
ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 1 / 15ววนททท 1/12/2017  9:49:36

ระดนบชน ชน : ปวส. 2  ศศนยยสอบ : 145701 - มทร.ลลานนา เชทยงราย

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ : 1357016201

ออาเภอ : เมมองเชทยงราย จนงหวนด : เชทยงรายสนามสอบ: วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย

ชชทอหลอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตก
ประชาชนนนกเรทยน

อาคาร 1 121ชน ชน : 2

57200876 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย บลวแดง คคามมล 5932010016 0570989010649 หญวง

57200877 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย กลนยารลตนน บบญทาวงคน 5932010121 1100501447650 หญวง

57200878 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ณลฐพล ศรชทรงฮาด 5932010116 1100702623871 ชาย

57200879 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ศวรวลลกษณน สชเลลก 5932010146 1103100437176 หญวง

57200880 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ณลฐกานตน ยอดจลนทรน 5932010091 1119900736564 หญวง

57200881 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย วราภรณน ทานะขลนธน 5932010143 1129900480802 หญวง

57200882 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สถาพร พงษนยวยม 5932010043 1170500048956 ชาย

57200883 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ดวงฤดช บบญวงศน 5932010127 1331700046808 หญวง

57200884 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย วราภรณน ใหมมวงคน 5932010028 1550500168541 หญวง

57200885 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สบภาภรณน ดชอลนกอง 5932010076 1570100109598 หญวง

57200886 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ณลฐธวกานตน ไชยลลงการ 5932010124 1570300150851 หญวง

57200887 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ภลทรพร ธรรมวงคน 5932010023 1570300151440 หญวง

57200888 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พวมพนนวภา ทรงสวทธวเจรวญ 5932010136 1570300152144 หญวง

57200889 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สบภสสร โนขลตว 5932010149 1570300152187 หญวง

57200890 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย เจนจวรา นบธรรม 5932010088 1570300154074 หญวง

57200891 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ลลวตา บบญเรชยม 5932010104 1570300154457 หญวง

57200892 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ดารารลศมช บบญเจวง 5932010093 1570300155755 หญวง

57200893 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สบภเวช อวนตตะโน 5932010044 1570400218287 ชาย

57200894 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย นคยาฝน สาระทะ 5932010131 1570400225917 หญวง

57200895 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย เกวลช เรรองรบมง 5932010009 1570400226832 หญวง

57200896 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ทลกษนดนลย ตลตนเกชตยง 5932010041 1570500231439 ชาย

57200897 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พวมพวกา ราชคม 5932010061 1570500233890 หญวง

57200898 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ปรวศนา สารขขาวดคา 5932010018 1570500234039 หญวง

57200899 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย จวราภา โนแกขว 5932010049 1570500234861 หญวง

57200900 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ววชาดา ถาเปช ยง 5932010069 1570500236848 หญวง

57200901 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อรวสา วงคนยาชลย 5932010152 1570500238905 หญวง

57200902 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย จลกรกรวช ปว จดช 5932010081 1570600049985 ชาย

57200903 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย นทช กขอนคคา 5932010117 1570600053028 ชาย

57200904 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สวทธวพงษน พวลาภ 5932010004 1570700218436 ชาย

57200905 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ศวรวนทรา สมศรช 5932010145 1570700221062 หญวง
คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 2 / 15ววนททท 1/12/2017  9:49:36

ระดนบชน ชน : ปวส. 2  ศศนยยสอบ : 145701 - มทร.ลลานนา เชทยงราย

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ : 1357016201

ออาเภอ : เมมองเชทยงราย จนงหวนด : เชทยงรายสนามสอบ: วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย
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ประชาชนนนกเรทยน

อาคาร 1 131ชน ชน : 3

57200906 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย รลชนชกร สมปาน 5932010139 1570700221780 หญวง

57200907 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ฟขารบมง กลนแกขว 5932010137 1570700224291 หญวง

57200908 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ศวรวกบล จลนทรวงศน 5932010072 1570700224410 หญวง

57200909 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย เนตวพงษน คงตบมน 5932010042 1570700224941 ชาย

57200910 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ชลวดากานตน จลบใจนาย 5932010090 1570700225289 หญวง

57200911 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ธนวรรณ ถนนทอง 5932010015 1570700228440 หญวง

57200912 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย รลฐเขต มะโนเสารน 5932010003 1570900112992 ชาย

57200913 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สบดารลตนน สบดววลลย 5932010075 1570900116785 หญวง

57200914 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย วรลญญา จลกรสาร 5932010142 1571200079489 หญวง

57200915 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย กรรชลย ไกลถวถน 5932010047 1571200083192 ชาย

57200916 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พาทวนธวดา วชวรอาภา 5932010060 1571200083851 หญวง

57200917 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พวมภวชา รลตนะ 5932010062 1571200084211 หญวง

57200918 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อารชยา คคาคมณ 5932010114 1571200085519 หญวง

57200919 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ธนกฤต อวถนคคา 5932010045 1571200086043 ชาย

57200920 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ภานบกบล ฝบม นวลง 5932010138 1571200086892 หญวง

57200921 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สตรชรลตนน ใจสช 5932010074 1571200087121 หญวง

57200922 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย รบมงนภา แซมฟขา 5932010140 1571300039608 หญวง

57200923 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย จวดารลตนน ทะนบธคารงศวลปน 5932010087 1571300041581 หญวง

