
ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 1 / 14ววนททท 15/1/2019  9:55:43

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

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

ผผนพพมพพ : 1357016201

ออาเภอ : เมมองเชทยงราย เชทยงรายวพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงรายสนามสอบ : จนงหวนด :

ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตก
ประชาชน

อาคาร 1

นนกเรทยน

ชน ชน : 2 ชชทอหลอง : 121

57201001 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชชตพมา แสนคคา 6032010053 0570189019439 หญพง

57201002 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศรทนวล แสงจวย 6032010077 0570189022863 หญพง

57201003 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วพลาซททณท ยอดชวย 6032010076 0570189040926 หญพง

57201004 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พชฒศรพน ดวงคคา 6032010024 0570889004647 หญพง

57201005 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เยยน นาทผน 6032010107 0570989187271 หญพง

57201006 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เอนย นามบชญ 6032010043 0577489001345 หญพง

57201007 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ลาววลยพ แสง 6032010068 0578689000211 หญพง

57201008 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อลพชา เจรพญววฒนโชค 6032010155 1103702767972 หญพง

57201009 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย มณทนชช มาทองหลาง 6032010105 1104200059506 หญพง

57201010 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชพวตรา ครชพวนธพ 6032010085 1119900809308 หญพง

57201011 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธมลวรรณ เพชรปภาววตตพ 6032010098 1200100693446 หญพง

57201012 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชภาภรณพ อนชศวกดพด 6032010118 1209501100428 หญพง

57201013 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วทรยา คคาสชรพนทรพ 6032010113 1219800283257 หญพง

57201014 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ภวทรศรท อาศวย 6032010104 1219900556867 หญพง

57201015 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กวญญารวตนพ จอกแกนว 6032010051 1329900828220 หญพง

57201016 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กพตตพยา บชญรอม 6032010006 1369900463060 หญพง

57201017 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธพดารวตนพ ชชชมมะโน 6032010100 1411101331342 หญพง

57201018 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ววลวลท สพงหพสชวรรณ 6032010111 1429900224561 หญพง

57201019 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ไกรวพชญพ นภาลวย 6032010001 1509963011288 ชาย

57201020 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เกศวรา สารปพง 6032010009 1520800135303 หญพง

57201021 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธวญลวกษณพ เจทยตระกผล 6032010158 1549900526281 หญพง

57201022 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ฐพตพนวนทพ ดอกคคา 6032010095 1550600093160 หญพง

57201023 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ทพพานวน กวนเสน 6032010057 1551100055804 หญพง

57201024 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศศพธร หนผแกนว 6032010078 1551200012848 หญพง

57201025 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กชลนวนทพ ตวนกผล 6032010125 1560100465815 หญพง

57201026 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อภพชญา งามโนนทอง 6032010119 1560300315281 หญพง

57201027 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย รวตนพร หมอยาดท 6032010108 1560600113659 หญพง

57201028 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย รวตนาวลท อชดใจ 6032010144 1570400227014 หญพง

57201029 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อารยา แขนงาม 6032010157 1570400229173 หญพง

57201030 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธวนยพร จพตรถา 6032010099 1570400232786 หญพง
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57201031 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นวทชา สชวรรณโน 6032010135 1570500215808 หญพง

57201032 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จพนตพร พพนพจมนตรท 6032010094 1570500238131 หญพง

57201033 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เกวลพน จชมปผปวญญา 6032010093 1570500240519 หญพง

57201034 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ญาดา ตตะสม 6032010011 1570500241124 หญพง

57201035 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พพมพพวพภา วงคพรพยะ 6032010065 1570500243682 หญพง

57201036 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นภาพร เทพทนาว 6032010133 1570500245103 หญพง

57201037 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วพราพร ใจดท 6032010112 1570500245804 หญพง

57201038 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กวนยารวตนพ พชทธวงคพ 6032010092 1570500246347 หญพง

57201039 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ขจรเกทยรตพ อชดหมอ 6032010002 1570500246673 ชาย

57201040 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชทวนยา นวนเมมอง 6032010083 1570500247394 หญพง

57201041 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สวจจพร ปผทะ 6032010035 1570500249095 หญพง

57201042 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย หวสยา ไชยวรรณ 6032010154 1570600053851 หญพง

57201043 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เปทยทพพยพ คคาโต 6032010138 1570600053893 หญพง

57201044 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย บชษกร แตนมมาก 6032010017 1570600054458 หญพง

57201045 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐพร แสงขคา 6032010130 1570600054539 หญพง

57201046 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กมลวรรณ จวนหนองแหนว 6032010122 1570600055055 หญพง

57201047 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สพรพพร กวนธพ 6032010116 1570700227877 หญพง

57201048 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐรพกา ปวนทะทา 6032010131 1570700231947 หญพง

