
ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 1 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390001 - บนานพวนเชพง(วงศพหลนาราษฎรพบบารรง)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17200001 บนานพวนเชพง(วงศพหลนาราษฎรพบบารรง) สพล หวลอารมณพ 4285 1549900835526 ชาย

17200002 บนานพวนเชพง(วงศพหลนาราษฎรพบบารรง) ผดรงเดช สมศวกดพด 4300 1549100042823 ชาย

17200003 บนานพวนเชพง(วงศพหลนาราษฎรพบบารรง) กพตตพพร มมทนมะโน 4298 1549900830214 ชาย

คน 3รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 2 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390001 - บนานพวนเชพง(วงศพหลนาราษฎรพบบารรง)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [1]ชน ชน : 0

17200031 บนานพวนเชพง(วงศพหลนาราษฎรพบบารรง) อนรชพต มะโนรส 4299 1549900840252 ชาย

คน 1รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  4ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390001 - บนานพวนเชพง(วงศพหลนาราษฎรพบบารรง)

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390002 - บนานปร าแดง(ววนรวตตวพทยา)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [2]ชน ชน : 0

17200061 บนานปร าแดง(ววนรวตตวพทยา) ชวยมงคล แกนวโงน 3349 1549900831423 ชาย

17200062 บนานปร าแดง(ววนรวตตวพทยา) ธนนวสรพ สกรลอออด 3351 1549900839980 ชาย

17200063 บนานปร าแดง(ววนรวตตวพทยา) เทวราช สพงหพแกนว 3364 1907500043597 ชาย

17200064 บนานปร าแดง(ววนรวตตวพทยา) ทพพพพบาน ดวงใจ 3354 1549900847702 หญพง

17200065 บนานปร าแดง(ววนรวตตวพทยา) สพมพลวน จวนทรพเจพง 3356 1749800512651 หญพง

17200066 บนานปร าแดง(ววนรวตตวพทยา) วรวนยรพา สวนใครน 3353 1549900825580 หญพง

17200067 บนานปร าแดง(ววนรวตตวพทยา) วพรพนรวช ลบาดวบ 3358 1549900835909 หญพง

17200068 บนานหนองแขม(หนองแขมประชาสรรคพ) ภวทรพร สวนผล 1461 1429900733830 ชาย

17200069 บนานหนองแขม(หนองแขมประชาสรรคพ) ธทรโชตพ เปป นสรข 1475 1549900835640 ชาย

17200070 บนานหนองแขม(หนองแขมประชาสรรคพ) พวชรวลวย โพธพดศรท 1462 1549900829887 หญพง

17200071 บนานหนองแขม(หนองแขมประชาสรรคพ) ปารพฉวตร สมบผรณพ 1463 1549900848512 หญพง

คน 11รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 3 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390002 - บนานปร าแดง(ววนรวตตวพทยา)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [2]ชน ชน : 0

17200091 บนานปร าแดง(ววนรวตตวพทยา) วรกพตตพด จวนคบา 3348 1549900824192 ชาย

17200092 บนานปร าแดง(ววนรวตตวพทยา) พทรพาส พรหมรายณพ 3352 1508000016072 ชาย

17200093 บนานปร าแดง(ววนรวตตวพทยา) ชยานวนตพ กวาวอพนตา 3359 1549900822068 ชาย

17200094 บนานหนองแขม(หนองแขมประชาสรรคพ) ณวฐรวตนพ โสไกร 1460 1549900843073 ชาย

คน 4รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  15ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390002 - บนานปร าแดง(ววนรวตตวพทยา)

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390004 - ววดตนนไครน

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17200121 ววดตนนไครน ปราญชล เชพดชผ 2893 1549900844738 ชาย

17200122 ววดตนนไครน ศวกดานวนทรพ ศรทเรมอน 2891 1549900842476 ชาย

17200123 ววดตนนไครน กพตตพภพ หววงใจ 2887 1549900824117 ชาย

17200124 ววดตนนไครน จพรายร ววนงาม 2895 1549900845041 ชาย

17200125 ววดตนนไครน อดพเทพ กลพทนสม 2894 1549900844789 ชาย

17200126 ววดตนนไครน ศรภกร ววลลวงกา 2867 1549900821924 ชาย

17200127 ววดตนนไครน ณวฐภวทร แดงชะนะ 2890 1549900839378 ชาย

17200128 ววดตนนไครน เดชสพทธพด เขมทอนแข 2888 1549900830702 ชาย

17200129 ววดตนนไครน พวชรพร ธพนพยา 2905 1549900849012 หญพง

17200130 ววดตนนไครน สรวพพชชา วงคพแปลง 2902 1549900845700 หญพง

17200131 ววดตนนไครน กวลยพสรดา ขวนคบานวนตอะ 2897 1549900823897 หญพง

17200132 ววดตนนไครน พพชชาพร มโนรส 2900 1907500072490 หญพง

17200133 ววดตนนไครน พรรวษา กาศกผล 2898 1549900828163 หญพง

17200134 ววดตนนไครน กนกวรรณ ยาสรปพ 2899 1841401146598 หญพง

17200135 ววดตนนไครน ณวฐชราภรณพ กพระไอยพ 2904 1549900848334 หญพง

คน 15รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 4 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390004 - ววดตนนไครน

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [1]ชน ชน : 0

17200151 ววดตนนไครน ธทรพธววช คบาแดงกา 2908 1200901584068 ชาย

17200152 ววดตนนไครน ฐพตพพงศพ ชาวระวะ 2892 1549900842743 ชาย

17200153 ววดตนนไครน พชร ดวงสรวรรณพ 2889 1549900835666 ชาย

17200154 ววดตนนไครน พทรพล เวทงชวย 2896 1549900845980 ชาย

17200155 ววดตนนไครน สรธาวพมล สทแกนว 2903 1549900846188 หญพง

17200156 ววดตนนไครน นวทธมน นวนกด 2901 1549900845416 หญพง

คน 6รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  21ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390004 - ววดตนนไครน

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390008 - บนานนาตอง(นาตองสามวคคท)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17200181 บนานนาตอง(นาตองสามวคคท) อภพชญา สพบนนอย 619 1549900838631 หญพง

คน 1รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  1ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390008 - บนานนาตอง(นาตองสามวคคท)

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390009 - บนานแมรลวว(วพรพยะราษฏรพสงเคราะหพ)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17200211 บนานแมรลวว(วพรพยะราษฏรพสงเคราะหพ) ณวฐวรฒพ กระจรางแกนว 1339 1549900818575 ชาย

17200212 บนานแมรลวว(วพรพยะราษฏรพสงเคราะหพ) เจนวพทยพ สทตม ตอ 1343 1549900827604 ชาย

17200213 บนานแมรลวว(วพรพยะราษฏรพสงเคราะหพ) ครณาวรธ เขมทอนสอง 1345 1549900851963 ชาย

17200214 บนานแมรลวว(วพรพยะราษฏรพสงเคราะหพ) นฤมล เพพทมขข ตน 1344 1549900831563 หญพง

คน 4รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 5 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390009 - บนานแมรลวว(วพรพยะราษฏรพสงเคราะหพ)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [1]ชน ชน : 0

17200241 บนานแมรลวว(วพรพยะราษฏรพสงเคราะหพ) มาเรทย คาลา 1342 G540157000003 หญพง

คน 1รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  5ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390009 - บนานแมรลวว(วพรพยะราษฏรพสงเคราะหพ)

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390011 - บนานถพทน(ถพทนวพทยาคาร)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [4]ชน ชน : 0

17200271 บนานถพทน(ถพทนวพทยาคาร) จพรายรทธ จพตตพบรญ 6701 1549900842425 ชาย

17200272 บนานถพทน(ถพทนวพทยาคาร) วพธววฒนพ พรมเมศ 6705 1549900830583 ชาย

17200273 บนานถพทน(ถพทนวพทยาคาร) ประกาศพต อรอนผพว 6706 1549900838690 ชาย

17200274 บนานถพทน(ถพทนวพทยาคาร) ภานรววฒนพ ศรทสะอาด 6707 1549900838215 ชาย

17200275 บนานถพทน(ถพทนวพทยาคาร) อนรสรณพ ชวยแขม 6709 1549900829615 ชาย

17200276 บนานถพทน(ถพทนวพทยาคาร) กานตพธพดา ศรทภวยพราย 6710 1549900829178 หญพง

17200277 บนานถพทน(ถพทนวพทยาคาร) จณพสตา ทองใบ 6711 1549900830851 หญพง

17200278 บนานถพทน(ถพทนวพทยาคาร) บรญสพตา ถพทนจวนทรพ 6713 1549900848211 หญพง

17200279 บนานถพทน(ถพทนวพทยาคาร) พพชญา สรรพพวนธพ 6716 1569300001161 หญพง

17200280 บนานถพทน(ถพทนวพทยาคาร) พรฒพพงศพ ถพทนสรข 6720 1549900836026 ชาย

คน 10รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 6 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390011 - บนานถพทน(ถพทนวพทยาคาร)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [2]ชน ชน : 0

17200301 บนานถพทน(ถพทนวพทยาคาร) กลททปพ สถานทพพยพ 6700 1549900835577 ชาย

17200302 บนานถพทน(ถพทนวพทยาคาร) ณวฐภวทร กวนเกา 6702 1209601712506 ชาย

17200303 บนานถพทน(ถพทนวพทยาคาร) ธารนรพงศพ กรรงศรท 6703 1549900836522 ชาย

17200304 บนานถพทน(ถพทนวพทยาคาร) ธทรพงศพ สทจาย 6704 1548900030918 ชาย

17200305 บนานถพทน(ถพทนวพทยาคาร) ศรวญญา ดวงจพตร 6715 1549900830478 หญพง

คน 5รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  15ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390011 - บนานถพทน(ถพทนวพทยาคาร)

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390013 - บนานสวนเขมทอน(ราษฎรพบผรณวพทยา)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17200331 บนานสวนเขมทอน(ราษฎรพบผรณวพทยา) ณวฐพล เขมทอนเกนา 3868 1549900835224 ชาย

17200332 บนานสวนเขมทอน(ราษฎรพบผรณวพทยา) พสพษฐพ ยรรมใจ 3869 1549900841658 ชาย

17200333 บนานสวนเขมทอน(ราษฎรพบผรณวพทยา) วทรภวทร หมอนเขมทอน 3870 1549900829488 ชาย

17200334 บนานสวนเขมทอน(ราษฎรพบผรณวพทยา) ทรงพร ชมชมทน 3871 1549900847842 หญพง

17200335 บนานสวนเขมทอน(ราษฎรพบผรณวพทยา) กนกวรรณ กวนทะหมมทน 3893 1549900829143 หญพง

17200336 บนานทรรงเหนมอ(ราษฎรพสามวคคท) สรรศวกดพด สวนเขมทอน 700 1549900816912 ชาย

17200337 บนานทรรงเหนมอ(ราษฎรพสามวคคท) จพรายรทธ อามอ 702 1549900848148 ชาย

17200338 บนานทรรงเหนมอ(ราษฎรพสามวคคท) ธนววต อรปนวนไชย 703 1139400057447 ชาย

17200339 บนานทรรงเหนมอ(ราษฎรพสามวคคท) รวชชานนทพ เชยชมศรท 704 1309903838811 ชาย

17200340 บนานทรรงเหนมอ(ราษฎรพสามวคคท) คณพตศร จวกรวาฬ 713 1103704442965 ชาย

17200341 บนานทรรงเหนมอ(ราษฎรพสามวคคท) ธนเทพ ปพ นตาเหมมองหมนอ 714 1209601702691 ชาย

17200342 บนานทรรงเหนมอ(ราษฎรพสามวคคท) ผกาทพพยพ ววนตพ 706 1549900828066 หญพง

17200343 บนานแมรแคม สรพวตรา เขมทอนพวนธพ 622 1549900830834 หญพง

17200344 บนานดง(ธรรมาราษฎรพนรสรณพ) ชยกร กวนทะเขทยว 1840 1549900826403 ชาย

17200345 บนานดง(ธรรมาราษฎรพนรสรณพ) สรวชนวน วพเยปน 1841 1509900830427 ชาย

17200346 บนานดง(ธรรมาราษฎรพนรสรณพ) จพราพร ถาฐาน 1842 1549900830427 หญพง

17200347 บนานดง(ธรรมาราษฎรพนรสรณพ) ยรภารวตนพ ขวนคบา 1843 1549900828724 หญพง

คน 17รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 7 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390013 - บนานสวนเขมทอน(ราษฎรพบผรณวพทยา)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [1]ชน ชน : 0

17200361 บนานสวนเขมทอน(ราษฎรพบผรณวพทยา) จวกรท วพโรทรษ 3895 1609900971950 ชาย

17200362 บนานแมรแคม ธนโชตพ ใจตว ตง 617 1549900788943 ชาย

17200363 บนานแมรแคม ณวฐกพตตพ เขมทอนพวนธพ 621 1549900842735 ชาย

คน 3รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  20ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390013 - บนานสวนเขมทอน(ราษฎรพบผรณวพทยา)

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390016 - บนานนาคผหา

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17200391 บนานนาคผหา กฤษณพงษพ คบาวาง 902 1549900821215 ชาย

คน 1รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  1ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390016 - บนานนาคผหา

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390019 - บนานนาจวกร(จวกรราษฎรพบบารรง)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17200421 บนานนาจวกร(จวกรราษฎรพบบารรง) ประทวกษพ ไชยเนตร 3484 1549900846137 ชาย

17200422 บนานนาจวกร(จวกรราษฎรพบบารรง) พทรณวฐ สายแสง 3483 1549900827388 ชาย

17200423 บนานนาจวกร(จวกรราษฎรพบบารรง) บรญนพศา แซรลท 3493 1648600024571 หญพง

17200424 บนานนาจวกร(จวกรราษฎรพบบารรง) ชาตพชาย ปอหลง 3510 1620301208347 ชาย

คน 4รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  4ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390019 - บนานนาจวกร(จวกรราษฎรพบบารรง)

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390023 - บนานดอนดท(ประชานรกผล)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17200451 บนานดอนดท(ประชานรกผล) อวศราวรฒพ เพพทมผล 1685 1549900841500 ชาย

คน 1รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 8 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390023 - บนานดอนดท(ประชานรกผล)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [1]ชน ชน : 0

17200481 บนานดอนดท(ประชานรกผล) เรมองฤทธพด พรทธแปน น 1687 1101801662051 ชาย

คน 1รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  2ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390023 - บนานดอนดท(ประชานรกผล)

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390024 - ววดกาญจนาราม(ประชาชนผทพศ)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17200511 ววดกาญจนาราม(ประชาชนผทพศ) ธนววฒนพ จรมพพศ 1856 1549900830915 ชาย

17200512 ววดกาญจนาราม(ประชาชนผทพศ) ชวยสพทธพด ภผรคง 1858 1100202051720 ชาย

17200513 ววดกาญจนาราม(ประชาชนผทพศ) พวชรทยพ เสนทพพยพ 1859 1549900832535 หญพง

17200514 ววดกาญจนาราม(ประชาชนผทพศ) รรจจพรา ศพรพมผล 1860 1549900821915 หญพง

17200515 ววดกาญจนาราม(ประชาชนผทพศ) อตพวพชญพ จรมพพศ 1882 1549900844312 ชาย

คน 5รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 9 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390024 - ววดกาญจนาราม(ประชาชนผทพศ)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [1]ชน ชน : 0

17200541 ววดกาญจนาราม(ประชาชนผทพศ) ภานรววฒนพ เนทยมฉพม 1857 1549900827400 ชาย

17200542 ววดกาญจนาราม(ประชาชนผทพศ) รวพสรา สมสรข 1878 1209000517423 หญพง

คน 2รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  7ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390024 - ววดกาญจนาราม(ประชาชนผทพศ)

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390025 - อนรบาลแพรร

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [9]ชน ชน : 0

17200571 อนรบาลแพรร ธทรเทพ เมมองธรรม 14977 1549900811228 ชาย

17200572 อนรบาลแพรร เศรษฐพพชญพ อภพญญาลวงกร 15083 1549900820685 ชาย

17200573 อนรบาลแพรร ธนภวทร สรรพยะ 15084 1549900818737 ชาย

17200574 อนรบาลแพรร ฐกร ตวนตพพวนธรพพพพวฒนพ 15133 1549900813018 ชาย

17200575 อนรบาลแพรร ปลรววชร บรญสาหรราย 15134 1549900813832 ชาย

17200576 อนรบาลแพรร นพรวตนพ ผาทอง 15135 1549900815100 ชาย

17200577 อนรบาลแพรร ณฐววฒนพ คบาโปธพ 15214 1549900819750 ชาย

17200578 อนรบาลแพรร กพตตพพวฒนพ อยผรเกพด 15516 1509966758961 ชาย

17200579 อนรบาลแพรร จพรวชญา คบาววงจวนทรพ 15517 1509966758970 หญพง

17200580 อนรบาลแพรร อรพนรดา ทองคบา 15518 1549900814685 หญพง

17200581 อนรบาลแพรร กานตพชนก คบาพรหม 15519 1549900802351 หญพง

17200582 อนรบาลแพรร พวทธมน ผพวทอง 15520 1102004070584 หญพง

17200583 อนรบาลแพรร ธวญพร ยนตพสรวรรณ 15522 1549900797543 หญพง

17200584 อนรบาลแพรร กนกนาถ อบานาถโชตพพานพชกรล 15015 1549900814138 หญพง

17200585 อนรบาลแพรร จารรกวญญพ นวนตา 15048 1549900803454 หญพง

17200586 อนรบาลแพรร ฐพตพวรดา จพระพงษพสรวรรณ 15150 1549900811791 หญพง

17200587 อนรบาลแพรร กรณพศ เกตรวทระพงศพ 15151 1549900816637 หญพง

17200588 อนรบาลแพรร ลวกษพกา เกลทยวกลม 15521 1549900809291 หญพง

17200589 อนรบาลแพรร พทรณวฐ พวงลบา 15138 1549900821410 ชาย

17200590 อนรบาลแพรร กฤษดา วงศพเสนานรกรล 15234 1549900836166 ชาย

17200591 อนรบาลแพรร ศรภณวฐ แสนโพธพด 15238 1549900827469 ชาย

17200592 อนรบาลแพรร ปกรณพเกทยรตพ ฝาเรมอนดท 15252 1549900830206 ชาย

17200593 อนรบาลแพรร ธนวตตพภาธร วงคพแพทยพ 15253 1549900833183 ชาย

17200594 อนรบาลแพรร กฤษกรณพ กอบกบา 15256 1540400151760 ชาย

17200595 อนรบาลแพรร จารรววฒนพ บรญรวบ 15258 1549900849021 ชาย

17200596 อนรบาลแพรร ศพววช มรลพกา 15277 1549900824885 ชาย

17200597 อนรบาลแพรร นพธพฤทธพด กาบแกนว 15292 1110301515686 ชาย

17200598 อนรบาลแพรร ภผมพรพท ไขรคบา 15308 1549900838258 ชาย

17200599 อนรบาลแพรร อรรณรวชชพ บววรพ 15309 1549900844525 ชาย

17200600 อนรบาลแพรร ชวยภวทร เวทยงคบา 15473 1559900589932 ชาย



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 10 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390025 - อนรบาลแพรร

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 11 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390025 - อนรบาลแพรร

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [10]ชน ชน : 0

17200601 อนรบาลแพรร จวกรพงศพ ขวนคบา 15476 1549900831890 ชาย

17200602 อนรบาลแพรร กฤชสร โชคกลาง 15477 1549900824435 ชาย

17200603 อนรบาลแพรร ปภาวรพนทรพ โคนโท 15149 1549900823226 หญพง

17200604 อนรบาลแพรร พพชญาภา เดชงวด 15241 1549900838355 หญพง

17200605 อนรบาลแพรร ปพพชญา ปวญญาเหมมอง 15244 1549900841879 หญพง

17200606 อนรบาลแพรร กวลยกร ครนมเสถทยร 15246 1609901002306 หญพง

17200607 อนรบาลแพรร ปรญญพศา ประมผล 15247 1549900836557 หญพง

17200608 อนรบาลแพรร ศพรพลวกษณพ กาบไมนจวนทรพ 15249 1549900826021 หญพง

17200609 อนรบาลแพรร ปรทดาพวทธพ สรดแดน 15250 1540400151433 หญพง

17200610 อนรบาลแพรร กมลวรรณ จพนามา 15261 1549900830541 หญพง

17200611 อนรบาลแพรร ณวฐภรณพ แกนวอพนวง 15262 1549900833159 หญพง

17200612 อนรบาลแพรร ณวฐชารท กวญหาประกอบ 15264 1549900838304 หญพง

17200613 อนรบาลแพรร อภพชญา ทะกา 15265 1549900841909 หญพง

17200614 อนรบาลแพรร ชลธพชา อพนทนนทพ 15283 1549900841496 หญพง

17200615 อนรบาลแพรร วพรดา พลอยเขทยว 15286 1549900829445 หญพง

17200616 อนรบาลแพรร หทวยกาญจนพ ใจฉกรรจพ 15287 1549900824109 หญพง

17200617 อนรบาลแพรร จรฑามาศ ยะกะจาย 15297 1549900848539 หญพง

17200618 อนรบาลแพรร ขววญชนก คบาปวญจะ 15298 1549900846561 หญพง

17200619 อนรบาลแพรร วรวณณพธร กรออ 15302 1549900837642 หญพง

17200620 อนรบาลแพรร กนกวรรณ กรณาจราม 15304 1549900828783 หญพง

17200621 อนรบาลแพรร ลภวสรดา พลอยศรท 15312 1549900840384 หญพง

17200622 อนรบาลแพรร ณพชารทยพ สมจพตร 15325 1549900830842 หญพง

17200623 อนรบาลแพรร วพชญาดา ดวงปวน 15744 1549900831202 หญพง

17200624 อนรบาลแพรร ศรภณวฐ ฝวกฝร าย 15232 1549900839220 ชาย

17200625 อนรบาลแพรร ธานณภวทร จบาปท 15306 1709901840581 ชาย

17200626 อนรบาลแพรร พศพน งานขยวน 15330 1529900818826 ชาย

17200627 อนรบาลแพรร ธนครณ ปวญญาไว 15333 1260300183531 ชาย

17200628 อนรบาลแพรร ทวชเทพ ขรมอาวรธ 15740 1549900841259 ชาย

17200629 อนรบาลแพรร กพตตพศวกดพด ตอะวรรณ 15917 1549900847818 ชาย

17200630 อนรบาลแพรร ธนะพล โลกคบาลมอ 15918 1549900839939 ชาย

คน 30รวม :
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อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390025 - อนรบาลแพรร

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :
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เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [11]ชน ชน : 0

17200631 อนรบาลแพรร ชวยกร นรพนสรวรรณ 15919 1549900824656 ชาย

17200632 อนรบาลแพรร ภาคพน สบาเภา 15920 1139700090075 ชาย

17200633 อนรบาลแพรร จพรภวทร ทรายคบา 15921 1549900844894 ชาย

17200634 อนรบาลแพรร ธนกร ประกาศ 15923 1549900838568 ชาย

17200635 อนรบาลแพรร ธนวชญภร มผลศพรพ 15097 1549900827299 หญพง

17200636 อนรบาลแพรร บผรณพมา ละอพนทรพ 15285 1549900836719 หญพง

17200637 อนรบาลแพรร มนธาทพพยพ รอดแกนว 15503 1549900844614 หญพง

17200638 อนรบาลแพรร นพรชา จพนดาคบา 15506 1549900848407 หญพง

17200639 อนรบาลแพรร ภพญญาพวชญพ แสงเปป ก 15507 1509966795999 หญพง

17200640 อนรบาลแพรร สรจพนวนทพ สวทงสอน 15924 1540400151450 หญพง

17200641 อนรบาลแพรร ภรพนทรพทร ดพลกหพรวณยพกรล 15925 1509966796073 หญพง

17200642 อนรบาลแพรร ศพรภวสสร เสทยงสผง 15926 1540301205071 หญพง

17200643 อนรบาลแพรร วาสนา ไชยสม 15927 1549900842301 หญพง

17200644 อนรบาลแพรร อรพสรา งามสวย 15928 1200901580623 หญพง

17200645 อนรบาลแพรร กชภวสสร หรวทงดารา 15929 1104301278581 หญพง

17200646 อนรบาลแพรร อวจฉรา เวทยงคบา 15930 1549900836344 หญพง

17200647 อนรบาลแพรร กพตตพพศ แกนวรวม 15275 1549900830443 ชาย

17200648 อนรบาลแพรร ภพญโญ ผรองใส 15276 1549900828856 ชาย

17200649 อนรบาลแพรร ธราเทพ พพทยากพต 15278 1549900844207 ชาย

17200650 อนรบาลแพรร เจษฎาพร สมนขก 15291 1549900834431 ชาย

17200651 อนรบาลแพรร ธนากร ขวนธพนพมพตร 15295 1549900825491 ชาย

17200652 อนรบาลแพรร จพรกพตตพ มงคล 15334 1549900828589 ชาย

17200653 อนรบาลแพรร ณวฏฐพล เหมมองหมนอ 15627 1549900840015 ชาย

17200654 อนรบาลแพรร พวฒนพล สรธรรม 15931 1139400054103 ชาย

17200655 อนรบาลแพรร ธนทรวพยพ จวนตา 15933 1549900830125 ชาย

17200656 อนรบาลแพรร รวชชานนทพ ทะตวน 15934 1549900828465 ชาย

17200657 อนรบาลแพรร ชนะพล เชม ตอวงคพ 15935 1540400151930 ชาย

17200658 อนรบาลแพรร ณวฐกร หงษพใจ 15937 1549900847541 ชาย

17200659 อนรบาลแพรร บรรพมนาถ แกนวนรา 15322 1549900849152 หญพง

17200660 อนรบาลแพรร จพรพพญญา กาทองทรรง 15323 1579901457240 หญพง

คน 30รวม :
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- หนองสอบปกตพ [12]ชน ชน : 0

17200661 อนรบาลแพรร ใบบรญ ตนาวรรณ 15338 1339901100939 หญพง

17200662 อนรบาลแพรร พพมพพภากร ทนทาน 15502 1549900844142 หญพง

17200663 อนรบาลแพรร ญาณพดา รมยาคม 15938 1549900843103 หญพง

17200664 อนรบาลแพรร บววชมพผ เลพศและ 15941 1549900830001 หญพง

17200665 อนรบาลแพรร ศตพร บรญชรวย 15942 1549900819628 หญพง

17200666 อนรบาลแพรร ปวณฑพตา กาปวน 15943 1100704217659 หญพง

17200667 อนรบาลแพรร กวญญารวตนพ วงคพอาภาสพรพ 15944 1549900841194 หญพง

17200668 อนรบาลแพรร ชมพพชา อาษางาม 15973 1139600590165 หญพง

17200669 อนรบาลแพรร พพธพววฒนพ จวนทรพพรม 16043 1579901460941 ชาย

17200670 อนรบาลแพรร ธนาธพป อพนถา 15111 1549900768144 ชาย

17200671 อนรบาลแพรร ศพระวพทยพ ศรวณยศวกดพด 15236 1549900833094 ชาย

17200672 อนรบาลแพรร ชยกร คบาววงจวนทรพ 15239 1540301205063 ชาย

17200673 อนรบาลแพรร ธทรพงษพ เมฆกพจ 15254 1549900835038 ชาย

17200674 อนรบาลแพรร ชพษณรพงษพ หงษพใจ 15272 1549900841526 ชาย

17200675 อนรบาลแพรร ธารพต อพทนศพรพ 15279 1549900828074 ชาย

17200676 อนรบาลแพรร ปฏพกร วงศพรวตนธรรม 15293 1549900833850 ชาย

17200677 อนรบาลแพรร นาวท คณะทอง 15945 1549900830699 ชาย

17200678 อนรบาลแพรร ธทรพงศพ สมบรตร 15946 1509966818972 ชาย

17200679 อนรบาลแพรร จพรายรส บรญมท 15947 1103704577003 ชาย

17200680 อนรบาลแพรร นวนทศวกดพด เขมทอนแกนว 15949 1569300001225 ชาย

17200681 อนรบาลแพรร ชววลกร โปดนวง 15282 1549900844126 หญพง

17200682 อนรบาลแพรร นวฐภวทร นวนตาแสง 15305 1309801626246 หญพง

17200683 อนรบาลแพรร อศพราภพ กวนนพกา 15310 1800901441628 หญพง

17200684 อนรบาลแพรร ณวฐพศา เวทยงทอง 15342 1549900831156 หญพง

17200685 อนรบาลแพรร พรรวพณท ดาวดขงษพ 15509 1101000337119 หญพง

17200686 อนรบาลแพรร นรทกานตพ สมบวตพ 15950 1549900831971 หญพง

17200687 อนรบาลแพรร อวยนรา เขทยวสลวบ 15951 1149901189800 หญพง

17200688 อนรบาลแพรร ธณวฐธพดา วงคพสาร 15952 1549900826543 หญพง

17200689 อนรบาลแพรร ปพพชญา เหมมองอรรน 15953 1539901104622 หญพง

17200690 อนรบาลแพรร สรภารวตนพ สทหะวงษพ 15954 1129701508383 หญพง

คน 30รวม :
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- หนองสอบปกตพ [13]ชน ชน : 0

17200691 อนรบาลแพรร ณวฐธพดา คบาเปป ง 15955 1549900838380 หญพง

17200692 อนรบาลแพรร พพทชฏาฉวตร เวทยงนาค 15956 1549900828678 หญพง

17200693 อนรบาลแพรร พทรดา เสนาใจ 15957 1549100042459 หญพง

17200694 อนรบาลแพรร ณวฏฐกร สรภาผล 16038 1549900840881 ชาย

17200695 อนรบาลแพรร สรวพจวกขณพ สายนบ ตา 15326 1549900848458 ชาย

17200696 อนรบาลแพรร ปวณณววฒนพ ทรายอพนทรพ 15328 1549900838576 ชาย

17200697 อนรบาลแพรร กพตตพภวกดพด วงศพชมภผ 15498 1549900833752 ชาย

17200698 อนรบาลแพรร จทรวฏฐพธทรพ วงศพวรหพรวญ 15505 1549900848717 ชาย

17200699 อนรบาลแพรร จทรกฤตพ ถรงเงพน 15510 1549900844258 ชาย

17200700 อนรบาลแพรร เกทยรตพศวกดพด กลบ ตากลาย 15960 1549500019926 ชาย

17200701 อนรบาลแพรร ธทรวตมพ พรทธพรวตนพ 15961 1540400151263 ชาย

17200702 อนรบาลแพรร กฤต กกอนสวน 15962 1549900846021 ชาย

17200703 อนรบาลแพรร พชร มานพกาวท 15963 1549900840856 ชาย

17200704 อนรบาลแพรร ภวพศ รวกนา 15964 1054390025001 ชาย

17200705 อนรบาลแพรร กฤตภาส สรทธวงศพ 15965 1549900828601 ชาย

17200706 อนรบาลแพรร อภพวพชญพ สายญาตพ 15966 1549900840392 ชาย

17200707 อนรบาลแพรร ไตรภพ สพรพพผลเพปชร 15968 1559900590191 ชาย

17200708 อนรบาลแพรร ชวชรทยพ กาศแจรรญ 15243 1549900844797 หญพง

17200709 อนรบาลแพรร วพราภรณม คมขบา 15263 1220800077276 หญพง

17200710 อนรบาลแพรร กวพสรา ธนผแกนว 15266 1549900845319 หญพง

17200711 อนรบาลแพรร อรจพรา บรญสาระววง 15284 1118700180081 หญพง

17200712 อนรบาลแพรร โชตพกา ศพรพพวนธรพ 15303 1549900832471 หญพง

17200713 อนรบาลแพรร ณวฐธพตา เวทยงทอง 15311 1549900831148 หญพง

17200714 อนรบาลแพรร รรจพรดา สรดเสนรหพ 15339 1549900839459 หญพง

17200715 อนรบาลแพรร อภพ๙ญา พลเยททยม 15604 1549900815291 หญพง

17200716 อนรบาลแพรร กวญญาภวค สามารถ 15969 1549100041941 หญพง

17200717 อนรบาลแพรร พพชฌนาฉวตร เวทยงนาค 15970 1549900828686 หญพง

17200718 อนรบาลแพรร ธวญสรดา สรทนะ 15972 1139900653758 หญพง

17200719 อนรบาลแพรร ภวคณภวทร ชวยสทธพ 15974 1549900835437 หญพง

17200720 อนรบาลแพรร ศศพกานตพ บงแกนว 15975 1549900847974 หญพง

คน 30รวม :
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17200721 อนรบาลแพรร ปวพตรา ณพวทลรง 15976 1103704620995 หญพง

