
ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 1 / 7ววนททท 08-Feb-18 11:38:16

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 91010000 - สพป.สตศล

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ควนกาหลง จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560093 - อนนบาลควนกาหลง

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

105/29 หนองสอบ NT หนอง 3ชน ชน : 2

24000121 อนนบาลควนกาหลง รวตนพล สนดทองคง 3253 1919900518691 ชาย

24000122 อนนบาลควนกาหลง ภผศพรพเลพศ พงศาวดาร 3248 1910300187823 ชาย

24000123 อนนบาลควนกาหลง ธทระพวฒนพ ภพกขนวาโย 3309 1910300187394 ชาย

24000124 อนนบาลควนกาหลง ณวฐพล เพพชรวงศพ 3364 1499900538174 ชาย

24000125 อนนบาลควนกาหลง ณวฐภผมพ เพพชรวงศพ 3365 1499900538182 ชาย

24000126 อนนบาลควนกาหลง เฟาซาน หมวดอะดด ดา 3361 1919900513975 ชาย

24000127 อนนบาลควนกาหลง นวนทพงศพ สดาเบพนสะ 3432 1909803228315 ชาย

24000128 อนนบาลควนกาหลง อเลพก ทวททอง 3438 1929901228859 ชาย

24000129 อนนบาลควนกาหลง ธดามรงคพ ขาวผผอง 3450 1801700158822 ชาย

24000130 อนนบาลควนกาหลง ปวทณ สนกแดง 3249 1919900500181 ชาย

24000131 อนนบาลควนกาหลง ธทรภวทร ชผชชทน 3255 1910300186363 ชาย

24000132 อนนบาลควนกาหลง ชวยภวทร ไชยบนรพนทรพ 3259 1910300188579 ชาย

24000133 อนนบาลควนกาหลง สราวนธ กลพทนละออง 3252 1910300185413 ชาย

24000134 อนนบาลควนกาหลง ตนนนด ดา เอพมเลผง 3203 1910501230637 ชาย

24000135 อนนบาลควนกาหลง ธนวท สวงขพทอง 3257 1900701228440 ชาย

24000136 อนนบาลควนกาหลง วาสนา เมชองจวนทรพ 3266 1929500049210 หญพง

24000137 อนนบาลควนกาหลง กวญญาพวธร โสภาพ 3267 1478600141669 หญพง

24000138 อนนบาลควนกาหลง ศนภกานตพ สนวรรณณะ 3261 1919900494563 หญพง

24000139 อนนบาลควนกาหลง สนนพสา เทศอาเสพน 3262 1919900491718 หญพง

24000140 อนนบาลควนกาหลง กอขนาว หอมหวาน 3265 1910300188021 หญพง

24000141 อนนบาลควนกาหลง กนกวรรณ จวนทรพสวผาง 3270 1919900522401 หญพง

24000142 อนนบาลควนกาหลง กฤตพกา แซผลพทว 3271 1910300187831 หญพง

24000143 อนนบาลควนกาหลง จพดาภา ชผตรท 3272 1910300185111 หญพง

24000144 อนนบาลควนกาหลง ปวพชญา แซผใหลน 3310 1919900516419 หญพง

24000145 อนนบาลควนกาหลง ซวนญผา ดลชาย 3363 1919900501772 หญพง

24000146 อนนบาลควนกาหลง พรณวชชา หนผแกนว 3435 1910300188501 หญพง

24000147 อนนบาลควนกาหลง อลพสรา ทานประเสรพฐ 3437 1929901221641 หญพง

24000148 อนนบาลควนกาหลง รวพนทพนพภา คดาศรท 3458 1909803435507 หญพง

24000149 อนนบาลควนกาหลง ชนกานตพ คงพรหม 3378 1840201315085 หญพง

24000150 นพคมซอย 10 จวกรพวนธพ อยผผหนผ 2316 1910300187947 ชาย

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 2 / 7ววนททท 08-Feb-18 11:38:16