57201049 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย มณทรวตนพ เอกสผนยพ 6032010106 1570700232005 หญพง

57201050 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พรนารวตนพ ทพศเสถทยร 6032010103 1570700232561 หญพง

57201051 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปพยนชช ดทมาก 6032010021 1570700232609 หญพง

57201052 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปนวดดา กองมา 6032010019 1570700235381 หญพง

57201053 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วชพรวพทยพ จวนทาพผน 6032010121 1570700236582 ชาย

57201054 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นฤมล ไชยลวงกา 6032010060 1570700238267 หญพง

57201055 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย โสภา ใจวรรณะ 6032010151 1570900117251 หญพง

57201056 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชทธพนวนทพ ปะนวนโต 6032010037 1570900118664 หญพง

57201057 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชทวน สชรพยา 6032010047 1570900123455 ชาย

57201058 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศพรพลวกษณพ ขวตพวงคพ 6032010149 1571000094336 หญพง

57201059 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พวชนพดา จรรยา 6032010140 1571100144661 หญพง

57201060 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เจนจพรา เปยงใจ 6032010128 1571100145455 หญพง
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57201061 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นวทธมน กวนธพยะ 6032010015 1571100146273 หญพง

57201062 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ดารารวตนพ จคาปป า 6032010097 1571200087945 หญพง

57201063 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กวลยา นภาศรประสพทธพด 6032010005 1571400002943 หญพง

57201064 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นภพสา ไรชแตง 6032010134 1571400003745 หญพง

57201065 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศพรพนภา นวลคคา 6032010033 1571600001886 หญพง

57201066 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย มยชรพนทรพ อพทนคคา 6032010026 1571600002351 หญพง

57201067 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชพรรษา ทพวาพวฒนพ 6032010038 1571700008530 หญพง

57201068 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชธพตา ไชยวงษพ 6032010117 1571700008939 หญพง

57201069 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศพรพญญา เมฆแสน 6032010114 1571700009242 หญพง

57201070 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วพจพตตรา เหลชาลชมพชก 6032010030 1571700009340 หญพง

57201071 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อคาไพ ธนะวงศพ 6032010041 1571700009536 หญพง

57201072 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กวญชพร ศรทออน 6032010091 1579900635781 หญพง

57201073 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พวชธานพร แกนวรากมชก 6032010139 1579900646260 หญพง

57201074 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชชาดา แลปาย 6032010082 1579900748208 หญพง

57201075 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ลลพตา มาหลวง 6032010109 1579900774853 หญพง

57201076 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชนพตา นายมผ 6032010084 1579900775604 หญพง

57201077 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พพชชาพร อผปคคา 6032010042 1579900779812 หญพง

57201078 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชนพสา ลคาเลา 6032010150 1579900788081 หญพง

57201079 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เกทยรตพศวกดพด เตทยนกพจ 6032010044 1579900788366 ชาย

57201080 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นรพนทรพพร ไชยวงคพ 6032010014 1579900788731 หญพง

57201081 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐรพกา มผลเจรพญ 6032010013 1579900789648 หญพง

57201082 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วลวยพร ตอนใตน 6032010071 1579900793670 หญพง

57201083 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อวญชพษฐา บชญยอด 6032010156 1579900797055 หญพง

57201084 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชลกร ภผกวน 6032010129 1579900797144 หญพง

57201085 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สพรพนทพพร นนอยหมอ 6032010080 1579900799775 หญพง

57201086 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ตวนหยง ไรชลมอคคา 6032010056 1579900800323 หญพง

57201087 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เกศวดท จชไรภวทร 6032010008 1579900801559 หญพง

57201088 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พพษณช ยานะศรท 6032010046 1579900802423 ชาย

57201089 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นวทธมน ชชชมมงคล 6032010101 1579900806593 หญพง

57201090 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปนวดดา ไชยะแสน 6032010018 1579900807204 หญพง

คนรวม :  30



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 4 / 14ววนททท 15/1/2019  9:55:43

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

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

ผผนพพมพพ : 1357016201

ออาเภอ : เมมองเชทยงราย เชทยงรายวพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงรายสนามสอบ : จนงหวนด :

ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตก
ประชาชน

อาคาร 1

นนกเรทยน

ชน ชน : 3 ชชทอหลอง : 134

57201091 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปรทญาดา แสนใจ 6032010020 1579900807336 หญพง

57201092 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย มวณฑนา แกนวบรพสชทธพด 6032010027 1579900810973 หญพง

57201093 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปฎพภาณ หมวทนขวน 6032010045 1579900811643 ชาย

57201094 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อภพญญา วงคพอพทน 6032010039 1579900814685 หญพง

57201095 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เณศรา โหงตว 6032010055 1579900815738 หญพง

57201096 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย มาวพษา ทนาวอาวชธ 6032010028 1579900816122 หญพง

