
ชชชอหหอง :ชชชออาคาร :

เลขททชนนช งสอบ โรงเรทยน ชชชอ นามสกกล เลขประจจาตนว เลขประจจาตนว เพศ หมายเหตกประชาชน

เรรอนจจจ 2 ม.ตตน 1

นนกเรทยน

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

อจาเภอ : เมรองยโสธร ยโสธร1235012401 - เรรอนจจจจจงหวจดยโสธรสนามสอบ : จนงหวนด :

ประกาศเลขททชนนช งสอบ

หนตจ 1 / 27
วจนททท 1/8/2018  8:46:00AM

123500ผผตพพมพพ  :

ระดนบชน ชน : ม.ตหน  ศศนยคสอบ : 123500 - สจานนกงาน กศน.จนงหวนด ยโสธร

ชน ชนททช : 1

35001381 เรรอนจจจจจงหวจดยโสธร สมพงษพ พพกจกจนตพ 5912000327 1100702342707 ชจย

35001382 เรรอนจจจจจงหวจดยโสธร บจณฑพต มผลสจร 5822002053 1103100254799 ชจย

35001383 เรรอนจจจจจงหวจดยโสธร โชคชจย กจนภจย 5912000242 1103100341691 ชจย

35001384 เรรอนจจจจจงหวจดยโสธร สพทธพชจย คงอยผย 5822002035 1103701790431 ชจย

35001385 เรรอนจจจจจงหวจดยโสธร ธงชจย บบบผจเต 5912000206 1340100091381 ชจย

35001386 เรรอนจจจจจงหวจดยโสธร ศบภวพทยพ สมบจตพลตวน 5912002152 1350100042525 ชจย

35001387 เรรอนจจจจจงหวจดยโสธร คจจรณ วงษพสบวรรณ 5912000055 1350100085356 ชจย

35001388 เรรอนจจจจจงหวจดยโสธร อนบสรณพ พระจจนลจ 5812001040 1350100272466 ชจย

35001389 เรรอนจจจจจงหวจดยโสธร ชจครพต แสงหจวชตจง 5912000354 1350100298848 ชจย

35001390 เรรอนจจจจจงหวจดยโสธร ทจบทพม โคตรสมบจตพ 5822002026 1350100331918 ชจย

35001391 เรรอนจจจจจงหวจดยโสธร ศรจยบทธ บบญจจนใด 5912000345 1350100457164 ชจย

35001392 เรรอนจจจจจงหวจดยโสธร พจนพช เทพวจทท 5912000493 1350200045011 ชจย

35001393 เรรอนจจจจจงหวจดยโสธร สมชจย แสงสบวรรณ 5912000082 1350200066868 ชจย

35001394 เรรอนจจจจจงหวจดยโสธร ธทรวจฒนพ วงษพจจนทรพ 5912002246 1350300022781 ชจย

35001395 เรรอนจจจจจงหวจดยโสธร วบฒพศจกดพด ศรทละโคตร 5812001228 1350300112349 ชจย

35001396 เรรอนจจจจจงหวจดยโสธร วพษณบ ไชยศรท 5822001980 1350500015541 ชจย

35001397 เรรอนจจจจจงหวจดยโสธร บจญชจ หอมหวล 5912002198 1350500064062 ชจย

35001398 เรรอนจจจจจงหวจดยโสธร วบฒพพงษพ เขขมแกตว 5822001971 1350600064722 ชจย

35001399 เรรอนจจจจจงหวจดยโสธร ปรทชจ นจ นจเงพน 5812000351 1350800022748 ชจย

35001400 เรรอนจจจจจงหวจดยโสธร ธจญญจ อพนทรบบตร 5912000194 1350800182117 ชจย

35001401 เรรอนจจจจจงหวจดยโสธร พจนธพ ไชยกบล 5912000505 1350800219347 ชจย

35001402 เรรอนจจจจจงหวจดยโสธร โชคอนจนตพ หนผอพนทรพ 5912000251 1350800253855 ชจย

35001403 เรรอนจจจจจงหวจดยโสธร ทรงยศ ดงบจง 5912000176 1359900051853 ชจย

35001404 เรรอนจจจจจงหวจดยโสธร ณจฐพงษพ อบนจภจค 5812001198 1499900208719 ชจย

35001405 เรรอนจจจจจงหวจดยโสธร เกทยรตพศจกดพด นรจศรท 5912000028 2490300017386 ชจย

35001406 เรรอนจจจจจงหวจดยโสธร สมหมจย แปตนคบมญจตพ 5822002080 3101401270763 ชจย

35001407 เรรอนจจจจจงหวจดยโสธร สจจรจญ ธรรมสพงหพ 5912000121 3350100011821 ชจย

35001408 เรรอนจจจจจงหวจดยโสธร สบพจตร พจงทบย 5912000064 3350100177915 ชจย

35001409 เรรอนจจจจจงหวจดยโสธร มจนพ โคตรสมบจต 5912000091 3350100504436 ชจย

35001410 เรรอนจจจจจงหวจดยโสธร สงกรจนตพ ชผรจตนพ 5912000514 3350100527495 ชจย

คน 30รวม :
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ชน ชนททช : 1

35001411 เรรอนจจจจจงหวจดยโสธร อนบพงษพ โคตรสมบจตพ 5912002170 3350100567543 ชจย

35001412 เรรอนจจจจจงหวจดยโสธร สบรพยจนตพ หลจกหจญ 5822002044 3350100586246 ชจย

35001413 เรรอนจจจจจงหวจดยโสธร สบรท พจทอง 5912000019 3350100634968 ชจย

35001414 เรรอนจจจจจงหวจดยโสธร ภวจต สบระขจนธพ 5912000112 3350100733222 ชจย

35001415 เรรอนจจจจจงหวจดยโสธร ประดพษฐพ ลจจพบทธจ 5912002161 3350300474441 ชจย

35001416 เรรอนจจจจจงหวจดยโสธร ทรงพล สบทธพสน 5812001022 3359900050438 ชจย

35001417 เรรอนจจจจจงหวจดยโสธร อภพสพทธพด เวทยงสงคพ 5822001999 3359900171413 ชจย

35001418 เรรอนจจจจจงหวจดยโสธร หวจด คจจพพลจ 5822001962 3450100171096 ชจย

35001419 เรรอนจจจจจงหวจดยโสธร อจจนวย นจเจรพญ 5822002071 5300300028316 ชจย

คน 9รวม :
หหองสอบ : หหอง  39ผศหเขหาสอบ : คน1235012401 - เรรอนจจจจจงหวจดยโสธรสรกปสนามสอบ :  2
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ชน ชนททช : 2

35001141 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร พจนธพแสง คงทจน 5912001726 1100201399706 ชจย

35001142 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ธนจยง เศรษฐพสรไกร 5912000532 1100501195146 ชจย

35001143 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร มนจสวพน ศรทอจรจม 5822001832 1100701959646 ชจย

35001144 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ธรณพนทรพ โตมจปจ 5912001744 1100703072142 ชจย

35001145 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ดจรจกร ทองแกม 5912000925 1101801047241 ชจย

35001146 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ยศพล โฉมเฉลจ 5912001548 1101801126868 ชจย

35001147 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร อจครพล หลจกหจญ 5912001351 1102003233366 ชจย

35001148 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร อภพสพทธพด ไชยสบรพยงคพ 5912000644 1102700486690 ชจย

35001149 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ณจฐพล สบนทรจ 5822001654 1103100243797 ชจย

35001150 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ขวจญ วงษพสบวรรณ 5912002303 1103701389001 ชจย

35001151 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ศจกดจ ชยวยหจญ 5912000626 1103701769637 ชจย

35001152 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ปจญญจพร หงษพคจจ 5912001913 1104300161434 ชจย

35001153 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ธทรยบทธ ยจวะโนภจส 5912001379 1110201263766 ชจย

35001154 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร วทระวจฒนพ พรหมพพทจกษพ 5912001801 1139900257551 ชจย

35001155 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร สมศจกดพด ศพรพสบวรรณ 5822001953 1219800202494 ชจย

35001156 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร อนบชจ นจมทอง 5912002394 1229900689115 ชจย

35001157 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร วสจนตพ สทสบใบ 5912000886 1309902474093 ชจย

35001158 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร สบรยบทธ นตอยนจม 6012002071 1319800334691 ชจย

35001159 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร สจยอนงคพ พพทจกษพ 5912001708 1339900307572 หญพง

35001160 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ณจฐกพตตพด สบวรรณดท 5912001502 1339900750760 ชจย

35001161 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร นพตยจ หงสจวดท 5822000693 1340500251989 หญพง

35001162 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ดวงมณท บบญชพต 5912001436 1349700083093 หญพง

35001163 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร กจนตพ แกตวปรจชชจ 5922000146 1349900210650 ชจย

35001164 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร สถจพร ทองหอม 5822001878 1349900626465 ชจย

35001165 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร สบนพสจ เวชกจมจ 5912002273 1350100034956 หญพง

35001166 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ณจฐวบฒพ ศรทวพเศษ 5912001016 1350100146410 ชจย

35001167 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร อรพร พรจนเนร นอ 5822000910 1350100196328 หญพง

35001168 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร สพรพมจ วพเวกวพนยพ 5912001959 1350100245116 หญพง

35001169 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ชจยพงษพ เสจะแสวง 5822001926 1350100309785 ชจย

35001170 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร อนจนทพ ทองมณท 5822002503 1350100325322 ชจย

คน 30รวม :
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ประกาศเลขททชนนช งสอบ

หนตจ 4 / 27
วจนททท 1/8/2018  8:46:00AM

123500ผผตพพมพพ  :

ระดนบชน ชน : ม.ตหน  ศศนยคสอบ : 123500 - สจานนกงาน กศน.จนงหวนด ยโสธร

ชน ชนททช : 2

35001171 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร จพรศจกดพด แสงงจม 5822001645 1350100332779 ชจย

35001172 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร พทระพงษพ พจดจจเนพน 5912002349 1350100338301 ชจย

35001173 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ภจณบ มจตะเนตร 5912002321 1350100339455 ชจย

35001174 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ณจฐพล ชรทนตจ 5912002460 1350100347342 ชจย

35001175 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร วทรวบฒพ จจนปจญญจ 5912002291 1350100352311 ชจย

35001176 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร กพตตพศจกดพด จพตรประสงคพ 5912000783 1350100356759 ชจย

35001177 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร วรรณนพภจ บบญพผล 5912001137 1350100362384 หญพง

35001178 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร นจนทพนภจส ทจพโพธพด 5912001146 1350100372151 หญพง

35001179 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร สถจพร สพงหพคพบบตร 5912000475 1350100403382 ชจย

35001180 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ณรงคพศจกดพด มทศพรพ 5612001932 1350100410656 ชจย

35001181 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร วพโรจนพ โพธพสจร 5822000817 1350100433354 ชจย

35001182 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร สพทธพรจกษพ จจจปจรจตนพ 5912001397 1350100433656 ชจย

