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57201071 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย คคาสสข ศรทปสรท 5922010081 0570189003397 หญพง

57201072 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย แอนนา จะแล 5922010076 0570189004822 หญพง

57201073 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สนม ศรทปวญญา 5922010033 0570189019927 หญพง

57201074 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วทราวารท บสญแสง 5922010032 0570189024033 หญพง

57201075 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย บผน เชอ มาเยอะ 5922010160 0570189051464 หญพง

57201076 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อนอม นามทพพยพ 5922010144 0570189071171 หญพง

57201077 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย หมททชผ มาเยอะ 5922010177 0570589014191 หญพง

57201078 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย โจเมอ เชอมมอ 5922010047 0570789005871 หญพง

57201079 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย บผสะ อาสอ 5922010055 0570789093770 หญพง

57201080 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กรรณพการพ สามหลวง 5922010114 0570789094024 หญพง

57201081 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชนพดา หมมอโปป ะกผม 5922010118 0570989002255 หญพง

57201082 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อากผม มาเยอะ 5922010039 0571089000125 หญพง

57201083 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย หมททแซะ เชอหมมทอ 5922010072 0571089013791 หญพง

57201084 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จารสวรรณพ จะสมอ 5922010046 0571089027767 หญพง

57201085 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สสรพล มาเยอ 5922010002 0571589010413 ชาย

57201086 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สสรพล คคามา 5922010191 0571589034070 ชาย

57201087 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย มล นายโงมย 5922010130 0571589045039 หญพง

57201088 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นางดสล นายโงมย 5922010020 0571589045683 หญพง

57201089 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ลทกอจง ปนอมทอง 5922010042 0578589000546 ชาย

57201090 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เกศรพนทรพ ศรทสมบวตพ 5922010045 1100703131548 หญพง

57201091 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปรารถนา ใจชมทอ 5922010126 1101501097927 หญพง

57201092 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พราว คคาเครมอ 5922010162 1103703150651 หญพง

57201093 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศสภพสรา ฟองภผม 5922010198 1103703206460 หญพง

57201094 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศพรพลวกษพ เกษร 5922010102 1104300253231 หญพง

57201095 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ครพสตพร มาชมทน 5922010196 1119901957441 หญพง

57201096 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชาลพณท จวนทราช 5922010154 1119901968329 หญพง

57201097 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปรางทพพยพ มทศพลปพ 5922010024 1129600008555 หญพง

57201098 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อาทพตยา ใจคง 5922010178 1209301070347 หญพง

57201099 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศสภวทรวดท สสขเกษม 5922010172 1209701925854 หญพง

57201100 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อรดท คสนมทรวพยพ 5922010109 1209701975053 หญพง
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57201101 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ภาสพนท พานคคา 5922010164 1419901949879 หญพง

57201102 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ญาณท ขววญเอททยมเจรพญ 5922010010 1501001107539 หญพง

57201103 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กมลชนก ใจยา 5922010079 1560101506108 หญพง

57201104 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศสภาวรรณ เพพงแจมม 5922010067 1560301344837 หญพง

57201105 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สสภาพร กวยยมอ 5922010035 1570101169853 หญพง

57201106 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ทวกษพณา ใจผมอง 5922010121 1570301194151 หญพง

57201107 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สสกวญญา แกนวกองมผล 5922010104 1570400243168 หญพง

57201108 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สสนพษา จวนตปะนาเขต 5922010140 1570400243982 หญพง

57201109 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชนพนาถ ลท 5922010153 1570400248879 หญพง

57201110 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศศพภา อาสากพจ 5922010101 1570501284170 หญพง

57201111 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นพราววลยพ ใหมมแกนว 5922010021 1570501285192 หญพง

57201112 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จรรยาพร โพธพธขสนทด 5922010004 1570501287551 หญพง

57201113 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชลธพชา ปวญญา 5922010119 1570501288744 หญพง

57201114 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ฑพมพพกา ตปะสสทา 5922010049 1570501288833 หญพง

57201115 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐมล สมคคา 5922010120 1570501288965 หญพง

57201116 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย หทวยภวทร เกตสสกสล 5922010176 1570501289171 หญพง

57201117 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย หนศทงฤทวย สสทา 5922010071 1570501290722 หญพง

57201118 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จพระวรรณ ขวดเชทยงแสน 5922010082 1570501291265 หญพง

57201119 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย รวตนาวดท ศรทแกนว 5922010133 1570600057287 หญพง

57201120 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย โสถพดา ทองสสข 5922010141 1570600057783 หญพง

57201121 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธวญญาลวกษณพ เวทยงเงพน 5922010013 1570600057899 หญพง

57201122 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กวญญาพร พรมมา 5922010080 1570700242345 หญพง

57201123 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สสดารวตนพ แลเซอะ 5922010195 1570701279871 หญพง

57201124 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เมธาภรณพ เสารพจวนทรพ 5922010131 1570701280747 หญพง

57201125 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เบญจวรรณ มาลวยวรรณพ 5922010022 1570701281395 หญพง

57201126 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สายสสดา ดอนชวย 5922010173 1570701281689 หญพง

57201127 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เมวพกา กพตพชวยกสล 5922010166 1570701281913 หญพง

57201128 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย มวสธนา วงคพสายา 5922010193 1570701281964 หญพง

57201129 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สสดา พพมลมณทกสล 5922010194 1570701282073 หญพง

57201130 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย รวพภวส แซมเตพตน 5922010097 1570701283673 หญพง
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57201131 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พรสวรรคพ พพทวกษพพลวงกผล 5922010127 1570701284556 หญพง

57201132 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จพณหพนพภา ใจรวตนพ 5922010006 1570701284785 หญพง

57201133 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ภวทราภรณพ แซมลท 5922010187 1570701285188 หญพง

57201134 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย รวตตพกาล เผอเมทมยะ 5922010168 1570701285285 หญพง

57201135 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สสพวฒตรา คนคม 5922010070 1570701285552 หญพง

57201136 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วพภาดา อผปสาแกนว 5922010135 1570701287636 หญพง

57201137 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชลธพชา บสญยมน 5922010084 1570701287695 หญพง

57201138 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นค นาฝน พสทธบสรท 5922010053 1570701288926 หญพง

57201139 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย มณทพตา ปวนเขมทอนขวด 5922010095 1570800090199 หญพง

57201140 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชลกร แปลแสกผม 5922010048 1570901162683 หญพง

57201141 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ลลพตา พพสวยเลพศ 5922010099 1571001129893 หญพง

57201142 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย รวตตพกาล โกเมนรวตนพกสล 5922010132 1571001130735 หญพง

57201143 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สสทธพดา จวนทบสตร 5922010069 1571001131278 หญพง

57201144 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พพมพกา กรรณสผตร 5922010027 1571200099099 หญพง

57201145 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐชา มาเยอะ 5922010085 1571500013092 หญพง

57201146 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศพรพพร ปงรวงษท 5922010066 1571601024383 หญพง

57201147 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย แคทรพน กพกพ นง 5922010116 1571700012936 หญพง

57201148 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศพรวณญา คคาปวน 5922010136 1578800003501 หญพง

57201149 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธนกฤต สสกสล 5922010041 1579900720311 ชาย

57201150 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐวดท อะโนมา 5922010155 1579900764378 หญพง

57201151 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กนกวรรณ ไชยวงคพ 5922010043 1579900836654 หญพง

57201152 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชมอผกา ความเพทยร 5922010009 1579900861853 หญพง

57201153 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นพภาธร จสมแสง 5922010089 1579900862019 หญพง

57201154 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปพยธพดา ใจเยพน 5922010025 1579900873002 หญพง

57201155 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ยสพารวตนพ สสภาวงคพ 5922010061 1579900880238 หญพง

57201156 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อชพรญา สมพล 5922010200 1579900880751 หญพง

57201157 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กวญญารวตนพ วงคพมผล 5922010115 1579900882281 หญพง

57201158 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อาภาพร มะโนคคา 5922010110 1579900883288 หญพง

