
ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 1 / 8ววนททท 08-Feb-18 11:41:51

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ละงผ จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560042 - อนนบาลละงผ

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [5]ชน ชน : 0

24004766 อนนบาลละงผ ธนกฤต ดนวงราม 9095 1909803406582 ชาย

24004767 อนนบาลละงผ นวศรทยพ งะหมาด 9092 1919900493206 ชาย

24004768 อนนบาลละงผ นวทธพงศพ แซซทซาม 9565 1919900511875 ชาย

24004769 อนนบาลละงผ ธนากร โตตะลตะ 9091 1910501236929 ชาย

24004770 อนนบาลละงผ อนวนดา ใบโสตะ 9100 1919900501314 ชาย

24004771 อนนบาลละงผ ศนภโชค รนน งมณทวรรณ 9277 1910501230891 ชาย

24004772 อนนบาลละงผ ณชพล ทองพรหม 9560 1919900521501 ชาย

24004773 อนนบาลละงผ อชพระ มะเซซง 9564 1910501234624 ชาย

24004774 อนนบาลละงผ ภาณนดล เรรองนะ 9126 1919900511069 ชาย

24004775 อนนบาลละงผ วนฒพนวนทพ เหมรา 10015 1900101630581 ชาย

24004776 อนนบาลละงผ จพรภวทร เรรองหนผ 10016 1919900507266 ชาย

24004777 อนนบาลละงผ เจษฎา บนญมท 10078 1809902537627 ชาย

24004778 อนนบาลละงผ วรวญญา ปวญญาโญ 9109 1910501234926 หญพง

24004779 อนนบาลละงผ นนอวยมพ หลวงเศษ 9812 1919900519795 หญพง

24004780 อนนบาลละงผ กวญญาณวฐ มาลวยวงศพ 8960 1910501231412 หญพง

24004781 อนนบาลละงผ อวฐภพญญา หนผสงวน 9569 1919900509111 หญพง

24004782 อนนบาลละงผ วพไลรวตนพ แสงดดา 9111 1910501233741 หญพง

24004783 อนนบาลละงผ ชญาดา คงอพนตวน 9141 1919900505638 หญพง

24004784 อนนบาลละงผ รสสนคนธพ อนอยจอาย 9143 1919900514122 หญพง

24004785 อนนบาลละงผ สนทธพญาดา สนทธพรวกษพ 9568 1849901997454 หญพง

24004786 อนนบาลละงผ กานตพชนก หนผพพนพจ 9572 1910501231951 หญพง

24004787 อนนบาลละงผ ปรพยภรณพ ธนรท 9570 1709901763071 หญพง

24004788 อนนบาลละงผ ศศพวพมล ระเมาะ 9571 1919900515331 หญพง

24004789 อนนบาลละงผ สนพนพตา เจะหลง 9574 1910501233326 หญพง

24004790 อนนบาลละงผ ชนาภา ชผสกนล 9582 1919900519205 หญพง

24004791 อนนบาลละงผ ขววญวรพน สนรพยนตพ 9887 1910501233237 หญพง

24004792 อนนบาลละงผ เกษร จวนทรพเพชร 9136 1910501234853 หญพง

24004793 อนนบาลละงผ จารนภรรธ อพนทนะนก 9148 1939900704274 หญพง

24004794 อนนบาลละงผ อสพธารา มนขแกนว 95673 1800901377393 หญพง

24004795 อนนบาลละงผ ณวฐณพชา คดาวนซน 10017 1919900522826 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 2 / 8ววนททท 08-Feb-18 11:41:51

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ละงผ จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560042 - อนนบาลละงผ

