ววนททท 7/1/2019 15:22:53

หนน า 1 / 4
ผผนพพมพพ : 1452319603

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหห งชาตต (องคค การมหาชน)
ประกาศเลขทททนท นงสอบ
ระดนบชนนช : ปวส. 2 ศศนยค สอบ : 145201 - มทร.ลล านนา ลลาปาง
สนามสอบ : มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน านนา วพทยาเขตลลาปาง อลาเภอ : เมมองลลาปาง
ชชทออาคาร : อาคารเรท ยนททท 14
เลขทททนท นงสอบ
52200294
52200295
52200296
52200297
52200298
52200299
52200300
52200301
52200302
52200303
52200304
52200305
52200306
52200307
52200308
52200309
52200310
52200311
52200312
52200313
52200314
52200315
52200316
52200317
52200318
52200319
52200320
52200321
52200322
52200323

ชนนช : 3

ชชทอหล อง : 14-301

เลขประจลาตนว
นนกเรท ยน
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
กฤษวว
านนา
ฒนพวพทยาเขตลล
หารประทท
าปาง ม
60693153015-2
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
อภพาวนนา
ฒ
ว นพ วพทยาเขตลล
มณทาปาง
วรรณพ
60693153014-5
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
ทวทาพนนา
งษพ วพทยาเขตลล
สทดาสาย
ปาง
60693153002-0
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
ณวฐานนา
นวนทพ วพทยาเขตลล
สทขาใจปาง
60693153008-7
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
ยศยล
านนา วพทยาเขตลล
ประกว
าปาง
น
60693153012-9
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
ภาณท
านนา
พงศพวพทยาเขตลล
คลาามา
ปาง
60693153011-1
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
นพรว
านนา
ตนพ วพทยาเขตลล
ใจดทาปาง
60693153009-5
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
ณวฐานนา
วทฒพ วพทยาเขตลล
วงคพาปาง
ผา
60693153001-2
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
ธนวพ
านนา
ทยพ วพทยาเขตลล
สพทาธพปาง
จรรยาวพไล 60693251001-3
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
ราชกพ
านนา
จ วพทยาเขตลล
พพพาฒ
วปาง
นพกลท กานตพ 60693251015-3
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
สวณานนา
หภาพวพทยาเขตลล
บววาจวปาง
นทรพ
60693251017-9
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
วพทายา
นนา วพทยาเขตลล
ววนาเปทปาง
ยป
60693251005-4
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
มงคลชว
านนายวพทยาเขตลล
แกนาวปาง
มงคล
60693251013-8
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
กพตาตพนนา
ชยว วพทยาเขตลล
หมายมว
าปางนท
60693251018-7
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
ศทภากพนนา
ตตพต วพทยาเขตลล
มานะเกก
าปาง ง
60693251016-1
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
ผดทางนนา
ศวกดพวพต ทยาเขตลล
สายศรท
าปางธพ
60693251011-2
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
มนตรท
านนา วพทยาเขตลล
ตทนยาปาง
60693251014-6
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
กรรชว
านนา
ย วพทยาเขตลล
กวนาทะวงคพ
ปาง ศา
60693251006-2
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
ปรเมษฐพ
านนา วพทยาเขตลล
สมบผ
าปาง
รณพ
60693251002-1
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
นนทพ
านนา
ยา วพทยาเขตลล
วทฒาพปาง
60693251009-6
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
ภานท
านนา
ศกว ดพวพต ทยาเขตลล
หงษพ
าปาง
คลา
60693251012-0
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
เอกอนว
านนานตพวพทยาเขตลล
เพชรแสง
าปาง
60693251004-7
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
คทณานนา
ากร วพทยาเขตลล
มานว
าปาง
ส
60693453007-6
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
ประพลพว
านนา วพฒทนพยาเขตลล
พรมยนตพ
าปาง
60693453014-2
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
เอกธนา
านนา วพทยาเขตลล
โอฬารฤทธพ
าปาง ตฤาไชย 60693453005-0
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
ศราวท
านนา
ธ วพทยาเขตลล
ขวดาเปา
ปาง
60693453018-3
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
ศพลาปกรณพ
นนา วพทยาเขตลล
เพพาชปาง
รแพง
60693453019-1
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
พรกรว
านนา
ณยพวพทยาเขตลล
ดอกจว
าปางนทรพ แยน ม 60693453016-7
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
จวกานรพ
นนา
นทรพวพทยาเขตลล
ชวยาทอง
ปาง
60693453008-4
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
ปพ ยาะบท
นนา
รทษวพทยาเขตลล
ดน วางปว
ปาง
นตา
60693453003-5
โรงเรท ยน