57201159 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ภวศรา ยานะธรรม 5922010129 1579900883440 หญพง

57201160 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สพนทนาฎ กวนธพยะ 5922010034 1579900883555 หญพง
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57201161 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐธพดา วรรณชวย 5922010086 1579900885531 หญพง

57201162 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธวญญารวตนพ มอโป 5922010014 1579900886279 หญพง

57201163 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เอกศวกดพธ แกนวทา 5922010148 1579900887291 ชาย

57201164 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สสทวตตา เขมทอนทา 5922010105 1579900888263 หญพง

57201165 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เนตรนภา จวนทรพคคา 5922010054 1579900889936 หญพง

57201166 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธพดารวตนพ บสญชผ 5922010088 1579900890969 หญพง

57201167 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศศพธร ปวงมณท 5922010197 1579900891825 หญพง

57201168 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ฐพตพววสสพ อพสรทยพสพทธพนนทพ 5922010077 1579900891841 ชาย

57201169 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ไพรพนทรพ ชมวยพวนธพ 5922010094 1579900892015 หญพง

57201170 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สสวพจวกขณพ ทพพยาวงษพ 5922010078 1579900892791 ชาย

57201171 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จสฑามณท ชวยวงศพ 5922010007 1579900895111 หญพง

57201172 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธวญทพพยพ กวนธพยะ 5922010015 1579900895197 หญพง

57201173 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สสภาพร แซมหมผม 5922010106 1579900896231 หญพง

57201174 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปรทยาภร เชฎฐา 5922010161 1579900896495 หญพง

57201175 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ไพบผลยพ มมวงโกสวย 5922010028 1579900899001 ชาย

57201176 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อววสดา ปานเกพด 5922010038 1579900900514 หญพง

57201177 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พวทธพธทรา พรมมา 5922010128 1579900901138 หญพง

57201178 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ประกายดาว คคาอสดม 5922010091 1579900901201 หญพง

57201179 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อภพชญา นนอยกมล 5922010036 1579900901472 หญพง

57201180 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กรลวกษณพ อพนหลาน 5922010149 1579900902860 หญพง

57201181 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณพชาวทยพ ดทอพนทรพ 5922010012 1579900903793 หญพง

57201182 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธนพดา ชมางจวด 5922010122 1579900904501 หญพง

57201183 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อรปรทยา ตมางกลาง 5922010037 1579900906644 หญพง

57201184 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นภวสวรรณพ ยานะนวล 5922010019 1579900909759 หญพง

57201185 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศสภกานตพ ปสยคคา 5922010137 1579900912822 หญพง

57201186 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นรพศรา ศรทบสรท 5922010123 1579900913403 หญพง

57201187 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อารดา สวมางทพตยพ 5922010145 1579900914205 หญพง

57201188 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กฤตพยากร เปาววลยพ 5922010157 1579900914728 หญพง

57201189 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พพมชฎาพร ขวนใจ 5922010058 1579900914833 หญพง

57201190 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นฤมล วงคพนปอต 5922010158 1579900915996 หญพง
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57201191 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สพรพยากร แกนวกวลยพ 5922010068 1579900916275 หญพง

57201192 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จสฬารวตนพ จอมสวมาง 5922010008 1579900917344 หญพง

57201193 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณพชากานตพ ไชยสสข 5922010050 1579900918448 หญพง

57201194 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กวพนตรา สสวรรณประภา 5922010003 1579900921881 หญพง

57201195 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ลวกษพกา บววละวงศพ 5922010134 1579900923611 หญพง

57201196 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศสภพวรา อาทะ 5922010103 1579900926807 หญพง

57201197 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย บสญญพสา ภผมพดล 5922010125 1609900493438 หญพง

57201198 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อภพญญา พสทธรวกษา 5922010073 1620301162240 หญพง

57201199 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อาภวสรา เพพทมบสญทวท 5922010074 1709901362689 หญพง

57201200 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จวนทพรา เปาไชย 5922010151 1969800234349 หญพง

57201201 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย บสษบา สมจพตตพ 5922010199 2200101105805 หญพง

57201202 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ภาสพนท ใจมา 5922010059 2570400025835 หญพง

57201203 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จารสเดช พรมเมมอง 5922010001 2570800043083 ชาย

57201204 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ววนวพภา ธพคคา 5922010031 2579900055375 หญพง

57201205 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย หยาดรสน ง สคาราญ 5922010108 2579900055979 หญพง

57201206 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จวนทรพ อาแป 5922010005 7570101030056 หญพง

57201207 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กวลยา ชมอมมอ 5922010184 7570901044582 หญพง

57201208 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ทพพยพ มมอนคคา 5922010156 7571001075849 หญพง

57201209 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย มารท หมอโป 5922010060 8570176010514 หญพง

57201210 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สสวพทยพ โวยแมกผม 5922010192 8570776018010 ชาย

57201211 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สสปราณท คคายงคพ 5922010175 8570776023773 หญพง

57201212 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศพรพกานตพ แสงสาม 5922010171 8570778000339 หญพง

57201213 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อคาพร แสงมวทน 5922010111 8570784029262 หญพง

57201214 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อวจฉรา โวยแม 5922010179 8570784031305 หญพง

57201215 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พรศพรพ ธนพลสพรพกสล 5922010092 8570784039683 หญพง

57201216 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พวชรทยพ หนมอโปป ะกผม 5922010093 8570976013046 หญพง

57201217 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย รวตนา แซมลท 5922010098 8571073010776 หญพง

57201218 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พนพดา ยทบมอ 5922010056 8571073018564 หญพง

57201219 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปนวดดา มาเยอะ 5922010023 8571073020437 หญพง

57201220 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย รวชดา แซมดผม 5922010029 8571084050561 หญพง
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57201221 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อารทยา เชมมอ 5922010180 8571084057744 หญพง

57201222 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สสชาดา เรนท 5922010139 8571084102944 หญพง

57201223 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธพดาทพพยพ สพทธพปวญญาเลพศ 5922010052 8571084118735 หญพง

57201224 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ววนวพสา โซมเซ 5922010100 8571576072810 หญพง

57201225 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พงษพพวนธพ ตาคคาจวง 5922010189 8571576075410 ชาย

57201226 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สนวทน เมมอโปนะ 5922010190 8571584161991 ชาย

57201227 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศศพพร อมวยยมทอ 5922010065 8571584184419 หญพง

57201228 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธพดา อาหยพ 5922010016 8577473000862 หญพง

57201229 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธนพตา คคาเงพน 5922020019 0570189019099 หญพง

57201230 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ยอนซมทอ ไทยใหญม 5922020028 0570189070264 หญพง

57201231 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ววนทนา สมบผรณพ 5922020070 0570589000115 หญพง

57201232 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จามาลท ราใส 5922020014 0577189000068 หญพง

57201233 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เอม นอมพร จวนอพน 5922020081 0577489002091 หญพง

57201234 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ไพลพน บสญศรท 5922020027 0578589034971 หญพง

57201235 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อรสณท บสญวงศพ 5922020040 1101801022086 หญพง

57201236 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เบณจาวรรณ พรมโชตพ 5922020022 1209301080440 หญพง

57201237 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อวญชลพกา ตปะวพจวง 5922020080 1540201137031 หญพง

57201238 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เปมพกา อาลวยรมยพ 5922020024 1560101517185 หญพง

57201239 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จามจสรท แซมพรมาน 5922020054 1570101169713 หญพง

57201240 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เสารพนพพา แซมพวน 5922020077 1570101170011 หญพง

57201241 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สสดารวตนพ ปวญญาคคา 5922020074 1570500253289 หญพง

57201242 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กรกต จวนทรพนวน 5922020010 1570501289864 หญพง

57201243 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เฟมท องลดา พรมชวย 5922020067 1570700238992 หญพง

57201244 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปภวสสร ศรทกสศล 5922020023 1570700239913 หญพง

57201245 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศตวรรษ วพบผลยพพวนธพทพพยพ 5922020008 1570701279269 ชาย

