมยมมาลา5978529

29 08594285 นางสาว ผกสดม ชจยทจกษลณ5942929

30 08594286 นางสาว ผกสดม ทองนลวจน5901886

หนนา 381 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 20  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : 1 สนามสอบ : โรงเรยยนกลลยาณวลตร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08594287 นางสาว ผกสดม พาณลชยยศลรล5958997

2 08594288 นาย เผชลญ ชลนปปา5966058

3 08594289 นาย ฝน สลทธลนาม5980467

4 08594290 นางสาว ฝนทลพยย เพชรดชานเหนพอ5980256

5 08594291 นาย พงคยพจนธย แมหนชจยภศมล5982030

6 08594292 นาย พงศกร โคตรพรม5953005

7 08594293 นาย พงศกร ไชยดลา5970260

8 08594294 นาย พงศกร บกญสอน5944265

9 08594295 นาย พงศกร ประยงคยหอม5966221

10 08594296 นาย พงศกร พงษยพจนนา5979360

11 08594297 นาย พงศกร แพชงสองคร5931682

12 08594298 นาย พงศกร ไหวดม5975906

13 08594299 นาย พงศยธนรรถ บกญอลชง5973418

14 08594300 นาย พงศธร ไกยราช5954520

15 08594301 นาย พงศธร ขลามณม5966208

16 08594302 นาย พงศธร จจนเจมยวใชห5960052

17 08594303 นาย พงศธร จจนทกมา5937550

18 08594304 นาย พงศธร เฉลดดลลก5964022

19 08594305 นาย พงศยธร โชตลจจนทตก5973047

20 08594306 นาย พงศธร พลมพยวรไมตรมกกล5968514

21 08594307 นาย พงศธร ภศปาทา5976746

22 08594308 นาย พงศธร ภศมลเพตง5944813

23 08594309 นาย พงศธร เสมยงใส5962211

24 08594310 นาย พงศยพลสกทธลธ เทวะดา5975221

25 08594311 นาย พงศยโพยม จจนทรยเพตงเพตญ5968819

26 08594312 นาย พงศยศลรล พวงศรมเคน5929370

27 08594313 นาย พงศา กรกณา5950309

28 08594314 นาย พงษยธนรรถ วลเศษทอง5939800

29 08594315 นาย พงษยธนาพร บกญเฉลมยว5973579

30 08594316 นาย พงษยธเนศ คนซพพอ5961269

หนนา 382 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 21  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : 1 สนามสอบ : โรงเรยยนกลลยาณวลตร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08594317 นาย พงษยนกวจฒนย มจยวงคย5923426

2 08594318 นาย พงษยผไท พวงเงลน5940783

3 08594319 นาย พงษยพรรณ ภศงาม5968592

4 08594320 นาย พงษยพจฒนย จจนทนลตยย5936597

5 08594321 นาย พงษยพจฒนย นรลนยา5969561

6 08594322 นาย พงษยพจฒนย ยะพลหา5936313

7 08594323 นาย พงษยพจฒนย สลงหยชา5937109

8 08594324 นาย พงษยพจฒนย สกดแสน5968473

9 08594325 นาย พงษยพจนธย รจชปปญญา5954389

10 08594326 นาย พงษยพลรลยะ กระมศลศรม5972436

11 08594327 นาย พงษยพลสกทธลธ   คศหานา5934748

12 08594328 นาย พงษยเพชร ถาพร5954376

13 08594329 นาย พงษยภลสลทธลธ นามเกต5946888

14 08594330 นาย พงษยรวม เมพองสอน5972789

15 08594331 นางสาว พงษยลจดดา จหงจจนสม5969274

16 08594332 นาย พงษยศจกดลธ ปปองไชย5963790

17 08594333 นาย พงษยศจกดลธ เปรชงคอนสาร5972005

18 08594334 นาย พงษยศจกดลธ รจตนเพตชรย5954848

19 08594335 นาย พงษยศลรล ไกยฝปาย5970061

20 08594336 นาย พงษยศลรล เสรลฐเมพองปปก5965465

21 08594337 นาย พงษยสวจสดลธ อกปาระ5961018

22 08594338 นาย พงษยสจนตย สมดาแจชม5956968

23 08594339 นาย พงษยสลทธลธ คลาจจนทรย5972735

24 08594340 นาย พงษยสลทธลธ ตตงทอง5965591

25 08594341 นาย พงษยสลทธลธ พตพงตน5944690

26 08594342 นาย พงษยสลทธลธ ฤทธลธมนตรม5977782

27 08594343 นาย พงษยสลทธลธ สมจจกร5951388

28 08594344 นาย พจนพงษย ขจรภพ5950273

29 08594345 นาง พจนา ฉจตรพลมาย5976688

30 08594346 นาย พจนลนทย อนารจตนย5966678

หนนา 383 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 22  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : 1 สนามสอบ : โรงเรยยนกลลยาณวลตร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08594347 นางสาว พจพร แกหวหนองแดง5934198

2 08594348 นางสาว พจมาน ลศกโม5980927

3 08594349 นาย พชร พงษยศรม5978669

4 08594350 นางสาว พชรพร นาจจนทรยหอม5981638

5 08594351 นางสาว พชรพร ประดา5962830

6 08594352 นางสาว พชรพร วงษยไกรสร5964001

7 08594353 นางสาว พชรพร สมกองคาม5948938

8 08594354 นาย พชรพล ทลนบกตร5959738

9 08594355 นางสาว พชรมน ถมปปด5935892

10 08594356 นางสาว พชรมน ยอดคลามม5913766

11 08594357 นาย พณลชยย กกดาพจนธย5977927

12 08594358 นาย พนม พนมเขต5936075

13 08594359 นางสาว พนม อยศชเจรลญ5977504

14 08594360 นาย พนมกร เกพชอทาน5958698

15 08594361 นาย พนมกร เสนชหา5974125

16 08594362 นางสาว พนจชกร ทองใบศรม5951715

17 08594363 นาย พนากรณย  นามสมฐาน5964372

18 08594364 นางสาว พนาพร ดวงแจชม5969821

19 08594365 นางสาว พนารจตนย วงศยชาชม5967715

20 08594366 นางสาว พนาวรรณ อรปปญญา5978075

21 08594367 นางสาว พนลดา กองทอง5904174

22 08594368 นางสาว พนลดา ชศกลลพน5967347

23 08594369 นางสาว พนลดา ตาแกหว5947904

24 08594370 นางสาว พนลดา ถาหลหา5963567

25 08594371 นางสาว พนลดา ทองนอก5969429

26 08594372 นางสาว พนลดา เทพศรมหา5963647

27 08594373 นางสาว พนลดา ปฏลนาคา5970925

28 08594374 นางสาว พนลดา ปลกกใจ5969155

29 08594375 นางสาว พนลดา พลมพยสราญ5976221

30 08594376 นางสาว พนลดา วงศยลชาม5938513

หนนา 384 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 23  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : 1 สนามสอบ : โรงเรยยนกลลยาณวลตร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08594377 นางสาว พนลดา วงษยกาฬสลนธกย5963701

2 08594378 นางสาว พนลดา สารสลทธลธ5942583

3 08594379 นาย พนลต ทมดม5963970

4 08594380 นางสาว พยอม ขวาซกย5966015

5 08594381 นางสาว พยอม จจนทะแสน5961352

6 08594382 นาย พยจคฆย รศปเหลมพยม5957641

7 08594383 นาย พยากรณย กชอแกหว5959699

8 08594384 นาย พยกง โสพลสกข5979923

9 08594385 นาย พยกงศจกดลธ   นจนรจกษา5956939

10 08594386 นาย พเยาวย จจนทะกล5923978

11 08594387 นางสาว พรกนก เลลศฤทธลธ5981490

12 08594388 นางสาว พรกมล มศลคลา5971460

13 08594389 นางสาว พรกมล สมดอกพกด5964867

14 08594390 นาย พรเจรลญ มะละกา5920454

15 08594391 นางสาว พรชนก สายเชพชอ5939120

16 08594392 นางสาว พรชนก สกดเพาะ5935264

17 08594393 นาย พรชจย วรรณเดช5966294

18 08594394 นาย พรชจย แสนคลาภา5953844

19 08594395 นางสาว พรฑลตา อจกขราสา5974336

20 08594396 นางสาว พรทลพภา บกญมาไชย5966192

21 08594397 นางสาว พรทลพยย   เหงหานหอย5949837

22 08594398 นางสาว พรทลพยย กระจจงทอง5955297

23 08594399 นางสาว พรทลพยย แกหวพวง5969902

24 08594400 นางสาว พรทลพยย เขมยวหนศ5966573

25 08594401 นางสาว พรทลพยย ดมเหมพอน5973030

26 08594402 นางสาว พรทลพยย บาทขกนทด5972205

27 08594403 นางสาว พรทลพยย พรรณนา5961499

28 08594404 นาง พรทลพยย พจนธกยดม5952497

29 08594405 นางสาว พรทลพยย ภาสดา5972998

30 08594406 นางสาว พรทลพยย ราชคม5955827

หนนา 385 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 24  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : 1 สนามสอบ : โรงเรยยนกลลยาณวลตร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08594407 นางสาว พรทลพยย ศรมลาฤทธลธ5960372

2 08594408 นางสาว พรทลพยย สารจตนย5961112

3 08594409 นางสาว พรทลพยย อหวนศรม5942369

4 08594410 นางสาว พรทลพยย โอจะโปะ5964329

5 08594411 นางสาว พรทลพา บกญพงศยษา5934883

6 08594412 นางสาว พรทลภา ทองกกล5965064

7 08594413 นางสาว พรทลวา แกหวสลงสก5974386

8 08594414 นางสาว พรทลวา พศลพล5972258

9 08594415 นางสาว พรทลวา อจปมะโน5966473

10 08594416 นาย พรเทพ บกญพา5967102

11 08594417 นาย พรเทพ มตอลานาจ5942535

12 08594418 นาย พรเทพ เรชงพลมาย5980130

13 08594419 นางสาว พรเทวา จจนทะโม5961335

14 08594420 นางสาว พรธลดา ราชสศงเนลน5970334

15 08594421 นางสาว พรธลดา ศรมวลเศษ5980143

16 08594422 นางสาว พรธลดา สลาเภาทอง5954588

17 08594423 นางสาว พรธลภา ศรมสกราช5962719

18 08594424 นางสาว พรนภา มกมกลาง5978161

19 08594425 นางสาว พรนภา รชมจจนทรย5967823

20 08594426 นางสาว พรนภา เรพองเจรลญ5972560

21 08594427 นางสาว พรนภา สารบศรณย5972088

22 08594428 นาย พรนรลนทรย สดมวงษย5950646

23 08594429 นางสาว พรนลการย นาตลโน5963882

24 08594430 นางสาว พรนลภา คลดสลาราญ5967417

25 08594431 นางสาว พรนลภา งอยหลหา5963933

26 08594432 นางสาว พรนลภา ดวงจะโปะ5973702

27 08594433 นางสาว พรนลภา ศรมแสงจจนทรย5953871

28 08594434 นางสาว พรนลภา ศลรลรจนย5972969

29 08594435 นางสาว พรนลภา สมหานาม5969963

30 08594436 นางสาว พรนลภา อลาภาผล5963635

หนนา 386 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 25  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : 3 สนามสอบ : โรงเรยยนกลลยาณวลตร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08595255 นาย ภลญโญ แสงสกกล5933090

2 08594438 นาย พรประดลษฐ พจนธกกกล5911142

3 08594439 นางสาว พรประภา คลาชาลม5962909

4 08594440 นางสาว พรประภา นลลคมรม5972226

5 08594441 นางสาว พรประภา ลลาพกทธา5951515

6 08594442 นางสาว พรประภาพรรณ   คกณารจกษย5958770

7 08594443 นาย พรพจนย นฤมล5947332

8 08594444 นาย พรพจนย ภวะเตนจง5947118

9 08594445 นางสาว พรพรรณ คณะนาม5960166

10 08594446 นางสาว พรพรรณ มหาเสนา5952034

11 08594447 นาย พรพจฒนย มลตรอกดม5981760

12 08594448 นาย พรพลพจฒนย  แสงเพชร5976265

13 08594449 นางสาว พรพลมล    ขจนจลาปา5950604

14 08594450 นางสาว พรพลมล  ศลลปปสาย5946701

15 08594451 นางสาว พรพลมล ดรวลสจย5950560

16 08594452 นางสาว พรพลมล ธรรมนลยม5935088

17 08594453 นางสาว พรพลมล บกตรพรม5962474

18 08594454 นางสาว พรพลมล ประดาสม5941808

19 08594455 นางสาว พรพลมล ปปดถาวะโร5939964

20 08594456 นางสาว พรพลมล ผกยพลทจน5977535

21 08594457 นางสาว พรพลมล พลทา5940848

22 08594458 นางสาว พรพลมล เพตงประภา5978692

23 08594459 นางสาว พรพลมล เพมยดสลงหย5957222

24 08594460 นางสาว พรพลมล มะสกใส5937619

25 08594461 นางสาว พรพลมล วะชกม5924766

26 08594462 นางสาว พรพลมล สลนนอก5973251

27 08594463 นางสาว พรพลมล อจคนลจ5958380

28 08594464 นางสาว พรพลไล   บจวแยหม5967927

29 08594465 นางสาว พรพลศ แพงสกชย5966232

30 08594466 นางสาว พรเพตญ แดนนานารถ5961436

หนนา 387 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 26  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : 3 สนามสอบ : โรงเรยยนกลลยาณวลตร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08594467 นางสาว พรเพตญ เฟฟปองฟศ5934123

2 08594468 นางสาว พรเพตญ โยธาฤทธลธ5958918

3 08594469 นาง พรเพตญ สกพรมอลนทรย5954828

4 08594470 นางสาว พรไพลลน เฉลดละออ5960156

5 08594471 นางสาว พรรณกาญจนย บกญมา5927078

6 08594472 นางสาว พรรณชนลดา โททอง5967185

7 08594473 นางสาว พรรณทลพยย เพตงธรรม5966788

8 08594474 นางสาว พรรณทลพยย สพบเมพองซหาย5972984

9 08594475 นาง พรรณทลพยย อลนธลแสน5960739

10 08594476 นางสาว พรรณทลวา  ศรมอลนทรย5963540

11 08594477 นางสาว พรรณธลดา เนพองภา5981752

12 08594478 นางสาว พรรณธลภา ขมลชนเขมยว5979153

13 08594479 นางสาว พรรณธลวา ชาตลมนตรม5970234

14 08594480 นางสาว พรรณนรม โสระธล5967473

15 08594481 นางสาว พรรณนลภา มศลโมกขย5938753

16 08594482 นางสาว พรรณนลภา หอมกลลพน5961635

17 08594483 นาง พรรณผกา ลหอมประโคน5965627

18 08594484 นางสาว พรรณพลลาศ สมมาตยย5944984

19 08594485 นาง พรรณภจค จจนทรยศรม5964967

20 08594486 นางสาว พรรณยกพา คลาตา5968940

21 08594487 นางสาว พรรณรมณ สมพาฮาด5977481

22 08594488 นางสาว พรรณราย อาจทอง5960549

23 08594489 นางสาว พรรณวดม สกระอกดร5968258

24 08594490 นางสาว พรรณวลภา เพมยแกชนแกหว5970143

25 08594491 นางสาว พรรณลดา โสภารจกษย5958474

26 08594492 นางสาว พรรณลภา นาพจนธย5980754

27 08594493 นางสาว พรรณลภา พลนไธสง5972203

28 08594494 นางสาว พรรณลภา มาลาลม5973388

29 08594495 นางสาว พรรณม เพลตงธจม5974150

30 08594496 นางสาว พรรนลภา คลาโคตร5964181

หนนา 388 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 27  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 3 สนามสอบ : โรงเรยยนกลลยาณวลตร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08594497 นางสาว พรรษชล ใบพจชว5906326

2 08594498 นางสาว พรรษศลรล วงษยจจนทรยนา5973331

3 08594499 นางสาว พรรจตนย วงคยราช5954017

4 08594500 นางสาว พรฤดม ดงใหญช5969650

5 08594501 นางสาว พรวดม คจนธศร5973578

6 08594502 นางสาว พรวดม แพงดาน5947108

7 08594503 นางสาว พรวลมล ฉลมรจมยย5972051

8 08594504 นางสาว พรวลมล นจนทะศรม5977428

9 08594505 นางสาว พรวลไล ปปยะวงษย5953591

10 08594506 นาย พรศจกดลธ ภศสถาน5939690

11 08594507 นางสาว พรศลรล ทกมกลพง5967240

12 08594508 นางสาว พรศลรล ปศปสา5946215

13 08594509 นางสาว พรศลรล อาจอรจญ5966660

14 08594510 นางสาว พรสวรรคย จวบทรจพยย5909854

15 08594511 นาย พรสวรรคย เตชะจจนทรย5920090

16 08594512 นางสาว พรสวรรคย ทองสลจบ5981263

17 08594513 นางสาว พรสวรรคย เนมยงสา5968515

18 08594514 นางสาว พรสวรรคย พลละมาตยย5954836

19 08594515 นางสาว พรสวรรคย เรพองพลมาย5978111

20 08594516 นางสาว พรสลนม ชายทวมป5971750

21 08594517 นางสาว พรสกข สลงหยจจนทรย5968690

22 08594518 นางสาว พรสกดา กาสนลท5972183

23 08594519 นางสาว พรสกดา แคลหวไพรม5958350

24 08594520 นางสาว พรสกดา เจลมขกนทด5974253

25 08594521 นางสาว พรสกดา ประมายะยจง5907838

26 08594522 นางสาว พรสกดา เพตชรเลลศ5939808

27 08594523 นางสาว พรสกดา วงษยบกญนาค5975490

28 08594524 นางสาว พรสกดา วลชากศล5949240

29 08594525 นางสาว พรสกดา วลบศลยยกกล5938414

30 08594526 นางสาว พรสกดา วลเศษแกหว5962783

หนนา 389 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 28  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 3 สนามสอบ : โรงเรยยนกลลยาณวลตร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08594527 นางสาว พรสกดา สอนเฒชา5954615

2 08594528 นางสาว พรสกดา สาขาสกวรรณ5964127

3 08594529 นางสาว พรสกดา โสมณวจฒนย5942497

4 08594530 นางสาว พรสกดา หนองขกชนสาร5913570

5 08594531 นาย พรหมฤทธลธ ลาภถตง5952611

6 08594532 นาย พรหอมทรจพยย  วงคยสกวรรณ5957635

7 08594533 นาย พรหอมโพธลธชจย ชาหลวง5964982

8 08594534 นางสาว พรหอมสลรล นามมกงคกณ5973666

9 08594535 นางสาว พราวแพรว คลาโส5938848

10 08594536 นางสาว พฤกษา มหาอกป5953079

11 08594537 นาย พฤษาชล ศรมลาพจนย5948419

12 08594538 นาย พลกฤษณย ดลษเจรลญ5966092

13 08594539 นาย พลพรรธนย จรจสใส5975589

14 08594540 นาย พลรจกษย คศชกระสจงขย5904026

15 08594541 นาย พลวจฒฑย สมถลพน5971715

16 08594542 นาย พลวจฒนย กกลบกตร5940188

17 08594543 นาย พลวจฒนย จจนทรยศรมเมพอง5981039

18 08594544 นางสาว พลอยชฎา ณลชพลมพยวรกกล5963889

19 08594545 นางสาว พลอยไพลลน นามวงคย5940178

20 08594546 นาง พลอยภจสสรณย สกจจนทรยศรม5972242

21 08594547 นางสาว พลอยมณม เหลาทอง5958672

22 08594548 นางสาว พลอยวรลนทรย ดอนทะนาม5942083

23 08594549 นาย พลากร ใจเยตน5947043

24 08594550 นาย พลากร ปธลปะปา5977371

25 08594551 นาย พลากร สมทานม5944167

26 08594552 นาย พลาดร ชายผา5955226

27 08594553 นางสาว พลลชว ชมวะรกชงเรพอง5965344

28 08594554 นางสาว พวงทลพยย นามวลชา5969206

29 08594555 นางสาว พวงผกา กกลยะ5947482

30 08594556 นางสาว พวงผกา ไชยพลลา5976551

หนนา 390 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 29  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 3 สนามสอบ : โรงเรยยนกลลยาณวลตร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08594557 นางสาว พวงเพชร โชคทรจพยยทวม5946918

2 08594558 นาง พวงเพชร ผาละนจด5958937

3 08594559 นาย พศวมรย อกทจยดา5930834

4 08594560 นาย พสธร จจนทร5979216

5 08594561 นาย พสลณ นชลาใจ5969347

6 08594562 นาย พสลษฐย สลงหยสกวรรณ5966783

7 08594563 นาย พสกวจฒนย   เพมยรคราด5963003

8 08594564 นางสาว พจกตรยพลมล ทลพยยทอง5959718

9 08594565 นางสาว พจกตรยวลภา ถลพนวลลจย5974824

10 08594566 นางสาว พจกตรา เอกตาแสง5961590

11 08594567 นางสาว พจชชไพลลน บจวทลพยย5934974

12 08594568 นางสาว พจชชานจนทย สอนสกภาพ5946397

13 08594569 นางสาว พจชณม โยศรมคกณ5942063

14 08594570 นางสาว พจชณม อลนทรยพจนธกย5925534

15 08594571 นางสาว พจชมณ มชวงเกลน5962338

16 08594572 นางสาว พจชยา คงแสนคลา5939740

17 08594573 นาย พจชรพงศย ชารมดม5957146

18 08594574 นาย พจชรพงศย อลนทรลจกษณย5975729

19 08594575 นาย พจชรพจทธย พลมพะนลตยย5937193

20 08594576 นางสาว พจชรพลชญย จลตตยชพพน5936257

21 08594577 นางสาว พจชรมณฑย เหลานาคลา5960258

22 08594578 นางสาว พจชรา เกตกคลาขวา5934190

23 08594579 นางสาว พจชรา นามดม5941510

24 08594580 นางสาว พจชรา บกตรศรม5967201

25 08594581 นางสาว พจชรา มหรรณพากร5946784

26 08594582 นางสาว พจชรา รอดเวมยง5981431

27 08594583 นางสาว พจชรา วลคารมยย5936165

28 08594584 นางสาว พจชรา สกทธลประภา5959172

29 08594585 นางสาว พจชรา สกพลมล5965463

30 08594586 นางสาว พจชรา หงคลามม5967134

หนนา 391 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 30  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 3 สนามสอบ : โรงเรยยนกลลยาณวลตร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08594587 นางสาว พจชรา หงษยสมดม5936049

2 08594588 นางสาว พจชรากร หหวยทราย5955119

3 08594589 นางสาว พจชราพร โคกโพธลธ5965620

4 08594590 นางสาว พจชราพร โทกกล5950966

5 08594591 นางสาว พจชราพร ภศสมตา5960683

6 08594592 นางสาว พจชราพรรณ สลนโพธลธ5918762

7 08594593 นางสาว พจชราภรณย กลพงแกหว5967264

8 08594594 นางสาว พจชราภรณย เกษร5974977

9 08594595 นางสาว พจชราภรณย แกหวดม5947367

10 08594596 นางสาว พจชราภรณย ทนโนนแดง5967976

11 08594597 นางสาว พจชราภรณย โททลา5965024

12 08594598 นางสาว พจชราภรณย นลสวงษย5976563

13 08594599 นางสาว พจชราภรณย พงษยพลศ5956450

14 08594600 นางสาว พจชราภรณย พาพลงาม5970480

15 08594601 นางสาว พจชราภรณย พลมพยทอง5950801

16 08594602 นางสาว พจชราภรณย พลลาหา5950271

17 08594603 นางสาว พจชราภรณย พกทธรจตนย5963110

18 08594604 นางสาว พจชราภรณย แพนไธสง5973413

19 08594605 นางสาว พจชราภรณย รมศรมภศ5946359

20 08594606 นางสาว พจชราภรณย เวมยงอลนทรย5950385

21 08594607 นางสาว พจชราภรณย สอนอพลา5948897

22 08594608 นางสาว พจชราภรณย สมแดงกพลา5948010

23 08594609 นางสาว พจชราภรณย อนกชาตล5976849

24 08594610 นางสาว พจชราภรณย อกบลบาล5947938

25 08594611 นางสาว พจชรารจตนย  สลทธลเลาะ5952736

26 08594612 นางสาว พจชราวรรณ อาจสามารถ5956859

27 08594613 นางสาว พจชราวลจย บกรมขจนธย5947763

28 08594614 นางสาว พจชรลดา   ดอนเงลน5981499

29 08594615 นางสาว พจชรลดา เหลชาดลชม5930330

30 08594616 นางสาว พจชรลทร   คลาเพชรดม5975362

หนนา 392 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 31  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 3 สนามสอบ : โรงเรยยนกลลยาณวลตร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08594617 นางสาว พจชรลน ยกตะวจน5978226

2 08594618 นางสาว พจชรลน สกวรรณมาโจ5953978

3 08594619 นางสาว พจชรลนทรย  จลตจจง5953039

4 08594620 นางสาว พจชรลนทรย กลพงเเกหว5982219

5 08594621 นางสาว พจชรลนทรย ขลาเนตร5961487

6 08594622 นางสาว พจชรลนทรย งามงอน5961417

7 08594623 นางสาว พจชรลนทรย จงปลพชมปปตล5978267

8 08594624 นางสาว พจชรลนทรย ชมจจนทรย5972326

9 08594625 นางสาว พจชรลนทรย ชชวยรจกษา5957840

10 08594626 นางสาว พจชรลนทรย ชาตลสลรลอลานวยร5961574

11 08594627 นางสาว พจชรลนทรย เชพอกพรม5978967

12 08594628 นางสาว พจชรลนทรย ตจชงรจตนไพศาล5958931

13 08594629 นางสาว พจชรลนทรย ตศมตจชง5963716

14 08594630 นางสาว พจชรลนทรย ธกมา5961256

15 08594631 นางสาว พจชรลนทรย บศรณะกลจตล5979450

16 08594632 นางสาว พจชรลนทรย พลชชวย5963574

17 08594633 นางสาว พจชรลนทรย พลสาร5962258

18 08594634 นางสาว พจชรลนทรย โพธลธศรม5955165

19 08594635 นางสาว พจชรลนทรย มณมทอง5944614

20 08594636 นางสาว พจชรลนทรย มาบกญ5945777

21 08594637 นางสาว พจชรลนทรย มมเหมพอน5962853

22 08594638 นางสาว พจชรลนทรย มกชงภศเขมยว5942581

23 08594639 นางสาว พจชรลนทรย โมฆรจตนย5965730

24 08594640 นางสาว พจชรลนทรย รจตนวลชจย5968824

25 08594641 นางสาว พจชรลนทรย ราชบกดสม5975017

26 08594642 นางสาว พจชรลนทรย สาวงษย5938351

27 08594643 นางสาว พจชรลนทรย สลงหยครกป5941453

28 08594644 นางสาว พจชรลนทรย อรรคเนตร5934943

29 08594645 นางสาว พจชรลนทรยญา นรมาตร5967022

30 08594646 นางสาว พจชรลนธร แกชนจจนทรย5965330

หนนา 393 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 32  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 3 สนามสอบ : โรงเรยยนกลลยาณวลตร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08594647 นางสาว พจชรลยา บกญเกพชอ5935812

2 08594648 นางสาว พจชรลยา ปานนาค5967388

3 08594649 นาง พจชรลยากร หลงนหอย5969440

4 08594650 นางสาว พจชรม  ประการแกหว5937484

5 08594651 นางสาว พจชรม จจนทรสลงหย5934153

6 08594652 นางสาว พจชรม จจนทะคจด5952356

7 08594653 นางสาว พจชรม จจนโทวาท5920370

8 08594654 นางสาว พจชรม จจนปอภาร5946647

9 08594655 นางสาว พจชรม เจรลญพงศยทวมสลน5946295

10 08594656 นางสาว พจชรม ถนอมพงษย5947351

11 08594657 นางสาว พจชรม ทกมเทมพยง5978975

12 08594658 นางสาว พจชรม นจนทะคลา5970667

13 08594659 นางสาว พจชรม ปราบไพรลน5941243

14 08594660 นางสาว พจชรม ปกนนา5960317

15 08594661 นาง พจชรม ผดกงธรรม5973881

16 08594662 นางสาว พจชรม โมกขรจตนย5957988

17 08594663 นางสาว พจชรม ราชแสง5951934

18 08594664 นางสาว พจชรม ลจดดา5963807

19 08594665 นางสาว พจชรม วรรณหอม5947690

20 08594666 นางสาว พจชรม ศรมผชองใส5967528

21 08594667 นางสาว พจชรม ศรมสวจสดลธ5969700

22 08594668 นางสาว พจชรม สมเสนาะ5961694

23 08594669 นางสาว พจชรม สวยกลาง5966998

24 08594670 นางสาว พจชรม สกดสม5972220

25 08594671 นางสาว พจชรม เสตงนา5981057

26 08594672 นางสาว พจชรม โสภลตะชา5974611

27 08594673 นางสาว พจชรมญา กลมเกลมยว5933730

28 08594674 นางสาว พจชรมญา ทบสน5966074

29 08594675 นางสาว พจชรมพร เทศสนจพน5963793

30 08594676 นางสาว พจชรมพร ธกระธรรม5950435

หนนา 394 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 33  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 3 สนามสอบ : โรงเรยยนกลลยาณวลตร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08594677 นางสาว พจชรมพร บจวใหญชรจกษา5940043

2 08594678 นางสาว พจชรมพร สลงกาโมห5970688

3 08594679 นางสาว พจชรมพร สกขจลตร5939130

4 08594680 นางสาว พจชรมภรณย พลกกลศรม5949485

5 08594681 นางสาว พจชรมภรณย อรจญมาลา5911866

6 08594682 นางสาว พจชรมยย นามวจนดม5958540

7 08594683 นางสาว พจชรมยา ประหยจด5956803

8 08594684 นางสาว พจชรมยา ยางนอก5943855

9 08594685 นางสาว พจชรมยา เสนจจนตะ5975041

10 08594686 นางสาว พจชรมยา แสงโสดา5962286

11 08594687 นางสาว พจชรมยา ฮาตระวจง5933327

12 08594688 นาง พจฒญา หจนผจกแวชน5975852

13 08594689 นางสาว พจฒตรา วงคยวจนดม5980205

14 08594690 นาย พจฒธนะ ผลวขลา5975996

15 08594691 นาย พจฒนพงเชษฐย หมายรอกลาง5969412

16 08594692 นางสาว พจฒนยพร ศรมบกระ5980546

17 08594693 นาย พจฒนวลทยย ยมพสารพจฒนย5924658

18 08594694 นาย พจฒนสลทธลธ วงษยพรม5959089

19 08594695 นางสาว พจฒนา  ศรมไชย5975202

20 08594696 นาย พจฒนาการ ศรเสนา5939780

21 08594697 นางสาว พจฒนาพร ขนจนแขตง5926122

22 08594698 นางสาว พจฒนารม พจฒนาศศนยย5910822

23 08594699 นาย พจฒพงษย ชจยสลทธลธ5960488

24 08594700 นาย พจฒสลทธลธ โสภารจตนย5941518

25 08594701 นางสาว พจณนลดา ปปญญาประชกม5981395

26 08594702 นางสาว พจณนลดา ยศอชอน5978101

27 08594703 นางสาว พจดชานจนทย ลาวจลยย5972526

28 08594704 นางสาว พจตราภรณย พวงศรมแกหว5962835

29 08594705 นางสาว พจตราภรณย ศลรลมา5942699

30 08594706 นาย พจทธดนยย มหาโยธม5935336

หนนา 395 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 34  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 3 สนามสอบ : โรงเรยยนกลลยาณวลตร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08594707 นางสาว พจทธยธมรา สกดชา5938856

2 08594708 นางสาว พจทธนจนทย ไตรทามา5978855

3 08594709 นางสาว พจทธราภรณย วงษยชาลม5967974

4 08594710 นางสาว พจทยา แสงสวชาง5956582

5 08594711 นาย พจทรพงษย ศลรลสกวรรณ5939423

6 08594712 นางสาว พจทรลนทรย นามโคตร5967375

7 08594713 นางสาว พจนทลวา ปกราสะกจง5950466

8 08594714 นางสาว พจนทลวา หมศชดม5972142

9 08594715 นางสาว พจนธยนลภา โคตรปกปย5970230

10 08594716 นางสาว พจนธกยทลตยย ฮามวจน5946943

11 08594717 นาย พจนนา กองทอง5976172

12 08594718 นางสาว พจนนลดา พลมสอน5979049

13 08594719 นางสาว พจนนลภา ดาผา5954100

14 08594720 นาย พจสกร กมลรจตนย5965199

15 08594721 นางสาว พจสกร บกญเพลลง5963773

16 08594722 นางสาว พจสฬาพร ถลตยยประไพ5950870

17 08594723 นางสาว พาณลนม  วงคยจจนทะ5962740

18 08594724 นางสาว พาฝปน  กจนยามา5949803

19 08594725 นางสาว พาฝปน กองพจนธย5904762

20 08594726 นางสาว พารลณม สมวะสา5942969

21 08594727 นางสาว พาลลณม โคตรสมนวน5968161

22 08594728 นางสาว พาลลนม ปปปนทอง5960382

23 08594729 นางสาว พาวลณม สกรขจนธกย5937798

24 08594730 นางสาว พลกกล คงบศรณย5973917

25 08594731 นางสาว พลกกล โจนประโคน5967796

26 08594732 นางสาว พลกกล นจนตะสกข5948243

27 08594733 นาง พลกกล ผกดผชอง5978951

28 08594734 นางสาว พลกกลทอง อชอนระฮกง5957374

29 08594735 นางสาว พลกกลรจชทย ภศนาเพชร5938073

30 08594736 นางสาว พลกกลรจตนย ทชาหาญ5950233

หนนา 396 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 35  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 3 สนามสอบ : โรงเรยยนกลลยาณวลตร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08594737 นาย พลฆเณศ ขวกเขมยว5925450

2 08594738 นาง พลจลตร หารบจวคลา5941394

3 08594739 นางสาว พลจลตรา นามโน5936742

4 08594740 นางสาว พลจลตรา บกญโต5943983

5 08594741 นางสาว พลจลตรา บกตรสา5967700

6 08594742 นางสาว พลจลตรา รกชงภาษา5945130

7 08594743 นางสาว พลจลตรา เรมยมแสน5941440

8 08594744 นางสาว พลจลตรา วรธงไชย5973132

9 08594745 นาย พลชชากร  แสนพรมมา5943465

10 08594746 นาย พลชชาธร พนาลาภ5958764

11 08594747 นางสาว พลชชานจนทย ยลพงภจสสรานจนทย5974012

12 08594748 นางสาว พลชชาพร ศจกดลธศลรลรจตนย5942911

13 08594749 นางสาว พลชชาภจทรย เครพอคลา5956766

14 08594750 นางสาว พลชชาภา  ศลรลสกวรรณ5939614

15 08594751 นาง พลชชาภา คณะนา5978780

16 08594752 นางสาว พลชชาภา หารไชย5973124

17 08594753 นางสาว พลชชาวดม ศรมยศจจกรย5977175

18 08594754 นางสาว พลชญยสลนม พลศวงปราการ5970320

19 08594755 นางสาว พลชญา มาลจยชน5946257

20 08594756 นางสาว พลชญา เสาะสพบงาม5937835

21 08594757 นางสาว พลชญาภา พระยาลอ5975788

22 08594758 นางสาว พลชญาภา พลมพยมมลาย5958673

23 08594759 นางสาว พลชญาภา พลมพรจตนย5955216

24 08594760 นางสาว พลชญาภา อลพมรจกษา5958930

25 08594761 นาย พลชยดนยย สมบศรณย5956152

26 08594762 นาย พลชยเดช ศาลาคลา5956631

27 08594763 นางสาว พลชยา เดลมพจนธย5965750

28 08594764 นางสาว พลชยาพร ราชคลา5937824

29 08594765 นางสาว พลชยามญชกย  คงนาค5956690

30 08594766 นาย พลชจย แกหวเมพอง5960560

หนนา 397 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 36  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 3 สนามสอบ : โรงเรยยนกลลยาณวลตร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08594767 นาย พลชจย ดมยลพง5967662

2 08594768 นาย พลชจย มาตรวจงแสง5934771

3 08594769 นาย พลชจยพร คจนทม5975232

4 08594770 นาย พลชจยศลรล ทศลา5966331

5 08594771 นาย พลชากร กองการ5945793

6 08594772 นางสาว พลชาดา ชจยธรรม5945715

7 08594773 นางสาว พลชามญชกย กองทอง5967307

8 08594774 นาย พลชลต ขจนตม5975294

9 08594775 นาย พลชลต พรมอลนทรย5972664

10 08594776 นาย พลชลต ศรมคลาแซง5945509

11 08594777 นาย พลชลต สกมาลม5967659

12 08594778 นาย พลชลตชจย คลาแกหว5973964

13 08594779 นาย พลชลตชจย ศรมใสคลา5941006

14 08594780 นาย พลชลตชจย สกดงศเหลพอม5943128

15 08594781 นาย พลเชษฐย เกษศรม5933377

16 08594782 นาย พลเชษฐย ประสานชมพ5961604

17 08594783 นาย พลเชษฐย พรหมอลพม5902522

18 08594784 นาย พลเชษฐย วจฒนะสจย5969290

19 08594785 นาย พลเชษฐยพงษย ประเสรลฐ5968570

20 08594786 นางสาว พลฐชญาณย อลามาตยยมนตรม5934853

21 08594787 นางสาว พลณทลรา วรรณภจกดลธ5941278

22 08594788 นางสาว พลณวดม เคนไชยวงศย5953737

23 08594789 นาย พลทยา อลนอกเทน5979787

24 08594790 นางสาว พลทยาภรณย หรสลทธลธ5979969

25 08594791 นาย พลทจกษย  ชศศรมโสม5977842

26 08594792 นาย พลทจกษย  สมบรรณ5932454

27 08594793 นาย พลทจกษย เนพพองมจจฉา5945655

28 08594794 นาย พลทจกษย พงษยศาสตรย5957935

29 08594795 นาย พลทจกษย ศรมสกมาตยย5971391

30 08594796 นาย พลทจกษย สาขามกละ5946983

หนนา 398 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 37  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : 3 สนามสอบ : โรงเรยยนกลลยาณวลตร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08594797 นาย พลทจกษย สาสจย5945285

2 08594798 นาย พลทจกษย อลพมจมน5967226

3 08594799 นาย พลทจกษย อกมาธรณย5975830

4 08594800 นาย พลทจกษยศรม ศลรลโท5968987

5 08594801 นางสาว พลนทอง จจนทรยคศหา5966456

6 08594802 นาย พลนลจ ไตรโยธม5932242

7 08594803 นาย พลนลจ ภลญโญ5966189

8 08594804 นาย พลนลจ ศรมเนาวรจตนย5975922

9 08594805 นาย พลพจฒนย กกลวกฒล5964383

10 08594806 นาย พลพจฒนย โคตรสกโพธลธ5919254

11 08594807 นาย พลพจฒนย นลลแกหว5978913

12 08594808 นาย พลพจฒนยพงษย เปปนสศงเนลน5978589

13 08594809 นางสาว พลมญาดา บกพศลรล5960465

14 08594810 นาง พลมธลดา นาทกชงมล5965120

15 08594811 นางสาว พลมผกา มานจส5954636

16 08594812 นางสาว พลมพยกนก กกนอก5948883

17 08594813 นางสาว พลมพกานตย อกปจจนทรย5928286

18 08594814 นางสาว พลมพยใจ ศรมอลนทรย5971832

19 08594815 นางสาว พลมพยชญา อรลยทวมศลรพร5972586

20 08594816 นางสาว พลมพยชญาณย เขตมพรมมา5966738

21 08594817 นางสาว พลมพยชนก  ลลาพกทธา5962510

22 08594818 นางสาว พลมพยชนก ไชยยนตย5971712

23 08594819 นางสาว พลมพยชนก ทองศรม5970901

24 08594820 นางสาว พลมพยชนก ประกอบดม5949572

25 08594821 นางสาว พลมพยชนก ประสวนศรม5936107

26 08594822 นางสาว พลมพยชนก เฝปาทรจพยย5959932

27 08594823 นางสาว พลมพยชนก วจฒนวงษยพยจคฆย5961463

28 08594824 นางสาว พลมพยชนก สมศลรล5933912

29 08594825 นางสาว พลมพยชนก โหราจจนทรย5943292

30 08594826 นางสาว พลมพยณฎา ปปกกะมานจง5962990

หนนา 399 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 38  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : 3 สนามสอบ : โรงเรยยนกลลยาณวลตร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08594827 นางสาว พลมพยนภจทร แสงวงษย5962213

2 08594828 นางสาว พลมพยนภา นามประเสรลฐ5958472

3 08594829 นางสาว พลมพยนารา วกฒา5975674

4 08594830 นางสาว พลมพยนลภา ศรมบรลบศรณยสกข5950881

5 08594831 นางสาว พลมพยปภจสสรา ศรมแกชนจจนทรย5974109

6 08594832 นางสาว พลมพยประไพ สกวรรณเพตง5939309

7 08594833 นางสาว พลมพยผกา จจนเทพ5970795

8 08594834 นางสาว พลมพยพร ภลญโญ5969632

9 08594835 นางสาว พลมพยพร วงศยอนกสลทธลธ5905782

10 08594836 นางสาว พลมพยพลไล  หาสกข5981852

11 08594837 นางสาว พลมพยพลศา ศรมธนะชาตล5976574

12 08594838 นางสาว พลมพยภจชชา ศรมคราม5953240

13 08594839 นางสาว พลมพยภลษา อกชนวงคย5944496

14 08594840 นางสาว พลมพร พกทไธสง5944938

15 08594841 นางสาว พลมพยวลจย แซชอตชง5978912

16 08594842 นางสาว พลมพยวจฒนา รจกบกญ5958294

17 08594843 นางสาว พลมพยวลไล แกหวกาหลง5947593

18 08594844 นางสาว พลมพยศรม เคมพยงคลาผง5957588

19 08594845 นางสาว พลมพยสลรล อจกษรพลม5929026

20 08594846 นางสาว พลมพยสลรลพ โสพลลา5928938

21 08594847 นางสาว พลมพยสกดา เอมพยมพงษยไพบศลยย5953551

22 08594848 นางสาว พลมพยสกภา พรมนหอย5936394

23 08594849 นางสาว พลมพลกา จลทดแมน5904318

24 08594850 นางสาว พลมพลมล ธงวลชจย5950504

25 08594851 นางสาว พลมพลลจย อลนทะชหอย5977267

26 08594852 นางสาว พลมพลลา ศรมคราม5938318

27 08594853 นางสาว พลมพลลา อลานาจ5951764

28 08594854 นางสาว พลมพลลาลจย รจกษยโคตร5980330

29 08594855 นางสาว พลมพลไล การรหอย5934597

30 08594856 นางสาว พลมพลไล พรมไชยา5975759

หนนา 400 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 39  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : 3 สนามสอบ : โรงเรยยนกลลยาณวลตร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08594857 นางสาว พลมพลไล ยพดยาว5949814

2 08594858 นางสาว พลมล วลเศษ5963431

3 08594859 นางสาว พลมลพรรณ บกศดม5948480

4 08594860 นางสาว พลมลพรรณ โสดา5937546

5 08594861 นาย พลมลภรณย ไชยประเทศ5974800

6 08594862 นางสาว พลมลมาศ เรพองไพศาล5921898

7 08594863 นางสาว พลมลรจตนย   วรสา5975556

8 08594864 นางสาว พลมวดม อาวรณย5952049

9 08594865 นางสาว พลรงรอง บกญจจกษก5972132

10 08594866 นางสาว พลรดา โชวยสศงเนลน5972084

11 08594867 นางสาว พลรมลจกษณย ตจนปาน5977999

12 08594868 นาย พลรวจฒนย คลชองดม5972757

13 08594869 นาย พลรวจฒนย เชพชอบกญวจฒนย5941946

14 08594870 นาย พลรจชชจย วรรณเวช5938221

15 08594871 นางสาว พลรจชญา ยวงกระโทก5977805

16 08594872 นางสาว พลรจญญา นากรณย5962750

17 08594873 นางสาว พลรจญญา พจนธกศลรล5955684

18 08594874 นางสาว พลรานจนทย รจตนะอาษา5918910

19 08594875 นาย พลรลยะ ขชายกระโทก5942848

20 08594876 นางสาว พลรลยา นามแสน5917754

21 08594877 นางสาว พลรลยาพร สาระพจนธย5914194

22 08594878 นางสาว พลรกณพร  ไชยโย5973882

23 08594879 นาย พลรกฬหยวจฒนย กฤตยานลนทรย5952485

24 08594880 นางสาว พลลจยพร ไชยมาตร5974154

25 08594881 นางสาว พลลาวจลยย สมทาหนกน5964116

26 08594882 นางสาว พลไลพร บกญประคม5940440

27 08594883 นางสาว พลไลพร ศรมจจนทรย5982098

28 08594884 นางสาว พลไลรจตนย สกวรรณย5966017

29 08594885 นางสาว พลไลลจกษณย คลาแพง5964538

30 08594886 นางสาว พลไลลจกษณย จจนทะสาร5974491

หนนา 401 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 40  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : 3 สนามสอบ : โรงเรยยนกลลยาณวลตร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08594887 นางสาว พลไลลจกษณย เฉลดละออ5980980

2 08594888 นาง พลไลวรรณ เงตบสศงเนลน5971407

3 08594889 นางสาว พลไลวรรณ วลชจยคลา5942562

4 08594890 นาย พลศนกกรณย โพงขกนทด5911734

5 08594891 นางสาว พลศมจย กมลหา5970797

6 08594892 นางสาว พลศมจย ชมจจนทรย5973973

7 08594893 นางสาว พลศมจย ไชยดวง5969992

8 08594894 นางสาว พลศมจย พละสกข5943250

9 08594895 นาย พลศลษฐ เชษฐาวงคย5926750

10 08594896 นาย พลศกทธลธ โยวบกตร5949374

11 08594897 นาย พลษณก กลจตลกาล5981229

12 08594898 นาย พลษณก ชาญตะกจพว5935836

13 08594899 นาย พลษณก สมจลตร5962706

14 08594900 นาย พลษณก สอนคลาหาญ5943166

15 08594901 นางสาว พลสมจย กจนยะลา5953643

16 08594902 นางสาว พลสมจย จงรจกษย5953025

17 08594903 นางสาว พลสมจย ภศมลดอนเนาวย5952575

18 08594904 นาย พลสลทธลธ คลาตศห5973838

19 08594905 นาย พลสลทธลธ โทมา5959878

20 08594906 นางสาว พลสกดา ศรมนกกศล5973851

21 08594907 นางสาว พลสกทธลธ กหานมะลล5963990

22 08594908 นางสาว พลสกทธลดา เทมยมทจด5981552

23 08594909 นาง พมชญา พลมโคตร5969807

24 08594910 นางสาว พมนภา บกญเกลด5960139

25 08594911 นางสาว พมรฉจตร  ประกอบตระกศล5976600

26 08594912 นาย พมรณจฐ หอมสมบจตล5947230

27 08594913 นางสาว พมรดา คลาพจนธย5973924

28 08594914 นางสาว พมรนกช พะตะเพตง5975449

29 08594915 นาย พมรพงษย อกสาหะ5979753

30 08594916 นาย พมรพล คะปปญญา5977114

หนนา 402 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 41  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : 3 สนามสอบ : โรงเรยยนกลลยาณวลตร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08594917 นาย พมรพล ภศโอบ5934299

2 08594918 นาย พมรพจฒนย ดวงพจนธย5943955

3 08594919 นางสาว พมรยา ทชาพลมาย5968408

4 08594920 นาย พมรวลชญย ยกระสม5940989

5 08594921 นาย พมรสลทธย คลาวงศย5908826

6 08594922 นาย พมระ กองทกชงมน5978026

7 08594923 นาย พมระ ไชยตหนเทพอก5953345

8 08594924 นางสาว พมระนกช บกญพามา5974030

9 08594925 นาย พมระพงษย ทลพประมวล5939449

10 08594926 นาย พมระพงษย หลชอวจฒรย5953963

11 08594927 นาย พมระพล แซชกจง5978304

12 08594928 นาย พมระพล หาญเสนา5962679

13 08594929 นาย พมระพจฒนย คลาภศษา5947583

14 08594930 นาย พมระพจฒนย พนมใส5939829

15 08594931 นางสาว พมระยา จจนทาพศน5935760

16 08594932 นาย พมระวกฒล คลานหอย5942209

17 08594933 นาย พกฒธลพงษย พาหา5969910

18 08594934 นาย พกฒลชจย หมศชโยธา5975746

19 08594935 นาย พกฒลนจนทย รจตนภจกดม5940086

20 08594936 นาย พกทธคกณ ผาใตห5976392

21 08594937 นาย พกทธชจย พศนเจรลญผล5953877

22 08594938 นางสาว พกทธชาตล คะสกกล5964926

23 08594939 นางสาว พกทธรจกษา เพมยรนาราษฎรย5960975

24 08594940 นางสาว พกทธลดา วลชระโภชนย5935471

25 08594941 นาย พกทธลพงษย ศลรลระ5969054

26 08594942 นางสาว พกทธลพร ราญคลารจตนย5934785

27 08594943 นางสาว พกทธลพร อนกศาสตรชน5970419

28 08594944 นางสาว พกธลดา พลชญยประเสรลฐ5959577

29 08594945 นาย พศนทรจพยย ขกนสอน5947221

30 08594946 นางสาว พศนทรจพยย สลมลา5980031

หนนา 403 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 42  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 4 สนามสอบ : โรงเรยยนกลลยาณวลตร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08594947 นาย พศลชลด จางจจนทรย5938506

2 08594948 นาย พศลทรจพยย บจวผจน5965332

3 08594949 นางสาว พศลทรจพยย หมายเชพชอกลาง5953925

4 08594950 นางสาว เพชรดา พละสลนธกย5976958

5 08594951 นางสาว เพชรมณม โภคาพานลช5902094

6 08594952 นางสาว เพชรระวม จจนทนลตยย5959681

7 08594953 นางสาว เพชรรจตนย คลาแดงไสยย5955184

8 08594954 นางสาว เพชรรจตนย ดลภจกดม5971238

9 08594955 นางสาว เพชรรจตนย ดชานเกชา5934305

10 08594956 นางสาว เพชรรจตนย ธกระธรรม5950640

11 08594957 นางสาว เพชรรจตนย บจวแกหว5970991

12 08594958 นางสาว เพชรรจตนย บกดดมพกด5943926

13 08594959 นางสาว เพชรรจตนย พศลผล5951889

14 08594960 นางสาว เพชรรจตนย ภศธรศรม5949675

15 08594961 นางสาว เพชรรจตนย ภศนามนา5943168

16 08594962 นางสาว เพชรรจตนย ศรมยา5969894

17 08594963 นางสาว เพชรรจตนย สกวรรณเพชร5955965

18 08594964 นางสาว เพชรรจตนย อะมะมศล5942531

19 08594965 นางสาว เพชรรจตนย อจกษร5947125

20 08594966 นางสาว เพชรลจดดา แสวงสลนธกย5950569

21 08594967 นางสาว เพชรสกดา ชาอลนทรย5944255

22 08594968 นางสาว เพชรจตนย อลนทรศลลา5954905

23 08594969 นาง เพชรา พลมพยจลาปา5979718

24 08594970 นางสาว เพตญแข โพธลธทอง5967853

25 08594971 นางสาว เพตญโฉม โอสาน5972496

26 08594972 นางสาว เพตญนภา  สมบศรณย5974397

27 08594973 นางสาว เพตญนภา กนกแกหว5956057

28 08594974 นางสาว เพตญนภา แกหวนลวงศย5951953

29 08594975 นางสาว เพตญนภา คกหมโพน5935811

30 08594976 นางสาว เพตญนภา บกญแยหม5954840

หนนา 404 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 43  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 4 สนามสอบ : โรงเรยยนกลลยาณวลตร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08594977 นางสาว เพตญนภา ยาระศรม5937641

2 08594978 นางสาว เพตญนภา เยาวขจนธย5964324

3 08594979 นางสาว เพตญนภา แวงเลลศ5967444

4 08594980 นางสาว เพตญนภา สอนบกตร5945032

5 08594981 นางสาว เพตญนลภา แววศรม5954953

6 08594982 นางสาว เพตญนลสา สกขแสงนลล5966005

7 08594983 นางสาว เพตญประภา แกหวสลทธลธ5953656

8 08594984 นางสาว เพตญประภา ลชลาเลลศ5942341

9 08594985 นางสาว เพตญประภา สมพงษย5935740

10 08594986 นางสาว เพตญประภา สมสนกก5978243

11 08594987 นางสาว เพตญพโยม สกทธลศาสตรย5972334

12 08594988 นางสาว เพตญพร   คลาใส5963605

13 08594989 นางสาว เพตญพร กลางโนนงลชว5942078

14 08594990 นางสาว เพตญพร พลศาร5957953

15 08594991 นางสาว เพตญพร สมอชอน5941775

16 08594992 นางสาว เพตญพจกตรย ทดลา5966526

17 08594993 นางสาว เพตญพจกตรย ปปจฉลมมา5968426

18 08594994 นางสาว เพตญพจกตรย ยกตลธรรม5979979

19 08594995 นางสาว เพตญพลชชา ภาคภศมล5958188

20 08594996 นาย เพตญพลชลต ประดากรณย5956720

21 08594997 นางสาว เพตญศลรล บรรลพอทรจพยย5962873

22 08594998 นางสาว เพตญศลรล วรรณา5969211

23 08594999 นางสาว เพตญสวชาง อชอนคลาหลหา5949347

24 08595000 นางสาว เพทาย สะสม5950925

25 08595001 นางสาว เพราพลลาส อลนาลา5951746

26 08595002 นางสาว เพลลนจลต ลลตเต5927602

27 08595003 นางสาว เพลลนจลต อาจหาญ5945555

28 08595004 นาย เพลพมพร อาษาเค5916362

29 08595005 นาย เพลพมพศน นามสงชา5968454

30 08595006 นางสาว เพลพมพศน โพธลธนลล5978157
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1 08595007 นางสาว เพมยงใจ ชมภศเพชร5972298

2 08595008 นางสาว เพมยงใจ ทาวะรมยย5941799

3 08595009 นางสาว เพมยงใจ แวงปากบจว5981865

4 08595010 นางสาว เพมยงตะวจน ศรมประจจนทรย5936204

5 08595011 นาง เพมยรศรม    ปะระทจง5962463

6 08595012 นางสาว แพนณภา ไชยปปญญา5978647

7 08595013 นางสาว แพรทอง   สมภพ5961212

8 08595014 นางสาว แพรทลพยย ซาแสน5969453

9 08595015 นางสาว แพรวชมภศ สกระพล5941630

10 08595016 นางสาว แพรวณภา อาจไพรลนทรย5975330

11 08595017 นางสาว แพรวดาว   ทองจกลละ5942376

12 08595018 นางสาว แพรวนภา โคตรสลมมา5982140

13 08595019 นางสาว แพรวนภา ยศคลาลพอ5979990

14 08595020 นางสาว แพรวนภา สามารถ5959278

15 08595021 นางสาว แพรวนภา แสนดม5972211

16 08595022 นางสาว แพรวพรรณ คชลาชศ5960247

17 08595023 นางสาว แพรวพรรณ ทองดม5966642

18 08595024 นางสาว แพรวพรรณ บกญมาวงษย5943141

19 08595025 นางสาว แพรวพรรณ เพตงบกญ5971354

20 08595026 นางสาว แพรวพรรณ วงษยผลเดช5963836

21 08595027 นางสาว แพรวไพรลณ งอนจลาปา5924318

22 08595028 นางสาว แพรวไพลลน ทองสลงหย5937814

23 08595029 นาย โพธลธศจกดลธ รจกษาทรจพยยดม5972191

24 08595030 นางสาว ไพจลตร แกหวพระธรรม5951249

25 08595031 นางสาว ไพจลตร อกตทาหาร5950319

26 08595032 นางสาว ไพจลตรา ชจยประเสรลฐ5948271

27 08595033 นาย ไพชยนตย อชอนชหอย5930242

28 08595034 นาย ไพฑศรยย บจวแพง5980558

29 08595035 นาย ไพฑศรยย แสนกรกง5961246

30 08595036 นางสาว ไพรจลตร อจกษร5974707
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ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08595037 นาย ไพรฑศรยย คกรลโน5932658

2 08595038 นาย ไพรวจลยย คลชวสกนทรเนตร5930358

3 08595039 นาย ไพรวจลยย เหมาะสม5968993

4 08595040 นาย ไพรจช ไชยพลศ5975984

5 08595041 นาย ไพรจช พลแสน5962292

6 08595042 นาย ไพรจตนย บกตรอลนทรย5949489

7 08595043 นางสาว ไพรลน ขลาเสตง5975307

8 08595044 นางสาว ไพรลน แพงวลเศษ5967349

9 08595045 นางสาว ไพรลน อชอนทา5955564

10 08595046 นางสาว ไพรลนทรย เจตนา5970336

11 08595047 นางสาว ไพรลนทรย ทรงคาสม5960133

12 08595048 นางสาว ไพรลนทรย แสนอกบล5968470

13 08595049 นางสาว ไพรลนทรย อลนทรยปาน5946903

14 08595050 นาย ไพโรจนย กหานอลนทรย5911486

15 08595051 นาย ไพโรจนย เจรลญทรจพยย5940298

16 08595052 นาย ไพโรจนย รกชงเรพองคกณารจกษย5967545

17 08595053 นางสาว ไพลลน   พานลชเจรลญ5963448

18 08595054 นางสาว ไพลลน ตงสาหจส5966477

19 08595055 นางสาว ไพลลน นาสลงทอง5956542

20 08595056 นางสาว ไพลลน พจนธกพรม5979300

21 08595057 นางสาว ไพลลน พาระนจนทย5964180

22 08595058 นางสาว ไพลลน วงคลาภา5944287

23 08595059 นางสาว ไพลลน ศรมมศล5961414

24 08595060 นางสาว ไพลลน อลนทรพานลชยย5944008

25 08595061 นาย ไพวจตร ไมหนหอย5965801

26 08595062 นาย ไพศาล เครพอทอง5965847

27 08595063 นาย ไพศาล พรมชาตล5950937

28 08595064 นางสาว ฟารลดา ปปสสาโก5972707

29 08595065 นางสาว เฟฟปองฟปา งามสงชา5940912

30 08595066 นางสาว เฟฟปองฟปา ไทยลา5933318

หนนา 407 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 46  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 4 สนามสอบ : โรงเรยยนกลลยาณวลตร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08595067 นางสาว เฟฟปองฟปา พจนหลชอมโส5950255

2 08595068 นางสาว เฟฟปองฟปา ศลรลเวช5960863

3 08595069 นางสาว เฟฟปองลดา สกพจนอชางทอง5967452

4 08595070 นางสาว เฟฟปองลจดดา กหอนกจชน5955106

5 08595071 นางสาว ภคพร ชจยบจง5969676

6 08595072 นางสาว ภคพร ชาวสกรลนทรย5980550

7 08595073 นาย ภคพล  สลทธลศจกดลธ5969718

8 08595074 นางสาว ภควดม วรรณโกวลท5920118

9 08595075 นางสาว ภควรรณ แสงสลทธลธ5958247

10 08595076 นางสาว ภณลดา วลชกมา5972949

11 08595077 นาง ภนลดตา กลหาหาญ5956012

12 08595078 นาย ภพบจณฑลต จลาชาตล5972573

13 08595079 นาย ภพพล ศรมบกดดา5945456

14 08595080 นางสาว ภรณยทลพยย เขตมศลรล5968260

15 08595081 นางสาว ภรณยทลพยย คจนทะจจนทรย5936360

16 08595082 นางสาว ภรณยทลพยย บกญรจกษา5959199

17 08595083 นางสาว ภรณยทลพยย พนมพรม5978080

18 08595084 นางสาว ภรณยทลพยย อยศชสกขดม5964294

19 08595085 นางสาว ภรณยพลชชา เพชรดม5971803

20 08595086 นางสาว ภรณยอภลญญา บกญกวด5976345

21 08595087 นางสาว ภรลดา อนกศรม5916078

22 08595088 นางสาว ภวจนตรม คจนทะนาต5952515

23 08595089 นาย ภจกดมพงษย เชลดชน5970736

24 08595090 นางสาว ภจกตรยพลมล ผารกธรรม5950286

25 08595091 นางสาว ภจคจลรา ไกรยะราช5945071

26 08595092 นาย ภจคณจฏฐย ศรมทา5959472

27 08595093 นางสาว ภจคนจนทย แจหงไพร5972312

28 08595094 นางสาว ภจคประภา สกพจฒนานนทย5950516

29 08595095 นาง ภจคเพมยรรจตนย แกหวมณมชจย5932842

30 08595096 นางสาว ภจควดม กาญจนะชาตล5979821
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1 08595097 นางสาว ภจควลจญชญย แทชนนอก5982422

2 08595098 นางสาว ภจชชธลดา โสดา5954773

3 08595099 นางสาว ภจชธมญา ศรมแกหว5967682

4 08595100 นางสาว ภจชภลชา เขตญภศเขมยว5962988

5 08595101 นางสาว ภจชรภรณย  วจนโน5907286

6 08595102 นางสาว ภจชรมภรณย  ศรมพจนดร5967997

7 08595103 นางสาว ภจทตลยานจนทย นนเลาพล5955453

8 08595104 นางสาว ภจททลรา สกกลวรวลทยย5970694

9 08595105 นาย ภจทธสลทธลธ เมมยดธลมาตยย5972451

10 08595106 นางสาว ภจทยา เรพองทอง5970723

11 08595107 นาย ภจทรกฤษฎย มจพนคง5974932

12 08595108 นางสาว ภจทรกจญญา คลาชมภศ5936242

13 08595109 นางสาว ภจทรยจารม วลนทะไชย5903978

14 08595110 นางสาว ภจทรณรลนทรย กองงาม5945552

15 08595111 นางสาว ภจทรธารา เมพองสนธลธ5946056

16 08595112 นาย ภจทรนจน สชวยหาร5963165

17 08595113 นาย ภจทรนจนทย ขจนคลา5974600

18 08595114 นางสาว ภจทรนจนทย เลพอดสงคราม5936936

19 08595115 นางสาว ภจทรนลดา บตงลม5974094

20 08595116 นาย ภจทรพงศย อาจวลชจย5959766

21 08595117 นาย ภจทรพงษย  สจนเทพ5970164

22 08595118 นางสาว ภจทรพร ดลเจพอ5911742

23 08595119 นางสาว ภจทรพร วงศยกาฬสลนธกย5970714

24 08595120 นาย ภจทรพล ทรงกลด5964695

25 08595121 นาย ภจทรพล นารมรจกษย5972480

26 08595122 นาย ภจทรพล วจนสพบ5954468

27 08595123 นาย ภจทรพล สมวงษา5961279

28 08595124 นาย ภจทรพล สกกจบ5966974

29 08595125 นาย ภจทรพล เสรลมทรง5934590

30 08595126 นางสาว ภจทรภร กองอจงกาบ5965707

หนนา 409 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 48  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : 4 สนามสอบ : โรงเรยยนกลลยาณวลตร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08595127 นางสาว ภจทรภร ศรมบกรลนทรย5978511

2 08595128 นางสาว ภจทรภลรมยย  เอกบกตร5940889

3 08595129 นางสาว ภจทรลดา   สายชนะ5957006

4 08595130 นางสาว ภจทรวดม ภศผชานแกหว5956271

5 08595131 นางสาว ภจทรวดม ศรมมจนตะ5934676

6 08595132 นางสาว ภจทรสกดา แกหวสมขาว5956323

7 08595133 นางสาว ภจทรยสกดา จจนทะนาค5972563

8 08595134 นางสาว ภจทรสกดา บจวสลงหย5953764

9 08595135 นางสาว ภจทรา  ภารไสว5981682

10 08595136 นางสาว ภจทรา เขมยวแกหว5971389

11 08595137 นางสาว ภจทรา เทพมงคล5949400

12 08595138 นางสาว ภจทรากรณย จจนทเขต5962228

13 08595139 นางสาว ภจทรานลษฐย คาดสนลท5933513

14 08595140 นางสาว ภจทรานลษฐย ปปดทา5976282

15 08595141 นาง ภจทรานลษฐย สลงหยทอง5969207

16 08595142 นางสาว ภจทราพร กงแกหว5980301

17 08595143 นางสาว ภจทราพร กลดม5979044

18 08595144 นางสาว ภจทราพร คนหาญ5971076

19 08595145 นางสาว ภจทราพร คจทจจนทรย5960305

20 08595146 นางสาว ภจทราพร ตกหยแปป5952945

21 08595147 นางสาว ภจทราพร ทมฆบกญญา5976690

22 08595148 นางสาว ภจทราพร เหลชาไทย5926962

23 08595149 นางสาว ภจทราภรณย การกณ5953257

24 08595150 นางสาว ภจทราภรณย คงพศลเพลพม5974877

25 08595151 นางสาว ภจทราภรณย แงชมสกราช5978006

26 08595152 นางสาว ภจทราภรณย จจนทรยมาลา5975401

27 08595153 นางสาว ภจทราภรณย ไชยรจตนย5943090

28 08595154 นางสาว ภจทราภรณย ทองเจรลญ5954245

29 08595155 นางสาว ภจทราภรณย บกตรพรหม5941869

30 08595156 นางสาว ภจทราภรณย พลรจกษา5975155
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1 08595157 นาง ภจทราภรณย มากมน5978777

2 08595158 นางสาว ภจทราภรณย มาตประสงคย5968968

3 08595159 นางสาว ภจทราภรณย เมพองมกงคกณ5946327

4 08595160 นางสาว ภจทราภรณย ไวแสน5958009

5 08595161 นางสาว ภจทราภรณย ศรมนกกศล5974702

6 08595162 นางสาว ภจทราภรณย ศรมเสนพลลา5978339

7 08595163 นางสาว ภจทราภรณย หลอดเหลา5909670

8 08595164 นางสาว ภจทราภรณย อกดม5957175

9 08595165 นางสาว ภจทราภรณย อกปปชฌายย5947949

10 08595166 นางสาว ภจทราวรรณ คลชองแคลชว5962591

11 08595167 นางสาว ภจทราวรรณ ประกอบเสรลม5961665

12 08595168 นางสาว ภจทราวรรณ สกวรรณวาปป5904178

13 08595169 นางสาว ภจทราวรรณ อกทธสลงหย5971699

14 08595170 นางสาว ภจทรลกา มาตยยนอก5961214

15 08595171 นางสาว ภจทรลกา ศรมสมบจตล5944276

16 08595172 นางสาว ภจทรลน กมลเลลศ5970445

17 08595173 นางสาว ภจสพลชา บกญเยมพยม5968257

18 08595174 นางสาว ภจสรา เชพชอลลชนฟปา5977446

19 08595175 นางสาว ภจสรา เทมยนแกหว5970553

20 08595176 นางสาว ภจสรา ประคลาทอง5953080

21 08595177 นางสาว ภจสรา อาจศรม5942752

22 08595178 นางสาว ภจสราพร ธรรมะเกช5974361

23 08595179 นางสาว ภจสราภรณย นามวงศ5909774

24 08595180 นางสาว ภจสสร กาสม5978500

25 08595181 นางสาว ภจสสร แพงวงษย5974566

26 08595182 นางสาว ภจสสร รกชมเจรลญ5980141

27 08595183 นาย ภากร ปปญญาชจย5946256

28 08595184 นาย ภากรณย รจตธลจจนทา5982057

29 08595185 นาย ภาคภศมล ปกปกสศงเนลน5974918

30 08595186 นาย ภาคลน บกตรลจกษณย5937390

หนนา 411 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 50  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : 4 สนามสอบ : โรงเรยยนกลลยาณวลตร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08595187 นาย ภาคลนจย ชาววาปป5967747

2 08595188 นางสาว ภาณลกา ศรมเมพอง5956726

3 08595189 นางสาว ภาณลนม สกทธลศจกดลธ5973434

4 08595190 นางสาว ภาณกกา มณมวงษย5938269

5 08595191 นาย ภาณกพงคย เขพพอนกองแกหว5912842

6 08595192 นาย ภาณกพงศย ปปกกาโล5914506

7 08595193 นาย ภาณกพล   ศรมบกญเรพอง5966543

8 08595194 นาย ภาณกพจนธกย วจณณกกล5950705

9 08595195 นางสาว ภาณกมาศ ทองสกทธลธ5979719

10 08595196 นาย ภาณกวจฒนย ฐานไชยยลพง5959194

11 08595197 นาย ภาณกวจฒนย ธงภจกดลธ5964451

12 08595198 นาย ภาณกวจฒนย เหมนวล5948592

13 08595199 นางสาว ภานกชนาฏ ลจกขษร5909466

14 08595200 นาย ภานกเดช คลาหลราช5921694

15 08595201 นาย ภานกเดช จจนมะณม5965434

16 08595202 นาย ภานกเดช รจกพงษย5937863

17 08595203 นาย ภานกเดช สศนเสมยง5957681

18 08595204 นาย ภานกเดช อกตะมะชะ5973152

19 08595205 นาย ภานกพงศย ทองบชอ5979728

20 08595206 นาย ภานกพงศย ศรพรหม5963287

21 08595207 นาย ภานกพงศย หาญโงน5938941

22 08595208 นาย ภานกพงษย บกญเฮหา5978036

23 08595209 นางสาว ภานกมาศ ภศสะอาด5954426

24 08595210 นางสาว ภานกมาศ สกภาลจกษณย5965710

25 08595211 นางสาว ภานกมาส จจนทรยสลาราญ5966504

26 08595212 นาย ภานกวจฒนย ธงศลลา5938359

27 08595213 นาย ภานกวจฒนย โพธลสาขา5903690

28 08595214 นาย ภานกวจตร บจวชกม5941900

29 08595215 นางสาว ภามลณม เชลดชน5961988

30 08595216 นางสาว ภายกพจกตรย คนใหญช5940471

หนนา 412 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 51  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : 4 สนามสอบ : โรงเรยยนกลลยาณวลตร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08595217 นางสาว ภารดา รจงโคตร5961944

2 08595218 นางสาว ภารดม ศรมสมบศรณย5969788

3 08595219 นางสาว ภารตม บกญขจนธย5953048

4 08595220 นางสาว ภารวม อจนสนธลธ5975948

5 08595221 นางสาว ภารลษา สมทจด5969704

6 08595222 นางสาว ภาวดม คลามม5975537

7 08595223 นางสาว ภาวดม สลจบศรม5961549

8 08595224 นางสาว ภาวนา ภจกภศมลนทรย5937630

9 08595225 นางสาว ภาวลณม จามนหอยพรม5937151

10 08595226 นางสาว ภาวลณม ฉลมงาม5966140

11 08595227 นางสาว ภาวลณม ชชวงศรม5951202

12 08595228 นางสาว ภาวลณม ซองแกหวประเสรลฐ5979922

13 08595229 นางสาว ภาวลณม ทรจพยยนลพม5952297

14 08595230 นาง ภาวลณม เทมยงพาน5966463

15 08595231 นางสาว ภาวลณม เพตชรเสนา5977471

16 08595232 นางสาว ภาวลณม ภศชกม5972300

17 08595233 นางสาว ภาวลณม รจกษาพล5947308

18 08595234 นางสาว ภาวลณม วงศยศรมรจกษา5955041

19 08595235 นางสาว ภาวลณม วลเศษ5966529

20 08595236 นางสาว ภาวลณม สกระโส5951355

21 08595237 นางสาว ภาวลณม หงษยคลามม5940850

22 08595238 นางสาว ภาวลณม หมายมม5928778

23 08595239 นางสาว ภาวลณม อจปกาญจนย5942403

24 08595240 นางสาว ภาวลดา ไชยโภคา5967108

25 08595241 นางสาว ภาวลดา นามอนก5962061

26 08595242 นางสาว ภาวลดา สกลใตห5966457

27 08595243 นางสาว ภาวลนม จลตรชจยศรม5937140

28 08595244 นางสาว ภาวลนม ชกมสลทธลธ5977315

29 08595245 นางสาว ภาวลนม วกฒลปรมดม5945132

30 08595246 นาง ภาวลไล อนารจตนย5949728

หนนา 413 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 52  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : 4 สนามสอบ : โรงเรยยนกลลยาณวลตร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08595247 นาย ภาสกร นามทอง5936164

2 08595248 นาย ภาสกรณย ไพรวจลยย5979833

3 08595249 นางสาว ภลกษกนม ศรมบกญเรพอง5939777

4 08595250 นางสาว ภลญญดา เพตงโสภา5943384

5 08595251 นางสาว ภลญญาพจชญย มณฑล5979356

6 08595252 นางสาว ภลญญาพจชญย อลนทา5935786

7 08595253 นางสาว ภลญญาภา สกทธลเพศ5975997

8 08595254 นาย ภลญโญ มมทาษม5960697

9 08594437 นางสาว พรนลสา เบาสศงเนลน5975809

10 08595256 นางสาว ภลรมณยญา มศลเมพอง5945791

11 08595257 นางสาว ภลรมยยลจกษณย จจนงาม5952225

12 08595258 นางสาว ภลรมยา บกตรวงษย5923102

13 08595259 นางสาว ภลราภรณย แสนบกญ5976722

14 08595260 นาย ภกชงคย บกญชอบ5948471

15 08595261 นาย ภกวดล คลาหด5958638

16 08595262 นางสาว ภศทจย ชาหลวง5940778

17 08595263 นาย ภศเบศ ศรมพานลช5914382

18 08595264 นาย ภศเบศรย บาลชน5936400

19 08595265 นาย ภศมลชาตล แกหวนลา5978803

20 08595266 นาย ภศมลนทรย การกญ5930506

21 08595267 นาย ภศมลนทรย ชาลมคาร5979303

22 08595268 นาย ภศมลนทรย เพตญศลรล5968294

23 08595269 นาย ภศมลพจฒนย สลมสวจสดลธ5960886

24 08595270 นาย ภศมลภจทร รจตนผล5970385

25 08595271 นาย ภศมลสลทธลธ ดลนประโคน5971923

26 08595272 นางสาว ภศรลชา ผลทจบทลม5954324

27 08595273 นาย ภศรลภจทรย ธศปกระโทก5934744

28 08595274 นาย ภศรลวรรฒกย สกขแสน5952473

29 08595275 นาย ภศรลวจฒนย สกคนธวจฒนย5948917

30 08595276 นาย ภศรลวจตร ดมพรหม5933485

หนนา 414 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 53  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : 4 สนามสอบ : โรงเรยยนกลลยาณวลตร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08595277 นาย ภศรมภจทร เสพออลนทรย5951472

2 08595278 นาย ภศวกร พจนธกพาน5936349

3 08595279 นาย ภศวดล แวงดมสอน5961952

4 08595280 นาย ภศวนจย อกตรา5947072

5 08595281 นาย ภศวศลนทรย บจวเกษ5958424

6 08595282 นาย ภศวลนจย ทหาวจจตกรจส5978411

7 08595283 นาย ภศษลต สมทอง5977223

8 08595284 นางสาว มฆนกช โกสมลา5941402

9 08595285 นาย มงคล นมรขจนธย5955241

10 08595286 นาย มงคล ภศจอมแกหว5939433

11 08595287 นาย มงคล อกตสา5972019

12 08595288 นางสาว มญกรม มาตยยนอก5975178

13 08595289 นางสาว มณฑกานตย ภจกดมศรม5918030

14 08595290 นาย มณฑณจช บกญปลศก5931766

15 08595291 นางสาว มณฑยรจชชา ชจยนา5938938

16 08595292 นางสาว มณฑาทลพยย พจนธกยศรม5971546

17 08595293 นางสาว มณฑลชา ไชยแสง5971988

18 08595294 นางสาว มณฑลตา ลาไป5956730

19 08595295 นางสาว มณฑลรา  สกเทวม5927226

20 08595296 นางสาว มณทลรา ขกโยชลน5936276

21 08595297 นางสาว มณจฐศลกาญจนย ชมภศพพชน5969900

22 08595298 นางสาว มณลสรา เพมยชามาตยย5968693

23 08595299 นางสาว มณม ปาปะเก5944133

24 08595300 นางสาว มณมนกช พศลเกษม5939662

25 08595301 นางสาว มณมเนตร เยตนใจ5951694

26 08595302 นางสาว มณมรจตนย ขานหจวโทน5965775

27 08595303 นางสาว มณมรจตนย ครองชพพพน5964528

28 08595304 นางสาว มณมรจตนย คลาชศราช5953970

29 08595305 นางสาว มณมรจตนย จจนทร5910522

30 08595306 นางสาว มณมรจตนย ทองแสน5982191

หนนา 415 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 1  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 2 สนามสอบ : โรงเรยยนนครขอนแกลน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08595307 นางสาว มณมรจตนย ประทะเก5959287

2 08595308 นางสาว มณมรจตนย พลชกมแสง5945291

3 08595309 นางสาว มณมรจตนย ไพนหอย5963297

4 08595310 นางสาว มณมรจตนย ลามนอก5966138

5 08595311 นางสาว มณมรจตนย วรภจกดม5980337

6 08595312 นางสาว มณมรจตนย วลลศรพจน5969388

7 08595313 นางสาว มณมรจตนย ศลรลสวจสดลธ5954713

8 08595314 นางสาว มณมรจตนย สกขดม5955505

9 08595315 นางสาว มณมรจตนย สกจรลต5966345

10 08595316 นางสาว มณมรจตนย แสงเพชร5979526

11 08595317 นาง มณมรจตนย เอมพยมมา5975810

12 08595318 นางสาว มณมวรรณ แขมคลา5961430

13 08595319 นางสาว มณมวรรณ สอนนาม5944354

14 08595320 นางสาว มทนพร พลมเอหกา5952980

15 08595321 นางสาว มธกรส เชลดสะภศ5939600

16 08595322 นางสาว มนตยเทมยน รจกความซพพอ5960403

17 08595323 นาง มนตยเทมยนทอง โททลา5974258

18 08595324 นาย มนตรม  จลาปาศรม5965491

19 08595325 นาย มนตรม ทองดม5958517

20 08595326 นาย มนตรม นาคมยย5968312

21 08595327 นาย มนตรม นลลศรม5978759

22 08595328 นาย มนตรม แปปนจจนทรย5966851

23 08595329 นาย มนตรม เวมยงคลา5973390

24 08595330 นาย มนตรม เสมามลพง5936315

25 08595331 นางสาว มนทยา ศจกดลธศรม5954931

26 08595332 นาย มนเทมยร อลนนลล5967028

27 08595333 นางสาว มนรวม ดวงอกปะ5957799

28 08595334 นาง มนฤดม ทรจพยยลาภ5935821

29 08595335 นางสาว มนฤดม บกบผามาลา5981487

30 08595336 นางสาว มนฤดม ศรมสมบจตล5964900

หนนา 416 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 2  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 2 สนามสอบ : โรงเรยยนนครขอนแกลน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08595337 นางสาว มนสลชา โพธลธวลสจนตย5938781

2 08595338 นางสาว มนสลรา ตาตะมล5969679

3 08595339 นางสาว มนจชนก พลหมจพน5952752

4 08595340 นาย มนจญชจย ไชยมจชฌลม5967071

5 08595341 นางสาว มนจญญา ออทอลาน5936689

6 08595342 นางสาว มนจนญา พลซา5938534

7 08595343 นางสาว มนจนยา ขจนขะ5968911

8 08595344 นาย มนจส บกญคลา5955896

9 08595345 นาย มนจส ศรมแพงมล5962223

10 08595346 นาย มนจสชจย ยาวศลรล5962171

11 08595347 นางสาว มนจสนจนทย  ภศบรม5947882

12 08595348 นางสาว มนจสนจนทย ชกมแวงวาปป5944367

13 08595349 นางสาว มนจสนจนทย ทองชกม5965658

14 08595350 นาง มนจสสา ภศเขมยว5968701

15 08595351 นางสาว มนลดา พวงจลาปา5966945

16 08595352 นาย มนกเชษฐย ขจตตลสร5951531

17 08595353 นางสาว มนกสา พรมศรมจจนทรย5963081

18 08595354 นาย มนศญ รจกษาภจกดม5931402

19 08595355 นางสาว มยกรฉจตร จจนทรยศรม5968449

20 08595356 นางสาว มยกรา ทลนเลย5973357

21 08595357 นาง มยกรา โพจาทกม5968641

22 08595358 นางสาว มยกรา ยารจตนยแสง5975848

23 08595359 นางสาว มยกรม คจนธเนตร5939417

24 08595360 นางสาว มยกรม ดาโรจนย5931198

25 08595361 นางสาว มยกรม นามไธสง5975302

26 08595362 นางสาว มยกรม บกญประคม5981595

27 08595363 นางสาว มยกรม ผลวดลา5952952

28 08595364 นางสาว มยกรม เผพพอนงศเหลพอม5973869

29 08595365 นางสาว มยกรม มศลเจรลญ5971515

30 08595366 นางสาว มยกรม อจคลา5972517

หนนา 417 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 3  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 2 สนามสอบ : โรงเรยยนนครขอนแกลน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08595367 นางสาว มยกรม อจมไพพจนธย5960592

2 08595368 นางสาว มยกรม อกทจยชาตล5969589

3 08595369 นาย มรกต บรลสกทธลธ5980309

4 08595370 นางสาว มรลสา อจปกาญจนย5979079

5 08595371 นางสาว มฤดา กกลกลจ5934767

6 08595372 นางสาว มลญาณม ลมศรม5967301

7 08595373 นางสาว มลธลญา เทมยกทอง5976770

8 08595374 นางสาว มลธลยา มะโนราช5975346

9 08595375 นาง มลฤดม   สงวนสลน5978994

10 08595376 นางสาว มลฤดม แตหมสมคาม5974222

11 08595377 นางสาว มลฤดม นราพงษย5954530

12 08595378 นางสาว มลลจดดา วรรณทาป5935188

13 08595379 นางสาว มลวลภา  กกมารสลทธลธ5942324

14 08595380 นางสาว มลลนม คลามกกชลก5981159

15 08595381 นางสาว มลลวจลยย เขมยนวงศย5976990

16 08595382 นางสาว มลลวจลยย แผลงฤทธลธ5961139

17 08595383 นางสาว มลลษา นามบกตร5935983

18 08595384 นางสาว มลกลม เปปนสกข5914454

19 08595385 นาย มหจศจรรยย พงษยพลมาย5958541

20 08595386 นางสาว มะยกรม ชลนพระวอ5968654

21 08595387 นางสาว มะลลกา นาคมกนม5955125

22 08595388 นางสาว มะลลวรรณ โคตรวงษย5977457

23 08595389 นางสาว มะลลวจลยย แกหวพรม5979876

24 08595390 นางสาว มะลลวจลยย จจนทวรมยย5977808

25 08595391 นางสาว มะลลวจลยย เจรลญศรม5975326

26 08595392 นางสาว มะลลวจลยย ไพรสณฑย5976561

27 08595393 นางสาว มะลลวจลยย ใยปางแกหว5936111

28 08595394 นาง มะลลวจลยย ศรคลาภา5935183

29 08595395 นางสาว มะลลวจลยย ศลรลรจนย5978025

30 08595396 นางสาว มะลลวจลยย สมภาร5981746

หนนา 418 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 4  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 2 สนามสอบ : โรงเรยยนนครขอนแกลน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08595397 นางสาว มะลลวจลยย อจครวจตภากกล5972750

2 08595398 นางสาว มะลลสา     เชพชอหงษย5932790

3 08595399 นางสาว มะลลสา พลมพยคมรม5948571

4 08595400 นางสาว มะลลสา ใหมชคามล5965990

5 08595401 นางสาว มจจฉา ภศหจวไรช5953851

6 08595402 นางสาว มจชชกภา ฝปายรมยย5970718

7 08595403 นางสาว มจชฌลมา โยธากกล5956262

8 08595404 นางสาว มจฌชลมา อกชนตา5980597

9 08595405 นางสาว มจญชยณณลชา ชมชพพน5979381

10 08595406 นางสาว มจณฑนา นามเสนา5961283

11 08595407 นางสาว มจณทนา อกชนสมบศรณย5943004

12 08595408 นางสาว มจตตลกา  พลศรศป5949307

13 08595409 นางสาว มจตตลกา พงษยนลน5954228

14 08595410 นางสาว มจตตลกา พจนโพคา5970281

15 08595411 นางสาว มจตตลกา เหลชาละภะ5943535

16 08595412 นางสาว มจทรนจนทรย เรพองขจรเมธม5972365

17 08595413 นางสาว มจธนา กามะ5962024

18 08595414 นางสาว มจนทนา ศรมวาทม5972489

19 08595415 นางสาว มจลลลกา กหอนกงไกว5946648

20 08595416 นางสาว มจลลลกา เกษทองมา5937990

21 08595417 นางสาว มจลลลกา ขลาลตก5963047

22 08595418 นางสาว มจลลลกา คลาเกาะ5961452

23 08595419 นางสาว มจลลลกา ทวมฉลาด5972010

24 08595420 นางสาว มจลลลกา ผชานชมภศ5962380

25 08595421 นางสาว มจลลลกา พวงพจชว5969751

26 08595422 นางสาว มจลลลกา แสนหศม5936422

27 08595423 นางสาว มจลลลกา หงษยชกมแพ5974731

28 08595424 นางสาว มจลลลกา หมายปปดกลาง5965684

29 08595425 นางสาว มจสยา งอกภศเขมยว5970981

30 08595426 นางสาว มจสยา โทกกล5910566

หนนา 419 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 5  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 2 สนามสอบ : โรงเรยยนนครขอนแกลน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08595427 นางสาว มจสยา บศคะธรรม5967628

2 08595428 นางสาว มจสยา ราชวงษย5971023

3 08595429 นางสาว มจสลลน เพราะทะ5980498

4 08595430 นาย มาณพ บกญไทย5967810

5 08595431 นางสาว มาณลกา พจนธยโบ5939594

6 08595432 นางสาว มชานฟปา ศรมภจกดมสวจสดลธ5933412

7 08595433 นางสาว มชานฟปา หนองมชวง5936346

8 08595434 นาย มานะ ดวงสอนแสง5946517

9 08595435 นาย มานะชจย ทองโคตร5960548

10 08595436 นาย มานะชจย นากลาง5949024

11 08595437 นางสาว มานจสนลตยย มานลสสรณย5973507

12 08595438 นาย มานลจ สาทา5980621

13 08595439 นางสาว มานลดา ลกนลา5944960

14 08595440 นางสาว มานลดา หนศทองแดง5965804

15 08595441 นาย มานลต เชพชอคลาเพตง5909486

16 08595442 นาย มานลตยย สมแล5974437

17 08595443 นาย มาโนช เชพชอสาย5941175

18 08595444 นาย มารลช สกรเสมยง5940664

19 08595445 นางสาว มารลณม วรรณมา5974022

20 08595446 นางสาว มารลษา ชมภศราษฎรย5973712

21 08595447 นางสาว มารลสา ไกรศรม5941356

22 08595448 นางสาว มารลสา เดชจลาเรลญ5966052

23 08595449 นางสาว มารลสา พอกประโคน5982510

24 08595450 นางสาว มารลสา ภศมลเพตง5960862

25 08595451 นาย มารกต   มกลสกรลนทรย5953838

26 08595452 นาย มารกต ทองพรม5971296

27 08595453 นาย มารกต ภาษม5976797

28 08595454 นาย มารกต สกวรรณชจยรบ5945014

29 08595455 นางสาว มาลจย โคตทะจจกร5940423

30 08595456 นางสาว มาลจย พจนธยเหนพอ5962573

หนนา 420 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 6  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 2 สนามสอบ : โรงเรยยนนครขอนแกลน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08595457 นางสาว มาลจยทลพยย โคตรคจนธา5966467

2 08595458 นางสาว มาลจยรจตนย เพตงประสลทธลพงศย5951243

3 08595459 นางสาว มาลลณม แกหวเกลดมม5943105

4 08595460 นางสาว มาลลนม อลนตะนจย5969314

5 08595461 นางสาว มาลมวรรณย พราวศรม5970083

6 08595462 นาย มาวลน จลาปาลอย5955889

7 08595463 นางสาว มาศสกธา  นนทะโคตร5947462

8 08595464 นางสาว มลพงขวจญ หาสอน5919206

9 08595465 นาย มลณทยตรา แกหวฝปาย5955833

10 08595466 นางสาว มลนตรา โคตรมลตร5963762

11 08595467 นางสาว มลนตรา พลทจกษยสกกลพจนธกย5950118

12 08595468 นางสาว มลนตรา มาตยยเทพ5910478

13 08595469 นางสาว มลนตรา สาคกณ5973504

14 08595470 นางสาว มลนตรา สกขสลาราญ5955037

15 08595471 นางสาว มลนทยธลตา วรานนทยนลธลเมธ5929314

16 08595472 นางสาว มลนรลกา สอนสกภาพ5973705

17 08595473 นางสาว มลรลนญา สมนาง5944417

18 08595474 นางสาว มมนตา จจนทรยเพตง5944968

19 08595475 นางสาว มมนา แกหวมกงคกณ5967227

20 08595476 นางสาว มมนา ไชยปปญหา5956443

21 08595477 นางสาว มมนา ประจจนบาล5977935

22 08595478 นางสาว มมนา ยงทวม5981614

23 08595479 นางสาว มกกขรลนทรย สมทาสจงขย5976066

24 08595480 นางสาว มกกครลนทรย หงษยทรจพยย5942439

25 08595481 นางสาว มกกดา กกลสกวรรณ5949637

26 08595482 นางสาว มกกดา แดงงาม5968034

27 08595483 นางสาว มกกดารจตนย โคตรพรม5949369

28 08595484 นางสาว มกกดาวรรณ วชองไว5968456

29 08595485 นางสาว มกกรลนทรย อกตรจศมม5965075

30 08595486 นางสาว มกจรลน ฝอยลามโลก5978863

หนนา 421 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 7  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 2 สนามสอบ : โรงเรยยนนครขอนแกลน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08595487 นางสาว มกจรลนทรย โปรชงจลต5949855

2 08595488 นาง มกฐลฏา สลงหยสกธรรม5981257

3 08595489 นางสาว มกฑลตา ทลพยยคศนอก5916674

4 08595490 นางสาว มกทลตา ผานะวงศย5915306

5 08595491 นางสาว มกทลตา พลมจพน5971353

6 08595492 นางสาว มกทลตา ศรมเนตร5961491

7 08595493 นางสาว มกทลตา ศรมบกตร5944925

8 08595494 นางสาว มกธลตา  ศรมสกวงคย5938305

9 08595495 นาย มกรธา สกขเกษม5978386

10 08595496 นางสาว เมตตา พระโคตร5925810

11 08595497 นางสาว เมทลนม  ศรมหนองยาง5947479

12 08595498 นางสาว เมทลนม แกหวเตชะ5936929

13 08595499 นางสาว เมทลนม คลามม5940424

14 08595500 นางสาว เมทลนม ทองขาว5972044

15 08595501 นางสาว เมธนม เลลศจลานงคย5961228

16 08595502 นาย เมธจส ภศอยศชเยตน5948181

17 08595503 นางสาว เมธาชา วาดเสนะ5957767

18 08595504 นางสาว เมธาวดม ใหมคลา5950488

19 08595505 นาย เมธาวม ธนะคลาดม5936456

20 08595506 นางสาว เมธาวม พาลาเลลศ5980401

21 08595507 นางสาว เมธาวม มกดไธสง5943881

22 08595508 นาย เมธาวม ศรมสลงหย5903050

23 08595509 นาย เมธลน ลาวจลยย5950306

24 08595510 นางสาว เมธลนม บกญสกข5925046

25 08595511 นางสาว เมธลนม โพธลธศรม5945944

26 08595512 นางสาว เมธลนม หลนอชอน5963896

27 08595513 นางสาว เมธลนม อจงคณา5972864

28 08595514 นาย เมธม สมหาปปน5900654

29 08595515 นางสาว เมรดา พลมพยสลงหย5966926

30 08595516 นางสาว เมรลนทรย อรจญมลตร5941943

หนนา 422 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 8  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 2 สนามสอบ : โรงเรยยนนครขอนแกลน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08595517 นางสาว เมรลวรรณ ปกราถานจง5945352

2 08595518 นางสาว เมรม ขาวขจนธย5973771

3 08595519 นางสาว เมรม จศมจม5965585

4 08595520 นางสาว เมรม มาตรลนทรย5934670

5 08595521 นาง เมลญา ภาคะ5956236

6 08595522 นางสาว เมลดา สงไพรสน5968886

7 08595523 นางสาว เมวดม สมเถพพอน5923918

8 08595524 นางสาว เมวดม หาหจดถม5971016

9 08595525 นางสาว เมวลกา จจนทรยมา5979280

10 08595526 นางสาว เมวลกา พวงลลาเจมยก5938647

11 08595527 นางสาว เมศลณม ปะนลามะสจงขย5945585

12 08595528 นางสาว เมษยานม นาสะกาด5903798

13 08595529 นาย ไมตรม จจนทวงศย5961502

14 08595530 นางสาว ไมตรม พสกนนทย5937778

15 08595531 นาย ไมตรม สมทาสจงขย5969801

16 08595532 นางสาว ยงคยแสง โคสมบศรณย5980474

17 08595533 นางสาว ยมณม โสดา5973639

18 08595534 นาย ยมศจกดลธ บกญระมม5972271

19 08595535 นาย ยมสลทธลธ บกญระมม5963058

20 08595536 นางสาว ยลดา แกหวพะเนาวย5932282

21 08595537 นางสาว ยลดา ชจยบาล5942599

22 08595538 นางสาว ยลดา ทลพมนตย5977567

23 08595539 นางสาว ยลดา บกญราศรม5950981

24 08595540 นางสาว ยลดา ฤทธลศจกดลธ5967025

25 08595541 นางสาว ยลดา ลพอชจย5980739

26 08595542 นางสาว ยลดา หมายมจพน5945413

27 08595543 นางสาว ยลดา อชอนสา5941617

28 08595544 นางสาว ยลลจดดา แกหวภา5964045

29 08595545 นาย ยอดขกนพล สมลาโลห5965773

30 08595546 นาย ยอดเพชร ฮจงกาสม5966240

หนนา 423 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 9  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 2 สนามสอบ : โรงเรยยนนครขอนแกลน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08595547 นางสาว ยอดมณม ศรมธรรมมา5960419

2 08595548 นาย ยอดวลชลต คลาโม5948918

3 08595549 นางสาว ยะดา เศษวงคย5979812

4 08595550 นางสาว ยมพสกชน โชคบจณฑลต5966038

5 08595551 นางสาว ยมพหวา เมชบกตรย5977846

6 08595552 นาย ยกทธกาญจนย มากมน5978769

7 08595553 นาย ยกทธชจย บกดดมคลา5962356

8 08595554 นาย ยกทธชจย โยธม5938493

9 08595555 นาย ยกทธชจย อกบจวบล5979002

10 08595556 นาย ยกทธเทวา นจนชนะ5921926

11 08595557 นาย ยกทธนา กจนยาตม5946579

12 08595558 นาย ยกทธนา ขจนเงลน5965273

13 08595559 นาย ยกทธนา คลองยกตล5977456

14 08595560 นาย ยกทธนา เทพมณม5939533

15 08595561 นาย ยกทธนา บกดดา5960514

16 08595562 นาย ยกทธนา พลเรพอง5971981

17 08595563 นาย ยกทธนา พลศรมดา5947601

18 08595564 นาย ยกทธนา โภคาทรจพยย5963821

19 08595565 นาย ยกทธนา โมราเจรลญ5952658

20 08595566 นาย ยกทธนา วงษยไชยา5960842

21 08595567 นาย ยกทธนา วรดม5980895

22 08595568 นาย ยกทธนา อกตลลา5938259

23 08595569 นาย ยกทธนากร รจตนวงศยมาลม5978700

24 08595570 นาย ยกทธนากรณย บกบผาดม5981122

25 08595571 นาย ยกทธพงษย ใจตาง5939677

26 08595572 นาย ยกทธพงษย วงสกนา5965275

27 08595573 นาย ยกทธพงษย สมลาขวา5944114

28 08595574 นาย ยกทธพล ทาระวจฒนย5964678

29 08595575 นาย ยกทธพล ศรมพอ5933472

30 08595576 นาย ยกทธพล อกพรม5953096

หนนา 424 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 10  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 2 สนามสอบ : โรงเรยยนนครขอนแกลน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08595577 นาย ยกทธพลชจย ไชยพล5965069

2 08595578 นาย ยกทธภศมล จจนทยกทธย5968340

3 08595579 นางสาว ยกธลดา ละดาดาษ5972594

4 08595580 นาย ยกนจนทย คลาเวมยง5943441

5 08595581 นางสาว ยกพดม เจรลญรจตนไพฑศรยย5937949

6 08595582 นางสาว ยกพเยาวย สมลา5935194

7 08595583 นาง ยกพา ภศมลพานลชยย5958149

8 08595584 นางสาว ยกพา โหรม5980815

9 08595585 นางสาว ยกพาพร แกชนทอง5972349

10 08595586 นางสาว ยกพาพร บกญยลพง5966828

11 08595587 นางสาว ยกพาพลน สลงหยสกวรรณ5951083

12 08595588 นางสาว ยกพาภรณย ถารลวร5961449

13 08595589 นางสาว ยกพาภรณย หมมกกละ5948106

14 08595590 นาง ยกพารจตนย ดลศรม5981348

15 08595591 นาง ยกพลน กาญจนกาศ5965054

16 08595592 นางสาว ยกพลน กลนนะรม5970977

17 08595593 นางสาว ยกพลน จลตสมดา5957039

18 08595594 นางสาว ยกพลน เดชบลารกง5981174

19 08595595 นางสาว ยกพลน ปรมชาญาณ5979232

20 08595596 นางสาว ยกพลน พลชพจนธย5941329

21 08595597 นางสาว ยกพลน เหตมวลชจย5936025

22 08595598 นางสาว ยกพลน อจควงคย5939648

23 08595599 นางสาว ยกพลน อจคฮาด5961182

24 08595600 นางสาว ยกภา ศรมไชยทอง5937134

25 08595601 นาง ยกภาพร กองลาแซ5948748

26 08595602 นางสาว ยกภาพร ไชยเอก5931958

27 08595603 นาง ยกภาพร พลมพยศรม5956566

28 08595604 นางสาว ยกภาพร วาทสลทธลธ5973392

29 08595605 นางสาว ยกภาพร ศรมกอง5964844

30 08595606 นางสาว ยกภาพร ศรมเทพ5950207

หนนา 425 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 11  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 2 สนามสอบ : โรงเรยยนนครขอนแกลน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08595607 นางสาว ยกภาพรรณย สจนทา5979357

2 08595608 นางสาว ยกภาวดม คลาพลสมจย5944666

3 08595609 นางสาว ยกภาวดม นกชนปปปนปปกษย5943232

4 08595610 นางสาว ยกภาวดม วงไชยา5967292

5 08595611 นางสาว ยกภาวดม สายเกษ5973745

6 08595612 นางสาว ยกภาวรรณ เทวะเส5970596

7 08595613 นางสาว ยกรฉจตร บจวทอง5910902

8 08595614 นาย ยกรทลต หลนกอง5958192

9 08595615 นาย ยกรนจนทย มะโพธลธศรม5945006

10 08595616 นางสาว ยกรพร ศรมคลาภา5978206

11 08595617 นางสาว ยกวดา ผชองสนาม5978463

12 08595618 นางสาว ยกวดม คงนลล5973822

13 08595619 นางสาว ยกวดม คลาเจรลญ5953007

14 08595620 นางสาว ยกวดม ชลตนอก5957511

15 08595621 นาง ยกวดม แตชงภศเขมยว5946680

16 08595622 นางสาว ยกวดม ทานะเวช5938580

17 08595623 นางสาว ยกวดม มมแกหว5947759

18 08595624 นางสาว ยกวดม สมขนปลา5974556

19 08595625 นางสาว ยกวดม แสงลชลา5966892

20 08595626 นางสาว ยกวดม อาจวลชจย5955480

21 08595627 นางสาว ยกวภา กระเเสเทพ5958478

22 08595628 นางสาว ยกวรม มจยวงศย5953339

23 08595629 นางสาว ยกวจนดา จจนทพจนธย5935794

24 08595630 นางสาว ยกวากร ไสโพธลธ5904294

25 08595631 นางสาว เยาวณม เขพพอนพงษย5968175

26 08595632 นางสาว เยาวดม ยอดกะโซช5960826

27 08595633 นาง เยาวพา สรหอยกกดเรพอ5981422

28 08595634 นางสาว เยาวพาณม รอดสม5941201

29 08595635 นางสาว เยาวภา อาษารลนทรย5958620

30 08595636 นางสาว เยาวเรศ ธนะนศ5973319

หนนา 426 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 12  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 2 สนามสอบ : โรงเรยยนนครขอนแกลน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08595637 นางสาว เยาวลจกษณย ซพพอสจตยย5943574

2 08595638 นางสาว เยาวลจกษณย ดวงมกลลม5966659

3 08595639 นางสาว เยาวลจกษณย นาคเงลน5971436

4 08595640 นางสาว เยาวลจกษณย ภศพานเพชร5951522

5 08595641 นางสาว เยาวลจกษณย มมคกณ5939327

6 08595642 นางสาว เยาวลจกษณย สกขสบาย5975979

7 08595643 นางสาว เยาวลจกษณย แสนบกญศลรล5969190

8 08595644 นางสาว เยาวลจกษณย เอกพลมพย5963741

9 08595645 นางสาว โยทกา วงจวง5938709

10 08595646 นาง โยธกา เกษรจตนย5956915

11 08595647 นางสาว โยธกา นาบกญ5980393

12 08595648 นางสาว โยธกา อลนธลเดช5968877

13 08595649 นาย โยธลน กลหาหาญ5973921

14 08595650 นาย โยธลน นครรจมยย5981770

15 08595651 นางสาว รจนา โหตาชจย5957312

16 08595652 นางสาว รจนา อกดมวงษย5972473

17 08595653 นางสาว รหฐกานตย เจรลญสกข5939191

18 08595654 นาย รณชจย  สกไชยสลทธลธ5982169

19 08595655 นาย รณชจย จจนโทศรม5956772

20 08595656 นาย รณชจย ตะโนนทอง5957627

21 08595657 นาย รณชจย นาทองบชอ5942977

22 08595658 นาย รณชจย มกขะเสน5902138

23 08595659 นาย รณยกทธ นลลโคตร5949040

24 08595660 นาย รณวลชญย บกญหาร5948045

25 08595661 นางสาว รณลดา สกดาจจนทรย5938481

26 08595662 นางสาว รตลกร พงษยศรม5966658

27 08595663 นางสาว รตลพร ดรอลนทรย5978019

28 08595664 นางสาว รตลพร ศรมสจมฤทธลธ5964655

29 08595665 นาย รพมพงษย ศลรลพลตจชน5969116

30 08595666 นางสาว รพมพร ตหนเงลน5936348

หนนา 427 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 13  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 2 สนามสอบ : โรงเรยยนนครขอนแกลน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08595667 นางสาว รพมพร นามบกญลพอ5926766

2 08595668 นางสาว รพมพรรณ กจนหา5957348

3 08595669 นางสาว รพมพรรณ วลนบาเพชร5928446

4 08595670 นาย รพมพจฒนย ปปตลา5937799

5 08595671 นางสาว รพมพจฒนย ผลวเหลพอง5980282

6 08595672 นาย รพมภจทร บกตรภจกดพธ5962476

7 08595673 นางสาว รมณม ศรมบกญเรพอง5935334

8 08595674 นางสาว รมยยรวลนทย เชพชอพจนธย5968496

9 08595675 นาง รมลตา โสภาศรม5977691

10 08595676 นาย รลพล ใยอาจ5980117

11 08595677 นางสาว รวมพร คลาจจนทรย5971822

12 08595678 นางสาว รวลนทย แสนอกบล5961232

13 08595679 นางสาว รวมญาภรณย โภคาพานลชยย5974270

14 08595680 นางสาว รวมวรรณ คลามกงคกณ5937417

15 08595681 นางสาว รวมวรรณ พลศรมดา5970738

16 08595682 นางสาว รวมวรรณ สาระพลศ5966988

17 08595683 นางสาว รวมสลโลชา สาลม5939732

18 08595684 นางสาว รศลกาล สมหาชาลม5977080

19 08595685 นางสาว รสกมลรจตนย ศรมภลรมยย5960055

20 08595686 นางสาว รสชรลนทรย  พลมเขต5944691

21 08595687 นางสาว รสรลน เทลงชน5946838

22 08595688 นางสาว รสรลน รกชงกลจธนาสาร5938765

23 08595689 นางสาว รสลลน กกนาพรม5951919

24 08595690 นางสาว รสสกคนธย           ตงบกญชจย5936023

25 08595691 นางสาว รสสกคนธย คลาแดงไสยย5959963

26 08595692 นางสาว รสสกคนธย ตลยะวงศย5955853

27 08595693 นางสาว รสสกคนธย บรลบศรณย5939056

28 08595694 นางสาว รสสกคนธย บจวสชอง5945783

29 08595695 นางสาว รสสกคนธย แสงแกหว5906338

30 08595696 นางสาว ระตลรจตนย ดมวจนไชย5937372

หนนา 428 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 14  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 2 สนามสอบ : โรงเรยยนนครขอนแกลน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08595697 นางสาว ระเบมยบ ทานะขจนธย5971635

2 08595698 นางสาว ระพมพร รจตนวลชลต5966364

3 08595699 นางสาว ระพมพรรณ ปาสานะ5911114

4 08595700 นางสาว ระพมพรรณ ปปทาลาด5935660

5 08595701 นางสาว ระพมพรรณ ไอยะไกษร5941485

6 08595702 นางสาว ระพมภรณย ฮมแสน5971721

7 08595703 นางสาว ระภมพรรณ หอมสมบจตล5942878

8 08595704 นางสาว ระวลวรรณ วงษา5951786

9 08595705 นางสาว ระวลศรม ฉลมทอง5951741

10 08595706 นาย ระวม เผชาภศธร5916578

11 08595707 นางสาว ระวมวรรณ อจครวรรณ5981895

12 08595708 นาง ระเอมยด หงษยเหลน5982149

13 08595709 นาย รจกเกมยรตล  ประสลทธลกกล5972490

14 08595710 นางสาว รจกชนก โพธลสาร5980729

15 08595711 นาย รจกชาตล การนา5962851

16 08595712 นาย รจกพงศย บกญลหอม5947007

17 08595713 นางสาว รจกษยชนก กระโจมทอง5972661

18 08595714 นางสาว รจกษณาลม พรมหมอก5968963

19 08595715 นาย รจกษวลชชย ปรจสพจนธย5961599

20 08595716 นางสาว รจกษยสกกล รลนไธสง5975191

21 08595717 นางสาว รจกสกดา อกดม5945613

22 08595718 นาย รจงสลทธลธ กกลบกญมา5945432

23 08595719 นางสาว รจงสลยา นามวงษย5978413

24 08595720 นางสาว รจงสลยา ศรมมหจนตย5965540

25 08595721 นางสาว รจงสลยา สกกลจวจฒนกกล5962110

26 08595722 นาย รจชชานนทย เคลหากระโทก5964011

27 08595723 นางสาว รจชญาภรณย แสนดวง5960374

28 08595724 นางสาว รจชฎา จอมคลาสลงหย5921158

29 08595725 นางสาว รจชฎา จจนทรยหอม5941037

30 08595726 นางสาว รจชฎา พระโพธลธ5939568

หนนา 429 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 15  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 1 สนามสอบ : โรงเรยยนนครขอนแกลน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08595727 นางสาว รจชฎาพร ชาแทชน5943293

2 08595728 นางสาว รจชฎาพร ไชยเสนา5947989

3 08595729 นางสาว รจชฎาพร ยกทธอาจ5975388

4 08595730 นางสาว รจชฎาพร อลนทะวงคย5926426

5 08595731 นางสาว รจชฎาภรณย รจกชาตล5963446

6 08595732 นางสาว รจชฎาภรณย ฤาชา5974950

7 08595733 นางสาว รจชฎาภรณย อกชนอลนทรย5967984

8 08595734 นางสาว รจชฎาวรรณ แสนพาน5955651

9 08595735 นางสาว รจชดา ปปทมาลจย5965679

10 08595736 นางสาว รจชดา วลชจย5974683

11 08595737 นางสาว รจชดา เสนานลคม5943490

12 08595738 นางสาว รจชดากร รกชงเปปา5973138

13 08595739 นางสาว รจชดาพร รลยะบกตร5958865

14 08595740 นางสาว รจชดาภรณย บกญชจย5951430

15 08595741 นางสาว รจชดาภรณย ผพอโย5956279

16 08595742 นางสาว รจชดาภรณย เพชรสทหานกกล5965070

17 08595743 นางสาว รจชดาภรณย โยธามาศ5961257

18 08595744 นางสาว รจชดามาศ ไชยทลพยย5980977

19 08595745 นางสาว รจชตกกล ชลนรจตนย5947365

20 08595746 นางสาว รจชตะวจน สพบพลมาย5978768

21 08595747 นางสาว รจชธลดา ไฝทาคลา5935505

22 08595748 นางสาว รจชธลดา สกโพธลธขจนธ5960742

23 08595749 นางสาว รจชนก จจนดา5974748

24 08595750 นางสาว รจชนก ปะทะโก5971155

25 08595751 นางสาว รจชนก พกฒพวง5960555

26 08595752 นางสาว รจชนลกา ไฝทาคลา5954671

27 08595753 นางสาว รจชนลดา ไชยรจตนย5933452

28 08595754 นางสาว รจชนม กจนคลาแหง5955326

29 08595755 นางสาว รจชนม กามจง5980068

30 08595756 นางสาว รจชนม ไคชนกชนนา5977773

หนนา 430 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 16  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 1 สนามสอบ : โรงเรยยนนครขอนแกลน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08595757 นางสาว รจชนม ตลณะรจตนย5976423

2 08595758 นางสาว รจชนม นาโสก5948305

3 08595759 นางสาว รจชนม มะเลลศ5979103

4 08595760 นางสาว รจชนม วกฒลยา5980216

5 08595761 นางสาว รจชนม สจชชานนทย5982027

6 08595762 นางสาว รจชนม เสนาะนลา5971093

7 08595763 นาง รจชนม อชอนชมภศ5972328

8 08595764 นางสาว รจชนมกร  ทองเสรลฐ5953122

9 08595765 นางสาว รจชนมกร คลาทวม5970004

10 08595766 นางสาว รจชนมกร ชลนบกตร5949919

11 08595767 นางสาว รจชนมกร ทองสลงหย5981359

12 08595768 นางสาว รจชนมกร ประสารสกข5972386

13 08595769 นางสาว รจชนมกร สพบมา5942346

14 08595770 นางสาว รจชนมกร อกหยปะโค5981381

15 08595771 นางสาว รจชนมฉาย ชจยศลรล5946840

16 08595772 นางสาว รจชนมพร โคทนา5958187

17 08595773 นางสาว รจชนมภรณย มงคลชชวง5970315

18 08595774 นางสาว รจชนมภรณย ราชชมภศ5945912

19 08595775 นางสาว รจชนมวรรณ การฟกปง5969311

20 08595776 นางสาว รจชพร ชาตลมนตรม5965186

21 08595777 นางสาว รจชพรรณ หลหาดา5923898

22 08595778 นาย รจชพล นหอยชพพน5914206

23 08595779 นางสาว รจชยา นารลนนทย5962096

24 08595780 นาย รจชวกฒล ดกมกลาง5966793

25 08595781 นางสาว รจญจวน นาสงวน5975219

26 08595782 นางสาว รจญชนา ทาดทา5956524

27 08595783 นางสาว รจญชลดา ไชยเสนา5960850

28 08595784 นางสาว รจญญษร นามตาแสง5976667

29 08595785 นางสาว รจญญา แกหวสมบจตล5960973

30 08595786 นางสาว รจฐคกณ จจนทะรจง5939434

หนนา 431 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 17  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 1 สนามสอบ : โรงเรยยนนครขอนแกลน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08595787 นางสาว รจฐชญา วงษยเนตร5945603

2 08595788 นาย รจฐตลพงศย พลลาภ5949160

3 08595789 นาย รจฐพล บกตรสาทลพยย5971901

4 08595790 นาย รจฐพล ประทกมวจน5951700

5 08595791 นาย รจฐพล เหลพองสมานกกล5977392

6 08595792 นาย รจฐพล เอกจจกรแกหว5976425

7 08595793 นาย รจฐวลชญย วจชราธรกกลพจนธย5960725

8 08595794 นาย รจฐศาสตรย ถาวงศย5973150

9 08595795 นาย รจฐศาสตรย นพรจตนยวงศกกล5924906

10 08595796 นาย รจฐศาสตรย หาชารม5942011

11 08595797 นาย รจฐสลทธลธ สกดประเสรลฐ5974516

12 08595798 นางสาว รจดดาพร นามสกโพธลธ5961001

13 08595799 นางสาว รจดดาวรรณ ไชยโคตร5974041

14 08595800 นางสาว รจตชนก พลราชม5935448

15 08595801 นางสาว รจตณม แสงมาศ5946623

16 08595802 นางสาว รจตตลกา รลนทะระ5956306

17 08595803 นางสาว รจตตลกาล ตรมคชลา5974791

18 08595804 นางสาว รจตตลกาล สกพร5945442

19 08595805 นางสาว รจตตลกาล อจศวภศมล5943414

20 08595806 นางสาว รจตตลยา จลาปา5969149

21 08595807 นางสาว รจตตลยา ไชยนตย5947573

22 08595808 นางสาว รจตตลยา ตลพงรกชงเรพอง5971708

23 08595809 นางสาว รจตตลยา นลลบกตร5967766

24 08595810 นางสาว รจตตลยา มจยยะ5975998

25 08595811 นางสาว รจตตลยา เมพองโคตร5935298

26 08595812 นางสาว รจตตลยา สมผล5936156

27 08595813 นางสาว รจตตลยา เหมพอนพลมพย5978749

28 08595814 นางสาว รจตตลยากร วงคยคลา5970290

29 08595815 นางสาว รจตตลยากร เสลจกล5954889

30 08595816 นางสาว รจตตลยากรณย เชพชอสระคศ5910554

หนนา 432 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 18  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 1 สนามสอบ : โรงเรยยนนครขอนแกลน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08595817 นางสาว รจตตลยาภรณย ดวงคลา5964628

2 08595818 นางสาว รจตนยชนา   กลหาเกลด5941559

3 08595819 นาย รจตนชจย ทลศกระโทก5971663

4 08595820 นางสาว รจตนยชกนม คลจงเงลน5979455

5 08595821 นางสาว รจตนยตลพร วารมยย5963518

6 08595822 นางสาว รจตนยตลยา ใชหสอย5967235

7 08595823 นางสาว รจตนยธยา  บกญเรพองจจกร5966683

8 08595824 นางสาว รจตนยธลนจนตย เกมยรตลธนกศร5976264

9 08595825 นาย รจตนพ หนองสศง5973039

10 08595826 นางสาว รจตนพร การกณ5972729

11 08595827 นาย รจตนพร ไกยนกช5952688

12 08595828 นางสาว รจตนพร คหาโค5978382

13 08595829 นางสาว รจตนพร สมรศป5978167

14 08595830 นาย รจตนพล  บจวหลวง5958150

15 08595831 นางสาว รจตนภรณย บลารกงภจกดม5966108

16 08595832 นาย รจตนศจกดลธ  สมบจตลมล5959802

17 08595833 นางสาว รจตนา   เพชรวลชลต5940598

18 08595834 นางสาว รจตนา กลพงสาหจส5957472

19 08595835 นางสาว รจตนา แกหวงาม5981043

20 08595836 นาง รจตนา จจนสวชาง5969530

21 08595837 นางสาว รจตนา ฉลมรจมยย5966441

22 08595838 นางสาว รจตนา เดชเดลม5965792

23 08595839 นางสาว รจตนา ทจงโส5973223

24 08595840 นางสาว รจตนา แปโค5960486

25 08595841 นางสาว รจตนา แพงมาลา5946922

26 08595842 นางสาว รจตนา ศรมสกธร5970437

27 08595843 นางสาว รจตนา หนศตอ5968698

28 08595844 นางสาว รจตนา เหลชาพร5971938

29 08595845 นางสาว รจตนา อยชางสวย5950704

30 08595846 นางสาว รจตนา อลานาจเจรลญ5940924
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ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08595847 นางสาว รจตนา ฮาดดา5967781

2 08595848 นางสาว รจตนากร สลนธกวา5973728

3 08595849 นาง รจตนาพร ชจยยะ5938473

4 08595850 นางสาว รจตนาพร สวชางวงษย5940581

5 08595851 นางสาว รจตนาภรณย  ทองมหา5949542

6 08595852 นางสาว รจตนาภรณย แกหวกชอง5956722

7 08595853 นางสาว รจตนาภรณย จจกขกลม5953470

8 08595854 นางสาว รจตนาภรณย จจนทรยครบ5966358

9 08595855 นางสาว รจตนาภรณย ถมทจน5942453

10 08595856 นาง รจตนาภรณย ทลาสะอาด5979974

11 08595857 นางสาว รจตนาภรณย ปปปนลลาพอง5940587

12 08595858 นางสาว รจตนาภรณย พพชนทะสลม5971829

13 08595859 นางสาว รจตนาภรณย แวกประโคน5978623

14 08595860 นางสาว รจตนาภรณย สกจจนทา5948617

15 08595861 นางสาว รจตนาภรณย แสนอยศช5952181

16 08595862 นางสาว รจตนาภรณย เหงหานหอย5941633

17 08595863 นางสาว รจตนาวดม กลพงคลา5951647

18 08595864 นางสาว รจตนาวดม ศรมพระวงคย5944648

19 08595865 นางสาว รจตมณม ยาวะโนภาส5978788

20 08595866 นางสาว รจตลยา เจรลญผล5981111

21 08595867 นางสาว รจถศลมากรณย ในอรชรพงษย5977139

22 08595868 นาง รจนดร ภศงามนลล5981101

23 08595869 นางสาว รจศนม พลเยมพยม5953704

24 08595870 นางสาว รจศมม  แกหวสมจจนทรย5977010

25 08595871 นางสาว รจศมม ไชยสกข5973563

26 08595872 นางสาว รจศมม โทรจตนย5960999

27 08595873 นาย รจศมม ปาสาโก5966680

28 08595874 นางสาว รจศมม พรมษา5970177

29 08595875 นางสาว รจศมม หลหาเพชร5955555

30 08595876 นางสาว ราณมยย พรหมจจนทรย5937377
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หหองสอบ : 20  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 1 สนามสอบ : โรงเรยยนนครขอนแกลน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559
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1 08595877 นางสาว ราตรม เกาแกหง5966779

2 08595878 นาง ราตรม แกหวกจนยา5965305

3 08595879 นาง ราตรม ชศพลพจฒนย5973300

4 08595880 นางสาว ราตรม นลลศลรล5942258

5 08595881 นางสาว ราตรม ปปตตจงเสโน5981083

6 08595882 นางสาว ราตรม โสดามกข5971427

7 08595883 นาย ราธลวจฒนย เตลมประชกม5978676

8 08595884 นางสาว รลาพตง ยศศลรล5977991

9 08595885 นางสาว รลญญาทลพยย ศลรลมนตรม5918106

10 08595886 นางสาว รลนชล แสนกลหา5975786

11 08595887 นางสาว รลนดา นากองศรม5977671

12 08595888 นางสาว รลนดา มกงคกณคลาชาว5968382

13 08595889 นางสาว รลนนา ภศเตหานลล5914762

14 08595890 นางสาว รลรจญญา สจนประเทมยบ5950201

15 08595891 นาง รกชง พรไธสง5980622

16 08595892 นางสาว รกหงกาญจนย  ศลรลพรรณา5967731

17 08595893 นางสาว รกชงตะวจน สจงขพงษย5947250

18 08595894 นางสาว รกชงตะวจน อกตตมานะ5938650

19 08595895 นางสาว รกชงทลพยย ผชานพลนลจ5939718

20 08595896 นางสาว รกชงทลพยย มกทาพร5944492

21 08595897 นางสาว รกชงทลพยย สมใสแสงอลนทรย5975207

22 08595898 นางสาว รกชงทลวา  สาหจส5945138

23 08595899 นางสาว รกชงทลวา กลมเกลมชยง5956799

24 08595900 นางสาว รกชงทลวา คกหมทรจพยย5939583

25 08595901 นางสาว รกชงทลวา จจนทรยซหาย5970363

26 08595902 นางสาว รกชงทลวา จจนทรยหอม5957172

27 08595903 นางสาว รกชงทลวา ภศโปรชง5965865

28 08595904 นางสาว รกชงทลวา รจดทลา5971453

29 08595905 นางสาว รกชงทลวา สพบมา5937524

30 08595906 นาง รกชงทลวา โสดา5962364
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1 08595907 นางสาว รกชงธลวา บกญสอน5974699

2 08595908 นางสาว รกชงธลวา ศรมชนะ5936613

3 08595909 นางสาว รกชงนภา  กกลราช5945039

4 08595910 นางสาว รกชงนภา ไชยสลทธลธ5958633

5 08595911 นางสาว รกชงนภา นอนลล5960329

6 08595912 นางสาว รกชงนภา บพอทอง5952604

7 08595913 นางสาว รกชงนภา พละเดช5961133

8 08595914 นางสาว รกชงนภา พจนธกยพกทธพงษย5934960

9 08595915 นางสาว รกชงนภา วงมา5978878

10 08595916 นางสาว รกชงนภา ศรมลาศจกดลธ5947020

11 08595917 นางสาว รกชงนภา ศลรลโสม5978201

12 08595918 นางสาว รกชงนภา สาระบจว5956674

13 08595919 นางสาว รกชงนภา เสงมพยมทรจพยย5949534

14 08595920 นาง รกชงนภา อรกณนาวมศลรล5912486

15 08595921 นางสาว รกชงนภา อาญาเมพอง5964607

16 08595922 นางสาว รกหงนภาพร ภศชาดา5979227

17 08595923 นางสาว รกหงเพชร วจนชา5964025

18 08595924 นางสาว รกชงรวม คนลพลา5968871

19 08595925 นางสาว รกชงรจตนย นจนทกกล5930326

20 08595926 นางสาว รกชงรจตนย ภาคภศมล5967078

21 08595927 นางสาว รกหงราวรรณ  สวชางวงษย5958569

22 08595928 นาย รกชงโรจนย แขวงนอก5973480

23 08595929 นางสาว รกชงฤดม ชพพนนาเสมยว5976094

24 08595930 นางสาว รกชงฤดม โพยนอก5978083

25 08595931 นางสาว รกชงฤดม สกขประเสรลฐ5974070

26 08595932 นางสาว รกชงฤดม อลนไชยา5972025

27 08595933 นางสาว รกหงลาวจลยย มานาเสมยว5974137

28 08595934 นางสาว รกชงอรกณ กรกกลางดอน5973008

29 08595935 นางสาว รกชงอรกณ ตรมภพ5900602

30 08595936 นางสาว รกชงอรกณ ทจบเจรลญ5960756
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1 08595937 นางสาว รกชงอรกณ พงษยผพอฮม5977764

2 08595938 นางสาว รกชงอรกณ ภลรมยยกลจ5979277

3 08595939 นาย รกจลภาส ดวงสศงเนลน5970660

4 08595940 นางสาว รกจลรดา ผพนพลมาย5979680

5 08595941 นางสาว รกจลรจตนย แกหวอลนทรยตา5962992

6 08595942 นางสาว รกจลรา ฉายละออ5956740

7 08595943 นางสาว รกจลรา ผลวคลาสลงหย5961109

8 08595944 นางสาว รกจลรา พละไกร5966897

9 08595945 นางสาว รกจลรา ภศมลเพตง5916086

10 08595946 นางสาว รกจลรา มรกตอจมพรกกล5965946

11 08595947 นางสาว รกจลรา เมธม5957316

12 08595948 นางสาว รกจลรา ศรมพรหม5966733

13 08595949 นางสาว รกจลรา สกนทรสนลท5927466

14 08595950 นางสาว รกจลรา สกวรรณแดง5940879

15 08595951 นางสาว รกจลรา หจดระวม5934317

16 08595952 นางสาว รกจลราภรณย บจวคลา5973141

17 08595953 นางสาว รกจลราภรณย สายบกญรอด5974529

18 08595954 นางสาว รกจลราภา จจนทโชตล5967873

19 08595955 นางสาว รกจลเรศ แกหวบกดตา5937761

20 08595956 นางสาว รกจลษยา สลทธลมณม5940641

21 08595957 นาย รกตธวจช เขมยวนหอย5935162

22 08595958 นางสาว รกธลรา สกกลไทย5976765

23 08595959 นางสาว เรไร เครพอเนตร5943671

24 08595960 นางสาว เรไร สมนชลาอหอม5981824

25 08595961 นางสาว เรไร สมวจงราช5958763

26 08595962 นางสาว เรวดม ดาวใสยย5972316

27 08595963 นางสาว เรวดม นนทยเหลชาพล5934491

28 08595964 นางสาว เรวดม สายสจงขย5942109

29 08595965 นางสาว เรวดม หลานวงศย5958072

30 08595966 นาย เรวจฒนย มณฑล5981441
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1 08595967 นาย เรลพมรจฐ ใยนนทย5946622

2 08595968 นางสาว เรพองนลตยย สลชนภจย5972636

3 08595969 นางสาว เรพองเพตญ ถนอมสลทธลธ5968560

4 08595970 นาย เรพองฤทธลธ   เทพคลา5969385

5 08595971 นางสาว เรพองอกไร เขตมศรม5967075

6 08595972 นาย ฤชกวลญญย แจชมฟปา5970389

7 08595973 นางสาว ฤดม แผชนศลลา5973859

8 08595974 นางสาว ฤดมรจตนย ศรมสวจสดลธ5959186

9 08595975 นาย ฤทธลกร มจพนหมาย5970307

10 08595976 นาย ฤทธลไกร บกญผชองศรม5947894

11 08595977 นาย ฤทธลธไกร วจนหากลจ5964663

12 08595978 นาย ฤทธลชจย ทองมศล5935880

13 08595979 นาย ฤทธลชจย สรรพวกธ5969437

14 08595980 นาย ฤทธลเดช โกพล5968490

15 08595981 นาย ฤทธลพร สอดโสม5960866

16 08595982 นางสาว ฤทจย ไสยวรรณ5961231

17 08595983 นางสาว ฤทจย เหงหามณม5976902

18 08595984 นางสาว ฤทจยมาส นจนทยไสยย5977156

19 08595985 นางสาว ฤทจยรจตนย พานเหนพอ5967874

20 08595986 นางสาว ฤทจยรจตนย ยศจลารจส5979185

21 08595987 นางสาว ฤทจยรจตนย โสมชจย5946164

22 08595988 นางสาว ลดามาศ ลาเลลศ5956659

23 08595989 นางสาว ลดารจตนย วลเศษศรม5942395

24 08595990 นางสาว ลดารจตนย เหมวลพจฒนย5957289

25 08595991 นางสาว ลดาวจลยย พจนเดช5955212

26 08595992 นางสาว ลดาวจลยย ศลรลนนทย5974661

27 08595993 นาย ลภณ ประยงคย5958286

28 08595994 นางสาว ลภจทรดา หามาจชลา5938396

29 08595995 นางสาว ลภจสรดา วรรณา5970585

30 08595996 นางสาว ลภจสรดา สรหอยหลหา5969210
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1 08595997 นางสาว ลมจย ไชยนาม5961569

2 08595998 นางสาว ลลนา สาระผล5970187

3 08595999 นางสาว ลลลดา โลกประโคน5980664

4 08596000 นางสาว ลลลดา ศรมเมพอง5932394

5 08596001 นางสาว ลลลตา  อลนธลราช5966061

6 08596002 นางสาว ลลลตา กกขกนทด5968860

7 08596003 นางสาว ลลลตา คลาหา5955015

8 08596004 นางสาว ลลลตา โคตะบลน5941858

9 08596005 นางสาว ลลลตา จลาปามศล5966865

10 08596006 นางสาว ลลลตา จกลทา5909470

11 08596007 นางสาว ลลลตา ดลาดกลยย5970770

12 08596008 นางสาว ลลลตา นนทยตรม5974533

13 08596009 นางสาว ลลลตา บกญโยค5956126

14 08596010 นางสาว ลลลตา บกญสกภาพ5939906

15 08596011 นางสาว ลลลตา บกตรเพตง5925502

16 08596012 นางสาว ลลลตา บกทฤทธลธ5938418

17 08596013 นางสาว ลลลตา บกบผามะตะนจง5946364

18 08596014 นางสาว ลลลตา พนมเขต5978837

19 08596015 นางสาว ลลลตา พจนธยชมภศ5969891

20 08596016 นางสาว ลลลตา สกดใจ5956280

21 08596017 นางสาว ลลลตา หวจงดม5973065

22 08596018 นางสาว ลลลตา อรรถประจง5923850

23 08596019 นาง ละมจยพร  ประชาชลต5936907

24 08596020 นางสาว ละมกล ไชยรลบศรณย5934751

25 08596021 นางสาว ละออ จจนทรา5921902

26 08596022 นางสาว ละอองดาว  โทนกบล5973144

27 08596023 นางสาว ละอองดาว กงซกย5943368

28 08596024 นางสาว ละอองดาว แกหวอรสาน5976520

29 08596025 นางสาว ละอองดาว จลาปาจมน5954799

30 08596026 นางสาว ละอองดาว ชวนผดกง5961608

หนนา 439 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 25  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 1 สนามสอบ : โรงเรยยนนครขอนแกลน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08596027 นางสาว ละอองดาว ไชยสกระ5981817

2 08596028 นางสาว ละอองดาว พรมเลลศ5970323

3 08596029 นางสาว ละอองดาว หวจงดม5973143

4 08596030 นางสาว ละอองดาว หาชพพน5978299

5 08596031 นางสาว ลจกขณา  อกทธา5964995

6 08596032 นางสาว ลจกขณา นจนทะแพทยย5967548

7 08596033 นาง ลจกขณา นาเมพองรจกษย5952816

8 08596034 นางสาว ลจกขณา พลไกรสร5979212

9 08596035 นางสาว ลจกขณา วงษยชา5978091

10 08596036 นางสาว ลจกขณา สมร5977162

11 08596037 นางสาว ลจกขณา เสมยงใส5972289

12 08596038 นางสาว ลจกขณา อจนทะนจย5963243

13 08596039 นางสาว ลจกคณา สลรลรจตนย5972295

14 08596040 นางสาว ลจกษณยนารา คลารหอย5937159

15 08596041 นางสาว ลจกษณา   เทพโอทา5961927

16 08596042 นางสาว ลจกษณา ทลพยยโสดา5968589

17 08596043 นางสาว ลจกษวดม อพลาชจยภศมล5982310

18 08596044 นางสาว ลจกษยศลกา สาระคกณ5964474

19 08596045 นางสาว ลจดดา แนชนชารม5968124

20 08596046 นางสาว ลจดดา พรพจธนมาศ5982239

21 08596047 นางสาว ลจดดา ศรมวะรา5944517

22 08596048 นางสาว ลจดดา แสงจจนทรย5944023

23 08596049 นางสาว ลจดดาพร แหลงหลหา5907686

24 08596050 นางสาว ลจดดาภรณย บกญมชวงมา5907398

25 08596051 นางสาว ลจดดาวงคย นามวลลา5975905

26 08596052 นางสาว ลจดดาวรรณ งอกบกชงคลหา5973650

27 08596053 นางสาว ลจดดาวรรณ ทกมสะกะ5949319

28 08596054 นางสาว ลจดดาวจลยย คจทมาร5956984

29 08596055 นางสาว ลจดดาวจลยย โคตรพลมพย5968141

30 08596056 นางสาว ลจดดาวจลยย จลาปานกหย5937951

หนนา 440 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 26  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 1 สนามสอบ : โรงเรยยนนครขอนแกลน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08596057 นางสาว ลจดดาวจลยย โนนสจงขย5969285

2 08596058 นางสาว ลจดดาวจลยย บกตรนาม5968033

3 08596059 นางสาว ลจดดาวจลยย มานะลม5910658

4 08596060 นางสาว ลจดดาวจลยย วารกกะกกล5953067

5 08596061 นางสาว ลจดดาวจลยย สมเพตชร5942805

6 08596062 นางสาว ลจดดาวจลยย สวาสดลธธรรม5967609

7 08596063 นางสาว ลจดดาวจลยย สายทอง5973819

8 08596064 นางสาว ลจดดาวจลยย สาระภจย5968565

9 08596065 นางสาว ลจดดาวจลยย สลาราญดม5947810

10 08596066 นางสาว ลจดดาวจลยย สลงอชอน5971564

11 08596067 นางสาว ลจดดาวจลยย แสนคลา5959118

12 08596068 นางสาว ลจพนทม พลมดม5968763

13 08596069 นาง ลจลธรลมา มชวงแกหว5954816

14 08596070 นางสาว ลาวจณยย สกพร5977113

15 08596071 นางสาว ลลาชม ศรมดาชาตล5939782

16 08596072 นางสาว ลลาดวน นลตยโรจนย5952301

17 08596073 นาง ลลาพจนธย    สกจรลต5977497

18 08596074 นางสาว ลลาพศล ศรมบจนดลษ5967474

19 08596075 นางสาว ลลาไพ แถวปปตถา5981825

20 08596076 นางสาว ลลาไพ ทองทจบ5975694

21 08596077 นางสาว ลลาใย จลตตยมจพน5942616

22 08596078 นาย ลลขสลทธลธ ทลาขกนทด5979989

23 08596079 นาย ลลขลต ชาตลพจนย5954600

24 08596080 นาย ลลขลต ไชยเดช5941410

25 08596081 นาย ลลขลต เตชาทอง5937528

26 08596082 นาย ลลขลต เปรมปรม5952004

27 08596083 นาย ลลขลต ลมชาลม5967739

28 08596084 นาย ลลขลต ลามคลา5951357

29 08596085 นาย ลลขลต สมใจ5948383

30 08596086 นาย ลลขลต อรจญวาส5965525

หนนา 441 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 27  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 1 สนามสอบ : โรงเรยยนนครขอนแกลน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08596087 นางสาว ลลตานนทย เดชโฮม5965791

2 08596088 นางสาว ลลลตา อยศชสกข5964402

3 08596089 นาย ลลลจกษณยพงษย ชจยพรมเขมยว5905686

4 08596090 นาง ลลลาวจลยย บกญหลหา5933941

5 08596091 นางสาว ลมลาวดม พกธสมเสน5969935

6 08596092 นางสาว ลศกตาล งามสกขศรม5958827

7 08596093 นางสาว ลศกนชลา ศรมนอก5974337

8 08596094 นางสาว ลศกศร หจนจางสลทธลธ5951307

9 08596095 นางสาว เลลศฤชา สกดใจ5973178

10 08596096 นางสาว เลลศวลไล ทนกการ5962331

11 08596097 นางสาว วงเดพอน จลาปป5970064

12 08596098 นางสาว วงเดพอน บจวสมดลา5979109

13 08596099 นางสาว วงเดพอน วงศยรจกษา5948649

14 08596100 นาง วงเดพอน สมหาปปน5959765

15 08596101 นางสาว วงเดพอน ใสครจพง5943963

16 08596102 นางสาว วงเดพอน อลนทรยเพชร5948404

17 08596103 นาย วงศกร เพมยรชนะ5915322

18 08596104 นาย วงศกร ยจนา5934495

19 08596105 นาย วงศกร วงษยประชกม5981737

20 08596106 นาย วงศธร วมระณรงคย5954259

21 08596107 นางสาว วงษยเดพอน สมดา5942761

22 08596108 นาย วงสวจสดลธ สลทธลวงศย5948210

23 08596109 นางสาว วจลรา มะลาดวง5955034

24 08596110 นาย วชรวรพงษย วงษยพรมมา5936304

25 08596111 นาย วชลร พรหมโสภา5959777

26 08596112 นาย วชลรวลทยย หจนจางสลทธลธ5977565

27 08596113 นาย วชลระ คลาสาร5949154

28 08596114 นาย วชลระ โคตรสมบจตล5943048

29 08596115 นาย วชลระ เจรลญธรรม5953995

30 08596116 นาย วชลระ วรรณจงคลา5975534

หนนา 442 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 28  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 3 สนามสอบ : โรงเรยยนนครขอนแกลน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08596117 นาย วชลระ เหงหานหอย5972128

2 08596118 นางสาว วชลราพรรณ วรรณโพธลธกลาง5914966

3 08596119 นางสาว วชลราภรณย สกขคณา5940282

4 08596120 นาย วชลราวจชรย พรมนอก5962707

5 08596121 นางสาว วดม พองเสมยง5957124

6 08596122 นางสาว วดมลจกษณย จจนทลมา5958178

7 08596123 นางสาว วนจชพร ศรมกลาพล5941987

8 08596124 นางสาว วนจตตา เรพองไชย5977546

9 08596125 นางสาว วนจสนจนทย เพตงสวชาง5956899

10 08596126 นางสาว วนจสนจนทย อกสจนสา5952237

11 08596127 นางสาว วนจสสกดา ละครไชย5935959

12 08596128 นางสาว วนานมล พรมดม5959486

13 08596129 นางสาว วนาพร เหลตกโอชก5953862

14 08596130 นางสาว วนารม ประกลพง5956531

15 08596131 นางสาว วนารม ฤาไกรศรม5958702

16 08596132 นางสาว วนาลจย สลาราญเรลญ5948531

17 08596133 นางสาว วนาลม ขาวสะอาด5919218

18 08596134 นางสาว วนาลม แฟมไธสง5975233

19 08596135 นาย วนาสจน บจนหาร5933997

20 08596136 นางสาว วนลดา กหอนมะณม5970235

21 08596137 นางสาว วนลดา กกลสกวรรณ5947263

22 08596138 นางสาว วนลดา แกหวโพนงาม5978225

23 08596139 นางสาว วนลดา คลาปลลว5980921

24 08596140 นางสาว วนลดา คลาผา5944540

25 08596141 นางสาว วนลดา คลาสา5964707

26 08596142 นางสาว วนลดา โคตรประทกม5952298

27 08596143 นางสาว วนลดา จลตอะคะ5953991

28 08596144 นางสาว วนลดา เจมยมผจกแวชน5981084

29 08596145 นางสาว วนลดา ชจยมกงคกณ5955320

30 08596146 นางสาว วนลดา ไชยบกตร5973631

หนนา 443 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 29  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 3 สนามสอบ : โรงเรยยนนครขอนแกลน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08596147 นางสาว วนลดา ไชยเพชร5951839

2 08596148 นางสาว วนลดา ตรองสกข5946765

3 08596149 นางสาว วนลดา ถาปปนแกหว5903790

4 08596150 นางสาว วนลดา ทบวงศรม5974978

5 08596151 นางสาว วนลดา ทะขกชย5942511

6 08596152 นางสาว วนลดา ทลศทา5955875

7 08596153 นางสาว วนลดา เนพชอศรม5944085

8 08596154 นางสาว วนลดา บกตคกณ5940111

9 08596155 นางสาว วนลดา ปรตกเงลน5966149

10 08596156 นางสาว วนลดา พลมแพง5936016

11 08596157 นางสาว วนลดา พศลศรม5980996

12 08596158 นางสาว วนลดา โพธลธจลนดา5974388

13 08596159 นางสาว วนลดา ภศหจวไรช5955091

14 08596160 นางสาว วนลดา เมยแดง5947141

15 08596161 นางสาว วนลดา ยางศลลา5946882

16 08596162 นางสาว วนลดา รจงษมศจกดลธ5937685

17 08596163 นางสาว วนลดา ฤทธลธรรม5962576

18 08596164 นางสาว วนลดา ลอยอากาศ5966310

19 08596165 นางสาว วนลดา สาวะการ5974663

20 08596166 นางสาว วนลดา สลงขรอาจ5940123

21 08596167 นางสาว วนลดา สกทธลสลงหย5977870

22 08596168 นางสาว วนลดา สกวรรณวงศย5951441

23 08596169 นางสาว วนลดา แสงภจกดม5980128

24 08596170 นางสาว วนลษา ผากงคลา5963525

25 08596171 นาย วรเกมยรตล สจพโส5975280

26 08596172 นางสาว วรงคยพร สกทธลยา5906986

27 08596173 นาย วรชจย สาขา5955936

28 08596174 นาง วรนลจ มารยา5970907

29 08596175 นาง วรนกช วงษยสมศรม5933114

30 08596176 นางสาว วรนกช วงษาราช5962982

หนนา 444 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 30  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 3 สนามสอบ : โรงเรยยนนครขอนแกลน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08596177 นางสาว วรนกช ศรมรจกษา5977045

2 08596178 นาย วรปรจชญย ศรมสรหางคอม5981547

3 08596179 นาย วรพงษย ถาละคร5941141

4 08596180 นาย วรพงษย พชออามาตยย5941001

5 08596181 นาย วรพงษย วรรณราม5922386

6 08596182 นาย วรพจนย พลพลทจกษย5950710

7 08596183 นาย วรพจนย เหลตกดม5938349

8 08596184 นาย วรพจนย อยชางดม5964539

9 08596185 นาย วรพล ศรมนามบกรม5981137

10 08596186 นาย วรเมธ ไชยวารม5960557

11 08596187 นาย วรยศ สกมาลจย5945557

12 08596188 นาย วรรณกร หมจพนเกตบ5937759

13 08596189 นาง วรรณกรณย อรสศญ5916342

14 08596190 นางสาว วรรณกาญจนย จจนทรยสม5936676

15 08596191 นางสาว วรรณกานตย สลงหเสรม5954818

16 08596192 นาง วรรณณม กาหลลบ5982335

17 08596193 นางสาว วรรณธลดา บรลบศรณย5936307

18 08596194 นางสาว วรรณนภา โพธลธขาว5942996

19 08596195 นางสาว วรรณนลภา ขชาขจนมะลม5960212

20 08596196 นางสาว วรรณนลภา ทจบพลลา5972417

21 08596197 นาง วรรณนลภา นามลชลา5964042

22 08596198 นางสาว วรรณนลภา วจฒนะ5966385

23 08596199 นางสาว วรรณนลภา หาดทราย5971357

24 08596200 นางสาว วรรณนลศา อาษานอก5977208

25 08596201 นางสาว วรรณนลสา ประเสรลฐนศ5938771

26 08596202 นางสาว วรรณนลสา ศรมรลเวช5974834

27 08596203 นางสาว วรรณประภา เผชาพระคพอ5973080

28 08596204 นางสาว วรรณพร กองกกล5976194

29 08596205 นางสาว วรรณพร สมแดด5969041

30 08596206 นางสาว วรรณพา แกหวทองคลา5939793

หนนา 445 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 31  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 3 สนามสอบ : โรงเรยยนนครขอนแกลน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08596207 นางสาว วรรณพลมล บกบผาวาสนย5966556

2 08596208 นางสาว วรรณภรณย    ภศจอมแกหว5972074

3 08596209 นางสาว วรรณภา   โสมชจย5967740

4 08596210 นางสาว วรรณภา จกลไธสง5972309

5 08596211 นางสาว วรรณภา ชาวงษย5971412

6 08596212 นางสาว วรรณภา ดวงสา5966357

7 08596213 นางสาว วรรณภา นานาภจย5958581

8 08596214 นางสาว วรรณภา ยางสกข5980528

9 08596215 นางสาว วรรณภา วงคยภาคลา5981756

10 08596216 นางสาว วรรณภา สลทธลโห5950700

11 08596217 นางสาว วรรณภา แสงกลหา5968335

12 08596218 นางสาว วรรณภา แสนเมพอง5924022

13 08596219 นางสาว วรรณภา หวานดม5958199

14 08596220 นางสาว วรรณภา อชพนผาง5960002

15 08596221 นางสาว วรรณภามาศ แสนสด5972392

16 08596222 นางสาว วรรณระตม ภศผาลา5962070

17 08596223 นางสาว วรรณวลภา ภศนชลาใส5980258

18 08596224 นางสาว วรรณวลศา ไชยทองดม5980858

19 08596225 นางสาว วรรณวลษา นจนทะวงคย5975446

20 08596226 นางสาว วรรณวลษา พวงสมเคน5968944

21 08596227 นางสาว วรรณศลรล โสมศรม5937624

22 08596228 นางสาว วรรณา จลตรณรงคย5943234

23 08596229 นางสาว วรรณา เชยประโคน5981827

24 08596230 นางสาว วรรณา ศรมเจรลญ5974784

25 08596231 นางสาว วรรณา สาชนะ5945120

26 08596232 นางสาว วรรณา แสนคลา5940645

27 08596233 นางสาว วรรณลกา แกหวสงชา5954310

28 08596234 นางสาว วรรณลดา ทจบเจรลญ5965252

29 08596235 นางสาว วรรณลดา อชอนอลนทรย5976622

30 08596236 นางสาว วรรณลภา ภศถมศรม5942824

หนนา 446 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 32  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 3 สนามสอบ : โรงเรยยนนครขอนแกลน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08596237 นางสาว วรรณลภา โยธม5953086

2 08596238 นางสาว วรรณลภา ศรมหาตา5960112

3 08596239 นางสาว วรรณลภา แสนทวมสกข5977144

4 08596240 นางสาว วรรณลภา อชอนสาคร5952354

5 08596241 นางสาว วรรณลศา โสภจย5963148

6 08596242 นางสาว วรรณลษา มะลจยเค5969840

7 08596243 นางสาว วรรณลสา   สมโยจารยย5951539

8 08596244 นางสาว วรรณลสา กพลาวงษย5970396

9 08596245 นางสาว วรรณม บจวพจนธย5932878

10 08596246 นาย วรรธภณ ประทกมธมป5959729

11 08596247 นางสาว วรรรศลณม อชองกลาง5977814

12 08596248 นางสาว วรรวลศา คลาปปน5976788

13 08596249 นางสาว วรรษชฎา ทจนศตก5927718

14 08596250 นางสาว วรรษชล พนมรจมยย5974152

15 08596251 นางสาว วรรษมน อกดมแกหว5970841

16 08596252 นางสาว วรรษมนตย สมหอม5907866

17 08596253 นาย วรวงศย  ตลหะปปนโย5937145

18 08596254 นางสาว วรวรรณ ราชพลลา5906926

19 08596255 นาย วรวรรธนย ปปญญาคลา5971027

20 08596256 นาย วรวจฒนย คลาหวาน5936345

21 08596257 นาย วรวจฒนย ไชยนาค5947814

22 08596258 นาย วรวลทยย จจนทพลมพย5962737

23 08596259 นาย วรวลทยย เนธลบกตร5974816

24 08596260 นาย วรวลทยย วงศยรลาพจนธย5936336

25 08596261 นาย วรวลทยย ศรมสรหอย5918634

26 08596262 นาย วรวลทยย สมทาสจงขย5972844

27 08596263 นาย วรวลทยย แสนตจน5943286

28 08596264 นาย วรวกฒล  สกวรรณา5939319

29 08596265 นาย วรวกฒล ชารมพร5955169

30 08596266 นาย วรวกฒล ตหนกจนยา5977453

หนนา 447 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 33  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 3 สนามสอบ : โรงเรยยนนครขอนแกลน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08596267 นาย วรวกฒล ทรจพยยสลน5934921

2 08596268 นาย วรวกฒล บจวซาว5952275

3 08596269 นาย วรวกฒล บกตตะ5966414

4 08596270 นาย วรวกฒล บกตรโคตร5975804

5 08596271 นาย วรวกฒล ภศคะเณร5945023

6 08596272 นาย วรวกฒล โมธรรม5958667

7 08596273 นาย วรวกฒล รอดกอง5962739

8 08596274 นาย วรวกฒล วลจลตรศจกดลธ5958132

9 08596275 นาย วรวกฒล หาดชจยภศมล5964807

10 08596276 นาย วรวกธ  ทองใบ5938490

11 08596277 นาย วรเวช วรวะลจย5974672

12 08596278 นาย วรศลษฎย ชกมนกมราษฎรย5967554

13 08596279 นาย วรสลทธลธ นกกศลการ5938185

14 08596280 นางสาว วรจชญาดา อายกโย5973876

15 08596281 นาย วรจญชลต มกขสมบจตล5975004

16 08596282 นางสาว วรจญญา   พลโลก5944754

17 08596283 นางสาว วรจญญา แกชนตาเนมยม5938794

18 08596284 นางสาว วรจญญา เขตมแกหว5967800

19 08596285 นางสาว วรจญญา จจนทะไพร5970893

20 08596286 นางสาว วรจญญา ไชยคมนม5978276

21 08596287 นางสาว วรจญญา นนทยมกลตรม5966251

22 08596288 นางสาว วรจญญา ประคองพวก5954592

23 08596289 นางสาว วรจญญา ประพจนธย5935385

24 08596290 นางสาว วรจญญา ผตพงผล5960872

25 08596291 นางสาว วรจญญา เมคจน5962687

26 08596292 นางสาว วรจญญา ลาดแทชน5952668

27 08596293 นางสาว วรจญญา สลนปปกษา5938661

28 08596294 นางสาว วรจญญา สกระการ5942776

29 08596295 นางสาว วรจญญา สกรลยวงศย5938946

30 08596296 นางสาว วรจญญา แสนกจนยา5973023

หนนา 448 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 34  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 3 สนามสอบ : โรงเรยยนนครขอนแกลน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08596297 นางสาว วรจญญา โสภาศรม5961134

2 08596298 นางสาว วรจญญา หงษยภศ5942373

3 08596299 นางสาว วรจญญศ ศรมสรหอย5960398

4 08596300 นาย วรจญญศ โสชาตล5972419

5 08596301 นางสาว วรจทยา ใจทจศนย5966212

6 08596302 นางสาว วรจทยา ศรมชจย5949267

7 08596303 นางสาว วรจนตยฐลตา ชาวดง5954282

8 08596304 นางสาว วรจมพร บกตรสาร5935764

9 08596305 นางสาว วรจสรา สารพานลช5958853

10 08596306 นาย วรากร นาคคง5945109

11 08596307 นางสาว วรากานตย หอมพจนธย5917822

12 08596308 นาย วรางกศร ซมดหวง5954082

13 08596309 นางสาว วรางคณา กระสจงขย5949580

14 08596310 นาง วรางคณา สลนศลรล5976089

15 08596311 นางสาว วรางคณา แสนสลาโรง5958850

16 08596312 นาย วราพงษย อลนธลบาล5965178

17 08596313 นางสาว วราพร คกณบกราณ5975131

18 08596314 นางสาว วราพร เชพชอวจงคลา5945195

19 08596315 นางสาว วราพร พลเยมพยม5979442

20 08596316 นางสาว วราพร มาตยาคกณ5982311

21 08596317 นาง วราพร ยกเทพ5957682

22 08596318 นาง วราพร เสนาขจนธย5960966

23 08596319 นางสาว วราพร เหมราช5969918

24 08596320 นางสาว วราภรณย  เกษแกหว5975157

25 08596321 นางสาว วราภรณย  ดวงดศสจน5978119

26 08596322 นางสาว วราภรณย ไขแสง5959736

27 08596323 นางสาว วราภรณย จจนทะเวช5963252

28 08596324 นาง วราภรณย เจรลญศลรล5981676

29 08596325 นางสาว วราภรณย ชาวดร5935657

30 08596326 นางสาว วราภรณย ทะวะระ5964070

หนนา 449 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 35  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 3 สนามสอบ : โรงเรยยนนครขอนแกลน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08596327 นางสาว วราภรณย ทจศพงษย5949568

2 08596328 นางสาว วราภรณย ทานคลา5974304

3 08596329 นางสาว วราภรณย ทลชงเทพ5958306

4 08596330 นางสาว วราภรณย นาถมทอง5947981

5 08596331 นางสาว วราภรณย ปงผาบ5955699

6 08596332 นางสาว วราภรณย ปปญญาประชกม5965535

7 08596333 นางสาว วราภรณย พาเสนชหย5952306

8 08596334 นางสาว วราภรณย มะละปะทล5959758

9 08596335 นางสาว วราภรณย มาพงษย5964946

10 08596336 นางสาว วราภรณย เมพองศรม5939257

11 08596337 นางสาว วราภรณย โมหทอง5934158

12 08596338 นางสาว วราภรณย ยตะโคตร5949934

13 08596339 นางสาว วราภรณย ยศราสศงเนลน5970715

14 08596340 นางสาว วราภรณย ยศษา5982022

15 08596341 นางสาว วราภรณย ราชคลา5971591

16 08596342 นางสาว วราภรณย ราษม5950906

17 08596343 นางสาว วราภรณย ลพอชจย5959113

18 08596344 นางสาว วราภรณย สอนจลนซพอ5941075

19 08596345 นางสาว วราภรณย สายทอง5957022

20 08596346 นางสาว วราภรณย สลาโรงแสง5938830

21 08596347 นางสาว วราภรณย สกขศาลา5980945

22 08596348 นางสาว วราภรณย สกโพธลธ5944838

23 08596349 นางสาว วราภรณย สกชยอกบล5960020

24 08596350 นางสาว วราภรณย เสมยระหจง5948903

25 08596351 นาง วราภรณย แสงดม5948555

26 08596352 นางสาว วราภรณย โสดา5964300

27 08596353 นางสาว วราภรณย หงษยพรม5981075

28 08596354 นางสาว วราภรณย หจนสา5967462

29 08596355 นาย วรายกทธ หมวกแสง5973360

30 08596356 นางสาว วรารจกษย บกญปลศก5968307

หนนา 450 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 36  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 3 สนามสอบ : โรงเรยยนนครขอนแกลน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08596357 นางสาว วรารจฐ ยจพราษฎรย5969888

2 08596358 นางสาว วรารจตนย แกหวกศช5980323

3 08596359 นางสาว วรารจตนย จจนทะมาตยย5976052

4 08596360 นางสาว วรารจตนย ฉจตรปทกมทลพยย5962553

5 08596361 นางสาว วรารจตนย ทองโคตร5954886

6 08596362 นางสาว วราลจกษณย สมพสรรณย5960666

7 08596363 นางสาว วราลม หาญชะนะ5945286

8 08596364 นางสาว วราวรรณ นจนสถลตยย5942611

9 08596365 นาย วราวกชธย ลพอแกหวมา5976499

10 08596366 นาย วราวกฒล นวลคลาสลงหย5959235

11 08596367 นาย วราวกธ พลเยมพยม5941514

12 08596368 นางสาว วราศลณม สกรลยะเดช5928042

13 08596369 นาย วรลทธลธธร นาทม5965127

14 08596370 นาย วรลทธลธธร สกทธลกกล5963368

15 08596371 นาย วรลนทร สลนแสง5971911

16 08596372 นางสาว วรลพร ทกมเทมพยง5967342

17 08596373 นางสาว วรลยา โภคา5937930

18 08596374 นางสาว วรลยา โลชหยคลา5934489

19 08596375 นางสาว วรลยา สายสวชาง5945950

20 08596376 นางสาว วรลศรา ชาวเวมยง5965373

21 08596377 นางสาว วรลศรา ทวมกจน5966606

22 08596378 นางสาว วรลศรา พรหมคกณ5956088

23 08596379 นางสาว วรลศรา วงศยลลาพจนธย5969750

24 08596380 นางสาว วรลศรา วชลรโลหะพจนธย5972319

25 08596381 นางสาว วรลศรา สลมภจยลม5970860

26 08596382 นาง วรลษรา หยกดยจชง5955823

27 08596383 นางสาว วรลษา เจมยวลรลยบกญญา5944406

28 08596384 นางสาว วรลษา มกชงสกข5976373

29 08596385 นาย วรกฒ นามเเสง5956046

30 08596386 นาย วรกฒ บจวศรม5959966

หนนา 451 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 37  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 3 สนามสอบ : โรงเรยยนนครขอนแกลน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08596387 นาย วรกฒ ฝางแกหว5943642

2 08596388 นาย วรกฒ สมภา5902550

3 08596389 นาง วรกณทลพยย สานกกลจ5980144

4 08596390 นางสาว วรกณศลรล สกรกลจบวร5950147

5 08596391 นางสาว วรกณศลรล แสงนลล5939503

6 08596392 นางสาว วรกลม พรมจจนทรย5958874

7 08596393 นาย วโรดม นลลนนทย5949330

8 08596394 นางสาว วลจย พลแกหว5938613

9 08596395 นางสาว วลจยพร ภศวงษย5964080

10 08596396 นางสาว วลจยพร อลทธลถมเพตชรย5962234

11 08596397 นางสาว วลจยภรณย  เผหาหอม5981874

12 08596398 นางสาว วลจยภรณย เอกศลรล5968936

13 08596399 นางสาว วลจยรจตนย ปปทาลาด5965846

14 08596400 นางสาว วลจยลจกษณย คชอมสลงหย5973255

15 08596401 นางสาว วลจยลจกษณย เครพอจจนทรย5959948

16 08596402 นางสาว วลจยลจกษณย ดลาบรรณย5948275

17 08596403 นางสาว วลจยลจกษณย สกพร5955964

18 08596404 นางสาว วลลตตา พลศวลมล5956815

19 08596405 นางสาว วลมพร มกงธลราช5936979

20 08596406 นางสาว วลมรจตนย นาคสมทรง5971317

21 08596407 นางสาว วไลลจกษณย หาทลา5953069

22 08596408 นาย วศลน จรลยะพจนธกย5948171

23 08596409 นาย วศลน ทองดม5951416

24 08596410 นาย วศลน ภศศรมฐาน5967431

25 08596411 นาย วศลน เสลกภศเขมยว5965893

26 08596412 นาย วศลนสลทธลธ นามวจน5957433

27 08596413 นาย วสจนตย จจนทรยตกลา5904774

28 08596414 นาย วสจนตย เทมยนคลา5935147

29 08596415 นาย วสจนตย นาคทจศนย5960420

30 08596416 นาย วสจนตย นลยมนา5974503

หนนา 452 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 38  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 3 สนามสอบ : โรงเรยยนนครขอนแกลน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08596417 นาย วสจนตย พจนฤทธลธ5930450

2 08596418 นาย วสจนตย พลนลจมนตรม5970761

3 08596419 นาย วสจนตย วรรณพฤกษย5969131

4 08596420 นาย วสจนตสลทธลธ   อกชนชจย5924874

5 08596421 นางสาว วสกนจนทย ทลานา5960993

6 08596422 นางสาว วสกพนธรา ปานทอง5935330

7 08596423 นางสาว วจชนจนทย ศรมหะจจนทรย5934908

8 08596424 นาย วจชร ถาบกญกลจ5973353

9 08596425 นาย วจชร สมตา5934995

10 08596426 นาย วจชรเกมยรตล  สพบคหา5978702

11 08596427 นาย วจชรชจย แสงสกนานนทย5968163

12 08596428 นาย วจชรพงศย ใจเดมยว5934818

13 08596429 นาย วจชรพงศย ราชกรม5973421

14 08596430 นาย วจชรพงษย เมพองโคตร5977794

15 08596431 นาย วจชรพงษย สกภาษม5972944

16 08596432 นางสาว วจชรพร มหาราช5958079

17 08596433 นาย วจชรพล แดงจมน5977619

18 08596434 นาย วจชรวงศย สาดม5924942

19 08596435 นาย วจชรวกธ ศรมภศมลกกล5960689

20 08596436 นาย วจชรศจกดลธ ชชางยา5938218

21 08596437 นาย วจชรศจกดลธ สอนชจยภศมล5935897

22 08596438 นาย วจชระ กฐลนสมมลตรย5971686

23 08596439 นาย วจชระ กองนหอย5956870

24 08596440 นาย วจชระ เขตมแกหว5965290

25 08596441 นาย วจชระ ใจชพพน5970215

26 08596442 นาย วจชระ บจวศรม5965169

27 08596443 นาย วจชระ บกพศลรล5968452

28 08596444 นาย วจชระ แฝกโคกสศง5982053

29 08596445 นาย วจชระ พชอศรมชา5941747

30 08596446 นาย วจชระ เพตงพา5933983

หนนา 453 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 39  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 3 สนามสอบ : โรงเรยยนนครขอนแกลน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08596447 นาย วจชระ มาเพชร5971875

2 08596448 นาย วจชระ สมหวจง5934106

3 08596449 นาย วจชระ สกรลยนตย5975539

4 08596450 นาย วจชระ แสงชจย5944042

5 08596451 นาย วจชระ แสงนหอย5982290

6 08596452 นาย วจชระ อกดมรจกษย5940723

7 08596453 นาย วจชระพล อกปครราช5966163

8 08596454 นางสาว วจชรา งามผลวเหลพอง5944154

9 08596455 นางสาว วจชรา ศรมชจย5972301

10 08596456 นางสาว วจชรา สายศร5969327

11 08596457 นาย วจชรากร ชวดกลางลา5926130

12 08596458 นาย วจชรากร วรสลทธลธ5980772

13 08596459 นาย วจชรากร อกชมภศธร5936650

14 08596460 นาย วจชรานนทย พรมสมบจตล5949366

15 08596461 นางสาว วจชราพร พระสลจก5952276

16 08596462 นางสาว วจชราพร แพงโสภา5912322

17 08596463 นางสาว วจชราพร หมพพนราชา5955024

18 08596464 นางสาว วจชราภรณย ชอบบกญ5968017

19 08596465 นางสาว วจชราภรณย ผลไธสง5903078

20 08596466 นางสาว วจชราภรณย พลลา5913806

21 08596467 นางสาว วจชราภรณย ยาวะโนภาส5962986

22 08596468 นางสาว วจชราภรณย สกทธลรจกษา5964118

23 08596469 นางสาว วจชราภรณย ฮาดทจกษยวงคย5976744

24 08596470 นาย วจชรลนทรย ตชอชมพ5958241

25 08596471 นาย วจชรลนทรย ฝกปนตะคก5972691

26 08596472 นาย วจชรลนทรย ภศมลภาค5959651

27 08596473 นาย วจชรลนทรย เมฆวจน5929834

28 08596474 นาย วจชรลนทรย ฦาชา5977761

29 08596475 นาย วจชรลนทรย สองเมพอง5938182

30 08596476 นาย วจชรลนทรย หานาม5961200

หนนา 454 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 40  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 4 สนามสอบ : โรงเรยยนนครขอนแกลน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08596477 นาย วจชรลนทรย อาจสมบาล5968229

2 08596478 นาย วจชรลนทรย อกตรา5928718

3 08596479 นาย วจชรลศ อรรคนลตยย5939278

4 08596480 นางสาว วจชรม แกหวปปลา5943009

5 08596481 นางสาว วจชรม พรมเพตง5960904

6 08596482 นาง วจชรมกร  อลนทรยหา5966686

7 08596483 นางสาว วจชรมวรรณ สารลคา5942861

8 08596484 นางสาว วจชลาวลม ไชยสลนธกย5938245

9 08596485 นาย วจฒนกร แกหวลอย5911034

10 08596486 นาย วจฒนชจย ศลรลญาณ5982402

11 08596487 นาย วจฒนพงษย เลชหยกล5965605

12 08596488 นาย วจฒนพงษย สนนอก5964334

13 08596489 นาย วจฒนศจกดลธ สลารวย5972955

14 08596490 นางสาว วจฒนะ ใบแสน5952169

15 08596491 นาย วจฒนา  มกชงคศชกลาง5970739

16 08596492 นาย วจฒนา กลมเกลมยว5950608

17 08596493 นางสาว วจณรดา ขกชยราญหญหา5951897

18 08596494 นางสาว วจตนา สมดามาตร5967986

19 08596495 นาย วจนกวม มชวงลอด5959645

20 08596496 นาย วจนเฉลลม ภลรมยยราช5978102

21 08596497 นาย วจนเฉลลม ยอดสลงหย5944118

22 08596498 นาย วจนชจย  ราชวงศย5950213

23 08596499 นาย วจนชจย ไชยกา5969594

24 08596500 นาย วจนชจย ลมชาย5976464

25 08596501 นาย วจนชจย ศรมวงคยษา5949753

26 08596502 นาย วจนชจย หงษยชกมแพ5981244

27 08596503 นาย วจนชาตล   วะชกม5949190

28 08596504 นางสาว วจนญาพร สกวรรณเพชร5949802

29 08596505 นางสาว วจนดม ศรมชกมแสง5969045

30 08596506 นางสาว วจนทนา บกญเลลศ5940434

หนนา 455 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 41  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 4 สนามสอบ : โรงเรยยนนครขอนแกลน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08596507 นางสาว วจนทนา ประวจนเณยย5942207

2 08596508 นางสาว วจนทนมยย ชจชวาลยย5969392

3 08596509 นางสาว วจนทนมยย ทองเหลพอง5961510

4 08596510 นางสาว วจนทนมยย ปรลวจนตา5937810

5 08596511 นางสาว วจนทนมยย สพงหยคะ5938964

6 08596512 นาย วจนทยา บกญแตชง5967541

7 08596513 นาง วจนทา  สกวรรณชจย5942357

8 08596514 นางสาว วจนธจญญา การจตนย5933222

9 08596515 นางสาว วจนธลชา สวดสม5951277

10 08596516 นางสาว วจนนลดา หวจงทางมม5974000

11 08596517 นางสาว วจนนลภา แสนสกข5956254

12 08596518 นางสาว วจนเพตญ    จลาปาโอหก5969593

13 08596519 นางสาว วจนเพตญ จลารจกษา5966877

14 08596520 นาย วจนเพตญ พจชวทอง5972484

15 08596521 นางสาว วจนเพตญ รจกภจกดม5980570

16 08596522 นางสาว วจนวลวาหย อกคลาพจนธย5942426

17 08596523 นางสาว วจนวลสา กาบบจวนหอย5964797

18 08596524 นางสาว วจนวลสา กกลลลนพล5972695

19 08596525 นางสาว วจนวลสา เชพชอกลาง5965498

20 08596526 นางสาว วจนวลสา บลารกงบหานทกชม5963956

21 08596527 นางสาว วจนวลสา มาจจนทรย5977510

22 08596528 นาง วจนวลสา เลลศสงคราม5959192

23 08596529 นางสาว วจนวลสา แสวงผล5938675

24 08596530 นางสาว วจนวลสา โสบกญ5962188

25 08596531 นาง วจนวลสาขย ปาจะ5936004

26 08596532 นางสาว วจนวลสาขย พลกกลทอง5909162

27 08596533 นางสาว วจนวลสาขย ฤทธลธขจนธย5965589

28 08596534 นาย วจลภจทร ศรมคลาชน5961781

29 08596535 นางสาว วจลภา แกหวยงคย5967709

30 08596536 นางสาว วจลภา คนซพพอ5982547

หนนา 456 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 42  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 4 สนามสอบ : โรงเรยยนนครขอนแกลน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08596537 นางสาว วจลภา ปะตลกานจง5967054

2 08596538 นางสาว วจลยยลดา เกตมาลา5961383

3 08596539 นางสาว วจลยา แกชนคลา5961647

4 08596540 นางสาว วจลยา เขตมอกทา5977579

5 08596541 นางสาว วจลลดา มศลสาร5927330

6 08596542 นางสาว วจลลภา  ชศชมพ5978738

7 08596543 นางสาว วจลลภา  ไชยวาน5933698

8 08596544 นางสาว วจลลภา ภจกดม5958244

9 08596545 นางสาว วจลลภา อหวนทหวน5949754

10 08596546 นางสาว วจลลม ทองสจนทจด5954111

11 08596547 นางสาว วจลวลภา ดวงจจนทรย5960779

12 08596548 นางสาว วาณมพรรณ ไชยกจนยา5967463

13 08596549 นางสาว วาทลณม อรลยวงศย5977592

14 08596550 นาย วาทลต วรวลบศล5911546

15 08596551 นาย วาทลต แสงจจนทรย5936898

16 08596552 นาย วาทลตยย ถวลลเชพชอ5962694

17 08596553 นาย วาทลตยย ศรแผลง5946720

18 08596554 นางสาว วาทลนม นามโส5944199

19 08596555 นางสาว วาทลนม พอกทรจพยย5920646

20 08596556 นาย วชาทมพร.ต บจณฑลต ศรมสกมจง5949540

21 08596557 นางสาว วชาทมพร.ต.หญลงอาลลตา โคตรบรรเทา5943741

22 08596558 นางสาว วานจฐศลยา วรบกตร5960817

23 08596559 นางสาว วายกรม สลทธลคกณ5974382

24 08596560 นางสาว วารลน ลลครบกรม5969118

25 08596561 นางสาว วารลนทรย กจงฉลมา5978882

26 08596562 นางสาว วารลนทรย ไชยศลรล5975182

27 08596563 นางสาว วารลนทรย อกชนศรม5977302

28 08596564 นาย วารลนทรย เอรารจมยย5974655

29 08596565 นางสาว วารลสรา แกหวสกพรรณ5972337

30 08596566 นางสาว วารม ลพอรลนทรย5928746

หนนา 457 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 43  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 4 สนามสอบ : โรงเรยยนนครขอนแกลน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08596567 นาย วารกจนย สกทธลบกญ5936628

2 08596568 นางสาว วารกณม กองคลา5977301

3 08596569 นางสาว วารกณม แกหวนา5945573

4 08596570 นางสาว วารกณม แกหวมศลมกข5977024

5 08596571 นางสาว วารกณม คจตวงศย5945958

6 08596572 นางสาว วารกณม จจนทาสม5945887

7 08596573 นางสาว วารกณม เฉวมยงวาศ5920238

8 08596574 นางสาว วารกณม ทลพประมวล5951944

9 08596575 นางสาว วารกณม ปะหา5943416

10 08596576 นางสาว วารกณม มาลา5971680

11 08596577 นางสาว วารกณม มลตสมดา5981655

12 08596578 นางสาว วารกณม มลหลม5939680

13 08596579 นางสาว วารกณม วงษยจลตร5957439

14 08596580 นางสาว วารกณม ศรมบจวหลวง5975862

15 08596581 นางสาว วารกณม ศรมวลชา5967421

16 08596582 นาง วาลลนธร นหอยมลพง5966796

17 08596583 นางสาว วาลมนา วลจลตรจจนทรย5924802

18 08596584 นางสาว วาววะรลน สรหอยจลตร5975831

19 08596585 นางสาว วาสนา กกดวงคยแกหว5944273

20 08596586 นางสาว วาสนา ชลเทพ5980798

21 08596587 นางสาว วาสนา ซอคลาศรม5962557

22 08596588 นางสาว วาสนา ดอนเสนา5979501

23 08596589 นางสาว วาสนา ทลพยยพรมราช5977527

24 08596590 นาง วาสนา บวกไธสง5970220

25 08596591 นางสาว วาสนา มหลเดช5939797

26 08596592 นางสาว วาสนา มมชจย5976954

27 08596593 นางสาว วาสนา วงษยคลาดหวง5942732

28 08596594 นางสาว วาสนา วงษยชาลม5903678

29 08596595 นางสาว วาสนา วรรณขาม5951063

30 08596596 นางสาว วาสนา วลเจดมยย5961028

หนนา 458 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 44  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 4 สนามสอบ : โรงเรยยนนครขอนแกลน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08596597 นางสาว วาสนา เววลชจยโก5966922

2 08596598 นางสาว วาสนา ศรมเมพอง5962508

3 08596599 นางสาว วาสนา สอนบกตร5965686

4 08596600 นาง วาสนา สายจจนดา5962221

5 08596601 นาง วาสนา สกมาตรา5944919

6 08596602 นางสาว วาสนา สกมกลละ5959460

7 08596603 นางสาว วาสนา อชอนประชา5967995

8 08596604 นางสาว วาสลฎฐม ชศชมพ5979941

9 08596605 นางสาว วาสลฏฐม คลามณมจจนทรย5943734

10 08596606 นางสาว วาสลฐม บกญจวบ5959340

11 08596607 นาย วาสกกรม ยอดนารม5922734

12 08596608 นางสาว วลกานดา ดมแกหว5963420

13 08596609 นางสาว วลกานดา อจกษรพลม5928338

14 08596610 นางสาว วลจลตตรา ศรมพระราม5971821

15 08596611 นางสาว วลจลตตรา หลหาอยศช5981843

16 08596612 นาย วลจลตพงศย นจนทราช5981484

17 08596613 นาย วลจลตร ศรมพระธรรม5978611

18 08596614 นางสาว วลจลตร อนจนตา5967086

19 08596615 นางสาว วลจลตรา  นจนทะวงคย5975609

20 08596616 นางสาว วลจลตรา จอมสวรรคย5940021

21 08596617 นางสาว วลจลตรา ชาญชลด5968325

22 08596618 นางสาว วลจลตรา ชาทลพฮด5949280

23 08596619 นางสาว วลจลตรา บกตรสมศรม5954380

24 08596620 นางสาว วลจลตรา ปปดณรงคย5962000

25 08596621 นางสาว วลจลตรา พทาเพชร5951259

26 08596622 นางสาว วลจลตรา ลมลม5943641

27 08596623 นางสาว วลจลตรา สมทา5978807

28 08596624 นางสาว วลฉรรชณมยย อนกสนธลธ5971596

29 08596625 นาย วลชชกรณย ธาตกชจย5964351

30 08596626 นาย วลชชากร ทจดเทมพยง5963010

หนนา 459 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 45  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 4 สนามสอบ : โรงเรยยนนครขอนแกลน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08596627 นาย วลชชากร บจวปปา5943845

2 08596628 นางสาว วลชชกดา ตรมศรม5976076

3 08596629 นางสาว วลชชกดา ทจดเทมยม5948050

4 08596630 นางสาว วลชชกดา ทกมกลจจะ5949857

5 08596631 นางสาว วลชชกดา บกญมาสจย5966644

6 08596632 นางสาว วลชชกดา ปรลตวา5944570

7 08596633 นางสาว วลชชกดา ผลวผชอง5949610

8 08596634 นางสาว วลชชกดา พลยางนอก5958602

9 08596635 นางสาว วลชชกตา อลนนาทร5978456

10 08596636 นาย วลชญยภาส สจงกะเพศ5970039

11 08596637 นางสาว วลชญาดา พลราชม5957278

12 08596638 นาย วลชยา จจนรจมยย5971525

13 08596639 นาย วลชยานนทย ทรจพยยถาวรธานม5952028

14 08596640 นาย วลชจย เทมยบจจนทรย5970317

15 08596641 นาย วลชจย เรพองเกษม5968712

16 08596642 นาย วลชจย อลงไธสง5946820

17 08596643 นาย วลชจย เอตนสจนเทมยะ5973274

18 08596644 นางสาว วลชาดา ขชวงทลพยย5966283

19 08596645 นาย วลชลต  หลนนกลหา5976374

20 08596646 นางสาว วลชกฎา สมพจพว5976174

21 08596647 นางสาว วลชกดา จลาปาอชอน5976399

22 08596648 นางสาว วลชกดา ไชยมงคย5914034

23 08596649 นางสาว วลชกดา ทลนโน5942413

24 08596650 นางสาว วลชกดา เทมยบกตง5945427

25 08596651 นางสาว วลชกดา นาชจยฤทธลธ5961731

26 08596652 นางสาว วลชกดา นามหงษา5938051

27 08596653 นางสาว วลชกดา พกทธวงคย5934680

28 08596654 นางสาว วลชกดา ภาวงศย5910086

29 08596655 นางสาว วลชกดา ภศเปปว5952764

30 08596656 นางสาว วลชกดา สายโคกกลาง5957218

หนนา 460 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 46  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 4 สนามสอบ : โรงเรยยนนครขอนแกลน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08596657 นางสาว วลชกดา สายเหลตก5968964

2 08596658 นางสาว วลชกดา สลงกจนยา5979480

3 08596659 นางสาว วลชกดา สกขสงคราม5958277

4 08596660 นางสาว วลชกดา หงษยหนองหวหา5966594

5 08596661 นาย วลเชมยร อาจมนตรม5960424

6 08596662 นาย วลฑศรยย ทชอนเงลน5969939

7 08596663 นาย วลฑศรยย ทลพวรม5934842

8 08596664 นาย วลฑศรยย สจนทจน5966867

9 08596665 นางสาว วลดาพร ยพนสกข5957134

10 08596666 นาย วลทยา ขจนวลชจย5942978

11 08596667 นาย วลทยา ทลตสวาท5947502

12 08596668 นาย วลทยา โทรจตนย5949454

13 08596669 นาย วลทยา นศสมหา5968380

14 08596670 นาย วลทยา บกตรวงคย5957068

15 08596671 นาย วลทยา ปปดถากลจ5974570

16 08596672 นาย วลทยา ปปวจนนา5961543

17 08596673 นาย วลทยา ผลวงาม5957379

18 08596674 นาย วลทยา พรหมภจกดม5979233

19 08596675 นาย วลทยา ภศงามเชลง5948583

20 08596676 นาย วลทยา วงคยชารม5975108

21 08596677 นาย วลทยา ศรมณรงคย5968098

22 08596678 นาย วลทยา ศรมอาราม5968461

23 08596679 นาย วลทยา สกดชาดม5962454

24 08596680 นาย วลทยา เหมชยมเหลน5981293

25 08596681 นาย วลทวจช แดงประสาท5948102

26 08596682 นาย วลทวจฒนย      เครพอศรม5947772

27 08596683 นาย วลทวจส โคตรแกหว5916946

28 08596684 นาย วลทวจส จจนเพตงเพตญ5965956

29 08596685 นาย วลทวจส นาสมใจ5960239

30 08596686 นาย วลทวจส ประทาพจนธย5960270

หนนา 461 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 47  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 4 สนามสอบ : โรงเรยยนนครขอนแกลน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08596687 นาย วลทวจส พนมอกปถจมภย5945373

