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02001279 วพทยาลวยเทคนพคยะลา เทพภพทวกษพ หนผทองแกนว 6021010026 1209702001133 ชาย

02001280 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ธนาทวศนพ วงศพนาถ 6021010031 1809901056951 ชาย

02001281 วพทยาลวยเทคนพคยะลา สพรพนภา เปลททยนศรท 6021010037 1829300000684 หญพง

02001282 วพทยาลวยเทคนพคยะลา โซเฟท ยน ยาญอ 6021010005 1900501147543 ชาย

02001283 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ไตรวพทยพ หนผเสมอ 6021010063 1909802347710 ชาย

02001284 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อวฟฟาน ดอเลาะ 6021010119 1940500157847 ชาย

02001285 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ซาการทยา เตะเมาะ 6021010103 1941001339622 ชาย

02001286 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ตผแวออสมาน ตผแวมะ 6021010062 1949900431651 ชาย

02001287 วพทยาลวยเทคนพคยะลา วทระเทพ สอวรรณมณท 6021010056 1949900441117 ชาย

02001288 วพทยาลวยเทคนพคยะลา จวกรพงษพ ศรทจวนทรพ 6021010002 1950301173249 ชาย

02001289 วพทยาลวยเทคนพคยะลา มผฮวมหมวดบวซรท บอหงา 6021010116 1950400078350 ชาย

02001290 วพทยาลวยเทคนพคยะลา โชคประธาน ออทร 6021010043 1950400082217 ชาย

02001291 วพทยาลวยเทคนพคยะลา บพนลา บากา 6021010068 1950700026126 ชาย

02001292 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ยอสรท เจะอาหลท 6021010034 1950800010256 ชาย

02001293 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อพสรอทรพ สาและหมมะ 6021010055 1959300006347 ชาย

02001294 วพทยาลวยเทคนพคยะลา จพรเมธ แสงจวนทรพ 6021010081 1959800143700 ชาย

02001295 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ณวฐวอฒพ จงจพตตพ 6021010006 1959800154787 ชาย

02001296 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ภวทรพล แซซตว ตง 6021010049 1959900638352 ชาย

02001297 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ลอกมาน เยง 6021010017 1959900676041 ชาย

02001298 วพทยาลวยเทคนพคยะลา สพทธพกรณพ สอวรรณทวท 6021010095 1959900679512 ชาย

02001299 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ณวฐพงศพ ชผมณท 6021010044 1959900704177 ชาย

02001300 วพทยาลวยเทคนพคยะลา หวสปกรณพ วรรณพฤกษพ 6021010118 1959900705203 ชาย

02001301 วพทยาลวยเทคนพคยะลา รทดผวรรณ อาลท 6021010053 1959900707311 ชาย

02001302 วพทยาลวยเทคนพคยะลา วทรภวทร อพนทรวตนพ 6021010035 1959900710703 ชาย

02001303 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ฑวศพล หมอกมวว 6021010084 1959900725484 ชาย

02001304 วพทยาลวยเทคนพคยะลา เจนณรงคพ บอญชซวย 6021010004 1959900726022 ชาย

02001305 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ปรพญญา สอวรรณชาตรท 6021010070 1959900726910 ชาย

02001306 วพทยาลวยเทคนพคยะลา จพรายอ วจทวรสพทธพธ 6021010082 1959900727100 ชาย

02001307 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ภานอพงศพ มณทโชตพ 6021010050 1959900729889 ชาย

02001308 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ชญานนทพ เสนทอง 6021010022 1959900734891 ชาย
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02001309 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ตซวนซอลกพฟพลท ตซวนเดง 6021010007 1959900735901 ชาย

02001310 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อนอชา ชผศรท 6021010058 1959900736982 ชาย

02001311 วพทยาลวยเทคนพคยะลา เฟาซาน มะรานอ 6021010087 1959900737296 ชาย

02001312 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ธนทวต เพชรนก 6021010027 1959900737504 ชาย