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [6]ชน ชน : 0

24004796 อนนบาลละงผ เจษฎา คงสอง 9673 1900101649622 ชาย

24004797 อนนบาลละงผ ธนกร ภผซสวน 9125 1919900505263 ชาย

24004798 อนนบาลละงผ อวยกานณพ ทรงนาศศก 9124 1910501231196 ชาย

24004799 อนนบาลละงผ ปวญญากร เฉลพมชทวานนทพ 9577 1919900502671 ชาย

24004800 อนนบาลละงผ ณวฐววศ ววฒนพวนธนพ 9814 1910501234527 ชาย

24004801 อนนบาลละงผ ศพลาภวทร ชวยรวตนพ 9576 1910501234764 ชาย

24004802 อนนบาลละงผ ณภวทร ลซาหมาด 9089 1910501235949 ชาย

24004803 อนนบาลละงผ ธนวพนทพ รพนเสน 9090 1919900527518 ชาย

24004804 อนนบาลละงผ ภผมพรวกษพ แซซหลท 9122 1910501235957 ชาย

24004805 อนนบาลละงผ อนาฟพ ล ปากบารา 9127 1910501231650 ชาย

24004806 อนนบาลละงผ มนสตาฟา หววนสผ 9129 1919900516346 ชาย

24004807 อนนบาลละงผ อภพวพชญพ มะสวนตพ 9130 1910501235051 ชาย

24004808 อนนบาลละงผ ภผรพนทพ ฮวทงยททซทท 9567 1919900497309 ชาย

24004809 อนนบาลละงผ ธนากร ตรวสศพรพ 9578 1919900502761 ชาย

24004810 อนนบาลละงผ พวทธนวนทพ จพตตว ตง 9815 1909803354973 ชาย

24004811 อนนบาลละงผ นวฐวนฒพ แสะอาหลท 10018 1919900539494 ชาย

24004812 อนนบาลละงผ วทรวรรณ วาโรต ะ 9107 1919900512880 หญพง

24004813 อนนบาลละงผ สโรชา กวณฑพแกนว 9817 1900201127008 หญพง

24004814 อนนบาลละงผ ศพรประภา บววงาม 9819 1919900509897 หญพง

24004815 อนนบาลละงผ ซวลวา จวนทรพนผน 9583 1909803469487 หญพง

24004816 อนนบาลละงผ ศนภพสรา เสนทอง 9146 1959901074827 หญพง

24004817 อนนบาลละงผ โสภพตา มานะกลนา 9584 1910501230939 หญพง

24004818 อนนบาลละงผ นวนทพชา โอมณท 9108 1919900523911 หญพง

24004819 อนนบาลละงผ วาสพฐท ใจสมนทร 9145 1919900500725 หญพง

24004820 อนนบาลละงผ ซากทนตะ ลารทนผ 9580 1910501233181 หญพง

24004821 อนนบาลละงผ กวญญาวทรพ เทพณรงคพ 9585 1819300052544 หญพง

24004822 อนนบาลละงผ ณวฐณพชา ปานแขวง 9581 1919900498054 หญพง

24004823 อนนบาลละงผ จวนทพมา ลพมานนทพ 9586 1910501232320 หญพง

24004824 อนนบาลละงผ โรสนท พยายาม 9579 1949900690532 หญพง

24004825 อนนบาลละงผ ณปภวช กาญจนาเกศยผร 9813 1919900489179 หญพง

คน 30รวม :
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- หนองสอบปกตพ [7]ชน ชน : 0

24004826 อนนบาลละงผ กนลชาภา อนศมา 9818 1910501234110 หญพง

24004827 อนนบาลละงผ ขววญชนก ชอสกนล 10019 1919900489047 หญพง

24004828 อนนบาลละงผ เมธาสพทธพ เสนาการ 9674 1919900508271 ชาย

24004829 อนนบาลละงผ นทท พซวงมวชฌพมะ 9296 1431100024551 ชาย

24004830 อนนบาลละงผ พศนตยพ ตรวสศพรพ 9591 1929901212341 ชาย

24004831 อนนบาลละงผ ณวฐวนฒพ หนผกระโทก 9587 1910501230904 ชาย

24004832 อนนบาลละงผ อลวนฟาลา อนรามา 9099 1919900522800 ชาย

24004833 อนนบาลละงผ นฤสรณพ นพลสกนล 9589 1919900509552 ชาย

24004834 อนนบาลละงผ ววชระพงษพ ยนตพธรรม 9820 1909803286382 ชาย

24004835 อนนบาลละงผ ธนรวตนพ สวยงาม 9094 1919900501217 ชาย

24004836 อนนบาลละงผ อวบบวส ชดานาญดง 9102 1910300186592 ชาย

24004837 อนนบาลละงผ ภากร ราเหม 9120 1909803381172 ชาย

24004838 อนนบาลละงผ ธนธรณพ เพซชรนนอย 9128 1929901224144 ชาย

24004839 อนนบาลละงผ ณวฐสรวญ อนนรวกษพวพรพยะกนล 9822 1919900503686 ชาย

24004840 อนนบาลละงผ ธวญเทพ ทวทววฒนา 9821 2910300026836 ชาย

24004841 อนนบาลละงผ ภผรพพวฒนพ ตพงหววง 10020 1910501233946 ชาย

24004842 อนนบาลละงผ นบทลาล หมทนหววง 10021 1919900519825 ชาย

24004843 อนนบาลละงผ กซอกนศล หนผสม 10077 1819900652861 ชาย

24004844 อนนบาลละงผ อนนรวกษพ เพชรเพซง 10087 1910501235841 ชาย

24004845 อนนบาลละงผ พพรพวฒนพ ศรทประพวนธพ 10091 1909803361406 ชาย

24004846 อนนบาลละงผ ศพรพกวลยา โพธพธสนวรรณ 9594 1839800044478 หญพง

24004847 อนนบาลละงผ วารพสตนา ยทมะเหรซบ 9598 1919900516133 หญพง

24004848 อนนบาลละงผ นพภาพวฒนพ ราชเมรองขวาง 9112 1909803431145 หญพง

24004849 อนนบาลละงผ จวสมทลซารพ ขววญทอง 9482 1919900501489 หญพง

24004850 อนนบาลละงผ เกตนพธนพภา ขาวชอบ 9135 1910501235256 หญพง

24004851 อนนบาลละงผ วานพษสา ภผมพเดช 9595 1910501230955 หญพง

24004852 อนนบาลละงผ นวซมท สอหา 9137 1919900533844 หญพง

24004853 อนนบาลละงผ เมดารพนทรพ กตอใจ 9138 1910501234594 หญพง

24004854 อนนบาลละงผ นผรทน สนวาหลดา 9139 1919900517652 หญพง

24004855 อนนบาลละงผ ปาจรทยพ พพทวกษพวาทท 9140 1919900511174 หญพง

คน 30รวม :
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ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 91010000 - สพป.สตศล

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
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ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :
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ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [8]ชน ชน : 0

24004856 อนนบาลละงผ สพราวรรณ กนคามา 9144 3910500129556 หญพง

24004857 อนนบาลละงผ ถพรดา ชผเขทยด 9282 1919900512120 หญพง

24004858 อนนบาลละงผ ภวชภพชา แซซหลพม 9596 1910501232125 หญพง

24004859 อนนบาลละงผ อาลา มซาหมผด 9597 1919900503651 หญพง

24004860 บนานไสใหญซ วนฒพชวย หมานละงผ 1705 1910501235272 ชาย

24004861 บนานไสใหญซ ประกายศทล เฉลพม 1706 1910501233521 ชาย

24004862 บนานไสใหญซ อพสรพนทรพ หมวทนมา 1708 1810401254918 ชาย

24004863 บนานไสใหญซ นวศรนลลอฮ เหมรา 1709 1910501231251 ชาย

24004864 บนานไสใหญซ อรนณ วรรณทอง 1710 1910501235809 ชาย

24004865 บนานไสใหญซ อาบผคอรท สามะ 1723 1919900495918 ชาย

24004866 บนานไสใหญซ รวชพล หววนเก 1771 1919900512332 ชาย

24004867 บนานไสใหญซ วรากรณพ คลวงขนอง 1777 1910501235281 ชาย

24004868 บนานไสใหญซ กรวพชญพ พากนล 1809 1409903717878 ชาย

24004869 บนานไสใหญซ ณวฐชา สอเหลบ 1693 1919900476204 หญพง

24004870 บนานไสใหญซ ปวทมาภรณพ ละยานะ 1712 1919900492889 หญพง

24004871 บนานไสใหญซ มนวสนวนทพ นนนยนด ตาวงศพ 1722 1910501234659 หญพง

24004872 บนานไสใหญซ ฟาตทมตะ ดดาหมาด 1820 1919900496051 หญพง

24004873 บนานไสใหญซ ชนวญชพดา ขนนราษฏร 1824 1919900516303 หญพง

24004874 บนานไสใหญซ พทรพวฒนพ ยผนนนย 1830 1910501232826 ชาย

24004875 บนานปพ ใหญซ ซากทรทน กาดเสซน 1462 1910501234977 ชาย

24004876 บนานปพ ใหญซ ซวลนผน ยซาหลท 1463 1910501231323 ชาย

24004877 บนานปพ ใหญซ ณวฐวนฒพ ผาจวนทรพ 1464 1439900624569 ชาย

24004878 บนานปพ ใหญซ ตวตกวา บาโงนย 1465 1919900510224 ชาย

24004879 บนานปพ ใหญซ ธทรนวนทพ สวมพวนธพ 1466 1910501232869 ชาย

24004880 บนานปพ ใหญซ อธพววฒนพ องศารา 1468 1919900517067 ชาย

24004881 บนานปพ ใหญซ กวลยา จายอดาพวนธพ 1469 1910400134233 หญพง

24004882 บนานปพ ใหญซ ณวฐรพนทยพ กรรณเรศ 1470 1919900518951 หญพง

24004883 บนานปพ ใหญซ รนซดทยตะ กาดเสซน 1472 1919900516141 หญพง

24004884 บนานปพ ใหญซ สนนพสา หลทกาด 1473 1910501234993 หญพง

24004885 บนานปพ ใหญซ อลพสรา ปาละหา 1504 1910501233407 หญพง

คน 30รวม :
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ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [9]ชน ชน : 0

24004886 บนานโกตา ลนกมาน สะอาด 974 1919900505581 ชาย

24004887 บนานโกตา วาฟพ ล สงบ 967 1919900508840 ชาย

24004888 บนานโกตา ภวทรานพษฐพ กายอ 968 1910501232745 หญพง

24004889 บนานโกตา ภวทรวดท ชดานาญเพาะ 969 1910501236121 หญพง

24004890 บนานโกตา ซารทรซา หมาดเทซง 994 1103200156802 หญพง

24004891 บนานโกตา เมลพสสา ตนนหน 975 1910501236155 หญพง

24004892 บนานโกตา นพธทรา ยซาเหล 1052 1910501226125 หญพง

24004893 บนานปากปพ ง ณวฐฑชวยนนทพ เหลซมปาน 725 1910501235621 ชาย

24004894 บนานปากปพ ง อวบดนลฮาดท ทพ ตงหลง 769 1910501227920 ชาย

24004895 บนานปากปพ ง นวฐวนฒพ หมาดสา 778 1919900462998 ชาย

24004896 บนานปากปพ ง กนกนพภา เพซชแกนว 5411 1919900465130 หญพง

24004897 บนานปซ าฝาง จพณณพวต หนผหวน 2897 1919900496914 ชาย

24004898 บนานปซ าฝาง ทวตเทพ เพชรอพนทรพ 2899 1910501231773 ชาย

24004899 บนานปซ าฝาง ธนววฒนพ หมทนสวน 2900 1910501231404 ชาย

24004900 บนานปซ าฝาง ธทรเมธ ชดานาญนา 2901 1910501233075 ชาย

24004901 บนานปซ าฝาง อนนววฒนพ มาลวยสนวทน 2904 1919900499719 ชาย

24004902 บนานปซ าฝาง อภพนวนทพ หมทนสวน 2905 1910501232052 ชาย

24004903 บนานปซ าฝาง อภพสพทธพธ เวชสพทธพธ 2906 1910501232851 ชาย

24004904 บนานปซ าฝาง อรนณ งายาว 2907 1910501234934 ชาย

24004905 บนานปซ าฝาง อานวส ลวกษณา 2908 1910501232290 ชาย

24004906 บนานปซ าฝาง อลวงการ หววนสมวน 2990 1919900517784 ชาย

24004907 บนานปซ าฝาง อนพภผ เขทยวยวบ 3014 1910501233385 ชาย

24004908 บนานปซ าฝาง กวญญาณวฐ บนตรา 2909 1919900495501 หญพง

24004909 บนานปซ าฝาง ชนรอยยา คลวงขนอง 2911 1910501235540 หญพง

24004910 บนานปซ าฝาง ปพ ยภวทร จวนทรพเพซญ 2914 1910501234799 หญพง

24004911 บนานปซ าฝาง มนสพตา สนขเสนา 2915 1910501232770 หญพง

24004912 บนานปซ าฝาง วนพดา ยาเหล 2916 1910501231552 หญพง

24004913 บนานปซ าฝาง วรณวฐชา นพสกนล 2917 1910501235060 หญพง

24004914 บนานปซ าฝาง วรารวตนพ สนวรรณ 2918 1910501234187 หญพง

24004915 บนานปซ าฝาง ยามพลลตะ ดวงคชาตพ 2959 1919900506502 หญพง

คน 30รวม :
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- หนองสอบปกตพ [10]ชน ชน : 0

24004916 บนานปซ าฝาง วรวพทยพ จพตรเทททยง 3036 1910501235418 ชาย

24004917 บนานทซาแลหลา กอซทยพ หมทนรน 2305 1910501231692 ชาย

24004918 บนานทซาแลหลา ธาดาพงศพ เชยเปท ตย 2308 1910501233041 ชาย

24004919 บนานทซาแลหลา นพววตนพ เขทยวสด 2309 1910501231609 ชาย

24004920 บนานทซาแลหลา พชร จพหมาด 2310 1910501229213 ชาย

24004921 บนานทซาแลหลา พวนธกานตพ กพ ตมตพ ตน 2311 1910501229639 ชาย

24004922 บนานทซาแลหลา มผอาวพต อวลมาตร 2314 1910501234357 ชาย

24004923 บนานทซาแลหลา สพทธพนนทพ โพธพธศรท 2315 1910501231617 ชาย

24004924 บนานทซาแลหลา อนนรวกษพ ยะระ 2316 1910501231153 ชาย

24004925 บนานทซาแลหลา กรองแกนว ลพมาน 2319 1919900517202 หญพง

24004926 บนานทซาแลหลา วรรณภา สทสนพรรณ 2322 1910501232281 หญพง

24004927 บนานทซาแลหลา ศลพษา เททยนยทท 2323 1910600152782 หญพง

24004928 บนานทซาแลหลา สนภวทรา ปรทชา 2324 1910501235205 หญพง

24004929 บนานทซาแลหลา พพมญาดา รายา 2330 1910501234152 หญพง

24004930 บนานทซาแลหลา นพสรทน อาละหมาด 2468 1919900511042 หญพง

24004931 บนานทนซงเสมซด มพตรภาพททท 114 ฐพตพศวกดพธ พลแสง 896 1929901239621 ชาย

24004932 บนานทนซงเสมซด มพตรภาพททท 114 รวตนาภรณพ ธรรมชผเต 899 1919900514793 หญพง

24004933 บนานทนซงเสมซด มพตรภาพททท 114 หทวยทพพยพ ประหลาดมานพต 902 1919900492463 หญพง

24004934 บนานทนซงเสมซด มพตรภาพททท 114 ณวฐพงศพ แกนวมณท 917 1919900492480 ชาย

24004935 บนานทนซงเสมซด มพตรภาพททท 114 ปรมพนทรพ สนวรรณโณ 949 1919900511361 ชาย

24004936 บนานอนไร ธนพวฒนพ ฉพมเรรอง 730 1910501232214 ชาย

24004937 บนานอนไร วรชา จพตตพหลวง 734 1910501232303 ชาย

24004938 บนานอนไร ธนภวทร สวาหลวง 731 1910501231781 ชาย

24004939 บนานอนไร อวฟฮาดท ยอดขยวน 735 1910501234268 ชาย

24004940 บนานอนไร อพมรอน ลซองนาวา 736 1910501234047 ชาย

24004941 บนานอนไร พงศภวทร เตท ตยเลซก 741 1807700032867 ชาย

24004942 บนานอนไร ทพวาววลคพ หมวนทนซย 737 1910501233091 หญพง

24004943 บนานอนไร บวณฑพตา พลเยททยม 738 1910501235582 หญพง

24004944 บนานอนไร สนธพตา สวนหลท 739 1910501235301 หญพง

24004945 บนานอนไร อพนทพรา หววนบพหลาย 740 1910501234080 หญพง

คน 30รวม :
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- หนองสอบปกตพ [11]ชน ชน : 0

24004946 บนานอนไร สนมณฑา แคสนวทน 774 1910501233717 หญพง

24004947 บนานตผแตหรดา วรณวฐ เหมรา 808 1910501234896 ชาย

24004948 บนานตผแตหรดา วทรภวทร เถาววลยพ 809 1919900492552 ชาย

24004949 บนานตผแตหรดา กนกขววญ รอดชนม 810 1910501232893 หญพง

24004950 บนานตผแตหรดา ทพฆวมพร สารพนทรพ 811 1919900509251 หญพง

24004951 บนานตผแตหรดา พลอยไพลพน บารา 814 1919900494024 หญพง

24004952 บนานตผแตหรดา พพสนธา ใจนซาน 815 1910501231234 หญพง

24004953 บนานตผแตหรดา มยนรา สนวาหลดา 816 1910501232940 หญพง

24004954 บนานตผแตหรดา ลพยานา โตตะหลง 817 1910501233954 หญพง

24004955 บนานตผแตหรดา ศนภพสรา มรพกวน 819 1919900508017 หญพง

24004956 บนานตผแตหรดา สนพพชญา บนญเสน 820 1910501231871 หญพง

24004957 บนานตผแตหรดา อรอนงคพ คงยวง 822 1910501234241 หญพง

24004958 บนานตผแตหรดา อวสรา ทนซงหวนา 823 1919900511832 หญพง

24004959 บนานตผแตหรดา รซ นุ งโรจ เรรองฤทธพธ 824 1839902020292 ชาย

24004960 บนานตผแตหรดา อนวนทววฒนพ สอและ 889 1919900517172 ชาย

24004961 บนานควนฟน าแลบ กวนยาภรณพ กมลเจรพญ 1244 1910501233113 หญพง

24004962 บนานควนฟน าแลบ กพตตพพวทธพ ดทเลทยบ 1245 1910501237593 ชาย

24004963 บนานควนฟน าแลบ ขนพษฐา เกษม 1246 1910501234128 หญพง

24004964 บนานควนฟน าแลบ ซนลฟารพ ดอแมซง 1252 1919900505255 ชาย

24004965 บนานควนฟน าแลบ นวจญมนดดทน หมาดเทซง 1253 1910501235388 ชาย

24004966 บนานควนฟน าแลบ นวซนทน ขววญทอง 1254 1910501236163 หญพง

24004967 บนานควนฟน าแลบ นวสนทม กาหา 1255 1910501234209 หญพง

24004968 บนานควนฟน าแลบ นวสรททยพ สวาหลวง 1256 1910400135353 ชาย

24004969 บนานควนฟน าแลบ พพชชานวนทพ ปพ รพยะ 1257 1919900509617 หญพง

24004970 บนานควนฟน าแลบ มารพษา คงแกนว 1258 1910501235710 หญพง

24004971 บนานควนฟน าแลบ รนสณทยพ ทอดทพ ตง 1259 1910501234772 หญพง

24004972 บนานควนฟน าแลบ อธพคม ปรวงเจะ 1263 1910501237305 ชาย

24004973 บนานควนฟน าแลบ อาซาน โสสนนนย 1264 1910501233873 ชาย

24004974 บนานควนฟน าแลบ อวญวาณทยพ หมาดอท 1265 1919900527721 หญพง

24004975 บนานควนฟน าแลบ ฟาอวยดท สาราบรรณพ 1287 1919900519922 ชาย

24004976 บนานควนฟน าแลบ สนอวยดา ศพลปรวตนพ 1291 1910501237259 หญพง

24004977 บนานควนฟน าแลบ ซพลวา หลงเกซม 1329 1909803351419 ชาย

24004978 บนานควนฟน าแลบ พรรณภวทรสร ชซวงหาราช 1334 1910501232613 หญพง

24004979 บนานควนฟน าแลบ อภพษฎา ปานแขวง 1288 1199600462728 หญพง

คน 34รวม :
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- หนองสอบพพเศษ 1 [1]ชน ชน : 0

24004981 อนนบาลละงผ ศตวรรษ ลพมานนทพ 9561 1919900509498 ชาย

24004982 อนนบาลละงผ ปฏพภาณ พวนตรท 9562 1910501235906 ชาย

24004983 อนนบาลละงผ กรวพทยพ เพซชรทพพยพ 9566 1929901248906 ชาย

24004984 อนนบาลละงผ สนนวนทา ปานแขวง 9350 1919900509374 หญพง

24004985 อนนบาลละงผ ปพ ยะ ลทหมาด 9096 1910501235094 ชาย

24004986 อนนบาลละงผ รนสนาเดทย คงโมณท 9147 1910501234373 หญพง

24004987 อนนบาลละงผ อวดวาฮพ ประสาททอง 9346 1910501236040 หญพง

24004988 อนนบาลละงผ ภผฐพษ กะเสซม 9351 1919900498216 ชาย

24004989 อนนบาลละงผ ฟาดพ ตล หลดาโสตะ 9592 1919900492927 ชาย

24004990 อนนบาลละงผ ธนภวทร โดดดท 9121 1910501235680 ชาย

24004991 อนนบาลละงผ ฐพตพพงศพ อนนดดา 9133 1910600152804 ชาย

24004992 บนานไสใหญซ อวนเดรพ นซาหวท 1731 1910501231676 ชาย

24004993 บนานไสใหญซ พณพชพล ภผซเงพนเหรทยญ 1746 1910600151701 ชาย

24004994 บนานปพ ใหญซ กฤษฎา ดซอลซาจพ 1461 1919900511352 ชาย

24004995 บนานโกตา อภพภผมพ หมรทนอาด 966 1910501234730 ชาย

24004996 บนานโกตา เดชดนวย ทองคดา 964 1919900506448 ชาย

24004997 บนานโกตา ณวฐภวทร รวกษะโบะ 965 1910501231846 ชาย

24004998 บนานโกตา รพฟฮาน ลวดเลทย 1068 1919900511034 ชาย

24004999 บนานโกตา ซนลฟา กพมนพทง 1022 1959901120411 หญพง

24005000 บนานปซ าฝาง กานตพกวพน คลวงขนอง 2896 1919900508190 ชาย

24005001 บนานปซ าฝาง สนไลหมาน คนยยกสนย 2903 1919900516061 ชาย

24005002 บนานปซ าฝาง อวมซวล คลวงขนอง 3015 1910501234411 ชาย

24005003 บนานปซ าฝาง บนญยนดา หววนตาหลา 2912 1910501234349 หญพง

24005004 บนานทซาแลหลา ฮนสนา ชนางชผ 2325 1910501234021 หญพง

24005005 บนานอนไร จวกรภวทร กวงแฮ 729 1910501230874 ชาย

24005006 บนานอนไร นนสอวยนท โสสนนนย 759 1910501231765 หญพง

24005007 บนานตผแตหรดา ววชราภรณพ เอซมเลซง 818 1919900519698 หญพง

24005008 บนานควนฟน าแลบ ประเสรพฐพร โสภาค 1285 1919900490428 ชาย

24005009 บนานควนฟน าแลบ ควนธารวตนพ อนศมา 1247 1910501235701 ชาย

24005010 บนานควนฟน าแลบ ซพลมท ชวยปวน 1251 1810800149913 หญพง

24005011 บนานควนฟน าแลบ วาสนา เกษม 1231 1910501230670 หญพง

24005012 บนานควนฟน าแลบ ศตายน ชาญนด ตา 1262 1919900528611 ชาย

คน 32รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  246ผศห เขหาสอบ : 8 คน1091560042 - อนนบาลละงผ