57201097 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐชยา ปวญญาทพพยพ 6032010012 1579900819075 หญพง

57201098 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย รชชงอรชณ อภพธนวง 6032010067 1579900819423 หญพง

57201099 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กรณพการพ ไพยราช 6032010003 1579900822572 หญพง

57201100 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย รชชงธพญา วงคพสอน 6032010029 1579900822645 หญพง

57201101 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เกศรพนทรพ ไชยวพราช 6032010007 1579900823145 หญพง

57201102 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศศพกานตพ จคาปทหอม 6032010032 1579900823978 หญพง

57201103 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อภพญญา นางาม 6032010040 1579900824842 หญพง

57201104 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อนชพงศพ ปราณท 6032010089 1579900825237 ชาย

57201105 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สรวญนชช คคารวกษา 6032010115 1609900459019 หญพง

57201106 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วนพสา ขวตตพยะ 6032010070 1909701136080 หญพง

57201107 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พวชราภรณพ แกนวรากมชข 6032010023 1959800124012 หญพง

57201108 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สพรพนธพทพพยพ ใจจชมปา 6032010036 2510100016709 หญพง

57201109 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นค นาฝน อพนทรพหนชน 6032010016 3601101325410 หญพง

57201110 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วาสนา แซชวชาง 6032010074 7560301016537 หญพง

57201111 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ลวดดา แชมมอกช 6032010050 7571500055509 หญพง

57201112 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อาหมวย อามอ 6032010153 7579900028735 หญพง

57201113 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วพรวญยา นามยทท 6032010075 7579900029855 หญพง

57201114 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กวญญาพวชรพ เฌอหมมทอ 6032010004 8570173010289 หญพง

57201115 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วพภาพร เลาจมอ 6032010031 8570184029806 หญพง

57201116 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จพดาภา บววแดง 6032010010 8570773021699 หญพง

57201117 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธวญทพพยพ อยชางวรโชตพ 6032010058 8570876010126 หญพง

57201118 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วาสนา จอมเอนย 6032010073 8570973006898 หญพง

57201119 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย บชษบา อผยพ 6032010102 8571073000380 หญพง

57201120 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธพดาพร มาเยอะ 6032010059 8571073012892 หญพง

คนรวม :  30
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57201121 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เอกวพน แคเซอ 6032010049 8571076010394 ชาย

57201122 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชชตพมา ชมอมมอ 6032010052 8571084000769 หญพง

57201123 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นลพนทพพยพ จะทอ 6032010061 8571084047285 หญพง

57201124 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศพรพพร อาจอ 6032010034 8571084100755 หญพง

57201125 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วนพดา อาปผ 6032010069 8571084108594 หญพง

57201126 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อนชววฒนพ บชญเปยง 6032010048 8571573014401 ชาย

57201127 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปราณท แสนเหลทยว 6032010063 8571584175029 หญพง

57201128 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อาหมทท ชมทอมมทอ 6032010087 8571584188601 หญพง

57201129 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พะแฮ ดชจแผชนดพน 6032010022 8630384000568 หญพง

57201130 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สมยศ ปพงใจ 6032020003 0570189006698 ชาย

57201131 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อาหลชอง เหวยแม 6032020032 0570189060960 ชาย

57201132 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย บววคคา บววทอง 6032020016 0577489000888 หญพง

57201133 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นพลเนตร พรหมโชตพ 6032020015 1101500990491 หญพง

57201134 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อภพชญา ยอดยพทง 6032020027 1560300303193 หญพง

57201135 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ทวทพร อวครวพชวยกชล 6032020013 1570100110651 หญพง

57201136 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กวญญารวตนพ ศพวภาศ 6032020006 1570200064804 หญพง

57201137 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เทพพพทวกษพ จวนทรา 6032020002 1570300159084 ชาย

57201138 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จพนดา ลนานหลนา 6032020036 1570400230023 หญพง

57201139 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นค นาฝน ตพตบมา 6032020014 1570500242775 หญพง

57201140 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จรพยา ชมภผ 6032020035 1570500246975 หญพง

57201141 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ประวทณา มะลพววลลพ 6032020044 1570500248641 หญพง

57201142 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ผกาพรรณ ดงปารท 6032020019 1570700232714 หญพง

57201143 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐมล ใจกาศ 6032020012 1570700233460 หญพง

57201144 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชลลดา พวงทวททรวพยพ 6032020038 1570700234822 หญพง

57201145 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อรพศรา ปวญญาสพทธพด 6032020050 1570900114570 หญพง

57201146 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชรวตนพ แสนคคา 6032020004 1570900118826 ชาย

57201147 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐกานตพ ธรรมวรรณ 6032020010 1570900121975 หญพง

57201148 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐกานตพ ไชยสวรรคพ 6032020039 1571000087861 หญพง