17200722 อนรบาลแพรร ชญานพน เวทยงนาค 15237 1549900830052 ชาย

17200723 อนรบาลแพรร ชลสวมภทรพ พรรมชะเอม 15320 1549900837286 ชาย

17200724 อนรบาลแพรร นพรรจ ศรทนนอย 15321 1549900832837 ชาย

17200725 อนรบาลแพรร ธทรภวทร ปวนเตปม 15332 1409600488414 ชาย

17200726 อนรบาลแพรร กรฤต พรายทองแยนม 15490 1549966828242 ชาย

17200727 อนรบาลแพรร สรกฤษ สรขเกษม 15501 1136900588624 ชาย

17200728 อนรบาลแพรร ชวนากร ฤกษพดท 15979 1549900836239 ชาย

17200729 อนรบาลแพรร รวชชานนทพ ปพ นอะ 15980 1549900832578 ชาย

17200730 อนรบาลแพรร ธาวพน ยททรวมยพ 15981 1549900861491 ชาย

17200731 อนรบาลแพรร สพรวพชญพ แสงเมมอง 15982 1103704572273 ชาย

17200732 อนรบาลแพรร ณวฐพงษพ ปวญญาสท 15983 1549900835259 ชาย

17200733 อนรบาลแพรร กวญญณวฐ สวพง 15280 1549900848865 หญพง

17200734 อนรบาลแพรร ณพชา กบานวนตน 15288 1549900828767 หญพง

17200735 อนรบาลแพรร นรมล พวฒนสมพงษพ 15343 1549900829151 หญพง

17200736 อนรบาลแพรร ปานระพท ขมพ ตนเหลมอง 15344 1549100041843 หญพง

17200737 อนรบาลแพรร ปพ ยาภรณพ สายปาน 15985 1549900836115 หญพง

17200738 อนรบาลแพรร กวลยรวตนพ กวาวสาม 15987 1549900833922 หญพง

17200739 อนรบาลแพรร พนวชกร แหรงพพษ 15988 1549900839327 หญพง

17200740 อนรบาลแพรร กฤตชญา ยอดคบาตวน 15989 1549900834058 หญพง

17200741 อนรบาลแพรร กรวรรณ แกนวมา 15990 1549900839271 หญพง

17200742 อนรบาลแพรร พรลภวส ภพรมนวด 15991 1479900951284 หญพง

17200743 อนรบาลแพรร สรธทรนวนทพ เสทยงดวง 15992 1549900827108 หญพง

คน 23รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 16 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390025 - อนรบาลแพรร

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [2]ชน ชน : 0

17200751 อนรบาลแพรร รตะภผ ปาละใจ 15231 1549900844576 ชาย

17200752 อนรบาลแพรร บรณชกร บรอคบา 15005 1549900805899 ชาย

17200753 อนรบาลแพรร ณธกร เคนาเหลมอง 15233 1549900837090 ชาย

17200754 อนรบาลแพรร พลภวทร ววงคบา 15271 1549900842506 ชาย

17200755 อนรบาลแพรร อรนมบรญ บววดารา 15289 1149901207719 ชาย

17200756 อนรบาลแพรร ณวฐชนน บรญมวทน 15922 1549900828139 ชาย

17200757 อนรบาลแพรร ศพรวญญา มวงกรณพ 15242 1549900847630 หญพง

17200758 อนรบาลแพรร จพรวชยา สายตรง 15301 1549900840058 หญพง

17200759 อนรบาลแพรร พสรวพชญพ ปทรมมณท 15932 1549900843669 ชาย

17200760 อนรบาลแพรร กพตตพภพ ตระกผลภวทรพงศพ 15936 1549900833990 ชาย

17200761 อนรบาลแพรร กานตพธพดา ทวบทอง 15260 1549900828171 หญพง

17200762 อนรบาลแพรร ศศพรดา ยอดบบารรง 15269 1103101143834 หญพง

17200763 อนรบาลแพรร พรประภา จวนทรพฝาย 15504 1549900846978 หญพง

17200764 อนรบาลแพรร กวญญพวรา จวนทรพสร 15939 1548800038321 หญพง

17200765 อนรบาลแพรร จพรวชญา ตาคบาสา 15940 1549900839840 หญพง

17200766 อนรบาลแพรร อภพนวทธพ ดทดพพณ 15235 1549900835381 ชาย

17200767 อนรบาลแพรร สพงหภผมพ พพมพากรล 15294 1430501581914 ชาย

17200768 อนรบาลแพรร ศรภวรฒพ สรทธนะ 15474 1549900831342 ชาย

17200769 อนรบาลแพรร ชวนากร ชรมถนอม 15948 1549900838410 ชาย

17200770 อนรบาลแพรร ทพววตถพ พวฒนานรโรจนพ 15296 1549900836778 ชาย

17200771 อนรบาลแพรร กพตตพภวค ตระกผลภวทรพงศพ 15967 1549900833981 ชาย

17200772 อนรบาลแพรร รณภผมพ เหมมองหนา 15251 1540800050642 ชาย

17200773 อนรบาลแพรร รพพภวทร พรไธสง 15273 1549900834414 ชาย

17200774 อนรบาลแพรร ภผเบศรพ สทวพลวย 15327 1510101608946 ชาย

17200775 อนรบาลแพรร ศรวทธา ถามล 15489 1549900833191 ชาย

17200776 อนรบาลแพรร เวณพกา มทลาภ 15267 1218800060371 หญพง

17200777 อนรบาลแพรร วชพรญาณพ อพนทะชวย 15299 1509966825278 หญพง

17200778 อนรบาลแพรร รรจพราพร สรดเสนรหพ 15313 1549900839467 หญพง

17200779 อนรบาลแพรร ยศวรรณ เชทยงปวทน 15986 1549900848199 หญพง

คน 29รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  202ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390025 - อนรบาลแพรร

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390026 - บนานแมรหลราย(ประชานรสรณพ)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17200781 บนานแมรหลราย(ประชานรสรณพ) ภคพน ยพ ตมแสง 3565 1549900845742 ชาย

17200782 บนานแมรหลราย(ประชานรสรณพ) สงกรานตพ สพนมณท 3566 1549900847141 ชาย

17200783 บนานแมรหลราย(ประชานรสรณพ) ณรพนทร ยาโพธพด 3568 1409903909254 หญพง



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 17 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390026 - บนานแมรหลราย(ประชานรสรณพ)

17200784 บนานแมรหลราย(ประชานรสรณพ) อภพญญา เททยนทอง 3569 1549900831628 หญพง

17200785 บนานแมรหลราย(ประชานรสรณพ) ธพดาลพน กนอนจพนดา 3570 1549900838843 หญพง

17200786 บนานแมรหลราย(ประชานรสรณพ) สผรขววญ เดชอรปการ 3572 1549900841925 หญพง

17200787 บนานแมรหลรายกาซนอง(ลมอราษฎรพอรปถวมภพ) นวพล ปวญญาใจ 1761 1549900817552 ชาย

17200788 บนานแมรหลรายกาซนอง(ลมอราษฎรพอรปถวมภพ) ศพรพกานดา เตราทอง 1757 1549900845122 หญพง

17200789 บนานแมรหลรายกาซนอง(ลมอราษฎรพอรปถวมภพ) ชวญญาพร สมพานนอก 1758 1100401549345 หญพง

คน 9รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  9ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390026 - บนานแมรหลราย(ประชานรสรณพ)

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390029 - ววดศรทภผมพ(ศขกษาประชานรสรณพ)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17200811 ววดศรทภผมพ(ศขกษาประชานรสรณพ) นรวพชญพ ศรทใจวงศพ 2217 1549900827302 ชาย

17200812 ววดศรทภผมพ(ศขกษาประชานรสรณพ) พงษพศพรพ เรมอนคบา 2218 1549900833353 ชาย

17200813 ววดศรทภผมพ(ศขกษาประชานรสรณพ) กพตตพพงษพ อรทวยเรมอง 2219 1549900844134 ชาย

17200814 ววดศรทภผมพ(ศขกษาประชานรสรณพ) ปพ ยะธพดา ธรรมรส 2225 1539901102972 หญพง

คน 4รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 18 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390029 - ววดศรทภผมพ(ศขกษาประชานรสรณพ)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [1]ชน ชน : 0

17200841 ววดศรทภผมพ(ศขกษาประชานรสรณพ) อคพรเดช สนานนอย 2220 1209000586476 ชาย

17200842 ววดศรทภผมพ(ศขกษาประชานรสรณพ) ชนธทรพ ขาวเหรทยญ 2231 1279900432718 ชาย

17200843 ววดศรทภผมพ(ศขกษาประชานรสรณพ) นพชานวนทพ ลรสมบวตพ 2221 1549900826802 หญพง

17200844 ววดศรทภผมพ(ศขกษาประชานรสรณพ) นพลยา ธรรมจวกร 2223 1549900837600 หญพง

17200845 ววดศรทภผมพ(ศขกษาประชานรสรณพ) ไอยลดา รวตนประภา 2224 1549900838533 หญพง

คน 5รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  9ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390029 - ววดศรทภผมพ(ศขกษาประชานรสรณพ)

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390030 - บนานววงชนาง(ธทรราษฎรพรวงสฤษฏพ)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17200871 บนานววงชนาง(ธทรราษฎรพรวงสฤษฏพ) ธทรภวทร พพมพพไชย 2356 1348900237123 ชาย

17200872 บนานววงชนาง(ธทรราษฎรพรวงสฤษฏพ) จพราววฒนพ วงคพราช 2357 1549900844096 ชาย

17200873 บนานววงชนาง(ธทรราษฎรพรวงสฤษฏพ) พวสอร กวนทะวงศพ 2300 1529400036268 หญพง

17200874 บนานววงชนาง(ธทรราษฎรพรวงสฤษฏพ) นพเกนา สรขขท 2301 1549900838240 หญพง

17200875 บนานววงชนาง(ธทรราษฎรพรวงสฤษฏพ) พพมพพชนก มทปวญญา 2302 1549900842590 หญพง

17200876 บนานววงชนาง(ธทรราษฎรพรวงสฤษฏพ) นวนทพยา หงษพทอง 2304 1549900846471 หญพง

17200877 บนานววงชนาง(ธทรราษฎรพรวงสฤษฏพ) กนกพพชญพ กวนทะปวน 2306 1549900847559 หญพง

17200878 บนานววงชนาง(ธทรราษฎรพรวงสฤษฏพ) ศศพพร ใจอพ ตง 2307 1549500020762 หญพง

17200879 บนานววงชนาง(ธทรราษฎรพรวงสฤษฏพ) ทพพยพธพดา พรฒพวงคพ 2315 1659902584538 หญพง

17200880 บนานววงชนาง(ธทรราษฎรพรวงสฤษฏพ) สรทธพดา กวนหาประกอบ 2314 1540400151981 หญพง

17200881 บนานววงชนาง(ธทรราษฎรพรวงสฤษฏพ) รวฐศาสตรพ รวตนะชมภผ 2279 1549900816106 ชาย

17200882 บนานววงชนาง(ธทรราษฎรพรวงสฤษฏพ) รรรงโรจนพ สพงหพเผมอก 2365 1149901168101 ชาย

คน 12รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 19 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390030 - บนานววงชนาง(ธทรราษฎรพรวงสฤษฏพ)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [1]ชน ชน : 0

17200901 บนานววงชนาง(ธทรราษฎรพรวงสฤษฏพ) พลววตพ ปพ ตพจะ 2355 1549900832527 ชาย

17200902 บนานววงชนาง(ธทรราษฎรพรวงสฤษฏพ) ญาณพศา ปพ ตพจะ 2303 1549900844347 หญพง

คน 2รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  14ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390030 - บนานววงชนาง(ธทรราษฎรพรวงสฤษฏพ)

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390033 - บนานทรรงโฮนง(อภพววงวพทยาลวย)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [3]ชน ชน : 0

17200931 บนานทรรงโฮนง(อภพววงวพทยาลวย) ธทรภวทรพ จวกรบรตร 6580 1199901288042 ชาย

17200932 บนานทรรงโฮนง(อภพววงวพทยาลวย) จรฑามาศ หมมทนโฮนง 6586 1549900820502 หญพง

17200933 บนานทรรงโฮนง(อภพววงวพทยาลวย) สกาวเดมอน ถมยาแกนว 6587 1549900827051 หญพง

17200934 บนานทรรงโฮนง(อภพววงวพทยาลวย) รวชตะววน สรขกาย 6603 1567700022341 หญพง

คน 4รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 20 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390033 - บนานทรรงโฮนง(อภพววงวพทยาลวย)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [2]ชน ชน : 0

17200961 บนานทรรงโฮนง(อภพววงวพทยาลวย) ชรตพเทพ สพมสววสดพด 6581 1660601202221 ชาย

17200962 บนานทรรงโฮนง(อภพววงวพทยาลวย) ธนววฒนพ ปผร ปก อน 6582 1549900815334 ชาย

17200963 บนานทรรงโฮนง(อภพววงวพทยาลวย) ณวฐภวทร นรศล 6583 1549900819890 ชาย

17200964 บนานทรรงโฮนง(อภพววงวพทยาลวย) ซาเมอรพ จาซพม 6584 1578500036889 ชาย

17200965 บนานทรรงโฮนง(อภพววงวพทยาลวย) ครณานนทพ ฟผคบา 6585 1549900833787 ชาย

17200966 บนานทรรงโฮนง(อภพววงวพทยาลวย) กวญญาภวค หนองหลพทง 6588 1549900831407 หญพง

17200967 บนานทรรงโฮนง(อภพววงวพทยาลวย) จรฑารวตนพ ครณาคบา 6589 1549900846510 หญพง

17200968 บนานทรรงโฮนง(อภพววงวพทยาลวย) อภพนวนทพ ปาคบา 2605 1549900844291 ชาย

คน 8รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  12ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390033 - บนานทรรงโฮนง(อภพววงวพทยาลวย)

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390035 - บนานรรองฟอง

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17200991 บนานรรองฟอง ชลพตา ธรรกพจ 3399 1549900829283 หญพง

17200992 บนานรรองฟอง ชนกานตพ อพนทรพพรม 3400 1549900846820 หญพง

17200993 บนานรรองฟอง วาสนา งววผะ 3401 1508600038557 หญพง

17200994 บนานรรองฟอง คณพตตพนทรพ เรมองปวญญาศวกดพ 3407 1549900851734 ชาย

17200995 บนานรรองฟอง ณวฐณพชา พผลสววสดพด 3420 1529500017893 หญพง

17200996 บนานรรองฟอง ธนนวนทพ มวลคบา 3426 1639800442521 หญพง

17200997 บนานรรองฟอง ณวฐพวฒนพ กวางวพเศษ 3441 1549900838584 ชาย

คน 7รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  7ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390035 - บนานรรองฟอง

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390037 - รวฐราษฎรพบบารรง

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17201021 รวฐราษฎรพบบารรง ดรลยทรรศนพ พพนธรรวกษพ 1958 1549900841186 ชาย

17201022 รวฐราษฎรพบบารรง พรธพภา รวกสวราง 1962 1549900832411 หญพง

17201023 รวฐราษฎรพบบารรง ปาณพสรา เอททยมประเสรพฐ 1964 1549900842484 หญพง

17201024 รวฐราษฎรพบบารรง รวตทชวย แสงพลอย 1994 1160301331992 ชาย

17201025 รวฐราษฎรพบบารรง ปวรพศา พอใจ 1995 1549900834104 หญพง

คน 5รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 21 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390037 - รวฐราษฎรพบบารรง

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [1]ชน ชน : 0

17201051 รวฐราษฎรพบบารรง พวทธมน อพนทรรวสมท 1968 1549900792061 หญพง

คน 1รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  6ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390037 - รวฐราษฎรพบบารรง

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390038 - บนานนาแหลม(กองแกนวราษฎรพอรปถวมภพ)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17201081 บนานนาแหลม(กองแกนวราษฎรพอรปถวมภพ) ธทระภวทร วงคพถานะ 1796 1549900840741 ชาย

17201082 บนานนาแหลม(กองแกนวราษฎรพอรปถวมภพ) วรวพช ขวนแหลม 1776 1549900838606 ชาย

17201083 บนานนาแหลม(กองแกนวราษฎรพอรปถวมภพ) วสร ศรทชผ 1802 1539901087019 ชาย

คน 3รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  3ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390038 - บนานนาแหลม(กองแกนวราษฎรพอรปถวมภพ)

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390040 - ววดนบ ตาโคนง(คบาหลนาราษฎรพนรกผล)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [1]ชน ชน : 0

17201111 ววดนบ ตาโคนง(คบาหลนาราษฎรพนรกผล) เปรมวพกา ขวดสท 1421 1549900831687 หญพง

17201112 ววดนบ ตาโคนง(คบาหลนาราษฎรพนรกผล) พรนภา สรนทร 1420 1549900831164 หญพง

คน 2รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  2ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390040 - ววดนบ ตาโคนง(คบาหลนาราษฎรพนรกผล)

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390043 - บนานสรพรรณ (ครรรราษฎรพวพทยา)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17201141 บนานสรพรรณ (ครรรราษฎรพวพทยา) โชตยากร แสงลา 2963 1479300122368 ชาย

17201142 บนานสรพรรณ (ครรรราษฎรพวพทยา) พพชญะ แสงทอง 2964 1549900837219 ชาย

17201143 บนานสรพรรณ (ครรรราษฎรพวพทยา) ศรวณยพภวทร อพนธพราช 2999 1549900584809 ชาย

17201144 บนานสรพรรณ (ครรรราษฎรพวพทยา) โสพพตา บรตรกวนหา 2988 1101100300896 หญพง

คน 4รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  4ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390043 - บนานสรพรรณ (ครรรราษฎรพวพทยา)

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390046 - บนานในเวทยง

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17201171 บนานในเวทยง พพมพพชนก ชะนารา 4633 1580401349687 หญพง

17201172 บนานในเวทยง ณพวฒนพ ทะนวนไชย 4659 1549900845441 ชาย

17201173 บนานในเวทยง พาคพน เวชปวญญา 4662 1549900833116 ชาย

17201174 บนานในเวทยง รวตนากร ชาวสวน 4650 1319901342517 หญพง



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 22 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390046 - บนานในเวทยง

17201175 บนานในเวทยง ธนกฤต อพนตราย 4672 1729900861908 ชาย

คน 5รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  5ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390046 - บนานในเวทยง

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390047 - ชรมชนบนานเหมมองหมนอ(เหมมองหมนอสามวคคท)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17201201 ชรมชนบนานเหมมองหมนอ(เหมมองหมนอสามวคคท) ภวพนทพ เปอ กทอง 5201 1549900831245 ชาย

17201202 ชรมชนบนานเหมมองหมนอ(เหมมองหมนอสามวคคท) เจษฎา สมบแสน 5202 1549900833701 ชาย

17201203 ชรมชนบนานเหมมองหมนอ(เหมมองหมนอสามวคคท) ปพ ตพกร เหมมองทอง 5204 1549900835119 ชาย

17201204 ชรมชนบนานเหมมองหมนอ(เหมมองหมนอสามวคคท) ธนกฤต เพชระบผรณพน 5205 1679900816407 ชาย

17201205 ชรมชนบนานเหมมองหมนอ(เหมมองหมนอสามวคคท) พวนธรพธวช สทสม 5213 1549100043251 ชาย

17201206 บนานกาซนอง นวนทพนภวส ถพทนแกนว 2345 1819900768192 หญพง

17201207 บนานกาซนอง พทชญา ผงคบา 2346 1549900844941 หญพง

17201208 บนานกาซนอง ศศพนพภา แสนสรภา 2347 1549900826144 หญพง

คน 8รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 23 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390047 - ชรมชนบนานเหมมองหมนอ(เหมมองหมนอสามวคคท)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [1]ชน ชน : 0

17201231 ชรมชนบนานเหมมองหมนอ(เหมมองหมนอสามวคคท) ณวฐชนน รรวงรผน 5206 1549900848721 ชาย

คน 1รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  9ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390047 - ชรมชนบนานเหมมองหมนอ(เหมมองหมนอสามวคคท)

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390049 - ววดเหมมองครา(ประชารวฐอรปถวมภพ)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17201261 ววดเหมมองครา(ประชารวฐอรปถวมภพ) ณวฐววฒนพ วงคพแสง 1985 1549900841941 ชาย

17201262 ววดเหมมองครา(ประชารวฐอรปถวมภพ) ธนากร กระสาย 1976 1549900841666 ชาย

17201263 ววดเหมมองครา(ประชารวฐอรปถวมภพ) เมธท สมบรตร 1979 1549900831911 ชาย

17201264 ววดเหมมองครา(ประชารวฐอรปถวมภพ) วรากร ไชยลวงกา 1966 1549900819911 ชาย

17201265 ววดเหมมองครา(ประชารวฐอรปถวมภพ) ปพ ยนรช เกตรทอง 1980 1549900844690 หญพง

17201266 ววดเหมมองครา(ประชารวฐอรปถวมภพ) อารยา รผปเหลททยม 1994 1458800057831 หญพง

คน 6รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  6ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390049 - ววดเหมมองครา(ประชารวฐอรปถวมภพ)

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390051 - ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

3 321ชน ชน : 2

17201291 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) คณพศร ประจบาเมมอง 23321 1549900849161 ชาย

17201292 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ปณชวยญพ ทาโปง 23322 1549100043013 ชาย

17201293 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ศรภวพชญพ สพนธรวงศพ 23324 1549900836638 ชาย

17201294 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) เลพศพพสพฐ ทพพยพวงศพ 23325 1549900840317 ชาย

17201295 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) พพชยรตมพ ชวนมา 23632 1549900844452 ชาย

17201296 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ปวรพศ ยวงแกนว 23936 1549900828180 ชาย

17201297 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ธทรดนยพ ถพทนจวนทรพ 23937 1549900825903 ชาย

17201298 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ปภพณวพช วงคพเงพน 23938 1549900842034 ชาย

17201299 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) กฤตภาส ขวตตพวงคพ 23939 1103704602881 ชาย

17201300 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ธนกร มหาวงศนวนทพ 23940 1549900846935 ชาย

17201301 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) พงษพสพรพ มวคสรวรรณ 23941 1549900838711 ชาย

17201302 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) กฤตพร พลอยแดง 23326 1549900830044 หญพง

17201303 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ครณวญญา สรขสราญจพต 23327 1549900836492 หญพง

17201304 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ธนาวดท เจาะจง 23329 1549900835020 หญพง

17201305 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ธวนยธรณพ สวนปร าเปน า 23330 1549900843294 หญพง

17201306 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ธทรนาถ ปวญญาใจ 23331 1549900847656 หญพง

17201307 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ธทราพร จวกรพวด 23332 1549900835372 หญพง

17201308 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ลภวสรดา นาวทพวฒนา 23336 1549900826551 หญพง

17201309 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ศรภมาศ อยผรสพงหพ 23337 1549900843766 หญพง
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อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390051 - ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล)

17201310 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) อาทพตยา กขกกนอง 23339 1549900837332 หญพง

17201311 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) จพรธพดา ควนธะวพชวย 23633 1549900849616 หญพง

17201312 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ณฐนนทพ สรนทรเนตพวงศพ 23634 1549900841127 หญพง

17201313 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ปวพรฎา เพปชรโก 23635 1549900837693 หญพง

17201314 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) พรรณพวชร สรนทรเนตพวงศพ 23636 1549900837057 หญพง

17201315 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) สรชวญญา จวนทรพเพปญ 23638 1549900835984 หญพง

17201316 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) เอลลทท พพมพพปวทณพ บผธ 23895 1103900307846 หญพง

17201317 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) วพชญาดา ศวกดพดสพทธพด 23942 1549900828279 หญพง

17201318 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ธวญชนก อพนนะ 23943 1549900838126 หญพง

17201319 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ธมลวรรณ อรประนวนไชยชะนะ 23944 1549900827221 หญพง

17201320 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) พวนธพตรา คชจวนทรพ 23945 1103704653346 หญพง

คน 30รวม :
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อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390051 - ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล)
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3 322ชน ชน : 2

17201321 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) วรวชยา รรองพมช 23946 1549900842948 หญพง

17201322 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ณวชชา ศรทสรระ 23947 1549900832381 หญพง

17201323 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) มวลลพกา นวนทะ 23948 1549900829216 หญพง

17201324 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ลภวสดา จบาเดพม 23949 1549900824311 หญพง

17201325 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ปพ ยพวรา เทพวทระพงศพ 23950 1549900825431 หญพง

17201326 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ณพชญา สรนนตอะ 23951 1509966820071 หญพง

17201327 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ชยณวฐ เขทยวอรอน 23952 1549900841283 ชาย

17201328 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ตพณหพภวทร ไขรทา 23953 1549900826861 ชาย

17201329 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ตพณหพภวทร สพงหพเหาะ 23954 1549900835682 ชาย

17201330 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ธทรเมฑศพ เกทยรตพกผลานรสรณพ 23955 1510101590583 ชาย

17201331 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) จวกรภวทร สยพทงแกนว 23956 1549900835267 ชาย

17201332 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ณวฐกฤต รรองซนอ 23957 1549900828040 ชาย

17201333 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) กพตตพธาดา โพธพเนตร 23958 1549900832225 ชาย

17201334 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ปวณณวพชญพ ใจทา 23959 1549900826195 ชาย

17201335 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) พพชชากร ทองมอญ 23960 1549900838436 ชาย

17201336 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ปรญญภพ หาญยศ 23961 1549900837448 ชาย

17201337 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) นวฐพงศพ กนอนอาทร 23962 1549900841208 ชาย

17201338 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) อวษฎายรธ คบาสรข 23963 1103704560224 ชาย

17201339 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) นภวส ขวดเชพง 23964 1549900820944 ชาย

17201340 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) กรณวฏฐพ จพตคบามา 23965 1549900821134 ชาย

17201341 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ญาดา อพนทราวรธ 23966 1549900832608 หญพง

17201342 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) พพชชาพร มารสาร 23967 1209000536169 หญพง

17201343 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) จรรยพร ใจอพนตอะ 23968 1549900824681 หญพง

17201344 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ศรวณยพพร ศรทขะโรจนพ 23969 1549900824630 หญพง

17201345 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) อวงคนา ใจซมทอ 23970 1549900828970 หญพง

17201346 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ธพดาเทพ สายยมด 23971 1549900836280 หญพง

17201347 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ธมนวรรณ เพรทยงพรอง 23972 1549900831474 หญพง

17201348 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ฐพตาภา วงศาเคน 23973 1549900819679 หญพง

17201349 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) รรธพรา ทรตวน 23974 1549900825296 หญพง

17201350 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ภผศพตา ฤทธพดบบารรง 23975 1103300296541 หญพง

คน 30รวม :
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อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390051 - ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล)
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17201351 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ปรณพกา มนกลม 23976 1549900823862 หญพง

17201352 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ศพรารวตนพ ภวยสรข 23977 1549900833400 หญพง

17201353 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) กวญญรวช คพดรวกเมมอง 23978 1549900822050 หญพง

17201354 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ณวฐกมล จวนทวท 23979 1549900841984 หญพง

17201355 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) กชกร จวนทราพรม 23980 1549900823749 หญพง

17201356 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) พพมพพวรทยพ มาตรมนตรท 23981 1549900832055 หญพง

17201357 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) วรรณพร อยผรสมบ 23982 1539901102212 หญพง

17201358 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) วพลาสพณท เยาวพธานท 23983 1549900824524 หญพง

17201359 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ลภวสรดา กาบจวนทรพ 23984 1549900833299 หญพง

17201360 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ธววลรวตนพ รรมเยปน 23985 1549900820197 หญพง

17201361 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ณปภวช แหลมหลวง 23986 1103704573954 หญพง

17201362 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) พพมพพพพชชา ศรทวพชวยแกนว 23987 1209702594657 หญพง

17201363 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) พรรณกาญจนพ ดวงจวนทรพ 23988 1339600225295 หญพง

17201364 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ชนพกานตพ ปรพนแคน 23989 1219800516910 หญพง

17201365 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ธวญชนก สทสะอาด 23990 1549900838932 หญพง

17201366 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) จวนทมณท สรภมโน 23991 1549900836263 หญพง

17201367 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ลภวสกร วงคพวรฒพ 23992 1549900847117 ชาย

17201368 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ณวฐนนทพ ถพทนศรท 23993 1549900830737 ชาย

17201369 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ไชยภพ ผขทงผาย 23994 1119902597111 ชาย

17201370 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ภวทรพล หรนนเจรพญ 23995 1549900843260 ชาย

17201371 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) วพศรรช ยาสตรท 23996 1549900835453 ชาย

17201372 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ภผวพศ หงษพสพบสอง 23997 1104301283061 ชาย

17201373 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ณฐกฤต แมตเมมอง 23998 1549900846293 ชาย

17201374 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) กนกพล อรเทน 23999 1103704609185 ชาย

17201375 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ธทรธวช วงคพสม 24000 1549900832438 ชาย

17201376 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) กฤษฎา หนองหลพทง 24001 1549900840635 ชาย

17201377 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) วรากร นาตวน 24002 1549900841518 ชาย

17201378 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) นพธพศ ภาชท 24003 1549900831920 ชาย

17201379 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ธพตพวรฒพ โพกแปง 24004 1549900835071 ชาย

17201380 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) พงศกร ชาวบางรวก 24005 1549900842395 ชาย

คน 30รวม :
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ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390051 - ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

3 311ชน ชน : 1

17201381 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ธนาธพป นรรมนพทม 24006 1540201139760 ชาย

17201382 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ตรวยครณ รรมเยปน 24007 1129902246289 ชาย

17201383 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ศรภณวฐ พพงคะสวน 24008 1102004244001 ชาย

17201384 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ปรเมศวรพ บรญมท 24009 1549900845858 ชาย

17201385 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) จณพสตา ปรทชานนทพ 24010 1549900839441 หญพง

17201386 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ปวณฑารทยพ อพนปวปน 24011 1549900832969 หญพง

17201387 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) กนกพร เปป กทอง 24012 1549900835186 หญพง

17201388 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ขววญนพภา ตวนมา 24013 1549900824982 หญพง

17201389 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ชยามล กองศพลปพ 24014 1549900840368 หญพง

17201390 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ภพญญาพวชณพ ใจเอม ตอน 24015 1549900835011 หญพง

17201391 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ณรวชฎาภร ดวงมณท 24016 1549900845661 หญพง

17201392 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) อะลพชเชทย เดอ ยอง 24017 2279900022836 หญพง

17201393 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ณวฐรพกา ถพทนอรวน 24018 1549900839807 หญพง

17201394 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ชรตพกาญจนพ แมตเมมอง 24019 1549900839718 หญพง

17201395 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ฐพตาภา คพดฉลาด 24020 1549900840074 หญพง

17201396 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) สโรชา ธงสพบสทท 24021 1549900839122 หญพง

17201397 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) เพชรรดา ทพพยพเนตร 24022 1309903889939 หญพง

17201398 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) กวญญาวทรพ แสงทอง 24023 1549900839530 หญพง

17201399 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ชวญญานรช เวชขลวง 24024 1709901843261 หญพง

17201400 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) พพมพพวลวญชพ สวนโพธพด 24025 1549900840465 หญพง

17201401 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) กมลชนก ไกรเสมอ 24026 1549900825059 หญพง

17201402 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) นวฐลดา กองแกนว 24027 1549900834171 หญพง

17201403 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) เนตรชนก ผายาว 24028 1549900845386 หญพง

17201404 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) พงศกร เมมองมานนอย 24029 1549900821517 ชาย

