
ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 1 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590007 - อนมบาลสมมทรสาคร

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

1 หนองสอบททท 1ชน ชน : 1

24705051 ววดบางปพ ปง(บรพษวทเกลมอไทยสงเคราะหพ) อพนทรพ ใสตพด 9536 7749800037463 ชาย

24705052 ววดบางปพ ปง(บรพษวทเกลมอไทยสงเคราะหพ) ปรพญญา ยางสามวญ 10121 1459901180362 ชาย

24705053 ววดบางปพ ปง(บรพษวทเกลมอไทยสงเคราะหพ) ณรงคพฤทธพธ ศรทสมวรรณ 9474 1749800442181 ชาย

24705054 ววดบางปพ ปง(บรพษวทเกลมอไทยสงเคราะหพ) พรพพทวกษพ บมญมาเรมอง 10120 1319200075199 ชาย

24705055 ววดบางปพ ปง(บรพษวทเกลมอไทยสงเคราะหพ) ธนววฒนพ ประดวบสพนธมพ 9279 1749901182311 ชาย

24705056 ววดบางปพ ปง(บรพษวทเกลมอไทยสงเคราะหพ) ณวฐพล ตมนมเพชร 9882 1749900851988 ชาย

24705057 ววดบางปพ ปง(บรพษวทเกลมอไทยสงเคราะหพ) อนมรวกษพ สทดา 9943 1339700043296 ชาย

24705058 ววดบางปพ ปง(บรพษวทเกลมอไทยสงเคราะหพ) พงษพธการ นวนภวกดท 10178 1749901144606 ชาย

24705059 ววดบางปพ ปง(บรพษวทเกลมอไทยสงเคราะหพ) ชนกานตพ ผพวเงพน 10122 1749901150444 ชาย

24705060 ววดบางปพ ปง(บรพษวทเกลมอไทยสงเคราะหพ) ศพลา ปว ปนแกนว 9659 1119701187811 ชาย

24705061 ววดบางปพ ปง(บรพษวทเกลมอไทยสงเคราะหพ) ปพ ยวงกผร จพตตพสมวรรณ 9660 1749901213217 ชาย

24705062 ววดบางปพ ปง(บรพษวทเกลมอไทยสงเคราะหพ) ปพ ยะววฒนพ ชมชมขยวน 9755 1749901170780 ชาย

24705063 ววดบางปพ ปง(บรพษวทเกลมอไทยสงเคราะหพ) ณววฒนพ แกนววพเชทยร 9926 1104000195201 ชาย

24705064 ววดบางปพ ปง(บรพษวทเกลมอไทยสงเคราะหพ) ปนวดดา สายศมภมาตร 9579 1749901285811 หญพง

24705065 ววดบางปพ ปง(บรพษวทเกลมอไทยสงเคราะหพ) ชนพศา ทองประโคน 9930 1749901191345 หญพง

24705066 ววดบางปพ ปง(บรพษวทเกลมอไทยสงเคราะหพ) ทพพยพอวมพร ธรรมทพ 9754 1749901202797 หญพง

24705067 ววดบางปพ ปง(บรพษวทเกลมอไทยสงเคราะหพ) ภวสสร แสงเครมอ 9936 1749901153192 หญพง

24705068 ววดบางปพ ปง(บรพษวทเกลมอไทยสงเคราะหพ) ประกายดาว พลอาชา 9951 1129800168041 หญพง

24705069 ววดบางปพ ปง(บรพษวทเกลมอไทยสงเคราะหพ) พวชรมณฑพ ละสอน 9664 1749901204056 หญพง

24705070 ววดบางปพ ปง(บรพษวทเกลมอไทยสงเคราะหพ) กมลลวกษณพ เสมอเดช 9668 1749901206857 หญพง

24705071 ววดบางปพ ปง(บรพษวทเกลมอไทยสงเคราะหพ) กวพสรา รอดสมโข 9662 1101801541431 หญพง

24705072 ววดบางปพ ปง(บรพษวทเกลมอไทยสงเคราะหพ) จมฑามาศ วพลาจวนทรพ 9766 1101801542713 หญพง

24705073 ววดบางปพ ปง(บรพษวทเกลมอไทยสงเคราะหพ) มนชญา พพชนะชน 9666 1749901169463 หญพง

24705074 ววดบางปพ ปง(บรพษวทเกลมอไทยสงเคราะหพ) อรธพดา หลชอทอง 9661 1104301095796 หญพง

24705075 ววดบางปพ ปง(บรพษวทเกลมอไทยสงเคราะหพ) ฐพตพมา เหลททยมวงษพ 9670 1749901203475 หญพง

24705076 ววดบางปพ ปง(บรพษวทเกลมอไทยสงเคราะหพ) ศวกดพธสพทธพธ สวนโต 9657 1749901202614 ชาย

24705077 ววดบางปพ ปง(บรพษวทเกลมอไทยสงเคราะหพ) ทศพร รมชงโรจนพวมฒพพงศพ 9576 1749901212539 ชาย

24705078 ววดบางปพ ปง(บรพษวทเกลมอไทยสงเคราะหพ) ฑนววฒนพ ครมฑธา 9700 1749400066254 ชาย

24705079 ววดบางปพ ปง(บรพษวทเกลมอไทยสงเคราะหพ) ปรเมธ เครมอพพมาย 9537 1101801532807 ชาย

24705080 ววดบางปพ ปง(บรพษวทเกลมอไทยสงเคราะหพ) พมทธพธร แจชมจจารวส 9876 1740101113686 ชาย

24705081 ววดบางปพ ปง(บรพษวทเกลมอไทยสงเคราะหพ) พงศพสววสดพธ พพมานรวมยพ 9877 1749901159255 ชาย

24705082 ววดบางปพ ปง(บรพษวทเกลมอไทยสงเคราะหพ) ศมภกฤษ เลพศนา 9906 1749901198293 ชาย

24705083 ววดบางปพ ปง(บรพษวทเกลมอไทยสงเคราะหพ) นวทพล ผอสผงเนพน 10124 1104301043192 ชาย

24705084 ววดบางปพ ปง(บรพษวทเกลมอไทยสงเคราะหพ) ศพรากร อพนทรพหอม 9800 1309801563767 ชาย

24705085 ววดบางปพ ปง(บรพษวทเกลมอไทยสงเคราะหพ) อวมทพตา พพมพพเสงททยม 9447 1769900861282 หญพง

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 2 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590007 - อนมบาลสมมทรสาคร

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

1 หนองสอบททท 2ชน ชน : 1

24705086 ววดบางปพ ปง(บรพษวทเกลมอไทยสงเคราะหพ) กนกวรรณ ชวยทอง 9476 1749901165760 หญพง

24705087 ววดบางปพ ปง(บรพษวทเกลมอไทยสงเคราะหพ) ธทรนมช สทบผ 9931 1101801534885 หญพง

24705088 ววดบางปพ ปง(บรพษวทเกลมอไทยสงเคราะหพ) พพชญดา บางแสงอชอน 10125 1749901189545 หญพง

24705089 ววดบางปพ ปง(บรพษวทเกลมอไทยสงเคราะหพ) กวลยรวตนพ สมจพตร 10127 1119902354511 หญพง

24705090 ววดบางปพ ปง(บรพษวทเกลมอไทยสงเคราะหพ) ชมตพมา สมมาลท 9667 1749901186325 หญพง

24705091 ววดบางปพ ปง(บรพษวทเกลมอไทยสงเคราะหพ) อรวญรวตนพ ผาดไทยสงคพ 9881 1621000051971 หญพง

24705092 ววดบางปพ ปง(บรพษวทเกลมอไทยสงเคราะหพ) ณวฐพร ภผพวก 9665 1749901180513 หญพง

24705093 ววดบางปพ ปง(บรพษวทเกลมอไทยสงเคราะหพ) สายเนตร แสงบผรพา 9704 1749901156272 หญพง

24705094 ววดบางปพ ปง(บรพษวทเกลมอไทยสงเคราะหพ) สมรภา โทหา 9669 1420800122865 หญพง

24705095 ววดบางปพ ปง(บรพษวทเกลมอไทยสงเคราะหพ) ณวฐชา นมชจทด 9880 1749901207381 หญพง