57201149 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธพดารวตนพ สชรพนทรพใจ 6032020042 1571000088506 หญพง

57201150 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เมธาวท วงศพราช 6032020022 1571200083303 หญพง
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57201151 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ทวพนวนทพ บชญสพงหพ 6032020040 1571700007436 หญพง

57201152 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เอกวพชญพ มวฆวาล 6032020033 1579900607639 ชาย

57201153 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นวทธพงศพ กาบขพง 6032020030 1579900731763 ชาย

57201154 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ภาสกร ดาววท 6032020031 1579900745543 ชาย

57201155 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ขววญจพรา ยศคท 6032020007 1579900760313 หญพง

57201156 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชชรทพร ปวนคคา 6032020009 1579900760429 หญพง

57201157 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พพชชาภวทร แสนอชดแกนว 6032020046 1579900781850 หญพง

57201158 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กณพตา เรมอนคคา 6032020005 1579900782848 หญพง

57201159 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชลาลวย รวกศพลปพ 6032020008 1579900790042 หญพง

57201160 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นพจจารทยพ เรมอนศพรพปวญญา 6032020043 1579900791111 หญพง

57201161 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อมรรวตนพ คลทรงแสน 6032020049 1579900791219 หญพง

57201162 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐพร สมเพยชร 6032020011 1579900792274 หญพง

57201163 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธวญจพรา ดอนลาว 6032020041 1579900793475 หญพง

57201164 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สพรทธร ใจชชชม 6032020026 1579900798051 หญพง

57201165 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย มวสทนา อะทะวงศพษา 6032020021 1579900804361 หญพง

57201166 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชลธพชา สงชาวงคพ 6032020037 1579900808308 หญพง

57201167 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วพลาสพนท กชชยแกนว 6032020024 1579900811571 หญพง

57201168 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อาทพตยา มะโนวรรณ 6032020028 1579900817587 หญพง

57201169 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กฤณา แสนสอน 6032020034 1579900840767 หญพง

57201170 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สาธพตา จพนากาศ 6032020048 1579900841208 หญพง

57201171 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปพยธพดา สชวรรณกผฎ 6032020045 1579900851025 หญพง

57201172 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พพชชาภา ธรรมโชตพ 6032020020 2909801047702 หญพง

57201173 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปพยะพร เพทยเมทย 6032020018 5571500054956 หญพง

57201174 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พชธ อพนถะ 6032020047 7570100025466 หญพง

57201175 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อารยา แซชหลทท 6032020029 8500484002172 หญพง

57201176 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย บชษยา เบททยงเชกผช 6032020017 8570184041881 หญพง

57201177 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศพรพพร ดวงแกนว 6032020025 8577473000561 หญพง

57201178 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วรรณภา วงคพทอง 6032030019 0579989006984 หญพง

57201179 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อชไรวรรณ เครมอดท 6032030027 1249900514609 หญพง

57201180 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ญาสพนท คพดดท 6032030009 1520100129297 หญพง
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57201181 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธทรศวกดพด สายฟผเปยง 6032030002 1560700052562 ชาย

57201182 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เขยมอวกษร ตตะอาสา 6032030007 1570400232042 หญพง

57201183 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธวญญาเรศ ใจวงคพ 6032030013 1570400232514 หญพง

57201184 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ฐพตพภวทรวรกฤต สชปวญโญ 6032030001 1570700176121 ชาย

57201185 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ภวทราภรณพ อพนตตะใจ 6032030017 1570700231441 หญพง

57201186 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฏฐพนรท เอมสาน 6032030011 1570700236507 หญพง

57201187 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศพรพลวกษณพ ภผมพทอง 6032030023 1571700007860 หญพง

57201188 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สมบชญศวกดพด สชวรรณพ 6032030004 1579900752591 ชาย

57201189 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กวญญารวตนพ มะโนสมบวตพ 6032030006 1579900773938 หญพง

57201190 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชลาธร ไชยวงคพ 6032030008 1579900785146 หญพง

57201191 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปพยะรวตนพ เตยมมมอ 6032030016 1579900788340 หญพง

57201192 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ฐพตพพร อพนชวยวงคพ 6032030010 1579900791821 หญพง

57201193 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สพรพนทรา เครมอวงคพ 6032030025 1579900794625 หญพง

57201194 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธวญญาเรศ อพทนคคา 6032030012 1579900796415 หญพง

57201195 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สรน อยเพชร สายแกนว 6032030024 1579900805155 หญพง

57201196 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พงศธร รวตนจวนทรพ 6032030003 1579900812496 ชาย

57201197 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วาสนา พรมมพน 6032030020 1579900827973 หญพง

57201198 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กฤษณา โกฏพยท 6032030005 1700200090706 หญพง

57201199 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วพลาววณยพ ลชชมบชตร 6032030022 3579900184297 หญพง