17201405 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ศวกรนวนทนพ ซนองกา 24030 1549900842867 ชาย

17201406 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ธารพต โกศวยศพรพ 24031 1549900825008 ชาย

17201407 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ยรทโธปกรณพ กวนทาทนาว 24032 1549900836841 ชาย

17201408 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) พพสรทธพด สรรพยะวงคพ 24033 1549900844983 ชาย

17201409 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) กฤศวรรธนพ รวกความงาม 24034 1549900826713 ชาย

17201410 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) กพตตพพงษพ วงศพทองจวนทรพ 24035 1103704628872 ชาย

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 28 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390051 - ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

3 312ชน ชน : 1

17201411 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ปรณณสพน ดอนนนอยหนรา 24036 1549900843642 ชาย

17201412 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ณวฐดนวย บววชรม 24037 1549900821762 ชาย

17201413 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) แทนครณ จวนทขก 24038 1549900847931 ชาย

17201414 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ภวทรพล วผวงศพ 24039 1549900847257 ชาย

17201415 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ชวยวพชญพ ทพพยพโพธพด 24040 1659902594088 ชาย

17201416 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ณวฐภวทร ปวญโญ 24041 1549900845921 ชาย

17201417 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ณวฐพงษพ เวทยงคบา 24042 1549900815185 ชาย

17201418 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) สพทธพนวนทพ ปวงเรพทม 24043 1549900842832 ชาย

17201419 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ณวฐกรณพ ปวญนะราษทศท 24044 1549900824966 ชาย

17201420 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) อรรถพล นวยบรตร 24045 1549900820456 ชาย

17201421 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) กฤษณะพงษพ เสารพวรานนทพ 24046 1549900822084 ชาย

17201422 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ศรภสพน วงษพพวนธพ 24047 1549900830095 ชาย

17201423 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ภานรววฒนพ หงษพทอง 24048 1549900842646 ชาย

17201424 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ปฐมาภรณพ กพตตพเสนทยพ 24049 1549900841542 หญพง

17201425 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ศรภมาส กรรงศรท 24050 1549900846340 หญพง

17201426 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) สรชานวนทพ นาดอน 24051 1549900831318 หญพง

17201427 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) กวญญาณวฐ ดทแกนว 24052 1549900848598 หญพง

17201428 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) รวพนทพธพดา พพยะเพท 24053 1549900827531 หญพง

17201429 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ณพชนวนทพ พรรณาผพว 24054 1549900839262 หญพง

17201430 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ปรณยวทรพ กวนยามท 24055 1749400121425 หญพง

17201431 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) รวกษพณา นาคมผล 24056 1549900837880 หญพง

17201432 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) กนกวรรณ พพทวกษพ 24057 1104200760191 หญพง

17201433 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ชลพตา ปาคบา 24058 1549900834830 หญพง

17201434 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ณวฐศพรพ สรขทรวพยพ 24059 1549900826501 หญพง

17201435 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ณวฐณพชา คบาทพพยพ 24060 1510101611246 หญพง

17201436 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ณวฐวลวญชพ ขวนดท 24061 1549900844533 หญพง

17201437 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) สรพพชญา ถพทนถา 24062 1549900839815 หญพง

17201438 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ภผรพชญา เททยนจอหอ 24063 1549900848253 หญพง

17201439 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ชนมพนพภา มะเยอะ 24064 1549900840571 หญพง

17201440 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) อวญชพษา บรญถนอม 24065 1549900842174 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 29 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390051 - ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

3 313ชน ชน : 1

17201441 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ธนธรณพ สทตม ตอ 24066 1549900824231 ชาย

17201442 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) กลววชร เปป นสรข 24067 1549900835348 ชาย

17201443 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) กวณตพพวส เหลททยมพพทวกษพ 24068 1549900836948 ชาย

17201444 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ยศกร สมบวตพ 24069 1549900822599 ชาย

17201445 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ธนภวทธ แกนวประทาน 24070 1549900844517 ชาย

17201446 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) นพคม จวนสาน 24071 1549900833655 ชาย

17201447 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) กฤษฎาภรณพ ขวนคบานวนตอะ 24072 1549900822718 ชาย

17201448 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) นวธทววฒนพ พรานฟาน 24073 1549900845432 ชาย

17201449 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) อตพวพชญพ คพดชอบ 24074 1549900818974 ชาย

17201450 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ภาคพน โลกคบาลมอ 24075 1549900824770 ชาย

17201451 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ณวฐดนวย หงษพทอง 24076 1549900828112 ชาย

17201452 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ณวฐภผมพ ปวณนะราษท 24077 1549900824974 ชาย

17201453 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ภานรรรจ ไชยเรทยน 24078 1549900839009 ชาย

17201454 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ศรภวพชญพ พรรณาผพว 24079 1549900816513 ชาย

17201455 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) กลววชร อรปการ 24080 1549900833663 ชาย

17201456 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ตฤณ บรญเศรษฐ 24081 1549900824737 ชาย

17201457 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) กฤษฎา ขวดสท 24082 1549900837821 ชาย

17201458 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ธนากร เวทยงนอก 24083 1549900830389 ชาย

17201459 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) กานตพตะววน สรทธนะ 24084 1549900821428 ชาย

17201460 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) พพมพพพพศา คบาเงพน 24085 1549900815681 หญพง

17201461 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) นรวชญพพร เลพศววธนะภาคยพ 24086 1549900833523 หญพง

17201462 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) พพชญาภา กาวทววง 24087 1549900837278 หญพง

17201463 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) กวญญาณวฐ จวนทรพแกนว 24088 1549900847583 หญพง

17201464 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) นพษฐพเนตร ทวงสรภผตพ 24089 1549900833761 หญพง

17201465 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) กวนตพชา ววนมหาใจ 24090 1209501269341 หญพง

17201466 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ภพญธนพกานตพ คราทอง 24091 1549900828155 หญพง

17201467 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) กวญญาณวฐ ครณแหลม 24092 1549900834597 หญพง

17201468 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ณวฐธพดา ปราบหงษพ 24093 1549900825890 หญพง

17201469 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) นพสารวตนพ อพนใจ 24094 1439900696039 หญพง

17201470 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ฐพตพมนตพ ภผจบาปา 24095 1209702631048 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 30 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390051 - ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

3 314ชน ชน : 1

17201471 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ภวทรภร เททยมแสน 24096 1549900827663 หญพง

17201472 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ณวจฉรทยา บรญบางเกปง 24098 1509966818671 หญพง

17201473 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ณวฎฐพนรท ดทดพพน 24099 1549900839866 หญพง

17201474 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ณวฐนพชา ลอยฟผ 24100 1549900826632 หญพง

17201475 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) วพชญาพร อรปธพ 24101 1549900836204 หญพง

17201476 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ธนภวทร ปพ นะสร 24102 1549900828015 ชาย

17201477 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) พลภวทร พรมพรม 24103 1549900832683 ชาย

17201478 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) กวทพจนพ ปวญญามาก 24104 1103704556138 ชาย

17201479 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ปรณณพวฒนพ ศรทสวราง 24105 1101501448371 ชาย

17201480 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ดรวสพงศพ ดวงใจ 24106 1159900560946 ชาย

17201481 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ชพตพเทพ ถนอยคบา 24107 1549900844932 ชาย

17201482 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) กษพดพดเดช เกลท ตยกลรอม 24108 1549900831351 ชาย

17201483 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) อนวนตววฒนพ วงศพศพรพ 24109 1839902148698 ชาย

17201484 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) จทรพวทร พวนธรพอพนทรพ 24110 1549900828350 ชาย

17201485 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) กฤษฎา กวนจรรยา 24111 1549900837341 ชาย

17201486 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ธนมงคล คงสรข 24113 1549900831539 ชาย

17201487 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) นรภวทร ศรทนวล 24114 1549900826454 ชาย

17201488 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ภผนฤเบศ บววบาน 24115 1139600590629 ชาย

17201489 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) นนทพปวพธ วงศพคบา 24117 1549900823153 ชาย

17201490 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ภผวพศพพสพฐ ววนวพเศษ 24118 1549900833426 ชาย

17201491 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) อชพตะ มณทอพนทรพ 24119 1549900826209 ชาย

17201492 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) อวครวพทยพ ถพทนสอน 24120 1549900841682 ชาย

17201493 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) เอกพวฒนพ บรญปวปน 24121 1549900839416 ชาย

17201494 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) อภพภผ คบาอภพวงศพ 24122 1549900837324 ชาย

17201495 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ขววญทวท ขววญอยผร 24123 1549900844002 ชาย

17201496 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) กวพสรา ถมอคบา 24124 1549900845670 หญพง

17201497 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) นภาภรณพ พวนธรพชวยยา 24125 1559900603455 หญพง

17201498 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ฐพตพกาญจนพ ใจซมทอ 24126 1549900821487 หญพง

17201499 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) สรวนวนทพ หมนองาม 24127 1549900841101 หญพง

17201500 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ชณาภา ศพรพรวตนพ 24128 1549900837758 หญพง

17201501 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ฐพตพพร ตรอมแกนว 24129 1549900836573 หญพง

17201502 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล) ณวฐวดท มนาวพทง 24130 1509966769441 หญพง

คน 32รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  212ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390051 - ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนรกผล)

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390052 - บนานนบ ตาชบา(วพชวยชนานรเคราะหพ)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 31 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390052 - บนานนบ ตาชบา(วพชวยชนานรเคราะหพ)

17201506 บนานนบ ตาชบา(วพชวยชนานรเคราะหพ) พพมลสพรพ ฤทธพสาร 2304 1118700165856 หญพง

17201507 บนานนบ ตาชบา(วพชวยชนานรเคราะหพ) นพภาพร ตอะมราน 2305 1549900828881 หญพง

17201508 บนานนบ ตาชบา(วพชวยชนานรเคราะหพ) ณวฎฐณพชา อรปธพ 2306 1249900987311 หญพง

17201509 บนานนบ ตาชบา(วพชวยชนานรเคราะหพ) ทพพยพธการณพ เขมทอนแกนว 2307 1549900836468 หญพง

คน 4รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  4ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390052 - บนานนบ ตาชบา(วพชวยชนานรเคราะหพ)

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390053 - บนานหนวยมนา(สรนทรนพวาส)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17201536 บนานหนวยมนา(สรนทรนพวาส) ธนววฒนพ บรญหลนา 03045 1379400022382 ชาย

17201537 บนานหนวยมนา(สรนทรนพวาส) วพววฒนพ วงศพตะววน 03046 1549900828244 ชาย

17201538 บนานหนวยมนา(สรนทรนพวาส) ผดรงเดช มนาเพปง 03048 1549900837294 ชาย

17201539 บนานหนวยมนา(สรนทรนพวาส) จารรภวทร ศพรพเกษม 03050 1549900819393 หญพง

17201540 บนานหนวยมนา(สรนทรนพวาส) พรธพดา ทนวนชวย 03051 1549900832560 หญพง

17201541 บนานหนวยมนา(สรนทรนพวาส) จารรภา เอกจพตร 03052 1749800524071 หญพง

17201542 บนานหนวยมนา(สรนทรนพวาส) รมพตา ปวนคบา 03070 1100704242891 หญพง

คน 7รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 32 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390053 - บนานหนวยมนา(สรนทรนพวาส)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [1]ชน ชน : 0

17201566 บนานหนวยมนา(สรนทรนพวาส) ณวฐพล มนาทอง 03047 1549900834899 ชาย

คน 1รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  8ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390053 - บนานหนวยมนา(สรนทรนพวาส)

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390054 - ววดทรรงลนอม(ทองประชานรเคราะหพ)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17201596 ววดทรรงลนอม(ทองประชานรเคราะหพ) จรมพล แกนววพเศษ 2310 1549900834741 ชาย

17201597 ววดทรรงลนอม(ทองประชานรเคราะหพ) ธนวช เยปนจพตร 2311 1549900838886 ชาย

17201598 ววดทรรงลนอม(ทองประชานรเคราะหพ) อนรพงษพ ดอนเชนา 2316 1510101591687 ชาย

คน 3รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  3ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390054 - ววดทรรงลนอม(ทองประชานรเคราะหพ)

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390056 - บนานปง(ปน อมประชานรกผล)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17201626 บนานปง(ปน อมประชานรกผล) ธววชชวย ทองอพทน 2602 1549900818044 ชาย

17201627 บนานปง(ปน อมประชานรกผล) ปวณณววตนพ ปพ นตามผล 2603 1549900826730 ชาย

17201628 บนานปง(ปน อมประชานรกผล) ศรกลววชรพ ทรงกผล 2604 1509966799790 ชาย

17201629 บนานปง(ปน อมประชานรกผล) พพษณรววชรพ ทรงกผล 2605 1509966799781 ชาย

17201630 บนานปง(ปน อมประชานรกผล) วงศกร ถพทนแถลบ 2606 1549900833973 ชาย

17201631 บนานปง(ปน อมประชานรกผล) ธพตพกาญจนพ แกนวสมนขก 2607 1549900814146 หญพง

17201632 บนานปง(ปน อมประชานรกผล) บรญญาพร แกนวสมนขก 2608 1549900826497 หญพง

17201633 บนานปง(ปน อมประชานรกผล) ธวญชนก มนาเหาะ 2609 1549900838771 หญพง

คน 8รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  8ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390056 - บนานปง(ปน อมประชานรกผล)

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390057 - บนานววงหงสพ(ววงหงสพวพทยาคาร)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17201656 บนานววงหงสพ(ววงหงสพวพทยาคาร) ธนววฏ อพนทราวรธ 4746 1549900819482 ชาย

17201657 บนานววงหงสพ(ววงหงสพวพทยาคาร) วรชพต สทตม ตอ 4747 1549900822637 ชาย

17201658 บนานววงหงสพ(ววงหงสพวพทยาคาร) พพสพฐ ปพ นตามผล 4749 1104000297365 ชาย

17201659 บนานววงหงสพ(ววงหงสพวพทยาคาร) กพตตพนวนทพ เรทยนมวทน 4777 1209501275384 ชาย

17201660 บนานววงหงสพ(ววงหงสพวพทยาคาร) รวตตพกาล แนวโปธา 4751 1549900823781 หญพง

17201661 บนานววงหงสพ(ววงหงสพวพทยาคาร) ชรตพกาญจนพ อพทมสบาราญ 4752 1549900830346 หญพง

17201662 บนานววงหงสพ(ววงหงสพวพทยาคาร) อพนทพรา สพทธพสวงขพ 4753 1549900831598 หญพง

17201663 บนานววงหงสพ(ววงหงสพวพทยาคาร) เบญญาภา เหมมอนนขก 4754 1549900848172 หญพง



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 33 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390057 - บนานววงหงสพ(ววงหงสพวพทยาคาร)

17201664 บนานววงหงสพ(ววงหงสพวพทยาคาร) อนอมอารท ปราบหงสพ 4787 1549900843367 หญพง

17201665 บนานทราขววญ(ราษฎรพบบารรง) ปกรณพ มะโนสทลา 3308 1549900840422 ชาย

คน 10รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  10ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390057 - บนานววงหงสพ(ววงหงสพวพทยาคาร)

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390058 - บนานเวทยงตว ตง(คบาวรรธประชานรกผล)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17201686 บนานเวทยงตว ตง(คบาวรรธประชานรกผล) สรพวตรา ปวญญาแกนว 2164 1549900828929 หญพง

17201687 บนานเวทยงตว ตง(คบาวรรธประชานรกผล) การะเกด ระอรรง 2165 1549900845271 หญพง

17201688 บนานเวทยงตว ตง(คบาวรรธประชานรกผล) ธนรวตนพ ววงแสน 2166 1549900847478 ชาย

17201689 บนานเวทยงตว ตง(คบาวรรธประชานรกผล) เกวลพน ทองดวง 2167 1549900842191 หญพง

17201690 บนานเวทยงตว ตง(คบาวรรธประชานรกผล) พพชชานวนทพ เมทะจวกรพ 2168 1549900857112 หญพง

คน 5รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  5ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390058 - บนานเวทยงตว ตง(คบาวรรธประชานรกผล)

อสาเภอ : รน องกวาง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390101 - บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [3]ชน ชน : 0

17202261 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) ประวทรพเทพ บรญญวตพ 8167 1549500019578 ชาย

17202262 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) ธทรภวทร เขปมไทย 8172 1101801679590 ชาย

17202263 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) ปรญญพวฒนพ เฟม องแกนว 8180 1139600586044 ชาย

17202264 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) พรไพรพนทรพ ตอะมาแกนว 8112 1227700000014 หญพง

17202265 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) ปราณปรพยา ใจพรม 8175 1549500019471 หญพง

17202266 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) ภผชพตา ยอดผกา 8176 1549900832187 หญพง

17202267 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) ปวรพศรา อรเทน 8177 1549900838118 หญพง

17202268 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) ชวญญา แนวหลาน 8179 1549900844410 หญพง

17202269 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) สพทธพศวกดพด สรนทราพวนธพ 8380 1549900824389 ชาย

17202270 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) พชรพล ไชยชนะ 8181 1549900827329 ชาย

17202271 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) ปรวชญา เมมองแกนว 8183 1549900838053 ชาย

17202272 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) ศรภณวฐ ศรทจอะตะ 8184 1101501463591 ชาย

17202273 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) สพรดนวย นากพจ 8377 1549500019594 ชาย

17202274 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) พรธพดา มผลเมมอง 8186 1549900827272 หญพง

17202275 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) วพชญาดา โยปวง 8187 1549900837529 หญพง

17202276 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) สรภวสสร ศรทประเสรพฐ 8188 1549500020380 หญพง

17202277 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) ธนวชญานพ ยอดตาคบา 8190 1549900848822 หญพง

17202278 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) นารทกานตพ อพนตรนย 8195 1549500017842 หญพง

17202279 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) สพทธพนนทพ สรนทราพวนธพ 8381 1549900824397 ชาย

17202280 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) รวพสรา เคนาเงมทอน 8383 1729900854774 หญพง

17202281 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) ศรภาววทนพ ตวนมา 8385 1549900830184 ชาย

17202282 บนานววงโปร ง(ประชาบบารรง) นรชนาถ ระวงศพเวช 1443 1510101611866 หญพง



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 34 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : รน องกวาง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390101 - บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม)

คน 22รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 35 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : รน องกวาง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390101 - บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [2]ชน ชน : 0

17202291 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) ปองครณ สมะถะ 8098 1549900807204 ชาย

17202292 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) ธนรวกษพ อบาลอย 8105 1549900821177 ชาย

17202293 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) อวคนทยยพ เขปมมวน 8161 1549900794293 ชาย

17202294 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) แทนครณ สพนทาน 8170 1549500020096 ชาย

17202295 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) อวครเดช เกตรเพชร 8173 1149901212810 ชาย

17202296 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) ทนงคพศวกดพด แสนรวกษา 8174 1759900545453 ชาย

17202297 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) ณวฐชพตา ปรสพลา 8109 1549500018725 หญพง

17202298 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) สรนพสา สรทะหลวง 8178 1549500020398 หญพง

17202299 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) ลลพตา ระบมอศวพยพ 8241 1549500020509 หญพง

17202300 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) นวทธววลยพ วงศพรอบ 8243 1549900843227 หญพง

17202301 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) เพชรลวกษมท แกนวผกา 8273 1508000015475 หญพง

17202302 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) ธทรภวทร เหลมองสงรา 8050 1549900794897 ชาย

17202303 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) ณวฎฐพกพตตพด โตรอด 8103 1139400015279 ชาย

17202304 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) อวคนวยยพ เขปมมวน 8161 1549900794285 ชาย

17202305 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) ภวทรพล แกนวเกพด 8168 1549900830419 ชาย

17202306 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) อดพเทพ วงศพอพนทรพ 8182 1104301288349 ชาย

17202307 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) พทรพล จงยวง 8266 1301502168958 ชาย

17202308 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) จพตตพชวย พรหมเมฆ 8384 1549500017508 ชาย

17202309 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) พงศพกร อพศรท 8364 1559800026227 ชาย

คน 19รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  41ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390101 - บนานรนองกวาง(จวนทพมาคม)

อสาเภอ : รน องกวาง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390102 - บนานแมรทราย(ครรรราษฎรพเจรพญวพทยพ)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17202321 บนานแมรทราย(ครรรราษฎรพเจรพญวพทยพ) วรวญญผ ไชยวรฒพ 2635 1507600034739 ชาย

17202322 บนานแมรทราย(ครรรราษฎรพเจรพญวพทยพ) ธนวพนทรพ ขวดปวน 2636 1549900829372 ชาย

17202323 บนานแมรทราย(ครรรราษฎรพเจรพญวพทยพ) จารรววฒนพ ยวงแกนว 2637 1549500019641 ชาย

17202324 บนานแมรทราย(ครรรราษฎรพเจรพญวพทยพ) ธนวพชญพ ชบารวมยพ 2641 1549500019951 ชาย

17202325 บนานแมรทราย(ครรรราษฎรพเจรพญวพทยพ) ธงชวย คงฟผ 2642 1549500020037 ชาย

17202326 บนานแมรทราย(ครรรราษฎรพเจรพญวพทยพ) ณวฐภผมพนทรพ ใจปพ น 2643 1549900841861 ชาย

17202327 บนานแมรทราย(ครรรราษฎรพเจรพญวพทยพ) ฐาปกรณพ กรจวกร 2645 1549900843847 ชาย

17202328 บนานแมรทราย(ครรรราษฎรพเจรพญวพทยพ) กวพน ปพ นนะ 2647 1259500182871 ชาย

17202329 บนานแมรทราย(ครรรราษฎรพเจรพญวพทยพ) พพมพร พพมพพเสนา 2638 1119501117062 หญพง

17202330 บนานแมรทราย(ครรรราษฎรพเจรพญวพทยพ) จพดาภา กาศสกผล 2639 1549500019853 หญพง

17202331 บนานแมรทราย(ครรรราษฎรพเจรพญวพทยพ) ณพชากร สพนธรวงศพ 2640 1549900837740 หญพง

17202332 บนานแมรทราย(ครรรราษฎรพเจรพญวพทยพ) พพมพพชนก เครมอดวงคบา 2646 1549900843944 หญพง

คน 12รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 36 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  12ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390102 - บนานแมรทราย(ครรรราษฎรพเจรพญวพทยพ)

อสาเภอ : รน องกวาง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390103 - บนานแมรยางโพธพด(โพธพดราษฎรพรวงสรรคพ)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17202351 บนานแมรยางโพธพด(โพธพดราษฎรพรวงสรรคพ) ภวทรพรรณ ตพตบเอนย 1230 1549900836531 หญพง

17202352 บนานแมรยางโพธพด(โพธพดราษฎรพรวงสรรคพ) อภพญญา เหลราเรมอง 1233 1549500020029 หญพง

คน 2รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 37 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : รน องกวาง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390103 - บนานแมรยางโพธพด(โพธพดราษฎรพรวงสรรคพ)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [1]ชน ชน : 0

17202381 บนานแมรยางโพธพด(โพธพดราษฎรพรวงสรรคพ) นภวสกร ทบาปพ น 1231 1549900843171 ชาย

17202382 บนานแมรยางโพธพด(โพธพดราษฎรพรวงสรรคพ) พรชนก เสาหพน 1232 1909803608436 หญพง

คน 2รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  4ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390103 - บนานแมรยางโพธพด(โพธพดราษฎรพรวงสรรคพ)

อสาเภอ : รน องกวาง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390106 - บนานผารางววงหมนอ(มพตรประชา)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

2 ประถมศขกษาปท ททท 1ชน ชน : 1

17202411 บนานผารางววงหมนอ(มพตรประชา) ปรเมศวรพ วงศพพญา 2039 1549900815711 ชาย

17202412 บนานผารางววงหมนอ(มพตรประชา) อนรตร เจมอจาน 2040 1549900827574 ชาย

17202413 บนานผารางววงหมนอ(มพตรประชา) วรภวทร จวนทอง 2041 1510101607281 ชาย

17202414 บนานผารางววงหมนอ(มพตรประชา) ชญาณพนวนทพ สรขทอง 2042 1549500019870 หญพง

17202415 บนานผารางววงหมนอ(มพตรประชา) นวรวตนพ ขววญเมมอง 2043 1549500020681 หญพง

คน 5รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  5ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390106 - บนานผารางววงหมนอ(มพตรประชา)

อสาเภอ : รน องกวาง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390108 - บนานแมรยางเปท ตยว(แกนวพพสณฑพประชานรกผล)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [2]ชน ชน : 0

17202441 บนานแมรยางเปท ตยว(แกนวพพสณฑพประชานรกผล) ภวทรชวย กพตพเงพน 4258 1549900824320 ชาย

17202442 บนานแมรยางเปท ตยว(แกนวพพสณฑพประชานรกผล) จพรายร จรนตอะ 4260 1549500019365 ชาย

17202443 บนานแมรยางเปท ตยว(แกนวพพสณฑพประชานรกผล) ณวฐพวฒนพ กาวทแดง 4261 1549500019489 ชาย

17202444 บนานแมรยางเปท ตยว(แกนวพพสณฑพประชานรกผล) วรเมธ วรรณสมพร 4262 1549900832675 ชาย

17202445 บนานแมรยางเปท ตยว(แกนวพพสณฑพประชานรกผล) นพธพพร เรพกมรวง 4264 1549900834210 ชาย

17202446 บนานแมรยางเปท ตยว(แกนวพพสณฑพประชานรกผล) นนทพวทธพ บรญศวพทพ 4265 1549900843219 ชาย

17202447 บนานแมรยางเปท ตยว(แกนวพพสณฑพประชานรกผล) บรพรวกษพ คบาศรทวาท 4267 1549500020525 ชาย

17202448 บนานแมรยางเปท ตยว(แกนวพพสณฑพประชานรกผล) ณวฐวรฒพ กรรนทอง 4268 1104200785339 ชาย

17202449 บนานแมรยางเปท ตยว(แกนวพพสณฑพประชานรกผล) กวลยาณท สมบรตร 4269 1549900825229 หญพง

17202450 บนานแมรยางเปท ตยว(แกนวพพสณฑพประชานรกผล) กวนยารวตนพ สมบรตร 4270 1549900825211 หญพง

17202451 บนานแมรยางเปท ตยว(แกนวพพสณฑพประชานรกผล) ปรณยาพร ตรวสวพชา 4271 1549900826748 หญพง

17202452 บนานแมรยางเปท ตยว(แกนวพพสณฑพประชานรกผล) อลพสา คามตะศพลา 4272 1549900830222 หญพง

17202453 บนานแมรยางเปท ตยว(แกนวพพสณฑพประชานรกผล) ปพ ยฉวตร โหมดพวนธพ 4273 1539901092586 หญพง

17202454 บนานแมรยางเปท ตยว(แกนวพพสณฑพประชานรกผล) กนกพร ทองกก 4274 1549900835283 หญพง

17202455 บนานแมรยางเปท ตยว(แกนวพพสณฑพประชานรกผล) ปารพฉวตร อรตรศรท 4275 1549900839769 หญพง

17202456 บนานแมรยางเปท ตยว(แกนวพพสณฑพประชานรกผล) สรภวทรตรา สรภาเนตร 4276 1549900840902 หญพง

17202457 บนานแมรยางเปท ตยว(แกนวพพสณฑพประชานรกผล) ชววลลวกษณพ โลกคบาลมอ 4277 1549500020142 หญพง

17202458 บนานแมรยางเปท ตยว(แกนวพพสณฑพประชานรกผล) ตรวยรวตนพ กพนร 4283 1549900843235 ชาย

17202459 บนานแมรยางเปท ตยว(แกนวพพสณฑพประชานรกผล) จพรายร อรตรศรท 4306 1549900831382 ชาย



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 38 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : รน องกวาง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390108 - บนานแมรยางเปท ตยว(แกนวพพสณฑพประชานรกผล)

17202460 บนานโทน(ราษฎรพอรทพศ) ศรภเชฏฐพ พรฒปวญญา 1087 1260401215632 ชาย

คน 20รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 39 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : รน องกวาง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390108 - บนานแมรยางเปท ตยว(แกนวพพสณฑพประชานรกผล)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [2]ชน ชน : 0

17202471 บนานแมรยางเปท ตยว(แกนวพพสณฑพประชานรกผล) รวฐกพตตพ กาศลวงกา 4266 1549900843821 ชาย

คน 1รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  21ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390108 - บนานแมรยางเปท ตยว(แกนวพพสณฑพประชานรกผล)

อสาเภอ : รน องกวาง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390109 - บนานแมรยางยวง(ลผนราษฎรพสงเคราะหพ)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17202501 บนานแมรยางยวง(ลผนราษฎรพสงเคราะหพ) บรรยววสถพ จวนทร 2190 1729900855673 ชาย

คน 1รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 40 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : รน องกวาง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390109 - บนานแมรยางยวง(ลผนราษฎรพสงเคราะหพ)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [1]ชน ชน : 0

17202531 บนานแมรยางยวง(ลผนราษฎรพสงเคราะหพ) ธวนวา ขวนแกนว 2189 1549500019942 ชาย

17202532 บนานแมรยางยวง(ลผนราษฎรพสงเคราะหพ) ธรพร เทพยพวงศพเมมอง 2205 1510101594449 หญพง

คน 2รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  3ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390109 - บนานแมรยางยวง(ลผนราษฎรพสงเคราะหพ)

อสาเภอ : รน องกวาง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390110 - บนานแมรยางรน อง(แมรยางประชานรเคราะหพ)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17202561 บนานแมรยางรน อง(แมรยางประชานรเคราะหพ) กพตตพพงศพ ทาบรญ 2159 1549900836069 ชาย

17202562 บนานแมรยางรน อง(แมรยางประชานรเคราะหพ) สรพพชญา รรองแกนว 2160 1549900816378 หญพง

17202563 บนานแมรยางรน อง(แมรยางประชานรเคราะหพ) ณวฐวดท คบาอนาย 2161 1549900816467 หญพง

17202564 บนานแมรยางรน อง(แมรยางประชานรเคราะหพ) วณพชญาณพ สรกดท 2163 1549900821185 หญพง

17202565 บนานแมรยางรน อง(แมรยางประชานรเคราะหพ) กรลธพดา สวนปร าแกนว 2164 1549900821398 หญพง

17202566 บนานแมรยางรน อง(แมรยางประชานรเคราะหพ) มธรรดา ภผสกรล 2165 1549900832241 หญพง

17202567 บนานแมรยางรน อง(แมรยางประชานรเคราะหพ) บรณณดา สาระจผฑะ 2166 1549500019799 หญพง

17202568 บนานแมรยางรน อง(แมรยางประชานรเคราะหพ) สรภวสสร วพชวยปะ 2167 1549500019845 หญพง

17202569 บนานแมรยางรน อง(แมรยางประชานรเคราะหพ) วรรณพศา แกนวณะ 2168 1103200230905 หญพง

คน 9รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 41 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : รน องกวาง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390110 - บนานแมรยางรน อง(แมรยางประชานรเคราะหพ)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [1]ชน ชน : 0

17202591 บนานแมรยางรน อง(แมรยางประชานรเคราะหพ) อาทพตยพ อพศรท 2146 1549500018377 ชาย

17202592 บนานแมรยางรน อง(แมรยางประชานรเคราะหพ) กพตตพกร หนองชนาง 2158 1549900825113 ชาย

คน 2รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  11ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390110 - บนานแมรยางรนอง(แมรยางประชานรเคราะหพ)

อสาเภอ : รน องกวาง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390112 - บนานดอนชรม(พพรพยเทพวงศพอนรสรณพ)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17202621 บนานดอนชรม(พพรพยเทพวงศพอนรสรณพ) ชนพกานตพ สรกใส 539 1549900838444 หญพง

17202622 บนานดอนชรม(พพรพยเทพวงศพอนรสรณพ) หทวยรวตนพ สพงหพอนอย 540 1549500020177 หญพง

คน 2รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  2ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390112 - บนานดอนชรม(พพรพยเทพวงศพอนรสรณพ)

อสาเภอ : รน องกวาง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390113 - แมรยางตาล(กพตตพประชานรกผล)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17202651 แมรยางตาล(กพตตพประชานรกผล) วพภาดา ชมภผมพทง 3598   15499008474 หญพง

