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อาคาร 1

นนกเรทยน

ชน ชน : 2 ชชทอหลอง : 121

57200893 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สมพร วงคพนะวรรณ 6132010102 0057081026176 หญพง

57200894 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อาเมอ เชอมมอ 6132010036 0571089002233 หญพง

57200895 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ภคพร ลาหผหนะ 6132010017 0571589045721 หญพง

57200896 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย มน พรมจวนทรพ 6132010095 0578589027932 หญพง

57200897 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วพจพตรา ใจชชหม 6132010138 1100703053211 หญพง

57200898 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชลพตวรรณ ธนะนนอย 6132010007 1119900840612 หญพง

57200899 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชภาวรรณ สลหาปวน 6132010108 1500501103001 หญพง

57200900 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อรนพช เมอเรทยง 6132010072 1520101161585 หญพง

57200901 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปทชมพร อชดเครมอ 6132010015 1529902029268 หญพง

57200902 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เบญจมาศ มองชหอบพดร 6132010059 1550800065984 หญพง

57200903 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐนรท กลพทนหอม 6132010123 1560300320985 หญพง

57200904 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นพตยา ใจกลนา 6132010127 1560300328013 หญพง

57200905 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นฤมล ตว ตงสกชลเสรพมศรท 6132010154 1560301339311 หญพง

57200906 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ทพพานวน เสนะ 6132010088 1570300167214 หญพง

57200907 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นพราวรรณ ขวดทะ 6132010014 1570300167885 หญพง

57200908 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย รสรพน ขวนธวรากชล 6132010020 1570400235785 หญพง

57200909 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศพรพประภา จวนเขทยว 6132010101 1570500240292 หญพง

57200910 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จวนทรพจพรพร ดงปาลท 6132010079 1570500248943 หญพง

57200911 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ญาดา โขงคคา 6132010053 1570500249320 หญพง

57200912 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วลวยพรรณ ตหอมคคา 6132010098 1570500249478 หญพง

57200913 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชชตพกาญจนพ คคาเหลมอง 6132010086 1570500249494 หญพง

57200914 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เมธาพร แสนทวทสชข 6132010064 1570500250344 หญพง

57200915 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธารพณท สมศวกดพด 6132010010 1570500250841 หญพง

57200916 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชพพชญา เชม ตอเมมองพาน 6132010144 1570500251731 หญพง

57200917 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธนวชชา สมถา 6132010082 1570500251944 หญพง

57200918 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ไพลพน หนหอแกนว 6132010093 1570500252240 หญพง

57200919 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐธยานพ ปนองศรท 6132010121 1570501284064 หญพง

57200920 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พณพชา ปพนตาแกนว 6132010128 1570501284285 หญพง

57200921 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชวาลา กพตพมา 6132010084 1570501284331 หญพง

57200922 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กรวพชญพ อพนศวร 6132010001 1570501285443 ชาย
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57200923 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วาสนา บชญเสรพฐ 6132010066 1570501285711 หญพง

57200924 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สาวพตรา คคาเขทยว 6132010103 1570700226633 หญพง

57200925 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สลพนทพพยพ ธาตชอพนจวนทรพ 6132010152 1570700243295 หญพง

57200926 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กวนตพกา เหลหาแดง 6132010117 1570800084555 หญพง

57200927 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ยชรทลวกษณพ บชญสพมมา 6132010096 1570800084903 หญพง

57200928 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศศพนา อพนทสชข 6132010100 1570800085403 หญพง

57200929 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชพพศฌา จวบใจนาย 6132010029 1570900121291 หญพง

57200930 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เททยนทพพยพ กพตพวรรณา 6132010089 1570900121614 หญพง

57200931 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วพภาวท ชชหมมงคล 6132010140 1570900121673 หญพง

57200932 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วพกานดา อพทนแกนว 6132010137 1570900121851 หญพง

57200933 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วนพดา แสงวพชวย 6132010131 1570900122840 หญพง

57200934 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชชาดา ปวญญานพล 6132010104 1570900123404 หญพง

57200935 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชนพษา ยาสมชทร 6132010105 1570900123935 หญพง

57200936 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชวญญาพร ไชยลวงกา 6132010085 1570900124907 หญพง

57200937 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พพมพพกา สชทธดชก 6132010092 1571100148837 หญพง

57200938 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ทวศนทยพ สคาเรรจ 6132010008 1571200091560 หญพง

57200939 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชทธพตรา ทนทาน 6132010142 1571200091799 หญพง

57200940 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เสาวลวกษณพ จวนทรพทอง 6132010146 1571200092141 หญพง

57200941 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชภาภรณพ ปวนทพพยพ 6132010107 1571200092639 หญพง

57200942 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วรรณภา วงคพปวญญา 6132010133 1571200093627 หญพง

57200943 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จพตวพสชทธพด ธรรมา 6132010068 1571200094003 หญพง

57200944 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อารทยพลวกษณพ ณวฐธนาวรกมล 6132010149 1571200095816 หญพง

57200945 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชวารทยพ วทระแสง 6132010109 1571200096073 หญพง

57200946 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชวรรณท ใจเกษมสชขดทมาก 6132010145 1571300050342 หญพง

57200947 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จพราภรณพ หมมทนแกนว 6132010051 1571600002696 หญพง

57200948 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ทพพรวตนพ อชหนกวนทา 6132010057 1571700010071 หญพง

57200949 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย รพพชา สพทธพขวนแกนว 6132010019 1571700010151 หญพง

57200950 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชธทธพดา สชยะพรม 6132010143 1571700010461 หญพง

