
ชชชอหหอง :ชชชออาคาร :

เลขททชนนช งสอบ โรงเรทยน ชชชอ นามสกกล เลขประจจาตนว เลขประจจาตนว เพศ หมายเหตกประชาชน

เรรอนจจจ 4 ม.ปลจย 1

นนกเรทยน

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

อจาเภอ : เมรองยโสธร ยโสธร1235012401 - เรรอนจจจจจงหวจดยโสธรสนามสอบ : จนงหวนด :

ประกาศเลขททชนนช งสอบ

หนนจ 1 / 36
วจนททท 1/8/2018  8:47:13AM

123500ผผนพพมพพ  :

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

ชน ชนททช : 1

35001661 เรรอนจจจจจงหวจดยโสธร ฉจตรชจย พนมรจตนพ 5913000487 1340100110555 ชจย

35001662 เรรอนจจจจจงหวจดยโสธร เกษม หลจกหจญ 5913000423 1350100099772 ชจย

35001663 เรรอนจจจจจงหวจดยโสธร กลยยทธ มณทกจญจนพ 5913000432 1350100160650 ชจย

35001664 เรรอนจจจจจงหวจดยโสธร วรจญญผ สจตนจนทพ 5913000647 1350100174006 ชจย

35001665 เรรอนจจจจจงหวจดยโสธร พยฒพพงษพ วงษพพจนพชยพ 5913000290 1350100180286 ชจย

35001666 เรรอนจจจจจงหวจดยโสธร ศยภชจย บยญทศ 5723001980 1350100226294 ชจย

35001667 เรรอนจจจจจงหวจดยโสธร สจธพต นจมฮง 5913000245 1350100269767 ชจย

35001668 เรรอนจจจจจงหวจดยโสธร กรจญ เกษท 5913000384 1350600075678 ชจย

35001669 เรรอนจจจจจงหวจดยโสธร อดพพงษพ ผผจนเมรอง 5913000414 1350800226432 ชจย

35001670 เรรอนจจจจจงหวจดยโสธร ปรจชญจ โสมจบยตร 5913000450 1460500222325 ชจย

35001671 เรรอนจจจจจงหวจดยโสธร วจนเฉลพม คจจผจ 5823002243 1571000038398 ชจย

35001672 เรรอนจจจจจงหวจดยโสธร เฉลพมลจภ ขวจทพพยพ 5913000629 1650800119340 ชจย

35001673 เรรอนจจจจจงหวจดยโสธร มจรยจนพ ทองขจว 5913000227 3350100201093 ชจย

35001674 เรรอนจจจจจงหวจดยโสธร สยบพน ศรทสวรรคพ 5913000599 3350500041514 ชจย

35001675 เรรอนจจจจจงหวจดยโสธร นจนทวจฒนพ นจนทพเสนจ 5913000254 3350500080609 ชจย

35001676 เรรอนจจจจจงหวจดยโสธร สรภพญญจ โคตรพจนธพ 5823002207 3359900072415 ชจย

35001677 เรรอนจจจจจงหวจดยโสธร สจโรจนพ สจโสม 5913000218 3359900148659 ชจย

คน 17รวม :
หหองสอบ : หหอง  17ผศหเขหาสอบ : คน1235012401 - เรรอนจจจจจงหวจดยโสธรสรกปสนามสอบ :  1
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ชน ชนททช : 2

35001271 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร รจตนจวดท เบบญกยล 5913001662 1100201210182 หญพง

35001272 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร วทรยยทธ ทวทสยข 5823002663 1100400688961 ชจย

35001273 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร สมชจย พพมพพจผอง 5913000852 1100702039044 ชจย

35001274 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ชนจกจนตพ บยญคจจ 5913001729 1100800890326 หญพง

35001275 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร วทรวจฒนพ ทองนนอย 5913003714 1101500775557 ชจย

35001276 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ชนะกจล อจจทพม 5823001189 1101700179354 ชจย

35001277 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร พงศธร สจคร 5823001572 1102002422203 ชจย

35001278 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ไตรเทพ แสงศรท 5913002203 1102003109461 ชจย

35001279 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร เจตพล กองคจจ 5813000073 1102200114033 ชจย

35001280 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ธทรวจฒนพ เสนจจจนทรพ 5913003853 1102700643434 ชจย

35001281 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ชจนนทพ ปผ จจพก 5913003125 1103100496067 ชจย

35001282 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ธจนยพร ทองอรผจม 5913001439 1103200035517 หญพง

35001283 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร สพวพจนธพ สองสนพท 5823002533 1103701348917 ชจย

35001284 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ณจฐวยฒพ วงษพอนจนตพ 5913000991 1103701625872 ชจย

35001285 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ศจกดพดกรทยจ โลหะพรม 5913000722 1103701648040 ชจย

35001286 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ธนบจตร สยขรจมยพ 5913001000 1103701714115 ชจย

35001287 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ณจฐพล กลพทนรยผง 5913003488 1103701747021 ชจย

35001288 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร สหลจกษณพ ทองปจน 5913000740 1103701788933 ชจย

35001289 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร มนจสเทพ ปจทมรจช 5823003316 1103702413348 ชจย

35001290 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ชลลดจ ชผจงไถ 5913001363 1103703114051 หญพง

35001291 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ชลดรงคพ ภผมจตนจ 5823001611 1129900374611 ชจย

35001292 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ประพจฒนพ นจวพเศษ 5913001608 1129900570674 ชจย

35001293 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร วจนชจย จจจปจ 5913000982 1199900484387 ชจย

35001294 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ลจลพสจ บยญสยข 5913001831 1200100253764 หญพง

35001295 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ณจฐวยฒพ ศรทวพเศษ 5913001354 1209500075811 ชจย

35001296 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร รจงสรรคพ แยนมแฟง 5913000928 1220700033609 ชจย

35001297 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ณจฐวจฒนพ นพตพนภจรจตนพ 5913003871 1250101455107 ชจย

35001298 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ณจฐวจฒนพ ดนวงโต 5823002140 1300100162369 ชจย

35001299 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร เกทยรตพศจกดพด แกนวใส 5913000704 1301600121280 ชจย

35001300 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร กพตตพธจช รจกฟนจ 5913001336 1301700291331 ชจย

คน 30รวม :
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35001301 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ไกรศร ยจวะโนภจส 5813002581 1320600192747 ชจย

35001302 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร สงครจม สจยเชร ชอ 5913003442 1320900022961 ชจย

35001303 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร อจมรพนทรพ เถจแกนว 5913000807 1330900266835 ชจย

35001304 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร เบญจพร กยลเดช 5823002074 1339900555690 หญพง

35001305 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ฟนจรยผง ลยนโน 5813002189 1340200169497 หญพง

35001306 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร กมล ทองคจจ 5823003352 1341490002613 ชจย

35001307 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร อรทจย สยวรรณท 5913001550 1349900661724 หญพง

35001308 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร อจษฎจวยธ ดวงแกนว 5813004017 1349900890731 ชจย

35001309 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร อพทธพพงษพ นจจผล 5913001215 1349900958867 ชจย

35001310 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ชยตพพงษพ อผจงคจจ 5813002899 1350100103826 ชจย

35001311 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร สพนใจ พจลพล 5723001113 1350100104181 หญพง

35001312 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ฉจตรชจย วรพจนธพ 5823003343 1350100129744 ชจย

35001313 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร อดยลยพ สทสยวรรณพ 5823003419 1350100136961 ชจย

35001314 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร บจญญจตพ โสตะวงษพ 5913001411 1350100175665 ชจย

35001315 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร นฤเดช เสบงเจรพญ 5913001859 1350100198924 ชจย

35001316 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร อจทพตยพ สยระขจนธพ 5913001390 1350100201062 ชจย

35001317 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร เชจวพวจทนพ เวชกจมจ 5913002360 1350100202964 ชจย

35001318 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร อภพสพทธพด ศรททจพไทย 5813001584 1350100214547 ชจย

35001319 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร สถพระ บรรลรอหจญ 5913001327 1350100241200 ชจย

35001320 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร กพตตพพงษพ หผตจชจย 5723001001 1350100254263 ชจย

35001321 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร สยภจพร หพนอผอน 5913002472 1350100258978 หญพง

35001322 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร อพสรภจพ โตรคสมบจตพ 5823003464 1350100263891 ชจย

35001323 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร บจวคจจ นจงจม 5823003334 1350100274523 หญพง

35001324 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ณจฐพล ภผมพสยวรรณพ 5913001288 1350100281520 ชจย

35001325 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร วงเดรอน ยจวะโนภจส 5913002249 1350100290863 หญพง

35001326 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ชจยณรงคพ สวผจงวงษพ 5913001484 1350100294281 ชจย

35001327 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร คชพน อพนสวผจง 5913003321 1350100300273 ชจย

35001328 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ศยภกพจ ขจวผพว 5813003999 1350100301598 ชจย

35001329 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร อจคม อยตมะชะ 5913000115 1350100303825 ชจย

35001330 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร นวลเนตร ทจระพจนธพ 5913002294 1350100304830 หญพง

คน 30รวม :
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35001331 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ศรจวยฒพ ขจวผพว 5913002696 1350100306654 ชจย

35001332 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ณจฐพล ขจวผพว 5823002757 1350100307073 ชจย

35001333 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร กรวพชญพ ศรทรจตนศจกดพด 5823002056 1350100311101 ชจย

35001334 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร พรชจย ปยรพสจย 5823001648 1350100311445 ชจย

35001335 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร สมชจย บยญอยนม 5823002748 1350100318156 ชจย

35001336 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร เสกสรรคพ หงษพศรท 5823001415 1350100322749 ชจย

35001337 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร กพตพศจกดพด บยญพจมท 5823002430 1350100326531 ชจย

35001338 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร นพมจศ เพพทมพผล 5823000575 1350100327465 หญพง

35001339 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร อจรทยจ พรจนปผ จ 5723001391 1350100328097 หญพง

35001340 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร พรพ ชมพรจย ปกปนอง 5813001632 1350100330997 หญพง

35001341 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร วพรจตนพ หลจกงจม 5913000021 1350100334542 ชจย

35001342 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร อดยลยพ พรมบยตร 5913001073 1350100336499 ชจย

35001343 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร รยผงเพชร ฝผงใหญผ 5913003657 1350100337207 ชจย

35001344 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ธนศจกดพด รวมธรรม 5913000870 1350100341301 ชจย

35001345 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร วพศพษฐพ ประสบศรทตระกผล 5913001037 1350100342961 ชจย

35001346 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร สรจวยธ ชรทนบจน 5913003620 1350100350203 ชจย

35001347 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร เอกวจฒนพ ทองทศ 5913000861 1350100351927 ชจย

35001348 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร เกรทยงไกร สพงหจ 5913000674 1350100353148 ชจย

35001349 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร รจชจนยพ บยญปก 5913001091 1350100356015 ชจย

35001350 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร เจวรพน จจนเจ 5913002324 1350100356317 หญพง

35001351 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร อจทพตยพ หนผจพตร 5913003639 1350100359201 ชจย

35001352 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร อนงคพรจกษณพ เวชกจมจ 5913001970 1350100360233 หญพง

35001353 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ขจรศจกดพด ศรทโชค 5913003433 1350100369028 ชจย

35001354 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร วรยต เนพนทรจย 5913000843 1350100370557 ชจย

35001355 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ธทระเดช พพมพพโคตร 5913001055 1350100374340 ชจย

35001356 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ศยภชจย ทองอผอน 5913003750 1350100376083 ชจย

35001357 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร สรน อยสยดจ สยดจพตร 5913001813 1350100376237 หญพง

35001358 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร รยน งนพรจนดพ สยวรรณเพชร 5913002548 1350100376831 หญพง

35001359 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร จรระศจกดพด สยขแสง 5913003349 1350100379431 ชจย

35001360 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร คณพตจ แสงนจค 5813000082 1350100380196 หญพง
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35001361 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ศศพธร สยจะรจกษพ 5723000282 1350100388171 หญพง

35001362 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ทพพยพสยดจ ทองขจว 5813002040 1350100388928 หญพง

35001363 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร จยฑจมจศ มผลสจร 5913002427 1350100392488 หญพง

35001364 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร สยภจพร ปจสเสนจ 5913003291 1350100392631 หญพง

35001365 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร กจญญจภจค วงษพอนจนตพ 5913002883 1350100395959 หญพง

35001366 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร พงศพปณต เลพศศพรพวนพชกยล 5913001783 1350100396904 ชจย

35001367 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร พงษพพจฒนพ เสนผหจ 5823000838 1350100398052 ชจย

35001368 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร เยจวเรศ แผผนผจ 5913001297 1350100401070 หญพง

35001369 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร เกสร บยตรพรม 5813000662 1350100401410 หญพง

35001370 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร อนยชจ เพพทมพผล 5913002052 1350100404001 ชจย

35001371 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร กพตตพยจพร ชจยทวทป 5913003004 1350100405555 หญพง

35001372 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร อภพวจฒนพ โสมะตะนจย 5823000847 1350100406829 ชจย

35001373 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ทนงคพศจกดพด ณยวงษพศรท 5823000025 1350100407531 ชจย

35001374 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร พฤทธพด แพงคจจ 5813001605 1350100407680 ชจย

35001375 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร บยษบง ศรทสยวรรณ 5913002502 1350100413167 หญพง

35001376 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร อรทจย แกผนสยวรรณพ 5913002089 1350100415887 หญพง

35001377 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร พยฒพพงศพ แสงสยรพนทรพ 5823001965 1350100416875 ชจย

35001378 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร สยภกพจ ฤทธพเสน 5823001497 1350100421623 ชจย

35001379 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร วทรยยทธ ทองมณท 5723000330 1350100421950 ชจย

35001380 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร สพรพนยจ สจระบล 5823001666 1350100429209 หญพง

35001381 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร อพศรจ จจนทรพเก 5813001379 1350100432561 ชจย

35001382 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ชจชชจย ไกรยรจตนพ 5823002122 1350100435713 ชจย

35001383 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร พพทธยจ โสมณวจตนพ 5913003040 1350100436124 ชจย

35001384 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ไพรวจลยพ แกนวคจจจจนทรพ 5813001137 1350100440598 ชจย

35001385 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร อนวจฒนพ โพธพชจยแสน 5813002853 1350100441276 ชจย

35001386 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร นพคยณ อรพร 5723001131 1350100447151 ชจย

35001387 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร กพตพศจกดพด สลจบทอง 5823000333 1350100448025 ชจย

35001388 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ภจนยมจศ สยนทรจ 5823002168 1350100449137 หญพง

35001389 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร กฤษณะ โสมจบยตร 5813001557 1350100449757 ชจย

35001390 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร จพรพจนธยพ เสนจไชย 5913002931 1350100453398 ชจย
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35001391 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ศยภชจย เวชกจมจ 5913002614 1350100453401 ชจย

35001392 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร อภพชจย หงษพคจจ 5823001590 1350100454025 ชจย

35001393 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร กรพนทรพ หลวงเงพน 6023002352 1350100455757 ชจย

35001394 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร จพรจยยทธ จจจใบรจตนพ 5913001279 1350100460866 ชจย

35001395 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร จจกรพรรดพด ศรทวจนคจจ 5913003246 1350100462761 ชจย

35001396 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร กจณฑพอเนก ตจละลจกษมณพ 5823001330 1350100465761 ชจย

35001397 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร สพรพวพมล จจนใด 5823001602 1350100465922 หญพง

