
ประกาศเลขทททนนทงสอบ

หนนา 1 / 15ววนททท 7/1/2014  8:36:43

ระดนบชนชน : ปวส. 2  ศศนยยสอบ : 142001 - มทร.ตะวนนออก บางพระ

1120100111

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ  :

ออาเภอ : บางละมมง จนงหวนด : ชลบมรทสนามสอบ: 1120100111 - วพทยาลวยเทคโนโลยทอวกษรพวทยา

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนทงสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตก
ประชาชนนนกเรทยน

AM AM.203ชนชน : 2

20201410 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา อรรถพล หวงสลนเทยยะ 55571025 1100200867137 ชาย

20201411 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา กฤษนลนตต โพธวธประจลกษต 55671010 1100701781081 ชาย

20201412 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ฟารวดอน จลนทรตรอด 55671027 1101500619296 ชาย

20201413 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา พชรพล สสทธวสาร 55571002 1102700354653 ชาย

20201414 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ธนากร กานนทต 55672005 1103700824260 ชาย

20201415 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา นครวนทรต ไกรลาศ 55582013 1200900118713 ชาย

20201416 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา อธวคม สสขเกษม 55571029 1200900131370 ชาย

20201417 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา จตสพร สสวรรณประเสรวฐ 55671018 1200900140336 ชาย

20201418 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ณลฐวสฒว คงพะลลง 55571031 1200900140735 ชาย

20201419 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา นวตวพงษต บสบผาพวง 55671014 1200900143432 ชาย

20201420 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา จลกรกฤษณต สลงวรณต 55571032 1200900145745 ชาย

20201421 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา กรยฑา รสจววสฒว 55572001 1200900154311 ชาย

20201422 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ธยระ ธรรมดย 55571022 1200900163468 ชาย

20201423 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สสวรรณา แสงขาว 55571003 1209600061455 หญวง

20201424 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา อนลนตตชลย สงวนสวน 55571018 1209600135963 ชาย

20201425 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ราชลนยต อรรามวงษต 55571015 1209600151403 ชาย

20201426 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา รลงสวมลนตต อวนทวงษต 55571001 1209700385970 ชาย

20201427 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา นวพล ทสรงยางเผผอก 55571005 1209700395002 ชาย

20201428 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา พงศตพลทธต สวทธวสมบบรณต 55671013 1209700438836 ชาย

20201429 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา นครวนทรต สมใจ 55671015 1209700441071 ชาย

20201430 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ภาณสวลฒนต มยกลวลน 55671023 1209700441845 ชาย

20201431 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สสรพงศต รลกษา 55571004 1209700450038 ชาย

20201432 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา เมธาพลนธต แจจงฉาย 55671004 1209700459931 ชาย

20201433 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา กวตตวพงษต วรรณประดวษฐต 55671001 1209700462770 ชาย

20201434 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา เทววนทรต ถนอมรอด 55571024 1209700468077 ชาย

20201435 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา นฤเบศ ประดลบเกตส 55571019 1209700469065 ชาย

20201436 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สรายสทธ คสจมคง 55571011 1209700473305 ชาย

20201437 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา จวรพนธต ทลบทวม 55671002 1209700476991 ชาย

20201438 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ฐากบร แสงแกจว 55571027 1209700481910 ชาย

20201439 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ณลฐวสฒว หลวงเมผอง 55572002 1209700483611 ชาย
คน 30รวม :
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ประชาชนนนกเรทยน

AM AM.204ชนชน : 2

20201440 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา วรลญญบ สนวทขขา 55571007 1209700484838 ชาย

20201441 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ภานสพงศต แจจงกระจราง 55571010 1209700485966 ชาย

20201442 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สรศลกดวธ ฉลตรอวนทรต 55572003 1209700487179 ชาย

20201443 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา พลรลตนต เชยกลวลนเทศ 55571020 1209700489813 ชาย

20201444 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา กวตตว อลษฎาวสธภบดวนลนทต 55571013 1209700498774 ชาย

20201445 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา เอกมวตร ปราณยราษฏรต 55571026 1209700504561 ชาย

20201446 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สวทธวชลย ตระกาลจลนทรต 55571014 1209700509741 ชาย

20201447 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา วรพล นลกปปด 55552003 1209700514281 ชาย

20201448 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา วรการ ชลยสวทธต 55671030 1209700518031 ชาย

20201449 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ธนากร จวนดาศลกดวธชลย 55671017 1209700534908 ชาย

20201450 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ฐวตวพงศต แจรมสวราง 55572006 1219800192979 ชาย

20201451 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา วยรวลฒนต กยกเจรวญ 55671025 1219900388468 ชาย

20201452 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา นพดล โพธวธนาค 55571009 1219900413381 ชาย

20201453 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สรศลกดวธ จงหนรวงกลาง 55571030 1259700130793 ชาย

20201454 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา อรรถชลย เสารตทอง 55672003 1320800066419 ชาย

20201455 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ธงชลย ตอนสลนเทยยะ 55671020 1360900096204 ชาย

20201456 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ธนาวสธ พงษตสมร 55671011 1410600259956 ชาย

20201457 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา คมสลนตต อวนนา 55672004 1411600150459 ชาย

20201458 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ณรงคตเดช ศรยสมสทร 55671021 1421200035075 ชาย

20201459 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา อขาพล ใจสบาย 55671026 1430200143322 ชาย

20201460 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา อาทวตยต ศรยมาตร 55672001 1430600103263 ชาย

20201461 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา โกมวนทรต ศรยมาตร 55671003 1430600164815 ชาย

20201462 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ธยรพนธต ทสมรลกษา 55671022 1439900200297 ชาย

20201463 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา คมกรวช ทวพวรรณ 55571008 1521300048071 ชาย

20201464 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ณลฐพล บสญสวลสดวธ 55571006 1540600083962 ชาย