57200924 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย นงเยาวน สมควร 5932010094 1571300045136 หญวง

57200925 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย กบลณลฐ ธรรมวงคน 5932010085 1571400002234 หญวง

57200926 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ปวถ นพลอย เชชยงแปง 5932010134 1571400002251 หญวง

57200927 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ววภาวช โหวมยแมะ 5932010031 1571500008234 หญวง

57200928 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อรวรรณ โยสบใจ 5932010038 1571600000987 หญวง

57200929 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย รจนา กาววชลย 5932010025 1571600001118 หญวง

57200930 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ณลฐมล สวทธวขลนแกขว 5932010125 1571700004534 หญวง

57200931 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ประกายมาศ มลถนกบง 5932010133 1571700004569 หญวง

57200932 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ณลฐวรรณ หลขาตว 5932010126 1571700005999 หญวง

57200933 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย มยบรช ปานสวลสดวด 5932010099 1571700007282 หญวง

57200934 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ยบพาพวน หลศกอมอน 5932010102 1571800000221 หญวง

57200935 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พาวรวณรน เพชรนคยา 5932010078 1579900676011 หญวง
คน 30รวม :
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57200936 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย วฤทลยภรณน ปลนนา 5932010068 1579900683475 หญวง

57200937 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย เสาวลลกษณน ยอดวงษน 5932010150 1579900689899 หญวง

57200938 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พลชรวนทรน จวนโจ 5932010098 1579900706246 หญวง

57200939 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พลชรา อบทธาสม 5932010097 1579900708664 หญวง

57200940 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย วลลลภา บบญยง 5932010106 1579900717582 หญวง

57200941 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สวราวรรณ เขรถอนคคาแสน 5932010147 1579900717680 หญวง

57200942 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ณลฐธชญา สารสช 5932010053 1579900719046 หญวง

57200943 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย วรรณรลตนน ชลยสมบลตว 5932010105 1579900719101 หญวง

57200944 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย เรนบกา คบณคคาฮอม 5932010026 1579900728827 หญวง

57200945 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย วรลชยา ทวพประเสรวฐ 5932010027 1579900730171 หญวง

57200946 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อลมพวกา แซมไหม 5932010155 1579900733235 หญวง

57200947 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สบนวสา กบสวลสดวด 5932010109 1579900734428 หญวง

57200948 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ศวรวมวนตรา ใจอบมน 5932010073 1579900735980 หญวง

57200949 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย เอลวสา จวตตานบปกรณน 5932010115 1579900737176 หญวง

57200950 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ณลฐชา บบญธรรมมาภณ 5932010052 1579900739721 หญวง

57200951 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ณวชาภา ตารวนทรน 5932010054 1579900744806 หญวง

57200952 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ฐวตวพร เมรองมมล 5932010011 1579900747503 หญวง

57200953 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ดวงเดมน ใจปลน 5932010082 1579900747538 ชาย

57200954 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ศวรดา วงศนพวพลกษนว ลฒนา 5932010032 1579900747635 หญวง

57200955 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย กานตนธวดา ศวรวชมภม 5932010008 1579900749263 หญวง

57200956 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ฑวมพวกา ใจจลกร 5932010012 1579900750105 หญวง

57200957 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อรวสา บบญยา 5932010039 1579900751705 หญวง

57200958 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ววชญา ดวงสม 5932010144 1579900751748 หญวง

57200959 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ววธลญญา นขอยหมอ 5932010070 1579900752469 หญวง

57200960 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ปรางทวพยน นขอยพบฒ 5932010057 1579900752809 หญวง

57200961 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย จวนณากานตน เถวงอขอม 5932010010 1579900753279 หญวง

57200962 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ผไทธน พลนสบภะ 5932010005 1579900754950 ชาย

57200963 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ปารวชาต พลนธบนสบภะ 5932010058 1579900757703 หญวง

57200964 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย เมรวกา จลนทรนตตะนาเขต 5932010024 1579900757801 หญวง

57200965 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ปว ยธวดา วรววชญนอดวศลย 5932010059 1579900758254 หญวง
คน 30รวม :
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อาคาร 1 141ชน ชน : 4

57200966 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พลณณวดา วงคนใหญม 5932010135 1579900759021 หญวง

57200967 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ณลฏฐณวชา คคาเวชยงเปา 5932010013 1579900760291 หญวง

57200968 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย รลตตวญา เปล งเรรอน 5932010065 1579900762715 หญวง

57200969 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย วรวศรา ศรชลา 5932010067 1579900763991 หญวง

57200970 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ฐวตวมา ปลนคะปวง 5932010051 1579900770602 หญวง

57200971 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ชญานนทน เทพอบดม 5932010001 1579900771684 ชาย

57200972 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พรสวรรคน อวนตตะ 5932010020 1579900773768 หญวง

57200973 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พวชชาพร ไชยวงษน 5932010021 1579900775728 หญวง

57200974 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สวราวรรณ กาละ 5932010035 1579900776970 หญวง

57200975 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย วรรณธวดา ชลยวงศน 5932010066 1579900777500 หญวง

57200976 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สบวรรณา กวจเจรวญ 5932010077 1579900779481 หญวง

57200977 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ศวรวขวลญ สลชสองสม 5932010033 1579900779839 หญวง

57200978 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย รลชนชกร สวลสดช 5932010064 1579900780829 หญวง

57200979 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อภวญญา แกขววงคนว ลน 5932010151 1579900783704 หญวง

57200980 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อรรววนทน ฉลตรมณชกาญจนา 5932010111 1579900788161 หญวง

57200981 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อลจฉรา กลคถาสามเรรอน 5932010154 1579900796041 หญวง

57200982 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ธนากร สวงหนเท 5932010002 1720300156164 ชาย

57200983 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อบรลสยา เพชรใหญม 5932010079 1801300250918 หญวง

57200984 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย กาญจนา ตคาภม 5932010007 1900201104148 หญวง

57200985 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อาเนชย และเชอ 5932010040 2571500018092 หญวง

57200986 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ศศวประภา พานสกบลบบตร 5932010071 5630400033394 หญวง

57200987 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อรบณช มอโปต ะกมม 5932010153 7570900029504 หญวง

57200988 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พวมใจ อคาพร 5932010022 7570901043217 หญวง

57200989 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย มนลส มาไกล 5932010119 7579900025884 ชาย

57200990 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย บาบชนมา อายช 5932010055 8570176012479 หญวง

57200991 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย วลนเพลญ แซมหมมม 5932010029 8570184003351 หญวง

57200992 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อมม บบญรลกษา 5932010080 8570584006307 หญวง

57200993 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย บมเบอะ มอแลกมม 5932010056 8570776015045 หญวง

57200994 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สบนลนทา คคาสบข 5932010036 8570776016441 หญวง

57200995 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย มาลช เบชยทม 5932010101 8571073012345 หญวง
คน 30รวม :
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57200996 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย มาลวณช เหวยยรถอ 5932010100 8571084119723 หญวง

57200997 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย มยบรช แซมลช 5932010063 8571384012835 หญวง

57200998 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อาตช เบชยวเช 5932010083 8571573035425 ชาย

57200999 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สบรวย ลนตน เยเบชยง 5932010006 8571576042244 ชาย

57201000 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สชสบดา มาเยอะ 5932010148 8571584189402 หญวง

57201001 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย กาญจนา วงคนษา 5932010048 8577273000362 หญวง

57201002 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ปฐวณา สามนวล 5932010017 8578578000227 หญวง

57201003 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย รลตนาภรณน ปฎวพวมพาคม 5932020022 1101500955865 หญวง

57201004 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อรอนงคน ปลญญาไว 5932020034 1509970061554 หญวง

57201005 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พวมพนกมล แสงศรชจลนทรน 5932020043 1560300284903 หญวง

57201006 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ฟขารบมง โรงทา 5932020018 1570300151075 หญวง

57201007 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ศรลณยนพร ตตบหนมอ 5932020049 1570400208559 หญวง

57201008 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พนวดา ฟมมา 5932020016 1570400222047 หญวง

57201009 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย นบจรชยน ค คานตะ 5932020014 1570400222411 หญวง

57201010 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย แพรววนวต กาววละ 5932020044 1570500209255 หญวง

57201011 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ชาตรช ปม าตบ ขม 5932020001 1570500223100 ชาย

57201012 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ศวรภลสสร อขายเหมย 5932020027 1570500233245 หญวง

57201013 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สบพลตรศจช เชรยอเมรองพาน 5932020033 1570500236937 หญวง

57201014 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อภวว ลฒนน เรรองเปล ง 5932020006 1570500237461 ชาย

57201015 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย มงคล ศรชโพธวด 5932020005 1570600052544 ชาย

57201016 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ธวตวมา ตานวล 5932020040 1570600053974 หญวง

57201017 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ภลทรานวษฐน ลาดคม 5932020019 1570700194430 หญวง

57201018 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย วรรณสร มมลกาศ 5932020052 1570700220465 หญวง

57201019 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ศบภลลกษณน ศรชสวลสดวด 5932020030 1570700220708 หญวง

57201020 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พลชสบรช จลนทาพมน 5932020017 1570700228393 หญวง

57201021 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ณลชญา ศรชนรศลกดวด ศวลปน 5932020011 1570900105953 หญวง

57201022 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สายฝน ยชแจะ 5932020031 1571000078942 หญวง

57201023 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ธวตวมา ปลนปขอ 5932020048 1571000089537 หญวง

57201024 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย รลฐนลนทน เตลมกลณฑน 5932020036 1571400002404 ชาย

57201025 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อรรถพงษน วรรณา 5932020037 1571600001363 ชาย
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57201026 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย วรรณรลกษน อบตมะ 5932020023 1579900545455 หญวง

57201027 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย วรรณมณช คบณาพรธรรม 5932020045 1579900625866 หญวง

57201028 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ณภลทร พงษนประภาส 5932020002 1579900687233 ชาย

57201029 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อรนวภา ไชยยา 5932020051 1579900690234 หญวง

57201030 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย วรางคณา อารชยนวงคน 5932020025 1579900692237 หญวง

57201031 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ณชวกานตน เหมรองอวนตตะ 5932020039 1579900698219 หญวง

57201032 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย นฤมล หลมอดช 5932020041 1579900705126 หญวง

57201033 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ขนวษฐา ธะนะ 5932020009 1579900707366 หญวง

57201034 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย เกษศวรวนทรน โนนตา 5932020038 1579900731071 หญวง

57201035 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย รลตนา สมบบญ 5932020020 1579900731151 หญวง

57201036 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย นลนทวลฒนน ววรวจวนดา 5932020004 1579900735548 ชาย

