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1120100111

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ  :

ออาเภอ : บางละมมง จนงหวนด : ชลบมรทสนามสอบ: 1120100111 - วพทยาลวยเทคโนโลยทอวกษรพวทยา

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนทงสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตก
ประชาชนนนกเรทยน

B B201ชนชน : 2

20202665 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ฐวตวกร สสขทวย 54150091 1100201119304 ชาย

20202666 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา พยรพล เอยอยมศวรววารยรลตนน 54150178 1100400679075 ชาย

20202667 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา บสญยสวทธวธ ชวนวลฒนนประภา 54150218 1101402067051 ชาย

20202668 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สลญชลย พพองสาย 54150019 1101800758623 ชาย

20202669 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ววษณสกร สรรอยอสดม 54150142 1102002535415 ชาย

20202670 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ธนวลฒนน ภลกดยเสนนหา 54130032 1103000076597 ชาย

20202671 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา นภสวนธสน ววกสมสทรน 54150025 1103600026655 ชาย

20202672 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา บงการ แซนคนาง 54150156 1103702005304 ชาย

20202673 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ธนพลฒนน ทามวน 54150055 1103702051365 ชาย

20202674 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ศราวสฒว แกรวฉวย 54150093 1119700011876 ชาย

20202675 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา กวตตวศลกดวธ ตาปป 54150138 1119900528376 ชาย

20202676 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สสรพล ไมรคต 54150047 1160300176829 ชาย

20202677 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ดนลย ประดลบแกรว 54130162 1179900292143 ชาย

20202678 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา นพดล แจรงกสศล 54150088 1199600168307 ชาย

20202679 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา อนสพงศน แกรวมณย 54150084 1200100553920 ชาย

20202680 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา อาลลกษณน บสญถนอม 54150164 1200100599644 ชาย

20202681 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา อาทวตยน ชชกลวอน 54150190 1200100614724 ชาย

20202682 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ธารา ขวลญสสข 54150137 1200100628661 ชาย

20202683 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ชวษณส ประดวษฐนสสวรรณ 54150226 1200400043391 ชาย

20202684 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา วรปรลชญน จลนทร 54150111 1200900179577 ชาย

20202685 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา นพดล แสงฮวด 54150089 1200900187146 ชาย

20202686 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สมเนตร เกตสแจร 54150151 1200900188878 ชาย

20202687 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สนธยา จสรยสกสล 54150166 1200900191640 ชาย

20202688 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา อภวชลย พลเยยอยม 54150095 1200900192107 ชาย

20202689 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สสรวยะ จวตตนดย 54150148 1200900192832 ชาย

20202690 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ฤทธวเดช การสญ 54150003 1200900193707 ชาย

20202691 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ณลฐวสฒว สอนรลตนน 54150141 1200900197664 ชาย

20202692 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา เจษฏา แสงคคา 54150120 1209300024333 ชาย

20202693 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา อนสพงศน อสนนใจ 54150135 1209600152698 ชาย

20202694 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ณลฐวสฒว อรนชลยยะ 54150031 1209600172435 ชาย
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20202695 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา จวรลนตนน แคลรวกลาง 54150081 1209600174110 ชาย

20202696 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ธรรมธลช ชชนวน 54150092 1209600174161 ชาย

20202697 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ทรงพล มนวงฉาว 54150021 1209600175965 ชาย

20202698 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา เมธย แสงสสวรรณ 54150127 1209600176228 ชาย

20202699 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ฐวตววลส นสชผนอง 54150011 1209600179731 ชาย

20202700 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา นลนทวลฒนน อวนทนา 54150039 1209600182031 ชาย

20202701 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา เกรยยงไกร หนองใหญน 54150038 1209600182261 ชาย

20202702 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา กวยวลธนน ทลบทวม 54150049 1209600182520 ชาย

20202703 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ปราโมทยน สมเยยน 54150105 1209600183801 ชาย

20202704 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา อานลนตน แสงบสญไทย 54150060 1209600184689 ชาย

20202705 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ปปญญาวสฒว บลวผลน 54150110 1209600185570 ชาย

20202706 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ภลทรภณ ทองทา 54130058 1209600186801 ชาย

20202707 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา โมฮามลดอาซวก อาราม 54150033 1209600190981 ชาย

20202708 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา อรรถพล เอยอยมจลนพวง 54150165 1209700526573 ชาย

20202709 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา จตสรพร วาดถนน 54150103 1209700557142 ชาย

20202710 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา โสฬส เพชรสงคราม 54150136 1209700565790 ชาย

20202711 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา พวชญสตมน อยชนสบาย 54150176 1209700569965 ชาย

20202712 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา กฤษณะ บสญลลอ 54150134 1209700578484 ชาย

20202713 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา พรชลย พลอยบสตร 54150020 1209700582261 ชาย

20202714 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา รณชลย เจรวญสสวรรณคยรย 54150192 1209700583062 ชาย

20202715 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา วสฒวพงศน คงอยชน 54150174 1209700589893 ชาย

20202716 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ณลฐวสฒว พชไมร 54150168 1209700593335 ชาย

20202717 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ธวลชชลย คสรมสลงขน 54150071 1209700594021 ชาย

20202718 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา คมกฤช นามประสวทธวธ 54150072 1209700598116 ชาย

20202719 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สนธยา ศรยหยวก 54150080 1209700604159 ชาย

20202720 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา อวศรา เหมลอนแตง 54150050 1209700606372 ชาย

20202721 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ชลยนนทน จลนทรนทอง 54150045 1209700609312 ชาย

20202722 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ชลยนลนทน จลนทรนทอง 54150044 1209700609339 ชาย

20202723 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา พรเทพ บสญฤทธวธ 54150196 1209700619067 ชาย

20202724 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ณลฐวสฒว ปปปนแกรว 54150090 1209700620677 ชาย
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20202725 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา รลชชานนทน โสภา 54150013 1209700623081 ชาย

20202726 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ศสภชลย พชลทวย 54150032 1209700623374 ชาย