57200951 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ภารดท ลหามแขก 6132010063 1571700010909 หญพง

57200952 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชมพนตรา สาลทธรรม 6132010027 1579900777348 หญพง
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57200953 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พพมพพวพมล ใจโส 6132010061 1579900788552 หญพง

57200954 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชลดา แสงสชวรรณพ 6132010083 1579900808421 หญพง

57200955 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พวฒนพงศพ สมปาน 6132010041 1579900818435 ชาย

57200956 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศพรพลวกษณพ ตชนยหนนอย 6132010025 1579900819784 หญพง

57200957 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สพรพญาภรณพ พรมสท 6132010141 1579900821100 หญพง

57200958 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วรณวน เวทยงคคา 6132010132 1579900821274 หญพง

57200959 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อวญชรพกา เชม ตอเจรดตน 6132010111 1579900826730 หญพง

57200960 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นภวสสรณพ แกนวบวง 6132010118 1579900828911 หญพง

57200961 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ตะววน ตาซพว 6132010002 1579900835691 ชาย

57200962 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชชลทพร ถาตพตบ 6132010122 1579900836786 หญพง

57200963 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นพณวฐ ไชยลวงกา 6132010040 1579900838681 ชาย

57200964 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พรธทรา ธรรมศพรพ 6132010016 1579900840082 หญพง

57200965 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เปรมนทท ธพนวนชวย 6132010003 1579900840333 ชาย

57200966 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จพรายชส บชญเรมอง 6132010038 1579900841470 ชาย

57200967 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชลลรพนทรพ ปวนแกนว 6132010052 1579900842301 หญพง

57200968 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชภาภรณพ ราชปละ 6132010071 1579900844576 หญพง

57200969 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กชลปรทยา ไชยชมภผ 6132010119 1579900845823 หญพง

57200970 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชกวญญา ชนางหลหอ 6132010026 1579900848164 หญพง

57200971 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศรทธน สชวรรณพ 6132010114 1579900849021 ชาย

57200972 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อารทรวตนพ บววสชวรรณพ 6132010037 1579900849730 หญพง

57200973 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จพนดารวตนพ ตตะนวย 6132010006 1579900852129 หญพง

57200974 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธพดารวตนพ นามวงคพ 6132010011 1579900852579 หญพง

57200975 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ดารพนทรพ ซองเงพน 6132010055 1579900856086 หญพง

57200976 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชพพชญา สชดบชรพนทรพ 6132010028 1579900856973 หญพง

57200977 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จณพสตา ยานะนวล 6132010005 1579900859671 หญพง

57200978 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วพลาววณยพ จวนตาวงคพ 6132010024 1579900859794 หญพง

57200979 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วารพณท แหนคคา 6132010023 1579900860091 หญพง

57200980 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อวนธพดา กวนทะแบน 6132010074 1579900863503 หญพง

57200981 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อวงคณา ดาวรชหงจรวส 6132010035 1579900863643 หญพง

57200982 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธนวชชา คคารศ 6132010009 1579900864739 หญพง
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57200983 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ววชรพนทรพ ศรทใจววง 6132010135 1579900865476 หญพง

57200984 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ววชรท ศรทใจววง 6132010136 1579900865484 หญพง

57200985 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ลวกษพกา ชนางมผป 6132010065 1579900865719 หญพง

57200986 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วพชญาดา ใจมวทน 6132010067 1579900865816 หญพง

57200987 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศชภกพตตพ กองดท 6132010004 1579900865832 ชาย

57200988 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อภพญญา จวนเทพ 6132010033 1579900865972 หญพง

57200989 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธวญญชนก บชญยมน 6132010125 1579900866413 หญพง

57200990 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นรพศรา สชรพยะชวย 6132010012 1579900866693 หญพง

57200991 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พรรณหงสพ สมพรเสรพฐ 6132010153 1579900873321 หญพง

57200992 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จชฑาทพพยพ สชภากชล 6132010081 1579900873860 หญพง

57200993 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชชานชช วงคพเวทยนมา 6132010070 1579900876176 หญพง

57200994 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชนพสา ปพนตาบผรณพ 6132010106 1579900891477 หญพง

57200995 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กาญจนา คพดอหาน 6132010049 1650301096735 หญพง

57200996 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อธพตยา มอยมท 6132010148 1800400302854 หญพง

57200997 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธวญชนก มหาวงคพ 6132010058 2579900034203 หญพง

57200998 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พพมพพลภา สชขสววสดพด 6132010060 2579900034441 หญพง

57200999 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ตะววนสพงค ปวนเพาะ 6132010113 5570301114150 ชาย

57201000 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นพตยา หงษพคคา 6132010013 7570101031800 หญพง

57201001 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชภาพร นามใสห 6132010030 7571500059296 หญพง

57201002 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วนพดา มาเยอะ 6132010022 7579900029952 หญพง

57201003 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กมลชนก ภวกดทพพศผทธพด 6132010046 8570184034494 หญพง

57201004 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธนากร พะยา 6132010039 8570184038414 ชาย

57201005 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย หมหาทะ แยลผกผห 6132010032 8570184072311 หญพง

57201006 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐณพชา จะอมอ 6132010054 8570184073996 หญพง

57201007 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กชลนพภา คคาสพงหพ 6132010050 8570584007761 หญพง

57201008 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ภานพศา นามจาย 6132010062 8570755000111 หญพง

57201009 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วพญาดา ธรรมนผญ 6132010139 8570776004884 หญพง

57201010 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สมชาย มาเยอะ 6132010151 8570776038550 ชาย

57201011 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อดพศร ทาวงคพ 6132010043 8570784037991 ชาย