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 91010000 - สพป.สตศล

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ควนกาหลง จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560093 - อนนบาลควนกาหลง

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

105/26 หนองสอบ NT หนอง 4ชน ชน : 1

24000151 นพคมซอย 10 ภาสกร พลายดนวง 2317 1919900502434 ชาย

24000152 นพคมซอย 10 ณวฐกานตพ เนทยมเอทยด 2321 1919900510607 หญพง

24000153 นพคมซอย 10 เบญญาภา ชอบบนญ 2322 1919900506481 หญพง

24000154 นพคมซอย 10 กพตตพกาญจนพ ดดาใหม 2330 1910300188218 หญพง

24000155 นพคมซอย 10 นวนทพวฒนพ สพนธพสาย 2350 1910300186941 ชาย

24000156 นพคมซอย 10 ฟพ รดาวหพ เเพรเขทยว 2351 2909400002694 หญพง

24000157 นพคมซอย 10 จพรวชญา พลายดนวง 2378 1910300188251 หญพง

24000158 นพคมซอย 10 นฤมล ทองมาก 2381 1819900680228 หญพง

24000159 นพคมซอย 10 ปวทมาพร ทองอผอน 2385 1909803322273 หญพง

24000160 นพคมซอย 10 สนไรดา ใหมผคามพ 2399 1909701197151 หญพง

24000161 บนานเหนชอคลอง ธนกร บววทอง 1315 1919900492196 ชาย

24000162 บนานเหนชอคลอง ภานนพงศพ สนขบววแกนว 1326 1908800036058 ชาย

24000163 บนานเหนชอคลอง ปวรพศ รวตนพงศพ 1316 1910300187742 ชาย

24000164 บนานเหนชอคลอง ภผสพทธพ แกนวสนวรรณ 1328 1919900520041 ชาย

24000165 บนานเหนชอคลอง ชวยววฒนพ คดาวพจพตร 1409 1919900517105 ชาย

24000166 บนานเหนชอคลอง ธนวนฒพ คดาวพจพตร 1254 1910300184379 ชาย

24000167 บนานเหนชอคลอง อนนศวกดพด แกนวสท 1249 1910300186665 ชาย

24000168 บนานเหนชอคลอง ธนโชตพ สนวรรณรวตนพ 1252 1919900514394 ชาย

24000169 บนานเหนชอคลอง สนระ สอนไตรแกนว 1253 1919900502353 ชาย

24000170 บนานเหนชอคลอง มารพตพน เอาประธาน 1250 1910300186339 ชาย

24000171 บนานเหนชอคลอง ฮารพส ปาววน 1225 1910300182601 ชาย

24000172 บนานเหนชอคลอง ปาลพตา ลพทมศรทพนทธ 1260 1910300186398 หญพง

24000173 บนานเหนชอคลอง นวสรทน บพสนนม 1256 1910300187025 หญพง

24000174 บนานเหนชอคลอง พวฒนพนรท สะเอพม 1258 1910300184298 หญพง

24000175 บนานเหนชอคลอง อามพตนา ราหมาน 1262 1910300187131 หญพง

24000176 บนานเหนชอคลอง มวรยวม อนสมวน 1257 1901001186206 หญพง

24000177 บนานเหนชอคลอง ฮวซมา เกพมเดพน 1329 1910300187912 หญพง

24000178 บนานเหนชอคลอง กนลฑทรา อพนทรวตนพ 1401 1910300186045 หญพง

24000179 บนานเขาไคร วพชยนตมพ เวชภผตพ 2187 1919900480244 ชาย

24000180 บนานเขาไคร ชาฟท อท สทสววด 2204 1919900496086 ชาย

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 3 / 7ววนททท 08-Feb-18 11:38:16

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 91010000 - สพป.สตศล

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ควนกาหลง จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560093 - อนนบาลควนกาหลง

