
ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 1 / 21ววนททท 1/12/2017  9:45:58

ระดนบชน ชน : ปวช. 3  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

57200670 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ศศภกฤต แซซโอว 5822010089 0570162010015 ชาย

57200671 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย เพพญ บศญมา 5822010109 0570189008445 หญวง

57200672 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย เพชยงรลก แชมมมอ 5822010026 0570389000961 หญวง

57200673 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย นา แซซเหววน 5822010103 0570889029381 หญวง

57200674 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อาเมอ เชอมมอ 5822010172 0571089002233 หญวง

57200675 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย หมชมเบอะ เบชยงแซะ 5822010162 0571089022005 หญวง

57200676 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย แสงเออย ว ลนแสง 5822010037 0571589028657 หญวง

57200677 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อาปว โวยแม 5822010084 0578389000640 หญวง

57200678 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อาแอรร แยซอกกซ 5822010085 0579900036382 หญวง

57200679 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย จวตรกลญญา เมธชเกษม 5822010043 1500301220976 หญวง

57200680 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อรนวช เมอเรชยง 5822010082 1520101161585 หญวง

57200681 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สวรวยาภร ขลนตรช 5822010159 1520101161593 หญวง

57200682 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ทลตพร ฤทธวธ เนตวกศล 5822010139 1550501205857 หญวง

57200683 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย นศชนาถ งามรลตนกวช 5822010104 1550800062390 หญวง

57200684 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย เบญจมาศ มองชซอบวดร 5822010146 1550800065984 หญวง

57200685 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ศรายศธ คคาฟก 5822010047 1560100463090 ชาย

57200686 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ววภารลศมวธ แซซวซาง 5822010157 1560300317861 หญวง

57200687 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย นฤมล ตลตงสกศลเสรวมศรช 5822010102 1560301339311 หญวง

57200688 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สาววนช อามอ 5822010118 1570100111398 หญวง

57200689 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ศวรวพร แซซวอ 5822010117 1570100111606 หญวง

57200690 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สศธวดา ลชนวรรธนะกศล 5822010125 1570300164517 หญวง

57200691 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย นวราวรรณ ขลตทะ 5822010169 1570300167885 หญวง

57200692 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย กคาพล ราชสชมา 5822010044 1570400233138 ชาย

57200693 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย รสรวน ขลนธวรากศล 5822010030 1570400235785 หญวง

57200694 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ประกายดาว บศญแกอว 5822010171 1570500247467 หญวง

57200695 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ญาดา โขงคคา 5822010056 1570500249320 หญวง

57200696 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย เมธาพร แสนทวชสศข 5822010072 1570500250344 หญวง

57200697 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ธารวณช สมศลกดวธ 5822010100 1570500250841 หญวง

57200698 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ภลสสวรา ลคาพกน 5822010027 1570500251201 หญวง

57200699 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ภาณศววชญร ธรรมปลญโญ 5822010088 1570501284315 ชาย
คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 2 / 21ววนททท 1/12/2017  9:45:58

ระดนบชน ชน : ปวช. 3  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 131ชน ชน : 3

57200700 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย กรววชญร อวนศวร 5822010001 1570501285443 ชาย

57200701 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย วาสนา บศญเสรวฐ 5822010075 1570501285711 หญวง

57200702 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย วรรณวลช ดวงดอกมกล 5822010156 1570700235829 หญวง

57200703 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย วรกมล ลมอชา 5822010115 1570700238666 หญวง

57200704 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สลวนทวพยร ธาตศอวนจลนทรร 5822010077 1570700243295 หญวง

57200705 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ปรารถนา ชลยมงคล 5822010065 1570800081637 หญวง

57200706 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย หทลยทวพยร แกอวดคา 5822010080 1570800084849 หญวง

57200707 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ศศภาวรรณ ววนวจวงษรพนา 5822010161 1571000095723 หญวง

57200708 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย เปรมวดช ค คาภวระ 5822010107 1571000098111 หญวง

57200709 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พนวตนลนทร ชชหมมอ 5822010148 1571001127181 หญวง

57200710 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ทลศนชยร สคาเรพจ 5822010015 1571200091560 หญวง

57200711 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อรนศช แซซมลว 5822010123 1571300045179 หญวง

57200712 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อคานาจ แซซฟอา 5822010170 1571300047953 ชาย

57200713 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย รศจวภลกดวธ เกสรกตวกา 5822010155 1571300049930 หญวง

57200714 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ภลทรชยา คชรชนวมวต 5822010151 1571500011430 หญวง

57200715 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ธวษมน ชาวไรซ 5822010167 1571600002475 หญวง

57200716 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย จวราภรณร หมมมนแกอว 5822010054 1571600002696 หญวง

57200717 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ทวพรลตนร อศซนกลนทา 5822010099 1571700010071 หญวง

57200718 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย รพวชา สวทธวขลนแกอว 5822010154 1571700010151 หญวง

57200719 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ภารดช ลซามแขก 5822010111 1571700010909 หญวง

57200720 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย วรวชรร ไชยปลญโญ 5822010004 1579900740339 ชาย

57200721 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สศมวนตรา สาลชธรรม 5822010175 1579900777348 หญวง

57200722 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พวมพรววมล ใจโส 5822010068 1579900788552 หญวง

57200723 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ศวรวนภา พนาอดวศลย 5822010076 1579900802687 หญวง

57200724 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย กศลธวดา แสนจก อ 5822010052 1579900805198 หญวง

57200725 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย กชกร จลนแกอว 5822010050 1579900810752 หญวง

57200726 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พลฒนพงศร สมปาน 5822010046 1579900818435 ชาย

57200727 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ศวรวลลกษณร ตศ อยหนออย 5822010158 1579900819784 หญวง

57200728 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ปว ยะมาศ วงครแสง 5822010023 1579900820553 หญวง

57200729 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย เพพญนภา แกอวปานลนทร 5822010150 1579900820782 หญวง
คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 3 / 21ววนททท 1/12/2017  9:45:58

ระดนบชน ชน : ปวช. 3  ศศนยยสอบ : 145701 - มทร.ลลานนา เชทยงราย

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ : 1357016201
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อาคาร 1 134ชน ชน : 3

57200730 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สศนลนทร มาเยอะ 5822010131 1579900824109 ชาย

57200731 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อดวศร ทาวงคร 5822010087 1579900824575 ชาย

57200732 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย กนกวรรณ ตะวลนพลฒนากศล 5822010091 1579900825016 หญวง

57200733 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ภลทรวดช นามเมมอง 5822010110 1579900829585 หญวง

57200734 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย วลชราภรณร นศซมพรม 5822010032 1579900834155 หญวง

57200735 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย นศวรา ใจเพชร 5822010143 1579900834937 หญวง

57200736 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย นลฐตวกา จลบใจนาย 5822010019 1579900835283 หญวง

57200737 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ตะวลน ตาซวว 5822010002 1579900835691 ชาย

57200738 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อรจวรา นาวา 5822010039 1579900837472 หญวง

57200739 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย นพณลฐ ไชยลลงกา 5822010090 1579900838681 ชาย

57200740 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พรธชรา ธรรมศวรว 5822010024 1579900840082 หญวง

57200741 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ธนลชพร แกอวคคา 5822010016 1579900840112 หญวง