ชชทอ

นามสกกล

จนงหวนด : ลลาปาง
เลขประจลาตนว เพศ หมายเหตก
ประชาชน
1369900471208 ชาย
1510100309562 ชาย
1520200053641 ชาย
1520500122991 ชาย
1520700113758 ชาย
1560300298301 ชาย
1560300303096 ชาย
1570300153809 ชาย
1100801283202 ชาย
1509963019751 ชาย
1509966020580 ชาย
1520100122322 ชาย
1520300066957 ชาย
1520600085574 ชาย
1520600089405 ชาย
1529900719739 ชาย
1529900875871 ชาย
1529900948517 ชาย
1529900964296 ชาย
1529900966931 หญพง
1579900794455 ชาย
1579900830273 ชาย
1102002904747 ชาย
1459900743126 ชาย
1509960001931 ชาย
1510200081032 ชาย
1520100126450 ชาย
1520100128801 หญพง
1529900825148 ชาย
1529900872863 ชาย
รวม : 30 คน

ววนททท 7/1/2019 15:22:53

หนน า 2 / 4
ผผนพพมพพ : 1452319603

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหห งชาตต (องคค การมหาชน)
ประกาศเลขทททนท นงสอบ
ระดนบชนนช : ปวส. 2 ศศนยค สอบ : 145201 - มทร.ลล านนา ลลาปาง
สนามสอบ : มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน านนา วพทยาเขตลลาปาง อลาเภอ : เมมองลลาปาง
ชชทออาคาร : อาคารเรท ยนททท 14
เลขทททนท นงสอบ
52200324
52200325
52200326
52200327
52200328
52200329
52200330
52200331
52200332
52200333
52200334
52200335
52200336
52200337
52200338
52200339
52200340
52200341
52200342
52200343
52200344
52200345
52200346
52200347
52200348
52200349
52200350
52200351
52200352
52200353

โรงเรท ยน

ชนนช : 3
ชชทอ

นามสกกล

มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
ปพ ยาะธพ
นนา
ดา วพทยาเขตลล
ผผนผาผ ปงปาง
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
บดพานนนา
ทรพ วพทยาเขตลล
เชทยาปาง
รธานรวกษพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
พทรากรณพ
นนา วพทยาเขตลล
แกนาวปาง
พะเยาวพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
วรวพานนา
ทยพ วพทยาเขตลล
สทวารรณสอน
ปาง
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
บทศารากร
นนา วพทยาเขตลล
ปว สาสาวะโว
ปาง
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
สทวาณทนนา
ยพ วพทยาเขตลล
ววงาซนปาง
าย
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
ทพพายพนนา
ประชา
วพทยาเขตลล
ประจว
าปาง
กษพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
กลพานท นนา
ผกาวพทยาเขตลล
เสทยาปาง
งดวง
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
ศพราพ ลนนา
กว ษณพวพทยาเขตลล
เชพงาครก
ปางอง
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
ณวฐานนา
สพทธพต วพทยาเขตลล
เขทยาปาง
วถา
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
ศรวาณนนา
ยพรวชวพตพทยาเขตลล
โอราลผ
าปางก
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
ภวณานนา
ทพรา วพทยาเขตลล
แวกานปาง
แกน ว
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
ณวฐานนา
กานตพวพทยาเขตลล
แกกานปาง
โพธพต
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
วรพานนนา
ยทพา วพทยาเขตลล
ใจประเสรพ
าปาง ฐ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
วรกานตพ
านนา วพทยาเขตลล
แกกานปาง
โพธพต
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
รทจาพรนนา
า วพทยาเขตลล
ปากหวาน
าปาง
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
จทฑาามาศ
นนา วพทยาเขตลล
ผพวาฟวปาง
ก
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
สทญานนา
าณทยพวพทยาเขตลล
วางลล
าปาง
า
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
อทบาลวรรณ
นนา วพทยาเขตลล
แซกายปาง
าก ง
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
อนวานนนา
รวตนพวพทยาเขตลล
ฤทธพ
าปาง
ตธา
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
นพรว
านนา
ตนพ วพทยาเขตลล
โตททาปาง
งก ตอน
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
ธนยศ
านนา วพทยาเขตลล
เบญพาด
าปาง
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
จพตารเทพ
นนา วพทยาเขตลล
แสงจว
าปาง
นทรพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
สทภาคว นนา
สพณท วพทยาเขตลล
ลาดมา
าปาง
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
วนพาดนนา
า วพทยาเขตลล
ทารวาปาง
กษพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
ดาลพ
านนา
น วพทยาเขตลล
คพดาอกปาง
าน
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
นวนาทวว
นนา
ฒนพวพทยาเขตลล
ชมทอางาม
ปาง
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
กพจาตพนนา
พงษพวพทยาเขตลล
กาดพ
าปาง
น
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
ปพ ยาะธพ
นนา
ดา วพทยาเขตลล
มาลว
าปาง
ย
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
ดวงกมล
านนา วพทยาเขตลล
เทพรว
าปาง
กษพ

จนงหวนด : ลลาปาง

ชชทอหล อง : 14-303
เลขประจลาตนว
นนกเรท ยน
60693453015-9
60693453002-7
60693453017-5
60693453001-9
60691252015-6
60691252011-5
60691252014-9
60691252002-4
60691252010-7
60691252012-3
60691252020-6
60691252017-2
60691252007-3
60691252019-8
60691252009-9
60691252008-1
60691252003-2
60691252021-4
60691252006-5
60691254014-7
60691254001-4
60691254028-7
60691254025-3
60691254013-9
60691254020-4
60691254011-3
60691254003-0
60691254027-9
60691254017-0
60691254021-2

เลขประจลาตนว เพศ หมายเหตก
ประชาชน
1529900913721 หญพง
1529900990181 ชาย
1579900799139 ชาย
2521200012421 ชาย
1520100122985 หญพง
1520500112740 หญพง
1520600073827 ชาย
1520700114312 หญพง
1520700114983 หญพง
1521100054565 ชาย
1521300052981 ชาย
1529900786614 หญพง
1529900807140 หญพง
1529900823617 หญพง
1529900962439 หญพง
1529900976812 หญพง
1529900977916 หญพง
1529900996996 หญพง
5630700073936 หญพง
1101800888292 หญพง
1103702515370 หญพง
1509966022191 ชาย
1510400173046 ชาย
1520400050025 หญพง
1520600089677 หญพง
1520700112671 หญพง
1520700114061 ชาย
1520700115548 ชาย
1529900941610 หญพง
1529900954177 หญพง
รวม : 30 คน

ววนททท 7/1/2019 15:22:53

หนน า 3 / 4
ผผนพพมพพ : 1452319603

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหห งชาตต (องคค การมหาชน)
ประกาศเลขทททนท นงสอบ
ระดนบชนนช : ปวส. 2 ศศนยค สอบ : 145201 - มทร.ลล านนา ลลาปาง
สนามสอบ : มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน านนา วพทยาเขตลลาปาง อลาเภอ : เมมองลลาปาง
ชชทออาคาร : อาคารเรท ยนททท 14
เลขทททนท นงสอบ
52200354
52200355
52200356
52200357
52200358
52200359
52200360
52200361
52200362
52200363
52200364
52200365
52200366
52200367
52200368
52200369
52200370
52200371
52200372
52200373
52200374
52200375
52200376
52200377
52200378
52200379
52200380
52200381
52200382
52200383