24705096 ววดบางปพ ปง(บรพษวทเกลมอไทยสงเคราะหพ) วราภรณพ เรมอนแพ 9878 1720900345910 หญพง

24705097 ววดบางปพ ปง(บรพษวทเกลมอไทยสงเคราะหพ) นจ ปาฝน ตว ปงกระโทก 9879 1101801495600 หญพง

24705098 ววดบางปพ ปง(บรพษวทเกลมอไทยสงเคราะหพ) วพลาสพนท ชจานาญดท 9663 1101801493305 หญพง

24705099 ววดบางปพ ปง(บรพษวทเกลมอไทยสงเคราะหพ) วรพพชชา ราชโสม 10126 1331500116527 หญพง

24705100 ววดคลองครม ธนาดมล รามวญอมดม 8228 1749901156680 ชาย

24705101 ววดคลองครม ภาคพนวย คจาแหง 8229 1749901164178 ชาย

24705102 ววดคลองครม นวนทพงศพ ตาคม 8230 1749901185451 ชาย

24705103 ววดคลองครม เฉลพมพงคพ ววนงาม 8231 1740101114313 ชาย

24705104 ววดคลองครม นพวฒนพ ยางบางใหญช 8233 1749901192520 ชาย

24705105 ววดคลองครม สมชาย ตว ปงดท 8235 1749901190403 ชาย

24705106 ววดคลองครม กฤษดา นารท 8238 1740101114780 ชาย

24705107 ววดคลองครม ธทรศวกดพธ รวตนภวกดท 8241 1308900032670 ชาย

24705108 ววดคลองครม นฤสรณพ กวนหาชวย 8242 1219901148215 ชาย

24705109 ววดคลองครม นภวสสรณพ นาแกนว 8243 1749901169871 หญพง

24705110 ววดคลองครม ปนวดดา บมญคมนม 8244 1749901207144 หญพง

24705111 ววดคลองครม ศมภวทรตรา พานพชการ 8245 1749901212385 หญพง

24705112 ววดคลองครม เพชรชรวตนพ แปงใจ 8248 1318600041479 หญพง

24705113 ววดคลองครม พวชราภรณพ ไชสะอาด 8249 1749901181820 หญพง

24705114 ววดคลองครม เมธาวท บมญคมนม 8267 1110201352670 หญพง

24705115 ววดคลองครม ธทระพล นอบนบ 8294 1331500116462 ชาย

24705116 ววดคลองครม ชานนทพ จมลพวนธมพ 8451 1749901205435 ชาย

24705117 ววดคลองครม วรพศรา ภผชสมวรรณพ 8456 1749901202819 หญพง

24705118 ววดคลองครม อนวนดา สมขครทพ 8468 1749800443993 ชาย

24705119 ววดคลองครม อรรถวพชญพ แสงหาชวย 8470 1101801516291 ชาย

24705120 ววดคลองครม วรรณวพษา คจารวกษพ 8478 1119902396396 หญพง

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 3 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590007 - อนมบาลสมมทรสาคร

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

1 หนองสอบททท 3ชน ชน : 1

24705121 ววดคลองครม ภาณมพงศพ เสมอเดช 8496 1749901211541 ชาย

24705122 ววดคลองครม โชคชยากร ญาตพตาอพนทรพ 8580 1749901198714 ชาย

24705123 ววดคลองครม เดชายมทธ สมทธพบชาว 8581 1478900043514 ชาย

24705124 ววดคลองครม ธนากร ชาวหงษา 8582 1749901176451 ชาย

24705125 ววดคลองครม พพชพต บมญศพรพ 8583 1749901197505 ชาย

24705126 ววดคลองครม รวศรา เอททยมเอก 8585 1749901189588 ชาย

24705127 ววดคลองครม วพสากร โสตพ 8586 1749901158534 ชาย

24705128 ววดคลองครม อภพเชษฐพ เครมอววลยพ 8588 1320401180005 ชาย

24705129 ววดคลองครม อวมรพนทรพ สพทธพการ 8589 1749901158526 ชาย

24705130 ววดคลองครม จพรววฒนพ ปราณทตพลกรวง 8590 1749901199885 ชาย

24705131 ววดคลองครม ดมลเทพ แซชจจาว 8591 1749901153052 ชาย

24705132 ววดคลองครม วมฒพชวย หวสศรท 8593 1709901710687 ชาย

24705133 ววดคลองครม ศมภฤกษพ เพพงนจ ปาคจา 8594 1749901185892 ชาย

24705134 ววดคลองครม ชลธพชา แสนราช 8595 1749901187640 หญพง

24705135 ววดคลองครม ญาณวจฉรา เครมอภวกดท 8596 1749901179825 หญพง

24705136 ววดคลองครม ดวงฤทวย โพธพธใหญช 8597 1749901165751 หญพง

24705137 ววดคลองครม ธทมาพร พาบมตดา 8598 1749901147559 หญพง

24705138 ววดคลองครม พรบมณยา พาบมตดา 8599 1749901147567 หญพง

24705139 ววดคลองครม ภวทรภร รวยใหมช 8600 1749901193291 หญพง

24705140 ววดคลองครม วารท ระเบทยบ 8601 1749901158909 หญพง

24705141 ววดคลองครม กมหลาบ บววหาย 8602 1749901203602 หญพง

24705142 ววดคลองครม เขมพกา สมขแสง 8603 1619900515661 หญพง

24705143 ววดคลองครม ณวฐชา จพวเจรพญ 8604 1749901210251 หญพง

24705144 ววดคลองครม ณวฐธพฌา ประเสรพฐสวงขพ 8605 1740101110369 หญพง

24705145 ววดคลองครม ภวทรวดท มทไชย 8606 1749901152153 หญพง

24705146 ววดคลองครม วพภาดา วรรณมาศ 8607 1749901168149 หญพง

24705147 ววดคลองครม สามพนท ปพท นสมภา 8608 1749901201316 หญพง

24705148 ววดคลองครม เพชรนารท ใจมวทน 8717 1199600449390 หญพง

24705149 ววดคลองครม ณวฐกพจ สมภาพการ 8918 1749901169536 ชาย

24705150 ววดคลองครม หฤทธพธ แกนวจอมสพน 8919 1749901198412 ชาย

24705151 ววดคลองครม อวครพนธพ พลจวนทรพ 8920 1318700074000 ชาย

24705152 ววดคลองครม อภพรดท แกนวนารพนทรพ 8921 1479900798656 หญพง

24705153 ววดคลองครม สมปราณท ทองเปลว 8930 1749901213411 หญพง

24705154 ววดคลองครม ทวศนะ เรทยงทอง 8944 1074590003001 ชาย

24705155 ววดคลองครม มารพสา กลพทนโท 8953 1600102038051 หญพง

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 4 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590007 - อนมบาลสมมทรสาคร