20202727 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา วยรวลฒนน คคายา 54150048 1209700624184 ชาย

20202728 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา เจนณรงคน อวอมเตยม 54150106 1209700624257 ชาย

20202729 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ณลฐวลตร ศวรวรลกษน 54150051 1209700624737 ชาย

20202730 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา อวทธว บสญประเวศ 54150053 1209700625172 ชาย

20202731 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา กลมพล สวนางดาว 54150037 1209700625482 ชาย

20202732 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา กฤษณะ เผลอกผนอง 54150172 1209700627272 ชาย

20202733 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ชาญชลย สวงหนพลนธน 54150133 1209700629798 ชาย

20202734 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ภานสวลฒนน ออคาแห 54150155 1209700629810 ชาย

20202735 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา เดชอสดม ไชยเมลอง 54150058 1209700631857 ชาย

20202736 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สสรวยะ จลนทรลงษย 54150114 1209700636832 ชาย

20202737 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ศสภวลฒนน ไพรเจรวญ 54150153 1209700641372 ชาย

20202738 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา มณฑล เผลอกผนอง 54150124 1209700645408 ชาย

20202739 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ณลฐพงษน เกษมศวรว 54150062 1209700646145 ชาย

20202740 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา บลวเชษฐน บสญยงคน 54150175 1209700647052 ชาย

20202741 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา กงกฤช ปชปทวด 54150041 1209700648130 ชาย

20202742 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ธนสวน เอยอยมวงษา 54150010 1209700648261 ชาย

20202743 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ศสภณลฐ บสญสมทบ 54150170 1209700662957 ชาย

20202744 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ปองภพ วลสสะธารา 54150006 1209700672634 ชาย

20202745 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา รลชชานนทน กนวษฐสสด 54150030 1209700672740 ชาย

20202746 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ศววลช ศอกจะบก 54150125 1209700693828 ชาย

20202747 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา อวสร เอยอยมดย 54150023 1210200050687 ชาย

20202748 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ทนง ฉลตรจตสรพลกตรน 54150162 1219900428630 ชาย

20202749 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา อคาพล อรายแกรว 54150070 1219900549089 ชาย

20202750 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ธนลญญช นาใจคง 54150157 1279900030580 ชาย

20202751 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา มณฑล คคาหมลอน 54150017 1309800242908 ชาย

20202752 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สสพวศ สยธสลย 54150126 1320700232571 ชาย

20202753 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ธวตว บสญตวง 54150074 1320700251915 ชาย

20202754 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา พลชรพงคน ขวลญจร 54150189 1409901165932 ชาย
คน 30รวม :
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20202755 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา จลกรพลนธน ใจซลออ 54150059 1412200030741 ชาย

20202756 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา พยรพลฒนน สสมานพ 54150109 1419900454205 ชาย

20202757 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ณลฐพล สวนางโคกกรวด 54150034 1439900224749 ชาย

20202758 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา เทพบสรสษ จลนทะกระยอม 54150002 1449900359393 ชาย

20202759 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา พงศธร ปปญญาเจรวญ 54150005 1520100115903 ชาย

20202760 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สสรวยา มาลารลตนน 54150012 1550900077097 ชาย

20202761 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา บาส เพยงผล 54150140 1620100205341 ชาย

20202762 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ทรงพล สสมานพ 54150108 1729900356901 ชาย

20202763 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา วลชรวนทรน ไทยงามศวลปป 54150173 1739900604808 ชาย

20202764 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา กลนตภณ รสนงวลฒนากร 54170067 1100400783875 ชาย

20202765 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ธวลชชลย สยแสวง 54170025 1100801122608 ชาย

20202766 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา บรรณสรณน บสญจลอน 54160053 1101100119750 ชาย

20202767 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา อตวแพทยน เจรวญวงษน 55161011 1102002067365 ชาย

20202768 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ววทยา อภวรดยวจยเศรษฐน 54170062 1102002148934 ชาย

20202769 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา นลฐพงษน เทยยมสายออ 54160003 1102002503050 ชาย

20202770 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ชลชวาลยน จลนทะชา 54170014 1102700372171 ชาย

20202771 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ธยระยสทธ โมฬย 54170065 1119900515649 ชาย

20202772 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา พรนพรลตนน นวอมสงวน 54160033 1119900539629 ชาย

20202773 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา มารวสา ราเคอสน 54170060 1129900274277 หญวง

20202774 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา วลชรพลณน สมพรธนโชตว 54160041 1130400070925 ชาย

20202775 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา นรกรณน อวทธวไพบชลยน 54160040 1200100536332 ชาย

20202776 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ศราวสธ โสภาไฮ 54160024 1200100634130 ชาย

20202777 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา เอนก สมปอง 54160025 1200400042998 ชาย

20202778 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา วลฒนา พลกลรา 54170037 1200400043242 ชาย

20202779 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ววทวลช เสนาวงษน 54170005 1200900178074 ชาย

20202780 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ยสทธการ นฤมวตร 54170033 1200900189823 ชาย

20202781 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ปรเมนทร ธานย 54160027 1209600177593 ชาย

20202782 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา วลชรายสทธ ลาภเวช 54160037 1209700564424 ชาย

20202783 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา คสณานนตน บสญคสรม 54160035 1209700576619 ชาย

20202784 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา อชวตพล ฤทธวธธาโย 54170019 1209700586509 ชาย
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20202785 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ภาคภชมว โพธวธคคา 54160009 1209700598230 ชาย

20202786 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา วรววช อาภรณนสสสลมฤทธวธ 54170050 1209700602768 ชาย

20202787 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา อวทธวพล ตานเตยยน 54170018 1209700606984 ชาย

20202788 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา พงษนพลทธนชลย ดารนซวงหน 54160013 1209700608031 ชาย

20202789 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สสพลฒนนชลย นววลฒนนชลยโรจนน 54160002 1209700615118 ชาย

20202790 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา กวตตวนลนทน คนซลออ 54170058 1209700617561 ชาย

20202791 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ธนพลต ทองพชน 54170011 1209700618346 ชาย