35001183 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร วรบต เวฬบวนจรจกษพ 5612001361 1350100433907 ชจย

35001184 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร รจชนทกร ใบบจว 5822000497 1350100440369 หญพง

35001185 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร สบชจดจ บบญเจรพญ 5912001463 1350100441977 หญพง

35001186 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร กษพดพศ โสมณะวจฒนพ 5912001810 1350100444089 ชจย

35001187 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ดวงนภจ สบนทรจ 5912001182 1350100444313 หญพง

35001188 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร วทระพงษพ ทองศรท 5912001687 1350100450976 ชจย

35001189 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร กนกวรรณ สบวรรณรจช 5612001923 1350100453240 หญพง

35001190 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ดพเรก ชผรจตนพ 5912002004 1350100460548 ชจย

35001191 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร นนทกร ทองโสม 5922000593 1350100464012 ชจย

35001192 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร อจทพตยพ สทลจดเลจ 5822001186 1350100464756 ชจย

35001193 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ศรจยบส กบดหอม 5712000910 1350100465191 ชจย

35001194 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร จจกรกรพช เยขนเสมอ 5712001485 1350100468077 ชจย

35001195 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ชนวทรพ ชผรจตนพ 5912002013 1350100472970 ชจย

35001196 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร อจทพตยพ อบตอจมจตยพ 5912001025 1350100475677 ชจย

35001197 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร นจนทวจฒนพ สบวรรณรจช 5822000853 1350100480425 ชจย

35001198 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร สบวจจนพ ชจยทวทป 5912001650 1350100488434 ชจย

35001199 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร นพรจตนพ สบขประคจจ 5722000524 1350100492199 ชจย

35001200 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ภจสทรจกร คบณบรจตนพ 5822000648 1350100504847 หญพง

คน 30รวม :



ชชชอหหอง :ชชชออาคาร :

เลขททชนนช งสอบ โรงเรทยน ชชชอ นามสกกล เลขประจจาตนว เลขประจจาตนว เพศ หมายเหตกประชาชน

สจมจคคทวจฒนจ ชจ นน 2 ม.ตตน 3

นนกเรทยน

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

อจาเภอ : เมรองยโสธร ยโสธร1235010000 - กศน.อจจเภอเมรองยโสธรสนามสอบ : จนงหวนด :

ประกาศเลขททชนนช งสอบ

หนตจ 5 / 27
วจนททท 1/8/2018  8:46:00AM

123500ผผตพพมพพ  :

ระดนบชน ชน : ม.ตหน  ศศนยคสอบ : 123500 - สจานนกงาน กศน.จนงหวนด ยโสธร

ชน ชนททช : 2

35001201 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร บผรณพพพภพ คจจหอม 5912002536 1350100523108 ชจย

35001202 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร สบดจรจตนพ เพพทมพผล 5912001173 1350100527022 หญพง

35001203 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ธนภผมพ สจงขพขจว 5912001034 1350101561534 ชจย

35001204 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ณจฐนจนทพ เนตรหจญ 5822001195 1350101563251 ชจย

35001205 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ปพยะนบช ชผรจตนพ 5912001100 1350101568067 หญพง

35001206 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร พพชจย ศรทมจนตะ 5912001539 1350101569918 ชจย

35001207 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร จจกรพรรณ ขจนตพ 5822000527 1350101576086 ชจย

35001208 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ภผวนจท เจรพญศรท 5912002040 1350101576191 ชจย

35001209 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ศจกดพดสพทธพด แสนจจนดท 5912000989 1350101577732 ชจย

35001210 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร อจษฎจวบธ คจจหอม 5912001575 1350101579468 ชจย

35001211 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร อนบสรณพ สบวรรณเพชร 5912001221 1350101579671 ชจย

35001212 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร เจษฎจภรณพ สบวรรณรจช 5912001593 1350101582248 ชจย

35001213 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร พทรพจฒนพ พผลสวจสดพด 5912001230 1350101584178 ชจย

35001214 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ชจยวจฒนพ ปพทนคจจ 5912001922 1350101590518 ชจย

35001215 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ลรอชจย เอททยวเขทยว 6022001688 1350101599582 ชจย

35001216 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร อธพชจ จจนละบบตร 5822002763 1350101600718 ชจย

35001217 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร พทรพจฒนพ ลทลจ 5912001892 1350101601161 ชจย

35001218 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร วบฒพชจย บบญลรอ 5912001696 1350101603652 ชจย

35001219 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร เกทยรตพภผมพ พจกเพทยร 5912001061 1350101614093 ชจย

35001220 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร นครพนทรพ บบตรดท 5822000787 1350101614786 ชจย

35001221 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร เพขญพจกตรพ แสงตจ 6022002023 1350101617581 หญพง

35001222 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ศบภพสรจ ชบมนบม 5912001771 1350101619885 หญพง

35001223 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร อนบวจฒนพ ยอดบบดดท 5912001007 1350101622827 ชจย

35001224 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ภผวดล แสนจจนดท 5912001799 1350101627870 ชจย

35001225 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ธวจชชจย มผลสจร 5822000929 1350101629350 ชจย

35001226 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ณจฐพล สบรขจนตพ 6012002062 1350101630439 ชจย

35001227 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร อนบวจฒนพ หนบนวงศพ 5912001780 1350101637328 ชจย

35001228 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร พทระพล แกตวระวจง 5912001883 1350101638537 ชจย

35001229 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ธทรภจทรพ วพเศษรจตนพ 5912001203 1350101638600 ชจย

35001230 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร นจดดจ ไพรพนทรพ 5912002086 1350101639959 หญพง

คน 30รวม :



ชชชอหหอง :ชชชออาคาร :

เลขททชนนช งสอบ โรงเรทยน ชชชอ นามสกกล เลขประจจาตนว เลขประจจาตนว เพศ หมายเหตกประชาชน

สจมจคคทวจฒนจ ชจ นน 2 ม.ตตน 4

นนกเรทยน

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

อจาเภอ : เมรองยโสธร ยโสธร1235010000 - กศน.อจจเภอเมรองยโสธรสนามสอบ : จนงหวนด :

ประกาศเลขททชนนช งสอบ

หนตจ 6 / 27
วจนททท 1/8/2018  8:46:00AM

123500ผผตพพมพพ  :

ระดนบชน ชน : ม.ตหน  ศศนยคสอบ : 123500 - สจานนกงาน กศน.จนงหวนด ยโสธร

ชน ชนททช : 2

35001231 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร พงษพพจฒนพ ดอกบจว 5912001605 1350101642674 ชจย

35001232 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร กรธวจฒนพ สพนนจ นจคจจ 5912000868 1350101650243 ชจย

35001233 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร กพตตพญจณท ศจลจงจม 5912001324 1350101713393 หญพง

35001234 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ศบภจพพชญพ พจฒนจพพสบทธพดพงคพ 5912001052 1350101730107 หญพง

35001235 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร อนบชจ อบปดพษฐ 5912000550 1350200059861 ชจย

35001236 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร พลพลจกร อบปชจย 5912000792 1350200067317 ชจย

35001237 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร พบทธจ บบญทศ 5912002479 1350300127524 ชจย

35001238 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ศจกดพดชจย ทองใบ 5912002518 1350300136957 ชจย

35001239 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร เจษฎจ ทองเฟรท อง 5912000756 1350300139654 ชจย

35001240 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร เกทยรตพศจกดพด พจนธพสจย 5912002282 1350300140202 ชจย

35001241 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ททฆทจศนพ นจมกจสท 5912002312 1350300250881 ชจย

35001242 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ชจยณรงคพ วงเวทยน 5912000569 1350400098011 ชจย

35001243 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร สบรพยจน ธงไชย 5912002330 1350500080297 ชจย

35001244 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ศรจวบฒพ พพจจรณพ 5912000578 1350600097582 ชจย

35001245 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร วรรณพจ มผลแกยน 5912002022 1350600108266 หญพง

35001246 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร พพทจกษพ ธทระกบยย 5912002509 1350700064996 ชจย

35001247 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร วบฒพพงษพ ผจนกระโทก 5912002358 1350700067901 ชจย

35001248 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ศจกดพดชจย ลจภยพทง 5912000738 1350800194891 ชจย

35001249 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร กจมปนจท นจนทวจตร 5912000765 1350800215911 ชจย

35001250 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ชพนกร หนองแคน 5822002316 1350800235041 ชจย

35001251 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร พพรชจช ศรทสมบผรณพ 5822001805 1350800235911 ชจย

35001252 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร กฤษณะ อบณจวรรณ 5912002406 1350800245453 ชจย

35001253 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร บบญอนจนตพ กบมจรสพทธพด 5912000729 1350800246794 ชจย

35001254 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ทองคจจ จจนทรพสบนทร 5822001702 1350800248827 ชจย

35001255 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร อจนนทพ ขจนเพขชร 5912002385 1350800250066 ชจย

35001256 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร อนบวจฒนพ ศรทภพรมยพ 5912002376 1350800252085 ชจย

35001257 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร วจนโชค พจนธพสวจสดพด 5912000774 1350800256846 ชจย

35001258 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร นจฐพล จจนทรพเปขง 5912002497 1350800260347 ชจย

35001259 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร อนจนตพ โมตสพงหพ 5912000699 1350800260657 ชจย

35001260 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร โชคทรจพยพ ไชยลท 5912002367 1350800261939 ชจย

คน 30รวม :



ชชชอหหอง :ชชชออาคาร :

เลขททชนนช งสอบ โรงเรทยน ชชชอ นามสกกล เลขประจจาตนว เลขประจจาตนว เพศ หมายเหตกประชาชน

สจมจคคทวจฒนจ ชจ นน 2 ม.ตตน 5

นนกเรทยน

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

อจาเภอ : เมรองยโสธร ยโสธร1235010000 - กศน.อจจเภอเมรองยโสธรสนามสอบ : จนงหวนด :

ประกาศเลขททชนนช งสอบ

หนตจ 7 / 27
วจนททท 1/8/2018  8:46:00AM

123500ผผตพพมพพ  :

ระดนบชน ชน : ม.ตหน  ศศนยคสอบ : 123500 - สจานนกงาน กศน.จนงหวนด ยโสธร

ชน ชนททช : 2

35001261 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร อนบชจย กพทงมจลจ 5912002415 1350880023347 ชจย

35001262 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร สมภพ ชจยปรทชจ 5912000662 1369900343510 ชจย

35001263 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ประจจกษพ ปจญญจดพษฐพ 5822001720 1390200014663 ชจย

35001264 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ธณจกร จจกรวรรดพด 5912002442 1450500150308 ชจย

35001265 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร นพรจตนพ ภผบบญลจภ 5912000608 1451000223480 ชจย

35001266 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ธจนวจ แถลงคจจ 5912002451 1499900190721 ชจย

35001267 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร สบรพงษพ จจนเหลรอง 5912000635 1500900159395 ชจย

35001268 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร วจชรพงษพ วรรณภจย 5912002031 1550500178333 ชจย