57200742 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย เปรมนทช ธวนลนชลย 5822010003 1579900840333 ชาย

57200743 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย จวรายศส บศญเรมอง 5822010127 1579900841470 ชาย

57200744 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ชลลรวนทรร ปลนแกอว 5822010096 1579900842301 หญวง

57200745 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สศภาภรณร ราชปละ 5822010120 1579900844576 หญวง

57200746 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ฉลนทพวชญา ไชยศรช 5822010129 1579900845645 ชาย

57200747 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สศกลญญา ชอางหลซอ 5822010035 1579900848164 หญวง

57200748 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อารชรลตนร บลวสศวรรณร 5822010042 1579900849730 หญวง

57200749 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย จวนดารลตนร ตตะนลย 5822010135 1579900852129 หญวง

57200750 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ธวดารลตนร นามวงคร 5822010017 1579900852579 หญวง

57200751 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ดารวนทรร ซองเงวน 5822010057 1579900856086 หญวง

57200752 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สศพวชญา สศดบศรวนทรร 5822010173 1579900856973 หญวง

57200753 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย เบญจมาศ แกอวบลง 5822010105 1579900858780 หญวง

57200754 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย จณวสตา ยานะนวล 5822010010 1579900859671 หญวง

57200755 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ววลาว ลณยร จลนตาวงคร 5822010033 1579900859794 หญวง

57200756 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย วารวณช แหนคคา 5822010152 1579900860091 หญวง

57200757 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ราตรช อารชยร 5822010114 1579900860865 หญวง

57200758 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อลนธวดา กลนทะแบน 5822010083 1579900863503 หญวง

57200759 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อลงคณา ดาวรศซงจรลส 5822010168 1579900863643 หญวง
คน 30รวม :
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ชชทอหลอง :ชชทออาคาร :
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อาคาร 1 141ชน ชน : 4

57200760 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ธนลชชา คคารศ 5822010140 1579900864739 หญวง

57200761 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ลลกษวกา ชอางมกป 5822010074 1579900865719 หญวง

57200762 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ววชญาดา ใจมลมน 5822010116 1579900865816 หญวง

57200763 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ศศภกวตตร กองดช 5822010130 1579900865832 ชาย

57200764 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อภวญญา จลนเทพ 5822010163 1579900865972 หญวง

57200765 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย นรวศรา สศรวยะชลย 5822010018 1579900866693 หญวง

57200766 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ณลฐธวดา ตลนเปพ ง 5822010138 1579900867517 หญวง

57200767 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สลวลทวพยร นาระถช 5822010034 1579900868394 หญวง

57200768 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย กวตตวพร จลบประยงคร 5822010133 1579900869625 หญวง

57200769 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พรรณหงสร สมพรเสรวฐ 5822010067 1579900873321 หญวง

57200770 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สศชานศช วงครเวชยนมา 5822010078 1579900876176 หญวง

57200771 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย นรวศรา แสนแพทยร 5822010142 1579900879116 หญวง

57200772 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ธวดารลตนร อวนโต 5822010141 1720201178992 หญวง

57200773 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ปว ยฉลตร ตลนหลวง 5822010106 2570400025584 หญวง

57200774 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ธลญชนก มหาวงคร 5822010059 2579900034203 หญวง

57200775 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พวมพรลภา สศขสวลสดวธ 5822010061 2579900034441 หญวง

57200776 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย มาลช ฮาแล 5822010153 5501001227278 หญวง

57200777 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อลนยซาเนนซา มศลเลอรร 5822010124 5570400086642 หญวง

57200778 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สศภาพร ตาฮอง 5822010079 5571001111610 หญวง

57200779 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ชนลญญา แซซลช 5822010012 5671100059101 หญวง

57200780 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อาโบซ เฌอหมมมอ 5822010041 6570171000671 หญวง

57200781 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย บกหมชม หมซอโปต ะกกซ 5822010021 6570971007084 หญวง

57200782 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อาบา อายช 5822010165 6571571113414 หญวง

57200783 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย นวตยา หงษรค คา 5822010020 7570101031800 หญวง

57200784 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ภานวศา นามจาย 5822010070 7570700101376 หญวง

57200785 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สรลล มอโปต ะ 5822010048 7570900031304 ชาย

57200786 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย กาญจนา อวนคคา 5822010092 7571100015062 หญวง

57200787 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สศภาพร นามใสซ 5822010036 7571500059296 หญวง

57200788 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย เบญจรลตนร สศวงคร 5822010022 7571500064826 หญวง

57200789 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย วนวดา มาเยอะ 5822010101 7579900029952 หญวง
คน 30รวม :
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57200790 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ชลดา สศขสลนตร 5822010137 7738700001971 หญวง

57200791 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อรอนงคร อาหยว 5822010040 8570173007741 หญวง

57200792 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย กมลชนก ภลกดชพวศกทธวธ 5822010132 8570184034494 หญวง

57200793 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ปว ยะธวดา รลตนปรลชญากศล 5822010147 8570184038309 หญวง

57200794 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ธนากร พะยา 5822010045 8570184038414 ชาย

57200795 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย หมซาทะ แยลกกกซ 5822010007 8570184072311 หญวง

57200796 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ณลฐณวชา จะอมอ 5822010097 8570184073996 หญวง

57200797 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย กศลนวภา คคาสวงหร 5822010093 8570584007761 หญวง

57200798 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย หมชมกซา เชกอง 5822010121 8570773005499 หญวง

57200799 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย นลนทกา มาเยอะ 5822010062 8570773007718 หญวง

57200800 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ทลตพวชา คคาเงวน 5822010081 8570776015711 หญวง

57200801 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย จวดาภา หมมมอแล 5822010094 8570776023382 หญวง

57200802 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย มนลญญา แกอวสาย 5822010071 8570784010898 หญวง

57200803 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อพวชลย ลาหศนะ 5822010049 8570784037991 ชาย

57200804 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ทลศยา แซซลชต 5822010058 8570876011882 หญวง

57200805 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย รศจวรา แซซเออ 5822010031 8571073011403 หญวง

57200806 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย มณช อาเซ 5822010028 8571076010505 หญวง

57200807 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อาภลสรา อาซออง 5822010038 8571584067480 หญวง

57200808 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย นวภาพร อายว 5822010063 8571584122791 หญวง

57200809 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย จวรนลนทร แลเชอ 5822010011 8571584178451 หญวง

57200810 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย หญวง อวนตา 5822020065 0570189023738 หญวง

57200811 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย กศองนาง ปลญญาดช 5822020083 0570189033741 หญวง

57200812 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย บกซกซ เบเชกกซ 5822020071 0570789001310 หญวง

57200813 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย หมชมเช หมมมอแล 5822020032 0570789042695 หญวง

57200814 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สศธวดา เชอหมมมอ 5822020028 0570789043977 หญวง

57200815 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย บลว จลนทรรยอด 5822020052 0570889009975 หญวง

57200816 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อาหมชม หมซอแลกกซ 5822020077 0570889029241 หญวง

57200817 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย มศข คคานวล 5822020057 0570989129905 หญวง

57200818 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ประภลสสร สงวนจวตรร 5822020053 1110300241884 หญวง

