
ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 1 / 50ววนททท 15/2/2018 13:51:59

ระดนบชน ชน : ม.6  ศศนยยสอบ : 1410100200 - มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตว (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1012022004

ออาเภอ : ปากเกรรด จนงหวนด : นนทบบรทสนามสอบ: 1012022004 - ปากเกรรด

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

1 1204ชน ชน : 2

00108462 ปากเกรรด พพรวศมพมภณ สพงหพลอ 38343 1101402196889 ชาย

00108464 ปากเกรรด บบรพนทรพ ศรทนวล 38144 1104200145941 ชาย

00108471 ปากเกรรด ณวฐกมล แจจมศพรพ 37982 1100201463579 หญพง

00108473 ปากเกรรด ยบทธภผมพ เปลททยนอนน 37948 1100201467191 ชาย

00108475 ปากเกรรด สหรวถ ทองสบข 38307 1100201470516 ชาย

00108479 ปากเกรรด ทานตะววน จพวานนทพ 37787 1100201473981 หญพง

00108481 ปากเกรรด พพมพพชนก กองจรผญ 37943 1100201474309 หญพง

00108483 ปากเกรรด เนตรชนก กองจรผญ 38037 1100201474317 หญพง

00108485 ปากเกรรด ชลธพชา นามอรรถพ 37778 1100201479688 หญพง

00108487 ปากเกรรด พรชนก ออานวยพร 40825 1100201480082 หญพง

00108489 ปากเกรรด เตตอนจพตร ทพพยพโกจย 37885 1100201487770 หญพง

คน 11รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 2 / 50ววนททท 15/2/2018 13:51:59

ระดนบชน ชน : ม.6  ศศนยยสอบ : 1410100200 - มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตว (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1012022004

ออาเภอ : ปากเกรรด จนงหวนด : นนทบบรทสนามสอบ: 1012022004 - ปากเกรรด

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

1 1205ชน ชน : 2

00108491 ปากเกรรด นวนทนา มบจรพนทรพ 38333 1100201490479 หญพง

00108493 ปากเกรรด ปพยะฉวตร วาดประสพ 37995 1100201494032 หญพง

00108496 ปากเกรรด ภผกพจ อองสววสดพม 40849 1100201495446 ชาย

00108499 ปากเกรรด พพชาภา บบญเสรพมทรวพยพ 38044 1100201495888 หญพง

00108501 ปากเกรรด จพรสบดา มาสพงบบญ 40779 1100201504071 หญพง

00108503 ปากเกรรด วทรภวทร อผจขลพบธนาพวนธพ 38300 1100201506707 ชาย

00108511 ปากเกรรด ปฐวท ชจวยปลอด 40862 1100201517326 ชาย

00108519 ปากเกรรด ตบลยาณท ทรวพยพสพนเสรพม 40845 1100201534107 หญพง

คน 8รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 3 / 50ววนททท 15/2/2018 13:51:59

ระดนบชน ชน : ม.6  ศศนยยสอบ : 1410100200 - มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตว (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1012022004

ออาเภอ : ปากเกรรด จนงหวนด : นนทบบรทสนามสอบ: 1012022004 - ปากเกรรด

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

1 1206ชน ชน : 2

00108523 ปากเกรรด พรหมเทพ รอดสา 38341 1100280008489 ชาย

00108525 ปากเกรรด จพตปภวสสร เนตทองบบญมา 40818 1100300162828 หญพง

00108535 ปากเกรรด สบวพมล แกนวสววสดพม 38265 1100401041899 หญพง

00108539 ปากเกรรด กวลยรวตนพ ใจเอต ออ 37871 1100501509728 หญพง

00108543 ปากเกรรด กฤตพยา วงษพแสง 37821 1100501527823 หญพง

00108547 ปากเกรรด ธวญญารวตนพ ชมภผศรท 37792 1100501534412 หญพง

00108549 ปากเกรรด สบธพนวนทพ สบดสงวน 40089 1100501535915 ชาย

คน 7รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 4 / 50ววนททท 15/2/2018 13:51:59

ระดนบชน ชน : ม.6  ศศนยยสอบ : 1410100200 - มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตว (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1012022004

ออาเภอ : ปากเกรรด จนงหวนด : นนทบบรทสนามสอบ: 1012022004 - ปากเกรรด

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

1 1207ชน ชน : 2

00108551 ปากเกรรด จารบวรรณ หอมเททยน 40777 1100501536695 หญพง

00108553 ปากเกรรด ตะววน เหท อยมไธสงคพ 37884 1100501536849 ชาย

00108555 ปากเกรรด ปพยะรวกษพ ชนางงาม 40767 1100600409527 หญพง

00108557 ปากเกรรด ฐพตพภา เจทยรสบวรรณภาส 40783 1100600418151 หญพง

00108559 ปากเกรรด จบฑาทพพยพ บบญจรพง 38227 1100702830353 หญพง

00108561 ปากเกรรด ภวทรนวนทพ กาญจนพจวนทรพ 38297 1100702834391 ชาย

00108569 ปากเกรรด เบญจมาพร แกนวเรทยง 37800 1100702933489 หญพง

00108571 ปากเกรรด กฤษฎาพร แกนวกลนา 37869 1100702951703 หญพง

00108575 ปากเกรรด จพดาภา ผดบงเททยน 40843 1100702961920 หญพง

00108577 ปากเกรรด ศบภโชค พวงทอง 38305 1100702967316 ชาย

คน 10รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 5 / 50ววนททท 15/2/2018 13:51:59

ระดนบชน ชน : ม.6  ศศนยยสอบ : 1410100200 - มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตว (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1012022004

ออาเภอ : ปากเกรรด จนงหวนด : นนทบบรทสนามสอบ: 1012022004 - ปากเกรรด

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

1 1208ชน ชน : 2

00108581 ปากเกรรด ฐณวชฌา ชวยนอาเจรพญวงศพ 38130 1100702993881 หญพง

00108584 ปากเกรรด ปพยะธพดา ประเสรพฐไทย 38381 1100703011429 หญพง

00108594 ปากเกรรด ดวงดาว โกญจนาวรรณ 37883 1100801310846 หญพง

00108596 ปากเกรรด ชนวตพล พพมมาศ 38076 1100801317174 ชาย

00108598 ปากเกรรด ศลาวลวย ทองขวน 38393 1100801325134 หญพง

00108600 ปากเกรรด อดบลววส ตรงววฒนานนทพ 40812 1100801330189 ชาย

00108602 ปากเกรรด ธวญชนก สบวรรณพ 38379 1100801342870 หญพง

00108606 ปากเกรรด วณพชชา กลพทนพงษา 37809 1100801361891 หญพง

คน 8รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 6 / 50ววนททท 15/2/2018 13:51:59

ระดนบชน ชน : ม.6  ศศนยยสอบ : 1410100200 - มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตว (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1012022004

ออาเภอ : ปากเกรรด จนงหวนด : นนทบบรทสนามสอบ: 1012022004 - ปากเกรรด

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

1 1209ชน ชน : 2

00108613 ปากเกรรด เจนนพสา จวกรกลม 37878 1101402192662 หญพง

00108617 ปากเกรรด กฤตพมา สบโภชนพ 40838 1101402207937 หญพง

00108622 ปากเกรรด ธนวญญา โพธพมพวนศรท 38377 1101402211390 หญพง

00108624 ปากเกรรด สรวลนบช ภผมะลท 38010 1101501033031 หญพง

00108632 ปากเกรรด ศบภรวตนพ ลพ อมสบวรรณ 40832 1101800890203 หญพง

00108638 ปากเกรรด วราภรณพ สบขสมแดน 38206 1101801036192 หญพง

คน 6รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 7 / 50ววนททท 15/2/2018 13:51:59

ระดนบชน ชน : ม.6  ศศนยยสอบ : 1410100200 - มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตว (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1012022004

ออาเภอ : ปากเกรรด จนงหวนด : นนทบบรทสนามสอบ: 1012022004 - ปากเกรรด

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

1 1210ชน ชน : 2

00108647 ปากเกรรด เพทยงหทวย ตวนจพตตพววฒนพ 38387 1102003021661 หญพง

00108649 ปากเกรรด เกศรพนทรพ ลทลารวตนานนทพ 40860 1102003029530 หญพง

00108659 ปากเกรรด ศบภฤกษพ ลพ อมภวกดท 38354 1102003047511 ชาย

00108661 ปากเกรรด ศศพนา ทองเหลตอ 37907 1102003049905 หญพง

00108664 ปากเกรรด จารบพร ยวงประภา 40842 1102003056511 หญพง

00108667 ปากเกรรด นวนทชาตพ ขบนนาแดง 40792 1102003062413 ชาย

00108669 ปากเกรรด จพตตรท กนานเกตบ 37972 1102003070181 หญพง

คน 7รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 8 / 50ววนททท 15/2/2018 13:51:59

ระดนบชน ชน : ม.6  ศศนยยสอบ : 1410100200 - มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตว (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1012022004

ออาเภอ : ปากเกรรด จนงหวนด : นนทบบรทสนามสอบ: 1012022004 - ปากเกรรด

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

1 1211ชน ชน : 2

00108671 ปากเกรรด ชลธพชา อพนทรเกษม 38230 1102003071455 หญพง

00108685 ปากเกรรด ชลลดา ซตทอดท 37777 1102003114111 หญพง

00108691 ปากเกรรด ชพดชนวนทพ ตวนสมสกบล 40764 1102003136701 หญพง

00108693 ปากเกรรด ภาสกร สบลพขพตกมล 41753 1102003164119 ชาย

00108697 ปากเกรรด กบลธพดา ใจโต 37971 1102003165069 หญพง

คน 5รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 9 / 50ววนททท 15/2/2018 13:51:59

ระดนบชน ชน : ม.6  ศศนยยสอบ : 1410100200 - มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตว (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1012022004

ออาเภอ : ปากเกรรด จนงหวนด : นนทบบรทสนามสอบ: 1012022004 - ปากเกรรด

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

1 1212ชน ชน : 2

00108706 ปากเกรรด ธวนยพชนก เกพดประดพษฐ 38090 1102170016136 หญพง

00108708 ปากเกรรด สบชาดา มวงคลากบล 37860 1102300056621 หญพง

00108710 ปากเกรรด อรชดา ฐพตพธนสพน 38015 1102400120797 หญพง

00108714 ปากเกรรด พงศกร เนทยมแสง 40768 1102500029333 ชาย

00108719 ปากเกรรด ชวยชาญ กลพทนพยอม 37397 1102900030401 ชาย

00108721 ปากเกรรด ลลพดา รอดภวย 38203 1102900034059 หญพง

00108724 ปากเกรรด นนธววช ภวสสรวพชาญ 37933 1103000148628 ชาย

คน 7รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 10 / 50ววนททท 15/2/2018 13:51:59

ระดนบชน ชน : ม.6  ศศนยยสอบ : 1410100200 - มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตว (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1012022004

ออาเภอ : ปากเกรรด จนงหวนด : นนทบบรทสนามสอบ: 1012022004 - ปากเกรรด

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

1 1302ชน ชน : 3

00108731 ปากเกรรด ชนพกา เสนานวนทพ 37977 1103100614736 หญพง

00108733 ปากเกรรด นพรวตนพ ขววญเจรพญทรวพยพ 38191 1103100625622 หญพง

00108735 ปากเกรรด สราวบธ อยผจยตน 40807 1103100626394 ชาย

00108741 ปากเกรรด อบษณพษา รน านพจนพ 38217 1103300195371 หญพง

00108745 ปากเกรรด ววชพล จวนทนเสวท 38347 1103702626554 ชาย

00108747 ปากเกรรด เกวลพน หงษพสบวรรณ 40839 1103702647748 หญพง

00108751 ปากเกรรด ณวฐสพทธพม กฤตลวกษณพ 38282 1103702745294 ชาย

00108754 ปากเกรรด พลอยฟนา ไชยยวนตพ 37942 1103702747157 หญพง

00108756 ปากเกรรด หนอทงฤทวย เสาะดนน 37865 1103702748161 หญพง

00108759 ปากเกรรด อรบณกมล ผาตพเสถทยร 38266 1103702748561 หญพง

คน 10รวม :
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ระดนบชน ชน : ม.6  ศศนยยสอบ : 1410100200 - มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตว (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1012022004

ออาเภอ : ปากเกรรด จนงหวนด : นนทบบรทสนามสอบ: 1012022004 - ปากเกรรด

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

1 1304ชน ชน : 3

00108761 ปากเกรรด อารยา โคตรบบรท 38166 1103702766658 หญพง

00108763 ปากเกรรด พงศธร ปานพนม 37895 1103702773166 ชาย

00108765 ปากเกรรด ศพรพลวกษณพ จานแบน 38158 1103702808211 หญพง

00108767 ปากเกรรด วทนวส สทดท 40852 1103702810061 หญพง

00108769 ปากเกรรด อพทธพพวทธพ โพธพ 38267 1103702810088 ชาย

00108771 ปากเกรรด ณวฐนพชา ศรทสบภาพ 37985 1103702812811 หญพง

00108773 ปากเกรรด ชนาภา สระบวว 38368 1103702812846 หญพง

00108775 ปากเกรรด แกนวกวญญา ววดนนอย 38121 1103702820601 หญพง

00108777 ปากเกรรด มนตพนรท ทวกษพณธรรม 40865 1103702822221 หญพง

00108779 ปากเกรรด ขววญชนก พพทวกษพบจอแก 38224 1103702825069 หญพง

00108781 ปากเกรรด มนอวกษร เบญจมโสภณ 38102 1103702830968 หญพง

00108783 ปากเกรรด เพชร อจอนศรท 37805 1103702835161 ชาย

00108785 ปากเกรรด สวนตพญา ไทยสวนตพสบข 40834 1103702845205 หญพง

00108789 ปากเกรรด ธทรารวตนพ เงพนนาค 38332 1103702853585 หญพง

คน 14รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 12 / 50ววนททท 15/2/2018 13:51:59

ระดนบชน ชน : ม.6  ศศนยยสอบ : 1410100200 - มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตว (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1012022004

ออาเภอ : ปากเกรรด จนงหวนด : นนทบบรทสนามสอบ: 1012022004 - ปากเกรรด

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

1 1305ชน ชน : 3

00108791 ปากเกรรด ปพยธพดา วงคพหลอบ 41729 1103702861537 หญพง

00108793 ปากเกรรด สโรชา มผลสาร 38357 1103702864935 หญพง

00108795 ปากเกรรด ณวฐเดช เสมทรวพยพ 37983 1103702870218 ชาย

00108797 ปากเกรรด ชลพดา หลวกคอา 37926 1103702879690 หญพง

00108801 ปากเกรรด พพรบณรวกษพ ตวนตพวทรสบต 37944 1103702889385 หญพง

00108803 ปากเกรรด ธทรภวทร กพตตพโก 37795 1103702891282 ชาย

00108809 ปากเกรรด จบฬาลวกษณพ ลวงสวาท 37825 1103702905844 หญพง

00108811 ปากเกรรด ชารทฟ แกมทอง 37779 1103702908851 ชาย

00108815 ปากเกรรด ภาคภผมพ หนพ อววพยะวงคพ 37897 1103702921246 ชาย

00108819 ปากเกรรด อาทพตยา จวนทรพศรท 38165 1103702926132 หญพง

คน 10รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 13 / 50ววนททท 15/2/2018 13:51:59

ระดนบชน ชน : ม.6  ศศนยยสอบ : 1410100200 - มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตว (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1012022004

ออาเภอ : ปากเกรรด จนงหวนด : นนทบบรทสนามสอบ: 1012022004 - ปากเกรรด

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

1 1306ชน ชน : 3

00108822 ปากเกรรด นราวพชญพ ทพฆะชน 38141 1103702931934 ชาย

00108824 ปากเกรรด รวฐนวนทพ แกนวพลวบ 38106 1103702932795 ชาย

00108826 ปากเกรรด ภผษพต คลวงสพน 38252 1103702936324 ชาย

00108828 ปากเกรรด ปฐมพงษพ ฉวตรจพนดา 37993 1103702936600 ชาย

00108830 ปากเกรรด วทรภวทร อพนธพรวตนพ 38258 1103702940658 ชาย

00108832 ปากเกรรด นกยผง ฉายเหมตอนวงศพ 37890 1103702941395 หญพง

00108838 ปากเกรรด ณภวทร เตทยวพเศษ 39305 1103702959227 หญพง

00108840 ปากเกรรด ธนะพวฒนพ เพชรวงษพสกบล 37789 1103702971511 ชาย

00108843 ปากเกรรด โชคดท สบขวงศพ 37980 1103702974170 ชาย

00108850 ปากเกรรด ธนพล ใจเยรน 37836 1103702989894 ชาย

คน 10รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 14 / 50ววนททท 15/2/2018 13:51:59

ระดนบชน ชน : ม.6  ศศนยยสอบ : 1410100200 - มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตว (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1012022004

ออาเภอ : ปากเกรรด จนงหวนด : นนทบบรทสนามสอบ: 1012022004 - ปากเกรรด

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

1 1307ชน ชน : 3

00108851 ปากเกรรด สบรพยาภา หรวทงเผจาพวนธบพ 38063 1103702992925 หญพง

00108853 ปากเกรรด อรภพญญา ววงชจวย 40836 1103702993727 หญพง

00108855 ปากเกรรด ทวพนวนทพ ภาคาแกนว 38135 1103702994081 หญพง

00108865 ปากเกรรด แกนวมณท แขขบนทด 38321 1103703023551 หญพง

00108867 ปากเกรรด พบฒพพงศพ วงษพหอม 37945 1103703027981 ชาย

00108878 ปากเกรรด นภดล ชลวงสบทธพม 37934 1103703099761 ชาย

คน 6รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 15 / 50ววนททท 15/2/2018 13:51:59

ระดนบชน ชน : ม.6  ศศนยยสอบ : 1410100200 - มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตว (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1012022004

ออาเภอ : ปากเกรรด จนงหวนด : นนทบบรทสนามสอบ: 1012022004 - ปากเกรรด

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

1 1308ชน ชน : 3

00108883 ปากเกรรด ณวฐณพชา ธงแกนว 38372 1104100005439 หญพง

00108885 ปากเกรรด ยศกร เฉยชอบ 38389 1104100006397 ชาย

00108887 ปากเกรรด ชวยมงคล พงษพงามเกทยรตพ 38369 1104100008438 ชาย

00108889 ปากเกรรด ยผซบบ อยผจศพรพ 37899 1104100008781 ชาย

00108893 ปากเกรรด อาจหาญ มากบารมท 40867 1104200081919 ชาย

00108897 ปากเกรรด ชลพตา ทองพรม 37979 1104200100549 หญพง

00108899 ปากเกรรด พงศกร พลวบพลา 38039 1104200100905 ชาย

00108901 ปากเกรรด เกวลพน บผรณพเจรพญ 38320 1104200103181 หญพง

00108906 ปากเกรรด อภพสพทธพม ชวยสายวณหพ 40813 1104200116941 ชาย

00108909 ปากเกรรด ปทบมรวตนพ ประจอาเขต 37844 1104200119801 หญพง

คน 10รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 16 / 50ววนททท 15/2/2018 13:51:59

ระดนบชน ชน : ม.6  ศศนยยสอบ : 1410100200 - มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตว (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1012022004

ออาเภอ : ปากเกรรด จนงหวนด : นนทบบรทสนามสอบ: 1012022004 - ปากเกรรด

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

1 1309ชน ชน : 3

00108915 ปากเกรรด วรพวฒนพ เสาววง 37810 1104200128788 ชาย

00108917 ปากเกรรด แกนวกาญจนพ เกตบแกนว 37771 1104200131983 หญพง

00108919 ปากเกรรด ณวฐฑพตา ศรทโพธพมเผตอก 38236 1104200135261 หญพง

00108923 ปากเกรรด กฤต ววฒนดพเรก 37820 1104200138716 ชาย

00108925 ปากเกรรด ภวทรกร บบญยะววตร 40879 1104200142039 ชาย

00108930 ปากเกรรด สบพพชชา จพนดามงคล 38362 1104200149726 หญพง

00108935 ปากเกรรด อนวญญา วรรณกพจ 37960 1104200153880 หญพง

00108937 ปากเกรรด ปรางคพชนก บบญเกตบ 37801 1104200159993 หญพง

คน 8รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 17 / 50ววนททท 15/2/2018 13:51:59

ระดนบชน ชน : ม.6  ศศนยยสอบ : 1410100200 - มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตว (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1012022004

ออาเภอ : ปากเกรรด จนงหวนด : นนทบบรทสนามสอบ: 1012022004 - ปากเกรรด

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

1 1310ชน ชน : 3

00108941 ปากเกรรด ณวฐชา ศรทจวนทรพ 39302 1104300178621 หญพง

00108946 ปากเกรรด พพชชาภา สพทธพฤทธพม 41754 1104300197951 หญพง

00108949 ปากเกรรด สวรพนทรพ ลพ อมออาไพ 38109 1104300200600 หญพง

00108951 ปากเกรรด กนพษฐา ทาวรรณะ 40857 1104300222581 หญพง

00108958 ปากเกรรด อวครพนฐพ จะยะสกผล 38016 1104300270276 ชาย

00108960 ปากเกรรด ปรพยะดา คลจองชวยภผมพ 38245 1104300279923 หญพง

00108962 ปากเกรรด นฤมล อจอนประสพ 37839 1104300281014 หญพง

00108964 ปากเกรรด ววศยา นพทมเนทยม 37905 1104500009776 หญพง

00108966 ปากเกรรด กนองภพ อรบณภผจ 37870 1104500013188 ชาย

คน 9รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 18 / 50ววนททท 15/2/2018 13:51:59

ระดนบชน ชน : ม.6  ศศนยยสอบ : 1410100200 - มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตว (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1012022004

ออาเภอ : ปากเกรรด จนงหวนด : นนทบบรทสนามสอบ: 1012022004 - ปากเกรรด

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

1 1311ชน ชน : 3

00108978 ปากเกรรด กรรณพการพ ภผมพสบวรรณ 38068 1119900849903 หญพง

คน 1รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 19 / 50ววนททท 15/2/2018 13:51:59

ระดนบชน ชน : ม.6  ศศนยยสอบ : 1410100200 - มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตว (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1012022004

ออาเภอ : ปากเกรรด จนงหวนด : นนทบบรทสนามสอบ: 1012022004 - ปากเกรรด

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

1 1312ชน ชน : 3

00109030 ปากเกรรด วพทววส ดวงหพรวญ 37329 1129700121299 ชาย

คน 1รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 20 / 50ววนททท 15/2/2018 13:51:59

ระดนบชน ชน : ม.6  ศศนยยสอบ : 1410100200 - มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตว (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1012022004

ออาเภอ : ปากเกรรด จนงหวนด : นนทบบรทสนามสอบ: 1012022004 - ปากเกรรด

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

1 1401ชน ชน : 4

00109034 ปากเกรรด พพมภา อพนทรกลวด 40847 1129700147786 หญพง

00109038 ปากเกรรด ภพรวญยา กลวดเขทยว 38346 1129700159911 หญพง

00109045 ปากเกรรด ปพยนวนทพ บบญขอา 37803 1129700172608 หญพง

00109048 ปากเกรรด เสรพมศพรพ คนซตทอ 37958 1129700172896 หญพง

00109050 ปากเกรรด สบลพตา ปราบปวญจา 37913 1129700173604 หญพง

00109053 ปากเกรรด สพรพวพมล สงกรานตพ 38262 1129700174643 หญพง

00109055 ปากเกรรด รภวสสพทธพม ชวยกอาพลพวฒนพ 40827 1129700175216 ชาย

00109057 ปากเกรรด พบทธพพวนธพ ฟผประเสรพฐ 38000 1129700176191 ชาย

00109060 ปากเกรรด รบจงเรตอง สพทธพขวนแกนว 37902 1129700176875 ชาย

คน 9รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 21 / 50ววนททท 15/2/2018 13:51:59

ระดนบชน ชน : ม.6  ศศนยยสอบ : 1410100200 - มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตว (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1012022004

ออาเภอ : ปากเกรรด จนงหวนด : นนทบบรทสนามสอบ: 1012022004 - ปากเกรรด

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

1 1402ชน ชน : 4

00109062 ปากเกรรด ชณพฎา เมทวสวพนธาดา 38229 1129700177553 หญพง

00109064 ปากเกรรด ณวฐวดท เปรมพลวบ 38183 1129700177634 หญพง

00109066 ปากเกรรด จามจบรท งามสอาลท 40762 1129700179165 หญพง

00109068 ปากเกรรด กรนภา เรตองศรท 37769 1129700179742 หญพง

00109070 ปากเกรรด ชนากานตพ ศรทเมตอง 38176 1129700179955 หญพง

00109072 ปากเกรรด ชบตพพร ชาวบนานใน 38024 1129700180791 หญพง

00109074 ปากเกรรด สบจพตตรา ชาญกลนา 37817 1129700180864 หญพง

00109076 ปากเกรรด ชลทพตยพ ววดเมตอง 40782 1129700180431 ชาย

00109078 ปากเกรรด ศพรดา อาจนะรา 38302 1129700181003 หญพง

00109080 ปากเกรรด วพกวนดา คงคนาน 38056 1129700181097 หญพง

00109082 ปากเกรรด วรรณวลท เตจาเลรก 37904 1129700181348 หญพง

00109084 ปากเกรรด งามตา หจวงรวกษพ 38325 1129700181917 หญพง

00109086 ปากเกรรด นราวพชญพ ยอดศรท 37838 1129700182361 ชาย

00109088 ปากเกรรด พพมลวรรณ เกษสทไพร 38047 1129700182476 หญพง

00109090 ปากเกรรด ธณวชฌา บบญหนา 38136 1129700182573 หญพง

คน 15รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 22 / 50ววนททท 15/2/2018 13:51:59

ระดนบชน ชน : ม.6  ศศนยยสอบ : 1410100200 - มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตว (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1012022004

ออาเภอ : ปากเกรรด จนงหวนด : นนทบบรทสนามสอบ: 1012022004 - ปากเกรรด

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

1 1404ชน ชน : 4

00109091 ปากเกรรด ณวฐนรท พรหมสมวย 40785 1129700182611 หญพง

00109093 ปากเกรรด ฐพตาพร ชอบใจ 38181 1129700182671 หญพง

00109095 ปากเกรรด กมลพร สบดเทททยงธรรม 37768 1129700182808 หญพง

00109097 ปากเกรรด ธทรพล ปผเชทยงแดง 38033 1129700182875 ชาย

00109099 ปากเกรรด ปวทมา แกนวเตตจจะ 40824 1129700182964 หญพง

00109101 ปากเกรรด ธทรภวทรพ แสงพงษพ 38034 1129700183278 ชาย

00109103 ปากเกรรด ภาณบพวนธพ โชตพสบต 40864 1129700183430 ชาย

00109105 ปากเกรรด นอ อาทพพยพ เงตทองาม 37935 1129700183693 หญพง

00109107 ปากเกรรด กวพสรา ไทยววฒนะ 40876 1129700184436 หญพง

00109109 ปากเกรรด ดวงกมล โกศลจพตมนตรท 38086 1129700183952 หญพง

00109111 ปากเกรรด จบฑามาศ แกนวลนอมกาย 37924 1129700184568 หญพง

00109113 ปากเกรรด เจนาพระยา ปวจจวยโค 37879 1129700185181 ชาย

00109115 ปากเกรรด คบณากร ภผจประดพษฐ 37875 1129700185467 ชาย

00109117 ปากเกรรด เกทยรตพศวกดพม จวนทรานนทพ 38020 1129700185912 ชาย

00109119 ปากเกรรด ณวฐชา ชวาลา 40844 1129700185921 หญพง

คน 15รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 23 / 50ววนททท 15/2/2018 13:51:59

ระดนบชน ชน : ม.6  ศศนยยสอบ : 1410100200 - มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตว (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1012022004

ออาเภอ : ปากเกรรด จนงหวนด : นนทบบรทสนามสอบ: 1012022004 - ปากเกรรด

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

1 1405ชน ชน : 4

00109121 ปากเกรรด จพตตพมา โพธพมทอง 40778 1129700186013 หญพง

00109123 ปากเกรรด ฐกร ฐพตพพงศพ 37830 1129700186081 ชาย

00109125 ปากเกรรด นารทรวตนพ เจพมศรท 37841 1129700186099 หญพง

00109127 ปากเกรรด รวกชนก แยนมประนพตยพ 38005 1129700186218 หญพง

00109129 ปากเกรรด สหรวฐ จวนทรพสบบพน 37909 1129700186561 ชาย

00109131 ปากเกรรด ชญาณพศา มนวนเงพน 38291 1129700187877 หญพง

00109133 ปากเกรรด นราพร ตรงดท 38140 1129700188067 หญพง

00109135 ปากเกรรด อรจพรา พลอยศรท 37867 1129700188237 หญพง

00109137 ปากเกรรด ปพยะมาศ เรตอนสอาโรง 40766 1129700188318 หญพง

00109139 ปากเกรรด สหรวฐ สทผอ อง 38011 1129700188415 ชาย

00109141 ปากเกรรด ธนพดา ลวกษกบลมาศ 40790 1129700188601 หญพง

00109143 ปากเกรรด อรทวย โพธพมเทพ 37963 1129700188903 หญพง

00109145 ปากเกรรด วพลดา แกนวสจองแสง 40851 1129700188989 หญพง

00109147 ปากเกรรด ณวฐพงศพ คอาภาบบตร 37784 1129700189594 ชาย

00109149 ปากเกรรด อนวนตพววฒนพ พพมพพเกตบ 38402 1129700190126 ชาย

คน 15รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 24 / 50ววนททท 15/2/2018 13:51:59

ระดนบชน ชน : ม.6  ศศนยยสอบ : 1410100200 - มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตว (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1012022004

ออาเภอ : ปากเกรรด จนงหวนด : นนทบบรทสนามสอบ: 1012022004 - ปากเกรรด

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

1 1406ชน ชน : 4

00109151 ปากเกรรด เพรญเพชร เอกตาแสง 38296 1129700190525 ชาย

00109153 ปากเกรรด พงศธร เขทยวเอม 37848 1129700190576 ชาย

00109155 ปากเกรรด มณทรพนทรพ กาจทนะ 38003 1129700190916 หญพง

00109157 ปากเกรรด สบภวชชา แกนวเหม 37862 1129700191050 หญพง

00109159 ปากเกรรด จรรยพร ชายทวทป 38175 1129700191301 หญพง

00109161 ปากเกรรด กวลยกร จวนทรพโมน 37969 1129700191840 หญพง

00109163 ปากเกรรด ณวฐวบฒพ รอดเกพด 38028 1129700192081 ชาย

00109165 ปากเกรรด กวนยาวทรพ พพมพพงาม 37770 1129700192200 หญพง

00109167 ปากเกรรด สบกวญญา แยนมสอารวล 37858 1129700192218 หญพง

00109169 ปากเกรรด ลวลนา ทองทราย 37903 1129700192960 หญพง

00109171 ปากเกรรด ณวฏฐณพชา ชบจมชาตพ 38235 1129700193559 หญพง

00109173 ปากเกรรด พพมพพลภวส สบภพสพงหพ 38095 1129700194032 หญพง

00109175 ปากเกรรด สบทธพโชค ทวบทพมวงษพ 38309 1129700194083 ชาย

00109177 ปากเกรรด กาเบรทยล พรเจรพญมบสพกบล 37823 1129700194148 ชาย

00109179 ปากเกรรด ฝนทพพ สงพราหมณพ 38382 1129700194172 หญพง

คน 15รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 25 / 50ววนททท 15/2/2018 13:51:59

ระดนบชน ชน : ม.6  ศศนยยสอบ : 1410100200 - มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตว (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1012022004

ออาเภอ : ปากเกรรด จนงหวนด : นนทบบรทสนามสอบ: 1012022004 - ปากเกรรด

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

1 1407ชน ชน : 4

00109181 ปากเกรรด ศตวรรษ ตบจสอาราญ 38392 1129700194199 ชาย

00109183 ปากเกรรด เจษฎา จวนทรสพตางกผร 37974 1129700194717 ชาย

00109185 ปากเกรรด สรวพชญพ ศรชวยธววชวงคพ 38396 1129700195900 ชาย

00109187 ปากเกรรด ชาครพยา นารอด 38279 1129700196469 ชาย

00109189 ปากเกรรด ณปวร อพศรเสนา ณ อยบธยา 38232 1129700196493 ชาย

00109191 ปากเกรรด นพรดา สบเมธานบพงศพ 40794 1129700196523 หญพง

00109193 ปากเกรรด ธนพสร ภพณโทแกนว 38089 1129700196795 ชาย

00109195 ปากเกรรด สบทธพดา นารทรวกษพ 38213 1129700197317 หญพง

00109197 ปากเกรรด นวฐชา เมตองบบญ 40823 1129700197996 หญพง

00109199 ปากเกรรด ศบภาวรรณ พวนเดช 37908 1129700198739 หญพง

00109201 ปากเกรรด ทวตพงศพ สบขพวทธท 37930 1129700198887 ชาย

00109203 ปากเกรรด กรองทอง แกนวประเสรพฐชวย 40858 1129700198950 หญพง

00109205 ปากเกรรด ภาณบ โหนเฉตทอย 38002 1129700199409 ชาย

00109207 ปากเกรรด อาณวฐ โตเจรพญโชค 38401 1129700199981 ชาย

00109209 ปากเกรรด กฤษตพญา เกษราม 40775 1129700200423 หญพง

คน 15รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 26 / 50ววนททท 15/2/2018 13:51:59

ระดนบชน ชน : ม.6  ศศนยยสอบ : 1410100200 - มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตว (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1012022004

ออาเภอ : ปากเกรรด จนงหวนด : นนทบบรทสนามสอบ: 1012022004 - ปากเกรรด

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

1 1408ชน ชน : 4

00109211 ปากเกรรด สรสพชา พพธานพร 37955 1129700200466 หญพง

00109213 ปากเกรรด สารพศา สบทธพกบล 38212 1129700200521 หญพง

00109215 ปากเกรรด รสสบคนธพ ธารชวย 40873 1129700200652 หญพง

00109217 ปากเกรรด วพชบดาววณยพ ชบมพล 38207 1129700200938 หญพง

00109219 ปากเกรรด วพสาขพ โกษะโยธพน 38391 1129700202001 หญพง

00109221 ปากเกรรด ปภาวรพนทพ พอทงจะงาม 38193 1129700202418 หญพง

00109223 ปากเกรรด พงศกร ภผกพทงเงพน 37847 1129700202485 ชาย

00109225 ปากเกรรด ปรพวรรต สกบลชทพ 38380 1129700202493 ชาย

00109227 ปากเกรรด นภวสกร อยผจกลวทนเถตทอน 38290 1129700202558 ชาย

00109229 ปากเกรรด อวครพล ตจวนกระโทก 38116 1129700202787 ชาย

00109231 ปากเกรรด ตวงทพวา อยผจพพทวกษพ 38284 1129700202850 หญพง

00109233 ปากเกรรด ภากร จอาเนทยรกบล 38388 1129700203902 ชาย

00109235 ปากเกรรด ปารพตา มพตรสมาน 37939 1129700204356 หญพง

00109237 ปากเกรรด กฤตภาส แกนวแกมเอม 38171 1129700204895 ชาย

00109239 ปากเกรรด ปบณยวทรพ เขทยวตต อออพนทรพ 38337 1129700205115 หญพง

คน 15รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 27 / 50ววนททท 15/2/2018 13:51:59

ระดนบชน ชน : ม.6  ศศนยยสอบ : 1410100200 - มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตว (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1012022004

ออาเภอ : ปากเกรรด จนงหวนด : นนทบบรทสนามสอบ: 1012022004 - ปากเกรรด

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

1 1409ชน ชน : 4

00109241 ปากเกรรด จวนทรพทพมา โหนเฉตทอย 37774 1129700205590 หญพง

00109243 ปากเกรรด ภานบพงศพ อาษาธง 38050 1129700207592 ชาย

00109245 ปากเกรรด ธนกฤต จจะถา 38376 1129700208891 ชาย

00109247 ปากเกรรด ดาราวรรณ ปานวงษพ 40788 1129900477038 หญพง

00109249 ปากเกรรด ชลธาร ดอกบวว 40869 1129900482554 หญพง

00109251 ปากเกรรด กวณฐรวตนพ ประดพษฐวงคพ 37395 1129900494897 ชาย

00109253 ปากเกรรด ขววญจพรา แสงขบรวง 38271 1129900522106 หญพง

00109255 ปากเกรรด อภพชญา แดงพบก 37961 1129900524214 หญพง

00109257 ปากเกรรด ไพลพน สบทธพสบนทร 38049 1129900524842 หญพง

00109259 ปากเกรรด ธวญวรวตมพ ศรทนาค 37793 1129900525377 หญพง

00109261 ปากเกรรด สบทวศนพ โกนกระโทก 38311 1129900526951 ชาย

00109263 ปากเกรรด วทรพงคพ แมนนศรท 38006 1129900528449 ชาย

00109265 ปากเกรรด ของขววญ ศบกระกาญจนะ 37772 1129900530681 ชาย

00109267 ปากเกรรด จบฑามาศ เตรมดวง 40861 1129900532837 หญพง

00109269 ปากเกรรด สมพทธพ โพธพโชตพ 37857 1129900533108 ชาย

คน 15รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 28 / 50ววนททท 15/2/2018 13:51:59

ระดนบชน ชน : ม.6  ศศนยยสอบ : 1410100200 - มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตว (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1012022004

ออาเภอ : ปากเกรรด จนงหวนด : นนทบบรทสนามสอบ: 1012022004 - ปากเกรรด

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

1 1410ชน ชน : 4

00109271 ปากเกรรด พพชามญชบพ จวนทรพตจาย 38045 1129900533159 หญพง

00109273 ปากเกรรด ใบเตย เสาชะนท 38192 1129900533728 หญพง

00109275 ปากเกรรด พรนภา ศรทโพธพมทอง 38094 1129900534261 หญพง

00109277 ปากเกรรด กานตพ เกษาพวนธพ 37872 1129900537928 ชาย

00109279 ปากเกรรด อาทพตยพ นวนทเลพศ 38164 1129900538894 ชาย

00109281 ปากเกรรด ฉวตรากานตพ บบญศรท 37204 1129900539815 หญพง

00109283 ปากเกรรด โฆษพต ละครเขต 37876 1129900540317 ชาย

00109285 ปากเกรรด เทพศพลปพ บววแกนว 37886 1129900540805 ชาย

00109287 ปากเกรรด สบฐพนา ขววญเมตอง 40808 1129900542352 หญพง

00109289 ปากเกรรด นพรพพร ตจางใจ 38091 1129900543171 หญพง

00109291 ปากเกรรด จพรพยา กลพทนสวงขพ 38124 1129900544312 หญพง

00109295 ปากเกรรด อภพรดท วงศพใหญจ 38399 1129900545751 หญพง

00109297 ปากเกรรด ชนนพกานตพ เสตอปาน 37975 1129900546790 หญพง

00109299 ปากเกรรด ฐานพส ทองอพนทรพ 37882 1129900546811 หญพง

คน 14รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 29 / 50ววนททท 15/2/2018 13:51:59

ระดนบชน ชน : ม.6  ศศนยยสอบ : 1410100200 - มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตว (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1012022004

ออาเภอ : ปากเกรรด จนงหวนด : นนทบบรทสนามสอบ: 1012022004 - ปากเกรรด

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

1 1411ชน ชน : 4

00109309 ปากเกรรด กนกวรรณ จวนดท 37868 1129900550738 หญพง

00109312 ปากเกรรด สมฤทวย ไชยราช 38355 1129900551254 หญพง

00109314 ปากเกรรด ปวทมาวดท ตวนสกบล 40863 1129900551807 หญพง

00109317 ปากเกรรด ดมพสา ววชระคบปตพ 38374 1129900552218 หญพง

00109319 ปากเกรรด พพชพตชวย สวงขพนาค 37850 1129900552609 ชาย

00109321 ปากเกรรด สบพรรษา สบยเสรพมสพน 38312 1129900553753 หญพง

00109329 ปากเกรรด ดนบพร บบญศรท 37987 1129900555853 ชาย

คน 7รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 30 / 50ววนททท 15/2/2018 13:51:59

ระดนบชน ชน : ม.6  ศศนยยสอบ : 1410100200 - มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตว (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1012022004

ออาเภอ : ปากเกรรด จนงหวนด : นนทบบรทสนามสอบ: 1012022004 - ปากเกรรด

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

1 1412ชน ชน : 4

00109332 ปากเกรรด มนวสชนก แพรจสอาราญ 37947 1129900557023 หญพง

00109334 ปากเกรรด ดารารวตนพ กะเปทย 38131 1129900557341 หญพง

00109336 ปากเกรรด จพราภรณพ ตวนตพววฒนพ 37923 1129900557589 หญพง

00109338 ปากเกรรด ปานวาด แปลงนาม 40797 1129900558224 หญพง

00109340 ปากเกรรด ภคววต กวณฑวงศพ 37946 1129900558666 ชาย

00109342 ปากเกรรด ปพตพพร บรรเทา 37802 1129900559107 หญพง

00109344 ปากเกรรด กวญญารวตนพ โตสพงหพ 38219 1129900559603 หญพง

00109346 ปากเกรรด ศบภมาส ชบจมชาตพ 38306 1129900560628 หญพง

00109349 ปากเกรรด วรรณวพษา มาทา 37951 1129900561217 หญพง

00109352 ปากเกรรด ธทรพจบฑา หาญภผบาล 37889 1129900561713 ชาย

00109354 ปากเกรรด นพตพภผมพ คงลอย 37992 1129900561896 ชาย

00109356 ปากเกรรด จบฑารวตนพ บางบจอ 38075 1129900562108 หญพง

00109358 ปากเกรรด สบกวญญา ปรบงจพตร 37816 1129900562591 หญพง

คน 13รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 31 / 50ววนททท 15/2/2018 13:51:59

ระดนบชน ชน : ม.6  ศศนยยสอบ : 1410100200 - มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตว (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1012022004

ออาเภอ : ปากเกรรด จนงหวนด : นนทบบรทสนามสอบ: 1012022004 - ปากเกรรด

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

2 2201ชน ชน : 2

00109362 ปากเกรรด ศพวพร นาคประกอบ 40769 1129900563490 หญพง

00109364 ปากเกรรด ธทรภวทร อาษากลาง 38287 1129900563520 ชาย

00109366 ปากเกรรด กนกพร ขอาเจรพญ 38118 1129900563821 หญพง

00109368 ปากเกรรด อเนชา ปะทวกขพนวง 37914 1129900564305 ชาย

00109370 ปากเกรรด ปพยะรวตนพ ชดชนอย 37846 1129900564372 หญพง

00109372 ปากเกรรด กพตตพปพยะดา กพตตพกบลนทท 38221 1129900564763 หญพง

00109374 ปากเกรรด สบพพชญา เทศทพม 40809 1129900566103 หญพง

00109376 ปากเกรรด ณวฏฐพกฤศ นพธททวทสมบวตพ 37782 1129900565468 ชาย

00109378 ปากเกรรด โสรญา บบญยม 40810 1129900566375 หญพง

00109380 ปากเกรรด ชญานนทพ จวนทรพเอททยม 37775 1129900566952 ชาย

00109382 ปากเกรรด เพทยงรวท ฝางแกนว 38048 1129900567185 หญพง

00109384 ปากเกรรด สบมาตรา นวลจวนทรพ 40854 1129900568092 หญพง

00109388 ปากเกรรด นฤลวกษณพ พรเจรพญ 38243 1129900570488 ชาย

00109390 ปากเกรรด สบววจนท แกนวขวตรท 38163 1129900570861 หญพง

คน 14รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 32 / 50ววนททท 15/2/2018 13:51:59

ระดนบชน ชน : ม.6  ศศนยยสอบ : 1410100200 - มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตว (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1012022004

ออาเภอ : ปากเกรรด จนงหวนด : นนทบบรทสนามสอบ: 1012022004 - ปากเกรรด

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

2 2202ชน ชน : 2

00109392 ปากเกรรด นททกานตพ มทยพทง 37891 1129900571999 ชาย

00109400 ปากเกรรด ธวญญาเรศ ธาระพวนธพ 40087 1129900574301 หญพง

00109402 ปากเกรรด ธพญาดา หวานแทน 37837 1129901575017 หญพง

00109404 ปากเกรรด สบภาวดท สดศรท 38062 1129901575025 หญพง

00109406 ปากเกรรด จารบกพตตพม ชาญเชททยว 37922 1129901575190 ชาย

00109408 ปากเกรรด วพบผล โตสพนธบพ 37813 1129901575696 ชาย

00109410 ปากเกรรด ภาวพณท พบจมเลรก 37898 1129901577591 หญพง

00109415 ปากเกรรด นพศานาถ กาฬภวกดท 38092 1129901580291 หญพง

00109417 ปากเกรรด เศรษฐพงศพ กจอสวนตพรวกษพ 38394 1129901581319 ชาย

00109420 ปากเกรรด พพพรรธ พลายดนวง 38046 1129901581653 ชาย

คน 10รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 33 / 50ววนททท 15/2/2018 13:51:59

ระดนบชน ชน : ม.6  ศศนยยสอบ : 1410100200 - มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตว (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1012022004

ออาเภอ : ปากเกรรด จนงหวนด : นนทบบรทสนามสอบ: 1012022004 - ปากเกรรด

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

2 2203ชน ชน : 2

00109422 ปากเกรรด ปฏพมากร ณรงคพศวกดพม 41732 1129901582137 ชาย

00109430 ปากเกรรด พาสวนตพ พงษา 37849 1129901585446 หญพง

00109434 ปากเกรรด พวชรภรณพ กลมกลอง 38042 1129901587015 หญพง

00109436 ปากเกรรด รวตนากร ดอกละมบด 37901 1129901587104 หญพง

00109439 ปากเกรรด วพธวพนทพ ยอดมาลวย 38390 1129901588941 ชาย

00109442 ปากเกรรด วาศพนท รวมสวนเทททยะ 38055 1129901589506 หญพง

00109445 ปากเกรรด ขววญเรตอน สายประดพษฐพ 38122 1129901591276 หญพง

00109448 ปากเกรรด พบฒพพงศพ มดแสง 41731 1129901591705 ชาย

คน 8รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 34 / 50ววนททท 15/2/2018 13:51:59

ระดนบชน ชน : ม.6  ศศนยยสอบ : 1410100200 - มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตว (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1012022004

ออาเภอ : ปากเกรรด จนงหวนด : นนทบบรทสนามสอบ: 1012022004 - ปากเกรรด

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

2 2204ชน ชน : 2

00109451 ปากเกรรด ภวทรสบดา ระลอก 41730 1129901593465 หญพง

00109453 ปากเกรรด ดาราวรรณ เกพดสวนเททยะ 38132 1129901595409 หญพง

00109455 ปากเกรรด บบญยพร สมสตบ 38293 1129901597991 หญพง

00109459 ปากเกรรด ณวฏฐนพช เจรพญวานพช 38082 1129901599650 หญพง

00109464 ปากเกรรด ศพรภวสสร ไชยมงคพ 40804 1129901604114 หญพง

00109468 ปากเกรรด ศบภวพชญพ จอนเขรม 38009 1129901606826 ชาย

00109470 ปากเกรรด เพรญ สบขบวญชา 38386 1129901613199 หญพง

00109472 ปากเกรรด อลงกรณพ ถนอมวงศพ 37916 1129901613601 ชาย

คน 8รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 35 / 50ววนททท 15/2/2018 13:51:59

ระดนบชน ชน : ม.6  ศศนยยสอบ : 1410100200 - มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตว (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1012022004

ออาเภอ : ปากเกรรด จนงหวนด : นนทบบรทสนามสอบ: 1012022004 - ปากเกรรด

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

2 2303ชน ชน : 3

00109481 ปากเกรรด อมรเทพ แพจงสภา 37962 1139600072865 ชาย

00109483 ปากเกรรด กวนตพ ทองทรวพยพ 37822 1139600080477 ชาย

00109502 ปากเกรรด ขจทพรรณ นพลไสล 38322 1139900289061 หญพง

คน 3รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 36 / 50ววนททท 15/2/2018 13:51:59

ระดนบชน ชน : ม.6  ศศนยยสอบ : 1410100200 - มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตว (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1012022004

ออาเภอ : ปากเกรรด จนงหวนด : นนทบบรทสนามสอบ: 1012022004 - ปากเกรรด

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

2 2304ชน ชน : 3

00109515 ปากเกรรด พงศธร ปานเฟต อง 38383 1139900306551 ชาย

00109519 ปากเกรรด พบฒพภาคยพ ยพนดทเขต 40801 1139900310290 ชาย

00109525 ปากเกรรด อวมรพนทรพ ตรงดท 40855 1139900314180 หญพง

00109530 ปากเกรรด ณภวทร หมดนาค 38233 1139900321038 ชาย

00109534 ปากเกรรด พวทธนวนทพ ทพมคลนาย 40846 1139900323529 หญพง

คน 5รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 37 / 50ววนททท 15/2/2018 13:51:59

ระดนบชน ชน : ม.6  ศศนยยสอบ : 1410100200 - มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตว (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1012022004

ออาเภอ : ปากเกรรด จนงหวนด : นนทบบรทสนามสอบ: 1012022004 - ปากเกรรด

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

2 2305ชน ชน : 3

00109555 ปากเกรรด พพมนพภา สบขสมคบณ 37896 1149900597807 หญพง

00109567 ปากเกรรด สมพล บบญปลผก 38058 1179900349790 ชาย

00109569 ปากเกรรด ณวฐวบฒพ เปทยประโมง 38237 1179900375898 ชาย

คน 3รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 38 / 50ววนททท 15/2/2018 13:51:59

ระดนบชน ชน : ม.6  ศศนยยสอบ : 1410100200 - มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตว (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1012022004

ออาเภอ : ปากเกรรด จนงหวนด : นนทบบรทสนามสอบ: 1012022004 - ปากเกรรด

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

2 2401ชน ชน : 4

00109574 ปากเกรรด ศบภกร โพธพสพงหพ 37856 1190700026786 ชาย

00109577 ปากเกรรด ธรรณธรณพ บววทอง 37791 1199900743552 ชาย

00109580 ปากเกรรด มานา โพธพหวง 37808 1200101843603 ชาย

00109587 ปากเกรรด ณพชกบล มโนธรรม 37785 1209701927199 หญพง

00109589 ปากเกรรด อรรฆพล ยบทธศวกดพม 37915 1219900716953 ชาย

00109596 ปากเกรรด กวพนนาฏ ธาราสบข 40875 1229900894851 หญพง

00109599 ปากเกรรด นลพตา สทใส 37892 1250100421535 หญพง

คน 7รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 39 / 50ววนททท 15/2/2018 13:51:59

ระดนบชน ชน : ม.6  ศศนยยสอบ : 1410100200 - มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตว (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1012022004

ออาเภอ : ปากเกรรด จนงหวนด : นนทบบรทสนามสอบ: 1012022004 - ปากเกรรด

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

2 2402ชน ชน : 4

00109612 ปากเกรรด กบลพสรา หนวยหงษพทอง 37874 1309801344551 หญพง

00109621 ปากเกรรด ทพยาพร กรพทงสวนเททยะ 37931 1309902735423 หญพง

00109624 ปากเกรรด เฉลพมฉวตร พระจวนทรพ 40820 1310600304138 ชาย

00109630 ปากเกรรด มลธพชา เสมทยนรวมยพ 40802 1319900701319 หญพง

คน 4รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 40 / 50ววนททท 15/2/2018 13:51:59

ระดนบชน ชน : ม.6  ศศนยยสอบ : 1410100200 - มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตว (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1012022004

ออาเภอ : ปากเกรรด จนงหวนด : นนทบบรทสนามสอบ: 1012022004 - ปากเกรรด

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

2 2403ชน ชน : 4

00109635 ปากเกรรด ศพรพรวตนพ อาจสาลท 37855 1321200128422 หญพง

00109641 ปากเกรรด ทพพยพนลพน นามนบษยพ 40789 1330800307874 หญพง

00109643 ปากเกรรด จพณหพจบฑา เกษการ 40817 1330800311260 หญพง

00109645 ปากเกรรด ยลดา เรตองอมรวพววฒนพ 39304 1339900607274 หญพง

00109647 ปากเกรรด บบษยพรรณ ศรทวะรมยพ 40795 1340400234012 หญพง

00109649 ปากเกรรด ปาลพดา บอารบงทรวพยพ 39311 1340501351073 หญพง

00109651 ปากเกรรด นธท ทอาคอาทอง 38241 1341501356173 ชาย

00109656 ปากเกรรด สพรภพ ทองหลจอ 37912 1350100521342 ชาย

คน 8รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 41 / 50ววนททท 15/2/2018 13:51:59

ระดนบชน ชน : ม.6  ศศนยยสอบ : 1410100200 - มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตว (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1012022004

ออาเภอ : ปากเกรรด จนงหวนด : นนทบบรทสนามสอบ: 1012022004 - ปากเกรรด

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

2 2404ชน ชน : 4

00109663 ปากเกรรด ศพรพนทพพยพ เชพดชวยภผมพ 40866 1369900470309 หญพง

00109665 ปากเกรรด ชไมพร อพทมทรวพยพ 37925 1369900496839 หญพง

00109667 ปากเกรรด สนธยา โชตพรตทน 40833 1369900500593 ชาย

00109669 ปากเกรรด วพยดา ชตทนชม 40831 1390200084408 หญพง

00109672 ปากเกรรด จวนทพมาพร หงษท 40841 1409800373653 หญพง

00109677 ปากเกรรด จพรพรรณพ โนนมท 38023 1409901866981 หญพง

00109681 ปากเกรรด นพธพนวนทพ เกพ อมเหมตอนบบญ 40793 1410201153712 หญพง

00109683 ปากเกรรด วพรพญจพสพรพ เอททยมครอง 40803 1411701312314 หญพง

00109689 ปากเกรรด ควมภทรพ พลยางนอก 37773 1439900338124 ชาย

คน 9รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 42 / 50ววนททท 15/2/2018 13:51:59

ระดนบชน ชน : ม.6  ศศนยยสอบ : 1410100200 - มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตว (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1012022004

ออาเภอ : ปากเกรรด จนงหวนด : นนทบบรทสนามสอบ: 1012022004 - ปากเกรรด

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

2 2405ชน ชน : 4

00109693 ปากเกรรด กฤตพกา วงคพษาโพธพศวกดพม 40868 1450600245670 หญพง

00109709 ปากเกรรด พนพดา กะยวนหา 37997 1480700207664 หญพง

00109711 ปากเกรรด จพระประภา ยางธพสาร 40819 1480700208962 หญพง

00109713 ปากเกรรด วพภาวท อพนธพราช 37814 1480700210622 หญพง

00109715 ปากเกรรด นวนทววฒนพ นะคะจวด 38036 1480800162361 ชาย

00109717 ปากเกรรด นภาวรรณพ แทวกระโทก 38242 1489900345457 หญพง

00109719 ปากเกรรด สบดารวตนพ ปวนทะนา 38398 1500701260568 หญพง

คน 7รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 43 / 50ววนททท 15/2/2018 13:51:59

ระดนบชน ชน : ม.6  ศศนยยสอบ : 1410100200 - มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตว (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1012022004

ออาเภอ : ปากเกรรด จนงหวนด : นนทบบรทสนามสอบ: 1012022004 - ปากเกรรด

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

7 721ชน ชน : 2

00109725 ปากเกรรด กรกนก สบวรรณชตทน 40774 1539900670501 หญพง

00109729 ปากเกรรด อวณณพธพสา โอฬารทวทกพจ 40815 1559900379776 หญพง

00109731 ปากเกรรด ณวฐธพดา วงศพจวนทรพ 39303 1560100476671 หญพง

00109733 ปากเกรรด ชบตพนวนทพ ภพนทราภรณพ 37829 1570700243627 หญพง

00109735 ปากเกรรด ธนพงษพ นวนตา 38186 1579900842956 ชาย

00109741 ปากเกรรด สบดาพร นพลแกนว 40882 1620200091461 หญพง

00109743 ปากเกรรด สบพรรษา แซจเตพตน 38361 1620300128072 หญพง

00109747 ปากเกรรด ประกายเพชร ทองจพตตพ 38146 1629900527103 ชาย

00109749 ปากเกรรด ศพรพพร สอนสบวพทยพ 37854 1630201107255 หญพง

คน 9รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 44 / 50ววนททท 15/2/2018 13:51:59

ระดนบชน ชน : ม.6  ศศนยยสอบ : 1410100200 - มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตว (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1012022004

ออาเภอ : ปากเกรรด จนงหวนด : นนทบบรทสนามสอบ: 1012022004 - ปากเกรรด

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

7 722ชน ชน : 2

00109752 ปากเกรรด สบปรทยา นามนพตยพ 40835 1640500148620 หญพง

00109754 ปากเกรรด ศบภกร กาญจนะสบข 38261 1659901970329 ชาย

00109767 ปากเกรรด ธนาภรณพ เททยมขบนทด 38378 1700400285641 หญพง

00109769 ปากเกรรด ณวฐวรรณ มทสทผจอง 38184 1700800075449 หญพง

00109772 ปากเกรรด ณวฐพล บบตรคาร 40786 1709901272523 ชาย

00109774 ปากเกรรด ศบภวพชญพ บบญสพทธพม 40806 1710300175291 ชาย

00109778 ปากเกรรด จบฑารวตนพ คบณาไทย 40763 1719900495928 หญพง

คน 7รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 45 / 50ววนททท 15/2/2018 13:51:59

ระดนบชน ชน : ม.6  ศศนยยสอบ : 1410100200 - มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตว (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1012022004

ออาเภอ : ปากเกรรด จนงหวนด : นนทบบรทสนามสอบ: 1012022004 - ปากเกรรด

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

7 723ชน ชน : 2

00109783 ปากเกรรด กมลวรรณ คพดอจาน 38218 1720601151811 หญพง

00109787 ปากเกรรด อรพสา บรรทบกรรม 40814 1729800245083 หญพง

00109791 ปากเกรรด ภาชพนท ใจแกนว 37851 1730201343942 หญพง

00109797 ปากเกรรด ปฐมพงษพ สบขทองคอา 38145 1739901766542 ชาย

คน 4รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 46 / 50ววนททท 15/2/2018 13:51:59

ระดนบชน ชน : ม.6  ศศนยยสอบ : 1410100200 - มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตว (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1012022004

ออาเภอ : ปากเกรรด จนงหวนด : นนทบบรทสนามสอบ: 1012022004 - ปากเกรรด

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

7 724ชน ชน : 2

00109812 ปากเกรรด พงศพจวกรพ บบญมา 40798 1749900660279 ชาย

00109814 ปากเกรรด อรพสรา ปาลกะวงศพ ณ  อยบธยา 37964 1749900675519 หญพง

00109817 ปากเกรรด ชยณวฐ โลหะรวตนพ 40821 1769900536691 ชาย

00109822 ปากเกรรด อบดมศวกดพม เจรพญสพงหพ 38117 1770300106647 ชาย

00109824 ปากเกรรด นพณวฐ ทรงหลอา 40791 1800400288851 ชาย

00109826 ปากเกรรด นพพวทธา ชผมณท 37842 1800400289556 หญพง

00109829 ปากเกรรด ปฏพพวทธพ ชผศรท 38038 1801300269058 ชาย

00109834 ปากเกรรด อภพสมวย ธาตบรวกษพ 37866 1809900928360 หญพง

00109836 ปากเกรรด ปวณฑพตา วนารมยพ 40796 1809900965559 หญพง

00109839 ปากเกรรด สบภวทฌา ทองพรมราช 37863 1820500167703 หญพง

คน 10รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 47 / 50ววนททท 15/2/2018 13:51:59

ระดนบชน ชน : ม.6  ศศนยยสอบ : 1410100200 - มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตว (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1012022004

ออาเภอ : ปากเกรรด จนงหวนด : นนทบบรทสนามสอบ: 1012022004 - ปากเกรรด

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

7 725ชน ชน : 2

00109842 ปากเกรรด นรพศรา อจอนละมบล 38142 1829900195591 หญพง

00109844 ปากเกรรด นภวสสร แสงมา 40871 1839900568754 หญพง

00109846 ปากเกรรด จพโรตถพ ภผจพพชพต 38327 1840401115772 ชาย

00109854 ปากเกรรด ฐพตพรวตนพ สบวพววฒนพ 38370 1869900407076 หญพง

00109860 ปากเกรรด รวชพล แซจบจาง 40829 1929700021971 ชาย

คน 5รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 48 / 50ววนททท 15/2/2018 13:51:59

ระดนบชน ชน : ม.6  ศศนยยสอบ : 1410100200 - มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตว (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1012022004

ออาเภอ : ปากเกรรด จนงหวนด : นนทบบรทสนามสอบ: 1012022004 - ปากเกรรด

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

7 726ชน ชน : 2

00109881 ปากเกรรด สบภววทนพ อพนทรง 38061 2129700014920 ชาย

00109883 ปากเกรรด กบลดา ดาวรวตนหงษพ 38223 2129700015276 หญพง

00109885 ปากเกรรด อารยา ชวดรวมยพ 37966 2129700018038 หญพง

00109887 ปากเกรรด กรกช เฉยดพษฐพ 37818 2129700018313 หญพง

00109891 ปากเกรรด อดบลยพศวกดพม ศอกษากพจ 40811 2129901097628 ชาย

00109895 ปากเกรรด ปฐมพงษพ ดทเจรพญพร 37843 2240400024718 ชาย

00109897 ปากเกรรด พรชนก มทสตพ 38148 2240801032967 หญพง

คน 7รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 49 / 50ววนททท 15/2/2018 13:51:59

ระดนบชน ชน : ม.6  ศศนยยสอบ : 1410100200 - มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตว (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1012022004

ออาเภอ : ปากเกรรด จนงหวนด : นนทบบรทสนามสอบ: 1012022004 - ปากเกรรด

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

7 774ชน ชน : 7

00109903 ปากเกรรด พพไลพร จพวะไพบผลยพศวกดพม 38344 2720501020039 หญพง

00109905 ปากเกรรด ภวทรภร มทสกบล 40848 2740301021082 หญพง

00109907 ปากเกรรด ศพวดล สกบลเตรม 40881 2740301021333 ชาย

00109909 ปากเกรรด จพราพร คอ อากลาง 37824 2779400010877 หญพง

00109911 ปากเกรรด วรรษมล ชผเกษร 40837 2849901043980 หญพง

00109913 ปากเกรรด เจนนพเฟอรพ คบสเบอรพเกอรพ 40781 5129700005968 หญพง

00180132 ปากเกรรด พบธพตา แพรจไชยกผล 37168 1103702475564 หญพง

คน 7รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 50 / 50ววนททท 15/2/2018 13:51:59

ระดนบชน ชน : ม.6  ศศนยยสอบ : 1410100200 - มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตว (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1012022004

ออาเภอ : ปากเกรรด จนงหวนด : นนทบบรทสนามสอบ: 1012022004 - ปากเกรรด

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

- หนองพพเศษชน ชน : 1

00109932 ปากเกรรด นวนพต กากแกนว 37893 1103702763179 ชาย

00109934 ปากเกรรด แสงชวย จอมเกาะ 40874 1129700179459 ชาย

00109935 ปากเกรรด ณวฐวรรธนพ ศพรพคบณานนทพ 40799 1199600261854 ชาย

คน 3รวม :
สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  434ผศหเขหาสอบ : 50 คน1012022004 - ปากเกรรด