57201246 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปภวสสร เพมงกลาง 5922020064 1570701282634 หญพง

57201247 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ววชราภรณพ ปพทนเจรพญ 5922020030 1570701282804 หญพง

57201248 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สสนพษา ยางยมน 5922020076 1570701283282 หญพง

57201249 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เดชา ชวยวงศพ 5922020044 1570701283908 ชาย

57201250 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชนากานตพ ศรทบสรท 5922020057 1570701285919 หญพง
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57201251 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศพวาพร พรรณแกนว 5922020033 1570701289400 หญพง

57201252 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จพราพร เชอเมมอ 5922020056 1571001129354 หญพง

57201253 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กพตตพพงษพ คณานวนทพสพน 5922020042 1571001130140 ชาย

57201254 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปกรณพ ฤทธพเดช 5922020005 1571001133891 ชาย

57201255 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วพชญาดา แซมลท 5922020031 1571300050181 หญพง

57201256 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศศพกานตพ ปทสมธารรวตนพ 5922020072 1571300051187 หญพง

57201257 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จพราพวชร จลวลจรวสพวนธพ 5922020015 1571300055085 หญพง

57201258 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธพตพสสดา เบท นยงแรม 5922020061 1571601024537 หญพง

57201259 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วพชสรดา วงศพใหญม 5922020071 1579900803578 หญพง

57201260 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อทพตยา ณวฏฐวพววฒนพ 5922020039 1579900839815 หญพง

57201261 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พพมพพกา กสญชรสพรพเลพศ 5922020025 1579900854695 หญพง

57201262 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นววตกรณพ จวนทรพววน 5922020045 1579900871930 ชาย

57201263 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สสทธพดา ผกายศรทสกสล 5922020035 1579900877181 หญพง

57201264 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อรทวย เฌอมมอ 5922020079 1579900878021 หญพง

57201265 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พงศพสพทธพธ เรมอนคคา 5922020046 1579900879728 ชาย

57201266 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วรพศรา กาละกสล 5922020069 1579900882265 หญพง

57201267 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พสธพตา ไกซพง 5922020026 1579900885507 หญพง

57201268 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐภรณพ สมเครมอ 5922020083 1579900887402 หญพง

57201269 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วรรณพดา ประดพษฐสพน 5922020029 1579900888506 หญพง

57201270 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พรนภวส สสวรรณเขต 5922020065 1579900888905 หญพง

57201271 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สายฝน เดชคคาเมมอง 5922020073 1579900895995 หญพง

57201272 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สายรสน ง ปอมผ 5922020034 1579900910561 หญพง

57201273 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐณพชา จพณทะจพตตพ 5922020084 1579900912369 หญพง

57201274 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐชา ชสมมโน 5922020017 1579900920914 หญพง

57201275 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐพล แดงอสมน 5922020003 1839900593147 ชาย

57201276 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เกทยรตพศวกดพธ วงษพขคา 5922020002 2409901043118 ชาย

57201277 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธพดารวตนพ กสณณะกวนตท 5922020020 2579900035765 หญพง

57201278 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พนมกร คคามผลเอนย 5922020006 2579900036796 ชาย

57201279 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พพพวฒนพ เพชรกระกผลทอง 5922020001 2730501024867 ชาย

57201280 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย โสรพยา เชอหมมอกผม 5922020038 7570901042601 หญพง

คนรวม :  30
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57201281 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เกพดสสรทยพ มาเยอะ 5922020053 7579900033593 หญพง

57201282 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กชกร จะเงพน 5922020050 8570184001880 หญพง

57201283 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณรงคพ เบททยเซกผม 5922020043 8570184043931 ชาย

57201284 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธทรภวทร แซปนอกผม 5922020004 8570776016017 ชาย

57201285 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สสนพตา อสมนแกนว 5922020036 8570778000312 หญพง

57201286 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ลวคนา แลเชอะ 5922020068 8571084120985 หญพง

57201287 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นลพนทพพยพ จผเปาะ 5922020021 8571084153760 หญพง

57201288 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พร คคาหลนา 5922030010 0570189028373 หญพง

57201289 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เอมมทท มาเยอะ 5922030019 0570189047980 หญพง

57201290 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ลวดสสดา ปอเฉมง 5922030013 0579989000315 หญพง

57201291 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เสาวภา หอมนาน 5922030020 1101801112433 หญพง

57201292 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นวฐฑรพชา ไชยแสงคคา 5922030006 1110301334207 หญพง

57201293 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศพวนาถ วรรณศรท 5922030014 1570600056906 หญพง

57201294 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปวทมา คคาวาว 5922030009 1570901164538 หญพง

57201295 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชนพดา ปพตะกา 5922030003 1571500015907 หญพง

57201296 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อมรพรรณ อนสพงศานสกผล 5922030016 1579900801745 หญพง

57201297 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จสฑามาศ จผดนวง 5922030002 1579900889138 หญพง

57201298 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ฐพตพชญา เอททยมพพศสมร 5922030004 1579900892414 หญพง

57201299 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นวยนา วรรณะคคา 5922030007 1579900896053 หญพง

57201300 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พรทพพยพ ตวนสอน 5922030011 1579900899087 หญพง

57201301 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พงศกร จวนทรพปนอม 5922030001 1579900904773 ชาย

57201302 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อรพรรณ มาเยอะ 5922030018 8571073025137 หญพง

57201303 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณพชนวนทนพ พผเบ 5922030005 8571084116066 หญพง

57201304 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย หมททเหนะ ยทยสง 5922040038 0570389007591 หญพง

57201305 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พพชพต เทพทอง 5922040015 0570789027629 ชาย

57201306 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จพรายสทธ แกนวรากมสข 5922040040 1100703111091 ชาย

57201307 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อสปาภวณฑพ เตมาอนวนทพ 5922040076 1102003078280 หญพง

57201308 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ววฏกานตพ ทองหอม 5922040055 1104200208501 ชาย

57201309 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศวกรพนทรพ ผมองใส 5922040058 1104200213696 ชาย

57201310 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐวสฒพ มะนาวหวาน 5922040005 1209701993612 ชาย

คนรวม :  30
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57201311 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สรธวญ ใจดนวง 5922040059 1502101032337 ชาย

57201312 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อวครเดช สวมางทพตยพ 5922040063 1509966103914 ชาย

57201313 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ววชรพนทรพ คคาบคารสง 5922040017 1549900591627 ชาย

57201314 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อรสโนทวย รพมพพสอน 5922040075 1570301198610 หญพง

57201315 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กวลยา ดวงดท 5922040028 1570701286559 หญพง

57201316 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศพรพนทรา ชวยลวงกา 5922040035 1570701286834 หญพง

57201317 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปกรณพ ไชยกสล 5922040048 1570800086400 ชาย

57201318 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธทรศวกดพธ ทรายมผล 5922040046 1570800086701 ชาย

57201319 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชวน เททยมคทรท 5922040041 1571000094301 ชาย

57201320 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นงลวกษณพ เชอมมอ 5922040031 1571001128412 หญพง

57201321 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปพตพ พรเลพศสกสล 5922040050 1571001130115 ชาย

57201322 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปพยดา กาบขพง 5922040069 1571200097096 หญพง

57201323 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปรทชา เนตพธรรมรวตนพ 5922040012 1571300056243 ชาย

57201324 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สสพรรษา แซมฟสนง 5922040074 1571300056308 หญพง

57201325 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธวญญารวตนพ ไชยสาร 5922040067 1571401028831 หญพง

57201326 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ตนนกวนยา แซมเลท นยว 5922040043 1571800000565 ชาย

57201327 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ขนพษฐา อจพนะ 5922040078 1579900834511 หญพง

57201328 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ทวพชวย เคนทรภวกดพธ 5922040044 1579900879043 ชาย

57201329 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พวชรพนทรพ รพนนายรวกษพ 5922040034 1579900883580 หญพง

57201330 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สสพรรณท คคาภทระ 5922040037 1579900886252 หญพง

