
ประกาศเลขทททนนทงสอบ

หนนา 1 / 22ววนททท 5/1/2016 11:17:28

ระดนบชนชน : ปวส. 2  ศศนยยสอบ : 142201 - มทร.ตะวนนออก จนนทบบรท

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ : 1327056101

ออาเภอ : ววฒนานคร จนงหวนด : สระแกนวสนามสอบ: 1327056101 - วพทยาลวยเทคนพคสระแกนว

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนทงสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกบล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตบ
ประชาชนนนกเรทยน

อาคารสามวญ 122ชนชน : 2

22101119 เทคโนโลยยสระแกกว อานนทท สสมาลย 579232 1200100198654 ชาย

22101120 เทคโนโลยยสระแกกว ทศพล บสญแชชมพร 579168 1200900180141 ชาย

22101121 เทคโนโลยยสระแกกว สสรรยะ คชภรกรณย 579235 1250200168050 ชาย

22101122 เทคโนโลยยสระแกกว กฤษฏรฏ ฉรมมาฉสย 579179 1250400144154 ชาย

22101123 เทคโนโลยยสระแกกว สมครด หงษทสรกอย 579238 1250400163949 ชาย

22101124 เทคโนโลยยสระแกกว นพพงศท ปราณย 579176 1250400170384 ชาย

22101125 เทคโนโลยยสระแกกว แสงเพชร อาณณตรวรรณกร 579186 1250400226525 หญรง

22101126 เทคโนโลยยสระแกกว เกลลดดาว อาณณตรวรรณกร 579185 1270100005655 หญรง

22101127 เทคโนโลยยสระแกกว ศสภชณย แพนลา 579194 1270122016045 ชาย

22101128 เทคโนโลยยสระแกกว สุวสฒรชณย อรนทรทพรลา 579193 1279900006832 ชาย

22101129 เทคโนโลยยสระแกกว ธวณชชณย ภณนธารณกษท 579167 1279900013286 ชาย

22101130 เทคโนโลยยสระแกกว ชวรน วงษทรณตนท 5791465 1279900014363 ชาย

22101131 เทคโนโลยยสระแกกว อนสสรณท สรมมาลา 579166 1279900019942 ชาย

22101132 เทคโนโลยยสระแกกว อนณนตท เขาวง 579224 1279900031501 ชาย

22101133 เทคโนโลยยสระแกกว พรมพทพรสา พรพรธภณนฑท 579239 3250400820393 หญรง

22101134 เทคโนโลยยสระแกกว ดาวรสชง ศรยละมกาย 579175 3670500447585 ชาย

22101135 เทคโนโลยยสระแกกว บสญเลรศ เปปนสสงเนรน 579215 5102000053866 ชาย

22101136 เทคโนโลยยอรณญประเทศ ดสสรต มยสวณสดรฏ 611 1270200005142 ชาย

22101137 เทคโนโลยยอรณญประเทศ จยรวณฒนท คสชรตา 614 1279800034460 ชาย

22101138 เทคโนโลยยอรณญประเทศ สสภรณตนท ศรรรพรทณกษท 613 1279800039321 ชาย

22101139 เทคโนโลยยอรณญประเทศ วณชราวสฒร ถาวรพณฒนท 616 1279800039852 ชาย

22101140 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน พรทณกษท เกษรบณว 5731010018 1100702029049 ชาย

22101141 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน ธยราวณฒนท หวชางกลชอม 5731010034 1100702321475 ชาย

22101142 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน กฤษฎา ฝองสสงเนรน 5731010001 1101100140635 ชาย

22101143 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน วรสต เพลชรงาม 5731010022 1160100473676 ชาย

22101144 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน ณณฐกานตท ปปปนเงรน 5731010008 1199900485456 ชาย

22101145 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน ปรณญชณย เถถถอนเทศ 5731010035 1220700037787 ชาย

22101146 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน จรรายส พสลศรลปป 5731011001 1220700041831 ชาย

22101147 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน จณกรพณนธท เพชรนาค 5731010005 1220700043973 ชาย

22101148 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน นรากร บรกขสนทด 5831010036 1250500159579 ชาย
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22101149 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน อรรถพล โยธานณนทท 5731010030 1270100022860 ชาย

22101150 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน สรทธรชณย โพธรสาร 5731010045 1270400009265 ชาย

22101151 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน วรรนทร บสกงทอง 5731010020 1270400013831 ชาย

22101152 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน ชณยยณนตท นานคนา 5731011002 1270400024191 ชาย

22101153 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน ธนวณฒนท แหวนเงรน 5731011004 1270400024761 ชาย

22101154 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน ณรงคทฤทธรฏ บรรจงปรส 5731010007 1270400025724 ชาย

22101155 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน ไกรภพ อรนจณด 5731011010 1270400026518 ชาย

22101156 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน วรกรม สสทธรศรรร 5731010023 1270400026739 ชาย

22101157 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน บวร นาพรบสลยท 5731010015 1270400027301 ชาย

22101158 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน สรรรพงษท แสงยกอย 5731010033 1270400028529 ชาย

22101159 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน นรรนทรท บสญผรว 5731011003 1270400029673 ชาย

22101160 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน รณชพล คถนาชส 5731010014 1270400031015 ชาย

22101161 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน สหชณย แกกวบกานคสช 5731010043 1270400031261 ชาย

22101162 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน สสทธรภณทร มะลรเลรศ 5731010027 1270400031317 ชาย

22101163 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน กรตตรนณนทท บสญนาทย 5731010002 1270400031619 ชาย

22101164 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน คงกระพณน คนาวงคท 5731010004 1270400031775 ชาย

22101165 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน ยสทธพล รณตนเพชร 5731010044 1270400032780 ชาย

22101166 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน อรรถพล วณงคยรย 5731010029 1270400033093 ชาย

22101167 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน อานนทท คณตตะพณนธท 5731011006 1270400033123 ชาย

22101168 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน ธยระวณฒนท กองหมอก 5731010011 1270500014902 ชาย

22101169 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน ยสทธพงศท ศรยนกอย 5731011007 1279900007561 ชาย

22101170 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน ปปญญา ถาวร 5731010046 1279900008509 ชาย

22101171 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน สาวรตตท ทณพขวา 5731010026 1279900010724 ชาย

22101172 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน ธวณชชณย จณนทะนณนทท 5731010010 1279900012395 ชาย

22101173 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน จยรเดช วงสณมพณนธท 5731010031 1279900015106 ชาย

22101174 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน อนสสรณท ไชยชนะ 5731010040 1279900019292 ชาย

22101175 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน จรตพรสสทธรฏ เคนชาพลส 5731010006 1279900023338 ชาย

22101176 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน วรจณกขณท พณนธสทศรย 5731010024 1279900029999 ชาย

22101177 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน ขวณญชณย อรนพรม 5731010003 1300300129811 ชาย

22101178 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน ประหยณด จนาปาดย 5731010013 1320700245192 ชาย
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22101179 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน ประจณกษท ชนานาญ 5731010016 1349900740667 ชาย

22101180 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน จณกรกรรช บรรบสญ 5731010036 1361200218782 ชาย

22101181 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน สมเกยยรตร สรงหราช 5731011005 1849808122681 ชาย

22101182 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน ปปญญา วณนทอง 5731010017 2270400003168 ชาย

22101183 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว จรณญ เจรรญพร 5731012021 0027061006331 ชาย

22101184 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว วรรณตนท เอยถยมพรมพท 5731011024 1101800671803 ชาย

22101185 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว พยระวณฒนท กรตตรบดยสกสล 5731013004 1101800767622 ชาย

22101186 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ภาณสพงศท พรมเขยยว 5731013020 1103701767677 ชาย

22101187 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว วณนชณย ทะยะสสทธรฏ 5731013019 1119900502482 ชาย

22101188 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว จานรตรโชค โตเปปา 5731013013 1119900597360 ชาย

22101189 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ธนพงศท ตกนอาจ 5731012019 1250200234281 ชาย

22101190 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว กฤษณะ เปรมศรย 5731011021 1251200111989 ชาย

22101191 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว อนานาจ วรคนา 5731012039 1259700145855 ชาย

22101192 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ภานสราช ทศนณกขท 5731012010 1270100018595 ชาย

22101193 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ยสทธศาสตรท ภสชเขยยว 5731012028 1270100022606 ชาย

22101194 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ณณฐวสฒร ฉรมมากสร 5731012009 1270100027527 ชาย

22101195 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว พยระพณฒนท บณวนาค 5731012011 1270100029228 ชาย

