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02002282 วพทยาลวยการอาชทพรามวน มผฮามวดบวดดรทยพ กมอนพ 6131010008 1940600074196 ชาย

02002283 วพทยาลวยการอาชทพรามวน รอซาลท ตาสา 6131010029 1940900242809 ชาย

02002284 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ซานผซท สาและ 6131010044 1941100055509 ชาย

02002285 วพทยาลวยการอาชทพรามวน อพมรอน ปลลองหอย 6131010013 1941100058575 ชาย

02002286 วพทยาลวยการอาชทพรามวน มผซาฟวร ดทหะมะ 6131010042 1949800137050 ชาย

02002287 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ไฟซอล สผแนแดวอ 6131010021 1950500177597 ชาย

02002288 วพทยาลวยการอาชทพรามวน อวสมท อะปพเสสง 6131010011 1950600184471 ชาย

02002289 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ซพ ซดดพดด มะลท 6131010027 1950600200841 ชาย

02002290 วพทยาลวยการอาชทพรามวน มผฮวมหมวด วาโด 6131010028 1950600210677 ชาย

02002291 วพทยาลวยการอาชทพรามวน มะปอซวน ดผละสะ 6131010006 1950600210936 ชาย

02002292 วพทยาลวยการอาชทพรามวน บผคอรท หะเดสง 6131010002 1950600213234 ชาย

02002293 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ฮาเซสม บมอราเฮง 6131010020 1950600218015 ชาย

02002294 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ฮาซวน บมอราเฮง 6131010018 1950600218023 ชาย

02002295 วพทยาลวยการอาชทพรามวน อพรฟาน สมอแม 6131010025 1950600219569 ชาย

02002296 วพทยาลวยการอาชทพรามวน อพรฟาน เจะมามะ 6131010026 1950600223621 ชาย

02002297 วพทยาลวยการอาชทพรามวน มผฮฮามวดฟพ ตรท ยาแม 6131010023 1950601244672 ชาย

02002298 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ฟพ ตตรท หะยทอายย 6131010004 1959900625927 ชาย

02002299 วพทยาลวยการอาชทพรามวน มผฮวมหมวด มะลทซผ 6131010007 1960501357467 ชาย

02002300 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ยะหพยา มะลท 6131010024 1960600123057 ชาย

02002301 วพทยาลวยการอาชทพรามวน อยสมาน ลงซา 6131010016 1960600162478 ชาย

02002302 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ซาวาวท แดแซสะแนะ 6131010005 1960600175952 ชาย

02002303 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ซอดทกพล ตะโละมทแย 6131010001 1960600176053 ชาย

02002304 วพทยาลวยการอาชทพรามวน อาสรท ลทลาแย 6131010041 1960600183459 ชาย

02002305 วพทยาลวยการอาชทพรามวน อนวนสยกรท ยะโกกะ 6131010031 1960601207629 ชาย

02002306 วพทยาลวยการอาชทพรามวน อวบดยลมานวส ตาเยกะ 6131010010 1960700090169 ชาย

02002307 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ฮากทมท ดาหะแมง 6131010017 1969900315511 ชาย

02002308 วพทยาลวยการอาชทพรามวน รยสลวน โดซารท 6131010030 2959200001023 ชาย

02002309 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ฮาเซสง สมอนพ 6131010019 2960500026325 ชาย

02002310 วพทยาลวยการอาชทพรามวน รทซผววน แวหามะ 6131010009 2960700032507 ชาย

02002311 วพทยาลวยเทคนพคยะลา มกรธววช ชผประววตพ 6131010048 1149900603998 ชาย
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02002312 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ภาณยพงศพ ประเสรพฐศรท 6131010008 1509963039476 ชาย

02002313 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อวสรอน บพลโอกะ 6131010039 1820600068774 ชาย

02002314 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อาดวม บยญวพเศษ 6131010060 1849701105550 ชาย

02002315 วพทยาลวยเทคนพคยะลา สถพตพล นพลโมทยพ 6131010014 1900101218419 ชาย

02002316 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อดพนวนทพ หะยทเตกะ 6131010090 1900501140000 ชาย

02002317 วพทยาลวยเทคนพคยะลา วรศวกดพด ลทมผสา 6131010034 1901001139593 ชาย

02002318 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ยศพงศพ รวตนมหวนตพ 6131010032 1919900270711 ชาย

02002319 วพทยาลวยเทคนพคยะลา มผฮวมหมวดอพดฮวม เจกะมพง 6131010069 1940100203469 ชาย

02002320 วพทยาลวยเทคนพคยะลา สยเฟท ยน บาเหม 6131010016 1940200155148 ชาย

02002321 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ตะฮกทม มะแซ 6131010125 1940400106621 ชาย

02002322 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อพสกวนดา หะยทบากา 6131010040 1940500142181 ชาย

02002323 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อวบดยลเลาะ รอฮพง 6131010118 1940500145571 ชาย

02002324 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อพสมาแอ มามะ 6131010081 1940900244224 ชาย

02002325 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อพรฟวน จผเลสง 6131010062 1941000282961 ชาย

02002326 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ฮากทม แรเฮสง 6131010082 1941100057811 ชาย

02002327 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อวบดยลฮากทม เปาะววน 6131010094 1941200021002 ชาย

02002328 วพทยาลวยเทคนพคยะลา มผฮวมหมวดฟวดลท ปะจผมะ 6131010113 1941200021908 ชาย

02002329 วพทยาลวยเทคนพคยะลา สยรศวกดพด สยทธพโพธพด 6131010071 1949900235231 ชาย

02002330 วพทยาลวยเทคนพคยะลา นวสรผ สะระยะ 6131010006 1949900348753 ชาย

02002331 วพทยาลวยเทคนพคยะลา นวฐวยฒพ นฮามะมลวง 6131010027 1949900363388 ชาย

02002332 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ศยภกร พรมศรทผลอง 6131010126 1949900366689 ชาย

02002333 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ชนพนทรพ ฉายารวกสกยล 6131010132 1949900380517 ชาย

02002334 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อพบรอเฮม มะดงแซ 6131010061 1950100224954 ชาย

02002335 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อวบดยลฮากพม มะดง 6131010093 1950100228178 ชาย

02002336 วพทยาลวยเทคนพคยะลา นยมาน โวกะ 6131010108 1950100234267 ชาย

02002337 วพทยาลวยเทคนพคยะลา แวไซฟผดพง กามา 6131010053 1950100238777 ชาย

02002338 วพทยาลวยเทคนพคยะลา รอมลท ลามอ 6131010115 1950100239161 ชาย

02002339 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อวซมทน ปผลาพะระเปะ 6131010091 1950300132042 ชาย

02002340 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ดนยสรณพ ตพยวรพวนธพ 6131010124 1950300132212 ชาย

02002341 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อาฟพพ บมอแน 6131010098 1950300135921 ชาย
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02002342 วพทยาลวยเทคนพคยะลา กผซวย นพตอกอ 6131010083 1950301161305 ชาย

02002343 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อวสมทนทรพ เหมกยสยมา 6131010077 1950500112126 ชาย

02002344 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อารฟวน เบสญเจะอยมา 6131010078 1950500172498 ชาย

02002345 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อวบดยลบวรรท รอฮพง 6131010019 1950500178372 ชาย

02002346 วพทยาลวยเทคนพคยะลา หนพอารทฟพ น หนพจพบยลวด 6131010057 1950500190917 ชาย

02002347 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อพสมาแอ ลพกา 6131010097 1950500193509 ชาย

02002348 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อพรฟาน กอหามะ 6131010021 1950500197661 ชาย

02002349 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อวรฟารพน สาและ 6131010096 1950600212262 ชาย

02002350 วพทยาลวยเทคนพคยะลา นาวาวท สารท 6131010043 1950600212912 ชาย

02002351 วพทยาลวยเทคนพคยะลา มะสยกรท สมอแมง 6131010110 1950600214486 ชาย

02002352 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อวมรท อาแว 6131010095 1950600216489 ชาย

02002353 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อพลฮาม ดาโอกะ 6131010080 1950601243706 ชาย

02002354 วพทยาลวยเทคนพคยะลา นพอวมรท กาซา 6131010064 1950800017668 ชาย

02002355 วพทยาลวยเทคนพคยะลา มผฮฮาหมวดรอมทซท โตกะกมอจพ 6131010049 1950800020171 ชาย

02002356 วพทยาลวยเทคนพคยะลา สยเทพ สมบผรณพพมช 6131010056 1959900484363 ชาย

02002357 วพทยาลวยเทคนพคยะลา สยทธพศวกดพด จทนเมมอง 6131010055 1959900492404 ชาย

02002358 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ฮาฟท ซยดทน ดมอเระ 6131010102 1959900493826 ชาย

02002359 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อวนวา สะมาแอ 6131010117 1959900520246 ชาย

02002360 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ฮานาฟท ฮะซา 6131010042 1959900549856 ชาย

02002361 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ยยสรท โตะหลง 6131010050 1959900550404 ชาย

02002362 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ชญานพน อพสสราพงษพ 6131010024 1959900552091 ชาย

02002363 วพทยาลวยเทคนพคยะลา สมรวกษพ ไกรวงศพ 6131010054 1959900554477 ชาย

02002364 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อาซพม หะยทมะยท 6131010129 1959900572891 ชาย

02002365 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ธทระววฒ รยลงเรมอง 6131010107 1959900576161 ชาย