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

1 หนองสอบททท 4ชน ชน : 1

24705156 ววดคลองครม พทรววส สมวรรณท 9006 1749901173932 ชาย

24705157 ววดคลองครม กชพร ดอกสรนอย 9085 1229901236840 หญพง

24705158 ววดคลองครม พาทพศ พรมเสนา 9160 1339900938211 ชาย

24705159 ววดคลองครม ฉวตรชลาพร พรหมหากมล 9161 1470201220983 หญพง

24705160 ววดคลองครม ฟองขววญ เรมองกสพกพจ 9162 1749800445961 หญพง

24705161 ววดคลองครม สจาเรพง ปานประททป 9163 1769900865075 ชาย

24705162 ววดคลองครม อรรถพล บมญเหลมอ 9164 1100801607342 ชาย

24705163 ววดคลองครม อมทมมพร บมญเกพด 9198 1101801528427 หญพง

24705164 ววดคลองครม วพวรรธนพ ทองเฟมท อง 9206 1749901152242 ชาย

24705165 ววดคลองครม นาตาชา เสมาพวฒนพ 9214 1809902442952 หญพง

24705166 บนานทชาทราย พมฒพพงคพ แกนวดวงเททยน 2125 1749901208671 ชาย

24705167 บนานทชาทราย กฤษณะ จวจกจวทน 2079 1749901145645 ชาย

24705168 บนานทชาทราย จพรายมส แตนมทอง 2120 1329000046411 ชาย

24705169 บนานทชาทราย เมษา เรพทมยพนดท 2122 1749901207497 ชาย

24705170 บนานทชาทราย โชคชนะ บมญศพรพ 2282 1749901163155 ชาย

24705171 บนานทชาทราย เมธาวพน ววนละคร 2254 1339600152891 ชาย

24705172 บนานทชาทราย ชาลพณท ผมงเจรพญ 2277 1769900856246 หญพง

24705173 บนานทชาทราย กฤษราพร โพธพธใหญช 2176 1749800432380 หญพง

24705174 บนานทชาทราย จารมวรรณ ศรทรวกษา 2214 1749901171387 หญพง

24705175 บนานทชาทราย กมลนพดา พพลาพรม 2151 1418000088678 หญพง

24705176 บนานทชาทราย วรนมช ยะโพ 2146 1749901173169 หญพง

24705177 บนานทชาทราย ญาณภา วรศพรพ 2144 1749901159735 หญพง

24705178 บนานทชาทราย นรพนทรพทพพยพ ทรงทวบ 2130 1749901199516 หญพง

24705179 บนานทชาทราย นารทรวตนพ สมรพยะ 2131 1749901173193 หญพง

24705180 บนานทชาทราย ปมษยา วงษพพวด 2132 1749901164941 หญพง

24705181 บนานทชาทราย สาธพดา ศรทดาวเดมอน 2133 1749901212857 หญพง

24705182 ววดศรทเมมอง ณวฏชานนทพ เชาวพศรทกมล 3219 1749901188948 ชาย

24705183 ววดศรทเมมอง ธทรภวทร มากมผล 3345 1749901190641 ชาย

24705184 ววดศรทเมมอง กวนตพกนพตนพ เรมองศพรพ 3218 1749901217123 ชาย

24705185 ววดศรทเมมอง นวพล บมญประดพษฐพ 3222 1749901202088 ชาย

24705186 ววดศรทเมมอง ปวญรวตนพ ทาสชวย 3223 1749901208825 ชาย

24705187 ววดศรทเมมอง วมฒพชวย ททนนอย 3226 1409600439910 ชาย

24705188 ววดศรทเมมอง วรพนทร ดอกเขพม 3298 1749901149969 ชาย

24705189 ววดศรทเมมอง ทนงศวกดพธ โบวพสมววรรณ 3336 1101801560304 ชาย

24705190 ววดศรทเมมอง ณวฐพล ปน องคจารด 3337 1640300152151 ชาย

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 5 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590007 - อนมบาลสมมทรสาคร

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

1 หนองสอบททท 5ชน ชน : 1

24705191 ววดศรทเมมอง คธาวมธ มวทนแยนม 3338 1749901203327 ชาย

24705192 ววดศรทเมมอง ธาวพน แมชนศร 3339 1749901172405 ชาย

24705193 ววดศรทเมมอง อภพศวกดพธ ศรทสวนตพ 3479 1749901177547 ชาย

24705194 ววดศรทเมมอง ณวฐดนยพ โคสขขง 3068 1201100001499 ชาย

24705195 ววดศรทเมมอง นพตพพวฒนพ สนกรมด 3220 1749901198676 ชาย

24705196 ววดศรทเมมอง นรพศ ตรทแสน 3221 1749901178497 ชาย

24705197 ววดศรทเมมอง นราวพชญพ ผพวเผมอก 3675 1729800367227 ชาย

24705198 ววดศรทเมมอง ธรรมโชตพ อชอนสท 3698 1749901197483 ชาย

24705199 ววดศรทเมมอง ตะสพนพผ - 3470 G740157000080 หญพง

24705200 ววดศรทเมมอง ชลธพชา ดจามพนเสก 3231 1749901184179 หญพง

24705201 ววดศรทเมมอง ชลธพชา อยผชเจรพญ 3232 1479900779007 หญพง

24705202 ววดศรทเมมอง เนตรนภา แกนวดวงจวนทรพ 3236 1749901214850 หญพง

24705203 ววดศรทเมมอง เบญจมาศ จมลละศรทสววสดพธ 3239 1101801511842 หญพง

24705204 ววดศรทเมมอง มายดพ ตชางดนาว 3240 0074013255693 หญพง

24705205 ววดศรทเมมอง สมเลทมย - 3444 G740157000067 หญพง

24705206 ววดศรทเมมอง สาวพกา โอฬาร 3578 1749901182290 หญพง

24705207 ววดศรทเมมอง ณวฐณพชา ดทสวชาง 3682 1749901179469 หญพง

24705208 ววดศรทเมมอง ภวณฑพรา ไวบมญญา 3084 1749901151157 หญพง

24705209 ววดศรทเมมอง ธนพล รพมหนองเรมอ 3092 1306200058640 ชาย

24705210 ววดศรทเมมอง พงศกร โภคาพาณพชยพ 3096 1749901132047 ชาย

24705211 ววดศรทเมมอง ววนเฉลพม คลองหพนลาด 3402 1110201324706 ชาย

24705212 ววดศรทเมมอง นมพร อชวมคจา 3588 1749901164186 ชาย

24705213 ววดศรทเมมอง ณพชพล อพนปวปนโย 3589 1669300024496 ชาย

24705214 ววดศรทเมมอง กพตตพชวย งนาวไขชนจ ปา 3590 1749901166219 ชาย

24705215 ววดศรทเมมอง ณวฐวมฒพ เคนไชยวงคพ 3493 1749901195740 ชาย

24705216 ววดศรทเมมอง สพทธพนนทพ ทพวาคจา 3506 1139900559107 ชาย

24705217 ววดศรทเมมอง วพชพรวพชญพ บมญรชวม 3583 1749901173746 ชาย

24705218 ววดศรทเมมอง นวฐภผมพ ภวกดท 3596 1200601419835 ชาย

24705219 ววดศรทเมมอง อนมววตร บมญสชง 3582 1749901187241 ชาย

24705220 ววดศรทเมมอง ชวยยมทธ สมธาพจนพ 3587 1749901181056 ชาย

24705221 ววดศรทเมมอง อภพสพทธพธ โงนนทา 3593 1749901187631 ชาย

24705222 ววดศรทเมมอง พงศกร คมนมครอง 3595 1308200089199 ชาย

24705223 ววดศรทเมมอง ธนพสรา โชตพตนน 3592 1749901172065 หญพง

24705224 ววดศรทเมมอง ธนพสรท โชตพตนน 3591 1749901172081 หญพง

24705225 ววดศรทเมมอง วรรณธพดาพร ชากวน 3243 1339600159136 หญพง

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 6 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590007 - อนมบาลสมมทรสาคร

