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หนนา 1 / 25ววนททท 5/1/2016 11:17:10

ระดนบชนชน : ปวช. 3  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

22101599 เทคโนโลยยสระแกกว พยรววฒฒ บบวงาม 569062 1100201057821 ชาย

22101600 เทคโนโลยยสระแกกว สฒโรดม คคาพรม 569023 1100702267331 ชาย

22101601 เทคโนโลยยสระแกกว พฒภารมยย สววรรณเวช 569003 1102700718817 ชาย

22101602 เทคโนโลยยสระแกกว สฒทธฒธสบกดฒธ พพดย 569079 1103702388289 ชาย

22101603 เทคโนโลยยสระแกกว ออานนทย กมศฒลป 569042 1139800011398 ชาย

22101604 เทคโนโลยยสระแกกว กรกวย บวพบบ 569012 1219900629783 ชาย

22101605 เทคโนโลยยสระแกกว ยวทธนา มฒมะโน 569006 1229900692736 ชาย

22101606 เทคโนโลยยสระแกกว กรบยพล ชคานาญชบยศรย 569030 1250100212936 ชาย

22101607 เทคโนโลยยสระแกกว วศฒน สดขวนทด 569055 1270400046250 ชาย

22101608 เทคโนโลยยสระแกกว จฒระศบกดฒธ พงษยพร 569107 1270700005419 ชาย

22101609 เทคโนโลยยสระแกกว อภฒชาตฒ ฆกองเลลก 569064 1279900055086 ชาย

22101610 เทคโนโลยยสระแกกว เทพประทาน สวขประสงคย 579169 1279900055485 ชาย

22101611 เทคโนโลยยสระแกกว จาตวจงคย สมเสน 569011 1279900056716 ชาย

22101612 เทคโนโลยยสระแกกว อบษฏาววฒฒ ทฒมคลองธรรม 569114 1279900057011 ชาย

22101613 เทคโนโลยยสระแกกว อนบนตศบกดฒธ เจนจบงหรยด 569073 1279900061442 ชาย

22101614 เทคโนโลยยสระแกกว จบกรพรรดฒธ จบนทวบธนย 569063 1279900064999 ชาย

22101615 เทคโนโลยยสระแกกว ชบยณรงคย อยพอหลาย 569007 1279900066037 ชาย

22101616 เทคโนโลยยสระแกกว อภฒนบนทย ชะมาเพลชร 569041 1279900068099 ชาย

22101617 เทคโนโลยยสระแกกว เธยยรเศวต ศอรยพพรหม 569074 1279900069249 ชาย

22101618 เทคโนโลยยสระแกกว สวรชบย ทองแสนหวย 579180 1279900070344 ชาย

22101619 เทคโนโลยยสระแกกว ธนวบฒนย สยหะนาท 569020 1279900070964 ชาย

22101620 เทคโนโลยยสระแกกว นทย มนกลาง 569043 1279900075699 ชาย

22101621 เทคโนโลยยสระแกกว ววฒฒชบย ชอางอบ 569004 1279900075770 ชาย

22101622 เทคโนโลยยสระแกกว พงษยพบฒนย โพนทนา 569021 1279900076199 ชาย

22101623 เทคโนโลยยสระแกกว กบมพล อฒนทรยจบนดา 569009 1279900086003 ชาย

22101624 เทคโนโลยยสระแกกว สมพงษย แกอนสาร 569008 1279900091686 ชาย

22101625 เทคโนโลยยสระแกกว ชบญญพบชรย ปปยขจรโรจนย 569105 3102101161421 ชาย

22101626 เทคโนโลยยอรบญประเทศ ชฒดชนก สววรรณเลฒศ 503 1103100423485 ชาย

22101627 เทคโนโลยยอรบญประเทศ นราวฒชญย สวขบนธย 506 1103100496393 ชาย

22101628 เทคโนโลยยอรบญประเทศ ฐานฒสรย หงษยทอง 505 1279800056447 ชาย
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22101629 เทคโนโลยยอรบญประเทศ สมชาย กบณเหตว 508 1279800078602 ชาย

22101630 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ปวรวตมย โมสพงเนฒน 5621010092 1100702586100 ชาย

22101631 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ศฒรฒศบกดฒธ เปรยรยมสบนเทยยะ 5621010104 1101500975718 ชาย

22101632 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว จฒรายว ศฒรฒสววรรณ 5621010047 1102700744427 ชาย

22101633 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ชบยชาญ แซอตบตน 5621010101 1102700784399 ชาย

22101634 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว สหรบฐ กบนฤทธฒธ 5621010053 1103100557627 ชาย

22101635 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ณบฐววฒฒ เครรรองพาทย 5621010008 1103702273848 ชาย

22101636 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว สวรเชษฐย ดวงดาว 5621010028 1110200164918 ชาย

22101637 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ไชยณรงคย ชพสวอางวบฒนะ 5621010061 1119700033357 ชาย

22101638 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ธนะศบกดฒธ มยรบกธรรม 5621010065 1200101729126 ชาย

22101639 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว สวชาตฒ กองทอง 5621010023 1209301048091 ชาย

22101640 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว อภฒวบฒนย ขคาอฒนทรย 5621010064 1209701825761 ชาย

22101641 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว จฒรดวลยย สมคพณ 5621010097 1250100368871 ชาย

22101642 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ชาญณรงคย เชยรยวชาญ 5621010070 1250100388376 ชาย

22101643 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว พฒทบกษย สายบบว 5621010009 1260300111025 ชาย

22101644 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว สายชล แอบดอน 5621010098 1270200010898 ชาย

22101645 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ไชยยา มวมทอง 5621011002 1270300019609 ชาย

22101646 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว จบนทร เคกาเหลรอง 5621010046 1270400043544 ชาย

22101647 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ธณกฤษ ทกาวธงชบย 5621010049 1270400051415 ชาย

22101648 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว วบฒนา คคาภา 5621010022 1270500022590 ชาย

22101649 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว สวทธฒชา รวประมาณ 5621010086 1270500025378 ชาย

22101650 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว เอกประพบนธย กองดย 5621010043 1270500025785 ชาย

22101651 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว กฒตตฒพงศย โพธฒธดยรบมยย 5621010088 1270500025891 ชาย

22101652 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ธนกรณย งามพฒษ 5621010079 1270500026056 ชาย

22101653 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว อภฒสฒทธฒธ เเขลงขบน 5621010036 1270500026439 ชาย

22101654 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ธยระพงษย งามยฒยม 5621010058 1270500027893 ชาย

22101655 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว วฒชบย เทยยนคคา 5621010035 1270500027907 ชาย

22101656 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว อดฒศร นกอยมย 5621010060 1270500028652 ชาย

22101657 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว เดชธฒฤทธฒธ โสดาราม 5621010108 1270500029390 ชาย

22101658 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว สายรวกง กรมกระโทก 5621010007 1270500029942 ชาย
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22101659 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว สวรฒยา สฒงหยเถรรอน 5621010006 1270500030169 ชาย

22101660 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ธเนตรย ทฒพยยโอสถ 5621011018 1270500038917 ชาย

22101661 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ปฐวย ขยดสคาโรง 5621010026 1270600010089 ชาย

22101662 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ธรรมรบตนย ชาวโยธา 5621010127 1279800044716 ชาย

22101663 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว จบกรกฤษณย เหลาไผอ 5621010077 1279800060291 ชาย

22101664 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว สฒทธฒพงศย แผลกระโทก 5621010072 1279800061700 ชาย

22101665 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว สหรบฐ ภพมฒเรศสวนทร 5621010030 1279800061971 ชาย

22101666 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ภาณวพงศย ชฒตจบงหรยด 5621010122 1279800062056 ชาย

22101667 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว เมธาววฒฒ นาคศรยสม 5621010133 1279800062315 ชาย

22101668 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว รบตนชบย แผกวปราบเสยยยน 5621010066 1279800062871 ชาย

22101669 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว อภฒสฒทธฒธ นบนทศฒลปป 5621010048 1279800063061 ชาย

22101670 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ศราววฒฒ กบนหา 5621010083 1279800063095 ชาย

22101671 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว เทพมงคล นามโส 5621010073 1279800063206 ชาย

22101672 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ธนาธฒป ไชยเสนา 5621010124 1279800063214 ชาย

22101673 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ณบฐววฒฒ เเกกวคชชา 5621010032 1279800064181 ชาย

22101674 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว อดฒศบกดฒธ เเซอออยง 5621010015 1279800066272 ชาย

22101675 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว อนบนตยชบย นอกตาจบรน 5621011006 1279800066329 ชาย

22101676 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ศวภกฒจ บวญมย 5621010071 1279800066531 ชาย

22101677 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ภานวสรณย บบวศรยจบนทรย 5621010126 1279800067716 ชาย

22101678 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ยวทธนา นามอฒนทรย 5621011001 1279800067929 ชาย

22101679 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว สวชาตฒ เกฒดสวข 5621010131 1279800069492 ชาย

22101680 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว สวรฒยะ ศรยประเสรฒฐ 5621010121 1279800070130 ชาย

22101681 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว พบชระ ดวงภพมฒเมธ 5621010031 1279800070946 ชาย

22101682 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว สมบบตฒ ชมบบว 5621010029 1279800070989 ชาย

22101683 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว นนทยา มาลบย 5621010100 1279800071021 ชาย

22101684 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ธนาธร แกกวสมบบตฒ 5621010125 1279800071586 ชาย

22101685 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว เฉลฒมพล หนอรงฤทบยกวล 5621010109 1279800072311 ชาย

22101686 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว นบฐววฒฒ ชบยฤทธฒธ 5621010034 1279800073040 ชาย

22101687 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ชคานฒ พลดงนอก 5621010082 1279800073601 ชาย