02002366 วพทยาลวยเทคนพคยะลา พพชชากร แกนวกวบบวว 6131010046 1959900582454 ชาย

02002367 วพทยาลวยเทคนพคยะลา นพธพพวฒนพ หมวดหรก ะ 6131010063 1959900599811 ชาย

02002368 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ธวชชวย บยญวรรโณ 6131010004 1959900604911 ชาย

02002369 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ธราธพป บมอซา 6131010130 1959900607236 ชาย

02002370 วพทยาลวยเทคนพคยะลา พงศธร ขยนแกนว 6131010007 1959900612621 ชาย

02002371 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ทวศนะ เจรพญคง 6131010025 1959900619820 ชาย

คนรวม :  30



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 4 / 23ววนททท 7/1/2020 15:48:16

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

ระดนบชน ชน : ปวส. 2  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 : 326

02002372 วพทยาลวยเทคนพคยะลา จวกรกฤษณพ ชวยสงคราม 6131010022 1959900624475 ชาย

02002373 วพทยาลวยเทคนพคยะลา แวอามทน กอและ 6131010012 1959900624751 ชาย

02002374 วพทยาลวยเทคนพคยะลา สยไลมาน สะอพ 6131010072 1959900627555 ชาย

02002375 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ภาณยพงศพ ราชจวนทรพ 6131010009 1959900630564 ชาย

02002376 วพทยาลวยเทคนพคยะลา รอยาลท ดมอเรก ะ 6131010116 1959900635787 ชาย

02002377 วพทยาลวยเทคนพคยะลา นวทพงศพ สวนสฮาราญ 6131010133 1959900636899 ชาย

02002378 วพทยาลวยเทคนพคยะลา รตนกร คงถาวร 6131010011 1959900638026 ชาย

02002379 วพทยาลวยเทคนพคยะลา รพบอทยพ ตาเหรพ 6131010051 1959900638085 ชาย

02002380 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ลยตฟท กาแบ 6131010052 1959900638409 ชาย

02002381 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อวสรท มะลาเฮง 6131010059 1959900640144 ชาย

02002382 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อามทร เจกะเยาะเจกะเตะ 6131010121 1959900644026 ชาย

02002383 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ภากร หนผแกนว 6131010047 1959900647360 ชาย

02002384 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อวมรพนทรพ ละมะ 6131010076 1959900647564 ชาย

02002385 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ภผวเดช มณทโชตพ 6131010010 1959900648099 ชาย

02002386 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อพรฟานรพ ดมอราแม 6131010079 1959900648218 ชาย

02002387 วพทยาลวยเทคนพคยะลา สยภเวช ชดสรน อย 6131010127 1959900659546 ชาย

02002388 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ซยลหะซวน ดมอมอ 6131010001 1959900660447 ชาย

02002389 วพทยาลวยเทคนพคยะลา นพอวฟฟาน ดมอเรก ะ 6131010044 1959900660749 ชาย

02002390 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อามพรพ ดอเลาะ 6131010100 1959900660889 ชาย

02002391 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อาลาอผดทน อาแว 6131010020 1959900663985 ชาย

02002392 วพทยาลวยเทคนพคยะลา นาซอรท อาโม 6131010087 1959900665350 ชาย

02002393 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อนพรยทธพ วรรณนวลแยนม 6131010036 1959900665627 ชาย

02002394 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อนยวพท ถมทอง 6131010037 1959900665953 ชาย

02002395 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ศหวสวรรษ แกนวทอง 6131010013 1959900668545 ชาย

02002396 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อวครวพนทพ มยนชท 6131010038 1959900671970 ชาย

02002397 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ธทรภวทร บาราเฮง 6131010005 1959900677919 ชาย

02002398 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ถพรววฒนพ ปวตระวรรณ 6131010002 1959900678036 ชาย

02002399 วพทยาลวยเทคนพคยะลา นพธพพงศพ จวนทรกยล 6131010029 1959900679482 ชาย

02002400 วพทยาลวยเทคนพคยะลา เฉลพมเกทยรตพ รยลงเรมอง 6131010023 1959900684630 ชาย

02002401 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อวบดยลอาลทฟ อารง 6131010074 1960500342911 ชาย
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02002402 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อวมรวม โตกะยาโงกะ 6131010075 1960600183980 ชาย

02002403 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อยสมาน ยาสพง 6131010041 1960600185435 ชาย

02002404 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ลยกมาน ยผโซะ 6131010070 1960700093818 ชาย

02002405 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อวบดยลวารพส อาแว 6131010092 1960700095268 ชาย

02002406 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ไฟซอล เจกะวานพ 6131010067 1960900068795 ชาย

02002407 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ฟพ รเดาสพ เจะแว 6131010066 1961100121099 ชาย

02002408 วพทยาลวยเทคนพคยะลา มผฮวมหมวดรพฎวาน เตสง 6131010088 1969900280245 ชาย

02002409 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อามทรพ เจะแต 6131020013 1950101277041 ชาย

02002410 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ปรวชญาทพตยพ สยนท 6131020004 1959900647611 ชาย

02002411 วพทยาลวยเทคนพคยะลา สหวสวรรษ ออกแมน 6131020009 1959900667671 ชาย

02002412 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อนพรยทธพด มะเซสง 6131020010 1959900682645 ชาย

02002413 วพทยาลวยเทคนพคยะลา พทรววส จวนทรวตนพ 6131030018 1103702768995 ชาย

02002414 วพทยาลวยเทคนพคยะลา กพตพราช บยญรนวนทพ 6131030022 1909802289469 ชาย

02002415 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อวฟฟาน เตกะแต 6131030009 1941000295524 ชาย

02002416 วพทยาลวยเทคนพคยะลา นวจญมท อาบผวะ 6131030003 1941000298370 ชาย

02002417 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อพสมาแอ มะโซะ 6131030020 1950300127421 ชาย

02002418 วพทยาลวยเทคนพคยะลา แวอพนซา สะบผดพง 6131030005 1950500181667 ชาย

02002419 วพทยาลวยเทคนพคยะลา มะสมอกรท มะแซ 6131030012 1950500186413 ชาย

02002420 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ไซนะ อาแยกาจพ 6131030002 1950600202976 หญพง

02002421 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อรรถพล นกจวนทรพ 6131030007 1959900579755 ชาย

02002422 วพทยาลวยเทคนพคยะลา สยทพววส พพมพพโคตร 6131030006 1959900586107 ชาย

02002423 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อวศวรรณพ สาและ 6131030010 1960800120914 ชาย

02002424 วพทยาลวยการอาชทพรามวน มผฮวมหมวดซอฟวร สาแม 6131040019 1940900260483 ชาย

02002425 วพทยาลวยการอาชทพรามวน อยสมาน ลมอแบซา 6131040047 1941000118487 ชาย

02002426 วพทยาลวยการอาชทพรามวน มาฮาหมวดสยกรท มะมพง 6131040049 1941100065521 ชาย

02002427 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ซผเพทยน ซพกะ 6131040060 1941200018478 ชาย

02002428 วพทยาลวยการอาชทพรามวน อพสมาแอล เจกะดทแม 6131040025 1950300132883 ชาย

02002429 วพทยาลวยการอาชทพรามวน รยสมาน หะเลกาะ 6131040055 1950600006549 ชาย

02002430 วพทยาลวยการอาชทพรามวน มวสลาน มะมพง 6131040015 1950600202411 ชาย

02002431 วพทยาลวยการอาชทพรามวน รยสลวน หานาสย 6131040024 1950600205533 ชาย
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02002432 วพทยาลวยการอาชทพรามวน สยรพยะ มะหลท 6131040026 1950600217281 ชาย

02002433 วพทยาลวยการอาชทพรามวน สยไลมาน หะยทตาเยกะ 6131040027 1950600221580 ชาย

02002434 วพทยาลวยการอาชทพรามวน บผคอรท ดอเลาะ 6131040011 1950600222896 ชาย

02002435 วพทยาลวยการอาชทพรามวน อวฟลวน สะยผโซกะ 6131040030 1950600223680 ชาย

02002436 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ซวยฟผดพง สะราวอ 6131040002 1950601245075 ชาย

02002437 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ซวนมผดพน สะยะมพง 6131040016 1959900579488 ชาย

02002438 วพทยาลวยการอาชทพรามวน อาบทดทน ลมอแมตานพง 6131040033 1959900590309 ชาย

02002439 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ซยลกพฟลท การะมทแน 6131040004 1959900617711 ชาย

02002440 วพทยาลวยการอาชทพรามวน นวซรยดดทน มามะ 6131040057 1960100018301 ชาย

02002441 วพทยาลวยการอาชทพรามวน พาอทซวน แมเลาะปากา 6131040013 1960300118333 ชาย

02002442 วพทยาลวยการอาชทพรามวน มผฮวมหมวดฟพ รฮาน มะงายท 6131040020 1960400085712 ชาย

02002443 วพทยาลวยการอาชทพรามวน นครพนทรพ อาแวกมอจพ 6131040009 1960500340684 ชาย

02002444 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ฟารฮาน มะ 6131040014 1960501357459 ชาย

02002445 วพทยาลวยการอาชทพรามวน อาหะมะ เดสงมะ 6131040034 1960600103871 ชาย

02002446 วพทยาลวยการอาชทพรามวน การทมพง แยบรอแย 6131040001 1960600150852 ชาย

02002447 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ตผแวสยไลมท ดอเลาะ 6131040007 1960600158276 ชาย

02002448 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ซผบทร สะอะ 6131040005 1960600165451 ชาย

02002449 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ตลวนมยคลพส ดมอบงกาปะ 6131040008 1960600167216 ชาย