57201200 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วาสนา แสงเอนย 6032030021 6570172020781 หญพง

57201201 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย บววซอน ใจแกนว 6032030014 6570972061198 หญพง

57201202 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย รวตตพการพ สามเอนย 6032030018 8570755000081 หญพง

57201203 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณรงคพ นามยอด 6032040022 0570789015850 ชาย

57201204 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐกานตพ อยผชปว นน 6032040004 1103702597881 หญพง

57201205 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พลววฒนพ จพตรวตนวพสชทธพด 6032040026 1104300115041 ชาย

57201206 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วทระภวทร ดวงศพรพ 6032040031 1129900531822 ชาย

57201207 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ฉวตรสชดา จวนทองปาน 6032040003 1570300134685 หญพง

57201208 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชทธพเกทยรตพ หอมอยผช 6032040032 1570300163154 ชาย

57201209 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชาตพภผมพ ปวนคคา 6032040021 1570500242830 ชาย

57201210 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วชพราภรณพ ใจกาศ 6032040009 1570700238933 หญพง

คนรวม :  30
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57201211 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชวยววฒนพ ชมภผอาจ 6032040020 1570800081271 ชาย

57201212 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พรนพภา จวนทาพผน 6032040006 1570900119911 หญพง

57201213 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐมล แซชหาง 6032040005 1571200091675 หญพง

57201214 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย หนศทงฤทวย อชชนใน 6032040014 1571700008033 หญพง

57201215 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธนพงศพ ใจจคา 6032040024 1579900653908 ชาย

57201216 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พวชรพงษพ คงแถลง 6032040028 1579900725011 ชาย

57201217 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธนววฒนพ บชญตวน 6032040035 1579900758921 ชาย

57201218 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชชานาถ ตพตบกปา 6032040012 1579900771625 หญพง

57201219 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชชาดา ธารทพมช 6032040011 1579900784549 หญพง

57201220 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชภวสสรา จวนทพมา 6032040013 1579900797527 หญพง

57201221 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พลววต หมชอมพกชล 6032040027 1579900800862 ชาย

57201222 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ภวชราภรณพ มะโนวรรณ 6032040008 1579900802300 หญพง

57201223 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อนชชพต สพงหพทอง 6032040034 1579900813255 ชาย

57201224 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กวนตพนวนทพ คคาเขทยว 6032040016 1579900813794 ชาย

57201225 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย รวชพล ปวญญาชชวย 6032040029 1579900817242 ชาย

57201226 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พวตรพพมล ขวดกวนทา 6032040036 1579900827434 หญพง

57201227 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย คคาตพตบ เจรพญศวกดพด 6032040002 6570172041656 หญพง

57201228 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เพยญนภา คคาจนอย 6032040007 8570776024109 หญพง

57201229 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วาสนา ปช าวนอ 6032040010 8571084014841 หญพง

57201230 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กาซอย ไพรสวณฑพสดใส 6032040001 8630384000541 หญพง

57201231 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นพธพพร พละพล 6032140041 1103702804908 หญพง

57201232 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธทรภวทร ศรทภา 6032140028 1570400230562 ชาย

57201233 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พวชรพล กวนทา 6032140030 1570500245987 ชาย

57201234 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สมบวตพ จอบา 6033010007 0578889000070 ชาย

57201235 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย มโนชา ถนพมลวกษณพ 6033010004 1509901673686 ชาย

57201236 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เจนณรงคพ บชญสม 6033010002 1571600002092 ชาย

57201237 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กชลจพรา ศรทวพไล 6033010001 1579900818575 หญพง

57201238 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ภราดร ปชต กคคา 6033070013 1103702633259 ชาย

57201239 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จพรศวกดพด ศรทวพชวย 6033070009 1269900252019 ชาย

57201240 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชาครพต อนชรวกษพ 6033070010 1509963032421 ชาย

คนรวม :  30
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57201241 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย รวชฎาภรณพ มชชช 6033070024 1560100443978 หญพง

57201242 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธนวญญา ฟผเมมองคคา 6033070023 1570900119202 หญพง

57201243 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อรรถพงษพ กลพทนสชข 6033070019 1571000073924 ชาย

57201244 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จารชเดช สววสดพพลวงศพ 6033070008 1571000088719 ชาย

57201245 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชภาพร แลเซอะ 6033070006 1571500009494 หญพง

57201246 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธนวชญา ราชเมมองแกนว 6033070002 1579900667208 หญพง

57201247 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อคาพล กวนธะ 6033070020 1579900749891 ชาย

57201248 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชชมพล สมณะ 6033070011 1579900768497 ชาย

57201249 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เวทพนทรพ เพยญกชล 6033070017 1579900775388 ชาย

57201250 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย รวตชานนทพ ใจชมทน 6033070016 1579900777429 ชาย

