
ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 1 / 79ววนททท 31-Jan-18 21:54:33

ระดนบชน ชน : ป.3  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

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17200001 บนานปร าแดง(ววนรวตตวพทยา) รวทววฒนพ หมมทนกวน 3321 1549900779464 ชาย

17200002 บนานปร าแดง(ววนรวตตวพทยา) ภานนมาศ จวนทรพเจพง 3324 1749800457528 ชาย

17200003 บนานปร าแดง(ววนรวตตวพทยา) ทวทววฒนพ หาญยนทธ 3357 1559600048332 ชาย

17200004 บนานปร าแดง(ววนรวตตวพทยา) ธนาภรณพ แปงใจ 3346 1549900776317 หญพง

17200005 บนานปร าแดง(ววนรวตตวพทยา) สนนพสา ยอดมณทวรรรณ 3315 1549900762022 หญพง

17200006 บนานปร าแดง(ววนรวตตวพทยา) เปมพกา สพงหกผล 3317 1549900764556 หญพง

17200007 บนานพวนเชพง(วงศพหลนาราษฎรพบบารนง) พรชวย มาลม 4282 1119902447098 ชาย

17200008 บนานพวนเชพง(วงศพหลนาราษฎรพบบารนง) ปรทญาภรณพ เวทยงชวย 4273 1549900773237 หญพง

17200009 บนานพวนเชพง(วงศพหลนาราษฎรพบบารนง) ดลลชา ทาหาญ 4283 1549900792916 หญพง

17200010 บนานพวนเชพง(วงศพหลนาราษฎรพบบารนง) นภวสสร อพนประถม 4284 1549900774390 หญพง

17200011 บนานหนองแขม(หนองแขมประชาสรรคพ) ศนภกฤต สพงหพกนล 1450 1549900775736 ชาย

17200012 บนานหนองแขม(หนองแขมประชาสรรคพ) เอราววตนพ บนญธพมา 1452 1549900782945 ชาย

17200013 บนานหนองแขม(หนองแขมประชาสรรคพ) ธนภวทร ชาญประเสรพฐ 1455 1549900787912 ชาย

17200014 ววดตนนไครน กพตตพกวพน ชรางเหลลก 2834 1549900774136 ชาย

17200015 ววดตนนไครน ศนภวพชญพ กนลเกทย 2836 1549900775558 ชาย

17200016 ววดตนนไครน เจนจพรา หมายชม 2844 1549900772222 หญพง

17200017 ววดตนนไครน ชวญญกรณพ พะนาภวย 2848 1549900786797 หญพง

17200018 ววดตนนไครน ชลดา ศรทอาจ 2845 1549900775183 หญพง

17200019 บนานใน(อพนทราษฎรพบบารนง) นราธพป ปวนทอง 1812 1510101548358 ชาย

17200020 บนานใน(อพนทราษฎรพบบารนง) ศพรพพร อยผรประตผ 1805 1749800454511 หญพง

17200021 บนานใน(อพนทราษฎรพบบารนง) ธพดารวตนพ ยนตพงษพ 1808 1100201959515 หญพง

17200022 บนานนาตอง(นาตองสามวคคท) ขววญหทวย วพใจยา 615 1549900796121 หญพง

17200023 บนานแมรลวว(วพรพยะราษฏรพสงเคราะหพ) ณวฐนวนทพ อนปนวนชวย 1331 1549900783160 ชาย

17200024 บนานแมรลวว(วพรพยะราษฏรพสงเคราะหพ) ณวฐนนทพ อนปนวนชวย 1332 1549900783151 ชาย

17200025 บนานแมรลวว(วพรพยะราษฏรพสงเคราะหพ) พพพวฒ ของทพพยพ 1334 1549900789176 ชาย

17200026 บนานแมรลวว(วพรพยะราษฏรพสงเคราะหพ) สพรพนทรา กองวร 1336 1549900794528 หญพง

17200027 บนานนาจวกร(จวกรราษฎรพบบารนง) ญาณวนฒพ คทรทแกนว 3476 1549900783402 ชาย

17200028 บนานแต(กวทรวตนพราษฎรพบบารนง) จนฬาลวกษณพ วงเรทยน 1130 1549900778425 หญพง

17200029 ววดกาญจนาราม(ประชาชนผทพศ) อตพชาตพ คนเทททยง 1836 1549900762618 ชาย

17200030 ววดกาญจนาราม(ประชาชนผทพศ) นพรวตนพ คบาลมอ 1838 1549900770882 หญพง

17200031 ววดกาญจนาราม(ประชาชนผทพศ) จนฑามาศ หพนแกนว 1839 1549900768225 หญพง

17200032 ววดกาญจนาราม(ประชาชนผทพศ) รนรงรวตนพ สวพง 1861 1549900783305 หญพง

คน 32รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 2 / 79ววนททท 31-Jan-18 21:54:33

ระดนบชน ชน : ป.3  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 [1]ชน ชน : 0

17200036 บนานปร าแดง(ววนรวตตวพทยา) ธนกร กาธาตน 3311 1549900763291 ชาย

17200037 บนานปร าแดง(ววนรวตตวพทยา) ววชระ กาธาตน 3310 1549900766141 ชาย

17200038 บนานปร าแดง(ววนรวตตวพทยา) ณวฐวนฒพ เกรงเขตวพทยพ 3323 1549900782228 ชาย

17200039 บนานปร าแดง(ววนรวตตวพทยา) ณวฐวนฒพ กวนทาหาญ 3325 1149901098723 ชาย

17200040 บนานปร าแดง(ววนรวตตวพทยา) ภวทรศพล พลไกร 3328 1409600432478 ชาย

17200041 บนานปร าแดง(ววนรวตตวพทยา) รณพร โกตสนวรรณ 3326 1549900786533 หญพง

17200042 บนานพวนเชพง(วงศพหลนาราษฎรพบบารนง) กพตตพภผมพ ทาหนวด 4291 1138900032884 ชาย

17200043 บนานพวนเชพง(วงศพหลนาราษฎรพบบารนง) กนกพพชญพ ดวงจบาปา 4274 1549900783682 หญพง

17200044 บนานหนองแขม(หนองแขมประชาสรรคพ) กพตตพธวช ศรทศพรพวรวตถพ 1453 1549900784557 ชาย

17200045 บนานหนองแขม(หนองแขมประชาสรรคพ) ศพรพวรรณ ววงคะฮาด 1457 1549900780730 หญพง

17200046 ววดตนนไครน ฐปนววฒนพ ดวงดทวพชวย 2839 1549900783496 ชาย

17200047 ววดตนนไครน เอกวท อพนตตะวงศพ 2835 1549900774110 ชาย

17200048 ววดตนนไครน จวกรพน ทาเจพง 2837 1549900777437 ชาย

17200049 ววดตนนไครน กพตตพพร ตตะววน 2838 1549900777593 ชาย

17200050 ววดตนนไครน ปภวงกร บนญมาก 2840 1549900786266 ชาย

17200051 ววดตนนไครน รวชชวย อนดคบามท 2843 1549900778328 ชาย

17200052 ววดตนนไครน กฤตเมธ เมมองซมทอ 2841 1500701425982 ชาย

17200053 ววดตนนไครน กวนตพยา กวางกระโดด 2846 1549900781388 หญพง

17200054 ววดตนนไครน จพรวฐา รวกเชม ชอ 2849 1549900794021 หญพง

17200055 ววดตนนไครน ณวฐพร ประกอบพานพช 2847 1669800392826 หญพง

17200056 ววดตนนไครน พพรยาภรณพ เชพดชผ 2850 1549900791332 หญพง

17200057 บนานใน(อพนทราษฎรพบบารนง) อนนพงศพ ชาญประเสรพฐ 1807 1549900776465 ชาย

17200058 บนานนาตอง(นาตองสามวคคท) กรกต แกนวมณท 614 1549900786738 ชาย

17200059 บนานแมรลวว(วพรพยะราษฏรพสงเคราะหพ) ธนกฤต ขวดเบาะ 1333 1549900773075 ชาย

17200060 บนานนาจวกร(จวกรราษฎรพบบารนง) ธนววฒนพ จารนปาลท 3501 1549900771625 ชาย

17200061 ววดกาญจนาราม(ประชาชนผทพศ) พวสกร ววลภวย 1854 1549900777071 ชาย

คน 26รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  58ผศห เขหาสอบ : 10 คน1054390002 - บนานปร าแดง(ววนรวตตวพทยา)

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

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17200066 บนานถพทน(ถพทนวพทยาคาร) ธนเดช อรอนผพว 6649 1208300053880 ชาย

17200067 บนานถพทน(ถพทนวพทยาคาร) ภานนววฒนพ คบาลมอ 6650 1539901031951 ชาย

17200068 บนานถพทน(ถพทนวพทยาคาร) เบญจรวตนพ ถพทนสนข 6654 1549900778891 หญพง

17200069 บนานถพทน(ถพทนวพทยาคาร) ธวญยธรณพ ทพพยกมลพวนธพ 6655 1549900779456 หญพง

17200070 บนานถพทน(ถพทนวพทยาคาร) พรรณปพร มาจวง 6656 1549900782716 หญพง

17200071 บนานถพทน(ถพทนวพทยาคาร) ภวทราวดท คบาถา 6657 1549900796458 หญพง



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 3 / 79ววนททท 31-Jan-18 21:54:33

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

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

17200072 บนานถพทน(ถพทนวพทยาคาร) ศศพธร ถพทนแถลบ 6658 1549900789613 หญพง

17200073 บนานถพทน(ถพทนวพทยาคาร) สนวรรณา เหมมองหมนอ 6659 1549900774161 หญพง

17200074 บนานถพทน(ถพทนวพทยาคาร) ปรพยาพวตรพ ถพทนเมมอง 6665 1679000099865 หญพง

17200075 บนานสวนเขมทอน(ราษฎรพบผรณวพทยา) ภผรพ แอบแฝง 3846 1549900775442 ชาย

17200076 บนานสวนเขมทอน(ราษฎรพบผรณวพทยา) รวชพล จาวรรณ 3847 1549900793785 ชาย

17200077 บนานสวนเขมทอน(ราษฎรพบผรณวพทยา) อพทธพพล พาชมทนใจ 3850 1549900773199 ชาย

17200078 บนานสวนเขมทอน(ราษฎรพบผรณวพทยา) เอกภพ นาคสววสดพด 3875 1549900787523 ชาย

17200079 บนานสวนเขมทอน(ราษฎรพบผรณวพทยา) ณวฐวนฒ วรรณท 3901 1549900771684 ชาย

17200080 บนานสวนเขมทอน(ราษฎรพบผรณวพทยา) วพมลรวตนพ เขมทอนแกนว 3853 1139600504013 หญพง

17200081 บนานสวนเขมทอน(ราษฎรพบผรณวพทยา) พพมพพวพมล เหมมองหมนอ 3857 1549900787262 หญพง

17200082 บนานทนรงเหนมอ(ราษฎรพสามวคคท) ธนากร ทะฤาษท 696 1489900619018 ชาย

17200083 บนานทนรงเหนมอ(ราษฎรพสามวคคท) วรลวกษณพ เสนานนช 697 1538400023050 หญพง

17200084 บนานแมรแคม ฐาปณทยพ เขมทอนพวนธพ 618 1549900791511 หญพง

17200085 บนานนาคผหา พพยดา ภวกดท 892 1549900778948 หญพง

17200086 บนานนาคผหา ณวฐธพดา แนวนวน 894 1549900796300 หญพง

17200087 บนานนาคผหา ธวญญาลวกษณพ ทนวนชวย 895 1509966682957 หญพง

17200088 บนานนาคผหา ธวญญาเรศ ทนวนชวย 896 1509966682965 หญพง

17200089 บนานนาคผหา ปวทมพร เขมทอนสอง 898 1620800053390 หญพง

17200090 บนานดง(ธรรมาราษฎรพนนสรณพ) ธนาธพป กวนทะเขทยว 1831 1798700081835 ชาย

17200091 บนานดง(ธรรมาราษฎรพนนสรณพ) จนฬาลวกษณพ เยทยดยอด 1834 1549900793891 หญพง

17200092 บนานดง(ธรรมาราษฎรพนนสรณพ) ณวฐนวนทพ กบาจวด 1836 1549900792380 หญพง

17200093 บนานดง(ธรรมาราษฎรพนนสรณพ) ศพรพพร เขมทอนเกนา 1837 1549900781906 หญพง

17200094 บนานแมรหลราย(ประชานนสรณพ) ศนภกานตพ หอมดอก 3474 1549900766737 ชาย

17200095 บนานแมรหลราย(ประชานนสรณพ) ปวณณธร ดวงจวนทรพ 3491 1559900550157 ชาย

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 4 / 79ววนททท 31-Jan-18 21:54:33

ระดนบชน ชน : ป.3  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 [1]ชน ชน : 0

17200156 บนานถพทน(ถพทนวพทยาคาร) ธนพวฒนพ กวณหาเขทยว 6648 1549900780951 ชาย

17200157 บนานถพทน(ถพทนวพทยาคาร) จพรวชญา โอดเทพง 6652 1549900795966 หญพง

17200158 บนานถพทน(ถพทนวพทยาคาร) อนนพงษพ สทแกนว 6763 1549900784727 ชาย

17200159 บนานสวนเขมทอน(ราษฎรพบผรณวพทยา) อธพวรา บรอคบา 3877 1549900773393 ชาย

17200160 บนานดง(ธรรมาราษฎรพนนสรณพ) วพษณนพงษพ บนญดทเลลก 1832 1139600519622 ชาย

17200161 บนานดง(ธรรมาราษฎรพนนสรณพ) ณวฐกานตพ ประพพศ 1835 1549900798515 หญพง

17200162 บนานแมรหลราย(ประชานนสรณพ) กฤตยาณท รวตนจพนดา 3575 1101000240603 หญพง

17200163 ววดศรทภผมพ(ศศกษาประชานนสรณพ) ภวทรพล รวตนประภา 2185 1549900778336 ชาย

17200164 ววดศรทภผมพ(ศศกษาประชานนสรณพ) ศนภกร โคษาราช 2192 1549900783135 ชาย

17200165 ววดศรทภผมพ(ศศกษาประชานนสรณพ) วรวพทยพ มรวงคนณ 2193 1549900786878 ชาย

17200166 ววดศรทภผมพ(ศศกษาประชานนสรณพ) วทรวพทยพ มรวงคนณ 2194 1549900786886 ชาย

17200167 ววดศรทภผมพ(ศศกษาประชานนสรณพ) ธนกฤต เขทยวแกนว 2195 1102500076064 ชาย

17200168 ววดศรทภผมพ(ศศกษาประชานนสรณพ) ณวฐพล เหมมองหนา 2196 1549900795575 ชาย

17200169 ววดศรทภผมพ(ศศกษาประชานนสรณพ) พรวลวย สนปวญญา 2198 1549900793742 หญพง

17200170 บนานหนวยมนา(สนนทรนพวาส) นราวพชญพ วงศพชวย 03018 1549900780811 ชาย

17200171 บนานหนวยมนา(สนนทรนพวาส) กฤตพมา ทามนาดท 03019 1549900781795 ชาย

17200172 ววดทนรงลนอม(ทองประชานนเคราะหพ) ปพ ยะภวทร เขตนพมพตร 2298 1119501099706 ชาย

คน 17รวม :
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ระดนบชน ชน : ป.3  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

- หนองสอบปกตพ [2]ชน ชน : 0

17200096 บนานแมรหลราย(ประชานนสรณพ) เกรทยงไกร อนปกพจ 3492 1100801625600 ชาย

17200097 บนานแมรหลราย(ประชานนสรณพ) ดลฤทธพด วพลวย 3494 1749800471326 ชาย

17200098 บนานแมรหลราย(ประชานนสรณพ) ศนภณวฐ ลมอโฮนง 3496 1549900799422 ชาย

17200099 บนานแมรหลราย(ประชานนสรณพ) กวนตพงศพ ศรททา 3580 1549900771145 ชาย

17200100 บนานแมรหลราย(ประชานนสรณพ) พงศกร คบาอนด 3589 1549900771161 ชาย

17200101 บนานแมรหลราย(ประชานนสรณพ) พรปวทณพ กวนทะหมมทน 3497 1549900786479 หญพง

17200102 บนานแมรหลราย(ประชานนสรณพ) วพราวรรณ กาปวน 3500 1549900793858 หญพง

17200103 บนานแมรหลรายกาซนอง(ลมอราษฎรพอนปถวมภพ) ปนณยาพร แดนนพมพต 1739 1580600141784 หญพง

17200104 ววดศรทภผมพ(ศศกษาประชานนสรณพ) สพทธพพล เททยนทอง 2184 1549900776155 ชาย

17200105 ววดศรทภผมพ(ศศกษาประชานนสรณพ) อภพรวกษพ ไชยอนาย 2186 1549900780641 ชาย

17200106 ววดศรทภผมพ(ศศกษาประชานนสรณพ) ชญานพน กนอนคบา 2197 1549900792231 หญพง

17200107 บนานนบ ชาชบา(วพชวยชนานนเคราะหพ) เขมทอนเพชร เขมทอนแกนว 2292 1549900777585 ชาย

17200108 บนานนบ ชาชบา(วพชวยชนานนเคราะหพ) ชวชพล ทพพหมนอ 2293 1549900780128 ชาย

17200109 บนานนบ ชาชบา(วพชวยชนานนเคราะหพ) ภผวดล ศรทจวนทรพแดง 2300 1549900781884 ชาย

17200110 บนานนบ ชาชบา(วพชวยชนานนเคราะหพ) พรเจรพญ ศรทปวดถา 2294 1549900762421 หญพง

17200111 บนานนบ ชาชบา(วพชวยชนานนเคราะหพ) กรรณพการพ จวกรแหลม 2309 1549900793602 หญพง

17200112 บนานนบ ชาชบา(วพชวยชนานนเคราะหพ) ปภวคคพพร สาใจ 2318 1549900778573 หญพง

17200113 บนานหนวยมนา(สนนทรนพวาส) ธทรภวทร ขวนกา 03016 1549900764491 ชาย

17200114 บนานหนวยมนา(สนนทรนพวาส) วทรภวทร กผลการขาย 03017 1549900770475 ชาย

17200115 บนานหนวยมนา(สนนทรนพวาส) วรภวทร คงกาล 03021 1101402388460 ชาย

17200116 บนานหนวยมนา(สนนทรนพวาส) เมมองพล แกนววพเศษ 03022 1549900786029 ชาย

17200117 บนานหนวยมนา(สนนทรนพวาส) วรกานตพ กองอยผร 03023 1549900765285 หญพง

17200118 ววดทนรงลนอม(ทองประชานนเคราะหพ) ธวญพพศพษฐพ มนายอง 2296 1549900775051 ชาย

17200119 ววดทนรงลนอม(ทองประชานนเคราะหพ) ธทรภวทร กวนหมนด 2297 1549900775728 ชาย

17200120 ววดทนรงลนอม(ทองประชานนเคราะหพ) สนรณวฐ โพยมชวชวาล 2299 1510101539600 ชาย

17200121 ววดทนรงลนอม(ทองประชานนเคราะหพ) ภวทรธพดา มะยาระ 2300 1549900784689 หญพง

17200122 บนานศรทสพทธพด(ใจมาอนนเคราะหพ) ธวญญาลวกษณพ ทะตวน 1069 1549900787084 หญพง

17200123 บนานปง(ปน อมประชานนกผล) ณวฏฐชวย เจนรนรงโรจนพ 2584 1549900766109 ชาย

17200124 บนานปง(ปน อมประชานนกผล) ธทรเดช ชบานาญ 2585 1549900767458 ชาย

17200125 บนานปง(ปน อมประชานนกผล) ธนววฒนพ ณะอพทน 2586 1549900781493 ชาย

คน 30รวม :
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ระดนบชน ชน : ป.3  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

- หนองสอบปกตพ [3]ชน ชน : 0

17200126 บนานปง(ปน อมประชานนกผล) วชพรวพทยพ ใหมรเนทยม 2587 1101801581115 ชาย

17200127 บนานปง(ปน อมประชานนกผล) อนนชา ขศมจวนทรพ 2588 1549900781680 ชาย

17200128 บนานปง(ปน อมประชานนกผล) ภาคภผมพ ณะอพทน 2589 1549900783518 ชาย

17200129 บนานปง(ปน อมประชานนกผล) อนษาวลท ตาเตทย 2591 1549900768772 หญพง

17200130 บนานปง(ปน อมประชานนกผล) ปพท นมนก ณะอพทน 2592 1119902432961 หญพง

17200131 บนานปง(ปน อมประชานนกผล) ณวฎฐา นวนตาแสง 2593 1549900776708 หญพง

17200132 บนานปง(ปน อมประชานนกผล) ณพชกานตพ ปพ นตามผล 2594 1510101547815 หญพง

คน 7รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  84ผศห เขหาสอบ : 10 คน1054390011 - บนานถพทน(ถพทนวพทยาคาร)

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390025 - อนนบาลแพรร

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17200186 อนนบาลแพรร บนณยเณจฉพ คบาปลพว 14538 1549900773211 ชาย

17200187 อนนบาลแพรร กนลววชร ปวญญาศรท 14588 1549900779952 ชาย

17200188 อนนบาลแพรร บนณยวทรพ คบาปลพว 14613 1549900773202 ชาย

17200189 อนนบาลแพรร พทรวพชญพ มาอนรน 14709 1549900797268 ชาย

17200190 อนนบาลแพรร ปรวตถกร อรวมทพพยพ 14711 1549900792258 ชาย

17200191 อนนบาลแพรร ปวญวสพทธพด คงประสพทธพด 15213 1939900710070 ชาย

17200192 อนนบาลแพรร วพญญตา ขววญเยลน 14473 1659902465326 หญพง

17200193 อนนบาลแพรร มาดาพร จพตจง 14579 1549900790212 หญพง

17200194 อนนบาลแพรร ทวตพร คลวงภวกดท 14586 1549900776392 หญพง

17200195 อนนบาลแพรร กทรตพกา ทองจรพง 14601 1549900781060 หญพง

17200196 อนนบาลแพรร ปภาดา เกาะกลาง 14605 1549900786207 หญพง

17200197 อนนบาลแพรร กนลกวญญา อภพรมยพ 14629 1549900781779 หญพง

17200198 อนนบาลแพรร วรกวญญา มผลใจคบา 14678 1509966676418 หญพง

17200199 อนนบาลแพรร ณวฐชา วงษา 14682 1549900780004 หญพง

17200200 อนนบาลแพรร ลวกษณพชนก สนวรรณรวตนพ 14717 1549900794960 หญพง

17200201 อนนบาลแพรร นภวสรา ยวงแกนว 14720 1549900788412 หญพง

17200202 อนนบาลแพรร ภพญธพชา หาดพรม 14721 1103704366941 หญพง

17200203 อนนบาลแพรร ชญาดา สงวนศรท 14722 1209702453131 หญพง

17200204 อนนบาลแพรร วรพษฐา ทพอวน 14725 1549900774527 หญพง

17200205 อนนบาลแพรร พทรยา ผพวทอง 14878 1549900789761 หญพง

17200206 อนนบาลแพรร ธนวญชนก กาศวพราช 15366 1549500016471 หญพง

17200207 อนนบาลแพรร อารทรวตนพ อพนตตะปวญญา 15367 1560101656134 หญพง

17200208 อนนบาลแพรร อตพววณ กวนแกนว 15368 1570301237089 หญพง

17200209 อนนบาลแพรร อณนภา เทพสาธร 15369 1549900788072 หญพง

17200210 อนนบาลแพรร ณวฎฐพชญา ดวงหอม 15371 1549900794005 หญพง
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ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390025 - อนนบาลแพรร

17200211 อนนบาลแพรร ดารพการพ แสนทวทสนข 15407 1549900790972 หญพง

17200212 อนนบาลแพรร ธวนยชนก อนตกกา 16004 1549900789494 หญพง

17200213 อนนบาลแพรร ธนวรรธนพ ชวยพวฒนพถาวร 14544 1170601268609 ชาย

17200214 อนนบาลแพรร จวกรพน คบาทอง 14587 1549900778042 ชาย

17200215 อนนบาลแพรร นพราพาธ เดมอนดาว 14616 1549900777461 ชาย

คน 30รวม :
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ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
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อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390025 - อนนบาลแพรร

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [2]ชน ชน : 0

17200216 อนนบาลแพรร วพชญพวรวชญพ ชนษณะโยธพน 14621 1549900794676 ชาย

17200217 อนนบาลแพรร จารนกพตตพด จวนทาโฮง 14622 1549900768781 ชาย

17200218 อนนบาลแพรร จพรายน ถนงเสน 14670 1549900779774 ชาย

17200219 อนนบาลแพรร พงศพเทพ การะเกตน 14671 1969900602111 ชาย

17200220 อนนบาลแพรร มนวสชนก อวนทาน 14712 1104000231615 ชาย

17200221 อนนบาลแพรร ศนภากร เหรา 15158 1909300056743 ชาย

17200222 อนนบาลแพรร กพตตพภผมพ เรมอนคบา 15373 1539901021221 ชาย

17200223 อนนบาลแพรร อรรจกรณพ กวนทะวงษา 15439 1549900796245 ชาย

17200224 อนนบาลแพรร กฤษตพธท ดอนสนวรรณ 15441 1549900784468 ชาย

17200225 อนนบาลแพรร เตโชดม พรมเกตน 15621 1549900780748 ชาย

17200226 อนนบาลแพรร ปวณณทวต โนจพตร 15747 1749800483367 ชาย

17200227 อนนบาลแพรร รวพสรา เรมอนคบา 14547 1549900773164 หญพง

17200228 อนนบาลแพรร ญาณพศา มทสอง 14548 1539901013317 หญพง

17200229 อนนบาลแพรร นวนทวชพร ขวนคบานวนตตะ 14553 1549900791294 หญพง

17200230 อนนบาลแพรร ฉวตรณพชา เมมองมผล 14556 1549900796491 หญพง

17200231 อนนบาลแพรร พทรดา ศรทเจรพญ 14559 1549900770084 หญพง

17200232 อนนบาลแพรร พวชราภรณพ กาบบวว 14572 1200901505940 หญพง

17200233 อนนบาลแพรร เบญชญา พพทวกษพรวตนาภา 14607 1549900790654 หญพง

17200234 อนนบาลแพรร วรพศรา เขนมขวน 14610 1549900794994 หญพง

17200235 อนนบาลแพรร รวทนพภา ดอกแกนว 14611 1549900770963 หญพง

17200236 อนนบาลแพรร ธวญมน แสงทอง 14655 1500101147701 หญพง

17200237 อนนบาลแพรร ศรวณยพพร ยอดหาญ 14656 1549900779758 หญพง

17200238 อนนบาลแพรร ณวฐธพดา สนขสบาราญ 14657 1549900781094 หญพง

17200239 อนนบาลแพรร นวจภวค ทนวนชวย 14676 1549900788994 หญพง

17200240 อนนบาลแพรร ชนวญญา ธรรมใจ 14680 1549900781396 หญพง

17200241 อนนบาลแพรร ธมลวรรณ ยพ ชมแสง 14684 1549900777399 หญพง

17200242 อนนบาลแพรร นวนทกานตพ หงษพรรอน 14687 1549900773571 หญพง

17200243 อนนบาลแพรร อนวนตยา วงศพรอบ 14723 1549900778867 หญพง

17200244 อนนบาลแพรร ชาลพนท กาวท 15104 1549900782619 หญพง

17200245 อนนบาลแพรร จพณณะณวฏฐพ สนวพทชาญวรกนล 15140 1104400049636 หญพง

คน 30รวม :
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17200246 อนนบาลแพรร ปารพยาภวทร สวจจะนรพวนธพ 15376 1549900787734 หญพง

17200247 อนนบาลแพรร เอม ชอคนณ ผนสดท 15377 1104500096342 หญพง

17200248 อนนบาลแพรร วพณวฐดา ชนมพสผงเนพน 15416 1650101141346 หญพง

17200249 อนนบาลแพรร ชญานพษฐพ มวทนคง 15419 1549900767024 หญพง

17200250 อนนบาลแพรร ณวฏฐา หนองหลพทง 15430 1102170105309 หญพง

17200251 อนนบาลแพรร ชวพศา เมธาสพทธพธทระกนล 15431 1549900771137 หญพง

17200252 อนนบาลแพรร รวญชพดา ปน อกวนทวง 15443 1549900789206 หญพง

17200253 อนนบาลแพรร สนพพชญา ปพ นนะ 15444 1549900791677 หญพง

17200254 อนนบาลแพรร ภผรพณวฐ ดวงวพโรจนพ 14567 1549900791014 ชาย

17200255 อนนบาลแพรร คณพนทรพ รรวมบนญ 14624 1549900789249 ชาย

17200256 อนนบาลแพรร รวชชานนทพ คงผล 14647 1549900793700 ชาย

17200257 อนนบาลแพรร ณรวณ อพนตตะวงคพ 14648 1549900794561 ชาย

17200258 อนนบาลแพรร ปภพณวพทยพ กาวทวน 14708 1509966711604 ชาย

17200259 อนนบาลแพรร ปรเมศวรพ เมฆาลวย 15209 1900101666659 ชาย

17200260 อนนบาลแพรร ศนภากร เรมองไทย 15218 1139600487640 ชาย

17200261 อนนบาลแพรร พงศพวศ ววงววฒนกนล 15383 1549900787726 ชาย

17200262 อนนบาลแพรร พพสพษฐพ สพงหพคาน 15397 1510101540781 ชาย

17200263 อนนบาลแพรร ธวญพพสพฐวา ทองประไพ 15423 1510101542414 ชาย

17200264 อนนบาลแพรร สวณหพสนดา ปวตตะเน 14550 1510101548773 หญพง

17200265 อนนบาลแพรร วพชาดา สนมะเรพง 14577 1549900790883 หญพง

17200266 อนนบาลแพรร ปนพตา เวทยงคบา 14580 1549900790450 หญพง

17200267 อนนบาลแพรร บวณฑพตา กวาวหนศทง 14584 1549900793599 หญพง

17200268 อนนบาลแพรร จพดาภา มากมาย 14600 1549900774977 หญพง

17200269 อนนบาลแพรร ขววญพพชชา เทพนม 14604 1549900788218 หญพง

17200270 อนนบาลแพรร สนนพษา หงษพยศ 14627 1549900775621 หญพง

17200271 อนนบาลแพรร รวพษฎา บบารนงภวกดท 14652 1139600477202 หญพง

17200272 อนนบาลแพรร พวกตรพธนววนตพ เหมมองจา 14683 1549900779243 หญพง

17200273 อนนบาลแพรร ประกายฉวตร ประสารยา 15105 1549900776406 หญพง

17200274 อนนบาลแพรร ชนวนรวตนพ รรมเยลน 15142 1540800050481 หญพง

17200275 อนนบาลแพรร ปรทยากร เอกจพตร 15230 1540800050448 หญพง

คน 30รวม :
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17200276 อนนบาลแพรร สนพพชชา เจรพญคพด 15379 1549900770203 หญพง