20202792 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ไพรลช จคาปาดะ 54170049 1209700624109 ชาย

20202793 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา มนตรย โสภากชล 54160038 1209700625202 ชาย

20202794 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ธนากร นลนทเกวด 54170021 1209700632501 ชาย

20202795 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา หนพองฤทลย สรรอยทอง 54170015 1209700638681 หญวง

20202796 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา อลครพล ไชยวลฒนะสกสล 54170006 1209700647753 ชาย

20202797 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา เกยยรตวศลกดวธ ภลกดย 54170012 1209700664691 ชาย

20202798 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ณลฐนลนทน ปรยดาวลลยน 54160001 1209700675455 ชาย

20202799 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา วลชระพล เพชรนคร 54170038 1209700684811 ชาย

20202800 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา มนตรย ศรยมลนตระ 55151030 1270400013696 ชาย

20202801 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา วรากร ครางคยรย 54160018 1270400017705 ชาย

20202802 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สสววจลกขณน สสลลกษณน 54160005 1310600236663 ชาย

20202803 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ชญานนทน ววลาชลย 54150115 1310700265703 ชาย

20202804 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา มนลสวย เขยยวอรสณ 54170010 1319800156564 ชาย

20202805 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา อภวสวทธวธ เบราดอน 54170059 1419900437955 ชาย

20202806 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ภชษวตณลท นารย 54170030 1429900238791 ชาย

20202807 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา นพรลตนน แหรวนคร 54170055 1479900272000 ชาย

20202808 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ววษณส เบยญจกลลยา 54160030 1539900505500 ชาย

20202809 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ภาณสพงศน ถสงปปญญา 54160042 1550400065821 ชาย

20202810 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา อรสช คคาชนาง 54160026 1550500138366 ชาย

20202811 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา กวตตวศลกดวธ อวนทรยยน 54130191 1560100379927 ชาย

20202812 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สสหรรษา จลบเกตส 54170008 1600100630009 ชาย

20202813 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ธยราวสฒว แปปนวงคน 54170063 1609900308177 ชาย

20202814 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ธนกร แซนวนอง 54160023 1629900350831 ชาย
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20202815 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ธเนศ มงคลทรลพยน 54160012 1669900270625 ชาย

20202816 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สสดารลตนน แปปนตระกชล 54170016 1670800154781 หญวง

20202817 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา เนตวพงษน สอนประสาท 54160016 1709901019437 ชาย

20202818 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ประภาส ไตรพารา 54160007 1750300060345 ชาย

20202819 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ภานสสรณน พรชนวกานนทน 54160010 1769900339608 ชาย

20202820 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา รลตนพงศน รลตนรลตนน 54170036 1769900375507 ชาย

20202821 พลทยาพณวชยการ ศววนาถ บสญแถม 7241 1100400783174 ชาย

20202822 พลทยาพณวชยการ จยรวรรณ นรารลตนน 7409 1100501189162 หญวง

20202823 พลทยาพณวชยการ นพววชญน มลอนใจ 7248 1100501218901 ชาย

20202824 พลทยาพณวชยการ ณลฐวรรณ อสปถลมภนววภานนทน 7145 1101500883503 หญวง

20202825 พลทยาพณวชยการ สอง กชบโคกกรวด 7260 1102002346485 ชาย

20202826 พลทยาพณวชยการ กรณภา มาสวงบสญ 7153 1102700534155 หญวง

20202827 พลทยาพณวชยการ อนลนศลกดวธ ทองกลพง 7233 1102700634010 ชาย

20202828 พลทยาพณวชยการ ธวตวพร ทองแมรน 7139 1103701727764 หญวง

20202829 พลทยาพณวชยการ แกรวตา กานกหงษน 7258 1119900564445 หญวง

20202830 พลทยาพณวชยการ กสลดา มหาโกลากสล 7186 1150600119316 หญวง

20202831 พลทยาพณวชยการ จสฑาทวพยน เอยอยมนวอม 7245 1160100504008 หญวง

20202832 พลทยาพณวชยการ อลษฎางคน ธนกระแสรนสวรว 7282 1200900167927 ชาย

20202833 พลทยาพณวชยการ ววลาวลณยน เสมามวอง 7160 1200900192999 หญวง

20202834 พลทยาพณวชยการ ธงชลย สวทธวไกร 6855 1209600121385 ชาย

20202835 พลทยาพณวชยการ วรววทยน เนลอองมลจฉา 7171 1209600159447 ชาย

20202836 พลทยาพณวชยการ อาณลฐ ปชจลง 7167 1209600170157 ชาย

20202837 พลทยาพณวชยการ พรรณราย ปานจลนทรน 7174 1209600178743 หญวง

20202838 พลทยาพณวชยการ ณลฐธวดา จววะชาตว 7247 1209600188463 หญวง

20202839 พลทยาพณวชยการ สวรรยา เสลอคคา 7249 1209600191553 หญวง

20202840 พลทยาพณวชยการ เบญวรรณน ศรยนวถว 7234 1209700480956 หญวง

20202841 พลทยาพณวชยการ ปปยลงกชร ลสนละหสย 7330 1209700508052 ชาย

20202842 พลทยาพณวชยการ รลฐพล เนลอองมลจฉา 7194 1209700520770 ชาย

20202843 พลทยาพณวชยการ วลลยลลกษณน ศรยสงนา 7316 1209700547783 หญวง

20202844 พลทยาพณวชยการ ชวดชนก รลกษนวลฒนา 7180 1209700578905 หญวง
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20202845 พลทยาพณวชยการ ธวดารลตนน วงศาวณวชกวจ 7140 1209700588765 หญวง