35001269 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร แสงดจว โครตสมบจตพ 5822000639 1630200032332 หญพง

35001270 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร เรวดท นจวพเศษ 5912001409 2320500042610 หญพง

35001271 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ธทรยบทธ กอแกตว 5912002134 2350100036027 ชจย

35001272 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ศรจวบธ ไชยหงสพ 5912002488 2350700016957 ชจย

35001273 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร กฤษฏจ กองหพน 5822001711 2350800028221 ชจย

35001274 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร อจจพจ ไชยนจ 5912000822 2379900002591 หญพง

35001275 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ชนพดจ บบษบจจรผญ 5912000877 2501801135497 หญพง

35001276 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ศพรพพร สรบศรท 5912001155 3350100076418 หญพง

35001277 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ประกพจ เกษร 5822001289 3350100082418 ชจย

35001278 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ประพร สทมจนตะ 5822001261 3350100258508 ชจย

35001279 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร พสบธจ พพศสบวรรณ 5912001276 3350100336509 ชจย

35001280 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร สบนพสจ บจ นงทอง 5822000545 3350100357018 หญพง

35001281 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ลจจไพร พผนผลทรจพยพ 5912001267 3350100358600 หญพง

35001282 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร สมบผรณพ นตอยประสพ 5822001074 3350100485881 หญพง

35001283 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร หนผพจน ศพรพโสม 5912001427 3350100592726 หญพง

35001284 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร พพกบล เหลจทอง 5822002866 3350100729527 หญพง

35001285 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร กจน แซงกลจง 5912001874 3411400128103 ชจย

35001286 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร สมหวจง ดวงตจ 5912002116 3620400456752 หญพง

35001287 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร เพพทมพผล เวฬบวะนจรจกษพ 5812000294 5350190004612 หญพง

35001288 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร กลยอมใจ ธรรมมจ 5912001472 5411300010611 หญพง

คน 28รวม :
หหองสอบ : หหอง  148ผศหเขหาสอบ : คน1235010000 - กศน.อจจเภอเมรองยโสธรสรกปสนามสอบ :  5



ชชชอหหอง :ชชชออาคาร :

เลขททชนนช งสอบ โรงเรทยน ชชชอ นามสกกล เลขประจจาตนว เลขประจจาตนว เพศ หมายเหตกประชาชน

ร.ร.เทศบจลเลพงนกทจ ม.ตตน1

นนกเรทยน

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

อจาเภอ : เลพงนกทจ ยโสธร1235080000 - กศน.อจจเภอเลพงนกทจสนามสอบ : จนงหวนด :

ประกาศเลขททชนนช งสอบ

หนตจ 8 / 27
วจนททท 1/8/2018  8:46:00AM

123500ผผตพพมพพ  :

ระดนบชน ชน : ม.ตหน  ศศนยคสอบ : 123500 - สจานนกงาน กศน.จนงหวนด ยโสธร

ชน ชนททช : 1

35001531 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ ทจศนทยพ สพงนวล 5712000756 1100400996178 หญพง

35001532 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ คม แกตวหจญ 5912001012 1102002732369 ชจย

35001533 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ อนบพงษพ สจมจรถ 5912000752 1104200210204 ชจย

35001534 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ ศรจณยผ ศรทนจ 5822000550 1330401614439 ชจย

35001535 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ สรจช จจนทรพสมบทร 5912000109 1330700162386 ชจย

35001536 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ วโรดม พจนพชนะชจย 5912000417 1349901018957 ชจย

35001537 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ จจกรจวบฒพ ทจสทเพชร 5912000640 1350101607046 ชจย

35001538 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ จตบรงณพ จจกผจ 5912000220 1350101670066 ชจย

35001539 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ อนบชพต ประทบมชจตพ 5822000680 1350300186075 ชจย

35001540 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ รจจไพ ทวทพจนพ 5722000959 1350800098698 หญพง

35001541 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ อรทจย หตวยทรจย 5912000284 1350800112712 หญพง

35001542 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ พรพรรณ พรทพพยพ 5822000998 1350800186601 หญพง

35001543 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ วนพดจ หมจทนเกขบ 5912000686 1350800199222 หญพง

35001544 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ เกรทยงไกร วพลจยกบล 5822000149 1350800208124 ชจย

35001545 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ นพตยจ แสงประจจกรพ 5912000903 1350800209317 หญพง

35001546 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ นพลจวรรณ ดอกสพงหพ 5622000237 1350800248266 หญพง

35001547 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ เอกนรพนทรพ กลพทนแกตว 5912000079 1350800260436 ชจย

35001548 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ จพรจภจ พพทงนจ 5912000716 1350800270423 หญพง

35001549 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ ลมจย โพนตบตย 5912000789 1350800271772 หญพง

35001550 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ ศพรพนทรจ บบญศรท 5912000387 1350800288187 หญพง

35001551 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ กจลยจ ศรทหลตจ 5912000480 1350800296601 หญพง

35001552 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ อรรถพล ชะรบรจมยพ 5912000891 1350800299855 ชจย

35001553 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ ศพรพลจกษณพ ไชยคจจ 5822000112 1350800305758 หญพง

35001554 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ ธพดจรจตนพ เหลททอมกลจง 5912000257 1350800306371 หญพง

35001555 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ มงคล ศรทระพรม 5912000154 1350800308803 ชจย

35001556 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ บจญชจ ทองจจนทรพ 5912000538 1350800309699 ชจย

35001557 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ ณจฐวจตร แสนอตวน 5822000091 1350800314218 ชจย

35001558 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ ปจณณวพชญพ ทองเพขง 5912000604 1350800315974 ชจย

35001559 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ พจณณพตจ ดอกบจว 5822000121 1350800316849 หญพง

35001560 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ นจฐกร แสนศรท 5912000770 1350800318230 ชจย

คน 30รวม :



ชชชอหหอง :ชชชออาคาร :

เลขททชนนช งสอบ โรงเรทยน ชชชอ นามสกกล เลขประจจาตนว เลขประจจาตนว เพศ หมายเหตกประชาชน

ร.ร.เทศบจลเลพงนกทจ ม.ตตน 2

นนกเรทยน

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

อจาเภอ : เลพงนกทจ ยโสธร1235080000 - กศน.อจจเภอเลพงนกทจสนามสอบ : จนงหวนด :

ประกาศเลขททชนนช งสอบ

หนตจ 9 / 27
วจนททท 1/8/2018  8:46:00AM

123500ผผตพพมพพ  :

ระดนบชน ชน : ม.ตหน  ศศนยคสอบ : 123500 - สจานนกงาน กศน.จนงหวนด ยโสธร

ชน ชนททช : 1

35001561 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ สบรเสกขพ คงดท 5822000653 1350800319112 ชจย

35001562 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ ปลพวธนจ ภผชจบบตร 5822001025 1350800320188 ชจย

35001563 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ อภพสพทธพด แสงทอง 5912000118 1350800320803 ชจย

35001564 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ กพตตพนจนทพ บบญพรม 5912000734 1350800321524 ชจย

35001565 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ อจนนทพ ปจตสบข 5912000949 1350800325104 ชจย

35001566 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ ณรงคพชจย แซยตจ นง 5912000462 1350800325597 ชจย

35001567 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ ชลธพชจ ทบมจจนทรพ 5912000668 1350800326046 หญพง

35001568 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ เดชจ มหจมจตรพ 5912000435 1350800327123 ชจย

35001569 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ กบศล แกตวศรทนวม 5912000181 1350800327522 ชจย

35001570 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ อพฐนจ สบมจนพตยพ 5912000350 1350800328197 ชจย

35001571 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ ดจจรพหพ ลงเย 5912000565 1350800328383 ชจย

35001572 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ พผนวพวจฒนพ ปรจกฏ 5912000819 1350800328405 ชจย

35001573 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ จพรจยบทธ ผพวทอง 5822000644 1350800329452 ชจย

35001574 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ ชจยวจฒนพ บบญเจรพญ 5912000501 1350800329886 ชจย

35001575 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ ธจนยบผรณพ จจรบสจร 5822000158 1350800329991 ชจย

35001576 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ ภผธเนศ ปตองแกตว 5912000930 1350800330825 ชจย

35001577 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ ณจฐกพตตพด ไพพร 5912000967 1350800332003 ชจย

35001578 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ ภจกคระภทรพ สมคะเณยพ 5912000613 1359200003503 ชจย

35001579 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ ณจฐพงศพ โชตพประทบม 5822001100 1359200003589 ชจย

35001580 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ จตบเมธ ภจวะนพตยพ 5912000369 1359200015943 ชจย

35001581 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ สบจรรยจ บบญคจจ 5912000332 1359200016931 หญพง

35001582 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ พจฒนพพพชจย วงศพนอก 5912000202 1359200017431 ชจย

35001583 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ สพทธพชจย พยอมผล 5912000912 1359200017547 ชจย

35001584 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ ดนบพล รจชวงศพ 5822000635 1370500019253 ชจย

35001585 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ ประชจ ไชยสจจ 5912000695 1379900106208 ชจย

35001586 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ เสจวภจ สบขเกพด 5912000408 1379900127949 หญพง

35001587 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ ละอองดจว หตวยทรจย 5912001021 1450900168361 หญพง

35001588 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ นพตตพยจ ศรทสรรณพ 5912000837 1480400033296 หญพง

35001589 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ พงษพพรรณ ศรทสบข 5912000798 1480500197631 ชจย

35001590 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ เบญจรงคพ แซยตจ นง 5912000453 1499900252505 ชจย

คน 30รวม :



ชชชอหหอง :ชชชออาคาร :

เลขททชนนช งสอบ โรงเรทยน ชชชอ นามสกกล เลขประจจาตนว เลขประจจาตนว เพศ หมายเหตกประชาชน

ร.ร.เทศบจลเลพงนกทจ ม.ตตน 3

นนกเรทยน

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

อจาเภอ : เลพงนกทจ ยโสธร1235080000 - กศน.อจจเภอเลพงนกทจสนามสอบ : จนงหวนด :

ประกาศเลขททชนนช งสอบ

หนตจ 10 / 27
วจนททท 1/8/2018  8:46:00AM

123500ผผตพพมพพ  :

ระดนบชน ชน : ม.ตหน  ศศนยคสอบ : 123500 - สจานนกงาน กศน.จนงหวนด ยโสธร

ชน ชนททช : 1

35001591 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ องอจจ จจนทรพขจว 5912000592 1499900316899 ชจย

35001592 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ อนบวจฒนพ พจนธะมบย 5912000136 1499900338779 ชจย

35001593 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ ศบภโชค สจงคทรท 5722000874 1650900109320 ชจย

35001594 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ อจจพร วงศพเสนจ 5912000042 2350800022720 ชจย

35001595 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ สบพรรณพ พบทธขจนธพ 5912000761 3341700122365 ชจย

35001596 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ ไพศจล บบตรกจล 5912000921 3350800009772 ชจย

35001597 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ ไพรวจลยพ สจธจรณะสบข 5912000088 3350800186020 ชจย