17200277 อนนบาลแพรร อภพชญา กพตตพกมลเมศ 15395 1549900777763 หญพง

17200278 อนนบาลแพรร ภคพร สทใจวงคพ 15415 1549900773474 หญพง

17200279 อนนบาลแพรร จนรทรวตนพ ทพพยพฝว ชน 15442 1549900777305 หญพง

17200280 อนนบาลแพรร ศพรพกานดา พผนพพน 16005 1510101542341 หญพง

17200281 อนนบาลแพรร เพชรไพลพน ศรทนพกร 16006 1540301201777 หญพง

17200282 อนนบาลแพรร ณวฐกพจ บนตรศรท 14536 1549900768365 ชาย

17200283 อนนบาลแพรร สนรววศ อพนทรพทอง 14543 1549900793955 ชาย

17200284 อนนบาลแพรร พลาธพป สนจาคบา 14569 1549900791987 ชาย

17200285 อนนบาลแพรร กฤตภาส ชวยกพจจาโชตพ 14590 1549900786860 ชาย

17200286 อนนบาลแพรร นวพรรษ เลลกสนวรรณ 14591 1529902393857 ชาย

17200287 อนนบาลแพรร ธวนวา ภาคทรวพยพศรท 14592 1149901082444 ชาย

17200288 อนนบาลแพรร พงษพปกรณพ นวนตา 14595 1549900792223 ชาย

17200289 อนนบาลแพรร กฤชณวท ฆาระวาส 14615 1549900777330 ชาย

17200290 อนนบาลแพรร วพชยนตมพ จวนทรพโชตพ 14651 1849901988111 ชาย

17200291 อนนบาลแพรร กทรตพ ปวญญาไว 14667 1549900786045 ชาย

17200292 อนนบาลแพรร อวงกผร สนวรรณพ 14713 1500701419133 ชาย

17200293 อนนบาลแพรร ภานนรนจ พอจพต 14715 1549900780888 ชาย

17200294 อนนบาลแพรร กวนตวพชญพ เวทยงนาค 14877 1549900797551 ชาย

17200295 อนนบาลแพรร ทพฐพพล กองชนะ 15388 1240401218321 ชาย

17200296 อนนบาลแพรร พทรวพชญพ บววระเพลชร 15435 1549900777364 ชาย

17200297 อนนบาลแพรร พพชญาภร เกตวงษา 14557 1549900797756 หญพง

17200298 อนนบาลแพรร วพชญาพร พวนธพเดช 14558 1549900791383 หญพง

17200299 อนนบาลแพรร ณพชนวนทนพ ดอกดพน 14576 1549900787076 หญพง

17200300 อนนบาลแพรร จทรภพญญา อพนภพบาล 14578 1549900789770 หญพง

17200301 อนนบาลแพรร งามพรนอม คนางกอ 14599 1509966650842 หญพง

17200302 อนนบาลแพรร มาลพนท มวชฌพโม 14632 1549900785367 หญพง

17200303 อนนบาลแพรร ญาณภวทร แซรอศ ชง 14653 1300101300447 หญพง

17200304 อนนบาลแพรร ชญานพษฐพ สรน อยขราย 14659 1549900784999 หญพง

17200305 อนนบาลแพรร กนลนวดดา นาพรม 14674 1549900796717 หญพง

คน 30รวม :
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17200306 อนนบาลแพรร พพมพพฉวตร สพทธพโชตพ 14716 1103200179641 หญพง

17200307 อนนบาลแพรร วพภารวตนพ แกรนแสง 14719 1549900788765 หญพง

17200308 อนนบาลแพรร ววลลภา ประกอบเขตรการณพ 15417 1549900785481 หญพง

17200309 อนนบาลแพรร ลวกษพกา สนขทรวพยพ 15420 1549900786576 หญพง

17200310 อนนบาลแพรร สนธทนวนทพ อพทมพราหมณพ 15421 1549900771013 หญพง

17200311 อนนบาลแพรร ฉวตรฐรพกานตพ มากมท 15429 1549900776252 หญพง

17200312 อนนบาลแพรร ผานพตา โอดเฮพง 15432 1549900787114 หญพง

17200313 อนนบาลแพรร พวชรพดา แดนระเบทยบ 15750 1459000040846 หญพง

17200314 อนนบาลแพรร วรภพ ถพทนสบาย 14565 1549900784212 ชาย

17200315 อนนบาลแพรร ธทรเดช แดงคณะ 14571 1549900775507 ชาย

17200316 อนนบาลแพรร ชวยกร มนาชวย 14589 1549900782856 ชาย

17200317 อนนบาลแพรร ยศศรวณยผ แมนนพยวคฆพ 14594 1549900790999 ชาย

17200318 อนนบาลแพรร ธววชชวย เจรพญยพทง 14643 1549900776287 ชาย

17200319 อนนบาลแพรร ศพวกร การเขย 15127 1468400030740 ชาย

17200320 อนนบาลแพรร ศนภวพชญพ คนณดพลกวพศพษฏพ 15160 1549900795656 ชาย

17200321 อนนบาลแพรร รวงสพมวนตนพ กวางรน อง 15372 1549900781116 ชาย

17200322 อนนบาลแพรร ปนรพมพวฒนพ สพโนทก 15384 1509966665262 ชาย

17200323 อนนบาลแพรร วรกานตพ สะเอทยบคง 15400 1549900795672 ชาย

17200324 อนนบาลแพรร ศนภณวฐ สมพง 15424 1549900786177 ชาย

17200325 อนนบาลแพรร ททฆทวศนพ ไชยศพรพโรจนพ 15440 1729900794186 ชาย

17200326 อนนบาลแพรร ภวคพล สพงใจ 16007 1103200146378 ชาย

17200327 อนนบาลแพรร ศนภวพชญพ สวงขพเกพดสนข 16034 1549900788510 ชาย

17200328 อนนบาลแพรร ชนพดาภา จพตบนณยเกษม 14549 1549900780683 หญพง

17200329 อนนบาลแพรร ทองกวาว สายถพทน 14551 1549900782031 หญพง

17200330 อนนบาลแพรร วพลาสพนท วพจารณพจพตร 14560 1101501380262 หญพง

17200331 อนนบาลแพรร ชนพดาภา สทเงพน 14574 1509966671203 หญพง

17200332 อนนบาลแพรร ชรอลดา จวกรสาน 14603 1549900787645 หญพง

17200333 อนนบาลแพรร พพมพพปวทณพ เททยมแสน 14628 1549900777721 หญพง

17200334 อนนบาลแพรร ญาณาภรณพ อนทธวงกาศ 14631 1549900788692 หญพง

17200335 อนนบาลแพรร ปนณยวทรพ สววสดพดกนล 15106 1549900788919 หญพง
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17200336 อนนบาลแพรร อภพชญา ไขรคบา 15378 1549900784808 หญพง

17200337 อนนบาลแพรร กวลยรวตนพ อพนจวนทรพ 15380 1549900781108 หญพง

17200338 อนนบาลแพรร ทพชากร เมฆอากาศ 15382 1110201354818 หญพง

17200339 อนนบาลแพรร ภวทรฉวตร ปทท กลอง 15389 1549900791791 หญพง

17200340 อนนบาลแพรร ณวฐณพชา ถพทมจอม 15569 1549900773831 หญพง

17200341 อนนบาลแพรร ธนกมล นนอยทา 16008 1549900780772 หญพง

17200342 อนนบาลแพรร ผรพตา ณ พวทลนง 16009 1939900704959 หญพง

17200343 อนนบาลแพรร วพศรนต ววงโพธพด 14537 1549900772206 ชาย

17200344 อนนบาลแพรร ณวฐภวทร บนญชนม 14561 1549900771200 ชาย

17200345 อนนบาลแพรร ศนภกร วทระพวนธพ 14707 1549900750067 ชาย

17200346 อนนบาลแพรร ภผมพภพภวทร พวงดอก 14710 1540101131333 ชาย

17200347 อนนบาลแพรร ธนโชตพ เดมอนเปล ง 14714 1549900776171 ชาย

17200348 อนนบาลแพรร กฤชกร ใจสามารถ 15157 1100704108639 ชาย

17200349 อนนบาลแพรร ชวชรพนทรพ มททอง 15365 1929901221951 ชาย

17200350 อนนบาลแพรร วนฒพภวทร ศรทโพธพด 15375 1549900783933 ชาย

17200351 อนนบาลแพรร กพตตพกวพน ตพดตพปานะ 15386 1549900762804 ชาย

17200352 อนนบาลแพรร จพรภวทร พรไธสง 15410 1549900780021 ชาย

17200353 อนนบาลแพรร ศนภากร เหมมองทอง 15411 1579901347169 ชาย

17200354 อนนบาลแพรร ววชพล ธรรมชวย 16010 1103100969577 ชาย

17200355 อนนบาลแพรร วราภรณพ เพพทมผล 14555 1549900796261 หญพง

17200356 อนนบาลแพรร ณพชกนล ผาทอง 14575 1549900784794 หญพง

17200357 อนนบาลแพรร ชนพตสพรท โปร งเสลง 14585 1549900793076 หญพง

17200358 อนนบาลแพรร ศพรพลวกษณพ จวกรสาน 14606 1549900792045 หญพง

17200359 อนนบาลแพรร กวลยรวตนพ ทองคบา 14661 1549900788463 หญพง

17200360 อนนบาลแพรร ภวณฑพรา ปงรวงษท 14673 1549900798019 หญพง

17200361 อนนบาลแพรร เขมมพกา บววระเพลชร 14681 1110301480947 หญพง

17200362 อนนบาลแพรร ปพ ยาพวชร ฝาเรมอนดท 14685 1549900776554 หญพง

17200363 อนนบาลแพรร มนวสดา สายตรง 15124 1549900785561 หญพง

17200364 อนนบาลแพรร อโนมา สนทธนะ 15381 1549900765145 หญพง

17200365 อนนบาลแพรร สนทธพรวกษพ สนทธนะ 15396 1549900776414 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 13 / 79ววนททท 31-Jan-18 21:54:33

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390025 - อนนบาลแพรร

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [7]ชน ชน : 0

17200366 อนนบาลแพรร พรพมรตา แสงลท 15401 1509966650681 หญพง

17200367 อนนบาลแพรร ตรททพพยพนภา เสนาวงศพ 15405 1549900781710 หญพง

17200368 อนนบาลแพรร ไปรยา สทจวนทรพเพลญ 15445 1549100038249 หญพง

17200369 อนนบาลแพรร ศนภกานตพ ตวงเพพทมพผน 15447 1101801574216 หญพง

17200370 อนนบาลแพรร วรกมล รวตนนวล 15480 1549900779545 หญพง

17200371 อนนบาลแพรร ณวฐณพชา ฝากมพตร 16011 1549900775965 หญพง

17200372 อนนบาลแพรร ซทตทซผฮาดา บพนตท ชฮาหมวดคารพด 16041 1959800220071 หญพง

17200373 อนนบาลแพรร คณาธพป เสารพแดน 14598 1549900785782 ชาย

17200374 อนนบาลแพรร นพคนณ ประเวช 14618 1549900783429 ชาย

17200375 อนนบาลแพรร ชพนาธพป ทรวงววน 14650 1549900781001 ชาย

17200376 อนนบาลแพรร ดนวยณวฐ ผวดขวน 14667 1549900794188 ชาย

17200377 อนนบาลแพรร สพรวพชญพ ชาวพพจพตร 15208 1549900772958 ชาย

17200378 อนนบาลแพรร จวกรพน ใจปวญญา 15409 1549900763941 ชาย

17200379 อนนบาลแพรร ภวทรกร ขวดแกนว 15425 1549900791421 ชาย

17200380 อนนบาลแพรร ภานนววฒนพ ชามบรพสนทธพด 15436 1549900763584 ชาย

17200381 อนนบาลแพรร กษพดพศ รวกนา 16012 1103101036001 ชาย

17200382 อนนบาลแพรร ชวยธววช มาดหมาย 16013 1549100038869 ชาย

17200383 อนนบาลแพรร ธทรเมธ เชทยงหลง 16039 1549900765862 ชาย

17200384 อนนบาลแพรร พพมพพลภวส สนกใส 14554 1718400069198 หญพง

17200385 อนนบาลแพรร พพชนาฏ แสนพงษพ 14602 1839902045899 หญพง

17200386 อนนบาลแพรร ฤทวยรวตนพ วพรพยะวงษพ 14608 1549900793661 หญพง

17200387 อนนบาลแพรร ชววลนนช กวนหา 14630 1549900782830 หญพง

17200388 อนนบาลแพรร ณวฏฐพชยา ดนเหวรา 14635 1549900790727 หญพง

17200389 อนนบาลแพรร วพชชนพร กวนกา 14654 1549900776082 หญพง

17200390 อนนบาลแพรร ศนภรวสมพด มานพกาวท 14660 1549900785014 หญพง

17200391 อนนบาลแพรร ศศพชา พวนธพเลพศ 14675 1549900794951 หญพง

17200392 อนนบาลแพรร ธวนยพชนก พอจพต 14679 1549900783445 หญพง

17200393 อนนบาลแพรร ธวญชนก กบาทรวพยพ 15125 1549900780934 หญพง

17200394 อนนบาลแพรร วพรวลพวชร หมายชม 15145 1549900776571 หญพง

17200395 อนนบาลแพรร ฐานพสา บผชาบนญ 15147 1104200690141 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 14 / 79ววนททท 31-Jan-18 21:54:33

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390025 - อนนบาลแพรร

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [8]ชน ชน : 0

17200396 อนนบาลแพรร วรพศรา เหมมอนผศ ชง 15390 1228900048402 หญพง

17200397 อนนบาลแพรร ณวชรพญา สถานอนรน 15393 1549900777887 หญพง

17200398 อนนบาลแพรร สนวพษา สนภาษท 15402 1549900771765 หญพง

17200399 อนนบาลแพรร วรกาญจนพ ทพดเคลมอบ 15414 1549900783411 หญพง

17200400 อนนบาลแพรร พพชามญชนพ แสนวงคพ 15433 1549900783470 หญพง

17200401 อนนบาลแพรร ธพดากวลยา พอเหมาะ 16014 1549900802440 หญพง

คน 6รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 15 / 79ววนททท 31-Jan-18 21:54:33

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390025 - อนนบาลแพรร

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [1]ชน ชน : 0

17200426 อนนบาลแพรร อดพศร แสนโพธพด 14539 1549900778760 ชาย

17200427 อนนบาลแพรร ททปกร ใจนบ ชา 14563 1549900777526 ชาย

17200428 อนนบาลแพรร พวชรพล ใจดท 14617 1549900779367 ชาย

17200429 อนนบาลแพรร วรพนทร ธรรมไชยางกผร 14664 1549900797241 ชาย

17200430 อนนบาลแพรร ณวฐภวทร เพชรทอง 14665 1839902074155 ชาย

17200431 อนนบาลแพรร กวนยาพร เสมอเพชร 14658 1549900784484 หญพง

17200432 อนนบาลแพรร วรวญชนกยพ แขลงแข 14686 1549900774781 หญพง

17200433 อนนบาลแพรร ชวญญานนช ศรทจวนทรพ 15394 1549900779570 หญพง

17200434 อนนบาลแพรร กนลปรทยา ดวบรน อน 15427 1549900774047 หญพง

17200435 อนนบาลแพรร ธนวชกร ศวกดพดทอง 14596 1549900793416 ชาย

17200436 อนนบาลแพรร รวฐศาสตรพ รรองอวงจวนทรพ 14640 1549900772893 ชาย

17200437 อนนบาลแพรร ชพนาธพป พลจอย 15438 1639900506688 ชาย

17200438 อนนบาลแพรร ชนพนาถ กาญจนคงคากนล 15392 1549900784522 หญพง

17200439 อนนบาลแพรร กพตตพพล ววนทา 14566 1549900790522 ชาย

17200440 อนนบาลแพรร เมธวส มนาอพนทรพ 14639 1549900770904 ชาย

17200441 อนนบาลแพรร บนญธพ ถาปะนา 15387 1549900763274 ชาย

17200442 อนนบาลแพรร ชนตพกานตพ ชวยธรรม 14581 1549900792860 หญพง

17200443 อนนบาลแพรร พรพสร ววงเชทยง 14663 1549900792983 หญพง

17200444 อนนบาลแพรร ณวฐญาดา ปน องแกนวนนอย 15370 1149901094825 หญพง

17200445 อนนบาลแพรร กวญญาพวชร สมฤทธพด 15406 1549900782694 หญพง

17200446 อนนบาลแพรร ณวฏชนน ไผรเผทยว 14619 1549900787386 ชาย

17200447 อนนบาลแพรร ญาณภาส จบาเดพม 14649 1540400150372 ชาย

17200448 อนนบาลแพรร ณวฐรวชตพ หมมทนยอด 14672 1549900775264 ชาย

17200449 อนนบาลแพรร ณวฐสพทธพด สนดวรรค 15094 1369900851698 ชาย

17200450 อนนบาลแพรร ปวเรศ พพศวง 15398 1549900779839 ชาย

17200451 อนนบาลแพรร กนกนาฏ กวนทะวงศพ 14609 1549900794447 หญพง

17200452 อนนบาลแพรร ธพรดา ลาดเจรพญ 14612 1549900790671 หญพง

17200453 อนนบาลแพรร กฤษดา สนภคนตปพ 14620 1549900793564 ชาย

17200454 อนนบาลแพรร เดชาภพพวฒนพ แสงศรทเรมอง 14641 1549900773466 ชาย

17200455 อนนบาลแพรร วพศรนต วงศพมาก 15093 1549900793530 ชาย

17200456 อนนบาลแพรร ธนภวทร จบาเดพม 15399 1549900762405 ชาย

17200457 อนนบาลแพรร กพตตพนวนทพ สายาจวกร 15408 1549900772745 ชาย

17200458 อนนบาลแพรร ธนทวต กลมกลอม 15412 1549900777429 ชาย

17200459 อนนบาลแพรร ราชภวทร สวนปร าแกนว 15434 1549900788056 ชาย

คน 34รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  250ผศห เขหาสอบ : 10 คน1054390025 - อนนบาลแพรร

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



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 16 / 79ววนททท 31-Jan-18 21:54:33

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

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

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

อาคารมรกต หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 1

17200461 บนานทนรงโฮนง(อภพววงวพทยาลวย) รวฐศาตรพ ตาใจ 6530 1549900787050 ชาย

17200462 บนานทนรงโฮนง(อภพววงวพทยาลวย) สพทธพพวฒนพ พานทอง 6531 1549900784972 ชาย

17200463 บนานทนรงโฮนง(อภพววงวพทยาลวย) ศพรวพทยพ วรพนทรพ 6532 1549900776821 ชาย

17200464 บนานทนรงโฮนง(อภพววงวพทยาลวย) พงศกร วงคพถพทน 6537 1549900773920 ชาย

17200465 บนานทนรงโฮนง(อภพววงวพทยาลวย) วราลวกษณพ จอมพรวญ 6538 1549900775221 หญพง

17200466 บนานทนรงโฮนง(อภพววงวพทยาลวย) ภผรพชญา เอททยมเอก 6540 1549900770190 หญพง

17200467 บนานทนรงโฮนง(อภพววงวพทยาลวย) ศพรภวสสร นนรมศรทววง 6541 1549900778816 หญพง

17200468 บนานทนรงโฮนง(อภพววงวพทยาลวย) พรพพมล สพมสววสดพด 6552 1529902391064 หญพง

17200469 บนานทนรงโฮนง(อภพววงวพทยาลวย) อนษามณท แสนเครมอ 2606 1500401194284 หญพง

17200470 บนานรรองฟอง ศวกรพนทรพ อพนทรพพรม 3374 1549900771978 ชาย

17200471 บนานรรองฟอง กพตตพกวพน หาญมนตพ 3349 1539901025421 ชาย

17200472 บนานรรองฟอง อวครพนธพ ชลทา 3348 1549900772168 ชาย

17200473 บนานรรองฟอง เกทยรตพศวกดพด อนนสนธพด 3345 1549900787459 ชาย

17200474 บนานรรองฟอง ณวฐภวทร อรพยะธนาชวย 3347 1549900797365 ชาย

17200475 บนานรรองฟอง พพพวฒนพ แสงอรนณ 3352 1209601624666 ชาย

17200476 บนานรรองฟอง วรเวช มณทจวกรพ 3425 1549900776929 ชาย

17200477 บนานรรองฟอง ธพดารวตนพ สรน อยเพชร 3368 1549900790859 หญพง

17200478 บนานรรองฟอง ณพชนวนทพ หงษพสพบสอง 3353 1549900791880 หญพง

17200479 บนานรรองฟอง ณฐพร พลวงศพษา 3356 1549900790352 หญพง

17200480 บนานรรองฟอง อารยา กวนหาประกอบ 3357 1549900779910 หญพง

17200481 บนานรรองฟอง อชพรพรรณ เชม ชอทอง 3437 1549900768896 หญพง

17200482 บนานรรองฟอง รชต แงวกนดเรมอ 3363 1549900776945 ชาย

17200483 รวฐราษฎรพบบารนง วรวนฒพ จวนหมมทน 1917 1549900764602 ชาย

17200484 รวฐราษฎรพบบารนง ศศพวพมล หาญสนข 1932 1549900795869 หญพง

17200485 รวฐราษฎรพบบารนง สวรพนทรพ หมนอกรอง 1933 1549900791251 หญพง

17200486 รวฐราษฎรพบบารนง ธพดาพร ศรทตองอรอน 1941 1168300043958 หญพง

17200487 รวฐราษฎรพบบารนง นราธพป ศรทสนธพด 1969 1679900715040 ชาย

17200488 รวฐราษฎรพบบารนง ภวทรชน บนญประเสรพฐ 1997 1549900775272 ชาย

17200489 ววดเหมมองครา(ประชารวฐอนปถวมภพ) ชยากร เหมมองทอง 1958 1920601355946 ชาย

17200490 ววดเหมมองครา(ประชารวฐอนปถวมภพ) ชนาวท ศรทสนวรรณพ 1969 1949400049111 ชาย

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 17 / 79ววนททท 31-Jan-18 21:54:33

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

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

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

อาคารมรกต หนองสอบพพเศษ 1 [1]ชน ชน : 1

17200521 บนานทนรงโฮนง(อภพววงวพทยาลวย) นพภวทร แพทยพเมมองพรวญ 6533 1549900764319 ชาย

17200522 บนานทนรงโฮนง(อภพววงวพทยาลวย) วสนพล จอมภาปพ น 6534 1549900783526 ชาย

17200523 บนานทนรงโฮนง(อภพววงวพทยาลวย) ภวทรพล กนลประสงคพ 6535 1549900774241 ชาย

17200524 บนานทนรงโฮนง(อภพววงวพทยาลวย) กวนตพนวนทพ นวลใจบนตร 6536 1549900785383 ชาย

17200525 บนานทนรงโฮนง(อภพววงวพทยาลวย) ปวทณพนนช ใจเขมทอน 6539 1549900779006 หญพง

17200526 บนานทนรงโฮนง(อภพววงวพทยาลวย) ธนวช แซรทนาว 6597 1639900460521 ชาย

17200527 บนานทนรงโฮนง(อภพววงวพทยาลวย) พวชราภรณพ จวนทะจร 6601 1348700076002 หญพง

17200528 บนานรรองฟอง วนฒพกานตพ แอบแฝง 3328 1549900761433 ชาย

17200529 บนานรรองฟอง ตารกา จวกรบนตร 3338 1549900771633 หญพง

17200530 รวฐราษฎรพบบารนง จพตตพพงศพ ยงทนวม 1931 1549900786355 ชาย

17200531 รวฐราษฎรพบบารนง ณวฐศพววช ศรทเมศพวรกาล 1952 1549900791502 ชาย

17200532 ววดเหมมองครา(ประชารวฐอนปถวมภพ) พพสพฐ สนขศรท 1959 1549900786126 ชาย

17200533 ววดเหมมองครา(ประชารวฐอนปถวมภพ) ณวฐวนฒพ นกแกนว 1993 1549900793106 ชาย

17200534 ววดเหมมองครา(ประชารวฐอนปถวมภพ) พงคพภผมพพวนธพ แดนกบาไสย 2004 1549900789338 ชาย

17200535 บนานววงหงสพ(ววงหงสพวพทยาคาร) สนพวสตา หลรายเจลด 4776 1209000366018 หญพง

17200536 บนานเวทยงตว ชง(คบาวรรธประชานนกผล) ธนววฒนพ สนรพชวย 2148 1549900750261 ชาย

17200537 บนานเวทยงตว ชง(คบาวรรธประชานนกผล) เหมวนตพ รรมเยลน 2159 1549900759692 ชาย

17200538 บนานนวนทาราม(นวนทราษฎรพวพทยา) พพทวกษพ ปพ ยะสหาย 1608 1549900763011 ชาย

17200539 บนานนวนทาราม(นวนทราษฎรพวพทยา) รวฐศาสตรพ ธงหนศทง 1610 1548800036124 ชาย

คน 19รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 18 / 79ววนททท 31-Jan-18 21:54:33

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

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

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

อาคารมรกต หนองสอบปกตพ [2]ชน ชน : 1

17200491 ววดเหมมองครา(ประชารวฐอนปถวมภพ) วนฒพชวย บนญนบา 1973 1240600281023 ชาย

17200492 บนานววงหงสพ(ววงหงสพวพทยาคาร) ณวฐภาส ยะปะนวนทพ 4729 1549900768268 ชาย

17200493 บนานววงหงสพ(ววงหงสพวพทยาคาร) ทองธนา พรทพพยพ 4730 1129902096015 ชาย

17200494 บนานววงหงสพ(ววงหงสพวพทยาคาร) พพเชษฐพ ถาวร 4731 1549900770939 ชาย

17200495 บนานเวทยงตว ชง(คบาวรรธประชานนกผล) คนณากร ใจหมมทน 2154 1219901244087 ชาย

17200496 บนานเวทยงตว ชง(คบาวรรธประชานนกผล) ธนววฒนพ ทวททอง 2155 1849902034251 ชาย

17200497 บนานเวทยงตว ชง(คบาวรรธประชานนกผล) กฤษดา คนณาคบา 2163 1549900769469 ชาย

17200498 บนานนวนทาราม(นวนทราษฎรพวพทยา) ขววญโชค มททอง 1609 1549900768705 ชาย

17200499 บนานนวนทาราม(นวนทราษฎรพวพทยา) อนนพงศพ กวาวตาง 1611 1549900788048 ชาย

17200500 บนานนวนทาราม(นวนทราษฎรพวพทยา) มนวสวท รอดชผแสง 1612 1110301470101 หญพง

17200501 บนานนวนทาราม(นวนทราษฎรพวพทยา) ณพชาภรณพ วงศพฮผน 1613 1219800494029 หญพง

17200502 บนานนวนทาราม(นวนทราษฎรพวพทยา) ปภาวรพนทรพ ดอกจบาปา 1614 1549900779766 หญพง

17200503 บนานนวนทาราม(นวนทราษฎรพวพทยา) นพศากร หมมทนนคร 1615 1909803360396 หญพง

17200504 บนานทราขววญ(ราษฎรพบบารนง) ธทระพงษพ วงศตะววน 3295 1549900784956 ชาย

17200505 บนานทราขววญ(ราษฎรพบบารนง) ปรพตา เททยมแสน 3296 1549900777976 หญพง

17200506 บนานทราขววญ(ราษฎรพบบารนง) เกวลพน ทพนปราณท 3297 1649000034178 หญพง

คน 16รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  65ผศห เขหาสอบ : 10 คน1054390033 - บนานทนรงโฮนง(อภพววงวพทยาลวย)

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

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

5 521ชน ชน : 2

17200551 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ณวฎฐพนวนทพ บนญสพทธพด 23308 1549900769272 ชาย

17200552 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) จพตรการ ปกเครมอ 23309 1549900793092 ชาย

17200553 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ธาวพน เหมมองหนา 23310 1549900769671 ชาย

17200554 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ญาณภวทร จนมพพศ 23342 1549900777992 ชาย

17200555 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ณฐกวนตพ ตตะวพกา 23344 1579901317863 ชาย

17200556 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ศรวณยพภวทร เสทยงหวาน 23345 1529902404158 ชาย

17200557 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) สพรภพ สระทองอยผร 23346 1549900773687 ชาย

17200558 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) พวนธนพนทท เพมทอนฝผง 23347 1549900779642 ชาย

17200559 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ปรพพวตร ยวงแกนว 23348 1549900782597 ชาย

17200560 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) พงศพกรณพ คบาชมทน 23358 1549900791324 ชาย

17200561 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ธวญญพ อวฐวงศพ 23359 1549900778743 ชาย

17200562 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) พทรดนยพ โสภารวตนพ 23360 1549900786592 ชาย

17200563 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ปรวชญพธาวพน จวนทรพสนข 23361 1549900787874 ชาย

17200564 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) เตชนพธพ วงศพหนรอ 23362 1309903648818 ชาย

17200565 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) คนณานนทพ ปร าดอน 23363 1549900792509 ชาย

17200566 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) กพตตพพศ ลนอบนณยารวกษพ 23617 2609900030321 ชาย



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 19 / 79ววนททท 31-Jan-18 21:54:33

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

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

17200567 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) วรนนชนวนทพ พวชรณพศนนชวย 23311 1549900781647 หญพง

17200568 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) มณททพพยพเทวา ยวงใจ 23320 5540600052610 หญพง

17200569 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ภวคนวนทพ บรรเลง 23349 1549900774420 หญพง

17200570 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) จพรดาภา สารถท 23350 1549900776228 หญพง

17200571 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) พลอยปภวส จพตรวตนพ 23351 1549900779740 หญพง

17200572 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) พพชชาภา แสงเพชร 23352 1579901332587 หญพง

17200573 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ภวทรศยา ศรทลาวงษพ 23354 1549900779413 หญพง

17200574 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) สนจพรา มทมนตพ 23355 1549900788714 หญพง

17200575 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) เบญจมาภรณพ สพทธพโชคชวยวนฒพ 23356 1549900770319 หญพง

17200576 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) อชพรญาณพ ไชยนพลวงศพ 23357 1549900780535 หญพง

17200577 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ณวฏฐธพดา สวรางทพศ 23367 1549900796326 หญพง

17200578 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ปราณปรทยา กาญจนพงษพชวย 23368 1579901273955 หญพง

17200579 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ธนกฤต มนกลม 23343 1549900769922 ชาย

17200580 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) กพตตพชวย วรรณศรท 23372 1549900777160 ชาย

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 20 / 79ววนททท 31-Jan-18 21:54:33

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

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

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

5 522ชน ชน : 2

17200581 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ณวฐพล หวยสผงเนพน 23378 1549900769531 ชาย

17200582 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ภผรพคนณ มทโส 23383 1539901013023 ชาย

17200583 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ภผรพณวฐ คผหา 23384 1559900555221 ชาย

17200584 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) มทนาม แผรนคบา 23385 1101000216052 ชาย

17200585 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ศนภเชฎฐพ ทองสนข 23387 1509966659149 ชาย

17200586 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ศนกลววตนพ ลาภยศ 23425 1549900777194 ชาย

17200587 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) จพรายน ฝายถพทน 23453 1549900767393 ชาย

17200588 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) จพรกฤต หนนนเจรพญ 23491 1100704061390 ชาย

17200589 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) สพรภพ ศรทนาค 23503 1549900773229 ชาย

17200590 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ภวคพล ขวดแกนว 23543 1549900799244 ชาย

17200591 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) สรรเสรพญ อนปสรรคพ 23856 1549900776937 ชาย

17200592 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) วทรพล พจนานนววตร 23857 1309903642445 ชาย

17200593 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ศพรพวชร บนญมาก 23858 1209702435605 ชาย

17200594 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) นนชชา คงรวตนพ 23312 1549900796342 หญพง

17200595 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) สพรพวพมล จพตประสาร 23317 1549900783119 หญพง