2 08596688 นาย วลทวจส โพธลกมล5953435

3 08596689 นาย วลทวจส มศลเสนา5945084

4 08596690 นาย วลทวจส วรหาญ5964158

5 08596691 นาย วลทวจส สาเกตก5977585

6 08596692 นาย วลทวกฒล โชตล5905614

7 08596693 นาย วลทวกฒล เถาวยทวม5954353

8 08596694 นาย วลทศรยย พจนธยวงศย5937844

9 08596695 นางสาว วลธลดา สายคลาวงศย5969663

10 08596696 นาย วลนจย ชลลคมรม5967992

11 08596697 นาย วลนจย สลนสลมหา5969879

12 08596698 นาย วลนจย อลนทะชจย5916830

13 08596699 นางสาว วลนลทรา รจตนะรกชงมงคล5973000

14 08596700 นาย วลบศลยย ปาชะนะ5981312

15 08596701 นางสาว วลภา กลพงกหาน5965193

16 08596702 นางสาว วลภา ขกนทายก5971048

17 08596703 นางสาว วลภา ธนลกกล5962246

18 08596704 นางสาว วลภา เสนารจกษย5967428

19 08596705 นางสาว วลภากรณย พลหอม5960315

20 08596706 นางสาว วลภาฏา พลมพยภาค5972975

21 08596707 นางสาว วลภาณม  ฉลาดลชลา5938148

22 08596708 นางสาว วลภาดา  รจงวจดสา5976918

23 08596709 นางสาว วลภาดา คลาชมภศ5958577

24 08596710 นางสาว วลภาดา จจนพรหม5980554

25 08596711 นางสาว วลภาดา โจนลายดา5968331

26 08596712 นาง วลภาดา ดวงผกย5932218

27 08596713 นางสาว วลภาดา ดมดวงพจนธย5943396

28 08596714 นางสาว วลภาดา ทกมพลลา5905602

29 08596715 นางสาว วลภาดา มากมศล5956350

30 08596716 นางสาว วลภาดา เรมยมแสน5943934

หนนา 462 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 1  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 5 สนามสอบ : โรงเรยยนขามแกลนนคร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08596717 นางสาว วลภาดา ศลลารลนทรย5953101

2 08596718 นางสาว วลภาดา สารมโพธลธ5980786

3 08596719 นางสาว วลภาดา สมโสภา5953444

4 08596720 นางสาว วลภาดา หอมสลน5973060

5 08596721 นางสาว วลภาพร  สกรา5968381

6 08596722 นางสาว วลภาพร แจชมใส5977072

7 08596723 นางสาว วลภาพร เนพพองมจจฉา5963794

8 08596724 นางสาว วลภาพร บกญสมร5938285

9 08596725 นางสาว วลภาพร ปกรลสาร5940985

10 08596726 นางสาว วลภาพร พรมพลนลจ5956352

11 08596727 นางสาว วลภาพร พจนธยขาว5979366

12 08596728 นางสาว วลภาพร เพตชรสจงหาร5978234

13 08596729 นางสาว วลภาพร ภาวงศย5973772

14 08596730 นางสาว วลภาพร ยอดเพชร5964057

15 08596731 นางสาว วลภาพร รามศรม5973050

16 08596732 นางสาว วลภาพร ศรมวลคลา5957806

17 08596733 นางสาว วลภาพร ศรมศจกดลธนอก5943095

18 08596734 นางสาว วลภาพร สะตะ5974167

19 08596735 นางสาว วลภาพร แสงพระจจนทรย5958375

20 08596736 นางสาว วลภาพร อกหยตา5975955

21 08596737 นางสาว วลภาพรรณ สกธรรมฤทธลธ5936371

22 08596738 นางสาว วลภาพรรณ แสนคลาภา5969117

23 08596739 นางสาว วลภาภรณย เบหาหลชอเพชร5969460

24 08596740 นางสาว วลภาภรณย หมพพนทอง5958734

25 08596741 นางสาว วลภารจตนย ดหวงสศงเนลน5964240

26 08596742 นางสาว วลภารจตนย ลาสกวรรณ5939822

27 08596743 นางสาว วลภารจตนย ศรมสมจย5969092

28 08596744 นางสาว วลภารจตนย สมดา5969742

29 08596745 นางสาว วลภารจตนย หลหาธรรม5959575

30 08596746 นางสาว วลภารจตนย อจควะรจง5964199

หนนา 463 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 2  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 5 สนามสอบ : โรงเรยยนขามแกลนนคร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08596747 นางสาว วลภาลจกษณย ทมคอโงน5952115

2 08596748 นางสาว วลภาวดม นรสาร5963913

3 08596749 นาง วลภาวดม วงศยมจพน5969733

4 08596750 นางสาว วลภาวดม อกปโครต5977174

5 08596751 นางสาว วลภาวรรณย ครโสภา5944812

6 08596752 นางสาว วลภาวรรณ คลาผาง5982331

7 08596753 นางสาว วลภาวรรณ จจนทรยจจนทตก5973520

8 08596754 นางสาว วลภาวรรณ ตรมศาสตรย5945021

9 08596755 นางสาว วลภาวรรณ ธงภศเขมยว5926698

10 08596756 นางสาว วลภาวรรณ พละศจกดลธ5971672

11 08596757 นาง วลภาวรรณ วลทยอภลบาลกกล5960869

12 08596758 นางสาว วลภาวรรณ วลโรจอาจ5967285

13 08596759 นางสาว วลภาวรรณ เสาวพจนธกย5910846

14 08596760 นางสาว วลภาวรรณ แอบกลลพนจจนทรย5947795

15 08596761 นางสาว วลภาวม ประสานสอน5969006

16 08596762 นางสาว วลภาวม โมกขยศาสตรย5964928

17 08596763 นางสาว วลภาวม แสนทวมสกข5966429

18 08596764 นาง วลภาวม แสนสระดม5939487

19 08596765 นางสาว วลภาสลณม วลเศษภจกดม5972881

20 08596766 นางสาว วลภาสลณม อลพมสะอาด5970609

21 08596767 นางสาว วลมล แกหวเตชะ5954423

22 08596768 นาง วลมล ชจยปรจชญาวงศย5975658

23 08596769 นางสาว วลมล สชองแสง5971360

24 08596770 นางสาว วลมล สกทธลบกญ5955009

25 08596771 นางสาว วลมลทลพยย หาไชย5951282

26 08596772 นางสาว วลมลพรรณ คนคม5959779

27 08596773 นางสาว วลมลพรรณย บลารกงเมพอง5980190

28 08596774 นางสาว วลมลพรรณ ศรมทรจพยย5970976

29 08596775 นางสาว วลมลภรณย   แพงนอก5942841

30 08596776 นางสาว วลมลรจตนย ขนจนแขตง5980115

หนนา 464 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 3  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 5 สนามสอบ : โรงเรยยนขามแกลนนคร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08596777 นางสาว วลมลรจตนย ขหามประเทศ5968714

2 08596778 นางสาว วลมลรจตนย คลามกงคกณ5937848

3 08596779 นางสาว วลมลรจตนย บรรณารจกษย5933046

4 08596780 นางสาว วลมลวรรณ  ประสมพจนธย5939138

5 08596781 นางสาว วลมลวรรณ กองกะมกด5938329

6 08596782 นางสาว วลมลวรรณ ยกบลเพลลด5948192

7 08596783 นาง วลมลวรรณ โยธารลนทรย5969766

8 08596784 นางสาว วลมลวรรณ ลจกษณะสาย5939640

9 08596785 นางสาว วลมาลา สมหาโมชง5963042

10 08596786 นางสาว วลยดา หมชอมเหมาะ5970606

11 08596787 นาง วลยะดา ไขแสงจจนทรย5971153

12 08596788 นางสาว วลยะดา ธรรมวจฒนย5967457

13 08596789 นางสาว วลยะดา พะโยหา5955142

14 08596790 นางสาว วลยะดา สาระจจนทรย5954183

15 08596791 นางสาว วลยะดา แสนบจว5975745

16 08596792 นาย วลระชา ทจกษลณ5903526

17 08596793 นาง วลระยา จจนทะพรม5936206

18 08596794 นาย วลระยกทธ ปปกการะโน5940105

19 08596795 นาย วลระสลทธลธ มาตอลาพร5957604

20 08596796 นางสาว วลรจงรอง อสลพงษย5981407

21 08596797 นางสาว วลรจญชนา ยจงภาย5961484

22 08596798 นางสาว วลรจญชนา สกดชลด5980386

23 08596799 นางสาว วลรจญญา มจชฉลมพงษย5942539

24 08596800 นางสาว วลรจญญา หมจพนจลตร5952253

25 08596801 นาย วลรจตนย ถพอศมล5975026

26 08596802 นาย วลรจตนย ประทกมวงษย5981371

27 08596803 นาย วลรจตนย ภศมลสาตรย5972001

28 08596804 นาย วลรจตนย สกรลเย5940500

29 08596805 นางสาว วลรจตนย อจปมะให5966453

30 08596806 นางสาว วลรจลพจชร ศรมจจนทร5964586

หนนา 465 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 4  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 5 สนามสอบ : โรงเรยยนขามแกลนนคร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08596807 นางสาว วลรจลยกพา ลาภไธสง5971228

2 08596808 นางสาว วลราภจสร โกฏลรจกษย5946593

3 08596809 นางสาว วลราวรรณ ไชยมงคย5976439

4 08596810 นางสาว วลราวรรณ แหวนหลชอ5940002

5 08596811 นาย วลรลยะ สมสกภาพ5904526

6 08596812 นาย วลรลยะ เหลาลา5971576

7 08596813 นาย วลรกฒ วงคยศรม5966509

8 08596814 นางสาว วลรกณณม วลถม5929154

9 08596815 นาย วลรกทธย สกขเกษม5934700

10 08596816 นาย วลโรจนย นหอยหา5962362

11 08596817 นาย วลโรจนย โนนหนองไฮ5940735

12 08596818 นาย วลโรจนย ปะรจมยย5980878

13 08596819 นาย วลโรจนย ศรแผลง5946598

14 08596820 นาย วลโรจนย สกทธลอาคาร5946814

15 08596821 นางสาว วลลจยวรรณ  กกจนา5973385

16 08596822 นางสาว วลลานม คลามกงคกณ5938255

17 08596823 นางสาว วลลาพร จจนไทย5975685

18 08596824 นางสาว วลลารจตนย รจงโคตร5953446

19 08596825 นางสาว วลลาวรรณ  จลาปาจศม5968897

20 08596826 นางสาว วลลาวรรณ สมภาเลา5974720

21 08596827 นางสาว วลลาวจณยย คลสาลจง5960483

22 08596828 นางสาว วลลาวจณยย ชะโยมชจย5943098

23 08596829 นางสาว วลลาวจณยย ชจยสกวรรณย5976110

24 08596830 นางสาว วลลาวจณยย ไชยตหนเทพอก5946772

25 08596831 นางสาว วลลาวจณยย พจนชน5952019

26 08596832 นางสาว วลลาวจลยย จงเจลมกลาง5972681

27 08596833 นางสาว วลลาวจลยย ชกมนกม5977126

28 08596834 นางสาว วลลาวจลยย ทองทวม5943749

29 08596835 นางสาว วลลาวจลยย ผลวเฮชาขา5939390

30 08596836 นางสาว วลลาวจลยย พลศรม5910842

หนนา 466 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 5  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 5 สนามสอบ : โรงเรยยนขามแกลนนคร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08596837 นางสาว วลลาวจลยย มลามาตยย5970017

2 08596838 นางสาว วลลาวจลยย รกชงภาษา5936971

3 08596839 นางสาว วลลาวจลยย อภลบาล5955951

4 08596840 นางสาว วลลาศลนม ยะพลหา5963241

5 08596841 นางสาว วลลาสลนม เขมยวสาคศ5962798

6 08596842 นางสาว วลลาสลนม คลาเมพอง5955709

7 08596843 นางสาว วลลาสลนม พรหมภจกดม5938238

8 08596844 นางสาว วลลาสลนม อามาตยย5932834

9 08596845 นางสาว วลไล ใจแกหว5982328

10 08596846 นางสาว วลไล พรมดาว5959339

11 08596847 นาง วลไล พระพรหม5948039

12 08596848 นางสาว วลไลจลตร แสนศลรล5966235

13 08596849 นางสาว วลไลพร ขอบเมพองฮาม5965430

14 08596850 นางสาว วลไลพร จจนทรยศลลปป5978241

15 08596851 นางสาว วลไลพร เชพพอมแกหว5946890

16 08596852 นางสาว วลไลพร นวลนอก5975593

17 08596853 นางสาว วลไลพร นาสมใจ5950259

18 08596854 นางสาว วลไลพร แนชนอกดร5958120

19 08596855 นางสาว วลไลพร เบอรยไชสงคย5949727

20 08596856 นางสาว วลไลพร ผงจลาปา5972231

21 08596857 นางสาว วลไลพร วงศยวลเศษ5981454

22 08596858 นางสาว วลไลพร สอนสลงหย5953976

23 08596859 นางสาว วลไลภรณย  ทองอกดร5979270

24 08596860 นางสาว วลไลภรณย พจนธยพานลชยย5967194

25 08596861 นางสาว วลไลยย วจนงาม5968218

26 08596862 นางสาว วลไลรจตนย นนทยตรม5978133

27 08596863 นางสาว วลไลรจตนย บกตรราช5956304

28 08596864 นางสาว วลไลลจกษณย โกพล5976467

29 08596865 นางสาว วลไลลจกษณย จลานงคย5964220

30 08596866 นางสาว วลไลลจกษณย ชาวเหนพอ5948323

หนนา 467 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 6  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 5 สนามสอบ : โรงเรยยนขามแกลนนคร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08596867 นางสาว วลไลลจกษณย ทลานา5909690

2 08596868 นางสาว วลไลลจกษณย แสนสกภา5968669

3 08596869 นางสาว วลไลวรรณ   ผาสานคลา5942408

4 08596870 นางสาว วลไลวรรณ แกหวเชมยงหวาง5943061

5 08596871 นางสาว วลไลวรรณ แจหงจลารจส5977125

6 08596872 นาง วลไลวรรณ เนพชอดม5931850

7 08596873 นางสาว วลไลวรรณ สกขขมชเหลตก5957140

8 08596874 นางสาว วลไลวรรณ สกชมมาตยพ5968196

9 08596875 นางสาว วลวรรธณม สหธรรมมลกะชาตล5902978

10 08596876 นาย วลศนกพกกล สกวรรณพงษย5939426

11 08596877 นาย วลศรกต คลาภลรมยย5946549

12 08596878 นาย วลศรกต สกรลยประพจนธย5975833

13 08596879 นาย วลศวะ นจนชะนะ5936372

14 08596880 นาย วลศลษฏย อลนธลแสง5951439

15 08596881 นาย วลษณก ฉลมพลม5981732

16 08596882 นาย วลษณก ไชยวงคย5954067

17 08596883 นาย วลษณก ไชยา5962123

18 08596884 นาย วลษณก ตลจบเงลน5955738

19 08596885 นาย วลษณก พวงจจนทรย5978079

20 08596886 นาย วลษณก สาหจส5945357

21 08596887 นาย วลษณก สกทธลวรรณ5937788

22 08596888 นาย วลษณก อลนธลราช5963304

23 08596889 นางสาว วลษณกดา เสรลมจจนทรย5981273

24 08596890 นาย วลษณกพงษย บกญยพน5953828

25 08596891 นาย วลษณกพงษย มจงศรม5918822

26 08596892 นาย วลษธร อจนทราสม5905486

27 08596893 นาย วลษรกศ แกหวสวลง5954388

28 08596894 นาย วลสจนตย ธรรมสาร5969324

29 08596895 นาย วลสจนตย สจงฆะเวช5940071

30 08596896 นางสาว วลสากรณย สมดม5953817

หนนา 468 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 7  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 5 สนามสอบ : โรงเรยยนขามแกลนนคร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08596897 นาย วลสลฐศจกดลธ จจนตะคกณ5954291

2 08596898 นางสาว วลสกดา ใจทจด5966666

3 08596899 นางสาว วลสกดา นาคอก5944283

4 08596900 นางสาว วลสกดา นาฮหอยทอง5957437

5 08596901 นางสาว วลสกดา พรมจจนทรย5961874

6 08596902 นางสาว วลสกดา พรมลา5958400

7 08596903 นางสาว วลสกดา มมดวง5956177

8 08596904 นาย วลสกนจนทย บกญสาร5945343

9 08596905 นางสาว วลสกนม จจนทรยโสม5969246

10 08596906 นางสาว วลสกพร พจนนาดม5956147

11 08596907 นางสาว วมณา นาดม5961973

12 08596908 นางสาว วมณา เหมแดง5944633

13 08596909 นางสาว วมนจส ฐานะ5981306

14 08596910 นางสาว วมนา เพพพอนใจมม5973585

15 08596911 นางสาว วมรกานตย อกหยโพนทอง5966999

16 08596912 นาย วมรชจย เฉลดฉาย5950169

17 08596913 นาย วมรชจย นลสสจยหมจพน5980514

18 08596914 นางสาว วมรญา นาสหมกบ5970811

19 08596915 นาย วมรดนยย หอมทอง5964931

20 08596916 นางสาว วมรนกช ปปนอก5982322

21 08596917 นางสาว วมรนกช ลมเลลศ5909830

22 08596918 นางสาว วมรนกช แสงพา5966907

23 08596919 นางสาว วมรปรมยา ไชยพรม5947314

24 08596920 นาย วมรพงศย มณมเพชร5938955

25 08596921 นาย วมรพงศย สกภาพรหม5964545

26 08596922 นาย วมรพงษย สลามา5938301

27 08596923 นาย วมรพล คนหมจพน5967969

28 08596924 นาย วมรภจทร ชกมดหวง5940875

29 08596925 นาย วมรภจทร ทกมมา5966552

30 08596926 นางสาว วมรยา นามวงศยชจย5944252

หนนา 469 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 8  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 5 สนามสอบ : โรงเรยยนขามแกลนนคร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08596927 นางสาว วมรยา สนทอง5935013

2 08596928 นาย วมรยกทธ   ทจบชา5952964

3 08596929 นาย วมรยกทธ นหอยเจรลญ5966437

4 08596930 นาย วมรยกทธ เวมยงอลนทรย5943695

5 08596931 นาย วมรวจฒนย ชจยพงษย5979472

6 08596932 นาย วมรสลทธลธ ประกอบศรม5943557

7 08596933 นาย วมรสลน สมเหลพอง5980154

8 08596934 นาย วมระ คศณทอง5941671

9 08596935 นาย วมระ ชจยอาสา5960086

10 08596936 นาย วมระชน วรรณาหาร5979483

11 08596937 นาย วมระชจย ภจกดม5979453

12 08596938 นาย วมระชาตล สจงวจชรนจนทย5960652

13 08596939 นางสาว วมระญา หลรจญโท5975077

14 08596940 นางสาว วมระนกช โสภาทม5962456

15 08596941 นาย วมระพงษย มะสกใส5940187

16 08596942 นางสาว วมระพร ศรมพกทธา5974446

17 08596943 นางสาว วมระพร สอนเสรลม5957994

18 08596944 นาย วมระพล  วงศยประชกม5971386

19 08596945 นาย วมระพล แมหนรจมยย5981156

20 08596946 นาย วมระพล วรรณทอง5968610

21 08596947 นาย วมระพล ศรมเชมยงพลมพย5970980

22 08596948 นาย วมระพล แสงคลาแหง5964701

23 08596949 นาย วมระพจนธย จศทะรจกษย5937687

24 08596950 นาย วมระยกทธ บาลจบ5951168

25 08596951 นาย วมระยกทธ เรพองธรรม5916266

26 08596952 นาย วมระยกทธ สกวรรณสนธย5971415

27 08596953 นาย วมระยกทธ แสนพลนลจ5914798

28 08596954 นาย วมระยกทธ เหมพอนนตก5961822

29 08596955 นาย วมระยกทธ อชอนจจนทรย5946433

30 08596956 นางสาว วมระวรรณ ปปฐพม5942377

หนนา 470 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 9  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 5 สนามสอบ : โรงเรยยนขามแกลนนคร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08596957 นาย วมระวจฒนย   ทาปทา5936316

2 08596958 นาย วมระวจฒนย   เทมยมทจศ5936047

3 08596959 นาย วมระศจกดลธ บกญมม5980696

4 08596960 นาย วกฒลกร บกตรโพธลธศรม5971220

5 08596961 นาย วกฒลไกร จจกรวรรณพร5976991

6 08596962 นาย วกฒลชจย จจนทรยธล5956310

7 08596963 นาย วกฒลชจย จมนชลานล5969612

8 08596964 นาย วกฒลชจย ดวงคกณ5969563

9 08596965 นาย วกฒลชจย ทกมแถว5959419

10 08596966 นาย วกฒลชจย เพตงใสยย5969636

11 08596967 นาย วกฒลชจย โภคะชจย5966143

12 08596968 นาย วกฒลชจย วจงจจนดม5975253

13 08596969 นาย วกฒลชจย ศรมเกษ5974310

14 08596970 นาย วกฒลชจย ศรมสกธรรม5975617

15 08596971 นาย วกฒลชจย อภจยจลตร5981237

16 08596972 นาย วกฒลชจย อชอนตา5972997

17 08596973 นาย วกฒลชจย อกนาพจนธย5968359

18 08596974 นาย วกฒลชาตล  หหาวประมง5961400

19 08596975 นาย วกฒลนจนทย เคนคลาภา5931566

20 08596976 นาย วกฒลนจนทย สมบศรณย5944736

21 08596977 นาย วกฒลพงษย  กองทอง5900506

22 08596978 นาย วกฒลพงษย ชลาสจย5967111

23 08596979 นาย วกฒลพงษย นลวาสวจฒนย5967003

24 08596980 นาย วกฒลพงษย บกดดมคลา5956668

25 08596981 นาย วกฒลพงษย ไพรวลจารยย5968865

26 08596982 นาย วกฒลพงษย รตลบจณฑลต5934849

27 08596983 นาย วกฒลพงษย ศมรษะภศมล5968293

28 08596984 นาย วกฒลภจทร ปปญจจนทรยสลงหย5977135

29 08596985 นาย วกฒลสาน หชวงศลรลสกกล5946472

30 08596986 นาย วกฒลแสน ขานแสน5957605

หนนา 471 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 10  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 5 สนามสอบ : โรงเรยยนขามแกลนนคร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08596987 นาย เวชยจนตย วจงคลาหาญ5946775

2 08596988 นาย เวชยจนตย ศรมแกหวรจตนะ5970138

3 08596989 นางสาว เวณลกา ถนอมเพมยร5967637

4 08596990 นางสาว เวณลกา ศรมลาพล5949151

5 08596991 นาย เวยกทจกษย พรมดวง5921182

6 08596992 นางสาว เวรลกา โฮมสอน5942015

7 08596993 นางสาว เวรกกา คลาจจนดา5958845

8 08596994 นางสาว เวมยง บกญโพธลธ5960979

9 08596995 นางสาว แวชนแกหว จลกจจกร5957568

10 08596996 นางสาว แววเทมยน รจงษม5938017

11 08596997 นางสาว แววนลดา ดหวงคลาภา5956268

12 08596998 นางสาว ไวทยยญานม ศลรลวจงฆานนทย5907538

13 08596999 นางสาว ศจม บกญศร5962826

14 08597000 นางสาว ศจมศลรล กกลคง5968317

15 08597001 นาย ศตวรรธ ไกกาศ5978136

16 08597002 นาย ศตวรรษ  ราชตลกา5961817

17 08597003 นาย ศตวรรษ  สมมาโลฤทธลธ5951625

18 08597004 นาย ศตวรรษ โกยสลาราญ5933604

19 08597005 นาย ศตวรรษ ไชยพลมศล5944015

20 08597006 นาย ศตวรรษ บกญรจกษา5979912

21 08597007 นาย ศตวรรษ ภศมลลกน5962717

22 08597008 นาย ศตวรรษ อจคฮาด5970305

23 08597009 นางสาว ศยามล เจรลญผล5916822

24 08597010 นางสาว ศยามล พศดเพราะ5974865

25 08597011 นาย ศรชจย โพนดาแคบ5937453

26 08597012 นาย ศรชจย วงษยขจนธย5940673

27 08597013 นาย ศรราม หวจงคชลากลาง5963823

28 08597014 นางสาว ศรสวรรคย กลหารอด5981556

29 08597015 นางสาว ศรสวรรคย ฤทธลวงษย5944347

30 08597016 นางสาว ศรสวรรคย ศรมหานารถ5941309

หนนา 472 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 11  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : 5 สนามสอบ : โรงเรยยนขามแกลนนคร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08597017 นางสาว ศรสวรรคย แสงสกวรรณ5972566

2 08597018 นางสาว ศรสวรรคย แสนดม5936236

3 08597019 นางสาว ศรสกดา ทนมวรรณย5970050

4 08597020 นางสาว ศรจญญา  กกลสา5944735

5 08597021 นางสาว ศรจญญา กาสลงหย5964257

6 08597022 นางสาว ศรจญญา ชนะเคน5968214

7 08597023 นางสาว ศรจญญา ชศศรมโสม5946777

8 08597024 นางสาว ศรจญญา เทมยงปา5968809

9 08597025 นางสาว ศรจญญา บกตรโพธลธ5941284

10 08597026 นางสาว ศรจญญา โพธลราช5966210

11 08597027 นางสาว ศรจญญา โยคะสลงหย5965665

12 08597028 นางสาว ศรจญญา วรรณไชย5979456

13 08597029 นางสาว ศรจญญา ศรมเนตร5976580

14 08597030 นางสาว ศรจญญา สมภจกดม5943040

15 08597031 นางสาว ศรจญญา สกขลหาน5946754

16 08597032 นางสาว ศรจญญา สกมาลม5934778

17 08597033 นางสาว ศรจญญา อจงคะฮาด5955542

18 08597034 นาย ศรจญญศ  นกรา5969138

19 08597035 นาย ศรจญญศ ลอนตรง5920366

20 08597036 นาย ศรจญญศ ศรมจลาปา5936095

21 08597037 นาย ศรจญพงษย ครองยกทธ5964873

22 08597038 นางสาว ศรจญยยภร ตลงมหาอลนทรย5943738

23 08597039 นางสาว ศรจญยา อกชนจารยย5937906

24 08597040 นางสาว ศรจณญา   ปปคมา5948317

25 08597041 นาย ศรจณญศ ผาจจนดา5952976

26 08597042 นาย ศรจณฑยภจทร สจกใส5947677

27 08597043 นาย ศรจณยย ไชยทองศรม5956997

28 08597044 นางสาว ศรจณยยชนก ดาโสภา5969135

29 08597045 นางสาว ศรจณยยพร ศาสนนจนทย5956251

30 08597046 นางสาว ศรจณยยรจตนย พรมจจนทรย5948695

หนนา 473 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 12  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : 5 สนามสอบ : โรงเรยยนขามแกลนนคร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08597047 นางสาว ศรจณยา กองกะมกด5965837

2 08597048 นางสาว ศรจณยา คนคม5959989

3 08597049 นางสาว ศรจณยา บกพศลรล5950026

4 08597050 นางสาว ศรจณยา ภศครองนาค5969021

5 08597051 นางสาว ศรจณยา ภศเดชนผา5961943

6 08597052 นาย ศรจทธา เชลงหอม5950977

7 08597053 นางสาว ศรจนยา พจนธกยลมลา5972932

8 08597054 นาย ศรายกทธ แกหวบจบภา5962665

9 08597055 นาย ศรายกทธย คกณบกราณ5980431

10 08597056 นาย ศรายกทธ นาอกดม5963537

11 08597057 นาย ศรายกทธ เมาฬม5936922

12 08597058 นาย ศรายกทธ สมสมบจตล5980221

13 08597059 นาย ศรายกธ หจวนา5939788

14 08597060 นางสาว ศราลจกษณย ศรมหะวงคย5953516

15 08597061 นาย ศราวกฒล ดมทะเล5939783

16 08597062 นาย ศราวกฒล โพระกจน5963915

17 08597063 นาย ศราวกฒล เลมชยงเสรม5934082

18 08597064 นาย ศราวกฒล วรสลทธลธ5971332

19 08597065 นาย ศราวกฒล วจงทะพจนธย5969913

20 08597066 นาย ศราวกฒล ศรมอกชน5966302

21 08597067 นาย ศราวกฒล อลนดา5942162

22 08597068 นาย ศราวกทธ โพธลธสลงหย5959436

23 08597069 นาย ศราวกธ   บกญดม5961524

24 08597070 นาย ศราวกธ บวชประโคน5969556

25 08597071 นาย ศราวกธ บกญคชลา5968645

26 08597072 นาย ศราวกธ เพมยเอมย5954444

27 08597073 นาย ศราวกธ ศรมกจญญา5948968

28 08597074 นางสาว ศรลญญา บกญวลเศษ5943427

29 08597075 นางสาว ศรลญญาพร พระศรมธร5978899

30 08597076 นางสาว ศรลญณา สลมทอง5958934

หนนา 474 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 13  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : 5 สนามสอบ : โรงเรยยนขามแกลนนคร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08597077 นางสาว ศรลนญา ศรมวงษยชจย5971375

2 08597078 นาย ศรมนคร ภศจชาพล5935356

3 08597079 นางสาว ศรมนวล ประสพสกข5936319

4 08597080 นางสาว ศรมประไพ จจนทะบกตร5958668

5 08597081 นางสาว ศรมประไพ สายสะอาด5945416

6 08597082 นางสาว ศรมประภา ประเมลนชจย5982376

7 08597083 นางสาว ศรมแพร บหงเวมยง5974371

8 08597084 นาย ศรมรจตนย โพธลแสง5943140

9 08597085 นางสาว ศรมวนา แสนสกภา5970773

10 08597086 นางสาว ศรมสกกล มมระหจนนอก5976477

11 08597087 นางสาว ศรมสมร มาตจลารจส5949646

12 08597088 นางสาว ศรมสกดา กวานปรจชชา5979548

13 08597089 นางสาว ศรมสกดา คลาภา5950614

14 08597090 นางสาว ศรมสกดา แสงกลหา5939768

15 08597091 นางสาว ศรมสกรางคย นลราราช5946809

16 08597092 นางสาว ศรกดา ละอองศรม5942670

17 08597093 นางสาว ศรกตา เวมยงชจยภศมล5979973

18 08597094 นาย ศรกตลกกล ภศมาศ5964173

19 08597095 นางสาว ศลาทลพยย งอยจจนทรยศรม5979367

20 08597096 นางสาว ศลลษา ทารลนทรย5970080

21 08597097 นางสาว ศศธร หชมซหาย5934863

22 08597098 นางสาว ศศลกร นมระมนตย5981276

23 08597099 นางสาว ศศลกานตย บรรเทา5944638

24 08597100 นางสาว ศศลกานตย พลมพา5977653

25 08597101 นางสาว ศศลกานตย แสนชจย5951227

26 08597102 นางสาว ศศลฉาย ไตรสกนทร5911630

27 08597103 นางสาว ศศลธร เจรลญชจย5922402

28 08597104 นางสาว ศศลธร ใจกลาง5944307

29 08597105 นางสาว ศศลธร ใจบกญ5981661

30 08597106 นางสาว ศศลธร ฉายจลตร5969433

หนนา 475 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 14  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : 5 สนามสอบ : โรงเรยยนขามแกลนนคร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08597107 นางสาว ศศลธร ชชางเรพอง5949115

2 08597108 นางสาว ศศลธร ไชนะรา5963432

3 08597109 นาง ศศลธร ธรรมบรรเทลง5962862

4 08597110 นางสาว ศศลธร ปปกโคทะกจง5966309

5 08597111 นางสาว ศศลธร ปานทองง5961917

6 08597112 นางสาว ศศลธร มาตชจยเคน5959627

7 08597113 นางสาว ศศลธร มาตเรมยง5975357

8 08597114 นางสาว ศศลธร รจตนะพลทม5974642

9 08597115 นางสาว ศศลธร ลามศลเทมยน5970769

10 08597116 นางสาว ศศลธร ลมลาไชย5962206

11 08597117 นางสาว ศศลธร สาวงศยนาม5980421

12 08597118 นาง ศศลธร สลงหศลรล5963614

13 08597119 นางสาว ศศลธร อกชนจจนทรย5957076

14 08597120 นางสาว ศศลธร อกชนเจรลญ5973624

15 08597121 นางสาว ศศลธร เอกคณะสลงหย5938228

16 08597122 นางสาว ศศลธร แฮนเกตก5957552

17 08597123 นางสาว ศศลนจนทย ละวลสลทธลธ5963607

18 08597124 นางสาว ศศลประภา จลนพละ5922222

19 08597125 นางสาว ศศลประภา ฤาไกรศรม5932042

20 08597126 นางสาว ศศลประภา สนจพนเอพชอ5948630

21 08597127 นางสาว ศศลประภา อนกรจกษย5950589

22 08597128 นางสาว ศศลประภา อลนทฤทธลธ5965250

23 08597129 นางสาว ศศลพร จอกเงลน5944702

24 08597130 นางสาว ศศลพร เลาะหนะ5977252

25 08597131 นางสาว ศศลมา ทลวาพจฒนย5969462

26 08597132 นางสาว ศศลมา ระดมกลจ5973787

27 08597133 นางสาว ศศลมาพร สกรลวงคย5969880

28 08597134 นางสาว ศศลมาภรณย เชลดดอก5935965

29 08597135 นางสาว ศศลมาภรณย ดวงจลาปา5973679

30 08597136 นางสาว ศศลมาภรณย บกญชะโด5964051

หนนา 476 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 15  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : 5 สนามสอบ : โรงเรยยนขามแกลนนคร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08597137 นางสาว ศศลมาภรณย ภศรจบ5970157

2 08597138 นางสาว ศศลมาภรณย สมจจนแสง5938249

3 08597139 นางสาว ศศลวรรณ จจนทรยสะอาด5970401

4 08597140 นางสาว ศศลวลมล  ดอนเมพองพรม5947425

5 08597141 นางสาว ศศลวลมล เรพองแหลห5940196

6 08597142 นางสาว ศศลวลมล วงศยชารม5953456

7 08597143 นางสาว ศศลวลมล สมเขมยว5965552

8 08597144 นางสาว ศศลวลมล สมโม5971820

9 08597145 นางสาว ศศลวลมล สกวรรณชจยรบ5959081

10 08597146 นางสาว ศศลวลสาขย หนศสาย5913042

11 08597147 นาย ศจกดา  นหอยศรม5968110

12 08597148 นาย ศจกดา แซชลมช5946703

13 08597149 นาย ศจกดา นจนทะมาตยย5938914

14 08597150 นาย ศจกดา สชองศลรล5960641

15 08597151 นาย ศจกดา สพบราษฎย5934578

16 08597152 นาย ศจกดา หงษา5961506

17 08597153 นาย ศจกดลธชจย ไตรแกหว5924354

18 08597154 นาย ศจกดลธชจย พาลม5977826

19 08597155 นาย ศจกดลธดา คลาไพรศรม5976530

20 08597156 นาย ศจกดลธดา จจนลม5954452

21 08597157 นาย ศจกดลธดา เจรลญอาจ5982047

22 08597158 นาย ศจกดลธดา พรมวจง5937309

23 08597159 นาย ศจกดลธดา พชอคนตรง5926798

24 08597160 นาย ศจกดลธดา มหาพรม5905098

25 08597161 นาย ศจกดลธดา สายใจ5957815

26 08597162 นาย ศจกดลธระวม ดวงมณม5968344

27 08597163 นาย ศจกดลธสงวน วลสา5962807

28 08597164 นาย ศจกดลธสลทธลธ คจนทม5977325

29 08597165 นาย ศจกดลธสลทธลธ เทพอกลาด5955860

30 08597166 นาย ศจกดลธสลทธลธ เสมยงลชลา5946965

หนนา 477 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 16  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 2 สนามสอบ : โรงเรยยนขามแกลนนคร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08597167 นาย ศจกรลนทรย ประกลระสา5976677

2 08597168 นางสาว ศจนทณมยย แสงหลหา5936344

3 08597169 นางสาว ศจนสนมยย นามราชา5967947

4 08597170 นางสาว ศจนสนมยย ยานสกวรรณย5943385

5 08597171 นางสาว ศจนสนมยย วลชาโรจนย5976549

6 08597172 นางสาว ศจนสนมย สลทธลภศมล5969072

7 08597173 นางสาว ศจนสนมยย เหลาบจว5962928

8 08597174 นาย ศานลต ประทาน5937305

9 08597175 นาย ศาสตรา เทศสาย5943915

10 08597176 นางสาว ศลณมนาถ แกหวดม5940847

11 08597177 นางสาว ศลณมนาถ นวลศรม5940436

12 08597178 นางสาว ศลมาพร เพตงสาเกษ5944327

13 08597179 นางสาว ศลยาภรณย เคนไชยวงศย5916662

14 08597180 นางสาว ศลรดา ขจนโอราฬ5934704

15 08597181 นางสาว ศลรดา ชจยสกวรรณ5909906

16 08597182 นาย ศลรทจช กจนทะวงศย5978265

17 08597183 นางสาว ศลรประภา คลาภศ5970655

18 08597184 นางสาว ศลรประภา วลสลทธลธ5976533

19 08597185 นางสาว ศลรภจทรฐลชา บหานกลาง5970545

20 08597186 นาง ศลรภจสสร ดวงเวมยงคลา5976201

21 08597187 นางสาว ศลรภจสสร อชอนนหอม5974463

22 08597188 นางสาว ศลรวดม สกทธลสลงหย5962833

23 08597189 นางสาว ศลรษา ลวดทอง5948439

24 08597190 นาย ศลรสลทธลธ ลลชมจลตรกร5911274

25 08597191 นาย ศลระ ชาวเขา5953316

26 08597192 นางสาว ศลราณม ประพงษย5972431

27 08597193 นางสาว ศลราภรณย โคตรทอง5938297

28 08597194 นางสาว ศลรลกมล จงเทพ5956193

29 08597195 นางสาว ศลรลกฤษณย เขมยวลม5972502

30 08597196 นางสาว ศลรลกจญญา คลาปกน5950885

หนนา 478 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 17  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 2 สนามสอบ : โรงเรยยนขามแกลนนคร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08597197 นางสาว ศลรลกจญญา สจตโส5970160

2 08597198 นาง ศลรลการยย สกวรรณ5939101

3 08597199 นางสาว ศลรลกกล บกตรศรม5956498

4 08597200 นางสาว ศลรลกกล สอนหาร5969413

5 08597201 นางสาว ศลรลขวจญ ขาวขจนธย5968255

6 08597202 นางสาว ศลรลขวจญ แปกลาง5980487

7 08597203 นางสาว ศลรลจรรยา เทมพยงศลรล5971964

8 08597204 นาย ศลรลชจย    ลมชพล5965280

9 08597205 นาย ศลรลชจย ศรมชจยปปญญา5979906

10 08597206 นางสาว ศลรลญญา อจนทวงษา5955050

11 08597207 นางสาว ศลรลญา คลาตานลตยย5960710

12 08597208 นางสาว ศลรลญาภรณย อยศชบกรม5963215

13 08597209 นาย ศลรลเทพ จลาเรลญ5960661

14 08597210 นางสาว ศลรลธร กองเกลด5981771

15 08597211 นางสาว ศลรลธร อาสาชะนา5917086

16 08597212 นางสาว ศลรลธจญญา ชลไพร5960809

17 08597213 นางสาว ศลรลนทร แสนบจวคลา5973865

18 08597214 นางสาว ศลรลนทรยภรณย พศนไธสง5937854

19 08597215 นางสาว ศลรลนทรา พลซา5958047

20 08597216 นางสาว ศลรลนทรา ศรมบจวระบาล5967968

21 08597217 นางสาว ศลรลนทลพยย ขกมดลนพลทจกษย5912798

22 08597218 นางสาว ศลรลนทลพยย ทะนานทอง5965198

23 08597219 นางสาว ศลรลนทลพยย มศลสาร5961474

24 08597220 นางสาว ศลรลนทลพยย เวมยงวลเศษ5912918

25 08597221 นางสาว ศลรลนภา  ภาณกพงศยภศสลทธลธ5959974

26 08597222 นางสาว ศลรลนภา ไชยวงศยคต5959223

27 08597223 นางสาว ศลรลนภา นหอยสวชาง5962670

28 08597224 นางสาว ศลรลนภา นาหหวย5943532

29 08597225 นางสาว ศลรลนภา นลกรพรม5947732

30 08597226 นางสาว ศลรลนภา ศรชจย5972521

หนนา 479 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 18  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 2 สนามสอบ : โรงเรยยนขามแกลนนคร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08597227 นางสาว ศลรลนภาวรรณ พรรคพล5955674

2 08597228 นางสาว ศลรลนยา   ตหนเพชร5950676

3 08597229 นางสาว ศลรลนจนตย ประทกมมจง5979466

4 08597230 นางสาว ศลรลนจนทย ไชยพะยวน5925338

5 08597231 นางสาว ศลรลนจนทย ดจสจจนทรย5967716

6 08597232 นางสาว ศลรลนจนทย เดชบกญ5957629

7 08597233 นางสาว ศลรลนจนทย ทองโสม5966540

8 08597234 นางสาว ศลรลนจนทย ผกดพรมราช5973322

9 08597235 นางสาว ศลรลนจนทย ศรมสจงวาลยย5962314

10 08597236 นางสาว ศลรลนาฏ บกญนลา5975668

11 08597237 นางสาว ศลรลนาถ ทลพยยทอง5956877

12 08597238 นางสาว ศลรลนารถ เจรลญ5949263

13 08597239 นางสาว ศลรลประภา คลาหลหา5970570

14 08597240 นาย ศลรลพงศย  อกบลครกฑ5938957

15 08597241 นาย ศลรลพงษย คลาไทย5935716

16 08597242 นาย ศลรลพงษย ถพอมาลา5949239

17 08597243 นาย ศลรลพงษย วจนเปปปย5960234

18 08597244 นาย ศลรลพงษย สกภนจตร5976752

19 08597245 นางสาว ศลรลพร  แผชนศลลา5962210

20 08597246 นางสาว ศลรลพร แกหวคลาสอน5956430

21 08597247 นางสาว ศลรลพร แกหวหลชอ5949886

22 08597248 นางสาว ศลรลพร คอนโคตร5964245

23 08597249 นางสาว ศลรลพร จชาบาล5968893

24 08597250 นางสาว ศลรลพร จลตรโคตร5966267

25 08597251 นางสาว ศลรลพร เจลมกลาง5966203

26 08597252 นางสาว ศลรลพร ชวนชจยสลทธลธ5932714

27 08597253 นางสาว ศลรลพร ดมทอง5969940

28 08597254 นางสาว ศลรลพร ตะโคตร5945807

29 08597255 นางสาว ศลรลพร ถวลลการ5941544

30 08597256 นางสาว ศลรลพร ถาวรรจตนย5965207

หนนา 480 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 19  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 2 สนามสอบ : โรงเรยยนขามแกลนนคร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08597257 นางสาว ศลรลพร เถพอกคลา5971984

2 08597258 นางสาว ศลรลพร ทอนตลลา5950261

3 08597259 นางสาว ศลรลพร นจนอลาไพ5941709

4 08597260 นาง ศลรลพร นาใจคง5969307

5 08597261 นางสาว ศลรลพร บกดดมคลา5946627

6 08597262 นางสาว ศลรลพร ประทกมพลมพย5966423

7 08597263 นางสาว ศลรลพร เผยศลรล5935427

8 08597264 นางสาว ศลรลพร พงษยเจรลญ5979486

9 08597265 นางสาว ศลรลพร พรหมพลทจกษย5933769

10 08597266 นางสาว ศลรลพร พาอชอน5942753

11 08597267 นางสาว ศลรลพร ไพเขมยว5960007

12 08597268 นาง ศลรลพร รจกษานาม5963030

13 08597269 นางสาว ศลรลพร รจบขวจญ5968320

14 08597270 นางสาว ศลรลพร เรมยมทอง5976749

15 08597271 นางสาว ศลรลพร วงคยสาเนาวย5982106

16 08597272 นางสาว ศลรลพร วลสาน5964530

17 08597273 นางสาว ศลรลพร เวมยงคลา5956070

18 08597274 นางสาว ศลรลพร ไวคลา5958981

19 08597275 นางสาว ศลรลพร ศรมสวจสดลธ5966676

20 08597276 นางสาว ศลรลพร ศรมหาราช5939477

21 08597277 นางสาว ศลรลพร สวจสดลธธรรม5970399

22 08597278 นาง ศลรลพร สาชลต5953422

23 08597279 นางสาว ศลรลพร สลาราญทอง5960269

24 08597280 นางสาว ศลรลพร สกขสวจสดลธ5974903

25 08597281 นาง ศลรลพร สกนทร5979364

26 08597282 นางสาว ศลรลพร สกวรรณดม5945117

27 08597283 นางสาว ศลรลพร แสงชาลม5969466

28 08597284 นางสาว ศลรลพร แสงทอง5947083

29 08597285 นางสาว ศลรลพร หลจกมชวง5946230

30 08597286 นางสาว ศลรลพร เหมมชยงหอม5949187

หนนา 481 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 20  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 2 สนามสอบ : โรงเรยยนขามแกลนนคร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08597287 นางสาว ศลรลพร อชอนดม5907934

2 08597288 นางสาว ศลรลพร อกตโท5951279

3 08597289 นางสาว ศลรลพรนภา   วระคจนธย5980861

4 08597290 นางสาว ศลรลพรรณ   พลมทา5951840

5 08597291 นาง ศลรลพรรณ ศรมสลาราญ5937565

6 08597292 นางสาว ศลรลพจฒนย ไมหสศงดม5977960

7 08597293 นางสาว ศลรลเพตญ ฤกษยใหญช5976227

8 08597294 นางสาว ศลรลภรณย สมอแขตง5954610

9 08597295 นางสาว ศลรลภจทรา ชมชลต5934901

10 08597296 นางสาว ศลรลมล ศลรลทรจพยยพจฒน5964981

11 08597297 นางสาว ศลรลมาจยย พลมะกกล5941773

12 08597298 นางสาว ศลรลมาศ ทมสกกะ5967091

13 08597299 นางสาว ศลรลยากรณย จจนทะราช5957692

14 08597300 นางสาว ศลรลรจกษย พรมสกรลยย5982068

15 08597301 นางสาว ศลรลรจตนย   คลาทะเนตร5964716

16 08597302 นางสาว ศลรลรจตนย   จตกรวงคย5940651

17 08597303 นางสาว ศลรลรจตนย   อลาภรณย5968547

18 08597304 นางสาว ศลรลรจตนกพ ชาตลแพงตา5961483

19 08597305 นางสาว ศลรลรจตนย บกญรลนทรย5946251

20 08597306 นางสาว ศลรลรจตนย ผาสกข5980654

21 08597307 นางสาว ศลรลรจตนย พลมพยดมด5945076

22 08597308 นางสาว ศลรลรจตนย โพธลธดา5947449

23 08597309 นางสาว ศลรลรจตนย ยอดชชาง5900974

24 08597310 นางสาว ศลรลรจตนย ยานก5910762

25 08597311 นางสาว ศลรลรจตนย อตชงสกกล5971014

26 08597312 นางสาว ศลรลลจกษณย งามเจรลญ5948979

27 08597313 นางสาว ศลรลลจกษณย ไชยมงคย5950226

28 08597314 นางสาว ศลรลลจกษณย โปรชงมณม5971826

29 08597315 นางสาว ศลรลลจกษณย ฟกปงพลมาย5975137

30 08597316 นางสาว ศลรลลจกษณย มมทรจพยย5943529

หนนา 482 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 21  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 2 สนามสอบ : โรงเรยยนขามแกลนนคร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08597317 นางสาว ศลรลลจกษณย วงคยอามาตยย5924754

2 08597318 นางสาว ศลรลลจกษณย วงศยภศดร5981497

3 08597319 นางสาว ศลรลลจกษณย วดมศลรลศจกดลธ5962597

4 08597320 นางสาว ศลรลลจกษณย สจงฆะขม5960001

5 08597321 นางสาว ศลรลลจกษณย สมสจนตย5978677

6 08597322 นางสาว ศลรลลจกษณย สกขภศมล5932346

7 08597323 นางสาว ศลรลวรรณ จจนดาแสง5975135

8 08597324 นางสาว ศลรลวรรณ จจนทะเสน5971223

9 08597325 นางสาว ศลรลวรรณ ดวงเพตงมาตร5942238

10 08597326 นางสาว ศลรลวรรณ ปปญญาดม5927346

11 08597327 นางสาว ศลรลวรรณ ปปนบกตร5960416

12 08597328 นางสาว ศลรลวรรณ ภศตะลา5964443

13 08597329 นางสาว ศลรลวรรณ ศลรลอจมพจนธย5940422

14 08597330 นางสาว ศลรลวรรณ เสากลาปปง5976178

15 08597331 นางสาว ศลรลวรรณ หงษยสอ5964090

16 08597332 นางสาว ศลรลวราพร ภศคลา5964526

17 08597333 นางสาว ศลรลวลม อมกระโทก5974553

18 08597334 นาย ศลรลวจฒนย เทศประสลทธลธ5965871

19 08597335 นางสาว ศลรลวลภา กกมปรก5908922

20 08597336 นางสาว ศลรลวลภากร บกญสลงหย5968407

21 08597337 นางสาว ศลรลวลมล โคตรเพตง5960892

22 08597338 นาย ศลรลศจกดลธ พจนธวงษย5943253

23 08597339 นางสาว ศลรลสมร หวจงผล5965230

24 08597340 นางสาว ศลโรรจตนย โกศล5951985

25 08597341 นางสาว ศลโรรจตนย เปลมพยนปราณ5955209

26 08597342 นาย ศลลปกร สมลา5946152

27 08597343 นาย ศลลปคม สมจองแสง5942378

28 08597344 นาย ศลลปชจย วรรณสกข5944151

29 08597345 นาย ศลลา อรรถประจง5947943

30 08597346 นางสาว ศลลาพร ฤาจลตร5975631

หนนา 483 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 22  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 2 สนามสอบ : โรงเรยยนขามแกลนนคร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08597347 นางสาว ศลลลนนา   ศรมนวล5969082

2 08597348 นาย ศลวดล นามเขต5956167

3 08597349 นาย ศลวพงษย หอมเนมยม5978099

4 08597350 นางสาว ศลวพร สวนโคกกลาง5939402

5 08597351 นาย ศลวพจนธย ฤาชา5971079

6 08597352 นาย ศลวะ จวบสมบจตล5956357

7 08597353 นาย ศลวะนจนทย ธรรมบกญ5974514

8 08597354 นางสาว ศลวาพร ชมภศจจนทรย5949645

9 08597355 นางสาว ศลวาภรณย ตระกศลอภลรจกษย5974073

10 08597356 นางสาว ศลวลมล ทลาแกหว5967950

11 08597357 นางสาว ศลพรลพร เลลศอลทธลกกล5975034

12 08597358 นางสาว ศมลรจกษา ชลอกลาง5974856

13 08597359 นาย ศตกษา ภศหนองโอง5976008

14 08597360 นางสาว ศกกรพรรษา ดจชชานนทย5912810

15 08597361 นางสาว ศกจลนทรา รลศดหวง5945578

16 08597362 นางสาว ศกพลณญา หาญภศเขมยว5968864

17 08597363 นาย ศกภกร ขวจญมา5939202

18 08597364 นาย ศกภกร ทองเหลพอง5973387

19 08597365 นางสาว ศกภกานตย บกญปอง5952791

20 08597366 นางสาว ศกภจลตตา วงษยเสมยงดจง5946453

21 08597367 นาย ศกภชจย กหอนคลา5945695

22 08597368 นาย ศกภชจย กลพงแกหว5953377

23 08597369 นาย ศกภชจย คลดถศก5982117

24 08597370 นาย ศกภชจย พลมพยศรม5960541

25 08597371 นาย ศกภชจย วงหารลมาตยย5968466

26 08597372 นาย ศกภชจย ศจกดลธขวา5963834

27 08597373 นาย ศกภชจย หนศกตง5956878

28 08597374 นาย ศกภชจย อกชนศรม5970016

29 08597375 นาย ศกภณจฐ มรรคสจนตย5965285

30 08597376 นาย ศกภณจฐ วรางกศร5971756

หนนา 484 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 23  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 2 สนามสอบ : โรงเรยยนขามแกลนนคร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08597377 นางสาว ศกภดา สวชางโคตร5961186

2 08597378 นางสาว ศกภธลดา กจนภจย5940687

3 08597379 นางสาว ศกภนลจ สงรจงษม5937790

4 08597380 นาย ศกภนลตยย โคตะวงศย5958926

5 08597381 นางสาว ศกภนกช ดวงหาคลจง5963751

6 08597382 นางสาว ศกภมาส บกญเลลศ5934505

7 08597383 นางสาว ศกภมาส ราชวจตร5976365

8 08597384 นางสาว ศกภรดา ผดกงเวมยง5964918

9 08597385 นางสาว ศกภรดา สอนสกภาพ5970929

10 08597386 นางสาว ศกภรดา หมจพนดม5979507

11 08597387 นางสาว ศกภรจตนย เดชะคลาภศ5937941

12 08597388 นางสาว ศกภรจตนย นานนทย5969359

13 08597389 นางสาว ศกภรจตนย บกญวจน5959209

14 08597390 นางสาว ศกภรจตนย เบหาคลา5954501

15 08597391 นางสาว ศกภรจตนย พลสลทธลธ5960242

16 08597392 นาย ศกภฤกษย ดมมาก5943256

17 08597393 นางสาว ศกภลจกษย พลนลกร5978253

18 08597394 นางสาว ศกภลจกษณย คลาชนะ5939495

19 08597395 นางสาว ศกภลจกษณย ตรมราช5966454

20 08597396 นางสาว ศกภลจกษณย นาอกดม5960040

21 08597397 นางสาว ศกภลจกษณย นลยมพงษย5957288

22 08597398 นางสาว ศกภลจกษณย เนตรวงศย5977856

23 08597399 นางสาว ศกภลจกษณย ยางธลสาร5920006

24 08597400 นางสาว ศกภลจกษณย หาญอาษา5962524

25 08597401 นางสาว ศกภลจกษณย อหอมนอก5960895

26 08597402 นางสาว ศกภลจกษณย โฮตะดม5972841

27 08597403 นาง ศกภวรรณ นลตยสกทธลธ5942248

28 08597404 นางสาว ศกภวรรณ รศปงาม5947605

29 08597405 นางสาว ศกภวรรณ ศรมสกข5942697

30 08597406 นางสาว ศกภวรรณ อลนทรยรอด5980125

หนนา 485 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 24  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 2 สนามสอบ : โรงเรยยนขามแกลนนคร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08597407 นาย ศกภศจกดลธ บกญถศก5934204

2 08597408 นางสาว ศกภสร หมจพนเกตบ5965638

3 08597409 นาย ศกภสลทธลธ ไชยแสง5964913

4 08597410 นางสาว ศกภจกษร ศรมสารคาม5963449

5 08597411 นาย ศกภจครณจฐ กหองเวหา5976454

6 08597412 นาย ศกภจคษร มศลมม5963228

7 08597413 นางสาว ศกภจสรา  มศลเวมยง5959585

8 08597414 นางสาว ศกภจสษร ผลวดม5962974

9 08597415 นางสาว ศกภางคย ชกมผาง5978200

10 08597416 นาง ศกภาพลชญย   ศรมชจยศจกดลธ5947245

11 08597417 นาง ศกภาพลชญย แสนนา5953178

12 08597418 นางสาว ศกภามาศ แสนมาโนช5938357

13 08597419 นางสาว ศกภาวดม คลาชมภศ5952610

14 08597420 นางสาว ศกภาวรรณ  ขจนธวลชจย5978254

15 08597421 นางสาว ศกภาวม ศรชศชมพ5967786

16 08597422 นางสาว ศกภลสรา โคตะมา5947348

17 08597423 นาย ศกภศวนจยญย ไกรยะแจชม5964603

18 08597424 นางสาว ศกรดา พรหมโคตร5920406

19 08597425 นางสาว ศกวลจกษณย เหลชาศรมคศ5977180

20 08597426 นาย เศกสจนตย จจนทวงศย5969090

21 08597427 นาย เศรษฐบกตร ยอดสะเทลน5963739

22 08597428 นาย เศรษฐศจกดลธ ไสวงาม5962423

23 08597429 นางสาว โศจลรจตนย นหอยลา5958978

24 08597430 นางสาว โศจลรจตนย ศรมหลอด5970805

25 08597431 นางสาว โศภลตา บกญโคกลชาม5973425

26 08597432 นางสาว โศภลตา สมคลา5966490

27 08597433 นางสาว โศรญา ใสแจชม5946344

28 08597434 นาย สกนธยเกมยรตล นาคพจนธย5975925

29 08597435 นางสาว สกลรจตนย พศนทองอลนทรย5930210

30 08597436 นางสาว สกลวรรณ ผลวเดช5950499

หนนา 486 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 25  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 2 สนามสอบ : โรงเรยยนขามแกลนนคร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08597437 นางสาว สกาวกาญจนย สพบภา5902458

2 08597438 นางสาว สกาวเดพอน ฐานะทรจพยยปปญญา5907062

3 08597439 นางสาว สกาวเดพอน บกญนลา5961656

4 08597440 นางสาว สกาวเดพอน พรมเลลศ5970337

5 08597441 นางสาว สกาวเดพอน ศรมคลรลนทรย5979970

6 08597442 นางสาว สกาวรจตนย บกญอาษา5965066

7 08597443 นางสาว สกลภจทรา เยตนวจฒนา5941292

8 08597444 นางสาว สกกณา  วงบกราณ5977919

9 08597445 นางสาว สกกณา คลาพรม5942353

10 08597446 นางสาว สกกณา ใบภจกดม5961170

11 08597447 นางสาว สกกณา พศลพล5972553

12 08597448 นางสาว สกกณม แสนกลหา5976329

13 08597449 นางสาว สกกณม อจงคณลต5965458

14 08597450 นางสาว สกกล สกขสนลท5967842

15 08597451 นางสาว สกกลเกตก บจวศรม5942391

16 08597452 นางสาว สกกลณม อหอมณฑา5969395

17 08597453 นางสาว สกกลตหรา อาจวลชจย5958002

18 08597454 นาย สกกลรจกษย อนกรจกษย5939785

19 08597455 นางสาว สกกลรจตนย   วงคยจจนทะ5941396

20 08597456 นางสาว สกกลรจตนย  บจวคลา5937659

21 08597457 นางสาว สกกลรจตนย ขจนธยสวจสดลธ5970498

22 08597458 นางสาว สกกลรจตนย คะอจงกก5962108

23 08597459 นางสาว สกกลรจตนย จกไร5939587

24 08597460 นางสาว สกกลรจตนย ชจยยลพง5965342

25 08597461 นางสาว สกกลรจตนย สกนทรสนลท5943786

26 08597462 นางสาว สกกลรจตนย สกนา5956192

27 08597463 นางสาว สกกลรจตนย แสนโสม5967522

28 08597464 นาง สงกรานตย เกตกดหวง5978583

29 08597465 นาย สงกรานตย สายสลทธลธ5937442

30 08597466 นาย สงคราม   เนตรโสภา5975980

หนนา 487 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 26  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : 3 สนามสอบ : โรงเรยยนขามแกลนนคร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08597467 นาย สงวน พลพจฒกกล5963740

2 08597468 นาย สงวน ศรมสอน5975824

3 08597469 นางสาว สดใส ภศมลเพตง5944384

4 08597470 นางสาว สตะกมล ศรมมหาพรม5960780

5 08597471 นาย สถาปนลก วลไลกกล5979070

6 08597472 นาย สถาพร กลาไรทอง5944317

7 08597473 นาย สถาพร แกหวลอย5949523

8 08597474 นาย สถาพร โคตรพรม5972495

9 08597475 นาย สถาพร ทมระฆจง5938029

10 08597476 นาย สถาพร นามวงศย5965213

11 08597477 นาย สถาพร บตงโบก5960027

12 08597478 นางสาว สถาพร ประจะเนยย5922274

13 08597479 นางสาว สถาพร ประนลล5960929

14 08597480 นาย สถาพร พกชมโพธลธทอง5979429

15 08597481 นาย สถาพร ระดาบกตร5978565

16 08597482 นาย สถาพร รพพนเรลง5933859

17 08597483 นาย สถาพร วรรณสวจสดลธ5950629

18 08597484 นาย สถลตยย จจนทรยหา5974006

19 08597485 นาย สถลตยย อรรคบกตร5963170

20 08597486 นาย สนธยา คมกลหา5948351

21 08597487 นาย สนธยา ดมระดา5956547

22 08597488 นาย สนธยา เพชรชนะ5975102

23 08597489 นางสาว สนธลยา คลาภมรย5970466

24 08597490 นาง สนองใจ พจนธกยแดง5947634

25 08597491 นาย สนจพน เกรลพนสระนหอย5942192

26 08597492 นาย สนจพน ตหอยสลมมา5934702

27 08597493 นาย สมเกมยรตล เนพชอกลหา5974445

28 08597494 นาย สมควร คลจงสศงเนลน5976113

29 08597495 นาย สมควร โคชขตง5964875

30 08597496 นางสาว สมคลด   วลเศษเนตร5972867

หนนา 488 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 27  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : 3 สนามสอบ : โรงเรยยนขามแกลนนคร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08597497 นาง สมคลด แกหวภศบาล5969773

2 08597498 นาง สมจลต มศลเวมยง5957668

3 08597499 นาย สมจลตร เนพชอทอง5968805

4 08597500 นาง สมจลตร ศรมพกทธ5975625

5 08597501 นาย สมเจตตย แจชมบาล5966520

6 08597502 นางสาว สมใจ ภศมลแสน5972953

7 08597503 นางสาว สมใจ ศรมกกฎ5957693

8 08597504 นาย สมชจย เยาวรกฒ5956370

9 08597505 นาย สมชาย เพมยมา5956655

10 08597506 นาย สมชาย ยลพงคงดม5975773

11 08597507 นาย สมโชค โนไธสง5921406

12 08597508 นาย สมนตก พจนมะลม5969665

13 08597509 นาย สมบจตล สกรลฉาย5981671

14 08597510 นาย สมประสงคย สมบจตลมม5961942

15 08597511 นาย สมประสงคย สมสจญ5958206

16 08597512 นาย สมปราชญย ภศสมศรม5957826

17 08597513 นางสาว สมปรารถนา ไชยกจนยา5979007

18 08597514 นาย สมปอง วงคยณรงคย5965546

19 08597515 นาย สมพงษย  ผลวละมกล5946311

20 08597516 นาย สมพงษย โกดหอม5940899

21 08597517 นาย สมพงษย จจนทงษย5911562

22 08597518 นาย สมพงษย บลารกงสกข5954013

23 08597519 นางสาว สมพร เคหาแคน5977755

24 08597520 นางสาว สมพร เนยพลทจกษย5979570

25 08597521 นางสาว สมพร มหาวงศย5950430

26 08597522 นาย สมพร มศลตรมภจกดลธ5975800

27 08597523 นาย สมพร ยลพงโสภา5933787

28 08597524 นาย สมพร วานะวงศย5935712

29 08597525 นาย สมพล นามตาแสง5974024

30 08597526 นางสาว สมพลศ กรโสภา5975811

หนนา 489 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 28  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 3 สนามสอบ : โรงเรยยนขามแกลนนคร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08597527 นางสาว สมพลศ วงคยหนองแลหง5967207

2 08597528 นางสาว สมพลส โนนทอง5969083

3 08597529 นาย สมภพ เกชงกวชาสลงหย5951030

4 08597530 นาย สมโภชนย อรศจกดลธ5939914

5 08597531 นางสาว สมมาศ ปปตาระโพ5971569

6 08597532 นางสาว สมร บกญพรม5974426

7 08597533 นาง สมร แสนพจนดร5970859

8 08597534 นางสาว สมร อภจยสศงเนลน5977324

9 08597535 นางสาว สมรจชนม ไชยพลมพย5945277

10 08597536 นางสาว สมฤดม ปะตจงเวสา5953162

11 08597537 นางสาว สมฤดม ปาทา5941763

12 08597538 นางสาว สมฤดม มโนรลนทรย5957065

13 08597539 นางสาว สมฤทจย พงษยจลานงคย5971115

14 08597540 นางสาว สมฤทจย โพธลจจก5942826

15 08597541 นางสาว สมฤทจย มลตรอกดม5907370

16 08597542 นางสาว สมฤทจย วลนทะสมบจตล5933512

17 08597543 นางสาว สมฤทจย เสนมา5943099

18 08597544 นางสาว สมฤทจย แสนทหาว5975160

19 08597545 นางสาว สมฤทจย หมายมจพน5965856

20 08597546 นางสาว สมฤทจย หาญกลหา5951134

21 08597547 นางสาว สมลจกษณย โพพจนทราช5944376

22 08597548 นางสาว สมศรม ชะนะนลน5979407

23 08597549 นาย สมศจกดลธ จลตราช5957774

24 08597550 นาย สมศจกดลธ ตรจสศรม5936992

25 08597551 นาย สมศจกดลธ บกญประจลา5929986

26 08597552 นาย สมศจกดลธ โพธลธแสน5976857

27 08597553 นาย สมศจกดลธ สกกลซหง5953496

28 08597554 นาย สมศจกดลธ สมใส5966802

29 08597555 นางสาว สมสวรรคย ยกทธยง5945299

30 08597556 นางสาว สมสวจสดลธ เชพชอจจนทรย5966629

หนนา 490 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 29  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 3 สนามสอบ : โรงเรยยนขามแกลนนคร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08597557 นางสาว สมหญลง วงกะโซช5973097

2 08597558 นาย สมหมาย โคตรพรม5953614

3 08597559 นางสาว สมหมาย พลหาญ5978668

4 08597560 นาย สมหวจง คกณสมบจตล5937106

5 08597561 นาย สมหวจง พวงประสาทพร5941407

6 08597562 นาย สมหวจง พกฒหมพพน5972024

7 08597563 นางสาว สหมโอ ตาลวลลาด5943645

8 08597564 นาง สมาพร ซชอนกลาง5977726

9 08597565 นางสาว สมาพร ประเสรลฐ5940328

10 08597566 นาง สมลหลา พกฒหมพพน5933794

11 08597567 นางสาว สยมพร นากลาง5981447

12 08597568 นาย สยาม ศรมทอง5982010

13 08597569 นางสาว สยกมพร บกระพร5922530

14 08597570 นาย สรยกทธ เดพอนฉาย5967316

15 08597571 นาย สรยกทธ วลจารณย5944127

16 08597572 นาย สรยกทธ วลเศษศรม5968572

17 08597573 นาย สรรชจย อชอนหอม5918114

18 08597574 นาย สรรพวกธ แกหวลหวน5948483

19 08597575 นาย สรรเพชญ   ไตรยงคย5960432

20 08597576 นาย สรรเพชญ นนทยชม5908118

21 08597577 นาย สรวจชร พรหมรจกษา5924406

22 08597578 นาย สรวลชญย   บรรจง5971509

23 08597579 นาย สรวลศ ศลรลมนตรม5959893

24 08597580 นาย สรศจกดลธ พรมพจนธย5946845

25 08597581 นาย สรศจกดลธ มหาโคตร5969633

26 08597582 นางสาว สรหอยชนก ชาตลชาวนา5961629

27 08597583 นางสาว สรหอยฟปา กจญญารจตนย5949565

28 08597584 นางสาว สรหอยสกดา ประทาพจนธย5964123

29 08597585 นางสาว สรหอยสกดา รลนทร5946402

30 08597586 นางสาว สรจญญา ภจกดมราช5929710

หนนา 491 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 30  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 3 สนามสอบ : โรงเรยยนขามแกลนนคร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08597587 นางสาว สรจญยา โพธลธคลา5942895

2 08597588 นางสาว สรจลรจตนย นาเมพองรจกษย5942862

3 08597589 นาย สราธลป เตชาวลวจฒนบศลยย5979561

4 08597590 นาย สรายกทธ ศรมภา5963248

5 08597591 นาย สรายกทธ สลมมาจจทรย5961877

6 08597592 นาย สราวกฒล จลตรหาญ5961910

7 08597593 นาย สราวกฒล ทจบทลมใส5966009

8 08597594 นาย สราวกธ ตรมแกหว5982400

9 08597595 นาย สราวกธ ศรมไชย5971237

10 08597596 นางสาว สรลตา งจบแสนสา5956784

11 08597597 นางสาว สรลตา ศรมใสคลา5975784

12 08597598 นางสาว สรลนทร สนธาทร5940029

13 08597599 นางสาว สรลนยา รจกษา5972058

14 08597600 นางสาว สโรชา ศรมสะอาด5970345

15 08597601 นาย สลาตจน จจนทรยรอด5905026

16 08597602 นางสาว สลลตา ไพศาลธรรม5957342

17 08597603 นาย สวจสดลธ สลงหยทอง5958308

18 08597604 นาย สวชางพงษย ฝปปงสระ5965115

19 08597605 นางสาว สวลตรา หนองหวหา5953694

20 08597606 นางสาว สศลพร ลวงงาม5910622

21 08597607 นางสาว สสลธร จจนดาประดลษฐย5972014

22 08597608 นาย สหธรณย วงศยปปสสะ5976931

23 08597609 นาย สหพจฒนย สกขพาณลชพจฒนย5957274

24 08597610 นาย สหจสชจย ทองเกษม5965536

25 08597611 นางสาว สะลลษา บกระเนตร5967652

26 08597612 นางสาว สจงวาลยย โสมรจกษย5966806

27 08597613 นาย สจญชจย นมละสมลต5921294

28 08597614 นาย สจญทาน นลลสนธย5968719

29 08597615 นาย สจณหวจช วลชลตนนทการ5941600

30 08597616 นาย สจตญา อยศชเยตน5936631

หนนา 492 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 31  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 3 สนามสอบ : โรงเรยยนขามแกลนนคร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08597617 นาย สจตยา  สะสจนตล5931902

2 08597618 นาย สจตยา จลาเรลญธรรม5978776

3 08597619 นาย สจตยา ไชยเชษฐย5963697

4 08597620 นาย สจตยา ศรมจานเหนพอ5979885

5 08597621 นาย สจตยา ศรมพกทธา5945414

6 08597622 นาย สจตยา ศรมหาทจพ5965144

7 08597623 นาย สจตยา สจงพอ5958643

8 08597624 นาย สจตยา เสมอวงษย5957660

9 08597625 นางสาว สจนตนา คจนทะลาด5966483

10 08597626 นาย สจนตล ทาทลพยย5974749

11 08597627 นาย สจนตลภาพ ภลรมยยตระกศล5965669

12 08597628 นาย สจนตลเวช พลแสน5976381

13 08597629 นาย สจนตลสกข ชจยธนสกกล5978532

14 08597630 นางสาว สจนสนมยย มมรจตรย5970075

15 08597631 นาย สจมฤทธลธ สกวรรณา5946393

16 08597632 นาย สาคร พจนธกระศรม5938755

17 08597633 นาย สาคร มงกกลพล5944378

18 08597634 นาย สาคร อารหอน5939643

19 08597635 นางสาว สาธกาญจนย อาจหาญ5942252

20 08597636 นาย สาธลต สมเสนซกย5977917

21 08597637 นาย สาธลต สกขเกลด5936601

22 08597638 นาย สาธลต อลนจจนทรย5981424

23 08597639 นาง สาธลตา รอบจจงหวจด5964248

24 08597640 นาย สามารถ เคนทหาว5962689

25 08597641 นาย สามารถ พจนธยใย5975591

26 08597642 นาย สามารถ มะลลสอน5981769

27 08597643 นาย สามารถ สมภจกดม5952171

28 08597644 นาย สามารถ สายวลชจย5947538

29 08597645 นางสาว สายใจ ศรมนวล5947236

30 08597646 นาย สายชล  อนกโนนธาตก5945186

หนนา 493 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 32  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 3 สนามสอบ : โรงเรยยนขามแกลนนคร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08597647 นางสาว สายชล คงแสนคลา5963425

2 08597648 นางสาว สายชล ภศแลชนกลจบ5979613

3 08597649 นางสาว สายทลพยย จงรศหรอบ5973296

4 08597650 นางสาว สายทลพยย ศรมกกลกลจ5961791

5 08597651 นางสาว สายทลพยย ศลรลคกปตย5960028

6 08597652 นางสาว สายนลสา ตจนสมรส5950528

7 08597653 นาย สายฝน กกละนาม5969016

8 08597654 นางสาว สายฝน คลาบาง5956539

9 08597655 นางสาว สายฝน จลตสศงเนลน5968957

10 08597656 นางสาว สายฝน ทองกลาง5964232

11 08597657 นางสาว สายฝน บกรมขจนธย5938579

12 08597658 นางสาว สายฝน มหาเมฆ5981644

13 08597659 นางสาว สายฝน วลชาสาร5968228

14 08597660 นาง สายฝน หาญราชา5971716

15 08597661 นาง สายยนตย อกทกมภา5935198

16 08597662 นางสาว สายลดา เผชาเครพพอง5980425

17 08597663 นางสาว สายวสจนตย สกขแสง5979449

18 08597664 นางสาว สายสกดา สกขเพลพม5972223

19 08597665 นางสาว สายสกนมยย ตรมเหลา5907994

20 08597666 นางสาว สายสกนมยย แรกเลมยง5971078

21 08597667 นางสาว สายไหม ไชยวลเชมยร5951316

22 08597668 นางสาว สายไหม สกขจลต5939689

23 08597669 นางสาว สารภม แสงวงศย5915662

24 08597670 นางสาว สารลกา คลาหา5979836

25 08597671 นางสาว สารลกา ไทยวงษย5975583

26 08597672 นางสาว สารลกา ศรมดา5931146

27 08597673 นางสาว สาลลกา ณรลนทรย5965849

28 08597674 นางสาว สาวลณม นาทองหลาง5977492

29 08597675 นางสาว สาวลตรม   บกญฮวด5968213

30 08597676 นางสาว สาวลตรม  หนองยาง5943688

หนนา 494 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 33  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 3 สนามสอบ : โรงเรยยนขามแกลนนคร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08597677 นางสาว สาวลตรม คชลาชศ5967360

2 08597678 นางสาว สาวลตรม คกณหงษย5951550

3 08597679 นางสาว สาวลตรม โคตะโคตร5942679

4 08597680 นางสาว สาวลตรม ฉลศทอง5966436

5 08597681 นางสาว สาวลตรม ชาเนตร5977134

6 08597682 นางสาว สาวลตรม ชาวดอน5939013

7 08597683 นางสาว สาวลตรม ปามม5978902

8 08597684 นางสาว สาวลตรม พาดม5953260

9 08597685 นางสาว สาวลตรม ภศเขมยว5961188

10 08597686 นางสาว สาวลตรม มะธลปปไข5963156

11 08597687 นางสาว สาวลตรม เมตงไธสง5981019

12 08597688 นางสาว สาวลตรม รถหามแห5952214

13 08597689 นางสาว สาวลตรม ศรมนามเพตง5978861

14 08597690 นางสาว สาวลตรม ศรมบจวนหอย5980686

15 08597691 นางสาว สาวลตรม ศรมเพตง5971946

16 08597692 นางสาว สาวลตรม หารอาษา5968639

17 08597693 นาย สลงหย แกหวประเสรลฐ5951310

18 08597694 นาย สลทธลชจย สาระมจย5963450

19 08597695 นาย สลทธลชจย สมมม5910650

20 08597696 นาย สลทธลชจย สกพร5964738

21 08597697 นาย สลทธลโชค จจนทพจนธย5958211

22 08597698 นาย สลทธลดล ศรมลานนทย5952682

23 08597699 นาย สลทธลพงศย ไชยสลงหย5937748

24 08597700 นางสาว สลทธลพร คานแกหว5973713

25 08597701 นาย สลทธลพล ใจตรง5972394

26 08597702 นาย สลทธลพจฒนย แหลมประโคน5974031

27 08597703 นาย สลทธลพจนธย มชวงอชอน5980434

28 08597704 นาย สลทธลภศมล คจนภศเขมยว5941405

29 08597705 นาย สลทธลศจกดลธ ดวงบกดศรม5953323

30 08597706 นาย สลทธลศจกดลธ บกญราช5943675

หนนา 495 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 34  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 3 สนามสอบ : โรงเรยยนขามแกลนนคร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08597707 นาย สลทธลศจกดลธ ผาลม5945953

2 08597708 นาย สลทธลศจกดลธ พลบศลรจตนย5933368

3 08597709 นางสาว สลธลกาญจนย เวมยงนนทย5981081

4 08597710 นาง สลนใจ ภศทองเงลน5972017

5 08597711 นางสาว สลนธยใจ ดมดวงพจนธย5903018

6 08597712 นาย สลนธกชา จจนทรยเสน5943381

7 08597713 นาย สลนสมกทรย จะเรมยมพจนธยพ5966725

8 08597714 นางสาว สลนาภรณย นจนทกกล5979758

9 08597715 นางสาว สลนมนาฏ สรรพวกธ5949298

10 08597716 นางสาว สลนมนาฏ สกขประเสรลฐ5982356

11 08597717 นางสาว สลนมนาถ บกตรสมผา5961610

12 08597718 นางสาว สลนมนาถ โลมรจตนย5972522

13 08597719 นาย สลปปกร สรณยคศณแกหว5960429

14 08597720 นางสาว สลรดา สายมายา5959488

15 08597721 นางสาว สลรภจทร พลเยมพยม5949514

16 08597722 นาย สลรวลชญย รสหอม5981987

17 08597723 นาย สลรวลชญย อะโน5961275

18 08597724 นางสาว สลรลกร  เรพองจจนทรย5930046

19 08597725 นางสาว สลรลกร หมจพนคง5975571

20 08597726 นางสาว สลรลกจญญา จกปะมจดถา5905426

21 08597727 นางสาว สลรลฉจตร ปปญญาบารมม5966432

22 08597728 นาย สลรลชจย พาวงศย5934051

23 08597729 นางสาว สลรลญญา ประเสรลฐสจงขย5944749

24 08597730 นางสาว สลรลญาพร โยธม5965951

25 08597731 นางสาว สลรลธร ภศมลเรศสกนทร5971934

26 08597732 นางสาว สลรลธลดา หอมชพพน5969702

27 08597733 นางสาว สลรลนทร ศรมโสดา5943516

28 08597734 นางสาว สลรลนทรยรจตนย ไชยวารม5963246

29 08597735 นางสาว สลรลนทรา สารสวจสดลธ5946981

30 08597736 นางสาว สลรลนทา  พรมโคตร5974937

หนนา 496 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 35  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 3 สนามสอบ : โรงเรยยนขามแกลนนคร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08597737 นางสาว สลรลนภา วะชกม5957620

2 08597738 นางสาว สลรลนลจกษณย ทองสกขโข5968513

3 08597739 นางสาว สลรลนวรมรย ภาษมสวจสดลธ5978745

4 08597740 นางสาว สลรลนจนทย กจนหา5943297

5 08597741 นางสาว สลรลนจนทย เขตมศรมรจตนย5951392

6 08597742 นางสาว สลรลนาถ คจดทะจจนทรย5970916

7 08597743 นางสาว สลรลนาถ พลเรพองทอง5942899

8 08597744 นางสาว สลรลนาถ มาตงามเมพอง5943491

9 08597745 นางสาว สลรลนาถ มาตะรจกษย5953806

10 08597746 นางสาว สลรลนลภา สลงหเลลศ5979647

11 08597747 นาย สลรลพงษย จรจสแผหว5935386

12 08597748 นางสาว สลรลพร นาสลงทอง5971157

13 08597749 นางสาว สลรลพร ประเสรลฐศลลปปพลมา5944014

14 08597750 นางสาว สลรลพร ภศมลโชตล5940026

15 08597751 นางสาว สลรลพร โสมา5976366

16 08597752 นางสาว สลรลพรรณ วรจลตร5924966

17 08597753 นางสาว สลรลภรณย จจนทะดม5965776

18 08597754 นางสาว สลรลมา ชมเชย5962094

19 08597755 นางสาว สลรลมา มศลภา5949571

20 08597756 นางสาว สลรลมาศ สมสกมา5962090

21 08597757 นางสาว สลรลยาพร พรหมดลเรก5955410

22 08597758 นางสาว สลรลยาพร พลเลตก5950269

23 08597759 นางสาว สลรลรจตนย จจนทรยวลเศษ5957948

24 08597760 นางสาว สลรลรจตนย พลขจนธย5978144

25 08597761 นางสาว สลรลรจตนย ภศจชาพล5964793

26 08597762 นาง สลรลลจกษณย โพธลธไทรยย5979791

27 08597763 นางสาว สลรลลจกษณย ศรมมณมรจตนย5952549

28 08597764 นางสาว สลรลลจกษณย สมเสน5964246

29 08597765 นางสาว สลรลวรรณ กองธรรม5949873

30 08597766 นางสาว สลรลวจลยย พจณธะโร5937698

หนนา 497 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 36  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 3 สนามสอบ : โรงเรยยนขามแกลนนคร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08597767 นางสาว สลรลวลมล  เกชงสศงเนลน5974641

2 08597768 นาย สลรลวกฒล ปะภะวา5974938

3 08597769 นาย สลรลศจกดลธ พวงไธสง5970005

4 08597770 นาย สลรลศจกดลธ วลชาโคตร5948818

5 08597771 นาย สลรลศจกดลธ สกขใจ5935876

6 08597772 นางสาว สลรลโสภา โสภานชลา5965326

7 08597773 นางสาว สลเรมยม ลวดไธสง5940244

8 08597774 นางสาว สลเรมยม อกดมญาตล5965021

9 08597775 นางสาว สมวลม พกชมพวง5975930

10 08597776 นาย สพบพงษย ดาทกมมา5980245

11 08597777 นาย สพบสกกล บกญประสลทธลธ5972187

12 08597778 นางสาว สกกฤตยา รจตนตลสรหอย5975778

13 08597779 นางสาว สกกฤตา จจนทรยเพตง5941150

14 08597780 นางสาว สกกฤตา ทารลนทรย5975884

15 08597781 นาย สกกฤษฏลธ นนทา5963219

16 08597782 นางสาว สกกจญญา  รอดราคม5955880

17 08597783 นางสาว สกกจญญา  ลายงาม5968828

18 08597784 นางสาว สกกจญญา  สกดใจ5956164

19 08597785 นางสาว สกกจญญา กวางแกหว5941192

20 08597786 นางสาว สกกจญญา โกสมลา5946743

21 08597787 นางสาว สกกจญญา งามคงงาม5972645

22 08597788 นางสาว สกกจญญา จจนทรยหอม5948689

23 08597789 นางสาว สกกจญญา จจนทม5976932

24 08597790 นางสาว สกกจญญา ดวงมาลา5974013

25 08597791 นางสาว สกกจญญา ดอนเสนา5963496

26 08597792 นางสาว สกกจญญา ทองนหอย5944060

27 08597793 นางสาว สกกจญญา ทจพรจตนย5958195

28 08597794 นางสาว สกกจญญา นามทอง5950897

29 08597795 นางสาว สกกจญญา บชอโทนดลา5967906

30 08597796 นาย สกกจญญา บกตรศรม5968708

หนนา 498 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 37  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 3 สนามสอบ : โรงเรยยนขามแกลนนคร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08597797 นางสาว สกกจญญา ผลจจนทรย5956771

2 08597798 นางสาว สกกจญญา มงคลสวจสดลธ5942818

3 08597799 นางสาว สกกจญญา มจงตะการ5971385

4 08597800 นางสาว สกกจญญา รจกสกดทม5951425

5 08597801 นางสาว สกกจญญา วรวงษยษา5952177

6 08597802 นางสาว สกกจญญา วราพกฒ5972581

7 08597803 นางสาว สกกจญญา ศรมสมบจตล5950007

8 08597804 นางสาว สกกจญญา สมสายผล5937713

9 08597805 นางสาว สกกจญญา สรหอยชด5944108

10 08597806 นางสาว สกกจญญา สวงชจยภศมล5963065

11 08597807 นางสาว สกกจญญา สองเมพอง5943015

12 08597808 นางสาว สกกจญญา สชองแสง5960240

13 08597809 นางสาว สกกจญญา สมสลงหย5962938

14 08597810 นางสาว สกกจญญา สกพร5968650

15 08597811 นางสาว สกกจญญา สกวรรณพจนธย5933489

16 08597812 นางสาว สกกจญญา อกปนลสากร5953068

17 08597813 นางสาว สกกจญญารจตนย นหอยครบกรม5977949

18 08597814 นางสาว สกกานดา กจลยาแกหว5971710

19 08597815 นางสาว สกกานดา ทองภศธรณย5934029

20 08597816 นางสาว สกกานดา บรลบศรณย5916598

21 08597817 นางสาว สกกานดา พรศรม5952219

22 08597818 นางสาว สกกานดา ภศจจกนลล5952781

23 08597819 นางสาว สกกลตตลยา บกญหลาย5974679

24 08597820 นางสาว สกขกมล เกตกพลทอง5972224

25 08597821 นางสาว สกขมาศ ปปปนเพชร5958202

26 08597822 นาย สกขสรรคย ทลพโมง5949386

27 08597823 นาง สกขสะอาด พลมสาร5970226

28 08597824 นาย สกขสจนตย โคตะนศ5979965

29 08597825 นาย สกขสจนตย พรมแสน5947560

30 08597826 นาย สกขสจนตย ศรมสกข5943092

หนนา 499 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 38  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : 4 สนามสอบ : โรงเรยยนขามแกลนนคร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08597827 นางสาว สกคนธยทลพยย ชลานล5966866

2 08597828 นางสาว สกคนธยทลพยย สจตนจนทย5943365

3 08597829 นางสาว สกคนธมาศ มศลทา5944082

4 08597830 นาย สกคลน ทะวลลา5937952

5 08597831 นางสาว สกจรรยา แกหวคลาสอน5950820

6 08597832 นางสาว สกจรรยา ไถวสลนธย5962998

7 08597833 นางสาว สกจารม หอมหนองจะบก5970501

8 08597834 นางสาว สกจลณจฐฎา ทองพรม5964143

9 08597835 นางสาว สกจลตตรา  ปปกการะนจง5979634

10 08597836 นางสาว สกจลตตรา บกญอลนทรย5981413

11 08597837 นางสาว สกจลตตรา พจนธยสกวรรณ5948120

12 08597838 นางสาว สกจลตตา ไชยธานม5941425

13 08597839 นางสาว สกจลตรา กองศรม5959910

14 08597840 นางสาว สกจลตรา แกชงตจน5949436

15 08597841 นางสาว สกจลตรา คตวงคย5937179

16 08597842 นางสาว สกจลตรา คลาเงา5903074

17 08597843 นางสาว สกจลตรา คลาสจตยย5979210

18 08597844 นางสาว สกจลตรา ชาวดร5964608

19 08597845 นางสาว สกจลตรา ถานะ5965939

20 08597846 นางสาว สกจลตรา ทะดาดลษ5929838

21 08597847 นางสาว สกจลตรา นาโล5971154

22 08597848 นางสาว สกจลตรา เนลนทราย5971644

23 08597849 นางสาว สกจลตรา บจวพรม5912262

24 08597850 นางสาว สกจลตรา ประกลพง5947996

25 08597851 นางสาว สกจลตรา พรมพลนลจ5914262

26 08597852 นางสาว สกจลตรา แพงโพนทอง5947349

27 08597853 นางสาว สกจลตรา มหานาม5973316

28 08597854 นางสาว สกจลตรา มานกสนธย5964602

29 08597855 นางสาว สกจลตรา ยโสธรา5966595

30 08597856 นางสาว สกจลตรา ศรมพรหม5978572

หนนา 500 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 39  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : 4 สนามสอบ : โรงเรยยนขามแกลนนคร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08597857 นางสาว สกจลตรา ศกภหจตถม5975540

2 08597858 นางสาว สกจลตรา สลงหยแกหว5958519

3 08597859 นางสาว สกจลตราลจกษณย เสาวกศล5974825

4 08597860 นางสาว สกจลตา สมชพพอ5933396

5 08597861 นางสาว สกจลนดา บกญประจลา5966319

6 08597862 นาย สกจลนดา พลมพยจจตกรจส5976726

7 08597863 นางสาว สกจลรา คลาสมหา5927906

8 08597864 นางสาว สกจลรา จงสมชจย5961012

9 08597865 นาง สกชญา นลวงษา5953084

10 08597866 นางสาว สกชญา โยธาญาตล5962994

11 08597867 นางสาว สกชฎาพร ชลานาญ5935882

12 08597868 นางสาว สกชจญญา ภศชมะณม5933454

13 08597869 นางสาว สกชาดา   คกฑสาร5950602

14 08597870 นางสาว สกชาดา ชกมแวงวาปป5962274

15 08597871 นางสาว สกชาดา นาทจนลล5954748

16 08597872 นางสาว สกชาดา บกญญศรม5954276

17 08597873 นางสาว สกชาดา เพตญธรรมกกล5952054

18 08597874 นางสาว สกชาดา มนนนตรม5936524

19 08597875 นางสาว สกชาดา ราชแสง5948557

20 08597876 นางสาว สกชาดา วลเศษสจตยย5978278

21 08597877 นางสาว สกชาดา สมทา5970373

22 08597878 นางสาว สกชาดา สกขษาเกตก5965817

23 08597879 นางสาว สกชาดา เสาะสมบศรณย5977866

24 08597880 นางสาว สกชาดา หลชาบรรเทา5973439

25 08597881 นางสาว สกชาดา อลนทรยเจรลญ5939820

26 08597882 นาย สกชาตล ดกสลตา5981399

27 08597883 นาย สกชาตล มจงคละคมรม5959730

28 08597884 นาย สกชาตล ลจกษณะศรม5970274

29 08597885 นาย สกชาตล หวลคลด5952248

30 08597886 นางสาว สกชานจน ทองเฉลลม5969228

หนนา 501 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 40  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : 4 สนามสอบ : โรงเรยยนขามแกลนนคร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08597887 นางสาว สกชานาถ ดวงจลาปา5971053

2 08597888 นางสาว สกชาพลชญย เครพอคลา5928566

3 08597889 นาง สกชาวดม กกยแกหว5974394

4 08597890 นางสาว สกชาวดม จจนอชอน5958641

5 08597891 นางสาว สกชมรา ทานทอด5970648

6 08597892 นางสาว สกญะดา แกหวมณม5975279

7 08597893 นางสาว สกฑาภรณย แนชนอกดร5976639

8 08597894 นางสาว สกฑามาศ ทบวจน5953114

9 08597895 นางสาว สกณจฏฐา ปะวะเสรลม5966119

10 08597896 นางสาว สกณลกา สวนหหวยไผช5940782

11 08597897 นางสาว สกณลสา เพตชรจจนทตก5978408

12 08597898 นางสาว สกณมรจตนย ศรมภศมล5937953

13 08597899 นางสาว สกดคนตง ชมภศวลเศษ5931358

14 08597900 นาง สกดใจ จอมเกาะ5964032

15 08597901 นางสาว สกดใจ สาวลนาจ5975840

16 08597902 นางสาว สกดชมวจน ศรมลาศจกดลธ5955986

17 08597903 นางสาว สกดธลดา  ชาลมเชมยงพลณ5944882

18 08597904 นาย สกดธลนจน บกษบงกย5942347

19 08597905 นาย สกดฟปา เถพพอนโทสาร5974034

20 08597906 นางสาว สกดฤทจย นาอกชนเรพอน5966175

21 08597907 นางสาว สกดสวาท ฐานะ5958525

22 08597908 นางสาว สกดหทจย ไชยทองศรม5963194

23 08597909 นางสาว สกดา คลอลนธล5957488

24 08597910 นางสาว สกดา สลาโรง5972245

25 08597911 นางสาว สกดาชนก เขมยวนหอย5955013

26 08597912 นางสาว สกดาดวง แกหวสวจสดลธ5966378

27 08597913 นางสาว สกดาพร ขลาเขวหา5979779

28 08597914 นางสาว สกดาพร จลตเจรลญ5981034

29 08597915 นางสาว สกดาพร ใจอชอน5913174

30 08597916 นางสาว สกดาพร พรรณการ5964055

หนนา 502 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 41  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : 4 สนามสอบ : โรงเรยยนขามแกลนนคร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08597917 นางสาว สกดาพร ภศอชาว5969243

2 08597918 นาง สกดาพร เสพออลนทรย5951422

3 08597919 นางสาว สกดาพร อาจปาสา5964874

4 08597920 นางสาว สกดาภรณย กกมารสลทธลธ5950252

5 08597921 นางสาว สกดาภรณย เซตนกลาง5974132

6 08597922 นางสาว สกดาภรณย ตรงดม5938623

7 08597923 นางสาว สกดารจตนย  สลงขรอาจ5951402

8 08597924 นางสาว สกดารจตนย คลาพลมพย5922574

9 08597925 นางสาว สกดารจตนย คลาเพมยวงคย5975216

10 08597926 นางสาว สกดารจตนย เคนดา5962955

11 08597927 นางสาว สกดารจตนย จจนทรศลรล5962650

12 08597928 นางสาว สกดารจตนย จจนทสมบจตล5947555

13 08597929 นางสาว สกดารจตนย โชคชจย5978829

14 08597930 นางสาว สกดารจตนย ไชยสกวรรณ5975749

15 08597931 นางสาว สกดารจตนย ดรละคร5945324

16 08597932 นางสาว สกดารจตนย ดรกณพจนธย5935718

17 08597933 นางสาว สกดารจตนย เดลมมา5943721

18 08597934 นางสาว สกดารจตนย ตหนศรม5937969

19 08597935 นางสาว สกดารจตนย ตจนสด5963244

20 08597936 นางสาว สกดารจตนย โถชารม5940319

21 08597937 นาง สกดารจตนย โทนาพจนธย5963868

22 08597938 นางสาว สกดารจตนย ปปดลม5976570

23 08597939 นางสาว สกดารจตนย ผลจจนทรย5924126

24 08597940 นางสาว สกดารจตนย พจดทอง5972240

25 08597941 นางสาว สกดารจตนย พาเหนมยว5953064

26 08597942 นางสาว สกดารจตนย ภศนาชจย5942174

27 08597943 นางสาว สกดารจตนย มกขรจกษย5948727

28 08597944 นางสาว สกดารจตนย มศระคา5952966

29 08597945 นาง สกดารจตนย ยกตะวจน5970652

30 08597946 นางสาว สกดารจตนย ลลาใย5940293

หนนา 503 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 42  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 4 สนามสอบ : โรงเรยยนขามแกลนนคร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08597947 นางสาว สกดารจตนย ลกนจจกร5926286

2 08597948 นางสาว สกดารจตนย วลโย5951329

3 08597949 นางสาว สกดารจตนย ศรมโยหะ5961696

4 08597950 นางสาว สกดารจตนย สลงหยณม5970961

5 08597951 นางสาว สกดารจตนย สลงหยสกข5955497

6 08597952 นางสาว สกดารจตนย หงษยคลา5944625

7 08597953 นางสาว สกดารจตนย หนศจจนทรย5975305

8 08597954 นางสาว สกดารจตนย หมชองชชวยตะ5968386

9 08597955 นางสาว สกดารจตนย อจกษาสอน5941957

10 08597956 นางสาว สกดารจตนย อาฒยะพจนธกย5968457

11 08597957 นางสาว สกดารจตนย เอนกนจนทย5937482

12 08597958 นางสาว สกดาลจกษณย ศรมวลพจฒนย5960714

13 08597959 นางสาว สกดาลจกษณย สลมสาร5980829

14 08597960 นาง สกดาวดม สอนสมนตก5968554

15 08597961 นางสาว สกดาวจลยย ทองเตตม5954735

16 08597962 นาย สกทธวจฒนย ปปดถานะ5934973

17 08597963 นางสาว สกทธาทลพยย บกญหนกน5933761

18 08597964 นาย สกทธล ธลสานนทย5959434

19 08597965 นาย สกทธลเกมยรตล ชาตลชลานล5970520

20 08597966 นาย สกทธลชจย มกลนหอยสก5967136

21 08597967 นางสาว สกทธลชา เจรลญไชย5949501

22 08597968 นางสาว สกทธลดา คพลาคศณ5975553

23 08597969 นางสาว สกทธลดา วงศามลพง5952140

24 08597970 นางสาว สกทธลดา ศลรลกกล5940998

25 08597971 นางสาว สกทธลดา สกกลวงศย5935274

26 08597972 นางสาว สกทธลดา สกภาชจยวจฒนย5936733

27 08597973 นางสาว สกทธลดา เสมยงอชอน5961850

28 08597974 นางสาว สกทธลดา แสนภศวา5959493

29 08597975 นางสาว สกทธลนจนทย อลงบารมม5968051

30 08597976 นางสาว สกทธลนม ราชชมภศ5948206

หนนา 504 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 43  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 4 สนามสอบ : โรงเรยยนขามแกลนนคร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08597977 นาย สกทธลพงศย จลรวจฒนานจนตย5965533

2 08597978 นาย สกทธลพงศย พลศรม5943681

3 08597979 นาย สกทธลพงษย จจนทวงษา5967666

4 08597980 นาย สกทธลพงษย ลมนาลาด5963175

5 08597981 นาย สกทธลพงษย วรรณพจฒนย5920026

6 08597982 นาย สกทธลพร วจชระกวมศลลป5900882

7 08597983 นางสาว สกทธลลจกษณย  เคนสมแกหว5957690

8 08597984 นาย สกทธลลจกษณย พศพวก5906158

9 08597985 นางสาว สกทธลวรรณ นพเกหา5922174

10 08597986 นางสาว สกทธลวรรณ สกวรรณบกตร5976310

11 08597987 นาย สกทธลวจตร เศษฐสลงหย5948027

12 08597988 นาย สกทธลศจกดลธ ดาบโสมศรม5949381

13 08597989 นาย สกทธลศจกดลธ บจวจาน5977834

14 08597990 นางสาว สกทรรศนมยย รจตนกหานตง5930374

15 08597991 นางสาว สกทราภรณย หงสยสากล5966687

16 08597992 นางสาว สกทจศนยตรา ศรมหลลพง5980352

17 08597993 นางสาว สกทาทลพยย อกปชมวะ5967443

18 08597994 นาย สกทลน สารศรม5982089

19 08597995 นาย สกทลวจส ไตรตลพง5947687

20 08597996 นางสาว สกทลศา ฉจตรทอง5966114

21 08597997 นาย สกเทพ  อรจญมลตร5953157

22 08597998 นาย สกเทพ จจนทขจมมา5966963

23 08597999 นาย สกเทพ อหอมชมภศ5973292

24 08598000 นาย สกเทพ อกดหนกนชาตล5973134

25 08598001 นาย สกธน ชนะประโคน5935938

26 08598002 นางสาว สกธาทลพยย ดรปปดสา5962599

27 08598003 นางสาว สกธาทลพยย บกหงทอง5968291

28 08598004 นางสาว สกธาภรณย ชจชวาลยย5964202

29 08598005 นางสาว สกธารจตนย พลงกระโทก5979608

30 08598006 นางสาว สกธารจตนย รจตนโคตร5942662

หนนา 505 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 44  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 4 สนามสอบ : โรงเรยยนขามแกลนนคร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08598007 นาง สกธาวดม สกรลโย5940561

2 08598008 นางสาว สกธาวจลยย วงเวมยน5957368

3 08598009 นางสาว สกธาวจลยย สกทธลประภา5977216

4 08598010 นางสาว สกธาศลณม นนทยเลาพล5970792

5 08598011 นางสาว สกธาสลนม  นชลาใจดม5939839

6 08598012 นางสาว สกธาสลนม คชลาชศ5971999

7 08598013 นางสาว สกธาสลนม พละศจกดลธ5970978

8 08598014 นางสาว สกธาสลนม สกกลวลรลยะ5929814

9 08598015 นางสาว สกธาสลนม หนองพรหาว5942737

10 08598016 นางสาว สกธลกานตย อาญาสลทธลธ5912078

11 08598017 นางสาว สกธลชา พลมพยกลาง5973606

12 08598018 นางสาว สกธลดา ขชอยแกหว5972260

13 08598019 นางสาว สกธลดา ไชยเพชร5949557

14 08598020 นางสาว สกธลดา แดนพรม5942864

15 08598021 นางสาว สกธลดา นครจงสก5955720

16 08598022 นางสาว สกธลดา ศรมมณมรจตนย5957052

17 08598023 นางสาว สกธลดา ศรมสงคราม5925010

18 08598024 นางสาว สกธลดา สวชางโคกกรวด5952501

19 08598025 นางสาว สกธลดา อลนธลแสง5952232

20 08598026 นาย สกธลนจนทย อกธรตจน5955199

21 08598027 นาย สกธลพงษย ศรมรางวจล5973208

22 08598028 นาย สกธลวรรธนย ตกลม5950217

23 08598029 นางสาว สกธลษา เคระคกณ5959822

24 08598030 นางสาว สกธลษา บกญเจมยม5982272

25 08598031 นาย สกธม คลาสลาโรง5923938

26 08598032 นาย สกธมรย จจนทรยแกหว5930858

27 08598033 นางสาว สกธมวจลยย   คลาสกรลยย5949455

28 08598034 นาย สกนทร ชกมศรม5908202

29 08598035 นาย สกนทร บกญศรม5972858

30 08598036 นาย สกนทร วงศยดลา5976808

หนนา 506 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 45  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 4 สนามสอบ : โรงเรยยนขามแกลนนคร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08598037 นาย สกนทร วระบกตร5972921

2 08598038 นาย สกนทร อลสาน5961038

3 08598039 นางสาว สกนทราภรณย ดมรกณ5934347

4 08598040 นางสาว สกนทรลนทรย ปานทวม5957873

5 08598041 นาง สกนจฎฐา เสมยงลชลา5960360

6 08598042 นางสาว สกนจดดา บจวขาว5972096

7 08598043 นางสาว สกนจดดา บกดดมคลา5943848

8 08598044 นางสาว สกนจน โนนสระคศ5942938

9 08598045 นาย สกนจนทย พลชจย5972587

10 08598046 นางสาว สกนจนทย แสงโชตล5975277

11 08598047 นางสาว สกนจนทา  โทนหงสยสา5939957

12 08598048 นางสาว สกนจนทา งามทรง5969511

13 08598049 นางสาว สกนจนทา ผลแสง5951896

14 08598050 นางสาว สกนจนทา ภศเฮพองแกหว5962735

15 08598051 นางสาว สกนจนทา ศรมปปญญา5941812

16 08598052 นาย สกนจย แกหวอลาไพ5975090

17 08598053 นางสาว สกนารม กกลสาร5965464

18 08598054 นางสาว สกนารม พรมดม5981623

19 08598055 นางสาว สกนารม ศรมสะอาด5968543

20 08598056 นางสาว สกนารม สวดสม5980061

21 08598057 นางสาว สกนารม เสมอใจ5934291

22 08598058 นางสาว สกนลดา อจงคณลชยย5950851

23 08598059 นางสาว สกนลตา กลตลลลมตระกศล5963875

24 08598060 นางสาว สกนลตา กกลสานตย5963675

25 08598061 นางสาว สกนลตา นหอยมจพน5979447

26 08598062 นาย สกนลตล ถลาวาปป5978131

27 08598063 นางสาว สกนลศา โตชจยภศมล5971856

28 08598064 นางสาว สกนลศา ประสาร5939335

29 08598065 นางสาว สกนลษา จชาจลาเรลญ5982087

30 08598066 นางสาว สกนลษา เทมยมคลา5975726

หนนา 507 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 46  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 4 สนามสอบ : โรงเรยยนขามแกลนนคร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08598067 นางสาว สกนลษา เมพองดศช5964336

2 08598068 นางสาว สกนลษา ราชสกรลนทรย5945247

3 08598069 นางสาว สกนลษา สจงฆรจตนย5960609

4 08598070 นางสาว สกนลษา สมสชวน5959955

5 08598071 นางสาว สกนลษา สกภาวงศย5945220

6 08598072 นางสาว สกนลษา หมจพนเกตบ5964077

7 08598073 นางสาว สกนลสา  ดรดม5936889

8 08598074 นางสาว สกนลสา  อลนาลา5981984

9 08598075 นางสาว สกนลสา ขาวพลมาย5964219

10 08598076 นางสาว สกนลสา ขาวสกข5973769

11 08598077 นางสาว สกนลสา เขมยวพรม5965100

12 08598078 นางสาว สกนลสา แขกวจนวงคย5962914

13 08598079 นางสาว สกนลสา ชจยยงคย5954016

14 08598080 นางสาว สกนลสา ทามาตยย5962738

15 08598081 นางสาว สกนลสา เทลงสศงเนลน5946260

16 08598082 นางสาว สกนลสา บางวลเศษ5923158

17 08598083 นางสาว สกนลสา บกญทา5966405

18 08598084 นางสาว สกนลสา ประชากศล5971824

19 08598085 นางสาว สกนลสา ปาปะสจงขย5972579

20 08598086 นางสาว สกนลสา ผดกงรจตนย5939958

21 08598087 นางสาว สกนลสา ผชาดชานแกหว5922482

22 08598088 นางสาว สกนลสา พานพลนลจ5915718

23 08598089 นางสาว สกนลสา พลมพยพา5956373

24 08598090 นางสาว สกนลสา เพรลศแกหว5959511

25 08598091 นางสาว สกนลสา มชวงวจนดม5949198

26 08598092 นางสาว สกนลสา ยจงจจนทรยอลนทรย5969215

27 08598093 นางสาว สกนลสา ศรมแกหว5975432

28 08598094 นางสาว สกนลสา ศรมวะอกไร5955028

29 08598095 นางสาว สกนลสา สงจดศรม5925962

30 08598096 นางสาว สกนลสา สวจสดลธแวงควง5964878

หนนา 508 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 47  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 4 สนามสอบ : โรงเรยยนขามแกลนนคร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08598097 นางสาว สกนลสา สวชางศรม5981750

2 08598098 นางสาว สกนลสา สจนตลภพ5959692

3 08598099 นาง สกนลสา สกวรรณฉาย5971449

4 08598100 นางสาว สกนลสา หนองทกชม5943663

5 08598101 นางสาว สกนมยย อกชนคลา5926362

6 08598102 นาง สกนมรจตนย ภาระพงษย5937028

7 08598103 นางสาว สกนมรจตนย มศลหลหา5957521

8 08598104 นางสาว สกนมรจตนย สมานทอง5967147

9 08598105 นาย สกเนตร แกหวภจกดม5968539

10 08598106 นาย สกบลน มจนตาพจนธย5943188

11 08598107 นาย สกปกฤษณย สมเหลพอง5972558

12 08598108 นางสาว สกปราณม ขจบผจกแวชน5975967

13 08598109 นางสาว สกปราณม นามกลทา5945302

14 08598110 นางสาว สกปราณม เยาวไชย5977005

15 08598111 นางสาว สกปราณม สจนทจด5946228

16 08598112 นาย สกปรมชา อาสาทลา5958608

17 08598113 นางสาว สกปรมยา ดาษดา5962115

18 08598114 นางสาว สกปรมยา บกบผามะตะนจง5965632

19 08598115 นางสาว สกปรมยา พจนธรจกษา5951022

20 08598116 นางสาว สกปรมยา ศรมบกตร5954605

21 08598117 นาย สกปปญญา  ปางทอง5946448

22 08598118 นาย สกปปญญา คะอจงกก5948646

23 08598119 นาย สกปปญญา พลเศษ5975272

24 08598120 นางสาว สกปาณม เรมยงรจตนย5960063

25 08598121 นาย สกพจนย แกชนพา5968706

26 08598122 นางสาว สกพร  ยอดจจนทรย5975646

27 08598123 นาย สกพร พยกหะ5938385

28 08598124 นาย สกพรรณ ธรรมโกรจง5957565

29 08598125 นาย สกพรรณ หงอกไผช5974795

30 08598126 นางสาว สกพรรณนลกา วรสาร5977608

หนนา 509 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 48  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 4 สนามสอบ : โรงเรยยนขามแกลนนคร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08598127 นางสาว สกพรรณษา อลนทรยภศเขมยว5978493

2 08598128 นางสาว สกพรรณลกา พรมฆหอง5959929

3 08598129 นางสาว สกพรรณลการย สกทาธรรม5965099

4 08598130 นางสาว สกพรรณลการย สกปปนนกชยย5955811

5 08598131 นางสาว สกพรรณลการย สกวรรณจจนทรย5938335

6 08598132 นางสาว สกพรรณลภา ปาละจศม5980105

7 08598133 นางสาว สกพรรณม จรมรจตนย5938459

8 08598134 นางสาว สกพรรณม ณ นครพนม5961643

9 08598135 นางสาว สกพรรณม นาทา5953036

10 08598136 นางสาว สกพรรณม บกญวลจลตร5973790

11 08598137 นางสาว สกพรรณม ผกาพจนธย5978977

12 08598138 นางสาว สกพรรณม ลหานนหอย5978595

13 08598139 นาง สกพรรณม วงษยจจนทรย5963063

14 08598140 นางสาว สกพรรนลการย ชชางเกวมยน5952032

15 08598141 นาง สกพรรษา   สลงหยธวจช5941024

16 08598142 นางสาว สกพรรษา  โคตรชมภศ5976007

17 08598143 นางสาว สกพรรษา เกตวงษา5945743

18 08598144 นางสาว สกพรรษา ถชอเงลน5951992

19 08598145 นางสาว สกพรรษา ธรรมผาลา5950694

20 08598146 นางสาว สกพรรษา บกญภศมล5980985

21 08598147 นางสาว สกพรรษา ปปองขจนธย5945181

22 08598148 นางสาว สกพรรษา ไปวจนเสารย5960434

23 08598149 นางสาว สกพรรษา พรมศรมแกหว5911166

24 08598150 นางสาว สกพรรษา ภจกดมอลานาจ5975140

25 08598151 นางสาว สกพรรษา ศรมพรรณ5976356

26 08598152 นาย สกพลพจฒนย ผลาทลพยย5973736

27 08598153 นาง สกพศร เบหาจจนทตก5976832

28 08598154 นางสาว สกพจฒชลม โพศาราช5940925

29 08598155 นาย สกพจฒชจย แสนสอาด5919354

30 08598156 นางสาว สกพจฒตรา นลธลนจนทพจฒนย5971273

หนนา 510 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 49  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 4 สนามสอบ : โรงเรยยนขามแกลนนคร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08598157 นางสาว สกพจฒตรา อกประ5958838

2 08598158 นาย สกพจฒนย กองวงษา5942187

3 08598159 นาย สกพจฒนย ไขประภาย5965085

4 08598160 นาย สกพจฒนย นามโย5954554

5 08598161 นางสาว สกพจฒรา ปานเหลา5908106

6 08598162 นางสาว สกพจฒวดม อจปมะโน5945417

7 08598163 นางสาว สกพจฒสรณย มมสกข5977538

8 08598164 นางสาว สกพจณนลดา เกาะกจนหา5976100

9 08598165 นางสาว สกพจตตรา ฆราวาศ5961118

10 08598166 นาง สกพจตรา   กศลรจตนย5981299

11 08598167 นางสาว สกพจตรา   เกตกแกหว5938110

12 08598168 นางสาว สกพจตรา  แกหวคลา5954266

13 08598169 นางสาว สกพจตรา เกษรลชลา5934800

14 08598170 นางสาว สกพจตรา เกลดกลหา5982520

15 08598171 นางสาว สกพจตรา แกหวนชาน5977736

16 08598172 นางสาว สกพจตรา คชารจตนย5942655

17 08598173 นางสาว สกพจตรา คลาพจนธย5935620

18 08598174 นางสาว สกพจตรา คลาภศษา5975942

19 08598175 นางสาว สกพจตรา เคนมา5938246

20 08598176 นางสาว สกพจตรา จจนสมนหอย5945486

21 08598177 นางสาว สกพจตรา แจชมปรมชา5954446

22 08598178 นางสาว สกพจตรา แจชมใสดม5939368

23 08598179 นางสาว สกพจตรา ฉจตรรจกษา5977266

24 08598180 นางสาว สกพจตรา ชนะวงคย5939849

25 08598181 นางสาว สกพจตรา ไชยสกระ5949686

26 08598182 นางสาว สกพจตรา ดหวงคลาจจนทรย5941950

27 08598183 นางสาว สกพจตรา ถนอมวงษย5954851

28 08598184 นางสาว สกพจตรา บจวพลนธกย5945671

29 08598185 นางสาว สกพจตรา บกญเพตง5943259

30 08598186 นางสาว สกพจตรา บกญวงษย5977577

หนนา 511 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 50  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 4 สนามสอบ : โรงเรยยนขามแกลนนคร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08598187 นางสาว สกพจตรา พรมนจส5976456

2 08598188 นางสาว สกพจตรา พรหมเสนา5937957

3 08598189 นางสาว สกพจตรา พลมพยเสน5968981

4 08598190 นางสาว สกพจตรา เพมยรการ5978150

5 08598191 นางสาว สกพจตรา มหาพรม5982032

6 08598192 นางสาว สกพจตรา มานพ5968581

7 08598193 นางสาว สกพจตรา มกชงผล5969813

8 08598194 นางสาว สกพจตรา มศลทรจพยย5914458

9 08598195 นางสาว สกพจตรา ยพนชมวลต5963811

10 08598196 นางสาว สกพจตรา รจชวไธสง5950452

11 08598197 นางสาว สกพจตรา เรพองทอง5976422

12 08598198 นางสาว สกพจตรา ละครไทย5973116

13 08598199 นางสาว สกพจตรา ลลนทอง5978355

14 08598200 นางสาว สกพจตรา ศรมโจม5982383

15 08598201 นางสาว สกพจตรา สมใจ5979365

16 08598202 นางสาว สกพจตรา สจพโส5939151

17 08598203 นางสาว สกพจตรา สกขเสรลม5981285

18 08598204 นางสาว สกพจตรา สกภาพ5948647

19 08598205 นางสาว สกพจตรา อรรคศรมวร5950320

20 08598206 นางสาว สกพจตรา อจคษร5929034

21 08598207 นางสาว สกพจตรา อกคลา5953652

22 08598208 นางสาว สกพจตรา เอกมาตร5953617

23 08598209 นาง สกพจนธยณม แกชนนอก5900894

24 08598210 นางสาว สกพจสสร รจศมมเดพอน5973256

25 08598211 นางสาว สกพลชชา ภศรลธร5916394

26 08598212 นางสาว สกพลชชา มลตจสสา5934079

27 08598213 นางสาว สกพลชชา เหลตกหลชม5967803

28 08598214 นางสาว สกพลชฌายย โอดมจพน5968472

29 08598215 นางสาว สกพลชญา บกตรมาศ5947205

30 08598216 นาง สกพลชญา หอมสมบจตล5975078

หนนา 512 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 1  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 3 สนามสอบ : โรงเรยยนสนามบวน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08598217 นางสาว สกพลญญา สมศรม5970198

2 08598218 นางสาว สกพลนยา ปะระกา5946214

3 08598219 นางสาว สกพลศ เคนาวจต5967112

4 08598220 นาย สกเพมยร สจมมะดม5970423

5 08598221 นาย สกภกลตตลธ กกลภา5964103

6 08598222 นาย สกภนจนทย สารการ5980562

7 08598223 นางสาว สกภนลดา เลลศเศมยร5955921

8 08598224 นางสาว สกภภาวดม สอนกลาง5959454

9 08598225 นางสาว สกภรจตนย มะเรลงสลทธลธ5942909

10 08598226 นางสาว สกภรจตนย มมศรม5968400

11 08598227 นางสาว สกภรจตนย หลรจญพจนธย5903154

12 08598228 นางสาว สกภลจกษณย ดหอมกลาง5966329

13 08598229 นาย สกภวลศรย บกญรจกษา5931182

14 08598230 นางสาว สกภจก ศรมสกข5972474

15 08598231 นางสาว สกภจกดลธ สกนทรวจฒนย5946078

16 08598232 นางสาว สกภจกดลธศลรล แกหวมาพะเนา5976686

17 08598233 นางสาว สกภจค สกรเกมยรตลสมบจตล5977672

18 08598234 นางสาว สกภจคษร สกวรรณธาดา5939133

19 08598235 นางสาว สกภจชชา แสงสกรลยจจนทรย5935797

20 08598236 นางสาว สกภจตรา กะการดม5935382

21 08598237 นางสาว สกภจตรา นาโหวช5959553

22 08598238 นางสาว สกภจตรา มศลสาร5976461

23 08598239 นางสาว สกภจตรา ศรมธรรม5954004

24 08598240 นางสาว สกภจตรา สมดาเกลมชยง5965260

25 08598241 นางสาว สกภจทรชา  นามศร5959183

26 08598242 นางสาว สกภจทรา แกหวนหอย5947786

27 08598243 นางสาว สกภจทรา คลาเขมยว5973400

28 08598244 นางสาว สกภจทรา จรกงพจนธกย5942505

29 08598245 นาง สกภจทรา เพมยชลานล5967967

30 08598246 นางสาว สกภจทรา วลเวก5957563

หนนา 513 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 2  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 3 สนามสอบ : โรงเรยยนสนามบวน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08598247 นางสาว สกภจทรา อลนณรงคย5974583

2 08598248 นางสาว สกภจสดา บกญเจรลญ5974517

3 08598249 นางสาว สกภจสตา  โพธลธไทรยย5960995

4 08598250 นางสาว สกภจสรา สาทอง5974948

5 08598251 นางสาว สกภจสสร ขอมมกลาง5982102

6 08598252 นางสาว สกภจสสร โคตรคลา5966335

7 08598253 นางสาว สกภจสสร สกขสมร5972771

8 08598254 นางสาว สกภจสสร อลนแสง5957591

9 08598255 นางสาว สกภาณม พรมวงศย5948494

10 08598256 นางสาว สกภาณม ศรมบกญ5952699

11 08598257 นางสาว สกภาณม ศรมอกทธา5962343

12 08598258 นางสาว สกภาณมยย ชจยจจนทรย5955193

13 08598259 นางสาว สกภาดา  ปะกลระเนยย5945455

14 08598260 นางสาว สกภาทลพยย สลมมา5970964

15 08598261 นาง สกภานจน โคตรธาดา5940799

16 08598262 นางสาว สกภานจนทย วลเศษนจย5909078

17 08598263 นางสาว สกภานม สลมดม5973553

18 08598264 นาย สกภาพ ประจญ5973110

19 08598265 นางสาว สกภาพร แกหวสาทร5940638

20 08598266 นางสาว สกภาพร ใครลามเมา5976899

21 08598267 นางสาว สกภาพร จจนประเทพอง5965062

22 08598268 นางสาว สกภาพร เชพชอคลาเพตง5953721

23 08598269 นางสาว สกภาพร เตลมเพชร5959533

24 08598270 นางสาว สกภาพร นารชอง5980540

25 08598271 นางสาว สกภาพร บชอถชลา5972717

26 08598272 นางสาว สกภาพร ประเสรลฐศรม5942791

27 08598273 นางสาว สกภาพร พลอาจ5944193

28 08598274 นางสาว สกภาพร พจนดง5979396

29 08598275 นางสาว สกภาพร พจนธกยา5972592

30 08598276 นางสาว สกภาพร พลบศรณย5958013

หนนา 514 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 3  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 3 สนามสอบ : โรงเรยยนสนามบวน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08598277 นางสาว สกภาพร มหาชจย5969216

2 08598278 นางสาว สกภาพร โยธากกล5943461

3 08598279 นางสาว สกภาพร วงคยษา5969739

4 08598280 นางสาว สกภาพร วงษยแตหม5943476

5 08598281 นางสาว สกภาพร ศรมไชยวาน5981148

6 08598282 นางสาว สกภาพร สรหอยจลตร5980019

7 08598283 นางสาว สกภาพร สกทธลประภา5981646

8 08598284 นางสาว สกภาพร แสนนา5952842

9 08598285 นางสาว สกภาพร หมายตามกลาง5939482

10 08598286 นางสาว สกภาพร หหองหาญ5960737

11 08598287 นางสาว สกภาพรรณ คลชองดม5903406

12 08598288 นางสาว สกภาพรรณ พอกพศน5982111

13 08598289 นางสาว สกภาเพตญ อกชนคลา5963256

14 08598290 นางสาว สกภาภร สกขาล5968427

15 08598291 นางสาว สกภาภรณย  ดมดวงพจนธย5935354

16 08598292 นางสาว สกภาภรณย กกกลาง5923754

17 08598293 นางสาว สกภาภรณย จจนทา5959726

18 08598294 นางสาว สกภาภรณย ไชยหอม5958451

19 08598295 นางสาว สกภาภรณย ดลษฐเนตรย5944432

20 08598296 นางสาว สกภาภรณย ธลมะสาร5956727

21 08598297 นางสาว สกภาภรณย ประจง5982154

22 08598298 นางสาว สกภาภรณย ประเสรลฐ5970781

23 08598299 นางสาว สกภาภรณย พลลาแกหว5945739

24 08598300 นางสาว สกภาภรณย รจตนเพตชรย5966792

25 08598301 นางสาว สกภาภรณย แวชนเนตร5976560

26 08598302 นางสาว สกภาภรณย ศลรลวรรณา5980001

27 08598303 นางสาว สกภาภรณย แสงฉวม5940804

28 08598304 นางสาว สกภาภรณย อยชางสวย5950890

29 08598305 นางสาว สกภาภรณย อลนทวงศย5933929

30 08598306 นางสาว สกภารจกษย แดนกาไสย5949362

หนนา 515 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 4  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 3 สนามสอบ : โรงเรยยนสนามบวน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08598307 นางสาว สกภารจกษย วาปป5955907

2 08598308 นางสาว สกภารจตนย  มณมคลา5979770

3 08598309 นางสาว สกภารจตนย เกษสะอาด5968881

4 08598310 นางสาว สกภารจตนย จจนทรยโสภา5972400

5 08598311 นางสาว สกภารจตนย ดอนจจนดา5936738

6 08598312 นางสาว สกภารจตนย เดชทะสร5942028

7 08598313 นางสาว สกภารจตนย บกญปปอง5965229

8 08598314 นางสาว สกภารจตนย มกชงดม5973446

9 08598315 นาง สกภารจตนย มศลปลา5965412

10 08598316 นางสาว สกภารจตนย ยาละศรม5979952

11 08598317 นางสาว สกภารจตนย สมหานาท5976247

12 08598318 นางสาว สกภารจตนย สกทธลสาร5965999

13 08598319 นางสาว สกภารจตนย แสงดา5964164

14 08598320 นางสาว สกภารจตนย โสพลมพย5980450

15 08598321 นางสาว สกภารจตนย อาศศนยย5940594

16 08598322 นางสาว สกภารจตนย อกชมภศธร5945439

17 08598323 นางสาว สกภาลจกษณย วลปราชญย5969170

18 08598324 นางสาว สกภาลจกษณย สกรลโย5959635

19 08598325 นางสาว สกภาลจย สายคลาภา5946786

20 08598326 นางสาว สกภาวดม กองโพธลธ5946700

21 08598327 นางสาว สกภาวดม แกหวแดง5972171

22 08598328 นางสาว สกภาวดม เขตมเงลน5915546

23 08598329 นางสาว สกภาวดม คงอกชน5962253

24 08598330 นางสาว สกภาวดม คกหมหลนลาด5942080

25 08598331 นางสาว สกภาวดม งอสอน5956051

26 08598332 นางสาว สกภาวดม จจนทพล5966039

27 08598333 นางสาว สกภาวดม จกลศรม5974879

28 08598334 นางสาว สกภาวดม ชนะพจนย5924286

29 08598335 นางสาว สกภาวดม ตาสวชาง5942153

30 08598336 นางสาว สกภาวดม ทองสกข5976010

หนนา 516 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 5  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 3 สนามสอบ : โรงเรยยนสนามบวน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08598337 นางสาว สกภาวดม ทจพงทองมะดจน5974797

2 08598338 นางสาว สกภาวดม เทอลารกง5970514

3 08598339 นางสาว สกภาวดม ธรรมวลเศษ5974588

4 08598340 นางสาว สกภาวดม ผสมทรจพยย5935269

5 08598341 นางสาว สกภาวดม พลเยมพยม5970589

6 08598342 นางสาว สกภาวดม พตขกนทด5969736

7 08598343 นางสาว สกภาวดม พพชนแสน5960629

8 08598344 นางสาว สกภาวดม ภศนชลาเยตน5939391

9 08598345 นางสาว สกภาวดม มงคลเพตญ5967599

10 08598346 นางสาว สกภาวดม โยวราช5953273

11 08598347 นางสาว สกภาวดม ไวแสน5936964

12 08598348 นางสาว สกภาวดม ศรมสจงขย5968423

13 08598349 นางสาว สกภาวดม เหลาบจบภา5966326

14 08598350 นางสาว สกภาวดม อาจอกดม5901010

15 08598351 นางสาว สกภาวดม อกปมาโท5961520

16 08598352 นางสาว สกภาวดม เอมพยมศรม5953033

17 08598353 นางสาว สกภาวรรณ จจนทะบกตร5944119

18 08598354 นางสาว สกภาวรรณ นาคมะณม5967889

19 08598355 นางสาว สกภาวรรณ นามสกโพธลธ5961206

20 08598356 นางสาว สกภาวรรณ แพงศรม5953811

21 08598357 นางสาว สกภาวรรณ วงศยวรรณา5942620

22 08598358 นางสาว สกภาวรรณ เสนพจนธย5963514

23 08598359 นางสาว สกภาวลณม เตหจจชน5948984

24 08598360 นางสาว สกภาวลณม ประไกร5978094

25 08598361 นางสาว สกภาวลณม สมแสด5924314

26 08598362 นางสาว สกภลญญา หนศมอ5955787

27 08598363 นางสาว สกภลตรา สอนสนาม5909634

28 08598364 นางสาว สกมนจส พงษยเฉลมยว5939366

29 08598365 นางสาว สกมลทา ทาอชอน5956300

30 08598366 นางสาว สกมลทา บจบพาน5933026

หนนา 517 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 6  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 3 สนามสอบ : โรงเรยยนสนามบวน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08598367 นาย สกมลรจตนย  กลจเนตร5980867

2 08598368 นางสาว สกมาพร แพงวงคย5967089

3 08598369 นางสาว สกมาภรณย ยศสกนทร5966843

4 08598370 นางสาว สกมาภรณย ศรมโพธลธทอง5966958

5 08598371 นางสาว สกมารลนทรย มานาง5979598

6 08598372 นางสาว สกมารลนทรย สามารถกกล5968209

7 08598373 นางสาว สกมาลา มกลาลลนนย5972719

8 08598374 นางสาว สกมาลลน ชจยมกงคกณ5947990

9 08598375 นางสาว สกมาลม แกหวสอดสชอง5952570

10 08598376 นาง สกมาลม จจนทบกตร5969873

11 08598377 นางสาว สกมาลม เปสม5971701

12 08598378 นาง สกมาลม ไมตรมแพน5964880

13 08598379 นาง สกมาลม ยาวศลรล5977034

14 08598380 นางสาว สกมาลม โลสลงหย5956913

15 08598381 นาง สกมาลม วสกนจนตย5971873

16 08598382 นางสาว สกมาลม สมบจตลวจฒนกศล5965770

17 08598383 นาง สกมาลม สกพรรณ5915794

18 08598384 นางสาว สกมลตตรา พงษยจลานงคย5943053

19 08598385 นาย สกมลตร ธาดา5937254

20 08598386 นางสาว สกมลตรา กะไรยะ5936108

21 08598387 นางสาว สกมลตรา เขมยวไกร5976225

22 08598388 นางสาว สกมลตรา เจมยมไพเราะ5952394

23 08598389 นางสาว สกมลตรา หลตายะ5968349

24 08598390 นางสาว สกมลนตรา ทลพยยมจงอลนทรย5960908

25 08598391 นางสาว สกมลนตรา สงวนนาม5965101

26 08598392 นางสาว สกมลนตรา เสนาชจย5946355

27 08598393 นางสาว สกมลนตา  คกณเศรษฐย5963023

28 08598394 นาย สกเมฑา ภศมลแสน5980032

29 08598395 นาย สกเมธ กองแกหว5946507

30 08598396 นาย สกเมธ ธมระพาพงษย5949237

หนนา 518 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 7  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 3 สนามสอบ : โรงเรยยนสนามบวน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08598397 นาย สกเมธ พฤษภา5964970

2 08598398 นาย สกเมธ วงศยสธรรม5958647

3 08598399 นาย สกเมธ อจศวชจยโภคลน5981851

4 08598400 นางสาว สกเมธาพร เขมยวสะอาด5941764

5 08598401 นางสาว สกเมษา   โชคนจตล5980107

6 08598402 นาย สกรชจช บกญกลลพน5967904

7 08598403 นาย สกรชจย การะพจนธย5965677

8 08598404 นาย สกรชจย เนตรมกข5952047

9 08598405 นาย สกรชจย พรมปากดม5964763

10 08598406 นาย สกรชจย เรมยบรหอย5980201

11 08598407 นาย สกรชจย สดไธสง5960937

12 08598408 นาย สกรชจย สมใสคลา5966691

13 08598409 นาย สกรเชษฐย คลางาม5958617

14 08598410 นาย สกรเชษฐย มจพนมม5959925

15 08598411 นาย สกรเชษฐย วงษยชนะ5955583

16 08598412 นาย สกรเดช จหายหนองบจว5975704

17 08598413 นาย สกรเดช ธรรมประโชตล5975460

18 08598414 นาย สกรเดช ธศปเศษ5933886

19 08598415 นาย สกรเดช พะวร5971397

20 08598416 นาย สกรทลน อลนธลไชย5971577

21 08598417 นาย สกรนสรถ แสนบกญรจตนย5905038

22 08598418 นาย สกรพงศย จจนทา5959769

23 08598419 นาย สกรพงศย เทศประสลทธลธ5949206

24 08598420 นาย สกรพงษย คศณนาเมพอง5934231

25 08598421 นาย สกรพงษย ศาลางาม5958477

26 08598422 นาย สกรพล แฉลหมจลตร5974602

27 08598423 นาย สกรพล โพพยจคฆย5934946

28 08598424 นาย สกรพจฒนย อลนทรยเลมชยง5956440

29 08598425 นาย สกรภพ นาคนชม5947517

30 08598426 นาย สกรศจกดลธ ชนะพจนธย5975174

หนนา 519 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 8  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 6 สนามสอบ : โรงเรยยนสนามบวน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08598427 นาย สกรศจกดลธ ชมขกนทด5977083

2 08598428 นาย สกรศจกดลธ ตกลาเนตร5953298

3 08598429 นาย สกรศจกดลธ ประกลพง5951543

4 08598430 นาย สกรศจกดลธ ปปสราษฎรย5978368

5 08598431 นาย สกรศจกดลธ ศรมนารจตนย5968985

6 08598432 นาย สกรศจกดลธ สารสม5938769

7 08598433 นาย สกรศจกดลธ ใหญชเลลศ5970670

8 08598434 นาย สกรศจกดลธ อกชนแกหว5973689

9 08598435 นาย สกรสลทธลธ มศลหลหา5950706

10 08598436 นาย สกรสลทธพธ ผสมพพช5946759

11 08598437 นาย สกรสมหย เเทนหลาบ5943362

12 08598438 นาย สกระไกร เทพเดช5953580

13 08598439 นาย สกระชจย พรภศเขมยว5960026

14 08598440 นาย สกระศจกดลธ ปปองคลาสลงหย5930594

15 08598441 นาย สกระศลลปป เกษสวนจลต5905114

16 08598442 นางสาว สกรจชดากร เพชรมณม5908954

17 08598443 นางสาว สกรจชนม ยาสาไชย5926066

18 08598444 นางสาว สกรจตตลยา ลาดเลมยง5961956

19 08598445 นาย สกรจตนย   พลลากกล5968222

20 08598446 นางสาว สกรจตนยตลญา สกบกญพงษย5968039

21 08598447 นางสาว สกรจตนา นรสาร5963824

22 08598448 นางสาว สกรจตนา อลนทจบ5953845

23 08598449 นางสาว สกรจสวดม การโสภา5945941

24 08598450 นางสาว สกรจสวดม จจนทพจนธย5982321

25 08598451 นางสาว สกรจสวดม วจณณกกล5912034

26 08598452 นางสาว สกรางคณา นกลอย5969312

27 08598453 นาย สกรลนทรย เทมยมรจตนย5948913

28 08598454 นาย สกรลนทรย ไพรงาม5967189

29 08598455 นางสาว สกรลยงคย แสนวงษย5968283

30 08598456 นาย สกรลยะ แสนชมภศ5935332

หนนา 520 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 9  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 6 สนามสอบ : โรงเรยยนสนามบวน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08598457 นาย สกรลยจนตย พลมพลลา5962781

2 08598458 นาย สกรลยจนตย แสนวลไล5939325

3 08598459 นาย สกรลยา กจญญาพจนธย5973959

4 08598460 นาย สกรลยา คลจงแสง5963048

5 08598461 นาย สกรลยา ชลนทะวจน5963151

6 08598462 นาย สกรลยา เชมยงแสน5934678

7 08598463 นาย สกรลยา เพมยโคตร5982037

8 08598464 นาย สกรลยา ภศยอดผา5980126

9 08598465 นาย สกรลยา เยาวเรศ5959598

10 08598466 นาย สกรลยา ราศรม5934170

11 08598467 นาย สกรลยา วลไลลจกษณย5970402

12 08598468 นาย สกรลยา หตงขกนทด5974569

13 08598469 นางสาว สกรลยาพร นจนตะสศตร5954928

14 08598470 นางสาว สกรลสา ปกรลทลาเม5966170

15 08598471 นางสาว สกรมพร  คลาโคตร5938289

16 08598472 นางสาว สกรมพร คกณโกทา5960681

17 08598473 นางสาว สกรมพร ดจดถกยาวจตร5980077

18 08598474 นางสาว สกรมภรณย เจรลญราษฎรย5950914

19 08598475 นางสาว สกรมภรณย ผมเพตชร5962629

20 08598476 นางสาว สกรมภรณย พศลลาภ5979897

21 08598477 นางสาว สกรมมาศ สกรลโยชจย5953917

22 08598478 นางสาว สกรมยยฉาย   ตระทอง5953996

23 08598479 นางสาว สกรมยยฉาย เตลมจจนทตก5977490

24 08598480 นางสาว สกรมยยนลภา บกตรไธสง5965714

25 08598481 นางสาว สกรมยยพร สกขอยศช5939378

26 08598482 นาง สกรมยยมาศ ตหอนโสกรม5938186

27 08598483 นางสาว สกรมรจตนย ปากดม5963616

28 08598484 นางสาว สกรมรจตนย สกมาลจย5926282

29 08598485 นางสาว สกรมรจตนย สกรลยจนตย5971537

30 08598486 นางสาว สกรมรจตนย หลชมศรม5945936

หนนา 521 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 10  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 6 สนามสอบ : โรงเรยยนสนามบวน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08598487 นางสาว สกรมรจตนย อลนนอก5934241

2 08598488 นางสาว สกรมวจลยย ประเสรลฐสจงขย5951027

3 08598489 นางสาว สกรมวจลยย วรโพธลธ5974048

4 08598490 นางสาว สกรมวจลยย สรหอยสะใบ5970455

5 08598491 นางสาว สกเรณา คลายา5965675

6 08598492 นางสาว สกลจกษณา เชาวยขกนทด5951530

7 08598493 นางสาว สกลจดดา ใจเกชง5981342

8 08598494 นางสาว สกลจดดา เมพองวงษย5968482

9 08598495 นางสาว สกลลตา หจสบกตร5940465

10 08598496 นางสาว สกวจนา บกญมมปปอม5922638

11 08598497 นางสาว สกวดม ดวงศรม5973339

12 08598498 นางสาว สกวดม เหมพอนศรมชจย5967836

13 08598499 นางสาว สกวนจนทรย คลาแกหว5970091

14 08598500 นางสาว สกวนารถ สมศรม5977596

15 08598501 นางสาว สกวนลดา ชาวพลมาย5981141

16 08598502 นางสาว สกวรรณณม ผสม5944075

17 08598503 นางสาว สกวรรณนา สาผกยทลา5976448

18 08598504 นางสาว สกวรรณภา  ภารจรกง5957844

19 08598505 นางสาว สกวรรณา แกหวโพธลธ5974461

20 08598506 นางสาว สกวรรณา จงจลตร5959865

21 08598507 นางสาว สกวรรณา บกตดมวงคย5953488

22 08598508 นางสาว สกวรรณา พจวพลทยาเลลศ5965429

23 08598509 นางสาว สกวรรณา ฤาเดช5975458

24 08598510 นางสาว สกวรรณา วงคยศรมทา5975260

25 08598511 นางสาว สกวรรณา วรโคตร5971846

26 08598512 นางสาว สกวรรณา เวมยงอลนทรย5955337

27 08598513 นางสาว สกวรรณม นามเคน5967247

28 08598514 นางสาว สกวรจกษย สกวรรณไตร5964957

29 08598515 นาย สกวจฒนย  อกดมเดช5918914

30 08598516 นาย สกวจฒนย ทอนฮามแกหว5978698

หนนา 522 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 11  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 6 สนามสอบ : โรงเรยยนสนามบวน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08598517 นางสาว สกวารจตนย   โกสมยรจตนย5964078

2 08598518 นางสาว สกวารม ศรมลาชจย5982125

3 08598519 นางสาว สกวลกา ไชยตหนเทพอก5970318

4 08598520 นาย สกวลจจกขณย สมแสงจจนทรย5944893

5 08598521 นาย สกวลชา ใจมจพน5928098

6 08598522 นาย สกวลทยย นนทยสกรจตนย5947338

7 08598523 นาย สกวลทยย เพชรดม5937522

8 08598524 นาย สกวลทยย ศรมบกญเรพอง5958732

9 08598525 นาย สกวลทยย สกทธลผาย5965532

10 08598526 นาย สกวลทยย แสงเพตชร5974004

11 08598527 นาย สกวลทยย อชอนเนตร5981388

12 08598528 นางสาว สกวลภา สลาราญสกข5948919

13 08598529 นางสาว สกวลมล กาลไสยย5978220

14 08598530 นางสาว สกวลมล ไชยเชษฐย5972085

15 08598531 นางสาว สกวลมล บรรเทลงใจ5980594

16 08598532 นางสาว สกวลมล ปวงศรม5928054

17 08598533 นางสาว สกวลมล แปทา5958324

18 08598534 นางสาว สกวลมล สมบศรณย5949834

19 08598535 นางสาว สกวลมล สารมพจนธย5976967

20 08598536 นางสาว สกวลมล หอมชพพน5935205

21 08598537 นางสาว สกวลสา ยศพล5964572

22 08598538 นางสาว สกพพจตรา คลาตะ5958945

23 08598539 นาย เสกสรร  แกหวศรมหา5951629

24 08598540 นาย เสกสรร พรหนอง5972709

25 08598541 นาย เสกสรร สมนหอย5959732

26 08598542 นาย เสกสรรคย ลาสม5972486

27 08598543 นาย เสกสรรคย ลกนนารม5972626

28 08598544 นาย เสกสลทธลธ  เจรลญสกข5911302

29 08598545 นาย เสกสลทธลธ กกชมงาม5959828

30 08598546 นาย เสกสลทธลธ ชลนไธสง5973860

หนนา 523 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 12  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 6 สนามสอบ : โรงเรยยนสนามบวน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08598547 นาย เสกสลทธลธ โชคนจตล5937342

2 08598548 นาย เสกสลทธลธ ตมขจนงาม5980932

3 08598549 นาย เสฎฐวกฒล เนตรแกหว5905990

4 08598550 นาย เสฏฐวกฒล ไชยฮจพง5903106

5 08598551 นางสาว เสรลมสกข แซชกพอ5967333

6 08598552 นาย เสรมภาพ สศบกลาปปง5979701

7 08598553 นางสาว เสวลจกษณย เครพอวงศย5974294

8 08598554 นางสาว เสาวคนธย ฉจตรวลไล5964665

9 08598555 นางสาว เสาวคนธย ใยแกหว5976268

10 08598556 นางสาว เสาวณม ทลนรจตนย5942298

11 08598557 นางสาว เสาวณมยย ชจยหนหา5949477

12 08598558 นางสาว เสาวณมยย ซหายหนองขาม5973549

13 08598559 นาง เสาวณมยย ไทยโสภา5976999

14 08598560 นางสาว เสาวณมยย นหอยทะรงคย5977050

15 08598561 นางสาว เสาวณมยย บกญศรมนาค5964558

16 08598562 นางสาว เสาวณมยย บกญศรม5968605

17 08598563 นางสาว เสาวนมยย เกพอยรจมยย5948610

18 08598564 นางสาว เสาวนมยย ขลาจลตรย5975883

19 08598565 นางสาว เสาวนมยย ชกนทร5978587

20 08598566 นางสาว เสาวนมยย ผารารจกษย5961404

21 08598567 นางสาว เสาวภา ขจนผจง5977470

22 08598568 นางสาว เสาวภา บจวสาย5974077

23 08598569 นางสาว เสาวภา แสนเสน5942448

24 08598570 นาย เสาวภาคยย อลพมสะอาด5944284

25 08598571 นางสาว เสาวรภยย หลนกาล5970733

26 08598572 นางสาว เสาวรจกษย มาลากอง5963332

27 08598573 นางสาว เสาวรจตนย แกหวสจงขย5980083

28 08598574 นางสาว เสาวลจกษณย   เกษแกหว5925138

29 08598575 นางสาว เสาวลจกษณย   จจนทรยคลา5973861

30 08598576 นางสาว เสาวลจกษณย  ฦาชา5975889

หนนา 524 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 13  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 6 สนามสอบ : โรงเรยยนสนามบวน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08598577 นางสาว เสาวลจกษณย กหานพลศ5970451

2 08598578 นางสาว เสาวลจกษณย เกตเกษา5924046

3 08598579 นางสาว เสาวลจกษณย แกชนกระโทก5972273

4 08598580 นางสาว เสาวลจกษณย คนกลหา5936548

5 08598581 นางสาว เสาวลจกษณย คลาภศแสน5975648

6 08598582 นางสาว เสาวลจกษณย คมรมวงกย5976753

7 08598583 นางสาว เสาวลจกษณย จจนทรยหจวโทน5976936

8 08598584 นางสาว เสาวลจกษณย จมนงศเหลพอม5970188

9 08598585 นางสาว เสาวลจกษณย เชลดทอง5937856

10 08598586 นางสาว เสาวลจกษณย ญาณสลทธลธ5964413

11 08598587 นางสาว เสาวลจกษณย เตลมสกกลเดช5953127

12 08598588 นางสาว เสาวลจกษณย ทะลา5954672

13 08598589 นางสาว เสาวลจกษณย นชานโพธลธศรม5967157

14 08598590 นางสาว เสาวลจกษณย บจวจจนทรย5967901

15 08598591 นางสาว เสาวลจกษณย บกญสมบจตล5941167

16 08598592 นางสาว เสาวลจกษณย บกสดม5940023

17 08598593 นางสาว เสาวลจกษณย โพธลจจกร5945315

18 08598594 นางสาว เสาวลจกษณย ภศตาพจฒนย5941152

19 08598595 นางสาว เสาวลจกษณย มณฑล5942771

20 08598596 นางสาว เสาวลจกษณย ยกวบกตร5949505

21 08598597 นางสาว เสาวลจกษณย ลลามะสะ5962883

22 08598598 นางสาว เสาวลจกษณย สาระโพธลธ5975341

23 08598599 นางสาว เสาวลจกษณย สกไชยชลต5968758

24 08598600 นางสาว เสาวลจกษณย หหวยทราย5978146

25 08598601 นางสาว เสาวลจกษณย อจปตลกานจง5955308

26 08598602 นางสาว แสงจจนทรย โนนหลน5946825

27 08598603 นางสาว แสงจจนทรย วงตาพรม5973171

28 08598604 นางสาว แสงดาว โขนภศเขมยว5958965

29 08598605 นางสาว แสงดาว คกณเชพพอง5940034

30 08598606 นางสาว แสงดาว สกขมชวง5965223

หนนา 525 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 14  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 6 สนามสอบ : โรงเรยยนสนามบวน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08598607 นางสาว แสงเดพอน แกหวดม5978489

2 08598608 นางสาว แสงเดพอน ขวาธลจจกร5948575

3 08598609 นางสาว แสงเดพอน ไชยวงคย5979641

4 08598610 นางสาว แสงเดพอน พลมเขตร5962148

5 08598611 นาย แสงทจย หาระทา5956545

6 08598612 นาย แสงเทมยน รอดแกหว5959701

7 08598613 นางสาว แสงรวม แกชนทน5940447

8 08598614 นางสาว แสงรวม สมปปญญา5946023

9 08598615 นางสาว แสงรวมพร ศรมเสรลม5947405

10 08598616 นางสาว แสงระวม ดงแสง5955610

11 08598617 นางสาว โสพลศ รานอก5977524

12 08598618 นางสาว โสพลศ วงษยจลตรย5975246

13 08598619 นางสาว โสภณจฐ สมชา5955855

14 08598620 นางสาว โสภณา แกหวไมหเพชร5941096

15 08598621 นางสาว โสภณา ไชยคลา5913502

16 08598622 นางสาว โสภา พรมคกณ5954841

17 08598623 นางสาว โสภา วลลจยวรรณ5957571

18 08598624 นาง โสภา ศรจทธาพจนธย5964108

19 08598625 นางสาว โสภาวดม จจนทรยสวชาง5963072

20 08598626 นางสาว โสภลดา ปลพชมชจยภศมล5981935

21 08598627 นางสาว โสภลรจช บกญมาศ5969389

22 08598628 นางสาว โสรญา มานหอย5958208

23 08598629 นางสาว โสรยา แกชพวทกม5981104

24 08598630 นางสาว โสรยา ขอนกระโทก5973554

25 08598631 นางสาว หงสยฟปา ขวาแซหน5975524

26 08598632 นางสาว หทจยกาญจย ไชยศร5913090

27 08598633 นางสาว หทจยกาญจนย  คลาหาญพล5949100

28 08598634 นางสาว หทจยกาญจนย มาภา5939167

29 08598635 นางสาว หทจยกานตย อจนทะเกต5968131

30 08598636 นางสาว หทจยชนก ชจยมศล5943838

หนนา 526 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 15  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 6 สนามสอบ : โรงเรยยนสนามบวน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08598637 นางสาว หทจยชนก ไชยสจตยย5942307

2 08598638 นางสาว หทจยชนก ดาศรม5965402

3 08598639 นางสาว หทจยชนก วจนทา5975032

4 08598640 นางสาว หทจยชนก สกชมมาตยย5966333

5 08598641 นางสาว หทจยชนก อกปพงษย5956871

6 08598642 นางสาว หทจยทลพยย ศรมขจนแกหว5976721

7 08598643 นางสาว หทจยทลพยย ศรมหานศ5968166

8 08598644 นางสาว หทจยนลต คลาโฮง5946471

9 08598645 นางสาว หทจยนกช โสสมสกข5949902

10 08598646 นางสาว หทจยพรรณ วลชจยเนาวย5957688

11 08598647 นางสาว หทจยภจทร ประวลสกทธลธ5946935

12 08598648 นางสาว หทจยภจทร สจงขวรรณ5948290

13 08598649 นางสาว หทจยรจตนย แกระหจน5942467

14 08598650 นางสาว หทจยรจตนย ชพพนตา5963659

15 08598651 นางสาว หทจยรจตนย ประดจบทอง5963464

16 08598652 นางสาว หทจยรจตนย เพมยงไธสง5958358

17 08598653 นางสาว หทจยรจตนย รกชงเรพอง5954677

18 08598654 นางสาว หทจยรจตนย วลโย5950495

19 08598655 นางสาว หทจยรจตนย เสนาอาจ5957913

20 08598656 นางสาว หทจยรจตนย อวลโรธนย5940227

21 08598657 นางสาว หทจยวรรณ พจนธกมลตร5980007

22 08598658 นาย หนตพง เฉลลมหมศช5982330

23 08598659 นางสาว หนตพงฤทจย  ปราบคนชจพว5964348

24 08598660 นางสาว หนตพงฤทจย คลามศลมาตยย5938130

25 08598661 นางสาว หนตพงฤทจย คลาสกด5945280

26 08598662 นางสาว หนตพงฤทจย คกณเทมพยง5956920

27 08598663 นางสาว หนตพงฤทจย โนนปศป5960447

28 08598664 นางสาว หนตพงฤทจย บกคคละ5979077

29 08598665 นางสาว หนตพงฤทจย พรมบกตร5980491

30 08598666 นางสาว หนตพงฤทจย ยอดสงชา5979588

หนนา 527 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 16  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : 6 สนามสอบ : โรงเรยยนสนามบวน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08598667 นางสาว หนตพงฤทจย หาระทา5949028

2 08598668 นางสาว หนตพงฤทจย ไหมทอง5967794

3 08598669 นางสาว หนศแอน ตหายไธสง5949579

4 08598670 นาย หยก สมเกลน5921790

5 08598671 นางสาว หยกฤทจย หอมชพพน5961855

6 08598672 นางสาว หยาดนภา จจนปลลว5962509

7 08598673 นางสาว หยาดพลรกณ ฉายแมหน5973359

8 08598674 นางสาว หยาดพลรกณ ชาญหจตถกลจ5952732

9 08598675 นางสาว หยาดเพชร แกหวสาร5976599

10 08598676 นางสาว หฤทจย ภศแยหม5977290

11 08598677 นางสาว หฤทจย ฤทธลธเพชร5976986

12 08598678 นางสาว หฤทจย แสนสวจสดลธ5953882

13 08598679 นาย หฤษฎย มะเสมา5952686

14 08598680 นางสาว หอมหวล ชจยนะแสง5976823

15 08598681 นางสาว หจทยา ปราบบลารกง5965301

16 08598682 นางสาว หจทยา อกปแกหว5967186

17 08598683 นางสาว เหมวดม จรลตนหอม5942794

18 08598684 นางสาว เหมสกดา อลนทรง5959995

19 08598685 นางสาว เหมพอนฝปน กจนยามา5949794

20 08598686 นางสาว เหมพอนฝปน ทองมนตย5968304

21 08598687 นางสาว เหมพอนฝปน มงคลอกทก5967070

22 08598688 นางสาว เหมพอนไหม ชจยสวจสดลธ5942306

23 08598689 นางสาว เหรมยญทอง  งาหอม5943038

24 08598690 นาย เหลนฟปา วลชลต5974584

25 08598691 นาง ใหมชวลมล โทไขชษร5970361

26 08598692 นางสาว ไหมฟปา คลามกงคกณ5978420

27 08598693 นางสาว อ รกโณทจย คกณภาทม5971921

28 08598694 นาย องอาจ ชลนสอน5976202

29 08598695 นาย องอาจ หลนซกย5968564

30 08598696 นางสาว อจลมา รจกษาพล5950502

หนนา 528 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 17  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : 6 สนามสอบ : โรงเรยยนสนามบวน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08598697 นางสาว อชลรญา เกรลกกมรตล5958434

2 08598698 นางสาว อชลรญา เกลดบกญเพลพม5912294

3 08598699 นางสาว อชลรญา อาปะหกน5972029

4 08598700 นางสาว อชลรญาณย เขตมปปญญา5954341

5 08598701 นางสาว อฏวม ฉจตรดอน5975105

6 08598702 นางสาว อฐลตลยา ไชยแสง5977835

7 08598703 นางสาว อณลศรา    จจนทรภศมม5971541

8 08598704 นาย อณศ บกดดา5945670

9 08598705 นางสาว อโณทจย งอกกลาไร5967935

10 08598706 นางสาว อโณทจย ไชยพจนธย5975022

11 08598707 นางสาว อโณทจย ฤาชา5979606

12 08598708 นาย อดลเทพ ชจยมศล5951041

13 08598709 นาย อดลเทพ ศรมกกลวงศย5979644

14 08598710 นาย อดลพงษย อกระภศมล5976376

15 08598711 นาย อดลเรก ศลรลไพบศลยย5939280

16 08598712 นาย อดลศร ไกรดงพลอง5976934

17 08598713 นาย อดลศร แคนวจน5936530

18 08598714 นาย อดลศร ใยแกหว5976233

19 08598715 นาย อดลศร ศรมลาพจฒนย5975613

20 08598716 นาย อดลศร สมลกน5956999

21 08598717 นาย อดลศร อชอนพลมพย5958671

22 08598718 นาย อดลศร เอมพยมบกญสชง5939698

23 08598719 นาย อดลศจกดลธ  บกตรพรม5971813

24 08598720 นาย อดลศจกดลธ  ภศยอดผา5976603

25 08598721 นาย อดลศจกดลธ  วรรณศรม5981231

26 08598722 นาย อดลศจกดลธ ทองกศล5980076

27 08598723 นาย อดลศจกดลธ ทลพยยสนเทชหย5935917

28 08598724 นาย อดลศจกดลธ ปปตตจงนาโพธลธ5951464

29 08598725 นาย อดลศจกดลธ ภศเกหาแกหว5945471

30 08598726 นาย อดลศจกดลธ วาจาสจตยย5938258

หนนา 529 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 18  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : 6 สนามสอบ : โรงเรยยนสนามบวน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08598727 นาย อดลศจกดลธ ศรมรจกษา5966256

2 08598728 นาย อดลศจกดลธ สลงหยโต5954330

3 08598729 นาย อดลสลทธลธ วงศยละคร5934496

4 08598730 นาย อดกลยย จจนทองแทห5943019

5 08598731 นาย อดกลยย ไชยเสนา5929846

6 08598732 นางสาว อตลพร อามาตยย5977888

7 08598733 นางสาว อทลตยา จาธกนลนทรย5979529

8 08598734 นางสาว อทลตยา ประสมศรม5968023

9 08598735 นางสาว อทลตยา เหลชาโสด5943580

10 08598736 นางสาว อทลตลยา สวยรศป5982041

11 08598737 นาย อธลคกณ วลเชมยรศรม5973674

12 08598738 นางสาว อธลชา วรรณศรม5965242

13 08598739 นาย อธลป สายเบาะ5937628

14 08598740 นาย อธลป แสงมณม5937733

15 08598741 นาย อธลปปตยย เอนกบกญ5933434

16 08598742 นาย อธลรจตนย โทไขชษร5971029

17 08598743 นาย อธลราช ภศตหองใจ5935489

18 08598744 นาย อธลวจฒนย ชาวผาตจชง5976469

19 08598745 นาย อธลวจฒนย ยางคลา5961343

20 08598746 นาย อธลวจฒนย ศรมบกรลนทรย5925582

21 08598747 นาย อธลวจฒนย ศรมสกวรรณย5972982

22 08598748 นาย อธลวจฒนย สายสลงหย5938582

23 08598749 นาย อธลวจฒนย หลกชงเปปา5942348

24 08598750 นางสาว อนงคย สพบสารคาม5968072

25 08598751 นางสาว อนงคยนาฎ ผาใตห5957543

26 08598752 นางสาว อนงคยนาถ มะอาจเลลศ5956100

27 08598753 นาง อนงคยพร ชาโสรส5964903

28 08598754 นางสาว อนงคยรจกษย พรหมภจกดม5945434

29 08598755 นางสาว อนงคยลจกษณย ยามมา5941392

30 08598756 นางสาว อนงคยลจกษณย ศรมชาเนตร5977333

หนนา 530 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 19  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : 6 สนามสอบ : โรงเรยยนสนามบวน

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08598757 นางสาว อนงลจกษณย มจพนใจ5945355

2 08598758 นาย อนนตย นาใจทน5939868

3 08598759 นาย อนนทย แคนวจง5948307

4 08598760 นาย อนวจช สกภาวงษย5949074

5 08598761 นาย อนวจฒนย สาทลพยยจจนทรย5941073

6 08598762 นาย อนวจส โพธลธพลธม5967453

7 08598763 นางสาว อนจญญา จจนทรยสกพจนธย5944694

8 08598764 นางสาว อนจญญา ปปปนแกหว5973879

9 08598765 นางสาว อนจญลจกษณย มมทรจพยย5979737

10 08598766 นาย อนจนตย ชชวยแสง5940353

11 08598767 นาย อนจนตย ดวงมกขพะเนา5976939

12 08598768 นาย อนจนตย ทอนราช5974956

13 08598769 นาย อนจนตย ผลวดลา5945341

14 08598770 นาย อนจนตย พจนวลลจย5970142

15 08598771 นาย อนจนตย มจพนคง5971082

16 08598772 นาย อนจนตย สลงหยงาม5968994

17 08598773 นาย อนจนตย ไหมทอง5977408

18 08598774 นาย อนจนตชจย คลาตานลตยย5939825

19 08598775 นาย อนจนตยภลชจย ศรมแสน5974126

20 08598776 นาย อนจนทย แสนทวมสกข5961719

21 08598777 นาย อนจนยช สอนสมนตก5959746

22 08598778 นางสาว อนามลกา อลพมเจรลญ5965848

23 08598779 นาย อนาวลล โพธลธเลลศบลารกงงาม5950473

24 08598780 นาย อนลรกจนย ดากะวงคย5979085

25 08598781 นาย อนลรกฒ ใจตาง5977170

26 08598782 นาย อนลรกต แกหวสอนดม5955250

27 08598783 นาย อนลรกตตย นครชจย5937206

28 08598784 นาย อนลรกทธย  เฉลดแผหว5966001

29 08598785 นาย อนลรกทธย  ถลตยยประดลษฐย5966886

30 08598786 นาย อนลรกทธลธ มมพานทอง5975599

หนนา 531 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 1  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 2 สนามสอบ : โรงเรยยนเทศบาลวลดกลาง

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08598787 นาย อนลวจฒนย   ซาเสน5911982

2 08598788 นาย อนกกศล โคตรสมบจตล5967325

3 08598789 นางสาว อนกจรม สมวะสา5966928

4 08598790 นางสาว อนกชศรา ปาสารจกษย5975370

5 08598791 นาย อนกชจย วจนศรมรจตนย5935828

6 08598792 นาย อนกชจย หจวดอน5939396

7 08598793 นาย อนกชา เผยศลรล5975640

8 08598794 นาย อนกชา ยางขจนธย5942630

9 08598795 นาย อนกชา ศรมลาศจกดลธ5952176

10 08598796 นาย อนกชา แสนราช5958023

11 08598797 นาย อนกชา โสตา5938132

12 08598798 นาย อนกชา โสภาทม5961986

13 08598799 นาย อนกชา หาสอดสชอง5940383

14 08598800 นาย อนกชา อะทะขจนธย5968031

15 08598801 นาย อนกชาตล จจนดา5975834

16 08598802 นาย อนกชาตล อยศชสกข5980168

17 08598803 นางสาว อนกชลฎา วลลามาตยย5981635

18 08598804 นางสาว อนกชลดา ทจนไธสง5974111

19 08598805 นางสาว อนกชลดา ผลวฉพลา5973122

20 08598806 นาย อนกชลต กรมวจงกหอน5946231

21 08598807 นาย อนกชลต กกลยะ5974160

22 08598808 นาย อนกชลต จลาวลเศษ5917614

23 08598809 นาย อนกชลต นลตยาชลต5940669

24 08598810 นาย อนกชลต ภาคลาตา5961089

25 08598811 นาย อนกชลต ระผลว5951561

26 08598812 นาย อนกชลต สมเทพ5967047

27 08598813 นาย อนกชลต แหวนหลชอ5965932

28 08598814 นาย อนกเทพ นลราชโศรก5977410

29 08598815 นาง อนกธลดา ชศรจตนย5981759

30 08598816 นางสาว อนกธลดา ปกยอชอน5947356

หนนา 532 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 2  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 2 สนามสอบ : โรงเรยยนเทศบาลวลดกลาง

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08598817 นาย อนกพงศย จจนสมกทร5940069

2 08598818 นาย อนกพงศย ประเสรลฐ5947664

3 08598819 นาย อนกพงษย   พรมสลทธลธ5966759

4 08598820 นาย อนกพงษย กลคอม5904266

5 08598821 นาย อนกพงษย ยกรชจย5973891

6 08598822 นาย อนกพงษย แสนเรลง5958422

7 08598823 นาย อนกพล พจนสวจสดลธ5937107

8 08598824 นาย อนกภาพ โตไทยะ5940613

9 08598825 นาย อนกรจกษย กกลวงษา5939713

10 08598826 นาย อนกรจกษย เกษคลา5964352

11 08598827 นาย อนกรจกษย ชาสลาโรง5959859

12 08598828 นาย อนกรจกษย ผตพงผาย5943954

13 08598829 นาย อนกวจฒนย คลาลพอชจย5957093

14 08598830 นาย อนกวจฒนย ทวมฤทธลธ5965875

15 08598831 นาย อนกวจฒนย มมศลลปป5972929

16 08598832 นาย อนกวจฒนย ยศทสาร5902630

17 08598833 นาย อนกวจฒนย อกทธาธรณย5963454

18 08598834 นาย อนกวจต ดวงวลญญาณ5955268

19 08598835 นาย อนกวจตร อลนธลกาย5968135

20 08598836 นางสาว อนกศรา ชชางปรกง5979687

21 08598837 นาย อนกศจกดลธ นาใจรมบ5947874

22 08598838 นาย อนกศลลปป  หลนชนะ5943072

23 08598839 นาย อนกสรณย บกญประคม5906718

24 08598840 นาย อนกสรณย มะนกโย5978590

25 08598841 นางสาว อนกสรณย สรหางนา5971026

26 08598842 นาย อนกสรณย สกดสกข5972287

27 08598843 นาย อนกสรณย สกทธลประภา5946810

28 08598844 นาย อนกสรณย อชอนอกทจย5942087

29 08598845 นางสาว อนกสรา ชาวเชมยงตกง5979326

30 08598846 นางสาว อนกสรา บกญเรพอง5972170

หนนา 533 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 3  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 2 สนามสอบ : โรงเรยยนเทศบาลวลดกลาง

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08598847 นางสาว อนกสรา ผาจจนทรย5973499

2 08598848 นางสาว อนกสรา พงษยธนศ5966532

3 08598849 นางสาว อนกสรา พจนธกระ5951907

4 08598850 นางสาว อนกสรา เพชรไธสง5961043

5 08598851 นางสาว อนกสรา วลชาชจย5978900

6 08598852 นางสาว อนกสรา สจตบกตร5974344

7 08598853 นางสาว อนกสรา อลนทรยตา5955925

8 08598854 นางสาว อนกสา คลจงระหจด5976012

9 08598855 นาย อนกสลทธลธ แสนคลา5947061

10 08598856 นาย อนกสลทธลธ อารจกษยศจกดลธ5925986

11 08598857 นาย อนกสลษฐย โคตรพจฒนย5962617

12 08598858 นางสาว อพลศรา โชคบจณฑลต5971382

13 08598859 นาง อภจชรา ทลพมหอม5952885

14 08598860 นางสาว อภจสนจนทย โสใจวงศย5953854

15 08598861 นางสาว อภจสรา ธลธรรม5973466

16 08598862 นางสาว อภจสราภรณย วงษางาม5937984

17 08598863 นางสาว อภจสสร บกญสาร5971218

18 08598864 นางสาว อภลชญา แสนมะโน5927542

19 08598865 นาย อภลชจย คลาบกราณ5938074

20 08598866 นาย อภลชจย ไสยรส5974761

21 08598867 นาย อภลชจย หาญแทห5961311

22 08598868 นาย อภลชา  ปลจดกอง5973618

23 08598869 นาย อภลชา บจวลาด5978897

24 08598870 นาย อภลชาตล  เสละสจย5963703

25 08598871 นาย อภลชาตล กางศรม5969299

26 08598872 นาย อภลชาตล เทรจกสม5933383

27 08598873 นาย อภลชาตล บจวจรศญ5931914

28 08598874 นาย อภลชาตล มมพรหม5976875

29 08598875 นาย อภลชาตล ฤทธลมา5946360

30 08598876 นาย อภลชาตล อกโน5963547

หนนา 534 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 4  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 2 สนามสอบ : โรงเรยยนเทศบาลวลดกลาง

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08598877 นาย อภลเชษฐ อจครฮาต5973287

2 08598878 นาย อภลโชค แสนวงษย5939256

3 08598879 นางสาว อภลญญา  ภศสมนตก5977665

4 08598880 นางสาว อภลญญา  อลทธลพจทธยเมธม5975708

5 08598881 นางสาว อภลญญา กองสกข5943301

6 08598882 นางสาว อภลญญา กลจอกดมสกข5980419

7 08598883 นางสาว อภลญญา เขมยนจศม5981838

8 08598884 นางสาว อภลญญา คลดชาตล5959977

9 08598885 นางสาว อภลญญา จจนทรยโสม5937137

10 08598886 นางสาว อภลญญา นหอยมม5947619

11 08598887 นางสาว อภลญญา โนบจนเทา5970346

12 08598888 นางสาว อภลญญา บางจจนทรย5961737

13 08598889 นางสาว อภลญญา บกตรพรม5935028

14 08598890 นางสาว อภลญญา แผชนมะณม5960140

15 08598891 นางสาว อภลญญา พลทลพยย5917802

16 08598892 นางสาว อภลญญา เพพอดสลงหย5951229

17 08598893 นางสาว อภลญญา มกงเพมย5959133

18 08598894 นางสาว อภลญญา ยอดคมรม5957638

19 08598895 นางสาว อภลญญา โยธาจจนทรย5904054

20 08598896 นางสาว อภลญญา โยธายกทธ5973041

21 08598897 นางสาว อภลญญา ลกทะภาพ5973049

22 08598898 นางสาว อภลญญา วจงคลาหาญ5965110

23 08598899 นางสาว อภลญญา วจงคมรม5943764

24 08598900 นางสาว อภลญญา วลชาสาร5958222

25 08598901 นางสาว อภลญญา ศรมหนองบจว5968245

26 08598902 นางสาว อภลญญา สมวจย5970719

27 08598903 นางสาว อภลญญา สจพโส5968922

28 08598904 นางสาว อภลญญา สจมฤทธลธ5949698

29 08598905 นางสาว อภลญญา สาลม5965483

30 08598906 นางสาว อภลญญา สลมสาร5972618

หนนา 535 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 5  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 2 สนามสอบ : โรงเรยยนเทศบาลวลดกลาง

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08598907 นางสาว อภลญญา สกวรรณดม5962568

2 08598908 นางสาว อภลญญา แสงอรกณ5955664

3 08598909 นางสาว อภลญญา หลหากพลา5968507

4 08598910 นางสาว อภลญญา เหลาเกตก5969566

5 08598911 นางสาว อภลญญา อรลยชาตล5965921

6 08598912 นางสาว อภลญญา อาจอจกษร5945253

7 08598913 นางสาว อภลญญา อลนแสนเมพอง5935316

8 08598914 นางสาว อภลญญา ฮมแสน5949035

9 08598915 นางสาว อภลญญาวรจญญย มงคลแกหว5975308

10 08598916 นาย อภลเดช วรสาร5925238

11 08598917 นาย อภลเดช ศรมชาตล5975807

12 08598918 นาย อภลเดช แสงนนทย5970224

13 08598919 นาย อภลนจนทย กลนรม5931394

14 08598920 นาย อภลนจนทย ชลนทะวจน5959456

15 08598921 นาย อภลนจนทย ยอดแกหว5973436

16 08598922 นาย อภลนจนทย หลนศลลา5962985

17 08598923 นาย อภลนจนทย อลนาลา5964555

18 08598924 นาย อภลนจนทวกฒล ไชยกา5904582

19 08598925 นาย อภลมกข วจนเฟฟปองฟศ5970206

20 08598926 นางสาว อภลรดม พรมโสภา5942480

21 08598927 นางสาว อภลรดม สกวรรณชจยรบ5982253

22 08598928 นางสาว อภลรมยยรจช เรพองประทกม5920402

23 08598929 นาย อภลรจกษย จลตกลหา5964777

24 08598930 นาย อภลรจกษย ทองดม5969014

25 08598931 นาย อภลรจกษย บกญจจนทรย5911730

26 08598932 นางสาว อภลฤดม ยวลลาศ5934509

27 08598933 นางสาว อภลวรรณ บศชาธลวงษย5918402

28 08598934 นาย อภลวจฒนย ดอกรจง5959728

29 08598935 นาย อภลวจฒนย สอนชชางลกน5934508

30 08598936 นาย อภลวจฒนย หอมหวล5943026

หนนา 536 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 6  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 2 สนามสอบ : โรงเรยยนเทศบาลวลดกลาง

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08598937 นาย อภลวจตล คลาศรม5971632

2 08598938 นางสาว อภลศรา สลางสลงหย5936337

3 08598939 นางสาว อภลสรา   มกชงมาตร5955325

4 08598940 นาย อภลสลทธลธ  ทองสกมาตร5968332

5 08598941 นาย อภลสลทธลธ คลาภา5971426

6 08598942 นาย อภลสลทธลธ จลตชาตรม5955970

7 08598943 นาย อภลสลทธลธ ชมภศบกตร5974097

8 08598944 นาย อภลสลทธลธ ไชยสงคราม5960100

9 08598945 นาย อภลสลทธลธ แซงภศเขมยว5911438

10 08598946 นาย อภลสลทธลธ ดาวไธสง5968538

11 08598947 นาย อภลสลทธลธ ดกพงคย5966952

12 08598948 นาย อภลสลทธลธ ตองกลพงแดง5921830

13 08598949 นาย อภลสลทธลธ ธรรมภลบาล5959930

14 08598950 นาย อภลสลทธลธ บานสดชพพน5936070

15 08598951 นาย อภลสลทธลธ บกญมาพลลา5941406

16 08598952 นาย อภลสลทธลธ ฤทธลแสง5948585

17 08598953 นาย อภลสลทธลธ วจลวาลยย5947022

18 08598954 นาย อภลสลทธลธ สองศรม5962902

19 08598955 นาย อภลสลทธลธ สลมมะลม5942372

20 08598956 นาย อภลสลทธลธ สมทอง5981640

21 08598957 นาย อภลสลทธลธ โสภจกดม5964532

22 08598958 นางสาว อมร เตตงกลาง5981440

23 08598959 นาย อมร ปกณะตกง5946568

24 08598960 นาย อมร มะวอน5982241

25 08598961 นางสาว อมร ศลรลบกรม5944219

26 08598962 นางสาว อมรกานตย ตาระบจตร5936800

27 08598963 นาย อมรชจย วลสศงเร5952341

28 08598964 นาย อมรชาตล พะชะนะ5976900

29 08598965 นาย อมรเดช เบหาทม5959847

30 08598966 นางสาว อมรภจณฑย อนกญาหงษย5959473

หนนา 537 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 7  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 2 สนามสอบ : โรงเรยยนเทศบาลวลดกลาง

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08598967 นางสาว อมรรจตนย    กองไธสง5963940

2 08598968 นางสาว อมรรจตนย  แสนศรม5920694

3 08598969 นางสาว อมรรจตนย กระแสโท5904910

4 08598970 นางสาว อมรรจตนย กหอนวจน5940873

5 08598971 นางสาว อมรรจตนย กะกกลพลมพย5964509

6 08598972 นางสาว อมรรจตนย กกลวงษย5931018

7 08598973 นาง อมรรจตนย จลรวจฒนานจนตย5982110

8 08598974 นางสาว อมรรจตนย ชลานาญจจนทรย5971367

9 08598975 นางสาว อมรรจตนย ดาบพลมพยศรม5941403

10 08598976 นางสาว อมรรจตนย เถาวยโท5973963

11 08598977 นางสาว อมรรจตนย ทองแกหว5976565

12 08598978 นางสาว อมรรจตนย เทพอกเถาวย5972987

13 08598979 นางสาว อมรรจตนย แทนทอง5970395

14 08598980 นางสาว อมรรจตนย นนทยเกษม5936940

15 08598981 นางสาว อมรรจตนย บจลลจงกยสระนหอย5973886

16 08598982 นางสาว อมรรจตนย บจวสมดลา5952503

17 08598983 นางสาว อมรรจตนย โพธลธศรม5945310

18 08598984 นางสาว อมรรจตนย รจตนโกเศศ5979987

19 08598985 นางสาว อมรรจตนย รพพนรมยย5960233

20 08598986 นางสาว อมรรจตนย วงษยศรมลา5953775

21 08598987 นางสาว อมรรจตนย ศรมโบาณ5978872

22 08598988 นางสาว อมรรจตนย ศรมภลรมยย5953042

23 08598989 นางสาว อมรรจตนย สจตยยธรรม5953438

24 08598990 นางสาว อมรรจตนย สกวรรณมาโจ5947887

25 08598991 นางสาว อมรรจตนย เสาทอง5980535

26 08598992 นางสาว อมรรจตนย อรจญมลตร5961381

27 08598993 นางสาว อมรา แกชนงาม5936071

28 08598994 นางสาว อมรา พจงขกนทด5973085

29 08598995 นางสาว อมรา มหาเนตร5958086

30 08598996 นางสาว อมราวดม โพธลเตมลยย5966499

หนนา 538 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 8  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 2 สนามสอบ : โรงเรยยนเทศบาลวลดกลาง

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08598997 นาง อมรลนทรยพ แสนทหาว5938181

2 08598998 นาย อมเรศ ชจยแสง5955353

3 08598999 นางสาว อมลวรรณ โพธลธกจน5921854

4 08599000 นางสาว อมลตา เหมพอนมาตยย5955701

5 08599001 นางสาว อรชร กวานปรจชชา5966105

6 08599002 นางสาว อรชร วงคยกลม5972195

7 08599003 นางสาว อรชา นนทะสลงหย5978553

8 08599004 นางสาว อรณจฐสา จลตรคาม5938835

9 08599005 นางสาว อรณลชา โสมาบกตร5940259

10 08599006 นางสาว อรณลดา ไกรษร5969904

11 08599007 นางสาว อรณม ตกหยแคน5969402

12 08599008 นางสาว อรณม โทตจนคลา5972086

13 08599009 นางสาว อรณม มะสกใส5935177

14 08599010 นางสาว อรณม ลกนละวงษย5965950

15 08599011 นางสาว อรณม ฦาชา5960022

16 08599012 นางสาว อรณม สกโท5938538

17 08599013 นางสาว อรณม อลนทรยจอหอ5972370

18 08599014 นางสาว อรดม สกกเลลม5962143

19 08599015 นางสาว อรทจย   ซหายสกข5914830

20 08599016 นางสาว อรทจย กาพาด5949630

21 08599017 นางสาว อรทจย คนลชลา5954122

22 08599018 นางสาว อรทจย ทองดอนดศช5938732

23 08599019 นางสาว อรทจย ทานะสกข5959923

24 08599020 นางสาว อรทจย เทพตาแสง5949942

25 08599021 นางสาว อรทจย นนทะพรม5965517

26 08599022 นางสาว อรทจย นามไพร5976029

27 08599023 นางสาว อรทจย นามวงคย5940464

28 08599024 นางสาว อรทจย บกญชชวย5964534

29 08599025 นางสาว อรทจย บกญเตตม5978999

30 08599026 นางสาว อรทจย พรหมทา5943351

หนนา 539 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 9  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : 2 สนามสอบ : โรงเรยยนเทศบาลวลดกลาง

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08599027 นางสาว อรทจย มศลกจน5952623

2 08599028 นางสาว อรทจย วงษยนรา5978732

3 08599029 นางสาว อรทจย ศรมพลทจกษย5944814

4 08599030 นางสาว อรทจย สาระบกตร5948442

5 08599031 นางสาว อรทจย สลทธลวรกกลชจย5951712

6 08599032 นางสาว อรทจย อารลสาโพธลธ5961184

7 08599033 นางสาว อรทจย อลนธลโคตร5958664

8 08599034 นางสาว อรไท บจวละพา5942680

9 08599035 นางสาว อรนภา เมพองพวน5958048

10 08599036 นางสาว อรนภา ยอดเสนชหย5952949

11 08599037 นางสาว อรนภา โลชหยคลา5967103

12 08599038 นางสาว อรนจท อรรคสจงขย5962183

13 08599039 นางสาว อรนม อลพมเสถมยร5944895

14 08599040 นางสาว อรนกช งอนลาด5964750

15 08599041 นางสาว อรนกช ธจญญารจกษย5974774

16 08599042 นางสาว อรนกช บาลม5969052

17 08599043 นางสาว อรนกช วะชกม5978217

18 08599044 นางสาว อรนกช สมมลตร5928046

19 08599045 นางสาว อรพรรณ   ลามมนนทย5966745

20 08599046 นางสาว อรพรรณย แกหวกจนหา5904970

21 08599047 นางสาว อรพรรณ แกหวกจลยา5974140

22 08599048 นางสาว อรพรรณ ไชยคกณ5945112

23 08599049 นางสาว อรพรรณ ตกชนมม5936619

24 08599050 นางสาว อรพรรณ ทนคลาดม5958974

25 08599051 นางสาว อรพรรณ บกตรวจน5942717

26 08599052 นางสาว อรพรรณ เปปงคลาภา5959085

27 08599053 นางสาว อรพรรณ มชวงใหมช5971136

28 08599054 นางสาว อรพรรณ เสาศลรล5923642

29 08599055 นางสาว อรพรรณ แสงวงคย5982258

30 08599056 นางสาว อรพรรณ หงษยคลา5958985

หนนา 540 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 10  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : 2 สนามสอบ : โรงเรยยนเทศบาลวลดกลาง