57201251 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปพยะพล ธนานนทพวนธชพ 6033070012 1579900801796 ชาย

57201252 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จพระเดช จพณานชกผล 6033070021 1579900804124 ชาย

57201253 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ตะววนวาส บชญสชข 6033070001 1639900312379 หญพง

57201254 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อโรชา ภผชสชพรรณ 6033070007 1730201338108 หญพง

57201255 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชนพสา รชชงเจรพญ 6033070005 1770600203605 หญพง

57201256 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สายทอง จวนทวงคพ 6034040121 0570189056083 หญพง

57201257 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นพกร จวนทรพแสง 6034040060 0570989069112 ชาย

57201258 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อาซอง วชชยแม 6034040055 0571089023702 ชาย

57201259 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชรพนทรพ พรปวญญา 6034040057 0578589029773 ชาย

57201260 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วพมลสพรพ ทองพพมพพ 6034040044 1100702741687 หญพง

57201261 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พวสชนา เขทยนสอาด 6034040019 1104200067568 หญพง

57201262 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชนวดดา พพมพพนนอย 6034040012 1489900317321 หญพง

57201263 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วพทยา แกชนเมมอง 6034040005 1560100451245 ชาย

57201264 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชพวตรา โลคคา 6034040025 1560300317062 หญพง

57201265 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เสาวรส ลมอเมมอง 6034040049 1570300154350 หญพง

57201266 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐพงษพ อพนของ 6034040029 1570300156816 ชาย

57201267 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กวญญาวทรพ ขวนเปท นย 6034040035 1570300159343 หญพง

57201268 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นวนทพชา พรมนนอย 6034040115 1570300160953 หญพง

57201269 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ญาสชมพนทรพ วงคพมา 6034040037 1570400226115 หญพง

57201270 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อภพญญา ปวณโยแกนว 6034040027 1570500155520 หญพง

คนรวม :  30
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57201271 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จพรากร หพนสม 6034040028 1570500241051 ชาย

57201272 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สพรดนวย ปพมปะ 6034040033 1570500244409 ชาย

57201273 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กวนยารวตนพ ทาจนอย 6034040009 1570500247459 หญพง

57201274 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สพทธพกรหพ ธรรมศร 6034040006 1570600054261 ชาย

57201275 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กวญญารวตนพ ปวญสมคพด 6034040008 1570600055730 หญพง

57201276 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จชฑามาศ สทมชวง 6034040011 1570700223685 หญพง

57201277 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นพนวย ยมนยงแสน 6034040066 1570700226722 ชาย

57201278 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วรนชช กวบปะหะ 6034040020 1570700229985 หญพง

57201279 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ววชรพงษพ ปลาเงพน 6034040101 1570700231823 ชาย

57201280 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธทรพงศพ ใหมชปวน 6034040064 1570700232846 ชาย

57201281 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อภพญญา ไชยเชย 6034040026 1570700232978 หญพง

57201282 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พราวสชดา โปราหา 6034040018 1570800079969 หญพง

57201283 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พพษณช พชแพง 6034040032 1570800080622 ชาย

57201284 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศศพธร ชมทนพงศพธรรม 6034040046 1570900113875 หญพง

57201285 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธพราพร มะโนวร 6034040041 1571200088470 หญพง

57201286 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐนพชา วงคพลวงกา 6034040110 1571200089239 หญพง

57201287 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เรววฒนพ มผลศรท 6034040004 1571200090130 ชาย

57201288 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชนพสรา แสนจวนทรพ 6034040013 1571200091063 หญพง

57201289 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กานดา สมรผป 6034040036 1571200091519 หญพง

57201290 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวชฐพชญา เตชะ 6034040038 1571600001932 หญพง

57201291 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ประไพพรรณ ปวนธพ 6034040042 1571700009455 หญพง

57201292 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศชภชวย จทรชวยไพศาล 6034040102 1579900704545 ชาย

57201293 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ภวทรากรณพ เตจตะววนดท 6034040003 1579900727936 ชาย

57201294 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณรงคพศวกดพด ยากวบ 6034040001 1579900732999 ชาย

57201295 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปรพญญา บางรวบแลง 6034040002 1579900781019 ชาย

57201296 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อภพชญา เจทยมจวนทรพเลชหพ 6034040051 1579900792495 หญพง

57201297 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศชภพสรา นาราช 6034040023 1579900794358 หญพง

57201298 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชชานาถ กานวนตา 6034040069 1579900794731 หญพง

57201299 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐพล กาบปวญโญ 6034040094 1579900798353 ชาย

57201300 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ดวงฤดท กปาคคา 6034040040 1579900799007 หญพง
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57201301 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ตชลยา เครมอวงคพ 6034040015 1579900804639 หญพง

57201302 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ประกายดาว เกษารวตนพ 6034040017 1579900807905 หญพง