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

1 หนองสอบททท 6ชน ชน : 1

24705226 ววดศรทเมมอง มวชฌพมา วงคพสมภา 3346 1749901173886 หญพง

24705227 ววดศรทเมมอง อจาไพ พมมาเกรทยว 3347 1749901210749 หญพง

24705228 ววดศรทเมมอง ณวฐชา หมมทนสพทธพแพรช 3349 1749901169021 หญพง

24705229 ววดศรทเมมอง พพชชาพร กพ ปมเซททย 3398 1909803214705 หญพง

24705230 ววดศรทเมมอง พาทพนธพดา เคนไชยวงคพ 3580 1749901204137 หญพง

24705231 ววดศรทเมมอง อวญญารวตนพ อพนชายเขา 3581 1749901205486 หญพง

24705232 ววดศรทเมมอง รสพตา ชาวโพงพาง 3586 1749901180041 หญพง

24705233 ววดศรทเมมอง นพธพศา หงษพทอง 3238 1749901207489 หญพง

24705234 ววดศรทเมมอง สรทยา บมญเทททยง 3348 1349500052747 หญพง

24705235 ววดศรทเมมอง สรวญญา ชาวยศ 3350 1129902057320 หญพง

24705236 ววดศรทเมมอง วนพดา บมญทา 3351 1101501348784 หญพง

24705237 ววดศรทเมมอง ชลนพชา บมญเกพด 3584 1749901180017 หญพง

24705238 ววดศรทเมมอง พรธพภา โนใหมช 3594 1749400083175 หญพง

24705239 ววดศรทเมมอง ปพ ยกพตตพธ พผลสววสดพธ 3615 1749901165085 ชาย

24705240 ววดศรทเมมอง รวฐฏพล สมวรรณประททป 3599 1749901185825 ชาย

24705241 ววดศรทเมมอง นรากร อาจธวญกรณพ 3612 1749901197726 ชาย

24705242 ววดศรทเมมอง ศมภกพจ เลพศอมดม 3956 1190201141873 ชาย

24705243 ววดศรทเมมอง มนตรท โพธพธศรท 3943 1629900822857 ชาย

24705244 ววดศรทเมมอง ปรเมศ - 3606 0718800000022 ชาย

24705245 ววดศรทเมมอง สมภวทร ไพรงาม 3601 1749400080885 ชาย

24705246 ววดศรทเมมอง กพตตพภผมพ ศรทอมทธวงศพ 3602 1104200619439 ชาย

24705247 ววดศรทเมมอง ชนะชวย เดมอนสววสดพธ 3609 1749901201901 ชาย

24705248 ววดศรทเมมอง ณวฒฐพล แสนกลนา 3608 1300401226307 ชาย

24705249 ววดศรทเมมอง ศมภณวฐ นมชพรวง 3610 1749901183491 ชาย

24705250 ววดศรทเมมอง ธนากร อมตตะโม 3613 1407300025026 ชาย

24705251 ววดศรทเมมอง ซานอาว - 3450 G740157000070 ชาย

24705252 ววดศรทเมมอง อนวญญา สจาเรพจงาน 3611 1749901175391 หญพง

24705253 ววดศรทเมมอง กวญธพมา สมวรรณอมดม 3960 1749901193836 หญพง

24705254 ววดศรทเมมอง ภาวพนท เจรพญทรวพยพ 3616 1349901491733 หญพง

24705255 ววดศรทเมมอง อารพษา ครองยมตพ 3603 1749901178357 หญพง

24705256 ววดศรทเมมอง ววชราภรณพ เนทยมเมมองปวก 3604 1318700075481 หญพง

24705257 ววดศรทเมมอง ณวฏฐชวญญา มณทไพโรจนพ 3605 1749901184462 หญพง

24705258 ววดศรทเมมอง กพตสมท - 3467 G740157000077 หญพง

24705259 ววดศรทเมมอง เทศเทศวท - 3468 G740157000079 หญพง

24705260 ววดศรทเมมอง วพภารวตนพ พขทงแกนว 3597 1749901160270 หญพง

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 7 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590007 - อนมบาลสมมทรสาคร

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

1 หนองสอบททท 7ชน ชน : 1

24705261 ววดศรทเมมอง กวญชพร พระอพนทรพ 3607 1749400084431 หญพง

24705262 ววดศรทเมมอง กวญญาวทรพ ดพษเทศ 3614 1749901182176 หญพง

24705263 อนมบาลสมมทรสาคร ปมณณพวฒนพ แพงเกษร 10566 1749901199915 ชาย

24705264 อนมบาลสมมทรสาคร ชววลวพทสพ ชาวใตน 10563 1740101114437 ชาย

24705265 อนมบาลสมมทรสาคร จตมพร แสงสวชาง 10598 1749400090601 ชาย

24705266 อนมบาลสมมทรสาคร สมภวทร เพทยรประเสรพฐ 10593 1749901201464 ชาย

24705267 อนมบาลสมมทรสาคร ธนกร มชวงเจรพญ 10519 1749901206776 ชาย

24705268 อนมบาลสมมทรสาคร สพรภพ การสมจพตร 10515 1749901210382 ชาย

24705269 อนมบาลสมมทรสาคร สพทธพโชค ไชยสพทธพ 10588 1749901169617 ชาย

24705270 อนมบาลสมมทรสาคร ทรงภพ หมชนทวทง 10645 1749901176681 ชาย

24705271 อนมบาลสมมทรสาคร ยศวรพศ แจชมใส 10648 1100401402638 ชาย

24705272 อนมบาลสมมทรสาคร ฟาอทสฐพ มะยผนมหพ 10517 1749901177164 ชาย

24705273 อนมบาลสมมทรสาคร ปมณณพณวฐฑท เอททยมจวนทรพจรวส 11255 1740101113392 ชาย

24705274 อนมบาลสมมทรสาคร คมกฤษณพ ยะโหนด 10554 1749901194697 ชาย

24705275 อนมบาลสมมทรสาคร อภพภผ ทรวพยพกลพทน 10562 1749901190268 ชาย

24705276 อนมบาลสมมทรสาคร ภรภวทร ทรวพยพสพน 10647 1749901176974 ชาย

24705277 อนมบาลสมมทรสาคร อชพระ อาจารสมทธพธ 10637 1740101115719 ชาย

24705278 อนมบาลสมมทรสาคร ณวฐชกรณพ พรมลวง 10478 1749901164101 ชาย

24705279 อนมบาลสมมทรสาคร ศมภฤกษพ เดชชวยมงคล 10477 1749901197173 ชาย

24705280 อนมบาลสมมทรสาคร สวนตพภาพ จวนทรพผล 10485 1749901188557 ชาย

24705281 อนมบาลสมมทรสาคร จพราวมฒพ กจาลวงเสมอ 10475 1749901205273 ชาย

24705282 อนมบาลสมมทรสาคร ชณวฐพล โชตพจพระสมนทร 11266 1749901163571 ชาย

24705283 อนมบาลสมมทรสาคร กลนาณรงคพ จวนทรกผล 10603 1749901163856 ชาย

24705284 อนมบาลสมมทรสาคร ชนะทพพยพ ชมชมทน 10591 1749901213420 ชาย

24705285 อนมบาลสมมทรสาคร รณกร สพทวทชาไมน 10511 1749901196843 ชาย

24705286 อนมบาลสมมทรสาคร จพรภวทร ชาวโพงพาง 10510 1749901210269 ชาย

24705287 อนมบาลสมมทรสาคร อรพสรา บววบาน 10610 1749901197688 หญพง

24705288 อนมบาลสมมทรสาคร พพชญธพดา ถานวนดท 10611 1749901187330 หญพง

24705289 อนมบาลสมมทรสาคร ธนพชา ยอดสม 10613 1749400078694 หญพง

24705290 อนมบาลสมมทรสาคร วรพศรา วรรณพธรรม 10667 1749901188441 หญพง

24705291 อนมบาลสมมทรสาคร ปนวดดา สมนทรสนพท 10571 1749901193372 หญพง

24705292 อนมบาลสมมทรสาคร นาตาชา กวนจา 10545 1740101116049 หญพง

24705293 อนมบาลสมมทรสาคร พวชระวรพนทรพ เพทยรเมธศพรพ 10626 1749901200140 หญพง

24705294 อนมบาลสมมทรสาคร ปรายรมน ง ขนมนทอง 11276 1749901197041 หญพง

24705295 อนมบาลสมมทรสาคร กวญญาณวฐ บขงใส 10658 1749901177253 หญพง

คน 35รวม :
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ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590007 - อนมบาลสมมทรสาคร