57201012 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อพพชวย บวรวพชจพรวสมพ 6132010044 8570784937991 ชาย
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57201013 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ทวศยา แซหลท ต 6132010056 8570876011882 หญพง

57201014 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วรางคณา สพทธพวงคพศรท 6132010134 8570973015854 หญพง

57201015 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย รชจพรา แซหเออ 6132010021 8571073011403 หญพง

57201016 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กาญจนา อพนคคา 6132010048 8571176006283 หญพง

57201017 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย หญพง อพนตา 6132020043 0570189023738 หญพง

57201018 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย บผซผห เบเชกผห 6132020036 0570789001310 หญพง

57201019 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ทวดดาว นายคคา 6132020033 0570789040749 หญพง

57201020 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย บชญรอด ไทยใหญห 6132020005 0570989000872 ชาย

57201021 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พลอย ไชยอนวนตพ 6132020037 0570989006692 หญพง

57201022 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วศพน สชทธพฤกษพ 6132020007 1104300176172 ชาย

57201023 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เกรจมณท คคาแพงศรท 6132020031 1209701886689 หญพง

57201024 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กพตพยา ศรทกวลยา 6132020047 1500901260774 หญพง

57201025 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วนศวกดพด สชขเกษม 6132020028 1500901265628 ชาย

57201026 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชชานวนทพ เทวตา 6132020022 1509901651844 หญพง

57201027 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศรายชธ คคาฟผ 6132020008 1560100463090 ชาย

57201028 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กมนมณท ศรทสววสดพด 6132020009 1560200092395 หญพง

57201029 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อมลวรรณ ไชยอาษา 6132020025 1560200093316 หญพง

57201030 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อรพพน แยลผกผ 6132020045 1570100112289 หญพง

57201031 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐพงษพ สชตะวงคพ 6132020003 1570300166765 ชาย

57201032 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธพดารวตนพ ปพจจะ 6132020034 1570400234681 หญพง

57201033 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สรวลรวตนพ สชขสคาราญ 6132020041 1570400235742 หญพง

57201034 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ววชรท นค ตาเยรน 6132020039 1570400235823 หญพง

57201035 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชวนวนทพ พวนธพจคาปา 6132020023 1570600055969 หญพง

57201036 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เสาวลวกษณพ ลหามแกนวศวกดพด 6132020042 1570600056183 หญพง

57201037 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย รมพตา สชขเกษม 6132020020 1570700218835 หญพง

57201038 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ยลดา ญาณะวรรณพ 6132020038 1570700224380 หญพง

57201039 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชลธพชา กชนณะกวนตท 6132020011 1570701280402 หญพง

57201040 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย มณทรวตนพ ยชบลไมยพ 6132020019 1570701282006 หญพง

57201041 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย คชณชนก ชมจชมจวง 6132020010 1570800083338 หญพง

57201042 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นภาพร ไชยวรศพลปพ 6132020014 1570900123960 หญพง
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57201043 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อารทรวตนพ กาจชม 6132020026 1570900124222 หญพง

57201044 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศพรประภา จชมดวง 6132020040 1571500011031 หญพง

57201045 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พรเทพ กลคทาเททยน 6132020027 1579900726280 ชาย

57201046 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พทรศวกดพด พรมแจน 6132020046 1579900767067 ชาย

57201047 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นภาพร ไกรอพนทรพ 6132020035 1579900782686 หญพง

57201048 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พวชรา แสนสชรพนทรพ 6132020017 1579900817358 หญพง

57201049 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฏฐณพชา กลคทาอพนทรพ 6132020012 1579900829411 หญพง

57201050 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จามจชรท สชนใจ 6132020032 1579900830931 หญพง

57201051 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นวทธพงศพ จคาปา 6132020004 1579900836506 ชาย

57201052 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชวยมงคล ชนะสม 6132020002 1579900839301 ชาย

57201053 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย รวตนาพร มทชหอง 6132020050 1579900855632 หญพง

57201054 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วรพทธพด อะทะวงษา 6132020006 1579900862591 ชาย

57201055 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เกทยรตพศวกดพด บววเพชร 6132020001 1819900235739 ชาย

57201056 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศศพภา คคาฮอม 6132020021 1900901216011 หญพง

57201057 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปพยฉวตร ตวนหลวง 6132020016 2570400025584 หญพง

57201058 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ทวตพพชา คคาเงพน 6132020013 8570776015711 หญพง

57201059 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พวชรท ประทายนอก 6132030016 1103702879801 หญพง

57201060 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธนวชพร เสนาหวาน 6132030012 1119700055261 หญพง

57201061 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นภสร เตพมประโคน 6132030013 1310800229636 หญพง

57201062 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จวกรกฤษณพ ทาแกง 6132030001 1570500247661 ชาย

57201063 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชภวสรา มะหะวอ 6132030021 1570500252614 หญพง

57201064 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชทธพดา ศพรพรวตนพ 6132030020 1570501283742 หญพง

57201065 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชนวญพร อชดตะมะ 6132030007 1570700238721 หญพง

57201066 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐณพชา กวบปะหะ 6132030009 1570700238984 หญพง

57201067 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ฐพตพรวตนพ ดอนอหอนสา 6132030008 1571700011107 หญพง

57201068 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กวนดา หลวงหาญ 6132030002 1579900816190 หญพง

57201069 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จชตพพร บหอแกนว 6132030006 1579900834171 หญพง

57201070 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ยชภารวตนพ หลานปนอ 6132030017 1579900847753 หญพง

57201071 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อมรรวตนพ บววสชวรรณพ 6132030022 1579900849721 หญพง