02002450 วพทยาลวยการอาชทพรามวน มยนซทรท อาแว 6131040017 1960600169006 ชาย

02002451 วพทยาลวยการอาชทพรามวน พารผดพง มะลท 6131040012 1960600175251 ชาย

02002452 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ฮวฟฟาน จกะตยง 6131040035 1960600176070 ชาย

02002453 วพทยาลวยการอาชทพรามวน อวสรอน กลวนตวน 6131040032 1960600178102 ชาย

02002454 วพทยาลวยการอาชทพรามวน มผฮวมหมวดอาฟวนดทยพอาแว 6131040006 1960600183513 ชาย

02002455 วพทยาลวยการอาชทพรามวน อวบดยลฟารพต ดมอเรก ะ 6131040029 1960600184901 ชาย

02002456 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ฮวมดท แวแสมะ 6131040036 1960600185524 ชาย

02002457 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ไฟซอน หรนแดง 6131040037 1960600186211 ชาย

02002458 วพทยาลวยการอาชทพรามวน รยสมวน ซาซผ 6131040023 1960600186229 ชาย

02002459 วพทยาลวยการอาชทพรามวน มผซาฟารพ ดอสะ 6131040018 1960600187292 ชาย

02002460 วพทยาลวยการอาชทพรามวน นวสรยดดทน เตสงมะ 6131040010 1960601208706 ชาย

02002461 วพทยาลวยการอาชทพรามวน อาซทยะหพ วานพ 6131040051 1960700001948 หญพง
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02002462 วพทยาลวยการอาชทพรามวน อวสวท สามะ 6131040046 1960700060723 ชาย

02002463 วพทยาลวยการอาชทพรามวน อาหะมะ วามพง 6131040061 1960700091700 ชาย

02002464 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ซาปมอรท เปาะมะ 6131040062 1960700093320 ชาย

02002465 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ซาการทยา ดทเยาะ 6131040003 1960700094890 ชาย

02002466 วพทยาลวยการอาชทพรามวน มผฮฮาหมวดฟท รเดาซสาและหพ 6131040021 1961100130012 ชาย

02002467 วพทยาลวยการอาชทพรามวน อดพนวนทพ มามะ 6131040028 1969900281152 ชาย

02002468 วพทยาลวยการอาชทพรามวน อวสฟารพ สะอย 6131040031 2960601032398 ชาย

02002469 วพทยาลวยการอาชทพรามวน อาบผฮาซวน กผรยก 6131040059 2960700032132 ชาย

02002470 วพทยาลวยการอาชทพรามวน บผคอรท มะสทละ 6131040056 3950600351471 ชาย

02002471 วพทยาลวยการอาชทพรามวน มะรอซาลท มะแซ 6131040045 3960700021767 ชาย

02002472 วพทยาลวยเทคนพคยะลา กษาปณพ เดชอภพรวตนพกยล 6131040001 1209300022047 ชาย

02002473 วพทยาลวยเทคนพคยะลา สยทธพดา ปวนธพ 6131040021 1540600103181 หญพง

02002474 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ธนววฒนพ ยผลามาน 6131040009 1809900991801 ชาย

02002475 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อวรฟาร ยทเจะอาแว 6131040056 1900301228647 ชาย

02002476 วพทยาลวยเทคนพคยะลา เอกลวกษณพ หมานหมอควาย 6131040043 1909802336734 ชาย

02002477 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ศราวพน คงแกนว 6131040019 1909802441929 ชาย

02002478 วพทยาลวยเทคนพคยะลา มวนโซรพ เซะบพง 6131040068 1940200151291 ชาย

02002479 วพทยาลวยเทคนพคยะลา กวยซาน อพงดอเลกาะ 6131040024 1940900265426 ชาย

02002480 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อารทฟพ น ดาโตะ 6131040100 1940900270497 ชาย

02002481 วพทยาลวยเทคนพคยะลา มะอามพง วาเยะ 6131040035 1941000265315 ชาย

02002482 วพทยาลวยเทคนพคยะลา วาเลสบ บมอโต 6131040039 1941000276082 ชาย

02002483 วพทยาลวยเทคนพคยะลา เมธา มณทประววตพ 6131040111 1941000290590 ชาย

02002484 วพทยาลวยเทคนพคยะลา มผฮามะรยสลาน เจะเงาะ 6131040090 1941000291961 ชาย

02002485 วพทยาลวยเทคนพคยะลา บมอรมอฮวน เจะแว 6131040047 1941000294714 ชาย

02002486 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ซวลมาน หะยทหะซา 6131040045 1941000297764 ชาย

02002487 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ไฟศอล ลมอแบซา 6131040048 1941001326903 ชาย

02002488 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อาบทดพง ดาโอะ 6131040022 1941200018184 ชาย

02002489 วพทยาลวยเทคนพคยะลา เมฑา คงสววสดพด 6131040036 1941200018672 ชาย

02002490 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ซยฟยาน เจะแต 6131040085 1950100202403 ชาย

02002491 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ซผลกทพฟรท โตะแว 6131040065 1950100219080 ชาย
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02002492 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อายย แซโซะ 6131040042 1950100223966 ชาย

02002493 วพทยาลวยเทคนพคยะลา รอฟารพ ดมอมานพ 6131040112 1950100224571 ชาย

02002494 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อวบดยลอาซพซ ดาสายะ 6131040125 1950100231519 ชาย

02002495 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อวบดยลฮากพม มผซอ 6131040097 1950100232027 ชาย

02002496 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ซารทณท พอมาลท 6131040083 1950100234585 หญพง

02002497 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อวรฟาน สาอย 6131040041 1950100235263 ชาย

02002498 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ซผฮวยมทสพ กามะ 6131040086 1950101275099 ชาย

02002499 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อาดวม กอแลง 6131040078 1950101275200 ชาย

02002500 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ฮาซวน สาแมเนาะ 6131040082 1950101276915 ชาย

02002501 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ฮาฟท ซท แดเมกาะ 6131040061 1950101279752 ชาย

02002502 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อาลทเฟน เจกะนพ 6131040079 1950200056506 ชาย

02002503 วพทยาลวยเทคนพคยะลา กามทละหพ กานา 6131040084 1950200062069 หญพง

02002504 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ฟพ ตรท แวดอเลกาะ 6131040109 1950300136412 ชาย

02002505 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อวบดยลซอและ ไซซพง 6131040075 1950400071851 ชาย

02002506 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ซอฟวด สะนพ 6131040028 1950500169187 ชาย

02002507 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อเลสกซพ ยผซผพ 6131040114 1950500192871 ชาย

02002508 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ฮาซวน สาเฮกาะ 6131040123 1950500193461 ชาย

02002509 วพทยาลวยเทคนพคยะลา มยสลทมทน บาสอ 6131040049 1950500198411 ชาย

02002510 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อวบดยลกอเดรพ แวบมอซา 6131040074 1950600211304 ชาย

02002511 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ยยสรท แวอผมา 6131040091 1950600220079 ชาย

02002512 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อามทน อฮาบผเลสง 6131040098 1950600222306 ชาย

02002513 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อาหามะ แลแมแล 6131040101 1950600225372 ชาย

02002514 วพทยาลวยเทคนพคยะลา รอกทเยกาะ อทซอ 6131040092 1950601242238 หญพง

02002515 วพทยาลวยเทคนพคยะลา สรรเสรพญ เจกะหามะ 6131040071 1950601245881 ชาย

02002516 วพทยาลวยเทคนพคยะลา รยสลวน เจะหะ 6131040124 1950800009835 ชาย

02002517 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อาอทดา ยามา 6131040102 1950800019857 หญพง

02002518 วพทยาลวยเทคนพคยะลา มผฮฮาหมวดอวฎฮา บาฮา 6131040128 1959800139753 ชาย

02002519 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อารทฟ ดอมอลอ 6131040099 1959900432835 ชาย

02002520 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อวบดยลฮวก เจะแว 6131040054 1959900516800 ชาย

02002521 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ธทรพล อพนเอก 6131040027 1959900539893 ชาย

คนรวม :  30
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02002522 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ณวสรทยพ อาบผวะ 6131040127 1959900593880 ชาย

02002523 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อนวส เจะแวมาแจ 6131040053 1959900602820 ชาย

02002524 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ววนมผฮฮาหมวดอวครอมหะยทหะซา 6131040113 1959900602943 ชาย

02002525 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ซผไลมาน วาเตะ 6131040046 1959900614780 ชาย

02002526 วพทยาลวยเทคนพคยะลา นวฎฐพล พนมรวกษพ 6131040013 1959900621735 ชาย

02002527 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อพรฟาน ยทหมาด 6131040119 1959900622529 ชาย

02002528 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ปรมวตถพ วงสววสดพด 6131040137 1959900623258 ชาย

02002529 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ซผนลกพฟลท อทแต 6131040066 1959900627369 ชาย

02002530 วพทยาลวยเทคนพคยะลา สาธพต เชาวพทอง 6131040094 1959900628543 ชาย

02002531 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อนนตพ ศรทราช 6131040126 1959900632541 ชาย

02002532 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อวดนวนตพ กาหลง 6131040096 1959900632940 ชาย

02002533 วพทยาลวยเทคนพคยะลา บรรจง คฮามณท 6131040014 1959900637909 ชาย

02002534 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ททปกร ภผเมศรพ 6131040008 1959900638174 ชาย

02002535 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อทรฟวน มะลาเฮง 6131040121 1959900639324 ชาย