35001398 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ชพษณยสรรคพ ไชยพพนพช 5913002119 1350100466554 ชจย

35001399 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร สยรพยจ เตจแกนว 5913002838 1350100467402 ชจย

35001400 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร พพชพต ชผจงทอง 5913001130 1350100468883 ชจย

35001401 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ธจญชนพต อยตอจมจตยพ 5913003228 1350100469278 ชจย

35001402 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ชจญฤทธพด แสงศรท 5913001475 1350100470420 ชจย

35001403 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร พจลลภ อพนทรพสวผจง 5913001934 1350100472104 ชจย

35001404 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร วพทยจ โสตะวงษพ 5813000185 1350100473194 ชจย

35001405 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร พพบผลยพ โสรส 5913002986 1350100473453 ชจย

35001406 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร กนพษฐจ คผณศศกษจ 5913001952 1350100474425 หญพง

35001407 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ทพวทจศนพ ผผองสนจม 5913002379 1350100474701 ชจย

35001408 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร บจณฑพต บรรลรอหจญ 5913001318 1350100478196 ชจย

35001409 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ไพลพน ชยมนยม 5913003282 1350100480077 หญพง

35001410 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร วพภจรจตนพ วงคพคจจจจนทรพ 5913001523 1350100481111 หญพง

35001411 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร กองพลอย อพนทนนทพ 5823000904 1350100483947 ชจย

35001412 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร วพภจภรณพ ดอนเปป ะ 5913001121 1350100483971 หญพง

35001413 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ยอดชจย หวจงผล 5913002454 1350100486521 ชจย

35001414 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ยศพงษพ พละหจญ 5913002678 1350100488809 ชจย

35001415 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ศรจวยธ บยญคจจ 5913002669 1350100490366 ชจย

35001416 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร จรผญ ขอเยร ชอกลจง 5913003134 1350100493047 ชจย

35001417 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร โยธพน ศรทนจม 5823002131 1350100493853 ชจย

35001418 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ชจชวจล รพนทอง 5823001219 1350100494949 ชจย

35001419 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร อโนชจ เวฬยวนจรจกษพ 5913002801 1350100494965 ชจย

35001420 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร จงรจกษพ โสมจบยตร 5913001309 1350100498332 ชจย
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35001421 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ศพวดล สทหจบยตร 5913002922 1350100500396 ชจย

35001422 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร นงคพนภจส พจ ชวทจ 5913002221 1350100501783 หญพง

35001423 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ธทระศจกดพด อจนเจรพญ 5813004129 1350100504456 ชจย

35001424 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร เมทพศ จจนแกนว 5913001943 1350100504723 ชจย

35001425 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ศรจวยธ บยญเกพด 5913001653 1350100504880 ชจย

35001426 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร อทพตยจ นจดท 5913002463 1350100505860 หญพง

35001427 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร นจนทพชจ วงษพศรท 5913002418 1350100507251 หญพง

35001428 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ทผนเทพ เนจวะรจช 5913001747 1350100507463 ชจย

35001429 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ชนะโชค นวลวจลยพ 5913001242 1350100508681 ชจย

35001430 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ชนะชจย นวลวจลยพ 5913001233 1350100508699 ชจย

35001431 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร กมลลจกษณพ วงษพอนจนตพ 5913002146 1350100514991 หญพง

35001432 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ปฏพภจณ ขจนเงพน 5913003376 1350100516101 ชจย

35001433 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร สหพจฒนพ อยผนคจจ 5913003862 1350100517361 ชจย

35001434 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร กนกวรรณ ปกปนอง 5913002342 1350100519411 หญพง

35001435 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร อจรทยจ กนอนผจ 5913002070 1350100525216 หญพง

35001436 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ปณตพงศพ แผลงศร 5913002650 1350100525771 ชจย

35001437 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร อภพสพทธพด สพงหจ 5913003844 1350100526271 ชจย

35001438 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ดยษดท เขทยวศรท 5913002829 1350100529459 ชจย

35001439 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร วจชรพงษพ สมกพจ 5913001457 1350101561356 ชจย

35001440 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ภจทรพงศพ นจกรจอง 5813002358 1350101563341 ชจย

35001441 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร สถพระ ศรทพรม 5913002155 1350101568881 ชจย

35001442 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ประภจสพรพ นจจวงษพ 5913002025 1350101570002 หญพง

35001443 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ธทระศจกดพด จจนทรพแกนว 5913002137 1350101573877 ชจย

35001444 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร นทท เศษสยวรรณ 5913001774 1350101582019 ชจย

35001445 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร สยมพตรจ ศพรพโสม 5913001194 1350101582981 หญพง

35001446 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร วศพลปพ ใครชม 5913001251 1350101595048 ชจย

35001447 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร รยผงนภจ สยวรรณเพชร 5913002539 1350101597199 หญพง

35001448 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ภผมพบดพนทรพ ศรทวพเศษ 5913001989 1350101597610 ชจย

35001449 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร เทพอนจนตพ สยผมมจตยพ 5913000777 1350200066370 ชจย

35001450 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร เสจวลจกษณพ เวฬยวนจรจกษพ 5913002799 1350200072621 หญพง
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สจมจคคทวจฒนจ ม.ปลจย 7

นนกเรทยน

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

อจาเภอ : เมรองยโสธร ยโสธร1235010000 - กศน.อจจเภอเมรองยโสธรสนามสอบ : จนงหวนด :

ประกาศเลขททชนนช งสอบ

หนนจ 8 / 36
วจนททท 1/8/2018  8:47:13AM

123500ผผนพพมพพ  :

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

ชน ชนททช : 1

35001451 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ธวจชชจย อรกยล 5823002515 1350300125980 ชจย

35001452 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร อรรถชจย ผลจจนทรพ 5823002467 1350300126773 ชจย

35001453 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร อรรถชจย วพเศษอยดร 5913000759 1350300133681 ชจย

35001454 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร สพทธพดเจตนพ นจมบยรท 5913003732 1350300134164 ชจย

35001455 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร พพเชษฐพ ทองอจทจ 5913000946 1350300134377 ชจย

35001456 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร เสกสรรคพ วงศพสยพรรณพ 5913003693 1350300137503 ชจย

35001457 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ธจญลจกษณพ แทบทนจว 5813002910 1350300177165 หญพง

35001458 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ศรจวยฒพ สองเมรอง 5913001046 1350400098798 ชจย

35001459 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร วพชชยดจ อกนพษฐพ 5823000306 1350500069242 หญพง

35001460 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ธวจชชจย ขจนปรศกษจ 5913001617 1350500081510 ชจย

35001461 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร สมจพตร เสจเวทยง 5913000731 1350500083466 ชจย

35001462 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร สจนตพภจพ พยทธศรทเมรอง 5913000478 1350800170682 ชจย

35001463 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร มงคล โพธพชนะศรท 5823002627 1350800241806 ชจย

35001464 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ไตรภพ อรยณดท 5913003518 1350800249301 ชจย

35001465 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร เชจวฤทธพด สจระจจนทรพ 5913003572 1350800251194 ชจย

35001466 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ธนกร รพมทจง 5823002636 1350800255017 ชจย

35001467 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร มนชจย นนทพจนพฃ 5913003563 1350800258159 ชจย

35001468 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร พจฒนพพงศพ ธรรมปจตนพ 5913003602 1350800260886 ชจย

35001469 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร สรศจกดพด ผพวเหลรอง 5913003554 1350800264211 ชจย

35001470 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ธวจชชจย นยชศพรพ 5913002605 1359900051225 ชจย

35001471 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร กนพษฐจ พวงทอง 5913002276 1359900059323 หญพง

35001472 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ศรจญญจ รจกนจ ชจเทททยง 5913002623 1390500032543 หญพง

35001473 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ชจชวจล ยอดนจ ชจคจจ 5913003581 1401700171105 ชจย

35001474 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร จจกรพจนธยพ ดทบจง 5913002641 1411400136355 ชจย

35001475 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร อจทพตยพ เอบมรจตนพ 5913003778 1412400002937 ชจย

35001476 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร นจรท โมคศพรพ 5913003826 1450600182775 หญพง

35001477 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร เฉลพมพล พพมพพรจตนพ 5913000179 1451000212313 ชจย

35001478 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร อพสระ ไชยดจจ 5913000106 1451000221100 ชจย

35001479 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร สยรศจกดพด สยรพยบยตร 5913000825 1451000223501 ชจย

35001480 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร อดพศจกดพด เอททยมสะอจด 5913000795 1451000224621 ชจย

คน 30รวม :



ชชชอหหอง :ชชชออาคาร :

เลขททชนนช งสอบ โรงเรทยน ชชชอ นามสกกล เลขประจจาตนว เลขประจจาตนว เพศ หมายเหตกประชาชน

สจมจคคทวจฒนจ ชจ ชน 2 ม.ปลจย 8

นนกเรทยน

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

อจาเภอ : เมรองยโสธร ยโสธร1235010000 - กศน.อจจเภอเมรองยโสธรสนามสอบ : จนงหวนด :

ประกาศเลขททชนนช งสอบ

หนนจ 9 / 36
วจนททท 1/8/2018  8:47:13AM

123500ผผนพพมพพ  :

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

ชน ชนททช : 2

35001481 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ชจชวจลยพ บยญคจจ 5913002726 1451400138137 ชจย

35001482 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ไชยชนะ ไชยพจนธพ 5913000665 1459900355525 ชจย

35001483 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ธนดล บยญเสงททยม 5913002968 1461300157431 ชจย

35001484 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร กชกร สมร 5913002191 1461300192113 หญพง

35001485 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ธนทจศนพ ผพวหอม 5913002267 1461400099409 ชจย

35001486 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ภจนยกร รจชนจวท 5913001587 1471200328994 ชจย

35001487 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร อรอนงคพ คะดยล 5913001804 1480800163481 หญพง

35001488 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร พพพจฒพงษพ ใจปพง 5913001402 1550900072699 ชจย

35001489 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ประภจสสร มะรพรส 5913001345 1560100467451 หญพง

35001490 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ลจดดจวจลยพ วงษพศรท 5913001149 1601190011631 หญพง

35001491 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ทพชจกร ดจบจง 5913002490 1670200172843 ชจย

35001492 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร เกษมรจษฎพ แกนวมพทง 5823000324 1730601197854 ชจย

35001493 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ปจรพฉจตร จจนทศรท 5723000675 1739900239875 หญพง

35001494 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร อนยชจ อพนทรธจนท 5913003769 1749900449594 ชจย

35001495 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ภจณยพงศพ ณ อยดม 5913002780 1829900190875 ชจย

35001496 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร คยณจกร มยขดจรจ 5913001840 1839900576706 ชจย

35001497 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร นพตพสยจม ศรทวพเศษ 5823001394 2110300039561 ชจย

35001498 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร พรพพมล บยตรพรม 5913002333 2350100023804 หญพง

35001499 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ศยภนพมพต นพลไชย 5913003237 2350101039721 ชจย

35001500 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ภจณยพงษพ ยจวะโนภจส 5823003295 2359900028035 ชจย

35001501 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร สมควร อยทจยเพชนพ 5813002170 2480700017243 ชจย

35001502 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ทนยศจกดพด เหลจคจจ 5913001541 2839900045920 ชจย

35001503 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร สพรพดวงใจ สกยลทพพยพภผษพต 5823001684 3330400471347 หญพง

35001504 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร วทรเดช ขจนแกนว 5813001100 3350100094301 ชจย

35001505 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ลจจดวน แสนสยด 5913001112 3350100100211 หญพง

35001506 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร สมศพรพ สจงสนจ 5913001514 3350100108620 หญพง

35001507 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร สพทธพชจย ศพรพจจนทรพ 5823001282 3350100165089 ชจย

35001508 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร อยไรพร นรจวงษพ 5823001228 3350100219383 หญพง

35001509 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร กนกวรรณพร เวชกจมจ 5823001264 3350100221213 หญพง

35001510 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร สยรทยพ กงเงพน 5823001200 3350100247930 หญพง

คน 30รวม :



ชชชอหหอง :ชชชออาคาร :

เลขททชนนช งสอบ โรงเรทยน ชชชอ นามสกกล เลขประจจาตนว เลขประจจาตนว เพศ หมายเหตกประชาชน

สจมจคคทวจฒนจ ม.ปลจย 9

นนกเรทยน

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

อจาเภอ : เมรองยโสธร ยโสธร1235010000 - กศน.อจจเภอเมรองยโสธรสนามสอบ : จนงหวนด :

ประกาศเลขททชนนช งสอบ

หนนจ 10 / 36
วจนททท 1/8/2018  8:47:13AM

123500ผผนพพมพพ  :

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

ชน ชนททช : 3

35001511 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร อนงคพ เวชกจมจ 5823002038 3350100263871 หญพง

35001512 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร สยทพน ตรทแสน 5913002128 3350100291271 หญพง

35001513 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร วรรณพจ สทเซทยงสจ วพนชพป 5913003358 3350100355473 หญพง

35001514 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ประคอง เนจวไชย 5913002810 3350100376411 หญพง

35001515 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร วจสนจ อกนพษฐพ 5723000228 3350100397834 หญพง

35001516 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร พพกยลศจกดพด วรพจนธพ 5813000989 3350100400576 หญพง

35001517 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร สจยฝน แกนวคจจจจนทรพ 5913003143 3350100433563 หญพง

35001518 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร บยญกอง แกนวมพทง 5813000998 3350100435710 ชจย

35001519 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร หนผเวทยง ชจญกลนจ 5723000134 3350100436911 หญพง

35001520 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร วยฒพภจทร ทองดวง 5913002762 3350100440594 ชจย

35001521 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร มจรพนทรพ มพทงขวจญ 5913002856 3350100441540 หญพง

35001522 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ยศกจ ชผรจตนพ 5913001699 3350100462407 ชจย

35001523 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร จรจสพร ใจดท 5913003312 3350100480928 หญพง

35001524 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร สจจรวย เกจะกพทง 5813001959 3350100533797 หญพง

35001525 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร สรภผมพ จจจใบรจตนพ 5613000291 3350100541587 ชจย

35001526 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร วพรยษ โพธพดทอง 5913001185 3350100697111 ชจย

35001527 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร อนงคพ บยญปก 5913002007 3350100749692 หญพง

35001528 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร นพรจนตพ สทชจ 5913001167 3350100751000 ชจย

35001529 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร สมควร พพลจวยฒพ 5913002043 3350100769057 ชจย

35001530 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร วสจนตพ มผลสจร 5913002034 3350100774352 ชจย

35001531 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร สยรพยจ ศรทวจฒนพ 5823000913 3350100815008 หญพง

35001532 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร นจนทจ ชจยยะ 5823001031 3350100821539 หญพง

35001533 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร สมจพตตพ โพธพดพล 5913001635 3350100827901 หญพง

35001534 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร จรจส ศพรพโสม 5813002817 3350100828576 ชจย

35001535 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร หนผมร มผลสจร 5913001998 3350100849425 หญพง

35001536 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร เฉลพม ศรทมจนตะ 5823003446 3350300085151 ชจย

35001537 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร วจนดท โพธพดพล 5913001626 3450600503748 ชจย

35001538 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร พพตรพพบผล สนมศรท 5913001569 3480300647400 ชจย

35001539 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร มยยรท สทชจ 5913001158 3480500127957 หญพง