57201072 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จชฑาภรณพ กนอนปวญญา 6132030005 1579900850649 หญพง
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57201073 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชกวญญา สชวรรณประภา 6132030019 1579900851301 หญพง

57201074 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นชศรา สพทธพขวนแกนว 6132030014 1579900856302 หญพง

57201075 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พรปวทณพ คงพผล 6132030015 1749900698233 หญพง

57201076 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อมาวสท วงคพสมชทร 6132030023 1759900348763 หญพง

57201077 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ภานชววฒนพ ทวนใจ 6132040055 1100201504267 ชาย

57201078 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วทวญญผ วรรณชวย 6132040053 1102700725911 ชาย

57201079 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ฉลองชวย โยปวญญา 6132040049 1103702056588 ชาย

57201080 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชวภวทรพ ธรรมวงคพ 6132040018 1103702897884 ชาย

57201081 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย มพนตรา เดมอนแจนงรวมยพ 6132040024 1319900580571 หญพง

57201082 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กรวพชญพ ปวนตพคคา 6132040048 1430500413635 ชาย

57201083 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วพไลลวกษณพ เรมอนตชหม 6132040022 1502001078122 หญพง

57201084 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย รวตนาภรณพ เทพตชหน 6132040054 1560100472951 หญพง

57201085 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กรพนทรพ ไชยมงคล 6132040025 1570300163421 ชาย

57201086 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วชฒพพงษพ ปาวรทยพ 6132040050 1570400232891 ชาย

57201087 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นฤเบศรพ ขวดแดง 6132040009 1570500213627 ชาย

57201088 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชวยววฒนพ วนไธสง 6132040033 1570600055811 ชาย

57201089 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สหรวฐ แกนวรากมชก 6132040045 1570700236345 ชาย

57201090 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธนพงศพ สชตะวงศพ 6132040035 1570700243236 ชาย

57201091 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วพทววส ปวญญาชหวย 6132040041 1571600002734 ชาย

57201092 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปพยววฒนพ ทาอชตด 6132040038 1571700009986 ชาย

57201093 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สาธพดา สมบเสาะ 6132040005 1579900625637 หญพง

57201094 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อวฎตพพวฒนพ ปวญญาฟผ 6132040047 1579900745713 ชาย

57201095 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พชทธลวกษณพ ปวญญาคคา 6132040012 1579900777216 ชาย

57201096 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย รวญชนพศพรพ ใจผาววง 6132040015 1579900803187 ชาย

57201097 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ววชรายชธพ ปวนแกนว 6132040056 1579900825121 ชาย

57201098 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชนายชทธ แกนวสท 6132040032 1579900828961 ชาย

57201099 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พลอยไพลพน อพนตาตพตบ 6132040021 1579900835453 หญพง

57201100 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พงศกร สกชลไชย 6132040010 1579900837685 ชาย

57201101 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จพรกร สพงหพขวน 6132040006 1579900838363 ชาย

57201102 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธนกร พรมพพบผลยพ 6132040034 1579900839793 ชาย

คนรวม :  30
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57201103 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วพรากร วพบผลยพปพทน 6132040042 1579900840805 ชาย

57201104 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สาธพต ไชยวงศพ 6132040017 1579900842867 ชาย

57201105 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กวญธพวนธพ ธรรมยา 6132040051 1579900848156 ชาย

57201106 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปานชนะ ศรทพรม 6132040037 1579900848741 ชาย

57201107 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นพธพสพทธพด ศรทนาท 6132040036 1579900849861 ชาย

57201108 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศพรพชากร เลพศวรกชล 6132040043 1579900849934 ชาย

57201109 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วทรวรรณพ คคาววง 6132040004 1579900859336 หญพง

57201110 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พชรพล เผมอกเนทยม 6132040039 1579900866855 ชาย

57201111 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ภาสกร ปวนตวตน 6132040040 1579900867789 ชาย

57201112 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พลอยไพรพน อยผหสชข 6132040003 1579900872987 หญพง

57201113 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธนกร สชจาจรพง 6132040008 1579900878411 ชาย

57201114 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กวนจยภรณพ ชชหมมงคล 6132040002 1579900882320 หญพง

57201115 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จตชพงคพ วงศพใหญห 6132040028 1579900891400 ชาย

57201116 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พพชวยยชทธ อารทยพ 6132040011 1579900893551 ชาย

57201117 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จรพยชวย ทพยะโยง 6132040029 1639800231636 ชาย

57201118 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชนะชวย ชวยสพทธพดวรกชล 6132040031 1650800206170 ชาย

57201119 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ภาสกร สถานดท 6132040057 2579900034262 ชาย

57201120 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เมชาวท จะแส 6132040013 7571500059776 ชาย

57201121 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เบญจรวตนพ สชวงคพ 6132040020 7571500064826 หญพง

57201122 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ยผกพฮพโรห โอคาดะ 6132040014 8570985015102 ชาย

57201123 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชพรรษา สมณท 6132110012 1579900851840 หญพง

57201124 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จวนทพมา ศพรพวรรณ 6132140043 1104200089758 หญพง

57201125 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ฐพตพมา หนหอแกนว 6132140046 1560100471980 หญพง

57201126 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จชรทรวตนพ คคาแดง 6132140013 1560400056171 หญพง

57201127 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จวกรพวนธพ ขววญนนทพเดพม 6132140001 1570700243350 ชาย

57201128 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กาญจนา กาญจนรชหงโรจนพ 6132140041 1579900821410 หญพง

57201129 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เกศมณท คคาแกนว 6132140010 1579900841844 หญพง

57201130 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศชภรวตนพ อพทนคคา 6132140026 1579900854687 หญพง

57201131 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อวนรพกา ธรรมวงคพ 6132140064 5570301132654 หญพง

57201132 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐพล แซหลผ 6132140036 8571584034450 ชาย
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57201133 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นวนทพธนสาร ประทชมทอง 6133010010 1100501533335 ชาย

57201134 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เกทยรตพศวกดพด โพธพดทอง 6133010005 1209601284903 ชาย

57201135 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศพษฎา คคาวพสผตร 6133010014 1509963028261 ชาย

57201136 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ฐพตพกรณพ ออนสา 6133010006 1570400237800 ชาย

57201137 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พวนธวทรพ ราชคม 6133010012 1570500250816 ชาย

57201138 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เมธาวพน ปาเปาอนาย 6133010013 1570700231726 ชาย

57201139 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐวชฒพ จวนทคาม 6133010007 1570800081335 ชาย

57201140 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธวชชวย แจหมรวศมท 6133010009 1570800081866 ชาย

57201141 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อดพศวกดพด ไรหสอ 6133010017 1570800082099 ชาย

57201142 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศชภชวย คคาชชม 6133010015 1579900830940 ชาย

57201143 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อนชรวกษพ อพนทวด 6133010018 1579900843090 ชาย

57201144 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พงคพพพสชทธพ ผลขาว 6133010011 1579900846391 ชาย

57201145 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อารญา พรมสชวรรณพ 6133010004 1579900847281 หญพง

57201146 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชทธพดา พงษพลวงกา 6133010003 1579900864062 หญพง

57201147 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย มวสยา เชทยวปวญญา 6133010001 1579900867339 หญพง

57201148 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธนโชตพ ศรทกวนไชย 6133010008 1579900868173 ชาย

57201149 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อดพศร ปวงกวนทะ 6133010016 2570400025576 ชาย

57201150 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย แสงสชรทยพ ดวงจวนทรพ 6133070015 0570989011661 ชาย

57201151 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชข ชวยวงคพ 6133070023 0570989016787 หญพง

57201152 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นฤเบศรพ ทาบชญสม 6133070007 1209701918297 ชาย

57201153 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐรชจา อชปฮาด 6133070021 1560300329036 หญพง

57201154 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กสพววฒนพ ฐานทพตยพ 6133070002 1570200064928 ชาย

57201155 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วชฒพพงศพ พชฒพมา 6133070012 1570200064944 ชาย

57201156 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อพทธพพล นาราศวกดพด 6133070016 1570900125547 ชาย

57201157 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วรกพตตพด จวนทรพสชภาแสน 6133070011 1579900845866 ชาย

57201158 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธววชชวย ชนางแกนว 6133070006 1579900847095 ชาย

57201159 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย รชหงรดพศ กชลธนาดชล 6133070010 1579900852285 ชาย

57201160 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กฤดนวย อพนตตะวงคพ 6133070001 1579900858810 ชาย

57201161 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ญาณวรชตมพ คคาเมมอง 6133070005 1579900861454 ชาย

57201162 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ภาณชพงศพ วงศพสรรศรท 6133070009 1579900863210 ชาย
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57201163 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชนววฒนพ วาสทอนชรวกษพ 6133070003 1579900866138 ชาย

57201164 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เอกชวย กาบแกนว 6133070018 1579900867703 ชาย

57201165 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศตวรรษ คคาเขทยว 6133070013 1579900872138 ชาย

57201166 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย บชตรชพน อชชชพน 6133070008 1579900878250 ชาย

57201167 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศพวกร ชะฟผ 6133070014 1579900878560 ชาย

57201168 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย โชคทวท มผลมวทง 6133070004 2579900034572 ชาย

57201169 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชหอผกา อศ ตง 6133070020 5579900029841 หญพง

57201170 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สายฝน แลเชอ 6134040036 0570189037755 หญพง

57201171 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จจา จะปอ 6134040105 0570189051235 หญพง

57201172 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อคาไพ กวนใจ 6134040043 0570989071079 หญพง

57201173 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ลท นามอพง 6134040120 0570989155051 หญพง

57201174 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พลอย คคาแสง 6134040073 0570989185554 หญพง

57201175 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย มารพสา มาเยอะ 6134040033 0579989000901 หญพง

57201176 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กพตตพพร เฮท ตยนซาศรท 6134040150 1103702180734 หญพง

57201177 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อรชชา ชพนคคา 6134040059 1103702865940 ชาย

57201178 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชรยชทธพ ผศทงผดชง 6134040099 1103702907367 ชาย

57201179 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วพญญผ คชนมเอททยม 6134040095 1119900751482 ชาย

57201180 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ภาสพนท อพนเทพ 6134040077 1509970105446 หญพง

57201181 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศรวณยผ ประชชม 6134040012 1529902045417 ชาย

57201182 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย คณาธพศ ตาเขทยว 6134040046 1549900567777 ชาย

57201183 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กฤษณะ ปวญญาวงศพ 6134040045 1560100420251 ชาย

57201184 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วพลาวรรณ เดชาภผตพการยพ 6134040080 1560300293601 หญพง

57201185 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เอมวพกา บชตรดท 6134040044 1560300319812 หญพง

57201186 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชวญญานชช คคาแกนว 6134040064 1560301338268 หญพง

57201187 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กพตตพยา แกนวคคาเรมอง 6134040018 1570300163871 หญพง

57201188 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ดวฌชานชกร ไชยชนะ 6134040047 1570300164631 ชาย

57201189 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธนววฒนพ ดาวชวย 6134040049 1570300166285 ชาย