22101688 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว บบนเทฒง สวอางสาลย 5621010115 1279800075409 ชาย
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22101689 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ธยรทบศนย ปปปนใจ 5621011020 1279800075531 ชาย

22101690 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว อนวชาตฒ พรสฒงหย 5621010120 1279800076081 ชาย

22101691 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว วยระพล ภพตน 5621010117 1279800076693 ชาย

22101692 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว วยระศบกดฒธ สายทอง 5621010074 1279800077088 ชาย

22101693 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ยงยศ บวญหลาย 5621010091 1279800077134 ชาย

22101694 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว พงศกร กรยพฒมาย 5621010018 1279800078025 ชาย

22101695 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว สงกรานตย คคาสวขสวบสดฒธ 5621010132 1279800079277 ชาย

22101696 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว บวญยเกยยรตฒ ภพสมนอก 5621010025 1279800079749 ชาย

22101697 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว กฒตตฒพร ชพแสง 5621010068 1279800080381 ชาย

22101698 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว วยระภบทร ภฒรมจฒตร 5621010096 1279800096368 ชาย

22101699 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว จตวพล ฉฒมมาฉวย 5621010134 1279900062058 ชาย

22101700 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ทรงควณ เทยรยงตรง 5621011003 1279900062171 ชาย

22101701 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ศราววฒฒ แสงนพรบตนย 5621010114 1279900065154 ชาย

22101702 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ชพเกยยรตฒ ทอาสวทบศนย 5621010129 1279900065430 ชาย

22101703 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว พรชบย ภพอระยกา 5621010003 1279900066584 ชาย

22101704 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว เมธาณย มวองดย 5621010054 1279900067599 ชาย

22101705 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว วฒโรจนย สองเเสง 5621011005 1279900068056 ชาย

22101706 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ณบฐพล ประมา 5621010033 1279900068960 ชาย

22101707 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว เเพรพลอย ศรยใส 5621010040 1279900069966 หญฒง

22101708 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ทฒพล เเกกวอวดทา 5621010039 1279900070361 ชาย

22101709 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว พงศธร มวกงบบง 5621010123 1279900070859 ชาย

22101710 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ชาญณรงคย จอมคคาสฒงหย 5621010119 1279900071308 ชาย

22101711 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว สฒทธฒชบย บวญสอด 5621010102 1279900072916 ชาย

22101712 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว นนทชบย แดงนกอย 5621010103 1279900073238 ชาย

22101713 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ศฒรฒศบกดฒธ รบกษย 5621010038 1279900073599 ชาย

22101714 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ศบกดฒธสฒทธฒธ เทยยมธรรม 5621010052 1279900073807 ชาย

22101715 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว วสบนตย จบนทกฒจ 5621010050 1279900075389 ชาย

22101716 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ประสฒทธฒธ เเขวงจบกร 5621010011 1279900077004 ชาย

22101717 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว วศฒน อวนหวงษย 5621010084 1279900077250 ชาย

22101718 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ฐฒตฒกร สมจบนทรา 5621011007 1279900078736 ชาย
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22101719 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว สวทฒศ กลวยทอง 5621010080 1279900082369 ชาย

22101720 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว สวรพงษย แปลงสะกย 5621010055 1279900082849 ชาย

22101721 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ภบทร ผลเจรฒญ 5621010085 1279900083179 ชาย

22101722 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว วฒทยา ใจตรง 5621010045 1279900083314 ชาย

22101723 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ฆนาการ สฒมพลา 5621010016 1279900087298 ชาย

22101724 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ณบฐววฒฒ กองศรย 5621011004 1279900088723 ชาย

22101725 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ศฒรฒชบย ปปปนประวบตฒ 5621010075 1279900088961 ชาย

22101726 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว นภดล พรมงาม 5621010002 1279900089606 ชาย

22101727 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ณบฐววฒฒ อาบวารย 5621010128 1279900095436 ชาย

22101728 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ธารารบตนย หาญใจไทย 5621010130 1300101181332 ชาย

22101729 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ปรฒสฒธชบย รสหอม 5621010017 1302001243524 ชาย

22101730 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ปปยะ มฒตรผบกเเวอน 5621010107 1311200103373 ชาย

22101731 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ไพรวบลยย บวญเกฒด 5621011012 1330800261971 ชาย

22101732 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว อภฒสฒทธฒธ อาษา 5621010019 1331100043832 ชาย

22101733 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว สฒทธฒชบย เหวสพงเนฒน 5621010014 1341000214864 ชาย

22101734 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว มนตรย หยบรงบวญ 5621010063 1360400229752 ชาย

22101735 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว เอกศฒลปป บบวอฒรน 5621010042 1609900408431 ชาย

22101736 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว อนววบต ทองคคา 5621010081 1749800208595 ชาย

22101737 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว อบฐพล กรสย 5621010001 1749900583886 ชาย

22101738 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว อโนชา เเพงดย 5621010024 2279800002485 ชาย

22101739 ไฮเทค-เทคโนโลยย อภฒสฒทธฒธ กฒรฒยะ 5643102125 1102700781381 ชาย

22101740 ไฮเทค-เทคโนโลยย จตวรงคย จบกสาร 5643102135 1270100032989 ชาย

22101741 ไฮเทค-เทคโนโลยย ประสฒทธฒธ ดอานจคานงคย 5643102406 1270400041452 ชาย

22101742 ไฮเทค-เทคโนโลยย สวรดฒษ ลบนทวน 5643102141 1270700005796 ชาย

22101743 ไฮเทค-เทคโนโลยย เสรย ใจนยคา 5643102142 1279800058156 ชาย

22101744 ไฮเทค-เทคโนโลยย นฒพบทธย เนฒนสระเกตว 5643102329 1279900066517 ชาย

22101745 ไฮเทค-เทคโนโลยย ศฒลา บวญมา 5643102136 1279900069745 ชาย

22101746 ไฮเทค-เทคโนโลยย ธวบชชบย ฆกองรบตนย 5643102124 1279900071405 ชาย

22101747 ไฮเทค-เทคโนโลยย ศวชวฒชญย มลภา 5643102138 1279900074901 ชาย

22101748 ไฮเทค-เทคโนโลยย พรจเดลจ อออนประดา 5643102127 1279900082717 ชาย
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22101749 ไฮเทค-เทคโนโลยย ศบกรฒนทรย เมธะปปญญา 5643102143 1521000065638 ชาย

22101750 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว กฤษดา เฉลยยงวาท 5621030003 1104300023155 ชาย

22101751 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ปฏฒภาณ พรมประเสรฒฐ 5621030005 1209601243646 ชาย

22101752 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว สมบพรณย ชฒนะภา 5621030011 1270500024576 ชาย

22101753 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว อนวสฒทธฒธ ไชยเสนา 5621030013 1270500026722 ชาย

22101754 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ปปญญา แกกวโกมล 5621030010 1270600008009 ชาย

22101755 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว นบตพล ภพตน 5621030016 1279800066612 ชาย

22101756 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว รบฐพล สวภาพ 5621030021 1279800067775 ชาย

22101757 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว อานวภาพ พาวฒเศษ 5621030001 1279800072701 ชาย

22101758 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว อดฒศบกดฒธ จบดกลาง 5621030006 1279800077452 ชาย

22101759 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว วบนชนะ ภพอทอง 5621030029 1279900040461 ชาย

22101760 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว สวทฒวบส สงเปปอย 5621030017 1279900059308 ชาย

22101761 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว สวมฒตร อรคาศรย 5621030019 1279900068153 ชาย

22101762 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว โชคชบย ทองแกกว 5621030032 1279900073670 ชาย

22101763 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว พบฒนพงษย ธนพสา 5621030012 1279900089371 ชาย

22101764 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ชบยวบฒนย ผาสวข 5621030030 1279900092542 ชาย

22101765 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ณบฐววฒฒ บคารวงนา 5621030031 1300400167366 ชาย

22101766 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว มนตรย อฒนทรกคาแหง 5621030018 1300500076290 ชาย

22101767 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ยวทธศบกดฒธ หบนพรม 5621030007 1459900629111 ชาย

22101768 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ชาญชบย วงษยสอาด 5621030009 1749900575603 ชาย

22101769 เทคโนโลยยสระแกกว ธยระพงษย ปปปนงาม 579222 1103702390798 ชาย

22101770 เทคโนโลยยสระแกกว กนกศบกดฒธ กอชาลย 579197 1149600005203 ชาย

22101771 เทคโนโลยยสระแกกว มหาศาล สายลาด 569089 1209701752895 ชาย

22101772 เทคโนโลยยสระแกกว ปฏฒภาณ พลสงคราม 569017 1250200268194 ชาย

22101773 เทคโนโลยยสระแกกว อมรเทพ ชบยวงศย 569014 1270100033004 ชาย

22101774 เทคโนโลยยสระแกกว พยรพบนธย ศรยโยธย 569069 1279900040488 ชาย

22101775 เทคโนโลยยสระแกกว ยวดลเดช งามลกวน 569031 1279900043363 ชาย

22101776 เทคโนโลยยสระแกกว ทรงพล ฆกองจบนดา 569090 1279900043835 ชาย

22101777 เทคโนโลยยสระแกกว มงคล เมรองพวทธา 569024 1279900049507 ชาย

22101778 เทคโนโลยยสระแกกว ศฒรฒเกศ ครองสมจฒต 569036 1279900057003 หญฒง
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22101779 เทคโนโลยยสระแกกว ชนาธฒป กวลวงษย 569085 1279900070638 ชาย