57201331 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธทรวสฒพ คสณวรรณ 5922040008 1579900889651 ชาย

57201332 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กนกพร อพสลาม 5922040027 1579900890403 หญพง

57201333 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พวนกร ววนสาม 5922040052 1579900890942 ชาย

57201334 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อมรพนทรพ บสญศรท 5922040062 1579900892384 ชาย

57201335 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กพตตพภผมพ จวนพสดซา 5922040002 1579900893411 ชาย

57201336 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชวชญาพร ผาสสก 5922040029 1579900893569 หญพง

57201337 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นพวพชญพ มโนวรรณ 5922040047 1579900897807 ชาย

57201338 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นนทกร ฉวนทะ 5922040009 1579900897980 ชาย

57201339 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สพรภวทร ราชคม 5922040080 1579900900930 หญพง

57201340 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ภาณสพงศพ ปวญญาวพชา 5922040016 1579900900972 ชาย

คนรวม :  30



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 10 / 23ววนททท 15/1/2019  9:53:48

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

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

ผผนพพมพพ : 1357016201

ออาเภอ : เมมองเชทยงราย เชทยงรายวพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงรายสนามสอบ : จนงหวนด :

ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตก
ประชาชน

อาคาร 2

นนกเรทยน

ชน ชน : 4 ชชทอหลอง : 241

57201341 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธววช อพนทนวนชวย 5922040045 1579900901944 ชาย

57201342 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อนสววฒนพ โชตพวรพนทร 5922040061 1579900903092 ชาย

57201343 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ภผมพชาย วงคพแสง 5922040054 1579900903645 ชาย

57201344 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กมลชนก คคายวง 5922040064 1579900905010 หญพง

57201345 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปฏพภาร วงศพแกนว 5922040049 1579900907756 ชาย

57201346 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สรวพชญพ ยาปะโลหพต 5922040022 1579900908035 ชาย

57201347 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ภคววต ทมไพร 5922040053 1579900911958 ชาย

57201348 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธนวชพร ไชยวสฒพ 5922040030 1579900913721 หญพง

57201349 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธนวชญา ไชยวสฒพ 5922040079 1579900913730 หญพง

57201350 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย บสญววฒนพ ภวกดท 5922040068 1579900922461 ชาย

57201351 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สาวพกา ตะเอพอ 5922040072 1630300072191 หญพง

57201352 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กฤษณะ คคาทวบทพม 5922040001 1730301179389 ชาย

57201353 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐภวทร อวกษรพวนธพ 5922040042 1801101208792 ชาย

57201354 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศวกดพธนรพนทรพ ไชยศวกดพธ 5922040020 1839900633173 ชาย

57201355 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พงษกร เขมะวงศพ 5922040014 1909802285943 ชาย

57201356 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กมอเกทยรตพ แซมตวน 5922040039 5570101121527 ชาย

57201357 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อลวงการ ดอยคคา 5922040025 8570773011553 ชาย

57201358 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชยณวฐ ดทสาม 5922040056 8570773025490 ชาย

57201359 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พรรณราย มาตะ 5922040070 8571576077684 หญพง

57201360 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วทรเดช อาชมองกผม 5922040057 8571584036134 ชาย

57201361 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปพยวรรณ มาเยอ 5922040033 8571584129744 หญพง

57201362 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐเกทยรตพ ศรทสมสทร 5923010025 1100702917726 ชาย

57201363 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ทรงอวปสร หมวทนเหมาะ 5923010013 1100801389639 หญพง

57201364 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พรชวย ผาสสขกพจ 5923010027 1102003204706 ชาย

57201365 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ภผธนพตยพ ฤกษพชวยภผมพ 5923010023 1129901660707 ชาย

57201366 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปรพญญาพร คค นาชผ 5923010015 1320300251748 หญพง

57201367 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปรทชา กวนทไชย 5923010006 1529902073046 ชาย

57201368 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ววนมงคล กรสณา 5923010009 1570600057856 ชาย

57201369 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศสภณวฐ ลพนคคา 5923010011 1579900862086 ชาย

57201370 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อพระววชรพ เพพงเปลททยน 5923010012 1579900865891 ชาย
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57201371 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พวชรพดา สสวรรณหงษพ 5923010018 1579900894191 หญพง

57201372 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พวชญานวน บสญเฉลทยว 5923010017 1579900904480 หญพง

57201373 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปวพตร ไชยวงคพ 5923010007 7579900032601 ชาย

57201374 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พรรณท แมกผม 5923010016 8570173015159 หญพง

57201375 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เสาวนทยพ เบมอเชกผม 5923010020 8570176013793 หญพง

57201376 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณพงศพ จวนทาพผน 5923020002 1129700232384 ชาย

57201377 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปรพญญา ฉพมนพกร 5923020008 1509966030577 ชาย

57201378 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จวนทพมา เบเชกผม 5923020014 1570101169918 หญพง

57201379 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สสรดพษฐพ ทาคคามา 5923020012 1570701286427 ชาย

57201380 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย มนทกานตพ วงษพวพไล 5923020020 1571700009617 หญพง

57201381 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สสรชาตพ กวนคคา 5923020011 1579900830494 ชาย

57201382 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐธววช แสงคคา 5923020004 1579900860971 ชาย

57201383 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐธววช มะโนหาญ 5923020003 1579900887381 ชาย

57201384 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พวสกร มทเม 5923020009 1579900891434 ชาย

57201385 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธวญชนก กวนธพยะ 5923020016 1579900895189 หญพง

57201386 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อรวรรณ อภพธนวง 5923020021 1579900912393 หญพง

57201387 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธนภวทร มาเยอะ 5923020005 8570173009957 ชาย

57201388 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พนธกร บสญปลอด 5923070008 1100703067262 ชาย

57201389 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อดพชาตพ จวกปา 5923070021 1571700010852 ชาย

57201390 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธนภวทร แสงแกนว 5923070004 1579900824834 ชาย

57201391 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สพงหนาถ มะโนววน 5923070017 1579900844681 ชาย

57201392 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อนสววต วพชาจวนทรพ 5923070022 1579900845114 ชาย

57201393 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สวนตพภาพ แสนใส 5923070016 1579900861390 ชาย

57201394 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จพราววฒนพ ปวญโญ 5923070009 1579900862736 ชาย

57201395 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ฐปกร สกสลพณศวกดพธ 5923070003 1579900870798 ชาย

57201396 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อภพนวนทพ บว นงเงพน 5923070023 1579900883351 ชาย

57201397 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธทรพงคพ จวนตปะนาเขต 5923070005 1579900884560 ชาย

57201398 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วาสนา บสญเกพด 5923070033 1579900895812 หญพง

57201399 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศสจรพง ดอกพพกสล 5923070014 1579900909554 ชาย

57201400 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วทรชวย ชมวงโพธพธ 5923070011 1579900912199 ชาย
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57201401 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐสสดา คคาแดง 5923070030 1579900915651 หญพง

57201402 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐนวนทพ พจนพชวยจงดท 5923070026 1579900917468 หญพง

57201403 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ตาฬฤทวย มทลาภ 5923070031 1579900923981 หญพง

57201404 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปนวดดา แกนวจพนดา 5923070032 2139800014069 หญพง

57201405 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศพรพกานตพ เชม นอเมมองพาน 5923070034 2570501037197 หญพง

57201406 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กทรนา เมดาน 5923070036 2577400000022 หญพง

57201407 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย รวชนก เบเชกผม 5924010020 0570789042415 หญพง

57201408 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย บสณณดา ศรทหพรวญ 5924010010 1319900755435 หญพง

57201409 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย บผเดอะ โวยแม 5924010011 1357016201002 หญพง

57201410 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เมวดท แลเชอกผม 5924010019 1501101123901 หญพง

57201411 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ทพพธวญญา ปวญมมอ 5924010006 1570701283762 หญพง

57201412 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เสาวลวกษณพ ใจคคาปวน 5924010027 1570701286605 หญพง