20201465 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ประมาณ ทะมา 55572004 1639800125984 ชาย

20201466 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ววรยะ ชบกจาน 55571023 1679900277581 ชาย

20201467 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา อมร พวกสลวงษต 55571021 2610100018018 ชาย

20201468 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สสทธวพงศต คงวลด 55671024 5200900046821 ชาย

20201469 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ธยรพงศต ศรยผรองใส 55551008 1100400646754 ชาย
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20201470 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา คมสลน ตลกงกาญจนศรย 55551013 1100400663896 ชาย

20201471 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา พลฐนนทต ศรยลลกษณตคสณากร 55551005 1100400674324 ชาย

20201472 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา เอกพล บสญวววลฒนต 55551015 1101500675471 ชาย

20201473 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา วาลวต โตตะมางย 55651006 1102700218725 ชาย

20201474 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา วรลญญบ รลงทอง 55651004 1149900303757 ชาย

20201475 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา กวตตวพวชญต ศวรวพงศตวารย 55652006 1200900110151 ชาย

20201476 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา อนสเทพ สรณะไตร 55551011 1200900150650 ชาย

20201477 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ววศวชลย ปปปนสมนาม 55551012 1200900161244 ชาย

20201478 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา เกรยยงศลกดวธ สบงรสรง 55551001 1209600138270 ชาย

20201479 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา วสฒวชลย เตยยวกสล 55552002 1209700406675 ชาย

20201480 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา อลศววน สมใจ 55551007 1209700461188 ชาย

20201481 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สนวท บสญกรอ 55551002 1209700471019 ชาย

20201482 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา คมกรวช อสยวลน 55551009 1209700510383 ชาย

20201483 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ไกรวสฒว ศวรวบสผา 55651009 1230400073401 ชาย

20201484 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา บลญชา อสรนแกจว 55661001 1420400056261 ชาย

20201485 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สมบบรณต บาบสญ 55652003 1420900208591 ชาย

20201486 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ภาณสพงศต โชคชลยววชญตกสล 55651003 1479900196303 ชาย

20201487 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา อลครพงษต แกจวประภา 55551004 1520600066162 ชาย

20201488 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ธยรศลกดวธ พามา 55661005 1539900234387 ชาย

20201489 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สกนธต ทองวงษต 55661006 1759900246383 ชาย

20201490 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สสรวสฒ แอดแอด 55552001 1949900140648 ชาย

20201491 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ววชลย ไพรมหานวยม 55661002 2630500050792 ชาย

20201492 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา อนสวลฒนต บลวไสว 55561008 1209700391325 ชาย

20201493 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สวทธวศลกดวธ แดงประดลบตระกบล 55561001 1209700457041 ชาย

20201494 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา พวพลฒนต พรมแสง 55561004 1209700475529 ชาย

20201495 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา นรวนทรต โพธวธเกษม 55561007 1209700487268 ชาย

20201496 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา กวตตวนลนทต ปราดเปรผลอง 55662006 1209700489805 ชาย

20201497 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา นราธร สรจอยคขาดย 55561002 1209700516250 ชาย

20201498 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สสเมธ มณยรลตนต 55662005 1229900575667 ชาย

20201499 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ชนะชน กองขสนทด 55561005 1300800217433 ชาย
คน 30รวม :
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20201500 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา พลชรวนทรต บสญรลกษา 55561009 1471200270104 หญวง

20201501 พลทยาบรวหารธสรกวจ มลณฑนา มาทอง 6986 1100300100628 หญวง

20201502 พลทยาบรวหารธสรกวจ มนลสชนก คณฑา 6975 1100701822811 หญวง

20201503 พลทยาบรวหารธสรกวจ ศศวธร สสกใส 7005 1110500029609 หญวง

20201504 พลทยาบรวหารธสรกวจ ศสภชลย ทองแสน 7101 1119900293514 ชาย

20201505 พลทยาบรวหารธสรกวจ ชสลยกร ววชลยโคตร 7042 1160400158661 หญวง

20201506 พลทยาบรวหารธสรกวจ สสวรรณา บสญชลกน 6985 1209300008125 หญวง

20201507 พลทยาบรวหารธสรกวจ รสรงนภา เจยยมพานวชนลนทต 6937 1209600136030 หญวง

20201508 พลทยาบรวหารธสรกวจ ภาณสมาส แซรลยก 6911 1209600137907 หญวง

20201509 พลทยาบรวหารธสรกวจ วลย บสตรโคตร 7026 1209600139861 หญวง

20201510 พลทยาบรวหารธสรกวจ กรกนก ทองปลลลง 6938 1209600148402 หญวง

20201511 พลทยาบรวหารธสรกวจ นพดา ชบหมผลนไวยต 7024 1209700466236 หญวง

20201512 พลทยาบรวหารธสรกวจ ดารณย พลพวมาย 7021 1209700470748 หญวง

20201513 พลทยาบรวหารธสรกวจ รลตนาภรณต เจรวญสสข 7081 1209700478609 หญวง

20201514 พลทยาบรวหารธสรกวจ พรประภา ดยสะเมาะ 6935 1209700531054 หญวง

20201515 พลทยาบรวหารธสรกวจ ชฎาพร เพพงหวรลญ 7066 1320200136629 หญวง

20201516 พลทยาบรวหารธสรกวจ ววภาวรรณ ละอองทอง 6941 1330600075287 หญวง

20201517 พลทยาบรวหารธสรกวจ เสาวณย แสงแกจว 6913 1401600157780 หญวง

20201518 พลทยาบรวหารธสรกวจ กนกพร ดานจอย 7056 1411400193570 หญวง

20201519 พลทยาบรวหารธสรกวจ จวนตกาล แสงสวราง 6916 1431200021902 หญวง

20201520 พลทยาบรวหารธสรกวจ นฤมล หวนอรอน 6994 1450600196865 หญวง

20201521 พลทยาบรวหารธสรกวจ ศศวธร บลวบสญ 7104 1470800186618 หญวง

20201522 พลทยาบรวหารธสรกวจ สาลวนย นาเพพญ 6936 1550800051576 หญวง

20201523 พลทยาบรวหารธสรกวจ นฤมล งามนอก 7069 1560600080904 หญวง

20201524 พลทยาบรวหารธสรกวจ จวราภรณต อารยยต 6956 1571000050177 หญวง

20201525 พลทยาบรวหารธสรกวจ อรทลย ใจแกจวทว 6983 1630600033344 หญวง

20201526 พลทยาบรวหารธสรกวจ ทลศชลย โนนสบง 7085 3331000277099 หญวง

20201527 พลทยาบรวหารธสรกวจ เกรยยงไกร ลวกมเจรวญ 7040 4209600001562 ชาย

20201528 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สสนลดดา แสนสวงหต 55612014 1100701452657 หญวง

20201529 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ปรยยานสช กสวกบร 55612011 1100701609866 หญวง
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20201530 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ศศวมล คงววสสทธวธ 55611008 1100800923925 หญวง

20201531 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา นลนทวรรณ เขพมปปญญา 55612021 1101500488477 หญวง

20201532 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา มยสรา แสงนจอย 55611002 1101800600299 หญวง

20201533 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา วรนา บสญเรผอง 55511033 1103100243151 หญวง

20201534 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ศสภกานตต มลงกรสสวรรณต 55611009 1103701177403 หญวง

20201535 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา นลชชา ชอนขสนทด 55511034 1103701233605 หญวง

20201536 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สสดารลตนต บลวบาน 55511004 1103701239999 หญวง

20201537 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ฐวตาภรณต ศรยบาง 55511025 1119900274650 หญวง

20201538 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา จวนตนา สนามทอง 55611006 1119900461077 หญวง

20201539 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา พรรณศวรว ศสภพงษต 55611007 1160300172769 หญวง

20201540 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา นกขาทวพยต สสกคขา 55511013 1199900117597 หญวง

20201541 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา นวลสบล จวรสสนทรพลนธสต 55511037 1200100474477 หญวง

20201542 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ศสภนาถ ตลนหยงมลด 55513002 1200400041240 หญวง

20201543 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ชลธวชา วลลนเสจง 55511017 1200400041762 หญวง

20201544 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา จวราพร ชาวงาใตจ 55511010 1200900146482 หญวง

20201545 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา อภวญญา แดงเปลรง 55511003 1200900152881 หญวง

20201546 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา อลญมณย นาคจลนทรต 55513001 1200900165223 หญวง

20201547 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ทวศารลตนต ลผอคขาหาญ 55511038 1209600137648 หญวง

20201548 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา วาสนา เรผองจจอย 55611003 1209700132494 หญวง

20201549 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ศววลช จวตตตอลมพร 55612023 1209700333988 ชาย

20201550 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา รสรวน พรหมสสรวนทรต 55512007 1209700436302 หญวง

20201551 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ศรลณยา เรผองนก 55611026 1209700447690 หญวง

20201552 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา วลลยพรรณ จลนทรตเพพง 55511019 1209700467194 หญวง

20201553 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ธวดารลตนต ทวยมา 55611021 1209700485851 หญวง

20201554 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา เจรวญตา เอยลยมสะอาด 55511021 1209700486342 หญวง

20201555 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา จลนจวรา เลอวงศตรลตนต 55512004 1209700500574 หญวง

20201556 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา อลงคณา แกจวเจรวญ 55511031 1209700501066 หญวง

20201557 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา กนกวรรณ สสจรวต 55511022 1209700513188 หญวง

20201558 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ฌลลลวกา เอยลยมจลนพวง 55511008 1209700513471 หญวง

20201559 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา กานตตพวชชา ภบรนวลม 55511039 1209700514249 หญวง
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20201560 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ปปยนสช ทองนาท 55511030 1209700521318 หญวง

20201561 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา วรนสช เงวนโต 55511026 1209700533367 หญวง

20201562 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา จารสวรรณ แกจวยา 55511029 1209700558831 หญวง

20201563 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา กลญญาพลชร วงศตทวพรลตนต 55511001 1219800158479 หญวง

20201564 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สสภาพร นราชวต 55511002 1230400069551 หญวง

20201565 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา จสรยรลตนต ลบพวมาย 55612016 1301500030258 หญวง

20201566 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สาววตรย บารวศรย 55612005 1309900802263 หญวง

20201567 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ลลดดา ชอบมย 55511005 1310800154903 หญวง

20201568 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ชลยฤมล ววเศษชาตว 55612012 1320500152026 หญวง

20201569 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา จลนทวมา บสญจง 55611017 1320500211511 หญวง

20201570 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา นราภรณต สลงวร 55511035 1320600187531 หญวง

20201571 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ชลลลดดา ฤาชา 55513003 1360500193237 หญวง

20201572 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา กมลมาศ พงษตเสน 55511006 1401600203803 หญวง

20201573 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ภรณตทวพยต จลนทรเสนา 55611005 1410400139566 หญวง

20201574 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ปารวฉลตร ไชยวงษต 55511015 1411100231476 หญวง

20201575 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา อรทลย พรสวลสดวธ 55662003 1411300175677 หญวง

20201576 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ศสภรลตนต ตาลประสงคต 55612004 1430600131071 หญวง

20201577 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ชวลลพร ภบพลนนา 55612006 1440900178129 หญวง

20201578 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา กาญจนา ลวมปปชาตว 55512001 1471200255822 หญวง

20201579 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ดวงแข อสณาพรหม 55612001 1480300114651 หญวง

20201580 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา เจนจวรา ทากาบสตร 55511032 1529900626641 หญวง

20201581 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา อสทลยวรรณ จวนดาวงษต 55611030 1560600072430 หญวง

20201582 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ราตรย ดวงมาก 56016188 1600100532830 หญวง

20201583 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สสรยรลตนต คงยวกม 55511020 1601100248369 หญวง

20201584 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา นสชรย วงศตอจายตาล 55612022 1640600147765 หญวง

20201585 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สสนวชา สลงฆะพลนธต 55511016 1710500215130 หญวง

20201586 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ดลนภา มะละ 55511040 1729900276592 หญวง

20201587 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ววโรจนต ศววประสวทธวธกสล 55512005 1769900335793 ชาย

20201588 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา จวนตนา นนทจบ 55611022 1860400104360 หญวง

20201589 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา พลชรวนทรต หอมจลนทรต 55611024 2200101100757 หญวง
คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนทงสอบ

หนนา 7 / 15ววนททท 7/1/2014  8:36:43

ระดนบชนชน : ปวส. 2  ศศนยยสอบ : 142001 - มทร.ตะวนนออก บางพระ

1120100111

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ  :

ออาเภอ : บางละมมง จนงหวนด : ชลบมรทสนามสอบ: 1120100111 - วพทยาลวยเทคโนโลยทอวกษรพวทยา

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนทงสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตก
ประชาชนนนกเรทยน

D D401ชนชน : 4

20201590 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ไพลวน แซรตลน 55612008 3480100787321 หญวง

20201591 พลทยาบรวหารธสรกวจ ปภลสสร พลนธสตววเชยยร 7047 1100200802167 หญวง

20201592 พลทยาบรวหารธสรกวจ พรศวรว ศรยมายา 7022 1102001684859 หญวง

20201593 พลทยาบรวหารธสรกวจ กวตวยา กบบโคกกรวด 7025 1102001979280 หญวง

20201594 พลทยาบรวหารธสรกวจ เมธวนย หยยหมาน 7093 1103700856455 หญวง

20201595 พลทยาบรวหารธสรกวจ กวตตวยา จสนสายพลนธต 7075 1160100209081 หญวง

20201596 พลทยาบรวหารธสรกวจ เอมอร ใจอารยยต 7031 1200600102811 หญวง

20201597 พลทยาบรวหารธสรกวจ สกรรจต นวลมรวง 7059 1209600138121 ชาย

20201598 พลทยาบรวหารธสรกวจ สายสวรว ไวยพสฒ 6969 1209600154844 หญวง

20201599 พลทยาบรวหารธสรกวจ พลชรยยา ลางคสลเสน 6950 1209700332957 หญวง

20201600 พลทยาบรวหารธสรกวจ อรพรรณ สสขวลฒนะ 6967 1209700381044 หญวง

20201601 พลทยาบรวหารธสรกวจ สสนวษา คขาฤาชา 6981 1209700423499 หญวง

20201602 พลทยาบรวหารธสรกวจ อรอสษา เตยยนพลกรลง 6970 1209700438348 หญวง

20201603 พลทยาบรวหารธสรกวจ ปรางคตทวพยต ขลตตวยะ 7034 1209700483866 หญวง

20201604 พลทยาบรวหารธสรกวจ อภวสรา กจอนเอยลยม 6970 1209700499959 หญวง

20201605 พลทยาบรวหารธสรกวจ เกรยยงศลกดวธ เมนลช 7083 1209700500582 ชาย

20201606 พลทยาบรวหารธสรกวจ กลญชลวกา ทองรลศมย 6991 1209700527961 หญวง

20201607 พลทยาบรวหารธสรกวจ ไชยพงศต ศรยเหมาทองสสข 6982 1249900138216 ชาย

20201608 พลทยาบรวหารธสรกวจ สสดาทวพยต ลวกมวลฒนะ 7106 1302500004428 หญวง

20201609 พลทยาบรวหารธสรกวจ วาสนา เสารตวงศต 7018 1310700187877 หญวง

20201610 พลทยาบรวหารธสรกวจ อขานาจ รลกษตควด 7011 1320500209915 ชาย

20201611 พลทยาบรวหารธสรกวจ วารสณย นาจาน 7036 1341900136207 หญวง

20201612 พลทยาบรวหารธสรกวจ ปวยณา ประทสมมา 6989 1342900003241 หญวง

20201613 พลทยาบรวหารธสรกวจ ปภลสรา ทวพยตทขามา 6940 1409900998175 หญวง

20201614 พลทยาบรวหารธสรกวจ ววรมณ อกศรย 6976 1411700133068 หญวง

20201615 พลทยาบรวหารธสรกวจ นรวนทรต รามประพฤตว 6974 1439900194858 หญวง

20201616 พลทยาบรวหารธสรกวจ สสจวตตรา หมอนสะอาด 6963 1620700063440 หญวง

20201617 พลทยาบรวหารธสรกวจ เบญจมาศ ทองมาก 6957 1629900142724 หญวง

20201618 พลทยาบรวหารธสรกวจ นวตยา นจอยบจานใหมร 7033 1650100060474 หญวง

20201619 พลทยาบรวหารธสรกวจ มานวตา ปปปนรลตนต 6977 1659900371049 หญวง
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20201620 พลทยาบรวหารธสรกวจ นวษยา ทวพยตทขามา 6971 1659900520885 หญวง