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

1 หนองสอบททท 8ชน ชน : 1

24705296 อนมบาลสมมทรสาคร ฐพตพรวตนพ ตนนประเสรพฐ 11605 1479300082269 หญพง

24705297 อนมบาลสมมทรสาคร ภพรามณ แผชอารยะ 10574 1740101114658 หญพง

24705298 อนมบาลสมมทรสาคร นวนฐกานตพ ตะพวง 10661 1749901171981 หญพง

24705299 อนมบาลสมมทรสาคร กมลนพษฐพ เชททยนมวทน 10496 1749901182885 หญพง

24705300 อนมบาลสมมทรสาคร นวนทพมา ศพรพบผรณานนทพ 10502 1120300190473 หญพง

24705301 อนมบาลสมมทรสาคร ววชรพนทรพธร ศรทสววสดพธ 10618 1749901181994 หญพง

24705302 อนมบาลสมมทรสาคร ณวฐวลวย สมขมชวง 11277 1749901150371 หญพง

24705303 อนมบาลสมมทรสาคร ฌาณวพทยพ ขมนภวกนา 10635 1749901191167 ชาย

24705304 อนมบาลสมมทรสาคร พงศพปณต จารมจพนดา 10476 1709901683353 ชาย

24705305 อนมบาลสมมทรสาคร ณฐพงศพ คงพผล 10567 1749901158780 ชาย

24705306 อนมบาลสมมทรสาคร ปวณณววฒนพ โฉมศรท 10602 1749901174793 ชาย

24705307 อนมบาลสมมทรสาคร สพรภพ สมอารมณพ 10555 1103704305062 ชาย

24705308 อนมบาลสมมทรสาคร ศวกดา นาคนมช 10509 1749901164003 ชาย

24705309 อนมบาลสมมทรสาคร วพศรมต แกนววพชพต 11612 1729900777478 ชาย

24705310 อนมบาลสมมทรสาคร ปกปน อง ทองชพว 10642 1749901200891 ชาย

24705311 อนมบาลสมมทรสาคร วงศา จพตสมชน 10549 1749901159069 ชาย

24705312 อนมบาลสมมทรสาคร สพรดนวย แกชนแดง 11251 1749901192805 ชาย

24705313 อนมบาลสมมทรสาคร ธนโรจนพ หมชนปว ปน 10553 1749901203696 ชาย

24705314 อนมบาลสมมทรสาคร ณปภวช เชททยนมวทน 10646 1740101113805 ชาย

24705315 อนมบาลสมมทรสาคร พวสกร สทขวณฑกสมพต 10632 1139900566243 ชาย

24705316 อนมบาลสมมทรสาคร กฤตภาส ทองผาสมข 10474 1749901194069 ชาย

24705317 อนมบาลสมมทรสาคร ปฏพภาณ สพทธพโชตพ 10481 1749901213667 ชาย

24705318 อนมบาลสมมทรสาคร ธนกฤต ศวกดพธโสพล 11260 1749901186261 ชาย

24705319 อนมบาลสมมทรสาคร นวฐชพวชล วพหกโต 11295 1749901215082 ชาย

24705320 อนมบาลสมมทรสาคร ปฏพมากร ถวพลหววง 10472 1739902326368 ชาย

24705321 อนมบาลสมมทรสาคร กนองภพ ทวบเถมทอน 10471 1749901180084 ชาย

24705322 อนมบาลสมมทรสาคร เอกราช หมชนปว ปน 10592 1749901211834 ชาย

24705323 อนมบาลสมมทรสาคร อวฐวมฒพ ทองสมมทร 10607 1740101112965 ชาย

24705324 อนมบาลสมมทรสาคร ปมรวพช วพมลไชยจพต 10508 1700401410473 ชาย

24705325 อนมบาลสมมทรสาคร พรวพเศรษฐพ พขทงพร 10523 1749901195430 ชาย

24705326 อนมบาลสมมทรสาคร ศมฤดท ทพพยพวทรนวนทพ 11273 1749400077434 ชาย

24705327 อนมบาลสมมทรสาคร พรชนก ดนตรท 10570 1749901213748 หญพง

24705328 อนมบาลสมมทรสาคร อรไท แสนมท 11258 1749901172197 หญพง

24705329 อนมบาลสมมทรสาคร เกศรพนทรพ พมชมภผศรท 11541 1749901207641 หญพง

24705330 อนมบาลสมมทรสาคร ศพรพลวกษณพ โสภา 10539 1749901198943 หญพง

คน 35รวม :
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ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590007 - อนมบาลสมมทรสาคร

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

1 หนองสอบททท 9ชน ชน : 1

24705331 อนมบาลสมมทรสาคร อรภวสสรพ จพราพวชรพวนธพ 10619 1749901185647 หญพง

24705332 อนมบาลสมมทรสาคร ขววญขนาว ศมภโชตพวรววฒนพ 10621 1749901211923 หญพง

24705333 อนมบาลสมมทรสาคร อธพชา รอดไพร 10585 1749901208868 หญพง

24705334 อนมบาลสมมทรสาคร เบญจรวตนพ พวฒนครผ 10498 1749901160911 หญพง

24705335 อนมบาลสมมทรสาคร รพนรดา ศรทดาวเรมอง 10583 1749901202096 หญพง

24705336 อนมบาลสมมทรสาคร ชาลพดา จารมโชคภาณมภวท 10577 1749901185744 หญพง

24705337 อนมบาลสมมทรสาคร นวนทพนภวส จวนทรพพขทงสมข 10665 1749901177083 หญพง

24705338 อนมบาลสมมทรสาคร เพชรชรทพร ฮวดสมวรรณ 10499 1740101112582 หญพง

24705339 อนมบาลสมมทรสาคร เขมณวฎฐพ เชมทอมสมข 10614 1740101113384 หญพง

24705340 อนมบาลสมมทรสาคร กวพนธพดา แสวงการ 10620 1749901162647 หญพง

24705341 อนมบาลสมมทรสาคร รมน งรดา ภวกดทจารมภวทร 10625 1749901192139 หญพง

24705342 อนมบาลสมมทรสาคร กมลนวดดา จงบรรเจพดเพชร 10540 1749901173797 หญพง

24705343 อนมบาลสมมทรสาคร ปาณนาถ ศรทดาวเรมอง 11539 1749901212393 ชาย

24705344 อนมบาลสมมทรสาคร อภพไท ศรทหาคจา 10480 1749901208957 ชาย

24705345 อนมบาลสมมทรสาคร สมทธพพงษพ อผชเงพน 10521 1749901227862 ชาย

24705346 อนมบาลสมมทรสาคร ภผรพทา ชาญยมทธ 10606 1740101115859 ชาย

24705347 อนมบาลสมมทรสาคร ชพตพพวทธพ ชพวหา 11259 1709901690163 ชาย

24705348 อนมบาลสมมทรสาคร ธนกฤต อภพววฒนเบญญา 10641 1749901181323 ชาย

24705349 อนมบาลสมมทรสาคร พลศรมต อาจารสมทธพธ 10568 1749901196738 ชาย

24705350 อนมบาลสมมทรสาคร ราชพฤกษพ ศรทสมพรรณพ 11250 1101801564199 ชาย

24705351 อนมบาลสมมทรสาคร ภาววต เลพศสมพทวงศพ 10643 1740101112761 ชาย

24705352 อนมบาลสมมทรสาคร ธนโชตพ รอดเสพม 10639 1100201953126 ชาย

24705353 อนมบาลสมมทรสาคร ธนทวต นาคทวบทพม 11011 1669900609045 ชาย

24705354 อนมบาลสมมทรสาคร ชยณวฐ ไชยพทง 10483 1749901183741 ชาย

24705355 อนมบาลสมมทรสาคร ออมสพน อพทธพยาภรณพ 10482 1749901161357 ชาย

24705356 อนมบาลสมมทรสาคร ธนกร วพทธพเวช 10590 1749901200441 ชาย

24705357 อนมบาลสมมทรสาคร เอกลวกษณพ เสพงสมมทร 10608 1749901209589 ชาย

24705358 อนมบาลสมมทรสาคร พงศกร ขววญเตชา 10596 1749901164925 ชาย

24705359 อนมบาลสมมทรสาคร รวกกานตพ รวกทนวม 10599 1659902445988 ชาย

24705360 อนมบาลสมมทรสาคร ณวฐพล ตว ปงปวญญาไว 10512 1749901165794 ชาย

24705361 อนมบาลสมมทรสาคร อาทพววฒนพ ยมตพ 10526 1749901198587 ชาย

24705362 อนมบาลสมมทรสาคร ศพรพรรณ สพทธพชวย 11274 1104000194493 ชาย

24705363 อนมบาลสมมทรสาคร ธนวรรธนพ พรรณโชตพพวฒนพ 10527 1740101114666 ชาย

24705364 อนมบาลสมมทรสาคร ปณพธาน นมชประเสรพฐ 10516 1749901185990 ชาย

24705365 อนมบาลสมมทรสาคร พพธา ธรรมสวตยพ 10518 1103800032250 ชาย

คน 35รวม :
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ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร
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1 หนองสอบททท 10ชน ชน : 1