35001598 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ สจคร ภจวะนพตยพ 5712001267 3350800208911 หญพง

35001599 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ สมจพตร แมยนเหมรอน 5912000882 3350800217600 หญพง

35001600 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ เอกกจรบณยพ ประชบมสบข 5912001049 3350800296763 ชจย

35001601 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ ศจกดพดชจย ชนะวงศพ 5912000631 3350800320834 ชจย

35001602 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ รจตรท พบฒจจนทรพ 5912001003 3350800534125 หญพง

35001603 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ นงคพนบช สรบสพน 5822000372 3350800832355 หญพง

35001604 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ สมเวพน จจกผจ 5912000305 3490200138554 หญพง

คน 14รวม :
หหองสอบ : หหอง  74ผศหเขหาสอบ : คน1235080000 - กศน.อจจเภอเลพงนกทจสรกปสนามสอบ :  3



ชชชอหหอง :ชชชออาคาร :

เลขททชนนช งสอบ โรงเรทยน ชชชอ นามสกกล เลขประจจาตนว เลขประจจาตนว เพศ หมายเหตกประชาชน

ซยงแยตทพพยจ ม.ตตน 1

นนกเรทยน

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

อจาเภอ : ไทยเจรพญ ยโสธร1235090000 - กศน.อจจเภอไทยเจรพญสนามสอบ : จนงหวนด :

ประกาศเลขททชนนช งสอบ

หนตจ 11 / 27
วจนททท 1/8/2018  8:46:00AM

123500ผผตพพมพพ  :

ระดนบชน ชน : ม.ตหน  ศศนยคสอบ : 123500 - สจานนกงาน กศน.จนงหวนด ยโสธร

ชน ชนททช : 1

35000661 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ ปจญจจ พรมจจนทรพ 5812000093 3350800579633 หญพง

35000662 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ เอกชจย สจรทพจนธพ 5912000304 1100703028844 ชจย

35000663 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ สมถวพล สจตยจกล 5912000313 1103703406523 หญพง

35000664 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ ศบภจกษร ไชยศรทษะ 5912000359 1331700042586 หญพง

35000665 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ ธนจ สบขหนองหวตจ 5822000111 1341600235846 ชจย

35000666 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ วพนจย พพนพจมนตรท 5912000023 1341600255456 ชจย

35000667 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ อนบชจ ลครไทย 5822000193 1350101579689 ชจย

35000668 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ พทรดนยพ คงอยผย 5822000344 1350101605116 ชจย

35000669 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ คงชนะ แสวงดท 5912000153 1350101629732 ชจย

35000670 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ ยศศพรพ สอจดเอททยม 5912000180 1350300157474 ชจย

35000671 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ ปจนวจด ทจบแสง 5812000187 1350300160122 หญพง

35000672 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ ชบตพกจ พพลจอจพพตร 5822000353 1350300177041 หญพง

35000673 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ ธทระพงษพ พรมจจนทรพ 6022000202 1350300185435 ชจย

35000674 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ ณจญนจนทพ วจนทวท 5912000274 1350300185443 ชจย

35000675 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ สหรจก ไตรยสบทธพด 5912000322 1350600101105 ชจย

35000676 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ รจชฏจภรณพ เชร นอบจญฑพต 5912000386 1350800020001 หญพง

35000677 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ ธทรพงษพ ศรทอบบล 5822000410 1350800117641 ชจย

35000678 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ มลพวรรณ ไชยรจกษพ 5912000069 1350800278491 หญพง

35000679 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ พยบงศจกดพด อพนจจนทรพ 5922000217 1350800326828 ชจย

35000680 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ จจกรพรรดพ ดอกสพงหพ 5912000199 1350800327867 ชจย

35000681 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ นจ นจคตจง ทจบแสง 5822000102 1350900016804 หญพง

35000682 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ ชจญยบทธพ ศรทอพนทรพเรทยง 5912000407 1350900020593 ชจย

35000683 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ ภจนบกร ถจวร 5912000292 1350901040512 ชจย

35000684 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ ภจนบวจฒนพ ทจบแสง 5912000201 1359200000806 ชจย

35000685 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ เกษรจภรณพ มยอมบะเนจวพ 5912000368 1359200012014 หญพง

35000686 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ ธนทจต มจนะพระ 5912000395 1359200014629 ชจย

35000687 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ ภจนบวจฒนพ นจยจพต 5912000247 1359700000228 ชจย

35000688 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ ศจกดพดจ เอร นอวงษพ 5912000050 1370400013814 ชจย

35000689 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ นจ นจมนตพ พพนพจมนตรท 5912000014 1379900056359 ชจย

35000690 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ โชคอรบณ ผจทบม 5822000063 1411500122151 ชจย

คน 30รวม :



ชชชอหหอง :ชชชออาคาร :

เลขททชนนช งสอบ โรงเรทยน ชชชอ นามสกกล เลขประจจาตนว เลขประจจาตนว เพศ หมายเหตกประชาชน

ซยงแยตทพพยจ ม.ตตน 2

นนกเรทยน

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

อจาเภอ : ไทยเจรพญ ยโสธร1235090000 - กศน.อจจเภอไทยเจรพญสนามสอบ : จนงหวนด :

ประกาศเลขททชนนช งสอบ

หนตจ 12 / 27
วจนททท 1/8/2018  8:46:00AM

123500ผผตพพมพพ  :

ระดนบชน ชน : ม.ตหน  ศศนยคสอบ : 123500 - สจานนกงาน กศน.จนงหวนด ยโสธร

ชน ชนททช : 1

35000691 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ กจลยจ สจวะรจกษพ 5912000331 1840201221811 หญพง

35000692 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ เจษฎจ โคบบตรตรท 5912000238 1849901434999 ชจย

35000693 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ วนศจกดพด ผจนผยอน 5912000265 1909802523488 ชจย

35000694 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ ลจดดจวจลยพ มทไชย 5512000656 3230400195553 หญพง

35000695 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ อพทธพพล สททจป 5822000438 3341200180919 ชจย

35000696 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ วพนพจ อบทธจ 5822000166 3341300386870 ชจย

35000697 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ อบไรวรรณ หงษพลอยวงษพ 5722000136 3350300303400 หญพง

35000698 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ เมฆรจ เจรพญบบตร 5912000256 3350800384832 หญพง

35000699 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ รจชนท ไตรยพจนธพ 5912000377 3350800501219 หญพง

35000700 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ ธนพล เศรษฐนจนทพ 5912000340 3620401090506 ชจย

คน 10รวม :



ชชชอหหอง :ชชชออาคาร :

เลขททชนนช งสอบ โรงเรทยน ชชชอ นามสกกล เลขประจจาตนว เลขประจจาตนว เพศ หมายเหตกประชาชน

ซยงแยตทพพยจ ม.ตตน พพเศษ

นนกเรทยน

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

อจาเภอ : ไทยเจรพญ ยโสธร1235090000 - กศน.อจจเภอไทยเจรพญสนามสอบ : จนงหวนด :

ประกาศเลขททชนนช งสอบ

หนตจ 13 / 27
วจนททท 1/8/2018  8:46:00AM

123500ผผตพพมพพ  :

ระดนบชน ชน : ม.ตหน  ศศนยคสอบ : 123500 - สจานนกงาน กศน.จนงหวนด ยโสธร

ชน ชนททช : 1

35000721 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ ฐพตพมจ สพมะลท 5822000317 1350300185095 หญพง

35000722 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ คจญคพด กบลสบวรรณพ 5822000036 3350800511605 ชจย

คน 2รวม :
หหองสอบ : หหอง  42ผศหเขหาสอบ : คน1235090000 - กศน.อจจเภอไทยเจรพญสรกปสนามสอบ :  3



ชชชอหหอง :ชชชออาคาร :

เลขททชนนช งสอบ โรงเรทยน ชชชอ นามสกกล เลขประจจาตนว เลขประจจาตนว เพศ หมายเหตกประชาชน

กบดชบม 1 ม.ตตน 1

นนกเรทยน

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

อจาเภอ : กบดชบม ยโสธร1235030000 - กศน.อจจเภอกบดชบมสนามสอบ : จนงหวนด :

ประกาศเลขททชนนช งสอบ

หนตจ 14 / 27
วจนททท 1/8/2018  8:46:00AM

123500ผผตพพมพพ  :

ระดนบชน ชน : ม.ตหน  ศศนยคสอบ : 123500 - สจานนกงาน กศน.จนงหวนด ยโสธร

ชน ชนททช : 1

35000001 กศน.อจจเภอกบดชบม บวร โชตพรจตนพ 5912000515 1102003124800 ชจย

35000002 กศน.อจจเภอกบดชบม สรจวบฒพ อบทจยรจตนะ 5912000104 1103703007211 ชจย

35000003 กศน.อจจเภอกบดชบม ปพยะนบช บจวใบงจม 5912000225 1159900311016 หญพง

35000004 กศน.อจจเภอกบดชบม ธจนวจ แกตวบบญเรรอง 5912000636 1320601317713 ชจย

35000005 กศน.อจจเภอกบดชบม ยบทธพพชจย มบใหมย 5612000404 1340700532108 ชจย

35000006 กศน.อจจเภอกบดชบม แทนทอง สบดเพจะ 5822000591 1341501370117 ชจย

35000007 กศน.อจจเภอกบดชบม วจคพม เผยจเพขง 5912000364 1348800011409 ชจย

35000008 กศน.อจจเภอกบดชบม วพจพตรจ เชพดชผ 5822000489 1350100372983 หญพง

35000009 กศน.อจจเภอกบดชบม อรยจ มทชจย 5912000533 1350100444674 หญพง

35000010 กศน.อจจเภอกบดชบม ทพนกร คจจศรท 5822000069 1350100501902 ชจย

35000011 กศน.อจจเภอกบดชบม อดพสรณพ อภพเนตร 5822000229 1350100506068 ชจย

35000012 กศน.อจจเภอกบดชบม พพมพพชนก สพงหพครบบ 5822000751 1350100516381 หญพง

35000013 กศน.อจจเภอกบดชบม ภผมพนทรพ สทดจจ 5822000171 1350101561844 ชจย

35000014 กศน.อจจเภอกบดชบม วรจพต รจตนพเจรพญ 5912000252 1350101578801 ชจย

35000015 กศน.อจจเภอกบดชบม พจนธวจสสพ โสตรแกตว 5822000041 1350101642682 ชจย

35000016 กศน.อจจเภอกบดชบม ณจฐพงษพ จจนทรพเทพ 5912000319 1350101708918 ชจย

35000017 กศน.อจจเภอกบดชบม สบพพศ คผยกระสจงขพ 5912000216 1350300005496 หญพง

35000018 กศน.อจจเภอกบดชบม สมพร จผมคจจ 5912000083 1350300046974 ชจย

35000019 กศน.อจจเภอกบดชบม อจนนทพ ประทบมวจน 5912000506 1350300080714 ชจย

35000020 กศน.อจจเภอกบดชบม เอกพล นจคจจ 5912000289 1350300082776 ชจย

35000021 กศน.อจจเภอกบดชบม สบกจญญจ ทองใบ 5912000328 1350300123227 หญพง

35000022 กศน.อจจเภอกบดชบม สบพจตรจ เตชะทจด 5912000337 1350300124932 หญพง

35000023 กศน.อจจเภอกบดชบม พทระพงษพ ภผกองชจย 5822000582 1350300139191 ชจย

35000024 กศน.อจจเภอกบดชบม วพชทวจฒนพ บบญศรท 5822000519 1350300148696 ชจย

35000025 กศน.อจจเภอกบดชบม พงษพนพตพกร หอมอยอน 5912000494 1350300151760 ชจย

35000026 กศน.อจจเภอกบดชบม วรรณจ อจนสบพจนธพ 5822000096 1350300153444 หญพง

35000027 กศน.อจจเภอกบดชบม ธไนศวรรยพ แกตวพพภพ 5822000153 1350300160335 ชจย

35000028 กศน.อจจเภอกบดชบม ดวงจจนทรพ สวยจงวงษพ 5912000243 1350300164594 หญพง

35000029 กศน.อจจเภอกบดชบม กรวพชญพ สจยหยบด 5912000092 1350300167844 ชจย

35000030 กศน.อจจเภอกบดชบม ฐพตพมจ อพนทนจม 5912000458 1350300170616 หญพง

คน 30รวม :



