
ประกาศเลขทททนนทงสอบ

หนนา 1 / 7ววนททท 1/19/2017 12:49:46PM

ระดนบชนชน : ปวส. 2  ศศนยยสอบ : 145201 - มทร.ลลานนา ลลาปาง

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ : 145201

อลาเภอ : เมมองลลาปาง จนงหวนด : ลลาปางสนามสอบ: 1452319603 - มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปาง

ชชทอหลอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนทงสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจลาตนว เลขประจลาตนว เพศ หมายเหตก
ประชาชนนนกเรทยน

อาคารเรทยนททท 14 14-301ชนชน : 3

52200338 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางวรกานตต สนธวคคณ 58693153008-1 1500300155399 ชาย

52200339 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางภานคเดช พรมกลาง 58693153007-3 1509901491561 ชาย

52200340 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางธนบดย บคษบารลตนต 58693153004-0 1509901623450 ชาย

52200341 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางสราวคฒว กกาจจมปจ 58693153021-4 1520400051854 ชาย

52200342 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางศวรววคฒว ตะบคตร 58693153024-8 1529900771030 ชาย

52200343 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางสคทธวพงศต โยธา 58693153022-2 1529900773962 ชาย

52200344 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางณลฐพงษต จวนะวงคต 58693153013-1 1529900815240 ชาย

52200345 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางวลฒนา กาฟฟง 58693153019-8 1529900817706 ชาย

52200346 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางอรคณศลกดวด จานคพลนธต 58693153025-5 1529900830800 ชาย

52200347 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางปรยชาวคฒว แกลวผล 58693153006-5 1529900860458 ชาย

52200348 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางไตรภพ บคญยวยง 58693153003-2 1529900861675 ชาย

52200349 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางฤทธวไกร ตาเสนะ 58693153023-0 1529900863520 ชาย

52200350 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางยคทธการ มยเลข 58693153017-2 1529900883113 ชาย

52200351 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางทนงศลกดวด ขลนทะ 58693153015-6 1550700131934 ชาย

52200352 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางศรลณยต งามเมมอง 58693153020-6 1560100386133 ชาย

52200353 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางเจตพล ผางทคม 58693153002-4 1570500220364 ชาย

52200354 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางณลฐพล บลวชคม 58693153014-9 1609900364867 ชาย

52200355 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางกรศววะ ศวรวรลตนต 58693153001-6 1849900210094 ชาย

52200356 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางโสภณ จอมดวง 58693251014-0 1149900472206 ชาย

52200357 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางอภวสวทธวด ดอยลอม 58693251028-0 1209600188145 ชาย

52200358 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางวรชน ขลตวยะวงศต 58693251009-0 1500700182521 ชาย

52200359 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางววธววนทต เครมอแกลว 58693251025-6 1501100107006 ชาย

52200360 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางวสลนตต สวงฆราช 58693251024-9 1505100004235 ชาย

52200361 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางมหลตมตววน รลตนสวงหต 58693251008-2 1505100015423 ชาย

52200362 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางกวตตว จวตธรรม 58693251016-5 1505200022723 ชาย

52200363 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางกฤษฎา มงคล 58693251002-5 1505300009770 ชาย

52200364 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางศรลณยต ชมเชย 58693251011-6 1520600079647 ชาย

52200365 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางธนนลนทต ยศอว 58693251005-8 1520800124409 ชาย

52200366 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางนวตวธร มะโนธรรม 58693251020-7 1529900576059 ชาย

52200367 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางวยรยคทธ ศรยชคม 58693251026-4 1529900666716 ชาย
คน 30รวม :
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ประชาชนนนกเรทยน

อาคารเรทยนททท 14 14-303ชนชน : 3

52200368 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางทวนกร เชมชอทอง 58693251001-7 1529900676479 ชาย

52200369 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางบลณฑวต สวทธวบคตร 58693251007-4 1529900776392 ชาย

52200370 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางแพรวา ของสลนเทยยะ 58693251022-3 1529900799180 หญวง

52200371 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางพคฒวพงษต ตลชงเชวง 58693251021-5 1529900835291 ชาย

52200372 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางววรคจนต บคตรตซอ 58693251010-8 1529900837057 ชาย

52200373 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางอานนทต รลกการ 58693251015-7 1529900838789 ชาย

52200374 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางภวเษก เกยกยงแกลว 58693251023-1 1529900858356 ชาย

52200375 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางกฤษดา มากหลาย 58693251003-3 1529900882621 ชาย