57201413 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สวณหพฤทวย ใสสวมางธรรมกสล 5924010023 1571001134421 หญพง

57201414 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชลดา มาเยอะ 5924010005 7560301013805 หญพง

57201415 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ววนเพพญ เบอทผ 5924010021 7571500073175 หญพง

57201416 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สสภาพร เนเลกผม 5924010024 8570184003963 หญพง

57201417 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นรมน แซตผกผ 5924010007 8570184039577 หญพง

57201418 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อรทวย บสญธนโชตพชวย 5924010012 8571073026621 หญพง

57201419 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พวชรวดท นามดท 5924060027 0570189022855 หญพง

57201420 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย แอมน สพงหพคคา 5924060047 0570189031552 หญพง

57201421 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อาตผหมมา เมอแลกผม 5924060043 0570189044671 หญพง

57201422 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย แสงเดมอน ไทยใหญม 5924060041 0570989000325 หญพง

57201423 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อนสธพดา จวกรสสวรรณพ 5924060042 1103703219979 หญพง

57201424 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กนกพร นามวงคพ 5924060006 1570400245594 หญพง

57201425 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ฐพตา เฌอมมอ 5924060017 1570501285966 หญพง

57201426 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ววลยพลดา ซอนสสข 5924060032 1570501286172 หญพง

57201427 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นพตยา ดวงสทเสน 5924060022 1570501287110 หญพง

57201428 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชลธพชา ปวญญา 5924060016 1570901166620 หญพง

57201429 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สสกวญญา เบเซกผม 5924060037 1571001132304 หญพง

57201430 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อภพววฒนพ โนวสฒพ 5924060004 1571200098319 ชาย
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57201431 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สสกลภวทรพ ววฒนาชวยมงคล 5924060036 1571800000476 หญพง

57201432 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปพยะมนตพ ปผเลพก 5924060024 1579900863163 หญพง

57201433 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วนวญญา อภพสพรพมงคล 5924060031 1579900866448 หญพง

57201434 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อารทรวตนพ ทพศลาว 5924060045 1579900866511 หญพง

57201435 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธวนยพร จวนทรพหอม 5924060020 1579900881064 หญพง

57201436 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ภราดร ทาวาลพน 5924060002 1579900893267 ชาย

57201437 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐธพดา อพทนคคาฟผ 5924060018 1579900893798 หญพง

57201438 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อพนทพพร สอนผวด 5924060046 1579900895987 หญพง

57201439 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พพมลวรรณ นคาภา 5924060028 1579900897548 หญพง

57201440 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กฤษณา ฟสนงรสมงทรวพยพ 5924060008 1579900910927 หญพง

57201441 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กทรตพกา กวนทะพงษพ 5924060012 1579900911672 หญพง

57201442 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย มะทสบพน มะโนวรรณ 5924060029 1579900913837 หญพง

57201443 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วรพล ควนธววงอพนทรพ 5924060003 1579900920973 ชาย

57201444 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สสภาวรรณ สนวทนกนอง 5924060040 1579900921716 หญพง

57201445 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศจท แซมจจาว 5924060034 2578800001141 หญพง

57201446 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สสดารวตนพ แซะกจวย 5924060038 8570173015671 หญพง

57201447 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นค นาฝน เจตอง 5924060021 8570773018264 หญพง

57201448 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กวลยาณท เปทยงแหลม 5924060010 8571073002927 หญพง

57201449 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กวลยา หมมอโปป ะกผม 5924060009 8571084172527 หญพง

57201450 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย มาลท วผยมอสพ 5924060030 8571584010330 หญพง

57201451 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชพงชพง ฮสยฉมวย 5924040042 0570189059759 ชาย

57201452 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย มยสรทยพ เมอโปป ะกผม 5924040029 0570789041559 หญพง

57201453 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อาเมทย เพอเมทย 5924040039 0570789043209 หญพง

57201454 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อาโป เชอหมมทอ 5924040130 0570789044051 ชาย

57201455 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย แซเม อมาสมา 5924040054 0571089031195 หญพง

57201456 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นาแสง ลาหผมนะ 5924040019 0571589010511 หญพง

57201457 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สสกวญญา คคามา 5924040170 0571589034037 หญพง

57201458 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชททผม เชอมมอกผม 5924040001 0571589052655 ชาย

57201459 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นนอมภา พรสกสลไพศาล 5924040165 0571589063193 หญพง

57201460 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อาเหมททยว เชอหมมทอ 5924040040 0571689000479 หญพง
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57201461 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พพมพพ เตพนคคา 5924040167 0578489000323 หญพง

57201462 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พลอย นคายอด 5924040166 0578489001541 หญพง

57201463 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย แปง ไทยใหญม 5924040143 0578589003472 หญพง

57201464 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จพดาภา วพเวกพรมราช 5924040009 1100801360673 หญพง

57201465 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จสฑามาศ มงคลรวตนพ 5924040011 1102003238031 หญพง

57201466 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย มพตธพรา มหาวสฒพ 5924040109 1103703007149 หญพง

57201467 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อาภาพรรณ แพทยพจะเกรพง 5924040080 1199900679684 หญพง

57201468 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ภผมพวดล สพนธสสนธพชาตพ 5924040085 1249900594530 ชาย

57201469 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ราตรท เยทยเปทยงกผม 5924040031 1357016201003 หญพง

57201470 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปารพชาตพ มะโท 5924040062 1500701273830 หญพง

57201471 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อวมรพนทรพ กวงเจ 5924040159 1501601146233 หญพง

57201472 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สหวสวรรษ ศรทคคาปวน 5924040048 1509963059124 ชาย

57201473 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สสจพตรา แซมพผม 5924040074 1509966103175 หญพง

57201474 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย รวฐกาญจนพ ชาญประเสรพฐ 5924040046 1560101522324 ชาย

57201475 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ดาวดท แซมผง 5924040135 1570100112394 หญพง

57201476 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธทรนาฎ วพบผลจพตรวกษา 5924040163 1570101169471 หญพง

57201477 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นวฑมน เทพยศ 5924040098 1570301195441 หญพง

57201478 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จพรายสทธ สมบสคาราญ 5924040081 1570400240487 ชาย

57201479 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ภผบดพนทรพ คคาแสง 5924040045 1570501287098 ชาย

57201480 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐรพกา อสมนเรมอน 5924040095 1570501288175 หญพง

57201481 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กนกกาญจนพ ชวยมงคล 5924040051 1570501288477 หญพง

57201482 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ทพตยา ชวยโพธพธ 5924040056 1570501289074 หญพง

57201483 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชวาลา เสาเทพ 5924040133 1570501289970 หญพง

57201484 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สสชาดา ใจดท 5924040114 1570501290790 หญพง

57201485 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย มธสรดา เชม นอเมมองพาน 5924040027 1570501292253 หญพง

57201486 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สสทาภรณพ หมมอโปะกผม 5924040155 1570701279625 หญพง

57201487 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เมธวดท แซมเตพง 5924040030 1570701279820 หญพง

57201488 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธวญญาเรศ ใจลวงกา 5924040015 1570701282766 หญพง

57201489 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นสศรา แซมหยมาง 5924040099 1570701283312 หญพง

57201490 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สสมาลท ธทรวสฒพโรจนพ 5924040077 1570701283916 หญพง
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57201491 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เนตรนภา ปวนเขมทอนขวตพ 5924040139 1570701284157 หญพง

57201492 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พวฒนา อนวยลมอ 5924040106 1570701284599 หญพง

57201493 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปพยดา จคาปาทราย 5924040102 1570701284700 หญพง

57201494 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พงศกร จวกรสาน 5924040003 1570701285048 ชาย

57201495 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นพภาพร จวนทาพผน 5924040161 1570701286028 หญพง

57201496 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สพปปภาส วงศพธานท 5924040128 1570701288080 ชาย

57201497 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปพยะภวทร ชมทนโชคนคาชวย 5924040103 1570701288225 หญพง

57201498 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ทพพยาภรณพ ทาศวกดพธ 5924040096 1570900119563 หญพง