57201037 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย นลฐพงษน ใจวงศน 5932020003 1579900741815 ชาย

57201038 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ชานนทน อะทะวงษา 5932020035 1579900743648 ชาย

57201039 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พลณณวตา คบณาแปง 5932020042 1579900743893 หญวง

57201040 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย วรนบช หาญกบล 5932020053 1579900749549 หญวง

57201041 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อรวยะ แสงอรบณ 5932020007 1579900755051 ชาย

57201042 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ศวรวพร พบทธจลนทรน 5932020029 1579900770459 หญวง

57201043 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย เปรมภลสสร ใจกวขาง 5932020015 1579900770912 หญวง

57201044 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย จาธวชา หนมเพชร 5932020054 1800400280681 หญวง

57201045 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ววภาวช เชอหมรถอ 5932020047 8571084125839 หญวง

57201046 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย กาญจนา นรา 5932030005 1270400049453 หญวง

57201047 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ภลทรธวดา พรมวลงขวา 5932030001 1550500149759 ชาย

57201048 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สบพาณวกา อรวนราช 5932030019 1570300146721 หญวง

57201049 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ดวงหทลย สบปราการ 5932030008 1570700213418 หญวง

57201050 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ยบวณช ทรายทา 5932030016 1570700217871 หญวง

57201051 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ปฏวมา ปลนสชทอง 5932030013 1570700223120 หญวง

57201052 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย โสภวดา ใจวงคน 5932030020 1570700224568 หญวง

57201053 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ศวรวพร อบตดชลยวงคน 5932030018 1570700230436 หญวง

57201054 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย จรวยา แกขวเมรองกล 5932030006 1571000086210 หญวง

57201055 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ณลฐธวชา ชาตวเวชยง 5932030007 1571200084130 หญวง
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57201056 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ปรวศนา แกมนจลนทรน 5932030014 1571200085136 หญวง

57201057 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย วรบณยบพา โปทากาศ 5932030017 1579900609747 หญวง

57201058 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย นลนทวลฒนน นลนคคา 5932030002 1579900716306 ชาย

57201059 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย มธบรส เยาวนธานช 5932030015 1579900727219 หญวง

57201060 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ธวดารลตนน กองแกขว 5932030011 1579900765536 หญวง

57201061 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ดบษฏช มาลากบล ณ อยบธยา 5932030009 1579900774870 หญวง

57201062 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย นฤมล เพชรนวล 5932030012 1579900776953 หญวง

57201063 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย วนวดา ผมาโว 5932030022 8571584060396 หญวง

57201064 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ธนพนธน ยวยมพลาย 5932040045 1102002873485 ชาย

57201065 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย จวราว ลฒนน หลลกคคา 5932040041 1103702363090 ชาย

57201066 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อาทวตยน ซาวคคาเขตตน 5932040042 1200401048663 ชาย

57201067 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย นวพร พบมมทรลพยน 5932040033 1560100431198 หญวง

57201068 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ภมวดล อบปละ 5932040021 1570300149097 ชาย

57201069 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ปลทมาภรณน อนาวงคน 5932040036 1570400231526 หญวง

57201070 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ทลศนนพล สชเขชยว 5932040005 1570500232575 ชาย

57201071 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ประณยา ชฏาวงษน 5932040035 1570700235144 หญวง

57201072 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สหรลฐ เจรวญเมรอง 5932040024 1571600000936 ชาย

57201073 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย วรลลกษณน ศรชพรม 5932040027 1571700005174 หญวง

57201074 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ศวรวลลกษณน พวทลกษนศบภเมธวน 5932040040 1571700005697 หญวง

57201075 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย กฤษณา ชาญตลาด 5932040029 1571700006138 หญวง

57201076 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อานนทน กาบแกขว 5932040026 1579900569940 ชาย

57201077 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พรวษฐน เหลชถยมพงศาพบทธว 5932040019 1579900678013 ชาย

57201078 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ธชราภรณน ใจซรถอ 5932040032 1579900689571 หญวง

57201079 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ปว ตวพงษน อยมมอวนทรน 5932040016 1579900697689 ชาย

57201080 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สบธชมนตน ตตะคคา 5932040038 1579900698111 หญวง

57201081 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ปว ยวลฒนน สมบทรารวนทรน 5932040017 1579900712955 ชาย

57201082 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ทชปกร ชมางเขชยน 5932040006 1579900716012 ชาย

57201083 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย วบฒวชลย ตาหลขา 5932040023 1579900736005 ชาย

57201084 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ภานบว ลฒนน กขางออนตา 5932040020 1579900736501 ชาย

57201085 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ธรรมรลตนน สบรวยะ 5932040011 1579900736803 ชาย
คน 30รวม :
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57201086 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย วาสนา สบธาพจนน 5932040039 1579900748402 หญวง

57201087 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ณลฐดนลย ไชยเนตร 5932040003 1579900752477 ชาย

57201088 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พชรดนลย กลนธวยะ 5932040018 1579900753970 ชาย

57201089 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ปกรณนเกชยรตว ค คาตรยอ 5932040014 1579900754445 ชาย

57201090 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย จวราพร เมรองงาม 5932040028 1579900754631 หญวง

57201091 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ธนภรณน ใจวลง 5932040031 1579900758939 หญวง

57201092 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ณรงคนฤทธวด พมลกลาง 5932040002 1579900760062 ชาย

57201093 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ไทวกฤต เรรองอวนทรน 5932040007 1579900769892 ชาย

57201094 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ภมวศวษฏน แกขวกขอ 5932040022 1579900770041 ชาย

57201095 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ธเนศ โพธวสบข 5932040043 1579900780748 ชาย

57201096 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย นนทปรชชา สโมสร 5932040012 1800400272980 ชาย

57201097 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย จวรภวญญา เทพศลกดวด 5932110004 1571400002901 หญวง

57201098 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย กชนลนทน สบวรรณแปง 5932110002 1579900748046 หญวง

57201099 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อาหมช แลเชอ 5932140030 0570989144891 หญวง

57201100 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ววภา ใจสมปาน 5932140019 1570700215542 หญวง

57201101 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พวราอร ตาณะ 5932140016 1579900732875 หญวง

57201102 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ศบธวพร มมวงปลตน 5932140050 1579900756731 หญวง

57201103 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ณลฏกวตตวด ปของศรช 5933010002 1570500223291 ชาย

57201104 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ทลกษวนา เชชยงคคา 5933010014 1570500235124 หญวง

57201105 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ศตวรรษ หรรษา 5933010009 1570700229021 ชาย

57201106 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ศตรรษ สาพมนคคา 5933010010 1571200086345 ชาย

57201107 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พบฒวพงศน แสนจลนทรน 5933010005 1571200087198 ชาย

57201108 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อบดมศลกดวด เชรยอเมรองพาน 5933010012 1579900595878 ชาย

57201109 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ชาญณรงคน ทาแกขว 5933010001 1579900616450 ชาย

57201110 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สลณหววชญน ใหมมใจ 5933010011 1579900651611 ชาย

57201111 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย วงศธร ราชคม 5933010006 1579900722870 ชาย

57201112 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ธลญวลลกษณน ยชถภวญโย 5933010015 1579900734215 หญวง

57201113 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ทลศนนพล ศรชจบมปา 5933010004 1579900754461 ชาย

57201114 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ววนาญ อวนกลลด 5933010008 1579900780438 ชาย

57201115 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อมรวนทรน ตวตบโตตะ 5933010013 1579900795524 หญวง
คน 30รวม :
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57201116 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สบธาดล จลยเจรวญ 5933070009 0570989067721 ชาย

57201117 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อาชม เชอหมรถอ 5933070011 0576400001668 ชาย

57201118 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ฌานวตยน ประภานนทน 5933070005 1421200061947 ชาย

57201119 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พลทยา ปม าตบ ขม 5933070017 1560100424582 หญวง

57201120 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ศรลณยนพร ถศงการ 5933070014 1570400219305 หญวง

57201121 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พลยบทธ เกวดคคา 5933070008 1570700211814 ชาย

57201122 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ธานวนทน ซาวคคาเขต 5933070006 1570700233010 ชาย

57201123 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย กษาปณน มณชจลนสบข 5933070002 1571700005689 ชาย

57201124 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย จตบรนตน จลนทรนศร 5933070003 1579900427274 ชาย

57201125 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย เอกสวทธวด ตารวนทรน 5933070016 1579900505917 ชาย

57201126 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สบภลคพงศน นลนตา 5933070010 1579900744318 ชาย

57201127 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ชยบต ทขาวโยธา 5933070004 1579900774110 ชาย

57201128 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ทวพยนวรรณ ปบละเปา 5933070012 1600100739388 หญวง

57201129 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย นรวศ คคาแกมน 5933070007 1801500066690 ชาย

57201130 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย หมชถโอตะ มาเยอะ 5934040082 0570989000015 หญวง

57201131 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย มาเซละ ยชถยม 5934040031 0571089001512 หญวง

57201132 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย รววชญน อลศวเรรองสบข 5934040010 1100800946119 ชาย

57201133 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อนบชา สระนขอย 5934040056 1270400061003 ชาย

57201134 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สลนตวพงษน คนศงควด 5934040013 1560300282692 ชาย

57201135 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย จวรเมธ เขชยวสด 5934040085 1570300140723 ชาย

57201136 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ทรงพร บบญคบณประเสรวฐ 5934040062 1570300142505 หญวง

57201137 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย นลดดา รพชพวพลฒนน 5934040022 1570300145776 หญวง

57201138 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย จวนตนา เจรวญศวรว 5934040017 1570300154660 หญวง

57201139 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย กลญญาณลฐ กองฟม 5934040016 1570300155283 หญวง

57201140 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อนลญลลกษณน แกขวทวพยน 5934040083 1570300156531 หญวง

57201141 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ธนากร ภมมช 5934040047 1570400223353 ชาย

57201142 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สวรวนทรนญา สบภาพลฒนน 5934040037 1570400224376 หญวง

57201143 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ฐานวกา คงสมบลตว 5934040060 1570400226476 หญวง

57201144 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สบรศลกดวด อวถนคคา 5934040014 1570500227725 ชาย

57201145 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ววจวตรา พลกนวล 5934040104 1570500233041 หญวง
คน 30รวม :
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57201146 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ณลฐชญา มขาแกขว 5934040019 1570600052897 หญวง

57201147 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พรรณธวพา ไชยสาร 5934040028 1570600053141 หญวง

57201148 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ชนกนลนทน จชปว น 5934040018 1570700208562 หญวง

57201149 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย วชระเดช เงวนปา 5934040054 1570700225751 ชาย

57201150 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย เบญจวรรณ เขชยวคคา 5934040024 1570800068053 หญวง

57201151 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย เบญจวรรณ ปงชาคคา 5934040066 1570800077869 หญวง

57201152 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย กานตนธวดา ขลนใจ 5934040058 1570800078717 หญวง

57201153 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ธชรนบช ฟมเมรองคคา 5934040063 1570900111678 หญวง

57201154 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ธงชลย มหาปบรวมกบล 5934040046 1570900113310 ชาย

57201155 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ศตพร ตบมนแกขว 5934040034 1571000088026 หญวง

57201156 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ภลทรานวษฐ เชรยอเมรองพาน 5934040029 1571200082790 หญวง

57201157 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สบธวดา ทาทองหลาง 5934040080 1571200086914 หญวง

57201158 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ศวรวพรรณ กาววละ 5934040077 1571200087490 หญวง

57201159 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สบมาลช ยอดมณชบรรพต 5934040040 1571300040410 หญวง

57201160 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สบธวดา กบมจลนทศก 5934040110 1571700005492 หญวง

57201161 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ลวขวต คคาบบญ 5934040053 1571700005620 ชาย

57201162 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ดลนภา กขางออนตา 5934040061 1579900632978 หญวง

57201163 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สบดารลตนน ณ ลคาปาง 5934040079 1579900707269 หญวง

57201164 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย นวรมล คชรชแสนใจ 5934040064 1579900708231 หญวง

57201165 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ยอดขวลญ แกขวมา 5934040051 1579900716900 ชาย

57201166 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ประกายทวพยน วงคนววรวยะ 5934040025 1579900719534 หญวง

57201167 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย จวรภวญญา ใจปลน 5934040097 1579900726875 หญวง

57201168 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สบภาพร เปล งดวบ 5934040039 1579900727162 หญวง

57201169 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ศวรภลสสร ทากกอง 5934040105 1579900727766 หญวง

57201170 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ปรวชญา ใฝเครรอ 5934040067 1579900729581 หญวง

57201171 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ววษณบ อวนตา 5934040012 1579900732573 ชาย

57201172 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อวทธวกร ปลนนา 5934040057 1579900732981 ชาย

57201173 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อภวว ลฒนน ดวงแกขว 5934040015 1579900735467 ชาย

57201174 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อตวกานตน บบญคง 5934040041 1579900735785 หญวง

57201175 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย มลรดา อบมนมมล 5934040072 1579900735947 หญวง
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57201176 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย วลลย แซมเตวตน 5934040075 1579900739110 หญวง

57201177 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย กวตตวกร ขอดแกขว 5934040001 1579900745390 ชาย

57201178 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย กมลลลกษณน อยมมดช 5934040092 1579900746639 หญวง

57201179 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ปว ยภรณน วานวชพมล 5934040027 1579900751071 หญวง

57201180 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ปววตตรา รลกทา 5934040026 1579900755719 หญวง

57201181 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ณลฐวบฒว อรลญโสต 5934040004 1579900758238 ชาย

57201182 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ธนภมมว ว ลนทมาตยน 5934040005 1579900765129 ชาย

57201183 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย รลฐธรรมนมญ มาเยอะ 5934040052 1579900768128 ชาย

57201184 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ศศวววมล คชรชแกขว 5934040076 1579900772460 หญวง

57201185 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สบธช ไชยวงคน 5934040055 1579900774187 ชาย

57201186 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ไกรววชญน อบปนลนชลย 5934040002 1579900774659 ชาย

57201187 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ปรเมศวรน สบนลนตา 5934040050 1579900782171 ชาย

57201188 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สบทลตตา อวนธวศลกดวด 5934040038 1579900793114 หญวง

57201189 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พวพลฒนน โกสช 5934040009 1749900585480 ชาย

57201190 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ราเยมนตน กบนลน 5934040011 1909801095831 ชาย

57201191 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย เมลาณช แลเชอกมม 5934040032 5501101065032 หญวง

57201192 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย วนวดา เปเจกมม 5934040033 5570100102472 หญวง

57201193 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ธวตวการณน ปมม เหลลก 5934040021 5570100105188 หญวง

57201194 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย มธบรส ทววชลยมงคล 5934040030 5570100107377 หญวง

57201195 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย กลลยา อวนสาม 5934040093 6570172040382 หญวง

57201196 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สายพวน นามอวถน 5934040036 7570900029521 หญวง

57201197 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สรขอยศรช นามพรม 5934040106 7570901042521 หญวง

57201198 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย บลงอร แลเชอ 5934040065 7571100013396 หญวง

57201199 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พวมพา ลาชช 5934040070 7571500054782 หญวง

57201200 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พรพวมล เชอเมรอ 5934040069 8571084136946 หญวง

57201201 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ณลฐพร คคาตาล 5934040003 8571573022064 ชาย

57201202 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ภวญญาพลชญน ยชถอาม 5934040071 8571578005559 หญวง

57201203 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พชรพล มณชรลตนน 5934060002 1301801193644 ชาย

57201204 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ปาลวนช จลตบรลส 5934060007 1570300153035 หญวง

57201205 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย กานดา สาคบณ 5934060003 1571200087457 หญวง
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57201206 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ปรวญดา กลนทะเขชยว 5934060006 1571200087937 หญวง