57201190 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธนพงศพ สทกอน 6134040050 1570300167800 ชาย

57201191 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อรวทรพ ประเสรพฐมหาศาล 6134040041 1570301191712 หญพง

57201192 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศศพวพมล พชทธวทวรรณ 6134040035 1570301192697 หญพง
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57201193 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พรมณท ธนผ 6134040072 1570400234541 หญพง

57201194 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ทพพวรรณ จอมปนอ 6134040066 1570400238334 หญพง

57201195 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วาสพตา ปวนสม 6134040079 1570400239438 หญพง

57201196 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สพทธพชวย กวนปลผก 6134040015 1570500246746 ชาย

57201197 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พทรพล รวกญาตพ 6134040094 1570500248374 ชาย

57201198 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วทระพงศพ ทาแกง 6134040010 1570500249761 ชาย

57201199 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วรรณารพนทรพ สายเปรง 6134040117 1570500251677 หญพง

57201200 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย มลฐพษา ดอนไชย 6134040032 1570500253114 หญพง

57201201 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อรวรรณ ตาสาย 6134040172 1570500253181 หญพง

57201202 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กนกวรรณ โชตพ 6134040176 1570700227796 หญพง

57201203 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อาทพตยา สชรพยะวงคพ 6134040173 1570700239221 หญพง

57201204 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อภพญญา โกแสนตอ 6134040171 1570700240920 หญพง

57201205 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วชฒพพงษพ แปงแกนว 6134040011 1570901161148 ชาย

57201206 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พรชนวน แสนใหมห 6134040027 1571000097815 หญพง

57201207 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ภานชกร สพทธยะ 6134040052 1571200096022 ชาย

57201208 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชลธพชา สมบผรณพ 6134040020 1571400004709 หญพง

57201209 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชาตรท ปอแฉห 6134040003 1571500004468 ชาย

57201210 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ทพวาพร เมธทกพตตพคชณ 6134040022 1571500011103 หญพง

57201211 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พนพภา สถพตทรวพยพสพน 6134040070 1571500011952 หญพง

57201212 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย มงคล ประชชมชาตพ 6134040054 1571700009927 ชาย

57201213 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ภาสกร เมมองใจ 6134040053 1579900711029 ชาย

57201214 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กชลกานตพ จพนตะเลขา 6134040061 1579900740983 หญพง

57201215 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชรศวกดพด คคาฟผ 6134040058 1579900785588 ชาย

57201216 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พรนพภา ตาดทอง 6134040071 1579900807301 หญพง

57201217 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปชญญพวฒนพ อรพยา 6134040008 1579900818249 ชาย

57201218 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สรวทยพ เทพวงคพ 6134040082 1579900819890 หญพง

57201219 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กชกร ลาวตชม 6134040016 1579900823757 หญพง

57201220 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อรวท ตาเปทยง 6134040086 1579900826233 หญพง

57201221 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ทพราพร แกนวใบงาม 6134040024 1579900826667 หญพง

57201222 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ตพณณพ แสนเมมอง 6134040005 1579900831610 ชาย
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57201223 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นศพรา ใจเพชร 6134040067 1579900834937 หญพง

57201224 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เบญญาภา ใจดท 6134040159 1579900836042 หญพง

57201225 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อมรรวตนพ ทชมาศพลปพ 6134040040 1579900837502 หญพง

57201226 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กมนนวทธพ เรมองอยผห 6134040017 1579900838797 หญพง

57201227 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธพฆวมพร รอดอพนทรพ 6134040023 1579900840007 หญพง

57201228 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชลกานตพ สมสอาด 6134040002 1579900846757 ชาย

57201229 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธนาวพทยพ อหอนบคารชง 6134040006 1579900848849 ชาย

57201230 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เมธาสพทธพด บววสชวรรณ 6134040009 1579900851734 ชาย

57201231 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปพยะธพดา ใจกวนาง 6134040069 1579900851874 หญพง

57201232 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปรทยานชช แกนวมชล 6134040025 1579900852587 หญพง

57201233 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศชภกร เศษเมมอง 6134040056 1579900852731 ชาย

57201234 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐกานตพ นวนตตะเสน 6134040004 1579900854679 ชาย

57201235 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปวชญากร ขวนทะสทมา 6134040030 1579900857872 หญพง

57201236 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย รวตนาพร อพนทรเทพ 6134040034 1579900858321 หญพง

57201237 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จชฬารวตนพ ยะแสง 6134040019 1579900858739 หญพง

57201238 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นพภวทร ศทรทนชช 6134040007 1579900858879 ชาย

57201239 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศพรพงศพ จผมคคามผล 6134040013 1579900861870 ชาย

57201240 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อคานาจ อยผหอพนทรพ 6134040060 1579900862477 ชาย

57201241 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อรชณฉาย โมปนอ 6134040042 1579900862892 หญพง

57201242 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พวชรท ววนอพนทรพ 6134040028 1579900864003 หญพง

57201243 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชรทยพนพภา วพทชล 6134040039 1579900864895 หญพง

57201244 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชนพสา สมบผรณพ 6134040084 1579900865352 หญพง

57201245 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พทระศวกดพด คคาปวน 6134040051 1579900866090 ชาย

57201246 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สลพลทพพยพ นาระถท 6134040083 1579900868394 หญพง

57201247 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชพวตรา มณทรวตนพ 6134040038 1579900869994 หญพง

57201248 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐธพดา โปธา 6134040065 1579900871182 หญพง

57201249 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วรรณพพชพต อภพวงศพ 6134040055 1579900873673 ชาย