ชชชอหหอง :ชชชออาคาร :

เลขททชนนช งสอบ โรงเรทยน ชชชอ นามสกกล เลขประจจาตนว เลขประจจาตนว เพศ หมายเหตกประชาชน

กบดชบม 1 ม.ตตน 2

นนกเรทยน

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

อจาเภอ : กบดชบม ยโสธร1235030000 - กศน.อจจเภอกบดชบมสนามสอบ : จนงหวนด :

ประกาศเลขททชนนช งสอบ

หนตจ 15 / 27
วจนททท 1/8/2018  8:46:00AM

123500ผผตพพมพพ  :

ระดนบชน ชน : ม.ตหน  ศศนยคสอบ : 123500 - สจานนกงาน กศน.จนงหวนด ยโสธร

ชน ชนททช : 1

35000031 กศน.อจจเภอกบดชบม ไพรฑผรยพ ปจญญจทอง 5822000117 1350300172511 ชจย

35000032 กศน.อจจเภอกบดชบม กฤษตะวจน บบญทวท 5822000265 1350300173011 ชจย

35000033 กศน.อจจเภอกบดชบม อพสรพยจ ชจยทวทป 5912000234 1350300173054 หญพง

35000034 กศน.อจจเภอกบดชบม อจทพตยพ พรมมจแหวน 5912000168 1350300173402 ชจย

35000035 กศน.อจจเภอกบดชบม อภพนจนทพ ศรทจจนทรพ 5812000156 1350300178609 ชจย

35000036 กศน.อจจเภอกบดชบม อรอนงคพ เดยนดวง 5912000140 1350300185371 หญพง

35000037 กศน.อจจเภอกบดชบม จพรสพน สพงหจ 5912000177 1350300186351 ชจย

35000038 กศน.อจจเภอกบดชบม เชพดศจกดพด รสปบตง 5912000113 1350300186687 ชจย

35000039 กศน.อจจเภอกบดชบม อรอบมจ แสงเพชร 5822000199 1350300187462 หญพง

35000040 กศน.อจจเภอกบดชบม อนพวจต แสนศรท 5922000174 1350300189511 ชจย

35000041 กศน.อจจเภอกบดชบม ธนจนชจย มบงคะเมน 5912000618 1350300189694 ชจย

35000042 กศน.อจจเภอกบดชบม อนบสรณพ ศรชจย 5912000056 1350800271802 ชจย

35000043 กศน.อจจเภอกบดชบม เมตตจ ภจคแกตว 5912000449 1350900004393 หญพง

35000044 กศน.อจจเภอกบดชบม เสกสรรคพ พจนธบพเลพศ 5822000425 1350900017207 ชจย

35000045 กศน.อจจเภอกบดชบม ศบภชจย เชทยงแสน 5822000135 1359700000988 ชจย

35000046 กศน.อจจเภอกบดชบม มจงกร สรรญศรท 5922000165 1359700004231 ชจย

35000047 กศน.อจจเภอกบดชบม นทท พจนธพนพล 5822000612 1359700005581 ชจย

35000048 กศน.อจจเภอกบดชบม ธนจธร นจชจยฤทธพด 5912000627 1359700010614 ชจย

35000049 กศน.อจจเภอกบดชบม เกรทยงศจกดพด องอจจ 5722000187 1461300149234 ชจย

35000050 กศน.อจจเภอกบดชบม กฤษฎจ จจนดจใส 5912000645 1499900300691 ชจย

35000051 กศน.อจจเภอกบดชบม ศบภโชค แสนเมรอง 5822000546 1610300070147 ชจย

35000052 กศน.อจจเภอกบดชบม อนบพงษพ สบขะหจ 5922000772 1908800004032 ชจย

35000053 กศน.อจจเภอกบดชบม อโนชจ รสปบตง 5912000122 1909802549533 ชจย

35000054 กศน.อจจเภอกบดชบม ปรจรถนจ แซยกพม 5912000476 2200100031093 หญพง

35000055 กศน.อจจเภอกบดชบม เดททยง บบญประคม 5912000300 2421200003953 ชจย

35000056 กศน.อจจเภอกบดชบม ทวน บรรเทพงกบล 5912000207 3340100121995 ชจย

35000057 กศน.อจจเภอกบดชบม สบนทร มบละศพวะ 5912000029 3350300081539 ชจย

35000058 กศน.อจจเภอกบดชบม จวน ศรทอพนทรพ 5912000010 3350300083680 หญพง

35000059 กศน.อจจเภอกบดชบม วพไลวรรณ มบละศพวะ 5912000038 3350300085143 หญพง

35000060 กศน.อจจเภอกบดชบม ประยบทธ หงษพคจจ 5912000047 3350300085691 ชจย

คน 30รวม :



ชชชอหหอง :ชชชออาคาร :

เลขททชนนช งสอบ โรงเรทยน ชชชอ นามสกกล เลขประจจาตนว เลขประจจาตนว เพศ หมายเหตกประชาชน

กบดชบม 1 ม.ตตน 3

นนกเรทยน

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

อจาเภอ : กบดชบม ยโสธร1235030000 - กศน.อจจเภอกบดชบมสนามสอบ : จนงหวนด :

ประกาศเลขททชนนช งสอบ

หนตจ 16 / 27
วจนททท 1/8/2018  8:46:00AM

123500ผผตพพมพพ  :

ระดนบชน ชน : ม.ตหน  ศศนยคสอบ : 123500 - สจานนกงาน กศน.จนงหวนด ยโสธร

ชน ชนททช : 1

35000061 กศน.อจจเภอกบดชบม เทพธพดจ ทบมแสน 5912000524 3350300158531 หญพง

35000062 กศน.อจจเภอกบดชบม บบญมจก สวยจงวงษพ 5912000186 3350300238055 ชจย

35000063 กศน.อจจเภอกบดชบม วจนดท แกตวคจจ 5912000261 3350300356244 หญพง

35000064 กศน.อจจเภอกบดชบม ประเทรอง เวฬบวนจรจกษพ 5912000588 3350300393565 ชจย

35000065 กศน.อจจเภอกบดชบม บรรพต กจลจจกร 5912000542 3350300400138 ชจย

35000066 กศน.อจจเภอกบดชบม ธรจกษพ ยบตพธรรม 5912000551 3350300502976 ชจย

35000067 กศน.อจจเภอกบดชบม วพรจตนพ มผลสจร 5912000391 3350300524546 ชจย

35000068 กศน.อจจเภอกบดชบม สมทรง แสงเพขชร 5822000797 3350800503050 หญพง

35000069 กศน.อจจเภอกบดชบม คจจขวจญ กจนหจสทยจ 5822000470 3440800619413 ชจย

35000070 กศน.อจจเภอกบดชบม วจสนจ ปบรพเส 5912000403 5350300032526 หญพง

คน 10รวม :
หหองสอบ : หหอง  70ผศหเขหาสอบ : คน1235030000 - กศน.อจจเภอกบดชบมสรกปสนามสอบ :  3



ชชชอหหอง :ชชชออาคาร :

เลขททชนนช งสอบ โรงเรทยน ชชชอ นามสกกล เลขประจจาตนว เลขประจจาตนว เพศ หมายเหตกประชาชน

คตอวจงวพทยจคม 1 ม.ตตน 1

นนกเรทยน

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

อจาเภอ : คตอวจง ยโสธร1235070000 - กศน.อจจเภอคตอวจงสนามสอบ : จนงหวนด :

ประกาศเลขททชนนช งสอบ

หนตจ 17 / 27
วจนททท 1/8/2018  8:46:00AM

123500ผผตพพมพพ  :

ระดนบชน ชน : ม.ตหน  ศศนยคสอบ : 123500 - สจานนกงาน กศน.จนงหวนด ยโสธร

ชน ชนททช : 1

35000181 กศน.อจจเภอคตอวจง พพศมจย ศพรพนจย 5612000295 3350700204387 หญพง

35000182 กศน.อจจเภอคตอวจง พพชพต แสนทอง 5912000379 1100401203813 ชจย

35000183 กศน.อจจเภอคตอวจง ชจครพต ลจงกจยรน 5912000182 1100702765357 ชจย

35000184 กศน.อจจเภอคตอวจง สบวรรณวจฒนพ ศรทรพพล 5612000165 1100702921359 ชจย

35000185 กศน.อจจเภอคตอวจง นนทพ รบยงเรรอง 5912000333 1100702986710 ชจย

35000186 กศน.อจจเภอคตอวจง ปจณวพทยพ แสงนพล 5912000276 1103703244302 ชจย

35000187 กศน.อจจเภอคตอวจง สพทธพพงศพ เสพสบข 5912000034 1328900013489 ชจย

35000188 กศน.อจจเภอคตอวจง สหจสวรรษ จจนทะสพงหพ 5912000016 1330900323651 ชจย

35000189 กศน.อจจเภอคตอวจง บบรพนทรพ สบทธวงศพ 5912000098 1350101590917 ชจย

35000190 กศน.อจจเภอคตอวจง วจชรพล เนจวโรจนพ 5912000324 1350101591352 ชจย

35000191 กศน.อจจเภอคตอวจง ชจญชจย ประจวบสบข 5912000173 1350101614263 ชจย

35000192 กศน.อจจเภอคตอวจง อจจฉรจ บบญดจสจ 5912000061 1350700099773 หญพง

35000193 กศน.อจจเภอคตอวจง จทระศจกดพด หพนกลตจ 5912000119 1350700099919 ชจย

35000194 กศน.อจจเภอคตอวจง ธนพล สทมจรจกษพ 5912000360 1350700100194 ชจย

35000195 กศน.อจจเภอคตอวจง ธทรภจทร โลนบชพต 5912000155 1350700100542 ชจย

35000196 กศน.อจจเภอคตอวจง สบพจตรจ แสงสบข 5912000306 1640600116339 หญพง

35000197 กศน.อจจเภอคตอวจง อจมพร ตผมทอง 5822000177 3341501709609 ชจย

35000198 กศน.อจจเภอคตอวจง ปรทชจ นตอยใส 5912000164 3350700022921 ชจย

35000199 กศน.อจจเภอคตอวจง สมพร ศรทฐจน 5912000089 3350700098528 หญพง

35000200 กศน.อจจเภอคตอวจง เสจวษร สทหมอก 5912000315 3350700109970 หญพง

35000201 กศน.อจจเภอคตอวจง สมปอง สทหมอก 5912000249 3350700119916 หญพง

35000202 กศน.อจจเภอคตอวจง หมจทจ พจนธพบบตร 5912000191 3350700121490 หญพง

35000203 กศน.อจจเภอคตอวจง ประนอม อจจกลตจ 5912000212 3350700122551 หญพง

35000204 กศน.อจจเภอคตอวจง สบวรรณ คจจหจญ 5912000267 3350700123816 หญพง

35000205 กศน.อจจเภอคตอวจง อจมพร หจยโศรก 5912000221 3350700125819 หญพง

35000206 กศน.อจจเภอคตอวจง ศรททจศนพ มจทกพจ 5912000128 3350700145437 ชจย

35000207 กศน.อจจเภอคตอวจง ครรชพต ไชยปจญญจ 5822000186 3350700203925 ชจย

35000208 กศน.อจจเภอคตอวจง นภจพร โกกะพจนธพ 5712000047 3350700244028 หญพง

คน 28รวม :