17202652 แมรยางตาล(กพตตพประชานรกผล) วทรพวฒนพ เผมอกหลวง 3599 1549900833485 ชาย

17202653 แมรยางตาล(กพตตพประชานรกผล) อภพชวย อรปนวนไชย 3601 1549500019748 ชาย

คน 3รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 42 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : รน องกวาง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390113 - แมรยางตาล(กพตตพประชานรกผล)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [1]ชน ชน : 0

17202681 บนานหนองเจรพญ(ประชาพวฒนา) สรวลรวตนพ กรรณา 1627 1139400057188 หญพง

คน 1รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  4ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390113 - แมรยางตาล(กพตตพประชานรกผล)

อสาเภอ : รน องกวาง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390116 - บนานอนอยวพทยาคาร

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [2]ชน ชน : 0

17202711 บนานอนอยวพทยาคาร พทรวพชญพ หนรอทนาว 3831 1549900818095 ชาย

17202712 บนานอนอยวพทยาคาร ธนโชตพ ศรทตะเขต 3832 1730201498491 ชาย

17202713 บนานอนอยวพทยาคาร ธนพนธพ กวนธพยา 3833 1549900820049 ชาย

17202714 บนานอนอยวพทยาคาร กฤษณกรรณพ ศพรพพวนธพ 3834 1549900829194 ชาย

17202715 บนานอนอยวพทยาคาร กพตตพนวนทพ พวงมาลวย 3835 1739902506269 ชาย

17202716 บนานอนอยวพทยาคาร ชรตพชวย ธพกา 3836 1749901348333 ชาย

17202717 บนานอนอยวพทยาคาร วทรเดช กะวะนพช 3914 1549900836867 ชาย

17202718 บนานอนอยวพทยาคาร สรธทมา ศพรพพร 3915 1629200055314 ชาย

17202719 บนานอนอยวพทยาคาร ภาวพนท โปรรงปวญญา 3839 1549900820146 หญพง

17202720 บนานอนอยวพทยาคาร ธนวชพร ววนทา 3840 1102900225016 หญพง

17202721 บนานอนอยวพทยาคาร ศพรพขววญ มหาสงคราม 3841 1549900825661 หญพง

17202722 บนานอนอยวพทยาคาร ปร านจรทยพ อรโอ 3842 1549900833914 หญพง

17202723 บนานอนอยวพทยาคาร กวญญาณวฐ ภพรมนวด 3843 1549900839297 หญพง

17202724 บนานปร ากลนวย นรพศรา ตวนแกนว 669 1101501446743 หญพง

17202725 บนานบรญเรพง(ประชานรสรณพ) อบานาจศวกดพด สรขปวน 1430 1549900815444 ชาย

17202726 บนานบรญเรพง(ประชานรสรณพ) พงศกร ทองตพตบ 1431 1549500019209 ชาย

17202727 บนานบรญเรพง(ประชานรสรณพ) ณวฐชนน กรณะ 1432 1560301499334 ชาย

17202728 บนานบรญเรพง(ประชานรสรณพ) พพชพต วงคพยะมะ 1435 1549900830401 ชาย

คน 18รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  18ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390116 - บนานอนอยวพทยาคาร

อสาเภอ : รน องกวาง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390119 - บนานหนวยอนอย

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17202741 บนานหนวยอนอย วทรภวทร มพทงเมมอง 737 1549900838762 ชาย

17202742 บนานหนวยอนอย ธวญวรวตนพ กองปร า 728 1549500019772 หญพง

17202743 บนานหนวยอนอย ประภวสสร ระดมแสง 727 1549900830761 หญพง

คน 3รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 43 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : รน องกวาง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390119 - บนานหนวยอนอย

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [1]ชน ชน : 0

17202771 บนานหนวยอนอย ธนพล อรตมา 738 1219901257651 ชาย

คน 1รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  4ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390119 - บนานหนวยอนอย

อสาเภอ : รน องกวาง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390123 - บนานหนวยฮรอม

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [2]ชน ชน : 0

17202801 บนานหนวยฮรอม สวพตตพ แสนกมอ 868 1549900826098 ชาย

17202802 บนานหนวยฮรอม ภาณร แสนจาง 865 1230500095317 ชาย

17202803 บนานหนวยฮรอม ภากร แสนกมอ 864 1549900834864 ชาย

17202804 บนานหนวยฮรอม ธรธวนยพ แสนวราง 867 1549900825181 ชาย

17202805 บนานหนวยฮรอม วรพศรา แสนกมอ 876 1540201139735 หญพง

17202806 บนานหนวยฮรอม นวนทพดา แสนกมอ 885 1549900823935 หญพง

17202807 บนานหนวยฮรอม ณวฐภวทร กสพณเจรพญธรรม 870 1549900822645 หญพง

17202808 บนานหนวยฮรอม ญาดา ภผรพบรพบผรณพ 874 1549500019730 หญพง

17202809 บนานหนวยฮรอม ปววน แสนทนาว 873 1549500019535 หญพง

17202810 บนานหนวยฮรอม ปณพดา แสนวราง 911 1549500019101 หญพง

คน 10รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 44 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : รน องกวาง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390123 - บนานหนวยฮรอม

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [2]ชน ชน : 0

17202831 บนานหนวยฮรอม แพรว ชาวพนาไพร 872 1549500019357 หญพง

17202832 บนานหนวยฮรอม นารา ไพรฤกษพ 869 1540201139701 หญพง

17202833 บนานหนวยฮรอม วารทนวค ไพรศวกดพด 875 1540201139751 หญพง

คน 3รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  13ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390123 - บนานหนวยฮรอม

อสาเภอ : รน องกวาง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390124 - บนานไผรโทน(นวลราษฎรพวพทยา)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17202861 บนานไผรโทน(นวลราษฎรพวพทยา) อรอมล แสนกล 1887 1549900825750 หญพง

17202862 บนานไผรโทน(นวลราษฎรพวพทยา) กรรณพกา มะอร 1889 1549900832543 หญพง

17202863 บนานไผรโทน(นวลราษฎรพวพทยา) พวฐชานวนทพ ขบาดท 1891 1549900848202 หญพง

17202864 บนานไผรโทน(นวลราษฎรพวพทยา) วายร คงครวก 1893 1909803573985 ชาย

17202865 บนานไผรโทน(นวลราษฎรพวพทยา) สพรภผมพ ไทยกลนา 1894 1549500019543 ชาย

17202866 บนานไผรโทน(นวลราษฎรพวพทยา) ณวฐวรฒพ เตปวง 1896 1549900835941 ชาย

17202867 บนานไผรโทน(นวลราษฎรพวพทยา) ภผรพณวฐ เรมอนมผล 1897 1549900843511 ชาย

17202868 บนานไผรโทน(นวลราษฎรพวพทยา) กพตตพพงษพ อรเทน 1899 1549900839971 ชาย

17202869 บนานไผรโทน(นวลราษฎรพวพทยา) กานตพ คงคะรวก 1911 1549900823480 ชาย

17202870 บนานไผรโทน(นวลราษฎรพวพทยา) เกรทยงไกร เนทยมปพท น 1931 1102004142569 ชาย

คน 10รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  10ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390124 - บนานไผรโทน(นวลราษฎรพวพทยา)

อสาเภอ : รน องกวาง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390131 - บนานววงปข ตง

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17202891 บนานววงปข ตง วรชวย เงพนหลนา 1185 1549500020606 ชาย

17202892 บนานววงปข ตง กรชนก มวงการะ 1186 1549500019250 หญพง

17202893 บนานววงปข ตง ศรภพสรา ใจตว ตง 1187 1549900837413 หญพง

คน 3รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  3ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390131 - บนานววงปข ตง

อสาเภอ : รน องกวาง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390132 - บนานทรรงคววะ

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17202921 บนานทรรงคววะ พทรณวฐ ฉายแกนว 714 1549900843391 ชาย

17202922 บนานทรรงคววะ เศรษฐพงศพ เสนาธรรม 715 1549500019292 ชาย

17202923 บนานทรรงคววะ เขมพกา ศพรพคบา 716 1549500019462 หญพง

17202924 บนานทรรงคววะ ขนาวทพพยพ วงศพคบา 717 1549500020754 หญพง



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 45 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : รน องกวาง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390132 - บนานทรรงคววะ

17202925 บนานทรรงคววะ ธวนยพร สพมแสง 718 1549900847800 หญพง

17202926 บนานทรรงคววะ ปพ ยนรช พรทโธ 719 1549500019837 หญพง

17202927 บนานทรรงคววะ สรพพชญา กองตพตบ 720 1549500019829 หญพง

17202928 บนานทรรงคววะ อารทยา แสนหพทง 721 1549500020193 หญพง

คน 8รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  8ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390132 - บนานทรรงคววะ

อสาเภอ : รน องกวาง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390134 - บนานหนวยโรงนอก

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [2]ชน ชน : 0

17202951 บนานหนวยโรงนอก เสกสรร เชาวพแลรน 1042 1549900770238 ชาย

17202952 บนานหนวยโรงนอก ทวกษพดนวย แซรหาญ 1124 1549900816360 ชาย

17202953 บนานหนวยโรงนอก พทรวพชญพ แซรโยรง 1125 1549900823251 ชาย

17202954 บนานหนวยโรงนอก กฤษกร ทวทครณ 1160 1240401245841 ชาย

17202955 บนานหนวยโรงนอก จพราธพป โพธพดศรท 1161 1550701224014 ชาย

17202956 บนานหนวยโรงนอก พงศกร หพรวญววฒนากรล 1164 1549500019683 ชาย

17202957 บนานหนวยโรงนอก พวชรพล ดวงทพพยพ 1166 1119902608083 ชาย

17202958 บนานหนวยโรงนอก สาคเรศ แสนคบาแพ 1171 1549500020592 ชาย

17202959 บนานหนวยโรงนอก สรวกรณพ ใจทพพยพ 1172 1249900999670 ชาย

17202960 บนานหนวยโรงนอก อวฑฒกร รบาไพพวกตรพ 1173 1549900839947 ชาย

17202961 บนานหนวยโรงนอก ทนงศวกดพด เสรทอมตะ 1204 1639600021051 ชาย

17202962 บนานหนวยโรงนอก ศพรดา แซรหาญ 1143 1549500018229 หญพง

17202963 บนานหนวยโรงนอก กรลจพรา แซรหาญ 1177 1529902451890 หญพง

17202964 บนานหนวยโรงนอก คทตา แสนคบาแพ 1178 1549900845581 หญพง

17202965 บนานหนวยโรงนอก จพนตภา สทสอน 1179 1549500019624 หญพง

17202966 บนานหนวยโรงนอก ชรตพมน หมมทนโฮนง 1182 1549500020576 หญพง

17202967 บนานหนวยโรงนอก ณวฐชญา ตรนยดา 1184 1549500020045 หญพง

17202968 บนานหนวยโรงนอก ธมลวรรณ หาญทวพมหวตกรล 1187 1549900836981 หญพง

17202969 บนานหนวยโรงนอก พรลภวส พขทงเงพน 1189 1549900846889 หญพง

17202970 บนานหนวยโรงนอก มณทพชา ไทยกลนา 1190 1459901399542 หญพง

17202971 บนานหนวยโรงนอก ฉวตรวพมล สมบววฒนกรล 1253 1230700027943 หญพง

17202972 บนานหนวยโรงนอก ศศพกานตพ ใจอพนตอะ 1306 1550701220876 หญพง

17202973 บนานหนวยโรงนอก ธนภวทร จวนทรบผรณพ 1162 1549500020487 ชาย

17202974 บนานหนวยโรงนอก ปรพนทรพ ทากกา 1163 1549900825083 ชาย

17202975 บนานหนวยโรงนอก พงศพวศ ทวทครณ 1165 1549900829593 ชาย

17202976 บนานหนวยโรงนอก พผปกรณพ ระววงภวย 1167 1508000015602 ชาย

17202977 บนานหนวยโรงนอก มงคล ถาคบา 1168 1549500019276 ชาย

17202978 บนานหนวยโรงนอก วทระววฒนพ ถพทนจวนทรพ 1169 1549900842212 ชาย

17202979 บนานหนวยโรงนอก อายรววฒนพ แซรหราง 1174 1549500020291 ชาย

17202980 บนานหนวยโรงนอก ศรภกฤต แซรหาญ 1213 1549900828236 ชาย

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 46 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : รน องกวาง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390134 - บนานหนวยโรงนอก

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [3]ชน ชน : 0

17202981 บนานหนวยโรงนอก สรภนวย กองกรณะ 1308 1279800294097 ชาย

17202982 บนานหนวยโรงนอก ธนพร โมอะสวนทะ 1132 1247400003069 หญพง

17202983 บนานหนวยโรงนอก ชรตพกาญจนพ กวนนพถา 1138 1549500019161 หญพง

17202984 บนานหนวยโรงนอก กนกกร จวนทร 1176 1508700110594 หญพง

17202985 บนานหนวยโรงนอก จรฑาธพป ประดพษฐพ 1180 1549500020631 หญพง

17202986 บนานหนวยโรงนอก ชมพผนรท ศรทไชยวงคพ 1181 1549500019233 หญพง

17202987 บนานหนวยโรงนอก โชตพกา เหลานาคบา 1183 1549500020207 หญพง

17202988 บนานหนวยโรงนอก ณวฐรพกา ยศประกอบ 1186 1549500019691 หญพง

17202989 บนานหนวยโรงนอก ธพตพมา แซรหาญ 1188 1549900845815 หญพง

17202990 บนานหนวยโรงนอก มนรดา แซรหาญ 1191 1549500020690 หญพง

17202991 บนานหนวยโรงนอก สรปราณท ถาวร 1193 1549900828791 หญพง

17202992 บนานหนวยโรงนอก อรชรดา เขปมวพชวย 1194 1549900844045 หญพง

17202993 บนานหนวยโรงนอก ถลวชนวนทพ สพธพจวนทรพ 1254 1549900824664 หญพง

คน 13รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  43ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390134 - บนานหนวยโรงนอก

อสาเภอ : รน องกวาง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390137 - บนานนบ ตาเลาเหนมอ(เหรทยญราษฎรพอนรสรณพ)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17203011 บนานนบ ตาเลาเหนมอ(เหรทยญราษฎรพอนรสรณพ) อารทรวตนพ เรมอนมผล 1363 1819900803125 หญพง

17203012 บนานนบ ตาเลา(นบ ตาเลาวพทยาคาร) ณวฐชนน แจรมรวตนโสภพณ 2517 1549500019501 ชาย

17203013 บนานนบ ตาเลา(นบ ตาเลาวพทยาคาร) กานตพธพดา กรณาตรท 2519 1749700181687 หญพง

17203014 บนานนบ ตาเลา(นบ ตาเลาวพทยาคาร) พรชนก ประสารยา 2521 1549900832098 หญพง

17203015 บนานนบ ตาเลา(นบ ตาเลาวพทยาคาร) วรวญญา เพปชรพจวนทรพ 2522 1549900822238 หญพง

17203016 บนานนบ ตาเลา(นบ ตาเลาวพทยาคาร) อรวญญา ดวงใจ 2523 1409903875147 หญพง

17203017 บนานบรญแจรม(ประชาสามวคคท) ณวฐกรณพ นวลหงษพ 975 1549900831512 ชาย

17203018 บนานบรญแจรม(ประชาสามวคคท) ธทรชาตพ ทพเลา 976 1549900823170 ชาย

17203019 บนานบรญแจรม(ประชาสามวคคท) ปรญญพสา ดาดวทน 977 1549900829917 หญพง

17203020 บนานบรญแจรม(ประชาสามวคคท) ศรภกร ตรทวงศพ 985 1549500019918 ชาย

คน 10รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 47 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : รน องกวาง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390137 - บนานนบ ตาเลาเหนมอ(เหรทยญราษฎรพอนรสรณพ)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [1]ชน ชน : 0

17203041 บนานนบ ตาเลาเหนมอ(เหรทยญราษฎรพอนรสรณพ) กพตตพครณ สทสมรทร 1357 1549900836131 ชาย

คน 1รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  11ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390137 - บนานนบ ตาเลาเหนมอ(เหรทยญราษฎรพอนรสรณพ)

อสาเภอ : รน องกวาง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390139 - ชรมชนบนานรน องเขปม(รน องเขปมวพทยาคาร)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17203071 ชรมชนบนานรน องเขปม(รน องเขปมวพทยาคาร) อวครเดช กาศลวงกา 4704 1549900834589 ชาย

17203072 ชรมชนบนานรน องเขปม(รน องเขปมวพทยาคาร) นภวสวรรณ หาญจพต 4705 1549900827931 หญพง

17203073 ชรมชนบนานรน องเขปม(รน องเขปมวพทยาคาร) กวญญาพวชร ธรรมโม 4703 1549500019659 หญพง

17203074 บนานใหมรจวดสรร สวรส แสนนาม 355 1549900840007 หญพง

17203075 บนานใหมรจวดสรร ชนะกฤษ ยอดสอน 353 1549500019322 ชาย

17203076 บนานใหมรจวดสรร กพตตพธวช เขปมวพชวย 352 1540400151352 ชาย

17203077 บนานใหมรจวดสรร กวญพวชญพ ยาสตรท 356 1549900844215 หญพง

17203078 บนานใหมรจวดสรร กวพนภพ ทาขาว 354 1549900841097 ชาย

17203079 บนานนบ ตาโคนง(ประชานพมพตร) ภาณรวพชญพ ผาอพนทรพ 1085 1549900834325 ชาย

17203080 บนานนบ ตาโคนง(ประชานพมพตร) ปภพณวพช วงศพตรนย 1086 1549900835534 ชาย

17203081 บนานนบ ตาโคนง(ประชานพมพตร) กฤตพวจนพ แลโคนง 1079 1549500018768 ชาย

17203082 บนานนบ ตาโคนง(ประชานพมพตร) ปพ ยพล สะปผ 1087 1549500020410 ชาย

คน 12รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  12ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390139 - ชรมชนบนานรนองเขปม(รน องเขปมวพทยาคาร)

อสาเภอ : รน องกวาง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390143 - บนานแมรยางกาด(มพตรภาพททท ๑๓)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17203101 บนานแมรยางกาด(มพตรภาพททท ๑๓) ภานรพร สรปวญญา 2723 1549500019381 ชาย

17203102 บนานแมรยางกาด(มพตรภาพททท ๑๓) ปวญญากร สวนปร าแกนว 2725 1549900837316 ชาย

คน 2รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 48 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : รน องกวาง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390143 - บนานแมรยางกาด(มพตรภาพททท ๑๓)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [1]ชน ชน : 0

17203131 บนานแมรยางกาด(มพตรภาพททท ๑๓) มนตพธพชา เสนรวงษท 2727 1549900829674 หญพง

คน 1รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  3ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390143 - บนานแมรยางกาด(มพตรภาพททท ๑๓)

อสาเภอ : สอง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390144 - บนานปร าเลา(ประชานรสรณพ)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17203251 บนานปร าเลา(ประชานรสรณพ) ทวตเทพ ปวนตรรน 1323 1549900840562 ชาย

17203252 บนานปร าเลา(ประชานรสรณพ) จพราวดท เสทยงหวาน 1325 1549900843782 หญพง

17203253 บนานปร าเลา(ประชานรสรณพ) กวลยรวตนพ แสงสรพรรณ 1324 1540600151941 หญพง

17203254 บนานปร าเลา(ประชานรสรณพ) พรนพภา วรฒพ 1326 1549900844053 หญพง

17203255 บนานปร าเลา(ประชานรสรณพ) รวพสรา สาทรรง 1327 1548900030764 หญพง

17203256 บนานปร าเลา(ประชานรสรณพ) ปววนรวตนพ ขววญใจ 1350 1749800521901 หญพง

คน 6รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 49 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : สอง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390144 - บนานปร าเลา(ประชานรสรณพ)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [1]ชน ชน : 0

17203281 บนานปร าเลา(ประชานรสรณพ) พวสกร คบาแสน 1321 1518300000830 ชาย

คน 1รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  7ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390144 - บนานปร าเลา(ประชานรสรณพ)

อสาเภอ : สอง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390146 - บนานดอนชวย(ประชาอรทพศ)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [2]ชน ชน : 0

17203311 บนานดอนชวย(ประชาอรทพศ) สรรพพชญพ สมบวตพพรทธครณ 2627 1549900828538 ชาย

17203312 บนานดอนชวย(ประชาอรทพศ) นนทพวทธพ ดอกคบา 2629 1549900831636 ชาย

17203313 บนานดอนชวย(ประชาอรทพศ) อนรสรณพ ยานะสท 2638 1549900817404 ชาย

17203314 บนานดอนชวย(ประชาอรทพศ) ไกรวพชญพ จรปะมวตตวง 2625 1368600049496 ชาย

17203315 บนานดอนชวย(ประชาอรทพศ) ปรญญพวฒนพ สะเอทยบคง 2631 1247400004138 ชาย

17203316 บนานดอนชวย(ประชาอรทพศ) ณวฏฐพล บางแชรม 2636 1549900835305 ชาย

17203317 บนานดอนชวย(ประชาอรทพศ) บารเมษฐพ กวนตท 2622 1548900030748 ชาย

17203318 บนานดอนชวย(ประชาอรทพศ) ณวฐชนน ไชยสถาน 2637 1549900840180 ชาย

17203319 บนานดอนชวย(ประชาอรทพศ) เอกราช ขวนทะบรตร 2632 1548900030951 ชาย

17203320 บนานดอนชวย(ประชาอรทพศ) วรเมธ ดอนแกนว 2624 1549900829305 ชาย

17203321 บนานดอนชวย(ประชาอรทพศ) บดพนทรพ หมนอดท 2630 1549900832101 ชาย

17203322 บนานดอนชวย(ประชาอรทพศ) นวนทพงคพ สะเอทยบคง 2633 1548900031035 ชาย

17203323 บนานดอนชวย(ประชาอรทพศ) สรพสพนธพ ขวนทะรวกษพ 2620 1549900822394 ชาย

17203324 บนานดอนชวย(ประชาอรทพศ) ณฐพล บรญทพพยพ 2618 1549900818605 ชาย

17203325 บนานดอนชวย(ประชาอรทพศ) ธววชชวย ดอนแกนว 2635 1549900834945 ชาย

17203326 บนานดอนชวย(ประชาอรทพศ) พลาธพป อรตอามาตรพ 2634 1549900834562 ชาย

17203327 บนานดอนชวย(ประชาอรทพศ) ธนพล อรตมะ 2619 1101000284198 ชาย

17203328 บนานดอนชวย(ประชาอรทพศ) กวนตพงศพ ขวนทะบรตร 2623 1548900030781 ชาย

17203329 บนานดอนชวย(ประชาอรทพศ) นพชาครณ ศรทคบาภา 2628 1549900831270 ชาย

17203330 บนานดอนชวย(ประชาอรทพศ) กวลยรวตนพ ขวนทะรวกษพ 2640 1549900817986 หญพง

17203331 บนานดอนชวย(ประชาอรทพศ) ชลรภวทร สรดจบา 2644 1510101595801 หญพง

17203332 บนานดอนชวย(ประชาอรทพศ) พพมพพณพภา ดอนแกนว 2643 1549900828830 หญพง

17203333 บนานดอนชวย(ประชาอรทพศ) พพชชาพร บรญทพพยพ 2645 1549900834333 หญพง

17203334 บนานดอนชวย(ประชาอรทพศ) ชนนพกานตพ คบาสอน 2647 1139600605642 หญพง

17203335 บนานดอนชวย(ประชาอรทพศ) วรพสา วพลวยรวตนพ 2616 1549900809061 หญพง

17203336 บนานดอนชวย(ประชาอรทพศ) ณวฏฐธพดา สะเอทยบคง 2641 1540600151887 หญพง

17203337 บนานดอนชวย(ประชาอรทพศ) สรวญพพชชา วงคพปวญญา 2642 1549900820511 หญพง

คน 27รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  27ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390146 - บนานดอนชวย(ประชาอรทพศ)

อสาเภอ : สอง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390148 - บนานนาฝาย(ประชาสงเคราะหพ)



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 50 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : สอง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390148 - บนานนาฝาย(ประชาสงเคราะหพ)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17203341 บนานนาฝาย(ประชาสงเคราะหพ) บรษยมาศ คบาเหมมอน 336 1549900835208 หญพง

17203342 บนานนาฝาย(ประชาสงเคราะหพ) ชนชล กาพรทธ 338 1549900844321 ชาย

17203343 บนานหนวยโปร ง(ประชานรเคราะหพ) สโรชา สะเอทยบคง 320 1548900031469 หญพง

คน 3รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 51 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : สอง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390148 - บนานนาฝาย(ประชาสงเคราะหพ)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [1]ชน ชน : 0

17203371 บนานนาฝาย(ประชาสงเคราะหพ) ธนวพชญพ แกนวสรข 337 1548900031248 ชาย

17203372 บนานหนวยโปร ง(ประชานรเคราะหพ) ดนวย เชม ตอทอง 321 1549500020428 ชาย

คน 2รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  5ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390148 - บนานนาฝาย(ประชาสงเคราะหพ)

อสาเภอ : สอง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390150 - บนานทราวะ(ราษฎรพบบารรง)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17203401 บนานทราวะ(ราษฎรพบบารรง) สรรชวช ธพตา 324 1548900030985 ชาย

17203402 บนานทราวะ(ราษฎรพบบารรง) มาวพน สมภาร 325 1549900836077 ชาย

17203403 บนานทราวะ(ราษฎรพบบารรง) ภวทราภรณพ สรน อยตา 328 1567700012435 หญพง

17203404 บนานทราวะ(ราษฎรพบบารรง) ภวทรนวนทพ แกนวสรข 327 1549900824095 หญพง

17203405 บนานทราวะ(ราษฎรพบบารรง) อภพสรา หลวงไช 330 1548900030888 หญพง

17203406 บนานทราวะ(ราษฎรพบบารรง) ภานรววฒนพ ปอ อกแกนว 332 1549900840546 ชาย

คน 6รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  6ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390150 - บนานทราวะ(ราษฎรพบบารรง)

อสาเภอ : สอง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390152 - บนานแมรพรน าว

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17203431 บนานแมรพรน าว วรทยพ อะเคอะ 213 1548900030373 ชาย

17203432 บนานแมรพรน าว การวณยพ อยผรลข 214 1548900030454 ชาย

17203433 บนานแมรพรน าว ศพวกร อมรศพรพประภา 215 1549900831610 ชาย

17203434 บนานแมรพรน าว นพรวพทธพด อรบลกพจ 217 1548900030420 ชาย

17203435 บนานแมรพรน าว ชนวดพล เดโชพพสรทธพด 223 1209601703370 ชาย

17203436 บนานแมรพรน าว วรพพชชา พท ตเมทย 219 1548900030713 หญพง

17203437 บนานแมรพรน าว จพรวชญา อมรศพรพวพววฒนพ 220 1548900030659 หญพง

คน 7รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  7ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390152 - บนานแมรพรน าว

อสาเภอ : สอง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390153 - บนานปร าแดง(รวฐราษฎรพรวงสรรคพ)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17203461 บนานปร าแดง(รวฐราษฎรพรวงสรรคพ) ศรภกพตตพด ทองแจนง 3311 1549900823447 ชาย

17203462 บนานปร าแดง(รวฐราษฎรพรวงสรรคพ) วงศธร เยปนชรรม 3304 1548900030624 ชาย

17203463 บนานปร าแดง(รวฐราษฎรพรวงสรรคพ) ภาณรพงศพ พงษพผข ตง 3307 1548900030926 ชาย

17203464 บนานปร าแดง(รวฐราษฎรพรวงสรรคพ) สรวพชยพ กาวพละ 3305 1548900031108 ชาย

17203465 บนานปร าแดง(รวฐราษฎรพรวงสรรคพ) ธนววฒนพ จพนะ 3310 1548900031175 ชาย



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 52 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : สอง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390153 - บนานปร าแดง(รวฐราษฎรพรวงสรรคพ)

17203466 บนานปร าแดง(รวฐราษฎรพรวงสรรคพ) ธนพวฒนพ เปท ยใส 3320 1549900836671 ชาย

17203467 บนานปร าแดง(รวฐราษฎรพรวงสรรคพ) ศวกดพดสพทธพด คบาปา 3365 1549900843596 ชาย

17203468 บนานปร าแดง(รวฐราษฎรพรวงสรรคพ) สพทธพนนทพ โลกคบาลมอ 3364 1548900031027 ชาย

17203469 บนานปร าแดง(รวฐราษฎรพรวงสรรคพ) รวญชพดา เนมทองจทนะ 3319 1548900030471 หญพง

17203470 บนานปร าแดง(รวฐราษฎรพรวงสรรคพ) อารทรวตนพ อพนกวนโท 3312 1510101598690 หญพง

17203471 บนานปร าแดง(รวฐราษฎรพรวงสรรคพ) อวญธพชา แรโคนง 3316 1548900031230 หญพง

17203472 บนานปร าแดง(รวฐราษฎรพรวงสรรคพ) อรพณทยพ จวนทรพสรข 3317 1549900831849 หญพง

17203473 บนานปร าแดง(รวฐราษฎรพรวงสรรคพ) ปรณยวทรพ คบาอราง 3313 1102004187210 หญพง

คน 13รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 53 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : สอง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390153 - บนานปร าแดง(รวฐราษฎรพรวงสรรคพ)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [1]ชน ชน : 0

17203491 บนานปร าแดง(รวฐราษฎรพรวงสรรคพ) ธวชชวย เงพนยวง 3280 1548900030616 ชาย

17203492 บนานปร าแดง(รวฐราษฎรพรวงสรรคพ) ณภวทร จวนทรพสรภา 3308 1510101600708 ชาย

17203493 บนานปร าแดง(รวฐราษฎรพรวงสรรคพ) จพรเดช ศรทเมมอง 3309 1549900839548 ชาย

17203494 บนานปร าแดง(รวฐราษฎรพรวงสรรคพ) รพนรดา ขววญเจรพญ 3321 1102004183141 หญพง

17203495 บนานปร าแดง(รวฐราษฎรพรวงสรรคพ) กชนพภา พขทงพา 3314 1549900829267 หญพง

คน 5รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  18ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390153 - บนานปร าแดง(รวฐราษฎรพรวงสรรคพ)

อสาเภอ : สอง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390154 - บนานเตาปผน(พพไชยาประชานรกผล)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17203521 บนานเตาปผน(พพไชยาประชานรกผล) ศวกดพดนรพนทรพ ใจวรอง 3420 1549900819831 ชาย

17203522 บนานเตาปผน(พพไชยาประชานรกผล) กรวพชญพ กองแกนว 3433 1548900031477 ชาย

17203523 บนานเตาปผน(พพไชยาประชานรกผล) ปรพววฒนพ อพนทอง 3435 1549900838207 ชาย

17203524 บนานเตาปผน(พพไชยาประชานรกผล) รรจพนพพ จพนดา 3478 1549900808545 ชาย

17203525 บนานเตาปผน(พพไชยาประชานรกผล) จพนยท ตวน 3488 1549900826667 ชาย

17203526 บนานเตาปผน(พพไชยาประชานรกผล) พทรวพชญพ ทองจพต 3489 1549900833671 ชาย

17203527 บนานเตาปผน(พพไชยาประชานรกผล) กนกนรช โปร งบรญมท 3417 1510101600716 หญพง

17203528 บนานเตาปผน(พพไชยาประชานรกผล) พพชญาภวค แสงรอด 3418 1548900031060 หญพง

17203529 บนานเตาปผน(พพไชยาประชานรกผล) อทพตยา จวนทรพสรองสท 3427 1549900837987 หญพง

17203530 บนานเตาปผน(พพไชยาประชานรกผล) เพปญพพชชา มณฑา 3439 1549900831326 หญพง

17203531 บนานเตาปผน(พพไชยาประชานรกผล) พพชญดา ผวดขวน 3422 1549900830303 หญพง

17203532 บนานเตาปผน(พพไชยาประชานรกผล) กวญญาพวชร บรนนาค 3442 1549900828333 หญพง

17203533 บนานเตาปผน(พพไชยาประชานรกผล) สรพพชญา คบาทพพยพ 3446 1548900031531 หญพง

17203534 บนานเตาปผน(พพไชยาประชานรกผล) วพภวทรธทรา แสนปวญญา 3450 1118700175894 หญพง