57201250 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชยาภรณพ ธพยะคคา 6134040063 1579900875692 หญพง

57201251 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย แพรวพรรณ วพชวย 6134040076 1579900876010 หญพง

57201252 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชมพผนชท แบนอาภวย 6134040153 1579900889006 หญพง
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57201253 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ดวงฤทวย คทรทสวนเขมทอน 6134040021 1630300070759 หญพง

57201254 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พวณณพตา นนอยหมท 6134040029 1849901422826 หญพง

57201255 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พวชรนรรณพ จวนทรพทอง 6134040074 1900601151216 หญพง

57201256 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชรเชษฐพ เกตชโสภา 6134040057 1909802375471 ชาย

57201257 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อรวท เครมอสาร 6134040085 2560301033082 หญพง

57201258 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จทราพร อะจอ 6134040106 5501001219801 หญพง

57201259 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ววฒนา มอเลกช 6134040142 5571001104630 ชาย

57201260 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สวญชวย อภพมหาวงศพสกชล 6134040014 8570176011421 ชาย

57201261 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นาทะซา จะลา 6134040175 8570184674833 หญพง

57201262 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชดารวกษพ โซคากช 6134040037 8571084004853 หญพง

57201263 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วนพดา ยผโดตะ 6134040026 8571084080355 หญพง

57201264 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชทธพศวกดพด นฤภวย 6134060008 1103702939897 ชาย

57201265 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศรพนญา แปงหมมทน 6134060016 1450800135592 หญพง

57201266 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อวจฉรา ศพรพภวทรากชล 6134060021 1560300320497 หญพง

57201267 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ดารพกา แขรงแรง 6134060013 1560300325561 หญพง

57201268 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชปรทยา เจพมเฉลพม 6134060019 1560300326631 หญพง

57201269 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ภผรพช ธพงาเครมอ 6134060006 1570500205977 ชาย

57201270 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จวกรพวน จวนพรม 6134060001 1570500245201 ชาย

57201271 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย มณเฑทยร สวนกาศ 6134060007 1570700222018 ชาย

57201272 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จพรพงคพ โนระ 6134060002 1570800084393 ชาย

57201273 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธนววฒนพ สชรพยะ 6134060003 1571200079268 ชาย

57201274 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อรรถพวนธพ แกนวหนอ 6134060009 1571200086663 ชาย

57201275 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศชทธพนท อวกษรพพพวฒนพ 6134060017 1571700009285 หญพง

57201276 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชลธพชา มะโนชวย 6134060010 1571700009510 หญพง

57201277 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปพยะ ปาอพนทรพ 6134060004 1571700010666 ชาย

57201278 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อมรรวตนพ ทองซพว 6134060020 1579900627346 หญพง

57201279 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชชานวนทพ เหมยคคา 6134060018 1579900757576 หญพง

57201280 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐธพดา ฟองเขทยว 6134060011 1579900844967 หญพง

57201281 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เมธาพร ผาบไชย 6134060014 1579900851319 หญพง

57201282 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย รวมภา ชชหมมงคล 6134060015 1579900860814 หญพง
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57201283 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย มาลท เหมหอโปกผห 6134010003 0570189043631 หญพง

57201284 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชณทยพ บววทอง 6134010005 0570989066326 หญพง

57201285 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ภวทรทญา พพสวยเลพศ 6134010009 1571000097009 หญพง

57201286 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ลวกษพกา แซหจจาว 6134010004 1571300049166 หญพง

57201287 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย มยชรท แซพา 6134010002 8570184005745 หญพง

57201288 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วรดา วงคพอคานาจ 6137010016 1100702989841 หญพง

57201289 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธนวรรณ จวนโทภาส 6137010009 1250100425913 หญพง

57201290 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จพณหพนพภา ธพแปง 6137010034 1560300317879 หญพง

57201291 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อนพตา บชญประเสรพฐ 6137010044 1560300318221 หญพง

57201292 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อรรถวชฒพ ฟนาแลบ 6137010005 1560300327718 ชาย

57201293 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อรปรทยา สมววล 6137010019 1560400055795 หญพง

57201294 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กชลสตรท สชยาละ 6137010008 1570300164363 หญพง

57201295 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อรวรรณพ ทะนวนไชย 6137010020 1570301191658 หญพง

57201296 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พวทธพธทรา มอยนา 6137010014 1570500251120 หญพง

57201297 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชตราภวทร วงคพววง 6137010018 1570501285222 หญพง

57201298 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วพภาคา เผอเมทตยะ 6137010037 1570700237597 หญพง

57201299 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปพยะฉวตร ไหวเขทยว 6137010031 1570800084954 หญพง

57201300 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นค ตาฝน โสภณเอม ตออคานวย 6137010040 1571000097891 หญพง

57201301 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เบญจรวตนพ ตพตบดท 6137010013 1571200092922 หญพง

57201302 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นฤมล พลยชทธศาสตรพ 6137010024 1571300030473 หญพง

57201303 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กวลยา วงคพคคาตวน 6137010033 1579900785855 หญพง

57201304 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ภวทราวดท ทวศตพวงษพ 6137010032 1579900824427 หญพง

57201305 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พลอยไพลพน มะโนวรรณพ 6137010043 1579900841330 หญพง

57201306 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธพดารวตนพ ทพศอชหน 6137010010 1579900882656 หญพง

57201307 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธทรภวทรพ นพโตะเบน 6137010003 2560301033058 ชาย

57201308 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย รวตนา อชหยแม 6137010036 8570173005919 หญพง

57201309 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชทธพดา เนเลกผห 6137010023 8570184008787 หญพง