57201499 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สสรพวส อาทร 5924040089 1570901165461 ชาย

57201500 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นภวสกร พลอยวงศพ 5924040017 1570901165917 หญพง

57201501 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จพนดา ยทโปป ะ 5924040010 1571000100018 หญพง

57201502 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พรทพพยพ วสยยมอ 5924040023 1571001130760 หญพง

57201503 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐกมล พพสวยเลพศ 5924040055 1571001133670 หญพง

57201504 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อรอสมา คคาอสมน 5924040158 1571001133726 หญพง

57201505 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย รวตตพกาล ไชยบาล 5924040110 1571200096260 หญพง

57201506 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ดวงนพมพตร ศรทวพชวย 5924040083 1571200099587 ชาย

57201507 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย มาลทลวกษณพ เหวยชมอ 5924040069 1571500016199 หญพง

57201508 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อดพศร กวนทะววง 5924040007 1571601024481 ชาย

57201509 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วรพศรา อวศวภผมพ 5924040111 1571700010607 หญพง

57201510 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นารทรวตนพ สสขเกษม 5924040018 1571700011891 หญพง

57201511 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ญาณพศา ศรทวงคพจวนทรพ 5924040094 1571700012014 หญพง

57201512 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สสดารวตนพ ทองใบ 5924040075 1571700013398 หญพง

57201513 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย โยศพตา เกษมสสนทรสวนตพ 5924040070 1578800001576 หญพง

57201514 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สสกวญญา ตปะตนองใจ 5924040153 1578800003293 หญพง

57201515 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นพรวตนพ นามวงคพ 5924040097 1579900846480 หญพง

57201516 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นพสาชล กนางออนตา 5924040059 1579900847907 หญพง

57201517 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สหวสวรรษ รวกษาศพล 5924040088 1579900861250 ชาย

57201518 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ทศวรรษ กลนาหาญ 5924040044 1579900870984 ชาย

57201519 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พวชรทยา แสงเพชรพ 5924040066 1579900871026 หญพง

57201520 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย บสญญาพร เกทยงเกษม 5924040100 1579900881960 หญพง
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57201521 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ทศพล ยวทวยวน 5924040123 1579900885388 ชาย

57201522 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ไผทภวกดพธ งามสมบวตพ 5924040124 1579900885671 ชาย

57201523 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ฑทฆายส เพทยรธรรม 5924040043 1579900889791 ชาย

57201524 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชลธพชา เงพนสวจจา 5924040093 1579900890128 หญพง

57201525 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สพรพปพตพ ไชยสาร 5924040032 1579900890586 หญพง

57201526 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วรรณพกา พวงอพนใจ 5924040071 1579900893755 หญพง

57201527 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วพษณส มททรวพยพ 5924040047 1579900895341 ชาย

57201528 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เกศรพนทรพ ยอดโนชวย 5924040052 1579900896819 หญพง

57201529 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อรวญญา ศรทชวย 5924040079 1579900898081 หญพง

57201530 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ผมองพรรณ ปวนณะกผล 5924040064 1579900899745 หญพง

57201531 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธทรพศรา สวนธพ 5924040057 1579900900913 หญพง

57201532 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธทรภวทร วงษารวตนพ 5924040084 1579900902151 ชาย

57201533 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สรศวกดพธ วงคพจวนทรพ 5924040087 1579900903122 ชาย

57201534 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สสณพสา ชวยมผล 5924040033 1579900903785 หญพง

57201535 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธทราพร ศรทพรม 5924040136 1579900905478 หญพง

57201536 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พรรณนพภา ยะโน 5924040105 1579900912237 หญพง

57201537 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นราวดท สองเมมอง 5924040164 1579900913501 หญพง

57201538 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชลธพชา พรมชวย 5924040053 1579900915864 หญพง

57201539 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นภสร ปทสมพรอรมศพรพ 5924040016 1579900916992 หญพง

57201540 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สรวพชญพ ขวนตท 5924040006 1579900923549 ชาย

57201541 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สสวนวนทพ เลาจมอ 5924040117 1579900924197 หญพง

57201542 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศศพวพมล พพรพยะกสลสสข 5924040152 1579900926921 หญพง

57201543 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จวกรกฤษณพ มาลาวพลาศ 5924040041 1659900806665 ชาย

57201544 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ทพพนาถ สสรพนอสด 5924040014 1770600276351 หญพง

57201545 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐธพดา แสงอรสณ 5924040012 1910300109067 หญพง

57201546 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อรพสรา สมสทร 5924040036 2571001037377 หญพง

57201547 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อาทพตยา ฝว นนคคาลมอ 5924040038 2579900035579 หญพง

57201548 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กวญญา แซมตผม 5924040008 5570701161392 หญพง

57201549 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย หมททลผม เบเชม 5924040172 6570171014809 หญพง

57201550 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พลอย มาเยอะ 5924040145 6570771031607 หญพง
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57201551 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อภพสพทธพธ มาเยอะ 5924040050 7570700101449 ชาย

57201552 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วพกานดา หวผมยมทอ 5924040151 7571500072977 หญพง

57201553 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สสนพษา แซมหมผม 5924040076 8570173016813 หญพง

57201554 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สสรพล มาเยอะ 5924040049 8570176013670 ชาย

57201555 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สารพกา อาจอ 5924040113 8570184006202 หญพง

57201556 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ยสพพน อพนตะยะ 5924040149 8570755000022 หญพง

57201557 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ฟนา มาเยอะ 5924040026 8570773007467 หญพง

57201558 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เสาวนทยพ แบเช 5924040157 8570776017412 หญพง

57201559 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เบญจภรณพ เบเชกผม 5924040162 8570776019679 หญพง

57201560 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชนาพร มาเยอะ 5924040132 8570784026549 หญพง

57201561 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กวลยา เลเซอรพ 5924040091 8571084106575 หญพง

57201562 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พรพพมล แลเชอ 5924040065 8571176006569 หญพง

57201563 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พงศพพวฒนพ อสดมทอสกสล 5924040004 8571384019325 ชาย

57201564 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สสชาดา โวยยมอกผม 5924040171 8571573007057 หญพง

57201565 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฏฐกานตพ ตาวงคพ 5924040168 8571573014231 หญพง

57201566 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สายทอง มาเยอะ 5924040169 8571573022056 หญพง

57201567 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย มานวส เบเหมททยทผ 5924040005 8571584052164 ชาย

57201568 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พพมพา เยอเสาะ 5924040107 8571584063671 หญพง

57201569 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พพมพพ มาเยอะ 5924040067 8571584112787 หญพง

57201570 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สกาวกานตพ ปอแร 5927010067 0570189004768 หญพง

57201571 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พพม อสมนคคา 5927010022 0570189023584 หญพง

57201572 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ฟองใส คคานนอย 5927010060 0570189042091 หญพง

57201573 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อาพอ โวยเลมอ 5927010038 0570189060161 หญพง

57201574 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สายแกนว นค นาใจดท 5927010068 0570889007271 หญพง

57201575 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศรทววน ธรรมวงคพ 5927010066 0570989071681 หญพง

57201576 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย แกนว บสญเตพม 5927010044 0570989073519 หญพง

57201577 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ไพรอสดม แซมซนง 5927010042 0571389007966 ชาย

57201578 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อาชผ อานทกผม 5927010043 0571589057096 หญพง

57201579 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ฟอง คคาหลนา 5927010023 0577489000551 หญพง

57201580 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เบนยามพน พระพรนพรวนดรพ 5927010041 1100401073316 ชาย
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57201581 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย มณฑนาลวย สทเลพก 5927010061 1103100644678 หญพง

57201582 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เบญญาภา ไหมนวล 5927010054 1119901951787 หญพง

57201583 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปรพษา ธนภานสภวทรพ 5927010056 1129901620128 หญพง

57201584 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วรรธนพวพทยพ สสรพนทรพ 5927010081 1520101166196 ชาย

57201585 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กนกวรรณ จพโนตจา 5927010077 1560700055081 หญพง