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

105/26 หนองสอบ NT หนอง 5ชน ชน : 2

24000181 บนานเขาไคร ฮวบบวส รวกลนวน 2205 1910300187670 ชาย

24000182 บนานเขาไคร ศนภกานตพ ไฝน เซพม 2206 1910200131028 ชาย

24000183 บนานเขาไคร อโนววฒนพ เตบสวน 2207 1910300187564 ชาย

24000184 บนานเขาไคร โยษพตา อาสมาน 2209 1919900515471 หญพง

24000185 บนานเขาไคร จพรวชยา ชื ทวบแกนว 2210 1919900503341 หญพง

24000186 บนานเขาไคร อารทนา ตดาแดสา 2211 1910300186240 หญพง

24000187 บนานเขาไคร ซาฟท นผา หมวดอาดวม 2212 1910300184972 หญพง

24000188 บนานเขาไคร ทวศณทล สทสววด 2213 1910300184727 หญพง

24000189 บนานเขาไคร จานพสตา แดงเหม 2214 1910300186142 หญพง

24000190 บนานเขาไคร ปพ ยนนช ไขผจวนทรพ 2221 1919900514874 หญพง

24000191 บนานเขาไคร มนซทรา อวงสนภานพช 2232 1908800045006 หญพง

24000192 บนานเขาไคร ฟารพส เพชรหนผ 2251 1919900494318 ชาย

24000193 บนานเขาไคร อวบดนลฮากทม หามทน 2275 1959800232745 ชาย

24000194 บนานเขาไคร อวลฮากทม อนนวพเศษ 2252 1910200128841 ชาย

24000195 บนานเขาไคร ดานพช ลวดเลทย 2279 1910300186177 ชาย

24000196 บนานควนลผอน ธทรนวย ชผทอง 551 1909803330594 ชาย

24000197 บนานควนลผอน ธทรธรรม คนณสาร 552 1470801439781 ชาย

24000198 บนานควนลผอน สนตนวนทพ บนญจวนทรพ 533 1910300185936 ชาย

24000199 บนานควนลผอน ศนภวพชญพ สระทองจวนทรพ 556 1910200132024 ชาย

24000200 บนานควนลผอน ขววญมนวส บนญจวนทรพ 558 1919900507177 หญพง

24000201 บนานควนลผอน เมษญา ปรางสนวรรณ 565 1919900530691 หญพง

24000202 บนานควนลผอน ณวฐชนน แกนวหนผ 569 1909803278622 ชาย

24000203 บนานควนลผอน จพราศวกดพด เมผากลาง 618 1900101636385 ชาย

24000204 บนานหนวยนด ดาดดา อวบดนลการทม หยาหลท 1744 1910300182571 ชาย

24000205 บนานหนวยนด ดาดดา ภพงคววต สนเรพน 1769 1819900645589 ชาย

24000206 บนานหนวยนด ดาดดา สมารนดดพน ทองภพรมณพ 1772 1919900521234 ชาย

24000207 บนานหนวยนด ดาดดา อนนววฒนพ มผลสพน 1774 1919900499476 ชาย

24000208 บนานหนวยนด ดาดดา ฮวสซาน เบพญหมทน 1775 1919900504640 ชาย

24000209 บนานหนวยนด ดาดดา ทพตาภรณพ พลายแสง 1776 1910300187106 หญพง

24000210 บนานหนวยนด ดาดดา ธพดารวตนพ ปวงหลทเสพน 1777 1919900493176 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 4 / 7ววนททท 08-Feb-18 11:38:16

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 91010000 - สพป.สตศล

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ควนกาหลง จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560093 - อนนบาลควนกาหลง

