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57201058 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชมพผพ แสนหวท 6022010008 0057051013564 หญพง

57201059 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ฉพามมอ เบเช 6022010044 0570189020186 หญพง

57201060 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย หมททเสอะ แซพะกผพ 6022010027 0570189051545 หญพง

57201061 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กพกบ สายทอง 6022010004 0570989008130 หญพง

57201062 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย หนผนา สายสรน อย 6022010026 0570989008148 หญพง

57201063 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ตพกบ พวนธธพทอง 6022010045 0570989102748 หญพง

57201064 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย มาทะ ลาหผพนะ 6022010159 0571589013811 หญพง

57201065 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อาหมทท มาเยอะ 6022010033 0576889000400 หญพง

57201066 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ลวดดา คคาแกนว 6022010061 0577389001301 หญพง

57201067 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย มะปราง ยททแสง 6022010060 0578800005051 หญพง

57201068 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สธนพสา เสภา 6022010145 1104300264594 หญพง

57201069 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วพลาสพนท แจพมกระจพาง 6022010140 1209701976220 หญพง

57201070 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จพตรรพยา ศรทจวนทรพ 6022010042 1209702009975 หญพง

57201071 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อวจฉราพร คลายโศก 6022010032 1319800307554 หญพง

57201072 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย บผสศ เชอหมมทอ 6022010017 1357016201001 หญพง

57201073 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พพชญพนรท ตานหลผพ 6022010020 1357016201002 หญพง

57201074 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สธพพชา นาเวทยง 6022010067 1359600001974 หญพง

57201075 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ฌานพการพ อพายตา 6022010126 1500301241779 หญพง

57201076 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วสธนวนทพ ปธกเสก 6022010063 1500901275305 หญพง

57201077 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สธรพพชญา สธรพนทรพปวญญา 6022010068 1508700007742 หญพง

57201078 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศวกดพดดาวธธ แกนวจวนทรพ 6022010114 1509966061618 ชาย

57201079 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วาสนา แลเฉอะ 6022010103 1509966196360 หญพง

57201080 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เบญญาภา อพทนภา 6022010018 1559900410355 หญพง

57201081 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จพรเมธ บววเทศ 6022010111 1560101528756 ชาย

57201082 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อนวญลวกษณพ วพตฟพ ลดพ 6022010109 1560101531391 หญพง

57201083 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พพยะดา เสททยงบธญ 6022010136 1560301355294 หญพง

57201084 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อวงคณา แซพฟวทน 6022010031 1570101171335 หญพง

57201085 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธนพร หลวงคคาแวพน 6022010011 1570301198822 หญพง

57201086 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จพราวรรณ อะโนมา 6022010007 1570301199721 หญพง

57201087 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ขววญทพวา มะกพ 6022010005 1570301201513 หญพง
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57201088 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วรพษา ใจตรง 6022010101 1570501294205 หญพง

57201089 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วงศกร แสนศพรพ 6022010149 1570501294680 ชาย

57201090 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ยลดา มวฆวาล 6022010094 1570501296330 หญพง

57201091 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พวชราภา หลานปนอ 6022010090 1570501299657 หญพง

57201092 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย มนทพรา วพบผลพรมงคล 6022010092 1570701287687 หญพง

57201093 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชนพฎาพร ขวนใจ 6022010083 1570701288438 หญพง

57201094 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เนตรนภา สธหา 6022010015 1570701288942 หญพง

57201095 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นพชานาถ นวนทะเสน 6022010131 1570800086094 หญพง

57201096 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จารธมน มอโฟน 6022010078 1570800089107 หญพง

57201097 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย มยธรท นพจพตเจรพญ 6022010093 1571001132941 หญพง

57201098 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จวนทพมา เลพศกาญจนา 6022010117 1571001136661 หญพง

57201099 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ออรณท บธญเรมอน 6022010030 1571300059757 หญพง

57201100 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จวนจพรา วพบผลโอฬาร 6022010158 1571500017721 หญพง

57201101 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สวญชพต คะนอง 6022010037 1571500018591 ชาย

57201102 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อรทวย ศรทพรม 6022010028 1571700013177 หญพง

57201103 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จวนทพมา แสนเทพ 6022010077 1571700014289 หญพง

57201104 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชนนพกานตพ มะโนเครมทอง 6022010081 1577700001107 หญพง

57201105 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กวญชลา สมทอพา 6022010040 1578500001759 หญพง

57201106 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สธภาพร ชมทนเพชรมณท 6022010106 1578500002852 หญพง

57201107 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จพรโชค ศรทศรธดา 6022010150 1578500004120 ชาย

57201108 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สพทธพชวย รตพวทราทร 6022010155 1578800002548 ชาย

57201109 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กฤษดาภรณพ สายปพง 6022010039 1578800002823 หญพง

57201110 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กวลยา ดารารวตนพ 6022010116 1578800003064 หญพง

57201111 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กวญญา วพบผลศรทกพตตพ 6022010157 1578800003234 หญพง

57201112 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย รธพงรวท ไมตรทจพตร 6022010096 1578800003480 หญพง

57201113 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จพราภรณพ อภพสธนทรกธล 6022010006 1578800004494 หญพง

57201114 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เบญจมาศ มพอนจนอย 6022010016 1578800005768 หญพง

57201115 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธนกฤษณพ กวนทะววงศพ 6022010074 1578800006071 ชาย

57201116 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศรวณยผ รวกษาบธญ 6022010153 1579900868971 ชาย

57201117 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชธดา กนกนาฎกธล 6022010125 1579900872961 หญพง
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57201118 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จพนตพจธฑา มผลจพนะ 6022010119 1579900916496 หญพง

57201119 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พรรพษา อพงอาน 6022010019 1579900917760 หญพง

57201120 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กรกช หาญศพรพ 6022010003 1579900918910 หญพง

57201121 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วรรณวพสา สายสพงหพ 6022010098 1579900921767 หญพง

57201122 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชนนพกานตพ ศรทบธรท 6022010080 1579900922984 หญพง

57201123 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธวนยพร สมธทธารพนทรพ 6022010086 1579900923778 หญพง

57201124 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นพภาธร ปพนคคา 6022010048 1579900926556 หญพง

57201125 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปพยธพดา ปะสาวะเท 6022010052 1579900927021 หญพง

57201126 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐยานพ นพจพตธนโชตพ 6022010010 1579900928338 หญพง

57201127 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อวมพพกา สธตะวงคพ 6022010071 1579900929822 หญพง

57201128 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พจนพสพณท กองมา 6022010053 1579900933013 หญพง

57201129 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วรพล แสงใส 6022010113 1579900933323 ชาย

57201130 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นวนทพชนก ปนอมฝว ฝน 6022010046 1579900934885 หญพง

57201131 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ญาณวจฉรา วงคพเปปง 6022010085 1579900934893 หญพง

57201132 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปรทยพร รพยะเทน 6022010051 1579900935296 หญพง

57201133 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กมลรวตนพ ววฒนศรทสธธากธล 6022010038 1579900935750 หญพง

57201134 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อทพตยา ปพยะกธลดคารง 6022010072 1579900935962 หญพง

57201135 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กวนยารวตนพ ฟวกบคารธง 6022010115 1579900936462 หญพง

57201136 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อรพพน ใจศรท 6022010070 1579900937434 หญพง

57201137 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศธภโชค กวนธาอนาย 6022010036 1579900937761 ชาย

57201138 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พรพพมล ปวนอผป 6022010054 1579900937787 หญพง

57201139 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นนธพชา ควนธเสวท 6022010129 1579900941199 หญพง

57201140 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พรนภวส อารทยพ 6022010089 1579900942870 หญพง

57201141 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศพรพภา มณทธญพพมล 6022010162 1579900943736 หญพง

57201142 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สพรพรวตนพ เตปมประดา 6022010104 1579900945780 หญพง

57201143 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย รธน งดาว ภพญโญ 6022010095 1579900947146 หญพง

57201144 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ภวทรวรรณ แสนดท 6022010057 1579900950252 หญพง