02001313 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ธทรภวทร สอพงษพ 6021010066 1959900739086 ชาย

02001314 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อามทน ยผโซะ 6021010097 1959900739272 ชาย

02001315 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อวซมาวทยพ บาฮอ 6021010096 1959900739671 ชาย

02001316 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ภาณอพวฒนพ บอญสงคพ 6021010088 1959900741099 ชาย

02001317 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ธทรโชตพ สทสวนแกนว 6021010065 1959900741153 ชาย

02001318 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ธนากร ศรนะรายณพ 6021010030 1959900745141 ชาย

02001319 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ธนธรณพ เจะมะ 6021010009 1959900746937 ชาย

02001320 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ธนววฒนพ อซอนแกนว 6021010028 1959900747224 ชาย

02001321 วพทยาลวยเทคนพคยะลา นนทววช ถมทอง 6021010011 1959900747241 ชาย

02001322 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ภวคพล แกนวศรท 6021010015 1959900747437 ชาย

02001323 วพทยาลวยเทคนพคยะลา เชาวรพนทรพ แกนวนพตยพ 6021010083 1959900747887 ชาย

02001324 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ศรวณยพ สมอแต 6021010074 1959900749049 ชาย

02001325 วพทยาลวยเทคนพคยะลา เมธา บววผพน 6021010033 1959900749324 ชาย

02001326 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ณรงคพศวกดพธ นอซนศรท 6021010105 1959900749677 ชาย

02001327 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อพมรอน ซา 6021010040 1959900750772 ชาย

02001328 วพทยาลวยเทคนพคยะลา พพรพยะพงศพ สงคง 6021010014 1959900753364 ชาย

02001329 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ศอภกร สมอหพนวล 6021010076 1959900754450 ชาย

02001330 วพทยาลวยเทคนพคยะลา พวณธพเพชร ดนวงโยธา 6021010013 1959900756568 ชาย

02001331 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อภพวพชญพ รวตนานพกรกาญจนพ 6021010038 1959900757319 ชาย

02001332 วพทยาลวยเทคนพคยะลา แวซผรพ แวหามะ 6021010036 1959900758251 ชาย

02001333 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ทนอเดช รวตนเสถทยร 6021010008 1959900759176 ชาย

02001334 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ทศธรรม ชซวยบอญชผ 6021010086 1959900759222 ชาย

02001335 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ภาณอสรณพ ชอมอพนทอง 6021010089 1959900759541 ชาย

02001336 วพทยาลวยเทคนพคยะลา จวสวทยพ ปาทาน 6021010003 1959900762070 ชาย

02001337 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ทวศนพพล บอญวรรโณ 6021010025 1959900763475 ชาย

02001338 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ฮวสสวนตพ มะหลท 6021010120 1959900764927 ชาย

คนรวม :  30



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 3 / 9ววนททท 7/1/2020 15:48:10

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

ระดนบชน ชน : ปวช. 3  ศศนยคสอบ : 1496102500 - ม.นราธตวาสราชนครตนทรค

ผผนพพมพพ : 1395016101

ออาเภอ : เมมองยะลา ยะลาวพทยาลวยเทคนพคยะลาสนามสอบ : จนงหวนด :

ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตก
ประชาชน

อาคารเรทยน 3

นนกเรทยน

ชน ชน : 2 ชชทอหหอง : 325

02001339 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ศอภมงคล คงศรท 6021010020 1959900765141 ชาย

02001340 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ฟาเดล โพธพเหาะ 6021010073 1959900765982 ชาย

02001341 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ขรรคพชวย จวนทรรวงศรท 6021010001 1959900774655 ชาย

02001342 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ธทระศวกดพธ มณทสวงขพ 6021010010 1959900775562 ชาย