17203535 บนานเตาปผน(พพไชยาประชานรกผล) อนวนตญา ใจฉบทา 3476 1548900031485 หญพง

17203536 บนานเตาปผน(พพไชยาประชานรกผล) ศพรพนธารา อพนศรทเมมอง 3508 1319300099995 หญพง

คน 16รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 54 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : สอง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390154 - บนานเตาปผน(พพไชยาประชานรกผล)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [1]ชน ชน : 0

17203551 บนานเตาปผน(พพไชยาประชานรกผล) ธทรภวทร เครมอกกา 3453 1549900840601 ชาย

17203552 บนานเตาปผน(พพไชยาประชานรกผล) กนกพร วรองไว 3421 1548900031221 หญพง

17203553 บนานเตาปผน(พพไชยาประชานรกผล) กวญญาณวฐ สาอร 3444 1219901328914 หญพง

คน 3รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  19ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390154 - บนานเตาปผน(พพไชยาประชานรกผล)

อสาเภอ : สอง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390157 - บนานครนม(ประสารราษฎรพวพทยา)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17203581 บนานครนม(ประสารราษฎรพวพทยา) ไตรครณ ปวนฟอง 3740 1549900826993 ชาย

17203582 บนานครนม(ประสารราษฎรพวพทยา) ธนกฤต มณทกาศ 3742 1548900031388 ชาย

17203583 บนานครนม(ประสารราษฎรพวพทยา) สหรวฐ อาชทพ 3743 1548900031264 ชาย

17203584 บนานครนม(ประสารราษฎรพวพทยา) ธนโชตพ ศรทบรญเรมอง 3764 1549900839360 ชาย

17203585 บนานครนม(ประสารราษฎรพวพทยา) พรฒพพงศพ ใจผรอง 3769 1548900030837 ชาย

17203586 บนานครนม(ประสารราษฎรพวพทยา) สรภวชชา ทนาวพรหม 3721 1548900030683 หญพง

17203587 บนานครนม(ประสารราษฎรพวพทยา) กวญญาวทรพ สอนจวกร 3739 1549900834571 หญพง

17203588 บนานครนม(ประสารราษฎรพวพทยา) อรพสา หวานเดมอน 3744 1548900030942 หญพง

17203589 บนานครนม(ประสารราษฎรพวพทยา) ญาณพกา สายปวญญา 3770 1510101600163 หญพง

17203590 บนานครนม(ประสารราษฎรพวพทยา) ศพรพลวกษณพ ตอะลท 3771 1549900828627 หญพง

17203591 บนานครนม(ประสารราษฎรพวพทยา) สพนพทธา ไถลแกนว 3772 1548900031345 หญพง

17203592 บนานครนม(ประสารราษฎรพวพทยา) กมลรวตนพ นามวพเศษ 3773 1549900836794 หญพง

17203593 บนานครนม(ประสารราษฎรพวพทยา) ชระมน เทพกผล 3774 1901201070520 หญพง

17203594 บนานววงดพน(ววงดพนราษฎรพบบารรง) เจษฎากร ณะไลยพ 1218 1549900819644 ชาย

17203595 บนานววงดพน(ววงดพนราษฎรพบบารรง) สรรศวกดพด ทองไหล 1219 1548900030543 ชาย

17203596 บนานววงดพน(ววงดพนราษฎรพบบารรง) อวครชวย หนองระมาต 1220 1549900824958 ชาย

17203597 บนานววงดพน(ววงดพนราษฎรพบบารรง) วทรภวทร ทองศพรพ 1221 1548900031086 ชาย

17203598 บนานววงดพน(ววงดพนราษฎรพบบารรง) รวชนทกร นนอยสววสดพด 1222 1218700043806 หญพง

คน 18รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 55 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : สอง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390157 - บนานครนม(ประสารราษฎรพวพทยา)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [1]ชน ชน : 0

17203611 บนานครนม(ประสารราษฎรพวพทยา) ภวพช กวนกา 3741 1549900834295 ชาย

คน 1รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  19ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390157 - บนานครนม(ประสารราษฎรพวพทยา)

อสาเภอ : สอง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390158 - ชรมชนบนานกลาง(สนพทวพทยาการ)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17203641 ชรมชนบนานกลาง(สนพทวพทยาการ) ศาสดาวรฒพ อภวย 5434 1549900821339 ชาย

17203642 ชรมชนบนานกลาง(สนพทวพทยาการ) นพวตธร บรญเสรพฐ 5436 1549500019241 ชาย

17203643 ชรมชนบนานกลาง(สนพทวพทยาการ) วพชชากร ลบทาสวน 5438 1259500168789 ชาย

17203644 ชรมชนบนานกลาง(สนพทวพทยาการ) ชววลลวกษณพ แตงทอง 5447 1549900831725 หญพง

17203645 ชรมชนบนานกลาง(สนพทวพทยาการ) ภวทรดนวย ใจยนตพ 5466 1549900823412 ชาย

17203646 ชรมชนบนานกลาง(สนพทวพทยาการ) เอกดนวย ครนมใจ 5467 1549900840708 ชาย

17203647 ชรมชนบนานกลาง(สนพทวพทยาการ) ภานรกร ปพท นทอง 5468 1549900838282 ชาย

17203648 ชรมชนบนานกลาง(สนพทวพทยาการ) รวชศธรรมสพ แยนมสรวล 5471 1549900825041 ชาย

17203649 ชรมชนบนานกลาง(สนพทวพทยาการ) ศรภนวน อพนตอะปวญญา 5481 1149901190034 หญพง

17203650 ชรมชนบนานกลาง(สนพทวพทยาการ) สรปรทยา มาตรบรรมยพ 5482 1549900835968 หญพง

17203651 ชรมชนบนานกลาง(สนพทวพทยาการ) ศววสกร มาอรรน 5513 1548900031361 ชาย

17203652 ชรมชนบนานกลาง(สนพทวพทยาการ) อวฑฒกร สระทองโน 5514 1549900842085 ชาย

17203653 ชรมชนบนานกลาง(สนพทวพทยาการ) ชนกกานตพ คบาฝว ตน 5515 1549900845394 หญพง

คน 13รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 56 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : สอง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390158 - ชรมชนบนานกลาง(สนพทวพทยาการ)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [1]ชน ชน : 0

17203671 ชรมชนบนานกลาง(สนพทวพทยาการ) ภานรพงศพ ใจผรอง 5435 1548900030560 ชาย

17203672 ชรมชนบนานกลาง(สนพทวพทยาการ) อดพศวกดพด ศรทโย 5440 1548900031450 ชาย

17203673 ชรมชนบนานกลาง(สนพทวพทยาการ) ธพดารวตนพ ชรางไมน 5446 1549900818869 หญพง

17203674 ชรมชนบนานกลาง(สนพทวพทยาการ) อนรพงษพ จอมคบา 5469 1549900829909 ชาย

17203675 ชรมชนบนานกลาง(สนพทวพทยาการ) ภานรพนทรพ อพนตอะปวญญา 5470 1548900031507 ชาย

17203676 ชรมชนบนานกลาง(สนพทวพทยาการ) กมลนวทธพ ใจเฉทยง 5478 1548900030845 หญพง

17203677 ชรมชนบนานกลาง(สนพทวพทยาการ) กวญญาณวฏฐพ จวนตา 5480 1279900424383 หญพง

17203678 ชรมชนบนานกลาง(สนพทวพทยาการ) ภพรวญญา พวทวแพง 5516 1200901616105 หญพง

17203679 ชรมชนบนานกลาง(สนพทวพทยาการ) อตพวพชญพ มผลสาร 5541 1548900030799 ชาย

คน 9รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  22ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390158 - ชรมชนบนานกลาง(สนพทวพทยาการ)

อสาเภอ : สอง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390159 - อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [6]ชน ชน : 0

17203701 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ ฐพตพพงษพ สะเอทยบคง 6390 1549900815959 ชาย

17203702 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ กพตตพพวนธรพ หนองโศรก 6445 1549900831946 ชาย

17203703 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ กรกฎ ขอนเพปชร 6446 1548900030446 ชาย

17203704 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ จารรกพตตพด ถพทนจวนทรพ 6447 1549900835356 ชาย

17203705 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ ณวฐกรณพ หวรางตระกผล 6449 1548900031019 ชาย

17203706 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ เพชรพวฒนพ ใจสรดา 6500 1549900836816 ชาย

17203707 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ ทวพพพปวทณพ ทองดง 6551 1549900839033 ชาย

17203708 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ ณวฐววตร ใจดท 6603 1549900826764 ชาย

17203709 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ ธวญเทพ ขวนทะบรตร 6604 1548900031213 ชาย

17203710 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ สพรวพชญพ สาแกนว 6605 1548900030853 ชาย

17203711 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ อธพป ทพพยพกลรอม 6606 1939900764358 ชาย

17203712 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ สรธพชวย ทะสรตะ 6654 1549900831130 ชาย

17203713 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ ภาตพยะ สรรพชราง 6655 1548900031582 ชาย

17203714 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ ณวชพวฒนพ โปธาตร 6656 1549900845777 ชาย

17203715 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ ธนาธพป บรญจพนะ 6657 1809902671200 ชาย

17203716 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ ววชรากร มพทงสมภาร 6658 1549900819601 ชาย

17203717 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ วรฒพพร แกนวเสมอ 6659 1549900826926 ชาย

17203718 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ อภพวพชญพ ขวนทะบรตร 6713 1549900828325 ชาย

17203719 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ ปภวงกร มณทไวยพ 6768 1559900591198 ชาย

17203720 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ กรรณากรณพ สอพ ตงแกนว 6457 1103704633850 หญพง

17203721 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ กรรณารวตนพ สอพ ตงแกนว 6458 1103704633868 หญพง

17203722 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ กานตพรวท ปวญญาทพพยพ 6459 1199600508990 หญพง

17203723 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ จารรพพชญา แสนสรข 6460 1548900031523 หญพง



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 57 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : สอง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390159 - อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ

17203724 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ ฐพตพพร กวนตท 6461 1549900833710 หญพง

17203725 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ วพชชญานวนทรพ ยะปะนวนทพ 6462 1548900031604 หญพง

17203726 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ ณวฐตะววน ขวนทะชวย 6463 1549900839882 หญพง

17203727 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ บรญยวทรพ กวนทะวงศพ 6464 1102004174657 หญพง

17203728 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ สรพพชชา อโนพรทธพ 6465 1548900031418 หญพง

17203729 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ สรชาดา ขอนพพกรล 6467 1548900030730 หญพง

17203730 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ อภพชญา สารทหอม 6468 1548900030349 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 58 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : สอง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390159 - อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [7]ชน ชน : 0

17203731 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ นพพาดา สะเอทยบคง 6607 1549900833078 หญพง

17203732 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ พวสวท สระทองโน 6608 1549900847061 หญพง

17203733 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ ปรณยนรช ยอดหาญ 6660 1549500019632 หญพง

17203734 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ พพชญาภวค แกนวพรน อม 6661 1102500088402 หญพง

17203735 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ ปาณนาฏ มนาแกนว 6662 1549900836425 หญพง

17203736 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ ปภาดา จพ ตมลพ ตม 6663 1103704614308 หญพง

17203737 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ ศพรภวสสร วงคพวรฒพ 6664 1209501268060 หญพง

17203738 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ จพรายร บรญทพพยพ 6372 1548900030551 ชาย

17203739 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ ครณานนทพ แปงใจ 6495 1549900843588 ชาย

17203740 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ เดชสพทธพด พพฬารวตนพ 6497 1149901172729 ชาย

17203741 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ พพชวย สรวรรณจพตร 6499 1549900844657 ชาย

17203742 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ พงศกร จพนาปน าน 6501 1549900835721 ชาย

17203743 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ ววชรชวย เพลทยหาญ 6503 1549900832152 ชาย

17203744 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ เอกภวทร ลบาเนา 6504 1549900816572 ชาย

17203745 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ ไชยภวทร ชวยทวททรวพยพ 6557 1500701460893 ชาย

17203746 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ ทพนกร ออมแกนว 6665 1549900823587 ชาย

17203747 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ สพรพณวฎฐพ ยะปะนวนทพ 6666 1549900838657 ชาย

17203748 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ ศรภเสกขพ จวนลวบ 6667 1209702606914 ชาย

17203749 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ พลาธพป ดาวหาญ 6668 1549900827817 ชาย

17203750 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ ชพนภวทรพ เรมองววฒนา 6669 1549900844151 ชาย

17203751 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ ชญานวนทพ ยาวพไชย 6670 1548900030896 ชาย

17203752 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ ปรทญาภวทร สวนตพอภพรมณพ 6366 1110201392868 หญพง

17203753 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ จพดาภา แกนวพรม 6412 1549900826985 หญพง

17203754 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ ปรณยกร ใหมรมาก 6437 1129701512828 หญพง

17203755 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ อรวรรยา กวนทะวงศพ 6469 1549900841747 หญพง

17203756 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ สรภวสสร สมหลราย 6492 1549900843359 หญพง

17203757 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ อรวญญา ทองคบา 6493 1549500018954 หญพง

17203758 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ กวญญพณวชชา สวมมาสพทธพด 6505 1549900834252 หญพง

17203759 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ ครลพกา เรมองวราชพต 6506 1549900839335 หญพง

17203760 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ ฉวตรนภา สรจะวะนะ 6507 1549900831954 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 59 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : สอง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390159 - อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [8]ชน ชน : 0

17203761 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ ณวฐณพชา วารท 6509 1549900829739 หญพง

17203762 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ ณพชกานตพ สรดา 6510 1549900844967 หญพง

17203763 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ ณพรชา คผหารวตนากร 6511 1549900834139 หญพง

17203764 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ พพชยธพดา ธรรมตา 6514 1510101603766 หญพง

17203765 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ สรภารวตนพ ขอนปง 6515 1529400036918 หญพง

17203766 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ อวญมณท พลอยวพลวย 6516 1549900819024 หญพง

17203767 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ อธพชา วพชวยคบา 6517 1549900822742 หญพง

17203768 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ อาภาภวทร เมมองพรนอม 6518 1549900825369 หญพง

17203769 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ กพตตพพร ทองยนอย 6671 1548900031442 หญพง

17203770 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ กนกรวตนพ ใจเผพน 6672 1102500086701 หญพง

17203771 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ ณวฐนพชา บรญเสรพฐ 6673 1549900835747 หญพง

17203772 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ กรกนก ววงสพงหพ 6674 1549900843952 หญพง

17203773 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ สรภวสสรา กวนทะวงคพ 6675 1549900834023 หญพง

17203774 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ สรภนพดา ขอนขะแจะ 6676 1548900031001 หญพง

17203775 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ อพพณยพญา ธรรมใจ 6677 1129902255105 หญพง

17203776 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ ยศกร ภพระบรรณ 6375 1510101568341 ชาย

17203777 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ รฐนนทพ เขทยวชะอรรม 6454 1549900815215 ชาย

17203778 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ กฤตพครณ เพลทยหาญ 6470 1549900829232 ชาย

17203779 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ ชวยพฤกษพ แพทยพสมาน 6471 1549900839408 ชาย

17203780 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ ณวชนนทพ เพปชรนาโคโกสทยพ 6472 1549900833451 ชาย

17203781 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ ทพนภวทร อรปกพจ 6473 1549900847427 ชาย

17203782 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ พทรววส รวกแจรม 6475 1101000340616 ชาย

17203783 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ พพชยพงษพ พรทธอาสนพ 6476 1102500087929 ชาย

17203784 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ ธทรวพทยพ เปป งจวนดท 6478 1548900031396 ชาย

17203785 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ ศรวพภวทร มพทงแกนว 6479 1139600591277 ชาย

17203786 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ วพทววส ศรทพรม 6541 1549900818354 ชาย

17203787 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ ณวฐพงศพ ไพรบผรณพ 6550 1901001193296 ชาย

17203788 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ ภาวพน ผพวมณท 6609 1489900682011 ชาย

17203789 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ ชนสรณพ ไลนเฮาหพ 6610 1549900828660 ชาย

17203790 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ ตพณหพพวทธพ ขวนทะรวกษพ 6678 1549900833132 ชาย

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 60 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : สอง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390159 - อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [9]ชน ชน : 0

17203791 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ อดพเทพ สรขยพทง 6679 1679900797151 ชาย

17203792 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ ณวฐนวย สมสท 6680 1549900846277 ชาย

17203793 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ อชพรญา ผายาว 6406 1549900817455 หญพง

17203794 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ ณวฐธพดา แจรมผล 6411 1549900827124 หญพง

17203795 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ กรชนก ใจแหลม 6480 1549900825075 หญพง

17203796 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ กวญญาพร สรธรรม 6482 1549900834821 หญพง

17203797 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ กรรณพกา กวนแกนว 6484 1549900840848 หญพง

17203798 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ ชญานวนทพ พลเยททยม 6485 1510101606285 หญพง

17203799 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ ชลลดา ใจเฉลา 6486 1549900825504 หญพง

17203800 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ ณวฐธพชา สบาเภาไทย 6487 1549900830885 หญพง

17203801 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ ณวฐวรา เสารพแดน 6488 1549900842387 หญพง

17203802 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ ผกาวดท เครมอกกา 6489 1548900031043 หญพง

17203803 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ มนวสนวนทพ ปพ นตา 6490 1549900840813 หญพง

17203804 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ เอมวพกา ภาวะดท 6611 1489000046330 หญพง

17203805 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ พรรณภวสสร มหาวงศพ 6681 1549900833477 หญพง

17203806 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ ภผรพชญา มะโนเมมอง 6682 1549900835844 หญพง

17203807 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ กฤษฎพดตพวรรณ กาบทรม 6683 1549900833582 หญพง

17203808 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ ธทวรา จวนทะวงษพ 6684 1549900833809 หญพง

17203809 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ พลอยชมพผ ธรรมยรตพ 6685 1103704627680 หญพง

17203810 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ รวพสรา เสนาธรรม 6686 1240401241587 หญพง

17203811 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ นพรวชพร แสวงทรวพยพ 6687 1577000008371 หญพง

17203812 อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ ธวญญรวตนพ อพทนแกนวเครมอ 6769 1639900542137 หญพง

คน 22รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  112ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390159 - อนรบาลเทพสรนทรพนทรพ

อสาเภอ : สอง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390160 - บนานแมรแรม

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [2]ชน ชน : 0

17203821 บนานแมรแรม วสรธร คงสรวรรณชวย บนานแมรแรม 1549500019152 ชาย

17203822 บนานแมรแรม วทรภาพ แซรยราง บนานแมรแรม 1549900822530 ชาย

17203823 บนานแมรแรม นวนทพวร แซรทนาว บนานแมรแรม 1549500019811 ชาย

17203824 บนานแมรแรม ปรณณดา ชวยเลพศศรท บนานแมรแรม 1549500019527 หญพง

17203825 บนานแมรแรม จารรภา ทรงสมบววฒนกรล บนานแมรแรม 1549500019608 หญพง

17203826 บนานแมรแรม ญาณพสา แซรจาง บนานแมรแรม 1549500019781 หญพง

17203827 บนานแมรแรม นภวรรณ ประททปคทรท บนานแมรแรม 1549500019721 หญพง

17203828 บนานแมรแรม พรญาณท ใจเปรมปรทดท บนานแมรแรม 1569100039989 หญพง

17203829 บนานแมรแรม วศพนท แซรยราง บนานแมรแรม 1549500019179 หญพง

17203830 บนานแมรแรม ววทนวพภา ทนาววรรณชาตพ บนานแมรแรม 1549500019268 หญพง



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 61 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : สอง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390160 - บนานแมรแรม

17203831 บนานแมรแรม สรปรทยา แซรโซนง บนานแมรแรม 1549500018733 หญพง

17203832 บนานแมรแรม กวญญาพวชร แซรทนาว บนานแมรแรม 1540600151925 หญพง

17203833 บนานแมรแรม นราภร แซรโซนง บนานแมรแรม 1549500019969 หญพง

17203834 บนานแมรแรม ประภาพร แซรยราง บนานแมรแรม 1549500018920 หญพง

คน 14รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 62 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : สอง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390160 - บนานแมรแรม

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [2]ชน ชน : 0

17203851 บนานแมรแรม ชญานนทพ ทรงสมบววฒนกรล บนานแมรแรม 1549900843464 ชาย

17203852 บนานแมรแรม ปพ ยววฒนพ คงเลพศพานพช บนานแมรแรม 1549500019128 ชาย

17203853 บนานแมรแรม เจรพญชวย พฤฒพวรรณ บนานแมรแรม 1549900835933 ชาย

17203854 บนานแมรแรม ชพนกฤต แซรจาง บนานแมรแรม 1549500018709 ชาย

17203855 บนานแมรแรม เฉลพมพล แซรเฮนอ บนานแมรแรม 1560301508058 ชาย

17203856 บนานแมรแรม อภพววฒนพ แซรยราง บนานแมรแรม 1540600151909 ชาย

17203857 บนานแมรแรม ครณชาตพ แซรยราง บนานแมรแรม 1549500018679 ชาย

17203858 บนานแมรแรม ชลนพภา สงราผากรล บนานแมรแรม 1549900830907 หญพง

17203859 บนานแมรแรม วรสรดา สงวนจพนดา บนานแมรแรม 1549500020371 หญพง

คน 9รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  23ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390160 - บนานแมรแรม

อสาเภอ : สอง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390162 - ชรมชนบนานหนรนเหนมอ (แสงศรทวพทยา)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17203881 ชรมชนบนานหนรนเหนมอ (แสงศรทวพทยา) สรรเชษฐพ สาแกรงทราย 3295 1548900030772 ชาย

17203882 ชรมชนบนานหนรนเหนมอ (แสงศรทวพทยา) เมธาสพทธพด วงคพยาง 3297 1548900030900 ชาย

17203883 ชรมชนบนานหนรนเหนมอ (แสงศรทวพทยา) รวชชานนทพ สวงบววแกนว 3298 1548900031132 ชาย

17203884 ชรมชนบนานหนรนเหนมอ (แสงศรทวพทยา) ธพตพวรฒพ ยอดฝว ตน 3299 1548900030721 ชาย

17203885 ชรมชนบนานหนรนเหนมอ (แสงศรทวพทยา) นพชกรล ไชยพเนตรพ 3302 1139600604956 หญพง

คน 5รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 63 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : สอง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390162 - ชรมชนบนานหนรนเหนมอ (แสงศรทวพทยา)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [1]ชน ชน : 0

17203911 ชรมชนบนานหนรนเหนมอ (แสงศรทวพทยา) กวนตเมธ เตปมสอาด 3296 1549900824451 ชาย

17203912 ชรมชนบนานหนรนเหนมอ (แสงศรทวพทยา) กนกวรรณ ขวนทะบรตร 3300 1548900030977 หญพง

คน 2รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  7ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390162 - ชรมชนบนานหนรนเหนมอ (แสงศรทวพทยา)

อสาเภอ : สอง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390164 - บนานศรทมผลเรมอง(ววลลภราษฎรพรวงสรรคพ)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [3]ชน ชน : 0

17203941 บนานศรทมผลเรมอง(ววลลภราษฎรพรวงสรรคพ) เสฏฐวรฒพ คบาฤทธพด 3857 1548900030969 ชาย

17203942 บนานศรทมผลเรมอง(ววลลภราษฎรพรวงสรรคพ) ธนววฒนพ ไชยววง 3858 1549900823765 ชาย

17203943 บนานศรทมผลเรมอง(ววลลภราษฎรพรวงสรรคพ) จท ครรธแกนว 3874 G540658000001 ชาย

17203944 บนานศรทมผลเรมอง(ววลลภราษฎรพรวงสรรคพ) ปณพตา รวตนพวนธรพจวกรพ 3838 1549900839831 หญพง

17203945 บนานศรทมผลเรมอง(ววลลภราษฎรพรวงสรรคพ) ภวทรานพษฐพ สอพ ตงทอง 3839 1548900031116 หญพง

17203946 บนานศรทมผลเรมอง(ววลลภราษฎรพรวงสรรคพ) เสารพวภา เยาวบรตร 3840 1548900030829 หญพง

17203947 บนานศรทมผลเรมอง(ววลลภราษฎรพรวงสรรคพ) พวชรภา ใจวงศพ 3860 1549900833213 หญพง

17203948 บนานศรทมผลเรมอง(ววลลภราษฎรพรวงสรรคพ) สรทธพดา คบาใส 3861 1548900030934 หญพง

17203949 บนานศรทมผลเรมอง(ววลลภราษฎรพรวงสรรคพ) ปนวดดา ดอกเกทปยง 3862 1348800056852 หญพง

คน 9รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  9ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390164 - บนานศรทมผลเรมอง(ววลลภราษฎรพรวงสรรคพ)

อสาเภอ : สอง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390165 - บนานลอง(ฟองจวนทรพราษฎรพอรปถวมภพ)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17203971 บนานลอง(ฟองจวนทรพราษฎรพอรปถวมภพ) อมรพนทรพ คบาตวปน 3423 1549900830796 ชาย

17203972 บนานลอง(ฟองจวนทรพราษฎรพอรปถวมภพ) ศรภเสกขพ เทศะ 3443 1549900821436 ชาย

17203973 บนานลอง(ฟองจวนทรพราษฎรพอรปถวมภพ) ณวฐยศ กวนทะวงคพ 3444 1548900030861 ชาย

17203974 บนานลอง(ฟองจวนทรพราษฎรพอรปถวมภพ) ภวทรพวฒนพ ขาวงาม 3445 1548900031094 ชาย

17203975 บนานลอง(ฟองจวนทรพราษฎรพอรปถวมภพ) จพรภวทร ใจวงศพ 3487 1549900832977 ชาย

17203976 บนานลอง(ฟองจวนทรพราษฎรพอรปถวมภพ) พพมลรวตนพ ขาวงาม 3446 1548900030519 หญพง

17203977 บนานลอง(ฟองจวนทรพราษฎรพอรปถวมภพ) กชกร รรอนทอง 3447 1549900821258 หญพง

17203978 บนานลอง(ฟองจวนทรพราษฎรพอรปถวมภพ) รวตตพกาล โพธพดทา 3451 1549900826152 หญพง

17203979 บนานลอง(ฟองจวนทรพราษฎรพอรปถวมภพ) จรฑารวตนพ ยานสกรล 3452 1548900031124 หญพง

17203980 บนานลอง(ฟองจวนทรพราษฎรพอรปถวมภพ) สพรพนภา อพทนแกนว 3458 1549900829364 หญพง

17203981 บนานลอง(ฟองจวนทรพราษฎรพอรปถวมภพ) อภพชญา โยธาศรท 3488 1549900829704 หญพง

คน 11รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 64 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : สอง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390165 - บนานลอง(ฟองจวนทรพราษฎรพอรปถวมภพ)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [1]ชน ชน : 0

17204001 บนานลอง(ฟองจวนทรพราษฎรพอรปถวมภพ) สรจพนวนตา ทาปง 3455 1540400151697 หญพง

17204002 บนานลอง(ฟองจวนทรพราษฎรพอรปถวมภพ) กวญญาภวค สรทธาวา 3448 1549900835143 หญพง

คน 2รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  13ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390165 - บนานลอง(ฟองจวนทรพราษฎรพอรปถวมภพ)

อสาเภอ : สอง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390166 - ไทยรวฐวพทยา 31(ทรรงนนาวพรทธพมาศขกษากร)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17204031 ไทยรวฐวพทยา 31(ทรรงนนาวพรทธพมาศขกษากร) พลผทรวพยพ กาบซนอน 3062 1549900845947 ชาย

17204032 ไทยรวฐวพทยา 31(ทรรงนนาวพรทธพมาศขกษากร) นนทกร ยอดหาญ 3064 1549900842018 ชาย

17204033 ไทยรวฐวพทยา 31(ทรรงนนาวพรทธพมาศขกษากร) ปพ ยะภวทร กวณฑะโฮนง 3065 1548900031078 ชาย

17204034 ไทยรวฐวพทยา 31(ทรรงนนาวพรทธพมาศขกษากร) ณรงคพกร มทชวย 3066 1549900834074 ชาย

17204035 ไทยรวฐวพทยา 31(ทรรงนนาวพรทธพมาศขกษากร) ณวฐชา ตวนกผล 3067 1549900827892 หญพง

17204036 ไทยรวฐวพทยา 31(ทรรงนนาวพรทธพมาศขกษากร) จวกรภวทร ศรวณใจ 3069 1548900030756 ชาย

17204037 ไทยรวฐวพทยา 31(ทรรงนนาวพรทธพมาศขกษากร) เยาวลวกษณพ ปน องกวน 3072 1549900835461 หญพง

17204038 ไทยรวฐวพทยา 31(ทรรงนนาวพรทธพมาศขกษากร) ศรภรวศมพด กาบคบาบา 3084 1549900833817 หญพง

17204039 ไทยรวฐวพทยา 31(ทรรงนนาวพรทธพมาศขกษากร) ภวทรธพดา อารทโชคชวย 3085 1129600049120 หญพง

17204040 ไทยรวฐวพทยา 31(ทรรงนนาวพรทธพมาศขกษากร) จพรวชญา ใจใสร 3086 1549900844720 หญพง

17204041 ไทยรวฐวพทยา 31(ทรรงนนาวพรทธพมาศขกษากร) สรพพชชา กพทงยอด 3087 1548900031612 หญพง

คน 11รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  11ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390166 - ไทยรวฐวพทยา 31(ทรรงนนาวพรทธพมาศขกษากร)

อสาเภอ : สอง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390167 - ววดรรองเยปน(สารแกนวประชาสงเคราะหพ)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17204061 ววดรรองเยปน(สารแกนวประชาสงเคราะหพ) วทรภพ รรองเสอทยบ 1521 1549900846269 ชาย

17204062 ววดรรองเยปน(สารแกนวประชาสงเคราะหพ) ปยรตา อรตมะโชค 1523 1549900845998 หญพง

17204063 ววดรรองเยปน(สารแกนวประชาสงเคราะหพ) ธนพล กพจสรวรรณพ 1540 1549900790310 ชาย

คน 3รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  3ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390167 - ววดรรองเยปน(สารแกนวประชาสงเคราะหพ)

อสาเภอ : สอง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390169 - บนานแดนชรมพล(ประชานรกผล)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17204091 บนานแดนชรมพล(ประชานรกผล) ณภวทร ถพทนจวนทรพ 2413 1549900828619 ชาย

17204092 บนานแดนชรมพล(ประชานรกผล) ธาดา พวฒนเจรพญ 2422 1648600035395 ชาย

17204093 บนานแดนชรมพล(ประชานรกผล) ไพรบผลยพ นพบรญทวน 2438 1139600578122 ชาย

17204094 บนานแดนชรมพล(ประชานรกผล) เพพทมพผล นพบรญทวน 2439 1139600578149 ชาย



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 65 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : สอง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390169 - บนานแดนชรมพล(ประชานรกผล)

17204095 บนานแดนชรมพล(ประชานรกผล) ทพนภวทร สรธรรม 2446 1469900907391 ชาย

17204096 บนานโทกครา(สหราษฎรพบบารรง) ประหยวด แซรวมทอ 774 1649000037827 ชาย

17204097 บนานโทกครา(สหราษฎรพบบารรง) อภพชาต แซรยราง 779 G540660000002 ชาย

คน 7รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  7ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390169 - บนานแดนชรมพล(ประชานรกผล)

อสาเภอ : สอง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390172 - บนานหนองเสท ตยว(ประชาสรรคพ)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17204121 บนานหนองเสท ตยว(ประชาสรรคพ) ปพ ยะดพษยพ จวนทรพนพทม 1702 1549900834791 ชาย