57201145 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พพมพพลภวส วงคพปพนตา 6022010091 1579900952140 หญพง

57201146 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จพราพร คคาวงษา 6022010043 1579900952557 หญพง

57201147 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วรรณรดา กคาแพงคคา 6022010023 1579900959977 หญพง
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ชน ชน : 3 ชชทอหลอง : 134

57201148 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธทนพดา ศพรพชธมภผ 6022010087 1579900960398 หญพง

57201149 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วราศพรพนทรพ อพนพผลใจ 6022010100 1579900961009 หญพง

57201150 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ภวทรลดา พธทธจวนทรพ 6022010056 1579900961181 หญพง

57201151 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พพราศลวกษณพ ศรทบผรณะ 6022010055 1579900962412 หญพง

57201152 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อรทวย แลเชอะ 6022010110 1579900963290 หญพง

57201153 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชรวญญา หมผปวปน 6022010009 1579900963303 หญพง

57201154 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อภวสรา บธญมา 6022010146 1579900964962 หญพง

57201155 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พงศกร คคาชลทา 6022010035 1579900967155 ชาย

57201156 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วพลาสพนท พรมณท 6022010139 1579900969620 หญพง

57201157 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปรวชญาพร ใจเสน 6022010133 1580700031000 หญพง

57201158 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จพรนวนทพ พทรวศพนสกธล 6022010120 1630400111317 หญพง

57201159 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สธเมธท แรงจพนะ 6022010002 1709800364911 ชาย

57201160 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กนกเนตร หะยะมพนทรพ 6022010076 1969800263594 หญพง

57201161 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศศพมล ปวยพอ 6022010141 2501801140253 หญพง

57201162 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย แวว อะพา 6022010064 5577400000558 หญพง

57201163 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชมพลเพชร เชอหมมทอ 6022010151 7570701123276 ชาย

57201164 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อรสา ยาเปทย 6022010029 7570701124272 หญพง

57201165 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เอมวลท ไชยวงศพ 6022010148 7577700001149 หญพง

57201166 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นพดา วพชวย 6022010014 7578800002008 หญพง

57201167 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นภาพร เชอหมมทอ 6022010012 8570176021613 หญพง

57201168 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สายฝน วงเปา 6022010142 8570776020855 หญพง

57201169 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย มลพวรรณ หมมทอโปป ะ 6022010059 8570973015714 หญพง

57201170 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย โสภา อาซอ 6022010108 8571084056110 หญพง

57201171 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณพชา ชพกวงกผพ 6022010128 8571084123321 หญพง

57201172 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สธดารวตนพ หวพอปอกผพ 6022010025 8571573044904 หญพง

57201173 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย บววรา โกษคคา 6022010132 8571576007724 หญพง

57201174 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สธดารวตนพ นามปธป ด 6022010105 8571576080545 หญพง

57201175 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สงกรานตพ คคามผล 6022010154 8571576080707 ชาย

57201176 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย บผตท แลเชอ 6022020042 0500989028475 หญพง

57201177 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เสาวนทยพ มารท 6022020029 0570189008097 หญพง

คนรวม :  30
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57201178 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย หองคคา คคาแกนว 6022020030 0570989182326 หญพง

57201179 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พลอย บธญมท 6022020019 0577489000705 หญพง

57201180 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พฤษากร อนวนตพ 6022020018 1100703199240 หญพง

57201181 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธมลวรรณ สวงขพเงพน 6022020014 1219400000878 หญพง

57201182 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เจนจพรา มพทงขววญ 6022020013 1219800338221 หญพง

57201183 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จพดาภา บางสทองคพ 6022020011 1509966129735 หญพง

57201184 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นพชนพภา มธพงเมพน 6022020017 1570200069288 หญพง

57201185 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อรธณโรจนพ บธญตวน 6022020007 1570501289724 ชาย

57201186 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐภวทร หพนเขทยว 6022020032 1570501299894 ชาย

57201187 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จทรววฒนพ ทาแกง 6022020031 1570901164414 ชาย

57201188 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นพพนธพ และเชอ 6022020034 1571001139066 ชาย

57201189 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เกวลท นาใจ 6022020010 1578800002122 หญพง

57201190 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กวญญารวตนพ ศรทโลตตวน 6022020038 1578800006144 หญพง

57201191 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ไพศาล แลเฌอกผพ 6022020035 1579900892716 ชาย

57201192 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จธฑามาศ อพนตปะมา 6022020012 1579900916445 หญพง

57201193 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พพมพพราวรรณ พรพานพพพวฒนพพงศพ 6022020020 1579900916968 หญพง

57201194 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กานตพธพดา พพมลดคารงเกทยรตพ 6022020039 1579900922887 หญพง

57201195 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เชาวพธทรโรจนพ มวลคลาด 6022020001 1579900927056 ชาย

57201196 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย รวตตพพร ศรทจวนทรพปลพง 6022020045 1579900929679 หญพง

57201197 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย มนรดา สธวพนมณท 6022020022 1579900935768 หญพง

57201198 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศศพประภา หาขาย 6022020046 1579900938431 หญพง

57201199 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐวธฒพ มานพธพ 6022020002 1579900943078 ชาย

57201200 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย มาลท เมธาอธพววฒนพ 6022020023 1579900956820 หญพง

57201201 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปารพฉวตร บธญยง 6022020052 1579900966361 หญพง

57201202 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศธภนพดา จรรศพลปพ 6022020026 1709901425648 หญพง

57201203 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สธทธพณวฐ เสนะสธทธพพวนธธพ 6022020036 1909901556279 ชาย

57201204 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เพปญนภา โสภณสพรพพร 6022020021 2579900056177 หญพง

57201205 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ฤทธพไกร สมประสงคพ 6022020005 2579900056240 ชาย

57201206 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กาญจนา มาเยอะกผพ 6022020009 7570900032661 หญพง

57201207 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พรรณพวชร จะอมอ 6022020043 7571500077383 หญพง
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57201208 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สธภาพร มาเยอะ 6022020028 8571084104742 หญพง

57201209 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สธวรรณา เบทยงคพอง 6022020047 8571084154111 หญพง

57201210 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สธพรรษา อยผพลมอ 6022020027 8571584151359 หญพง

57201211 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ไอรพน พศทงตคาบล 6022030020 1101801161213 หญพง

57201212 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วพลาวรรณ ทองสพทธพด 6022030012 1119902016054 หญพง

57201213 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สธรพษา พรมมา 6022030015 1209000014430 หญพง

57201214 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ภพญญดา ศพรพตา 6022030008 1510101385491 หญพง

57201215 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธวญลวกษณพ ธพตา 6022030005 1548800001215 หญพง

57201216 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นวนทนา แกนวมะโน 6022030006 1578800003676 หญพง

57201217 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เนตรนภา เมมองมาหลนา 6022030007 1578800004621 หญพง

57201218 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วรวญญา ฟองแกนว 6022030011 1579900929326 หญพง

57201219 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ถพรดา มทนพสสวย 6022030004 1579900931827 หญพง

57201220 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กมลพรรณ คคาแสง 6022030001 1579900943809 หญพง

57201221 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อรนพภา ทองอพนทรพ 6022030017 1579900946701 หญพง

57201222 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อพนทพรา แสนใหมพ 6022030019 1579900955327 หญพง

57201223 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย รวตนวดท ใจเปท ฝย 6022030010 1909802580341 หญพง

57201224 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วพไลลวกษณพ เสารพคคานวล 6022030013 7578500006610 หญพง

57201225 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อรวญญา เมอโปป ะกผพ 6022030018 8570773004433 หญพง

57201226 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย งามตา อผตซมอ 6022030002 8571584099390 หญพง

57201227 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นวนทพงษพ วทรชวยววฒนพ 6022040014 1101501129233 ชาย

57201228 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สธภษพตณพ อธปนวนทพ 6022040047 1101700306682 ชาย

57201229 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วทรศวกดพด ศรทมาตร 6022040021 1103100727654 ชาย