35001540 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ศรจณยพภจทร ยยนงทอง 5913003219 3620200201220 ชจย

คน 30รวม :



ชชชอหหอง :ชชชออาคาร :

เลขททชนนช งสอบ โรงเรทยน ชชชอ นามสกกล เลขประจจาตนว เลขประจจาตนว เพศ หมายเหตกประชาชน

สจมจคคทวจฒนจ ม.ปลจย 10

นนกเรทยน

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

อจาเภอ : เมรองยโสธร ยโสธร1235010000 - กศน.อจจเภอเมรองยโสธรสนามสอบ : จนงหวนด :

ประกาศเลขททชนนช งสอบ

หนนจ 11 / 36
วจนททท 1/8/2018  8:47:13AM

123500ผผนพพมพพ  :

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

ชน ชนททช : 3

35001541 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร สมชจย จทนหลจกรน อย 5813002572 3650600214914 ชจย

35001542 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร ละมจย พพมพพสระเกษ 5913001372 5301300019776 หญพง

35001543 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร วพสพทธพด ยอดเพชร 5823001808 5340500027909 ชจย

35001544 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร คจจภทยพ พรมโสม 5823002113 5342190004975 ชจย

35001545 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร อรวรรณ จจนสยพรม 5913001176 5350800008608 หญพง

35001546 กศน.อจจเภอเมรองยโสธร สถพต สพทธพประภจ 5913001260 5431200006205 ชจย

คน 6รวม :
หหองสอบ : หหอง  276ผศหเขหาสอบ : คน1235010000 - กศน.อจจเภอเมรองยโสธรสรกปสนามสอบ :  10



ชชชอหหอง :ชชชออาคาร :

เลขททชนนช งสอบ โรงเรทยน ชชชอ นามสกกล เลขประจจาตนว เลขประจจาตนว เพศ หมายเหตกประชาชน

ร.ร.เทศบจลเลพงนกทจ ม.ปลจย 1

นนกเรทยน

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

อจาเภอ : เลพงนกทจ ยโสธร1235080000 - กศน.อจจเภอเลพงนกทจสนามสอบ : จนงหวนด :

ประกาศเลขททชนนช งสอบ

หนนจ 12 / 36
วจนททท 1/8/2018  8:47:13AM

123500ผผนพพมพพ  :

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

ชน ชนททช : 1

35001781 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ ศพรพนยช เพชรไพร 5913000812 1100702656817 หญพง

35001782 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ สหรจฐ ทรจพยพคงเจรพญ 5913001060 1103100575234 ชจย

35001783 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ เบพกฟนจ แวรพยอล 5913000988 1103702501654 ชจย

35001784 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ สจนตพพร สททจ 5823000919 1110200179265 ชจย

35001785 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ ปจญญจพร บยญยอด 5823001783 1189900255086 หญพง

35001786 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ คยณจวยฒพ พจนธพนจ 5913000353 1199800099040 ชจย

35001787 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ อยษสนทยพ สผงเชร ชอ 5913000223 1200901295708 หญพง

35001788 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ รจญชพดจ วงษพศรทแกนว 5823001206 1210200087726 หญพง

35001789 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ ศยภโชตพ พรมชจตพ 5823000058 1240600119871 ชจย

35001790 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ ยยรสยข ทศพจนธพ 5913000175 1250300069231 หญพง

35001791 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ อจรยจ ศพรพบยญ 5913001556 1350101584470 หญพง

35001792 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ อมรชจย บยญรยผง 5913000296 1350800002852 ชจย

35001793 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ พจชรจชพยจภรณพ บผระมะณท 5913000595 1350800010324 หญพง

35001794 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ สยภจวรรณพ สยระพจนธพ 5913001323 1350800024775 หญพง

35001795 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ ศพรพตรจ ขนองนอก 5913001332 1350800099775 หญพง

35001796 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ มยธพตจ ปจญญจสจย 5823000900 1350800114863 หญพง

35001797 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ ไพบผลยพ รสจจนทรพ 5913001314 1350800191914 ชจย

35001798 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ ประภจสสร หอมจจจปจ 5823001505 1350800219096 หญพง

35001799 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ ทจศนทยพ พรทพพยพ 5913000568 1350800237213 หญพง

35001800 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ วพไลวรรณ โสพรมมจ 5723000514 1350800237914 หญพง

35001801 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ พรรณธพภจ กอกยล 5913000876 1350800241610 หญพง

35001802 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ เรพงฤทธพด จจนทชจย 5913000456 1350800246255 ชจย

35001803 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ อรสยดจ ฤทธพวงษพ 5913000924 1350800251551 หญพง

35001804 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ ภมรพล จจนทะคจด 5913001181 1350800251801 ชจย

35001805 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ นพดจรจตนพ นนทพชจลท 5623000678 1350800255181 หญพง

35001806 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ ทศพร ศรทแกนว 5713001532 1350800259896 ชจย

35001807 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ วจยย คจจหลนจ 5823000786 1350800259934 ชจย

35001808 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ อนยชจ ศรพโคตร 5823001952 1350800261351 ชจย

35001809 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ สยขสจนตพ ไชยกจร 5823001859 1350800263222 ชจย

35001810 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ ธนชล แสงวงษพ 5913000661 1350800264199 ชจย

คน 30รวม :



ชชชอหหอง :ชชชออาคาร :

เลขททชนนช งสอบ โรงเรทยน ชชชอ นามสกกล เลขประจจาตนว เลขประจจาตนว เพศ หมายเหตกประชาชน

ร.ร.เทศบจลเลพงนกทจ ม.ปลจย 2

นนกเรทยน

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

อจาเภอ : เลพงนกทจ ยโสธร1235080000 - กศน.อจจเภอเลพงนกทจสนามสอบ : จนงหวนด :

ประกาศเลขททชนนช งสอบ

หนนจ 13 / 36
วจนททท 1/8/2018  8:47:13AM

123500ผผนพพมพพ  :

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

ชน ชนททช : 1

35001811 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ อจนนทพ คจจภทระโสม 5913000362 1350800264881 ชจย

35001812 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ เกทยรตพศจกดพด แซผเอทอยบ 5823001297 1350800276227 ชจย

35001813 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ จพรณจฐ พรทพพยพ 5823000179 1350800276766 หญพง

35001814 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ อจรพยจ กยมจรสพทธพด 5823001055 1350800284181 หญพง

35001815 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ เจษฎจ ดอกบจว 5913000504 1350800286320 ชจย

35001816 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ พพศมจย ลผกบจว 5913001172 1350800289698 หญพง

35001817 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ ปนจดดจ จจนถจ 5723001632 1350800290726 หญพง

35001818 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ สจญญจ วงศพแกผนคจจ 5823000777 1350800292125 ชจย

35001819 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ สพนสยวรรณ พจนแกนว 5913001387 1350800292575 ชจย

35001820 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ พรสวรรคพ บยญศพรพ 5913000072 1350800292711 ชจย

35001821 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ พพพจฒนพ สจระชผ 5913000102 1350800293261 ชจย

35001822 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ อดพศจกดพด จจนทรพสวผจง 5913000027 1350800293997 ชจย

35001823 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ ปจนฝจน พรหมภจกดท 5913000429 1350800294039 หญพง

35001824 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ จจกรพงศพ ดอกบจว 5823000197 1350800294390 ชจย

35001825 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ ปพยวรรณ มหจชจย 5813000172 1350800294527 หญพง

35001826 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ จพตชนก เมรองพพล 5823000629 1350800295094 ชจย

35001827 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ วจยย สจขะสพงหพ 5823001840 1350800298743 ชจย

35001828 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ ประภจสสร เวฬยวนจรจกษพ 5913000522 1350800298956 หญพง

35001829 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ สยวนจนทพ ไหรญพจนธพ 5913000700 1350800300667 หญพง

35001830 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ ชลธพชจ ทองพรม 5913000830 1350800300721 หญพง

35001831 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ อจนนทพ บยญยพจฒนพ 5723000448 1350800302309 ชจย

35001832 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ ธทระพงษพ แสนเลพง 5823001000 1350800302601 ชจย

35001833 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ รจชนทกร ดวงแกนว 5823001934 1350800302686 หญพง

35001834 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ ธวจชชจย ดทดวงพจนธพ 5913001042 1350800304590 ชจย

35001835 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ รยจพรจ มพทงชจย 5823001466 1350800304913 หญพง

35001836 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ นรพศรจ แสนโท 5823001532 1350800305286 หญพง

35001837 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ พงษพพพพจฒนพ กอกยล 5913000858 1350800305316 ชจย

35001838 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ ฐพตพพงษพ วจรพนทรพ 5913001202 1350800306398 ชจย

35001839 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ ทพวจกร คจจมพทจน 5913000287 1350800309516 หญพง

35001840 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ ภจททพยจ หอมจจจปจ 5823001514 1350800309532 หญพง

คน 30รวม :



ชชชอหหอง :ชชชออาคาร :

เลขททชนนช งสอบ โรงเรทยน ชชชอ นามสกกล เลขประจจาตนว เลขประจจาตนว เพศ หมายเหตกประชาชน

ร.ร.เทศบจลเลพงนกทจ ม.ปลจย 3

นนกเรทยน

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

อจาเภอ : เลพงนกทจ ยโสธร1235080000 - กศน.อจจเภอเลพงนกทจสนามสอบ : จนงหวนด :

ประกาศเลขททชนนช งสอบ

หนนจ 14 / 36
วจนททท 1/8/2018  8:47:13AM

123500ผผนพพมพพ  :

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

ชน ชนททช : 1

35001841 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ สถจพร มผลชจย 5913001284 1350800310387 ชจย

35001842 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ ธทระภจทร พวงดท 5913001097 1350800310395 ชจย

35001843 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ เนตรชนก ผจเวช 5913000849 1350800311031 หญพง

35001844 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ อจครพงษพ สวผจงวงศพ 5913000054 1350800311847 ชจย

35001845 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ ณจฐรพนญจ ครองบยญ 5913000148 1350800312584 หญพง

35001846 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ อดพศจกดพด ภจวะนพชยพ 5913000111 1350800313670 ชจย

35001847 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ พศธร ไชยสจจ 5913000474 1350800313793 ชจย

35001848 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ กจนตพฤทจย ไชยกจร 5913000531 1350800314404 หญพง

35001849 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ สจวนท เกษจ 5823001194 1350800314609 หญพง

35001850 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ ศพรพลจกษณพ นจมคจจ 5823000487 1350800314986 หญพง

35001851 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ วจลลภจ กยมมจรสพทธพด 5913001538 1350800316555 หญพง

35001852 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ ตะวจน กองหพน 5913000513 1350800316857 ชจย

35001853 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ นจนธพดจ แดงอจจ 5913000250 1350800317489 หญพง

35001854 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ อจชนท รจกบยญ 5913001462 1350800318451 หญพง

35001855 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ ณรงคพศจกดพด จจนทรพแสง 5913000746 1350800320820 ชจย

35001856 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ จพรนจนทพ นจชจว 5913000380 1350800323501 หญพง

35001857 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ ศศพธร แมผนเหมรอน 5913000607 1350800329495 หญพง

35001858 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ ไพรพน สพงหพทอง 5913001529 1350800330175 หญพง

35001859 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ เกศมณท ชรทนวพญญจ 5913001051 1350800330205 หญพง

35001860 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ วพชยดจ จจจปจแกนว 5913001453 1350800330515 หญพง

35001861 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ วพภจวท เวฬยวนจรจกษพ 5913000540 1450900163253 หญพง

35001862 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ ดรยณชจย สผนรจกรจมยพ 5913001079 1469900370958 ชจย

35001863 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ เกสร ภจกดทยยทธ 5913000018 1471200386099 หญพง

35001864 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ นพภจพร มยทจพร 5923000921 1490200107881 หญพง

35001865 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ อนจญลจกษณพ สจจรจญเยบน 5913001088 1490200112010 หญพง

35001866 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ ณจฐยจ สจยวรณพ 5913001369 1490200116317 หญพง

35001867 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ นพภจพร แกนวหจญ 5913001547 1490501191512 หญพง

35001868 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ ศลพสจ คยยมผวงพจนธพ 5913000410 1499900172633 หญพง

35001869 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ กมลชนก จจนทะมจลท 5823000302 1499900289077 หญพง

35001870 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ สยรจตนพวดท โพธพดสจพพมพพ 5913001033 1499900337756 หญพง

คน 30รวม :



ชชชอหหอง :ชชชออาคาร :

เลขททชนนช งสอบ โรงเรทยน ชชชอ นามสกกล เลขประจจาตนว เลขประจจาตนว เพศ หมายเหตกประชาชน

ร.ร.เทศบจลเลพงนกทจ ม.ปลจย 4

นนกเรทยน

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

อจาเภอ : เลพงนกทจ ยโสธร1235080000 - กศน.อจจเภอเลพงนกทจสนามสอบ : จนงหวนด :

ประกาศเลขททชนนช งสอบ

หนนจ 15 / 36
วจนททท 1/8/2018  8:47:13AM

123500ผผนพพมพพ  :

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

ชน ชนททช : 1

35001871 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ ธนจกร สยวะศรท 5823000647 1749900556579 ชจย

35001872 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ กจญจนจ เมฆขลจ 5823001064 1749900578432 หญพง

35001873 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ อจทพตยพ โคตรคจจ 5913000867 1840600091865 ชจย

35001874 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ จพรจวรรณ แขบงกลนจ 5913000906 1841401106910 หญพง

35001875 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ พฤฒพนจนทพ พรมจจนทรพ 5823001185 2350800028779 ชจย

35001876 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ พนม ดทแสง 5913000803 2359200000146 ชจย

35001877 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ สยรชจช มจลทรจตนพ 5823001260 3341700012993 ชจย

35001878 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ ทพนกร บยตรกจล 5913000214 3350800007044 ชจย

35001879 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ สยชจตพ รจตณะโสภจ 5823000928 3350800368403 ชจย

35001880 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ ธเนศ ศรทโย 5913000728 3350800730528 ชจย

35001881 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ อจทพตยพ แนววจน 5913000737 3350800743549 หญพง

35001882 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ สวจท สรน อยแกนว 5913000791 3350800769351 หญพง

35001883 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ สมปอง ทรงสจงขจร 5913000773 3350800780401 หญพง

35001884 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ จจนทรจ สจมจรถ 5913000782 3350800780983 หญพง

35001885 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ กจย เงจสท 5723000345 3350800834463 ชจย

35001886 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ สพนหทจย แกนวประเสรพฐ 5913001118 3350800868759 หญพง

35001887 กศน.อจจเภอเลพงนกทจ บยญมจ กยมพล 5913001378 3490200078241 หญพง

คน 17รวม :
หหองสอบ : หหอง  107ผศหเขหาสอบ : คน1235080000 - กศน.อจจเภอเลพงนกทจสรกปสนามสอบ :  4



ชชชอหหอง :ชชชออาคาร :

เลขททชนนช งสอบ โรงเรทยน ชชชอ นามสกกล เลขประจจาตนว เลขประจจาตนว เพศ หมายเหตกประชาชน

ซผงแยนทพพยจ ม.ปลจย 1

นนกเรทยน

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

อจาเภอ : ไทยเจรพญ ยโสธร1235090000 - กศน.อจจเภอไทยเจรพญสนามสอบ : จนงหวนด :

ประกาศเลขททชนนช งสอบ

หนนจ 16 / 36
วจนททท 1/8/2018  8:47:13AM

123500ผผนพพมพพ  :

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

ชน ชนททช : 1

35000751 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ สยรพยจนตพ ปจลบยตร 5823000730 3350800364980 ชจย

