ລາຍຊຸ່ ຜູຼ້ ຜຸ່ ານເຂົຼ້ າ ຮອບສາພ າດໂຄງການ NIYE 2017
ວນ
ັ ທີ ສາພ າດ: ວ ນ
ັ ເສົ າ 19 ສິງ ຫ າ 2017, ທີຸ່ ຫຼ້ ອ ງການອະດີ ດ ສະມາຄ ມ
ົ ນ ັກສຶກ ສາລາວຈາກຍີຸ່ ປຸ່ ນ
ໝາຍເຫ ດ: ກະລ ນາມາ 15ນາທີ ກ ອ
ົ ເອງ. ຜູຼ້ ທີຸ່ ມາຊາຼ້ ຖ ວ າຸ່ ສະຫ ະສິດ
ຸ່ ນເວລາສາພ າດຂອງຕ ນ
ລະຫັ ດ

ຊຸ່ ແລະ ນາມສະກ ນ
ໃບສະໝ ກ
ັ
11
ນ.ອານິດາ ວ ົງພູ ທອນ

ເພ ດ

ວດປເກີດ

ຍິງ

18.10.2001

31

ທ.ເພັ ດສະລາດ ພີ ມມະວ ົງ

ຊາຍ

31.01.2001

135

ນ.ພອນທິດາ ສທາມະວ ົງ

ຍິງ

18.07.2001

29

ນ.ພານສອນ ລດ
ັ ຕະນະວ ົງ

ຍິງ

05.11.2002

16

ນ.ປານີພ ອນ ວ ົງມາລາ

ຍິງ

21.02.2004

44

ທ.ລອ
໋ ດໂຕ ຼ້ ອານ ົນທິເສນ

ຊາຍ

03.04.2001

140

ນ.ປີ ຍະມະນີ ຈະເລີນພັກດີ

ຍິງ

06.02.2002

83

ນ.ພ ດຕາວ ັນ ລດ
ັ ຊະນະໄຊ

ຍິງ

26.11.2003

18

ນ.ທິບອານ ົງໄຊ ອອ
ຸ່ ນຫຼ້ າ

ຍິງ

30.08.2001

63

ທ.ເອກກະພົນ ບ ົວພາ

ຊາຍ

03.03.2003

157

ນ.ກີຸ່ ຕາຼ້ ບບຜ າ

ຍິງ

20.07.2001

102

ນ.ທິບພະພອນ ລດ
ັ ຊະນະໄຊ

ຍິງ

12.08.2001

27

ນ.ເພັ ດໄພລິນ ໝຸ່ ນດວງ

ຍິງ

03.02.2002

92

ທ.ຈິລະຢດ ນິດວ ົງໄຂ

ຊາຍ

09.11.2001

162

ນ.ພ ດດາວ ັນ ພົມມະວ ົງສາ

ຍິງ

25.12.2002

116

ນ.ພານິດາ ສູນທະກິດ

ຍິງ

04.06.2002

30

ນ.ຈິນດາ ທະວີວ ັນ

ຍິງ

21.08.2001

94

ທ.ວິທະຍາ ພິ ລາພັນເດຊ

ຊາຍ

17.04.2002

171

ນ.ແກວ
ຼ້ ມະນີ ສີປະເສີດ

ຍິງ

15.07.2002

117

ນ.ທິຕິພ ອນ ຄາຼ້ ນເພັ ດ

ຍິງ

11.02.2003

42

ນ.ວະນ ັດດາ ປັນຍາວ ັດທະນະສິນ

ຍິງ

29.10.2003

121

ທ.ສິດທິພ ອນ ຂາຫ ວງລາດ

ຊາຍ

30.06.2001

176

ນ.ອານິສະຣາ ໄຊຍະກອນ

ຍິງ

02.03.2003

118

ນ.ນ ັດຖິດາ ສິດພະໄຊ

ຍິງ

12.12.2001

56

ນ.ມະທິດາ ຂ ັດຕິຍາວ ົງ

ຍິງ

21.06.2001

122

ທ.ເພັ ດນະຄອນ ຫ ວງລາດ

ຊາຍ

16.09.2001

185

ນ.ສລິສາ ລດ
ັ ຕະນະວ ົງ

ຍິງ

13.10.2003

124

ນ.ມີນາພອນ ຜ າງພິ ລາວ ົງ

ຍິງ

03.03.2004

ກມ
ຸ່ (ເວລາສາ ພາດ )

Group 1 (8:00 - 8:18)

Group 2 (8:20 - 8:38)

Group 3 (8:40 - 8:58)

Group 4 (9:00 - 9:18)

Group 5 (9:20 - 9:38)

Group 6 (9:40 - 9:58)

Group 7 (10:00 - 10:18)

64

ນ.ບາລະມີ ຄ ັດສະຫວາຸ່ ງ

ຍິງ

12.11.2002

194

ນ.ເພັ ດນະຄອນ ດິດຕະພົງ

ຍິງ

16.04.2002

09

ທ.ສ ົມປະເສີດ ບ ົວລະພາ

ຊາຍ

16.10.2001

128

ນ.ລດ
ັ ດາ ທາມະວ ົງ

ຍິງ

04.06.2002

68

ນ.ສປີ ດາ ຫົງສວ ັນ

ຍິງ

09.01.2002

195

ຼ້ ບ ສິນຈະເລີນ
ນ.ນາທິ

ຍິງ

01.10.2001

14

ທ.ສິນໄຊ ຈ ັນທະວ ົງ

ຊາຍ

11.02.2004

130

ນ.ອາລິສາ ຫ ວງອາໄພ

ຍິງ

09.08.2002

70

ນ.ບນຖະໜອມ ໄຊຍະກອນ

ຍິງ

21.04.2001

197

ນ.ນິລະດາ ອິນທະໂສມ

ຍິງ

29.08.2002

50

ທ.ອາທິດສະຫວ ັນ ວິສສ
ີ ົມບດ
ັ

ຊາຍ

16.12.2001

132

ນ.ຮານະ ອອ
ຸ່ ນນາວ ົງ

ຍິງ

12.01.2003

81

ນ.ປິ ຕິວ ັນ ພະເມອງ

ຍິງ

01.05.2002

05

ນ.ອາລີນ ີ ສິງສວ ົງ

ຍິງ

09.11.2002

54

ທ.ວິລະຍດ ພົງສີ

ຊາຍ

05.02.2002

138

ນ.ນິພ ະພອນ ແສງເມອງ

ຍິງ

16.04.2002

82

ນ.ພອນມະນີ ສະຫວ ັດດີ

ຍິງ

24.03.2002

21

ນ.ອາລິສາ ສລິນພູ ມ ີ

ຍິງ

28.12.2003

71

ທ.ສກກະເສີມ ດວງສິດທິ

ຊາຍ

02.07.2003

141

ນ.ບີຼ້ ເກີດພັນນະວ ົງ

ຍິງ

04.06.2001

95

ນ.ລດ
ັ ສະນີວ ົງ ຍ ົມມະລາດ

ຍິງ

07.04.2002

25

ນ.ວ ົງສະຫວ ັນ ທອງວິໄລ

ຍິງ

19.08.2003

151

ທ.ອິດສະວະ ວ ົງເຊໂດນ

ຊາຍ

15.06.2003

186

ນ.ອາລນຍາ ສີຈ ັນທອງທິບ

ຍິງ

18.02.2003

26

ນ.ວິລະດາ ໄຊຍະສກ

ຍິງ

10.01.2004

153

ທ.ພານເດດ ສີສລາດ

ຊາຍ

04.08.2003

164

ທ.ອານສະຫວ ັນ ອດ ົມແສງ

ຊາຍ

21.11.2001

198

ນ.ສິຣປ
ິ ະນ ັດດາ ອິນທະມິດ

ຍິງ

14.02.2003

Group 8 (10:30 - 10:48)

Group 9 (10:50 - 11:08)

Group 10 (11:10 - 11:28)

Group 11 (11:30 - 11:48)

Group 12 (11:50 - 12:08)

Group 13 (12:10 - 12:28)

Group 14 (12:30 - 12:48)