57201230 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศพวกร มานะเสน 6022040024 1103703267205 ชาย

57201231 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธวชพล นธพนสพงหพ 6022040037 1104200213351 ชาย

57201232 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธนาธร ขวานทอง 6022040035 1104300392673 ชาย

57201233 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศพรพศวกดพด พรมมา 6022040044 1118700002329 ชาย

57201234 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วชพรา ศรทจธดานธ 6022040056 1329901057065 หญพง

57201235 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ลวกษมท โฮพหนผ 6022040055 1399400001695 หญพง

57201236 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สธชานธช ดพนแดนวนา 6022040059 1501801158821 หญพง

57201237 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วทวนยา ลนนไธสง 6022040030 1509966153083 หญพง
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57201238 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จพรเดช หนพอแกนวแปง 6022040082 1560301360972 ชาย

57201239 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พรปวทณพ กตาอพนตา 6022040083 1560700056193 หญพง

57201240 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พผลวพชวย อะโนสวก 6022040018 1570200069636 ชาย

57201241 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธววชรวตนพ สอนชวย 6022040036 1570501293748 ชาย

57201242 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย รวกชาตพ จคาปานคร 6022040039 1570501296291 ชาย

57201243 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สหรวถ วพบผลทวททรวพยพ 6022040077 1570701281468 ชาย

57201244 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กรพวชรพ พงศพพวชระ 6022040060 1570701288021 ชาย

57201245 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พทรณวฐ ยาวพชวยปนอง 6022040017 1570800092051 ชาย

57201246 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วพษนธววฒนพ เทพววง 6022040076 1570900117960 ชาย

57201247 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วรพศา พาณพชยพ 6022040006 1571700014009 หญพง

57201248 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย รวฐธรรมนผญ อพนประเสรพฐ 6022040040 1577700001450 ชาย

57201249 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นวทธพล จวกรใจ 6022040013 1577700001581 ชาย

57201250 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปพยะพงษพ จวงโพนงาม 6022040072 1578800002131 ชาย

57201251 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สายชล พพสวยเลพศ 6022040031 1578800004371 หญพง

57201252 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย รวฐชานนทพ ใจปวนกาศ 6022040075 1578800005270 ชาย

57201253 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศพลปพ ชวย อผปคคา 6022040023 1579100000454 ชาย

57201254 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อภพววฒนพ เขมทอนเพปชรพ 6022040049 1579900819920 ชาย

57201255 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สพปปกร ลอยรวกษพ 6022040045 1579900896533 ชาย

57201256 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กษาปนพ จพนดาธรรม 6022040061 1579900908337 ชาย

57201257 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พพมพพศา เสมอใจ 6022040054 1579900915961 หญพง

57201258 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ภานธพงษพ มายวง 6022040073 1579900920523 ชาย

57201259 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นทท วงคพมผล 6022040069 1579900923697 ชาย

57201260 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐกพตตพด รอดสธวรรณ 6022040011 1579900929474 ชาย

57201261 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ภาวพตา ตปะจวนทรพ 6022040029 1579900932581 หญพง

57201262 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐฐพนวนทพ สพทธพเปปง 6022040005 1579900943477 หญพง

57201263 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พรปวทณพ สลทสองสม 6022040003 1579900946034 หญพง

57201264 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วพชวย กคาลวงประสพทธพด 6022040042 1579900947073 ชาย

57201265 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กพรพฎา ใจดท 6022040007 1579900947481 หญพง

57201266 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จวกรพงษพ แซพลท 6022040032 1579900947570 ชาย

57201267 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วพศรธต ตพงควนนา 6022040020 1579900950163 ชาย

คนรวม :  30
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57201268 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐกพจ ปลม ฝมภวกดพด 6022040010 1579900950643 ชาย

57201269 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปฐพลชวย จาระวรรณพ 6022040015 1579900954312 ชาย

57201270 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อพทธพพล ทองยะ 6022040051 1579900954428 ชาย

57201271 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เกทยรตพคธณ มผลมณท 6022040008 1579900959543 ชาย

57201272 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย บวรศพรพศวกดพด สทธพ 6022040071 1579900959896 ชาย

57201273 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กรพพสพฐ เพชรรวตนพ 6022040027 1579900960011 ชาย

57201274 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วธฒพนวนทพ จวนทรพสม 6022040022 1579900961386 ชาย

57201275 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อวษฎาวธธ ใจวะดท 6022040050 1579900963273 ชาย

57201276 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วพชธดา วารทมานะ 6022040057 1630400096687 หญพง

57201277 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชนธตมพ คคาปปก 6022040034 1659902142403 ชาย

57201278 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นรท กธนณา 6022040028 1749900777800 หญพง

57201279 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศวกดพดดา มณทโชตพ 6022040043 1819900342233 ชาย

57201280 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ฤทธากร หมมทนดวง 6022040081 5102700013620 ชาย

57201281 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เฟพ งเฟ ยวบ 6022040019 5577700001096 ชาย

57201282 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เจษฎา แซพยพาง 6022040052 7578500002851 ชาย

57201283 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กนกพร ยททสาม 6022040026 8570184085498 หญพง

57201284 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เอกพจนพ เบเชกผพ 6022040025 8570776016050 ชาย

57201285 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐนวย โวพยหยมทอ 6022040012 8571084164354 ชาย

57201286 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชพนกฤต ปพนตาคคา 6023010009 1250101510299 ชาย

57201287 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธววตรชวย ขวนววง 6023010014 1480200132657 ชาย

57201288 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พทรคนยพ ชวยกอง 6023010020 1560301341803 ชาย

57201289 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศธภชวย สมควร 6023010025 1560301366237 ชาย

57201290 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จพราวรรณ ยะแสง 6023010001 1570200069181 หญพง

57201291 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปธณยาพร แปงสนพท 6023010003 1570701287466 หญพง

57201292 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อนธชา เยอสพอ 6023010029 1571500015982 ชาย

57201293 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พทรยธทธ อยผพลมอ 6023010021 1571500017268 ชาย

57201294 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ญาณธร คคาดท 6023010010 1579900707676 ชาย

57201295 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นฤเบศรพ อพนตปะมา 6023010016 1579900875731 ชาย

57201296 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธทรพวฒนพ ขวนจวนทรพแสง 6023010015 1579900902924 ชาย

57201297 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธพดารวตนพ ทาผวด 6023010002 1579900911311 หญพง

คนรวม :  30
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57201298 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วราภรณพ เขมทอนไชยวงคพ 6023010004 1579900919690 หญพง

57201299 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พงศกร สธรพยนตพ 6023010018 1579900933293 ชาย

57201300 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อรณพช โชคลพขพตอคานวย 6023010006 1579900944686 หญพง

57201301 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศวกยพศรณพ กาวพชวย 6023010024 1579900958491 ชาย

57201302 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พพชญพงษพ โพธาใจ 6023010019 1579900966884 ชาย

57201303 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธนววฒยพ จอมแกนว 6023010013 1609900535335 ชาย

57201304 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ดท ทาคคามา 6023020002 0570989114592 หญพง

57201305 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นครพนทรพ ภาณธโรจนพ 6023020012 1470801370901 ชาย

57201306 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธนพร กวนธพพวนธพ 6023020010 1529902104685 ชาย

57201307 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศพรพพงษพ วพตฟพ ลดพ 6023020018 1560101531404 ชาย

57201308 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปารพฉวตร อพนทรทพพยพ 6023020004 1560301360751 หญพง

57201309 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปววนรวตนพ คทรทคามสธข 6023020003 1571001139325 หญพง

57201310 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปรเมศรพ อธบลภวกดท 6023020013 1578500002739 ชาย

57201311 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ภวทรวดท ปวงรวงษท 6023020005 1579900920060 หญพง

57201312 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย รวตนาวดท แกนวตธนย 6023020006 1579900928176 หญพง

57201313 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ภทคสพฐ คคาเพทยร 6023020016 1579900930511 ชาย

57201314 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พฤฒพนวนทพ ใจคคาแปง 6023020014 1579900945739 ชาย