35000752 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ มะลพวรรณพ ชจภพรมยพ 5823000721 3350800435640 หญพง

35000753 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ มจนะชจย อผอนแกนว 5913000419 1100401103622 ชจย

35000754 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ อพนทพรจ บผชจกผล 5913000558 1102003064351 หญพง

35000755 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ ณจชชจ กลมเกลทยว 5913000080 1103702717312 หญพง

35000756 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ สยรเชษฐพ บยญบรรลย 5913000343 1103702736228 ชจย

35000757 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ ไอรพนทรพ ระรรทนรมยพ 5913000549 1119900825893 หญพง

35000758 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ ชมพผนยช รจตนมจตร 5913000307 1140601217265 หญพง

35000759 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ ยยพจพร ยรรยงลรอชจย 5913000044 1149900584900 หญพง

35000760 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ พรสวรรคพ ฮผมปผ จ 5913000240 1350100486032 หญพง

35000761 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ มทชจย สรบวงคพ 5823000039 1350100522195 ชจย

35000762 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ วรรณวพสจ พลเยททยม 5823000020 1350100527219 หญพง

35000763 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ วรจกร มพทงขวจญ 5923000331 1350300147061 ชจย

35000764 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ นจยนจ คยณย 5813000283 1350300149765 หญพง

35000765 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ สยธพพร พลมจตยพ 5813000340 1350300150411 ชจย

35000766 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ พพกยลแกนว วพชจดท 5813000313 1350300154963 หญพง

35000767 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ วรจยยทธ ตจสวผจง 5913000428 1350300156141 ชจย

35000768 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ พจชรจ อพนทนจม 5823000329 1350300156893 หญพง

35000769 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ ณรงคพฤทธพด นจยจพตร 5913000389 1350300161161 ชจย

35000770 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ สมพงษพ วงศพศรทแกนว 5913000576 1350300162958 ชจย

35000771 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ จรจสรวท วงศรทแกนว 5823000383 1350300166635 ชจย

35000772 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ จทระศจกดพด พรมจจนทรพ 5813000582 1350300173666 ชจย

35000773 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ สพทธพพร สวผจงแสง 5913000361 1350300174824 ชจย

35000774 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ ณรงคพฤทธพด สวผจงวงศพ 5913000352 1350300179583 ชจย

35000775 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ วจนจดดจ ทจบแสง 5913000099 1350300183637 หญพง

35000776 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ วจนนพสจ ผผจนเมรอง 5913000101 1350300184676 หญพง

35000777 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ ประกจยแกนว แสงฉวท 5823000664 1350800083925 หญพง

35000778 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ นจ ชจผล ธรรมฤทธพด 5813000331 1350800093068 หญพง

35000779 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ วจสนจ ทจระขจจด 5823000066 1350800188328 หญพง

35000780 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ เกรทยงไกร ทองนจค 6023000858 1350800232505 ชจย

คน 30รวม :



ชชชอหหอง :ชชชออาคาร :

เลขททชนนช งสอบ โรงเรทยน ชชชอ นามสกกล เลขประจจาตนว เลขประจจาตนว เพศ หมายเหตกประชาชน

ซผงแยนทพพยจ ม.ปลจย 2

นนกเรทยน

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

อจาเภอ : ไทยเจรพญ ยโสธร1235090000 - กศน.อจจเภอไทยเจรพญสนามสอบ : จนงหวนด :

ประกาศเลขททชนนช งสอบ

หนนจ 17 / 36
วจนททท 1/8/2018  8:47:13AM

123500ผผนพพมพพ  :

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

ชน ชนททช : 1

35000781 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ ทจศนพพล พรมจจนทรพ 5913000204 1350800262781 ชจย

35000782 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ มะณทรจตนพ เพชรไพร 5813000292 1350800269042 หญพง

35000783 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ จพระนจนทพ วรรณลท 5823000422 1350800294349 หญพง

35000784 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ พพษณย ดอกบจว 5913000286 1350800295663 ชจย

35000785 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ วงศพเดรอน สรน อยแกนว 5813000500 1350800305952 หญพง

35000786 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ สยจพรจ สยขพรม 5813000135 1350800314960 หญพง

35000787 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ ปรทชจ ปททแกนว 5913000259 1350800319031 ชจย

35000788 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ หทจยทพพยพ คะสยดใจ 5913000316 1350800326976 หญพง

35000789 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ สยทจศนพ สจงวรจพต 5913000277 1350900017096 ชจย

35000790 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ ภจนยวจฒนพ จผมจจนทรพ 5813000153 1350900017339 ชจย

35000791 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ สยกจญญจ ชรทนตจ 5913000062 1350900020372 หญพง

35000792 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ วรจงคณจ ศรทภจ 5913000156 1350900022421 หญพง

35000793 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ วทรพงษพ เทพชผวย 5823000619 1350900022944 ชจย

35000794 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ นยพงศพ ภผมพอผอน 5823000048 1350900023002 ชจย

35000795 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ เกรพกชจย ไหรณพจนธพ 5913000521 1350901040911 ชจย

35000796 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ ณจฐธรพกจ ภผผทจบ 5913000192 1501100105925 หญพง

35000797 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ อนยสรณพ จยนลวงคพ 5913000017 1749900298987 ชจย

35000798 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ ชนพกจนตพ เยรทอแยผ 5913000213 1749900684321 หญพง

35000799 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ จจนทรพดท ตจสวผจง 5913000437 3350800382198 ชจย

35000800 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ รจจไพ สยขจจนทรพ 5823000011 3350800412933 หญพง

35000801 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ บยญรผวม วรสจร 5823000561 3350800486473 หญพง

35000802 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ ชจญญนพษฐพ ไกยรจกษพ 5913000147 3401300223881 หญพง

35000803 กศน.อจจเภอไทยเจรพญ พรสวรรคพ รผปชจตพ 5713000525 3461000453040 หญพง

คน 23รวม :
หหองสอบ : หหอง  53ผศหเขหาสอบ : คน1235090000 - กศน.อจจเภอไทยเจรพญสรกปสนามสอบ :  2



ชชชอหหอง :ชชชออาคาร :

เลขททชนนช งสอบ โรงเรทยน ชชชอ นามสกกล เลขประจจาตนว เลขประจจาตนว เพศ หมายเหตกประชาชน

กยดชยม 1 ม.ปลจย 1

นนกเรทยน

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

อจาเภอ : กยดชยม ยโสธร1235030000 - กศน.อจจเภอกยดชยมสนามสอบ : จนงหวนด :

ประกาศเลขททชนนช งสอบ

หนนจ 18 / 36
วจนททท 1/8/2018  8:47:13AM

123500ผผนพพมพพ  :

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

ชน ชนททช : 1

35000001 กศน.อจจเภอกยดชยม อจญชลทพร จอมหงษพ 5913000134 1100400939034 หญพง

35000002 กศน.อจจเภอกยดชยม ดจรจกร ปนองศรท 5913000385 1100500338636 ชจย

35000003 กศน.อจจเภอกยดชยม อจทพตยจ มทชจย 5823001274 1101100205842 หญพง

35000004 กศน.อจจเภอกยดชยม อดพศจกดพด บรรลรอหจญ 5823001313 1101800963634 ชจย

35000005 กศน.อจจเภอกยดชยม มงคล รจตนพจนธพ 5913000581 1102700482376 ชจย

35000006 กศน.อจจเภอกยดชยม ลจวจลยพ พรมโยธจ 5913000741 1103100163939 หญพง

35000007 กศน.อจจเภอกยดชยม ปรจชญจ หมจดนพกร 6023000957 1103300173865 ชจย

35000008 กศน.อจจเภอกยดชยม ชนพดจ ชผจงไชย 5913000509 1103703112155 หญพง

35000009 กศน.อจจเภอกยดชยม ภผมพนทรพ คจจแสง 5913001001 1104200166809 ชจย

35000010 กศน.อจจเภอกยดชยม ทศพล หนจนเรรอง 5913000189 1110300232702 ชจย

35000011 กศน.อจจเภอกยดชยม ปจรมท วงศพสรน อยสน 5913000639 1341600227011 หญพง

35000012 กศน.อจจเภอกยดชยม วรวพทยพ พยยงวงษพ 5913000853 1350100353091 ชจย

35000013 กศน.อจจเภอกยดชยม สยดจพร สอดศรท 5823000697 1350100437945 หญพง

35000014 กศน.อจจเภอกยดชยม จจกรภจทรพ ชรทนตจ 5913000611 1350100452316 ชจย

35000015 กศน.อจจเภอกยดชยม ณจฐพงศพ ยจวะโนภจส 5823000231 1350100479907 ชจย

35000016 กศน.อจจเภอกยดชยม บรรจง งพ ชวลจย 5913000022 1350100483271 ชจย

35000017 กศน.อจจเภอกยดชยม ธพดจรจตนพ ถพทนสผง 5813000878 1350100524538 หญพง

35000018 กศน.อจจเภอกยดชยม กจลยจ แทบทนจว 5913000095 1350101590887 หญพง

35000019 กศน.อจจเภอกยดชยม พพชญจ แทบทนจว 5913000086 1350101590895 หญพง

35000020 กศน.อจจเภอกยดชยม นจฐวยธ อยผนตจ 5813001259 1350300008240 ชจย

35000021 กศน.อจจเภอกยดชยม ยยรนจนทพ ทองนนอย 5823000183 1350300028747 ชจย

35000022 กศน.อจจเภอกยดชยม นจนทพจทธพ พลแสน 5913000732 1350300058999 ชจย

35000023 กศน.อจจเภอกยดชยม นพภจพร บจวลยน 5523000634 1350300103251 หญพง

35000024 กศน.อจจเภอกยดชยม อนงคพ วงษพศรทแกนว 5823000017 1350300105971 หญพง

35000025 กศน.อจจเภอกยดชยม อภพวจฒนพภผวนจนทพ ศพรพเทศ 5823000651 1350300108601 ชจย

35000026 กศน.อจจเภอกยดชยม แสงสยรทยพ พจนธพเพชร 5823000709 1350300112551 ชจย

35000027 กศน.อจจเภอกยดชยม อภพวจฒนพ สจมจรถ 5823000941 1350300113868 ชจย

35000028 กศน.อจจเภอกยดชยม เกรทยงไกร รจชธร 5513001401 1350300118576 ชจย

35000029 กศน.อจจเภอกยดชยม อภพญญจ จพตสบจย 5613001066 1350300120198 หญพง

35000030 กศน.อจจเภอกยดชยม อจทพตยพ ทองธพรจช 5823001162 1350300130690 ชจย

คน 30รวม :



ชชชอหหอง :ชชชออาคาร :

เลขททชนนช งสอบ โรงเรทยน ชชชอ นามสกกล เลขประจจาตนว เลขประจจาตนว เพศ หมายเหตกประชาชน

กยดชยม 1 ม.ปลจย 2

นนกเรทยน

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

อจาเภอ : กยดชยม ยโสธร1235030000 - กศน.อจจเภอกยดชยมสนามสอบ : จนงหวนด :

ประกาศเลขททชนนช งสอบ

หนนจ 19 / 36
วจนททท 1/8/2018  8:47:13AM

123500ผผนพพมพพ  :

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

ชน ชนททช : 1

35000031 กศน.อจจเภอกยดชยม สยรศจกดพด ชผศรททอง 5713000026 1350300131815 ชจย

35000032 กศน.อจจเภอกยดชยม วพทยจ ทยมเสน 5913000394 1350300135241 ชจย

35000033 กศน.อจจเภอกยดชยม เดรอนเพบญ ทจนะเวช 5913000415 1350300139913 หญพง

35000034 กศน.อจจเภอกยดชยม อนยสรณพ กพทงชจ 5813000645 1350300140075 ชจย

35000035 กศน.อจจเภอกยดชยม ยยทธศจกดพด สยพลรพ 5913000563 1350300144313 ชจย

35000036 กศน.อจจเภอกยดชยม ตผอลจภ อยผนทะยจ 5913000572 1350300147151 ชจย

35000037 กศน.อจจเภอกยดชยม อพสรจ ทองนนอย 5923000382 1350300154831 ชจย

35000038 กศน.อจจเภอกยดชยม วพภจพร สยวรรณผจ 5713000857 1350300162443 หญพง

35000039 กศน.อจจเภอกยดชยม ชฎจพร มทไชย 5913000040 1350300165701 หญพง

35000040 กศน.อจจเภอกยดชยม ศยภเดช ศรทกระจผจง 5913000312 1350300167003 ชจย

35000041 กศน.อจจเภอกยดชยม สยนพสจ วจปท 5823000138 1350300167259 หญพง

35000042 กศน.อจจเภอกยดชยม เรรองรจดดจ ศพรพ 5913000983 1350300167356 หญพง

35000043 กศน.อจจเภอกยดชยม อนยชจ บยญปก 5913000200 1350300169138 ชจย

35000044 กศน.อจจเภอกยดชยม เกทยรตพกยล เนจวรจช 5823001247 1350300169529 ชจย

35000045 กศน.อจจเภอกยดชยม จพรจภรณพ ศรทชนะ 5913000826 1350300170705 หญพง

35000046 กศน.อจจเภอกยดชยม ชจยธวจช พพลจภจกดพด 5913000059 1350300171817 ชจย

35000047 กศน.อจจเภอกยดชยม เกทยรตพบจญชจ ทองบผอ 5913000527 1350300172392 ชจย

35000048 กศน.อจจเภอกยดชยม นจฎลดจ พจดใหมผ 5913000808 1350300172813 หญพง

35000049 กศน.อจจเภอกยดชยม พรประสพทธพด วะชยม 5913000778 1350300173577 ชจย

35000050 กศน.อจจเภอกยดชยม อรวรรณ สยพจฒพร 5913000871 1350300173798 หญพง

35000051 กศน.อจจเภอกยดชยม โกวพท แกนวประทยม 5823001032 1350300174174 ชจย

35000052 กศน.อจจเภอกยดชยม พพเชษฐพ สจจเรพงรจมยพ 5913000796 1350300174468 ชจย

35000053 กศน.อจจเภอกยดชยม รจกษพสยดจ หทบทอง 5823000839 1350300175278 หญพง

35000054 กศน.อจจเภอกยดชยม อดพสจกร มทแสง 5913000844 1350300176690 หญพง

35000055 กศน.อจจเภอกยดชยม พรทพพยพ ไชยถจ 5913000358 1350300178099 หญพง

35000056 กศน.อจจเภอกยดชยม ธทระพจฒ พจนธพเพชร 5913000750 1350300178315 ชจย

35000057 กศน.อจจเภอกยดชยม เสจวนท ลครไชย 5913000554 1350300178714 หญพง

35000058 กศน.อจจเภอกยดชยม ปวทณจ ศรทชจย 5913000116 1350300178749 หญพง

35000059 กศน.อจจเภอกยดชยม ปนพธจน สรบสยวรรณพ 5913000956 1350300180441 ชจย

35000060 กศน.อจจเภอกยดชยม ณจฐวยฒพ รยผงระจพต 5913000910 1350300180719 ชจย

คน 30รวม :



ชชชอหหอง :ชชชออาคาร :

เลขททชนนช งสอบ โรงเรทยน ชชชอ นามสกกล เลขประจจาตนว เลขประจจาตนว เพศ หมายเหตกประชาชน

กยดชยม 1 ม.ปลจย 3

นนกเรทยน

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

อจาเภอ : กยดชยม ยโสธร1235030000 - กศน.อจจเภอกยดชยมสนามสอบ : จนงหวนด :

ประกาศเลขททชนนช งสอบ

หนนจ 20 / 36
วจนททท 1/8/2018  8:47:13AM

123500ผผนพพมพพ  :