57201586 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปภาวรพนทพ ดวงชวย 5927010019 1570501286296 หญพง

57201587 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ภวณฑพรา ตาวงศพ 5927010079 1570501287136 หญพง

57201588 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สรวลพร แสนลทท 5927010031 1570700233338 หญพง

57201589 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นภวสสร อทมอ 5927010049 1570701279285 หญพง

57201590 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เจนจพรา ตาธพกาศ 5927010009 1570701279552 หญพง

57201591 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จวนทรพเพพญ เยอสมอ 5927010045 1570701283291 หญพง

57201592 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สสภาภรณพ แซมยมาง 5927010035 1570701285081 หญพง

57201593 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธพดาพร จพตเอม นออวงกผร 5927010027 1570701287059 หญพง

57201594 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พรทพภา ไพรรคาพศงสกสล 5927010020 1570701289621 หญพง

57201595 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปนวดดา ชมชมทน 5927010055 1570800086523 หญพง

57201596 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สสธทมา จผเปาะ 5927010070 1571000100093 หญพง

57201597 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธนพล มาเยอะ 5927010003 1571001128439 ชาย

57201598 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ตะววน จงอภพรมยพยพนดท 5927010048 1571001130468 หญพง

57201599 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อภพวรรณ วพบผลสวนตพสสข 5927010073 1571500014439 หญพง

57201600 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย รวชณทพร เลพศรวศมทธรรม 5927010063 1571601024286 หญพง

57201601 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สสธาวท มณทศรทรวกษพ 5927010069 1579900868335 หญพง

57201602 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐชา ใจลศก 5927010047 1579900879566 หญพง

57201603 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วพชชสดา บสญกพจ 5927010065 1579900882613 หญพง

57201604 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปณพธาน สสขมาก 5927010004 1579900885027 ชาย

57201605 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กานดา แยลผกผ 5927010007 1579900887861 หญพง

57201606 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปนวดดา บว นงเงพน 5927010018 1579900888212 หญพง

57201607 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สสพวตรา เตทยวตระกผล 5927010082 1579900889065 หญพง

57201608 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เสาวณท ตาแปง 5927010072 1579900891604 หญพง

57201609 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กชกร ลวมยศ 5927010001 1579900897025 ชาย

57201610 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ดาวดท แซมวมาง 5927010011 1579900899397 หญพง
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57201059 วพทยาลวยอาชทวศศกษาขอนแกมน วพมนตรา กวลยา 5927020009 1140601221475 หญพง

57201061 วพทยาลวยอาชทวศศกษาขอนแกมน ชลธพชา โหวมภวกดท 5927020003 1400800116091 หญพง

57201063 วพทยาลวยอาชทวศศกษาขอนแกมน กรรณพกา ววนละ 5927020001 1409902898674 หญพง

57201065 วพทยาลวยอาชทวศศกษาขอนแกมน รมทนฤดท แสนพรม 5927020018 1409902957573 หญพง

57201067 วพทยาลวยอาชทวศศกษาขอนแกมน นวฎฐกพตตพธ แสนสด 5927020019 1440501214903 ชาย

57201069 วพทยาลวยอาชทวศศกษาขอนแกมน นรพศรา อนสนาค 5927020005 1440501215560 หญพง

57201611 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อารทรวตนพ พลสววสดพธ 5927010075 1579900899915 หญพง

57201612 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฏฐณพชา เขมทอนเพชร 5927010010 1579900901600 หญพง

57201613 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นพราวรรณ มะโนคคา 5927010052 1579900905231 หญพง

57201614 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สสธทมนตพ แสนคคา 5927010033 1579900907721 หญพง

57201615 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อดพณวฐ แสงไชย 5927010005 1579900920736 ชาย

57201616 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย มพนตรา อสโบสถ 5927010025 2139800015383 หญพง

57201617 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชพนกานตพ ไชยจพตตพ 5927010046 2500201032467 หญพง

57201618 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อรวญญา แลเชอกผม 5927010076 2570800043164 หญพง

57201619 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นาซา ปวญบมอ 5927010014 2578800001701 หญพง

57201620 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ววนเพพญ แลเชอรพ 5927010028 5501101053387 หญพง

57201621 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วพลวยวรรณพ ววลนา 5927010029 7570101034841 หญพง

57201622 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จรพยา ดวงจวนทรพ 5927010008 7570901043837 หญพง

57201623 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พลอย จะโป 5927010021 7571100015682 หญพง

57201624 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อวมพร อาจอ 5927010074 7579900033496 หญพง

57201625 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วรรณวลท อายท 5927010083 8501084014905 หญพง

57201626 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อาตผม แหลมสอ 5927010006 8570173015914 ชาย

57201627 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สสนพสา เฟเมทยกผม 5927010034 8570176020463 หญพง

57201628 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย มพรพนทรพ จะคมอ 5927010062 8570184082685 หญพง

57201629 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย บสญยาพร มมอเชน 5927010017 8570784038041 หญพง

57201630 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สสกวลยา หมมทนโป 5927010032 8571073026672 หญพง

57201631 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สสภวค ลาชท 5927010071 8571584142686 หญพง

57201632 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย บงกช นามใส 5927010016 8577376001094 หญพง

57201633 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พรธพวา นวลคคา 5927010057 8577385000119 หญพง

57201634 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เหมยฟนา บสญสมง 5927020063 0057011145869 หญพง
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57201635 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พรสสดา สามแกนว 5927020088 0570789005862 หญพง

57201636 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อาสมทอ เจเปทยกผม 5927020066 0570789042679 หญพง

57201637 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ราตรท โพยเปทมยะ 5927020093 0570989185066 หญพง

57201638 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สสภาพร ชมอหมมทอ 5927020061 0571589009911 หญพง

57201639 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย บผนชผน คาลา 5927020085 1102000596751 หญพง

57201640 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วาสนา ศรทวพชวย 5927020023 1103702974951 หญพง

57201641 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศราวสฒพ ดทวะรวตนพ 5927020071 1110301336447 ชาย

57201642 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สสนพสา แซมไล 5927020026 1119901917635 หญพง

57201643 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พรรณภษา ทองดท 5927020087 1119901978782 หญพง

57201644 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อารทยพ ไพรพนาชวยมวทน 5927020102 1500301236694 หญพง

57201645 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชมอทพพยพ จะงา 5927020043 1501001109051 หญพง

57201646 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กรณพกา นาใจ 5927020039 1509966047437 หญพง

57201647 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จสฬาลวกษณพ แซมลท 5927020079 1529902081367 หญพง

57201648 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พพทววส ยามะสวก 5927020034 1560101509859 ชาย

57201649 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สสรทยพพร เปทยงแลม 5927020027 1570101169128 หญพง

57201650 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สมชาย แยลผกผ 5927020037 1570101169705 ชาย

57201651 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศสภกพจ กจาลพน 5927020035 1570301195831 ชาย

57201652 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นพชวย แซมทมอ 5927020109 1570400233898 ชาย

57201653 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชาลพสสา ไชยมงคล 5927020025 1570400243834 หญพง

57201654 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณภวทร เทพสา 5927020032 1570501283505 ชาย

57201655 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชนาธพป เกตสพระจวนทรพ 5927020011 1570501286709 หญพง

57201656 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พพมพพมาดา พรประเสรพฐ 5927020053 1570501290617 หญพง

57201657 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย รวตนา อพนสสวรรณพ 5927020021 1570701284611 หญพง

57201658 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พวชนท ธรรมลวงกา 5927020089 1570701286711 หญพง

57201659 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สมบเกทยรตพ สาย 5927020036 1570701289302 ชาย

57201660 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เนตพ ศรทฟองจวนทรพ 5927020033 1570701290114 ชาย

57201661 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ภรณพการพ ชสมภผคคา 5927020054 1570901163493 หญพง

57201662 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปรทยานสช จะอมทอ 5927020018 1571001131227 หญพง

57201663 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สสพรรณท แชกอ 5927020060 1571001132266 หญพง

57201664 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ลลพตา หมมทอแล 5927020022 1571001132860 หญพง
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57201665 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สสภวสตรา เมธากสลพพพวฒนพ 5927020097 1571100153954 หญพง

57201666 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จารสพพชญา ไทยใหมม 5927020042 1571200097002 หญพง

57201667 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ญาดา แซมฟผ 5927020044 1571500012355 หญพง

57201668 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปพยนสช แซมยมาง 5927020049 1579900833868 หญพง

57201669 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธาวพน กวนทรนภา 5927020069 1579900836425 ชาย

57201670 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐชานวนทพ คคาซาว 5927020081 1579900842905 หญพง

57201671 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อวงคณา เรมอนคคา 5927020029 1579900867207 หญพง

57201672 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ภาณสววตนพ หนมอคคา 5927020005 1579900871972 ชาย

57201673 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อพงลพซสรา ธนวงศพพพสพฐ 5927020030 1579900881366 หญพง

57201674 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อสษณทยพ วงศพวพเชทยร 5927020103 1579900882982 หญพง

57201675 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วพดารวตนพ สสธทวราพล 5927020024 1579900883920 หญพง

57201676 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กนกวรรณ เยสมอกผ 5927020038 1579900885779 หญพง

57201677 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จสฑามาศ อสปนวนกาศ 5927020010 1579900890187 หญพง

57201678 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชวญญา กพจตวนขจร 5927020110 1579900893461 หญพง

57201679 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศสภกร เชม นอชาตพสพงขร 5927020072 1579900893909 ชาย

57201680 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธวนตพรวตนพ มหาทรวพยพไพบผลยพ 5927020082 1579900896568 หญพง

57201681 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย หงสพยพง แซมลท 5927020099 1579900901979 หญพง

57201682 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กนกพร นามซมทอ 5927020006 1579900907535 หญพง

57201683 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย คมกฤช ศวกดพธศรทสถาภร 5927020031 1579900910587 ชาย

57201684 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อรจพรา สสภาคม 5927020100 1579900915121 หญพง

57201685 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พรหมกนก นวนตปะภผมพ 5927020052 1579900916933 หญพง

57201686 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชลวนธร ไครนศรท 5927020068 1579900917433 ชาย

57201687 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย มนวสชยา รผปกลม 5927020055 1600101863252 หญพง

57201688 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กวนภพรมยพ แสนหมทท 5927020007 1671100086997 หญพง

57201689 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ภพชาพร ปวญญางาม 5927020020 1900101291191 หญพง

57201690 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เสาวนทยพ ตจาคคา 5927020062 2579900034980 หญพง

57201691 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นวฐกานตพ โล 5927020017 2579900035269 หญพง

57201692 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พสทธรวกษา คสนมบนาน 5927020019 2579900036508 หญพง

57201693 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชนวญชพดา จวนโอทาน 5927020106 2909801033876 ชาย

57201694 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณพชาภวทร อพนทะนพน 5927020014 5571001108619 หญพง

คนรวม :  30



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 22 / 23ววนททท 15/1/2019  9:53:48

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

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

ผผนพพมพพ : 1357016201

ออาเภอ : เมมองเชทยงราย เชทยงรายวพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงรายสนามสอบ : จนงหวนด :

ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตก
ประชาชน

อาคาร 9

นนกเรทยน

ชน ชน : 3 ชชทอหลอง : 931

57201695 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อาพอ มาเยอะ 5927020101 6571571115328 หญพง

57201696 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จวนทรพเพพญ จมวยปม อง 5927020041 7570101030161 หญพง

57201697 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สมชาย โรงคคา 5927020073 7570701124167 ชาย

57201698 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พรทพพยพ แลเชอ 5927020050 7571100015372 หญพง

57201699 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย รวมภา แกนวอปอด 5927020056 7571500065270 หญพง

57201700 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธพดา หมมอโปป ะกผม 5927020046 8570173015621 หญพง

57201701 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จวนทพมา แลเชอ 5927020078 8570184004196 หญพง

57201702 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พพเชษฐพ โชคชวยรวตนกสล 5927020070 8570773006991 ชาย

57201703 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วรรณภา หมมอโปป ะกผม 5927020057 8570884003567 หญพง

57201704 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย มะลพ เดชากรพพพวฒนพ 5927020092 8570976012520 หญพง

57201705 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สสเทพ แซมดผมกผม 5927020074 8571084070961 ชาย

57201706 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธทรกานตพ พงษพธาดา 5927020104 8571084084016 ชาย

57201707 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อรยา เชหมมทอ 5927020064 8571084144787 หญพง

57201708 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กสลธพดา ชวยพรสกสล 5927020077 8571576009204 หญพง

57201709 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ดสษฎท อมวยยมทอ 5927020015 8571576059686 หญพง

57201710 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จารสณท เชอมมอ 5927020009 8571584036185 หญพง

57201711 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย หทวยชนก อาเคอ 5927020028 8571684001545 หญพง

57201712 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สมชาย วงคพคคา 5929010025 0570189045499 ชาย

57201713 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วรชวย วงศพภพละ 5929010022 1119700064635 ชาย

57201714 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อธพววฒนพ วพรพยะ 5929010027 1319800310792 ชาย

57201715 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อาเชทยะ มาเยอะ 5929010028 1357016201001 ชาย

57201716 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ภวครมวย อพนทะจวกรพ 5929010031 1570701282359 หญพง

57201717 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธนกฤษ บสตรกพตพ 5929010009 1570701282456 ชาย

57201718 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จตสรพร ชวยชมภผ 5929010029 1570701285901 หญพง

57201719 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศพรพโสภา มหาวงศนวนทพ 5929010032 1570901166336 หญพง

57201720 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชยานวนตพ มทสสข 5929010002 1571001128935 ชาย

57201721 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย รณกฤต มผลวงคพ 5929010019 1578800002955 ชาย

57201722 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณรงคพศวกดพธ ยงยศ 5929010036 1579900852188 ชาย

57201723 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐพงศพ คคาววง 5929010004 1579900868700 ชาย

57201724 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นพดล พรมแสน 5929010011 1579900868718 ชาย

คนรวม :  30



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 23 / 23ววนททท 15/1/2019  9:53:48

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

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

ผผนพพมพพ : 1357016201

ออาเภอ : เมมองเชทยงราย เชทยงรายวพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงรายสนามสอบ : จนงหวนด :

ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตก
ประชาชน

อาคาร 9

นนกเรทยน

ชน ชน : 3 ชชทอหลอง : 933

57201725 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ทวกษพณ ชวยชสมม 5929010007 1579900877521 ชาย

57201726 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ภวทรภผมพ วงศพพรหม 5929010015 1579900878594 ชาย

57201727 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วชพรศวกดพธ คคาววง 5929010021 1579900883971 ชาย

57201728 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เมธาสพทธพธ ใจเพชร 5929010018 1579900896398 ชาย

57201729 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วงศธร จวนทะมผลลา 5929010020 1579900897874 ชาย

57201730 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ภาณสพงศพ พพมสาร 5929010016 1579900902126 ชาย

57201731 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธนกรณพ ธรรมขวนทา 5929010008 1579900902908 ชาย

57201732 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นพธพกร บสผา 5929010013 1579900907209 ชาย

57201733 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ฐพตพ เรมอนกผล 5929010003 1579900907993 ชาย

57201734 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นพวพฐ สสทธะ 5929010014 1579900908051 ชาย

57201735 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ตวนดพกร ทพพยพสสภา 5929010006 1579900912580 ชาย

57201736 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นวนทกร ตสนยคง 5929010012 1579900913454 ชาย

57201737 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อาทพตยา ชสมมมงคล 5929010035 1579900927188 หญพง

57201738 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปณพตา จวนทราษฏรพ 5929010030 1580401248350 หญพง

57201739 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธวญเทพ จวนทรพแสง 5929010010 1629900520443 ชาย

57201740 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วรชวย เชอกจอง 5929010023 8570776034431 ชาย
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