57201315 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐนวนทพ แสนสงคราม 6023020009 1579900945925 ชาย

57201316 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สพปปนนทพ ธรรมดา 6023020021 1579900960738 ชาย

57201317 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธนภวทร เหวพจพตร 6023020011 1729900551453 ชาย

57201318 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐพงศพ บรรจบ 6023070017 1103703213041 ชาย

57201319 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐววฒนพ สธขเกษม 6023070018 1103703253077 ชาย

57201320 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย มนรดา มฤคพพทวกษพ 6023070008 1104200253931 หญพง

57201321 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชนาธพป สงพาศรท 6023070013 1549900604672 ชาย

57201322 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐวรา เขปมขาว 6023070005 1559900427215 หญพง

57201323 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นภเกตนพ ปวนตปะโย 6023070006 1560101536121 หญพง

57201324 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ววนวพสาขพ คคาภทระ 6023070009 1560101545294 หญพง

57201325 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กมลพรรณ ยอดวงคพ 6023070001 1570501298421 หญพง

57201326 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วารธณท สามสธข 6023070034 1570800078539 หญพง

57201327 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พรชนวนกร บธญใหมพ 6023070007 1570900123595 หญพง

คนรวม :  30
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57201328 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พวนณรงคพ ธรรมตา 6023070023 1578800003846 ชาย

57201329 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กพตตพดธเนศ สวนคคา 6023070010 1579900882176 ชาย

57201330 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศพระวพชณพ สธพรม 6023070033 1579900888590 ชาย

57201331 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชวชวาล โสวรรณ 6023070014 1579900909741 ชาย

57201332 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จารธมาศ ใจคคา 6023070003 1579900920868 หญพง

57201333 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เรนธววฒนพ คคาพวนธพ 6023070027 1579900923298 ชาย

57201334 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เขตสยาม ปวงคคา 6023070011 1579900927226 ชาย

57201335 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จพรเดช วงศพชมภผ 6023070012 1579900930596 ชาย

57201336 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สพทธพพล ทองรวตนพ 6023070029 1579900932599 ชาย

57201337 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐกพจ มผลนนอย 6023070016 1579900942322 ชาย

57201338 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธนภผมพ จพตรวกชาตพ 6023070020 1579900950368 ชาย

57201339 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อภพชญา เจรพญสกธลไกล 6023070031 1579900954801 หญพง

57201340 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พวทธนนทพ ทพพยกานนทพ 6023070022 1579900959748 ชาย

57201341 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย รณชพต คคาจนอย 6023070026 1969800268723 ชาย

57201342 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย มพฮพโรพ วงคพคคาตวน 6023070024 5570200041637 ชาย

57201343 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เกต เชอหมมทอ 6023070002 8570173008225 หญพง

57201344 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นพภา อามอ 6024010016 0570189051634 หญพง

57201345 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นามท ปอโป 6024010015 0570189071643 หญพง

57201346 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย บผโชพ หมมทอแล 6024010017 0570789041656 หญพง

57201347 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อาโบพ มาเยอะ 6024010033 0570789041834 หญพง

57201348 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พรณภา เชอหมมทอ 6024010018 0570989228288 หญพง

57201349 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธววชชวย ไชยวรรณพ 6024010001 1419902032481 ชาย

57201350 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เฉลพมขววญ มองชพอบพดร 6024010010 1559200001011 หญพง

57201351 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อลพษา ธนโชตพอธดม 6024010031 1570701290343 หญพง

57201352 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จธฑาทพพยพ เชม ฝอเมมองพาน 6024010009 1570901167057 หญพง

57201353 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ทพชากร หมมทอแล 6024010013 1571001129508 หญพง

57201354 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชลธพชา แมแหล 6024010012 1571001135214 หญพง

57201355 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สธพวตรา เลเชกธ 6024010027 1571500017799 หญพง

57201356 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วธฒพชวย ยาวธฒพ 6024010003 1578800004559 ชาย

57201357 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศศพลวกษณพ ใจขาว 6024010025 1578800004818 หญพง
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57201358 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สธภาวดท เนเลกผพ 6024010029 1579900912547 หญพง

57201359 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กพตตพววชรพ กฤชชยววชรกร 6024010004 1579900961203 ชาย

57201360 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธพชากรณพ คธณจรวรรณพ 6024010014 1579900967180 หญพง

57201361 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ภวทรพรรณ มโนมวย 6024010022 1620301166466 หญพง

57201362 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ฮว ฝว แซพยพาง 6024010034 7199600030266 หญพง

57201363 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กนกวรรณ คคาดท 6024010005 7578500002843 หญพง

57201364 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เกลทยวไหม สธเช 6024010007 8570184087849 หญพง

57201365 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สธชาดา จะแล 6024010026 8571584106175 หญพง

57201366 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย แสงดาว จวนทรพแสง 6024060044 0501089036405 หญพง

57201367 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ซอน หนานอธพน 6024060025 0570189033407 หญพง

57201368 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ฟองตพกบ ยอดดท 6024060031 0570989132019 หญพง

57201369 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กวญญารวตนพ เจรพญเกพา 6024060012 0571189006206 หญพง

57201370 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย รธจพรา ซานเอ 6024060036 0577489000756 หญพง

57201371 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สธรวมภา ชพวยศรท 6024060042 1539900777241 หญพง

57201372 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สธชาดา เตชะ 6024060019 1571001129427 หญพง

57201373 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธนโชตพ ขวนสธธรรม 6024060004 1578500001171 ชาย

57201374 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สธทาทพพยพ กวปปะหะ 6024060040 1578800001304 หญพง

57201375 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปารพฉวตร เชอมมอ 6024060027 1578800001631 หญพง

57201376 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สธนวนทพ แซพลท 6024060041 1578800004222 หญพง

57201377 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สธวนวนทพ ปวนอพนแปง 6024060043 1579900932106 หญพง

57201378 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สกล วงคพษาฟผ 6024060008 1579900935067 ชาย

57201379 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ฐานพกา ซาวคคาเขตตพ 6024060021 1579900939089 หญพง

57201380 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พพมพพมาดา กวนธะอธดม 6024060030 1579900941032 หญพง

57201381 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กวญญาวทรพ กาบแกนว 6024060013 1579900946662 หญพง

57201382 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ญาณท คคาชวยวงคพ 6024060020 1579900946824 หญพง

57201383 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พรนภวสส นพานนนอง 6024060029 1579900947421 หญพง

57201384 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จพณหพวรา มาเยอะ 6024060015 8570584007664 หญพง

57201385 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ขววญฤดท ลพม 6024060014 8570873001410 หญพง

57201386 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย รวตนาพร เยลธงกธ 6024060035 8571576041671 หญพง

57201387 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย รวตนา เยลธงกธ 6024060034 8571576041698 หญพง
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57201388 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ฟอง สองสท 6024040026 0570189007627 หญพง

57201389 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นค ฝาผศ ฝง บธญมท 6024040069 0570189008364 หญพง

57201390 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ซพทงมพทง แซพเจอว 6024040203 0570789036113 ชาย

57201391 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย มอแล ยาเบทยง 6024040192 0570789041591 หญพง

57201392 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ทราย หมมทอแล 6024040011 0570789041630 หญพง

57201393 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย หมททสศ โวยแมกผพ 6024040197 0570789041796 หญพง

57201394 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อาหนพอย เบเชพกผพ 6024040200 0570789041869 หญพง

57201395 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย หมททเชะ พผเช 6024040196 0570789042059 หญพง

57201396 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อาฉพา บอแช 6024040054 0570789042253 ชาย

57201397 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย คคา นามสาม 6024040058 0570789045783 หญพง

57201398 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นธภาญจนพ มณทจวนทรพ 6024040070 0570989055987 หญพง

57201399 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย หอมนวล กพทงแกนว 6024040087 0570989117397 หญพง

57201400 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย รอด อพอนคคา 6024040029 0570989148632 หญพง

57201401 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย มณทรวตนพ พาลพโน 6024040156 0570989184671 หญพง