57201207 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ววสสบตา ประเสรวฐสลงขน 5934060011 1571200088151 หญวง

57201208 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย กบลจวรา เกตบแกขว 5934060004 1579900717922 หญวง

57201209 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พวชยะ ปลนพรหม 5934060001 1579900744181 ชาย

57201210 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พวมพนพวสบทธวด ยะขลต 5934060010 1579900779537 หญวง

57201211 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พลอยไพลวน จลนคคา 5934060009 1579900781981 หญวง

57201212 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ฝน หมอกคคา 5934060008 6571572013391 หญวง

57201213 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย นาผรถอ ลาหมม 5934060005 8571584207982 หญวง

57201214 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย บมเมย เวยเยกมม 5934010006 0570189003559 หญวง

57201215 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ดาวลณยน นามบบญ 5934010004 0570189008003 หญวง

57201216 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย นลนทนนภลส ชลยนาม 5934010001 1570500241736 ชาย

57201217 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อบมาพร มาเยอะ 5934010009 1571000085001 หญวง

57201218 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สวราวรรณ ผมกวาจา 5934010008 1579900735068 หญวง

57201219 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย นลนทนนลวน เชอหมรถอ 5934010005 8570776028457 หญวง

57201220 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ณวชกานตน แสงจลง 5934010003 8571584167484 หญวง

57201221 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ดชนะ สาโกกมม 5937010011 0570889031105 หญวง

57201222 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ธนภรณน เลรถอมใส 5937010012 1100400897641 หญวง

57201223 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย รลตตวกาล กบณณะ 5937010023 1100702608944 หญวง

57201224 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ชบตวกาญจนน คลนธมมล 5937010010 1560200089122 หญวง

57201225 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ภมมลย ขะยะ 5937010002 1560300284270 ชาย

57201226 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ชนภรณน ธรรมรลกษน 5937010009 1570400185842 หญวง

57201227 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สบพรรณวการน อขายดช 5937010031 1570500208771 หญวง

57201228 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย วรลญญา สมโน 5937010025 1570500234071 หญวง

57201229 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย รสวกา ทาแกง 5937010022 1570500236015 หญวง

57201230 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย นนทวยา กกามา 5937010016 1570500236562 หญวง

57201231 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สบทธวดา รลงบลดใจ 5937010028 1570600051769 หญวง

57201232 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย บบญญฤทธวด สวทธวมงคล 5937010001 1570900105511 ชาย

57201233 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย จตบพล รลกมวตร 5937010045 1570900123293 ชาย

57201234 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย กนวษฐา กวจพวทลกษน 5937010006 1571000087372 หญวง

57201235 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สบนลนทา มหววรรณน 5937010029 1571200087767 หญวง
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57201236 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สมปราถนา มรกต 5937010027 1571400002463 หญวง

57201237 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อภวญญา พยามโน 5937010032 1579900680387 หญวง

57201238 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ไอศมรยน ปว ยะธรรมาชลย 5937010005 1579900737346 ชาย

57201239 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สบธามาศ ไชยบบญเรรอง 5937010047 1749800195469 หญวง

57201240 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย รบจวรา เพชยเมชย 5937010024 5571500054930 หญวง

57201241 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ชฏาพร นามคคา 5937010008 7579900027305 หญวง

57201242 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ศวรวพร มรอชอ 5937010026 8570184078874 หญวง

57201243 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ธวดา อาซอง 5937010015 8571084082935 หญวง

57201244 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พลอยแสง หนมอใจยา 5937020026 0570789025677 หญวง

57201245 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ดลชวรรณ พวกบลทอง 5937010035 1102002786591 หญวง

57201246 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อรทลย ตาลเพลวง 5937020033 1411900295665 หญวง

57201247 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ภาณบมาศ แกขวชวน 5937010020 1439900295956 หญวง

57201248 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย กวตตวภพ ชมดง 5937020036 1509901716288 ชาย

57201249 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ขวลญนภา พานทอง 5937020010 1509970125455 หญวง

57201250 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย บดวนทรนเดชา หอมนาน 5937020004 1560300208573 ชาย

57201251 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย นวภาวรรณ อวถนคคา 5937020015 1560300297193 หญวง

57201252 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สวนวทรา อะสะนวธว 5937020028 1570400223493 หญวง

57201253 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย กรรณวภา โปธา 5937020009 1570500229591 หญวง

57201254 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย วรพงษน ตลตนเอขย 5937020006 1570500233431 ชาย

57201255 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ธลญชนก ลวถมตระกมล 5937020037 1570600052374 หญวง

57201256 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย เสฏฐวบฒว โพธว 5937020007 1570700220902 ชาย

57201257 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย รลกเกชยรตว บลงคมเนตร 5937020005 1570800072883 ชาย

57201258 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สบทธวดา ชมสกบลยวถง 5937020029 1570800074983 หญวง

57201259 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อาทวตยา ดอนศรช 5937020034 1570900113476 หญวง

57201260 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย กรรณวการน รลตนวงคน 5937020008 1571000087348 หญวง

57201261 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พลชรช ยะบศง 5937020020 1571100138891 หญวง

57201262 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ภาณบมาศ แสนคคาภา 5937010019 1571200083630 หญวง

57201263 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สบนารช อวรรณา 5937010030 1571200083711 หญวง

57201264 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย จวตตราภรณน ตขนพบฒ 5937020012 1571700006201 หญวง

