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52200294 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางกฤษววฒนพ หารประททม 60693153015-2 1369900471208 ชาย

52200295 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางอภพววฒนพ มณทวรรณพ 60693153014-5 1510100309562 ชาย

52200296 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางทวทพงษพ สทดสาย 60693153002-0 1520200053641 ชาย

52200297 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางณวฐนวนทพ สทขใจ 60693153008-7 1520500122991 ชาย

52200298 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางยศยล ประกวน 60693153012-9 1520700113758 ชาย

52200299 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางภาณทพงศพ คลามา 60693153011-1 1560300298301 ชาย

52200300 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางนพรวตนพ ใจดท 60693153009-5 1560300303096 ชาย

52200301 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางณวฐวทฒพ วงคพผา 60693153001-2 1570300153809 ชาย

52200302 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางธนวพทยพ สพทธพจรรยาวพไล 60693251001-3 1100801283202 ชาย

52200303 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางราชกพจ พพพวฒนพกทลกานตพ 60693251015-3 1509963019751 ชาย

52200304 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางสวณหภาพ บววจวนทรพ 60693251017-9 1509966020580 ชาย

52200305 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางวพทยา ววนเปท ปย 60693251005-4 1520100122322 ชาย

52200306 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางมงคลชวย แกนวมงคล 60693251013-8 1520300066957 ชาย

52200307 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางกพตตพชวย หมายมวทน 60693251018-7 1520600085574 ชาย

52200308 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางศทภกพตตพต มานะเกกง 60693251016-1 1520600089405 ชาย

52200309 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางผดทงศวกดพต สายศรทธพ 60693251011-2 1529900719739 ชาย

52200310 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางมนตรท ตทนย 60693251014-6 1529900875871 ชาย

52200311 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางกรรชวย กวนทะวงคพศา 60693251006-2 1529900948517 ชาย

52200312 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางปรเมษฐพ สมบผรณพ 60693251002-1 1529900964296 ชาย

52200313 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางนนทพยา วทฒพ 60693251009-6 1529900966931 หญพง

52200314 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางภานทศวกดพต หงษพคลา 60693251012-0 1579900794455 ชาย

52200315 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางเอกอนวนตพ เพชรแสง 60693251004-7 1579900830273 ชาย

52200316 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางคทณากร มานวส 60693453007-6 1102002904747 ชาย

52200317 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางประพลพวฒนพ พรมยนตพ 60693453014-2 1459900743126 ชาย

52200318 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางเอกธนา โอฬารฤทธพตฤาไชย 60693453005-0 1509960001931 ชาย

52200319 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางศราวทธ ขวดเปา 60693453018-3 1510200081032 ชาย

52200320 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางศพลปกรณพ เพพชรแพง 60693453019-1 1520100126450 ชาย

52200321 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางพรกรวณยพ ดอกจวนทรพแยนม 60693453016-7 1520100128801 หญพง

52200322 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางจวกนรพนทรพ ชวยทอง 60693453008-4 1529900825148 ชาย

52200323 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางปพยะบทรทษ ดนวงปวนตา 60693453003-5 1529900872863 ชาย
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52200324 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางปพยะธพดา ผผนผผ ปง 60693453015-9 1529900913721 หญพง

52200325 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางบดพนทรพ เชทยรธานรวกษพ 60693453002-7 1529900990181 ชาย

52200326 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางพทรกรณพ แกนวพะเยาวพ 60693453017-5 1579900799139 ชาย

52200327 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางวรวพทยพ สทวรรณสอน 60693453001-9 2521200012421 ชาย

52200328 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางบทศรากร ปวสสาวะโว 60691252015-6 1520100122985 หญพง

52200329 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางสทวณทยพ ววงซนาย 60691252011-5 1520500112740 หญพง

52200330 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางทพพยพประชา ประจวกษพ 60691252014-9 1520600073827 ชาย

52200331 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางกลพทนผกา เสทยงดวง 60691252002-4 1520700114312 หญพง

52200332 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางศพรพลวกษณพ เชพงครกอง 60691252010-7 1520700114983 หญพง

52200333 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางณวฐสพทธพต เขทยวถา 60691252012-3 1521100054565 ชาย

52200334 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางศรวณยพรวชตพ โอราลผก 60691252020-6 1521300052981 ชาย

52200335 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางภวณทพรา แวกนแกนว 60691252017-2 1529900786614 หญพง

52200336 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางณวฐกานตพ แกกนโพธพต 60691252007-3 1529900807140 หญพง

52200337 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางวรพนยทพา ใจประเสรพฐ 60691252019-8 1529900823617 หญพง

52200338 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางวรกานตพ แกกนโพธพต 60691252009-9 1529900962439 หญพง

52200339 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางรทจพรา ปากหวาน 60691252008-1 1529900976812 หญพง

52200340 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางจทฑามาศ ผพวฟวก 60691252003-2 1529900977916 หญพง

52200341 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางสทญาณทยพ วางลลา 60691252021-4 1529900996996 หญพง

52200342 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางอทบลวรรณ แซกยกาง 60691252006-5 5630700073936 หญพง

52200343 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางอนวนรวตนพ ฤทธพตธา 60691254014-7 1101800888292 หญพง

52200344 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางนพรวตนพ โตททกงตอน 60691254001-4 1103702515370 หญพง

52200345 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางธนยศ เบญพาด 60691254028-7 1509966022191 ชาย

52200346 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางจพตรเทพ แสงจวนทรพ 60691254025-3 1510400173046 ชาย