24705366 อนมบาลสมมทรสาคร กนกภรณพ แสงอรมณ 10497 1749901164933 หญพง

24705367 อนมบาลสมมทรสาคร ปณาลท สมรพยวน 10586 1749901189634 หญพง

24705368 อนมบาลสมมทรสาคร ณวฐรดา โสหา 10537 1749901196711 หญพง

24705369 อนมบาลสมมทรสาคร ปมณณภา สอาดเอททยม 11613 1103500083576 หญพง

24705370 อนมบาลสมมทรสาคร เบญจพร พขทงธรรมจพตตพ 10624 1749901169935 หญพง

24705371 อนมบาลสมมทรสาคร ณพชกมล หพนชวย 10580 1749901207900 หญพง

24705372 อนมบาลสมมทรสาคร ปภาวรพนทพ กอแกนว 10489 1749901162884 หญพง

24705373 อนมบาลสมมทรสาคร พพมพพนพภา ทองปลผก 10656 1749901192694 หญพง

24705374 อนมบาลสมมทรสาคร สพรพวพมล ศรทเมมอง 11264 1478800065788 หญพง

24705375 อนมบาลสมมทรสาคร เกวลพน ลทเขทยน 10582 1749901209708 หญพง

24705376 อนมบาลสมมทรสาคร ศรวณยพพวศ จวนทรพยก 10659 1103704300303 หญพง

24705377 อนมบาลสมมทรสาคร รวญชพดา หงษพเจรพญ 10653 1749901199869 หญพง

24705378 อนมบาลสมมทรสาคร สารพศา พวนธพไมน 10494 1770401318330 หญพง

24705379 อนมบาลสมมทรสาคร เจทยระไน เจตเกษตรการณพ 11265 1749901178225 หญพง

24705380 อนมบาลสมมทรสาคร นวนทพร ชมชมดอนไพร 10609 1749901186716 หญพง

24705381 อนมบาลสมมทรสาคร ชนพสรา ชวลพตพร 10615 1749901193194 หญพง

24705382 อนมบาลสมมทรสาคร เจทยระไน พพนพจทรวพยพ 10543 1749901200751 หญพง

24705383 อนมบาลสมมทรสาคร พทรณวฐ สมดดท 10631 1749901203416 ชาย

24705384 อนมบาลสมมทรสาคร ปรววฒนพ บมญภมร 10550 1749901192007 ชาย

24705385 อนมบาลสมมทรสาคร ธณพงษพ กลวทนแตง 10644 1749901206351 ชาย

24705386 อนมบาลสมมทรสาคร อพทธพฤทธพธ ศรทสวจจวาทท 11540 1740101115701 ชาย

24705387 อนมบาลสมมทรสาคร ปมญญพวฒนพ สพทธพบมตร 11542 1749901166553 ชาย

24705388 อนมบาลสมมทรสาคร ชนวทรพ เอาทารยพสกมล 10640 1103704269295 ชาย

24705389 อนมบาลสมมทรสาคร ณวฐชนน จวนทรพศร 10484 1749901180891 ชาย

24705390 อนมบาลสมมทรสาคร ธารา ตมนมนพลกาล 10589 1749901207535 ชาย

24705391 อนมบาลสมมทรสาคร พทรพวฒนพ แสวงชวย 10488 1749901179426 ชาย

24705392 อนมบาลสมมทรสาคร พทรววส จาดท 10479 1749901161306 ชาย

24705393 อนมบาลสมมทรสาคร ศพขรพน ทองแสน 10561 1749901193046 ชาย

24705394 อนมบาลสมมทรสาคร จวกรพน มหพมา 10565 1749901190667 ชาย

24705395 อนมบาลสมมทรสาคร ธนกร กลวดจพนดา 10548 1658700025693 ชาย

24705396 อนมบาลสมมทรสาคร ศฎพศศร เททยนประเสรพฐ 10559 1740101112825 ชาย

24705397 อนมบาลสมมทรสาคร พทรพงศพ ลพมปนะพฤกษพ 10557 1749901157261 ชาย

24705398 อนมบาลสมมทรสาคร สมธาฐพพวฒนพ ศรทนวลจวนทรพ 10638 1749901162591 ชาย

24705399 อนมบาลสมมทรสาคร กรณพกวท อมตะเดช 10469 1749901196258 ชาย

24705400 อนมบาลสมมทรสาคร การวนตพ ทรงสทจวนทรพ 11267 1769900845171 ชาย

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 11 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590007 - อนมบาลสมมทรสาคร

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

1 หนองสอบททท 11ชน ชน : 1

24705401 อนมบาลสมมทรสาคร ชโนทวย พผลเจรพญ 10725 1103704221471 ชาย

24705402 อนมบาลสมมทรสาคร เกทยรตพศวกดพธ ภผชสมวรรณ 10605 1749901182630 ชาย

24705403 อนมบาลสมมทรสาคร กพตตพกานตพ ทองสมวรรณ 11268 1749901197548 ชาย

24705404 อนมบาลสมมทรสาคร จพรพวฒนพ จวนทรพเพชร 10600 1749901163546 ชาย

24705405 อนมบาลสมมทรสาคร ภงศพตระกผล ปางพมฒพพงษพ 10522 1749901171620 ชาย

24705406 อนมบาลสมมทรสาคร ศมภกฤต จจาปาทอง 10514 1749901210561 ชาย

24705407 อนมบาลสมมทรสาคร อภพชญา มณฑาลพ 10506 1749901208281 หญพง

24705408 อนมบาลสมมทรสาคร สมพพชญา พละพงศพ 10528 1749901173134 หญพง

24705409 อนมบาลสมมทรสาคร ศพตาพร ถาวร 11252 1749901210641 หญพง

24705410 อนมบาลสมมทรสาคร ณาฏญาฎา บมญมท 10662 1749901169714 หญพง

24705411 อนมบาลสมมทรสาคร วารมณท ลจาพขงวร 10569 1749901185876 หญพง

24705412 อนมบาลสมมทรสาคร เปรมพกา ศรทเอม 10623 1749901183911 หญพง

24705413 อนมบาลสมมทรสาคร นวนทพนภวส โฉมงาม 10654 1749901188085 หญพง

24705414 อนมบาลสมมทรสาคร ภผรพชญา โฉมศรท 10660 1749901205052 หญพง

24705415 อนมบาลสมมทรสาคร พวชรพศา เหลมองวพไล 11257 1749901172553 หญพง

24705416 อนมบาลสมมทรสาคร นลพนนพภา ประสมทรวพยพ 10651 1749901196509 หญพง

24705417 อนมบาลสมมทรสาคร เกดญฉวตร พผลละออ 10663 1749901174548 หญพง

24705418 อนมบาลสมมทรสาคร ศศพวรรณ เนตรลนอมวงศพ 10650 1749901200069 หญพง

24705419 อนมบาลสมมทรสาคร ภพญญดา จพตรนจาทรวพยพ 10503 1749901205974 หญพง

24705420 อนมบาลสมมทรสาคร ศศพวพมล เฟมท องฟมน ง 10622 1749901166413 หญพง

24705421 อนมบาลสมมทรสาคร สมชานาถ เททยนเถาววลยพ 10544 1102003913031 หญพง

24705422 อนมบาลสมมทรสาคร ณวฐกานตพ ยพ ปมประยผร 10541 1102003960039 หญพง

24705423 อนมบาลสมมทรสาคร นราวพชญพ สมขสงวน 10558 1749901214019 ชาย

24705424 อนมบาลสมมทรสาคร คมณาวมฒพ ดวงวพญญาณ 10551 1749901190454 ชาย

24705425 อนมบาลสมมทรสาคร อธพพล เปลททยนใน 10470 1749901163538 ชาย

24705426 อนมบาลสมมทรสาคร นนทนวตถพ ดอกปช าน 10594 1749901191744 ชาย

24705427 อนมบาลสมมทรสาคร กวนตพงษพ ไทรทอง 10525 1749901202983 ชาย

24705428 อนมบาลสมมทรสาคร นนทววฒนพ พนาราบ 10520 1749901192783 ชาย

24705429 อนมบาลสมมทรสาคร ชวศร ไกรฤทธพราญ 11603 1102200263322 ชาย

24705430 อนมบาลสมมทรสาคร อวครเดช เตพมสายทอง 11249 1139900565255 ชาย

24705431 อนมบาลสมมทรสาคร ศพรภวทร สวจจะววฒนะ 10564 1100401395844 ชาย

24705432 อนมบาลสมมทรสาคร สมพวฒนพ กรรณพกา 10633 1749901197742 ชาย

24705433 อนมบาลสมมทรสาคร ภผรพนทพ ถายะพพงคพ 10630 1740101113911 ชาย

24705434 อนมบาลสมมทรสาคร พมฒพพงศพ เพพงเจรพญ 10634 1749901186601 ชาย

24705435 อนมบาลสมมทรสาคร ฐานพวฒนพ สโรชธจารง 10473 1749901161012 ชาย

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 12 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590007 - อนมบาลสมมทรสาคร

