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นนกเรทยน
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ชนชน : 1

92000001 กศน.ออาเภอกรนตรง กมล งานประสชทธชธ 12920200005613200012 3920500004702 ชาย
92000002 กศน.ออาเภอกรนตรง กรรณา ลาวเพพชร 12920200005613200048 1920200036955 หญชง
92000003 กศน.ออาเภอกรนตรง กฤตนรย อรนยกชกม 12920200005613200150 1920500063788 ชาย
92000004 กศน.ออาเภอกรนตรง กกอเดช แดงหยนง 12920200005613200099 3920200188972 ชาย
92000005 กศน.ออาเภอกรนตรง กกอเสพม ศรรอกอน 12920200005613200084 3920200185132 ชาย
92000006 กศน.ออาเภอกรนตรง กชตตชพงษพ คงนคร 12920200005613200042 1929900199553 ชาย
92000007 กศน.ออาเภอกรนตรง กชตชพงษพ ไขสระ 12920200005613200100 1920200036114 ชาย
92000008 กศน.ออาเภอกรนตรง กชตชศรกดชธ หอยสรงขพ 12920200005613200036 3920500070969 ชาย
92000009 กศน.ออาเภอกรนตรง เกษมเจรชญ หมรนเศษ 12920200005613200083 3920200192619 ชาย
92000010 กศน.ออาเภอกรนตรง เครยง สงวนศรร 12920200005613200055 5920290000338 ชาย
92000011 กศน.ออาเภอกรนตรง จรชน เครมอเพพง 12920200005613200024 3920500071272 ชาย
92000012 กศน.ออาเภอกรนตรง จรผญ ชกวยธรรม 12920200005613200106 1920500002711 ชาย
92000013 กศน.ออาเภอกรนตรง จรกรพงศพ แจกมสรรชยา 12920200005613200092 1929800056963 ชาย
92000014 กศน.ออาเภอกรนตรง จรนทรพจชรา วรนเกมกอ 12920200005613200079 1920200076515 หญชง
92000015 กศน.ออาเภอกรนตรง จารร อรปญา 12920200005613200105 3929900266401 ชาย
92000016 กศน.ออาเภอกรนตรง จอานงคพ จงละเอรยด 12920200005613200057 3920200004171 ชาย
92000017 กศน.ออาเภอกรนตรง จชตวชภา สวนดร 12920200005613200020 1101401842264 หญชง
92000018 กศน.ออาเภอกรนตรง จชนดา เพชรสวรสดชธ 12920200005613200117 3920200443042 หญชง
92000019 กศน.ออาเภอกรนตรง จชรศรกดชธ นวนสง 12920200005613200115 3920500080531 ชาย
92000020 กศน.ออาเภอกรนตรง จรรศรกดชธ ดอารงคพ 12920200005613200058 1920200064801 ชาย
92000021 กศน.ออาเภอกรนตรง เจตนรชนทรพ สรเหรพน 12920200005613200130 3920200312835 ชาย
92000022 กศน.ออาเภอกรนตรง เจรกยม เปาะทอง 12920200005613200070 3920200154318 หญชง
92000023 กศน.ออาเภอกรนตรง เฉลรยว เกชดผล 12920200005613200026 3920700168849 ชาย
92000024 กศน.ออาเภอกรนตรง ชนะศรกดชธ ศรรนวลปาน 12920200005613200016 1929900365674 ชาย
92000025 กศน.ออาเภอกรนตรง ชนชตา ทองชผ 12920200005613200095 1929900317947 หญชง
92000026 กศน.ออาเภอกรนตรง ชยาภรณพ นานางสวย 12920200005613200102 3920200345415 หญชง
92000027 กศน.ออาเภอกรนตรง ณรงคพศรกดชธ ชกวยชะนะ 12920200005613200003 3920500215665 ชาย
92000028 กศน.ออาเภอกรนตรง ดม ชผชรมชมทน 12920200005613200038 3920500072911 ชาย
92000029 กศน.ออาเภอกรนตรง ดอารงคพ คงนคร 12920200005613200049 1929900243897 ชาย
92000030 กศน.ออาเภอกรนตรง เดชศรกดชธฎา หนผทอง 12920200005613200035 2920600007772 ชาย
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92000031 กศน.ออาเภอกรนตรง ตะเหนบ เดพนหมาด 12920200005613200110 3920200401862 ชาย
92000032 กศน.ออาเภอกรนตรง ทรงกลด กลนาเวช 12920200005613200033 3920500074221 ชาย
92000033 กศน.ออาเภอกรนตรง ธนรญชรย ประทรมชาตช 12920200005613200077 1929900230981 ชาย
92000034 กศน.ออาเภอกรนตรง ธรรวรฒนพ สรนทรเตพม 12920200005613200056 1920200041169 ชาย
92000035 กศน.ออาเภอกรนตรง ธรระพงษพ ดนวงสรเกาะ 12920200005613200023 1920500057991 ชาย
92000036 กศน.ออาเภอกรนตรง นคฤทธชธ ละงผ 12920200005613200101 1820400052262 ชาย
92000037 กศน.ออาเภอกรนตรง นงนรช ชกวยประคอง 12920200005613200073 5920600002406 หญชง
92000038 กศน.ออาเภอกรนตรง นพรรตนพ ผชวผกอง 12920200005613200143 1929800075887 ชาย
92000039 กศน.ออาเภอกรนตรง นรชนทรพ สาดสาย 12920200005613200093 1920200059718 ชาย
92000040 กศน.ออาเภอกรนตรง นฤมล ทองสง 12920200005613200060 1920500061203 หญชง
92000041 กศน.ออาเภอกรนตรง นฤมล โพธชธแกนว 12920200005613200118 1929800078720 หญชง
92000042 กศน.ออาเภอกรนตรง นชภรทรพ นนทแกนว 12920200005613200045 1839900093616 ชาย
92000043 กศน.ออาเภอกรนตรง นชภาวรรณ บรวชรม 12920200005613200097 1920200035045 หญชง
92000044 กศน.ออาเภอกรนตรง บรญชา พระคง 12920200005613200119 3920200474070 ชาย
92000045 กศน.ออาเภอกรนตรง บรญชอบ รอดไกร 12920200005613200124 1920200053981 ชาย
92000046 กศน.ออาเภอกรนตรง บรญธรรม ปากบารา 12920200005613200140 3920200192180 ชาย
92000047 กศน.ออาเภอกรนตรง บรญนอา วรนโย 12920200005613200076 3410100608796 ชาย
92000048 กศน.ออาเภอกรนตรง บรญสม ชผขขกน 12920200005613200022 3920500058811 หญชง
92000049 กศน.ออาเภอกรนตรง ปฐมพร สามงามทอง 12920200005613200032 3841500128641 ชาย
92000050 กศน.ออาเภอกรนตรง ประธรป สชนธรพประจชม 12920200005613200096 3920200439070 ชาย
92000051 กศน.ออาเภอกรนตรง ประยรทธ โปซชว 12920200005613200149 1929900134575 ชาย
92000052 กศน.ออาเภอกรนตรง ประสวน บรญยรง 12920200005613200085 3920200428299 หญชง
92000053 กศน.ออาเภอกรนตรง ประสชทธชธ ศรรทอง 12920200005613200125 3920200318680 ชาย
92000054 กศน.ออาเภอกรนตรง ปราโมทยพ เสดสชน 12920200005613200088 3920200163511 ชาย
92000055 กศน.ออาเภอกรนตรง ปรรชา ชผกระชรกน 12920200005613200050 3920200154466 ชาย
92000056 กศน.ออาเภอกรนตรง ปรรดา ชรยรรตนพ 12920200005613200006 3920500219466 หญชง
92000057 กศน.ออาเภอกรนตรง ปปยณรตช อมรวรพรกตรพ 12920200005613200069 1920200005375 ชาย
92000058 กศน.ออาเภอกรนตรง ปปยรรตนพ นนทแกนว 12920200005613200071 1839900281170 หญชง
92000059 กศน.ออาเภอกรนตรง ปปยวรฒนพ วรนมรสา 12920200005613200094 1929900313691 ชาย
92000060 กศน.ออาเภอกรนตรง ปปยะมล ทองเหลมอ 12920200005613200108 1920700039112 หญชง