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

ชน ชนททช : 1

35000061 กศน.อจจเภอกยดชยม พรชพตจ ทจรส 5913001140 1350300182461 หญพง

35000062 กศน.อจจเภอกยดชยม จจนทภจ เผผจเพบง 5913000161 1350300183289 หญพง

35000063 กศน.อจจเภอกยดชยม จพรจภรณพ คยนมบยผงคลนจ 5913000684 1350300183394 หญพง

35000064 กศน.อจจเภอกยดชยม จพรจวรรณ ทองสม 5913000518 1350300184609 หญพง

35000065 กศน.อจจเภอกยดชยม พจมจน ศรสจนตพ 5913000125 1350300185184 หญพง

35000066 กศน.อจจเภอกยดชยม จจรยณท จจนทรพเรรอง 5913000992 1350500015533 หญพง

35000067 กศน.อจจเภอกยดชยม วยฒพภจทร สยทธพโชค 5913000282 1350600005459 ชจย

35000068 กศน.อจจเภอกยดชยม ศพรพศจกดพด ผลประกอบ 5913000817 1350800306401 ชจย

35000069 กศน.อจจเภอกยดชยม พรทพพยพ พจนธพดวง 5913000460 1450900010279 หญพง

35000070 กศน.อจจเภอกยดชยม เจตรพน อภจยโส 5823001283 1480400087116 ชจย

35000071 กศน.อจจเภอกยดชยม ปวจณณจ รผวมธรรม 5913000787 1620400268577 หญพง

35000072 กศน.อจจเภอกยดชยม ชจตพชจย ดจวเรรอง 5913000291 2350300020761 ชจย

35000073 กศน.อจจเภอกยดชยม จพรจชฌจ ครผจ 5813000597 3350300020602 หญพง

35000074 กศน.อจจเภอกยดชยม ขม มยละสทวะ 5913000602 3350300083566 หญพง

35000075 กศน.อจจเภอกยดชยม จจนทจร หงษพคจจ 5913000590 3350300085542 หญพง

35000076 กศน.อจจเภอกยดชยม สมหมจย หงษพทอง 5913001038 3350300158507 หญพง

35000077 กศน.อจจเภอกยดชยม ประกจย ทองใบ 5823000437 3350300267900 ชจย

35000078 กศน.อจจเภอกยดชยม กมล พรมลท 5813001147 3350300291614 ชจย

35000079 กศน.อจจเภอกยดชยม สจจรท ธนจคยณ 5913000228 3350300316871 หญพง

35000080 กศน.อจจเภอกยดชยม บยญเลพศ พจนธพดวง 5913000479 3350300342073 ชจย

35000081 กศน.อจจเภอกยดชยม วจนนจ ศรทมจนตะ 5723000470 3350300355485 หญพง

35000082 กศน.อจจเภอกยดชยม สยวภจทร ทจนะเวช 5913000406 3350300404681 หญพง

35000083 กศน.อจจเภอกยดชยม สกยลรจตนพ ศรทจจนทรพ 5913000862 3350300433753 ชจย

35000084 กศน.อจจเภอกยดชยม โสภจ รสปยนง 5913000152 3350300452154 หญพง

35000085 กศน.อจจเภอกยดชยม สยรพล แกนวกจญญจ 5823000053 3350300564661 ชจย

35000086 กศน.อจจเภอกยดชยม บยญชจย แสนโบรจณ 5913000901 3410601094892 ชจย

35000087 กศน.อจจเภอกยดชยม สจงวจลยพ ทองใบ 5913000693 3480900160811 หญพง

35000088 กศน.อจจเภอกยดชยม ชนจธพป ประมผลสยข 5813000298 5350101068725 ชจย

35000089 กศน.อจจเภอกยดชยม บจวกจน สรบเพบง 5713000464 5350300001205 หญพง

35000090 กศน.อจจเภอกยดชยม นจรท แสงพล 5913000657 5350300010662 หญพง

คน 30รวม :
หหองสอบ : หหอง  90ผศหเขหาสอบ : คน1235030000 - กศน.อจจเภอกยดชยมสรกปสนามสอบ :  3



ชชชอหหอง :ชชชออาคาร :

เลขททชนนช งสอบ โรงเรทยน ชชชอ นามสกกล เลขประจจาตนว เลขประจจาตนว เพศ หมายเหตกประชาชน

คนอวจงวพทยจคม 1 ม.ปลจย 1

นนกเรทยน

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

อจาเภอ : คนอวจง ยโสธร1235070000 - กศน.อจจเภอคนอวจงสนามสอบ : จนงหวนด :

ประกาศเลขททชนนช งสอบ

หนนจ 21 / 36
วจนททท 1/8/2018  8:47:13AM

123500ผผนพพมพพ  :

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

ชน ชนททช : 1

35000181 กศน.อจจเภอคนอวจง พพไลวรรณ สจจจะเพบญ 5813000128 1100702069750 หญพง

35000182 กศน.อจจเภอคนอวจง สพรพวรรณ เดชบจวพจนธพ 5813000230 1100702531887 หญพง

35000183 กศน.อจจเภอคนอวจง ปฐมพงษพ ชจวระหจญ 5613000757 1101800794824 ชจย

35000184 กศน.อจจเภอคนอวจง ธนพล ยอดทอง 5913000158 1103702622087 ชจย

35000185 กศน.อจจเภอคนอวจง ปรพศนจ ชนะกพจ 5913000505 1110200168891 หญพง

35000186 กศน.อจจเภอคนอวจง ปจทมจ ชนะกพจ 5913000493 1110200168905 หญพง

35000187 กศน.อจจเภอคนอวจง เมธจ เขบมทอง 5913000439 1129700197961 ชจย

35000188 กศน.อจจเภอคนอวจง อยสนทยพ แกผลจจรจช 5913000288 1310600263253 หญพง

35000189 กศน.อจจเภอคนอวจง นนทวรรณ จจนดจกผล 5913000514 1319900455954 ชจย

35000190 กศน.อจจเภอคนอวจง จพรภพญญจ ตจ ชงสกยลนพรจนดรพ 5913000420 1330200081760 หญพง

35000191 กศน.อจจเภอคนอวจง อนยชจ ทองเฟร ชอง 5913000242 1330900259502 ชจย

35000192 กศน.อจจเภอคนอวจง สพรพขวจญ ไชยโคตร 5913000167 1332100001693 หญพง

35000193 กศน.อจจเภอคนอวจง อพสระ รจตนวจน 5913000224 1339900654388 ชจย

35000194 กศน.อจจเภอคนอวจง ดจวเรรอง กลจงนจ 5813000203 1350100501961 หญพง

35000195 กศน.อจจเภอคนอวจง จจกรกรพช เสทยงอผอน 5913000194 1350101569047 ชจย

35000196 กศน.อจจเภอคนอวจง กพตตพนจนทพ ศรทเสมอ 5913000233 1350101569187 ชจย

35000197 กศน.อจจเภอคนอวจง วยฒพพงษพ สยรพสย 5913000206 1350101571041 ชจย

35000198 กศน.อจจเภอคนอวจง สยปรจณท ลยผล 5913000596 1350101571742 หญพง

35000199 กศน.อจจเภอคนอวจง ภรจดร เอนกพร 5913000073 1350400110305 ชจย

35000200 กศน.อจจเภอคนอวจง ธจนยธร สทถจน 5913000215 1350601138835 ชจย

35000201 กศน.อจจเภอคนอวจง คทจวยธ สยดแสวง 5813000285 1350700048290 ชจย

35000202 กศน.อจจเภอคนอวจง สถจพร โกกะพจนธพ 5713000385 1350700049121 ชจย

35000203 กศน.อจจเภอคนอวจง พพเชษฐพ มจรมยพ 5913000550 1350700051461 ชจย

35000204 กศน.อจจเภอคนอวจง พนม ปนองแกนว 5913000569 1350700059674 ชจย

35000205 กศน.อจจเภอคนอวจง จยรทรจตนพ จจนดจศรท 5713000406 1350700062837 หญพง

35000206 กศน.อจจเภอคนอวจง ศพลจ ดจวศรท 5823000189 1350700069319 ชจย

35000207 กศน.อจจเภอคนอวจง กมลเนตร สจรพพจต 5913000176 1350700072620 หญพง

35000208 กศน.อจจเภอคนอวจง ยยพพน ลพทงไธสง 5913000028 1350700073308 หญพง

35000209 กศน.อจจเภอคนอวจง นฤมล แสนสมบจตพ 5913000082 1350700073481 หญพง

35000210 กศน.อจจเภอคนอวจง อมรชจย บจวทองหลจง 5913000345 1350700099676 ชจย

คน 30รวม :



ชชชอหหอง :ชชชออาคาร :

เลขททชนนช งสอบ โรงเรทยน ชชชอ นามสกกล เลขประจจาตนว เลขประจจาตนว เพศ หมายเหตกประชาชน

คนอวจงวพทยจคม 1 ม.ปลจย 2

นนกเรทยน

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

อจาเภอ : คนอวจง ยโสธร1235070000 - กศน.อจจเภอคนอวจงสนามสอบ : จนงหวนด :

ประกาศเลขททชนนช งสอบ

หนนจ 22 / 36
วจนททท 1/8/2018  8:47:13AM

123500ผผนพพมพพ  :

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

ชน ชนททช : 1

35000211 กศน.อจจเภอคนอวจง จจรยวรรณ วงษพโสภจ 5913000309 1350700099889 หญพง

35000212 กศน.อจจเภอคนอวจง รสนทยจ ปจทมะ 5913000381 1350700100585 หญพง

35000213 กศน.อจจเภอคนอวจง ภผวนจย ทจจประเสรพฐ 5823000451 1449900443459 ชจย

35000214 กศน.อจจเภอคนอวจง ไกรกรกฎ บยญอจจ 5913000130 1451000174403 ชจย

35000215 กศน.อจจเภอคนอวจง อภพสพทธพด โพธพดวจน 5913000363 1629900470799 ชจย

35000216 กศน.อจจเภอคนอวจง สยชจดจ วรเดช 5913000185 1670801217175 หญพง

35000217 กศน.อจจเภอคนอวจง มจงกร ประจวบสยข 5823000415 3350700003764 ชจย

35000218 กศน.อจจเภอคนอวจง บจวเรทยน ศรทเสมอ 5913000251 3350700101758 หญพง

35000219 กศน.อจจเภอคนอวจง เพทยงทพพยพ สยรพสย 5913000279 3350700103114 หญพง

35000220 กศน.อจจเภอคนอวจง ลดจวรรณ ศรทเสมอ 5913000260 3350700103351 หญพง

35000221 กศน.อจจเภอคนอวจง ฉลอง โสภท 5913000475 3350700121244 ชจย

35000222 กศน.อจจเภอคนอวจง ลจจไพ สทหมอก 5913000327 3350700124901 หญพง

35000223 กศน.อจจเภอคนอวจง เสจวภจคยพ อจจกลนจ 5913000336 3350700124961 หญพง

35000224 กศน.อจจเภอคนอวจง คจจตจ สทหะนจถ 5913000318 3350700125746 หญพง

35000225 กศน.อจจเภอคนอวจง สยรพยจนตพ โลนยชพต 5723000207 3350700151267 ชจย

35000226 กศน.อจจเภอคนอวจง วรกมล บยตพพจนคจ 5913000411 3350700198182 หญพง

35000227 กศน.อจจเภอคนอวจง บยญฐพน ปพทนคจจ 5713000358 3350700214889 ชจย

คน 17รวม :
หหองสอบ : หหอง  47ผศหเขหาสอบ : คน1235070000 - กศน.อจจเภอคนอวจงสรกปสนามสอบ :  2



ชชชอหหอง :ชชชออาคาร :

เลขททชนนช งสอบ โรงเรทยน ชชชอ นามสกกล เลขประจจาตนว เลขประจจาตนว เพศ หมายเหตกประชาชน

คจจเขรทอนแกนวชนผปถจมภพ 1 ม.ปลจย 1

นนกเรทยน

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

อจาเภอ : คจจเขรทอนแกนว ยโสธร1235040000 - กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนวสนามสอบ : จนงหวนด :

ประกาศเลขททชนนช งสอบ

หนนจ 23 / 36
วจนททท 1/8/2018  8:47:13AM

123500ผผนพพมพพ  :

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

ชน ชนททช : 3

35000331 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว สยภชจย ใหมผจจนดท 5913000496 1100400817214 ชจย

35000332 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว ฐจนพงศพ บยญพรม 5913001037 1100701970062 ชจย

35000333 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว ชยตพมจ พรมสอน 5823001590 1100702506424 หญพง

35000334 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว ศพรพลจกษณพ ผลทจบทพม 5913000290 1100702776677 หญพง

35000335 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว ปรทชดจ แสงเมรอง 5713001509 1100800517617 หญพง

35000336 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว สยภรจกษพ นจมแกนว 5823001095 1100801274076 ชจย

35000337 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว อมรพงศพ วงเวทยน 5823000557 1101401607788 ชจย

35000338 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว ชลจญญจ ศพลจรจกษพ 6023000415 1101401767661 หญพง

35000339 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว สยรจตนพ จจนปจญญจ 5813001696 1101500738376 ชจย

35000340 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว ศรจยยทธ เสทยงใส 5823000306 1101500922401 ชจย

35000341 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว ชนจธพป ยรนสยข 5913000236 1103702093271 ชจย

35000342 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว ปนจดดจ ทจลท 5913000478 1103702307386 หญพง

35000343 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว ปรจชญจ ประกจสพทธพ 5913000807 1103702580058 ชจย

35000344 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว อรรถพล ฝผงใหญผ 5913000571 1103702701335 ชจย

35000345 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว ปฏพภจณ นจมแสง 5913001028 1103702729124 ชจย

35000346 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว ขวจญจพรจ ขจวผพว 5913000366 1209501133580 หญพง

35000347 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว กยลวจชร จพนดจ 5913000106 1210400077104 ชจย

35000348 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว ศพรพมงคล เสท ชยนดร 5913001439 1309801308767 ชจย

35000349 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว อนอมมณท บจจรยงแควนน 5823000258 1310300209393 หญพง

35000350 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว ตจนตพกร บจวแดง 5913000795 1341400172905 ชจย

35000351 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว สยดจรจตนพ วงศพหจญ 5913001279 1349900736201 หญพง

35000352 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว มนจสนจนทพ เกษร 6023001225 1350100035502 ชจย

35000353 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว อนงคพนจรถ สทหจมจตยพ 5913000281 1350100120615 หญพง

35000354 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว ประสพทธพด พจนเดช 5913000656 1350100174383 ชจย

35000355 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว อรรถชจย เงจศรท 5913000085 1350100192420 ชจย

35000356 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว อจญมณท สจรจนพยคยณ 5723000031 1350100275066 หญพง

35000357 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว ณจฐธพดจ ภผตะอพนทรพ 5823001161 1350100287196 หญพง

35000358 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว สยวนจนทพ หจญจจงสพทธพด 5913001206 1350100335379 หญพง

35000359 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว วพทยจ นจบจจรยง 5823001527 1350100335671 ชจย

35000360 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว ทพวจกรณพ สยพรรณโมกขพ 6023001739 1350100340909 ชจย
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35000361 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว เนตพพงษพ บยญสจร 5623000430 1350100343193 ชจย

35000362 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว นพคม ฝผงใหญผ 5913000423 1350100365634 ชจย

35000363 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว ภจวพนท ภผผสวจสดพด 5813000804 1350100386852 หญพง

35000364 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว ณจฐตพกจ เสจแกนว 5813001342 1350100396602 หญพง

35000365 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว สยรชจย ทองปจน 5913000432 1350100400481 ชจย

35000366 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว ศพรพลจกษณพ เถรทอนกลจง 5623000467 1350100402394 หญพง

35000367 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว สมเนตร ขอสยข 5913000768 1350100404176 ชจย

35000368 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว อรนพกจรพ ศรทบยญ 5813000372 1350100410923 หญพง

35000369 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว ทจบทพม ใจตรง 5913000218 1350100412934 หญพง

35000370 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว เอบนดผ ปจญญจรจตนพ 5823000623 1350100416841 หญพง

35000371 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว ศจกดพดนรพนทรพ ประกจรแกนว 5823001488 1350100422239 ชจย

35000372 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว เกรพกไกร เลรอดไทย 5913000665 1350100426871 ชจย

35000373 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว อดพศร ทองทจ 5823000904 1350100427508 ชจย

35000374 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว ทพพประสร สทหจภจค 5913000759 1350100430797 หญพง

35000375 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว วพชยดจ สทลจโคตร 5823001189 1350100438224 หญพง

35000376 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว กจนยจ อจบทอง 5913001167 1350100438356 หญพง

35000377 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว ธนโชค ขยมเงพน 5913000692 1350100441641 ชจย

35000378 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว พพศจล แสวงดท 5913000384 1350100457482 ชจย

35000379 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว พงศกร ชผรจตนพ 5913000704 1350100457971 ชจย

35000380 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว จพรนจนทพ สยขประเสรพฐ 5913000197 1350100463041 หญพง

35000381 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว จจนทพมจ ทอแสง 5813001548 1350100464462 หญพง

35000382 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว ทจศนจ ชะดรรจมยพ 5913000777 1350100467178 ชจย

35000383 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว พยทธวงศพ แกผนของ 5823001509 1350100471612 ชจย

35000384 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว อรนยช ใบโพธพด 5823001367 1350100474328 หญพง

35000385 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว ณจฐพล เตจะไธสงคพ 5723000385 1350100475006 ชจย

35000386 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว ไพลพน แทผงทอง 5913000937 1350100480344 หญพง

35000387 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว อรรถพร ยรนยง 5813000402 1350100484218 ชจย

35000388 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว ดวงแกนว ขวจนทอง 5913000562 1350100487942 หญพง

35000389 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว รจชจนยพ คงสยข 5913000713 1350100512220 ชจย

35000390 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว ศรจวยธ พรมถพทน 5823000614 1350100516195 ชจย
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35000391 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว ชวลพตร สยวรรณจวงกผล 5913001420 1350100524325 ชจย

35000392 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว ภจณยวจฒนพ สรบศรท 5913000982 1350100526905 ชจย

35000393 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว อภพชจตพ แกมวงศพ 5913001046 1350101563634 ชจย

35000394 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว ศรจณยพ ศรทเสน 5913000674 1350101564789 ชจย

35000395 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว กพตตพศจกดพด กยลวงศพ 5913000900 1350101571564 ชจย

35000396 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว วพชชยดจ ลจทจสจน 5913000553 1350101579603 หญพง

35000397 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว สพทธพโชค ไชยนจ 5913001541 1350101589803 ชจย

35000398 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว จพนตนจ ทจจทอง 5913000610 1350101595528 หญพง

35000399 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว นงนพด หจนตยลจ 5823001040 1350400007768 หญพง

35000400 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว วจสนจ เสทยภจย 5913000030 1350400025642 หญพง

35000401 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว อยไรวรรณ สทงจม 5813001780 1350400033203 หญพง

35000402 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว ณรงคพฤทธพด หนวยจจน 5823000913 1350400078835 ชจย

35000403 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว สมนศก หมรทนแพน 5823000052 1350400080597 ชจย

35000404 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว รถจนจ เสจแกนว 5913000517 1350400086927 หญพง

35000405 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว อรวรรณ มจทนสยข 5813000916 1350400088571 หญพง

35000406 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว กรกช กยลวงษพ 5823000463 1350400089446 ชจย

35000407 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว ยยพวรรณ มทรจตนพ 5713001518 1350400098402 หญพง

35000408 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว ธพดจพร ประดจบนจ ชจ 5913001288 1350400098631 หญพง

35000409 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว อภพญญจ ชจยคจจภจ 5813000082 1350400099506 หญพง

35000410 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว ภรณพนภจ บยบผจเทพ 5913000786 1350400099808 หญพง

35000411 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว อภพนจนทพ สทมจนตะ 5813001557 1350400100512 ชจย

35000412 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว พรฤดท คงสยข 5923000925 1350400102680 หญพง

35000413 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว เกทยรตพศจกดพด พพมพพทอง 5913000094 1350400103295 ชจย

35000414 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว พพมพพผกจ วจนเวทยน 5913000179 1350400104496 หญพง

35000415 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว กพตตพยจกร แสงกลนจ 5923001267 1350400105069 หญพง

35000416 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว นฤเบศ สรสพงหพ 5913000067 1350400106481 ชจย

35000417 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว กฤตยจภรณพ กจจจจดภจย 5913000834 1350400106626 หญพง

35000418 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว ศรทอจทพตยพ สยขเสรพม 5913000508 1350400106791 หญพง

35000419 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว ไพรวรรณ ยงยรน 5923000840 1350400107592 ชจย

35000420 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว ประพจศร กยดกยง 5913001194 1350400108271 หญพง
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35000421 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว ภจธรพล จพตตะรจกษพ 5913001587 1350400121218 ชจย

35000422 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว ปพยะนจส จจนดท 5913000683 1350401153415 ชจย

35000423 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว วรจญญผ สจนนทพ 5913001019 1350401153474 ชจย

35000424 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว ภจวพดจ คมขจจ 5913000852 1350401154314 หญพง

35000425 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว ยยพจ ยพนดท 5913001309 1350500069391 ชจย

35000426 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว วรจจกร ปรรอทอง 5813000345 1350600107715 ชจย

35000427 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว อภพญญจ ทองปจน 5823001125 1370600007699 หญพง

35000428 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว สยพล สทสด 5913000049 1409800095467 ชจย

35000429 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว ลลพตจ ครองแกนว 5913000629 1410100257741 หญพง

35000430 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว อจญชลท ตะพพมพพ 5913001064 1420900308120 หญพง

35000431 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว ณทรจญชนจ นจกผผก 5813000729 1430200210984 หญพง

35000432 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว เยจวรจตนพ หจรพกะ 6023001430 1450300092703 หญพง

35000433 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว อรพรรณ คจจตจ 5823000810 1461300186385 หญพง

35000434 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว รยผงโรจนพ สยตะคจน 5913000311 1469900258074 ชจย

35000435 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว เกศรพนทรพ สรนพจจนทรพ 5823000856 1720300169118 หญพง

35000436 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว ณจฐวจช พจจร 5913000405 1729800185447 ชจย

35000437 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว จจรวท ยศบยญ 5823000593 1730601190272 หญพง

35000438 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว อรยณ อพนทรพเสนจ 5913001185 1749800208480 ชจย

35000439 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว สพทธพกร กพทงชจ 5913000254 2350100021046 ชจย

35000440 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว สยพจตรจ พงษพสวจสดพด 5913000919 3300700211731 หญพง

35000441 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว สยรพยงคพ กระบวนศรท 5913001121 3350400015040 ชจย

35000442 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว ไพบผลยพ รวมธรรม 5723000095 3350400036233 หญพง

35000443 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว อยบล พพลจวจลยพ 5913001112 3350400060622 หญพง

35000444 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว สยบจน แสงกลนจ 5913001103 3350400060665 หญพง

35000445 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว บยญทท ทองหพน 5823001415 3350400100454 หญพง

35000446 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว บจงออน ศรทลจพจด 5913001251 3350400101396 หญพง

35000447 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว สยพพน สยภจศรท 5913001242 3350400124051 หญพง

35000448 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว ศศพภจ พพกยลทอง 5823001376 3350400133956 หญพง

35000449 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว พยอม ศรทโชค 5823001572 3350400167966 หญพง

35000450 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว อจมพร สพงหพครยธ 5823000191 3350400179921 หญพง

คน 30รวม :



ชชชอหหอง :ชชชออาคาร :

เลขททชนนช งสอบ โรงเรทยน ชชชอ นามสกกล เลขประจจาตนว เลขประจจาตนว เพศ หมายเหตกประชาชน

คจจเขรทอนแกนวชนผปถจมภพ 1 ม.ปลจย 5

นนกเรทยน

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

อจาเภอ : คจจเขรทอนแกนว ยโสธร1235040000 - กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนวสนามสอบ : จนงหวนด :

ประกาศเลขททชนนช งสอบ

หนนจ 27 / 36
วจนททท 1/8/2018  8:47:13AM

123500ผผนพพมพพ  :

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

ชน ชนททช : 3

35000451 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว บจญญจตพ มงคลนจจ 5913001466 3350400219281 ชจย

35000452 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว อนจนทจ ศพรพยม 5913000151 3350400233608 หญพง

35000453 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว บจวศรท อยบจวบล 5913000142 3350400237719 หญพง

35000454 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว หนผกจล กลมเกลทยว 5913000535 3350400247161 หญพง

35000455 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว เหรทยญ จจนทรพอผอน 5823000342 3350400278890 ชจย

35000456 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว ฉวทวรรณ ทจระตจ 5913001390 3350400333688 หญพง

35000457 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว นจง กกมผวง 5913001411 3350400334421 หญพง

35000458 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว สมร จจนทรพตท 5823000333 3350400355673 หญพง

35000459 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว อยไร นจนทะแกนว 5713000771 3350400366730 หญพง

35000460 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว สยคทป มจลจย 5823000119 3350400376433 หญพง

35000461 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว อนยสรณพ คจจวจง 5813001418 3350400405735 ชจย

35000462 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว ประธจน แกนวศพรพ 5913000272 3350400437211 ชจย

35000463 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว วรรณพร อพนธพรจตนพ 5913000647 3350400646309 หญพง

35000464 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว วงแหวน ขยจนหจ 5823001330 3350400672253 หญพง

35000465 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว อระพพน หจวดอน 5813001566 3410600717802 หญพง

35000466 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว บยญเพบง วงศพสมศรท 5913000946 3450500816973 ชจย

35000467 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว สมหวจง รจกษจพงศพ 5913000973 5350400043155 หญพง

35000468 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว บยญจจนทรพ อพนทรพเอททยม 5713000502 5350400049528 หญพง

35000469 กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนว ประสพทธพด สจจนวน 5913000816 5350401060495 ชจย

คน 19รวม :
หหองสอบ : หหอง  139ผศหเขหาสอบ : คน1235040000 - กศน.อจจเภอคจจเขรทอนแกนวสรกปสนามสอบ :  5



ชชชอหหอง :ชชชออาคาร :

เลขททชนนช งสอบ โรงเรทยน ชชชอ นามสกกล เลขประจจาตนว เลขประจจาตนว เพศ หมายเหตกประชาชน

ทรจยมผลวพทยจ 1 ม.ปลจย 1

นนกเรทยน

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

อจาเภอ : ทรจยมผล ยโสธร1235020000 - กศน.อจจเภอทรจยมผลสนามสอบ : จนงหวนด :

ประกาศเลขททชนนช งสอบ

หนนจ 28 / 36
วจนททท 1/8/2018  8:47:13AM

123500ผผนพพมพพ  :

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

ชน ชนททช : 2

35000571 กศน.อจจเภอทรจยมผล บยญเพบง อพนลท 5913000117 0440790000063 ชจย

35000572 กศน.อจจเภอทรจยมผล วสจนตพ เถจวพหมอ 5913000809 1100701253328 ชจย

35000573 กศน.อจจเภอทรจยมผล วทรจยยทธพด วงษพขศง 5913000395 1100703104079 ชจย

35000574 กศน.อจจเภอทรจยมผล ชจญชจย คจจศรท 5913000528 1101401585199 ชจย

35000575 กศน.อจจเภอทรจยมผล สมศรท ศรทละโคตร 5913000751 1101500655110 หญพง

35000576 กศน.อจจเภอทรจยมผล ธนภผมพ มทมจก 5913000685 1101801153563 ชจย

35000577 กศน.อจจเภอทรจยมผล นจรทตจ โมโตมพยผจ 5823000746 1102002765992 หญพง

35000578 กศน.อจจเภอทรจยมผล ณจฐชนน ขยนหอม 5913000023 1104300252391 ชจย

35000579 กศน.อจจเภอทรจยมผล ชนพร ปนองศรท 5913000489 1120500085819 หญพง

35000580 กศน.อจจเภอทรจยมผล ประเสรพฐศจกดพด จอกแกนว 5913000854 1229900313166 ชจย

35000581 กศน.อจจเภอทรจยมผล อจทร มผวงเพชร 5913000872 1319900739090 ชจย

35000582 กศน.อจจเภอทรจยมผล สพทธพชจย ณยวงษพศรท 5913000788 1350100013878 ชจย

35000583 กศน.อจจเภอทรจยมผล กจจพล จจนทรพโสม 5913000797 1350100161664 ชจย

35000584 กศน.อจจเภอทรจยมผล ศยภกร ชจยเสรพฐ 5813000860 1350100283212 ชจย

35000585 กศน.อจจเภอทรจยมผล ธจญวรจตนพ แวงวรรณ 5913000461 1350100294745 หญพง

35000586 กศน.อจจเภอทรจยมผล กฤษฎจ ตรงกลจง 5823000595 1350100313421 ชจย

35000587 กศน.อจจเภอทรจยมผล ประยงคพ กยณโฮง 5913000694 1350100359260 ชจย

35000588 กศน.อจจเภอทรจยมผล ยยภจพร ยรนสยข 5913000760 1350100421003 หญพง

35000589 กศน.อจจเภอทรจยมผล วจชรพนทรพ ชรทนตจ 5823000616 1350100428521 ชจย

35000590 กศน.อจจเภอทรจยมผล วรกจร สรน อยมยกขพ 5913000498 1350100459752 ชจย

35000591 กศน.อจจเภอทรจยมผล นจ ชจคนจง จจนทรพเรรอง 5813000534 1350100512874 หญพง

35000592 กศน.อจจเภอทรจยมผล เสกสรรคพ ศรทมจนตะ 5913000425 1350100519810 ชจย

35000593 กศน.อจจเภอทรจยมผล ปพยลจกษณพ ชรทนตจ 5913000304 1350100520737 หญพง

35000594 กศน.อจจเภอทรจยมผล สยทธพชจย บยญทวท 5913000863 1350101564347 ชจย

35000595 กศน.อจจเภอทรจยมผล วนพดจ ภจคแกนว 5913000537 1350101569471 หญพง

35000596 กศน.อจจเภอทรจยมผล ณจฐธพดจ พจนธพเลพศ 5913000087 1350200035270 หญพง

35000597 กศน.อจจเภอทรจยมผล อดพศจกดพด แสนจจนทรพ 5913000452 1350200045101 ชจย

35000598 กศน.อจจเภอทรจยมผล ปรพญญจ ประสจนทอง 5913000500 1350200045232 ชจย

35000599 กศน.อจจเภอทรจยมผล ยงยยทธ บยญทวท 5823000205 1350200053359 ชจย

35000600 กศน.อจจเภอทรจยมผล อนยชพต ชรทนตจ 5823000214 1350200054673 ชจย

คน 30รวม :



ชชชอหหอง :ชชชออาคาร :

เลขททชนนช งสอบ โรงเรทยน ชชชอ นามสกกล เลขประจจาตนว เลขประจจาตนว เพศ หมายเหตกประชาชน

ทรจยมผลวพทยจ 1 ม.ปลจย 2

นนกเรทยน

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

อจาเภอ : ทรจยมผล ยโสธร1235020000 - กศน.อจจเภอทรจยมผลสนามสอบ : จนงหวนด :

ประกาศเลขททชนนช งสอบ

หนนจ 29 / 36
วจนททท 1/8/2018  8:47:13AM

123500ผผนพพมพพ  :

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

ชน ชนททช : 2

35000601 กศน.อจจเภอทรจยมผล วจนนพภจ กพจคนจ 5823000755 1350200056561 หญพง

35000602 กศน.อจจเภอทรจยมผล พพทยจ อยปชจย 5913000108 1350200061696 ชจย

35000603 กศน.อจจเภอทรจยมผล สถจพร ไกรศรท 5913000162 1350200066752 ชจย

35000604 กศน.อจจเภอทรจยมผล ศรจวยธ ศพรพโท 5913000667 1350200068631 ชจย

35000605 กศน.อจจเภอทรจยมผล เจรจพรจ แกผนจจจปจ 5913000434 1350200069999 หญพง

35000606 กศน.อจจเภอทรจยมผล อรพสจ เวฬยวนจรจกษพ 5913000199 1350200073708 หญพง

35000607 กศน.อจจเภอทรจยมผล วทระกร อยระภผมพ 5913000283 1350200074241 ชจย

35000608 กศน.อจจเภอทรจยมผล ดจวเรรอง ศรทสยข 5913000210 1350200074917 หญพง

35000609 กศน.อจจเภอทรจยมผล ศพรพลจกษณพ สพทธพดสงวน 5913000265 1350200075107 หญพง

35000610 กศน.อจจเภอทรจยมผล วพทยจ คจจรจง 5723000855 1350200076472 ชจย

35000611 กศน.อจจเภอทรจยมผล พงษพพจฒนพ ไศละบจท 5913000706 1350200076596 ชจย

35000612 กศน.อจจเภอทรจยมผล อจงศยชวจล ทองบผอ 5913000845 1350200077312 ชจย

35000613 กศน.อจจเภอทรจยมผล ทศพล ภจคแกนว 5913000032 1350200078017 ชจย

35000614 กศน.อจจเภอทรจยมผล ปรพญญจ นวลงจม 5823000429 1350200079137 ชจย

35000615 กศน.อจจเภอทรจยมผล สยภจรจตนพ เพบชรแทน 5813000909 1350200079676 หญพง

35000616 กศน.อจจเภอทรจยมผล สยรเดช ศรทมจนตะ 5913000416 1350200079986 ชจย

35000617 กศน.อจจเภอทรจยมผล วพนจย เตจแกนว 5913000443 1350300074901 ชจย

35000618 กศน.อจจเภอทรจยมผล ศพวกร แสนจจนทรพ 5913000377 1350300099571 ชจย

35000619 กศน.อจจเภอทรจยมผล กจญลจดดจ รพนทจ 5913000322 1350300172741 หญพง

35000620 กศน.อจจเภอทรจยมผล ปพยพร คจจหอม 5913000313 1350300175006 หญพง

35000621 กศน.อจจเภอทรจยมผล สยรพยะ บยญศรท 5913000014 1350300177611 ชจย

35000622 กศน.อจจเภอทรจยมผล ภผมพนทรพ หทนลจด 5913000546 1359900060071 ชจย

35000623 กศน.อจจเภอทรจยมผล สยรพยจ ธนจคยณ 5913000041 1400800103089 ชจย

35000624 กศน.อจจเภอทรจยมผล ธทรธจดจ ทองใบ 5823000278 1451000259191 ชจย

35000625 กศน.อจจเภอทรจยมผล ชลธพชจ แสนอพน 5913000229 1451000270399 หญพง

35000626 กศน.อจจเภอทรจยมผล อภพวจฒนพ ใจลจ ชจ 5913000582 1540600099672 ชจย

35000627 กศน.อจจเภอทรจยมผล ประยผร อยผผเยบน 5913000274 3180100389825 หญพง

35000628 กศน.อจจเภอทรจยมผล นพกร ชผจงไถ 5823000885 3350100419188 ชจย

35000629 กศน.อจจเภอทรจยมผล ทองพผล ปนองโลผหพ 5913000340 3350200034814 หญพง

35000630 กศน.อจจเภอทรจยมผล ทจศนท วรรณภจกดท 5913000519 3350200051417 หญพง

คน 30รวม :



ชชชอหหอง :ชชชออาคาร :

เลขททชนนช งสอบ โรงเรทยน ชชชอ นามสกกล เลขประจจาตนว เลขประจจาตนว เพศ หมายเหตกประชาชน

ทรจยมผลวพทยจ ม.ปลจย 3

นนกเรทยน

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

อจาเภอ : ทรจยมผล ยโสธร1235020000 - กศน.อจจเภอทรจยมผลสนามสอบ : จนงหวนด :

ประกาศเลขททชนนช งสอบ

หนนจ 30 / 36
วจนททท 1/8/2018  8:47:13AM

123500ผผนพพมพพ  :

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

ชน ชนททช : 1

35000631 กศน.อจจเภอทรจยมผล บยญอนจนทพ สจมจอจพจฒนพ 5913000733 3350200116608 ชจย

35000632 กศน.อจจเภอทรจยมผล ศจกดพดศรท แกนวสทโท 5823000531 3350200144644 ชจย

35000633 กศน.อจจเภอทรจยมผล อผอนจจนทรพ ศรทสวผจง 5913000247 3350200145942 หญพง

35000634 กศน.อจจเภอทรจยมผล วรรณพร ศรทสวผจง 5913000256 3350200146779 หญพง

35000635 กศน.อจจเภอทรจยมผล สจยฝน พรมชจตพ 5913000555 3350200154607 หญพง

35000636 กศน.อจจเภอทรจยมผล วรวจฒนพ พลเดช 5913000658 3350200177291 ชจย

35000637 กศน.อจจเภอทรจยมผล วรวยฒพ พลเดช 5913000649 3350200179723 ชจย

35000638 กศน.อจจเภอทรจยมผล อนงคพ ขจจกลพ ชง 5913000096 3350200216661 หญพง

35000639 กศน.อจจเภอทรจยมผล ทองรจกษพ ภผมพจจกรพ 5823000586 3350200218541 หญพง

35000640 กศน.อจจเภอทรจยมผล อจจคจ เชร ชอธรรม 5823000577 3350200251009 หญพง

35000641 กศน.อจจเภอทรจยมผล พรรณท พจนธพเลพศ 5913000078 3350200257856 หญพง

35000642 กศน.อจจเภอทรจยมผล วรรณเพบญ โตใหญผ 5913000818 5451000003156 หญพง

คน 12รวม :
หหองสอบ : หหอง  72ผศหเขหาสอบ : คน1235020000 - กศน.อจจเภอทรจยมผลสรกปสนามสอบ :  3



ชชชอหหอง :ชชชออาคาร :

เลขททชนนช งสอบ โรงเรทยน ชชชอ นามสกกล เลขประจจาตนว เลขประจจาตนว เพศ หมายเหตกประชาชน

ปผ จตพ ชววพทยจ  1 ม.ปลจย 1

นนกเรทยน

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

อจาเภอ : ปผ จตพ ชว ยโสธร1235050000 - กศน.อจจเภอปผ จตพ ชวสนามสอบ : จนงหวนด :

ประกาศเลขททชนนช งสอบ

หนนจ 31 / 36
วจนททท 1/8/2018  8:47:13AM

123500ผผนพพมพพ  :

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

ชน ชนททช : 1

35000901 กศน.อจจเภอปผ จตพ ชว อภพสพทธพด เครรอวงษพ 5913000824 1100201344600 ชจย

35000902 กศน.อจจเภอปผ จตพ ชว สยวลจกษณพ อผอนละมยล 5823000323 1100201412346 หญพง

35000903 กศน.อจจเภอปผ จตพ ชว อภพวจฒนพ บยญลนน 5913000132 1101800939849 ชจย

35000904 กศน.อจจเภอปผ จตพ ชว ปฏพภจณ ถยงออด 5913000860 1101801068931 ชจย

35000905 กศน.อจจเภอปผ จตพ ชว สยจพตรจ มะธพตะใน 5913000806 1103100301789 หญพง

35000906 กศน.อจจเภอปผ จตพ ชว พรสยดจ นจมตจแสง 5913000365 1103100560768 หญพง

35000907 กศน.อจจเภอปผ จตพ ชว มพตร คจจนจนดจ 5913000187 1103701551836 ชจย

35000908 กศน.อจจเภอปผ จตพ ชว วชพระ โสภท 5913000196 1103701552573 ชจย

35000909 กศน.อจจเภอปผ จตพ ชว จยลนทท ชนจงสจร 5913000310 1104200011198 ชจย

35000910 กศน.อจจเภอปผ จตพ ชว สยภจพ นจคคจจ 5913000244 1129900286275 ชจย

35000911 กศน.อจจเภอปผ จตพ ชว จยฑจรจตนพ จจนดจรจกษพ 5913000392 1200101765335 หญพง

35000912 กศน.อจจเภอปผ จตพ ชว วจนเฉลพม ชจญกจรใด 5913000589 1209501098547 ชจย

35000913 กศน.อจจเภอปผ จตพ ชว นจนทพร แกนวเกผง 5913000404 1301700275114 หญพง

35000914 กศน.อจจเภอปผ จตพ ชว สยวรรณจ วงรจตนพ 5913000048 1339900651842 หญพง

35000915 กศน.อจจเภอปผ จตพ ชว วพทยจ พลหจร 5913000543 1350100157454 ชจย

35000916 กศน.อจจเภอปผ จตพ ชว วจสนจ นจงจม 5913000815 1350100282275 หญพง

35000917 กศน.อจจเภอปผ จตพ ชว จพรจยยทธ อยผผเยบน 5823000332 1350100367629 ชจย

35000918 กศน.อจจเภอปผ จตพ ชว พจชรพงษพ มทแกนว 5823000015 1350100445620 ชจย

35000919 กศน.อจจเภอปผ จตพ ชว ธทรภจทร แกมขยนทด 5913000673 1350100447606 ชจย

35000920 กศน.อจจเภอปผ จตพ ชว สยภจวดท ปนองกจน 5913000431 1350100448785 หญพง

35000921 กศน.อจจเภอปผ จตพ ชว อภพสพทธพด คมกลนจ 5913000141 1350100459051 ชจย

35000922 กศน.อจจเภอปผ จตพ ชว ประสพทธพชจย ศพรพโสม 5913000208 1350100462842 ชจย

35000923 กศน.อจจเภอปผ จตพ ชว นพโลบล ทองศพรพ 5913000691 1350100480328 หญพง

35000924 กศน.อจจเภอปผ จตพ ชว รฐจ สพนธยธนจชจย 5913000413 1350100514940 หญพง

35000925 กศน.อจจเภอปผ จตพ ชว ธทรวจฒนพ ปจดภจย 5913000516 1350100524741 ชจย

35000926 กศน.อจจเภอปผ จตพ ชว ลจดดจมจศ บยญเหลรทอม 5913000833 1350101561992 หญพง

35000927 กศน.อจจเภอปผ จตพ ชว อภพสพทธพด ศรทนจมะ 5913000486 1350101579751 ชจย

35000928 กศน.อจจเภอปผ จตพ ชว เอรจวจณ หพมวจน 5913000459 1350101580628 หญพง

35000929 กศน.อจจเภอปผ จตพ ชว ยอดศจกดพด อจษจจพต 5913000495 1350101583953 ชจย

35000930 กศน.อจจเภอปผ จตพ ชว ณจฐรพกจ โคตรสมบจตพ 5913000262 1350101596991 หญพง

คน 30รวม :



ชชชอหหอง :ชชชออาคาร :

เลขททชนนช งสอบ โรงเรทยน ชชชอ นามสกกล เลขประจจาตนว เลขประจจาตนว เพศ หมายเหตกประชาชน

ปผ จตพ ชววพทยจ1 ม.ปลจย2

นนกเรทยน

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

อจาเภอ : ปผ จตพ ชว ยโสธร1235050000 - กศน.อจจเภอปผ จตพ ชวสนามสอบ : จนงหวนด :

ประกาศเลขททชนนช งสอบ

หนนจ 32 / 36
วจนททท 1/8/2018  8:47:13AM

123500ผผนพพมพพ  :

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

ชน ชนททช : 1

35000931 กศน.อจจเภอปผ จตพ ชว ศพรพพร เวฬยวนจรจกษพ 5913000619 1350300125394 หญพง

35000932 กศน.อจจเภอปผ จตพ ชว นพภจพร มหจชจย 5913000066 1350500043324 หญพง

35000933 กศน.อจจเภอปผ จตพ ชว ดวงเดรอน พพสดจร 5913000347 1350500043626 หญพง

35000934 กศน.อจจเภอปผ จตพ ชว วจสนจ มผลไชยสยข 5913000374 1350500070569 หญพง

35000935 กศน.อจจเภอปผ จตพ ชว เกทยรตพศจกดพด ขยมคจจ 5913000561 1350500072031 ชจย

35000936 กศน.อจจเภอปผ จตพ ชว สมประสงคพ ศรทลจรจกษพ 5913000628 1350500072090 ชจย

35000937 กศน.อจจเภอปผ จตพ ชว ณจฐวยฒพ ศรทครจม 5823000622 1350500073339 ชจย

35000938 กศน.อจจเภอปผ จตพ ชว สยรเดช วงษพจจนทรพ 5913000664 1350500073398 ชจย

35000939 กศน.อจจเภอปผ จตพ ชว พจชรจภรณพ จจนใด 5913000552 1350500074645 หญพง

35000940 กศน.อจจเภอปผ จตพ ชว ศรจณยพพจฒนพ พยทธจ 5913000093 1350500074718 ชจย

35000941 กศน.อจจเภอปผ จตพ ชว ศยภศร ชผรจตนพ 5913000682 1350500074734 หญพง

35000942 กศน.อจจเภอปผ จตพ ชว พพทจกษพ ประชยมชจย 5913000039 1350500086678 ชจย

35000943 กศน.อจจเภอปผ จตพ ชว อภพสพทธพด ชพงชจย 5913000598 1350500087020 ชจย

35000944 กศน.อจจเภอปผ จตพ ชว พงศกร สพงหพแกนว 5913000178 1350500087488 ชจย

35000945 กศน.อจจเภอปผ จตพ ชว ศรจยยทธ สจรพนทรพ 5913000600 1350500088034 ชจย

35000946 กศน.อจจเภอปผ จตพ ชว พงศกร มยมตจ 5913000477 1350500089197 ชจย

35000947 กศน.อจจเภอปผ จตพ ชว สหรจถ ขจนแกนว 5913000020 1350500089821 ชจย

35000948 กศน.อจจเภอปผ จตพ ชว วรวรรณ จผแยนม 5913000150 1379900025534 หญพง

35000949 กศน.อจจเภอปผ จตพ ชว ศพรพรจช จจนดทบจง 5823000734 1379900030759 ชจย

35000950 กศน.อจจเภอปผ จตพ ชว จพรตพณณพ ถพทนบจง 5913000057 1379900110892 ชจย

35000951 กศน.อจจเภอปผ จตพ ชว อภพนจนทพ จจนโท 5913000338 1450600173911 ชจย

35000952 กศน.อจจเภอปผ จตพ ชว จพรวจฒนพ รจตนศรทโสภจ 5913000235 1639900149656 ชจย

35000953 กศน.อจจเภอปผ จตพ ชว ธทรดจ สพนสยพรรณพ 5913000422 3321200267488 ชจย

35000954 กศน.อจจเภอปผ จตพ ชว มนตรท ขยมนจค 5813000607 3350100445430 ชจย

35000955 กศน.อจจเภอปผ จตพ ชว มทชจย สผวนบยญ 5913000299 3350500009092 ชจย

35000956 กศน.อจจเภอปผ จตพ ชว บจวไข สทสด 5913000226 3350500051064 หญพง

35000957 กศน.อจจเภอปผ จตพ ชว ประยยทธ อจษจจพตร 5913000440 3350500109917 ชจย

35000958 กศน.อจจเภอปผ จตพ ชว เสรพมสวย ระฮยง 5913000758 3350500195660 หญพง

35000959 กศน.อจจเภอปผ จตพ ชว ทวท โกสยม 5913000301 3350500237192 ชจย

35000960 กศน.อจจเภอปผ จตพ ชว หนผกรณพ นจมวง 5913000655 3350500259749 ชจย

35000961 กศน.อจจเภอปผ จตพ ชว ยยพพน จจนโท 5913000767 3350500270998 หญพง

35000962 กศน.อจจเภอปผ จตพ ชว บยญสผง ยพวคพม 5913000749 3660100017877 ชจย

คน 32รวม :
หหองสอบ : หหอง  62ผศหเขหาสอบ : คน1235050000 - กศน.อจจเภอปผ จตพ ชวสรกปสนามสอบ :  2



ชชชอหหอง :ชชชออาคาร :

เลขททชนนช งสอบ โรงเรทยน ชชชอ นามสกกล เลขประจจาตนว เลขประจจาตนว เพศ หมายเหตกประชาชน

มหจชนะชจย 1 ม.ปลจย 1

นนกเรทยน

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

อจาเภอ : มหจชนะชจย ยโสธร1235060000 - กศน.อจจเภอมหจชนะชจยสนามสอบ : จนงหวนด :

ประกาศเลขททชนนช งสอบ

หนนจ 33 / 36
วจนททท 1/8/2018  8:47:13AM

123500ผผนพพมพพ  :

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

ชน ชนททช : 3

35001056 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย จจกรกฤษพ เกษสยภะ 5913000588 1100400931904 ชจย

35001057 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย มนจสชนก ทองทจบทพม 5913000252 1100702395142 หญพง

35001058 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย อวยชจย สกยลดท 5913001307 1100702524961 ชจย

35001059 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย บยญยนยช กจละศรท 5913001099 1100801078412 หญพง

35001060 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย กจนตจ กจบบจวสท 5913001080 1100801351038 หญพง

35001061 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย ณจฐภจส แขบงแรง 5913000962 1101801035544 ชจย

35001062 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย วยฒพศจกดพด ไชยพพลจ 5913000225 1103100543367 ชจย

35001063 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย ศจกดพดธนวงษพ บยดดจวงษพ 5823000050 1103701861771 ชจย

35001064 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย ทปอป สจมทพจนธพ 5723001175 1103702708810 ชจย

35001065 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย ธทรวจฒนพ คจมะเชทยงพพณ 5913001101 1103702888788 ชจย

35001066 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย วพชชจกรณพ ยอดดท 5913000261 1119600015551 ชจย

35001067 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย นพพล แกนวอจมจตยพ 5913001165 1119900684149 ชจย

35001068 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย รจตตพกจล แกนวใสยพ 5913001129 1119901884184 หญพง

35001069 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย นภจพร โคตสทสจย 6013000498 1129900540333 หญพง

35001070 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย ภจนยพงษพ ทรจพยพมผล 5913001718 1209701918891 ชจย

35001071 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย วจสนจ โสมณวจฒนพ 5913001008 1250100403642 หญพง

35001072 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย สรณพสพรพ วงษพสยข 5913000524 1250200265799 ชจย

35001073 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย สยภจสสร สยขประเสรพฐ 5913000122 1311100275873 หญพง

35001074 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย กพจจจ จจนทะภจ 5913001259 1330900022715 ชจย

35001075 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย อยไรวรรณ กยลเชษฐพ 5913001530 1330900161430 หญพง

35001076 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย จพณณวจตร สงโสด 5913000609 1330900237266 ชจย

35001077 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย ธนดล สจตรผพผจย 5913000515 1330900301100 ชจย

35001078 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย วพนจย ตนนตะขบ 5913000560 1330900320732 ชจย

35001079 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย เวทยงวพภจ วงคพแดง 5913000186 1330900321941 หญพง

35001080 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย สยจม สทวจง 5913001633 1330900322956 ชจย

35001081 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย กจญจนจ กจละปจกษพ 5913001521 1330901365021 หญพง

35001082 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย ขวจญฤทจย เกษสยภะ 5913001558 1330901365837 หญพง

35001083 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย พงษพดนจย จจนทรพหจร 5913000533 1330901371926 ชจย

35001084 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย รจตตพกจล นรสจร 5913001503 1330901372001 หญพง

35001085 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย ปนจทดจ วงคพจจนทรพ 5913001585 1330901373414 หญพง

คน 30รวม :



ชชชอหหอง :ชชชออาคาร :

เลขททชนนช งสอบ โรงเรทยน ชชชอ นามสกกล เลขประจจาตนว เลขประจจาตนว เพศ หมายเหตกประชาชน

มหจชนะชจย 1 ม.ปลจย 2

นนกเรทยน

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

อจาเภอ : มหจชนะชจย ยโสธร1235060000 - กศน.อจจเภอมหจชนะชจยสนามสอบ : จนงหวนด :

ประกาศเลขททชนนช งสอบ

หนนจ 34 / 36
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123500ผผนพพมพพ  :

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

ชน ชนททช : 3

35001086 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย อภพชจตพ พรมโลกจ 5913001035 1331500016671 ชจย

35001087 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย อนยวจฒนพ สมสรบ 5913000690 1340400228713 ชจย

35001088 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย สยภจทรชจย ทองใบ 5913001183 1349901067630 ชจย

35001089 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย จทระภจ วจรทศรท 5813001005 1350100135710 หญพง

35001090 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย มลฤดท รมยะสมพต 5913000337 1350100206455 หญพง

35001091 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย สยดใจ บยญกจล 5823000573 1350100305984 หญพง

35001092 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย อภพสพทธพด เคนเครรอ 5913000645 1350100310911 ชจย

35001093 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย สยธพกจนตพ ชผจงเพชรผล 5913001370 1350100381290 หญพง

35001094 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย ปรทชจ สจรบจล 5823001619 1350100403587 ชจย

35001095 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย สมชจย หลจกงจม 5913000618 1350100421071 ชจย

35001096 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย สยรพยชจย แผผนศพลจ 5913000681 1350100452944 ชจย

35001097 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย มณทรจตนพ เครรอทองจจนทรพ 5823000555 1350100479451 หญพง

35001098 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย นคร คจจพจนธพ 6013000658 1350100491052 ชจย

35001099 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย วชพรวพชญพ พรหมจจรทยพ 6013000667 1350100492032 ชจย

35001100 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย พรศพรพ บยญยจง 5913000832 1350100494752 หญพง

35001101 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย ยศนคร สจยสวจท 5913001615 1350100496909 ชจย

35001102 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย พพชพต บจวเทศ 5913000720 1350100503417 ชจย

35001103 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย วทระชจตพ กยลคจจ 5813000464 1350100503760 ชจย

35001104 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย อรรถพล กยลคจจ 5813000473 1350100503778 ชจย

35001105 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย ปกจศพต แสวงสจย 5913000748 1350100503948 ชจย

35001106 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย ศรจวยธพ แหวนหลผอ 5913001268 1350100510910 ชจย

35001107 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย ธนจยยทธ สมหวจง 5913001727 1350100522322 ชจย

35001108 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย วจชระ จจนทรพงจม 5913000971 1350100524261 ชจย

35001109 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย แสงเดรอน แนวทวพช 5913000944 1350101571548 หญพง

35001110 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย นจนทพยจ อยผนคจจ 5913001567 1350101573052 หญพง

35001111 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย อภพสรจ โพธพ 5913001455 1350101580792 หญพง

35001112 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย นวพร ศรทจจนทรพ 5913000805 1350101586782 หญพง

35001113 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย ฉจตรพร ศรทจจนทรพ 5913000814 1350101586804 หญพง

35001114 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย ปพยะดจ ทพพวจน 5913001549 1350101589218 หญพง

35001115 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย วชพรจภรณพ เสจแกนว 5913000038 1350101598764 หญพง

คน 30รวม :
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สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

อจาเภอ : มหจชนะชจย ยโสธร1235060000 - กศน.อจจเภอมหจชนะชจยสนามสอบ : จนงหวนด :
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ชน ชนททช : 3

35001116 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย อภพสพทธพด ทองปจน 5913000449 1350101599078 ชจย

35001117 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย สยวนจนทพ มผลสจร 5913000140 1350300132137 หญพง

35001118 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย เลทยม โพธพดทอง 5913001398 1350400053883 หญพง

35001119 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย อจญชยลท ยวนใจ 5723001483 1350400092170 หญพง

35001120 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย มจทนจ วพภจชจย 5913000878 1350400095012 หญพง

35001121 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย สยวพชจนนทพ เทททยงจพตร 5823000023 1350400110933 ชจย

35001122 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย ธวจชชจย ผพวคจจสพงหพ 5913001138 1350600005840 ชจย

35001123 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย เอมอร ศรทฉจยจ 5913001473 1350600081325 หญพง

35001124 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย สยรพยจนตพ ดทจพตร 5913000766 1350600082569 ชจย

35001125 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย พจชรจ มยงมจง 5913000917 1350600089806 หญพง

35001126 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย สมบผรณพ พรศรท 5913000636 1350600092289 ชจย

35001127 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย อรอนงคพ สจยสจ ชน 5913000672 1350600092360 หญพง

35001128 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย ควรชม คจจตจ ชว 5913001419 1350600092688 หญพง

35001129 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย อรปรทยจ เหลผจฤทธพด 5913001231 1350600098457 หญพง

35001130 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย วรรณรดจ สจยสมคยณ 5913001071 1350600103698 หญพง

35001131 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย จรพยจ บยญรจช 5823001767 1350600103710 หญพง

35001132 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย สยภธพดจ สจรจจนทรพ 5913000896 1350600105020 หญพง

35001133 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย พจชรท แสงจจนทรพ 5913000234 1350600107570 หญพง

35001134 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย ตพณณวยฒพ ชจรทนพวจฒนพ 5913000663 1350600109190 ชจย

35001135 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย กฤษดจ นจระธรรม 6013001561 1350600109556 ชจย

35001136 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย ณจฐวยฒพ กลยนมศพลปพ 5913000216 1350600109815 ชจย

35001137 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย ศศพธร กจกแกนว 5913000850 1350600109947 หญพง

35001138 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย นพศรจภรณพ ศทละบยตร 5913001446 1350600110210 หญพง

35001139 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย รจตพล ภพญโญ 5913000823 1350600110945 ชจย

35001140 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย ธนจวยฒพ กฐพนศรท 5913000579 1350600111356 ชจย

35001141 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย ทพพวจลยพ เจนหจด 5913000177 1350600111429 หญพง

35001142 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย ทองสรน อย เสอยดม 5913001512 1350601138347 หญพง

35001143 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย สยวรรณ แสงนจค 5823000313 1350601138843 ชจย

35001144 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย ธนจธพป จจระศรท 5913000298 1350601139688 ชจย

35001145 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย ปพยะวจฒนพ สองศรท 5913000654 1350700041619 ชจย

คน 30รวม :
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ประกาศเลขททชนนช งสอบ

หนนจ 36 / 36
วจนททท 1/8/2018  8:47:13AM

123500ผผนพพมพพ  :

ระดนบชน ชน : ม.ปลาย  ศศนยคสอบ : 123500 - สจานนกงาน กศน.จนงหวนด ยโสธร
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35001146 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย ศยภจพพชญพ หพนทอง 5823001570 1350800290963 หญพง

35001147 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย สยพจนพ แสนสยพรรณ 5913000346 1409901850449 ชจย

35001148 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย กฤตเมธ โคตปจญญจ 5913001642 1430501466244 ชจย

35001149 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย อพทธพกร วพจพตรแสง 5823000630 1450600213531 ชจย

35001150 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย มจนะ วงษพกจนยจ 5823001356 1450600247613 ชจย

35001151 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย สยนพตจ วงคพจจนทรพ 5913001343 1529900957621 หญพง

35001152 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย จจกรกรท คผณผล 5813001292 1540700160501 ชจย

35001153 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย พพมพพลภจส บยญมท 5823000984 1609700198653 หญพง

35001154 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย ไกรศร รจชภผชงคพ 5913001174 1809900365098 ชจย

35001155 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย วพภจ พศทงพงษพ 5823000162 2350101040435 หญพง

35001156 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย สวจสดพด วจฒนศรท 5913000403 3311001004568 ชจย

35001157 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย สยดตจ ศรทมะเรรอง 5913000551 3350600058915 ชจย

35001158 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย เคททยม บยญโสม 5913000083 3350600063773 หญพง

35001159 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย เสรท นจมวพชจย 5913000270 3350600098950 ชจย

35001160 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย วรรวพภจ ศรทแกนวกยล 5913000841 3350600150030 หญพง

35001161 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย นงลจกษณพ สยนจ 5813000017 3350600196439 หญพง

35001162 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย เฉลพม สมจนสยข 5913000029 3350600199454 หญพง

35001163 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย จพรจภรณพ นนอยหจญ 5913000430 3350600221387 หญพง

35001164 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย ไพทผรยพ ไตรแกนว 5813000978 3350600238671 ชจย

35001165 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย ธวจชชจย คจจบยญสจ 5913001017 3350600247165 ชจย

35001166 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย เชจวฤทธพด ซผอนบยญ 5913001400 3350600268006 ชจย

35001167 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย วพรจณท กจละปจกษพ 5813001528 3350600283081 หญพง

35001168 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย คจจตจ วงษพจจนทรพ 5913000542 3350600336931 หญพง

35001169 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย ประดพษฐพ พวงมจลจย 5913000195 3350600367519 ชจย

35001170 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย ณฐชนก บยญยพทง 5913000159 3350600413448 หญพง

35001171 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย บยญมท นจทจนรทบ 5813001733 3350600447865 หญพง

35001172 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย จจนทร ประจจจสยข 5823000603 3350600499377 หญพง

35001173 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย นคร วจฒนศรท 5913000373 3350600506632 หญพง

35001174 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย อยไรวรรณ ลยคจจนศง 5813000503 3350600512306 หญพง

35001175 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย ไพวรรณ กลจงนจ 5913000382 3350800052520 หญพง

35001176 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย กจนตณจ บยญแจผม 5823001628 3490600039286 หญพง

35001177 กศน.อจจเภอมหจชนะชจย ลจจใย พศทงกพจ 5913001389 5340400103395 หญพง

คน 32รวม :
หหองสอบ : หหอง  122ผศหเขหาสอบ : คน1235060000 - กศน.อจจเภอมหจชนะชจยสรกปสนามสอบ :  4