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

1 หนองสอบททท 12ชน ชน : 1

24705436 อนมบาลสมมทรสาคร ปราชญพวพชญพ เกพดสชง 10601 1740101114895 ชาย

24705437 อนมบาลสมมทรสาคร สพรวพชญพ ปผนชาวนา 10595 1749901158321 ชาย

24705438 อนมบาลสมมทรสาคร สพรดนวย เชม ปอบวณฑพต 11271 1749700158472 ชาย

24705439 อนมบาลสมมทรสาคร กฤตภาส ปพท นจพนดา 10524 1749901171051 ชาย

24705440 อนมบาลสมมทรสาคร ชวญรส ไกรฤทธพราญ 11602 1102200263331 หญพง

24705441 อนมบาลสมมทรสาคร บมณยาพร ถาวรแกนว 10530 1749901187798 หญพง

24705442 อนมบาลสมมทรสาคร บมษภาณท ศรทอรวญ 10531 1102200254315 หญพง

24705443 อนมบาลสมมทรสาคร ลวลนพณภวทร หนผรวกธนวงศพ 10616 1103000209759 หญพง

24705444 อนมบาลสมมทรสาคร พพมพพสพรพชา วมฒพปวญญาลวกษณพ 10504 1740101115310 หญพง

24705445 อนมบาลสมมทรสาคร รรพศรา ชาวสมมทร 10666 1100801603207 หญพง

24705446 อนมบาลสมมทรสาคร ชวญญานมช อจาภา 10493 1749901166201 หญพง

24705447 อนมบาลสมมทรสาคร ปรพชญา หงษา 10579 1749901167291 หญพง

24705448 อนมบาลสมมทรสาคร อภพชญา ปพท นสมข 10572 1749901163899 หญพง

24705449 อนมบาลสมมทรสาคร สมภวสสรา รองววง 10657 1100703991709 หญพง

24705450 อนมบาลสมมทรสาคร พทรดา อพศรางกผร ณ อยมธยา 10547 1749901200107 หญพง

24705451 อนมบาลสมมทรสาคร กวนฐพมา หมมทนรพนทรพ 10576 1102170100510 หญพง

24705452 อนมบาลสมมทรสาคร ธวนยภวทรพ เขพมจวนทรพ 10490 1749901205958 หญพง

24705453 อนมบาลสมมทรสาคร ทพพจพตตา สมวรรณชวย 10495 1749901254207 หญพง

24705454 อนมบาลสมมทรสาคร ชญานมชชพ เพพชรเมพดเอททยม 11269 1749901168823 หญพง

24705455 อนมบาลสมมทรสาคร อาภวสรา ขมนพพทวกษพ 10627 1749901207195 หญพง

24705456 อนมบาลสมมทรสาคร รมจทรวตนพ บมญเพพชรวตนพ 10612 1740101115964 หญพง

24705457 อนมบาลสมมทรสาคร กมลธพดา ตชางประเสรพฐ 11270 1749901175501 หญพง

24705458 อนมบาลสมมทรสาคร ณวฐวลวญชพ สจาราญ 10529 1749901164534 หญพง

24705459 อนมบาลสมมทรสาคร ภวทรภวสสร กองทอง 10536 1740101114887 หญพง

24705460 อนมบาลสมมทรสาคร ธวญยพร พวฒนศพรพศวกดพธ 10534 1749901182249 หญพง

24705461 อนมบาลสมมทรสาคร บมญฐพตา ชวยอมกฤษฎพ 11275 1740101113252 หญพง

24705462 อนมบาลสมมทรสาคร วรพทธพ ปวญญาภรณพ 11933 1309903555593 ชาย

24705463 อนมบาลสมมทรสาคร ธทณทวต แกนวนพล 11272 1749901189936 ชาย

24705464 อนมบาลสมมทรสาคร นทท หอมแดง 10636 1749901161420 ชาย

24705465 อนมบาลสมมทรสาคร เสกขพกฤษณพ ณวฐธนพนทพรวฐ 11934 1100703993990 ชาย

24705466 อนมบาลสมมทรสาคร ธวชชวย สมขประเสรพฐสพน 10487 1740101112710 ชาย

24705467 อนมบาลสมมทรสาคร อภพสพทธพธ ชาวจทน 11935 1740101114941 ชาย

24705468 อนมบาลสมมทรสาคร รวพพล ยพ ปมดท 10629 1749901199311 ชาย

24705469 อนมบาลสมมทรสาคร วรพทธพธธร หมชนทวทง 10552 1749901193267 ชาย

24705470 อนมบาลสมมทรสาคร เธทยรวพชญพ คงนาวทคจ ปาชผ 10556 1749901185213 ชาย

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 13 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590007 - อนมบาลสมมทรสาคร