17204122 บนานหนองเสท ตยว(ประชาสรรคพ) ธนกฤต ศรทแกนว 1700 1548900031141 ชาย

17204123 บนานหนองเสท ตยว(ประชาสรรคพ) ปพ ยะพวชร กอบไรร 1703 1319901358251 หญพง

17204124 บนานหนองเสท ตยว(ประชาสรรคพ) สพรพวพมล สวนปาน 1704 1549900815029 หญพง

17204125 บนานหนองเสท ตยว(ประชาสรรคพ) จรฬารวตนพ ลอยฟผ 1705 1549900822343 หญพง

17204126 บนานหนองเสท ตยว(ประชาสรรคพ) ฐพตาภา พวนธพอพนทรพ 1706 1103200218301 หญพง

17204127 บนานหนองเสท ตยว(ประชาสรรคพ) ศพรพกานดา สมบอาทะ 1709 1548900030811 หญพง

คน 7รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  7ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390172 - บนานหนองเสท ตยว(ประชาสรรคพ)

อสาเภอ : สอง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390173 - บนานววงฟร อน(สพทธพราษฎรพบบารรง)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [3]ชน ชน : 0

17204151 บนานววงฟร อน(สพทธพราษฎรพบบารรง) เจษฏา ววงคะออม 2682 1549900817820 ชาย

17204152 บนานววงฟร อน(สพทธพราษฎรพบบารรง) กพตตพครณ จพนดาแปน น 2683 1549900834643 ชาย

17204153 บนานววงฟร อน(สพทธพราษฎรพบบารรง) หนขทงเทพ พรรมพวง 2681 1549900840970 ชาย

17204154 บนานววงฟร อน(สพทธพราษฎรพบบารรง) ทวทพงษพ จพตรวตนพ 2680 1549900814162 ชาย

17204155 บนานววงฟร อน(สพทธพราษฎรพบบารรง) เนรมพตร ยารวงษท 2718 1368400114804 ชาย

17204156 บนานววงฟร อน(สพทธพราษฎรพบบารรง) กพตตพชวย เศษโถ 2720 1549900827345 ชาย

17204157 บนานววงฟร อน(สพทธพราษฎรพบบารรง) นพชครณ พพนทรากผล 2742 1209000551265 ชาย

17204158 บนานววงฟร อน(สพทธพราษฎรพบบารรง) เกวลพน ยศบรญมท 2685 1540800050618 หญพง

17204159 บนานววงฟร อน(สพทธพราษฎรพบบารรง) ภคพร ตวนหลพม 2688 1102900225253 หญพง

17204160 บนานววงฟร อน(สพทธพราษฎรพบบารรง) กานตพธพชา ทองดท 2690 1549900824214 หญพง

17204161 บนานววงฟร อน(สพทธพราษฎรพบบารรง) ณวฐธพดา จพตพยวค 2686 1229901326296 หญพง

17204162 บนานววงฟร อน(สพทธพราษฎรพบบารรง) เสาวลวกษณพ แกนวพวนงาม 2687 1139600571896 หญพง

17204163 บนานววงฟร อน(สพทธพราษฎรพบบารรง) ธนธรณพ จพตพยวค 2684 1279800278601 หญพง

17204164 บนานววงฟร อน(สพทธพราษฎรพบบารรง) จพตรกวญญา โลกคบาลมอ 2689 1549900823528 หญพง

17204165 บนานววงฟร อน(สพทธพราษฎรพบบารรง) พพชญาภวค พลสผงเนพน 2692 1549900827884 หญพง

17204166 บนานววงฟร อน(สพทธพราษฎรพบบารรง) วรกรล ถาเรมอน 2691 1549900824940 หญพง

17204167 บนานววงฟร อน(สพทธพราษฎรพบบารรง) เมธาวท พรมดท 2693 1209702594959 หญพง

17204168 บนานววงฟร อน(สพทธพราษฎรพบบารรง) ณวฐวพนตรา อรดม 2694 1549900833345 หญพง

17204169 บนานววงฟร อน(สพทธพราษฎรพบบารรง) กนพษฐนาฏ ครณารวกษพ 2695 1119902588864 หญพง



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 66 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : สอง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390173 - บนานววงฟร อน(สพทธพราษฎรพบบารรง)

คน 19รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  19ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390173 - บนานววงฟร อน(สพทธพราษฎรพบบารรง)

อสาเภอ : สอง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390174 - บนานดงเจรพญ(วงคพประชานรกผล)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17204181 บนานดงเจรพญ(วงคพประชานรกผล) พวทนพงคพ ใจรวกษา 1419 1839902133178 ชาย

คน 1รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  1ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390174 - บนานดงเจรพญ(วงคพประชานรกผล)

อสาเภอ : สอง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390176 - ววดแมรทะ(ดบารงประชานรเคราะหพ)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17204211 ววดแมรทะ(ดบารงประชานรเคราะหพ) ธนกร วพเศษกาศ 1426 1549900820731 ชาย

17204212 ววดแมรทะ(ดบารงประชานรเคราะหพ) ราเชนทรพ แจนงตราย 1431 1549900827116 ชาย

17204213 ววดแมรทะ(ดบารงประชานรเคราะหพ) ธนากร เรมอนใส 1432 1510101593418 ชาย

17204214 ววดแมรทะ(ดบารงประชานรเคราะหพ) ชวยยะ สมบแสน 1433 1539901098169 ชาย

17204215 ววดแมรทะ(ดบารงประชานรเคราะหพ) ชลรวศมท สทเสน 1434 1549900826101 หญพง

17204216 ววดแมรทะ(ดบารงประชานรเคราะหพ) กวญญาณวฐ สลวกหลราย 1435 1548900030993 หญพง

17204217 ววดแมรทะ(ดบารงประชานรเคราะหพ) ปภาวดท สทเหลมองอรอน 1437 1658700034765 หญพง

17204218 ววดแมรทะ(ดบารงประชานรเคราะหพ) กมลวรรณ เชทยงนนอย 1439 1540800050600 หญพง

17204219 ววดแมรทะ(ดบารงประชานรเคราะหพ) ปพพชญา นวนภผมทววน 1455 1139600593997 หญพง

คน 9รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  9ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390176 - ววดแมรทะ(ดบารงประชานรเคราะหพ)

อสาเภอ : สอง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390177 - บนานลผ(คบาภทรพราษฎรพบบารรง)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17204241 บนานลผ(คบาภทรพราษฎรพบบารรง) ชนาธพป พลจร 2627 1510101612153 ชาย

17204242 บนานลผ(คบาภทรพราษฎรพบบารรง) ฑพตฐพตา นพยมชวย 2625 1549900830800 หญพง

17204243 บนานลผ(คบาภทรพราษฎรพบบารรง) ณพชานวน สนใจ 2642 1549900849578 หญพง

คน 3รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 67 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : สอง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390177 - บนานลผ(คบาภทรพราษฎรพบบารรง)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [1]ชน ชน : 0

17204271 บนานลผ(คบาภทรพราษฎรพบบารรง) สพทธพพงษพ นาคจรนย 2624 1718800156900 ชาย

17204272 บนานลผ(คบาภทรพราษฎรพบบารรง) ศรภกฤต กรณาวงคพ 2623 1101700491927 ชาย

17204273 บนานลผ(คบาภทรพราษฎรพบบารรง) วพภาดา สมจารยพ 2626 1549900845084 หญพง

17204274 บนานลผ(คบาภทรพราษฎรพบบารรง) กรลพพธานพ ยะปะนวนทพ 2652 1549900844835 หญพง

17204275 บนานลผ(คบาภทรพราษฎรพบบารรง) ภผวดล ทองไหล 2653 1549100043714 ชาย

คน 5รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  8ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390177 - บนานลผ(คบาภทรพราษฎรพบบารรง)

อสาเภอ : สอง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390178 - ววดหนวยหมนาย(หมายประชากร)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17204301 ววดหนวยหมนาย(หมายประชากร) ชวชฎาพร อพนปวญโย 3151 1549900835291 หญพง

17204302 ววดหนวยหมนาย(หมายประชากร) ภาสพนท ถรงเงพน 3152 1549900817374 หญพง

17204303 ววดหนวยหมนาย(หมายประชากร) ฐพตพรวตนพ ขอนวงศพ 3153 1549900828210 หญพง

17204304 ววดหนวยหมนาย(หมายประชากร) สรพพชญา ดงพยง 3154 1139800175773 หญพง

17204305 ววดหนวยหมนาย(หมายประชากร) พทชญา นวนตอะภผมพ 3156 1549900834040 หญพง

คน 5รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 68 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : สอง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390178 - ววดหนวยหมนาย(หมายประชากร)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [1]ชน ชน : 0

17204331 ววดหนวยหมนาย(หมายประชากร) ธทรเทพ ขอนปง 3162 1549900812623 ชาย

17204332 ววดหนวยหมนาย(หมายประชากร) ประสพทธพด ไทยมา 3150 1549500018687 ชาย

คน 2รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  7ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390178 - ววดหนวยหมนาย(หมายประชากร)

อสาเภอ : สอง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390179 - บนานหนวยขอน(ญาณศรวทธาสามวคคท)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [2]ชน ชน : 0

17204361 บนานหนวยขอน(ญาณศรวทธาสามวคคท) ปวรพศรพ มพทงขววญ 3925 1110301514906 ชาย

17204362 บนานหนวยขอน(ญาณศรวทธาสามวคคท) พงศกร ขอนขะจาว 3901 1549900817561 ชาย

17204363 บนานหนวยขอน(ญาณศรวทธาสามวคคท) เมธท สมหลราย 3915 1549900820715 ชาย

17204364 บนานหนวยขอน(ญาณศรวทธาสามวคคท) ธนกร คนขงคพด 3922 1549900823064 ชาย

17204365 บนานหนวยขอน(ญาณศรวทธาสามวคคท) วรกรณพ ผาแกนว 3926 1540600151933 ชาย

17204366 บนานหนวยขอน(ญาณศรวทธาสามวคคท) ณวฐพงศพ แสนทนาว 3980 1549900844487 ชาย

17204367 บนานหนวยขอน(ญาณศรวทธาสามวคคท) ณวฐชยา ไถจรพง 3928 1548900030641 หญพง

17204368 บนานหนวยขอน(ญาณศรวทธาสามวคคท) ประกายมรข เมมองมา 3929 1509966782722 หญพง

17204369 บนานหนวยขอน(ญาณศรวทธาสามวคคท) พพชญา ดอนแกนว 3931 1510101591351 หญพง

17204370 บนานหนวยขอน(ญาณศรวทธาสามวคคท) ณวฐชยา มาลา 3930 1548900030691 หญพง

17204371 บนานหนวยขอน(ญาณศรวทธาสามวคคท) ณวฏชญา รวตนะ 3981 1739902481576 หญพง

17204372 บนานหนวยขอน(ญาณศรวทธาสามวคคท) พพชนวนทพ พผลทวท 3986 1548900031183 หญพง

คน 12รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 69 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : สอง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390179 - บนานหนวยขอน(ญาณศรวทธาสามวคคท)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [2]ชน ชน : 0

17204391 บนานหนวยขอน(ญาณศรวทธาสามวคคท) ศพวกร รรองแกนว 3985 1548900029863 ชาย

17204392 บนานหนวยขอน(ญาณศรวทธาสามวคคท) ณทรนรช อรดคบาเทททยง 3927 1219901302494 หญพง

คน 2รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  14ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390179 - บนานหนวยขอน(ญาณศรวทธาสามวคคท)

อสาเภอ : สอง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390180 - บนานดอนแกนว(อาสาฯ)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17204421 บนานดอนแกนว(อาสาฯ) โชคชวย นาทอง 746 1549900832659 ชาย

17204422 บนานดอนแกนว(อาสาฯ) วทระเทพ อรางอพนทรพ 747 1102900225776 ชาย

17204423 บนานดอนแกนว(อาสาฯ) ยรทธชวย ปว ตนจาด 759 1539901070540 ชาย

17204424 บนานดอนแกนว(อาสาฯ) สรรพยภรณพ ขอนพพกรล 748 1549900822190 หญพง

17204425 บนานดอนแกนว(อาสาฯ) อรณพชา จพนาปน าน 749 1549900818311 หญพง

คน 5รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  5ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390180 - บนานดอนแกนว(อาสาฯ)

อสาเภอ : สอง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390182 - บนานตนนหนรน(หนรนราษฎรพสามวคคท)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17204451 บนานตนนหนรน(หนรนราษฎรพสามวคคท) ชยวนตพธร มทเลข 754 1549900824133 ชาย

17204452 บนานตนนหนรน(หนรนราษฎรพสามวคคท) ธนววฒนพ การคนา 755 1549900819491 ชาย

17204453 บนานตนนหนรน(หนรนราษฎรพสามวคคท) วทรวพชญพ ศรทโพธพ 756 1549900819130 ชาย

17204454 บนานตนนหนรน(หนรนราษฎรพสามวคคท) จราโหยรง - 764 0051011058758 หญพง

17204455 บนานหนวยกาน(รวฐราษฎรพอรปถวมภพ) อดพเทพ ยาหนองกาศ 315 1548900030870 ชาย

17204456 บนานหนวยกาน(รวฐราษฎรพอรปถวมภพ) ชลธท พรทธยา 317 1120500137126 ชาย

คน 6รวม :
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ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : สอง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390182 - บนานตนนหนรน(หนรนราษฎรพสามวคคท)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [1]ชน ชน : 0

17204481 บนานหนวยกาน(รวฐราษฎรพอรปถวมภพ) รวชชานนทพ เสนรราชกพจ 316 1549900835658 ชาย

คน 1รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  7ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390182 - บนานตนนหนรน(หนรนราษฎรพสามวคคท)

อสาเภอ : หนองมรวงไขร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390292 - บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [3]ชน ชน : 0

17204511 บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร) เอกราช คบาลมอ 7114 1549900815452 ชาย

17204512 บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร) รวชชานวนทพ ววงกาวรรณพ 7115 1549900818516 ชาย

17204513 บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร) ธทรภวทร จวกรษรรพยา 7119 1549900829551 ชาย

17204514 บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร) ณวฐนวนทพ คบาสรข 7121 1549900834872 ชาย

17204515 บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร) ณวฐพล กวนทะรส 7117 1549900825954 ชาย

17204516 บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร) ตพณหพภวทร กรณวงศพ 7122 1209301249622 ชาย

17204517 บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร) นรานวนทพ พรพบไหว 7123 1549900836476 ชาย

17204518 บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร) ธนพล สายคบา 7134 1549900815134 ชาย

17204519 บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร) ปพ ยพงคพ จพตประสาร 7142 1549900834724 ชาย

17204520 บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร) พรหมพพรพยะ วพบผลวรภพจกรล 7139 1549900832624 ชาย

17204521 บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร) พทรพวฒนพ สพทธพพวฒนา 7136 1549900819865 ชาย

17204522 บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร) ธไนศวรรยพ สพนธรชวย 7140 1549900833957 ชาย

17204523 บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร) กนองพล พรทธจร 7137 1549900827515 ชาย

17204524 บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร) ภาสกร คบาลมอ 7138 1549900829437 ชาย

17204525 บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร) หยกสวรรคพ คบาลมอ 7143 1549900839556 ชาย

17204526 บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร) ณวฐเศรษฐ ศรทจวนทรพ 7135 1269900495442 ชาย

17204527 บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร) ภผวพววฒนพ ทาบรญ 7141 1540800050707 ชาย

17204528 บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร) ปวทณพธพดา ปวญญาแฝง 7129 1549900830079 หญพง

17204529 บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร) สรภาวดท ศรทสมบวตพ 7133 1549900838789 หญพง

17204530 บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร) ศศพณา ครนมศรทมผล 7131 1549900835275 หญพง

17204531 บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร) ณวฐพดา ปท อาทพตยพ 7128 1209000529863 หญพง

17204532 บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร) วราภรณพ บรญบบารรง 7125 1149901141394 หญพง

17204533 บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร) ลภวสรดา ศรทวพชวย 7126 1549900818257 หญพง

17204534 บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร) ณวฐธพดา ววงกระแสรพ 7150 1549900837588 หญพง

17204535 บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร) ธวญชนก แกนวอาทะ 7145 1549900819717 หญพง

17204536 บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร) ศพรพกวญญา เทพสาธร 7144 1549900816882 หญพง

17204537 บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร) สมพตา มหาวท 7147 1549900826071 หญพง

17204538 บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร) ปณพษา กระตรายเทศ 7148 1609700296191 หญพง

17204539 บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร) ณวฐณพชา วพลาววณยพ 7151 1539901108351 หญพง

17204540 บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร) ณวฐณพชา จพตชผ 7132 1549900838371 หญพง

17204541 บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร) ธวญวลวย บรญบบารรง 7130 1540800050693 หญพง



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 71 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : หนองมรวงไขร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390292 - บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร)

17204542 บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร) จพดาภา พรจานใหมร 7146 1549900822378 หญพง

17204543 บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร) ศรรตา จวนทรา 7149 1549900830290 หญพง

17204544 บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร) กมลพร พรทธจร 7127 1540800050634 หญพง

คน 34รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 72 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : หนองมรวงไขร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390292 - บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [2]ชน ชน : 0

17204546 บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร) วสรพล ปะละใจ 7118 1540800050651 ชาย

17204547 บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร) ยศกร ถพทนบาง 7124 1549900837685 ชาย

17204548 บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร) ภาสนรก กาบคบา 7120 1199901336861 ชาย

คน 3รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  37ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390292 - บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร)

อสาเภอ : หนองมรวงไขร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390293 - บนานแมรคบามท (รวตนปวญญา)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17204576 บนานแมรคบามท (รวตนปวญญา) วพรวช ธนารวตนพ 3619 1549900829097 ชาย

17204577 บนานแมรคบามท (รวตนปวญญา) ณวฐพล จวดกรรรน 3622 1102004249983 ชาย

17204578 บนานแมรคบามท (รวตนปวญญา) พลวรรธนพ สรทธกวน 3621 1549900823960 ชาย

17204579 บนานแมรคบามท (รวตนปวญญา) รวชพล ดวงภวกดท 3611 1609900979748 ชาย

17204580 บนานแมรคบามท (รวตนปวญญา) จพรายร เนาวพลาศ 3623 1549900825024 ชาย

17204581 บนานแมรคบามท (รวตนปวญญา) จงรวก ปลาสรวรรณ 3620 1249900987779 ชาย

17204582 บนานแมรคบามท (รวตนปวญญา) ณปภวสรพ จวนทรพจบาปา 3625 1549900824125 หญพง

17204583 บนานแมรคบามท (รวตนปวญญา) ปภาวท เพพทมทรวพยพ 3624 1549900834112 หญพง

17204584 บนานแมรคบามท (รวตนปวญญา) ปรวชญาภรณพ เกษท 3626 1549900841089 หญพง

17204585 บนานแมรคบามท (รวตนปวญญา) ณวฐภวสสร เสารพอพนทรพ 3629 1549900842123 หญพง

17204586 บนานแมรคบามท (รวตนปวญญา) วรรณพดา เชม ตอวงศพ 3627 1549100042599 หญพง

17204587 บนานแมรคบามท (รวตนปวญญา) ณวฐกมล มผลอพนตา 3628 1549900835763 หญพง

คน 12รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  12ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390293 - บนานแมรคบามท (รวตนปวญญา)

อสาเภอ : หนองมรวงไขร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390294 - แมรคบามทตบาหนวก(ตบาหนวกธรรมวพทยาคาร)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17204606 แมรคบามทตบาหนวก(ตบาหนวกธรรมวพทยาคาร) อนรววฒนพ อรบลเมนา 2811 1549900826012 ชาย

17204607 แมรคบามทตบาหนวก(ตบาหนวกธรรมวพทยาคาร) สรวพทยพ นพลนพภวกสพดท 2810 1549900826390 ชาย

17204608 แมรคบามทตบาหนวก(ตบาหนวกธรรมวพทยาคาร) กวนยารวตนพ วรฒพชา 2813 1540800050715 หญพง

17204609 แมรคบามทตบาหนวก(ตบาหนวกธรรมวพทยาคาร) พพมพพชนก ธะนะ 2816 1518300000899 หญพง

17204610 แมรคบามทตบาหนวก(ตบาหนวกธรรมวพทยาคาร) สรพรรณฤดท เหมมองหนา 2815 1549900840481 หญพง

17204611 แมรคบามทตบาหนวก(ตบาหนวกธรรมวพทยาคาร) ณวฐธพดา รว ตงกลาง 2843 1104000302091 หญพง

คน 6รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  6ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390294 - แมรคบามทตบาหนวก(ตบาหนวกธรรมวพทยาคาร)

อสาเภอ : หนองมรวงไขร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390295 - บนานสะเลทยม(ปวญญาราษฎรพรวงสรรคพ)



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 73 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : หนองมรวงไขร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390295 - บนานสะเลทยม(ปวญญาราษฎรพรวงสรรคพ)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17204636 บนานสะเลทยม(ปวญญาราษฎรพรวงสรรคพ) กพตพพงษพ ตวนตพ 1776 1549900825423 ชาย

17204637 บนานสะเลทยม(ปวญญาราษฎรพรวงสรรคพ) ภวทรดล จพตรสรวรรณ 1786 1839902150692 ชาย

17204638 บนานสะเลทยม(ปวญญาราษฎรพรวงสรรคพ) ธววชชวย จวนทรพโคตร 1787 1219700072572 ชาย

17204639 บนานสะเลทยม(ปวญญาราษฎรพรวงสรรคพ) ธนภวทร โอดเทพง 1788 1549900837782 ชาย

17204640 บนานสะเลทยม(ปวญญาราษฎรพรวงสรรคพ) ธนธพป โกศวยศพรพ 1789 1549900843049 ชาย

17204641 บนานสะเลทยม(ปวญญาราษฎรพรวงสรรคพ) ธทรภวทร ววนละ 1790 1549900845548 ชาย

17204642 บนานสะเลทยม(ปวญญาราษฎรพรวงสรรคพ) รวศชนนทพ เมฆอากาศ 1819 1549900830958 ชาย

17204643 บนานสะเลทยม(ปวญญาราษฎรพรวงสรรคพ) นวจยา กวนหาประกอบ 1779 1549900823889 หญพง

17204644 บนานสะเลทยม(ปวญญาราษฎรพรวงสรรคพ) อาชพรญาณพ ทนาวถขง 1780 1549900824583 หญพง

17204645 บนานสะเลทยม(ปวญญาราษฎรพรวงสรรคพ) กวลยารวตนพ ไทยกลาง 1791 1549500019420 หญพง

17204646 บนานสะเลทยม(ปวญญาราษฎรพรวงสรรคพ) ธนภรณพ เหมมองหนา 1792 1549900834287 หญพง

17204647 บนานสะเลทยม(ปวญญาราษฎรพรวงสรรคพ) นบ ตาฝน ทรรงชนางเผมอก 1793 1100202059585 หญพง

17204648 บนานสะเลทยม(ปวญญาราษฎรพรวงสรรคพ) ชนมล แลโคนง 1794 1549900839581 หญพง

17204649 บนานสะเลทยม(ปวญญาราษฎรพรวงสรรคพ) นารทรวศนพ สาราส 1795 1100704249348 หญพง

17204650 บนานสะเลทยม(ปวญญาราษฎรพรวงสรรคพ) ศรวณยพรวชตพ โอดเทพง 1796 1549900842379 หญพง

17204651 บนานสะเลทยม(ปวญญาราษฎรพรวงสรรคพ) ชญาณพศา กลบทารวกษา 1797 1139900671004 หญพง

17204652 บนานสะเลทยม(ปวญญาราษฎรพรวงสรรคพ) เบญญาดา เมฆอากาศ 1798 1549900846986 หญพง

คน 17รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  17ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390295 - บนานสะเลทยม(ปวญญาราษฎรพรวงสรรคพ)

อสาเภอ : หนองมรวงไขร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390297 - บนานทรรงแคนว (ควนธวงศพวพทยาคาร)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17204666 บนานทรรงแคนว (ควนธวงศพวพทยาคาร) ณวฐวรฒพ จองแค 2839 1549900816432 ชาย

17204667 บนานทรรงแคนว (ควนธวงศพวพทยาคาร) รวฐภผมพ เดชพรม 2840 1549900821002 ชาย

17204668 บนานทรรงแคนว (ควนธวงศพวพทยาคาร) อนววช ศรทสรนทร 2849 1368700043023 ชาย

17204669 บนานทรรงแคนว (ควนธวงศพวพทยาคาร) ณวฐวพกา ใจกวลยา 2842 1549900837189 หญพง

17204670 บนานทรรงแคนว (ควนธวงศพวพทยาคาร) ตปนทยพ อพนทรสพทธพด 2843 1101000307902 หญพง

17204671 บนานทรรงแคนว (ควนธวงศพวพทยาคาร) พพมพพนารา แกลนวกลนา 2844 1309903780520 หญพง

17204672 บนานทรรงแคนว (ควนธวงศพวพทยาคาร) รวตตพกาล เมมองมานนอย 2845 1549900837511 หญพง

17204673 บนานทรรงแคนว (ควนธวงศพวพทยาคาร) สรนพสา ปน อมสมบผรณพ 2846 1549900815363 หญพง

คน 8รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 74 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : หนองมรวงไขร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390297 - บนานทรรงแคนว (ควนธวงศพวพทยาคาร)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [1]ชน ชน : 0

17204696 บนานทรรงแคนว (ควนธวงศพวพทยาคาร) ณวฐวรา ทองประไพ 2834 1540800050537 หญพง

17204697 บนานทรรงแคนว (ควนธวงศพวพทยาคาร) ฐพตพพวชร นาเทพ 2841 1549500018695 หญพง

คน 2รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  10ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390297 - บนานทรรงแคนว (ควนธวงศพวพทยาคาร)

อสาเภอ : หนองมรวงไขร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390298 - บนานววงหลวง(ววงมาประชาสามวคคท)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17204726 บนานววงหลวง(ววงมาประชาสามวคคท) ภานรพงษพ ววงกาวรรณพ 3638 1549900822262 ชาย

17204727 บนานววงหลวง(ววงมาประชาสามวคคท) วรรณพดา ชผกนาน 3640 1549900827191 หญพง

17204728 บนานววงหลวง(ววงมาประชาสามวคคท) อธพตยา แสงทอง 3641 1629900942321 หญพง

17204729 บนานววงหลวง(ววงมาประชาสามวคคท) มลทพรา สบารวมจพต 3646 1549900840619 หญพง

คน 4รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 75 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : หนองมรวงไขร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390298 - บนานววงหลวง(ววงมาประชาสามวคคท)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [1]ชน ชน : 0

17204756 บนานววงหลวง(ววงมาประชาสามวคคท) วรฒพชวย อพนทรพชผ 3639 1549900841551 ชาย

17204757 บนานววงหลวง(ววงมาประชาสามวคคท) ไตรภผมพ ขวดแกนว 3645 1549900847095 ชาย

คน 2รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  6ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390298 - บนานววงหลวง(ววงมาประชาสามวคคท)

อสาเภอ : หนองมรวงไขร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390299 - บนานหนองนบ ตารวด (พรหมาประชาสงเคราะหพ)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17204786 บนานหนองนบ ตารวด (พรหมาประชาสงเคราะหพ) สพงหราช พวนธพงาม 3783 1349901713060 ชาย

17204787 บนานหนองนบ ตารวด (พรหมาประชาสงเคราะหพ) นวกรบ เหรทยญจม ตอ 3767 1103704606160 ชาย

17204788 บนานหนองนบ ตารวด (พรหมาประชาสงเคราะหพ) วรพนธร สารสรวรรณ 3771 1839902140697 ชาย

17204789 บนานหนองนบ ตารวด (พรหมาประชาสงเคราะหพ) เบญจมาศ ภผรระหงษพ 3774 1104000290549 หญพง

17204790 บนานหนองนบ ตารวด (พรหมาประชาสงเคราะหพ) กรรณญาภวทร พวงถพทน 3776 1549900834961 หญพง

17204791 บนานหนองนบ ตารวด (พรหมาประชาสงเคราะหพ) ปวทณพธพดา เถาพรทธา 3775 1408900052882 หญพง

คน 6รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  6ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390299 - บนานหนองนบ ตารวด (พรหมาประชาสงเคราะหพ)

อสาเภอ : หนองมรวงไขร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390300 - บนานยรานยาว(ยรานยาวประชาสรรคพ)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [1]ชน ชน : 0

17204816 บนานยรานยาว(ยรานยาวประชาสรรคพ) ภผรพ ฉายา 1361 1104400074568 ชาย

17204817 บนานยรานยาว(ยรานยาวประชาสรรคพ) จทรภวทร ปวญญามา 1363 1549900823013 ชาย

17204818 บนานยรานยาว(ยรานยาวประชาสรรคพ) ภาคพน วงคพสมรทร 1349 1571001194326 ชาย

คน 3รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  3ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390300 - บนานยรานยาว(ยรานยาวประชาสรรคพ)

อสาเภอ : รน องกวาง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390309 - ราชประชานรเคราะหพ 25

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [3]ชน ชน : 0

17203161 ราชประชานรเคราะหพ 25 วพรชวย แสนโซนง 4521 1559900565332 ชาย

17203162 ราชประชานรเคราะหพ 25 สถพตครณ กมลทพพยพตะววน 4522 1550701218375 ชาย

17203163 ราชประชานรเคราะหพ 25 มานพ แสนโซนง 4525 1550400135195 ชาย

17203164 ราชประชานรเคราะหพ 25 อวปสร แสนยราง 4653 1549900811481 หญพง

17203165 ราชประชานรเคราะหพ 25 เนตรดาว แซรทนาว 4685 1540600151780 หญพง

17203166 ราชประชานรเคราะหพ 25 พพมพพนพภา แซรยราง 4686 0540200000026 หญพง

17203167 ราชประชานรเคราะหพ 25 กรนพดา แดงเกาะโพธพด 4687 1810800154992 หญพง

17203168 ราชประชานรเคราะหพ 25 ภผธาเนศ แซรวม ตอ 4849 1539901087281 ชาย

17203169 ราชประชานรเคราะหพ 25 ธทรววฒนพ แสนหาง 4851 1549900829518 ชาย



ประกาศเลขทททนนท งสอบ
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ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : รน องกวาง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390309 - ราชประชานรเคราะหพ 25

17203170 ราชประชานรเคราะหพ 25 โสภพตสรดา แสนโซนง 4869 1550400137112 หญพง

17203171 ราชประชานรเคราะหพ 25 อนรพงศพ ปานแกนว 4870 1549100041614 ชาย

17203172 ราชประชานรเคราะหพ 25 อภพสพทธพด แซรทนาว 4682 1550701215538 ชาย

17203173 ราชประชานรเคราะหพ 25 วพมลพร แสนหาง 4690 1550701222372 หญพง

17203174 ราชประชานรเคราะหพ 25 สาวพกา คทรทสวนตพกรล 4652 1550501216981 หญพง

17203175 ราชประชานรเคราะหพ 25 วราสพนทยพ นาคพรพก 4872 1539901092128 หญพง

คน 15รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  15ผศห เขหาสอบ : 9 คน1054390309 - ราชประชานรเคราะหพ 25

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1154100001 - เทพพพทวกษพวพทยา

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17201716 เทพพพทวกษพวพทยา ชลฎา ภผกงลท 12216 1549900827876 หญพง