52200376 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางเจษฎา ยามอย 58693251018-1 1529900883644 ชาย

52200377 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางณลฐกานตต กลาทอง 58693251004-1 1539900560357 ชาย

52200378 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางธยระพลฒนต สวทธวหลลอ 58693251006-6 1549900423074 ชาย

52200379 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางอนควลฒนต คลาชมยน 58693251027-2 1549900433282 ชาย

52200380 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางศวลปปชลย วงคตบครย 58693251012-4 1669900324822 ชาย

52200381 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางสวทธวกร ฤทธวดอคดมกวจ 58693251013-2 8571584012715 ชาย

52200382 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางสรายคทธ วรรณบคตร 58693453014-6 1500200166917 ชาย

52200383 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางศราวคฒว จาชลย 58693453012-0 1505200000771 ชาย

52200384 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางเกยยรตวศลกดวด ตะยะพงคต 58693453003-9 1510100279159 ชาย

52200385 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางอภวสวทธวด ศรยบลวบาน 58693453016-1 1520600068874 ชาย

52200386 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางจวรพงศต ทาตลอมวงศต 58693453001-3 1520800127319 ชาย

52200387 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางภาณคพงษต ประทคมพงษต 58693453008-8 1529900402981 ชาย

52200388 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางยคทธศวลปป ศวรววงศต 58693453009-6 1529900636965 ชาย

52200389 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางวลนชนะ ฝฟฝนกาศ 58693453011-2 1529900783739 ชาย

52200390 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางศคภชลย ถนอมจวตตต 58693453013-8 1529900873088 ชาย

52200391 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางประพลนธต หมจเเกลวเครมอ 58693453007-0 1529900886554 ชาย

52200392 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางศวรวลลกษต สคขใจ 58691151026-9 1520500113053 หญวง

52200393 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางวรลญญา มลชชะ 58691151024-4 1520600076087 หญวง

52200394 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางณลฐธวดา นาละออง 58691151006-1 1520600083652 หญวง

52200395 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางอรดา ทวงาเครมอ 58691151030-1 1520800124956 หญวง

52200396 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางณลฐณวชา หลวดชวววงศต 58691151005-3 1520800125111 หญวง

52200397 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางอนคสรา เกตสระชลย 57691151037-7 1529900768195 หญวง
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52200398 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางปภลสรวนทรต เออนเอยยง 58691151017-8 1529900828911 หญวง

52200399 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางสคญาดา คลาปปงใจ 58691151027-7 1529900837855 หญวง

52200400 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางศวยานลนทต อวนเตชะ 58691151025-1 1529900838631 หญวง

52200401 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางนฤมล ทวพเทพา 58691151015-2 1529900840325 หญวง

52200402 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางธลญชนก จวตมลยน 58691151012-9 1529900840333 หญวง

52200403 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางรลตตวยา กคลทรา 58691151023-6 1529900843995 หญวง

52200404 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางพลชรสรวง เขยยวขลา 58691151019-4 1529900845246 หญวง

52200405 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางรลชนาภรณต เจตะวลน 58691151022-8 1529900846587 หญวง

52200406 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางพลชรวนทรต นามวงษต 58691151020-2 1529900856876 หญวง

52200407 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางทววาพร พรหมเสนา 58691151010-3 1529900859166 หญวง

52200408 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางดาราพร บคญฟจ 58691151008-7 1529900871131 หญวง

52200409 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางธนากร สวทธวชคม 58691151011-1 1529900879779 ชาย

52200410 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางดวงกมล ไตรสมบ 58691151007-9 1529900882885 หญวง

52200411 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางจคฑามาศ แกลววรรณะ 58691151001-2 1529900886309 หญวง

52200412 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางนภลสสร วงคตหาญ 58691151014-5 1529900898528 หญวง

52200413 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางอลจฉรวยะ ตตะแกลว 58691151032-7 1540300121681 หญวง

52200414 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางธลญสคดา แตลมมาก 58691151013-7 1629900404664 หญวง

52200415 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางขนวษฐา กองคลาบคตร 57691151003-9 1820400064945 หญวง

52200416 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางนฤมล นาหลลา 57691252006-0 1103700905570 หญวง

52200417 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางกววนนา เปปงเขมยอน 57691252027-6 1419900510768 หญวง

52200418 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางนชลาทวพยต แสนโยเมมอง 58691252003-6 1510200075075 หญวง

52200419 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางอาทวตยต เครมอคลา 58691252015-0 1520100108532 ชาย