22101196 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว สณงคม ตกตกน 5731013001 1270100030188 ชาย

22101197 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว โยธรน พงษทสสข 5731012013 1270100030480 ชาย

22101198 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว วสฒรพงษท ทองลถอ 5731011025 1270200005827 ชาย

22101199 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ธณนวณฒนท คสณมย 5731011016 1270200005843 ชาย

22101200 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ธนยศกนนทท คนเลยยบ 5731012008 1270200007102 ชาย

22101201 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ปณชณย มาลาทอง 5731011029 1270300013392 ชาย

22101202 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว วรทยา กรถงแกกว 5731012037 1270300016227 ชาย

22101203 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว พงศทภณค ศรลวงคท 5731012018 1270300021107 ชาย

22101204 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว จารสกรตตรฏ สวาย 5731012022 1270300036643 ชาย

22101205 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว สถรตยท ปะลนาปะรา 5731011018 1270500007256 ชาย

22101206 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ฤทธรเกยยรตร คลชองวรเชยยร 5731012006 1270500012179 ชาย

22101207 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว นนทวณตร วรชณยมงคล 5731012005 1270500013205 ชาย

22101208 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว วยระพล ผสยนวล 5731012042 1270500014198 ชาย
คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนทงสอบ

หนนา 4 / 22ววนททท 5/1/2016 11:17:28

ระดนบชนชน : ปวส. 2  ศศนยยสอบ : 142201 - มทร.ตะวนนออก จนนทบบรท

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ : 1327056101

ออาเภอ : ววฒนานคร จนงหวนด : สระแกนวสนามสอบ: 1327056101 - วพทยาลวยเทคนพคสระแกนว

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนทงสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกบล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตบ
ประชาชนนนกเรทยน

อาคารสามวญ 125ชนชน : 2

22101209 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว อดรศร สาคร 5731011003 1270500014732 ชาย

22101210 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว อภรชาตร กงสกสล 5731012040 1270500014813 ชาย

22101211 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว สมพงษท ธรรมประดรษฐท 5731012015 1270500014864 ชาย

22101212 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว สาธรต พรมมชวง 5731011037 1270500015046 ชาย

22101213 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว เอกชณย ศรยสสทโธ 5731011007 1270500015593 ชาย

22101214 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว สสวรรณชณย ณรงคทเพลชร 5731011030 1270500016956 ชาย

22101215 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว สณนตร ชรนนอก 5731012003 1270600006588 ชาย

22101216 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว นพเดช เพลชรชถถน 5731011032 1279800009520 ชาย

22101217 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว กรตตรศณกดรฏ แกกวคชชา 5731011011 1279800015490 ชาย

22101218 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว สหรณฐ เชถนอเนตร 5731013009 1279800015660 ชาย

22101219 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ธรรมสรณท สระแพงนกอย 5731012016 1279800019151 ชาย

22101220 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว วยระพล พรสรงหท 5731012024 1279800020931 ชาย

22101221 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ชลทรศ พลรบ 5731012043 1279800020990 ชาย

22101222 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว นพรณตนท เฉลรมศรย 5731013003 1279800022577 ชาย

22101223 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว วยรวณตร ดสจเฉลรม 5731012014 1279800025053 ชาย

22101224 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว จณกรนรรนทรท แดงตะขบ 5731011012 1279800026238 ชาย

22101225 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ชานนทท โลเสลง 5731011027 1279800026866 ชาย

22101226 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว เอนก ศรยจณนทรท 5731013012 1279800027064 ชาย

22101227 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว กรตตรกรณท ดาราศร 5731013006 1279800028150 ชาย

22101228 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว วรศรสตนท นวลทอง 5731011020 1279800028508 ชาย

22101229 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว สสทธรชณย มงคลศรย 5731013010 1279800029750 ชาย

22101230 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว สรทธรพร ชรนณะบสตร 5731012045 1279800029831 ชาย

22101231 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ธนกฤต ปปานทอง 5731013014 1279800031401 ชาย

22101232 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว สสรรยา วงษทแกกว 5731012034 1279800032271 ชาย

22101233 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว อรรถพล กณณทษา 5731012017 1279800032483 ชาย

22101234 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ประพณนธท กณนอบ 5731012041 1279800032637 ชาย

22101235 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ทนงศณกดรฏ จรตรพล 5731012033 1279800033242 ชาย

22101236 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว อรรยะ คนาเพลชรดย 5731012027 1279800033528 ชาย

22101237 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว สณญญา เวชการ 5731012038 1279800034311 ชาย

22101238 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว วรวสฒร ศรยดอกไมก 5731012026 1279800036021 ชาย
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22101239 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว อภรนณนทท สามารถ 5731013002 1279800036322 ชาย

22101240 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว จรรวณฒนท วายลม 5731012001 1279800037914 ชาย

22101241 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ยสทธศรลปป ลกอประโคน 5731012012 1279800038929 ชาย

22101242 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ทศพล สยนนนาเทยถยง 5731011005 1279800039208 ชาย

22101243 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว วรวสฒร แววประกาย 5731011028 1279800039836 ชาย

22101244 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว สสทรวณส สสขวงษท 5731011015 1279800040761 ชาย

22101245 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ธนพณฒนท เทยถยงเลา 5731011001 1279800041288 ชาย

22101246 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว กฤษดา พรมพงศท 5731012002 1279800041831 ชาย

22101247 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว เอกมงคล พรมพทสอน 5731011031 1279900001491 ชาย

22101248 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว วณชระ ตาลศรย 5731012004 1279900009173 ชาย

22101249 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว สรทธรชณย มานะตชอ 5731011036 1279900009912 ชาย

22101250 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ธนพงษท อนาพณฒนท 5731013016 1279900012786 ชาย

22101251 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ตสลา สยหา 5731011009 1279900016668 ชาย

22101252 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ธนพล วรรณกษท 5731011013 1279900017800 ชาย

22101253 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ณณฐพล อชอนประดา 5731011014 1279900018962 ชาย

22101254 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ณณฐพล เกชงเกษกรจ 5731011035 1279900023443 ชาย

22101255 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว อนสชา ฉรมมา 5731013015 1279900023737 ชาย

22101256 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ศราวสฒร ชาญชณย 5731012035 1279900024806 ชาย

22101257 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว กรตตรพณนธท รสพณนธท 5731011006 1279900025314 ชาย

22101258 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว เนตรพงษท แพทยทรณมยท 5731013008 1279900028259 ชาย

22101259 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว เสกสรร สนองกณณฑท 5731013005 1279900030652 ชาย

22101260 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ทรงศณกดรฏ วงคทกลม 5731012007 1279900032272 ชาย

22101261 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ธยรวณฒนท วณงภสงา 5731011008 1279900032442 ชาย

22101262 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ธวณชชณย ทศนณกขท 5731012032 1279900032787 ชาย

22101263 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว อดรเทพ เสถอขสนชณย 5731011010 1279900032965 ชาย

22101264 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว รณฐนณนทท เนรนบก 5731011002 1279900035891 ชาย

22101265 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว อนสวณฒนท ยาดย 5731012031 1279900036596 ชาย

22101266 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ณณฐวสฒร คนามาลา 5731013017 1279900036618 ชาย

22101267 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว กฤษดา ฆกองชะดา 5731011004 1311000241268 ชาย

22101268 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว อนานาจ พรมพทแกกว 5731012020 1315050016687 ชาย
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22101269 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว จณกรรนทรท อชอนมณถน 5731012025 1710500303004 ชาย

22101270 วรทยาลณยเทคโนโลยยยานยนตทโตโยตกา วรากรณท ขณนทอง 572625 1103100414427 ชาย

22101271 วรทยาลณยเทคโนโลยยยานยนตทโตโยตกา ถนณดชณย แกชนวรจรตร 572623 1240800155366 ชาย

22101272 วรทยาลณยเทคโนโลยยยานยนตทโตโยตกา นครรนทรท ใจประเสรรฐ 572599 1270500013281 ชาย

22101273 วรทยาลณยเทคโนโลยยยานยนตทโตโยตกา พนากร แตกมทอง 572436 1279900042278 ชาย

22101274 วรทยาลณยเทคโนโลยยยานยนตทโตโยตกา ชรตณรงคท ชาวนาแกกว 572610 2279900000115 ชาย