20202846 พลทยาพณวชยการ ชนายสทธ ศรยสวรรคน 7383 1209700588871 ชาย

20202847 พลทยาพณวชยการ ชสตวนลนทน เชยอยวดย 7288 1209700591341 หญวง

20202848 พลทยาพณวชยการ ปปญญาพร คงชนวย 7157 1209700592410 หญวง

20202849 พลทยาพณวชยการ ภาณสพงศน จลนทรนงาม 7210 1209700604205 ชาย

20202850 พลทยาพณวชยการ เจตจวรา คคาภา 7143 1209700606241 หญวง

20202851 พลทยาพณวชยการ อสทลด ถยระแกรว 7216 1209700607905 ชาย

20202852 พลทยาพณวชยการ สสจวตรา แยรมเดช 7126 1209700618176 หญวง

20202853 พลทยาพณวชยการ อลณตา ตวยวลฒนน 7129 1209700618443 หญวง

20202854 พลทยาพณวชยการ ศวรวนลนทน จลนทรมาก 7142 1209700618451 หญวง

20202855 พลทยาพณวชยการ ลลวตา ฉวมพาลย 7169 1209700619385 หญวง

20202856 พลทยาพณวชยการ วรรณวศา แซนตลตน 7206 1209700625687 หญวง

20202857 พลทยาพณวชยการ ธวดารลตนน พรมจร 7158 1209700629917 หญวง

20202858 พลทยาพณวชยการ กวตตวพวช เกตสทอง 7177 1209700630389 ชาย

20202859 พลทยาพณวชยการ กวตตว งามสมศลกดวธ 7173 1209700631059 ชาย

20202860 พลทยาพณวชยการ นวตยา จวตรนเอลออเฟฟฟอ 7138 1209700631172 หญวง

20202861 พลทยาพณวชยการ วรรณดย กยทยประกชล 7236 1209700635437 หญวง

20202862 พลทยาพณวชยการ ณลฐรวกา ศรยสมลย 7221 1209700639602 หญวง

20202863 พลทยาพณวชยการ สสรวยา ประดา 7152 1209700639769 ชาย

20202864 พลทยาพณวชยการ เกวลวน ปรยดาวลลยน 7166 1209700645441 หญวง

20202865 พลทยาพณวชยการ บสณยวยรน นาคนวล 7238 1209700651122 หญวง

20202866 พลทยาพณวชยการ ดนสสรณน เกตสทอง 7185 1209700664950 ชาย

20202867 พลทยาพณวชยการ เอกสวทธวธ ทองดย 7161 1209700665221 ชาย

20202868 พลทยาพณวชยการ รสธวรา ปรสงแตนงกวจ 7624 1219900516253 หญวง

20202869 พลทยาพณวชยการ ณลฐนวช พงศนประภา 7223 1219900537412 หญวง

20202870 พลทยาพณวชยการ สายฝน อวนเจรวญ 7163 1241000014211 หญวง

20202871 พลทยาพณวชยการ มนลสนลนทน ปปฟนเทยยม 7217 1249900404706 ชาย

20202872 พลทยาพณวชยการ ภลทรววจวตรา สงโสด 7208 1250100318793 หญวง

20202873 พลทยาพณวชยการ อทวตยา แสนศวรว 7179 1270200006548 หญวง

20202874 พลทยาพณวชยการ นวภาพร อวนทรกคาแหง 7265 1301500244479 หญวง
คน 30รวม :
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20202875 พลทยาพณวชยการ ววชสดา ศรยพรม 7273 1310500177436 หญวง

20202876 พลทยาพณวชยการ ศศวววมล ยอดบสญมา 7251 1310600243848 หญวง

20202877 พลทยาพณวชยการ ขจรศลกดวธ จงมลองคลอง 7230 1329900418455 ชาย

20202878 พลทยาพณวชยการ นรวสา ศวรวภชธร 7279 1349900638528 หญวง

20202879 พลทยาพณวชยการ สวรวกลญญา แสงใส 7213 1349900729515 หญวง

20202880 พลทยาพณวชยการ สยามรลฐ ศรยมลนตะ 7215 1350100378001 ชาย

20202881 พลทยาพณวชยการ ชลยบรรชา ยอยเงวน 7266 1410300111741 ชาย

20202882 พลทยาพณวชยการ ชวตณรงคน ผลทวพยน 7188 1411700235545 ชาย

20202883 พลทยาพณวชยการ เจนจวรา ทวพยนหลรา 7135 1459900548242 หญวง

20202884 พลทยาพณวชยการ สสรชลย ปลสกเศก 7256 1520600073991 ชาย

20202885 พลทยาพณวชยการ เบญจรลตนน ไผนประการ 7187 1609900350106 หญวง

20202886 พลทยาพณวชยการ กาญจนา นวอมนวล 7277 1709901041327 หญวง

20202887 พลทยาพณวชยการ คมสลนตน สคาลยพลนธน 7170 1730500111636 ชาย

20202888 พลทยาพณวชยการ ยสทธพวชลย หอมชลอน 7289 1749900387980 ชาย

20202889 พลทยาพณวชยการ วรลญญา ธยรพลนธนวราพร 7195 1749900433116 หญวง

20202890 พลทยาพณวชยการ สสรวยา คสณพวทลกษน 7300 1809900670818 ชาย

20202891 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา รลตนาภรณน คลรายภชน 53130036 1100200936601 หญวง

20202892 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ปลายฟปา รอดพลอย 54110054 1100201044347 หญวง

20202893 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ชวษณสพงศน ปราบพาล 54130186 1100201201817 ชาย

20202894 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สนธยา สนองแสง 54190003 1100300054979 ชาย

20202895 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา พวมลพรรณ ดวงเงวน 54190027 1100500274557 หญวง

20202896 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ปรารถนา พลโดด 54130229 1100501257966 หญวง

20202897 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สหรลฐ สสทธวรลกษน 54130043 1100501260118 ชาย

20202898 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สกาวเดลอน ประหยลดยวอม 54120026 1100702094843 หญวง

20202899 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา วรลญญา บสญอสย 54130198 1100702102188 หญวง

20202900 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา มนธวลช เหลนามสทวตานนทน 54120038 1100702136104 ชาย

20202901 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สายวารย เจรวญปราสาท 54130250 1100702204118 หญวง

20202902 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สสดารลตนน กลราหาญ 54190053 1100702284308 หญวง