22101780 เทคโนโลยยสระแกกว ววฒฒพงษย มยคคากอง 569076 1279900071901 ชาย

22101781 เทคโนโลยยสระแกกว พฒฆเนศ วงษยคคา 569121 1279900080587 ชาย

22101782 เทคโนโลยยสระแกกว เมธาชาญ สารการ 579221 1279900080919 ชาย

22101783 เทคโนโลยยสระแกกว อภฒสฒทธฒธ จบนนะรา 569015 1279900084302 ชาย

22101784 เทคโนโลยยสระแกกว วราววฒฒ แตงแกกว 579218 1420970179580 ชาย

22101785 เทคโนโลยยสระแกกว อนวชา มะณยพบนธย 569016 5270700028314 ชาย

22101786 เทคโนโลยยอรบญประเทศ สวรฒยา คคาโสดา 514 1279800061963 ชาย

22101787 เทคโนโลยยอรบญประเทศ พงษยประวฒทยย จบนทคา 507 1279800066795 ชาย

22101788 เทคโนโลยยอรบญประเทศ ศรบณยย ถาวรชน 522 1279800068861 ชาย

22101789 เทคโนโลยยอรบญประเทศ เจษฏาพร ทกาวสาลย 572 1279800082090 ชาย

22101790 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ณบฐพงศย พงษยมฒตร 5621040120 1100201349377 ชาย

22101791 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว วรภพมฒ พฒมพยกาล 5621040059 1100702548691 ชาย

22101792 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว สรบล เวฬววนารบกษย 5621040044 1100801259531 ชาย

22101793 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ธนบดย อฒนทรยพล 5621040018 1101100193755 ชาย

22101794 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ปกรณย ฉายอรวณ 5621040020 1102002835010 ชาย

22101795 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ณรงคยชบย นาวยโชควบฒนา 5621040071 1103702465062 ชาย

22101796 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ชบยยบนตย บวญโต 5621040125 1110300206752 ชาย

22101797 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ธนกร ทาภพอ 5621040034 1119700026431 ชาย

22101798 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ประชา ใจประเสรฒฐ 5621040011 1119900669514 ชาย

22101799 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ณบฐพล พวอมเผย 5621040114 1119900744061 ชาย

22101800 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว สบนตฒ รบตนพานฒช 5621040047 1159900285287 ชาย

22101801 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว เกรยยงศบกดฒธ มยวาสนา 5621040030 1209400018131 ชาย

22101802 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว วฒทวบส ววฒฒยา 5621040007 1209501094908 ชาย

22101803 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว สฒทธฒชบย บบวบาน 5621040048 1209701775852 ชาย

22101804 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว สราววธ โอสถานนทย 5621040036 1249900446808 ชาย

22101805 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว เลอสบนตย โมคกวล 5621040039 1250100369223 ชาย

22101806 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว สฒทธฒพล ตบนเทยรยง 5621040079 1250300090591 ชาย

22101807 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ธนะพล เงยยวชบยภพมฒ 5621040078 1260200037753 ชาย

22101808 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ชรฒนทรย พรมสมบบตฒ 5621040046 1270200009491 ชาย
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22101809 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ธยระ ธรรมประดฒษฐย 5621040095 1270500024533 ชาย

22101810 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ขจร สรบจบนทรย 5621040012 1270500024916 ชาย

22101811 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว สวรฒยงคย วงษยสวรฒนทรย 5621040096 1270500025751 ชาย

22101812 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ณบฐพงษย สววรรณโสภา 5621040006 1270500026030 ชาย

22101813 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ณบฐววฒฒ สายทอง 5621040040 1270500026111 ชาย

22101814 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ชฒดชบย ฉวยฉาย 5621040029 1270500026552 ชาย

22101815 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว วยระยวทธ ทพคคามย 5621040113 1270500026609 ชาย

22101816 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว นนทพร เวชภพ 5621040072 1270500026951 ชาย

22101817 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว สดายว ฉวยฉาย 5621040028 1270500027460 ชาย

22101818 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ประสฒทธฒธ อวอนจฒตร 5621040023 1270500028181 ชาย

22101819 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว อภฒชาตฒ แกกวฝฝายนอก 5621040132 1270600007266 ชาย

22101820 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว จฒรศบกดฒธ หารมนตย 5621040099 1270600007347 ชาย

22101821 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว กรฒชเพชร บบวคคาศรย 5621040049 1270600007801 ชาย

22101822 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ตะวบน จบนทะนา 5621040130 1279800048525 ชาย

22101823 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว สวมฒตร หบวนา 5621040052 1279800057133 ชาย

22101824 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว สฒทธฒชบย ทองนคา 5621040112 1279800057141 ชาย

22101825 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ทบศนบย มณยเนยยม 5621040094 1279800057664 ชาย

22101826 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว กฤษดา อาญาเมรอง 5621040065 1279800062358 ชาย

22101827 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ชลพบฒนย ดบดตนรบมยย 5621040102 1279800062536 ชาย

22101828 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว จฒรวบฒนย เจรฒญสวข 5621040085 1279800062773 ชาย

22101829 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ธนพล จบนทรงาม 5621040087 1279800062986 ชาย

22101830 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ฐานววบฒนย จฒตวสกวล 5621040021 1279800063079 ชาย

22101831 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว คฑาววฒฒ ตลบบเพชร 5621040004 1279800063222 ชาย

22101832 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ธยรยธวบช นาดย 5621040002 1279800063354 ชาย

22101833 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว กฤตนบย เพลงพบนธย 5621040055 1279800064237 ชาย

22101834 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว พงศธร พรศฒรฒ 5621040060 1279800064351 ชาย

22101835 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว สมรบกษย ลรมขคา 5621040005 1279800064440 ชาย

22101836 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ทฒวารบกษย ปานพลอย 5621040032 1279800066655 ชาย

22101837 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว สรบสกวล ถนอมจฒต 5621040108 1279800066698 ชาย

22101838 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว พฒษณว นฒลยอง 5621040026 1279800066931 ชาย
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22101839 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ปรยชา ถนบดหมอ 5621040015 1279800067040 ชาย

22101840 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว จาตวรบนตย พลอะชม 5621040050 1279800069077 ชาย

22101841 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว สรศบกดฒธ โพธฒธศรย 5621040008 1279800069646 ชาย

22101842 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว อภฒสฒทธฒธ กวลนาม 5621040082 1279800069701 ชาย

22101843 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว อรรถพล ชอางสลบก 5621040098 1279800070041 ชาย

22101844 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ณบฐฒววฒฒ สยกาเเกกว 5621040092 1279800070466 ชาย

22101845 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ธวบชชบย บบวบวญชพ 5621040045 1279800071802 ชาย

22101846 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ธยรศบกดฒธ กวยศฒรฒพบฒนย 5621040017 1279800071934 ชาย

22101847 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว สถาพร ไชยสงคย 5621040038 1279800072221 ชาย

22101848 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ชานนทย ฟองเกฒด 5621040009 1279800072809 ชาย

22101849 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ณบฐพล หารมนตย 5621040010 1279800073881 ชาย

22101850 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว กฒตตฒภพมฒ ฉวนกระโทก 5621040058 1279800073970 ชาย

22101851 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว วบชรพงษย บวญสม 5621040067 1279800074747 ชาย

22101852 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว สองบวญสรกาง กระเเสรยจบงหรยด 5621040084 1279800075000 ชาย

22101853 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว อรรถพล หารมนตย 5621040127 1279800076413 ชาย

22101854 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว เกยยรตฒศบกดฒธ รบกสบตยย 5621040074 1279800076987 ชาย

22101855 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว อฐฒตฒ เลฒศบวญ 5621040093 1279800077932 ชาย

22101856 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว เกรฒกพล จบนทกวมมาร 5621040081 1279800078777 ชาย

22101857 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว วรบญยวทธ สวขขา 5621040070 1279800078939 ชาย

22101858 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว อดฒศบกดฒธ ปปญญามา 5621040097 1279800079242 ชาย

22101859 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว วรวฒ ภวชชงคย 5621040069 1279800079960 ชาย

22101860 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว วบชรพล นฒสกนฒลกวล 5621040088 1279800083142 ชาย

22101861 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว กฒตตฒศบกดฒธ ศรยประโด 5621040121 1279900021211 ชาย

22101862 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว อดฒพงษย ทฒพยยโอสถ 5621040056 1279900064239 ชาย

22101863 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว พงศธร โยธา 5621040016 1279900065766 ชาย

22101864 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ชบยวบฒนย สฒงทา 5621040022 1279900066878 ชาย

22101865 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว พงศยณภบทร เสนะ 5621040042 1279900067700 ชาย

22101866 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ธวบชชบย หรบรงทอง 5621040001 1279900069320 ชาย

22101867 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ไพฑพรยย คคาเเดง 5621040080 1279900069664 ชาย

22101868 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว กฒตตฒณรงคย เอยยวตงเฮง 5621040027 1279900071529 ชาย
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22101869 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว พวทธฒนนทย ทฒพโกมล 5621040013 1279900073548 ชาย

22101870 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว พวทธฒนบนทย ทฒพโกมล 5621040014 1279900073556 ชาย

22101871 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ปรฒวบฒนย บางพระอฒนทรย 5621040073 1279900074684 ชาย

22101872 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว กฤษดา กวดคคา 5621040068 1279900075575 ชาย

22101873 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว วยรวบฒนย แกกวกลกา 5621040107 1279900076792 ชาย

22101874 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว วฒสวทธรธ สคาราญ 5621040106 1279900076903 ชาย

22101875 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว นเรศ เมกาชาวเวยยง 5621040116 1279900077233 ชาย

22101876 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว นทย พรมมากอง 5621040031 1279900080714 ชาย

22101877 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว คนธรรพย จคาปาขบนธย 5621040117 1279900081061 ชาย

22101878 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ชาตฒชาย โพตะเภา 5621040025 1279900083861 ชาย

22101879 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว สรรเพชญ อวอนชฒน 5621040019 1279900084272 ชาย