17201717 เทพพพทวกษพวพทยา นราธพป วงศพยา 12241 1510101596543 ชาย

17201718 เทพพพทวกษพวพทยา ศพรดา จวกรพรรดพ 12243 1549900828295 หญพง

17201719 เทพพพทวกษพวพทยา แทนครณ บรญเฉลทยว 12279 1549900851777 ชาย

17201720 เทพพพทวกษพวพทยา เกษร ทบามะหรวง 12281 1100401541891 หญพง

17201721 เทพพพทวกษพวพทยา นภวทร จพตผรอง 12374 1549900837928 ชาย

17201722 เทพพพทวกษพวพทยา กวญญาพวชร จทกวน 12381 1549900839611 หญพง

17201723 เทพพพทวกษพวพทยา ธมลวรรณ สวนปร าแกนว 12388 1209000531744 หญพง

17201724 เทพพพทวกษพวพทยา ภพรวญญาณวชญพ ราชฟผ 12396 1549900850266 หญพง

17201725 เทพพพทวกษพวพทยา ณวฐพวฒนพ สมอรรน 12404 1549900847982 ชาย

17201726 เทพพพทวกษพวพทยา เบญญาภา แกนวปรทชาววฒนพ 12405 1549900835518 หญพง

17201727 เทพพพทวกษพวพทยา อมเรศ เสนาธรรม 12421 1549900833124 ชาย

17201728 เทพพพทวกษพวพทยา พทชญา สรนทรเมมอง 12423 1549900845467 หญพง

17201729 เทพพพทวกษพวพทยา จพราธพปตพ แซรแตน 12426 1103704657457 ชาย

17201730 เทพพพทวกษพวพทยา ณวฐธพดา สรรพยะ 12437 1103704627612 หญพง

17201731 เทพพพทวกษพวพทยา เมธาสพทธพด นาครพนทรพ 12439 1103704610183 ชาย

17201732 เทพพพทวกษพวพทยา อภพววฒนพ คชสพนธพ 12441 1549900849322 ชาย

17201733 เทพพพทวกษพวพทยา ณวฐนนทพ มทฤกษพสม 12445 1110201400852 ชาย

17201734 เทพพพทวกษพวพทยา ภวทรานพษฐพ เสนระควพพพ 12468 1549900846013 หญพง

17201735 เทพพพทวกษพวพทยา ณพชจพรา กผรกนองสกรล 12471 1549900844959 หญพง

17201736 เทพพพทวกษพวพทยา นฤมล อมรศพรพประภา 12518 1549900843243 หญพง

17201737 เทพพพทวกษพวพทยา ธนภวทร แกนวไกร 12536 1510101594023 ชาย

17201738 เทพพพทวกษพวพทยา มนวสวพน แยนมชมทน 12634 1102170138282 ชาย

17201739 เทพพพทวกษพวพทยา ณวฐวทรพ ไพสพฐสวรรคพ 12673 1500701475530 ชาย

17201740 เทพพพทวกษพวพทยา ศศพธร สพนสมรทร 12693 1500201320588 หญพง

17201741 เทพพพทวกษพวพทยา พรปวทณพ ทนาวถขง 12861 1102004232533 หญพง

17201742 เทพพพทวกษพวพทยา กษมา ถาปนา 12870 1549900830516 หญพง

17201743 เทพพพทวกษพวพทยา ภพญญาพวชญพ เวทยงทอง 12886 1510101600333 หญพง

17201744 เทพพพทวกษพวพทยา บรญชญา สทสะอาด 12920 1549900831547 หญพง



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 77 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1154100001 - เทพพพทวกษพวพทยา

17201745 เทพพพทวกษพวพทยา ศรภณวฐ หลงจพนดา 13034 1549900789214 ชาย

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 78 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1154100001 - เทพพพทวกษพวพทยา

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [2]ชน ชน : 0

17201746 เทพพพทวกษพวพทยา วพภาศพรพ ลมอโฮนง 13062 1549900839858 หญพง

17201747 เทพพพทวกษพวพทยา มารพษา ทองลมวย 12033 1549900833141 หญพง

17201748 เทพพพทวกษพวพทยา ณพชชารทยพ อบาพวนพงษพ 12086 1549900825831 หญพง

17201749 เทพพพทวกษพวพทยา ภพญญาพวชญพ คบาสททพพยพ 12096 1549900824494 หญพง

17201750 เทพพพทวกษพวพทยา กมลชนก จบาเรพญ 12248 1509966818654 หญพง

17201751 เทพพพทวกษพวพทยา ศรภกฤต พผนพานพชยพ 12254 1549900838916 ชาย

17201752 เทพพพทวกษพวพทยา รรน งนภา หมนอกรอง 12256 1549900827779 หญพง

17201753 เทพพพทวกษพวพทยา ปพ ยพวทธพ สวนปร าแกนว 12261 1118300011789 ชาย

17201754 เทพพพทวกษพวพทยา อชพรญา ปวญญาชพนวร 12263 1104301276863 หญพง

17201755 เทพพพทวกษพวพทยา ศพรภวสสร แพทยพสมาน 12268 1749901324086 หญพง

17201756 เทพพพทวกษพวพทยา ณวฐภวทร สาใจ 12269 1549900850151 ชาย

17201757 เทพพพทวกษพวพทยา กชกร ทบามะหรวง 12282 1100401541905 หญพง

17201758 เทพพพทวกษพวพทยา ณวฏฐธพดา ประมผลสพน 12303 1549900839203 หญพง

17201759 เทพพพทวกษพวพทยา รชต มาสวรางวงคพ 12419 1549900835151 ชาย

17201760 เทพพพทวกษพวพทยา กทรตพดญาดา สารดท 12424 1549900836140 หญพง

17201761 เทพพพทวกษพวพทยา ชพนภวทร ชม ภผ 12429 1510101605611 ชาย

17201762 เทพพพทวกษพวพทยา กฤตเมธ สอนลวทธพพวนธพ 12438 1549900839513 ชาย

17201763 เทพพพทวกษพวพทยา สพรวพชญพ หนองอรดม 12448 1103200221213 ชาย

17201764 เทพพพทวกษพวพทยา บรพพกพจจพ นาใจคง 12460 1549900848431 ชาย

17201765 เทพพพทวกษพวพทยา นพรชา พรฒพมา 12483 1549900831814 หญพง

17201766 เทพพพทวกษพวพทยา ศรวณยพพร ชอบธรรม 12493 1549900840261 หญพง

17201767 เทพพพทวกษพวพทยา พพมพพมาดา อรดปวปน 12539 1549900844568 หญพง

17201768 เทพพพทวกษพวพทยา นฤนวนทพ หนรนจวนทรพ 12637 1549900830028 หญพง

17201769 เทพพพทวกษพวพทยา วชพรวพทยพ ชรรมเชย 12663 1549900829925 ชาย

17201770 เทพพพทวกษพวพทยา ภวทรธพดา บรญสม 12800 1102300143141 หญพง

17201771 เทพพพทวกษพวพทยา ภวพศ นพยมสผต 12864 1100501734306 ชาย

17201772 เทพพพทวกษพวพทยา ภพรวญญา สทกวนไชย 12872 1539901088791 หญพง

17201773 เทพพพทวกษพวพทยา ธทรภวทร ทราขนาม 12879 1549900827159 ชาย

17201774 เทพพพทวกษพวพทยา รวตนาภรณพ หพรวตนพวนธรพ 12903 1549900847494 หญพง

17201775 เทพพพทวกษพวพทยา ณวฐนวนทพ นวนตสรคนธพ 13061 1549900828481 หญพง

คน 30รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  60ผศห เขหาสอบ : 9 คน1154100001 - เทพพพทวกษพวพทยา

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1154100003 - มารดาอรปถวมภพ

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

3 หนองสอบททท 1 หนอง 321ชน ชน : 2

17201776 มารดาอรปถวมภพ กวพนรวฏฐพ คบายวง 6031 1549900842638 ชาย

17201777 มารดาอรปถวมภพ ปท วรา ศพรพกพจภพญโญกรล 6106 1509966825936 ชาย



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 79 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1154100003 - มารดาอรปถวมภพ

17201778 มารดาอรปถวมภพ ปรพนทร เฟม องฟรน ง 6121 1509966735295 ชาย

17201779 มารดาอรปถวมภพ ฐากผร แซรลพ ตม 6180 1549900829895 ชาย

17201780 มารดาอรปถวมภพ โยชผวา ปวญญายงคพ 6181 1529902454961 ชาย

17201781 มารดาอรปถวมภพ สวณวฐกร ใจสวราง 6226 1549900842999 ชาย

17201782 มารดาอรปถวมภพ กลนาณรงคพ สรขแกนว 6256 1549900831555 ชาย

17201783 มารดาอรปถวมภพ เตชพวฒนพ ถพทนศรท 6289 1549900833418 ชาย

17201784 มารดาอรปถวมภพ ชพษณรชา สาใจ 6302 1549900846285 ชาย

17201785 มารดาอรปถวมภพ ศรภววฒนพ ไชยวรฒพพงศพ 6315 1549900823641 ชาย

17201786 มารดาอรปถวมภพ กพตตพกวพน สววยษร 6336 1549900836093 ชาย

17201787 มารดาอรปถวมภพ ณวฐชนน ใจกระเสน 6345 1549900844461 ชาย

17201788 มารดาอรปถวมภพ วพชฤทธพด รอดทรกขพ 6359 1579901457916 ชาย

17201789 มารดาอรปถวมภพ กษพดพดเดช สมรส 6372 1549900835411 ชาย

17201790 มารดาอรปถวมภพ เจนณรพงศพ แกนวทพพยพ 6374 1549900837421 ชาย

17201791 มารดาอรปถวมภพ วพชญพพล ถรงเงพน 6396 1549900843502 ชาย

17201792 มารดาอรปถวมภพ ณวฐภวทร กบาแทง 6411 1549900841437 ชาย

17201793 มารดาอรปถวมภพ ธนภผมพ แดงจทน 6412 1549900830133 ชาย

17201794 มารดาอรปถวมภพ ชวยกฤต กาทองทรรง 6429 1549900832942 ชาย

17201795 มารดาอรปถวมภพ ณวฐวรฒพ กวนยรวตนพสกรล 6493 1100704248252 ชาย

17201796 มารดาอรปถวมภพ นวนทภวค เหมมองทอง 6523 1549900838398 ชาย

17201797 มารดาอรปถวมภพ ภากร เสภารวตนานวนทพ 6556 1549900833621 ชาย

17201798 มารดาอรปถวมภพ ศรภธวช จพนดาไตรรวตนพ 6572 1100704227778 ชาย

17201799 มารดาอรปถวมภพ นภวสกร ปลาสรวน 6764 1549900847311 ชาย

17201800 มารดาอรปถวมภพ รวชพล บรญทร 6827 1549900846196 ชาย

17201801 มารดาอรปถวมภพ อนรศพษฎพ บรญรวกษา 7348 1110201402898 ชาย

17201802 มารดาอรปถวมภพ อววณรวตนพ เพทยรเกษตรกพจ 6012 1103704543711 หญพง

17201803 มารดาอรปถวมภพ มพนชรวญ ตวนมา 6019 1549900837308 หญพง

17201804 มารดาอรปถวมภพ ธวญสพรพน สมนา 6027 1509966817917 หญพง

17201805 มารดาอรปถวมภพ สพรพญา จวนเสนา 6167 1549900825016 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 80 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1154100003 - มารดาอรปถวมภพ

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

3 หนองสอบททท 2 หนอง 322ชน ชน : 2

17201806 มารดาอรปถวมภพ ทพพยพวรางคพ เสนาธรรม 6176 1549900836964 หญพง

17201807 มารดาอรปถวมภพ ธนกร ปพท นจงมทสรข 6200 1549900825521 หญพง

17201808 มารดาอรปถวมภพ ศศพมพนตรา กวนตพธทราทร 6259 1549900839084 หญพง

17201809 มารดาอรปถวมภพ พาณพภวค เจนจพต 6291 1549900839017 หญพง

17201810 มารดาอรปถวมภพ สรพพชญา สวนปร าแกนว 6326 1549900829968 หญพง

17201811 มารดาอรปถวมภพ ธวญพพมล แมตสอง 6342 1549900844975 หญพง

17201812 มารดาอรปถวมภพ ชาลพสา ปวญโญ 6367 1549900838746 หญพง

17201813 มารดาอรปถวมภพ ธนพร วงศพจพตร 6383 1549900848814 หญพง

17201814 มารดาอรปถวมภพ เกวลพน วงคพสกรล 6390 1549900830923 หญพง

17201815 มารดาอรปถวมภพ กวญญณวท ชรรมเยปน 6391 1549900836786 หญพง

17201816 มารดาอรปถวมภพ พทรตา การพนตา 6408 1549900826837 หญพง

17201817 มารดาอรปถวมภพ กฤตยา วงศพพรม 6424 1549900844100 หญพง

17201818 มารดาอรปถวมภพ วราภรณพ ตวนมา 6447 1549900846803 หญพง

17201819 มารดาอรปถวมภพ วทราภรณพ มะทะ 6463 1549900836051 หญพง

17201820 มารดาอรปถวมภพ กวลยรวตนพ บรญยง 6464 1219901316312 หญพง

17201821 มารดาอรปถวมภพ กมลพพชญพ ปวนตรรน 6519 1549900841992 หญพง

17201822 มารดาอรปถวมภพ ชรรญพร วรพนทรพ 6554 1549900850703 หญพง

17201823 มารดาอรปถวมภพ พวนธพวพรา สพงหพแกนว 6555 1549900851271 หญพง

17201824 มารดาอรปถวมภพ ขววญหลนา สรดใจ 6760 1549900838274 หญพง

17201825 มารดาอรปถวมภพ เบญญาภา ขนามสาม 6762 1549900842051 หญพง

17201826 มารดาอรปถวมภพ นพชครณ ผพวเกลท ตยง 6000 1549900828091 ชาย

17201827 มารดาอรปถวมภพ ปรณณวพช หงษพยททสพบเอปด 6030 1549900841721 ชาย

17201828 มารดาอรปถวมภพ พลลภวตมพ วงศพววฒนานรกรล 6073 1549900838142 ชาย

17201829 มารดาอรปถวมภพ สรรพยพงศพ เรมองรวศมท 6139 1549900835950 ชาย

17201830 มารดาอรปถวมภพ กวพณ ธงสพบสอง 6148 1549900840155 ชาย

17201831 มารดาอรปถวมภพ ธนวทพงศพ อพนดาฤทธพด 6179 1549900829984 ชาย

17201832 มารดาอรปถวมภพ ภผรพช กลบทาเพทยร 6193 1549900839289 ชาย

17201833 มารดาอรปถวมภพ ธนววนตพ เปป นใจ 6251 1549900836883 ชาย

17201834 มารดาอรปถวมภพ ชนกวนตพ บรอคบา 6271 1549900829582 ชาย

17201835 มารดาอรปถวมภพ สรกฤษฏพด แกลนวกสพวพทยพ 6272 1549900833591 ชาย

คน 30รวม :
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ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1154100003 - มารดาอรปถวมภพ

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

3 หนองสอบททท 3 หนอง 323ชน ชน : 2

17201836 มารดาอรปถวมภพ จรลจวกร ขวดแสนจวกรพ 6301 1549900833248 ชาย

17201837 มารดาอรปถวมภพ ชลาธพป สรวรรณเวช 6309 1549900846773 ชาย

17201838 มารดาอรปถวมภพ ธนพนธพ จพนจกา 6323 1549900849241 ชาย

17201839 มารดาอรปถวมภพ ผลพตโชค แกนวบรญมา 6356 1549900832616 ชาย

17201840 มารดาอรปถวมภพ ณวฐตพภวทร เวทยงสท 6357 1118300008150 ชาย

17201841 มารดาอรปถวมภพ ญาณวรฒพ ปท อาทพตยพ 6392 1549900846447 ชาย

17201842 มารดาอรปถวมภพ พวทธดนยพ ชมทนสมบวตพ 6404 1549900830621 ชาย

17201843 มารดาอรปถวมภพ เสฏฐวรฒพ สาระกรล 6428 1549900838363 ชาย

17201844 มารดาอรปถวมภพ ญาณวรฒพ เนตรจบานงคพ 6436 1549900841755 ชาย

17201845 มารดาอรปถวมภพ ปพ ยะพงษพ สทตรางคบา 6445 1549900834686 ชาย

17201846 มารดาอรปถวมภพ ภวทรดนวย ปวนแปง 6542 1549900852285 ชาย

17201847 มารดาอรปถวมภพ หฤษฎพ รวตนพวนธรพจวกรพ 6559 1549900833035 ชาย

17201848 มารดาอรปถวมภพ ปพ ยะพงษพ หงษพสามสพบเจปด 6766 1549900845173 ชาย

17201849 มารดาอรปถวมภพ ธนภวทร ปวญญาฉลาด 6824 1549900842841 ชาย

17201850 มารดาอรปถวมภพ ภาณรพงคพ ขวนคบานวนตอะ 7026 1549900828741 ชาย

17201851 มารดาอรปถวมภพ ไกรฤกษพ สรวรรณกาศ 7158 1549900839491 ชาย

17201852 มารดาอรปถวมภพ ภวพตรา สาวงศพทะ 6025 1549900847516 หญพง

17201853 มารดาอรปถวมภพ จพดาภา ศรทอบาไพ 6146 1103704634457 หญพง

17201854 มารดาอรปถวมภพ ศรภชานวนทพ โฆษพตนพธพโรจนพ 6195 1549900847795 หญพง

17201855 มารดาอรปถวมภพ สารพศา กวงผข ตง 6215 1549900829712 หญพง

17201856 มารดาอรปถวมภพ ญาณวจฉรา สรมพนทนะ 6246 1549900847869 หญพง

17201857 มารดาอรปถวมภพ สพรพนดา ตอะปวญญา 6293 1549900829607 หญพง

17201858 มารดาอรปถวมภพ กมลชนก สมบลท 6304 1549900842719 หญพง

17201859 มารดาอรปถวมภพ พวตรพพพมล หงษพทอง 6320 1549900846056 หญพง

17201860 มารดาอรปถวมภพ ณวฐวดท ตวนมา 6358 1549900823951 หญพง

17201861 มารดาอรปถวมภพ ณวฐณพชา ทองตวน 6366 1549900843723 หญพง

17201862 มารดาอรปถวมภพ สรวพพชญพ แตงชวยภผมพ 6380 1549900824419 หญพง

17201863 มารดาอรปถวมภพ กวนตพกนพษฐพ ปวญญาศพลปพ 6384 1100704242971 หญพง

17201864 มารดาอรปถวมภพ ปรณณดา ศพรพกวนตยะววฒนพ 6389 1549900847052 หญพง

17201865 มารดาอรปถวมภพ ณปภวสร ตว ตงตรงจพตร 6399 1549900841151 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 82 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1154100003 - มารดาอรปถวมภพ

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

3 หนองสอบททท 4 หนอง 324ชน ชน : 2

17201866 มารดาอรปถวมภพ นวตตะววน โมนพพมพพ 6420 1549900840937 หญพง

17201867 มารดาอรปถวมภพ กวญญาพวชร เสมอเพชร 6431 1549900843715 หญพง

17201868 มารดาอรปถวมภพ กชพรรณ ใจนวนทพ 6437 1549900849225 หญพง

17201869 มารดาอรปถวมภพ นพชาภา พรอพรวน 6460 1549900844339 หญพง

17201870 มารดาอรปถวมภพ ปพพชญา คนบรญ 6495 1549900837464 หญพง

17201871 มารดาอรปถวมภพ ปรณยาพร พรรณคง 6534 1549900834457 หญพง

17201872 มารดาอรปถวมภพ กานตพธทรา กลวทนเกษตรวพทยพ 6660 1549900843600 หญพง

17201873 มารดาอรปถวมภพ ภวทรพร สพนในเมมอง 6826 1100202038537 หญพง

17201874 มารดาอรปถวมภพ ชนวญธพดา แสนวงศพ 6835 1549900847176 หญพง

17201875 มารดาอรปถวมภพ ธวญวรวตนพ ชวยภพวงศพ 7382 1549900830745 หญพง

17201876 มารดาอรปถวมภพ ววชรพรพงศพ ฟผคบา 6022 1549900826811 ชาย

17201877 มารดาอรปถวมภพ ธรณพเทพ ทนาวองคพการ 6110 1549900825881 ชาย

17201878 มารดาอรปถวมภพ ปท ขาล ปวญญาไวยพ 6150 1104200765214 ชาย

17201879 มารดาอรปถวมภพ กพตตพภณ พวนศพรพวรรณ 6182 1549900838720 ชาย

17201880 มารดาอรปถวมภพ นราวพชญพ สรขทรวพยพ 6204 1549900830567 ชาย

17201881 มารดาอรปถวมภพ พงศพพล เกพดดท 6221 1549900828775 ชาย

17201882 มารดาอรปถวมภพ อาชวพน ปนวดเต 6238 1179900549641 ชาย

17201883 มารดาอรปถวมภพ ศรภกฤต วรพทธพดวรฒพกรล 6264 1549900837910 ชาย

17201884 มารดาอรปถวมภพ สพรภพ ระนา 6265 1549900841585 ชาย

17201885 มารดาอรปถวมภพ นพธพพวฒนพ อพนทรพถา 6298 1549900830168 ชาย

17201886 มารดาอรปถวมภพ อวคคณวฐ ถพทนสอน 6303 1549900827795 ชาย

17201887 มารดาอรปถวมภพ ภผรพณวฐ ผามะณท 6306 1102004255266 ชาย

17201888 มารดาอรปถวมภพ ณวฏฐสพทธพด วงศพเจรพญ 6316 1549900847010 ชาย

17201889 มารดาอรปถวมภพ ภวคพล ชมภผมพทง 6324 1549900833795 ชาย

17201890 มารดาอรปถวมภพ ธนกร เวทยงคบา 6327 1549900845521 ชาย

17201891 มารดาอรปถวมภพ ททปกร ธงสอง 6329 1549900848695 ชาย

17201892 มารดาอรปถวมภพ วชพรวพชญพ ฉวตรเกษ 6351 1650101148791 ชาย

17201893 มารดาอรปถวมภพ นภวสกร ตวนมา 6352 1549900837961 ชาย

17201894 มารดาอรปถวมภพ สรวพชญพ ฤาชา 6365 1549900832896 ชาย

17201895 มารดาอรปถวมภพ ธนกฤต สรนอยเสนา 6377 1549900832047 ชาย

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 83 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1154100003 - มารดาอรปถวมภพ

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

3 หนองสอบททท 5 หนอง 325ชน ชน : 2

17201896 มารดาอรปถวมภพ ธวญณวฐ สบาเรปจผล 6398 1510101598410 ชาย

17201897 มารดาอรปถวมภพ ธนภวทร ตผหมรอง 6415 1549900823790 ชาย

17201898 มารดาอรปถวมภพ ภาณรววฒนพ เททยนทอง 6452 1549900833396 ชาย

17201899 มารดาอรปถวมภพ ปพ ยววช นาอรบล 6494 1549900843651 ชาย

17201900 มารดาอรปถวมภพ กตวญญผ ศพรพเดชพวนธรพ 6767 1549900846765 ชาย

17201901 มารดาอรปถวมภพ สถพตเทพ มรนงทอง 7349 1549900814901 ชาย

17201902 มารดาอรปถวมภพ ภวทรนวนทพ เฮทยงกรอ 6020 1549900846706 หญพง

17201903 มารดาอรปถวมภพ ชนวญธพดา จวนทรพดท 6021 1549900836891 หญพง

17201904 มารดาอรปถวมภพ รรจพชญาณพ สรวรรณสารารวกษพ 6084 1219901357906 หญพง

17201905 มารดาอรปถวมภพ ธนวชพร ชวยอนงคพ 6184 1549900833493 หญพง

17201906 มารดาอรปถวมภพ รวพนวนทพ หงษพยททสพบเอปด 6219 1549900847231 หญพง

17201907 มารดาอรปถวมภพ กรกนก มณทลาภ 6261 1549900837120 หญพง

17201908 มารดาอรปถวมภพ ณวชชา บรญเลพศ 6294 1549900826136 หญพง

17201909 มารดาอรปถวมภพ ขววญวรา วงคพจวนทรพแสง 6295 1539901082475 หญพง

17201910 มารดาอรปถวมภพ ปวณฑพตา ขรนเตรทยม 6305 1549900832870 หญพง

17201911 มารดาอรปถวมภพ กวนยกร กวาวสพบสาม 6310 1549900841381 หญพง

17201912 มารดาอรปถวมภพ ชญานพษฐพ เงาะหวาน 6333 1549900842794 หญพง

17201913 มารดาอรปถวมภพ พวทธพธทรา เผราพวนธพ 6355 1549900823854 หญพง

17201914 มารดาอรปถวมภพ วรวญรดา ไชยเหลปก 6373 1509966829591 หญพง

17201915 มารดาอรปถวมภพ อนวญญา บรญสพน 6385 1549900844380 หญพง

17201916 มารดาอรปถวมภพ ภผษณพศา กตกรลอบาพร 6413 1549900834988 หญพง

17201917 มารดาอรปถวมภพ ธวญญพวรานวนทนพ ชลพชานนทพ 6432 1104500112721 หญพง

17201918 มารดาอรปถวมภพ พพมษวดท ศพรพสายวณหพ 6439 1549900839025 หญพง

17201919 มารดาอรปถวมภพ ณพฐพดดานรช พวงลบา 6483 1549900850827 หญพง

17201920 มารดาอรปถวมภพ กานตพธทรา เขมทอนเกนา 6490 1549900847681 หญพง

17201921 มารดาอรปถวมภพ ณวชชา เดมอนดาว 6533 1559900599580 หญพง

17201922 มารดาอรปถวมภพ อาทพตยา รวตนวพมลชวย 6769 1549900838070 หญพง

17201923 มารดาอรปถวมภพ นราทพพยพ แสงใส 6855 1549900833540 หญพง

17201924 มารดาอรปถวมภพ พทรดา ทพพยวงศพ 7134 1549900834767 หญพง

17201925 มารดาอรปถวมภพ ปรญญาดา วรรคตอน 7350 1549900844029 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 84 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1154100003 - มารดาอรปถวมภพ

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

3 หนองสอบททท 6 หนอง 336ชน ชน : 3

17201926 มารดาอรปถวมภพ ปราชญพ ทรวพยพมามผล 6026 1529902467851 ชาย

17201927 มารดาอรปถวมภพ วสววตตพด เกม ตอกผล 6055 1529902461704 ชาย

17201928 มารดาอรปถวมภพ ศวกดพดพล ไชยศพรพ 6108 1549900826411 ชาย

17201929 มารดาอรปถวมภพ ภคพน รวตนะบรพบรรณ 6111 1549900825466 ชาย

17201930 มารดาอรปถวมภพ ธทรเมธ ชรรมใจ 6163 1549900832802 ชาย

17201931 มารดาอรปถวมภพ ศรรต ศรภดพษฐพ 6183 1103500098662 ชาย

17201932 มารดาอรปถวมภพ บผรพา สรขสถพตยพ 6222 1549900840716 ชาย

17201933 มารดาอรปถวมภพ สพรพพวทธพ อพนเตปม 6235 1549900834392 ชาย

17201934 มารดาอรปถวมภพ กวนตพนวนทพ ตพมาลา 6267 1549900829135 ชาย

17201935 มารดาอรปถวมภพ ภผบดพนทรพ ยนตพประเสรพฐ 6299 1549900844754 ชาย

17201936 มารดาอรปถวมภพ คณานนทพ เกทปยงหนรน 6317 1549900826365 ชาย

17201937 มารดาอรปถวมภพ ภคนวนทพ นวนทจวกรพ 6332 1549900836905 ชาย

17201938 มารดาอรปถวมภพ ภวทร สรควนทะมาลา 6341 1139400057579 ชาย

17201939 มารดาอรปถวมภพ สพรวพชญพ อนรเวทท 6348 1549900833329 ชาย

17201940 มารดาอรปถวมภพ ณวฐสพทธพด ขรนไกร 6370 1549900847222 ชาย

17201941 มารดาอรปถวมภพ ครณานนตพ สทไชยพ 6382 1579901436641 ชาย

17201942 มารดาอรปถวมภพ กรบรษ จพตเผมอก 6400 1549900827353 ชาย

17201943 มารดาอรปถวมภพ ปรญญววต รผปสม 6417 1549900847362 ชาย

17201944 มารดาอรปถวมภพ ทวกษพดนวย จวนทรพเพปญ 6443 1580401348826 ชาย

17201945 มารดาอรปถวมภพ บารมท ธงสพบเกนา 6498 1549900825628 ชาย

17201946 มารดาอรปถวมภพ ชวกร สรควนธมาลยพ 6652 1549900827248 ชาย

17201947 มารดาอรปถวมภพ วชรพล มผลทอง 6748 1549900851831 ชาย

17201948 มารดาอรปถวมภพ พวทธดนยพ สพงหพคบา 6832 1549900848776 ชาย

17201949 มารดาอรปถวมภพ คลวงเงพน ผลขาว 7298 1549900836379 ชาย

17201950 มารดาอรปถวมภพ พพจวกษณพ เกลทยวกลม 7302 1549900841348 ชาย

17201951 มารดาอรปถวมภพ สพรพรวชพร ไชยวรรณ 6023 1549900838231 หญพง

17201952 มารดาอรปถวมภพ ภวทรวรรณ ศรอพนตอะ 6131 1549900823943 หญพง

17201953 มารดาอรปถวมภพ กนกพพชญพ สมใจ 6185 1549900834198 หญพง

17201954 มารดาอรปถวมภพ พลอยประภวสสร สวนจวนทรพ 6223 1549900843251 หญพง

17201955 มารดาอรปถวมภพ นบ ตาฝนทพพยพ ทองตา 6263 1549900831521 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ
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ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1154100003 - มารดาอรปถวมภพ

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

3 หนองสอบททท 7 หนอง 337ชน ชน : 3

17201956 มารดาอรปถวมภพ ชนวญชพดา ศรทรมยพ 6296 1549900848296 หญพง

17201957 มารดาอรปถวมภพ พพกรลรวตนพ อรตรศรท 6311 1549900832888 หญพง

17201958 มารดาอรปถวมภพ กนกพร โอดเฮพง 6331 1549900838487 หญพง

17201959 มารดาอรปถวมภพ พวทธพธทรา สรขสรวรรณ 6335 1119902578991 หญพง

17201960 มารดาอรปถวมภพ ลภวสญา คบาปวนปผร 6360 1510101598720 หญพง

17201961 มารดาอรปถวมภพ นลพนนพภา เวทยงนาค 6375 1509966837837 หญพง

17201962 มารดาอรปถวมภพ ณวฏฐพชววล จพวะชาตพ 6386 1549900842361 หญพง

17201963 มารดาอรปถวมภพ แพรวพรรณ ครนมเสารพ 6394 1100704256395 หญพง

17201964 มารดาอรปถวมภพ ณปภวทชพ มงคล 6410 1549900839106 หญพง

17201965 มารดาอรปถวมภพ ธพฏพนาฏ อารทชล 6414 1549900847192 หญพง

17201966 มารดาอรปถวมภพ บงกชพพมพพ อนรวงคพ 6425 1549900834066 หญพง

17201967 มารดาอรปถวมภพ ปานทพพยพ ชมภผววง 6442 1549900837898 หญพง

17201968 มารดาอรปถวมภพ ณวฐวรา สททอน 6492 1549900842336 หญพง

17201969 มารดาอรปถวมภพ ภผรทณญา สายไหม 6536 1149901178085 หญพง

17201970 มารดาอรปถวมภพ ธพดารวตนพ หลงเวช 6768 1549900847087 หญพง

17201971 มารดาอรปถวมภพ จพณหพจรฑา เตโช 6791 1139800180785 หญพง

17201972 มารดาอรปถวมภพ ธราทพพยพ คบาตว ตงจพตร 6825 1549900823994 หญพง

17201973 มารดาอรปถวมภพ พพมมาดา สรขกวนตพ 6829 1549900832357 หญพง

17201974 มารดาอรปถวมภพ มธรรดา ซาอพนทรพ 7351 1539901066445 หญพง

17201975 มารดาอรปถวมภพ สรระวพชญพ บรญกาวพน 6029 1549900834201 ชาย

17201976 มารดาอรปถวมภพ ณฐกร สรธพบรตร 6046 1549900840490 ชาย

17201977 มารดาอรปถวมภพ วชพรวพทยพ ถมอนพล 6133 1549900827132 ชาย

17201978 มารดาอรปถวมภพ รวชวพน นวนตาสมบ 6177 1549900827256 ชาย

17201979 มารดาอรปถวมภพ กพตตพพล คงอพว 6190 1609900987554 ชาย

17201980 มารดาอรปถวมภพ นาวพก ดรานตระกผล 6225 1549900830818 ชาย

17201981 มารดาอรปถวมภพ ภผกพจ ธวนยาธบารงกรล 6244 1102400246464 ชาย

17201982 มารดาอรปถวมภพ ชนกวนตพ เดมอนเพปญ 6268 1200901591064 ชาย

17201983 มารดาอรปถวมภพ กฤตภาส ผาเพทยว 6300 1549900842701 ชาย

17201984 มารดาอรปถวมภพ ปภวงกร หลนาคบามท 6308 1549900842981 ชาย

17201985 มารดาอรปถวมภพ ววนภผมพ จพตประสาร 6334 1509966792914 ชาย

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 86 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1154100003 - มารดาอรปถวมภพ