20202903 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา กนกศลกดวธ แซนหยยอ 54140001 1100801046642 ชาย

20202904 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ตรยทวพยนวภา ชาประดวษฐน 54130136 1101100110795 หญวง
คน 30รวม :
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20202905 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ภชรวณลฐ วลฒนะสสทธววงศน 54140006 1101700200752 ชาย

20202906 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา พลชรมลย ทองทวย 54130183 1101800752803 หญวง

20202907 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา พงศกร หมลอนประกอบ 54130144 1101800767479 ชาย

20202908 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา วรวษฐา ทองเชลออ 54130082 1101800858792 หญวง

20202909 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา รลตพล แกรวรลตนกชล 54130149 1102002309466 ชาย

20202910 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา รลชพงษน หสตะโกววทยน 54130177 1102002344075 ชาย

20202911 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา จสฑามาศ ทวยสสข 54120003 1102002485604 หญวง

20202912 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ทนงศลกดวธ แกรวสลงวาลยน 54130173 1102002500930 ชาย

20202913 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ววชาญา กอชลอนจวตร 56015901 1102800054015 หญวง

20202914 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา พศวลต ทลบศวรว 54130070 1103000102482 ชาย

20202915 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สวรยพลฒณน อลคระนรากชล 54130053 1103100355676 หญวง

20202916 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ธนกฤต จชเผลออน 54130148 1103300160186 ชาย

20202917 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ววทยา ชมภชเครลอ 54130096 1103701634782 ชาย

20202918 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ฉลตรดนลย รลกษาพล 54170001 1103701639261 ชาย

20202919 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา กวตตวธร คคาพร 54120008 1103701823127 ชาย

20202920 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา อารยา อลงคณากร 54130014 1103701855304 หญวง

20202921 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ศวรวญญา ไชยวงษา 54110021 1110200138691 หญวง

20202922 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา กนกวรรณ พาดกลาง 54130174 1110300158073 หญวง

20202923 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา พลชราภรณน ราชสสนทร 54110051 1119900544444 หญวง

20202924 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา นวตยา จคามย 54130025 1119900583067 หญวง

20202925 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ภานสมาศ แยรมบลญชา 54110030 1130600087155 หญวง

20202926 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ศวรวพร คงลา 54130019 1139900214932 หญวง

20202927 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สสชาดา ยวงเงวน 54110016 1140600138655 หญวง

20202928 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สสภลทรา อรรถภาพ 54110048 1141200150462 หญวง

20202929 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา พจมาน อนลนตพจนน 54110037 1149900388311 หญวง

20202930 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา นวมวนทรน ตลองรลศมย 54130141 1199600161507 ชาย

20202931 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา นอคาทวพยน อาจชชผา 54110049 1199900447392 หญวง

20202932 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สวราชยน ศรยชชเปปปยม 54130175 1200100495016 ชาย

20202933 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา จสฬาลลกษณน กางแกรว 54110007 1200100596289 หญวง

20202934 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สวรลญญา โตวา 54110024 1200100621895 หญวง
คน 30รวม :
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20202935 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา เนตรนภา โชคประดวษฐนสสข 54110032 1200900154329 หญวง

20202936 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา บสษกร วนองการไถน 54130142 1200900174524 หญวง

20202937 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ชนลดดา ปานเหลลอง 53130150 1200900178317 หญวง

20202938 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา บสษยามาส เพยชรเนยยม 54130108 1200900181067 หญวง

20202939 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา กวตวยา ปชลา 54130132 1200900190732 หญวง

20202940 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา อตวชาตว นาคจคานงคน 54130241 1200900191593 ชาย

20202941 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ศลวษา ตลนทะตสนน 54130140 1200900193421 หญวง

20202942 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ศวรรญา สลงเกตส 54130072 1200900194673 หญวง

20202943 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา อลษฎายสธ มะปรางอนอน 54130121 1200900194959 ชาย

20202944 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ปรววลฒนน รสนงเรลอง 54130018 1200900195297 ชาย

20202945 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ศสภลลกษณน ประสานทรลพยน 54130094 1200900195424 หญวง

20202946 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา อลงคณา พรมทอง 54130163 1200900196951 หญวง

20202947 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา จสฑาทวพยน ศรยทวพยน 54130100 1200900205691 หญวง

20202948 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา เจนจวรา เจรวญศวลปป 54130127 1200900205829 หญวง

20202949 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สสภลทรา สวทธวเดช 54130006 1209400013139 หญวง

20202950 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา โรนาลวน เปเรซ 56015863 1209600132581 หญวง

20202951 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ดารณย คสรมรลกษา 53130185 1209600155522 หญวง

20202952 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา กรกฎ แบรนกมานนน 54130103 1209600165714 ชาย

20202953 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ศรยววลาส แนนนอสดร 54130109 1209600169434 หญวง

20202954 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สรลล มหาโยธย 54110031 1209600170921 ชาย

20202955 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ณลฐฐารลตนน ซลออตรง 54120007 1209600171293 หญวง

20202956 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ปปปนนภา สวนสมสทร 54130061 1209600171374 หญวง

20202957 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ปวยณา บลวเพยญ 54110010 1209600171790 หญวง

20202958 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ภลทราวดย ปปจฉาพร 54130104 1209600173628 หญวง

20202959 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา รลชชานนทน ปรยดาวลลยน 54130281 1209600175051 ชาย

20202960 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา อลวสา ทราวพระแสง 54130107 1209600175531 หญวง

20202961 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ณฐกร พนมศลกดวธ 54130111 1209600176147 ชาย

20202962 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา พรรณวภา ฉอคาสดใส 54130276 1209600178328 หญวง

20202963 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ธลญญรลตนน โพธวธเผลอก 54130026 1209600179189 หญวง

20202964 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา อลฐพล สวงหนพลนธน 54130079 1209600179472 ชาย
คน 30รวม :
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20202965 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา เรณสกา สสยคคาใฮ 54130137 1209600180497 หญวง