57201402 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จวงเอนอเหมย แสงจวง 6024040108 0571589049964 หญพง

57201403 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย มยธรท มาเยอะ 6024040157 0578989000284 หญพง

57201404 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย บธสศ แลเซพอ 6024040102 0578989000578 หญพง

57201405 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สธข อพนคคา 6024040052 0579989001168 ชาย

57201406 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย แกนว สมบธญ 6024040104 0579989002849 หญพง

57201407 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กพตตพกธล ฤทธพดตรทเนทยม 6024040136 1100401100356 ชาย

57201408 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย รวพญา โสมกระโทก 6024040028 1101801215259 หญพง

57201409 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ดลธรรม ปวญญาหลง 6024040091 1103703432222 ชาย

57201410 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นพจพรา เดชากธลววฒนพ 6024040066 1104300450983 หญพง

57201411 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สธทธพพงษพ กาวพชวย 6024040053 1139800049964 ชาย

57201412 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อนธชา ศรทวพชวย 6024040147 1209702002920 ชาย

57201413 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปธป กเปทยะ เหวพยยทท 6024040153 1357016201003 หญพง

57201414 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พวนธธทอง จธฬพวนธพทอง 6024040096 1500101121125 ชาย

57201415 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปณพดา จะแต 6024040150 1508500002038 หญพง

57201416 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐชนพกานตพ ณ นพาน 6024040062 1508700003011 หญพง

57201417 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย มงคล กองแสน 6024040048 1509966042761 ชาย
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57201418 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย รวชฎาภรณพ สทแดง 6024040159 1509966123753 หญพง

57201419 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อารทรวตนพ กวนธะมา 6024040041 1509966167165 หญพง

57201420 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ทวศนทยพ พธพมจวนทรพ 6024040121 1509966202114 หญพง

57201421 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย รวตตพกาล นามอยผพ 6024040030 1529500002390 หญพง

57201422 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จวกรกฤษณพ เศษเมมอง 6024040137 1548900000717 ชาย

57201423 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธพตพมา หมวทนคนา 6024040015 1560301356347 หญพง

57201424 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นธสบา สธจดา 6024040019 1560301357050 หญพง

57201425 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ลวดดา จะกท 6024040162 1570101169942 หญพง

57201426 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สธธพดา จะลอ 6024040172 1570101171301 หญพง

57201427 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นาจผ สธภาพพจนา 6024040214 1570101172005 หญพง

57201428 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เชพดชาย แซพลท 6024040090 1570301191771 ชาย

57201429 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วาศพนท ตอนะรวกษพ 6024040165 1570301199187 หญพง

57201430 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อภพสมวย เขทยวสะอาด 6024040037 1570301202455 หญพง

57201431 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สธธาทพพยพ วพชวยเนตร 6024040084 1570400246965 หญพง

57201432 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เอกลวกษณพ กวนหลนา 6024040005 1570400249654 ชาย

57201433 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชนวนนพดา สธวรรณะ 6024040112 1570400250440 หญพง

57201434 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สธชาดา กองแปง 6024040082 1570400250695 หญพง

57201435 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สธภวสสรา โยนา 6024040175 1570501291371 หญพง

57201436 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จพราพร นามเมมอง 6024040009 1570501295899 หญพง

57201437 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นวนทนา ขวนเปท ฝย 6024040128 1570501296470 หญพง

57201438 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กพตตพชวย แซพลพ ฝม 6024040089 1570501298073 ชาย

57201439 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชาลพนท แสนเทพ 6024040113 1570501299550 หญพง

57201440 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ฐพตพยา ขวดนคา 6024040117 1570501302291 หญพง

57201441 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปนวดดา ซศมพกผพ 6024040189 1570701283576 หญพง

57201442 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศวกดพดสพทธพด คงบาง 6024040050 1570701284246 ชาย

57201443 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นลพนท อายพ 6024040127 1570701288349 หญพง

57201444 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ภานธกร มาเยอ 6024040183 1570701288683 ชาย

57201445 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กฤษณท แซพเตพปน 6024040207 1570701289949 หญพง

57201446 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ทพพยพวรรณ สทตา 6024040012 1570800091721 หญพง

57201447 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กฤษณา ขพมอาวธธ 6024040006 1570800092612 หญพง
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57201448 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กพตตพมา พพสวยเลพศ 6024040057 1571001137730 หญพง

57201449 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นราเกตนพ บววรพรวตนพ 6024040126 1571001139597 หญพง

57201450 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นภวส ลาหผพนะ 6024040210 1571500018337 หญพง

57201451 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ววนเพปญ มาเยอ 6024040218 1571500018442 หญพง

57201452 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นลพนทพพยพ กาวพชวย 6024040017 1577700001280 หญพง

57201453 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ววนวพสาขพ อวครพลเมธา 6024040164 1578500001104 หญพง

57201454 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นภาพร โสภณเอม ฝออคานวย 6024040212 1578500002623 หญพง

57201455 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อรพศรา ออนตะไครน 6024040198 1578500005932 หญพง

57201456 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กพตตพยาพร พรมมา 6024040185 1578800001282 หญพง

57201457 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อมรรวตนพ คพดขนางบน 6024040038 1578800001452 หญพง

57201458 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สาวพตรา สธธรรม 6024040169 1578800001487 หญพง

57201459 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย รวกษพรรณ ศรทธพ 6024040217 1578800001860 หญพง

57201460 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สพรพนภา กวางทอง 6024040170 1578800002793 หญพง

57201461 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วพรวญญา ปธกคคา 6024040221 1578800003951 หญพง

57201462 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เยาวภา พงษพรวตนพ 6024040193 1578800004087 หญพง

57201463 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ววนชวย อผพยมอ 6024040143 1578800004460 ชาย

57201464 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สธปราณท ชทหมมอ 6024040173 1578800004931 หญพง

57201465 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นภาภรณพ มงคลชผชมทน 6024040187 1578800005211 หญพง

57201466 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กาญจนา ซาสธทธะสท 6024040208 1578800005440 หญพง

57201467 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย รธพงนภา คคาของ 6024040161 1578800005644 หญพง

57201468 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย บธษยมาศ เทพผง 6024040133 1578800006250 หญพง

57201469 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พรนภา คคาลมอ 6024040191 1578800006993 หญพง

57201470 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เพปญนภา ผพวดท 6024040216 1578800008015 หญพง

57201471 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณฐกร คคายา 6024040045 1579900826161 ชาย

57201472 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วรพวฒนพ จวนทราภพนวนทพ 6024040099 1579900864232 ชาย

57201473 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อาภาพร ตาคคา 6024040178 1579900865298 หญพง

57201474 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ฑทฆา สพงหพเถมอน 6024040139 1579900894298 ชาย

57201475 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กนกพล นวนทะเสน 6024040042 1579900896959 ชาย

57201476 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปารพฉวตร พรมไชย 6024040151 1579900905443 หญพง

57201477 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สรพนดา จะแจต 6024040081 1579900908922 หญพง
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57201478 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พงศภวค สวนธพ 6024040002 1579900918979 ชาย

57201479 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กาญจนา แลปาย 6024040056 1579900919126 หญพง

57201480 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จธลพวฒนพ จพนดาหลวง 6024040202 1579900920353 ชาย

57201481 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธนวชชา แสนจผน 6024040123 1579900923662 หญพง

57201482 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชวชนวนทพ วงคพดท 6024040138 1579900923859 ชาย

57201483 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เอมวพกา กองวรรณา 6024040180 1579900923921 หญพง

57201484 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ภผชพต อวครวพนทพอนวนตพ 6024040003 1579900924600 ชาย

57201485 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศรวญญา เสภา 6024040166 1579900924944 หญพง

57201486 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐธพดา กวนนา 6024040010 1579900925762 หญพง

57201487 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นภวสสร เกเยปน 6024040211 1579900926297 หญพง

57201488 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นภวส พวนธพไผพ 6024040016 1579900927161 หญพง

57201489 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธวญญารวตนพ พนมเทพ 6024040014 1579900927986 หญพง

57201490 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นพรชา วงศพกาวท 6024040130 1579900928991 หญพง

57201491 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธวญญาศพรพ ปวงคคา 6024040124 1579900930138 หญพง

57201492 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธนกฤต เหมมอนอธพน 6024040205 1579900930391 ชาย

57201493 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จพรวชญา แกพนจวนทรพ 6024040060 1579900930499 หญพง

57201494 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศศพนพภา สธรทยวบ 6024040167 1579900931401 หญพง

57201495 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธนพงศพ เบชพกผพ 6024040092 1579900931835 ชาย

57201496 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จพตรากานตพ สวนธพ 6024040110 1579900935148 หญพง

57201497 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อพสยาหพ ยทมอ 6024040148 1579900935172 ชาย

57201498 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย บารมท ยวงมณท 6024040141 1579900935725 ชาย

57201499 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธนวท คคาแดง 6024040046 1579900935857 ชาย

57201500 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศศพญา แยลศ 6024040033 1579900936250 หญพง

57201501 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สธภวชชา นาใจ 6024040174 1579900937248 หญพง

57201502 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วธฒพภวทร สพ ฝนมผล 6024040144 1579900937485 ชาย

57201503 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธนากร ฟองคคา 6024040094 1579900937809 ชาย

57201504 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จารธวรรณ เทพอาจ 6024040059 1579900939372 หญพง

57201505 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พพมพพนารา วงเวทยน 6024040149 1579900941270 หญพง

57201506 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พรรณทพพยพ บนงงศ ฝม 6024040073 1579900943639 หญพง

57201507 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปพยะพร พะลวง 6024040152 1579900944040 หญพง
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57201508 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เพปญพพชชา มาแสน 6024040025 1579900945097 หญพง

57201509 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สธดารวตนพ ธธระวร 6024040036 1579900945682 หญพง

57201510 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธเนศพล บธญสพรพโชตพ 6024040001 1579900947227 ชาย

57201511 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สมบ กาญจนไตรววฒนพ 6024040145 1579900947464 ชาย

57201512 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พวชรท ตพอมใจ 6024040074 1579900947740 หญพง

57201513 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปวทณา อารพนทรพ 6024040022 1579900948380 หญพง

57201514 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วงศธร ปพตพภากร 6024040142 1579900948622 ชาย

57201515 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธทรธวช ขาวววด 6024040047 1579900949220 ชาย

57201516 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เพชรไพลพน เรมอนอพทน 6024040154 1579900949700 หญพง

57201517 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พรประภา แสงดาว 6024040071 1579900951160 หญพง

57201518 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ทวศนทยพ ประหยวดยอด 6024040120 1579900951909 หญพง

57201519 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สธพวตรา เชม ฝอเมมองพาน 6024040086 1579900951992 หญพง

57201520 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สธชาดา โฮ 6024040035 1579900953197 หญพง

57201521 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ววชราภรณพ คคาลนน 6024040079 1579900954649 หญพง

57201522 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ประภา สธทธพประภา 6024040021 1579900954681 หญพง

57201523 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศธภชทพ กงพลนวนทพ 6024040051 1579900956471 ชาย

57201524 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชนพนทร วะลวยสธข 6024040043 1579900957931 ชาย

57201525 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชาลพสา สพงหพประดวง 6024040115 1579900959179 หญพง

57201526 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วพมลมณท ชวยมงคล 6024040031 1579900959322 หญพง

57201527 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธนากร คคาอนาย 6024040095 1579900959632 ชาย

57201528 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธวญชนก รผปะวพเชตรพ 6024040013 1579900961271 หญพง

57201529 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นลพนญา วรรณคคา 6024040067 1579900962579 หญพง

57201530 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เบญจรวตนพ ชธตพวราภรณพ 6024040188 1579900967015 หญพง

57201531 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ทพพวรรณ สทมา 6024040122 1579900967902 หญพง

57201532 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ตคานาน อรธณจพตตพ 6024040204 1589700000358 ชาย

57201533 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชวกร คคายา 6024040044 1639900361345 ชาย

57201534 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ววนวพสาขพ พศทงนคร 6024040219 1668600003833 หญพง

57201535 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐกมล ผพวดท 6024040061 1717800004297 หญพง

57201536 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พวฒนา ตระกผลเมฆท 6024040075 1909802571997 หญพง

57201537 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธทรวธฒพ ธพตพกธลรวตนพ 6024040182 2200901045050 ชาย
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57201538 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อธพววฒนพ สอนราษฎร 6024040146 2570701037174 ชาย

57201539 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เนตรนภา จะแฮ 6024040131 2579900037407 หญพง

57201540 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อสมา อามอ 6024040135 5570101118259 หญพง

57201541 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เกปจแกนว ลธงปวนตปะ 6024040007 7500901062106 หญพง

57201542 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เครมอววลยพ งามปวน 6024040106 7570800016923 หญพง

57201543 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อารทยพ เชอหมพอ 6024040179 7570901043781 หญพง

57201544 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สธทวศนพ มาเยอะ 6024040004 7571500066349 ชาย

57201545 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อารยา หมมทอแล 6024040040 8570173006664 หญพง

57201546 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สธทธพดา จะอมทอ 6024040083 8570184041733 หญพง

57201547 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ววลลภ เชอหมมทอ 6024040100 8570184049599 ชาย

57201548 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ดวงดาว มาเยอะ 6024040119 8570184081417 หญพง

57201549 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สธวดท จะลอ 6024040176 8570184084807 หญพง

57201550 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นค ฝาฝน มาเยอะ 6024040018 8570773007475 หญพง

57201551 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ฟนาใส เจตอง 6024040155 8570773018256 หญพง

57201552 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กนกพร วธยแม 6024040184 8570776020341 หญพง

57201553 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เจตสธภา เบเมทยกผพ 6024040186 8570776028791 หญพง

57201554 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วารพนทรพ เชอมมอกธพ 6024040080 8570784039616 หญพง

57201555 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วนพดา โชคากธ 6024040224 8571084106974 หญพง

57201556 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พรพรรณ แลเชอรพ 6024040072 8571084143713 หญพง

57201557 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วราภรณพ อาซอ 6024040163 8571084164117 หญพง

57201558 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สธพรรษา ศรทใจ 6024040222 8571573014444 หญพง

57201559 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย มะลพยา แซพดผกผพ 6024040027 8571573053032 หญพง

57201560 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นาวพน อพนจวนทรพ 6024040206 8571584089181 ชาย

57201561 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย รตพพร หมมทอแล 6024040194 8571584177382 หญพง

57201562 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จทรสพน อพนจวนทรพ 6024040201 8571584198517 ชาย

57201563 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย บผลอง ออยแม 6024040020 8576473000691 หญพง

57201564 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธนากร สายทพพยพ 6024040140 8578576001366 ชาย

57201565 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สธขแกนว เรมองสวงขพ 6027010035 0570189004857 หญพง

57201566 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นนอย บธญมท 6027010022 0570189025544 หญพง

57201567 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย บผบา มาเยอะ 6027010025 0570789093788 หญพง
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57201568 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เงพน นามใสพ 6027010053 0570989116722 หญพง

57201569 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธพดา วงคพกวนยา 6027010019 0570989164034 หญพง

57201570 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย หมททซพา เหวพยหลนา 6027010083 0570989186895 หญพง

57201571 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อพนทพรา หมมทอและ 6027010088 0571089016307 หญพง

57201572 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จวนทรพทพพยพ คคาแสง 6027010012 0577389001297 หญพง

57201573 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศพลา ไทยลม ฝอ 6027010006 0578589015276 ชาย

57201574 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เกทปยงฟอง โกศคคา 6027010052 0578589029013 หญพง

57201575 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พรชพตา สธตะวงคพ 6027010028 1100703286673 หญพง

57201576 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ฐพตพกานตพ เทพสาย 6027010062 1100801399065 หญพง

57201577 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กนกพร วาจรวส 6027010008 1101501125521 หญพง

57201578 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อารทยา อารทยพ 6027010087 1209702046331 หญพง

57201579 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นพรชา ขวนธะบวว 6027010024 1219900821595 หญพง

57201580 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปราณวดดา คคาบธญเรมอง 6027010068 1219900830047 หญพง

57201581 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธทรภวทร ระงวบโรค 6027010046 1250101500269 ชาย

57201582 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อรรธวดท ชาวลท ฝแสน 6027010040 1339600007182 หญพง

57201583 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นธจพรา เลาหมผพ 6027010064 1500401148622 หญพง

57201584 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กฤษรพนทรพ ผวนเพลพน 6027010051 1508700002619 หญพง

57201585 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ซารา มวตตพโอลพ 6027010015 1509966176971 หญพง

57201586 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชลลดา ยาวงคพ 6027010060 1529902103701 หญพง

57201587 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สพรพกานตพ ลทจา 6027010079 1570101170550 หญพง

57201588 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ดวงชทววน ดวงมผล 6027010017 1570501291605 หญพง

57201589 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธราเทพ กตามา 6027010002 1570501298782 ชาย

57201590 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เมธานท สธนวนตปะ 6027010073 1570701290246 หญพง

57201591 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชนาธพป นามวงศพ 6027010058 1570800091608 หญพง

57201592 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ผกามาศ อพนทนนทพ 6027010069 1570800092663 หญพง

57201593 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วทตนธพงษพ สธขเกษม 6027010049 1570901162985 ชาย

57201594 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศพรพสา วาสทอนธรวกษพ 6027010075 1571001132037 หญพง

57201595 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชญาดา เชอมมทอ 6027010055 1571001138728 หญพง

57201596 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชวาลาลวกษณพ พพนโพธพด 6027010010 1571100157216 หญพง

57201597 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จวนทลวกษณพ ปอแฉพ 6027010054 1571500016172 หญพง
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57201598 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศรทพรรณ ญางหมมทอ 6027010074 1571500016865 หญพง

57201599 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปณพธาน เยโลกธ 6027010067 1571500016881 หญพง

57201600 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สธดารวตนพ แยมมทอ 6027010036 1571500017705 หญพง

57201601 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ภาวพนท แซเบาะกผพ 6027010032 1571500018175 หญพง

57201602 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชลธพชา นาใจ 6027010014 1578500002607 หญพง

57201603 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศพรพลวกษณพ ขวตตพยะ 6027010034 1578500004332 หญพง

57201604 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สมภพ กพตตพสกาวกธล 6027010003 1578800002408 ชาย

57201605 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย มธทพตา วพบผลสพรพตระกผล 6027010072 1578800004991 หญพง

57201606 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย บววชมพผ ใหมพกาศ 6027010066 1578800006187 หญพง

57201607 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วรายธทธ พรมภวกดท 6027010048 1579900835895 ชาย

57201608 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย รธพงทพวา ขวาเมมองพาน 6027010033 1579900915929 หญพง

57201609 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กมลเนตร จวนโจด 6027010009 1579900918391 หญพง

57201610 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธารท วพไลทรวพยพสพน 6027010018 1579900930073 หญพง

57201611 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ภผรพนทรพ ฉคทาใจดท 6027010004 1579900930456 ชาย

57201612 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ภวคจพรา มผลเมมอง 6027010031 1579900931398 หญพง

57201613 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พพมพพลภวส ทองทรวพยพ 6027010071 1579900940257 หญพง

57201614 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สรณทยพ อามพต 6027010077 1579900945402 หญพง

57201615 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปทยานธช แสนใจ 6027010027 1579900951151 หญพง

57201616 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อภพสรา สธวรรณยาน 6027010085 1579900955611 หญพง

57201617 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย บวงอร นาดา 6027010065 1579900956048 หญพง

57201618 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ฐานะบวทมพ พงษพเดช 6027010061 1579900961041 หญพง

57201619 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชญานพษฐพ ณ ลคาปาง 6027010013 1579900964105 หญพง

57201620 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วรวญญา รอดกลศง 6027010089 1579900965365 หญพง

57201621 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พรไพรพน ศรทลวงกา 6027010029 1579900965926 หญพง

57201622 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศธภวสรา วพไลกนกพงศพ 6027010076 1579901001971 หญพง

57201623 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สธธพดา ชผชคานาญ 6027010037 1807700002291 หญพง

57201624 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อรทวย สายเลาคคา 6027010039 2570400041172 หญพง

57201625 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อรดา อามอ 6027010086 5571500064170 หญพง

57201626 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นฤมล ศรทวพชวย 6027010020 7579900024535 หญพง

57201627 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สธนทยพ แซพวพาง 6027010082 8560884000029 หญพง
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57201628 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อาเสาะ มาเยอะ 6027010043 8570173016406 หญพง

57201629 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชนวญธพดา อธพยหลพอง 6027010057 8570176010255 หญพง

57201630 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อวญชลท เยอแจะ 6027010042 8570784023183 หญพง

57201631 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชไมพร แกนวบธญมท 6027010059 8570973009790 หญพง

57201632 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นพตยา เยเบทยง 6027010023 8571076010432 หญพง

57201633 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สธรศวกดพด เบวทผ 6027010007 8571084115949 ชาย

57201634 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วรพศรา แซตธกธ 6027010016 8571576037542 หญพง

57201635 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สธกวญญา แซพเฉพน 6027010080 8571584204720 หญพง

57201636 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ววนครผ ชมทอปรทดาภวกดท 6027020051 0570989009527 หญพง

57201637 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นวนทพดา กทศรท 6027020046 1100801421893 หญพง

57201638 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สธพพชฌายพ บธญชวนทรวพยพ 6027020055 1101501116328 หญพง

57201639 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ญาตา ชนะ 6027020043 1104300364246 หญพง

57201640 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เบญจรวตนพ ศรทกธศล 6027020048 1139900385397 หญพง

57201641 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วาสนา ครพองแครพว 6027020089 1250101494765 หญพง

57201642 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นานา เชอมมอ 6027020080 1357016201004 หญพง

57201643 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธนกร ชผทอง 6027020031 1500401151879 ชาย

57201644 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สธดฤดท มะโนใจ 6027020028 1560101527971 หญพง

57201645 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชฎาภรณพ จวนทรพหนพอแกนว 6027020014 1570200069539 หญพง

57201646 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จทรนวนทพ แซพมนา 6027020013 1570400247911 หญพง

57201647 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วพทววส นรรวตนพ 6027020036 1570501292547 ชาย

57201648 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชลรษา ใจฟผ 6027020015 1570501296909 หญพง

57201649 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พทระพงศพ จพนดาธรรม 6027020008 1570700230762 ชาย

57201650 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วรพศา แสงเมมอง 6027020087 1570701289060 หญพง

57201651 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พรชวย ลาเช 6027020006 1570701289094 ชาย

57201652 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สธนพสา เบเชกผพ 6027020092 1570701289108 หญพง

57201653 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ภรณท โสภณพศทงลาภ 6027020085 1570701289248 หญพง

57201654 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ววนฤดท แจพหอง 6027020026 1570701289914 หญพง

57201655 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อพสราภรณพ ปวนเขมทอนขวตพ 6027020064 1570800091471 หญพง

57201656 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อรชร หมมทอโป 6027020059 1571001133653 หญพง

57201657 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วรพยา ลพ ฝวยอดคทรท 6027020086 1571001134285 หญพง
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57201658 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จวนทพมา สากลกธลชวย 6027020076 1571001135176 หญพง

57201659 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย บธญสพตา ผกายศรทสกธล 6027020082 1571001135681 หญพง

57201660 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เจรพญศวกดพด หมมทอแล 6027020065 1571001138876 ชาย

57201661 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อดพศร แซพเตพปน 6027020011 1571300053244 ชาย

57201662 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วพโรจนพ แซพลท 6027020010 1571300057304 ชาย

57201663 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จตธพล อยผพลมม 6027020001 1571300059781 ชาย