57201303 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กวนธพชา กวนธพยะ 6034040010 1579900810370 หญพง

57201304 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นวทธพดา ยอดปวน 6034040073 1579900816165 หญพง

57201305 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อพสรารวตนพ สชรพโย 6034040053 1579900819521 หญพง

57201306 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชพวตรา แซชลท 6034040048 1579900823994 หญพง

57201307 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วพสชดา ขวนจวนทรพแสง 6034040045 1579900825733 หญพง

57201308 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วรรณภรณพ ใจขวาง 6034040021 1579900827469 หญพง

57201309 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย แสงคคา แสนขชาย 6034040050 6571572027627 หญพง

57201310 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กรรณพการพ พรมมา 6034040034 8570885003854 หญพง

57201311 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ฉวตรพร ศรทบชญทอง 6034040107 8571576014534 หญพง

57201312 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วพไล ชวยแยนมวงศพ 6034040022 8571584088185 หญพง

57201313 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปรทยานชช มาเยอะ 6034040043 8571584158141 หญพง

57201314 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ทพพยพภวรรณ ไชยสาร 6034060003 1100501498645 หญพง

57201315 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นารทรวตนพ ศรทพรม 6034060004 1571700008009 หญพง

57201316 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พทรยา กชมทะ 6034060006 1579900764131 หญพง

57201317 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อวญชพกา นวนใจ 6034060011 1579900766486 หญพง

57201318 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สายธาร บรรลมอ 6034060009 1579900824877 หญพง

57201319 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เสาลวกษณพ เพพงเจกผช 6034060013 8570773006231 หญพง

57201320 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชนพสา ปอแฉะ 6034060010 8571084000955 หญพง

57201321 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อาสะ มาเยอะ 6034010008 0570189000371 หญพง

57201322 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อาหมทท เบทผกผช 6034010009 0570789091556 หญพง

57201323 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จวนทพมา แสนตชอ 6034010003 1570100109041 หญพง

57201324 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ภารพนท ผผนนนอย 6034010005 1570400229106 หญพง

57201325 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ภคววต ลมอชวย 6034010002 1579900796946 ชาย

57201326 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย บววบาน มาเยอะ 6034010004 8501184000256 หญพง

57201327 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วพไล บาหลา 6034010006 8570384009931 หญพง

57201328 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชดปรารถนา แซชลท น 6034010007 8571584081571 หญพง

57201329 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วาสนา หงษพคคา 6037010038 0570189002820 หญพง

57201330 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นค นาฝน แสงหอม 6037010031 0570589000093 หญพง
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57201331 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ฌณวฎฌา นวนทะชวย 6037010011 1100280000909 หญพง

57201332 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เอกราช มณทวรรณ 6037010009 1103702404764 ชาย

57201333 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปพยะดา ขชนสทอน 6037010013 1104300057718 หญพง

57201334 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พพกชลทอง อาทรประชาชพต 6037010015 1450700267284 หญพง

57201335 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อาทพตยา วงศพบชตร 6037010025 1560100465106 หญพง

57201336 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กวนตนากานตพ คชณรผป 6037010010 1560400054551 หญพง

57201337 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นภารวตนพ เขมทอนแกนว 6037010012 1560400055230 หญพง

57201338 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชภาภรณพ เทพวรรณพ 6037010021 1570500248030 หญพง

57201339 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นพฤทธพด เสวะกะ 6037010002 1570500248722 ชาย

57201340 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พลอยไพลพน ไทยนชรวกษพ 6037010033 1570700230304 หญพง

57201341 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศรายชทธ สชยะตา 6037010005 1570700237384 ชาย

57201342 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วรธน กวณฑพนคร 6037010004 1570900098027 ชาย

57201343 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อภพสพทธพด เกตชคคา 6037010008 1571200089379 ชาย

57201344 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อมรรวตนพ ดรทท 6037010023 1571700008823 หญพง

57201345 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อมราวดท ศรทพรม 6037010024 1571700009374 หญพง

57201346 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ภาวพนท สมจพตร 6037010035 1579900768187 หญพง

57201347 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สยชมพร เจนาจชลท 6037010044 1579900772125 หญพง

57201348 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วรรณนพษา จพนะ 6037010037 1579900788757 หญพง

57201349 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณพชกานตพ ใจจชมปา 6037010030 1579900788838 หญพง

57201350 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ภานชววฒนพ ศรทธพคคา 6037010003 1579900795001 ชาย

57201351 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สโรชา ปรางทอง 6037010019 1579900796393 หญพง

57201352 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กวณฑมาศ สายบชญยมน 6037010028 1579900800552 หญพง

57201353 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชรทรวตนพ ไชยวชฒพ 6037010022 1579900808715 หญพง

57201354 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย รวพวรรณ จวนตชมมา 6037010017 1579900810086 หญพง