02002536 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อพสมาอทล หะยทสาอพ 6131040120 1959900639871 ชาย

02002537 วพทยาลวยเทคนพคยะลา กพตตพพงศพ สมยหพนวล 6131040025 1959900640802 ชาย

02002538 วพทยาลวยเทคนพคยะลา เฮลมท สะแอ 6131040063 1959900640870 ชาย

02002539 วพทยาลวยเทคนพคยะลา พงศธร ตว ซงสกยลเจรพญ 6131040032 1959900641752 ชาย

02002540 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ณวฐววตร ฉวตรชยางกผร 6131040007 1959900642651 ชาย

02002541 วพทยาลวยเทคนพคยะลา นครพนทรพ รวตนรวตนพ 6131040010 1959900644786 ชาย

02002542 วพทยาลวยเทคนพคยะลา คมกฤษ ศพลาพวกรพ 6131040026 1959900645383 ชาย

02002543 วพทยาลวยเทคนพคยะลา นนทววฒนพ สยกแสงทอง 6131040011 1959900648803 ชาย

02002544 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อดพศร อยมา 6131040073 1959900659007 ชาย

02002545 วพทยาลวยเทคนพคยะลา จตยรพรรดพด ชผใหมล 6131040002 1959900660480 ชาย

02002546 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อวครพงศพ เหลลาพพทวกษพพงศพ 6131040115 1959900660951 ชาย

02002547 วพทยาลวยเทคนพคยะลา นาตทฟะหพ ลาเตกะ 6131040087 1959900661893 หญพง

02002548 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อวบดยลฮากพม มะตานพง 6131040117 1959900662768 ชาย

02002549 วพทยาลวยเทคนพคยะลา กฤษณพงศพ สยวรรณเพสชรพ 6131040023 1959900663403 ชาย

02002550 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ซอฟรอน ดมอราแม 6131040004 1959900665716 ชาย

02002551 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ศพรพลวกษณพ วงคพคฮาอพนทรพ 6131040040 1959900667026 หญพง

คนรวม :  30
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02002552 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ศยภดพตถพ โชคอฮานวย 6131040020 1959900669185 ชาย

02002553 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ภผมพนทรพ คฮาพพนพจ 6131040034 1959900669207 ชาย

02002554 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ภผวนาท ศพรพรวตนพ 6131040016 1959900670027 ชาย

02002555 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ณวฐวยฒพ สพงหราช 6131040029 1959900670256 ชาย

02002556 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ภรวณยผ สทชมพผ 6131040015 1959900673611 ชาย

02002557 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อารทฟท น มะ 6131040059 1959900673832 ชาย

02002558 วพทยาลวยเทคนพคยะลา วพศพษฏพ เพทยงจวนทรพ 6131040017 1959900675258 ชาย

02002559 วพทยาลวยเทคนพคยะลา นวสรท โตกะเกสง 6131040108 1959900675428 ชาย

02002560 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ภาณยพงศพ พลธา 6131040033 1959900677901 ชาย

02002561 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ววจนพกร เทพรวตนพ 6131040038 1959900678168 ชาย

02002562 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ณวฐกพตตพด มณทวงศพ 6131040005 1959900681444 ชาย

02002563 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ลยกมาน ตอแลมา 6131040052 1959900681614 ชาย

02002564 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ภาสกร มะดอลอ 6131040089 1959900682718 ชาย

02002565 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ชนาธร ไกรแกนว 6131040003 1959900686977 ชาย

02002566 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อวบดยลฮาฟพ รพ ดอเลาะ 6131040055 1959900688481 ชาย

02002567 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ณวฐพงศพ แกนวปฏพมา 6131040006 1959900693531 ชาย

02002568 วพทยาลวยเทคนพคยะลา รวชชา แขกปาทาน 6131040037 1959900696310 ชาย

02002569 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อพสรพยาภรณพ อพนลา 6131040080 1959900700783 หญพง

02002570 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อาซผวพน ฮายทลาเตกะ 6131040077 1960500312699 ชาย

02002571 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ซยลกทฟลท สะอะ 6131040064 1960600160548 ชาย

02002572 วพทยาลวยเทคนพคยะลา สยไลมาน จผเกสง 6131040072 1960600175324 ชาย

02002573 วพทยาลวยเทคนพคยะลา เจษฎา หนผเมทยน 6131040104 1960601209788 ชาย

02002574 วพทยาลวยเทคนพคยะลา สมชาย สยวรรณ 6131040093 1969800222006 ชาย

02002575 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อผกาซะหพ ดมอราแม 6131040081 1969800237135 ชาย

02002576 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อารพส สะมะแอ 6131040118 2941000039836 ชาย

02002577 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ฮวนดท เปาะอทแต 6131040122 2960100019984 ชาย

02002578 วพทยาลวยเทคนพคยะลา มะรอมลท เฮสนดราววน 6131040110 2960601034986 ชาย

02002579 วพทยาลวยเทคนพคยะลา มผฮฮาหมวดอาลาวท บผเกะมาตท 6131040069 5950800002019 ชาย

02002580 วพทยาลวยเทคโนโลยทบรพหารธยรกพจยะลาคยณานนตพ จพนดานพรดยล 11372 1103701050926 ชาย

02002581 วพทยาลวยเทคโนโลยทบรพหารธยรกพจยะลาธนพก ศรทษะนนอย 11371 1959900234324 ชาย
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02002582 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ซผไฮณทยพ ซทนา 6131080005 1940500143757 หญพง

02002583 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ลยกมาล มยเซะ 6131080017 1950300118074 ชาย

02002584 วพทยาลวยเทคนพคยะลา จพรดา ไชยพจนพ 6131080001 1959900576365 หญพง

02002585 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ซวลวา หทมเกะ 6131080002 1959900621450 หญพง

02002586 วพทยาลวยเทคนพคยะลา นวสเราะหพ สาเมกาะ 6131080009 1959900625129 หญพง

02002587 วพทยาลวยเทคนพคยะลา สพรพพงศพ ชวกชวน 6131080019 1959900625277 ชาย

02002588 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ปรทชาไว สยขประสพโภคา 6131080013 1959900675622 ชาย

02002589 วพทยาลวยเทคนพคยะลา มผฮฮาหมวด สาแล 6131190016 1941000280918 ชาย

02002590 วพทยาลวยเทคนพคยะลา มผฮวมหมวดฮผซาม อาเยกาะแซ 6131190014 1941001325150 ชาย

02002591 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อวบดยลฟาอพด มะโระ 6131190027 1949800131779 ชาย

02002592 วพทยาลวยเทคนพคยะลา แวฮาซวน อาแว 6131190018 1950100209858 ชาย

02002593 วพทยาลวยเทคนพคยะลา บผรฮานผดพน กาเกาะ 6131190023 1950100231152 ชาย

02002594 วพทยาลวยเทคนพคยะลา สยไลมาน ยผโซะ 6131190020 1950500196346 ชาย

02002595 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อวมมวร มะลาเฮง 6131190022 1950800021151 ชาย

02002596 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ววนมผฮวมหมวดกสอดรทมะแซ 6131190017 1959900526082 ชาย

02002597 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ซยไรนา เจกะเฮง 6131190010 1959900572084 หญพง

02002598 วพทยาลวยเทคนพคยะลา สกลภวทร อารทปรทชาไชย 6131190007 1959900610491 ชาย

02002599 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ภวทรพล ขาวคยนง 6131190006 1959900621603 ชาย

02002600 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อวฟฮวม บพลเฉลพม 6131190028 1959900621611 ชาย

02002601 วพทยาลวยเทคนพคยะลา บผรฮวน เจกะเลาะ 6131190005 1959900636325 ชาย

02002602 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ชนนน ไชยเกตย 6131190002 1959900663829 ชาย

02002603 วพทยาลวยเทคนพคยะลา นยรมา สะมาแอ 6131190011 1959900665465 หญพง

02002604 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อมร ประทฮามา 6131190021 1960601205464 ชาย

02002605 วพทยาลวยเทคนพคยะลา สยไรยา บผรอดทยา 6131190019 2950600024731 หญพง

02002606 วพทยาลวยเทคนพคยะลา กรกฏ คงสยวรรณ 6131210044 1129900490662 ชาย

02002607 วพทยาลวยเทคนพคยะลา เพทยงพลอย เมมองคฮา 6131210052 1520500127143 หญพง

02002608 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อาบวต สมจพตร 6131210040 1900301220751 ชาย

02002609 วพทยาลวยเทคนพคยะลา นนทพปวพธ สผงสยด 6131210009 1939900389514 ชาย

02002610 วพทยาลวยเทคนพคยะลา บผรฮาน สาอพ 6131210029 1940201184001 ชาย

02002611 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ซผเฟท ยน จะปะกพยา 6131210005 1941000283143 ชาย
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02002612 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อยสมาน มะเละ 6131210021 1941000297209 ชาย

02002613 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อพครอม สะมยดพง 6131210043 1941200018010 ชาย

02002614 วพทยาลวยเทคนพคยะลา เทวธรรม สหวสสธารา 6131210048 1949900313771 ชาย

02002615 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อพมรอน ดทนา 6131210020 1950300132590 ชาย

02002616 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ฟาเดล เจะแม 6131210030 1950500171564 ชาย

02002617 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อนาวพล ดาวเรมอง 6131210058 1950500187011 ชาย

02002618 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อวบดยลเราะมวน ดาการท 6131210017 1950600170152 ชาย

02002619 วพทยาลวยเทคนพคยะลา มผฮวมหมวดซาฟพ ต วาโด 6131210032 1950600217230 ชาย

02002620 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ดวนยา ลาเตกะ 6131210006 1950600220877 ชาย

02002621 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ฟวกรท ซพ 6131210011 1950601242823 ชาย

02002622 วพทยาลวยเทคนพคยะลา รยสนา โซกะซผมะ 6131210014 1950601243935 หญพง

02002623 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ซอฟรอน กอเลสง 6131210025 1950601245377 ชาย

02002624 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อวบดยลกอวท ดมอเระ 6131210016 1950800022165 ชาย

02002625 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ทวศนพชนก เดชสยวรรณ 6131210007 1959900405277 หญพง

02002626 วพทยาลวยเทคนพคยะลา กพตตพภผมพ บยญเจรพญ 6131210003 1959900435877 ชาย

02002627 วพทยาลวยเทคนพคยะลา สยทธพกพจ ธนพตยพธทรพวนธพ 6131210061 1959900479173 ชาย

02002628 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ภาคพน เอม ซอปวญจะสพนธยพ 6131210013 1959900490134 ชาย

02002629 วพทยาลวยเทคนพคยะลา กนตพระพท หนผมลวง 6131210001 1959900549988 หญพง

02002630 วพทยาลวยเทคนพคยะลา บผคอรท สาและ 6131210051 1959900590465 ชาย

02002631 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ศยภชวย ศรทนาวา 6131210036 1959900595050 ชาย

02002632 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อชพระ หอมไชย 6131210057 1959900607830 ชาย

02002633 วพทยาลวยเทคนพคยะลา สวสยา หนผแกนว 6131210055 1959900608615 ชาย

02002634 วพทยาลวยเทคนพคยะลา กานตพ รวตนแคลนว 6131210023 1959900618220 ชาย

02002635 วพทยาลวยเทคนพคยะลา คยณากร โยธาศรท 6131210045 1959900625986 ชาย

02002636 วพทยาลวยเทคนพคยะลา นฤกร วพทา 6131210049 1959900632991 ชาย

02002637 วพทยาลวยเทคนพคยะลา เขสมฝน ชผสทนยลน 6131210004 1959900638735 หญพง

02002638 วพทยาลวยเทคนพคยะลา สยไฮมท สะตะ 6131210037 1959900660412 ชาย

02002639 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อวรฟาน มะแอ 6131210018 1959900661192 ชาย

02002640 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อาบทดทน มะลาเฮง 6131210041 1959900666321 ชาย

02002641 วพทยาลวยเทคนพคยะลา นาเดทย เจะมะ 6131210010 1959900676297 หญพง
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02002642 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อพลฮวม สามะ 6131210060 1959900682963 ชาย

02002643 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ววนอวสรทยพ โซะสยมา 6131210035 1959900684095 ชาย

02002644 วพทยาลวยเทคนพคยะลา เจษฎากร กพจจาพานพชยพ 6131210046 1959900690699 ชาย

02002645 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ณวฐวยฒพ แกนวเมฆ 6131210047 1969800213058 ชาย

02002646 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ลยกมาน สนพทวาทท 6131210015 1969900285883 ชาย

02002647 วพทยาลวยเทคนพคยะลา วทระยยทธ วพภาตะพวนธยพ 6131210053 1969900317653 ชาย

02002648 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ไรรพนทรพ บยญหา 6131210034 1969900319613 หญพง

02002649 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ซยลกพฟลท ลางพ 6131210026 2950601046526 ชาย

02002650 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ทวศนพภณธพ อยดมรวตนสพน 6131220002 1839900359896 ชาย

02002651 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ดานาณท สาหะ 6131220001 1950600225437 หญพง

02002652 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ปพยธพดา สพมาพวฒนพงศพ 6131220004 1959900665228 หญพง

02002653 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ยผวาตท ดาหะมะ 6131220005 2950101030884 หญพง

02002654 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ธนววฒนพ สยขแกนว 6131280028 1100600418836 ชาย

02002655 วพทยาลวยเทคนพคยะลา กพตตพพงศพ ไชยจพตตพ 6131280001 1119900861733 ชาย

02002656 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อพทธพพวนธพ หาญชนะ 6131280017 1909802408646 ชาย

02002657 วพทยาลวยเทคนพคยะลา โสรญา หลฮาหววง 6131280026 1940201185113 หญพง

02002658 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อพสมาอทล อวลมยสฏอฟา 6131280018 1949900229070 ชาย

02002659 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อวบดยลฮากพบ สยไลมาน 6131280016 1950500171939 ชาย

02002660 วพทยาลวยเทคนพคยะลา สผฟทณา ดาโอกะ 6131280014 1959900533933 หญพง

02002661 วพทยาลวยเทคนพคยะลา นพศานาถ ทรวพยพคง 6131280022 1959900605080 หญพง

02002662 วพทยาลวยเทคนพคยะลา รยสมทนา ยะโกะ 6131280025 1959900625901 หญพง

02002663 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ซาวาตท สาเมาะ 6131280003 1959900638441 หญพง

02002664 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ดาณพชยพ ระเดลนอาหมวด 6131280004 1959900642171 หญพง

02002665 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ธนกร บยญผลลก 6131280005 1959900660463 ชาย

02002666 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ชววลลวกษณพ แตนมทอง 6131280002 1959900660803 หญพง

02002667 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อรพสรา คงสววสดพด 6131280015 1959900675100 หญพง

02002668 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อวสรท เฮสงปพยา 6131280029 1959900677706 ชาย

02002669 วพทยาลวยเทคนพคยะลา กมลวรรณ ชยมหนอง 6131280019 1959900682874 หญพง

02002670 วพทยาลวยเทคนพคยะลา วทระศวกดพด รวกชผ 6131280012 1959900696204 ชาย

02002671 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ธนธรณพ เทลงประกพจ 6131280036 1959900699416 ชาย
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02002672 วพทยาลวยเทคนพคยะลา วาฟะ ประดผล 6131280011 1960501354115 หญพง

02002673 วพทยาลวยเทคนพคยะลา นภาดล รวตนเสถทยร 6131280006 2200901039131 ชาย

02002674 วพทยาลวยการอาชทพรามวน อาอทเสกาะ เจะยา 6132010071 1900601141954 หญพง

02002675 วพทยาลวยการอาชทพรามวน คอลทเยาะ เดสงสนพ 6132010096 1940100193986 หญพง

02002676 วพทยาลวยการอาชทพรามวน โซเฟท ย ปวนยท 6132010079 1940100196764 หญพง

02002677 วพทยาลวยการอาชทพรามวน การทหมกะ เฮง 6132010133 1940500144079 หญพง

02002678 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ซผฮาดา กะลาบผ 6132010037 1940600072908 หญพง

02002679 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ฮานทฟา ยผโซะ 6132010073 1940800042531 หญพง

02002680 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ฟาตทฟ อผมา 6132010015 1940900239981 หญพง

02002681 วพทยาลวยการอาชทพรามวน นผรพซทลา มทนา 6132010013 1940900253304 หญพง

02002682 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ฮามทดกะ นพเหาะ 6132010121 1941000279758 หญพง

02002683 วพทยาลวยการอาชทพรามวน รยสเซทย โมะมย 6132010021 1949800129871 หญพง

02002684 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ยาวารท ดาเลสง 6132010112 1949900365127 หญพง

02002685 วพทยาลวยการอาชทพรามวน นผรทซา ลาเตกะ 6132010033 1950500171696 หญพง

02002686 วพทยาลวยการอาชทพรามวน นผรยาตท ดอเลาะโง 6132010046 1950500180067 หญพง

02002687 วพทยาลวยการอาชทพรามวน รอสมอนกะ ดะเกกะ 6132010089 1950600002039 หญพง

02002688 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ฟะฎทละฮพ เวาะมะ 6132010106 1950600136469 หญพง

02002689 วพทยาลวยการอาชทพรามวน พนพดา มผซอ 6132010088 1950600136965 หญพง

02002690 วพทยาลวยการอาชทพรามวน คอรทเยกาะ ขาเดรพ 6132010030 1950600177645 หญพง

02002691 วพทยาลวยการอาชทพรามวน อวฎณท หะยทรมอแม 6132010117 1950600207161 หญพง

02002692 วพทยาลวยการอาชทพรามวน มารทกะหพ อาลท 6132010054 1950600207641 หญพง

02002693 วพทยาลวยการอาชทพรามวน นยรมท อาแด 6132010011 1950600209091 หญพง

02002694 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ซผไรดา แดแบง 6132010006 1950600210251 หญพง

02002695 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ซากทเราะ ผผหาดา 6132010002 1950600211223 หญพง

02002696 วพทยาลวยการอาชทพรามวน นผรฮายาตท เจกะซทตท 6132010047 1950600214346 หญพง

02002697 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ดารทซะ สาและรท 6132010008 1950600215938 หญพง

02002698 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ฟพ รดาว ละนพตพง 6132010016 1950600216616 หญพง

02002699 วพทยาลวยการอาชทพรามวน รยสนา ปะเงกาะ 6132010020 1950600217221 หญพง

02002700 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ซารผนท แวกาเดรพ 6132010004 1950600217442 หญพง

02002701 วพทยาลวยการอาชทพรามวน อวฟดกอล กาโมะ 6132010025 1950600218627 ชาย
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02002702 วพทยาลวยการอาชทพรามวน การทมกะ วาเลาะ 6132010036 1950600218708 หญพง

02002703 วพทยาลวยการอาชทพรามวน อารทยา มพง 6132010029 1950600218767 หญพง

02002704 วพทยาลวยการอาชทพรามวน อามานท โซะหะมะ 6132010028 1950600220656 หญพง

02002705 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ซามทฮะ เจกะหลง 6132010034 1950600220729 หญพง

02002706 วพทยาลวยการอาชทพรามวน นยรพวยรท สะนพ 6132010010 1950600224911 หญพง

02002707 วพทยาลวยการอาชทพรามวน รทนลา สยตวนสะ 6132010019 1950600224945 หญพง

02002708 วพทยาลวยการอาชทพรามวน เดทยนา สะราวอ 6132010077 1950600225208 หญพง

02002709 วพทยาลวยการอาชทพรามวน นยรไลลา หะรอโย 6132010043 1950600225241 หญพง

02002710 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ซอฟวณท ฮทแลวา 6132010032 1950600225330 หญพง

02002711 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ซผไฮลา สาแม 6132010007 1950600226239 หญพง

02002712 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ฟพ รดาวนพ แวอทแต 6132010050 1950600226620 หญพง

02002713 วพทยาลวยการอาชทพรามวน คอลทเยาะ มาหะวา 6132010031 1950601243358 หญพง

02002714 วพทยาลวยการอาชทพรามวน นผรทซวน พยดารอ 6132010048 1950601245431 หญพง

02002715 วพทยาลวยการอาชทพรามวน รอปทซะหพ ดมอรานพง 6132010061 1950601246365 หญพง

02002716 วพทยาลวยการอาชทพรามวน นาดทยา มผดอ 6132010041 1950601248571 หญพง

02002717 วพทยาลวยการอาชทพรามวน นรนาถ ชผเชพด 6132010085 1959800115625 หญพง

02002718 วพทยาลวยการอาชทพรามวน อวซมทท ดามะ 6132010064 1959900464401 หญพง

02002719 วพทยาลวยการอาชทพรามวน จพราภรณพ ทพพยศ 6132010084 1959900508700 หญพง

02002720 วพทยาลวยการอาชทพรามวน อารทนา บมอแน 6132010069 1959900592395 หญพง

02002721 วพทยาลวยการอาชทพรามวน อารทสา สะโฮะ 6132010070 1959900610954 หญพง

02002722 วพทยาลวยการอาชทพรามวน สารทณท เตกะมะเตกะ 6132010022 1959900615191 หญพง

02002723 วพทยาลวยการอาชทพรามวน อานวซ มะเตกะ 6132010027 1959900617657 หญพง

02002724 วพทยาลวยการอาชทพรามวน สยไรยา ผผหาดา 6132010023 1959900640209 หญพง

02002725 วพทยาลวยการอาชทพรามวน อานทฟา สาและโปก ะ 6132010067 1959900661486 หญพง

02002726 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ณวชฎาภรณพ ดทซผ 6132010125 1959900669053 หญพง

02002727 วพทยาลวยการอาชทพรามวน อาณทตา สาหะโด 6132010066 1959900681258 หญพง

02002728 วพทยาลวยการอาชทพรามวน อวซลทซา สะยผ 6132010024 1960200159895 หญพง

02002729 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ววนนวยดา มผละ 6132010091 1960300053606 หญพง

02002730 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ฮามทดะหพ เจกะมะมพง 6132010074 1960500327751 หญพง

02002731 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ฟาตทเมกาะ เจกะดมอเระ 6132010051 1960500336920 หญพง
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02002732 วพทยาลวยการอาชทพรามวน สผไวเราะหพ อาแว 6132010063 1960500337594 หญพง

02002733 วพทยาลวยการอาชทพรามวน มผฮวมมวด สาแระ 6132010136 1960600020550 ชาย

02002734 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ซผไฮนท โลกะซท 6132010099 1960600032434 หญพง

02002735 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ยารอนะ ดมอเระ 6132010124 1960600034488 หญพง

02002736 วพทยาลวยการอาชทพรามวน รทนา เจกะโด 6132010123 1960600045021 หญพง

02002737 วพทยาลวยการอาชทพรามวน รอดทยะหพ อาบผ 6132010113 1960600059383 หญพง

02002738 วพทยาลวยการอาชทพรามวน นผรอยนท ยผโซกะบลผกา 6132010102 1960600079236 หญพง

02002739 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ยารอมะหพ ยยนยก 6132010111 1960600080668 หญพง

02002740 วพทยาลวยการอาชทพรามวน อาทพตยา หลทเหลสม 6132010119 1960600084132 หญพง

02002741 วพทยาลวยการอาชทพรามวน เฟาซทยะหพ แตแม 6132010140 1960600088375 หญพง

02002742 วพทยาลวยการอาชทพรามวน คอลทเยาะหพ เซะ 6132010083 1960600119602 หญพง

02002743 วพทยาลวยการอาชทพรามวน บยลดา มามะ 6132010086 1960600154289 หญพง

02002744 วพทยาลวยการอาชทพรามวน มผดทอะหพ มาซอและ 6132010056 1960600162931 หญพง

02002745 วพทยาลวยการอาชทพรามวน รอซทดา โตกะแมะ 6132010060 1960600169944 หญพง

02002746 วพทยาลวยการอาชทพรามวน มารพยานท สามะ 6132010017 1960600170411 หญพง

02002747 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ยาวานท อาบผ 6132010059 1960600172449 หญพง

02002748 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ภาดทลา สาแม 6132010052 1960600174433 หญพง

02002749 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ซผฟท ยะหพ มะเซสง 6132010098 1960600175570 หญพง

02002750 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ตผแวกวสมะหพ ดอเลาะ 6132010009 1960600181651 หญพง

02002751 วพทยาลวยการอาชทพรามวน รยสลทมาวาตท สามะ 6132010042 1960600182584 หญพง

02002752 วพทยาลวยการอาชทพรามวน นผรอามทนท สะมะแอ 6132010104 1960600182762 หญพง

02002753 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ซารทนา ดาโอกะ 6132010035 1960600183939 หญพง

02002754 วพทยาลวยการอาชทพรามวน เซาฟท ดา สะมะแอ 6132010076 1960600184463 หญพง

02002755 วพทยาลวยการอาชทพรามวน อทราฮวม มะมยพพ 6132010072 1960600184625 หญพง

02002756 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ซผรายา จะมพนย 6132010005 1960600185699 หญพง

02002757 วพทยาลวยการอาชทพรามวน อายทซะหพ เจะแม 6132010068 1960600188680 หญพง

02002758 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ไลนา ปะสะกอ 6132010082 1960601206801 หญพง

02002759 วพทยาลวยการอาชทพรามวน นาซอฟะหพ แตซา 6132010040 1960601206819 หญพง

02002760 วพทยาลวยการอาชทพรามวน นผรทซา ฮะซา 6132010039 1960601209621 หญพง

02002761 วพทยาลวยการอาชทพรามวน มารทแย อาบผ 6132010055 1960601209796 หญพง
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02002762 วพทยาลวยการอาชทพรามวน อานทซา บาเอะ 6132010093 1960700084355 หญพง

02002763 วพทยาลวยการอาชทพรามวน อวดนวน เจกะแว 6132010130 1960700085050 ชาย

02002764 วพทยาลวยการอาชทพรามวน รอดทยกะ สะลายา 6132010114 1960700086790 หญพง

02002765 วพทยาลวยการอาชทพรามวน แวศวนสนทยพ แวอาแซ 6132010078 1960700087095 หญพง

02002766 วพทยาลวยการอาชทพรามวน มผรณท ยผโซะ 6132010057 1960700090525 หญพง

02002767 วพทยาลวยการอาชทพรามวน อวสมะหพ กาลอ 6132010118 1960700090568 หญพง

02002768 วพทยาลวยการอาชทพรามวน โซเฟท ย สาโสกะ 6132010012 1960700091831 หญพง

02002769 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ยวสมท สามะ 6132010109 1960700092722 หญพง

02002770 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ตพลมทหพซะ วานพ 6132010038 1960700094768 หญพง

02002771 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ยามทลกะ สะลายา 6132010110 1960700095446 หญพง

02002772 วพทยาลวยการอาชทพรามวน มทซารพนา วานพ 6132010018 1961200095651 หญพง

02002773 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ฟาตทฮะหพ โตะแวบาโง 6132010107 1969900194195 หญพง

02002774 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ซารทนท ปะจผ 6132010003 1969900303971 หญพง

02002775 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ลวดดาววลยพ พรหมอพนทรพ 6132010116 1969900324773 หญพง

02002776 วพทยาลวยการอาชทพรามวน คาซทลกะ วายผโซกะ 6132010001 2950601047158 หญพง

02002777 วพทยาลวยการอาชทพรามวน โรฮวยซา ฮาแว 6132010081 2960400020023 หญพง

02002778 วพทยาลวยการอาชทพรามวน มผซทเตาะหพ ปผเตกะ 6132010026 2960501054233 หญพง

02002779 วพทยาลวยการอาชทพรามวน แวนผรอาลทยา เจกะแม 6132010094 2960600020604 หญพง

02002780 วพทยาลวยการอาชทพรามวน มะยผโซพ แมเรก าะ 6132010053 2960600028869 ชาย

02002781 วพทยาลวยการอาชทพรามวน อาซผรา สามะอากา 6132010065 2960601034684 หญพง

02002782 วพทยาลวยการอาชทพรามวน อทลา อทแตเมสง 6132010120 2960700008967 หญพง

02002783 วพทยาลวยการอาชทพรามวน พายทยกะ สาแลกะ 6132010128 3940900148604 หญพง

02002784 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ซารทพกะ สาและดพง 6132010134 3950600435705 หญพง

02002785 วพทยาลวยเทคโนโลยทบรพหารธยรกพจยะลาวยฒพเดช ศรททองใหมล 11392 1100501420123 ชาย

02002786 วพทยาลวยเทคโนโลยทบรพหารธยรกพจยะลาอนยสสรา แกนวรอด 11406 1119900355382 หญพง

02002787 วพทยาลวยเทคโนโลยทบรพหารธยรกพจยะลาวรกวนตพ ภวกดทเทพ 11386 1909800756205 ชาย

02002788 วพทยาลวยเทคโนโลยทบรพหารธยรกพจยะลาววชราวลท ธรรมสะโร 11388 1909900527194 หญพง

02002789 วพทยาลวยเทคโนโลยทบรพหารธยรกพจยะลาจรพยววตร นวนนนอม 11430 1920300106611 ชาย

02002790 วพทยาลวยเทคโนโลยทบรพหารธยรกพจยะลาบวสรท มวงสะมาน 11429 1940200118889 ชาย

02002791 วพทยาลวยเทคโนโลยทบรพหารธยรกพจยะลาอามาลทนา อาลท 11405 1950100026982 หญพง
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02002792 วพทยาลวยเทคโนโลยทบรพหารธยรกพจยะลานวจวา มะสาพา 11415 1950101275471 หญพง

02002793 วพทยาลวยเทคโนโลยทบรพหารธยรกพจยะลาสารทหะ โตกะเยสง 11383 1950300058331 หญพง

02002794 วพทยาลวยเทคโนโลยทบรพหารธยรกพจยะลาอานทซะหพ ปผซผ 11409 1950300088078 หญพง

02002795 วพทยาลวยเทคโนโลยทบรพหารธยรกพจยะลาซผลกพฟลท ดอฆอรพ 11432 1950500127255 ชาย

02002796 วพทยาลวยเทคโนโลยทบรพหารธยรกพจยะลาฟาดทละหพ มะเดสง 11382 1950600095070 หญพง

02002797 วพทยาลวยเทคโนโลยทบรพหารธยรกพจยะลารอฮานท เจกะโซกะ 11404 1959900176014 หญพง

02002798 วพทยาลวยเทคโนโลยทบรพหารธยรกพจยะลานวฎฐา วงคพจวนทรพ 11412 1959900192559 หญพง

02002799 วพทยาลวยเทคโนโลยทบรพหารธยรกพจยะลาวทรภวทรา หนผเพชร 11385 1959900199227 หญพง

02002800 วพทยาลวยเทคโนโลยทบรพหารธยรกพจยะลาเหมมอนฝวน วพรพยวาททกพจ 11414 1959900275314 หญพง

02002801 วพทยาลวยเทคโนโลยทบรพหารธยรกพจยะลากชมล เจรพญคง 11294 1959900477693 หญพง

02002802 วพทยาลวยเทคโนโลยทบรพหารธยรกพจยะลาศพรพภรณพ ภผบาล 11431 1959900501870 หญพง

02002803 วพทยาลวยเทคโนโลยทบรพหารธยรกพจยะลาเสาวลวกษณพ ธรรมปวญญา 11389 1959900620313 หญพง

02002804 วพทยาลวยเทคโนโลยทบรพหารธยรกพจยะลาสารทปก ะหพ มาหะมะ 11410 1959900631862 หญพง

02002805 วพทยาลวยเทคโนโลยทบรพหารธยรกพจยะลาฟาตทเมกาะ มะแซ 11401 3950100028442 หญพง

02002806 วพทยาลวยเทคโนโลยทบรพหารธยรกพจยะลาอรวญญา กพทงอนยรวกษพ 11398 3959900052249 หญพง

02002807 วพทยาลวยเทคโนโลยทบรพหารธยรกพจยะลาเจษฎา เฉพดฉพ ซม 11396 3959900162818 หญพง

02002808 วพทยาลวยเทคโนโลยทบรพหารธยรกพจยะลาอวบดยลเลาะหพ สะแปะอพง 11426 5950700000758 ชาย

02002809 วพทยาลวยการอาชทพรามวน นผรฮผดา เจะนะ 6132040008 1900601145569 หญพง

02002810 วพทยาลวยการอาชทพรามวน นวนทพยา อวกษรศรท 6132040074 1909801055383 หญพง

02002811 วพทยาลวยการอาชทพรามวน นารผดา เงกาะตาลท 6132040087 1940900005742 หญพง

02002812 วพทยาลวยการอาชทพรามวน รอไอรพนา ดาแม 6132040046 1941200010949 หญพง

02002813 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ณวฐวยฒพ สามเอทยด 6132040065 1949800103937 ชาย

02002814 วพทยาลวยการอาชทพรามวน อวมรวนทรพ เตาะซาตผ 6132040096 1949900019776 ชาย

02002815 วพทยาลวยการอาชทพรามวน พาตทเมาะ มผเซะ 6132040101 1950600058085 หญพง

02002816 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ยามทละ สะโอง 6132040039 1950600066118 หญพง

02002817 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ณทรา มะสทละ 6132040037 1950600071201 หญพง

02002818 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ฮามทดะ กะระจพ 6132040109 1950600071839 หญพง

02002819 วพทยาลวยการอาชทพรามวน รอดทยะหพ เจกะนพ 6132040104 1950600088260 หญพง

02002820 วพทยาลวยการอาชทพรามวน มารผนท สมาแฮ 6132040040 1950600088308 หญพง

02002821 วพทยาลวยการอาชทพรามวน สยไลมาน กะระจพ 6132040110 1950600103382 ชาย

คนรวม :  30
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02002822 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ฟาตพน มะยย 6132040095 1950600140253 หญพง

02002823 วพทยาลวยการอาชทพรามวน อพลลาฮวน สะลทมอง 6132040038 1950600140725 หญพง

02002824 วพทยาลวยการอาชทพรามวน อามทเนกาะ ลาเตกะ 6132040063 1950600148211 หญพง

02002825 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ณผไรดา ดมอราแม 6132040103 1950600163300 หญพง

02002826 วพทยาลวยการอาชทพรามวน นรพส สะมะแอ 6132040005 1950600170659 ชาย

02002827 วพทยาลวยการอาชทพรามวน แวฟาตทมะหพ วาแมดทซา 6132040033 1950600207889 หญพง

02002828 วพทยาลวยการอาชทพรามวน โนรทฟา สะอะ 6132040011 1950600220966 หญพง

02002829 วพทยาลวยการอาชทพรามวน อาซทเยกาะ ตทลท 6132040031 1950600224970 หญพง

02002830 วพทยาลวยการอาชทพรามวน แวฟาซทละหพ วาแมดทซา 6132040032 1950600226221 หญพง

02002831 วพทยาลวยการอาชทพรามวน นผรผ มะแซ 6132040006 1950601241428 หญพง

02002832 วพทยาลวยการอาชทพรามวน มนตรท สาวา 6132040003 1950601242874 ชาย

02002833 วพทยาลวยการอาชทพรามวน นยรไอรพนะหพ มะนาซทแมง 6132040007 1950601243731 หญพง

02002834 วพทยาลวยการอาชทพรามวน พาดทลา สาและ 6132040013 1950601243749 หญพง

02002835 วพทยาลวยการอาชทพรามวน สทตทคอลทเยาะ สาแม 6132040022 1950800014791 หญพง

02002836 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ปาจรทยพ แกนวมณท 6132040094 1959900186079 หญพง

02002837 วพทยาลวยการอาชทพรามวน สยนวนทพ สารก ะ 6132040100 1959900398220 ชาย

02002838 วพทยาลวยการอาชทพรามวน อามานท แซลหลท 6132040028 1959900561821 หญพง

02002839 วพทยาลวยการอาชทพรามวน กมลวรรณ มณทศรท 6132040059 1959900597699 หญพง

02002840 วพทยาลวยการอาชทพรามวน รยสนา กะเตะ 6132040020 1959900667484 หญพง

02002841 วพทยาลวยการอาชทพรามวน นวชนวนทพ ศรทสยวรรณ 6132040055 1959900672682 หญพง

02002842 วพทยาลวยการอาชทพรามวน คอลทเยาะ นาตผละ 6132040102 1960400013762 หญพง

02002843 วพทยาลวยการอาชทพรามวน นผรทซวน ยทลาดอ 6132040009 1960400104512 หญพง

02002844 วพทยาลวยการอาชทพรามวน อวสนะหพ มะสาเมาะ 6132040026 1960400104652 หญพง

02002845 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ตลวนเนกาะ ลอนพ 6132040004 1960400107651 หญพง

02002846 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ยามทละหพ โละมะ 6132040111 1960500245746 หญพง

02002847 วพทยาลวยการอาชทพรามวน พาดผรท ตทเยาะ 6032040010 1960500309116 ชาย

02002848 วพทยาลวยการอาชทพรามวน สยวรรณทยพ สาแม 6132040024 1960500323984 หญพง

02002849 วพทยาลวยการอาชทพรามวน สยรทยาณท บทดพง 6132040023 1960500340463 หญพง

02002850 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ลยตฟท ยพ สะมะแอ 6132040014 1960501353780 ชาย

02002851 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ฮาสานะหพ ดมอเรก ะ 6132040060 1960600024245 หญพง

คนรวม :  30
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02002925 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ตารมทซท มะดอเลาะ 6131010086 1950101276524 ชาย

02002926 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อวบดยลเลกาะ อภพบาลแบ 6131010119 1950300121717 ชาย

02002927 วพทยาลวยเทคนพคยะลา รยสลท ยทหววง 6131280009 1959900417780 ชาย

02002928 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ณรรธววชรพ บววขาว 6132040038 1959900633822 ชาย

คนรวม :  4
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02002852 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ฉวตรชวย คงขววญ 6132040068 1960600052648 ชาย

02002853 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ซอพาหพ โละมะ 6132040062 1960600120431 หญพง

02002854 วพทยาลวยการอาชทพรามวน อวสวาณท เจกะอทซอ 6132040073 1960600121615 หญพง

02002855 วพทยาลวยการอาชทพรามวน รอยฮาน สมอนพ 6132040071 1960600133028 หญพง

02002856 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ซยลกพฟลท วาเยกะ 6132040082 1960600136281 ชาย

02002857 วพทยาลวยการอาชทพรามวน อวสมาวท เดเบาะจาโก 6132040061 1960600140750 ชาย

02002858 วพทยาลวยการอาชทพรามวน อารทนทยพ สะอย 6132040029 1960600163661 หญพง

02002859 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ฤฎวนธพ ดมอรานพง 6032040021 1960600164225 ชาย

02002860 วพทยาลวยการอาชทพรามวน อารทฟท น บผละ 6132040030 1960600170659 ชาย

02002861 วพทยาลวยการอาชทพรามวน กวซมทณท ดามาเลกาะ 6132040001 1960600187764 หญพง

02002862 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ศวนสนทยพ ลทมอปาแล 6132040021 1960600187837 หญพง

02002863 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ฮานาฟท ยานยา 6132040064 1960601205821 ชาย

02002864 วพทยาลวยการอาชทพรามวน อาซามะ อาดผแว 6132040027 1960601210158 หญพง

02002865 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ซอฟวาน ยผโซะ 6132040050 1960700008039 ชาย

02002866 วพทยาลวยการอาชทพรามวน นผรไอนทยพ อาเละกอตอ 6132040045 1960700008888 หญพง

02002867 วพทยาลวยการอาชทพรามวน สยลวยมาน มะเกะ 6132040048 1960700031791 ชาย

02002868 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ซผรทฮา เจะเลาะ 6132040088 1960700074414 หญพง

02002869 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ปวญญาพร ดฮามพนทรพ 6132040066 1960700080210 หญพง

02002870 วพทยาลวยการอาชทพรามวน อาดมอนวน สยทพน 6132040090 1960700088695 ชาย

02002871 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ราฟพ ค วาจพ 6132040019 1960700091343 ชาย

02002872 วพทยาลวยการอาชทพรามวน อพนธพรา เถกพงสยข 6132040057 1960700095659 หญพง

02002873 วพทยาลวยการอาชทพรามวน มารทยาม แลแว 6132040015 1960700096604 หญพง

02002874 วพทยาลวยการอาชทพรามวน มาซมอนะ อาแวสผ 6132040108 1961100052925 หญพง

02002875 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ศศพกานตพ นพลจวนทรพ 6132040056 1969800238174 หญพง

02002876 วพทยาลวยการอาชทพรามวน อามาน แวบมอซา 6132040016 1969900228278 ชาย

02002877 วพทยาลวยการอาชทพรามวน มารทแย สาเมาะ 6132040107 2940500028131 หญพง

02002878 วพทยาลวยการอาชทพรามวน มผฮฮาหมวดยากท ดาระเซะ 6132040114 2941000022437 ชาย

02002879 วพทยาลวยการอาชทพรามวน อวบดยลเลกาะ อยเซสง 6132040099 2950600018316 ชาย

02002880 วพทยาลวยการอาชทพรามวน เจกะแซ สาและ 6132040077 2960600007691 ชาย

02002881 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ซผรทนา ตอกอ 6132040002 2960601036989 หญพง

คนรวม :  30
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02002882 วพทยาลวยการอาชทพรามวน มานพ แววภวกดท 6132040084 3900300015620 ชาย

02002883 วพทยาลวยการอาชทพรามวน จฮาเนทยร จวนทรพหววด 6132040083 3940400298259 หญพง

02002884 วพทยาลวยการอาชทพรามวน อาสะแมสง สะรท 6132040080 3940700257787 ชาย

02002885 วพทยาลวยการอาชทพรามวน มะดาโอะ กาเจรพ 6132040047 3940900061673 ชาย

02002886 วพทยาลวยการอาชทพรามวน กผยวสมทน บมอราเหสง 6132040043 3950600093430 หญพง

02002887 วพทยาลวยการอาชทพรามวน แวรทดา ฮพนนะ 6132040086 3960500434189 หญพง

02002888 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ซผยาอท อาลท 6132040097 3960600111471 ชาย

02002889 วพทยาลวยการอาชทพรามวน อาสมาน ตาปผ 6132040079 3960600199246 ชาย

02002890 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ฮาดทบกะ กมอจพ 6132040078 3960700050929 หญพง

02002891 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ซากทเนกาะ เจกะเยาะ 6132040113 3960700080003 หญพง

02002892 วพทยาลวยการอาชทพรามวน ลยกมาน ดอเลาะ 6132040115 5940500019650 ชาย

02002893 วพทยาลวยการอาชทพรามวน สผดทรมอมวน เจกะนะ 6132040049 5960799000607 ชาย

02002894 วพทยาลวยการอาชทพรามวน รพสมาวาตท เจกะและ 6132040091 5960799000615 หญพง

02002895 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อรพยะ อพนทรวกษพ 6132040030 1430100165952 ชาย

02002896 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ฟพ ดาอท แวบมอซา 6132040010 1940500148694 หญพง

02002897 วพทยาลวยเทคนพคยะลา นผรซทลา สะมะแอ 6132040008 1940600079074 หญพง

02002898 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อวลยวส ยผโซกะ 6132040024 1941000292321 ชาย

02002899 วพทยาลวยเทคนพคยะลา นพนวซลวน ยผโซกะ 6132040006 1949900267826 ชาย

02002900 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ฮวมดท จผและ 6132040027 1950100229590 ชาย

02002901 วพทยาลวยเทคนพคยะลา มยมพน มะเระ 6132040012 1950300138610 ชาย

02002902 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ฟผรกอน ดมอรามะ 6132040011 1950500178704 ชาย

02002903 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อวมรท ลาเตกะ 6132040023 1950500187487 ชาย

02002904 วพทยาลวยเทคนพคยะลา กผฟาดทละหพ รงโซะ 6132040022 1950500189218 หญพง

02002905 วพทยาลวยเทคนพคยะลา เตชสพทธพด ศยภชทวะกยล 6132040003 1959900279077 ชาย

02002906 วพทยาลวยเทคนพคยะลา เดชรวชยพ สพนจรผญศวกดพด 6132040017 1959900460014 ชาย

02002907 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ลทซาวาตท เจาะบองอ 6132040015 1959900581695 หญพง

02002908 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ปรทชา สพงหพครยธ 6132040033 1959900618769 ชาย

02002909 วพทยาลวยเทคนพคยะลา สยไลดา บราเฮง 6132040018 1959900639073 หญพง

02002910 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อวงคณา สยวรรณมณท 6132040021 1959900664558 หญพง

02002911 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ณพชานาฎ เจรพญนยมวตพ 6132040001 1959900664884 หญพง

คนรวม :  30
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เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตก
ประชาชน

เฉลพมพระเกทยรตพฯ

นนกเรทยน

ชน ชน : 4 ชชทอหหอง : BC9

02002912 วพทยาลวยเทคนพคยะลา วรพรรณ ดวงเสนาะ 6132040016 1959900674570 หญพง

02002913 วพทยาลวยเทคนพคยะลา มผฮฮามวดอารทฟ สะแต 6132040025 1959900679652 ชาย

02002914 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อยษา แกนวบพพธ 6132040026 1959900680774 หญพง

02002915 วพทยาลวยเทคนพคยะลา อรกมล ขาวเกลท ซยง 6132040020 1959900682483 หญพง

02002916 วพทยาลวยเทคนพคยะลา ฮผไดละหพ ดพง 6132040029 1959900682921 หญพง

02002917 วพทยาลวยเทคนพคยะลา นวสรท เสาะมะ 6132040035 1960300121288 ชาย

02002918 วพทยาลวยเทคนพคยะลา มผฮวมมวด อาลทมามะ 6132040014 1960500319936 ชาย

02002919 วพทยาลวยเทคนพคยะลา เสาวลวกษณพ สฮาเภาจวนทรพ 6132040019 2160100020611 หญพง

02002920 วพทยาลวยเทคโนโลยทบรพหารธยรกพจยะลาฮาสนท เยสง 11424 1941200018770 หญพง

02002921 วพทยาลวยเทคโนโลยทบรพหารธยรกพจยะลารพฟฮาน สาเหาะ 11402 1959900532031 ชาย

02002922 วพทยาลวยเทคโนโลยทบรพหารธยรกพจยะลาฉวทวรรณพ ชทชฮานาญ 11328 1959900598792 หญพง

02002923 วพทยาลวยเทคโนโลยทบรพหารธยรกพจยะลาอรยโณทวย นวลนาถ 11419 1959900617517 หญพง

02002924 วพทยาลวยเทคโนโลยทบรพหารธยรกพจยะลาฐพตพนพศา พพมเสนศรท 11391 1959900641884 หญพง

คนรวม :  13

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  647ผศหเขหาสอบ : คนวพทยาลวยเทคนพคยะลา 23