22101880 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว วบลลภ สยตา 5621040037 1279900084426 ชาย

22101881 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว สบญชบย เเนอนหนา 5621040083 1279900085481 ชาย

22101882 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ววฒฒพงษย หงษยสกวล 5621040129 1279900085538 ชาย

22101883 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ปาฏฒหารฒยย เศษศรย 5621040131 1279900087255 ชาย

22101884 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว นพชบย จบนทรยประภาสนย 5621040124 1279900087689 ชาย

22101885 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ปราโมทยย หมรรนภบกดย 5621040035 1279900088065 ชาย

22101886 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ศฒวกร รบตนยสฒนธพ 5621040033 1279900088324 ชาย

22101887 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว อภฒนบนทย บวญสวดใจ 5621040041 1279900091643 ชาย

22101888 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว อฒทธฒพล บวญหออ 5621040104 1279900092038 ชาย

22101889 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ทรงสฒทธฒธ ควกมทอง 5621040024 1279900093328 ชาย

22101890 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว สารฒน ศรยสวขใหญอ 5621040003 1279900093701 ชาย

22101891 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ฐากพร บวปผา 5621040061 1279900094634 ชาย

22101892 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว จยระพบนธย ผาสวข 5621040111 1321000376554 ชาย

22101893 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ธรายวทธ จยนเกา 5621040101 1409800352974 ชาย

22101894 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว อฒสระ ชพวงษย 5621040122 1420300117706 ชาย

22101895 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว คณฒตฒน ทคาแกว 5621040076 1670500341691 ชาย

22101896 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ธนกร พลแกกว 5621040110 2250100036095 ชาย

22101897 ไฮเทค-เทคโนโลยย เทพพฒทบกษย ควณสฒทธฒธ 5643102316 1100201308760 ชาย

22101898 ไฮเทค-เทคโนโลยย พยรวบส มากสวาสดฒธ 5843102786 1102700725155 ชาย
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22101899 ไฮเทค-เทคโนโลยย อานนทย อาทร 5643102216 1103701895772 ชาย

22101900 ไฮเทค-เทคโนโลยย ดนวสรณย คคามย 5643102315 1270100009511 ชาย

22101901 ไฮเทค-เทคโนโลยย วฒศบลยยศยา อออนตคานฒ 5643102106 1270300030611 หญฒง

22101902 ไฮเทค-เทคโนโลยย ศศฒชา ออกสวข 5643102103 1270300031749 หญฒง

22101903 ไฮเทค-เทคโนโลยย อนวสรณย ทฒศกระโทก 5643102408 1279800040583 ชาย

22101904 ไฮเทค-เทคโนโลยย ณบชฐกรศย ละมาศ 5643102395 1279800065195 ชาย

22101905 ไฮเทค-เทคโนโลยย ศวภณบฐ ขาวละมบย 5643102409 1279800069131 ชาย

22101906 ไฮเทค-เทคโนโลยย จบกรพงษย สฒทธฒพล 5643102394 1279800079030 ชาย

22101907 ไฮเทค-เทคโนโลยย ธนกฤษ เขลมเพลชร 5643102331 1279900006107 ชาย

22101908 ไฮเทค-เทคโนโลยย ชบยรบตนย มหา 5543101921 1279900030822 ชาย

22101909 ไฮเทค-เทคโนโลยย สฒรภพ ดคาพลงาม 5643102390 1279900037550 ชาย

22101910 ไฮเทค-เทคโนโลยย ณบฐววฒฒ พฒงชบยภพมฒ 5643102104 1279900070565 ชาย

22101911 ไฮเทค-เทคโนโลยย พฒสฒทธฒธ จฒตตฒ 5643102379 1279900071006 ชาย

22101912 ไฮเทค-เทคโนโลยย กฤษณะ พรมทย 5643102317 1279900071073 ชาย

22101913 ไฮเทค-เทคโนโลยย อนววบฒนย เจรฒญดง 5643102108 1279900074676 ชาย

22101914 ไฮเทค-เทคโนโลยย วชฒรวฒชญย พชรจฒรารบตนย 5643102209 1279900080676 ชาย

22101915 เทคโนโลยยสระแกกว สรวฒศ แตงแกกว 589424 1239900285065 ชาย

22101916 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว เอกรบฐ แชอมชรรน 5621050088 1100501473316 ชาย

22101917 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว กนกพฒชญย อฒนจนา 5621050087 1100702486555 ชาย

22101918 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว นบนทวบตร พพนสระนกอย 5621050011 1103702385441 ชาย

22101919 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว สวชาตฒ เหนรอเกาะหวาย 5621050032 1104300003855 ชาย

22101920 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว มนตรย เจรฒญยฒรงมงคล 5621050085 1240800171141 ชาย

22101921 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว สวธฒนบนทย สาอวบล 5621050024 1250300089607 ชาย

22101922 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว สบนตฒภาพ นฒนทลบกษณย 5621050084 1260300110304 ชาย

22101923 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว อภฒสฒทธฒธ เหลลกงาม 5621050027 1270100032822 ชาย

22101924 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ธนวบฒนย แสนกลกา 5621050022 1270300031978 ชาย

22101925 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว วโรดม ทบบพวอม 5621050043 1270400055542 ชาย

22101926 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว บรรดฒษฐย พฒมมอวง 5621050045 1270500023731 ชาย

22101927 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว จรพญศบกดฒธ หยบแกกว 5621050072 1270500024975 ชาย

22101928 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ธยรวบฒนย เหลลกกลกา 5621050021 1270500025548 ชาย
คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนทงสอบ

หนนา 12 / 25ววนททท 5/1/2016 11:17:10

ระดนบชนชน : ปวช. 3  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 142ชนชน : 4

22101929 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว กฒตตฒพงศย หาญขวนทด 5621050025 1270500027613 ชาย

22101930 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ยศภบทร มานวจคา 5621050048 1270500028172 ชาย

22101931 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ธนบพลยย พรรณรงคย 5621050075 1270500030029 ชาย

22101932 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว นยคาฝน งามยวทธ 5621050054 1270500030576 หญฒง

22101933 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว สมาพล กวนวงษย 5621050009 1270500032323 ชาย

22101934 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว สบนตฒพร ใจประเสรฒฐ 5621050030 1270600010429 ชาย

22101935 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว อภฒชาตฒ จฒตรยสวบสดฒธ 5621050010 1279800061939 ชาย

22101936 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว เชาวลฒต แกกวเกษม 5621050012 1279800061955 ชาย

22101937 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว นพรบตนย ชอบสวข 5621050033 1279800062889 ชาย

22101938 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว สวพจนย ใจเบฒกบาน 5621050029 1279800065136 ชาย

22101939 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว อรบญ ศรยวงษย 5621050052 1279800065845 ชาย

22101940 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว พงศธร แกกวประสฒทธฒธ 5621050002 1279800066213 ชาย

22101941 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว พฒทบกษย ชมเชรยอ 5621050051 1279800067171 ชาย

22101942 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว จตวพล แสงปาก 5621050066 1279800067881 ชาย

22101943 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ชบยณรงคย สยลาใส 5621050080 1279800068470 ชาย

22101944 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว จาตวรนตย พลอะชม 5621050077 1279800069069 ชาย

22101945 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว วชฒระ ปรากฏมาก 5621050019 1279800070148 ชาย

22101946 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว เทพณฤทธฒธ ผองสพงเนฒน 5621050041 1279800071195 ชาย

22101947 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ธนพบฒนย ถวายทรบพยย 5621050073 1279800073694 ชาย

22101948 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว สวชาตฒ วบฒนา 5621050094 1279800073872 ชาย

22101949 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ภบทรธนพงษย แหลองหลกา 5621050031 1279800075239 ชาย

22101950 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ฐาปกรณย กาละพบฒนย 5621050064 1279800078157 ชาย

22101951 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ผดวงพล จบนทรยคลาย 5621050020 1279800079871 ชาย

22101952 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ปปทมาภรณย หวยครบวรย 5621050050 1279800080861 หญฒง

22101953 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว อรรถพล พลอยสาลย 5621050081 1279800085421 ชาย

22101954 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว วรพงศย คงทน 5621050060 1279900044874 ชาย

22101955 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว บวษกร ลยหาญ 5621050028 1279900059219 หญฒง

22101956 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว อรรถพล วฒเศษศรย 5621050017 1279900067777 ชาย

22101957 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว รบชนก วบนชพเพลา 5621050044 1279900069982 หญฒง

22101958 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว นฒตฒบดฒนทรย ควณแสนใส 5621050039 1279900072100 ชาย
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22101959 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว สฒทธฒชบย จบนทรยเหลรอง 5621050016 1279900074234 ชาย

22101960 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว กฤษณ อาเทศ 5621050046 1279900075796 ชาย

22101961 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ธวบชชบย แมอนปปน 5621050004 1279900077985 ชาย

22101962 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว กรวฒชญย ทองอวบล 5621050023 1279900078361 ชาย

22101963 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว จบนทฒมา เชรยอแพทยย 5621050026 1279900078612 หญฒง

22101964 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว สราววฒฒ คงทน 5621050065 1279900079872 ชาย

22101965 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ณรงคยศบกดฒธ สวทโท 5621050035 1279900079970 ชาย

22101966 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ณบฐนบนทย มาตรจบนทรย 5621050071 1279900081508 ชาย

22101967 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว กฒตตฒศบกดฒธ คคาจบนทอก 5621050036 1279900083225 ชาย

22101968 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว วฒฑฒต มากเจรฒญ 5621050015 1279900084019 ชาย

22101969 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว กฤษฎา แกกวศรย 5621050005 1279900084876 ชาย

22101970 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ชาครฒต สระกคา 5621050007 1279900086348 ชาย

22101971 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ทศพล ปราณย 5621050082 1279900087719 ชาย

22101972 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว พบฒนพงษย วงษยภพงา 5621050006 1279900088057 ชาย

22101973 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว กฒตตฒ บวญตออ 5621050070 1279900088391 ชาย

22101974 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ภวชงคย สววรรณย 5621050047 1279900093379 ชาย

22101975 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว อนาวฒล ไกลกลฒรน 5621050069 1279900095606 ชาย

22101976 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว นเรศ หลกาบาง 5621050078 1319900574473 ชาย

22101977 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ศวภกานตย ถาวรกวล 5621050062 1619900311194 ชาย

22101978 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ชบยธวบช ชะรบมยย 5621050053 1749800197402 ชาย

22101979 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว อภฒเดช สฒนนอก 5621050037 1909802243604 ชาย

22101980 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ภาณวพงษย ประดบบหยฒรว 5621050058 2840401037109 ชาย

22101981 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว เลฒศวรรธนย จบนทรยเพลง 5621060004 1103702290611 ชาย

22101982 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ธนรบฐ จตวพรฆกองชบย 5621060012 1119900714617 ชาย

22101983 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว สวทธฒพงษย ศฒรฒพรสวข 5621060001 1209500076655 ชาย

22101984 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว วรกบนตย ทรงกลฒรน 5621060005 1209701797350 ชาย

22101985 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว อวดมศบกดฒธ เวชการ 5621060010 1270500024762 ชาย

22101986 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว คฑาเทพ กระเเสเทพ 5621060015 1270500025271 ชาย

22101987 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว โยธฒน ดวงกระโทก 5621060014 1270500029900 ชาย

22101988 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ณบฐพงษย โสดาราม 5621060013 1270500030045 ชาย
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22101989 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว สวภาพร พบนทา 5621060011 1270500031203 หญฒง

22101990 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว อดฒศบกดฒธ ฉรคาผล 5621060022 1279800060886 ชาย

22101991 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ณบฐพงศย สบงวาลยย 5621060020 1279800066604 ชาย

22101992 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ววฒฒชบย ชมเชย 5621060024 1279800073431 ชาย

22101993 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว อนบนตยชบย สบงขยอออน 5621060018 1279800078670 ชาย

22101994 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว กฒตตฒศบกดฒธ ภะโว 5621060027 1279900039463 ชาย

22101995 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว พบฒนศบกดฒธ ทนทาน 5621060017 1279900051340 ชาย

22101996 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว นบทธมน สคาราญนฒช 5621060006 1279900058468 ชาย

22101997 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว อฒทธฒพลชนฒนทรยจบนทร 5621060009 1279900066339 ชาย

22101998 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ศตวรรษ สมสบนเทยยะ 5621060026 1279900072797 ชาย

22101999 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ธเนศ สมสบนเทยยะ 5621060025 1279900076245 ชาย

22102000 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว พรพรรณ แกกวเหลา 5621060008 1309801308988 หญฒง

22102001 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว เพชรทรนง นบกเปฝา 5621060003 1379900053848 ชาย

22102002 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว อนฒรวธ ภพอกฒจ 5621060021 1439900293678 ชาย

22102003 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว พบฒนยพงษย พรหมสวทธฒธ 5621060002 1909802212334 ชาย

22102004 ตาพระยา สวรนวช ดยจรบส 2011328 1101800853154 หญฒง

22102005 ตาพระยา นภสร มบรนจฒตร 2011352 1119900749542 หญฒง

22102006 ตาพระยา เจนจฒรา อารฒนทรย 2011344 1209701795471 หญฒง

22102007 ตาพระยา ธนพร ไชยประโคน 2011431 1270300022553 หญฒง

22102008 ตาพระยา กบญชพร มยเคกา 2011339 1270300029591 หญฒง

22102009 ตาพระยา ปปปนอนงคย เกฒดสฒงหย 2011357 1270300029795 หญฒง

22102010 ตาพระยา สมฒตานบน นาคประเสรฒฐ 2011368 1270300029841 หญฒง

22102011 ตาพระยา อเนชา เงฒนนาค 2011336 1270300029850 ชาย

22102012 ตาพระยา บวญสฒตา พวทธจฒต 2011356 1270300030131 หญฒง

22102013 ตาพระยา กชพร สวนประโคน 2011337 1270300030173 หญฒง

22102014 ตาพระยา ชนากานตย แซอออยง 2011346 1270300030238 หญฒง

22102015 ตาพระยา ศศฒชา อนาดรบมยย 2011365 1270300031358 หญฒง

22102016 ตาพระยา ทฒนสฒรย เหลาลา 2011350 1270300031714 หญฒง

22102017 ตาพระยา กาญจนา แสนกลกา 2011341 1270300032222 หญฒง

22102018 ตาพระยา อรฒสา ตวมกา 2011375 1270300032958 หญฒง
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22102019 ตาพระยา จฒตตฒพร ภพกดย 2011343 1270300033059 หญฒง

22102020 ตาพระยา ชาลฒสา สายบวตร 2011347 1270300033288 หญฒง

22102021 ตาพระยา สวทธฒดา ดวงภบกดยรบมยย 2011370 1270300033776 หญฒง

22102022 ตาพระยา มาลบยศรย เยลงประโคน 2011362 1270300034250 หญฒง

22102023 ตาพระยา เอรยองฟฟา ชฒมบวญ 2011376 1270300034772 หญฒง

22102024 ตาพระยา ชนบญชฒดา บวตรฉฒม 2011345 1270300034985 หญฒง

22102025 ตาพระยา สววฒชาดา จบนทรยผกา 2011372 1270300035817 หญฒง

22102026 ตาพระยา พฒรฒยา พรฒยงเพราะ 2011360 1270300036066 หญฒง

22102027 ตาพระยา ณฒชากร นวลปปกษย 2011349 1270300036121 หญฒง

22102028 ตาพระยา ศวภาวรรณ อบนตาละโลก 2011367 1270300036180 หญฒง

22102029 ตาพระยา ศวกรยวนา ทรงศรย 2011366 1270300036261 หญฒง

22102030 ตาพระยา อรวรรยา ศฒลอนบนตย 2011374 1270300036511 หญฒง

22102031 ตาพระยา ณบฎฐาพร พงษยสมร 2011348 1279800069247 หญฒง

22102032 ตาพระยา นฒสา พฒงภพงา 2011354 1279800074135 หญฒง

22102033 ตาพระยา เบญจมาศ ชมดย 2011377 1279800074658 หญฒง

22102034 ตาพระยา ธบญสวดา อบกษร 2011351 1311100268427 หญฒง

22102035 ตาพระยา สวภาวดย ผนอกรบมยย 2011378 1320400116745 หญฒง

22102036 ตาพระยา พลอยมณย แสงแพง 2011359 1659900841886 หญฒง

22102037 เทคโนโลยยสระแกกว รมฒตา รวองสวอาง 569070 1209600149000 หญฒง

22102038 เทคโนโลยยสระแกกว นฒศารบตนย เบกาอฒนจบยน 569039 1250200261246 หญฒง

22102039 เทคโนโลยยสระแกกว สวกบญญา อพอทอน 568995 1250400275984 หญฒง

22102040 เทคโนโลยยสระแกกว ณบฐชยา พรมเคนสา 568993 1270100032644 หญฒง

22102041 เทคโนโลยยสระแกกว วนฒมล วงษยคคาหาร 579171 1270100048419 หญฒง

22102042 เทคโนโลยยสระแกกว ปราณย บวญเลฒศ 568994 1279800080127 หญฒง

22102043 เทคโนโลยยสระแกกว จบนทรยวฒภา เมกาชาวเวยยง 568992 1279900064000 หญฒง

22102044 เทคโนโลยยสระแกกว วนฒดา เอกนวอม 568996 1279900064913 หญฒง

22102045 เทคโนโลยยสระแกกว กบญญภบค โพธฒธแกกว 568991 1279900079635 หญฒง

22102046 เทคโนโลยยสระแกกว สายทอง เลาพฒลา 568997 1700200086245 หญฒง

22102047 เทคโนโลยยสระแกกว ณบฐกานตย ศรยโสภา 569113 1730601185864 หญฒง

22102048 เทคโนโลยยอรบญประเทศ สวทธฒดา แกกวสวอาง 500 1279800069271 หญฒง
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22102049 เทคโนโลยยอรบญประเทศ สวกานดา ฝากกาย 495 1279800071683 หญฒง

22102050 เทคโนโลยยอรบญประเทศ ลลฒตา เขยยนแกกว 491 1279800080631 หญฒง

22102051 เทคโนโลยยอรบญประเทศ วนฒสรา ปรางจบนทรย 492 1279900091341 หญฒง

22102052 เทคโนโลยยอรบญประเทศ ศรบญญา ตะบองเพชร 494 1730600171347 หญฒง

22102053 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ภบททฒยา พวอมพวง 5622010009 1100801222394 หญฒง

22102054 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว วราเรศ แจกงไพร 5622010059 1102002848464 หญฒง

22102055 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว วฒราวรรณ แกกวทา 5622010075 1103100325513 หญฒง

22102056 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว อวไรพร ดฒสสานนทย 5622010061 1103702017914 หญฒง

22102057 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ศวภฒสรา กวลนอก 5622010058 1119900540147 หญฒง

22102058 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ชลฒตา บวญครวฑ 5622010065 1129900495290 หญฒง

22102059 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว กรรณฒการย อวอนเคน 5622010001 1209701776425 หญฒง

22102060 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว สวภบคชภรณย สอนทรง 5622010029 1250100403251 หญฒง

22102061 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ขวบญฤดย บบวผบน 5622010006 1250300088759 หญฒง

22102062 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ลบกษณพร ใจตรง 5622010032 1270100033012 หญฒง

22102063 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว จฒราวรรณ อรรคนบนทย 5622010034 1270500025947 หญฒง

22102064 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว สวชาดา สวอางกวล 5622010033 1270500026960 หญฒง

22102065 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว อาทฒตญา จบนทรยเทศ 5622010036 1270500028571 หญฒง

22102066 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว นบนทฒดา ชาวบล 5622010048 1270500028946 หญฒง

22102067 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว พจนยยย เลยรยมภบกตบว 5622010049 1270500030347 หญฒง

22102068 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ณบฐรฒกา จคาปาเทศ 5622010069 1270600007843 หญฒง

22102069 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว จบนทรยเพลญ นพทบน 5622010027 1270600010232 หญฒง

22102070 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว รวองอรวณ ศรยสวข 5622010064 1270600010674 หญฒง

22102071 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว วราพร คคาบาง 5622010051 1270900000321 หญฒง

22102072 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว อบจฉราพร ประชวมรอ 5622010010 1279800055980 หญฒง

22102073 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ทอฝปน บวญเจรฒญ 5622010066 1279800056277 หญฒง

22102074 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว เบญจรบตนย สวอนหลยวงษย 5622010002 1279800057184 หญฒง

22102075 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว กฤตฒยา พฒมพฒสาร 5622010017 1279800060665 หญฒง

22102076 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว กรรณฒการย พานฒช 5622010041 1279800062706 หญฒง

22102077 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ศศฒวฒมล อวอนใจ 5622010011 1279800063991 หญฒง

22102078 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว นฒตยา มวองดย 5622010012 1279800065471 หญฒง
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22102079 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว วฒจฒตร ศฒรฒเสรฒม 5622010045 1279800065519 ชาย

22102080 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ฐฒตฒอาภา นกเขาเทศ 5622010015 1279800066787 หญฒง

22102081 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว มบทนา จบนสยชา 5622010067 1279800067961 หญฒง

22102082 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ปปยมาศ ละมออม 5622010025 1279800070024 หญฒง

22102083 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว สวธฒดา ภาสรรคย 5622010039 1279800070636 หญฒง

22102084 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว วฒทวบส ชอางฟอก 5622010037 1279800072264 ชาย

22102085 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว วฒราวรรณ นนทะนคา 5622010062 1279800076855 หญฒง

22102086 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว มนฤดย วงคยมนตย 5622010038 1279800078327 หญฒง

22102087 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว กนกพล พายสคาโรง 5622010044 1279800079412 ชาย

22102088 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ภบคพล รบดประทวม 5622010021 1279800079731 ชาย

22102089 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ณบฐชา สมพงษย 5622010042 1279800082588 หญฒง

22102090 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว วาทฒนย ศรยตะเวน 5622010055 1279800083037 หญฒง

22102091 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว นวชจรฒนทรย องคต 5622010040 1279900060519 หญฒง

22102092 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว อรรถพล แกองศฒลา 5622010035 1279900062040 ชาย

22102093 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว อฒทธฒฤทธฒธ ดอนผา 5622010024 1279900063887 ชาย

22102094 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว กาญจนา โนนหมอ 5622010008 1279900065197 หญฒง

22102095 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว กาญจนา ปปปนครบวรย 5622010016 1279900068749 หญฒง

22102096 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว จฒรบชญา คงคา 5622010057 1279900071961 หญฒง

22102097 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว รบชนย ทวยยศ 5622010031 1279900074579 หญฒง

22102098 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว รวจฒภาส ดวงดาว 5622010005 1279900075052 หญฒง

22102099 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ทฒพยยวรรณ คคาพะไมย 5622010052 1279900080650 หญฒง

22102100 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว สวภาวรรณ พฒมพยโคตร 5622010014 1279900081087 หญฒง

22102101 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว หทบยรบตนย ระเบยยบธรรม 5622010080 1279900081737 หญฒง

22102102 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว กฒตตฒยา เสาะดกน 5622010068 1279900083730 หญฒง

22102103 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว กบลยา ทาสย 5622010007 1279900086135 หญฒง

22102104 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ปวยณา บวญปลรยม 5622010054 1279900091279 หญฒง

22102105 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ดวงลบกษณย สายบวตร 5622010056 1311000263083 หญฒง

22102106 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว จารวกบญญย โปเดฒม 5622010028 5270700004351 หญฒง

22102107 ไฮเทค-เทคโนโลยย มบทนพร ทพคคามย 5641102153 1101800853553 หญฒง

22102108 ไฮเทค-เทคโนโลยย วฒรดา ทฒศกระโทก 5641102212 1101800923888 หญฒง
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22102109 ไฮเทค-เทคโนโลยย อลฒษา เวรวตบง 5641102217 1102001498974 หญฒง

22102110 ไฮเทค-เทคโนโลยย มณฑฒตา จบรนทฒม 5641102207 1103100544223 หญฒง

22102111 ไฮเทค-เทคโนโลยย สววดย กกองศฒรฒวงศย 5641102324 1120300083855 หญฒง

22102112 ไฮเทค-เทคโนโลยย นฒตยา ยฒยมนกอย 5641102145 1220900003118 หญฒง

22102113 ไฮเทค-เทคโนโลยย พรรษกร ทองหนพ 5641102178 1250100378079 หญฒง

22102114 ไฮเทค-เทคโนโลยย ฉบตราภรณย นวลเปปนแถว 5641102156 1270200011037 หญฒง

22102115 ไฮเทค-เทคโนโลยย นวจรย บรมรบมยย 5641102159 1270300031943 หญฒง

22102116 ไฮเทค-เทคโนโลยย ธานวสฒทธฒธ สายทอง 5641102325 1279800026076 ชาย

22102117 ไฮเทค-เทคโนโลยย อลฒษา ชากระโทก 5641102144 1279800067465 หญฒง

22102118 ไฮเทค-เทคโนโลยย พฒมผกา พาระตะ 5641102215 1279900001547 หญฒง

22102119 ไฮเทค-เทคโนโลยย ดวงมณย ศรยกวล 5641102218 1279900005160 หญฒง

22102120 ไฮเทค-เทคโนโลยย ธาราทฒนย ดยไรอ 5641102150 1279900063666 หญฒง

22102121 ไฮเทค-เทคโนโลยย เทพอมร ขจรกลาง 5641102161 1279900065499 ชาย

22102122 ไฮเทค-เทคโนโลยย ศฒรฒพร แกกวสวนทร 5641102225 1279900074358 หญฒง

22102123 ไฮเทค-เทคโนโลยย สโรชา อวตควด 5641102163 1279900079449 หญฒง

22102124 ไฮเทค-เทคโนโลยย สฒนชบย กงไกรลาส 5641102210 1279900081427 ชาย

22102125 ไฮเทค-เทคโนโลยย พลอยพรรณ อออนภพอ 5641102360 1279900083501 หญฒง

22102126 ไฮเทค-เทคโนโลยย กมลนบทธย นฒนคอนบวรย 5641102151 1279900087760 หญฒง

22102127 ไฮเทค-เทคโนโลยย จตวพร แปลงกาย 5641102172 1279900089649 หญฒง

22102128 ไฮเทค-เทคโนโลยย กบญญาพบชรวยรย แสนทวยสวข 5641102149 1349900883107 หญฒง

22102129 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว มฒนตรา งามชออชบยพฤกษย 5622020002 1104300025905 หญฒง

22102130 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว นบนทฒยา ทองเลฒศ 5622020025 1149900471293 หญฒง

22102131 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ฐฒตฒมา โกศล 5622020017 1219900662551 หญฒง

22102132 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว นภาลบย ถนอมเนรยอ 5622020007 1240700037302 หญฒง

22102133 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว กบญญานบนทย สนฒทสนม 5622020030 1270300028209 หญฒง

22102134 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ปารฒฉบตตย จบนทะเเสน 5622020027 1270400057375 หญฒง

22102135 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว กาญจนา งามสอาด 5622020039 1270500024932 หญฒง

22102136 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ปปทมาวรรณ หอยบาง 5622020034 1270500025017 หญฒง

22102137 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ธฒตฒมา จบนทรยธรรม 5622020032 1270500025289 หญฒง

22102138 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ทฒพวบลยย พฒทบกษฒณ 5622020024 1270500025661 หญฒง
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22102139 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ณบฐธฒดา แซอภพอ 5622020033 1270500025734 หญฒง

22102140 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ณบฐชยา แซอภพอ 5622020029 1270500025742 หญฒง

22102141 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว เพลญศฒรฒ ศฒรฒเชรยอ 5622020044 1270500026561 หญฒง

22102142 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว สวกบญญา อวยชบย 5622020042 1270500026838 หญฒง

22102143 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ลดาวบลยย จฒตรนกอม 5622020010 1270500027991 หญฒง

22102144 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว อณฒสา โฉอสพงเนฒน 5622020018 1270500028474 หญฒง

22102145 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว กชนบนทย งามยวทธ 5622020020 1270500030568 หญฒง

22102146 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว สวกบญญา จบดพล 5622020050 1279800058334 หญฒง

22102147 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว สบญชบย เงฒนคง 5622020014 1279800063010 ชาย

22102148 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ทรงวฒทยย คคาวฒชบย 5622020046 1279800067872 ชาย

22102149 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว นบนทยนภบส ทาจว 5622020019 1279800069930 หญฒง

22102150 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว เจนจฒรา เชรยอคคาฮด 5622020028 1279800070792 หญฒง

22102151 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว อวไรพร คคาโสดา 5622020022 1279800071951 หญฒง

22102152 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว รวองทฒวา วงคยเนตร 5622020048 1279800074321 หญฒง

22102153 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ทอเพชร วบนศรย 5622020057 1279800076448 หญฒง

22102154 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว นฒตยา ศรยอฒนเขยยว 5622020023 1279800076502 หญฒง

22102155 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว เมธฒนบนทย วบนยนตย 5622020006 1279800080101 หญฒง

22102156 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว วนาลย ศรยวฒชบย 5622020056 1279900042723 หญฒง

22102157 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว นฒภาดา เพลชรสพงเนฒน 5622020009 1279900071499 หญฒง

22102158 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ธฒดามาศ อออนศรย 5622020037 1279900072126 หญฒง

22102159 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว นาตยา ไตกคยรย 5622020005 1279900077756 หญฒง

22102160 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว สวกานดา แซอเอยยยว 5622020052 1279900080625 หญฒง

22102161 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว จวฑาพร สฒมอนบนตย 5622020011 1279900084191 หญฒง

22102162 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว เอรยองฟฟา คราวงษย 5622020012 1279900084221 หญฒง

22102163 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ธฒดารบตนย อวอนสอน 5622020035 1279900088588 หญฒง

22102164 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว นฒภาวรรณย วบนทาพงษย 5622020001 1279900091520 หญฒง

22102165 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว อวมาภรณย เพลงโสม 5622020043 1279900092593 หญฒง

22102166 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว กวลณบฎฐย วฒรฒยะศาสตรย 5622020054 1739901732192 หญฒง

22102167 ทบพราชวฒทยา วบชระ ภพเงฒน 1692 1101500981041 ชาย

22102168 ทบพราชวฒทยา กนกนฒภา เขลมทอง 1701 1270300030386 หญฒง
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22102169 ทบพราชวฒทยา บวษบาวรรณย ศรยแกกว 1733 1270300032061 หญฒง

22102170 ทบพราชวฒทยา สวภาพร อฒนทสฒนธวย 1760 1270300032494 หญฒง

22102171 ทบพราชวฒทยา ธนบชชา ยมนกอย 1746 1270300032613 หญฒง

22102172 ทบพราชวฒทยา สฒทธฒพร เชรรอฟปง 1645 1270300032796 ชาย

22102173 ทบพราชวฒทยา ผรฒตา อฒนทรยพลา 1735 1270300032842 หญฒง

22102174 ทบพราชวฒทยา อนวสรา สวขไมลย 2456 1270300033504 หญฒง

22102175 ทบพราชวฒทยา ณบฐธฒดา เงฒนอภฒรตฒกวล 1743 1270300033521 หญฒง

22102176 ทบพราชวฒทยา พรปวยณย วงคยชคานฒช 1714 1270300035531 หญฒง

22102177 ทบพราชวฒทยา ฐฒตฒพร สมชอบ 1725 1270300036881 หญฒง

22102178 ทบพราชวฒทยา ดอกสกม ชนะกวล 1727 1270300036988 หญฒง

22102179 ทบพราชวฒทยา สวทธฒดา วงศยพนม 2466 1279800064679 หญฒง

22102180 ทบพราชวฒทยา สบนตฒชบย หอมเนยยม 1643 1279800081841 ชาย

22102181 ทบพราชวฒทยา สวนบนทา ยศศบกดา 1758 1279900073351 หญฒง

22102182 ทบพราชวฒทยา ฐฒตฒมา พงษยสมศรย 1726 1319900551716 หญฒง

22102183 ทบพราชวฒทยา เจนจฒรา แกกวกฒจการ 2263 1610200068884 หญฒง

22102184 ทบพราชวฒทยา สายชล หาญประสพ 2453 2200101097802 ชาย

22102185 เทคโนโลยยสระแกกว ธนฒน เรรองสมานวงศย 569108 1100400611306 ชาย

22102186 เทคโนโลยยสระแกกว คณฒน จงวฒบพลยยทรบพยย 579172 1100702266334 ชาย

22102187 เทคโนโลยยสระแกกว พรชฒตา แกกวเขกม 569018 1140600158311 หญฒง

22102188 เทคโนโลยยสระแกกว กรรณฒการย รวจฒจฒตร 568998 1199600217014 หญฒง

22102189 เทคโนโลยยสระแกกว สวไกรศร แชอมชรรน 569001 1250200136531 ชาย

22102190 เทคโนโลยยสระแกกว ชลธฒฌา เกลกาผม 569030 1270100032741 หญฒง

22102191 เทคโนโลยยสระแกกว พฒทบกษย แขลงฤทธฒธ 579209 1279900071049 ชาย

22102192 เทคโนโลยยสระแกกว สวพรรษา นงคยกระโทก 579207 1279900092348 หญฒง

22102193 เทคโนโลยยสระแกกว ชบยสฒทธฒธ โพธฒธศรนาค 569090 1360500210891 ชาย

22102194 เทคโนโลยยสระแกกว เสกสรร แกกวทอง 568999 1360500237757 ชาย

22102195 เทคโนโลยยสระแกกว พงศกร ธนพสา 579211 1440800259153 ชาย

22102196 เทคโนโลยยสระแกกว จฒรฒยา ดอานระงบบ 569035 1809900816006 หญฒง

22102197 เทคโนโลยยสระแกกว จบกรพบนธย ศรยนาค 569091 2250100027665 ชาย

22102198 วฒทยาลบยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกววรฒชยา ภาโนชฒต 5622040014 1102700629067 หญฒง
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22102199 วฒทยาลบยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวปปยะวบฒนย ทรารมยย 5622040025 1179900345280 ชาย

22102200 วฒทยาลบยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวจวฑาทฒพยย จยนเจลก 5622040017 1199900653677 หญฒง

22102201 วฒทยาลบยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวดวงเดรอน อฒงเมรอง 5622040016 1219800276633 หญฒง

22102202 วฒทยาลบยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกว เงฒนยวง สวฒสวพรรณ 5622040003 1270300034861 หญฒง

22102203 วฒทยาลบยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวสวภาภรณย แกกวเกษ 5622040007 1270400050303 หญฒง

22102204 วฒทยาลบยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวยวทธพงศย แซอเตยยว 5622040011 1279800071209 ชาย

22102205 วฒทยาลบยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวรบชดาภรณย แกกวประสฒทธฒธ 5622040008 1279800071811 หญฒง

22102206 วฒทยาลบยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวสวทธฒดา สวทธาคง 5622040006 1342200095169 หญฒง

22102207 วฒทยาลบยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวอาภบสรา รบศมย 5622040002 2200101097951 หญฒง

22102208 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว บรฒพนธย บวญธรรม 5622040114 1101800924353 ชาย

22102209 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ฐานวบฒนย ยฒยมเจรฒญ 5622040101 1102002620480 ชาย

22102210 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ภพ ครพซ 5622040036 1102002759518 ชาย

22102211 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว อรอวษา แกอนพวทธา 5622040059 1103702397016 หญฒง

22102212 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว เดชากร เรรองพฒมาย 5622040099 1200101744184 ชาย

22102213 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว วบนวฒสา ชอบเสรลจ 5622040041 1209301044630 หญฒง

22102214 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ชนนฒกานตย นามขบนธย 5622040018 1250100373875 หญฒง

22102215 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ภบทราววธ แปฟนศรย 5622040019 1250100378991 ชาย

22102216 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว เกยยรตฒศบกดฒธ กงไกร 5622040105 1250200267619 ชาย

22102217 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว กฤตฒกา ปรฒโยทบย 5622040088 1270200010235 หญฒง

22102218 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว สวปราณย ศรยมหาพรม 5622040043 1270400047736 หญฒง

22102219 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว วฤนดา คามจบงหาร 5622040108 1270500017472 หญฒง

22102220 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว จตวพล สวทธฒโยชนย 5622040055 1270500022565 ชาย

22102221 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว สวมฒตรา ใสพระเพลฒง 5622040015 1270500025980 หญฒง

22102222 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว บวสบา เวชกามา 5622040017 1270500027281 หญฒง

22102223 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว วฒไล มบงษาอวดม 5622040013 1270500027346 หญฒง

22102224 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว นฒตตฒยา พฒมพยเดช 5622040111 1270500027541 หญฒง

22102225 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว นภบสสร หบนจบดการ 5622040063 1270500027851 หญฒง

22102226 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ยงยวทธย ตาลศรย 5622040080 1270500029420 ชาย

22102227 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว มณยรบตนย ดวงดาว 5622040016 1270500030762 หญฒง

22102228 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว สวภาพร เพยยสยนวย 5622040098 1279800050902 หญฒง
คน 30รวม :
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22102229 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ปรบชญา แพนลา 5622040077 1279800055904 ชาย

22102230 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ดวงหทบย ไวเเกกวศพนยย 5622040050 1279800060690 หญฒง

22102231 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว สวพบตรา ฉวนกระโทก 5622040106 1279800061718 หญฒง

22102232 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ธนะชบย ปาสองหกอง 5622040004 1279800062005 ชาย

22102233 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว สวพบตรา ชฒดสคาโรง 5622040008 1279800063036 หญฒง

22102234 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว จวฑารบตนย ตาพยวง 5622040069 1279800063508 หญฒง

22102235 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ไพลฒน มาลางาม 5622040005 1279800063818 หญฒง

22102236 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว สวพรรษา หมอกประเสรฒฐ 5622040001 1279800064466 หญฒง

22102237 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว พรรบตนย สารพลกรบง 5622040020 1279800065829 หญฒง

22102238 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว อรรบตนย มณยรบตนย 5622040053 1279800065861 หญฒง

22102239 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ธนพล ศรยระพบนธย 5622040086 1279800066418 ชาย

22102240 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ภานวมาศ ธรรมจฒนดา 5622040011 1279800067791 ชาย

22102241 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว มงคลสกวล ชฎาชบย 5622040038 1279800068305 ชาย

22102242 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว วนฒดา ชาวสวน 5622040062 1279800070237 หญฒง

22102243 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว พงศธร ลวนละราช 5622040040 1279800070270 ชาย

22102244 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว วรรณา ลากวลเพยย 5622040002 1279800070890 หญฒง

22102245 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว บวปผา เหงอาลา 5622040087 1279800070938 หญฒง

22102246 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว เดอนชาย ชาญเกษม 5622040100 1279800072132 ชาย

22102247 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ดวงกมล มะลฒซกอน 5622040071 1279800072477 หญฒง

22102248 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว นบฐชนก ตะเพยยนทอง 5622040089 1279800072612 หญฒง

22102249 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว อบษฎาววธ เรรองฤทธฒธ 5622040026 1279800072728 ชาย

22102250 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว รบชนยวรรณ สายสฒนธย 5622040046 1279800073368 หญฒง

22102251 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว อรรคพล มาอยพอ 5622040061 1279800074224 ชาย

22102252 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ธเนศ เจรฒญดง 5622040029 1279800074402 ชาย

22102253 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว จงรบก จบนภฒรมยย 5622040034 1279800074861 หญฒง

22102254 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว วาสนา มาศสคาโรง 5622040006 1279800075476 หญฒง

22102255 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว วฒทยา สลบบตาล 5622040066 1279800076952 ชาย

22102256 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ไชยา ฉวนกระโทก 5622040022 1279800077509 ชาย

22102257 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว จฒรภบทร ลยอวดม 5622040092 1279800077592 หญฒง

22102258 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว สววรรณา กบนดฒษฐ 5622040104 1279800078378 หญฒง
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22102259 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว เขลมอบปสร เลยรยมกฒรง 5622040057 1279800078491 หญฒง

22102260 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ชนฒนทรยพบฒนย ทองนพ 5622040081 1279800079153 ชาย

22102261 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว มบลลฒกา เมฆ 5622040003 1279800079897 หญฒง

22102262 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ปปยะมาศ คคาดย 5622040042 1279800080674 หญฒง

22102263 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว อบมรฒนทรย ปรยเปรม 5622040058 1279800081816 ชาย

22102264 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว รวองทฒพยย มวกงบบง 5622040075 1279800087300 หญฒง

22102265 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ธวบชชบย มยวาสนา 5622040047 1279900060152 ชาย

22102266 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ดารารบตนย พพลเกฒด 5622040068 1279900066029 หญฒง

22102267 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว เสาวลบกษณย อฒรมจบนทอก 5622040037 1279900069478 หญฒง

22102268 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว กวลรบตนย เจยยมใจ 5622040097 1279900073912 หญฒง

22102269 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว สฒตานบนทย ภพมย 5622040010 1279900074552 หญฒง

22102270 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว โสภาพร โสรภาพ 5622040072 1279900084949 หญฒง

22102271 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ขนฒษฐา คตวงคย 5622040102 1279900085333 หญฒง

22102272 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว สฒรฒลบกษณย ชมดย 5622040070 1279900086399 หญฒง

22102273 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว อวลบยพร ทวมมย 5622040027 1279900086861 หญฒง

22102274 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว นยคาฟฟา อนงคยพร 5622040012 1279900087051 หญฒง

22102275 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว จวไรรบตนย กลออมเกลยยยง 5622040056 1279900091929 หญฒง

22102276 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว พฒมพยพร บวญศรย 5622040035 1300301175948 หญฒง

22102277 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว สววนบนทย คงเปปนนฒจ 5622040024 1301401221004 หญฒง

22102278 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว กรรณฒกา ศรยภา 5622040084 1302201094646 หญฒง

22102279 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว อภฒสฒทธฒธ สฒงทยม 5622040048 1361000280271 ชาย

22102280 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว กฒตตฒควณ สบมมา 5622040052 1600100593529 ชาย

22102281 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว ชยพล มกาแกกว 5622040009 1610100133498 ชาย

22102282 วฒทยาลบยเทคนฒคสระแกกว สวรฒยว วยระพลชบย 5622040103 1679800201818 หญฒง

22102283 ไฮเทค-เทคโนโลยย อธฒป ปพคะวนบช 5641102199 1100600390249 ชาย

22102284 ไฮเทค-เทคโนโลยย นนทวบฒนย กลางแกกว 5641102166 1129900475698 ชาย

22102285 ไฮเทค-เทคโนโลยย ณบฏฐณฒชา ดวงงาม 5641102203 1270400002929 หญฒง

22102286 ไฮเทค-เทคโนโลยย นบนทวบฒนย สมสวบสดฒธ 5641102328 1270400037471 ชาย

22102287 ไฮเทค-เทคโนโลยย วรรณฒภา ลยคาชบยภพมฒ 5641102177 1270400050389 หญฒง

22102288 ไฮเทค-เทคโนโลยย นฒตฒธร มรกตเขยยว 5641102195 1270400053540 ชาย
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22102289 ไฮเทค-เทคโนโลยย กฒตตฒศบกดฒธ เยลนใจ 5641102183 1270500025971 ชาย

22102290 ไฮเทค-เทคโนโลยย มานยนวช เปลองปลบรง 5641102382 1279800065098 หญฒง

22102291 ไฮเทค-เทคโนโลยย ธนากร เดชสนอง 5641102113 1279800071535 ชาย

22102292 ไฮเทค-เทคโนโลยย ชนะสฒทธฒธ คอมเหลา 5641102200 1279800072884 ชาย

22102293 ไฮเทค-เทคโนโลยย อานนทย สยพบนธย 5641102190 1279900057356 ชาย

22102294 ไฮเทค-เทคโนโลยย วารฒน เถาวยจบนทรย 5641102204 1279900071472 หญฒง

22102295 ไฮเทค-เทคโนโลยย กกองเกยยรตฒ บวญสอง 5641102181 1279900071880 ชาย

22102296 ไฮเทค-เทคโนโลยย สวจฒตรา รวประมาณ 5641102208 1279900076504 หญฒง

22102297 ไฮเทค-เทคโนโลยย รวองทฒวา อาษาคง 5641102188 1279900083888 หญฒง

22102298 ไฮเทค-เทคโนโลยย ณพชบย อบนสมศรย 5641102214 1549900449847 ชาย

22102299 ไฮเทค-เทคโนโลยย พรนรฒนทรย โยธย 5741102550 1730201332347 หญฒง

22102300 ไฮเทค-เทคโนโลยย อรวณฤทธฒธ โคดทบน 5641102191 1859900195672 ชาย

22102301 ไฮเทค-เทคโนโลยย พงศยสววรรณย ทองพร 5641102206 1969900214650 ชาย

22102302 วฒทยาลบยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวอภฒชาตฒ ประโมณกบง 5625010027 1103702039829 ชาย

22102303 วฒทยาลบยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวจฒรเมธ ชคานาญ 5625010096 1110300212825 ชาย

22102304 วฒทยาลบยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวมณยยา นฒตยยภบกดย 5625010151 1220700061211 หญฒง

22102305 วฒทยาลบยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวดวงหทบย สยดาลย 5625010002 1250100379580 หญฒง

22102306 วฒทยาลบยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวสวณฒสา หกอยลา 5625010007 1250200272841 หญฒง

22102307 วฒทยาลบยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวขวบญจฒรา สวฒสวพรรณย 5625010017 1270300032915 หญฒง

22102308 วฒทยาลบยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกววศฒลปป สารพงษย 5625010004 1270300035451 ชาย

22102309 วฒทยาลบยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกววฒรวนณย ไพรฒนทรย 5625010077 1270500011393 ชาย

22102310 วฒทยาลบยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวประลองยวทธย นามบวตร 5625010041 1279800015562 ชาย

22102311 วฒทยาลบยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวรามณรงคย สววรรณสวข 5625010095 1279800062641 ชาย

22102312 วฒทยาลบยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวธบญพฒสฒทธฒธ ชบยราช 5625010012 1279800064997 ชาย

22102313 วฒทยาลบยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกว เฉลฒมศบกดฒธ แกมจฒนดา 5625010023 1279800065659 ชาย

22102314 วฒทยาลบยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวมงคล สคาราญนฒช 5625010021 1279800067058 ชาย

22102315 วฒทยาลบยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวธวบชชบย พบนนาม 5625010028 1279800068046 ชาย

22102316 วฒทยาลบยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวจารววรรณ กอนโกมล 5625010001 1279800073112 หญฒง

22102317 วฒทยาลบยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวจงรบก สฒทธฒจบนทรย 5625010009 1279800073724 หญฒง

22102318 วฒทยาลบยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวนรฒนทรย พอรงเชรยอ 5625010069 1279800075620 ชาย
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22102319 วฒทยาลบยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวชาญณรงคย บวญเจรอ 5625010026 1279800077258 ชาย

22102320 วฒทยาลบยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวนพรวจนย นนทยไกร 5625010020 1279800079285 ชาย

22102321 วฒทยาลบยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวธนากร บวญกลอง 5625010016 1279800080305 ชาย

22102322 วฒทยาลบยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวอรรณพ บวญควกม 5625010076 1279900076661 ชาย

22102323 วฒทยาลบยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวไชยยา แยกมแสงทอง 5625010008 1279900090825 ชาย

22102324 วฒทยาลบยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวสวขา เหยยน 5625010054 1327066301001 ชาย

22102325 วฒทยาลบยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวบย ลย 5625010063 1327066301002 ชาย

22102326 วฒทยาลบยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวไซลา เมยยน 5625010048 1327066301003 ชาย

22102327 วฒทยาลบยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวกฤษณะ ปะตบงทาเน 5625010097 1529900896371 ชาย

22102328 วฒทยาลบยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวทฒนกร ทวยดอย 5625010013 1770600250964 ชาย

22102329 วฒทยาลบยเกษตรและเทคโนโลยยสระแกกวสรารบตนย สงวนศรย 5625010078 1849800143409 หญฒง
คน 11รวม :
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