02001343 วพทยาลวยเทคนพคยะลา มโนชา เพชรเจรพญ 6021010114 1959900775783 ชาย

02001344 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ศวกดพธนรพนทรพ โรจนพนวกร 6021010019 1959900777662 ชาย

02001345 วพทยาลวยเทคนพคยะลา กรวพชญพ ถาวรกานน 6021010021 1959900778359 ชาย

02001346 วพทยาลวยเทคนพคยะลา เปรมศวกดพธ จวนทโร 6021010110 1959900790502 ชาย

02001347 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ธนกฤต เลาหวพรพยานนทพ 6021010046 1959900797809 ชาย

02001348 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ภานอพวฒนพ ทองเชม ตอ 6021010051 1959900804180 ชาย

02001349 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ฟากทฮ แวสนพ 6021010072 1960501376968 ชาย

02001350 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ภผบดพนทรพ ดดาสท 6021010032 1969500003732 ชาย

02001351 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อามทน สทแต 6021010098 2900601020373 ชาย

02001352 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อวฟฟาณ รอแมง 6021010078 2950301033500 ชาย

02001353 วพทยาลวยเทคนพคยะลา มาลทกท บผเกะมาตท 6021010090 2950800007644 ชาย

02001354 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ศอภเชษฐพ วรรณทอง 6021020013 1800701281261 ชาย

02001355 วพทยาลวยเทคนพคยะลา รอสดท ดอเลาะ 6021020012 1940200141759 ชาย

02001356 วพทยาลวยเทคนพคยะลา มผฮวมหมวดนผร สอไงบารผ 6021020010 1950300135327 ชาย

02001357 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ชวยวอฒพนวน หลวงคง 6021020004 1950700025481 ชาย

02001358 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ธทรพวฒนพ หาดทรายแกนว 6021020021 1959900672828 ชาย

02001359 วพทยาลวยเทคนพคยะลา เพาซท ทวดระเบทยบ 6021020020 1959900679237 ชาย

02001360 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อนอชา แววสอวรรณ 6021020016 1959900735102 ชาย

02001361 วพทยาลวยเทคนพคยะลา มพทงขววญ ไชยสพทธพธ 6021020009 1959900743571 ชาย

02001362 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ปฏพพล ภมรทวต 6021020006 1959900758561 ชาย

02001363 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อนวนตวอฒพ ยอดคง 6021020022 1959900768167 ชาย

02001364 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ธราดล นพดล 6021030003 1309701244147 ชาย

02001365 วพทยาลวยเทคนพคยะลา เจมะซอลกพฟลท ยาโงะ 6021030017 1959900741633 ชาย

02001366 วพทยาลวยเทคนพคยะลา สอไลมาน มะละ 6021030008 1959900774311 ชาย

02001367 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ซวยนผรดทน แบเลาะ 6021040045 1103703183460 ชาย

02001368 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ปพยาพวชร พรมวงษพ 6021040012 1849901511314 หญพง
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02001369 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ศอภชวย ศรทสอขใส 6021040058 1900201113775 ชาย

02001370 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ณวฐพงษพ รอดรวกษพ 6021040024 1909802587010 ชาย

02001371 วพทยาลวยเทคนพคยะลา มผฮดาหมวด มะเกะ 6021040073 1940900263695 ชาย

02001372 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อามทน แวบมอราเฮง 6021040082 1941000274021 ชาย

02001373 วพทยาลวยเทคนพคยะลา รอสลท กผบผ 6021040075 1941000297250 ชาย

02001374 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อะหพมวด หะยทดอเลมาะ 6021040078 1941001323742 ชาย

02001375 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ซผเฟท ยน กาเดาะ 6021040064 1941001324731 ชาย

02001376 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อรอโณทวย โสภณ 6021040039 1950101281242 ชาย

02001377 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ลอตฟท จารผ 6021040076 1950301175306 ชาย

02001378 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ชผศวกดพธ นวลละออง 6021040022 1950400075407 ชาย

02001379 วพทยาลวยเทคนพคยะลา มอสลพม มะเกมะ 6021040070 1950400089785 ชาย

02001380 วพทยาลวยเทคนพคยะลา รอสลวน ละสอสามา 6021040057 1959300004603 ชาย

02001381 วพทยาลวยเทคนพคยะลา บวญญวตพ นอระพา 6021040011 1959800156232 ชาย

02001382 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อวฏฮา หะยทโซมะ 6021040079 1959900581610 ชาย

02001383 วพทยาลวยเทคนพคยะลา เทาฟท ก หะยทลาเตะ 6021040049 1959900633733 ชาย

02001384 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อวบดอลการพม อาบผ 6021040041 1959900633954 ชาย

02001385 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อวสมพน โตะกมอจพ 6021040021 1959900647441 ชาย

02001386 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อพรฟาน มามะ 6021040060 1959900665198 ชาย

02001387 วพทยาลวยเทคนพคยะลา นพซอลาฮผดพน โตะเลลง 6021040029 1959900703081 ชาย

02001388 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ธทรพวฒนพ พรหมจวนทรพ 6021040009 1959900710398 ชาย

02001389 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ซอลกพฟลท สะมาแม 6021040003 1959900713796 ชาย

02001390 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ซาราฟผดดทน มะมพง 6021040046 1959900715225 ชาย

02001391 วพทยาลวยเทคนพคยะลา รออทส ละใบซอ 6021040036 1959900716698 ชาย

02001392 วพทยาลวยเทคนพคยะลา จพรายอ ชผกนาน 6021040063 1959900724453 ชาย

02001393 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ฟอรกอน นอ 6021040034 1959900726863 ชาย

02001394 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อภพรวกษพ จวนทรนพตยพ 6021040019 1959900729480 ชาย

02001395 วพทยาลวยเทคนพคยะลา มผฮวมมวดอวยยผบ อทแต 6021040071 1959900730577 ชาย

02001396 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ฟาเดล ดอเลมาะ 6021040016 1959900732073 ชาย

02001397 วพทยาลวยเทคนพคยะลา วทรศวกดพธ ลผกเสมอ 6021040017 1959900733452 ชาย

02001398 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อาฟทฟท น ซามะ 6021040042 1959900736176 ชาย
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02001399 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ดาลทนซา เมาะมอสอ 6021040006 1959900738608 หญพง

02001400 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ปภาวพชญพ วงศพสพนรายณพ 6021040030 1959900738764 ชาย

02001401 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ฐพตพโชตพ บอญทพพยพ 6021040023 1959900741544 ชาย

02001402 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ณรงคพฤทธพธ นกเซซง 6021040066 1959900742176 ชาย

02001403 วพทยาลวยเทคนพคยะลา พวทธดนยพ ไขซรอด 6021040032 1959900743652 ชาย

02001404 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ณวฐวอธ สองแกนว 6021040005 1959900745485 ชาย

02001405 วพทยาลวยเทคนพคยะลา พทรดนยพ แกนวศรทดดา 6021040069 1959900747895 ชาย

02001406 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ณภวทร คผหามอข 6021040047 1959900751205 ชาย

02001407 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อามวล อาแวนพ 6021040081 1959900751361 ชาย

02001408 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ตซวนมผนาเดทย กผหะยท 6021040025 1959900751922 หญพง

02001409 วพทยาลวยเทคนพคยะลา เปรมอนวนตพ ไชยนาพงษพ 6021040013 1959900752970 ชาย

02001410 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อลงกรณพ สทแกนวอซอน 6021040020 1959900753704 ชาย

02001411 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ธนภวทร นนอยทวบทพม 6021040008 1959900754697 ชาย

02001412 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ทพวากร เพลชรมาก 6021040007 1959900755596 ชาย

02001413 วพทยาลวยเทคนพคยะลา มวสอายผ วาแมดทซา 6021040035 1959900757971 หญพง

02001414 วพทยาลวยเทคนพคยะลา วทระชาตพ ทองบอญ 6021040018 1959900758722 ชาย

02001415 วพทยาลวยเทคนพคยะลา พงศกร นวลแกนว 6021040052 1959900758897 ชาย

02001416 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ธทรเมธ เมฆยอตพ 6021040068 1959900759851 ชาย

02001417 วพทยาลวยเทคนพคยะลา พงศพพพสอทธพธ หววงเพพทมกพจ 6021040031 1959900761090 ชาย

02001418 วพทยาลวยเทคนพคยะลา กรวณยพ ยวญญะจวนทรพ 6021040043 1959900765036 ชาย

02001419 วพทยาลวยเทคนพคยะลา สพรชวย รวกสววสดพธ 6021040084 1959900765630 ชาย

02001420 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ณภผมพ สอขแกนว 6021040004 1959900765796 ชาย

02001421 วพทยาลวยเทคนพคยะลา พรพพทวกษพ โยธาใหญซ 6021040014 1959900766512 ชาย

02001422 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อพรฟาน มะแซ 6021040061 1959900766768 ชาย

02001423 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ถพรพล มทแกนว 6021040048 1959900766814 ชาย

02001424 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ณวฐนวนทพ แขซงขวน 6021040067 1959900768299 ชาย

02001425 วพทยาลวยเทคนพคยะลา เกรทยงไกร ชอมเพลชร 6021040001 1959900769309 ชาย

02001426 วพทยาลวยเทคนพคยะลา จวกรพงศพ อพทนทา 6021040002 1959900769791 ชาย

02001427 วพทยาลวยเทคนพคยะลา มผฮดามวดฮาฟพ ซ เจะอาลท 6021040056 1959900772415 ชาย

02001428 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อวญมณท สองแกนว 6021040040 1959900776836 หญพง
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02001429 วพทยาลวยเทคนพคยะลา นฤดล ขอนแกนว 6021040010 1959900783824 ชาย

02001430 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อามทน เจมะเมมาะ 6021040083 1959900784502 ชาย

02001431 วพทยาลวยเทคนพคยะลา มธอกร แสงสทดา 6021040054 1959900784880 ชาย

02001432 วพทยาลวยเทคนพคยะลา วรากรณพ กลวดเจทยม 6021040037 1959900787552 ชาย

02001433 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อวลฟาตทฮา มะลผมอ 6021040080 1960601207807 หญพง

02001434 วพทยาลวยเทคนพคยะลา มผฮวมหมวดอารทฟท น เฮงบารผ 6021040055 1961200112644 ชาย

02001435 วพทยาลวยเทคนพคยะลา นน สายแวว 6021050031 1102003238139 ชาย

02001436 วพทยาลวยเทคนพคยะลา วพชญพธววช ทวทสอข 6021050013 1840201255911 ชาย

02001437 วพทยาลวยเทคนพคยะลา กพตตพธวช แสงทอง 6021050001 1909802609277 ชาย

02001438 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ภผวดล สวนหรทม 6021050009 1949900437021 ชาย

02001439 วพทยาลวยเทคนพคยะลา กาแมล มะอะจะแม 6021050016 1950601247094 ชาย

02001440 วพทยาลวยเทคนพคยะลา นวสรท เจมะเดลง 6021050006 1950800014006 ชาย

02001441 วพทยาลวยเทคนพคยะลา มอสลทฟาน การทดอง 6021050023 1959300004018 ชาย

02001442 วพทยาลวยเทคนพคยะลา วรพช บารา 6021050012 1959800155449 ชาย

02001443 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อวลมอสตากทม ดอเลมาะ 6021050027 1959900643976 ชาย

02001444 วพทยาลวยเทคนพคยะลา นวสรผดทน กาซอ 6021050037 1959900697251 ชาย

02001445 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ววนรพสกท หะยทกาเซลง 6021050034 1959900705271 ชาย

02001446 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ชมทนกมล มทสววสดพธ 6021050004 1959900710118 หญพง

02001447 วพทยาลวยเทคนพคยะลา สอไลมาน สาหะ 6021050026 1959900717198 ชาย

02001448 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ภผวเรศ มากจวนทรพ 6021050010 1959900725247 ชาย

02001449 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ชนนพกานตพ ซนายหนผ 6021050018 1959900725573 หญพง

02001450 วพทยาลวยเทคนพคยะลา เขมนวนทพ เครานวล 6021050002 1959900726103 ชาย

02001451 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ทวพไท ไชยผลอพนทรพ 6021050005 1959900759010 ชาย

02001452 วพทยาลวยเทคนพคยะลา กรชนก อนวนผอย 6021050035 1959900759681 หญพง

02001453 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ศอภกรณพ ตพยวรพวนธพ 6021050014 1959900760298 ชาย

02001454 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อรรณพ ชดาระ 6021050015 1959900768701 ชาย

02001455 วพทยาลวยเทคนพคยะลา รวชชานนทพ อพสสระ 6021050011 1959900771478 ชาย

02001456 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อารพฟท น ปากดท 6021050028 1959900779291 ชาย

02001457 วพทยาลวยเทคนพคยะลา พพทววส ชผแกนว 6021050008 1959900779746 ชาย

02001458 วพทยาลวยเทคนพคยะลา นพมอฮพซพน แมงกาจพ 6021050007 1959900781490 ชาย
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02001459 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ชวยสพทธพธ ฉพมววตร 6021050003 1959900787765 ชาย

02001460 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อภพสพทธพธ จพระอดานวยเวทยพ 6021060018 1800600183034 ชาย

02001461 วพทยาลวยเทคนพคยะลา วทรภวทร หลพทมชผ 6021060038 1900101363877 ชาย

02001462 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อดพศวกดพธ สองแกนว 6021060017 1941200027272 ชาย

02001463 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ณวฐพงศพ อซอนทอง 6021060008 1949900409264 ชาย

02001464 วพทยาลวยเทคนพคยะลา แวฮารทฟท น หะยทแวฮามะ 6021060014 1950500208921 ชาย

02001465 วพทยาลวยเทคนพคยะลา นนทกานตพ แกนวคลองนนอย 6021060010 1959800154906 ชาย

02001466 วพทยาลวยเทคนพคยะลา เมธาสพทธพธ แซซเงซา 6021060044 1959900662351 ชาย

02001467 วพทยาลวยเทคนพคยะลา กฤตพเดช แกนวประสพทธพธ 6021060001 1959900689046 ชาย

02001468 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ชลธท คงสงคพ 6021060023 1959900699246 ชาย

02001469 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อาฟานดท เจมะแว 6021060020 1959900715861 ชาย

02001470 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ชาครพต เพชรนด ตาทอง 6021060006 1959900731905 ชาย

02001471 วพทยาลวยเทคนพคยะลา นพธพสพทธพธ แซซเซซง 6021060030 1959900742818 ชาย

02001472 วพทยาลวยเทคนพคยะลา เจษฎากร ดนวงศรททอง 6021060005 1959900743695 ชาย

02001473 วพทยาลวยเทคนพคยะลา หรรษธร ถมทอง 6021060016 1959900744934 ชาย

02001474 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ธทรพงษพ บอญปาน 6021060009 1959900746503 ชาย

02001475 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ธนภวทร ลผกอพนทรพ 6021060026 1959900764447 ชาย

02001476 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ภาธร คลนายฉพม 6021060012 1959900764579 ชาย

02001477 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ฐพตพโชตพ ทองศรทสอข 6021060007 1959900766172 ชาย

02001478 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ธนกฤต เตมะยซอ 6021060025 1959900788770 ชาย

02001479 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ศพวกร นวลศรท 6021060015 1959900792998 ชาย

02001480 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อาคเนยพ สะมะแอ 6021060043 1969900349415 ชาย

02001481 วพทยาลวยเทคนพคยะลา นภวสสร จพตรพงษพ 6021080010 1909400001118 หญพง

02001482 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ณวฐธพดา อพนทรศรท 6021080006 1940500160341 หญพง

02001483 วพทยาลวยเทคนพคยะลา วสวนตพ บมอราเฮง 6021080023 1959900644077 ชาย

02001484 วพทยาลวยเทคนพคยะลา มนวสนวนทพ หววงปวญจโสภากอล 6021080016 1959900713494 หญพง

02001485 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ธพดารวตนพ ใหมซแกนว 6021080009 1959900733215 หญพง

02001486 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ณวฐมน แสงแกนว 6021080007 1959900733231 หญพง

02001487 วพทยาลวยเทคนพคยะลา วพรวลพวชร เพลชรพคง 6021080019 1959900735404 หญพง

02001488 วพทยาลวยเทคนพคยะลา พลธรรม แกนวเขทยว 6021080013 1959900746511 ชาย
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02001489 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ศอภววทนพ รวษฎาเพลชร 6021080020 1959900749553 ชาย

02001490 วพทยาลวยเทคนพคยะลา บอสรพน ตาสา 6021080012 1959900750331 ชาย

02001491 วพทยาลวยเทคนพคยะลา นพอวฟนาน ลทอะละ 6021080011 1959900764731 ชาย

02001492 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ซอฟวาน มะทา 6021080002 1959900783743 ชาย

02001493 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ทอฝวน กสพกรรมไพบผลยพ 6021080008 1959900790031 หญพง

02001494 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อาชาไนย ใหมซเกม ตอ 6021080021 1959900798651 ชาย

02001495 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ณวฐพล หนผเจทยม 6021280008 1909802647501 ชาย

02001496 วพทยาลวยเทคนพคยะลา นวสรอ บาเหะ 6021280010 1941001347676 หญพง

02001497 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อพบนออวพฟาน เจะดาโอะ 6021280017 1949800138498 ชาย

02001498 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ยผโซมะ สะมาแอ 6021280011 1959800114874 ชาย

02001499 วพทยาลวยเทคนพคยะลา รอสนวน บาฮา 6021280012 1959800141863 ชาย

02001500 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อทพตยพ บอญเยลน 6021280015 1959900616847 ชาย

02001501 วพทยาลวยเทคนพคยะลา สอรเดช ทองทวท 6021280014 1959900710100 ชาย

02001502 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อวฟดอล ลาเตมะ 6021280016 1959900717287 ชาย

02001503 วพทยาลวยเทคนพคยะลา เกาษวร แวบากอ 6021280001 1959900725867 ชาย

02001504 วพทยาลวยเทคนพคยะลา จทฮาน ยามา 6021280002 1959900754964 ชาย

02001505 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ณวฏฐพนรท จอลบอตร 6021280007 1959900757645 หญพง

02001506 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ฌาณววฒนพ บอญธรรม 6021280006 1959900758293 ชาย

02001507 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ฮารทฟ ตาเยะ 6021280018 1959900759273 ชาย

02001508 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ชวกรณพ แกนวประดพษฐพ 6021280005 1959900762193 ชาย

02001509 วพทยาลวยเทคนพคยะลา เจนณรงคพ มวงสวงขพ 6021280004 1959900766229 ชาย

02001510 วพทยาลวยเทคนพคยะลา เจนกพจ ทองบวว 6021280003 1959900772130 ชาย

02001511 วพทยาลวยเทคโนโลยทบรพหารธอรกพจยะลาฟนา ปทอมสผตร 8093 1103703357271 หญพง

02001512 วพทยาลวยเทคโนโลยทบรพหารธอรกพจยะลานพซผรทนา บมอโต 8101 1941001340001 หญพง

02001513 วพทยาลวยเทคโนโลยทบรพหารธอรกพจยะลาซผไมยมะหพ ยผโซมะ 8094 1950600226611 หญพง

02001514 วพทยาลวยเทคโนโลยทบรพหารธอรกพจยะลาอวญชลท เปทยกระโทก 8091 1959900754867 หญพง

02001515 วพทยาลวยเทคนพคยะลา รชยา มทบอญ 6022040037 1150400086899 หญพง

02001516 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อดพเทพ ธาระพวนธอพ 6022040042 1350800332038 ชาย

02001517 วพทยาลวยเทคนพคยะลา นพฟวนดา อทเสาะ 6022040009 1949900367677 หญพง

02001518 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อวบดอลมายพ สะแอ 6022040018 1950100239145 ชาย
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02001519 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ธนววฒนพ นอซนประดพษฐ 6022040007 1959800145613 ชาย

02001520 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ภรชพตา ชผแผนวสะอาด 6022040012 1959900667476 หญพง

02001521 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ธวญญภรณพ พรรวกษา 6022040030 1959900698576 หญพง

02001522 วพทยาลวยเทคนพคยะลา วนวสพร สอวรรณรวกษพ 6022040038 1959900716710 หญพง

02001523 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ทพวารวตนพ วงษพสอวรรณ 6022040006 1959900720717 หญพง

02001524 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ชฎาธาร เทพเรมอง 6022040027 1959900723945 หญพง

02001525 วพทยาลวยเทคนพคยะลา รามพล บมอแนสะเตง 6022040035 1959900729609 ชาย

02001526 วพทยาลวยเทคนพคยะลา กวญญาพวชร ทะวะชาลทยพ 6022040001 1959900732171 หญพง

02001527 วพทยาลวยเทคนพคยะลา จอฑามาศ จวนทรพนอภา 6022040005 1959900736729 หญพง

02001528 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ราตรท แกนวบพพธ 6022040034 1959900738331 หญพง

02001529 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ชนกนวนทพ สะกาพงษพ 6022040028 1959900739591 หญพง

02001530 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อวสรทนา อทสาเฮาะ 6022040020 1959900744462 หญพง

02001531 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ภาชพนท แซซเหงซา 6022040004 1959900744772 หญพง

02001532 วพทยาลวยเทคนพคยะลา สอณพษา เพพทมพผล 6022040015 1959900746091 หญพง

02001533 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อวฟนวน มผนท 6022040043 1959900751078 ชาย

02001534 วพทยาลวยเทคนพคยะลา หยาดฝน ตพ ตงเพลง 6022040017 1959900756347 หญพง

02001535 วพทยาลวยเทคนพคยะลา กนกพล ชอมอพนทรพ 6022040023 1959900756991 ชาย

02001536 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ยพฟรท ดามะ 6022040033 1959900759982 ชาย

02001537 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ธนานวนตพ พพลาวอฒพ 6022040044 1959900765851 ชาย

02001538 วพทยาลวยเทคนพคยะลา มวทนทยา เจรพญมาศ 6022040013 1959900767071 หญพง

02001539 วพทยาลวยเทคนพคยะลา สาวพตรท ชาตรท 6022040045 1959900776283 หญพง

02001540 วพทยาลวยเทคนพคยะลา มอทอตา ชอมทอง 6022040032 1959900777042 หญพง

02001541 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ธมนวรรณ เสนรวกษพ 6022040029 1959900781643 หญพง

02001542 วพทยาลวยเทคโนโลยทบรพหารธอรกพจยะลาธนภวค ทองเปลนทรวพยพ 8096 1100501480886 ชาย

02001543 วพทยาลวยเทคโนโลยทบรพหารธอรกพจยะลาภาณอพงศพ จวนอซอน 8097 1959900701925 ชาย
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