ชชชอหหอง :ชชชออาคาร :

เลขททชนนช งสอบ โรงเรทยน ชชชอ นามสกกล เลขประจจาตนว เลขประจจาตนว เพศ หมายเหตกประชาชน

คตอวจงวพทยจคม 1 ม.ตตน 2

นนกเรทยน

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

อจาเภอ : คตอวจง ยโสธร1235070000 - กศน.อจจเภอคตอวจงสนามสอบ : จนงหวนด :

ประกาศเลขททชนนช งสอบ

หนตจ 18 / 27
วจนททท 1/8/2018  8:46:00AM

123500ผผตพพมพพ  :

ระดนบชน ชน : ม.ตหน  ศศนยคสอบ : 123500 - สจานนกงาน กศน.จนงหวนด ยโสธร

ชน ชนททช : 1

35000211 กศน.อจจเภอคตอวจง รจศมท หพนแกตว 5612000361 3350700191013 หญพง

คน 1รวม :
หหองสอบ : หหอง  29ผศหเขหาสอบ : คน1235070000 - กศน.อจจเภอคตอวจงสรกปสนามสอบ :  2



ชชชอหหอง :ชชชออาคาร :

เลขททชนนช งสอบ โรงเรทยน ชชชอ นามสกกล เลขประจจาตนว เลขประจจาตนว เพศ หมายเหตกประชาชน

คจจเขรทอนแกตวชนผปถจมภพ 1 ม.ตตน 1

นนกเรทยน

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

อจาเภอ : คจจเขรทอนแกตว ยโสธร1235040000 - กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตวสนามสอบ : จนงหวนด :

ประกาศเลขททชนนช งสอบ

หนตจ 19 / 27
วจนททท 1/8/2018  8:46:00AM

123500ผผตพพมพพ  :

ระดนบชน ชน : ม.ตหน  ศศนยคสอบ : 123500 - สจานนกงาน กศน.จนงหวนด ยโสธร

ชน ชนททช : 3

35000331 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตว ไพลพน วรรณบบล 6022000494 1100702380498 หญพง

35000332 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตว ศจกรพนทรพ พพนงจม 5622000307 1101800801308 ชจย

35000333 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตว วจยวจฒนพ ปตองพจ 5912000149 1101800991468 ชจย

35000334 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตว ททปกร ถททถตวน 5912000363 1101801197137 ชจย

35000335 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตว ธทรพงษพ วงคพอนจนตพ 5922000614 1102003259560 ชจย

35000336 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตว ขวจญ จจนทรพงจม 5712000200 1103300193521 ชจย

35000337 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตว ภจคพล หจญชนะ 5822000068 1103702566012 ชจย

35000338 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตว จจกรพล ไชยสอง 5912000242 1103702705594 ชจย

35000339 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตว สบวพจจกขณพ จพตรจกษพ 5912000644 1103703004379 ชจย

35000340 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตว อรนบช เกตบรอด 5912000073 1119900313566 หญพง

35000341 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตว ศพรพวรรณ กจญญจ 6012000581 1130501065421 หญพง

35000342 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตว อภพชจย ขจนตท 5912000411 1160200116786 ชจย

35000343 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตว จพนตนจ คจจทอง 5912000635 1311300045456 หญพง

35000344 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตว ศพรพพร ไพรพน 5822000826 1320500190076 หญพง

35000345 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตว ภจทรรพงศพ ชผรจตนพ 5912000699 1339900710130 ชจย

35000346 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตว ประสพทธพด บบคดจพจนธพ 5912000484 1341101411720 ชจย

35000347 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตว นจนทนจ วงศพหจญ 5912000541 1341400187449 หญพง

35000348 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตว อนพรบต บจวใหญย 5912000224 1349700240814 ชจย

35000349 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตว อรรถพล ชผวงษพ 5822000817 1350100369354 ชจย

35000350 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตว ธนจวบฒพ แกยนของ 5912000420 1350100427729 ชจย

35000351 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตว พพมพพนภจ ทองทจ 5912000103 1350100468301 หญพง

35000352 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตว อนบรจกษพ วงศพจจนดจ 5822000684 1350100472368 ชจย

35000353 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตว ชบตพภจ จจจปจแดง 5622000437 1350100507625 หญพง

35000354 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตว พงษพศจกดพด พวงชมภผ 5822000536 1350100509849 ชจย

35000355 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตว สหจศวรรษ บบญภผมพ 5912000671 1350101563847 ชจย

35000356 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตว ธทระเดช มะลพวจลยพ 5912000550 1350101575462 ชจย

35000357 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตว วพรจวรรณพ วงษพจจนทรพ 5822000741 1350101610691 หญพง

35000358 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตว สพทธพพงศพ คงประพจฒนพ 5822000415 1350101614344 ชจย

35000359 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตว ทนงศจกดพด ซพ นมศพรพ 6022000207 1350101617742 ชจย

35000360 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตว อนบชจ กบละคจจแสง 5912000019 1350101619389 ชจย

คน 30รวม :



ชชชอหหอง :ชชชออาคาร :

เลขททชนนช งสอบ โรงเรทยน ชชชอ นามสกกล เลขประจจาตนว เลขประจจาตนว เพศ หมายเหตกประชาชน

คจจเขรทอนแกตวชนผปถจมภพ 1 ม.ตตน 2

นนกเรทยน

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

อจาเภอ : คจจเขรทอนแกตว ยโสธร1235040000 - กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตวสนามสอบ : จนงหวนด :

ประกาศเลขททชนนช งสอบ

หนตจ 20 / 27
วจนททท 1/8/2018  8:46:00AM

123500ผผตพพมพพ  :

ระดนบชน ชน : ม.ตหน  ศศนยคสอบ : 123500 - สจานนกงาน กศน.จนงหวนด ยโสธร

ชน ชนททช : 3

35000361 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตว ณจฐวบฒพ จตบเทน 6012000040 1350101629767 ชจย

35000362 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตว ศพรพขวจญ รวมธรรม 5922000771 1350101639487 หญพง

35000363 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตว สบพพชชจ แสนสวจสดพด 5912000354 1350101648109 หญพง

35000364 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตว ประกจยทพพยพ จจนทรพชยจงทอง 5912000402 1350400073302 หญพง

35000365 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตว อนบศรจ จจจเดพมสบข 5912000493 1350400098712 หญพง

35000366 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตว นพรจตนพ คจจสท 5812000669 1350400101144 ชจย

35000367 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตว ศศพมจ คะชจแกตว 5912000327 1350400102248 หญพง

35000368 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตว ปรทชจ นะสบโห 6022000458 1350400102400 ชจย

35000369 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตว สพทธพพล โพธพดคจจ 5912000532 1350400102779 ชจย

35000370 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตว จพตรภจนบ ทองปจน 6012000666 1350400105191 ชจย

35000371 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตว เมษจ วงศพอนจนตพ 5822000938 1350400106707 หญพง

35000372 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตว นตองใหมย ตรทภพ 5612000159 1350400106812 ชจย

35000373 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตว สมชจตพ ปจญญจใส 5912000215 1350400107282 ชจย

35000374 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตว พพเชษฐ หลจกคจจ 6022000485 1350400107398 ชจย

35000375 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตว พรนภจ ชงชจ 5812000650 1350401153351 หญพง

35000376 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตว สหจสวรรษ สทวะโสภจ 5912000206 1359600001532 ชจย

35000377 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตว วรจญญจ พพจจรณพ 6022000289 1359600003551 หญพง

35000378 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตว วพลจวจณยพ มบธพรจช 5912000653 1359600003951 หญพง

35000379 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตว พรนภจ ศรทอยอน 5912000251 1800400299187 หญพง

35000380 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตว มณทรจตนพ สงพจตร 5822001195 2350400018661 หญพง

35000381 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตว พจฒนจ ทองลรอ 5822000723 2350400019730 ชจย

35000382 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตว วทระชจตพ ลบนจจนทจ 5912000390 2400100020596 ชจย

35000383 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตว ประดพษฐ สบดชอบ 5822001038 3331100063791 ชจย

35000384 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตว จจนทรพ ชผรจตนพ 5912000596 3350100523295 ชจย

35000385 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตว วรจพร ปจดทจจนจ 5912000336 3350400069379 หญพง

35000386 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตว ชผศจกดพด มทสจจ 5912000046 3350400215022 ชจย

35000387 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตว ธทรภจทร ทองหอม 5822001010 3350400330557 ชจย

35000388 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตว แววตจ สจรพนทรพ 5912000466 3350400332690 หญพง

35000389 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตว ยอดตจ สบจรพตภจกดท 5912000475 3350400332703 หญพง

35000390 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตว เพขญพร สมจพตร 5912000167 3350400468141 หญพง

คน 30รวม :



ชชชอหหอง :ชชชออาคาร :

เลขททชนนช งสอบ โรงเรทยน ชชชอ นามสกกล เลขประจจาตนว เลขประจจาตนว เพศ หมายเหตกประชาชน

คจจเขรทอนแกตวชนผปถจมภพ 1 ม.ตตน 3

นนกเรทยน

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

อจาเภอ : คจจเขรทอนแกตว ยโสธร1235040000 - กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตวสนามสอบ : จนงหวนด :

ประกาศเลขททชนนช งสอบ

หนตจ 21 / 27
วจนททท 1/8/2018  8:46:00AM

123500ผผตพพมพพ  :

ระดนบชน ชน : ม.ตหน  ศศนยคสอบ : 123500 - สจานนกงาน กศน.จนงหวนด ยโสธร

ชน ชนททช : 3

35000391 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตว อบมจไพ โชตพพพบผลยพ 5822000059 3350400489823 หญพง

35000392 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตว ปรจณท วจนทจ 5522001123 3350400564931 หญพง

35000393 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตว สบภจมจศ แสนสวจท 5822001140 3350400668850 หญพง

35000394 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตว ไวพจนพ สจรทอง 5722000935 3350800370521 ชจย

35000395 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตว บบหงจ สบขแสน 5912000055 3450501000705 หญพง

คน 5รวม :
หหองสอบ : หหอง  65ผศหเขหาสอบ : คน1235040000 - กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกตวสรกปสนามสอบ :  3



ชชชอหหอง :ชชชออาคาร :

เลขททชนนช งสอบ โรงเรทยน ชชชอ นามสกกล เลขประจจาตนว เลขประจจาตนว เพศ หมายเหตกประชาชน

ทรจยมผลวพทยจ 1 ม.ตตน 1

นนกเรทยน

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

อจาเภอ : ทรจยมผล ยโสธร1235020000 - กศน.อจจเภอทรจยมผลสนามสอบ : จนงหวนด :

ประกาศเลขททชนนช งสอบ

หนตจ 22 / 27
วจนททท 1/8/2018  8:46:00AM

123500ผผตพพมพพ  :

ระดนบชน ชน : ม.ตหน  ศศนยคสอบ : 123500 - สจานนกงาน กศน.จนงหวนด ยโสธร

ชน ชนททช : 2

35000511 กศน.อจจเภอทรจยมผล ไพฑผรยพ ธงชจย 5722000254 0440790000047 ชจย

35000512 กศน.อจจเภอทรจยมผล ณจฐพล กบมภทโร 5912000347 1103702610038 ชจย

35000513 กศน.อจจเภอทรจยมผล ธทรภจทรพ เวฬบวนจรจกษพ 5912000150 1104200149637 ชจย

35000514 กศน.อจจเภอทรจยมผล พร ศรทวะรมยพ 5912000093 1119900735908 หญพง

35000515 กศน.อจจเภอทรจยมผล วนพดจ ในจพตร 5822000211 1141100087602 หญพง

35000516 กศน.อจจเภอทรจยมผล สบรเวช สบวรรณไตร 5912000262 1350100178834 ชจย

35000517 กศน.อจจเภอทรจยมผล พพนอนงคพ คจธจ 5722000151 1350100369834 หญพง

35000518 กศน.อจจเภอทรจยมผล พงษกร ทพพมจลจ 5912000253 1350100527111 ชจย

35000519 กศน.อจจเภอทรจยมผล ธทระพจฒนพ ไชยแสง 5912000310 1350101585832 ชจย

35000520 กศน.อจจเภอทรจยมผล ลลพตจ บบญยก 5912000356 1350101600505 หญพง

35000521 กศน.อจจเภอทรจยมผล วพนจย ชจยทวทป 5912000422 1350101623068 ชจย

35000522 กศน.อจจเภอทรจยมผล สบทพน ทจนเนตร 5912000075 1350200031851 ชจย

35000523 กศน.อจจเภอทรจยมผล เกษมณท บบญชผ 5912000280 1350200049998 หญพง

35000524 กศน.อจจเภอทรจยมผล วบฒพชจย บบญทวท 5912000039 1350200071039 ชจย

35000525 กศน.อจจเภอทรจยมผล อจจนวยชจย อยอนสมจคร 5912000169 1350200073091 ชจย

35000526 กศน.อจจเภอทรจยมผล พทรนจท สทกจลท 5722000508 1350200074356 ชจย

35000527 กศน.อจจเภอทรจยมผล โชคอนจนตพ สวยจงวงษพ 5822000181 1350200074879 ชจย

35000528 กศน.อจจเภอทรจยมผล ชญจนนทพ ทองใบ 5822000163 1350200075581 ชจย

35000529 กศน.อจจเภอทรจยมผล ศรจญ คจจแสง 5722000599 1350200078670 ชจย

35000530 กศน.อจจเภอทรจยมผล ฤทธพชจย จพตรกลตจ 5912000066 1359800000203 ชจย

35000531 กศน.อจจเภอทรจยมผล จจนทพมจ วรรณภจกดท 5912000365 1359800000912 หญพง

35000532 กศน.อจจเภอทรจยมผล นพรพนทรพ แสงกบมจร 5912000244 1359800001331 ชจย

35000533 กศน.อจจเภอทรจยมผล อธพบดพนณพ สทดจนตอย 5912000178 1600500185011 ชจย

35000534 กศน.อจจเภอทรจยมผล นพวจฒนพ จพตรกลตจ 5912000048 1720500111083 ชจย

35000535 กศน.อจจเภอทรจยมผล จตบรจนนทพ มจสพจนธพ 5912000105 1860600057438 ชจย

35000536 กศน.อจจเภอทรจยมผล พทระพจนธพ ศรทมจนตะ 5912000226 3269900097931 ชจย

35000537 กศน.อจจเภอทรจยมผล ปนจดดจ เสนพทจย 5822000154 3341600578430 หญพง

35000538 กศน.อจจเภอทรจยมผล วพเชทยร ภจคแกตว 5722000384 3350200042451 ชจย

35000539 กศน.อจจเภอทรจยมผล เมชพนรพ มผลสจร 5822000396 3350200053576 ชจย

35000540 กศน.อจจเภอทรจยมผล ธทรวจฒนพ ศรทจจนทรพ 5822000592 3350200091761 ชจย

คน 30รวม :



ชชชอหหอง :ชชชออาคาร :

เลขททชนนช งสอบ โรงเรทยน ชชชอ นามสกกล เลขประจจาตนว เลขประจจาตนว เพศ หมายเหตกประชาชน

ทรจยมผลวพทยจ 1 ม.ตตน 2

นนกเรทยน

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

อจาเภอ : ทรจยมผล ยโสธร1235020000 - กศน.อจจเภอทรจยมผลสนามสอบ : จนงหวนด :

ประกาศเลขททชนนช งสอบ

หนตจ 23 / 27
วจนททท 1/8/2018  8:46:00AM

123500ผผตพพมพพ  :

ระดนบชน ชน : ม.ตหน  ศศนยคสอบ : 123500 - สจานนกงาน กศน.จนงหวนด ยโสธร

ชน ชนททช : 2

35000541 กศน.อจจเภอทรจยมผล วรพนทรพ ผลจจนทรพ 5912000299 3350200173423 ชจย

35000542 กศน.อจจเภอทรจยมผล แสงเดรอน ผลจจนทรพ 5912000132 3350200179545 หญพง

35000543 กศน.อจจเภอทรจยมผล สมจพตร ศรทดท 5912000301 3350200272863 ชจย

35000544 กศน.อจจเภอทรจยมผล สมพจน สงวนจพตรพ 5912000374 3350300137534 ชจย

35000545 กศน.อจจเภอทรจยมผล กพตตพศจกดพด ศรทชมภผ 5912000329 3350300366614 ชจย

35000546 กศน.อจจเภอทรจยมผล วจสนจ แกตวศรททจศนพ 5912000141 3620401211346 หญพง

35000547 กศน.อจจเภอทรจยมผล ททม ไชยสมภจ 5712000435 3830300261982 หญพง

คน 7รวม :
หหองสอบ : หหอง  37ผศหเขหาสอบ : คน1235020000 - กศน.อจจเภอทรจยมผลสรกปสนามสอบ :  2



ชชชอหหอง :ชชชออาคาร :

เลขททชนนช งสอบ โรงเรทยน ชชชอ นามสกกล เลขประจจาตนว เลขประจจาตนว เพศ หมายเหตกประชาชน

ปย จตพ นววพทยจ  1 ม.ตตน 1

นนกเรทยน

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

อจาเภอ : ปย จตพ นว ยโสธร1235050000 - กศน.อจจเภอปย จตพ นวสนามสอบ : จนงหวนด :

ประกาศเลขททชนนช งสอบ

หนตจ 24 / 27
วจนททท 1/8/2018  8:46:00AM

123500ผผตพพมพพ  :

ระดนบชน ชน : ม.ตหน  ศศนยคสอบ : 123500 - สจานนกงาน กศน.จนงหวนด ยโสธร

ชน ชนททช : 1

35000841 กศน.อจจเภอปย จตพ นว วรเชษฐ นจกลจจ 5912000317 1103702133540 ชจย

35000842 กศน.อจจเภอปย จตพ นว จจกรภผมพนทรพ นพคบณ 5912000438 1104200115040 ชจย

35000843 กศน.อจจเภอปย จตพ นว กจจชจย พรมตร นอ 5912000287 1104300001704 ชจย

35000844 กศน.อจจเภอปย จตพ นว เลพศพพสพฐ แสวงพจนธพ 5912000090 1250201322150 ชจย

35000845 กศน.อจจเภอปย จตพ นว นพวรรณ แรงทอง 5912000205 1321300004695 ชจย

35000846 กศน.อจจเภอปย จตพ นว เพขญเพชร ศรทกระแจะ 5912000139 1350100518902 ชจย

35000847 กศน.อจจเภอปย จตพ นว ศพวกร งจมตจ 5912000278 1350101601986 ชจย

35000848 กศน.อจจเภอปย จตพ นว นจนทกร เสทยงลจ นจ 5912000111 1350101636348 ชจย

35000849 กศน.อจจเภอปย จตพ นว ไพศจล ขบมคจจ 5912000063 1350101638995 ชจย

35000850 กศน.อจจเภอปย จตพ นว ยบทธนจ พรมปตอง 5912000223 1350101646734 ชจย

35000851 กศน.อจจเภอปย จตพ นว กพตตพศจกดพด แสวงแกตว 5912000045 1350101659101 ชจย

35000852 กศน.อจจเภอปย จตพ นว คณจกร ทองทศ 5912000102 1350101668185 ชจย

35000853 กศน.อจจเภอปย จตพ นว ธนพล เขขมเพชร 5912000308 1350500073363 ชจย

35000854 กศน.อจจเภอปย จตพ นว จจนจพรจ คจจเฉวก 5822000094 1350500073908 หญพง

35000855 กศน.อจจเภอปย จตพ นว วบฒพศจกดพด วงษพเหลจ 5912000166 1350500077270 ชจย

35000856 กศน.อจจเภอปย จตพ นว ชจญกลตจ ผจผง 5912000362 1350500083202 ชจย

35000857 กศน.อจจเภอปย จตพ นว ปจนตะวจน บบญเตพม 5822000076 1350500085884 หญพง

35000858 กศน.อจจเภอปย จตพ นว ปจรเมศ สจตยพซรทอ 5912000193 1350500088638 ชจย

35000859 กศน.อจจเภอปย จตพ นว เกรทยงไกร อพนอยอน 5912000513 1350500090292 ชจย

35000860 กศน.อจจเภอปย จตพ นว อมรรจตนพ สบขขพนทรพ 5912000474 1359500000747 หญพง

35000861 กศน.อจจเภอปย จตพ นว อนบวจฒนพ ทจบสมบจตพ 5912000214 1359500000984 ชจย

35000862 กศน.อจจเภอปย จตพ นว อดพศจกดพด บบญทศ 5912000036 1359500001263 ชจย

35000863 กศน.อจจเภอปย จตพ นว นวพล พจนธพเปขน 5912000054 1359500001476 ชจย

35000864 กศน.อจจเภอปย จตพ นว วรเชษฐพ วงศพงจม 5912000492 1359500001883 ชจย

35000865 กศน.อจจเภอปย จตพ นว ฤทธพเกทยรตพ อยอนชจทง 5912000540 1409700166010 ชจย

35000866 กศน.อจจเภอปย จตพ นว สกจวเดรอน พลหจญ 5912000027 1459400004391 หญพง

35000867 กศน.อจจเภอปย จตพ นว สมพงษพ โยมรจมยพ 5822000133 3311100464575 ชจย

35000868 กศน.อจจเภอปย จตพ นว ขวจญใจ พวงชมภผ 5912000326 3350100330861 ชจย

35000869 กศน.อจจเภอปย จตพ นว บจงอร แสนวงษพ 5912000269 3350100353861 หญพง

35000870 กศน.อจจเภอปย จตพ นว สจยฝน แสนสมบจตพ 5912000148 3350500026825 หญพง

คน 30รวม :



ชชชอหหอง :ชชชออาคาร :

เลขททชนนช งสอบ โรงเรทยน ชชชอ นามสกกล เลขประจจาตนว เลขประจจาตนว เพศ หมายเหตกประชาชน

ปย จตพ นววพทยจ  1 ม.ตตน 2

นนกเรทยน

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

อจาเภอ : ปย จตพ นว ยโสธร1235050000 - กศน.อจจเภอปย จตพ นวสนามสอบ : จนงหวนด :

ประกาศเลขททชนนช งสอบ

หนตจ 25 / 27
วจนททท 1/8/2018  8:46:00AM

123500ผผตพพมพพ  :

ระดนบชน ชน : ม.ตหน  ศศนยคสอบ : 123500 - สจานนกงาน กศน.จนงหวนด ยโสธร

ชน ชนททช : 1

35000871 กศน.อจจเภอปย จตพ นว ลจจไพร ถมปจด 5822000151 3350500051692 หญพง

35000872 กศน.อจจเภอปย จตพ นว พยอม อยผยเยขน 5912000531 3350500068919 หญพง

35000873 กศน.อจจเภอปย จตพ นว สบกจญยจ เนพนทรจย 5912000353 3350500115500 หญพง

35000874 กศน.อจจเภอปย จตพ นว ขจนตพ เขทยวขจจ 5822000562 3350500122280 หญพง

35000875 กศน.อจจเภอปย จตพ นว ผยองศรท โนรทรจตนพ 5912000380 3350500139808 หญพง

35000876 กศน.อจจเภอปย จตพ นว สจจอจงคพ นจกธรรม 5912000335 3350500144020 หญพง

35000877 กศน.อจจเภอปย จตพ นว จจกรท คตจขตจว 5912000522 3350500158128 ชจย

35000878 กศน.อจจเภอปย จตพ นว คะนอง ประสมสผย 5912000250 3350500186792 ชจย

35000879 กศน.อจจเภอปย จตพ นว ลจดดจ บบญทศ 5912000296 3350500188329 หญพง

35000880 กศน.อจจเภอปย จตพ นว อมรศรท มจตะยจ 5912000559 3350500216101 หญพง

35000881 กศน.อจจเภอปย จตพ นว ปรจกจร ตตนสจย 5912000504 3350500254470 ชจย

35000882 กศน.อจจเภอปย จตพ นว สบนพสจ โสดจบจน 5912000483 3350500257738 หญพง

35000883 กศน.อจจเภอปย จตพ นว ทองเสททยน ขจนเงพน 5912000456 3350500270025 หญพง

35000884 กศน.อจจเภอปย จตพ นว เจรพญศรท นะธทศรท 5912000429 3350500284760 หญพง

35000885 กศน.อจจเภอปย จตพ นว สมใจ ฉลองคบณ 5912000447 3430300210770 หญพง

คน 15รวม :
หหองสอบ : หหอง  45ผศหเขหาสอบ : คน1235050000 - กศน.อจจเภอปย จตพ นวสรกปสนามสอบ :  2



ชชชอหหอง :ชชชออาคาร :

เลขททชนนช งสอบ โรงเรทยน ชชชอ นามสกกล เลขประจจาตนว เลขประจจาตนว เพศ หมายเหตกประชาชน

มหจชนะชจย 1 ม.ตตน 1

นนกเรทยน

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

อจาเภอ : มหจชนะชจย ยโสธร1235060000 - กศน.อจจเภอมหจชนะชจยสนามสอบ : จนงหวนด :

ประกาศเลขททชนนช งสอบ

หนตจ 26 / 27
วจนททท 1/8/2018  8:46:00AM

123500ผผตพพมพพ  :

ระดนบชน ชน : ม.ตหน  ศศนยคสอบ : 123500 - สจานนกงาน กศน.จนงหวนด ยโสธร

ชน ชนททช : 2

35000991 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย พจชร ถพทนอบบล 5912000549 1103703016326 ชจย

35000992 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย กพรเวช ศจตศพลปพ 5912000428 1104300575956 ชจย

35000993 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย กยอเกทยรตพ เกพดศพรพ 6022000362 1118700013011 ชจย

35000994 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย วพวจฒนพ มณทวงษพ 5912000941 1330900326927 ชจย

35000995 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย ณจฐวบฒพ ไชยนจ 5912000820 1339100006195 ชจย

35000996 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย ภจทรกจนตพ โพธพโสภจ 5912000174 1339900641740 หญพง

35000997 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย อรพสรจ ธพมจชจย 6022001042 1350100152592 หญพง

35000998 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย ศศพธร ชอบบบญ 5812000395 1350100357101 หญพง

35000999 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย ศบภลจกษพ เหลยจกอดท 5912000473 1350100382679 ชจย

35001000 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย มนตรท แทบทตจว 5912000295 1350100476479 ชจย

35001001 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย ศรจยบทธ พพมพจนบ 5912000352 1350100497905 ชจย

35001002 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย กทรตพ สรบสจยลจ 5822000262 1350101571386 ชจย

35001003 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย จจกรพรรณ เหนรอสบวรรณพ 5812001057 1350101584127 ชจย

35001004 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย กนกศจกดพด สททจ 5912000688 1350101588971 ชจย

35001005 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย ทศพล คจคจจมจตรพ 5912000400 1350101599051 ชจย

35001006 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย เกทยรตพศจกดพด สบภจพ 5912000530 1350101626784 ชจย

35001007 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย วรจญญจ คตจคลยอง 6012000383 1350101626962 หญพง

35001008 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย ปรทยจกมล คจจแพง 5912000763 1350101642275 หญพง

35001009 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย สมพร สทเขทยว 6012000075 1350101647897 ชจย

35001010 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย ชพนวจตร นจนตตะ 5912000866 1350101651649 ชจย

35001011 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย ปจณฑพกจ วงษพแหวน 6022000988 1350101653277 หญพง

35001012 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย อนบวจฒนพ ยวนใจ 6022000184 1350101654761 ชจย

35001013 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย ธนวจฒนพ เพทยงตจ 6022000371 1350101666255 ชจย

35001014 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย ภรจดร เขทนวนพล 5912000389 1350101668118 ชจย

35001015 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย ประจจกษพ อยอนคะตจ 5812000023 1350600060603 ชจย

35001016 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย พบทธพพงษพ จจนทะภจ 5912000286 1350600078987 ชจย

35001017 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย สพทธพยจ ภจพจนธพ 5722000607 1350600087056 ชจย

35001018 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย อนบวจฒนพ พรมขจนธพ 5912000240 1350600101156 ชจย

35001019 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย จบฑจมจศ ไชยลจงกจร 5912000558 1350600103108 หญพง

35001020 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย อดบลวพทยพ เสนกจบ 5912000361 1350600109092 ชจย
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35001021 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย มนธพชจ เขตสผงเนพน 6022000072 1350600111054 หญพง

35001022 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย ชจยณรงคพ คจจเครรอ 5822000329 1350600111151 ชจย

35001023 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย ฐจปนท รพนทร 5822000927 1350601137413 หญพง

35001024 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย ลจกษฎจวรรณพ หจตถมจ 5912000035 1350601139319 หญพง

35001025 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย ชจญชจย ชรทนบจล 5912000156 1350601139611 ชจย

35001026 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย อภพชจย แผยนหพน 5912000567 1350601139718 ชจย

35001027 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย ธนพล หจญสจตยพ 5912000455 1350601140368 ชจย

35001028 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย ศตวรรษ กพตตระกจร 5912000585 1350601141054 ชจย

35001029 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย อรพยพธจช ไหมทอง 5912000679 1350601141259 ชจย

35001030 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย นพตยจ สจยหงษพ 5812000014 1350601142981 หญพง

35001031 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย อภพสพทธพด ภผมพรพนทรพ 5912000594 1409600299166 ชจย

35001032 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย พฤษภจ คนแรง 6022000830 1410301142801 หญพง

35001033 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย ศบภนพภจ นตอมกลจง 6022001033 1449900524904 หญพง

35001034 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย สบจพตรจ องอจจ 5912000071 1450600232802 หญพง

35001035 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย วพชญพพล ใจธรรม 5822001072 1749900838779 ชจย

35001036 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย วพชพต หจญกลตจ 5912000343 3350400442142 ชจย

35001037 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย วพภจพร สบคจจภจ 5912000503 3350600055126 หญพง

35001038 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย พรสวรรคพ จจจศรท 5822001287 3350600186824 ชจย

35001039 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย วจสนจ ทยจสพมมจ 5912000437 3350600251561 หญพง

35001040 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย กจนตพกวท ภผบดทธนวรรธนพ 5912000017 3350600268642 หญพง

35001041 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย ดวงใจ บบญมจ 5912000811 3350600308075 หญพง

35001042 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย อบไรวรรณ บบญพจนพ 5822000990 3350600358501 หญพง

35001043 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย ฉวท อยอนสท 5912000446 3350600379398 หญพง

35001044 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย คจจตจน พจนนจ 5722000241 3350600412956 ชจย

35001045 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย มณทวรรณพ ทองอรยจม 5912000615 3350600425675 หญพง

35001046 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย พนม สบภจพจนธพ 5912000772 3350600438491 หญพง

35001047 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย อบทจย ประกจโส 5912000950 3450100226877 ชจย

35001048 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย เชพดศจกดพด ทองเขทยว 5912000606 5110199031231 ชจย

35001049 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย ประกจย พรมบบตร 5722000559 5350100006777 หญพง
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