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

105/26 หนองสอบ NT หนอง 6ชน ชน : 2

24000211 บนานหนวยนด ดาดดา นวนทพกานตพ ดวงจวนทรพ 1778 1919900512286 หญพง

24000212 บนานหนวยนด ดาดดา ปณพตา ถถงนอก 1779 1910300189249 หญพง

24000213 บนานหนวยนด ดาดดา รนผงฤดท มากหนผ 1781 1559600050132 หญพง

24000214 บนานหนวยนด ดาดดา วชพราพร รวตนมณท 1782 1919900507193 หญพง

24000215 บนานหนวยนด ดาดดา สนมพนตรา โคนยเซผง 1783 1910300186258 หญพง

24000216 บนานหนวยนด ดาดดา โสรญา ตาเดอพน 1785 1910300185600 หญพง

24000217 บนานหนวยนด ดาดดา เพพญนภา สาเก 1819 1910300188081 หญพง

24000218 บนานหนวยนด ดาดดา ทศธรรม ตอเสนา 1821 1910501235191 ชาย

24000219 บนานหนวยนด ดาดดา อนนชพตา บพนตาเอบ 1912 1919900478967 หญพง

24000220 บนานหนวยนด ดาดดา ปรเมศ พลรวตนพ 1917 1929800196323 ชาย

24000221 บนานกลนผม 5 ประชารวฐ สผภเวช ธรรมภพบาลอนดม 1200 1910300187882 ชาย

24000222 บนานกลนผม 5 ประชารวฐ ดนวย เสาดดา 1201 1910300184646 ชาย

24000223 บนานกลนผม 5 ประชารวฐ ธวชพล จผาเอทยด 1202 1919900521706 ชาย

24000224 บนานกลนผม 5 ประชารวฐ นนทพวทธพ จวนทรพชผวย 1203 1910300186011 ชาย

24000225 บนานกลนผม 5 ประชารวฐ วรายนส มณท 1204 1919900506219 ชาย

24000226 บนานกลนผม 5 ประชารวฐ ครรชพต บนญโย 1207 1910300186053 ชาย

24000227 บนานกลนผม 5 ประชารวฐ ววชระพล สนมาลท 1208 1919900505743 ชาย

24000228 บนานกลนผม 5 ประชารวฐ จวตนรงคพ โอยสววสดพด 1210 1910300184450 ชาย

24000229 บนานกลนผม 5 ประชารวฐ ภวกดทภพ แกนวบนญ 1211 1910300185677 ชาย

24000230 บนานกลนผม 5 ประชารวฐ ศนภกร นพลตทบ 1212 1910300186959 ชาย

24000231 บนานกลนผม 5 ประชารวฐ ณวฐวนฒพ ปานชผวย 1213 1910300186533 ชาย

24000232 บนานกลนผม 5 ประชารวฐ ใหมไทย อนธาดร 1214 1910300188242 ชาย

24000233 บนานกลนผม 5 ประชารวฐ ภาพพมล มากเขทยว 1216 1919900494261 หญพง

24000234 บนานกลนผม 5 ประชารวฐ ศศพมณฑนพ สนพพณรวตนพ 1217 1919900498852 หญพง

24000235 บนานกลนผม 5 ประชารวฐ ภวทรธพดา คงสม 1220 1910300186754 หญพง

24000236 บนานกลนผม 5 ประชารวฐ ญาณพศา แกนวหนผ 1221 1909803326210 หญพง

24000237 บนานกลนผม 5 ประชารวฐ ชวชวาลยพ ดดาสงฆพ 1309 1939900681436 ชาย

24000238 บนานกลนผม 5 ประชารวฐ อมลรดา คดาเกลท ดยง 1320 1939900692501 หญพง

24000239 บนานกลนผม 5 ประชารวฐ กวนตพกวท นาคสพงหพ 1169 1910300182643 ชาย

24000240 บนานกลนผม 5 ประชารวฐ กพตตพทวต คงทอง 1251 1949900670698 ชาย

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 5 / 7ววนททท 08-Feb-18 11:38:16

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 91010000 - สพป.สตศล

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ควนกาหลง จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560093 - อนนบาลควนกาหลง