57201265 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สบนวสา เกรยอไขม 5937020030 1579900611024 หญวง
คน 30รวม :
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ระดนบชน ชน : ปวส. 2  ศศนยยสอบ : 145701 - มทร.ลลานนา เชทยงราย

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ : 1357016201

ออาเภอ : เมมองเชทยงราย จนงหวนด : เชทยงรายสนามสอบ: วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย

ชชทอหลอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตก
ประชาชนนนกเรทยน

อาคาร 3 343ชน ชน : 4

57201266 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อลครพล บลยงเงวน 5937020040 1579900615411 ชาย

57201267 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ธนพล เนชยมแตง 5937010033 1579900720800 ชาย

57201268 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อโนทลย แกขวตา 5937020032 1579900740606 หญวง

57201269 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ปวถ นทวพยน รวยมสวลสดวด 5937010037 1579900750148 หญวง

57201270 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ปรชยานบช กขอนแกขว 5937020017 1579900753121 หญวง

57201271 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย มยบรช ศรชสมลย 5937010040 1579900754089 หญวง

57201272 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พรพวทลกษน แสงเพลชรศวรวพลนธน 5937020019 1579900756707 หญวง

57201273 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย บบณยาพร มาฟม 5937020016 1579900760682 หญวง

57201274 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ภารดา ไชยวงคน 5937020022 1579900767199 หญวง

57201275 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย จลกรภพ หนมอคคา 5937020001 1579900769639 ชาย

57201276 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ปว ยะธวดา ศรชววชลย 5937010038 1579900771404 หญวง

57201277 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อาทร รวนนายรลกษน 5937010034 1579900783402 ชาย

57201278 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ภลทราภรณน ปช ยแดง 5937020021 1849900286341 หญวง

57201279 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ชไมพร แสนอวนทรน 5937020013 1909701129661 หญวง

57201280 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ลลทธวรรณ วงคนประชา 5937010041 1959900541707 หญวง

57201281 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สบรชรลตนน จะงช 5937010044 8570184060843 หญวง

57201282 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ศรชไพ โซแชกมม 5937010043 8570184069611 หญวง

57201283 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พรรณช แซมวมาง 5937010039 8570484011953 หญวง

57201284 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย จลนทรนจวรา เบเชมกมม 5937010007 8570776028406 หญวง

57201285 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พวชญา พวชญประดวษฐน 5937010018 8571084028108 หญวง

57201286 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สบว ลฒนน เยเบชยง 5937010004 8571084055300 ชาย

57201287 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย เมธช เชอกอ 5937010003 8571084139805 ชาย

57201288 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย วารบณช โวมยลอง 5937010042 8571084144302 หญวง

57201289 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อารช มาเยอะ 5937020035 8571084157617 หญวง

57201290 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย มนลสนลนทน โวยแมะ 5937020038 8571576035124 หญวง

57201291 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย บบษบา แยฉมอ 5937010036 8571584065495 หญวง

57201292 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย เจนววส มาเยอ 5937020002 8571584089491 ชาย

57201293 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ลลวตา มรอแล 5937020023 8571584133831 หญวง

57201294 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สบเนตร แสนคคา 5939010017 0570989184655 ชาย

57201295 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อรณวชา มชทรลพยนมลถนคง 5939010024 1200101767044 หญวง
คน 30รวม :
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ชชทอหลอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตก
ประชาชนนนกเรทยน

อาคาร 3 344ชน ชน : 4

57201296 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อภวชาตว ศวลมงคล 5939010019 1209701767582 ชาย

57201297 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ไกรลาศ อบปมา 5939010001 1560100422482 ชาย

57201298 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย นลทธพงคน อบดขา 5939010010 1570500238727 ชาย

57201299 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ลลดดาวลลยน วงศา 5939010025 1570700220571 หญวง

57201300 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ชบตวพนธน ไชยนาค 5939010005 1570800068771 ชาย

57201301 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย นพรลตนน พรมมวนทรน 5939010009 1571200083621 ชาย

57201302 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย มนลญชลย แกขวอขาย 5939010012 1571600001142 ชาย

57201303 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย จลนธวมา แกขวครอ 5939010021 1571700006189 หญวง

57201304 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สบทธวพงศน วงศนไชยยา 5939010016 1579900732786 ชาย

57201305 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ทรงพล วงคนเพลญ 5939010003 1579900741122 ชาย

57201306 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย วลชรพงศน ศรชค คา 5939010014 1579900749239 ชาย

57201307 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย จลกรวนทรน พวรส 5939010002 1579900755387 ชาย

57201308 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย รบมงทววา คคาอวนตตะ 5939010022 1579900758564 หญวง

57201309 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย วทลญญม เจรอจาน 5939010013 1579900765765 ชาย

57201310 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พลชรดนลย ชลยประการ 5939010011 1579900774004 ชาย

57201311 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ธวลชชลย ฐานดช 5939010008 1579900778395 ชาย

57201312 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ธเนศ ววลลยสกบล 5939010007 5571500038900 ชาย

57201313 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย วลนชลย ธนโชตวอบดม 5939010015 8570773010328 ชาย

57201314 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย บบรวนทรน ถวรพงศนพวพลฒนน 5939010020 8571084054664 หญวง
คน 19รวม :

สรกปสนามสอบ : หลองสอบ : หลอง  439ผศลเขลาสอบ : 15 คนวพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย