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92000061 กศน.ออาเภอกรนตรง พงศกร หลรแคลนว 12920200005613200103 3920200348708 ชาย
92000062 กศน.ออาเภอกรนตรง พรกนก จรนทรพสรข 12920200005613200017 3860600019541 หญชง
92000063 กศน.ออาเภอกรนตรง พรชรย ไกรเทพ 12920200005613200109 5920900001901 ชาย
92000064 กศน.ออาเภอกรนตรง พสชษฐพ สรกกะพลางกผร 12920200005613200064 3920200304778 ชาย
92000065 กศน.ออาเภอกรนตรง พชศาล ทรกษชณพฤกษพ 12920200005613200091 1909800145893 ชาย
92000066 กศน.ออาเภอกรนตรง พชษณร วรตรนตช 12920200005613200104 3920200245429 ชาย
92000067 กศน.ออาเภอกรนตรง พรรพรฒนพ คงเมฆา 12920200005613200030 3920200275034 ชาย
92000068 กศน.ออาเภอกรนตรง เพพญนภา เพชรประพรนธพ 12920200005613200002 1920500078408 หญชง
92000069 กศน.ออาเภอกรนตรง ภานรวรฒนพ ครรรรรตนพ 12920200005613200067 3920200157228 ชาย
92000070 กศน.ออาเภอกรนตรง มณฑา ทองรอด 12920200005613200074 3920200334367 หญชง
92000071 กศน.ออาเภอกรนตรง มณรรรตนพ ศรรระพรนธพ 12920200005613200027 1919900007701 หญชง
92000072 กศน.ออาเภอกรนตรง มยรรร ชชตชลธาร 12920200005613200090 3920200110132 ชาย
92000073 กศน.ออาเภอกรนตรง มะลชนร ตรงมาตรง 12920200005613200114 5920500020356 หญชง
92000074 กศน.ออาเภอกรนตรง มานะ โปสผ 12920200005613200120 3920200464465 ชาย
92000075 กศน.ออาเภอกรนตรง มรชรย ชผชรมชมทน 12920200005613200034 3920500072937 ชาย
92000076 กศน.ออาเภอกรนตรง ยมนยง มณรรรตนพ 12920200005613200122 1920200046942 ชาย
92000077 กศน.ออาเภอกรนตรง ยรทธพงษพ คงรรกษพ 12920200005613200025 1920300053410 ชาย
92000078 กศน.ออาเภอกรนตรง โยธชน เกาะสมรน 12920200005613200127 1920200014161 ชาย
92000079 กศน.ออาเภอกรนตรง ระบาย พลรรตนพ 12920200005613200051 3920200024601 หญชง
92000080 กศน.ออาเภอกรนตรง ระพรพรฒนพ เกตรรรตนพ 12920200005613200047 3920200050091 ชาย
92000081 กศน.ออาเภอกรนตรง รรญ หนผนรนย 12920200005613200075 3920200458082 ชาย
92000082 กศน.ออาเภอกรนตรง ราตรร เหลพกเกชดผล 12920200005613200001 3920500180071 หญชง
92000083 กศน.ออาเภอกรนตรง ลรดดา มกวงแกนว 12920200005613200131 3920200329444 หญชง
92000084 กศน.ออาเภอกรนตรง เลมทอง บรวจรนทรพ 12920200005613200087 3920200424854 หญชง
92000085 กศน.ออาเภอกรนตรง วนชดา ขอาศชรช 12920200005613200080 2920200006981 หญชง
92000086 กศน.ออาเภอกรนตรง วรรณา โทธรรม 12920200005613200072 3920200342238 หญชง
92000087 กศน.ออาเภอกรนตรง วรชนทรพชนก คงปรมอ 12920200005613200134 3920200356786 หญชง
92000088 กศน.ออาเภอกรนตรง วรชระ ชอานาญเกรยรตช 12920200005613200139 3920200162400 ชาย
92000089 กศน.ออาเภอกรนตรง วรชระ เซกงแตง 12920200005613200132 3929800093211 ชาย
92000090 กศน.ออาเภอกรนตรง วรนนะ บรญสมาน 12920200005613200009 1920500037841 ชาย
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92000091 กศน.ออาเภอกรนตรง วชชรตา ยผงมณรรรตนพ 12920200005613200147 1929800074546 หญชง
92000092 กศน.ออาเภอกรนตรง วชทยพธวรช สมบพรนธพ 12920200005613200028 3920500128924 ชาย
92000093 กศน.ออาเภอกรนตรง วชทยา ปลรกใจ 12920200005613200066 1929900350511 ชาย
92000094 กศน.ออาเภอกรนตรง วรรยรทธ สชงหภผมช 12920200005613200144 1929800065067 ชาย
92000095 กศน.ออาเภอกรนตรง วรรยรทธชธ ตรทฮนอ 12920200005613200151 3920500141564 ชาย
92000096 กศน.ออาเภอกรนตรง วรระพล ศรรประไพ 12920200005613200113 1929800073736 ชาย
92000097 กศน.ออาเภอกรนตรง วรฒชชรย ลรดเลรย 12920200005613200133 1929900356951 ชาย
92000098 กศน.ออาเภอกรนตรง วรฒชพงษพ สรชผ 12920200005613200098 3920200023205 ชาย
92000099 กศน.ออาเภอกรนตรง ศตวรรษ หมวดหรรท 12920200005613200089 1920200061658 ชาย
92000100 กศน.ออาเภอกรนตรง ศศชธร นชทมกาญจนา 12920200005613200068 1920200054422 หญชง
92000101 กศน.ออาเภอกรนตรง ศชวพงษพ จชจวประดชษฐกรล 12920200005613200126 3820400008898 ชาย
92000102 กศน.ออาเภอกรนตรง ศรภกชตยชธ นาคพล 12920200005613200014 3920500243031 ชาย
92000103 กศน.ออาเภอกรนตรง ศรภชรย ไขสะ 12920200005613200081 1929800064834 ชาย
92000104 กศน.ออาเภอกรนตรง ศรภชรย ชผเชชดรรตนพ 12920200005613200148 3920500003552 ชาย
92000105 กศน.ออาเภอกรนตรง สมเกรยรตช และนร 12920200005613200138 1103700941649 ชาย
92000106 กศน.ออาเภอกรนตรง สมคชด ออาพรนธพ 12920200005613200065 3920200341720 หญชง
92000107 กศน.ออาเภอกรนตรง สมโชค ละเอรยด 12920200005613200086 3920200424374 หญชง
92000108 กศน.ออาเภอกรนตรง สมบผรณพ รรกบรรร 1292020000561320010 3920500254067 ชาย
92000109 กศน.ออาเภอกรนตรง สมพงษพ ทองหยผก 12920200005613200146 3920200431800 ชาย
92000110 กศน.ออาเภอกรนตรง สมพงษพ สรนทรเตพม 12920200005613200054 5920290012301 ชาย
92000111 กศน.ออาเภอกรนตรง สมภพ ทองหยผก 12920200005613200112 3920200431745 ชาย
92000112 กศน.ออาเภอกรนตรง สมศรร ตกจรนตนอง 12920200005613200019 3930100582440 หญชง
92000113 กศน.ออาเภอกรนตรง สมศรกดชธ คงชผ 12920200005613200037 3920500072261 ชาย
92000114 กศน.ออาเภอกรนตรง สมศรกดชธ จรนทรพเศษ 12920200005613200029 3920500079966 ชาย
92000115 กศน.ออาเภอกรนตรง สมหญชง แดกหวา 12920200005613200128 3920200329452 หญชง
92000116 กศน.ออาเภอกรนตรง สมรย หอยบาง 12920200005613200141 3920100327644 ชาย
92000117 กศน.ออาเภอกรนตรง สวาสดชธ สะหมาด 12920200005613200040 3920200456641 ชาย
92000118 กศน.ออาเภอกรนตรง สาทชตยพ คงเมฆา 12920200005613200031 3920200275018 ชาย
92000119 กศน.ออาเภอกรนตรง สายรณตพ สรวรรณรรตนพ 12920200005613200137 3920200359173 ชาย
92000120 กศน.ออาเภอกรนตรง สชทธชพงษพ ลรลาพรนธพสชทธช 12920200005613200123 3929800068836 ชาย

คน 30รวม :
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ประกาศเลขททชนนชงสอบ
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ชนชน : 1

92000121 กศน.ออาเภอกรนตรง สชรชณรฐดา สรรพคง 12920200005613200078 3841000021120 หญชง
92000122 กศน.ออาเภอกรนตรง สชรชนาฏ จงรรกษพ 12920200005613200018 3920500025726 หญชง
92000123 กศน.ออาเภอกรนตรง สชรชพงษพ วงศพพลธรา 12920200005613200046 3920600759071 ชาย
92000124 กศน.ออาเภอกรนตรง สรชาตช ชรยรรกษพ 12920200005613200121 3920100473888 ชาย
92000125 กศน.ออาเภอกรนตรง สรชาตช เสาะซชกว 12920200005613200052 3920200015130 ชาย
92000126 กศน.ออาเภอกรนตรง สรชรพ เชนาฉนอง 12920200005613200021 3920500081162 หญชง
92000127 กศน.ออาเภอกรนตรง สรธร ทองชผ 12920200005613200145 1929800066233 ชาย
92000128 กศน.ออาเภอกรนตรง สรนทร แซกเลรกยว 12920200005613200015 3920500241429 ชาย
92000129 กศน.ออาเภอกรนตรง สรพชศ หมาดหรม 12920200005613200005 3920500214740 หญชง
92000130 กศน.ออาเภอกรนตรง สรรชนทรพ อภชวรนทพภรกดร 12920200005613200007 1920500007837 หญชง
92000131 กศน.ออาเภอกรนตรง สรรชมา คงแกนว 12920200005613200062 3920200161845 หญชง
92000132 กศน.ออาเภอกรนตรง สรรชยรน แดกหวา 12920200005613200129 3920200458988 ชาย
92000133 กศน.ออาเภอกรนตรง สรรรรรตนพ เพชรสวรสดชธ 12920200005613200044 1929800070621 หญชง
92000134 กศน.ออาเภอกรนตรง เสรชญ ผลชผล 12920200005613200059 3920200005321 ชาย
92000135 กศน.ออาเภอกรนตรง เสรชมศรกดชธ ชผจรนทรพ 12920200005613200135 3929900197549 ชาย
92000136 กศน.ออาเภอกรนตรง เสรร ชผกระชรกน 12920200005613200061 3920200021181 ชาย
92000137 กศน.ออาเภอกรนตรง อภชนรทธพ วงศพตกอม 12920200005613200152 1929900303849 ชาย
92000138 กศน.ออาเภอกรนตรง อภชสชทธชธ ศรรอกอน 12920200005613200082 3920200184888 ชาย
92000139 กศน.ออาเภอกรนตรง อรรณ จงรรก 12920200005613200013 1920500009325 ชาย
92000140 กศน.ออาเภอกรนตรง อรรณร ยชทงสรข 12920200005613200107 3920200421120 หญชง
92000141 กศน.ออาเภอกรนตรง อนอย เปาะทอง 12920200005613200043 3920200417297 หญชง
92000142 กศน.ออาเภอกรนตรง อนอยทชพยพ ทชพยพอรรถ 12920200005613200041 3920200440434 หญชง
92000143 กศน.ออาเภอกรนตรง อรกษรนภา เพพชรพหนรน 12920200005613200116 3801301001683 หญชง
92000144 กศน.ออาเภอกรนตรง อาคม โชตชกมาศ 12920200005613200053 3920200151360 ชาย
92000145 กศน.ออาเภอกรนตรง อาจชนตพ หมาดหรม 12920200005613200004 3920500055889 ชาย
92000146 กศน.ออาเภอกรนตรง อานนทพ กลชทนหนผ 12920200005613200039 3700600139997 ชาย
92000147 กศน.ออาเภอกรนตรง อาพรยพ ครรรรรตนพ 12920200005613200063 3920200422151 หญชง
92000148 กศน.ออาเภอกรนตรง อาภรณพ เขาบาท 12920200005613200136 3920500067054 ชาย
92000149 กศน.ออาเภอกรนตรง ออานาจ ปผเงชน 12920200005613200008 3920500020376 ชาย
92000150 กศน.ออาเภอกรนตรง ออาพรนธพ ศรกดชธรรกษพ 12920200005613200142 1920200039024 ชาย

คน 30รวม :
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ชนชน : 1

92000151 กศน.ออาเภอกรนตรง อชทธชพล เปาะทอง 12920200005613200111 1929800057731 ชาย
92000152 กศน.ออาเภอกรนตรง เอกวรฒนพ เสราดร 1292020000561320011 1920500046638 ชาย
92000153 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญกรรฑา คงประสงคพ 1292100000561321069 3920500011318 ชาย
92000154 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญกฤษดา สชทธชสถชตยพ 1292100000561321067 3920100409845 ชาย
92000155 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญจรนทนา หะหมาน 1292100000561321083 3920400315609 หญชง
92000156 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญจรนทรา เพชรหวล 1292100000561321077 3920400477331 หญชง
92000157 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญจารรณร หลงเกพม 1292100000561321003 1920400144581 หญชง
92000158 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญจรระเดช รองเดช 1292100000561321033 1920400116341 ชาย
92000159 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญใจ เสพนขาว 1292100000561321091 3920400515454 หญชง
92000160 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญเฉลชมพล เกนาเอรกยน 1292100000561321086 1920400008459 ชาย
92000161 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญชฎาเพชร เพพชรทชพยพ 1292100000561321038 1929900234057 ชาย
92000162 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญชลทชพยพ จชโสสะ 1292100000561321057 1920400118637 ชาย
92000163 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญชชดชนก ควนวชไล 1292100000561321076 3920100661293 หญชง
92000164 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญชรตชมา รอดเสน 1292100000561321099 1920400008726 หญชง
92000165 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญดรรณร เตนงชผ 1292100000561321053 3920400504614 หญชง
92000166 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญดาหวรน หลงขาว 1292100000561321094 3920400327852 หญชง
92000167 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญดรสชต ยชทงขจร 1292100000561321036 1929900134923 ชาย
92000168 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญเดชา หวานสนชท 1292100000561321016 3800400374525 ชาย
92000169 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญถนอม เดชะ 1292100000561321089 3920400266578 ชาย
92000170 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญถนอม เปาะทอง 1292100000561321075 3920400301730 ชาย
92000171 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญทวร หวรนแอ 1292100000561321019 1920400104628 ชาย
92000172 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญทองพรน ทองรอง 1292100000561321051 3920400506421 ชาย
92000173 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญทชพวรรณ จรนทรพนก 1292100000561321050 1920400117711 หญชง
92000174 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญเทรทยง วชจชตร 1292100000561321087 3920400249134 ชาย
92000175 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญธวรช จชตรหลรง 1292100000561321079 2920400023669 ชาย
92000176 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญธวรช พลสรงขพ 1292100000561321035 3920400164317 ชาย
92000177 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญธรญวรรณ พรฒศชรช 1292100000561321020 3920400014382 หญชง
92000178 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญธรรพล ชกวยเกลรกยง 1292100000561321037 2920300010433 ชาย
92000179 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญธรรพล เดชมหลชทม 1292100000561321032 1920300095759 ชาย
92000180 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญธรรยรทธ พลประสชทธชธ 1292100000561321047 1920400116626 ชาย

คน 30รวม :



ชชชอหหอง :ชชชออาคาร :

เลขททชนนชงสอบ โรงเรทยน ชชชอ นามสกกล เลขประจจาตนว เลขประจจาตนว เพศ หมายเหตกประชาชน

อาคารเรรยน 7

นนกเรทยน

สถาบนนทดสอบการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

อจาเภอ : เมมองตรรง ตรรง1092012005 - สภาราชชนร 2สนามสอบ : จนงหวนด :
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ชนชน : 1