57200819 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ปณวตา ธกปสาลช 5822020019 1119900858805 หญวง
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57200820 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ปานเทพ ชศซมเมมองเยพน 5822020005 1309701217981 ชาย

57200821 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย เกชกยง ไทยใหญซ 5822020012 1357016201001 หญวง

57200822 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย นราววชญร แตอมเกซง 5822020004 1560300314519 ชาย

57200823 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย จศรชรลตนร ค คาแดง 5822020014 1560400056171 หญวง

57200824 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อาภาพร แยลกกก 5822020034 1570100110863 หญวง

57200825 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อรพวณ แยลกกก 5822020066 1570100112289 หญวง

57200826 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย เสาวณชยร จวนดาธรรม 5822020031 1570200064898 หญวง

57200827 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ณลฐพงษร สศตะวงคร 5822020037 1570300166765 ชาย

57200828 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย กวตตวทลต เขมมอนหอาว 5822020035 1570500249311 ชาย

57200829 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย กฤษณพงศร สศภาแสน 5822020001 1570500249869 ชาย

57200830 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ปทศมรลตนร อวนนลมงแทซน 5822020082 1570500251022 หญวง

57200831 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ภานศว ลฒนร ศรชยอด 5822020007 1570500253432 ชาย

57200832 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ทวนภลทร ทปละ 5822020050 1570501285109 หญวง

57200833 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สศวนลนทร พลนธรจคาปา 5822020064 1570600055969 หญวง

57200834 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พนลดดา เจรวญยวมง 5822020054 1570700236337 หญวง

57200835 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย จลกรพลนธร ขวลญนนทรเดวม 5822020002 1570700243350 ชาย

57200836 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ชลธวชา กศนณะกลนตช 5822020015 1570701280402 หญวง

57200837 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย มณชรลตนร ยศบลไมยร 5822020056 1570701282006 หญวง

57200838 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ววษณศพงศร เทพวลง 5822020084 1570900111287 ชาย

57200839 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย วศฒวพงษร แปงแกอว 5822020042 1570901161148 ชาย

57200840 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พวมพรผกา ไชยวงคร 5822020022 1570901161229 หญวง

57200841 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พรเทพ กลคมาเทชยน 5822020039 1579900726280 ชาย

57200842 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ณลฐฐวรา ใจมล 5822020076 1579900740576 หญวง

57200843 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย เจษฎาภรณร คคาภชระ 5822020003 1579900799945 ชาย

57200844 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย วรรณภา อคมาคง 5822020024 1579900812551 หญวง

57200845 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ปว ยนลนทร ศลกดวธ ศรชชมพก 5822020020 1579900829437 หญวง

57200846 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สศภลสสร พรหมชลยวศฒว 5822020029 1579900830478 หญวง

57200847 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ววสา ขลนแกอวบศญเรมอง 5822020026 1579900833825 หญวง

57200848 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พชรพลฒนร คคาสมศทร 5822020006 1579900837936 ชาย

57200849 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย จวราพร โปธา 5822020013 1579900840945 หญวง
คน 30รวม :
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57200850 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย เกศมณช คคาแกอว 5822020045 1579900841844 หญวง

57200851 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ศศภชลย จลนทรรจอหา 5822020010 1579900845521 ชาย

57200852 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พรพรรณ ทวนจอง 5822020021 1579900847915 หญวง

57200853 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สศพรรษา สมณช 5822020062 1579900851084 หญวง

57200854 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย เอกรวนทรร อวนตตะ 5822020043 1579900855373 ชาย

57200855 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย รลตนาพร มชชซอง 5822020079 1579900855632 หญวง

57200856 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย วรวทธวธ อะทะวงษา 5822020078 1579900862591 ชาย

57200857 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สศทธวดา พงษรลลงกา 5822020061 1579900864062 หญวง

57200858 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย วสศพล แกอวสมนศก 5822020008 1579900864844 ชาย

57200859 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ศศวววมล คคาปลญญา 5822020060 1579900868360 หญวง

57200860 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย จลกรช มณชวรรณรลตนร 5822020036 1579900872561 ชาย

57200861 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย รจณา กองเงวน 5822020058 2570200035004 หญวง

57200862 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ววชญาพร คคากออแกอว 5822020059 2570501037871 หญวง

57200863 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย จวนตรจวตรา เสนแกอว 5822020046 2670801028176 หญวง

57200864 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ศรชนวล แลเชอ 5822020074 6571150019705 หญวง

57200865 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย กวตวกานตร หมซอโปต ะกกซ 5822020011 7570700099967 หญวง

57200866 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สศวนลน สศเช 5822020030 8570184039089 หญวง

57200867 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สศนชภร เยเลกกซ 5822020080 8570184089329 หญวง

57200868 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย นภา เบถกซกกซ 5822020051 8570776037502 หญวง

57200869 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อารช เยเปช ย 5822020081 8571076010327 หญวง

57200870 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อาตอ มาแช 5822020033 8571576015352 หญวง

57200871 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พลชรช ประทายนอก 5822030021 1103702879801 หญวง

57200872 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ธนลชพร เสนาหวาน 5822030015 1119700055261 หญวง

57200873 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สศกลญญา อยกซพ ลฒนา 5822030027 1150600136431 หญวง

57200874 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ขวลญดาว ใจเปชต ย 5822030006 1549900542359 หญวง

57200875 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย มลลลวกา หอกระโทก 5822030023 1560100482990 หญวง

57200876 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สศพนวดา บลตวปลน 5822030029 1570400242137 หญวง

57200877 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย จลกรกฤษณร ทาแกง 5822030001 1570500247661 ชาย

57200878 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สศภลสสรา มะหะวอ 5822030030 1570500252614 หญวง

57200879 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ณลฐธยานร ปอองศรช 5822030013 1570501284064 หญวง
คน 30รวม :
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อาคาร 1 146ชน ชน : 4

57200880 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย กลนตรฤทลย เชมตอเมมองพาน 5822030005 1570501284633 หญวง

57200881 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พวมพรประภา ศรชโชตว 5822030022 1570700236591 หญวง

57200882 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ชนลญพร อศตตะมะ 5822030008 1570700238721 หญวง

57200883 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ณลฏฐณวชา กลบปะหะ 5822030012 1570700238984 หญวง

57200884 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พวทวลส จลนทาพกน 5822030002 1570700241012 ชาย

57200885 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ทวพวรรณร สมเหรพด 5822030014 1570800083508 หญวง

57200886 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย วรลมพร ทาคคามา 5822030025 1570900123447 หญวง

57200887 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ฐวตวรลตนร ดอนอซอนสา 5822030011 1571700011107 หญวง

57200888 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย กลนดา หลวงหาญ 5822030004 1579900816190 หญวง

57200889 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย นภลสสรณร แกอวบลง 5822030009 1579900828911 หญวง

57200890 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย กชณวภา แกอวเขชยว 5822030003 1579900829755 หญวง

57200891 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย จศตวพร บซอแกอว 5822030007 1579900834171 หญวง

57200892 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พลอยไพลวน อวนตาตวตบ 5822030020 1579900835453 หญวง

57200893 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สศกลญญา สศวรรณประภา 5822030028 1579900851301 หญวง

57200894 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย นศศรา สวทธวขลนแกอว 5822030017 1579900856302 หญวง

57200895 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พรปวชณร คงพกล 5822030019 1749900698233 หญวง

57200896 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อมาวสช วงศรสมศทร 5822030031 1759900348763 หญวง

57200897 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ณลฐววศฒว ภลกดช 5822040038 1100201529839 ชาย

57200898 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อลครพงษร อศซนนลนทร 5822040024 1100702882591 ชาย

57200899 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สมพล สรออยฉวช 5822040081 1102002993456 ชาย

57200900 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พวชลยยศทธ อารชยร 5822040045 1509900893551 ชาย

57200901 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย กนกวรรณ พรมโชตว 5822040088 1539900676126 หญวง

57200902 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย เบญญาภา สวทธวศลกดวธ 5822040060 1549900534127 หญวง

57200903 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ชานศพลฒนร ทนลนไชย 5822040006 1549900542031 ชาย

57200904 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย กลนตววชญร ปอองศรช 5822040033 1570501283050 ชาย

57200905 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พลสกร พวมลธวตวกศล 5822040013 1570700235730 ชาย

57200906 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย จลกรกฤษดวธ ทองคคา 5822040003 1570700239271 ชาย

57200907 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สารวกา สะโงอ 5822040029 1570800082170 หญวง

57200908 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย จวณวลตร สศตะวงคร 5822040074 1570800084628 ชาย

57200909 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย กมลพร ทองใบ 5822040084 1571700009943 หญวง
คน 30รวม :
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ประชาชนนนกเรทยน

อาคาร 2 241ชน ชน : 4

57200910 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สาธวดา สมบเสาะ 5822040028 1579900625637 หญวง

57200911 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สศเมธช พรมสศวรรณร 5822040055 1579900688981 ชาย

57200912 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ลลดดา มกลชลย 5822040026 1579900785987 หญวง

57200913 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย จตศพงศร ตอนกลนยา 5822040034 1579900817391 ชาย

57200914 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย นวโรธ ชลยชนะ 5822040040 1579900828520 ชาย

57200915 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย จวรพงศร ศรชชลยวงศร 5822040035 1579900834180 ชาย

57200916 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สนธยา สชแกอว 5822040019 1579900837529 ชาย

57200917 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พงศกร สกศลไชย 5822040010 1579900837685 ชาย

57200918 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย จวรกร สวงหรขลน 5822040069 1579900838363 ชาย

57200919 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ศศภชลย กวยยมอ 5822040018 1579900838533 ชาย

57200920 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สาธวต ไชยวงศร 5822040052 1579900842867 ชาย

57200921 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พงศภลค ตซางใจ 5822040042 1579900846358 ชาย

57200922 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย วชระวรรณร คคาว ลง 5822040027 1579900859336 หญวง

57200923 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ธนกร สศจาจรวง 5822040007 1579900878411 ชาย

57200924 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ชลยนาม ดกซค คา 5822040005 1579900878748 ชาย

57200925 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย กลนจยภรณร ชศซมมงคล 5822040078 1579900882320 หญวง

57200926 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ฤทธวรลตนร มกลวงคร 5822040015 1579900896991 ชาย

57200927 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ชลภลทร เปรมใจ 5822040087 1609900493560 ชาย

57200928 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สศววชญา สลนตวรงยศทธ 5822040073 1709901270326 หญวง

57200929 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย คศณากร เมาลช 5822040002 1749700014748 ชาย

57200930 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ธนววนทร ขลนนออย 5822040008 1849901410224 ชาย

57200931 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย รลชชานนทร บศญประเสรวฐ 5822040046 1969900296095 ชาย

57200932 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ภาสกร สถานดช 5822040014 2579900034262 ชาย

57200933 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ศรชพรรณ มหาใสซ 5822040064 7571500049134 หญวง

57200934 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ภกมวภลทรร นามเมวน 5822040076 8570776022297 ชาย

57200935 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พงษรศธร มมอแลซ 5822040011 8570784000612 ชาย

57200936 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ยกกวฮวโรซ โอคาดะ 5822040072 8570985015102 ชาย

57200937 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สมควด แซซลอา 5822040051 8571084011779 ชาย

57200938 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย วราพร โหวซหยมมอ 5822040063 8571084144990 หญวง

57200939 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย เกชยรตวศลกดวธ โพธวธ ทอง 5823010001 1209601284903 ชาย
คน 30รวม :
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57200940 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย บลลลลงกรศวลปร นออยนพ 5823010007 1419901889248 ชาย

57200941 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ศลกดวพล สศขแสน 5823010017 1570500228195 ชาย

57200942 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พลนธวชรร ราชคม 5823010010 1570500250816 ชาย

57200943 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย เมธาววน ปาเปาออาย 5823010011 1570700231726 ชาย

57200944 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อดวศลกดวธ ไรซสอ 5823010022 1570800082099 ชาย

57200945 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อนศภลทร จลนทรรชซวย 5823010023 1579900802784 ชาย

57200946 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ณรลนดร ลลงกาแกอวเจรวญ 5823010003 1579900819687 ชาย

57200947 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ศศภชลย คคาชศม 5823010018 1579900830940 ชาย

57200948 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อารญา พรมสศวรรณร 5823010031 1579900847281 หญวง

57200949 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พวมพรชนก ขลตวยะ 5823010026 1579900847362 หญวง

57200950 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย วชวรญาณร ทาบศญสม 5823010028 1579900866910 หญวง

57200951 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย มลสยา เขชยวปลญญา 5823010027 1579900867339 หญวง

57200952 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ธนโชตว ศรชกลนไชย 5823010005 1579900868173 ชาย

57200953 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พรรณาลาย มลมนทลน 5823010025 1709800320603 หญวง

57200954 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ธนกรณร ว ลงวน 5823010004 1969800228489 ชาย

57200955 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อดวศร ปวงกลนทะ 5823010021 2570400025576 ชาย

57200956 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สวธวชลย เลเชอกกซ 5823010020 5501101052704 ชาย

57200957 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สวรวนดา โชครลตนสกศล 5823010030 8571084057345 หญวง

57200958 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ธชรภลทร ปลทมาภวรลตนร 5823020008 1102002614706 ชาย

57200959 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย กลนตพล จลบใจนาย 5823020002 1200101851398 ชาย

57200960 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ณฐกร เทซงเจชยว 5823020005 1209701888916 ชาย

57200961 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สศดารลตนร ไชยนศรลกษร 5823020031 1501101120073 หญวง

57200962 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย เปรมศลกดวธ ดวงมะโน 5823020010 1530600040074 ชาย

57200963 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สศบวน ดวงดช 5823020019 1570700239352 ชาย

57200964 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ธชรภลทร ตาจลนทรร 5823020030 1570701279854 ชาย

57200965 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สมรลกษร หมมมอแล 5823020018 1571000095791 ชาย

57200966 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย จวรลชญา แมซนหมาย 5823020023 1571000096371 หญวง

57200967 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ณรงครฤทธวธ ฤทธวธ บศญ 5823020006 1579900739748 ชาย

57200968 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย กฤษกร สศภารลตนร 5823020001 1579900741947 ชาย

57200969 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พลทธดนยร ซาวคคา 5823020014 1579900752001 ชาย
คน 30รวม :
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57200970 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ปรวยากร เรมอนอวนทรร 5823020027 1579900855420 หญวง

57200971 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย เชาวรว ลฒนร อะทะวงษา 5823020004 1579900868815 ชาย

57200972 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สศภชา มโนหาญ 5823020029 1579900871735 หญวง

57200973 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ววเชชยร วงครรลตนร 5823020017 7579900025647 ชาย

57200974 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สศข ชลยวงคร 5823070039 0570989016787 หญวง

57200975 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย นฤเบศรร ทาบศญสม 5823070007 1209701918297 ชาย

57200976 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย วศฒวพงศร พศฒวมา 5823070017 1570200064944 ชาย

57200977 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ภาสกร โสภณศวรว 5823070013 1570500252991 ชาย

57200978 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย มณชรลตนร จลนทาพกน 5823070032 1570701286192 หญวง

57200979 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ววสวฐ ตตะมอญ 5823070038 1570800083125 ชาย

57200980 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ภาควน ราชกศลนา 5823070011 1579900791031 ชาย

57200981 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย จวรลตนรตวนลนทร บลวงาม 5823070028 1579900841593 หญวง

57200982 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย วรกวตตวธ จลนทรรสศภาเสน 5823070015 1579900845866 ชาย

57200983 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ธวลชชลย ชอางแกอว 5823070006 1579900847095 ชาย

57200984 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ขจรวลฒนร ใจเยพน 5823070040 1579900849322 ชาย

57200985 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย รศซงรดวศ กศลธนาดศล 5823070014 1579900852285 ชาย

57200986 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย กฤดนลย อวนตตะวงคร 5823070001 1579900858810 ชาย

57200987 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พลทธมน รลตนนวรมลสกศล 5823070031 1579900860172 หญวง

57200988 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ญาณวรศตมร ค คาเมมอง 5823070004 1579900861454 ชาย

57200989 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ภาณศพงศร วงศรสรรศรช 5823070012 1579900863210 ชาย

57200990 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย เอกกมล เมมองวงคร 5823070025 1579900865573 ชาย

57200991 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ชนวลฒนร วาสชอนศรลกษร 5823070002 1579900866138 ชาย

57200992 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย เอกชลย กาบแกอว 5823070023 1579900867703 ชาย

57200993 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อวสรชยร ไพโรจนร 5823070022 1579900869064 ชาย

57200994 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ศตวรรษ คคาเขชยว 5823070018 1579900872138 ชาย

57200995 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ภควรรษ นลนคคา 5823070010 1579900873541 ชาย

57200996 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย บศตรชวน อศชชวน 5823070008 1579900878250 ชาย

57200997 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ศววกร ชะฟก 5823070019 1579900878560 ชาย

57200998 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พวสวษฐร หมลมนขลน 5823070009 1579900880670 ชาย

57200999 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ชซอผกา อศตง 5823070029 5579900029841 หญวง
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57201000 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สศทวน โวซยหยมมอ 5823070021 8571084164699 ชาย

57201001 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย มาลช เหมซอโปกกซ 5824010023 0570189043631 หญวง

57201002 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย หมชมดอ แลเฉอะ 5824010021 0570189067484 หญวง

57201003 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย กลลยานช ยาแปงกกซ 5824010002 1571000095189 หญวง

57201004 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ภลทรชญา พวสลยเลวศ 5824010008 1571000097009 หญวง

57201005 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สศกลญญา แซซฟศอง 5824010024 1571300048828 หญวง

57201006 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ลลกษวกา แซซจจาว 5824010020 1571300049166 หญวง

57201007 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ศวรววรรณ แซซเฮซอ 5824010014 1571400005381 หญวง

57201008 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ณลฐรศจา สวงหรเพชร 5824010022 1579900862124 หญวง

57201009 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ไซ แซซยซาง 5824010004 7199600011342 หญวง

57201010 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย มยศรช แซพา 5824010009 8570184005745 หญวง

57201011 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ทลศนชยร แซซโซอง 5824010005 8570484012950 หญวง

57201012 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ลช แซซทซอ 5824010011 8570873008210 หญวง

57201013 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย มาลชว ลลยร อายช 5824010010 8571073017444 หญวง

57201014 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย วรภา เบเชกกซ 5824010012 8571084052165 หญวง

57201015 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อารชยา แซซดกกกซ 5824010018 8571084055962 หญวง

57201016 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อนงคร พกเมชย 5824010017 8571084115728 หญวง

57201017 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สมศรช มาเยอกกซ 5824010015 8571084143519 หญวง

57201018 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สศดารลกษณร เลเซกศ 5824010016 8571584010283 หญวง

57201019 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สศทธวศลกดวธ นฤภลย 5824060005 1103702939897 ชาย

57201020 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ภกรวช ธวงาเครมอ 5824060021 1570500205977 ชาย

57201021 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย จลกรพลน จลนพรม 5824060002 1570500245201 ชาย

57201022 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อรรถพลนธร แกอวหนซอ 5824060006 1571200086663 ชาย

57201023 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ศศทธวนช อลกษรพวพลฒนร 5824060017 1571700009285 หญวง

57201024 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ชลธวชา มะโนชลย 5824060008 1571700009510 หญวง

57201025 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ณลฐธวดา ฟองเขชยว 5824060009 1579900844967 หญวง

57201026 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พชร แกอวเมมอง 5824060003 1579900853168 ชาย

57201027 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย รลมภา ชศซมมงคล 5824060023 1579900860814 หญวง

57201028 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อวนทวรา สมศดความ 5824060019 1579900871468 หญวง

57201029 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ววลลยวรรณร พรมจรรยร 5824060015 1579900878896 หญวง
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ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 13 / 21ววนททท 1/12/2017  9:45:58

ระดนบชน ชน : ปวช. 3  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 342ชน ชน : 4

57201030 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ปศรวน จวรพศพลนธศร 5824060012 2220301030183 หญวง

57201031 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย นาตยา แซซโฟอง 5824060011 8570873005105 หญวง

57201032 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อชแฮ ดงผลกกาด 5824060020 8630384000673 หญวง

57201033 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย วรรณ คคาจลนทรร 5824040136 0570189006639 หญวง

57201034 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สายฝน แลเชอ 5824040138 0570189037755 หญวง

57201035 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย จจา จะปอ 5824040017 0570189051235 หญวง

57201036 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อคาไพ กลนใจ 5824040156 0570989071079 หญวง

57201037 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อวงอร คคาแกอว 5824040154 0570989072261 หญวง

57201038 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ชมลยพร เชอมมอกกซ 5824040056 0570989144238 หญวง

57201039 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ลช นามอวง 5824040068 0570989155051 หญวง

57201040 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย บกตชต และเชอ 5824040096 0570989228211 หญวง

57201041 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ณลฎฐณวชา มาเยอะ 5824040004 0571089004848 หญวง

57201042 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย บกซอ เยเบชยง 5824040062 0571089021033 หญวง

57201043 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อาเพชยว มาเยอะ 5824040160 0571089021092 หญวง

57201044 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย หลอา ลงทศน 5824040153 0577389000096 ชาย

57201045 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย นคตาปกน ศรชแกอว 5824040149 1103100555527 หญวง

57201046 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สศภาภรณร ศรชวรรณร 5824040072 1103300196393 หญวง

57201047 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สศรยศทธร ผศมงผดศง 5824040086 1103702907367 ชาย

57201048 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ววญญก คศ อมเอชมยม 5824040083 1119900751482 ชาย

57201049 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ลชลาวดช วงศาโรจนร 5824040102 1129900552323 หญวง

57201050 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ศรลณยก ประชศม 5824040084 1529902045417 ชาย

57201051 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย กฤษณะ ปลญญาวงศร 5824040041 1560100420251 ชาย

57201052 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย กลญญารลตนร สศรวยะโชตว 5824040054 1560100481381 หญวง

57201053 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย จชราวรรณ เวชยงลอ 5824040089 1560200093774 หญวง

57201054 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อาทวตยา ศลกดวธ รศซงเรมอง 5824040039 1560300326908 หญวง

57201055 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พลชรพร กาวว 5824040065 1570300167109 หญวง

57201056 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สวทธวชลย กลนปลกก 5824040008 1570500246746 ชาย

57201057 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย วชระพงศร ทาแกง 5824040117 1570500249761 ชาย

57201058 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สศกลญญา ตลนตวตบ 5824040033 1570500250085 หญวง

57201059 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย นลทธพงศร ใจจลนทรร 5824040045 1570500251499 ชาย
คน 30รวม :
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ระดนบชน ชน : ปวช. 3  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

57201060 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย วรรณารวนทรร สายเปพ ง 5824040150 1570500251677 หญวง

57201061 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย มลฐวษา ดอนไชย 5824040134 1570500253114 หญวง

57201062 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อาทวตยา สศรวยะวงคร 5824040075 1570700239221 หญวง

57201063 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย นลนทนลช คชบาล 5824040144 1570700239409 หญวง

57201064 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ปว ยะฉลตร นลยตวตบ 5824040161 1570700242060 หญวง

57201065 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ธชรภลทร ใหมซนออย 5824040079 1570700243015 ชาย

57201066 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย รศซงทววา ราษฎรรนวยม 5824040067 1570700243040 หญวง

57201067 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ชลธวชา ยอดวงษร 5824040155 1570700243694 หญวง

57201068 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ศวรดา ไชยลลงกา 5824040032 1570701279111 หญวง

57201069 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พรชนลน แสนใหมซ 5824040098 1571000097815 หญวง

57201070 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย กรกช เขพมแกอว 5824040087 1571000100182 หญวง

57201071 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย นลนธวชา ปลญญา 5824040061 1571100149493 หญวง

57201072 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สศพลฒตรา เจอาสซง 5824040036 1571400004431 หญวง

57201073 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ชาตรช ปอแฉซ 5824040159 1571500004468 ชาย

57201074 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ทววาพร เมธชกวตตวคศณ 5824040060 1571500011103 หญวง

57201075 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย กลนยาพร นลนทะเสน 5824040016 1571700010496 หญวง

57201076 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย กวตตวพศ ศรชสศข 5824040076 1579900611032 ชาย

57201077 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย โสธวยา นออยหมอ 5824040038 1579900772508 หญวง

57201078 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พรนวภา ตาดทอง 5824040132 1579900807301 หญวง

57201079 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย รลชชานนทร ปลญญางาม 5824040048 1579900807999 ชาย

57201080 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สวรวโชค ไชยประเสรวฐ 5824040052 1579900816807 ชาย

57201081 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ปศญญพลฒนร อรวยา 5824040114 1579900818249 ชาย

57201082 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ณลฐณวชา ชลชวรลตนร 5824040126 1579900818851 หญวง

57201083 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ชนาธวป บศญทา 5824040111 1579900823382 ชาย

57201084 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย กชกร ลาวตศม 5824040012 1579900823757 หญวง

57201085 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อรศณรลชชร โพธวสวทธวธ 5824040120 1579900826551 ชาย

57201086 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ทวราพร แกอวใบงาม 5824040023 1579900826667 หญวง

57201087 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ตวณณร แสนเมมอง 5824040011 1579900831610 ชาย

57201088 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย เบญญาภา ใจดช 5824040130 1579900836042 หญวง

57201089 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อมรรลตนร ทศมาศวลปร 5824040108 1579900837502 หญวง
คน 30รวม :
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ระดนบชน ชน : ปวช. 3  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 344ชน ชน : 4

57201090 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พลชรวดา เสนารลกษร 5824040099 1579900838126 หญวง

57201091 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ปารวกา ผาสศข 5824040025 1579900838444 หญวง

57201092 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย รศจวรา อวนเอชตยง 5824040101 1579900838762 หญวง

57201093 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย กมนนลทธร เรมองอยกซ 5824040014 1579900838797 หญวง

57201094 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย จวรกฤต ชลยแกอว 5824040001 1579900841445 ชาย

57201095 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย เรไร คคาสศ 5824040029 1579900845491 หญวง

57201096 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ชลกานตร สมสอาด 5824040043 1579900846757 ชาย

57201097 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ขจรศลกดวธ มหาปรชชาวงศร 5824040147 1579900846871 ชาย

57201098 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ธนาววทยร อซอนบคารศง 5824040112 1579900848849 ชาย

57201099 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย รศจวษยา ดกเจตะ 5824040135 1579900849047 หญวง

57201100 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สศทวว ลส วงศรมกล 5824040010 1579900850843 ชาย

57201101 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พวมชนก ไชยมงคล 5824040026 1579900851700 หญวง

57201102 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย เมธาสวทธวธ บลวสศวรรณ 5824040115 1579900851734 ชาย

57201103 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ปว ยะธวดา ใจกวอาง 5824040064 1579900851874 หญวง

57201104 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สลนตวสศข อศซนเอม 5824040119 1579900852498 ชาย

57201105 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ปรชยานศช แกอวมกล 5824040097 1579900852587 หญวง

57201106 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สรลญญา ไชยลลงกา 5824040070 1579900854075 หญวง

57201107 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สศววมล คคาเสารร 5824040140 1579900854300 หญวง

57201108 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ณลฐกานตร นลนตตะเสน 5824040003 1579900854679 ชาย

57201109 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ปลชญากร ขลนทะสชมา 5824040024 1579900857872 หญวง

57201110 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย นวภลทรร ศชรชนศช 5824040080 1579900858879 ชาย

57201111 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ศวรพงศร จกมคคามกล 5824040118 1579900861870 ชาย

57201112 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อคานาจ อยกซอวนทรร 5824040053 1579900862477 ชาย

57201113 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อรศณฉาย โมปออ 5824040142 1579900862892 หญวง

57201114 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พลชรช ว ลนอวนทรร 5824040133 1579900864003 หญวง

57201115 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สศนวสา สมบกรณร 5824040035 1579900865352 หญวง

57201116 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สศภลตรา มณชรลตนร 5824040037 1579900869994 หญวง

57201117 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ณลฐธวดา โปธา 5824040022 1579900871182 หญวง

57201118 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ชวนาวลน เจรวญศลสตรารลกษร 5824040057 1579900872413 หญวง

57201119 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย วรรณพวชวต อภววงคร 5824040049 1579900873673 ชาย
คน 30รวม :
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อาคาร 7 752ชน ชน : 5

57201120 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ณลฐกาญจนร จอมศรช 5824040125 1579900878993 หญวง

57201121 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ชมพกนศท แบนอาภลย 5824040020 1579900889006 หญวง

57201122 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สศภาพรรณ ไอซยช 5824040151 2501001026073 หญวง

57201123 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย จชราพร อะจอ 5824040018 5501001219801 หญวง

57201124 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย กลญชพร เมอแลกกซ 5824040106 7570100026373 หญวง

57201125 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สงกรานตร ซอนาง 5824040085 7570900032165 ชาย

57201126 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สศดารลตนร อาหยว 5824040105 7579900026074 หญวง

57201127 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย เมตตา นลบพร 5824040028 8570173006494 หญวง

57201128 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สลญชลย อภวมหาวงครสกศล 5824040034 8570176011421 ชาย

57201129 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย นาทะซา จะลา 5824040095 8570184674833 หญวง

57201130 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย วาสนา แยสซอกกซ 5824040031 8570776028228 หญวง

57201131 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ณวชา หมซอโปต ะกกซ 5824040093 8570884003559 หญวง

57201132 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สศดารลกษร โซคากศ 5824040071 8571084004853 หญวง

57201133 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย วนวดา ยกโดตะ 5824040129 8571084080355 หญวง

57201134 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อรทลย หมมมอแล 5824040146 8571084112176 หญวง

57201135 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ชนลญญา อวนตะ 5824040123 8571584088711 หญวง

57201136 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ชศตวมา แลเฉอะ 5824040021 8571684001073 หญวง

57201137 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย โลวรทกวร เยเปช ยง 5827010043 0570162010007 ชาย

57201138 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย นงคราญ ยอผซอ 5827010015 0570189038816 หญวง

57201139 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย จศฑามาศ ววชาโหอง 5827010048 0570789045201 หญวง

57201140 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ศศกรร นายทศน 5827010031 0570789097325 หญวง

57201141 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย มยศรา เบชยงกซา 5827010024 0571089008061 หญวง

57201142 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ฐวตวพร มาเยอะ 5827010011 0571089012271 หญวง

57201143 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ชลธวชา ยะจวนดา 5827010010 1101801026901 หญวง

57201144 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พนวดา ทลนชซอ 5827010019 1104300219556 หญวง

57201145 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ววจวตรา แสนสศวรรณ 5827010068 1140600183766 หญวง

57201146 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อภวรดช จารศพงศรสกศล 5827010079 1500701259012 หญวง

57201147 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อลจฉรา กลนทะปว ง 5827010041 1509963004613 หญวง

57201148 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สศภานลนทร ทองยออย 5827010037 1560700054212 หญวง

57201149 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ชศตวกาญจนร คคาเหลมอง 5827010050 1570500249494 หญวง
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57201150 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย กลลยรลตนร ชลยเทพ 5827010045 1570500250832 หญวง

57201151 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ภลคจวรา จศซมอกป 5827010063 1570500252223 หญวง

57201152 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ณลฐธยานร มววงคร 5827010013 1570500253416 หญวง

57201153 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สศตราภลทร วงครว ลง 5827010033 1570501285222 หญวง

57201154 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย กชกร แซซหลลมง 5827010004 1570700225254 หญวง

57201155 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ววภาดา เผอเมชตยะ 5827010069 1570700237597 หญวง

57201156 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อรวรรณ ววบกลยรพลนธรทวพยร 5827010080 1570700243660 หญวง

57201157 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย จวรลฐตวกาล ใจขาว 5827010008 1570701280038 หญวง

57201158 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย จวรพลนธร ทรายตลน 5827010001 1570701281506 ชาย

57201159 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สศนวสา หมซอโปกกซ 5827010074 1571001127254 หญวง

57201160 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย เกศวนช ดชเลวศ 5827010007 1571200094771 หญวง

57201161 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย นฤมล พลยศทธศาสตรร 5827010057 1571300030473 หญวง

57201162 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย เกศรวนทรร บลวใจ 5827010046 1579900816602 หญวง

57201163 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พวมกมล หมวดสลนเทชยะ 5827010021 1579900817404 หญวง

57201164 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อภวญญา ดวงอาสง 5827010039 1579900824281 หญวง

57201165 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พรพวมล แสงคคา 5827010060 1579900831342 หญวง

57201166 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พวมพรชนก ปลญญา 5827010062 1579900841216 หญวง

57201167 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ววบกรยรศรช แกอวนศช 5827010029 1579900845335 หญวง

57201168 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ยศภารลตนร หลานปออ 5827010025 1579900847753 หญวง

57201169 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อมรรลตนร บลวสศวรรณร 5827010040 1579900849721 หญวง

57201170 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ณลฏฐณวชา คคามาวงคร 5827010014 1579900850096 หญวง

57201171 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ณลฎฐธวดา คคามาวงคร 5827010012 1579900850100 หญวง

57201172 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย กลลยาณช คคามกล 5827010006 1579900859221 หญวง

57201173 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สศกลลยา กลนทา 5827010071 1579900862922 หญวง

57201174 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย กชกร พรมมา 5827010003 1579900874327 หญวง

57201175 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย มณชภลทร คคามกล 5827010023 1749800244800 หญวง

57201176 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สศรชรลตนร ใจยา 5827010038 2570501037014 หญวง

57201177 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พรรณช จอปซ อ 5827010020 7579900031183 หญวง

57201178 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย รลตนา อศซยแม 5827010067 8570173005919 หญวง

57201179 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย เจนจวรา อศซยแม 5827010009 8570173006486 หญวง
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57201180 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สศทธวดา เนเลกกซ 5827010073 8570184008787 หญวง

57201181 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย รตวกร เบชมยเซกกซ 5827010066 8570184011834 หญวง

57201182 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย รศซงรลตนร เบเชกกซ 5827010027 8570184042373 หญวง

57201183 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย กลญญา มกเซอ 5827010005 8570784015041 หญวง

57201184 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สศดา เบชยงกซา 5827010032 8571073015247 หญวง

57201185 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย วนวดา แลเซอ 5827010028 8571073017096 หญวง

57201186 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อนงคร แซซดกซ 5827010078 8571084051894 หญวง

57201187 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย นงนศช อาจมอ 5827010055 8571584120887 หญวง

57201188 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ธวดา มาเยอะ 5827010082 8576473000101 หญวง

57201189 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พรนภา ประดลบศรช 5827020063 0570189032605 หญวง

57201190 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย นางแสง นาเงวน 5827020059 0570789002375 หญวง

57201191 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย วศฒว จะสช 5827020041 0579989001214 ชาย

57201192 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สวรวนทรา พรมชซวย 5827020034 1101801092432 หญวง

57201193 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย เบญญาภา พวงพวลา 5827020061 1139900307647 หญวง

57201194 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย รลตตวกาล เมมองใจ 5827020070 1459900783357 หญวง

57201195 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ชไมพร ศวรวว ลฒนะไพลศาล 5827020053 1509966048981 หญวง

57201196 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อวยพร พลนธรหลวง 5827020048 1549900551871 หญวง

57201197 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย กรรณวการร ใจยะ 5827020008 1570100112319 หญวง

57201198 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สลญชลย ราชคม 5827020047 1570500249486 ชาย

57201199 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย จศฑามาศ ใจเตพม 5827020012 1570501284803 หญวง

57201200 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย กาญจนา วงครแหวน 5827020049 1570700210605 หญวง

57201201 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย กรองทอง ศรชโลเพชตยน 5827020031 1570700239018 หญวง

57201202 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อภวญญา โกแสนตอ 5827020077 1570700240920 หญวง

57201203 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย นลนทภลทรร ศรชโลเพชตยน 5827020019 1570700241675 หญวง

57201204 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พรพวมล วลงยาว 5827020064 1570900121207 หญวง

57201205 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สศพรรณช มาเหลา 5827020074 1570900124354 หญวง

57201206 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ศวรวลลกษณร เยสซอ 5827020073 1571000096118 หญวง

57201207 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อลญชลช คชรชคามสศข 5827020039 1571000097041 หญวง

57201208 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ปารชณา บศญแกอว 5827020023 1571000097858 หญวง

57201209 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ชนวภรณร เชอมมอ 5827020013 1571000098412 หญวง
คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 19 / 21ววนททท 1/12/2017  9:45:58

ระดนบชน ชน : ปวช. 3  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 7 755ชน ชน : 5

57201210 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อารยา โซคากศ 5827020040 1571000099435 หญวง

57201211 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย บศษยมาศ ทวศพรม 5827020021 1571200093198 หญวง

57201212 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อารชรลตนร เตชะอวง 5827020080 1571600002360 หญวง

57201213 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อลจฉรา จามอย 5827020081 1571700009692 หญวง

57201214 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สศว ลทนา ใจนซาน 5827020075 1571700010682 หญวง

57201215 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย จวรายศส โภชนา 5827020042 1579900791090 ชาย

57201216 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย เจนจวรา มะโนเรมอง 5827020052 1579900837537 หญวง

57201217 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สศพวชญดา ตตะววโล 5827020035 1579900845998 หญวง

57201218 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พงศรพวสศทธวธ ผลขาว 5827020005 1579900846391 ชาย

57201219 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ธนลชชลย ศรชพรม 5827020044 1579900846455 ชาย

57201220 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ธลนยธร เขมมอนคคาปออ 5827020056 1579900853940 หญวง

57201221 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ปภลสรา กมลจลนทรร 5827020062 1579900861977 หญวง

57201222 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ณลฏฐณวชา เจพดมา 5827020054 1579900862353 หญวง

57201223 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สพลดนลย ควดรลกษา 5827020046 1579900866944 ชาย

57201224 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อทวตยา กลนธะนะ 5827020036 1579900870127 หญวง

57201225 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อภวชญา นลนทะเสน 5827020037 1579900874556 หญวง

57201226 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ณลฐพล จะวะนะ 5827020003 1579900875102 ชาย

57201227 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ศวรวพร ทวพยกานน 5827020033 1579900876451 หญวง

57201228 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ชยศดา แซซจชก 5827020014 1579900882427 หญวง

57201229 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ดวงฤทลย คชรชสลนเขมมอน 5827020015 1630300070759 หญวง

57201230 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ธนวสร อวนเขชยว 5827020016 1749900691701 หญวง

57201231 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ทวพยรสศดา ววนประโคน 5827020055 1909802319295 หญวง

57201232 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย นราธวป สศวรรณบลณฑวต 5827020004 1909802393177 ชาย

57201233 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย เวทวตา เหมปลนดลน 5827020072 1919900258312 หญวง

57201234 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย บศญเสรวม แซซยซาง 5827020045 2570400026050 ชาย

57201235 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย นลวนา ใจเปพ ง 5827020058 5570400086529 หญวง

57201236 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย รลชนช เขมดว 5827020030 5571500047615 หญวง

57201237 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย เกงยกน เชอหมมมอกกซ 5827020050 6571571021269 หญวง

57201238 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย จลนทรรสศดา หมซอโปต ะกกซ 5827020051 7570900033153 หญวง

57201239 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พลสนช มาเยอะ 5827020026 7571500070311 หญวง
คน 30รวม :
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57201240 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย วาสวตา เปช ยเซ 5827020032 7579900030519 หญวง

57201241 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อาภาพร เยลศงกศ 5827020079 8571576041680 หญวง

57201242 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สศรเชษฐร ววมลขจรสวรว 5827020007 8571576042155 ชาย

57201243 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย กาญจนา หลกซยมอ 5827020009 8571576078184 หญวง

57201244 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย นงลลกษณร แซซเจชยว 5827020057 8571584002299 หญวง

57201245 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย มาลวนช อาเซอ 5827020028 8571584015340 หญวง

57201246 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย แกอวตา หมมมอแหละ 5827020011 8571584114241 หญวง

57201247 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย นลวนช ซศหมมมอ 5827020018 8571584159562 หญวง

57201248 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พงษรเพชร คคาแกอว 5829010016 0579900007374 ชาย

57201249 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย วทลญญก วรรณชลย 5829010036 1102700725911 ชาย

57201250 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย วราภรณร มาพวลอม 5829010031 1529901015433 หญวง

57201251 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ฉลตรยา ไชยเนตร 5829010024 1570400233472 หญวง

57201252 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ปวรศตมร กลนทา 5829010014 1570500252517 ชาย

57201253 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย สหรลฐ แกอวรากมศก 5829010022 1570700236345 ชาย

57201254 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ววทวลส ปลญญาชซวย 5829010021 1571600002734 ชาย

57201255 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ณรงครฤทธวธ เอมตอจรวง 5829010008 1579900824010 ชาย

57201256 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อนวรศจนร วงศรกลนทา 5829010023 1579900828261 ชาย

57201257 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย อรณวชา ปลญญาโชตว 5829010032 1579900833086 หญวง

57201258 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ธนกร พรมพวบกลยร 5829010010 1579900839793 ชาย

57201259 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ชนายศส กรแกอว 5829010006 1579900841429 ชาย

57201260 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย เบญจมาภรณร อศทศมภา 5829010028 1579900842051 หญวง

57201261 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ปานชนะ ศรชพรม 5829010015 1579900848741 ชาย

57201262 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย นวธวสวทธวธ ศรชนาท 5829010012 1579900849861 ชาย

57201263 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ปฏวพลทธร ปลายหาญ 5829010034 1579900852889 ชาย

57201264 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย วราวศฒว ใจกาศ 5829010019 1579900853508 ชาย

57201265 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย พวเชษฐร ศลกดวธ ศรช 5829010018 1579900857082 ชาย

57201266 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ธวลลรลตนร ววรวยะบศบผา 5829010026 1579900875480 หญวง

57201267 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย จตศพงศร วงศรใหญซ 5829010033 1579900891400 ชาย

57201268 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย จรวยชลย ทวยะโยง 5829010003 1639800231636 ชาย

57201269 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ปนลดดา กลอาหาญ 5829010029 1669900386712 หญวง
คน 30รวม :
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ชชทอหลอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตก
ประชาชนนนกเรทยน

อาคาร 7 หอประชชม2ชน ชน : 1

57201270 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย วลชรพล พรหมเถมมอน 5829010020 1679900468051 ชาย

57201271 ววทยาลลยอาชชวศศกษาเชชยงราย ชหววชพนตร ดวงควด 5829010007 5579900056627 ชาย
คน 2รวม :

สรกปสนามสอบ : หลองสอบ : หลอง  602ผศลเขลาสอบ : 21 คนวพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย