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08599057 นางสาว อรพรรณ หมชอมกระโทก5964450

2 08599058 นาง อรพรรณ หวจงหยลบกลาง5970386

3 08599059 นางสาว อรพจนธย รกชงเรพอง5971377

4 08599060 นาง อรพลน แกหวกชา5973057

5 08599061 นางสาว อรพลน ชลณกะธรรม5960058

6 08599062 นางสาว อรยา มชวงมนตรม5909758

7 08599063 นาย อรรคชจย วงษาเนาวย5946315

8 08599064 นาย อรรณพ โยธะคง5926414

9 08599065 นาย อรรณพ สลมพลลา5951174

10 08599066 นาย อรรถกรณย  อจมไพ5936440

11 08599067 นาย อรรถชจย ใครอามาตยย5943363

12 08599068 นาย อรรถพงษย ทะวลลา5939098

13 08599069 นาย อรรถพร อจบสมรจมยย5943197

14 08599070 นาย อรรถพล ทาโพธลธ5940666

15 08599071 นาย อรรถพล แทลนสะเกษ5923638

16 08599072 นาย อรรถพล นนตะเสน5912394

17 08599073 นาย อรรถพล นามไพร5980250

18 08599074 นาย อรรถพล ปลจดพรหม5936417

19 08599075 นาย อรรถพล พศลศลลปป5955980

20 08599076 นาย อรรถพล รอดสจนเทมยะ5971313

21 08599077 นาย อรรถพล รจตนสมบจตล5967783

22 08599078 นาย อรรถพล วลณโรจนย5960017

23 08599079 นาย อรรถวลท เนลนนลราช5976903

24 08599080 นาย อรรถวลทยย เกตกแกหว5978528

25 08599081 นางสาว อรรกจม สอสศงเนลน5982512

26 08599082 นางสาว อรวรรณ   โขมะพจนธย5957787

27 08599083 นางสาว อรวรรณ กกมารสลทธลธ5907034

28 08599084 นางสาว อรวรรณ ครตบกระโทก5969659

29 08599085 นางสาว อรวรรณ นาคนนทย5974430

30 08599086 นางสาว อรวรรณ นลชวทอง5924234

หนนา 541 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 11  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : 2 สนามสอบ : โรงเรยยนเทศบาลวลดกลาง

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08599087 นาง อรวรรณ บจววลชจย5980092

2 08599088 นางสาว อรวรรณ พลลาชม5978130

3 08599089 นางสาว อรวรรณ ฤาเดช5965245

4 08599090 นางสาว อรวรรณ วงศยตะวจน5976859

5 08599091 นางสาว อรวรรณ ศรมไทย5934469

6 08599092 นางสาว อรวรรณ ศาลาชนสลน5951001

7 08599093 นางสาว อรวรรณ สจนทจด5937002

8 08599094 นางสาว อรวรรณ สลงหยงอย5971306

9 08599095 นางสาว อรวรรณ สกกใส5970180

10 08599096 นางสาว อรษา มะอลนทรย5969438

11 08599097 นางสาว อรสา   จจนดา5967353

12 08599098 นางสาว อรสา คนหาญ5946199

13 08599099 นางสาว อรสา บกญราช5951397

14 08599100 นางสาว อรสา พลฤทธลธ5956027

15 08599101 นางสาว อรสลรล แกหวไกรสร5932974

16 08599102 นาง อรสกมา ยางสา5968933

17 08599103 นางสาว อรอนงคย  พรหมมาศ5966482

18 08599104 นางสาว อรอนงคย  แพงคลาจจนทรย5952563

19 08599105 นางสาว อรอนงคย  ยพนยง5933918

20 08599106 นางสาว อรอนงคย ชพพนใจ5970573

21 08599107 นางสาว อรอนงคย ดวงคลา5972382

22 08599108 นางสาว อรอนงคย ทวยจจนทรย5955094

23 08599109 นางสาว อรอนงคย ทานใหห5979850

24 08599110 นางสาว อรอนงคย นามวงษย5937094

25 08599111 นางสาว อรอนงคย พรมสมบจตร5958394

26 08599112 นางสาว อรอนงคย พรหมพลมพย5927490

27 08599113 นางสาว อรอนงคย ภาษาดม5965253

28 08599114 นางสาว อรอนงคย มจงธลสานตย5958035

29 08599115 นางสาว อรอนงคย มจงสา5970966

30 08599116 นางสาว อรอนงคย วงษยภจกดม5968522

หนนา 542 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 12  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : 2 สนามสอบ : โรงเรยยนเทศบาลวลดกลาง

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08599117 นางสาว อรอนงคย วจงคลา5967176

2 08599118 นางสาว อรอนงคย สรหอยชมภศ5947584

3 08599119 นางสาว อรอนงคย สมสวย5939966

4 08599120 นางสาว อรอนงคย อหวนวงษย5971797

5 08599121 นางสาว อรอนงคย อหวนอลนทรย5975649

6 08599122 นางสาว อรอนงคย อจศพลมพย5957779

7 08599123 นางสาว อรอรลนทรย อหวนอชอนตา5946748

8 08599124 นางสาว อรอกมา  สลงหปกรางกศร5968724

9 08599125 นางสาว อรอกมา กวนศจกดลธ5963328

10 08599126 นางสาว อรอกมา แกหวทลพยย5955321

11 08599127 นาง อรอกมา แกหวสมยา5977105

12 08599128 นางสาว อรอกมา เครพพองพาทม5934522

13 08599129 นางสาว อรอกมา ไชยหาเทพ5951828

14 08599130 นางสาว อรอกมา ดตกดชาน5935164

15 08599131 นางสาว อรอกมา ทรงวาจา5973018

16 08599132 นางสาว อรอกมา ไทยราชา5964814

17 08599133 นางสาว อรอกมา นครศรม5971589

18 08599134 นางสาว อรอกมา นาชจยพศล5960856

19 08599135 นางสาว อรอกมา บรรเลงสชง5944004

20 08599136 นางสาว อรอกมา บกตรมลมกสา5975895

21 08599137 นางสาว อรอกมา ประสมพพช5966756

22 08599138 นางสาว อรอกมา ผชองแกหวอลนทรย5951358

23 08599139 นางสาว อรอกมา ฝปายขาว5945648

24 08599140 นางสาว อรอกมา พสกรจตนย5952592

25 08599141 นางสาว อรอกมา แพงโพธลธ5966284

26 08599142 นางสาว อรอกมา ไมยวงคย5963544

27 08599143 นางสาว อรอกมา ยพนยง5959820

28 08599144 นางสาว อรอกมา ราชเจรลญ5977035

29 08599145 นางสาว อรอกมา วลนธลมา5954478

30 08599146 นางสาว อรอกมา ศรมเมพอง5974759

หนนา 543 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 13  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : 2 สนามสอบ : โรงเรยยนเทศบาลวลดกลาง

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08599147 นางสาว อรอกมา สลทธลบศรณย5939359

2 08599148 นางสาว อรอกมา สกรลนทรยเลลศ5969102

3 08599149 นางสาว อรอกมา แสงงาม5966845

4 08599150 นางสาว อรอกมา โสดากกล5945147

5 08599151 นางสาว อรอกมา หาโสม5951031

6 08599152 นาย อรจญ บกตรนา5947352

7 08599153 นาย อรจญ วรรณพฤกษย5938172

8 08599154 นางสาว อรจญญา คลาทะเนตร5969494

9 08599155 นางสาว อรจญญา ทองอลนทรย5962619

10 08599156 นางสาว อรจญญา วงศยถา5974572

11 08599157 นางสาว อรจญญา อลานาจเจรลญ5978316

12 08599158 นางสาว อรจญดา แสนละมกล5956161

13 08599159 นางสาว อรลญาพร   จชาบาล5962005

14 08599160 นางสาว อรลตา ผลทลพยย5964094

15 08599161 นางสาว อรลยา แกหวมะณม5965841

16 08599162 นางสาว อรลยา สวจสดลธทา5976308

17 08599163 นางสาว อรลศรา เฉยชาญ5933438

18 08599164 นางสาว อรลศรา มาตา5981024

19 08599165 นางสาว อรลศรา มกศลรล5961172

20 08599166 นางสาว อรลศรา ศรมขจดเคหา5941170

21 08599167 นางสาว อรลศรา สลงหยวงษย5971956

22 08599168 นางสาว อรลษา ดอนสมพงษย5959927

23 08599169 นางสาว อรลษา ศลรลวจง5961390

24 08599170 นางสาว อรลสชญา คลาแพงไพร5971186

25 08599171 นางสาว อรลสรา เนาวยโนนทอง5942682

26 08599172 นางสาว อรลสรา โพธลธทอง5965231

27 08599173 นางสาว อรลสรา มาตคม5928498

28 08599174 นาง อรลสรา หลชมวงษย5980188

29 08599175 นางสาว อรลสา คลาศลรล5968545

30 08599176 นางสาว อรลสา ไชยภศมล5963828

หนนา 544 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 14  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 6 สนามสอบ : โรงเรยยนเทศบาลวลดกลาง

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08599177 นางสาว อรลสา ธรรมมา5942685

2 08599178 นางสาว อรลสา รลยะบกตร5974822

3 08599179 นางสาว อรลสา แสนสวาท5959947

4 08599180 นางสาว อรกณทลตยย บกญแสน5949169

5 08599181 นางสาว อรกณธลดา ธนะภศมลชจย5949687

6 08599182 นางสาว อรกณพลมล สมจครมลตร5966559

7 08599183 นางสาว อรกณรจตนย คกณศรมเมฆ5948766

8 08599184 นางสาว อรกณรจตนย เพชรพศน5914842

9 08599185 นางสาว อรกณรจตนย มกงคกณ5928122

10 08599186 นางสาว อรกณรจตนย สรหอยทอง5972445

11 08599187 นาง อรกณรกชง ศลรลเนาวย5978795

12 08599188 นางสาว อรกณรกชง ศกขเทวา5944149

13 08599189 นางสาว อรกณฤทจย ฉลาดเลลศ5937915

14 08599190 นางสาว อรกณลจกษณย พานลช5922214

15 08599191 นางสาว อรกณวตม จลตตลพลมพย5972013

16 08599192 นางสาว อรกณา วลชาธรรม5926266

17 08599193 นางสาว อรกณม เกลดเหลมพยม5935961

18 08599194 นางสาว อรกณม ไกรสกข5978930

19 08599195 นางสาว อรกณม นาคสะเล5970683

20 08599196 นางสาว อรกณม พรหมหาราช5962163

21 08599197 นางสาว อรกณม ศรมวะรมยย5953139

22 08599198 นางสาว อรกณม สกจจนทา5951024

23 08599199 นางสาว อรกณม สกวรรณศรม5937334

24 08599200 นางสาว อรกโณทจย แกชนมม5963522

25 08599201 นางสาว อรกโณทจย แกหวหานาม5959466

26 08599202 นาย อลงกฎ โคหงนอก5945096

27 08599203 นาย อลงกรณย แกหวสอนดม5949549

28 08599204 นาย อลงกรณย ไชยวลเศษ5970352

29 08599205 นาย อลงกรณย ดลารงไทย5929606

30 08599206 นาย อลงกรณย ศรมงาม5980854

หนนา 545 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 15  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 6 สนามสอบ : โรงเรยยนเทศบาลวลดกลาง

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08599207 นาย อลงกรณย สารจจนทรย5966832

2 08599208 นางสาว อลลตา รจตนะ5968421

3 08599209 นางสาว อลลศรา พลมพยจลาปา5937908

4 08599210 นางสาว อลลศรา ศรมมจนตะ5968512

5 08599211 นางสาว อลลษา กลางวงษย5957680

6 08599212 นางสาว อลลษา กลตลราช5950134

7 08599213 นางสาว อลลษา จจนดม5978024

8 08599214 นางสาว อลลษา มาลาทอง5938394

9 08599215 นางสาว อลลษา วงศยดง5977843

10 08599216 นางสาว อลลษา ศรมพรหม5973615

11 08599217 นางสาว อลลษา แสนนา5944721

12 08599218 นางสาว อลลสา  ใครบกตร5961167

13 08599219 นางสาว อลลสา ทจบพลลา5978626

14 08599220 นางสาว อลลสา นาใจเยตน5960141

15 08599221 นางสาว อลลสา นามไพร5934743

16 08599222 นางสาว อลลสา ประชกมพล5956671

17 08599223 นางสาว อลลสา ปลจดสจงฃย5972052

18 08599224 นางสาว อลลสา ภาเพา5901778

19 08599225 นางสาว อลลสา วรรณพจฒนย5958691

20 08599226 นางสาว อลลสา อกปปญญย5967858

21 08599227 นางสาว อวจสดา ทนงยลพง5979460

22 08599228 นาง อสมาภรณย บกญจจนทรย5968789

23 08599229 นางสาว อหอมใจ จลารจสจลตร5967900

24 08599230 นางสาว อหอยคลา คลาพรม5975208

25 08599231 นางสาว อหอยทลพยย ราชแผหว5941044

26 08599232 นางสาว อหอยทลพยย วงคยกจนยา5940697

27 08599233 นางสาว อจกษร   จจนทะสา5961334

28 08599234 นางสาว อจกษรลลวรรณ อลนแสงแวง5969709

29 08599235 นาย อจกษรสลทธลธ บศรณะ5979248

30 08599236 นาย อจครชจย บงคยบกตร5937716

หนนา 546 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 16  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 6 สนามสอบ : โรงเรยยนเทศบาลวลดกลาง

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08599237 นาย อจครเดช คลาศรม5965444

2 08599238 นาย อจครเดช ถนอมชาตล5926486

3 08599239 นาย อจครเดช แสงอชอน5969416

4 08599240 นาย อจครเดช หลวงนหอย5969037

5 08599241 นาย อจครพงศย ชชางนอก5944240

6 08599242 นาย อจครพงษย เวมยงรจตนย5973589

7 08599243 นาย อจครพล  แสนสงคย5940891

8 08599244 นาย อจครพล นหอยอกชน5950550

9 08599245 นาย อจครภศมลศาสตรย   เงางาม5948441

10 08599246 นาย อจครภศวดล แสนโคตร5979988

11 08599247 นางสาว อจงคณา กานจง5979777

12 08599248 นางสาว อจงคณา เขตมเพชร5909158

13 08599249 นางสาว อจงคณา คลดโสดา5951785

14 08599250 นางสาว อจงคณมยย อกปทอง5974944

15 08599251 นางสาว อจงคยวรา ไชยมาตยย5956375

16 08599252 นางสาว อจงวลมล จชาบาล5949973

17 08599253 นางสาว อจงศดาพร ธาตกทอง5981979

18 08599254 นางสาว อจงศนา ชจยมกงคกณ5925306

19 08599255 นางสาว อจงศกมาลลน โคตะสลงหย5950075

20 08599256 นางสาว อจงศกมาลลน นมระมนตย5971554

21 08599257 นางสาว อจงศกมาลม อนจนทวรรณ5926370

22 08599258 นางสาว อจงสนา ไชยบกตร5971954

23 08599259 นางสาว อจงสกมาลม มกชงเมหา5972599

24 08599260 นางสาว อจจจรลยา ตลเล5976291

25 08599261 นางสาว อจจจลมา จจนทะมาลา5934418

26 08599262 นางสาว อจจจลมา ตกหยภศเวมยง5973550

27 08599263 นางสาว อจจจลมา ผชานสกวรรณ5941774

28 08599264 นางสาว อจจฉรา จจนทรยพรมชศ5969917

29 08599265 นางสาว อจจฉรา ชชางหลชอ5942417

30 08599266 นางสาว อจจฉรา ชศบรรจง5963137

หนนา 547 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 17  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 6 สนามสอบ : โรงเรยยนเทศบาลวลดกลาง

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08599267 นางสาว อจจฉรา ทองโพช5978183

2 08599268 นางสาว อจจฉรา นาสวจสดลธ5956584

3 08599269 นางสาว อจจฉรา โนนคลหอ5972256

4 08599270 นางสาว อจจฉรา พรมโสภา5975511

5 08599271 นางสาว อจจฉรา เพตงกาล5971055

6 08599272 นางสาว อจจฉรา โพธลธศรม5952017

7 08599273 นางสาว อจจฉรา ศรมไชย5932518

8 08599274 นางสาว อจจฉรา ศลลาสลทธลธ5967801

9 08599275 นางสาว อจจฉรา สอนสกกล5962421

10 08599276 นางสาว อจจฉรา สาคเรศ5965009

11 08599277 นางสาว อจจฉรา สพบสม5950518

12 08599278 นางสาว อจจฉรา แสนศรม5979268

13 08599279 นางสาว อจจฉรา หนศยศ5951162

14 08599280 นางสาว อจจฉรา อาทวจง5972727

15 08599281 นางสาว อจจฉราพร   ไวยเวช5923586

16 08599282 นาง อจจฉราพร ศรมเกพชอกศล5962368

17 08599283 นางสาว อจจฉราพร สมมาพล5951385

18 08599284 นางสาว อจจฉราพรรณ ถมจอหอ5969628

19 08599285 นางสาว อจจฉราพรรณ ทองวลเศษ5979967

20 08599286 นางสาว อจจฉราพรรร จรรยาเลลศ5961687

21 08599287 นางสาว อจจฉราภรณย โกสศงเนลน5957447

22 08599288 นางสาว อจจฉราภรณย ทาสะอาด5963092

23 08599289 นางสาว อจจฉราภรณย ลมลานกช5981515

24 08599290 นางสาว อจจฉราภรณย หงษยเจตด5971499

25 08599291 นางสาว อจจฉราวรรณ เจตลนจย5962181

26 08599292 นางสาว อจจฉราวรรณ บกญยลชม5968271

27 08599293 นางสาว อจจฉรลยา เพชรดม5946866

28 08599294 นางสาว อจจฉรลยา ศรมกก5981335

29 08599295 นางสาว อจจฉรลยา สาวงศยนาม5958871

30 08599296 นาง อจชราภรณย วลโมกขยรจตนย5977340

หนนา 548 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 18  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 6 สนามสอบ : โรงเรยยนเทศบาลวลดกลาง

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08599297 นางสาว อจญชนา ศรมภศทอง5981792

2 08599298 นางสาว อจญชนา แสนสกข5962586

3 08599299 นางสาว อจญชนาภรณย เชพชอสลงหย5967074

4 08599300 นางสาว อจญชรลดา แทบทหาว5937409

5 08599301 นางสาว อจญชรม สมลาดเลา5969936

6 08599302 นางสาว อจญชลม กองเกลด5961196

7 08599303 นางสาว อจญชลม กลนไธสง5977881

8 08599304 นางสาว อจญชลม จจนหงชอม5940208

9 08599305 นางสาว อจญชลม ใจดม5948163

10 08599306 นางสาว อจญชลม ชจยฤทธลธ5974074

11 08599307 นางสาว อจญชลม ซหายกลาง5981801

12 08599308 นาง อจญชลม ดวงคลารจกษย5964276

13 08599309 นางสาว อจญชลม ถลนวลจารณย5968146

14 08599310 นางสาว อจญชลม บกญพา5967355

15 08599311 นางสาว อจญชลม บกญสวจสดลธ5979795

16 08599312 นางสาว อจญชลม ประทกมเมศ5956386

17 08599313 นางสาว อจญชลม ภลญโญดม5962569

18 08599314 นางสาว อจญชลม โภชนยบกญมม5952003

19 08599315 นางสาว อจญชลม ศรมบกญ5976022

20 08599316 นางสาว อจญชลม สลงซา5959624

21 08599317 นางสาว อจญชลม อชอนคลาหลหา5980281

22 08599318 นางสาว อจญชกลม โจมภาค5936937

23 08599319 นางสาว อจญชกลม เลตกใจซพพอ5978046

24 08599320 นางสาว อจญชกลม วรกยาน5959107

25 08599321 นางสาว อจญญะสลรล  อลนทฤทธลธ5905222

26 08599322 นางสาว อจญญาภจค สกครมพ5939626

27 08599323 นางสาว อจญญารจตนย ธนะเหลา5969854

28 08599324 นางสาว อจญณดา โชตลรพพน5905474

29 08599325 นางสาว อจญมณม สจงขศลลา5950797

30 08599326 นางสาว อจฐพร ทะรจงศรม5945975

หนนา 549 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 19  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 6 สนามสอบ : โรงเรยยนเทศบาลวลดกลาง

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08599327 นาย อจฐพรชจย พจดพรม5953714

2 08599328 นาย อจฐพล เจาะจง5953299

3 08599329 นางสาว อจนธลกา  พรมแผน5973476

4 08599330 นางสาว อจนธลกา พลศจกดลธขวา5971036

5 08599331 นางสาว อจปสร ตหนสลน5960600

6 08599332 นาง อจมพร นจนทยดม5943467

7 08599333 นางสาว อจมพร บกญขาว5958138

8 08599334 นางสาว อจมพร พจนธยเพตง5957716

9 08599335 นางสาว อจมพาพจนธย อรจญญวาท5972702

10 08599336 นางสาว อจมพลกา โถทอง5970428

11 08599337 นางสาว อจมมลกา เพลลดพรหาว5976696

12 08599338 นางสาว อจมรา จจนเทา5958953

13 08599339 นางสาว อจมรา ถะเกลงสกข5969779

14 08599340 นางสาว อจมรา บกญคลาภา5941376

15 08599341 นางสาว อจมรา ผชานชมภศ5950433

16 08599342 นางสาว อจมรา อลนทสลทธลธ5958892

17 08599343 นางสาว อจมราพร วงศยอลนทรยจจนทรย5952310

18 08599344 นางสาว อจมรลนทรย อวยชจย5972637

19 08599345 นางสาว อจยดา หกนสกวงศย5961101

20 08599346 นางสาว อจยลดา ศรมชนะ5942199

21 08599347 นางสาว อจศวลณมยย ศาลารจกษย5971969

22 08599348 นาย อจศวลน แสงนาโก5980367

23 08599349 นาย อจษฎา สมลาคศ5951199

24 08599350 นาย อจษฎายกธ สกขจลานงคย5935647

25 08599351 นาย อจษฎาวกธ จจนทมาลม5981258

26 08599352 นาย อจษฎาวกธ สกขจลานงคย5935755

27 08599353 นาย อจษวนนทย ชจยบลน5966521

28 08599354 นาย อาคม ไชยเลลศ5942959

29 08599355 นาย อาจณรงคย พลคหอ5981486

30 08599356 นางสาว อาจรมยย ฤทธลวงศย5952775

หนนา 550 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 20  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : 6 สนามสอบ : โรงเรยยนเทศบาลวลดกลาง

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08599357 นางสาว อาจลมา กกลจลตร5938592

2 08599358 นาย อาชาวลน บกญเกลด5969799

3 08599359 นาย อาณจตล ชาวหนอง5962896

4 08599360 นาย อาณจตล สมจจนไชย5966577

5 08599361 นาย อาตลยะ ชากลจดม5962526

6 08599362 นาย อาทร อกตอามาตยย5949800

7 08599363 นางสาว อาทลตญา ยาสาไชย5967204

8 08599364 นางสาว อาทลตฐาพจณณย รจกษาสลทธลธ5947599

9 08599365 นางสาว อาทลตพร บกราโส5967692

10 08599366 นาย อาทลตยย  สรหอยจจนดา5969119

11 08599367 นาย อาทลตยย คณะนา5958103

12 08599368 นาย อาทลตยย ชลดชอบ5979434

13 08599369 นาย อาทลตยย ไชยวงศยษา5947006

14 08599370 นาย อาทลตยย ดชานลาพล5956678

15 08599371 นาย อาทลตยย นามแสง5947953

16 08599372 นาย อาทลตยย บวกไธสง5970329

17 08599373 นาย อาทลตยย มารศลรล5965040

18 08599374 นาย อาทลตยย ลจพนอารจญ5937544

19 08599375 นาย อาทลตยย สมวงศย5936993

20 08599376 นาย อาทลตยย สารวงษย5964318

21 08599377 นาย อาทลตยย เเกหวเชมยงหวาง5958384

22 08599378 นางสาว อาทลตยา คงมาก5966383

23 08599379 นางสาว อาทลตยา จกรกฑา5972313

24 08599380 นางสาว อาทลตยา ชโลธร5973162

25 08599381 นางสาว อาทลตยา เถาหมอ5917870

26 08599382 นางสาว อาทลตยา นจนตะสกข5954918

27 08599383 นางสาว อาทลตยา โยธะคง5952632

28 08599384 นางสาว อาทลตยา สวจสดม5957297

29 08599385 นางสาว อาทลตยา สายเนตร5961294

30 08599386 นางสาว อาทลตลยา สมใส5952871
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ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 21  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : 6 สนามสอบ : โรงเรยยนเทศบาลวลดกลาง

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08599387 นาย อาธรณย เดชอกดม5980839

2 08599388 นาย อานนทย กาสกรลยย5974170

3 08599389 นาย อานนทย โกมลพจนธย5942703

4 08599390 นาย อานนทย คลสาลจง5958027

5 08599391 นาย อานนทย แคภศเขมยว5966392

6 08599392 นาย อานนทย จจนทะดวง5970012

7 08599393 นาย อานนทย ทกยไธสง5973643

8 08599394 นาย อานนทย พลยางนอก5970778

9 08599395 นาย อานนทย ไมหหอม5946124

10 08599396 นาย อานนทย ยกดรจมยย5935937

11 08599397 นาย อานนทย ยกระตา5979660

12 08599398 นาย อานนทย โยธม5962300

13 08599399 นาย อานพ ทจนโหศจกดลธ5964234

14 08599400 นาย อานจนทย ประเสรลฐศรม5974495

15 08599401 นาย อานกภาพ โมหพลมพย5911306

16 08599402 นาย อานกภาพ สกลจขวา5969996

17 08599403 นางสาว อาพร ปะนาเส5916634

18 08599404 นางสาว อาภรณย โคสจย5979412

19 08599405 นางสาว อาภรณย โชตลสกวรรณย5943101

20 08599406 นางสาว อาภรณย ตรมโชคสกวรรณ5938564

21 08599407 นางสาว อาภจสนจนทย ยศรกชงเรพอง5975918

22 08599408 นางสาว อาภจสรา สอนสกภาพ5980923

23 08599409 นางสาว อาภจสรมยา วงษาเคน5910998

24 08599410 นางสาว อาภจสสร พลลารจกษย5952096

25 08599411 นางสาว อาภากร แจหงสวชาง5934163

26 08599412 นางสาว อาภาพร กจชวพรม5936008

27 08599413 นางสาว อาภาพร คงบกญวาสนย5938317

28 08599414 นางสาว อาภาพรรณ ไทยธานม5947284

29 08599415 นางสาว อาภาภรณย ครอบบจวบาน5943489

30 08599416 นางสาว อาภาภรณย นลลคมรม5909018
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ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 22  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : 6 สนามสอบ : โรงเรยยนเทศบาลวลดกลาง

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08599417 นางสาว อาภาภรณย มะพจนธย5942887

2 08599418 นางสาว อาภาภรณย สระอกบล5963902

3 08599419 นางสาว อาภาภรณย สมนานวน5941911

4 08599420 นางสาว อาภาวรรณ โคตรมกงคกณ5972647

5 08599421 นางสาว อามลตรา โหวชวงษย5958844

6 08599422 นางสาว อารญา บรรพศรม5957816

7 08599423 นางสาว อารญา สกขรมยย5953741

8 08599424 นางสาว อารดา บกญมาตกชน5962560

9 08599425 นางสาว อารยา กลาแหงมลตร5971260

10 08599426 นางสาว อารยา เกษทองมา5969886

11 08599427 นางสาว อารยา โคตกนจนทย5971347

12 08599428 นางสาว อารยา ทองงอก5974710

13 08599429 นางสาว อารยา ทองเทพ5938384

14 08599430 นางสาว อารยา โพธลสาร5977876

15 08599431 นาง อารยา เมพองพลล5975127

16 08599432 นางสาว อารยา วรพจนธกย5973739

17 08599433 นางสาว อารยา สรหอยทอง5976528

18 08599434 นาย อารจกษย คลาสลงหย5982407

19 08599435 นางสาว อารลตา โมระอจด5961102

20 08599436 นางสาว อารลตา อหวนละมจย5974108

21 08599437 นางสาว อารลยา ชพพนชม5969171

22 08599438 นางสาว อารลยา มะเสนา5952327

23 08599439 นางสาว อารลยา ศรมโกศล5973025

24 08599440 นางสาว อารลษา กกดสถลต5943194

25 08599441 นางสาว อารลษา ศรมพกทธา5942431

26 08599442 นางสาว อารมยา ชาญครไทย5970847

27 08599443 นางสาว อารมยา ชลดตะคก5946867

28 08599444 นางสาว อารมยา มณมสกข5942963

29 08599445 นางสาว อารมยา อชอนพกทธา5937603

30 08599446 นางสาว อารมรจกษย วงศยศรมยา5940374
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ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 23  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : 6 สนามสอบ : โรงเรยยนเทศบาลวลดกลาง

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08599447 นางสาว อารมรจตนย เขตมขาว5938095

2 08599448 นางสาว อารมรจตนย ชลจมพกช5973900

3 08599449 นางสาว อารมรจตนย ธลวะโต5949304

4 08599450 นางสาว อารมรจตนย ปกญญา5937203

5 08599451 นางสาว อารมรจตนย พงษยสกระ5953531

6 08599452 นางสาว อารมรจตนย ภศมลชจย5963387

7 08599453 นางสาว อารมรจตนย วาปป5918730

8 08599454 นางสาว อารมรจตนย สาภศงา5963866

9 08599455 นางสาว อารมรจตนย อรรถพร5940832

10 08599456 นางสาว อารมวรรณ แกหวดอนหจน5975847

11 08599457 นางสาว อารมวรรณ หารลนทะชาตล5958851

12 08599458 นางสาว อาลลตา นงนวล5961162

13 08599459 นางสาว อาวจสดา ไชยธงรจตนย5973586

14 08599460 นาย อาวกธ สาบก5968535

15 08599461 นาย อลานาจศจกดลธ ศรมหาวจด5945704

16 08599462 นางสาว อลาพร จจนทจร5965299

17 08599463 นางสาว อลาพร นามลสา5974272

18 08599464 นาย อลาพล ประชา5937942

19 08599465 นาย อลาพล พรหมทอง5971466

20 08599466 นาย อลาพล พลลาตจน5947531

21 08599467 นาย อลาพล มมครไทย5965469

22 08599468 นาย อลาพล เหงชาแกหว5956912

23 08599469 นางสาว อลาภา จลานลล5971698

24 08599470 นางสาว อลาภา บกปผา5943560

25 08599471 นางสาว อลาภา เสนาดม5949860

26 08599472 นางสาว อลาภา หวานตา5957518

27 08599473 นางสาว อลาภาภรณย ไสทอง5944016

28 08599474 นางสาว อลงอร กะมกงคกล5969545

29 08599475 นางสาว อลชยา มกขรจกษย5968190

30 08599476 นางสาว อลชยา อโนราช5906438
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ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 24  ชจชน : 5  ตตก/อาคาร : 6 สนามสอบ : โรงเรยยนเทศบาลวลดกลาง

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08599477 นาย อลทธลกร บจวสาลม5968241

2 08599478 นาย อลทธลพงษย ยลชมเจรลญ5974478

3 08599479 นาย อลทธลพล ทองศรมสกข5978041

4 08599480 นาย อลทธลพล สายสมคกณ5960626

5 08599481 นาย อลทธลพจฒนย สพบนาม5966652

6 08599482 นาย อลทธลวรรษ ภศตะอลนทรย5953952

7 08599483 นาย อลทธลวจฒนย สมจม5970878

8 08599484 นางสาว อลนทรยธกอร นลกพลมพย5957737

9 08599485 นางสาว อลนทลรา จลาปา5966231

10 08599486 นางสาว อลนทลรา ใจกระสจนตย5974174

11 08599487 นางสาว อลนทลรา ศรมมนตรม5945740

12 08599488 นางสาว อลนทลรา สารพจฒนย5967677

13 08599489 นางสาว อลนธกอร งลชวไชยราช5969145

14 08599490 นาย อลศรา ภาระบกตร5981785

15 08599491 นางสาว อลศราญา คลชองดม5957525

16 08599492 นางสาว อลศรานจนตย ฐานะสก5928606

17 08599493 นางสาว อลศราพร วรรณศลลปป5950509

18 08599494 นางสาว อลศราภรณย กองพลมพย5979321

19 08599495 นางสาว อลศราภรณย การม5962285

20 08599496 นางสาว อลศราภรณย กลพมเกลมชยง5942556

21 08599497 นาย อลสระ งอยภศธร5973463

22 08599498 นาย อลสระ ทาขกลม5979045

23 08599499 นาย อลสระพงคย ขจนละ5953677

24 08599500 นาย อลสระพงศย ซาระวงศย5958639

25 08599501 นาย อลสระพงศย ไพรจจนดา5957109

26 08599502 นาย อลสระพงษย วงศลรล5960563

27 08599503 นาย อลสระพจนธย แสนนอก5952510

28 08599504 นาย อลสรา  การเลลศ5903990

29 08599505 นางสาว อลสรา นหอยนาง5920690

30 08599506 นางสาว อลสราวดม ปปงอกทา5937681
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ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 25  ชจชน : 5  ตตก/อาคาร : 6 สนามสอบ : โรงเรยยนเทศบาลวลดกลาง
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ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08599507 นางสาว อลสรลยาภรณย   คลามงคล5966501

2 08599508 นาย อกชกกร ถลพนละออ5972227

3 08599509 นางสาว อกณาโลม สกวรรณย5940557

4 08599510 นาย อกดม สรหอยสระคศ5936789

5 08599511 นาย อกดมทรจพยย ศรมสกข5955081

6 08599512 นางสาว อกดมลจกษณย เขมยวหนศ5951990

7 08599513 นาย อกดร อารมเอพชอ5964855

8 08599514 นางสาว อกดารจตนย ชจยพจนธย5962901

9 08599515 นาย อกทจย ชาตลโสม5959811

10 08599516 นาย อกทจย สศงสจนเขตร5951352

11 08599517 นางสาว อกทจยวรรณ ผานาค5976103

12 08599518 นางสาว อกทกมพร  แนชนอกดร5977044

13 08599519 นางสาว อกทกมพร ขกนทกม5951698

14 08599520 นางสาว อกทกมพร นจนทจยทวมกกล5943261

15 08599521 นาง อกทกมพร วงษา5966272

16 08599522 นางสาว อกทกมพร สมเปปด5963238

17 08599523 นาย อกเทน ขจดจลาปา5973660

18 08599524 นางสาว อกชนเรพอน ชลณวจน5960209

19 08599525 นางสาว อกบล ไชยพงษย5934596

20 08599526 นางสาว อกบล สรหอยอกดม5948673

21 08599527 นางสาว อกบลวรรณ ดชานกลามา5951593

22 08599528 นางสาว อกบลวรรณ ลาภมาก5974546

23 08599529 นางสาว อกบลวรรณ สกยะลา5969043

24 08599530 นางสาว อกบลศรม กกชโร5978377

25 08599531 นางสาว อกพรทลพยย นาคลา5961439

26 08599532 นางสาว อกภาวดม บกญสรหาง5979632

27 08599533 นางสาว อกมากรณย ยาทม5961299

28 08599534 นางสาว อกมาพร  โคตรบกตร5939399

29 08599535 นางสาว อกมาพร แกหววลจลตร5957397

30 08599536 นางสาว อกมาพร เขตมพจนธย5939927

หนนา 556 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 26  ชจชน : 5  ตตก/อาคาร : 6 สนามสอบ : โรงเรยยนเทศบาลวลดกลาง

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08599537 นางสาว อกมาพร จอมคลาสลงหย5960659

2 08599538 นางสาว อกมาพร รมรจตนย5980946

3 08599539 นางสาว อกมาพร วงคยกลาง5978593

4 08599540 นางสาว อกมาพร สกนกรจตนย5975614

5 08599541 นาง อกมาพร แสนฝปาย5979761

6 08599542 นางสาว อกมาภรณย เหงหาพรหมมลนทรย5953924

7 08599543 นางสาว อกมารลนทรย แสงหลรจญ5956248

8 08599544 นางสาว อกมาลลน โสมคลาภา5965167

9 08599545 นางสาว อกมาวดม อจปมะทจง5980847

10 08599546 นางสาว อกรารจตนย งามลชลา5959297

11 08599547 นางสาว อกราวรรณ สมสอน5970828

12 08599548 นางสาว อกไร กกเวสา5967123

13 08599549 นางสาว อกไรพร เชพชอสกก5971566

14 08599550 นางสาว อกไรรจตนย สารลบกตร5957486

15 08599551 นางสาว อกไรรจตนย อภจยโส5974638

16 08599552 นางสาว อกไรลจกษณย   แกหวใส5968684

17 08599553 นางสาว อกไรวรรณ    พงษยสกระ5936648

18 08599554 นางสาว อกไรวรรณ   คลาโคตรสศนยย5938311

19 08599555 นางสาว อกไรวรรณ กวนวงคย5964277

20 08599556 นางสาว อกไรวรรณ จงกลาง5965160

21 08599557 นางสาว อกไรวรรณ ดวงมา5978830

22 08599558 นางสาว อกไรวรรณ ตกเกตก5970293

23 08599559 นางสาว อกไรวรรณ ทองจรจส5959335

24 08599560 นางสาว อกไรวรรณ นาภศวงคย5954719

25 08599561 นางสาว อกไรวรรณ บกญสลนชจย5961015

26 08599562 นางสาว อกไรวรรณ พลทามศล5980983

27 08599563 นางสาว อกไรวรรณ มณมเนตร5960404

28 08599564 นางสาว อกไรวรรณ เรพองศรม5961407

29 08599565 นางสาว อกไรวรรณ แสงฤทธลธ5943390

30 08599566 นางสาว อกไรวรรณ เหมะธกลลน5969903

หนนา 557 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 27  ชจชน : 5  ตตก/อาคาร : 6 สนามสอบ : โรงเรยยนเทศบาลวลดกลาง

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08599567 นางสาว อกไรวรรณ อนจนตภศมล5978550

2 08599568 นาง อกไรวรรณ อจมภรจตนย5971639

3 08599569 นางสาว อกลจยวจล ไกรเสน5969240

4 08599570 นางสาว อกลลษา บกญเรลพม5904446

5 08599571 นางสาว อกษณมยย จจกรยคลา5965565

6 08599572 นางสาว อกษณมยย ญาตลโยค5977588

7 08599573 นางสาว อกษณมยย ศรมอกดร5978543

8 08599574 นางสาว อกษา เขมยวอชอน5980512

9 08599575 นาย เอกชจย กระเดา5934814

10 08599576 นาย เอกชจย เชพอกพรม5981496

11 08599577 นาย เอกชจย พลณทอง5965855

12 08599578 นาย เอกชจย ภศมลเขต5943404

13 08599579 นาย เอกชจย มณมโชตล5971687

14 08599580 นาย เอกชจย สรสลทธลธ5952696

15 08599581 นาย เอกชจย สมยางนอก5966040

16 08599582 นาย เอกชจย แสงใบ5924682

17 08599583 นาย เอกนรลนทรย สวนบกรม5975256

18 08599584 นาย เอกบดลนทรย นจนเชมยงเครพอ5966025

19 08599585 นาย เอกพงษย บจวงาม5948180

20 08599586 นาย เอกพงษย เหมะธกลลน5936027

21 08599587 นาย เอกพล ตาทกวจน5941035

22 08599588 นาย เอกพจนธย  จลนดาเนตร5928018

23 08599589 นาย เอกพจนธย ลาโพธลธ5945915

24 08599590 นาย เอกภพ ปลายชจยภศมล5966169

25 08599591 นาย เอกภาพ ทองจลารศญ5942124

26 08599592 นาย เอกภศมล นาคาไชย5908050

27 08599593 นาย เอกรจฐ นลลเนตร5961306

28 08599594 นาย เอกรลนทรย สานกจลตร5903958

29 08599595 นาย เอกลจกษณย บกตรแสน5961838

30 08599596 นางสาว เอกวลทยย พรมชาตล5976047

หนนา 558 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 28  ชจชน : 5  ตตก/อาคาร : 6 สนามสอบ : โรงเรยยนเทศบาลวลดกลาง

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08599597 นาย เอกวลทยย วลเศษสา5950260

2 08599598 นาย เอกศจกดลธ แหชจยภศมล5947037

3 08599599 นาย เอกสลทธลธ แกหวสมกทรย5964345

4 08599600 นาย เอกสลทธลธ พวงคลา5948584

5 08599601 นาย เอกสลทธลธ สรสลทธลธ5968766

6 08599602 นางสาว เอกอนงคย วงศยกาฬสลนธกย5961631

7 08599603 นาย เอนก พลพกทธา5966053

8 08599604 นาย เอนก สลนทร5975888

9 08599605 นาย เอนกพล กลพงวลชลต5954027

10 08599606 นางสาว เอมจลตตย ชศศรมนาค5942582

11 08599607 นางสาว เอมมลกา วจดพล5966373

12 08599608 นางสาว เอมมลกา วลเศษตกชน5981294

13 08599609 นางสาว เอมวลกา ศรมลาศจกดย5966940

14 08599610 นางสาว เอมวลกา เอกตาแสง5973681

15 08599611 นางสาว เอมอร จลาปาชจย5971939

16 08599612 นางสาว เอมอร ทบวงศรม5979462

17 08599613 นางสาว เอมอจชฌา มรรคพลมพย5956494

18 08599614 นางสาว เอมอจชนา  พงษยเอก5935874

19 08599615 นางสาว เอมลกา มะเส5936693

20 08599616 นางสาว เอรลนทรย ทอดชจยภศมล5972149

21 08599617 นางสาว เอพชองฟปา รอบคอบ5972018

22 08599618 นางสาว เอพชองฟปา สาธกชาตล5971348

23 08599619 นางสาว แอน มงคลแกหว5967398

24 08599620 นางสาว แอนนา ปปดชาเขมยว5949581

25 08599621 นาย โอภาศ ศรมภา5981426

26 08599622 นางสาว ไอฟปา  แซชลลชม5965562

27 08599623 นางสาว ไอยลดา พลเยมพยม5940484

28 08599624 นางสาว ไอรดา แขนง5965141

29 08599625 นางสาว ไอรดา งามปอด5981695

30 08599626 นางสาว ไอรดา จลาปาสา5949810

หนนา 559 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยขอนแกลน  จจงหวจด : ขอนแกลน

หหองสอบ : 29  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 7 สนามสอบ : โรงเรยยนเทศบาลวลดกลาง

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 08599627 นางสาว ไอรดา นรสาร5980722

2 08599628 นางสาว ไอระดา บกญทวมกลาง5977865

3 08599629 นางสาว ไอระดา โมหหางหวหา5970205

4 08599630 นางสาว ไอรจตดา วจนชา5972204

5 08599631 นางสาว ไอลดา เกพชอกศล5941430

6 08599632 นางสาว ไอลดา ชจยแกหว5964709

7 08599633 นางสาว ไอลดา ผาสกราษฎรย5941308

8 08599634 นางสาว ไอลดา พจนธลยา5945179

9 08599635 นางสาว ไอลดา ลาบกญตา5944945

10 08599636 นางสาว ไอลดา สกตะภจกดลธ5954034

11 08599637 นางสาว ไอละดา ชนะภา5967405

12 08599638 นางสาว ไอศวรรยย แสนชนะ5946313

หนนา 560 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 5102 (1/2)  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09590478 นาย เฉลลมพล คลากพลา5970176

หนนา 561 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 5102 (2/2)  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09590001 นางสาว noppawan kantiva5933441

2 09590002 นางสาว กชกมล ดวงมะโน5960287

3 09590003 นางสาว กชกร เชมยรวลชจย5969129

4 09590004 นางสาว กชกร เนตรสกวรรณย5957489

5 09590005 นางสาว กชพร จลระนจนทราพร5933234

6 09590006 นางสาว กชพรรณ ขยจนกลจ5976472

7 09590007 นางสาว กชพรรณ หนชอแกหว5981871

8 09590008 นางสาว กนกกรณย หมพพนมะโน5945945

9 09590009 นางสาว กนกกจญญา โตบจว5954564

10 09590010 นางสาว กนกทลพยย สมโวย5971177

11 09590011 นางสาว กนกนาถ แกหววลเศษ5946039

12 09590012 นางสาว กนกพร จลาปา5968973

13 09590013 นางสาว กนกพร เทพอลนทรย5952479

14 09590014 นางสาว กนกพร โลนจนทย5946550

15 09590015 นางสาว กนกพร อลนแปลง5960428

16 09590016 นางสาว กนกพรรณ ศรมพจญญะ5974896

17 09590017 นางสาว กนกพลชญย   เดชวจฒนโภคลน5928714

18 09590018 นางสาว กนกรจชตย วจงอลนตตะ5945460

19 09590019 นางสาว กนกวรรณ กองกลจ5958574

20 09590020 นางสาว กนกวรรณ จกชมปป5964764

21 09590021 นางสาว กนกวรรณ ชลดชาญชจย5981573

22 09590022 นางสาว กนกวรรณ ชกมภศงาม5977148

23 09590023 นางสาว กนกวรรณ ไชยมงคล5981765

24 09590024 นางสาว กนกวรรณ ตะวจงทจน5952951

25 09590025 นางสาว กนกวรรณ ตามมปลศก5934268

26 09590026 นางสาว กนกวรรณ ทาเขมยว5973949

27 09590027 นางสาว กนกวรรณ ธรรมใจ5941408

28 09590028 นางสาว กนกวรรณ นกชอลาพจนธย305940136

29 09590029 นางสาว กนกวรรณ ปปวาคม5947551

30 09590030 นางสาว กนกวรรณ ฟองฟศ5947596

หนนา 562 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 5103 (1/2)  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09590031 นางสาว กนกวรรณ เรพองแสง5968717

2 09590032 นางสาว กนกวรรณ หมหอคลามศล5957136

3 09590033 นางสาว กนกอร จลตอชอนนหอม5964591

4 09590034 นางสาว กนลา วงศยเทวจญ5955697

5 09590035 นางสาว กนลกนจนตย ปปญญาคลา5915078

6 09590036 นางสาว กนลษฐา   โฮมแพน5966474

7 09590037 นางสาว กนลษฐา กาวลน5941719

8 09590038 นางสาว กนลษฐา ใจยะทล5910754

9 09590039 นางสาว กนลษฐา นกชนสวจสดลธ5982314

10 09590040 นางสาว กมลชนก  เงลนงาม5969597

11 09590041 นางสาว กมลชนก เกลดโต5968816

12 09590042 นางสาว กมลชนก บกญธรรม5955828

13 09590043 นางสาว กมลชนก ยองคลา5972827

14 09590044 นางสาว กมลชนก วงศยใหญช5958058

15 09590045 นาย กมลชจย ธลยะศลรล5948429

16 09590046 นางสาว กมลณจฐ จจนทนจลนดา5953081

17 09590047 นางสาว กมลทลพยย ทาโน5937722

18 09590048 นางสาว กมลพรรณ เดพอนเพตญ5943386

19 09590049 นางสาว กมลภจทร ประดาอลนทรย5969878

20 09590050 นางสาว กมลรจตนย แกหวใจบกญ5933407

21 09590051 นางสาว กมลรจตนย จจนตตะ5915570

22 09590052 นางสาว กมลรจตนย ดาอลนวงคย5972280

23 09590053 นางสาว กมลวรรณ คลาเขมยว5913682

24 09590054 นางสาว กมลวรรณ บรรโณภาส5967813

25 09590055 นางสาว กมลวรรณ พจวทวม5946151

26 09590056 นางสาว กมลวรรณ มศลมา5981326

27 09590057 นางสาว กรกนก   หวจงไพรเจรลญ5963817

28 09590058 นางสาว กรณลกา อลพนแกหว5925162

29 09590059 นางสาว กรณลการย ใจสอาด5936931

30 09590060 นาย กรภจทรย สลนธกวงศย5969528

หนนา 563 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 5103 (2/2)  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09590061 นางสาว กรรณลกา คลาอหาย5975544

2 09590062 นางสาว กรรณลกา บกญซหอน5979476

3 09590063 นางสาว กรรณลกา เมพอมศล5975325

4 09590064 นางสาว กรรณลการย กจนทะ5963434

5 09590065 นางสาว กรรณลการย จอมแปง5954690

6 09590066 นางสาว กรรณลการย ใจบตร5974973

7 09590067 นางสาว กรรณลการย แดงสกภา5941319

8 09590068 นางสาว กรรณลการย ทาทลา5938027

9 09590069 นางสาว กรรณลการย โปทา5941171

10 09590070 นางสาว กรรณลการย มะโนหมชอง5958859

11 09590071 นางสาว กรรณลการย สายจมน5977225

12 09590072 นางสาว กรรณลการย อานจนทย5944717

13 09590073 นางสาว กรรณลการย อลนสกวรรณย5942241

14 09590074 นางสาว กรรทลวา ปปนแกหว5966833

15 09590075 นางสาว กรวลม ยอดเมพอง5956094

16 09590076 นาย กรมฑาพล กาวลระพจนธย5969713

17 09590077 นาย กฤตนจย สจงสะนา5961096

18 09590078 นางสาว กฤตพร เขมยวฮชาม5956004

19 09590079 นางสาว กฤตพร ตาอลนตตะ5942873

20 09590080 นาย กฤตพจส วงคยเมทา5978539

21 09590081 นางสาว กฤตยา จลระกจงวาน5965459

22 09590082 นางสาว กฤตยา อหายพงษย5945615

23 09590083 นาย กฤตวจฒนย กกณานหอย5912446

24 09590084 นาย กฤตานน กจนทะมาลา5960200

25 09590085 นาย กฤตลพงศ พวงสกวรรณ5934703

26 09590086 นางสาว กฤตลยาภรณย สลทธลตจน5952333

27 09590087 นาย กฤษฎา จจนทาพศน5949287

28 09590088 นาย กฤษฎา ทหาวคลา5965623

29 09590089 นาย กฤษฎา นหอยปลศก5907406

30 09590090 นาย กฤษฎา ประสารยา5951627

หนนา 564 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 5104 (1/2)  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09590091 นาย กฤษฎา มาตจน5959778

2 09590092 นาย กฤษฎา ยะอศป5976735

3 09590093 นาย กฤษฎา สมศรม5969816

4 09590094 นางสาว กฤษฎาภรณย หนชอหลหา5951825

5 09590095 นาย กฤษฎม กาศโอสถ5939053

6 09590096 นาย กฤษณะ กกองปปก5973277

7 09590097 นางสาว กฤษณา คะวงคยดอน5955762

8 09590098 นางสาว กฤษณา ใจบกญธรรม5946086

9 09590099 นาย กฤษดา กามนตย5934427

10 09590100 นาย กฤษดา ดมดพลณ5903982

11 09590101 นาย กฤษดา ยาณวงคย5958484

12 09590102 นางสาว กฤษตลยา แกหวตาตลทบ5951959

13 09590103 นาย กลการ พานทองรจกษย5910362

14 09590104 นาย กษลดลศ กกาใจ5975183

15 09590105 นาย กสลณ แกหววงศย5956114

16 09590106 นาย กหองเกมยรตล พลลาศร5956237

17 09590107 นาง กะรจต วรรณสกทธลธ5976909

18 09590108 นางสาว กจญญยสลรล มศลถา5980157

19 09590109 นางสาว กจญญา เขมยวสจชน5951755

20 09590110 นางสาว กจญญา ปงผาบ5981814

21 09590111 นางสาว กจญญาณจฐ พรหมเผชา5980441

22 09590112 นางสาว กจญญาณม คลาโมนะ5955744

23 09590113 นางสาว กจญญาพจกตรย พวงอลนชจย5965839

24 09590114 นางสาว กจญญาภจค นามดม5948556

25 09590115 นางสาว กจญญารจตนย  คลานนทย5958599

26 09590116 นางสาว กจญญารจตนย ดมขจนคลา5955510

27 09590117 นางสาว กจญญารจตนย วจงทลพยย5966858

28 09590118 นางสาว กจญญารจตนย สกรลยะเสนชหย5907662

29 09590119 นางสาว กจญญารจตนย ฮชองลตก5973823

30 09590120 นางสาว กจญญาวมรย สกขแปง5948939

หนนา 565 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 5104 (2/2)  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09590121 นางสาว กจณฐมณม ปงกองแกหว5976772

2 09590122 นางสาว กจณสกดา นงนกช5972734

3 09590123 นางสาว กจนตยพลชา  สกขทอง5953427

4 09590124 นาย กจนตยศจกดลธ  ยศศรม5957555

5 09590125 นางสาว กจนทลมา ดมวงคย5926034

6 09590126 นางสาว กจนทลยา เมพองคลา5981409

7 09590127 นางสาว กจนธมาศ วงคยแขม5901962

8 09590128 นาย กจมปนาท เลาหพงคยสมบศรณย5958758

9 09590129 นางสาว กจลยกร กลาเนลดเพชร5977265

10 09590130 นางสาว กจลยกร มาลม5954926

11 09590131 นางสาว กจลยรจกษย ลพอชจย5972940

12 09590132 นางสาว กจลยา บจวเงลน5921154

13 09590133 นางสาว กจลยา เรพอนรจกเรา5967184

14 09590134 นาง กจลยาณจชณย อรลยะวงศย5957468

15 09590135 นางสาว กจลยาณม วจงพาล5943438

16 09590136 นางสาว กจลยาณม แสงแกหว5964432

17 09590137 นางสาว กจลสกดา สมบศรณย5936669

18 09590138 นางสาว กาญจนา กองแรง5957963

19 09590139 นางสาว กาญจนา กจนไชย5938152

20 09590140 นางสาว กาญจนา ขจดพศล5980916

21 09590141 นางสาว กาญจนา จะลอ5938604

22 09590142 นางสาว กาญจนา ไชยรหองเดพพอ5950615

23 09590143 นางสาว กาญจนา เซงคะแซช5953191

24 09590144 นางสาว กาญจนา ตาตก5961478

25 09590145 นางสาว กาญจนา ถาแกหว5949075

26 09590146 นางสาว กาญจนา ทลพยยโปธา5947165

27 09590147 นางสาว กาญจนา ปปอมทอง5965119

28 09590148 นางสาว กาญจนา มจพงอกคมย5951485

29 09590149 นางสาว กาญจนา วลมล5950056

30 09590150 นางสาว กาญจนา สมตพชอ5962535

หนนา 566 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 5105 (1/2)  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09590151 นางสาว กาญจนา แสงเงลนไชย5955378

2 09590152 นางสาว กาญจนา อลนตตะขจน5945982

3 09590153 นางสาว กาญจนา อลนถา5971138

4 09590154 นางสาว กานตยธลดา กจนยะ5957414

5 09590155 นางสาว กานตยพลชชา คลาหลศช5956011

6 09590156 นางสาว กานตยพลชชา งามสม5913394

7 09590157 นางสาว กานตยพศล ปปนลลา5958102

8 09590158 นางสาว กานตยรวม ใจนจนตา5906614

9 09590159 นางสาว กานตยรวม โปทา5969836

10 09590160 นางสาว กานตยสลนม ยะคลา5945564

11 09590161 นางสาว กานตยสลนม วงคยหาดทราย5961048

12 09590162 นางสาว กานตยสลรม กกาวลชจย5954665

13 09590163 นาย การจณ  ตตลยะตหนตระกศล5954479

14 09590164 นางสาว กลพงกมล งามจลตตย5943796

15 09590165 นาย กลจจา สลทธลวงคย5975084

16 09590166 นาย กลตตล   ผดกงภจกดมกกล5958955

17 09590167 นาย กลตตลกวลนทย ปปนไชย5958941

18 09590168 นาย กลตตลกจณฐากรณย การกณประชา5907726

19 09590169 นาย กลตตลชจย กกสาวดม5944375

20 09590170 นาย กลตตลชาตล ราชงามเมพอง5948809

21 09590171 นางสาว กลตตลญา ยพนธรรม5914610

22 09590172 นาย กลตตลธธนจตถย จจนทรยสชงแสง5973782

23 09590173 นาย กลตตลธธเนศ กระสลทธกยรลาไพ5968284

24 09590174 นาย กลตตลนจนทย ลพอยศ5939709

25 09590175 นาย กลตตลพงษย เขพพอนคง5978208

26 09590176 นาย กลตตลพงษย พจนธกยสาย5945688

27 09590177 นาย กลตตลพงษย สกขสบาย5955957

28 09590178 นาง กลตตลพร พกฒแกหว5910130

29 09590179 นาย กลตตลพจนธย ฟองจจนทรย5940959

30 09590180 นาย กลตตลภจทร ซลโน5965138

หนนา 567 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 5105 (2/2)  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09590181 นาย กลตตลศจกดลธ จจนทรยคลา5925410

2 09590182 นาย กลตตลศจกดลธ แสนอกบล5942639

3 09590183 นาย กลตลชจย สกนะเสน5981531

4 09590184 นางสาว กลตลญา ศจกดลธนาวมพร5961345

5 09590185 นางสาว กลตลญา สลงหยทองลา5955865

6 09590186 นาย กลตลพงษย พรมฟอง5938764

7 09590187 นางสาว กลตลยา นจนตาบกญ5946722

8 09590188 นางสาว กลตลยา วรรณแกหว5961462

9 09590189 นางสาว กมรตล โพนแปปะ5931630

10 09590190 นางสาว กกลกจลยา โพธลมา5928406

11 09590191 นางสาว กกลทลพยย ฟองสนลท5974051

12 09590192 นางสาว กกลธลดา จจนมะโน5962204

13 09590193 นางสาว กกลธลดา นจนตม5964708

14 09590194 นางสาว กกลธลดา ยานหอย5979211

15 09590195 นางสาว กกลธลดา อกชนผศก5937288

16 09590196 นางสาว กกลนารม สนแกหว5965756

17 09590197 นางสาว กกลวรางคย คลาบกญชศ5934025

18 09590198 นางสาว เกตกแกหว แทชนขาว5935438

19 09590199 นาย เกรลกเกมยรตล จจนทรยแดง5946134

20 09590200 นาย เกรมยงไกร อลนทรยบกตร5953639

21 09590201 นาย เกรมยงศจกดลธ วงคยหลวง5957666

22 09590202 นางสาว เกวลลน คลาโน5965634

23 09590203 นางสาว เกวลลน พงษยแปง5979918

24 09590204 นางสาว เกวลม ดมกาศ5971483

25 09590205 นางสาว เกวลม ปปญโญใหญช5954432

26 09590206 นางสาว เกศรา ตตะมจง5981161

27 09590207 นางสาว เกศรา เปปยงใจ5952594

28 09590208 นางสาว เกศรลน ศรมวลลจย5966620

29 09590209 นางสาว เกศรลนทรย บจวยหอย5950376

30 09590210 นางสาว เกศรลนทรย ปปญญาศรม5952927

หนนา 568 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 5201 (1/3)  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09590211 นางสาว เกศรลนทรย พจนธพอกโมงคย5951585

2 09590212 นางสาว เกศรลนทรย มณฑา5938337

3 09590213 นางสาว เกศรลนทรย เยาวยธานม5935366

4 09590214 นางสาว เกศสกดา ใจอชอน5944489

5 09590215 นางสาว เกศลนม มาลมวจตร5954304

6 09590216 นางสาว เกศลนม วงศยฝปปน5965590

7 09590217 นางสาว เกศลนม สลม5952090

8 09590218 นางสาว เกศลนม เหลชากาวม5960345

9 09590219 นาย เกษม กรรณลกา5967131

10 09590220 นางสาว เกษร วรรณรจงษม5953004

11 09590221 นางสาว เกษร สกวรรณโน5955180

12 09590222 นางสาว เกษรลนทรย หมพพนยอด5903258

13 09590223 นางสาว เกสรา รชมโพธลธ5980459

14 09590224 นาย เกหาศจกดลธดา อชองคลา5977231

15 09590225 นาย เกมยรตลพงษย สกทธล5919834

16 09590226 นาย เกพชอกศล ไชยวกฒล5965488

17 09590227 นางสาว แกหวทลพยย สพบศจกดลธวงศย5960421

18 09590228 นาย โกวลท มะโน5952569

19 09590229 นาย โกวลทยย ปวงเหมพอง5979075

20 09590230 นาย ไกรวกฒล ชจยมงคลกกล5956889

21 09590231 นาย ขจรศจกดลธ จอมจจกรย5901658

22 09590232 นางสาว ขนลษฐา ขจดแกหว5964465

23 09590233 นางสาว ขนลษฐา คงวกฒล5972384

24 09590234 นางสาว ขนลษฐา จจนทาฟปาเหลพพอม5963259

25 09590235 นางสาว ขนลษฐา จลาธรรม5952168

26 09590236 นางสาว ขนลษฐา ดวงนชาน5973117

27 09590237 นางสาว ขนลษฐา ตลทบแสน5939103

28 09590238 นางสาว ขวจญจลรา คนสม5956244

29 09590239 นางสาว ขวจญจลรา เจตะแฮ5973119

30 09590240 นางสาว ขวจญจลรา ทะปปญญา5955544

หนนา 569 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 5201 (2/3)  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09590241 นางสาว ขวจญใจ รจตนพฤกษาสกกล5974324

2 09590242 นางสาว ขวจญชนก จจกรแกหว5972565

3 09590243 นางสาว ขวจญชนก ไชยวรรณะ5973654

4 09590244 นางสาว ขวจญประภา ศรมอกดม5952864

5 09590245 นางสาว ขวจญภลรมยย กลวจฒนา5962337

6 09590246 นางสาว ขวจญฤดม วลโรจนยลาภเจรลญ5975907

7 09590247 นางสาว ขวจญฤดม หมายหมจชน5934544

8 09590248 นางสาว ขวจญฤทจย เกษหอม5949933

9 09590249 นางสาว ขวจญฤทจย ผมจจนทรย5934566

10 09590250 นางสาว ขวจญฤทจย แสนใจคลา5961442

11 09590251 นางสาว เขมลสรา คลาชจพง5955968

12 09590252 นางสาว คชามาส โยนยลพง5951363

13 09590253 นาย คฑาวกธ คะลา5955471

14 09590254 นางสาว คณฑรม สกทธนม5969360

15 09590255 นางสาว คณาพร ฝปกฝปาย5936686

16 09590256 นางสาว คณลตา สกถาลา5982129

17 09590257 นางสาว คณลศรา ศรมพรม5948580

18 09590258 นางสาว คนธรส เพมยงพรทลพยย5959057

19 09590259 นางสาว คนตงนลตยย พจนมะโน5958532

20 09590260 นาย คมคาย แกหวพรหม5965747

21 09590261 นาย คมสจน ตตะหนหอย5975823

22 09590262 นาย คมสจน สกสม5953336

23 09590263 นาย คมสจนตย นลธลบารมมวงศย5966417

24 09590264 นางสาว ครลสตพร กองวงศย5948345

25 09590265 นาง คจทลมยา พลธนะ5928342

26 09590266 นางสาว คกหมผกา เสรลมสกข5965359

27 09590267 นาย คกรกพล ปปงใจ5955660

28 09590268 นางสาว เครพอวจลยย ใจการณย5957848

29 09590269 นางสาว แคทรมยา อลนทรยใจ5970184

30 09590270 นางสาว แคทลมยา สมแปง5953525

หนนา 570 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 5201 (3/3)  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09590271 นางสาว งามจลตตย ปปองนางไชย5978727

2 09590272 นาย จตกพงษย มจงแกหว5934874

3 09590273 นางสาว จตกพร ลจมมะวลชจย5939328

4 09590274 นางสาว จตกพร เสารยจจนทรย5936763

5 09590275 นางสาว จรรยา คลามาเรตว5938634

6 09590276 นางสาว จรรยา มณมคลา5967993

7 09590277 นางสาว จรรยา ยอเปย5967321

8 09590278 นาย จรจล ประพฤตล5972071

9 09590279 นางสาว จรจสศรม เปปงสวชาง5935960

10 09590280 นางสาว จรลญญา โทปปก5971785

11 09590281 นางสาว จรลญญา อลนทะราชา5982080

12 09590282 นางสาว จรลญา คาพศนหอย5942360

13 09590283 นางสาว จรลนทร จลตอารมยย5967274

14 09590284 นางสาว จรลยา ตาสกขะ5976338

15 09590285 นางสาว จรลยา ศรมอลนทรย5955548

16 09590286 นางสาว จรลยา อลนสกยะ5924566

17 09590287 นางสาว จรลพยา ศจกดลธชจยปปญญา5948495

18 09590288 นางสาว จรศญลจกษณย วจงมศล5948687

19 09590289 นาย จจกธกานตย แดงสนจพน5934645

20 09590290 นาย จจกรกรลช วงษา5912790

21 09590291 นาย จจกรกฤษณย กองแกหว5977951

22 09590292 นาย จจกรกฤษณย คลาเขพพอน5953088

23 09590293 นาย จจกรกฤษณย นจนทากาศ5964309

24 09590294 นาย จจกรกฤษณย มชวงรจก5942465

25 09590295 นาย จจกรกฤษณย แสนใจ5931134

26 09590296 นาย จจกรพงคย สกวรรณศลลปป5947700

27 09590297 นาย จจกรพงษย รจกษาพนา5925878

28 09590298 นาย จจกรพจนธย ใจเดลม5964868

29 09590299 นาย จจกรพจนธย ศรมหวจน5966238

30 09590300 นาย จจกรพจนธย อกชนเรพอนพลงคย5975758

หนนา 571 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 5202  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09590301 นาย จจกรพจนธลธ เตจะวงศย5973053

2 09590302 นาย จจกรภจทร เกลชนโนนกอก5924386

3 09590303 นาย จจกราวกธ ธลโปธล5938367

4 09590304 นาย จจกรม วชลรพงศยไพร5932758

5 09590305 นาย จจกรม ศรมจารกเมธมญาณ5901150

6 09590306 นางสาว จจนจลรา ชมพวาณลชเกษตร5968770

7 09590307 นางสาว จจนจลรา ทลศธรรม5955956

8 09590308 นางสาว จจนจลรา ธนจนชจย5973042

9 09590309 นางสาว จจนจลรา พกทธลมา5946301

10 09590310 นางสาว จจนทรยจลรา ใจงาม5950129

11 09590311 นางสาว จจนทรยจลรา ปปญโญ5942283

12 09590312 นางสาว จจนทรยจกฬา เทมพยงแทห5947321

13 09590313 นางสาว จจนทรยทกชม คลาจจนทา5952334

14 09590314 นางสาว จจนทรยนลภา ปปญโญ5940614

15 09590315 นางสาว จจนทลมา  วรรณสลนธย5957347

16 09590316 นางสาว จาฏฎพจจนย โกมล5933754

17 09590317 นาย จาตกรงคย ชาจมน5969869

18 09590318 นางสาว จามจกรม บกญเตตม5973862

19 09590319 นางสาว จามจกรม ระวจงทรจพยย5976682

20 09590320 นางสาว จามจกรม สกรลยะมณม5933666

21 09590321 นางสาว จารกณม กสลกรไพร5972062

22 09590322 นางสาว จารกณม ไชยกรรณย5960184

23 09590323 นาง จารกณม ภจยพลลจย5975487

24 09590324 นางสาว จารกเนตร คลาฆะ5910950

25 09590325 นางสาว จารกวรรณ กจนทะวงษย5954937

26 09590326 นาง จารกวรรณ คลาภลโร5959636

27 09590327 นางสาว จารกวรรณ ทองแดง5954523

28 09590328 นางสาว จารกวรรณ ทองลลชม5953140

29 09590329 นางสาว จารกวรรณ มชวงเลมชยง5946619

30 09590330 นางสาว จารกวรรณ เวมยงเงลน5969934

หนนา 572 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 5203  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09590331 นางสาว จารกวรรณ สมแกหว5970487

2 09590332 นาย จารกวจฒนย ซหอมจจนทา5954710

3 09590333 นางสาว จลณณยณลชา บกญเทพ5954038

4 09590334 นางสาว จลดรานกช  นะตลทบ5963157

5 09590335 นางสาว จลดาภา พกชมทอง5952932

6 09590336 นางสาว จลตตราภรณย หอมยา5954663

7 09590337 นางสาว จลตรตราพร กชอเกลดวนา5978525

8 09590338 นางสาว จลตรภจตรย สกจรลตขวจญเมพอง5980870

9 09590339 นางสาว จลตรานกช คลาหลหา5904558

10 09590340 นางสาว จลตรม นลปกณะ5939549

11 09590341 นางสาว จลตลจดดา ภศผาอารจกษย5949435

12 09590342 นางสาว จลตศลรลนทรย ลลานหอย5953462

13 09590343 นางสาว จลนดานกช อรจง5976907

14 09590344 นางสาว จลนดาพร จจนทรยแสตมปป5937399

15 09590345 นางสาว จลนดารจชตย ทานา5961332

16 09590346 นางสาว จลนดารจตนย ปศปกพอ5960538

17 09590347 นางสาว จลนตนา ขจดทาน5939554

18 09590348 นางสาว จลนตนา ชายคลา5974112

19 09590349 นางสาว จลนตนา ทลพยยรอด5947640

20 09590350 นางสาว จลนตนา แสงทอง5944756

21 09590351 นางสาว จลนตพร โนจจกร5919894

22 09590352 นางสาว จลนตรา รชมโพธลธ5962725

23 09590353 นางสาว จลนทนา กกาจกมปศ5924106

24 09590354 นางสาว จลรนจนทย งามตา5933638

25 09590355 นางสาว จลรประภา วงคยกลม5921810

26 09590356 นาย จลรพนธย เนมยมสจงขย5978928

27 09590357 นางสาว จลรพร แสงสม5936116

28 09590358 นางสาว จลรภาพร บกญธรรม5920686

29 09590359 นางสาว จลรวรรณ สกวรรณจจกรย5982193

30 09590360 นาย จลรวจฒนย เทพอลนทรย5947432

หนนา 573 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 5204  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09590361 นาย จลรศจกดลธ อลนทะวลชจย5942116

2 09590362 นางสาว จลรจชญา ทรายโรจนย5950609

3 09590363 นาย จลรจฏฐย เอมชยเจรลญ5957686

4 09590364 นางสาว จลราทลพยย สกรลโน5971007

5 09590365 นางสาว จลราพร ชลณะญาณ5964464

6 09590366 นางสาว จลราพร ใชยลจงกา5944975

7 09590367 นางสาว จลราพร แซชอตชง5979774

8 09590368 นาง จลราพร ดจชนเมฆ5947924

9 09590369 นางสาว จลราพร วงศยชจย5975274

10 09590370 นางสาว จลราพร สายปปน5902722

11 09590371 นางสาว จลราพร สลทธลกจน5977331

12 09590372 นางสาว จลราพร เสทา5978182

13 09590373 นางสาว จลราภรณย กองอลพน5943890

14 09590374 นางสาว จลราภรณย คลาชกชม5966486

15 09590375 นางสาว จลราภรณย จจนตา5978430

16 09590376 นางสาว จลราภรณย จลตตยมณมธรรม5958264

17 09590377 นางสาว จลราภรณย ไชยนหอย5969914

18 09590378 นางสาว จลราภรณย เนตรทลพยย5940322

19 09590379 นางสาว จลราภรณย วาสเอพชอวงศย5969383

20 09590380 นาย จลราภจทร คลาแปง5916594

21 09590381 นางสาว จลราภา คลาวรรณ5970640

22 09590382 นางสาว จลราภา ศจกดลธสศง5937825

23 09590383 นาย จลรายก ปารลนทรย5965805

24 09590384 นางสาว จลราวรรณ หนชอคลาบกตร5932934

25 09590385 นางสาว จลรลณชดา เรพอนคลา5953569

26 09590386 นาง จลลลาภจทร เลชาวลรลยะธนชจย5980413

27 09590387 นางสาว จมรนจนทย กจนแจกม5966618

28 09590388 นางสาว จมรนจนทย เกมตยงซอง5936969

29 09590389 นางสาว จมรนจนทย โปธา5941258

30 09590390 นางสาว จมรนจนทย หอมนาน5973066

หนนา 574 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 5205  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09590391 นาย จมรพงษย ปศปลาย5970374

2 09590392 นางสาว จมรพรรณ แกหวบกดดม5927574

3 09590393 นาง จมรวรรณ หมพพนจลนา5926090

4 09590394 นาย จมรศจกดลธ ฝปปงมณม5966847

5 09590395 นางสาว จมรจนดา เจรลญกกล5949841

6 09590396 นางสาว จมราพร วจมสกรมยยนนทย5979796

7 09590397 นางสาว จมราภา เนพชอไมห5941289

8 09590398 นางสาว จมราวรรณ มะลล5938320

9 09590399 นางสาว จกฑาทลพยย จจนตตะคาด5936630

10 09590400 นางสาว จกฑาทลพยย อลนจจนทรย5950426

11 09590401 นาย จกฑาภจทร คงสกนทร5963424

12 09590402 นางสาว จกฑามณม ยอดคลา5948854

13 09590403 นางสาว จกฑามาศ กาศสนกก5967501

14 09590404 นางสาว จกฑามาศ จจนทรยเกลมชยง5975281

15 09590405 นางสาว จกฑามาศ ชาวคลาเขต5949808

16 09590406 นางสาว จกฑามาศ ชศนามชจย5958267

17 09590407 นางสาว จกฑามาศ ดอกเกมยง5958489

18 09590408 นางสาว จกฑามาศ เทพนจนตา5971771

19 09590409 นางสาว จกฑามาศ บกญประเสรลฐ5974266

20 09590410 นางสาว จกฑามาศ ผลวผกย5946526

21 09590411 นางสาว จกฑามาศ ยมพแกหว5978361

22 09590412 นางสาว จกฑามาศ สลงหยการ5950546

23 09590413 นางสาว จกฑามาศ หลวงไผช5949900

24 09590414 นางสาว จกฑามาศ หาญชนะ5943956

25 09590415 นางสาว จกฑารจตนย ใจโฮหง5960422

26 09590416 นางสาว จกฑารจตนย อกชนนจนกาศ5922506

27 09590417 นางสาว จกฑาวรรณ ซพพอสจตยย5963336

28 09590418 นางสาว จกฑาสลรม นามกร5954441

29 09590419 นางสาว จกตลพร เหมพอนฟศ5973399

30 09590420 นาย จกธรณจฐ คณะวงคย5971905

หนนา 575 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 5206  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09590421 นางสาว จกรม โชตลเลลศสกกล5954982

2 09590422 นางสาว จกรมรจตนย เทพวงคย5964846

3 09590423 นางสาว จกรมรจตนย อาจหาญ5963383

4 09590424 นางสาว จกไรรตนย ชลตทะวงศย5944241

5 09590425 นางสาว จกไรวรรณ สกขปปญญา5946271

6 09590426 นางสาว จกฬาทลพยย ทลพยยศรมบกตร5974823

7 09590427 นางสาว จกฬาลจกษณย จจนทรยแวชน5942745

8 09590428 นางสาว จกฬาลจกษณย ไชยสมบจตล5938160

9 09590429 นางสาว จกฬาลจกษณย ปานตตะระษม5949308

10 09590430 นางสาว จกฬาลจกษณย ไพรพลทจกษยธรรม5945691

11 09590431 นาย เจตนยณรงคย จลตตะวจนนา5959970

12 09590432 นางสาว เจตนา กาพยยตกหม5969729

13 09590433 นางสาว เจนจลรา  สลงหยทนะ5916678

14 09590434 นางสาว เจนจลรา กกณา5949091

15 09590435 นางสาว เจนจลรา แกชนจจนทรย5947529

16 09590436 นางสาว เจนจลรา เคตดโลก5955722

17 09590437 นางสาว เจนจลรา ไชยวงคยสลงหย5946717

18 09590438 นางสาว เจนจลรา เทพทอง5948668

19 09590439 นางสาว เจนจลรา นวลขาว5951092

20 09590440 นางสาว เจนจลรา นวลนหอย5970971

21 09590441 นางสาว เจนจลรา โปธา5961933

22 09590442 นางสาว เจนจลรา มาเรพอน5944996

23 09590443 นางสาว เจนจลรา มมมา5972720

24 09590444 นางสาว เจนจลรา โลกคลาลพอ5958399

25 09590445 นางสาว เจนจลรา ศรมรจกษา5960423

26 09590446 นางสาว เจนจลรา อะตลยะ5956628

27 09590447 นางสาว เจนจลรา อลนตตะคลา5945215

28 09590448 นางสาว เจนจลรา อลนเรพอง5950396

29 09590449 นางสาว เจนจลรา อลสาพรม5940649

30 09590450 นาย เจนณรงคย  เนพพองหลหา5953199

หนนา 576 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 5207  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09590451 นาย เจนณรงคย ชกชมพะวงคย5938960

2 09590452 นาย เจนณรงคย แสนศลรล5941472

3 09590453 นาย เจนนกวจตร  นลตลวลทยากกล5950484

4 09590454 นาย เจนวลทยย หนองโกมล5965494

5 09590455 นาย เจษฎา กจนทวงคย5926734

6 09590456 นาย เจษฎา ทองเสถมยรกลจ5960230

7 09590457 นาย เจษฎา บกญสกวรรณย5933467

8 09590458 นาย เจษฎากร มะโนคลา5956658

9 09590459 นางสาว เจษฎาภรณย ปะปานา5953105

10 09590460 นาย เจษฎาวกฒล อจกษรเจรลญ5943401

11 09590461 นางสาว ฉวมวรรณ กาวลล5946757

12 09590462 นางสาว ฉวมวรรณ เสนอาสา5958458

13 09590463 นางสาว ฉจตรชนก สรหอยงาม5974081

14 09590464 นาย ฉจตรชจย พรมมารจกษย5954488

15 09590465 นาย ฉจตรชจย มมปปปน5942099

16 09590466 นาย ฉจตรณรงคย วงคยสกยะ5957576

17 09590467 นาย ฉจตรณรงคย วรรณสาร5960595

18 09590468 นาย ฉจตรมงคล พงษยศจกดลธกมล5907518

19 09590469 นางสาว ฉจตรระพม หลหาแกหว5953063

20 09590470 นางสาว ฉจตรสกดา เขพพอนทอง5945144

21 09590471 นางสาว ฉจตราพร เขจร5936043

22 09590472 นางสาว ฉจนชนก เรพอนมา5951405

23 09590473 นางสาว ฉจนทยชนก สมฝปปน5960066

24 09590474 นางสาว ฉจนทนา ตตะวลไชย5947385

25 09590475 นาย เฉลลม ยจพงยพนปปยรจตนพ5968371

26 09590476 นางสาว เฉลลมขวจญ ไชยบกตร5971810

27 09590477 นาย เฉลลมพล โกศลผดกงกลจ5949778

28 09590479 นาย เฉลลมพล เผชาตตะใจ5957373

29 09590480 นาย เฉลลมพล มาเปปง5971010

30 09590481 นาย เฉลลมพล ศรมตจนดา5964850

หนนา 577 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 5208 (1/2)  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09590482 นางสาว ชญานลศ เสตงนา5971337

2 09590483 นางสาว ชญานลษฐย เงลนวงคยนจย5965583

3 09590484 นางสาว ชญาภา ศลรลปปญญารจกษย5955474

4 09590485 นางสาว ชฎาพร ปปนธง5946477

5 09590486 นางสาว ชฎาพร เปปงทา5966631

6 09590487 นางสาว ชฎาพร พรมสลทธลธ5966647

7 09590488 นางสาว ชฎาพร พรหมบกญ5962150

8 09590489 นางสาว ชฎาพร ยลนดม5950192

9 09590490 นางสาว ชฎาภรณย คลาจรลง5978834

10 09590491 นางสาว ชฎาภรณย จาเรพอน5956377

11 09590492 นางสาว ชฎารจชตย เทพมาลจย5948704

12 09590493 นางสาว ชฎารจตนย มาลจย5971022

13 09590494 นางสาว ชนกนจนทย กจนทะวงคย5959318

14 09590495 นางสาว ชนกพร มจดทก5938487

15 09590496 นาย ชนกจนตย ตจนกศล5954613

16 09590497 นางสาว ชนนลกานตย วงคยคม5975013

17 09590498 นาย ชนมยชนก แกหววจนดม5937454

18 09590499 นางสาว ชนจญชลดา ทหาวเชมยง5957684

19 09590500 นางสาว ชนจดดา คจมภมรยชจย5971937

20 09590501 นางสาว ชนจนทภรณย ปปปนทอง5950883

21 09590502 นางสาว ชนจสดา ไชยวรรณ5960183

22 09590503 นางสาว ชนากานตย โพธลศาสตรย5963185

23 09590504 นางสาว ชนากานตย สารทล5928862

24 09590505 นางสาว ชนากานตย แสนเมพองมา5964021

25 09590506 นางสาว ชนาธลป สายสลนธยพ5967012

26 09590507 นางสาว ชนานกช แกชงศลรล5962176

27 09590508 นางสาว ชนาพร รจตนะ5962663

28 09590509 นางสาว ชนาภา จลตจลานงคย5940826

29 09590510 นางสาว ชนลกา พงษยมณม5955540

30 09590511 นางสาว ชนลกานตย ไปเรตว5973564
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ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 5208 (2/2)  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล
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ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09590512 นางสาว ชนลกานตย สกรณมยย5964256

2 09590513 นางสาว ชนลดา ดจชนหมอก5931770

3 09590514 นางสาว ชนลดา ตารลน5927994

4 09590515 นาง ชนลดา ทกนเกลด5959062

5 09590516 นางสาว ชนลดา มมชพพอ5964950

6 09590517 นางสาว ชนลดา รพเปปก5968682

7 09590518 นางสาว ชนลตา พรมใจ5950366

8 09590519 นาย ชนลนทรย นาคอลนทรย5978672

9 09590520 นางสาว ชนลนทรยพร ปปญญาดม5967593

10 09590521 นางสาว ชนลนทรยพร อลนลพอ5908894

11 09590522 นางสาว ชมพศนกช ใจแกหว5950429

12 09590523 นางสาว ชมพศนกช อลนตตะเมหา5967848

13 09590524 นางสาว ชมพศนกท นจนทะแกหว5947384

14 09590525 นางสาว ชมพศนกท ฟศเดช5938673

15 09590526 นางสาว ชไมพร กหอนอาทร5961963

16 09590527 นางสาว ชไมพร จจนตตะ5939584

17 09590528 นางสาว ชไมพร ไชยบจวแกหว5977289

18 09590529 นางสาว ชไมพร เดโชเดชทวม5945618

19 09590530 นางสาว ชไมพร ธลยานนทย5973976

20 09590531 นาย ชยพล อลพนแกหว5970935

21 09590532 นางสาว ชยาภา คงสจจจะเสรม5963901

22 09590533 นางสาว ชรลนทลพยย แจหคลา5935768

23 09590534 นางสาว ชรลนรจตนย ตะราษม5949200

24 09590535 นาง ชรลนรจตนย โลมะวลสจย5938025

25 09590536 นางสาว ชรลนรจตนย อลนทะวจน5934803

26 09590537 นางสาว ชลฌลนมมาศ  อาบสกวรรณย5902286

27 09590538 นางสาว ชลธลชา นามสงชา5970062

28 09590539 นางสาว ชลธลชา พละอาชมพ5936320

29 09590540 นางสาว ชลธลชา มายาง5965168

30 09590541 นางสาว ชลธลชา ยะปปญญา5970191

หนนา 579 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 5209 (1/2)  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09590542 นาย ชลนทม บกญทา5944441

2 09590543 นางสาว ชลลดา มะลลวจลยย5965857

3 09590544 นางสาว ชลากร อกชนปวง5949920

4 09590545 นางสาว ชลลดา พลมพรม5944339

5 09590546 นางสาว ชลลนรจตนย สลทธลเจรลญ5905514

6 09590547 นางสาว ชโลบล เกตะมะ5970199

7 09590548 นาย ชชวงวลทยย ปปทมะ5968266

8 09590549 นางสาว ชวนพลศ กจนทะวงคย5974095

9 09590550 นางสาว ชวนพลศ ผลวใส5958628

10 09590551 นาย ชวลลต กจนธลยะ5939686

11 09590552 นาย ชวลลต พลศาลชจยกกล5966978

12 09590553 นางสาว ชจชกมล สกรลยะ5962975

13 09590554 นางสาว ชจชชญา กาวลตตะ5973362

14 09590555 นางสาว ชจชฎาภรณย เฮงประดลษฐ5963229

15 09590556 นางสาว ชจชวยรวม พรมพลทจกษย5973664

16 09590557 นางสาว ชจชวรจชยย ใบยา5958446

17 09590558 นาย ชจชวาลยย บกตรทอง5969252

18 09590559 นาย ชจชวาลยย ประทจนยะ5946503

19 09590560 นาย ชจญญกฤต เชาวยกกลดม5939505

20 09590561 นางสาว ชจญญานกช ทารจตนย5959106

21 09590562 นางสาว ชจฎราพร กลลจย5950290

22 09590563 นาย ชจยณรงคย คหาโค5941622

23 09590564 นาย ชจยพร คมรมรลาไพ5902354

24 09590565 นาย ชจยยา  แกหวรากมกข5950215

25 09590566 นาย ชจยวจฒนย  ปทกมวนาสลน5944660

26 09590567 นาย ชจยวจฒนย แกหวกกลา5945444

27 09590568 นาย ชจยวจฒนย ชศเชลด5961494

28 09590569 นาย ชจยวจน ปปงชจย5951989

29 09590570 นาย ชจยสลทธลธ วลรลยะชาญไพร5965926

30 09590571 นาย ชจยหจส คนจมพรศรม5957445

หนนา 580 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 5209 (2/2)  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09590572 นางสาว ชาครลยา อลนสกทะ5973635

2 09590573 นาย ชาครมยย ศรมวลชจย5947116

3 09590574 นาย ชาญชจย ทาคลาปปน5974234

4 09590575 นาย ชาตลชาย สะอาดรจกธรรม5951567

5 09590576 นางสาว ชาลลณม ปปงบหานเหลชา5972713

6 09590577 นางสาว ชาลลสา เลานหอย5949224

7 09590578 นางสาว ชลดชนก มโนชจย5927866

8 09590579 นางสาว ชลดชนก รจศมม5954296

9 09590580 นาย ชลตพงษย เชกจง5949218

10 09590581 นางสาว ชลตาพจณณย วจงใจ5967224

11 09590582 นาย ชลนโชตล ศรมชจย5942906

12 09590583 นาย ชลนศาสนย คลาหอม5952553

13 09590584 นางสาว ชลลดารจตนย ยะนจน5970475

14 09590585 นาย ชลษนกพงศย โกวลทพกฒลนจนทย5958464

15 09590586 นางสาว ชกดา พะนะ5966903

16 09590587 นางสาว ชกตลกาญจนย อชอนสกวรรณ5948022

17 09590588 นางสาว ชกตลนจนทย แดงจมน5955030

18 09590589 นางสาว ชกตลนจนทย ปปปหยชา5973288

19 09590590 นางสาว ชกตลมณฑนย ใจยะคลา5971744

20 09590591 นางสาว ชกตลมน มมชจยสกขเกษม5951245

21 09590592 นางสาว ชกตลมา โกมลพยกง5954288

22 09590593 นางสาว ชกตลมา เจตอธลการ5946414

23 09590594 นางสาว ชกตลมา แซชซม5955355

24 09590595 นางสาว ชกตลมา มาศะนานจนตย5946504

25 09590596 นางสาว ชกตลมา สายสกรลยะ5959252

26 09590597 นางสาว ชกลมพร ซองชะลจย5970380

27 09590598 นางสาว ชกลมมาศ  คลาบกญเรพอง5953250

28 09590599 นาย ชศเกมยรตล นามเมพอง5962189

29 09590600 นางสาว เชษฐยธลดา พลงคะสจน5945943

30 09590601 นางสาว เชษฐยสกดา พลงคะสจน5945885

หนนา 581 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 5210 (1/2)  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09590602 นางสาว โชตลกา จจนทรยเนย5967746

2 09590603 นางสาว โชตลณจฎฐย กจลยา5917806

3 09590604 นางสาว โชตลมา ลพอชจย5942425

4 09590605 นางสาว ซพพอหญลง อลนปปปน5969250

5 09590606 นางสาว เฌณลศา ศรมวลชจย5932866

6 09590607 นาย ญาณวลทยย สกภารจตนย5956211

7 09590608 นางสาว ญาดา กกาใจ5944598

8 09590609 นาย ฐณธรณย กจนโท5960621

9 09590610 นางสาว ฐปนม เขพพอนแกหว5925406

10 09590611 นางสาว ฐานะมาศ เทพพรมวงศย5957210

11 09590612 นางสาว ฐานลดา ปปญญาสกกลไพร5978303

12 09590613 นาย ฐาปกรณย มจพนเหมาะ5968575

13 09590614 นางสาว ฐลชลนมปกรณย สมแกหว5973005

14 09590615 นาย ฐลตลกร  หลหาวงศยษา5969040

15 09590616 นางสาว ฐลตลกา ปปณฑคกปตย5960783

16 09590617 นาง ฐลตลชญา หอมญาตล5915190

17 09590618 นางสาว ฐลตลชญา อลนมม5965630

18 09590619 นาย ฐลตลนจนตย ยลชมเกตก5952985

19 09590620 นางสาว ฐลตลนจนทย กจนอศบ5978154

20 09590621 นาย ฐลตลพงศย พวงมะลล5949887

21 09590622 นาย ฐลตลพงษย ธรรมราช5966648

22 09590623 นางสาว ฐลตลพร คงเทมพยง5956172

23 09590624 นางสาว ฐลตลมน เพชรเจรลญ5953286

24 09590625 นางสาว ฐลตลมา จลนาวา5976845

25 09590626 นางสาว ฐลตลมา จลตวทา5946437

26 09590627 นางสาว ฐลตลมา ชจยวกฒล5945024

27 09590628 นางสาว ฐลตลมา เชมยงบกญ5955066

28 09590629 นางสาว ฐลตลมา ทนไธสง5951525

29 09590630 นางสาว ฐลตลมา นจนตมสศห5931166

30 09590631 นางสาว ฐลตลมา รจกสกภาพ5973871

หนนา 582 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 5210 (2/2)  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09590632 นางสาว ฐลตลมา รมเสอรย5951322

2 09590633 นางสาว ฐลตลวรดา จจนทรยแมน5963172

3 09590634 นาย ฐลรวจฒนย ศรมสกวรรณ5950671

4 09590635 นางสาว ฐลศลรจกนย สายหลาน5944787

5 09590636 นางสาว ฑลมพลกา โยธา5960473

6 09590637 นางสาว ฑลลาภจครย แสงกระจชางกลหา5961057

7 09590638 นาย ณฐภจทร พรมมา5939629

8 09590639 นาย ณรงคยชจย  โชคอรกณ5938605

9 09590640 นาย ณรงคยฤทธลธ ภจทรทลพยยมงคล5933805

10 09590641 นาย ณรงคยฤทธลธ สกนามเจรลญกกล5928142

11 09590642 นาย ณรงคยศจกดลธ กรวดนอก5972638

12 09590643 นาย ณรวจฒนย ทวมเจรลญพร5957243

13 09590644 นางสาว ณรลนทรย จจบใจนาย5919914

14 09590645 นางสาว ณฤทจย ปปชจยนะ5940062

15 09590646 นาย ณฤเบศรย จจนทรยดหวน5938354

16 09590647 นางสาว ณวธลดา เดชชะ5969626

17 09590648 นางสาว ณจกษยพนธกร ทาคลา5960962

18 09590649 นาย ณจช สกยะลพอ5981110

19 09590650 นางสาว ณจฎฐลณม คนอยศช5936577

20 09590651 นางสาว ณจฏฐณลชา ถพอแกหว5954781

21 09590652 นาย ณจฏฐยธฌานนทย ขหามสาม5940199

22 09590653 นางสาว ณจฏฐพร หมจพนผดกง5975951

23 09590654 นางสาว ณจฏฐวดม ดวงใจ5936245

24 09590655 นางสาว ณจฏฐยวรจตถย อลนสกวรรณย5977663

25 09590656 นางสาว ณจฏฐา วจนจจนทรย5982261

26 09590657 นางสาว ณจฐกฤตา มองมศล5911006

27 09590658 นางสาว ณจฐกานตย กจนจะนะ5956394

28 09590659 นางสาว ณจฐกานตย กาบศรม5952887

29 09590660 นางสาว ณจฐกานตย ชจยยะ5912782

30 09590661 นางสาว ณจฐกานตย รจกขจน5971286

หนนา 583 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 5301 (1/3)  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09590662 นางสาว ณจฐกานตย วงศยใหญช5946123

2 09590663 นางสาว ณจฐกานตย โสภณจลตตย5966324

3 09590664 นางสาว ณจฐกานตย แหลมมาก5908214

4 09590665 นางสาว ณจฐชญา ขาวงาม5969405

5 09590666 นาง ณจฐชญา บกญศรม5973205

6 09590667 นาย ณจฐชนนทย เมฆโพธลธ5943171

7 09590668 นางสาว ณจฐชนจนทย ขยจน5977296

8 09590669 นางสาว ณจฐชยา ชจยมงคล5940635

9 09590670 นางสาว ณจฐชยา พรมเสพสจก5946022

10 09590671 นางสาว ณจฐชยา สกคลาภมรจกษย5970920

11 09590672 นางสาว ณจฐชวลจญชย ปปปนแกหว5949695

12 09590673 นางสาว ณจฐชา ญาณวงคย5938779

13 09590674 นางสาว ณจฐชา บกญยวง5939991

14 09590675 นางสาว ณจฐชา ปกตล5920614

15 09590676 นางสาว ณจฐญา คลาเรพอง5964403

16 09590677 นางสาว ณจฐญาภรณย จะเมาะ5958644

17 09590678 นาย ณจฐฐศรจญฐย สลงหยใจ5955620

18 09590679 นางสาว ณจฐณลชา ตตะแกหว5949737

19 09590680 นาย ณจฐดนจย อลนทรสมใจ5974688

20 09590681 นางสาว ณจฐทลตา ไชยเสน5936852

21 09590682 นางสาว ณจฐธยานย ทมลฬทร5973403

22 09590683 นางสาว ณจฐธจญญา จลนโน5974921

23 09590684 นางสาว ณจฐธลดา  ดกลยยสชวยโอ5977792

24 09590685 นางสาว ณจฐธลดา ขจนทะสลนธกย5939961

25 09590686 นางสาว ณจฐธลดา ครกธเกตก5953116

26 09590687 นางสาว ณจฐธลดา ไชยทน5947921

27 09590688 นางสาว ณจฐธลดา ดนจยดกรลยะ5951860

28 09590689 นางสาว ณจฐธลดา ดวงทลพยย5965796

29 09590690 นางสาว ณจฐธลดา อกชนเมพอง5955040

30 09590691 นางสาว ณจฐธมรา กจนทะลอง5976941
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ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 5301 (2/3)  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09590692 นาย ณจฐนนทย สกขเกษม5964107

2 09590693 นางสาว ณจฐนรม นกราช5938441

3 09590694 นาย ณจฐนจนทย สกคจนธมาลา5957360

4 09590695 นางสาว ณจฐนจนทย สกดสกขสจนตย5953644

5 09590696 นางสาว ณจฐนลธม กองไชย5955260

6 09590697 นางสาว ณจฐปภจสรย บวรภจสพงศย5981510

7 09590698 นาย ณจฐพงศย เกษมจลต5950263

8 09590699 นาย ณจฐพงศย เมฆอากาศ5964667

9 09590700 นาย ณจฐพงศย ยองจา5963920

10 09590701 นาย ณจฐพงษย งหาวแหลม5934483

11 09590702 นาย ณจฐพงษย ชจยวงคย5949639

12 09590703 นาย ณจฐพงษย ทาโน5960859

13 09590704 นาย ณจฐพงษย ปศปดม5944639

14 09590705 นางสาว ณจฐพร ธนะตา5962081

15 09590706 นางสาว ณจฐพร พกทธวงศย5970058

16 09590707 นางสาว ณจฐพร หมพพนตพชอ5959111

17 09590708 นาย ณจฐพล กจนทะวงศย5941889

18 09590709 นาย ณจฐพล ขยายเสมยง5934235

19 09590710 นาย ณจฐพล จลโปทา5963766

20 09590711 นาย ณจฐพล ไชยบจวแกหว5946021

21 09590712 นาย ณจฐพล รจงษม5925282

22 09590713 นาย ณจฐพล วงศยทะเนตร5971615

23 09590714 นาย ณจฐพล วงศยสกรลยา5971855

24 09590715 นางสาว ณจฐพจชรย พรมมลนทรย5957208

25 09590716 นาย ณจฐพจทธย  รกชงอรกณคมรมธาร5971161

26 09590717 นาย ณจฐพจนธย ยารจงกา5936944

27 09590718 นางสาว ณจฐพลมล กองเงลน5941397

28 09590719 นางสาว ณจฐรดา ปปญญาเทพ5978317

29 09590720 นางสาว ณจฐรกจา ทชาโทม5980873

30 09590721 นาย ณจฐวงศย ปกปปอง5946316

หนนา 585 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 5301 (3/3)  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09590722 นางสาว ณจฐวดม กกาสมกทร5954544

2 09590723 นางสาว ณจฐวดม บกญทลพยย5975499

3 09590724 นางสาว ณจฐวดม วงศยศจย5968991

4 09590725 นางสาว ณจฐวนจนทย   สมบศรณย5939415

5 09590726 นาย ณจฐวรรธนย วรรณารจกษย5960292

6 09590727 นาย ณจฐวจฑณย สกราช5972148

7 09590728 นาย ณจฐวจฒนย บกญอาจ5958388

8 09590729 นาย ณจฐวจฒนย หวจงกมรตลกกล5952911

9 09590730 นาย ณจฐวจตร สายอกด5980239

10 09590731 นาย ณจฐวกฒล จลาเรลญขจรสกข5982279

11 09590732 นาย ณจฐวกฒล ชชางสอน5949736

12 09590733 นาย ณจฐวกฒล เปปงคลา5917354

13 09590734 นาย ณจฐวกฒล วจนเงลน5957200

14 09590735 นาย ณจฐวกฒล สพบนจนตา5975164

15 09590736 นางสาว ณจฐสราทลพยย มงคลศรม5954505

16 09590737 นาย ณจฒลวกฒล สกยะธล5949291

17 09590738 นางสาว ณจณรฎา จอมปปอ5946849

18 09590739 นางสาว ณลชนจนทนย แซชยจชง5942954

19 09590740 นางสาว ณลชนจนทนย สกวรรณาภจย5945508

20 09590741 นางสาว ณลชา วงศยสกฤทธลธ5974729

21 09590742 นางสาว ณลชานจนทย สมแกหวบจนดาลสกข5969582

22 09590743 นางสาว ณลชาบศล ภศรลนจนทยตรจย5950835

23 09590744 นางสาว ณลชาภา เชพชอเมพองพาน5951403

24 09590745 นางสาว ณลชารมยย อลนตตะ5978467

25 09590746 นางสาว ณลรลนทรยรดา คตลงตน5969147

26 09590747 นาย ดนกพล ตกชนเตชย5946856

27 09590748 นาย ดนกพล แสงสวชาง5909578

28 09590749 นางสาว ดรกณม สกมาลจย5943943

29 09590750 นาย ดลดนจย บรรจง5923746

30 09590751 นางสาว ดลนภา ยะมะโน5951952

หนนา 586 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 5302  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09590752 นางสาว ดลพร อกตสาหพจนธย5954142

2 09590753 นางสาว ดลยา เปปกธนศ5918138

3 09590754 นางสาว ดลยา มะโนบาง5955485

4 09590755 นางสาว ดวงกมล ทหาวอลนทรยตตะ5919638

5 09590756 นางสาว ดวงกมล พรหมสลทธลธ5943794

6 09590757 นางสาว ดวงกมล อลนปปปน5960876

7 09590758 นางสาว ดวงใจ วนาศรมธาดา5954060

8 09590759 นางสาว ดวงชมวจน อลารกงพนา5962652

9 09590760 นางสาว ดวงดาว ราคะใจ5937746

10 09590761 นางสาว ดวงตะวจน จจนทรยขาว5973375

11 09590762 นางสาว ดวงพร ตจนตลโช5958108

12 09590763 นางสาว ดวงฤทจย แกหวคลามม5954211

13 09590764 นางสาว ดวงสกดา  สมบศรณยไพรวจลยย5972937

14 09590765 นางสาว ดวงสกดา ทองคลา5942464

15 09590766 นางสาว ดวงสกรมยย ชจชวาลยยปรมชา5944537

16 09590767 นางสาว ดวงหทจย จกลนลธล5965557

17 09590768 นางสาว ดวงหทจย มหาชจย5937398

18 09590769 นางสาว ดอกรจก สมพรโชคชจย5969400

19 09590770 นางสาว ดารา วจนสลรลโอภาส5954338

20 09590771 นางสาว ดาราณม เปปกธนศ5916386

21 09590772 นางสาว ดาราทอง เลลกการ5946930

22 09590773 นางสาว ดารารจตนย ฉจตรแกหว5943005

23 09590774 นางสาว ดาราวรรณ ขจนธะรจก5961440

24 09590775 นางสาว ดารลณม เหลตกจจนทรย5974609

25 09590776 นางสาว ดารลน คกหมไกรสร5966095

26 09590777 นางสาว ดารกณม กกลนา5959618

27 09590778 นางสาว ดารกณม รกชงเรพอง5970229

28 09590779 นางสาว ดารกณม วงคยอชวน5962458

29 09590780 นางสาว ดาเรศ ทจบสกขา5974171

30 09590781 นาย ดลารงศจกดลธ เพชรไพรพนาวจลยย5936588

หนนา 587 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 5303  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09590782 นางสาว ดกษฎม ธรรมศลรล5976627

2 09590783 นางสาว เดพอนเพตญ ศรมบกญรกชงโรจนย5950545

3 09590784 นาย ตระกศลบกญ ญาณนาม5977937

4 09590785 นาย ตรมภพ สนล5963786

5 09590786 นาย ตฤณเศรษฐย รจตนรจงสฤษฏย5960274

6 09590787 นางสาว ตวงทอง บกญมาชจย5937064

7 09590788 นางสาว ตวลษา ประโยชนยสมจลต5939207

8 09590789 นาย ตชอพงศย ขจนวลชจย5948929

9 09590790 นาย ตจชม พลเจรลญชจย5957310

10 09590791 นาย ไตรรจตนย สมจครสามจคคม5948643

11 09590792 นางสาว ถลราภรณย กจนตมมศล5967933

12 09590793 นาย ทณจฐ วรรณภลระ5952500

13 09590794 นาย ทนจญชจย เดชธรรม5966451

14 09590795 นาย ทรงพล งามตา5926402

15 09590796 นาย ทรงพลสลฐ ปปปนสจนเทมยะ5925794

16 09590797 นาย ทรงสลทธลธ ทรงธรรม5979094

17 09590798 นาง ทรรตดาว ซลงหย-แมตตโต5976218

18 09590799 นาง ทรรศนมยย เยตนสกหจส5949709

19 09590800 นางสาว ทวลนจนทย พลรลยาสจยสจนตล5969199

20 09590801 นาย ทวม สพบปปนใจ5969181

21 09590802 นาย ทวมเดช  ฌานชมวลน5964083

22 09590803 นาย ทวมวกฒล สกดสาย5952975

23 09590804 นาย ทศพร วรรณา5954892

24 09590805 นาย ทศพร สมสวจสดยย5926870

25 09590806 นาย ทศพล ไชยมงคล5972243

26 09590807 นาย ทศพล ไชยอหาย5958273

27 09590808 นาย ทศพล ทาธง5946100

28 09590809 นาย ทศพล มาลาชจยล5971257

29 09590810 นาย ทศวรรษ ซตมทราย5970894

30 09590811 นาย ทองพศน ธมรเดชทรจพยย5949046

หนนา 588 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 5304  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09590812 นางสาว ทจยรลกา ปปนตามศล5976046

2 09590813 นาย ทจศนกฤษ เดตดขาด5952666

3 09590814 นางสาว ทจศนยทยา บจงวจน5959826

4 09590815 นางสาว ทจศนมพร ชจยอจกษร5965639

5 09590816 นางสาว ทจศนมยย ทาอลนทรย5953749

6 09590817 นางสาว ทจศนมยย ลพอชา5950934

7 09590818 นางสาว ทจศนมยย สรหอยแกหว5943998

8 09590819 นางสาว ทลชากร ปปญญาวงคย5957966

9 09590820 นางสาว ทลตตลยา มจพนดม5941733

10 09590821 นางสาว ทลตตลยา ลดาวจลยยสกนทร5963311

11 09590822 นาย ทลนกร จอมสวรรคย5974897

12 09590823 นางสาว ทลพยยธจญญา ปปนตล5970774

13 09590824 นางสาว ทลพยยรจศมม ตจตนขาว5974061

14 09590825 นางสาว ทลพยยวรรณ ครองประสลทธลธ5957477

15 09590826 นางสาว ทลพยยวรรณ บกญถนอม5964810

16 09590827 นางสาว ทลพยยสกดา   กาวม5968186

17 09590828 นางสาว ทลพยยอาภรณย ยลนดม5964942

18 09590829 นางสาว ทลพยยพสดา  พรหมจจกร5933894

19 09590830 นางสาว ทลพวรรณ คลามา5965786

20 09590831 นางสาว ทลพวรรณ จจนธลมา5941093

21 09590832 นางสาว ทลพวรรณ พลทจกษยคมรมภศมล5959468

22 09590833 นางสาว ทลพวรรณ เเสนหลหา5937886

23 09590834 นางสาว ทลพาพร เชพชอเมพองพาน5911838

24 09590835 นางสาว ทลพาภรณย โรงพนจสสจก5955220

25 09590836 นางสาว ทลวลลป ตหนศลรล5957148

26 09590837 นาย ทมปกร เยตนจลต5977066

27 09590838 นาย เทวรจกษย ตาลดม5946137

28 09590839 นาย แทน  จลนะโตหง5901022

29 09590840 นาย ธงรบ ชจชวาลวงศา5977268

30 09590841 นาย ธนกร คลดตาโย5908182

หนนา 589 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 5305  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09590842 นาย ธนกฤต ยอดแกหว5934855

2 09590843 นาย ธนชจย สอนโพธลธ5972627

3 09590844 นาย ธนดล พกทธสาร5946912

4 09590845 นาย ธนเทพ วงคยเมพอง5972752

5 09590846 นางสาว ธนนจนทย นลลจจนทรย5977326

6 09590847 นาย ธนพนธย ปปงทลพยยพลมานชจย5960093

7 09590848 นาย ธนพล คกณยศยลพง5976214

8 09590849 นาย ธนพจนธย นววงศานจนตย5930166

9 09590850 นางสาว ธนภรณย มศลอหาย5949108

10 09590851 นางสาว ธนภรณย แสนแปง5921114

11 09590852 นาย ธนภจค ววรณรจตนย5964758

12 09590853 นาย ธนภจทร วลชจยยา5968923

13 09590854 นางสาว ธนวรรณ เอมจจพน5944622

14 09590855 นาย ธนวจฎ แมชนยลา5979072

15 09590856 นาย ธนวจฒนย   ฟองตา5963356

16 09590857 นาย ธนวจฒนย พงศยไพรภศมล5968782

17 09590858 นาย ธนวจฒนย สลทธลตจน5946494

18 09590859 นาย ธนวจฒนย โสภม5930662

19 09590860 นางสาว ธนวจนตย วจฒนศลรลเสรมกกล5953566

20 09590861 นางสาว ธนจชชา รอดพวง5971482

21 09590862 นางสาว ธนจชชา รจบงาน5963146

22 09590863 นางสาว ธนจชญา คจดจลรจตนย5971301

23 09590864 นาย ธนจญชจย ไชยวลชศ5971819

24 09590865 นาย ธนากร อลนตา5945505

25 09590866 นาย ธนาธลป ฟองฟศ5970040

26 09590867 นางสาว ธนาภรณย ทองดม5982226

27 09590868 นางสาว ธนาภรณย มาลม5927170

28 09590869 นางสาว ธนาภรณย สพบสมกทร5978422

29 09590870 นางสาว ธนาภรณย อลนตตะ5961915

30 09590871 นาย ธนายกทธ สกขคลาฟอง5912982

หนนา 590 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 5306  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09590872 นาย ธนาวกฒล บกพศลรล5977472

2 09590873 นาย ธนาวกฒล วงคยศลรล5964801

3 09590874 นาย ธนาสลน ธรรมจจกร5973656

4 09590875 นางสาว ธนลกา วนาภรณย5956487

5 09590876 นาย ธนลต กลตตลวรพงษยกลจ5959480

6 09590877 นาย ธนลน ใจวงศย5949445

7 09590878 นางสาว ธนลภรณย ธวจชฤกษย5970360

8 09590879 นางสาว ธนลมพร ยารวง5955257

9 09590880 นาย ธนศ ปศปหมพพน5912846

10 09590881 นาย ธเนตร กกองตา5951108

11 09590882 นางสาว ธภจทร โนโชตล5947918

12 09590883 นาย ธรรมรจฐ กรศลรลปรมชา5945340

13 09590884 นาย ธราเทพ จะวรรณา5953739

14 09590885 นาย ธราธลป บารมมคกณานนทย5954782

15 09590886 นางสาว ธราภรณย ยาวลชจย5943327

16 09590887 นาย ธวจช จลตอารม5915750

17 09590888 นาย ธวจช เวมยงศรม5951455

18 09590889 นาย ธวจชชจย สามทาน5916126

19 09590890 นาย ธวจชชจย อลนตกชน5977572

20 09590891 นาย ธจชชจย สมมกตลแกหว5976372

21 09590892 นางสาว ธจญกมล นหอยมมชจย5976475

22 09590893 นางสาว ธจญกมล บกญยะสลงหย5950194

23 09590894 นางสาว ธจญชนก ทาระเนตร5970238

24 09590895 นางสาว ธจญชนก มาตยยนอก5939750

25 09590896 นางสาว ธจญญธร อลนสก5937236

26 09590897 นางสาว ธจญญยรจตนย นจนกระโทก5967924

27 09590898 นางสาว ธจญญลจกษณย สจนตลวจฒนไชย5962184

28 09590899 นางสาว ธจญญา เทวลนทรย5956002

29 09590900 นางสาว ธจญญา อหอยบลารกง5966558

30 09590901 นางสาว ธจญญาพจทธย ปปจดม5943287

หนนา 591 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 5307  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09590902 นางสาว ธจญญาภรณย ปาสลาลม5980473

2 09590903 นางสาว ธจญญาภจค บจวเงลน5972306

3 09590904 นางสาว ธจญญารจตนย กจนทศรม5966081

4 09590905 นางสาว ธจญญารจตนย จจนทรยจจด5974414

5 09590906 นางสาว ธจญญารจตนย เลาเงลน5979037

6 09590907 นางสาว ธจญญารจตนย ศรมคลา5939792

7 09590908 นางสาว ธจญญาลจกษณย ทองแหง5949746

8 09590909 นางสาว ธจญญาลจกษณย สมกจนทา5981950

9 09590910 นาย ธจญพลสลษฐย มาใจ5924846

10 09590911 นางสาว ธจญมนวรรณ  ใจจจนทรย5975007

11 09590912 นางสาว ธจญมาศ จลาปาแกหว5962410

12 09590913 นางสาว ธจญยาภรณย    ราชนกหย5948858

13 09590914 นางสาว ธจญรจตนย อลนทรยตตะ5955359

14 09590915 นางสาว ธจญลจกษณย ศจกดลธสกรศจกดลธ5982393

15 09590916 นางสาว ธจญวรจตนย กลตลกร5975940

16 09590917 นางสาว ธจญวรจตนย ชมภศ5944349

17 09590918 นางสาว ธจญวรจตนย บจวเปปด5965202

18 09590919 นางสาว ธจญวรจตมย ธรรมวลจารณย5961759

19 09590920 นางสาว ธจญวรจตมย สมศจกดลธ5968557

20 09590921 นางสาว ธจญวรจตมย แสงศลรลโรจนย5971910

21 09590922 นางสาว ธจญวลจย รจกชาตล5972151

22 09590923 นางสาว ธจณยยนลชา สลงหยรมวงศย5967426

23 09590924 นางสาว ธจนชนก ตตะมศล5960567

24 09590925 นางสาว ธจนยยชนก เขพพอนศลรล5946145

25 09590926 นาย ธานม เบญจวรรณย5933868

26 09590927 นาย ธานม ศรมชจยตจน5961086

27 09590928 นางสาว ธารทลพยย เชพชอหมอ5974691

28 09590929 นางสาว ธารทลพยย มมเสช5936687

29 09590930 นางสาว ธารวลมล สกขเกษม5933919

30 09590931 นางสาว ธารารจตนย ชมสวรรคย5964891

หนนา 592 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 5308 (1/2)  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09590932 นางสาว ธลดา ตากาศ5944907

2 09590933 นางสาว ธลดารจตนย กออลาไพ5955869

3 09590934 นางสาว ธลดารจตนย จจนทะกาสม5968277

4 09590935 นางสาว ธลดารจตนย ใจจจนทรา5956639

5 09590936 นางสาว ธลดารจตนย ทองมา5949624

6 09590937 นางสาว ธลดารจตนย ธรรมจมต5974862

7 09590938 นางสาว ธลดารจตนย พรมจรศญ5947341

8 09590939 นาย ธลตลบดลนทรย สมเพตญ5954863

9 09590940 นางสาว ธลตลพร ยางเขมยว5974366

10 09590941 นาย ธลตลพจนธย อชอนละมศล5940705

11 09590942 นางสาว ธลตลมา มาปปนตา5954583

12 09590943 นางสาว ธลตลมา ไวยะกา5953062

13 09590944 นาย ธลตลสรณย ดอกอลน5934611

14 09590945 นาย ธมธจช จจนทรยแจชม5964205

15 09590946 นาย ธมนวจฒนย เบตญชา5948955

16 09590947 นาย ธมรชาตล ธาตกอลนจจนทรย5939859

17 09590948 นาย ธมรนนทย ถนอมทรจพยย5951072

18 09590949 นางสาว ธมรนาฎ หมพพนทะ5945752

19 09590950 นาย ธมรพงษย มาตลทบ5962191

20 09590951 นาง ธมรพจนธกย แกหวจลนดา5966751

21 09590952 นาย ธมรภพ มศลอหาย5912822

22 09590953 นาย ธมรภจทร กกาคลา5945335

23 09590954 นาย ธมรภจทร โกดแสง5924414

24 09590955 นาย ธมรวจฒนย พกทธโส5901370

25 09590956 นาย ธมรวจฒนย วงศยแกหว5935669

26 09590957 นาย ธมรวกฒล กาทองทกชง5949619

27 09590958 นาย ธมรวกฒล เชพชอพระชอง5906814

28 09590959 นาย ธมระ หลหาตจน5980745

29 09590960 นาย ธมระพงษย เชลงพนาดร5935936

30 09590961 นาย ธมระพล สกภาพ5964247

หนนา 593 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 5308 (2/2)  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09590962 นาย ธมระวจฒนย เวมยงนาค5954251

2 09590963 นาย ธมระศจกดลธ ทาวรรณย5971706

3 09590964 นางสาว ธมราพร อกดเอหย5935871

4 09590965 นางสาว ธมราภรณย แกหววลเศษ5975871

5 09590966 นางสาว ธมราภรณย เหลชากาวม5932838

6 09590967 นางสาว ธกลมวรรณ ไกวจลเพตญสวชาง5914674

7 09590968 นาย นคร ตาสา5939371

8 09590969 นาย นคร ทองยลชม5961157

9 09590970 นาย นคร ทองแหง5952600

10 09590971 นาย นคร เสรลมประชา5977502

11 09590972 นาย นครลนทรย อลนตายวง5951314

12 09590973 นาง นงคราญ กหอนคลา5939205

13 09590974 นางสาว นงคราญ พกชมศรมอลนทรย5946203

14 09590975 นางสาว นงคราญ เรพองนราทลพยย5976657

15 09590976 นางสาว นงคราญ สกปปนะเมธา5959680

16 09590977 นางสาว นงนกช ศรมวลราช5975372

17 09590978 นาย นทม จงเจตดม5976470

18 09590979 นาย นทม นาระตตะ5953733

19 09590980 นาย นทม บกญตจน5961307

20 09590981 นาย นนทยธยา วาทกกลชร5956078

21 09590982 นางสาว นพเกหา นลพจฒนยศลรลผล5942940

22 09590983 นาย นพดล แกหวฟปา5981598

23 09590984 นาย นพดล เพชรพญาไพร5954055

24 09590985 นาย นพดล วจงมณม5967779

25 09590986 นาย นพดล อยศชพรหมแดน5969643

26 09590987 นาย นพพร สมบศรณยชจย5958447

27 09590988 นางสาว นพมาศ เรพองยศ5934074

28 09590989 นาย นพเมศ สมภารจจนทรย5978240

29 09590990 นาย นพรจตนย บกญเทพ5952157

30 09590991 นางสาว นพรจตนยนารม ชะเต5960502

หนนา 594 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 5309 (1/2)  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09590992 นางสาว นภจทสนจนทย อลานวยโชคทวม5967021

2 09590993 นางสาว นภจสกร จาทะ5956412

3 09590994 นางสาว นภจสวรรณ ฟองตา5950079

4 09590995 นางสาว นภจสวรรณ วตลนา5956574

5 09590996 นาง นภาดา เตหาเตมพยง5938096

6 09590997 นาง นภาพร จจนลออ5982531

7 09590998 นางสาว นภาพร ชจยมงคล5953994

8 09590999 นางสาว นภาพร แดงแปปน5942709

9 09591000 นางสาว นภาพร ฤทธลเดช5962101

10 09591001 นางสาว นภาพร หลาบนอก5951028

11 09591002 นางสาว นภาพร อลนเทพ5950172

12 09591003 นางสาว นภาพรรณ อกชนกกองแกหว5978827

13 09591004 นางสาว นภารจตนย คมรมรจงสม5976177

14 09591005 นางสาว นภารจตนย สกรลนทะ5959098

15 09591006 นางสาว นภาลจย ใจมลภจกดลธ5951303

16 09591007 นางสาว นภาวรรณ จจนทรมศล5945380

17 09591008 นางสาว นภาวรรณ ธนะแกหว5970994

18 09591009 นางสาว นมลตา บหานเรพอน5958615

19 09591010 นางสาว นราพร ณ จจนตา5955557

20 09591011 นางสาว นรารจตนย รจตนะ5957037

21 09591012 นาย นราฤทธลธ สอนใจ5943659

22 09591013 นาย นราวลชญย คลาแปง5918298

23 09591014 นางสาว นรลนทร นามเมพอง5956704

24 09591015 นางสาว นรลนทรยทลพยย  ปปญญาชจยเจรลญ5951747

25 09591016 นางสาว นรลนธร  คลามา5977183

26 09591017 นาย นรลศ แซชจาง5965972

27 09591018 นาย นรลศ อากาศทลพยย5982133

28 09591019 นางสาว นรลศรา จจนทรยแกหว5975145

29 09591020 นางสาว นรลศรา ใจพจฒนาพลทจกษย5947380

30 09591021 นางสาว นรลศรา เบรจตนกกล5970598

หนนา 595 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 5309 (2/2)  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09591022 นางสาว นรลศรา อหายซอง5959101

2 09591023 นางสาว นรมกานตย จนใจ5949357

3 09591024 นางสาว นรมรจตนย กมลโชตลวลศลษฎย5967776

4 09591025 นางสาว นฤชล แกหวคลามา5964513

5 09591026 นางสาว นฤชา สมฟอง5970853

6 09591027 นาย นฤเดช อรลยา5939240

7 09591028 นาย นฤเทพ  พรหมเทศนย5947180

8 09591029 นางสาว นฤบล ทาโน5934100

9 09591030 นาย นฤเบศรย กจนทะจจนทรย5975768

10 09591031 นาย นฤเบศรย บกตรปะสะ5947915

11 09591032 นางสาว นฤมล แกหวกจนเนตร5977026

12 09591033 นางสาว นฤมล ขกมทอง5949738

13 09591034 นางสาว นฤมล จจกจกหม5959006

14 09591035 นางสาว นฤมล โนวกฒล5956795

15 09591036 นางสาว นฤมล มณมศรม5950779

16 09591037 นางสาว นฤมล สารขจตล5946267

17 09591038 นางสาว นฤมล หมวกสจงขย5954092

18 09591039 นางสาว นลลนม สกวรรณโภค5946082

19 09591040 นาย นวพล วงศยนจนตา5929170

20 09591041 นาย นวพล สงชารจตนรจกษย5945376

21 09591042 นาย นวรจฐ ทลพยยแสง5969048

22 09591043 นางสาว นวรจตนย ปปตากรกณา5946534

23 09591044 นางสาว นวรจตนย ยะแสง5980191

24 09591045 นางสาว นจชชา มากมาย5950774

25 09591046 นาย นจฐพงษย คลาสม5944030

26 09591047 นาย นจฐพงษย ธนาศาร5954743

27 09591048 นาย นจฐพงษย วรรณพจนธย5964943

28 09591049 นางสาว นจฐยา สมสลทธย5949172

29 09591050 นางสาว นจดดา กจนทรคชลาฟปา5967350

30 09591051 นาย นจทพงษย บกญชพพน5925818

หนนา 596 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 5310 (1/2)  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09591052 นางสาว นจนทกานตย ขยจนกลจโอฬาร5937085

2 09591053 นางสาว นจนทการ ศลรล5968912

3 09591054 นางสาว นจนทยชญานย เห-รา5964016

4 09591055 นางสาว นจนทยนภจส มะโนคลา5945454

5 09591056 นางสาว นจนทยนลลน อรลพศนชจย5978867

6 09591057 นางสาว นจนทนจช ทองคลาดม5946217

7 09591058 นางสาว นจนทนา คลาชาย5977709

8 09591059 นางสาว นจนทนา วจนแวชน5946958

9 09591060 นาง นจนทนา วกฒลนจนทย5955248

10 09591061 นางสาว นจนทนลจ สนธล5948297

11 09591062 นางสาว นจนทพร อกตมะ5956709

12 09591063 นาย นจนทพจทธย กจนทะราช5953243

13 09591064 นางสาว นจนทภรณย ทรายคลา5947753

14 09591065 นางสาว นจนทภจค  อะทะวงษา5960338

15 09591066 นางสาว นจนทรจตนย ดกเหวชา5953599

16 09591067 นางสาว นจนทรจตนย สกภาวงคย5946868

17 09591068 นาย นจนทรจตนย สกวรรณยศ5976241

18 09591069 นางสาว นจนทวดม บกญพจฒนย5948676

19 09591070 นางสาว นจนทวรรณ จลนามา5959078

20 09591071 นาย นจนทวกฒล สงคราม5979615

21 09591072 นางสาว นจนทจชพร ปปญญาภศ5982247

22 09591073 นางสาว นจนทลกานตย คลดขหางบน5955147

23 09591074 นางสาว นจนทลชา มลพงภจทราภรณย5917006

24 09591075 นางสาว นจนทลยา อลนตตะปา5939786

25 09591076 นางสาว นจนธวดม ชลดชม5975320

26 09591077 นางสาว นจนธลกา จลนาการ5972914

27 09591078 นางสาว นจยนยภจค หงษยรจตนย5916166

28 09591079 นางสาว นจยนา ผศกพจนธย5951742

29 09591080 นางสาว นจยนา สมจลตรแกหว5966927

30 09591081 นางสาว นจยนา อนกดวง5949790

หนนา 597 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 5310 (2/2)  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09591082 นางสาว นางสาวญาณลสา สวชางเจรลญทรจพยย5979220

2 09591083 นางสาว นาทลจดดา นจนทะเสน5950900

3 09591084 นางสาว นายลกา รจงษม5957318

4 09591085 นางสาว นาราภจทร บกญสชงศรม5916234

5 09591086 นางสาว นารม เชมยงแขก5945949

6 09591087 นางสาว นารม ดาวพนาลจย5948522

7 09591088 นางสาว นารมรจตนย นลยมกลจ5970375

8 09591089 นางสาว นารมรจตนย โปทาหลหา5915474

9 09591090 นางสาว นชลาทลพยย อกดทา5945808

10 09591091 นางสาว นชลาฝน  จอมมงคล5947147

11 09591092 นางสาว นชลาฝน ศรมจารกโยทจย5961234

12 09591093 นางสาว นชลาฝน สรรพสกข5974734

13 09591094 นางสาว นชลาเพชร สะอศ5915634

14 09591095 นาย นลกร ตลทบถา5965923

15 09591096 นาย นลกร รจกยลพงงาม5939156

16 09591097 นางสาว นลกษยนลภา ขจดบง5938839

17 09591098 นางสาว นลจฉรา ถาคลา5965823

18 09591099 นางสาว นลจฉรา โพธลกจน5959302

19 09591100 นางสาว นลชา โสรสวรกานตย5939290

20 09591101 นางสาว นลชาพร  ดอนดง5977678

21 09591102 นางสาว นลชาภา หลหาหนจก5974157

22 09591103 นางสาว นลตยยนภา อลนทนรลจกษณา5957417

23 09591104 นางสาว นลตยา กลตล5956270

24 09591105 นาง นลตยา เกตนลพม5947789

25 09591106 นางสาว นลตยา ขจนเดช5967182

26 09591107 นางสาว นลตยา คกหมกจนนาน5942155

27 09591108 นางสาว นลตยา ชจยมงคล5964075

28 09591109 นางสาว นลตยา ทะลพอชจย5941020

29 09591110 นางสาว นลตยา ทากกล5946419

30 09591111 นางสาว นลตยา วงคยใน5943559

หนนา 598 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 5401 (1/3)  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09591112 นางสาว นลตยา วจนทองทจกษย5965134

2 09591113 นางสาว นลตยา อภลวงคย5949843

3 09591114 นาย นลทจศนย ชศเชลดไพรสกกล5958207

4 09591115 นาย นลธลกร นกภาดม5958053

5 09591116 นาย นลธลพจฒนย ไพเราะ5957139

6 09591117 นาย นลพนธย คลาฝปปน5952189

7 09591118 นาย นลพนธย เจาะมศ5975292

8 09591119 นาย นลพนธย เนตลบจณฑลตไพร5978284

9 09591120 นาย นลพนธย วลทยาวาณลตยย5944848

10 09591121 นาย นลพจฒนย ชะเอม5956667

11 09591122 นางสาว นลภา หวชางไม5971788

12 09591123 นางสาว นลภาพร ตจนเครพอ5963345

13 09591124 นางสาว นลภาพร ประทกมพงษย5956685

14 09591125 นางสาว นลภาภรณย ขายเครพพองเทศ5972332

15 09591126 นางสาว นลภาวรรณ มหาวรรณย5948655

16 09591127 นาง นลภาวรรณ ยาราช5963835

17 09591128 นาย นลมลตรย เลางาม5948187

18 09591129 นางสาว นลยดา ตลเจ5947626

19 09591130 นาย นลยม บหานคกหม5980040

20 09591131 นางสาว นลรบล หลหาโสด5959800

21 09591132 นางสาว นลรจชรา คลาพร5979112

22 09591133 นางสาว นลรจญญา สาระชจย5943076

23 09591134 นาย นลรจนดรย  แมชหลชาย5979960

24 09591135 นาย นลรจนดรย ตจนกกระ5954596

25 09591136 นาย นลรจนดรย ศรมโสภาสายชล5971323

26 09591137 นาย นลรจนดรย สายชลธม5941404

27 09591138 นางสาว นลราภา  อกโมงคย5913410

28 09591139 นางสาว นลลนลกา แกหวปปญญา5920650

29 09591140 นางสาว นลลาวจลยย ทะแกหว5944662

30 09591141 นางสาว นลลกบล อลนตตะรจตนย5940477

หนนา 599 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 5401 (2/3)  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09591142 นางสาว นลโลบล ปปนทา5909210

2 09591143 นาย นลวจฒ บจวตลทบ5970429

3 09591144 นางสาว นลศากร ใจวนะ5968550

4 09591145 นางสาว นลศาชล ทลมภราดร5982186

5 09591146 นางสาว นลสา คลาวจน5943771

6 09591147 นางสาว นลสารจตนย อองกกลนะ5960508

7 09591148 นางสาว นกจรลนทรย จจนทนา5954477

8 09591149 นางสาว นกจรลนทรย พลศาลธารา5963742

9 09591150 นางสาว นกจลรา นามะยอม5974718

10 09591151 นางสาว นกชนรม ขมหวาน5947490

11 09591152 นางสาว นกชนาถ ศรมบจวบาน5958157

12 09591153 นางสาว นกชนาถ สกขเปปปยม5938240

13 09591154 นางสาว นกชราภรณย มจลลลกา5976539

14 09591155 นางสาว นกชรลนทรย พรมเมพอง5940994

15 09591156 นางสาว นกศรา เผชาใจมา5981462

16 09591157 นางสาว นกสบา ซางลมช5935419

17 09591158 นางสาว นกสบา ตรมอาราม5946729

18 09591159 นางสาว นกสรา บรรพตคมรมไพร5966158

19 09591160 นางสาว เนตรชนก แกหวดม5950229

20 09591161 นางสาว เนตรชนก อกทเลลศ5953125

21 09591162 นางสาว เนตรทราย ประเสรลฐผล5953556

22 09591163 นางสาว เนตรนภา เชพชอหมอ5939295

23 09591164 นางสาว เนตรนภา บจชงเงลน5941605

24 09591165 นางสาว เนรจญชลา  วงศยเครพอใตห5970958

25 09591166 นางสาว เนาวรจตนย วงศยซพพอ5943876

26 09591167 นางสาว บจงอร มะเดพพอ5973534

27 09591168 นางสาว บจณฑลตา เทพทลพยย5965751

28 09591169 นางสาว บจณฑลตา ยอดวงคย5945802

29 09591170 นางสาว บจวตอง เจรลญโชคมหจนตย5977455

30 09591171 นางสาว บจวทอง ถาวรพงศยอภลชาตล5973993

หนนา 600 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 5401 (3/3)  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09591172 นางสาว บาจรมยย สจกลอ5946288

2 09591173 นาย บกญเกลด  ไชยนหอย5934393

3 09591174 นาย บกญญวจฒนย บกญธรรม5969554

4 09591175 นางสาว บกญณลกา บกญถตง5952811

5 09591176 นาย บกญเดช กชอไพบศลยยสลรล5974899

6 09591177 นาย บกญทวม ปปญญาคม5956883

7 09591178 นางสาว บกญพลทจกษย จลารจส5958357

8 09591179 นาย บกญยจง ชกชมชพพน5940605

9 09591180 นาย บกญสกข มจพนอชาว5963394

10 09591181 นางสาว บกณฑรลกา บกบผชาตลกกล5976891

11 09591182 นางสาว บกศรลนทรย ศรมพพกฒล5946683

12 09591183 นางสาว บกษกร สพบตระกศล5969042

13 09591184 นางสาว บกษบา กศเชอ5975074

14 09591185 นางสาว บกษบา จลนดาจลารศญ5973394

15 09591186 นางสาว บกษบา ระรพพน5936966

16 09591187 นางสาว บกษบาวรรณ ปปญญาเครพอ5977233

17 09591188 นางสาว บกษยยชานจนทย  มณเฑมยร5938724

18 09591189 นางสาว บกษยา อลนตตะพรหม5964138

19 09591190 นางสาว บกษรา บกญสม5945447

20 09591191 นาง บกพตรสบา ชลดสนลท5974342

21 09591192 นาย บศรพา ตชาสลนล5974543

22 09591193 นางสาว เบญจพร  สกประการ5977389

23 09591194 นางสาว เบญจพร บกญเกชง5959327

24 09591195 นางสาว เบตญจพร ลพอโฮหง5978349

25 09591196 นางสาว เบญจมาศ กจนทายวง5970537

26 09591197 นางสาว เบญจมาศ ใจมา5961091

27 09591198 นางสาว เบญจมาศ ฐานะ5973738

28 09591199 นางสาว เบญจมาศ ปปนอลพน5934935

29 09591200 นางสาว เบญจมาศ พศลกสลวลทยย5951672

30 09591201 นางสาว เบญจมาศ มหาวจน5980911

หนนา 601 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 5402  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09591202 นางสาว เบญจมาศ แหลมจรลง5942206

2 09591203 นางสาว เบญจรจตนย แกหวเทพ5964824

3 09591204 นางสาว เบญจวรรณ กาจลนา5942803

4 09591205 นางสาว เบญจวรรณย ขาวสจก5953607

5 09591206 นางสาว เบญจวรรณ เจรลญสกข5956831

6 09591207 นางสาว เบญจวรรณ ดจดงอน5950645

7 09591208 นางสาว เบญจวรรณ บรลคกต5947495

8 09591209 นางสาว เบญจวรรณ บหานกลหวย5960019

9 09591210 นางสาว เบญจวรรณ เรพอนมา5964779

10 09591211 นางสาว เบญญาภา กลตตลเพชรายกทธ5971842

11 09591212 นางสาว เบญญาภา วงศยวาร5956053

12 09591213 นาย ปกรณย กสลณฤกษย5953686

13 09591214 นาย ปกรณย ปปนทะมา5951862

14 09591215 นาย ปกรณย สลทธลราช5931434

15 09591216 นาย ปกรณยวลชญย เสนาะ5967919

16 09591217 นาย ปฏลพจทธย มะโนสมกทร5957260

17 09591218 นาย ปฏลภาน ศรม5952443

18 09591219 นาย ปฏลวจตล สกภาษม5944198

19 09591220 นาย ปฐมพงษย ธรรมลจงกา5931810

20 09591221 นาย ปฐมพงษย สมเชพชอ5950148

21 09591222 นาย ปฐมพงษย หงษยทอง5971573

22 09591223 นาย ปฐมวลทยย วลธลรวาท5945656

23 09591224 นาย ปณชจย กลลพนฟกปง5951542

24 09591225 นาง ปณจฐดา พกทธวงศย5937005

25 09591226 นางสาว ปณลตา พกทธลมา5974604

26 09591227 นางสาว ปณลธลดา บกญรอด5953505

27 09591228 นางสาว ปทกมทอง บกญทลพยย5934561

28 09591229 นางสาว ปทกมวจน สลานตกตน5973940

29 09591230 นางสาว ปนจดดา   ฝาเรพอนดม5962970

30 09591231 นางสาว ปนจดดา นานทลน5947208

หนนา 602 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 5403  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09591232 นาย ปพนสรรคย ปวนเปปปย5965354

2 09591233 นางสาว ปพลชญา สลรลพรสมสกข5940217

3 09591234 นางสาว ปภจสรา วงศยขจตลยย5906714

4 09591235 นางสาว ปภาวรลณทย เตมยสกวรรณ5947754

5 09591236 นางสาว ปภาวรลนทรย ปาลม5980536

6 09591237 นาย ประพจฒนยเดช นจนทะชจย5946858

7 09591238 นางสาว ประไพศรม กลาแพงแกหว5974450

8 09591239 นางสาว ประภจสสร ใจยะบาล5953830

9 09591240 นางสาว ประภาวดม คลาเขพพอน5976942

10 09591241 นางสาว ประภาศรม จจนปวงเสน5950010

11 09591242 นาย ประมวล ขกนเขาขจม5957651

12 09591243 นางสาว ประวรรญา จลตพยจค5949300

13 09591244 นาย ประสพ สกขประเสรลฐ5927698

14 09591245 นาย ประสลทธลธ กลหาเเขตง5965595

15 09591246 นาย ปรจชญา ลาวลชจย5955265

16 09591247 นาย ปรจชญา อกปถจมภย5961107

17 09591248 นางสาว ปรางคยฉจตร กาศวลบศลยย5946047

18 09591249 นางสาว ปรางคยปรมยา พรมฤทธลธ5956155

19 09591250 นางสาว ปรางทลพยย เลาเทหา5950296

20 09591251 นางสาว ปราญชลม ปปญญา5948037

21 09591252 นางสาว ปราณปรลยา พลมพา5946492

22 09591253 นางสาว ปราณฤทจย เสารยเทพ5933459

23 09591254 นาง ปรานตยธรนจนทย  อะทะวงคย5939561

24 09591255 นางสาว ปรารถนา จอมศจกดลธ5947041

25 09591256 นางสาว ปรารถนา ณรงคยจลตรศลลปป5954394

26 09591257 นางสาว ปรารถนา บรรเทลงใจ5967254

27 09591258 นางสาว ปรลฉจตร รจตนปปญญา5961966

28 09591259 นางสาว ปรลฉจตร อลนสองใจ5965232

29 09591260 นางสาว ปรลญญา ปาละจเร5956806

30 09591261 นางสาว ปรลญานกช กลรลยา5966495

หนนา 603 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 5404  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09591262 นางสาว ปรลณดา ใจวจงโลก5977046

2 09591263 นางสาว ปรลมประภา พรมแกหวงาม5959521

3 09591264 นางสาว ปรลยาภจทร ปปนไชย5950338

4 09591265 นางสาว ปรลศนา ใจอหาย5980641

5 09591266 นางสาว ปรลศนา มะโนวรรณย5959588

6 09591267 นาย ปรมชา  เลาหาง5924030

7 09591268 นางสาว ปรมดาวรรณ มาละคลา5978138

8 09591269 นางสาว ปรมยานกช กาเหลตก5913186

9 09591270 นางสาว ปรมยานกช เรพองศรม5962084

10 09591271 นางสาว ปรมยาพรรณ พรมเพตง5972161

11 09591272 นางสาว ปรมยาภรณย ไชยมงคล5933971

12 09591273 นางสาว ปรมยาภรณย บจวทรายคลา5941683

13 09591274 นางสาว ปรมยาภรณย วจงมชวงแงว5961000

14 09591275 นาง ปรมยาภรณย แสงดม5976249

15 09591276 นางสาว ปวรรจตนย คกหมเสม5938937

16 09591277 นางสาว ปวรลศา กกาวงคยวลน5923090

17 09591278 นางสาว ปวรลศา นรสาร5935907

18 09591279 นางสาว ปวรลศา อชลระธนภศมล5951618

19 09591280 นางสาว ปวลชญา คธาทร5942299

20 09591281 นางสาว ปวลตรา คลามงคล5968932

21 09591282 นางสาว ปวลตรา ไชยขจนแกหว5977715

22 09591283 นางสาว ปวลตรา ธนะวงศย5938458

23 09591284 นาย ปวลนทย เบลกบาน5957725

24 09591285 นางสาว ปวมณา กกาสม5976741

25 09591286 นางสาว ปวมณา จรรยาขจรกกล5952220

26 09591287 นางสาว ปวมณา บกปผาพนา5960758

27 09591288 นางสาว ปวมณา ปปนตตะ5982165

28 09591289 นางสาว ปวมณา วงคยเขมยว5956109

29 09591290 นาย ปวมรย มชวงชพพน5965652

30 09591291 นางสาว ปปจจรมยย เชลมชจยภศมล5965502

หนนา 604 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 5405 (1/2)  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09591292 นางสาว ปปญจรจศมย สจนตตะวงคย5971139

2 09591293 นางสาว ปปญญพจฒนย เขตกจน5960278

3 09591294 นาย ปปญญา อลนองอาจ5976071

4 09591295 นาย ปปฐพงศย แกหวอกตด5955006

5 09591296 นางสาว ปปณฑารมยย ถาวรศจกดลธ5951077

6 09591297 นางสาว ปปทมา ทองจลาปา5980944

7 09591298 นางสาว ปปทมา ทาปปน5905622

8 09591299 นางสาว ปปทมา บจวจมน5933449

9 09591300 นางสาว ปปทมา ประพฤตลงามพงศา5965566

10 09591301 นางสาว ปปทมา วมฟอง5956821

11 09591302 นางสาว ปปทมาภรณย อลนภลบาล5975875

12 09591303 นางสาว ปปทมาศ ปาสาจจง5954830

13 09591304 นางสาว ปาจรมยย มธกรสาทลส5970646

14 09591305 นางสาว ปาณลศา ทลขจด5964193

15 09591306 นางสาว ปาณลสรา บกญชศ5935122

16 09591307 นางสาว ปาณลสรา แสงจจนทรย5943122

17 09591308 นางสาว ปานชมวา ทรจพยยกรม5951315

18 09591309 นางสาว ปานลตา ชจชวาลวงศา5968759

19 09591310 นางสาว ปารามม ชพพนสมบจตล5970563

20 09591311 นางสาว ปารลฉจตร ดหวงบกญมา5937740

21 09591312 นางสาว ปารลชาต ขจตลกจนทา5911874

22 09591313 นางสาว ปารลชาต ใจตลขะ5981491

23 09591314 นางสาว ปารลชาต วลชลต5923326

24 09591315 นางสาว ปารลชาตล ธลหมกด5975707

25 09591316 นางสาว ปารลชาตล ยกรจตนย5969979

26 09591317 นางสาว ปารลชาตล แสนจลตตย5946067

27 09591318 นางสาว ปาวมรจตนย ปปญญา5978323

28 09591319 นาย ปปตลภจทร ยอดสรหอย5969063

29 09591320 นางสาว ปปปนเพชร  แจชมสวชาง5943772

30 09591321 นางสาว ปปปนสกดา มจสนลท5940662
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ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 5405 (2/2)  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09591322 นางสาว ปปปนสกมล สมาพวก5942301

2 09591323 นางสาว ปปยฉจตรย หาญตตะ5953964

3 09591324 นางสาว ปปยฉจตร อมตปรมชา5954302

4 09591325 นาย ปปยชาตล วจชรไพรงาม5946944

5 09591326 นางสาว ปปยดา คงพระจจนทรย5946105

6 09591327 นางสาว ปปยธลดา หลชายนชลาไหล5979252

7 09591328 นางสาว ปปยนารม นาคศาลา5965166

8 09591329 นางสาว ปปยนกช กหอนแกหว5935081

9 09591330 นางสาว ปปยนกช ขจนกสลกรรม5973078

10 09591331 นางสาว ปปยพร อศปแกหว5976775

11 09591332 นางสาว ปปยมาลยย แสนพยกง5961860

12 09591333 นางสาว ปปยมาส แกหวอลนตา5966233

13 09591334 นางสาว ปปยวดม อภลวงษา5963176

14 09591335 นางสาว ปปยวรรณ   วงคยสงสจย5903466

15 09591336 นาย ปปยะ กอบใจบรลสกทธลธ5953408

16 09591337 นางสาว ปปยะชญา ศรมหรจพงไพโรจนย5955792

17 09591338 นาย ปปยะโชตล นกชมชวง5975908

18 09591339 นาย ปปยะณจฐ เหมจนตา5936540

19 09591340 นางสาว ปปยะนกช อหายปปปน5933453

20 09591341 นาย ปปยะพงษย  คลาแสน5936482

21 09591342 นางสาว ปปยะมล ฟองเขมยว5945584

22 09591343 นางสาว ปปยะรจตนย แปงศลรล5967011

23 09591344 นางสาว ปปยะรจตนย สกวรรณย5954465

24 09591345 นางสาว ปปยะวรรณ ทจนใจ5961949

25 09591346 นางสาว ปปยากร บกญกอด5963749

26 09591347 นางสาว ปปยานกช สมสจตยย5975818

27 09591348 นางสาว ปปยาพร หลองคกหม5945257

28 09591349 นางสาว ปปยาภรณย คกณมจพง5900058

29 09591350 นางสาว ปปยานจนตย เหลชากาวม5965674

30 09591351 นางสาว ปกณยปราณ ใจคลา5927442

หนนา 606 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 5406 (1/2)  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09591352 นางสาว เปรมยกดา รากะรลนทรย5945903

2 09591353 นางสาว เปรมสกดา นจนโท5952322

3 09591354 นางสาว โปรดปราน เพตงนหอย5978247

4 09591355 นางสาว ผกาวรรณ แปงเขมยว5954279

5 09591356 นางสาว ผณลนทรา จจนปาลม5946962

6 09591357 นาย ผดกงเกมยรตล  ศรมสมบศณย5973236

7 09591358 นาย ผไท ตกหมพลอย5946954

8 09591359 นางสาว ผชองพรรณ วงศยกกองแกหว5949448

9 09591360 นาง ผชองศรม ซมแกร5947204

10 09591361 นางสาว ฝนสลรล ปปญทะรจตนย5960778

11 09591362 นาย พงศกร คนสศง5902462

12 09591363 นาย พงศกร วจนดศ5979363

13 09591364 นาย พงศธร ไชยมะงจพว5973565

14 09591365 นาย พงศยปณต สมคลา5925790

15 09591366 นาย พงศยพจทธย กาบกรณย5975735

16 09591367 นาย พงศยภจค ฝปปนกกา5964364

17 09591368 นาย พงศยศลรล จมทลพยย5980137

18 09591369 นาย พงษยพจฒนย คลานตะ5974120

19 09591370 นาย พงษยพลสลฐ ขจนจจนทรยแสง5976881

20 09591371 นาย พงษยสกวรรณ แจชมแจหง5959979

21 09591372 นางสาว พจนมยย สกรลยะคลา5966890

22 09591373 นาย พชร รศหธรรม5975327

23 09591374 นาย พชรดนจย โนตตะยศ5965067

24 09591375 นาย พชรพงษย ธรรมไทสง5968941

25 09591376 นางสาว พชรพรรณ สจมมาอรรถ5955399

26 09591377 นางสาว พนารจตนย สกวรรณรจตนย5923906

27 09591378 นางสาว พรชนก ขจตลวงษย5940117

28 09591379 นางสาว พรชนก สกทาตจน5967348

29 09591380 นาย พรชจย มะแหลชหนชอแฮะ5962459

30 09591381 นางสาว พรทลตยย ชกมทองสกข5965321

หนนา 607 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 5406 (2/2)  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09591382 นางสาว พรทลพยย ธรรมยศ5908314

2 09591383 นางสาว พรทลพยย สจมพจนธยสลนชมวา5951023

3 09591384 นางสาว พรทลภา คลากาศ5916434

4 09591385 นางสาว พรทลวา มอยนา5948895

5 09591386 นางสาว พรธลดา กกลาหลชา5967295

6 09591387 นางสาว พรธลดา แสนทาโจ5981471

7 09591388 นางสาว พรนภจส นลเวศนยเวหน5961185

8 09591389 นางสาว พรนลชา สลทธลตกชน5935586

9 09591390 นางสาว พรนลภา พรมสอน5980181

10 09591391 นางสาว พรนลภา พรมอลนทรย5960460

11 09591392 นางสาว พรนลภา มมใจ5944978

12 09591393 นางสาว พรพรรณ ชลานาญกลจ5932918

13 09591394 นางสาว พรพรรณ สงวนสลทธลธ5962051

14 09591395 นางสาว พรพรรณ เสารยคลาเมพองดม5908614

15 09591396 นางสาว พรพรรณ ออระพอ5948262

16 09591397 นางสาว พรพรรณ อลพนคลา5973173

17 09591398 นางสาว พรพลมล กกณมา5940812

18 09591399 นางสาว พรพลมล ดวงตาดลา5958084

19 09591400 นางสาว พรพลมล ปปปนหยชา5935358

20 09591401 นางสาว พรพลมล วงสกวรรณ5947214

21 09591402 นางสาว พรพลมล ศรมวลชจยผจด5949602

22 09591403 นางสาว พรพลมล สมปละ5971481

23 09591404 นางสาว พรพลมล สมอหาย5955202

24 09591405 นางสาว พรพลมล แสนศรมใจ5947905

25 09591406 นางสาว พรพลไล ธลการ5945503

26 09591407 นางสาว พรภลรมยย วงคยเทพ5943035

27 09591408 นางสาว พรเมษา กรรณทรา5962582

28 09591409 นางสาว พรรณทลพา  เทมยมตา5958024

29 09591410 นางสาว พรรณทลพา กาพยยตกหม5945790

30 09591411 นางสาว พรรณธลพา ซาววงคย5953619

หนนา 608 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 5407  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09591412 นางสาว พรรณพฤกษา สกเตนจน5974469

2 09591413 นางสาว พรรณพจชร รจตนมงคล5967469

3 09591414 นางสาว พรรณภจค เยาวสจย5949207

4 09591415 นางสาว พรรณลกา อกตมะ5965278

5 09591416 นางสาว พรรณลการย ศรมสม5973248

6 09591417 นางสาว พรรณลภา   อลนเรมยน5981396

7 09591418 นางสาว พรรณลภา หลชอธาน5961702

8 09591419 นางสาว พรรษชล ใจถมยย5944022

9 09591420 นางสาว พรรษา ชายนหอย5907986

10 09591421 นางสาว พรรจตนย จจนทรยคลา5962840

11 09591422 นางสาว พรฤดม หวจงนลาโชค5936367

12 09591423 นางสาว พรลภจส กจนทะวงคย5949389

13 09591424 นางสาว พรวนจช มณมวจฒนพร5973672

14 09591425 นางสาว พรวลภา ครศบา5949545

15 09591426 นางสาว พรสวรรคย ทลมจน5954936

16 09591427 นางสาว พรสลรล ชลนเบญจพล5945972

17 09591428 นาย พรหมรจงษม ทรงศรมสกกล5934062

18 09591429 นาย พรหอมพงษย จลารศญจจนทรย5940738

19 09591430 นางสาว พฤกษา มะโนราช5962722

20 09591431 นางสาว พฤษชาตล คลาตตะ5946708

21 09591432 นาย พลกฤษณย ธงสลบสอง5977560

22 09591433 นาย พลวจฒนย ชจยชนะ5961243

23 09591434 นางสาว พลอยนพจสสร วลประเสรลฐ5944718

24 09591435 นางสาว พลอยพรรณ กมลอจมฤทธลธ5979052

25 09591436 นางสาว พลอยไพรลน ขกนเงลน5957173

26 09591437 นางสาว พลอยไพลลน เชพชอดวงขาว5952278

27 09591438 นางสาว พลอยมณม เสนาแพทยย5974076

28 09591439 นางสาว พลอยสมแพร วชองไว5950272

29 09591440 นางสาว พลจบพลตง ปละอกด5940083

30 09591441 นางสาว พวงเพชร เชลดสกกล5958377

หนนา 609 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 5408  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09591442 นางสาว พจชญา สกภามงคล5900002

2 09591443 นางสาว พจชญาพร ตรมสงฆย5946951

3 09591444 นางสาว พจชรกจญญย จลนตรจตนบกตร5963938

4 09591445 นางสาว พจชรพร ปศปดอก5959869

5 09591446 นางสาว พจชรพร โพธลธงาม5955780

6 09591447 นาย พจชรพล  พลาขกนทด5961199

7 09591448 นาย พจชระ วจงมะนาว5941872

8 09591449 นางสาว พจชรา ภาพแสนหาญ5946924

9 09591450 นางสาว พจชรา มหาไมห5947779

10 09591451 นางสาว พจชรา สมงาม5907610

11 09591452 นางสาว พจชรา อยากไปไกล5906962

12 09591453 นางสาว พจชราภรณย   ปปนตา5951073

13 09591454 นางสาว พจชราภรณย  วงษยซพพอ5957434

14 09591455 นางสาว พจชราภรณย เขตมแกหว5946027

15 09591456 นางสาว พจชราภรณย คลามศล5918630

16 09591457 นางสาว พจชราภรณย ประมจย5944086

17 09591458 นางสาว พจชราภรณย สลนธกลาภา5949415

18 09591459 นางสาว พจชราวรรณ  จจนโสดา5948353

19 09591460 นางสาว พจชรลนทรย   ปานาม5967335

20 09591461 นางสาว พจชรลนทรย กานนภศม5946805

21 09591462 นางสาว พจชรลนทรย แกหวนตก5956569

22 09591463 นางสาว พจชรลนทรย แกหวมะโน5952689

23 09591464 นางสาว พจชรลนทรย จจกแกหว5956700

24 09591465 นางสาว พจชรลนทรย วงษยทล5956189

25 09591466 นาง พจชรลนทรย วรรณชจย5948127

26 09591467 นางสาว พจชรลนทรย สมบจตล5957050

27 09591468 นางสาว พจชรลนทรย อลนสมทอง5955164

28 09591469 นางสาว พจชรลนทรยพร กจนยา5956202

29 09591470 นางสาว พจชรม  เพชรพญาไพร5953693

30 09591471 นางสาว พจชรม กลตลวงศย5943630

หนนา 610 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 5409  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09591472 นางสาว พจชรม แกชงกลหา5962244

2 09591473 นางสาว พจชรม คลาราพลช5949798

3 09591474 นางสาว พจชรม แซชจกาว5966196

4 09591475 นางสาว พจชรม แซชลหอ5981236

5 09591476 นางสาว พจชรม บกญยงคย5966029

6 09591477 นางสาว พจชรม วรกณนภา5901698

7 09591478 นางสาว พจชรม วลมาลา5916314

8 09591479 นางสาว พจชรม ศรมวงศย5976598

9 09591480 นางสาว พจชรมยา  ทะพรม5952036

10 09591481 นาย พจฒนพงศย สมยศ5975098

11 09591482 นางสาว พจณนนมยย กกลกลตตลโกวลท5976277

12 09591483 นางสาว พจณนลดา กวลนนโคทร5966351

13 09591484 นางสาว พจตรพลมล คนสม5961286

14 09591485 นาย พจทธพล วงศยชยางกศร5976606

15 09591486 นางสาว พจทธมน นามปวน5951563

16 09591487 นาง พจทรลกา โพธล5975264

17 09591488 นางสาว พจนทลวา กาวลนสกข5981523

18 09591489 นาย พจนธมลตร ชาญชจยฤทธลธกลหา5960256

19 09591490 นาย พจนธวลศ วจฒนาตระกศลวงศย5980606

20 09591491 นาย พจลลภ แกหววงคยธล5944656

21 09591492 นางสาว พจศธนจญญา เกษสกดาภรณยศจกดลธ5933700

22 09591493 นางสาว พลกกล บกญทวม5944688

23 09591494 นางสาว พลกกล พลณนา5964536

24 09591495 นางสาว พลกกล มาไกล5945928

25 09591496 นางสาว พลกกลแกหว เรพอนสม5933594

26 09591497 นาย พลชชากร บรลคกธ5945657

27 09591498 นางสาว พลชชานจนทย ปปนใจเยตน5968716

28 09591499 นางสาว พลชชาภรณย เกลดผล5975016

29 09591500 นาย พลชญย ทองจจนดม5977955

30 09591501 นางสาว พลชญา กจนทวรรณ5942186

หนนา 611 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 5410  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09591502 นางสาว พลชญา ขยจนการ5965475

2 09591503 นางสาว พลชญา เชมพยวชาญ5962347

3 09591504 นางสาว พลชญา ยะเปปยง5960765

4 09591505 นางสาว พลชญาภจค เทลดโรจนชจย5971355

5 09591506 นาย พลชลเชฐ กองแสง5947374

6 09591507 นาย พลชลตพล ฝปกฝปาย5956529

7 09591508 นาย พลเชษฐไชย โพธลจจนทรย5980051

8 09591509 นาย พลทจกษย ปวงสกตตะ5969608

9 09591510 นาย พลทจกษย ยะนจน5914214

10 09591511 นาย พลทจกษย วงคยบกญมา5933391

11 09591512 นาย พลทจกษย สจญใจ5919142

12 09591513 นางสาว พลมงาม มจดหา5970794

13 09591514 นางสาว พลมตระการ กองตกหย5943434

14 09591515 นางสาว พลมประภา ปปปนแกหว5943530

15 09591516 นางสาว พลมประภา ยศบพลตร5930954

16 09591517 นางสาว พลมพกานตย ใจยา5953915

17 09591518 นางสาว พลมพยคณลต ขจมจลตรย5957151

18 09591519 นางสาว พลมพยใจ นารมรจกษย5981442

19 09591520 นางสาว พลมพยชนก เขมยวตจตน5937583

20 09591521 นางสาว พลมพยชนก หงษยเหาะ5946346

21 09591522 นางสาว พลมพยนลภา เหลพองอรชาม5971068

22 09591523 นางสาว พลมพยพลกา เขพพอนวจง5968625

23 09591524 นางสาว พลมพยพลชมญชกย สกภายอง5962412

24 09591525 นางสาว พลมพยพลไล เสมอใจ5950643

25 09591526 นางสาว พลมพร ชกมมลนทะ5954261

26 09591527 นางสาว พลมพร ปปญโญวาท5955600

27 09591528 นางสาว พลมพร เยซอกศช5958343

28 09591529 นางสาว พลมพยลดา วงศยยงศลลปป5933854

29 09591530 นางสาว พลมพยวลม สาครธรง5939079

30 09591531 นางสาว พลมพยวจลลม  สมขจตล5951051

หนนา 612 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 5411  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09591532 นางสาว พลมพยวลไล สกวรรณโน5971943

2 09591533 นางสาว พลมพยศลรล วงคยคลาสาย5956260

3 09591534 นางสาว พลมพยสลรล ทองศรม5959531

4 09591535 นางสาว พลมพยอจปสร กรกงแสนเมพอง5950612

5 09591536 นางสาว พลมพาพรรณ ทองกลพง5980148

6 09591537 นางสาว พลมพลไล กจนทาใจ5960804

7 09591538 นางสาว พลมพลไล มะเนวรรณย5966288

8 09591539 นางสาว พลมพลไล วงคยษายะ5971287

9 09591540 นางสาว พลมลพรรณ ไชยวงคยคลา5953499

10 09591541 นางสาว พลยา หรศเลลศพร5955412

11 09591542 นางสาว พลรยา คลาปปน5956082

12 09591543 นาย พลรเศรษฐย จลนะ5929854

13 09591544 นางสาว พลวาภรณย ณ คลาตจน5955179

14 09591545 นาย พลษณก ดวงตลทบ5920158

15 09591546 นาย พลสลทธา กาชจย5952057

16 09591547 นาย พลสกทธลนนทย วงศยมม5970371

17 09591548 นาย พมรคดนตย อกทธลยา5937277

18 09591549 นาย พมรพงษย กมรตลศจกดลธวรกกล5976165

19 09591550 นาย พมรพล ใจปปนตา5931410

20 09591551 นาย พมระพงศย มจพนไสยย5967769

21 09591552 นาย พมระพล ไพรพนาพจนธย5942542

22 09591553 นาย พกฒลพงษย  กงแกหว5970705

23 09591554 นางสาว พกดตาล ศรมพรจลารจสชจย5940708

24 09591555 นาย พกทธลทรง บกญทวม5940335

25 09591556 นางสาว เพชรดา วชองไว5950230

26 09591557 นางสาว เพชรรจตนย คลาหลหาทราย5944497

27 09591558 นางสาว เพชรรจตนย หลวงฤทธลธ5969746

28 09591559 นางสาว เพชรรลนทรย คลาแกชน5944786

29 09591560 นางสาว เพตญนภา  แมชนยลา5975661

30 09591561 นางสาว เพตญนภา  อลนสาร5945659

หนนา 613 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 5412  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09591562 นางสาว เพตญนภา ชมพวาณลชเกษตร5958989

2 09591563 นางสาว เพตญนภา ตหาวขวดแกหว5935554

3 09591564 นางสาว เพตญนภา บกญชชวย5971096

4 09591565 นางสาว เพตญนภา ผลวสะอาด5965971

5 09591566 นางสาว เพตญนภา วงศยมกด5969947

6 09591567 นางสาว เพตญนภา สกขใจ5961392

7 09591568 นางสาว เพตญนภา อศบคลา5954764

8 09591569 นางสาว เพตญผกา เตชะสลทธลธ5903854

9 09591570 นางสาว เพตญพจกตรย บกญเสรลม5946727

10 09591571 นางสาว เพตญศรม กลจเจรลญชจยกศล5968044

11 09591572 นางสาว เพทาย วงคยวลชจย5942014

12 09591573 นาย เพลพมพงษย ไฝขจน5965599

13 09591574 นาง แพรวนภา ถลพนลลาปาง5973221

14 09591575 นางสาว แพรวพรรณ ชนะพลปรมชา5967650

15 09591576 นางสาว แพรวพรรณ ศลรลกกล5966147

16 09591577 นางสาว แพรวมณม สายสกวรรณ5948086

17 09591578 นางสาว แพรวรกชง ภลระตา5969397

18 09591579 นางสาว แพรวสกดา ไชยตตะ5980247

19 09591580 นางสาว ไพรรลนทรย   มะโนเมพอง5967144

20 09591581 นาย ไพรวจลยย เงลนขาว5959909

21 09591582 นางสาว ไพลลน ขกนแทชน5958099

22 09591583 นางสาว ภคพร นชลาพมช5978556

23 09591584 นางสาว ภคมล นนทยศรม5937667

24 09591585 นางสาว ภคลน โอฆพนม5958562

25 09591586 นาย ภทรชานน พลมพยชาตล5980764

26 09591587 นาง ภหทรนจนทย ชมพศนกทสลงขร5979757

27 09591588 นางสาว ภรณยทลพยย คลาปปน5959986

28 09591589 นางสาว ภรณยนลการย แกหวคลานหอย5969753

29 09591590 นางสาว ภรรณลภา คลาจจนตตะ5943558

30 09591591 นาย ภราดร สาธรราช5963512

หนนา 614 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 3201 (1/2)  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 3 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09591592 นาย ภจกพงษย สลนธกปปน5955254

2 09591593 นางสาว ภจคควดม พวงเงลนมาก5971151

3 09591594 นางสาว ภจคจลรา ชลดทอง5957077

4 09591595 นางสาว ภจคจลรา ศรมธลเรสนย5941772

5 09591596 นางสาว ภจญภร ปปสนศ5964733

6 09591597 นางสาว ภจณฑลรา จอมวงศย5957843

7 09591598 นางสาว ภจณฑลรา สกขเหมอะ5946692

8 09591599 นางสาว ภจทธลรา กกลณาวงศย5945642

9 09591600 นางสาว ภจทรจลต จจนอหน5922718

10 09591601 นางสาว ภจทรชนมย อกชนกาศ5949121

11 09591602 นาย ภจทรนนทย คลาธงไชย5965745

12 09591603 นาย ภจทรนจนทย บกญณะ5953213

13 09591604 นางสาว ภจทรนจนทย สมบจตลใหมช5976441

14 09591605 นางสาว ภจทรนลษฐย ขจนโคกเครพอ5977586

15 09591606 นาย ภจทรพงศย วลรลยา5910134

16 09591607 นาย ภจทรพล ยลพงสลนสวจสดลธ5955789

17 09591608 นางสาว ภจทรวดม ชลทา5945983

18 09591609 นางสาว ภจทรวรรณ วงศยอารลนทรย5976124

19 09591610 นางสาว ภจทรสกดา เหมพองจา5948403

20 09591611 นางสาว ภจทรา แสนใจ5959513

21 09591612 นางสาว ภจทรากรณย ตกาคลา5955640

22 09591613 นางสาว ภจทราวดม ใหญชวงศย5981660

23 09591614 นางสาว ภจทรลนทรย ศรมวลชจย5939245

24 09591615 นางสาว ภจสชญา หอมขกนทด5936603

25 09591616 นางสาว ภจสราพรรณ โพธา5956602

26 09591617 นางสาว ภจสราภรณย วงศยใหญช5950482

27 09591618 นางสาว ภจสสร ทจพงเชมยงใหมช5976769

28 09591619 นาย ภาคภศมล พรมกกา5972189

29 09591620 นาย ภาคลน เกษณา5955270

30 09591621 นาย ภาคลน จจนตตะเสารย5945849

หนนา 615 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 3201 (2/2)  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 3 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09591622 นางสาว ภาคลนม ไพเราะ5958788

2 09591623 นางสาว ภาณกกา ลลนราช5973873

3 09591624 นาย ภาณกกศล คลาเหลพอง5957602

4 09591625 นาย ภาณกพงศย นหอยสะปกปง5949128

5 09591626 นาย ภาณกพงศย เหมพองจา5954431

6 09591627 นาย ภาณกวจฒนย คลาพร5979059

7 09591628 นาย ภาณกวจฒนย สจงสวจสดลธ5968303

8 09591629 นางสาว ภานจดดา ญาศรม5944033

9 09591630 นาย ภานกพงศย กาวลชา5944115

10 09591631 นางสาว ภานกมาศ ปปญโญ5913962

11 09591632 นาย ภานกวจฒนย สลมวงศย5969279

12 09591633 นางสาว ภารวม แวงวรรณ5960272

13 09591634 นางสาว ภาวดม แดงประเทศ5957492

14 09591635 นางสาว ภาวลกา พรหมมลนทรย5975677

15 09591636 นางสาว ภาวลตา ชาตลเวมยง5973453

16 09591637 นางสาว ภาวลษยยพร กสลกกล5902026

17 09591638 นางสาว ภลญญาพจชญย สจญญาลจกษณย5950449

18 09591639 นางสาว ภลญประภา ใจทน5970462

19 09591640 นางสาว ภลรมยยยา ตตะเปปปย5940770

20 09591641 นาย ภศดลส ทลพสลรลศจกดลกร5980470

21 09591642 นาย ภศไท ปะกวหา5948876

22 09591643 นาย ภศไผช เครพพองคลา5957951

23 09591644 นางสาว ภศพลงคย อกดแกหว5905194

24 09591645 นาย ภศมลนทรย เกลดศรม5952264

25 09591646 นาย ภศมลนจนทย   ปปนวาละ5973397

26 09591647 นาย ภศมลพจฒนย เขพพอนคลา5968744

27 09591648 นางสาว ภศรลชญา แสนนรลนทรย5948157

28 09591649 นาย ภศวนจย มศลเจรลญ5961020

29 09591650 นาย ภศวสลษฏย บกญศรม5965286

30 09591651 นาง ภศสกดา อกดมผล5900182

หนนา 616 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 3202 (1/2)  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 3 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล
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ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09591652 นาย มงคล บกญมา5950529

2 09591653 นาย มงคล สลรลจรศญ5956433

3 09591654 นาย มงคลศมล พยจคฆยพลทจกษยกกล5969760

4 09591655 นาง มณฑา แจหงใจ5938377

5 09591656 นางสาว มณฑา ปศปลาย5971900

6 09591657 นางสาว มณมกานตย กามล5954222

7 09591658 นางสาว มณมกานตย หาลกคลาจา5973637

8 09591659 นางสาว มณมงาม ชกมภศปปน5946293

9 09591660 นางสาว มณมวรรณ วรรณวจง5961600

10 09591661 นางสาว มณมสกดา กลหาแขตง5937511

11 09591662 นางสาว มทลนา สวชางชจยสกกล5925146

12 09591663 นางสาว มธกรลน อลนถานะ5938905

13 09591664 นาย มนตยชจย สมปปน5948967

14 09591665 นาย มนตรม ดวงดม5937917

15 09591666 นางสาว มนทลชา หลวงแปปน5971982

16 09591667 นางสาว มนสลการ ตลลพงแกหว5919562

17 09591668 นาย มนจส องอาจ5942641

18 09591669 นางสาว มนจสชนก จจนใจ5968806

19 09591670 นาง มนจสนจนทย ตชอมคลา5969081

20 09591671 นางสาว มนจสนจนทย สรหอยคลาศลรลกกล5949723

21 09591672 นางสาว มนจสวม อลนตตะสกวรรณย5958840

22 09591673 นาย มนศญ ดวงดารา5977040

23 09591674 นางสาว มยกรา ปปยารจกษย5948321

24 09591675 นาง มยกรม เนาคมรม5958866

25 09591676 นาง มรกต ศกภชยากกล5958992

26 09591677 นางสาว มลธรลกา  ชจยอนกสรณย5975796

27 09591678 นางสาว มลธลชา กจนแกหว5957044

28 09591679 นางสาว มะลลวจลยย ใจพรม5941060

29 09591680 นางสาว มะลลวจลยย ภศผาเวมยง5947729

30 09591681 นางสาว มจชฌลมา ยาวลไชย5974917
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ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล
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ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09591682 นางสาว มจฑณา สกขแดง5958005

2 09591683 นางสาว มจณฑญา ชาวเหนพอ5975128

3 09591684 นางสาว มจณฑนา จจนตตะสา5906426

4 09591685 นางสาว มจณฑนา มะโนแปปก5956185

5 09591686 นาย มจทนะ ธลหลหา5960534

6 09591687 นางสาว มจทวรรณ โชคเดชนเปปนศรม5939447

7 09591688 นางสาว มจนทนา สมเงลน5950741

8 09591689 นางสาว มจลลลกา จลาปาเงลน5939892

9 09591690 นางสาว มจลลลกา นลลคง5972652

10 09591691 นางสาว มจลลลกา อกตทา5951521

11 09591692 นาย มาณพ อรชามจลต5960461

12 09591693 นาย มานะ ทะเลทอง5975927

13 09591694 นาย มาโนช สกวรรณ5956596

14 09591695 นางสาว มามล อลเคดะ5962520

15 09591696 นางสาว มาลม จะสพอ5965456

16 09591697 นาง มาลมวรรณ พงษยจจนทรย5964674

17 09591698 นางสาว มาศตลกาล หมจพนงาน5958791

18 09591699 นางสาว มาศสกภา อชอนจจนทรย5976294

19 09591700 นางสาว มลนญาดา พจนธยวงศย5900666

20 09591701 นางสาว มลนพลชญยชา วรโชตลพลศกต5906746

21 09591702 นางสาว มลสราภา คลาเชพชอ5964110

22 09591703 นางสาว มกกดา ผาตลประภาวงศย5949413

23 09591704 นาย เมฆลนทรย ซหายสกข5954654

24 09591705 นางสาว เมตตา พะแกหว5976416

25 09591706 นางสาว เมทลนม ปปญญาฟศ5947525

26 09591707 นางสาว เมธาพร วงศยใหญช5978320

27 09591708 นางสาว เมธาวม จอมคลา5967447

28 09591709 นางสาว เมธาวม ชมเชย5952216

29 09591710 นางสาว เมธลนม บจวบน5939007

30 09591711 นางสาว เมธลนม สอนแปง5955150
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ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล
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ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09591712 นางสาว เมธกรส พลมศร5946052

2 09591713 นางสาว เมลดา บกญศรม5973800

3 09591714 นางสาว เมวดม หนชอทหาว5962732

4 09591715 นางสาว เมษลยา ขวจญทอง5951752

5 09591716 นาย แมนสรวง สกทธการ5950350

6 09591717 นาย ยงยกทธ รกชงโรจนยโชคลาภ5939962

7 09591718 นาย ยศธนา แววจจนทรา5965377

8 09591719 นาย ยศสรจล อองกกลนะ5953354

9 09591720 นาย ยาซม จะคพอ5975129

10 09591721 นาย ยกทธชจย คลามงคล5974592

11 09591722 นาย ยกทธนา ลาสลงหย5956368

12 09591723 นาง ยกทธนารจตนย หลวงตลทบ5961195

13 09591724 นาย ยกทธพงศย เจรลญศรม5921310

14 09591725 นาย ยกทธศจกดลธ ตลทบปะละวงศย5939530

15 09591726 นางสาว ยกพา   ปานะ5968997

16 09591727 นางสาว ยกพาวรรณ   หมหอกรอง5940232

17 09591728 นางสาว ยกภารจตนย สวยงาม5955181

18 09591729 นาย ยกรนจนทย ทลพยยละคร5953593

19 09591730 นางสาว ยกวดม กอวงคย5959088

20 09591731 นางสาว ยกวดม เคหามศล5966146

21 09591732 นางสาว ยกวดม ฟศแกหว5943984

22 09591733 นางสาว ยกวดม ยานทา5970002

23 09591734 นาย ยกวบกญ สลรลบวรจลตกกศล5972782

24 09591735 นางสาว ยกวรจตนย ปศปดม5971225

25 09591736 นางสาว ยกวเรศ งามทรง5955018

26 09591737 นางสาว ยกวจนดา ตาคลา5980025

27 09591738 นางสาว เยาวมาลยย แซชวชาง5952152

28 09591739 นางสาว เยาวลจกษณย ทาอาสา5935556

29 09591740 นาย โยธลน ใจอชอน5955019

30 09591741 นาย โยธลน สลงหยไชย5900130
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ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09591742 นาย รณชจย ใจคลา5969022

2 09591743 นาย รณชจย ใจสชวย5946919

3 09591744 นางสาว รตลกร วงศยกลตล5937663

4 09591745 นางสาว รพมพร ดมฝปปน5951166

5 09591746 นางสาว รพมพรรณ ธนาเสถมยร5958021

6 09591747 นางสาว รชมธารธรรม บกญมม5968435

7 09591748 นางสาว รวลวรรณ ดวงวาด5975519

8 09591749 นาง รวลวรรณ เสารตา5966476

9 09591750 นางสาว รวลสรา จจนทรยฉชอง5943814

10 09591751 นางสาว รสรลน แสงยศ5950990

11 09591752 นางสาว รสรลน หลกยจลาวจน5949593

12 09591753 นางสาว รสสกคนธย อลนตะแสน5961547

13 09591754 นางสาว ระพมพร บกญเรพอง5976330

14 09591755 นางสาว ระพมพจฒนย ภศยงคย5953244

15 09591756 นางสาว ระวมวรรณ ใหมชกจนทะ5976977

16 09591757 นางสาว รจกษยสกดา  รจกพงษย5923394

17 09591758 นางสาว รจงสลยา ชจชวงศย5959586

18 09591759 นางสาว รจชฎา จารกภคพลทจกษย5945738

19 09591760 นางสาว รจชฎาพร บจวแกหว5938402

20 09591761 นางสาว รจชฎาพร แสงใจ5953328

21 09591762 นางสาว รจชฎาภรณย สกยะใหญช5957275

22 09591763 นางสาว รจชฎาวรรณ คลาทลพยย5960579

23 09591764 นางสาว รจชณมกร แสงงาม5953922

24 09591765 นางสาว รจชดาพร จจกไมห5969892

25 09591766 นางสาว รจชดาพร ธนศศร5942995

26 09591767 นางสาว รจชนลกา ยานะ5972090

27 09591768 นางสาว รจชนม คลาใส5948956

28 09591769 นางสาว รจชนม จอมปปน5962911

29 09591770 นางสาว รจชนม เดชนพนาสจณฑย5949446

30 09591771 นางสาว รจชนม ศรมอลพนแกหว5943200
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1 09591772 นางสาว รจชนม สงชาวงศยรจตนมาศ5957294

2 09591773 นางสาว รจชนมกร คลาบกญมา5944104

3 09591774 นางสาว รจชนมกร ฝปปนปปนวงศย5979195

4 09591775 นางสาว รจชนมกร มชวงเรลง5951830

5 09591776 นางสาว รจชนมกร หลหาสม5970370

6 09591777 นางสาว รจชนมวรรณ คลาลพอสาย5958366

7 09591778 นางสาว รจชนมวรรณ ศรมสกนทร5958837

8 09591779 นางสาว รจฐญา อลพมจจนทรย5944630

9 09591780 นาย รจฐพงษย กลตตลจลยา5976819

10 09591781 นาย รจฐพล คลาพงษย5961905

11 09591782 นาย รจฐพล เตมชยทองหลาง5978423

12 09591783 นางสาว รจตตลกานตย ขกนตลทบ5967220

13 09591784 นางสาว รจตตลกาล กจนทะสร5955215

14 09591785 นางสาว รจตตลกาล ขจนเงลน5938456

15 09591786 นางสาว รจตตลกาล ชมภศลาว5940318

16 09591787 นางสาว รจตตลกาล ยศคลาลพอ5981706

17 09591788 นางสาว รจตตลกาล ลลาพศน5966220

18 09591789 นางสาว รจตตลกาล สกตจนแกหว5925834

19 09591790 นางสาว รจตตลกาล สกตลราช5958888

20 09591791 นางสาว รจตตลพร วงคยอกด5948256

21 09591792 นางสาว รจตตลภรณย อหายวงคย5953254

22 09591793 นางสาว รจตตลยา  อชอนจจนทรย5958443

23 09591794 นางสาว รจตตลยา ทามศล5952926

24 09591795 นางสาว รจตตลยา เทพรจกษา5977795

25 09591796 นางสาว รจตตลยา สอนแกหว5953304

26 09591797 นาง รจตนประภา ธลดาราม5976734

27 09591798 นางสาว รจตนยวรา ตลง5978072

28 09591799 นางสาว รจตนา กจนทะใจ5981534

29 09591800 นาง รจตนา เฉยกลาง5934909

30 09591801 นางสาว รจตนา อวดสม5941655
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1 09591802 นางสาว รจตนาพร จลนะเพย5954403

2 09591803 นางสาว รจตนาพร พศลสกข5953065

3 09591804 นางสาว รจตนาภรณย กจนตม5963975

4 09591805 นางสาว รจตนาภรณย คลายามา5951427

5 09591806 นางสาว รจตนาภรณย ชหางพลาย5941293

6 09591807 นางสาว รจตนาภรณย ปปนดอน5972251

7 09591808 นางสาว รจตนาภรณย เผชาฟศ5968339

8 09591809 นางสาว รจตนาภรณย มศลแกหว5977845

9 09591810 นางสาว รจศมลธลภจส กจลยาณเลลศ5928910

10 09591811 นางสาว รจศมม กานตยวรเดช5978210

11 09591812 นาย ราชจญ เลลศลาด5955870

12 09591813 นางสาว ราตรมรจตนย ใจวงคย5970663

13 09591814 นางสาว ราวดม คะวะนา5957575

14 09591815 นางสาว รลนทรยนภจส มมสอน5929570

15 09591816 นางสาว รลนรดา เจาะโด5964743

16 09591817 นาง รลนชา ศลกะคาร5971047

17 09591818 นาง รลราพร ภาพพลกกล5975461

18 09591819 นางสาว รกชงทลพยย ไชยวงศย5960889

19 09591820 นางสาว รกชงทลวา  ตลทบจจนทรย5979618

20 09591821 นางสาว รกหงทลวา ตชอสนลท5964095

21 09591822 นางสาว รกชงทลวา บกญทา5975681

22 09591823 นางสาว รกชงทลวา เมพองปปญโญ5958808

23 09591824 นางสาว รกชงทลวา ศรมพจนธย5976830

24 09591825 นางสาว รกชงทลวา อกชนใจ5955029

25 09591826 นางสาว รกชงนภา ดอนเงลน5944742

26 09591827 นางสาว รกชงนภา โนจา5948669

27 09591828 นางสาว รกชงนภา มมเหมย5966876

28 09591829 นางสาว รกชงนภา หงษยคลา5938671

29 09591830 นางสาว รกชงไพลลน สกขสลงหย5952166

30 09591831 นาย รกชงโรจนย ไกรสลทธลพาณลชยย5924090

หนนา 622 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 3208  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 3 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09591832 นาย รกชงโรจนย ศรมธลเลลศ5965863

2 09591833 นางสาว รกชงฤดม กองแดง5974618

3 09591834 นางสาว รกชงฤทจย ใจยา5976778

4 09591835 นางสาว รกชงอรกณ กลตลปปง5958467

5 09591836 นางสาว รกชงอรกณ ขกนแกหว5966588

6 09591837 นางสาว รกชงอรกณ ตกหยแกหว5913134

7 09591838 นาง รกชงอรกณ บกญมาเรพอง5956406

8 09591839 นาย รกจฐวจฒนย อลนทะนะ5962733

9 09591840 นางสาว รกจา จจนทนา5966237

10 09591841 นางสาว รกจลรลนทรย อจครสลทธลรกจนย5950165

11 09591842 นางสาว รกจมรจตนย ปปญญาดลบวงศย5940312

12 09591843 นางสาว เรวดม แซชยชาง5964263

13 09591844 นางสาว เรวดม เปปปยนคลด5947595

14 09591845 นาย เรวจฒนย มะศจกดลธ5945682

15 09591846 นางสาว เรพอนแกหว ภศรลทจตสวจสดลธ5953894

16 09591847 นาย ฤทธลชจย แซชกพอ5973612

17 09591848 นางสาว ลดาวจลยย วนาสลนคฤหาสนย5958766

18 09591849 นางสาว ลดาวจลยย ศลขรลนศานตล5951015

19 09591850 นางสาว ลดาวจลลลธ วงศยใหญช5955747

20 09591851 นางสาว ลภจสหทจย บกญธรรม5961692

21 09591852 นางสาว ลลลตา   นลากหาวหนหา5945995

22 09591853 นางสาว ลลลตา สมเยตน5954712

23 09591854 นาย ลจญจกร ชจยลจงกา5953840

24 09591855 นางสาว ลจญชยวลจย ใจหวาน5935220

25 09591856 นางสาว ลจดดา การพจฒนาไพร5981504

26 09591857 นางสาว ลจดดา สกพงศยพจนธกยนลธล5940174

27 09591858 นางสาว ลจดดาพร จจนทาพศน5958057

28 09591859 นางสาว ลจดดาวจลยย มศลรจงษม5934497

29 09591860 นางสาว ลานนา รจกงาม5900282

30 09591861 นาง ลลาพจย ทลพยยเนตร5981690

หนนา 623 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 3209  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 3 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09591862 นาย ลลขลต คลดตาโย5977369

2 09591863 นางสาว ลลนจง ปปนซจงคอน5969071

3 09591864 นางสาว ลลนดา วงศยดาว5952918

4 09591865 นางสาว ลลนภา นายดก5972488

5 09591866 นาย เลลศลชลา ทรจพยยไพศาล5933811

6 09591867 นาย วงศกร คลาหอม5924690

7 09591868 นาย วงศกร ไพรพนาพจนธย5943228

8 09591869 นาย วชลรกรจณฑย วงศยไชยพาณลช5982411

9 09591870 นางสาว วชลรญาณย ศลรลรจตนย5945367

10 09591871 นางสาว วชลรภรณย ยองเพชร5945658

11 09591872 นางสาว วชลรา อานนทย5937762

12 09591873 นาง วชลราพร กระจชาง5962622

13 09591874 นางสาว วชลราภรณย มจคนา5947541

14 09591875 นาย วทจญญศ หหาวหาญ5956005

15 09591876 นางสาว วนจชพร วงคยไชย5969038

16 09591877 นางสาว วนจนยา แกหวกจนทะ5956150

17 09591878 นางสาว วนจสดา วลทยา5950519

18 09591879 นางสาว วนลดา คลาระมาด5974018

19 09591880 นางสาว วนลดา จจนภลรมณย5970394

20 09591881 นางสาว วนลดา ทจกสลน5919546

21 09591882 นางสาว วนลดา บกญเรพองศรม5953968

22 09591883 นาย วรกลจ บกญสาร5949396

23 09591884 นาย วรเชษฐย พรมศรม5957137

24 09591885 นาย วรโชตล สารธนกกล5945569

25 09591886 นางสาว วรณจฐ ทนานจนทย5941230

26 09591887 นาย วรพงศย  ศลลปปนาค5943132

27 09591888 นางสาว วรพรรณ ศลรลวจตร5953265

28 09591889 นาย วรพล ปปนตาเปปปย5967180

29 09591890 นาย วรพล สมศรม5933596

30 09591891 นางสาว วรรณกานตย ไทยานกสรณย5945190

หนนา 624 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 3210 (1/2)  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 3 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09591892 นางสาว วรรณชนก ครกธชชางทอง5955008

2 09591893 นางสาว วรรณธกาญนย สายยศ5981398

3 09591894 นางสาว วรรณนลดา แกหวคลาจา5945127

4 09591895 นางสาว วรรณนลตา ประนจนทย5904094

5 09591896 นางสาว วรรณภา แกหวทอง5965050

6 09591897 นาย วรรณรจกษย สมคลด5969101

7 09591898 นางสาว วรรณรจตนย ธรากลจดล5953200

8 09591899 นางสาว วรรณลลสา พงศยธจญวจฒนย5943812

9 09591900 นางสาว วรรณวนจช ตจนตระกศล5960466

10 09591901 นางสาว วรรณาพร ปปญญา5971536

11 09591902 นางสาว วรรณลกา ทาพรกชน5943073

12 09591903 นางสาว วรรณลดา อลนชจยยงคย5938718

13 09591904 นางสาว วรรณลสา มมเมลย5915622

14 09591905 นางสาว วรรณลสา หลหาตลทบ5935587

15 09591906 นางสาว วรรณม ถาหลหา5945575

16 09591907 นางสาว วรรดารจตนย สายปปญญา5967627

17 09591908 นาง วรรธนพร อภลรจกษยวงศย5974228

18 09591909 นางสาว วรรนลสา มศลมวล5946405

19 09591910 นาย วรรษพล มะหลมแกหว5953849

20 09591911 นาย วรวจฒนย ธรรมสรางกรศ5902122

21 09591912 นาย วรวลช ชจยกกา5943920

22 09591913 นาย วรวลทยย เฉลลมนรเศรษฐย5945429

23 09591914 นาย วรวลทยย ไชยวกฒล5975756

24 09591915 นาย วรวกฒล แสงสมอชอน5970950

25 09591916 นาย วรวกฒล อลพนคลา5955574

26 09591917 นางสาว วรจญญา คลาไผชประพจนธยกกล5951171

27 09591918 นางสาว วรจญญา ชาญกลหา5943673

28 09591919 นางสาว วรจญญา ตกาใจ5946111

29 09591920 นางสาว วรจญญา เพตงขกนทด5935397

30 09591921 นางสาว วรจญญา อกปนจนชจย5952812

หนนา 625 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 3210 (2/2)  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 3 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09591922 นางสาว วรจฎฐยา ปปนมศล5974314

2 09591923 นาย วรากร ศลรลสลทธลธ5954405

3 09591924 นาย วรากรณย อรวลบศลยยศลรล5959815

4 09591925 นางสาว วราทลพยย โพธลธทอง5934605

5 09591926 นาย วราพงษย แซชวหาง5967651

6 09591927 นางสาว วราพร ขจนพล5962943

7 09591928 นางสาว วราพร นจนทา5969017

8 09591929 นางสาว วราภรณย คลาหลหา5966148

9 09591930 นางสาว วราภรณย ไชยานจนตา5950514

10 09591931 นางสาว วราภรณย ทองโชตล5937211

11 09591932 นางสาว วราภรณย ธรรมอจกษร5950997

12 09591933 นางสาว วราภรณย บกญทอง5964968

13 09591934 นางสาว วราภรณย บกญทอง5945990

14 09591935 นางสาว วราภรณย ประทกมเดช5979531

15 09591936 นางสาว วราภรณย ไผทรจตนตรจย5959818

16 09591937 นางสาว วราภรณย มณมสมแกหว5947330

17 09591938 นางสาว วราภรณย ยอดแกหว5913182

18 09591939 นางสาว วราภรณย ยาวลละ5975295

19 09591940 นางสาว วราภรณย สลงหยกกล5946306

20 09591941 นางสาว วราภรณย สลรชจย5956319

21 09591942 นาย วรายกทธ คงแกหว5951053

22 09591943 นาย วรายกทธ อกตตะมา5961441

23 09591944 นางสาว วรารมณย สมมกตล5936808

24 09591945 นางสาว วรลญญา พงษยไพบศลยย5949488

25 09591946 นางสาว วรลณฑลยาภรณย เรพอนฝายกาศ5948257

26 09591947 นาย วรลนทร กฤตลพจฒนบวร5960654

27 09591948 นางสาว วรลนทรยพร ถาวนา5943347

28 09591949 นางสาว วรลยา ดวงแกหว5948717

29 09591950 นางสาว วรลศรา เกษนาวา5943161

30 09591951 นางสาว วรลศรา ดวงฤทธลธ5963145

หนนา 626 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 3211 (1/2)  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 3 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09591952 นาย วรกฒ หลหาบพอ5975466

2 09591953 นางสาว วรกณมยย กาดศ5961216

3 09591954 นางสาว วเรณญา วลญญาเงพอก5971261

4 09591955 นาย วโรดม จจนทรยประภา5972700

5 09591956 นางสาว วลจยภรณย จจนทรยดม5954331

6 09591957 นางสาว วลจยลจกษณย เชพชอกกอง5974645

7 09591958 นางสาว วลมรจตนย แกหวทอง5914350

8 09591959 นาย วสจนตย จจนทรยกระจชาง5958833

9 09591960 นาย วสจนตย จลนดากาศ5975761

10 09591961 นางสาว วสลตา พรมวจง5945634

11 09591962 นาย วสกพจชรย จลาปา5981600

12 09591963 นาย วสกรจตนย บกตรปะสะ5939497

13 09591964 นาย วสกรจตนย พกมศรมธร5969991

14 09591965 นาย วจชรพงคย บหานสระ5966173

15 09591966 นาย วจชรพงศย ฝปปนพยอม5949245

16 09591967 นาย วจชรพงษย ปวงบกผา5917530

17 09591968 นาย วจชรวมรย มณมวรรณ5945701

18 09591969 นาย วจชระ ปางจจนทรย5938680

19 09591970 นาย วจชระ รจตนยบหานดชาน5925798

20 09591971 นางสาว วจชราภรณย บกญมาเกมตยง5952540

21 09591972 นางสาว วจชราวรรณ มนตรมภจกดม5971276

22 09591973 นาย วจชราวกฒล บรลบาล5978418

23 09591974 นางสาว วจชรม กลตตลวลโรจนยชจย5982170

24 09591975 นางสาว วจฒถาภรณย อกชนนจนกาศ5902650

25 09591976 นาย วจฒนา นะวะแกหว5949186

26 09591977 นาย วจนฉจตร ทจบทลมแทห5978464

27 09591978 นางสาว วจนทนา ไตรจจกภพภาคม5957490

28 09591979 นางสาว วจนทนมยย ดลมศ5939478

29 09591980 นาย วจนพลทจกษย ปปนฟศ5957382

30 09591981 นางสาว วจนเพตญ วลชจยผลน5976156

หนนา 627 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 3211 (2/2)  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 3 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09591982 นางสาว วจนเพตญ ศลลปปทหาว5941971

2 09591983 นางสาว วจนเพตญ อนกมาวจฒนากกล5966771

3 09591984 นาย วจนมงคล กกณา5945243

4 09591985 นางสาว วจนวลสา จอมปปอ5965919

5 09591986 นางสาว วจนวลสาขย ประนจนทย5900518

6 09591987 นางสาว วจนวลสาขย แสนอาสะวะ5910662

7 09591988 นางสาว วจลภา ตตะตกหย5967680

8 09591989 นางสาว วจลภาภรณย แสนสกวรรณ5944146

9 09591990 นางสาว วจลลมรจตนย สารเกชง5949605

10 09591991 นาย วจศพล ชกตลนทราศรม5956552

11 09591992 นาย วจศพล อกดมนลรจนดรย5956446

12 09591993 นางสาว วาทลณมยย ปปวนปปปน5964157

13 09591994 นางสาว วาทลนม ดอนปปาน5955398

14 09591995 นางสาว วาทลนม หนองไชย5981197

15 09591996 นางสาว วารม ใจอหาย5941923

16 09591997 นางสาว วารมรจตนย ยลนดม5968253

17 09591998 นางสาว วารกณม กจนทะสอน5952644

18 09591999 นางสาว วารกณม บกญเพลพมพศล5958378

19 09592000 นางสาว วารกณม พรมเทศ5975395

20 09592001 นางสาว วารกณม พลชจยยา5906582

21 09592002 นางสาว วารกณม หลวงไชย5959660

22 09592003 นางสาว วาสนา  อนจนตยวลไล5956990

23 09592004 นางสาว วาสนา แกหวพงคย5962397

24 09592005 นางสาว วาสนา แกหวอลนจง5916558

25 09592006 นางสาว วาสนา คะวงคยดอน5960262

26 09592007 นาง วาสนา แควหงใจ5974882

27 09592008 นางสาว วาสนา ตตะยานะ5937147

28 09592009 นาง วาสนา ธรรมจจย5932694

29 09592010 นางสาว วาสนา นกกจน5977218

30 09592011 นางสาว วาสนา บกญเรพอง5977194

หนนา 628 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 3301 (1/2)  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 3 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09592012 นางสาว วาสนา พตพงศรม5919754

2 09592013 นางสาว วาสนา ฟองคลา5941204

3 09592014 นางสาว วาสนา มกกดาสวรรคย5950889

4 09592015 นางสาว วาสนา ไมหมะตาม5980913

5 09592016 นางสาว วาสลกา มาลจย5972634

6 09592017 นางสาว วลก ศลรลคาม5950006

7 09592018 นางสาว วลกจลยา แกหวเกลด5948899

8 09592019 นางสาว วลกานดา สกขสลาราญ5957156

9 09592020 นางสาว วลจลตรา กาวลชจย5971258

10 09592021 นางสาว วลจลตรา ปปญญาทอง5978770

11 09592022 นางสาว วลจลตรา วรรณรลนทรย5949398

12 09592023 นางสาว วลจลตรา สกรลยยวงศย5950427

13 09592024 นางสาว วลชชกดา ไชยรจตนย5942367

14 09592025 นางสาว วลชชกดา พรมทหาว5952106

15 09592026 นางสาว วลชชกดา หอมกรกชน5943145

16 09592027 นางสาว วลชชกตา เชาวพหอง5946595

17 09592028 นาย วลชญพงศย แสนเขพพอนแกหว5962812

18 09592029 นางสาว วลชญาพร ปปญญา5955995

19 09592030 นาย วลชณก จอมใจ5919830

20 09592031 นาย วลชจย แซชซง5955710

21 09592032 นางสาว วลชกกาญจนย นามคลา5957135

22 09592033 นางสาว วลชกดา กอนแกหว5943458

23 09592034 นางสาว วลชกภา จอมแปง5971431

24 09592035 นาย วลเชษฐย ปปญญา5956038

25 09592036 นาย วลทยา ปปญญายพน5935546

26 09592037 นาย วลทยา เมฆะ5960844

27 09592038 นาย วลทยา อลนตาปกม5919582

28 09592039 นาย วลทวจส ปงใฝป5962918

29 09592040 นาย วลทวจส ผลเจรลญ5943196

30 09592041 นาย วลทวจส วรรณสกคนธย5911262

หนนา 629 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 3301 (2/2)  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 3 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09592042 นาย วลนลจ วงศยแสง5976673

2 09592043 นาย วลนลจ สจกคลา5950829

3 09592044 นางสาว วลพรรษา ชจยพร5936459

4 09592045 นางสาว วลภาณม ชกมภศรจตนย5945567

5 09592046 นางสาว วลภาดา สลทธลกล5975186

6 09592047 นางสาว วลภาพร จอมแกหว5941455

7 09592048 นางสาว วลภาพร หลงศจกดลธ5977911

8 09592049 นางสาว วลภาวรรณ ประทกมวจน5953205

9 09592050 นางสาว วลภาวรรณ สกราช5941779

10 09592051 นางสาว วลภาวรรณ โสคลา5971753

11 09592052 นางสาว วลมลพรรณ แววนลล5936447

12 09592053 นางสาว วลมลรจตนย แกหวโพธลธคา5971322

13 09592054 นางสาว วลมานภรณย คมรมโชตลกกล5921638

14 09592055 นางสาว วลยะดา  นามเมพอง5944524

15 09592056 นางสาว วลยะดา เรพองกลตตลเศรษฐ5965667

16 09592057 นางสาว วลยะดา สวชางธรรมกกล5944366

17 09592058 นางสาว วลรจญชนา ตลสลลานนทย5957729

18 09592059 นางสาว วลรจณญา จกชนนหอย5947566

19 09592060 นางสาว วลรจนดา ปปญญาแวว5940646

20 09592061 นางสาว วลราวรรณ บกญทาวงศย5971129

21 09592062 นาย วลรลยะ วจงสกนทร5951595

22 09592063 นาย วลรลยะ เสาวรส5971338

23 09592064 นาย วลรกฬหย ตจตนฝปปน5961357

24 09592065 นางสาว วลไร สกใจยา5970400

25 09592066 นางสาว วลลจยวรรณ จลตรตจชง5981626

26 09592067 นางสาว วลลาณมยย เวมยงคลา5952018

27 09592068 นางสาว วลลาวรรณ เดชะดลารงคยวลเศษ5942812

28 09592069 นางสาว วลลาวรรณ สกขนจนทย5958356

29 09592070 นางสาว วลลาวจณยย จจนหอม5965584

30 09592071 นางสาว วลลาวจลยย คลาสกข5941260

หนนา 630 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 3302 (1/2)  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 3 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09592072 นางสาว วลลาวจลยย มะโนรมณย5962530

2 09592073 นางสาว วลลาวจลยย เรพอนรศ5978646

3 09592074 นางสาว วลลาวจลยย ศจกดาบศรณกกล5952612

4 09592075 นางสาว วลลาวจลยย อารลยะโชตลญา5958697

5 09592076 นางสาว วลลาสลนม ภายสจนใจ5956634

6 09592077 นางสาว วลลาสลนม สกดแดน5954496

7 09592078 นางสาว วลไลรจตนย จลาปปน5939900

8 09592079 นางสาว วลไลลจกษณย จลตแจง5955656

9 09592080 นางสาว วลไลวรรณ วงศยแกหว5945860

10 09592081 นางสาว วลไลวรรณ หมจพนคหา5962854

11 09592082 นางสาว วลไลวรรณ อกชนปปญญา5951246

12 09592083 นาย วลศลษฏย ขจดสาย5969323

13 09592084 นาย วลศลษฐย สลทธลดง5981758

14 09592085 นาย วลษณกพงศย สกยะเสารย5954580

15 09592086 นางสาว วลสกดา  หลหาธล5935341

16 09592087 นาย วมรชจย ใจยา5939212

17 09592088 นาย วมรชจย วงศยจลรโชตล5938552

18 09592089 นาย วมรชาตล คหาขาย5952619

19 09592090 นางสาว วมรยา สามใจ5953386

20 09592091 นาย วมรศจกดลธ สลงหยสกกล5946891

21 09592092 นาย วมระชาตล โสวรรณม5967177

22 09592093 นาย วมระพล วงษา5978620

23 09592094 นาย วมระพจนธย สกรลวงษย5969164

24 09592095 นาย วมระยกทธ ลลาดจบ5951017

25 09592096 นาย วมระยกทธ ลลาทา5973711

26 09592097 นาย วกฒลชจย เตจะตกา5962644

27 09592098 นาย วกฒลชจย ทะนจนชจย5969258

28 09592099 นาย วกฒลชจย ปปญญาเมา5947547

29 09592100 นาย วกฒลพงศย เครพอปปอ5969640

30 09592101 นางสาว แววตา บรรเทาพลษ5942777

หนนา 631 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 3302 (2/2)  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 3 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09592102 นางสาว แววตา อศปตตะ5973816

2 09592103 นางสาว แววทลวา ธลจจนทรย5962327

3 09592104 นาย ศตวรรษ กจนจะนะ5949994

4 09592105 นาย ศตวรรษ สมเชพชอ5961562

5 09592106 นางสาว ศรจญญา กาทกชง5954697

6 09592107 นางสาว ศรจญญา ธรรมจมต5958213

7 09592108 นางสาว ศรจญญา ระลตก5963221

8 09592109 นาย ศรจญญศ ศรมวลลจย5948005

9 09592110 นาย ศรจณยย กจนธลยะ5905138

10 09592111 นางสาว ศรจณยา ไกรรส5962453

11 09592112 นาย ศรจณยศ แสนสกรมยย5980657

12 09592113 นาย ศรานนทย หวจนสวชาง5973317

13 09592114 นาย ศรายกทธ ปวงคลาตพชอ5961013

14 09592115 นาย ศราวกฒล ธนะขวหาง5935238

15 09592116 นาย ศราวกฒล ฝปปนกกา5946342

16 09592117 นางสาว ศรลญญา วงศยชจย5949763

17 09592118 นางสาว ศรมจจนทรย สกดสวยจลาปป5957224

18 09592119 นางสาว ศรมแพร แสงงาม5950864

19 09592120 นางสาว ศรมวรรณ เลลศมงคลกมล5977354

20 09592121 นางสาว ศรกตยา   ดวงฤทธลธ5962948

21 09592122 นาย ศศลกร เวมยงทอง5942555

22 09592123 นางสาว ศศลกานตย  ศรมศลรล5970538

23 09592124 นางสาว ศศลกานตย แสนตา5967458

24 09592125 นางสาว ศศลธร คกณคลา5980253

25 09592126 นางสาว ศศลธร โคหวศลรล5973785

26 09592127 นางสาว ศศลธร ทลชาจารยย5979583

27 09592128 นางสาว ศศลธร รจตพนจส5972144

28 09592129 นางสาว ศศลธร เรพอลม5964700

29 09592130 นางสาว ศศลธร สมบศรณยมากทรจพยย5976630

30 09592131 นางสาว ศศลธร อลนตา5966824

หนนา 632 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 3303  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 3 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09592132 นางสาว ศศลนจนทย กาวลน5960241

2 09592133 นางสาว ศศลภรณย ชจยวงศย5964024

3 09592134 นางสาว ศศลมาภรณย แสงสมอชอน5962859

4 09592135 นางสาว ศศลวรรณ  คลาดหวง5964662

5 09592136 นางสาว ศศลวลมล สพบเหลตก5940010

6 09592137 นาย ศจกดลธชจ สกวรรณย5903070

7 09592138 นาย ศจกดลธดลนจนทย อายกยพน5971408

8 09592139 นาย ศจกดลธนรลนทรย วงคยอดทลา5970597

9 09592140 นาย ศจกดลธนลรจนดรย เครพอเตกจตะ5970793

10 09592141 นาย ศจกดลธสลลล คาดคลาฟศ5974790

11 09592142 นาย ศจกราช ไชยชะนะ5952705

12 09592143 นาย ศจกรลนทรย สพบสอน5956677

13 09592144 นางสาว ศจนศนมยย สลทธลกจน5959474

14 09592145 นาย ศานตล สลทธลฟอง5965038

15 09592146 นางสาว ศารลณม ใจกจนเงลน5958329

16 09592147 นางสาว ศลรดา ผลวารลนทรย5952283

17 09592148 นางสาว ศลรประภา กอนแกหว5947015

18 09592149 นางสาว ศลรภจสสร กจนทะเขมยว5962322

19 09592150 นาย ศลรสลทธลธ จลตรวงศยนจนทย5901930

20 09592151 นางสาว ศลราภรณย รลประพจนธย5980789

21 09592152 นางสาว ศลรลขวจญ จชาเกตะ5957765

22 09592153 นางสาว ศลรลขวจญ เพตญทอง5977164

23 09592154 นางสาว ศลรลจจนทรย ปองกกญชร5961218

24 09592155 นางสาว ศลรลญญา ศลวะศลลปปประศาสนย5936783

25 09592156 นางสาว ศลรลณภา แกหวปปนมา5979755

26 09592157 นางสาว ศลรลนทร ขจรเกมยรตลสกกล5963543

27 09592158 นางสาว ศลรลนทลพยย ชจยนหอย5918182

28 09592159 นางสาว ศลรลนภา แซชซง5958803

29 09592160 นางสาว ศลรลนจนทย กาญจนนลวจฒนย5957242

30 09592161 นางสาว ศลรลนจนทย พรหมสวจสดลธ5949316
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1 09592162 นางสาว ศลรลนจนทย สารทอง5904922

2 09592163 นางสาว ศลรลนาถ แสนธล5948952

3 09592164 นางสาว ศลรลประภา นางแล5974113

4 09592165 นางสาว ศลรลพร  จอมเทมพยง5961033

5 09592166 นางสาว ศลรลพร แกหวเบมพยง5977887

6 09592167 นางสาว ศลรลพร คลาวจง5968405

7 09592168 นางสาว ศลรลพร โชคดม5972530

8 09592169 นางสาว ศลรลพร ทองมม5980699

9 09592170 นางสาว ศลรลพร ประไพศรม5952206

10 09592171 นางสาว ศลรลพร ปปงสกแสน5973784

11 09592172 นางสาว ศลรลพร พฤกษาเปลมพยนทลศ5965646

12 09592173 นางสาว ศลรลพร เยอะหนพพอ5954963

13 09592174 นางสาว ศลรลพร รจงษม5980310

14 09592175 นางสาว ศลรลพร เลลศขวจญพงษยพนา5954133

15 09592176 นางสาว ศลรลพร วงสยฟศ5966344

16 09592177 นางสาว ศลรลพร ศรมชจย5945420

17 09592178 นางสาว ศลรลพร สมโภชนย5964026

18 09592179 นางสาว ศลรลพร สลมอชอน5949496

19 09592180 นางสาว ศลรลพรรณ แกหวตจน5941262

20 09592181 นางสาว ศลรลภา นลาชจยทลวทอง5936363

21 09592182 นางสาว ศลรลภา สกนจนตตะ5927714

22 09592183 นางสาว ศลรลมน จรจสสจนตลจลต5946020

23 09592184 นางสาว ศลรลมล เทพจจนทรย5952901

24 09592185 นางสาว ศลรลยาภรณย สกวรรณ5953437

25 09592186 นาย ศลรลโย  ยาดม5969195

26 09592187 นางสาว ศลรลรจตนย   หทจยพลชลตชจย5958016

27 09592188 นางสาว ศลรลรจตนย คลาเผชา5943212

28 09592189 นางสาว ศลรลรจตนย บกญถตง5954463

29 09592190 นางสาว ศลรลรจตนย ฝายอบล5905078

30 09592191 นางสาว ศลรลรจตนย พลสจยเลลศ5947697
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1 09592192 นางสาว ศลรลรจตนย แสนคลา5973293

2 09592193 นางสาว ศลรลลจกษณย เชลดชศบรรพชน5956239

3 09592194 นางสาว ศลรลวรรณ  นจนตาแกหว5938242

4 09592195 นางสาว ศลรลวรรณ ขวจญอชอน5938401

5 09592196 นาย ศลรลวจฒนย ศลรลวลวจฒนวรากกล5961223

6 09592197 นางสาว ศลรลวจน สวยสกวรรณศรม5977355

7 09592198 นางสาว ศลรลวจลยย เอกจลตรย5955916

8 09592199 นางสาว ศลรลวลภา ใจอหาย5938445

9 09592200 นางสาว ศลรลวลมล อากลน5959238

10 09592201 นาย ศลรลศจกดลธ แสนปปญญา5916930

11 09592202 นาย ศลลปชจย สกวรรณปราการ5964066

12 09592203 นางสาว ศลลาพร   คลาเพตชร5974751

13 09592204 นางสาว ศลวพร นกเคราะหยบกตร5974939

14 09592205 นาย ศลวศจกดลธ ใจมา5969908

15 09592206 นางสาว ศกทธนกช โชคอกดมฤกษย5952669

16 09592207 นาย ศกภกร สายวงคย5972075

17 09592208 นาย ศกภกฤต อลนทรส5942106

18 09592209 นางสาว ศกภกานตย เมพองวงคย5950558

19 09592210 นาย ศกภเกมยรตล จจนตตะยอด5958603

20 09592211 นาย ศกภชจย กลนเรพอน5937304

21 09592212 นาย ศกภชจย ทองกก5944208

22 09592213 นาย ศกภชจย โลกคลาลพอ5973708

23 09592214 นาย ศกภเชษฐย สพบปปนใจ5969330

24 09592215 นางสาว ศกภรจตนย ตนภศ5946423

25 09592216 นางสาว ศกภรจตนย สลทธลเเกหว5919214

26 09592217 นางสาว ศกภรจตนย อกษกยะ5947019

27 09592218 นาง ศกภลจกษณย นจนตตะ5973069

28 09592219 นางสาว ศกภลจกษณย ปปททกม5964339

29 09592220 นางสาว ศกภลจกษณย มอจอ5946771

30 09592221 นางสาว ศกภลจกษณย วรรณขาว5971043
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1 09592222 นางสาว ศกภลจกษณย สกฤทธลธ5937205

2 09592223 นางสาว ศกภวรรณ ดวงเทมยน5942040

3 09592224 นาย ศกภวจฒนย มศลเมพอง5954448

4 09592225 นาย ศกภวจฒนย อลนตาวงษย5955401

5 09592226 นาย ศกภศลลปป อลนตาวงษย5955343

6 09592227 นางสาว ศกภาพลชญย จลนตกง5958689

7 09592228 นางสาว ศกภาวรรณ ทาประเสรลฐ5957479

8 09592229 นางสาว ศกภลสรา ศจกดลธสศง5950479

9 09592230 นางสาว ศกลมกร บกญมาวงคย5945631

10 09592231 นางสาว ศกษลลวรรณ ใจวจน5978197

11 09592232 นาย เศรษฐกลจ สลทธล5962264

12 09592233 นาย เศรษฐศลลปป แสนมนตรม5975881

13 09592234 นางสาว โศรดา ฌานชมวลน5966308

14 09592235 นางสาว สกาวเดพอน มะโนวงศย5949539

15 09592236 นางสาว สกกณา ดวงดอกมศล5943936

16 09592237 นาย สกกล ดาษดาวจลยย5975686

17 09592238 นางสาว สกกลนมยย กาอลน5959648

18 09592239 นางสาว สกกลรจตนย เทพสกทา5980890

19 09592240 นางสาว สกกลรจตนย โมงยาม5948532

20 09592241 นางสาว สกกลรจตนย ศจกดลธดม5966266

21 09592242 นางสาว สกกลรจตนย หอมแกชนจจนทรย5973657

22 09592243 นางสาว สแกวจลยย จจนทรยนาม5972449

23 09592244 นาย สงกรานตย เกตกยอย5952725

24 09592245 นาย สงกรานตย อลศรม5968097

25 09592246 นางสาว สชงศรม พกทธเกลด5971862

26 09592247 นางสาว สตรมรจตนย รจกขกมแกหว5939122

27 09592248 นาย สถาพร เรพอนอกชน5964200

28 09592249 นาย สถาพร สอนนนฐม5976529

29 09592250 นาย สถลตยย ดวงตจชง5964731

30 09592251 นางสาว สนธยา นายม5945729
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1 09592252 นาย สมคลด ขจนสลรลกกล5977679

2 09592253 นาย สมชาย เกษมสกขมา5939916

3 09592254 นาย สมชาย แซชหลลว5974323

4 09592255 นาย สมบศรณย  ขจตลยศ5942079

5 09592256 นาย สมบศรณย ธลารงชาตลไทย5976517

6 09592257 นาย สมพงษย วงชจย5961100

7 09592258 นางสาว สมพร แซชชจพง5968049

8 09592259 นางสาว สมพร หงษยยลชม5912778

9 09592260 นาย สมเพชร ทยานนทยปรมชากกล5945073

10 09592261 นางสาว สมโรจนย สมณาศจกดลธ5956465

11 09592262 นางสาว สมฤดม เมพองทลพยย5981605

12 09592263 นาย สมวลชจย คกหมครองโชค5960490

13 09592264 นางสาว สมหญลง จรลยา5933727

14 09592265 นาย สมาน สายดหวง5924282

15 09592266 นางสาว สมาพร กลตตะ5919462

16 09592267 นาย สยาม จานเกชา5957772

17 09592268 นางสาว สรญา มกทะธากกล5962741

18 09592269 นาย สรณยมนจส บวรกจนตลวจฒนา5936034

19 09592270 นางสาว สรรจตนย ยจงผล5939085

20 09592271 นางสาว สรวมยย นจนตตะ5943690

21 09592272 นางสาว สรจญญา ใจสมธล5913030

22 09592273 นางสาว สรจญญา รางแดง5950065

23 09592274 นางสาว สรจลชนา เปปงเขมยว5975992

24 09592275 นาย สรายกทธ เจรลญสกข5980720

25 09592276 นาย สราวกฒล สมจคราษฎรย5945735

26 09592277 นาย สราวกธ กระจชาง5960677

27 09592278 นาย สราวกธ สายเมหา5953929

28 09592279 นางสาว สรลตา ไชยเกลด5969447

29 09592280 นางสาว สรลนญา ใจไหว5965873

30 09592281 นางสาว สโลชา อรลยพฤกษย5938468
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1 09592282 นางสาว สวรรณยญา   สกวรรณฤทธลธ5970509

2 09592283 นางสาว สะแกวจลยย คจนธะเรศยย5957763

3 09592284 นาย สจญชจย รจกสนลท5955623

4 09592285 นาย สจตยา สนลทา5944299

5 09592286 นาย สจนดกสลต ปปนตา5945814

6 09592287 นาย สจนตวจตร โพธล5955003

7 09592288 นาย สจนตล ดวงสนลท5945635

8 09592289 นาย สจนตล บกญทวมกศล5933344

9 09592290 นาย สจนตล สลงหโห5965797

10 09592291 นาย สจนตล แสนเปปก5960251

11 09592292 นาย สจนตลชจย ละการชจพว5977692

12 09592293 นาย สจนตลสกข อลพนพจนธย5954634

13 09592294 นาย สจมพจนธย คลาฟศ5952175

14 09592295 นาย สากล มะหลธล5962449

15 09592296 นาย สาธลต คลาปปอ5980178

16 09592297 นาย สาธลต บจวผจด5959518

17 09592298 นางสาว สาธลนม ยศวลทยากกล5978434

18 09592299 นางสาว สายชล พรพลจลตร5972961

19 09592300 นางสาว สายทลพยย ชมพนา5964762

20 09592301 นางสาว สายธาร กกศลศลรล5964367

21 09592302 นางสาว สายพลน มศลสา5953087

22 09592303 นางสาว สายพลน แยลศกศ5965224

23 09592304 นางสาว สายสกกล คลดอชาน5970600

24 09592305 นางสาว สายสมร แกหวประภา5971474

25 09592306 นางสาว สายสกดา ปาเมพองมศล5935733

26 09592307 นางสาว สายสกนมยย กจนจลนะ5975990

27 09592308 นาย สายจนตย เวมยงคลา5969560

28 09592309 นาง สารวลน วงษยนหอย5978371

29 09592310 นางสาว สารลกา อลนเปปง5941095

30 09592311 นางสาว สารลณม จลารจส5909150

หนนา 638 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 3307  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 3 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09592312 นางสาว สารลณม มจงคลาด5948312

2 09592313 นางสาว สาลลนม สกววรณทา5944498

3 09592314 นางสาว สาวลณม สกขสม5980939

4 09592315 นางสาว สาวลตรม  มศลเฟย5954784

5 09592316 นางสาว สาวลตรม บกญแรง5955313

6 09592317 นางสาว สาวลตรม หมพพอโป5904398

7 09592318 นาย สลงหวจฒนย สารถหอย5956611

8 09592319 นางสาว สลดาพร ภาคภศมล5960216

9 09592320 นาย สลทธลกร ใจปา5945319

10 09592321 นาย สลทธลชจย เศรษฐสลนธย5933657

11 09592322 นาย สลทธลพร มมมานะ5919038

12 09592323 นาย สลทธลพล มหาวรรณา5979241

13 09592324 นาย สลทธลพจนธย กาศโอสถ5962078

14 09592325 นาย สลทธลราช เตชะนอก5966458

15 09592326 นางสาว สลทธลวรรณ ทองประกอบ5950231

16 09592327 นาย สลทธลวลทยย อลพมปปญญา5919530

17 09592328 นางสาว สลนาภรณย มจงกลตะ5957726

18 09592329 นางสาว สลนมนาฏ ใจพจนธย5942051

19 09592330 นาง สลนมพร เหมพอนฟศ5959328

20 09592331 นาย สลปปวลชญย พลสกข5943577

21 09592332 นางสาว สลรภจทร เงาแกหว5981059

22 09592333 นางสาว สลรลกานตย ไชยวจณณย5955572

23 09592334 นางสาว สลรลนดา สกทธไชย5953466

24 09592335 นางสาว สลรลนทรยนลชา มณมวรรณย5968265

25 09592336 นางสาว สลรลนทรา กกาคลา5964516

26 09592337 นางสาว สลรลนาฏ คลาแกหว5953789

27 09592338 นางสาว สลรลนาถ ทลพยมณฑล5979175

28 09592339 นางสาว สลรลพลงคย ดมดศ5952967

29 09592340 นางสาว สลรลภรณย พจชราวกฒล5978465

30 09592341 นางสาว สลรลยา หนจกแนชน5957670

หนนา 639 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 3308  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 3 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09592342 นางสาว สลรลรจตนย สกรลยะ5943674

2 09592343 นางสาว สลรลลจกษณย ผาบปปจวงศย5970924

3 09592344 นางสาว สลรลลจกษณย ศรมไมห5959589

4 09592345 นางสาว สลรลวรรณ พาทม5949801

5 09592346 นางสาว สลรลวลภา ทองเลลศ5950305

6 09592347 นางสาว สลรลวลมล  ราชคมนย5946013

7 09592348 นางสาว สลรลวลมล สกขจลต5952167

8 09592349 นางสาว สลรมนจทธร จลพงนะกชา5977426

9 09592350 นางสาว สมวลกา เมพองจจนทรยหอม5941497

10 09592351 นาย สกกมล ถพอทอง5957250

11 09592352 นางสาว สกกจญญา ปปปนเปปปยม5910466

12 09592353 นางสาว สกกจญญา ผาตลนจนทชจย5969420

13 09592354 นางสาว สกกจญญา ภศธลเบศนย5966669

14 09592355 นางสาว สกกจญญา มะราชะรม5979854

15 09592356 นางสาว สกกจญญา วงษยพลมสร5965779

16 09592357 นางสาว สกกจญญา สกขตน5969448

17 09592358 นางสาว สกกจญญา อกดราช5939758

18 09592359 นางสาว สกกจนญา กลจพนสกข5981135

19 09592360 นางสาว สกกจนดา มศลสกรลนทรย5943972

20 09592361 นางสาว สกกจนยา แกหวสพบ5904942

21 09592362 นางสาว สกกจลยา คหาไมห5976027

22 09592363 นางสาว สกกาญจนา อลวาง5975670

23 09592364 นางสาว สกกานดา ยจงมจพง5945010

24 09592365 นางสาว สกข ตาฟาก5941178

25 09592366 นางสาว สกขฤดม อกชนจาย5973003

26 09592367 นาย สกขสจนตย พกทธากหอน5969930

27 09592368 นางสาว สกคนธมาส โปทล5942637

28 09592369 นางสาว สกคลา จมมา5962693

29 09592370 นางสาว สกจลตรา กหอนเขพพอน5919446

30 09592371 นางสาว สกจลตรา กาวจง5965891

หนนา 640 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 3309 (1/2)  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 3 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09592372 นางสาว สกจลตรา จลารจส5907790

2 09592373 นางสาว สกชาดา เครพอคลาวจง5977000

3 09592374 นางสาว สกชาดา จจนทรยหอม5954547

4 09592375 นางสาว สกชาดา สาวารส5970242

5 09592376 นางสาว สกชาดา สกดใจ5959554

6 09592377 นางสาว สกชานกช หงษยทอง5978085

7 09592378 นางสาว สกชาภจสรย จลาปาคลา5973192

8 09592379 นางสาว สกชาภจสรย ยาวลชจยพงศย5962639

9 09592380 นางสาว สกชาวดม องอาจ5960438

10 09592381 นางสาว สกชาวลม ศรมเรพอน5955565

11 09592382 นางสาว สกณลษา ยะยอง5940082

12 09592383 นางสาว สกณลสา เขพพอนแกหว5942605

13 09592384 นาย สกดรจก สกดทองคง5971365

14 09592385 นางสาว สกดาพร ตลทบปาละ5972147

15 09592386 นางสาว สกดาพร แทชงทอง5972311

16 09592387 นางสาว สกดาพร พงศยประทมปชจย5965678

17 09592388 นางสาว สกดารจตนย ชกชมใจ5926378

18 09592389 นางสาว สกดารจตนย ปรมจจนทรย5963073

19 09592390 นางสาว สกดารจตนย วรรณเจรลญ5959477

20 09592391 นางสาว สกดารจตนย สาแหละ5944336

21 09592392 นางสาว สกดารจตนย อลนถา5947660

22 09592393 นางสาว สกทธาทลพยย เขตมทอง5949251

23 09592394 นางสาว สกทธลกา ยศบกรกษ5961495

24 09592395 นางสาว สกทธลดา นจนตตะเสน5944229

25 09592396 นาย สกทธลนจนทย ศรมคลาภา5953126

26 09592397 นาย สกทธลพงศย หมจพนการ5977347

27 09592398 นาย สกทธลพงษย ตาดคลา5963545

28 09592399 นาย สกทธลพงษย มมสกข5955133

29 09592400 นางสาว สกทธลพร เชมยงปวน5936574

30 09592401 นาย สกทธลพจนธกย สกภานจนทย5956894

หนนา 641 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 3309 (2/2)  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 3 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09592402 นางสาว สกทธลมาศ  ศรมบหาน5931734

2 09592403 นาย สกทจศนย ศรมแสง5968900

3 09592404 นาย สกทลน ทจนใจ5940191

4 09592405 นาย สกทลวจส ทจศนยประสลทธลธ5970032

5 09592406 นาย สกเทพ แซชทหาว5980210

6 09592407 นางสาว สกธาทลพยย โพธลสาร5945025

7 09592408 นาย สกนทร ศรมนวล5973625

8 09592409 นางสาว สกนทรม เทมยนแกหว5964361

9 09592410 นางสาว สกนทรม หลหาคลา5952339

10 09592411 นางสาว สกนทรมยา เยาวโสภา5945884

11 09592412 นางสาว สกนจทม เกชงทวลการ5973102

12 09592413 นาย สกนจนทย นายสกกล5948095

13 09592414 นางสาว สกนารม จจนธลยะ5978747

14 09592415 นางสาว สกนารม ภมรมานลตยย5956290

15 09592416 นางสาว สกนลวรรณ ปปนดอนตอง5967744

16 09592417 นางสาว สกนลศา คศณกลาง5952958

17 09592418 นางสาว สกนลษา   ชอบธรรม5974451

18 09592419 นางสาว สกนลษา บจวแดง5939893

19 09592420 นางสาว สกนลษา สชงแสง5963379

20 09592421 นางสาว สกนลษา สกรลนทรพแกหว5949163

21 09592422 นางสาว สกนลษา อนกกศล5905186

22 09592423 นางสาว สกนลสา กวาวสลบสาม5955172

23 09592424 นางสาว สกนลสา จจนทลพยย5937386

24 09592425 นางสาว สกนลสา จลระโต5954646

25 09592426 นางสาว สกนลสา เนอะลา5968648

26 09592427 นาย สกบลน เงลนปปน5963437

27 09592428 นางสาว สกปราณม กาบแกหว5971008

28 09592429 นางสาว สกปรมดา อลนตตะจจนทรย5940242

29 09592430 นางสาว สกปรมยย ฝปปากเพราะ5902370

30 09592431 นางสาว สกพรรณ จศเปาะ5982026

หนนา 642 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 3310 (1/2)  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 3 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09592432 นางสาว สกพรรณลการย นจนตตะภศมล5955613

2 09592433 นางสาว สกพรรณลการย เรพอนสอน5955482

3 09592434 นางสาว สกพรรณม แกหวเปปยง5975507

4 09592435 นางสาว สกพรรณม ตลใหมช5954549

5 09592436 นางสาว สกพรรณม ปปาคกณธรรม5946007

6 09592437 นางสาว สกพรรณม อภลสกนทรกกล5924790

7 09592438 นาง สกพรรษา จารกประภจสสร5958527

8 09592439 นางสาว สกพรรษา ไชยสมหา5943260

9 09592440 นางสาว สกพรรษา เมพองลพอ5934367

10 09592441 นางสาว สกพรรษา ลกมมา5975431

11 09592442 นางสาว สกพรรษา หยางการกกล5960669

12 09592443 นางสาว สกพจฒตรา กลมกลลชง5963646

13 09592444 นางสาว สกพจตรา โคตรวงศย5950371

14 09592445 นางสาว สกพจตรา ชจยธมรธรรม5966002

15 09592446 นางสาว สกพจตรา แทชงเงลน5977629

16 09592447 นางสาว สกพจตรา บจวตลทบ5964266

17 09592448 นางสาว สกพลชชา แกหวมา5955530

18 09592449 นางสาว สกพลชญา โนชจย5974036

19 09592450 นางสาว สกพลชญา มาเมพอง5964386

20 09592451 นางสาว สกพลชญา หงษยทอง5941027

21 09592452 นางสาว สกพลทยา สลงหยคลา5971603

22 09592453 นางสาว สกพลน จจนทรยพพชน5951551

23 09592454 นางสาว สกภศรม ศรมเมพอง5943687

24 09592455 นางสาว สกภจคธลญา นารายณย5947307

25 09592456 นางสาว สกภจสรา ทะนก5944066

26 09592457 นางสาว สกภจสสร แสนหลวง5979511

27 09592458 นาย สกภาพ ไชยชะนะ5980544

28 09592459 นางสาว สกภาพ ปปญญาพรเลลศ5958419

29 09592460 นางสาว สกภาพร  กองแกหว5970877

30 09592461 นางสาว สกภาพร พนมไพศาลสกกล5949215

หนนา 643 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 3310 (2/2)  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 3 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09592462 นางสาว สกภาพร ภลระบรรณย5933607

2 09592463 นางสาว สกภาพร วาสมอนกรจกษย5933851

3 09592464 นางสาว สกภาพร สมจลตต5979189

4 09592465 นางสาว สกภาพร เหลชาเสพล5954223

5 09592466 นางสาว สกภาพรรณ คลาไฝ5953173

6 09592467 นางสาว สกภาภรณย ตจวละมศล5964710

7 09592468 นางสาว สกภาภรณย หมศคลา5954797

8 09592469 นางสาว สกภามาศ  บจวละภา5958482

9 09592470 นางสาว สกภารจตนย จจนสองจจน5955573

10 09592471 นางสาว สกภารจตนย บกญทลพยย5942429

11 09592472 นางสาว สกภารจตนย แสงสกข5942661

12 09592473 นางสาว สกภาวดม ตจวละมศล5936089

13 09592474 นางสาว สกภาวดม ศรมใจวงคย5949812

14 09592475 นางสาว สกภาวดม อกชนแกหว5978891

15 09592476 นางสาว สกภาวรรณ คลาระมาด5973225

16 09592477 นาย สกภลพจฒ กองแกหว5950882

17 09592478 นางสาว สกมาลม กหอนทวมกลาเหนลด5961531

18 09592479 นางสาว สกมาลม คงสมปอง5938206

19 09592480 นางสาว สกมาลม คลาอหาย5979042

20 09592481 นางสาว สกมาลม พยจคฆยมจงกร5974669

21 09592482 นางสาว สกมาลม ฟองแสงดหวง5963981

22 09592483 นางสาว สกมาลม วลศรกตเวสสะภศ5973177

23 09592484 นาย สกมลนทรย เลาวหาง5978237

24 09592485 นาย สกเมธ ขาววรรณา5975245

25 09592486 นาย สกรชาตล แซชเลชา5966360

26 09592487 นาย สกรพงศย ปานจนทย5966113

27 09592488 นางสาว สกรภรณย ปปงแกหว5973012

28 09592489 นาย สกรวกธ อลนทลา5963095

29 09592490 นาย สกรศจกดลธ จจนทรยทลพยย5942720

30 09592491 นาย สกรศจกดลธ ทองเจมยว5968379

หนนา 644 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 3401 (1/2)  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 3 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09592492 นาย สกรศจกดลธ รอดบน5964146

2 09592493 นาย สกรศจกดลธ สกวรรณ5933632

3 09592494 นาย สกรสลทธลธ เปปงคลา5954435

4 09592495 นาย สกรสลทธลธ วรรณทา5939514

5 09592496 นาย สกรสมหย ประทมปสชองแสง5958180

6 09592497 นาย สกรสมหย ภศมลประเทศ5946488

7 09592498 นาย สกรลนทรย คลาเมรก5952395

8 09592499 นางสาว สกรลนทรยนา หมพพนปปดชา5980586

9 09592500 นาย สกรลยฉจตร รจตนะ5973683

10 09592501 นาย สกรลยศจกดลธ เสมอไวยย5946163

11 09592502 นาย สกรลยา ดลพอ5942243

12 09592503 นาย สกรลยา สายใจดม5967281

13 09592504 นางสาว สกรมฉาย อลนคลาปปน5933382

14 09592505 นางสาว สกรมพร แสวงหา5944400

15 09592506 นางสาว สกรมยยฉาย แสนสกข5970584

16 09592507 นางสาว สกรมยยพร พงษยปวน5933002

17 09592508 นางสาว สกรมยยพร หมมจจนตตะ5960232

18 09592509 นางสาว สกรมยยรจตนย ดอนชจย5934938

19 09592510 นางสาว สกรมยยรจตนย อยชาเกชง5968670

20 09592511 นางสาว สกรมรจตนย ขจนคลา5913218

21 09592512 นางสาว สกรมรจตนย พอใจ5912894

22 09592513 นางสาว สกรมรจตนย เมพองมศล5978051

23 09592514 นางสาว สกโรจนา อาษาศตก5969249

24 09592515 นางสาว สกลาวจณยย เยตนไธสง5949457

25 09592516 นางสาว สกลาวจลยย จจนทาพศน5927322

26 09592517 นางสาว สกวจนา ใจกจณฑย5954287

27 09592518 นางสาว สกวนจนทย วงคยคลาชชวย5945162

28 09592519 นางสาว สกวรรณภา โนวกฒล5975489

29 09592520 นาย สกวจฒนยธนา ประมาณ5921986

30 09592521 นางสาว สกวารม ประกายแสงเพชร5966750

หนนา 645 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 3401 (2/2)  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 3 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09592522 นาย สกวลชา กลหายลพง5953233

2 09592523 นาย สกวลทยย ตวาภลพจกรย5975991

3 09592524 นาย สกวลทยย เทพแกหว5975514

4 09592525 นางสาว สกวลมล กาลพอนจน5901590

5 09592526 นางสาว สกวลมล พาหาร5974594

6 09592527 นางสาว สกวลมล เพมยรธลยะ5955826

7 09592528 นางสาว สกวลมล สกขแกหว5975626

8 09592529 นางสาว สกวลมล สกรลยยวงศย5936495

9 09592530 นาย เสกศจกดลธ อลนแดง5971751

10 09592531 นาย เสกสรรคย เยตนสกหจส5949573

11 09592532 นาย เสกสลษฐ แดงเสน5980457

12 09592533 นาย เสฏฐสลษฐย สระทองศลรลกกล5951956

13 09592534 นาย เสถมยร สกภา5981940

14 09592535 นาย เสรม เรพอนเมา5958769

15 09592536 นางสาว เสาวณมยย ดวงดม5972159

16 09592537 นางสาว เสาวนมยย มกงเมพอง5953083

17 09592538 นางสาว เสาวนมยย ศรมบกญมา5940020

18 09592539 นางสาว เสาวนมยย สมใจออน5947117

19 09592540 นางสาว เสาวภาคยย จจนทราช5956335

20 09592541 นางสาว เสาวรส นจนตตะภศมล5946895

21 09592542 นางสาว เสาวรส พะชศ5942330

22 09592543 นางสาว เสาวลจกษณย นาใจ5961446

23 09592544 นางสาว เสาวลจกษณย ยาวลละ5972620

24 09592545 นางสาว เสาวลจกษณย วจนเอก5969259

25 09592546 นางสาว เสาวลจกษณย วกตรล5965558

26 09592547 นางสาว เสาวลจกษณย สายฝปปน5973441

27 09592548 นางสาว แสงดาว กานนภศม5963599

28 09592549 นางสาว แสงเดพอน  ลาภใหญช5979765

29 09592550 นางสาว แสงเทมยน คลานหอย5942272

30 09592551 นางสาว แสงเทมยน แซชตจชง5980314

หนนา 646 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 3402 (1/2)  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 3 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09592552 นางสาว แสงระวม จจนทรยกทธ5966641

2 09592553 นางสาว แสงรจตนย แกหววงคย5955238

3 09592554 นางสาว แสงอรกณ ชศศรมสกข5947177

4 09592555 นาย โสภณ ชจยลจกษณยสกกล5965984

5 09592556 นางสาว โสภา กลจโชคประเสรลฐ5951610

6 09592557 นางสาว โสภลดา รอดอยศชยพน5951886

7 09592558 นางสาว โสรยา ดกสลรจตนย5956862

8 09592559 นางสาว หทจยกาญจนย ทะนจนชจย5974998

9 09592560 นางสาว หทจยชนก คลาเรพอง5937701

10 09592561 นางสาว หทจยชนก คลชวดวงตา5942416

11 09592562 นางสาว หทจยรจตนย เครพอธล5943247

12 09592563 นางสาว หทจยรจตนย สมคลาหลหา5960318

13 09592564 นางสาว หนตพงฤทจย กจนทะเตมยน5955116

14 09592565 นางสาว หนตพงฤทจย คลาทา5945401

15 09592566 นางสาว หนตพงฤทจย วงศยใหญช5951349

16 09592567 นางสาว หนตพงฤทจย สจมพจนธยสลทธลธ5942993

17 09592568 นางสาว หนตพงฤทจย อภจยรกณ5950653

18 09592569 นาย หรลพจนธกย วงคยขจตลยย5975073

19 09592570 นาย หลจกชจย กตเวทมธรรม5905398

20 09592571 นางสาว หจตถยาภรณย ตกชงยะ5946321

21 09592572 นางสาว หจทยา ปปงใจ5972904

22 09592573 นางสาว หจสดาภรณย พรหมคลาตลทบ5970912

23 09592574 นางสาว หจสดาภรณย วรรณศรม5951258

24 09592575 นางสาว ไหมตะวจน กะมล5945202

25 09592576 นาย องอาจ สชาโท5963910

26 09592577 นางสาว อจลนไตย พวงทอง5974709

27 09592578 นางสาว อชลรญา ชกชมวงศย5969794

28 09592579 นางสาว อชลรญา หงษยคลา5915550

29 09592580 นางสาว อชลรญาณย อลนตตะแสน5975433

30 09592581 นาย อณวจฒนย เหมพองทอง5961992

หนนา 647 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 3402 (2/2)  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 3 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09592582 นาย อดลเทพ ภศผาเวมยง5947632

2 09592583 นาย อดลเทพ อลนตา5936436

3 09592584 นาย อดลพงศย หอมหวล5945358

4 09592585 นาย อดลศจกดลธ ตลเหมย5945027

5 09592586 นาย อตลชาต อลนตตะสาร5978274

6 09592587 นาย อตลพงษย มหายศนจนทย5949892

7 09592588 นาย อตลวลชญย ทรงสกข5935313

8 09592589 นางสาว อทลตยา เตชะคฤหะ5977885

9 09592590 นางสาว อทลตยา สลทธลวงคย5945087

10 09592591 นางสาว อธลชา หลหาคลา5959547

11 09592592 นางสาว อธลฐาน รลดจจนทรย5951383

12 09592593 นาย อธลวจฒนย ไชยธง5979668

13 09592594 นาย อธลวจฒนย อลนตตะใจ5962062

14 09592595 นาย อธลวจฒนย อกประกกล5960680

15 09592596 นาย อธลศจกดลธ บกญมม5946806

16 09592597 นาย อธลษฐยณจฏฐ โมตะสจนทะ5952837

17 09592598 นางสาว อนงคยนาถ เหลตกเมพอง5970312

18 09592599 นาย อนวจช นจนทะเสน5917914

19 09592600 นางสาว อนจญญา ทรลนทรย5966937

20 09592601 นาย อนจนตย เตชะระ5940056

21 09592602 นาย อนจนตย สกทจศนยหลมวจนตย5955786

22 09592603 นางสาว อนจนตญา วลยะ5980472

23 09592604 นางสาว อนลสา ปปนทา5957174

24 09592605 นาย อนกชา อลนถา5976107

25 09592606 นาย อนกชลต พรมอหาย5956140

26 09592607 นาย อนกชลต ศาสนา5955652

27 09592608 นางสาว อนกตรา สกธรรมยอง5981446

28 09592609 นาย อนกทลน มาปปนตา5968863

29 09592610 นาย อนกพงษย ผศกอหน5956819

30 09592611 นาย อนกพงษย วจฒนะพงคย5968020

หนนา 648 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 3403 (1/2)  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 3 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09592612 นาย อนกพงษย สงชาเพมยรศลรลบกญ5962555

2 09592613 นาย อนกพนธย เมธาวลโรจนย5939380

3 09592614 นาย อนกรจกษย ยอดวงศย5916942

4 09592615 นาย อนกวจฒนย พอใจ5913010

5 09592616 นาย อนกวจฒนย แสนศรม5977693

6 09592617 นางสาว อนกศรา ธนจนชจย5960734

7 09592618 นางสาว อนกสรา ขาคลา5942407

8 09592619 นางสาว อนกสรา คลาเตจา5979093

9 09592620 นางสาว อนกสรา นกเพตชร5948859

10 09592621 นาย อเนชา มาสมจคร5980732

11 09592622 นางสาว อภลชญา วงศยหลหา5956007

12 09592623 นาย อภลชจย ดอกไมหปปา5951210

13 09592624 นาย อภลชจย สกฤทธลธ5946558

14 09592625 นาย อภลชาตล ตกหยเกมตยง5936100

15 09592626 นาย อภลชาตล นลปกณะ5957630

16 09592627 นาย อภลชลต รศปดม5934255

17 09592628 นาย อภลเชษฐย องอาจ5968901

18 09592629 นางสาว อภลญญา ไชยอหาย5954695

19 09592630 นางสาว อภลญญา นามเมพอง5958684

20 09592631 นางสาว อภลญญา ปรพลาเปปง5951467

21 09592632 นางสาว อภลญญา วจฒนสลนพงษย5959843

22 09592633 นางสาว อภลญญา สลทธลโมชง5977778

23 09592634 นางสาว อภลญญา แสนใหมช5980110

24 09592635 นางสาว อภลญญา อะกะเรพอน5956712

25 09592636 นาย อภลไธย ทองใบ5954702

26 09592637 นาย อภลนจนทย ผชองกมล5964664

27 09592638 นางสาว อภลนจนทย ภศบกญอหวน5953532

28 09592639 นาง อภลรดม อนนทยม5982415

29 09592640 นาย อภลรมยย แสนขจด5916850

30 09592641 นาย อภลรจตนย เบญจวรรณ5935944
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ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 3403 (2/2)  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 3 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09592642 นาย อภลสลทธลธ ศลรลวนาธร5943827

2 09592643 นางสาว อมรนารม ปปนปปนคง5977215

3 09592644 นางสาว อมรรจตนย ขจดหยชอม5947445

4 09592645 นางสาว อมรรจตนย บกญฟศ5938462

5 09592646 นางสาว อมรรจตนย พลเมฆ5971269

6 09592647 นาง อมรรจตนย สลนผดกง5944948

7 09592648 นางสาว อมรรจตนย หงษาคลา5974508

8 09592649 นางสาว อมาวสม สจนคม5928834

9 09592650 นางสาว อมลตา คนงาน5981617

10 09592651 นางสาว อรงกรณย ฝปปนตตะ5953028

11 09592652 นางสาว อรจลรา มหารจตนย5957241

12 09592653 นางสาว อรจลรา ศรมสกข5901114

13 09592654 นางสาว อรฉจตร ปปนเงลน5957505

14 09592655 นางสาว อรชอน อลนใจดม5943773

15 09592656 นางสาว อรญา ใจเสมอ5909150

16 09592657 นาง อรญา สกขมาก5965036

17 09592658 นางสาว อรณลช คลาตาบกตร5944583

18 09592659 นางสาว อรณลช ภมรธารา5941411

19 09592660 นางสาว อรณม อลพมพลทจกษย5965772

20 09592661 นางสาว อรทจย กลบกญมา5958948

21 09592662 นางสาว อรทจย ใจยะสาร5970218

22 09592663 นางสาว อรทจย มมศลรลพจนธย5971299

23 09592664 นางสาว อรทจย อวดกลหา5952839

24 09592665 นางสาว อรทจย อลนทะวงคย5970296

25 09592666 นางสาว อรนกช พกทธเกศ5968835

26 09592667 นางสาว อรพรรณ ณ  เชมยงใหมช5915114

27 09592668 นาง อรพรรณ อรลยะ5957506

28 09592669 นาย อรรถพจนธย หาญสกข5952084

29 09592670 นางสาว อรฤดม รจกไทย5956403

30 09592671 นางสาว อรวรรณ กมลสาร5959607
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ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 3405 (1/2)  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 3 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09592672 นางสาว อรวรรณ ชกชมใจ5971555

2 09592673 นางสาว อรวรรณ ตจนวงคย5978384

3 09592674 นางสาว อรวรรณ ตาขจน5943624

4 09592675 นางสาว อรวรรณ ทนจนชจย5960325

5 09592676 นางสาว อรวรรณ บกญเทมยม5942610

6 09592677 นางสาว อรวรรณ ปาวจณณะ5951756

7 09592678 นาง อรวรรณ รลกจนตย5973384

8 09592679 นางสาว อรวรรณ สารขจตล5959687

9 09592680 นางสาว อรวรา พกทธลนาท5966554

10 09592681 นางสาว อรวม กาวลโล5974404

11 09592682 นางสาว อรอนงคย จจนทรยตตะวงคย5943007

12 09592683 นางสาว อรอนงคย พงษยกลาง5941929

13 09592684 นางสาว อรอกมา อลนตตะสงคย5941936

14 09592685 นางสาว อรลศรา นางเมาะ5968517

15 09592686 นางสาว อรลสรา ศศลภจทรกกล5978286

16 09592687 นางสาว อรลสา บกญเสงมพยม5947150

17 09592688 นาย อรกชา ซาวหลหา5962724

18 09592689 นางสาว อรกณรจตนย ภจกตรา5956009

19 09592690 นางสาว อรกณวรรณ บชอคลา5977967

20 09592691 นางสาว อรกณม เครพอแดง5963196

21 09592692 นางสาว อโรชา แกหววะศรม5951958

22 09592693 นาย อลงกรณย สกภาใจ5943938

23 09592694 นางสาว อลลสา ชจยวงศย5975563

24 09592695 นางสาว อวจศยา ฟองคลา5961106

25 09592696 นางสาว อหอมทลพยย ระรมธง5909722

26 09592697 นางสาว อะซามล เลาหมมพ5942585

27 09592698 นาย อจครเดช นวลทา5946073

28 09592699 นางสาว อจงคณา  วงคยปปญญา5969699

29 09592700 นางสาว อจงคณา กลลพนหอม5977004

30 09592701 นางสาว อจงคณา เครพอคลา5980503
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ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 3405 (2/2)  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 3 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09592702 นางสาว อจงคณา ใจคลาตลทบ5969516

2 09592703 นางสาว อจงคณา วรรณภลระ5944003

3 09592704 นางสาว อจงคณาพร อลนบกญสชง5960587

4 09592705 นางสาว อจงคณารจตนย ไลจลนดา5957891

5 09592706 นางสาว อจงผกา นชลาสา5947158

6 09592707 นางสาว อจงศกมาลม พรมเกษา5976507

7 09592708 นางสาว อจจจลมา เลตกอลพง5947521

8 09592709 นางสาว อจจฉรา   ปปวนปปปน5952598

9 09592710 นางสาว อจจฉรา เขพพอนวลเศษ5935492

10 09592711 นางสาว อจจฉรา ชพพนใจ5958321

11 09592712 นางสาว อจจฉรา ตกชนคลา5971170

12 09592713 นางสาว อจจฉรา แอบแฝง5952643

13 09592714 นางสาว อจจฉราพร กจนทา5955513

14 09592715 นางสาว อจญชนา คลาคกณ5935603

15 09592716 นางสาว อจญชลม  ทองคลา5961322

16 09592717 นางสาว อจญชลม ปปนสกวรรณ5982460

17 09592718 นางสาว อจญชจญ หงษยหลน5947738

18 09592719 นางสาว อจญชจน จลโนสวจสดลธ5910190

19 09592720 นางสาว อจญชลษฐา ประสจนใจ5956339

20 09592721 นางสาว อจญชลษฐา สกรฐากศร5980237

21 09592722 นางสาว อจญชกลม ขวจญใจ5960718

22 09592723 นางสาว อจญญารจตนย โพธลธเพลพม5957051

23 09592724 นางสาว อจญมณม ธลกาศ5981445

24 09592725 นางสาว อจญสกรมยย เทพสกธรรม5940884

25 09592726 นาย อจฒฑชจย เอพชอหยลพงศจกดลธ5921282

26 09592727 นางสาว อจณณยชญาณย บกญทา5962780

27 09592728 นางสาว อจมพร กชอนเศรษฐม5947847

28 09592729 นางสาว อจมพร ซาวบกญตจน5957828

29 09592730 นางสาว อจมพร แสนจหาง5959467

30 09592731 นางสาว อจมพวรรณ เมพองชพพน5950216

หนนา 652 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 3406 (1/2)  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 3 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09592732 นางสาว อจมพวา ขจนโปธล5939285

2 09592733 นางสาว อจมพลกา มานพ5955036

3 09592734 นางสาว อจมพลกา เรพอนสอน5969959

4 09592735 นางสาว อจมพลกา สมศจกดลธ5948139

5 09592736 นางสาว อจมพลกา สกภะมาตา5940786

6 09592737 นางสาว อจมพลกา หลชอใจ5959940

7 09592738 นางสาว อจมพลกา อกชนสกทอง5947228

8 09592739 นางสาว อจมพลนทย อลนตตะยศ5946968

9 09592740 นางสาว อจมภาวรรณ เทพแกหว5974251

10 09592741 นางสาว อจมรลนทรย งดงาม5970353

11 09592742 นางสาว อจยรลนทรย สาครสกขเกษม5971121

12 09592743 นาย อจศวลทยย ขจนชกมภศ5964381

13 09592744 นาย อจศวลน จจนตระ5966744

14 09592745 นาย อจศวลน จจนยา5933078

15 09592746 นาย อจศวลน เผชาอลานวยวลทยย5982113

16 09592747 นาย อาทลตยย ตจตนมาเชพชอ5951809

17 09592748 นาย อาทลตยย ธรรมแสน5963841

18 09592749 นาย อาทลตยย ธานม5947231

19 09592750 นาย อาทลตยย บกญตจน5946441

20 09592751 นาย อาทลตยย แสนปปญญา5953993

21 09592752 นางสาว อาทลตยา กรมแกหว5964071

22 09592753 นางสาว อาทลตยา กาตลทบ5972359

23 09592754 นางสาว อาทลตยา ภจชรวาทม5966412

24 09592755 นางสาว อาทลตยา มศลคลา5979964

25 09592756 นาย อานนทย ตพชอจจนตา5938902

26 09592757 นาย อานนทย วจฒนสมบศรณย5960871

27 09592758 นาย อานนทย เอกปปชชา5940516

28 09592759 นาย อานจนทย อะภลวจน5976678

29 09592760 นางสาว อาภจสรา สามใจ5959693

30 09592761 นางสาว อาภาพจชรย กบกจนทา5935955
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ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 3406 (2/2)  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 3 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล
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ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09592762 นางสาว อาภารจศมย วงศยแคะหลหา5954844

2 09592763 นางสาว อารยา จจนทรยตา5971445

3 09592764 นางสาว อารยา ศรมโรจนย5971395

4 09592765 นางสาว อารมดา อลนทะนพ5939819

5 09592766 นางสาว อารมยย ชจพงชจย5982161

6 09592767 นางสาว อารมยย รชมประยศรวงศย5968453

7 09592768 นางสาว อารมยยรจตนย ปฎลกา5980704

8 09592769 นางสาว อารมยา ดมหมศ5957454

9 09592770 นางสาว อารมยา บกญปปปน5937246

10 09592771 นางสาว อารมรจตนย เมพองอลนทรย5955570

11 09592772 นางสาว อารมวรรณ เขหมขจน5962133

12 09592773 นางสาว อารมวรรณ โพธลหลรจญ5952111

13 09592774 นางสาว อาลลษา สารวลชจย5961147

14 09592775 นางสาว อลาพร กจนทะชกมภศ5935062

15 09592776 นางสาว อลาพร ปปญญาแปง5961529

16 09592777 นาย อลาพล ทองคลา5939598

17 09592778 นาย อลาพล หลหาพอแน5974909

18 09592779 นางสาว อลาไพ ศจกดลธศรมพนา5963179

19 09592780 นางสาว อลาภาพร ใจมจน5934964

20 09592781 นาย อลฐธลพงษย พจนธจจกรย5925710

21 09592782 นาย อลทธลชจย มาเรพอน5946571

22 09592783 นาย อลทธลพล เทพอกธรรมมา5960446

23 09592784 นาย อลทธลพล ลพอสกวรรณย5978778

24 09592785 นาย อลทธลศจกดลธ แหละไหม5958051

25 09592786 นางสาว อลนทลรา เรพอนใจ5935375

26 09592787 นางสาว อลนทลรา สกวรรณวรพลนลจ5971619

27 09592788 นางสาว อลศราภรณย ถาเพาะ5961098

28 09592789 นาย อลสยาหย กองเงลน5956600

29 09592790 นาย อลสระ ภศฉลอง5975861

30 09592791 นางสาว อลสราวดม สมโน5932634

หนนา 654 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 3407  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 3 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09592792 นางสาว อลสรลญา จลาปาชจย5959245

2 09592793 นางสาว อมสซา เดสสล5955078

3 09592794 นาย อกกฤษฎย อลนตตะสาร5959698

4 09592795 นางสาว อกชกพร วงศยไชย5946785

5 09592796 นาย อกดมศจกดลธ ตชอพนา5948609

6 09592797 นาย อกทจย จจนทรยหนลชว5945057

7 09592798 นางสาว อกทจยวรรณ เสชชศ5947979

8 09592799 นาย อกทลศ   ศรมตจชง5927374

9 09592800 นางสาว อกทกมพร ญาณะ5914014

10 09592801 นางสาว อกทกมพร ปปญญา5941974

11 09592802 นางสาว อกทกมพร มศลศรม5964859

12 09592803 นางสาว อกบลรจตนย วงคยรจกษย5968117

13 09592804 นางสาว อกบลวรรณ ปาตมคลา5976671

14 09592805 นางสาว อกรารจกษย ปปนคลา5967688

15 09592806 นางสาว อกไรรจตนย สอนนวลสม5973450

16 09592807 นางสาว อกไรวรรณ ยมพหงษย5946624

17 09592808 นางสาว อกไลวรรณย หมพพนนหอย5980333

18 09592809 นางสาว อกษณม เปาวะ5948160

19 09592810 นางสาว อกสรา นามกร5967571

20 09592811 นาย เอกชจย   ตตะบกญธง5967037

21 09592812 นาย เอกชจย เพมยรประกอบ5971741

22 09592813 นาย เอกชจย ลวดคลา5965981

23 09592814 นาย เอกพงษย สกรลยะ5934971

24 09592815 นาย เอกพล ตะลลด5965148

25 09592816 นาย เอกพลมล สจกลอ5970472

26 09592817 นาย เอกรลนทรย ปปงยศ5955944

27 09592818 นาย เอทจส ชมภศรจตนย5954208

28 09592819 นางสาว เอมฤทจย โนสกยะ5906770

29 09592820 นางสาว เอมสลนม วลเศษ5956866

30 09592821 นางสาว เอพชอมพร เรมยบรหอย5960181

หนนา 655 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล  จจงหวจด : เชยยงใหมล

หหองสอบ : 3408  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 3 สสานลกทะเบยยนฯ มช. สนามสอบ : มหาววทยาลลยเชยยงใหมล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 09592822 นางสาว ไอลดา นาเหมพอง5943748

2 09592823 นางสาว ฮาดมล บลนซอและฮย5956604

หนนา 656 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B1113  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 10590001 นางสาว กชกร หนศสจนเทมยะ5955606

2 10590002 นางสาว กชพร หงษยสกกล5956585

3 10590003 นางสาว กชพรรณ พงษยสระพจง5961845

4 10590004 นางสาว กนกกาญจนย งวดชจย5961598

5 10590005 นางสาว กนกพร พรานทนงคย5956873

6 10590006 นางสาว กนกพร เพมยรสกข5926614

7 10590007 นางสาว กนกลจกษณย แกหวขกนทด5949555

8 10590008 นางสาว กนกวรรณ คนฉลาด5938857

9 10590009 นางสาว กนกวรรณ ครศทลาสวน5955686

10 10590010 นางสาว กนกวรรณ ชพพอดจง5957110

11 10590011 นางสาว กนกวรรณ แทชนทอง5942339

12 10590012 นางสาว กนกวรรณ นาคใหมช5957903

13 10590013 นางสาว กนกวรรณ มมดม5959389

14 10590014 นางสาว กนกวรรณ เลยหยกด5960607

15 10590015 นางสาว กนกวรรณ ศรมขาว5956216

16 10590016 นางสาว กนกวรรณ สมยาทวม5951791

17 10590017 นางสาว กนกวรรณ สายเชพชอ5955196

18 10590018 นางสาว กนกวรรณ สกนทรพฤกษย5941026

19 10590019 นางสาว กนกศลลปป แผชนทอง5961743

20 10590020 นางสาว กนกอร บลารกงไรช5958722

21 10590021 นางสาว กนลษฐา สกขบท5935353

22 10590022 นางสาว กมณทรรศฉย   ปปตทกมมา5929998

23 10590023 นางสาว กมลชนก ตรมรจตนย5938530

24 10590024 นางสาว กมลชนก โนมขกนทด5945863

25 10590025 นางสาว กมลชนก พลมพา5956981

26 10590026 นางสาว กมลชนก สกจรลต5936011

27 10590027 นางสาว กมลรจตนย ปปนะภา5947727

28 10590028 นางสาว กมลวรรณ   กาญจนากาศ5947213

29 10590029 นางสาว กรกนก ทรวงโพธลธ5948499

30 10590030 นางสาว กรกนก พรรณวงศย5947633

31 10590031 นางสาว กรชนก ชลภจทรารจกษย5946209

32 10590032 นาย กรญวลชชญย บกญเททลม5952105

33 10590033 นางสาว กรดา มลลลา5951098

34 10590034 นางสาว กรรณลกา เจรลญศลรล5961803

35 10590035 นางสาว กรรณลกา พลทม5942589

หนนา 657 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B1113  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 10590036 นางสาว กรรณลกา มะลลดา5952015

37 10590037 นางสาว กรรณลกา แหวนเงลน5912742

38 10590038 นางสาว กรรณลการย กกลวงศย5956845

39 10590039 นางสาว กรรณลการย ทองเทพ5949930

40 10590040 นางสาว กรรณลการย รชมพลมาย5958986

41 10590041 นางสาว กรรณลการย โสวภาค5935178

42 10590042 นางสาว กรรณลการย อยศชยจง5931906

43 10590043 นางสาว กรรณลการย อกบลกลจ5944097

44 10590044 นาย กฤฒภจค โพธลธงาม5930146

45 10590045 นาย กฤตชาญ เสาเวมยง5948980

46 10590046 นาย กฤตวรรษกร โพธลธใตห5938935

หนนา 658 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B1115  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 10590047 นางสาว กฤตลยา ขจนธวกฒลกกล5933692

2 10590048 นางสาว กฤตลยา พรมมา5962003

3 10590049 นางสาว กฤตลยากร โรมรจมยย5951842

4 10590050 นาย กฤษฎา โคตรทจศนย5944663

5 10590051 นาย กฤษฎา จจนแดง5963235

6 10590052 นาย กฤษฎา บจวดก5939707

7 10590053 นาย กฤษฎา สาแกหว5927014

8 10590054 นางสาว กฤษฎาพร บกญระวจง5961818

9 10590055 นาย กฤษณะ เจรลญราช5953498

10 10590056 นางสาว กฤษณา    สกจรลต5951993

11 10590057 นางสาว กฤษณา  ลกนมาต5961276

12 10590058 นางสาว กฤษณา วงศยคลาจจนทรย5960899

13 10590059 นางสาว กฤษมลณฑรย วลเชมยรวลรลยะ5952636

14 10590060 นางสาว กวลนธลดา  พรหมบกตร5936638

15 10590061 นางสาว กวลนนา นนทยขกนทด5957150

16 10590062 นางสาว กวลนนา เพมยรโนนลาว5941575

17 10590063 นางสาว กวลนนา สรหอยสวจสดลธ5945287

18 10590064 นาย กษลดลศ ผศหสมเกชา5946952

19 10590065 นาย กหองภพ เหมพอนใจ5937805

20 10590066 นางสาว กจญชพร พานขกนทด5941938

21 10590067 นางสาว กจญชลลดา สานอก5963399

22 10590068 นางสาว กจญญยจลรา ทองอหม5911502

23 10590069 นางสาว กจญญา จลาปาหอม5948568

24 10590070 นางสาว กจญญา เชมยรจมยย5927090

25 10590071 นางสาว กจญญา ประสานศจกดลธ5919266

26 10590072 นางสาว กจญญา มานอก5942275

27 10590073 นางสาว กจญญานจฐ อลพมรจมยย5956159

28 10590074 นางสาว กจญญาพจชร บจณฑลตไพทศรยย5901082

29 10590075 นางสาว กจญญาภรณย พรรณา5936957

30 10590076 นางสาว กจญญาภจค   ธงชจย5951813

31 10590077 นางสาว กจญญาภจค ละมกล5928130

32 10590078 นางสาว กจญญาภจทร สกนทรารจกษย5947370

33 10590079 นางสาว กจญญามาศ ศรมสกข5943310

34 10590080 นางสาว กจญญารจตนย ดาดผจกแวชน5960724

35 10590081 นางสาว กจญญารจตนย ทลพยยโอภาส5948091

หนนา 659 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B1115  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 10590082 นางสาว กจญญารจตนย สลานจก5942553

37 10590083 นางสาว กจญวรา สมกาแกหว5943863

38 10590084 นางสาว กจณฐลกา โคตรสาลม5941070

39 10590085 นางสาว กจณฐลกา อะโรคา5962876

40 10590086 นางสาว กจณฐลมา กาฬสลนธกย5960920

41 10590087 นาย กจนตยกฤช สายชมภศ5938299

42 10590088 นาย กจนตยพสลษฐย  วจฒนธรรม5950921

43 10590089 นาย กจนตลนจนทย ขหองนอก5960175

44 10590090 นาย กจนตลนจนทย สอนสจงขย5943904

45 10590091 นางสาว กจนตลมา อดกลกลาง5940852

46 10590092 นางสาว กจนนลภา เพชงพลศ5944854

หนนา 660 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B1117  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 10590093 นางสาว กจนยา แกหววงศยใหญช5948342

2 10590094 นางสาว กจลธลวา เดมยขกนทด5953350

3 10590095 นาง กจลยยยกร บกญวลจลตร5950002

4 10590096 นางสาว กจลยยสกดา แปปนแกหว5949537

5 10590097 นางสาว กจลยา ทวนไธสง5941395

6 10590098 นางสาว กจลยา รอบแควหน5925398

7 10590099 นางสาว กจลยา สายยศ5947933

8 10590100 นางสาว กจลยา อกปะสกขลน5914210

9 10590101 นางสาว กจลยาณม แกหวคลา5941571

10 10590102 นางสาว กาญจนา กชอทอง5946075

11 10590103 นางสาว กาญจนา เกษแกหว5947105

12 10590104 นางสาว กาญจนา จจนทรยเพตญ5938574

13 10590105 นางสาว กาญจนา ซพพอสจตยย5953170

14 10590106 นางสาว กาญจนา แซชยชาง5924882

15 10590107 นางสาว กาญจนา ทองวลจลตร5943853

16 10590108 นางสาว กาญจนา นพเกหา5956565

17 10590109 นางสาว กาญจนา พจนธเสน5960715

18 10590110 นางสาว กาญจนา รจกพวง5934359

19 10590111 นาง กาญจนา ลลาดวนหอม5961602

20 10590112 นางสาว กาญจนา อลนทรยดม5926650

21 10590113 นางสาว กาญจนารจตนย ถนอมพจนธย5956595

22 10590114 นางสาว กาญมณม จจนทกม5957408

23 10590115 นางสาว กานดา  ภาดม5957340

24 10590116 นางสาว กานดา จกนกลาง5950852

25 10590117 นางสาว กานดา พลมพยหาร5922890

26 10590118 นางสาว กานดา อหนไธสง5921274

27 10590119 นาย กานตย เอพชอเฟฟปอกลาง5908346

28 10590120 นางสาว กานตยชนก ทางนทม5955516

29 10590121 นาย กลาภศพล ทวมศรม5951855

30 10590122 นางสาว กลาไลพร  ดาทอง5925554

31 10590123 นางสาว กลพงผกา อจงกาบ5949578

32 10590124 นาย กลจธนา ฉพลาสศงเนลน5950209

33 10590125 นางสาว กลตตลกา เทมยนทอง5962819

34 10590126 นาย กลตตลชจย ปราบสศงเนลน5952608

35 10590127 นางสาว กลตตลญา บกหงทอง5943578

หนนา 661 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B1117  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 10590128 นาย กลตตลพงษย จลาชาตล5948001

37 10590129 นาย กลตตลพงษย บกญลจบ5941084

38 10590130 นาย กลตตลพจนธย ทองศรม5942381

39 10590131 นาย กลตตลภจทร รกนกระโทก5958793

40 10590132 นาย กลตตลภศมล พงษยพลมาย5949269

41 10590133 นางสาว กลตตลมา อะภจกดม5955560

42 10590134 นางสาว กลตตลยา คลาศลรล5953592

43 10590135 นางสาว กลตตลยา ปปปนนหอย5953781

44 10590136 นาย กลตตลศจกดลธ ใจบกญ5941301

45 10590137 นาย กลตตลศจกดลธ นลลดมสระนหอย5901934

46 10590138 นาย กลตตลศจกดลธ บกญยจง5958820

หนนา 662 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B1119  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 10590139 นางสาว กลตลญา แกหวสวชาง5957268

2 10590140 นางสาว กลตลยา คลาพล5959545

3 10590141 นางสาว กลตลยา ศจกดลธศรม5963532

4 10590142 นาย กมรตล กมรตลนลตยา5902818

5 10590143 นางสาว กกลธลดา เมฆลม5952071

6 10590144 นางสาว กกลธลดา สรหอยสนธลธ5940582

7 10590145 นางสาว กกสกมา กกสจนเทมยะ5956419

8 10590146 นางสาว กกสกมา โนมขกนทด5943960

9 10590147 นางสาว เกตนยสลรม คศณชจย5942763

10 10590148 นางสาว เกตกสกดา พลมพารจตนย5953141

11 10590149 นาย เกรมยงไกร เทพจจนทรย5903206

12 10590150 นาย เกรมยงไกร เพมยรสรหางสรร5905334

13 10590151 นาย เกรมยงไกร สกวรรณย5904018

14 10590152 นาย เกรมยงไกรวกฒล โจระสา5911802

15 10590153 นางสาว เกศรา จมนเกา5916198

16 10590154 นางสาว เกศลณม ลาธกลม5950491

17 10590155 นางสาว เกษกนก โทแกหว5951326

18 10590156 นางสาว เกษมณม แคนเสา5957270

19 10590157 นางสาว เกษร   จลตตยคลา5942855

20 10590158 นางสาว เกษรา จรลงสศงเนลน5944173

21 10590159 นางสาว เกษราภรณย ออมชมภศ5947962

22 10590160 นางสาว เกษรลน เขมยงกกดเลาะ5952870

23 10590161 นางสาว เกษศลรลน สมพรม5951861

24 10590162 นาย เกมยรตลศจกดลธ ประภาสจจจะเวทยย5940205

25 10590163 นาย โกเมนทรย ทองดมนอก5951745

26 10590164 นาย ไกร ทองแดง5936392

27 10590165 นาย ไกรวลชญย สกปปงคลจด5944356

28 10590166 นางสาว ขนลษฐา คานทอง5940869

29 10590167 นางสาว ขนลษฐา ตลจบทอง5937290

30 10590168 นางสาว ขนลษฐา บกญคง5942658

31 10590169 นางสาว ขนลษฐา ประคองสกข5959322

32 10590170 นางสาว ขนลษฐา ปปปนจจตกรจส5956734

33 10590171 นางสาว ขนลษฐา แพบขกนทด5948198

34 10590172 นางสาว ขนลษฐา ยอดยลพง5942825

35 10590173 นางสาว ขนลษฐา เรพอนฝาง5948800

หนนา 663 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B1119  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 10590174 นางสาว ขนลษฐา วลวาสกข5949844

37 10590175 นางสาว ขนลษฐา สมคลด5940260

38 10590176 นางสาว ขนลษฐา หาญนลยม5960202

39 10590177 นาง ขวจญ ครองหนองแดง5936125

40 10590178 นาย ขวจญ รกปสม5951986

41 10590179 นางสาว ขวจญชนก โปรชงจลต5949322

42 10590180 นางสาว ขวจญชนก สกกรณม5946483

43 10590181 นาย ขวจญชจย เพมยดขกนทด5957277

44 10590182 นาย ขวจญเมพอง มะเดพพอ5941050

45 10590183 นางสาว ขวจญเรพอน    ทรงกลด5958984

46 10590184 นางสาว ขวจญเรพอน กรตงพกทรา5959631

หนนา 664 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B1121  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 10590185 นางสาว ขวจญเรพอน ปปกะตจง5953684

2 10590186 นางสาว ขวจญฤทจย รจตนชจย5943032

3 10590187 นาย คณลต กกลหลม5961249

4 10590188 นางสาว คณลตตา เปรมทา5946161

5 10590189 นาย คเณศ แผนกลาง5956829

6 10590190 นางสาว คนตงนลจ สองศรม5935861

7 10590191 นาย คมกรลช เพตญเกาะ5929722

8 10590192 นาย คมสจน สพบสจงขย5943506

9 10590193 นาย คมสจนตย ชชองศรม5951351

10 10590194 นาย คมสจนตย บกญวลจลตร5949943

11 10590195 นาย คมสจนตย บกญศรม5956929

12 10590196 นางสาว คจคนางคย นลยมทอง5961708

13 10590197 นางสาว คจทยะวรรณ กลหากระโทก5963884

14 10590198 นาย คจมภมรย คลาพลทจกษย5915242

15 10590199 นางสาว คลาฝปน ปปสสา5961564

16 10590200 นางสาว เครพอวจลยย ปปกสศงเนลน5954731

17 10590201 นางสาว แคทรมยา วจนบกญมา5943421

18 10590202 นางสาว แคทรมยา สวจสดลธกลาง5962860

19 10590203 นาย โฆสลต นลลสนลท5940074

20 10590204 นางสาว จตกพร โซตะจจนทตก5959892

21 10590205 นางสาว จตกพร ทองมาก5942290

22 10590206 นางสาว จรรจลรา กลตตลดกษฎม5960015

23 10590207 นางสาว จรรยา ยลงนารจมยย5947394

24 10590208 นางสาว จรจสศรม เกลดเหมาะ5942295

25 10590209 นางสาว จรลญญา หวจงประสพกลาง5957308

26 10590210 นางสาว จรลยา นาคหมพพนไวย5933739

27 10590211 นางสาว จรลยา ปปตตานม5937041

28 10590212 นางสาว จรลยา พรมหลชอ5962134

29 10590213 นางสาว จรลยา วลชานนทย5944676

30 10590214 นางสาว จรลยา อกตรมาตยย5936161

31 10590215 นางสาว จรลยา อกสชาหยดม5955843

32 10590216 นาย จจกตลพล ศรมสกราช5945134

33 10590217 นาย จจกรกฤช บจวพจนธย5948360

34 10590218 นาย จจกรกฤษ จลตรรจก5960852

35 10590219 นาย จจกรกฤษ นลยมวจน5939237

หนนา 665 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B1121  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 10590220 นาย จจกรกฤษณย จงเดชนกลาง5960126

37 10590221 นาย จจกรกฤษณย ธรรมเทมพยง5958122

38 10590222 นาย จจกรกฤษณย นหอยคลาภา5952733

39 10590223 นาย จจกรกฤษณย มหาโภชนย5963109

40 10590224 นาย จจกรพงศย   ดวงสมเสน5952809

41 10590225 นาย จจกรพงษย  จลไธสง5959198

42 10590226 นาย จจกรพงษย พจนธยสน5948155

43 10590227 นาย จจกรพงษย สจชชานนทย5940937

44 10590228 นาย จจกรพจนธย สมศจกดลธ5935357

45 10590229 นาย จจกรพจนธกย สลนธกรจมยย5937542

46 10590230 นาย จจกราวกธ ดอกทกเรมยน5943759

หนนา 666 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B1123  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 10590231 นาย จจตกพล เกษร5939815

2 10590232 นางสาว จจนจลรา โคตมา5941757

3 10590233 นางสาว จจนจลรา มาบกลาง5961516

4 10590234 นางสาว จจนจลรา สมหะวงษย5907266

5 10590235 นางสาว จจนทนา บกราคร5944942

6 10590236 นางสาว จจนทรกานตย บศรณยเจรลญ5956949

7 10590237 นางสาว จจนทรยจลรา เกณฑยกระโทก5956805

8 10590238 นางสาว จจนทรยจลรา จจนทรยเทมยน5944987

9 10590239 นางสาว จจนทรยจลรา บกญครอบ5920574

10 10590240 นางสาว จจนทรยจลรา ปปปนเคลพอบ5952794

11 10590241 นางสาว จจนทรยจลรา พกกลาง5962350

12 10590242 นางสาว จจนทรยจลรา โพนชจยยา5938407

13 10590243 นางสาว จจนทรยจลรา เลลศขกนทด5941561

14 10590244 นางสาว จจนทรยจลรา สลนปรก5943245

15 10590245 นางสาว จจนทรยจลรา อกปถจมภย5942383

16 10590246 นางสาว จจนทรยจลราพร อลนธาระ5949845

17 10590247 นางสาว จจนทรยทลมา วลชายง5926322

18 10590248 นางสาว จจนทรยธลรา ศรมสกรจกษย5952925

19 10590249 นางสาว จจนทรยเพตญ แฉกกระโทก5942527

20 10590250 นางสาว จจนทรยเพตญ นาคสกข5941437

21 10590251 นางสาว จจนทรยเพตญ บกญประจลา5958685

22 10590252 นางสาว จจนทรยเพตญ ศรมมาลา5953318

23 10590253 นาย จจนทรยมณม เขมยวหอม5957114

24 10590254 นางสาว จจนทรยมณม คศณชจย5957321

25 10590255 นางสาว จจนทรยเมษา จานลกร5953673

26 10590256 นาย จจนทรา   พงษยชจย5952228

27 10590257 นางสาว จจนทลยา ปราณมกลจ5943406

28 10590258 นางสาว จจนทลรา พรหมบกตร5947219

29 10590259 นาย จาตกรงคย    ทาระธรรม5949850

30 10590260 นางสาว จามจกรม  ทลศทา5962137

31 10590261 นางสาว จารวม ศรมพรหม5913242

32 10590262 นางสาว จารมฎา สกทธล5953195

33 10590263 นางสาว จารกนาถ บจวหอม5954952

34 10590264 นางสาว จารกวรรณ  แสนดม5942304

35 10590265 นางสาว จารกวรรณ เกษแกหว5959787

หนนา 667 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B1123  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 10590266 นางสาว จารกวรรณ ขกนสจนเทมยะ5951471

37 10590267 นางสาว จารกวรรณ คลาเภา5949054

38 10590268 นางสาว จารกวรรณ ตรงตชอจลตรย5904166

39 10590269 นางสาว จารกวรรณ แผหวพลสง5953137

40 10590270 นางสาว จารกวรรณ มกชงคกณ5933345

41 10590271 นาย จลาเนมยร บจวแดง5941948

42 10590272 นางสาว จลาเรมยงวลทยย วจงกลาง5941444

43 10590273 นาย จลาลอง จลาปากกล5959075

44 10590274 นางสาว จลดาภา ดจดวจด5936279

45 10590275 นางสาว จลดาภา มะณมรจตนย5958274

46 10590276 นางสาว จลตญาดา หมพพนเจรลญ5938033

หนนา 668 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B1125  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 10590277 นางสาว จลตณภา ศรมโพนทอง5937383

2 10590278 นาย จลตตลกร พรมบลารกง5948548

3 10590279 นางสาว จลตตลภา ศรมอกฬารวจฒนย5962071

4 10590280 นาย จลตตลภศมล เรมยงความ5957481

5 10590281 นางสาว จลตตลมา วรสมหะ5946886

6 10590282 นาย จลตปวร บวรชาตล5951759

7 10590283 นางสาว จลตมณม แสงอกชน5952900

8 10590284 นางสาว จลตรลดา เดชจลาเรลญ5961588

9 10590285 นางสาว จลตรวดม เรลพมสศงเนลน5943488

10 10590286 นางสาว จลตรา ระดมบกญ5952692

11 10590287 นางสาว จลตรานกช กตะศลลา5961984

12 10590288 นางสาว จลตอนจนตย นามวงศย5947115

13 10590289 นาย จลนดาชาตล แกหวกระบลล5958118

14 10590290 นางสาว จลนดาพร ชาญนอก5946750

15 10590291 นางสาว จลนดาพร แนวสกภาพ5961928

16 10590292 นางสาว จลนดารจตนย มศลสกวรรณ5952236

17 10590293 นางสาว จลนตนา กลลพนดอกแกหว5937456

18 10590294 นางสาว จลนตนา เกลดเหมาะ5952463

19 10590295 นางสาว จลนตนา พจนธยธง5961425

20 10590296 นางสาว จลนตนา ระหาญนอก5942588

21 10590297 นางสาว จลนตนา ลลาไธสง5961769

22 10590298 นางสาว จลนตนา สลงหยเชพชอ5952109

23 10590299 นางสาว จลนตรา จารตกกลาง5949056

24 10590300 นางสาว จลนารจกษย ศรมภา5936666

25 10590301 นางสาว จลรนจนทย ปปนะกาพจง5951815

26 10590302 นางสาว จลรประภา ยอดเพตชร5941007

27 10590303 นาย จลรภจทร เพชงใหหตรง5920786

28 10590304 นางสาว จลรภา ทมพสลาราญ5961082

29 10590305 นางสาว จลรภาภรณย คตขกนทด5943820

30 10590306 นางสาว จลรภลญญา ฤทธลธประสาท5950858

31 10590307 นาย จลรวจฒนย แคสจนเทมยะ5961833

32 10590308 นาย จลรวกฒล พรหอมพลพจฒนพร5936222

33 10590309 นางสาว จลระนจนทย ประพาฬ5951723

34 10590310 นาง จลราพร   แตชงพลกรจง5915490

35 10590311 นาง จลราพร  โสรเนตร5952055

หนนา 669 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B1125  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 10590312 นางสาว จลราพร คงราช5939945

37 10590313 นางสาว จลราพร ทลาดม5928810

38 10590314 นางสาว จลราพร ศรมชมภศ5946394

39 10590315 นางสาว จลราพร สลานจกนลตยย5951898

40 10590316 นาง จลราพรรณ ดอนกหอนไพร5946767

41 10590317 นางสาว จลราพจชรย ศลรลเมธาภลวจฒนย5928650

42 10590318 นางสาว จลราภรณย  ซองผม5943576

43 10590319 นางสาว จลราภรณย  ธรรมแทห5954379

44 10590320 นางสาว จลราภรณย กะรจมยย5940240

45 10590321 นางสาว จลราภรณย สายใหม5939766

46 10590322 นางสาว จลราภรณย อกชนภศษา5954804

หนนา 670 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B1127  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 10590323 นางสาว จลราภา พวงจจนทรย5951302

2 10590324 นาย จลรายกทธ จจงหวจดกลาง5962548

3 10590325 นางสาว จลรารจตนย ขวานทอง5952844

4 10590326 นางสาว จลราวดม เซาะไธสง5943879

5 10590327 นางสาว จลราวรรณ   สาตล5954810

6 10590328 นางสาว จลราวรรณ  แกหวงามสอง5956924

7 10590329 นางสาว จลราวรรณ กจนทอง5941004

8 10590330 นางสาว จลราวรรณ ขามสจนเทมยะ5952267

9 10590331 นางสาว จลราวรรณ จจนทา5947353

10 10590332 นางสาว จลราวรรณ เทศไธสง5948635

11 10590333 นางสาว จลราวรรณ พจนธยเปปน5947459

12 10590334 นางสาว จลลลภจทรย ครจพงพลมาย5942644

13 10590335 นางสาว จมรนจนทย แวชวดม5942323

14 10590336 นางสาว จมรพร กอบขกนทด5956555

15 10590337 นาย จมรพจนธย ปปขาล5959544

16 10590338 นางสาว จมรภา แสนนอก5962138

17 10590339 นางสาว จมรวรรณ สลาราญดม5951718

18 10590340 นางสาว จมราภรณย  ศรมวรรณา5961904

19 10590341 นางสาว จกฑาทลพยย พกดซา5947464

20 10590342 นางสาว จกฑาทลพยย วงศยนาม5958231

21 10590343 นางสาว จกฑามาศ ชลานาญมะเรลง5960801

22 10590344 นางสาว จกฑามาศ ถาวร5955507

23 10590345 นางสาว จกฑามาศ เทมยนชจย5947861

24 10590346 นางสาว จกฑามาศ นางสมคกณ5942955

25 10590347 นางสาว จกฑามาศ บลารกงราษฎรย5946416

26 10590348 นางสาว จกฑามาศ พานสกวรรณ5962507

27 10590349 นางสาว จกฑามาศ พลมพยลา5938180

28 10590350 นางสาว จกฑามาศ แมชนงาม5941853

29 10590351 นางสาว จกฑามาศ สกขศรม5939384

30 10590352 นางสาว จกฑามาศ อารลภศ5940977

31 10590353 นางสาว จกฑามาส เถาปรจก5913054

32 10590354 นางสาว จกฑารจตนย บกญสกข5957390

33 10590355 นางสาว จกฑารจตนย พตพงภพ5907238

34 10590356 นางสาว จกฑารจตนย สกขสลาราญ5945781

35 10590357 นางสาว จกตบเเจง อาทลตยยตจชง5951750

หนนา 671 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B1127  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 10590358 นางสาว จกรลนพร ทจบสศงเนลน5950334

37 10590359 นางสาว จกรมพร สมใจชนะ5934642

38 10590360 นางสาว จกรมรจตนย เสารยทอง5937209

39 10590361 นางสาว จกรมรจตนย อะสลธลมจง5900646

40 10590362 นางสาว จกไรรจตนย ทองนาค5935079

41 10590363 นางสาว จกฬานมยย ทองดม5957910

42 10590364 นางสาว จกฬาภรณย ลกนจจนทา5963832

43 10590365 นางสาว จกฬาลจกษณย กลตงกลางดอน5941189

44 10590366 นางสาว จกฬาลจกษณย จจนทรคร5946186

45 10590367 นางสาว จกฬาลจกษณย ทจพสกรล5941162

46 10590368 นาย เจตรลน เพตงแจชม5949006

หนนา 672 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B1135  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 10590369 นางสาว เจนจลรา ไกรศร5952776

2 10590370 นางสาว เจนจลรา ชดารจมยย5944800

3 10590371 นางสาว เจนจลรา ฝปายกลาง5953458

4 10590372 นางสาว เจนจลรา มกชงคมมกลาง5951666

5 10590373 นางสาว เจนจลรา เมพองมาศอมร5960588

6 10590374 นาย เจนณรงคย ทะนะอหน5959337

7 10590375 นาย เจนภพ ภศนกภา5939655

8 10590376 นาย เจนภพ อจกคจง5955935

9 10590377 นางสาว เจษฎา ประดกจชนมย5953480

10 10590378 นาย เจษฎาพร ขกนทองพจนธย5952731

11 10590379 นางสาว ฉวมวรรณ นลลคลา5950029

12 10590380 นางสาว ฉจตรกมล มานะพลมพย5953147

13 10590381 นาย ฉจตรดนจย ลลาดจบจกด5940978

14 10590382 นางสาว ฉจตรนภา  เกตกแกหว5955636

15 10590383 นางสาว ฉจตรวรมยย วงศยพลทจกษย5943692

16 10590384 นางสาว ฉจตรวลไล มารศรม5953758

17 10590385 นางสาว ฉจตรสกดา ยพนยง5952939

18 10590386 นางสาว เฉลลมศรม ปานทอง5953321

19 10590387 นาย เฉลลมศจกดลธ สกรลนทร5937336

20 10590388 นางสาว ชญาดา ภศนนทรจกษย5944915

21 10590389 นางสาว ชญาภจส มลฆเนตร5947826

22 10590390 นางสาว ชฎากาญจนย งามเผชา5943342

23 10590391 นางสาว ชฎาพร อชอนสกกล5960033

24 10590392 นางสาว ชฎารจตนย แกหวโมกขย5945518

25 10590393 นางสาว ชดาภรณย กองแกหว5953581

26 10590394 นางสาว ชนนลกานตย ลอยเลพพอน5943447

27 10590395 นางสาว ชนนลกานตย เลมพยมกระโทก5957792

28 10590396 นางสาว ชนนม เอมพยมนอก5954581

29 10590397 นางสาว ชนมน คลาผาย5937606

30 10590398 นางสาว ชนมยนลภา ชชางทลา5939011

31 10590399 นาย ชนะ  ทลชงรจมยย5937257

32 10590400 นางสาว ชนาทลพยย สกขศรม5905874

33 10590401 นางสาว ชนานจนทย กกชมพรม5936887

34 10590402 นางสาว ชนาภา เบญจมาศ5943774

35 10590403 นางสาว ชนลดา จารจตนย5948212

หนนา 673 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B1135  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 10590404 นางสาว ชนลดา ไทยยลพง5943346

37 10590405 นางสาว ชนลดา ประจจญศรม5961225

38 10590406 นางสาว ชนลดา เสลามาตยย5936453

39 10590407 นางสาว ชนลดาภา พรมนจส5933760

40 10590408 นางสาว ชนลตยา รจงศรม5954052

41 10590409 นางสาว ชไมพร เกรงสลาโรง5963778

42 10590410 นางสาว ชไมพร ทมพรจก5940952

43 10590411 นางสาว ชไมพร พลหาญ5963927

44 10590412 นางสาว ชไมพร สมเนหจนหา5942331

45 10590413 นาย ชยางกศร กฤตลมกข5957539

46 10590414 นางสาว ชยานจนทย หาวลชา5950846

หนนา 674 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B1138  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 10590415 นางสาว ชรลนทรย ทองกพลา5954960

2 10590416 นางสาว ชรลนทรยนา ภศภจกดม5943997

3 10590417 นางสาว ชโรบล เฉมยงกลาง5920974

4 10590418 นางสาว ชลดา กองศรมมา5962448

5 10590419 นางสาว ชลธลชา  เฉมยงกลาง5948125

6 10590420 นาง ชลธลชา บกญนาทม5958783

7 10590421 นาย ชลธม สลนสาตรย5954173

8 10590422 นาย ชลภาค จอกทอง5953939

9 10590423 นางสาว ชลรณม วงศยใหญช5957959

10 10590424 นางสาว ชลลดา วงคลาจจนทรย5946863

11 10590425 นางสาว ชลลจดดา พวกดม5949560

12 10590426 นางสาว ชลลจดดา เอการจมยย5913690

13 10590427 นาย ชลวจฒนย   เมฆหมอก5960890

14 10590428 นางสาว ชลจนดา อจนทะโน5951261

15 10590429 นาย ชลจนธร นศชจยภศมล5935604

16 10590430 นางสาว ชลาลจย เมพองกลาง5939362

17 10590431 นางสาว ชลลดา ใหญชกระโทก5937080

18 10590432 นางสาว ชวพร ปลจพงกลาง5952883

19 10590433 นางสาว ชวลศา รกจลยาปนนทย5956638

20 10590434 นาย ชจชนจนทย พรมสร5939389

21 10590435 นาย ชจชพล วลสมลตะนจนทนย5936010

22 10590436 นาย ชจยนาคราช ศรมมะเรพอง5950766

23 10590437 นางสาว ชจยพร  ฉลมงาม5933691

24 10590438 นาย ชจยมงคล ภศโกสจย5934902

25 10590439 นาย ชจยรจตนย เขาแกหว5926990

26 10590440 นาย ชจยวจฒนย บลารกงญาตล5963573

27 10590441 นาย ชจยวจฒนย มจคคะทม5930322

28 10590442 นาย ชจยอนจนตย ไดหพรหอม5940246

29 10590443 นาย ชาครลต นาดม5960377

30 10590444 นาย ชาญชจย จจนทวม5952464

31 10590445 นาย ชาญชจย ทกมทอง5940097

32 10590446 นาย ชาญชจย ธกมา5954263

33 10590447 นาย ชาตรม เทศราช5935398

34 10590448 นาย ชาตรม ธงอาษา5958726

35 10590449 นางสาว ชาลลนม บรรจงใหมช5942468

หนนา 675 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B1138  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 10590450 นางสาว ชาลลสา ชาญเขตรธรรม5941247

37 10590451 นางสาว ชลดชนนม เพลมยนอก5961882

38 10590452 นาย ชลดชจย จจนทรยสด5949148

39 10590453 นาย ชลดชจย สกดสจงขย5951787

40 10590454 นางสาว ชพพนกมล สมจครสมาน5943433

41 10590455 นางสาว ชกดารจตนย หาเมพองกลาง5913278

42 10590456 นางสาว ชกตลกาญจนย รพพนรวย5942799

43 10590457 นางสาว ชกตลกาญจนย สกวรรณทา5955581

44 10590458 นางสาว ชกตลมา เกลดสบาย5949229

45 10590459 นางสาว ชกตลมา เนมยมพลกรจง5943257

46 10590460 นางสาว ชกตลมา เหลนจจนทตก5946028

หนนา 676 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B1139  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 10590461 นางสาว ชกตลมา เอตนสจนเทมยะ5956651

2 10590462 นาย ชกมพล อจกโข5955681

3 10590463 นาย ชศเกมยรตล กรกยกระโทก5954853

4 10590464 นาย เชฎฐย พลราชม5934304

5 10590465 นาย เชษตกพล ยอดเสารย5936493

6 10590466 นาย เชาวลลต นาขามปปอม5957352

7 10590467 นาย เชาวลลต บกบผามาโล5942246

8 10590468 นาง โชษลตา ศรมโกตะเพชร5942725

9 10590469 นาง ญาณภจทร ภศพจนนา5960561

10 10590470 นางสาว ญาณลศา การรกชงเรพอง5919042

11 10590471 นางสาว ญาณม พจฒนะแสง5959961

12 10590472 นางสาว ญาดา ฉายแกหว5955525

13 10590473 นางสาว ญาดา พรมชาตล5936655

14 10590474 นางสาว ฐานลสร ประสลทธลธ5948401

15 10590475 นาย ฐาปนลก รศหปปญญา5963103

16 10590476 นางสาว ฐาปนม  อกปถจมภย5936784

17 10590477 นางสาว ฐาปปจภรณย โสดาธาตก5961363

18 10590478 นางสาว ฐลตาภรณย พรมทา5961215

19 10590479 นางสาว ฐลตาภรณย โพธลธกระสจงขย5953801

20 10590480 นาย ฐลตลกร สวนศรม5933937

21 10590481 นางสาว ฐลตลชญา สวสดลธพจนธย5951776

22 10590482 นางสาว ฐลตลญา มรกตเขมยว5941707

23 10590483 นางสาว ฐลตลนจนทย จจนดากกล5949583

24 10590484 นางสาว ฐลตลพร ชาวเวมยงจจนทรย5939010

25 10590485 นางสาว ฐลตลพร สนลท5958196

26 10590486 นางสาว ฐลตลมา กองดม5933404

27 10590487 นางสาว ฐลตลมา คลาพกชม5960838

28 10590488 นางสาว ฐลตลมา ฐลตลกรกกล5963898

29 10590489 นางสาว ฐลตลมา บกญปปญญา5947038

30 10590490 นางสาว ฐลตลมา ราวพลมาย5942525

31 10590491 นางสาว ฐลตลมา สวาสนา5957685

32 10590492 นางสาว ฐลตลยา บกญกจนหา5949788

33 10590493 นางสาว ฐลตลยา ยอดเพตชร5958751

34 10590494 นางสาว ฐลตลยาภรณย ขอสกข5949647

35 10590495 นางสาว ฑลพาพรรณ นกชมม5946340

หนนา 677 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B1139  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 10590496 นาย ณฐกน ฉายถวลล5963254

37 10590497 นางสาว ณพลชญา ศรปปญญา5944523

38 10590498 นาย ณภจทร หงษยภจกดม5937833

39 10590499 นางสาว ณภจทร อามาตยยเสนา5942359

40 10590500 นางสาว ณภจทรษลณม บกญธรรม5949939

41 10590501 นางสาว ณรลญา แดนนาบจว5962413

42 10590502 นางสาว ณหทจย ประโม5940390

43 10590503 นาย ณะเรต ลหอมพลมาย5943622

44 10590504 นาย ณจฎฐภจทรย   สกโคตร5941567

45 10590505 นางสาว ณจฎฐา สพบเพตง5945871

46 10590506 นางสาว ณจฏฐยฏาพร พศนสกด5956471

หนนา 678 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B1140  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 10590507 นางสาว ณจฏฐณลชา สงสาร5949591

2 10590508 นางสาว ณจฏฐยนรม ชลานาญ5958904

3 10590509 นางสาว ณจฏฐนจนทย อกดม5947787

4 10590510 นางสาว ณจฏฐนลช เบขกนทด5956516

5 10590511 นางสาว ณจฏฐา สกวจฒนชาตล5942310

6 10590512 นางสาว ณจฐกานตย กลาเนลดเขวหา5963734

7 10590513 นางสาว ณจฐกาล สกขรจตนย5942792

8 10590514 นางสาว ณจฐชนก พจนธยเพตง5909454

9 10590515 นางสาว ณจฐชนก โยโพธลธ5937808

10 10590516 นาย ณจฐชจย ทชาประจง5937279

11 10590517 นางสาว ณจฐณลชา คลาแกหว5944288

12 10590518 นางสาว ณจฐณลชา จลารจมยย5960867

13 10590519 นางสาว ณจฐณลชา ลลนทะจะกะ5939317

14 10590520 นางสาว ณจฐณลชา หลอกลาง5955262

15 10590521 นางสาว ณจฐณลชาพร ชวนกลาง5952923

16 10590522 นาย ณจฐดนจย ภศผาจง5955472

17 10590523 นางสาว ณจฐทญา รองทอง5942313

18 10590524 นางสาว ณจฐทพจสสย เกลมยวงาม5949484

19 10590525 นางสาว ณจฐธยานย ประโลมรจมยย5939453

20 10590526 นางสาว ณจฐธยานย รวมวงศย5948173

21 10590527 นางสาว ณจฐธยานย วงศยชจยวรลศ5959222

22 10590528 นางสาว ณจฐธยานย สกภาวจน5936454

23 10590529 นางสาว ณจฐนจนทย เงางาม5956927

24 10590530 นางสาว ณจฐนลชชา โคตดก5934638

25 10590531 นาย ณจฐปพนธย ยะราช5921518

26 10590532 นาย ณจฐพงศย คกณพาทม5956309

27 10590533 นาย ณจฐพงศย ไชยโคตร5936556

28 10590534 นาย ณจฐพงศย บกญคง5941711

29 10590535 นางสาว ณจฐพร ดาศรม5937433

30 10590536 นางสาว ณจฐพร ไทหทอง5950777

31 10590537 นาง ณจฐพร ผหาลายทอง5960806

32 10590538 นางสาว ณจฐพร สกขเลลศ5941619

33 10590539 นางสาว ณจฐพร อลงอาจ5945410

34 10590540 นาย ณจฐพล เกษรม5949655

35 10590541 นาย ณจฐพล คกหมครอง5960854

หนนา 679 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B1140  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 10590542 นาย ณจฐพล จอกทอง5944471

37 10590543 นาย ณจฐพล เทลนสะเกษ5904814

38 10590544 นาย ณจฐพล บกตรเกตก5937143

39 10590545 นาย ณจฐพล โพธลธศรม5947157

40 10590546 นาย ณจฐพล วงเวมยน5945106

41 10590547 นาย ณจฐพล สลานจกนลตยย5904262

42 10590548 นาย ณจฐพล เอกศลรล5963582

43 10590549 นาย ณจฐภณ ทองแยหม5961326

44 10590550 นางสาว ณจฐยมล กาลพฤกษย5945128

45 10590551 นางสาว ณจฐวดม กศละพจฒนย5941181

หนนา 680 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B1141  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 10590552 นางสาว ณจฐวดม คลาวงคย5923122

2 10590553 นาย ณจฐวจฒนย แตชงแกหว5960003

3 10590554 นางสาว ณจฐวมรย ประจกทรจพยย5963325

4 10590555 นาย ณจฐวกฒล  เชพชอชจย5935044

5 10590556 นาย ณจฐวกฒล แกลหวกลหา5943155

6 10590557 นาย ณจฐวกฒล สลนศลรล5961810

7 10590558 นางสาว ณจฐลกานตย ปปงศรมวงศย5951205

8 10590559 นางสาว ณจฐลยา มมตา5961788

9 10590560 นางสาว ณลชกานตย ใจกลหา5958405

10 10590561 นาง ณลชนจนทย โสสวชาง5927134

11 10590562 นางสาว ณลชยยฐกานตย วงศยอลนตา5952727

12 10590563 นาง ณลชานจนทย สกภาชาตล5916210

13 10590564 นางสาว ณลชาพร พลมพยอกบล5963022

14 10590565 นางสาว ณลชาภจทร ตลกนจจนทรย5913066

15 10590566 นางสาว ณลลาวจลยย พจนนา5959447

16 10590567 นาย ดนจย แกชนพะเนา5939921

17 10590568 นางสาว ดรลยาภรณย แกหวผลตก5942640

18 10590569 นางสาว ดลยา วงศยพลนลจ5947588

19 10590570 นางสาว ดลยา อยศชนาน5954352

20 10590571 นางสาว ดวงแกหว สกทธลฤกษย5952714

21 10590572 นางสาว ดวงจจนทรา ศรมบรลบศรณย5935186

22 10590573 นาง ดวงใจ ดาโสม5963242

23 10590574 นางสาว ดวงใจ แถมวจน5924170

24 10590575 นางสาว ดวงใจ ยพนยาว5916546

25 10590576 นางสาว ดวงดาว กรองทอง5942483

26 10590577 นางสาว ดวงภรณย ชาพล5917966

27 10590578 นางสาว ดวงฤทจย ดมนจน5952330

28 10590579 นางสาว ดวงสมร เดชดลารงรจกษย5919626

29 10590580 นางสาว ดาปนมขย ทองไชยะ5933376

30 10590581 นางสาว ดารจตนย ปปงชจยภศมล5957383

31 10590582 นางสาว ดารกณม ศรมอลนทรย5951781

32 10590583 นางสาว ดาวประกาย แววบกตร5956759

33 10590584 นางสาว ดาวเรพอง แซชเอตง5963369

34 10590585 นางสาว ดาวเรพอง บกญไทย5948506

35 10590586 นาย ดลารงคย แกหวแจชม5953843

หนนา 681 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B1141  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 10590587 นางสาว ดลศราภรณย วงศยราชา5938092

37 10590588 นาย ดกรงคยกร พจนธกยมณม5954525

38 10590589 นางสาว ดกษฎม ชจยพลพจฒนย5952879

39 10590590 นางสาว ดกษฎม วงษยเนตร5943096

40 10590591 นาย ดกสลต ทองสกขนอก5942273

41 10590592 นาย เดชนคร ฉจตรสกวรรณ5963035

42 10590593 นาย เดชมงคล นลลจจนทรย5941650

43 10590594 นาย เดชา แกหวมล5937090

44 10590595 นาย เดชา ขาลรจมยย5953394

45 10590596 นาย เดวลช ไสโพธลธ5934879

หนนา 682 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B1203  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 10590597 นางสาว เดพอนเตตม บลารกงนา5947273

2 10590598 นางสาว เดพอนเพตญ คลาวงศย5939633

3 10590599 นางสาว เดพอนเพตญ บลลไธสง5963800

4 10590600 นางสาว เดพอนเพตญ ผาทอง5921162

5 10590601 นางสาว ตรมยนกช พรมเมา5961267

6 10590602 นางสาว ตหองใจ นาคลานวน5950160

7 10590603 นาย ตลณณชจย การกลพงไพร5941393

8 10590604 นาย เตชลต แผลงอาวกธ5954920

9 10590605 นางสาว เตตมสลรล เบหาศลลปป5952577

10 10590606 นาย ถาวร ทะวะลจย5953969

11 10590607 นาย ถลร พลนทะ5953931

12 10590608 นาย ทนงศจกดลธ ดวงรจตนย5936692

13 10590609 นาย ทรงพล ทนยลพง5948893

14 10590610 นาย ทรงรจตนย จลตรเจรลญ5951720

15 10590611 นาย ทรงวกฒล อยศชคง5909462

16 10590612 นาย ทรงศจกดล คลาวงคย5956473

17 10590613 นางสาว ทรงสกดา ชกสาวจน5936677

18 10590614 นางสาว ทรรศนมยย ฉวยกระโทก5961839

19 10590615 นางสาว ทรจพยยศลรล เกษกกล5938562

20 10590616 นาย ทวมชจย หจสถา5951365

21 10590617 นาย ทวมศจกดลธ มะลลทอง5963427

22 10590618 นาย ทศพร นามอภลชน5963656

23 10590619 นาย ทศพร สมหะวงษย5939918

24 10590620 นาย ทศพล บกญสจนเทมยะ5927974

25 10590621 นางสาว ทองใบ สายจจนทรย5952653

26 10590622 นางสาว ทองพจน เครพอทอง5935322

27 10590623 นางสาว ทจกษพร ศรมพรหม5945372

28 10590624 นางสาว ทจบทลม บรรหาร5952506

29 10590625 นาย ทจศนะ เจพอจจนทรย5958323

30 10590626 นางสาว ทจศนมยย   เนยครบกรม5955730

31 10590627 นางสาว ทจศนมยย กองทองนอก5932946

32 10590628 นางสาว ทจศนมยย คมใสยย5941840

33 10590629 นางสาว ทจศนมยย ชาญศลลปป5956976

34 10590630 นางสาว ทจศนมยย ดจชถกยาวจตร5957989

35 10590631 นางสาว ทจศนมยย ทลพบลารกง5958386

หนนา 683 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B1203  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 10590632 นางสาว ทจศนมยย เทมพยงคลา5957220

37 10590633 นางสาว ทจศนมยย บจวหอม5944483

38 10590634 นางสาว ทจศนมยยวรรณ พลมพาลจย5958221

39 10590635 นาย ทลนกร บกญสาลม5951576

40 10590636 นาย ทลนกร สพบพรม5959234

41 10590637 นางสาว ทลพกฤตา โสวภาค5935063

42 10590638 นางสาว ทลพปภา จจนทสกข5952661

43 10590639 นางสาว ทลพยยกมล ตามบกญ5960903

44 10590640 นางสาว ทลพยยเกษร ชจยมมเขมยว5961578

45 10590641 นางสาว ทลพยยฤดม รศปสม5939163

46 10590642 นางสาว ทลพยยวรรณ จจนทรยเพชร5946172

หนนา 684 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B1205  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 10590643 นาง ทลพยยวรรณ แตหมพลมาย5961536

2 10590644 นางสาว ทลพยยสกดา พลลากกล5959416

3 10590645 นางสาว ทลพยยสกดา แหวนหลชอ5936465

4 10590646 นางสาว ทลพวรรณ ขจนซหาย5946184

5 10590647 นางสาว ทลพวรรณ แถวพจนธย5934669

6 10590648 นางสาว ทลพวรรณ พลตาล5948693

7 10590649 นางสาว ทลพวรรณ ยมนจด5951730

8 10590650 นางสาว ทลพวรรณ ลจบโกษา5963629

9 10590651 นางสาว ทลพวรรณ สมเขมยว5962925

10 10590652 นางสาว ทลพวจลยย ไพรสอน5962196

11 10590653 นางสาว ทลพวาส ศรมสมบจตล5945484

12 10590654 นางสาว ทลวาพร วงคยพะเนา5940756

13 10590655 นางสาว ทลวารลนทรย มมหมศช5963900

14 10590656 นาย เทอดไทย พจนธยอกชน5941798

15 10590657 นาย เทลดพล สมรศป5944554

16 10590658 นาย เทลดศจกดลธ ทองยหอย5938628

17 10590659 นาย ธนชจย ดอกสจนเทมยะ5954948

18 10590660 นาย ธนดล ชาดา5949564

19 10590661 นาย ธนบรรณ ชพพนชาย5949755

20 10590662 นาย ธนพจนย เพตชรดม5957599

21 10590663 นางสาว ธนพร ลกนสพบ5962808

22 10590664 นาย ธนพล สลงหยมนจส5951474

23 10590665 นาง ธนภร  แนชนอกดร5962488

24 10590666 นาง ธนภรณย  นลลสกข5939408

25 10590667 นาย ธนวจฒนย หหอยไธสง5926082

26 10590668 นาย ธนวลทยย รจกษาวงษย5949582

27 10590669 นาย ธนจชชา สวนแกหว5913170

28 10590670 นางสาว ธนจญญยนจช คงศรม5949875

29 10590671 นาย ธนากรณย บกญมาก5938670

30 10590672 นางสาว ธนาพร  เพตญจหนทรย5923654

31 10590673 นางสาว ธนาภรณย วจงคะฮาต5945060

32 10590674 นางสาว ธนาภา บกญมานจด5933864

33 10590675 นาย ธนายกต บจวสด5937021

34 10590676 นางสาว ธนลตา พานลช5940078

35 10590677 นางสาว ธนลษฐา ขอพลอยกลาง5945448

หนนา 685 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B1205  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 10590678 นาย ธเนศ สมตะรลสก5952716

37 10590679 นางสาว ธมลวรรณ มจงษะชาตล5942479

38 10590680 นางสาว ธรภจทร เซมพยงเจตน5936467

39 10590681 นาย ธราเทพ เลขกลาง5941663

40 10590682 นาย ธวจช จาบไธสง5917130

41 10590683 นาย ธวจชชจย กกาไชย5905882

42 10590684 นาย ธวจชชจย จกหยประโคน5948222

43 10590685 นาย ธวจชชจย ธรรมดา5938576

44 10590686 นาย ธวจชชจย เมพองวงษย5958365

45 10590687 นางสาว ธจญชนก อจตตะรลยะ5941519

46 10590688 นางสาว ธจญญภจสรย สราญบกรกษ5935573

หนนา 686 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B1207  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 10590689 นางสาว ธจญญรจตนย นหอยมลพง5936262

2 10590690 นาง ธจญญรจตนย อลนทรยแสง5946877

3 10590691 นางสาว ธจญญเรศ สรหอยแสง5938376

4 10590692 นางสาว ธจญญลจกษณย ศจกดลธอกดม5948108

5 10590693 นาย ธจญญะ เครพอสศงเนลน5952008

6 10590694 นางสาว ธจญญา สนศรม5954847

7 10590695 นางสาว ธจญญา สมมพจนธยอภจย5958932

8 10590696 นางสาว ธจญญาทลพยย บกญนอง5954084

9 10590697 นางสาว ธจญญารจตนย ทองลพ5910330

10 10590698 นางสาว ธจญญาลจกษย ชลณพจนธย5953269

11 10590699 นาย ธจญนพ ศรมหาเวช5949480

12 10590700 นางสาว ธจญพลชชา อกชนรจมยย5960218

13 10590701 นาย ธจญพลสลษฐย ทองสะอาด5934966

14 10590702 นางสาว ธจญยรจกษย เปรมยบกลหา5963014

15 10590703 นางสาว ธจญลจกษณย งอมสงจด5942750

16 10590704 นางสาว ธจญลจกษณย พรมวงษา5963224

17 10590705 นางสาว ธจญวรรณ ใจเพตง5943725

18 10590706 นาง ธจญวรจตนย เคหาทอง5952149

19 10590707 นางสาว ธจนยพร สจงขยแกหว5956657

20 10590708 นางสาว ธจนวา ดวงสลน5957823

21 10590709 นางสาว ธารารจตนย ทองเหลพอง5942606

22 10590710 นางสาว ธารลณม จกาพลมาย5946443

23 10590711 นางสาว ธารลณม สารศรม5941611

24 10590712 นางสาว ธารลตา เปปนสกข5951964

25 10590713 นางสาว ธลดาทลพยย อาจหาญ5947473

26 10590714 นางสาว ธลดารจตนย จกลไธสง5945167

27 10590715 นางสาว ธลดารจตนย เซาะสศงเนลน5960749

28 10590716 นางสาว ธลดารจตนย ทลพวงศย5956102

29 10590717 นางสาว ธลดารจตนย นาคสกข5940972

30 10590718 นางสาว ธลดารจตนย ฝปาวลบาก5914938

31 10590719 นางสาว ธลดารจตนย วารลนทรย5939621

32 10590720 นางสาว ธลดารจตนย โสรจจจย5956538

33 10590721 นางสาว ธลดารจตนย อลนทวงคย5963046

34 10590722 นางสาว ธลตลมา บกญประชม5960610

35 10590723 นางสาว ธลตลสกดา ชลานลจศลลปป5928850

หนนา 687 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B1207  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 10590724 นางสาว ธลตลสกดา ประชาธรรมากกล5963890

37 10590725 นางสาว ธลศวรรณ กชอนกระโทก5956732

38 10590726 นาย ธมรเดช ปรกงเรพอน5944703

39 10590727 นาย ธมรเทพ มจพนคง5900690

40 10590728 นาย ธมรยธนวจจนย พรหอมพรม5953152

41 10590729 นางสาว ธมรนกช มพอขกนทด5958182

42 10590730 นาย ธมรพงษย สรหอยวงษย5963020

43 10590731 นาย ธมรพจนธกย ไกรจจนทรย5963416

44 10590732 นาย ธมรภจทร สมลารจตนย5950067

45 10590733 นาย ธมรยกทธ เดชวงษา5947436

46 10590734 นาย ธมรยกทธ บจวดม5954626

หนนา 688 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B1208  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 10590735 นาย ธมรยกทธ หมศชมม5956018

2 10590736 นาย ธมรวจฒนย ศลรลวลโรจนกกล5946066

3 10590737 นาย ธมรวจต นลธลยานจนทย5943916

4 10590738 นาย ธมรวจตร ขกมทอง5960349

5 10590739 นาย ธมรวกฒล มากมศล5961718

6 10590740 นาย ธมรวกฒล สวนดม5942060

7 10590741 นาย ธมระชจย คลาภาสกข5938520

8 10590742 นาย ธมระพงศย ขกนนามวงษย5937014

9 10590743 นาย ธมรากานตย วลชา5942463

10 10590744 นางสาว ธมราพร สมบรรณย5954493

11 10590745 นาง ธมราภรณย กรกรจมยย5949174

12 10590746 นางสาว ธมรารจตนย อยศแทหกศล5945913

13 10590747 นาย นครลนทรย ฆหองผจกแวชน5948675

14 10590748 นางสาว นงคยนกช ทองแกหว5955751

15 10590749 นางสาว นงนภจส วจณนา5958322

16 10590750 นางสาว นงนกช นามลชลา5963688

17 10590751 นางสาว นงนกช บจวสระนหอย5957303

18 10590752 นางสาว นงนกช ลชลาเลลศ5943445

19 10590753 นาง นงเยาวย วงษยพานลช5962316

20 10590754 นางสาว นงลจกษณย คพลากลาง5940155

21 10590755 นางสาว นงลจกษณย จจนทรยดอก5923418

22 10590756 นางสาว นงลจกษณย วลชกมา5949113

23 10590757 นางสาว นงลจกษณย สกขทวม5910614

24 10590758 นางสาว นนทยชนก ภศมลประโคน5953429

25 10590759 นางสาว นพเกลหา สมสวน5948068

26 10590760 นางสาว นพเกหา แมขกนทด5912682

27 10590761 นาย นพดล หลอดทอง5960694

28 10590762 นาย นพพล เชพชอลลชนฟปา5950451

29 10590763 นางสาว นพรจตนย แสนแสง5963639

30 10590764 นางสาว นพวรรณ ถนอมพจนธย5935207

31 10590765 นางสาว นพวรรณ สอดทรจพยย5934634

32 10590766 นางสาว นภเกตนย กองเงลน5940044

33 10590767 นางสาว นภนจนทย สกนลพจฒนย5952805

34 10590768 นางสาว นภจสสร นลลหกต5956536

35 10590769 นางสาว นภาพร หลงชลน5943792

หนนา 689 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B1208  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 10590770 นางสาว นภาพร หอมฮวด5957020

37 10590771 นางสาว นภารจตนย แซชโลหว5952677

38 10590772 นางสาว นราทลพยย มกชงหมาย5934125

39 10590773 นางสาว นรลนทรยทลพยย นลลแทห5941101

40 10590774 นางสาว นรลศรา กองขกนทด5913822

41 10590775 นางสาว นรลศรา โกสกมศจกดลธ5957871

42 10590776 นางสาว นรลศรา พานลชนอก5960830

43 10590777 นางสาว นรลศรา อกตมะโยธลน5946508

44 10590778 นางสาว นรลศา  กลกลจสกวรรณ5909442

45 10590779 นาง นรมรจตนย บรรลพอทรจพยย5918682

46 10590780 นาย นเรนทรยฤทธลธ หกนสระนหอย5958112

47 10590781 นาย นฤชลต ทลาดมกกล5938596

48 10590782 นาย นฤดล โคตรสมบจตล5947863

49 10590783 นาย นฤทธลกร จจนทรยนลชว5903230

50 10590784 นาย นฤนาท สามารถกกล5929594

51 10590785 นางสาว นฤมล คลจงอกดม5941928

52 10590786 นางสาว นฤมล ชพพนประโคน5954776

53 10590787 นางสาว นฤมล ธรรมบรรเทลง5957429

54 10590788 นางสาว นฤมล ละอองทอง5946738

55 10590789 นางสาว นฤมล ศรมสกข5947884

56 10590790 นางสาว นฤมล สามสม5943239

57 10590791 นางสาว นฤมล สกทธลกร5957812

58 10590792 นางสาว นฤมล แสงจจนทรย5951653

59 10590793 นางสาว นฤมล หมอกมมชจย5963034

60 10590794 นางสาว นฤมล อชอนหวาน5944700

61 10590795 นางสาว นลพรรณ ไชยชารม5947899

62 10590796 นางสาว นลลน สลาราญดม5926250

63 10590797 นางสาว นลลนม จจนทนา5953309

64 10590798 นาง นลลนม ซจงกาลจง5936251

65 10590799 นางสาว นลลนม บกญมา5943417

66 10590800 นางสาว นโลบล ทรงงาม5954337

67 10590801 นางสาว นวนาถ กางรจมยย5946872

68 10590802 นาย นวพล การคหา5952773

69 10590803 นางสาว นวลพรรณ บจงคม5948218

70 10590804 นางสาว นวลยา นาราช5944878

หนนา 690 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B1208  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

71 10590805 นางสาว นวมยา นาราช5944832

72 10590806 นางสาว นจชนจนทย ปลพชมญาตล5946323

73 10590807 นางสาว นจฏธลดา เจพอจจนทรย5962065

74 10590808 นางสาว นจฐกร คลาผกย5960271

75 10590809 นางสาว นจฐชนก คลาดม5938274

หนนา 691 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B1209  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 10590810 นางสาว นจฐตยา ถะเกลงสกข5945592

2 10590811 นาย นจฐพงษย แถมนา5933747

3 10590812 นางสาว นจตตลยา แกหวขวจญขหา5937017

4 10590813 นางสาว นจนทกา เสากลาง5939199

5 10590814 นาย นจนทชจย รอดจรศญ5963650

6 10590815 นางสาว นจนทพร พศนหญหาคา5943522

7 10590816 นาย นจนทพล ฤทธลมงคล5944565

8 10590817 นางสาว นจนทวรรณ โอดสศ5958493

9 10590818 นางสาว นจนทวจน แกหวรจกษา5936962

10 10590819 นางสาว นจนทวจนทย แชชมขกนทด5910702

11 10590820 นางสาว นจนทจชพร ทวมชาตล5956773

12 10590821 นางสาว นจนทลกานตย ชลดกระโทก5952064

13 10590822 นางสาว นจนทลญา แกหวพวง5941288

14 10590823 นางสาว นจนทลตา ตระกศลนลตยย5939997

15 10590824 นาย นจนทลพจฒนย อาจหาญ5941303

16 10590825 นางสาว นจนทลยา อลพมบกตร5902622

17 10590826 นางสาว นจนทลยา โอทารจมยย5920034

18 10590827 นางสาว นจนธลชา ดาวโคกสศง5949612

19 10590828 นาง นจนธลรา เกลดผลวดม5963717

20 10590829 นางสาว นา ณ เมพองใหมช5940048

21 10590830 นางสาว นางสาวภจทธราภรณย เหยมยดรจมยย5951823

22 10590831 นางสาว นาฏอนงคย ปปกเคทจง5933587

23 10590832 นางสาว นาตยา วลลจยรลด5947798

24 10590833 นางสาว นาถตยา จลาปาทอง5940031

25 10590834 นางสาว นาถนจดดา ทองคลา5924950

26 10590835 นางสาว นาถอนงคย นกศรรจมยย5941654

27 10590836 นาย นาท ผลอลนทรย5956165

28 10590837 นาย นายวลรกจนย อภจยศลลา5902846

29 10590838 นางสาว นารากร ดลษฐขกนทด5957176

30 10590839 นางสาว นารลนทรย จจนทรยสนลท5940156

31 10590840 นางสาว นารม เทพกลาง5961914

32 10590841 นางสาว นารม เทมยนทอง5943156

33 10590842 นางสาว นารม บกญเรพอง5943769

34 10590843 นางสาว นารมนารถ ชาวนา5944427

35 10590844 นางสาว นารมรจตนย ยอดจลตร5940408

หนนา 692 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B1209  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 10590845 นางสาว นาวสาวพจชรลนทรย อสลพงษย5938006

37 10590846 นางสาว นชลาทลพยย  ชชอมะลล5958001

38 10590847 นางสาว นชลาทลพยย พจนธยงาม5943731

39 10590848 นางสาว นชลาผตชง บนขกนทด5933781

40 10590849 นางสาว นชลาผตชง พกดขกนทด5919330

41 10590850 นางสาว นชลาผตชง แสงเลพพอม5956421

42 10590851 นางสาว นชลาฝน ปปองกจน5951832

43 10590852 นาง นชลาฝน พรมรจกษย5950515

44 10590853 นางสาว นชลาฝน ยามกระโทก5942446

45 10590854 นาย นลกร พรมฤทธลธ5962020

46 10590855 นางสาว นลชานจนทย เหมาะหมาย5956786

47 10590856 นางสาว นลชาภจทร สายเชพชอ5960619

48 10590857 นางสาว นลชาภา เลพอดกระโทก5946861

49 10590858 นางสาว นลชกดา ปาปะกาย5952439

50 10590859 นางสาว นลดตลยากร พวงมาเทศ5948519

51 10590860 นางสาว นลตตลยา ประมศล5934686

52 10590861 นางสาว นลตนา  สายบจวแดง5936492

53 10590862 นางสาว นลตยา กฎมจจฉา5947397

54 10590863 นางสาว นลตยา บกญขาว5962220

55 10590864 นาง นลตยา บกญเลลศ5960489

56 10590865 นางสาว นลตยา ใยไหม5951221

57 10590866 นางสาว นลตยา รกชงกศล5956613

58 10590867 นางสาว นลตยา แรตไธสง5951289

59 10590868 นางสาว นลตยา วงษยเมพอง5940909

60 10590869 นางสาว นลตยา ศรมกกล5952882

61 10590870 นางสาว นลตยา อลนทา5944180

62 10590871 นาง นลตลยา จลตเยตน5958360

63 10590872 นาย นลตลวกฒล บกศยอลาคา5961062

64 10590873 นาย นลทจศนย ฤทธลทลศ5961553

65 10590874 นาย นลธลกร เทมพยงทจศนย5963942

66 10590875 นางสาว นลธลกานตย กาลจจกร5944369

67 10590876 นางสาว นลธลดา ทองใสยย5950855

68 10590877 นาย นลพนธย ยวงไธสง5946430

69 10590878 นาย นลพจทธยพงศย เงาตะคก5947130

70 10590879 นางสาว นลภาพร แดงอาจ5940954

หนนา 693 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B1209  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

71 10590880 นางสาว นลภาพร บกรลนทรย5952474

72 10590881 นางสาว นลภาพร ประกอบชจย5957440

73 10590882 นางสาว นลภาพร พรหอมสกข5957358

74 10590883 นางสาว นลภาพร พลมพยชจย5962034

75 10590884 นางสาว นลภาพร อหอนชจยภศมล5952982

หนนา 694 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B1210  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 10590885 นางสาว นลภาภรณย ใหญชกระโทก5957795

2 10590886 นางสาว นลภาวรรณ ชจยพร5957664

3 10590887 นางสาว นลยะเพชร สมตะแกะ5942454

4 10590888 นางสาว นลรดา เยรจมยย5951800

5 10590889 นางสาว นลรลนดา เชาวยระกลา5948437

6 10590890 นางสาว นลโลบล โพธลกจญยา5949375

7 10590891 นาย นลวจฒชจย อกหมบกญ5958106

8 10590892 นาย นลวจฒนย อลนทรยหอม5954135

9 10590893 นางสาว นลศาชล บกญมาก5940731

10 10590894 นางสาว นลศานาถ ลจดอชอน5947511

11 10590895 นางสาว นลศารจตนย นาสมบศรณย5957324

12 10590896 นางสาว นลสาพร กกดหอม5952431

13 10590897 นางสาว นกกศล ทะรา5939985

14 10590898 นางสาว นกจลรา แยหมประโคน5947430

15 10590899 นางสาว นกชจรม ศลรลอชอน5939412

16 10590900 นางสาว นกชจลรา ชาวเมพองดม5952355

17 10590901 นางสาว นกชฌานจนตย อรรคศรมวร5920946

18 10590902 นางสาว นกชนภา สกทธลโท5941715

19 10590903 นางสาว นกชนาฏ พายกพจด5952743

20 10590904 นางสาว นกชนาถ ชกมพลวงศย5907130

21 10590905 นางสาว นกชภางคย ชนะธร5951676

22 10590906 นางสาว นกชลม โคตรภจกดม5936357

23 10590907 นางสาว นกชศรลนยย ปลจพงกลาง5961451

24 10590908 นางสาว นกสรา กงแกหว5957367

25 10590909 นางสาว เนตรนภา นามเกษม5947589

26 10590910 นางสาว เนตรนภา สลงขรณย5933699

27 10590911 นางสาว เนตรนหอย ชาญศรม5962283

28 10590912 นางสาว เนพชอแพร ถตงงาม5956693

29 10590913 นางสาว โนรม ตจนตลรจตนย5920954

30 10590914 นาย บรรพต โนนใหญช5963727

31 10590915 นาย บรรลพอฤทธลธ พศนศรม5942731

32 10590916 นางสาว บจงอร ชจยรจมยย5946297

33 10590917 นางสาว บจงอร ศาลางาม5922714

34 10590918 นาย บจญชา จมนดอน5962634

35 10590919 นาย บจญชา สระแกหว5952440

หนนา 695 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B1210  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 10590920 นาย บจณฑลต จจนทานลตยย5938789

37 10590921 นาย บจณฑลต รามศรม5941795

38 10590922 นางสาว บจวตอง แสงสจนเทมยะ5963300

39 10590923 นางสาว บจวหลจน พศลสวจสดลธ5947734

40 10590924 นางสาว บานเยตน งามเลลศ5946898

41 10590925 นาย บกญชกม คงวลรจตนย5957469

42 10590926 นาง บกญชศพร ทวมศรม5934712

43 10590927 นาย บกญถลพน พลแสน5945500

44 10590928 นางสาว บกญยาพร ทองดม5954617

45 10590929 นางสาว บกญยลพง ดาวสม5961558

46 10590930 นาย บกญลพอ มมเงลน5960699

47 10590931 นาย บกญเลลศ แกมขกนทด5903094

48 10590932 นางสาว บกญสลตา มะลจยทอง5936653

49 10590933 นาย บกญเสสรลม วงศา5949603

50 10590934 นางสาว บกณฑรลกา อยศชพงษยทอง5960021

51 10590935 นางสาว บกปผา ไชยทลพยย5957461

52 10590936 นาย บกรลนทรย กลชอนศรม5957062

53 10590937 นางสาว บกษบงกย คงนกรจตนย5950845

54 10590938 นางสาว บกษบา แสงงาม5940081

55 10590939 นางสาว บกษบา อกตราช5939611

56 10590940 นางสาว บกษยา โถทอง5955876

57 10590941 นางสาว บกษรารจตนย ธรรมมา5918362

58 10590942 นางสาว บกหงา กองสกข5949139

59 10590943 นางสาว เบญจพร ตาอกดม5955644

60 10590944 นางสาว เบญจภรณย บกญทศ5941698

61 10590945 นางสาว เบญจภา ทรงฉลาด5943950

62 10590946 นางสาว เบญจมาภรณย ภศมะลา5920314

63 10590947 นางสาว เบญจมาศ    กลพงทอง5942986

64 10590948 นางสาว เบญจมาศ การกระสจงขย5946953

65 10590949 นาง เบญจมาศ เจรลญผล5940634

66 10590950 นางสาว เบญจมาศ ชกชมชพพน5920294

67 10590951 นางสาว เบญจมาศ บกญครอง5918014

68 10590952 นาง เบญจมาศ สมนตก5943279

69 10590953 นางสาว เบญจมาส ใจกลหา5958506

70 10590954 นางสาว เบญจวรรณ เตหนปปกษม5906318

หนนา 696 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B1210  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

71 10590955 นางสาว เบญจวรรณ เหงกระโทก5914974

72 10590956 นางสาว เบญญาภา สมพงษย5937861

73 10590957 นางสาว ปฏลญยยญา บกญมาก5949406

74 10590958 นาย ปฐมทรจพยย ไทยารจมยย5949688

75 10590959 นางสาว ปณตพร หหอยไธสง5937973

หนนา 697 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B1211  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 10590960 นางสาว ปณจฐฎา สจตรศพชาย5948605

2 10590961 นาย ปณลธาน กระจชางจจนทรย5952551

3 10590962 นางสาว ปทกมพร วงษยตรม5919662

4 10590963 นางสาว ปทกมมา แสงสาย5937793

5 10590964 นางสาว ปนจดดา เชวงยศ5939249

6 10590965 นาง ปนจดดา โทแหลชง5951524

7 10590966 นางสาว ปนจดดา ภางาม5926994

8 10590967 นางสาว ปนจดดา สกกใส5934592

9 10590968 นางสาว ปนจดดา เหตนชพพอ5938711

10 10590969 นางสาว ปนลดา งามพรหอม5931486

11 10590970 นาย ปภจงกร ไทยพงษย5945368

12 10590971 นางสาว ปภจสรา บกษบา5949678

13 10590972 นางสาว ปภจสรา ระวจงโค5912674

14 10590973 นางสาว ปภจสรา ลาดเงลน5960690

15 10590974 นางสาว ปภจสสรา พจนธกรจตนย5955127

16 10590975 นางสาว ปภาณชกดา เมพองสมสกข5958068

17 10590976 นางสาว ปภาดา พงษยสกวรรณย5954641

18 10590977 นางสาว ปภาพร บกตะเคมยน5961566

19 10590978 นางสาว ปภลชยานจนตย จจนทรยโฉม5957764

20 10590979 นางสาว ปรมาภรณย วลสาพรม5943882

21 10590980 นางสาว ประคอง เตลมตจวรจมยย5947416

22 10590981 นาย ประจจกษย ชกมเสนา5946548

23 10590982 นางสาว ประทกม ปลมกลาง5950506

24 10590983 นางสาว ประนลดา ผมภจกดลธ5956940

25 10590984 นาย ประพจนธย ขามโนนวจด5943177

26 10590985 นางสาว ประไพ วรรณทอง5960815

27 10590986 นางสาว ประไพจลตร มมศรม5962499

28 10590987 นางสาว ประภจสร พงษยทอง5961890

29 10590988 นางสาว ประภาพร โคหงอาภาส5953385

30 10590989 นางสาว ประภาพร ชชอสศงเนลน5931174

31 10590990 นางสาว ประภาพรรณ มชวงงาม5958721

32 10590991 นางสาว ประภาภรณย ทอดแสน5941452

33 10590992 นาย ประมง   อลนทราช5953111

34 10590993 นาย ประวลทยย งามแสง5938847

35 10590994 นาย ประสลทธลธ พจนพลพจฒนย5935097

หนนา 698 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B1211  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 10590995 นางสาว ปรจศนมยย อาจหาญ5952635

37 10590996 นางสาว ปรจศนมยาภรณย สกวรรณแสง5961315

38 10590997 นางสาว ปราชญยชฎาพร  ฉกนเชพชอ5940585

39 10590998 นางสาว ปราณวลม จลาลอง5945418

40 10590999 นาย ปราโมทยย คะหาญ5937497

41 10591000 นางสาว ปรารถนา ตอนตลารจมยย5952052

42 10591001 นางสาว ปรารถนา ปกยะตล5948287

43 10591002 นางสาว ปรลญญาภรณย กองแกหว5941906

44 10591003 นางสาว ปรลดา เสนาบกตร5942300

45 10591004 นางสาว ปรลตรา วอนกระโทก5913910

46 10591005 นาง ปรลม โยยรจมยย5956186

47 10591006 นางสาว ปรลยากร งามตรง5924298

48 10591007 นาย ปรลวจฒนย อาจวลชจย5939542

49 10591008 นาย ปรมชา คะเชนเชพชอ5962565

50 10591009 นาย ปรมชา สาระตล5948315

51 10591010 นาย ปรมชาพล วราพกฒ5938610

52 10591011 นางสาว ปรมญา ยศกลาง5938679

53 10591012 นางสาว ปรมยา คลาจจตกรจส5933568

54 10591013 นางสาว ปรมยานกช จวงจจนทรย5945763

55 10591014 นางสาว ปรมยานกช ชจยปราณมเดช5943569

56 10591015 นางสาว ปรมยานกช โลสศงเนลน5958957

57 10591016 นางสาว ปรมยานกช สารมมศล5957306

58 10591017 นางสาว ปรมยานกช สมบศพลมพา5946446

59 10591018 นางสาว ปรมยานกช สกขดาษ5954723

60 10591019 นางสาว ปรมยาพร เสรลมผล5947024

61 10591020 นางสาว ปรมยาภา จลนดาศรม5942852

62 10591021 นางสาว ปวารณา จลาปาขาว5944584

63 10591022 นาย ปวลญญยธลกรณย สอนนหอย5960365

64 10591023 นางสาว ปวมณยนกช มจพนยพน5939560

65 10591024 นางสาว ปวมณา ดอกพลกกล5959112

66 10591025 นางสาว ปวมณา เตลมใจ5963135

67 10591026 นางสาว ปวมณา ไตรโสม5943135

68 10591027 นางสาว ปวมณา นาคลลชาตล5946725

69 10591028 นางสาว ปวมณา ปกสจนเทมยะ5939886

70 10591029 นางสาว ปวมณา รากวงษย5934599

หนนา 699 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B1211  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

71 10591030 นางสาว ปวมณา สลงหยนม5914122

72 10591031 นางสาว ปวมณา หนตพงกระโทก5947900

73 10591032 นางสาว ปวมณา อกตมะ5936656

74 10591033 นางสาว ปวมณา อกชนทรจพยย5940538

75 10591034 นางสาว ปองฤดม ชาลม5920934

หนนา 700 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B1212  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 10591035 นาง ปปญจพร วลถม5962055

2 10591036 นาย ปปญญา พรานแมชน5951287

3 10591037 นางสาว ปปณชนลศา พรมไตร5945621

4 10591038 นางสาว ปปณณยตลยา เงางาม5946940

5 10591039 นาง ปปทมพร ศรมมะณม5936721

6 10591040 นางสาว ปปทมวรรณ กองทกน5926694

7 10591041 นางสาว ปปทมวรรณ พรมพกทธา5957808

8 10591042 นางสาว ปปทมวรรณ วงศยพรหม5947327

9 10591043 นางสาว ปปทมา กจลยารจตนย5954355

10 10591044 นางสาว ปปทมา คลาชารม5960865

11 10591045 นางสาว ปปทมา ธงสจนเทมยะ5921242

12 10591046 นางสาว ปปทมา ปปกแกหว5956104

13 10591047 นางสาว ปปทมา สาเกตก5953832

14 10591048 นางสาว ปปทมาวรรณ บรรลพอทรจพยย5938689

15 10591049 นางสาว ปาจรมยย ในวลกกล5952973

16 10591050 นางสาว ปาทลตตา คลหายทลพยย5945597

17 10591051 นาง ปารยยธมนตย พงวรรณย5925610

18 10591052 นางสาว ปารวดม สกรบกตร5959752

19 10591053 นางสาว ปารลฉจตร เถาวยทอง5962178

20 10591054 นางสาว ปารลฉจตร บจวหลง5952042

21 10591055 นางสาว ปารลชาตล จองสวชาง5907166

22 10591056 นางสาว ปารลชาตล นาชจยเรลพม5953602

23 10591057 นางสาว ปารลชาตล ประพรม5945217

24 10591058 นางสาว ปารลชาตล พลลาตจน5955945

25 10591059 นางสาว ปารลตา วจนคลา5962907

26 10591060 นางสาว ปาหนจน ปะถานะ5963877

27 10591061 นาย ปปตล อลนทรยนอก5953655

28 10591062 นางสาว ปปยธลดา นามโคตร5955511

29 10591063 นางสาว ปปยนกช คลานก5948298

30 10591064 นางสาว ปปยนกช สจกสจนเทมยะ5942297

31 10591065 นางสาว ปปยพร ละเอมยด5952609

32 10591066 นางสาว ปปยมาส ทบวงษย5960195

33 10591067 นาย ปปยะณจฐ ทจนหาบกรกษ5950115

34 10591068 นาย ปปยะณจฐ บชอพลมาย5943097

35 10591069 นาย ปปยะเทพ ใจดม5939922

หนนา 701 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B1212  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 10591070 นางสาว ปปยะนกช อลนทสกราช5954317

37 10591071 นาง ปปยะวรรณ รศปใหญช5958342

38 10591072 นาย ปปยะวจฒนย โนนทะคลาจจนทรย5926666

39 10591073 นางสาว ปปยากร เหลาประเสรลฐ5948018

40 10591074 นางสาว ปปโยรส ทองมาตยย5943989

41 10591075 นางสาว ปกญชรจสมลธ ไกรกลาง5959100

42 10591076 นางสาว ปกญญพจฒนย ลจดครบกรม5952401

43 10591077 นางสาว ปกญญลศา ยลงยอม5942352

44 10591078 นางสาว ปกณญพร จงจอหอ5945421

45 10591079 นางสาว ปกณณดา แกหวมา5957405

46 10591080 นาย ปกณณวลชญย เกษศลรล5934727

47 10591081 นางสาว เปรมกมล จจนทะคาม5947661

48 10591082 นางสาว เปรมวดม แจนพลมาย5956457

49 10591083 นางสาว เปรมวลภา เปรมสลงหยชจย5944877

50 10591084 นางสาว เปปยทลพยย ทชวงทม5948363

51 10591085 นางสาว ผกากรอง พากเพมยร5952665

52 10591086 นางสาว ผกาแกหว สมพจนธย5936734

53 10591087 นางสาว ผกามรลนทรย ตามกระโทก5955224

54 10591088 นางสาว ผกามาศ คลาแกหว5944189

55 10591089 นางสาว ผกามาศ โปรชงจลต5962600

56 10591090 นางสาว ผกาวรรณ แปปนจจนทรย5949715

57 10591091 นางสาว ผกาวจลยย เรพอนขกนทด5954399

58 10591092 นางสาว ผชองนภา สาลมวจน5953921

59 10591093 นางสาว ผตชงผกา  สายยศ5956169

60 10591094 นางสาว ผกสดม เมพองสนาม5936797

61 10591095 นาย พงศธร   สหมสาย5958798

62 10591096 นาย พงศธร เปปนสศงเนลน5950505

63 10591097 นาย พงศยบดลนทรย ขอสลนกลาง5960955

64 10591098 นาย พงศยศลรล กองเกลด5951481

65 10591099 นาย พงษยธวจช วงษยมณม5943208

66 10591100 นาย พงษยพจนธย จลมานจง5961203

67 10591101 นาย พงษยสลทธลธ กกลพญา5946762

68 10591102 นางสาว พจนาถ ตกพลมาย5947713

69 10591103 นางสาว พชรพร ใจปปนตา5928934

70 10591104 นาย พชรพล อารมชาตล5963577

หนนา 702 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B1212  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

71 10591105 นาย พนมพร อาภรณยรจตนย5900018

72 10591106 นางสาว พนจชกร รลปปนโน5944461

73 10591107 นางสาว พนารจตนย โสภา5941294

74 10591108 นางสาว พนลดา อกชนศลลปป5948322

75 10591109 นางสาว พรชนก เทมยมทจด5909334

หนนา 703 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B1213  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 10591110 นางสาว พรชลลศา ยะจะนะ5962964

2 10591111 นางสาว พรทวม ไชยา5952457

3 10591112 นางสาว พรทจบทลม ผศกดวง5953432

4 10591113 นางสาว พรทลพยย ปปปนเกตก5958982

5 10591114 นางสาว พรทลพยย ผองสศงเนลน5957821

6 10591115 นางสาว พรทลพยย ผาคลา5956998

7 10591116 นางสาว พรทลพยย มชวงงาม5958834

8 10591117 นางสาว พรทลพยย วงษยแกหว5954508

9 10591118 นางสาว พรทลพยย สกขประเสรลฐ5962099

10 10591119 นางสาว พรทลพยย แสนกลหา5955488

11 10591120 นางสาว พรทลวา ปรากฏมาก5957991

12 10591121 นาย พรเทพ สาลม5961460

13 10591122 นางสาว พรเทวา เตตนรจมยย5947388

14 10591123 นางสาว พรธวจล เวทมนตย5946261

15 10591124 นางสาว พรพรรณ  ศรมตะ5962857

16 10591125 นางสาว พรพลธ พรมดม5961893

17 10591126 นางสาว พรพลมล มจพนชาตล5957046

18 10591127 นางสาว พรพลมล ยศ5950041

19 10591128 นางสาว พรพลมล เรพองสจตยย5946489

20 10591129 นางสาว พรพลมล สกทธลธรรม5954344

21 10591130 นางสาว พรพลมล หมหอทอง5942692

22 10591131 นางสาว พรพลศ โคตรแกหว5957943

23 10591132 นางสาว พรมณม พจนลลวงษย5919534

24 10591133 นางสาว พรรณทลพยย ทลามะชจย5943081

25 10591134 นางสาว พรรณธลยา สลาราญวงษย5925346

26 10591135 นางสาว พรรณวรท สวจสดลธปรก5948413

27 10591136 นางสาว พรรณลกา เฝปาหนองดศช5940820

28 10591137 นางสาว พรรณลดา ผกสดม5961085

29 10591138 นางสาว พรรณลภา พะนลรจมยย5953666

30 10591139 นางสาว พรรณลภา สาแกหว5948820

31 10591140 นางสาว พรรณลภา หลนกรอก5951493

32 10591141 นางสาว พรศลรล ชจยประเสรลฐ5947770

33 10591142 นาย พรศลรล ศรมเพชร5947604

34 10591143 นางสาว พรศลรล หจดนครอลนทรย5959550

35 10591144 นางสาว พรสกดา คงศรม5956601

หนนา 704 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B1213  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 10591145 นางสาว พรสกดา ฝาชจยภศมล5956187

37 10591146 นางสาว พรสกดา พจนธกลม5938341

38 10591147 นางสาว พรสกดา รจตนศรม5940809

39 10591148 นางสาว พรอารม ลจกษยวงศยชจย5940927

40 10591149 นางสาว พฤกษา มจญจกาเภท5952203

41 10591150 นาย พลกฤต ศรมสกธรรม5915822

42 10591151 นาย พลวจฒนย สกขคลมพ5952561

43 10591152 นาย พลวลทลต แสงรกชง5958043

44 10591153 นางสาว พลอยพรรณ กกสกมาลยย5952266

45 10591154 นาย พลากร ภางาม5960662

46 10591155 นางสาว พวงจลนดา แดนพลมาย5955588

47 10591156 นางสาว พวงผกา งามนจก5944887

48 10591157 นางสาว พวงพยอม ชพพนชม5942188

49 10591158 นางสาว พวงเพชร พลดงนอก5959051

50 10591159 นางสาว พจกตรา เครพอวจลยย5942559

51 10591160 นางสาว พจชธาภรณย บกญแสน5948976

52 10591161 นางสาว พจชรนจนทย ขาวงาม5939331

53 10591162 นางสาว พจชรนจนทย ทวมวกฒลเศรษฐย5943456

54 10591163 นางสาว พจชรา คลามา5955708

55 10591164 นางสาว พจชราพร แสวงศรม5920202

56 10591165 นางสาว พจชราภรณย เกษมสกข5959838

57 10591166 นางสาว พจชราภรณย บกญตา5959409

58 10591167 นางสาว พจชราภรณย ยศรกชงเรพอง5961582

59 10591168 นางสาว พจชราภา ประวลเศษ5957132

60 10591169 นาง พจชรลนทรย กองทรจพยย5952148

61 10591170 นางสาว พจชรลนทรย ขอนสม5939197

62 10591171 นางสาว พจชรลนทรย ทวมสาร5947966

63 10591172 นางสาว พจชรลนทรย ทองจหอย5960304

64 10591173 นางสาว พจชรลนทรย บจวเผพพอน5947134

65 10591174 นางสาว พจชรลนทรย พรมดม5960456

66 10591175 นางสาว พจชรม จจนดม5943397

67 10591176 นางสาว พจชรม ไชยเกลด5958114

68 10591177 นางสาว พจชรม ดวงศรม5941349

69 10591178 นางสาว พจชรม สมละพจนธย5923454

70 10591179 นางสาว พจชรม สกขจจนทรย5915602

หนนา 705 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B1213  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

71 10591180 นางสาว พจชรม เสาเวมยง5955509

72 10591181 นางสาว พจชรมพร สกดยอดสกข5958516

73 10591182 นางสาว พจชรมยย สะเทพอน5952874

74 10591183 นางสาว พจชรมยา ฉลมงาม5940478

75 10591184 นางสาว พจชรมยา ลจดดาหอม5934423

หนนา 706 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B1214  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 10591185 นาย พจฒนกศล สกขสานตลธ5928318

2 10591186 นาย พจฒนทรจพยย หวานนชลา5936812

3 10591187 นางสาว พจฒนยนรม เจตนาสระนหอย5925806

4 10591188 นาย พจฒนพงศย  จจนทรยสชองศรม5951382

5 10591189 นาย พจฒนศจกดลธ อภจยสม5949805

6 10591190 นางสาว พจณณลดา อลนธลเดช5961253

7 10591191 นางสาว พจทธนจนทย รกจลยาปนนทย5935049

8 10591192 นางสาว พจทยา ครองทรจพยย5955594

9 10591193 นางสาว พจนทลวา ตลคลารจมยย5957072

10 10591194 นาง พจนธกมาศ ตหอไธสง5943340

11 10591195 นาย พจลลภ อมรเดชากกล5900142

12 10591196 นางสาว พาขวจญ ศรมชกมพล5929798

13 10591197 นางสาว พลกกลทอง พรมดอนกลอย5947696

14 10591198 นางสาว พลชญยชญานลษฐย ประสพทอง5957257

15 10591199 นางสาว พลชญยสลรล ลลาเภาพจนธย5926262

16 10591200 นางสาว พลชญาพร วงคยสาลม5945371

17 10591201 นาย พลชจยวกฒล ศกภศร5954676

18 10591202 นางสาว พลชานจนทย จจกรแกหว5942597

19 10591203 นาย พลชลต โคกศรมเมพอง5914574

20 10591204 นาย พลชลตชจย ชศชพพนพรม5940796

21 10591205 นาย พลเชษฐ วงษยเสนชหย5919342

22 10591206 นางสาว พลมประภา ไชยคกณ5962406

23 10591207 นางสาว พลมพยณดา สลรลบรรณลจกษณย5935014

24 10591208 นางสาว พลมพยดาว พวงเขมยว5950994

25 10591209 นางสาว พลมพยพนลต  กามขกนทด5944566

26 10591210 นางสาว พลมพร จจนทา5962060

27 10591211 นางสาว พลมพยลภจทร ปรมดาคกณานจนทย5960599

28 10591212 นางสาว พลมพลไล สกวสม5937571

29 10591213 นางสาว พลมลรจตนย พลมพยเชพชอ5945734

30 10591214 นางสาว พลมวดม  ทวมเลลศ5939022

31 10591215 นางสาว พลมไสว หกหมกระโทก5954984

32 10591216 นาย พลระพงษย โพธลวจฒนย5940745

33 10591217 นางสาว พลไลพร เลพพอนทอง5944966

34 10591218 นางสาว พลศตะวจน แพงศรม5958427

35 10591219 นางสาว พลศสมจย ศรมตะเขต5958363

หนนา 707 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B1214  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 10591220 นาย พลษณก แกหวหลหา5944174

37 10591221 นาย พลษณก หอมสมบจตล5952390

38 10591222 นาย พลสลฐ เคมยงสจนเทมยะ5959976

39 10591223 นาย พลสลฐพจนธกย ขวบสจนเทมยะ5935193

40 10591224 นาย พลสลทธลธ แบหกระโทก5950819

41 10591225 นางสาว พมรดา เดชา5950055

42 10591226 นาย พมรพล กลหาหาญ5944509

43 10591227 นาย พมรพล วงษยกนก5942074

44 10591228 นาย พมรวลชญย สกทธลทรจพยย5946751

45 10591229 นาย พมระพงษย สมสด5952606

46 10591230 นาย พมระพล ประทกมมาต5963654

47 10591231 นาย พมระวกฒล อกดมทรจพยย5953464

48 10591232 นาย พกทธลชจย รจกษยทกชงทอง5947168

49 10591233 นาย พกทธลชจย สกรลยกทธ5940781

50 10591234 นาย พศนทรจพยย ทองมาก5942354

51 10591235 นางสาว พศลทรจพยย ชศรจศมม5948299

52 10591236 นางสาว เพชรรจตนย ผลวคลา5943538

53 10591237 นางสาว เพชรรจตนย สจนเทมยะหมพพนไวย5960987

54 10591238 นางสาว เพชรลจดดา เทพราช5939828

55 10591239 นางสาว เพตญนภา   กลนขกนทด5952633

56 10591240 นางสาว เพตญนลภา ชชวยนา5962306

57 10591241 นางสาว เพตญพจกตรย หจสดม5938103

58 10591242 นางสาว เพตญพลชชา เสรตจพรหอม5948941

59 10591243 นางสาว เพลลนใจ วลรลยะ5940725

60 10591244 นางสาว แพทรมญา เศษทรจพยย5944110

61 10591245 นางสาว แพรวนภา จจนทรยศลรล5949227

62 10591246 นางสาว แพรวนภา เจนหนองแวง5946456

63 10591247 นางสาว แพรวนภา พรมสลทธลธ5956298

64 10591248 นางสาว แพรวนภา ภลรมยยกลจ5955358

65 10591249 นาย ไพฑศรยย จกมพลหลหา5936572

66 10591250 นาย ไพฑศรยย อรจญ5936109

67 10591251 นาย ไพโรจนย พลมศลชาตล5954077

68 10591252 นางสาว ไพลลน แมตกพลมาย5961854

69 10591253 นางสาว ไพลลน ศลรลนอก5961744

70 10591254 นาย ไพศาล โคกรจมยย5953823

หนนา 708 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B1214  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

71 10591255 นาย ไพศาล ใจแนชน5946188

72 10591256 นาย ไพศาล ชจยโคตร5961046

73 10591257 นางสาว ฟางทลพยย บกตรวงษย5962996

74 10591258 นางสาว เฟฟปองฟปา อาจภจกดม5952618

75 10591259 นางสาว ภคมน มนทอง5943693

หนนา 709 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B1215  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 10591260 นาย ภคลน บกญประสม5941767

2 10591261 นางสาว ภภจสสร เทมยมขกนทด5918110

3 10591262 นางสาว ภรณยทลพยย จงใจรจกษย5945407

4 10591263 นางสาว ภรจณยา ทนผล5942572

5 10591264 นางสาว ภรจณยา เอตนดศ5948215

6 10591265 นางสาว ภจคจลรา เชพชอมาก5952694

7 10591266 นางสาว ภจคสลนม ผศกไมตรม5942960

8 10591267 นางสาว ภจชนมยา นาควงศย5952858

9 10591268 นาย ภจทพล พงษยสมดา5939046

10 10591269 นาย ภจทรกร แกหวเขมยว5961787

11 10591270 นางสาว ภจทรยธมรา ซกชนทรจพยย5934061

12 10591271 นาง ภจทรปพร ผาสกขมศล5944553

13 10591272 นางสาว ภจทรพร ภจกดมแกหว5917926

14 10591273 นาย ภจทรพล กหอนเพชร5952817

15 10591274 นางสาว ภจทรวดม มมรสลชลา5941297

16 10591275 นางสาว ภจทรวดม ยกบรจมยย5949222

17 10591276 นางสาว ภจทรานลษฐย พลรจมยย5921374

18 10591277 นางสาว ภจทราพร รจกพรหา5930462

19 10591278 นางสาว ภจทราพร เสาสศง5942362

20 10591279 นางสาว ภจทราภรณย   เปรมพยมรจตนชจย5939297

21 10591280 นางสาว ภจทราภรณย แครงกระโทก5949944

22 10591281 นางสาว ภจทราภรณย ชจยพลพจฒนย5963087

23 10591282 นางสาว ภจทราภรณย ดวงตา5951782

24 10591283 นางสาว ภจทราภรณย เนพชอนวล5952108

25 10591284 นางสาว ภจทราภรณย เผพอกนอก5937341

26 10591285 นางสาว ภจทราภา แสงงาม5947844

27 10591286 นางสาว ภจทราวดม เทมยมไธสง5927790

28 10591287 นางสาว ภจทราวดม ผมงาม5933883

29 10591288 นางสาว ภจทราวดม พลงาม5945614

30 10591289 นางสาว ภจทรลนทรย แกหวคลา5941352

31 10591290 นางสาว ภจสราภรณย นวลดม5947689

32 10591291 นาย ภากร เทมยนทลพยยการกณยย5963610

33 10591292 นาย ภาคภศมล ทนงยลพง5957410

34 10591293 นาย ภาณก อลนยะโพธลธ5946144

35 10591294 นางสาว ภาณกกา สมจนพรหอม5943270

หนนา 710 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B1215  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 10591295 นาย ภาณกพงศย ซอกรจมยย5936848

37 10591296 นาย ภาณกพงษย ดอนกระโทก5941312

38 10591297 นางสาว ภาณกมาส บกญมา5951222

39 10591298 นางสาว ภาณกมาส โพชนลกร5941239

40 10591299 นางสาว ภาธลนม ชมชพพน5941236

41 10591300 นาย ภานรลนทรย ทองศรม5939599

42 10591301 นางสาว ภานลดา ลาดเงลน5960786

43 10591302 นางสาว ภานกมาส เจตลนจย5949081

44 10591303 นาย ภานกวจฒนย บชางศรมวงษย5941787

45 10591304 นาย ภานกวจฒนย อลนทรยสา5930810

46 10591305 นางสาว ภาพลมล เสาทอง5932374

47 10591306 นางสาว ภาวดม ขอบทองหลาง5951236

48 10591307 นางสาว ภาวลณม วงศยสกนทร5936719

49 10591308 นางสาว ภาวลณม ศรมอวบ5957532

50 10591309 นางสาว ภาวลณม สมแพนบาล5947846

51 10591310 นางสาว ภาวลณมยย ขาวงาม5941718

52 10591311 นางสาว ภาวลนม เครพอวงศา5908998

53 10591312 นางสาว ภาวลนม นพคกณ5951335

54 10591313 นางสาว ภาวลไล สงโสด5957162

55 10591314 นาย ภาสกร ฉวมโชตล5961447

56 10591315 นาย ภกชงคย ในพลมาย5942690

57 10591316 นางสาว ภกมรลน กวชางกระโทก5956801

58 10591317 นาย ภศบดลนทรย คลาภมระ5963011

59 10591318 นาย ภศเบศ ศรมมหาพรหม5929666

60 10591319 นาย ภศมลนทรย วรวงษย5953239

61 10591320 นาย ภศมลพจฒนย ธนาภาวรดา5947821

62 10591321 นาย ภศวนาถ อสลพงษย5950093

63 10591322 นาย ภศวไนย ชลดเมพองปปก5945359

64 10591323 นาย มงคล เปลมพยนกลาง5942894

65 10591324 นางสาว มญชกยรวลนทย ตาไธสง5948659

66 10591325 นางสาว มณฑนยทลตา ฆหองชมภศ5910790

67 10591326 นางสาว มณฑยา มาลาวจลยย5941470

68 10591327 นาง มณฑลตา ทองกพลา5949739

69 10591328 นางสาว มณเทมยร วาศรม5954642

70 10591329 นางสาว มณมนกช บกตรเหลา5955735

หนนา 711 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B1215  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

71 10591330 นางสาว มณมรจตนย อาจหาญ5959005

72 10591331 นาง มณมวรรณ แสนคลามศล5960848

73 10591332 นางสาว มณมวจลยย กกกลาง5947252

74 10591333 นางสาว มนฑาทลพยย ชาชลานาญ5960831

75 10591334 นาย มนตรม คลาเนตร5929858

หนนา 712 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B2101  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย
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1 10591335 นาง มนปรลยา ลาสา5963505

2 10591336 นางสาว มนฤดม เชพชอจลารศญ5960530

3 10591337 นางสาว มนจญญา เมษาดม5955304

4 10591338 นาย มนจส หนองสม5941564

5 10591339 นาย มนจสชจย ศรมแนน5938581

6 10591340 นาง มนจสยา พกชมไมห5935240

7 10591341 นางสาว มยกรา ขจนจจนทา5960049

8 10591342 นางสาว มยกรา คลาดม5948319

9 10591343 นางสาว มยกรา โพธารลนทรย5953834

10 10591344 นางสาว มยกรม กจนยาประสลทธลธ5946387

11 10591345 นางสาว มยกรม ทองประดจบ5961659

12 10591346 นางสาว มลฑกาล มชานทอง5949838

13 10591347 นาง มลฤดม   วงคยมล5950933

14 10591348 นางสาว มลฤดม มณมลชลา5938854

15 10591349 นางสาว มลฤดม เมพองสนาม5945160

16 10591350 นางสาว มลลวจลยย  มงคลกกล5941597

17 10591351 นางสาว มะลล ไหมทอง5948982

18 10591352 นางสาว มะลลสา ศรมกระหวจน5922498

19 10591353 นางสาว มจชฌลมา เนาวนนทย5960673

20 10591354 นางสาว มจชฌลมา วงษยจจนทรยเพตง5929554

21 10591355 นาง มจญชพร ทองสรรคย5939911

22 10591356 นางสาว มจณฑนา บรรเทลงใจ5946698

23 10591357 นาง มจตตลกา สกวงศย5951929

24 10591358 นางสาว มจทนาวดม ศรมชกม5945602

25 10591359 นางสาว มจลลลกา คลาอกด5954158

26 10591360 นางสาว มจลลลกา พจนธกยมาลม5940883

27 10591361 นางสาว มจลลลกา สลรลวรจรรยาดม5948061

28 10591362 นางสาว มจลลลกา สกภาษร5953831

29 10591363 นางสาว มจลลลกา หงสาชกม5948654

30 10591364 นางสาว มาณม หลวงเจรลญ5921082

31 10591365 นาย มานะ คลาจจนทรย5940132

32 10591366 นางสาว มารลษา  รจกจจงหรมด5958973

33 10591367 นางสาว มารลสา ขาวงาม5949657

34 10591368 นางสาว มารลสา ศรมดาชาตล5944430

35 10591369 นางสาว มารลสา เสนจจนตะ5938829
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36 10591370 นางสาว มาลม รจตนะดม5918222

37 10591371 นางสาว มลชาดา สมบจน5939111

38 10591372 นางสาว มลนตรา ขจรจลตตย5936067

39 10591373 นางสาว มลนตรา ยอดนครจง5952823

40 10591374 นาย มมโชค แซชตจง5948075

41 10591375 นางสาว มกกดา กลหาพยจคฆย5953463

42 10591376 นางสาว มกกดา โกนจนตย5956345

43 10591377 นางสาว มกทลตา ชลชนทอง5920466

44 10591378 นางสาว เมทลนม แพนดม5937360

45 10591379 นาง เมธาณม คกณวงศย5910798

46 10591380 นางสาว เมธาวดม จารกวงศย5957849

47 10591381 นางสาว เมธาวม นกชนจดดา5919322

48 10591382 นาย เมธาวกฒล แสงกลหา5953454

49 10591383 นางสาว เมธลนม นวนแสง5963293

50 10591384 นาย เมธม รชมรกก5943601

51 10591385 นางสาว เมวลกา เปลมพยนขกนทด5943104

52 10591386 นางสาว เมวลกา มชานทอง5946343

53 10591387 นางสาว เมวลกา ไลไธสง5954968

54 10591388 นางสาว เมวลกา สชองศรมรกชงโรจนย5956739

55 10591389 นางสาว เมศลณมยย พจนธยเถพพอน5939935

56 10591390 นางสาว เมษลยา บกตรดหวง5951597

57 10591391 นาย ยงยกทธ ไชยชนะ5938630

58 10591392 นางสาว ยลภจทร โพธลธศรม5947110

59 10591393 นางสาว ยกคลนกช สกนา5946458

60 10591394 นาย ยกทธชจย แกหวพลลา5960155

61 10591395 นาย ยกทธเดช อจนทอง5934982

62 10591396 นาย ยกทธนา สมสพบหา5962477

63 10591397 นาย ยกทธพงศย อดกลหา5940931

64 10591398 นาย ยกทธพงษย บกตรกจณหา5959494

65 10591399 นางสาว ยกพดม พาละแพน5942528

66 10591400 นาง ยกพา เครชงใจ5938736

67 10591401 นางสาว ยกพารจตนย สจนทาลกนจย5948674

68 10591402 นางสาว ยกภาพร เชพชอมมแรง5947119

69 10591403 นางสาว ยกภาพร สาลมเทศ5959943

70 10591404 นางสาว ยกรฉจตร ชศมม5944569
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71 10591405 นางสาว ยกวดม   นาเมพอง5948136

72 10591406 นาง ยกวดม ไชยไธสง5943475

73 10591407 นางสาว ยกวดม เตมยงเฉมยง5917110

74 10591408 นางสาว ยกวดม สจญจร5957508

75 10591409 นางสาว ยกวธลดา อลนโสภา5936732

76 10591410 นางสาว ยกวรลนทรย สมดาเลลศ5924838

77 10591411 นางสาว เยาวมาลยย วลเศษชาตล5944980

78 10591412 นางสาว เยาวรจตนย กตกรจมยย5946681

79 10591413 นางสาว เยาวรจตนย ปปตาฝปาย5963207

80 10591414 นางสาว เยาวเรศ กายะชาตล5960770

81 10591415 นางสาว เยาวลจกษณย คชพจนธย5960849

82 10591416 นางสาว เยาวลจกษณย พลจจนทรย5948516

83 10591417 นางสาว เยาวลจกษณย แสนลา5948672

84 10591418 นางสาว รจณม นาคนาคา5958450

85 10591419 นางสาว รจนา เวมยงเลลศ5925770

86 10591420 นางสาว รตาภจสร งามนกช5941265

87 10591421 นางสาว รตลพร กลพงทวยหาญ5941884

88 10591422 นางสาว รตลรส ทวดสกวรรณย5942844

89 10591423 นางสาว รพมพรรณ ชจยโย5948561

90 10591424 นางสาว รพมพรรณ ปรมชา5942515

91 10591425 นางสาว รมณมยย ไชยคกณ5957356

92 10591426 นางสาว รมยยธมรา ยอดโพธลธ5934763

93 10591427 นางสาว รวลพร ตลราวรจมยย5941199

94 10591428 นางสาว รวลสรา แสงเกตก5908014

95 10591429 นางสาว รสนจนทย ผาลา5933976

96 10591430 นาย รสพล ปราบหลหา5947142

97 10591431 นางสาว รสสกคนธย กมดกลาง5959325

98 10591432 นางสาว รสสกคนธย บกญปก5940788

99 10591433 นางสาว ระพมพรรณ ยอดจจนทรย5950533

100 10591434 นาง รจชฎาพร คงเปลมพยน5906258

101 10591435 นางสาว รจชฎาพร เฉมยบแหลม5945244

102 10591436 นางสาว รจชฎาพร สมทา5956376
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1 10591437 นางสาว รจชฎาภรณย ชาญสศงเนลน5934671

2 10591438 นางสาว รจชฎาภรณย บกญเกลพง5927746

3 10591439 นางสาว รจชฎาภรณย วงษยศรม5941834

4 10591440 นางสาว รจชฎาภรณย อจปกาญจนย5959934

5 10591441 นางสาว รจชฏาพร เทมยมคลา5948416

6 10591442 นางสาว รจชนก แสงแยหม5946096

7 10591443 นางสาว รจชนก โหมดเทศ5951006

8 10591444 นางสาว รจชนม ซพชอคหา5957266

9 10591445 นางสาว รจชนม เมพองโคตร5950962

10 10591446 นางสาว รจชนมกร แกชนจจกร5954348

11 10591447 นางสาว รจชนมกร บจวศรม5940035

12 10591448 นางสาว รจชนมยย อาจวลชจย5963644

13 10591449 นางสาว รจชนมวรรณ ประสานทอง5953735

14 10591450 นางสาว รจญจวน สกมรจมยย5951826

15 10591451 นางสาว รจญญา แทชนแกหว5942664

16 10591452 นาย รจฐพล บกญรอง5953517

17 10591453 นางสาว รจตณาพร ทจนผะดกง5956301

18 10591454 นางสาว รจตตลกาล สกระคจนธย5953942

19 10591455 นางสาว รจตตลยา บจวหลาย5920842

20 10591456 นางสาว รจตตลยา บกดดาเพท5961844

21 10591457 นางสาว รจตตลยากร ปาทะหา5939625

22 10591458 นางสาว รจตตลยากร พจนเลมยว5927554

23 10591459 นาง รจตตลยากรณย ใจเรพอง5963632

24 10591460 นางสาว รจตตลยาพร ศรมบรลบศรณย5948378

25 10591461 นางสาว รจตธลยา ดาหา5941863

26 10591462 นางสาว รจตนา คลาประวจตล5944665

27 10591463 นางสาว รจตนา ทรายคลา5945647

28 10591464 นางสาว รจตนา นนทวงคย5940243

29 10591465 นางสาว รจตนา บจวจจนทรย5947957

30 10591466 นางสาว รจตนา บศรณยเจรลญ5942883

31 10591467 นางสาว รจตนา สาสจงขย5946545

32 10591468 นางสาว รจตนา สกขกลาง5952516

33 10591469 นางสาว รจตนาพร สระแกหว5924350

34 10591470 นางสาว รจตนาพร อลนธรรม5961980

35 10591471 นางสาว รจตนาภรณย    โพธลวจฒนย5952300
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36 10591472 นางสาว รจตนาภรณย โกยรจมยย5933742

37 10591473 นางสาว รจตนาภรณย เครพอยา5945538

38 10591474 นางสาว รจตนาภรณย บชลาสจนเทมยะ5925722

39 10591475 นางสาว รจตนาภรณย ปปกอลนทรมยย5960355

40 10591476 นางสาว รจตนาภรณย พวงพลมาย5961640

41 10591477 นางสาว รจตนาภรณย พลมพยโคกสศง5955582

42 10591478 นางสาว รจตนาภรณย ยพนมจพน5919866

43 10591479 นางสาว รจตนาภรณย แวชนระเว5943412

44 10591480 นางสาว รจตนาวดม ภลญโญศจกดลธ5955387

45 10591481 นางสาว รจมภา วรรณารจกษย5945205

46 10591482 นางสาว รจศมม  หลอมประโคน5938141

47 10591483 นางสาว ราตรม พรมบกตร5957958

48 10591484 นางสาว ราตรม พลมพยจจนทรย5959613

49 10591485 นางสาว รลาไพ ยศชาตล5946254

50 10591486 นาง รลาไพพรรณ สายบกตร5953478

51 10591487 นางสาว รกหงกาญจนย โสรถาวร5960731

52 10591488 นางสาว รกหงณภา จลาปาสกข5942524

53 10591489 นางสาว รกหงทลพยย สกดเสมยงสจงขย5956221

54 10591490 นางสาว รกชงทลวา ทองขอน5963643

55 10591491 นางสาว รกชงทลวา ทองจลารศญ5943378

56 10591492 นางสาว รกชงธลอาภา เพตงพลศ5954896

57 10591493 นางสาว รกหงนภา ดวงไชยย5940592

58 10591494 นางสาว รกชงนภา ภศเกลด5942675

59 10591495 นางสาว รกชงนภา ศรมยะนจย5949438

60 10591496 นางสาว รกชงนภา สลลน5941942

61 10591497 นางสาว รกชงนภา สกวารม5930082

62 10591498 นางสาว รกชงไพลลน พรหมเอาะ5957768

63 10591499 นางสาว รกชงฤดม ใจอกชน5956725

64 10591500 นางสาว รกชงฤดม มลาขกนทด5943138

65 10591501 นางสาว รกชงฤดม วงษยชาลม5951103

66 10591502 นางสาว รกจาภา ทองลชลา5941367

67 10591503 นางสาว รกจลราวรรณ บจวสาย5945402

68 10591504 นางสาว เรไร ชาตลเผพอก5962625

69 10591505 นางสาว เรวดม พจนนาม5957676

70 10591506 นาย เรลงชจย มกชงดม5946807
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71 10591507 นางสาว เรมยม  จรจรจญ5942722

72 10591508 นาย โรจนยศจกดลธ พพชทองหลาง5945030

73 10591509 นางสาว ฤดม สาลม5962131

74 10591510 นางสาว ฤดมมาศ แสนเมพอง5950950

75 10591511 นางสาว ฤทจยรจตนย ใจเมพอง5941054

76 10591512 นางสาว ฤทจยรจตนย ประเสรลฐสวจสดลธ5936824

77 10591513 นางสาว ฤทจยวรรณ จจนทรยงาม5942388

78 10591514 นางสาว ลดารจตนย คลจงทอง5927162

79 10591515 นางสาว ลดาวจลยย แนมขกนทด5957327

80 10591516 นางสาว ลลลตา กลลพนแกหว5958411

81 10591517 นางสาว ลลลตา เดลนสจนเทมยะ5929454

82 10591518 นางสาว ลลลตา นาคา5946337

83 10591519 นางสาว ลลลตา พรมวจฒนย5935648

84 10591520 นางสาว ลลลตา ภศมาศ5944539

85 10591521 นางสาว ละมจย เขาลาด5957926

86 10591522 นางสาว ละออง ขจนทอง5937866

87 10591523 นางสาว ละออง ศลรลรจนย5947705

88 10591524 นางสาว ละอองดาว บกตรงาม5940265

89 10591525 นาง ละอองดาว สมเผชา5946490

90 10591526 นางสาว ลจกขณา โพธลธโสภา5913870

91 10591527 นางสาว ลจกคณา  สกขกลาเนลด5962695

92 10591528 นางสาว ลจกษณาวลม ทองดหวง5948815

93 10591529 นางสาว ลจชชา ศรมนาค5912750

94 10591530 นางสาว ลจดดา ชาตลวงคย5938215

95 10591531 นางสาว ลจดดา โตนา5960614

96 10591532 นางสาว ลจดดา สบายดม5927102

97 10591533 นางสาว ลจดดา อรรคราช5957626

98 10591534 นางสาว ลจดดาวจลยย  โยธะชจย5950382

99 10591535 นางสาว ลจดดาวจลยย เกลดชพพน5963143

100 10591536 นางสาว ลจดดาวจลยย พรมไชยา5933102

101 10591537 นางสาว ลจดดาวจลยย เลากลาง5957582

102 10591538 นางสาว ลจดดาวจลยย ศรมทอง5947930
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1 10591539 นางสาว ลาวจลยย นกสามเมพอง5940661

2 10591540 นางสาว ลลาพรรณ ศรมสกข5961074

3 10591541 นาง ลลาไพ พลมพยอกบล5959505

4 10591542 นางสาว ลลาใย ชชางเกวมยน5945787

5 10591543 นาย ลลขลต พจนธยมา5939090

6 10591544 นาย ลลขลต สมนลกรณย5940815

7 10591545 นางสาว ลลนดา สมนชลาเงลน5933685

8 10591546 นางสาว ลศกศร เฉมยบแหลม5954290

9 10591547 นางสาว ลศกศร ธงสจนเทมยะ5952655

10 10591548 นาย เลลศณวกฒล โรงวลเชมยรกลาง5954775

11 10591549 นางสาว เลลศอกบล ราดสะอาด5933499

12 10591550 นางสาว วงเดพอน ไกรรจมยย5949390

13 10591551 นาย วชลร  มนตยคาถา5944148

14 10591552 นางสาว วชลราภรณย เพตญเดลมพจนธย5948517

15 10591553 นาง วณลชชา ศรมคลาสกข5948284

16 10591554 นาย วทจญญศ ขลาเนตร5958606

17 10591555 นางสาว วนจชพร แกหวเนตร5939469

18 10591556 นาย วนจส ยอดมาลม5934035

19 10591557 นางสาว วนจสนจนทย วรรณเสน5962850

20 10591558 นางสาว วนจสรจญญา สกรลยะ5952899

21 10591559 นางสาว วนาลม พศนทจกษลณ5933809

22 10591560 นางสาว วนลดา  เกตกรจกษย5949696

23 10591561 นางสาว วนลดา จะรอนรจมยย5920546

24 10591562 นางสาว วนลดา ชลนคลา5941207

25 10591563 นางสาว วนลดา ประทกม5945772

26 10591564 นางสาว วนลดา วงศรม5952048

27 10591565 นางสาว วนลดา อชอนอก5956226

28 10591566 นางสาว วนลดา อศสศงเนลน5944047

29 10591567 นางสาว วรชพรพรรณ วงศยวจฒนาวลจลตร5953077

30 10591568 นาย วรพงศย จจนทรยสนลทศรม5950895

31 10591569 นาย วรพงศย ชพพนใจ5949867

32 10591570 นาย วรพล วลเศษสจตยย5942591

33 10591571 นางสาว วรรณชนก เฉลลมศาล5929258

34 10591572 นางสาว วรรณนลพา ขชอสศงเนลน5938146

35 10591573 นางสาว วรรณนลษา อชอนทองหลาง5954099
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36 10591574 นาง วรรณนลสา สองศรม5940566

37 10591575 นางสาว วรรณภา กลมบสจนเทมยะ5963075

38 10591576 นางสาว วรรณภา กลพงแกหว5905806

39 10591577 นางสาว วรรณภา หาญณรงคย5943858

40 10591578 นางสาว วรรณภา อลนกะนอน5957972

41 10591579 นางสาว วรรณวลศา อลนชพพน5938184

42 10591580 นางสาว วรรณา รกจลรพงษย5959258

43 10591581 นางสาว วรรณา อพลาศรม5942760

44 10591582 นางสาว วรรณลกา  แผชนทอง5955392

45 10591583 นางสาว วรรณลศา อลนพล5945131

46 10591584 นางสาว วรรณลษา   เศษดา5958616

47 10591585 นางสาว วรรณลษา สมารยโสรย5939336

48 10591586 นางสาว วรรนลดา งามมาก5949220

49 10591587 นางสาว วรรษมน วรรณพฤก5962492

50 10591588 นาย วรวลทยย อลนทรยคลา5944818

51 10591589 นาย วรวกฒล  ยมพสกชนหอม5962200

52 10591590 นาย วรวกฒล เฉมยงกลาง5943509

53 10591591 นาย วรวกฒล เหมพอนชอบ5956884

54 10591592 นางสาว วรจกษรา จจนพายจพ5952229

55 10591593 นางสาว วรจชยา หลาบกลาง5957129

56 10591594 นางสาว วรจญญา คลามาลม5937564

57 10591595 นางสาว วรจญญา ชศเชพชอ5947565

58 10591596 นางสาว วรจญญา นาคญวน5956568

59 10591597 นางสาว วรจญญา เยพพอจจนทรย5960963

60 10591598 นางสาว วรจธยา ทาหาญ5917302

61 10591599 นาง วรางคณา ชาตลครบกรม5926998

62 10591600 นางสาว วรางคยศลรล อาเกตบ5950791

63 10591601 นางสาว วราพร สกดจลานงคย5919862

64 10591602 นางสาว วราภรณย กพอสมนเทมยะ5963456

65 10591603 นางสาว วราภรณย คลาเหลพอ5942561

66 10591604 นางสาว วราภรณย นมจสไธสง5934852

67 10591605 นางสาว วราภรณย เพชรพรรณ5956635

68 10591606 นางสาว วราภรณย ยอดแกหว5952403

69 10591607 นาง วราภรณย เอมพยมทรจพยย5957570

70 10591608 นางสาว วรารจตนย ตรมสกขรจตนย5955569
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71 10591609 นางสาว วรารจตนย วรกลตตลธธนตลกศล5941505

72 10591610 นาย วราวกฒล เจรลญสกข5951933

73 10591611 นางสาว วรลนทลพยย ใจดม5949885

74 10591612 นางสาว วรลนยา พรมศรม5938791

75 10591613 นางสาว วรลศรา มมลาภ5936555

76 10591614 นางสาว วรลศรา วลรลยะบจณฑลต5944203

77 10591615 นางสาว วรลษฐา  จจนทะแสง5961092

78 10591616 นางสาว วรลษฐา สมเจรลญ5946819

79 10591617 นางสาว วรกณยกพา ธนทม5942653

80 10591618 นาง วลจยภรณย สมานมลตร5937674

81 10591619 นางสาว วลจยลจกษณย กานขกนทด5949011

82 10591620 นางสาว วสกดา เทมยนชจย5958913

83 10591621 นาย วจชรพล สอนดม5926682

84 10591622 นาย วจชรวลทยย แสนเรมยน5950336

85 10591623 นาย วจชระ ลหอมประโคน5961592

86 10591624 นาย วจชระ สกรวลทยย5960771

87 10591625 นางสาว วจชราภรณย จจนทเสน5951617

88 10591626 นางสาว วจชราภรณย ฟอนโคกสศง5960467

89 10591627 นาง วจชราภรณย สกจรลต5955923

90 10591628 นางสาว วจชราภา เจรลญศลรลมณม5950095

91 10591629 นาย วจชรลนทรย ภศมลศศนยย5943398

92 10591630 นางสาว วจชรมพร สกวรรณธาดา5936779

93 10591631 นางสาว วจฒนวรลนทรย บกญโต5944291

94 10591632 นาย วจฒนศาสตรย บกญเหมาะ5941918

95 10591633 นาย วจฒนา บจวงาม5951566

96 10591634 นาย วจนเฉลลม ชจยสลทธลธ5954540

97 10591635 นางสาว วจนทนมยย ดมขกนทด5957043

98 10591636 นางสาว วจนเพตญ ไกรรจกษย5930258

99 10591637 นางสาว วจนเพตญ จจนทรยหอม5949147

100 10591638 นางสาว วจนวลสา มกหงตชอบจว5950441

101 10591639 นางสาว วจลภา ชหางเอก5952933

102 10591640 นางสาว วจลภา ศรมมจนตะ5955386
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1 10591641 นางสาว วจลยา เจพอจจนทรย5943044

2 10591642 นางสาว วจลยา โสมทอง5917230

3 10591643 นาย วจลลภ สกราวกธ5937492

4 10591644 นางสาว วจสมน กฤษกลาง5950718

5 10591645 นางสาว วจสลลกา สงวนดม5952160

6 10591646 นาย วาณลช ฝาชจยภศมล5935133

7 10591647 นางสาว วารลนทรย กองกลพง5950753

8 10591648 นางสาว วารม อาจกมล5958993

9 10591649 นางสาว วารกณม วงกลาง5951555

10 10591650 นางสาว วารกณม เหงหาเกษ5962465

11 10591651 นางสาว วาสนา มาเสมอ5954792

12 10591652 นางสาว วาสนา ระเมลด5953148

13 10591653 นางสาว วาสนา สงชางาม5941345

14 10591654 นางสาว วาสนา สมหมาย5945687

15 10591655 นางสาว วาสนา เสหนสกข5963943

16 10591656 นางสาว วลจลตรา ถาวรพงษย5938416

17 10591657 นางสาว วลจลตรา โทแกหว5958177

18 10591658 นางสาว วลจลตรา วลรจตนนจนทย5921570

19 10591659 นางสาว วลจลตรา วลลจยจลตร5942320

20 10591660 นางสาว วลจลตรานกช ลลาดวน5960505

21 10591661 นางสาว วลชนม การะเกษ5944221

22 10591662 นาย วลชจย บลารกงวกธ5943922

23 10591663 นาย วลชจย สลงหยทอง5960768

24 10591664 นาย วลชาญ ถลระโคตร5960295

25 10591665 นาย วลชลต ผลวขาว5938929

26 10591666 นางสาว วลชกดา ชศกลลพน5943686

27 10591667 นางสาว วลชกดา ทลศลม5937874

28 10591668 นางสาว วลชกดา มาผลว5944178

29 10591669 นางสาว วลชกดา ศรมดา5948220

30 10591670 นาย วลเชมยร รอดกลาง5950087

31 10591671 นาย วลฑศรยย ทองงาม5963925

32 10591672 นาย วลทยย มงคลวลทยย5951981

33 10591673 นาย วลทยา คลาพจนธย5957540

34 10591674 นาย วลทยา คลาหาญ5955807

35 10591675 นาย วลทยา ฉลมงาม5960912
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โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 10591676 นาย วลทยา ซกยซวง5945700

37 10591677 นาย วลทวจฒนย ทจดแกหว5937588

38 10591678 นาย วลทวจส แทนเจรลญ5953510

39 10591679 นาย วลนจย ทรจพยยพรหอม5955743

40 10591680 นาย วลนจส ปราสาททอง5942441

41 10591681 นางสาว วลปกลา จจนทรยประเสรลฐ5933881

42 10591682 นางสาว วลภาดา ชรากลาง5956597

43 10591683 นางสาว วลภาดา นชาชม5943157

44 10591684 นางสาว วลภาดา ฝาไธสง5963178

45 10591685 นางสาว วลภาดา วลยาสลงหย5939856

46 10591686 นางสาว วลภาดา สกยะลา5905926

47 10591687 นางสาว วลภาดา อามาตมนตรม5948071

48 10591688 นางสาว วลภาพร เฉลลมบกญ5941058

49 10591689 นางสาว วลภาพร เพตงพลศ5914318

50 10591690 นางสาว วลภาพร แพงทลพยย5946949

51 10591691 นางสาว วลภาพร สลงหยสมทา5939694

52 10591692 นางสาว วลภาภรณย สกขเหลพอ5956105

53 10591693 นางสาว วลภาวดม ชลชนทอง5950532

54 10591694 นางสาว วลภาวรรณ  เสาใย5959941

55 10591695 นางสาว วลภาวรรณ ไชยศรมษะ5952988

56 10591696 นางสาว วลภาวม แกหวเขมยวงาม5934786

57 10591697 นางสาว วลมล ลายรลนทรย5940819

58 10591698 นางสาว วลมลณจฐ ชาลม5952729

59 10591699 นางสาว วลยะกาญจนย ขจนธวลไชย5931986

60 10591700 นางสาว วลยะดา  ทาบลดา5955059

61 10591701 นางสาว วลยะดา อจนทะยจนตย5942727

62 10591702 นางสาว วลราวรรณ นามชศ5936526

63 10591703 นางสาว วลรลนญา ยางกลาง5934037

64 10591704 นาย วลรลยะ กลนขกนทด5954593

65 10591705 นางสาว วลรลยา   ทองทา5948734

66 10591706 นางสาว วลลจนดา พจนธยสน5948009

67 10591707 นางสาว วลลาวจณยย ดชานกระโทก5956537

68 10591708 นางสาว วลลาวจลยย ทลมา5906138

69 10591709 นางสาว วลไล พงษยธนศ5963638

70 10591710 นางสาว วลไลพร กลาไลเงลน5958786

หนนา 723 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B2104  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

71 10591711 นางสาว วลไลพร ไชยงาม5937019

72 10591712 นางสาว วลไลพร อกทะปา5951829

73 10591713 นางสาว วลไลภรณย พศนดมยลพง5942280

74 10591714 นางสาว วลไลรจตนย แกหวอาศา5906678

75 10591715 นาง วลไลลจกษณย ศลรลโสม5943682

76 10591716 นางสาว วลไลลจกษณย ศลลปปกกล5935751

77 10591717 นางสาว วลไลลจกษณย อชอนแสน5955157

78 10591718 นางสาว วลไลวรรณ ทองครบกรม5949238

79 10591719 นางสาว วลไลวรรณ ทลาทอง5947912

80 10591720 นางสาว วลไลวรรณ แสงใส5942840

81 10591721 นางสาว วลไลวรรณ หกยวจน5960512

82 10591722 นาย วลวรรธนย  ประโพธลธศรม5957851

83 10591723 นางสาว วลสสกตา ศรมสกข5956413

84 10591724 นางสาว วมญานกช นจยนลตยย5934591

85 10591725 นาง วมนจสยา ทะเกลงลาภ5960931

86 10591726 นางสาว วมรญา พรดอนกชอ5943495

87 10591727 นาย วมรนนทย โสภาบกตร5956215

88 10591728 นางสาว วมรนกช วรศลรล5953561

89 10591729 นางสาว วมรยา โพธลธเงลน5924094

90 10591730 นาย วมรยกทธ ปะกจง5914342

91 10591731 นาย วมรวจฒนย ชจยลจกษณย5953197

92 10591732 นาย วมรสลทธลธ   เกษรนวล5957939

93 10591733 นาย วมระพงษย วงสกวรรณย5926422

94 10591734 นาย วมระพล เพตงผจญ5958300

95 10591735 นาย วมระยกทธ  กระมลเลลศ5961714

96 10591736 นาย วมระยกทธ การบรรจง5946871

97 10591737 นาย วมระวกฒล จจนทรยมนตรม5906546

98 10591738 นาย วมระศจกดลธ เกษรสรหอย5957311

99 10591739 นาย วกฒล พจนธยพลทยย5937599

100 10591740 นาย วกฒลกร สายยา5963227

101 10591741 นาย วกฒลไกร กกลราษฎรย5950102

102 10591742 นาย วกฒลไกร ไทยสมจคร5958041

หนนา 724 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B3101  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 10591743 นาย วกฒลชจย บจวงาม5959177

2 10591744 นาย วกฒลชจย ปปปากระโทก5947715

3 10591745 นาย วกฒลชจย พรมมา5954091

4 10591746 นาย วกฒลชจย พลศโฉม5958864

5 10591747 นาย วกฒลชจย ศจกดา5946977

6 10591748 นาย วกฒลศจกดลธ ฉากไธสง5963633

7 10591749 นางสาว เวณลการย วงษยสมคลชว5933367

8 10591750 นางสาว เวนลกา บกญปก5945067

9 10591751 นางสาว แววประกาย บกญปก5951921

10 10591752 นางสาว แวววลไล  ไพเราะ5946984

11 10591753 นาย ไวยากรณย พรมภจกดม5925958

12 10591754 นาย ศตวรรษ โยวาศรม5937153

13 10591755 นาย ศตวรรษ ศาลางาม5937302

14 10591756 นาย ศรยกทธ แกหวกาฬ5939510

15 10591757 นางสาว ศรวณมยย อชอนฉลวย5942296

16 10591758 นางสาว ศรจญญา   ชจยยะ5961624

17 10591759 นางสาว ศรจญญา พวงไธสง5942660

18 10591760 นาง ศรจญญา ภจกดมบกญมา5934689

19 10591761 นาย ศรจณยศ เมพองกระจชาง5952040

20 10591762 นาย ศราวกฒล โยงทองหลาง5939419

21 10591763 นาย ศราวกธ จศมทอง5942183

22 10591764 นาย ศราวกธ ปปเถาะนาม5938858

23 10591765 นางสาว ศรลญญศ ชกมแสน5960528

24 10591766 นางสาว ศรมสกดา ซอมรจมยย5949318

25 10591767 นางสาว ศศลกานตย สะสมทรจพยย5928234

26 10591768 นางสาว ศศลธร กลาจร5918206

27 10591769 นางสาว ศศลธร โชตลพรมราช5950808

28 10591770 นางสาว ศศลธร ดจชถกยาวจตร5946291

29 10591771 นางสาว ศศลธร บกญราช5940137

30 10591772 นางสาว ศศลธร ศรมระเรลญ5948390

31 10591773 นางสาว ศศลธร ศลรล5961812

32 10591774 นางสาว ศศลประภา คลชวงาม5933366

33 10591775 นางสาว ศศลมาภรณย วลภาวลน5961080

34 10591776 นาง ศศลรดา ยนพจกตรย5944871

35 10591777 นางสาว ศศลวลมล แยหมประโคน5947528

หนนา 725 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B3101  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 10591778 นาย ศจกดา ยางเดมพยว5943961

37 10591779 นาย ศจกดลธเกษม จจนทรยนวล5907658

38 10591780 นาย ศจกดลธชจย ใจตตก5946832

39 10591781 นาย ศจกดลธชจย วงคยขจนธย5937481

40 10591782 นาย ศจกดลธดา แวชนเนตร5956256

41 10591783 นาย ศจกดลธสลทธลธ เมมยดบลารกง5920990

42 10591784 นาย ศจกดลธสลทธลธ เมพองสจนเทมยะ5952239

43 10591785 นาย ศจกธนลน วาหมงคล5941527

44 10591786 นางสาว ศจนสนมยย ทองสกทธลธ5960909

45 10591787 นางสาว ศจนสนมยย พลมพยวงศย5926358

46 10591788 นางสาว ศลขรลนทรยญา ปาโส5922966

47 10591789 นางสาว ศลนาพร  ขศขกนทด5927842

48 10591790 นางสาว ศลรกาญจนย แสนกลหา5958032

49 10591791 นางสาว ศลราภรณย โปรชงจลต5940091

50 10591792 นางสาว ศลรลกจญญา คลาผม5955049

51 10591793 นางสาว ศลรลกจญญา สมดา5947455

52 10591794 นาง ศลรลกจนยา สกขเมพอง5946666

53 10591795 นางสาว ศลรลณมยย   ดอกยมพสกชน5962428

54 10591796 นางสาว ศลรลนทร สมจจนทตก5956811

55 10591797 นางสาว ศลรลนทรา ดมชจยรจมยย5960843

56 10591798 นางสาว ศลรลนภา เกษศลรล5946147

57 10591799 นางสาว ศลรลนภา โชคชจยสลรลพจฒน5912234

58 10591800 นางสาว ศลรลนภา ฝาไธสง5948868

59 10591801 นางสาว ศลรลนภา ศรมสจงขย5952529

60 10591802 นางสาว ศลรลนจนทย กลชะรจมยย5939951

61 10591803 นางสาว ศลรลนจนทย ปะวะโน5956052

62 10591804 นางสาว ศลรลนจนทย ไหมทอง5956258

63 10591805 นางสาว ศลรลนกช ปปททกม5963621

64 10591806 นางสาว ศลรลพร แขมคลา5939500

65 10591807 นางสาว ศลรลพร มะลลซหอน5947746

66 10591808 นางสาว ศลรลพร เลลศระภมพงษย5951426

67 10591809 นาง ศลรลพร ศรมภา5941832

68 10591810 นางสาว ศลรลพร แสงจจนทรย5961556

69 10591811 นางสาว ศลรลภรณย อมรรจตนชจย5959362

70 10591812 นางสาว ศลรลมล หลงประโคน5964003

หนนา 726 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B3101  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

71 10591813 นางสาว ศลรลมา สาเทมยน5941129

72 10591814 นางสาว ศลรลมาศ คณาพจนธย5938431

73 10591815 นางสาว ศลรลรจตนย เจรลญศลรล5949136

74 10591816 นางสาว ศลรลรจตนย บกตะเคมยน5938235

75 10591817 นางสาว ศลรลรจตนย รลตจตกรจส5956144

76 10591818 นางสาว ศลรลลจกษณย บกญครอง5936582

77 10591819 นางสาว ศลรลลจกษณย ศลรลบศรณย5960439

78 10591820 นางสาว ศลรลลจกษณย ศลรลเวช5937520

79 10591821 นางสาว ศลรลลจกษณย สมพล5951138

80 10591822 นางสาว ศลรลลจกษณย สระแกหว5958373

81 10591823 นางสาว ศลรลลจกษณย แสงลอย5952367

82 10591824 นางสาว ศลรลลจกษณย หนองไรช5946113

83 10591825 นางสาว ศลรลวดม เงางาม5957785

84 10591826 นางสาว ศลรลวรรณ  พาผล5940098

85 10591827 นาง ศลรลวรรณ คนตงเพมยร5963400

86 10591828 นาย ศลรลวจฒนย ขจนโมลม5956427

87 10591829 นางสาว ศลรลวลมล นลลคลาแผง5962558

88 10591830 นาย ศลวกร กลพงจจนทรย5957240

89 10591831 นาย ศลวกานตย มกสลกสาร5961064

90 10591832 นางสาว ศลวพร กลพงวงศา5958646

91 10591833 นางสาว ศลวพร นลลคลา5947656

92 10591834 นาย ศลวพจนธย อจงคกระษม5935483

93 10591835 นางสาว ศลวรลนทรย อลนสศงเนลน5940751

94 10591836 นาย ศลวรกต บกญเชลญ5938519

95 10591837 นาย ศลวะพากยย ระยจบศรม5935988

96 10591838 นางสาว ศกทธลนม จงยาว5938768

97 10591839 นาย ศกภกร แจหงเสนาะ5962849

98 10591840 นาย ศกภกร สายคลาพจนธย5947571

99 10591841 นาย ศกภชจย   แยหมศรม5963732

100 10591842 นาย ศกภชจย ชกชมใจรจกษย5942516

101 10591843 นาย ศกภชจย ทกมมา5958216

102 10591844 นาย ศกภชจย พรดอน5929518

หนนา 727 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา
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1 10591845 นาย ศกภณจฐ เจรลญรจตนย5951798

2 10591846 นางสาว ศกภรจกษย บจวนาค5955954

3 10591847 นางสาว ศกภรจกษย ศรมสมบจตล5943883

4 10591848 นางสาว ศกภลจกษณย ดวงจะโปะ5908534

5 10591849 นางสาว ศกภลจกษณย ถาวร5947200

6 10591850 นาย ศกภวจฒนย พจฒนกกล5957229

7 10591851 นางสาว ศกภจกษร  เทมยมพล5933685

8 10591852 นางสาว ศกภาพร ถนจดธรรม5961931

9 10591853 นางสาว ศกภาพลชญย เกตลยะ5943746

10 10591854 นางสาว ศกภาพลชญย แยหมประโคน5940207

11 10591855 นางสาว เศรษฐกลจ สวชางภพ5939559

12 10591856 นาย เศรษฐศจกดลธ เชยชจยภศมล5959556

13 10591857 นางสาว โศรญา แจงกระโทก5956728

14 10591858 นางสาว สกาวเดพอน กชอชจย5962973

15 10591859 นางสาว สกาวเดพอน ชลนโชตล5949616

16 10591860 นางสาว สกกณา นามประสพ5957409

17 10591861 นางสาว สกกลณา มะลลซหอน5910978

18 10591862 นางสาว สกกลรจตนย คลาภานลล5936405

19 10591863 นางสาว สกกลรจตนย ปลจพงกลาง5961397

20 10591864 นาย สกกลศจกดลธ แสงคลา5951130

21 10591865 นาง สงวน ดหวงเอก5945563

22 10591866 นาย สงชายนตย จจนทะเวช5901446

23 10591867 นางสาว สญามล มมจจนทรย5943016

24 10591868 นางสาว สตรมรจตนย สลทธลเวช5958007

25 10591869 นางสาว สถาพร เพตชรยทองกลม5944651

26 10591870 นางสาว สถลตยยภรณย พศนแสง5949866

27 10591871 นางสาว สนธยา ใจใหญช5957759

28 10591872 นาย สนจย ชจยยา5944389

29 10591873 นาย สนลท ศรมชลานาญ5945620

30 10591874 นางสาว สใบทอง กองธรรม5939817

31 10591875 นาย สมคลด ศรมจจกรย5927254

32 10591876 นางสาว สมคลด สพบสลมมา5962037

33 10591877 นางสาว สมใจ รจศมมสกกใส5963193

34 10591878 นางสาว สมใจ วนไทยสงคย5942647

35 10591879 นางสาว สมนา ถนอมพกทรา5957674
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36 10591880 นางสาว สมนตก สมสมจย5942541

37 10591881 นางสาว สมประสงคย ไมหโคกสศง5936685

38 10591882 นางสาว สมประสงคย อาจทวมกกล5938693

39 10591883 นาย สมพงษย  หาญกลาง5942343

40 10591884 นาย สมพงษย เนพชอทอง5962280

41 10591885 นาย สมพงษย วงษยเจรลญ5913646

42 10591886 นาย สมพงษย วรรณเวช5936312

43 10591887 นาย สมพงษย สายสกด5944873

44 10591888 นางสาว สมพลศ ยกดรจมยย5919698

45 10591889 นางสาว สมพลศ ศรมยะนจย5958259

46 10591890 นาย สมภพ ชอบทอง5949957

47 10591891 นาย สมภาร ผชองราศรม5938626

48 10591892 นาย สมภาร มมสตล5952547

49 10591893 นาง สมยง ปปสนา5941768

50 10591894 นางสาว สมฤดม เควจนดม5950249

51 10591895 นางสาว สมฤดม ตาลศรม5937082

52 10591896 นางสาว สมฤดม ปปญญาเอกลจกษณย5955611

53 10591897 นางสาว สมฤดม มมขกนทด5960187

54 10591898 นางสาว สมฤทจย เกษอลนทรยษา5956108

55 10591899 นางสาว สมฤทจย คานทอง5923926

56 10591900 นางสาว สมฤทจย บกตรยสศงเนลน5949963

57 10591901 นางสาว สมฤทจย พวงกระโทก5960072

58 10591902 นางสาว สมฤทจย มมทะลา5952422

59 10591903 นางสาว สมหวจง ไขรจมยย5921358

60 10591904 นาย สยาม เลพพอมใสยย5958080

61 10591905 นาย สรยกทธ เจลมพจนธยนลช5919670

62 10591906 นาย สรรเพชญ วรสา5928950

63 10591907 นางสาว สรจญญา  ทวมชาตล5955726

64 10591908 นางสาว สรจญญา ปานทอง5961699

65 10591909 นางสาว สรจญญา แสนศรม5942462

66 10591910 นางสาว สรจสวดม พศลทรจพยย5962018

67 10591911 นาย สรายกทธ ทลพยยกระโทก5960789

68 10591912 นางสาว สรลญญา เขตกระโทก5952033

69 10591913 นางสาว สรลตา สารนอก5943518

70 10591914 นางสาว สโรชา จงแยกกลาง5953564

หนนา 729 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B3102  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

71 10591915 นางสาว สลจกจลต มาตวลเศษ5950139

72 10591916 นางสาว สลลลเกตนย จจนทรดม5937421

73 10591917 นางสาว สจจจา ชชางทลา5942689

74 10591918 นาย สจตยา ใจใหญช5957524

75 10591919 นาย สจนตลสกข ชศกลาแพง5943497

76 10591920 นางสาว สจมฤทธลธ แพงงาม5961468

77 10591921 นางสาว สาธลกา ยชอแสง5961351

78 10591922 นางสาว สาธลมา ทองขกนวงศย5935714

79 10591923 นาย สามารถ คศสลาโรง5913506

80 10591924 นางสาว สายฝน นาคลา5961725

81 10591925 นางสาว สายฝน นามพรม5940127

82 10591926 นาง สายฝน ปปปนเพชร5944166

83 10591927 นางสาว สายฝน สานเปปน5962127

84 10591928 นางสาว สายฝน แสงฤทธลธ5962703

85 10591929 นางสาว สายฝน อลานาจ5959146

86 10591930 นางสาว สายพลน บรรลพอทรจพยย5940948

87 10591931 นางสาว สายรกหง จลตนหอย5949155

88 10591932 นางสาว สายวลสา ดวงราษม5962630

89 10591933 นางสาว สายสกรมยย หงษยหลรจณยา5944588

90 10591934 นาย สายจนตย อกตพจนธย5961401

91 10591935 นาง สารลณม สกสมบศรณย5956945

92 10591936 นางสาว สาลลนม บจวจจนทรย5946966

93 10591937 นางสาว สาลลนม บกญสอน5939972

94 10591938 นางสาว สาวลตตรม พรหมบตงลลา5957614

95 10591939 นางสาว สาวลตรม คะเชนรจมยย5933757

96 10591940 นางสาว สาวลตรม พอกกลาง5949711

97 10591941 นางสาว สาวลตรม ศรมพลกรจง5956736

98 10591942 นางสาว สาวลตรม หอมหวล5950561

99 10591943 นางสาว สาวลตรม อลนพล5945110

100 10591944 นางสาว สลาเนมยง กหองเวหา5957647

101 10591945 นาย สลารวย สมยางนอก5958417

102 10591946 นาย สลทธลโชค เนคะมานกรจกษย5951052
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1 10591947 นาย สลทธลศจกดลธ ชจยวงษย5936888

2 10591948 นาย สลทธลศจกดลธ ศรมถาวร5948547

3 10591949 นาย สลปปภาส มมสตล5962934

4 10591950 นางสาว สลรภจทร ซอมประโคน5948620

5 10591951 นางสาว สลรลเกศ ทองมาก5941941

6 10591952 นางสาว สลรลญา วจงทอง5960480

7 10591953 นางสาว สลรลนจนทย สกเกตก5960018

8 10591954 นางสาว สลรลพร เจรลญยลพง5952767

9 10591955 นางสาว สลรลพร มนจส5956558

10 10591956 นางสาว สลรลภรณย สมสะอาด5956560

11 10591957 นาย สลรลภศมล ประสานดม5937415

12 10591958 นาย สลรลมงคล เนพชอนชวม5921966

13 10591959 นางสาว สลรลมนตย เอมพยมธนวลนทย5950611

14 10591960 นางสาว สลรลรจตนย เกตกกหาน5963663

15 10591961 นางสาว สลรลรจตนย ผาสกก5962384

16 10591962 นางสาว สลรลลจกษณย พงษยวลเศษ5937359

17 10591963 นางสาว สลรลลจกษณย วจชระไชยคกปตย5940876

18 10591964 นางสาว สลรลลจกษณย สมจครสมาน5942688

19 10591965 นางสาว สลรลลจกษณย หงษยอลนทรย5947045

20 10591966 นางสาว สลรลวสจนตย หอยมกข5945694

21 10591967 นาย สลรลวจฒนย ศลรลสลงหย5955093

22 10591968 นางสาว สลรลวลมล โยชนยรจมยย5946133

23 10591969 นางสาว สกกรรณลกา คานทอง5940868

24 10591970 นางสาว สกกจญญา  ศรมสมพร5956209

25 10591971 นางสาว สกกจญญา ขกนโยธา5946500

26 10591972 นางสาว สกกจญญา จลตตยนอก5962511

27 10591973 นางสาว สกกจญญา ทองสลาราญ5928314

28 10591974 นางสาว สกกจญญา นนทผชองศรม5952477

29 10591975 นางสาว สกกจญญา พจนธยสาย5955097

30 10591976 นางสาว สกกจญญา พตพงพลมาย5956464

31 10591977 นางสาว สกกจญญา รจกษาสจตยย5956066

32 10591978 นางสาว สกกจญญา รจกสกจรลต5943402

33 10591979 นางสาว สกกจญญา ละมศล5941871

34 10591980 นางสาว สกกจญญา ลชลาเลลศ5949972

35 10591981 นางสาว สกกจญญา สตลภา5962490
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36 10591982 นางสาว สกกจญญา สกขอกหม5943263

37 10591983 นางสาว สกกจญญา อนจนตสกข5940603

38 10591984 นางสาว สกกจนยา เอมพยมสะอาด5938748

39 10591985 นางสาว สกกจลยา การบรรจง5942409

40 10591986 นางสาว สกกจลยา พอกพศน5941621

41 10591987 นาง สกกาญดา นจนทสลงหย5951507

42 10591988 นาย สกขใจ ปปสโส5900298

43 10591989 นาย สกขกม คลายา5948053

44 10591990 นางสาว สกขกมา อภลญญาพงศย5936227

45 10591991 นางสาว สกจลตตรา เสพอสา5921710

46 10591992 นางสาว สกจลตรา ชาญนลตล5940221

47 10591993 นาง สกจลตรา ปปกการะนา5952155

48 10591994 นางสาว สกจลตรา สจงขยเงลน5948961

49 10591995 นางสาว สกจลตรา สาปปอง5947163

50 10591996 นางสาว สกจลตรา แสงแกหว5957665

51 10591997 นางสาว สกจลนดา จจนทวม5958433

52 10591998 นางสาว สกชาดา   สมญาตล5935248

53 10591999 นางสาว สกชาดา กกรจมยย5935479

54 10592000 นางสาว สกชาดา ดวงจจนทรย5946455

55 10592001 นางสาว สกชาดา ประไวยย5951370

56 10592002 นางสาว สกชาดา อนจนมา5956751

57 10592003 นาย สกชาตล ชงโค5960693

58 10592004 นาย สกชาตล ชจยณรงคย5952889

59 10592005 นาย สกชาตล สพบทอง5953395

60 10592006 นางสาว สกชานจนทย ประจจนทร5958933

61 10592007 นางสาว สกชาวดม พลมสกตะ5958496

62 10592008 นางสาว สกชาวดม สกขศรม5939300

63 10592009 นางสาว สกชลญญา แหวนหลชอ5923414

64 10592010 นาย สกชลต นตกสม5934677

65 10592011 นาง สกณจฏฐา เอกตระกศล5953320

66 10592012 นางสาว สกณลสา วลเศษสลทธลธ5961663

67 10592013 นางสาว สกณมยย ดวงราษม5950536

68 10592014 นางสาว สกดกมล กาญจนรจตนพจนธย5949012

69 10592015 นางสาว สกดสายใจ พงษยสถลตยย5937470

70 10592016 นางสาว สกดา ไพรบตง5941679
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71 10592017 นางสาว สกดาพร จจนทะสอน5952200

72 10592018 นางสาว สกดารจตนย คลาเชลด5920430

73 10592019 นางสาว สกดารจตนย เจลมขกนทด5956019

74 10592020 นางสาว สกดารจตนย ดจงขกนทด5946497

75 10592021 นางสาว สกดารจตนย ดมทองหลาง5948544

76 10592022 นางสาว สกดารจตนย แทนพจนธย5942650

77 10592023 นาย สกทด เขหากลหา5949915

78 10592024 นางสาว สกทธาศลณม กมลศลลปป5951297

79 10592025 นางสาว สกทธลนจนทย นาคศรมสด5915014

80 10592026 นางสาว สกทธลนจนทย บกญเพชร5962627

81 10592027 นางสาว สกทธลนม พลศาลวจฒนาสลนธกย5935831

82 10592028 นาย สกทธลพงศย เนพชอนลล5948370

83 10592029 นางสาว สกทลษา ละมศล5946535

84 10592030 นางสาว สกธาแกหว บกญพอ5944578

85 10592031 นางสาว สกธาทลพยย กกดนอก5927850

86 10592032 นางสาว สกธาทลพยย ชกชมสศงเนลน5944463

87 10592033 นางสาว สกธาทลพยย ประสงคยสกข5915518

88 10592034 นางสาว สกธาสลนม ลมทจพไทย5943818

89 10592035 นางสาว สกธลชา รอดฉพลา5940124

90 10592036 นางสาว สกธลดา ชนสศงเนลน5943550

91 10592037 นางสาว สกธลดา แสงปราบ5962855

92 10592038 นางสาว สกธลนม คลานจนตย5946686

93 10592039 นางสาว สกธลษา บกญประกอบ5958907

94 10592040 นาย สกธม สมาเมฆ5955232

95 10592041 นาย สกธม สมเยตน5950142

96 10592042 นางสาว สกนทรม กศลรจตนย5946999

97 10592043 นางสาว สกนทรม ทมกระโทก5911790

98 10592044 นางสาว สกนทรม อรชามเรพอง5943477

99 10592045 นางสาว สกนทรมรจตนย แสงลา5941100

100 10592046 นางสาว สกนจนทา เพตงงาม5944705

101 10592047 นางสาว สกนจนทา สมยาธร5936790

102 10592048 นางสาว สกนลตยย ยศงทอง5955159

หนนา 733 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B3104  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 10592049 นางสาว สกนลตษา  พศนเกษม5953041

2 10592050 นางสาว สกนลษา กลพงแกหว5962446

3 10592051 นางสาว สกนลษา ศลรลสกข5941961

4 10592052 นางสาว สกนลสา กรมกระโทก5958578

5 10592053 นางสาว สกนลสา ทองปปญญา5959376

6 10592054 นางสาว สกนลสา ทจบทลม5944618

7 10592055 นางสาว สกนลสา นลลนจน5948282

8 10592056 นางสาว สกนลสา ปามกทา5942008

9 10592057 นางสาว สกนลสา สระชจย5944830

10 10592058 นางสาว สกนลสา สกขสงวน5950285

11 10592059 นางสาว สกนลสา อาจสกกล5951528

12 10592060 นางสาว สกนมยย นลพมกลาง5902770

13 10592061 นางสาว สกนมยย หงษจลนดา5951513

14 10592062 นางสาว สกประวม สกดทองหลาง5906470

15 10592063 นางสาว สกปราณม คลจงจลนดา5948461

16 10592064 นางสาว สกปราณม จลาปาศรม5960855

17 10592065 นางสาว สกปราณม ธรรมพร5958376

18 10592066 นางสาว สกปราณม บกญเลลศ5947359

19 10592067 นางสาว สกปราณม ศรมสกข5947046

20 10592068 นางสาว สกปราณม ศรมสกดโท5948320

21 10592069 นางสาว สกปราณม สลงหยแกหว5950992

22 10592070 นางสาว สกปราาณม  เนตรภจกดม5953865

23 10592071 นางสาว สกพรรณม ชพพนจลตร5959775

24 10592072 นางสาว สกพรรณม สลงหยนอก5952073

25 10592073 นางสาว สกพรรษา คจนธม5901566

26 10592074 นางสาว สกพรรษา ทองประเทพอง5949102

27 10592075 นางสาว สกพรรษา นลลโนรม5953134

28 10592076 นางสาว สกพรรษา หมายดม5939765

29 10592077 นางสาว สกพจชรม เกลดสกข5948740

30 10592078 นาย สกพจฒนย บกญนลา5934219

31 10592079 นางสาว สกพจตรา โคตโสภา5956951

32 10592080 นางสาว สกพจตรา จลนดาหนา5946212

33 10592081 นางสาว สกพจตรา ณกวงษยศรม5933870

34 10592082 นางสาว สกพจตรา ดวงเดชน5948407

35 10592083 นางสาว สกพจตรา ดลนจจนทตก5950928
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36 10592084 นางสาว สกพจตรา บกตลมาลยย5945946

37 10592085 นางสาว สกพจตรา ปลอดภจย5929070

38 10592086 นางสาว สกพจตรา ผาแกหว5933836

39 10592087 นางสาว สกพจตรา โพธลวจฒนย5949032

40 10592088 นางสาว สกพจตรา มลตรตะขบ5956511

41 10592089 นางสาว สกพจตรา รอดขกนทด5942522

42 10592090 นางสาว สกพจตรา วกฒลชจย5934810

43 10592091 นางสาว สกพจตรา สพบสมสกก5954817

44 10592092 นางสาว สกพจตรา หลงสอน5936237

45 10592093 นางสาว สกพจตรา หอมขจร5942184

46 10592094 นางสาว สกพลชญนจนทนย ถพอชจย5953174

47 10592095 นางสาว สกพลชญานจนทยย นลสจยกลหา5939410

48 10592096 นางสาว สกพลญทลพยย จกหยทรจพยย5956979

49 10592097 นางสาว สกพลน ศรมดหวง5950552

50 10592098 นางสาว สกพลนยา หลนนาค5951212

51 10592099 นางสาว สกพลวรรณ เนพองสา5901214

52 10592100 นางสาว สกพลศ พพชนพรม5935180

53 10592101 นางสาว สกภชา นลสสจยดม5939181

54 10592102 นาย สกภนจส สลทธลเสนา5945795

55 10592103 นางสาว สกภจตตรา ศรมทลน5951582

56 10592104 นางสาว สกภจทรา โสมสกพรรณ5958291

57 10592105 นางสาว สกภจสสร ซกนสอน5941667

58 10592106 นางสาว สกภานลตยย   ชาญนอก5945101

59 10592107 นางสาว สกภาพร ดวงมณม5942007

60 10592108 นางสาว สกภาพร ยอดใส5946439

61 10592109 นางสาว สกภาพร วลลา5960433

62 10592110 นางสาว สกภาภรณย   จจงอลนทรย5945011

63 10592111 นางสาว สกภาภรณย แกชนแกหว5911506

64 10592112 นางสาว สกภาภรณย งลมสจนเทมยะ5950140

65 10592113 นางสาว สกภาภรณย นนธลจจนทรย5907770

66 10592114 นางสาว สกภารจตนย เพมยกขกนทด5949626

67 10592115 นางสาว สกภารจตนย มนจสโส5938740

68 10592116 นางสาว สกภาวดม เกลดจจนอจด5952595

69 10592117 นางสาว สกภาวดม คลจงทรจพยย5946693

70 10592118 นางสาว สกภาวดม คางขกนทด5955824
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71 10592119 นางสาว สกภาวดม ทวมชาตล5938694

72 10592120 นางสาว สกภาวดม พจชรานก5941973

73 10592121 นางสาว สกภาวดม มาลม5945934

74 10592122 นางสาว สกภาวลตา บกญจรลง5949036

75 10592123 นางสาว สกภาวลนม ปปตะขบ5935700

76 10592124 นางสาว สกภลดา สกกลกจญจนา5956849

77 10592125 นางสาว สกมนตยพร พศนสมบจตล5958090

78 10592126 นาง สกมาลา เรพองศรม5952407

79 10592127 นางสาว สกมาลม  เพมยงเกษ5944056

80 10592128 นาง สกมาลม ตลอดไธสง5944982

81 10592129 นางสาว สกมาลม ทองสงคราม5934914

82 10592130 นางสาว สกมลตรา ชะนะโม5933954

83 10592131 นางสาว สกมลตรา เทวลลา5917114

84 10592132 นางสาว สกมลตรา พลมโคตร5958731

85 10592133 นาย สกเมธ ปานศลลา5947647

86 10592134 นาย สกเมธ สวนมะไฟ5929262

87 10592135 นาย สกรเชษฐ ตลฐานะ5913970

88 10592136 นาย สกรวกฒล สศรยาวจฒนยสกกล5962089

89 10592137 นาย สกรศจกดลธ กกรจมยย5937208

90 10592138 นาย สกระ ชนะประโคน5961292

91 10592139 นาย สกรจตนย ศรมนลนบศรณ?5947958

92 10592140 นางสาว สกรางคนางคย พวกดอนเคตง5959236

93 10592141 นางสาว สกรารจกษย จงยาว5959435

94 10592142 นางสาว สกรลนดา พลดมตะขบ5958290

95 10592143 นาย สกรลยะ บกญนลา5959502

96 10592144 นาย สกรลยะ พจนธยขาว5960667

97 10592145 นาย สกรลยจนตย โสนาคา5910514

98 10592146 นาย สกรลยา เงางาม5942983

99 10592147 นางสาว สกรมพร สกระการ5905866

100 10592148 นางสาว สกรมภรณย สงวนพลมพย5958818

101 10592149 นางสาว สกรมยยวรรณ จจนดม5958975

102 10592150 นางสาว สกรมรจตนย สกทธลโส5934545
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1 10592151 นางสาว สกรมรจตนย อลกนโน5942530

2 10592152 นางสาว สกลจดดา  แววดม5944503

3 10592153 นางสาว สกลจดดา ธงชจย5940522

4 10592154 นางสาว สกวจม พลสตลม5937986

5 10592155 นางสาว สกวรรณสาม หงษยงาม5956389

6 10592156 นางสาว สกวรรณา จจนทรยแดง5962875

7 10592157 นางสาว สกวรรณา โสละ5958972

8 10592158 นาย สกวจจนย ศลรลบกตร5945487

9 10592159 นาย สกวจฒนย นนตานอก5942874

10 10592160 นาย สกวจฒนย สกทธพจนารจกษย5952928

11 10592161 นาย สกวลชชา ขลาตา5941958

12 10592162 นาย สกวลทยย ทองนอก5901486

13 10592163 นาย สกวลทยย พรหอมเพรมยง5962714

14 10592164 นางสาว สกวลมล คศณกลาง5943815

15 10592165 นางสาว สกวลมล งามสกก5960882

16 10592166 นางสาว สกวลมล ดชานเสลา5958181

17 10592167 นางสาว สกวลมล บกญอกดม5963546

18 10592168 นางสาว สกวลมล ใบทอง5956914

19 10592169 นางสาว สกวลมล สมสวย5948887

20 10592170 นาย เสกสรร สกขตจน5915982

21 10592171 นาย เสกสรร สกขประเสรลฐ5957683

22 10592172 นาย เสนชหย อกปมา5935991

23 10592173 นางสาว เสาวณลต พลศรม5921090

24 10592174 นางสาว เสาวนมยย สระแกหว5945408

25 10592175 นางสาว เสาวนมยย หาญทะเล5938676

26 10592176 นางสาว เสาวภา แกหวเกลด5941555

27 10592177 นางสาว เสาวภา ขกรลยศ5962518

28 10592178 นางสาว เสาวภา ดวงใจ5942612

29 10592179 นางสาว เสาวลจกษย  แสงเพชร5901718

30 10592180 นางสาว เสาวลจกษณย จหอยหนองบจว5922066

31 10592181 นางสาว เสาวลจกษณย ดศกลาง5958901

32 10592182 นางสาว เสาวลจกษณย ปปตตะวงศย5957956

33 10592183 นางสาว เสาวลจกษณย โผดนอก5942430

34 10592184 นางสาว เสาวลจกษณย วลชายลพง5944916

35 10592185 นางสาว เสาวลจกษณย สลาราญดม5959228
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ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 10592186 นางสาว แสงจจนทรย สกวรรณรจมยย5961121

37 10592187 นางสาว แสงเทมยน สมมา5937587

38 10592188 นางสาว แสงรวม สาธร5950442

39 10592189 นางสาว แสงสกรมยย กระสจงขย5926206

40 10592190 นาย แสงสกรมยย จจนดก5939105

41 10592191 นาย แสงสกวรรณ แกหวระดาษ5949997

42 10592192 นาย แสน พรมนจส5951762

43 10592193 นางสาว โสพลศ  ชชางทองคลา5963665

44 10592194 นาย โสภณ พลมพยสจงกกล5943399

45 10592195 นาย โสภณ สกขพลมาน5956959

46 10592196 นางสาว โสรญา แกหวดม5939313

47 10592197 นางสาว โสรลยา ศรมบกญเรพอง5940936

48 10592198 นางสาว หทจยกานตย สราญบกรกษ5949009

49 10592199 นางสาว หทจยชนก ตหนกระโทก5934116

50 10592200 นางสาว หทจยรจตนย    ปปดถา5940347

51 10592201 นางสาว หทจยรจตนย ศรมประเสรลฐ5941651

52 10592202 นางสาว หทจยรจตนย อรลยานกวจฒนย5943075

53 10592203 นางสาว หนตพงฤดม วงษยพลนลจ5936639

54 10592204 นางสาว หนตพงฤทจย ในทอง5942287

55 10592205 นางสาว หนตพงฤทจย ใยเยมพยม5956475

56 10592206 นางสาว หนตพงฤทจย สรหอยสนธลธ5940715

57 10592207 นาย หนศไกร ธรรมรจมยย5963468

58 10592208 นางสาว หยาดพลรกณ แดงสม5949965

59 10592209 นาง หฤทจย ทหาวนอก5956125

60 10592210 นางสาว หฤทจย ธงชจย5950141

61 10592211 นางสาว หอมจจนทรย อกตมะ5958915

62 10592212 นาย อกนลษฐย เกตกใหมช5956633

63 10592213 นาย องอาจ แกหวเขมยว5942990

64 10592214 นาย อดลศจกดลธ งามพรหอม5933333

65 10592215 นางสาว อนงคย ขจนตม5937842

66 10592216 นางสาว อนงคยนาถ ทาประโคน5948063

67 10592217 นางสาว อนงคยนาถ พรมสอน5940386

68 10592218 นาย อนจนตย ดชานศลรล5963923

69 10592219 นาย อนจนตย เตลมพจนธกย5952281

70 10592220 นาง อนจนตยา เพลลนจลตตย5913398
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ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา
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ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

71 10592221 นางสาว อนจนศลรล คลารจงษม5962947

72 10592222 นาย อนลรกทธย สกขลหอม5952697

73 10592223 นางสาว อนลสา ไกรสะรจมยย5933703

74 10592224 นาย อนกกศล พรมมา5909630

75 10592225 นางสาว อนกชลดา สมหวจง5944236

76 10592226 นาย อนกวจฒนย ดาวจจนทรย5954156

77 10592227 นาย อนกวจฒนย มงคล5942520

78 10592228 นางสาว อนกศร  แกหวเจมยง5962933

79 10592229 นาย อนกสรณย เกษชาตล5961138

80 10592230 นางสาว อนกสรา ชจยเนตร5956930

81 10592231 นางสาว อภจสรา หศกขกนทด5958383
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ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B4101(BA)  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย
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ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 10592232 นางสาว อภลชญา ทานผดกง5924478

2 10592233 นาย อภลชจย สลาราญใจ5956340

3 10592234 นาย อภลชาตล กจณหารลนทรย5944361

4 10592235 นาย อภลชาตล ผศหมมสจตยย5915834

5 10592236 นางสาว อภลญญา   คลาตจน5933310

6 10592237 นางสาว อภลญญา ทหาวยา5944227

7 10592238 นางสาว อภลญญา บกญภา5939982

8 10592239 นางสาว อภลญญา ภศปาทา5962374

9 10592240 นางสาว อภลญญา สวชางวงคยไชย5937095

10 10592241 นางสาว อภลญญา อจครชาตล5940640

11 10592242 นางสาว อภลญญา อกตมะชะ5947873

12 10592243 นางสาว อภลญญาภรณย บรรลจงกย5962389

13 10592244 นาย อภลนพ อลนทรยโสม5960684

14 10592245 นาย อภลนจนทย ผลเจรลญ5948398

15 10592246 นางสาว อภลรดม ดกลชาตล5951151

16 10592247 นาย อภลรเดช สกขศลรลพาณลชยย5949231

17 10592248 นาย อภลวจฒนย ทลพยอนจนตยกกล5960023

18 10592249 นาย อภลวจฒนย แสนคลา5952491

19 10592250 นาย อภลศจกดลธ พกชมใหมช5947829

20 10592251 นาย อภลสลทธลธ เทมพยงคศณ5945742

21 10592252 นาย อมรเทพ ภศสลทธลเดช5961958

22 10592253 นางสาว อมรรจตนย  สพบเสาะดม5941272

23 10592254 นางสาว อมรรจตนย แกหวฉลาด5947194

24 10592255 นางสาว อมรรจตนย เงลนมาก5962202

25 10592256 นางสาว อมรรจตนย เจรลญขกนทด5950910

26 10592257 นางสาว อมรรจตนย ทองสกทธลธ5953000

27 10592258 นาง อมรรจตนย เทมพยงตรง5941888

28 10592259 นางสาว อมรรจตนย บกญลหอม5950758

29 10592260 นางสาว อมรรจตนย พลมพยอกบล5925254

30 10592261 นางสาว อมรรจตนย พลสาดรจมยย5940093

31 10592262 นางสาว อมรรจตนย เพาะกระโทก5938875

32 10592263 นางสาว อมรรจตนย เสรลมดม5941625

33 10592264 นางสาว อมรรจตนย อตชงสวรรคย5927586

34 10592265 นางสาว อมรวรรณ สกวลนจย5950887

35 10592266 นางสาว อมราลจกษณย ตรมวลเศษ5943482
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ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B4101(BA)  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย
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ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 10592267 นางสาว อรชา เอมพยมบศช5958395

37 10592268 นางสาว อรณลช รชมสบาย5933422

38 10592269 นางสาว อรณม นวนศรม5945761

39 10592270 นางสาว อรณม ผกดผา5942025

40 10592271 นางสาว อรดม ปปชชาบกตร5943978

41 10592272 นางสาว อรทจย แกหววลชจย5944601

42 10592273 นางสาว อรทจย พกทธานก5941028

43 10592274 นางสาว อรทจย หชอทอง5953864

44 10592275 นางสาว อรนมยย จลรจจกรชจย5947548

45 10592276 นางสาว อรนกช จลากลาจร5950795

46 10592277 นางสาว อรปรมยา ดวงมะณม5959291

47 10592278 นางสาว อรพรรณ แตงพลมาย5955873

48 10592279 นางสาว อรพรรณ ภศแกหว5950152

49 10592280 นาง อรพรรณ สมสมพาน5948994

50 10592281 นางสาว อรพรรณ แสนทวมสกข5956625

51 10592282 นางสาว อรพรรณ แสนเภา5924142

52 10592283 นางสาว อรพลน นจนทะเสน5934723

53 10592284 นางสาว อรพลนฐย หอมสนลทธมสกกล5939305

54 10592285 นางสาว อรพลนทย แสนกลหา5948708

55 10592286 นางสาว อรพลม สรหอยพลมาย5956458

56 10592287 นาย อรรถชจย พรหมบกตร5963996

57 10592288 นาย อรรถพร ประจกทรจพยย5961500

58 10592289 นาย อรรถพร พลเรพอง5945881

59 10592290 นาย อรรถพล    จจนทรยเพตขร5956648

60 10592291 นาย อรรถพล ชมวะวลโรจนย5944927

61 10592292 นาย อรรถพล อาจยลน5952013

62 10592293 นางสาว อรวรรณ   นพพลบศลยย5962547

63 10592294 นางสาว อรวรรณ กาขาว5953155

64 10592295 นางสาว อรวรรณ ตลนานพ5955110

65 10592296 นางสาว อรวรรณ เทมยมทจน5952011

66 10592297 นางสาว อรวรรณ ปลายกลาง5942893

67 10592298 นางสาว อรวรรณ หมจพนศรมชกม5962307

68 10592299 นางสาว อรสา กลหาแขตง5962546

69 10592300 นางสาว อรอนงคย ทกมแพง5963563

70 10592301 นางสาว อรอนงคย บกญตา5952069
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ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

71 10592302 นางสาว อรอนงคย ประโลม5938174

72 10592303 นางสาว อรอนงคย สชงเสรลม5952184

73 10592304 นางสาว อรอนงคย อลนทรยราช5953023

74 10592305 นางสาว อรอนลนทรย สายบกตร5953598

75 10592306 นางสาว อรอลนทรย เหลชาหวายนอก5936837

76 10592307 นางสาว อรอกมา กหานเพตชร5938213

77 10592308 นางสาว อรอกมา จลาเรลญจลต5955213

78 10592309 นางสาว อรอกมา ปะสกข5954598

79 10592310 นาง อรอกมา ศกภกกล5938882

80 10592311 นางสาว อรจญ สมแลง5942293

81 10592312 นางสาว อรจญญา แสนกลหา5941033
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1 10592313 นางสาว อรลนลดา ศรมโสภณ5945513

2 10592314 นางสาว อรลยาภรณย เทศพรพลพจฒนย5958344

3 10592315 นางสาว อรลศรา คกหมมลตร5950048

4 10592316 นางสาว อรลสา แซชโงหว5948054

5 10592317 นางสาว อรลสา ผลผกา5942735

6 10592318 นางสาว อรกณม เลไธสง5928090

7 10592319 นางสาว อลลษา ดงสจนเทมยะ5951460

8 10592320 นางสาว อลลษา ปราณมวงศย5956380

9 10592321 นางสาว อลลษา เพลพมปปญญา5947133

10 10592322 นางสาว อลลสษา ดวงจกด5955797

11 10592323 นางสาว อลลสา ชจพงเลพพอย5943423

12 10592324 นางสาว อลลสา เทมยมทะนง5961198

13 10592325 นาย อตอด ไชยสกวรรณย5952662

14 10592326 นางสาว อหอนทลพยย พจนธะนศ5934307

15 10592327 นางสาว อหอมใจ  สาระตล5939091

16 10592328 นาย อจคเรศ ศรจณยยธรรมกกล5951996

17 10592329 นางสาว อจงคณา ทกยเวมยง5959430

18 10592330 นาย อจงคาร มาศโสภา5959154

19 10592331 นางสาว อจงศกมาลม รชวมคลด5934809

20 10592332 นางสาว อจงสกมา ภาวลสลทธลธ5940922

21 10592333 นางสาว อจจฉรา คลดตะคก5946556

22 10592334 นางสาว อจจฉรา ผาสมวงคย5939132

23 10592335 นางสาว อจจฉรา สกทธลสนธย5958189

24 10592336 นางสาว อจจฉราพร โพธลพลมพย5952559

25 10592337 นาง อจจฉราภรณย  หงษยสกขเจรลญ5945479

26 10592338 นางสาว อจฉราพร กลหาหาญ5923510

27 10592339 นางสาว อจญชรม วรรณจงคลา5945170

28 10592340 นางสาว อจญชลม กลจชงกลาง5959243

29 10592341 นางสาว อจญชลม คงสวจสดลธ5941508

30 10592342 นางสาว อจญชลม ทรสาน5944182

31 10592343 นางสาว อจญชลม นาบลารกง5928690

32 10592344 นางสาว อจญชลม พลวาปป5938880

33 10592345 นางสาว อจญชลม ลลาพตง5961366

34 10592346 นางสาว อจญชลม วชองไว5947123

35 10592347 นางสาว อจญชลม แสงขลา5946029
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ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B4101(CA)  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 10592348 นางสาว อจญชลมภรณย ใยอาจ5944488

37 10592349 นางสาว อจญสลชา แสนภศมม5938897

38 10592350 นาย อจฐกร นามวงศย5954868

39 10592351 นาย อจฐพล ภจกดม5960605

40 10592352 นางสาว อจฐภลญญา ผลจจนทรยงาม5920746

41 10592353 นาย อจฐษรลนทรย ศรมวลชจย5945608

42 10592354 นางสาว อจมพร เจมยนเกษม5940942

43 10592355 นางสาว อจมพร ศรมอลนทรย5940691

44 10592356 นางสาว อจมมลกา จจนทรนลล5948129

45 10592357 นางสาว อจมรา คลดรอบ5936832

46 10592358 นางสาว อจมรา สลชนภจย5937388

47 10592359 นางสาว อจยรดา ลลาดวนหอม5963405

48 10592360 นาย อาคม คลาแพทยย5963847

49 10592361 นาย อาคม โชคบจณฑลต5954846

50 10592362 นาย อาณจตล ขวานทอง5954005

51 10592363 นาย อาทลตยย ผลวจจนทรย5949007

52 10592364 นาย อานนทย คงทรจพยย5947262

53 10592365 นาย อานนทย เฉลลมแสน5957035

54 10592366 นาย อานจนทย จจนทจลตร5959872

55 10592367 นาย อานจนทย ปรจกเจรลญ5960793

56 10592368 นาย อานจนทชจย มานะดม5942652

57 10592369 นางสาว อาภาภรณย สอนบจว5959433

58 10592370 นาย อายศธ เกรยรจมยย5903434

59 10592371 นางสาว อารดา เจตนเสน5941434

60 10592372 นางสาว อารลตา นวนนลพม5937413

61 10592373 นางสาว อารมยย นาคนางรอง5957054

หนนา 744 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B4101(DA)  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 10592374 นางสาว อารมยย นลตยยกระโทก5956041

2 10592375 นางสาว อารมรจตนย ชชอสศงเนลน5944235

3 10592376 นางสาว อารมรจตนย ซชอนกลลพน5950120

4 10592377 นางสาว อารมรจตนย มมลพอการ5962656

5 10592378 นางสาว อารมวรรณย แสวงมลชม5950508

6 10592379 นางสาว อาฬสา วลเศษ5941891

7 10592380 นางสาว อลาพจนธย จจนทรยคลาจร5959762

8 10592381 นางสาว อลาไพ พรมณม5911434

9 10592382 นางสาว อลาไพ แพทยยอหอ5962032

10 10592383 นางสาว อลาภา คลากลาง5940570

11 10592384 นางสาว อลาภา นชลาหวาน5947569

12 10592385 นางสาว อลาภา สกขสมาน5934019

13 10592386 นางสาว อลาภาพร สมหมาย5949000

14 10592387 นางสาว อลาภาพร อกไร5945353

15 10592388 นาย อลทธลพงษย รอดศรม5963809

16 10592389 นาย อลสระ กองทกชงมน5957986

17 10592390 นาย อลสระ ชกมศรม5943832

18 10592391 นาย อลสระพงษย ชหางอหน5946834

19 10592392 นางสาว อลสราภรณย เมฆบกตร5934424

20 10592393 นาย อมเลมยส รศเปปะ5962120

21 10592394 นางสาว อกดมศร  นาขนานรจมยย5956673

22 10592395 นาย อกดมศจกดลธ ลตกงาม5957801

23 10592396 นาย อกทจย สารารจฐ5934468

24 10592397 นางสาว อกทกมพร เทมยะกระโทก5954384

25 10592398 นางสาว อกทกมพร เปสาโก5962793

26 10592399 นางสาว อกชนเรพอน พกทธไทสงคย5941608

27 10592400 นางสาว อกมาพร กมลบศรณย5947911

28 10592401 นางสาว อกมาพร บกญจวบ5962904

29 10592402 นาง อกมาพร ปะสารลกจง5946041

30 10592403 นางสาว อกมาพร สมจลตร5947950

31 10592404 นางสาว อกราภรณย บกญมจพน5947182

32 10592405 นางสาว อกรกพร ฆารสมบศรณย5941920

33 10592406 นางสาว อกไร คมคาย5955118

34 10592407 นางสาว อกไร ชลชนทอง5933645

35 10592408 นางสาว อกไร ทองรส5943000

หนนา 745 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย  จจงหวจด : นครราชสยมา

หหองสอบ : B4101(DA)  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : เรยยนรวม 1 สนามสอบ : มหาววทยาลลยเทคโนโลยยสจรนารย

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 10592409 นางสาว อกไรพร สจกกกนม5963018

37 10592410 นางสาว อกไรรจตนย เกชงสศงเนลน5944494

38 10592411 นางสาว อกไรรจตนย บกญเรพอง5958802

39 10592412 นางสาว อกไรรจตนย เปปปยมสลน5933920

40 10592413 นางสาว อกไรวรรณ ตะนจยศรม5933844

41 10592414 นางสาว อกไรวรรณ พลมล5953160

42 10592415 นางสาว อกไรวรรณ สมราช5957558

43 10592416 นางสาว อกษา คณาธรรม5962540

44 10592417 นางสาว อกษา คลดสกข5951173

45 10592418 นางสาว อกษา พรมมา5949181

46 10592419 นาย เอกชจย บกญทลสา5931934

47 10592420 นาย เอกพงษย สายสลนธกย5941582

48 10592421 นาย เอกสลทธลธ คกหมเทศ5945113

49 10592422 นางสาว เอมมลกา บกญรจกษา5948265

50 10592423 นางสาว เอมมลกา สายธนศ5954686

51 10592424 นางสาว เอมอร นาคคลา5924422

52 10592425 นางสาว เอมอาพร จจนดวงศรม5944544

53 10592426 นางสาว เอพชองสาย เมธาพกทธลวงศย5942701

54 10592427 นางสาว ไอลดา คชลาคศณ5947398

55 10592428 นางสาว ไอลดา จมนจจน5927358

หนนา 746 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 2101  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12590523 นางสาว ชลลตา ขวจญมลพง5963856

หนนา 747 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 2102  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12590001 นาง กชกร พจนสอน5981722

2 12590002 นางสาว กชกร สลงหยกวาง5981053

3 12590003 นางสาว กชกร อพลาทอง5935820

4 12590004 นางสาว กชพร ลอพจนธย5967332

5 12590005 นางสาว กชพรรณ ภาวะโสภณ5930678

6 12590006 นาย กชศจกดลธ คลาวลชลต5972831

7 12590007 นางสาว กนกกาญจนย มาเกลด5953780

8 12590008 นางสาว กนกกาญจนย สมฤทธลธ5945339

9 12590009 นางสาว กนกนาฏ อตพงศรมคราม5944510

10 12590010 นางสาว กนกพร คลาลพอไชย5950133

11 12590011 นางสาว กนกพร พานทอง5956266

12 12590012 นางสาว กนกพร หนกนทรจพยย5981607

13 12590013 นาย กนกพล กจนหา5938704

14 12590014 นางสาว กนกรจตนย เทมยมทจน5973791

15 12590015 นางสาว กนกลจกษมณย คลาคศณ5935302

16 12590016 นางสาว กนกวรรณ  ศรมนอก5934768

17 12590017 นางสาว กนกวรรณ เกตกรจตนย5959324

18 12590018 นางสาว กนกวรรณ เขตกจน5946069

19 12590019 นางสาว กนกวรรณ คลาลพอ5960980

20 12590020 นางสาว กนกวรรณ จจนมมเทศ5961266

21 12590021 นางสาว กนกวรรณ จจนวลสลทธลธ5962064

22 12590022 นางสาว กนกวรรณ เจรลญอตทง5934244

23 12590023 นางสาว กนกวรรณ ใจบกญลพอ5976181

24 12590024 นางสาว กนกวรรณ ดมอกดม5970645

25 12590025 นางสาว กนกวรรณ ตจนพรประเสรลฐ5949760

26 12590026 นางสาว กนกวรรณ ทวลตชาตล5953836

27 12590027 นางสาว กนกวรรณ ทลพยยสจนเทมทยะ5971270

28 12590028 นางสาว กนกวรรณ เทมพยงฟปก5919054

29 12590029 นางสาว กนกวรรณ พรหมจลตว5970088

30 12590030 นางสาว กนกวรรณ พรหมมา5932178

31 12590031 นางสาว กนกวรรณ ภศฆจง5952942

32 12590032 นางสาว กนกวรรณ มลตรยคลา5975405

33 12590033 นางสาว กนกอร สวชางอารมณย5955742

34 12590034 นาง กนลฎฐา ราวลน5957450

35 12590035 นางสาว กมลฉจตร ทองโชตล5975697

หนนา 748 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 2102  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 12590036 นางสาว กมลชนก กองโกย5958152

หนนา 749 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 2103  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12590037 นางสาว กมลชนก กจนเกลด5954789

2 12590038 นางสาว กมลชนก กาวม5941953

3 12590039 นางสาว กมลชนก โคกรลทธลธ5968544

4 12590040 นางสาว กมลชนก จจนทราศรม5972307

5 12590041 นางสาว กมลชนก มมแสง5903442

6 12590042 นางสาว กมลชนก สกปปนะ5952433

7 12590043 นางสาว กมลชนก อชอนละมศล5918478

8 12590044 นางสาว กมลทลพยย ทาเอพชอ5932566

9 12590045 นางสาว กมลทลพยย สอนทน5964333

10 12590046 นางสาว กมลพร ชจยยา5922934

11 12590047 นางสาว กมลพรรณ ชจยศลรล5960787

12 12590048 นางสาว กมลพลมพย ฉลมพลม5964819

13 12590049 นางสาว กมลรจตนย ประเสรลฐสกข5959039

14 12590050 นางสาว กมลรจตนย อลนทบาล5976418

15 12590051 นางสาว กมลลจกษณย เซมพยงฉลน5941917

16 12590052 นางสาว กมลวรรณ มมเทมยม5933523

17 12590053 นางสาว กมลวรรณ หาญประเสรลฐ5935033

18 12590054 นาย กรกฎ ปปกมา5953175

19 12590055 นางสาว กรกาญจนย ใจมา5938361

20 12590056 นางสาว กรณยนลกา พาเกชานหอย5974786

21 12590057 นางสาว กรณลการย สกขบจว5946736

22 12590058 นาย กรธรรศ ประศาสนยวนลช5943238

23 12590059 นาย กรภลรมยย ฟปกตระกศล5968202

24 12590060 นางสาว กรรณยนลกา ดลามลนเศก5967862

25 12590061 นางสาว กรรณลกา กลจพนเรพอง5974520

26 12590062 นางสาว กรรณลกา เกตกคมรมรจตนยกกล5963649

27 12590063 นางสาว กรรณลกา คลามม5956381

28 12590064 นางสาว กรรณลกา เณรตากหอง5959246

29 12590065 นางสาว กรรณลกา ดมตรกษ5946206

30 12590066 นางสาว กรรณลกา มมดม5956466

31 12590067 นางสาว กรรณลกา เรพพอศรมจจนทรย5960070

32 12590068 นางสาว กรรณลกา สลงหยหนศ5957325

33 12590069 นางสาว กรรณลกา สมยะ5936877

34 12590070 นางสาว กรรณลการย เครพอฟศ5946412

35 12590071 นางสาว กรรณลการย ดงบจง5947768

หนนา 750 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 2103  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 12590072 นางสาว กรรณลการย ดลษชกรร5925314

หนนา 751 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 2104  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12590073 นางสาว กรรณลการย เดชนดวง5938348

2 12590074 นางสาว กรรณลการย เทพารจกษย5957898

3 12590075 นางสาว กรรณลการย นลลาพจนธย5968351

4 12590076 นางสาว กรรณลการย บกญเทมยน5949906

5 12590077 นางสาว กรรณลการย เพตงปรางคย5937586

6 12590078 นางสาว กรรณลการย มมปาลาน5970874

7 12590079 นางสาว กรรณลการย เมทา5961550

8 12590080 นางสาว กรรณลการย วกฒลวงคย5944120

9 12590081 นางสาว กรรณลการย สกขสกวรรณ5968212

10 12590082 นางสาว กรองแกหว รพพนรส5936519

11 12590083 นาย กรลชขจร บกญประเสรลฐ5952536

12 12590084 นางสาว กรกณา คลาบชอ5945799

13 12590085 นาย กฤช บศรณกศล5976602

14 12590086 นาย กฤตตลน คงทน5972129

15 12590087 นางสาว กฤตตลยา แกหวมชวง5952891

16 12590088 นางสาว กฤตยา บรลบศรณย5938190

17 12590089 นางสาว กฤตลกา กระจลวผา5944285

18 12590090 นางสาว กฤตลกา งามงอนคมรม5945171

19 12590091 นางสาว กฤตลยา ธนลนสลรลกกล5937462

20 12590092 นางสาว กฤตลยา เสรลมศรมพงษย5963976

21 12590093 นางสาว กฤตลยาณม ภศวลมลสจย5979750

22 12590094 นาย กฤศ มมสมคลด5917078

23 12590095 นาย กฤษชนะ สลงคาร5950581

24 12590096 นาย กฤษฎา กมลรจตนย5959967

25 12590097 นาย กฤษฎา เกตกสระ5938308

26 12590098 นาย กฤษฎา จจนทรยรกณ5963552

27 12590099 นาย กฤษฎา ฉลาดพจนธย5928218

28 12590100 นาย กฤษฎา ดอกแกหว5944714

29 12590101 นาย กฤษฎา อยศชสกข5944764

30 12590102 นาย กฤษณะ จตอกถตง5975512

31 12590103 นาย กฤษณะ จลนตะนา5953226

32 12590104 นาย กฤษณะ นจนทะ5956295

33 12590105 นาย กฤษณะ บจวขาว5979589

34 12590106 นาย กฤษณะ ภจกดมวจน5949317

35 12590107 นางสาว กฤษณา พกชมดวง5945145

หนนา 752 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 2104  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 12590108 นาง กฤษณา มะทา5981401

หนนา 753 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 2105  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12590109 นางสาว กฤษณา สมทรง5967966

2 12590110 นางสาว กฤษณา เสตงสอน5955367

3 12590111 นาย กลหาณรงคย บามา5940446

4 12590112 นางสาว กลมบผกา จจบทอง5926930

5 12590113 นางสาว กวลตา สนลทผล5971175

6 12590114 นางสาว กวลนทยรจศมลธ  กลพลาเหมตง5940443

7 12590115 นางสาว กวลนธลดา ทจพงรอด5955517

8 12590116 นางสาว กวลนธลดา พาเจรลญ5922114

9 12590117 นาย กษลดลธเดช ทองแจชม5955526

10 12590118 นาย กจงวานไกร หะขกนทด5956856

11 12590119 นางสาว กจญญยชลตา คมอาวกธ5954420

12 12590120 นางสาว กจญญยศลรล สกคนธยพปปยสลรล5970785

13 12590121 นางสาว กจญญา พจนธกยมพ5967972

14 12590122 นางสาว กจญญา มหวนหนศ5956361

15 12590123 นางสาว กจญญาณจฐ  เกหารจตนย5977682

16 12590124 นางสาว กจญญาณจฐ กรานา5938372

17 12590125 นางสาว กจญญาณจฐ แปปนพจด5971127

18 12590126 นางสาว กจญญาทลพ มจคเจรลญ5968838

19 12590127 นางสาว กจญญานจฐ กลตตลภลวจฒล5951957

20 12590128 นางสาว กจญญาภจทร กหอนจจนเทศ5938352

21 12590129 นางสาว กจญญามาศ คลาฟปก5953792

22 12590130 นางสาว กจญญารจตนย บวบดม5969611

23 12590131 นางสาว กจญญารจตนย สลงสมทา5957131

24 12590132 นางสาว กจญตรมญา ยจงเอมพยม5968969

25 12590133 นางสาว กจณชลษา คมแกหว5974063

26 12590134 นาย กจณฑยชนก มกหยพรม5910418

27 12590135 นางสาว กจนยารจตนย   เมธาวงศย5933661

28 12590136 นางสาว กจนยารจตนย หลหาสกภา5934848

29 12590137 นาย กจมปนาท อกดทา5945577

30 12590138 นางสาว กจลยกร ระบายเพตชร5978966

31 12590139 นางสาว กจลยรจตนย แกหวแสนสาย5943220

32 12590140 นางสาว กจลยรจตนย แยหมเทศ5959476

33 12590141 นางสาว กจลยา จงเจรลญ5956729

34 12590142 นางสาว กจลยา อยศชรจตนย5946611

35 12590143 นางสาว กจลยากร บกญชม5964476

หนนา 754 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 2105  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 12590144 นางสาว กจลยาณม  ทองอยศช5963903

หนนา 755 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 2106  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12590145 นางสาว กจลยาณม จจนทรปปตลกกล5941849

2 12590146 นางสาว กจลยาณมยย สารมสจงขย5963134

3 12590147 นางสาว กาญจนวรรณ สจนตตลธวงศย5946150

4 12590148 นางสาว กาญจนา   อบรม5953535

5 12590149 นางสาว กาญจนา กงศศนยย5973696

6 12590150 นางสาว กาญจนา กาทองทกชง5974401

7 12590151 นางสาว กาญจนา เกลดแพ5965550

8 12590152 นางสาว กาญจนา ขวจญเพตง5959770

9 12590153 นางสาว กาญจนา จจนทรยอกดร5939555

10 12590154 นางสาว กาญจนา ใจดม5947800

11 12590155 นางสาว กาญจนา ชจยโอฬาร5968362

12 12590156 นางสาว กาญจนา ทองแล5968775

13 12590157 นางสาว กาญจนา นวลจจนทรย5941885

14 12590158 นางสาว กาญจนา บจวทอง5906034

15 12590159 นางสาว กาญจนา บกญสม5940760

16 12590160 นางสาว กาญจนา โพธลบกตร5962053

17 12590161 นางสาว กาญจนา เฟฟปองเงลน5957778

18 12590162 นางสาว กาญจนา วงศยกรด5938637

19 12590163 นางสาว กาญจนา วาสนาวณลช5959132

20 12590164 นางสาว กาญจนา ศรมสวจสดลธมงคล5945736

21 12590165 นางสาว กาญจนา ศลลาพจนย5969538

22 12590166 นางสาว กาญจนา สกขมามอญ5927178

23 12590167 นางสาว กาญจนา อลนเทมพยง5973640

24 12590168 นางสาว กาญจนา อลนปปปน5973804

25 12590169 นางสาว กาญจรม อกปปปญญาคลา5952808

26 12590170 นางสาว กาญนรจทตย เถาโพธลธ5954551

27 12590171 นางสาว กานดา กจนฉลม5958939

28 12590172 นางสาว กานตยรวม พกชมทอง5971485

29 12590173 นางสาว กานตลมา วงษยจาซา5960649

30 12590174 นางสาว การศศล ธมระแนว5948763

31 12590175 นางสาว การะเกษ ตรงมา5959158

32 12590176 นางสาว กลพงกาญจนย บกญปลศก5944977

33 12590177 นางสาว กลพงกาญจนย เฮหาปาน5942795

34 12590178 นาย กลจพนธย แสนแทน5977339

35 12590179 นาย กลตตล สจงขยคลา5973942

หนนา 756 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 2106  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 12590180 นาย กลตตลคกณ ตจนตลกกล5945524

หนนา 757 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 2107  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12590181 นาย กลตตลชจย ถาพรม5960498

2 12590182 นางสาว กลตตลญา งมสจนเทมยะ5975702

3 12590183 นาย กลตตลพงษย ทะสา5968598

4 12590184 นาย กลตตลพงษย บจบภาเอก5961479

5 12590185 นาย กลตตลพงษย พลมพยเถพพอน5957747

6 12590186 นาย กลตตลพงษย ยานกกศล5940703

7 12590187 นาย กลตตลศจกดลธ นลพมลพ5935537

8 12590188 นาย กลตตลศจกดลธ พกกอศด5978264

9 12590189 นางสาว กลตลยา โคกคลา5956282

10 12590190 นาย กลตลศจกดลธ ภศชทองคลา5976229

11 12590191 นางสาว กกมภา พกชมทอง5980420

12 12590192 นางสาว กกลธลดา มมดา5944594

13 12590193 นางสาว กกลธลดา เรพอนกจนตย5970262

14 12590194 นางสาว กกลนาถ สลทธลกศล5938030

15 12590195 นางสาว กกลรจศมลธ อลนตตะยา5964713

16 12590196 นางสาว กกสกมา แกหวกองทรจพยย5943700

17 12590197 นางสาว กกสกมา นกกศลอกดมพานลชยย5935528

18 12590198 นาย กศหเกมยรตล แดงสมดา5950911

19 12590199 นาย กศหเกมยรตล ถาวรเศรษฐวงศย5941689

20 12590200 นางสาว เกก เจนเขตการ5961878

21 12590201 นางสาว เกตนยสลรม สกวรจตนย5920826

22 12590202 นางสาว เกตกกนก บกญธปปญญา5929442

23 12590203 นางสาว เกตกสกฎา อาจอาสา5943219

24 12590204 นางสาว เกตกสกดา   เขาอลนทร5936508

25 12590205 นางสาว เกตกสกนมยย ถกงทจนพลมพย5950279

26 12590206 นาย เกรมยงไกร ชกมภศเทพ5943975

27 12590207 นาย เกรมยงไกร ศรมเจรลญ5966088

28 12590208 นาย เกรมยงศจกดลธ  สลรลพรชจยกกล5968178

29 12590209 นาย เกรมยงศจกดลธ จจนอชอน5915094

30 12590210 นางสาว เกลตดเพชร ทองศรม5964126

31 12590211 นางสาว เกศกนก บกญโตนด5981195

32 12590212 นางสาว เกศรา นาคพรม5965648

33 12590213 นางสาว เกศราพร   พกทธลมา5973286

34 12590214 นางสาว เกศวดม แกชงศลรล5972710

35 12590215 นางสาว เกศวลม นลลฉพลา5964649

หนนา 758 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 2107  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 12590216 นางสาว เกศลนม มมเงลน5970566

หนนา 759 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 2108  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12590217 นาง เกศลนม สลทธลประเสรลฐ5980767

2 12590218 นางสาว เกษนมยย   วงคยเปปปย5948004

3 12590219 นาย เกษมศจกดลธ เขมยวหลง5960524

4 12590220 นางสาว เกษรลนทร รอดวลเศษ5926190

5 12590221 นาย เกมยรตลยศ จลตรโกศล5922534

6 12590222 นางสาว เกมยรตลวรรณ  เรพอนเขมยว5943045

7 12590223 นาย เกมยรตลศจกดลธ เกตกมม5955707

8 12590224 นาย เกมยรตลศจกดลธ คงโต5938667

9 12590225 นาย เกมยรตลศจกดลธ คลานหอย5965810

10 12590226 นาย เกมยรตลศจกดลธ พกกคะชา5974995

11 12590227 นาย เกพชอเกมยรตล สาระ5952201

12 12590228 นางสาว แกหวมณม ทองอพลา5951496

13 12590229 นาย ไกรยวลชชย ศกภโสภาพงศย5966984

14 12590230 นาย ไกรวลทยย รจตนวรรณย5940987

15 12590231 นาย ไกรวกฒล ลลาตาล5956918

16 12590232 นาย ไกรสร กมกทชาตล5949996

17 12590233 นาย ไกรสร ทรงศรม5972654

18 12590234 นาย ขจรศจกดลธ ขจรไชยกศล5931478

19 12590235 นางสาว ขนลฐดา ยวงเงลน5955805

20 12590236 นางสาว ขนลษฐา ดวงแกหว5939117

21 12590237 นางสาว ขนลษฐา ทาแฝง5912614

22 12590238 นางสาว ขนลษฐา นหอยตจชง5958575

23 12590239 นางสาว ขนลษฐา ประทกมแมน5975963

24 12590240 นางสาว ขนลษฐา วลยะ5959179

25 12590241 นางสาว ขรลนทรยทลพยย ธนศขจนธย5945963

26 12590242 นาย ขวจญกลตตล เกตกชจย5941422

27 12590243 นางสาว ขวจญจลตร  พศลจลตตย5962297

28 12590244 นางสาว ขวจญใจ มณมนก5959652

29 12590245 นางสาว ขวจญใจ เหตมสกวรรณ5970590

30 12590246 นางสาว ขวจญชนก ชมกลาง5944642

31 12590247 นางสาว ขวจญชนก สกวรรณย5944021

32 12590248 นางสาว ขวจญชนก สกวรรณชจย5955948

33 12590249 นาย ขวจญชจย ดมจอม5965084

34 12590250 นาย ขวจญชจย ทลพมะณม5944727

35 12590251 นาย ขวจญชจย ศรมทอง5955105

หนนา 760 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 2108  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 12590252 นางสาว ขวจญดาว บจวบกญ5979305

หนนา 761 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 2109  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12590253 นางสาว ขวจญฤทจย แจหงสวชาง5950089

2 12590254 นาง ขวจญฤทจย นหอยจจนทรย5934482

3 12590255 นางสาว ขวจญสกดา กองชหาง5944671

4 12590256 นางสาว ขจตตลยา พพชนผา5971556

5 12590257 นาย เขมทจต มชวงสกน5927186

6 12590258 นางสาว เขมพร หวจงคกหมกลาง5979148

7 12590259 นางสาว เขมฤทจย บกญศรมวงคย5971718

8 12590260 นาง เขมลกา นามวงคย5929726

9 12590261 นางสาว คชาภรณย ทจบคลอง5919490

10 12590262 นางสาว คฑามาศ เขหาเมพอง5946660

11 12590263 นาย คฑายกทธย บกญใหญช5970523

12 12590264 นางสาว คณลตา กรรณาฤทธลธ5944038

13 12590265 นางสาว คนตงนลจ เจรลญพนาวจฒนย5952213

14 12590266 นางสาว คนตงนลตยย มมโยม5960891

15 12590267 นาย คมกรลช กลลพนอาจ5953613

16 12590268 นางสาว คมคาย สาหรชาย5940886

17 12590269 นางสาว คลาใส วนาศรมธาดา5962805

18 12590270 นางสาว เครพอวจลยย ปปญญา5950024

19 12590271 นางสาว เครพอวจลยย ฤทธลศจกดลธ5939845

20 12590272 นางสาว จงรจกษย โพธลธศรม5976754

21 12590273 นางสาว จตกพร สอนคกหม5960073

22 12590274 นางสาว จตกพร อกยตระกศล5935739

23 12590275 นางสาว จรรยพร ชมภศชกชม5979895

24 12590276 นางสาว จรรยา คลาตะวงษย5964840

25 12590277 นางสาว จรรยารจตนย เขาปปง5945297

26 12590278 นาย จรจล สวจสดลธอพลา5938804

27 12590279 นางสาว จรจสพร จะโรรจมยย5979181

28 12590280 นาง จรจสลจกษณย บกญอลนทรย5968903

29 12590281 นางสาว จรลญาภรณย โตโสภณ5919390

30 12590282 นางสาว จรลณญา กจลยาประสลทธลธ5944827

31 12590283 นางสาว จรลดา เดชมจด5953365

32 12590284 นาย จรลนทรย สลทธลวะ5948428

33 12590285 นางสาว จรลยา ขกมทอง5959224

34 12590286 นางสาว จรลยา แซชเลหา5948878

35 12590287 นางสาว จรลยา เดชมศล5909354

หนนา 762 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 2109  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 12590288 นางสาว จรลยา นหอยใย5934518

หนนา 763 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 2110  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12590289 นางสาว จรลยา สลงหยแรง5940164

2 12590290 นางสาว จรลยา อลนทรยลม5958559

3 12590291 นางสาว จรลยา อลนทศร5950225

4 12590292 นางสาว จรลยาพร บรรเทา5933629

5 12590293 นางสาว จรลยาภรณย สกดแสง5978195

6 12590294 นางสาว จรกงจลต กอนแกหว5943229

7 12590295 นาย จจกรกรลช อกชมชะอกหม5952863

8 12590296 นาย จจกรกฤช ขจตลยะ5939162

9 12590297 นาย จจกรกฤษ ครองยศ5970246

10 12590298 นาย จจกรพงษย ขกนศลรล5961356

11 12590299 นาย จจกรพงษย พลลาแดง5942050

12 12590300 นาย จจกรพงษย มากชกชม มากชกชม5957074

13 12590301 นาย จจตสกชจย เสพอไว5955173

14 12590302 นางสาว จจนจลรา บกญยจง5951710

15 12590303 นางสาว จจนจลรา สาทเจรลญ5973796

16 12590304 นางสาว จจนฑา  แพชงเมหา5978159

17 12590305 นางสาว จจนทรยจลรา งามราม5952855

18 12590306 นางสาว จจนทรยจลรา ตาแวชน5962772

19 12590307 นางสาว จจนทรยธลดา คลากกหง5950167

20 12590308 นางสาว จจนทรยเพตญ ทลพยยนทม5943123

21 12590309 นางสาว จจนทรยเพตญ โพธลบจลลจงคย5963612

22 12590310 นางสาว จจนทรยเพตญ สวจสดม5959388

23 12590311 นางสาว จจนทรรจตนย ตะคลหอ5948008

24 12590312 นางสาว จจนทรยแรม หมายสกขเกษม5968128

25 12590313 นางสาว จจนทรยสกดา โสประดลษฐ5969780

26 12590314 นางสาว จจนทรจตนย พลเหลม5941160

27 12590315 นาง จจนทราภรณย ทจพภศธร5938157

28 12590316 นางสาว จจนทลมา ชอบธรรม5949132

29 12590317 นางสาว จจนทลมา นามแดง5961601

30 12590318 นางสาว จจนทลมา สอนมงคล5970369

31 12590319 นางสาว จาณกมาศ สมอชอน5979000

32 12590320 นาย จาตกรงคย ตกลสกข5973818

33 12590321 นาย จาตกรงคย สลงหยดา5940857

34 12590322 นาย จานกกรณย สกขนลคม5970934

35 12590323 นางสาว จารวม กราบกราน5951655

หนนา 764 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 2110  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 12590324 นางสาว จารกภา แกหวยม5957708

หนนา 765 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 2111  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12590325 นางสาว จารกมน ธรรมมาศ5974420

2 12590326 นางสาว จารกวรรณ ขชายทอง5963334

3 12590327 นางสาว จารกวรรณ คชรจตนย5971125

4 12590328 นางสาว จารกวรรณ จจนเปปยงกวาง5966118

5 12590329 นางสาว จารกวรรณ เตโช5979132

6 12590330 นางสาว จารกวรรณย โพธลธทอง5962638

7 12590331 นางสาว จารกวรรณ ไลหทอง5977541

8 12590332 นางสาว จารกวรรณ สมบศรณย5945789

9 12590333 นางสาว จารกวรรณ สมทอง5944125

10 12590334 นางสาว จารกวรรณ อกปการจจนทรยโรจนย5964201

11 12590335 นางสาว จลฑาภรณย จศมาศ5951054

12 12590336 นางสาว จลณภจทร ทองชชวง5941364

13 12590337 นางสาว จลณจตตา คะระออม5937120

14 12590338 นางสาว จลดาภา ธรรมานกวจตล5979127

15 12590339 นางสาว จลตตมาส เมพองสองวงศย5968406

16 12590340 นางสาว จลตตลพร ศรมประทกมวงคย5937654

17 12590341 นางสาว จลตตลมา ตรมวกธ5962932

18 12590342 นาย จลตรภาณกเทพ อาทลตยชยานนทย5967912

19 12590343 นาง จลตรลดา ขวจญเมพอง5956649

20 12590344 นางสาว จลตรวดม คลาเดชนเหลตก5935930

21 12590345 นางสาว จลตรานกช ราษฏรยอาสา5968609

22 12590346 นางสาว จลตราพร สจงกลลพน5943083

23 12590347 นาง จลตสกภจค โตโส5945822

24 12590348 นางสาว จลนดาพร  เรพอนเพตชรย5938793

25 12590349 นางสาว จลนดาพร ทรงคกณ5958060

26 12590350 นางสาว จลนดารจตนย   เมรกวจย5968601

27 12590351 นางสาว จลนดารจตนย ชจยวจน5948016

28 12590352 นางสาว จลนดารจตนย ถาวร5934770

29 12590353 นางสาว จลนตนา กลลพนสกคนธย5951846

30 12590354 นางสาว จลนตนา กหอนจจนทรยเทศ5964151

31 12590355 นางสาว จลนตนา นาคคกหม5955395

32 12590356 นางสาว จลนตนา บจวบกญ5934904

33 12590357 นางสาว จลนตนา บกญรจกษา5975920

34 12590358 นางสาว จลนตนา มนตรม5975973

35 12590359 นางสาว จลนตนา มารกตรมยย5941350

หนนา 766 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 2111  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 12590360 นาง จลนตนา สลาราญราษฎรย5968859

หนนา 767 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 2112  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12590361 นางสาว จลรนจนทย บกญเพตง5958925

2 12590362 นางสาว จลรนจนทย อกยตระกศล5935783

3 12590363 นาย จลรพจฒนย ยพนยง5963871

4 12590364 นางสาว จลรภจทร  บกญเรพอง5931754

5 12590365 นาย จลรภจทร แสนใจวกฒล5954404

6 12590366 นางสาว จลรภา อลสสระ5942889

7 12590367 นางสาว จลรภลญญา ฤทธลธเนตลกกล5937884

8 12590368 นาย จลรยกทธ สกทธหลวง5960572

9 12590369 นาย จลรวงคย ยศปปญญา5960670

10 12590370 นางสาว จลรวรรณ คลจงคนเกชา5942820

11 12590371 นางสาว จลรวรรณ แสนทะไชย5935496

12 12590372 นาย จลรวจฒนย พงษยพานลช5967699

13 12590373 นางสาว จลรสกดา ทองแยหม5971339

14 12590374 นางสาว จลระภา แกหวจลตร5920950

15 12590375 นางสาว จลรจชญา บกตรเสน5943210

16 12590376 นางสาว จลรจชญา แสนรจก5968324

17 12590377 นางสาว จลรจชยา สกรลยะแกชนทราย5946425

18 12590378 นางสาว จลรจฐตลพร คลาเครพอ5961857

19 12590379 นางสาว จลรานจนทย ทาสมดา5953008

20 12590380 นางสาว จลราพร มมเงหา5962345

21 12590381 นาง จลราพร วงศยหลหา5917034

22 12590382 นางสาว จลราพรรณ บศรณพจนธย5951248

23 12590383 นางสาว จลราพจชร ไผชวกฒลพจนธย5943589

24 12590384 นางสาว จลราภรณย กลลพนโท5958780

25 12590385 นางสาว จลราภรณย กองเกลด5952649

26 12590386 นางสาว จลราภรณย ปศปสจชน5962866

27 12590387 นางสาว จลราภรณย พรมวลหาร5908686

28 12590388 นางสาว จลราภรณย พลลตก5943946

29 12590389 นางสาว จลราภรณย วลเศษวงษา5945562

30 12590390 นางสาว จลราภรณย สจงขยศลรล5956315

31 12590391 นางสาว จลราภรณย อกทธสลงหย5970251

32 12590392 นางสาว จลราวรรณ   คชพล5972177

33 12590393 นางสาว จลราวรรณ ทรจพยยทลพยย5920966

34 12590394 นางสาว จลราวรรณ รกชงทอง5959284

35 12590395 นางสาว จลรลยา ทลกะ5962965

หนนา 768 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 2112  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 12590396 นางสาว จมรพา ปานเหลพอง5979627

หนนา 769 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 2201 (1/2)  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12590397 นางสาว จมรภา ราชบกรม5954159

2 12590398 นางสาว จมรภา สจตยวงศย5978181

3 12590399 นาย จมรภาส หลชายแกหว5938505

4 12590400 นางสาว จมรวรรณ กจลยา5940680

5 12590401 นางสาว จมรวรรณ คลาหรลพม5927478

6 12590402 นางสาว จมราพร บกตรวงคย5934811

7 12590403 นางสาว จมราภรณย เมาเกตก5955718

8 12590404 นางสาว จกฑาทรจพยย เหลตงพจชง5973327

9 12590405 นางสาว จกฑาทลพยย เตชนจนทย5959801

10 12590406 นางสาว จกฑาทลพยย บกญมา5959719

11 12590407 นางสาว จกฑาทลพยย โพธลพฤกษย5956092

12 12590408 นางสาว จกฑาทลพยย ศรมเมฆ5973923

13 12590409 นางสาว จกฑาภรณย เจนเจตวลต5940958

14 12590410 นางสาว จกฑามาศ   ทชาวจง5978970

15 12590411 นางสาว จกฑามาศ แกหวพวง5950722

16 12590412 นางสาว จกฑามาศ ครมมทอง5940504

17 12590413 นางสาว จกฑามาศ นาคพนม5945516

18 12590414 นางสาว จกฑามาศ พรหมณม5906306

19 12590415 นางสาว จกฑามาศ พลลาเกลด5981951

20 12590416 นางสาว จกฑามาศ ฤทธลธหมม5968573

21 12590417 นางสาว จกฑามาศ วงษยชมภศ5959305

22 12590418 นางสาว จกฑามาศ ศรมจจนทรย5974619

23 12590419 นางสาว จกฑามาศ หลลาคลา5961872

24 12590420 นางสาว จกฑารจตนย กลลพนประศรม5959639

25 12590421 นางสาว จกฑารจตนย จจนทรยตตะ5944784

26 12590422 นางสาว จกฑารจตนย ตรมคชลา5945605

27 12590423 นางสาว จกฑารจตนย พลลาเกลด5943638

28 12590424 นางสาว จกฑารจตนย มาตา5975896

29 12590425 นางสาว จกฑารจตนย สกขเครพอเกลด5966784

30 12590426 นางสาว จกฑารจตนย อจสถล5938841

หนนา 770 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 2201 (2/2)  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12590427 นางสาว จกรมรจตนย พลลตก5947414

2 12590428 นางสาว จกรมรจตนย มาทบรรเทา5937039

3 12590429 นางสาว จกไรรจตนย  กลมดม5980665

4 12590430 นางสาว จกไรรจตนย อชางทอง5967001

5 12590431 นาย จกลดลศ ปปปนโฉม5938612

6 12590432 นางสาว จกฬาลจกษณย ธจนทาคม5969239

7 12590433 นาย เจดตจ พกทธกรณย5971580

8 12590434 นางสาว เจนจลต เปปนสกข5953006

9 12590435 นางสาว เจนจลรา โคกพกชม5970194

10 12590436 นางสาว เจนจลรา ใจครกฑ5982114

11 12590437 นางสาว เจนจลรา อลพมสมบจพตล5955694

12 12590438 นาย เจนภพ กาเทมยม5961876

13 12590439 นาย เจรลญทรจพยย ยาโนยะ5951155

14 12590440 นาย เจษฎา อศชชมภศทอง5957331

15 12590441 นางสาว เจมทยบ อลพมเงลน5976062

16 12590442 นางสาว ฉวมวรรณ ปปอมวงศย5955985

17 12590443 นางสาว ฉจตรแกหว สกขดลษฐย5947638

18 12590444 นางสาว ฉจตรชนก พลอยไป5963988

19 12590445 นาย ฉจตรชจย จจนทรยตตะ5980526

20 12590446 นาย ฉจตรชจย จกลศรม5956988

21 12590447 นาย ฉจตรชจย ศรมวลไล5946781

22 12590448 นาย ฉจตรชจย สลารวมใจ5950553

23 12590449 นางสาว ฉจตรฑรลกา ศรมคลา5957453

24 12590450 นางสาว ฉจตรนภา กจนยา5908718

25 12590451 นางสาว ฉจตรนภา ลาภปวงคลา5961424

26 12590452 นาย ฉจตรมงคล นามลลวจน5941607

27 12590453 นางสาว ฉจตรวลมล มากทรจพยย5939910

28 12590454 นางสาว ฉจนทพลชญา  อลนแกหวปวงคลา5953383

29 12590455 นางสาว ฉจนทลจกษณย พพชนชมภศ5936664

30 12590456 นางสาว เฉลลมขวจญ พวนศลรล5959129

หนนา 771 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 2202 (1/2)  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12590457 นาย เฉลลมพร เทมยนศรม5967807

2 12590458 นาย เฉลลมพล พกชมเกตก5956040

3 12590459 นาย เฉลลมพล มารอด5976992

4 12590460 นาย เฉลลมวกฒล สกขเปปย5971976

5 12590461 นางสาว โฉมสกดา สกขศาสตรย5968874

6 12590462 นางสาว ชญาณยนจนทย พศลทรจพยย5951278

7 12590463 นาย ชญานนทย นกชนแนชน5956564

8 12590464 นางสาว ชญานจนทย   สลงหยประเสรลฐ5940571

9 12590465 นางสาว ชญานลษฐย รจกศรม5949243

10 12590466 นางสาว ชญานม เบหาชารม5929762

11 12590467 นางสาว ชญาพร สรหอยสน5974286

12 12590468 นางสาว ชฎาธนพร กจนเพตชรย5978229

13 12590469 นางสาว ชฎาพร   แกหวโยน5943341

14 12590470 นางสาว ชณลดาภา เหลชาแชชม5933354

15 12590471 นางสาว ชนกนจนทย เกตกดม5946352

16 12590472 นางสาว ชนกนาถ นมะภจทร5937657

17 12590473 นางสาว ชนกพร คลาทลชง5934616

18 12590474 นางสาว ชนกานตย พจนธกยพลศาลสหกลจ5921086

19 12590475 นางสาว ชนนม มจนตะสศตร5942927

20 12590476 นางสาว ชนจญชลดา ขมดวจน5940904

21 12590477 นางสาว ชนจญญา อภจยภจกดลธ5970033

22 12590478 นางสาว ชนจฎพร จารลก5967142

23 12590479 นางสาว ชนากานตย  แสนมงคล5945103

24 12590480 นางสาว ชนากานตย จจนทรยเถร5928582

25 12590481 นางสาว ชนากานตย ดลาดม5954696

26 12590482 นางสาว ชนากานตย พรมพจนธย5952996

27 12590483 นางสาว ชนากานตย มมเทมพยง5957592

28 12590484 นางสาว ชนาธลป เชมพยวชาญ5944986

29 12590485 นางสาว ชนาพร สกทธลยงคย5947294

30 12590486 นางสาว ชนลกา เนมยมเสวก5968176
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1 12590487 นางสาว ชนลกานตย  ศรมนรา5935291

2 12590488 นางสาว ชนลกานตย โฉมชจย5943912

3 12590489 นาง ชนลดา เงลนบลารกง5957805

4 12590490 นางสาว ชนลดา โพธลธมงคล5936278

5 12590491 นางสาว ชนลษตยณภจค คกหมอลพม5940017

6 12590492 นาย ชนกดม สกวรรณดม5939247

7 12590493 นางสาว ชมพศนกท เรพอนเครพอ5965454

8 12590494 นางสาว ชมภศนกช ใหมชเกตก5964818

9 12590495 นางสาว ชมจยพร เจนสารลกรณย5958460

10 12590496 นาง ชไมพร ขลาทวม5976522

11 12590497 นางสาว ชไมพร เชมยงโคหง5961328

12 12590498 นางสาว ชไมพร พรหมอลนทรย5964422

13 12590499 นางสาว ชไมพร มหจสฉรลยพงษย5957042

14 12590500 นางสาว ชไมพร เรพองจลานงคยศลลปป5933694

15 12590501 นาย ชยเจษฎา  ศตสจงวจตสรย5959077

16 12590502 นางสาว ชยาภรณย กลจบทกชง5959102

17 12590503 นาย ชยกต กรรณลการย5951660

18 12590504 นาย ชรลนทรย เกลดพกชม5955675

19 12590505 นาย ชรลนทรย บกญราชแขวง5907566

20 12590506 นางสาว ชลฑลชา พจฒนาประพจนธย5968827

21 12590507 นางสาว ชลดา บาลเทพอง5947558

22 12590508 นางสาว ชลธลชา   สกขแจชม5977733

23 12590509 นางสาว ชลธลชา คกหมสกข5968667

24 12590510 นางสาว ชลธลชา ชชวยทหาว5964183

25 12590511 นางสาว ชลธลชา ชลดชจยภศมล5958426

26 12590512 นางสาว ชลธลชา เตชานนทย5953317

27 12590513 นางสาว ชลธลชา ประวจนตา5974763

28 12590514 นางสาว ชลธลชา พลชญวลวจฒนย5957520

29 12590515 นางสาว ชลธลชา มาชศ5953433

30 12590516 นางสาว ชลธลชา อยศชสวจสดลธ5947433
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ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12590517 นางสาว ชลธลรา ยอดกจนทา5944325

2 12590518 นางสาว ชลนลชา ดมแทห5937975

3 12590519 นางสาว ชลลดา กจนยา5954220

4 12590520 นางสาว ชลลดา ทองเปรม5957392

5 12590521 นางสาว ชลลดา พงศยวนาลจย5961834

6 12590522 นาย ชลลต ปกยซา5975412

7 12590524 นางสาว ชลลตา อชอนนลวจฒนานนทย5952930

8 12590525 นาย ชวรจฐ สกทธะมกสลก5972649

9 12590526 นาย ชวลลต ตจนมา5965462

10 12590527 นางสาว ชชอทลพนาถ นาคเสน5958301

11 12590528 นางสาว ชชอทลพยย จจนทรยนาค5978082

12 12590529 นาง ชชอเอพชอง อลนทรยเอมพยม5968387

13 12590530 นาย ชจชวาลยย มารอด5944469

14 12590531 นางสาว ชจญญาชลต สกดชา5967018

15 12590532 นางสาว ชจญวลม ดหวงนลพม5951910

16 12590533 นาย ชจยชนะ ชชลาเกตก5972974

17 12590534 นาย ชจยชนะ แสนสม5959583

18 12590535 นาย ชจยธวจช จจนทรยไมหหอม5975399

19 12590536 นาย ชจยธวจช พจนธยเขมยน5953610

20 12590537 นาย ชจยนวจฒนย ยอดสกวรรณย5981730

21 12590538 นาย ชจยนาม บกญนลตยย5910030

22 12590539 นาย ชจยมงคล แกชนโท5962328

23 12590540 นาย ชจยวจฒนย บกญดม5911902

24 12590541 นาย ชจยวจฒนย โรโต5972656

25 12590542 นาย ชจยวกฒล ใจเดตด5952092

26 12590543 นาย ชจยวกฒล แซชกพอ5942364

27 12590544 นาย ชจยวกฒล พกฒลา5976311

28 12590545 นาย ชาครลสตย ขลาศรม5949442

29 12590546 นาย ชาญชจย โอจจน5963854

30 12590547 นาย ชาญวลทยย ปลายเนตร5944196
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1 12590548 นาย ชานนทย ผชองฉวม5963576

2 12590549 นางสาว ชานจสมา พงษยวลทยานกสรณย5966082

3 12590550 นางสาว ชารลณม พงษกจด5937436

4 12590551 นางสาว ชาลลสา มหามาตยย5958095

5 12590552 นาย ชาลม อลนมา5934696

6 12590553 นางสาว ชาลมนม จจนทรมณฑล5958700

7 12590554 นาย ชลานาญ แกหวโพธลธนหอย5941760

8 12590555 นางสาว ชลดกมล อนาเขต5947469

9 12590556 นางสาว ชลดชนก ชจยคชสมหย5959049

10 12590557 นางสาว ชลดชนก ไชยงามเมพอง5916458

11 12590558 นางสาว ชลดชนก ตระกศลทลพยย5955816

12 12590559 นาย ชลนวจฒนย มาสศตรย5967989

13 12590560 นางสาว ชลนานาง วงศยหลรจญ5965716

14 12590561 นางสาว ชลนานาฏ คลาพมระ5975424

15 12590562 นางสาว ชมวรจตนย ยะยวง5921690

16 12590563 นางสาว ชพพนกมล อพลาโพธลธ5981893

17 12590564 นางสาว ชกตลกาญจนย อมรรจตนวาทม5943056

18 12590565 นางสาว ชกตลกานตย  ภจทรโกศล5950935

19 12590566 นางสาว ชกตลณจฐสมน ปปญญาใสธนกกล5960259

20 12590567 นางสาว ชกตลนาฎ จารกพงษย5955825

21 12590568 นางสาว ชกตลพร อยศชเจรลญ5955065

22 12590569 นางสาว ชกตลมณฑนย ศรมอชอน5949264

23 12590570 นางสาว ชกตลมา ทองดอนเตมย5961733

24 12590571 นางสาว ชกตลมา ทองบกญตา5937505

25 12590572 นางสาว ชกตลมา รจตนาแพง5949825

26 12590573 นางสาว ชกตลมา ไวเปปย5956723

27 12590574 นางสาว ชกตลมา สงสกแก5940545

28 12590575 นางสาว ชกลมกร   นาคเทศ5972009

29 12590576 นาย เชาวลลต เฉมยบแหลม5909734

30 12590577 นาย เชลดพงษยศจกดลธ ศกภดลษฐย5952780
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1 12590578 นาย ไชยพร อลนเปปง5942069

2 12590579 นาย ไชยรจตนย พลลา5935849

3 12590580 นาย ไชยวจฒนย แกหวจจนทรย5975863

4 12590581 นางสาว ญาณลศา จลตตางกศร5973188

5 12590582 นางสาว ญาณลศา ชกมเกมยรตลรจชตย5947055

6 12590583 นางสาว ญาณลศา ตตะคลา5958398

7 12590584 นางสาว ญาณลศา ทลพยยมา5936196

8 12590585 นางสาว ญาณม อโนมา5976187

9 12590586 นางสาว ญานลกา สอดจจนทรย5936717

10 12590587 นางสาว ญานลศา กจนเจลม5967979

11 12590588 นางสาว ฐานลศา สอนสกวลทยย5953771

12 12590589 นาย ฐาปกรณย รอดทจพ5936862

13 12590590 นางสาว ฐาปณม จจนทรยถม5941067

14 12590591 นางสาว ฐาปณม ฉายพกดซา5924086

15 12590592 นาย ฐาปนพงศย อชอนนกชม5906742

16 12590593 นางสาว ฐลดาพร แกหวเขมยว5970239

17 12590594 นาง ฐลตลกาญจนย บกญประดลษฐย5982207

18 12590595 นาย ฐลตลพงษย รจกษารลกรณย5963302

19 12590596 นางสาว ฐลตลพร แกหวพาก5938590

20 12590597 นางสาว ฐลตลมา เอมใจ5974837

21 12590598 นางสาว ฐลตลรจตนย เขมยวหาย5959010

22 12590599 นางสาว ฐลตลรจตนย ราหกลปาน5979395

23 12590600 นาย ฐลเบษ วงษยสลาราญ5970821

24 12590601 นางสาว ฐลรกานตย อลนทะกศล5981099

25 12590602 นางสาว ฑลฆจมพร ศจกยยกกญภรณย5946690

26 12590603 นางสาว ฑลตฐลตา มจพนภจกดม5952847

27 12590604 นางสาว ฑลมพลกา ทองคลา5949836

28 12590605 นางสาว ณฐมณ คลามศล5974417

29 12590606 นางสาว ณฐารลนทรย จจนทวลมล5969197

30 12590607 นางสาว ณปพร ตรมยจนตย5944743
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1 12590608 นางสาว ณภจชปภา ศรมนคร5954567

2 12590609 นางสาว ณภจทรชนก วกฒลนาคธรรม5961775

3 12590610 นางสาว ณภจทรนจนทย ยอดคลา5930058

4 12590611 นาย ณรงคย คชลาคศณ5964375

5 12590612 นาย ณรงคย ศรมประเสรลฐ5941720

6 12590613 นาย ณรงคยชจย สมสกข5940019

7 12590614 นาย ณรงคยศจกดลธ อลพมชา5959874

8 12590615 นางสาว ณจชชา ฉจตรฉายแสง5963216

9 12590616 นางสาว ณจชชา ตกชมแกหว5959239

10 12590617 นางสาว ณจชชา สจงขยหลรจญ5971914

11 12590618 นาย ณจชพล คนรศห5958109

12 12590619 นางสาว ณจชยา รกจลระพงศย5971924

13 12590620 นาย ณจชวลน คงแยหม5969015

14 12590621 นางสาว ณจฎฐา สจงวาลยยเพชร5949530

15 12590622 นางสาว ณจฎฐลกา พงษยคลา5980973

16 12590623 นาง ณจฏฐกมล มาลจย5921178

17 12590624 นางสาว ณจฏฐยกานดา บกราช5902414

18 12590625 นางสาว ณจฏฐกานตย ดวงจลตรงามเลลศ5956014

19 12590626 นางสาว ณจฏฐญากาญจนย จจนหมชอน5973356

20 12590627 นางสาว ณจฏฐธลดา ใจงาม5961432

21 12590628 นางสาว ณจฏฐนลช ศลรลภาประเสรลฐพร5958774

22 12590629 นางสาว ณจฏฐา ขวจญมลพง5964559

23 12590630 นางสาว ณจฏนลชา เอมพยมสอาด5950188

24 12590631 นาย ณจฐ คลาธร5926302

25 12590632 นางสาว ณจฐกฤตา ศรมสายคลา5981897

26 12590633 นางสาว ณจฐกานตย เขมยนสจงขย5938542

27 12590634 นางสาว ณจฐกานตย มมทอง5958858

28 12590635 นาง ณจฐกานตย สลงหยทอง5929114

29 12590636 นางสาว ณจฐจลรา อลนมนตย5962098

30 12590637 นางสาว ณจฐจกฑา ศลรลวจฒนย5941915
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1 12590638 นางสาว ณจฐชญาดา   งามสม5955717

2 12590639 นางสาว ณจฐชยา ดลษเจรลญ5967248

3 12590640 นางสาว ณจฐชยา นจนเชมยงเครพอ5970139

4 12590641 นางสาว ณจฐชยา โพธลธทจย5958210

5 12590642 นางสาว ณจฐฐา สกกลพาณลชยย5962515

6 12590643 นางสาว ณจฐณลชา แสงดารา5972605

7 12590644 นางสาว ณจฐตลชาพร ปานบกญ5970382

8 12590645 นางสาว ณจฐตลยา คงทอง5968460

9 12590646 นางสาว ณจฐทลชา เมพองหนองจอก5940574

10 12590647 นางสาว ณจฐธยานย เขพพอนเมพอง5979074

11 12590648 นางสาว ณจฐธยานย เนมยมแตง5957350

12 12590649 นาง ณจฐธยานย มจพนคง5947257

13 12590650 นางสาว ณจฐธยานย มกสลกะปาน5943359

14 12590651 นางสาว ณจฐธลดา  โพธลไหม5967506

15 12590652 นางสาว ณจฐธลดา  สลนเสตง5943383

16 12590653 นางสาว ณจฐธลดา แดงนกขกชม5979586

17 12590654 นางสาว ณจฐนจนทย คลาวลชลต5974552

18 12590655 นางสาว ณจฐนจนทย จาดดลา5936385

19 12590656 นางสาว ณจฐนจนทย มาตขาว5977772

20 12590657 นางสาว ณจฐนจนทย ลลมสมนตก5974429

21 12590658 นางสาว ณจฐนลช แกหวมชวง5955375

22 12590659 นางสาว ณจฐนลชา เฉลลมสาร5969114

23 12590660 นางสาว ณจฐปภจสรย เถพพอนสกรลยะ5911418

24 12590661 นาย ณจฐพงศย เพมยรลม5944552

25 12590662 นาย ณจฐพงษย จลตจลา5973912

26 12590663 นาย ณจฐพงษย แดงชจย5943868

27 12590664 นาย ณจฐพงษย นลตกธร5962348

28 12590665 นาย ณจฐพงษย ปปญญาหาญ5961678

29 12590666 นาย ณจฐพงษย อลนแกหว5939967

30 12590667 นางสาว ณจฐพร ทลพยยมาลา5959898
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1 12590668 นางสาว ณจฐพร แสงจจนทรย5951465

2 12590669 นาย ณจฐพล พลมพาพร5955153

3 12590670 นาย ณจฐพล โพแกหว5965188

4 12590671 นาย ณจฐพล มกมวงศย5938961

5 12590672 นาย ณจฐพล ระวล5936352

6 12590673 นาย ณจฐพล วรรณสกข5964411

7 12590674 นาย ณจฐพล วกฒลปรมชา5970682

8 12590675 นางสาว ณจฐมน มมสกข5946085

9 12590676 นางสาว ณจฐยา แตงไทย5962766

10 12590677 นางสาว ณจฐรชาพจกตรย เลขะผลธนโชตล5905970

11 12590678 นางสาว ณจฐรลกา อกณหจนตย5954126

12 12590679 นางสาว ณจฐวดม นาครลนทรย5967737

13 12590680 นางสาว ณจฐวดม มลเดช5941590

14 12590681 นางสาว ณจฐวดม สวจสดลธจลตร5972513

15 12590682 นางสาว ณจฐวรรณ โสภากกน5954141

16 12590683 นาย ณจฐวจฒล บกญมจตล5981962

17 12590684 นาย ณจฐวจตร เอมพยมเจรลญ5957696

18 12590685 นางสาว ณจฐวลสา สงชางาม5937938

19 12590686 นาย ณจฐวกฒล บกตรลอด5944095

20 12590687 นาย ณจฐวกฒล เมพองคลา5978470

21 12590688 นาย ณจฐวกฒล รจตนประทกม5943103

22 12590689 นาย ณจฐวกฒล วจชรพลบศลยย5970992

23 12590690 นาย ณจฐวกฒล สกธรรม5938953

24 12590691 นาย ณจฐวกฒล เหลชาลาภะ5974907

25 12590692 นาย ณจฐวกฒล อลนมานพ5973479

26 12590693 นางสาว ณจฐศวรรณ ชศศรมนวล5971074

27 12590694 นาย ณจฐศวรรษ สาระจจนทรย5968826

28 12590695 นาย ณจฐสลทธลธ อลนทรยยอด5961289

29 12590696 นางสาว ณจฐสกดา  ธรรมราช5941261

30 12590697 นางสาว ณจฐสกดา ทองเพตง5938641
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1 12590698 นางสาว ณจฐสกดา เพตงสรหอย5953267

2 12590699 นางสาว ณจฐาศลรล อชอนจจนทรย5962251

3 12590700 นางสาว ณจนทนา อธลกรม5904154

4 12590701 นางสาว ณลชกานตย คกหมพาล5938127

5 12590702 นาง ณลชกานตย ตกชมแกหว5964671

6 12590703 นางสาว ณลพชากร เฝปาทรจพยย5977313

7 12590704 นางสาว ณลชากร สมนตก5964414

8 12590705 นางสาว ณลชานจนทย คงพลทจกษย5972428

9 12590706 นางสาว ณลชาภจทร ไขทาดม5965982

10 12590707 นางสาว ณลชาภจทร แยหมนวน5943175

11 12590708 นางสาว ดรกณม สมอหอม5941658

12 12590709 นาย ดลธรรม จลาปา5956118

13 12590710 นางสาว ดลนภา สลงหยทอง5945013

14 12590711 นาย ดลภจช ปปตลเมธานนทย5974785

15 12590712 นางสาว ดวงกมล ตจนพรมเมพอง5938996

16 12590713 นางสาว ดวงกมล ทจดชจพง5957113

17 12590714 นางสาว ดวงกมล อกดจอม5944634

18 12590715 นางสาว ดวงกมล อกดร5956576

19 12590716 นางสาว ดวงใจ คลายหอม5934614

20 12590717 นางสาว ดวงใจ ลมศลรลรกชงโรจนย5965957

21 12590718 นางสาว ดวงดาว ปปานภศมล5960983

22 12590719 นางสาว ดวงนภา นชวมเจรลญ5942508

23 12590720 นางสาว ดวงนภา สมสลงหย5933797

24 12590721 นางสาว ดวงนภา อชอนเหลพอ5964680

25 12590722 นางสาว ดวงเนตร คลานตงควร5960475

26 12590723 นางสาว ดวงพร พรลชงไทยสง5957965

27 12590724 นางสาว ดวงพร ภศเหมตน5958092

28 12590725 นางสาว ดวงพร ศรมอยศชรอด5969515

29 12590726 นางสาว ดวงมณม เขพพอนทหาร5940996

30 12590727 นางสาว ดวงสมร ศรมวลใจลลาพจน5943432

หนนา 780 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 2206 (2/2)  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12590728 นางสาว ดารจตนย พงษยพจนธย5945184

2 12590729 นางสาว ดารารจตนย เทพาชกมพศ5948031

3 12590730 นางสาว ดารลกา สายยลชม5962429

4 12590731 นาง ดารลกา สกขสบาย5934602

5 12590732 นางสาว ดารลกา สกขสบาย5968596

6 12590733 นาย ดลารงคย ดมเทมยน5951943

7 12590734 นาย ดลารงคย พกกอศด5957007

8 12590735 นาย ดลารงศจกดลธ เขมยวเกลด5961713

9 12590736 นาย ดลารงศจกดลธ คงคกหม5946092

10 12590737 นางสาว ดกจเดพอน เชพชอเทศ5974690

11 12590738 นางสาว ดกษฎม ปปญญาเสน5957231

12 12590739 นางสาว ดกษฎมพร อศชทรจพยย5949324

13 12590740 นาย เดชณรงคย มาบจว5967727

14 12590741 นาย เดชนนทม กองพล5932182

15 12590742 นาย เดชนศจกดลธ แซชหวพพอ5951679

16 12590743 นางสาว ไดหพร คจนธวจน5960775

17 12590744 นางสาว ตตลยา จตกรไพบศลยยกกล5952940

18 12590745 นาย ตรมชฎา ดหวงหลรจญ5952873

19 12590746 นางสาว ตรมรจตนย เครพอกลจด5958695

20 12590747 นาย ตฤณ ปปญญพนตยกกฬ5920322

21 12590748 นาย ตฤณมจย เรพองศรม5964809

22 12590749 นางสาว ตหองกมล คงแกหว5977957

23 12590750 นาย ตลวานนทย ศรมสละ5956225

24 12590751 นาย ถลรพงศย คลาศรม5970542

25 12590752 นาย ทนงศจกดลธ กกาคลาตตะ5947932

26 12590753 นาย ทนงศจกดลธ แดงซลว5945978

27 12590754 นาย ทรงชจย แซชยชาง5950907

28 12590755 นาย ทรงพล นวลพกชม5945798

29 12590756 นาย ทรงพล พลบศรณย5944478

30 12590757 นาย ทรงพล ภศมลอลนทรย5958263
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1 12590758 นาย ทรงพล ศรมอาคะ5959571

2 12590759 นางสาว ทรงพจตรา สกวรรณรอ5949340

3 12590760 นาย ทรงยศ สะราคลา5920154

4 12590761 นางสาว ทรายแกหว จลาปางาม5954806

5 12590762 นางสาว ทวลนจนทย เอมสาร5972435

6 12590763 นางสาว ทวมลาภ อชอนคลา5953562

7 12590764 นาย ทวมวจฒนย พจนธะเสน5935796

8 12590765 นาย ทวมศจกดลธ  ชาตลบรรจง5957758

9 12590766 นางสาว ทศพรสวรรคย แจหงธมรศลลปป5961888

10 12590767 นาย ทศวรรษ แตงเสตง5976412

11 12590768 นาย ทองดม   อยชางภศมลใจ5979691

12 12590769 นางสาว ทจกษพร ชนานาฎ5948292

13 12590770 นางสาว ทจกษพร ปปนกาวม5955895

14 12590771 นางสาว ทจกษพร โพธลธเหมพอน5936351

15 12590772 นาย ทจกษลณ ผลประเสรลฐ5954073

16 12590773 นาย ทจศธราวกทธ ขจนทะวลชจย5959771

17 12590774 นางสาว ทจศนมยย กาดมวงคย5951128

18 12590775 นางสาว ทจศนมยย คงไทย5965860

19 12590776 นางสาว ทจศนมยย ยลชมประเสรลฐ5941325

20 12590777 นางสาว ทจศนมยย อกชนวงคย5957982

21 12590778 นางสาว ทจศวรรณ มมอชอน5967808

22 12590779 นางสาว ทจศวรรณ อกตตะมะ5957538

23 12590780 นาย ทลเกอยอ ครองลจกษณย5947835

24 12590781 นางสาว ทลนมณม อลพนภา5948710

25 12590782 นางสาว ทลพกมล สงวนศจกดลธสกกล5961008

26 12590783 นางสาว ทลพยยนรลนทรย สายคลาตลพง5945342

27 12590784 นางสาว ทลพยยภาดา ใจวงคย5923074

28 12590785 นางสาว ทลพยยมณฑา วงษยธจญกรรม5957611

29 12590786 นางสาว ทลพยรจตนย ลพอวลชานะ5968436

30 12590787 นางสาว ทลพยยวรรณ จจนทง5942475
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1 12590788 นางสาว ทลพยยวรรณ พตพงชศ5956422

2 12590789 นางสาว ทลพยยวลมล บกญเรพอง5963398

3 12590790 นางสาว ทลพยยสกดา มากดม5926094

4 12590791 นางสาว ทลพยยอรกโณทจย สมเหลพอง5961175

5 12590792 นางสาว ทลพวรรณ เทมยมสกวรรณย5978665

6 12590793 นางสาว ทลพวรรณ สกขแปง5966637

7 12590794 นางสาว ทลพวรรณ แสงแกหว5971626

8 12590795 นางสาว ทลพวรรณ อลนสกวรรณ5976025

9 12590796 นางสาว ทลพวลมล กลจอรกณกศล5970347

10 12590797 นางสาว ทลพาพร สมบก5959422

11 12590798 นาย ทลวากร ศรมเผชาพจนธกย5973244

12 12590799 นาย ทลวานนทย สมจลตตย5956175

13 12590800 นางสาว ทลวาพร พกทธล5943969

14 12590801 นางสาว ทลวาภรณย ลลดสลน5964668

15 12590802 นาย เทพนทม ทองยลชม5964049

16 12590803 นาย เทพฤทธลธ มอไธสง5978366

17 12590804 นาย เทพากร เรลงเลพพอม5955801

18 12590805 นาย เทวา มชวงพลจบ5964264

19 12590806 นาย เทลดศจกดลธ เกลดเพตชรย5977893

20 12590807 นาย เทมยนชจย กกาแกชน5959851

21 12590808 นางสาว แทนใจ ฟองเทพยย5936168

22 12590809 นาย ธงชจย   สกทธลประภา5977952

23 12590810 นาย ธงชจย  ลหานคลา5954214

24 12590811 นาย ธงชจย ปปปนมนตย5970879

25 12590812 นาย ธงชจย อกทจยหลรจญทวม5953972

26 12590813 นาย ธนกฤต จจนทรยแจหง5950242

27 12590814 นาย ธนโชตล เกษประทกม5960637

28 12590815 นาย ธนพงศย มมเหลพอง5976128

29 12590816 นาย ธนพงษย มณฑาทลพยย5934600

30 12590817 นางสาว ธนพร รจกเรพอง5954539

หนนา 783 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 2208 (1/2)  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12590818 นาย ธนพล บจวทอง5957066

2 12590819 นางสาว ธนวรรณ เจรลญภจทราวกฒล5957890

3 12590820 นาง ธนวรรณ ยมพคลชว5937898

4 12590821 นาย ธนวจฒนย คลพลาคง5909874

5 12590822 นาย ธนวจฒนย ละมกลตรม5956174

6 12590823 นาย ธนศจกดลธ ทองสกข5955128

7 12590824 นาย ธนะชจย ทะปปญญา5944689

8 12590825 นาย ธนะเมศฐย กวมกรณยธนกกล5980182

9 12590826 นางสาว ธนจชชา อลนธลจจกร5967336

10 12590827 นางสาว ธนจชพร แพงไตร5961042

11 12590828 นางสาว ธนจญญา อกกอาจ5960589

12 12590829 นาย ธนากรณย ดวงจจนทรยหอม5955363

13 12590830 นางสาว ธนาภรณย พรหมรจกษา5973937

14 12590831 นางสาว ธนาภรณย มจพงทอง5968502

15 12590832 นางสาว ธนาภรณย สกกลสกข5936701

16 12590833 นางสาว ธนาภรณย อลนทลรจก5946290

17 12590834 นาย ธนาวกฒล จจนทะคกณ5956006

18 12590835 นาย ธนาวกธ พวงพจนธย5961380

19 12590836 นาย ธนาสลทธลธ บกญเสพอ5971806

20 12590837 นาย ธนลตยย นกชมเกลมชยง5969093

21 12590838 นางสาว ธนลษฐา หลหามศลสาย5949652

22 12590839 นาย ธนศรจตนย นลาพวก5964564

23 12590840 นางสาว ธมนวรรณ คลาจรลง5977613

24 12590841 นางสาว ธมล นานชลาเชมพยว5959431

25 12590842 นางสาว ธมลวรรณ ยอดฉกน5946167

26 12590843 นาย ธยวจฒนย กวมวจฒนา5943435

27 12590844 นาย ธรรมบศรณย เอนกพงษย5948294

28 12590845 นาย ธรรศ อกตมยอชาง5941382

29 12590846 นางสาว ธรจญญา สลงหยเส5953255

30 12590847 นาย ธราธร สกขะอาคม5950061

หนนา 784 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 2208 (2/2)  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12590848 นางสาว ธราพร จกฬานนทย5970751

2 12590849 นางสาว ธฤตา สลงหยคลา5949927

3 12590850 นาย ธวจช อลนทอง5969238

4 12590851 นาย ธวจชชจย ธรรมวงษย5962747

5 12590852 นาย ธวจชชจย รจกขตลวงษย5931814

6 12590853 นางสาว ธวจลพร เจมยมศจกดลธ5963839

7 12590854 นางสาว ธจชกร สกนทรโภคลน5904050

8 12590855 นางสาว ธจญชนก จจนทรยสร5949230

9 12590856 นางสาว ธจญชนก จลตตะบกตร5968794

10 12590857 นางสาว ธจญชนก แจชมเพตง5959944

11 12590858 นางสาว ธจญญรจตนย สลาคจญ5938859

12 12590859 นางสาว ธจญญลจกษณย อลนทรยใหญช5954128

13 12590860 นางสาว ธจญญา ปปปนสจงขย5933946

14 12590861 นางสาว ธจญทรจตนย บจวแยหม5940467

15 12590862 นางสาว ธจญพลชญยชา กลลพนรส5953697

16 12590863 นางสาว ธจญรจตนย หมบไสสงคย5980173

17 12590864 นางสาว ธจญลจกษณย เพตชรแสง5980187

18 12590865 นางสาว ธจญลจกษณย หกตะเสวม5961362

19 12590866 นางสาว ธจญวรจตนย แซชยจชง5927094

20 12590867 นางสาว ธจญวรจตนย ธมระวจฒนชาตล5939541

21 12590868 นางสาว ธจนทลวา โสดา5911518

22 12590869 นางสาว ธจนยยชนก โพธลธศรม5964799

23 12590870 นางสาว ธจนยยชนก สมทองใบ5967014

24 12590871 นางสาว ธจนยภรณย เดชฟกปง5960142

25 12590872 นางสาว ธจนยมจย ภจกดมสอน5968834

26 12590873 นางสาว ธจนวธศ จอมสพบ5956546

27 12590874 นาย ธจนวา ขวจญมล5944132

28 12590875 นาย ธจมมรจชฏย ธนแสง5943921

29 12590876 นางสาว ธารวลมล เทมยนสวชาง5979082

30 12590877 นางสาว ธารา ศรมสกข5936484

หนนา 785 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 2209 (1/2)  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12590878 นาย ธาวลน เรพองวลเศษ5952944

2 12590879 นางสาว ธลดาภรณย กองบาง5951021

3 12590880 นางสาว ธลดามาศ  อาจสศงเนลน5979905

4 12590881 นางสาว ธลดารจตนย เกลดศรม5965157

5 12590882 นางสาว ธลดารจตนย คงทจน5961197

6 12590883 นางสาว ธลดารจตนย จจนอกชน5970535

7 12590884 นางสาว ธลดารจตนย บกกบกญ5951463

8 12590885 นางสาว ธลดารจตนย บกญเมลง5939696

9 12590886 นางสาว ธลดารจตนย พจฒนยมาก5945823

10 12590887 นางสาว ธลดารจตนย เพชรสกข5937250

11 12590888 นางสาว ธลดารจตนย มวลแกหว5940445

12 12590889 นางสาว ธลดารจตนย มาราช5921574

13 12590890 นางสาว ธลดารจตนย ศาสตรยประสลทธลธ5967923

14 12590891 นางสาว ธลดารจตนย หนศหนชาย5937615

15 12590892 นางสาว ธลนากกล บกญเอลบ5904978

16 12590893 นาง ธมรกานตย ชะนะมาร5972276

17 12590894 นาย ธมรวจฒนย เกตกแพร5969972

18 12590895 นาย ธมรวจฒนย พาดม5936466

19 12590896 นาย ธมรวจต โตแกหว5952309

20 12590897 นาย ธมรวจต เอมพยมมา5934173

21 12590898 นาย ธมรวลทยย เนมยมโภคะ5918534

22 12590899 นาย ธมรศจกดลธ โคกคลา5967880

23 12590900 นาย ธมรศจกดลธ บกญธรรม5974653

24 12590901 นาย ธมระชจย ยอดคลามม5981113

25 12590902 นาย ธมระยกทธ ทองเถพพอน5942027

26 12590903 นาง ธมราพร สอนเทศ5949747

27 12590904 นางสาว ธมราภรณย พราหมณโชตล5937076

28 12590905 นางสาว นกกล นาคพลจงกศล5939471

29 12590906 นาย นครชจย อลนปาน5948100

30 12590907 นางสาว นงลจกษณย เกตกหลรจญ5961691

หนนา 786 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 2209 (2/2)  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12590908 นางสาว นงลจกษณย วลกาใจ5952525

2 12590909 นางสาว นงลจกษณย หงษยพจนธย5974091

3 12590910 นางสาว นงลจกษณย อยศชรจตนย5954730

4 12590911 นางสาว นฏวรรณ หาญทองชชวง5950701

5 12590912 นางสาว นทม มนจสประจวบโชค5954860

6 12590913 นางสาว นทมกานตย แจหงโถง5969459

7 12590914 นาย นนทนจส ถานม5959646

8 12590915 นางสาว นนทยา สายทอง5964459

9 12590916 นาย นนทวจช ศรมแสงฉาย5935232

10 12590917 นางสาว นปภา นวนเขมยว5941456

11 12590918 นาย นพเกหา ขวจญเขมยว5975439

12 12590919 นาย นพคกณ บกรมเทพ5946982

13 12590920 นาย นพดล งามเนตร5961557

14 12590921 นาย นพดล ทองบกญยอด5968954

15 12590922 นาย นพดล สมใจ5953543

16 12590923 นาย นพพร กลลพนเจรลญ5952605

17 12590924 นาย นพพร ทองอชอน5960967

18 12590925 นางสาว นพรดา มจพงคจพง5971057

19 12590926 นางสาว นพรจตนย บกญรจกษย5953108

20 12590927 นางสาว นพรจตนย ศรมโสภา5927410

21 12590928 นางสาว นพรจตนย สลงหยกร5977725

22 12590929 นางสาว นพลจกษณย นกชมจลต5951280

23 12590930 นางสาว นพวรรณ วงศยวาร5954754

24 12590931 นางสาว นภณจฐ ทองนหอย5966702

25 12590932 นางสาว นภษร สรหอยยอดทอง5971368

26 12590933 นางสาว นภสร ยจพงยพน5976361

27 12590934 นางสาว นภสร หอมรพพน5974110

28 12590935 นางสาว นภจทษร โพธลธอชอน5980885

29 12590936 นางสาว นภจสกร กะสวย5943033

30 12590937 นางสาว นภจสรดา ณ นชาน5946417

หนนา 787 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 2210 (1/2)  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12590938 นางสาว นภจสวรรณ กวางเดลนดง5939230

2 12590939 นางสาว นภจสสร รจงกฤษ5978495

3 12590940 นางสาว นภาพร จารกจจนทรย5966625

4 12590941 นางสาว นภาพร ปกสกข5959763

5 12590942 นางสาว นภาพร ศรมมาลจย5952543

6 12590943 นางสาว นภามาศ อลนแนน5970616

7 12590944 นางสาว นภาลจย ใจหลหา5966578

8 12590945 นางสาว นรรณธพร เกมยรตลธศรมสวจสดลธ5942326

9 12590946 นาย นรลนทร เพตชรรจกษย5971578

10 12590947 นางสาว นรลนทรยรจตนย ตลดผาย5942474

11 12590948 นางสาว นรลศธลนจนทย ไกรลาศภศมล5953442

12 12590949 นางสาว นรลศรา จจนทรยเพตญสกรลยา5961245

13 12590950 นางสาว นรลศรา จลอศก5955536

14 12590951 นางสาว นรลศรา ประศาสตรยศลลปป5972027

15 12590952 นางสาว นรลศรา มชวงปปด5975914

16 12590953 นางสาว นรลศรา วงษยทองดม5969654

17 12590954 นางสาว นรลศรา สกขใจ5971731

18 12590955 นางสาว นรลศา ไกรสกกลศจกดลธ5904990

19 12590956 นางสาว นรมกานตย นารม5937937

20 12590957 นางสาว นรมรจตนย บางเฟฟปอง5968068

21 12590958 นางสาว นรกศรา ผดกงญาตล5960823

22 12590959 นาย นฤเบศ ตรมเนตร5953441

23 12590960 นางสาว นฤมล คกหมเคลพอบ5950622

24 12590961 นางสาว นฤมล จจนทรยแยง5937784

25 12590962 นางสาว นฤมล ฑมฆากศล5951511

26 12590963 นางสาว นฤมล เตชาเลตก5959957

27 12590964 นางสาว นฤมล ทองกา5947792

28 12590965 นางสาว นฤมล มะยกเรศ5904854

29 12590966 นางสาว นฤมล ยศปปญญา5939150

30 12590967 นาง นฤมล ศรมวชลรานนทย5957320

หนนา 788 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 2210 (2/2)  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12590968 นางสาว นฤมล หวลระลตก5920718

2 12590969 นางสาว นลจทพร เขมยวสม5977351

3 12590970 นางสาว นลลน อนลวจต5938981

4 12590971 นางสาว นลลนรจตนย ชจยขาว5966979

5 12590972 นางสาว นวลจจนทรย จจนทรยศรม5957566

6 12590973 นางสาว นวลจจนทรย ดอกงาม5953017

7 12590974 นางสาว นวลจจนทรย ยศปปญญา5944248

8 12590975 นางสาว นวลจจนทรย แสนยลนดม5952371

9 12590976 นางสาว นวลถนอม สกขทองหลาง5968418

10 12590977 นางสาว นวลพรรณ รอดอลนทรย5962199

11 12590978 นางสาว นวลวลสา สมบศรณยเพตง5939119

12 12590979 นางสาว นจฐนลดา จจนทรจตนย5969167

13 12590980 นางสาว นจฐพร สงวนหงษย5946798

14 12590981 นาย นจฐพล ครกฑนหอย5972675

15 12590982 นาย นจฐพล เฟฟปองเพมยร5951434

16 12590983 นางสาว นจดดา แจชมสกกล5922970

17 12590984 นางสาว นจดดา หมมโชตล5955076

18 12590985 นาย นจทธพงศย วงษยปางมศล5922510

19 12590986 นาย นจทธพงศย สกคจนธมาลา5959566

20 12590987 นางสาว นจนทกา บกญเหมพอน5945938

21 12590988 นาย นจนทยชญานย มจพนเจรลญ5970282

22 12590989 นาย นจนทชจย กจนสกข5958346

23 12590990 นางสาว นจนทยนภจส มจงกกด5964286

24 12590991 นาง นจนทยนภจส แสนสวาท5972422

25 12590992 นางสาว นจนทนจช รจตนา5939540

26 12590993 นางสาว นจนทนา เจรลญแกชนทราย5951094

27 12590994 นางสาว นจนทนา ดวงดาวสวชาง5948604

28 12590995 นางสาว นจนทนา ดลษสกวรรณย5964018

29 12590996 นางสาว นจนทนา สายบกญเกลด5952255

30 12590997 นางสาว นจนทนา สมขาว5972756

หนนา 789 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 2211 (1/2)  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12590998 นางสาว นจนทนลตยย คลาสกข5953237

2 12590999 นาย นจนทพจทธย ดกลยยมา5976364

3 12591000 นางสาว นจนทภรณย ไชยเสนา5960660

4 12591001 นางสาว นจนทรจตนย เครพอกลจด5975943

5 12591002 นางสาว นจนทรจตนย พกทธรกณ5962577

6 12591003 นางสาว นจนทวจน อจงคสลงหย5942392

7 12591004 นางสาว นจนทลกานตย พลทยาแกลหวกลหา5954104

8 12591005 นางสาว นจนทลกานตย ศลวะวงศยเกษม5964618

9 12591006 นางสาว นจนทลการย  นาคนาคา5959373

10 12591007 นางสาว นจนทลชา พนาผดกงธรรม5959516

11 12591008 นางสาว นจนทลชา พรมจจนทรย5935494

12 12591009 นางสาว นจนทลญา ใจวจงโลก5932414

13 12591010 นางสาว นจนทลดา ดอกแกหว5981085

14 12591011 นางสาว นจนทลดา บจวเชพพอม5947304

15 12591012 นางสาว นจนทลดา สกธารกชง5905178

16 12591013 นางสาว นจนทลยา หงษยสา5937605

17 12591014 นางสาว นจยนา ผาลา5959972

18 12591015 นาง นจยนา ศจกดลธศรม5973580

19 12591016 นางสาว นาขวจญ สกรนจนทย5980616

20 12591017 นางสาว นางสาวทารลกา คลาเตชย5930318

21 12591018 นางสาว นางสาวสายชล สาลมมน5948135

22 12591019 นางสาว นางสาวสกดารจตนย  คลายง5954192

23 12591020 นางสาว นาฏญา สศกมชคาวา5970133

24 12591021 นางสาว นาถยา ตชายธานม5948044

25 12591022 นาย นาม  แซชลม5967596

26 12591023 นางสาว นาราภจทร ดอกชศรกชง5951935

27 12591024 นางสาว นารมรจตนย มานกสนธย5976435

28 12591025 นาย นาวลน ฉจตรชจยลพอนาม5965744

29 12591026 นางสาว นาวมวรรณ ทจดทอง5942449

30 12591027 นางสาว นชลาคหาง จจนทรอาภาโรจนย5962141

หนนา 790 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 2211 (2/2)  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12591028 นางสาว นชลาทลพยย จจนทรยเชพชอ5982496

2 12591029 นางสาว นชลาทลพยย ทองศาตรย5939810

3 12591030 นาง นชลาทลพยย ทลพยยศรมราช5979133

4 12591031 นางสาว นชลาทลพยย มาดม5971729

5 12591032 นางสาว นชลาทลพยย เอมพยมหนชอ5981894

6 12591033 นางสาว นชลาผตชง ทจบชาวนา5964831

7 12591034 นางสาว นชลาผตชง ทลมสศงเนลน5943481

8 12591035 นางสาว นชลาผตชง พนลกร5943283

9 12591036 นางสาว นชลาผตชง ฟปกเฟฟปอง5973371

10 12591037 นางสาว นชลาผตชง อกทเบตญ5946043

11 12591038 นางสาว นชลาฝน บกญแหยม5952389

12 12591039 นางสาว นชลาฝน มจชบจณฑลต5974007

13 12591040 นางสาว นชลาฝน แสนใจ5946468

14 12591041 นาง นชลาฝน อชอนอหาย5957436

15 12591042 นางสาว นชลาเพชร มศลนาค5977343

16 12591043 นางสาว นชลาฟปา หลนฝนทอง5938307

17 12591044 นางสาว นชลาหวาน ทจบปะระ5941995

18 12591045 นาย นลกร กระโปรงทอง5952895

19 12591046 นาย นลกร คงอลนทรย5942113

20 12591047 นางสาว นลจฉรา ดอกชศรกชง5951882

21 12591048 นางสาว นลตตลยา เงลนแดง5949769

22 12591049 นางสาว นลตยา กจณหะเนตรย5947929

23 12591050 นางสาว นลตยา จจนทรยผชอง5974875

24 12591051 นางสาว นลตยา ดลจลตรเจนการ5962871

25 12591052 นางสาว นลตยา เดชแฟง5951654

26 12591053 นางสาว นลตยา ธรรมเสนา5943152

27 12591054 นางสาว นลตยา มกกจจนทรย5977932

28 12591055 นางสาว นลตยา รจตนจจนทรย5962519

29 12591056 นางสาว นลตยา สกปปญญา5973541

30 12591057 นางสาว นลตยา สกพรม5935224

หนนา 791 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 2212 (1/2)  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12591058 นางสาว นลตยา แสนโซหง5947822

2 12591059 นางสาว นลตยา อชอนดม5939424

3 12591060 นางสาว นลตยา อกดนหอย5960507

4 12591061 นาย นลตลกร พละสาร5962207

5 12591062 นางสาว นลตลพร แกชงศลรล5943795

6 12591063 นาย นลทจศนย ศรมเจรลญ5953661

7 12591064 นางสาว นลธลนจนทย แดงโชน5956158

8 12591065 นางสาว นลธลประภา ยลชมพะ5972047

9 12591066 นาย นลธลพจนธย นรลนทรย5977503

10 12591067 นางสาว นลธลวดม สมพงษย5971243

11 12591068 นาย นลพลฐพนธย อกไรวรณย5935331

12 12591069 นางสาว นลภา โชตลรจตนย5927830

13 12591070 นางสาว นลภา รอดเขมยว5946626

14 12591071 นางสาว นลภาดา แยหมพลกกล5924698

15 12591072 นางสาว นลภานจนทย ทองนหอย5934713

16 12591073 นางสาว นลภาพร ตรมหยจน5977414

17 12591074 นางสาว นลภาพร พศลมม5974184

18 12591075 นางสาว นลภาพร เพมยงจจนทรย5951939

19 12591076 นางสาว นลภาพร ฟศใจ5951443

20 12591077 นางสาว นลภาพร มศลจจนทา5959309

21 12591078 นางสาว นลภาพร เรมพยมเจรลญ5944136

22 12591079 นาง นลภาพร สกขแกหว5966376

23 12591080 นางสาว นลภาพรรณ ตชอสตล5935176

24 12591081 นางสาว นลภาวรรณ หงอกสมทา5924078

25 12591082 นางสาว นลยะดา ใจรจก5938924

26 12591083 นางสาว นลรมล ทกมเพชร5958255

27 12591084 นางสาว นลรจนดา แสนอกชน5950747

28 12591085 นางสาว นลราวรรณ อภลธนวรรณ5975371

29 12591086 นาย นลรกตตลธ ปปนนอ5957838

30 12591087 นาย นลรกตตลธ มจณฑก5953846

หนนา 792 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 2212 (2/2)  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12591088 นางสาว นลลาพร วงศยเอมทยด5940449

2 12591089 นางสาว นลลาวจลยย บกญแกหว5966372

3 12591090 นางสาว นลลาวจลยย เสพอกะ5958314

4 12591091 นางสาว นลลกบล สาระ5933393

5 12591092 นางสาว นลโลบล ทจดทองคลา5948662

6 12591093 นางสาว นลศากร มานหอย5969943

7 12591094 นางสาว นลศาชล โคตะนารถ5969365

8 12591095 นางสาว นลศาชล งศนลพม5944001

9 12591096 นางสาว นลศารจตนย กลามะหยมพ5945053

10 12591097 นางสาว นลศารจตนย ชมเทศ5947920

11 12591098 นางสาว นลศารจตนย เนตรบกตร5943331

12 12591099 นางสาว นลสากร คลาวจงจจนทรย5948227

13 12591100 นางสาว นลสากร สมจลตรย5976828

14 12591101 นางสาว นลสากร แสงคลา5977996

15 12591102 นางสาว นลสารจตนย ชจยมศล5973209

16 12591103 นางสาว นกจรม สมศรมแกหว5933323

17 12591104 นางสาว นกจรม หกยากรณย5960575

18 12591105 นางสาว นกชจรม ชศเชลด5970132

19 12591106 นางสาว นกชจรม ตาเปปปย5960529

20 12591107 นางสาว นกชนจนทย  พรมกกล5946325

21 12591108 นางสาว นกชนาฏ ขวจญพรหอม5973762

22 12591109 นางสาว นกชนาถ จจนทรยบจว5919134

23 12591110 นางสาว นกชนาถ นกชมม5952195

24 12591111 นางสาว นกชภาดา กหอนจะรา5962415

25 12591112 นางสาว นกสรา จจนทะคศณ5979592

26 12591113 นางสาว นกสรา สจนองคย5941898

27 12591114 นางสาว เนตรชนก สวจสดลธรจกษย5958555

28 12591115 นางสาว เนตรธลญา บกญมม5941224

29 12591116 นางสาว เนตรนภา แสงไสว5968600

30 12591117 นาย บดลนเดชาวจฒนย แกหวปปนะ5940099

หนนา 793 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 3101  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12591118 นาย บดลนทรย สมนวลขาว5969325

2 12591119 นาย บรรดลษฐ วาละเลลศ5955288

3 12591120 นางสาว บวรลจกษณย ชจยภจทรธนชนฆย5972494

4 12591121 นาย บจณฑลต  สจพทะเสวม5958469

5 12591122 นางสาว บจณฑลตา จจนทมาส5910218

6 12591123 นางสาว บจวทอง กลหาแกรชงอาชา5958491

7 12591124 นางสาว บจวบาน สกขศรมพนา5947453

8 12591125 นาง บจวสวรรคย องอาจ5966572

9 12591126 นางสาว บกญญรจตนย บารมม5970343

10 12591127 นาย บกญญฤทธลธ สายคลาหมพพน5941305

11 12591128 นางสาว บกญญาพร นหอยธรรมราช5968235

12 12591129 นางสาว บกญธลดา คลาเอก5982293

13 12591130 นาย บกญมม จจนทรยมาก5933877

14 12591131 นางสาว บกญยาพร สายทองตลพง5939537

15 12591132 นางสาว บกญรจกษย จศมม5966165

16 12591133 นางสาว บกญสลตา บกญแขตง5961515

17 12591134 นางสาว บกญสลตา มศลสจน5918278

18 12591135 นาย บกญเฮง ดอนทองดม5962963

19 12591136 นางสาว บกปผชาตล เพชรตกชน5935801

20 12591137 นางสาว บกษบา บกนรสลงหย5949862

21 12591138 นางสาว บกษสณม บางวจน5978790

22 12591139 นางสาว บกหงา เรพอนเพชร5959528

23 12591140 นางสาว เบญจทลพยย สอนใย5951389

24 12591141 นางสาว เบญจพร ทองนวม5940586

25 12591142 นางสาว เบญจพร หมพพนแปง5959034

26 12591143 นางสาว เบญจพร อนกเคราะหย5979328

27 12591144 นางสาว เบญจพร อชองทลพยย5965799

28 12591145 นางสาว เบญจมาศ คนคลชอง5981629

29 12591146 นางสาว เบญจมาศ คลาภาแกหว5935277

30 12591147 นางสาว เบญจมาศ ภกมรลนทรย5968237

31 12591148 นางสาว เบญจมาศ หนศสาย5954284

32 12591149 นางสาว เบญจวรรณ   จจนทรยแสงสม5942400

33 12591150 นางสาว เบญจวรรณ  นลลมณม5966989

34 12591151 นางสาว เบญจวรรณ  อกทธโยธา5916446

35 12591152 นางสาว เบญจวรรณ ขยา5937900

หนนา 794 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 3101  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 12591153 นาง เบญจวรรณ พลมพา5921486

หนนา 795 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 3102  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12591154 นางสาว เบญจวรรณ รอดเทมพยง5979509

2 12591155 นางสาว เบญจวรรณ สาเสพอ5973991

3 12591156 นางสาว เบญญาภา จจนทรยแสง5953319

4 12591157 นางสาว เบญญาภา นชวมอลนทรย5928874

5 12591158 นางสาว เบญญาภา มลลวจลยย5946482

6 12591159 นางสาว เบญญาภา สกทธล5951095

7 12591160 นาย ปกรณย เสตะสวจสดลพงษย5941413

8 12591161 นาย ปกรณยเกมยรตล สกดจลตรย5957713

9 12591162 นางสาว ปฏลญา บกญประสพ5962305

10 12591163 นาย ปฏลญาณ  จลตรยลจดดา5950403

11 12591164 นาย ปฏลญาณ เนมยมเอม5965787

12 12591165 นาย ปฏลพล เทพยกหะ5938659

13 12591166 นาย ปฏลภาณ ขจนทองดม5976312

14 12591167 นาย ปฏลภาณ รสฉพลา5972302

15 12591168 นาย ปฐมพงศย เอมยวเจรลญ5919778

16 12591169 นางสาว ปฐมากร กกนามา5946615

17 12591170 นาย ปณจยกร ธรรมสอน5971001

18 12591171 นางสาว ปนจดดา กองมนตย5933378

19 12591172 นางสาว ปนจดดา เขพพอนทหาร5962160

20 12591173 นางสาว ปนจดดา จจนทรยบรรจง5941214

21 12591174 นางสาว ปนจดดา เดชแฟง5938501

22 12591175 นางสาว ปนจดดา บกญเเดช5973034

23 12591176 นางสาว ปนจดดา ราชจรลต5942397

24 12591177 นางสาว ปนจดดา แสงสวชางวจฒนะ5975379

25 12591178 นางสาว ปภสร มมสจตยย5965983

26 12591179 นางสาว ปภจสรา มมรอด5938207

27 12591180 นางสาว ปภจสรา หลหารหอง5956833

28 12591181 นางสาว ปภจสสร คงนลสจย5981332

29 12591182 นางสาว ปภจสสร ศรลจมพย5975144

30 12591183 นางสาว ปรมพร รจกเกมยรตลเผชา5951716

31 12591184 นางสาว ประกายแกหว เพชรทอง5968722

32 12591185 นาย ประกลต ทวนธง5963310

33 12591186 นางสาว ประคองรจตนย รศปโฉม5935748

34 12591187 นาย ประจจกษย กจนทะนชวม5903334

35 12591188 นาย ประณต อพลาเทศ5942956

หนนา 796 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 3102  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 12591189 นาย ประดลษฐย  แกหวกศนา5960744

หนนา 797 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 3103  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12591190 นาย ประดลษฐย บกญโท5964304

2 12591191 นาย ประดลษฐย ประดจบศรม5952965

3 12591192 นาย ประดลษฐย สกทธลแสน5982108

4 12591193 นาย ประดลษฐยพจฒนย วงคยเมพองคลา5945260

5 12591194 นางสาว ประทานพร เฉลยถหอย5970469

6 12591195 นางสาว ประนอม เพมชยมแตง5965234

7 12591196 นางสาว ประไพ อลนหมม5950264

8 12591197 นางสาว ประภจสวรรณ ตศหแกหว5964772

9 12591198 นางสาว ประภจสสร จจนทรยทอง5939974

10 12591199 นางสาว ประภจสสร ชลนโคตร5970504

11 12591200 นางสาว ประภจสสร ราชสกภา5977748

12 12591201 นางสาว ประภากร พตพงสลกด5963104

13 12591202 นางสาว ประภาพร แสนงาม5969282

14 12591203 นางสาว ประภาพร อยศชแทหกศล5967061

15 12591204 นางสาว ประภาพรรณ บกตรดมอยศช5970321

16 12591205 นางสาว ประภาพรรณ ยพนยง5952664

17 12591206 นางสาว ประภาพรรณ สลงหยเรพอง5971966

18 12591207 นาย ประภาส อพลาพศล5958396

19 12591208 นาย ประมนตย ปะนะตจง5940414

20 12591209 นาย ประวมณธรรม ทองเกลตด5950101

21 12591210 นางสาว ประวมณา วลรลต5966290

22 12591211 นาย ประสลทธลธ เรพองรอน5960064

23 12591212 นาย ประสลทธลธพร เณรพตพง5933218

24 12591213 นางสาว ปรจชญอรรถย รอดรจกษา5938018

25 12591214 นาย ปรจชญา ผลวอชอนดม5940761

26 12591215 นาย ปรจชญา สกขแจชม5972353

27 12591216 นางสาว ปรจชญาฎา เอมพยมประสงคย5959022

28 12591217 นางสาว ปรางคยทลพยย ปปญจะศรม5957578

29 12591218 นางสาว ปรางทลพยย แกหวแสนปปว5955766

30 12591219 นางสาว ปรางทลพยย ชศเมพอง5951600

31 12591220 นางสาว ปรางทลพยย แดนดลน5973308

32 12591221 นางสาว ปราณชลม อพลาเจรลญ5959504

33 12591222 นางสาว ปราณม   มลทาทลพยย5973931

34 12591223 นางสาว ปราณม กางถจน5961997

35 12591224 นางสาว ปราณม วจนสวชางสลทธลธ5915650

หนนา 798 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 3103  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 12591225 นางสาว ปรารถนา เจนเขตรการ5975579

หนนา 799 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 3104  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12591226 นางสาว ปรารถนา ปปญญาสลทธลธ5962351

2 12591227 นางสาว ปรารมภยฤดม มหาชจย5951678

3 12591228 นางสาว ปราวมณจฐ วจงนาค5968009

4 12591229 นาย ปรลญญา เกตะมะ5962215

5 12591230 นาย ปรลญญา บกตรดม5960938

6 12591231 นาย ปรลญญา รจงผตชง5964757

7 12591232 นางสาว ปรลตตา โพนหลวง5954294

8 12591233 นางสาว ปรลตตา วจนเนตร5960395

9 12591234 นาย ปรลวจตร ศรสกรลนทรย5936139

10 12591235 นางสาว ปรลศนา ศรมพจนธย5959760

11 12591236 นางสาว ปรมญาภรณย ปานอชอง5921070

12 12591237 นางสาว ปรมดาภรณย เถพพอนรจกษย5939367

13 12591238 นางสาว ปรมยานกช แจหมจพน5936356

14 12591239 นางสาว ปรมยานกช ยอดบกษดม5925310

15 12591240 นางสาว ปรมยาพร ใจนลพม5932814

16 12591241 นาย ปวงเทพ สกขสมบศรณยวงศย5916254

17 12591242 นาย ปวรลตถย แชชมจกหย5981297

18 12591243 นางสาว ปวรลศา มมสกขเสมอ5966336

19 12591244 นางสาว ปวจนรจตนย ทองหลวง5957073

20 12591245 นางสาว ปวลตรา บจวรมยย5970122

21 12591246 นางสาว ปวลตรา วงษา5922406

22 12591247 นางสาว ปวมณยรฎา เขมยวสมทอง5943126

23 12591248 นางสาว ปวมณา  โยธาภจกดม5910038

24 12591249 นางสาว ปวมณา กลจดนกชม5926538

25 12591250 นางสาว ปวมณา แกหวเบมพยง5946350

26 12591251 นางสาว ปวมณา คลาภลรยศ5953274

27 12591252 นางสาว ปวมณา จจนทรยเพมยร5963488

28 12591253 นางสาว ปวมณา จจนทรา5971234

29 12591254 นางสาว ปวมณา นาตตะ5970365

30 12591255 นางสาว ปวมณา เพมยรกสลกรรณย5954738

31 12591256 นางสาว ปวมณา ศลรลสกภาพร5945553

32 12591257 นางสาว ปวมณา แสวงใจ5935838

33 12591258 นางสาว ปอยหลวง ทลวาวงษย5973629

34 12591259 นางสาว ปปชมาภรณย    เเกหวคลาเกลด5956745

35 12591260 นางสาว ปปญจภจทร เมพองเดช5944775

หนนา 800 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 3104  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 12591261 นางสาว ปปญจรม บจวกลหา5945331

หนนา 801 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 3105  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12591262 นางสาว ปปญชลมยา มหาพราหมณย5943803

2 12591263 นางสาว ปปฐกานตย  ปลพชมสกกลทอง5960056

3 12591264 นางสาว ปปฐมา พรมโชตล5957496

4 12591265 นาย ปปณณยพจฒนย จจนทรยแยหม5940461

5 12591266 นาย ปปถยย ชจยชญานนทย5937006

6 12591267 นางสาว ปปทมวรรณ เศรษฐมธจญหาร5959083

7 12591268 นางสาว ปปทมา นาคเกลด5952531

8 12591269 นางสาว ปปทมา ปปญโญกลจ5964974

9 12591270 นางสาว ปปทมา มจพงมม5951450

10 12591271 นางสาว ปปทมาภรณย พรมมาก5955624

11 12591272 นางสาว ปปทมาวรรณ ศรมตะวจน5976138

12 12591273 นางสาว ปาจรมยย ทจบหงษย5968474

13 12591274 นางสาว ปาจรมยย เทมยนดม5935966

14 12591275 นางสาว ปาณลสรา ศรมปรางคย5957341

15 12591276 นางสาว ปาณลสา นหอยทอง5946018

16 12591277 นางสาว ปานตา ปปปนมณม5954289

17 12591278 นางสาว ปารลฉจตร คลาแถลง5945441

18 12591279 นางสาว ปารลฉจตร จลตเจรลญ5973547

19 12591280 นางสาว ปารลฉจตร สลนทรจพยยไพบศลยย5921510

20 12591281 นางสาว ปารลฉจตร สกวรรณะ5961346

21 12591282 นางสาว ปารลฉจตร อลาพร5967930

22 12591283 นางสาว ปารลฉจตร อลนทจบ5935324

23 12591284 นางสาว ปารลชาตล ปานทอง5927046

24 12591285 นางสาว ปารลชาตล อกทธลยา5919334

25 12591286 นางสาว ปารลญา ทชานชลา5951854

26 12591287 นางสาว ปาลลดา กระฐลนทอง5942921

27 12591288 นางสาว ปาลลดา จบศรม5947267

28 12591289 นางสาว ปาลลตา แสงคลาพจนธกย5942807

29 12591290 นางสาว ปาวมณา คลาลพอ5954692

30 12591291 นางสาว ปปตลยา ญาณรจตนย5940741

31 12591292 นางสาว ปปปนอยกภากร คลาบาง5955255

32 12591293 นางสาว ปปปนอกมา แสนเรพองเดช5966518

33 12591294 นางสาว ปปยนจนทย มากเมพอง5966768

34 12591295 นางสาว ปปยนกช  ประกอบกลจ5947616

35 12591296 นางสาว ปปยนกช กระโทกนอก5937029

หนนา 802 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 3105  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 12591297 นางสาว ปปยนกช มจพนสลงหย5977337

หนนา 803 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 3106  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12591298 นางสาว ปปยนกช รจกนา5945070

2 12591299 นางสาว ปปยนกช เหลชาสมคลา5950415

3 12591300 นางสาว ปปยพร  ปานไขช5951444

4 12591301 นางสาว ปปยพร สารมโน5909810

5 12591302 นางสาว ปปยะชาตล ปปปนหกชน5924446

6 12591303 นาย ปปยะณจฐ เฟฟปองจจนทรย5959694

7 12591304 นางสาว ปปยะดา ขจนอาษา5948889

8 12591305 นางสาว ปปยะนกช รกชนณรงคยชจย5962104

9 12591306 นางสาว ปปยะรจตนย จจนสลงคลา5935267

10 12591307 นางสาว ปกญชรจสมลธ ฉลองชจยกานตย5961680

11 12591308 นางสาว ปกญชรจสมลธ สนธลรจกษย5936720

12 12591309 นาย ปกญญพจฒนย เสาธง5973848

13 12591310 นางสาว ปกญญลศา พลมพยสกข5958961

14 12591311 นางสาว ปกณญลศา ถพอศลล5977651

15 12591312 นาง ปกณยนกช อชอนอกชน5938836

16 12591313 นาย ปกณยวมรย ตรมขลา5902578

17 12591314 นาย ปกณวจฒนย ไวสกกรณย5941094

18 12591315 นาย ปกณวลชญย อลนทพงษย5929198

19 12591316 นาง ปกรลมปรจชญย  ธศปหอม5953508

20 12591317 นางสาว ปศรลตา จจพนทอง5936110

21 12591318 นางสาว เปมลกา เรพองฤทธลธ5968014

22 12591319 นางสาว เปรมกมล โพธลธอชวม5906334

23 12591320 นางสาว เปรมมลกา บจวยลชม5944160

24 12591321 นางสาว เปปยทลพยย โพธลธศลรล5951296

25 12591322 นางสาว เปปปยมจลต ษรจจนทรยศรม5934094

26 12591323 นางสาว โปรดปราน พลมพยพา5964163

27 12591324 นางสาว ผกามาศ เกลดผล5917650

28 12591325 นางสาว ผกามาศ ขจนทะ5978940

29 12591326 นาง ผกาวรรณ ระดมรมยย5977872

30 12591327 นาย ผดกงศจกดลธ สลนจหาง5945839

31 12591328 นาย พงศกร โขหบกรม5976484

32 12591329 นาย พงศกร ปปอมแกหว5944514

33 12591330 นาย พงศธร เคนสมแกหว5963899

34 12591331 นาย พงศธร เชมยงสมทอง5939082

35 12591332 นาย พงศธร เพตงพะยม5933681

หนนา 804 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 3106  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 12591333 นาย พงศธร แรงเขตวลทยย5959825

หนนา 805 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 3107  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12591334 นาย พงศยนารถ จจนทรยภาภาส5946487

2 12591335 นาย พงษยธร คลหายจรลง5959384

3 12591336 นาย พงษยพจฒนย คมรมกจงวาล5934757

4 12591337 นาย พงษยพลชจย มกชงสศงเนลน5941197

5 12591338 นาย พงษยพลพจฒนย จมนดหวง5945960

6 12591339 นาย พงษศจกดลธ  คมแกหว5922150

7 12591340 นาย พงษยศจกดลธ แกหวมา5966470

8 12591341 นาย พงษยศจกดลธ บกญสกด5974354

9 12591342 นาย พงษยศจกดลธ สจงขยประสลทธลธ5954325

10 12591343 นางสาว พจมาน เมชงมจพงมม5981745

11 12591344 นาย พชร โพธลธอชวม5953214

12 12591345 นาย พชร สกขแดง5954852

13 12591346 นางสาว พชรพร เกษทองมา5941426

14 12591347 นางสาว พชรพร สมอคลา5978363

15 12591348 นาย พนธกร ฤทธลธทอง5958498

16 12591349 นางสาว พนมพร เทพนม5952119

17 12591350 นางสาว พนมพร นจนทะชจย5943013

18 12591351 นาย พนมไพร ทองคลานกช5952819

19 12591352 นางสาว พนจดดา แพงดม5944976

20 12591353 นาย พนจส เพตงเลลก5965184

21 12591354 นางสาว พนารจตนย เนตรแสง5934008

22 12591355 นางสาว พนลดา ทองอลพม5937188

23 12591356 นางสาว พนลดา โปรชงตกหม5941640

24 12591357 นางสาว พนลดา มจพนระวจง5940984

25 12591358 นางสาว พนลดา มมแสง5942371

26 12591359 นางสาว พรกนก พะยลชม5936488

27 12591360 นาย พรชจย บจวเผพพอน5952663

28 12591361 นางสาว พรทลพยย ธลธรรมา5964783

29 12591362 นางสาว พรทลพยย พชวงแตง5938077

30 12591363 นางสาว พรทลพยย มงคลเสถมยร5939385

31 12591364 นางสาว พรทลพยย สมหะวงษย5935628

32 12591365 นางสาว พรทลพยย ออมสลน5934072

33 12591366 นางสาว พรนภา พฤตลเจรลญ5952437

34 12591367 นางสาว พรนภา รอยประดลษฐ5973731

35 12591368 นางสาว พรนภา วจดนหอย5938118

หนนา 806 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 3107  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 12591369 นางสาว พรนรลนทรย คลาปาน5960243

หนนา 807 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 3108  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12591370 นางสาว พรนลภา มายาตร5969301

2 12591371 นางสาว พรประชา สกดแดน5955052

3 12591372 นางสาว พรปวมณย ทองจจนทรย5953103

4 12591373 นาย พรพจนย กาวลละแกหว5962543

5 12591374 นางสาว พรพนา ฉายานามชจย5951276

6 12591375 นางสาว พรพรรณ เขมหนกลจ5940856

7 12591376 นาง พรพรรณ จจนทรยงาม5981990

8 12591377 นางสาว พรพรรณ มมเจรลญ5959137

9 12591378 นางสาว พรพลมล แกหวอชอน5940054

10 12591379 นางสาว พรพลมล ญาณปปญญา5936567

11 12591380 นางสาว พรพลมล พกธฉลม5951333

12 12591381 นางสาว พรพลมล โพธลธศรม5966918

13 12591382 นางสาว พรพลมล มาเปปปยม5964899

14 12591383 นางสาว พรพลมล มมศรม5946243

15 12591384 นางสาว พรพลมล เรพองนวล5967664

16 12591385 นางสาว พรพลมล เลลศลชลา5950828

17 12591386 นางสาว พรพลมล เสพอดม5938710

18 12591387 นางสาว พรพลมล อยศชศรม5905706

19 12591388 นางสาว พรพลมล เอมพยมอชอน5935096

20 12591389 นางสาว พรรณทลภา ดหวงนกช5968254

21 12591390 นางสาว พรรณพจชร โหมดกกลา5969692

22 12591391 นางสาว พรรณาราย ดนจยดกรลยะ5973061

23 12591392 นางสาว พรรณลพา ทกมอารลยะ5934366

24 12591393 นางสาว พรรณลษา เจมยมทอง5979019

25 12591394 นางสาว พรรณม มตลกวลน5956207

26 12591395 นางสาว พรรษา จจนทรยสลงขรณพ5906222

27 12591396 นางสาว พรวสจนตย มาเมชน5962242

28 12591397 นาย พรวลชจย เนธลบกตร5971628

29 12591398 นางสาว พรวลรลนทรย เนพพองสม5962673

30 12591399 นางสาว พรสวรรคย เหมพองทอง5949955

31 12591400 นางสาว พรสกดา มจพนคลา5944532

32 12591401 นางสาว พรสกดา สอาดมชวง5970799

33 12591402 นางสาว พรสกดา สกขดม5943799

34 12591403 นางสาว พลอยขวจญ คกณเฉย5966944

35 12591404 นางสาว พลอยประภจสสรย สกขารมณย5970930

หนนา 808 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 3108  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 12591405 นางสาว พลอยพราว ภาชนะพรรณย5967914

หนนา 809 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 3109  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12591406 นางสาว พลอยไพลลน  ไหววลจลตร5975655

2 12591407 นางสาว พลอยไพลลน วะรกตะมะ5971150

3 12591408 นางสาว พลอยไพลลน สอนแกหว5958899

4 12591409 นางสาว พลอยรกหง นฤนาท5939623

5 12591410 นางสาว พลอยวารลน สลบหมพพนเปปปยม5941466

6 12591411 นางสาว พวงผกา  สมสะบจด5949073

7 12591412 นาย พศวมรย ทองคลา5934076

8 12591413 นางสาว พจกตรยเพตญ อหนเกห5942998

9 12591414 นาย พจชรกฤษฎลธ เนพชอไมห5957199

10 12591415 นางสาว พจชรยนรลนทรย ศรมพกธภร5967133

11 12591416 นางสาว พจชรมจย ทองแดง5918290

12 12591417 นางสาว พจชรา แกหวดวงงาม5956907

13 12591418 นางสาว พจชราพร อลนรกชง5967605

14 12591419 นางสาว พจชราภรณย คลาใจ5976129

15 12591420 นางสาว พจชราภรณย ทรวงกลาเนลด5973927

16 12591421 นางสาว พจชราภรณย ทะตา5970367

17 12591422 นางสาว พจชราภรณย ปปญญาวชอง5954012

18 12591423 นางสาว พจชราภรณย วจนศลรลสกข5940810

19 12591424 นางสาว พจชรลนทรย แกหวสมเขมยว5948465

20 12591425 นางสาว พจชรลนทรย จลาปางาม5940148

21 12591426 นาง พจชรลนทรย สถลตยยนหอย5969150

22 12591427 นางสาว พจชรม แกหวแกมทอง5969527

23 12591428 นางสาว พจชรม จจนทรยแชชม5968852

24 12591429 นางสาว พจชรม จจนทะคมรม5943119

25 12591430 นางสาว พจชรม นหอยเพตง5969047

26 12591431 นางสาว พจชรม นาคดม5974064

27 12591432 นางสาว พจชรม ภาหวาย5949829

28 12591433 นางสาว พจชรม ฤทธลธเยตน5953252

29 12591434 นางสาว พจชรม สอนเมพอง5959453

30 12591435 นางสาว พจชรม แสนราช5962824

31 12591436 นางสาว พจชรม หาญกาย5962161

32 12591437 นางสาว พจชรม เหรมยญทอง5941975

33 12591438 นางสาว พจชรมน หงษยเวมยงจจนทรย5943275

34 12591439 นางสาว พจชรมภรณย เปปงเขมยว5946616

35 12591440 นางสาว พจชรมยา จาบเพตง5940394

หนนา 810 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 3109  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 12591441 นางสาว พจณณลดา คลาคศณ5962823

หนนา 811 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 3110  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12591442 นางสาว พจนธกยทลพยย ฟปปนบหานไรช5936152

2 12591443 นาย พจนธกนนทย อลนทรสกข5908946

3 12591444 นาย พจลลพ นวนปปน5975029

4 12591445 นาย พจลลภ โพธลธเงลน5937684

5 12591446 นางสาว พาฝปน โชตลรจตนย5965227

6 12591447 นางสาว พายก ใจหลหา5951687

7 12591448 นางสาว พลกกล ดชอนเจตก5957617

8 12591449 นางสาว พลจลตรา รอดพหนภจย5933110

9 12591450 นางสาว พลจลตรา อาตลลตยย5964340

10 12591451 นางสาว พลชชาพร เจรลญยลพง5918214

11 12591452 นางสาว พลชชาพร โฉมศรม5971676

12 12591453 นางสาว พลชญยมณฑย สมหะวงศย5961312

13 12591454 นางสาว พลชญยสลนม ขจนตม5949379

14 12591455 นางสาว พลชญาภา คงมา5947243

15 12591456 นางสาว พลชญาภา ตรมวงษย5956366

16 12591457 นาย พลชจยยกทธ เสพอไว5963513

17 12591458 นางสาว พลชานจนทย กกลคง5947961

18 12591459 นางสาว พลชามญชกย ชลดดม5936169

19 12591460 นางสาว พลชามญชกย บกญมาก5958637

20 12591461 นาย พลเชษฐ แกหวเอมพยม5939494

21 12591462 นาย พลเชษฐย พตพงอาสา5957646

22 12591463 นางสาว พลณแกหว พลนทอง5940417

23 12591464 นางสาว พลณลดา ทลพยยสกคนธย5936202

24 12591465 นางสาว พลทยยณจฐชา   ลมปรมชานนทย5964374

25 12591466 นาย พลทยาธร สลงหยผาสกข5958938

26 12591467 นาย พลทจกษย ปอกสอน5921862

27 12591468 นาย พลพจฒนย พศราษฎรย5979552

28 12591469 นางสาว พลมพยใจ ประทกมศรม5951803

29 12591470 นางสาว พลมพยชนก  โพธลธทอง5909214

30 12591471 นางสาว พลมพยชนก มศดอน5959334

31 12591472 นางสาว พลมพยณจช มาสะธรรม5951040

32 12591473 นางสาว พลมพยณจฐชญา หวลระลตก5970272

33 12591474 นางสาว พลมพยผกา ทลาบกญ5960129

34 12591475 นางสาว พลมพยพร สมณะ5964189

35 12591476 นางสาว พลมพยพลชชา นาเมพองรจกษย5963922

หนนา 812 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 3110  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 12591477 นางสาว พลมพยพลมล ฝปปนเฝฟอ5948660

หนนา 813 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 3111  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12591478 นางสาว พลมพร ปปนสมคลา5912334

2 12591479 นางสาว พลมพยวดม หาญดม5979032

3 12591480 นางสาว พลมพยวรรณ  มกสลกรจตนย5965600

4 12591481 นางสาว พลมพยวลมล ทองสวย5950618

5 12591482 นางสาว พลมพยวลไล เตตบปปญญา5975181

6 12591483 นางสาว พลมพยศลรล บกญเรพอง5972619

7 12591484 นางสาว พลมพยสลรล เงลนนา5951621

8 12591485 นางสาว พลมพา พตพงทองคลา5941843

9 12591486 นางสาว พลมพลกา ปวนเตตม5977928

10 12591487 นางสาว พลมพลดา ทลมกมหล5964211

11 12591488 นางสาว พลมภรณย พวงชพพน5977942

12 12591489 นางสาว พลมรพรรณ ละสศงเนลน5943720

13 12591490 นางสาว พลมลรจตนย ดาวดตงษย5902262

14 12591491 นาย พลมกข สกขขวจญ5980415

15 12591492 นาย พลรจชยย นวลอยศช5944449

16 12591493 นางสาว พลรจลพจชร หมอกจจนทรย5973220

17 12591494 นางสาว พลราวรรณ คลาภมระวงศย5942942

18 12591495 นาย พลรลยะ เทมยนศรม5949061

19 12591496 นางสาว พลรลยา มจพนยพน5951131

20 12591497 นางสาว พลไลวรรณ แชชมชหอย5969877

21 12591498 นางสาว พลไลวรรณ นาคบจว5951645

22 12591499 นาย พลศาล คลาวงษา5912106

23 12591500 นาย พลษณก คงทลพยยปปญญา5950107

24 12591501 นาย พลษณก ตาแจหง5972705

25 12591502 นาย พลษณก พลจารณย5956926

26 12591503 นาย พลษณก สกตาตตะ5952037

27 12591504 นางสาว พลสมร ภศธร5957185

28 12591505 นาย พลสกจนยวลชจย ปปญญาเสน5949665

29 12591506 นางสาว พมชารจตนย พกฒบกตร5972444

30 12591507 นาย พมรพล แสงทอง5944487

31 12591508 นาย พมรภจทรย ภาคภศมลกมลเลลศ5943211

32 12591509 นาย พมรวจฒนย ศรมเมพอง5960478

33 12591510 นางสาว พกทธรจกษา ทองมม5954166

34 12591511 นางสาว พกทธลดา เชพชอทอง5948959

35 12591512 นาย พศนศจกดลธ เบตญจา5910014

หนนา 814 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 3111  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 12591513 นาย เพชร ภลวงศย5972910

หนนา 815 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 3112  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12591514 นางสาว เพชรรจตนย ทองหลหา5961757

2 12591515 นางสาว เพชรรกชง นาคสกข5947783

3 12591516 นาง เพชรจตนย เขมยวกลาจจด5966370

4 12591517 นางสาว เพชราภรณย โสภา5978125

5 12591518 นางสาว เพชรม ขะจาย5931726

6 12591519 นางสาว เพตญตลยา บกญพรม5938915

7 12591520 นางสาว เพตญนภา บศลยยประมกข5976842

8 12591521 นางสาว เพตญนภา พลลตก5967414

9 12591522 นางสาว เพตญนภา ยางสศง5961070

10 12591523 นางสาว เพตญนภา สกขใส5970066

11 12591524 นางสาว เพตญนภา โสมประทกม5939781

12 12591525 นางสาว เพตญนภา อนกดลษฐ5941591

13 12591526 นาง เพตญนลภา วงคยทะเนตร5958514

14 12591527 นางสาว เพตญประภา แซชมหา5963299

15 12591528 นางสาว เพตญประภา ไววชอง5935143

16 12591529 นางสาว เพตญพร พลลาภ5967032

17 12591530 นางสาว เพตญพจกตรย บกญบลารกง5972604

18 12591531 นางสาว เพตญพจกตรย แสงไกร5941346

19 12591532 นางสาว เพตญศลรล มากละมหาย5949967

20 12591533 นางสาว เพตญศลรล ยศยลพงยง5965660

21 12591534 นางสาว เพตญสลณม ผศกโพธลธธนา5943606

22 12591535 นางสาว เพตญอนงคย อหนเวมยง5975766

23 12591536 นางสาว เพรตชรจตนย พานทอง5963672

24 12591537 นาย เพลพมยศ บลารกงศรม5977758

25 12591538 นางสาว เพมยงขวจญ เขมยวแดง5935157

26 12591539 นางสาว เพมยงใจ จลนะชลต5970990

27 12591540 นางสาว เพมยงฟปา พลกกลทอง5968399

28 12591541 นางสาว แพรวนภา เขมยวตลทบ5970571

29 12591542 นางสาว แพรวนภา คลาตา5975435

30 12591543 นางสาว แพรวนภา แจชมจลารจส5940668

31 12591544 นางสาว แพรวนภา รกชงเรพองโชตลสกกล5908914

32 12591545 นางสาว แพรวโพยม บกณยมณม5978585

33 12591546 นาย ไพฑศรยย บกญดกฉาว5937567

34 12591547 นาย ไพบศลยย นลกรสจนตลธรรม5951470

35 12591548 นาย ไพโรจนย ไพรมาลาคมรม5947948

หนนา 816 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 3112  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 12591549 นางสาว ไพลลน แกชนนาคลา5961896

หนนา 817 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 3201 (1/2)  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12591550 นางสาว ไพลลน แกหวสาแสน5946901

2 12591551 นางสาว ไพลลน ควบพลมาย5949150

3 12591552 นางสาว ไพลลน ชจยสกวรรณ5963344

4 12591553 นางสาว ไพลลน มาศลรล5938485

5 12591554 นางสาว ไพลลน อศชรอด5963631

6 12591555 นาย ฟาลาฮ สะแลแม5971003

7 12591556 นางสาว ภคพร สกวรรณหงษย5917994

8 12591557 นางสาว ภคอร ชจยกลตตลเถกลงเดช5955356

9 12591558 นางสาว ภณพร ทองทรจพยย5963980

10 12591559 นางสาว ภณลดา เกมยนนอก5946957

11 12591560 นางสาว ภณลดา เฉยเมลย5975645

12 12591561 นาง ภณลตา พรหอมวงศย5980222

13 12591562 นางสาว ภรณยทลพยย พลมพยจชอง5947612

14 12591563 นาย ภรากร กหอนเอพชอย5966854

15 12591564 นางสาว ภรลดา ทลาบกษศรม5940765

16 12591565 นางสาว ภรลตา ทลาบกษศรม5940714

17 12591566 นางสาว ภวรจญชณย เลลศรกจลกกล5923198

18 12591567 นางสาว ภจคจลรา ชาตรม5955113

19 12591568 นางสาว ภจคจลรา สรหอยมกข5954691

20 12591569 นางสาว ภจคพลชญา สมเขมยว5970470

21 12591570 นางสาว ภจคพลชา บกญดา5946366

22 12591571 นางสาว ภจควลจญชญย มลพงประเสรลฐ5964241

23 12591572 นางสาว ภจชรา กาบบจวนหอย5954681

24 12591573 นาง ภจชราภรณย อลนทวงศย5968402

25 12591574 นางสาว ภจณฑลลา แยหมพยกง5919710

26 12591575 นางสาว ภจททลรา จจนทรยอลน5940601

27 12591576 นางสาว ภจทธจารลนทรย กลหาหาญ5971120

28 12591577 นาย ภจทรดนจย ศรมภกมมา5968187

29 12591578 นางสาว ภจทรดา แซชมหา5973070

30 12591579 นางสาว ภจทรดาวรรณ บศชาเกมยรตล5971278

หนนา 818 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 3201 (2/2)  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12591580 นางสาว ภจทรนกช ศลรลพงษย5941839

2 12591581 นางสาว ภจทรพร ศรมผชองใส5957502

3 12591582 นางสาว ภจทรมน แจชมทกชง5971487

4 12591583 นางสาว ภจทรานลษฐย ฤทธลธเนตลกกล5971857

5 12591584 นางสาว ภจทราพร คกหมคงศจกดลธ5952601

6 12591585 นางสาว ภจทราพร จจนปปอตา5966411

7 12591586 นางสาว ภจทราภรณย คลากรฤาชา5940534

8 12591587 นางสาว ภจทราภรณย จจนทรยลอย5957944

9 12591588 นางสาว ภจทราวดม เพลพมประยศร5957622

10 12591589 นางสาว ภจทราวดม รอดแสวง5955144

11 12591590 นางสาว ภจทราวรรณ รจงสน5969248

12 12591591 นางสาว ภจทลมวรรณ บกนนทย5947160

13 12591592 นางสาว ภจสราภรณย นลพมอชอน5958412

14 12591593 นางสาว ภจสวรรณ กลลพนหอม5951775

15 12591594 นาย ภากร ซหอนทรจพยย5955080

16 12591595 นาย ภาคภศมล ศรมอตอด5962352

17 12591596 นาย ภาคลนจย อกชนแกหว5965800

18 12591597 นาย ภาณกพงศย ขหางจะงาม5937032

19 12591598 นาย ภาณกพงศย อชวมบกตร5971713

20 12591599 นาย ภาณกพงษย โพธลธดม5952853

21 12591600 นาย ภาณกพจนธย จจนทรยหอม5938060

22 12591601 นางสาว ภาณกมาศ เกษรสกรลวงคย5955524

23 12591602 นางสาว ภาณกมาศ ชจยวงคย5963668

24 12591603 นางสาว ภาณกมาศ ชาญเดช5936996

25 12591604 นางสาว ภาณกมาศ ศรมอกดม5949559

26 12591605 นางสาว ภาณกวรรณ มมวงศย5973324

27 12591606 นางสาว ภานกการย สมบกตรา5962296

28 12591607 นาย ภานกพงศย ประสมพงษย5971267

29 12591608 นาย ภานกวจฒนย กลชอมอศช5945206

30 12591609 นาย ภานกวลชญย ชมภศทกชง5938379

หนนา 819 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 3202 (1/2)  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12591610 นางสาว ภาพตะวจน ทลสอนงจว5975139

2 12591611 นางสาว ภาพลมล ภศวนารถ5952724

3 12591612 นางสาว ภาวนา ทชวมไธสง5940748

4 12591613 นางสาว ภาวนา พตพงเพมยร5947143

5 12591614 นางสาว ภาวลณม สกขนวน5954628

6 12591615 นางสาว ภาวลนม โมกขยศจกดลธ5951500

7 12591616 นางสาว ภาวลนม แยหมสกทธลธ5947858

8 12591617 นางสาว ภาวลนม รกนอชอน5953950

9 12591618 นางสาว ภลรฎา เรพองฤทธลธ5981086

10 12591619 นางสาว ภลรมยยญา ยอดหวจง5941270

11 12591620 นางสาว ภลรมยยลจกษณย ดอนหมหอ5954025

12 12591621 นางสาว ภลรมยยศรม  ศรมภลรมยย5942032

13 12591622 นางสาว ภลรมยา ปานเงลน5944557

14 12591623 นางสาว ภลรมยา สาทจลม5962424

15 12591624 นางสาว ภมรภา เสพอไทย5959358

16 12591625 นางสาว ภกมรลน สลทธลแกหว5965564

17 12591626 นางสาว ภกมรลนทรย มกจรลนทรย5948336

18 12591627 นาย ภศกฤษ สมคลาชอน5940636

19 12591628 นาย ภศผา เอมพยมเอกพจนย5943909

20 12591629 นาย ภศมลน ดาวเรพอง5937515

21 12591630 นางสาว ภศมลรจตนย ฤทธลธรอด5963568

22 12591631 นางสาว ภศรลชญา ทะมา5963419

23 12591632 นาย ภศรลวจฑฒย แววคลหายหงษย5960343

24 12591633 นาย มงคล อชอนสม5972644

25 12591634 นางสาว มณฑลตา แซชมหา5954959

26 12591635 นางสาว มณฑลตา โตเทศ5963272

27 12591636 นางสาว มณฑลตา ภศมลผล5925470

28 12591637 นางสาว มณฑลตา สาสนะ5921106

29 12591638 นางสาว มณสลกานตย เผพพอแผช5962958

30 12591639 นางสาว มณมพร ดมคลา5956044

หนนา 820 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 3202 (2/2)  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12591640 นางสาว มณมรจตนย จอมสจงขย5954427

2 12591641 นางสาว มณมรจตนย ทมสกกะ5945911

3 12591642 นางสาว มณมรจตนย มณมพราย5959037

4 12591643 นางสาว มธกรส อกตมะณม5962768

5 12591644 นางสาว มนทลรา เปลมพยนกลลพน5964803

6 12591645 นางสาว มนธลชา ศลลาเงลน5972369

7 12591646 นางสาว มนธลรา ปปปนอกดม5957493

8 12591647 นางสาว มนพร พนะสจนตย5946246

9 12591648 นาย มนจส ถนอมชมพ5969978

10 12591649 นาย มนจส แปนใจ5937721

11 12591650 นางสาว มนจสนจนทย จจนทรยวงคย5972130

12 12591651 นางสาว มนจสนจนทย ศรมเคน5974874

13 12591652 นาย มนจสวมรย โตกระแสรย5964725

14 12591653 นาง มยกรา วนาเฉลลมจลตตย5945240

15 12591654 นางสาว มยกรม สมสอนการ5956708

16 12591655 นางสาว มยกรม สมสกก5948146

17 12591656 นาย มรรคณา คาระวะ5944092

18 12591657 นางสาว มลนลทรา นหอยเสวก5929566

19 12591658 นางสาว มลฤดม นลลทจพ5946493

20 12591659 นางสาว มลฤดม ศรมพรมมา5972346

21 12591660 นางสาว มลฤดม อลนตะวลชจย5939811

22 12591661 นางสาว มะลลษา   พจฒนวลเชมยร5953609

23 12591662 นางสาว มจญชรม หลชอเงลน5935693

24 12591663 นางสาว มจญยกภาลจกษณย ภศทองเงลน5938681

25 12591664 นาย มจณฑนภจทร ขกนจหอน5950556

26 12591665 นางสาว มจณฑนา กฤษสลาโรง5935190

27 12591666 นาง มจณฑนา รศนบาง5940466

28 12591667 นางสาว มจณฑนา แสนเกษตรกร5961657

29 12591668 นางสาว มจณทลยา ครกทธมงคล5974587

30 12591669 นางสาว มจตตลกา จจนทรยสวชาง5973422

หนนา 821 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 3203 (1/2)  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12591670 นางสาว มจตตลกา บกตรพรม5942482

2 12591671 นาย มจพนชจย ไมหหอม5936019

3 12591672 นางสาว มาฆพร ดมมศล5942613

4 12591673 นาย มานจส ปปนหลหา5953583

5 12591674 นางสาว มานลดา คลาโอด5957557

6 12591675 นางสาว มารลษา คงสลทธลธ5939802

7 12591676 นางสาว มารลสา  ปศปลมดม5970473

8 12591677 นางสาว มารลสา ทรจพยยโฮห5943483

9 12591678 นางสาว มาลจย คงสมพร5937122

10 12591679 นางสาว มาลลกา วงษยจชา5955908

11 12591680 นางสาว มาลลนม ภราดรวลสกทธลธ5953450

12 12591681 นางสาว มลถกนา เกมยรตณรงคย5980418

13 12591682 นางสาว มลนตรา คงกลชอม5975687

14 12591683 นางสาว มกกดาพร เหมยงแกหว5962023

15 12591684 นางสาว มกกธลดา ปปญญาเหมพอง5973106

16 12591685 นางสาว มกกรวม เหรมยญทอง5962238

17 12591686 นางสาว มกจรลนทรย จจนทรยแสง5956336

18 12591687 นางสาว มกทลตา กองบกญมา5971574

19 12591688 นางสาว มกทลตา สลงหยโต5939644

20 12591689 นางสาว เมชกดา พกชมมาลา5944322

21 12591690 นางสาว เมทลนม ใจนวน5958004

22 12591691 นาย เมธา สจนแดง5966145

23 12591692 นางสาว เมธาวดม โพธลธอชอง5975455

24 12591693 นาย เมธาวม จจกษกฤทธลธ5941540

25 12591694 นางสาว เมธลนม ดอนไพรฮวบ5964387

26 12591695 นางสาว เมธลรา ศลรลสอน5945146

27 12591696 นางสาว เมธมณม คลาบรรลพอ5976695

28 12591697 นางสาว เมธมรา โพธลมาศ5960896

29 12591698 นางสาว เมนาวจล บกญมม5935441

30 12591699 นางสาว เมมลกา มชวงทอง5975641
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1 12591700 นางสาว เมรลนทรย ปกเกษ5956888

2 12591701 นางสาว เมรลนทรยพลตา  โพหวจง5979098

3 12591702 นางสาว เมวลกา บกญเชย5953629

4 12591703 นางสาว เมวลกา มจพนคงขจนตลวงศย5972406

5 12591704 นาย ยงวลทยย โตพกชม5952535

6 12591705 นางสาว ยมลพร ราชขวจญ5974425

7 12591706 นางสาว ยมลพร เสตงแดง5943054

8 12591707 นางสาว ยศวดม ปปานแกหว5920654

9 12591708 นาย ยศวรรธนย พศลทรจพยย5950913

10 12591709 นางสาว ยาตรา คาระวะ5972459

11 12591710 นาย ยกทธนา จจนจจนทรย5935800

12 12591711 นาย ยกทธนา ผลวผชอง5940053

13 12591712 นาย ยกทธภศมล  มจพนทรจพยย5951044

14 12591713 นาย ยกทธศจกดลธ หาดเคลพอบ5936085

15 12591714 นาง ยกบล วงศยพรหม5959241

16 12591715 นางสาว ยกพเยาวย ยะคลา5933381

17 12591716 นางสาว ยกพา ปศปเณรนหอย5937573

18 12591717 นางสาว ยกพา สกดชารม5938529

19 12591718 นางสาว ยกพา อชอนนาเมพอง5951469

20 12591719 นางสาว ยกพาพลน ดลษสวน5950450

21 12591720 นางสาว ยกพารจตนย แสงงาม5968736

22 12591721 นางสาว ยกพาวดม ศรมสลาราญ5933479

23 12591722 นางสาว ยกพลน วกชนคง5967611

24 12591723 นางสาว ยกพลน อกปถานา5981042

25 12591724 นางสาว ยกภาวดม ยลชมสรวล5965154

26 12591725 นาย ยกรนจนทย พรรณขาม5949643

27 12591726 นางสาว ยกวดม ชกชมเฉมยง5963451

28 12591727 นางสาว ยกวดม ทกมโคตร5969256

29 12591728 นางสาว ยกวธลดา นจนทะจจกรย5972054

30 12591729 นางสาว เยาวพร ยอดอชอน5951393
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1 12591730 นางสาว เยาวลจกษณย เกลดชชลา5965233

2 12591731 นางสาว เยาวลจกษณย นจนทะ5940376

3 12591732 นางสาว เยาวลจกษณย อานจตล5974374

4 12591733 นางสาว โยทะกา ปศปเณรนหอย5940236

5 12591734 นาย โยธลน ทลพละ5930422

6 12591735 นาง รจนา พจนทอง5976300

7 12591736 นางสาว รจรลนทรย พลมพยพก5958174

8 12591737 นาย รณชจย บจวสกข5975364

9 12591738 นางสาว รตลภา รจกสลการ5973112

10 12591739 นางสาว รชวมฤดม วาสรส5950368

11 12591740 นางสาว รวลวรรณ จจนทะคกณ5935004

12 12591741 นางสาว รวมวรรณ เดพอนพงษย5967337

13 12591742 นางสาว รสรลน ยาวลราช5949456

14 12591743 นางสาว รสรลนทรย ขกนแกหว5960950

15 12591744 นางสาว รสสกคนธย คนงาม5919270

16 12591745 นางสาว รสสกคนธย ใจมา5943933

17 12591746 นางสาว รสสกคนธย เซตงมา5938899

18 12591747 นางสาว รสสกคนธย แซชเลหา5971587

19 12591748 นางสาว รสสกคนธย นศเนตร5936684

20 12591749 นางสาว รสสกคนธย อชวมสลน5962575

21 12591750 นางสาว รหอยเพชร ทจพศรมสวจสดลธ5939121

22 12591751 นางสาว ระพมพร คลาสม5962936

23 12591752 นางสาว ระพมพร จจนทรยคลาเรพอง5938767

24 12591753 นางสาว ระพมพรรณ โพธลธสวรรคย5972979

25 12591754 นางสาว ระพมพรรณ ลพอฤทธลธ5958082

26 12591755 นางสาว ระพมพรรณ หงษยคลา5956405

27 12591756 นางสาว ระวมวรรณ เกตกมะ5958459

28 12591757 นางสาว รจขนมกร กลอยสลงหยรจตนย5948385

29 12591758 นาย รจชชตะ  ปานนลล5951343

30 12591759 นางสาว รจชฎากร คลานลนทะ5969744
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1 12591760 นางสาว รจชฎาพร สลงหเดช5963061

2 12591761 นางสาว รจชฎาภรณย เพลพมทวมทรจพยย5953748

3 12591762 นางสาว รจชฎาภรณย อลนเมพอง5936427

4 12591763 นางสาว รจชดาภร พรมนหอย5948457

5 12591764 นางสาว รจชดาภรณย พงคยคลา5956183

6 12591765 นาย รจชตะ อลนกองงาม5926410

7 12591766 นางสาว รจชนก เกตแค5974689

8 12591767 นางสาว รจชนก ธลมะพงษย5949830

9 12591768 นางสาว รจชนก พรมจจนทรย5952763

10 12591769 นางสาว รจชนม ชจยฤทธลธ5975791

11 12591770 นางสาว รจชนม นหอยมชวง5970449

12 12591771 นางสาว รจชนม ฤทธลปปญญากกล5959350

13 12591772 นางสาว รจชนมกรณย ธนจนทยไชยสลน5966932

14 12591773 นางสาว รจญชนา ไชยมนตรม5936621

15 12591774 นาย รจฐกกล อะทะไชย5980497

16 12591775 นาย รจฐชาตล สจตบกต5976065

17 12591776 นางสาว รจตตลกาล ทวมรจตนย5941817

18 12591777 นางสาว รจตตลกาล บจวระพา5975306

19 12591778 นางสาว รจตตลกาล ลลาอลน5948472

20 12591779 นางสาว รจตตลญา พลกกลงาม5975358

21 12591780 นางสาว รจตตลยา เคารพ5971002

22 12591781 นางสาว รจตนยกจลยา เรพองธมรวงศา5970695

23 12591782 นางสาว รจตนชาตล วงศยศรมเบอะ5941702

24 12591783 นาย รจตนชาตล วจนดม5977626

25 12591784 นาย รจตนพล ตชวนเอมพยม5956218

26 12591785 นาย รจตนพล สลทธลประเสรลฐ5981056

27 12591786 นางสาว รจตนภรณย เชพชอโฮม5949692

28 12591787 นาย รจตนวจชรย คลารลน5937618

29 12591788 นาย รจตนะ นจนเขมยว5980039

30 12591789 นางสาว รจตนา ทลพโสฐ5976651
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1 12591790 นาง รจตนา นววงศกร5981975

2 12591791 นางสาว รจตนา เพตญเขตกลจ5932074

3 12591792 นางสาว รจตนา วงคยถาตลทบ5967705

4 12591793 นางสาว รจตนากร อลนทฉลม5913354

5 12591794 นางสาว รจตนาพร จลตวแกหว5959056

6 12591795 นางสาว รจตนาพร สกรลวงศย5959130

7 12591796 นางสาว รจตนาพร หอมสศงเนลน5959390

8 12591797 นางสาว รจตนาพรรณ รจกประเสรลฐ5945303

9 12591798 นางสาว รจตนาภรณย เคหนาค5979088

10 12591799 นางสาว รจตนาภรณย ทาหอม5949205

11 12591800 นางสาว รจตนาภรณย เนมยมหอม5950136

12 12591801 นางสาว รจตนาภรณย พาธศปทอง5978478

13 12591802 นางสาว รจตนาภรณย โยทะพงษย5938042

14 12591803 นางสาว รจตนาภรณย ไลหทองคลา5969173

15 12591804 นางสาว รจตนาภรณย สงทลา5964760

16 12591805 นางสาว รจตนาภรณย แสงดอกไมห5967632

17 12591806 นางสาว รจศกยจลราภรณย อชอนบรรจง5933985

18 12591807 นางสาว รจศมม คมรมชโลม5963667

19 12591808 นางสาว ราตรม  แสงพรม5934644

20 12591809 นางสาว ราตรม แมนไธสง5981118

21 12591810 นางสาว ราตรม รจกษยพนาสจนตย5945129

22 12591811 นางสาว ราตรม เลาแกหว5957914

23 12591812 นางสาว ราตรม ไวยเขตรกรณย5967790

24 12591813 นางสาว ราตรม สชงศรม5944670

25 12591814 นางสาว รามนารม บกญชกชม5970954

26 12591815 นางสาว รลนดา พจนธยศรมธจญรจตนย5955390

27 12591816 นางสาว รกชงทลพยย ชวดสกวรรณย5969441

28 12591817 นาง รกชงทลวา ตกชนแจห5976706

29 12591818 นางสาว รกชงทลวา ไพรวลโรจนย5975559

30 12591819 นางสาว รกชงทลวา รกชงโรจนย5968493
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1 12591820 นางสาว รกชงนภา  ดลนไทย5957594

2 12591821 นางสาว รกชงนภา ผศหโต5949441

3 12591822 นางสาว รกหงนภา มะลลวงษย5941002

4 12591823 นางสาว รกชงนภา วลกาใจ5981383

5 12591824 นางสาว รกชงนภา สจงขยอลนทรย5957322

6 12591825 นางสาว รกชงนภา อกตสาทา5948386

7 12591826 นางสาว รกชงฟปา คลานตงชาตล5974327

8 12591827 นางสาว รกชงรจตนย พลมพจนธกย5972068

9 12591828 นางสาว รกชงรจตนย สมโภชนย5961778

10 12591829 นางสาว รกชงรจตนย สมแสง5961361

11 12591830 นางสาว รกชงลาวจลยย  โยธาธร5933969

12 12591831 นางสาว รกชงแสง จจนทรยคกณาสกขะ5960160

13 12591832 นางสาว รกชงหทจย โทนสจงขยอลนทรย5921210

14 12591833 นางสาว รกชงอรกณ เขาคชาย5954594

15 12591834 นางสาว รกจลรา โพธลธใบ5954914

16 12591835 นางสาว รกตลกานตย แยหมกลจด5978578

17 12591836 นางสาว เรณกกาญจนย ใสสอาด5963384

18 12591837 นางสาว เรวดม เผพอกศรม5939645

19 12591838 นางสาว เรวดม สมเขมยว5952022

20 12591839 นางสาว เรวดม หมพพนกกล5970965

21 12591840 นาย เรวจฒนย ใหมทอง5973067

22 12591841 นางสาว ฤชา นชลารลนชพพนจลตใส5951731

23 12591842 นางสาว ฤดมรจตนย อยศชอาจลน5960832

24 12591843 นาย ฤทธลชจย บจวสวชาง5951267

25 12591844 นาย ฤทธลรงคย นาคไธสง5933872

26 12591845 นางสาว ฤทจย จงสกข5977150

27 12591846 นางสาว ฤทจย สมบจตลเจรลญไทย5938090

28 12591847 นาง ฤทจยรจตนย ดอกบจว5968263

29 12591848 นางสาว ฤทจยรจตนย โมกขะศจกดลธ5969184

30 12591849 นางสาว ลลลดา อชอนปกย5967811
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ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12591850 นางสาว ลลลตตา ผชองผลว5935431

2 12591851 นางสาว ลลลตา   อาจรอด5961572

3 12591852 นางสาว ลลลตา แกหวทรจพยย5964959

4 12591853 นางสาว ลลลตา จจนเวลน5970284

5 12591854 นางสาว ลลลตา ฉจตรแกหว5944681

6 12591855 นางสาว ลลลตา ชาญธจญการ5956162

7 12591856 นางสาว ลลลตา ทลานาเมพอง5948344

8 12591857 นางสาว ลลลตา พรหมรจกษา5964653

9 12591858 นางสาว ลลลตา รจตนประเสรลฐ5938956

10 12591859 นางสาว ลลลตา แสงรงคย5952143

11 12591860 นางสาว ละออ กายา5977075

12 12591861 นางสาว ลจกขณา กาสม5913302

13 12591862 นางสาว ลจกขณา เกลดโพชา5965027

14 12591863 นางสาว ลจกขณา หลหาคลาสาย5947366

15 12591864 นางสาว ลจดดา อลพมชา5967675

16 12591865 นางสาว ลจดดาวรรณ เอมอลพม5949101

17 12591866 นางสาว ลจดดาวจลยย ปปดเพชร5982316

18 12591867 นางสาว ลจดดาวจลยย เวมยงนาค5961207

19 12591868 นางสาว ลจดดาวจลยย อลนทรยตา5935285

20 12591869 นางสาว ลจดดาวจลยย อลนทรยเอมพยม5936074

21 12591870 นาย ลจทธพล พจนธยดศดม5967212

22 12591871 นางสาว ลลาพวรรณ ลชลาเลลศ5963408

23 12591872 นาย ลลขลต แกหวคง5959214

24 12591873 นาย ลลขลต ถาวร5980269

25 12591874 นาย ลลขลต สกขพชวง5953224

26 12591875 นาย วงษยมาศ สลทธลชจย5965118

27 12591876 นาย วชลระ ปานทอง5943343

28 12591877 นางสาว วชลราภรณย แกชนมมผล5970618

29 12591878 นางสาว วชลราภรณย วจนเพตง5969550

30 12591879 นางสาว วนชล ลอยบรรดลษฐ5959125
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1 12591880 นางสาว วนาลม นหอยมาไกล5965068

2 12591881 นางสาว วนลดา กจนหาวรรณะ5973016

3 12591882 นางสาว วนลดา คลาเกตก5927342

4 12591883 นางสาว วนลดา ดาราศาสตรย5959262

5 12591884 นางสาว วนลดา พจนลลา5965102

6 12591885 นางสาว วนลษรา รกชงกลาจจด5971312

7 12591886 นางสาว วรกมล   พจนปป5964670

8 12591887 นาย วรฉจตร นาคะรจตนกกล5978122

9 12591888 นาย วรโชตล พรมมาก5972808

10 12591889 นางสาว วรนาถ วรนาม5972966

11 12591890 นางสาว วรนกช ชจยใหมช5958463

12 12591891 นางสาว วรนกช หลวงจจนทรย5941126

13 12591892 นางสาว วรพรรณ เชพชอคลา5949713

14 12591893 นาย วรพล ถจงทอง5933038

15 12591894 นาย วรพจชร รจตนวลโรจนย5956593

16 12591895 นางสาว วรรณธลดา มมกลจ5971723

17 12591896 นางสาว วรรณนลศา บดมรจฐ5963538

18 12591897 นางสาว วรรณนลษา รจตนสลทธลธ5975795

19 12591898 นางสาว วรรณนลสา กจนยาประสลทธลธ5934754

20 12591899 นางสาว วรรณพร สมทชา5956090

21 12591900 นางสาว วรรณเพตญ ทาลายา5949419

22 12591901 นาย วรรณลภยย จจนทรนวล5935553

23 12591902 นางสาว วรรณวลภา  แสงอรกณ5966291

24 12591903 นางสาว วรรณวลภา ทองมา5975680

25 12591904 นางสาว วรรณวลภา บกญเยมพยม5941323

26 12591905 นางสาว วรรณวลภา ไพรแกชน5960226

27 12591906 นางสาว วรรณอาสาฬ ทดแทน5971050

28 12591907 นางสาว วรรณา รจงโปฎก5973347

29 12591908 นางสาว วรรณา วงษยสอน5964492

30 12591909 นางสาว วรรณา ศกขเหมพอน5973846

หนนา 829 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก
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ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12591910 นางสาว วรรณลกา พฤกษยไพศาล5963655

2 12591911 นางสาว วรรณลศา  เพชรนลล5976483

3 12591912 นางสาว วรรณลศา แสงทชานจพง5980710

4 12591913 นางสาว วรรณลสา แซชกพอ5964816

5 12591914 นางสาว วรรณลสา บจวเผพพอน5974182

6 12591915 นางสาว วรรณลสา รหอยกรอง5923874

7 12591916 นางสาว วรรณม มณฑา5936711

8 12591917 นางสาว วรรธลภา อลนทะชจย5942494

9 12591918 นาย วรรลภ สายแดง5963929

10 12591919 นาย วรรษธร พจนธยวงษย5951739

11 12591920 นางสาว วรวรรณ ครกฑหกชน5943699

12 12591921 นางสาว วรวลจญชย พลมพยตจน5968497

13 12591922 นาย วรวลทยย ไววลทยานนทย5939799

14 12591923 นางสาว วรจญญา ผาแกหว5954235

15 12591924 นางสาว วรจญญา สมมศลละ5962711

16 12591925 นางสาว วรจญญา สกขตระกศล5935439

17 12591926 นางสาว วรางคณา คลาภลรม5951674

18 12591927 นางสาว วรางคนา ดหวงทอง5943584

19 12591928 นางสาว วราทลพยย จจนทรยสกรลยย5941868

20 12591929 นาย วรานนทย คลจงสมดา5934300

21 12591930 นางสาว วราพร บกตรทนา5964736

22 12591931 นางสาว วราพร ละไมสกกล5959772

23 12591932 นางสาว วราพรรณ แกหวกจน5934927

24 12591933 นางสาว วราพรรณ ชลวลสศตร5954969

25 12591934 นางสาว วราพรรณ ศรมนกต5956691

26 12591935 นางสาว วราพรรณ สกกมาก5973652

27 12591936 นางสาว วราพลนทรย ชาววลวจฒนย5940881

28 12591937 นางสาว วราภรณย กาญจนสกนทร5929178

29 12591938 นางสาว วราภรณย ขลามม5942440

30 12591939 นางสาว วราภรณย จจนทะคมรม5974283
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ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก
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ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12591940 นางสาว วราภรณย เดชครกฑ5971184

2 12591941 นางสาว วราภรณย ถาวร5940887

3 12591942 นางสาว วราภรณย นลลนามะ5958956

4 12591943 นางสาว วราภรณย บจณฑลตโรจนฤทธลธ5944147

5 12591944 นางสาว วราภรณย แปปนตระกศล5937133

6 12591945 นางสาว วราภรณย สลงหยสจงขย5973575

7 12591946 นาย วรายกทธ พจนอจม5963805

8 12591947 นางสาว วรารมยย บกญมา5962765

9 12591948 นางสาว วรารจตนย มะกลพลา5953726

10 12591949 นางสาว วรารจตนย ฤทธลธเอมพยม5966281

11 12591950 นางสาว วราลจกษณย บรรดาศจกดลธ5943552

12 12591951 นางสาว วรลศรา วลทยาลจย5957223

13 12591952 นางสาว วรลษฐา บจวทอง5972031

14 12591953 นางสาว วรลษา หมพพนยงคย5979128

15 12591954 นางสาว วรมวรรณ ชจยเวหา5958123

16 12591955 นาย วรกฒ เจรลญสกข5967689

17 12591956 นาย วรกตมย เครพอแกหว5915198

18 12591957 นางสาว วโรชา เอมโคกสลกด5938819

19 12591958 นางสาว วลจย ไรไธสง5936570

20 12591959 นางสาว วลจยพรรณ โพธลธจลตว5967697

21 12591960 นางสาว วลลดา พรมมา5964723

22 12591961 นางสาว วลลนลจกษณย บกญกจนชศวงศย5970359

23 12591962 นาย วสจนตย ผสม5931746

24 12591963 นางสาว วสกพร ไชยวะนลตยย5936323

25 12591964 นางสาว วจชชลรา วจนเพตญ5978932

26 12591965 นาย วจชรชจย นนทยชหาง5947976

27 12591966 นางสาว วจชรมล ปปองฉลม5950278

28 12591967 นาย วจชระ   เรพองกจน5958900

29 12591968 นาย วจชระ แกหวบชอไทย5961930

30 12591969 นาย วจชระ ไพโรจนย5959877
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ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12591970 นางสาว วจชราภรณย   มะกลพลา5943551

2 12591971 นางสาว วจชรลนทรย คลามศล5973472

3 12591972 นาย วจชรลศ รพมกาญจนย5944672

4 12591973 นางสาว วจชรมพร ไทยปปยะ5967128

5 12591974 นาย วจฒนา บกญหวชาน5941433

6 12591975 นาย วจฒนา เมหาทกชง5941143

7 12591976 นางสาว วจฒนาพร วจงพลจบ5946986

8 12591977 นางสาว วจนเฉลลม บกบผาลา5972529

9 12591978 นาย วจนเฉลลม เหมพอนศรมชจย5945747

10 12591979 นาย วจนชนะ เมฆม5945926

11 12591980 นางสาว วจนดา ชพพนฉพลา5940501

12 12591981 นางสาว วจนดม มมมาก5943407

13 12591982 นางสาว วจนทนา ปปปนกรวด5954033

14 12591983 นางสาว วจนเพตญ หหอยแดง5967563

15 12591984 นางสาว วจนวลสา เกชงสนาม5971268

16 12591985 นางสาว วจนวลสา เครพอทจต5955228

17 12591986 นางสาว วจนวลสา จลานงการ5982270

18 12591987 นางสาว วจนวลสา ชาวสหาน5952850

19 12591988 นางสาว วจนวลสาขย กมลนจด5965057

20 12591989 นางสาว วจนวลสาขย กระตชายทอง5977442

21 12591990 นางสาว วจนวลสาขย ชมกลลพน5953574

22 12591991 นางสาว วจลลภา คลามาวงศย5938093

23 12591992 นางสาว วจลวลม พรมศจกดลธ5940769

24 12591993 นาย วาทลต ยานหอย5964494

25 12591994 นางสาว วาทลนม เดชเดชะ5965025

26 12591995 นางสาว วายกตา วจนตตะ5969122

27 12591996 นาย วายกภจครย รหอยแวชน5980381

28 12591997 นาย วาโย สลทธลราช5933648

29 12591998 นางสาว วาราตรม วนาภานกเบศ5918750

30 12591999 นางสาว วารลน โสระฎา5954143
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1 12592000 นางสาว วารลนทรย เจรลญคกณ5923814

2 12592001 นางสาว วารลนทรย รจกหลนลาด5958128

3 12592002 นางสาว วารลนทรยรจตนย คงนาคคชฤทธลธ5932126

4 12592003 นางสาว วารลพลนทกย มมศจกดลธกนก5962067

5 12592004 นางสาว วารลพลนทกย มศลชาตล5973893

6 12592005 นางสาว วารม ชศทอง5941687

7 12592006 นางสาว วารมรจตนย บกญศลลปป5966746

8 12592007 นางสาว วารกณม รอดประดลษฐย5981405

9 12592008 นางสาว วารกณม วลไลเลลศศลลปป5962318

10 12592009 นางสาว วารกรม ทองปลลว5959814

11 12592010 นางสาว วาวมารลนทรย ทหาวดม5955803

12 12592011 นางสาว วาสนา กหอนทอง5969493

13 12592012 นางสาว วาสนา ชชางนาวา5946929

14 12592013 นางสาว วาสนา ชกชมใจ5954464

15 12592014 นางสาว วาสนา นลพมพระยา5969348

16 12592015 นางสาว วาสนา มมแสงศลลปป5934895

17 12592016 นางสาว วาสนา สงสอาด5972550

18 12592017 นาย วลจจกษณย นหอยหมอ5965734

19 12592018 นางสาว วลจลตรา ฉลวย5980220

20 12592019 นางสาว วลจลตรา โพธลบจลลจงคย5952279

21 12592020 นางสาว วลจลตรา ศรมเขพพอนแกหว5952326

22 12592021 นางสาว วลชกณม จกลตะคก5972476

23 12592022 นางสาว วลชกดา บกญเสพอ5967479

24 12592023 นางสาว วลชกดา สนนลพม5976160

25 12592024 นางสาว วลชกตา คลานวนวลทยย5947682

26 12592025 นางสาว วลชกนม จจนทรยอลนทรย5954522

27 12592026 นาย วลทยา คลหายแทห5938939

28 12592027 นาย วลทยา ตาระอกประ5947718

29 12592028 นาย วลทยา นวลจจนทรย5933808

30 12592029 นาย วลทยา พลหาญ5961901

หนนา 833 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 3209 (1/2)  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12592030 นาย วลทยา เพมยซหาย5941369

2 12592031 นาย วลทวจส แกหวสม5954538

3 12592032 นาย วลนจย ใจแกหวทล5948773

4 12592033 นาย วลนจส เกษมสกข5976442

5 12592034 นางสาว วลนลจสา  พะวงษย5972077

6 12592035 นางสาว วลภา เอมพยมเมพอง5976723

7 12592036 นางสาว วลภาดา เกตกลอย5939398

8 12592037 นางสาว วลภาดา เขตสถาน5975541

9 12592038 นางสาว วลภาดา แปปนจจนทรย5968485

10 12592039 นางสาว วลภารจตนย กองหยอง5953768

11 12592040 นางสาว วลภารจตนย เขหมขจน5937199

12 12592041 นางสาว วลภารจตนย บจวแยหม5978850

13 12592042 นางสาว วลภารจตนย แผลงศร5979579

14 12592043 นางสาว วลภาวรรณ แกชนยลพง5981336

15 12592044 นางสาว วลภาวรรณ ยจงเจรลญ5942823

16 12592045 นางสาว วลภาวม ยลชมเยาะ5956928

17 12592046 นางสาว วลภาวม อยศชเกษ5946358

18 12592047 นางสาว วลมลมาศ นวลตาล5978013

19 12592048 นางสาว วลยะกาญจนย มมทรจพยย5959070

20 12592049 นางสาว วลรจจฉรา แกหวคกหม5964805

21 12592050 นาย วลรจตนย เกลดพา5961031

22 12592051 นาย วลรจตนย มาสกข5955364

23 12592052 นาย วลรจตนย ลลชมธนาวานลชยย5982429

24 12592053 นางสาว วลรากร กนกสลงหย5947771

25 12592054 นาย วลราช เรพองทรจพยย5968836

26 12592055 นางสาว วลราศลณม ขจนตรม5946361

27 12592056 นางสาว วลรลนทรย มาลจย5954312

28 12592057 นาย วลโรจนย ปศปอศ5960016

29 12592058 นาย วลโรจนย อลพมใจ5961389

30 12592059 นางสาว วลลาวรรณ จกหยแกหว5962782

หนนา 834 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 3209 (2/2)  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12592060 นางสาว วลลาวรรณ ตกหยดม5947268

2 12592061 นางสาว วลลาวรรณ เทพถา5937045

3 12592062 นางสาว วลลาวจณยย ขวจญนอน5973558

4 12592063 นางสาว วลลาวจณยย ปานมาก5956049

5 12592064 นางสาว วลลาวจลยย อลนกรจด5957206

6 12592065 นางสาว วลลาสลนม สมเหลพอง5935329

7 12592066 นางสาว วลลาสลนม สกขใจ5956060

8 12592067 นางสาว วลไล งามงอนคมรม5945228

9 12592068 นางสาว วลไลพร โปทาเมพอง5970101

10 12592069 นาง วลไลพร สลงหยคราม5965788

11 12592070 นางสาว วลไลพร สกขขา5939784

12 12592071 นางสาว วลไลพรรณ นหอยวงษย5975695

13 12592072 นาง วลไลพรรณ อจครศรมชจยโรจนย5947391

14 12592073 นางสาว วลไลรจตนย บกญมมโพธลธ5972854

15 12592074 นางสาว วลไลลจกษณย แซชโลหว5935926

16 12592075 นางสาว วลไลวรรณ แตงทอง5965853

17 12592076 นางสาว วลไลวรรณ ทาตจน5956777

18 12592077 นางสาว วลไลวรรณ นลลนบดม5973506

19 12592078 นาย วลวจฒนย วชลรมรกต5952830

20 12592079 นาย วลวจฒนย ศรมมศล5952038

21 12592080 นางสาว วลศนมยย ดหวงพรม5957790

22 12592081 นางสาว วลสาขย พตพงกกศล5965139

23 12592082 นางสาว วลสกดา จจนทรยกอง5963517

24 12592083 นางสาว วมณา ศรมสกวรรณ5972527

25 12592084 นางสาว วมรฉจนทย จจนทร5937559

26 12592085 นาย วมรชาตล ธศปเทมยน5967317

27 12592086 นางสาว วมรยา ทองคลจง5948608

28 12592087 นาย วมรยกทธ สลารม5942546

29 12592088 นางสาว วมรวรรณ ขาวพราย5977120

30 12592089 นางสาว วมรวรรณ จจนทรยดม5956434

หนนา 835 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 3210 (1/2)  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12592090 นาย วมระ พรมภาพ5956904

2 12592091 นาย วมระชจย รจตนโสภา5934916

3 12592092 นางสาว วมระตรม ดมฤสานตย5945152

4 12592093 นาย วมระพงษย ทลแพง5976350

5 12592094 นาย วมระยกทธ   บจวชกม5976324

6 12592095 นาย วมระยกทธ แพทยยสมาน5946672

7 12592096 นาย วมระวลทยย ผาอลานาจ5928138

8 12592097 นาย วกฒลกร จมคลา5966555

9 12592098 นาย วกฒลชจย ชชวยแกหว5943528

10 12592099 นาย วกฒลนจนทย สงวนสกทธลธ5970744

11 12592100 นาย วกฒลพร เมฆาสวจสดลธวงศย5955231

12 12592101 นางสาว เวณลกา พรมคลา5958217

13 12592102 นาย ศตวรรต เพมยรตา5966993

14 12592103 นาย ศรราม บางเหลพอง5958348

15 12592104 นางสาว ศรสวรรคย พานซหาย5973006

16 12592105 นางสาว ศรจญญา  สารมเกลด5957096

17 12592106 นางสาว ศรจญญา นวลคลา5965251

18 12592107 นางสาว ศรจญญา อลสสะอาด5972481

19 12592108 นางสาว ศรจณยยรจชตย แจหงสวชาง5936916

20 12592109 นางสาว ศรจณยยรจตนย แคลหวโยธา5960584

21 12592110 นาย ศรจนยย สกภจคโสภน5982289

22 12592111 นาย ศราวกฒล บกญรจกษย5956293

23 12592112 นาย ศราวกฒล สกดไทย5945590

24 12592113 นาย ศราวกธ สมลทธลวจฒนกลจ5910722

25 12592114 นางสาว ศรลนภจสรย ภศวจงสลทธลวงศย5972034

26 12592115 นางสาว ศรมนวล พจดชาวนา5956768

27 12592116 นาง ศรมบจงอร คจนทรง5968079

28 12592117 นางสาว ศรมไพร เขตธารคมรม5952902

29 12592118 นางสาว ศรกตา ศรมธรรม5974681

30 12592119 นางสาว ศศลกร แกหวเกลด5964050

หนนา 836 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 3210 (2/2)  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12592120 นาง ศศลธร   คลาแพร5968134

2 12592121 นางสาว ศศลธร  รกไพร5915726

3 12592122 นางสาว ศศลธร ชมฉพลา5973215

4 12592123 นางสาว ศศลธร ทองเชพชอ5909694

5 12592124 นางสาว ศศลธร ทองเพตชร5965395

6 12592125 นางสาว ศศลธร เมฆม5980098

7 12592126 นางสาว ศศลธร ฤทธลธมหจนตย5971061

8 12592127 นางสาว ศศลนลสา พศลทอง5969523

9 12592128 นางสาว ศศลภา วงษยคลาจจนทรย5963031

10 12592129 นางสาว ศศลมา วลรจญจจนทรย5942004

11 12592130 นางสาว ศศลมาภรณย นวกกล5970341

12 12592131 นางสาว ศศลรลนทรย อลนเขมยว5934834

13 12592132 นางสาว ศศลวรรณ  แกหวคกหม5937636

14 12592133 นางสาว ศศลวลมล ขอนดอก5972434

15 12592134 นางสาว ศศลวลมล ทรจพยยสจงขย5924726

16 12592135 นางสาว ศศลวลมล เนมยมเหลมพยม5971916

17 12592136 นางสาว ศศลวลมล ปปนทา5946824

18 12592137 นาย ศจกดา รชวมชจยภศมล5942736

19 12592138 นาย ศจกดา ศรมแยหม5952183

20 12592139 นาย ศจกดลธเกษม เทมพยงธรรม5963374

21 12592140 นาย ศจกดลธดา เกษามศล5969209

22 12592141 นาย ศจกดลธดา ภศชยลชม5960042

23 12592142 นางสาว ศจนษนมยย เลพพอนลอย5955514

24 12592143 นางสาว ศจนสนมยย  มมสลงหย5932774

25 12592144 นางสาว ศจนสนมยย รจกสอาด5938934

26 12592145 นางสาว ศลรดา จจนทรยมกข5940055

27 12592146 นางสาว ศลรดา เสลา5977016

28 12592147 นางสาว ศลรประภา สกวรรณสถลตยย5973802

29 12592148 นางสาว ศลราณม โพธลธอชอน5967654

30 12592149 นางสาว ศลราณม สระทอง5956842

หนนา 837 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 3211 (1/2)  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12592150 นางสาว ศลรลญา ปกราชะ5960509

2 12592151 นางสาว ศลรลนทรา กองเงลน5940087

3 12592152 นาง ศลรลนภา กลาแหงนา5926474

4 12592153 นางสาว ศลรลนภา คลาสกกดม5966087

5 12592154 นางสาว ศลรลนภา วรคง5940576

6 12592155 นางสาว ศลรลนภา สลทธลวงศย5904530

7 12592156 นางสาว ศลรลนจนทย เมพองใจ5946617

8 12592157 นางสาว ศลรลนาฎ ชพพนฉพลา5950195

9 12592158 นางสาว ศลรลนาฎ สกขถวลล5962193

10 12592159 นาย ศลรลพงษย บจวกลพลา5949422

11 12592160 นาย ศลรลพงษย อกชนดม5961168

12 12592161 นางสาว ศลรลพร จอมสจงขย5970055

13 12592162 นางสาว ศลรลพร จกหยปาน5966241

14 12592163 นางสาว ศลรลพร จกลทะศรม5942451

15 12592164 นางสาว ศลรลพร ชาลมนหอย5935862

16 12592165 นางสาว ศลรลพร ทลมบหานกอก5937566

17 12592166 นางสาว ศลรลพร นาคขวจญ5948176

18 12592167 นางสาว ศลรลพร นชลาหมพพนไวยย5977661

19 12592168 นาง ศลรลพร บกญเลตก5972986

20 12592169 นางสาว ศลรลพร ปปองชายชม5973417

21 12592170 นางสาว ศลรลพร เปปนมงคล5940511

22 12592171 นางสาว ศลรลพร พจกตรใส5935958

23 12592172 นางสาว ศลรลพร อยศชทหวม5934498

24 12592173 นางสาว ศลรลพรรณ จจนหนชาย5942992

25 12592174 นางสาว ศลรลภจทร ตชายคง5953965

26 12592175 นางสาว ศลรลภา เรพองสลรล5941939

27 12592176 นางสาว ศลรลยา มะณม5949806

28 12592177 นางสาว ศลรลรวรรณ เพศพจนธย5959038

29 12592178 นางสาว ศลรลรจตนย  จจนทบาล5969609

30 12592179 นางสาว ศลรลรจตนย ชพพนศลรล5969998

หนนา 838 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 3211 (2/2)  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12592180 นางสาว ศลรลรจตนย ดมโต5979285

2 12592181 นางสาว ศลรลรจตนย นาคมม5974878

3 12592182 นางสาว ศลรลรจตนย บกญอลนเขมยว5937152

4 12592183 นางสาว ศลรลรจตนย อลนดม5934303

5 12592184 นางสาว ศลรลฤทจย บจวฉลม5957878

6 12592185 นางสาว ศลรลลจกษณย ทองเสรลม5978164

7 12592186 นางสาว ศลรลลจกษณย บกญจศบกตร5974341

8 12592187 นางสาว ศลรลวรรณ ไทยเอมพยม5981677

9 12592188 นางสาว ศลรลวรรณ นากจมนวงคย5949658

10 12592189 นางสาว ศลรลวรรณ มจพนคง5964280

11 12592190 นางสาว ศลรลวรรณ ศรมสกข5961934

12 12592191 นางสาว ศลรลวรรณ สมพงษย5966224

13 12592192 นางสาว ศลรลวรรณ หวจงอกชน5959793

14 12592193 นาย ศลรลวจฒนย มมเคน5939890

15 12592194 นางสาว ศลรลวลมล วรรณชจย5942251

16 12592195 นางสาว ศลรลศร พรรณาขา5978944

17 12592196 นางสาว ศลลารจตนย แยหมโกเมนทรย5972485

18 12592197 นางสาว ศลวพร ธศปเทมยน5936815

19 12592198 นางสาว ศลวพร อหางเรพอง5957014

20 12592199 นาง ศลวะพร กลจสกขสกกล5978963

21 12592200 นางสาว ศลวาพร ศรมเกมยรตล5975402

22 12592201 นาย ศกทธวมรย สงวนสจตยย5974507

23 12592202 นางสาว ศกทธลนม ฟปกเขมยว5952678

24 12592203 นาย ศกภกรณย เหนาะแกหว5964447

25 12592204 นาย ศกภการณย จจนทรยจรศญ5965200

26 12592205 นาย ศกภชจย เจรลญสกข5916042

27 12592206 นาย ศกภชจย ตาทลพยย5943977

28 12592207 นาย ศกภชจย นาสลลพรหอม5947944

29 12592208 นาย ศกภชจย ปานขวจญ5929058

30 12592209 นาย ศกภชจย สมอ5958480

หนนา 839 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 3212 (1/2)  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12592210 นาย ศกภชจย อะมะมศล5934404

2 12592211 นางสาว ศกภนจนทย อหวนโพธลธกลาง5954739

3 12592212 นางสาว ศกภมาต สระสมทรจพยย5975953

4 12592213 นางสาว ศกภรจกษย หมชอนปศจา5948759

5 12592214 นางสาว ศกภลจกษณย พลมพา5961437

6 12592215 นาย ศกภวลชญย สนลทไทย5970129

7 12592216 นาย ศกภวกฒล แกหวไธสง5947382

8 12592217 นางสาว ศกภจชชา  เอมยวงษย5966649

9 12592218 นางสาว ศกภจทรฐลนมยย ศรมนาราง5915274

10 12592219 นางสาว ศกภาวรรณ หมพพนปรากฏดม5933351

11 12592220 นางสาว ศกภลสรา ปกยฝปาย5940975

12 12592221 นางสาว ศกมจจจลกา ราชองคย5940957

13 12592222 นาย เศกสลทธลธ ถาวรศลรล5941903

14 12592223 นาย เศรษฐา เอพชอศลรลรจตนไพศาล5919226

15 12592224 นางสาว โศภนลศ ชจชนเจรลญ5974692

16 12592225 นางสาว โศรยา เปอรยเขมยว5966174

17 12592226 นางสาว โศรยา ลอยสง5952541

18 12592227 นาย สกล อลนทรยคลหาย5935273

19 12592228 นางสาว สกาว พกชมสลลด5935021

20 12592229 นางสาว สกาวเดพอน ตลทบอาจ5914834

21 12592230 นางสาว สกกณา เดชะผล5974558

22 12592231 นางสาว สกกลรจตนย เตมยเจรลญ5942398

23 12592232 นางสาว สกกลรจตนย ยลชมเจรลญ5928430

24 12592233 นางสาว สกกลรจตนย ศรมวลชจยจจนทรย5964778

25 12592234 นาย สถาพร แกหวคลา5975665

26 12592235 นาย สนธยา ผาสกข5965496

27 12592236 นาย สมจลตร แซชซม5952291

28 12592237 นาย สมเจตนย พรมสวรรคย5971021

29 12592238 นาย สมเจตนย พจนธกยรอด5970993

30 12592239 นางสาว สมใจ ทองเงลน5971117

หนนา 840 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 3212 (2/2)  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12592240 นางสาว สมใจ เรพอนเพตชร5956079

2 12592241 นาย สมชาย คลาดม5939005

3 12592242 นาย สมชาย ใจนจนตตะ5952637

4 12592243 นาย สมชาย อลนจาด5967455

5 12592244 นาย สมบศรณย ชวดดา5962377

6 12592245 นาย สมบศรณย มลพงเมพอง5976013

7 12592246 นาย สมพร ทองมา5951497

8 12592247 นางสาว สมพลศ ดวงชพพน5949065

9 12592248 นาย สมภพ มชวงเสม5946800

10 12592249 นาย สมภพ สลทธลเขตกลจ5961920

11 12592250 นาย สมภจกดลธ นานเปา5971212

12 12592251 นาย สมโภช คลาชศ5941322

13 12592252 นางสาว สมมะนจด จจนโต5968618

14 12592253 นางสาว สมรจฐ บกญชจย5958382

15 12592254 นางสาว สมฤดม แกหวกระจชาง5966183

16 12592255 นางสาว สมฤดม เบมชยวเหลตก5955915

17 12592256 นางสาว สมฤดม อชอนเปปง5952621

18 12592257 นางสาว สมฤทจย จจนดม5943953

19 12592258 นางสาว สมฤทจย ศรมบกรลนทรย5966674

20 12592259 นางสาว สมศรม  วาทลตธราดล5947635

21 12592260 นางสาว สมศลรล ดหวยสาร5941010

22 12592261 นางสาว สมหญลง ขวจญอชอน5966395

23 12592262 นาย สมหมาย แหงมงาม5941962

24 12592263 นางสาว สมาภรณย แกหวนวลศรม5938144

25 12592264 นางสาว สรญา นหอยทกชง5972821

26 12592265 นาย สรยกทธ ผาแสนเถลน5982222

27 12592266 นาย สรรเสรลญ ไชยเววา5967029

28 12592267 นาย สรราม รอดอลนทรย5971627

29 12592268 นาย สรสลทธลธ ฤทธลธรอด5954684

30 12592269 นางสาว สรหอยทลพยย จจนทะคกณ5963826

หนนา 841 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 4101  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12592270 นาย สรายกทธ ตกชมแกหว5939455

2 12592271 นางสาว สรารจตนย ดวงดาว5960733

3 12592272 นาย สราวกธ  แสนศรม5963671

4 12592273 นางสาว สโรชา พกชมชะบา5946349

5 12592274 นางสาว สโรชลนม ใจยะราช5976692

6 12592275 นางสาว สโรทจย กกลมลพง5954424

7 12592276 นาง สลลนดา ตลทบลจงกา5953938

8 12592277 นางสาว สลลลทลพยย สจงกรณมยย5933543

9 12592278 นางสาว สลลลทลพยย อกรจตนย5959885

10 12592279 นางสาว สวรรยา คลาอชอนดม5938314

11 12592280 นาย สหกร ณ โนนชจย5957530

12 12592281 นาย สหรจฐ ทองยจง5907186

13 12592282 นาง สจงวาลยย อพลายลชม5937661

14 12592283 นาย สจญชจย นจนบกญตา5933940

15 12592284 นาย สจญญา แดนพลมาย5959535

16 12592285 นาย สจนตลสกข อาจคงหาญ5965418

17 12592286 นางสาว สาธวม อลนดวง5955043

18 12592287 นาย สาธลต แกหวอพลา5959382

19 12592288 นาย สามารถ บวบมม5926950

20 12592289 นางสาว สามลนม พวงจลา5940459

21 12592290 นางสาว สายใจ บรรพตเกศคมรม5970261

22 12592291 นางสาว สายใจ มจพงสลน5948233

23 12592292 นาย สายชล มากอลนทรย5942421

24 12592293 นางสาว สายชล สกกร5946202

25 12592294 นางสาว สายทอง สลงหยแรง5969121

26 12592295 นางสาว สายทลพยย สลทธลโสภณ5969580

27 12592296 นางสาว สายฝน ขอนดอก5938706

28 12592297 นางสาว สายฝน นนทยคลา5965410

29 12592298 นางสาว สายฝน ภจกดมสอน5979340

30 12592299 นาย สายฝน มมทรจพยย5974746

31 12592300 นางสาว สายพลณ สกขสวจสดลธ5965455

32 12592301 นางสาว สายรกหง เยตนขจน5971259

33 12592302 นางสาว สายรกหง เรพองจลตชจชวาลยย5970919

34 12592303 นางสาว สายสกรมยย อกดอาด5979498

35 12592304 นางสาว สายไหม เกสการ5959196

หนนา 842 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 4101  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 12592305 นางสาว สารลนมยย พาทม5946926

หนนา 843 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 4102  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12592306 นางสาว สารลสา คลาเขมยว5959377

2 12592307 นางสาว สาวลณมยย ไทยปปยะ5966431

3 12592308 นางสาว สาวลตรม แกหวภลรมยย5973482

4 12592309 นางสาว สาวลตรม คลาสกด5951604

5 12592310 นางสาว สาวลตรม จมนดหวง5970330

6 12592311 นางสาว สาวลตรม บกญปศป5971991

7 12592312 นางสาว สาวลตรม บกญยพจนธย5982288

8 12592313 นางสาว สาวลนม องอาจ5961208

9 12592314 นางสาว สาหรชาย ดหวงทลา5942875

10 12592315 นาย สลงหราช อาจหาญ5947325

11 12592316 นาย สลทธา แหหวเหมพอน5954766

12 12592317 นาย สลทธลกร สอนทะ5936599

13 12592318 นาย สลทธลชจย คลาสม5968487

14 12592319 นาย สลทธลนนทย บจวขาว5968813

15 12592320 นาย สลทธลพงศย ยะโพ5916018

16 12592321 นาย สลทธลพร คงดวน5954957

17 12592322 นาย สลทธลพรหม วลนจยธรรม5937325

18 12592323 นางสาว สลรฉจตร ปงหาญ5972795

19 12592324 นางสาว สลรลกร แกหวเขมยว5938164

20 12592325 นางสาว สลรลกาญจนย สลงหยโตชวดม5943042

21 12592326 นางสาว สลรลขวจญ วลรลตร5943801

22 12592327 นางสาว สลรลขวจญ อลนดม5968772

23 12592328 นาย สลรลธรรม โพธลธศรม5934053

24 12592329 นางสาว สลรลนธร รอดบจว5960032

25 12592330 นางสาว สลรลนจดดา ยอดยลพง5967587

26 12592331 นางสาว สลรลนาถ จจนทร5960161

27 12592332 นางสาว สลรลนาถ ประสานไทย5943215

28 12592333 นางสาว สลรลพร ขวจญแกหว5964761

29 12592334 นางสาว สลรลพร เขตมเพตชรโต5938512

30 12592335 นางสาว สลรลพร พลมพยสลงหย5947279

31 12592336 นางสาว สลรลพร สรหอยเสมา5952744

32 12592337 นางสาว สลรลพร สจงคง5980315

33 12592338 นางสาว สลรลพจนธย เหมวรรโณ5955384

34 12592339 นาง สลรลพาภรณย เพตชรรจตนย5957201

35 12592340 นางสาว สลรลเพตญ ฉจนทกกลกลจ5934169

หนนา 844 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 4102  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 12592341 นางสาว สลรลภรณย สมสด5932334

หนนา 845 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 4103  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12592342 นางสาว สลรลภจค จลตตลรจตนกกล5918686

2 12592343 นางสาว สลรลมา แสงตะคลหอ5958279

3 12592344 นางสาว สลรลรจตนย ทองปลาด5940494

4 12592345 นางสาว สลรลรจตนย พจดเทพ5980357

5 12592346 นางสาว สลรลรจตนย ศรมพรหมมา5951673

6 12592347 นางสาว สลรลวดม พจนธเสน5975300

7 12592348 นาย สลรลวจฒนย แกหววลเชมยร5952329

8 12592349 นางสาว สลรลวลมล รอดสหม5967397

9 12592350 นางสาว สลรมธร ชาตลพจนธกย5923354

10 12592351 นางสาว สมดา เกรมยงไกรตระกศล5975303

11 12592352 นางสาว สมนชลามจน มมผลว5965656

12 12592353 นางสาว สกกจญญา จจนทรยยวง5976809

13 12592354 นางสาว สกกจญญา ใจมศล5945502

14 12592355 นางสาว สกกจญญา ชมเชย5938015

15 12592356 นางสาว สกกจญญา ธศปหอม5958709

16 12592357 นางสาว สกกจญญา นหอยยกพา5957354

17 12592358 นางสาว สกกจญญา พจนธยสน5975600

18 12592359 นางสาว สกกจญญา วจนสอน5933547

19 12592360 นางสาว สกกจญญา หาลม5948318

20 12592361 นางสาว สกกจญญา อลนโท5969421

21 12592362 นางสาว สกกจญญา อกหมบกญ5952428

22 12592363 นางสาว สกกานดา สารวลจลตร5961111

23 12592364 นางสาว สกขจลตรา แซชเฮชอ5954612

24 12592365 นาย สกขสจนตย ศรมเดช5957900

25 12592366 นางสาว สกคนธยทลพยย จลนดาศรม5979904

26 12592367 นางสาว สกจลตตรา สลงหยสงชา5974464

27 12592368 นางสาว สกจลตรตรา เผพพอนทลม5980394

28 12592369 นางสาว สกจลตรา จจนทลมา5956141

29 12592370 นางสาว สกจลตรา ทวมแกหว5943246

30 12592371 นางสาว สกจลตรา ปปญญาดม5980443

31 12592372 นางสาว สกจลตรา โพตาคาม5936353

32 12592373 นางสาว สกจลตรา สนสกด5970393

33 12592374 นางสาว สกจลตรา สลงหยสถลต5981120

34 12592375 นางสาว สกจลตรา เสพอนหอย5944344

35 12592376 นางสาว สกจลตรา อชองละออ5938161

หนนา 846 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 4103  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 12592377 นางสาว สกจลตรา อลพมสลาราญ5937847

หนนา 847 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 4104  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12592378 นางสาว สกจลนดา ถกลบศชา5961670

2 12592379 นางสาว สกจลนดา ทาเหลตก5949703

3 12592380 นางสาว สกจลนดา ระฆจง5967954

4 12592381 นางสาว สกชจญญา ศรมทหวม5974673

5 12592382 นางสาว สกชจญสลนม อลสระชจยเสาวกกล5943987

6 12592383 นางสาว สกชา รอดวลหก5957261

7 12592384 นางสาว สกชาดา จจนทวงศย5957323

8 12592385 นางสาว สกชาดา ทรจพยยประชา5977576

9 12592386 นางสาว สกชาดา ประพจนธยศรม5975521

10 12592387 นางสาว สกชาดา ปปญญาเสน5952430

11 12592388 นางสาว สกชาดา พรมรจกษา5962177

12 12592389 นางสาว สกชาดา ภาพตลทบ5969517

13 12592390 นางสาว สกชาดา สอนสกรลนทรย5952916

14 12592391 นางสาว สกชาดา หรชายชม5970276

15 12592392 นาย สกชาตล เตตมเพตชร5937416

16 12592393 นางสาว สกชานาฎ โตรจตนย5962527

17 12592394 นางสาว สกชาวลม ยอดนลล5968851

18 12592395 นางสาว สกฑาทลพยย ทลพยยโสตรย5940575

19 12592396 นางสาว สกฑามาศ เดชหหวยไผช5934308

20 12592397 นางสาว สกฑารจตนย คลาพจนธย5947872

21 12592398 นาง สกณลษา สอนปปอม5963673

22 12592399 นางสาว สกณลสา ทหาวอกบล5975450

23 12592400 นางสาว สกดหลหา พลทจกตระกศลอนจญ5954625

24 12592401 นางสาว สกดาพร ยอดโยม5972863

25 12592402 นางสาว สกดาพร อานไธสง5961103

26 12592403 นางสาว สกดารจตนย กงตาล5949512

27 12592404 นาง สกดารจตนย ไชยพงศย5967944

28 12592405 นางสาว สกดารจตนย บกญเกมยน5941587

29 12592406 นางสาว สกดารจตนย สดนามอญ5933605

30 12592407 นางสาว สกทธาทลพยย ชอบธรรม5945542

31 12592408 นาย สกทธลเกมยรตล ธราโสธร5936587

32 12592409 นางสาว สกทธลดา  เพตชรเอม5949748

33 12592410 นางสาว สกทธลดา จจพนครกฑ5969292

34 12592411 นางสาว สกทธลดา นวรจตนารมยย5940914

35 12592412 นางสาว สกทธลดา ศรมเภา5952308

หนนา 848 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 4104  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 12592413 นางสาว สกทธลดา ศรมเรพองพจนธย5934604

หนนา 849 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 4105  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12592414 นางสาว สกทธลลจกษณย ชพพนชอบ5950993

2 12592415 นางสาว สกทธลลจกษณย บกญโกมล5938807

3 12592416 นางสาว สกทธลวจลยย รจกถตง5960797

4 12592417 นางสาว สกทจศตา พหนภจย5934862

5 12592418 นาย สกทจศนย ทรจพยยกร5939774

6 12592419 นางสาว สกทารจตนย เงลนคล5969188

7 12592420 นางสาว สกทารจตนย เตมยวลบศลยย5965240

8 12592421 นาย สกทลน ทองรจกษย5970432

9 12592422 นางสาว สกธจญวลภา กลมกลชอม5945079

10 12592423 นางสาว สกธาทลพยย แหงบกญ5978271

11 12592424 นางสาว สกธารจตนย ตกหมสกข5963173

12 12592425 นางสาว สกธาสลนม พกชมพวง5944019

13 12592426 นางสาว สกธลมน ดมวจน5970319

14 12592427 นางสาว สกธลราภรณย ทลพรจงษม5978009

15 12592428 นาย สกธมรย เชพชอทอง5939266

16 12592429 นาย สกนทร จจนทรยสงเคราะหย5966716

17 12592430 นาง สกนทรม กกลสลทธลชจย5974198

18 12592431 นาง สกนทรม สอนสวรรคย5957411

19 12592432 นางสาว สกนทรม สกขอรชาม5971137

20 12592433 นางสาว สกนทรมยา จลนะอล5916630

21 12592434 นาย สกนภนตย นลณรจตนย5941045

22 12592435 นางสาว สกนจนตา ตจชงมจพน5955166

23 12592436 นางสาว สกนจนทวรรณ แตงนวลจจนทรย5959319

24 12592437 นางสาว สกนจนทา บกญจวง5928918

25 12592438 นางสาว สกนจนทา โพธลตา5976812

26 12592439 นางสาว สกนจนทา หลหากาศ5957864

27 12592440 นางสาว สกนารม พลมมะสอน5942804

28 12592441 นางสาว สกนารม พกชมนลล5960627

29 12592442 นาง สกนลตยา อลนเรพอน5957841

30 12592443 นางสาว สกนลศา คลาสกม5973593

31 12592444 นางสาว สกนลศา ฉจตรกจชน5968127

32 12592445 นางสาว สกนลศา ชาสกดทะศรม5971254

33 12592446 นางสาว สกนลศา แซชจกาว5972390

34 12592447 นางสาว สกนลศา สลลาโส5959400

35 12592448 นางสาว สกนลษา ใจนหอย5960124

หนนา 850 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 4105  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 12592449 นางสาว สกนลษา ชหางเขมยว5915502

หนนา 851 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 4106  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12592450 นางสาว สกนลษา มณฑา5950872

2 12592451 นางสาว สกนลษา วจฒนะมงคล5935215

3 12592452 นางสาว สกนลษา สดงาม5936657

4 12592453 นางสาว สกนลสา  ศรมธรรม5948137

5 12592454 นางสาว สกนลสา กาหา5946114

6 12592455 นางสาว สกนลสา คงแทห5955100

7 12592456 นางสาว สกนลสา คงเพชรศจกดลธ5979417

8 12592457 นางสาว สกนลสา จาลตก5978222

9 12592458 นางสาว สกนลสา เฉยเมลย5965683

10 12592459 นางสาว สกนลสา ตหนกลพง5969756

11 12592460 นางสาว สกนลสา นหอยสม5950660

12 12592461 นางสาว สกนลสา นามนตรม5971540

13 12592462 นางสาว สกนลสา พงศยภศสกวลมล5950626

14 12592463 นางสาว สกนลสา โพธลธศรม5948572

15 12592464 นางสาว สกนลสา มาโส5933737

16 12592465 นางสาว สกนลสา เมพองมานหอย5933389

17 12592466 นางสาว สกนลสา สมศจกดลธ5973608

18 12592467 นางสาว สกนลสา สอนมจพง5950111

19 12592468 นางสาว สกนลสา สจตยพงษย5952091

20 12592469 นางสาว สกนลสา แสงสวชาง5936205

21 12592470 นางสาว สกนลสา อลนอกชน5944724

22 12592471 นางสาว สกนลสา เอมพยมสะอาด5941127

23 12592472 นางสาว สกนมยย ชนชมารจตนย5962226

24 12592473 นางสาว สกนมยย ดนกพงคยลลขลต5934558

25 12592474 นางสาว สกนมยย สลมาชจย5967830

26 12592475 นางสาว สกประวมณย บกญอาจ5957560

27 12592476 นางสาว สกปราณม บกญยลชม5952799

28 12592477 นางสาว สกปรมยา ศรมสอาด5949450

29 12592478 นาย สกพจนย ทรงคงดวงดม5968066

30 12592479 นางสาว สกพรรณ ศกภลม5955950

31 12592480 นางสาว สกพรรณษา เลลศพลทจกษย5941690

32 12592481 นางสาว สกพรรณลกา นาคนหอย5930558

33 12592482 นางสาว สกพรรณม พงษยทอง5969564

34 12592483 นางสาว สกพรรณม ยกภาครบกรม5959364

35 12592484 นาง สกพรรษา ดมมาก5974331

หนนา 852 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 4106  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 12592485 นางสาว สกพรรษา นากแกหว5947347

หนนา 853 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 4107  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12592486 นางสาว สกพรรษา ปราบพาล5936065

2 12592487 นางสาว สกพรรษา สกดสม5939563

3 12592488 นางสาว สกพจชรม ปานคลา5940617

4 12592489 นางสาว สกพจฒตรา อลพนศลรล5955302

5 12592490 นางสาว สกพจฒนา เงลนฉลาด5960227

6 12592491 นางสาว สกพจตรา กสลวจฒนาวกฒล5982178

7 12592492 นางสาว สกพจตรา ขวาขจน5957920

8 12592493 นางสาว สกพจตรา ทองทา5938958

9 12592494 นางสาว สกพจตรา บากอง5933498

10 12592495 นางสาว สกพจตรา พจนเรมยน5968840

11 12592496 นางสาว สกพจตรา พรมสกชน5982185

12 12592497 นางสาว สกพจตรา พลนลจจลตร5969479

13 12592498 นางสาว สกพจตรา วรรณวงษย5967951

14 12592499 นางสาว สกพจตรา ศตกษากลจ5974767

15 12592500 นางสาว สกพจตรา สลงหะกกลชร5917706

16 12592501 นางสาว สกพจตรา เอมพยมจจนทรย5945381

17 12592502 นางสาว สกพลชญา ศรมสวชาง5941246

18 12592503 นางสาว สกพลน โนธะนะ5965337

19 12592504 นาง สกพลน ยาดม5952487

20 12592505 นางสาว สกภนลช นลยมเพลพมพร5972446

21 12592506 นางสาว สกภพลชญย วงคลาแสน5981298

22 12592507 นางสาว สกภจทรา คลาหมชอง5957744

23 12592508 นางสาว สกภจทรา เปปปยมงาม5940499

24 12592509 นางสาว สกภจทรา มลตรชอบ5942564

25 12592510 นางสาว สกภจสตรา วจงคมรม5946830

26 12592511 นางสาว สกภจสสร  มาตยยศรม5959215

27 12592512 นางสาว สกภากร ดมปปญญา5979825

28 12592513 นางสาว สกภานจน สกขหลชอ5978327

29 12592514 นางสาว สกภาพร กจนภจย5966670

30 12592515 นางสาว สกภาพร ขจนทองดม5963376

31 12592516 นางสาว สกภาพร โทนใหญช5967476

32 12592517 นางสาว สกภาพร บกตรวงคย5934382

33 12592518 นางสาว สกภาพร พระสกนลน5935558

34 12592519 นาง สกภาพร ฤทธลธรอด5954087

35 12592520 นางสาว สกภาพร เสนานกช5972659

หนนา 854 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 4107  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 12592521 นางสาว สกภาภรณย จลนดามจง5964176

หนนา 855 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 4108  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12592522 นางสาว สกภาภรณย โฉมพกชม5971497

2 12592523 นางสาว สกภาภรณย ยอดนวล5953647

3 12592524 นางสาว สกภาภรณย เอมพยมโต5958111

4 12592525 นางสาว สกภาภจณฑย บกญประเสรลฐ5970710

5 12592526 นางสาว สกภารจตนย ตหองไมห5954494

6 12592527 นางสาว สกภารจตนย มชวงขลา5946536

7 12592528 นางสาว สกภารจตนย สกยะแกหว5937545

8 12592529 นางสาว สกภารจตนย หมจพนการ5918802

9 12592530 นางสาว สกภาวดม  นวดไธสง5973667

10 12592531 นางสาว สกภาวดม กจณฑะ5945044

11 12592532 นางสาว สกภาวดม จลาปางาม5977400

12 12592533 นางสาว สกภาวดม โจระสา5962450

13 12592534 นางสาว สกภาวดม โชสกวรรณย5972874

14 12592535 นางสาว สกภาวดม บกญเรพอง5979101

15 12592536 นางสาว สกภาวดม ปปปนพกก5964330

16 12592537 นางสาว สกภาวดม เปปงมาวงศย5940678

17 12592538 นางสาว สกภาวดม เปรมจลตรย5956122

18 12592539 นางสาว สกภาวดม พกทธรจกษา5937047

19 12592540 นางสาว สกภาวดม เลชาไทวนจนทย5954402

20 12592541 นางสาว สกภาวดม สมจครเขตรการ5968007

21 12592542 นาง สกภาวดม สกขวลญญา5904110

22 12592543 นางสาว สกภาวดม สกยะเอหย5977593

23 12592544 นางสาว สกภาวดม สกวรรณย5934087

24 12592545 นางสาว สกภาวดม อลนฟศ5964360

25 12592546 นางสาว สกมณฑา ไหมบจวเขมยว5957214

26 12592547 นางสาว สกมนญา สนทอง5960087

27 12592548 นางสาว สกมลรจตนย บกญศรมมาส5976824

28 12592549 นางสาว สกมามาลยย นวลพลจลตร5972403

29 12592550 นางสาว สกมารม โพธลธศรมงาม5979978

30 12592551 นางสาว สกมาลม สาระ5942452

31 12592552 นางสาว สกมลกา ฟปกทองอยศช5955562

32 12592553 นางสาว สกมลตรา แสงฟปา5963445

33 12592554 นางสาว สกมลนตรา จมนเมพอง5922990

34 12592555 นางสาว สกมลนทรยตรา แชชมชหอย5951489

35 12592556 นาย สกเมธ ราษม5961240

หนนา 856 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 4108  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 12592557 นาย สกเมธ อยศชแกหว5940264

หนนา 857 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 4109  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12592558 นาย สกรชจย ขจนจอก5978040

2 12592559 นาย สกรชจย คลาแกหว5936886

3 12592560 นาย สกรเดช เดชนนภา5950600

4 12592561 นาย สกรเดช สลาเนมยงเพราะ5912950

5 12592562 นางสาว สกรภา บกญมมจลว5981725

6 12592563 นาย สกรศจกดลธ    ใจคลา5960459

7 12592564 นาย สกรศจกดลธ กองสาร5971527

8 12592565 นาย สกรศจกดลธ ทลมแยหม5965522

9 12592566 นาย สกรศจกดลธ นาคทองดม5951670

10 12592567 นาย สกรศจกดลธ สาลมจจนทรย5957064

11 12592568 นาย สกรศจกดลธ เสตงเอมพยม5970578

12 12592569 นางสาว สกรจญญา ใจรจกษย5942065

13 12592570 นาย สกรจตนย ทองแดง5964785

14 12592571 นางสาว สกรจตนยดา บกญชศ5958354

15 12592572 นางสาว สกรจตนา สกคกณพจนธย5951556

16 12592573 นางสาว สกรจสวดม   ปรมดม5941310

17 12592574 นางสาว สกรจสวดม ผารลโน5965393

18 12592575 นางสาว สกรจสวดม เสาวยบกปผา5940404

19 12592576 นาย สกรลยจน ใจคลาตลทบ5947761

20 12592577 นาย สกรลยา แซชเลชา5936968

21 12592578 นาย สกรลยา สรวงศลรล5951039

22 12592579 นางสาว สกรมพร อกบลดม5946319

23 12592580 นางสาว สกรมยย ลลขลต5972291

24 12592581 นางสาว สกรมยยฉาย ปปญญายศ5952061

25 12592582 นางสาว สกรมยยพร จชายสกวรรณ5958064

26 12592583 นางสาว สกรมยยพร ธศปทอง5943268

27 12592584 นางสาว สกรมยยพร บกญภจกดม5934955

28 12592585 นางสาว สกรมยยพร เพตงเลมย5964423

29 12592586 นางสาว สกรมรจตนย จารจตนย5942754

30 12592587 นางสาว สกรมรจตนย มานหอย5935627

31 12592588 นางสาว สกรมรจตนย ยอดบกรม5940439

32 12592589 นางสาว สกรมวจลยย ถวจลยยปรมดา5944103

33 12592590 นางสาว สกลลสา คลาบรรลพอ5958656

34 12592591 นางสาว สกวรรณา เขตมเพชร5979154

35 12592592 นางสาว สกวรรณา ชนชม5965357

หนนา 858 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 4109  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 12592593 นางสาว สกวรรณา ตจชงใจ5965727

หนนา 859 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 4110  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12592594 นางสาว สกวรรณา บกดดา5953405

2 12592595 นางสาว สกวรรณา สมมศลละ5957971

3 12592596 นางสาว สกวรรณม สพบปรก5945666

4 12592597 นางสาว สกวลชา วงษาวดม5951656

5 12592598 นางสาว สกวลมล เกลดปปปน5981343

6 12592599 นางสาว สกวลมล นลลพจนธย5965697

7 12592600 นางสาว สกวลมล พตพงฉพลา5973166

8 12592601 นางสาว สกวลมล มมมศล5978190

9 12592602 นาย เสกศจกดลธ พชวงพม5949290

10 12592603 นาย เสกสรร คลานนทย5959484

11 12592604 นาย เสกสรรคย กลลพนจจนทรย5944410

12 12592605 นาย เสรลมวลทยย คลาวลจลตร5943326

13 12592606 นาย เสรมภาพ พรหมฤดม5955438

14 12592607 นางสาว เสารจตนย ฤทธลธเดช5975515

15 12592608 นางสาว เสาวณมยย ชจยนอก5950033

16 12592609 นางสาว เสาวณมยย ดหวงรจกษา5957264

17 12592610 นางสาว เสาวณมยย ดจงกหอง5959632

18 12592611 นางสาว เสาวณมยย ทจศนาไรพสกกล5971720

19 12592612 นางสาว เสาวนมยย คลองเคมยน5971435

20 12592613 นางสาว เสาวนมยย ทองบาง5951378

21 12592614 นางสาว เสาวภา นายอง5941180

22 12592615 นาง เสาวภา บกญสลงหย5971558

23 12592616 นางสาว เสาวภาคยย จจนทรยศรม5925586

24 12592617 นางสาว เสาวรจตนย ฝปปนกา5970463

25 12592618 นางสาว เสาวรมยย  คณฑา5951503

26 12592619 นางสาว เสาวลจกษณย กลลพนจจนทรย5957810

27 12592620 นางสาว เสาวลจกษณย กาบแกหว5966929

28 12592621 นางสาว เสาวลจกษณย ญาณรส5955428

29 12592622 นางสาว เสาวลจกษณย ปาณวร5950277

30 12592623 นางสาว เสาวลจกษณย เสพอเจรลญ5941988

31 12592624 นางสาว แสงดาว กอพรม5949828

32 12592625 นางสาว แสงดาว เครพอมม5970364

33 12592626 นางสาว แสงดาว ไหมชทอง5960394

34 12592627 นางสาว แสงทอง พรหมเศรณมยย5976326

35 12592628 นางสาว แสงทอง สกรลยะวงศย5966586

หนนา 860 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 4110  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 12592629 นางสาว แสงทลพยย คลาสมศลล5967042

หนนา 861 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 4111  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12592630 นางสาว แสงทลพยย ทจศนา5972350

2 12592631 นางสาว แสงพร ทลพยยดวงใจ5943289

3 12592632 นางสาว แสงระวม กาฬษร5972671

4 12592633 นางสาว แสงระวม ลจกษณาวงคย5958832

5 12592634 นาย โสภณ สกทธลชาตล5954602

6 12592635 นางสาว โสภาพร ณ นคร5938256

7 12592636 นางสาว โสภลชชา  มะลลวจลยย5946331

8 12592637 นางสาว โสภลดา แดงเรพอง5959931

9 12592638 นางสาว โสภลตา สลงหยโต5965879

10 12592639 นางสาว โสรญา ตจพนแกหว5954454

11 12592640 นางสาว โสรยา ขวนขวาย5952316

12 12592641 นางสาว โสรยา พลมสาร5981789

13 12592642 นางสาว โสรยา สกวารม5946136

14 12592643 นางสาว โสรจตนย นหอยใจมจพน5960794

15 12592644 นางสาว หทจยชนก อชอนวจน5966054

16 12592645 นางสาว หทจยทลพยย ดมอกต5961288

17 12592646 นาง หทจยภจทร แดงทกชง5975314

18 12592647 นางสาว หทจยภจทร เรลงพจนย5947670

19 12592648 นางสาว หทจยรจตนย กจนตยโฉม5942821

20 12592649 นางสาว หทจยรจตนย ชมฤทธลธ5942450

21 12592650 นางสาว หทจยรจตนย โลหะ5974083

22 12592651 นางสาว หนตพงฤดม ทวมประยศร5947685

23 12592652 นางสาว หนตพงฤทจย ชมวลเชมยร5978173

24 12592653 นางสาว หนตพงฤทจย บจญชา5965553

25 12592654 นางสาว หนตพงฤทจย มจพนคง5937526

26 12592655 นางสาว หยาดนภา ทลาพระเวช5905674

27 12592656 นางสาว หจทยา วงษยวลทยา5966700

28 12592657 นางสาว หจสยา แดงปปา5908982

29 12592658 นางสาว เหมวรรณ สวรรคโลก5938712

30 12592659 นาย เหมจนตย เหลมพยมจกหย5933384

31 12592660 นาย องอาจ แกหวผจด5935592

32 12592661 นางสาว อชลรา บกญมมมา5948860

33 12592662 นาย อโณทจย นางแยหม5951811

34 12592663 นาย อดลศร ทองทา5934890

35 12592664 นาย อดลศร เวมยงวมระชจย5938457

หนนา 862 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 4111  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 12592665 นาย อดลศร สกทธลศาสตรย5936153

หนนา 863 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 4112  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12592666 นาย อดลศจกดลธ ขวจญเมพอง5954469

2 12592667 นาย อตลคกณ นมเนย5956289

3 12592668 นางสาว อตลจลต บกญมม5959421

4 12592669 นาง อทลตา บางหลวง5958455

5 12592670 นางสาว อธลชา  สกวรรณคมรม5943373

6 12592671 นาย อธลปกรณย นาสมชจย5980162

7 12592672 นาย อธลวจฒนย ปปาหวาย5951770

8 12592673 นางสาว อนงคย เเกชนจรรยา5943296

9 12592674 นางสาว อนงคยนาฏ แกหวทะ5950109

10 12592675 นาย อนจนตย ทรจพยยหจตถกลจ5972945

11 12592676 นางสาว อนลนทลตา ทจพงคลา5957326

12 12592677 นาย อนลวจตตลธ ละนหอย5968637

13 12592678 นางสาว อนลสา รจตพรม5936020

14 12592679 นางสาว อนกชสรา วงคยประเสรลฐ5942707

15 12592680 นาย อนกชจย ขจนตม5968713

16 12592681 นาย อนกชา  นามวงษา5976884

17 12592682 นาย อนกชา นลลวรรณย5932902

18 12592683 นาย อนกชลต นกชมทอง5950219

19 12592684 นาย อนกพรรษ ธรรมสนธลเจรลญ5969485

20 12592685 นาย อนกรจกษย ถอดเขมชยว5980928

21 12592686 นาย อนกวจฒนย อนวจช5957672

22 12592687 นางสาว อนกศรา มากกระโทก5970384

23 12592688 นาย อนกสร อกดเถลน5941848

24 12592689 นาย อนกสรณย เทมยนเงลน5947707

25 12592690 นาย อนกสรณย เนมยมหอม5933930

26 12592691 นาย อนกสรณย อกปนจนไชย5945923

27 12592692 นางสาว อนกสรา  อลนทปาสาร5967083

28 12592693 นางสาว อนกสรา นชวมโต5936435

29 12592694 นางสาว อนกสรา พาพจนธย5943273

30 12592695 นางสาว อนกสรา โพธลสกข5957466

31 12592696 นางสาว อนกสา กจนสาด5967899

32 12592697 นางสาว อโนทจย ศรมทลน5957936

33 12592698 นางสาว อภจสนจนทย นกอลน5947018

34 12592699 นางสาว อภจสรา โสวรรณ5976246

35 12592700 นางสาว อภลชญา ธลยานจนทย5906194

หนนา 864 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 4112  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

36 12592701 นาย อภลชาตล จมนยหาย5956517

หนนา 865 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 4201 (1/2)  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12592702 นาย อภลชาตล บจวทอง5961873

2 12592703 นาย อภลชาตล แพงโตนด5963025

3 12592704 นางสาว อภลญญา แซชยชาง5940551

4 12592705 นางสาว อภลญญา บกญตา5974325

5 12592706 นางสาว อภลญญา ศรมจจนทรย5952896

6 12592707 นางสาว อภลญญา สายเทพ5970253

7 12592708 นาย อภลเดช กรนลลธลโชตล5966064

8 12592709 นาย อภลเดช ขาวขหางพศล5972462

9 12592710 นาย อภลเดช ชศฤทธลธ5962844

10 12592711 นางสาว อภลรดม วนารจกษาพจนธกย5959255

11 12592712 นางสาว อภลรดม วจฒนกสลกรรม5972624

12 12592713 นาย อภลรจตนย บกญคง5940580

13 12592714 นาย อภลวจฒนย อาจสวชาง5961797

14 12592715 นาย อภลสลทธลธ อลนมา5966346

15 12592716 นางสาว อมรทลพยย พตพงสจงขย5960048

16 12592717 นางสาว อมรพรรณ เทพทอง5902114

17 12592718 นางสาว อมรรจตนย คลาราพลช5935418

18 12592719 นางสาว อมรรจตนย จรรยา5933437

19 12592720 นางสาว อมรรจตนย ดมนหอย5943264

20 12592721 นางสาว อมรรจตนย ทองทจพ5959008

21 12592722 นางสาว อมรรจตนย บกญเขมยว5912482

22 12592723 นางสาว อมรรจตนย เปปปยมสกก5950575

23 12592724 นางสาว อมรรจตนย รอดเสน5942399

24 12592725 นางสาว อมรรจตนย หาทรจพยย5975887

25 12592726 นางสาว อมรรจตนย อลาพนนวรจตนย5912914

26 12592727 นางสาว อมลตา กจนทะนลด5955863

27 12592728 นางสาว อรกช ศรมนาราง5972714

28 12592729 นางสาว อรจมรา ชมภศษา5942000

29 12592730 นางสาว อรชพร แกชนมณม5979284

30 12592731 นางสาว อรณลกาทย แตงกวา5951876

หนนา 866 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร  จจงหวจด : พวษณจโลก

หหองสอบ : QS 4201 (2/2)  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : อาคารเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนยนาถ(QS) สนามสอบ : มหาววทยาลลยนเรศวร

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 12592732 นางสาว อรณลชา ปปปนแกหวนหอย5975775

2 12592733 นางสาว อรณม จจนตตะอกตมย5948677

3 12592734 นางสาว อรณม ทองปอด5962609

4 12592735 นางสาว อรณม สกขขา5942724

5 12592736 นางสาว อรทจย ถลระการ5943262

6 12592737 นางสาว อรทจย นามวลชจย5969993

7 12592738 นางสาว อรทจย บกญตจชง5961511

8 12592739 นางสาว อรนกช เกรลกไกรสลรลบศรณย5972233

9 12592740 นางสาว อรนกช สลงหยภา5955703

10 12592741 นางสาว อรพรรณ กลลพนพกฒซหอน5944687

11 12592742 นางสาว อรพรรณ ทองแกมแกหว5970257

12 12592743 นางสาว อรพรรณ ธนะขวหาง5970398

13 12592744 นางสาว อรพรรณ ปปญญาไว5943110

14 12592745 นางสาว อรพรรณ สกรจตนยสกขเกษม5957307

15 12592746 นางสาว อรพลณ กาญจนพจนธกยบกญ5966046

16 12592747 นางสาว อรไพลลน จลนดาอโณทจย5980893

17 12592748 นาย อรรคเดช แกหวเลชอ5957195

18 12592749 นาย อรรถชจย สนใจ5973677

19 12592750 นาย อรรถพงศย เกมยรตลวจชรภรณย5968696

20 12592751 นาย อรรถพล กหอนแกหว5940627

21 12592752 นาย อรรถพล กหอนเพชร5968683

22 12592753 นาย อรรถพล พรมรจกษา5971652

23 12592754 นาย อรรถพล สนคง5948965

24 12592755 นาย อรรถวลท อกตมยอชาง5952789

25 12592756 นาย อรรถวกฒล เอมโกษา5960877

26 12592757 นางสาว อรวรรณ  สจงเทมพยง5962266

27 12592758 นางสาว อรวรรณ กระแหนช5958006

28 12592759 นางสาว อรวรรณ เกลดปศป5936820

29 12592760 นางสาว อรวรรณ นหอยเพมยง5905638

30 12592761 นางสาว อรวรรณ พกชมเกลด5947286
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1 12592762 นางสาว อรวรรณ ราชแผน5935616

2 12592763 นางสาว อรวรรณ ศรมจจนทรย5970568

3 12592764 นางสาว อรวรรณ สามงามเสพอ5977489

4 12592765 นางสาว อรวรรณ สกขสอาด5958889

5 12592766 นางสาว อรวรรณ แสงทชานจพง5980648

6 12592767 นางสาว อรอนงคย แกหวคลา5952161

7 12592768 นางสาว อรอนงคย บกญชชวย5915370

8 12592769 นางสาว อรอนงคย ปปปนแกหว5938951

9 12592770 นางสาว อรอนงคย อกตบจววงศย5958872

10 12592771 นางสาว อรอกมา ดหวงมศล5937239

11 12592772 นางสาว อรอกมา สลงหยคลา5942496

12 12592773 นางสาว อรอกมา อพลาอลนทรมยย5915922

13 12592774 นางสาว อรจญญา จกไร5970731

14 12592775 นางสาว อรจญญา อาจหาญ5960471

15 12592776 นางสาว อรจญญา เอมพยมครอง5978203

16 12592777 นางสาว อรลญญา  ทมจจนทรย5969559

17 12592778 นางสาว อรลณ คลาพจน5938247

18 12592779 นางสาว อรลยาภรณย อลนทรยกลจพน5944079

19 12592780 นางสาว อรลศรา มมกจนหา5927570

20 12592781 นางสาว อรลสรา ใชหปปญญา5959478

21 12592782 นางสาว อรลสา แกชนเขมยว5955522

22 12592783 นางสาว อรลสา แกหวทลพยย5948348

23 12592784 นางสาว อรลสา ปานดลา5957689

24 12592785 นางสาว อรกณทลพยย โสมะพลม5969987

25 12592786 นางสาว อรกณวตม ทจพพยสวชาง5961065

26 12592787 นาย อรกณสลทธล ตราปปญญา5957334

27 12592788 นางสาว อรกณม ดมพรม5917594

28 12592789 นางสาว อรกณม ทจศจจนทรย5963849

29 12592790 นางสาว อรกณม พรมเพชร5942857

30 12592791 นางสาว อรกโณทจย แกหวกจณหา5956750
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1 12592792 นางสาว อลลชา แซชวหา5949852

2 12592793 นางสาว อลลษา ขลาชาลม5950114

3 12592794 นาย อวลรกทธย กลลพนทอง5966692

4 12592795 นางสาว ออวลกา กองถจน5959503

5 12592796 นางสาว อจกษราภจค อกนสวจสดลธอาภา5963628

6 12592797 นางสาว อจกษลพร บกญรจกษา5937994

7 12592798 นาย อจครเดช กองเผพอก5980011

8 12592799 นาย อจครนจนตย สกขสบาย5934133

9 12592800 นาย อจครเวทยย ทหองฟปา5970221

10 12592801 นางสาว อจงคณา คลาชด5944543

11 12592802 นางสาว อจงคณา คลาสอน5962009

12 12592803 นางสาว อจงคณา จงทจน5941749

13 12592804 นาง อจงคณา บกกบกญ5978034

14 12592805 นางสาว อจงคณา บกญถลพน5970524

15 12592806 นางสาว อจงคณา ภาคลา5941311

16 12592807 นางสาว อจงคณา วงคยคลา5950941

17 12592808 นางสาว อจงคณา สกขพจฒนย5951458

18 12592809 นางสาว อจงคาร สกรลยนตย5941184

19 12592810 นางสาว อจงศกมาลม เจตกรจกษย5973583

20 12592811 นางสาว อจงสนา ทาวงษย5969647

21 12592812 นางสาว อจจจลรา จกหยดอนกลอย5940368

22 12592813 นางสาว อจจฉรา   วาณลชฤทธลกานตย5956045

23 12592814 นางสาว อจจฉรา ขชายทอง5940096

24 12592815 นางสาว อจจฉรา สมพงษย5979478

25 12592816 นางสาว อจจฉรา สกขใส5970175

26 12592817 นางสาว อจจฉรา หาญแกหว5973607

27 12592818 นางสาว อจจฉรา อลนทนานนทย5965150

28 12592819 นางสาว อจจฉรา เอราวรรณย5974781

29 12592820 นางสาว อจจฉราพร บกญจจนนจนทย5957202

30 12592821 นางสาว อจจฉราพรรณ ปานศลลา5977390
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1 12592822 นางสาว อจจฉราพรรณ สลทธลราช5943634

2 12592823 นางสาว อจจฉราวรรณ ปปองคลา5945948

3 12592824 นางสาว อจจฉรลยา สะพรจพง5964730

4 12592825 นางสาว อจจนา วจฒนานกกศลพงศย5922026

5 12592826 นางสาว อจชราภรณย ฟปกปลจพง5958954

6 12592827 นางสาว อจญชนา แกหวทองมา5950119

7 12592828 นางสาว อจญชลม กฐลนทอง5951633

8 12592829 นางสาว อจญชลม กลาทรจพยย5941725

9 12592830 นางสาว อจญชลม ทองดม5910886

10 12592831 นางสาว อจญชลม บกญมา5941078

11 12592832 นางสาว อจญชลม พามา5902346

12 12592833 นางสาว อจญชลม สามสาลม5972450

13 12592834 นางสาว อจญชลสา ฉลมนาค5936255

14 12592835 นางสาว อจญญารลนทรย อชอนละมศล5942412

15 12592836 นางสาว อจญธลกา คลาภลระแปง5976969

16 12592837 นาง อจญมณม ดมใหญช5953553

17 12592838 นางสาว อจญรญา นวลดอกไมห5978326

18 12592839 นางสาว อจมพวา ทกมมา5937751

19 12592840 นางสาว อจมพาวรรณ โยธาธรรม5960971

20 12592841 นางสาว อจมพลกา  ยศปปญญา5973623

21 12592842 นางสาว อจมพลกา สมวลใจลลาพจน5962021

22 12592843 นางสาว อจมราวดม เกลดเกษร5942270

23 12592844 นางสาว อจยลดา เงลนขาว5977574

24 12592845 นาย อจษฎาวกธ พจนศรม5941647

25 12592846 นาย อจสนม ปวงสจนเทมยะ5974131

26 12592847 นาย อาคม ตลระสา5957361

27 12592848 นางสาว อาจรมยย รกชงระวม5959605

28 12592849 นาย อาทลตยย นานหอย5981219

29 12592850 นาย อาทลตยย อยศชปรางคย5901586

30 12592851 นางสาว อาทลตยา อกดพจนธย5952495
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1 12592852 นาย อานนทย ทองอลนทรย5940366

2 12592853 นาย อานนทย สอนทอง5973290

3 12592854 นาย อานจตทกร ตหอนไลช5955848

4 12592855 นางสาว อานลสา จจนทรา5969562

5 12592856 นางสาว อาภาภรณย จจกรยเขพพอน5939557

6 12592857 นางสาว อาภาศรม จจนทรา5966651

7 12592858 นางสาว อารยา กลระวจฒนย5941110

8 12592859 นางสาว อารยา แจหงชจด5975143

9 12592860 นาย อารจกษย อนกกศล5914490

10 12592861 นางสาว อารมญา แพงนหอย5968389

11 12592862 นางสาว อารมยยรจตนย ขวจญคง5944673

12 12592863 นางสาว อารมยา เกลดแพร5927158

13 12592864 นางสาว อารมรจตนย กจนเกตก5970631

14 12592865 นางสาว อารมรจตนย ชชางเสารย5958449

15 12592866 นางสาว อารมรจตนย มจงคะละวงศย5944623

16 12592867 นางสาว อารมรจตนย สมสจงขย5960803

17 12592868 นางสาว อารมรจตนย หมจพนสาร5935792

18 12592869 นางสาว อาลลตา สกทธลศจกดลธ5947500

19 12592870 นางสาว อาลลษา เมพองพระฝาง5980262

20 12592871 นาง อลานวย    สกขประเสรลฐ5959060

21 12592872 นาย อลานาจ กลพลาปปวน5969477

22 12592873 นางสาว อลาพจน ลชลาเลลศ5943034

23 12592874 นางสาว อลาภา ปานเกษม5956508

24 12592875 นาย อลทธลพล นหอยรกชง5966671

25 12592876 นาย อลทธลรจตนย พกทธบวร5979875

26 12592877 นางสาว อลนทราภรณย เพตญจลตตย5917942

27 12592878 นางสาว อลนทลรา ดมฉนวน5962457

28 12592879 นางสาว อลนทลรา ศรมเกลด5938322

29 12592880 นางสาว อลสญาภรณย มมแสง5962050

30 12592881 นาย อลสรา ทองอรชาม5976017
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1 12592882 นางสาว อกดมลจกษณย สกขมชวง5933581

2 12592883 นาย อกทลศ แทชงทอง5905314

3 12592884 นาย อกทลศ วลสลทธลธ5932622

4 12592885 นางสาว อกบล แอหนบกญมา5977321

5 12592886 นางสาว อกบลรจตนย สมตนไชย5978325

6 12592887 นางสาว อกมาพร ขาเหลตก5957349

7 12592888 นางสาว อกมาพร ทจบเทศ5981373

8 12592889 นางสาว อกไรวรรณ   จหอยแพง5950348

9 12592890 นางสาว อกไรวรรณ ถมมหาโพชนย5968556

10 12592891 นางสาว อกไรวรรณ หนศทอง5962552

11 12592892 นางสาว อกษณมยย ธารศรมทอง5965556

12 12592893 นางสาว อกษา โพธลธวจด5911942

13 12592894 นางสาว อกษา มศลแกหว5978471

14 12592895 นางสาว อกษา สกทธลสะอาด5979638

15 12592896 นาย เอกชจย ศลรล5946081

16 12592897 นาย เอกชจย แสงอาวกธ5940088

17 12592898 นาย เอกพจนย ขวจญเวมยน5976337

18 12592899 นาย เอกพจนย ดมนา5971998

19 12592900 นาย เอกพจนธย ศลรลเขตรกรณย5972765

20 12592901 นาย เอกรจตนย สจมฤทธลธ5979261

21 12592902 นาย เอกวจฒนย จจนดาหาร5956360

22 12592903 นาย เอนก ฤทธลศจกดลธ5967750

23 12592904 นาง เอพชอคกณา ภาคจจกษก5932826

24 12592905 นางสาว เอพชอมเดพอน เรพองอยศช5954718

25 12592906 นางสาว แอนนา ธกพจน5976223

26 12592907 นางสาว ไอยา กองโชครวม5961338

27 12592908 นาย ฮกสเซนทย ซลตศมปศน5950690

หนนา 872 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยบบรพา  จจงหวจด : ชลบจรย

หหองสอบ : 114  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : 1 สนามสอบ : ชลกลนยานจกบล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 13590001 นางสาว กฏชกร นาคกลาเนลด5959181

2 13590002 นางสาว กนกนารถ จลาปาประโคน5973524

3 13590003 นางสาว กนกนารถ โมฬมชาตล5975052

4 13590004 นางสาว กนกพร สดรจมยย5921630

5 13590005 นางสาว กนกพร สมหมาย5977444

6 13590006 นางสาว กนกพร โหงวเกลด5946753

7 13590007 นางสาว กนกพร อลนทรยเผพอก5954533

8 13590008 นางสาว กนกภรณย สกทธลผลลน5970846

9 13590009 นางสาว กนกรจฐ ธรรมรจกษย5934245

10 13590010 นางสาว กนกรจตนย บจวเหลพอง5959832

11 13590011 นางสาว กนกรจตนย อยศชทอง5948408

12 13590012 นางสาว กนกวรรณ ถนอมแนว5972555

13 13590013 นางสาว กนกวรรณ ทลพยานนทย5968392

14 13590014 นางสาว กนกวรรณ ไทยประเสรลฐ5952627

15 13590015 นางสาว กนกวรรณ นาโสก5950876

16 13590016 นางสาว กนกวรรณ พหนทกกขย5938975

17 13590017 นางสาว กนกวรรณ วงศยศลรล5933697

18 13590018 นางสาว กนกวรรณ วลชกมา5967259

19 13590019 นางสาว กนกอร คชายสศงเนลน5928174

20 13590020 นางสาว กนกอร ชลานาญจลตร5971892

21 13590021 นางสาว กนธลชา ทลพยยรจกษา5943684

22 13590022 นางสาว กนลษฐรลนทรย ยวงสะอาดธนา5956782

23 13590023 นางสาว กนลษฐา ไกรยา5948524

24 13590024 นาย กมล เขตมทอง5978356

25 13590025 นางสาว กมลฉจตร สพบสศง5969505

26 13590026 นางสาว กมลชนก จจนทรยเขมยว5923558

27 13590027 นางสาว กมลชนก เฉมยบแหลม5965545

28 13590028 นางสาว กมลชนก บกญวาส5955090

29 13590029 นางสาว กมลชนก สศงสกด5935029

30 13590030 นางสาว กมลทลพยย บจวแดง5961951

หนนา 873 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยบบรพา  จจงหวจด : ชลบจรย

หหองสอบ : 115  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : 1 สนามสอบ : ชลกลนยานจกบล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 13590031 นางสาว กมลทลพยย วมระกกล5970947

2 13590032 นางสาว กมลธลดา กกญแจทอง5959916

3 13590033 นางสาว กมลลจกษณย ใยดม5940186

4 13590034 นางสาว กมลวรรณ ภจกดม5946241

5 13590035 นางสาว กมลวรรณ รจกศรม5938801

6 13590036 นางสาว กมลวรรณ หวจงพลทจกษย5937955

7 13590037 นาย กร ทชากลาง5978681

8 13590038 นางสาว กรกนก กอแกหว5958745

9 13590039 นางสาว กรกนก เกษมศกภกกล5965306

10 13590040 นางสาว กรกนก บจวสาย5975238

11 13590041 นางสาว กรแกหว มลตรมากร5960959

12 13590042 นางสาว กรแกหว แมชนหมาย5953934

13 13590043 นางสาว กรแกหว อลนทรมงคล5928822

14 13590044 นางสาว กรณลศ เกาะเคตด5935539

15 13590045 นาย กรบดลนทรย  โพธลธสลงหย5956540

16 13590046 นางสาว กรรณลกา แกหวภจกดม5971081

17 13590047 นางสาว กรรณลการย แกหวสมนตก5960401

18 13590048 นางสาว กรรธลนจนทย ยางสศง5929326

19 13590049 นางสาว กรวรรณ อลนทะวงศย5962102

20 13590050 นางสาว กรองแกหว ทรงเยตน5954923

21 13590051 นางสาว กรองทอง เปปยนวม5925602

22 13590052 นางสาว กฤชญา เขตมรจตนย5966343

23 13590053 นาย กฤตพจนย จตกรลาวจลยย5940076

24 13590054 นางสาว กฤตลมา สกขสลาราญ5967270

25 13590055 นางสาว กฤตลยา จจนทสลทธลธ5964497

26 13590056 นาย กฤษฎา นาคชลธม5982269

27 13590057 นาย กฤษฎา บกญชพพน5962899

28 13590058 นาย กฤษฎา พจฒนภลรมยย5947607

29 13590059 นาย กฤษฎา มกชงวจฒนา5970468

30 13590060 นาย กฤษณะ จจนทรยดม5954069

หนนา 874 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยบบรพา  จจงหวจด : ชลบจรย

หหองสอบ : 116  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : 1 สนามสอบ : ชลกลนยานจกบล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 13590061 นางสาว กฤษณา  บกบผาเจรลญ5965814

2 13590062 นางสาว กฤษณา แกลหวกลหา5973582

3 13590063 นางสาว กฤษณา อวนศรม5972988

4 13590064 นางสาว กฤษตลกา ผลวเหลพอง5980372

5 13590065 นาย กลหาณรงคย แกหวสงชา5962605

6 13590066 นางสาว กวลนนา มจพนหมาย5927670

7 13590067 นางสาว กษมา ฦาชา5967314

8 13590068 นาย กสานตลธ มจพนจลตร5947067

9 13590069 นางสาว กอบแกหว วรวงษย5945778

10 13590070 นาย กอปรยบกณยย   นาทองลาย5967892

11 13590071 นางสาว กจญกานตย ลมโคตร5948574

12 13590072 นางสาว กจญญยณณจฐ มมทา5977858

13 13590073 นางสาว กจญญพจชรย ดจนนอก5936939

14 13590074 นางสาว กจญญะวมชย กาญจนเกตก5959142

15 13590075 นางสาว กจญญา จจนทเพตชรย5962680

16 13590076 นางสาว กจญญาพจชญย บกอชอน5902590

17 13590077 นางสาว กจญญาพจชร มกชงจมนกลาง5974678

18 13590078 นางสาว กจญญาภจค แกหวเกลด5939074

19 13590079 นางสาว กจญญารจตนย พวงบกญ5969557

20 13590080 นางสาว กจญญารจตนย แสงทอง5939812

21 13590081 นางสาว กจญญาลจกขณย หาญพลทจกษย5958296

22 13590082 นาย กจนตภณ ชพพนกลลพนธศป5957444

23 13590083 นางสาว กจลยกร มะยมหลน5913362

24 13590084 นางสาว กจลยา เนพองแกหว5946353

25 13590085 นางสาว กจลยาณม ภศถาวร5962631

26 13590086 นางสาว กาญจนา เขมยวหวาน5971535

27 13590087 นางสาว กาญจนา เจรลญศรม5938005

28 13590088 นางสาว กาญจนา ชหางเยาวย5952118

29 13590089 นางสาว กาญจนา บลารกงกลจ5973137

30 13590090 นางสาว กาญจนา บกรมวงษย5935108

หนนา 875 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยบบรพา  จจงหวจด : ชลบจรย

หหองสอบ : 117  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : 1 สนามสอบ : ชลกลนยานจกบล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 13590091 นางสาว กาญจนา ผดาวจลยย5946746

2 13590092 นางสาว กาญจนา สระประเสรลฐ5974019

3 13590093 นางสาว กาญจนา สายสลนธกย5964775

4 13590094 นางสาว กาญจนา เหลพอมพล5946657

5 13590095 นางสาว กาญจนา ฮวดเสตง5951984

6 13590096 นางสาว กานดา ฉมกกระโทก5981884

7 13590097 นางสาว กานตยธลดา กสลศลลปป5979494

8 13590098 นางสาว กลพงกาญจนย เปสาโก5903666

9 13590099 นางสาว กลพงกาญจนย สมสกชาตล5974396

10 13590100 นาย กลตตกร มศลศรมแกหว5942831

11 13590101 นาย กลตตลธจช บกญโท5975112

12 13590102 นาย กลตตลพงศย พลบศลยย5964172

13 13590103 นาย กลตตลพงษย  มณมเกตก5965287

14 13590104 นาย กลตตลพงษย ศลรลเวช5947186

15 13590105 นางสาว กลตตลมา มมสกข5971418

16 13590106 นางสาว กลตตลยา พศลกลพง5941046

17 13590107 นางสาว กลตตลยา ระบพอนาม5939763

18 13590108 นาย กลตตลวจฒนย ปปญตะยจง5921130

19 13590109 นาย กลตตลวกฒล สลรลภจคนจนทย5965105

20 13590110 นาย กลตตลศจกดลธ ดวงชจย5945533

21 13590111 นาย กลตอมร เทพอาษา5972749

22 13590112 นาย กลตลกรณย ศรมวลลจย5982437

23 13590113 นาย กลตลศจกดลธ อกฬกมปานนทย5979810

24 13590114 นางสาว กกนฑรม งอมสระคศ5972411

25 13590115 นางสาว กกลลดา สมหาวงศย5973186

26 13590116 นางสาว กกลลสรา ศลรลสกวรรณวงษย5962618

27 13590117 นางสาว กกสลจส มชวงประเสรลฐ5962158

28 13590118 นางสาว กกสกมา ใจกระเสรลม5978812

29 13590119 นางสาว เกตกกนก เชพชอบรลบศรณย5964190

30 13590120 นาย เกรมยงไกร สมคลา5949566

หนนา 876 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยบบรพา  จจงหวจด : ชลบจรย

หหองสอบ : 118  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : 1 สนามสอบ : ชลกลนยานจกบล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 13590121 นาย เกรมยงศจกดลธ  สมบจตล สกรนาถวจชวงศย5975623

2 13590122 นาย เกรมยงศจกดลธ พจนธกชาตล5979297

3 13590123 นางสาว เกวลม พรหมจารมยย5948851

4 13590124 นางสาว เกศมณม ทองทลามา5907422

5 13590125 นางสาว เกศรา วงศยรจตนย5942668

6 13590126 นางสาว เกศรลนทรย เกตกแกหว5950641

7 13590127 นางสาว เกศรลนทรย บกญมา5971929

8 13590128 นางสาว เกษกนก ไพรหลวง5977213

9 13590129 นางสาว เกษแกหว สายแสงจจนทรย5969827

10 13590130 นาย เกษมสจนตย โสวรรณะ5902130

11 13590131 นางสาว เกษร สมดา5935758

12 13590132 นางสาว เกษราภรณย มะปะโท5936827

13 13590133 นาย เกมยรตลพงษย ชกชมจลตตย5966037

14 13590134 นางสาว เกมยรตลภจทรย ยอแซ5959182

15 13590135 นางสาว แกหวใจ นหอยแกหว5936765

16 13590136 นาย โกวลท ขนานแขตง5957514

17 13590137 นาย โกศล ทรจพยยประเสรลฐดม5975732

18 13590138 นาย ไกรศจกดลธ คงศมล5945644

19 13590139 นางสาว ขนลษฐา กลหาหาญ5938504

20 13590140 นางสาว ขนลษฐา เกลดกกรจง5952315

21 13590141 นางสาว ขนลษฐา ชมทลพยย5916882

22 13590142 นางสาว ขนลษฐา นลลแกหว5940268

23 13590143 นางสาว ขนลษฐา บกญมาวงษา5916302

24 13590144 นางสาว ขนลษฐา พาสนกก5969862

25 13590145 นางสาว ขนลษฐา สกวรรณวงศย5959117

26 13590146 นาย ขวจญ  สกวรรณบล5960131

27 13590147 นางสาว ขวจญจลรา อลนภศวา5934398

28 13590148 นางสาว ขวจญชนก   ทลพยยมณม5971637

29 13590149 นาย ขวจญชจย บกญมม5941533

30 13590150 นาย ขวจญชจย มจนทากาศ5971152

หนนา 877 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยบบรพา  จจงหวจด : ชลบจรย

หหองสอบ : 119  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : 1 สนามสอบ : ชลกลนยานจกบล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 13590151 นางสาว ขวจญชมวา คลาบน5951857

2 13590152 นางสาว ขวจญดาว ทจบนหอย5954562

3 13590153 นางสาว ขวจญภลรมยย ประทกมสาย5956483

4 13590154 นางสาว ขวจญภลรมยย สมเพตชรย5969337

5 13590155 นางสาว ขวจญฤดม เปาะกระโทก5942436

6 13590156 นางสาว ขวจญฤทจย ไกลบาป5961027

7 13590157 นางสาว ขวจญฤทจย บจวสกดตา5950358

8 13590158 นางสาว ขวจญสกดา อชวมสะอาด5936069

9 13590159 นางสาว เขมจลรา เรพองศรม5976610

10 13590160 นาย คชฤทธลธ รศปสม5970025

11 13590161 นางสาว คณจสนจนชย ศศมสกขฉย5957852

12 13590162 นาย คณาวกฒล อลนทรยแปปน5981602

13 13590163 นาย คเณศ สมตระกศล5961981

14 13590164 นาย คมกฤช หลจกหาญ5972507

15 13590165 นาย คมสจนตย กอนหอย5970349

16 13590166 นางสาว ครองทรจพยย ชนะสลทธลธ5963627

17 13590167 นางสาว คลาฟปา แกหวละมศล5973172

18 13590168 นาย คลาภมรย ตลธรรม5948757

19 13590169 นาย คกณากร รพพนรมยย5953186

20 13590170 นางสาว แคทลมยา เหมวลบศลยย5976534

21 13590171 นางสาว จตกพร จบหลหา5935915

22 13590172 นาย จตกพร ฉลมมาแกหว5922662

23 13590173 นาย จตกพล กหอนทอง5979423

24 13590174 นางสาว จตกพจฒนย พลมภา5968064

25 13590175 นางสาว จนจสวรรณ วลลาวรรณย5974136

26 13590176 นางสาว จรรจลรา โพธลธตาด5955918

27 13590177 นางสาว จรรยา พชวงขลา5949248

28 13590178 นางสาว จรรยามาศ ศรวณมยย5962691

29 13590179 นางสาว จรวยพร ทองเสรลม5972740

30 13590180 นางสาว จรจญ พลไทย5973786

หนนา 878 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยบบรพา  จจงหวจด : ชลบจรย

หหองสอบ : 1110  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : 1 สนามสอบ : ชลกลนยานจกบล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 13590181 นางสาว จรจสศรม แสงมะณม5956846

2 13590182 นางสาว จรลยา จจนทร5961533

3 13590183 นางสาว จรลยา จจนทรยวลลา5932678

4 13590184 นางสาว จรลยา วงษยภจกดม5951875

5 13590185 นางสาว จรลยา สกนทรรจกษย5968398

6 13590186 นางสาว จรลยาพร คงคา5939055

7 13590187 นางสาว จอมขวจญ พานแกหว5963180

8 13590188 นาย จจกรกรลช ปะโปตลนจง5979816

9 13590189 นาย จจกรกรลช เภาโพธลธ5971590

10 13590190 นาย จจกรกรลช ลมสมสกข5945867

11 13590191 นาย จจกรกฤต เขมยวเจรลญ5935525

12 13590192 นาย จจกรกฤษ วงษยวานเจรลญ5959160

13 13590193 นาย จจกรกฤษณย หมอฤทธลธ5967600

14 13590194 นาย จจกรกฤษณย หาญชจย5946609

15 13590195 นาย จจกรชจย อลนธลเดช5975119

16 13590196 นาย จจกรพจนธย รจกษานนทย5946305

17 13590197 นาย จจกรพจนธย เหลตกสลงหย5977336

18 13590198 นาย จจกรพจนธย อาจหาญ5940152

19 13590199 นาย จจกรลนทรย กลจพนหอม5970541

20 13590200 นางสาว จจนจลรา ฉายาชวลลต5977615

21 13590201 นาง จจนจลรา ศรมแกหว5979390

22 13590202 นางสาว จจนทกาญจนย เสาวคนธย5950976

23 13590203 นางสาว จจนทนา แกหวเนตร5975528

24 13590204 นางสาว จจนทรยจลรา โคตรมลตร5938531

25 13590205 นางสาว จจนทรยฤดม จจพนเพชรย5935369

26 13590206 นางสาว จจนทรยสกดา เพตชรพตพงบกญ5936884

27 13590207 นางสาว จจนทรยหอม โพธาราม5964601

28 13590208 นางสาว จจนทรลกา สารเนตร5961314

29 13590209 นางสาว จจนทวม นลสจยกลหา5943727

30 13590210 นางสาว จจนทลมา เยมยวรจมยย5975751

หนนา 879 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยบบรพา  จจงหวจด : ชลบจรย

หหองสอบ : 1111  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : 1 สนามสอบ : ชลกลนยานจกบล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 13590211 นางสาว จจนทลมา สมเรพอน5961140

2 13590212 นาย จาตกรนตย สกดกระโทก5974247

3 13590213 นางสาว จามจกรม สะสม5975403

4 13590214 นางสาว จารวมยย คมรมนลล5949947

5 13590215 นางสาว จารกวรรณ งามบรรจง5952364

6 13590216 นางสาว จารกวรรณ ประสานสม5936104

7 13590217 นางสาว จารกวรรณ พศนชจย5940468

8 13590218 นางสาว จารกวรรณ โยวะราช5927650

9 13590219 นางสาว จารกวรรณ สจตยยซพพอ5962168

10 13590220 นางสาว จลณณยธลตา โชตล5971850

11 13590221 นางสาว จลณหยนลภา เกลดมณม5953020

12 13590222 นางสาว จลดาภา บจณฑลตยย5975273

13 13590223 นางสาว จลตตลมา   ศลลางาม5964698

14 13590224 นางสาว จลตตลมา ประวจตลพงษย5972145

15 13590225 นางสาว จลตตลมา อนกกศล5948340

16 13590226 นางสาว จลตรา จจนทรยหอม5930278

17 13590227 นางสาว จลตราพร โฃตลจลรพรรณ5980587

18 13590228 นางสาว จลตลดา วารมชล5952974

19 13590229 นางสาว จลนดาพจนธย ทลาเนาวย5968847

20 13590230 นางสาว จลนตดา บกญเกลด5953225

21 13590231 นางสาว จลนตนา    คลาโสภา5947913

22 13590232 นางสาว จลนตนา กกมประสลทธลธ5969143

23 13590233 นาง จลนตนา โนนทลง5982067

24 13590234 นางสาว จลนตนา มานหอย5962091

25 13590235 นางสาว จลนตหรา อามาตรมนตรม5954740

26 13590236 นางสาว จลรนจนทย จลนะองคยการ5972372

27 13590237 นางสาว จลรนจนทย นาคกกญชร5959011

28 13590238 นางสาว จลรนจนทย บกญชศเชลด5947642

29 13590239 นางสาว จลรนจยนย ปานพวงแกหว5949387

30 13590240 นาย จลรพงษย อจญชลลสจงกาศ5930602

หนนา 880 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยบบรพา  จจงหวจด : ชลบจรย

หหองสอบ : 123  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 1 สนามสอบ : ชลกลนยานจกบล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 13590241 นาย จลรพจฒนย แนวอลนทรย5957299

2 13590242 นางสาว จลรวดม เหลาอลนทรย5970484

3 13590243 นาง จลรวรรณ วงคยอรจญ5975853

4 13590244 นางสาว จลรวรรณ สระทองแรช5931622

5 13590245 นางสาว จลรวรรธ วงศยเบญจพล5965616

6 13590246 นางสาว จลรจชยา ชาตลสม5924306

7 13590247 นางสาว จลราทลยย นนทยประไพกกล5969491

8 13590248 นางสาว จลราพร พกชมสจมฤทธลธ5950537

9 13590249 นางสาว จลราพร สกรลวงคย5977958

10 13590250 นางสาว จลราพร อยศชคง5947818

11 13590251 นางสาว จลราพรรณ สายทอง5979884

12 13590252 นางสาว จลราภรณย แซมทอง5944321

13 13590253 นางสาว จลราภรณย ตจนเตตง5946395

14 13590254 นางสาว จลราภรณย เทศบกตร5948007

15 13590255 นางสาว จลราภรณย นชลามหาเจรลญ5970586

16 13590256 นางสาว จลราภรณย สกขชพพน5952994

17 13590257 นางสาว จลราวรรณ   พจนนนทย5963168

18 13590258 นางสาว จมรภา เพมยเพตงตหน5932498

19 13590259 นาย จมรศจกดลธ ใจดม5939888

20 13590260 นาย จมรศจกดลธ อจกษรกาญจนย5972790

21 13590261 นางสาว จมรานจนทย ชลานลกกล5971786

22 13590262 นางสาว จมราวรรณ ศรมอรลยานนทย5954445

23 13590263 นาย จมราวกฒล ยกตลธรรม5956579

24 13590264 นางสาว จกฑามณม  เหมพอนสลงหย5961912

25 13590265 นางสาว จกฑามาศ เยตนฉพลา5967690

26 13590266 นางสาว จกฑามาศ อลนสวจสดลธ5964751

27 13590267 นางสาว จกฑามาส   จจนทรยแจหง5957372

28 13590268 นางสาว จกฑามาส ทจศนา5969368

29 13590269 นางสาว จกฑารตนย ศรมใย5961815

30 13590270 นางสาว จกฑารจตนย ใครชครวญ5933461

หนนา 881 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยบบรพา  จจงหวจด : ชลบจรย

หหองสอบ : 129  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 1 สนามสอบ : ชลกลนยานจกบล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 13590271 นางสาว จกฑารจตนย ชาตลชนะ5975057

2 13590272 นางสาว จกฑารจตนย เทพวจง5935807

3 13590273 นางสาว จกฑารจตนย บจวจลาปา5937395

4 13590274 นางสาว จกฑารจตนย บกญพอ5982264

5 13590275 นางสาว จกฑารจตนย วรรณทลม5965802

6 13590276 นางสาว จกตลมา แสงนาฝาย5949131

7 13590277 นาย จกมพล บกญมม5972706

8 13590278 นาย จกรลนทรย จกดโต5967918

9 13590279 นางสาว จกรมรจตนย หลหาเครพอ5951263

10 13590280 นางสาว จกฬารจตนย เพมยรงาน5905006

11 13590281 นางสาว จกฬารจตนย รจตนพจนธย5977007

12 13590282 นางสาว จกฬารจตนย แสงสกข5935866

13 13590283 นางสาว จกฬารจตนย โสภาเคน5966003

14 13590284 นางสาว จกฬาลจกษณย ธรรมอลนทรย5975898

15 13590285 นางสาว จกฬาลจกษณย บกญมาก5975941

16 13590286 นาย เจกวลณทยวรลศ กกหลาบอพลา5912718

17 13590287 นาย เจตนยสฤษฎลธ ประสลทธลนาวา5967633

18 13590288 นางสาว เจนจลรา ฉจยยากศล5971376

19 13590289 นางสาว เจนจลรา ทองเปลว5977459

20 13590290 นางสาว เจนจลรา บกตรเพชร5937396

21 13590291 นางสาว เจนจลรา ปานนอก5982250

22 13590292 นางสาว เจนจลรา มะเหศวร5965974

23 13590293 นางสาว เจนจลรา มานะตชอ5955982

24 13590294 นางสาว เจนจลรา วงษยดม5981132

25 13590295 นางสาว เจนจลรา วจนนา5982061

26 13590296 นางสาว เจนจลรา สมนวล5982216

27 13590297 นางสาว เจนจลรา เสนาโนฤทธลธ5939347

28 13590298 นาย เจนศลรา ทองสกก5955690

29 13590299 นาย เจษฎา มานะสกกลกลจ5964820

30 13590300 นางสาว เจมยมจลต เจพอจจนทรย5979961

หนนา 882 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยบบรพา  จจงหวจด : ชลบจรย

หหองสอบ : 1210  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 1 สนามสอบ : ชลกลนยานจกบล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 13590301 นาย ฉจตรชจย จจพนเพชร5958312

2 13590302 นาย ฉจตรชจย สศตรสกคนธย5944511

3 13590303 นาย ฉจตรพลชจย วจฒนะ5966100

4 13590304 นางสาว ฉจตรสกดา วงศยพจนธยเสพอ5954088

5 13590305 นางสาว ฉจตรลยา วลศวกรสกาว5975594

6 13590306 นาย เฉลลมชจย โภคพลพจฒนย5964651

7 13590307 นาย เฉลลมวกฒล ครองสกกล5975618

8 13590308 นางสาว ชญาดา จศศรมสกกล5903722

9 13590309 นางสาว ชญานยนจนทย ตวงกระสลนธกย5957858

10 13590310 นางสาว ชญานลษฐย คจนธวจลยย5972092

11 13590311 นางสาว ชญานม เรพองโรจนพจนธกย5957613

12 13590312 นางสาว ชญาภา โกศจลวจฒนย5951704

13 13590313 นางสาว ชฎาพร กกลประกอบกลจ5956826

14 13590314 นางสาว ชฎาภรณย แกชนใส5980074

15 13590315 นางสาว ชนกนารถ  ศรมสมบศรณยสกกล5935808

16 13590316 นางสาว ชนนม วรรณา5936439

17 13590317 นาย ชนะพจนธย มชวงอชอน5979713

18 13590318 นาย ชนะวรรณ รลนชม5976060

19 13590319 นางสาว ชนจญชลตา แกหวบกตรดม5971447

20 13590320 นางสาว ชนจญชลตา ปะตาทะโก5978107

21 13590321 นางสาว ชนจนณยชลฎา ศรมคลา5979972

22 13590322 นางสาว ชนากานตย เคหาบาล5963483

23 13590323 นางสาว ชนากานตย เตมยวสวจสดลธ5971428

24 13590324 นางสาว ชนากานตย วลกรานตยวาณลช5949106

25 13590325 นาย ชนาธลป กลหากฤษ5932602

26 13590326 นางสาว ชนาธลป ยชอมไธสง5978345

27 13590327 นางสาว ชนาภรณย เชยสกนทร5965401

28 13590328 นางสาว ชนลกา พลลาแหวน5978733

29 13590329 นางสาว ชนลดา ไชยศร5969278

30 13590330 นางสาว ชนลดา ศรมขะโชตล5929878

หนนา 883 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยบบรพา  จจงหวจด : ชลบจรย

หหองสอบ : 1211  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 1 สนามสอบ : ชลกลนยานจกบล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 13590331 นางสาว ชนลสรา ปานสม5972395

2 13590332 นางสาว ชบาไพร บจวแกหว5981402

3 13590333 นางสาว ชมพศนกช มากเจรลญ5963998

4 13590334 นางสาว ชมภศช พรมอชอน5939762

5 13590335 นางสาว ชไมยพร ประนามะเก5979771

6 13590336 นางสาว ชยณจฐ ทองประหยจด5961263

7 13590337 นาย ชยารจกษย แกหวมณม5936974

8 13590338 นางสาว ชรจยยยรจชฏย แกหวดามเรพอน5947892

9 13590339 นางสาว ชลชนก สกทธลอาคาร5938658

10 13590340 นางสาว ชลธลชา เชลดชศสกวรรณ5957584

11 13590341 นางสาว ชลธลชา หลชาลาภ5959552

12 13590342 นางสาว ชลธลดา บลารกง5948392

13 13590343 นางสาว ชลธลดา โพธลธดม5969294

14 13590344 นางสาว ชลลดา พงศยพกทธลไพบศลยย5913782

15 13590345 นางสาว ชลจนดา สมมชวง5945412

16 13590346 นางสาว ชลลตา พลทรจพยย5945973

17 13590347 นางสาว ชชอผกา กกลทอง5952025

18 13590348 นางสาว ชชอผกา ตาลเลลศ5940988

19 13590349 นางสาว ชชอผกา ลาโพตะมะ5961210

20 13590350 นางสาว ชชอผกา สกขวจฒนะ5965892

21 13590351 นางสาว ชชอผกา อลนทอง5966007

22 13590352 นางสาว ชะมจยพร เวมยงนนทย5976487

23 13590353 นาย ชจชชจย งามประยศร5962445

24 13590354 นาย ชจชชจย สกขโสภณ5958069

25 13590355 นาย ชจชนจนทย ไชยพร5942970

26 13590356 นาย ชจชวาล จจนทรยพลทจกษย5966094

27 13590357 นาย ชจชวาล จจนทรยพลทจกษย5966000

28 13590358 นาย ชจยกฤต อลนทะโส5973934

29 13590359 นาย ชจยณรงคย จลตรถวลล5969055

30 13590360 นาย ชจยยศ นกชมกลลพน5978570

หนนา 884 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยบบรพา  จจงหวจด : ชลบจรย

หหองสอบ : 311  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : 3 สนามสอบ : ชลกลนยานจกบล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 13590361 นาย ชจยยกทธ ยองใยกฤษฎา5936861

2 13590362 นาย ชาญชจย  ชจงเหยมพยว5974499

3 13590363 นาย ชาญชจย ยาทองไชย5964313

4 13590364 นาย ชาญวลทยย สกขพราย5947984

5 13590365 นางสาว ชานลดา ชาวสวน5947737

6 13590366 นางสาว ชารลนม เกลพงประเทศ5973544

7 13590367 นางสาว ชาลลสา จอมพระ5955073

8 13590368 นางสาว ชลดชนก กลลพนพลกกล5967137

9 13590369 นางสาว ชลดชนก แกหวพานลชยย5949194

10 13590370 นางสาว ชลดชนก วงษยศรมหทจย5975843

11 13590371 นางสาว ชลตลดา พพชพจนธกย5962048

12 13590372 นาย ชลตลภจทร วลจลตขะจม5941991

13 13590373 นางสาว ชลตลมา คงปปปน5922454

14 13590374 นางสาว ชกดาภา ศรอลนทรย5978695

15 13590375 นางสาว ชกตลมา  อกทโท5940953

16 13590376 นางสาว ชกตลมา ประทกมชาตล5953370

17 13590377 นางสาว ชกตลมา เพตญสกขใจ5953167

18 13590378 นางสาว ชกตลมา วงษยจรศญ5961191

19 13590379 นางสาว ชกลมพร เดชโคบกตร5947886

20 13590380 นางสาว ชกลมพรรณ แสงลม5968962

21 13590381 นางสาว ชกลมรจตนย ดวงมมวจน5920602

22 13590382 นางสาว เชาวลจย โยธารจกษย5975190

23 13590383 นางสาว เชลญจกตล วงษยปปตตา5975377

24 13590384 นาย ไชยพจฒนย ชนะสลทธลธ5955989

25 13590385 นาย ไชยา พรมวงคย5963830

26 13590386 นางสาว เฌณลศา  ดชานเดลม5969811

27 13590387 นางสาว ญจฐฐลนจนทย ชชางปปปน5972868

28 13590388 นางสาว ญาดา ปลายเนตร5946978

29 13590389 นางสาว ญาวรลนภรษย ภศมลเพตง5968760

30 13590390 นางสาว ฐะปะนมยย ยะระสลทธลธ5961715

หนนา 885 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยบบรพา  จจงหวจด : ชลบจรย

หหองสอบ : 312  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : 3 สนามสอบ : ชลกลนยานจกบล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 13590391 นางสาว ฐานมาศ ธรรมสกทธลธ5978540

2 13590392 นางสาว ฐานลตารจกษย ศลรลรลนโท5936079

3 13590393 นาย ฐาปกรณย   ปะลม5903318

4 13590394 นางสาว ฐลตลนจนทย ธนตกชน5962095

5 13590395 นางสาว ฐลตลนจนทย บกญอาจ5964009

6 13590396 นาย ฐลตลนาถ บศชสกข5955139

7 13590397 นาย ฐลตลพงศย ทองเถพพอน5966982

8 13590398 นาย ฐลตลพงษย วกฒลพงษย5961880

9 13590399 นางสาว ฐลตลพร ชจยวลเศษ5945904

10 13590400 นางสาว ฐลตลพร พาชพพนใจ5937680

11 13590401 นางสาว ฐลตลพร ศลลาลอย5963422

12 13590402 นางสาว ฐลตลพร เสนชหา5950227

13 13590403 นางสาว ฐลตลมา แขกระโทก5946341

14 13590404 นางสาว ฐลตลมา ชชวยเพชร5910402

15 13590405 นางสาว ฐลตลมา พชวงสกข5971633

16 13590406 นางสาว ฐลตลมา พกทธา5977652

17 13590407 นางสาว ฐลตลมา โยธาวงศย5910146

18 13590408 นางสาว ฐลตลยา ประดาสกข5944355

19 13590409 นางสาว ฑารลกา อตพงแดง5936274

20 13590410 นางสาว ณฐมน อรชามศรม5923202

21 13590411 นางสาว ณณจฐ ชชวยงาน5964320

22 13590412 นางสาว ณพชร สลทธลปลพชม5931674

23 13590413 นาย ณรงคยฤทธลธ สมสจงขย5963355

24 13590414 นาย ณรงคยศจกดลธ ชชวยบลารกงวงศย5968065

25 13590415 นาย ณรจฐกรณย  เคนคลา5940192

26 13590416 นางสาว ณจชชา สลงหยจวง5964084

27 13590417 นาง ณจชชารมยย เจรลญศกภจลรนนทย5925054

28 13590418 นาย ณจชพล นลน5952509

29 13590419 นาย ณจฎฐภศมลนทรย สกวรรณรงคย5950022

30 13590420 นางสาว ณจฏฐกจลยย นวมโพธลธ5926898

หนนา 886 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยบบรพา  จจงหวจด : ชลบจรย

หหองสอบ : 313  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : 3 สนามสอบ : ชลกลนยานจกบล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 13590421 นางสาว ณจฏฐยชญา อลนพศลวงษย5943929

2 13590422 นาย ณจฏฐชจย เรพองเวชตลวงษย5980975

3 13590423 นาง ณจฏฐณลชา  ศลรลชนะ5967573

4 13590424 นางสาว ณจฏฐณลชา เพลพมพศล5966033

5 13590425 นางสาว ณจฏฐณลชา โภคพลบศลยย5965063

6 13590426 นางสาว ณจฏฐจสลรล สงศลลาวจต5963199

7 13590427 นาง ณจฏฐาทจศนย ทองพมระ5977646

8 13590428 นางสาว ณจฏยา สมพงษย5959764

9 13590429 นาย ณจฐกรณย  อนกโลม5948974

10 13590430 นางสาว ณจฐกฤตา นกกศลกลจ5946939

11 13590431 นางสาว ณจฐกานตย ผานจนตย5980534

12 13590432 นางสาว ณจฐจรคงศมน พลเยมพยม5922238

13 13590433 นางสาว ณจฐชา ดาหลวงมาตร5973842

14 13590434 นางสาว ณจฐชานจนทย รอตสถลตยย5978684

15 13590435 นางสาว ณจฐญา แดงแพง5949236

16 13590436 นางสาว ณจฐณลชา อลศราพจนธยพลสลษฐย5929490

17 13590437 นางสาว ณจฐตลยา กองสกข5964162

18 13590438 นางสาว ณจฐธลดา ลมคลาภา5970452

19 13590439 นางสาว ณจฐธลดา สมชจง5937253

20 13590440 นาย ณจฐนนทย ชนะสลทธลธ5947812

21 13590441 นางสาว ณจฐนรม สกขาภลรมยย5906062

22 13590442 นางสาว ณจฐนม นหอยสลาแดง5941726

23 13590443 นาย ณจฐพงศย นลชเปปปยม5945313

24 13590444 นาย ณจฐพงษย จกหยนลพม5937351

25 13590445 นางสาว ณจฐพร ผาสกข5946547

26 13590446 นางสาว ณจฐพร พราวศรม5960926

27 13590447 นาย ณจฐภจทร วงษยพจนธย5974979

28 13590448 นางสาว ณจฐรดม บลารกงศจกดลธ5968469

29 13590449 นางสาว ณจฐฤทจย คงไกรฤกษย5955704

30 13590450 นาย ณจฐวกฒล รหอยสา5969814

หนนา 887 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยบบรพา  จจงหวจด : ชลบจรย

หหองสอบ : 314  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : 3 สนามสอบ : ชลกลนยานจกบล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 13590451 นาย ณจฐวกฒล หอมเชย5962128

2 13590452 นางสาว ณจฐสกดา ประดลษฐวงศย5951804

3 13590453 นางสาว ณจฐาภรณย สมหมาย5945606

4 13590454 นางสาว ณลชชากร สจงขยทองโรจนย5959429

5 13590455 นางสาว ณลชาภจชณย สจตยยอกดม5976443

6 13590456 นางสาว ณลรกจญธภรณย อกดใส5965095

7 13590457 นาย ดนฤทธลธ ชลานาญชล5951833

8 13590458 นางสาว ดรรชนมพ ยลพงยกทธ5964542

9 13590459 นางสาว ดรกณม  พลเยมพยม5907226

10 13590460 นางสาว ดรกณม ยกบกญไสย5951622

11 13590461 นางสาว ดลญภรณย ทองคลา5932170

12 13590462 นางสาว ดลนภา บกญวงศย5972824

13 13590463 นางสาว ดวงกมล คลาคลหาย5947648

14 13590464 นางสาว ดวงเดพอน นามวาส5979384

15 13590465 นางสาว ดวงเดพอน วจนสาลม5967934

16 13590466 นางสาว ดวงนภา จลาปาสกก5978976

17 13590467 นางสาว ดวงเนตร รลมชลา5949072

18 13590468 นางสาว ดวงพร ประคองทรจพยย5957236

19 13590469 นางสาว ดวงฤทจย สพบเพตง5969798

20 13590470 นางสาว ดวงฤทจย อกชนเจรลญ5973048

21 13590471 นางสาว ดวงสกดา พรมมา5959250

22 13590472 นางสาว ดวงหทจย พรมงาม5947643

23 13590473 นางสาว ดอกดลน จจนทรยไทย5943951

24 13590474 นางสาว ดอกรจก คงทรจพยย5934419

25 13590475 นางสาว ดารณม คชาวา5961906

26 13590476 นางสาว ดารารจตนย แพทยยประทกม5972947

27 13590477 นางสาว ดาราวรรณ ศรมพกชม5964373

28 13590478 นางสาว ดารลกา พงษยเผชาพงษย5952392

29 13590479 นางสาว ดาลจด กลลพนกาหลง5973470

30 13590480 นางสาว ดาวนภา แยหมเพชร5966593

หนนา 888 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยบบรพา  จจงหวจด : ชลบจรย

หหองสอบ : 321  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 3 สนามสอบ : ชลกลนยานจกบล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 13590481 นางสาว ดาวลกา เณลณลมลา5935217

2 13590482 นางสาว ดกจจลตตย คกณากศลวลศาล5949683

3 13590483 นางสาว ดกจเดพอน บกญขวาง5943108

4 13590484 นางสาว ดกษฎม สกดทองคง5974351

5 13590485 นางสาว เดมยรยา มจงกรแสงแกหว5973962

6 13590486 นางสาว ตตลยาภรณย บกตรดม5936175

7 13590487 นางสาว ตรลญาภรณย อรลเดช5977685

8 13590488 นางสาว ตรมประดจบ แซชเหลา5962385

9 13590489 นางสาว ตรมสกคนธย จลนตนา5951928

10 13590490 นาย เตชลนทย บกควจน5952257

11 13590491 นางสาว เตพอนใจ วงผดกง5981517

12 13590492 นางสาว ถาวร ศรมทกม5968890

13 13590493 นาย ทนงคยลจกษย บกตรแสน5942579

14 13590494 นาย ทรงธจย แกหวมะณมยย5958813

15 13590495 นางสาว ทรรศนมยย โอภา5968998

16 13590496 นางสาว ทวลนจนทย มณมโรจนย5953279

17 13590497 นางสาว ทวมพร วงษยศรมทา5951509

18 13590498 นาย ทศรจตนย วลมลทจศนย5909046

19 13590499 นางสาว ทจชดาว นลสสจยมจพน5955095

20 13590500 นางสาว ทจดดาว ประเสรลฐ5965895

21 13590501 นางสาว ทจตยา นวนประโคน5950960

22 13590502 นางสาว ทจศนมยย แกหวรจกษา5964121

23 13590503 นางสาว ทจศรลยา  เสมยงไพเราะ5973358

24 13590504 นางสาว ทลพมาศ กองสศง5939547

25 13590505 นางสาว ทลพยยทลวา สมหารจตนย5972190

26 13590506 นางสาว ทลพยรจตนย เกลดมงคล5963764

27 13590507 นางสาว ทลพยยวรรณ พชวงขลา5949164

28 13590508 นางสาว ทลพยยสกดา  สจงเกตกลจ5945457

29 13590509 นางสาว ทลพยยสกดา เจาะจง5976163

30 13590510 นางสาว ทลพยยสกดา ฉวมวงศย5959767

หนนา 889 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยบบรพา  จจงหวจด : ชลบจรย

หหองสอบ : 322  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 3 สนามสอบ : ชลกลนยานจกบล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 13590511 นางสาว ทลพยยสกดา ลาประโคน5972535

2 13590512 นางสาว ทลพวรรณ เคนสลบสาม5962778

3 13590513 นางสาว ทลพวรรณ จจนทะหาร5964226

4 13590514 นางสาว ทลพวรรณ ประสศตล5944332

5 13590515 นางสาว ทลพวจลยย  สจมมา5970474

6 13590516 นาย ทลวา คะมะ5956987

7 13590517 นางสาว ทลวาพร สจงขวจน5956451

8 13590518 นางสาว ทลวาภรณย กรมภจกดม5909414

9 13590519 นางสาว ทลวารจตนย แซชแตห5980670

10 13590520 นาย ธงชจย คงกกล5965125

11 13590521 นาย ธนกฤต จานแกหว5978289

12 13590522 นาย ธนชจย ไชยมกสลก5919398

13 13590523 นางสาว ธนพร เกมยรตลอลงกรณย5938803

14 13590524 นางสาว ธนพรรณ นลยมพฤกษย5977519

15 13590525 นาย ธนพจฒนย คลามลตร5952955

16 13590526 นาย ธนพจฒนย บกระทอน5973492

17 13590527 นาย ธนภจทร พลศดศ5970079

18 13590528 นางสาว ธนวรรณ คลาละมศล5950623

19 13590529 นางสาว ธนวรรณ โพธลภจกดลธ5975615

20 13590530 นาย ธนวจฒนย เอมพยมสกกล5923154

21 13590531 นาย ธนจช นจยพร5959492

22 13590532 นางสาว ธนจชพร   วงษยมหา5972296

23 13590533 นางสาว ธนจญญา เสาวยศรม5966655

24 13590534 นางสาว ธนจนธร ตชวนภศษา5945306

25 13590535 นาย ธนารจกษย ศรมจจนทรย5913554

26 13590536 นางสาว ธนาวรรณ เอมพยมสอาด5900686

27 13590537 นาย ธเนศ ไตรพลษ5972112

28 13590538 นางสาว ธมลวรรณ  พกฒลวร5978475

29 13590539 นางสาว ธมลวรรณ กาญจนะกจนโห5952180

30 13590540 นาย ธรรมนศญ คนตรง5918722

หนนา 890 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยบบรพา  จจงหวจด : ชลบจรย

หหองสอบ : 323  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 3 สนามสอบ : ชลกลนยานจกบล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 13590541 นางสาว ธราธลคกณ ระหา5965700

2 13590542 นาย ธวจชชจย วจฒนสลทธลธ5949320

3 13590543 นางสาว ธวจลกร อาจสาลม5937207

4 13590544 นางสาว ธวจลณจฐ ประเสรลฐ5937320

5 13590545 นางสาว ธวจลรจตนย เดลมสมบศรณย5971307

6 13590546 นางสาว ธจญจลรา จจนทรยเปรม5976675

7 13590547 นางสาว ธจญชนก เกตพจชรพงศย5970898

8 13590548 นางสาว ธจญญรจตนย บหานใหมช5952246

9 13590549 นางสาว ธจญญลจกษณย แสงแดง5948358

10 13590550 นางสาว ธจญญารจตนย ปราบรจตนย5949516

11 13590551 นางสาว ธจญญาวรรณ ออมทรจพยย5939601

12 13590552 นางสาว ธจญณลชา มมสตล5973866

13 13590553 นางสาว ธจญธลตา  หงษยทอง5930002

14 13590554 นางสาว ธจญปพรพจฒนย พกชมระยหา5940683

15 13590555 นาง ธจญพร จจนทรยประโคน5951313

16 13590556 นางสาว ธจญพลชชา บกญใหญช5955282

17 13590557 นางสาว ธจนยยชนก สรรพาณลชยย5909938

18 13590558 นางสาว ธจนยยชนก หลวนเกมยว5937774

19 13590559 นางสาว ธจนยยชนก อรจญญลก5981912

20 13590560 นางสาว ธจนยธรณย มายศร5934451

21 13590561 นางสาว ธาดา อสลพงษย5959437

22 13590562 นางสาว ธารทลพยย พชวงจมน5959316

23 13590563 นางสาว ธาราทลพยย สอนหจด5937568

24 13590564 นางสาว ธารารจตนย  ทสามนตย5961591

25 13590565 นางสาว ธลญาดา สพบแยหม5966060

26 13590566 นางสาว ธลดา โพธลมณม5967085

27 13590567 นางสาว ธลดาภรณย อวยสวจสดลธ5972057

28 13590568 นางสาว ธลดารจตนย ไชยเรพอง5935123

29 13590569 นางสาว ธลดารจตนย ภจกตรามกข5941680

30 13590570 นางสาว ธลตลมา เหมพฤกษย5961978

หนนา 891 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยบบรพา  จจงหวจด : ชลบจรย

หหองสอบ : 324  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 3 สนามสอบ : ชลกลนยานจกบล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 13590571 นางสาว ธลตลยา ใจปลอด5979421

2 13590572 นางสาว ธลนจดดา เสมยงลชลา5977941

3 13590573 นาย ธมรชานนทย  เฉมยบแหลม5964629

4 13590574 นาย ธมรพงศย บจวละคร5975731

5 13590575 นาย ธมรพงศย อกดม5939435

6 13590576 นาย ธมรพงษย จจนดมสา5956573

7 13590577 นาย ธมรพงษย ชศนาค5960050

8 13590578 นาย ธมรพงษย วงคยจลาปา5950149

9 13590579 นาย ธมรภจทร คมระกศล5952097

10 13590580 นาย ธมรยกทธ อจมรากศล5969950

11 13590581 นาย ธมรวจฒนย นามปะเส5965448

12 13590582 นาย ธมรศจกดลธ โหมดตาด5975673

13 13590583 นาย ธมระพงษย เจรลญศลรล5952989

14 13590584 นาย ธมระพงษย ประสากกล5966662

15 13590585 นาย ธมระยกทธ โพธลธทอง5942674

16 13590586 นาย ธมระวจฒนย นนทพา5943965

17 13590587 นาย ธมระศจกดลธ บกดดางาม5931206

18 13590588 นาย เธมยรธลตล คลาเนพชองาม5949461

19 13590589 นาย นครลนทรย พวงภศช5973750

20 13590590 นางสาว นงเยาวย จลตหาญ5949980

21 13590591 นาย นทม ปปปนทอง5969379

22 13590592 นาย นทม รกชงเรพอง5944760

23 13590593 นาย นทมธร จกงเลมยก5954102

24 13590594 นาย นนทนจนทย โพธลธจลต5967574

25 13590595 นาย นพเกหา ตหนแพง5947113

26 13590596 นาย นพพล ผลสวจสดลธ5969399

27 13590597 นาย นพพล อภลเดช5910982

28 13590598 นางสาว นพรจตนย จลนโจ5950099

29 13590599 นางสาว นพรจตนย อกชนประเสรลฐ5937326

30 13590600 นางสาว นภมาศ เครพอแปปน5941850

หนนา 892 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยบบรพา  จจงหวจด : ชลบจรย

หหองสอบ : 325  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 3 สนามสอบ : ชลกลนยานจกบล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 13590601 นางสาว นภจสวรรณ อรชามเรพอง5961795

2 13590602 นางสาว นภาพร เงลนทรจพยย5965909

3 13590603 นางสาว นภาพร ไชยสกบลน5969473

4 13590604 นางสาว นภาพร ผกยมา5964368

5 13590605 นางสาว นภาพร โพธลวจฒนย5935473

6 13590606 นางสาว นภาพร สวชางอารมณย5967543

7 13590607 นางสาว นภาภรณย กอบแกหว5964570

8 13590608 นางสาว นภาภรณย โนนพยอม5978993

9 13590609 นางสาว นภาวรรณ แซชหจพน5969728

10 13590610 นาย นราธลปพงษย ศรมพศล5946628

11 13590611 นางสาว นรลศรา ชจยปาน5954855

12 13590612 นางสาว นรมกานตย ศรมจจนทรย5966523

13 13590613 นางสาว นรมรจตนย ยจงสศงเนลน5931970

14 13590614 นางสาว นรมรจตนย สกนทรศลรล5951308

15 13590615 นาย นรกตมย เดชกระจชาง5950951

16 13590616 นาย นเรนทรย  ทองอลพม5980089

17 13590617 นางสาว นฤทจย ชจยรจตนย5947509

18 13590618 นางสาว นฤทจย ลา5944876

19 13590619 นางสาว นฤมล พศลสวจสดลธ5963362

20 13590620 นางสาว นฤมล รพพนรมยย5938007

21 13590621 นางสาว นฤมล ลาภจลตร5943405

22 13590622 นางสาว นฤมล ศลรลศรม5970147

23 13590623 นางสาว นลลนม ทองใบ5960522

24 13590624 นางสาว นลลนม นามวจง5947610

25 13590625 นาง นลลนม พกทธลมา5966171

26 13590626 นางสาว นวรจตนย ลาภชน5965572

27 13590627 นางสาว นวลจจนทรย มกมทอง5973523

28 13590628 นางสาว นวลนฤมล นามจลาปป5938539

29 13590629 นางสาว นวลปรางคย ถพอดมยลพง5940256

30 13590630 นางสาว นหอง อกชนสกล5956503

หนนา 893 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยบบรพา  จจงหวจด : ชลบจรย

หหองสอบ : 331  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 3 สนามสอบ : ชลกลนยานจกบล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 13590631 นาย นจฏพล วชามา5903858

2 13590632 นาย นจฐพงศย โคตวงษย5969496

3 13590633 นาย นจฐพงษย เชพชอวศหหลลม5962157

4 13590634 นางสาว นจฐพร หจนเหลน5968868

5 13590635 นาย นจฐพล พรมอลนทรย5929162

6 13590636 นางสาว นจฐยาภรณย สายหยกด5966719

7 13590637 นางสาว นจฐรส สรหางการนอก5967751

8 13590638 นางสาว นจทธมน นจกเสมยง5936900

9 13590639 นาย นจนฐยทวลชมย ศรมบกญเรพอง5939070

10 13590640 นางสาว นจนทยนภจส พจฒนโชตล5954675

11 13590641 นางสาว นจนทยนภจส ไสยเกตก5939775

12 13590642 นางสาว นจนทนลตยย ยาจจนทรา5926178

13 13590643 นางสาว นจนทนม ถาวรวงษย5950422

14 13590644 นางสาว นจนธนา แกหวสกตลน5959915

15 13590645 นางสาว นจนธจญภจทร เทพสา5978100

16 13590646 นางสาว นจนธลยา มศลกวนบหาน5969995

17 13590647 นางสาว นางสาวกจญญยชลลดา ปปองขจน5952978

18 13590648 นางสาว นางสาวพรพลมล ราชคลา5929766

19 13590649 นางสาว นางสาวศลรลกจญญา เรพอนนหอย5947220

20 13590650 นาง นาจนารม ทองกลพลา5952164

21 13590651 นางสาว นาฏตยา เวฬกวนาทร5978931

22 13590652 นางสาว นาฏนฤมล ถาวร5979137

23 13590653 นางสาว นาตยา สกขปลจพง5933406

24 13590654 นางสาว นาถชนก ชชางกกดเวมยน5946726

25 13590655 นางสาว นาถยา จาบวลหก5973498

26 13590656 นางสาว นาธลกา ปกรลโต5966313

27 13590657 นางสาว นายธมรพงศย ชกชมชลต5948872

28 13590658 นาย นายประณต พวงลลาเจมยก5981154

29 13590659 นางสาว นารา อพลาศรม5947373

30 13590660 นางสาว นารมรจตนย คงวลบศลยยเกมยรตล5929310

หนนา 894 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยบบรพา  จจงหวจด : ชลบจรย

หหองสอบ : 332  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 3 สนามสอบ : ชลกลนยานจกบล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 13590661 นางสาว นารมรจตนย จจนทรยแดง5968660

2 13590662 นาย นาวลน พรหมกกล5936813

3 13590663 นางสาว นชลาตาล เกษกรรณย5909706

4 13590664 นางสาว นชลาตาล ปปญญาเฟฟปอง5946678

5 13590665 นางสาว นชลาทลพยย ดกษฎม5957338

6 13590666 นางสาว นชลาทลพยย ทองสกกล5943647

7 13590667 นางสาว นชลาทลพยย นาคแสง5963352

8 13590668 นางสาว นชลาทลพยย อยศชพงคยศจลยย5949945

9 13590669 นางสาว นชลาผตชง แกหวเตชะ5966180

10 13590670 นางสาว นชลาฝน ใจเทมพยง5964101

11 13590671 นางสาว นชลาฝน วงษยเส5939067

12 13590672 นางสาว นชลาฝน ศรประดลษฐย5967671

13 13590673 นางสาว นชลาพลอย โพธลธขวจญ5951484

14 13590674 นางสาว นชลาอหอย พรลกเทศ5954204

15 13590675 นางสาว นลจชลตา ดลาเกลงสกรเดช5950652

16 13590676 นางสาว นลชกานตย เหมเวช5956676

17 13590677 นางสาว นลชาภา เดชบกญ5939062

18 13590678 นาง นลตตลยา หงษยสกวจฒนย5947777

19 13590679 นางสาว นลตยา คลาบกญเหลพอ5902034

20 13590680 นางสาว นลตยา ตกชนทอง5976736

21 13590681 นางสาว นลตยา ทนจนชจย5959911

22 13590682 นางสาว นลตยา ทจบถม5953135

23 13590683 นางสาว นลตยา บกญสม5962544

24 13590684 นางสาว นลตยา เบมยดขกนทด5963091

25 13590685 นาง นลตยา ผลดม5967894

26 13590686 นางสาว นลตยา พลไพร5967222

27 13590687 นาง นลตยา พพชเพมยร5979506

28 13590688 นางสาว นลตยา ยะเลาะหย5939115

29 13590689 นางสาว นลตยา สรหอยจลตร5964285

30 13590690 นางสาว นลตยา สกรมยย5974857

หนนา 895 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยบบรพา  จจงหวจด : ชลบจรย

หหองสอบ : 333  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 3 สนามสอบ : ชลกลนยานจกบล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 13590691 นาย นลตลพงษย วงคยจจนดม5962482

2 13590692 นางสาว นลตลยา ทองประสงคย5977001

3 13590693 นางสาว นลพภาวรรณ ชศสลจบ5948728

4 13590694 นาย นลพลฐ นลพลฎฐกกล5978073

5 13590695 นางสาว นลภา เอมพยมภศงา5943376

6 13590696 นางสาว นลภาพร กองแกหว5948123

7 13590697 นางสาว นลภาพรรณ สรหอยสน5977468

8 13590698 นางสาว นลภาภรณย นพพวง5943826

9 13590699 นางสาว นลภาวรรณ จจนทสลทธลธ5967532

10 13590700 นางสาว นลภาวรรณ นหอยทะรงคย5973101

11 13590701 นางสาว นลภาวรรณ พลอยสารม5940143

12 13590702 นาย นลยม แดนกะไสย5975009

13 13590703 นางสาว นลรชา สพบมงคล5957364

14 13590704 นางสาว นลรมล ศรมสงชา5941029

15 13590705 นาง นลรมล อลนทศร5938682

16 13590706 นาย นลรจณตย รจตนวาร5903378

17 13590707 นาย นลรจนดรย ศรมทอง5961291

18 13590708 นางสาว นลรจนตรม ลวยชจยภศมล5982189

19 13590709 นางสาว นลราพร อรรถวลล5953754

20 13590710 นางสาว นลราวรรณ ศรมสกพรรณย5962369

21 13590711 นางสาว นลลาวรรณ คกณนา5948640

22 13590712 นางสาว นลลาวจลยย นชวมประเสรลฐ5966449

23 13590713 นางสาว นลศรา ยาประกจลปป5938874

24 13590714 นางสาว นลศาชล เขตมทอง5942424

25 13590715 นางสาว นลศานาถ ไตรพรม5972670

26 13590716 นางสาว นลศารจตนย มหาวจน5981134

27 13590717 นางสาว นลศารจตนย ศรมทะลจบ5973932

28 13590718 นางสาว นลสา ภจกดม5942245

29 13590719 นางสาว นลสา วรรณภจกดม5965309

30 13590720 นางสาว นลสารจตนย เกมชยงกรแกหว5963475

หนนา 896 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยบบรพา  จจงหวจด : ชลบจรย

หหองสอบ : 334  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 3 สนามสอบ : ชลกลนยานจกบล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 13590721 นางสาว นลสลตตา คางนหอย5966268

2 13590722 นางสาว นลอร ไชยสกนทร5967449

3 13590723 นาง นมรภจทตรา กระแสเทพ5980175

4 13590724 นางสาว นกชนาฎ แถลงสจตยย5981364

5 13590725 นางสาว นกชนาถ นลพมนวล5950474

6 13590726 นางสาว นกชนาถ พานคลา5961264

7 13590727 นางสาว นกชนาถ มาลา5957369

8 13590728 นางสาว นกชบา ทกมสลทธลธ5936671

9 13590729 นางสาว นกสรา โคนชจยภศมล5961974

10 13590730 นางสาว นกสรา หมศชแกหว5974196

11 13590731 นางสาว เนตยา เนมยมหอม5968974

12 13590732 นางสาว เนตรชนก นามวาสนย5959424

13 13590733 นางสาว เนตรชนก บกญมม5979136

14 13590734 นางสาว เนตรนภา วลรกณพจนธกย5957186

15 13590735 นางสาว เนตรนภา สาธร5942695

16 13590736 นางสาว เนาวรจตนย คหาขาย5963681

17 13590737 นางสาว บงกชพร หอมเหมพอน5970750

18 13590738 นาย บดลนทรย อลพมโภชนย5971295

19 13590739 นาย บรรดาศจกดลธ กลาประโคน5943366

20 13590740 นาย บรรพต สจนตะพจนธย5965076

21 13590741 นางสาว บรลมาส ศรมสมกทร5980259

22 13590742 นางสาว บจงอร วงคยวรรณย5940110

23 13590743 นางสาว บจณฑลตา คงประเสรลฐ5943590

24 13590744 นาย บกญจจนทรย ในสวชาง5979883

25 13590745 นางสาว บกญนลา วรพนพลพจฒนย5960168

26 13590746 นางสาว บกญนลา สลการ5959448

27 13590747 นางสาว บกญยานกช อนจนตย5964507

28 13590748 นาย บกญฤทธลธ บกญเยมพยม5980306

29 13590749 นาย บกญวจฒนย มหาทรจพยย5957029

30 13590750 นาย บกญสม ศรมยมพสกชน5908730

หนนา 897 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยบบรพา  จจงหวจด : ชลบจรย

หหองสอบ : 335  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 3 สนามสอบ : ชลกลนยานจกบล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 13590751 นางสาว บกรฑรลกา นนกระโทก5936858

2 13590752 นางสาว บกษบา ดวงสมทา5950579

3 13590753 นาง บกษรจตนย ทลพวรรณ5942944

4 13590754 นางสาว เบญจมาศ ฉจตรณรงคย5958014

5 13590755 นาย เบญจรงคย สกปปตตล5953425

6 13590756 นางสาว เบตญจรจตนย เตปปนตา5958819

7 13590757 นางสาว เบญจรจศมม แสนรจตนทวมสกข5977664

8 13590758 นางสาว เบญจลจกษณย ไชยศรมษะ5950625

9 13590759 นางสาว เบญจวรรณ กลตลผง5946001

10 13590760 นางสาว เบญจวรรณ เฉลมยว5961453

11 13590761 นางสาว เบญจวรรณ ตชางประโคน5980697

12 13590762 นาย ปกรณย  ปกาสลทธลธ5954398

13 13590763 นาย ปกรณย ฝปกฝนจลตตย5976550

14 13590764 นาย ปกรณย หงษยทอง5952150

15 13590765 นาย ปกรณย อรกณศรมประดลษฐย5964212

16 13590766 นาย ปฐมพงศย บกญนหอย5973552

17 13590767 นางสาว ปณลตา จจนทศร5933744

18 13590768 นางสาว ปทกมวดม ขาคลา5953059

19 13590769 นางสาว ปทกมวดม พารา5906594

20 13590770 นางสาว ปนจดดา สะราคลา5953600

21 13590771 นางสาว ปนจดดา สจงฆยพจนธย5922822

22 13590772 นางสาว ปนจดดา สกทธลวจฒนย5963690

23 13590773 นางสาว ปนลดา ปปสสาโก5945643

24 13590774 นางสาว ปภจสฎา ตลงสาโรจนย5971132

25 13590775 นางสาว ปภจสรา แกหวไชยะ5981506

26 13590776 นางสาว ปภจสรา โสมาบกตร5975266

27 13590777 นาย ปรมลนทรย เตตมพรหอม5965542

28 13590778 นาย ประกจน ซลชมประเสรลฐ5935216

29 13590779 นางสาว ประกายเดพอน สพบสาย5970192

30 13590780 นาย ประดลษฐย แรชอรกณ5931030

หนนา 898 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยบบรพา  จจงหวจด : ชลบจรย

หหองสอบ : 336  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 3 สนามสอบ : ชลกลนยานจกบล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 13590781 นางสาว ประไพ ศลลาชจย5946032

2 13590782 นางสาว ประไพ สมสาย5946495

3 13590783 นางสาว ประภจสรา วรรณสกข5962427

4 13590784 นางสาว ประภจสสร การะเกต5959185

5 13590785 นางสาว ประภาพร โทศก5948107

6 13590786 นางสาว ประภาพร พกชมเขตมทอง5936583

7 13590787 นางสาว ประภาพจนธย โพรจง5976864

8 13590788 นางสาว ประภาศรม บจวหอม5938761

9 13590789 นาย ประสงคย คงมม5981301

10 13590790 นาย ประสลทธลธ เจรลญสกข5968152

11 13590791 นาย ประเสรลฐ เจรลญสกข5943182

12 13590792 นางสาว ปรจชญาพร นลพมตลกง5939651

13 13590793 นางสาว ปรางกมล เพมยรทลาดม5953605

14 13590794 นางสาว ปรางชนก เอมพยมวลจลตรย5971974

15 13590795 นางสาว ปรางชลด เสหนสกข5955305

16 13590796 นางสาว ปรางทลพยย เจมชยมกลลพน5963280

17 13590797 นางสาว ปราชญยชนา จจนทรยเทศ5942335

18 13590798 นางสาว ปราณม คศณศรม5952000

19 13590799 นางสาว ปราณม นาคนวล5961548

20 13590800 นางสาว ปรานม สกวรรณภศมล5973267

21 13590801 นาย ปราโมช สมศจกดลธ5947377

22 13590802 นางสาว ปรารถนา บชอทอง5963905

23 13590803 นางสาว ปรลยาภา นานอก5965832

24 13590804 นางสาว ปรลศนา สกขเกษม5938646

25 13590805 นางสาว ปรลศนา อชอนสองหหอง5928434

26 13590806 นางสาว ปรมชญา ไชยปปญหา5937469

27 13590807 นางสาว ปรมชญา วจงสจนตย5971165

28 13590808 นาย ปรมชา ศลลาชจย5921222

29 13590809 นาย ปรมชา สกโพฮง5943316

30 13590810 นางสาว ปรมชาภรณย ดลสรลยะกกล5972460

หนนา 899 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยบบรพา  จจงหวจด : ชลบจรย

หหองสอบ : 625  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 6 สนามสอบ : ชลกลนยานจกบล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 13590811 นางสาว ปรมตลยากรณย กกหลาบขาว5909178

2 13590812 นางสาว ปรมยานกช หงษยบกดดม5930174

3 13590813 นางสาว ปรมยานกช อยศชยงสลนธกย5965325

4 13590814 นางสาว ปรมยาพร ดวงแกหว5956840

5 13590815 นางสาว ปรมยาภรณย โนนแกหว5969989

6 13590816 นางสาว ปรมยารจตนย มจดรอ5968616

7 13590817 นาย ปวรลศร เบตงทอง5946409

8 13590818 นางสาว ปวรลศา มจพนนาค5973167

9 13590819 นางสาว ปวจนรจตนย มกรทจต5953636

10 13590820 นางสาว ปวลตรา แฝดสกระ5970424

11 13590821 นางสาว ปวมณา แกหวเนตร5969222

12 13590822 นางสาว ปวมณา ขจนตลรมยย5936398

13 13590823 นางสาว ปวมณา นวนสกทา5980868

14 13590824 นางสาว ปวมณา บกตรเลตก5956362

15 13590825 นางสาว ปวมณา พลพาลสจงขย5950266

16 13590826 นางสาว ปวมณา โมหอกหย5959013

17 13590827 นางสาว ปวมณา แสนเรพอง5981569

18 13590828 นางสาว ปวมณา อจงตลกกล5938346

19 13590829 นาย ปวมรย รจตโนสถ5937160

20 13590830 นางสาว ปองฤทจย สกวรรณลา5900398

21 13590831 นางสาว ปปญญาณจฏฐย พศลสวจสดลธ5936173

22 13590832 นางสาว ปปญญาพร พลราชม5979545

23 13590833 นางสาว ปปฐมา งามชนะ5955655

24 13590834 นางสาว ปปฐมาพร สกวรรณโชตล5938627

25 13590835 นางสาว ปปทมพร นชลาเพตชร5967066

26 13590836 นางสาว ปปทมา ตชอมคลา5940153

27 13590837 นางสาว ปปทมา ธรรมรจตนย5970499

28 13590838 นางสาว ปปทมา ปปทธลสามะ5973131

29 13590839 นางสาว ปปทมา มมบกญมาก5945816

30 13590840 นางสาว ปปทมาพร พจชรกกล5960323

หนนา 900 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยบบรพา  จจงหวจด : ชลบจรย

หหองสอบ : 626  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 6 สนามสอบ : ชลกลนยานจกบล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 13590841 นางสาว ปปทมาภรณย เบมชยไคล5948512

2 13590842 นางสาว ปปทมาภรณย ลลชมพงษยประเสรลฐ5961799

3 13590843 นางสาว ปาจรมยย คลาฟองเครพอ5925930

4 13590844 นางสาว ปาจรมยย ฐลตลพลสกทธลพงศย5938554

5 13590845 นางสาว ปานจรม บกญกอง5926038

6 13590846 นางสาว ปานลดา แสงมาก5974322

7 13590847 นางสาว ปานลดา ใจเครพอ5934248

8 13590848 นางสาว ปารมม ดอนทชาโพธลธ5978275

9 13590849 นางสาว ปารลฉจตร นารถเสวม5953575

10 13590850 นางสาว ปารลฉจตร บกญทา5944371

11 13590851 นางสาว ปารลฉจตร สรหอยระยหา5937464

12 13590852 นางสาว ปารลฉจตร หลนเมพองเกชา5975995

13 13590853 นางสาว ปารลชาตล นลพมเจรลญ5956477

14 13590854 นางสาว ปารลชาตล ลาภวลบศลยยกลจ5961723

15 13590855 นางสาว ปารลชาตล วงศยเมพองจจนทรย5950064

16 13590856 นางสาว ปารมณา  เศรษฐมาตยย5962376

17 13590857 นางสาว ปาลยมสลรล ทองสกข5900994

18 13590858 นางสาว ปาลลตา  ศรมไสว5969103

19 13590859 นางสาว ปาหนจน ดอนสระ5935497

20 13590860 นางสาว ปปยกาญจนย แกหวแสง5947149

21 13590861 นางสาว ปปยฉจตร สมจจนฮหอย5951068

22 13590862 นางสาว ปปยนจน ศรมเฉลมยว5936359

23 13590863 นางสาว ปปยนกช ชลนบกบผา5951802

24 13590864 นางสาว ปปยนกช แตหมทอง5910018

25 13590865 นางสาว ปปยนกช มมดหวง5961618

26 13590866 นางสาว ปปยนกช หนชอทอง5953637

27 13590867 นาย ปปยรจฐ ไทยสะเทพอน5938116

28 13590868 นางสาว ปปยวดม นลลบกตร5945764

29 13590869 นาย ปปยะ เจรลญศรม5979294

30 13590870 นางสาว ปปยะกกล การะแสง5954733

หนนา 901 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยบบรพา  จจงหวจด : ชลบจรย

หหองสอบ : 633  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 6 สนามสอบ : ชลกลนยานจกบล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 13590871 นางสาว ปปยะฉจตร บกระเนตร5971302

2 13590872 นางสาว ปปยะฉจตร สมบกญ5966270

3 13590873 นางสาว ปปยะดา วงศยวรรณ5957362

4 13590874 นางสาว ปปยะวรรณ ยมพสารพจฒนย5911218

5 13590875 นางสาว ปปยาภรณย งามเกษ5972376

6 13590876 นางสาว ปกญชรจสมลธ วรรณสวจสดลธ5972198

7 13590877 นางสาว ปกญสลตา บรรจง5960934

8 13590878 นางสาว ปกณยาพร ปากครอง5974373

9 13590879 นางสาว เปรมยกดา จกหยสาย5956467

10 13590880 นาย เปรมศจกดลธ ดจบโรค5974704

11 13590881 นางสาว ผกามาศ จจงอลนทรย5907614

12 13590882 นางสาว ผกามาศ พรมสกรลยย5968073

13 13590883 นางสาว ผกามาศ ศลรลเกต5938543

14 13590884 นางสาว ผกาวจลยย กกหลาบเพตชร5944312

15 13590885 นางสาว ผกาวจลยย เจรลญสกข5977438

16 13590886 นางสาว ผานลดา ทรงเจรลญ5981511

17 13590887 นางสาว ผกสดม สลทธล5958584

18 13590888 นาย พงศกร คลาภจยวงศยพลทจกษย5945826

19 13590889 นาย พงศกร นาคเกลด5957082

20 13590890 นาย พงศยเทพ ใจอชอน5974378

21 13590891 นาย พงศธร แสนเมพอง5974773

22 13590892 นาย พงศธร อจมพรพรรดลธ5962532

23 13590893 นาย พงศลธร มณมจกรจส5940389

24 13590894 นาย พงษยเทพ สกพรรรณพยจคฆย5967799

25 13590895 นางสาว พงษยศลรล มดศรมแกหว5971690

26 13590896 นางสาว พจนมยย ลมอกต5948943

27 13590897 นางสาว พนลดา นลรมาณ5940354

28 13590898 นางสาว พนลดา วรรณโนมจย5978352

29 13590899 นางสาว พนลดา สกนจตล5935940

30 13590900 นางสาว พรจลรา ยอดอลนทรย5982366

หนนา 902 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยบบรพา  จจงหวจด : ชลบจรย

หหองสอบ : 634  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 6 สนามสอบ : ชลกลนยานจกบล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 13590901 นาย พรชจย พลมพยอชอน5965967

2 13590902 นาย พรชจย อวยพร5971783

3 13590903 นางสาว พรทลพยย ชมสวจสดลธ5982065

4 13590904 นางสาว พรทลพยย ชาวประทมป5936496

5 13590905 นางสาว พรทลพยย ศรมแกหว5978343

6 13590906 นางสาว พรทลพยย ศลรลพลจบ5970069

7 13590907 นางสาว พรทลพยย อนกกศล5952786

8 13590908 นางสาว พรทลภา วงคยตาผา5976527

9 13590909 นาย พรเทพ บวรสถลตยย5968651

10 13590910 นางสาว พรธลดา พงษยพจนธย5952299

11 13590911 นางสาว พรนภา การะกชาน5951211

12 13590912 นางสาว พรนภา อลนหลม5963322

13 13590913 นางสาว พรนลภา กจญญาหจตถย5947838

14 13590914 นางสาว พรนลภา ทาหอม5948394

15 13590915 นางสาว พรนลภา บกญศร5969202

16 13590916 นางสาว พรประภา หอมวลเศษ5947766

17 13590917 นางสาว พรพนา ชมภศษา5964131

18 13590918 นางสาว พรพรรณ จจนดา5940503

19 13590919 นางสาว พรพรรณ หอมเกษร5940355

20 13590920 นางสาว พรพรหม ธรรมธร5906578

21 13590921 นางสาว พรพจฒนย ภศษลตธนานจนทย5954761

22 13590922 นางสาว พรพลมล ใจสงฆย5966244

23 13590923 นางสาว พรพลมล ธรรมนลยม5959994

24 13590924 นางสาว พรพลมล แสนบรรดลษฐย5971915

25 13590925 นางสาว พรพลมล หอมหวาน5970979

26 13590926 นางสาว พรพลมล อลนวงษา5952520

27 13590927 นางสาว พรพลมล อกดมขจนธกย5958101

28 13590928 นางสาว พรพลศกทธลธ ลาภอกดมพจนธย5954557

29 13590929 นางสาว พรพลสกทธลธ โถทอง5965701

30 13590930 นางสาว พรไพรลน เงลนฉาย5939210

หนนา 903 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยบบรพา  จจงหวจด : ชลบจรย

หหองสอบ : 635  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 6 สนามสอบ : ชลกลนยานจกบล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 13590931 นางสาว พรยกภา บกตรตะ5964415

2 13590932 นางสาว พรรณธลภา บกตรศรม5935440

3 13590933 นางสาว พรรณนลภา สกทธลผล5965991

4 13590934 นางสาว พรรวดม หวจงผล5966337

5 13590935 นางสาว พรลดา เกษสาคร5953589

6 13590936 นางสาว พรสวรรคย กงศรม5963569

7 13590937 นางสาว พรสกดา ภศหจดธรรม5976862

8 13590938 นางสาว พรสกดา มศลเพตญ5975441

9 13590939 นางสาว พรลมรลนลดา กลนเสชง5952750

10 13590940 นาย พฤทธลธ สลทธลบกชน5954742

11 13590941 นาย พฤษภ ชอบสวน5928034

12 13590942 นาย พลวจฒนย ชพพนชม5966774

13 13590943 นางสาว พลอยชมพศ ชลาปฏล5968606

14 13590944 นางสาว พลอยไพลลน แกหวเกตก5973369

15 13590945 นางสาว พลอยไพลลน พจฒนโชตล5962030

16 13590946 นางสาว พวงเพชร โชตลมณม5978886

17 13590947 นางสาว พจชนม ฉวนฉลน5961461

18 13590948 นางสาว พจชนม วงเวมยน5964392

19 13590949 นางสาว พจชรณจฐ เสนาวจง5936445

20 13590950 นางสาว พจชรมน ผลประพฤตล5960299

21 13590951 นางสาว พจชรยสลตา อรลยฐานมานนทย5928038

22 13590952 นางสาว พจชรา นลรจนดรย5966249

23 13590953 นางสาว พจชรา พจนธยหงษย5937832

24 13590954 นางสาว พจชราพรรณ เทพา5953301

25 13590955 นางสาว พจชราภรณย บกญมม5933676

26 13590956 นางสาว พจชราภรณย ไผชสมบศรณย5948186

27 13590957 นางสาว พจชราภรณย วงษยพล5923110

28 13590958 นางสาว พจชราภรณย สลงบจน5965574

29 13590959 นางสาว พจชรลทรย ศลรลปป5926770

30 13590960 นางสาว พจชรลนทรย เกษอลนทรย5945461

หนนา 904 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยบบรพา  จจงหวจด : ชลบจรย

หหองสอบ : 636  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 6 สนามสอบ : ชลกลนยานจกบล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 13590961 นางสาว พจชรลนทรย ใจหนตพง5964906

2 13590962 นางสาว พจชรลนทรย บกญรอด5921234

3 13590963 นางสาว พจชรลนทรย พรหมมาพจนธกย5973051

4 13590964 นางสาว พจชรลยา แยหมวจฒนะ5918450

5 13590965 นางสาว พจชรม ปปทมะ5947264

6 13590966 นางสาว พจชรม ภศละคร5935934

7 13590967 นางสาว พจชรม มนจสสนลท5961059

8 13590968 นางสาว พจชรม มะนาวหวาน5948835

9 13590969 นางสาว พจฒนยชฎาภรณย นามโคตร5942492

10 13590970 นาย พจฒนพงศย เอกสกข5966718

11 13590971 นาย พจฒนศจกดลธ   สรหอยจลาปา5959040

12 13590972 นางสาว พจณนลดา อลสระภาพ5978331

13 13590973 นางสาว พจดชา ถาสอสกด5963985

14 13590974 นางสาว พจดชา ธงสจนเทมยะ5935646

15 13590975 นางสาว พจทธนจนทย วงษยสวจสดลธ5973763

16 13590976 นางสาว พจทธนม ประสานสพบ5954825

17 13590977 นาย พจทธพล ธงชจย5961539

18 13590978 นางสาว พจนตลชา   ประพจนธมลตร5968411

19 13590979 นางสาว พจสตรยสลตา วจงทองธนสกกล5933942

20 13590980 นางสาว พลจลตตรา ดวงไชย5952145

21 13590981 นางสาว พลจลตรา นามโบราณ5935775

22 13590982 นางสาว พลจลตรา รจตนา5981223

23 13590983 นางสาว พลชญา บกตรธาจารยย5961178

24 13590984 นางสาว พลชญานลน ไตรประวจตร5981421

25 13590985 นางสาว พลชามญชกย ธจญญะภศ5955563

26 13590986 นาย พลเชษฐ บกญจจนทรยนหอย5963283

27 13590987 นาย พลทยา ทรงโฉม5936506

28 13590988 นาย พลทจกษย ทจดประไพ5904058

29 13590989 นางสาว พลมประไพ จลระประวจตล5981685

30 13590990 นางสาว พลมพยกมล จจนทรยคลหอย5946899

หนนา 905 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยบบรพา  จจงหวจด : ชลบจรย

หหองสอบ : 642  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : 6 สนามสอบ : ชลกลนยานจกบล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 13590991 นางสาว พลมพยใจ วลเศษนคร5963523

2 13590992 นางสาว พลมพยพร งามตา5976764

3 13590993 นางสาว พลมพยพลชญยชา บกญขกนยจง5941554

4 13590994 นางสาว พลมพยพลไล แหลชงหลหา5978711

5 13590995 นางสาว พลมพยภา คลาแสน5969273

6 13590996 นางสาว พลมพยวรมยย ใจสกข5954311

7 13590997 นางสาว พลมพยศลรล รจนชลตโคตร5982069

8 13590998 นางสาว พลมโพยม เจรลญพงศย5951145

9 13590999 นางสาว พลมรดา กรรณสศต5946169

10 13591000 นางสาว พลมสกดา บกญเกลด5972693

11 13591001 นางสาว พลรลยา  วงศยใหญช5965244

12 13591002 นางสาว พลรกณรจกษย เชาวยเครพอ5975993

13 13591003 นางสาว พลไลวรรณ หนศจจกร5963609

14 13591004 นางสาว พลวา หลชงทอง5970513

15 13591005 นาย พลสลทธลธ สถลตมจพน5934135

16 13591006 นางสาว พมรชยา แทชงเหลตก5980090

17 13591007 นางสาว พมรณกช กลจพลบศลยย5961534

18 13591008 นาย พมรพงษย หงษยโต5945258

19 13591009 นางสาว พกฒลระพม สกวรรณจจนทรย5951763

20 13591010 นางสาว พกทธชาตล กาฬภจกดม5955470

21 13591011 นางสาว พกทธรจกษา สารสจย5954915

22 13591012 นางสาว พศลทรจพยย ถหวยทอง5933505

23 13591013 นาย เพชร ถศกขนาดดม5968935

24 13591014 นางสาว เพชรนาถ ผลจจนทรย5954097

25 13591015 นางสาว เพชรลจดดา จจนทรยโต5971319

26 13591016 นางสาว เพชรอาภรณย นาโพนงาม5904694

27 13591017 นางสาว เพชรา ฉภศมลรจมยย5936830

28 13591018 นางสาว เพตญจจนทรย ไชยศรมษะ5959288

29 13591019 นางสาว เพตญนภา บกญญะรจง5965835

30 13591020 นางสาว เพตญนภา แอดลา5975158

หนนา 906 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยบบรพา  จจงหวจด : ชลบจรย

หหองสอบ : 643  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : 6 สนามสอบ : ชลกลนยานจกบล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 13591021 นางสาว เพตญพจกตยชนก เปปปยมสกข5949756

2 13591022 นางสาว เพตญพจกตรย ปราศรจย5937009

3 13591023 นางสาว เพตญลจกษณย ธนะเพมยร5959425

4 13591024 นางสาว เพตญศลรล คลาพลนลจ5937384

5 13591025 นางสาว เพตญศลรล โพนงาม5943020

6 13591026 นางสาว แพรทอง สมวงคย5975237

7 13591027 นางสาว แพรวนภา ฆานะสลทธลธ5940923

8 13591028 นางสาว ไพรลนทรย ปลพชมเกษร5972744

9 13591029 นางสาว ฟปา มะโฮงชจย5971494

10 13591030 นางสาว เฟฟปองฟปา ประทกมวงคย5962912

11 13591031 นางสาว เฟฟปองฟปา ยพนนาน5957927

12 13591032 นางสาว ภรณยประภา  วลลานจน5979722

13 13591033 นาย ภราดร อดลการกกล5934144

14 13591034 นาย ภวจต กาญจนวลศลษฏยผล5971571

15 13591035 นางสาว ภจชราภรณย พจนธกระ5968780

16 13591036 นาย ภจทรพล พรงาม5956284

17 13591037 นาย ภจทรพล สมรจบ5980024

18 13591038 นางสาว ภจทรฤทจย ประเสรลฐ5955413

19 13591039 นางสาว ภจทรสกดา จลตจะโปะ5980466

20 13591040 นางสาว ภจทราพร ถศกศรม5955286

21 13591041 นางสาว ภจทราภา คลาเงลน5921742

22 13591042 นางสาว ภจทราวดม จจนทรดารา5925270

23 13591043 นางสาว ภจทรลนทรย วมระสอน5971441

24 13591044 นาย ภจลลพ สกขพราย5935072

25 13591045 นางสาว ภจศรา เลาเลลศ5976893

26 13591046 นางสาว ภจสกกล บดมรจฐ5907910

27 13591047 นาย ภาณกวจฒนย จจนแปงเงลน5974059

28 13591048 นาย ภาณกวจฒนย ไชยะฉจตร5970989

29 13591049 นาย ภาณกวจฒนย นาควลเวก5979736

30 13591050 นาย ภานกพจนธย มาลาหอม5941337

หนนา 907 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยบบรพา  จจงหวจด : ชลบจรย

หหองสอบ : 644  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : 6 สนามสอบ : ชลกลนยานจกบล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 13591051 นาย ภานกวจฒนย ตกหมสจงขยทอง5944338

2 13591052 นาย ภานกวจต เฮมยงจจนทา5950621

3 13591053 นางสาว ภารลณม มานะกกล5971128

4 13591054 นางสาว ภาวจนสลนม คจนศร5957601

5 13591055 นางสาว ภาวลณม จาอลนตตะ5955256

6 13591056 นางสาว ภาวลณม แซชลมช5969919

7 13591057 นางสาว ภาวลณม เพตชรยอลนทรย5981808

8 13591058 นางสาว ภาวลณม สจงวาลยยเพชร5961650

9 13591059 นางสาว ภาวลดา นาคสถลตยย5980619

10 13591060 นางสาว ภาวลนม จลตตยโสภา5980299

11 13591061 นางสาว ภาวลนม พลอยขลา5939262

12 13591062 นางสาว ภาวลไล ทองสาย5974035

13 13591063 นางสาว ภลญญาพจชญย แกหวทน5978281

14 13591064 นางสาว ภลญญาพจชญย ละครเขตตย5947889

15 13591065 นางสาว ภลญญาพจชญย อหายมศล5932662

16 13591066 นางสาว ภลพจชรยอร หจนยมพไลห5933574

17 13591067 นาย ภกชงคย สมหมาย5962525

18 13591068 นาย ภศเบศรย รจตนสรหอย5934882

19 13591069 นาย ภศมลนทรย หลงสมบศรณย5978373

20 13591070 นาย ภศรลวจชรย มงคลศลรลภาคยย5928058

21 13591071 นาย ภศวดล มพดขกนทด5953715

22 13591072 นาย มงคล แกหวกจนหา5915346

23 13591073 นาย มงคล บวบมม5959982

24 13591074 นางสาว มณฑกานตย ปานแสงทอง5965582

25 13591075 นางสาว มณฑา พชวงขลา5939548

26 13591076 นางสาว มณฑาทลพยย นามจลตร5939731

27 13591077 นางสาว มณฑลรา แกหวสา5966253

28 13591078 นางสาว มณเฑมยร บกญทหวม5900294

29 13591079 นางสาว มณธลชา ประดา5955669

30 13591080 นางสาว มณม พพชนบน5973690

หนนา 908 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยบบรพา  จจงหวจด : ชลบจรย

หหองสอบ : 645  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : 6 สนามสอบ : ชลกลนยานจกบล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 13591081 นางสาว มณม มมนาม5936891

2 13591082 นางสาว มณมนกช ธมระธลารงรจกษย5953071

3 13591083 นางสาว มณมรจตนย หชอคนดม5981203

4 13591084 นางสาว มธกรลน ปปปนทอง5939363

5 13591085 นางสาว มนตยเทมยน ผจกใหม5950577

6 13591086 นาย มนตรม ตจชงใจชชวยชาตล5970431

7 13591087 นาย มนตรม บกญเทพ5959104

8 13591088 นาย มนตรม ศรมแกหว5918090

9 13591089 นาย มนจสชจย โตตะงาม5947412

10 13591090 นางสาว มนจสนจนทย อลนทรยเลพพอมใส5952711

11 13591091 นางสาว มลธลชา สลบตตะ5944725

12 13591092 นางสาว มลฤดม สลทธลพร5979272

13 13591093 นางสาว มลลวจลยย จจนทรยหอม5942533

14 13591094 นางสาว มลลวจลยย บชอคกหม5949771

15 13591095 นางสาว มจลลลกา การสมจคร5968114

16 13591096 นางสาว มานลดา อลทธลวงศยกกล5969792

17 13591097 นางสาว มารลนทรย เทมยมคลา5934737

18 13591098 นางสาว มารลสสา พลเยมพยม5959242

19 13591099 นางสาว มาลจยทอง ดลาคลา5943995

20 13591100 นางสาว มาลลณม เรพองคง5942858

21 13591101 นางสาว มาลลนม ดอนมศล5970780

22 13591102 นางสาว มาลลนม ศรมทอง5935778

23 13591103 นางสาว มลนตรา สกขเกษม5964691

24 13591104 นางสาว มลนลดา โคตะศรม5956789

25 13591105 นางสาว มกกระวม บกรมมาศ5978115

26 13591106 นางสาว มกทลตา ชกมจจนทรย5963840

27 13591107 นางสาว เมทลนม พศลสวจสดลธ5940428

28 13591108 นางสาว เมทลนม สกขสม5962505

29 13591109 นางสาว เมธยวดม ชอบทลากลจ5937582

30 13591110 นางสาว เมธยวดม ปะเมโท5978714

หนนา 909 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยบบรพา  จจงหวจด : ชลบจรย

หหองสอบ : 646  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : 6 สนามสอบ : ชลกลนยานจกบล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 13591111 นางสาว เมธาวม จะระงจบ5962367

2 13591112 นางสาว เมธาวม ลมทอง5971843

3 13591113 นางสาว เมธลนม ทจกภลรมยย5940448

4 13591114 นาย เมธม ขอพลกลาง5950663

5 13591115 นาย เมธม อายกยพน5982503

6 13591116 นางสาว เมนลการย  สกขสนลท5958160

7 13591117 นางสาว เมสญา แทนสงชา5939743

8 13591118 นาย ยงยกทธ นกงาม5949232

9 13591119 นางสาว ยศศลกา อชอนจร5957583

10 13591120 นาย ยกทธนา คกณอกตสชาหย5949122

11 13591121 นาย ยกทธพล มะลลลา5909718

12 13591122 นาย ยกทธพจนธย กาญจนะวลลจย5965329

13 13591123 นางสาว ยกธลนจนทย สจงคะรลนทรย5978909

14 13591124 นางสาว ยกพา มะลลวงษย5938143

15 13591125 นางสาว ยกพารจตนย แกชนจจนทรย5944603

16 13591126 นางสาว ยกพลน นลเรมยงรจมยย5965671

17 13591127 นางสาว ยกพลน พลนรา5969474

18 13591128 นางสาว ยกพลน โยธาโทน5941488

19 13591129 นางสาว ยกพลน อกชนกกดเชพอก5938293

20 13591130 นางสาว ยกภา พจนธยสกภา5949640

21 13591131 นางสาว ยกวดม กรทรจพยย5963861

22 13591132 นางสาว ยกวดม โกตศม5948066

23 13591133 นางสาว ยกวธลดา ถจพวกระโทก5941321

24 13591134 นางสาว ยกวจลยยดา ชพพนสวจสดลธ5971437

25 13591135 นางสาว เยาวภา คกมดม5950666

26 13591136 นางสาว รจนา นตกสม5965527

27 13591137 นางสาว รจนา รชวมใจ5940342

28 13591138 นางสาว รชาดา เสนานลคม5968837

29 13591139 นาย รตล ศลรลวกฒลกกล5927590

30 13591140 นางสาว รวลนจนทย สจจจาศลลปป5970045

หนนา 910 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยบบรพา  จจงหวจด : ชลบจรย

หหองสอบ : 647  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : 6 สนามสอบ : ชลกลนยานจกบล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 13591141 นางสาว รวลวรรณ เทศสวจสดลธ5935891

2 13591142 นางสาว รวลวรรณ สลทธลสกวรรณ5965248

3 13591143 นางสาว รวลสรา ปปปนประสงคย5936735

4 13591144 นางสาว รสสกคนธย เกลดแกชน5938511

5 13591145 นางสาว รสสกคนธย งามทอง5979720

6 13591146 นางสาว ระเบมยบ พรมนจส5937671

7 13591147 นางสาว ระพมพรรณ อกดหนกน5957515

8 13591148 นางสาว ระวมวรรณ บจวชกม5951982

9 13591149 นางสาว รจชกร ชาวบหานโพธลธ5971758

10 13591150 นางสาว รจชฎา กวางแกหว5951995

11 13591151 นางสาว รจชฎา บกญมา5979258

12 13591152 นางสาว รจชดา แหยมเปปปยม5936636

13 13591153 นาง รจชนก สรหอยเสนา5979797

14 13591154 นางสาว รจชนม ยจงสกขศรม5926986

15 13591155 นางสาว รจชนมวรรณ สลทธลชจย5904746

16 13591156 นาง รจชนศ อกราเลลศ5978760

17 13591157 นางสาว รจญญา บจวจลาปา5949219

18 13591158 นางสาว รจฐจลนจนทย สกนทรวลทยย5981055

19 13591159 นางสาว รจฐตลยา คลาปปปน5934240

20 13591160 นางสาว รจฐพร วลบศลยยศจกดลธสกกล5927526

21 13591161 นางสาว รจตนยชฎา เมฆงามฟปา5954924

22 13591162 นางสาว รจตนยดา ฤทธลธเปปปยม5945976

23 13591163 นางสาว รจตนยตลยา คลามานลตยย5940299

24 13591164 นางสาว รจตนภรณย จมระออน5979028

25 13591165 นางสาว รจตนา โตลา5959203

26 13591166 นางสาว รจตนา บกญศรม5955886

27 13591167 นางสาว รจตนา พจนธยมะลม5936341

28 13591168 นางสาว รจตนา สพบศรม5975011

29 13591169 นางสาว รจตนาภรณย ปปปนคลา5952836

30 13591170 นางสาว รจตนาภรณย ภานะจลต5974915

หนนา 911 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยบบรพา  จจงหวจด : ชลบจรย

หหองสอบ : 648  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : 6 สนามสอบ : ชลกลนยานจกบล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 13591171 นางสาว รจตนาภรณย มณมโชตล5952388

2 13591172 นางสาว รจตนาวดม มชวงไหมทอง5978502

3 13591173 นางสาว รจตลตลยา คลาแสน5964033

4 13591174 นาย ราชาณจฐ อนกสนธลธ5981718

5 13591175 นาย ราเชนทรย บจวตศม5903762

6 13591176 นาย ราเชนทรย มมพงคย5920606

7 13591177 นางสาว รลาไพ สาหนองหมหอ5960116

8 13591178 นางสาว รลาไพ สมสมาน5942366

9 13591179 นางสาว รลาไพวรรณย พจนสวจสดลธ5938597

10 13591180 นางสาว รลนยพจทร โสภาพ5964593

11 13591181 นางสาว รพพนฤดม  ชพพนบาน5926810

12 13591182 นาย รกชง พรศจกดลธพจฒนกกล5976876

13 13591183 นาย รกชงกานตย เจรลญวงศย5961371

14 13591184 นาง รกหงณภา กลพลาประเสรลฐ5974912

15 13591185 นางสาว รกชงทลพยย  ดอกกะเบา5977745

16 13591186 นางสาว รกชงทลพยย ทองแพง5961858

17 13591187 นาง รกหงทลพยย ษรสกกลทรจพยย5945910

18 13591188 นางสาว รกชงทลวา ตลารารจมยย5947624

19 13591189 นางสาว รกชงธลวา เนมยมมศล5936817

20 13591190 นางสาว รกชงนภา พชวงพม5968674

21 13591191 นางสาว รกชงนภา มมทรง5966882

22 13591192 นางสาว รกชงฟปา เมตงตม5966924

23 13591193 นาง รกชงรภาภรณย สลงหไชย5969509

24 13591194 นางสาว รกชงรจตนย ฮงสวจสดลธ5942614

25 13591195 นาย รกชงเรพอง กลจสถลตยยสกล5932802

26 13591196 นาย รกชงโรจนย เศรษฐลศจกดลธโก5965046

27 13591197 นางสาว รกชงฤทจย พรดอนกชอ5945690

28 13591198 นางสาว รกจามาศ บกญพจนธกย5974317

29 13591199 นางสาว รกจลรา ตหอยยาตม5950328

30 13591200 นางสาว รกจลรา ไยยธรรม5957615

หนนา 912 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยบบรพา  จจงหวจด : ชลบจรย

หหองสอบ : 825  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 8 สนามสอบ : ชลกลนยานจกบล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 13591201 นางสาว รกจลรา สมร5981831

2 13591202 นางสาว เรวดม ใจองอาจ5965813

3 13591203 นาย เรวจต  ยวงทอง5975381

4 13591204 นางสาว โรสมจยนม หชวงพลมล5974725

5 13591205 นาย ฤทธลศจกดลธ กกลธราวลทยย5959420

6 13591206 นางสาว ฤทจย นลสจยรจมยย5936878

7 13591207 นางสาว ฤทจยทลพยย ฉจนวลจลตร5973774

8 13591208 นางสาว ฤทจยรจตนย  สกพจดพร5969790

9 13591209 นางสาว ลดาพร ขาวสกทธล5937314

10 13591210 นางสาว ลดารจตนย โพธลธสจนเทมยะ5968403

11 13591211 นางสาว ลดาวรรณ พาสม5973636

12 13591212 นางสาว ลดาวจลยย งามแสง5922414

13 13591213 นางสาว ลลลดา อลนทะสรหอย5978945

14 13591214 นางสาว ลลลตา นจนทวงคย5936596

15 13591215 นางสาว ลลลตา พลศลลปป5912606

16 13591216 นางสาว ลลลตา พตพงพระพร5964433

17 13591217 นางสาว ลลลตา ภศชเพชง5960705

18 13591218 นางสาว ลลลตา สวจสดม5981393

19 13591219 นางสาว ละมจย ใยทา5964979

20 13591220 นางสาว ละออง นนทะการ5951575

21 13591221 นางสาว ละเอมยด ประกอบบกญ5945269

22 13591222 นางสาว ลจกขณาภรณย ละมกด5981300

23 13591223 นางสาว ลจกษณยประภา สกวรรณสมบจตล5927978

24 13591224 นางสาว ลจคนา ยจพงยพน5981164

25 13591225 นางสาว ลจดดา ดจชถกยาวจตร5959949

26 13591226 นางสาว ลจดดา แสงสกทลน5965322

27 13591227 นางสาว ลจดดาวจลยย จจนทรยโท5973965

28 13591228 นางสาว ลจดดาวจลยย นหอยศลลปป5944032

29 13591229 นางสาว ลจดดาวจลยย บชอคกหม5981138

30 13591230 นางสาว ลจดดาวจลยย โพธลธศรม5938873

หนนา 913 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยบบรพา  จจงหวจด : ชลบจรย

หหองสอบ : 833  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 8 สนามสอบ : ชลกลนยานจกบล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 13591231 นางสาว วนจฐสนจนทย ยางใหญช5972935

2 13591232 นางสาว วนจธญา พรหอมฉจตร5956484

3 13591233 นางสาว วนจสนจนทย โชคเจรลญทวมผล5970174

4 13591234 นางสาว วนลดดา ลกนสแกวงศย5979749

5 13591235 นางสาว วนลดา คงมจพน5950936

6 13591236 นางสาว วนลดา ดหวยงา5978985

7 13591237 นางสาว วนลดา บกญมาก5937300

8 13591238 นางสาว วนลดา ประดจบศรม5963101

9 13591239 นางสาว วนลดา ประมวล5965836

10 13591240 นางสาว วนลดา ปปอมปปกษา5952103

11 13591241 นางสาว วนลดา มะสม5942204

12 13591242 นางสาว วนลดา สมคกณ5966006

13 13591243 นางสาว วนลดา สกดใจ5961801

14 13591244 นางสาว วนลดา อหนประเสรลฐ5955852

15 13591245 นางสาว วนลดา อยศชคง5975608

16 13591246 นางสาว วนลตา สายสกด5938026

17 13591247 นาย วรจจกร แสงบรรจง5952961

18 13591248 นาย วรพงษย พลหาร5976000

19 13591249 นาย วรภจทร ทองสาท5924850

20 13591250 นางสาว วรรณกานตย จจนทรยเพตชรย5969089

21 13591251 นาย วรรณจจกร ธรรมสกข5948174

22 13591252 นางสาว วรรณชนก ชมขาว5970575

23 13591253 นางสาว วรรณพร แดนโคกสศง5959415

24 13591254 นางสาว วรรณพร ตรมชจยศรม5937089

25 13591255 นางสาว วรรณพร อารมรจตนชจย5972892

26 13591256 นางสาว วรรณภา ปลชอยมณม5973404

27 13591257 นางสาว วรรณภา พรหมศลลปป5953722

28 13591258 นางสาว วรรณภา สกตตะมา5971484

29 13591259 นางสาว วรรณวลศา รจตนาลจย5938775

30 13591260 นางสาว วรรณวลสา การงาน5963837

หนนา 914 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยบบรพา  จจงหวจด : ชลบจรย

หหองสอบ : 834  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 8 สนามสอบ : ชลกลนยานจกบล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 13591261 นางสาว วรรณา จจนทรยนชลาทรจพยย5951661

2 13591262 นางสาว วรรณา รชวมจลตร5961867

3 13591263 นางสาว วรรณลดา สกขโสม5959788

4 13591264 นางสาว วรรณลภา เดชขจนธย5978512

5 13591265 นางสาว วรรณลศา เกษศรมรจตนย5951632

6 13591266 นางสาว วรรษมล ศกภคกณ5961535

7 13591267 นางสาว วรรษวรรณ พรรณรจตนย5961518

8 13591268 นาย วรวลทยย เจรลญนลยม5938687

9 13591269 นาย วรสลษฐ ปกญญธรพจฒนะกกล5965000

10 13591270 นางสาว วรจญญา ชนะโม5974510

11 13591271 นางสาว วรจญญา เดลมพจนธย5972175

12 13591272 นางสาว วรจญญา มนตรมศรม5953242

13 13591273 นางสาว วรจญญา มมสกภา5952256

14 13591274 นางสาว วรากร อจครจรจสโรจนย5952539

15 13591275 นางสาว วรางคยภรณย คงคา5937042

16 13591276 นางสาว วรานลษฐย จจนทรยศรม5979355

17 13591277 นางสาว วราภรณย จจนทโชตล5982221

18 13591278 นางสาว วราภรณย จจนทรเทพ5964407

19 13591279 นางสาว วราภรณย บกญโท5944171

20 13591280 นางสาว วราภรณย บกตรกศล5976146

21 13591281 นางสาว วราภรณย แปปนประโคน5967562

22 13591282 นางสาว วราภรณย พรมพลลา5974032

23 13591283 นางสาว วราภรณย รอดแกหว5952960

24 13591284 นางสาว วราภรณย ลลาดวนหอม5974630

25 13591285 นางสาว วราภรณย สมาธล5972162

26 13591286 นางสาว วราภรณย สกขมมทรจพยย5973423

27 13591287 นาย วรายกทธ แมหนกลลพนเนมยม5915926

28 13591288 นางสาว วราลจกษณย เกตกแกหว5937385

29 13591289 นางสาว วรลน แซชอตชง5979667

30 13591290 นางสาว วรลนญา วลรจสสะ5953306

หนนา 915 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยบบรพา  จจงหวจด : ชลบจรย

หหองสอบ : 835  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 8 สนามสอบ : ชลกลนยานจกบล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 13591291 นางสาว วรลยา แกหวอกดม5940644

2 13591292 นางสาว วรลยา ลมนกรจตนย5959710

3 13591293 นางสาว วรลศรา กทลศาสตรย5944239

4 13591294 นางสาว วรลศรา บกญธรรม5969860

5 13591295 นางสาว วรลศรา ยพนทน5948085

6 13591296 นางสาว วรลษฐา วรสลทธลธ5933520

7 13591297 นางสาว วรลสสรา  เชพชอรามจญ5964347

8 13591298 นาย วรกฒ สรณตรจย5972314

9 13591299 นางสาว วลจยพร จจพนเพตชรย5959549

10 13591300 นางสาว วลจยพร โสมเมา5961324

11 13591301 นางสาว วลลดา เสาะรจมยย5969681

12 13591302 นางสาว วศลนม ดลารงจลรโชตล5955621

13 13591303 นางสาว วศลนม อลพมสรรพางคย5968788

14 13591304 นาย วสจนตย คลาพระ5971733

15 13591305 นาย วสจนตย อกสชาหยคหา5936951

16 13591306 นาย วสกวจฒนย แกหวบกตรดม5978487

17 13591307 นาย วจชรพล ทองนพคกณ5969187

18 13591308 นาย วจชระ คณะทรง5967433

19 13591309 นาย วจชระ ปะตลโก5931150

20 13591310 นางสาว วจชราพร อกทโธ5954391

21 13591311 นางสาว วจชราภรณย  มลตตะชบ5973477

22 13591312 นางสาว วจชราภรณย สมจครสมาน5967197

23 13591313 นางสาว วจชราภรณย สายพนจส5938331

24 13591314 นางสาว วจชราภรณย สพบเทพ5934516

25 13591315 นาย วจชรลนทรย วลชนะโพธลธ5961123

26 13591316 นาย วจชรลนทรย อกปมา5978817

27 13591317 นาย วจนเฉลลม ทองอหน5947017

28 13591318 นาย วจนชนะ ไชยศรม5950583

29 13591319 นางสาว วจนดม หวจงคะพจนธย5942117

30 13591320 นางสาว วจนเพตญ  ทองดาษ5957271

หนนา 916 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยบบรพา  จจงหวจด : ชลบจรย

หหองสอบ : 836  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 8 สนามสอบ : ชลกลนยานจกบล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 13591321 นางสาว วจนเพตญ จจนครา5949296

2 13591322 นางสาว วจนวลภา ทลาประโยชนย5964923

3 13591323 นางสาว วจนวลสา ตรมนจย5962562

4 13591324 นางสาว วจนวลสา ทลพยยโสตร5975950

5 13591325 นางสาว วจนวลสา ฤทธลธประเสรลฐ5934385

6 13591326 นางสาว วจนวลสา อกบลโชค5972589

7 13591327 นางสาว วจลยยลดา สมงาม5960250

8 13591328 นางสาว วจลลภา เมพองแวง5956374

9 13591329 นาย วาทลต พรหมดลารง5943088

10 13591330 นาย วาทลน แกหววรรณา5976855

11 13591331 นางสาว วาทลนม ปปาจจนทรย5956136

12 13591332 นางสาว วาทลนม ศรมวลชจย5954442

13 13591333 นางสาว วารกณม ชมอลนทรย5977070

14 13591334 นางสาว วารกณม ซากกล5941302

15 13591335 นางสาว วารกณม เพลงกกณา5954181

16 13591336 นางสาว วารกณม สกทธลเรพองวงศย5962378

17 13591337 นางสาว วาสนา ขลจงวลเชมยร5967684

18 13591338 นางสาว วาสนา ดวงตา5968081

19 13591339 นางสาว วาสนา ปปองปปดชา5953447

20 13591340 นางสาว วาสนา ปปปนสกวรรณ5934146

21 13591341 นางสาว วลกานดา อดทน5937507

22 13591342 นางสาว วลจลตรา แกหววงษา5966776

23 13591343 นางสาว วลจลตรา ผลพยกง5938551

24 13591344 นางสาว วลจลตรา สลมาจารยย5981415

25 13591345 นางสาว วลจลตรา สกขจจนดม5963131

26 13591346 นางสาว วลชชกดา ปาปะพจง5971446

27 13591347 นางสาว วลชชกดา สพบมงคล5966766

28 13591348 นาย วลชนธลวจชรย ขนาดนลด5912422

29 13591349 นางสาว วลชยา ดวงศรม5900754

30 13591350 นาย วลชวกฒล เพตชรรจตนย5966059

หนนา 917 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยบบรพา  จจงหวจด : ชลบจรย

หหองสอบ : 841  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : 8 สนามสอบ : ชลกลนยานจกบล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 13591351 นางสาว วลชกณม รจกวมรธรรม5973968

2 13591352 นางสาว วลชกดา ควรอจกษร5978332

3 13591353 นางสาว วลชกดา แสงวจนดม5976660

4 13591354 นาย วลเชมยร บกญขกนยจง5947048

5 13591355 นาย วลเชมยร วงคยผาบกตร5941471

6 13591356 นาย วลทวจส วนลชาชมวะ5911394

7 13591357 นางสาว วลธลดา ปะนะสกนา5977219

8 13591358 นาย วลนจย การงานดม5979773

9 13591359 นางสาว วลภา  กามลนม5944088

10 13591360 นางสาว วลภา จจนทรยแยหม5941384

11 13591361 นางสาว วลภา ประภาสจย5981353

12 13591362 นางสาว วลภา เยเบมพยง5953788

13 13591363 นางสาว วลภาณม ลมนาค5979406

14 13591364 นางสาว วลภาดา  อยศชรกชงเรพอง5958239

15 13591365 นางสาว วลภาดา มลพงโอโร5950639

16 13591366 นางสาว วลภาดา มมไพบศลยยสกกล5934313

17 13591367 นางสาว วลภาดา สมเทา5927666

18 13591368 นางสาว วลภารจตนย บกญรชวม5929306

19 13591369 นางสาว วลภารจตนย วงคยอกคะ5968891

20 13591370 นางสาว วลภาวดม  หาญประสพ5913422

21 13591371 นางสาว วลภาวดม คศณสกข5942169

22 13591372 นางสาว วลภาวดม ใจกลหา5975142

23 13591373 นางสาว วลภาวดม โอสถเจรลญ5961119

24 13591374 นางสาว วลภาวม เขมะจารม5945796

25 13591375 นางสาว วลมลเธมยร วลระศจกดลธ5963340

26 13591376 นางสาว วลยะดา สกขแสวง5942534

27 13591377 นางสาว วลราตรม เอกสกข5955335

28 13591378 นางสาว วลราภรณย จศมดอก5941313

29 13591379 นาง วลรลยา วรวาท5970507

30 13591380 นางสาว วลรลยา ศลรลวาลยย5946883

หนนา 918 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยบบรพา  จจงหวจด : ชลบจรย

หหองสอบ : 843  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : 8 สนามสอบ : ชลกลนยานจกบล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 13591381 นาย วลรกฬหย สมจลตตย5970181

2 13591382 นาย วลรกฬหยศจกยย ศรมบกษยย5968844

3 13591383 นางสาว วลไรรจตนย นกนหอย5979929

4 13591384 นางสาว วลลจยพร ขอดทอง5945829

5 13591385 นางสาว วลลาวรรณ    ภศสมสาย5971893

6 13591386 นางสาว วลลาวจณยย ยกตลธรรม5955874

7 13591387 นางสาว วลลาวจลยย บจวแกหว5959396

8 13591388 นางสาว วลลาวจลยย ผลวพรรณ5958835

9 13591389 นางสาว วลลาวจลยย สารลการ5961347

10 13591390 นางสาว วลลาสลนม ผลงาม5975477

11 13591391 นางสาว วลไล คะสกระ5961113

12 13591392 นางสาว วลไลพร จลตรสวจสดลธ5949878

13 13591393 นางสาว วลไลรจตนย มหาวงคย5951920

14 13591394 นางสาว วลไลวรรณ ทจบทมพสกด5964544

15 13591395 นางสาว วลไลวรรณ พรมดม5956480

16 13591396 นางสาว วลไลวรรณ มณฑก5937459

17 13591397 นางสาว วลวรรณ สายหยกด5953387

18 13591398 นาย วลวรรธนย มชวงนางรอง5946864

19 13591399 นาย วลศรกต ตจนสมรส5949661

20 13591400 นาย วลษณก เชพชอแกหว5952317

21 13591401 นาย วลษณกชจย ตจชงตหนเจรลญ5937718

22 13591402 นาย วลษณกพงษย บกรมมาศ5982336

23 13591403 นางสาว วลสาขา ดมประเสรลฐกกล5979014

24 13591404 นางสาว วมณจฐ บจวทอง5936018

25 13591405 นางสาว วมณา เกตกเลขา5973338

26 13591406 นางสาว วมณา ไชยรจตนย5970047

27 13591407 นางสาว วมนจส มมทรจพยย5966311

28 13591408 นาย วมรกกล มนตยฤทธานกภาพ5955402

29 13591409 นางสาว วมรยา บกญมา5954203

30 13591410 นาย วมรยกทธชจย กรกณา5951275

หนนา 919 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยบบรพา  จจงหวจด : ชลบจรย

หหองสอบ : 844  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : 8 สนามสอบ : ชลกลนยานจกบล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 13591411 นาย วมระพงษย โคเวมยง5969929

2 13591412 นาย วมระพงษย หนองกก5947265

3 13591413 นางสาว วมระยา เกตกเขมยว5950657

4 13591414 นางสาว วมระยา แตงไทย5958632

5 13591415 นางสาว วมราภรณย ศรมเจรลญ5969786

6 13591416 นาย วกฒชจย สลมมาตา5971156

7 13591417 นาย วกฒลชจย จารกภจทรกศล5963187

8 13591418 นาย วกฒลชจย ปปปนทอง5950953

9 13591419 นางสาว เวณกกา อจนอาสา5946410

10 13591420 นางสาว ศกกนตลา สกขเกษม5947199

11 13591421 นาย ศตวรรษ ถวลลคลา5980112

12 13591422 นาย ศตวรรษ เหตมราช5939515

13 13591423 นางสาว ศรสวรรคย กงนะ5981094

14 13591424 นางสาว ศรสวรรคย แกชนทหาว5972794

15 13591425 นางสาว ศรจญญา นางวงคย5948182

16 13591426 นางสาว ศรจญญา มมรจตนย5981954

17 13591427 นางสาว ศรจญญา แสนยะมศล5931194

18 13591428 นางสาว ศรจณยยศลญา สลนนารถ5940075

19 13591429 นางสาว ศรจณยา ไวศยะสกวรรณย5978168

20 13591430 นาย ศราวกฒล คลาพจนนหอย5954246

21 13591431 นาย ศราวกธ เกลดศลรล5975793

22 13591432 นาย ศราวกธ นนทรล5909882

23 13591433 นางสาว ศรลญญา รจกพชอ5977580

24 13591434 นางสาว ศรมสวหพสดลธ ดาวเรพอง5982206

25 13591435 นางสาว ศลลษา ดวงมม5952218

26 13591436 นางสาว ศวลนจนทย โพธลธเตมยน5958629

27 13591437 นางสาว ศศลกานตย มาหา5977918

28 13591438 นางสาว ศศลธร ทรจพยยเมพอง5976854

29 13591439 นางสาว ศศลธร บจวขาว5916058

30 13591440 นางสาว ศศลธร รจศสมหย5964125

หนนา 920 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยบบรพา  จจงหวจด : ชลบจรย

หหองสอบ : 845  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : 8 สนามสอบ : ชลกลนยานจกบล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 13591441 นางสาว ศศลธร สมเหลพอง5939388

2 13591442 นางสาว ศศลธร แสงเภา5957235

3 13591443 นางสาว ศศลวลมล จจนทรยสวชาง5955494

4 13591444 นาย ศจกดลธชจย วงษยรมยย5920114

5 13591445 นาย ศจกดลธศรม  งามดม5971669

6 13591446 นาย ศจกดลธโสภณ สกขอหวน5949464

7 13591447 นางสาว ศลญากร สมจครไทย5920386

8 13591448 นางสาว ศลตาภา สกขประเสรลฐ5974009

9 13591449 นางสาว ศลราพร กรไธสง5946239

10 13591450 นางสาว ศลราพร วงคยแกชน5941927

11 13591451 นางสาว ศลรารจกษย สกตระ5962106

12 13591452 นางสาว ศลรลกจญญา กระจชางจลตร5979467

13 13591453 นางสาว ศลรลกาญจนย คลชองแคลชว5969257

14 13591454 นางสาว ศลรลขวจญ ชศสลจบ5944781

15 13591455 นางสาว ศลรลจจนทรย คณะเบญจะ5967422

16 13591456 นาย ศลรลชจย ประมวลสกข5924910

17 13591457 นางสาว ศลรลนทรา  คลาดลา5970687

18 13591458 นาง ศลรลนทรา เขมยวเงลน5963783

19 13591459 นางสาว ศลรลนภา เนตรรจตนย5945003

20 13591460 นางสาว ศลรลนภา ภาคพรม5950372

21 13591461 นางสาว ศลรลนจนทย ดมสวน5970111

22 13591462 นางสาว ศลรลนจนทย ไผชแสวง5965603

23 13591463 นางสาว ศลรลนจนทย แยหมพรมมา5944548

24 13591464 นางสาว ศลรลนจนทย รศปไธสง5976023

25 13591465 นางสาว ศลรลนาฎ แกหววลชจย5950541

26 13591466 นางสาว ศลรลนาฏ หอมขจร5973903

27 13591467 นางสาว ศลรลนลรจนตย คงมจพน5972651

28 13591468 นางสาว ศลรลพร กศกเจรลญ5939943

29 13591469 นางสาว ศลรลพร คมวจน5973445

30 13591470 นางสาว ศลรลพร จกปะมะนจย5963052

หนนา 921 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยบบรพา  จจงหวจด : ชลบจรย

หหองสอบ : 846  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : 8 สนามสอบ : ชลกลนยานจกบล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 13591471 นางสาว ศลรลพร ชมทอง5909358

2 13591472 นางสาว ศลรลพร บกญจรลญ5972131

3 13591473 นางสาว ศลรลพร ปปนแสง5946118

4 13591474 นางสาว ศลรลพร โพธลธทอง5969672

5 13591475 นางสาว ศลรลพร สลจดทกกขย5964697

6 13591476 นางสาว ศลรลพร สลตไทย5941117

7 13591477 นางสาว ศลรลพร แสวงศรม5974997

8 13591478 นางสาว ศลรลพร หวจงกกศล5963267

9 13591479 นางสาว ศลรลพรรณ พรพนม5964711

10 13591480 นางสาว ศลรลเพตญ หวานวาจา5944534

11 13591481 นางสาว ศลรลภรณย กะหะกะสลทธลธ5954835

12 13591482 นางสาว ศลรลมงคล  ทลพยยพลมพยวงศย5940046

13 13591483 นางสาว ศลรลรจกษย แกลหวทนงคย5917322

14 13591484 นางสาว ศลรลรจตนย บกตะเคมยน5979380

15 13591485 นางสาว ศลรลรจตนย พลมศร5955904

16 13591486 นางสาว ศลรลรจตนย ศลรลมนตรม5952156

17 13591487 นางสาว ศลรลรจตนย หาญเหมชยม5956581

18 13591488 นางสาว ศลรลลจกษณย  เสถมยรกลจ5967703

19 13591489 นางสาว ศลรลลจกษณย โคนกระโทก5965547

20 13591490 นางสาว ศลรลลจกษณย หนหวน5954787

21 13591491 นาย ศลรลเลลศ ซลชมเทมยม5965812

22 13591492 นางสาว ศลรลวรรณ  เสรลมแกหว5967370

23 13591493 นางสาว ศลรลวรรณ ทจบจจนทรย5973721

24 13591494 นางสาว ศลรลวรรณ เหมพอนกรกง5945052

25 13591495 นางสาว ศลรลวรรณ โหลแกหว5948350

26 13591496 นาย ศลวจช บจวเผพพอนนหอย5934324

27 13591497 นางสาว ศลพรลภรณย สกขวารม5935007

28 13591498 นางสาว ศกจมภรณย สมทองสกก5950961

29 13591499 นาย ศกภกฤต กลจจานนทย5953624

30 13591500 นาย ศกภชจย โพธลธนาค5931930

หนนา 922 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยบบรพา  จจงหวจด : ชลบจรย

หหองสอบ : 847  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : 8 สนามสอบ : ชลกลนยานจกบล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 13591501 นาย ศกภโชค พรชจยกกล5964921

2 13591502 นางสาว ศกภธลดา สายใจ5978908

3 13591503 นางสาว ศกภลจกษณย เกตะราช5974212

4 13591504 นางสาว ศกภลจกษณย ฉลมวารม5936788

5 13591505 นาย ศกภวลชญย สกขเจรลญทรจพยย5955755

6 13591506 นาย ศกภวลชญย สกระขจนธย5960191

7 13591507 นาย ศกภสลฏฐ อกดมศลลปป5975287

8 13591508 นางสาว ศกภากาญจนย หาญกาย5944508

9 13591509 นางสาว ศกภานจนทย ขกนสงคราม5960668

10 13591510 นางสาว ศกภลสญา แสงสวชาง5901310

11 13591511 นาย เศรษฐฌา บกญคกหม5947831

12 13591512 นาย เศรษฐา ทองบาง5976807

13 13591513 นางสาว โศภลษฐา คงธน5963558

14 13591514 นางสาว โศรญา ตหนสลน5935626

15 13591515 นางสาว โศรดา วรเกลด5970637

16 13591516 นางสาว โศรยา แสงสวชาง5940311

17 13591517 นางสาว สกาวรจตนย ชจยวลเศษ5952056

18 13591518 นางสาว สกกณา เฟฟปองสะทหาน5963222

19 13591519 นางสาว สกกลรจตนย สกขถาวร5937517

20 13591520 นางสาว สกกลวรรณ นกยศง5975965

21 13591521 นางสาว สขลลา สลทธลศรม5930806

22 13591522 นางสาว สเตฟฟปป คลหาค5982476

23 13591523 นาย สถาพร  รพพนระรส5963471

24 13591524 นาย สมเกมยรตล คลชองแคลชว5963338

25 13591525 นาย สมเกมยรตล ธนศรจกษย5948405

26 13591526 นาย สมเกมยรตล ศลรลเวช5934295

27 13591527 นางสาว สมใจ บลารกง5947259

28 13591528 นางสาว สมใจ บกญเรพอง5970110

29 13591529 นาง สมใจ ประสานดม5971804

30 13591530 นาย สมพงษย กจณณมยย5959913

หนนา 923 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยบบรพา  จจงหวจด : ชลบจรย

หหองสอบ : 849  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : 8 สนามสอบ : ชลกลนยานจกบล

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 13591531 นาย สมพงษย มจพงคจพง5947702

2 13591532 นางสาว สมพร  แตงทองแทห5965495

3 13591533 นางสาว สมพร ไชยรจมยย5940429

4 13591534 นางสาว สมพร ภาษม5964870

5 13591535 นางสาว สมฤดม คลาชมภศ5973011

6 13591536 นางสาว สมฤดม แซชเฮหง5937198

7 13591537 นางสาว สมฤทจย แกหวงาม5976612

8 13591538 นางสาว สมฤทจย ยมรจตนย5973980

9 13591539 นางสาว สมฤทจย ศลรลบกญชศ5963728

10 13591540 นางสาว สมฤทจย อลชมพจฒนย5908558

11 13591541 นาย สมศจกดลธ แปปนงาม5955835

12 13591542 นางสาว สมหมาย อาจวลชจย5964419

13 13591543 นาย สมอานกภาพ ศรมมงคล5967768

14 13591544 นางสาว สยกมพร โภชาดม5953816

15 13591545 นางสาว สรจชสลญา ขจนดม5938721

16 13591546 นางสาว สรจญญา มาลมบกตร5958917

17 13591547 นางสาว สรจญรจกษย   แกหวมศล5972990

18 13591548 นางสาว สรจลชนา โชตลณจฐกร5959664

19 13591549 นางสาว สราระวม บกญมม5976873

20 13591550 นางสาว สรลตา ภลบาลชนมย5971424

21 13591551 นางสาว สโรชา ทองคลา5969808

22 13591552 นางสาว สโรชา ทองดม5963127

23 13591553 นางสาว สโรชา ภาระจชา5918130

24 13591554 นางสาว สโรบล  พกชมมาลม5944512

25 13591555 นาย สฤษดลธ สลทธลประสงคย5966904

26 13591556 นางสาว สลจกจลต ชนะเกษ5950275

27 13591557 นาย สหรจฐ แกหวในหลน5973596

28 13591558 นางสาว สะใบแพร สกดลอย5947780

29 13591559 นาย สจญญา หวานอารมณย5945661

30 13591560 นาย สจนตลสกข นลพมอนงคย5973839

หนนา 924 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยบบรพา  จจงหวจด : ชลบจรย

หหองสอบ : CH202  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : ฉลองราชยณ 50 ปป สนามสอบ : สาธวต "พวบบลบสาเพพญ" มหาววทยาลลยบบรพา

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 13591561 นาย สจนทจด ปากหวาน5963447

2 13591562 นาย สจมฤทธลธ โพธลธงาม5956556

3 13591563 นาย สาทลส บชายเจรลญ5960960

4 13591564 นาย สาธร พยกงวงษย5940542

5 13591565 นาง สาธลตา ดมปปนตา5950431

6 13591566 นางสาว สายชล บกดดาเวมยง5936956

7 13591567 นางสาว สายฝน โมกสกวรรณ5943666

8 13591568 นางสาว สายสมร เพลพมญาตล5962240

9 13591569 นางสาว สาวลตรม คลหามกลจพน5966571

10 13591570 นางสาว สาวลตรม จจกปปปน5937732

11 13591571 นางสาว สาวลตรม จจนทสศตร5921462

12 13591572 นางสาว สาวลตรม ชหางชาญรบ5962684

13 13591573 นางสาว สาวลตรม เนาวโอภาส5981346

14 13591574 นางสาว สาวลตรม บจวหอม5973604

15 13591575 นางสาว สาวลตรม ฟองศลรล5972767

16 13591576 นาย สลทธลกร กลลพนไมห5948833

17 13591577 นาย สลทธลกร นวลงาม5967211

18 13591578 นาย สลทธลชจย ศรมกกลวงคย5910918

19 13591579 นาย สลทธลชจย สถานพงษย5963791

20 13591580 นาย สลทธลเดช ทรจพยยดม5943251

21 13591581 นาย สลทธลพงษย ไตรวงษย5946180

22 13591582 นาย สลทธลพงษย ภาคสกข5963602

23 13591583 นาย สลรภพ คกหมพชวงดม5966524

24 13591584 นางสาว สลรลการยย เอพชอเฟฟปอ5967440

25 13591585 นางสาว สลรลจรรยา จลตวหนองโพธลธ5974953

26 13591586 นางสาว สลรลนาถ ศรมประทกมวงศย5967834

27 13591587 นางสาว สลรลพจชร ปลพชมถนอม5961166

28 13591588 นางสาว สลรลมน จจนทสาร5956522

29 13591589 นางสาว สลรลยา บกษบา5980215

30 13591590 นางสาว สลรลรจศมลธ วาสนาวลน5973391

หนนา 925 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยบบรพา  จจงหวจด : ชลบจรย

หหองสอบ : CH203  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : ฉลองราชยณ 50 ปป สนามสอบ : สาธวต "พวบบลบสาเพพญ" มหาววทยาลลยบบรพา

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 13591591 นางสาว สลรลลกษณย บกญปลศก5954652

2 13591592 นางสาว สลรลลจกษณย สลทธลมงคล5915258

3 13591593 นาง สลรลวรรณ คลาพลมศล5939639

4 13591594 นางสาว สลรลวรรณ พจนธยหลหา5962330

5 13591595 นางสาว สกกจญญา  ปปญญาทอง5940821

6 13591596 นางสาว สกกจญญา เจรลญชาตล5949884

7 13591597 นางสาว สกกจญญา เชพชอเคน5936728

8 13591598 นางสาว สกกจญญา ดมพรหอม5939404

9 13591599 นางสาว สกกจญญา บกญชม5973099

10 13591600 นางสาว สกกจญญา ผลวเกลมชยง5942537

11 13591601 นางสาว สกกจญญา พรมทา5974407

12 13591602 นางสาว สกกจญญา พกทธวงษย5948474

13 13591603 นางสาว สกกจญญา พศลเสน5927314

14 13591604 นางสาว สกกจญญา เลตกสลงหยโต5981376

15 13591605 นางสาว สกกจญญา สกกลคง5967378

16 13591606 นางสาว สกกจญญา อาจสมดม5977261

17 13591607 นางสาว สกกจญยา สมดานหอย5968058

18 13591608 นางสาว สกกกลพร ตองอชอน5972924

19 13591609 นางสาว สกกกลยา วลเศษสกข5981178

20 13591610 นางสาว สกจลตรา คลาสจตยย5951858

21 13591611 นางสาว สกจลตรา ดาผา5957087

22 13591612 นางสาว สกจลตรา ตากแดดหจวโทน5943588

23 13591613 นางสาว สกจลตรา วรสลงหย5955278

24 13591614 นางสาว สกจลนดา วงษยกจณหา5911158

25 13591615 นางสาว สกชจญญา เขตบลารกง5980160

26 13591616 นางสาว สกชาดา  กลลพนสกคนธย5974029

27 13591617 นางสาว สกชาดา เขาวงคย5950782

28 13591618 นางสาว สกชาดา ธมระพลจลตรย5954608

29 13591619 นางสาว สกชาดา ยจงจลตรย5911214

30 13591620 นางสาว สกชาดา ยกทธวลธม5979401

หนนา 926 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยบบรพา  จจงหวจด : ชลบจรย

หหองสอบ : CH205  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : ฉลองราชยณ 50 ปป สนามสอบ : สาธวต "พวบบลบสาเพพญ" มหาววทยาลลยบบรพา

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 13591621 นางสาว สกชาวดม ครจวเชพชอ5958824

2 13591622 นางสาว สกณลสา พลอยชกม5955867

3 13591623 นางสาว สกดารจกษย พลมลนอก5976473

4 13591624 นางสาว สกดารจตนย ไตรรจตนพลพจฒนย5945959

5 13591625 นางสาว สกดารจตนย ปปดถา5964191

6 13591626 นางสาว สกดารจตนย สลนนอก5976095

7 13591627 นางสาว สกทธาทลพยย เขมยวชะอกชม5937913

8 13591628 นางสาว สกทธลกานตย แผลงศร5971682

9 13591629 นาย สกทธลชจย ทองเนมยม5972213

10 13591630 นางสาว สกทธลดา ปรมชา5956621

11 13591631 นางสาว สกทธลดา วงศยบกญหนจก5953630

12 13591632 นาย สกทธลนจนทย สาลมบกตร5955240

13 13591633 นางสาว สกทธลปอ  พรมบกตร5926174

14 13591634 นาย สกทธลภจทร ศรมสกข5972336

15 13591635 นางสาว สกทลชญา ประทกม5953082

16 13591636 นางสาว สกทลชา ลหอมเรมยง5958591

17 13591637 นางสาว สกทลสา ปปนสกวรรณย5979046

18 13591638 นางสาว สกธาทลพยย ชพพนผล5941614

19 13591639 นางสาว สกธาทลพยย รศปใหญช5951614

20 13591640 นางสาว สกธาสลนม แผนสมบศรณย5962813

21 13591641 นางสาว สกธลชา ทหวมนลพม5966747

22 13591642 นางสาว สกธลนม หจสบจวเนมยม5938147

23 13591643 นางสาว สกนทรมยา บกญตา5962976

24 13591644 นาง สกนจนทย สกขดม5967299

25 13591645 นางสาว สกนจนทา คลาผจน5951300

26 13591646 นางสาว สกนจนทา มาลจย5969318

27 13591647 นางสาว สกนจนธลดา ศรมพรหม5911010

28 13591648 นางสาว สกนารม ผลทวม5944519

29 13591649 นางสาว สกนารม หจตถนลรจนดร5969404

30 13591650 นางสาว สกนลษา  เกตกมาโร5952948

หนนา 927 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยบบรพา  จจงหวจด : ชลบจรย

หหองสอบ : CH206  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : ฉลองราชยณ 50 ปป สนามสอบ : สาธวต "พวบบลบสาเพพญ" มหาววทยาลลยบบรพา

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 13591651 นางสาว สกนลษา  จจนทรยศรม5948478

2 13591652 นางสาว สกนลษา ครศเรพองปปญญา5934374

3 13591653 นางสาว สกนลษา เสพอไพร5969057

4 13591654 นางสาว สกนลสา กองแกหว5961514

5 13591655 นางสาว สกนลสา เชลงคมรม5933713

6 13591656 นางสาว สกนลสา เตลมแตหม5978929

7 13591657 นางสาว สกนลสา ทองลพ5973748

8 13591658 นางสาว สกนลสา เทพอกกอง5968823

9 13591659 นางสาว สกนลสา เพศโพธลธสลทธลธ5980971

10 13591660 นางสาว สกนลสา เมฆวลลจย5954601

11 13591661 นางสาว สกนลสา วงคยสกวรรณ5959721

12 13591662 นางสาว สกนลสา วลทยา5943136

13 13591663 นางสาว สกนลสา สลงหยโต5979950

14 13591664 นางสาว สกนลสา สกขอาทลตยย5961420

15 13591665 นาง สกปราณม วงคยยมเมตาะ5940211

16 13591666 นางสาว สกปรานมยย นชาชม5961969

17 13591667 นางสาว สกปรมดม ภศชนหอย5937623

18 13591668 นาย สกพจนย แยหมยลชม5972212

19 13591669 นาย สกพจนย รจกษาทรจพยย5944719

20 13591670 นางสาว สกพรรณทลพา เพตงหลชอ5954734

21 13591671 นางสาว สกพรรษา แตงอลน5957203

22 13591672 นางสาว สกพรรษา พจนนา5975215

23 13591673 นางสาว สกพรรษา โพธลมณม5965938

24 13591674 นางสาว สกพรรษา ศลลาคลา5947755

25 13591675 นางสาว สกพรรษา เศษสลงหย5977776

26 13591676 นางสาว สกพจฒนยตรา  คลาจจนทรย5961181

27 13591677 นางสาว สกพจตรา ทองมศล5968048

28 13591678 นางสาว สกพจตรา ประถม5945151

29 13591679 นางสาว สกพจตรา ภศมลสวจสดลธ5977182

30 13591680 นางสาว สกพจตรา สรหอยกศล5965008

หนนา 928 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยบบรพา  จจงหวจด : ชลบจรย

หหองสอบ : CH207  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : ฉลองราชยณ 50 ปป สนามสอบ : สาธวต "พวบบลบสาเพพญ" มหาววทยาลลยบบรพา

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 13591681 นางสาว สกพจตรา อายกพจฒนย5949742

2 13591682 นางสาว สกพลน ชะอกชมเกตก5971651

3 13591683 นาย สกภชจย สกภารจตนย5973969

4 13591684 นางสาว สกภจค ใหมชบกตรดา5911990

5 13591685 นางสาว สกภจทรา พานลชนาวา5946369

6 13591686 นางสาว สกภจทรา โพธลธเงลน5933956

7 13591687 นางสาว สกภจทรา ศรสจนตย5970288

8 13591688 นางสาว สกภา กลาลจงงาม5980291

9 13591689 นางสาว สกภา แดนดงยลพง5943703

10 13591690 นางสาว สกภาพร เขพพอนคลา5972996

11 13591691 นางสาว สกภาพร ชศจลตร5957302

12 13591692 นางสาว สกภาพร ดลาหมจด5946887

13 13591693 นางสาว สกภาพร พจนธยพกฒ5947667

14 13591694 นางสาว สกภาพร เมพองกลาง5906198

15 13591695 นางสาว สกภาพร ระฆจงทอง5969909

16 13591696 นางสาว สกภาพร แหลชปปอง5943227

17 13591697 นางสาว สกภาพร อจศพลมพย5981266

18 13591698 นางสาว สกภาพร อลนไชยย5942828

19 13591699 นางสาว สกภาภรณย  สพบศรม5970011

20 13591700 นางสาว สกภาภรณย ถตงสกข5967145

21 13591701 นางสาว สกภาภรณย มงคลเจรลญสกข5941359

22 13591702 นางสาว สกภารจตนย เฉลลมชจย5960189

23 13591703 นางสาว สกภาวดม โนแกหว5979267

24 13591704 นางสาว สกภาวดม วรรณะ5972455

25 13591705 นางสาว สกภาวดม สายโรจนย5975937

26 13591706 นางสาว สกมาลม ทลนจอง5940022

27 13591707 นางสาว สกมาลม ไลไธสง5961923

28 13591708 นางสาว สกมาลม หลพลาสวจสดลธ5973021

29 13591709 นางสาว สกมลตรา ฤทธลธมาก5973555

30 13591710 นาย สกรพงษย ประสลทธลสาร5942833

หนนา 929 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยบบรพา  จจงหวจด : ชลบจรย

หหองสอบ : CH208  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : ฉลองราชยณ 50 ปป สนามสอบ : สาธวต "พวบบลบสาเพพญ" มหาววทยาลลยบบรพา

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 13591711 นาย สกรพจนย บจวเขมยว5974246

2 13591712 นาย สกรวกฒล เครพอโสม5982522

3 13591713 นาย สกรศจกดลธ สกขอยศช5973566

4 13591714 นางสาว สกรจญญา ผลพกฒ5963801

5 13591715 นางสาว สกรจตนา เกตกเพตชร5949631

6 13591716 นางสาว สกรจตนา พกทธพงษย5946854

7 13591717 นางสาว สกรจสวดม ควรหา5963944

8 13591718 นาย สกรลยา การชอน5968089

9 13591719 นาย สกรลยา เครพอชาลม5965642

10 13591720 นาย สกรลยา วงคยจจนทรย5980471

11 13591721 นาย สกรลโย เงลนรจตนย5901618

12 13591722 นางสาว สกรมยยภรณย วงศยชาลม5972482

13 13591723 นางสาว สกรมรจตนย เดชา5943790

14 13591724 นางสาว สกรมรจตนย สกรลวงษย5959470

15 13591725 นางสาว สกรมรจตนย อชอนมลพง5975407

16 13591726 นาย สกวรรณ บกญศรมภศมล5911782

17 13591727 นางสาว สกวรรณา นาคจลนวงคย5966808

18 13591728 นางสาว สกวรรณา พาเหาะ5957298

19 13591729 นางสาว สกวรรณา พลศพล5949526

20 13591730 นางสาว สกวรรณา ฟปกคลา5942182

21 13591731 นางสาว สกวรรณม กรมสศงเนลน5938825

22 13591732 นางสาว สกวรลนทรย นามวลจลตร5948927

23 13591733 นาย สกวลทยย อกตทศล5943755

24 13591734 นางสาว สกวลมล  แกลหวกลหา5969621

25 13591735 นางสาว สกวลมล บจวงาม5943030

26 13591736 นาย สกวลศลษฐย กหานจจกร5971194

27 13591737 นาย เสกสรร มหามศล5968185

28 13591738 นาย เสรลมศจกดลธ นารลน5965784

29 13591739 นางสาว เสาวรส บกญอลนทรย5979124

30 13591740 นางสาว เสาวลจกษณย กลลพนบจวขาว5937044

หนนา 930 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยบบรพา  จจงหวจด : ชลบจรย

หหองสอบ : CH306  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : ฉลองราชยณ 50 ปป สนามสอบ : สาธวต "พวบบลบสาเพพญ" มหาววทยาลลยบบรพา

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 13591741 นางสาว เสาวลจกษณย เรลงศาสตรย5976841

2 13591742 นางสาว เสาวลจกษณย ศรมภจกดม5940151

3 13591743 นางสาว เสาวลจกษณย ศลรวรรณ5982534

4 13591744 นางสาว เสาวลจกษณย หมวดสา5956589

5 13591745 นางสาว แสงจจนทรย ตลงสาโรจนย5962339

6 13591746 นางสาว แสงทราย จจนทรยยา5965308

7 13591747 นางสาว แสงเทมยน แสงบจวเผพพอน5976415

8 13591748 นางสาว แสงระวม ประสานศรม5978691

9 13591749 นางสาว แสงฤทจย ปทกมสาย5979470

10 13591750 นางสาว โสดาพร จจนทะบจณฑลต5967646

11 13591751 นางสาว โสพลศ รามเนตร5977043

12 13591752 นางสาว โสภา ภศแกหว5926002

13 13591753 นางสาว โสภาพรรณ มมทรจพยย5940049

14 13591754 นางสาว โสภลดา บจวสกวรรณ5947226

15 13591755 นาง โสภลดา หงษยเวมยงจจนทรย5966874

16 13591756 นางสาว โสรญา นลพมกลลพน5955955

17 13591757 นางสาว โสรญา สลงหยมหาศจกดลธ5981684

18 13591758 นางสาว โสรญา อภลบาลศรม5981092

19 13591759 นางสาว โสรยา ปะสลพงชอบ5978961

20 13591760 นางสาว โสรยา เสลานนทย5937673

21 13591761 นางสาว หทจยกาญจนย งามขลา5972554

22 13591762 นางสาว หทจยกานตย ดมประเสรลฐ5954850

23 13591763 นางสาว หทจยชนก บกญเจรลญ5977674

24 13591764 นางสาว หทจยชนก ลลชมสกกล5917522

25 13591765 นางสาว หทจยทลพยย สกนารจกษย5940611

26 13591766 นางสาว หทจยภจทร ฆารพจนธกย5973970

27 13591767 นางสาว หทจยภจทร ไตรประวจตร5979448

28 13591768 นางสาว หทจยรจตนย จจนทรยหนศ5937289

29 13591769 นางสาว หทจยรจตนย เชพชอสอน5926778

30 13591770 นางสาว หทจยรจตนย บจวภา5967560

หนนา 931 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยบบรพา  จจงหวจด : ชลบจรย

หหองสอบ : CH307  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : ฉลองราชยณ 50 ปป สนามสอบ : สาธวต "พวบบลบสาเพพญ" มหาววทยาลลยบบรพา

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 13591771 นางสาว หทจยรจตนย เรทนศ5962556

2 13591772 นางสาว หทจยรจตยย ไตรทองสกข5952868

3 13591773 นาย หนตพงชาย ทวมพจนธย5904962

4 13591774 นางสาว หนตพงฤทจย ชลนทะนาม5927474

5 13591775 นางสาว หนตพงฤทจย นาคประสลทธลธ5938834

6 13591776 นางสาว หนตพงฤทจย บกญลพอ5939720

7 13591777 นางสาว หนตพงฤทจย พรมมม5957456

8 13591778 นางสาว หนตพงฤทจย วจยธรรม5964547

9 13591779 นางสาว หนตพงฤทจย หลหาพรหม5936281

10 13591780 นางสาว หยาดฝน เดชโอภาส5948933

11 13591781 นาย หรรษธร จจนทรยพตพงสกข5969427

12 13591782 นางสาว หจทยา จามลลกกล5946687

13 13591783 นางสาว หจทยา วงษาเลลศ5944323

14 13591784 นางสาว เหมวดม ทาศรมภศ5937858

15 13591785 นาย อกนลษฐย นพเสรลฐ5955336

16 13591786 นาย องอาจ เจรลญศลลปป5920846

17 13591787 นางสาว อณจฐชภรณย ตกหมทอง5939724

18 13591788 นางสาว อณศจจนทรย นามวงคยเนาวย5962012

19 13591789 นาย อดลพงษย ดลพงเกษ5951401

20 13591790 นาย อดลศร เผชาสามมกข5972288

21 13591791 นาย อดลศจกดลธ อาจหาญยลพง5951686

22 13591792 นางสาว อทลกา ทกนสลน5957212

23 13591793 นาย อธลรกจนย มกทาพร5971593

24 13591794 นางสาว อธลษา มมศรม5964486

25 13591795 นางสาว อนงคย ผาลาด5963423

26 13591796 นางสาว อนงคยวดม ธรรมนลทา5947278

27 13591797 นางสาว อนจญญา คมสจน5977528

28 13591798 นางสาว อนจนตย มะลาศรม5946821

29 13591799 นาย อนจนตชจย ดลพงแกหว5940007

30 13591800 นาย อนจนตพงษย คลาแหง5979831

หนนา 932 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยบบรพา  จจงหวจด : ชลบจรย

หหองสอบ : CH309  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : ฉลองราชยณ 50 ปป สนามสอบ : สาธวต "พวบบลบสาเพพญ" มหาววทยาลลยบบรพา

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 13591801 นางสาว อนจนตสลน แสงวงศยกลจ5961607

2 13591802 นางสาว อนจนธพร บกญศรม5962426

3 13591803 นาย อนลรกจนย ไชยเจรลญ5962231

4 13591804 นาย อนกกศล เจรลญทหาว5944364

5 13591805 นางสาว อนกธลดา เขตมทองธลารง5977018

6 13591806 นางสาว อนกธลดา สามหาดไทย5946808

7 13591807 นาย อนกรจกษย คลามกงคกณ5980860

8 13591808 นาย อนกวจฒนย วรรจตนย5970588

9 13591809 นางสาว อนกสรา จจนทะรจงศรม5954043

10 13591810 นางสาว อนกสรา ทองทาบ5971501

11 13591811 นางสาว อนกสรา ธศสรานนทย5957191

12 13591812 นางสาว อนกสรา เยตนวจฒนา5943819

13 13591813 นางสาว อโนชา พกกพจนธกย5981563

14 13591814 นางสาว อพภลวจนทย คลามกงคกณ5977992

15 13591815 นางสาว อภจสรา เกตสกข5955443

16 13591816 นาย อภลชจย เทมยมคลาแหง5976016

17 13591817 นาย อภลชลต ทจนหา5961180

18 13591818 นาย อภลชลต ปะทะวจง5969865

19 13591819 นางสาว อภลญญา กลลพนขจร5952538

20 13591820 นางสาว อภลญญา นกแกหว5953597

21 13591821 นางสาว อภลญญา บรรดาศจกดลธ5933457

22 13591822 นางสาว อภลดา สาแกหว5941442

23 13591823 นาย อภลนจนทย หอมคง5955596

24 13591824 นางสาว อภลรดม คกณเจตนย5920282

25 13591825 นาย อภลลาภ นามลาด5952087

26 13591826 นาย อภลวลชญย ปปนจง5971931

27 13591827 นาย อภลศจกดลธ หจตถประนลตยย5947972

28 13591828 นางสาว อภลสรา ชาภลรมยย5967020

29 13591829 นาย อภลสลทธลธ กกชมงาม5936308

30 13591830 นาย อภลสลทธลธ บกญเขมยว5935374

หนนา 933 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยบบรพา  จจงหวจด : ชลบจรย

หหองสอบ : CH310  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : ฉลองราชยณ 50 ปป สนามสอบ : สาธวต "พวบบลบสาเพพญ" มหาววทยาลลยบบรพา

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 13591831 นาย อมร ขรขวา5979062

2 13591832 นาย อมรเทพ สจงขยนหอย5959307

3 13591833 นางสาว อมรรจตนย ทองชมภศ5961658

4 13591834 นางสาว อมรรจตนย นกศรรจมยย5937959

5 13591835 นางสาว อมรรจตนย รจตนวงษย5981558

6 13591836 นางสาว อมรรจตนย อลนทสกวรรณ5913614

7 13591837 นางสาว อมลวรรณ กอบโลหะ5970620

8 13591838 นางสาว อมาพร ชจยมาตรย5971511

9 13591839 นางสาว อรชกมา ปาทาน5979841

10 13591840 นาง อรณจส กกลพลนลจ5972690

11 13591841 นางสาว อรณม ดอนชมภศ5953333

12 13591842 นางสาว อรณม เทมยบประทกม5972016

13 13591843 นางสาว อรณม นพวรรณ5968308

14 13591844 นางสาว อรทจย ทรจพยยอยศช5979688

15 13591845 นางสาว อรทจย ศรมสมบศรณยสกกล5930398

16 13591846 นางสาว อรไท จจนศร5966894

17 13591847 นางสาว อรนาถ เพมยราชโยธา5948935

18 13591848 นางสาว อรพรรณ ใจเยตน5953494

19 13591849 นางสาว อรพลน ดลามลนเสก5933990

20 13591850 นางสาว อรพลมพย มมแกหว5972329

21 13591851 นางสาว อรไพลลน สอนจจนทรย5953702

22 13591852 นาย อรรถพงษย เพมยเสนา5973794

23 13591853 นาย อรรถพล กลพงแกหว5972201

24 13591854 นาย อรรถพล เพตชรดม5972538

25 13591855 นาย อรรถพล สวจสดลพงษย5903838

26 13591856 นางสาว อรวรรณ เรพอนรส5961367

27 13591857 นางสาว อรวรรณ วงษยกจณหา5980332

28 13591858 นางสาว อรวรรณ แสงเพตชร5929062

29 13591859 นางสาว อรอนงคย การงานจบ5940004

30 13591860 นางสาว อรอนงคย รจศมม5967245

หนนา 934 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยบบรพา  จจงหวจด : ชลบจรย

หหองสอบ : CH401  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : ฉลองราชยณ 50 ปป สนามสอบ : สาธวต "พวบบลบสาเพพญ" มหาววทยาลลยบบรพา

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 13591861 นางสาว อรอกมา กลจพนผลหรจพง5962390

2 13591862 นางสาว อรอกมา แกหวกาหลง5908498

3 13591863 นางสาว อรอกมา ศรมสงคย5974210

4 13591864 นาง อรอกษา หรลพงเรไร5973004

5 13591865 นางสาว อรจญญา สลงหลนสาย5947178

6 13591866 นางสาว อรลยาภรณย นาฏยาโชตลพงศย5972093

7 13591867 นางสาว อรลษา ละออง5970269

8 13591868 นางสาว อรลษา สกขวจลลล5978372

9 13591869 นางสาว อรกณกมล แปปนเหมพอน5946737

10 13591870 นางสาว อรกณรจตนย  ปาปะขา5969866

11 13591871 นาย อลงกต นามลาย5969575

12 13591872 นาย อลงกต หรมพจลนดา5970301

13 13591873 นาย อลงกรณย บงแกหว5950931

14 13591874 นางสาว อลลษา นาคพะวจน5954483

15 13591875 นางสาว อลลสา กลลพนจจนทรย5956617

16 13591876 นางสาว อลลสา ดอกสม5971488

17 13591877 นางสาว อจกษร นาวาเจรลญ5952499

18 13591878 นางสาว อจกษรสลนม เพมยรชนะศลวจช5923186

19 13591879 นางสาว อจงคณา การะเกตก5949660

20 13591880 นางสาว อจงคณา เกยชจย5945528

21 13591881 นางสาว อจงคณา ขอสกข5964919

22 13591882 นางสาว อจงคณา ฝปปนสกกล5948038

23 13591883 นางสาว อจงคณา พกกโพธลธ5962436

24 13591884 นางสาว อจงคณา ฟศคณะ5965876

25 13591885 นางสาว อจงศกมา    ตาทอง5975085

26 13591886 นางสาว อจงษฎามาศ เทมยนมนตย5944563

27 13591887 นางสาว อจงสกดา หวจงดม5970113

28 13591888 นางสาว อจจจลมา มกครสกกล5960263

29 13591889 นางสาว อจจฉรา มจพนจลตร5971544

30 13591890 นางสาว อจจฉรา เวชกามา5972469

หนนา 935 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยบบรพา  จจงหวจด : ชลบจรย

หหองสอบ : CH402  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : ฉลองราชยณ 50 ปป สนามสอบ : สาธวต "พวบบลบสาเพพญ" มหาววทยาลลยบบรพา

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 13591891 นางสาว อจจฉรา เสนภศงา5974332

2 13591892 นางสาว อจจฉราพรรณ ยจงใหหผล5951065

3 13591893 นางสาว อจจฉราพจนธย เอมพยมสอาด5981283

4 13591894 นางสาว อจจฉรลยา โสนทอง5976727

5 13591895 นางสาว อจชฎาภรณย ผลวขลา5968966

6 13591896 นางสาว อจญชลม ดวงมณม5970390

7 13591897 นาง อจญชลม ทองเจลม5980881

8 13591898 นางสาว อจญชลม เหลวกศล5964112

9 13591899 นางสาว อจญชลม อลนทรยสกวรรณย5975994

10 13591900 นางสาว อจญชลสา อลพมใจ5982238

11 13591901 นางสาว อจญญา โสภณ5955347

12 13591902 นางสาว อจญญาณม บกตลมาลยย5977056

13 13591903 นางสาว อจญธนมยากร เหลตกดม5938319

14 13591904 นาง อจมพวรรณ คงนาค5977280

15 13591905 นาย อจมรลนทรย พานลชการ5968976

16 13591906 นางสาว อจศราพรรณ สายสมบจตล5961886

17 13591907 นางสาว อาทลตยา โตตะมกดบลารกง5972343

18 13591908 นาย อานนทย ฉจตรชจยมงคล5971513

19 13591909 นาย อานนทย บกญจอง5965969

20 13591910 นาย อานนทย พลากร5975693

21 13591911 นางสาว อาภจสรา ชศสกกล5963666

22 13591912 นางสาว อาภจสรา นตกรจก5936972

23 13591913 นางสาว อาภาภรณย วรคกณ5960340

24 13591914 นางสาว อาภาวดม ทองปลลว5959354

25 13591915 นางสาว อารดา ถนอมจลตรย5961597

26 13591916 นางสาว อารดา บกญธรรม5964359

27 13591917 นางสาว อารดา ศรมหวาด5973129

28 13591918 นางสาว อารยา คณารจกษย5958779

29 13591919 นางสาว อารม รลยะบกตร5966773

30 13591920 นางสาว อารมรจตนย ตชายเนาวยดง5975376

หนนา 936 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยบบรพา  จจงหวจด : ชลบจรย

หหองสอบ : CH403  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : ฉลองราชยณ 50 ปป สนามสอบ : สาธวต "พวบบลบสาเพพญ" มหาววทยาลลยบบรพา

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 13591921 นาง อลานวยพร ซลกเนหอรย5963378

2 13591922 นางสาว อลาพร ประจลมทลศ5975957

3 13591923 นาย อลาพล บจวใหญช5934033

4 13591924 นางสาว อลาไพ เภาตนะ5975543

5 13591925 นางสาว อลาภา เทพบกดดม5918754

6 13591926 นางสาว อลงดาว สกพรรณนนทย5967787

7 13591927 นาย อลทธลเดช สลนธกเนตร5973326

8 13591928 นาย อลทธลพจฒนย แกหวบจบภา5979857

9 13591929 นางสาว อลนทยอร คลาสม5946713

10 13591930 นาย อลศเรศ สกขชม5978000

11 13591931 นางสาว อลสรมยย อภลวจฒนานนทย5920474

12 13591932 นางสาว อกดมลจกษณย ฉวนพยจคฆย5962504

13 13591933 นางสาว อกบลวรรณ ไชยราช5963713

14 13591934 นางสาว อกมาพร จจนเต5971316

15 13591935 นางสาว อกมาพร จลนโจ5972331

16 13591936 นางสาว อกไร แดงจลตร5979223

17 13591937 นางสาว อกไร สกทธลธรรม5957333

18 13591938 นางสาว อกไรวรรณย จจนทอง5945987

19 13591939 นางสาว อกไรวรรณ หลวงราช5979481

20 13591940 นางสาว อกไรวรรณ อลนทรยอกไร5950780

21 13591941 นางสาว อกษณา แกหวพลทจกษย5966872

22 13591942 นางสาว อกษณมยย กะสวย5977925

23 13591943 นางสาว อกษา ขมสนลท5975765

24 13591944 นางสาว อกษา มณมเนตร5929398

25 13591945 นางสาว อกษา มะโนนตก5961816

26 13591946 นางสาว อกษา วจงคมรม5969372

27 13591947 นางสาว อกษา เหงหาเทศ5977306

28 13591948 นางสาว อกษาวดม ฮงฮวด5978469

29 13591949 นางสาว อกสรา วรรณอกดม5970020

30 13591950 นาย เอกฉจตร สกดกจงวาน5971559

หนนา 937 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยบบรพา  จจงหวจด : ชลบจรย

หหองสอบ : CH404  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : ฉลองราชยณ 50 ปป สนามสอบ : สาธวต "พวบบลบสาเพพญ" มหาววทยาลลยบบรพา

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 13591951 นาย เอกชจย เขหมแขตง5976171

2 13591952 นาย เอกชจย ถนอมเลตก5948153

3 13591953 นาย เอกพงศย สายทอง5929446

4 13591954 นาย เอกพจนย นพบกตร5963586

5 13591955 นาย เอกพล เชลดพานลชยย5908926

6 13591956 นาย เอกภาพ มมไมชจน5958303

7 13591957 นาย เอกรลนทรย คลาแสงดม5942100

8 13591958 นาย เอกลจกษณย เจพอมา5949960

9 13591959 นาย เอนก เปปงทอง5953297

10 13591960 นางสาว เอมฤดม ทองสา5942635

11 13591961 นางสาว เอมอร บวรรจมยย5964581

12 13591962 นางสาว เอมอร หนกสลงหย5973247

13 13591963 นางสาว เอพชอมพร แกหวปปญญา5957735

14 13591964 นางสาว เอพชอมพร บกบผา5947834

15 13591965 นางสาว เอพชออารยา ขมณาวจฒ5974530

16 13591966 นางสาว ไอยวรลนทรย มจพนกลาเนลด5950327

17 13591967 นางสาว ไอลดา แพงดม5974282

หนนา 938 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ  จจงหวจด : นครศรยธรรมราช

หหองสอบ : ไทยบจรย/1  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารไทยบจรย สนามสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 15590001 นางสาว กกขวจญ คลานวณ5950081

2 15590002 นางสาว กชกร ฤทธลชจย5937590

3 15590003 นางสาว กชวรรณ พลททลสลทธลธ5955579

4 15590004 นางสาว กตลกา ทองอกชน5945224

5 15590005 นางสาว กนกนารถ  ซพพอตรง5948012

6 15590006 นางสาว กนกพร เกลดแกหว5958737

7 15590007 นางสาว กนกพร ไชยชลานล5946190

8 15590008 นางสาว กนกรจตนย ไขศรม5972930

9 15590009 นางสาว กนกวรรณ แกหวเจรลญ5947988

10 15590010 นางสาว กนกวรรณ คงขาว5939719

11 15590011 นางสาว กนกวรรณ คลาแหง5934653

12 15590012 นางสาว กนกวรรณ เจรลญสกข5980510

13 15590013 นางสาว กนกวรรณ ไชยพงคย5951971

14 15590014 นางสาว กนกวรรณ แซชซมพ5977466

15 15590015 นางสาว กนกวรรณ ดลาเพตง5927506

16 15590016 นางสาว กนกวรรณ นาศร5954871

17 15590017 นางสาว กนกวรรณ ปรมชามารถ5939691

18 15590018 นางสาว กนกวรรณ ผลวเหมาะ5950839

19 15590019 นางสาว กนกวรรณ พงศยภจณฑารจกษย5969321

20 15590020 นางสาว กนกวรรณ ศลวายพราหมณย5960159

21 15590021 นางสาว กนกวรรณ สมวงศย5964005

22 15590022 นางสาว กนกอร บกญโยดม5947300

23 15590023 นางสาว กนลษฐา นพรจตนย5976758

24 15590024 นางสาว กนลษฐา สายจจนทรย5957773

25 15590025 นางสาว กนลษฐา ไหมแกหว5957533

26 15590026 นางสาว กมลชนก คลาเงลน5963260

27 15590027 นางสาว กมลชนก สกวรรณนกรจกษย5962179

28 15590028 นางสาว กมลทลพยย ชจยวลชลต5964218

29 15590029 นางสาว กมลทลพยย ยลพงบกรกษ5957717

30 15590030 นางสาว กมลทลพยย เลตกจรลง5978982

หนนา 939 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)
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ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 15590031 นาง กมลทลพยย ศรมวรเดชไพศาล5981744

2 15590032 นางสาว กมลทลพยย สกขบางนบ5952444

3 15590033 นางสาว กมลรจตนย คงยพน5942790

4 15590034 นางสาว กมลรจตนย เอชงฉหวน5963076

5 15590035 นางสาว กมลลจกษณย สลรลภจทรธนากศล5969251

6 15590036 นางสาว กมลวรรณ เกลาเกลมชยง5954253

7 15590037 นางสาว กมลวรรณ เกลดเมฆ5952404

8 15590038 นางสาว กมลวรรณ ขวจญเเกหว5974399

9 15590039 นางสาว กมลวรรณย วงศยดม5981069

10 15590040 นางสาว กรกนก แปปนศรม5952010

11 15590041 นางสาว กรกนก โรจนฐลตลกกล5950740

12 15590042 นางสาว กรกมล หนศจจนทรย5975472

13 15590043 นางสาว กรภจทร ดลษยมนตรม5951081

14 15590044 นางสาว กรรณลกา แกหวบรลสกทธลธ5950132

15 15590045 นางสาว กรรณลกา เทพดลารงคย5953713

16 15590046 นางสาว กรรณลกา ปานสงชา5971104

17 15590047 นางสาว กรรณลกา อจงคารา5966239

18 15590048 นางสาว กรรณลการย จจนทรดม5967838

19 15590049 นาง กรรณลการย จลตจารจกษณย5970819

20 15590050 นางสาว กรรณลการย เชพชอเอมพยม5947658

21 15590051 นางสาว กรรณลการย ทศจลตร5967949

22 15590052 นางสาว กรรณลการย ทองทลพยย5948549

23 15590053 นางสาว กรรณลการย ทลนวงคย5981058

24 15590054 นางสาว กรรณลการย พจนธรส5971512

25 15590055 นางสาว กรรนลการย อนกพจนธย5954136

26 15590056 นาย กรลนทรย ปานมาศ5948052

27 15590057 นาย กรมฑา สงอาจลนตย5966218

28 15590058 นางสาว กฤตตลยา รจตนนกพงศย5969058

29 15590059 นาย กฤตพร พจฒนกลจ5947965

30 15590060 นาย กฤษฎา แสงมณม5960544
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1 15590061 นาย กฤษฎา อยศชขลา5939465

2 15590062 นาย กฤษฎา อลสระพงศยไพศาล5955599

3 15590063 นาย กฤษฎม มณมโชตล5955854

4 15590064 นางสาว กฤษณา ฐานะวจฒนา5906106

5 15590065 นางสาว กฤษณา ทองเกลด5947639

6 15590066 นางสาว กฤษณา พวงนาค5962566

7 15590067 นางสาว กฤษณา วงศยประจจนตย5976607

8 15590068 นาย กฤษดา แสงวรรณ5950038

9 15590069 นางสาว กลวจน ญาณะรมยย5968520

10 15590070 นางสาว กวลนญา เกมยรตลจรศญ5977482

11 15590071 นางสาว กษมา ชชวยยลชม5963796

12 15590072 นาย กสลพล แซชลม5966275

13 15590073 นางสาว กจญญา ประศรม5945574

14 15590074 นางสาว กจญญาณจฐ  ทาตะภลรมยย5952894

15 15590075 นางสาว กจญญาณจฐ แซชทจชง5970041

16 15590076 นางสาว กจญวลตา สชงทวน5978634

17 15590077 นางสาว กจทลม ไตรภศมล5973457

18 15590078 นางสาว กจนทลมา ใบตะเห5953369

19 15590079 นางสาว กจนทลมา มมมาก5975947

20 15590080 นางสาว กจนยารจตนย ฉลมเรพอง5980502

21 15590081 นาย กจมปนาท ยอดมณมยย5966933

22 15590082 นางสาว กจลยา ฉลมพลมวจฒนย5961327

23 15590083 นางสาว กจลยา เพชรบกรม5918054

24 15590084 นางสาว กจลยา สกเหรตน5976962

25 15590085 นางสาว กาญจนา เกพชอบกตร5972458

26 15590086 นางสาว กาญจนา จจกกระหวจด5966065

27 15590087 นางสาว กาญจนา ทองตะโก5959616

28 15590088 นางสาว กาญจนา ศรมหะรจญ5963021

29 15590089 นางสาว กาญจนา สจงขยชกม5972862

30 15590090 นางสาว กาญจนา หนศชม5980647
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ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 15590091 นางสาว กาญจนม ชชวยเมพอง5973532

2 15590092 นางสาว กาญจนม วกกถหอง5958738

3 15590093 นาง กาณญยฐลยา คลาตจน5957979

4 15590094 นางสาว กานดา รลนรจตนย5952269

5 15590095 นางสาว กานตย รจตนเมพอง5964889

6 15590096 นางสาว กานตยธลดา วกชนคง5959353

7 15590097 นางสาว กลพงกนก  สกตะระ5952765

8 15590098 นางสาว กลพงกาญจนย สกบรรณย5933765

9 15590099 นางสาว กลจฎามาศ วจงปรมชา5955440

10 15590100 นางสาว กลจตลญา นาบกญ5965903

11 15590101 นางสาว กลญตลญาภรณย ใยแกหว5981908

12 15590102 นาย กลตตลพงศย จจนทรยดลา5938917

13 15590103 นางสาว กลตตลมา นาคเสน5957157

14 15590104 นางสาว กลตตลมา เพตชรนชลาแดง5978627

15 15590105 นาง กลตตลยา   สจงขอลนทรมยย5967941

16 15590106 นางสาว กลตตลวรรณ จจนทรยประสลทธลธ5961785

17 15590107 นางสาว กลตยาภรณย นกรจกษย5977454

18 15590108 นางสาว กลตลมา รจตนะรจต5928354

19 15590109 นาย กลรตล สกวรรณโชค5939821

20 15590110 นาย กกลธร ดลาศรม5966630

21 15590111 นางสาว กกลธลดา ฤกษยอกไร5935666

22 15590112 นางสาว กกลวดม ศรมมาลานนทย5966327

23 15590113 นาย กกลวลชญย ตจนจะโข5911794

24 15590114 นางสาว กกลลสรา สกนทรอารมณย5930818

25 15590115 นาย เกรมยงไกร สมรศป5972669

26 15590116 นาย เกรมยงไกร สจงขยเมพอง5978694

27 15590117 นาย เกรมยงไกร อลนทรยศลรล5968644

28 15590118 นาย เกรมยงศจกดลธ ดจชถกยาวจตร5928282

29 15590119 นาย เกรมยงศจกดลธ อกไรโรจนย5958809

30 15590120 นางสาว เกศชนก ศรมแกหวณวรรณ5948242
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1 15590121 นางสาว เกศรลน เกบกตร5981662

2 15590122 นางสาว เกศรลน สมบจตลชจย5943962

3 15590123 นางสาว เกศรลนทรย ชศมหอง5978129

4 15590124 นางสาว เกศสกดา ชพพนใจชม5942905

5 15590125 นางสาว เกษร ขกนพรหอม5967623

6 15590126 นาย เกมยรตลศจกดลธ รจกวลทยย5940813

7 15590127 นางสาว โกญจนาท โพวลรจตนย5958587

8 15590128 นางสาว ขนลษฐา   หลชาหนศเหมชา5930266

9 15590129 นางสาว ขนลษฐา โตตะอลสอ5963265

10 15590130 นางสาว ขนลษฐา เทพบรรจง5959964

11 15590131 นางสาว ขวจญกมล ชลธาร5951334

12 15590132 นางสาว ขวจญจลรา จจนทรยศรม5962820

13 15590133 นางสาว ขวจญใจ หวจงสม5941632

14 15590134 นางสาว ขวจญชนก วงศยมาสา5976284

15 15590135 นางสาว ขวจญชนก เอมยดดหวง5979302

16 15590136 นางสาว ขวจญตา สกขนา5952957

17 15590137 นางสาว ขวจญทลพยย พศลขาว5977493

18 15590138 นางสาว ขวจญเรพอน เพชรสกข5953392

19 15590139 นางสาว ขวจญสกดา เจะมกสา5949669

20 15590140 นางสาว ขกตลมา กมกกะมกกล5953753

21 15590141 นาย เขมวรกทธลธ อกปลา5934352

22 15590142 นาย คณาธลป  ภศธรภจกดม5982511

23 15590143 นาย คณลศร ลลพมสกกล5928294

24 15590144 นางสาว คนธามาศ ทองอลานวยสกข5970195

25 15590145 นาย คมกฤช คกชมเคมพยม5978324

26 15590146 นาย คมกฤษณย สกขศรมเพตง5938826

27 15590147 นางสาว คกณจญญา นงคยนวล5949618

28 15590148 นาย คกณากร หลงสลลา5972791

29 15590149 นาย เคน อชอนเกตกพล5943323

30 15590150 นางสาว เครพอแกหว รองพลนลจ5980359

หนนา 943 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ  จจงหวจด : นครศรยธรรมราช
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1 15590151 นาง จตกพร แกหวขาว5963746

2 15590152 นางสาว จตกพร สกขอนจนตย5977246

3 15590153 นาย จตกรงคย ชนะกกล5943349

4 15590154 นางสาว จรรจลราภรณย หนศคงใหมช5941752

5 15590155 นางสาว จรรยา  รจกษยดม5948769

6 15590156 นาง จรรยา ณะคงคย5961370

7 15590157 นางสาว จรรยา รจตนจลานอง5969522

8 15590158 นางสาว จรสวรรณ จจนทรยเรพอง5964298

9 15590159 นางสาว จรจสศรม จลตรล5952897

10 15590160 นางสาว จรลญา สจงขยศลรล5950128

11 15590161 นางสาว จรลมจลต บรลบาล5959534

12 15590162 นางสาว จรลยา ชกมกลจด5960179

13 15590163 นางสาว จรลยา ทลพยยอจกษร5948642

14 15590164 นางสาว จรมภรณย ปกณยานกเดช5941750

15 15590165 นาย จเร ยกเหลตก5948595

16 15590166 นาย จจกรกฤษณย กตงหวจพน5954884

17 15590167 นาย จจกรกฤษณย ทลพยยอจกษร5948681

18 15590168 นาย จจกรณรงคย วงษยสกวรรณ5949281

19 15590169 นาย จจกรพงษย  คงอลนทรย5962308

20 15590170 นาย จจกรพจนธย กจนหา5967496

21 15590171 นาย จจกราวกธ เพตชรไทยพงศย5957874

22 15590172 นางสาว จจตตาฬม สมขจนธย5950085

23 15590173 นางสาว จจนจลรา ดลาสลงหย5957894

24 15590174 นางสาว จจนจลรา ศรมเอมยด5903278

25 15590175 นางสาว จจนจลรา สกขเจรลญ5973351

26 15590176 นางสาว จจนตนา ศฤงคาร5951492

27 15590177 นางสาว จจนทนม วลชจยดลษฐ5976709

28 15590178 นางสาว จจนทรยจลรา ทองแกหว5947399

29 15590179 นางสาว จจนทรยจลรา นวลนกชม5938248

30 15590180 นางสาว จจนทรยจลรา พกชมกฐลน5961329
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1 15590181 นางสาว จจนทรยจกลมยย นวลใหมช5962649

2 15590182 นางสาว จจนทรยทลพยย แขชงขจน5972588

3 15590183 นางสาว จจนทรยศรม   พรหมพลทจกษย5951599

4 15590184 นางสาว จจนทรยสกดา นชลาตาลพอด5960976

5 15590185 นางสาว จจนทรจสมย ใจหหาว5978990

6 15590186 นางสาว จจนทรา เหลชากศล5938272

7 15590187 นางสาว จจนทรามาศ วงคยสกวรรณ5948603

8 15590188 นางสาว จจนทลมา คงจจนทรย5955122

9 15590189 นางสาว จารลยา บลารกงชาตล5961835

10 15590190 นางสาว จารมยย เนาวรจตนย5969391

11 15590191 นางสาว จารกณม โฆษะ5908082

12 15590192 นาย จารกพร เทพดลา5979546

13 15590193 นางสาว จารกวรรณ โฆษะ5904130

14 15590194 นางสาว จารกวรรณ ศรมนาค5980405

15 15590195 นางสาว จลตรลดา กจปตจน5937097

16 15590196 นางสาว จลตรา รสเจรลญ5977526

17 15590197 นางสาว จลตรานกช จรเอมยด5957248

18 15590198 นางสาว จลตศลรล วลเชมยร5973920

19 15590199 นางสาว จลตสกภา อลนทอง5936335

20 15590200 นางสาว จลนดา อจครกกล5947237

21 15590201 นางสาว จลนดารจตนย คงแกหว5956439

22 15590202 นางสาว จลนดารจตนย รจกษายศ5950748

23 15590203 นางสาว จลนตนา ปะรา5966599

24 15590204 นางสาว จลนตนา เพชรคง5969487

25 15590205 นางสาว จลนตนา รจกษารจกษย5964438

26 15590206 นางสาว จลนตสกมาลยย แซชภศช5935477

27 15590207 นาย จลรพจนธกย ชชองลมกรด5941593

28 15590208 นาย จลรวจฒนย คงเหมพอน5979910

29 15590209 นางสาว จลระนจนทย จจนทรยมจด5915026

30 15590210 นางสาว จลราทลพยย เกกลนะ5944708
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1 15590211 นางสาว จลราพร กจนยะตล5962763

2 15590212 นางสาว จลราพร ใจหหาว5974190

3 15590213 นางสาว จลราพร สมาธล5979050

4 15590214 นางสาว จลราพร หงสยสกนจนทย5944466

5 15590215 นางสาว จลราพจชร ชชวยรจกษา5950790

6 15590216 นาง จลราภรณย   รจตนปรลคณนย5947291

7 15590217 นางสาว จลราภรณย เพชรศจกดลธสศง5970407

8 15590218 นางสาว จลราภรณย ศรมสงชา5963723

9 15590219 นางสาว จลราภรณย สมดลา5949158

10 15590220 นางสาว จลรายก จจนแดง5972593

11 15590221 นางสาว จลราวรรณ   คงยลชม5950471

12 15590222 นางสาว จลราวรรณ ปลอดแกหว5971210

13 15590223 นางสาว จลราวรรณ พรหมแกหว5978663

14 15590224 นาง จมรพรรณ หนศชชวย5947598

15 15590225 นางสาว จมรยก ใจเรพอง5967672

16 15590226 นางสาว จมรวรรณ ทองเจลม5963589

17 15590227 นางสาว จมระภา คมรมรจกษย5944739

18 15590228 นาย จมระศจกดลธ ปาละกกล5964983

19 15590229 นางสาว จมวรา คลาแหง5955263

20 15590230 นางสาว จกฑาทลพ  พรหมณะ5943563

21 15590231 นางสาว จกฑาทลพยย กลจพนธรรม5966961

22 15590232 นางสาว จกฑาทลพยย คกหมเมพอง5976974

23 15590233 นาย จกฑาพจฒนย ตกหงซมพ5976226

24 15590234 นางสาว จกฑามาศ คลาแกหว5979695

25 15590235 นางสาว จกฑามาศ พรมนกช5928310

26 15590236 นางสาว จกฑามาศ อกดมเศรษฐ5969369

27 15590237 นางสาว จกฑารจตนย การะเกษ5971705

28 15590238 นางสาว จกฑารจตนย คลาวลจลตร5962437

29 15590239 นางสาว จกฑารจตนย เจหงวจฒนพงศย5944513

30 15590240 นางสาว จกฑารจตนย แซนพพมาย5943865
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1 15590241 นางสาว จกฑารจตนย เพตงจจนทรย5901078

2 15590242 นางสาว จกฑารจตนย ศรมวลโรจนย5973911

3 15590243 นางสาว จกตลพร วงศยดม5976773

4 15590244 นาง จกรมยยพร รามทจศนย5972239

5 15590245 นางสาว จกรมรจตนย วจงภจย5955481

6 15590246 นางสาว จกไรรจตนย ชกมบกตร5971926

7 15590247 นางสาว จกลจยลจกษณย กรดแกหว5957724

8 15590248 นางสาว จกฬาลจกษณย กลลพนกลชอม5950830

9 15590249 นางสาว จกฬาลจกษณย หนศสง5982291

10 15590250 นางสาว จกฬาวรรณ ละอองทอง5968205

11 15590251 นางสาว เจนจลรา จลตฉลาด5969721

12 15590252 นาง เจนจลรา ชกมศรม5970270

13 15590253 นางสาว เจนจลรา พศลสวจสดลธ5954369

14 15590254 นางสาว เจนจลรา ศลรลรจกษย5952116

15 15590255 นางสาว เจนจลรา สระแกหว5963780

16 15590256 นางสาว เจนนภา ไทยสวม5933488

17 15590257 นางสาว เจรลญศรม พลรลยะกกลประสลทธลธ5964845

18 15590258 นาย เจษฎา แกชนทอง5934287

19 15590259 นางสาว เจษฎา แคลหวอหอม5960406

20 15590260 นาย เจษฎา สมทอง5945854

21 15590261 นางสาว เจมยมจลต ขวจญพรหอม5938387

22 15590262 นางสาว ใจลดา เนมยมเจรลญ5972427

23 15590263 นางสาว ฉมามาศ โพธลศลรล5963870

24 15590264 นาย ฉลองชจย ละมหาย5961985

25 15590265 นาย ฉจตรชจย บกญสกวรรณ5978444

26 15590266 นาย ฉจตรชจย สารพจสดกย5936949

27 15590267 นางสาว ฉจตรศรมผชอง ศลรลภจกดลธ5957517

28 15590268 นางสาว ชญาณม พกชมมาก5974890

29 15590269 นางสาว ชญานม ชจยสวจสดลธ5978851

30 15590270 นางสาว ชญานม หนศนกชน5954227
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1 15590271 นางสาว ชญานกช บกญไทย5953378

2 15590272 นางสาว ชฎาพร ชศเมพอง5981109

3 15590273 นางสาว ชนกเนตร สลรลมโนวงศย5978127

4 15590274 นาย ชนน เพชรอาวกธ5943656

5 15590275 นางสาว ชนจนพร ศรมใหมช5976074

6 15590276 นางสาว ชนาภา อรกณสวจสดลธ5982349

7 15590277 นางสาว ชนลกานตย   ฟองงาม5966850

8 15590278 นางสาว ชนลกานตย พกทธารจกษย5955813

9 15590279 นางสาว ชนลดา จจนทรยตจกเตพอน5951777

10 15590280 นางสาว ชนลตา ชศทอง5950158

11 15590281 นางสาว ชนลนาถ จจนทรยประสลทธลธ5946479

12 15590282 นางสาว ชนกลดา แอเดตน5943372

13 15590283 นางสาว ชนกวดม แอเดตน5973675

14 15590284 นางสาว ชลธลชา  เกลดปากแพรก5968505

15 15590285 นางสาว ชลธลชา  จลตประไพย5967555

16 15590286 นาย ชลนทม เสพอดหวง5959290

17 15590287 นางสาว ชลลดา ประกอบชาตล5974986

18 15590288 นาย ชลลต ขกนทลพยย5972777

19 15590289 นางสาว ชลลตา ชกมภศทอง5948377

20 15590290 นางสาว ชลลตา แผชนทอง5963689

21 15590291 นางสาว ชลลตา สจงขยเมฆ5964892

22 15590292 นาง ชลลตา สกวรรณ5972064

23 15590293 นางสาว ชจชชฎา บกตรเมพอง5959068

24 15590294 นาย ชาญณรงคย ถนนแกหว5955931

25 15590295 นาย ชาญณรงคย ภจกดมจลตร5939270

26 15590296 นาย ชาตรม อลนทรสาร5970084

27 15590297 นาย ชานนทย แสงสวจสดลธ5962146

28 15590298 นางสาว ชารมณม มณมฉาย5941573

29 15590299 นางสาว ชาลลนม แกหวเนมยม5960554

30 15590300 นางสาว ชพพนกมล คงหอม5960362
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1 15590301 นางสาว ชกตลนจนทย รจตนมณม5972712

2 15590302 นางสาว ชกตลพร มณมโชตล5979569

3 15590303 นางสาว ชกตลมา  รจกรอด5933852

4 15590304 นางสาว ชกตลมา ธรรมณม5968578

5 15590305 นางสาว ชกปภาดา พรหมเดช5947824

6 15590306 นาย เชลดชาย ชศเกลด5940732

7 15590307 นางสาว ซอลมฮตะ หจสมา5956448

8 15590308 นางสาว ซศไฮลา มกสตอปา5975742

9 15590309 นางสาว ญาณม รลาเพย5969895

10 15590310 นางสาว ญาตลมา บกญยลพง5976946

11 15590311 นางสาว ฐานมาศ จจนทรแกหว5961358

12 15590312 นางสาว ฐานจนญา นลจจลารศญ5981390

13 15590313 นาย ฐาปกรณย อมรจรรยาพจนธย5906450

14 15590314 นางสาว ฐลตา แซะอามา5977848

15 15590315 นาย ฐลตลกร ชจยยจง5955035

16 15590316 นางสาว ฐลตลปวมรย นวลเขมยว5938763

17 15590317 นางสาว ฐลตลพร รอดคกหม5970397

18 15590318 นาง ฐลตลมา สกวรรณวงคย5911634

19 15590319 นางสาว ฐลตลมา สกโส5951518

20 15590320 นางสาว ฐลตลวรดา ปานจลนดา5965484

21 15590321 นาย ณ.รกฒชย ไชยมาศ5933580

22 15590322 นาย ณรรถกร เทพพลพลธ5966585

23 15590323 นางสาว ณลวรรณ แซชจลชว5959217

24 15590324 นางสาว ณจญจนา ขาวบหานนา5942340

25 15590325 นางสาว ณจฎฐลกา สวจสดลรจกษย5926502

26 15590326 นาง ณจฐกานตย  ธรรมขจนธย5968239

27 15590327 นางสาว ณจฐกานตย ฤกษยมงคล5965529

28 15590328 นางสาว ณจฐกกล บกญเนพอง5934618

29 15590329 นางสาว ณจฐชนก รจตนสกภา5958708

30 15590330 นางสาว ณจฐชยา หนศนหอย5964922
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1 15590331 นางสาว ณจฐชา สกรลยนตย5974362

2 15590332 นางสาว ณจฐญา กกงเมชง5958767

3 15590333 นางสาว ณจฐณลชา ขกนทอง5967459

4 15590334 นางสาว ณจฐณลชา ดวงขจม5971608

5 15590335 นางสาว ณจฐธยานย พงคยยมพลชา5970438

6 15590336 นางสาว ณจฐธลดา เหนพอกอง5965303

7 15590337 นาย ณจฐนนทย  สงชศ5948779

8 15590338 นางสาว ณจฐนรม รจตนโชตล5953957

9 15590339 นางสาว ณจฐนรม สายวลจลตร5954798

10 15590340 นาย ณจฐพงศย นาคนหอย5900806

11 15590341 นาย ณจฐพงศย สกวรรณวจฒนย5960320

12 15590342 นาย ณจฐพงษย ชนะกอ5972869

13 15590343 นาย ณจฐพงษย เอมพยมสกวรรณ5955290

14 15590344 นางสาว ณจฐพจชรย ทจพวจบ5980795

15 15590345 นางสาว ณจฐรดา ดลาเนลนผล5961864

16 15590346 นาย ณจฐฤทธลธ กาญจนกมรณา5905430

17 15590347 นางสาว ณจฐวดม นหอยหมด5952587

18 15590348 นางสาว ณจฐวรรณ ยลชมปลพชม5934952

19 15590349 นาย ณจฐวจฒ มณมแดง5965954

20 15590350 นาย ณจฐวกฒล มณมแดง5945263

21 15590351 นางสาว ณจฐสกดา ชโลธร5957781

22 15590352 นางสาว ณลนทลรา นกชนเสหง5957610

23 15590353 นางสาว ณลฐสกดา คงทอง5974197

24 15590354 นางสาว ดลนภา ทองศลรล5959546

25 15590355 นางสาว ดวงกมล ศรมไสยเพชร5977854

26 15590356 นางสาว ดวงดาว เพชรชนะ5967486

27 15590357 นางสาว ดวงดม นวลนกชน5977360

28 15590358 นางสาว ดวงสมร เพชรชลานาญ5901466

29 15590359 นาง ดาราเกษ คงมม5963745

30 15590360 นาย ดาราพงศย เหมรจตนธร5970441

หนนา 950 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ  จจงหวจด : นครศรยธรรมราช

หหองสอบ : 3201  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 3 สนามสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 15590361 นางสาว ดารารจตนย บกญแกหวสกข5974261

2 15590362 นางสาว ดารลกา ชอบทลากลจ5947507

3 15590363 นางสาว ดารลกา ทลพยยสมบจตล5956578

4 15590364 นางสาว ดารลกา เยตนใจ5981249

5 15590365 นางสาว ดารลกา รลยาพจนธย5935399

6 15590366 นางสาว ดาวฤทจย ทองศรม5977411

7 15590367 นาย ดลารงศจกดลธ คกหมสกข5979954

8 15590368 นาย ดลารงศจกดลธ จจนทรยเกลด5961251

9 15590369 นาย เดชบจญชา  สจงขพจนธย5948240

10 15590370 นาย เดชา ชศศรมแกหว5955214

11 15590371 นางสาว เดชนนภา พศลตลชม5958017

12 15590372 นางสาว เดชนฤดม เครพอเหลา5963441

13 15590373 นางสาว ตณจฐตา เลลศพจนธกย5978163

14 15590374 นางสาว ตรมชฏา แสงสกวรรณ5963147

15 15590375 นาย ตรมเทพ เรพองพหรม5929514

16 15590376 นางสาว ตรมระวม จลนดา5949780

17 15590377 นาย ตกลยย จจนทรยอกดม5955647

18 15590378 นาย ไตเตลชล โกยทอง5900326

19 15590379 นาย ถวลล ทองสกกล5981191

20 15590380 นางสาว ทรายขวจญ จจนทรจงษม5969810

21 15590381 นางสาว ทรายขวจญ อลนฉหวน5949926

22 15590382 นาย ทวมศจกดลธ ยจงรอด5951272

23 15590383 นาย ทจศณลต นวลพลจบ5964828

24 15590384 นางสาว ทจศนมยย ปรกงชพพน5974838

25 15590385 นางสาว ทจศนมยยวรรณย พศลแกหว5949918

26 15590386 นางสาว ทจศนมยยวรรณ ลลชมสกวรรณ5900150

27 15590387 นางสาว ทจศนมยา ทองสม5979392

28 15590388 นางสาว ทลฆจมพร สกขปาน5964994

29 15590389 นางสาว ทลพยยนารม พลจลตรรจตนย5980270

30 15590390 นางสาว ทลพยยบดม สกขสลาโรง5947946

หนนา 951 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ  จจงหวจด : นครศรยธรรมราช

หหองสอบ : 3202  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 3 สนามสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 15590391 นางสาว ทลพยยสกคนธย หงสา5962072

2 15590392 นางสาว ทลพยยสกดา คจนธลก5955273

3 15590393 นางสาว ทลพยา คงประพจนธย5965416

4 15590394 นางสาว ทลพรดา ทองรจกษย5934338

5 15590395 นางสาว ทลพรจตนย มมบจว5949641

6 15590396 นางสาว ทลพวรรณ จจนทรยแกหว5962755

7 15590397 นางสาว ทลพารมยย คงเพตชรย5941748

8 15590398 นาย ทลวากร เพชรชศ5955466

9 15590399 นางสาว ทลวาภรณย ผอมแกหว5950317

10 15590400 นางสาว เทพจารม แกหวรกย5971458

11 15590401 นางสาว เทพศลรล แสงสวชาง5978285

12 15590402 นาย เทลดธรรม ศรมสวชาง5963100

13 15590403 นาย ธนกร แซชลลชม5949407

14 15590404 นาย ธนชาต เทมยนวจฒนากกล5952629

15 15590405 นางสาว ธนพร นวลสกวรรณ5957623

16 15590406 นางสาว ธนพร มมแตหม5949718

17 15590407 นางสาว ธนพรรณ นาคสจน5976158

18 15590408 นางสาว ธนพรรณ อหอวลจลตร5934145

19 15590409 นาย ธนพล  งอกโพธลธ5979502

20 15590410 นางสาว ธนวรรณ ทองจจนทรย5965906

21 15590411 นางสาว ธนวรรณ โทธานม5977088

22 15590412 นางสาว ธนวรรณ พรหมมานนทย5934994

23 15590413 นาง ธนจญกรณย  ณ วงศย5982034

24 15590414 นางสาว ธนจนณจฐ ขกราษม5948529

25 15590415 นาย ธนากร บจณฑลศจกดลธ5965205

26 15590416 นาย ธนากร หลรจญวงษย5952626

27 15590417 นาย ธนาคาร จตกรภาค5949255

28 15590418 นางสาว ธนาพร ไชยพลคกณ5966047

29 15590419 นางสาว ธนาพร สวนแกหว5977439

30 15590420 นางสาว ธนาภรณย  จงรจกษา5957017

หนนา 952 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ  จจงหวจด : นครศรยธรรมราช

หหองสอบ : 3204  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 3 สนามสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 15590421 นาย ธนาวกธ ตหนจลาปป5941594

2 15590422 นางสาว ธนลดา เอมพยมละมชอม5981357

3 15590423 นางสาว ธนลตา เอมพยมละมชอม5981420

4 15590424 นาย ธเนศรย สลนภลบาล5977356

5 15590425 นาย ธรรมนศญ จจนทาคมรม5971872

6 15590426 นาย ธรรมรจตนย นลลพจฒนย5976925

7 15590427 นาย ธรรมรจตนย หนศคง5974891

8 15590428 นางสาว ธราทลพยย ยอดราช5972663

9 15590429 นางสาว ธจญชลตา ชศจจนทรย5941642

10 15590430 นางสาว ธจญญรจตนย ขจตตลยะวรรณ5955269

11 15590431 นางสาว ธจญญารจตนย  นางาม5952353

12 15590432 นางสาว ธจญญารจตนย ศรมสะอาด5970093

13 15590433 นางสาว ธจญตลญา ชอบประกอบกลจ5960029

14 15590434 นางสาว ธจญรจตนย บกตรพรหม5961457

15 15590435 นาย ธจญวกฒล อลนทรยทอง5969922

16 15590436 นางสาว ธจนยมณฑนย แกหวศรม5965859

17 15590437 นางสาว ธจนยาลจกษณย มากคงแกหว5937769

18 15590438 นางสาว ธานลดา    เจรลญศรม5945034

19 15590439 นางสาว ธาราทลพยย อารจกษย5944647

20 15590440 นางสาว ธารลดา ยจงสกข5979994

21 15590441 นางสาว ธลดารจตนย  สกขชชวง5972922

22 15590442 นางสาว ธลดารจตนย เกลดสจงขย5948692

23 15590443 นางสาว ธลดารจตนย แกหวชศ5955667

24 15590444 นางสาว ธลดารจตนย ทองนกชน5955663

25 15590445 นางสาว ธลดารจตนย เนมยมวดม5980458

26 15590446 นางสาว ธลดารจตนย พรกเตย5981363

27 15590447 นางสาว ธลดารจตนย มจจฉาชาญ5960392

28 15590448 นางสาว ธลดารจตนย เมพองนหอย5951049

29 15590449 นางสาว ธลดารจตนย เสวตวงศย5972761

30 15590450 นางสาว ธลดารจตนย หนศบลารกง5947379

หนนา 953 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ  จจงหวจด : นครศรยธรรมราช

หหองสอบ : 3206  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 3 สนามสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 15590451 นางสาว ธลดารจตนย หนศภจกดม5970163

2 15590452 นางสาว ธลดารจตนย เอมพยมเซมพยม5951536

3 15590453 นางสาว ธลดารจตนย  จวจฒนะ5950274

4 15590454 นางสาว ธลตลญาภา รจตนะ5962334

5 15590455 นางสาว ธลตลมา หนศทอง5957919

6 15590456 นางสาว ธลราภรณย เพชรสง5947229

7 15590457 นาย ธมรยธจช เกษโร5972137

8 15590458 นาย ธมรนจนทย ใจดลา5974741

9 15590459 นาย ธมรนจย สนลยา5961320

10 15590460 นาย ธมรพงษย ใจหมจชน5960811

11 15590461 นาย ธมรพล พลศาลโกศล5968433

12 15590462 นาย ธมรภจส สฤษดลสกข5969189

13 15590463 นาย ธมระพล ศรมแสง5950707

14 15590464 นาย ธมระยกทธย วงศยทลพยวาทลน5978011

15 15590465 นาย ธมระวจช สมเขาใหญช5977823

16 15590466 นางสาว ธกมวดม เวชรจตนย5969599

17 15590467 นางสาว นงคยนกช สจงขยชศ5968967

18 15590468 นางสาว นงพงา ทองเลตก5950331

19 15590469 นาง นงเยาวย จจนทรยเศษ5978950

20 15590470 นางสาว นงลจกษณย จลนตกลา5976382

21 15590471 นาง นงลจกษณย ชกพเชลด5929282

22 15590472 นาย นนทนจนทย  แกหวคง5965219

23 15590473 นางสาว นนทพร บกญยง5920766

24 15590474 นางสาว นนทยา พวงชะบา5981566

25 15590475 นาย นพดล จจตกรงคย5965112

26 15590476 นาย นพรจตนย เกลดรอด5972775

27 15590477 นางสาว นพรจตนย ขาวเขมยว5944959

28 15590478 นางสาว นพรจตนย นาคมกสลก5961153

29 15590479 นางสาว นภาภรณย ฉกหนยชอง5957832

30 15590480 นางสาว นภาภรณย รจกวลวจฒนย5934431

หนนา 954 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ  จจงหวจด : นครศรยธรรมราช

หหองสอบ : 3207  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 3 สนามสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 15590481 นางสาว นภาศลรล ราชรจกษย5953926

2 15590482 นาย นราฤทธลธ ทองอกกฤษฏย5949925

3 15590483 นางสาว นรลนทรย จจนทรยไขช5958891

4 15590484 นาย นรลนทรย สหมนลพม5977308

5 15590485 นางสาว นรลนรจตนย เขมยวคลชลา5968130

6 15590486 นางสาว นรลศรา จจนทรยเตตมดวง5973013

7 15590487 นางสาว นรลศรา รจตนสกรางคย5900814

8 15590488 นางสาว นรลศรา สกขคกหม5981175

9 15590489 นางสาว นรลศรา หอมเกตก5945974

10 15590490 นางสาว นรมรจตนย บกญเพชรแกหว5942414

11 15590491 นาย นฤณจฐ ไชยเจรลญ5974119

12 15590492 นางสาว นฤนาฎ นลลทจบ5959348

13 15590493 นาย นฤเบศรย เขมยวมา5963785

14 15590494 นางสาว นฤมล ชกมจลนดา5981131

15 15590495 นางสาว นฤมล ชศประดลษฐย5969725

16 15590496 นางสาว นฤมล ไชยรจตนย5951579

17 15590497 นางสาว นฤมล เดชะ5968315

18 15590498 นางสาว นฤมล ถนนทลพยย5962111

19 15590499 นางสาว นฤมล แพชพงโยธา5962726

20 15590500 นางสาว นฤมล รจตนบกรม5976664

21 15590501 นางสาว นฤมล หนศแกหว5959000

22 15590502 นางสาว นฤมล องอาจ5967928

23 15590503 นางสาว นลลนนลภา ภลรมยยสมบจตล5960713

24 15590504 นาย นวพฤกษย นลจพรพงศย5957501

25 15590505 นางสาว นจฏกาญจนย จลตรแกหว5967372

26 15590506 นางสาว นจฐกานตย เทพคง5952806

27 15590507 นาย นจฐวกฒล คกระเอมยด5969565

28 15590508 นางสาว นจนทยนภจส ฤทธลธเดช5980687

29 15590509 นางสาว นจนทนา เดชสองแพรก5976524

30 15590510 นางสาว นจนทวรรณ ทองเรพอง5965711

หนนา 955 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ  จจงหวจด : นครศรยธรรมราช

หหองสอบ : 3209  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 3 สนามสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 15590511 นางสาว นจนทวจน จจนทรยคง5933559

2 15590512 นางสาว นจนทลตา โพธลธเพชร5905126

3 15590513 นางสาว นจนทลตา สจงขยทอง5978215

4 15590514 นางสาว นจนธลยา การะศรม5947701

5 15590515 นางสาว นางสาวยกวรจตนย บชวงราบ5956322

6 15590516 นางสาว นาฏจลรจตนย เตตงมมศรม5960137

7 15590517 นางสาว นชานฟปา คงทอง5976905

8 15590518 นาย นายอนจนตย เขมยวสด5946575

9 15590519 นางสาว นารมนาฎ บกญทอง5977116

10 15590520 นางสาว นารมรจตนย จลชวบกญชศ5976036

11 15590521 นางสาว นารมรจตนย เจรลญผล5957033

12 15590522 นาง นารมรจตนย แดงอลพม5980613

13 15590523 นางสาว นาวสาวจลราเจตนย ศรมชศนลพม5928066

14 15590524 นางสาว นชลาฝน เมพองเสน5962702

15 15590525 นางสาว นชลาเพชร ยวนเกลด5924582

16 15590526 นางสาว นลชกานตย คงตกก5965053

17 15590527 นางสาว นลชนจนทย รอดสกวรรณ5953396

18 15590528 นางสาว นลชาพร สกวรรณโชตล5957375

19 15590529 นางสาว นลดา สลานจกพงศย5979949

20 15590530 นางสาว นลตยา กลลพนหอม5979092

21 15590531 นางสาว นลตยา เกตกแกหว5973746

22 15590532 นางสาว นลตยา แกชนจจนทรย5980741

23 15590533 นางสาว นลตยา จงกล5954484

24 15590534 นางสาว นลตยา แดงเดช5952337

25 15590535 นางสาว นลตยา มจคสลงหย5976150

26 15590536 นางสาว นลตยา ราชคต5969558

27 15590537 นางสาว นลตยา เหลตกเพชร5959499

28 15590538 นางสาว นลธลพร ภศชทรจพยยมม5977379

29 15590539 นาย นลพนธย แดงเพชร5937083

30 15590540 นาง นลพาพจธร สกวรรณ5959900

หนนา 956 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ  จจงหวจด : นครศรยธรรมราช

หหองสอบ : 3211  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 3 สนามสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 15590541 นางสาว นลพลชฌยย พศลสวจสดลธ5950361

2 15590542 นางสาว นลภาพร คงรงคย5947487

3 15590543 นางสาว นลภาพร รชมเยตน5962414

4 15590544 นางสาว นลภาภรณย ยจงอภจย5973451

5 15590545 นางสาว นลภาภจทร กกลมาตยย5960410

6 15590546 นางสาว นลภารจตนย รจกษยพรหม5947362

7 15590547 นางสาว นลภารจตนย ลชองเสพอ5981201

8 15590548 นางสาว นลภาวรรณ ศรมรจกษา5958655

9 15590549 นางสาว นลภาวจลยย หงษยเวมยง5962391

10 15590550 นาย นลรพล พรมศรม5917330

11 15590551 นางสาว นลรมล วจดนครใหญช5944493

12 15590552 นางสาว นลศากร ไชยเอมยด5973591

13 15590553 นางสาว นลศากร สลทธลผล5950221

14 15590554 นางสาว นลสา นวลมม5903806

15 15590555 นางสาว นมรนกช สกพจฒนกกศล5953725

16 15590556 นางสาว นกจรลนทรย ใบหหา5951819

17 15590557 นางสาว นกชญา ทองอชอน5952747

18 15590558 นางสาว นกชนาฏ รจกษานาค5980464

19 15590559 นางสาว นกชนาถ สกขบาล5954160

20 15590560 นางสาว นกชาดา ศรมกลจบ5971438

21 15590561 นางสาว นกสรา  บกญถนอม5938442

22 15590562 นางสาว นกสรา นบนอบ5942700

23 15590563 นางสาว นกสรา สจงขยสลงหย5966322

24 15590564 นางสาว นกแอมมา หะแว5979520

25 15590565 นางสาว นศรมม มาหะมะ5970767

26 15590566 นางสาว เนตรชนก จรลตงาม5976190

27 15590567 นางสาว เนตรชนก มณมฉาย5917766

28 15590568 นางสาว เนตรนภา กาซจม5964930

29 15590569 นางสาว เนตรศจม ปรมชา5913610

30 15590570 นาย บดลนทรย ทองอนจนตย5979733

หนนา 957 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ  จจงหวจด : นครศรยธรรมราช

หหองสอบ : 3212  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 3 สนามสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 15590571 นาย บจญญจตล รจกษา5966787

2 15590572 นาย บจณฑลต   หมพพนบาล5952001

3 15590573 นางสาว บกญจลรา บกญมาศ5957168

4 15590574 นางสาว บกณณดา บกญทวม5919930

5 15590575 นางสาว บกศรลนทรย สจญจร5939880

6 15590576 นางสาว บกษบา เภอสม5937939

7 15590577 นางสาว บกษรา เมพองชศ5956132

8 15590578 นางสาว บกษราพร สมจยแกหว5962811

9 15590579 นาง บกษราภรณย บกญเอมยด5978221

10 15590580 นางสาว เบญจพร คงแกหว5967415

11 15590581 นางสาว เบญจภรณย นหอยทจบทลม5977476

12 15590582 นาง เบญจภรณย พลายแกหว5933635

13 15590583 นางสาว เบญจมาศ  ถนอมนหอย5951918

14 15590584 นางสาว เบญจมาศ จรจลศลลปป5977583

15 15590585 นางสาว เบญจมาศ สมมาตร5949411

16 15590586 นางสาว เบญจรจตนย สกทธลธนนทย5953022

17 15590587 นางสาว เบญจวรรณ กลสามจญ5956087

18 15590588 นางสาว เบญจวรรณ ทองเสน5936893

19 15590589 นางสาว เบญจวรรณ ศรมสวชาง5927922

20 15590590 นางสาว เบญจวรรณ แสงจจนทรย5966011

21 15590591 นางสาว เบญญทลพยย ชศขจนธย5979543

22 15590592 นางสาว เบญญทลพยย อชอนมาก5951796

23 15590593 นางสาว เบญญาภา สมเขาใหญช5976011

24 15590594 นางสาว ปกาวรรณ ไชยภา5962890

25 15590595 นางสาว ปฏลพร มมพฤกษย5971326

26 15590596 นางสาว ปฏลมา ดลาหมาน5931582

27 15590597 นาย ปฐมพงษย พพชผล5966426

28 15590598 นางสาว ปฐมพร สจงสกข5915610

29 15590599 นางสาว ปณจฐธลดา ศลรลรจตนย5956214

30 15590600 นางสาว ปณลญา  เอมเอก5953049

หนนา 958 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ  จจงหวจด : นครศรยธรรมราช

หหองสอบ : 3214  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 3 สนามสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 15590601 นางสาว ปณลดา สลนโทวงคย5959821

2 15590602 นางสาว ปทกมพร แกหวอชอน5961192

3 15590603 นางสาว ปนจดดา แตกกลพง5949716

4 15590604 นางสาว ปนจดดา วาหะรจกษย5941815

5 15590605 นางสาว ปนจดดา สกวรรณธนะ5971532

6 15590606 นางสาว ปนจสยา สจงขยทอง5942714

7 15590607 นางสาว ปภจสรา โยงราช5974233

8 15590608 นาย ปรมจตถย ทองธวจช5959274

9 15590609 นางสาว ปรมาพร พจกตรยจจนทรย5951602

10 15590610 นางสาว ประกายฉจตร ขวจญแกหว5905730

11 15590611 นางสาว ประทกมวรรณ ผชองแกหว5957459

12 15590612 นาย ประพจนธย  ปานเตหง5945163

13 15590613 นางสาว ประภจสสร แซชตจชง5931750

14 15590614 นางสาว ประภาพร ชชวยบลารกง5958397

15 15590615 นาย ประภศศจกดลธ ณ นคร5968223

16 15590616 นาย ประวลทยย หนศสกข5939987

17 15590617 นาย ประสลทธลธ จจนทรยเสน5949521

18 15590618 นางสาว ปรจชญาณม พจฒนศลลปป5977757

19 15590619 นางสาว ปรางคยทลพยย แกหววลจลตร5941415

20 15590620 นางสาว ปราณม ฟองมณม5975565

21 15590621 นางสาว ปรลฉจตร บรรณาลจงกย5933931

22 15590622 นางสาว ปรมดา ดาบแสงทอง5973829

23 15590623 นางสาว ปรมดา บกญเวศนย5962814

24 15590624 นางสาว ปรมดาพร แซชเลชา5977587

25 15590625 นางสาว ปรมดาภรณย แสงมณม5919614

26 15590626 นางสาว ปรมยทรรศย คดมพลศาล5941017

27 15590627 นางสาว ปรมยานกช ชกมลาภ5955057

28 15590628 นางสาว ปรมยาพร หนศหวาน5968431

29 15590629 นางสาว ปวรรณา มะกลพลาทอง5946691

30 15590630 นางสาว ปวลม สงเคราะหย5977249

หนนา 959 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ  จจงหวจด : นครศรยธรรมราช

หหองสอบ : 3216  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 3 สนามสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 15590631 นางสาว ปวมณา จจนทรยทลพยย5954342

2 15590632 นางสาว ปวมณา ชชวยรอด5921850

3 15590633 นางสาว ปวมณา ชศมะณม5952866

4 15590634 นางสาว ปวมณา เพตงบศลยย5947272

5 15590635 นางสาว ปวมณา มศลกกล5975184

6 15590636 นางสาว ปปทมวรรณ บกญศรม5963730

7 15590637 นางสาว ปปทมา ปปญจเดช5940752

8 15590638 นางสาว ปปทมา เมฆาวรรณย5967072

9 15590639 นางสาว ปปทมาพร ปปยะพจนธย5934996

10 15590640 นางสาว ปาณวรลนทรย สกขไกร5977500

11 15590641 นางสาว ปาณลศา เทพหนศ5936221

12 15590642 นางสาว ปาณลสรา สจงขยศรมเพชร5940405

13 15590643 นางสาว ปานแกหว กจนภจยชร5982384

14 15590644 นางสาว ปานรวม เขมยวบกญจจนทรย5973773

15 15590645 นางสาว ปารณมยย แกหวเซชง5951948

16 15590646 นางสาว ปารณมยย อชางหลน5964858

17 15590647 นางสาว ปารมม เดชวรวลทยย5937642

18 15590648 นางสาว ปารมม บกญมม5974524

19 15590649 นางสาว ปารลฉจตร นวลโยม5964382

20 15590650 นางสาว ปารลฉจตร ศรมทอง5967296

21 15590651 นางสาว ปารลชาตล  สอนจลต5949176

22 15590652 นางสาว ปารลชาตล ประทกมรจตนย5971993

23 15590653 นางสาว ปารลชาตล ผลสด5970834

24 15590654 นางสาว ปารลชาตล สมบจตล5974254

25 15590655 นางสาว ปาลลตา แกหวมณม5943705

26 15590656 นางสาว ปาลลตา ทรจพยยเพตชร5948645

27 15590657 นางสาว ปาลลตา รจตนบกรม5942203

28 15590658 นางสาว ปปปนมณม   หชอหกหม5956561

29 15590659 นางสาว ปปยธลดา พกทธลศาวงศย5967050

30 15590660 นางสาว ปปยนจนทย มจพนคง5966382

หนนา 960 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ  จจงหวจด : นครศรยธรรมราช

หหองสอบ : 3217  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 3 สนามสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 15590661 นางสาว ปปยนกช พระสงฆย5968680

2 15590662 นางสาว ปปยรจตนย ไกรลาศ5957404

3 15590663 นางสาว ปปยลจกษณย หะรลตวจน5949208

4 15590664 นางสาว ปปยวรรณ จจนทรยคง5973175

5 15590665 นางสาว ปปยวรรณ ชจยเพชร5951650

6 15590666 นางสาว ปปยวรรณ เลลศพลจงเวทยย5973815

7 15590667 นางสาว ปปยวรรณ ศรมพลราช5951367

8 15590668 นาย ปปยะณจฐ สารา5952648

9 15590669 นางสาว ปปยะดา สกทธลพศน5961828

10 15590670 นางสาว ปปยะดา เสหงเอมยด5949697

11 15590671 นางสาว ปปยะธลดา วลเศษเนตร5940384

12 15590672 นางสาว ปปยะนกช มศลแกหว5976305

13 15590673 นางสาว ปปยะมาศ สกขเจรลญ5951283

14 15590674 นาย ปกณมนจส ทองดหวง5951970

15 15590675 นางสาว ปกณยนกช เรพองกลจชศ5972918

16 15590676 นางสาว ปกณลกา พงษยพานลช5959836

17 15590677 นาง เปรมมลกา อนกวรรจตนย5929342

18 15590678 นางสาว ผกามาศ ชชวยสงคราม5962460

19 15590679 นางสาว ผกามาศ เพตงอกดม5952258

20 15590680 นางสาว ผกามาศ เรพองลจกษณย5981436

21 15590681 นางสาว ผกสดม ศรมเมพอง5941213

22 15590682 นาย พงศกร ศรมสวจสดลธ5967971

23 15590683 นาย พงศยชาญ วชองวลวจฒนยไวทยะ5971333

24 15590684 นาย พงษยพจฒนย ภารกล5968384

25 15590685 นาย พงษยพลพจฒนย บกญสลทธลธ5978971

26 15590686 นางสาว พจนจนทย วจชโรทจย5943620

27 15590687 นางสาว พจนมยย คกณานนทกกล5942920

28 15590688 นางสาว พชร ชจยนกรจกษย5957038

29 15590689 นาย พชรพล สกพรรณย5976894

30 15590690 นางสาว พนลดา เขมยวเสน5954467

หนนา 961 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ  จจงหวจด : นครศรยธรรมราช

หหองสอบ : 03301/1  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 3 สนามสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 15590691 นางสาว พนลดา ใจตรง5958347

2 15590692 นางสาว พนลดา ดลรกชง5976480

3 15590693 นางสาว พนลดา ดวงศลรล5955131

4 15590694 นางสาว พนลตนาฏ เกตกชศ5964038

5 15590695 นางสาว พนลตพร ดหวงฤทธลธ5956043

6 15590696 นางสาว พรชนก อมรวจฒนย5956813

7 15590697 นางสาว พรฑลตา แสงรจกษย5936823

8 15590698 นางสาว พรตลมา แกหวอชอน5960132

9 15590699 นางสาว พรทลพยย แกหวจจนทรย5973514

10 15590700 นาย พรเทพ ภลรมยย5981311

11 15590701 นางสาว พรนชลาทลพยย ภศมลระเบมยบ5952898

12 15590702 นางสาว พรพรรณ ทองคลา5949430

13 15590703 นางสาว พรพลมล จวบความสกข5967286

14 15590704 นางสาว พรพลมล บานเยตน5969513

15 15590705 นางสาว พรพลมล พลภจกดม5976631

16 15590706 นางสาว พรพลมล พจนธกยอกไร5978454

17 15590707 นางสาว พรรณทลพยย เจรลญชจย5961646

18 15590708 นางสาว พรรณทลพยย ธรฤทธลธ5952287

19 15590709 นางสาว พรรณรวมรย จงไกรจจกร5970077

20 15590710 นาง พรรณลภา นลาพล5962523

21 15590711 นางสาว พรรณม หอมเดช5962574

22 15590712 นางสาว พรสกดา สลทธลรจกษย5939323

23 15590713 นางสาว พฤษากานตย เอมยดจกหย5970632

24 15590714 นาย พลวจชระ ชศศรม5966200

25 15590715 นางสาว พวงชมภศ ชาครานนทย5954858

26 15590716 นางสาว พวงเพตญ ดวงทอง5948224

27 15590717 นางสาว พวงเพตญ สเนตร5928302

28 15590718 นางสาว พจกตรยพลมล แดงมณม5970635

29 15590719 นางสาว พจชนม ปานพพช5971059

30 15590720 นางสาว พจชรพร ฉายตจชน5967445

หนนา 962 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ  จจงหวจด : นครศรยธรรมราช

หหองสอบ : 03301/2  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 3 สนามสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 15590721 นางสาว พจชรพร มมเพมยร5952906

2 15590722 นางสาว พจชรา ไชยคชบาล5943422

3 15590723 นางสาว พจชรา ไสยสกวรรณ5937329

4 15590724 นางสาว พจชราภรณย ดหวงบกหงา5954347

5 15590725 นางสาว พจชราภรณย ทองขาว5980628

6 15590726 นางสาว พจชราภรณย นกเขมยว5967577

7 15590727 นางสาว พจชราภรณย ศลรลศจกดลธวจฒนา5966839

8 15590728 นางสาว พจชราภรณย สมศรม5961605

9 15590729 นางสาว พจชรม เมพองมกสลก5958857

10 15590730 นางสาว พจชรม ศรมนาค5967170

11 15590731 นางสาว พจชรม สจงขยทอง5963530

12 15590732 นางสาว พจชรม เเซชลลพม5981017

13 15590733 นางสาว พจชรมยา เทพณรงคย5949740

14 15590734 นาง พจฒชฎา ชชวยทอง5963561

15 15590735 นาย พจฒนศจกดลธ มจนยศ5966967

16 15590736 นางสาว พจฒนาภรณย  จลนพล5959271

17 15590737 นางสาว พจณณลศา ชศพศล5979646

18 15590738 นางสาว พลชชาภรณย ชศคง5942286

19 15590739 นางสาว พลชญดา  พกทธคกหม5967667

20 15590740 นางสาว พลชญยธลดา ศรมนาค5957438

21 15590741 นางสาว พลชญยสลนม คลาแปปน5951987

22 15590742 นาย พลชญา ขกนชลานาญ5959168

23 15590743 นางสาว พลชญา คอนกลาลจง5976500

24 15590744 นางสาว พลชญา เผพอกคง5972546

25 15590745 นางสาว พลชญานม นจนอหาย5958670

26 15590746 นางสาว พลชา ภจกดมอจกษร5961376

27 15590747 นาย พลชลตชจย ดลาเอมยด5952843

28 15590748 นางสาว พลชลตา มณมพงศย5923542

29 15590749 นาย พลพจฒนย ไกรลาศ5933550

30 15590750 นาย พลพจฒนย ศรมทองปลอด5962941

หนนา 963 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ  จจงหวจด : นครศรยธรรมราช

หหองสอบ : 03310/1  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 3 สนามสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 15590751 นางสาว พลมพยจลนดา อาการส5976455

2 15590752 นางสาว พลมพยชนก ทจกญาตล5978023

3 15590753 นางสาว พลมพยชนก สกขหอม5947454

4 15590754 นางสาว พลมพร สกขวจญ5936263

5 15590755 นางสาว พลมพลไลยย คงเพชร5959937

6 15590756 นางสาว พลมพลศา จจนทรมณม5981107

7 15590757 นางสาว พลมลภรณย ชชวยอกปการ5934122

8 15590758 นางสาว พลมอจมพร พลมพะไชย5940719

9 15590759 นางสาว พลลาสลจกษณย รสอกทลศ5941340

10 15590760 นางสาว พลไลวรรณ พลสแกหว5973560

11 15590761 นาย พมรพงษย ชศประเสรลฐ5951516

12 15590762 นางสาว พมรยา ชจยวลเศษ5971461

13 15590763 นาย พมระณจฐ เเกหวเดลม5949907

14 15590764 นางสาว พมราพร แกหวศรม5959914

15 15590765 นาย พกฒลสรรคย รจลตานนทย5967857

16 15590766 นางสาว เพชรานจนทย กระโหมวงศย5911466

17 15590767 นางสาว เพชราภรณย คงดม5948349

18 15590768 นางสาว เพตญนภา กหองกาญจโนภาส5976314

19 15590769 นางสาว เพตญนภา ดลาเจรลญศลกดลธ5961998

20 15590770 นางสาว เพตญนภา ดลาเนลนผล5943266

21 15590771 นางสาว เพตญนภา พรหมมม5974628

22 15590772 นางสาว เพตญนภา หนกชมนา5933826

23 15590773 นางสาว เพตญพลชชา อกสชาหย5920270

24 15590774 นางสาว เพตญศรม ขาวผชอง5920318

25 15590775 นางสาว เพมยงใจ ฤทธลธพจนธย5977020

26 15590776 นางสาว เพมยงมาศ ยมสา5962222

27 15590777 นาง เพมยงโสม สมบจตล5952432

28 15590778 นางสาว เพมยงออ ศรมมณม5942552

29 15590779 นางสาว เพมยงอจมพร โกศล5971927

30 15590780 นาง แพรวพรรณ ทองยจง5967891

หนนา 964 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ  จจงหวจด : นครศรยธรรมราช

หหองสอบ : 03310/2  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 3 สนามสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 15590781 นางสาว ฟารมดา  ขกนจจนทรย5958806

2 15590782 นางสาว ภนลตา อาจหาญ5966168

3 15590783 นางสาว ภวลษยยพร แซชอพชอ5954306

4 15590784 นาย ภจกดม อชอนเกตกพล5973062

5 15590785 นางสาว ภจททลรา พราหมเพท5941924

6 15590786 นางสาว ภจทรขวจญ กลจบขจนธย5966384

7 15590787 นาย ภจทรนจนทย หนศนวล5962151

8 15590788 นางสาว ภจทรวดม ชศแกหว5976637

9 15590789 นางสาว ภจทรวรลนทรย ภศชทรจพยยมม5950983

10 15590790 นางสาว ภจทรสกดา แนบฉลมพลม5905018

11 15590791 นางสาว ภจทรา ดลาคง5979932

12 15590792 นางสาว ภจทราวดม  กลาเหนลดไทย5949935

13 15590793 นางสาว ภจทรม ชาตลรจกษา5972847

14 15590794 นางสาว ภจศรา ทองอยศช5971761

15 15590795 นางสาว ภจสราพร สจงขยงาม5952135

16 15590796 นาย ภาคภศมล  สจงขยชชวย5923574

17 15590797 นางสาว ภาชลนม พราหมเพท5965394

18 15590798 นาย ภาณกพงษย สวจสดม5967351

19 15590799 นาย ภาณกมาศ ชกมแสง5960927

20 15590800 นาย ภาณกวจฒนย  เซชงอหน5937972

21 15590801 นางสาว ภารดม หลรจญประจจกษย5957353

22 15590802 นางสาว ภาวดม ชชวยดลารงคย5962721

23 15590803 นางสาว ภาวลณม พศลเกลด5962531

24 15590804 นางสาว ภาวลณม เพตชรแกหว5964297

25 15590805 นางสาว ภาวลตา สกขสม5982519

26 15590806 นางสาว ภลญญดา แผหวสมบจตล5968409

27 15590807 นาง ภลรมยย พลมเสน5969364

28 15590808 นางสาว ภลรมยา ทองอรชาม5959806

29 15590809 นาย ภกชงคย เสพอทอง5958841

30 15590810 นาย ภศมลพจฒนย อาวกธเพชร5968955

หนนา 965 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ  จจงหวจด : นครศรยธรรมราช

หหองสอบ : 5201  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สนามสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 15590811 นาย ภศรลทจต ศรมวงศยษา5966367

2 15590812 นาย มงคล แสงไพทศรยย5949365

3 15590813 นาง มณฑา นาคพลน5973926

4 15590814 นาง มณธลฌา ซจงปาน5978679

5 15590815 นางสาว มณมรจตนย ชนะกกล5953586

6 15590816 นางสาว มณมรจตนย สจงขยสม5939524

7 15590817 นางสาว มนชลดา หนศแกหว5950355

8 15590818 นาย มนตรม แกหวเชลด5950218

9 15590819 นาย มนตรม สรรเพชร5951286

10 15590820 นางสาว มนฤดม สงพราหมณย5972899

11 15590821 นางสาว มนจญญา เมฆสกข5974733

12 15590822 นางสาว มนจนญา บจวแกหว5974485

13 15590823 นาย มยศร หลลาสกบ5973537

14 15590824 นางสาว มลทลพยย ชศวงคย5976645

15 15590825 นางสาว มะลลวจลยย คงทวม5973840

16 15590826 นางสาว มจณฑนฌา ชศโฉม5947510

17 15590827 นางสาว มจทนม พรรณเผพอก5977609

18 15590828 นางสาว มจรยานา เจตะปป5960799

19 15590829 นางสาว มจลลลกา พรลชงสกกล5952420

20 15590830 นางสาว มานลดา กาญจนนกกศล5950764

21 15590831 นางสาว มารลษา มณมดลา5962149

22 15590832 นางสาว มาลลสา กหองเกมยรตลคกณ5947419

23 15590833 นางสาว มาลลสา ชศประสศตร5962284

24 15590834 นาง มาลม แกะประจจกษย5948055

25 15590835 นางสาว มาศสกภา ชกมพล5977791

26 15590836 นางสาว มาศสกภา แพชงรจกษย5972755

27 15590837 นางสาว มมนา บจวสงคย5969384

28 15590838 นางสาว มกกธลดา แกหวสนจพน5944188

29 15590839 นางสาว มกกระวม ศรมพลลา5980505

30 15590840 นางสาว มกทรลกา สาคร5975820

หนนา 966 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ  จจงหวจด : นครศรยธรรมราช

หหองสอบ : 5202  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สนามสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 15590841 นางสาว มกทลตา ยชานวารม5951514

2 15590842 นางสาว มศนมเรตาะ ลจดเลมย5977062

3 15590843 นาย มศหาหมจดซศลฮจลมม สะมะแอ5965174

4 15590844 นางสาว เมธาวรรณ หนศประสลทธลธ5949193

5 15590845 นางสาว เมธลนกช ยจตลสลทธลธ5974334

6 15590846 นางสาว เมรยธญา หนศมาก5960539

7 15590847 นางสาว เมลลณม ชกมทอง5955315

8 15590848 นาย ยงชจยยกธรย อนาผล5960107

9 15590849 นาย ยงยกทธย สกขกาล5930362

10 15590850 นางสาว ยอดขวจญ หลลาหลง5980780

11 15590851 นาย ยกทธกลจ เปปปยมเนตร5973139

12 15590852 นาย ยกทธนา ฉลมยลนดม5965381

13 15590853 นาย ยกทธพงศย ทองสกข5953800

14 15590854 นางสาว ยกพาวดม ศรมพรหม5972089

15 15590855 นางสาว ยกภาวดม เกตกสกรลยา5939333

16 15590856 นางสาว ยกวดม มาศชาย5949679

17 15590857 นางสาว ยกวจนดา รลาพจฒนย5961899

18 15590858 นางสาว เยาวรจตนย สกรลยงคย5942255

19 15590859 นางสาว เยาวลจกษณย แสงเทมยร5968586

20 15590860 นางสาว โยธารจกษย แสงระวม5911770

21 15590861 นางสาว รจนา หวจงผล5977287

22 15590862 นาย รณกร เวชสกนทร5977508

23 15590863 นาย รณธลชจย ชกมศรม5974207

24 15590864 นางสาว รตลรจนย ชศชมพ5938378

25 15590865 นางสาว รพมพร เพชรผชอง5952368

26 15590866 นาย รวลวจฒนย คลาหวาน5938853

27 15590867 นางสาว รสนานลง สะนล5952163

28 15590868 นางสาว รอยพลมพย พจนธรจกษย5960792

29 15590869 นาย ระพมพจฒนย เพชระ5978370

30 15590870 นางสาว ระวมวรรณ  พรหมรจตนย5980666

หนนา 967 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ  จจงหวจด : นครศรยธรรมราช

หหองสอบ : 5204  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สนามสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 15590871 นางสาว รจกธลดา เอมยดสม5972798

2 15590872 นางสาว รจชชา   ทองฤทธลธ5945233

3 15590873 นางสาว รจชนม  พลนลจชจน5964425

4 15590874 นางสาว รจชนมกร วกฒลพงศย5952528

5 15590875 นาง รจชนมพร ขกนฤทธลธ5940190

6 15590876 นาย รจฐศาสตรย คงคกหม5954264

7 15590877 นางสาว รจตตลยา รจกษายศ5955866

8 15590878 นางสาว รจตนย อชอนจจนทรย5968342

9 15590879 นาย รจตนพงศย สารพงศย5936476

10 15590880 นางสาว รจตนพร ฉมดอลพม5949126

11 15590881 นางสาว รจตนา เจรลญขกน5949356

12 15590882 นางสาว รจตนากร มกชงมาไพรม5948475

13 15590883 นางสาว รจศมม หศเขมยว5977610

14 15590884 นาง ราตรม เมฆตรง5978862

15 15590885 นางสาว รลนดารจตนย ชกมสกข5934340

16 15590886 นางสาว รกชงกานตย เรพองยศ5950423

17 15590887 นางสาว รกชงทลวา จงฤทธลธ5979495

18 15590888 นาง รกชงนภา พลรลยะสถลตยย5973283

19 15590889 นางสาว รกชงฤดม นววงศานจนตย5973429

20 15590890 นางสาว รกจลรา บกหลาด5963249

21 15590891 นางสาว รกจลเรข ทองมม5946174

22 15590892 นางสาว เรณกกา พจนธยชศศรม5963026

23 15590893 นางสาว เรวดม จงไกรจจกร5959311

24 15590894 นางสาว เรวดม จมณะวงศย5982180

25 15590895 นางสาว เรพองอกไร เทพชกม5906006

26 15590896 นางสาว ฤทจยพร พาหะมาก5959735

27 15590897 นางสาว ลดาวจลยย จจพวนาน5954632

28 15590898 นางสาว ลภจสรดา ชกมเชพชอ5968752

29 15590899 นางสาว ลลลตา กมชประวจตล5964881

30 15590900 นางสาว ลจกขณา คงแกหว5975244

หนนา 968 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ  จจงหวจด : นครศรยธรรมราช

หหองสอบ : 5206  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สนามสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 15590901 นางสาว ลจกษณยสกดา อลนอจกษร5944506

2 15590902 นางสาว ลจคนา แกหวนก5976526

3 15590903 นางสาว ลจดดา ชจชวาลยย5962502

4 15590904 นางสาว ลจดดา รชวมสกข5956917

5 15590905 นางสาว ลจดดารจตนย เรพองเดช5953002

6 15590906 นางสาว ลจดดาวจลยย รจกธรรม5946724

7 15590907 นางสาว ลจดดาวจลยย สศรตลเทอดสกกล5969677

8 15590908 นาย ลลขลต วงคยเจรลญ5977031

9 15590909 นางสาว ไลลา บกญพล5964800

10 15590910 นาง ว.อจจฉรา พจวพจนธย5962152

11 15590911 นาย วงคยภจณฑยรจตนย ศรมทองชชวย5906874

12 15590912 นางสาว วชลรญาณย ยอดพลจลตร5968916

13 15590913 นางสาว วณลชชา ชนะศลลปป5942819

14 15590914 นาย วธจญญศ รจตนภศมล5975531

15 15590915 นางสาว วนจนยา รจกมาศ5950831

16 15590916 นางสาว วนลดา คงสนอง5936406

17 15590917 นางสาว วนลดา ชรอยนกช5973571

18 15590918 นางสาว วนลศา อชอนนวล5973669

19 15590919 นางสาว วรกมล ซพชอหา5980965

20 15590920 นางสาว วรณจน แกหวประดลษฐ5969595

21 15590921 นางสาว วรนกช แกหวการ5946384

22 15590922 นางสาว วรพรรณ สลนอชอน5973430

23 15590923 นางสาว วรพรรณ สกวรรณะ5973262

24 15590924 นางสาว วรพจกตรย ผลบลารกง5969849

25 15590925 นางสาว วรรณนลศา ทลพยยโยธา5948774

26 15590926 นางสาว วรรณพร จลนดาพรหม5978409

27 15590927 นางสาว วรรณฤดม เครพอคง5971675

28 15590928 นาง วรรณวลษา  เมฆสกข5958675

29 15590929 นางสาว วรรณา ศรมนลรจตนย5979036

30 15590930 นางสาว วรรณลกา เงาะผล5953557

หนนา 969 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ  จจงหวจด : นครศรยธรรมราช

หหองสอบ : 5207  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สนามสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 15590931 นางสาว วรรณลศา กามศณม5960411

2 15590932 นางสาว วรรณลศา เจมยมจจนทรย5953220

3 15590933 นางสาว วรรณลษา  คลานวณ5940262

4 15590934 นางสาว วรรณม รจกไทรทอง5950806

5 15590935 นางสาว วรรษมน บจวพรหม5958440

6 15590936 นาย วรวกฒล ชชวยเกลด5973897

7 15590937 นาย วรจญญศ เมพองแดง5952846

8 15590938 นาง วรจนทร วจนพกฒ5975391

9 15590939 นาย วรากร พลายชนะ5962447

10 15590940 นางสาว วรางคณา นาภศมล5953245

11 15590941 นาย วรานนทย หมาดแหลห5941674

12 15590942 นางสาว วราลจกษณย สจงขยทลพยย5957343

13 15590943 นางสาว วราลม รจตนพจนธย5972452

14 15590944 นางสาว วรลยา นวลนกช5962495

15 15590945 นางสาว วรลศรา แนวกจนยา5968481

16 15590946 นาย วรกฒ คกณรจตนย5975023

17 15590947 นางสาว วรกณม สาวปอ5964826

18 15590948 นางสาว วไลภรณย คงทอง5965934

19 15590949 นาย วศลนทรย คลาพกด5976595

20 15590950 นางสาว วสลษฐา ชศผอม5914822

21 15590951 นาย วจชรวกฒล จอมดวง5971600

22 15590952 นางสาว วจชรา ชศชชวย5956783

23 15590953 นาย วจชรากร รจตนมณม5978956

24 15590954 นางสาว วจชรมพร มาศโอสถ5975055

25 15590955 นางสาว วจนดม พลทจกษย5980476

26 15590956 นาง วจนเพตญ มานะจลตตย5981666

27 15590957 นาง วจนวลสา กฤตรจชตนจนตย5979165

28 15590958 นางสาว วจนวลสา ดารากจย5979330

29 15590959 นางสาว วจนวลสา หนศดลา5951018

30 15590960 นางสาว วจนวลสา องอาจ5958650

หนนา 970 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ  จจงหวจด : นครศรยธรรมราช

หหองสอบ : 5209  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สนามสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 15590961 นางสาว วจนวลสาขย รจกษายศ5979290

2 15590962 นาย วชาทมพ ร.ต.ปรมลนทรย ใจปลพชม5966027

3 15590963 นางสาว วานลตา ภารพบ5958642

4 15590964 นาย วารลซ เจะอาแว5945580

5 15590965 นางสาว วารกณม  ชศเกลมชยง5951298

6 15590966 นางสาว วาสนา ชกรม5974532

7 15590967 นางสาว วาสนา ปาคลาทอง5964073

8 15590968 นางสาว วาสนา รพพนรส5972448

9 15590969 นาย วาสกรจตนย เตตมสจงขย5945681

10 15590970 นาย วลชชา กลจบดม5947730

11 15590971 นางสาว วลชชกตา วลจลตรนาวม5964362

12 15590972 นาย วลชาญ ทองศรม5967767

13 15590973 นางสาว วลชกดา หาบหา5953144

14 15590974 นางสาว วลชกตา จกหยนกชม5941468

15 15590975 นางสาว วลชกตา ชศอชอน5980139

16 15590976 นางสาว วลชกตา ทองทลพยย5940037

17 15590977 นาย วลทยา แกหวคกหมภจย5959036

18 15590978 นางสาว วลธกดา คงมณม5954929

19 15590979 นาย วลนลส ชะอกชมดม5953618

20 15590980 นางสาว วลภาดา สงชาสมพล5958756

21 15590981 นางสาว วลภารจตนย กลตตลวชลระกกล5975436

22 15590982 นางสาว วลภารจตนย บกญลชา5936617

23 15590983 นางสาว วลมลตรา จมนตชางเมพอง5961703

24 15590984 นางสาว วลมลมาศ เพตชรยกกล5949757

25 15590985 นางสาว วลมลมาส นหอยมกข5964272

26 15590986 นางสาว วลมลรจตนย ตกหงซมพ5949983

27 15590987 นางสาว วลมลรจตนย บรรจงชชวย5981711

28 15590988 นางสาว วลมลรจตนย อจยยะศลรล5950424

29 15590989 นางสาว วลมลวรรณ มดคจน5953730

30 15590990 นางสาว วลรวรรณ คลหายพลมล5943555

หนนา 971 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ  จจงหวจด : นครศรยธรรมราช

หหองสอบ : 5211  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สนามสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 15590991 นางสาว วลรจชชลนม สนใจ5980056

2 15590992 นางสาว วลลจนดา เจรลญผล5947585

3 15590993 นางสาว วลลจยลจกษณย วรรณทอง5966825

4 15590994 นางสาว วลลาวรรณ  กลลพนนหอย5954904

5 15590995 นางสาว วลลาวรรณ ณ ศรมสกข5948245

6 15590996 นางสาว วลลาวรรณย ทองกศล5950787

7 15590997 นางสาว วลลาวรรณ บกญขวจญ5981452

8 15590998 นางสาว วลลาวจณยย แทชนนลล5966795

9 15590999 นางสาว วลไลพร ชชวยมณม5947625

10 15591000 นางสาว วลไลพร รจกทอง5971970

11 15591001 นางสาว วลไลลจกษณย บจวเกตก5981742

12 15591002 นาย วลศรกต สกวรรณา5968251

13 15591003 นาย วลษกร ภศมมคง5966317

14 15591004 นาย วลษณก ขวจญเพชร5941461

15 15591005 นางสาว วลษา พราหมชศบจว5979111

16 15591006 นางสาว วลสนมยย รลยาพจนธย5980969

17 15591007 นางสาว วลสารม ศลรลพจนธย5939948

18 15591008 นางสาว วมดา สาเเลเเม5978428

19 15591009 นาย วมรธรรม เหลพองมณมจรจส5972352

20 15591010 นาย วมรศจกดลธ บลารกงภจกดลธ5969610

21 15591011 นาย วมระชจย บลาเพตญ5955849

22 15591012 นาย วมระพงษย รอดเมพพอ5975290

23 15591013 นาย วมระศจกดลธ กลาธร5961750

24 15591014 นาย วกฒลชจย กรมไกรนกช5969598

25 15591015 นาย วกฒลพจนธกย งานดม5941766

26 15591016 นางสาว ศจม เพลพมพศล5955539

27 15591017 นาย ศตวรรษ แกหวสกขใส5952478

28 15591018 นางสาว ศรจญญา เกลดศลรล5965466

29 15591019 นางสาว ศรจณทลพยย ขวจญกลจบ5969967

30 15591020 นาย ศรจณยศ หงษาวงศย5970673

หนนา 972 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ  จจงหวจด : นครศรยธรรมราช

หหองสอบ : 5212  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สนามสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 15591021 นาย ศรายกทธ อลนทองคลา5979134

2 15591022 นาย ศราวกฒล พกชมนวน5967696

3 15591023 นาง ศรลนยา รอดมณม5961127

4 15591024 นาง ศรมวลลาศ เพตงเทพ5970638

5 15591025 นางสาว ศรมสกดา กกลเมฆา5971399

6 15591026 นางสาว ศรมสกดา พรมแกหว5957699

7 15591027 นางสาว ศรมสกดา พรหมภลนจนทย5939491

8 15591028 นางสาว ศรมหทจย ชชวยบกญสชง5982001

9 15591029 นางสาว ศศลธร แกหวบางพศด5912046

10 15591030 นางสาว ศศลธร ทองเนพชออชอน5940801

11 15591031 นางสาว ศศลธร มลตรชศ5966836

12 15591032 นางสาว ศศลธร ศลรลนาโพธลธ5967064

13 15591033 นางสาว ศศลธร สลาเนมยงหวาน5975369

14 15591034 นางสาว ศศลนจนทย เอมพยมอจกษร5965034

15 15591035 นางสาว ศศลนา ไชยประภา5951304

16 15591036 นางสาว ศศลประภา ทองยวน5942289

17 15591037 นางสาว ศศลมา หอมหา5962885

18 15591038 นางสาว ศศลมาภรณย ผลวดม5966576

19 15591039 นางสาว ศศลวรรณ มกสลก5968420

20 15591040 นาย ศจกดา โตตะจล5954611

21 15591041 นาย ศจกดลธดา สกโพธลธคลา5954440

22 15591042 นาย ศจกดลธสลทธลธ วลเศษโชค5939315

23 15591043 นางสาว ศจนศนมยย จลนดาประดลษฐย5941333

24 15591044 นางสาว ศจนสนมยย เชาวนกกล5951988

25 15591045 นางสาว ศจนสนมยย หจสดลา5970279

26 15591046 นางสาว ศลนมนาถ เลพพอนแกหว5956787

27 15591047 นางสาว ศลรดา พลมเสน5970037

28 15591048 นางสาว ศลรจญญา รจกษยชชวย5979096

29 15591049 นางสาว ศลรลนจนตย รจตนพจนธย5968703

30 15591050 นางสาว ศลรลพร ปราบเสรตจ5962685

หนนา 973 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ  จจงหวจด : นครศรยธรรมราช

หหองสอบ : 5214  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สนามสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 15591051 นางสาว ศลรลพร ปานมณม5967005

2 15591052 นางสาว ศลรลภจทร ใจหาญ5938948

3 15591053 นางสาว ศลรลรจกษย พลชจย5947102

4 15591054 นางสาว ศลรลรจตนย แซชอกชย5958407

5 15591055 นางสาว ศลรลลจกษณย ชศสลทธลธ5952584

6 15591056 นางสาว ศลรลลจกษณย ภลวจฒนย5967135

7 15591057 นางสาว ศลรลวรรณ ขลาพาลม5970531

8 15591058 นางสาว ศลรลวรรณ จจนทร5981212

9 15591059 นางสาว ศลรลวรรณ จจนสกขศรม5936322

10 15591060 นางสาว ศลรลวรรณ รอดแปปน5972721

11 15591061 นางสาว ศลรลวรรณ โสมมาก5968857

12 15591062 นางสาว ศลวดาตลธ มากบจว5970273

13 15591063 นาย ศลวพงศย ทองเจพอ5950390

14 15591064 นางสาว ศลวพร ชศแสงศรม5981412

15 15591065 นางสาว ศลวพร สกขศรมนวล5932358

16 15591066 นางสาว ศลวะพร นกชนสชง5980436

17 15591067 นางสาว ศลวาพร  นาคมาศ5965432

18 15591068 นางสาว ศลพรลวรรณ โชครจกษย5949144

19 15591069 นางสาว ศกทธลณม ปรลญญา5906886

20 15591070 นาย ศกภชจย ทองใบ5982488

21 15591071 นาย ศกภโชค สจงขศรม5953893

22 15591072 นาย ศกภณจฐ พรหมมา5901458

23 15591073 นาย ศกภรจกษย คลามาศ5918418

24 15591074 นางสาว ศกภรจตนย จลระโสภา5947983

25 15591075 นางสาว ศกภรจตนย ชชอไมห5910058

26 15591076 นางสาว ศกภวรรณ บกญชชวยรอด5977322

27 15591077 นางสาว ศกภวรรณ ภจทรคกปตย5976257

28 15591078 นาย ศกภสวจสดลธ กาญวลจลต5956488

29 15591079 นางสาว ศกภาพลชญย ศรมมมชจย5963415

30 15591080 นางสาว ศกภลสรยสลรล สลทธลมนตย5962924

หนนา 974 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ  จจงหวจด : นครศรยธรรมราช

หหองสอบ : 5216  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สนามสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 15591081 นางสาว ศกภลสรา ทองมล5981207

2 15591082 นางสาว ศกพภขวจญ สลทธลรจกษย5950444

3 15591083 นางสาว โศรญา มชวงทอง5941742

4 15591084 นางสาว โศรดา รจตนโชตล5972809

5 15591085 นาย สกานตย ผลประมศล5961369

6 15591086 นางสาว สบจนงา เยมพยงกกลเชาวย5965276

7 15591087 นาง สมจลตร นาคนาศจกดลธ5981615

8 15591088 นาง สมจลตร พชระวรางกศร5976848

9 15591089 นาย สมชาตล เขตตยอนหนตย5954318

10 15591090 นาย สมชาย กจนราย5964410

11 15591091 นาย สมชาย คลหายคง5958987

12 15591092 นาย สมชาย สกขะภาพ5968285

13 15591093 นางสาว สมฤดม ชลตชลธาร5941736

14 15591094 นางสาว สมฤดม เดชวลเศษ5962217

15 15591095 นางสาว สมฤดม ภศชภจกดมพจนธย5947646

16 15591096 นางสาว สมฤทจย ชกมทอง5948995

17 15591097 นาย สมศจกดลธ เลหาหลน5971049

18 15591098 นาย สรวลศ เพชรภศมลภจทร5974809

19 15591099 นางสาว สรจลพร เฉมยบแหลม5941997

20 15591100 นางสาว สรารจตนย อลนทรสกวรรณย5940910

21 15591101 นางสาว สรลตา เดชเชมยร5967580

22 15591102 นางสาว สโรชา คชรจตนย5953672

23 15591103 นางสาว สวนลตยย ไชยชนะ5948088

24 15591104 นางสาว สจนสนมยย จะกอ5976213

25 15591105 นางสาว สากลยา ชศลลกร5962354

26 15591106 นางสาว สาคร ภศมลพงศย5956966

27 15591107 นางสาว สายชล ผลาเลลศ5958165

28 15591108 นางสาว สายชล พจนธกยเจลญ5961348

29 15591109 นางสาว สายฝน  ศลรลพจนธย5959414

30 15591110 นางสาว สายฝน พจนธยทองดม5909934

หนนา 975 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ  จจงหวจด : นครศรยธรรมราช

หหองสอบ : 05301/1  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สนามสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 15591111 นางสาว สายพลณ ทองชาตล5948507

2 15591112 นางสาว สาลลณม จจนทรชลต5949527

3 15591113 นางสาว สาลลนม ผลวนวล5967977

4 15591114 นางสาว สาวลตรม จจตกรงคยแสง5919402

5 15591115 นางสาว สาวลตรม ปปวาสนย5951491

6 15591116 นาย สลาเรลง หลจงเถาะ5902278

7 15591117 นาย สลทธลชจย แซชภศช5959378

8 15591118 นาย สลทธลชจย หลรจญธานม5964369

9 15591119 นาย สลทธลพล ไชยรจตนย5974087

10 15591120 นาง สลรลกาญจนย โบกขระณมยย5971423

11 15591121 นางสาว สลรลกานตย พจฒนกลจ5971543

12 15591122 นางสาว สลรลนดา วกฒลพงคย5920494

13 15591123 นางสาว สลรลนทรา เลลศทองคลา5935578

14 15591124 นางสาว สลรลนพร วจตรมศสลก5952818

15 15591125 นางสาว สลรลนาถ เพชรมาก5936868

16 15591126 นางสาว สลรลพร สกจเสน5962723

17 15591127 นาย สลรลพล เหมพอนพะวงศย5950724

18 15591128 นางสาว สลรลมาส คงเมชง5910298

19 15591129 นางสาว สลรลวรรณ   ปปลวาสนย5945786

20 15591130 นางสาว สลรมวลว พศลสวจสดลธ5902882

21 15591131 นางสาว สลเรมอร  ฤทธยานนทย5962136

22 15591132 นางสาว สมตมรอกมเยตาะ  บศจล5956431

23 15591133 นางสาว สกกจญญา ทองเพลพม5955728

24 15591134 นางสาว สกกานดา สอนวลสจย5981460

25 15591135 นาง สกกานดา เสนาะโสตร5978642

26 15591136 นาย สกจลโรจ สกวรรณโชตล5957917

27 15591137 นางสาว สกชจญญา ศรมเทพ5972279

28 15591138 นางสาว สกชาดา เกพชอเสหง5975913

29 15591139 นางสาว สกชาดา คงหนศ5949080

30 15591140 นางสาว สกชาดา จลตตลศจกดลธ5972875

หนนา 976 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ  จจงหวจด : นครศรยธรรมราช

หหองสอบ : 05301/2  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สนามสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 15591141 นางสาว สกชาดา ดหวงชชวย5975961

2 15591142 นางสาว สกชาดา บจวบาง5978893

3 15591143 นางสาว สกชาดา บกญมาก5977401

4 15591144 นางสาว สกชาวดม สจงขยปาน5977222

5 15591145 นางสาว สกฑาทลพยย หลวงพศล5980685

6 15591146 นางสาว สกณลสา จจนทรยแกหว5926246

7 15591147 นางสาว สกดาพร เกลพพอนสลน5940920

8 15591148 นางสาว สกดารจตนย ชศประสศตล5966086

9 15591149 นางสาว สกดารจตนย ปานสมสด5970287

10 15591150 นางสาว สกดารจตนย พรหมอลนทรย5973271

11 15591151 นางสาว สกดารจตนย รศหรอบ5938992

12 15591152 นางสาว สกดารจตนย ศจกดลธสศง5974079

13 15591153 นางสาว สกดารจตนย สกขมล5952172

14 15591154 นางสาว สกดารจตนย โสนเสหง5949492

15 15591155 นางสาว สกดารจตนย อลนทรยแกหว5942968

16 15591156 นางสาว สกดาวรรณ สมคลด5975203

17 15591157 นางสาว สกตลมา แซชลลชม5966071

18 15591158 นาย สกทธลชจย วรรณสลทธลธ5965047

19 15591159 นาย สกทธลศจกดลธ เทมพยงธรรม5939078

20 15591160 นาย สกทจศนย เกตดหวง5976914

21 15591161 นาย สกทจศนย เสาเวมยง5977372

22 15591162 นาย สกทลศ ชชวยดหวง5964153

23 15591163 นางสาว สกทลศา เจรลญรศป5968553

24 15591164 นางสาว สกธจญญา เพชรมณม5968498

25 15591165 นางสาว สกธาทลพยย ชจงชชางเรพอ5917526

26 15591166 นางสาว สกธาทลพยย ทองอหน5964841

27 15591167 นางสาว สกธาทลพยย สชงเสรลม5969194

28 15591168 นางสาว สกธาสลนม ศรมเงลนทาบ5982062

29 15591169 นางสาว สกธาสลนม สกทธลนกหย5936275

30 15591170 นางสาว สกธลดา เพตชรยสลทธลธ5962534

หนนา 977 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ  จจงหวจด : นครศรยธรรมราช

หหองสอบ : 05310/1  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สนามสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 15591171 นาย สกนจนตย เจตะเลตาะ5964972

2 15591172 นางสาว สกนจนทา หงษยทอง5952016

3 15591173 นางสาว สกนารม พศลเถมยะ5971038

4 15591174 นางสาว สกนลษา คงแทชน5976400

5 15591175 นางสาว สกนลษา ชศถนอม5932150

6 15591176 นางสาว สกนลสา แกหวทอง5943925

7 15591177 นางสาว สกนลสา จจนทรยละออง5942023

8 15591178 นางสาว สกนลสา จจนสมนาค5958970

9 15591179 นางสาว สกนลสา เจตะยะหลม5971953

10 15591180 นางสาว สกนลสา ชศมณม5968188

11 15591181 นางสาว สกนลสา ซพพอสจตยย5972358

12 15591182 นางสาว สกนลสา ทลพยยโพธลธ5952402

13 15591183 นางสาว สกนลสา รจตนพจนธย5977237

14 15591184 นางสาว สกบงกช แซชเลมชยว5961667

15 15591185 นางสาว สกพรรณต ศรมแกหวณวรรณ5945210

16 15591186 นางสาว สกพรรณม เเผชนทอง5981385

17 15591187 นางสาว สกพรรษา สกลมทจศนย5979603

18 15591188 นาย สกพศลน เสาวรจตนย5938584

19 15591189 นางสาว สกพจตรา กกลมชชวย5900614

20 15591190 นางสาว สกพจตรา กศแหม5975558

21 15591191 นางสาว สกพจตรา พรลชงเพราะ5969623

22 15591192 นางสาว สกพจตศา ศรมรจกษา5960412

23 15591193 นางสาว สกพจทธรจตนย  อนาถ5949651

24 15591194 นางสาว สกพาณม กรประชา5965413

25 15591195 นางสาว สกพาพลมพย ชชวยสถลตยย5959901

26 15591196 นางสาว สกพลชชา แสนหอ5953132

27 15591197 นางสาว สกพลชญา อจงคะมาตยย5967960

28 15591198 นางสาว สกเพตญทลพยย บกญขลา5952523

29 15591199 นางสาว สกภจทรา  ระเบมยบดม5968588

30 15591200 นางสาว สกภจทรา สกขวจลลล5977311

หนนา 978 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ  จจงหวจด : นครศรยธรรมราช

หหองสอบ : 05310/2  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 5 สนามสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 15591201 นางสาว สกภจสสร ศรมสจงขย5949964

2 15591202 นางสาว สกภาพร ธานา5970583

3 15591203 นางสาว สกภาพร พรหมอนกมจตล5974432

4 15591204 นางสาว สกภาพร ฤดศดม5937434

5 15591205 นางสาว สกภาพร สกคนธมจต5949629

6 15591206 นางสาว สกภาภรณย กลอมเสนาะ5956534

7 15591207 นางสาว สกภาภรณย ชอบผล5963526

8 15591208 นาง สกภาภรณย เทพเสถมยร5974717

9 15591209 นางสาว สกภาภรณย ธกระธร5972764

10 15591210 นางสาว สกภาภรณย บกญสกวรรณ5934160

11 15591211 นางสาว สกภารจตนย     หนศทองแกหว5949478

12 15591212 นางสาว สกภารจตนย พจชณม5938735

13 15591213 นางสาว สกภาวดม ทองใบใหญช5971479

14 15591214 นางสาว สกภาวดม บกญเดช5977255

15 15591215 นางสาว สกภาวดม ศรมสกวรรณย5952995

16 15591216 นาง สกภาวดม สวจสดลธภลรมยย5968201

17 15591217 นางสาว สกภาวดม สกขใส5950013

18 15591218 นางสาว สกภาวดม อลนทรยพรม5942466

19 15591219 นางสาว สกภาวรรณ   ชศมม5942404

20 15591220 นางสาว สกภาวรรณย นวลนลล5977947

21 15591221 นางสาว สกภาวรรณ ศรมวลชจย5959122

22 15591222 นางสาว สกมณทลพยย นวลงาม5974744

23 15591223 นางสาว สกมาลม หวจนนกรจตนย5966893

24 15591224 นาย สกรศจกดลธ ทลพยยโสธร5977594

25 15591225 นางสาว สกรจตนา บกญคง5954371

26 15591226 นางสาว สกรางคณาง กกลประสงคย5940811

27 15591227 นางสาว สกรางคนา บกญเกลด5966735

28 15591228 นางสาว สกรางคยรจตนย สองพลมพย5971166

29 15591229 นาง สกรลนทรา จจนทรโชตล5975188

30 15591230 นางสาว สกรลยา เปาะสศ5959628

หนนา 979 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ  จจงหวจด : นครศรยธรรมราช

หหองสอบ : 7201  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 7 สนามสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 15591231 นางสาว สกรมยยพร กลางรจกษย5965049

2 15591232 นางสาว สกรมรจตนย ชชวยบลารกง5949116

3 15591233 นางสาว สกรมรจตนย บกญสนอง5950462

4 15591234 นาง สกลาวจลยย หลจกทอง5962648

5 15591235 นางสาว สกวดม ภารา5974221

6 15591236 นางสาว สกวจฒจนา บกญเลลศ5958787

7 15591237 นางสาว สกวจนดม บกญแกหว5957510

8 15591238 นางสาว สกวาณม จกตลชอบ5970351

9 15591239 นางสาว สกวารม  ดลาสกวรรณ5969381

10 15591240 นางสาว สกวารม แกหวจจนทรย5967860

11 15591241 นางสาว สกวลตา ศจกดลธชจยนจนทย5950314

12 15591242 นางสาว สกวลตา สกขประวลทยย5950680

13 15591243 นางสาว สกวลมล ทจยอชอน5976970

14 15591244 นาย เสกสรร เทพศจกดลธ5972688

15 15591245 นาย เสกสรรคย เสนยลชม5974544

16 15591246 นางสาว เสาวณมยย ชลสงคราม5954361

17 15591247 นางสาว เสาวณมยย แปปนดวง5967806

18 15591248 นางสาว เสาวดม โพธลธทองคลาพจนธกย5954372

19 15591249 นางสาว เสาวรจตนย อนจนตย5937792

20 15591250 นางสาว เสาวลจกษณย แกหวแกมจจนทรย5972882

21 15591251 นางสาว เสาวลจกษณย ขาวเขมยว5977871

22 15591252 นางสาว เสาวลจกษณย ไชยคชบาล5966667

23 15591253 นางสาว เสาวลจกษณย ประเสรลฐ5959069

24 15591254 นางสาว แสงรวม แสงสม5979786

25 15591255 นางสาว โสภลดา พาทม5979076

26 15591256 นางสาว โสภลดา เหมปาละ5954006

27 15591257 นางสาว โสภลตา ไทยกลาเหนลด5950020

28 15591258 นางสาว โสรญา บกญสกขกาญจนย5974574

29 15591259 นางสาว โสรยา ชศสกวรรณย5973298

30 15591260 นางสาว โสรยา ศรมสกขใส5963230

หนนา 980 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ  จจงหวจด : นครศรยธรรมราช

หหองสอบ : 7204  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 7 สนามสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 15591261 นางสาว โสวลชญา ลชลาประเสรลฐ5964648

2 15591262 นางสาว หทจยชนก จรลตงาม5937541

3 15591263 นางสาว หนตพงฤทจย เสมอพบ5968971

4 15591264 นางสาว หจสนมยยยา สนานหอย5964776

5 15591265 นางสาว หจสยา หมวดสกข5959380

6 15591266 นางสาว หามมชดะ สงเดช5968219

7 15591267 นางสาว ไหมแกหว สกวรรณฤทธลธ5954955

8 15591268 นางสาว อชลรญา ชนะสงคราม5949936

9 15591269 นางสาว อดาวจลยย   ผลวลหวน5977571

10 15591270 นาย อดกลยย ยมสมจน5967410

11 15591271 นางสาว อตลนกช กาละวลก5948447

12 15591272 นางสาว อทลตยา นาควรรณ5979173

13 15591273 นาย อธลพงศย ประยงคยกกล5969625

14 15591274 นางสาว อธลรจตนย เทพบรรจง5959733

15 15591275 นาง อนงคย บกญทวมวจฒนย5977890

16 15591276 นางสาว อนงคยลจกษณย เลพพอนแกหว5977463

17 15591277 นางสาว อนงนาฎ ชชวยอกปการ5950756

18 15591278 นาย อนจนทร นวนแกหว5939018

19 15591279 นางสาว อนกชสรา มกสลกอลนทรย5958622

20 15591280 นาย อนกชา ไทยสนอง5982441

21 15591281 นาย อนกชา อลนนลมลตร5945650

22 15591282 นาย อนกชลต แกหวใสพร5938137

23 15591283 นางสาว อนกมา   ศรมสวชาง5963596

24 15591284 นาย อนกลจกษณย หยองบางไทร5962616

25 15591285 นาย อนกวจฒนย บกญทอง5977030

26 15591286 นางสาว อนกสรา แกหวนลยม5958453

27 15591287 นาย อภลชจย เสนคง5967132

28 15591288 นางสาว อภลญญา ผาสกข5980552

29 15591289 นาย อภลญญา ไพทศลอาสนย5953415

30 15591290 นางสาว อภลญญา ศรมโรจนย5933589

หนนา 981 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ  จจงหวจด : นครศรยธรรมราช

หหองสอบ : 7206  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 7 สนามสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 15591291 นางสาว อภลรดม ธรรมชาตล5949261

2 15591292 นาย อภลรจกษย สลาลมแกหว5979410

3 15591293 นาย อภลวจฒนย พลมลศรม5951721

4 15591294 นาย อภลศจกดลธ บกญกกศล5939879

5 15591295 นางสาว อภลสรา พลสลทธลธ5950765

6 15591296 นาย อภลสลทธลธ ตรมเเกหว5949872

7 15591297 นาย อภลสลทธลธ ทองชลดเชพชอ5965293

8 15591298 นางสาว อมรรจตนย   ทองคลองไทร5947941

9 15591299 นางสาว อมรรจตนย ทวมพงศยศจกดลธ5941744

10 15591300 นางสาว อมรรจตนย ทองเสน5969472

11 15591301 นางสาว อมรรจตนย โหมดทอง5970783

12 15591302 นาย อมรลนทรย เตชาขาว5959509

13 15591303 นาย อยกทธย คงเซตน5966542

14 15591304 นางสาว อรญา จจนทรมณม5949787

15 15591305 นางสาว อรญา ลชลาเลลศ5976198

16 15591306 นางสาว อรณม ทองสมจา5944892

17 15591307 นางสาว อรณม รจตนคช5952997

18 15591308 นางสาว อรดม วรรณภจกดม5958557

19 15591309 นางสาว อรทจย ชชวยคชลา5974229

20 15591310 นางสาว อรนภา จจงกลนา5962467

21 15591311 นางสาว อรนภา สงเคราะหย5977204

22 15591312 นางสาว อรนา อกมาสะ5955204

23 15591313 นางสาว อรนลช ชนะการ5934446

24 15591314 นางสาว อรบกษยย บกษยยเพชร5958690

25 15591315 นางสาว อรปรมยา กาญจนศกภางคย5979108

26 15591316 นางสาว อรปวมณย ศรมชศ5934375

27 15591317 นางสาว อรพรรณ มณมกกล5947773

28 15591318 นางสาว อรพรรณ อาชาชาญ5953453

29 15591319 นางสาว อรพลณ ชจชวา5958761

30 15591320 นางสาว อรรณพา รจกษากลจ5939454

หนนา 982 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ  จจงหวจด : นครศรยธรรมราช

หหองสอบ : 7207  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 7 สนามสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 15591321 นาย อรรถชจย สมมะลวน5939596

2 15591322 นาย อรรถตลยะ แกชนอลนทรย5964924

3 15591323 นาย อรรถพล เกลดดหวยทอง5963661

4 15591324 นางสาว อรฤดม ทลพยยโพธลธ5975842

5 15591325 นางสาว อรวดม ศรมชาย5950826

6 15591326 นางสาว อรวรรณ โคตรวงษา5968397

7 15591327 นางสาว อรวรรณ เนลนไธสง5977110

8 15591328 นางสาว อรวรรณ มะหลพจนธกย5909006

9 15591329 นางสาว อรวรรณ หนศใย5958743

10 15591330 นางสาว อรวรา ณ สงขลา5979999

11 15591331 นางสาว อรสา พจดทอง5969506

12 15591332 นางสาว อรอนงคย จลตนกหย5960695

13 15591333 นางสาว อรอนงคย แซชเคหา5968594

14 15591334 นางสาว อรอนงคย บลารกง5952434

15 15591335 นางสาว อรอนงคย ศรมรจตนย5953765

16 15591336 นางสาว อรอกมา เกลมชยงกลม5953001

17 15591337 นางสาว อรอกมา พจดดลา5944123

18 15591338 นางสาว อรอกมา ระยะ5949503

19 15591339 นางสาว อรอกมา แสงจจนทรย5949404

20 15591340 นางสาว อรอกษา บกญชหาง5943597

21 15591341 นางสาว อรจญญา ดวนใหญช5953295

22 15591342 นางสาว อรจญญา นาคดลา5966664

23 15591343 นางสาว อรจญญา โปทอง5935130

24 15591344 นางสาว อรลยา ประทกมรจตนย5972026

25 15591345 นางสาว อรลสา ลชองจกา5963029

26 15591346 นางสาว อรกญโรจ จจนทลมา5950743

27 15591347 นางสาว อรกณกมล แปปนจลารจส5970617

28 15591348 นางสาว อรกณม ไชยพร5935752

29 15591349 นางสาว อรกโณทจย ใจซพพอดม5962461

30 15591350 นาย อลงกรณย ไกรสลนธกย5948028

หนนา 983 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ  จจงหวจด : นครศรยธรรมราช

หหองสอบ : 7211  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 7 สนามสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 15591351 นางสาว อลลตา แกหวเพชร5968958

2 15591352 นางสาว อหอยทลพยย บกตรพรม5972970

3 15591353 นางสาว อจงคณา กลจพนสกวรรณ5941528

4 15591354 นางสาว อจงคณา จกลบกญญาสลทธลธ5973529

5 15591355 นางสาว อจงคณา ธนบจตร5952907

6 15591356 นางสาว อจงคณา เปปยหนหอ5960704

7 15591357 นางสาว อจงคณา รวยทรจพยยสลน5981798

8 15591358 นางสาว อจงคณา รอดรจกษย5950130

9 15591359 นางสาว อจงคณา ศรเกษตรลน5967341

10 15591360 นางสาว อจจฉรา ขวจญสกวรรณ5935359

11 15591361 นางสาว อจจฉรา นกชนชศผล5964377

12 15591362 นางสาว อจจฉรา มากสกข5964787

13 15591363 นางสาว อจจฉรา รจตนา5927390

14 15591364 นางสาว อจจฉรา วจฒนา5968377

15 15591365 นางสาว อจจฉราวรรณ หนศพลชจย5950270

16 15591366 นางสาว อจญจลมา เพชรนหอย5964111

17 15591367 นางสาว อจญชนก  รอดรลน5964380

18 15591368 นางสาว อจญชลม แกหวเลตก5952078

19 15591369 นางสาว อจญชลม พจฒสงคย5968523

20 15591370 นางสาว อจญชลม พจนธยดม5904370

21 15591371 นางสาว อจญชลสา ชศจจนทรย5977555

22 15591372 นางสาว อจฐชดาภรณย ชารมผล5971906

23 15591373 นางสาว อจมพลกา สกธาโพชนย5949014

24 15591374 นางสาว อจมรลนทรย อนจนตกศล5971601

25 15591375 นางสาว อจลนลสา กกลดม5934708

26 15591376 นางสาว อจสราณมยย มอยบกตร5975333

27 15591377 นางสาว อาซมมะ ดาแด5967289

28 15591378 นางสาว อาณลสา เตมยงนหอย5937174

29 15591379 นาย อาทลตยย ชลนพร5913958

30 15591380 นาย อานนทย ตรงแกหว5967196

หนนา 984 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ  จจงหวจด : นครศรยธรรมราช

หหองสอบ : 7212  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 7 สนามสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 15591381 นาย อาบมบซา เซดามลซา5979538

2 15591382 นางสาว อาภาพร ยกบกตร5941549

3 15591383 นางสาว อายกดา ชชวยหมาด5980788

4 15591384 นางสาว อารยา เรพองฤทธลธ5936777

5 15591385 นางสาว อารลยา ทองขยจน5982090

6 15591386 นางสาว อารมนชา กาสลกา5971075

7 15591387 นาง อารมรจตนย คลหายอกดม5977441

8 15591388 นางสาว อารมรจตนย ชศฟอง5958878

9 15591389 นางสาว อารมรจตนย ดวงใหญช5937274

10 15591390 นางสาว อาลมยตะ บกตรสมจน5948011

11 15591391 นาย อาวกธ วจฒนะ5963123

12 15591392 นางสาว อลาพลญา ชศขจนธย5934095

13 15591393 นาย อลทธลเดช บลนยะเตตะ5952448

14 15591394 นางสาว อลนทลรา บกญนลสสจย5941984

15 15591395 นาย อลศรา นกรจกษย5938518

16 15591396 นาย อลศเรศ ไกรนทม5961099

17 15591397 นางสาว อลสรลญาภรณย ครกยทอง5966334

18 15591398 นาย อกดมศจกดลธ ไชยสาร5976452

19 15591399 นาย อกดมศจกดลธ สะนนทย5981377

20 15591400 นาย อกดร แกหววลรจตนย5981473

21 15591401 นางสาว อกบลรจตนย  คงแกหว5937711

22 15591402 นางสาว อกบลรจตนย เเซชตจชน5962434

23 15591403 นางสาว อกมาพร แกหวประวจตล5940403

24 15591404 นางสาว อกมาพร ทองหรบ5947999

25 15591405 นางสาว อกมาพร เพชรคง5971899

26 15591406 นางสาว อกมาพร อรจญไสว5982500

27 15591407 นางสาว อกไรพร แซชเงหา5981659

28 15591408 นางสาว อกไรรจตนย ทลลกรรณย5974106

29 15591409 นางสาว อกไรวรรณ ทจพวจบ5941361

30 15591410 นางสาว อกไรวรรณ ศรมสวจสดลธ5972188

หนนา 985 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ  จจงหวจด : นครศรยธรรมราช

หหองสอบ : 7214  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : อาคารเรยยนรวม 7 สนามสอบ : มหาววทยาลลยวลลยลลกษณณ

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 15591411 นางสาว อกไรวรรณ แสงจจนทรย5968348

2 15591412 นางสาว อกไรวรรณ อลนทรสกวรรณ5981537

3 15591413 นางสาว อกษณมยย ดลหลหา5979532

4 15591414 นางสาว อกษณมยย ทองดหวง5937460

5 15591415 นางสาว อกษา พรหอมประเสรลฐ5948614

6 15591416 นาย เอกชจย ชกมฤทธลธ5946339

7 15591417 นาย เอกชจย อกปการแกหว5961786

8 15591418 นาย เอกรลนทรย ขกนรจตนย5938575

9 15591419 นางสาว เอพชอมพร เจนการ5971343

10 15591420 นางสาว ไอลดา ยลชมแกหว5973556

11 15591421 นางสาว ฮามมดะ หะยมสาและ5967719

หนนา 986 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรณ  จจงหวจด : สงขลา

หหองสอบ : 2309  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : กจลกลนยาผดจงเกยยรตว สนามสอบ : หาดใหญลววทยาลลยสมบบรณณกจลกลนยา

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 17590001 นางสาว กชกร ศรมสจงขย5979253

2 17590002 นางสาว กชนลภา จจนทรจลตร5935026

3 17590003 นางสาว กนกกร เสรลมผล5933802

4 17590004 นางสาว กนกทลพยย บกญผกด5934985

5 17590005 นาย กนกเทพ เมพองสง5929550

6 17590006 นางสาว กนกพร จจนทรยสมหราช5971189

7 17590007 นางสาว กนกพร มกสลกพงษย5952537

8 17590008 นางสาว กนกลดา เเตชสกกล5931518

9 17590009 นางสาว กนกวรรณ เทพแกหว5972197

10 17590010 นางสาว กนกวรรณ แปปนชศ5971602

11 17590011 นางสาว กนกวรรณ สกดเหลพอ5947936

12 17590012 นางสาว กนกวรรณ อยศชสกกล5950080

13 17590013 นางสาว กนกอร นาคแกหว5941558

14 17590014 นางสาว กนกอร นกชงอาหลม5970443

15 17590015 นางสาว กนลษฐา บกญโญ5955689

16 17590016 นางสาว กนลษฐา ปานสจงขย5957192

17 17590017 นางสาว กมลชนก ศรมโชตล5938149

18 17590018 นางสาว กมลทลพยย เกาะกลาง5974723

19 17590019 นางสาว กมลทลพยย เชลดวงศยตระกศล5971707

20 17590020 นางสาว กมลทลพยย ดศดวง5933981

21 17590021 นางสาว กมลทลพยย เพชรวงษย5972967

22 17590022 นางสาว กมลทลพยย สาวดม5917194

23 17590023 นางสาว กมลเนตร อลนทมะโน5966348

24 17590024 นางสาว กมลพรรณ ชชองสมบจตล5975561

25 17590025 นางสาว กมลพรรณ ศรมสลงหย5946000

26 17590026 นางสาว กมลรจตนย แกหวประชกม5959709

27 17590027 นางสาว กมลรจตนย ประทมป ณ ถลาง5950416

28 17590028 นางสาว กมลรจตนย และดจม5954327

29 17590029 นางสาว กมลวรรณ กกลอจก5939131

30 17590030 นางสาว กมลวรรณ ผกดผชอง5951414

หนนา 987 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรณ  จจงหวจด : สงขลา

หหองสอบ : 2310  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : กจลกลนยาผดจงเกยยรตว สนามสอบ : หาดใหญลววทยาลลยสมบบรณณกจลกลนยา

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 17590031 นางสาว กมลศรม หมจดเหลตาะ5951831

2 17590032 นางสาว กรกนก ใจสมกทร5929422

3 17590033 นางสาว กรณจฐ สกจรลตธรรม5982472

4 17590034 นางสาว กรรณลกา เจะมะอะ5937110

5 17590035 นางสาว กรรณลกา บจวทอง5923726

6 17590036 นางสาว กรรณลกา หยหงแกหว5976989

7 17590037 นางสาว กรรณลกา เหนพอคลอง5962585

8 17590038 นางสาว กรวรรณ ชศแกหว5935598

9 17590039 นางสาว กรวรรณ หวานแกหว5967343

10 17590040 นาย กรวลชญย สจนอม5980149

11 17590041 นางสาว กรองกาญจนย วลจลต5930682

12 17590042 นาย กรกนกชรย โตตะหมาน5953944

13 17590043 นาย กฤตลภจทร กาสเสตน5941342

14 17590044 นาง กษมา รอโสนลตะ5975921

15 17590045 นางสาว กษมา แวมง5924466

16 17590046 นาย กชอเกมยรตล รจตนะ5942705

17 17590047 นาย กหองเกมยรตล เกหาทรจพยย5980439

18 17590048 นาย กหองหลหา นวลเเกหว5941104

19 17590049 นางสาว กอดารมยะ มะตาเยะ5955137

20 17590050 นางสาว กอนมตะหย สลเดะ5968942

21 17590051 นางสาว กอบเกพชอ ฐลตอาภากกล5967084

22 17590052 นางสาว กะรมมะฮย มะสาสา5956505

23 17590053 นางสาว กจญญาภจทร โกกลฬา5964214

24 17590054 นางสาว กจณฐาภรณย คงอลนทรย5938386

25 17590055 นาย กจนตพจศฐย สกขอยศช5907378

26 17590056 นาง กจนยา อกมารย5949135

27 17590057 นาย กจมปนาท ขลาแกหว5938868

28 17590058 นางสาว กจลยา  เพชรฤทธลธ5955022

29 17590059 นางสาว กจลยาณม กองเสพ5938085

30 17590060 นางสาว กจลยาณม เมพองขลา5945305

หนนา 988 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรณ  จจงหวจด : สงขลา

หหองสอบ : 2311  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : กจลกลนยาผดจงเกยยรตว สนามสอบ : หาดใหญลววทยาลลยสมบบรณณกจลกลนยา

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 17590061 นางสาว กจสณม ยศโซตะ5974651

2 17590062 นางสาว กจสนานม ดพอราแม5948946

3 17590063 นางสาว กจสนม เวาะเดรย5952405

4 17590064 นางสาว กจสมา และสจน5973981

5 17590065 นางสาว กาญจนา ณะเตมย5950757

6 17590066 นางสาว กาญจนา เพตชเซชง5942849

7 17590067 นางสาว กาญวลรม ศรมทอง5977384

8 17590068 นางสาว กานตยสลนม ทวมสกข5953815

9 17590069 นางสาว กานตลมา จจนทรยอลนทรย5948600

10 17590070 นางสาว กามารมยา กาซอ5957842

11 17590071 นาย กามารศเดตง เลาะมะ5969088

12 17590072 นางสาว กามมละหย มะเละสกสะยะ5982361

13 17590073 นางสาว กามมลา ขาเด5976689

14 17590074 นางสาว กามมลา มศเซะ5951847

15 17590075 นาย การลม มะดมซศ5974124

16 17590076 นางสาว การมหมตะ ดามาเรตาะ5956699

17 17590077 นางสาว กาลมยตะ มอลอ5969382

18 17590078 นางสาว กลพงกาญจนย สกปราณม5957209

19 17590079 นางสาว กลพงสรลศา ศศลธร5953288

20 17590080 นางสาว กลจนา จารตก5944164

21 17590081 นาย กลตตล แผชผล5947530

22 17590082 นาย กลตตลคกณ วลไลรจตนย5956562

23 17590083 นาย กลตตลธร เพตชบศรณย5908250

24 17590084 นาย กลตตลธจช   บกญสกด5965190

25 17590085 นาย กลตตลนจนทย มากเกลพพอน5947706

26 17590086 นาย กลตตลพงษย บวรจลรวจฒนย5977838

27 17590087 นาย กลตตลพงษย พงษยทองหลชอ5934372

28 17590088 นางสาว กลตตลมา เหนพอคลอง5962595

29 17590089 นางสาว กลตตลยาภรณย แกหวมณม5965282

30 17590090 นาย กลตลชจย ไถเหมชยม5947417

หนนา 989 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรณ  จจงหวจด : สงขลา

หหองสอบ : 2313  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : กจลกลนยาผดจงเกยยรตว สนามสอบ : หาดใหญลววทยาลลยสมบบรณณกจลกลนยา

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 17590091 นาย กลตลศจกดลธ เดชเครพอ5955400

2 17590092 นางสาว กกลธลดา ฉลมคลหาย5929826

3 17590093 นางสาว กกลฟามมยย ใบสะเมตาะ5953719

4 17590094 นางสาว กกลรจตนย บกญมศสลก5966563

5 17590095 นางสาว กศตจสนมม หายมสาแม5967665

6 17590096 นางสาว กศนอ เงาะมะเจะ5948951

7 17590097 นางสาว กศนศรลมฮา ณ นคร5958233

8 17590098 นางสาว กศปปสะ อกมหมาด5952053

9 17590099 นาย กศมาลมกม หะยมแวมะ5916906

10 17590100 นางสาว กศราฟปดา สาแลหมจน5975532

11 17590101 นาย กศสจยรม สารมกามา5973077

12 17590102 นางสาว เกศณม นนทพจนธย5941762

13 17590103 นางสาว เกศรา เสตนฤทธลธ5980620

14 17590104 นางสาว เกศศลรลนทรย มหรรณพ5962869

15 17590105 นาย เกษม สกขชชวย5904074

16 17590106 นางสาว เกษศลรลนทรย สกขธรณย5951594

17 17590107 นางสาว เกาซจร สะไร5980572

18 17590108 นาย เกมยรตลศจกดลธ แซชหลลม5981553

19 17590109 นางสาว แกหวใจ ประชกมวงศย5969656

20 17590110 นาย ไกรสร กลจนมซม5942461

21 17590111 นางสาว ขนลฐา เฉลลมบกญ5981239

22 17590112 นางสาว ขนลษฐา เกตสกวรรณ5951558

23 17590113 นางสาว ขนลษฐา งามอยศช5979107

24 17590114 นางสาว ขนลษฐา ยศลามาย5980109

25 17590115 นางสาว ขนลษฐา สกวรรณรจตนย5937244

26 17590116 นางสาว ขวจญชนก เจหยชกม5962516

27 17590117 นางสาว ขวจญฤทจย ไกรนรา5930014

28 17590118 นางสาว ขวจญศลรล อจกษร5955354

29 17590119 นางสาว คนตงนลจ แกหวทอง5954877

30 17590120 นางสาว คอซมยะหย ดพอเระ5975251

หนนา 990 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรณ  จจงหวจด : สงขลา

หหองสอบ : 2314  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : กจลกลนยาผดจงเกยยรตว สนามสอบ : หาดใหญลววทยาลลยสมบบรณณกจลกลนยา

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 17590121 นางสาว คอดมเยาะหย  กาจล5960332

2 17590122 นางสาว คอตมเยาะ มลมศนล5971666

3 17590123 นางสาว คอปเสาะ กะลศแป5977275

4 17590124 นางสาว คอยเราะ มามะเร5941353

5 17590125 นางสาว คอรมเยาะ ราแดง5966600

6 17590126 นางสาว คอรมเยตาะ ลพอมาแต5968465

7 17590127 นางสาว คอรมเยาะหย ยศโซตะ5953783

8 17590128 นางสาว คอลาตม อลแต5967278

9 17590129 นางสาว คอลมเยาะ กาเดรย5960525

10 17590130 นางสาว คอลมเยาะ เจตะหะมะ5961415

11 17590131 นางสาว คอลมเยตาะ เจตะหะ5967304

12 17590132 นางสาว คอลมเยาะ มะดพอเรตะ5958015

13 17590133 นางสาว คอลมเยตาะ โละดลง5958131

14 17590134 นางสาว คอสมยะหย สาเมาะ5951880

15 17590135 นางสาว คจทลมยา หนศทองมาก5943937

16 17590136 นางสาว คกณจญญา คงบจน5959824

17 17590137 นางสาว คกลลกา ขจนชศ5954895

18 17590138 นางสาว คศซจยนา แวดอเลาะ5974082

19 17590139 นางสาว แคทลมยา ศลรลวรรณ5967399

20 17590140 นางสาว ฆอรมเยาะ หะมะ5947597

21 17590141 นางสาว ฆจมซจส ซะมกแว5977863

22 17590142 นางสาว งามฤดม สกขธร5937682

23 17590143 นางสาว จตกพร พรหมรจกษย5970690

24 17590144 นาย จตกรงคย แกหวพะวงคย5935746

25 17590145 นางสาว จรรยา หลลมภากรกกล5979505

26 17590146 นาย จเร ตกดบจตร5964514

27 17590147 นาย จจกนเรนทรย จลตหาญ5978688

28 17590148 นาย จจกรกรลช สจนซจง5981550

29 17590149 นาย จจกรพงศย คงเพตง5961377

30 17590150 นาย จจกรพจฒนย ศลลปปสโมสร5975628

หนนา 991 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรณ  จจงหวจด : สงขลา

หหองสอบ : 2315  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : กจลกลนยาผดจงเกยยรตว สนามสอบ : หาดใหญลววทยาลลยสมบบรณณกจลกลนยา

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 17590151 นาย จจกรม สายนกหย5945877

2 17590152 นางสาว จจนจลรา ซลาฮกตจน5958565

3 17590153 นางสาว จจนจลรา ธรรมทมโป5981596

4 17590154 นางสาว จจนจลรา มมแกหว5956567

5 17590155 นางสาว จจนจลรา ศรมนาค5981627

6 17590156 นางสาว จจนทรยจลรา แซชชม5935517

7 17590157 นางสาว จจนทรยทลพยย สกทลน5954285

8 17590158 นางสาว จจนทรยทลภา สารจจนทรย5912534

9 17590159 นางสาว จจนทรยนภา ชชวยพจนธย5970024

10 17590160 นางสาว จจนทรยเพตญ จจนทรยเกตก5945316

11 17590161 นางสาว จจนทลมา พรหมแกหว5951591

12 17590162 นางสาว จจนทลมา พกทธรจกษา5963006

13 17590163 นางสาว จจนทลมา เอมยดถวลล5970536

14 17590164 นางสาว จจนธลรจตนย หมานจลตร5945762

15 17590165 นางสาว จจนธลรา หมานจลตร5972083

16 17590166 นางสาว จามจกรม อนจนตกศล5947088

17 17590167 นางสาว จารกพจกตรย แสงวลมลรกชงเรพอง5959145

18 17590168 นาย จลาลอง หนศวงคย5969009

19 17590169 นาย จลตพงศย วรรณเพชร5938316

20 17590170 นางสาว จลตรปฏลมา บมรศ5978433

21 17590171 นาง จลตรสกดา กศยาหยา5968391

22 17590172 นางสาว จลตราพร นางแกหว5962028

23 17590173 นางสาว จลนดา วรรณรจตนย5974573

24 17590174 นางสาว จลนตนา โคกเขา5967630

25 17590175 นางสาว จลรนกช กมลเจรลญ5943570

26 17590176 นางสาว จลรรลนทรย  ชชวยเมพอง5942706

27 17590177 นางสาว จลรศรม พรหมเดช5963960

28 17590178 นางสาว จลระประภา หวานแกหว5949633

29 17590179 นางสาว จลระภา สมจครพงษย5919938

30 17590180 นางสาว จลรา จรลตงาม5968499

หนนา 992 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรณ  จจงหวจด : สงขลา

หหองสอบ : 2316  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : กจลกลนยาผดจงเกยยรตว สนามสอบ : หาดใหญลววทยาลลยสมบบรณณกจลกลนยา

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 17590181 นางสาว จลราพร โชตลมจนตย5971011

2 17590182 นางสาว จลราพร อชอนภจกดม5913146

3 17590183 นางสาว จลราพจชร เพชรสมเงลน5932402

4 17590184 นางสาว จลราภรณย รอฮลม5901130

5 17590185 นางสาว จลราภรณย สกวรรณวจฒนย5941899

6 17590186 นางสาว จลราภา แดงดลษฐยเครม5977341

7 17590187 นางสาว จลราวรรณ ชศชจย5964445

8 17590188 นางสาว จมรวรรณ บกญยอด5966622

9 17590189 นางสาว จมระนจนทย สกทธลนนทย5975688

10 17590190 นาย จมระศจกดลธ บจวเนมพยว5974315

11 17590191 นางสาว จกฑาทลพยย  ประทกมทอง5969973

12 17590192 นางสาว จกฑาทลพยย บกญยก5972855

13 17590193 นางสาว จกฑามาส แนวบรรทจด5969911

14 17590194 นางสาว จกฑารตนย โมทอง5972536

15 17590195 นางสาว จกฑารจตนย เกพชอทอง5971086

16 17590196 นางสาว จกฑารจตนย ไชยสวจสดลธ5975816

17 17590197 นางสาว จกฑารจตนย พรหมจจนทรย5945782

18 17590198 นางสาว จกฑารจตนย รจตนเสถมยร5940877

19 17590199 นางสาว จกฑารจตนย วรรณวงศย5954275

20 17590200 นางสาว จกฑาวรรณ รายา5947234

21 17590201 นางสาว จกตลพร สมจรลง5969003

22 17590202 นางสาว จกรมรจตนย คกหมเขต5949795

23 17590203 นางสาว จกรมรจตนย สจงฆรจกษย5947001

24 17590204 นางสาว จกไรวรรณ เพชรรจงษม5977172

25 17590205 นางสาว เจนจลรา คงจจนทรย5933518

26 17590206 นาย เจษฎา ฟองประพจนธย5939606

27 17590207 นาย เจษฎา สกวรรณชาตรม5955365

28 17590208 นาย เจษฎากร ทองทวลง5955938

29 17590209 นาย เจษฎากร แปปนสกวรรณ5928870

30 17590210 นางสาว เจตะมารมแย กาเจ5979762

หนนา 993 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรณ  จจงหวจด : สงขลา

หหองสอบ : 2404  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : ปปปนเกรยยงไกร สนามสอบ : หาดใหญลววทยาลลยสมบบรณณกจลกลนยา

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 17590211 นาย เจตะมศฮจมหมจดฟาอลส เจตะโซตะ5978988

2 17590212 นางสาว เจะยาวาเฮ หะยมดอเลาะ5979564

3 17590213 นางสาว เจตะรอกายะหย กาเจรย5980982

4 17590214 นางสาว เจตะรอกมเยาะ สามะอาลม5981472

5 17590215 นางสาว เจะรอเมาะ  ดอเลาะ5979439

6 17590216 นางสาว เจตะฮจสวานม หะยมสาและ5972111

7 17590217 นางสาว ฉลาด เกตสกวรรณ5949029

8 17590218 นาย ฉจตรพงคย สกศลหรจง5971359

9 17590219 นางสาว ฉารมนา หวานแกหว5963192

10 17590220 นางสาว เฉลลมขวจญ สกดสม5939725

11 17590221 นาย เฉลลมพล มณมโชตล5975006

12 17590222 นางสาว ชญาดา ชศชจยสลงหะกกล5936137

13 17590223 นางสาว ชญาดา รจกรศห5956563

14 17590224 นางสาว ชญานม  รลาเพย5964462

15 17590225 นางสาว ชฎากานตย แกหวขาว5925446

16 17590226 นางสาว ชฎาทลพยย ศรมบรรจง5924970

17 17590227 นางสาว ชฎาพร กหอนทอง5981427

18 17590228 นางสาว ชฎาพร ฤทธลธหมกน5979537

19 17590229 นางสาว ชนกานตย ฉลมวงศย5905698

20 17590230 นางสาว ชนะจลตร แสงคงเรพอง5977536

21 17590231 นางสาว ชนจญดา ดารารจตนย5948073

22 17590232 นางสาว ชนจษฎา เสหงเซชง5945916

23 17590233 นางสาว ชนากานตย เขมยวจมน5948975

24 17590234 นาย ชนาธลป ชศอจกษร5957707

25 17590235 นาย ชนาธลป สกวลทยาภรณย5942933

26 17590236 นางสาว ชนาภจทร หมอศรม5976641

27 17590237 นางสาว ชนลกา ดกกทอง5953967

28 17590238 นาง ชนลดา สาโยธา5966546

29 17590239 นาย ชนลสร จจนทรยเมพอง5969906

30 17590240 นาย ชลแดน นวลเกลมชยง5954237

หนนา 994 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรณ  จจงหวจด : สงขลา

หหองสอบ : 2405  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : ปปปนเกรยยงไกร สนามสอบ : หาดใหญลววทยาลลยสมบบรณณกจลกลนยา

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 17590241 นางสาว ชลธลชา ชชวยเอมยด5904326

2 17590242 นางสาว ชลธลชา ชาตรมกกล5950915

3 17590243 นางสาว ชลลดา หจสจจกรย5956731

4 17590244 นางสาว ชวจลกร เกตกแยหม5981570

5 17590245 นาย ชวาลา คงแสง5958272

6 17590246 นางสาว ชชอทลพยย คงทอง5965411

7 17590247 นางสาว ชชอผกา สกขกมทอง5981295

8 17590248 นาย ชจยยงคย หวจงแตชธรรม5935822

9 17590249 นาย ชาตลชาย สมภจกดม5957443

10 17590250 นาย ชาฟปอม กะมลง5940951

11 17590251 นางสาว ชารมฟปะ หมมนคลาน5981959

12 17590252 นางสาว ชารมฮาน สนล5950673

13 17590253 นางสาว ชลฎชลม เสนะภจกดลธ5965378

14 17590254 นางสาว ชพพนจลตร อลสโร5959141

15 17590255 นางสาว ชกตลกาญจนย โชคอลานวย5981930

16 17590256 นางสาว ชกตลญา วงศยปนทอง5939612

17 17590257 นางสาว ชกตลมา แกหวมณม5964041

18 17590258 นางสาว ชกตลมา สกปปนตม5969236

19 17590259 นางสาว ชกธลญา สลนจรศญศจกดลธ5965175

20 17590260 นางสาว เชาวนมยย ขวจญรอด5973304

21 17590261 นาย เชาวลลต สลนสถลตพร5954190

22 17590262 นางสาว โชตลกา ไชยณรงคย5957503

23 17590263 นางสาว ซอบารมยะหย เจตะแว5942351

24 17590264 นางสาว ซอฟปยตะ ดลง5981382

25 17590265 นางสาว ซอฟปยะหย เจะมะ5943661

26 17590266 นางสาว ซอฟปยะหย ยมยศโซะ5940101

27 17590267 นางสาว ซอฟปยะหย โวตะ5963166

28 17590268 นางสาว ซอฟปยะหย อศมะ5970951

29 17590269 นางสาว ซอฟปยะฮย อาบศ5964984

30 17590270 นางสาว ซอลมา ลาแมบาตา5962049

หนนา 995 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรณ  จจงหวจด : สงขลา

หหองสอบ : 2406  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : ปปปนเกรยยงไกร สนามสอบ : หาดใหญลววทยาลลยสมบบรณณกจลกลนยา

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 17590271 นางสาว ซอลมหะหย สะมาแอดาโอะ5979655

2 17590272 นางสาว ซออมมะหย บลนยศโซะ5978081

3 17590273 นางสาว ซจนมา บลลหลม5947400

4 17590274 นางสาว ซจมซมยตะ เจตะเหาะ5948886

5 17590275 นางสาว ซจมซมยตะ ซลมะกาเรง5949017

6 17590276 นาย ซจมบรม อจบดกลเลตาะ5959286

7 17590277 นางสาว ซจมเราะหย บากา5955731

8 17590278 นางสาว ซจยนจบ เจตะอกบง5979867

9 17590279 นางสาว ซจยนจบ ซาซศ5967729

10 17590280 นาย ซจยยศฮจน จลนตรา5973433

11 17590281 นางสาว ซจลบมยะฮย ดพอราแม5961939

12 17590282 นางสาว ซจลมา ตจนหยง5955462

13 17590283 นางสาว ซจลวารย แวโต5967423

14 17590284 นางสาว ซากมนะหย แวและ5981129

15 17590285 นางสาว ซากมยะ ฮะ5938040

16 17590286 นางสาว ซากมยะหย เจตะหมาด5943448

17 17590287 นางสาว ซากมเราะ ดอเลาะบาโด5969684

18 17590288 นางสาว ซานมตา ยกโซตะ5978053

19 17590289 นางสาว ซานมยตะ แวมะ5965511

20 17590290 นางสาว ซานมยะหย กาเดตง5967556

21 17590291 นางสาว ซานมยะหย มะดายอ5978955

22 17590292 นางสาว ซาบารมยตะ ขาเรตง5972716

23 17590293 นางสาว ซาบารมยะหย มะดาฮศ5957595

24 17590294 นางสาว ซาฟาอะหย ยาลา5947167

25 17590295 นางสาว ซาฟปนม แมะฮะ5966098

26 17590296 นางสาว ซารชา นวลแยหม5917742

27 17590297 นางสาว ซารมดา มามะ5971266

28 17590298 นางสาว ซารมนชา เยตบและ5968764

29 17590299 นางสาว ซารมนม วาสารม5967670

30 17590300 นางสาว ซารมปะ สะมะแอ5969276

หนนา 996 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรณ  จจงหวจด : สงขลา

หหองสอบ : 2409  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : กจลกลนยาผดจงเกยยรตว สนามสอบ : หาดใหญลววทยาลลยสมบบรณณกจลกลนยา

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 17590301 นางสาว ซารมปะ หะมะ5958748

2 17590302 นางสาว ซารมฟะหย เจะมะ5942216

3 17590303 นางสาว ซารมฟะหย เจตะแว5939578

4 17590304 นางสาว ซารมเฟปย สาและ5967788

5 17590305 นางสาว ซารมยะ อจบดกลรอแม5942578

6 17590306 นาย ซารศเดตง มศซอ5960564

7 17590307 นางสาว ซารศนม  ตาเลตะ5980495

8 17590308 นางสาว ซารศวา เจะแต5941501

9 17590309 นางสาว ซาเราะฮย หมจดเจรลญ5961230

10 17590310 นาย ซาลาหศดลน เจะเงาะ5954721

11 17590311 นางสาว ซาลมฮะ เจตะมก5974599

12 17590312 นางสาว ซาลมฮตะ ดอเลตาะ5953797

13 17590313 นางสาว ซาลศมา ตกหวจนรชาเหม5948607

14 17590314 นางสาว ซาวมราหย กาหลง5971294

15 17590315 นาง ซาอมดะหย เกษา5980033

16 17590316 นางสาว ซาอมดา แวดพอราแม5964440

17 17590317 นางสาว ซลาซมยะหย เจตะมะ5977694

18 17590318 นางสาว ซมตมปาตมเมตาะ ซลระโก5952343

19 17590319 นางสาว ซมรมน ดอรอแม5975982

20 17590320 นางสาว ซพอยาณม สาและโอตะ5982527

21 17590321 นาย ซกลกลฟลม เซตงเงาะ5952101

22 17590322 นางสาว ซกลฟา มะนาแซ5940177

23 17590323 นางสาว ซกลฟปยะ ลพอโมะ5970804

24 17590324 นางสาว ซกพลมซจน ฮศลศคาเรตง5980655

25 17590325 นาย ซศกจรดม บมดลง5957755

26 17590326 นางสาว ซศนมตา มศเตะ5970696

27 17590327 นางสาว ซศฟปยา บพอโต5936833

28 17590328 นางสาว ซศมจยยะหย กะแลแปะ5957122

29 17590329 นางสาว ซศมจยยะฮย มามะ5982401

30 17590330 นางสาว ซศไมยตะ ละบศยะ5968992

หนนา 997 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรณ  จจงหวจด : สงขลา

หหองสอบ : 2410  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : กจลกลนยาผดจงเกยยรตว สนามสอบ : หาดใหญลววทยาลลยสมบบรณณกจลกลนยา

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 17590331 นางสาว ซศรลนดารย จศเตตะ5977189

2 17590332 นางสาว ซศรมตา ดอคอ5981387

3 17590333 นางสาว ซศรมนา  อาแว5979882

4 17590334 นางสาว ซศรมนา มมซา5936836

5 17590335 นางสาว ซศรมนา สาแม5973474

6 17590336 นางสาว ซศรมยานม บศเกตะเจตะลม5967636

7 17590337 นางสาว ซศไรญา สะอล5981007

8 17590338 นางสาว ซศไรดา เจตะสพอนล5976747

9 17590339 นางสาว ซศไรดา ดาหาลม5963693

10 17590340 นางสาว ซศไรดา แวนะไล5936973

11 17590341 นางสาว ซศไรดา สาฮาตม5958471

12 17590342 นางสาว ซศไรนา มะยมแต5951312

13 17590343 นางสาว ซศไรนม ละใบมจด5950562

14 17590344 นางสาว ซศลจยกอ ดอเลาะ5956074

15 17590345 นางสาว ซศไลคอ หะยมนาแว5942987

16 17590346 นางสาว ซศวจยบะหย เจะและ5981286

17 17590347 นางสาว ซศวายบาหย เจะอามะ5947162

18 17590348 นางสาว ซศไวบตะ ลาเตะ5969809

19 17590349 นางสาว ซศฮจยณม นลสะนล5939525

20 17590350 นางสาว ซศฮจยลา เจตะฮะ5967232

21 17590351 นางสาว ซศฮายา มะนอสะ5974916

22 17590352 นางสาว ซศไฮมะหย สาแมหาดม5962031

23 17590353 นาย ซศไฮมม เปาะฮะ5949916

24 17590354 นางสาว ซศไฮลา ดาจรลง5966418

25 17590355 นางสาว โซฟปยะหย ดอเลาะ5972272

26 17590356 นาง โซฟปยะหย สามะ5966369

27 17590357 นางสาว โซเฟปย เจตะหะ5970866

28 17590358 นางสาว โซเฟปย นาวานล5973241

29 17590359 นางสาว ไซนะ มะเระ5963865

30 17590360 นางสาว ไซนะ สะมะแอ5970212

หนนา 998 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรณ  จจงหวจด : สงขลา

หหองสอบ : 2411  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : กจลกลนยาผดจงเกยยรตว สนามสอบ : หาดใหญลววทยาลลยสมบบรณณกจลกลนยา

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 17590361 นางสาว ไซนจบ บาเนตง5943031

2 17590362 นางสาว ไซนจบ แม5968120

3 17590363 นางสาว ไซนจบ สาและ5947089

4 17590364 นางสาว ไซนา เจตะปอ5976557

5 17590365 นางสาว ไซนกง จะปะกลยา5964053

6 17590366 นางสาว ไซนกง สพอนล5962587

7 17590367 นางสาว ไซนศน ลศโบะ5964098

8 17590368 นาย ไซนศนอาบมดมน เจะมะ5966332

9 17590369 นางสาว ไซนศรย เจตะแล5956259

10 17590370 นางสาว ไซรยนจบ อาบตะ5937691

11 17590371 นางสาว ญารศนา หวจงหลม5968006

12 17590372 นางสาว ญาวมณา บลสนกม5943510

13 17590373 นาย ฐานจนดย ศรมเทพ5919910

14 17590374 นางสาว ฐลตลนจนทย ผชองสกข5967530

15 17590375 นางสาว ฐลตลมา สหมเกลมชยง5976594

16 17590376 นางสาว ฐลตลรจตนย หนศยลชมซหาย5960565

17 17590377 นาย ณปวจฒนย ธาราวรรษ5956916

18 17590378 นาย ณรงคย ชชวยสงคย5931250

19 17590379 นาย ณรงฤทธลธ มณมสกวรรณ5977543

20 17590380 นาย ณจฎฐพจฒนย ทองศรม5956892

21 17590381 นางสาว ณจฏฐยชญานลศ อจกษรชศ5933579

22 17590382 นางสาว ณจฏฐพร ศรมสวจสดลธ5965011

23 17590383 นาย ณจฏฐวลทยย จจนทโน5960444

24 17590384 นางสาว ณจฐกร คงกลหา5976123

25 17590385 นางสาว ณจฐกฤตา ทองพงษย5953565

26 17590386 นางสาว ณจฐกานตย ปปานทอง5938114

27 17590387 นางสาว ณจฐจลรา นวลมาก5945522

28 17590388 นางสาว ณจฐจลรา ยะทจง5913666

29 17590389 นางสาว ณจฐชนา พกทธแสง5962538

30 17590390 นาย ณจฐฐลพจนธกย  พรหมประสลทธลธ5934866
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ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรณ  จจงหวจด : สงขลา

หหองสอบ : 2413  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : กจลกลนยาผดจงเกยยรตว สนามสอบ : หาดใหญลววทยาลลยสมบบรณณกจลกลนยา
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ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 17590391 นาย ณจฐดนจย เพมยรเจรลญ5951835

2 17590392 นางสาว ณจฐธลดา โลหะรจกษย5969644

3 17590393 นางสาว ณจฐนรม หนศอกไร5953094

4 17590394 นางสาว ณจฐปาณม พรหมประเสรลฐ5955818

5 17590395 นาย ณจฐพงษย  ศรมคงแกหว5947698

6 17590396 นาย ณจฐพร ใจดม5969132

7 17590397 นาย ณจฐพล ราตรมพฤกษย5947708

8 17590398 นาย ณจฐพล หวจนสศ5960300

9 17590399 นางสาว ณจฐภจสสร บกญธรรม5948543

10 17590400 นางสาว ณจฐรมยา หมจดอะดจม5950121

11 17590401 นางสาว ณจฐวดม ระหจส5916626

12 17590402 นางสาว ณจฐวดม ไหมชศ5944084

13 17590403 นางสาว ณจฐวรพนทรย ไชยบกญ5944864

14 17590404 นาย ณจฐวกฒล ทองขาว5951290

15 17590405 นาย ณจฐวกฒล สงฆยสกวรรณย5931722

16 17590406 นางสาว ณจตรลญา จลตรนาวม5976572

17 17590407 นางสาว ณลชดาพร หวานสนลท5944467

18 17590408 นางสาว ณลชาพร พจฒนบวรโชตล5943463

19 17590409 นางสาว ณลฐนภา เศษระนลา5948686

20 17590410 นางสาว ดลยา แซชเอมชยว5936361

21 17590411 นางสาว ดวงกมล คงฉาง5916738

22 17590412 นาง ดวงกมล ทองคลา5951409

23 17590413 นางสาว ดวงกมล แสงอหน5960307

24 17590414 นางสาว ดวงใจ ขจนธสามล5951892

25 17590415 นางสาว ดวงเดพอน เจตะสา5978903

26 17590416 นางสาว ดวงเนตร แกชนคลหาย5971521

27 17590417 นางสาว ดวงพร ธนจงธมรพงษย5937220

28 17590418 นาง ดวงพร มณมรจกษย5927154

29 17590419 นางสาว ดวงฤทจย เพชรมณม5960625

30 17590420 นางสาว ดวงอนงคย เปปาเงลน5945082

หนนา 1000 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรณ  จจงหวจด : สงขลา

หหองสอบ : 2414  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : กจลกลนยาผดจงเกยยรตว สนามสอบ : หาดใหญลววทยาลลยสมบบรณณกจลกลนยา

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 17590421 นาย ดจนยาล ตศมก5968158

2 17590422 นางสาว ดารารจตนย ยาบา5965114

3 17590423 นางสาว ดาราวรรณ ไชยสกวรรณ5972355

4 17590424 นางสาว ดารลณม มกสอดม5962172

5 17590425 นางสาว ดารมซะหย หะยมอาแว5940961

6 17590426 นางสาว ดารมละหย สศเตะ5982121

7 17590427 นางสาว ดารกณม เบตญดาโอะ5948732

8 17590428 นางสาว ดาลมลา ดอเลาะแม5982309

9 17590429 นาย เดชาวจต แดงเพตง5963953

10 17590430 นางสาว เดะเยตาะ กะละโตะ5952760

11 17590431 นางสาว เดมยนา ยศโซะ5973230

12 17590432 นางสาว ตรมเนตร ศรมมาลา5940728

13 17590433 นางสาว ตรมสกคนธย บกญวงศย5948564

14 17590434 นางสาว ตชวนซกรอยยา นลกะจล5950035

15 17590435 นางสาว ตชวนนศรมฟารย ตศแวสกหลง5952426

16 17590436 นางสาว ตชวนมารมยานม อมแต5946979

17 17590437 นางสาว ตชวนราฮายา  อจบดกลบกตร5921778

18 17590438 นางสาว ตชวนรกสมม แนซม5948388

19 17590439 นางสาว ตอญมบะ บาฮะคมรม5959218

20 17590440 นางสาว ตอยบะหย มจนนะ5947615

21 17590441 นางสาว ตอยมบะหย จาเงาะ5953090

22 17590442 นางสาว ตอฮมเราะหย สะเตาะ5954531

23 17590443 นางสาว ตะหรมยะหย มานลท5980580

24 17590444 นางสาว ตจยยมบะหย สะตาปอ5971246

25 17590445 นาย ตจรมมซม ปปแนบาโง5949038

26 17590446 นางสาว ตจสณมม เจตะดพอราแม5973648

27 17590447 นางสาว ตจสนมม ฮะสะนม5978796

28 17590448 นาย ตารมมซม   เจะแว5957669

29 17590449 นางสาว ตาลทลพยย จงศรมวจฒนพร5961889

30 17590450 นางสาว ตลนาวรรณ มาโนช5939751

หนนา 1001 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรณ  จจงหวจด : สงขลา

หหองสอบ : 2415  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : กจลกลนยาผดจงเกยยรตว สนามสอบ : หาดใหญลววทยาลลยสมบบรณณกจลกลนยา

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 17590451 นางสาว ตมซศ สะแมตง5969648

2 17590452 นางสาว ตมแอเสาะ มะสาเมตาะ5958661

3 17590453 นางสาว ตศแวนศรมดา นลแว5967269

4 17590454 นางสาว ตศแวเปาะนารมา ไซดอศเซตง5915178

5 17590455 นางสาว ตศแวมายพอนลง เสะอกเซตง5950669

6 17590456 นาย ไตรภพ คมสจน5974962

7 17590457 นางสาว ถกลรจตนย ทองเลตก5940861

8 17590458 นาย ถนอมชจย ทจบไทร5938705

9 17590459 นาย ถลรศจกดลธ ทองภลญโญชจย5951950

10 17590460 นาย ทรงศจกดลธ ฝอยทอง5935798

11 17590461 นางสาว ทรายทลพยย จจนทรยคง5960986

12 17590462 นางสาว ทจกษพร สลพงอหวน5949889

13 17590463 นาย ทจศนศลลปป  จจนทรยแจหง5977640

14 17590464 นาย ทจศนจย สกวรรโณ5947637

15 17590465 นางสาว ทจศนมม ละโตะนอ5973562

16 17590466 นางสาว ทจศนมยย คงสบาย5977464

17 17590467 นางสาว ทจศนมยย เลตบกะเตตบ5961455

18 17590468 นางสาว ทจศนมยย หนศสวจสดลธ5965307

19 17590469 นางสาว ทลฆจมพร เนมยมเจรลญ5960113

20 17590470 นางสาว ทลฏฐา สกวรรณกลจ5967429

21 17590471 นางสาว ทลพภาพร แสงปาน5942498

22 17590472 นางสาว ทลพยยประภา บจววรรณ5968970

23 17590473 นางสาว ทลพยยลดา ไชยภจกดม5940757

24 17590474 นางสาว ทลพยยสกคนธย เมพองชกม5941653

25 17590475 นางสาว ทลพยยสกดา เลลศวงหจส5952890

26 17590476 นางสาว ทลพวรรณ บกญมาก5969380

27 17590477 นางสาว ทลพวจลยย ชนะวรรณโณ5980823

28 17590478 นางสาว ทลพานจน ภศชเพชร5967634

29 17590479 นางสาว ทลลลดา นลพงราวม5908566

30 17590480 นางสาว ทลวพร สชงศรม5972408

หนนา 1002 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรณ  จจงหวจด : สงขลา

หหองสอบ : 2416  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : กจลกลนยาผดจงเกยยรตว สนามสอบ : หาดใหญลววทยาลลยสมบบรณณกจลกลนยา

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 17590481 นางสาว ทศรมนา เจตะอศมา5960078

2 17590482 นางสาว ธญพร หนศแพ5934027

3 17590483 นางสาว ธนพร ณ วาโย5968812

4 17590484 นาย ธนพล เตตมทจบ5947058

5 17590485 นาย ธนลภยย ชจยเกษตรสลน5945669

6 17590486 นางสาว ธนจชชา  ศลรลชจย5907774

7 17590487 นางสาว ธนจชชา คงเนมยม5964661

8 17590488 นางสาว ธนลกานตย แกหวมนตรม5979842

9 17590489 นางสาว ธนลยา พลพลธ5975234

10 17590490 นางสาว ธมนตย พราหมณพจนธกย5967169

11 17590491 นางสาว ธมนวรรณ  พลทจกษยเสรมธรรม5978260

12 17590492 นาย ธราดล แดงลชาโหด5979069

13 17590493 นาย ธวจชชจย ซหายศรม5947572

14 17590494 นาย ธวจชชจย ทจนยกพจกตรย5970259

15 17590495 นาย ธวจชชจย พงศยจะนะ5971334

16 17590496 นางสาว ธจญจลรา รองพล5959426

17 17590497 นางสาว ธจญชนก วลเชมยร5947934

18 17590498 นางสาว ธจญญทลพ นมรจกษย5932006

19 17590499 นาง ธจญญรจตนย เลากาญจนศร5956858

20 17590500 นางสาว ธจญญลจกษณย ทลพชาตลโยธลน5944433

21 17590501 นางสาว ธจญลจกษณย รจกไทย5943125

22 17590502 นางสาว ธจญวรรณ สมนาค5963370

23 17590503 นางสาว ธจญวลจย คงศรม5976495

24 17590504 นางสาว ธจนยยชนก พจนธวงศาโรจนย5965597

25 17590505 นาย ธจนวา สลงหยอลนทรย5967035

26 17590506 นางสาว ธารารจตนย ศรมสกวรรณ5976868

27 17590507 นางสาว ธาวลตา   โชตลกมาศ5971253

28 17590508 นางสาว ธลดารจตนย ปปญญาวม5973680

29 17590509 นางสาว ธลดารจตนย สกวรรณวงศย5922666

30 17590510 นางสาว ธลธาดา สมกลาลจง5969371

หนนา 1003 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรณ  จจงหวจด : สงขลา

หหองสอบ : 2501  ชจชน : 5  ตตก/อาคาร : ปปปนเกรยยงไกร สนามสอบ : หาดใหญลววทยาลลยสมบบรณณกจลกลนยา

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 17590511 นาง ธลบดม มานมวจน5975798

2 17590512 นาย ธลรพงษย คงดหวง5936433

3 17590513 นาย ธมรเจษ ศรมณม5916886

4 17590514 นาย ธมรเดช ชศเกลด5952740

5 17590515 นาย ธมรเดช หยมราเหม5935668

6 17590516 นาย ธมรทจศนย ราชแกหว5978291

7 17590517 นาย ธมรวจฒนย แดงหมจด5954105

8 17590518 นาย ธมรวกฒล ศรมสวจสดลธ5939143

9 17590519 นาย ธมระพงษย รชวมพจนธย5960038

10 17590520 นาย ธมระวจฒนย คาวลจลตร5968733

11 17590521 นางสาว ธมราภรณย สมาธล5948072

12 17590522 นางสาว นงคยลจกษย ชอบงาม5941121

13 17590523 นางสาว นงเยาวย แกลหวทนงคย5939260

14 17590524 นางสาว นงลจกษณย  ทองสมสจน5968741

15 17590525 นางสาว นงลจกษณย จลนดาพงศย5972668

16 17590526 นางสาว นงลจกษณย เจตะแฮ5956095

17 17590527 นางสาว นพรจตนย กจนจกอง5980140

18 17590528 นาย นพรลนทรย เลตาะมอง5923490

19 17590529 นางสาว นพวรรณ สกขเนมยม5979011

20 17590530 นางสาว นภาทลพยย ภจกดม5969535

21 17590531 นางสาว นภาพร เอมยดนหอย5981492

22 17590532 นางสาว นภลสา สะอะ5963802

23 17590533 นางสาว นราวดม อาเเซบากา5950459

24 17590534 นาย นรลนทรย บลลสจน5958253

25 17590535 นาย นรลนทรย แวเตตะ5956738

26 17590536 นางสาว นรลศรา ชศสมอชอน5978290

27 17590537 นางสาว นรลศา สจนตลพลทจกษยภจกดม5965423

28 17590538 นาย นฤชา คมคง5915098

29 17590539 นาย นฤทธลธ ชศสลจบ5965602

30 17590540 นางสาว นฤเนตร กระจชางลลขลต5975375

หนนา 1004 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรณ  จจงหวจด : สงขลา

หหองสอบ : 2502  ชจชน : 5  ตตก/อาคาร : ปปปนเกรยยงไกร สนามสอบ : หาดใหญลววทยาลลยสมบบรณณกจลกลนยา

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 17590541 นางสาว นฤมล กจณหกกล5982552

2 17590542 นางสาว นฤมล ชชวยบลารกง5961194

3 17590543 นางสาว นฤมล หมจดหมจน5946377

4 17590544 นางสาว นลลตา ใบสะเหลตม5949789

5 17590545 นางสาว นลลนม  จลระโร5901462

6 17590546 นางสาว นอรยฮายาตม มะแซ5980588

7 17590547 นางสาว นอฮายาตม อมแตมานล5980974

8 17590548 นางสาว นจซรลน ละอก5963679

9 17590549 นางสาว นจฐฐากร ตาสมแดง5977961

10 17590550 นาย นจฐพล เบตญหลจง5969120

11 17590551 นางสาว นจนทยนภจส สกวรรณยโพธลธสกทธย5946745

12 17590552 นางสาว นจนทนา รจตนชจย5901230

13 17590553 นางสาว นจนทรจตนย เกปปน5968659

14 17590554 นางสาว นจนทวจน ลมระศลรล5980233

15 17590555 นาย นจนทวกฒล สระบจว5947326

16 17590556 นาย นจนทจช รจกปลอด5966557

17 17590557 นางสาว นจนทลกานตย ไบบาว5939288

18 17590558 นางสาว นจนทลศา ชาตลกระพจนธกย5936829

19 17590559 นางสาว นจนธลรา หลมวงศย5969425

20 17590560 นางสาว นจศรลน มะสาดา5966515

21 17590561 นางสาว นจสนมน จมชเกษม5948905

22 17590562 นางสาว นจสยารม หมมหมจน5958884

23 17590563 นางสาว นจสรลนสย ฮามะ5955519

24 17590564 นางสาว นจสรมน เจตะแน5950289

25 17590565 นางสาว นจสรมนา ศรมแสง5973938

26 17590566 นางสาว นจสรมฟารย ยะโกตะ5972516

27 17590567 นางสาว นจสรมยา แวอาแซ5977868

28 17590568 นางสาว นจสเรตาะ อาแวกาจล5950283

29 17590569 นางสาว นจสเราะหย วาเยตง5971791

30 17590570 นางสาว นจสวา ดอเลาะ5951557

หนนา 1005 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรณ  จจงหวจด : สงขลา

หหองสอบ : 2503  ชจชน : 5  ตตก/อาคาร : ปปปนเกรยยงไกร สนามสอบ : หาดใหญลววทยาลลยสมบบรณณกจลกลนยา

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 17590571 นางสาว นากมเราะหย หะมะ5973709

2 17590572 นาง นางซลาซมยตะ สะอะ5961765

3 17590573 นางสาว นางสาวคอลมเยาะ  ดอเลาะ5967745

4 17590574 นางสาว นางสาวยามมละหย สาและ5968704

5 17590575 นางสาว นางสาวสกพจตรา   โทจอม5976049

6 17590576 นางสาว นาซมปะหย บาโด5959740

7 17590577 นางสาว นาซมฟะ เจตะมศดอ5966949

8 17590578 นางสาว นาซมฟปะ แสสาเหตก5952134

9 17590579 นางสาว นาซมเรตาะ บพอราแง5947152

10 17590580 นางสาว นาซมลา โละมะ5950375

11 17590581 นางสาว นาซศฮา มะสาและ5938176

12 17590582 นางสาว นาซศฮา อจบดกลเลตาะ5977720

13 17590583 นางสาว นาดมยะ มานลท5978256

14 17590584 นางสาว นาดมยะหย ยาสาแล5981641

15 17590585 นางสาว นาดมยะหย สะมะแอเจตะมะ5959341

16 17590586 นางสาว นาดมยจณรย มะดมเยาะ5964689

17 17590587 นางสาว นาดมยา เจะสศ5964912

18 17590588 นางสาว นาดมหยตะ นลหลง5980054

19 17590589 นางสาว นาดมฮะหย เจตะมามะ5968300

20 17590590 นางสาว นาถยา ศรมทองมา5935402

21 17590591 นางสาว นาบมละหย สาเมาะ5976581

22 17590592 นางสาว นาปปเสาะ โซตะซศมะ5962810

23 17590593 นางสาว นายมบะหย กาซอ5950651

24 17590594 นางสาว นายศฮจน ยศโซะ5978575

25 17590595 นางสาว นารมซา   สาแลตะ5969696

26 17590596 นางสาว นารมซชา เพตงเจ5978552

27 17590597 นางสาว นารมปะ สพอเตาะ5958590

28 17590598 นางสาว นารมมตะ แวสะมะ5942484

29 17590599 นางสาว นารมมจน แวหะมะ5947570

30 17590600 นางสาว นารมมาน อดกลยศาสนย5979729

หนนา 1006 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรณ  จจงหวจด : สงขลา

หหองสอบ : 2504  ชจชน : 5  ตตก/อาคาร : ปปปนเกรยยงไกร สนามสอบ : หาดใหญลววทยาลลยสมบบรณณกจลกลนยา

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 17590601 นางสาว นารมรจตนย แกหวมณมโชตล5973788

2 17590602 นาย นาวาวม โตตะดาแม5976790

3 17590603 นางสาว นาอมมะหย เดตง5980759

4 17590604 นางสาว นาอมมะหย สามะ5963912

5 17590605 นางสาว นาอมมมยย ดพอราแม5970112

6 17590606 นางสาว นชาอศหรจย ใจดม5968711

7 17590607 นางสาว นชลาปรกง ศลรลพจนธกย5954973

8 17590608 นางสาว นชลาผตชง ฉลมเรพอง5956936

9 17590609 นางสาว นชลาฝน เซชงบกญเลชง5980752

10 17590610 นาย นลกจสฟป ซอตมเมาะ5950664

11 17590611 นางสาว นลกกลวาณมยย  กกลตามา5978149

12 17590612 นางสาว นลชวรรณ นลลสกข5913138

13 17590613 นาย นลชาฟปอม หะยมแวสามะ5972468

14 17590614 นางสาว นลชาภจทร นวลมจงสอ5941637

15 17590615 นางสาว นลซศวจยบะหย ยามา5946097

16 17590616 นาย นลเซาฟป นลนตะ5956089

17 17590617 นางสาว นลโซเฟปย ซลมะเละ5931330

18 17590618 นางสาว นลฎา สจนฝา5970579

19 17590619 นางสาว นลดะ เซง5979562

20 17590620 นางสาว นลตยา เซชงเซมพยง5951253

21 17590621 นางสาว นลตยา เดชอารจญ5962295

22 17590622 นางสาว นลตยา นลยมเดชา5982390

23 17590623 นางสาว นลตยา มานกหย5936514

24 17590624 นางสาว นลตลพรรณ รอดยวน5974713

25 17590625 นางสาว นลธลนาฏ สงสวชาง5941115

26 17590626 นางสาว นลนะ เฮตงยามา5970392

27 17590627 นางสาว นลนศรมา ดพอเรตะ5978416

28 17590628 นางสาว นลนศรมดา แวหะยม5976270

29 17590629 นางสาว นลฟาฎมลา นลเงตาะ5961576

30 17590630 นางสาว นลฟปรดาว นลมะ5964722

หนนา 1007 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรณ  จจงหวจด : สงขลา

หหองสอบ : 2505  ชจชน : 5  ตตก/อาคาร : ปปปนเกรยยงไกร สนามสอบ : หาดใหญลววทยาลลยสมบบรณณกจลกลนยา

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 17590631 นางสาว นลภาพร เจตะอาแซ5950400

2 17590632 นางสาว นลภาพร หลจงปศเตตะ5970711

3 17590633 นางสาว นลมารมแย ราแดง5955924

4 17590634 นาย นลมาลมกม ใบสะเมตาะ5977305

5 17590635 นางสาว นลมศนมรา เจตะเงาะ5978792

6 17590636 นางสาว นลยาภรณย นวลปลพชม5905242

7 17590637 นางสาว นลรอฮานา มศซอ5963268

8 17590638 นาย นลรจนทรย หะยมแวกาเดรย5968055

9 17590639 นางสาว นลรกสณา เจตะบศ5945182

10 17590640 นางสาว นลรกสณา แวดอเลาะ5964842

11 17590641 นาย นลรกสลจม เจตะมะ5958768

12 17590642 นางสาว นลลญา หมานมลตร5975228

13 17590643 นางสาว นลสรมนา ดาตศ5959773

14 17590644 นางสาว นลสา ธนสารพงศกร5953818

15 17590645 นางสาว นลสารจตนย คงเกต5963704

16 17590646 นางสาว นลสาลมนา มะมลง5945194

17 17590647 นาย นลสลต เภอโสตะ5979803

18 17590648 นางสาว นลสกไรดา นกงวาซา5969431

19 17590649 นางสาว นลโสรญา แวหมะ5957597

20 17590650 นาย นลอจบดกลรอซจค ดพอราแม5977154

21 17590651 นางสาว นลอานลซ ยศโซะ5972658

22 17590652 นาย นลอาลม นลโซะ5952363

23 17590653 นางสาว นลฮาสพอนะหย ยมอาแซ5971069

24 17590654 นาย นมฎอล โตตะมะ5968338

25 17590655 นางสาว นมดา แลหหมจน5965264

26 17590656 นางสาว นมดา หจบ5963017

27 17590657 นางสาว นกชนา โพชสาลม5905722

28 17590658 นางสาว นกชรลนทรย เพพพอนแพทยย5974489

29 17590659 นางสาว นกชรลนทรย สมศรม5958214

30 17590660 นางสาว นกชรมยย หวจดแทชน5959942

หนนา 1008 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรณ  จจงหวจด : สงขลา

หหองสอบ : 2506  ชจชน : 5  ตตก/อาคาร : ปปปนเกรยยงไกร สนามสอบ : หาดใหญลววทยาลลยสมบบรณณกจลกลนยา

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 17590661 นางสาว นกรจมฮาน เจตะมจน5968019

2 17590662 นางสาว นกรซอลมฮะ มะแซสะอล5971342

3 17590663 นางสาว นกรลมซาวาตม ยาอะมะวา5975737

4 17590664 นางสาว นกรฮาซมมม สาแลตะ5956179

5 17590665 นางสาว นกรฮานจนทย   เจะมะ5973676

6 17590666 นางสาว นกรฮายาตม เจะแม5944184

7 17590667 นางสาว นกรฮายาตม สาเมาะ5971768

8 17590668 นางสาว นกรฮศฎา สาเมาะ5942386

9 17590669 นางสาว นกรจยฮจน มะแซ5979813

10 17590670 นางสาว นกรามา เปาะมะ5977103

11 17590671 นางสาว นกรมซา อศเซตง5973028

12 17590672 นางสาว นกสรา เกาะกลาง5972786

13 17590673 นางสาว นกสรา ขกนเศษ5976729

14 17590674 นางสาว นกสรา ยะมา5980959

15 17590675 นางสาว นกสรม เหลตมจล5941174

16 17590676 นางสาว นศไดละหย มะสะ5981637

17 17590677 นางสาว นศรฆอลมดา บากา5963541

18 17590678 นางสาว นศรซารมฟปส ยมลมมอ5942684

19 17590679 นาย นศรดลน บายอ5973169

20 17590680 นาย นศรดมน เจตะแว5960738

21 17590681 นางสาว นศรเดมยนา กาซลม5938173

22 17590682 นางสาว นศรฟาตลน สมเดะ5964227

23 17590683 นางสาว นศรมา กาเจ5972657

24 17590684 นางสาว นศรมา แวยศโซตะ5962227

25 17590685 นางสาว นศรมา แวหะยม5978269

26 17590686 นาย นศรมา สาแม5945219

27 17590687 นาง นศรมา อาแซ5953482

28 17590688 นางสาว นศรมาน อมแต5973405

29 17590689 นาย นศรยะหยยา เปาะฮะ5974398

30 17590690 นางสาว นศรไลลา ดอรอยก5981456

หนนา 1009 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรณ  จจงหวจด : สงขลา

หหองสอบ : 2507  ชจชน : 5  ตตก/อาคาร : ปปปนเกรยยงไกร สนามสอบ : หาดใหญลววทยาลลยสมบบรณณกจลกลนยา

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 17590691 นางสาว นศรไลลา สมาแอ5979514

2 17590692 นางสาว นศรอ นาวาวม5965295

3 17590693 นางสาว นศรอาซะหย อมแมดพอเระ5976471

4 17590694 นางสาว นศรอาซมกมน แมเรตาะ5967765

5 17590695 นางสาว นศรอาซมกมน สมาน5916158

6 17590696 นางสาว นศรอลฟตลนณา บารานลง5939211

7 17590697 นางสาว นศรไอดา โตะ5964650

8 17590698 นางสาว นศรไอนม ตาเละ5941489

9 17590699 นางสาว นศรไอนม มะฮศลศ5973014

10 17590700 นางสาว นศรไอนม ราแดง5979711

11 17590701 นางสาว นศรไอนม วาจล5958452

12 17590702 นางสาว นศรไอนม สมดง5976951

13 17590703 นางสาว นศรไอนม แสมงยม5980705

14 17590704 นางสาว นศรไอรยมาน ตะระซม5966045

15 17590705 นางสาว นศรยฮจยนม นลแว5979541

16 17590706 นางสาว นศรฮาฟปซา นลหะ5949272

17 17590707 นางสาว นศรฮาฟปซา อาแวและ5940966

18 17590708 นางสาว นศรฮายาตม  บาเหาะ5966297

19 17590709 นางสาว นศรฮายาตม  เยะ5971830

20 17590710 นางสาว นศรฮายาตม  สะอะ5937936

21 17590711 นางสาว นศรฮายาตม บศยศชโสตะ5941355

22 17590712 นางสาว นศรฮายาตม แอเสาะ5967374

23 17590713 นางสาว นศรฮมดายะหย รามจนเจะ5910078

24 17590714 นางสาว นศรฮมดายะฮย  ลพอแบลศวง5953156

25 17590715 นางสาว นศรฮศดา เตะโระ5956317

26 17590716 นางสาว นศรฮศดา มามก5977292

27 17590717 นางสาว นศรา สะแอ5971392

28 17590718 นางสาว นศรมซจน ตาเยะ5976271

29 17590719 นางสาว นศรมซจน ตาเยะ5940950

30 17590720 นางสาว นศรมซจน บลนดาโอะ5944373

หนนา 1010 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรณ  จจงหวจด : สงขลา

หหองสอบ : 2510  ชจชน : 5  ตตก/อาคาร : กจลกลนยาผดจงเกยยรตว สนามสอบ : หาดใหญลววทยาลลยสมบบรณณกจลกลนยา

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 17590721 นางสาว นศรมซจน เพตงมศซอ5938849

2 17590722 นางสาว นศรมซจน สาเมาะ5979131

3 17590723 นางสาว นศรมซจน อะเซตง5968311

4 17590724 นางสาว นศรมซา บมดลง5948901

5 17590725 นางสาว นศรมซา มะรมเปปน5980304

6 17590726 นางสาว นศรมซา สาแม5940880

7 17590727 นางสาว นศรมซาน บลนอกเซตง5938824

8 17590728 นางสาว นศรมดา ซาบารอ5976793

9 17590729 นางสาว นศรมดา มะแซ5955285

10 17590730 นางสาว นศรมดา เละแมะ5963169

11 17590731 นางสาว นศรมตา ณ รจงษม5970068

12 17590732 นางสาว นศรมตา ดอเลตาะ5967527

13 17590733 นางสาว นศรมนา กะมานลท5974370

14 17590734 นางสาว นศรมมจน  ซาและ5948713

15 17590735 นางสาว นศรมมาน มะลม5957923

16 17590736 นางสาว นศรมยะ เจะอารง5956645

17 17590737 นางสาว นศรมยะ เจะเฮาะ5922558

18 17590738 นางสาว นศรมยะ มะโรตะ5975031

19 17590739 นางสาว นศรมยะ สาแม5968173

20 17590740 นางสาว นศรมยตะ สพอนล5947435

21 17590741 นางสาว นศรมยตะ หวจนสศ5949383

22 17590742 นางสาว นศรมยะหย บศละ5948914

23 17590743 นางสาว นศรมยจน ดอเลาะ5976915

24 17590744 นางสาว นศรมยา เปาะมะ5945677

25 17590745 นางสาว นศรมยา หลมเสตน5978105

26 17590746 นางสาว นศรมยาวาตม บลนเดตง5960500

27 17590747 นางสาว นศรมสจน เดตงซาแม5966485

28 17590748 นางสาว นศรมเสาะ ยะโกะ5970082

29 17590749 นางสาว นศรมฮตะ อาลม5981575

30 17590750 นางสาว นศรมฮะหย ปาแว5980642

หนนา 1011 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรณ  จจงหวจด : สงขลา

หหองสอบ : 2511  ชจชน : 5  ตตก/อาคาร : กจลกลนยาผดจงเกยยรตว สนามสอบ : หาดใหญลววทยาลลยสมบบรณณกจลกลนยา

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 17590751 นางสาว นศรมฮจน ดาราแม5938365

2 17590752 นางสาว นศรมฮจน มะแม5950090

3 17590753 นางสาว นศรมฮจน ยศโซะ5967724

4 17590754 นางสาว นศรมฮจน ลายม5972784

5 17590755 นางสาว นศรมฮา มามก5956453

6 17590756 นางสาว นศรมฮาน อาลม5981701

7 17590757 นางสาว นศรกลอจซมะหย ยามา5977559

8 17590758 นางสาว นศรกลอามานม อาแว5979683

9 17590759 นางสาว นศรกลฮศดา ดาดม5975985

10 17590760 นางสาว นศรกลฮศดา หะยมยศโซตะ5943233

11 17590761 นางสาว นศรศหลปาตมฮะ สาเมตาะ5977511

12 17590762 นางสาว นศรศลฮกซนา แวสาเมาะ5978369

13 17590763 นางสาว นศรศลฮศดา สามะ5974427

14 17590764 นางสาว นศไรดา มะยมเตตะ5961304

15 17590765 นางสาว นศไรมม เฆดา5948558

16 17590766 นางสาว นศสรมซจน โตตะเสตน5922786

17 17590767 นางสาว นศอจยนม นาแว5973264

18 17590768 นางสาว นศไอนม ซมนา5979544

19 17590769 นางสาว นศฮายาตม มะ5945393

20 17590770 นางสาว เนตรนภา ไหมสมทอง5970948

21 17590771 นางสาว เนาวารย สาเมตาะบาซา5958305

22 17590772 นางสาว โนซมลา สาลมม5954606

23 17590773 นางสาว โนฟ ยศโซตะยาลม5947155

24 17590774 นางสาว โนรฟารมซา ยศนก5952512

25 17590775 นางสาว โนรยมาลา บลนเจตะเงตาะ5977926

26 17590776 นางสาว โนรยมฮจน ดอเลาะ5980059

27 17590777 นาย โนรยอจสลจน อศมา5952414

28 17590778 นางสาว โนรยอารมซาล อาแด5967931

29 17590779 นางสาว โนรมยะหย อาลม5939687

30 17590780 นางสาว โนรมหมตะ ลาแว5936252

หนนา 1012 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรณ  จจงหวจด : สงขลา

หหองสอบ : 2513  ชจชน : 5  ตตก/อาคาร : กจลกลนยาผดจงเกยยรตว สนามสอบ : หาดใหญลววทยาลลยสมบบรณณกจลกลนยา

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 17590781 นางสาว โนรมฮะ มะดาโอะ5966156

2 17590782 นางสาว บงกชมาศ สกทธลธหนศ5949546

3 17590783 นาย บพลตร อยศชจงดม5981470

4 17590784 นางสาว บจณฑลตา ดลาเรพองศรม5954685

5 17590785 นางสาว บจณฑลตา อชอนชศ5907746

6 17590786 นางสาว บาซลเราะหย เจตะเงาะ5962614

7 17590787 นาย บาซมรย พลนกหย5980437

8 17590788 นาย บายฮากม ตะแมงสามะ5935379

9 17590789 นางสาว บารอกะหย บลนยล5976821

10 17590790 นางสาว บกญรอด จลาเรลญกลจ5960506

11 17590791 นาย บกรลนทรวรวลทยย พชวนอกกย5947253

12 17590792 นาง บกศราทลพยย คงแจชม5979383

13 17590793 นางสาว บกศรลนทรย ปปรลยะ5951230

14 17590794 นางสาว บกษยมาศ จจนทรยทองแทห5980769

15 17590795 นางสาว บกสรา ดาอม5942506

16 17590796 นาง เบญจพร วาทมกานทย5936324

17 17590797 นางสาว เบญจมาศ ชศศรม5937591

18 17590798 นาย เบญจมลนทรย จจนทวงศย5946896

19 17590799 นางสาว เบญจรจตนย นกชนสจงขย5950578

20 17590800 นางสาว เบญจวรรณ ชศแกหว5968745

21 17590801 นาย ปฏลพจฒนย เสมยมไหม5958370

22 17590802 นาย ปฐมพงษย รองเดช5957968

23 17590803 นางสาว ปณจฎฐา จจนทรยสกข5978598

24 17590804 นางสาว ปณลดา วจชรจลนดา5904302

25 17590805 นางสาว ปดลวรจดา วาแม5978659

26 17590806 นางสาว ปตลมา รอดกศล5934692

27 17590807 นาง ปนจดดา กาบศลยย5948150

28 17590808 นางสาว ปนจดดา สมมา5979664

29 17590809 นางสาว ปนลฏฐา ทลนประภา5934121

30 17590810 นางสาว ปพลชญา เจรลญสกข5943685

หนนา 1013 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรณ  จจงหวจด : สงขลา

หหองสอบ : 2514  ชจชน : 5  ตตก/อาคาร : กจลกลนยาผดจงเกยยรตว สนามสอบ : หาดใหญลววทยาลลยสมบบรณณกจลกลนยา

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 17590811 นางสาว ปภจสรา สมจรลง5936039

2 17590812 นางสาว ปภาดา คลหายฉลม5981985

3 17590813 นางสาว ปภาวดม จจนทรยโท5946379

4 17590814 นางสาว ปรอยฝน ไชยวงศย5972447

5 17590815 นางสาว ประกายแกหว มกณม5972871

6 17590816 นางสาว ประกายใจ คงพศน5951331

7 17590817 นางสาว ประทานพร  หมพพนจง5981091

8 17590818 นางสาว ประภจสสร เขาพรง5951688

9 17590819 นางสาว ประภจสสร ณะสงฆย5969754

10 17590820 นาย ประสบโชค สกขยจง5977052

11 17590821 นางสาว ปรจชญานจนทย ไชยหลชอ5916978

12 17590822 นางสาว ปรจศนมยย หลมยะลา5937053

13 17590823 นางสาว ปราณม จจนแกมแกหว5912638

14 17590824 นางสาว ปรารถนา สวยงาม5937883

15 17590825 นางสาว ปรลภจสสย ไชยการ5948304

16 17590826 นางสาว ปรมยนจนทย รจกษารจกษย5969218

17 17590827 นางสาว ปรมยานกช วรเดช5937344

18 17590828 นางสาว ปรมยาภรณย เอตกหลม5915354

19 17590829 นาย ปวเรศ วงศยฤคเวช5937970

20 17590830 นาง ปวมณยกร สามเมพอง5933353

21 17590831 นางสาว ปวมณา แกหวอกบล5924794

22 17590832 นางสาว ปวมณา แดงนาวา5929714

23 17590833 นางสาว ปปญจมา อบรมยย5954819

24 17590834 นางสาว ปปตมม บาเหม5980995

25 17590835 นางสาว ปปทมา ฉรลยะพงศยพจนธกย5956010

26 17590836 นางสาว ปปทมา บากา5967582

27 17590837 นางสาว ปปทมา บพอราเฮง5978496

28 17590838 นางสาว ปปทมา ปาเนาะ5963043

29 17590839 นางสาว ปปทมา รอดกศล5939403

30 17590840 นางสาว ปปทมา ฤทธลเดช5970984

หนนา 1014 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรณ  จจงหวจด : สงขลา

หหองสอบ : 2515  ชจชน : 5  ตตก/อาคาร : กจลกลนยาผดจงเกยยรตว สนามสอบ : หาดใหญลววทยาลลยสมบบรณณกจลกลนยา

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 17590841 นางสาว ปาตมเมาะ  จารง5940050

2 17590842 นางสาว ปาตมเมาะ ปศยจง5945383

3 17590843 นางสาว ปาตมเมาะ ลอเดตง5967540

4 17590844 นางสาว ปาตมหมตะ สาเหะอศเซตง5953218

5 17590845 นางสาว ปาตมฮะฆย โตะยง5915854

6 17590846 นางสาว ปานเกลหา หนศมาก5939418

7 17590847 นางสาว ปานลดา หวาเอมยด5950783

8 17590848 นางสาว ปารวม คงชศ5949856

9 17590849 นางสาว ปารลฉจตร นวนทอง5947714

10 17590850 นางสาว ปารลฉจตร สองหลง5958352

11 17590851 นางสาว ปารลฉจตร สมนองชชอ5961308

12 17590852 นาง ปารมดตะ แวอศเซตง5977940

13 17590853 นางสาว ปปปนฤทจย หลกมเฟปต5938540

14 17590854 นางสาว ปปปนอนงคย พฤทธลพจนธยพ5945511

15 17590855 นางสาว ปปยนจนทย  เตมชยนวล5925758

16 17590856 นาง ปปยนจนทย มลพงมกฮจมวงศย5979424

17 17590857 นางสาว ปปยนาถ  ยะปา5969272

18 17590858 นางสาว ปปยนารถ สกคนธพจนธย5953294

19 17590859 นางสาว ปปยนกช พศลเนมยม5954714

20 17590860 นางสาว ปปยนกช เพชรศรมเมพอง5921594

21 17590861 นาง ปปยรจตนย ชจยบจว5975061

22 17590862 นาย ปปยะณจฐ หมพพนวงศย5964427

23 17590863 นางสาว ปปยะนกช ตรมชจย5973733

24 17590864 นางสาว ปปยะนกช แสงขลา5959557

25 17590865 นาย ปปยะพงศย หนศเทพ5947733

26 17590866 นางสาว ปปยะรจตนย เกตดหวง5950815

27 17590867 นางสาว ปปยะรจตนย สะอมด5973710

28 17590868 นางสาว ปปยะลจกษณย ผจกจมน5920122

29 17590869 นางสาว ปปยานกช แตชสกกล5975916

30 17590870 นางสาว ปปลจนธนา คณาวกฒล5909582

หนนา 1015 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรณ  จจงหวจด : สงขลา

หหองสอบ : 2601  ชจชน : 6  ตตก/อาคาร : ปปปนเกรยยงไกร สนามสอบ : หาดใหญลววทยาลลยสมบบรณณกจลกลนยา

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 17590871 นางสาว ปปมนจส มนจสวลน5936841

2 17590872 นางสาว เปรมใจ วาสนา5963991

3 17590873 นางสาว เปรมปรมดลธ โพธลธศรมทอง5960735

4 17590874 นาย เปลชงวกฒล กนลษฐยสกกล5931990

5 17590875 นางสาว ผกามาศ สจญญม5958381

6 17590876 นางสาว ผกดสชาตล จลตรพลศาล5934222

7 17590877 นางสาว ผกสดม สกขนา5950425

8 17590878 นางสาว ฝปนชนก เภอเกลมชยง5951983

9 17590879 นางสาว ฝาบมลมะ ดอเลาะ5961887

10 17590880 นางสาว ฝารมดะ ชกมประมาณ5957184

11 17590881 นาย พงภรากรณย ขกนภจกดม5968751

12 17590882 นาย พงศยทจศนย ไชยลตก5969710

13 17590883 นาย พงษยรจตนย เตะหนอน5940214

14 17590884 นางสาว พจนมยย เชพชอไทย5971661

15 17590885 นางสาว พชรพร สกขรจกษย5950823

16 17590886 นางสาว พนจชกร  หศเขมยว5980244

17 17590887 นาย พนา จงรจกษย5956901

18 17590888 นางสาว พนลดา แลตะบม5974260

19 17590889 นางสาว พนลดา หลจงเถาะ5969926

20 17590890 นางสาว พนลสา สพบสม5962561

21 17590891 นางสาว พรทลพยย รจตนมกสลทธลธ5946928

22 17590892 นางสาว พรทลพยย สลงหยอลนทรย5966956

23 17590893 นางสาว พรพรรณ พรมปลอด5917262

24 17590894 นางสาว พรพรรณ วลไลรจตนย5966142

25 17590895 นางสาว พรพลมล อาจชอบการ5941503

26 17590896 นางสาว พรรณอร ประเทศ5938800

27 17590897 นางสาว พรรณลภา มณมรจตนย5955031

28 17590898 นางสาว พรสวรรคย สกขพรหม5936819

29 17590899 นาย พลกฤษ ตาลประสลทธลธ5958814

30 17590900 นางสาว พลอยปภจส สจงตลชน5957722

หนนา 1016 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรณ  จจงหวจด : สงขลา

หหองสอบ : 221  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 2 สนามสอบ : ววทยาลลยเทคโนโลยยอจดมศศกษาพณวชยการ
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1 17590901 นางสาว พวงจลตตรม สลงหยมณม5967855

2 17590902 นางสาว พวงผกา รจกพศลแกหว5939184

3 17590903 นาง พอรมยะ เจตะอาลม5975020

4 17590904 นางสาว พจชชาภา ยหอยศลรล5927738

5 17590905 นางสาว พจชนลดา ปานสกกล5981820

6 17590906 นางสาว พจชยา พรหมหลตาทร5953016

7 17590907 นางสาว พจชราภรณย ทลพยยมณม5934141

8 17590908 นางสาว พจชรลนทรย  ตกลยกกล5968776

9 17590909 นางสาว พจชรลนทรย สกขอนจนตย5977545

10 17590910 นางสาว พจชรม ศรมขวจญ5957403

11 17590911 นาย พจทวม  ศรมระษา5980568

12 17590912 นางสาว พจนธลตรา จลตเทมพยง5974350

13 17590913 นางสาว พจสวม มกขตา5970391

14 17590914 นางสาว พาขวจญ จลตจลา5971324

15 17590915 นางสาว พาซมยะ อาแซ5950899

16 17590916 นางสาว พาซมยะหย เลาะราแม5958549

17 17590917 นางสาว พาซมยะหย หะยมสาแมตง5961174

18 17590918 นางสาว พาฎมลา สะอก5968767

19 17590919 นางสาว พาดมละ เจะเงาะ5968267

20 17590920 นางสาว พาดมละหย มามะแตหะ5979648

21 17590921 นาย พาดมลม มะ5970602

22 17590922 นางสาว พาตมเมาะ บศงอสายศ5981173

23 17590923 นางสาว พาตมเมตาะ ปอเงตาะ5951900

24 17590924 นางสาว พาตมเมาะ ยาแม5976701

25 17590925 นางสาว พาตมเมาะ ยศโซตะ5979766

26 17590926 นางสาว พาตมเมาะ สะนอ5981291

27 17590927 นางสาว พาตมยะ ดอเลาะ5968248

28 17590928 นางสาว พาตมยตะ สาแม5967570

29 17590929 นางสาว พามลลา เพชรมณม5954992

30 17590930 นางสาว พารลดา มะตมเยาะ5947112

หนนา 1017 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรณ  จจงหวจด : สงขลา

หหองสอบ : 222  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 2 สนามสอบ : ววทยาลลยเทคโนโลยยอจดมศศกษาพณวชยการ

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 17590931 นางสาว พารมดตะ หะยะกลาปง5947614

2 17590932 นางสาว พาวาตม สาแม5972985

3 17590933 นางสาว พลชชานจนทย คงแกหว5954031

4 17590934 นางสาว พลชลตา ไฝสกข5945994

5 17590935 นางสาว พลตรม กาเจ5976965

6 17590936 นาย พลทพงศย ยงหนศ5980095

7 17590937 นางสาว พลทยยสลนม ศรมนหอย5979677

8 17590938 นาย พลทยา ชกมนาค5973055

9 17590939 นางสาว พลมพยชนก  ผกดเพตชรแกหว5952824

10 17590940 นางสาว พลมพยชนก ตรวจมรคา5948954

11 17590941 นางสาว พลรดาว หวจงจล5970339

12 17590942 นาย พลศาล มรรคาเขต5916910

13 17590943 นาย พลษณกศจกดลธ เอมยดแกหว5949538

14 17590944 นาย พลสลฐพล อลนมณเฑมยร5978586

15 17590945 นาย พมรธจช เพชรเกตก5927606

16 17590946 นาย พมระพล ศรมธรรม5972438

17 17590947 นางสาว พกทธลพร สกทธลปปญญา5971735

18 17590948 นางสาว เพตญนภา สจงขยขาว5947637

19 17590949 นางสาว เพตญนภา หมานหนศ5948969

20 17590950 นางสาว เพตญประภา หลานวงษย5941701

21 17590951 นางสาว เพตญพร ซกชนกา5948636

22 17590952 นางสาว เพตญพลชชา วรศจกตยานจนตย5960535

23 17590953 นางสาว เพตญสกาว รลมเขต5957932

24 17590954 นางสาว เพมยงดาว พงศาวสมกกล5970953

25 17590955 นางสาว ไพลลน แซชลลชม5973253

26 17590956 นางสาว ไพลลน หะยมเจตะแว5975689

27 17590957 นางสาว ฟตลยา จลหลจง5967215

28 17590958 นางสาว ฟปฏมมยย กพอจล5982403

29 17590959 นางสาว ฟปตตศ เจะเตตะ5971853

30 17590960 นาย ฟปรฮาน บพอราเฮง5969683
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1 17590961 นางสาว ฟาซมยะหย นมลอ5940938

2 17590962 นางสาว ฟาซมลตะ เหาะบากอ5974667

3 17590963 นางสาว ฟาซมหยะ เจตะเยตาะ5942648

4 17590964 นางสาว ฟาดมละหย จะปะกมยา5974406

5 17590965 นางสาว ฟาดมละหย จศนล5978002

6 17590966 นางสาว ฟาดมละหย ดอปอ5982184

7 17590967 นางสาว ฟาดมละหย มะดมเยาะ5947603

8 17590968 นางสาว ฟาดมละหย มะตาเฮ5981119

9 17590969 นางสาว ฟาดมละหย ลาบศอาปป5948953

10 17590970 นางสาว ฟาดมละหย วาเตตะ5952482

11 17590971 นางสาว ฟาดมละหย หะยมมะเซาะ5967608

12 17590972 นางสาว ฟาดมละฮย แวมามก5927242

13 17590973 นางสาว ฟาตอนะหย บากา5980668

14 17590974 นางสาว ฟาตลหะฮย บศงอ5972543

15 17590975 นางสาว ฟาตมมะหย เสตงหลม5936782

16 17590976 นางสาว ฟาตมมะฮย มะตาเฮ5936865

17 17590977 นางสาว ฟาตมมา เสตนสะนา5937910

18 17590978 นางสาว ฟาตมเมาะ จอเอาะ5968856

19 17590979 นางสาว ฟาตมเมตาะ โตะแวอายม5967231

20 17590980 นางสาว ฟาตมเมาะ บลลา5973088

21 17590981 นางสาว ฟาตมเมาะ ยศโซะ5979428

22 17590982 นางสาว ฟาตมเมาะหย สะดพอรมมอ5977729

23 17590983 นางสาว ฟาตมฮะ ตอแลมา5978915

24 17590984 นางสาว ฟาตมฮะ หะยมเจะเตะ5954854

25 17590985 นางสาว ฟาตมฮะหย ดอเลตาะ5975870

26 17590986 นางสาว ฟาตมฮะหย ไทยสนลท5976669

27 17590987 นางสาว ฟาตมฮะหย สมจารม5947719

28 17590988 นางสาว ฟาทมฮาตกลยมฮาด โตะเจะนล5971681

29 17590989 นาย ฟารลค สกขสงชา5964013

30 17590990 นางสาว ฟารมดตะ เวาะและ5980583
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1 17590991 นางสาว ฟารมดตะหย สาแลตะ5951437

2 17590992 นางสาว ฟารมดา ดอแม5970832

3 17590993 นางสาว ฟารมดา โตตะหลม5979809

4 17590994 นางสาว ฟารมดา บพอซา5979550

5 17590995 นางสาว ฟารมดา บพอราเฮง5977563

6 17590996 นางสาว ฟารมดา ปปงหลมเสตน5973653

7 17590997 นางสาว ฟารมดา ยศโซะ5977095

8 17590998 นางสาว ฟารมดา ลาเตะ5982543

9 17590999 นางสาว ฟารมดา วะคมมจน5968145

10 17591000 นางสาว ฟารมดา แวสาแม5964188

11 17591001 นางสาว ฟารมดา หลจงยาหนชาย5942433

12 17591002 นางสาว ฟารมดา อามะ5955001

13 17591003 นาย ฟาอลซ เบตญสะอมด5946574

14 17591004 นางสาว ฟาอมซะหย เปาะแว5977862

15 17591005 นาย ฟปกรม แกหวนวล5957608

16 17591006 นาย ฟปตรม เจตะอาแซ5974872

17 17591007 นางสาว ฟปรดาวสย แมะแอ5944527

18 17591008 นาย ฟปรฮาน ตาเยตะ5968542

19 17591009 นางสาว ฟปรดาวสย ปศเตะ5981872

20 17591010 นางสาว ฟศลจยละหย เจตะฮามะ5953536

21 17591011 นางสาว ภรณยทลพยย ผกดดวง5946356

22 17591012 นางสาว ภรลตพร บจวอนจนตย5942059

23 17591013 นาย ภวลญ ใหมทอง5947159

24 17591014 นางสาว ภจชรภรณย   เหลชาโสด5964876

25 17591015 นางสาว ภจณฑลรา หนศตมด5975663

26 17591016 นาย ภจทร ลหอมลลชม5949587

27 17591017 นาย ภจทรพงศย ทองดหวง5957424

28 17591018 นางสาว ภจทรพร คงทอง5960596

29 17591019 นาง ภจทรมน ชะโณวรรณะ5916310

30 17591020 นางสาว ภจทราภรณย ถลพนพจนธย5972292
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1 17591021 นางสาว ภจทราวดม คงหวจง5964556

2 17591022 นางสาว ภจทราวดม ธรรมโสภณ5953180

3 17591023 นางสาว ภจสรลน ลชองสวชาง5950908

4 17591024 นาย ภาณกเดช ชลานาญกลจ5979370

5 17591025 นาย ภานกพงศย เพชรรจตนย5978359

6 17591026 นางสาว ภารตม เบตนหรมม5923058

7 17591027 นางสาว ภาวลณม ปปปนพรม5953509

8 17591028 นางสาว ภาวลนม รชางถลพนเเกหว5939721

9 17591029 นาย ภกชงคย ธจญญกพจกตรย5936658

10 17591030 นาย ภศรลวจฒนย ไชยรจตนย5954901

11 17591031 นางสาว ภศวลชชา สาเมาะ5974866

12 17591032 นาย ภศวลศ พลรงคย5950420

13 17591033 นางสาว มณฑกานตย หนศนหอย5977818

14 17591034 นางสาว มธกรส นวลเกลพพอน5973614

15 17591035 นางสาว มนจญชยา ควรรลาพตง5957182

16 17591036 นางสาว มลฑลรา พรหมศลลา5964179

17 17591037 นางสาว มลลจดดา ทองยหอย5934488

18 17591038 นางสาว มลลวจลยย ขวจญทอง5975728

19 17591039 นาย มะซจมรม บารมมดลง5979164

20 17591040 นาย มะรศซม เงาะโซตะ5938560

21 17591041 นาย มะฮจมดม เจะหลง5968269

22 17591042 นางสาว มจญชลม เมโส5950905

23 17591043 นางสาว มจญญศเราะหย   เลาะแมง5972812

24 17591044 นางสาว มจณฑนา สกดเมชง5967678

25 17591045 นางสาว มจยมกน ดงมศซอ5965051

26 17591046 นาย มจรวจน มะแร5975510

27 17591047 นางสาว มจสซมยะหย เจตะมะ5956807

28 17591048 นางสาว มจสตศรา เจะเฮาะ5947255

29 17591049 นางสาว มจสตศเราะหย ดาเลโบตะ5904430

30 17591050 นางสาว มจสรา มะเซตง5974528
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1 17591051 นางสาว มจสรมยา เดตนมศณม5979061

2 17591052 นางสาว มจสวารม มะแซ5977224

3 17591053 นางสาว มากศเซตาะ กศโน5939683

4 17591054 นางสาว มาซณม สะแลแม5977153

5 17591055 นางสาว มาซายา สาคอมะแซ5966763

6 17591056 นางสาว มาซมเตาะ ดอนล5948587

7 17591057 นางสาว มาซมเตตาะ มามก5980970

8 17591058 นางสาว มาซมเตาะหย มมแต5969501

9 17591059 นางสาว มาซมเตาะหย สาเมาะ5967552

10 17591060 นางสาว มาซมนะหย ยศโซะ5977708

11 17591061 นางสาว มาซพอนตะ วะทา5948412

12 17591062 นางสาว มาดารมยตะ เจตะหลง5977259

13 17591063 นางสาว มาดมหะ เตะ5976738

14 17591064 นาย มานลต นพรจตนย5970572

15 17591065 นางสาว มารดมยะหย บลนลอแม5953163

16 17591066 นางสาว มารลษา วจฒนธรรม5963045

17 17591067 นางสาว มารลสา ละอองแกหว5938922

18 17591068 นางสาว มารมญา ปปงหลมเสตน5972568

19 17591069 นางสาว มารมณมยย กศเตตะ5982300

20 17591070 นางสาว มารมดา ดกมา5977260

21 17591071 นางสาว มารมนา มะ5981514

22 17591072 นาง มารมนา ลาเตตะ5960051

23 17591073 นางสาว มารมนา หมจดสอล5977697

24 17591074 นางสาว มารมนม บพอซา5967367

25 17591075 นางสาว มารมนม ยมมะยม5979998

26 17591076 นางสาว มารมนม เละแมะ5968085

27 17591077 นางสาว มารมยตะ ลชานกหย5942012

28 17591078 นางสาว มารมยะหย มะสง5961685

29 17591079 นางสาว มารมยจม อาโละ5947552

30 17591080 นางสาว มารมยา เดชนดารา5967911

หนนา 1022 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรณ  จจงหวจด : สงขลา

หหองสอบ : 227  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 2 สนามสอบ : ววทยาลลยเทคโนโลยยอจดมศศกษาพณวชยการ

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 17591081 นางสาว มารมยา บลลอะหลม5951951

2 17591082 นางสาว มารมยา สาวม5968548

3 17591083 นางสาว มารมยาตม สามะ5961594

4 17591084 นางสาว มารมยานม ยะโกตะ5948374

5 17591085 นางสาว มารมยานม สาเมาะ5951089

6 17591086 นางสาว มารมยานมยย อาแว5981228

7 17591087 นางสาว มารมลา ยศโซตะ5980571

8 17591088 นางสาว มารมสาล ยศโซะ5977551

9 17591089 นางสาว มารมหยาม มกเสตมสะเดา5969988

10 17591090 นาย มารศวจน ยมเฮตง5956867

11 17591091 นางสาว มาเรมยม ตาซา5943718

12 17591092 นางสาว มาเรมยม แวอกมารย5942030

13 17591093 นางสาว มาเรมยม อาแซ5928290

14 17591094 นางสาว มาเรมยะหย มาหนะ5953620

15 17591095 นางสาว มาลดมนม กาเดรย5966460

16 17591096 นาย มาลมกม ดาโดตะ5974682

17 17591097 นางสาว มาลมฮะหย นลซาแย5937296

18 17591098 นางสาว มาสวดม สามเสารย5958589

19 17591099 นางสาว มาสมเตาะ สามะอลม5948960

20 17591100 นางสาว มาสพอกะหย กาโนะ5981165

21 17591101 นาย มาหะมก เดตงนามอ5982442

22 17591102 นาย มาฮามะ มะดลเยตาะ5968749

23 17591103 นางสาว มาฮมซจน เรตาะแลบา5981977

24 17591104 นางสาว มาฮมบตะหย มศซอ5961333

25 17591105 นาง มลดตะ มมงาม5937393

26 17591106 นางสาว มมนา เนพชออชอน5973933

27 17591107 นางสาว มมฟตะหย ตาเละ5972432

28 17591108 นางสาว มมรฟะ กมยะ5961628

29 17591109 นางสาว มกกดา   หมานหมลด5958752

30 17591110 นางสาว มกกดา คงเยตน5944106

หนนา 1023 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรณ  จจงหวจด : สงขลา

หหองสอบ : 228  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 2 สนามสอบ : ววทยาลลยเทคโนโลยยอจดมศศกษาพณวชยการ

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 17591111 นางสาว มกกระวม แสงจจนทรย5946294

2 17591112 นาย มกขตารย มะลม5968896

3 17591113 นางสาว มกขเทมยรา หมลนหมจน5953431

4 17591114 นาย มกตตาฝา ลชาเห5947363

5 17591115 นางสาว มกสลมฮารย ดพอเระ5982131

6 17591116 นาย มศญาเฮด ยะเอตะ5967312

7 17591117 นางสาว มศนมเราะ กศเลตม5980482

8 17591118 นางสาว มศนมเราะ บลลจงโหลด5960757

9 17591119 นางสาว มศนมเราะหย ปายอ5971052

10 17591120 นางสาว มศรณม ตาเฮ5961083

11 17591121 นางสาว มศรณมยย กาซอ5981834

12 17591122 นางสาว มศรนม ยามาเรตง5971876

13 17591123 นาย มศหจมมจดสกกรม ฮะ5966971

14 17591124 นาย มศหจมหมจดตามมซม สะแลแม5967821

15 17591125 นาย มศหจมหมจดเพาซจน แวเลาะมะ5951743

16 17591126 นางสาว มศอาซะหย เตะ5957667

17 17591127 นาย มศฮจมหมจด  ดลงปะเเต5959881

18 17591128 นาย มศฮจมหมจด นลแม5978121

19 17591129 นาย มศฮจมหมจดซศบกม แมเราะดลา5964894

20 17591130 นาย มศฮจมหมจดนกรดลน อมซอ5954831

21 17591131 นาย มศฮจมหมจดมาลลกมยย  บพอราเฮง5972950

22 17591132 นาย มศฮจมหมจดอจสรม ยศโซะ5902594

23 17591133 นาย มศฮาหมจดพลกรม ดาโอตะ5948658

24 17591134 นาย มศฮลามจดยศกม เจตะเลตาะ5968671

25 17591135 นาย มศฮลาหมจด อาแด5973867

26 17591136 นาย มศฮลาหมจดซจมรม บากา5960532

27 17591137 นาย มศฮลาหมจดอจนวารย มะ5979425

28 17591138 นางสาว เมทลนม  แกหวพศล5950995

29 17591139 นางสาว เมทลนม อนกตรพจนธย5978567

30 17591140 นางสาว เมธาวม คศชวชลร5937675

หนนา 1024 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรณ  จจงหวจด : สงขลา

หหองสอบ : 511  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : 5 สนามสอบ : ววทยาลลยเทคโนโลยยอจดมศศกษาพณวชยการ

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 17591141 นางสาว เมธลนม สลาราญสกข5956599

2 17591142 นางสาว ไม รามจน5942665

3 17591143 นางสาว ไมสาเราะ  โสะอกเสตน5970530

4 17591144 นางสาว ยะหยมมน ดาฮารม5913306

5 17591145 นางสาว ยจสมมน หะแวกะจล5962125

6 17591146 นางสาว ยามมละ    สะอะ5967758

7 17591147 นางสาว ยามมละ เจตะมะ5971440

8 17591148 นาง ยามมละ ปศโจะอศมง5949253

9 17591149 นางสาว ยามมละ สนล5975389

10 17591150 นางสาว ยามมละ สาเมาะ5948618

11 17591151 นางสาว ยามมละ สาหมตะ5952212

12 17591152 นางสาว ยามมละหย ดพอรามะ5973496

13 17591153 นางสาว ยามมละหย เลาะลาแม5917174

14 17591154 นางสาว ยามมละหย วาเดตง5967595

15 17591155 นางสาว ยามมละหย สาแม5962980

16 17591156 นางสาว ยารมณม ดพอราแม5974565

17 17591157 นางสาว ยารมยะหย ดอนลแม5942678

18 17591158 นางสาว ยาวณมละหย แวกาจล5965506

19 17591159 นางสาว ยาวาเฮ ดามล5974285

20 17591160 นางสาว ยาวาเฮ หะยมแยนา5969618

21 17591161 นางสาว ยาวาเฮ อาแว5980346

22 17591162 นาย ยกทธนา พจนธยคมรม5936620

23 17591163 นางสาว ยกพาพรรณ คงแกหว5904334

24 17591164 นางสาว ยกรฉจตร ยอดโยธม5981439

25 17591165 นางสาว ยกรจมภา ทลมขลา5939112

26 17591166 นางสาว ยกไวรมยย อาหวจง5971072

27 17591167 นางสาว ยกสรอ แซแน5941820

28 17591168 นางสาว ยศรม มาฮะ5967275

29 17591169 นางสาว ยศเรซชา กศโน5971044

30 17591170 นางสาว ยศลมตหา อกสมา5947107

หนนา 1025 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรณ  จจงหวจด : สงขลา

หหองสอบ : 512  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : 5 สนามสอบ : ววทยาลลยเทคโนโลยยอจดมศศกษาพณวชยการ

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 17591171 นางสาว ยศวารมเยตาะ รพอแม5981809

2 17591172 นางสาว ยศไวรมยะหย นาโด5943265

3 17591173 นางสาว ยศไหวรมยตะ ลจดเลมย5967437

4 17591174 นางสาว เยตนจลตร ยชองเสหง5944641

5 17591175 นาย โยฮจน สามะ5962895

6 17591176 นางสาว รตลพร เพชรพศนทรจพยย5938686

7 17591177 นางสาว รตลมา สมดลา5949784

8 17591178 นางสาว รวยดา ปศลา5967604

9 17591179 นางสาว รวลปรมญา หจวแทห5969286

10 17591180 นางสาว รวลพร เรพองมณม5928394

11 17591181 นางสาว รอกมยตะ โสะอกเสตน5964400

12 17591182 นางสาว รอกมเยตาะ เจตะมะ5976341

13 17591183 นางสาว รอกมเยาะ บลนมะแซ5978108

14 17591184 นางสาว รอกมเยาะ มะปปยะหย5960810

15 17591185 นางสาว รอกมเยตาะ ยศนกต5976280

16 17591186 นางสาว รอกมเยาะ แวเดตง5959450

17 17591187 นางสาว รอกมเยาะ สาและ5966856

18 17591188 นางสาว รอกมเยตาะ สกหลง5967339

19 17591189 นางสาว รอกมเยตาะ อาแง5948715

20 17591190 นางสาว รอกมเยาะหย วาโซะ5964503

21 17591191 นางสาว รอซาดา แวมายล5974292

22 17591192 นางสาว รอซมดะ แพทยยสาหลลา5976982

23 17591193 นางสาว รอซมดะ มะเซชง5975577

24 17591194 นางสาว รอซมดตะ มะยาลม5977403

25 17591195 นางสาว รอซมดะหย สามะ5960964

26 17591196 นางสาว รอซมเมาะหย หะมะ5947600

27 17591197 นางสาว รอซพอนตะ สนล5950436

28 17591198 นางสาว รอบมยตะ อมซอ5980539

29 17591199 นางสาว รอบมอตะฮย แบซา5978546

30 17591200 นาย รอมดอน หะยมสาและ5959968

หนนา 1026 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรณ  จจงหวจด : สงขลา

หหองสอบ : 513  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : 5 สนามสอบ : ววทยาลลยเทคโนโลยยอจดมศศกษาพณวชยการ

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 17591201 นางสาว รอเมาะ คามล5967975

2 17591202 นางสาว รอยฮจน เจะหามะ5967985

3 17591203 นางสาว รอยฮจน สะมะแอ5977294

4 17591204 นางสาว รอยฮาน อลอะแต5958039

5 17591205 นาง รอสนะ อจบดกลวาฮจบ5949909

6 17591206 นางสาว รอสมม เปาะเสาะ5955385

7 17591207 นางสาว รอสมดา สศนสละ5972873

8 17591208 นาย รอสมดม สจนสาลตะ5978431

9 17591209 นางสาว รอฮาณมยย   หนลหมะ5969062

10 17591210 นางสาว รอฮานา เจะเตะ5941057

11 17591211 นางสาว รอฮานา ดาการม5959333

12 17591212 นางสาว รอฮานา ดพอเระ5953285

13 17591213 นางสาว รอฮานา สะอล5960639

14 17591214 นางสาว รอฮานม  วานล5962542

15 17591215 นางสาว รอฮานม เจะอารง5981956

16 17591216 นางสาว รอฮานม ราแดง5965487

17 17591217 นางสาว รอฮานม แวแม5951926

18 17591218 นางสาว รอฮานม อาแว5963815

19 17591219 นางสาว รอฮายา  สกหลง5968804

20 17591220 นางสาว รอฮมมะหย เดตง5982530

21 17591221 นางสาว รอฮมหมตะ ซง5980816

22 17591222 นางสาว ระตลวรรณ สกขศลรล5945283

23 17591223 นางสาว ระวลวรรณ ชศวลเชมยร5978689

24 17591224 นางสาว รจชฎา โชตลพฤกษย5943888

25 17591225 นางสาว รจชตลญา ครกฑวลสจย5969099

26 17591226 นางสาว รจชนมวรรณ ศลรล5958583

27 17591227 นาง รจชวรรณ  สจงขพจนธย จงสกพรรณพงศย5972964

28 17591228 นางสาว รจตตลมา มศนะ5957915

29 17591229 นางสาว รจตตลยากร อาแซ5972528

30 17591230 นางสาว รจตนยตา ปศเงลน5965349

หนนา 1027 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรณ  จจงหวจด : สงขลา

หหองสอบ : 514  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : 5 สนามสอบ : ววทยาลลยเทคโนโลยยอจดมศศกษาพณวชยการ

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 17591231 นางสาว รจตนาภรณย ตจนกชวนกหอง5933827

2 17591232 นางสาว รจตนาภรณย วกชนพจนธย5961662

3 17591233 นางสาว รจตนาวดม ยอดสกวรรณย5937467

4 17591234 นางสาว รจตพร จกลษร5981011

5 17591235 นางสาว รจศมม กะนล5968787

6 17591236 นางสาว รจศมม ไมมะหาด5976220

7 17591237 นางสาว รจศศลมาภรณย บรรจงสกทธลธ5966341

8 17591238 นางสาว ราตรม  จลรจกษา5946374

9 17591239 นางสาว ราวดม เกษม5968373

10 17591240 นางสาว รมซาวาตม  เดตง5963359

11 17591241 นาย รมซศวจน เปาะหะ5951937

12 17591242 นางสาว รกชงฤดม นวลละออง5934213

13 17591243 นางสาว รกหงศลรล ไพโรจนย5965131

14 17591244 นางสาว รกชงอลาพร รจญเพตชร5972388

15 17591245 นาย รกจมรจตนย สะหมจดหานาย5962180

16 17591246 นางสาว รกสณารย เจตะมะ5949254

17 17591247 นางสาว รกสณมยย ซอมศดอ5975733

18 17591248 นางสาว รกสดา ดอเลาะ5952872

19 17591249 นาย รกสดม สะแลแม5961821

20 17591250 นางสาว รกสนะหย ดพอเรตะ5963987

21 17591251 นางสาว รกสนา มะเรตะ5975651

22 17591252 นางสาว รกสนาณมยย ยานยา5956938

23 17591253 นางสาว รกสนานลง อลงดลง5977604

24 17591254 นางสาว รกสนานม เจตะดาโอตะ5977689

25 17591255 นางสาว รกสนานม ดอเลาะ5958073

26 17591256 นางสาว รกสนานม ดพอราแม5911966

27 17591257 นางสาว รกสนานม ดพอราฮลง5981729

28 17591258 นางสาว รกสนานม มมนา5963767

29 17591259 นางสาว รกสนานม อศเซตง5978974

30 17591260 นางสาว รกสนานมยย ดพอราแม5974278

หนนา 1028 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรณ  จจงหวจด : สงขลา

หหองสอบ : 515  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : 5 สนามสอบ : ววทยาลลยเทคโนโลยยอจดมศศกษาพณวชยการ

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 17591261 นางสาว รกสนม นาวารม5977607

2 17591262 นางสาว รกสนม มะสาเมตาะ5927510

3 17591263 นางสาว รกสนม หะยมมามะ5923990

4 17591264 นางสาว รกสมจยณมยย กาลมซาดอเยตง5944074

5 17591265 นางสาว รกสมมนา ตาเละ5936924

6 17591266 นางสาว รกสรมนา จลจา5966767

7 17591267 นาย รกสลจน ดาเลตง5953284

8 17591268 นาย รกสลาน มาราสา5961728

9 17591269 นางสาว รศกอยะ เซตงมาดม5981540

10 17591270 นางสาว รศซมดา เจตะแต5977303

11 17591271 นางสาว รศซมลา อารง5966857

12 17591272 นางสาว รศซมฮา ดพอราแมตง5939693

13 17591273 นางสาว รศบจยอะหย สาคอมะแซ5954667

14 17591274 นางสาว รศพมดา   ตพอเงาะ5967710

15 17591275 นางสาว รศฟานม เตะ5955124

16 17591276 นางสาว รศฮานม หะยมวามะ5937971

17 17591277 นางสาว เรวดม หมพพนศรม5963233

18 17591278 นางสาว โรสนา โซตะซศมะ5961606

19 17591279 นางสาว โรสนานม ยามศสนอ5972504

20 17591280 นางสาว โรสนม ดาระนลบง5974303

21 17591281 นางสาว โรสลมนชา สกมาลม5946062

22 17591282 นางสาว โรสลมนม ดามศซอ5960445

23 17591283 นาย ฤทธลชจย ขจนขาว5970818

24 17591284 นางสาว ฤทจยรจตนย จกสปาโล5927622

25 17591285 นางสาว ฤทจยรจตนย สมคลา5968455

26 17591286 นางสาว ลดาวจลยย วลจลตรเวชการ5945540

27 17591287 นางสาว ลดาวจลยย สจงขยทอง5979097

28 17591288 นางสาว ลภจสรดา เพตชรคลา5978191

29 17591289 นางสาว ลลลตา  นาคสงชา5956077

30 17591290 นางสาว ลลลษา แกหวประสงคย5933417

หนนา 1029 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรณ  จจงหวจด : สงขลา

หหองสอบ : 521  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 5 สนามสอบ : ววทยาลลยเทคโนโลยยอจดมศศกษาพณวชยการ

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 17591291 นางสาว ลจกขณา พรหมวงคย5969944

2 17591292 นางสาว ลจกขณาวจลยย เพตชนะ5949070

3 17591293 นางสาว ลจกษลกา ถนอมนวล5980409

4 17591294 นางสาว ลจกษลกา ยอดแกหว5939242

5 17591295 นางสาว ลจดดาวรรณ บจวแกหว5960277

6 17591296 นางสาว ลจดดาวจลยย ศรมอชอน5936700

7 17591297 นางสาว ลาตมปะ สาและ5961336

8 17591298 นางสาว ลาตมปะหย ลอแมง5978432

9 17591299 นางสาว ลาตมปะหย ฮาเมาะ5975229

10 17591300 นางสาว ลาตมฟปะ สจนตม5964230

11 17591301 นางสาว ลาตมฟะหย สนล5961435

12 17591302 นางสาว ลาตมฟะฮย แดงเหม5950170

13 17591303 นางสาว ลาตมฟะฮย โอะโร5979937

14 17591304 นางสาว ลาวาตม กะเดาะ5950191

15 17591305 นางสาว ลมซาวาตม แมเราะ5963149

16 17591306 นางสาว ลมนมสรา ดาแต5947564

17 17591307 นางสาว ไลลา ดาโอตะ5959346

18 17591308 นางสาว ไลลา ลาเตะ5948099

19 17591309 นางสาว วงคยผกา ยมศลรล5920978

20 17591310 นาย วชลรภจทร แคนยกกตย5944072

21 17591311 นางสาว วณลชยา   แกหวสกข5979166

22 17591312 นางสาว วธลยา กาญจนศลรล5977714

23 17591313 นางสาว วนจสนจนทย แกหวนาง5942486

24 17591314 นางสาว วนาลม มจชกกล5939522

25 17591315 นางสาว วนลดา กามา5979913

26 17591316 นางสาว วนลดา เจตะหลง5976466

27 17591317 นางสาว วนลดา แซชหลม5934297

28 17591318 นางสาว วนลดา ประศรม5963059

29 17591319 นางสาว วนลดา เลมพยนยงคย5981429

30 17591320 นางสาว วรกานตย โสคะโน5905454

หนนา 1030 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรณ  จจงหวจด : สงขลา

หหองสอบ : 522  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 5 สนามสอบ : ววทยาลลยเทคโนโลยยอจดมศศกษาพณวชยการ

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 17591321 นางสาว วรปภา พรหมคง5968536

2 17591322 นางสาว วรรณกานตย สะตลา5945266

3 17591323 นางสาว วรรณณม เซชงลอยเลพพอน5960553

4 17591324 นางสาว วรรณดม วราภรณย5962113

5 17591325 นางสาว วรรณนลษา เลตงเจรลญ5938986

6 17591326 นางสาว วรรณพา ปลอดทอง5981289

7 17591327 นางสาว วรรณรจตนย ชจยวลเศษ5972407

8 17591328 นางสาว วรรณฤดม จลตรนาวม5981594

9 17591329 นางสาว วรรณวลศา เมฆลจย5964291

10 17591330 นางสาว วรรณา  มะแซ5949292

11 17591331 นางสาว วรรณา นกหยดลา5962321

12 17591332 นางสาว วรรณลตา การจมซอ5976611

13 17591333 นางสาว วรรณม อาแว5973975

14 17591334 นางสาว วรรนลษา มะตาเฮ5970625

15 17591335 นางสาว วรรอลสมม วาเดตง5933624

16 17591336 นาย วรวกฒล ชศสลทธลธ5965655

17 17591337 นางสาว วรศมน คจมภมรปกรณย5977157

18 17591338 นางสาว วรจญญา คกหมครอง5933879

19 17591339 นาง วรจญญา ดหวงมาก5979620

20 17591340 นางสาว วรจญญา แสงจจนทรย5967425

21 17591341 นางสาว วรจตดา รอดประชกม5969059

22 17591342 นาย วรจนธร บกสนาม5961636

23 17591343 นางสาว วรากานตย ศรมเพตญ5945264

24 17591344 นางสาว วราภรณย นลยมเดชา5948611

25 17591345 นางสาว วราภรณย สจจจสกจรลตกกล5976302

26 17591346 นางสาว วรลตา เหลตมปาน5928030

27 17591347 นางสาว วรลนทรยพร เซชงลอยเลพพอน5980848

28 17591348 นาย วรลศ คงแยหม5961936

29 17591349 นาย วรกฒ อจลฟารศก สจนอม5903010

30 17591350 นาย วโรดม  ทลมบลารกง5937092

หนนา 1031 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรณ  จจงหวจด : สงขลา

หหองสอบ : 523  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 5 สนามสอบ : ววทยาลลยเทคโนโลยยอจดมศศกษาพณวชยการ

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 17591351 นางสาว วศลมน สกขอนจนตย5949917

2 17591352 นาย วศลลยกคล จกลบกษรา5954326

3 17591353 นาย วสจนตย จจนทรยพรหม5967218

4 17591354 นาย วสจนตย ศรมสกวรรณโณ5939108

5 17591355 นางสาว วสกธลดา พรมแทนสกด5952153

6 17591356 นาย วจชธวกธ สมบศรณย5939617

7 17591357 นาย วจชรพงศย รอดรจตนย5921554

8 17591358 นางสาว วจชราภรณย แกหวกวน5967948

9 17591359 นาย วจฒนพงศย ทองดมเพตง5949880

10 17591360 นาย วจฒนา จลตรเทมพยง5980804

11 17591361 นางสาว วจนดม ศรมวรรณยทอง5937918

12 17591362 นางสาว วจนทา ศรมสวจสดลธ5961378

13 17591363 นางสาว วจนพลมพยพร บศเอมยด5977628

14 17591364 นางสาว วจนเพตญ หลงชลน5978655

15 17591365 นาย วจนเฟาซจน แวปศเตตะ5962893

16 17591366 นางสาว วจนฤดม สกขแกหว5968811

17 17591367 นางสาว วจนวลสา ชศสม5964002

18 17591368 นางสาว วจนวลสาขย ชจยศรม5959724

19 17591369 นางสาว วจนวลสาขย นาคสงชา5966110

20 17591370 นาง วจนวลสาหย พวงงาม5965920

21 17591371 นางสาว วจนอจยชาหย   ลาเตะ5940901

22 17591372 นางสาว วจนอจสมะหย แวอาแซ5974015

23 17591373 นางสาว วจลยา หะยมแวหะมะ5968232

24 17591374 นาง วจลลม ทองมาก5976122

25 17591375 นางสาว วานลตหา ขลานกรจกษย5937979

26 17591376 นางสาว วารมรจตนย อลาพรจตนย5939291

27 17591377 นางสาว วารกณม ดพอราแม5904362

28 17591378 นางสาว วาสนา ทองชชวย5952878

29 17591379 นางสาว วาสนา ไทยเอมยด5951967

30 17591380 นางสาว วาสนา ปปดนกช5930386

หนนา 1032 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรณ  จจงหวจด : สงขลา

หหองสอบ : 524  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 5 สนามสอบ : ววทยาลลยเทคโนโลยยอจดมศศกษาพณวชยการ

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 17591381 นางสาว วาสลฏฐม มมแสง5945506

2 17591382 นางสาว วาหยยศนม เจตะเลตาะ5963358

3 17591383 นางสาว วลจลตรตรา หนศราช5949246

4 17591384 นางสาว วลจลตรา อลนทรยดลา5941324

5 17591385 นางสาว วลจลตรา อตชงสกกล5973275

6 17591386 นางสาว วลชชกดา สกขนกหย5948973

7 17591387 นาย วลชวจชร ลจงคง5980987

8 17591388 นางสาว วลชกดา จลาปาสด5962468

9 17591389 นางสาว วลชกดา พกชมเพตชร5925674

10 17591390 นางสาว วลชกดา ระเดชน5958935

11 17591391 นางสาว วลทวลา ชนะผล5978074

12 17591392 นาย วลทวจส คหาของ5916854

13 17591393 นางสาว วลภาวม ทองเอมยด5950902

14 17591394 นางสาว วลภาวม พศลแจหง5957516

15 17591395 นางสาว วลมลสลรล จจนทรยยงคย5936402

16 17591396 นางสาว วลเมรม ฟอกสจนเทมทยะ5943087

17 17591397 นางสาว วลรลยา ชศสจง5954803

18 17591398 นางสาว วลลดาฮย วจฒนดลารงสกกล5908262

19 17591399 นางสาว วลลจนดา หมจพนทวมวจฒนย5952349

20 17591400 นางสาว วลลาวรรณ แกหวชศอง5963439

21 17591401 นางสาว วลลาสลนม คงสวจสดลธ5913474

22 17591402 นางสาว วลไลลจกษณย ไชยเสนมยย5967536

23 17591403 นางสาว วลศนม สามะอาลม5980761

24 17591404 นาย วลษณก เขมชยวแกหว5959398

25 17591405 นาย วมรยกทธย เกาะกลาง5944720

26 17591406 นางสาว วมระพร กอแนตง5979469

27 17591407 นางสาว แวนจสเราะหย จะบพอรง5982477

28 17591408 นางสาว แวฟาดมละหย เจมะยะ5944117

29 17591409 นางสาว แวแย อลเฮง5980863

30 17591410 นางสาว แวรอสนะ แวสะแลแม5961486

หนนา 1033 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรณ  จจงหวจด : สงขลา

หหองสอบ : 525  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 5 สนามสอบ : ววทยาลลยเทคโนโลยยอจดมศศกษาพณวชยการ

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559
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ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 17591411 นางสาว แวลาตมฟปะหย กาแม5941586

2 17591412 นาย แวลม มะแซ5976556

3 17591413 นางสาว แววดาว สกขแกหว5967166

4 17591414 นางสาว แวสศรมฮะ ตระกศลสรณคมนย5976847

5 17591415 นางสาว แวอจสมา แวหะมะ5961712

6 17591416 นางสาว แวอานจสรม เรตะดพอแม5963759

7 17591417 นางสาว แวอาพมเซาะ แวดอเลาะ5941511

8 17591418 นางสาว แวอารมลตะ แวกาเดรย5976872

9 17591419 นางสาว แวอาอมเสาะ สลเดะ5940624

10 17591420 นาย แวอลสมาดม แวสพอแม5943379

11 17591421 นางสาว แวฮากมมะหย แวหะยม5938985

12 17591422 นาย แวฮาซจน แวดศยม5972884

13 17591423 นางสาว แวฮาบมบะ แวสแลแม5979163

14 17591424 นางสาว ศยามล โกสกพรรณ5942350

15 17591425 นางสาว ศรสวรรคย สกขสนาน5970154

16 17591426 นางสาว ศรจญญา ชาญประกอบ5934760

17 17591427 นางสาว ศรจญญา สกวรรณรจตนย5905946

18 17591428 นางสาว ศรจณยยรจชตย สจงขยทอง5978128

19 17591429 นางสาว ศรจณยา การะวรรณ5946192

20 17591430 นางสาว ศรมสกดา นาคมเภท5954778

21 17591431 นางสาว ศรมสกดา สกขคกหม5957183

22 17591432 นางสาว ศศลนจนทย จจนทรยมกข5962016

23 17591433 นางสาว ศศลวงคย คงสลาเรตจ5967015

24 17591434 นางสาว ศศลวรรณ อจบดกลเลาะ5959331

25 17591435 นางสาว ศลตานจนทย อกตมะมกณมยย5943627

26 17591436 นาย ศลธลพงศย นวลเมพอง5941873

27 17591437 นางสาว ศลราณม หมจดเสพ5974387

28 17591438 นางสาว ศลราธร ทองฤทธลธ5962255

29 17591439 นางสาว ศลรลนจนทย แกหวทลพยย5965228

30 17591440 นางสาว ศลรลนจนทย มานกหย5938517

หนนา 1034 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรณ  จจงหวจด : สงขลา
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ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 17591441 นางสาว ศลรลนาถ ยลพงนจยเกมยรตล5942759

2 17591442 นางสาว ศลรลพร แกหวขกนทอง5944010

3 17591443 นางสาว ศลรลพร ชศมจง5933755

4 17591444 นางสาว ศลรลพร เพตชรมาศ5969627

5 17591445 นางสาว ศลรลรจตนย ชศกรณย5978515

6 17591446 นางสาว ศลรลลจกษณย นกชนหยศ5933531

7 17591447 นางสาว ศลรลวรรณ ไชยตะนา5968700

8 17591448 นางสาว ศลรลวรรณ สจงแทชน5972572

9 17591449 นาย ศลรลวจฒนย ตกหยง5941221

10 17591450 นางสาว ศลลาโรจนย รจกราม5944045

11 17591451 นาย ศกภกร เรมยบรหอย5970837

12 17591452 นางสาว ศกภกาญจนย แกหวปปกษา5941930

13 17591453 นาย ศกภชจย  เทพสลงหย5952758

14 17591454 นาย ศกภชจย คงจจนทรย5936005

15 17591455 นางสาว ศกภรจตนย สะมาแอ5976437

16 17591456 นางสาว ศกภลจกษณย คงปลอด5939654

17 17591457 นางสาว ศกภานม วจชระ5965931

18 17591458 นางสาว ศกภลสรา บกญกาญจนย5924562

19 17591459 นางสาว สกมนตะ เสมอภพ5981795

20 17591460 นางสาว สกกณา เกตกแกหว5947247

21 17591461 นาย สนธยา จจนทรยพกชม5976964

22 17591462 นาย สมเกมยรตล หมาดเอมยด5936911

23 17591463 นาย สมชาย จจนคง5966803

24 17591464 นาย สมบจตล บลลเหลม5981586

25 17591465 นาย สมมาตยย ศลรลสวจสดลธ5938169

26 17591466 นางสาว สมรจกษย จจนทคง5953916

27 17591467 นางสาว สมฤดม พลสวชาง5963685

28 17591468 นางสาว สมฤทจย มากมกข5979345

29 17591469 นางสาว สมศรม คงสลเหรช5982009

30 17591470 นาย สมาน บรรสาร5940919
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ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 17591471 นางสาว สรหอยสน ทองแกหว5939682

2 17591472 นาย สรจช หมมนเสตน5955192

3 17591473 นางสาว สรจลรจตนย เบตญหมจด5973841

4 17591474 นาย สรายกทธ กาญจนสดกหง5976679

5 17591475 นางสาว สโรชา โตตะอลด5939175

6 17591476 นางสาว สลลลทลพยย เพลพมพศล5975443

7 17591477 นางสาว สลลลทลพยย หนศนกชน5957962

8 17591478 นางสาว สวนมยย สกขศรมแดง5954070

9 17591479 นางสาว สวภาวย เอนกรจตนย5976005

10 17591480 นาย สอบรม หะยมสะอะ5963098

11 17591481 นางสาว สอฟะหย โมงหนลมะ5959272

12 17591482 นาย สจญญา ผดกงศจกดลธ5981354

13 17591483 นาย สจตยา กาสกข5925702

14 17591484 นาย สจนตลศจกดลธ ทองสรหอย5940797

15 17591485 นาย สจบรม สาและ5953150

16 17591486 นางสาว สากมนะหย สะอก5940321

17 17591487 นางสาว สาธลตา แซชวชอง5977621

18 17591488 นางสาว สานมหยะ บลลลาเตตะ5950174

19 17591489 นางสาว สามศรอห หะยมมอ5977012

20 17591490 นางสาว สายชล จกฑาภศวดล5970982

21 17591491 นางสาว สายบะหย เปาะวม5955495

22 17591492 นาย สายฟปา เครพอพานลชยย5973497

23 17591493 นางสาว สายรจก เกลดแกหว5977176

24 17591494 นางสาว สารลณา เรพองชชวย5954150

25 17591495 นางสาว สารลยา วลลามาศ5982074

26 17591496 นางสาว สารมนา สาเระ5980727

27 17591497 นางสาว สารมนม สมหมะ5949767

28 17591498 นางสาว สารมนม อาแว5959190

29 17591499 นางสาว สารมปะ ดาแลหมจน5967537

30 17591500 นางสาว สารมปะ ยศโซะ5973157
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ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรณ  จจงหวจด : สงขลา
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ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 17591501 นาง สารมปะหย ดพอเลาะ5979575

2 17591502 นางสาว สารมมะหย เจตะแน5972515

3 17591503 นางสาว สารมยา สพอแต5979654

4 17591504 นางสาว สารมฮะ เยะ5977833

5 17591505 นางสาว สาลลนม นวลทอง5962383

6 17591506 นางสาว สาลมณม ตาเฮ5957100

7 17591507 นางสาว สาลมหะ   กาจล5979231

8 17591508 นางสาว สาวดะหย เจตะมะ5915950

9 17591509 นางสาว สาวลตรม ขาวมจน5973918

10 17591510 นางสาว สาวมยะหย สะมะแอ5944412

11 17591511 นาย สาเหะยศโซฟ สาเหะมามะ5973410

12 17591512 นางสาว สาอาดะฮย หมกนนกหย5937904

13 17591513 นางสาว สาอกดะ สาอก5963682

14 17591514 นางสาว สลตมฟาตมมตะ ยากะจล5970634

15 17591515 นาย สลทธลพร  ชศชาตล5976140

16 17591516 นางสาว สลนารม เจตะเลตาะ5945282

17 17591517 นาย สลรพลชญ ไชยสาลม5968287

18 17591518 นางสาว สลรลกานตย สลงหยมม5961726

19 17591519 นางสาว สลรลน ฤทธลหมกน5972041

20 17591520 นางสาว สลรลนาถ  ทองทวม5978549

21 17591521 นางสาว สลรลพกฒกย ชกมชชวย5905434

22 17591522 นางสาว สลรลมา จลชวตจชน5980147

23 17591523 นางสาว สลรลยาภรณย บกญยจษเฐมยร5938644

24 17591524 นางสาว สลรลรจกษย เกตบกญ5974065

25 17591525 นางสาว สลรลลจกษณย พจนธยพงคย5938315

26 17591526 นางสาว สลรลวรรณ ชจยเพตชร5981651

27 17591527 นาง สลรลวลมล หมมนหวจง5973330

28 17591528 นางสาว สลรมยยนกท สจงขยเจรลญ5951887

29 17591529 นางสาว สลรมรจตนย จชาวจง5947967

30 17591530 นางสาว สมตมคอรมเยาะ อาบศเลตะ5964897
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ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 17591531 นางสาว สมตมซารอ จะปะกลยา5945388

2 17591532 นางสาว สมตมนกรพา เวาะเจ5980493

3 17591533 นางสาว สมตมฟาตมมะ เจตะมะ5980682

4 17591534 นางสาว สมตมอาสมยะหย แวดพอราแม5960418

5 17591535 นางสาว สมตมแอเสาะ สะนล5962863

6 17591536 นาย สพอกรม เจะสนล5950507

7 17591537 นาง สกกจญญา พกชมลลาเจมยก5956737

8 17591538 นางสาว สกกจญญา สลกะพงคย5953056

9 17591539 นางสาว สกกจญญาณม รจกษยชศชพพน5941335

10 17591540 นาย สกกจณนจย สาเฮาะ5960387

11 17591541 นางสาว สกกจนยา งชวนสน5945320

12 17591542 นางสาว สกกจนยา สบศชมาท5944437

13 17591543 นางสาว สกกจลตมนม มาหะมะ5981918

14 17591544 นางสาว สกกจลยา รอดรวยรพพน5962821

15 17591545 นางสาว สกกจลยา สาสวชาง5977769

16 17591546 นางสาว สกกานดา นกหยคดม5945501

17 17591547 นางสาว สกกลจตรา  เสมยเสหง5969488

18 17591548 นาย สกกมมลง บศกกส5949276

19 17591549 นางสาว สกไกหยตะ สจงชชอ5976069

20 17591550 นางสาว สกขใจ รศมาเนมย5969584

21 17591551 นางสาว สกจลภา แรกจลานงคย5963798

22 17591552 นางสาว สกจลยา ดลสโร5935561

23 17591553 นางสาว สกชจญญา ดมพาส5953207

24 17591554 นางสาว สกชาดา ทองขาว5980721

25 17591555 นางสาว สกชาดา มาลายา5948764

26 17591556 นางสาว สกชาวดม ทองทราย5945047

27 17591557 นางสาว สกฌาวดม ธนามลตตย5960583

28 17591558 นางสาว สกฑาวรรณ สอนแกหว5948309

29 17591559 นางสาว สกณลสา เกลดเกลมชยง5960839

30 17591560 นางสาว สกณม สลมา5936764
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1 17591561 นางสาว สกณม หลมเจรลญ5978353

2 17591562 นางสาว สกดชมวจน อกชนเสมยม5938304

3 17591563 นางสาว สกดธลดา จจนทรยบกตร5960836

4 17591564 นางสาว สกดา เขมยวสะ5979849

5 17591565 นางสาว สกดา บารพอละ5948619

6 17591566 นางสาว สกดาทลพยย ชมนะพจนธย5981958

7 17591567 นางสาว สกดารจตนย   เขมยวหอม5969851

8 17591568 นางสาว สกดารจตนย แกหวหลลบ5963553

9 17591569 นางสาว สกดารจตนย ทจนยกภจก5956201

10 17591570 นางสาว สกดารจตนย นวลศรม5953659

11 17591571 นางสาว สกดารจตนย สกยแมว5974531

12 17591572 นางสาว สกตาภจทร หนศฤทธลธ5956083

13 17591573 นาย สกทธนพ ขลาแกหว5941380

14 17591574 นาย สกทธลพงคย ศรมสกวรรณย5960632

15 17591575 นาย สกทธลศจกดลธ ฮกยจจนทา5968679

16 17591576 นาย สกธน รจตนกศล5934384

17 17591577 นางสาว สกธาสลนม บกญกาญจนย5944065

18 17591578 นาง สกธาสลนม สมพลแสน5963349

19 17591579 นางสาว สกไธนม เจตะโกะ5973915

20 17591580 นางสาว สกนนมยะหย สาแม5971727

21 17591581 นางสาว สกนยะหย เจตะหลม5952186

22 17591582 นางสาว สกนจนทา แกชนแกหว5964323

23 17591583 นางสาว สกนจนทา ขกนฤทธลธสง5950291

24 17591584 นางสาว สกนจยดา โสะประจลน5970610

25 17591585 นางสาว สกนารม ธรรมราช5968225

26 17591586 นางสาว สกนลษา ไชยถาวร5972577

27 17591587 นางสาว สกนลษา ทองเพณม5970763

28 17591588 นางสาว สกนลสา โตะยมวานม5975496

29 17591589 นางสาว สกนลสา มะฮศเซตน5952700

30 17591590 นางสาว สกนลสา สจงขพจนธย5957097

หนนา 1039 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรณ  จจงหวจด : สงขลา

หหองสอบ : 314  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : 3 สนามสอบ : ศรยนครมบลนวธว

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 17591591 นางสาว สกนม หมาดลา5970577

2 17591592 นางสาว สกนมยย สกวามมน5976827

3 17591593 นางสาว สกบกญพจนธกย กฤษณะพจนธย5982475

4 17591594 นางสาว สกประวมณย บกญถาวร5955618

5 17591595 นางสาว สกปราณม หมจดอะดจม5953305

6 17591596 นางสาว สกพรรณลการย อจงสกภานลช5969678

7 17591597 นางสาว สกพรรษา เกรมยวกราว5970332

8 17591598 นางสาว สกพรรษา ศรมเพชร5941424

9 17591599 นางสาว สกพจตรา ทองหชอ5951042

10 17591600 นางสาว สกพจตรา นาคเลตก5967216

11 17591601 นางสาว สกพจตรา บกญเทพ5974830

12 17591602 นางสาว สกพจตรา มากแกหว5904682

13 17591603 นางสาว สกพจตรา สกวรรณมณม5966880

14 17591604 นางสาว สกพลศตรา อภลชาโต5982375

15 17591605 นางสาว สกภรจตนย เกศณรายณย5947751

16 17591606 นางสาว สกภจค ชจชนสกกล5979200

17 17591607 นางสาว สกภจทโร แรกภลปราย5934246

18 17591608 นางสาว สกภาณม ดะแซสาเมาะ5939148

19 17591609 นางสาว สกภาพร บจวแดง5980918

20 17591610 นางสาว สกภาพร เสหงสกหน5949608

21 17591611 นางสาว สกภาภรณย มานะชลานล5967643

22 17591612 นางสาว สกภาภรณย เหมพอนเสน5943976

23 17591613 นางสาว สกภาภจกดลธ ขกนดลา5930254

24 17591614 นางสาว สกภาวดม แกหวมณมโปรด5979835

25 17591615 นางสาว สกภาวดม เรพองศรม5957380

26 17591616 นางสาว สกมาลม สจนดลา5967676

27 17591617 นางสาว สกมลตรา เอมชยวถตชง5953461

28 17591618 นาย สกเมธ ไทยกลาง5981766

29 17591619 นาย สกเมธ หมาดรา5958240

30 17591620 นาย สกรเชษฐย เตตะปศยศ5981938

หนนา 1040 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรณ  จจงหวจด : สงขลา

หหองสอบ : 315  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : 3 สนามสอบ : ศรยนครมบลนวธว

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 17591621 นาย สกรเดช   โสดสลาม5960454

2 17591622 นาย สกรศจกดลพ บกตรแกหว5968975

3 17591623 นางสาว สกรจญญา ขวดหนศ5959831

4 17591624 นางสาว สกรจยดา มะขะเหรตม5980391

5 17591625 นางสาว สกรจยยา หะยมอาซ5978233

6 17591626 นาง สกรายดานม เจะเดตง5967488

7 17591627 นาย สกรลยา ราหมาน5973646

8 17591628 นางสาว สกรลวลภา สกปปญญาพงศย5970179

9 17591629 นางสาว สกรลษา คงสถลต5947361

10 17591630 นางสาว สกรมยย ฤทธลเดช5974606

11 17591631 นางสาว สกรมยยพร ลชาบศ5952124

12 17591632 นางสาว สกไรดตะ ไชยเพช5947796

13 17591633 นางสาว สกไรนม ดมมศเละ5977312

14 17591634 นางสาว สกไลดา มะณมหลยา5936872

15 17591635 นางสาว สกไลลชา ลาเตะ5972826

16 17591636 นางสาว สกไลลา สาแม5980744

17 17591637 นางสาว สกไลฮะ ดลเยตาะ5974812

18 17591638 นางสาว สกวดม จศฑามาตยย5971834

19 17591639 นางสาว สกวดม สาวลโรจนย5982423

20 17591640 นางสาว สกวนา เพตชรยภจกดม5948879

21 17591641 นางสาว สกวรรณม เปาะมะ5976874

22 17591642 นางสาว สกวรรณม ยะสา5961754

23 17591643 นาง สกวจลยา เอกพลทจกษยดลารง5954845

24 17591644 นางสาว สกวลตา ตกลา5947832

25 17591645 นางสาว สกวลนม เอมยดจกหย5955107

26 17591646 นางสาว สกวลมล แกหวเพตง5982056

27 17591647 นางสาว สกวลมล ศรมยานเตตม5974348

28 17591648 นางสาว สกวลมล สลาลม5974356

29 17591649 นางสาว สกวลมล หนศรอด5971702

30 17591650 นางสาว สกวลษา สกวรรณชาตล5953774

หนนา 1041 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรณ  จจงหวจด : สงขลา

หหองสอบ : 316  ชจชน : 1  ตตก/อาคาร : 3 สนามสอบ : ศรยนครมบลนวธว

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 17591651 นางสาว สกวมรญาณย หนศชจยแกหว5939509

2 17591652 นางสาว สกไวบตะ ดชาโอะ5979921

3 17591653 นางสาว สกไวบะหย มะมลง5956461

4 17591654 นางสาว สกไหรา สลงหะ5964784

5 17591655 นางสาว สศรอซมดา อาแซ5981719

6 17591656 นางสาว สศรจยนตะ เจะลากายศ5977122

7 17591657 นางสาว สศไอดะหย เจตะแต5981372

8 17591658 นางสาว สศไฮยา ปปยา5967188

9 17591659 นางสาว สศไฮรา โตะโยะ5949352

10 17591660 นาย เสกสรรคย ญานรจกษย5930770

11 17591661 นาย เสกสรรคย ประสบมลตร5939498

12 17591662 นางสาว เสตาดตะ บลนอาหวา5967099

13 17591663 นางสาว เสาดตะ หมจดอะดชลา5944020

14 17591664 นางสาว เสาวณม จรเปลมพยว5933569

15 17591665 นางสาว เสาวภา ฉลมเนมยม5953949

16 17591666 นางสาว เสาวภา เพชรรจตนย5963329

17 17591667 นางสาว เสาวลจกษณย  ชจยยะ5981333

18 17591668 นางสาว เสาวลจกษณย สวจสดม5965140

19 17591669 นางสาว เสาวลจกษณย อชอนแทห5966580

20 17591670 นางสาว แสงระวม สจงขรจตนย5913974

21 17591671 นางสาว โสภลญญา บกบพจนธย5943454

22 17591672 นาง โสภลตา บกญสกขทอง5950742

23 17591673 นางสาว โสภลตา อลนทองสม5954081

24 17591674 นางสาว โสภลษฐยตา ดลานหอย5954132

25 17591675 นางสาว โสมรจศมลธ พจนธกฤกษย5932306

26 17591676 นางสาว โสรดา เพชรยหอย5974483

27 17591677 นางสาว โสรยา ปปปนศมล5971100

28 17591678 นางสาว หทจยชนก เพชรนกหย5951244

29 17591679 นางสาว หทจยรจตนย นลลวลจลตรย5952963

30 17591680 นางสาว หทจยรจตนย เนมยมชศชพพน5956220

หนนา 1042 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรณ  จจงหวจด : สงขลา

หหองสอบ : 141  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : 1 สนามสอบ : ศรยนครมบลนวธว

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 17591681 นางสาว หทจยรจตนย หมานนกหย5937980

2 17591682 นางสาว หนตพงฤทจย ปานบกตร5941543

3 17591683 นางสาว หนศรมซจน  ยะโกตะ5949260

4 17591684 นางสาว หรลนทลพยย มะเซตง5977817

5 17591685 นาย หฤทธลธ เขมยวสะ5982333

6 17591686 นางสาว หะนาน มกสา5975015

7 17591687 นาย หามดม เจะแลกายศ5978987

8 17591688 นางสาว หายาตม กาซอ5981033

9 17591689 นางสาว หกสนา หมจดบลลเฮต5940063

10 17591690 นางสาว ไหมกาโสม เดตนนกหย5972202

11 17591691 นางสาว ไหรฮานตะ ตกกจงหจน5937113

12 17591692 นาย อดลนจนตย ขามลหย5941327

13 17591693 นาย อดลศจกดลธ เดตนเซตน5907786

14 17591694 นาย อดลศจกดลธ หลมสหจด5954167

15 17591695 นาย อดกลยย ลลมาน5971526

16 17591696 นาย อดกลยย เลาะสมาน5978375

17 17591697 นาย อธลป ชชางเรพอ5938113

18 17591698 นาย อนนตย ตกหาย5912002

19 17591699 นาย อนจส ดาวอ5965830

20 17591700 นาย อนลรกจนย สมบศรณย5935393

21 17591701 นางสาว อนลสรา บลนมะราเฮง5964421

22 17591702 นาย อนกชลต อาวกธ5967034

23 17591703 นาย อนกรจกษย แสงทอง5976450

24 17591704 นาย อนกวจฒนย พลวจฒนย5977352

25 17591705 นาย อนกวจฒนย มศบารจกษย5968227

26 17591706 นางสาว อนกสรา มลตรสลลมมน5956255

27 17591707 นาย อนศศจกดลธ เบตญหมม5966786

28 17591708 นางสาว อภลชญา ทองปานดม5980859

29 17591709 นางสาว อภลชญา มมเดตง5952684

30 17591710 นางสาว อภลญญา สะระยะ5975481

หนนา 1043 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรณ  จจงหวจด : สงขลา

หหองสอบ : 142  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : 1 สนามสอบ : ศรยนครมบลนวธว

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 17591711 นางสาว อภลรดม นวลออง5976713

2 17591712 นาย อภลรจกษย ศลรล5958235

3 17591713 นาย อภลวจฒนย รจงสลตสวจสดลธ5940131

4 17591714 นางสาว อภลสรา แกลหวทนง5965007

5 17591715 นาย อมรเทพ สนพลภพ5979594

6 17591716 นางสาว อมรรจตนย จจนทรยอะ5943218

7 17591717 นางสาว อมรรจตนย พรมมาตร5967549

8 17591718 นางสาว อมรรจตนย พจฒเชมยร5976362

9 17591719 นาง อมรรจตนย ศรมบกญนาค5981520

10 17591720 นางสาว อมรา ธนาวกฒล5979626

11 17591721 นางสาว อรชร บกญเอมยด5979666

12 17591722 นางสาว อรณม อลนใจ5925570

13 17591723 นางสาว อรนกช ทองสงฆย5949879

14 17591724 นางสาว อรพรรณ ยอดรจกษย5973946

15 17591725 นางสาว อรยา จจนทรยหอม5980892

16 17591726 นาย อรรคพล สจงขยทอง5954123

17 17591727 นาย อรรฆเดช  ชลตแกหว5981218

18 17591728 นางสาว อรรญา มลนโซตะ5958315

19 17591729 นาย อรรถพล ขจนแกหว5938782

20 17591730 นาย อรรถพล เสมยงเลลศ5982072

21 17591731 นาย อรรถพล หลมนลพง5942507

22 17591732 นางสาว อรวรรณ ไชยทองรจกษย5953471

23 17591733 นางสาว อรวรรณ ประทกมวจลยย5953649

24 17591734 นางสาว อรวรรณ ศรมอลนทรย5964376

25 17591735 นางสาว อรสา ปานกลาย5954314

26 17591736 นางสาว อรอกมา ปลหองไหม5977269

27 17591737 นาง อรอกมา สกขแกหว5967183

28 17591738 นางสาว อรจญญา ชศกรณย5949105

29 17591739 นางสาว อรลศรา อจงศกภานลช5950063

30 17591740 นางสาว อรลสา ปปดนกหย5978405

หนนา 1044 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรณ  จจงหวจด : สงขลา

หหองสอบ : 143  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : 1 สนามสอบ : ศรยนครมบลนวธว

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 17591741 นางสาว อรกณรจตนย ไมหมาด5946542

2 17591742 นางสาว อรกณวตม ศรมสมกทร5939979

3 17591743 นางสาว อรกณม คามมกขกจนทร5980275

4 17591744 นางสาว อรกโณทจย ยชางกกหง5958475

5 17591745 นาย อลงกรณย ไขชชชวย5956983

6 17591746 นางสาว อลลซซา มะสจน5966624

7 17591747 นางสาว อลลสา ศรมไชย5977451

8 17591748 นางสาว อะลลนม ปปยา5979289

9 17591749 นางสาว อจงคณา ทองดลา5975382

10 17591750 นางสาว อจงคณา วลโรจนยวลศลษฐยกกล5941599

11 17591751 นางสาว อจงฟาล บาโล5977002

12 17591752 นางสาว อจงสนา ฮะซา5974330

13 17591753 นางสาว อจจจนา ทองดลา5967261

14 17591754 นางสาว อจจฉรา จกตลอมรเลลศ5933258

15 17591755 นางสาว อจจฉรา ใจซพพอดม5942743

16 17591756 นางสาว อจจฉรา รจกราวม5925514

17 17591757 นางสาว อจจฉรา ศรมยา5976813

18 17591758 นางสาว อจจฉรา อมรแกหว5960172

19 17591759 นางสาว อจจฉราภรณย เกลมชยงหวาน5959649

20 17591760 นางสาว อจจฉราวรรณ มจพนซลชว5981217

21 17591761 นางสาว อจซมะ วาแฮ5969772

22 17591762 นางสาว อจซมาฮย ณ แฉลหม5979160

23 17591763 นาย อจซฮา แกแม5977409

24 17591764 นางสาว อจญชลม  ภลรมยย5953674

25 17591765 นางสาว อจญชจน มาศวลวจฒนย5919422

26 17591766 นางสาว อจญมณม เหมมณม5958448

27 17591767 นางสาว อจญลดา เบตญอาดจม5959614

28 17591768 นาย อจดนจน มาแต5948577

29 17591769 นาย อจนวา หะยมเจตะอารง5961340

30 17591770 นาย อจบดกลบาซล สมรอมา5952739

หนนา 1045 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรณ  จจงหวจด : สงขลา

หหองสอบ : 144  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : 1 สนามสอบ : ศรยนครมบลนวธว

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 17591771 นาย อจบดกลมจนนจม แปแนะ5960930

2 17591772 นาย อจบดกลเลาะ ดาระเซาะ5937783

3 17591773 นาย อจบดกลเลาะหย เจะมก5968486

4 17591774 นาย อจบดกลเลาะหย แมเราะ5960858

5 17591775 นาย อจบดกลเลาะหย หลมดมใจ5979933

6 17591776 นาย อจบดกลอาสลทธลธ หะยมขาเดรย5950351

7 17591777 นาย อจบดกลฮาฟปต เยตะ5970460

8 17591778 นาย อจบเดลซาโกร ลพอแบลศวง5948346

9 17591779 นางสาว อจฟซา นมซะ5943806

10 17591780 นางสาว อจฟนาณ ฮาแวมาเนาะ5963719

11 17591781 นางสาว อจฟนาน แวมายล5938713

12 17591782 นางสาว อจฟนาน สกมาลม5926018

13 17591783 นาย อจฟนาน หะมะ5962683

14 17591784 นาย อจฟฟาน เตาะสาตศ5931314

15 17591785 นางสาว อจมนะหย ดาโอะ5966762

16 17591786 นาย อจมรจนดย สะอก5953550

17 17591787 นางสาว อจมะหย ลลามพอเดาะ5981394

18 17591788 นางสาว อจยลลศา ตกลโน5951346

19 17591789 นาย อจลฟปรดม กอและ5962329

20 17591790 นาย อจลอลลศ หะยมอาแว5965840

21 17591791 นางสาว อจศลมซา กาซอ5978016

22 17591792 นางสาว อจศวาณม เจตะโวะ5942957

23 17591793 นางสาว อจสณมยย มะนอ5941491

24 17591794 นางสาว อจสมะ นาแว5964091

25 17591795 นางสาว อจสมตะ บาโด5948849

26 17591796 นางสาว อจสมะหย  หะยมหามจด5976377

27 17591797 นาย อจสมจน มะ5976650

28 17591798 นางสาว อจสมา เจะเว5941065

29 17591799 นางสาว อจสมา มาลลนม5965625

30 17591800 นางสาว อจสมา หมาดหลหา5958353

หนนา 1046 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรณ  จจงหวจด : สงขลา

หหองสอบ : 145  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : 1 สนามสอบ : ศรยนครมบลนวธว

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 17591801 นางสาว อจสมารย กาเราะ5972696

2 17591802 นางสาว อจสมารมซา แวสกหลง5941492

3 17591803 นาย อจสมลน เจะเลาะ5948024

4 17591804 นาย อจสมมน แพร5949853

5 17591805 นางสาว อจสมมนม  สะอาเยตาะ5955506

6 17591806 นาย อจสรม นลเลาะ5940599

7 17591807 นางสาว อจสรมนา มะลา5953888

8 17591808 นางสาว อจสรมยตะหย เจตะมลง5915074

9 17591809 นางสาว อจสวา บศนลา5979161

10 17591810 นาย อากมม แนลม5948931

11 17591811 นางสาว อาฉตะ หมจดอาดชลา5918594

12 17591812 นางสาว อาซมยะ งตะสมจน5979790

13 17591813 นางสาว อาซมยะหย เจะมะ5943689

14 17591814 นางสาว อาซมยะหย มกทานล5977283

15 17591815 นางสาว อาซมยะหย สะมะแอ5936804

16 17591816 นางสาว อาซมยตะฮย กมไร5981521

17 17591817 นางสาว อาซมเยาะหย สาแม5977625

18 17591818 นางสาว อาซมรา เจตะมะ5978148

19 17591819 นาย อาซพอมลง มะ5976293

20 17591820 นางสาว อาซศรา สาเมาะ5949743

21 17591821 นาย อาซศวารม กพอนล5952397

22 17591822 นางสาว อาเซาะหย สาเสตน5971623

23 17591823 นางสาว อาณมซะหย เจะอาแว5944904

24 17591824 นางสาว อาดมญา ดพอราเฮง5968195

25 17591825 นางสาว อาดมละ  ยมอาแซ5956346

26 17591826 นางสาว อาดมละหย ยศนกต5979715

27 17591827 นาย อาดพอนจน อาแว5960760

28 17591828 นาย อาเดมยรย มะรานอ5969061

29 17591829 นางสาว อาตมกะ เจตะแม5947005

30 17591830 นางสาว อาทลตยา จลตรยพรหม5965195

หนนา 1047 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรณ  จจงหวจด : สงขลา

หหองสอบ : 146  ชจชน : 4  ตตก/อาคาร : 1 สนามสอบ : ศรยนครมบลนวธว

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 17591831 นาย อานนทย อายกสกข5957004

2 17591832 นาย อานจน วมรภจทรษฎากร5955527

3 17591833 นางสาว อานาตม แวอศมา5943862

4 17591834 นางสาว อานาตม หะยมแม5973872

5 17591835 นางสาว อานลซะ แดเมมาะ5979636

6 17591836 นางสาว อานลส ทองคง5965867

7 17591837 นางสาว อานลสา สาเระ5964168

8 17591838 นางสาว อานมซตะ กาแม5977309

9 17591839 นางสาว อานมซตะ ดะนอ5977422

10 17591840 นางสาว อานมซตะ บพอราเฮง5976340

11 17591841 นางสาว อานมซะ ลามอ5982332

12 17591842 นางสาว อานมซะ หะระตม5958800

13 17591843 นางสาว อานมซะหย มะแซ5946629

14 17591844 นางสาว อานมตา ดาโอตะ5949315

15 17591845 นางสาว อาบมบะ ตศแวดพอราแม5955585

16 17591846 นางสาว อาฟปณมยย หะยมฮาแว5969056

17 17591847 นางสาว อาฟปฟปห สะแวบาโง5967400

18 17591848 นางสาว อาฟปยะหย เจะฮม5912102

19 17591849 นางสาว อาฟปยะหย แวดาโอะ5943702

20 17591850 นางสาว อามลมนา อศมา5977732

21 17591851 นางสาว อามจล กะเดตง5938851

22 17591852 นางสาว อามานม มาเละ5947106

23 17591853 นางสาว อามานม แวหง5972351

24 17591854 นางสาว อามานม หะยมแม5944070

25 17591855 นาย อามมน ลาเตตะ5940973

26 17591856 นางสาว อามมนตะ ทลชงนชลารอบ5947681

27 17591857 นางสาว อามมนะหย บลนยศโซะ5948221

28 17591858 นางสาว อามมนะหย มจชปอ5961630

29 17591859 นางสาว อามมนา ฉรลยะพงศยพจนธกย5956148

30 17591860 นางสาว อามมเนตาะ กาเสาะ5974671

หนนา 1048 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรณ  จจงหวจด : สงขลา

หหองสอบ : 221  ชจชน : 2  ตตก/อาคาร : 2 สนามสอบ : ศรยนครมบลนวธว

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 17591861 นางสาว อามมเนาะ แซมะแซ5972275

2 17591862 นางสาว อามมเนตาะ ดอเลาะ5962635

3 17591863 นางสาว อามมเนาะ ดามะเลาะ5942328

4 17591864 นางสาว อามมเนตาะ เตตะโกะ5941038

5 17591865 นางสาว อามมเนาะ บลนมะเซตง5975386

6 17591866 นาง อามมเนาะ บลลลาเตตะ5971274

7 17591867 นางสาว อามมเนาะ มศซอ5966339

8 17591868 นางสาว อามมเนาะ วะนา5976792

9 17591869 นางสาว อามมเนาะ อมปง5952782

10 17591870 นางสาว อามมรา ตงลอ5961634

11 17591871 นางสาว อามมรา สะแลแม5969467

12 17591872 นางสาว อามมเราะหย บลนอกเซตง5958687

13 17591873 นางสาว อายาตม นลเฮง5973757

14 17591874 นางสาว อายพอมะ หะมะ5943599

15 17591875 นางสาว อายศนม อาแว5964843

16 17591876 นาย อารนจน ยะรลง5976331

17 17591877 นาย อารจญ เบตญอหาหมาด5978068

18 17591878 นางสาว อารลตา นามจย5959244

19 17591879 นาย อารลศ โพธลธดก5956071

20 17591880 นาย อารลสมจน อาแวกาเซตง5946654

21 17591881 นางสาว อารมดา โตตะนล5965191

22 17591882 นางสาว อารมนา บลนบศละ5952550

23 17591883 นางสาว อารมนา เปาะแต5937987

24 17591884 นางสาว อารมนม แคเมตาะ5969512

25 17591885 นางสาว อารมนม เจตะยอ5978534

26 17591886 นางสาว อารมพจนธกย หวจงอมน5959385

27 17591887 นางสาว อารมฟะหย ดอเลาะ5967319

28 17591888 นางสาว อารมยตะ เซะบากอ5977332

29 17591889 นางสาว อารมยา มาเลตก5951074

30 17591890 นาย อารกต หยจงปาน5968369

หนนา 1049 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรณ  จจงหวจด : สงขลา

หหองสอบ : 231  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 2 สนามสอบ : ศรยนครมบลนวธว

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 17591891 นาย อาลมยะ บพอแน5939208

2 17591892 นางสาว อาวมตหา เดตงโด5972214

3 17591893 นาย อาสมลง มะแซ5913518

4 17591894 นางสาว อาสมม สะอล5972134

5 17591895 นางสาว อาสมซะ หมะอะ5940900

6 17591896 นางสาว อาสพอนม ยศนก5978123

7 17591897 นางสาว อาอมซะ สาและ5978103

8 17591898 นางสาว อาอมเซาะหย สาเเล5946583

9 17591899 นางสาว อาอมเสาะ ซาเระ5979748

10 17591900 นางสาว อาแอเสตาะ  เจะมะ5975527

11 17591901 นางสาว อาแอเสาะ เจะนล5940462

12 17591902 นางสาว อาแอเสาะ ยศโซตะ5965270

13 17591903 นาย อลารจน มะลม5944464

14 17591904 นาย อลบบพอราเฮง อศเซตง5952413

15 17591905 นางสาว อลลฮาม ปะตะลศ5968129

16 17591906 นางสาว อลศราพร เสนพรลก5974803

17 17591907 นางสาว อลษฎา มาทอง5978448

18 17591908 นาย อลสรางศย กองอลนทรย5978056

19 17591909 นางสาว อมฟตมนา ลมวาเมาะ5973087

20 17591910 นางสาว อมมานม สะมะแอ5937170

21 17591911 นางสาว อมสนาวตม เจะเตตะ5961907

22 17591912 นางสาว อกดมพร สกวรรณรจตนย5942073

23 17591913 นางสาว อกทกมพร พงคยเชมยงใหมช5970639

24 17591914 นางสาว อกบล เพตชรเกลมชยง5978675

25 17591915 นางสาว อกบลฑา ขจนแกลหว5941981

26 17591916 นางสาว อกบลทลพยย รจกวงษย5941691

27 17591917 นางสาว อกบลรจตนย พรมบจงเกลด5934407

28 17591918 นางสาว อกมารลนทรย เมพองไขช5980379

29 17591919 นางสาว อกยศนม อาแวกพอจล5977138

30 17591920 นางสาว อกรวม เลาะมะอะ5939739

หนนา 1050 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรณ  จจงหวจด : สงขลา

หหองสอบ : 232  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 2 สนามสอบ : ศรยนครมบลนวธว

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 17591921 นางสาว อกรารจกษย เดตกหลม5956456

2 17591922 นางสาว อกไรวรรณ สาขะมกตล5953393

3 17591923 นางสาว อกไรวรรณ อจกษรภจกดลธ5955662

4 17591924 นางสาว อกษณมยย ชาหอม5979772

5 17591925 นางสาว อกษณมยย หลชอศรม5979333

6 17591926 นางสาว อกษณมยย อาแวกพอจล5907374

7 17591927 นางสาว อกษา บจวผกด5969422

8 17591928 นางสาว อกษา ยอมใหญช5956379

9 17591929 นาย อกสมาน เจะเละ5939733

10 17591930 นาย เอกชจย วจฒนเกมยรตลธ5982346

11 17591931 นาย เอกพงศย ชลนพงษย5978640

12 17591932 นาย เอกพล   ชาภลมล5971314

13 17591933 นาย เอกพล ทองชศชชวย5942767

14 17591934 นางสาว เอมม รอแม5976681

15 17591935 นาย เอรลส ดาโอตะ5970448

16 17591936 นางสาว แอเสาะ อาลมมามะ5978028

17 17591937 นางสาว ไอนม สาและ5946885

18 17591938 นาย ไอมาน ยมดะ5968494

19 17591939 นางสาว ไอลดา บพอซา5974620

20 17591940 นางสาว ฮจนซมนา โตตะตาหยง5964806

21 17591941 นาย ฮจมดาน เหสามม5972115

22 17591942 นางสาว ฮจยซจน บากา5968370

23 17591943 นางสาว ฮจสนะหย วาแม5980763

24 17591944 นางสาว ฮจสนม ลาโมตะ5977494

25 17591945 นางสาว ฮจสนม สาและ5981221

26 17591946 นาย ฮากมมาน ขาเดรย5976683

27 17591947 นาย ฮาซจน ปปยา5955252

28 17591948 นาย ฮาซจน วาเลตง5972780

29 17591949 นาย ฮาซานลง กพอเตะ5969492

30 17591950 นางสาว ฮาซามม สาแม5919678

หนนา 1051 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)



ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรณ  จจงหวจด : สงขลา

หหองสอบ : 233  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 2 สนามสอบ : ศรยนครมบลนวธว

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 17591951 นางสาว ฮาซมกมน มาหะ5972207

2 17591952 นางสาว ฮาซมยะหย สพอตาปป5950071

3 17591953 นางสาว ฮาซพอนะ มะมลง5976789

4 17591954 นางสาว ฮาซพอเมาะ เจตะโอตะหย5900694

5 17591955 นางสาว ฮาซศฮา ตพอเงาะ5960104

6 17591956 นางสาว ฮานาน  รอกา5936718

7 17591957 นางสาว ฮานาน มลสกแท5981224

8 17591958 นาย ฮานาฟป นลเตตงหะ5953795

9 17591959 นาย ฮานมฟ มาลมลาเตะ5979528

10 17591960 นางสาว ฮานมสะหย สาเมาะ5979820

11 17591961 นางสาว ฮาบมบตะ หลงกอหราบ5939613

12 17591962 นางสาว ฮาบมบะหย บาโง5944985

13 17591963 นางสาว ฮาปเสาะ มาหะมะ5961948

14 17591964 นางสาว ฮาปฟอเสาะ หวจงมะ5952603

15 17591965 นางสาว ฮาฟเสาะหย หะมะ5979187

16 17591966 นาย ฮามาดม ดาราแม5963515

17 17591967 นางสาว ฮามมดะหย อาแว5980361

18 17591968 นางสาว ฮามมเนาะ ซาราเซะ5973231

19 17591969 นางสาว ฮายาตม เจตะเตตง5968879

20 17591970 นางสาว ฮายาตม ดพอราโอะ5962045

21 17591971 นางสาว ฮายาตม เตะบากง5952783

22 17591972 นาง ฮายาตม มะแต5979789

23 17591973 นางสาว ฮายาตม ยะโกตะ5953051

24 17591974 นางสาว ฮายาตม แวหามะ5958490

25 17591975 นางสาว ฮายาตม อาบศดอแล5944549

26 17591976 นางสาว ฮายานา ยาตลกกล5976130

27 17591977 นางสาว ฮารานา กะโด5976272

28 17591978 นาย ฮารลสมจน ฮานาฟรม5967357

29 17591979 นางสาว ฮารมซะ แม5963863

30 17591980 นาย ฮาเรตะ มศซอ5919502
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ศศนยยสอบ : มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรณ  จจงหวจด : สงขลา

หหองสอบ : 234  ชจชน : 3  ตตก/อาคาร : 2 สนามสอบ : ศรยนครมบลนวธว

โครงการผลลตครศเพพพอพจฒนาทหองถลพน ปป พ.ศ. 2559

ประกาศรายชพพอผศหมมสลทธลธสอบ

ลลาดจบทมพ เลขทมพนจพงสอบ ชพพอ-สกกลเลขทมพใบสมจคร

1 17591981 นาง ฮาลมเมตาะ บาแย5978112

2 17591982 นางสาว ฮาลมเยตาะ ดอเลตาะ5966544

3 17591983 นางสาว ฮาสนะ สาเหาะ5970630

4 17591984 นางสาว ฮาสพอนะ ดอเลตาะหะมะ5976980

5 17591985 นางสาว ฮาสพอนะหย ดศมมแด5976332

6 17591986 นางสาว ฮาสพอเมาะ กะลศแป5976694

7 17591987 นาย ฮาหมมด บลลกชอเดตม5950318

8 17591988 นางสาว ฮาหยาด ปานจลาปป5978819

9 17591989 นางสาว ฮลาดมยตะ นาแว5953222

10 17591990 นางสาว ฮลดดะยะ สอมด5979204

11 17591991 นางสาว ฮมดารยยะหย บลนหะยมยล5970134

12 17591992 นางสาว ฮกสณา ปศเตตะ5981242

13 17591993 นางสาว ฮกสณา รพอสะ5968018

14 17591994 นางสาว ฮกสนา  เจตะหะ5980770

15 17591995 นางสาว ฮกสนา จานะ5957938

16 17591996 นางสาว ฮกสนา เจตะโด5963711

17 17591997 นางสาว ฮกสนา ดอเลตาะ5969158

18 17591998 นางสาว ฮกสนา ดอเลตาะ5976068

19 17591999 นางสาว ฮกสนา มะ5964696

20 17592000 นางสาว ฮกสนา มะดามล5962583

21 17592001 นางสาว ฮกสนา และสกม5955714

22 17592002 นางสาว ฮกสนา สามะ5950893

23 17592003 นางสาว ฮศดหา เดตนเพตชรหนหง5937766

24 17592004 นางสาว ฮศดา สาแมง5950843

25 17592005 นางสาว ฮศมจยดา โตะเจ5972274

26 17592006 นางสาว เฮนดน อจบดกลเลาะ5938474

27 17592007 นาง ไฮยศ มะดพอเระ5981437

28 17592008 นางสาว เเวไซนจบ มะลม5967871

29 17592009 นางสาว เเวมาเรมยม เเวดพอราเเม5974435

30 17592010 นาย เเวอจสรม วาเตตะ5970125

หนนา 1053 / 1053กลจลมงานสารสนเทศและเทคโนโลยยการทดสอบ สถาบลนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องคณการมหาชน)