17200596 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) สนวพชาดา จวนทรพมทโชค 23353 1969800395857 หญพง

17200597 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ชนตพกาญจนพ ลมอโฮนง 23394 1139600493763 หญพง

17200598 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ณวฏฐณพชา กองคทรท 23396 1510101536937 หญพง

17200599 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) รวพพร รวกการ 23404 1549900762511 หญพง

17200600 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) วรวทยา ฆนองคบา 23405 1200901503173 หญพง

17200601 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) กานตพธทรา กาวพน 23430 1549900774471 หญพง

17200602 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ณวฐณพชา วงคพละคร 23435 1549900783232 หญพง

17200603 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ปราณปรทยา ขวดแกนว 23439 1549900797152 หญพง

17200604 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ภวทรนวนทพ มหายศ 23442 1549900779715 หญพง

17200605 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ณวฐณพชา เขทยวสลวบ 23477 1540800050359 หญพง

17200606 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ปรทยนวนทพ สนทธพแสน 23481 1549900787807 หญพง

17200607 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ปารณทยพ เดมอนเพลญ 23482 1560301470409 หญพง

17200608 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ธนภรณพ เสนาใจ 23511 1549900773407 หญพง

17200609 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) วรรณวพสา แยนมกลพทน 23520 1110101283587 หญพง

17200610 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) กวญญาวทรพ เรมองศรท 23549 1549900794455 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 21 / 79ววนททท 31-Jan-18 21:54:33

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

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

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

5 523ชน ชน : 2

17200611 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) กวลยกร แขรงขวน 23550 1549900792967 หญพง

17200612 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ชาลพสา พายวพทพ 23552 1659700047159 หญพง

17200613 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ชนตพมา ปรารมภพ 23554 1549900773946 หญพง

17200614 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ปวณณพร เททยมแสน 23560 1549900773644 หญพง

17200615 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) พพชญาภร โคตะมท 23561 1549900785740 หญพง

17200616 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) อทพวราหพ สมยะ 23564 1549900774225 หญพง

17200617 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) พพกนลแกนว กรนงศรท 23616 1609900888611 หญพง

17200618 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) นวนทรวตนพ ธพราช 23859 1549500016447 หญพง

17200619 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) เอธพสชา ดอกแกนว 23365 1103704399733 ชาย

17200620 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ฐปนวท ยตะโคตร 23374 1549900795788 ชาย

17200621 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ณวฐพชวรางคพ กองคบา 23376 1549900792142 ชาย

17200622 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ณวฐพนธพ ขวนตท 23377 1549900769060 ชาย

17200623 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ชนาทพป ถมอนพล 23379 1549900779634 ชาย

17200624 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ธนายนต ฉลอม 23380 1549900767351 ชาย

17200625 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) พพพวฒนพ เกพดขนรย 23381 1549900765463 ชาย

17200626 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ภาคพน จพนดาคบา 23382 1549900775205 ชาย

17200627 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) เมธาวพน กาไว 23386 1549900780284 ชาย

17200628 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ศนภณวฐ จพมานวง 23388 1209702414381 ชาย

17200629 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) สพรพธวญญพ กวนยะ 23389 1549900777551 ชาย

17200630 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) จนนหลง ลท 23390 1549900785952 ชาย

17200631 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) คนณานนตพ อพนประดพษฐพ 23452 1549900783585 ชาย

17200632 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ณวฐววฒนพ บรอคบา 23535 1549900772711 ชาย

17200633 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ปาณวทพงษพ มาอนรน 23541 1209702492692 ชาย

17200634 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) อรรคพล พรอยแหวน 23545 1549900794170 ชาย

17200635 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) กวนตพศวกดพด จอมมานพ 23547 1549900782155 ชาย

17200636 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ศพระฐากร วงคพดาว 23860 1549900787327 ชาย

17200637 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) กรชนก อาจเอม ชอน 23391 1549900785022 หญพง

17200638 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) กาญจนาพร เปล กทอง 23392 1549900793238 หญพง

17200639 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ชนวญชพดา ปวนทา 23393 1102003984906 หญพง

17200640 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ฐพตพชญา เกลท ชยงดท 23395 1549900773318 หญพง

คน 30รวม :
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ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

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

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

5 525ชน ชน : 2

17200641 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ณวฐวศา กวางวพเศษ 23397 1549900793351 หญพง

17200642 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ทวกษพร ไชยวนฒพ 23398 1549900780756 หญพง

17200643 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ธวญญารวตนพ มนาทอง 23399 1549900771561 หญพง

17200644 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ปฐมาวดท ตวตนตพ 23400 1549900782171 หญพง

17200645 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) พทรดา ทวศพรมมา 23401 1549900778298 หญพง

17200646 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) เพชรลดา พรรณสกนล 23402 1100401445027 หญพง

17200647 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ภผรพชญา กวนทะเขทยว 23403 1549900782368 หญพง

17200648 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) สพรพกร ชผโชตพ 23406 1549900784506 หญพง

17200649 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) สผรขววญ มากมาย 23407 1129701476023 หญพง

17200650 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ประณยา ธทระกนล 23408 1549900784697 หญพง

17200651 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ณวฐกฤตา ศรทรวกษา 23410 1149901095848 หญพง

17200652 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) กวญญารวตนพ กวณหาประกอบ 23548 1549900769264 หญพง

17200653 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ญาโณทวย เวทยงนาค 23555 1549900794064 หญพง

17200654 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ณปพวฒนพ มนนงกนลณา 23556 1549900776384 หญพง

17200655 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ณวฐภวทร เปล นใจ 23558 1549900783798 หญพง

17200656 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) นพลลดา ลมอโฮนง 23559 1549900778697 หญพง

17200657 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ศวนสนทยพ ยนตพสนวรรณ 23563 1549900780039 หญพง

17200658 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) พวฒนพสนรางคพ ศรทสนขสววสดพด 24139 1103704414481 หญพง

17200659 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ปนณยาพร กาศคบาสนข 24140 1548800036027 หญพง

17200660 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) กฤษฎา จวกรแหลม 23411 1549900772460 ชาย

17200661 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) จพรภวทร ศรทสงรา 23412 1549900765196 ชาย

17200662 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) จพรภวทร หงษพสามสพบหก 23413 1549900785863 ชาย

17200663 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) จพรวฐเกทยรตพ วงศพแสนสท 23414 1549900792622 ชาย

17200664 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ณวฏฐกพตตพ เขลมวพชวย 23415 1549900799023 ชาย

17200665 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ธนกร งามทรง 23416 1549900774721 ชาย

17200666 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ธนาดล เพพทมขศ ชน 23417 1549900791162 ชาย

17200667 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ธรวตนพพร วงคพฉายา 23418 1549900773181 ชาย

17200668 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) บวณฑพต นวกเทศนพ 23419 1549900773148 ชาย

17200669 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) บนรพนทรพ พพศวงษพ 23420 1549900768535 ชาย

17200670 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ภานน ทนวนชวย 23422 1549900777445 ชาย

คน 30รวม :
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ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

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

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

5 526ชน ชน : 2

17200671 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ฤทธพจวกร จพตชผ 23423 1549900784085 ชาย

17200672 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) วชพรวพชญพ เพทยรดท 23424 1549900780322 ชาย

17200673 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ศนภวนฒพ กวนทะเจลด 23426 1549900788251 ชาย

17200674 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ณวฐปธาน ศรทนวล 23428 1549900786754 ชาย

17200675 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) กพตตพธาดา วงคพเหลรา 23529 1549900789672 ชาย

17200676 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) จวกรภวทร ลาภใหญร 23531 1549900781434 ชาย

17200677 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ไชยภพ ปราสนวรรณ 23532 1549900791529 ชาย

17200678 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ฐพตพกร จองไพจพตรสกนล 23533 1549900790891 ชาย

17200679 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ธทรโชตพ แกนวสนทธพ 23538 1549900782660 ชาย

17200680 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) นพตพภผมพ สมบควด 23540 1549900782163 ชาย

17200681 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ธนโชค ดนวงพพบผลยพ 23861 1549900781141 ชาย

17200682 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ธทรววช พากเพทยร 23862 1549900770394 ชาย

17200683 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) แทนคนณ บนญสพทธพด 24142 1118700136384 ชาย

17200684 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) กมลพรรรณ ปวญญาใจ 23429 1549900785596 หญพง

17200685 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ขววญฤดท ขววญอยผร 23431 1549900785723 หญพง

17200686 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) พวทธนวนทพ พรหมเมศรพ 23432 1549900786584 หญพง

17200687 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) จพราภรณพ ใจกลม 23433 1549900774195 หญพง

17200688 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) จนฑาทพพยพ เขมทอนสาม 23434 1549900764335 หญพง

17200689 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) เณศรา สายวงคพ 23436 1509966691140 หญพง

17200690 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ดวงกมล ขอครอง 23437 1540400149897 หญพง

17200691 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ธวญญา เหมมองหมนอ 23438 1549900783062 หญพง

17200692 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) พณณกร เดชพรม 23440 1549900784379 หญพง

17200693 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) มนวสนวนทพ ตาทอง 23443 1549900796890 หญพง

17200694 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ศศพธร ภวยสนข 23445 1549900780501 หญพง

17200695 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) สมพตา ไชยวงศพ 23446 1549900785065 หญพง

17200696 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ธนวชชา งนาวแหลม 23447 1549900776759 หญพง

17200697 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ณวฏฐชา กองแดง 23448 1549900779324 หญพง

17200698 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ณวฐธพดา มณทกาศ 23449 1549900782554 หญพง

17200699 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ธวญพร แกนวโมลา 23450 1549900767237 หญพง

17200700 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) อพสราภรณพ เสารพวรานนทพ 23566 1549900779260 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 24 / 79ววนททท 31-Jan-18 21:54:33

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

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

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

5 531ชน ชน : 3

17200701 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) นพตพกร สารแกนว 23019 1549900766443 ชาย

17200702 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) เอกศพษฏพ รสเกษร 23427 1549900788811 ชาย

17200703 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) จทรพงษพ วรเมจกานนทพ 23454 1549900773482 ชาย

17200704 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ชวพน เสนากผล 23455 1549900771391 ชาย

17200705 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ณวฐภพ เขมทอนสอง 23457 1549900792568 ชาย

17200706 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) เดชาภวค ปวญญาใจ 23458 1549900765781 ชาย

17200707 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ธนาวนฒพ ไฝทอง 23460 1549900789141 ชาย

17200708 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ธทธวช ธนระหาญ 23461 1839300007590 ชาย

17200709 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) นพคนณ นาสมใจ 23462 2459900060744 ชาย

17200710 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ปภวงกร ยะปะนวนทพ 23463 1100401437121 ชาย

17200711 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) พงษกร เดชพรม 23465 1549900784361 ชาย

17200712 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) พทรพวฒนพ หมมทนโฮนง 23466 1549900776899 ชาย

17200713 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) อรพญชยพ ประมาณ 23467 1549900776074 ชาย

17200714 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) แทนคนณ สนฤทธพด 23468 1549900775612 ชาย

17200715 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ณวฐชนน อพศรานนววฒนพ 23534 1549900797136 ชาย

17200716 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ถพรวพทยพ อรอนนนอม 23536 1549900778107 ชาย

17200717 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) กพตตพพงศพ รรมเยลน 23864 1539901008551 ชาย

17200718 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) จตนววฒนพ อานคบา 24143 1549900795249 ชาย

17200719 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) รนจพราพร วงศพคบา 23409 1409800524244 หญพง

17200720 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) กวพนทพพยพ มนาอนตสราหพ 23471 1549900784701 หญพง

17200721 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) จพรภพญญา จพตคบามา 23472 1549900781701 หญพง

17200722 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) จนฑามณท สนควนธมาลา 23473 1549900769141 หญพง

17200723 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ชนพนาถ เชพดชผ 23474 1430301438913 หญพง

17200724 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ญานพศา นวนตตะแกนว 23475 1549900769647 หญพง

17200725 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ฐพตพยา มยนโรวาท 23476 1549900780403 หญพง

17200726 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ณวฐนพพน รวตนอนดมศวกดพด 23478 1709901751057 หญพง

17200727 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ธนภร งามทรง 23479 1549900774756 หญพง

17200728 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) บวณฑพตา ถพทนสอน 23480 1549900777542 หญพง

17200729 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) เพลงพพณ ดทดพพณ 23483 1549900775671 หญพง

17200730 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) มนวสนวนทพ อพนตตะนอน 23484 1549900777003 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 25 / 79ววนททท 31-Jan-18 21:54:33

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

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

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

5 532ชน ชน : 3

17200731 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) สพรพวพมล จวนตา 23485 1549900789699 หญพง

17200732 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) สพรพวพมล สทเทา 23486 1549900786746 หญพง

17200733 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) สนกวญญา แชรมชมทน 23487 1549900777640 หญพง

17200734 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ชนวญชพดา ผพวพวนธพ 23489 1549900784492 หญพง

17200735 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ชลพรรษา จวนทรพมณท 23551 1549900788064 หญพง

17200736 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ชพดชนก โพธพดอพทม 23553 1549900778476 หญพง

17200737 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ณวฐธพดา ภผดอนตอง 23557 1510101542431 หญพง

17200738 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) เมธาวท ถพทนถา 23562 1549900779804 หญพง

17200739 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) วพมลณวฐ อนนบนตร 23865 1549900779944 หญพง

17200740 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) กนกอร บววงาม 24144 1279900379531 หญพง

17200741 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ภวทรพล คงไดน 23421 1549900791197 ชาย

17200742 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) กพตตพพงศพ อรอนนนอม 23490 1549900772940 ชาย

17200743 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ธนากร ขวดสท 23493 1549900782511 ชาย

17200744 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) นภวสรพท สนกพน 23494 1103704397544 ชาย

17200745 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ปฏพภาณ ตพปวญโญ 23496 1549900786614 ชาย

17200746 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) พงษพพพพวฒนพ นนรมนพทม 23497 1551000094182 ชาย

17200747 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) พทรวพชญพ ปวญญาใจ 23498 1549900780519 ชาย

17200748 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ภวทรกร วะรพนทรพ 23499 1549900776350 ชาย

17200749 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ภผรพณวฐ ทองยพ ชม 23500 1549900781191 ชาย

17200750 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) สพทธพภวทร ตวกเตมอน 23502 1509966655674 ชาย

17200751 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) สนกฤษฎพด ลพ ชมสนวรรณ 23504 1549900783704 ชาย

17200752 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) อพทธพกร มโนรส 23505 1549900780438 ชาย

17200753 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ไวทพน ทวงสนภผตพ 23507 1103704386445 ชาย

17200754 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ธนเดช อนประแสน 23537 1549900779979 ชาย

17200755 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) นวนทพพวฒนพ สพงหพแกนว 23539 1549900790760 ชาย

17200756 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) สพรวพชญพ มรวงมผล 23544 1549900763258 ชาย

17200757 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ศพระ พอจพต 23546 1549900796806 ชาย

17200758 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) วทรวพชญพ ววงแกนว 24145 1549900788030 ชาย

17200759 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ภาคพน มหาวงศนวนทพ 24146 1549900792525 ชาย

17200760 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) กวพสรา เพลชรหาญ 23508 1549900776791 หญพง

คน 30รวม :
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ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

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

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

5 534ชน ชน : 3

17200761 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) กวญญานวฐ เหมมองจา 23509 1549900793939 หญพง

17200762 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ธนวชชา สนทธกร 23512 1510101553319 หญพง

17200763 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ธทรกานตพ ตพตบมผล 23514 1580401323092 หญพง

17200764 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ปวรพศา ทบาทอง 23515 1549900788803 หญพง

17200765 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) พรภพมล วารปรทดท 23516 1549900775809 หญพง

17200766 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ภคภวทรพ สวงฆะภผมพ 23518 1549900767644 หญพง

17200767 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) โยษพตา ถพทนหลวง 23519 1500701423815 หญพง

17200768 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ศพรภวสสร กวนทะหงษพ 23521 1549900780713 หญพง

17200769 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ศพรพนทรา นาทอน 23522 1200901509945 หญพง

17200770 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) สนนพสา สอาดทบา 23523 1549900788871 หญพง

17200771 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) อรณพชชา แยนมแขไข 23524 1549900794323 หญพง

17200772 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) อวญชพสา บววบาน 23525 1549900801818 หญพง

17200773 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ชนตพกาญจนพ แกนวนะโรง 23526 1549900772621 หญพง

17200774 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ภวณทพรา ศรทกลพทนสนวรรณ 23527 1549900782121 หญพง

17200775 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) พพมพพกา วงศพมาก 23528 1540400150241 หญพง

17200776 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ณวฐนรท สนรพยกนล ณ อยนธยา 23866 1549900785995 หญพง

17200777 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ณวฐชธพดา สงรางาม 23867 1549900796725 หญพง

17200778 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) สพรทธร ไชยวงศพ 23868 1549900779227 หญพง

17200779 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) พรจพรา เชทยงจวนทรพ 23897 1528900019728 หญพง

17200780 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) อภพชญาพร ชพตตระกผล 24147 1549900791146 หญพง

17200781 บนานนาแหลม(กองแกนวราษฎรพอนปถวมภพ) ภวทรวารท ววงแสน 1792 1549900774403 หญพง

17200782 บนานนาแหลม(กองแกนวราษฎรพอนปถวมภพ) พพชฎา ใจวรรณ 1794 1549900792932 หญพง

17200783 บนานนาแหลม(กองแกนวราษฎรพอนปถวมภพ) กชนพภา ขวนแหลม 1799 1549900782937 หญพง

17200784 ววดนบ ชาโคนง(คบาหลนาราษฎรพนนกผล) สพรพวพมล กตกไมน 1410 1549900792371 หญพง

17200785 ววดนบ ชาโคนง(คบาหลนาราษฎรพนนกผล) พจนาจ ถนอมจพตร 1525 1139900566529 หญพง

17200786 บนานสนพรรณ (คนรนราษฎรพวพทยา) อรรถกร ขววญงาม 2945 1549900783631 ชาย

17200787 บนานสนพรรณ (คนรนราษฎรพวพทยา) ณวฐณพชา สนธรรม 2947 1549900772150 หญพง

17200788 บนานสนพรรณ (คนรนราษฎรพวพทยา) พรพมรดา ไทยกลนา 2949 1549900778492 หญพง

17200789 บนานในเวทยง ธนกฤต เกพดสนข 4604 1549900782520 ชาย

17200790 บนานในเวทยง กรพพนธนพ ดวงใน 4607 1540101131295 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 27 / 79ววนททท 31-Jan-18 21:54:33

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

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

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

5 536ชน ชน : 3

17200821 ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล) ญาณวพทยพ วรรณงาม 23038 1549900763436 ชาย

17200822 ววดนบ ชาโคนง(คบาหลนาราษฎรพนนกผล) มงคลพวฒนพ วรรณกลศง 1408 1549900796563 ชาย

17200823 บนานในเวทยง ชนตพนวนทพ ปวญโญแกนว 4658 1548800036035 หญพง

17200824 บนานในเวทยง สหรวฐ โยภาภวกดพด 4606 1149901042060 ชาย

17200825 ชนมชนบนานเหมมองหมนอ(เหมมองหมนอสามวคคท) กรกฤต เปล กทอง 5181 1549900780527 ชาย

17200826 ชนมชนบนานเหมมองหมนอ(เหมมองหมนอสามวคคท) จวกรธร เหมมองหลพทง 5184 1549900791839 ชาย

17200827 ชนมชนบนานเหมมองหมนอ(เหมมองหมนอสามวคคท) ปพ ยวพศวพ เวทยงคบา 5525 1549900791430 ชาย

17200828 ชนมชนบนานเหมมองหมนอ(เหมมองหมนอสามวคคท) เบญญาภา ใจฉกรรจพ 5186 1549900780292 หญพง

17200829 บนานกาซนอง ชยานนทพ กวนตา 2334 1549900793483 ชาย

คน 9รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 28 / 79ววนททท 31-Jan-18 21:54:33

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

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

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

5 535ชน ชน : 3

17200791 บนานในเวทยง จอมขววญ จอมโพธพด 4608 1549900781426 หญพง

17200792 บนานในเวทยง ศศพวพภา มณทวงคพ 4610 1100401456185 หญพง

17200793 บนานในเวทยง ศศพวพมล มณทวงคพ 4611 1100401456177 หญพง

17200794 บนานในเวทยง กมลวรรณ อพนตราย 4673 1570800145759 หญพง

17200795 ชนมชนบนานเหมมองหมนอ(เหมมองหมนอสามวคคท) ภานนพงศพ นวนทะชวย 5180 1219901194641 ชาย

17200796 ชนมชนบนานเหมมองหมนอ(เหมมองหมนอสามวคคท) พทรพวฒนพ อพนทรพพรม 5182 1540800050430 ชาย

17200797 บนานกาซนอง รวชตพพงษพ อะทะตวน 2327 1549900778620 ชาย

17200798 บนานกาซนอง ภคววฒนพ สอนเวทยง 2329 1549900797063 ชาย

17200799 บนานกาซนอง ธวญชนก สนขทวทวญาตพ 2328 1540101131325 หญพง

คน 9รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  258ผศห เขหาสอบ : 10 คน1054390051 - ววดเมธวงกราวาส(เทศรวฐราษฎรพนนกผล)

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

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17201361 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) ชวยรณฤทธพด โนรพนทรพ 8035 1549500016030 ชาย

17201362 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) ศพววช สทมา 8038 1209601623732 ชาย

17201363 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) ทนงศวกดพด แสงสนข 8040 1549900797471 ชาย

17201364 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) ภผสพทธพ ศทลธรรม 8094 1549900769167 ชาย

17201365 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) พพมพพพกานตพ แกนวหมรอง 8045 1549500016935 หญพง

17201366 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) จพราพวชร ภผมวทง 8054 1549900786002 หญพง

17201367 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) นวนทพดา เสมอเพชร 8055 1839902059385 หญพง

17201368 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) ศศพมพนตรา จกอมแปง 8068 1549500016161 หญพง

17201369 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) รภทพรรณ เสารพจวนทรพ 8070 1549500017583 หญพง

17201370 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) กนกนพภา ยานะวพน 8073 1549900783828 หญพง

17201371 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) สนชาดท รนรงระวท 8077 1549900790905 หญพง

17201372 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) อรพสา มอญจวนทรพ 8126 1339100063920 หญพง

17201373 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) ณวฏฐณพชา เปร าทอง 8147 1549900774152 หญพง

17201374 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) วพรวลยนพา ตตะไมลพ 8149 1549500017362 หญพง

17201375 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) ศนภวรรณ ไขรคบา 8153 1549500016455 หญพง

17201376 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) ภวทรวดท ศรทพรมมา 8066 1540400149480 หญพง

17201377 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) เนตรชนก ใจถท 8198 1549900780578 หญพง

17201378 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) พพยดา คบาหลวง 8199 1103101051301 หญพง

17201379 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) ชวชนวนทพ ใจพรม 8382 1548900029731 ชาย

17201380 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) ปารมท ภพรมภพ 8039 1549900794731 ชาย

17201381 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) คนณากร อพนทพาล 8042 1709901745677 ชาย

17201382 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) ธนากรณพ เขทยนโพธพด 8071 1549900776813 ชาย

17201383 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) ทวศนพพล สวญเพลญ 8093 1549900772796 ชาย



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 29 / 79ววนททท 31-Jan-18 21:54:33

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

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

17201384 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) วพธาน ปพ นตาสท 8144 1549500016625 ชาย

17201385 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) นพพพพชฌนพรชต คะจรรยา 8256 1549900778212 ชาย

17201386 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) อารทรวตนพ ตตะปา 8044 1549900784069 หญพง

17201387 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) ฤธารทพพยพ ดวงกนอน 8046 1549900794111 หญพง

17201388 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) สพรพววนดท เหตวรางกผร 8052 1549900775191 หญพง

17201389 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) ณวฐณพชา นนอยววนทา 8069 1510101555044 หญพง

17201390 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) ธนวชญา ตตะใจ 8148 1549500016021 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 30 / 79ววนททท 31-Jan-18 21:54:33

ระดนบชน ชน : ป.3  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

- หนองสอบปกตพ [2]ชน ชน : 0

17201391 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) วพลาวรรณ ศรทจวนทรพ 8151 1349901576933 หญพง

17201392 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) ธนวชพร ทาแกนว 8152 1549500016650 หญพง

17201393 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) ชนมพนพภา กาศอนวนตพ 8154 1549900774209 หญพง

17201394 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) วพชนดา ศรทนอก 8196 1549900770122 หญพง

17201395 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) ณวฐธพดา รวตพวนธพ 8197 1549500016145 หญพง

17201396 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) ชนกวนวน อนดดนวง 8253 1102700844430 หญพง

17201397 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) ณวฎฐพล แสนบนตร 8350 1418600123598 ชาย

17201398 บนานแมรทราย(คนรนราษฎรพเจรพญวพทยพ) ณภวทร บนญมาภพ 2596 1549900773822 ชาย

17201399 บนานแมรทราย(คนรนราษฎรพเจรพญวพทยพ) เอกรพนทรพ ปพ นตา 2606 1549900793726 ชาย

17201400 บนานแมรทราย(คนรนราษฎรพเจรพญวพทยพ) เปรมยนดา วงศพกวนตา 2597 1549500016072 หญพง

17201401 บนานแมรทราย(คนรนราษฎรพเจรพญวพทยพ) ธนวญชนก วงคพทอง 2599 1549900778824 หญพง

17201402 บนานแมรทราย(คนรนราษฎรพเจรพญวพทยพ) กนลวรานวนทพ ปพ งผล 2601 1549500016421 หญพง

17201403 บนานแมรทราย(คนรนราษฎรพเจรพญวพทยพ) ณวชชา ปพ นนะ 2605 1549900788854 หญพง

17201404 บนานผารางววงหมนอ(มพตรประชา) จวกรภวทร ทพศเตจา 2023 1549500016609 ชาย

17201405 บนานผารางววงหมนอ(มพตรประชา) ภานนพงศพ ระวงศพเวช 2024 1549900796059 ชาย

17201406 บนานผารางววงหมนอ(มพตรประชา) พพพวฒนพ พรรณโรจนพ 2029 1559900563771 ชาย

17201407 บนานผารางววงหมนอ(มพตรประชา) เลพศวรรธนพ มะกลบทา 2037 1104000240070 ชาย

17201408 บนานผารางววงหมนอ(มพตรประชา) ภวทรวดท กอฝว ชน 2025 1549900774888 หญพง

17201409 บนานผารางววงหมนอ(มพตรประชา) ธวญชนก ปวญญามผล 2026 1549900776988 หญพง

17201410 บนานผารางววงหมนอ(มพตรประชา) ชนากานตพ จพนาวงศพ 2027 1189900497055 หญพง

17201411 บนานผารางววงหมนอ(มพตรประชา) ภวทรวดท แสนเมมองโคตร 2028 1549900786541 หญพง

17201412 บนานผารางววงหมนอ(มพตรประชา) ธนพตฐา จวนทพ 2038 1100401432821 หญพง

17201413 บนานผารางววงหมนอ(มพตรประชา) ณวฐนวนทพ วงศพพญา 2045 1549900778204 ชาย

17201414 ชนมชนบนานรน องเขลม(รน องเขลมวพทยาคาร) วทราทร มนายอง 4684 1549500016153 ชาย

17201415 ชนมชนบนานรน องเขลม(รน องเขลมวพทยาคาร) พพทยารวตนพ โลค 4708 5549500001221 หญพง

17201416 ชนมชนบนานรน องเขลม(รน องเขลมวพทยาคาร) ธพดารวตนพ กาบจวนทรพ 4685 1549900779847 หญพง

17201417 ชนมชนบนานรน องเขลม(รน องเขลมวพทยาคาร) วรพศรา ถพทนถา 4709 1549900789281 หญพง

17201418 ชนมชนบนานรน องเขลม(รน องเขลมวพทยาคาร) ธนพวฒนพ หมดกลม 4683 1549500015611 ชาย

17201419 บนานใหมรจวดสรร ฐพตพกร มนายอง 347 1549900771749 ชาย

17201420 บนานใหมรจวดสรร พทรพวฒนพ สมจพตตพ 349 1209702530110 ชาย

17201421 บนานใหมรจวดสรร ชมพผนนช เขลมวพชวย 357 1100704071948 หญพง

17201422 บนานใหมรจวดสรร วทรพวฒนพ ชาตพรวตนพ 348 1549900769949 ชาย

17201423 บนานนบ ชาโคนง(ประชานพมพตร) มนวสนวนทพ โลกคบาลมอ 1091 1510101548153 หญพง

17201424 บนานนบ ชาโคนง(ประชานพมพตร) ศพรพศวกดพด กนณาตรท 1090 1549900789940 ชาย

17201425 บนานนบ ชาโคนง(ประชานพมพตร) นวนทวรรณ ยอดแกนว 1092 1549500017079 หญพง

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 31 / 79ววนททท 31-Jan-18 21:54:33

ระดนบชน ชน : ป.3  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 [1]ชน ชน : 0

17201426 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) เดชมงคล เสนาเหนมอ 7974 1549900771277 ชาย

17201427 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) ไชยธรณ บนญเรมอง 8067 1639800403381 ชาย

17201428 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) กวน โภคประเสรพฐ 8145 1279900365964 ชาย

17201429 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) กวลยรวตนพ ขวดปวน 7967 1549900746922 หญพง

17201430 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) ปรมวตถพ บนตรปวน 7972 1549900754534 ชาย

17201431 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) ชวยววฒนพ ซรอนบนญ 8036 1101801565951 ชาย

17201432 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) วสนมดท ประมง 8043 1549900777283 หญพง

17201433 บนานรน องกวาง(จวนทพมาคม) พรรณพวชร เสลงดอนไพร 8379 1189900494919 หญพง

17201434 บนานแมรทราย(คนรนราษฎรพเจรพญวพทยพ) บผรพา ตวนสนวรรณ 2600 1103704351498 ชาย

17201435 บนานแมรทราย(คนรนราษฎรพเจรพญวพทยพ) ภราพวชร เพทยรปรนใหญร 2603 1101100294012 ชาย

17201436 บนานแมรทราย(คนรนราษฎรพเจรพญวพทยพ) วราฤทธพด ขวดปวตน 2607 1549900794536 ชาย

คน 11รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  76ผศห เขหาสอบ : 10 คน1054390101 - บนานรนองกวาง(จวนทพมาคม)

อสาเภอ : รน องกวาง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390108 - บนานแมรยางเปท ชยว(แกนวพพสณฑพประชานนกผล)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17201456 บนานแมรยางเปท ชยว(แกนวพพสณฑพประชานนกผล) จวกรนทรพ สพงหพคา 4218 1549500016064 ชาย

17201457 บนานแมรยางเปท ชยว(แกนวพพสณฑพประชานนกผล) ศนภกร ถนงเงพน 4219 1104400052432 ชาย

17201458 บนานแมรยางเปท ชยว(แกนวพพสณฑพประชานนกผล) ธทรภวทร โถนทา 4221 1549900778239 ชาย

17201459 บนานแมรยางเปท ชยว(แกนวพพสณฑพประชานนกผล) พพรพยกร สทมา 4222 1549500016293 ชาย

17201460 บนานแมรยางเปท ชยว(แกนวพพสณฑพประชานนกผล) ดนนพร พวกเสน 4223 1549900779677 ชาย

17201461 บนานแมรยางเปท ชยว(แกนวพพสณฑพประชานนกผล) สพปปกร ภผกา 4224 1549500016480 ชาย

17201462 บนานแมรยางเปท ชยว(แกนวพพสณฑพประชานนกผล) บนษยามาส เมฆอากาศ 4257 1549900784034 หญพง

17201463 บนานแมรยางเปท ชยว(แกนวพพสณฑพประชานนกผล) ภานนววฒนพ ถพทนเครมอจทน 4310 1659902469691 ชาย

17201464 บนานแมรยางยวง(ลผนราษฎรพสงเคราะหพ) ธวญจพรา มนตยะ 2175 1549500016170 หญพง

17201465 บนานแมรยางยวง(ลผนราษฎรพสงเคราะหพ) ชลธพชา สวนปร าแกนว 2177 1549900783089 หญพง

17201466 บนานแมรยางรน อง(แมรยางประชานนเคราะหพ) ธนภวทร ถนงเงพน 2128 1200901493879 ชาย

17201467 บนานแมรยางรน อง(แมรยางประชานนเคราะหพ) วชพรญาณพ ววนรน อง 2131 1549900783763 หญพง

17201468 บนานแมรยางรน อง(แมรยางประชานนเคราะหพ) จนฑารวตนพ ทองอรอน 2141 1101000204071 หญพง

17201469 บนานดอนชนม(พพรพยเทพวงศพอนนสรณพ) ชลนพภา ธนผหมด 530 1549900783330 หญพง

17201470 บนานดอนชนม(พพรพยเทพวงศพอนนสรณพ) ทยานวนทพ จวนทรพภพรมยพ 531 1549500016498 หญพง

17201471 บนานดอนชนม(พพรพยเทพวงศพอนนสรณพ) ศตพร เสมอเพชร 532 1549900785057 หญพง

17201472 บนานโทน(ราษฎรพอนทพศ) รวชพล ทาบนญ 1085 1549500016552 ชาย

คน 17รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 32 / 79ววนททท 31-Jan-18 21:54:33

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : รน องกวาง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390108 - บนานแมรยางเปท ชยว(แกนวพพสณฑพประชานนกผล)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [1]ชน ชน : 0

17201486 บนานแมรยางเปท ชยว(แกนวพพสณฑพประชานนกผล) สนภาพร สารธรรม 4226 1549900789834 หญพง

17201487 บนานแมรยางเปท ชยว(แกนวพพสณฑพประชานนกผล) ภวทรกวนยา กพตพเงพน 4227 1549900776953 หญพง

17201488 บนานแมรยางเปท ชยว(แกนวพพสณฑพประชานนกผล) ณวฐววศ เชทยงสา 4304 1104000226581 ชาย

17201489 บนานแมรยางยวง(ลผนราษฎรพสงเคราะหพ) ณวฐพล ไทยกลนา 2174 1549500016838 ชาย

17201490 บนานแมรยางยวง(ลผนราษฎรพสงเคราะหพ) โสภณา ชผเมมอง 2176 1549900782261 หญพง

17201491 บนานแมรยางรน อง(แมรยางประชานนเคราะหพ) จวกรพน จพนะวงคพ 2127 1549500015459 ชาย

17201492 บนานแมรยางรน อง(แมรยางประชานนเคราะหพ) สนชาดา เถพงคบาดท 2129 1549900767997 หญพง

17201493 บนานแมรยางรน อง(แมรยางประชานนเคราะหพ) ปกรณพเกทยรตพ พผลทรวพยพ 2130 1709800546326 ชาย

17201494 บนานแมรยางรน อง(แมรยางประชานนเคราะหพ) อภพนวนทพ โลกคบาลมอ 2133 1549900786461 ชาย

17201495 บนานแมรยางรน อง(แมรยางประชานนเคราะหพ) ณวฎฐพดนวย เททยมศวกดพด 2145 1149901002475 ชาย

17201496 บนานแมรยางรน อง(แมรยางประชานนเคราะหพ) จทรภวทร แสงทพพยพ 2155 1549500016579 ชาย

17201497 บนานแมรยางรน อง(แมรยางประชานนเคราะหพ) พพชญา พมชหงษพทอง 2132 1549900078566 หญพง

17201498 บนานดอนชนม(พพรพยเทพวงศพอนนสรณพ) ณวฐลวกษณพ ศรทพรหม 543 1549500016862 ชาย

คน 13รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  30ผศห เขหาสอบ : 10 คน1054390108 - บนานแมรยางเปท ชยว(แกนวพพสณฑพประชานนกผล)

อสาเภอ : รน องกวาง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390116 - บนานอนอยวพทยาคาร

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17201516 บนานอนอยวพทยาคาร ศพลา กกพวงศพ 3785 1348800046679 ชาย

17201517 บนานอนอยวพทยาคาร ธทรพวนธนพ มะธพปาปวง 3786 1549900778158 ชาย

17201518 บนานอนอยวพทยาคาร จารนพวฒนพ ทะอนด 3788 1549900783615 ชาย

17201519 บนานอนอยวพทยาคาร พทรดนยพ สนนวนสา 3790 1240401218321 ชาย

17201520 บนานอนอยวพทยาคาร รวฐชานนทพ พฤฒาพวนธพชวย 3791 1560301475109 ชาย

17201521 บนานอนอยวพทยาคาร ทวทศวกดพด ภพรมนวด 3792 1549900785413 ชาย

17201522 บนานอนอยวพทยาคาร วราลวกษณพ รวกพวงกลาง 3794 1549900781370 หญพง

17201523 บนานเวทยง(เวทยงราษฎรพบบารนง) วทรกร สพงหพอนอย 2259 1549900775833 ชาย

17201524 บนานปร ากลนวย ธทรเทพ ทะนวนชวย 656 1549900786380 ชาย

17201525 บนานนบ ชาเลา(นบ ชาเลาวพทยาคาร) เมธพชวย กวนฉพทง 2508 1549500016340 ชาย

17201526 บนานนบ ชาเลา(นบ ชาเลาวพทยาคาร) ภวคจพรา เลาศรท 2510 1529902370687 หญพง

17201527 บนานนบ ชาเลาเหนมอ(เหรทยญราษฎรพอนนสรณพ) ชลพต เลพศวรพล 1334 1549900786932 ชาย

17201528 บนานนบ ชาเลาเหนมอ(เหรทยญราษฎรพอนนสรณพ) ชโนดม อนดแนรน 1335 1549500016366 ชาย

17201529 บนานนบ ชาเลาเหนมอ(เหรทยญราษฎรพอนนสรณพ) ธนกร อพนตตะววง 1336 1549500016773 ชาย

17201530 บนานนบ ชาเลาเหนมอ(เหรทยญราษฎรพอนนสรณพ) เรมองศวกดพด บนญรองเรมอง 1340 1409903705136 ชาย

17201531 บนานนบ ชาเลาเหนมอ(เหรทยญราษฎรพอนนสรณพ) ภวทราพร ภวกดพดคบา 1344 1549500016374 หญพง

คน 16รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 33 / 79ววนททท 31-Jan-18 21:54:33

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : รน องกวาง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390116 - บนานอนอยวพทยาคาร

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [1]ชน ชน : 0

17201546 บนานอนอยวพทยาคาร กพจจา มพจะตพ 3787 1549900782406 ชาย

17201547 บนานอนอยวพทยาคาร อชพรววฒนพ โนมพตวง 3916 1102004026089 ชาย

17201548 บนานเวทยง(เวทยงราษฎรพบบารนง) นวทธพงศพ คบามผล 2246 1101000233127 ชาย

17201549 บนานเวทยง(เวทยงราษฎรพบบารนง) นวนทพกานตพ ปาโผ 2251 1549900786843 หญพง

17201550 บนานปร ากลนวย ภวทราวดท ศรทสนนทร 657 1549900774578 หญพง

17201551 บนานบนญเรพง(ประชานนสรณพ) ธนภวทร ใชนประทนม 1426 1129800172332 ชาย

17201552 บนานนบ ชาเลา(นบ ชาเลาวพทยาคาร) ธนกฤต ดวงใจ 2507 1549500016251 ชาย

17201553 บนานนบ ชาเลาเหนมอ(เหรทยญราษฎรพอนนสรณพ) กพตตพณวฐ กสพววฒนพ 1332 1549900773130 ชาย

17201554 บนานนบ ชาเลาเหนมอ(เหรทยญราษฎรพอนนสรณพ) เจษฎาพร วรรณวงศพกา 1333 1549500016684 ชาย

17201555 บนานนบ ชาเลาเหนมอ(เหรทยญราษฎรพอนนสรณพ) บนณววทนพ นาวารท 1337 1549900766419 ชาย

17201556 บนานนบ ชาเลาเหนมอ(เหรทยญราษฎรพอนนสรณพ) ภผวเดช อนดแนรน 1339 1549500015688 ชาย

17201557 บนานนบ ชาเลาเหนมอ(เหรทยญราษฎรพอนนสรณพ) เอกภพ ดวงลา 1341 1549900772028 ชาย

17201558 บนานนบ ชาเลาเหนมอ(เหรทยญราษฎรพอนนสรณพ) อนนววฒนพ แกนวพงศพ 1342 1510101551391 ชาย

คน 13รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  29ผศห เขหาสอบ : 10 คน1054390116 - บนานอนอยวพทยาคาร

อสาเภอ : รน องกวาง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390123 - บนานหนวยฮรอม

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

ใหมร ป.5ชน ชน : 2

17201576 บนานหนวยฮรอม ศรายนทธ แสนวราง 797 1540201139484 ชาย

17201577 บนานหนวยฮรอม อนนภาค แซรยราง 796 G540100685601 ชาย

17201578 บนานหนวยฮรอม กวนตพกวท แสนวราง 791 1549500016633 ชาย

17201579 บนานหนวยฮรอม รสพตา แซรกมอ 805 1540201139492 หญพง

17201580 บนานหนวยฮรอม วพนวดดา แสนกมอ 949 1540201139590 หญพง

17201581 บนานหนวยฮรอม ขววญหทวย แซรวราง 801 1540201139581 หญพง

17201582 บนานหนวยฮรอม ขววญฤทวย แสนวราง 877 1549900775396 หญพง

17201583 บนานหนวยฮรอม ปพท นประภา แสนวราง 802 1540201139531 หญพง

17201584 บนานหนวยฮรอม จพนตพศนจท แซรยราง 804 1540201139506 หญพง

17201585 บนานหนวยฮรอม สนภาวพตา แสนวราง 803 1540201139565 หญพง

17201586 บนานหนวยฮรอม ปนณยานนช แสนหาง 917 1550701205583 หญพง

17201587 บนานหนวยอนอย ไกรเลพศ แซรยราง 741 1549900770670 ชาย

17201588 บนานหนวยอนอย กนพษฐนาฎ ประสารยา 740 1549500015980 หญพง

17201589 บนานหนวยอนอย ปานระพท ปานระพท 730 1348600061062 หญพง

17201590 บนานหนวยอนอย กวลยรวตนพ แกนวทท 715 1549900772974 หญพง

คน 15รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 34 / 79ววนททท 31-Jan-18 21:54:33

ระดนบชน ชน : ป.3  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

ใหมร ป.6ชน ชน : 2

17201606 บนานหนวยฮรอม บนญทา พรนอมรอด 793 1540201139557 ชาย

17201607 บนานหนวยฮรอม ลลนา เจรพญคทรทพนา 806 1549900764017 หญพง

17201608 บนานหนวยฮรอม ตนองใจ ไพรศวกดพด 807 1540201139549 หญพง

17201609 บนานหนวยอนอย นพจฉราวดท เตจาคบา 713 1549900768063 หญพง

คน 4รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  19ผศห เขหาสอบ : 10 คน1054390123 - บนานหนวยฮรอม

อสาเภอ : รน องกวาง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390134 - บนานหนวยโรงนอก

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17201636 บนานหนวยโรงนอก อนนพงษพ สพกขะมลฑล 947 1104301084425 ชาย

17201637 บนานหนวยโรงนอก พชรพล กวนพพเศษ 1029 1549500016871 ชาย

17201638 บนานหนวยโรงนอก พงศกร อพนกา 1030 1549900778751 ชาย

17201639 บนานหนวยโรงนอก เกรทยงไกรราช สมบววฒนกนล 1031 1549500016102 ชาย

17201640 บนานหนวยโรงนอก ววชรพล ชมเชย 1032 1549900794099 ชาย

17201641 บนานหนวยโรงนอก กนลกรพงษพ ศพรพกวนทา 1034 1103704357488 ชาย

17201642 บนานหนวยโรงนอก ศนกลภวทร ไผรคบา 1037 1549900785677 ชาย

17201643 บนานหนวยโรงนอก ธทรโชตพ อนอยเฮพง 1039 1549500016200 ชาย

17201644 บนานหนวยโรงนอก ธนกร ขวนแกนว 1040 1549900793653 ชาย

17201645 บนานหนวยโรงนอก จพรพนธพ ทากกา 1045 1549500017087 ชาย

17201646 บนานหนวยโรงนอก ศรวณยพ หพรวญววฒนากนล 1047 1679900748711 ชาย

17201647 บนานหนวยโรงนอก ฐพตพววชรพ หาญรวตนกนลชวย 1050 1549900773776 ชาย

17201648 บนานหนวยโรงนอก อภพสพทธพด บวมหอม 1096 1869900726708 ชาย

17201649 บนานหนวยโรงนอก อภพธาร แซรหาญ 1101 1549500013961 ชาย

17201650 บนานหนวยโรงนอก พสพษฐพ คบามา 1208 1549900773113 ชาย

17201651 บนานหนวยโรงนอก กชกร คบาสผงเนพน 961 1549900757681 หญพง

17201652 บนานหนวยโรงนอก ณวฎฐนพฐ สทยานวนทพ 1051 1549500017494 หญพง

17201653 บนานหนวยโรงนอก ปพ ยะฉวตร ทองมาก 1054 1139600527536 หญพง

17201654 บนานหนวยโรงนอก ปภวสสร วงคพกวนตา 1055 1549900782201 หญพง

17201655 บนานหนวยโรงนอก ภผษณพศา กาศสนนก 1058 1549500017184 หญพง

17201656 บนานหนวยโรงนอก จรพยา แซรวมทอ 1063 1111111111120 หญพง

17201657 บนานหนวยโรงนอก วรพยา แซรหาญ 1099 1549500017214 หญพง

17201658 บนานหนวยโรงนอก กรวพภา ปวญญาไว 1156 1509966656085 หญพง

17201659 บนานไผรโทน(นวลราษฎรพวพทยา) ววนวพสา งกงวน 1847 1549900771617 หญพง

17201660 บนานไผรโทน(นวลราษฎรพวพทยา) ธนพล คงครวก 1861 1549900771994 ชาย

17201661 บนานไผรโทน(นวลราษฎรพวพทยา) วรรณกานตพ วพจพตรขจท 1862 1118700129485 หญพง

17201662 บนานไผรโทน(นวลราษฎรพวพทยา) อวครพนธพ แสนกล 1864 1549900781400 ชาย

17201663 บนานไผรโทน(นวลราษฎรพวพทยา) ณวฐชานนทพ ขบาดท 1865 1549900785316 ชาย



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 35 / 79ววนททท 31-Jan-18 21:54:33

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : รน องกวาง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390134 - บนานหนวยโรงนอก

17201664 บนานไผรโทน(นวลราษฎรพวพทยา) ณวฐวนฒพ แกนววพเศษ 1866 1339300027846 ชาย

17201665 บนานไผรโทน(นวลราษฎรพวพทยา) พพชากร จพนาตตะ 1902 1110201350197 ชาย

17201666 บนานไผรโทน(นวลราษฎรพวพทยา) พานทอง สนดตะพวนธพ 1915 1909803378180 หญพง

17201667 บนานแมรกะทพง ชนตพมนฑนพ กาศเจรพญ 684 1549500017397 หญพง

17201668 บนานววงปศ ชง พวนธวพศ ไขรคบา 1163 1549500016617 ชาย

17201669 บนานทนรงคววะ อธพชา พวนทา 705 1549500017249 หญพง

17201670 บนานทนรงคววะ เพลญพพชชา เลาอาทะ 706 1549500017290 หญพง

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 36 / 79ววนททท 31-Jan-18 21:54:33

ระดนบชน ชน : ป.3  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

- หนองสอบพพเศษ 1 [1]ชน ชน : 0

17201671 บนานหนวยโรงนอก วราพงษพ วงคพยะ 943 1549900760887 ชาย

17201672 บนานหนวยโรงนอก ปรพญญา เสนปร าหมนนน 1036 1549900800455 ชาย

17201673 บนานหนวยโรงนอก ชยพล ใชนคบาแชรม 1041 1549500017125 ชาย

17201674 บนานหนวยโรงนอก จพตตพพวฒนพ หนรอสนข 1043 1549500016561 ชาย

17201675 บนานหนวยโรงนอก พงศกร ปานกลาง 1044 1549500017001 ชาย

17201676 บนานหนวยโรงนอก ธนดล แซรโยรง 1154 1540201139522 ชาย

17201677 บนานหนวยโรงนอก รวฐตกร เหลลกเพชร 1257 1549500015475 ชาย

17201678 บนานหนวยโรงนอก ธนภรณพ ทรงกนล 960 1103300257686 หญพง

17201679 บนานหนวยโรงนอก พพมชนก เจรพญกพจรวกษา 1057 1549900778484 หญพง

17201680 บนานหนวยโรงนอก อารดา อนตมา 1059 1711200057220 หญพง

17201681 บนานววงปศ ชง ณวฐพงศพ เหงราดท 1164 1549900775663 ชาย

17201682 บนานทนรงคววะ พรพพพวฒนพ สพมแสง 702 1549900794846 ชาย

17201683 บนานทนรงคววะ กนลธพดา ธรรมจพตร 704 1339901021851 หญพง

คน 13รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  48ผศห เขหาสอบ : 10 คน1054390134 - บนานหนวยโรงนอก

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

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17201856 บนานดอนชวย(ประชาอนทพศ) พทรวพชญพ ไชยภพสาร 2570 1247400000302 ชาย

17201857 บนานดอนชวย(ประชาอนทพศ) ณวฐพล พนณรงคพ 2573 1549900768683 ชาย

17201858 บนานดอนชวย(ประชาอนทพศ) ธนวนชวย ชาวยอง 2575 1549900776970 ชาย

17201859 บนานดอนชวย(ประชาอนทพศ) กรวพชญพ บนญแกนว 2579 1510101552827 ชาย

17201860 บนานดอนชวย(ประชาอนทพศ) กมลพรรณ ขวนทะบนตร 2580 1548900028581 หญพง

17201861 บนานดอนชวย(ประชาอนทพศ) วรพทธพดนวนทพ บววแดง 2583 1190400102738 หญพง

17201862 บนานดอนชวย(ประชาอนทพศ) พวนธพตรา อวมพนธ 2584 1549900778883 หญพง

17201863 บนานดอนชวย(ประชาอนทพศ) ณวฐชยาพร โฉมแจง 2585 1549900779235 หญพง

17201864 บนานดอนชวย(ประชาอนทพศ) ธวญวรวตนพ ทองขวตพ 2586 1548900029219 หญพง

17201865 บนานดอนชวย(ประชาอนทพศ) บวณฑพตา ไชยโย 2587 1549900779308 หญพง

17201866 บนานดอนชวย(ประชาอนทพศ) ณวฏฐรพกา ชมภผมพทง 2588 1549900782651 หญพง

17201867 บนานดอนชวย(ประชาอนทพศ) นภวสวรรณ ขวนทะบนตร 2589 1549900782724 หญพง

17201868 บนานดอนชวย(ประชาอนทพศ) กนานเพชร สนขกฤต 2590 1549900787556 หญพง

17201869 บนานดอนชวย(ประชาอนทพศ) กานตพณพชา เดชา 2653 1219700063182 หญพง

17201870 บนานปร าเลา(ประชานนสรณพ) ศนภณวฐ ผวดขวน 1299 1549900785294 ชาย

17201871 บนานปร าเลา(ประชานนสรณพ) จพรสพตา วพยะ 1303 1549900773369 หญพง

17201872 บนานปร าเลา(ประชานนสรณพ) นพจพรา ปต อกแกนว 1300 1549900788595 หญพง

17201873 บนานปร าเลา(ประชานนสรณพ) พพลาสพนท หนองโศก 1301 1549900791545 หญพง

17201874 บนานนาหลวง(ประชาพวฒนา) พฤกษชาตพ เครมอแกนว 1055 1549900775175 หญพง



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 37 / 79ววนททท 31-Jan-18 21:54:33

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

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

17201875 บนานแมรพรน าว สรวพศ อยผรมมอ 207 1548900028590 ชาย

17201876 บนานแมรพรน าว ธพตพ มะเยอะ 200 1549900763959 ชาย

17201877 บนานแมรพรน าว ธนกร พท ชเมทย 201 1548900029367 ชาย

17201878 บนานแมรพรน าว นวนทพงศพ เละเซอะ 203 1548900029430 ชาย

17201879 บนานแมรพรน าว จพดาภา อะเคอะ 208 1548900028689 หญพง

คน 24รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 38 / 79ววนททท 31-Jan-18 21:54:33

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

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

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [1]ชน ชน : 0

17201886 บนานดอนชวย(ประชาอนทพศ) กพตตพกร ศรทคบาภา 2571 1549900765901 ชาย

17201887 บนานดอนชวย(ประชาอนทพศ) วศพน ใจเพลพด 2572 1549900767113 ชาย

17201888 บนานดอนชวย(ประชาอนทพศ) พลกฤต ศรทคบาภา 2577 1549900781922 ชาย

17201889 บนานดอนชวย(ประชาอนทพศ) อภพษฎา อพนทา 2581 1548900028662 หญพง

17201890 บนานดอนชวย(ประชาอนทพศ) ศศพวพมล ประเสรพฐ 2591 7500701027595 หญพง

17201891 บนานปร าเลา(ประชานนสรณพ) จพรยนดา วพยะ 1296 1549900773351 หญพง

17201892 บนานปร าเลา(ประชานนสรณพ) ขววญจพรา คบาปวง 1304 1548900028191 หญพง

17201893 บนานนาฝาย(ประชาสงเคราะหพ) ณวฐพงศพ ศรทคบาภา 341 1560301473459 ชาย

17201894 บนานนาหลวง(ประชาพวฒนา) วรชพต บววแดง 1053 1549900789753 ชาย

17201895 บนานนาหลวง(ประชาพวฒนา) พวชรพล ศรทคบาภา 1054 1548900029341 ชาย

17201896 บนานทราวะ(ราษฎรพบบารนง) กพตตพภวฎ ปต อกแกนว 319 1549900804418 ชาย

17201897 บนานทราวะ(ราษฎรพบบารนง) ชวยววฒนพ ศรทพนาสนข 321 1540600151836 ชาย

คน 12รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  36ผศห เขหาสอบ : 10 คน1054390146 - บนานดอนชวย(ประชาอนทพศ)

อสาเภอ : สอง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390159 - อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

เทพสนวรรณธรรมกร หนองสอบททท 1 (ป.1/1)ชน ชน : 1

17201916 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ ชมนวนทพ มผลละ 6243 1549900781281 ชาย

17201917 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ ปฏพภาณ ใจเหพน 6245 1549900787343 ชาย

17201918 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ วรภวทร คงคารวกษพ 6247 1549900792185 ชาย

17201919 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ วชพณนพงษพ ถาปนา 6248 1549900793629 ชาย

17201920 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ วชพรพล ฟองจวนทรพ 6266 1560301468951 ชาย

17201921 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ กนองกฤษฎพด ยวงบรรเทา 6269 1100501706582 ชาย

17201922 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ กวมปนาท รรองสายกา 6271 1549900787467 ชาย

17201923 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ ธทรภวทร ใจเอม ชอ 6294 1549900778018 ชาย

17201924 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ ปภวงกร ทองเจมอ 6339 1549900780110 ชาย

17201925 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ นภวทร ใจสงวด 6520 1549900775230 ชาย

17201926 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ กพตตพธวช มหวทธนบดท 6524 1549900780144 ชาย

17201927 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ พทรพวฒนพ ขวนทะรวกษพ 6525 1549900771803 ชาย

17201928 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ จพรชยา ทองเอก 6249 1549900765641 หญพง

17201929 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ ศนภวกษร ดาวหาญ 6250 1549900766150 หญพง

17201930 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ อวญชพษฐา แกนวคอน 6253 1539901015247 หญพง

17201931 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ วราภรณพ ใจเฉมทอย 6259 1549900780306 หญพง

17201932 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ ฐพตพวรดา กพทงแกนว 6276 1549900772699 หญพง

17201933 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ อภพสรา ผพวขบา 6277 1103101013116 หญพง

17201934 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ จทระภรณพ กวนจะนะ 6302 1548900028743 หญพง

17201935 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ ปรทญาภรณพ กวนหมนด 6303 1549900796580 หญพง



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 39 / 79ววนททท 31-Jan-18 21:54:33

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : สอง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390159 - อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ

17201936 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ กานตพมา สนพรรณ 6304 1489900616329 หญพง

17201937 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ กนลจพรา จทนะโพธพด 6305 1548900028948 หญพง

17201938 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ ภวทรกวนยพ อนดมกพจ 6306 1102003983985 หญพง

17201939 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ ภวทรธพดา เดชอนดม 6312 1549900786941 หญพง

17201940 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ ปวทณพสนดา อนปนวนไชย 6313 1548900029502 หญพง

17201941 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ ณวฐธพดา การพนตา 6344 1549900767598 หญพง

17201942 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ กมลวรรณ บนญประกอบ 6531 1549900789079 หญพง

17201943 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ ณวฐพร ผากเปท ชย 6756 1549900795371 หญพง

17201944 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ นวนทพพวฒนพ สบาเภาไทย 6267 1549500016111 ชาย

17201945 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ สรวพศ ลมอเดช 6240 1549500015963 ชาย

คน 30รวม :
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ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : สอง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390159 - อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

เทพสนวรรณธรรมกร หนองสอบททท 2 (ป.1/2)ชน ชน : 1

17201946 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ ธนวนฒพ คบาปวง 6242 1139600483563 ชาย

17201947 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ กพตตพกผล ซรอนทรวพยพ 6244 1549900785545 ชาย

17201948 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ ธทรภวทร ชมภผววง 6265 1549900773806 ชาย

17201949 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ ชยานวนตพ ศพรพรวตนพ 6268 1510101543984 ชาย

17201950 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ อาชวญ เสาระวะ 6290 1549900772541 ชาย

17201951 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ ณฐกร สมบสนข 6292 1548900029138 ชาย

17201952 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ กวนตพวฒนพ กวญจะนะ 6298 1549900795800 ชาย

17201953 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ ธทรภวทร แสนสองสท 6519 1549900773857 ชาย

17201954 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ ธนกฤตพ สนทธะพพนทน 6613 1104301152625 ชาย

17201955 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ วรวทรพ โชตพอรพพนวงศพ 6757 1529902385421 ชาย

17201956 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ รนรงโรจนพ นนราช 6758 1549900773326 ชาย

17201957 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ สนลวกคณา สารทหอม 6251 1549900767652 หญพง

17201958 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ รวตนพศพรพนทรพ บนญเสรพฐ 6254 1549900774675 หญพง

17201959 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ อวจจพมา ศพรพแสนชวย 6256 1549900777046 หญพง

17201960 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ วรนพต รวตนชวยฤทธพด 6258 1548900029197 หญพง

17201961 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ อนวญญา คนณจรผญ 6262 1110201372255 หญพง

17201962 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ กานตพมณท ชะฎา 6275 1548900028441 หญพง

17201963 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ อธพชา โลกคบาลมอ 6278 1549900776511 หญพง

17201964 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ ปภาวดท ใจเอม ชอน 6280 1549900777801 หญพง

17201965 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ อภพชญา ปวญญากนล 6285 1548900029642 หญพง

17201966 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ สนภวสสร แสนสนข 6308 1549900778832 หญพง

17201967 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ พธผสพรพ โยปวง 6309 1549900779316 หญพง

17201968 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ กฤตากานตพ จพนาปน าน 6310 1549900781299 หญพง

17201969 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ เปมพกา แสนพลอย 6346 1548900028760 หญพง

17201970 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ แพรรทยา สนรพยา 6348 1549900774411 หญพง

17201971 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ ณรชญา ปวงทะนะ 6527 1100704051530 หญพง

17201972 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ วรรณพษา กาลววน 6528 1549900788528 หญพง

17201973 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ ณวฎฐากร ภผรพปวญญาวรกนล 6238 1549900764874 ชาย

17201974 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ รวชชานนทพ นามเจรพญ 6246 1549900790191 ชาย

17201975 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ ณวฐววฒนพ ศรทมผล 6263 1549900762936 ชาย

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ
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ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : สอง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390159 - อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

เทพสนวรรณธรรมกร หนองสอบททท 3 (ป.1/3)ชน ชน : 1

17201976 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ กวทศพลปพ เผราแกนว 6264 1549900770696 ชาย

17201977 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ ภคพล ศรทพรหม 6272 1102004032542 ชาย

17201978 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ พพรพยกร อนวนชวย 6295 1548900029308 ชาย

17201979 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ พวชรพล เกตนผล 6338 1548900028867 ชาย

17201980 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ กวนตพนวนทพ กวนแกนว 6522 1549900781248 ชาย

17201981 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ กวนตพงคพ ภพญโญ 6526 1549900793980 ชาย

17201982 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ รพนรดา ธงชวย 6252 1549900772451 หญพง

17201983 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ วพสนตา ถพทนถาน 6255 1549900775698 หญพง

17201984 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ วชพรธพดา อนปกพจ 6260 1549900781833 หญพง

17201985 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ พรรษา ใจยวน 6279 1549900778433 หญพง

17201986 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ กานตพธพดา แกนวสนวรรณพ 6281 1548900029171 หญพง

17201987 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ ฐพตพกานตพ กวนตท 6283 1549900787190 หญพง

17201988 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ ภผรพชญา ใจสนดา 6286 1103704408945 หญพง

17201989 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ พพมพกานตพ สรน อยคบา 6287 1650801274071 หญพง

17201990 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ ณวฐธพดา เสารพแดน 6288 1549900794617 หญพง

17201991 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ ชนานวนทพ ทนรงอรวน 6301 1549900764777 หญพง

17201992 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ ณวฐพร กวนทะธง 6311 1549900783569 หญพง

17201993 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ ญาดา พวนธพเกาะเรพง 6342 1102500072328 หญพง

17201994 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ พนธพดากร อพนจวนทรพ 6343 1549900776007 หญพง

17201995 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ กวญญาวทรพ ดวงขจร 6381 1549900773610 หญพง

17201996 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ สนภาพร คบาตนน 6529 1549900793025 หญพง

17201997 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ พรรณภวทร พลอยเหลมอง 6530 1510101535388 หญพง

17201998 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ ณพชานวนทพ สนดสลนด 6614 1650501127405 หญพง

17201999 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ ชนพษฐา วงคพวนฒพ 6759 1209501250489 หญพง

17202000 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ วณพชยา ธรรมลวงกา 6760 1549900781124 หญพง

17202001 บนานปร าแดง(รวฐราษฎรพรวงสรรคพ) อนพรนจ กวนทะสอน 3253 1549900790719 ชาย

17202002 บนานปร าแดง(รวฐราษฎรพรวงสรรคพ) ณวฎฐณพชา คบาแกนว 3333 1559800024445 ชาย

17202003 บนานปร าแดง(รวฐราษฎรพรวงสรรคพ) ไกรวพชญพ ธรรมมา 3236 1548900028930 ชาย

17202004 บนานปร าแดง(รวฐราษฎรพรวงสรรคพ) เจษฏา สะเอทยบคง 3291 1548900029472 ชาย

17202005 บนานปร าแดง(รวฐราษฎรพรวงสรรคพ) ธนกฤต วทระคบา 3256 1549900779219 ชาย

คน 30รวม :
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ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : สอง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390159 - อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

เทพสนวรรณธรรมกร หนองสอบททท 4 (ป.2/2)ชน ชน : 2

17202066 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ ววชรวตนพ อนตะมาชวย 6273 1549900795648 ชาย

17202067 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ กวทกร มทสนข 6296 1549900783879 ชาย

17202068 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ อพศวะ ผาสนข 6299 1549900790361 ชาย

17202069 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ สพทธพนนทพ มทมนข 6270 1549900786771 ชาย

17202070 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ นวนทพภาคยพ ศรทคบาภา 6289 1549900765706 ชาย

17202071 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ ธนภวทร ทะดวงสอน 6293 1548900029162 ชาย

17202072 อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ ธทรกานตพ ใจเหพน 6300 1209301228196 ชาย

17202073 บนานปร าแดง(รวฐราษฎรพรวงสรรคพ) เสฎฐวพทยพ บววทอง 3332 1549900792002 ชาย

17202074 บนานปร าแดง(รวฐราษฎรพรวงสรรคพ) ภาณนพล ผพวมณท 3254 1548900029146 ชาย

17202075 บนานปร าแดง(รวฐราษฎรพรวงสรรคพ) สนรเดช อพนมา 3255 1110201363442 ชาย

17202076 บนานปร าแดง(รวฐราษฎรพรวงสรรคพ) ราเชน ตาใจ 3297 1399900330949 ชาย

17202077 บนานปร าแดง(รวฐราษฎรพรวงสรรคพ) ธพตพศา คนแรง 3260 1549900790182 หญพง

17202078 บนานเตาปผน(พพไชยาประชานนกผล) ภผรพณวฐ เศรษฐท 3365 1548900028506 ชาย

17202079 บนานเตาปผน(พพไชยาประชานนกผล) สพทธพโชค รวงสาคร 3385 1209000409361 ชาย

17202080 บนานเตาปผน(พพไชยาประชานนกผล) นพรวตนพ ตวนรพน 3486 1508600028462 ชาย

17202081 บนานเตาปผน(พพไชยาประชานนกผล) กมลลวกษณพ สมากรณพ 3378 1548900029286 หญพง

17202082 บนานคนนม(ประสารราษฎรพวพทยา) กรวพชญพ ลวกลอ 3651 1548900029839 ชาย

17202083 บนานคนนม(ประสารราษฎรพวพทยา) ณวฐพล ใจนวล 3696 1549900766800 ชาย

17202084 บนานคนนม(ประสารราษฎรพวพทยา) ธวญทพวา มาศโอสถ 3654 1909803383230 หญพง

17202085 ชนมชนบนานกลาง(สนพทวพทยาการ) กพตตพธวช หนวยหลราย 5391 1549900754755 ชาย

17202086 ชนมชนบนานกลาง(สนพทวพทยาการ) ณรงคพฤทธพด ทองรมยพ 5395 1549900763967 ชาย

17202087 ชนมชนบนานกลาง(สนพทวพทยาการ) รวท จบาเรพญ 5396 1548900028735 ชาย

17202088 ชนมชนบนานกลาง(สนพทวพทยาการ) ยนทธการ ใจยนตพ 5404 1549900762316 ชาย

17202089 ชนมชนบนานกลาง(สนพทวพทยาการ) พพชญนตมพ ใจศพล 5413 1578800059485 ชาย

17202090 ชนมชนบนานกลาง(สนพทวพทยาการ) ธนวพชญพ อนรนใจ 5414 1110301488166 ชาย

17202091 ชนมชนบนานกลาง(สนพทวพทยาการ) กวณฑพอเนก วงศพสน 5415 1549900796318 ชาย

17202092 ชนมชนบนานกลาง(สนพทวพทยาการ) บนณยนนช โขมพวฒนพ 5464 5302601003306 หญพง

คน 27รวม :
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ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : สอง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390159 - อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

เทพสนวรรณธรรมกร หนองสอบททท 5 (ป.2/3)ชน ชน : 2

17202006 บนานปร าแดง(รวฐราษฎรพรวงสรรคพ) นพรวตนพ อพนทรพพพมาย 3237 1301701433066 ชาย

17202007 บนานปร าแดง(รวฐราษฎรพรวงสรรคพ) พทรทวต พงษพผศ ชง 3366 1548900029600 ชาย

17202008 บนานปร าแดง(รวฐราษฎรพรวงสรรคพ) กนกวรรณ คนนมทรวพยพ 3261 1548900029693 หญพง

17202009 บนานปร าแดง(รวฐราษฎรพรวงสรรคพ) จวนทกานตพ สนขเสมอ 3263 1149600197641 หญพง

17202010 บนานปร าแดง(รวฐราษฎรพรวงสรรคพ) กวพนทรา กวนชผผล 3259 1549900779073 หญพง

17202011 บนานปร าแดง(รวฐราษฎรพรวงสรรคพ) พพชญาภา ศรทพอ 3262 1548900029715 หญพง

17202012 บนานปร าแดง(รวฐราษฎรพรวงสรรคพ) บวณฑพตา ชพน 3267 1909803397401 หญพง

17202013 บนานปร าแดง(รวฐราษฎรพรวงสรรคพ) สพรพวพมล คบาปา 3258 1548900029669 หญพง

17202014 บนานปร าแดง(รวฐราษฎรพรวงสรรคพ) มนวสชพงษพ วงษพประทนม 3362 1103101028393 ชาย

17202015 บนานเตาปผน(พพไชยาประชานนกผล) ชยธร ใจอผบ 3346 1549900737591 ชาย

17202016 บนานเตาปผน(พพไชยาประชานนกผล) ทวทเดช หนองหาญ 3402 1549900749921 ชาย

17202017 บนานเตาปผน(พพไชยาประชานนกผล) พสนธร แสงรอด 3411 1548900027461 ชาย

17202018 บนานเตาปผน(พพไชยาประชานนกผล) อวกครพนธพ ศรทมผลเรมอง 3481 1549900778247 ชาย

17202019 บนานเตาปผน(พพไชยาประชานนกผล) ธนวช สพทธพญาณ 3487 1159900524320 ชาย

17202020 บนานเตาปผน(พพไชยาประชานนกผล) ชรพนทรพทพพยพ ใจยนตพ 3358 1549900766516 หญพง

17202021 บนานเตาปผน(พพไชยาประชานนกผล) กรรณพการพ สนดทนาย 3376 1549900772851 หญพง

17202022 บนานเตาปผน(พพไชยาประชานนกผล) กชพร ปวงมณท 3379 1549900786690 หญพง

17202023 บนานเตาปผน(พพไชยาประชานนกผล) แพรพวชชา ขววญตรอ 3380 1549900784476 หญพง

17202024 บนานเตาปผน(พพไชยาประชานนกผล) ณวฐณพชา พอสม 3394 1549900792614 หญพง

17202025 บนานเตาปผน(พพไชยาประชานนกผล) รนจรวท สนจรพต 3395 1549900808057 หญพง

17202026 บนานเตาปผน(พพไชยาประชานนกผล) วพภาวท คบาชมทน 3397 1548900029413 หญพง

17202027 บนานเตาปผน(พพไชยาประชานนกผล) เบญจรวตนพ ขบาทรวพยพ 3400 1869900746547 หญพง

17202028 บนานคนนม(ประสารราษฎรพวพทยา) ชานน อาทพตยพ 3592 1102003983861 ชาย

17202029 บนานคนนม(ประสารราษฎรพวพทยา) ศนภเชฎฐพ อนดม 3593 1549900780471 ชาย

17202030 บนานคนนม(ประสารราษฎรพวพทยา) สรวพศ กองกผล 3644 1549900784450 ชาย

17202031 บนานคนนม(ประสารราษฎรพวพทยา) กรกฤต สรรพชราง 3647 1549900790751 ชาย

17202032 บนานคนนม(ประสารราษฎรพวพทยา) รวฐศาสตรพ ชผศพรพโรจนพ 3669 1104301167215 ชาย

17202033 บนานคนนม(ประสารราษฎรพวพทยา) ธววชชวย อวฐตวตน 3697 1549900776376 ชาย

17202034 บนานคนนม(ประสารราษฎรพวพทยา) นนทววฒนพ นนทศวกดพด 3698 1847600000068 ชาย

17202035 บนานคนนม(ประสารราษฎรพวพทยา) นวพล ประจบาเมมอง 3732 1120300198423 ชาย

คน 30รวม :
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ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : สอง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390159 - อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

เทพสนวรรณธรรมกร หนองสอบททท 6 (ป.3/1)ชน ชน : 2

17202036 บนานคนนม(ประสารราษฎรพวพทยา) อภพชวย ราชคบา 3735 1139600480971 ชาย

17202037 บนานคนนม(ประสารราษฎรพวพทยา) ขญานน ธรรมโม 3748 1548900029073 ชาย

17202038 บนานคนนม(ประสารราษฎรพวพทยา) ชนตพมณฑนพ ยะปะนวนทพ 3620 1103300270496 หญพง

17202039 บนานคนนม(ประสารราษฎรพวพทยา) วชพรญาณพ เสาวะระ 3652 1118700130599 หญพง

17202040 บนานคนนม(ประสารราษฎรพวพทยา) สนกวญญา สนขสาด 3653 1548900029227 หญพง

17202041 บนานคนนม(ประสารราษฎรพวพทยา) ตรทรวตนพ ผพวมณท 3657 1548900029774 หญพง

17202042 บนานคนนม(ประสารราษฎรพวพทยา) นพตยา โพธพดครา 3658 1548900029804 หญพง

17202043 บนานคนนม(ประสารราษฎรพวพทยา) นวนฑกาญจนพ เขมลด 3665 1103200155954 หญพง

17202044 บนานคนนม(ประสารราษฎรพวพทยา) จพรวชยา พพมล 3674 1469900841098 หญพง

17202045 บนานคนนม(ประสารราษฎรพวพทยา) นราทพพยพ สนขเกษม 3699 1849902036636 หญพง

17202046 บนานคนนม(ประสารราษฎรพวพทยา) กนกวรรณ คนยมน 3733 1549900778964 หญพง

17202047 บนานคนนม(ประสารราษฎรพวพทยา) สนภารวตนพ ขวนเงพน 3736 1549900786495 หญพง

17202048 บนานคนนม(ประสารราษฎรพวพทยา) นรพศรา ขอนกลาย 3737 1102500070694 หญพง

17202049 บนานคนนม(ประสารราษฎรพวพทยา) ปรทยาภวทร ฉพมอรอน 3749 1840801120790 หญพง

17202050 ชนมชนบนานกลาง(สนพทวพทยาการ) ณวฐพล ศพรพสนข 5410 1549900775957 ชาย

17202051 ชนมชนบนานกลาง(สนพทวพทยาการ) พายน ทองอนวนตพ 5411 1102004038818 ชาย

17202052 ชนมชนบนานกลาง(สนพทวพทยาการ) อวพรากร กาวพน 5412 1549900786240 ชาย

17202053 ชนมชนบนานกลาง(สนพทวพทยาการ) ดลฤทธพด บนญยงคพ 5424 1240401222914 ชาย

17202054 ชนมชนบนานกลาง(สนพทวพทยาการ) จพรภพญญา จพตเผมอก 5417 1510101562571 หญพง

17202055 ชนมชนบนานกลาง(สนพทวพทยาการ) เขมภวสสร ศรทสววสดพด 5430 1549900804795 หญพง

17202056 ชนมชนบนานกลาง(สนพทวพทยาการ) อดพภา ทบาชอบ 5454 1130201221265 หญพง

17202057 ชนมชนบนานกลาง(สนพทวพทยาการ) ณวฐนพชา เรทยงเสารพ 5492 1548900029049 หญพง

คน 22รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  169ผศห เขหาสอบ : 10 คน1054390159 - อนนบาลเทพสนนทรพนทรพ

อสาเภอ : สอง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390160 - บนานแมรแรม

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17202096 บนานแมรแรม พรพลพงศพ ทนาววรรณชาตพ 1172 1549500015432 ชาย

17202097 บนานแมรแรม พงศพพวทธพ ทรงสมบววฒนกนล 1177 1549500015629 ชาย

17202098 บนานแมรแรม ปนรเชษฐพ ทรงสมบววฒนกนล 1194 1549500016528 ชาย

17202099 บนานแมรแรม นพรวตนพ ทรงอภพนวนทพ 1198 1549900788439 ชาย

17202100 บนานแมรแรม นพธาน แซรจาง 1173 1540600151712 ชาย

17202101 บนานแมรแรม ชยพล แซรจาง 1180 1540600151763 ชาย

17202102 บนานแมรแรม ธนโชตพ แซรทนาว 1197 1549500016757 ชาย

17202103 บนานแมรแรม พทรภวทร โชตพปพ ตพพาณพชยพ 1351 1560301469770 ชาย

17202104 บนานแมรแรม กวลยรวตนพ ทนาววรรณชาตพ 1185 1549900782465 หญพง

17202105 บนานแมรแรม กวลยรวตนพ ทนาววรรณชาตพ 1204 1549500016790 หญพง
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ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : สอง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1054390160 - บนานแมรแรม

17202106 บนานแมรแรม ปววนพวสตรพ ทรงอภพนวนทพ 1205 1549500016439 หญพง

17202107 บนานแมรแรม วรรณา ทรงศพรพวงศพ 1241 1659600030220 หญพง

17202108 บนานแมรแรม ศพรพพร แซรทนาว 1183 1549500016781 หญพง

17202109 บนานแมรแรม กานตพธพดา แซรทนาว 1186 1549900785260 หญพง

17202110 บนานแมรแรม วพไลภรณพ แซรจาง 1200 1540600151704 หญพง

17202111 บนานแมรแรม สนธทกานตพ แซรทนาว 1201 1540600151721 หญพง

17202112 บนานแมรแรม จพรชยา แซรเฮนอ 1269 1560301472525 หญพง

คน 17รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 46 / 79ววนททท 31-Jan-18 21:54:33

ระดนบชน ชน : ป.3  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 [1]ชน ชน : 0

17202126 บนานแมรแรม อารวกษพ ทรงอารยนวนทพ 1178 1549500016820 ชาย

17202127 บนานแมรแรม ธวญพพสพษฐพ แซรยราง 1175 1549500016391 ชาย

17202128 บนานแมรแรม อดพศวกดพด แซรยราง 1192 1549500016315 ชาย

17202129 บนานแมรแรม สพรพนดา แซรโซนง 1182 1549500016081 หญพง

17202130 บนานแมรแรม ลพนดา แซรโซนง 1203 1549500016749 หญพง

คน 5รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  22ผศห เขหาสอบ : 10 คน1054390160 - บนานแมรแรม

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

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17202156 บนานศรทมผลเรมอง(ววลลภราษฎรพรวงสรรคพ) กพตตพพงศพ เทศะ 3765 1548900029111 ชาย

17202157 บนานศรทมผลเรมอง(ววลลภราษฎรพรวงสรรคพ) รวฐศาสตรพ ทองขวตพ 3776 1548900028816 ชาย

17202158 บนานศรทมผลเรมอง(ววลลภราษฎรพรวงสรรคพ) กฤษณะ รรวมไทย 3808 1549900771439 ชาย

17202159 บนานศรทมผลเรมอง(ววลลภราษฎรพรวงสรรคพ) ฉวตรเฉลพม อพทธพวรากร 3810 1548900029201 ชาย

17202160 บนานศรทมผลเรมอง(ววลลภราษฎรพรวงสรรคพ) นวทธพงศพ ราชเครมอ 3811 1548900029316 ชาย

17202161 บนานศรทมผลเรมอง(ววลลภราษฎรพรวงสรรคพ) ววชรพล เตชะฤทธพด 3813 1560101658731 ชาย

17202162 บนานศรทมผลเรมอง(ววลลภราษฎรพรวงสรรคพ) จพรภวทร แซรหมมทอ 3821 1548900029421 ชาย

17202163 บนานศรทมผลเรมอง(ววลลภราษฎรพรวงสรรคพ) ทวตพงษพ กบาลวงเสมอ 3847 1548900029634 ชาย

17202164 บนานศรทมผลเรมอง(ววลลภราษฎรพรวงสรรคพ) กฤษกร อนปวรรณ 3905 1549900773881 ชาย

17202165 บนานศรทมผลเรมอง(ววลลภราษฎรพรวงสรรคพ) ฐพตพวรดา ทนรงลนอม 3779 1549500013588 หญพง

17202166 บนานศรทมผลเรมอง(ววลลภราษฎรพรวงสรรคพ) ธพดารวตนพ หนองระมาต 3790 1548900029235 หญพง

17202167 บนานศรทมผลเรมอง(ววลลภราษฎรพรวงสรรคพ) สนธพษา ฟองจมด 3807 1548900028654 หญพง

17202168 บนานศรทมผลเรมอง(ววลลภราษฎรพรวงสรรคพ) อรนลพน รอดสาย 3820 1549900772702 หญพง

17202169 บนานศรทมผลเรมอง(ววลลภราษฎรพรวงสรรคพ) พรอนมา เชททยวชาญ 3850 1549900786487 หญพง

17202170 ชนมชนบนานหนนนเหนมอ (แสงศรทวพทยา) ศฎายนทธพ รวตนชมภผ 3263 1219901171667 ชาย

17202171 ชนมชนบนานหนนนเหนมอ (แสงศรทวพทยา) ณวฐนวนทพ จอมแปง 3264 1549900767733 ชาย

17202172 ชนมชนบนานหนนนเหนมอ (แสงศรทวพทยา) กรประเสรพฐ คทรทแกนว 3267 1679900726700 ชาย

17202173 ชนมชนบนานหนนนเหนมอ (แสงศรทวพทยา) ชมพผนนช อตอดเอก 3269 1219901214200 หญพง

17202174 ชนมชนบนานหนนนเหนมอ (แสงศรทวพทยา) ณวฏฐกานตพ ททนบ ชาคบา 3272 1549900784735 หญพง

17202175 ชนมชนบนานหนนนเหนมอ (แสงศรทวพทยา) ธนวญญา ยวงแกนว 3273 1548900028646 หญพง

17202176 ชนมชนบนานหนนนเหนมอ (แสงศรทวพทยา) กมลพรรณ ฉพมกลาง 3294 1548900028964 หญพง

17202177 ชนมชนบนานหนนนเหนมอ (แสงศรทวพทยา) อรนพภา ศรทผรอง 3339 1549900780063 หญพง

17202178 บนานลอง(ฟองจวนทรพราษฎรพอนปถวมภพ) อธพธวช เมาระพงษพ 3438 1100704082621 ชาย

17202179 บนานลอง(ฟองจวนทรพราษฎรพอนปถวมภพ) ไชยววฒนพ สรรพชราง 3463 1548900029057 ชาย

17202180 บนานลอง(ฟองจวนทรพราษฎรพอนปถวมภพ) ศพรดา ขวนคบา 3409 1548900028573 หญพง

17202181 บนานลอง(ฟองจวนทรพราษฎรพอนปถวมภพ) กรรณพการพ แสนคบาลมอ 3410 1549900774691 หญพง

17202182 บนานลอง(ฟองจวนทรพราษฎรพอนปถวมภพ) กวญญพณวชชา ตตะศพรพ 3440 1100704069889 หญพง



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 47 / 79ววนททท 31-Jan-18 21:54:33

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

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

17202183 บนานลอง(ฟองจวนทรพราษฎรพอนปถวมภพ) พพมลรวตนพ พลายชนมพล 3485 1660500250513 หญพง

17202184 ไทยรวฐวพทยา 31(ทนรงนนาวพนทธพมาศศกษากร) พพษณน ใหมรดท 3040 1103704390345 ชาย

17202185 ไทยรวฐวพทยา 31(ทนรงนนาวพนทธพมาศศกษากร) รวฐภผมพ นพลวงษพ 3111 1549900772681 ชาย

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 48 / 79ววนททท 31-Jan-18 21:54:33

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

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

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [1]ชน ชน : 0

17202216 บนานศรทมผลเรมอง(ววลลภราษฎรพรวงสรรคพ) อนวน เวทยงชวย 3764 1548900028204 ชาย

17202217 บนานศรทมผลเรมอง(ววลลภราษฎรพรวงสรรคพ) วพธวพนทพ อมดวง 3766 1548900028824 ชาย

17202218 บนานศรทมผลเรมอง(ววลลภราษฎรพรวงสรรคพ) ณวฐภผมพ พพศดท 3812 1549900776490 ชาย

17202219 บนานศรทมผลเรมอง(ววลลภราษฎรพรวงสรรคพ) ปภาวดท หนองสพงหพ 3792 1548900028450 หญพง

17202220 บนานศรทมผลเรมอง(ววลลภราษฎรพรวงสรรคพ) แพรวา คบาฤทธพด 3817 1139600528621 หญพง

17202221 ชนมชนบนานหนนนเหนมอ (แสงศรทวพทยา) นพดล รถกวน 3245 1548900027771 ชาย

17202222 ชนมชนบนานหนนนเหนมอ (แสงศรทวพทยา) ชพษณนพงศพ เงพนมาก 3265 1549900781451 ชาย

17202223 ชนมชนบนานหนนนเหนมอ (แสงศรทวพทยา) ธนภวทร มโนรา 3266 1548900029448 ชาย

17202224 ชนมชนบนานหนนนเหนมอ (แสงศรทวพทยา) วรทวต ยาวนธ 3338 1579901251846 ชาย

17202225 ชนมชนบนานหนนนเหนมอ (แสงศรทวพทยา) อรพสา ใจเฉพาะ 3270 1548900028697 หญพง

17202226 ชนมชนบนานหนนนเหนมอ (แสงศรทวพทยา) ศศพนพภา วรรณวงคพสอน 3271 1548900028972 หญพง

17202227 ชนมชนบนานหนนนเหนมอ (แสงศรทวพทยา) ตระการตา ใจสนดา 3274 1839902009795 หญพง

17202228 บนานลอง(ฟองจวนทรพราษฎรพอนปถวมภพ) ชวนวนทพ แสงทอง 3408 1549900766214 ชาย

17202229 บนานลอง(ฟองจวนทรพราษฎรพอนปถวมภพ) กฤษตพชวย จพตหาญ 3439 1331500119950 ชาย

17202230 บนานลอง(ฟองจวนทรพราษฎรพอนปถวมภพ) อรพยพธวช สรรพชราง 3459 1149901029209 ชาย

17202231 บนานลอง(ฟองจวนทรพราษฎรพอนปถวมภพ) จนฑารวตนพ จวนทรพฉรอง 3421 1549900749247 หญพง

17202232 ไทยรวฐวพทยา 31(ทนรงนนาวพนทธพมาศศกษากร) กนองนรพนทรพ ปพ มะละ 3013 1549900777011 ชาย

17202233 ไทยรวฐวพทยา 31(ทนรงนนาวพนทธพมาศศกษากร) อนนรวกษพ สายไหม 3079 1548900029375 ชาย

17202234 ไทยรวฐวพทยา 31(ทนรงนนาวพนทธพมาศศกษากร) กรรณพการพ วงษพเกตน 3082 1549900754739 หญพง

คน 19รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 49 / 79ววนททท 31-Jan-18 21:54:33

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

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

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [2]ชน ชน : 0

17202186 ไทยรวฐวพทยา 31(ทนรงนนาวพนทธพมาศศกษากร) ญาดา ปน องภวย 3036 1549900791537 หญพง

17202187 ไทยรวฐวพทยา 31(ทนรงนนาวพนทธพมาศศกษากร) ววนวพสา สมทนรง 3044 1548900029812 หญพง

17202188 ไทยรวฐวพทยา 31(ทนรงนนาวพนทธพมาศศกษากร) เมษยา สวรางอารมณพ 3076 1139900609902 หญพง

17202189 ไทยรวฐวพทยา 31(ทนรงนนาวพนทธพมาศศกษากร) ทวศนวนทพ คบาปน อ 3037 1548900029278 หญพง

17202190 ไทยรวฐวพทยา 31(ทนรงนนาวพนทธพมาศศกษากร) พนพดา ขนานใตน 3039 1549900795532 หญพง

17202191 ไทยรวฐวพทยา 31(ทนรงนนาวพนทธพมาศศกษากร) สนทธพดา จวกรแกนว 3042 1549900783101 หญพง

คน 6รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  55ผศห เขหาสอบ : 10 คน1054390164 - บนานศรทมผลเรมอง(ววลลภราษฎรพรวงสรรคพ)

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

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

17202246 บนานววงฟร อน(สพทธพราษฎรพบบารนง) ธนาภวทร ทองดท 2641 1110301467037 ชาย

17202247 บนานววงฟร อน(สพทธพราษฎรพบบารนง) ไชยอนวนตพ รนรงเรมองเลพศ 2642 1549900763339 ชาย

17202248 บนานววงฟร อน(สพทธพราษฎรพบบารนง) ชพนภวทร เนตรนวนไชย 2647 1579901291431 ชาย

17202249 บนานววงฟร อน(สพทธพราษฎรพบบารนง) นนทพวนธพ หลททจา 2643 1549900764823 ชาย

17202250 บนานววงฟร อน(สพทธพราษฎรพบบารนง) ธนววฒนพ หาญพยวค 2646 1549900769396 ชาย

17202251 บนานววงฟร อน(สพทธพราษฎรพบบารนง) กฤตภาส เจรพญสนข 2723 1209000375025 ชาย

17202252 บนานววงฟร อน(สพทธพราษฎรพบบารนง) ธนวช สพงหพคาร 2721 1539901014305 ชาย

17202253 บนานววงฟร อน(สพทธพราษฎรพบบารนง) วรวญญา เทพบนญเรมอง 2648 1549900764807 หญพง

17202254 บนานววงฟร อน(สพทธพราษฎรพบบารนง) ฐพตพชญา คบาศพลา 2649 1540800050294 หญพง

17202255 บนานววงฟร อน(สพทธพราษฎรพบบารนง) กนกวรรณ ตรางประโคน 2724 1478600165061 หญพง

17202256 ววดรรองเยลน(สารแกนวประชาสงเคราะหพ) พทรพล ใจเหพน 1493 1549900795311 ชาย

17202257 ววดรรองเยลน(สารแกนวประชาสงเคราะหพ) วรปรวชญพ ใจเหพน 1497 1548900029260 ชาย

17202258 ววดรรองเยลน(สารแกนวประชาสงเคราะหพ) พงศกร จวนทรพอนไร 1498 1549900800811 ชาย

17202259 ววดรรองเยลน(สารแกนวประชาสงเคราะหพ) พพชญาภา หลรายหนา 1501 1548900029758 หญพง

17202260 บนานหนองเสท ชยว(ประชาสรรคพ) คทตววฒนพ สนรพยะ 1675 1219901220498 ชาย

17202261 บนานหนองเสท ชยว(ประชาสรรคพ) ธนววฒนพ ดวงสนวรรณพ 1676 1549900765293 ชาย

17202262 บนานหนองเสท ชยว(ประชาสรรคพ) วรกวนตพ จนนยทอง 1733 1169800331864 ชาย

17202263 บนานหนองเสท ชยว(ประชาสรรคพ) พพมพกานตพ ปวญจะลา 1677 1348600063685 หญพง

17202264 บนานหนองเสท ชยว(ประชาสรรคพ) วาสพนท พนทธอาสนพ 1679 1548900029324 หญพง

17202265 บนานหนองเสท ชยว(ประชาสรรคพ) วรรณศพรพ กาเดช 1678 1549900785731 หญพง

17202266 บนานดงเจรพญ(วงคพประชานนกผล) วสวนตพ สรน อยดอกไมน 1401 1549900769965 ชาย

17202267 บนานดงเจรพญ(วงคพประชานนกผล) ธนกฤต บนญมาภพ 1402 1549900769663 ชาย

17202268 บนานดงเจรพญ(วงคพประชานนกผล) จพรภวทร อบทาใจ 1403 1549900770301 ชาย

17202269 บนานดงเจรพญ(วงคพประชานนกผล) วรรณรวตนพ เพลชรสววสดพด 1404 1929800194983 หญพง

17202270 บนานหววเมมอง(แหวนววงประชาบบารนง) กพตตพธวช สองใจ 1546 1549900769027 ชาย

17202271 บนานหววเมมอง(แหวนววงประชาบบารนง) กพตตพธร สองใจ 1547 1549900769035 ชาย



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 50 / 79ววนททท 31-Jan-18 21:54:33

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

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

17202272 บนานหววเมมอง(แหวนววงประชาบบารนง) จรผญวพทยพ คบาเปท ชย 1560 1630400180823 ชาย

17202273 บนานหววเมมอง(แหวนววงประชาบบารนง) ทพฆวมพร ดอนเชนา 1549 1549900785979 หญพง

17202274 บนานหววเมมอง(แหวนววงประชาบบารนง) ศนภมาส เสนทพพยพ 1550 1549900780446 หญพง

17202275 บนานหววเมมอง(แหวนววงประชาบบารนง) สนพพชญา โอกาส 1552 1103300273118 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 51 / 79ววนททท 31-Jan-18 21:54:33

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

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

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [2]ชน ชน : 0

17202276 บนานหววเมมอง(แหวนววงประชาบบารนง) วนพดา บศกบวน 1551 1579901322786 หญพง

17202277 ววดแมรทะ(ดบารงประชานนเคราะหพ) สนรชวย แกนวมหาคนณ 1410 1104301173533 ชาย

17202278 ววดแมรทะ(ดบารงประชานนเคราะหพ) วพทยากร เครมอมะกบทา 1411 1549900772389 ชาย

17202279 ววดแมรทะ(ดบารงประชานนเคราะหพ) สนชวญญา แสนคบายวง 1413 1548900028786 หญพง

17202280 ววดแมรทะ(ดบารงประชานนเคราะหพ) กานตพณพชา หมอกมาเรมอน 1414 1549900775710 หญพง

17202281 ววดแมรทะ(ดบารงประชานนเคราะหพ) เขมจพรา ปะคบา 1415 1548900029081 หญพง

17202282 ววดแมรทะ(ดบารงประชานนเคราะหพ) ศกลรวตนพ อพทมบนญสน 1416 1549900782538 หญพง

17202283 ววดแมรทะ(ดบารงประชานนเคราะหพ) จวนทรกานตพ หวานหอม 1417 1101100295175 หญพง

17202284 ววดแมรทะ(ดบารงประชานนเคราะหพ) ธนาวรรณ นวนทะ 1418 1549500017117 หญพง

17202285 ววดแมรทะ(ดบารงประชานนเคราะหพ) ภพรวญญา ธรรมนวนทพ 1419 1549900793556 หญพง

คน 10รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 52 / 79ววนททท 31-Jan-18 21:54:33

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

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

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [1]ชน ชน : 0

17202306 ววดรรองเยลน(สารแกนวประชาสงเคราะหพ) ศนภโชค ใจเหพน 1492 1549900784891 ชาย

17202307 ววดรรองเยลน(สารแกนวประชาสงเคราะหพ) ณรงคพฤทธพด คพดอราน 1494 1549900796172 ชาย

17202308 ววดรรองเยลน(สารแกนวประชาสงเคราะหพ) ธทรภวทรพ พพชวยเสน 1496 1549900794862 ชาย

17202309 ววดรรองเยลน(สารแกนวประชาสงเคราะหพ) ปรพยาภวทร ปะคบา 1499 1549900804663 หญพง

17202310 ววดรรองเยลน(สารแกนวประชาสงเคราะหพ) วรรณฉวตร ใจเหพน 1500 1549900796423 หญพง

17202311 ววดรรองเยลน(สารแกนวประชาสงเคราะหพ) จวนทกานตพ ปวญญา 1502 1549900791758 หญพง

17202312 บนานแดนชนมพล(ประชานนกผล) ธนภวทร จวนทรพทพมา 2384 1549900785201 ชาย

17202313 บนานแดนชนมพล(ประชานนกผล) กานตพธพดา สวนปร าแกนว 2385 1549900770777 หญพง

17202314 บนานแดนชนมพล(ประชานนกผล) รภทภวทน ชะระ 2437 1500701417327 หญพง

17202315 บนานโทกครา(สหราษฎรพบบารนง) พทรพวฒนพ แซรโซนง 780 1549500015726 ชาย

17202316 บนานโทกครา(สหราษฎรพบบารนง) จวกรภวทร แซรยราง 781 1549500015998 ชาย

คน 11รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  51ผศห เขหาสอบ : 10 คน1054390173 - บนานววงฟร อน(สพทธพราษฎรพบบารนง)

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

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

3 ประถมศศกษาปท ททท 3ชน ชน : 2

17202336 บนานหนวยขอน(ญาณศรวทธาสามวคคท) ฉวนววฒนพ ขอนดนสพต 3883 1548900028719 ชาย

17202337 บนานหนวยขอน(ญาณศรวทธาสามวคคท) นรภวทร คนศงคพด 3884 1548900028841 ชาย

17202338 บนานหนวยขอน(ญาณศรวทธาสามวคคท) นพตพกร ขอนขะจาว 3886 1549900779791 ชาย

17202339 บนานหนวยขอน(ญาณศรวทธาสามวคคท) กนองภพ ชวยเพลชร 3887 1139600493313 ชาย

17202340 บนานหนวยขอน(ญาณศรวทธาสามวคคท) กฤษณะ มวงกร 3888 1529902394039 ชาย

17202341 บนานหนวยขอน(ญาณศรวทธาสามวคคท) นรภวทร ปพท นแกนว 3899 1548900029090 ชาย

17202342 บนานหนวยขอน(ญาณศรวทธาสามวคคท) พนาเทพ บนญมาแกนว 3954 1549900782244 ชาย

17202343 บนานหนวยขอน(ญาณศรวทธาสามวคคท) อลพชา มวงกร 3889 1720900346436 หญพง

17202344 บนานหนวยขอน(ญาณศรวทธาสามวคคท) ธนภรณพ อพนมะตผม 3890 1129701447023 หญพง

17202345 บนานหนวยขอน(ญาณศรวทธาสามวคคท) สพรภวทร ขอนเพลชร 3893 1548900029154 หญพง

17202346 บนานหนวยขอน(ญาณศรวทธาสามวคคท) ภวททพยา รรองสนบรรณ 3894 1548900029120 หญพง

17202347 บนานหนวยขอน(ญาณศรวทธาสามวคคท) พรหมพร รรองพมช 3895 1740101117398 หญพง

17202348 บนานหนวยขอน(ญาณศรวทธาสามวคคท) ธพดาพร แกนวโก 3896 1549900781621 หญพง

17202349 บนานหนวยขอน(ญาณศรวทธาสามวคคท) ภผรพชญา เฮนงจทน 3898 1659902492781 หญพง

17202350 บนานลผ(คบาภทรพราษฎรพบบารนง) ณวฐธววล นพยมชวย 2606 1548900029553 หญพง

17202351 บนานลผ(คบาภทรพราษฎรพบบารนง) กวญญาภวค แซรลท 2604 1548900029243 หญพง

17202352 บนานลผ(คบาภทรพราษฎรพบบารนง) ชนากาญจนพ ยะถา 2605 1548900029464 หญพง

17202353 ววดหนวยหมนาย(หมายประชากร) วพชาฤทธพด อนดสท 3111 1549900764076 ชาย

17202354 ววดหนวยหมนาย(หมายประชากร) ศนภเสกขพ วงคพดาว 3118 1100801636156 ชาย

17202355 ววดหนวยหมนาย(หมายประชากร) สพรวพชญพ สพงหพคผร 3120 1139800153745 ชาย

17202356 ววดหนวยหมนาย(หมายประชากร) อวยชญา จวนทรพทวท 3123 1549900780462 หญพง



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 53 / 79ววนททท 31-Jan-18 21:54:33

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

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

17202357 ววดหนวยหมนาย(หมายประชากร) เกวลพน ศรทปวญญา 3124 1548900029405 หญพง

17202358 ววดหนวยหมนาย(หมายประชากร) นารทรวตนพ กาญบนตร 3160 1479300098696 หญพง

17202359 บนานดอนแกนว(อาสาฯ) กพตตพภณ ขอนพวนธพ 737 1548900029456 ชาย

17202360 บนานดอนแกนว(อาสาฯ) กนกวรรณ วทระบนรนษ 739 1548900028514 หญพง

17202361 บนานหนวยกาน(รวฐราษฎรพอนปถวมภพ) ชนตพกาญจนพ ทนรงอรวน 313 1548900029332 หญพง

คน 26รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 54 / 79ววนททท 31-Jan-18 21:54:33

ระดนบชน ชน : ป.3  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

3 ชว ชนประถมศศกษาปท ททท 2ชน ชน : 2

17202366 บนานหนวยขอน(ญาณศรวทธาสามวคคท) ททปกร พลายกลาง 3885 1103000219037 ชาย

17202367 บนานหนวยขอน(ญาณศรวทธาสามวคคท) ธนากร ตพสท 3900 1549900782236 ชาย

17202368 บนานหนวยขอน(ญาณศรวทธาสามวคคท) พพมพพลภวส บางโพธพด 3892 1548900029103 หญพง

17202369 บนานหนวยขอน(ญาณศรวทธาสามวคคท) จพราพวชร อวศวไมตรท 3897 1548900029359 หญพง

17202370 บนานหนวยขอน(ญาณศรวทธาสามวคคท) อภพสรา ศรทปวญญา 3916 1549900778859 หญพง

17202371 บนานลผ(คบาภทรพราษฎรพบบารนง) ปวรพษา นาขาม 2621 1550701212903 หญพง

17202372 บนานลผ(คบาภทรพราษฎรพบบารนง) อารยา ตรางใจ 2600 1548900027941 หญพง

17202373 ววดหนวยหมนาย(หมายประชากร) ธทระววฒนพ ชพดพรมราช 3115 1307200039034 ชาย

17202374 ววดหนวยหมนาย(หมายประชากร) ชนะพล ศรทปวญญา 3119 1549900787301 ชาย

17202375 บนานดอนแกนว(อาสาฯ) พพรพยะวรรธนพ หมมทนคนนม 738 1549900779821 ชาย

คน 10รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  36ผศห เขหาสอบ : 10 คน1054390179 - บนานหนวยขอน(ญาณศรวทธาสามวคคท)

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

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

1 ป.1/1ชน ชน : 1

17202396 บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร) พงศพพวศ แหวนววง 7049 1549900769850 ชาย

17202397 บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร) นวฐพล วทระคบา 7053 1549900777810 ชาย

17202398 บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร) ธวญภพสพทธพด สวญเพลญ 7044 1417400078997 ชาย

17202399 บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร) รวตนพงคพ มทปวญญา 7047 1549900766591 ชาย

17202400 บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร) มณวฐพล กวนยะมท 7055 1260401193621 ชาย

17202401 บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร) ธวนยบผรณพ นนชศพลา 7043 1168300007901 ชาย

17202402 บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร) ธทระภวทธพ พรรณสวงขพ 7050 1149901043970 ชาย

17202403 บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร) พรทพวา อวนเสน 7062 1549900774306 หญพง

17202404 บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร) ฐพตพพร ภผมพโสม 7061 1408900040787 หญพง

17202405 บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร) สนรพพชญา ฟผคบา 7068 1549900780802 หญพง

17202406 บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร) สนพวชชา เวทยงนาค 7069 1540800050421 หญพง

17202407 บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร) วรวญญา ววนทอง 7067 1549900780161 หญพง

17202408 บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร) ญาดาวดท ววงกระแสรพ 7059 1549900767121 หญพง

17202409 บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร) มวฑณา รวตนมผลปวญญา 7060 1549900768233 หญพง

17202410 บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร) ณวฏฐณพชา เชทยงสา 7063 1540800050324 หญพง

17202411 บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร) กวพนทพพยพ ฟองแกนว 7065 1629900853132 หญพง

17202412 บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร) ทรงศพรพ ทรงกพตตพกนล 7070 1549900787530 หญพง

17202413 บนานววงชนาง(ธทรราษฎรพรวงสฤษฏพ) ธนววฒนพ ศรทเสน 2266 1549900783054 ชาย

17202414 บนานววงชนาง(ธทรราษฎรพรวงสฤษฏพ) ปยนต อนดคบามท 2293 1209702408713 ชาย

17202415 บนานววงชนาง(ธทรราษฎรพรวงสฤษฏพ) ศพรพนภา ครผบา 2271 1549900796202 หญพง

17202416 บนานววงชนาง(ธทรราษฎรพรวงสฤษฏพ) สนธาดา รนรงเรมอง 2272 1549900798949 หญพง

17202417 บนานววงชนาง(ธทรราษฎรพรวงสฤษฏพ) จารนรวตนพ หงษพสาม 2308 1549900775329 หญพง



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 55 / 79ววนททท 31-Jan-18 21:54:33

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

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

17202418 บนานววงชนาง(ธทรราษฎรพรวงสฤษฏพ) ปราญชลท คบาพวนธพ 2309 1549900777208 หญพง

17202419 บนานววงชนาง(ธทรราษฎรพรวงสฤษฏพ) พพชฎา สนปพ นะ 2318 1549900776635 หญพง

17202420 บนานววงชนาง(ธทรราษฎรพรวงสฤษฏพ) รวตนา สพงหพเผมอก 2365 1140700098663 หญพง

17202421 บนานแมรคบามท (รวตนปวญญา) อวครเดช เศรษฐา 3599 1540800050332 ชาย

17202422 บนานแมรคบามท (รวตนปวญญา) สพรวพชญพ เผมอกสอน 3598 1549900777747 ชาย

17202423 บนานแมรคบามท (รวตนปวญญา) มพนตรา ปลาสนวรรณ 3600 1119501102146 หญพง

17202424 บนานแมรคบามท (รวตนปวญญา) ภวทรพร ธนารวตนพ 3618 1540800050308 หญพง

17202425 แมรคบามทตบาหนวก(ตบาหนวกธรรมวพทยาคาร) ณพชา ปรทชารวตนธรรม 2786 1551300042285 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 56 / 79ววนททท 31-Jan-18 21:54:33

ระดนบชน ชน : ป.3  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

1 ป.5ชน ชน : 1

17202461 บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร) พรหมมาส โยปวง 7054 5548700010363 ชาย

17202462 บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร) ณวฐกพจ ขวดแกนว 7056 1540800050413 ชาย

17202463 บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร) สหรวฐ เปร งงาม 7057 1549900787203 ชาย

17202464 บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร) จพตรภานน พรมววง 7048 1549900769736 ชาย

17202465 บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร) จพรายน ศรทสมบวตพ 7045 1549900764122 ชาย

17202466 บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร) ศรราม ทนาวทวนวงศพ 7046 1549900764572 ชาย

17202467 บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร) ทพนภวทร ตะกาทองวพไล 7051 1549900773563 ชาย

17202468 บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร) ลทลาวดท ดวงสนวรรณ 7058 1148100029056 หญพง

17202469 บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร) ปรทยาภวทรพ จวนทร 7064 1549900777291 หญพง

17202470 บนานววงชนาง(ธทรราษฎรพรวงสฤษฏพ) ภาณนเดช โลกคบาลมอ 2268 1549900787980 ชาย

17202471 บนานววงชนาง(ธทรราษฎรพรวงสฤษฏพ) มทโชค มาหลง 2269 1549900791065 ชาย

17202472 บนานววงชนาง(ธทรราษฎรพรวงสฤษฏพ) ปพ ยะเชษฐพ วทระคบา 2359 1549900783186 ชาย

17202473 แมรคบามทตบาหนวก(ตบาหนวกธรรมวพทยาคาร) คณวสนวนทพ ตนนกวน 2783 1549900778549 หญพง

17202474 บนานสะเลทยม(ปวญญาราษฎรพรวงสรรคพ) ชพนววฒนพ เผทพพยพ 1747 1549500016099 ชาย

17202475 บนานสะเลทยม(ปวญญาราษฎรพรวงสรรคพ) คณพตพน กลพววฒนพ 1761 1104000227456 ชาย

17202476 บนานสะเลทยม(ปวญญาราษฎรพรวงสรรคพ) พทรพวฒนพ จนวรรณ 1765 1508700091093 ชาย

17202477 บนานสะเลทยม(ปวญญาราษฎรพรวงสรรคพ) เกทยรตพคนณ ทพพยพฝว ชน 1767 1749800480422 ชาย

17202478 บนานสะเลทยม(ปวญญาราษฎรพรวงสรรคพ) ณวฐภวทร นะภพใจ 1800 1549900783046 ชาย

17202479 บนานสะเลทยม(ปวญญาราษฎรพรวงสรรคพ) ณวฐภวทร ทะนวนไชย 1820 1250101711782 ชาย

17202480 บนานสะเลทยม(ปวญญาราษฎรพรวงสรรคพ) รสสนคนธพ มทลาภ 1770 1159900539173 หญพง

17202481 บนานทนรงแคนว (ควนธวงศพวพทยาคาร) ณวฐพล จองแค 2789 1540800050201 ชาย

17202482 บนานหนองนบ ชารวด (พรหมาประชาสงเคราะหพ) ภผตะววน คบาลมอ 3789 1478600145206 ชาย

17202483 บนานหนองนบ ชารวด (พรหมาประชาสงเคราะหพ) นภวสกร กวาวสพบสาม 3756 1549900780080 ชาย

17202484 บนานยรานยาว(ยรานยาวประชาสรรคพ) ณฐกร จวนทรพงาม 1344 1139600503351 ชาย

17202485 บนานยรานยาว(ยรานยาวประชาสรรคพ) สนพวตรา ยะปะนวนทพ 1360 1399900361291 หญพง

คน 25รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 57 / 79ววนททท 31-Jan-18 21:54:33

ระดนบชน ชน : ป.3  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

1 ป.1/2ชน ชน : 1

17202426 แมรคบามทตบาหนวก(ตบาหนวกธรรมวพทยาคาร) ธวนยพร โตกระโทก 2785 1549500017303 หญพง

17202427 แมรคบามทตบาหนวก(ตบาหนวกธรรมวพทยาคาร) คณาทพพยพ ววณวงคพ 2784 1549900779669 หญพง

17202428 บนานสะเลทยม(ปวญญาราษฎรพรวงสรรคพ) ธนาธร พลอยปฐม 1762 1101501394468 ชาย

17202429 บนานสะเลทยม(ปวญญาราษฎรพรวงสรรคพ) ชลพรรษ สรางแกนว 1763 1549900778654 ชาย

17202430 บนานสะเลทยม(ปวญญาราษฎรพรวงสรรคพ) รวตนากร เตน 1764 1801000159061 ชาย

17202431 บนานสะเลทยม(ปวญญาราษฎรพรวงสรรคพ) พวทธดนยพ บวญญวตพโลก 1782 1549500017354 ชาย

17202432 บนานสะเลทยม(ปวญญาราษฎรพรวงสรรคพ) กพตตพกวพน ตาเพทยว 1821 1510101565112 ชาย

17202433 บนานสะเลทยม(ปวญญาราษฎรพรวงสรรคพ) จพรวชญา พนฒพไพศาล 1768 1549900782058 หญพง

17202434 บนานทนรงแคนว (ควนธวงศพวพทยาคาร) อวกกพชา ใจสนบรรณพ 2779 1104100038850 ชาย

17202435 บนานทนรงแคนว (ควนธวงศพวพทยาคาร) ณวฐภวทร ทองปลพว 2810 1549900776066 ชาย

17202436 บนานทนรงแคนว (ควนธวงศพวพทยาคาร) ชนาธพป เมมองอพนทรพ 2811 1119902437831 ชาย

17202437 บนานทนรงแคนว (ควนธวงศพวพทยาคาร) พรรณวพมล เทวพน 2813 1549900777038 หญพง

17202438 บนานทนรงแคนว (ควนธวงศพวพทยาคาร) นวพร ใจกนม 2814 1119902420874 หญพง

17202439 บนานทนรงแคนว (ควนธวงศพวพทยาคาร) เนตรนภา ชนรมวงคพ 2815 1549900781990 หญพง

17202440 บนานทนรงแคนว (ควนธวงศพวพทยาคาร) จนฑามาศ ววงสพงหพ 2816 1549900786851 หญพง

17202441 บนานทนรงแคนว (ควนธวงศพวพทยาคาร) เกตนชนก เกตนสบาโรง 2818 1549900778522 หญพง

17202442 บนานทนรงแคนว (ควนธวงศพวพทยาคาร) ณวฐธพดา ธรรมลวงกา 2847 1540800050316 หญพง

17202443 บนานทนรงแคนว (ควนธวงศพวพทยาคาร) ปวทมา ประเวชรวมยพ 2859 1102900156031 หญพง

17202444 บนานววงหลวง(ววงมาประชาสามวคคท) สรวพชญพ วพทยาพวนธนพ 3629 1549900774055 ชาย

17202445 บนานววงหลวง(ววงมาประชาสามวคคท) ธรวรรธนพ แสนปวงคบา 3630 1104301135496 ชาย

17202446 บนานววงหลวง(ววงมาประชาสามวคคท) นพชานวนทพ แกนวมา 3632 1549900770947 หญพง

17202447 บนานหนองนบ ชารวด (พรหมาประชาสงเคราะหพ) กพตตพดกวพน คบามา 3755 1549900775418 ชาย

17202448 บนานหนองนบ ชารวด (พรหมาประชาสงเคราะหพ) รวตนพสรวล บนญทน 3763 1540800050375 ชาย

17202449 บนานหนองนบ ชารวด (พรหมาประชาสงเคราะหพ) ธนววฒนพ โรจนพบวรวพทยา 3757 1549900782848 ชาย

17202450 บนานหนองนบ ชารวด (พรหมาประชาสงเคราะหพ) ศรวณยพ เสารพหมมทน 3759 1510101562067 ชาย

17202451 บนานหนองนบ ชารวด (พรหมาประชาสงเคราะหพ) ณวฐเศรษฐพ สายคบา 3758 1540800050529 ชาย

17202452 บนานหนองนบ ชารวด (พรหมาประชาสงเคราะหพ) ศตวพตตพ ชรางทองเกรง 3808 1540800050405 ชาย

17202453 บนานหนองนบ ชารวด (พรหมาประชาสงเคราะหพ) ณภวทร ชมพผราช 3791 1549900780187 หญพง

17202454 บนานหนองนบ ชารวด (พรหมาประชาสงเคราะหพ) ณวชชา ชมพผราช 3790 1549900780209 หญพง

17202455 บนานหนองนบ ชารวด (พรหมาประชาสงเคราะหพ) ณวชนวนทพ ศรทยงคพ 3761 1219901194977 หญพง

17202456 บนานหนองนบ ชารวด (พรหมาประชาสงเคราะหพ) ปณพตา สพงหพใจ 3762 1549900784671 หญพง

17202457 บนานยรานยาว(ยรานยาวประชาสรรคพ) พทระพล สมบนตร 1343 1100401460760 ชาย

17202458 บนานยรานยาว(ยรานยาวประชาสรรคพ) ปภวงกร ผวดขวน 1359 1549900773750 ชาย

17202459 บนานยรานยาว(ยรานยาวประชาสรรคพ) วสนธวนยพ ปวญญามา 1348 1739902390333 ชาย

คน 34รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  89ผศห เขหาสอบ : 10 คน1054390292 - บนานหนองมรวงไขร(มรวงไขรวพทยาคาร)

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



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 58 / 79ววนททท 31-Jan-18 21:54:33

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

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

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

อาคารเรทยน 2 หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 2

17201701 ราชประชานนเคราะหพ 25 ปณชวย คทรทสวนตพกนล 4393 1559600047557 ชาย

17201702 ราชประชานนเคราะหพ 25 เอกราช จรพยกนลดพลก 4394 1559900557071 ชาย

17201703 ราชประชานนเคราะหพ 25 เอกชวย แสนหาง 4395 1550400134504 ชาย

17201704 ราชประชานนเคราะหพ 25 ทวทชวย แสนซนนง 4396 1549900737851 ชาย

17201705 ราชประชานนเคราะหพ 25 ชนะพล สมมา 4523 1118600051662 ชาย

17201706 ราชประชานนเคราะหพ 25 ชยากร แซรทนาว 4540 1549500016731 ชาย

17201707 ราชประชานนเคราะหพ 25 สนภาภรณพ แสนโซนง 4401 1550400134105 หญพง

17201708 ราชประชานนเคราะหพ 25 อรทวย สวนตพวรชวย 4503 1550400135497 หญพง

17201709 ราชประชานนเคราะหพ 25 พรนภวส อนวนสะอาด 4542 1540201139573 หญพง

17201710 ราชประชานนเคราะหพ 25 รลพตา เรพงไม 4665 1500401196066 หญพง

17201711 ราชประชานนเคราะหพ 25 เบจรวตนพ แสนซนนง 4700 1549500016889 หญพง

17201712 ราชประชานนเคราะหพ 25 ณภวทร แซหวนา 4701 1571300101494 หญพง

17201713 ราชประชานนเคราะหพ 25 กรรณพการพ ธพมผล 4865 1549900776597 หญพง

17201714 ราชประชานนเคราะหพ 25 วทรพล อยผรมา 4859 1100704097360 ชาย

17201715 ราชประชานนเคราะหพ 25 อชพตพล แสนซนนง 4862 1209501238276 ชาย

17201716 ราชประชานนเคราะหพ 25 กมลภพ ปพ มเขทยว 4861 1538400023394 ชาย

17201717 ราชประชานนเคราะหพ 25 ณวฐพงษพ โชตพธทรเศรษฐพ 4538 1720900350379 ชาย

17201718 ราชประชานนเคราะหพ 25 รนรงไพลพน แสนหาง 4702 1549900768021 หญพง

17201719 แมรยางตาล(กพตตพประชานนกผล) จพรภพญญา โพธพอพนทรพ 3581 1549500017150 หญพง

17201720 แมรยางตาล(กพตตพประชานนกผล) ชพตพพวทธพ ทองราช 3583 1549900782872 ชาย

17201721 แมรยางตาล(กพตตพประชานนกผล) บวณฑพตา ใจทน 3584 1549900786631 หญพง

17201722 แมรยางตาล(กพตตพประชานนกผล) เบญญทพพยพ ใจทน 3608 1549900786649 หญพง

17201723 แมรยางตาล(กพตตพประชานนกผล) วชพรวพทยพ ฝร ายบนญ 3610 1549900798302 ชาย

17201724 แมรยางตาล(กพตตพประชานนกผล) บวรรวตนพ วพโค 3634 1549900785499 หญพง

17201725 แมรยางตาล(กพตตพประชานนกผล) กพทงกาญจนพ บนญชมทน 3580 1719900797894 หญพง

17201726 บนานหนองเจรพญ(ประชาพวฒนา) ขนพษฐา ผรานเมมอง 1622 1549900775922 หญพง

17201727 บนานหนองเจรพญ(ประชาพวฒนา) สนรทรวตนพ ปลอบโยน 1634 1549900786193 หญพง

17201728 บนานแมรยางกาด(มพตรภาพททท ๑๓) ภผเบศ สวนปร าแกนว 2701 1839902022139 ชาย

17201729 บนานแมรยางกาด(มพตรภาพททท ๑๓) ธรภวนทรพ ววนวงคพ 2703 1749901241776 ชาย

17201730 บนานแมรยางกาด(มพตรภาพททท ๑๓) บรพภวทรพ แดงนาเพทยร 2705 1101000228719 ชาย

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 59 / 79ววนททท 31-Jan-18 21:54:33

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

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

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

อาคารเรทยน 2 หนองสอบพพเศษ 1 [1]ชน ชน : 2

17201761 ราชประชานนเคราะหพ 25 ชยนต แซรกมอ 4398 1540701212814 ชาย

17201762 ราชประชานนเคราะหพ 25 ฤทธพเดช แซรลท 4539 1571300104671 ชาย

17201763 ราชประชานนเคราะหพ 25 ททปกร แซรเฮอ 4541 1550701215309 ชาย

17201764 ราชประชานนเคราะหพ 25 วพชชากร แซรยราง 4697 1549900772320 ชาย

17201765 ราชประชานนเคราะหพ 25 ศวกดา อนนชพตวรการ 4698 1571300107735 ชาย

17201766 แมรยางตาล(กพตตพประชานนกผล) เจนณรงคพ ปะคบา 3582 1319200093324 ชาย

17201767 แมรยางตาล(กพตตพประชานนกผล) ภผวเดช ชารน อยเอลด 3565 1139900567762 ชาย

17201768 บนานหนองเจรพญ(ประชาพวฒนา) วชพรญา วพหก 1618 1549500017206 หญพง

17201769 บนานแมรยางกาด(มพตรภาพททท ๑๓) หรรษววตร ขวนจบานงคพ 2702 1549900778921 ชาย

17201770 บนานแมรยางกาด(มพตรภาพททท ๑๓) ธทรพล มาสนข 2704 1549500016714 ชาย

คน 10รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 60 / 79ววนททท 31-Jan-18 21:54:33

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

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

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

อาคารเรทยน 2 หนองสอบปกตพ [2]ชน ชน : 2

17201731 บนานแมรยางกาด(มพตรภาพททท ๑๓) ววชรากร อพนขวด 2706 1549900784841 ชาย

17201732 บนานแมรยางกาด(มพตรภาพททท ๑๓) ถพรเมธ กวาวสอง 2707 1549900794374 ชาย

17201733 บนานแมรยางกาด(มพตรภาพททท ๑๓) ณวฐมน บนญหพน 2708 1549900777356 หญพง

17201734 บนานแมรยางกาด(มพตรภาพททท ๑๓) ณภวทรพร ถานอก 2709 1549900777496 หญพง

17201735 บนานแมรยางกาด(มพตรภาพททท ๑๓) หนศทงฤทวย ยอดสอน 2711 1549900780667 หญพง

17201736 บนานแมรยางกาด(มพตรภาพททท ๑๓) พพชญานวนทพ เชม ชออนวน 2713 1549500016897 หญพง

คน 6รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  46ผศห เขหาสอบ : 10 คน1054390309 - ราชประชานนเคราะหพ 25

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1154100003 - มารดาอนปถวมภพ

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

3 หนองสอบททท 1 หนอง 3310ชน ชน : 3

17200851 มารดาอนปถวมภพ แทนธวญญพ ผาศวกดพด 5498 1549900782970 ชาย

17200852 มารดาอนปถวมภพ ฐากร แซรลพ ชม 5510 1549900782741 ชาย

17200853 มารดาอนปถวมภพ เสฏฐวพศพษฏพด คบาภทระ 5518 1609900894238 ชาย

17200854 มารดาอนปถวมภพ เดชาธร อพนตตะวพน 5522 1104301150550 ชาย

17200855 มารดาอนปถวมภพ จพรภวทร ปวญญามา 5534 1549900791570 ชาย

17200856 มารดาอนปถวมภพ จพรายน เวทยงววตร 5545 1549900778638 ชาย

17200857 มารดาอนปถวมภพ ธาม ลพ ชมกมลทพพยพ 5588 1509966660953 ชาย

17200858 มารดาอนปถวมภพ ชวพน ตวนจารนพวนธพ 5599 1103900275405 ชาย

17200859 มารดาอนปถวมภพ ศนภกพตตพด ปพ นตารพนทรพ 5612 1549900777879 ชาย

17200860 มารดาอนปถวมภพ คณาธพป เกทตยงหนนน 5635 1549900791171 ชาย

17200861 มารดาอนปถวมภพ พชรพล ปรทยานนววฒนพ 5671 1549900794218 ชาย

17200862 มารดาอนปถวมภพ นวพน พยวคเลพศ 5691 1549900770874 ชาย

17200863 มารดาอนปถวมภพ วรพล ลบาใย 5704 1549900786606 ชาย

17200864 มารดาอนปถวมภพ จทรเดช ปวญญาพพพวฒนพ 5784 1549900785448 ชาย

17200865 มารดาอนปถวมภพ จพนตชวย เหมมองหมนอ 5962 1104700191934 ชาย

17200866 มารดาอนปถวมภพ จพตรภณ สนกใส 5978 1639800401604 ชาย

17200867 มารดาอนปถวมภพ กฤตภวค งามพรพ ชง 5988 1549900774837 ชาย

17200868 มารดาอนปถวมภพ ศรวณยพงศพ อพนทรทยพ 6516 1549900782210 ชาย

17200869 มารดาอนปถวมภพ ไกรศวกดพด สนวรรณกาศ 6611 1549900789516 ชาย

17200870 มารดาอนปถวมภพ ภผรพนทพ บรรลมอ 6700 1549900773709 ชาย

17200871 มารดาอนปถวมภพ ภวทรกร ดาวเรมอง 6752 1499900563772 ชาย

17200872 มารดาอนปถวมภพ ภทรเดช มณทวรรณ 7311 1549900792428 ชาย

17200873 มารดาอนปถวมภพ อวจฉรทยา สนขจรวญ 5482 1549900771722 หญพง

17200874 มารดาอนปถวมภพ ญาณพศา นวนตา 5496 1549900776660 หญพง

17200875 มารดาอนปถวมภพ ปทพตตา งามเลพศ 5540 1560101657360 หญพง

17200876 มารดาอนปถวมภพ เขมจพรา ใตนคทรท 5548 1250101714412 หญพง



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 61 / 79ววนททท 31-Jan-18 21:54:33

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1154100003 - มารดาอนปถวมภพ

17200877 มารดาอนปถวมภพ บนณญพศา ถพทนถา 5563 1549900781949 หญพง

17200878 มารดาอนปถวมภพ ฐพตพญากร ทาฝว ชน 5594 1549900771676 หญพง

17200879 มารดาอนปถวมภพ กานตพธพดา บนตรเสน 5604 1139600518626 หญพง

17200880 มารดาอนปถวมภพ ณวชชา สารศพรพวงศพ 5613 1549900779863 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 62 / 79ววนททท 31-Jan-18 21:54:33