52200420 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางนยรนคช แพะคลา 58691252011-9 1520200050005 หญวง

52200421 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางอลงศคมา เตอมคยรยมาศ 57691252030-0 1520500107584 หญวง

52200422 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางวนวดา ปจปยลา 58691252007-7 1520600080963 หญวง

52200423 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางหนนยงฤทลย คลามจลใจ 58691252009-3 1520800123801 หญวง

52200424 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางเพอญนภา โมลปปอ 58691252005-1 1520800125367 หญวง

52200425 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางววไลลลกษณต อลายอลอ 58691252008-5 1520800125570 หญวง

52200426 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางกคลธวดา เสยยงดย 57691252024-3 1521300050547 หญวง

52200427 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางภลชธยพร แกลวปวงคลา 57691252026-8 1521300050563 หญวง
คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนทงสอบ

หนนา 4 / 7ววนททท 1/19/2017 12:49:46PM

ระดนบชนชน : ปวส. 2  ศศนยยสอบ : 145201 - มทร.ลลานนา ลลาปาง

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ : 145201

อลาเภอ : เมมองลลาปาง จนงหวนด : ลลาปางสนามสอบ: 1452319603 - มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปาง

ชชทอหลอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนทงสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจลาตนว เลขประจลาตนว เพศ หมายเหตก
ประชาชนนนกเรทยน

อาคารเรทยนททท 14 14-305ชนชน : 3

52200428 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางภาควนย สายทว 57691252009-4 1529900783020 หญวง

52200429 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางณลฏฐนลนทต สานลา 58691252002-8 1529900785677 หญวง

52200430 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางปรวศนา ชลางเกวยยน 57691252025-0 1529900791766 หญวง

52200431 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางเสาวลลกษณต ชลยสควรรณ 58691252014-3 1529900797560 หญวง

52200432 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางไพรรลญญา พรหมฟฟง 58691252012-7 1529900867291 หญวง

52200433 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางชววศา ปวงนลอย 58691252001-0 1560100398816 หญวง

52200434 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางภาณคพงศต เตองธนาวราวลฒนต 58691252006-9 1560100432348 ชาย

52200435 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางนวระดา ชลางหลลอ 57691252007-8 5361100023532 หญวง

52200436 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางอทวตยา ใจบคญมา 58691254023-2 1520100113072 หญวง

52200437 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางเมธาววน วงศตชลยบคตร 58691254011-7 1520100114338 ชาย

52200438 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางนายพงศตพวสคทธวด วงษตโคคคลม 58691254006-7 1520100116756 ชาย

52200439 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางวลนววสาขต วงคตถา 58691254017-4 1520300059667 หญวง

52200440 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางวรกาญจนต ไชยวงคต 58691254001-8 1521200071488 หญวง

52200441 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางธนพล เครมอตา 58691254027-3 1529900818281 ชาย

52200442 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางอคทคมพร มะโนวลง 58691254024-0 1529900837537 หญวง

52200443 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางสคกลญญา ปวนบคญนลา 58691254021-6 1529900839343 หญวง

52200444 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางรคลงระวย ปปนาเกต 58691254013-3 1529900843090 หญวง

52200445 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางกวตตวชลย วลงเยอน 58691254002-6 1529900846234 ชาย

52200446 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางวรดา กลนทวลง 58691254015-8 1529900848555 หญวง

52200447 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางณลฐมล เตมอนใจ 58691254005-9 1529900850134 หญวง

52200448 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางยคทธนา จลาปปา 58691254012-5 1529900854890 ชาย

52200449 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางมลธวรา ปปงอรคณ 58691254010-9 1529900859212 หญวง

52200450 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางจคฬาลลกษณต ปวงคลา 58691254026-5 1529900871620 หญวง

52200451 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางศลกดวดสครวนทรต สารอวนทรต 58691254019-0 1529900876923 ชาย

52200452 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางเพอญประภา สคภนาม 58691254008-3 1529900888107 หญวง

52200453 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางมณฑกานตต ใจขอด 58691254009-1 1550900079952 หญวง

52200454 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางสคดารลตนต งามตา 58691254022-4 1560200087910 หญวง

52200455 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางวชวรญาณต อวนตตะชมภจ 58691254014-1 1639900251761 หญวง

52200456 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางศคภฤกษต ไหลงาม 58691254020-8 1749700011129 ชาย

52200457 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางชลญญา ธรรมสอน 58691251006-0 1100501362549 หญวง
คน 30รวม :
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ระดนบชนชน : ปวส. 2  ศศนยยสอบ : 145201 - มทร.ลลานนา ลลาปาง

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ : 145201

อลาเภอ : เมมองลลาปาง จนงหวนด : ลลาปางสนามสอบ: 1452319603 - มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปาง

ชชทอหลอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนทงสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจลาตนว เลขประจลาตนว เพศ หมายเหตก
ประชาชนนนกเรทยน

อาคารเรทยนททท 14 14-401ชนชน : 4

52200458 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางโยษวตา เมมองมจล 58691251019-3 1129900367496 หญวง

52200459 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางปคณยาพร หารประทคม 58691251015-1 1369900405507 หญวง

52200460 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางนวตวยา ใจแกลวแดง 58691251037-5 1520100118384 หญวง

52200461 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางกรรณวการต ธรรมจลกรต 58691251032-6 1520300060151 หญวง

52200462 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางศคภวสรา ขลตวยะ 58691251024-3 1520300060975 หญวง

52200463 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางอนคธวดา ขลดคลา 58691251028-4 1520600081048 หญวง

52200464 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางวราภรณต นวลใจ 58691251020-1 1520700105704 หญวง

52200465 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางบคษยมาศ คลาภวระแปง 58691251012-8 1520900049191 หญวง

52200466 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางนรคฒ วงคตกาไชย 58691251010-2 1529900530873 ชาย

52200467 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางศคภลชชา โพธวดอลอง 58691251042-5 1529900535204 หญวง

52200468 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางวคฒวชลย กลนทะวลง 58691251022-7 1529900686598 ชาย

52200469 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางสคทธวดา หยคดยลชง 58691251043-3 1529900711037 หญวง

52200470 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางชลนภลทร ไชยทวกคล 58691251049-0 1529900745608 หญวง

52200471 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางอมวตา ดวงปปนตา 58691251046-6 1529900775523 หญวง

52200472 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางแววนภา ไหวพรวบ 58691251041-7 1529900805074 หญวง

52200473 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางกมลวรรณ ไชยเรยยน 58691251031-8 1529900820391 หญวง

52200474 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางชลธวชา สลลาลตอก 58691251052-4 1529900830630 หญวง

52200475 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางนคชศรา ฝฟฝนแกลว 58691251011-0 1529900839297 หญวง

52200476 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางอลวสา พรมสาย 58691251051-6 1529900842620 หญวง

52200477 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางสคพลตรา หมายคอย 58691251027-6 1529900843715 หญวง

52200478 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางอรวยยต คลาอลาย 58691251047-4 1529900843766 หญวง

52200479 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางพานวดา เปปงบคญมา 58691251017-7 1529900848253 หญวง

52200480 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางสคพรรณษา มณยพรหม 58691251026-8 1529900854997 หญวง

52200481 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางกวยงกาญจนต จลนทรตคลา 58691251048-2 1529900857007 หญวง

52200482 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางพรนภา เหนาะสวงหา 58691251016-9 1529900857597 หญวง

52200483 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางณญาดา เครมออวนตา 58691251008-6 1529900860016 หญวง

52200484 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางชวลลลลกษณต พงษตไทย 58691251005-2 1529900866782 หญวง

52200485 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางญาสคมวนทรต อวนแมลมอก 58691251007-8 1529900866863 หญวง

52200486 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางวรวศรา ลลบแล 58691251021-9 1529900867720 หญวง

52200487 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางขวลญมณย ใจธวมา 58691251003-7 1529900869013 หญวง
คน 30รวม :
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ระดนบชนชน : ปวส. 2  ศศนยยสอบ : 145201 - มทร.ลลานนา ลลาปาง

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ : 145201

อลาเภอ : เมมองลลาปาง จนงหวนด : ลลาปางสนามสอบ: 1452319603 - มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปาง

ชชทอหลอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนทงสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจลาตนว เลขประจลาตนว เพศ หมายเหตก
ประชาชนนนกเรทยน

อาคารเรทยนททท 14 14-402ชนชน : 4

52200488 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางทววาพร ววงวอน 58691251009-4 1529900870917 หญวง

52200489 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางกรรณวกา สายสคข 58691251001-1 1529900872146 หญวง

52200490 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางอรณลชชา บคญทรลพยต 58691251013-6 1529900875625 หญวง

52200491 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางณลฐกานตต โกวฤทธวด 58691251035-9 1529900879442 หญวง