22101275 ไฮเทค-เทคโนโลยย สมบสรณท พาหะนะ 5753102639 1229900600211 ชาย

22101276 ไฮเทค-เทคโนโลยย จรรวณฒนท สาลย 5753102645 1270100030340 ชาย

22101277 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ธรตรสรณท พสลสวณสดรฏ 5731031006 1229900658112 ชาย

22101278 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว วณชระพงษท วงศทเฉลยยว 5731031004 1250100326249 ชาย

22101279 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว เอกนรรนทรท แกชงศรลา 5731031009 1270100024200 ชาย

22101280 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ตรยยศ เอกตาแสง 5731031001 1279800004552 ชาย

22101281 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว มงคล เกตสทอง 5731031003 1279800042004 ชาย

22101282 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ฐรตรพงศท พงษทประเสรรฐ 5731031008 1279800044139 ชาย

22101283 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว สรรรพาณรชพงศท ปราโมทยท 5731031007 1279900015777 ชาย

22101284 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ธารา ปปนโญ 5731031005 1340700505933 ชาย

22101285 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว อรรถกร สณงขทลอย 5731031002 1738700050492 ชาย

22101286 เทคโนโลยยสระแกกว ภสบดย งามผรว 579203 1259700136279 ชาย

22101287 เทคโนโลยยสระแกกว อานณนตท นามวรชณย 579200 1270100027781 ชาย

22101288 เทคโนโลยยสระแกกว ธวณชชณย มานะบณง 579182 1401100056623 ชาย

22101289 เทคโนโลยยอรณญประเทศ พรนรจ รณตนสสข 617 1269900228011 ชาย

22101290 เทคโนโลยยอรณญประเทศ นณนทยศ อรนทรทนอก 618 1279800041164 ชาย

22101291 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน ณรงคทกร คลองสตร 5731040003 1210500115326 ชาย

22101292 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน อภรชาตร พรหมศร 5731041005 1270100009740 ชาย

22101293 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน นราวรชญท อยสชยณถงยถน 5731040030 1270400007173 ชาย

22101294 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน วรสรทธรฏ แสงภณกดย 5731040031 1270400007505 ชาย

22101295 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน ภณทราวสธ โอปาก 5731040022 1270400022300 ชาย

22101296 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน สราวสฒร ประกลาง 5731040035 1270400029746 ชาย

22101297 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน ทณกษรณ สสรรโย 5731041002 1270400031384 ชาย

22101298 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน ศสภณณฐ สยหราช 5731041004 1270400032011 ชาย
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22101299 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน พยรพล สสทธรสาร 5731040009 1270400033069 ชาย

22101300 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน พงษทสสธร คนาเกตส 5731040023 1270400033221 ชาย

22101301 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน อรทธรฤทธรฏ แกกวประสรทธรฏ 5731040025 1279800034222 ชาย

22101302 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน พรชณย พสฒหอม 5731040008 1279900013308 ชาย

22101303 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน ปปยะณณฐ สณงกรม 5731041003 1279900013375 ชาย

22101304 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน จรรายส กลณบกระโทก 5731041001 1279900028101 ชาย

22101305 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน ธนพล โทโท 5731040006 1279900028691 ชาย

22101306 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน อาคม คนาวรเศษ 5731040015 1279900028704 ชาย

22101307 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน จรรายส พงษทพร 5731040002 1279900031861 ชาย

22101308 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน ธนธรณท แซชเตยยว 5731040005 1279900034437 ชาย

22101309 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน อณษฎาวสธ ทรณพยทเจรรญ 5731040014 1659900702665 ชาย

22101310 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว พยรพล วรเศษศรย 5731043024 1102002438291 ชาย

22101311 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ชณยวณฒนท พรมมา 5731042054 1102002516810 ชาย

22101312 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว เดชดรรน สวณสดรฏคณา 5731042001 1102700586066 ชาย

22101313 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว กฤษดา หชอมกระโทก 5731042025 1103701359587 ชาย

22101314 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว สมารทท ประดณบสสข 5731041006 1103701962356 ชาย

22101315 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ศรวณฒนท พณนจณนททก 5731042057 1119600004355 ชาย

22101316 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว บดรนทรทเดช ตสกมนรลการ 5731043017 1120300072705 ชาย

22101317 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว วศรน เชยสาคร 5731041009 1179900308325 ชาย

22101318 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ฉณตรมงคล เพลญพณนธท 5731042050 1199900429823 ชาย

22101319 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว อนสพงษท ไชยณรงคท 5731042039 1229900724859 ชาย

22101320 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว พรสรทธท เจรรญผล 5731041005 1230400079875 ชาย

22101321 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว เกรยยงศณกดรฏ บณวแยกม 5731042005 1241000015676 ชาย

22101322 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว อภรสรทธรฏ ฆกองเกรด 5731043026 1250200244902 ชาย

22101323 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว พยรพณนธท กมลนาวรน 5731041010 1269900226719 ชาย

22101324 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ธนพณฒน โทบสราณ 5731042016 1270100010519 ชาย

22101325 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว สสนณนทท จณกสาร 5731042010 1270100029872 ชาย

22101326 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว อมร สยวงษทชมภส 5731043021 1270100030994 ชาย

22101327 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว พงศกร แกกวสอาด 5731042034 1270300015735 ชาย

22101328 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ธนวณฒนท พงประสม 5731043019 1270300017053 ชาย
คน 30รวม :
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22101329 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว สมรณกษท ศรยทองเบกา 5731043002 1270500007060 ชาย

22101330 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ณณฐพล ธรรมประดรษฐท 5731042017 1270500008392 ชาย

22101331 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว จตสมงคล แกกวจณนทรท 5731042013 1270500008490 ชาย

22101332 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว นณฐพงษท เฉลยพจนท 5731043005 1270500010834 ชาย

22101333 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว เสกสรร ชถถนสบาย 5731043015 1270500011148 ชาย

22101334 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ธยรศณกดรฏ กสชมมชวง 5731042049 1270500011199 ชาย

22101335 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว อสทณย ปาปะโลม 5731042061 1270500011652 ชาย

22101336 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ธนากร ดยยรถง 5731042019 1270500011806 ชาย

22101337 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ภานสทณต คงไพฑสรยท 5731042036 1270500013396 ชาย

22101338 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว จรรศณกดรฏ ถาวรสสข 5731042024 1270500014236 ชาย

22101339 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ศณกดรฏชณย ยอดเพชร 5731042014 1270500014244 ชาย

22101340 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว อมรเทพ เหนถอคสเมถอง 5731041012 1270500015135 ชาย

22101341 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว คมสรทธรฏ มานะเฝปา 5731043031 1270500016875 ชาย

22101342 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว สณญตร ใจประเสรรฐ 5731042040 1270600004569 ชาย

22101343 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว นพรณตนท ทาจนารณส 5731042042 1279800011001 ชาย

22101344 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ธยระ เชถนอชาตร 5731043004 1279800015481 ชาย

22101345 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว พณนแสง ปลณถงประมสล 5731043027 1279800024243 ชาย

22101346 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว สสรศณกดรฏ ศรยจณนทรท 5731041016 1279800024731 ชาย

22101347 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว วรวณฒนท พลสรทธรฏ 5731042003 1279800026246 ชาย

22101348 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ศณกดรฏสรทธรโชค เมฆประคนา 5731041001 1279800026874 ชาย

22101349 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ภสวดล อรนทรทผดสง 5731043003 1279800026971 ชาย

22101350 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว วรรณตนท สรรมลนาจวน 5731042020 1279800027072 ชาย

22101351 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว โสภณ แตกมทอง 5731042047 1279800028583 ชาย

22101352 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ธนชณย เหลถอเจรรญ 5731041013 1279800030456 ชาย

22101353 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ภานสวณฒนท ยาศรยเผถอก 5731041015 1279800031282 ชาย

22101354 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว วยระชณย พรมมา 5731043018 1279800032114 ชาย

22101355 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ชณชพงศท จยนเกา 5731042030 1279800032955 ชาย

22101356 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว กฤษฎา เพลชร 5731042012 1279800033196 ชาย

22101357 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ภณทรชณย ชชาวงงาม 5731042035 1279800037922 ชาย

22101358 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว อภรชาตร พฤกจณนททก 5731042045 1279800038287 ชาย
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22101359 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว เจตรรน ปราบมาก 5731042007 1279800039372 ชาย

22101360 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ปปญญา ทาจนารณส 5731042064 1279800039658 ชาย

22101361 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ไชยวณฒนท ขสนหาญ 5731041003 1279800040249 ชาย

22101362 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ศตวรรษ โฉมกระโทก 5731042029 1279800041466 ชาย

22101363 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว สมประสงคท ครเกษม 5731042058 1279800041580 ชาย

22101364 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว กฤษณะ ชรนฮาด 5731043012 1279800044490 ชาย

22101365 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ภาณสพงษท แสงสนณถน 5731041017 1279800049386 ชาย

22101366 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว อรรถชณย ผาสสข 5731043007 1279900004902 ชาย

22101367 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว คณณฐพงศท กณนบณวลา 5731042032 1279900005925 ชาย

22101368 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ปปญญา คนาเคน 5731041011 1279900012484 ชาย

22101369 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว สมณชญท โคตพงษท 5731042021 1279900016421 ชาย

22101370 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว คณรต ชสชมตะขบ 5731041008 1279900016498 ชาย

22101371 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ศรณญญส มยมสข 5731041004 1279900016536 ชาย

22101372 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว อมรเทพ สาลย 5731043016 1279900016587 ชาย

22101373 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว จรณวณตร โสมประโคน 5731042043 1279900017818 ชาย

22101374 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว สนณนตนท ศรรรโสม 5731042041 1279900020061 ชาย

22101375 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ธยระพงศท ชนะมาร 5731042009 1279900020207 ชาย

22101376 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว อนสสรณท โนนคนาภา 5731043025 1279900020223 ชาย

22101377 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ธนามรงคท แปรพณนธท 5731043013 1279900021734 ชาย

22101378 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว นณฐพล ขอดทอง 5731042063 1279900023389 ชาย

22101379 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว สรทธรชาตร ลณกษณะดย 5731042044 1279900024016 ชาย

22101380 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ธยรพงศท วงษทคนา 5731043030 1279900025489 ชาย

22101381 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ธนกฤต เมกามยศรย 5731041018 1279900026221 ชาย

22101382 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว สากล ดสลยทชาตร 5731042022 1279900026582 ชาย

22101383 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ธยรศณกดรฏ อนาพณฒนท 5731042018 1279900027210 ชาย

22101384 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว จารสเดช สณงขทขาว 5731042059 1279900027449 ชาย

22101385 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว อนสวณฒนท หณสดย 5731041007 1279900027520 ชาย

22101386 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว เอกภพ ทนาการสม 5731043011 1279900027635 ชาย

22101387 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว อภรรณกษท ประนอม 5731042006 1279900030431 ชาย

22101388 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว กนาพล ทองอชวมใหญช 5731042004 1279900030911 ชาย
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22101389 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว กรตตรศณกดรฏ เขยยวศรรร 5731043001 1279900030920 ชาย

22101390 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว จรรศณกดรฏ กาหน 5731043020 1279900031241 ชาย

22101391 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว อสทณย ยสบณว 5731041002 1279900031454 ชาย

22101392 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว กฤษณะ กนาลณงดย 5731042027 1279900032019 ชาย

22101393 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว สสรวสฒร จณนทมาลา 5731042037 1279900032841 ชาย

22101394 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ธยรเดช นพศรรรรณตนท 5731042046 1279900033317 ชาย

22101395 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ณณฐสรทธรฏ ฆกองจนากณด 5731043029 1279900033341 ชาย

22101396 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ศราวสธ พณนสาย 5731042028 1279900034020 ชาย

22101397 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว พงศกร ภารกรจ 5731043022 1279900035107 ชาย

22101398 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว อดรศร บสญผาย 5731043028 1279900035590 ชาย

22101399 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ธยระพงษท กระเเสโสม 5731042060 1279900035824 ชาย

22101400 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว เกรยยงศณกดรฏ ไชยเคน 5731043023 1279900035999 ชาย

22101401 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว อานนทท จณนทรทศรรร 5731042053 1279900048128 ชาย

22101402 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ฉลองรณชตท สนากลาง 5731042052 1309600061888 ชาย

22101403 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ทวยทรณพยท หรณถงทองหลาง 5731042051 1309901161831 ชาย

22101404 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ภานสวณฒนท วรพณฒนท 5731042031 1390300016897 ชาย

22101405 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ณรงคทศณกดรฏ เครถอจรต 5731043014 1560100374518 ชาย

22101406 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ธยรพงศท เหลถองวสฒรธรรม 5731042011 1719900369051 ชาย

22101407 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ศสภชณย เหนถอเกาะหวาย 5731042026 1949900215087 ชาย

22101408 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว สสรรยา สายทอง 5731043006 2270500001027 ชาย

22101409 ไฮเทค-เทคโนโลยย ธนภณทร วณฒนรณชกสล 5753102499 1239900242111 ชาย

22101410 ไฮเทค-เทคโนโลยย อาทรตยท กยโดย 5753102637 1279800031100 ชาย

22101411 ไฮเทค-เทคโนโลยย อดรศณกดรฏ พสลงรนว 5753102636 1279900009556 ชาย

22101412 ไฮเทค-เทคโนโลยย ฐาปกรณท ปาสารณกษท 5753102606 1471000145420 ชาย

22101413 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน ได จยวยระ 5731050006 1199600149183 ชาย

22101414 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน จตสพงศท เพลญนสชม 5731050008 1200100604184 ชาย

22101415 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน ยสทธพงษท วงษทเปปา 5731050009 1270100029139 ชาย

22101416 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน อรรณพ กงทอง 5731050007 1270200004600 ชาย

22101417 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน จรรายส ใจไว 5731050010 1270400023985 ชาย

22101418 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน เทพฤทธรฏ เคนสรบสาม 5731050005 1279900011526 ชาย
คน 30รวม :
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22101419 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว กรตรพงศท มรถงอรสณ 5731051001 1100201120183 ชาย

22101420 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว นฤวงษท วงษทหาญ 5731051024 1100400759443 หญรง

22101421 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว สสพาสณนตท วงษทสรนธทไท 5731051007 1103701980125 ชาย

22101422 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ปฏรภาณ มรถงอรสณ 5731051011 1103702049671 ชาย

22101423 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว อนสกสล ใจดย 5731053006 1110300161511 ชาย

22101424 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ไพรบสรณท ไกรบสดดา 5731051021 1270100030056 ชาย

22101425 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ธนวณฒนท เพยยสยนสย 5731051006 1270400022075 ชาย

22101426 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว กรตตรพงษท แกกวเคน 5731053010 1270400025996 ชาย

22101427 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ธยรเดช ธรรมประดรษฐท 5731052001 1270500005105 ชาย

22101428 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว รณตนา ชนานาญปปน 5731052003 1270500009607 หญรง

22101429 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว กรวรชญท ฉสนพานรชยท 5731052013 1270500012420 ชาย

22101430 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว พยรายสทธ จณนทะกสล 5731051025 1270500014341 ชาย

22101431 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว พยระชณย มสชงฮณถง 5731053005 1270500015381 ชาย

22101432 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว กรวรภา บสญกลทง 5731051008 1270500016000 หญรง

22101433 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว วยระพล มทมขสนทด 5731051004 1270500016794 ชาย

22101434 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว สหชาตร ปปกษย 5731051018 1279800024979 ชาย

22101435 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว กาญจนา จณนทรทเกษ 5731052015 1279800027315 หญรง

22101436 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว วรวรทยท ปรรมะโน 5731052011 1279800027811 ชาย

22101437 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ชณชวาล เวชการ 5731053007 1279800027943 ชาย

22101438 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว อรรถพล ทาทอง 5731051009 1279800028028 ชาย

22101439 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว จรราพร เหมถอนสสวรรณท 5731051022 1279800028753 หญรง

22101440 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว สสรชาตร สรทธรพล 5731051020 1279800029385 ชาย

22101441 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว วรทวณส จสลรณกษา 5731053011 1279800029555 ชาย

22101442 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว วรวรทยท วงเวยยน 5731053004 1279800031118 ชาย

22101443 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว อนณนตชณย จชาพรชม 5731053001 1279800031631 ชาย

22101444 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว พยระพงษท ดชานพงษทพณนธท 5731053013 1279800033170 ชาย

22101445 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว อดรศณกดรฏ จณนทคราม 5731053002 1279800034133 ชาย

22101446 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว อนสวณฒนท วณฒนภณกดย 5731052008 1279800034281 ชาย

22101447 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว กรตตรศณกดรฏ มะณส 5731051012 1279800035041 ชาย