92000181 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญนพนรรณพ นาวาเดช 1292100000561321006 1920400020637 ชาย
92000182 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญนรชนทร หยรงดร 1292100000561321011 1920400154137 หญชง
92000183 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญนรชรชนทรพ รองเดช 1292100000561321100 1920400097893 หญชง
92000184 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญแนม รอดเขพม 1292100000561321030 3920400597124 ชาย
92000185 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญแนม รอดสรด 1292100000561321026 3920400015575 ชาย
92000186 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญประกายกาญจนพฉชมเรมอง 1292100000561321052 1920400118602 หญชง
92000187 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญประทชทน ยชทงขจร 1292100000561321015 3920400072773 ชาย
92000188 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญประพาส ฤทธชเดช 1292100000561321017 3920400103857 ชาย
92000189 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญประเสรชฐ ตรรงตระการ 1292100000561321021 3920400014391 ชาย
92000190 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญประเสรชฐ หมรกนมชตร 1292100000561321054 3920400316869 ชาย
92000191 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญปรรชา สรรเพพชร 1292100000561321012 3930400444107 ชาย
92000192 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญปปทมวรรณพ เสรยมไหม 1292100000561321041 1929900281420 หญชง
92000193 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญปปยลรกษพ สรธรรรตนพวรฒนกรล 1292100000561321023 1920300082100 หญชง
92000194 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญปปยวรฒนพ ดอาทกาคลอง 1292100000561321031 1920400020033 ชาย
92000195 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญพรเชษฐพ จชรโสภณ 1292100000561321063 3920400117246 ชาย
92000196 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญพรทชพยพ แสนดร 1292100000561321072 3920400284347 หญชง
92000197 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญพรทชวา คงหนอ 1292100000561321022 3920400018132 หญชง
92000198 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญมนผญ วรนแรก 1292100000561321014 3920400357727 ชาย
92000199 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญยรพรนธพ ชผอกอน 1292100000561321082 3920400281941 หญชง
92000200 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญรรชนก เชรกยงเถาวพห 1292100000561321045 1920400153645 หญชง
92000201 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญรรตนะ รอดเขพม 1292100000561321078 3920400386671 ชาย
92000202 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญเรวดร ทองผอม 1292100000561321065 1920400149249 หญชง
92000203 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญเรวดร มะสรนร 1292100000561321092 1920200061992 หญชง
92000204 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญเรวรฒนพ วรนแรก 1292100000561321060 2921000000760 ชาย
92000205 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญลอาดวน สรโสสะ 1292100000561321042 3920400454013 หญชง
92000206 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญวรรต รองเดช 1292100000561321066 1920400126176 ชาย
92000207 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญวรรสนร กานชเซชง 1292100000561321071 1950600140440 หญชง
92000208 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญวรนดร นวลนาค 1292100000561321018 3920400107241 หญชง
92000209 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญวรนเพพญ หะหมาน 1292100000561321084 3920400312197 หญชง
92000210 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญวาสนา เขาพรง 1292100000561321027 3920400026135 หญชง
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92000211 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญวชจชตรา สงกาบนานโคก 1292100000561321070 1920400085291 หญชง
92000212 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญวชนรย ทองดร 1292100000561321098 3920400463276 ชาย
92000213 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญวชรรต ไชยสรวรรณ 1292100000561321059 3920300467342 ชาย
92000214 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญวรระชรย อชนทนชล 1292100000561321028 3920400098691 ชาย
92000215 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญวรระศรกดชธ สงวนทอง 1292100000561321055 3800101924612 ชาย
92000216 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญแววตา สรโสสะ 1292100000561321058 3920400454005 หญชง
92000217 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญศรรณยผ ยชกมยกอง 1292100000561321025 1929900297822 ชาย
92000218 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญศรกดาวรฒ วรฒมร 1292100000561321044 1920400133750 ชาย
92000219 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญศชรายร แซกเอรกยว 1292100000561321004 1779900094940 ชาย
92000220 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญศรภชรย จชโสสะ 1292100000561321034 1920300100621 ชาย
92000221 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญสกล พลพรง 1292100000561321085 3920400268261 ชาย
92000222 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญสมใจ ชรยศชรช 1292100000561321062 3910600057921 หญชง
92000223 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญสมทรง รอดเขพม 1292100000561321064 3920400368753 หญชง
92000224 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญสมพงษพ รรกสรไหอรเป 1292100000561321013 3920400108310 ชาย
92000225 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญสมพร ใจสมรทรพ 1292100000561321074 3920400589938 ชาย
92000226 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญสมพาล บรญโสม 1292100000561321068 1330400089705 ชาย
92000227 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญสมโพธช เทศนอก 1292100000561321056 3920400433199 ชาย
92000228 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญสมศรกดชธ จชตหลรง 1292100000561321096 3920400474936 ชาย
92000229 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญสรารรตนพ วรฒนกชจ 1292100000561321029 1920400136376 หญชง
92000230 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญสรนตชสรข ตะเยาะปผเตะ 1292100000561321081 2920300023799 ชาย
92000231 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญสชกขดชษฐพ โชคเศวกวชหค 1292100000561321073 3920400485300 ชาย
92000232 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญสชรชมา เงชนยวง 1292100000561321024 1920200074229 หญชง
92000233 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญสรจชตรา ชผเพพง 1292100000561321101 1920400110300 หญชง
92000234 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญสรชาดา หผเขรยว 1292100000561321040 2920400013434 หญชง
92000235 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญสรชาตช ดอาจกา 1292100000561321048 2820400018917 ชาย
92000236 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญสรภรทรชรย วรฒมร 1292100000561321046 1920400142759 ชาย
92000237 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญสรรชยา สรหะวงคพ 1292100000561321093 1920600118479 ชาย
92000238 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญสรวรรณา ฮะยชปปลรง 1292100000561321007 1910100138250 หญชง
92000239 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญเสนาะ ชรมพล 1292100000561321080 3809800167533 ชาย
92000240 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญโสภณ เศพนขาว 1292100000561321088 3920400470124 ชาย
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92000241 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญหทรยรรตนพ สองหลง 1292100000561321010 1920400150417 หญชง
92000242 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญหาญพล นวลนาค 1292100000561321061 1929900247248 ชาย
92000243 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญหนาหรน กองเกนาเรรยบ 1292100000561321097 3920400583107 ชาย
92000244 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญอนรนตพ หยรงดร 1292100000561321008 1920400087855 ชาย
92000245 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญอภชวชชญพ ตกอตชด 1292100000561321049 1920300092610 ชาย
92000246 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญอรวรรณ สรดเมมอง 1292100000561321095 1929900247116 หญชง
92000247 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญอาทชตยพ จชตรหลรง 1292100000561321005 1929900328205 ชาย
92000248 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญอารมณพ สามทอง 1292100000561321001 3920400041801 หญชง
92000249 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญอารร ปานแสง 1292100000561321039 3920300223443 หญชง
92000250 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญออานาจ ชายทรกง 1292100000561321043 3920400424815 ชาย
92000251 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญออาพร เสลา 1292100000561321002 3920400034685 หญชง
92000252 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญอรรา เทศนอก 1292100000561321009 3920400024256 หญชง
92000253 กศน.ออาเภอกชทงออาเภอหาดสอาราญเอกชรย ณ สรวรรณ 1292100000561321090 1801600007385 ชาย
92000254 กศน.ออาเภอเมมองตรรง กณชศา บรญจรนทรพ 12920100005613200005 1920600179290 หญชง
92000255 กศน.ออาเภอเมมองตรรง กรรณชการพ สรขขร 12920100005613200020 1920700047620 หญชง
92000256 กศน.ออาเภอเมมองตรรง กรนยา พผลภชรมยพ 12920100005613200004 3920100754828 หญชง
92000257 กศน.ออาเภอเมมองตรรง กาญจนา สชกนทรกขพ 12920100005613200088 3920700147540 หญชง
92000258 กศน.ออาเภอเมมองตรรง กอาจรด คงชชต 12920100005613200079 3920600266598 ชาย
92000259 กศน.ออาเภอเมมองตรรง ขนชษฐา แกนวเพพง 12920100005613200049 1929900157141 หญชง
92000260 กศน.ออาเภอเมมองตรรง งามตา ชรยชนะ 12920100005613200044 3920100919452 หญชง
92000261 กศน.ออาเภอเมมองตรรง จรรยา ถชรวรฒนพวงศพ 12920100005613200031 3929900103846 หญชง
92000262 กศน.ออาเภอเมมองตรรง จรรญ คงแกนว 12920100005613200011 3920100159890 ชาย
92000263 กศน.ออาเภอเมมองตรรง จรรญ หนผรอด 12920100005613200046 3920700019771 ชาย
92000264 กศน.ออาเภอเมมองตรรง จรกรอนรนตพ สรขขร 12920100005613200056 1929900009924 ชาย
92000265 กศน.ออาเภอเมมองตรรง จอานง คงสม 12920100005613200053 3920100869544 ชาย
92000266 กศน.ออาเภอเมมองตรรง จอาเนรยร ดอาชผแกนว 12920100005613200091 3920700183139 ชาย
92000267 กศน.ออาเภอเมมองตรรง จชระศรกดชธ คงทอง 12920100005613200074 1920100014640 ชาย
92000268 กศน.ออาเภอเมมองตรรง ชนานรนทพ เอรยดขกาน 12920100005613200058 1929900246471 หญชง
92000269 กศน.ออาเภอเมมองตรรง ชอบ จรชงจชตร 12920100005613200030 3929900093131 ชาย
92000270 กศน.ออาเภอเมมองตรรง ชอานาญ สรสรข 12920100005613200032 3920100593808 ชาย
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92000271 กศน.ออาเภอเมมองตรรง ชรตชนรนทพ หลรกภรย 12920100005613200042 1929900134052 หญชง
92000272 กศน.ออาเภอเมมองตรรง ชรมพล เพชรฤทธชธ 12920100005613200035 3920100893003 ชาย
92000273 กศน.ออาเภอเมมองตรรง โชคชรย ผชวเงชน 12920100005613200077 3470400407176 ชาย
92000274 กศน.ออาเภอเมมองตรรง ไชยศรกดชธ อาจสงคราม 12920100005613200048 3920700174334 ชาย
92000275 กศน.ออาเภอเมมองตรรง ฐชตชมา เพพชรสรด 12920100005613200040 3920100797268 หญชง
92000276 กศน.ออาเภอเมมองตรรง ไตรรงคพ วงคพธนสกรล 12920100005613200043 1920100102271 ชาย
92000277 กศน.ออาเภอเมมองตรรง ทนงศรกดชธ วรรณรรกษพ 12920100005613200071 3920101047408 ชาย
92000278 กศน.ออาเภอเมมองตรรง ทวรศรกดชธ ฉชมฤทธชธ 12920100005613200034 3920100591031 ชาย
92000279 กศน.ออาเภอเมมองตรรง ทวรศรกดชธ ชาตรร 12920100005613200090 1920700038311 ชาย
92000280 กศน.ออาเภอเมมองตรรง ทวรศรกดชธ รอดอกอน 12920100005613200076 1920100020127 ชาย
92000281 กศน.ออาเภอเมมองตรรง ทศจรทร ปปญญานรนทพ 12920100005613200075 3901200095053 ชาย
92000282 กศน.ออาเภอเมมองตรรง ทศพร บรญฮก 12920100005613200017 2820100018750 ชาย
92000283 กศน.ออาเภอเมมองตรรง ทชพยพสรรรตนพ สงขาว 12920100005613200007 1920100101470 หญชง
92000284 กศน.ออาเภอเมมองตรรง ธงชรย กรณรยพ 12920100005613200018 3200900541736 ชาย
92000285 กศน.ออาเภอเมมองตรรง ธนกฤต ผลอชนทรพ 12920100005613200089 5810400024113 ชาย
92000286 กศน.ออาเภอเมมองตรรง ธรรมนผญ ทกาเทศ 12920100005613200022 1929900230035 ชาย
92000287 กศน.ออาเภอเมมองตรรง ธรรมรรตนพ ทกาเทศ 12920100005613200021 3920100429285 ชาย
92000288 กศน.ออาเภอเมมองตรรง นฤบดร วรกนคง 12920100005613200061 1929900217071 ชาย
92000289 กศน.ออาเภอเมมองตรรง นฤมล เสกธรระ 12920100005613200059 1929900325290 หญชง
92000290 กศน.ออาเภอเมมองตรรง นชตยา รอดสรภา 12920100005613200019 3920300196501 หญชง
92000291 กศน.ออาเภอเมมองตรรง นชยม นาทรกงนรนย 12920100005613200028 3920100888344 ชาย
92000292 กศน.ออาเภอเมมองตรรง บรญฤทธชธ ทองเพชทม 12920100005613200039 3920100639514 ชาย
92000293 กศน.ออาเภอเมมองตรรง เบญยรดร ตรงคออนรนตพ 12920100005613200063 3470500136212 หญชง
92000294 กศน.ออาเภอเมมองตรรง ปฎชทาน หะจช 12920100005613200047 3920100483239 ชาย
92000295 กศน.ออาเภอเมมองตรรง ประกชจ หนผจรด 12920100005613200014 3920100144761 ชาย
92000296 กศน.ออาเภอเมมองตรรง ประยผร สรงฆราช 12920100005613200033 3920100056926 ชาย
92000297 กศน.ออาเภอเมมองตรรง ประเสรชฐ ทองวาง 12920100005613200062 3920100776856 ชาย
92000298 กศน.ออาเภอเมมองตรรง ปราณร คงวรฒนานนทพ 12920100005613200072 3920400224701 หญชง
92000299 กศน.ออาเภอเมมองตรรง ปรรชา สมาธช 12920100005613200086 3920700104581 ชาย
92000300 กศน.ออาเภอเมมองตรรง ปวรณพธชดา โตสะมา 12920100005613200050 3920200131466 หญชง
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92000301 กศน.ออาเภอเมมองตรรง ปปญญวรฒนพ กรงซรนน 12920100005613200073 1929900143981 ชาย
92000302 กศน.ออาเภอเมมองตรรง ปปยะศรกดชธ พรหมดาน 12920100005613200064 3929900071634 ชาย
92000303 กศน.ออาเภอเมมองตรรง พชมลภรณพ สรรชยะสาร 12920100005613200023 3440900068303 หญชง
92000304 กศน.ออาเภอเมมองตรรง พชศาล เตพงเฉรกยง 12920100005613200083 3920100929903 ชาย
92000305 กศน.ออาเภอเมมองตรรง ไพโรจนพ คงรอด 12920100005613200027 3920100462151 ชาย
92000306 กศน.ออาเภอเมมองตรรง ไพศาล สรขมาก 12920100005613200009 3920100879191 ชาย
92000307 กศน.ออาเภอเมมองตรรง ฟองใจ สรขเสน 12920100005613200081 3920700056277 หญชง
92000308 กศน.ออาเภอเมมองตรรง ภรสราภรณพ งกวนสน 12920100005613200002 1929900284691 หญชง
92000309 กศน.ออาเภอเมมองตรรง ภานรวรฒนพ สองแกนว 12920100005613200066 1920700062700 ชาย
92000310 กศน.ออาเภอเมมองตรรง มาลชนร หนผวงศพ 12920100005613200065 1919900095685 หญชง
92000311 กศน.ออาเภอเมมองตรรง เมธาสชทธชธ เตรยวซร 12920100005613200054 1929900337514 ชาย
92000312 กศน.ออาเภอเมมองตรรง รวย หนผจรด 12920100005613200015 3920100147069 หญชง
92000313 กศน.ออาเภอเมมองตรรง เรวรฒช ชผเกชด 12920100005613200036 3920100640563 ชาย
92000314 กศน.ออาเภอเมมองตรรง ละอองดาว สรดตา 12920100005613200008 1340500122437 หญชง
92000315 กศน.ออาเภอเมมองตรรง ลรกษชการรมภาภรคกรนตพธนวรฒช 12920100005613200068 3920100545595 หญชง
92000316 กศน.ออาเภอเมมองตรรง วรชระ เพชรคง 12920100005613200082 3920100930804 ชาย
92000317 กศน.ออาเภอเมมองตรรง วรนวชสา โสมสกง 12920100005613200055 1929900308433 หญชง
92000318 กศน.ออาเภอเมมองตรรง วรวรตรพ พรดสรวรรณ 12920100005613200026 5901100010788 ชาย
92000319 กศน.ออาเภอเมมองตรรง วชชาญ พรงยาง 12920100005613200085 3801300913514 ชาย
92000320 กศน.ออาเภอเมมองตรรง วชนชจ ไกรเทพ 12920100005613200006 3920600703190 ชาย
92000321 กศน.ออาเภอเมมองตรรง วชภาวรรณ ภมร 12920100005613200060 3770100036323 หญชง
92000322 กศน.ออาเภอเมมองตรรง วชศชษฐพงศพ คงทอง 12920100005613200025 3920100916852 ชาย
92000323 กศน.ออาเภอเมมองตรรง วรรศรกดชธ สามสร 12920100005613200070 1920100142290 ชาย
92000324 กศน.ออาเภอเมมองตรรง วรระเกรยรตช ชกวยแจนง 12920100005613200057 1929900362063 ชาย
92000325 กศน.ออาเภอเมมองตรรง ศรภวรฒนพ เอรทยมซชกว 12920100005613200069 1110200114643 ชาย
92000326 กศน.ออาเภอเมมองตรรง สงรด บรญจรนทรพ 12920100005613200001 3920700072418 ชาย
92000327 กศน.ออาเภอเมมองตรรง สมโชค จผนหนอง 12920100005613200029 3920100437059 ชาย
92000328 กศน.ออาเภอเมมองตรรง สมพร เมมองแกนว 12920100005613200078 3920100690544 ชาย
92000329 กศน.ออาเภอเมมองตรรง สมศรร สรขสวรสดชธ 12920100005613200024 3920100608589 หญชง
92000330 กศน.ออาเภอเมมองตรรง สมศรกดชธ หนผสรงขพ 12920100005613200012 3920100164974 ชาย
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ชนชน : 1

92000331 กศน.ออาเภอเมมองตรรง สรนตชชรย แกนวแดง 12920100005613200051 1929900182804 ชาย
92000332 กศน.ออาเภอเมมองตรรง สารภร หนองตรรด 12920100005613200041 3920100923018 หญชง
92000333 กศน.ออาเภอเมมองตรรง สรธร โชตชกมาศ 12920100005613200037 1920100003559 ชาย
92000334 กศน.ออาเภอเมมองตรรง สรนชสา พรหมเกชด 12920100005613200003 1920100132529 หญชง
92000335 กศน.ออาเภอเมมองตรรง สรภา พลอชนทรพ 12920100005613200045 3920100931070 หญชง
92000336 กศน.ออาเภอเมมองตรรง โสทร เยาวกรล 12920100005613200013 3920100129931 ชาย
92000337 กศน.ออาเภอเมมองตรรง อดชศร ตรนเองชวน 12920100005613200010 3920100108446 ชาย
92000338 กศน.ออาเภอเมมองตรรง อนรวรตร มณรแสง 12920100005613200092 3920300116434 ชาย
92000339 กศน.ออาเภอเมมองตรรง อนรสรณพ รรกชผศรร 12920100005613200093 3920700142955 ชาย
92000340 กศน.ออาเภอเมมองตรรง อมรรรตนพ บรญยรรตนพ 12920100005613200067 3920700102791 หญชง
92000341 กศน.ออาเภอเมมองตรรง อรอรมา นชดะ 12920100005613200084 1920300044861 หญชง
92000342 กศน.ออาเภอเมมองตรรง อนอม หนผเซกง 12920100005613200087 3920101023762 ชาย
92000343 กศน.ออาเภอเมมองตรรง อาทชตยพ จรบปรรทง 12920100005613200016 1929900070585 ชาย
92000344 กศน.ออาเภอเมมองตรรง อารอบ ชผเกชด 12920100005613200038 3920100640580 ชาย
92000345 กศน.ออาเภอเมมองตรรง อชสรา มรนตรรฐกรรม 12920100005613200052 1929900220366 ชาย
92000346 กศน.ออาเภอเมมองตรรง อรดม พลประสชทธชธ 12920100005613200080 3920700097283 ชาย
92000347 กศน.ออาเภอยกานตาขาว การรณ ศรรเกตร 12920300005613200088 3920100307961 ชาย
92000348 กศน.ออาเภอยกานตาขาว กชตชพงษพ ชกวยพรน 12920300005613200075 3920400300679 ชาย
92000349 กศน.ออาเภอยกานตาขาว กรลอนรน บรชโท 12920300005613200053 3920300224512 ชาย
92000350 กศน.ออาเภอยกานตาขาว เกรรยงศรกดชธ นรนยภชรมยพ 12920300005613200052 3920300201784 ชาย
92000351 กศน.ออาเภอยกานตาขาว ขนชษฐา ทองแกนว 12920300005613200018 3920300031421 หญชง
92000352 กศน.ออาเภอยกานตาขาว จรชนทรพ บรชโท 12920300005613200009 3920100238901 ชาย
92000353 กศน.ออาเภอยกานตาขาว จรนเพพญ หนผเรชก 12920300005613200002 3920100557437 หญชง
92000354 กศน.ออาเภอยกานตาขาว เจรชญชรย ทองรอด 12920300005613200034 3920300166504 ชาย
92000355 กศน.ออาเภอยกานตาขาว ชฎารรตนพ ศรรสวกาง 12920300005613200008 3920101007023 หญชง
92000356 กศน.ออาเภอยกานตาขาว ชลชตา สรคง 12920300005613200082 3920100014859 หญชง
92000357 กศน.ออาเภอยกานตาขาว ชรยวรฒนพ บรญโยดม 12920300005613200064 3920300295932 ชาย
92000358 กศน.ออาเภอยกานตาขาว ชาญชรย สองเมมอง 12920300005613200070 3920300089291 ชาย
92000359 กศน.ออาเภอยกานตาขาว ฐชตาพร ศชรชพรนธพ 12920300005613200024 3900700718792 หญชง
92000360 กศน.ออาเภอยกานตาขาว ณรงคพ เรมองทชพยพ 12920300005613200065 3920300321020 ชาย
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92000361 กศน.ออาเภอยกานตาขาว ณรฐนรนทพ เชาวพเฉลชมพงศพ 12920300005613200030 1929900355113 ชาย
92000362 กศน.ออาเภอยกานตาขาว ณรฐวรฒช มรทงทชม 12920300005613200019 1929900335805 ชาย
92000363 กศน.ออาเภอยกานตาขาว ทวร จชตรรกษพ 12920300005613200039 1920300088019 ชาย
92000364 กศน.ออาเภอยกานตาขาว ทวร ชผแกนว 12920300005613200072 3920300313868 ชาย
92000365 กศน.ออาเภอยกานตาขาว ทรศนรยพ คงทอง 12920300005613200004 3920100567009 หญชง
92000366 กศน.ออาเภอยกานตาขาว ทชพยดา คงหวรง 12920300005613200085 1929900185811 หญชง
92000367 กศน.ออาเภอยกานตาขาว ธนพรฒนพ คงรรกทรท 12920300005613200037 1929900223438 ชาย
92000368 กศน.ออาเภอยกานตาขาว ธนภรทร ครณาธรรม 12920300005613200005 1929900306261 ชาย
92000369 กศน.ออาเภอยกานตาขาว ธารชนร วรงสระปราบ 12920300005613200056 1909900279735 หญชง
92000370 กศน.ออาเภอยกานตาขาว ธรรวรช เอรยดชะตา 12920300005613200040 1920300053363 ชาย
92000371 กศน.ออาเภอยกานตาขาว นชภาวรรณ ทองเพชทม 12920300005613200006 1920100136842 หญชง
92000372 กศน.ออาเภอยกานตาขาว บรรเทา ณ  สงคราม 12920300005613200071 3920300385427 ชาย
92000373 กศน.ออาเภอยกานตาขาว บาย ขาวชกวย 12920300005613200067 3920300007082 ชาย
92000374 กศน.ออาเภอยกานตาขาว บรญเจมอ แกนวพรม 12920300005613200011 3920100557399 หญชง
92000375 กศน.ออาเภอยกานตาขาว บรญธรรม ขวรญเพพชร 12920300005613200036 3920300194826 ชาย
92000376 กศน.ออาเภอยกานตาขาว ประไพ กาญจนพรหม 12920300005613200015 3110100735545 หญชง
92000377 กศน.ออาเภอยกานตาขาว ประเสรชฐ รรกษารรก 12920300005613200050 3920300126111 ชาย
92000378 กศน.ออาเภอยกานตาขาว ประหยรด สรงขพทอง 12920300005613200046 3920300221629 ชาย
92000379 กศน.ออาเภอยกานตาขาว ปรชญญา เยาดอา 12920300005613200023 3920100529107 ชาย
92000380 กศน.ออาเภอยกานตาขาว ปรรชา จรนฝาก 12920300005613200001 3920100288428 ชาย
92000381 กศน.ออาเภอยกานตาขาว ปรรชา สรวรรณวรฒนพ 12920300005613200086 3920100348811 ชาย
92000382 กศน.ออาเภอยกานตาขาว ปองพล เดชเกชด 12920300005613200028 3930100939861 ชาย
92000383 กศน.ออาเภอยกานตาขาว ปปทมาภรณพ ชกวยอชนทรพ 12920300005613200055 2920300023721 หญชง
92000384 กศน.ออาเภอยกานตาขาว พรชรย สรดสรงขพ 12920300005613200079 1920300088884 ชาย
92000385 กศน.ออาเภอยกานตาขาว พรฒนาภรณพ ชผมณร 12920300005613200080 3810400102380 หญชง
92000386 กศน.ออาเภอยกานตาขาว เพพญศรร ศชรชภชรมยพ 12920300005613200010 3920100206430 หญชง
92000387 กศน.ออาเภอยกานตาขาว เพลรกยน ชรมสม 12920300005613200089 3920100305276 ชาย
92000388 กศน.ออาเภอยกานตาขาว มชทงขวรญ หรสชรย 12920300005613200012 3920100374944 หญชง
92000389 กศน.ออาเภอยกานตาขาว ยงยรทธพ เพชรเกมกอ 12920300005613200029 3920100328896 ชาย
92000390 กศน.ออาเภอยกานตาขาว ยชนดร ไพรชน 12920300005613200003 3920100570077 หญชง
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92000391 กศน.ออาเภอยกานตาขาว ยรสผบ สรงขพขาว 12920300005613200078 3920300338640 ชาย
92000392 กศน.ออาเภอยกานตาขาว รรกษพพล ชผเกลรกยง 12920300005613200074 3920300384510 ชาย
92000393 กศน.ออาเภอยกานตาขาว รรตนา ทองใย 12920300005613200014 3920100192854 หญชง
92000394 กศน.ออาเภอยกานตาขาว รชสรา มาลยารม 12920300005613200048 1929900255259 หญชง
92000395 กศน.ออาเภอยกานตาขาว โรจนพรนธพ เพกงเซกง 12920300005613200076 1920300090048 ชาย
92000396 กศน.ออาเภอยกานตาขาว ละมรย เขาแกนว 12920300005613200020 3920101007384 หญชง
92000397 กศน.ออาเภอยกานตาขาว ละออง สชงหพอชนทรพ 12920300005613200007 3920101000550 หญชง
92000398 กศน.ออาเภอยกานตาขาว วรรณร สรญกผล 12920300005613200021 3920100279526 หญชง
92000399 กศน.ออาเภอยกานตาขาว วรรญญผ สาหรกาย 12920300005613200038 1719900265256 ชาย
92000400 กศน.ออาเภอยกานตาขาว วะรชพรรณ แกนวเพพง 12920300005613200045 3920300333851 หญชง
92000401 กศน.ออาเภอยกานตาขาว วชชรย สชนชรย 12920300005613200057 3920101018246 ชาย
92000402 กศน.ออาเภอยกานตาขาว วชชชต ชรมเชมกอ 12920300005613200054 3920300223559 ชาย
92000403 กศน.ออาเภอยกานตาขาว วชชชต บรญยง 12920300005613200031 3920600796724 ชาย
92000404 กศน.ออาเภอยกานตาขาว วชเชรยร ทวนดอา 12920300005613200041 3920300271693 ชาย
92000405 กศน.ออาเภอยกานตาขาว วชนรย ทองเกลรกยง 12920300005613200066 3920300312730 ชาย
92000406 กศน.ออาเภอยกานตาขาว วชนรย ปาลาหา 12920300005613200042 3910600119633 ชาย
92000407 กศน.ออาเภอยกานตาขาว แววตา รอดพรนธพ 12920300005613200058 1920300061145 หญชง
92000408 กศน.ออาเภอยกานตาขาว ศรศรกดชธ เรรยบรนอย 12920300005613200073 3920300383050 ชาย
92000409 กศน.ออาเภอยกานตาขาว ศรภาวดร วงคพวชวรฒนพ 12920300005613200022 3330100178989 หญชง
92000410 กศน.ออาเภอยกานตาขาว สมจชตร รรกทองจรน 12920300005613200027 3920100325528 ชาย
92000411 กศน.ออาเภอยกานตาขาว สมชาย อรบล 12920300005613200087 3920100394023 ชาย
92000412 กศน.ออาเภอยกานตาขาว สมถวชล เกตรดอา 12920300005613200033 3920300051570 ชาย
92000413 กศน.ออาเภอยกานตาขาว สชทธชชน พลวรฒนพ 12920300005613200051 1920300095317 ชาย
92000414 กศน.ออาเภอยกานตาขาว สชทธชชรย แซกเลกา 12920300005613200063 3920300293433 ชาย
92000415 กศน.ออาเภอยกานตาขาว สชทธชเลชศ นชลาวงศพ 12920300005613200068 5830300024481 ชาย
92000416 กศน.ออาเภอยกานตาขาว สชรชยา จชตบรญ 12920300005613200061 5920300003113 หญชง
92000417 กศน.ออาเภอยกานตาขาว สรจชนตพ เทรทยงธรรม 12920300005613200026 3920101004440 หญชง
92000418 กศน.ออาเภอยกานตาขาว สรทธชษา ทองแกนว 12920300005613200016 3920100340900 หญชง
92000419 กศน.ออาเภอยกานตาขาว สรโธ แตนมประสชทธชธ 12920300005613200025 3920300230890 ชาย
92000420 กศน.ออาเภอยกานตาขาว สรพจนพ มรระ 12920300005613200043 3920300277616 ชาย

คน 30รวม :



ชชชอหหอง :ชชชออาคาร :
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อจาเภอ : เมมองตรรง ตรรง1092012005 - สภาราชชนร 2สนามสอบ : จนงหวนด :

ประกาศเลขททชนนชงสอบ

หนนา 15 / 19วรนทรท 7/8/2013 11:02:17AM
129200ผผนพชมพพ  :

ระดนบชนชน : ม.6  ศศนยคสอบ : 129200 - สจานนกงาน กศน.จนงหวนด ตรนง

ชนชน : 1

92000421 กศน.ออาเภอยกานตาขาว สรพรฒนพ ทองขวชด 12920300005613200060 1920300054246 ชาย
92000422 กศน.ออาเภอยกานตาขาว สรภาณร คงยชกม 12920300005613200081 3841100097314 หญชง
92000423 กศน.ออาเภอยกานตาขาว สรภาพร สรงยวน 12920300005613200013 3920100219604 หญชง
92000424 กศน.ออาเภอยกานตาขาว สรมาลร คงนคร 12920300005613200083 3920100028531 หญชง
92000425 กศน.ออาเภอยกานตาขาว สรรชรย สายรณหพ 12920300005613200069 3920300001734 ชาย
92000426 กศน.ออาเภอยกานตาขาว สรรชยา เอพมบรตร 12920300005613200044 3920300075452 ชาย
92000427 กศน.ออาเภอยกานตาขาว เสชน ทองรอด 12920300005613200049 3920300256597 ชาย
92000428 กศน.ออาเภอยกานตาขาว ไสว โภชสาลร 12920300005613200017 1920100007392 ชาย
92000429 กศน.ออาเภอยกานตาขาว หนผภา หมรนเวรยน 12920300005613200047 3920300271103 หญชง
92000430 กศน.ออาเภอยกานตาขาว อภชสชทธชธ ศรรเกตร 12920300005613200035 1920300097140 ชาย
92000431 กศน.ออาเภอยกานตาขาว อาทชน จชตรบรญ 12920300005613200059 3920300289991 หญชง
92000432 กศน.ออาเภอยกานตาขาว อารรยพ จรนทรพเรชก 12920300005613200084 3930600287102 หญชง
92000433 กศน.ออาเภอยกานตาขาว ออาพล สรดเมมอง 12920300005613200062 3920300422331 ชาย
92000434 กศน.ออาเภอยกานตาขาว เอกภพ ศชรชพรนธพ 12920300005613200032 1920300095163 ชาย
92000435 กศน.ออาเภอยกานตาขาว เอกวรฒนพ ชผเนตร 12920300005613200077 1920300079851 ชาย
92000436 กศน.ออาเภอหนวยยอด กชลรกษณพ วรฒนะ 12920600005613200054 3920600887061 หญชง
92000437 กศน.ออาเภอหนวยยอด กรกช ภชรมยพทอง 12920600005613200075 1929900276523 หญชง
92000438 กศน.ออาเภอหนวยยอด กรชศธชพล บรญชชต 12920600005613200056 3920600462800 ชาย
92000439 กศน.ออาเภอหนวยยอด กฤษณา ฝาดซชกน 12920600005613200012 3920600414104 หญชง
92000440 กศน.ออาเภอหนวยยอด กชตตชพงษพ ใจกระจกาง 12920600005613200086 1920600034577 ชาย
92000441 กศน.ออาเภอหนวยยอด คนอง รรกษาศรร 12920600005613200003 3920600412837 ชาย
92000442 กศน.ออาเภอหนวยยอด คะนอง ดวงแกนวกาญจนพ 12920600005613200065 3920600287935 ชาย
92000443 กศน.ออาเภอหนวยยอด จรรญ สมบผรณพ 12920600005613200011 3920600804735 ชาย
92000444 กศน.ออาเภอหนวยยอด จรรญ รอดบรตร 12920600005613200110 3920600613611 ชาย
92000445 กศน.ออาเภอหนวยยอด จรกรพงศพ พกวงบรตร 12920600005613200014 1929900169026 ชาย
92000446 กศน.ออาเภอหนวยยอด จรกรวรธ ชรมทอง 12920600005613200093 1920600134016 ชาย
92000447 กศน.ออาเภอหนวยยอด จอานงคพ เกลาเกลรกยง 12920600005613200007 3920600041634 ชาย
92000448 กศน.ออาเภอหนวยยอด จชราพร บรญภาฤทธชธ 12920600005613200051 1801700030834 หญชง
92000449 กศน.ออาเภอหนวยยอด เจตรชน แกนวคชชา 12920600005613200005 1920600193519 ชาย
92000450 กศน.ออาเภอหนวยยอด เจรยมจชต สรทธชทวร 12920600005613200094 3860100488452 หญชง

คน 30รวม :
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อจาเภอ : เมมองตรรง ตรรง1092012005 - สภาราชชนร 2สนามสอบ : จนงหวนด :

ประกาศเลขททชนนชงสอบ
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ชนชน : 1

92000451 กศน.ออาเภอหนวยยอด ฉวรวรรณ อาจชอบการ 12920600005613200032 3530700002782 หญชง
92000452 กศน.ออาเภอหนวยยอด ชรยยง หนผขวรญ 12920600005613200073 1920600174948 ชาย
92000453 กศน.ออาเภอหนวยยอด ชรยวรฒนพ ระเบรยบดร 12920600005613200080 1920600127745 ชาย
92000454 กศน.ออาเภอหนวยยอด โชคชรย นชลปปกษร 12920600005613200042 3920600887924 ชาย
92000455 กศน.ออาเภอหนวยยอด โชตชชรย ฮนางเตพก 12920600005613200072 1920600161536 ชาย
92000456 กศน.ออาเภอหนวยยอด ฐาปนะ สชทธชชรย 12920600005613200098 1920600141985 ชาย
92000457 กศน.ออาเภอหนวยยอด ณรงคพฤทธชธ แกนวอรดม 12920600005613200100 1809700142982 ชาย
92000458 กศน.ออาเภอหนวยยอด ณรฐทวร กชกมเสนง 12920600005613200053 3920600895366 ชาย
92000459 กศน.ออาเภอหนวยยอด ณรฐธชดา สรทองเทรทยว 12920600005613200103 1920100010016 หญชง
92000460 กศน.ออาเภอหนวยยอด ณรฐวรฒช บรชพรนธรพ 12920600005613200058 1920600171418 ชาย
92000461 กศน.ออาเภอหนวยยอด ณรฐวรฒช สรดการงาน 12920600005613200074 1920600017206 ชาย
92000462 กศน.ออาเภอหนวยยอด ณรวรรณา วรระสรข 12920600005613200041 3920600339919 หญชง
92000463 กศน.ออาเภอหนวยยอด ดอารงศรกดชธ เอรทยมอรกษร 12920600005613200087 1920600109500 ชาย
92000464 กศน.ออาเภอหนวยยอด ธนพล ชรมนาคราช 12920600005613200038 1920600167259 ชาย
92000465 กศน.ออาเภอหนวยยอด ธนากร เพชรเครมอ 12920600005613200018 1929900352807 ชาย
92000466 กศน.ออาเภอหนวยยอด ธรญลรกษณพ เกลรกยงรรตนพ 12920600005613200031 3920300210066 หญชง
92000467 กศน.ออาเภอหนวยยอด นภดล บรญถาวร 12920600005613200001 1809700119255 ชาย
92000468 กศน.ออาเภอหนวยยอด นารรรรตนพ แกนวศรรทอง 12920600005613200102 1920600044521 หญชง
92000469 กศน.ออาเภอหนวยยอด บรรยงคพ วชชชรตานนทพ 12920600005613200052 3839900019960 ชาย
92000470 กศน.ออาเภอหนวยยอด บรญทรน ชชนสงคราม 12920600005613200016 3410500323101 ชาย
92000471 กศน.ออาเภอหนวยยอด บรญราย เดโชศาสตรพ 12920600005613200047 3920600552116 ชาย
92000472 กศน.ออาเภอหนวยยอด บรญฤทธชธ ทองคง 12920600005613200069 3920600176076 ชาย
92000473 กศน.ออาเภอหนวยยอด บรณยานรช ชายสชงขรณพ 12920600005613200019 1920600002268 หญชง
92000474 กศน.ออาเภอหนวยยอด ปภรสสร สรธาทร 12920600005613200010 1840100315624 หญชง
92000475 กศน.ออาเภอหนวยยอด ประจรกษพ พรหมสวรสดชธ 12920600005613200050 1929900322355 ชาย
92000476 กศน.ออาเภอหนวยยอด ประดรบ แพกงโยธา 12920600005613200076 3920400015036 หญชง
92000477 กศน.ออาเภอหนวยยอด ประทรม บรวเพชร 12920600005613200013 3920600720523 หญชง
92000478 กศน.ออาเภอหนวยยอด ประพรนธพ ทองไทย 12920600005613200034 3920600117355 ชาย
92000479 กศน.ออาเภอหนวยยอด ประพชณ เกลาเกลรกยง 12920600005613200008 3920600040000 ชาย
92000480 กศน.ออาเภอหนวยยอด ประสชทธชธ แชกสกอ 12920600005613200077 3920600650550 ชาย

คน 30รวม :
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ประกาศเลขททชนนชงสอบ
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ชนชน : 1

92000481 กศน.ออาเภอหนวยยอด ปรรยา งกวนสน 12920600005613200009 1929700008444 หญชง
92000482 กศน.ออาเภอหนวยยอด ปาวรณา เพพงเกตร 12920600005613200004 3920600498065 หญชง
92000483 กศน.ออาเภอหนวยยอด ผอม ชกวยออก 12920600005613200089 3920600723115 ชาย
92000484 กศน.ออาเภอหนวยยอด พรทชพยพ พชศแลงาม 12920600005613200017 1801300175550 หญชง
92000485 กศน.ออาเภอหนวยยอด พรเพพญ สมปรรดา 12920600005613200106 3920600044757 หญชง
92000486 กศน.ออาเภอหนวยยอด พวงเพพญ บรวผรด 12920600005613200045 3920600377667 หญชง
92000487 กศน.ออาเภอหนวยยอด พชภพ ศรรเพพญ 12920600005613200039 3920600521865 ชาย
92000488 กศน.ออาเภอหนวยยอด เพชรา เทพชผ 12920600005613200029 3920600741458 หญชง
92000489 กศน.ออาเภอหนวยยอด เพชรา วงสวรสดชธ 12920600005613200081 3920600335522 หญชง
92000490 กศน.ออาเภอหนวยยอด ภรททา เพชรคง 12920600005613200023 3920600797879 หญชง
92000491 กศน.ออาเภอหนวยยอด มณฑา ผรยดา 12920600005613200006 3920600477947 หญชง
92000492 กศน.ออาเภอหนวยยอด มนชตยพ บรญถขงจชตตพ 12920600005613200108 3920600175533 ชาย
92000493 กศน.ออาเภอหนวยยอด ยรรนรนทพ  วงศพวชวรฒนพวงศพวชวรฒนพ 12920600005613200022 1929900359798 ชาย
92000494 กศน.ออาเภอหนวยยอด ระพล พผดเพราะ 12920600005613200040 3920600521318 ชาย
92000495 กศน.ออาเภอหนวยยอด ระพรพรรณ วรระสรข 12920600005613200083 3860500029188 หญชง
92000496 กศน.ออาเภอหนวยยอด แรม เสนร 12920600005613200025 3920100906253 ชาย
92000497 กศน.ออาเภอหนวยยอด ลาภ หางาน 12920600005613200064 3920600740931 ชาย
92000498 กศน.ออาเภอหนวยยอด วรชาตช วรศรร 12920600005613200044 1939900014731 ชาย
92000499 กศน.ออาเภอหนวยยอด วรรณฤดร จรนทรพประกอบ 12920600005613200105 3920600270374 หญชง
92000500 กศน.ออาเภอหนวยยอด วรรณชภา หมวดทองอกอน 12920600005613200088 3100200358620 หญชง
92000501 กศน.ออาเภอหนวยยอด วรวรรณ บรญชม 12920600005613200092 1100700934887 ชาย
92000502 กศน.ออาเภอหนวยยอด วาสนา พรหมเงชน 12920600005613200033 1930500161381 หญชง
92000503 กศน.ออาเภอหนวยยอด วชชรย ภรตศรร 12920600005613200015 3920600419963 ชาย
92000504 กศน.ออาเภอหนวยยอด วรระยรทธ สกงกชจ 12920600005613200030 3920600511681 ชาย
92000505 กศน.ออาเภอหนวยยอด ศกรนตพ แสงแจกม 12920600005613200067 3920600221225 หญชง
92000506 กศน.ออาเภอหนวยยอด ศชรชภรณพ ทองไทย 12920600005613200107 1920900002832 หญชง
92000507 กศน.ออาเภอหนวยยอด ศรภฤกษพ แกนวเหมพด 12920600005613200027 2920601024069 ชาย
92000508 กศน.ออาเภอหนวยยอด สถาพร ทองไทย 12920600005613200060 3800900304801 หญชง
92000509 กศน.ออาเภอหนวยยอด สถาพร ศรรแกนว 12920600005613200037 3920600216833 ชาย
92000510 กศน.ออาเภอหนวยยอด สมเกรยรตช งกวนสน 12920600005613200070 3920600488451 ชาย

คน 30รวม :
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ชนชน : 1

92000511 กศน.ออาเภอหนวยยอด สมโชค สรขเสน 12920600005613200043 3920700031088 ชาย
92000512 กศน.ออาเภอหนวยยอด สมบรตช ทองสอง 12920600005613200096 3920600340488 ชาย
92000513 กศน.ออาเภอหนวยยอด สมปอง แจนงไข 12920600005613200026 3920600787148 ชาย
92000514 กศน.ออาเภอหนวยยอด สมพงษพ วชยาสชงหพ 12920600005613200021 3920600088746 ชาย
92000515 กศน.ออาเภอหนวยยอด สมพร ทองชาตช 12920600005613200055 3920600266911 ชาย
92000516 กศน.ออาเภอหนวยยอด สมสชทธชธ เพพงออาไพ 12920600005613200095 3630100518493 ชาย
92000517 กศน.ออาเภอหนวยยอด สวาท แกลนวกลนา 12920600005613200049 3920600545624 หญชง
92000518 กศน.ออาเภอหนวยยอด สรงคม ปรรชา 12920600005613200078 3920600851008 ชาย
92000519 กศน.ออาเภอหนวยยอด สาคร ทองใหมก 12920600005613200085 3920600340542 ชาย
92000520 กศน.ออาเภอหนวยยอด สายใจ คงสาย 12920600005613200063 1920500063249 หญชง
92000521 กศน.ออาเภอหนวยยอด สายรน จรนทรพประกอบ 12920600005613200104 3920600270307 ชาย
92000522 กศน.ออาเภอหนวยยอด สาโรจนพ หรมเอรยด 12920600005613200020 3810100225362 ชาย
92000523 กศน.ออาเภอหนวยยอด สาหรกาย แจนงไข 12920600005613200062 3700501034160 หญชง
92000524 กศน.ออาเภอหนวยยอด สรกรร ครรธรรกษา 12920600005613200099 3920600153548 ชาย
92000525 กศน.ออาเภอหนวยยอด สรจชนตพ บรญพาฤทธชธ 12920600005613200048 3920600541483 หญชง
92000526 กศน.ออาเภอหนวยยอด สรณร งกวนสน 12920600005613200061 3920600479265 หญชง
92000527 กศน.ออาเภอหนวยยอด สรพรรณร บรญชชต 12920600005613200057 3920600858398 หญชง
92000528 กศน.ออาเภอหนวยยอด สรพรฒ คงดนวง 12920600005613200079 3920600142902 ชาย
92000529 กศน.ออาเภอหนวยยอด สรภรสสร พชพรฒนพผล 12920600005613200091 2930800007873 หญชง
92000530 กศน.ออาเภอหนวยยอด สรรพล โพธชธศรร 12920600005613200109 3920600277069 ชาย
92000531 กศน.ออาเภอหนวยยอด สรรชยรณหพ ผลงาม 12920600005613200046 1920690002688 ชาย
92000532 กศน.ออาเภอหนวยยอด เสรชมศรกดชธ เอกาพรนธพ 12920600005613200084 1920900004665 ชาย
92000533 กศน.ออาเภอหนวยยอด โสภณ อาจชอบการ 12920600005613200059 3920600888700 ชาย
92000534 กศน.ออาเภอหนวยยอด อดรลยพ บรญสนอง 12920600005613200097 3920600331438 ชาย
92000535 กศน.ออาเภอหนวยยอด อนงคพ อายรสรข 12920600005613200002 5920600033212 หญชง
92000536 กศน.ออาเภอหนวยยอด อนรสชษฐพ ชกอสม 12920600005613200068 3930500386478 ชาย
92000537 กศน.ออาเภอหนวยยอด อภชนน แทงทอง 12920600005613200028 3920600274701 ชาย
92000538 กศน.ออาเภอหนวยยอด อรวรรณ คงชรย 12920600005613200035 3920600461340 หญชง
92000539 กศน.ออาเภอหนวยยอด อรชนทรพ นวลโขนย 12920600005613200090 3900700409099 ชาย
92000540 กศน.ออาเภอหนวยยอด อาคม แสงแกนว 12920600005613200036 3920600867168 ชาย

คน 30รวม :
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อาคารเรรยน 19

นนกเรทยน

สถาบนนทดสอบการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

อจาเภอ : เมมองตรรง ตรรง1092012005 - สภาราชชนร 2สนามสอบ : จนงหวนด :

ประกาศเลขททชนนชงสอบ

หนนา 19 / 19วรนทรท 7/8/2013 11:02:17AM
129200ผผนพชมพพ  :

ระดนบชนชน : ม.6  ศศนยคสอบ : 129200 - สจานนกงาน กศน.จนงหวนด ตรนง

ชนชน : 1

92000541 กศน.ออาเภอหนวยยอด อาวรธ สรวรรณเรมองศรร 12920600005613200101 3920600505053 ชาย
92000542 กศน.ออาเภอหนวยยอด อรดร พผลเกชด 12920600005613200024 3920600683440 ชาย
92000543 กศน.ออาเภอหนวยยอด อรไร จชตชาญวชชรย 12920600005613200066 3920600178001 หญชง
92000544 กศน.ออาเภอหนวยยอด เอกวรฒนพ สายสชญจนพ 12920600005613200082 1920600112853 ชาย
92000545 กศน.ออาเภอหนวยยอด เอมกองฟฟา ภรกดรโยธา 12920600005613200071 3920600633442 หญชง

คน 5รวม :

หหองสอบ : หหอง  545ผศหเขหาสอบ : คน1092012005 - สภาราชชนร 2สรกปสนามสอบ :  19