52200492 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางกวยนา บคญรลตนต 58691251033-4 1529900879647 หญวง

52200493 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางเจนจวรา การดย 58691251034-2 1529900882516 หญวง

52200494 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางพคฒวพงศต ฉวมปคปน 58691251018-5 1529900884446 ชาย

52200495 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางสคทธวพงคต ปปนตาแสน 58691251044-1 1529900885213 ชาย

52200496 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางสคณวตา ทาเครมอ 58691251025-0 1529900886350 หญวง

52200497 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางจวรารลตนต ววรวยสลงสวทธวด 58691251004-5 1529900893143 หญวง

52200498 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางศศวประภา พลบลารคง 58691251023-5 1529900913578 หญวง

52200499 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางกาญจนาพร เสยยงใส 58691251002-9 1560100394713 หญวง

52200500 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางระพยพร วงเอยอยด 58691251040-9 1629900378451 หญวง

52200501 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางธวลลรลตนต ปากกลลา 58691251050-8 1659900788772 หญวง

52200502 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางเกรวกเกยยรตว สลงเวยยนวงศต 58692992004-7 1169800163244 ชาย

52200503 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางชลญญานคช บวดาหก 58692992041-9 1500800077737 หญวง

52200504 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางนลลยลลกษณต ธววงคตปวน 58692992013-8 1529900850380 หญวง

52200505 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางเยาวเรศ ทวพจลกรต 58692992025-2 1529900869676 หญวง

52200506 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางนาถวลฒนต แกลวสควรรณ 58692992014-6 1589900087171 ชาย

52200507 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางอลครเดช ทองชลย 58692992039-3 1589900095212 ชาย

52200508 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางโยธวน (ไมลมยนามสกคล) 58692992026-0 7589900021897 ชาย

52200509 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางณลฏกวตตวรต กาวยอลาย 58692992006-2 1269900244024 ชาย

52200510 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางกวตตวรลตนต อวนทนค 58692992003-9 1505100005657 ชาย

52200511 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางสคพล แซลแจกว 58692992037-7 1520600076877 ชาย

52200512 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางพงษตพลฒนต พคทธา 57692352007-5 1529900721687 ชาย

52200513 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางแพรวนภา สยพล 57692352003-4 1529900792932 หญวง

52200514 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางเรมองฤทธวด คลานนทต 58692992028-6 1529900845742 ชาย

52200515 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางศคภสวทธวด ปปนตาตวอบ 58692992034-4 1529900853559 ชาย

52200516 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางอลษฎา ฟองทา 58692992040-1 1529900860407 ชาย

52200517 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางทลศไนย สยขาว 58692992009-6 1529900876176 ชาย
คน 30รวม :
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ระดนบชนชน : ปวส. 2  ศศนยยสอบ : 145201 - มทร.ลลานนา ลลาปาง

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคยการมหาชน)
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อลาเภอ : เมมองลลาปาง จนงหวนด : ลลาปางสนามสอบ: 1452319603 - มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปาง

ชชทอหลอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนทงสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจลาตนว เลขประจลาตนว เพศ หมายเหตก
ประชาชนนนกเรทยน

อาคารเรทยนททท 14 14-404ชนชน : 4

52200518 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางนพเกลา ไปเวช 58692992043-5 1560100345097 ชาย

52200519 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางภาธร อนครลกษตสายธาร 58692992020-3 1589900081076 ชาย

52200520 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางยสวนทร ปาลามา 58692992023-7 1589900093155 ชาย

52200521 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางมลลลวกา แซลอนชง 58692992021-1 1529900851246 หญวง

52200522 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางพรรณวสา เตชะธว 58692992018-7 1529900857503 หญวง

52200523 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางนพชลย สยธวอวนใจ 58692992012-0 1102002617802 ชาย

52200524 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางสครศลกดวด เตอมเปปยง 57692351009-2 1529900793670 ชาย

52200525 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางธยรเดช ปฟญบคตร 58692992011-2 1529900832811 ชาย

52200526 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางกวตตวชลย มจลทคลง 58692992002-1 1529900839696 ชาย

52200527 มหาววทยาลลยเทคโนโลยยราชมงคลลลานนา ววทยาเขตลลาปางนวรคต หาญนอก 58692992016-1 1529900862183 ชาย
คน 10รวม :

สรกปสนามสอบ : หลองสอบ : หลอง  190ผศลเขลาสอบ : 7 คน1452319603 - มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปาง