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :
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ประชาชนนนกเรทยน

105/26 สอบหนองพพเศษ 1ชน ชน : 2

24000241 บนานกลนผม 5 ประชารวฐ อพนทอน สพทธพสนข 1366 G091035700003 ชาย

24000242 บนานกลนผม 5 ประชารวฐ ปวทณา ขาวพนผม 1414 1910300186908 หญพง

24000243 บนานกลนผม 5 ประชารวฐ สนดารวตนพ ปานเขทยว 1416 1919900515609 หญพง

24000244 บนานกลนผม 5 ประชารวฐ ธทรพศรา เพชรจดารวส 1462 1939900682564 หญพง

24000245 บนานกลนผม 5 ประชารวฐ อมรรวตนพ ธรรมตลอด 1463 1910300186274 หญพง

24000246 บนานกลนผม 5 ประชารวฐ กพตตพภผมพ ทองฤทธพด 1474 1139800149225 ชาย

24000247 บนานกลนผม 5 ประชารวฐ พพมชนก บนญยะดาษ 1222 1809902484949 หญพง

24000248 บนานกลนผม 5 ประชารวฐ อดพศวกดพด อนปถวมภพ 1206 1910300185839 ชาย

24000249 นพคมพวฒนาภาคใตน 1 ธาดากร แกนวพรม 1188 1910300186916 ชาย

24000250 นพคมพวฒนาภาคใตน 1 มงคล หนผแกนว 1189 1910300185634 ชาย

24000251 นพคมพวฒนาภาคใตน 1 ชยนต พรหมเมฆ 1223 1919900511581 ชาย

24000252 นพคมพวฒนาภาคใตน 1 สพทธพศวกดพด สนรพยะผล 1265 1909803407902 ชาย

24000253 นพคมพวฒนาภาคใตน 1 สพรวพชญพ ลอดนอก 1191 1438900027918 ชาย

24000254 นพคมพวฒนาภาคใตน 1 พทรณวฐ ชนไพโรจนพ 1243 1910300186193 ชาย

24000255 นพคมพวฒนาภาคใตน 1 ศวกดพดณรงคพ ปาตวงตะโร 1244 1910300185871 ชาย

24000256 นพคมพวฒนาภาคใตน 1 ชพษณนพงศพ จวนทสนวรรณ 1242 1919900519124 ชาย

24000257 นพคมพวฒนาภาคใตน 1 เบพญจภรณพ บววนวล 1183 1910300187319 หญพง

24000258 นพคมพวฒนาภาคใตน 1 ธวญชนก บนญฤทธพด 1185 1919900492684 หญพง

24000259 นพคมพวฒนาภาคใตน 1 กรชนก สนวรรณโณ 1245 1919900520777 หญพง

24000260 นพคมพวฒนาภาคใตน 1 ภวทรวดท กมลเจรพญ 1246 1910300185090 หญพง

24000261 นพคมพวฒนาภาคใตน 1 สนภาวพตา รามขาว 1194 1919900493435 หญพง

24000262 ยผงทองรวฐประชาสรรคพ อนวนตญา บววเนททยว 457 1910300181311 หญพง

24000263 ยผงทองรวฐประชาสรรคพ สพทธพธาดา หลนดหลละ 451 1910300181329 ชาย

24000264 ยผงทองรวฐประชาสรรคพ มวสยา แกนวสดาลท 445 1919900463846 หญพง

24000265 ยผงทองรวฐประชาสรรคพ อภพยดา ยอดสววสดพด 446 1919303163213 หญพง

24000266 ยผงทองรวฐประชาสรรคพ จพนตพจนฑา พรหมยอด 452 1809200034714 หญพง

24000267 ยผงทองรวฐประชาสรรคพ ภวศรา บววเนทททยว 453 1919900514807 หญพง

24000268 ยผงทองรวฐประชาสรรคพ กรวนฒพ โคนยเซผง 454 1910300186495 ชาย

24000269 ยผงทองรวฐประชาสรรคพ พทรดา สผงนาวา 463 1919900464982 หญพง

24000270 ยผงทองรวฐประชาสรรคพ อภพชญา บนษบงคพ 504 1910300186932 หญพง

คน 30รวม :
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- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

24000271 ยผงทองรวฐประชาสรรคพ สนชานวนทพ เรชองพนฒ 546 1910300188528 หญพง

24000272 ยผงทองรวฐประชาสรรคพ เบญญาภา เสทยงหอม 545 1919900464397 หญพง

24000273 ยผงทองรวฐประชาสรรคพ ปฏพพวทธพด จวนทรพผนด 593 1900501208208 ชาย

24000274 ยผงทองรวฐประชาสรรคพ กชมน อพนทคชสาร 592 1910300190051 หญพง

24000275 ยผงทองรวฐประชาสรรคพ รวศมท ตทกาสม 595 1910400135086 หญพง

24000276 ยผงทองรวฐประชาสรรคพ อานทตนา สมาน 596 1919000524527 หญพง

24000277 ยผงทองรวฐประชาสรรคพ อชพรวพทยพ พพมพลทอง 629 1919900520173 ชาย

24000278 ยผงทองรวฐประชาสรรคพ เอกพล จวนทรวตนพ 448 1919900501268 ชาย

24000279 บนานสนานแดง อรนนช บววปลอด 280 1910300186452 หญพง

24000280 บนานสนานแดง ปารทยา หมวดมาก 282 1919900513487 หญพง

24000281 บนานสนานแดง ณวฐพดา กลพทนละออง 283 1910300187629 หญพง

24000282 บนานสนานแดง อวยนาฮพ ดดาสนด 284 1910300185448 หญพง

24000283 บนานสนานแดง เมธาพร แกลนวทนงคพ 315 1910300513169 หญพง

24000284 บนานสนานแดง สนรพยา คฤหาสนพ 286 1910300187777 ชาย

24000285 บนานสนานแดง สนภาสพนท ยชนยง 322 1910300186703 หญพง

24000286 บนานสนานแดง สนชาดา ผอมเกช ดอ 319 1910300180991 หญพง

24000287 บนานสนานแดง ศวกดพกรพนทรพ เกษจวนทรพ 356 1102900162600 ชาย

คน 17รวม :
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- หนองสอบพพเศษ 1 [1]ชน ชน : 0

24000301 อนนบาลควนกาหลง รพดวาล บพลลาเตละ 3324 1909803229877 ชาย

24000302 อนนบาลควนกาหลง จวกรภวทร ชชทนชม 3206 1910300180641 ชาย

24000303 อนนบาลควนกาหลง สพรพวพมล คงพรหม 3221 1910300181116 หญพง

24000304 อนนบาลควนกาหลง พพชญานวนทพ แกนวมณท 3426 1909803318063 หญพง

24000305 บนานเหนชอคลอง พงศพนภา ราชมนณท 1251 1910300185898 ชาย

24000306 บนานหนวยนด ดาดดา บนญชผเกทยรตพ สะทนน 1768 1909803402684 ชาย

24000307 บนานหนวยนด ดาดดา สมเกทยรตพ มากหนผ 1771 1910300188099 ชาย

24000308 บนานหนวยนด ดาดดา พรทพพยพ แสงดท 1780 1910300187297 หญพง

24000309 บนานกลนผม 5 ประชารวฐ อาทพมา ชผเชพด 1218 1910300188391 หญพง

24000310 บนานกลนผม 5 ประชารวฐ รนผงฤดท สนภา 1224 1919900502221 หญพง

24000311 บนานสนานแดง เกทยรตพศวกดพด หนผฤทธพด 281 1910300187899 ชาย

คน 11รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  178ผศห เขหาสอบ : 7 คน1091560093 - อนนบาลควนกาหลง