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1154100003 - มารดาอนปถวมภพ

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

3 หนองสอบททท 2 หนอง 341ชน ชน : 4

17200881 มารดาอนปถวมภพ กนลภวสสรพ กวนตา 5618 1549900775876 หญพง

17200882 มารดาอนปถวมภพ ธวญพร อานนภาพ 5639 1103900264527 หญพง

17200883 มารดาอนปถวมภพ หวตถนวนทนพ วพโจทนด 5648 1549900783500 หญพง

17200884 มารดาอนปถวมภพ อวศวภรณพ แกนวใจวงคพ 5665 1549907331653 หญพง

17200885 มารดาอนปถวมภพ ปนญญพศา รอดสท 5678 1549900774535 หญพง

17200886 มารดาอนปถวมภพ คนณภวทร อพนทรรนจพกนล 5698 1549900794544 หญพง

17200887 มารดาอนปถวมภพ ปรพยากร โพธพดพวนธพทผล 5762 1549900774918 หญพง

17200888 มารดาอนปถวมภพ ธวญญพพพชชา พวงลบา 5795 1549900794480 หญพง

17200889 มารดาอนปถวมภพ ภพรวญญา ปท อาทพตยพ 5815 1549900780276 หญพง

17200890 มารดาอนปถวมภพ ณพชกานตพ ตวนตพไพบผลยพวงศพ 5832 1669900610981 หญพง

17200891 มารดาอนปถวมภพ ธมลวรรณ กพระไอยพ 5853 1549900792215 หญพง

17200892 มารดาอนปถวมภพ ธนพร จวนทนพคร 5867 1619900534398 หญพง

17200893 มารดาอนปถวมภพ ปพ ยกานตพ ทพพยจวนทรพ 5888 1549900781973 หญพง

17200894 มารดาอนปถวมภพ ธนวชพร เหลมองสพรพขจร 5913 1549900798256 หญพง

17200895 มารดาอนปถวมภพ นาตาลท ไรนพเล 6007 1549900794854 หญพง

17200896 มารดาอนปถวมภพ กวนยาวทรพ สพงเห 6015 1549900782635 หญพง

17200897 มารดาอนปถวมภพ ณภวทรธพดา กนยคบา 6076 1549900795061 หญพง

17200898 มารดาอนปถวมภพ วพรพนรวญชนา บนญสาร 7315 1549900770289 หญพง

17200899 มารดาอนปถวมภพ พลาธพป รนจพระพงศพ 5501 1549900776031 ชาย

17200900 มารดาอนปถวมภพ พชร สรวนบนญ 5511 1549900780098 ชาย

17200901 มารดาอนปถวมภพ รวชวพทยพ นวนตาสมบ 5517 1549900776805 ชาย

17200902 มารดาอนปถวมภพ กานตพตะววน กลพทนจวนทรพ 5523 1549900783437 ชาย

17200903 มารดาอนปถวมภพ ภวทรพล แสงลบาภผ 5535 1549900775973 ชาย

17200904 มารดาอนปถวมภพ ญาณววฒนพ รรองซนอ 5549 1209702438604 ชาย

17200905 มารดาอนปถวมภพ สนวรมวลญพ สนควนธมาลยพ 5556 1549900778395 ชาย

17200906 มารดาอนปถวมภพ ชนาธพป ชวยธรรม 5592 1549900778506 ชาย

17200907 มารดาอนปถวมภพ จพรพวส สนวรรณเวช 5619 1549900794510 ชาย

17200908 มารดาอนปถวมภพ ศนภวพช ปวงเรพทม 5630 1549900751721 ชาย

17200909 มารดาอนปถวมภพ รวชชานนทพ ทะนมปท 5632 1549900783976 ชาย

17200910 มารดาอนปถวมภพ โชคเฉลพม ยวงแกนว 5677 1510101553289 ชาย

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 63 / 79ววนททท 31-Jan-18 21:54:33

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1154100003 - มารดาอนปถวมภพ

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

3 หนองสอบททท 3 หนอง 342ชน ชน : 4

17200911 มารดาอนปถวมภพ ณวฐนวนทพ หงษพแกนว 5696 1549900785537 ชาย

17200912 มารดาอนปถวมภพ กษพเดช บนญภา 5763 1549900780560 ชาย

17200913 มารดาอนปถวมภพ กพตตพธวช พวนธพปวญญา 5819 1549900774144 ชาย

17200914 มารดาอนปถวมภพ ศพรพเชษฐพ ตระกผลชวย 5847 1549900800188 ชาย

17200915 มารดาอนปถวมภพ วรวพช บนญปวตน 5852 1549900780136 ชาย

17200916 มารดาอนปถวมภพ ณวฏฐกพตตพด สมยะ 5881 1549900775248 ชาย

17200917 มารดาอนปถวมภพ ธเนศ ธรรมสพงหพ 5964 1110201368827 ชาย

17200918 มารดาอนปถวมภพ วพภพ โคตรชมภผ 5984 1549900793963 ชาย

17200919 มารดาอนปถวมภพ ณวฏฐกานตพ ขนามสาม 6032 1379700040807 ชาย

17200920 มารดาอนปถวมภพ จพชรวตตพพงศพ สนขทวทวญาตพ 6515 1549900773377 ชาย

17200921 มารดาอนปถวมภพ ธวญจพรา ไขรคบา 5497 1549900775108 หญพง

17200922 มารดาอนปถวมภพ กวญญาณวฐ จวนทรพแกนวขาว 5528 1549900794463 หญพง

17200923 มารดาอนปถวมภพ ชญานพศา เดลดขาด 5542 1549900776210 หญพง

17200924 มารดาอนปถวมภพ จพรชยา จวนกวน 5550 1549900777089 หญพง

17200925 มารดาอนปถวมภพ พวทธพธทรา หอมมาก 5565 1549900794501 หญพง

17200926 มารดาอนปถวมภพ ณวฐชยา กอบกบา 5597 1100401464315 หญพง

17200927 มารดาอนปถวมภพ รนจพรวตนพ กวนธะหมมทน 5614 1549900772265 หญพง

17200928 มารดาอนปถวมภพ ปวณณรวตนพ กวางเตนน 5622 1549900791936 หญพง

17200929 มารดาอนปถวมภพ ปภาพพน ขยวนดท 5640 1549900773270 หญพง

17200930 มารดาอนปถวมภพ วารพษา เจรพญยพทง 5649 1619900532832 หญพง

17200931 มารดาอนปถวมภพ จพรวชญา ตวนมา 5672 1549900784051 หญพง

17200932 มารดาอนปถวมภพ บนญฐพษา สอนโส 5680 1509966670673 หญพง

17200933 มารดาอนปถวมภพ เปทท ยมพร แปน นแกนว 5806 1549900782457 หญพง

17200934 มารดาอนปถวมภพ จพรานวนทพ ฤทธพดทองโพธพด 5809 1549900777534 หญพง

17200935 มารดาอนปถวมภพ ชญาดา พลพหล 5810 1129701474942 หญพง

17200936 มารดาอนปถวมภพ เพลญนภา ขอบแกนว 5837 1549900784816 หญพง

17200937 มารดาอนปถวมภพ จพดาภา ผาคบา 5863 1549900785898 หญพง

17200938 มารดาอนปถวมภพ นภพร จวนทนผ 5871 1549900776562 หญพง

17200939 มารดาอนปถวมภพ วศพนท เงพนลบายอง 5872 1101801581590 หญพง

17200940 มารดาอนปถวมภพ ยนรดา สบาเภาเพลชร 5890 1549900789001 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 64 / 79ววนททท 31-Jan-18 21:54:33

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1154100003 - มารดาอนปถวมภพ

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

3 หนองสอบททท 4 หนอง 343ชน ชน : 4

17200941 มารดาอนปถวมภพ พพรพนดา แอนเดรทย มารพฐพสเนตร 6047 5549000010264 หญพง

17200942 มารดาอนปถวมภพ นวพนดา ชนมศรท 6049 1549900781515 หญพง

17200943 มารดาอนปถวมภพ เจพมเนตร ชวยบนรท 6174 1549900771595 หญพง

17200944 มารดาอนปถวมภพ ภวทรานพษฐพ บรรลมอ 6517 1100600564077 หญพง

17200945 มารดาอนปถวมภพ ขววญฤทวย หานนอย 7122 1549900773971 หญพง

17200946 มารดาอนปถวมภพ ณวฐกาญจนพ เขมทอนเพชร 7323 1579901341918 หญพง

17200947 มารดาอนปถวมภพ พงศพชพวนธนพ เจตนานนทพ 7435 1103900273291 ชาย

17200948 มารดาอนปถวมภพ ชพนกฤต เดมอนเพลญ 5267 1200901491639 ชาย

17200949 มารดาอนปถวมภพ กลนาณรงคพ จวนทราพวนธนพ 5495 1549900771811 ชาย

17200950 มารดาอนปถวมภพ ชาตโยดม ชวยธรรม 5514 1659902487532 ชาย

17200951 มารดาอนปถวมภพ ศพรพกร แนวลาด 5524 1549900790026 ชาย

17200952 มารดาอนปถวมภพ ทรวพยพมงคล วงศพไชยรวตนพ 5536 1509966663651 ชาย

17200953 มารดาอนปถวมภพ ณวฐวนฒพ โฮนงจพก 5553 1549900774098 ชาย

17200954 มารดาอนปถวมภพ ณพรนจ ผพวเกลท ชยง 5555 1549900792151 ชาย

17200955 มารดาอนปถวมภพ เอม ชออวงกผร สบาเภา 5558 1549900779936 ชาย

17200956 มารดาอนปถวมภพ ธวญเทพ อรอนสาคร 5595 1220301138831 ชาย

17200957 มารดาอนปถวมภพ ธนภวทร วนฒพโอสถ 5664 1549900788587 ชาย

17200958 มารดาอนปถวมภพ ณวฐพนธพ ปวญญาไว 5772 1549900783372 ชาย

17200959 มารดาอนปถวมภพ ณวชญพหพรวญ ขนนกวน 5790 1549900791748 ชาย

17200960 มารดาอนปถวมภพ ปวทณพกร กวนทะรวกษพ 5827 1549900792347 ชาย

17200961 มารดาอนปถวมภพ ธทรพจนธา จวนทนผ 5833 1102900190093 ชาย

17200962 มารดาอนปถวมภพ ภคววต มณททพพยพ 5834 1549900788021 ชาย

17200963 มารดาอนปถวมภพ ภวคพล อพนตพตบ 5848 1549900777020 ชาย

17200964 มารดาอนปถวมภพ วพชากร คบายวง 5989 1139900599231 ชาย

17200965 มารดาอนปถวมภพ อตพคนณ หรวญรวตนพ 6035 1549900784018 ชาย

17200966 มารดาอนปถวมภพ ปนญญพวฒนพ แมตเมมอง 6066 1100201970730 ชาย

17200967 มารดาอนปถวมภพ ธทรภวทธ แหวนทอง 6090 1549900795478 ชาย

17200968 มารดาอนปถวมภพ พทรพงศพ ทรวงทท 6514 1549900781655 ชาย

17200969 มารดาอนปถวมภพ คามพน เทภพกวน 6699 1549900777135 ชาย

17200970 มารดาอนปถวมภพ จพดาภา วงคพแกนว 5507 1549900774861 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 65 / 79ววนททท 31-Jan-18 21:54:33

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1154100003 - มารดาอนปถวมภพ

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

3 หนองสอบททท 5 หนอง 344ชน ชน : 4

17200971 มารดาอนปถวมภพ เบญญาภา คงประจวกษพ 5530 1549900797110 หญพง

17200972 มารดาอนปถวมภพ ณวฏฐณพชา ศฤงคาร 5552 1549900778514 หญพง

17200973 มารดาอนปถวมภพ ปรทยพวรา นวนตา 5566 1549900785758 หญพง

17200974 มารดาอนปถวมภพ สนวรา ธรรมสรางกผร 5598 1549900772818 หญพง

17200975 มารดาอนปถวมภพ ณพชกานตพ สงวนพงษพ 5606 1549900781965 หญพง

17200976 มารดาอนปถวมภพ พวชญพชพสา มาสนด 5607 1549900776058 หญพง

17200977 มารดาอนปถวมภพ ปนณยาภา ววนอพน 5627 1549500016951 หญพง

17200978 มารดาอนปถวมภพ นวทธพชนวน ศพรพกมลนวนทพ 5641 1549900792762 หญพง

17200979 มารดาอนปถวมภพ อพสรพยา ถวทวทอง 5651 1549900787815 หญพง

17200980 มารดาอนปถวมภพ ภวทรวดท สาใจ 5685 1549900786983 หญพง

17200981 มารดาอนปถวมภพ บนณยวทรพ พรมลา 5699 1659902460731 หญพง

17200982 มารดาอนปถวมภพ รพพนทรพ ทามท 5764 1104200668162 หญพง

17200983 มารดาอนปถวมภพ กพรณา ธรรมรงคพกนล 5789 1549900795435 หญพง

17200984 มารดาอนปถวมภพ ตรททพพยนพภา ตวนศรทวงศพ 5807 1549900793220 หญพง

17200985 มารดาอนปถวมภพ พพชญาภา สมบผรณพ 5864 1549900787718 หญพง

17200986 มารดาอนปถวมภพ พลอยไพลพน รวกเชม ชอ 5876 1549900795541 หญพง

17200987 มารดาอนปถวมภพ เนาวรวตนพ ชาตพสพงหพทอง 6014 1549900789168 หญพง

17200988 มารดาอนปถวมภพ ฉวตรธพยา อนทวย 6033 1549900798191 หญพง

17200989 มารดาอนปถวมภพ กนกวรรณ ววงกาวรรณ 6060 1549900788650 หญพง

17200990 มารดาอนปถวมภพ ปพ ยนนช ธนผแกนว 6081 1549900787629 หญพง

17200991 มารดาอนปถวมภพ ชญานพศ แสนหาญ 6701 1549900793165 หญพง

17200992 มารดาอนปถวมภพ ภพญญาพวชรพ ดวงแกนวทวทพวฒนพ 6753 1549900790697 หญพง

17200993 มารดาอนปถวมภพ วนชนก หมอกมมด 6852 1549900796881 หญพง

17200994 มารดาอนปถวมภพ นวนทพชยา ปวญญาไวย 7023 1549900783453 หญพง

17200995 มารดาอนปถวมภพ ธนภวทร ชผเกทยรตพ 5505 1549900778352 ชาย

17200996 มารดาอนปถวมภพ สพปปกร เหมาะดท 5537 1549900784301 ชาย

17200997 มารดาอนปถวมภพ วรปรวชญพ โอฬาระววต 5546 1549900773288 ชาย

17200998 มารดาอนปถวมภพ กรพนณกรพช ตวนมา 5608 1103300269773 ชาย

17200999 มารดาอนปถวมภพ วรวชญพ กอบแกนว 5624 1549900785375 ชาย

17201000 มารดาอนปถวมภพ ปนญญพวฒนพ หงษพบพนโบก 5644 1549900786835 ชาย

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 66 / 79ววนททท 31-Jan-18 21:54:33

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1154100003 - มารดาอนปถวมภพ

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

3 หนองสอบททท 6 หนอง 345ชน ชน : 4

17201001 มารดาอนปถวมภพ ณวฐภวทร กวนทะหมมทน 5669 1549900786304 ชาย

17201002 มารดาอนปถวมภพ ธนวพสนทธพด รวตนกมลวรรณ 5675 1549900785146 ชาย

17201003 มารดาอนปถวมภพ ภผรพววฒนพ พรมรวงกา 5702 1549900780942 ชาย

17201004 มารดาอนปถวมภพ กพตตพธวช หมนอกรอง 5716 1549900800391 ชาย

17201005 มารดาอนปถวมภพ นราวพชญพ บรรลมอ 5776 1549900778344 ชาย

17201006 มารดาอนปถวมภพ ธนภวทร แตงชวยภผมพ 5801 1549900792339 ชาย

17201007 มารดาอนปถวมภพ ศนภกร อภพญญาลวงกร 5829 1549900789711 ชาย

17201008 มารดาอนปถวมภพ ธนรวฐ จวนทรพดาเสมอ 5840 1549900798493 ชาย

17201009 มารดาอนปถวมภพ วนฒพภวทร อพทนแกนว 5884 1510101552614 ชาย

17201010 มารดาอนปถวมภพ กพตตพพวฒนพ ลมอโลก 5961 1709800558642 ชาย

17201011 มารดาอนปถวมภพ อนนภวทร ปพ ลาผล 5992 1549900794013 ชาย

17201012 มารดาอนปถวมภพ เศรษฐวนฒพ แตงรน าน 6040 1549900770564 ชาย

17201013 มารดาอนปถวมภพ สพรพนาวพน ตตะปวญญา 6077 1549900787548 ชาย

17201014 มารดาอนปถวมภพ ทพพากร พอจพต 6136 1549900798388 ชาย

17201015 มารดาอนปถวมภพ สรวทยพ ทรวงทท 6511 1549900781663 ชาย

17201016 มารดาอนปถวมภพ ดนวยเทพ เรมอนแกนว 6513 1549900773903 ชาย

17201017 มารดาอนปถวมภพ บนญยธร ทองเจทยว 6850 1118300000744 ชาย

17201018 มารดาอนปถวมภพ ชยวงกร พรมปวนดพ 7414 1510101558914 ชาย

17201019 มารดาอนปถวมภพ เขมพกา ปวญญาใจ 5515 1549900782911 หญพง

17201020 มารดาอนปถวมภพ ญาณพษา สนขแกนว 5559 1549900784131 หญพง

17201021 มารดาอนปถวมภพ ปภาพพน ยศธบารง 5589 1549900796849 หญพง

17201022 มารดาอนปถวมภพ พณณกรณพ คบายวง 5602 1102400218827 หญพง

17201023 มารดาอนปถวมภพ ญาณพศา ประสารยา 5609 1549900775744 หญพง

17201024 มารดาอนปถวมภพ โสรญา นวนตะแขม 5616 1549900775159 หญพง

17201025 มารดาอนปถวมภพ อภพชญา กวนเกา 5631 1549900791308 หญพง

17201026 มารดาอนปถวมภพ อภพญญา วพใจคบา 5643 1549900780845 หญพง

17201027 มารดาอนปถวมภพ สนธพดา มาอนรน 5659 1549900783950 หญพง

17201028 มารดาอนปถวมภพ ปาณปวทณพ จพรกพตพงศพภรณพ 5674 1549900786096 หญพง

17201029 มารดาอนปถวมภพ ธววลรวตนพ ขวดแสนจวกรพ 5690 1549900784638 หญพง

17201030 มารดาอนปถวมภพ กมลรวตนพ บนญปวน 5791 1540800050456 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 67 / 79ววนททท 31-Jan-18 21:54:33

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1154100003 - มารดาอนปถวมภพ

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

2 หนองสอบททท 7 หนอง 216ชน ชน : 1

17201031 มารดาอนปถวมภพ ญาดา วงศารวตนศทล 5823 1549900782074 หญพง

17201032 มารดาอนปถวมภพ ณนพรพนธนพ รวตนพพบผลยพ 5874 1549900784191 หญพง

17201033 มารดาอนปถวมภพ ขนาวทพพยพ พวนธมาศ 5875 1119501099633 หญพง

17201034 มารดาอนปถวมภพ รนจพรวตนพ ศรชวย 6016 1549900789893 หญพง

17201035 มารดาอนปถวมภพ ชญาดา ปลาสรวน 6079 1549900788552 หญพง

17201036 มารดาอนปถวมภพ ธวญญรวตนพ คนณโพธพด 6094 1549900797438 หญพง

17201037 มารดาอนปถวมภพ ฐพตพมา วทระคบา 6157 1549900785685 หญพง

17201038 มารดาอนปถวมภพ พณพฎสพรพ ผวดขวน 6695 1549900797039 หญพง

17201039 มารดาอนปถวมภพ จพรฐา บนญยมน 6750 1549900780837 หญพง

17201040 มารดาอนปถวมภพ วณพชยพชญา ประกาศ 6775 1549900773954 หญพง

17201041 มารดาอนปถวมภพ แพรวพพชชา แมตหก 7314 1549900782732 หญพง

17201042 มารดาอนปถวมภพ กพทงไผร ทนวนชวย 7316 1549900786223 หญพง

17201043 มารดาอนปถวมภพ ณภวทร วรพทธพดวนฒพกนล 5519 1549900789788 ชาย

17201044 มารดาอนปถวมภพ ศนภกฤต เสทยงหวาน 5533 1549900782783 ชาย

17201045 มารดาอนปถวมภพ ยงธนวท บนญสผง 5541 1549900776147 ชาย

17201046 มารดาอนปถวมภพ ปองคนณ พรหมไพร 5562 1549900778000 ชาย

17201047 มารดาอนปถวมภพ ณภวทร หงษพสาม 5610 1549900785162 ชาย

17201048 มารดาอนปถวมภพ พทระพวฒนพ พรมโพธพด 5625 1549900775779 ชาย

17201049 มารดาอนปถวมภพ กวนตพนวนทพ ววฒนภพญโญ 5652 1549900784409 ชาย

17201050 มารดาอนปถวมภพ นพธพโรจนพ ปพ ยรวตนพเจรพญ 5658 1549900797578 ชาย

17201051 มารดาอนปถวมภพ สรรคพสพรพ ไขรคบา 5670 1549900779553 ชาย

17201052 มารดาอนปถวมภพ รวฐธทรพ วงศพฟผ 5688 1549900789508 ชาย

17201053 มารดาอนปถวมภพ กพตพกนน ววนทยา 5703 1549500016404 ชาย

17201054 มารดาอนปถวมภพ อพทธพกร ธนวญชวย 5778 1549900772052 ชาย

17201055 มารดาอนปถวมภพ ชลวท กวนทะวงคพ 5814 1549900797349 ชาย

17201056 มารดาอนปถวมภพ กพตตพพวฒนพ พรพบไหว 5824 1549900776741 ชาย

17201057 มารดาอนปถวมภพ ปวรนตมพ ธนวญชวย 5844 1549900793009 ชาย

17201058 มารดาอนปถวมภพ ภผมพพวฒนพ โอดเทพง 5970 1549900777127 ชาย

17201059 มารดาอนปถวมภพ ศตพล ปรทดท 5979 1579901290302 ชาย

17201060 มารดาอนปถวมภพ ปวณณววฒนพ วพววฒนพประเวศ 6242 1549900777381 ชาย

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 68 / 79ววนททท 31-Jan-18 21:54:33

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1154100003 - มารดาอนปถวมภพ

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

2 หนองสอบททท 1 หนอง 217ชน ชน : 1

17201061 มารดาอนปถวมภพ วพระพวชร เวทยงทอง 6510 1549900786762 ชาย

17201062 มารดาอนปถวมภพ ปาณวสมพ ทองสา 6573 1510101558981 ชาย

17201063 มารดาอนปถวมภพ กฤตยพกรณพ ดอกแสง 6751 1549900772478 ชาย

17201064 มารดาอนปถวมภพ คมกฤษณพ แนวราช 7116 1549900770076 ชาย

17201065 มารดาอนปถวมภพ ธทรภวทร ธผปทอง 7313 1549900784964 ชาย

17201066 มารดาอนปถวมภพ ญาณพศา พพมมา 5516 1110301483466 หญพง

17201067 มารดาอนปถวมภพ สลพลทพพยพ ใจเอททยม 5532 1549900787823 หญพง

17201068 มารดาอนปถวมภพ พวฒนพนรท ทนวนชวย 5547 1549900781558 หญพง

17201069 มารดาอนปถวมภพ ณวฐรกานตพ ครนธดท 5591 1549900774942 หญพง

17201070 มารดาอนปถวมภพ ปวณยตา ปพ ยะดา 5603 1549900793696 หญพง

17201071 มารดาอนปถวมภพ กชกร จวนทอน 5611 1549900783534 หญพง

17201072 มารดาอนปถวมภพ ศพรพวพมล แบรงทพศ 5617 1549900783810 หญพง

17201073 มารดาอนปถวมภพ กรวรรณ พรพนทรากนล 5634 1260401190559 หญพง

17201074 มารดาอนปถวมภพ ชญานพศ แขรงขวน 5676 1509966709766 หญพง

17201075 มารดาอนปถวมภพ นพพน เสนาธรรม 5692 1549900790433 หญพง

17201076 มารดาอนปถวมภพ ฐพตพญา ปวนทะโชตพ 5715 1549900795737 หญพง

17201077 มารดาอนปถวมภพ มณทวรรณ แพงพงา 5717 1549900799899 หญพง

17201078 มารดาอนปถวมภพ จพรฐา วนฒพชา 5766 1103704338122 หญพง

17201079 มารดาอนปถวมภพ กวลยรวตนพ สนกพน 5792 1549900783551 หญพง

17201080 มารดาอนปถวมภพ กนกพร กนดทศรท 5793 1549900783038 หญพง

17201081 มารดาอนปถวมภพ ภรภวทร เหมมองทอง 5812 1549900792321 หญพง

17201082 มารดาอนปถวมภพ ศศพธร วงคพดาว 5845 1549900788935 หญพง

17201083 มารดาอนปถวมภพ เบญญาภา ปวนทะนวนทพ 5887 1549900783801 หญพง

17201084 มารดาอนปถวมภพ ศนลทพร สวมลทราช 5941 1549900780071 หญพง

17201085 มารดาอนปถวมภพ อชพรญา ปวญญาไว 5948 1549900793734 หญพง

17201086 มารดาอนปถวมภพ รดา ศรทวพชวย 5976 1549900776678 หญพง

17201087 มารดาอนปถวมภพ อรปรทยา อนดคบามท 6059 1549900784271 หญพง

17201088 มารดาอนปถวมภพ หทวยรวตนพ แสงสมบ 6078 1100704035356 หญพง

17201089 มารดาอนปถวมภพ อพสรพยา กวนนพถา 6696 1749800463986 หญพง

17201090 มารดาอนปถวมภพ กฤตพน มพลพนทางกผร 7430 1104700180592 ชาย

คน 30รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  240ผศห เขหาสอบ : 10 คน1154100003 - มารดาอนปถวมภพ

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1154100008 - เจรพญราษฎรพ

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

สพงหพแกนว ดทตวนนา ป.1ชน ชน : 1

17201091 เจรพญราษฎรพ ภผรพภวทร โสภาจร 14268 1549900781311 ชาย

17201092 เจรพญราษฎรพ ปกรณพ แสงสนพรรณ 14312 1549900784531 ชาย



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 69 / 79ววนททท 31-Jan-18 21:54:33

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1154100008 - เจรพญราษฎรพ

17201093 เจรพญราษฎรพ พทรวพชญพ ซนองกา 14315 1549900775523 ชาย

17201094 เจรพญราษฎรพ วรพษา ขนามหก 14317 1549900774187 หญพง

17201095 เจรพญราษฎรพ สหรวตนพ ถาโถม 14421 1549900796687 ชาย

17201096 เจรพญราษฎรพ ภพววฒนพ พยวคชน 14473 1549900792886 ชาย

17201097 เจรพญราษฎรพ การพน ทะตวตน 14475 1139800155845 ชาย

17201098 เจรพญราษฎรพ ภผตะววน ภผรแกนว 14476 1549900782147 ชาย

17201099 เจรพญราษฎรพ ณวฐววศหพ ววนละ 14477 1139600490888 ชาย

17201100 เจรพญราษฎรพ อรรถพล รวตนแสง 14479 1399000060864 ชาย

17201101 เจรพญราษฎรพ รวฐธพชา บนตรหลนา 14481 1549900773890 หญพง

17201102 เจรพญราษฎรพ ปพ ยรวตนพ เอกจพตร 14482 1549900783194 หญพง

17201103 เจรพญราษฎรพ ศรพนทร บนญเกตน 14484 1549900788846 หญพง

17201104 เจรพญราษฎรพ กฤษฎา ปวตตะเน 14514 1549900787505 ชาย

17201105 เจรพญราษฎรพ อวครชวย สนรวศมท 14519 1549900783267 ชาย

17201106 เจรพญราษฎรพ จวกรพรรดพ วพทยายงคพ 14529 1549900778166 ชาย

17201107 เจรพญราษฎรพ ยนทธการ รวตนะ 14542 1129902160228 ชาย

17201108 เจรพญราษฎรพ อนวญญา ศพรพมงคล 14554 1549900779651 หญพง

17201109 เจรพญราษฎรพ ธพตพพงคพ เสนทวงศพ ณ อยนธยา 14561 1549900774705 ชาย

17201110 เจรพญราษฎรพ ทพตาภวทร สนขประเสรพฐ 14616 1549900768152 หญพง

17201111 เจรพญราษฎรพ จพรายนทธ ผผกจพต 14619 1549900771641 ชาย

17201112 เจรพญราษฎรพ วรภวทร จพตชผ 14620 1549900794366 ชาย

17201113 เจรพญราษฎรพ ศนภาพพชญพ ปะทะนมปท ยพ 14621 1549900785464 หญพง

17201114 เจรพญราษฎรพ สนรนนช สนทธพกนล 14623 1659902464281 หญพง

17201115 เจรพญราษฎรพ ธพตพนวนทพ หมมทนโฮนง 14624 1549900793459 ชาย

17201116 เจรพญราษฎรพ สนรภานวนทพ บนญมวทน 14625 1549900782473 หญพง

17201117 เจรพญราษฎรพ ววฒชพรกรณพ ววลภวย 14626 1549900797209 ชาย

17201118 เจรพญราษฎรพ จพณวฐตา เททยมแสน 14627 1549900785031 หญพง

17201119 เจรพญราษฎรพ สนรทยพนพภา เขทยวหวาน 14663 1549900795192 หญพง

17201120 เจรพญราษฎรพ กพตตพธวช สนรพนทรพ 14667 1549900778450 ชาย

คน 30รวม :
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17201121 เจรพญราษฎรพ ณวฐภวทร ววงสะการ 14697 1549900792819 ชาย

17201122 เจรพญราษฎรพ ณวฐนรท อบาพรผล 14742 1540400150411 หญพง

17201123 เจรพญราษฎรพ ปานฤทวย กลวกทรวพยพ 14765 1549900797004 หญพง

17201124 เจรพญราษฎรพ กมลเทพ โรจนพพวฒนศพลปพ 14809 1509966675667 ชาย

17201125 เจรพญราษฎรพ สนพพชญา วงศพสงคราม 14810 1549900784930 หญพง

17201126 เจรพญราษฎรพ ชวพนนนช ประเทมอง 14814 1549900780543 หญพง

17201127 เจรพญราษฎรพ กฤษณะ คงแดง 14834 1549900800676 ชาย

17201128 เจรพญราษฎรพ พทระพวฒนพ พนรมพวง 14838 1118700135809 ชาย

17201129 เจรพญราษฎรพ ชวยภวทร เสนากนล 14864 1549900794137 ชาย

17201130 เจรพญราษฎรพ นวนทพนภวส คบาลมอปลผก 14888 1529902361017 หญพง

17201131 เจรพญราษฎรพ พวทธพธทรา เวทยงทอง 14891 1470801442201 หญพง

17201132 เจรพญราษฎรพ ธวญชนก โพธพวรรณพ 14896 1149901034903 หญพง

17201133 เจรพญราษฎรพ กรณพดนวย กบ ชาใจ 14897 1549900793645 ชาย

17201134 เจรพญราษฎรพ อธพราช ดาศรท 14903 1549900792274 ชาย

17201135 เจรพญราษฎรพ กวญรวตนพ ยมนยง 14904 1540600050383 หญพง

17201136 เจรพญราษฎรพ กนองภพ ผดนงธพตพธาดา 14907 1549500015581 ชาย

17201137 เจรพญราษฎรพ กผนชาตพ ทองเลลก 14913 1869900713614 ชาย

17201138 เจรพญราษฎรพ ชวชชวย ชนรมเชย 15020 1549900772192 ชาย

17201139 เจรพญราษฎรพ ชญาดา เหมมองทอง 15022 1549900786665 หญพง

17201140 เจรพญราษฎรพ แทนพงศพ เสนากนล 15060 1549900788404 ชาย

17201141 เจรพญราษฎรพ พพชชาภา พนทธอาสนพ 15064 1549900785707 หญพง

17201142 เจรพญราษฎรพ สาธพกา ขอนพวนธพ 15065 1549900771072 หญพง

17201143 เจรพญราษฎรพ แทนรวก งานพทรพงศพ 15105 1610601210134 หญพง

17201144 เจรพญราษฎรพ ฐพตพรวตน กบาเนพดสพนธนพ 15108 1549900770854 หญพง

17201145 เทพพพทวกษพวพทยา ชญานพศา เสารพนอก 11800 1549900796695 หญพง

17201146 เทพพพทวกษพวพทยา ธวนยพวฒนพ คลนายรวศมท 11803 1549900785324 ชาย

17201147 เทพพพทวกษพวพทยา ณฐภวทร ลามพวฒนพ 11818 1101501395324 ชาย

17201148 เทพพพทวกษพวพทยา ดนวยววฒน เสนทยพ 11822 1309801587861 ชาย

17201149 เทพพพทวกษพวพทยา ธรรมรวกษพ เอททยมสนขประเสรพฐ 11824 1549900786894 ชาย

17201150 เทพพพทวกษพวพทยา พสพษฐพ สนวรรณคทรท 11825 1549900776112 ชาย

คน 30รวม :
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17201151 เทพพพทวกษพวพทยา กพตตพศวกดพด ตวนมา 11863 1549900781817 ชาย

17201152 เทพพพทวกษพวพทยา พวชรพร รวตนวงศพ 11875 1549900774497 หญพง

17201153 เทพพพทวกษพวพทยา จารนกพตตพด กาศทนวน 11915 1549900781337 ชาย

17201154 เทพพพทวกษพวพทยา ทพณภวทร โมฬทกนล 12009 1549900798299 ชาย

17201155 เทพพพทวกษพวพทยา ภวทรกร อารพนทรพ 12013 1549900797888 ชาย

17201156 เทพพพทวกษพวพทยา กชพร ตว ชงจพตมวทน 12035 1549900782139 หญพง

17201157 เทพพพทวกษพวพทยา ณวฐวดท บนญเหมาะ 12227 1549900795389 หญพง

17201158 เทพพพทวกษพวพทยา อลพตซาเบธ แวนไวคพ 12431 1209401065060 หญพง

17201159 เทพพพทวกษพวพทยา วพธรวรรธนพ ซาวสมบ 12453 1549900781825 ชาย

17201160 เทพพพทวกษพวพทยา ธนโชตพ ศพรพเชพดฉวนทพ 12454 1139400045465 ชาย

17201161 เทพพพทวกษพวพทยา วทระภวทร นบ ชาหลราย 12456 1549900788111 ชาย

17201162 เทพพพทวกษพวพทยา จพรวนฒพ ตะไมลพ 12459 1509966652055 ชาย

17201163 เทพพพทวกษพวพทยา พพสพฐ เกทยรตพโอฬารกนล 12908 1500401194217 ชาย

17201164 เทพพพทวกษพวพทยา ปรวชญา จวนทรพเพลญ 13045 1100401440467 ชาย

17201165 เทพพพทวกษพวพทยา อารพชาวพน วงสกนล 12018 1100202001056 ชาย

17201166 เทพพพทวกษพวพทยา นวทธววฒนพ มนาอนตสราหพ 12043 1139600506211 ชาย

17201167 เทพพพทวกษพวพทยา ฐพรววฒนพ ศรทไชย 12046 1749901241288 ชาย

17201168 เทพพพทวกษพวพทยา นรภวทร พวนธนพบนบผา 12070 2110301071387 ชาย

17201169 เทพพพทวกษพวพทยา ชพตพพวทธพ ยนวะบนตร 12172 1100401465176 ชาย

17201170 เทพพพทวกษพวพทยา อภพวนฒ นนองรวก 12210 1508600028535 ชาย

17201171 เทพพพทวกษพวพทยา อาชาวพน ฟผคบามท 12225 1549900791057 ชาย

17201172 เทพพพทวกษพวพทยา สนรพงศพ อพนทรทยพ 12242 1549900797489 ชาย

17201173 เทพพพทวกษพวพทยา ไกรวพน นนอยเอททยม 12258 1549900757240 ชาย

17201174 เทพพพทวกษพวพทยา ทวตพล ธนระกพจ 12416 1608800038398 ชาย

17201175 เทพพพทวกษพวพทยา ซวงวอน ลท 12472 1549900749531 ชาย

17201176 เทพพพทวกษพวพทยา ศศพรยา ธงสพบสอง 12473 1549900781604 หญพง

17201177 เทพพพทวกษพวพทยา ปนณณธพภวทร ทาจทนะ 12498 1579901329012 ชาย

17201178 เทพพพทวกษพวพทยา อพนทพรา อรนณฤกษพดท 12504 1549900771871 หญพง

17201179 เทพพพทวกษพวพทยา ธนกฤต ดวงววฒนกนล 12632 1549900792533 ชาย

17201180 เทพพพทวกษพวพทยา สนณวฎฐา พผลสววสดพด 12869 1549900775850 หญพง
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17201181 เทพพพทวกษพวพทยา จพรวดท สทหาบนตร 12873 1349700399244 หญพง

17201182 เทพพพทวกษพวพทยา ธนกฤษ แชรมชมทน 12917 1549900720508 ชาย

17201183 เทพพพทวกษพวพทยา ณฐกร จวทนเทศ 13066 1549900789303 ชาย

17201184 เทพพพทวกษพวพทยา อนนภวทรพ เสนาปร า 11804 1149901070888 ชาย

17201185 เทพพพทวกษพวพทยา ศรวนยพพร คณาวรรณพ 11807 1103400149478 หญพง

17201186 เทพพพทวกษพวพทยา ภผตะววน ยวงดท 11810 1250101734162 ชาย

17201187 เทพพพทวกษพวพทยา ศนจทภรณพ จวกร พรรดพด 11814 1549900778913 หญพง

17201188 เทพพพทวกษพวพทยา พพชญาภา คงมวทน 11817 1579901300839 หญพง

17201189 เทพพพทวกษพวพทยา มพนรชา กผรกนองสกนล 11819 1549900772605 หญพง

17201190 เทพพพทวกษพวพทยา ธวญวรวตมพ ปวนตตะรวงษท 11821 1549900778646 หญพง

17201191 เทพพพทวกษพวพทยา อภพชญา ววนมหาใจ 11867 1549900791740 หญพง

17201192 เทพพพทวกษพวพทยา นพรวตนพ ใจเกษม 11870 1549900788625 หญพง

17201193 เทพพพทวกษพวพทยา ปพพชญา สารดท 11879 1549900781698 หญพง

17201194 เทพพพทวกษพวพทยา ภวทราวรรณ แกนวกวน 11928 1549900777852 หญพง

17201195 เทพพพทวกษพวพทยา ธนพร พนฒพพาณพชยกพจ 11936 1549900788561 หญพง

17201196 เทพพพทวกษพวพทยา เอกมงคล เมฆอากาศ 11968 1549900777771 ชาย

17201197 เทพพพทวกษพวพทยา ธาวพน กลพทนศรทสนข 11990 1209000396936 ชาย

17201198 เทพพพทวกษพวพทยา ปวณณฑวต สงราแสง 11996 1549900791138 ชาย

17201199 เทพพพทวกษพวพทยา ณพชานวนทพ มทฤกษพสม 12064 1110201374185 หญพง

17201200 เทพพพทวกษพวพทยา เกม ชอพงษพ เลพศกาญจนาพร 12071 1509966680652 ชาย

17201201 เทพพพทวกษพวพทยา ยชยน พานพชธนาคม 12178 1959901100577 ชาย

17201202 เทพพพทวกษพวพทยา ชนพดาภา มหามพตร 12450 1549900795273 หญพง

17201203 เทพพพทวกษพวพทยา อพศรานนววฒนพ มะโนรา 12463 1549900788374 ชาย

17201204 เทพพพทวกษพวพทยา ณพชกานตพ ดวงตา 12474 1549900781850 หญพง

17201205 เทพพพทวกษพวพทยา กนกวรรณ เลทยวเลพศสกนลชวย 12495 1549900786509 หญพง

17201206 เทพพพทวกษพวพทยา เจษฎากร พรมแกนว 12517 1549900782376 ชาย

17201207 เจรพญศพลปพ วรพนทร เพชรถม 4496 1549900751411 ชาย

17201208 เจรพญศพลปพ พทรณวฐ ปวญโญ 4506 1549900791952 ชาย

17201209 เจรพญศพลปพ สนชน ปวญญาสวรางจพตร 4510 1549900796412 ชาย

17201210 เจรพญศพลปพ ณชพล ไชยมงคล 4520 1549900793572 ชาย

คน 30รวม :
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17201211 เจรพญศพลปพ อาณวฐ จวนทรพเพลญ 4528 1539901020259 ชาย

17201212 เจรพญศพลปพ ธนภวทร สมทา 4540 1729900797975 ชาย

17201213 เจรพญศพลปพ นพภกพจ จพตมณทธรรม 4556 1579901343996 ชาย

17201214 เจรพญศพลปพ ศนภณวฐ เจรพญกพจหวตถกร 4557 1100501706353 ชาย

17201215 เจรพญศพลปพ พชร หมดมลทพน 4572 1549900774829 ชาย

17201216 เจรพญศพลปพ จพตณกนล เชม ชอไทย 4582 1549900788391 ชาย

17201217 เจรพญศพลปพ กวนตพวฒนพ สมบวตพทรวพยพสพน 4615 1549900777828 ชาย

17201218 เจรพญศพลปพ ธนววฒนพ ดาวนวนทพ 4631 1549900794757 ชาย

17201219 เจรพญศพลปพ ธนกร สนทธกวน 4661 1549900776279 ชาย

17201220 เจรพญศพลปพ วศนธร วรพนทรพ 4662 1509966703946 ชาย

17201221 เจรพญศพลปพ พรพพพวศ จวนลพ 4771 1549900789257 ชาย

17201222 เจรพญศพลปพ ภผรพธสกรณพ รวตนภวกดท 4988 1102900158106 ชาย

17201223 เจรพญศพลปพ กวพศ ฝศ กหวด 5016 1549900772915 ชาย

17201224 เจรพญศพลปพ พสพษฐพ ชมทนบาน 5373 1549900768217 ชาย

17201225 เจรพญศพลปพ เตชพนทพ พรพนทรากผล 5552 1118600049838 ชาย

17201226 เจรพญศพลปพ ณภวทร ไชยวงศพ 5461 1549900794773 ชาย

17201227 เจรพญศพลปพ กพตตพมา ขวนทะยา 4502 1549900796474 หญพง

17201228 เจรพญศพลปพ แพรวพพชชา อพนแสน 4516 1549900780799 หญพง

17201229 เจรพญศพลปพ กวนตพวฒนพ วทรวชธนวทพงศพ 4533 1549900783577 หญพง

17201230 เจรพญศพลปพ วลวยพรรณ วงศพแพทยพ 4566 1509966690593 หญพง

17201231 เจรพญศพลปพ นพชาภวทร เสมอเพชร 4572 1549900778689 หญพง

17201232 เจรพญศพลปพ มวญยพชนพา ดทปาละ 4580 3550100520201 หญพง

17201233 เจรพญศพลปพ พรนารท ตตะโพธพด 4583 1549900790492 หญพง

17201234 เจรพญศพลปพ ธวณญวรรณ มาเรทยง 4648 1549900780365 หญพง

17201235 เจรพญศพลปพ วรพนทพพยพ พจนา 4759 1549900775990 หญพง

17201236 เจรพญศพลปพ นวทธมน พวนธนพดท 4760 1549900779286 หญพง

17201237 เจรพญศพลปพ ทพวากานตพ พานพชตระกผลทอง 4839 1539901011268 หญพง

17201238 เจรพญศพลปพ ดาวดารา กนลเอกวราฉวตร 4972 1104500099074 หญพง

17201239 เจรพญศพลปพ ภผศนพษา ปร าดอน 5001 1549900774632 หญพง

17201240 เจรพญศพลปพ ไอยวรพญทพ คบาเรมอง 5020 1510101555362 หญพง

คน 30รวม :
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17201241 เจรพญศพลปพ พวชรนวนทพ นาคะไพบผลยพ 5021 1549900787866 หญพง

17201242 เจรพญศพลปพ ณวฐนวนทพ วรพนทรพ 5163 1549900763053 หญพง

17201243 เจรพญศพลปพ ภรณพมานา โคนนหลรอ 3575 1102800133926 หญพง

17201244 เจรพญศพลปพ วพชชนลดา ไพศาลศวกดพด 5451 1549900776694 หญพง

17201245 เจรพญศพลปพ บรรณวพชญพ อนรนวงคพ 4508 1539901043607 ชาย

17201246 เจรพญศพลปพ พพชญกพต คนชม 4521 1549900796601 ชาย

17201247 เจรพญศพลปพ ระพทพวฒนพ ปร าธนผ 4523 1849902079149 ชาย

17201248 เจรพญศพลปพ ภทมพศ สนวรรณกพจ 4524 1549900777909 ชาย

17201249 เจรพญศพลปพ นภททปพ ลท ชสววสดพด 4525 1549900774594 ชาย

17201250 เจรพญศพลปพ ชยางกผร จนลภวกดพด 4526 1549900776244 ชาย

17201251 เจรพญศพลปพ สรวพชญพ สนตพ 4538 1549900788838 ชาย

17201252 เจรพญศพลปพ ชวชนวนทพ อนวนตพรรค 4552 1549900789630 ชาย

17201253 เจรพญศพลปพ อวศวฤทธพด แปลงใจ 4615 2549900029129 ชาย

17201254 เจรพญศพลปพ กฤษณะกวนฑพ ววนมหาใจ 4637 1549900762901 ชาย

17201255 เจรพญศพลปพ สพปปกร ลมอโฮนง 4761 1549900794781 ชาย

17201256 เจรพญศพลปพ ณวฐนพตพ จวนทรพศพรพยานวนทพ 4811 1549900783275 ชาย

17201257 เจรพญศพลปพ กฤปเทพ สนภณาวรรณพ 4968 1549900779596 ชาย

17201258 เจรพญศพลปพ ศรวณยพพงศพ หมายมวทน 5014 1549900794668 ชาย

17201259 เจรพญศพลปพ ธนกร กาทองทนรง 5022 1549900775353 ชาย

17201260 เจรพญศพลปพ ภาคพนท คงชนะ 4424 1549900768845 หญพง

17201261 เจรพญศพลปพ สพรพมนนภา มทรส 4483 1549900789435 หญพง

17201262 เจรพญศพลปพ แพรปนษยา จวนทรพกลนา 4498 1549900768659 หญพง

17201263 เจรพญศพลปพ ณวฐณพชา แกนวนนอย 4531 1549900785278 หญพง

17201264 เจรพญศพลปพ ชนพดาภา กะตพวงศพ 4545 1549900795621 หญพง

17201265 เจรพญศพลปพ นวนทพนภวส ธทระไพรพฤกษพ 4547 1549900781591 หญพง

17201266 เจรพญศพลปพ กนลภรณพ มะทะ 4549 1549900775116 หญพง

17201267 เจรพญศพลปพ สมฤทวย ศรทเพลชร 4550 1549900783895 หญพง

17201268 เจรพญศพลปพ พวชญา กสพณฤกษพ 4563 1559900554837 หญพง

17201269 เจรพญศพลปพ ณวฐณพชา ปวญญาชพนวร 4569 1104301165883 หญพง

17201270 เจรพญศพลปพ มวญชนภรณพ ดทปาละ 4577 1509966667478 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 75 / 79ววนททท 31-Jan-18 21:54:33

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : เมมองแพรร จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1154100008 - เจรพญราษฎรพ

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน
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17201271 เจรพญศพลปพ กณพศา อผรเงพน 4602 1549900792584 หญพง

17201272 เจรพญศพลปพ นวนทภวค สทสม 4603 1103704348730 หญพง

17201273 เจรพญศพลปพ เชพญขววญ นนขนนทด 4750 1100401425727 หญพง

17201274 เจรพญศพลปพ อรจพรา อพนตตะวพน 4799 1549900774519 หญพง

17201275 เจรพญศพลปพ ณวชชา วงศพสพงหพ 4989 1149901065396 หญพง

17201276 เจรพญศพลปพ ศศพณวฏฐพ อพนเครมอ 5015 1549900800030 หญพง

17201277 เจรพญศพลปพ พพจพตรา อนตสราหพ 5019 1549900784514 หญพง

17201278 เจรพญศพลปพ วรนพษฐา สายทอง 5018 1549900763363 หญพง

17201279 เจรพญศพลปพ วรณวน ตวนตม ชอ 5141 1104200658191 หญพง

17201280 เจรพญศพลปพ วรวญญา ปวงจวนทรพ 5146 1549900795346 หญพง

17201281 เจรพญศพลปพ ศพรภวสสร เพทยรเกตวพทยพ 5553 1154100024001 หญพง

17201282 เจรพญศพลปพ สนภวสสร ชมทอง 5576 1749700172343 หญพง

17201283 เจรพญศพลปพ สนเทพ รวชววตรพ 4816 1100704063082 ชาย

17201284 เจรพญศพลปพ ศตายน อพนทศพรพ 4458 1100201971817 ชาย

17201285 เจรพญศพลปพ ศรวณยพภวทร นวนทกพจ 4480 1104500097756 ชาย

17201286 เจรพญศพลปพ ชนกวนตพ ขวนคบานวนตตะ 4484 1549900773334 ชาย

17201287 เจรพญศพลปพ พงศภวค รสเขนม 4511 1549900784336 ชาย

17201288 เจรพญศพลปพ จพรวฏฐพ กพตตพรวชพงษพ 4522 1549900787041 ชาย

17201289 เจรพญศพลปพ สนพศพน ลวภยวพจพตร 4554 1549900790832 ชาย

17201290 เจรพญศพลปพ พทรพงษพ สมบนตร 4575 1549900792029 ชาย

17201291 เจรพญศพลปพ เกม ชอชาตพ กองกลม 4579 1549900784778 ชาย

17201292 เจรพญศพลปพ ศนภกร ขบาระหงษพ 4581 1100401434742 ชาย

17201293 เจรพญศพลปพ รวชชานนทพ หงษพหนศทง 4630 1549900793271 ชาย

17201294 เจรพญศพลปพ ยศวรพศ ไชยวงคพ 4787 1549900775094 ชาย

17201295 เจรพญศพลปพ พรน อม เกพดสนขโข 4813 1549900790786 ชาย

17201296 เจรพญศพลปพ ศนภกร แหวนหลวง 4965 1209702465687 ชาย

17201297 เจรพญศพลปพ ธทรเมธ เพพทมพผล 4966 1549900782775 ชาย

17201298 เจรพญศพลปพ สนภกฤษณพ จวตนรภวทรพ 4967 1549900796351 ชาย

17201299 เจรพญศพลปพ ปนณณจพต จพตสวราง 4974 1549900777372 ชาย

17201300 เจรพญศพลปพ พทรวพชญพ สนรจพต 5024 1110301486228 ชาย

คน 30รวม :
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17201301 เจรพญศพลปพ กพตตพภพ รสหอม 5025 1100704070577 ชาย

17201302 เจรพญศพลปพ กฤตพภผมพ รอดนนอย 5371 1739300031459 ชาย

17201303 เจรพญศพลปพ ไตรรวตนพ ใจกลม 5586 1101402395750 ชาย

17201304 เจรพญศพลปพ ฉวตรมณท เปล งวงคพ 4469 1549900780250 หญพง

17201305 เจรพญศพลปพ นวนทพนภวส ทะทอง 4515 1549900784620 หญพง

17201306 เจรพญศพลปพ กวนตพกนพษฐพ อายะนวนทพ 4518 1549900774934 หญพง

17201307 เจรพญศพลปพ กวนตพฤทวย ดาวดาษ 4519 1539901016707 หญพง

17201308 เจรพญศพลปพ พพชชาพร สวจจะวศพน 4534 1549900774799 หญพง

17201309 เจรพญศพลปพ กนกวรรณ ตพยาภรณพชวย 4535 1549900789427 หญพง

17201310 เจรพญศพลปพ ชนพกานตพ ชพโนทวย 4561 1549900786118 หญพง

17201311 เจรพญศพลปพ รวชชภรณพ กาศสกผล 4562 1549900776856 หญพง

17201312 เจรพญศพลปพ นวนทพชา เรมอนคบา 4564 1549900774608 หญพง

17201313 เจรพญศพลปพ ศศพชญาณพ แกนวประเสรพฐ 4567 1549900784425 หญพง

17201314 เจรพญศพลปพ นวนทพนภวส ฉลอม 4570 1549900784166 หญพง

17201315 เจรพญศพลปพ พพชญาภา เจรพญศรท 4809 1139400046003 หญพง

17201316 เจรพญศพลปพ ทพวาววลคพ พานพชตระกผลทอง 4838 1539901011276 หญพง

17201317 เจรพญศพลปพ ปรทยาภวทร อนดตนนย 4969 1549900789036 หญพง

17201318 เจรพญศพลปพ รชฎาภรณพ วนฒพชา 5164 1549900787149 หญพง

17201319 เจรพญศพลปพ พพมพพพวชร หอวพจพตรพ 5539 1549900792444 หญพง

17201320 เซนตพฟรวงซพสเซเวทยรพแพรร ณภวทร ประสนวรรณ 00533 1549900779375 ชาย

17201321 เซนตพฟรวงซพสเซเวทยรพแพรร นฤพล ทนรงสรวย 00534 1549900795028 ชาย

17201322 เซนตพฟรวงซพสเซเวทยรพแพรร ธนพสร อรรถพลภผษพต 00537 1549900789842 หญพง

17201323 เซนตพฟรวงซพสเซเวทยรพแพรร พชรกมล พรหมรวกษา 00620 1539901039162 หญพง

17201324 เซนตพฟรวงซพสเซเวทยรพแพรร ศพรพจวนทรา แสนซนนง 00621 1550400134822 หญพง

17201325 เซนตพฟรวงซพสเซเวทยรพแพรร วรรณภา แกนวสนวรรณ 00716 1119902467447 หญพง

17201326 เซนตพฟรวงซพสเซเวทยรพแพรร ทพพปภา ธทรประพฤทธพด 00763 1559900549965 หญพง
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เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

อาคารแฝดฝวทงประถม ม.2/2ชน ชน : 1

17201331 เทพพพทวกษพวพทยา อวศมพเดช ดอนทอง 11984 1509966614692 ชาย

17201332 เทพพพทวกษพวพทยา สนภาวดท คลนายเจลก 12479 1549900795923 หญพง

17201333 เทพพพทวกษพวพทยา พงษกร ววนดท 12649 1549900771951 ชาย

17201334 เจรพญศพลปพ ธนพล จอมใจ 4486 1549900777186 ชาย

17201335 เจรพญศพลปพ ชลกร ชาญชวยววฒนพ 4666 1549900792517 ชาย

17201336 เจรพญศพลปพ ภวทรพงศพ อพนจวนทรพ 4512 1549900792282 ชาย

17201337 เจรพญศพลปพ ขวตตพยะ โกสพนทรพ 5013 1520101184631 ชาย

คน 7รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  243ผศห เขหาสอบ : 10 คน1154100008 - เจรพญราษฎรพ

อสาเภอ : รน องกวาง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1154100009 - อนนบาลรนองกวาง

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

สนกานดา ประถมศศกษาปท ททท 3 หนอง 1ชน ชน : 1

17201791 อนนบาลรนองกวาง ทพพานวน มพววนเปท ชย 1493 1549900775060 หญพง

17201792 อนนบาลรนองกวาง ธววลรวตนพ สนธรรม 1499 1549900788366 หญพง

17201793 อนนบาลรนองกวาง ธนกร มทเงพน 1500 1549900788323 ชาย

17201794 อนนบาลรนองกวาง ณพชาววลญพ สพงหพขวน 1503 1549900790573 หญพง

17201795 อนนบาลรนองกวาง ไพชยนตพ ฝท ปากเพราะ 1519 1549900773661 ชาย

17201796 อนนบาลรนองกวาง ชาลพศา ดพษเจรพญ 1522 1100600556813 หญพง

17201797 อนนบาลรนองกวาง สลพลทพพยพ ออกแมน 1524 1259500131800 หญพง

17201798 อนนบาลรนองกวาง เขมพกา เขลมวพชวย 1526 1549500016331 หญพง

17201799 อนนบาลรนองกวาง อพนทพรา ใจชบานาญ 1529 1549500016510 หญพง

17201800 อนนบาลรนองกวาง ณชาศพลปพ คบาแตงกา 1530 1549900782252 หญพง

17201801 อนนบาลรนองกวาง สพรพวรรณ พวนธพมาลท 1533 1839902044434 หญพง

17201802 อนนบาลรนองกวาง ณพพชญพ ทพพยาวงคพ 1538 1549900786185 ชาย

17201803 อนนบาลรนองกวาง ณวฐวรา ชนมภผอพนทรพ 1539 1549900787220 หญพง

17201804 อนนบาลรนองกวาง ปรทดาววฒนพ เนตรวทระ 1588 1549900782325 ชาย

17201805 อนนบาลรนองกวาง ญาณพศา เดชา 1599 1539901012558 หญพง

17201806 อนนบาลรนองกวาง จผเนทยรพ พาโกทพ 1601 1549900772486 หญพง

17201807 อนนบาลรนองกวาง พพชญะ ศพรพมตอก 1602 1549900775281 ชาย

17201808 อนนบาลรนองกวาง ปรพยาภวทร แกนวดบา 1604 1549900780195 หญพง

17201809 อนนบาลรนองกวาง ณวฏฐณพชา กนณาตรท 1607 1730601298316 หญพง

17201810 อนนบาลรนองกวาง เทพพพทวกษพ ผรองจพนดา 1608 1103704319756 ชาย

17201811 อนนบาลรนองกวาง วพชญะ เชาวนพมาศ 1611 1549900772664 ชาย

17201812 อนนบาลรนองกวาง นวนทพงศพ แกนวนนอย 1617 1549900777143 ชาย

17201813 อนนบาลรนองกวาง วทรณวฐ ยารวง 1655 1549900775914 ชาย

17201814 อนนบาลรนองกวาง ปราณปรทยา สนขทาน 1656 1549900773431 หญพง

17201815 อนนบาลรนองกวาง ธรรมดนยพ เขลมทอง 1658 1549900785197 ชาย



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 78 / 79ววนททท 31-Jan-18 21:54:33

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : รน องกวาง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1154100009 - อนนบาลรนองกวาง

17201816 อนนบาลรนองกวาง กวญญาณวฐ ยททเผตพตบ 1661 1549900790301 หญพง

17201817 อนนบาลรนองกวาง กวนตพธพดา วงศพใหญร 1665 1549900784182 หญพง

17201818 อนนบาลรนองกวาง เพลญพพชชา อนดแดง 1670 1549900774233 หญพง

17201819 อนนบาลรนองกวาง ธวญชนก เจรพญพมชผลไทย 1672 1549900777470 หญพง

17201820 อนนบาลรนองกวาง สนพวฒตรา สวนปร าแกนว 1673 1101000243181 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 79 / 79ววนททท 31-Jan-18 21:54:33

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 54010000 - สพป.แพรร  เขต 1

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 54010000

อสาเภอ : รน องกวาง จนงหวนด : แพรรสนามสอบ: 1154100009 - อนนบาลรนองกวาง

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

สนกานดา ประถมศศกษาปท ททท 3 หนอง 2ชน ชน : 1

17201821 อนนบาลรนองกวาง อรรถวพทยพ อะจพมา 1779 1549500017222 ชาย

17201822 อนนบาลรนองกวาง รวชโยธพน สงครามรอด 1783 1559600053786 ชาย

17201823 อนนบาลรนองกวาง ธวญชนก ฉพมพรวง 1797 1139400042067 หญพง

17201824 อนนบาลรนองกวาง ดนนพงษพ รวดนบ ชาหพน 1853 1549900795184 ชาย

17201825 อนนบาลรนองกวาง ปรายเดมอน อพนจวนทรพ 1854 1549900764386 หญพง

17201826 อนนบาลรนองกวาง อมรเกทยรตพ สพงหพพวนธพ 1494 1549900775141 ชาย

17201827 อนนบาลรนองกวาง ณรงศวกดพด สวนปร าแกนว 1497 1549900788129 ชาย

17201828 อนนบาลรนองกวาง ญาณพศา หนองกาวท 1507 1549900794307 หญพง

17201829 อนนบาลรนองกวาง สราวนฒพ วนฒพเจรพญ 1512 1549900796377 ชาย

17201830 อนนบาลรนองกวาง กวนยากร สนทธคนณ 1513 1549900797381 หญพง

17201831 อนนบาลรนองกวาง ณพวฒนพ สทสนก 1520 1219901199197 ชาย

17201832 อนนบาลรนองกวาง อชพระวพชญพ อนดหนนน 1532 1209702465032 ชาย

17201833 อนนบาลรนองกวาง ธาดา หนองกาวท 1535 1549900784921 ชาย

17201834 อนนบาลรนองกวาง ธทรเทพ ตตะใจ 1536 1139900598251 ชาย

17201835 อนนบาลรนองกวาง ณวฎชยา สายศร 1595 1549900789150 หญพง

17201836 อนนบาลรนองกวาง วรพล สนวรรณมงคล 1609 1549900774331 ชาย

17201837 อนนบาลรนองกวาง วรสพทธพด บรรจน 1610 1549900773849 ชาย

17201838 อนนบาลรนองกวาง ธนชาตพ วงศพกพตตพพวฒนา 1614 1549900775477 ชาย

17201839 อนนบาลรนองกวาง ศนภวชญา บนญตวน 1659 1548900029545 หญพง

17201840 อนนบาลรนองกวาง ภวทรพล วงศพสอน 1660 1549900787394 ชาย

17201841 อนนบาลรนองกวาง ณฐกร บนญยงคพ 1662 1139400044981 ชาย

17201842 อนนบาลรนองกวาง ธทรพล อารมณพ 1664 1549900782414 ชาย

17201843 อนนบาลรนองกวาง กพตตพพพชญพ ศรทววชรพนทรพ 1668 1809902503978 ชาย

17201844 อนนบาลรนองกวาง ณวชพล กาศโอสถ 1671 1549900784263 ชาย

17201845 อนนบาลรนองกวาง เดชบดพนทรพ บนญประเสรพฐ 1676 1549900791456 ชาย

17201846 อนนบาลรนองกวาง ธนยศ โนรพนทรพ 1679 1549900793637 ชาย

17201847 อนนบาลรนองกวาง อพทธพมนตพ สนรจพตตพ 1681 1549900791111 ชาย

17201848 อนนบาลรนองกวาง ศพรวพทยพ ซนนตระกผล 1737 1549900787840 ชาย

17201849 อนนบาลรนองกวาง จพรภวทร ยาถท 1738 1549500016242 ชาย

17201850 อนนบาลรนองกวาง ญาณพศา นวนทพยา 1781 1549900792134 หญพง

17201851 อนนบาลรนองกวาง จวกรพงษพ แวรนแกนว 1798 1560301480391 ชาย

17201852 อนนบาลรนองกวาง สนกฤตา ววงเชทยง 1856 1549900780764 หญพง

17201853 อนนบาลรนองกวาง สนพศพน มผตยะ 1858 1549500016463 ชาย

17201854 อนนบาลรนองกวาง ปรทชญา ศรทใจ 1954 1549900792908 หญพง

คน 34รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  64ผศห เขหาสอบ : 10 คน1154100009 - อนนบาลรนองกวาง