57201355 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พรพพมล คงชนมพ 6037010014 1579900822882 หญพง

57201356 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อวญชลท เรมองวชฒพ 6037010041 1579900823404 หญพง

57201357 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชภาพร แสนใหมช 6037010039 1579900828171 หญพง

57201358 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ผกากรอง พศทงบนาน 6037010032 1969800227164 หญพง

57201359 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย แสงดาว นามสาม 6037020025 0570889004671 หญพง

57201360 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชกวญญา พวนธชพอภวย 6037020020 1100702809842 หญพง
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57201361 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชกวญญา ชผหมมทอกผช 6037020021 1500400105474 หญพง

57201362 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กมลนวทธพ กนองไกรลาศจทน 6037020034 1500901247450 หญพง

57201363 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธวญภวค เลททยวพาณพชยพจทน 6037020035 1509966009969 หญพง

57201364 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย รวตนา นาระตตะ 6037020017 1509966017261 หญพง

57201365 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นค นาทพพยพ ยมนยงกชลจทน 6037020037 1550600093780 หญพง

57201366 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พพชพตชวย บชญทา 6037020003 1560200092476 ชาย

57201367 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปพยววฒนพ มวทงผาย 6037020002 1570400230627 ชาย

57201368 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ขววญจพรา ตานนทพ 6037020007 1570500242619 หญพง

57201369 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เรวดท มงคลชมทนโชคจทน 6037020039 1570700224100 หญพง

57201370 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธพวา แกนวบชญปวปน 6037020011 1570700236639 หญพง

57201371 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นรพศรา พรมราช 6037020012 1571200050464 หญพง

57201372 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธวญวรรณ เกศแกนวกร 6037020010 1571600001541 หญพง

57201373 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ฐพตพมา ขวตพยะ 6037020008 1579900628521 หญพง

57201374 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วาสนา ปพทนคคา 6037020018 1579900792614 หญพง

57201375 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธวญพพชชา แซชจางจทน 6037020036 1579900794005 หญพง

57201376 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พรสวรรคพ สชวรรณคง 6037020014 1579900798957 หญพง

57201377 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อรวรรณ จวนโย 6037020027 1579900812968 หญพง

57201378 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธทระเดช วพเศษโชค 6037020001 1579900818869 ชาย

57201379 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชปรทญา จวกรแกนว 6037020023 1579900823412 หญพง

57201380 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อภพสรา ปวญญาวพชา 6037020026 1579900831954 หญพง

57201381 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐชยา วชชยยมอ 6037020009 5501101055461 หญพง

57201382 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อาเบอรพ อายท 6037020028 6571171005304 หญพง

57201383 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กาญจนา อาแบะ 6037020005 7579900028131 หญพง

57201384 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย มารพกา แลนท 6037020033 8570176010689 หญพง

57201385 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กานธพดา จวปนคคา 6037020006 8570576002101 หญพง

57201386 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชวรรณท เมชอแล 6037020024 8571084141869 หญพง

57201387 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย มาลท แซชจางจทน 6037020038 8571573008975 หญพง

57201388 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อาภรณพ แซชตอน 6037020029 8571578001812 หญพง

57201389 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ญาสชมพน เฟนยตท น 6039010002 0570289000268 หญพง

57201390 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ฤทธพดไกร ขวนทฤทธพด 6039010013 1220700065888 ชาย
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57201391 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กวญญาภวค อยผชยมน 6039010001 1529900722080 หญพง

57201392 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชรเชษฐพ ศรทวพจพตรกร 6039010022 1570600054831 ชาย

57201393 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กฤตภาส ไชยมงคล 6039010005 1579900541115 ชาย

57201394 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศพรววฒนพ บชญกพจ 6039010017 1579900737362 ชาย

57201395 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธววช ปอชวย 6039010010 1579900766125 ชาย

57201396 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ทพววตร จวกรใจ 6039010021 1579900777739 ชาย

57201397 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศรวณญพ คคาซอน 6039010016 1579900789613 ชาย

57201398 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วงศธร เพทยรทคา 6039010014 1579900794781 ชาย

57201399 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย คงกฤช ทรงธรรม 6039010006 1579900800536 ชาย

57201400 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ทวท โสภาพวนธพ 6039010007 1579900802431 ชาย

57201401 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วรานนทพ เตชะ 6039010015 1579900810329 ชาย

57201402 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นวนทพงศพ วพจพตรศวกดพด 6039010012 1579900814375 ชาย

57201403 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธนววฒนพ ไชยเจรพญ 6039010008 1579900814740 ชาย

57201404 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อาทชา เชอหมมทอ 6039010003 8570176020960 หญพง

57201405 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อคาไพ มทศพลปพ 6039010004 8570184079081 หญพง

57201406 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สมปราชญพ แซชจาง 6039010018 8571086003315 ชาย
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