20202966 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา วรรณภา บรรทม 54130196 1209600182325 หญวง

20202967 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา อลงศสมาลวน สยมยงาม 54120010 1209600184506 หญวง

20202968 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา พวมพนประภา ทองจลนทรน 54130023 1209600185685 หญวง

20202969 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา มลลลวสา สงวนพลนธน 54110041 1209600185731 หญวง

20202970 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ววภาพร หนอทองคคา 54110047 1209600185871 หญวง

20202971 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ณลฐพล กนกววบชลยนศรย 54130013 1209600185952 ชาย

20202972 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา วงศนนภาภรณน สลตตนา 54130204 1209600187220 หญวง

20202973 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา นวดานสช วลสสะธารา 54110006 1209600191685 หญวง

20202974 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา วรวลฒนน เกตสใบศรย 54190008 1209700231221 ชาย

20202975 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ฐวตาพร สสวรรณเวยยง 53130088 1209700523647 หญวง

20202976 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา กลนตนกวย ปสรวธรรมเม 53130084 1209700541971 ชาย

20202977 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา กลลยา เฉลยอยกลาง 54120024 1209700546701 หญวง

20202978 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา มลลลวกา ชาวบรานกรนาง 53130175 1209700561328 หญวง

20202979 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สสพศวน รลกษาชนมน 53130283 1209700563169 ชาย

20202980 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา กอบชลย แซนอพอง 54130080 1209700574616 ชาย

20202981 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ภลทรพล ธรรมประทยป 54130084 1209700582163 ชาย

20202982 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ววกกยอ ตวละ 54110033 1209700582902 หญวง

20202983 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา เพยญนภา ภชเงวน 54130098 1209700583330 หญวง

20202984 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา วสสรงคน บลวลอย 54130069 1209700583526 ชาย

20202985 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ธนศร บสญรวนทรน 54130028 1209700586860 หญวง

20202986 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา กสลนลนทรน กลอคาทวย 54130066 1209700589770 หญวง

20202987 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา พรอลกษร บสญมากมย 54120039 1209700590026 หญวง

20202988 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา วรรณภา กาเตลออย 54110062 1209700596687 หญวง

20202989 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา กฤษดา ภวญโญวรพจนน 54130002 1209700599295 ชาย

20202990 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา กานตวมา กลนอมอรน 54130147 1209700602504 หญวง

20202991 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา พรประภา ทองรอด 54110019 1209700603918 หญวง

20202992 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ธนรส เลลออมใส 54110090 1209700605431 หญวง

20202993 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา พสฒตาล อสนมมย 54130050 1209700605708 หญวง

20202994 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สสนลทชา เยยนภชเขา 54130158 1209700606356 หญวง
คน 30รวม :
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20202995 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ณลฐชรวยา อนลนตวงษน 54180012 1209700608421 หญวง

20202996 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ศจวรลตนน ชะอสนม 53130147 1209700610701 หญวง

20202997 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ปปญญา เบญจวนวช 54130063 1209700611147 ชาย

20202998 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สสนวสา ตรงดย 54130207 1209700613026 หญวง

20202999 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ศวรววรรณ ศรยสสวรรณ 54130065 1209700613107 หญวง

20203000 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา วยระศลกดวธ บวลสะเลยม 54130234 1209700613794 ชาย

20203001 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา เจนณรงคน ครสฑยนตน 54130197 1209700615801 ชาย

20203002 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา เบญจวรรณ หมายกลาง 54110029 1209700616645 หญวง

20203003 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา กาญธนา รสนงเรลอง 54110046 1209700618516 หญวง

20203004 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ณลฐวสฒว สสขประเสรวฐ 54130033 1209700618800 ชาย

20203005 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา รสนงอรสณ แมนนปฟน 54110052 1209700618991 หญวง

20203006 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา อนลนตน แสงทอง 54130161 1209700619466 ชาย

20203007 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ณฐมน หรวยใหญน 54110023 1209700619784 หญวง

20203008 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา จวตตา โชนาม 54130155 1209700620588 หญวง

20203009 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา บสษกร มชลนรอย 54130085 1209700622793 หญวง

20203010 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สสรยยนพร แจรงกระจนาง 54130034 1209700622866 หญวง

20203011 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา เลวศวรา แซนอพอง 54110005 1209700623056 หญวง

20203012 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา รสนงทวพยน มะลวซรอน 54110026 1209700623269 หญวง

20203013 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา อาจารย พราหมนสช 54110061 1209700624613 หญวง

20203014 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา กววนณา ทวมเทยอยง 54110001 1209700624915 หญวง

20203015 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ชวดชนก กรรณวการน 54130215 1209700628724 หญวง

20203016 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา อลญชลย เกษรสนงเรลอง 54120006 1209700628988 หญวง

20203017 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา คชนวนทน ทลบเสน 54130102 1209700629470 ชาย

20203018 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา รลฐพล รลตนปปณฑะ 54130051 1209700629909 ชาย

20203019 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ผกามาศ แปลนบสญ 54130007 1209700634481 หญวง

20203020 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา อนสพงษน กลวอนมย 54110028 1209700634724 ชาย

20203021 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา วรากร สมประเสรวฐ 54140004 1209700634830 ชาย

20203022 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ศวรวพร ตานย 54110002 1209700639394 หญวง

20203023 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สสกลญญา ลวอมกสล 54120014 1209700643626 หญวง

20203024 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา จสฑาทวพยน ดอนคคา 54130170 1209700643707 หญวง
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20203025 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา วารสณย หมลอนทคา 54130073 1209700644151 หญวง

20203026 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา เฟฟปองฉลตร ศรยหทลย 54130145 1209700645157 หญวง

20203027 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ณลฐพงษน คคาพนวง 54130088 1209700646986 ชาย

20203028 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ศลกดวธสวทธวธ สอนพรหม 54130269 1209700648741 ชาย

20203029 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สสวรรณา จลนทรโสภณ 54110027 1209700650801 หญวง

20203030 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ปวยณนธวดา ปปฟนประสงคน 54120002 1209700651181 หญวง

20203031 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ธารารลกษน บคารสงยา 54130067 1209700651653 หญวง

20203032 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา กชกร ทองรอด 54130253 1209700652129 หญวง

20203033 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา นฤมล นนทนคคาวงศน 54110077 1209700654695 หญวง

20203034 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา นาตยา ดรวงวงษน 54140008 1209700656060 หญวง

20203035 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา พรทวพยน วลดฟสปงเฟฟปอง 54110071 1209700659841 หญวง

20203036 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ณลฐพงษน กองโฮม 54130219 1209700663295 ชาย

20203037 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา กลญญารลตนน เปรมเดชา 54110022 1209700665972 หญวง

20203038 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สวทธวพล เพยยรชนะ 54130218 1209700666341 ชาย

20203039 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา รลสยา ทองปลวว 54130171 1209700667169 หญวง

20203040 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา วรวยรน พลอยงาม 54130039 1209700670305 หญวง

20203041 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา อรอสมา หวลงกา 54130255 1209700673568 หญวง

20203042 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สสชานลนทน หมลอนหาดย 54130157 1209700674947 หญวง

20203043 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ปปยะพร เจรวญวสฒว 54120019 1209700678713 หญวง

20203044 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา วยรภลทร เกยยรตวเดชานสภาพ 54130185 1209700678845 ชาย

20203045 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ธนพล สวนธนชลย 54190029 1209900123545 ชาย

20203046 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สวทธวกร เพยงเขยยว 54130176 1219900500934 ชาย

20203047 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สสภาพร วงศนทวพยนรลตนน 55112028 1219900510239 หญวง

20203048 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สสววชาดา ประชาโรจนน 54110015 1219900515320 หญวง

20203049 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา พลณณวตา เกตสทอง 54130055 1219900515842 หญวง

20203050 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา กฤตวยา กาญจนเตมยยน 54110013 1219900519546 หญวง

20203051 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สสมวนตรา สสขแขยง 54110064 1220300076513 หญวง

20203052 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา จลนจวรา เสงยอยมงาม 54110008 1229900663621 หญวง

20203053 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา อลฐษฏา กาแกรว 54130057 1239900217809 ชาย

20203054 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา กฤตยน อดใจ 54190020 1250200078999 ชาย
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20203055 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา รลตนาพร วรรณผาสสข 53130156 1250200207276 หญวง

20203056 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา บสญญารลตนน โนนเวยยงแก 54110039 1250400275771 หญวง

20203057 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา พนวดา มะโนชลย 54190002 1250500137354 หญวง

20203058 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา วลชระ ชสนกวง 53130089 1270500008589 ชาย

20203059 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ธนภลทร สสขสนธวสมบชรณน 54130035 1300100152355 ชาย

20203060 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา กมลรลตนน ตากวอมนอก 54130220 1300400161619 หญวง

20203061 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา นวตยา เขลออนแกรว 54110092 1300600184833 หญวง

20203062 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา อสทสมพร พลนจลนทพก 54130021 1302000215993 หญวง

20203063 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สสรชลย แขนอก 54180060 1309800246717 ชาย

20203064 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา เพยญพวชชา เผยกลาง 54190004 1309900516236 หญวง

20203065 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา นสจรวนทรน เทพนอก 54120018 1309901278011 หญวง

20203066 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา จสฑามาศ ลรอมประโคน 54110034 1310100207664 หญวง

20203067 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ประภาพร วงศวล 54130227 1310600242108 หญวง

20203068 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา พลอยประภลสรน จคาเนยยรกชล 54190016 1319800100399 หญวง

20203069 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา กลลยาณย ศรยววจย 54110070 1319900476129 หญวง

20203070 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ธวดารลตนน พลนธนววไล 54110067 1330300199142 หญวง

20203071 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ภานสชนาถ ผววเงวนยวง 54130089 1330400456295 หญวง

20203072 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ธการนสรณน โสภา 54130099 1330500312805 หญวง

20203073 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ณรงคน สสลาลลย 54130267 1339900391344 ชาย

20203074 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา จวรพลฒนน ชามะรลตนน 54130259 1339900475157 ชาย

20203075 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ประชารลกษน โพธวธนอก 54130105 1349700158301 ชาย

20203076 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ศศวววมล วงศาสนธวธ 53130274 1349900600997 หญวง

20203077 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ลลกษมย พยสงวงษน 54130020 1350300139875 หญวง

20203078 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ปตวญญา เสนาเทพ 54130252 1350800246735 หญวง

20203079 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา โสภา ไววสฒว 54190040 1360400118152 หญวง

20203080 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ชสลยพร เอยดเววรนดสน 54190052 1360600102969 หญวง

20203081 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ววทธวลฒนน ฉวมสลนเทยยะ 54130150 1360600191546 ชาย

20203082 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา พรญาณย นรอยแสง 54130184 1390500022343 หญวง

20203083 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ศสภกร มโนมลย 54190021 1409901287507 ชาย

20203084 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา จวรภลทร ศรยจลนทรนอนอน 54120034 1409901420142 หญวง
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20203085 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ไพรวนทรน สมเพยชรน 54130200 1410200129176 หญวง

20203086 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ณลฐสวยา คคาเขยยน 53130170 1419900441324 หญวง

20203087 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ชลธวชา ทองขลนธน 54110078 1419900481482 หญวง

20203088 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา อรสวนย สวทธว 54110053 1419900488916 หญวง

20203089 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ณลฐวญา ยามงคล 54140005 1419900548790 หญวง

20203090 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา พวจวตรา ขสนบรรเทา 55132043 1419900567824 หญวง

20203091 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา จสฑานสช คงววเศษ 54110083 1421000179600 หญวง

20203092 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา เอมอร ออซเซนา 54190061 1431100019965 หญวง

20203093 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ศวรววรรณ วงษนแกรว 54110018 1441000072830 หญวง

20203094 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา กลญญารลตนน เปปฟยจลนทพก 54120037 1450600212062 หญวง

20203095 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา อมรเทพ นาถนอม 54130262 1459900541736 ชาย

20203096 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา กสลวลฒนน เสรวฐศร 54130192 1489900215952 ชาย

20203097 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ธฤษวรรณ นนวมเจรวญ 54190028 1509901399371 หญวง

20203098 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา กรววชญน ศรยววจย 54130209 1509901483682 ชาย

20203099 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ศวยาภรณน วนานนทน 55134041 1549900419042 หญวง

20203100 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ชนอผกา วาตานาเบ 54130156 1579900625611 หญวง

20203101 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา เบญจรงคน มะหวทธว 54130101 1579900659663 ชาย

20203102 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สยสมภช โพธวธสสวรรณ 54190062 1600100500695 ชาย

20203103 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา บสณยานสช พลทธศรยมา 54130054 1600400165701 หญวง

20203104 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สสภาวดย ทคามา 54130167 1620400234028 หญวง

20203105 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ภลทรวรรณ เกตสสสวรรณ 54200002 1629900328143 หญวง

20203106 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ศวรวลลกษณน กอนอวอม 54130106 1639800169051 หญวง

20203107 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา พสทธพร สยบสญเรลอง 54130015 1659900696673 หญวง

20203108 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา พนวดา รอดโพธวธทอง 54130124 1669800160861 หญวง

20203109 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา วรกมล ปราบภลย 54130001 1669900298651 หญวง

20203110 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา เรณสกาล กลอคาเชาวน 54110040 1670200191562 หญวง

20203111 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา แพรวพรรณ โตลามลน 54130078 1670500308007 หญวง

20203112 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ภวรมยนรลตนน จลนทรนเหลลอง 54130113 1670500314066 หญวง

20203113 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ววสลนตน ไซเดล 54130199 1679900345765 ชาย

20203114 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ชสตวนารถ พรหมลลทธวธ 54120033 1679900368226 หญวง
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20203115 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สวนชลย กวองเนยยม 55233001 1719900201797 ชาย

20203116 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ราตรย ชนะสสข 53130282 1739900454504 หญวง

20203117 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา เกวลย เทยอยงแทร 54140009 1739900554100 หญวง

20203118 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา พรนภา พวมพนดา 56015864 1749900424761 หญวง

20203119 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา วรรณภา แสนสมลคร 54120042 1749900443812 หญวง

20203120 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา เอกลลกษณน นรอมศวรว 54190063 1759900085622 ชาย

20203121 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สมฤทลย กองดวง 54130071 1769900385669 หญวง

20203122 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา จวรเดช โสภณสวรว 54130268 1839900410182 ชาย

20203123 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ธรรมสรณน ทนากลาง 54130114 2302300008746 หญวง

20203124 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ขนวษฐา ถชกตรอง 54130187 2809800019382 หญวง

20203125 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา อลจฉรา วรรณประไพ 54190036 3220400120499 หญวง

20203126 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา เจวองเจรา อชอ 54190050 5100700077839 ชาย

20203127 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา นภาพลนธน เบยยวทช 54130189 5500601074528 หญวง

20203128 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา รลตนาภรณน อชนอรสณ 54180076 1100201018494 หญวง

20203129 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ธนกฤต แซนโงรว 54180015 1100702113996 ชาย

20203130 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา พวมพนพรรณ โสนรวนทรน 54180017 1101500796198 หญวง

20203131 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ดารสณย บสญสนง 54180031 1102002376635 หญวง

20203132 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ณลฐวลฒนน อยชนมลอน 54180061 1102002457104 ชาย

20203133 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา เมยนสวกสล พาสยชา 54180054 1103701792507 หญวง

20203134 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ยลดา อสดม 54180037 1200400043404 หญวง

20203135 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ชลธวดา ดลงกรอง 54180009 1200900185526 หญวง

20203136 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ธนากร เพยชรบสญมา 54180020 1209600150890 ชาย

20203137 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ศมลพร โคษา 54180003 1209700584794 หญวง

20203138 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สวรวนลส สสขสวาท 54130022 1209700611155 หญวง

20203139 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ธวตวมา เปลนงววทยา 54180041 1209700612551 หญวง

20203140 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา เบญจวรรณ คราขาย 54180004 1209700620243 หญวง

20203141 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา นวตวรลตนน เลปะการณน 54180033 1209700620731 หญวง

20203142 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา วรวศรา ศวลปไชย 54180005 1209700638703 หญวง

20203143 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สสพลตรา จลนวลต 54180040 1219800201501 หญวง

20203144 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา นวภาวรรณ กองแกรว 54180065 1230200059773 หญวง
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20203145 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สสพรรณย ประตชเงวน 54180078 1249900345165 หญวง

20203146 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา จลนทรนจวรา เหรยยญทอง 54120012 1319900426865 หญวง

20203147 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ณพลจนนชนก ไชยสสรเกยยรตว 54180050 1319900511838 หญวง

20203148 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สมร มชลสาร 54180028 1350100200864 ชาย

20203149 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา นาควนทรน ครองสสข 54180068 1409901327444 ชาย

20203150 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ววสสดา ศรยบสรวนทรน 54180030 1420400086926 หญวง

20203151 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สสทธวดา แสงภลกดย 54180034 1459900478180 หญวง

20203152 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สสวนลนทน หมลอนเรยยน 54180006 1460100194057 หญวง

20203153 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา พลชราภรณน ศรยขลนธนซราย 54180001 1460600136609 หญวง

20203154 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ณลฐพงษน วงศนภลกดย 54180056 1479900261598 ชาย

20203155 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ชนวดาภา ศรยเมลอง 54180058 1709900653728 หญวง

20203156 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา นภาพร สลงขนกลมเกลยอยง 54180072 1729900297701 หญวง

20203157 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา นฤชา ตลองทวยมงคล 54180036 1739900525983 ชาย

20203158 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา พรววไล โพธว 54180059 1769800064810 หญวง

20203159 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา อรวสา ชวววสวฐ 54180071 1800800264402 หญวง
คน 15รวม :
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