52200347 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางสทภวคสพณท ลาดมา 60691254013-9 1520400050025 หญพง

52200348 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางวนพดา ทารวกษพ 60691254020-4 1520600089677 หญพง

52200349 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางดาลพน คพดอกาน 60691254011-3 1520700112671 หญพง

52200350 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางนวนทววฒนพ ชมทองาม 60691254003-0 1520700114061 ชาย

52200351 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางกพจตพพงษพ กาดพน 60691254027-9 1520700115548 ชาย

52200352 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางปพยะธพดา มาลวย 60691254017-0 1529900941610 หญพง

52200353 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางดวงกมล เทพรวกษพ 60691254021-2 1529900954177 หญพง
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52200354 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางเรนทกา ลาภมาก 60691254006-3 1529900955416 หญพง

52200355 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางรทกงกพจ เลพศพงษพไทย 60691254019-6 1529900967694 ชาย

52200356 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางสทวนวนทพ เครมอสทวรรณ 60691254008-9 1529900971012 หญพง

52200357 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางอทพตพยา คลาภพระวงศพ 60691254009-7 1529900974674 หญพง

52200358 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางมวตตพกา ตะนะเกตท 60691254018-8 1529900982995 หญพง

52200359 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางจณพสฐา ยศปพนตา 60691254015-4 1529900988641 หญพง

52200360 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางปวทณพนทช สพรพโสภาพวฒนกทล 60691254016-2 1529900989221 หญพง

52200361 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางปพยฉวตร บทญมท 60691254026-1 1529901003133 หญพง

52200362 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางปวณณวพชญพ ตราเงพน 60691254023-8 1540600099478 ชาย

52200363 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางชญานพศ ยศบทรทษ 60691254022-0 1579900718651 หญพง

52200364 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางปพยรวตนพ ใจดท 60691251021-5 1520100128177 หญพง

52200365 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางธนากร วกางกาย 60691251006-6 1520700110686 ชาย

52200366 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางอรพรรณ พานแกนว 60691251040-5 1520700112166 หญพง

52200367 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางวพมลวรรณ ปรองดอง 60691251038-9 1520700112336 หญพง

52200368 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางวรรณวพภา ประททม 60691251023-1 1520700115149 หญพง

52200369 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางสทรทรวตนพ ฟผสกทล 60691251025-6 1520800123470 หญพง

52200370 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางพรนภา วงคพไชย 60691251036-3 1529900843022 หญพง

52200371 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางณวฐรพกา วงคพสมบ 60691251042-1 1529900894603 หญพง

52200372 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางนานา ปวญญาวงคพ 60691251033-0 1529900928010 หญพง

52200373 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางจพรวชญา สทวรรณกนพษฐพ 60691251029-8 1529900930502 หญพง

52200374 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางอลาภวรรณ เมมองมาหลนา 60691251027-2 1529900937639 หญพง

52200375 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางสทภวสสรา สายผวด 60691251039-7 1529900952387 หญพง

52200376 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางอารพสา วงศพแกนวมา 60691251026-4 1529900973279 หญพง

52200377 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางเวธนท คลาปวง 60691251016-5 1529900973678 หญพง

52200378 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางเจนจพรา เตจจะ 60691251002-5 1529900974755 หญพง

52200379 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางณวฐนทยพ วรรณลาโภชนพ 60691251020-7 1529900982863 หญพง

52200380 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางรทกงทพวา แจนคลา 60691251037-1 1529900990459 หญพง

52200381 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางเมทพตา พรมปาวงศพ 60691251014-0 1639900295521 หญพง

52200382 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางพนพดา ซองดท 60691251035-5 1749900625139 หญพง

52200383 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางสทกวลดา สมบวงคพ 60692992036-5 1119700035457 หญพง
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52200384 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางกรพชฎา วงศพดวง 60692992002-7 1149900591191 ชาย

52200385 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางกษพดพษ กลนากสพกพจ 60692992027-4 1500701227749 ชาย

52200386 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางชวยวทฒพ ปรพญญารวตนพ 60692992031-6 1510400175839 ชาย

52200387 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางเจนจพรา สทวรรโณ 60692992004-3 1520500124624 หญพง

52200388 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางประกายกาญจนพ จวนทะววง 60692992041-5 1520600080033 หญพง

52200389 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางอรรถพล จะงาม 60692992042-3 1529900956391 ชาย

52200390 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางศพรชวช พพทวกษพราชพงศพ 60692992024-1 1739900636751 ชาย

52200391 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางณวฐพล ขวดเรมอง 60692992020-9 1509963002149 ชาย

52200392 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางภวสราภรณพ ดายวนตพ 60692992014-2 1560100469446 หญพง

52200393 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางกฤษณะ จทปะมวดถา 60692992026-6 1119600009870 ชาย

52200394 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางสทนพสา ปาแปง 60692992025-8 1520200053390 หญพง

52200395 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางณวฐฐาพร เกศนภากทล 60692992034-0 1529900947308 หญพง

52200396 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางศพรพวพมล สทสวน 60692992035-7 1529900983282 หญพง

52200397 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางสทรพษา ใจทา 60692992017-5 1540700087145 หญพง

52200398 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางพระศทกรพ ใฝก กระจายงาน 60692992023-3 1580400212483 หญพง

52200399 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางอนงคพ อวสนทจวนทรา 60692992038-1 8580476000549 หญพง

52200400 มหาวพทยาลวยเทคโนโลยทราชมงคลลนานนา วพทยาเขตลลาปางญาณพศา เยาวยอด 60692992033-2 1640500142915 หญพง
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