22101448 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว รณชดาพร เงรนกกอน 5731052006 1279800035377 หญรง
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22101449 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว วณชรรนพร เฉลรมพรศ 5731052014 1279800036985 หญรง

22101450 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ประสรทธรฏ วงคทจณนทรท 5731053003 1279800037001 ชาย

22101451 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว เวณรกา เงรนกอง 5731052007 1279800038139 หญรง

22101452 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว อรรถพร ทณนเมถองปปกษท 5731051013 1279800040575 ชาย

22101453 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว พงศกร แกกววณฒนากสล 5731052002 1279900012760 ชาย

22101454 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว พรพรรธ แกวชนไกว 5731051002 1279900015114 ชาย

22101455 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว อรรคพล แกกวขสขณนธท 5731052004 1279900016064 ชาย

22101456 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว วรวสธ ผลเจถอ 5731051015 1279900017664 ชาย

22101457 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว นพเกลกา อยสชอรนทรท 5731051019 1279900019331 ชาย

22101458 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ฤทธรชณย แกกวสสนทร 5731053008 1279900024547 ชาย

22101459 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ศณกดรฏชณย ประทสมทรพยท 5731051017 1279900027147 ชาย

22101460 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ศณกดรฏสรทธรฏ ประทสมทรพยท 5731051016 1279900027155 ชาย

22101461 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ณณฐพงษท ดชานเฉยยงเหนถอ 5731051023 1279900029697 ชาย

22101462 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว สสทธรชณย ศรยเทชา 5731051014 1279900029948 ชาย

22101463 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ปฎรพณทธท กณนหาจณนทรท 5731052012 1279900036201 ชาย

22101464 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ณรงคทศณกดรฏ มสชงธรรม 5731051003 1279900036294 ชาย

22101465 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว นนธรยา มงคลศรย 5731052009 1310700268354 หญรง

22101466 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ธนพงคท ตกออาสา 5731051010 1540300116091 ชาย

22101467 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว วรชญานนทท ไมกสณนเทยยะ 5731051005 1749900447311 ชาย

22101468 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว กฤษฎา แสงจณนทรท 5731061006 1100702298082 ชาย

22101469 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว พยระพล มงคลเลรศ 5731061010 1141200157505 ชาย

22101470 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ชณยณรงคท สสรรวงศท 5731061005 1200100641799 ชาย

22101471 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว วยระยสทธ สมณยกสล 5731061001 1270200006718 ชาย

22101472 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ธวณชชณย แกกวเกษม 5731062001 1270600003953 ชาย

22101473 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ชถถนนภา ดารณกษท 5731062002 1279800014817 หญรง

22101474 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ปปยวณฒนท ผณนผณกแวชน 5731061002 1279800032157 ชาย

22101475 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว สสพงศท จณนทรม 5731061009 1279800036896 ชาย

22101476 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว กรกช พาเรยยง 5731061004 1279900019268 ชาย

22101477 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว มงคล คงทรณพยท 5731062003 1279900022340 ชาย

22101478 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว จณกรกฤษ ภาคยไวย 5731062005 1279900024229 ชาย
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22101479 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว พลวณฒนท มะเสมา 5731061008 1279900025705 ชาย

22101480 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว เปรม บรรณสาร 5731061003 1279900040470 ชาย

22101481 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว อรศราวสธ ธรรมหนองพอก 5731061007 1560100376618 ชาย

22101482 เทคโนโลยยสระแกกว สสปราณย พรมมา 579154 1250400259857 หญรง

22101483 เทคโนโลยยสระแกกว ขนรษฐา แขลงศรย 579234 1250400275763 หญรง

22101484 เทคโนโลยยสระแกกว รสชงนภา วรรณลทก 5791965 1250400326923 หญรง

22101485 เทคโนโลยยสระแกกว ภณทรวดย จณนทรทแกกว 579155 1270100001650 หญรง

22101486 เทคโนโลยยสระแกกว พรมลแข ดาทา 579191 1270100014794 หญรง

22101487 เทคโนโลยยสระแกกว วราภรณท กออนาไพ 579184 1270100017041 หญรง

22101488 เทคโนโลยยสระแกกว นรตยา ลาเลรศ 579153 1270100030722 หญรง

22101489 เทคโนโลยยสระแกกว วรณญญา สวชางภพ 579196 1278800034097 หญรง

22101490 เทคโนโลยยสระแกกว นณดดา เขลมทอง 579156 1279900018849 หญรง

22101491 เทคโนโลยยสระแกกว จรรยา เพลงลา 579233 2879800031889 หญรง

22101492 เทคโนโลยยอรณญประเทศ นวพร สสรรวงษท 604 1269900206173 หญรง

22101493 เทคโนโลยยอรณญประเทศ ธนรตา หรตเมยยงสงคท 648 1270600003961 หญรง

22101494 เทคโนโลยยอรณญประเทศ วรทรณา สยสณงวาลยท 606 1279800003211 หญรง

22101495 เทคโนโลยยอรณญประเทศ รณชณย งามสนาโรง 665 1279800031789 ชาย

22101496 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน มณณทนา สณจจเดช 5732010006 1102700367895 หญรง

22101497 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน อรรสา ชะอสชมงาม 5732010017 1103701930152 หญรง

22101498 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน นรสา พวงสณนเทยยะ 5732010004 1200100586488 หญรง

22101499 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน อารยรณตนท สสทธรชมโชม 5732010012 1229900709523 หญรง

22101500 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน จรรยา พรลาทสม 5732010002 1240400028952 หญรง

22101501 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน ศรรยาภรณท เพลชรรณตนท 5732010008 1270100021715 หญรง

22101502 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน เกศทราย กะมสกดา 5732010011 1270400017055 หญรง

22101503 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน รณตนาภรณท บนารสงนา 5732010007 1270400019236 หญรง

22101504 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน สรรรวรมล เบกานอก 5732010013 1270400021869 หญรง

22101505 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน กนกพร นณนทกสมาร 5732010018 1270400029037 หญรง

22101506 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน สสชาวดย ยสพานรช 5732011001 1270400032372 หญรง

22101507 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน พรมพทพร สรทธรแกกว 5732010005 1270400033387 หญรง

22101508 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน กาญจนา ดาวไธสง 5732010001 1270400034235 หญรง
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22101509 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน จารวย ชมดอน 5732010010 1270400034618 หญรง

22101510 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน สสปราณย โพธรฏทอง 5732010015 1270500013329 หญรง

22101511 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน ปารรฉณตร เนยยนประเสรรฐ 5732010016 1279900028038 หญรง

22101512 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน สกสลเกตส อรนเบรด 5732010023 1279900033279 หญรง

22101513 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน ธนพร ศรยนณดยศ 5732010003 1279900035140 หญรง

22101514 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน มยสรย แสงจณนทรท 5732010019 1449900350949 หญรง

22101515 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน ทรงพล วรจารณาสรต 5732010020 1710100135171 ชาย

22101516 วรทยาลณยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวพรสสดา สสขขสนทด 5732010010 1200400044028 หญรง

22101517 วรทยาลณยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกววรพร แกกวอสดม 5732010007 1270300013961 หญรง

22101518 วรทยาลณยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวกรตตรยาพร ใหมชศรย 5732010005 1270300020461 หญรง

22101519 วรทยาลณยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวอสไรวรรณ เนถนองบสญยถน 5732010004 1270300021735 หญรง

22101520 วรทยาลณยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวนนททปวรช ภสชเสถอ 5732010002 1279800028516 ชาย

22101521 วรทยาลณยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวนพพร การณทดย 5732010003 1279800039135 ชาย

22101522 วรทยาลณยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวธณญลณกษณท นบประโสด 5732010009 1279900034241 หญรง

22101523 วรทยาลณยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวพงศทผกา สรกางการนอก 5732010006 1401500166591 หญรง

22101524 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว สมพรทรพยท ทองใบ 5732012011 0270689001191 หญรง

22101525 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว กรรณรการท ประตสดาล 5732011014 1100400768221 หญรง

22101526 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ชฎารณตนท ทองอรนทรท 5732011031 1100701873881 หญรง

22101527 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว พรรณรพา ประสารณมยท 5732012003 1100702179784 หญรง

22101528 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ปภาวดย แสงพณนธสท 5732012012 1130300118969 หญรง

22101529 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว อรอนงคท ศรลาเลรศ 5732011025 1200100625211 หญรง

22101530 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว อารรษา อยสชพรนรจ 5732012015 1240800151522 หญรง

22101531 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว อารยยา งามพรศ 5732011021 1250500016387 หญรง

22101532 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ณณฐณรชา วรรณคดย 5732011016 1270100026156 หญรง

22101533 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว อณงคณา วงษทมรตรแทก 5732011017 1270100030081 หญรง

22101534 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว สกาวเดถอน มลใสกสล 5732012017 1270500006641 หญรง

22101535 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว พณชรรนทรท เพชรสกสล 5732011029 1270600004631 หญรง

22101536 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ภาวรณย หมอกมสงเมถอง 5732011023 1270600004658 หญรง

22101537 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว อณงคณา สรทธรศณกดรฏ 5732012007 1270600004712 หญรง

22101538 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว มะลรวณลยท กระแสรทเทศ 5732011019 1270600004895 หญรง
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22101539 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ธยรกมล เงรนประสรทธรฏ 5732012021 1279800010145 หญรง

22101540 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว นณตถทชสดา คนาซกอน 5732012006 1279800013268 หญรง

22101541 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ปารรณย วายทสกขท 5732012004 1279800021082 หญรง

22101542 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ราตรย เดชวารย 5732011032 1279800024391 หญรง

22101543 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว สรรรวรรณ เจยยกกระโทก 5732012025 1279800024901 หญรง

22101544 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ณรชาพสล ภสตน 5732012016 1279800028796 หญรง

22101545 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว นรราวรรณ ตสชนหมก 5732011003 1279800029644 หญรง

22101546 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว วรรณรศา พรสรงหท 5732011011 1279800030618 หญรง

22101547 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว สไบทรพยท หลวงจรนดา 5732011005 1279800031053 หญรง

22101548 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว นสสบา เลรศบสญ 5732012010 1279800032572 หญรง

22101549 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว การสณนย จณนทรทประโคน 5732011012 1279800033773 หญรง

22101550 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว เทพรณตนท โพธรฏศรย 5732011007 1279800036624 หญรง

22101551 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว จรนดารณตนท การะเกตส 5732012002 1279800038295 หญรง

22101552 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว เยาวลณกษณท เขยยวรณมยท 5732011024 1279800040052 หญรง

22101553 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว วรรณา คสณชาตร 5732012023 1279900001814 หญรง

22101554 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ธาดารณตนท แนวคนาพา 5732011008 1279900010171 หญรง

22101555 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว อณมพร เพยยสา 5732011010 1279900010597 หญรง

22101556 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ศรลา พรมเคนสา 5732011015 1279900011844 ชาย

22101557 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ศรรรลณกษณท ยอดสรงหทชณย 5732011026 1279900013626 หญรง

22101558 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว นลรน วงษทบา 5732011018 1279900016676 หญรง

22101559 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ธณญรดา สสขประสงคท 5732011001 1279900019632 หญรง

22101560 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว อรนรช หมถถนไกร 5732011022 1279900020355 หญรง

22101561 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว เชษฐทสสดา พสลเมถอง 5732011027 1279900023966 หญรง

22101562 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว สสวรมล โพธรฏงาม 5732012019 1279900025373 หญรง

22101563 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว สสพณตรา ประเสรรฐสสข 5732012008 1279900030415 หญรง

22101564 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว กรนรภา คลณงชนานาญ 5732012014 1279900030971 หญรง

22101565 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ญาสสมรนทรท อรนทรทจณนดา 5732011013 1279900032728 หญรง

22101566 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว วรภาดา พลศรลปป 5732011020 1279900033597 หญรง

22101567 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ชนาภา รชวมใจ 5732011028 1279900034313 หญรง

22101568 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว อรวรรณ จณนทณทเจรรญ 5732011009 1279900035212 หญรง
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22101569 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ขวณญใจ ดชานระงณบ 5732012018 1279900036324 หญรง

22101570 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว นนนาฝน สรกางนานอก 5732011033 1279900036669 หญรง

22101571 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ศณนสนยยท ลกอมวงษท 5732011004 1279900037916 หญรง

22101572 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว มสสสเชาวท กกอยกระโทก 5732011002 1310500179315 หญรง

22101573 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว สสพรรษา ปาระมย 5732012024 1421100065525 หญรง

22101574 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว สสกณญญา ขสนศรย 5732012009 1471000145161 หญรง

22101575 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว สสภาภรณท ปาหาร 5732012001 1749800158351 หญรง

22101576 ไฮเทค-เทคโนโลยย ภานสชนาถ นสชฉรมภาลย 5751101600 1102700433987 หญรง

22101577 ไฮเทค-เทคโนโลยย พรพรรณ ภาเภา 5751102466 1270100026989 หญรง

22101578 ไฮเทค-เทคโนโลยย ทารรณย กณนสรงหท 5751102460 1279800013331 หญรง

22101579 ไฮเทค-เทคโนโลยย นาฏอนงคท ศรยงาม 5751102607 1279900004007 หญรง

22101580 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ยลรดย พสธเรถองทอง 5732021010 1200100621739 หญรง

22101581 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว จรราพรรณ บชอจณกรพณนธท 5732021019 1250200234915 หญรง

22101582 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ปานชนก นวนไชย 5732021016 1250800061787 หญรง

22101583 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว อนาไพพรรณ จณนทะ 5732022003 1251000060183 หญรง

22101584 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ทรฆณมพร หมายชถถน 5732021015 1270500012462 หญรง

22101585 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว รณชนยกร กสชมมชวง 5732021012 1270500013124 หญรง

22101586 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว นภาภรณท เจรรญชณย 5732022004 1270500013736 หญรง

22101587 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ชนรตา พสทธา 5732021017 1270500015526 หญรง

22101588 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ปารรชาตร พณนสาย 5732021013 1270500015623 หญรง

22101589 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว จารสวรรณท คนนาชส 5732021009 1270500016107 หญรง

22101590 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว มณจฉา เชถนอคนาสย 5732022006 1270600004887 หญรง

22101591 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว สสฎาวณล สรงหทมณย 5732021007 1270600006049 หญรง

22101592 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว พรเพลญ ชรดสนาโรง 5732021004 1279800028176 หญรง

22101593 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว จรราพร อนงคทพร 5732021018 1279800028800 หญรง

22101594 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว วรรณญชนา ชณยตะคส 5732022005 1279800029237 หญรง

22101595 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว อสทสมพร งามขาว 5732021011 1279800029881 หญรง

22101596 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว สสธยกานตท สยมา 5732021001 1279800029903 หญรง

22101597 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว พรรณนรภา แยกมศรย 5732021002 1279800030316 หญรง

22101598 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว สสภาพร อสชยเจรรญ 5732021003 1279800030545 หญรง
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22101599 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว เบลญจวรรณ โลมจณนทรท 5732021008 1279800036004 หญรง

22101600 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว อลรสา อชอนผณกแวชน 5732021005 1279800039151 หญรง

22101601 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว กาญจนา กลกานา 5732022007 1279900025578 หญรง

22101602 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว พรรณภา อชอนละมสล 5732022002 1279900030466 หญรง

22101603 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว รสชงนภา บสญธรรม 5732021020 1279900030741 หญรง

22101604 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ปรรตตท บณวจณตสรณส 5732021021 1279900032680 หญรง

22101605 เทคโนโลยยสระแกกว สายสสดา วงศา 579160 1101800793861 หญรง

22101606 เทคโนโลยยสระแกกว มธสรดา สรงหทใย 579177 1119900567223 หญรง

22101607 เทคโนโลยยสระแกกว สสภาภรณท ตรนะรณกษท 579162 1199800092746 หญรง

22101608 เทคโนโลยยสระแกกว พรนภา แวชนแกกว 579158 1250100312434 หญรง

22101609 เทคโนโลยยสระแกกว ธนรศร ภณกดยโสภา 579237 1250200111830 หญรง

22101610 เทคโนโลยยสระแกกว ดวงกมล อรศร 579159 1260400086049 หญรง

22101611 เทคโนโลยยสระแกกว อณญชลย การสงชา 579184 1270100008573 หญรง

22101612 เทคโนโลยยสระแกกว สสกณญญา สสวรรณท 579161 1270100030463 หญรง

22101613 เทคโนโลยยสระแกกว เบญจมาศ ผลาหาร 579157 1270100030692 หญรง

22101614 เทคโนโลยยสระแกกว ภสวนณย เจนดง 579190 1279900025543 ชาย

22101615 เทคโนโลยยสระแกกว นฤมล มยหมสช 59183 1279900030296 หญรง

22101616 เทคโนโลยยสระแกกว ศรรนทรททรพยท บนารสงกรจ 579236 1330800237086 หญรง

22101617 เทคโนโลยยสระแกกว ธนกร การเพยยร 579163 3250400695076 ชาย

22101618 เทคโนโลยยสระแกกว สมพงษท รชวมบสญ 579164 3250490000447 ชาย

22101619 เทคโนโลยยสระแกกว สวชางวงคท ตณนงจรตร 579202 3341000221832 หญรง

22101620 เทคโนโลยยสระแกกว ดวงนภา ดชานเขตแดน 579189 5270100003957 หญรง

22101621 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน จรรวณฒนท เปรยยมสม 5732040011 1102200134000 ชาย

22101622 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน สสดา สะอาดตา 5732040006 1220700040664 หญรง

22101623 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน กมลพรรณ ดางาม 5732040002 1240400026020 หญรง

22101624 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน กรตตรศณกดรฏ ไชยญา 5732040007 1270400003241 ชาย

22101625 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน มานพ ชนานรกลกา 5732041004 1270400023811 ชาย

22101626 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน วรรศ นครแสน 5732040014 1270400025163 ชาย

22101627 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน กนกพร ดางาม 5732040001 1270400026011 หญรง

22101628 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน จรรณฐรตรกาล คชเลรศ 5732040009 1270400027506 ชาย
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22101629 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน ชณชวรล แบชงครสาร 5732040013 1270400032313 ชาย

22101630 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน สรรรภพ หลชาจณนดย 5732040010 1270400032542 ชาย

22101631 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน บรณฑยา บสญชส 5732041006 1279900012832 หญรง

22101632 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน นสจรย กนาปปปนทอง 5732041003 1279900021777 หญรง

22101633 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน ศสพรชญา กลอนกรถง 5732040005 1279900022218 หญรง

22101634 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน วยระศณกดรฏ ปปญญะ 5732040004 1471200291667 ชาย

22101635 วรทยาลณยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวกรตตร สมโภชนท 5732040001 1100702345994 ชาย

22101636 วรทยาลณยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวกรตตรพศ เอกเจรรญ 5732040013 1250200229202 ชาย

22101637 วรทยาลณยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวภาณสพณนธสท ทองเจถอ 5732040017 1270200004626 ชาย

22101638 วรทยาลณยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวชณชวาล ชมชถถน 5732040002 1279800031380 ชาย

22101639 วรทยาลณยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวสสนณนทท จณนทรทกระเทาะ 5732040011 1279800032416 หญรง

22101640 วรทยาลณยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวถรรชณย ถาเหงชา 5732040014 1279800033536 ชาย

22101641 วรทยาลณยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวกมลชนก กณลยากา 5732040008 1279800035652 หญรง

22101642 วรทยาลณยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวศรยวรรณา แกกวดอน 5732040009 1279800036951 หญรง

22101643 วรทยาลณยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวรณชชานนทท พณนภสรณกษท 5732040012 1279800037035 ชาย

22101644 วรทยาลณยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวนณตพล ยรถงมนตท 5732040004 1279800039283 ชาย

22101645 วรทยาลณยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวบสรณทพรภพ สนเผถอก 5732040005 1279800041377 ชาย

22101646 วรทยาลณยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวนรพณฒนท เรถองศรย 5732040019 1279900024024 ชาย

22101647 วรทยาลณยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวสสปปญญา สอม 5732040007 1327066301025 ชาย

22101648 วรทยาลณยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกววรเจยย สสด 5732040018 1327066301026 ชาย

22101649 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว สมรตา กองไพรวณลยท 5732042025 1100702103095 หญรง

22101650 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว สสพรรรยา คงสอน 5732041012 1139600005335 หญรง

22101651 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว สสธรดา สยวรชา 5732042009 1229900669254 หญรง

22101652 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว สรรรนณนทท จณนทรมณย 5732041027 1270100028124 หญรง

22101653 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว เบญจรณตนท อรนตรง 5732042026 1270300016812 หญรง

22101654 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว อารยา พณนธทสวณสดรฏ 5732041006 1270400028995 หญรง

22101655 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว นสชจรย ธรรมประดรษฐท 5732042023 1270500006187 หญรง

22101656 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว อรนทสอร ถาวรยรถง 5732041023 1270500010575 หญรง

22101657 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว วรลาวรรณท สณงขทกรณท 5732042011 1270500011091 หญรง

22101658 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว สสพรรษา สายทอง 5732042017 1270500013094 หญรง
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22101659 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว เบญจวรรณ มณถนจรตรท 5732042007 1270500014031 หญรง

22101660 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว วรณญญา แจกงเวหา 5732041017 1270500014171 หญรง

22101661 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว อรสณรสชง แสนศรย 5732041028 1270500014554 หญรง

22101662 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ภณทรรนทรท พรมประกอบ 5732042024 1270500016247 หญรง

22101663 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว สายธารทรพยท ศรยทองเบกา 5732041014 1270500016361 หญรง

22101664 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว นรภาพร เกรดแดงบส 5732042004 1270500016573 หญรง

22101665 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ศรรรเขตตท ศรยวรชา 5732042003 1270500016891 ชาย

22101666 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ศรรรนณนทท หลกาคนาตณน 5732041007 1270500019491 หญรง

22101667 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ณณฐพล วณงวนสรนธสท 5732042001 1279800012229 ชาย

22101668 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ณณฐชา วอทอง 5732042013 1279800016801 หญรง

22101669 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว มสกรรน พงษทสมร 5732042020 1279800024278 หญรง

22101670 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ธรดารณตนท อชอนผณกแวชน 5732041026 1279800024804 หญรง

22101671 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ญานรกา เขลมทอง 5732041024 1279800027561 หญรง

22101672 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ปารรชาตร กรจสวณสดรฏ 5732041011 1279800037868 หญรง

22101673 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว พานทอง อชอนอสทณย 5732042027 1279800038112 หญรง

22101674 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว สสดารณตนท ซถนอจรรง 5732042022 1279800038988 หญรง

22101675 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว วณชนณนทท จรวราช 5732041016 1279800040974 หญรง

22101676 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว นฤมล พรมสย 5732041031 1279800040982 หญรง

22101677 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว จรราภรณท พลเสนา 5732041010 1279800042411 หญรง

22101678 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ปรรญญา มสชงสสดใจ 5732042021 1279900007499 หญรง

22101679 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว กณญญา ปปญจมาตยท 5732041008 1279900019012 หญรง

22101680 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว หณทยา เจรรญดง 5732042006 1279900020126 หญรง

22101681 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว หนทถงฤทณย แดงนกอย 5732041019 1279900023281 หญรง

22101682 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว วรราภรณท แสนคนาภา 5732042005 1279900024091 หญรง

22101683 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว กนกพร ฆะมะโน 5732042015 1279900026370 หญรง

22101684 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว นภณสสร ฆกองบณวพา 5732042019 1279900028071 หญรง

22101685 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว สสภณสสร ทชาสวณสดรฏ 5732041029 1279900028402 หญรง

22101686 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว วรรนทร พรมสสวรรณท 5732042016 1279900030059 หญรง

22101687 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว นนนาฝน สรงหวรบสลยท 5732041018 1279900031683 หญรง

22101688 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ประภาวรรณ สสพรรณท 5732042012 1279900033287 หญรง
คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนทงสอบ

หนนา 20 / 22ววนททท 5/1/2016 11:17:28

ระดนบชนชน : ปวส. 2  ศศนยยสอบ : 142201 - มทร.ตะวนนออก จนนทบบรท

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ : 1327056101

ออาเภอ : ววฒนานคร จนงหวนด : สระแกนวสนามสอบ: 1327056101 - วพทยาลวยเทคนพคสระแกนว

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนทงสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกบล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตบ
ประชาชนนนกเรทยน

อาคาร 60 ปป 425ชนชน : 2

22101689 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว สายขรม บสตยาพงษท 5732041009 1279900034569 หญรง

22101690 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว สสทธรดา ปปสทสม 5732041020 1279900034631 หญรง

22101691 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว บสรรนทรทรณตนท กลางประพณนธท 5732042014 1279900035255 ชาย

22101692 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว สสนณนทา จรตอกาย 5732041003 1279900039315 หญรง

22101693 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว วยรภณทรท พรหมรณกษท 5732041013 1279900042961 ชาย

22101694 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว สสพรรษา มานสจนา 5732042010 1329900609692 หญรง

22101695 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ดารารณตนท เวชการ 5732042002 2270500001787 หญรง

22101696 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ขวณญฤทณย นณนสรน 5732041015 5270101021282 หญรง

22101697 ไฮเทค-เทคโนโลยย กณมปนาท สสขสวชาง 5751101767 1100702309921 ชาย

22101698 ไฮเทค-เทคโนโลยย จสฬารณตนท สสวณนนา 5751101559 1102002169028 หญรง

22101699 ไฮเทค-เทคโนโลยย อรทณย หงษทผกวย 5751102612 1199900530362 หญรง

22101700 ไฮเทค-เทคโนโลยย พณชรรนทรท โสหนองบณว 5751101529 1270100030404 หญรง

22101701 ไฮเทค-เทคโนโลยย ปานจรยยท ดวงสณมฤทธรฏ 5751101555 1279800034494 หญรง

22101702 ไฮเทค-เทคโนโลยย อานนทท จณนทรทผง 5751102477 1279900008681 ชาย

22101703 ไฮเทค-เทคโนโลยย ภาณสพงษท อรณญญรก 5751102631 1279900035964 ชาย

22101704 ไฮเทค-เทคโนโลยย นรกร มณถนเขตกรจ 5751102484 1601300013527 ชาย

22101705 ไฮเทค-เทคโนโลยย พงษทศรรร แมชนปปน 5751101687 2279900001031 ชาย

22101706 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน ณภณทร สสระพจนท 5732151002 1100702263408 หญรง

22101707 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน วารสณย สสขชณย 5732150009 1130200157610 หญรง

22101708 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน พรมพทชนก โยธรมาตรท 5732150015 1219900458300 หญรง

22101709 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน วราภรณท ขณนตย 5732150008 1220400152424 หญรง

22101710 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน จรรณนดา บณวจสม 5732150011 1229900648061 หญรง

22101711 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน คนทงนรจ ภณกดย 5732150014 1250500162219 หญรง

22101712 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน วรชสดา คานทกาว 5732150010 1270400009214 หญรง

22101713 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน จณนจรรา ยศปปญญา 5732150002 1270400012983 หญรง

22101714 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน กรตรมา พลพณนเมถอง 5732150019 1270400013581 หญรง

22101715 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน เกศรนย ศรยเหลา 5732150013 1270400024914 หญรง

22101716 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน ลลรตา หอมละออ 5732150021 1270400028537 หญรง

22101717 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน ญาสสมรนทรท ปปปนเงรน 5732150003 1270400028961 หญรง

22101718 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน วรรณวรศา ชนาขสนทด 5732150007 1270400032658 หญรง
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22101719 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน ปารรชาตร สสขดย 5732150005 1279900016773 หญรง

22101720 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน กณญญาณณฐ คสณเมถอง 5732150001 1279900020291 หญรง

22101721 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน ธรดารณตนท อารย 5732150004 1279900028275 หญรง

22101722 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน อรญา อณฒจณกร 5732150022 2270900000893 หญรง

22101723 วรทยาลณยเทคโนโลยยยานยนตทโตโยตกา วณฒนา ปปกอรนทรยยท 572628 1200600248310 ชาย

22101724 วรทยาลณยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวสมบสรณท แซชลรนม 5735020007 1103701857811 ชาย

22101725 วรทยาลณยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวศศรธร อนานวยพรพรพณฒนท 5735020012 1209500064614 หญรง

22101726 วรทยาลณยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกว เลรศพรชณย บสญพรลา 5735020001 1270500017367 ชาย

22101727 วรทยาลณยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวบสษบาบรร คนาศรย 5735020008 1270600004151 หญรง

22101728 วรทยาลณยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวชานนทท จณนทสาร 5735020005 1279900013596 ชาย

22101729 วรทยาลณยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวประภณสสร จานนรล 5735020010 1279900018601 หญรง

22101730 วรทยาลณยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวแสนชณย แหงไธสง 5735020004 1279900022048 ชาย

22101731 วรทยาลณยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกว เจษฎา เยลนภรญโญ 5735020003 1279900022552 ชาย

22101732 วรทยาลณยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวกรกฎา คสว 5735020014 1327066301004 ชาย

22101733 วรทยาลณยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวรณฐ นย 5735020016 1327066301005 ชาย

22101734 วรทยาลณยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกววรจรตร จสม 5735020017 1327066301006 ชาย

22101735 วรทยาลณยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวจณนทรยยท ยย 5735020018 1327066301007 ชาย

22101736 วรทยาลณยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกว เรด เสรถอน 5735020019 1327066301008 ชาย

22101737 วรทยาลณยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวสยหา คง 5735020020 1327066301009 ชาย

22101738 วรทยาลณยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวจณนนรเกน สอม 5735020021 1327066301010 หญรง

22101739 วรทยาลณยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกววณนซน ซาด 5735020022 1327066301011 ชาย

22101740 วรทยาลณยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวสสเพยย ขทม 5735020023 1327066301012 ชาย

22101741 วรทยาลณยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวตสม ตณบ 5735020024 1327066301013 ชาย

22101742 วรทยาลณยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวสสวรรณย เอถอน 5735020025 1327066301014 หญรง

22101743 วรทยาลณยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวลรนา เนยยะ 5735020026 1327066301015 หญรง

22101744 วรทยาลณยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวสสเพยยบ แฮม 5735020027 1327066301016 หญรง

22101745 วรทยาลณยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวจรตรา เรถอง 5735020028 1327066301017 ชาย

22101746 วรทยาลณยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกววาสนา เดถอน 5735020029 1327066301018 ชาย

22101747 วรทยาลณยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวพงษทพณฒนท จณนทย 5735030011 1199900323715 ชาย

22101748 วรทยาลณยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกววรพล ตรยกสด 5735030005 1259700137607 ชาย
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22101749 วรทยาลณยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกววรชณย หงษทมถด 5735030003 1270500014856 ชาย

22101750 วรทยาลณยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวนภาพร เชถนอดย 5735030012 1270600001195 หญรง

22101751 วรทยาลณยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกว เกรยยงไกร สยเงรน 5735030002 1270600003945 ชาย

22101752 วรทยาลณยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกววณชรพล ทองพา 5735030004 1270600005271 ชาย

22101753 วรทยาลณยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวธยระพงษท มสลคง 5735030009 1279800002941 ชาย

22101754 วรทยาลณยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวอนาพล พณฒดนา 5735030001 1279800039739 ชาย

22101755 วรทยาลณยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวสสขณา สสข 5735030006 1327066301019 ชาย

22101756 วรทยาลณยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวบสญจณนทรท แอม 5735030007 1327066301020 ชาย

22101757 วรทยาลณยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวสสเพยยะ คสณ 5735030008 1327066301021 ชาย

22101758 วรทยาลณยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวศรรรพร เปปาพะเนาวท 5735030010 2130200030375 หญรง

22101759 วรทยาลณยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกววรบสล เชยยน 5736010001 1327066301022 ชาย

22101760 วรทยาลณยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวสอน ขทม 5736010002 1327066301023 ชาย

22101761 วรทยาลณยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวพรแสน เมยยน 5736010003 1327066301024 ชาย

22101762 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน เกษมสสข สสขศรยสวณสดรฏ 5739010001 1240200046469 ชาย

22101763 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน ณณชพล กลณถนสสธน 5739010005 1250100322901 ชาย

22101764 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน วสฒรพงษท นนทะคนาจณนทรท 5739010006 1270400027425 ชาย

22101765 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน ขนรษฐา ขอนคกางพลส 5739010004 1270400029622 หญรง

22101766 วรทยาลณยการอาชยพวณงนนนาเยลน ลลรตา บสญเกรด 5739010007 1270400031899 หญรง

22101767 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ณณฐวสฒร ลยกา 5739011003 1119900576494 ชาย

22101768 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ปปยธรดา ชสชมเยลน 5739011006 1249900382290 หญรง

22101769 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว อรวรรณ มรมรตร 5739011008 1279800025568 หญรง

22101770 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว วศยล ขอหกองกลาง 5739011002 1279800026548 ชาย

22101771 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว อนสสรณท ทาทอง 5739011004 1279800029202 ชาย

22101772 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว ปรางคททรพยท แวชนทรพยท 5739011011 1279800031916 หญรง

22101773 วรทยาลณยเทคนรคสระแกกว เครถอวณลยท ทานะกาศ 5739011010 2279800000610 หญรง
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