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

3 หนองสอบททท 8 หนอง 338ชน ชน : 3

17201986 มารดาอรปถวมภพ ณธรรศ อนรตรเมธากรล 6346 1549900845491 ชาย

17201987 มารดาอรปถวมภพ กฤตยชญพ สรขภวทรสพรพ 6354 1549900826756 ชาย

17201988 มารดาอรปถวมภพ ณวฐกรณพ แสงสวราง 6363 1549900830672 ชาย

17201989 มารดาอรปถวมภพ วรภพ แสนลมอ 6371 1549900837651 ชาย

17201990 มารดาอรปถวมภพ อวฒศพรพษฐพ อพนตอะนอน 6387 1549900839238 ชาย

17201991 มารดาอรปถวมภพ ศรวณณภวทร ทพพยพโพธพด 6402 1549900835003 ชาย

17201992 มารดาอรปถวมภพ ธนกร อรอนนนอม 6418 1549900842697 ชาย

17201993 มารดาอรปถวมภพ ศพวกร รรมเยปน 6444 1549900824796 ชาย

17201994 มารดาอรปถวมภพ ณวฐววฒนพ แสงทอง 6458 1510101602905 ชาย

17201995 มารดาอรปถวมภพ วชพรวพทยพ สพนประววตพ 6561 1549900833833 ชาย

17201996 มารดาอรปถวมภพ ปรทชาพล ววนอพน 6831 1549900835712 ชาย

17201997 มารดาอรปถวมภพ ชพนภวทร จพนะรวกษพ 7294 1559900592224 ชาย

17201998 มารดาอรปถวมภพ บรณยวทรพ บรณยเกทยรตพ 7296 1549900818770 ชาย

17201999 มารดาอรปถวมภพ สารพศ สรธรรมรวกษพ 7297 1549900844185 ชาย

17202000 มารดาอรปถวมภพ ภาณรววฒนพ กาศจวกร 7352 1470801451099 ชาย

17202001 มารดาอรปถวมภพ โชตพกา ขอนกบาจวด 6024 1549900838177 หญพง

17202002 มารดาอรปถวมภพ ชยาภรณพ งนาวแหลม 6042 1549900827451 หญพง

17202003 มารดาอรปถวมภพ ณฐวลวญชพ กาวทวน 6124 1549900825873 หญพง

17202004 มารดาอรปถวมภพ วพกานดา ววฒนผลไพบผลยพ 6230 1549900847460 หญพง

17202005 มารดาอรปถวมภพ พวทธวรรณ วรฒพ 6257 1549900825032 หญพง

17202006 มารดาอรปถวมภพ กวลยรวตนพ ตรอศรท 6288 1549900824249 หญพง

17202007 มารดาอรปถวมภพ ชนพปรทยา สาใจ 6297 1103704560186 หญพง

17202008 มารดาอรปถวมภพ ณวฐนวนทพ จพนดาจบารผญ 6319 1509966796294 หญพง

17202009 มารดาอรปถวมภพ ณภวทร เสนวพรวช 6325 1149901172435 หญพง

17202010 มารดาอรปถวมภพ ชนานวนทพ ครณรผป 6340 1549900830320 หญพง

17202011 มารดาอรปถวมภพ สรวลรวตนพ สรวรรณเดช 6349 1669900682419 หญพง

17202012 มารดาอรปถวมภพ ญานพกา ผาคบา 6361 1549900846307 หญพง

17202013 มารดาอรปถวมภพ กรลพพชญพฌา เรมองรอง 6368 1549900825288 หญพง

17202014 มารดาอรปถวมภพ ศรภรดา ตว ตงจพณณววตร 6376 1549900832322 หญพง

17202015 มารดาอรปถวมภพ ขววญจพรา แกนวพนา 6388 1549900847648 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 87 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1154100003 - มารดาอรปถวมภพ

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

3 หนองสอบททท 9 หนอง 339ชน ชน : 3

17202016 มารดาอรปถวมภพ ธนวญชนก ชวยนวนทพ 6395 1549900842298 หญพง

17202017 มารดาอรปถวมภพ พระพร ชโนเมธาภรณพ 6419 1549900842581 หญพง

17202018 มารดาอรปถวมภพ ปรพญญาดา สายทอง 6433 1549900832284 หญพง

17202019 มารดาอรปถวมภพ กวลยรวตนพ ทรวพยพครรฑ 6451 1549900831067 หญพง

17202020 มารดาอรปถวมภพ บรญญาพร ใสสะอาด 6496 1549900836514 หญพง

17202021 มารดาอรปถวมภพ กพจจพรา เสนาธรรม 6571 1549900837723 หญพง

17202022 มารดาอรปถวมภพ นภวสกร คบาเหลมอง 6763 1549900841330 หญพง

17202023 มารดาอรปถวมภพ ธทรธพดา เวทยงทอง 7295 1549900837073 หญพง

คน 8รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  248ผศห เขหาสอบ : 9 คน1154100003 - มารดาอรปถวมภพ

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1154100008 - เจรพญราษฎรพ

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [9]ชน ชน : 0

17202046 เจรพญราษฎรพ กวญจนพธทรวตนพ คบาโพธพด 14635 1549900832144 หญพง

17202047 เจรพญราษฎรพ กวมปนาท เครมอกกา 14636 1549900830893 ชาย

17202048 เจรพญราษฎรพ ฐพตพโชตพ ปพ ตพจะ 14748 1549900843570 ชาย

17202049 เจรพญราษฎรพ ปกรณพเกทยรตพ ดอกจบาปา 14749 1549900836999 ชาย

17202050 เจรพญราษฎรพ ธวญชนก สวนปร าแกนว 14750 1549900841887 หญพง

17202051 เจรพญราษฎรพ อพสยาหพ อนรสนธพ 14752 1549900829461 หญพง

17202052 เจรพญราษฎรพ วรวญญา กวนทะหมมทน 14753 1129701517226 หญพง

17202053 เจรพญราษฎรพ ทวกษพร หมมทนโฮนง 14758 1149901168152 ชาย

17202054 เจรพญราษฎรพ ศรภกานตพ พวนธพภวกดท 14764 1549900826349 หญพง

17202055 เจรพญราษฎรพ วารพยา เชทยงบรญมท 14807 1549900841062 หญพง

17202056 เจรพญราษฎรพ ลภวสรดา ทรวพยพมามผล 14815 1540400151409 หญพง

17202057 เจรพญราษฎรพ ธารพระพร มวทนคงจวกรชวย 14818 1549900831709 หญพง

17202058 เจรพญราษฎรพ ธนกร สรกวนทา 14839 1549900820324 ชาย

17202059 เจรพญราษฎรพ ดวงกมล สรนอยดอกไมน 14963 1549900836328 หญพง

17202060 เจรพญราษฎรพ ปลพชญา แซรเฮนอ 15003 1549900834996 หญพง

17202061 เจรพญราษฎรพ นวนทกานตพ ขวนคบานวนตอะ 15024 1549900828937 หญพง

17202062 เจรพญราษฎรพ นภวสสร วงคพอรวน 15056 1549900825717 หญพง

17202063 เจรพญราษฎรพ ณวฐมล วพใจคบา 15059 1549900830061 หญพง

17202064 เจรพญราษฎรพ ธนกฤต คบากวนาง 15061 1640701251193 ชาย

17202065 เจรพญราษฎรพ ธนกร คบากวนาง 15062 1640701251207 ชาย

17202066 เจรพญราษฎรพ ณวฐภวทร แสนขวด 15063 1549900849080 ชาย

17202067 เจรพญราษฎรพ อรดมพล สวนปร าเปน า 15101 1549900828490 ชาย

17202068 เจรพญราษฎรพ สรภาวดท แซรโซนง 15119 1559900597498 หญพง

17202069 เจรพญราษฎรพ ววชรพล ทะตวน 15133 1549900835887 ชาย



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 88 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1154100008 - เจรพญราษฎรพ

คน 24รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  24ผศห เขหาสอบ : 9 คน1154100008 - เจรพญราษฎรพ

อสาเภอ : รน องกวาง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1154100009 - อนรบาลรนองกวาง

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [3]ชน ชน : 0

17203191 อนรบาลรนองกวาง บารมท คบามทสวราง 1766 1549900821835 ชาย

17203192 อนรบาลรนองกวาง กพตตพกา สรทธครณ 1789 1549900848971 หญพง

17203193 อนรบาลรนองกวาง วนา ภผรประภาดพลก 1801 1549900825474 หญพง

17203194 อนรบาลรนองกวาง กวนยกรณพ เมมองแกนว 1803 1549900833515 หญพง

17203195 อนรบาลรนองกวาง นรกมล คบาทอง 1805 1549900843162 หญพง

17203196 อนรบาลรนองกวาง พผลเพชร อรพยานนทพ 1809 1549500019756 ชาย

17203197 อนรบาลรนองกวาง ปรณยวทรพ มทยศ 1812 1549900837774 หญพง

17203198 อนรบาลรนองกวาง ชมพผนรท นะภพใจ 1813 1549900844371 หญพง

17203199 อนรบาลรนองกวาง อดพเทพ หนรอจวนทรพ 1816 1551200064627 ชาย

17203200 อนรบาลรนองกวาง ชนวญธพดา ตะมาแกนว 1820 1549900832233 หญพง

17203201 อนรบาลรนองกวาง กพตตพพงษพ นวลคบา 1824 1549900833507 ชาย

17203202 อนรบาลรนองกวาง ปภาวรพนทพ หลองครนม 1830 1549900830711 หญพง

17203203 อนรบาลรนองกวาง เบญญาภา เลาศรท 1831 1549900829836 หญพง

17203204 อนรบาลรนองกวาง ลดาวรรณ พวนธพมาลท 1834 1549900839785 หญพง

17203205 อนรบาลรนองกวาง ลลพตา ยศศรทใจ 1878 1549900849675 หญพง

17203206 อนรบาลรนองกวาง กรวพชญพ ทองบรญแขก 1880 1549900850959 ชาย

17203207 อนรบาลรนองกวาง ภผรพณวฐ ววนละ 1884 1200901588331 ชาย

17203208 อนรบาลรนองกวาง นวนธววฒนพ พลอาสา 1888 1549900840686 ชาย

17203209 อนรบาลรนองกวาง สรชานวนทพ บรญพระรวกษา 1889 1549500020215 หญพง

17203210 อนรบาลรนองกวาง ศรภณวฐ ยาถท 1894 1549900848954 ชาย

17203211 อนรบาลรนองกวาง มพนญาดา ธดวงศร 2033 1549900844118 หญพง

17203212 อนรบาลรนองกวาง รณกร สรทบา 2042 1549900831334 ชาย

17203213 อนรบาลรนองกวาง กวณฑพอเนก บรญยงคพ 2043 1510101610649 ชาย

17203214 อนรบาลรนองกวาง ววทนวพภา ใจสรดา 2045 1549900842000 หญพง

17203215 อนรบาลรนองกวาง ถพรววฒนพ พลแหลม 2052 1549900822688 ชาย

17203216 อนรบาลรนองกวาง กฤตกรณพ ชวยมานะกพจ 2053 1659902616286 ชาย

17203217 อนรบาลรนองกวาง วรฒพพงษพ เพชรปวญญา 2123 1549900830826 ชาย

17203218 อนรบาลรนองกวาง ณวฎฐพร หนผเนตร 2126 1800901454151 ชาย

17203219 อนรบาลรนองกวาง ภวพนทพ ใจมาคบา 1742 1549500019497 ชาย

17203220 อนรบาลรนองกวาง จพตรทพววส เพปชรตะกวทว 1778 1549900823510 ชาย

คน 30รวม :
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ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
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อสาเภอ : รน องกวาง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1154100009 - อนรบาลรนองกวาง

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [4]ชน ชน : 0

17203221 อนรบาลรนองกวาง รฐนนทพ นะภพใจ 1784 1139600622393 ชาย

17203222 อนรบาลรนองกวาง สพรธทรพ ยพ ตมนนอย 1788 1539901098720 ชาย

17203223 อนรบาลรนองกวาง วพมลสพรพ ตะไมลพ 1790 1549500020321 หญพง

17203224 อนรบาลรนองกวาง ฉวตรดนวย ปน อมรบ 1791 1103200234242 ชาย

17203225 อนรบาลรนองกวาง ณพรงคพ อพนทรทยพ 1799 1103101134002 ชาย

17203226 อนรบาลรนองกวาง ประกาศพต จวนทรพพรฒ 1808 1104301291064 ชาย

17203227 อนรบาลรนองกวาง สมพตา ปราณท 1810 1549900838321 หญพง

17203228 อนรบาลรนองกวาง โชตพวพชญพ ทรวพยพศพรพ 1817 1560301511164 ชาย

17203229 อนรบาลรนองกวาง ณวฐณพชา อพทมเพปง 1832 1549900841968 หญพง

17203230 อนรบาลรนองกวาง วรชาตพ สมดา 1873 1549900827175 ชาย

17203231 อนรบาลรนองกวาง วรฒพกร จะลม ตอ 1874 1549900837855 ชาย

17203232 อนรบาลรนองกวาง ชาครพต ฉพมรอยลาภ 1875 1209000561694 ชาย

17203233 อนรบาลรนองกวาง เบญจวรรณ บววมผล 1876 1549900834937 หญพง

17203234 อนรบาลรนองกวาง วชพรญาณพ ทะสรมา 1879 1568700002813 หญพง

17203235 อนรบาลรนองกวาง ภผธนพวฒนพ วงคพลง 1881 1549900828023 ชาย

17203236 อนรบาลรนองกวาง มาชพตา วรรณสมพร 1882 1100801686293 หญพง

17203237 อนรบาลรนองกวาง กพตตพกวพน ถพทนปรก 1885 1549900838151 ชาย

17203238 อนรบาลรนองกวาง ชยพล กพตตพภพภพญโญ 1887 1549900830231 ชาย

17203239 อนรบาลรนองกวาง ณวฐกพตตพด ชวยสวราง 1890 1549900843006 ชาย

17203240 อนรบาลรนองกวาง ปพพชญา แสงโรจนพ 1891 1548700017012 หญพง

17203241 อนรบาลรนองกวาง อภพนวทธพ ใจเมมอง 1892 1510101597049 ชาย

17203242 อนรบาลรนองกวาง จพรววฒนพ ธรรมจวกร 1893 1549900831482 ชาย

17203243 อนรบาลรนองกวาง ธนพวฒนพ เลพศศพรพกรลดพเรก 1923 1549900845513 ชาย

17203244 อนรบาลรนองกวาง ธนพล โมดนพยม 1942 1549900847354 ชาย

17203245 อนรบาลรนองกวาง กวญญพวชร เชม ตออนวน 2040 1549900840279 หญพง

17203246 อนรบาลรนองกวาง วทรพวฒนพ โนนทราย 2044 1549900845840 ชาย

17203247 อนรบาลรนองกวาง ณวฐฐพนวนทพ เมมองแกนว 2058 1549900829020 หญพง

17203248 อนรบาลรนองกวาง กวญญาวทรพ เขมทอนขวนธพ 2129 1559900595231 หญพง

คน 28รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  58ผศห เขหาสอบ : 9 คน1154100009 - อนรบาลรนองกวาง

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1154100024 - เจรพญศพลปพ

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17202076 เจรพญศพลปพ บรญยววฒนพ ชรรมเชย 4849 1549900829038 ชาย

17202077 เจรพญศพลปพ ดนรภวทร มาลท 4852 1549900831032 ชาย

17202078 เจรพญศพลปพ ภผมพนรพศ ประเทศรวตนพ 4893 1549900839157 ชาย

17202079 เจรพญศพลปพ ปองพล สอนแกนว 4897 1549900843111 ชาย
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ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1154100024 - เจรพญศพลปพ

17202080 เจรพญศพลปพ พวชรากร ปราบหงสพ 4899 1549900831237 ชาย

17202081 เจรพญศพลปพ อตพวพชญพ ใสสท 4917 1549900833744 ชาย

17202082 เจรพญศพลปพ อาชวพน เปป งวงศพ 4921 1549900849136 ชาย

17202083 เจรพญศพลปพ คณพศ คบาเขทยว 4980 1549900834929 ชาย

17202084 เจรพญศพลปพ ปรณณพวฒนพ เทพวทระพงศพ 4996 1549900830524 ชาย

17202085 เจรพญศพลปพ กวนตพงษพ ทะนวนชวย 5309 1549900819342 ชาย

17202086 เจรพญศพลปพ จตรภวทร รวตนกวนทา 5484 1549900829054 ชาย

17202087 เจรพญศพลปพ พงษภวทร ชผมท 5486 1549900818362 ชาย

17202088 เจรพญศพลปพ ธนกฤต ยาโพธพด 5506 1510101588775 ชาย

17202089 เจรพญศพลปพ พวชรพร ชทวะแพทยพ 4866 1159900565611 หญพง

17202090 เจรพญศพลปพ วรพพชชา ชมทนชทพ 4882 1549900839734 หญพง

17202091 เจรพญศพลปพ พรทธธพดา มะโนโฮนง 4883 1209000555180 หญพง

17202092 เจรพญศพลปพ ปร านทอ ศรททอง 4887 1549900833868 หญพง

17202093 เจรพญศพลปพ ณชนพชา ไชยมงคล 4903 1549900839181 หญพง

17202094 เจรพญศพลปพ ชญาภา เวทยงเจปด 4911 1510101602395 หญพง

17202095 เจรพญศพลปพ นพตยพรดท ทองพรรณ 4928 1529902474008 หญพง

17202096 เจรพญศพลปพ ณวชชาวทยพ รวศมทโชควรกผร 4979 1103704574993 หญพง

17202097 เจรพญศพลปพ ศรภพสรา อพนทรามะ 4987 1549900827833 หญพง

17202098 เจรพญศพลปพ ภวรวญชนพ ปวญญา 5046 1120300227466 หญพง

17202099 เจรพญศพลปพ ประกายทพพยพ ทะเรรวมยพ 5119 1549900848920 หญพง

17202100 เจรพญศพลปพ ฐพตพรวตนพ นนทพธทระสถาพร 5441 1369900927881 หญพง

17202101 เจรพญศพลปพ ชนพภรณพ ปวงคบา 5496 1549900827698 หญพง

17202102 เจรพญศพลปพ กวลยพกมล จวนทรวงษท 5533 1549900830991 หญพง

17202103 เจรพญศพลปพ ณภวทรลดา ครณยศยพทง 5534 1529902483929 หญพง

17202104 เจรพญศพลปพ ตรทรวตนพ ใจกลม 5585 1101402434178 หญพง

17202105 เจรพญศพลปพ วรพมน บรญเพพทม 5589 1529902464240 หญพง

คน 30รวม :
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เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [2]ชน ชน : 0

17202106 เจรพญศพลปพ ชนพนาถ ตวนโชตพชรวงทอง 5592 1419902730919 หญพง

17202107 เจรพญศพลปพ วชพรวพทยพ รน อยเงพน 5602 1549900837545 ชาย

17202108 เจรพญศพลปพ วรากร ทองนรช 4844 1549900845114 ชาย

17202109 เจรพญศพลปพ ช หฤทชนวน มวทนเหมาะ 4848 1549900830338 ชาย

17202110 เจรพญศพลปพ ภผดพส ประสารยา 4855 1549900019934 ชาย

17202111 เจรพญศพลปพ วชพรวพทยพ กาบจวนทรพ 4868 1549900846579 ชาย

17202112 เจรพญศพลปพ ทยากร เทพเสน 4871 1549900833370 ชาย

17202113 เจรพญศพลปพ ฑทฆายร บววนาค 4873 1549900825989 ชาย

17202114 เจรพญศพลปพ ภผทวด สทมาพลกรล 4894 1549900834449 ชาย

17202115 เจรพญศพลปพ กฤษฎพดจพรวฎฐพ แดนเหมมอง 4914 1549900846072 ชาย

17202116 เจรพญศพลปพ กวนตพพพพวฒนพ ปาโผ 5130 1549900843031 ชาย

17202117 เจรพญศพลปพ ฐานานนทพ เอกสพนทรวพยพ 5367 1100401514690 ชาย

17202118 เจรพญศพลปพ ภาคพน วรพาอารทกรล 5379 1210101163670 ชาย

17202119 เจรพญศพลปพ จทรายร แกนวราช 5487 1549900833027 ชาย

17202120 เจรพญศพลปพ ณวฐพวชรพ อพนทรรง 5532 1509966822546 ชาย

17202121 เจรพญศพลปพ พพมสราญ โชตพรวตนวพมล 4858 1549900841143 หญพง

17202122 เจรพญศพลปพ พพชญพสพนท อพนทพพยพ 4860 1509966808217 หญพง

17202123 เจรพญศพลปพ สรธพนท ทาวรรณะ 4902 1549900848571 หญพง

17202124 เจรพญศพลปพ ชทรณวฐ ถมอบรญ 4906 1549900830362 หญพง

17202125 เจรพญศพลปพ ฐพตยา ดอกสวนเททยะ 4907 1549900846897 หญพง

17202126 เจรพญศพลปพ สรวรรณท วงแหวน 4913 1549900825792 หญพง

17202127 เจรพญศพลปพ พรรวกษา โนจวกร 4927 1549900837570 หญพง

17202128 เจรพญศพลปพ ฐพตพมา สวนปร าเปน า 5115 1549900851360 หญพง

17202129 เจรพญศพลปพ ณวฐรดา กาญจนศพลปพ 5155 1549900845718 หญพง

17202130 เจรพญศพลปพ ศพรภวสสร สรดเสนรหพ 5156 1559900598141 หญพง

17202131 เจรพญศพลปพ กวพนธพดา จวนพท 5165 1549900835551 หญพง

17202132 เจรพญศพลปพ เบญญาภา ทวนนพเทศ 5173 1549900843529 หญพง

17202133 เจรพญศพลปพ ธวญวรวตนพ กมลอนรวงศพ 5177 1549900828554 หญพง

17202134 เจรพญศพลปพ เบญญาภา ยองจา 5310 1549900827558 หญพง

17202135 เจรพญศพลปพ พลอยนภวส เชม ตออนวน 5485 1549900846498 หญพง

คน 30รวม :
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ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1154100024 - เจรพญศพลปพ

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [3]ชน ชน : 0

17202136 เจรพญศพลปพ สพราวรรณ ฐานสมบผรณพ 5488 1549900840309 หญพง

17202137 เจรพญศพลปพ รวชวรรณ สยพทงแกนว 5531 1549900838312 หญพง

17202138 เจรพญศพลปพ จารรเกทยรตพ บรญรวตนภมร 4850 1549900829127 ชาย

17202139 เจรพญศพลปพ ภผสพษฐพ คดทโลก 4853 1549900823871 ชาย

17202140 เจรพญศพลปพ หวสดพน เลปงสพทธพด 4874 1549900830877 ชาย

17202141 เจรพญศพลปพ ตวนดพกร มาลา 4875 1549900836956 ชาย

17202142 เจรพญศพลปพ พรทธพชาต กพทงแกนว 4877 1509966818956 ชาย

17202143 เจรพญศพลปพ ธนวรรธนพ บรอเงพน 4879 1549900838495 ชาย

17202144 เจรพญศพลปพ สรภเวช หลนาคบามท 4896 1540000835852 ชาย

17202145 เจรพญศพลปพ ญาณทวศนพ วงศพสรวควนธ 4918 1549900833264 ชาย

17202146 เจรพญศพลปพ เตชพนทพ คพม 4924 1549900846641 ชาย

17202147 เจรพญศพลปพ ศรภกฤต เขตเจรพญ 4983 1129701510175 ชาย

17202148 เจรพญศพลปพ อชพรวพทยพ ซม ตอสมบผรณพ 5000 1549900848521 ชาย

17202149 เจรพญศพลปพ ปรณณวพช ธรรมศร 5308 1139600612908 ชาย

17202150 เจรพญศพลปพ เสฏฐวรฒพ พรมววง 5497 1549900843057 ชาย

17202151 เจรพญศพลปพ นพกร กพทงจบาปา 5517 1549900839475 ชาย

17202152 เจรพญศพลปพ ชนนเนษฏพ มวทงมท 4854 1549900830371 หญพง

17202153 เจรพญศพลปพ ศรภพสรา ดอกจวนทรพฉาย 4856 1549900825741 หญพง

17202154 เจรพญศพลปพ ภวทรกร สรนทรญาตพ 4857 1549900848792 หญพง

17202155 เจรพญศพลปพ นวชชา  ฟรานเชสกนา บอยดพ 4859 1549900835101 หญพง

17202156 เจรพญศพลปพ ขววญชนก สรกใส 4862 1549900831041 หญพง

17202157 เจรพญศพลปพ ปวพตรา เขมทอนเกนา 4881 1549900840830 หญพง

17202158 เจรพญศพลปพ หนขทงธพดา วงศพววงจวนทรพ 4888 1549900847109 หญพง

17202159 เจรพญศพลปพ มทนญาดา ศพลารวมยพ 4889 1209601719331 หญพง

17202160 เจรพญศพลปพ อภพสรา ถพทนทพพยพ 4908 1549900826373 หญพง

17202161 เจรพญศพลปพ พราวจรวสแสง คงเมมอง 4929 1103900299215 หญพง

17202162 เจรพญศพลปพ พวทธนวนทพ ทนวมแกนว 4930 1549900824907 หญพง

17202163 เจรพญศพลปพ กนกพร ตพยาภรณพชวย 4931 1549900839505 หญพง

17202164 เจรพญศพลปพ ภวครรพนทรพ สทสม 4999 1103704639556 หญพง

17202165 เจรพญศพลปพ พพทยพอาภา มนรษยพสม 5117 1919900589149 หญพง

คน 30รวม :
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ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1154100024 - เจรพญศพลปพ

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [4]ชน ชน : 0

17202166 เจรพญศพลปพ นารทรวตนพ ภพกษร 5167 1539901077528 หญพง

17202167 เจรพญศพลปพ พพชญา เสนากผล 5176 1549900832551 หญพง

17202168 เจรพญศพลปพ กมลทพพยพ โรจนพพวฒนศพลปพ 5307 1509966820390 หญพง

17202169 เจรพญศพลปพ ปวณณวพชญพ แซรลพ ตม 4872 1549900827973 ชาย

17202170 เจรพญศพลปพ ทวตเทพ บผรณเบญจเสถทยร 4878 1549900827949 ชาย

17202171 เจรพญศพลปพ ภวทรพล เกทปยงคบา 4880 1559900603439 ชาย

17202172 เจรพญศพลปพ ณวฐดนยพ เวทยงเงพน 4891 1139700096651 ชาย

17202173 เจรพญศพลปพ ปรมะ แหรงพพษ 4895 1549900824346 ชาย

17202174 เจรพญศพลปพ เจตนพพวทธพ ภพญโญ 4898 1568700002198 ชาย

17202175 เจรพญศพลปพ ธนกฤต ดรานตระกผล 4915 1549900840660 ชาย

17202176 เจรพญศพลปพ พวชรพล ตรนยดท 4922 1549900838983 ชาย

17202177 เจรพญศพลปพ ภาคภผมพ อรรนศพรพ 5038 1509966841672 ชาย

17202178 เจรพญศพลปพ พทรณวฐ รรจพธนวทพรกรล 5111 1549900830176 ชาย

17202179 เจรพญศพลปพ ภวทรภรมพ เหลรากาวท 5120 1659902592212 ชาย

17202180 เจรพญศพลปพ ธนากร ขรนเงพน 5359 1549900823714 ชาย

17202181 เจรพญศพลปพ จพตตพพวฒนพ พลตม ตอ 5483 1549900845530 ชาย

17202182 เจรพญศพลปพ นพพพพชฌนพ หวสนท 5490 1549100041011 ชาย

17202183 เจรพญศพลปพ นวทธมน ไพรพฤกษา 4863 1549900828520 หญพง

17202184 เจรพญศพลปพ วพสรมพตรา ใจอนาย 4865 1549900848831 หญพง

17202185 เจรพญศพลปพ กรลพสรา ไขรคบา 4890 1103704611074 หญพง

17202186 เจรพญศพลปพ เขมพกา ใจไว 4909 1549900843456 หญพง

17202187 เจรพญศพลปพ ปรณยวทรพ ยะปะนวนทพ 4912 1549900831679 หญพง

17202188 เจรพญศพลปพ กชมน ขวนคบา 4932 1539901095909 หญพง

17202189 เจรพญศพลปพ ดาวนภา กรลเอกวราฉวตร 4933 1549900832217 หญพง

17202190 เจรพญศพลปพ บวณฑพตา อาษา 4934 1539901091164 หญพง

17202191 เจรพญศพลปพ ผพง มทนางกผร 4973 1549900845301 หญพง

17202192 เจรพญศพลปพ สรพพชญา เขปมเมมอง 4978 1549900828821 หญพง

17202193 เจรพญศพลปพ ธวญรวต ววงกาวรรณพ 5116 1549900840228 หญพง

17202194 เจรพญศพลปพ พวทธนวนทพ เจรพญศรท 5118 1139400056068 หญพง

17202195 เจรพญศพลปพ กวพสรา สพงหพคา 5503 1549900846404 หญพง

17202196 เจรพญศพลปพ ไอยวรพญทพ ฉวตรเทวพนทภรณพ 5504 1559900590523 หญพง

17202197 เจรพญศพลปพ สพตางศรพ   เฉพน กาศวพบผลยพ 5505 1549900842786 หญพง

17202198 เจรพญศพลปพ อรพพชญพ อรปนวนชวย 5518 1549900826322 หญพง

17202199 เจรพญศพลปพ อภวสชนวน ชวยชนะโยดม 5542 1549900828872 หญพง

คน 34รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 94 / 94ววนททท 31-Jan-18 21:53:02

ระดนบชน ชน : ป.1  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1154100024 - เจรพญศพลปพ

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [1]ชน ชน : 0

17202201 เจรพญศพลปพ เพพทมพผน ทพนนทพ 4923 1549900818702 ชาย

17202202 เจรพญศพลปพ วรกวนตพ สรวรรณโรจนพ 5502 1549900834015 ชาย

17202203 เจรพญศพลปพ นพเกนา สรน อยสาย 4779 1549900809274 ชาย

17202204 เจรพญศพลปพ กพตตพชวย ชมพผชวย 4851 1549900829721 ชาย

17202205 เจรพญศพลปพ ปฏพณญา เดมอนดาว 4919 1549900826853 ชาย

17202206 เจรพญศพลปพ ปรพญ เพชรพรหมศร 5001 1599900843936 ชาย

17202207 เจรพญศพลปพ ปกรณพ เหลราบรญเรมอง 5588 1100401542189 ชาย

17202208 เจรพญศพลปพ ศพรสพทธพด อพนชนอย 5175 1549900815916 ชาย

17202209 เจรพญศพลปพ วชพรวพชญพ แสนใจยา 5489 1567700020420 ชาย

คน 9รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  133ผศห เขหาสอบ : 9 คน1154100024 - เจรพญศพลปพ

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1154100026 - เซนตพฟรวงซพสเซเวทยรพแพรร

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17202231 เซนตพฟรวงซพสเซเวทยรพแพรร วพทววส สรปพ ยะพาณพชยพ 00712 1549900831113 ชาย

17202232 เซนตพฟรวงซพสเซเวทยรพแพรร สพรพกาญจนพ เตปมดท 00714 1510101608105 หญพง

17202233 เซนตพฟรวงซพสเซเวทยรพแพรร พรพพมล  ประครองพวนธพประครองพวนธพ 00774 1349700430389 หญพง

คน 3รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  3ผศห เขหาสอบ : 9 คน1154100026 - เซนตพฟรวงซพสเซเวทยรพแพรร