57201310 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วนพดา แลเซอ 6137010028 8571073017096 หญพง

57201311 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กรพพนธพ แสนมณทกชล 6137010007 8571584017300 หญพง

57201312 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อาคอ แปแย 6137020029 0570189001475 ชาย
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57201313 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย แสงหอม หนานยทท 6137020042 0571589010197 หญพง

57201314 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วชฒพ จะสท 6137020002 0579989001214 ชาย

57201315 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เบญญาภา พวงพพลา 6137020037 1139900307647 หญพง

57201316 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อวยพร พวนธพหลวง 6137020022 1549900551871 หญพง

57201317 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชาลพสา สวกลอ 6137020047 1560200093120 หญพง

57201318 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เกรทยงไกร จะรอ 6137020048 1560300316929 ชาย

57201319 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สวญชวย ราชคม 6137020005 1570500249486 ชาย

57201320 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จชฑามาศ ใจเตรม 6137020010 1570501284803 หญพง

57201321 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ฉวตรชวย สชชเกพน 6137020025 1570600055683 ชาย

57201322 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นนทพ แซหโหละ 6137020050 1570700210273 ชาย

57201323 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย มารพสา คณานพตยพ 6137020016 1570900123919 หญพง

57201324 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศพรพลวกษณพ เยสหอ 6137020019 1571000096118 หญพง

57201325 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปารทณา บชญแกนว 6137020039 1571000097858 หญพง

57201326 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อารยา โซคากช 6137020023 1571000099435 หญพง

57201327 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วพรดา ภวทรเสถทยรชวย 6137020041 1571100148268 หญพง

57201328 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย บชษยมาศ ทพศพรม 6137020036 1571200093198 หญพง

57201329 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เศรษฐพงศพ แซหดผห 6137020003 1571500011961 ชาย

57201330 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ภผรพวรรธนพ จวนแปงเงพน 6137020028 1579900740312 ชาย

57201331 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จพรายชส โภชนา 6137020024 1579900791090 ชาย

57201332 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เจนจพรา มะโนเรมอง 6137020011 1579900837537 หญพง

57201333 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธวนยธร เขมทอนคคาปนอ 6137020033 1579900853940 หญพง

57201334 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปภวสรา กมลจวนทรพ 6137020038 1579900861977 หญพง

57201335 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐดนวย คคาแปง 6137020026 1579900864917 ชาย

57201336 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สพลดนวย คพดรวกษา 6137020004 1579900866944 ชาย

57201337 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อทพตยา กวนธนะ 6137020020 1579900870127 หญพง

57201338 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อภพชญา นวนทะเสน 6137020021 1579900874556 หญพง

57201339 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐพล จะวะนะ 6137020001 1579900875102 ชาย

57201340 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศพรพพร ทพพยกานน 6137020018 1579900876451 หญพง

57201341 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นภดล วงศพลา 6137020046 1640701181268 ชาย

57201342 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กานดา เฌอมมอ 6137020008 5570101116299 หญพง
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57201343 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นลพนา ใจเปรง 6137020013 5570400086529 หญพง

57201344 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วาสพตา เปทยเซ 6137020017 7579900030519 หญพง

57201345 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จพราพร มาเยอะ 6137020031 8571576008020 หญพง

57201346 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สชรเชษฐพ วพมลขจรสพรพ 6137020006 8571576042155 ชาย

57201347 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พวสนท มาเยอะ 6137020040 8571576086888 หญพง

57201348 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย แกนวตา หมมทอแหละ 6137020009 8571584114241 หญพง

57201349 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อวครพงษพ อชหนนวนทพ 6139010023 1100702882591 ชาย

57201350 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชานชพวฒนพ ทนวนไชย 6139010009 1549900542031 ชาย

57201351 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ฉวตรยา ไชยเนตร 6139010001 1570400233472 หญพง

57201352 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปวรชฒนพ กวนทา 6139010013 1570500252517 ชาย

57201353 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พวสกร พพมลธพตพกชล 6139010015 1570700235730 ชาย

57201354 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณรงคพฤทธพด เอม ตอจรพง 6139010010 1579900824010 ชาย

57201355 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อนพรชจนพ วงศพกวนทา 6139010022 1579900828261 ชาย

57201356 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อรณพชา ปวญญาโชตพ 6139010003 1579900833086 หญพง

57201357 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จพรพงศพ ศรทชวยวงศพ 6139010005 1579900834180 ชาย

57201358 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศชภชวย กวยยมอ 6139010020 1579900838533 ชาย

57201359 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชนายชส กรแกนว 6139010006 1579900841429 ชาย

57201360 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พงศภวค ตหางใจ 6139010014 1579900846358 ชาย

57201361 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วราวชฒพ ใจกาศ 6139010017 1579900853508 ชาย

57201362 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อพสรทยพ ไพโรจนพ 6139010024 1579900869064 ชาย

57201363 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธววลรวตนพ วพรพยะบชบผา 6139010012 1579900875480 หญพง

57201364 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชวยนาม ดผหคคา 6139010008 1579900878748 ชาย

57201365 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ฤทธพรวตนพ มผลวงคพ 6139010016 1579900896991 ชาย

57201366 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปนวดดา กลนาหาญ 6139010002 1669900386712 หญพง

57201367 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ววชรพล พรหมเถมทอน 6139010018 1679900468051 ชาย

57201368 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย คชณากร เมาลท 6139010004 1749700014748 ชาย

57201369 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชหวพชพนตพ ดวงคพด 6139010007 5579900056627 ชาย

57201370 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สอน สามแสง 6139010021 6570172047930 ชาย
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