57201664 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จวกรพวนธพ แซพจวง 6027020097 1571500015681 ชาย

57201665 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ภาวพดา แซพจง 6027020050 1571500016598 หญพง

57201666 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ดธษฎท วรรณา 6027020003 1577700001191 ชาย

57201667 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วศพนท พลอยวงศพ 6027020088 1578500005240 หญพง

57201668 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย บธญสพตา พพมลรวกษาเกทยรตพ 6027020083 1578800002149 หญพง

57201669 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สพดาพร เจรพญสธขสวนตพกธล 6027020027 1578800002653 หญพง

57201670 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เจนจพรา วธยแบ 6027020077 1578800003757 หญพง

57201671 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จพณณพวต อธดมทรวพยพศพลา 6027020041 1578800004788 หญพง

57201672 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อรพษา ไฮนซพ 6027020094 1579900842531 หญพง

57201673 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐกร ภพระบรรณพ 6027020066 1579900846421 ชาย

57201674 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สธรนธช มาเยอะ 6027020057 1579900913985 หญพง

57201675 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ภารดท แยลผกผ 6027020049 1579900922143 หญพง

57201676 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พพเชษฐพ สทฟนา 6027020033 1579900923441 ชาย

57201677 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย มนวส สลทสองสม 6027020034 1579900923671 ชาย

57201678 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วพลาวรรณ เมมองนาค 6027020052 1579900928621 หญพง

57201679 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย รมพดา ปพนทรายมผล 6027020009 1579900930103 ชาย

57201680 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐธพดา หมมทนพพนพจ 6027020044 1579900932327 หญพง

57201681 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ญาวพณท จพนดาธรรม 6027020016 1579900933307 หญพง

57201682 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เจษฎา จะรา 6027020101 1579900940290 ชาย

57201683 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศรายธท หนานคคา 6027020037 1579900945542 ชาย

57201684 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อชพตพล กาบจอก 6027020038 1579900960258 ชาย

57201685 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พวชรพร หนพอคคาหลนา 6027020098 1579900965837 หญพง

57201686 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธนพวฒนพ พวนธพหลวง 6027020067 1579900966957 ชาย

57201687 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สธทธพดา แสงงาม 6027020096 1710001100001 หญพง
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57201688 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เจษฎาพร ทาบธญ 6027020002 1749900814781 ชาย

57201689 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นค ฝาฝน สทลาดคา 6027020019 1900601166825 หญพง

57201690 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นธชนารถ บธญยกยพอง 6027020020 1909802563404 หญพง

57201691 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย กนกพร จผโป 6027020039 2500901039502 หญพง

57201692 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ฤทธพพงศพ บววบาล 6027020035 2578500001064 ชาย

57201693 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธพตพมา คธนมสกธล 6027020079 2578500001358 หญพง

57201694 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สธภาวดท พรมเมมองมา 6027020056 2578800001477 หญพง

57201695 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย มวณฑพตา แกนวเพชร 6027020024 5570701156381 หญพง

57201696 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย บววชมพผ เบเชกผพ 6027020081 7571500078258 หญพง

57201697 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อธรชา ยะโปต 6027020012 8500484026951 ชาย

57201698 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ราตรท แยมมอ 6027020025 8570176011383 หญพง

57201699 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย วพภาดา ตาแสง 6027020091 8570773026984 หญพง

57201700 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธพดาพร โวยแมกผพ 6027020045 8570776028473 หญพง

57201701 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อคาพร อพนดท 6027020062 8570776038215 หญพง

57201702 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย มลฤดท สวพางชวยสกธล 6027020023 8571384015061 หญพง

57201703 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธนดล หมพอโปป ะกผพ 6027020032 8571573050556 ชาย

57201704 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นวนทพมา มาเยอะ 6027020017 8571576008054 หญพง

57201705 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย จพราภรณพ แลเชอะ 6027020042 8571584153122 หญพง

57201706 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อารทยพ เมทผ 6027020030 8576473000560 หญพง

57201707 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ยทท สพางใจ 6029010028 0570189024921 ชาย

57201708 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สองเมมอง แขงแรง 6029010039 0570189076726 ชาย

57201709 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย คคาอพน ภผมะราช 6029010006 0570789094989 ชาย

57201710 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวชพล มะลพ 6029010009 1509966188693 ชาย

57201711 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สธกวญญา ไตรภพ 6029010002 1560101525684 หญพง

57201712 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐพล ชอบจพตตพ 6029010011 1560101535515 ชาย

57201713 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐนนทพ สธวรรณ 6029010010 1560301357971 ชาย

57201714 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พวนธพชรวตนพ ขววญชวย 6029010001 1560301369317 หญพง

57201715 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ไกรวธฒพ ไชยวงคพ 6029010004 1570501294981 ชาย

57201716 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นพรธตตพด แกนวกวนทา 6029010021 1570701287270 ชาย

57201717 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สธทธพพร หมมทนสมบวตพ 6029010040 1578500002518 ชาย
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57201718 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ปณพธาน ชธพมเมมองเยปน 6029010022 1578800001444 ชาย

57201719 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธนชวย วงศพดาว 6029010014 1578800002530 ชาย

57201720 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย เกทยรตพศวกดพด เตชะ 6029010003 1578800007221 ชาย

57201721 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย รวชชานนทพ บธญทผล 6029010030 1579900881765 ชาย

57201722 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชพตพพวนธพ พพมสาร 6029010007 1579900893283 ชาย

57201723 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธณากร ถมปวทมพ 6029010013 1579900906458 ชาย

57201724 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ชพนววตร อนธวงคพ 6029010008 1579900908621 ชาย

57201725 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สมชาย บรพบผรณพ 6029010038 1579900921147 ชาย

57201726 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ภาณธววฒนพ คคาแขก 6029010026 1579900924065 ชาย

57201727 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อรรถพล ขวนคคา 6029010043 1579900924847 ชาย

57201728 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พงศพพพสธทธพด รทรวกษพ 6029010023 1579900933137 ชาย

57201729 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย คณาวธธ โกแสนตอ 6029010005 1579900936632 ชาย

57201730 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศราวธฒพ ววนสวมพวนธพ 6029010034 1579900938775 ชาย

57201731 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย พงศภวค สมคพด 6029010047 1579900939453 ชาย

57201732 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ณวฐวธฒพ สทสมธดดคา 6029010012 1579900941563 ชาย

57201733 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธทรศวกดพด พพสวยเลพศ 6029010016 1579900941725 ชาย

57201734 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ไอศวรรยพ วพจพตร 6029010046 1579900945755 ชาย

57201735 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย รณกานตพ กวนภวย 6029010029 1579900946093 ชาย

57201736 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สธนวนทชวย ใจสธข 6029010042 1579900948738 ชาย

57201737 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศวกดพนนทพ คคามาสธข 6029010035 1579900949076 ชาย

57201738 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ภผวสพษฎพ ปวญญาวพชา 6029010027 1579900950236 ชาย

57201739 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย รวตนไชย ยอดบธญลมอ 6029010031 1579900953561 ชาย

57201740 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ศพขรพนทรพเทพ สธวรรณกธล 6029010036 1579900955921 ชาย

57201741 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย สธทธพศวกดพด โตเขทยว 6029010041 1579900963371 ชาย

57201742 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นวพล สมปพนตา 6029010019 1909802650781 ชาย

57201743 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ภราดร วพไลวรรณ 6029010025 2149700016787 ชาย

57201744 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อคาพล หลผพยมอ 6029010045 2570701037531 ชาย

57201745 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย อาทพตยพ ขวนคคา 6029010044 7579900035782 ชาย

57201746 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย ธวชชวย มาเยอะ 6029010015 8571084113954 ชาย

57201747 วพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย นพคม เยเบทยง 6029010020 8571576042252 ชาย

คนรวม :  30

สรกปสนามสอบ : หลองสอบ : หลอง  690ผศลเขลาสอบ : คนวพทยาลวยอาชทวศศกษาเชทยงราย 23