ชนนช : 3

ชชทอหล อง : 14-304

เลขประจลาตนว
นนกเรท ยน
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
เรนทากนนา
า วพทยาเขตลล
ลาภมาก
าปาง
60691254006-3
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
รทกงกพานนา
จ วพทยาเขตลล
เลพศาปาง
พงษพ ไทย
60691254019-6
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
สทวานวนนา
นทพ วพทยาเขตลล
เครมาอปาง
สทวรรณ
60691254008-9
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
อทพาตนนา
พยา วพทยาเขตลล
คลาาภพปาง
ระวงศพ
60691254009-7
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
มวตาตพนนา
กา วพทยาเขตลล
ตะนะเกตท
าปาง
60691254018-8
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
จณพานนา
สฐา วพทยาเขตลล
ยศปพ
าปาง
นตา
60691254015-4
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
ปวทาณนนา
พนชท วพทยาเขตลล
สพราพ โสภาพว
ปาง ฒนกทล 60691254016-2
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
ปพ ยาฉวนนา
ตร วพทยาเขตลล
บทญาปาง
มท
60691254026-1
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
ปว ณานนา
ณวพชวพญพทยาเขตลล
ตราเงพ
าปางน
60691254023-8
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
ชญานพ
านนาศ วพทยาเขตลล
ยศบท
าปาง
รทษ
60691254022-0
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
ปพ ยารวนนา
ตนพ วพทยาเขตลล
ใจดทาปาง
60691251021-5
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
ธนากร
านนา วพทยาเขตลล
วกาางกปาง
าย
60691251006-6
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
อรพรรณ
านนา วพทยาเขตลล
พานแกน
าปางว
60691251040-5
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
วพมาลวรรณ
นนา วพทยาเขตลล
ปรองดอง
าปาง
60691251038-9
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
วรรณวพ
านนาภาวพทยาเขตลล
ประทท
าปาง
ม
60691251023-1
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
สทราท รนนา
วตนพ วพทยาเขตลล
ฟผสากทปาง
ล
60691251025-6
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
พรนภา
านนา วพทยาเขตลล
วงคพาปาง
ไชย
60691251036-3
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
ณวฐานนา
รพ กา วพทยาเขตลล
วงคพาปาง
สมบ
60691251042-1
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
นานา
านนา วพทยาเขตลล
ปว ญาปาง
ญาวงคพ
60691251033-0
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
จพราวชนนา
ญา วพทยาเขตลล
สทวารรณกนพ
ปาง ษฐพ
60691251029-8
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
อลาาภวรรณ
นนา วพทยาเขตลล
เมมาอปาง
งมาหลน า
60691251027-2
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
สทภาสว นนา
สรา วพทยาเขตลล
สายผว
าปาง
ด
60691251039-7
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
อารพานนา
สา วพทยาเขตลล
วงศพาปาง
แกน วมา
60691251026-4
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
เวธนท
านนา วพทยาเขตลล
คลาาปวง
ปาง
60691251016-5
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
เจนจพ
านนา
รา วพทยาเขตลล
เตจจาปาง
ะ
60691251002-5
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
ณวฐานนา
นทยพ วพทยาเขตลล
วรรณลาโภชนพ
าปาง
60691251020-7
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
รทกงทพานนา
วา วพทยาเขตลล
แจนาคปาง
ลา
60691251037-1
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
เมทพานนา
ตา วพทยาเขตลล
พรมปาวงศพ
าปาง
60691251014-0
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
พนพาดนนา
า วพทยาเขตลล
ซองดท
าปาง
60691251035-5
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
สทกาลว นนา
ดา วพทยาเขตลล
สมบาวงคพ
ปาง
60692992036-5
โรงเรท ยน

ชชทอ

นามสกกล

จนงหวนด : ลลาปาง
เลขประจลาตนว เพศ หมายเหตก
ประชาชน
1529900955416 หญพง
1529900967694 ชาย
1529900971012 หญพง
1529900974674 หญพง
1529900982995 หญพง
1529900988641 หญพง
1529900989221 หญพง
1529901003133 หญพง
1540600099478 ชาย
1579900718651 หญพง
1520100128177 หญพง
1520700110686 ชาย
1520700112166 หญพง
1520700112336 หญพง
1520700115149 หญพง
1520800123470 หญพง
1529900843022 หญพง
1529900894603 หญพง
1529900928010 หญพง
1529900930502 หญพง
1529900937639 หญพง
1529900952387 หญพง
1529900973279 หญพง
1529900973678 หญพง
1529900974755 หญพง
1529900982863 หญพง
1529900990459 หญพง
1639900295521 หญพง
1749900625139 หญพง
1119700035457 หญพง
รวม : 30 คน

ววนททท 7/1/2019 15:22:53

หนน า 4 / 4
ผผนพพมพพ : 1452319603

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหห งชาตต (องคค การมหาชน)
ประกาศเลขทททนท นงสอบ
ระดนบชนนช : ปวส. 2 ศศนยค สอบ : 145201 - มทร.ลล านนา ลลาปาง
สนามสอบ : มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน านนา วพทยาเขตลลาปาง อลาเภอ : เมมองลลาปาง
ชชทออาคาร : อาคารเรท ยนททท 14
เลขทททนท นงสอบ
52200384
52200385
52200386
52200387
52200388
52200389
52200390
52200391
52200392
52200393
52200394
52200395
52200396
52200397
52200398
52200399
52200400

โรงเรท ยน

ชนนช : 3
ชชทอ

นามสกกล

มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
กรพาชนนา
ฎา วพทยาเขตลล
วงศพาปาง
ดวง
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
กษพาดนนา
พษ วพทยาเขตลล
กลนาาปาง
กสพกพจ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
ชวยาวทนนา
ฒพ วพทยาเขตลล
ปรพาญปาง
ญารวตนพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
เจนจพ
านนา
รา วพทยาเขตลล
สทวารรโณ
ปาง
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
ประกายกาญจนพ
านนา วพทยาเขตลล
จวนาทะวว
ปางง
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
อรรถพล
านนา วพทยาเขตลล
จะงาม
าปาง
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
ศพราชวนนา
ช วพทยาเขตลล
พพทากว ปาง
ษพ ราชพงศพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
ณวฐานนา
พล วพทยาเขตลล
ขวดาเรมปาง
อง
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
ภวสาราภรณพ
นนา วพทยาเขตลล
ดายว
าปาง
นตพ
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
กฤษณะ
านนา วพทยาเขตลล
จทปาะมว
ปางดถา
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
สทนาพสนนา
า วพทยาเขตลล
ปาแปง
าปาง
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
ณวฐานนา
ฐาพรวพทยาเขตลล
เกศนภากท
าปาง ล
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
ศพราพ วนนา
พมล วพทยาเขตลล
สทสานว ปาง
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
สทราพ ษนนา
า วพทยาเขตลล
ใจทา
าปาง
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
พระศท
านนา
กรพ วพทยาเขตลล
ใฝก ากปาง
ระจายงาน
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
อนงคพ
านนา วพทยาเขตลล
อวสานทปาง
จนว ทรา
มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน
ญาณพ
านนา
ศา วพทยาเขตลล
เยาวยอด
าปาง

จนงหวนด : ลลาปาง

ชชทอหล อง : 14-305
เลขประจลาตนว
นนกเรท ยน
60692992002-7
60692992027-4
60692992031-6
60692992004-3
60692992041-5
60692992042-3
60692992024-1
60692992020-9
60692992014-2
60692992026-6
60692992025-8
60692992034-0
60692992035-7
60692992017-5
60692992023-3
60692992038-1
60692992033-2

เลขประจลาตนว เพศ หมายเหตก
ประชาชน
1149900591191 ชาย
1500701227749 ชาย
1510400175839 ชาย
1520500124624 หญพง
1520600080033 หญพง
1529900956391 ชาย
1739900636751 ชาย
1509963002149 ชาย
1560100469446 หญพง
1119600009870 ชาย
1520200053390 หญพง
1529900947308 หญพง
1529900983282 หญพง
1540700087145 หญพง
1580400212483 หญพง
8580476000549 หญพง
1640500142915 หญพง
รวม : 17 คน

หล องสอบ : 4 หล อง
สรรปสนามสอบ : มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลน านนา วพทยาเขตลลาปาง

ผศลเขล าสอบ : 107 คน