20201621 พลทยาบรวหารธสรกวจ สมพวศ คขามย 6909 1670100017021 หญวง

20201622 พลทยาบรวหารธสรกวจ วราภรณต ตรยจลกรต 6965 1670700220618 หญวง

20201623 พลทยาบรวหารธสรกวจ มนทวรา อลนภลกดย 7041 1949900120272 หญวง

20201624 พลทยาบรวหารธสรกวจ จสฑามาศ สสขสวลสดวธ 6996 2840400023198 หญวง

20201625 พลทยาบรวหารธสรกวจ ดวงใจ คงประโยชนต 6729 3141400004156 หญวง

20201626 พลทยาบรวหารธสรกวจ มลววรรณต รอบรบจ 6946 3360300271494 หญวง

20201627 พลทยาบรวหารธสรกวจ พนวดา เยพนวลฒนา 6917 3450700842099 หญวง

20201628 พลทยาบรวหารธสรกวจ เคนยว ลาภประเสรวฐลกขา 7231 5209600019150 ชาย

20201629 พลทยาบรวหารธสรกวจ รลชนบ โรเทอ 7084 5331090017284 หญวง

20201630 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา นนทกานตต ววชลย 55622018 1100200312801 หญวง

20201631 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ภรลณยบ สสรศลกดวธชลยสกสล 55621009 1100200660451 ชาย

20201632 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา วราพร วสฒวยา 55621005 1100500747439 หญวง

20201633 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา วารสณย รลกสอน 55682013 1100701387669 หญวง

20201634 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ลลดดาวลลยต กลจาหาญ 55523001 1100701495704 หญวง

20201635 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ทวย ไมตรย 55621001 1102001591079 หญวง

20201636 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ภาสวนย สายทอง 55621011 1102700298001 หญวง

20201637 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ประภาพร มยขขา 55621015 1103700519904 หญวง

20201638 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา นกขาฝน หนบฤทธวธ 55521003 1129700032211 หญวง

20201639 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา พวศมลย เดชวงษา 55521021 1130600069815 หญวง

20201640 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ปรยยากมล จลนทราม 55622028 1140800067069 หญวง

20201641 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา บสษยมาศ พบไมจ 55621002 1160100045437 หญวง

20201642 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา วลนเพพญ บขารสงอวน 55631027 1189800002372 หญวง

20201643 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา มสทวตา เอยลยมดย 55521005 1200400041118 หญวง

20201644 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา อธวตวยา คงประไพ 55521017 1200900154825 หญวง

20201645 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ศศวววมล พรหมลลน 55521001 1200900158961 หญวง

20201646 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ชฎาพร หาญทะเล 55521011 1200900162488 หญวง

20201647 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา เอผกอมพร สวรางทรลพยต 55521019 1209500042556 หญวง

20201648 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ภลณฑวรา จลนทรตทองแดง 55622011 1209600077670 หญวง

20201649 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ละอองดาว แซรซวกม 55621019 1209600123671 หญวง
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20201650 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา จสฑามาศ สยนกขาเงวน 55621018 1209600137753 หญวง

20201651 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ทรรศนยยต สยชลง 55521012 1209600142781 หญวง

20201652 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ศวรวววภา กลญญาเงวน 55521004 1209600145080 หญวง

20201653 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ปาณวย ชสรมชผลน 55621010 1209600145730 หญวง

20201654 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ธยรนาถ เลวศขสนทด 55621006 1209600146183 หญวง

20201655 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ตววษา จวตสม 55622023 1209600160470 หญวง

20201656 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา พลชรา ศรยบสญชรวย 55633016 1209700283352 หญวง

20201657 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา หทลยรลตนต กขาแพงหลรอ 55622003 1209700350572 หญวง

20201658 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา รลตตวกาล พสกเจรวญ 55521014 1209700397188 หญวง

20201659 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ธนวลฒนต แววประดวษฐ 55523003 1209700433800 ชาย

20201660 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา เกสรย ปปปนแกจว 55521016 1209700443651 หญวง

20201661 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา อารยา นสตมะหะหมลด 55521002 1209700461374 หญวง

20201662 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ชฏาภรณต จลนทรตเกวด 55521006 1209700495686 หญวง

20201663 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา พฤษชา สวลสดวธสวงหต 55621013 1209700502836 หญวง

20201664 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา นสชาดา สวยลลก 55521007 1209700506475 หญวง

20201665 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ผกาวรรณ สกสลมา 55521010 1209700511118 หญวง

20201666 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา เมธะนย ยาวะระ 55521018 1219900349730 หญวง

20201667 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา กชกร เหลผองจลนทลก 55622014 1302000032112 หญวง

20201668 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา อรสณสวลสดวธ โนรยรลตนต 55521008 1309900854051 หญวง

20201669 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สสพลตรา พงษตสสระ 55622016 1330700130301 หญวง

20201670 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา รลตนาพร พสกเจรวญ 55521015 1409901005242 หญวง

20201671 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สายฝน เชยยงคขา 55523002 1409901136878 หญวง

20201672 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สสภลสษร พวนธสนวบาต 55591003 1412000062622 หญวง

20201673 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา อลมรวนทรต บจานกระโทก 55622008 1450200140455 หญวง

20201674 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ศวรวนญา ไชยหาบสตร 55621012 1451100182157 หญวง

20201675 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา เกวลย เขผลอนจะนะ 55622007 1530300059306 หญวง

20201676 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา พวงผกา โลราช 55622013 1550600077580 หญวง

20201677 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ผกาวรรณ ขรายสสวรรณ 55621017 1560100218061 หญวง

20201678 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา เบญจมาศ มะหวทธว 55621014 1579900502837 หญวง

20201679 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา นภลสวรรณ แปปนขอม 55521009 1600800153947 หญวง
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20201680 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา อรรณพ ไกรจลนทรต 55622002 1749900108151 ชาย

20201681 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ภาคภบมว ดยรลกษา 55622004 3440500182745 ชาย

20201682 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ไอซต บอนสต 55633013 5368900001092 ชาย

20201683 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา จลนทรตเพพญ คขาวลนดย 55622009 5410600030544 หญวง

20201684 พลทยาบรวหารธสรกวจ สสพลตรา รลกชาตว 7012 1102001857753 หญวง

20201685 พลทยาบรวหารธสรกวจ เมษา เพพญยะ 7019 1120300059865 หญวง

20201686 พลทยาบรวหารธสรกวจ อมรรลตนต คขาชมภบ 6959 1129700005787 หญวง

20201687 พลทยาบรวหารธสรกวจ สสนยกร พวนองรลมยต 7037 1200500004303 หญวง

20201688 พลทยาบรวหารธสรกวจ ชวษณสพงศต สาทวพยตจลนทรต 7044 1209600136056 ชาย

20201689 พลทยาบรวหารธสรกวจ ฐากร หมอยาดย 7028 1209600138407 ชาย

20201690 พลทยาบรวหารธสรกวจ ชลยนสวลฒนต เพพชรละออ 7128 1209700066360 ชาย

20201691 พลทยาบรวหารธสรกวจ ศวรววลลยต สวนจวตรต 7039 1209700223228 หญวง

20201692 พลทยาบรวหารธสรกวจ ชสตวมา แกรนภวรมยต 7113 1209700290529 หญวง

20201693 พลทยาบรวหารธสรกวจ ศสภกฤษณต วรรณจวนดาพร 6948 1209700301385 ชาย

20201694 พลทยาบรวหารธสรกวจ ธนวต ใจดย 7048 1209700322285 ชาย

20201695 พลทยาบรวหารธสรกวจ ศรลญยบ พวมพตสวรรคต 7013 1209700484455 ชาย

20201696 พลทยาบรวหารธสรกวจ จอมพล พลฒนงาม 6954 1209700507064 ชาย

20201697 พลทยาบรวหารธสรกวจ บลญชา โสภย 7086 1209700514460 ชาย

20201698 พลทยาบรวหารธสรกวจ วรรณพร งามกวตตว 6958 1209700518627 หญวง

20201699 พลทยาบรวหารธสรกวจ ววไลลลกษณต จารสวาทวนกสล 6960 1219900401341 หญวง

20201700 พลทยาบรวหารธสรกวจ พลชรย เจผอพงษต 6930 1230400041363 หญวง

20201701 พลทยาบรวหารธสรกวจ ชลยรลตนต พนสมรลมยต 7004 1270400009311 ชาย

20201702 พลทยาบรวหารธสรกวจ แพรว ผดาวลลยต 7000 1302300031618 หญวง

20201703 พลทยาบรวหารธสรกวจ สสธารลตนต ดนตรย 7130 1309900756385 หญวง

20201704 พลทยาบรวหารธสรกวจ ไพรลลดดา นะรารลมยต 6939 1319900313823 หญวง

20201705 พลทยาบรวหารธสรกวจ ชลธวชา แสนรลง 7052 1320500186087 หญวง

20201706 พลทยาบรวหารธสรกวจ ดวงดาว แซรฉลลว 6987 1321000156171 หญวง

20201707 พลทยาบรวหารธสรกวจ ธวดา พลนธตศวลปป 7099 1340300076954 หญวง

20201708 พลทยาบรวหารธสรกวจ เยาวลลกษณต จลนทฤทธวธ 7016 1340700422167 หญวง

20201709 พลทยาบรวหารธสรกวจ วลชรย นจอยจลตสรลส 7064 1360800021644 หญวง
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20201710 พลทยาบรวหารธสรกวจ สสภาวรรณต ไชยทองดย 7038 1430500280309 หญวง

20201711 พลทยาบรวหารธสรกวจ ยสทธนา อสปชาบาล 7100 1449900228141 ชาย

20201712 พลทยาบรวหารธสรกวจ ธลญเรศ วงษตนาแค 7007 1450200196281 หญวง

20201713 พลทยาบรวหารธสรกวจ นฤตา บสตตะคสณ 7023 1451400149988 หญวง

20201714 พลทยาบรวหารธสรกวจ สรศลกดวธ วรสวงหต 6784 1471200231141 ชาย

20201715 พลทยาบรวหารธสรกวจ ภาณสพงศต ไทยแสนทา 6926 1509901263119 ชาย

20201716 พลทยาบรวหารธสรกวจ อภวสวทธวธ พสชชงคต 6952 1529900662281 ชาย

20201717 พลทยาบรวหารธสรกวจ ปรยชา คขามบลบสญ 7096 1579900456231 ชาย

20201718 พลทยาบรวหารธสรกวจ กฤตวยา ฟปาสนลลน 7027 1579900500613 หญวง

20201719 พลทยาบรวหารธสรกวจ สสรลสวดย คลจายเพยยร 7109 1600100344251 หญวง

20201720 พลทยาบรวหารธสรกวจ กฤชตวศลกดวธ มหาไพบบลยต 6988 1609800081472 ชาย

20201721 พลทยาบรวหารธสรกวจ สสกลญญา แกจวเวยยง 6999 1679900266571 หญวง

20201722 พลทยาบรวหารธสรกวจ พลอย สสนจวรลตนต 7073 1719900132213 หญวง

20201723 พลทยาบรวหารธสรกวจ เอกรวนทรต อาจคงหาญ 6962 1720900005132 ชาย

20201724 พลทยาบรวหารธสรกวจ สายฝน ยศศลกดวธ 7032 2250500018825 หญวง

20201725 พลทยาบรวหารธสรกวจ ภยรยญา วงศตลา 7103 2479900001446 หญวง

20201726 พลทยาบรวหารธสรกวจ อวนฑราภลฬฑต นลนทพลนธต 6947 3102102107781 หญวง

20201727 พลทยาบรวหารธสรกวจ กาญจนา เจนจลดการ 7119 3209600166172 หญวง

20201728 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา อภวสวทธวธ พรมคสณ 55591002 1100200905641 ชาย

20201729 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา จยระศลกดวธ พรเพทาย 55533012 1100400580214 ชาย

20201730 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ทศพล เหลผองเรณบ 55631026 1100701869299 ชาย

20201731 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา อรสณวตรย นามโคตร 55531024 1100701926641 หญวง

20201732 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา อมรทวพยต ทบลไชย 55532015 1101500650797 หญวง

20201733 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา กนกทวพ วลฒนพรพรหม 55531008 1102001983139 หญวง

20201734 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สวนธวลช กจองเวหา 55633031 1103100172148 ชาย

20201735 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ภลณฑวลา วลงกลาง 55633028 1103100218814 หญวง

20201736 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา พสธวตา กอชผลนจวตร 55531039 1103100265162 หญวง

20201737 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ชายชล ศรยยะอาจ 55533017 1103701036583 ชาย

20201738 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ทรงวสฒว ธยระอรรถ 55531031 1103701373890 ชาย

20201739 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา กวลงกาญจนต ฉลขาชผลน 55531009 1103701380322 หญวง
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20201740 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา รลกชรวน ทองแสน 55532010 1103701655992 หญวง

20201741 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา อภวสรา แสนกลจา 55633015 1119900421971 หญวง

20201742 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ศวรววรรณ วงษตสสดวน 55531013 1149900311512 หญวง

20201743 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ฉลตรชลย ผบจประเสรวฐทรลพยต 55533004 1199900085474 ชาย

20201744 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สสธวดา ผาสสข 55633007 1200600031906 หญวง

20201745 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สสชาวดย เกลาเกลยกยง 55633014 1200600206579 หญวง

20201746 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา นฤมล วงษตสบง 55633025 1200900132660 หญวง

20201747 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สสธาทวพยต ดวงแกจว 55531002 1200900139915 หญวง

20201748 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา พลอยพวรสฬหต จวนดามณยภลทรา 55531006 1200900156755 หญวง

20201749 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา นวรลนดรต ขลนธตมลลน 55532013 1200900158987 ชาย

20201750 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ขวลญชลย บสญธรรม 55531026 1209300005894 ชาย

20201751 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา นววารวน อวยพร 55631011 1209600142129 หญวง

20201752 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ยสทธชลย คสจมตระกบล 55531029 1209600143028 ชาย

20201753 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา เพพญประภา เยพนเมผอง 55532001 1209600144954 หญวง

20201754 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา แคทรยยา เคอนวก 55531032 1209600146264 หญวง

20201755 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ธมลวรรณ จววสวลสดวธ 55531021 1209600146736 หญวง

20201756 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา วลชระ คยรยแลง 55531030 1209600146817 ชาย

20201757 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา เนตรพนวต มรวงอวน 55531017 1209600149069 หญวง

20201758 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา วรลมภา หวลงประเสรวฐ 55531034 1209600152523 หญวง

20201759 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ระตวภรณต แซรกลง 55531025 1209600153139 หญวง

20201760 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา วลนทวดย แซรเบต 55611012 1209700448181 หญวง

20201761 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา หทลยชนก เกษมศวรว 55631013 1209700451557 หญวง

20201762 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ประภาพร จลนทรตทอง 55531033 1209700462184 หญวง

20201763 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา อรอนงคต ตลนตโรภาส 55631025 1209700468531 หญวง

20201764 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา จรลญ ดวงสสวรรณ 55671006 1209700477459 ชาย

20201765 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา นสศรา หลรมศรย 55533023 1209700478731 หญวง

20201766 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ชยวะภลณฑต กองสสวรรณต 55532009 1209700479311 ชาย

20201767 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สรววศ ศรยทา 55671009 1209700480964 ชาย

20201768 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา นวตยาวรรณ ศรศรยสลณถะ 55531004 1209700481502 หญวง

20201769 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา นลนทวกา ขสนนากลลด 55531027 1209700494167 หญวง
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20201770 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ไพลวน สสขสบาย 55531010 1209700494728 หญวง

20201771 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ณลฐธวดา แสนกระจาย 55631010 1209700495244 หญวง

20201772 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา นพดล อวลมอารมณต 55531028 1209700496453 ชาย

20201773 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สมชาย รลตนสวน 55531003 1209700506921 ชาย

20201774 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา จวรพนธต สายจขาปา 55531007 1209700509580 ชาย

20201775 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา บสณยาพร จลนทรตทอง 55531041 1209700512441 หญวง

20201776 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สสพรรษา ทวยสสข 55531035 1209700512998 หญวง

20201777 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา พชรพรรณ บสญสรง 55531016 1209700527308 หญวง

20201778 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สสภาภรณต กลรอมยลง 55532014 1209700529645 หญวง

20201779 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สสพลตรา คลจายสสบรรณ 55531011 1209700531534 หญวง

20201780 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา จยระสสดา วงษตตลกง 55531023 1209700544687 หญวง

20201781 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สสดารลตนต แยจมเยผกอน 55531018 1209700546841 หญวง

20201782 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ฤทธวเกยยรตว จวตอารยยต 55532007 1219900431070 ชาย

20201783 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา กนกวรรณ สมลครพลนธต 55633036 1229900132382 หญวง

20201784 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา รวณทรตรภลฏ นพปปยะชลย 55532005 1229900473261 หญวง

20201785 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา นลนทตนภลส การวงษต 55532012 1229900567079 หญวง

20201786 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สสชารลตนต จรลสวงษต 55633045 1240600086271 หญวง

20201787 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา จารสวรรณ สสบสพา 55533025 1250400246224 หญวง

20201788 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา มวนตรา ถยระแกจว 55631019 1250400282492 หญวง

20201789 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา พลชรวนทรต พรมสย 55633032 1251100058997 หญวง

20201790 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา จวราพร สสขฉวย 55631003 1269900139131 หญวง

20201791 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สสกลญญา ไทยประโคน 55633038 1310700040311 หญวง

20201792 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา เขมวกา ประจลนบาล 55633027 1310700050138 หญวง

20201793 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ศวรวพงษต ทรลพยตมาก 55531005 1319900301728 ชาย

20201794 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ววภาวรรณ แซรอลง 55531015 1319900348775 หญวง

20201795 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ศวรววทยต ตตะจลกรต 55533011 1319900366391 ชาย

20201796 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา พรรณวภา วลนเพพญ 55533020 1331700020965 หญวง

20201797 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สาววตรย เจรวญทจาว 55633034 1340200079331 หญวง

20201798 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา รสรงตะวลน จลนหอม 55631014 1340800098701 หญวง

20201799 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา นวตยา ศรยเมผอง 55531037 1341000163054 หญวง
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20201800 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ศศวววมล ขาวผวว 55633026 1350100310333 หญวง

20201801 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา พรชวตา ชลยขสนทด 55631018 1360900021158 หญวง

20201802 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ธนาภรณต สสขเจรวญ 55631008 1369900146854 หญวง

20201803 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา วสลนตต คขาสวงหตนอก 55631009 1400600127740 ชาย

20201804 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ญาดา เปรมเมผอง 55532002 1410100272457 หญวง

20201805 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ศสทธวนย สวทธว 55531012 1410400239561 หญวง

20201806 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา นวศา สยมรวง 55533005 1430100130164 หญวง

20201807 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สราวสธ สพานแกจว 55532003 1529900640849 ชาย

20201808 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา โสภณ พรมมา 55131039 1560600082605 ชาย

20201809 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา กมลเพชร วงศตใหญร 55533021 1570900086509 ชาย

20201810 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา เสกสรร เขผลอนมลลน 55671028 1629900196263 ชาย

20201811 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา จลนจวรา คขาเสน 55631005 1659900592312 หญวง

20201812 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ไพสวฐ ตลนประยบร 55662002 1660600121227 ชาย

20201813 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ชลธวชา นาดย 55531038 1670600158058 หญวง

20201814 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ฐารวณย จารสสาร 55633024 1929900383036 หญวง

20201815 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ภลสรา เหรยยมเดพม 55633003 1930600121674 หญวง

20201816 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ครองขวลญ คอนโด เอพดเววรตด 55591006 2103000002869 หญวง

20201817 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา อลงสสมาลย ศรยศลกดาภาพ 55633041 2129900025577 หญวง

20201818 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สสนทรย คานยโย 55533018 2200900023125 หญวง

20201819 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา สรพงษต บรรเทวงจวตร 55533016 2729900025733 ชาย

20201820 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ธวตวมา ทสมมานนทต 55633004 3100503574281 หญวง

20201821 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา วาสนา สมหารวงศต 55591001 3520800203208 หญวง

20201822 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา เอนก พลนชะตะ 55633022 3700300318900 ชาย

20201823 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา บบคอรย วาและ 55633005 3969900022854 ชาย

20201824 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา มณยรลตนต ดยพรหม 55681005 1100500160756 หญวง

20201825 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ธลญญาเรศ ศรยบสญเทยลยง 55581003 1100701770268 หญวง

20201826 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา คณวตวน อรวมทลบ 55582005 1101800620320 ชาย

20201827 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา รลชนยกร เชผกอขาว 55682003 1110400066481 หญวง

20201828 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ววภาดา บรรเจวด 55681004 1199600074248 หญวง

20201829 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ชาลวนย คณานลบ 55682032 1200900051872 หญวง
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20201830 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ภลทรวดย ปะนขามะสา 55681003 1209600156219 หญวง

20201831 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ลลดดา ชรลสเสถยยร 55682025 1209700352044 หญวง

20201832 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา พรสวรรคต อลกงเลวศตระกบล 55581002 1209700476924 หญวง

20201833 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ชลธวชา รสรงรลตนวงศตไชย 55681012 1209700493811 หญวง

20201834 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา จลนทรตทวมา วลนจงคขา 55681007 1209700523744 หญวง

20201835 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา วลนชนก โพธวเมผอง 55681002 1230400055038 หญวง

20201836 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา พรทวพา ทบคขามย 55682016 1250400259938 หญวง

20201837 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา รสรงราตรย ประเสรวฐ 55582009 1270100012384 หญวง

20201838 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา อนลนตญา เพพชรสลนเทยยะ 55582010 1300900157386 หญวง

20201839 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา อสบล เปลยลยนโพธวธ 55682002 1301500198035 หญวง

20201840 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา อสทวศ คขาเปลรง 55682007 1319900148989 ชาย

20201841 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา นวลเนตร มลลงมย 55681006 1329900416312 หญวง

20201842 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ปรวศนา มหามาตร 55681001 1360500174976 หญวง

20201843 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา พวศวษฐต ปรวปสณะ 55682026 1400600129637 ชาย

20201844 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ภลทธราพร โชคลา 55582006 1400800070008 หญวง

20201845 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา ดวงเพชร ปากสลงขต 55682024 1450200114217 หญวง

20201846 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา อลงศวกา ขอมเดช 55682019 1451000137401 หญวง

20201847 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา คลทลยยา ศรยนวลอรอน 55582017 1460300129925 หญวง

20201848 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา จวนตหรา สสขศรยตรย 55682006 1470300083801 หญวง

20201849 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา กสลดา ปปญญานวล 55682018 1510100237464 หญวง

20201850 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา รลฐนลนทต ขสนศรย 55682023 1610100077571 หญวง

20201851 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา วราภรณต มาสวงบสญ 55582007 1730600107584 หญวง

20201852 ววทยาลลยเทคโนโลยยอลกษรพลทยา อมรศรย อรองฬะ 55682017 3560300358369 หญวง
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