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

1 หนองสอบททท 13ชน ชน : 1

24705471 อนมบาลสมมทรสาคร พลกฤต สมขอยผช 11254 1103100966021 ชาย

24705472 อนมบาลสมมทรสาคร นพววฒนพ สรน อยเพพชร 10628 1749901192643 ชาย

24705473 อนมบาลสมมทรสาคร ชววลชวย ยงไสว 10468 1749901180980 ชาย

24705474 อนมบาลสมมทรสาคร ภผมพรพท ศศพวรรณ 10486 1749901207331 ชาย

24705475 อนมบาลสมมทรสาคร ไทภผมพ ธววชวดทวงศพ 10597 1749901176036 ชาย

24705476 อนมบาลสมมทรสาคร ธวญชนก ทองกวนยา 10664 1749901160687 หญพง

24705477 อนมบาลสมมทรสาคร ภวควลวญชพ นพลจวนทรพ 11940 1101501371905 หญพง

24705478 อนมบาลสมมทรสาคร รวกษนวนท ตวนโห 10584 1749800440951 หญพง

24705479 อนมบาลสมมทรสาคร ปมณณภา วาดเขทยน 11938 1749901184004 หญพง

24705480 อนมบาลสมมทรสาคร ชาลพสา เลนาประเสรพฐ 11942 1101402377743 หญพง

24705481 อนมบาลสมมทรสาคร วรวชญา ยพทงพมทธพรวตนพ 11262 1749901197572 หญพง

24705482 อนมบาลสมมทรสาคร ปพ ยธพดา สมวงคพ 11943 1103704254158 หญพง

24705483 อนมบาลสมมทรสาคร ปานวาด สพทวกลาง 10581 1749901165999 หญพง

24705484 อนมบาลสมมทรสาคร ปมณณดา พวงระยนา 11945 1800901353982 หญพง

24705485 อนมบาลสมมทรสาคร นารทรวตนพ สชงอมบล 11941 1749901166561 หญพง

24705486 อนมบาลสมมทรสาคร พพชชาภา วพถทคลองคมน 10587 1749901187011 หญพง

24705487 อนมบาลสมมทรสาคร พชรพร ตว ปงสททอง 11936 1102003949370 หญพง

24705488 อนมบาลสมมทรสาคร วฤณพร เวชมนตพ 11944 1103500079102 หญพง

24705489 อนมบาลสมมทรสาคร วรวนยา เรมองสงชา 10538 1749901174467 หญพง

24705490 อนมบาลสมมทรสาคร ปพพชญา อภพววฒนเบญญา 11937 1749901215139 หญพง

24705491 อนมบาลสมมทรสาคร วพจพตรา บจารมงสมข 11939 1749901179884 หญพง

24705492 อนมบาลสมมทรสาคร อวยรพนทรพ สมรเมธทเวศนพ 10533 1102170095061 หญพง

24705493 อนมบาลสมมทรสาคร วพมลพรรณ ธนเศรษฐมทมาก 10546 1749901186791 หญพง

24705494 อนมบาลสมมทรสาคร ณวฐพร เงยงามขจา 11263 1100801605315 หญพง

24705495 อนมบาลสมมทรสาคร สพรณวฐชา อนนบจารมง 10578 1749901175226 หญพง

24705496 อนมบาลสมมทรสาคร บมณยานมช ชนางบมญมท 11253 1749901192651 หญพง

24705497 อนมบาลสมมทรสาคร ตรวยพร เกตมใหมช 10652 1749901179272 หญพง

24705498 อนมบาลสมมทรสาคร กมลพวชร สายสามพราน 10649 1749901174173 หญพง

24705499 อนมบาลสมมทรสาคร ณวชชา กวงวาลรวตนพ 10491 1740101115727 หญพง

24705500 อนมบาลสมมทรสาคร ปภวชญา เตชะเศรษฐกมล 10501 1749901182052 หญพง

24705501 อนมบาลสมมทรสาคร สมกวญญา เชม ปอคลจ ปา 10532 1749901194352 หญพง

24705502 อนมบาลสมมทรสาคร ชววลวพทยพ หาญธทราศวกดพธ 10730 1739902365568 ชาย

24705503 อนมบาลสมมทรสาคร จพรววฒนพ มทชผ 11240 1103500078131 ชาย

24705504 อนมบาลสมมทรสาคร ฉวตรชวย หมอกแกนว 10695 1749901211818 ชาย

24705505 อนมบาลสมมทรสาคร ณวฐวร แซชลพ ปม 11975 1749901172383 ชาย

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 14 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590007 - อนมบาลสมมทรสาคร

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

1 หนองสอบททท 14ชน ชน : 1

24705506 อนมบาลสมมทรสาคร ณวฎฐชวย รมชงพวฒนาชวยกมล 10696 1199901155476 ชาย

24705507 อนมบาลสมมทรสาคร นฤพนธพธ อพทมคจา 10978 1749901179116 ชาย

24705508 อนมบาลสมมทรสาคร กวนตวพชญพ อมชนเมมอง 10692 1749901199877 ชาย

24705509 อนมบาลสมมทรสาคร นวพล ลนอทอง 10698 1740101114461 ชาย

24705510 อนมบาลสมมทรสาคร นพดล เฉลพมวรรธนะ 10697 1749901167908 ชาย

24705511 อนมบาลสมมทรสาคร มนวสกร วพรพยะสมนทรวงศพ 10699 1749901203360 ชาย

24705512 อนมบาลสมมทรสาคร พลวรรธนพ จากผา 11241 1101700434346 ชาย

24705513 อนมบาลสมมทรสาคร วชพรวพทยพ นผนเมมอง 11242 1104301053783 ชาย

24705514 อนมบาลสมมทรสาคร ชวชพล รมชงมณทกมล 11243 1749901189324 ชาย

24705515 อนมบาลสมมทรสาคร เขมจพรา วงศพเจรพญสถพตยพ 11595 1749901166928 หญพง

24705516 อนมบาลสมมทรสาคร สมพพชญา จวนทรพเจรพญ 11596 1749901213969 หญพง

24705517 อนมบาลสมมทรสาคร พรชพตา กองวารท 11976 1209601592268 หญพง

24705518 อนมบาลสมมทรสาคร ขววญจพรา ปราโมทยพสพรพ 10729 1103400149648 หญพง

24705519 อนมบาลสมมทรสาคร ชานพภา บมญหงสนวนทพ 10704 1139700073413 หญพง

24705520 อนมบาลสมมทรสาคร นวทธมน แสงไขช 10708 1740101116065 หญพง

24705521 อนมบาลสมมทรสาคร ปวณชญา ใยไหม 10500 1740101114801 หญพง

24705522 อนมบาลสมมทรสาคร ณวฏฐพวชร อพนผา 11594 1749901217891 หญพง

24705523 อนมบาลสมมทรสาคร ศรทกมลณวฐ งามสม 11290 1749901165018 หญพง

24705524 อนมบาลสมมทรสาคร ลลทณ เตชะภพญญาววฒนพ 10507 1740101114275 หญพง

24705525 อนมบาลสมมทรสาคร ณวชชารทยพ หาดอนาน 11302 1103500083819 หญพง

24705526 อนมบาลสมมทรสาคร ปมณยวทรพ ออประเสรพฐ 11256 1749901193861 หญพง

24705527 อนมบาลสมมทรสาคร กวญญาวทรพ สมภาโชค 10701 1749901189341 หญพง

24705528 อนมบาลสมมทรสาคร ธทมา กททเจรพญ 11244 1749901160903 หญพง

24705529 อนมบาลสมมทรสาคร ปรพษา ปวทมวสมภผดล 10709 1102003931535 หญพง

24705530 อนมบาลสมมทรสาคร จพรวชยา ปาลทเรทยม 10535 1740101113210 หญพง

24705531 อนมบาลสมมทรสาคร ภพรวญญา ธนะสกมลทอง 11246 1749901182265 หญพง

24705532 อนมบาลสมมทรสาคร ชมตพดาภา หงษพกลพทน 11296 1740101115301 หญพง

24705533 บนานยกกระบวตร พงษพศพรพ ตรทบมตร 2302 1749400081393 ชาย

24705534 บนานยกกระบวตร พพภพ พวนธพพมฒ 2303 1749400081253 ชาย

24705535 บนานยกกระบวตร พงศพพพพวฒ ภาธมระ 2310 1740101115514 ชาย

24705536 บนานยกกระบวตร สมรวกษพ ววนประโคน 2311 1319000044486 ชาย

24705537 บนานยกกระบวตร กนกวรรณ ชานมชพต 2315 1499900516723 หญพง

24705538 บนานยกกระบวตร ณวฐกานตพ ลวบเนตรพ 2316 1329901481681 หญพง

24705539 บนานยกกระบวตร กวลยา คจาเรมอง 2318 1639800387211 หญพง

24705540 บนานยกกระบวตร ศพรพธร เมนาราษท 2320 1749901213471 หญพง

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 15 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590007 - อนมบาลสมมทรสาคร

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

1 หนองสอบททท 15ชน ชน : 1

24705541 บนานยกกระบวตร อภวสษร พลเยททยม 2324 1459100061438 หญพง

24705542 บนานยกกระบวตร ฐพตพศวกดพธ ศรทกะชา 2419 1749901177628 ชาย

24705543 บนานยกกระบวตร พรพสร สมทธพพวนธพ 2420 1659500028177 หญพง

24705544 บนานยกกระบวตร ณวชพล ววดแยนม 2477 1759900506865 ชาย

24705545 บนานยกกระบวตร รพทพวกรพ คมชมคมนม 2505 1189800075639 ชาย

24705546 บนานยกกระบวตร ณวฐพงษพ เททยบสา 2506 1319901148206 ชาย

24705547 บนานยกกระบวตร ณวฐพล อยผชพพทวกษพ 2507 1749901176401 ชาย

24705548 บนานยกกระบวตร ธนพวฒธพธ พวงจวนทรพ 2509 1749901194484 ชาย

24705549 บนานยกกระบวตร กฤษณา จวทนจมนย 2510 1749901174653 หญพง

24705550 บนานยกกระบวตร สมพพนดา ของกพทง 2511 1309903522237 หญพง

24705551 บนานยกกระบวตร ธมลวรรณ ผาดพพศ 2512 1749901211371 หญพง

24705552 บนานยกกระบวตร ปรานนทท โยธพน 2514 1100401402107 ชาย

24705553 บนานยกกระบวตร วรวมฒพ แสนกลนา 2515 1749400085984 ชาย

24705554 บนานยกกระบวตร ประภาวรพนทพ ทองสพบวงษพ 2517 1629900820625 หญพง

24705555 บนานยกกระบวตร ทยพดา ภผเวทยงแกนว 2519 1749901213187 หญพง

24705556 บนานยกกระบวตร ณวชนนทพ ชชางไถ 2605 1459901285806 ชาย

24705557 บนานยกกระบวตร กพตตพพพชญพ สงนพลพะเนาวพ    ชาย 2606 1749901215309 ชาย

24705558 บนานยกกระบวตร กฤตพยา อาสนะ 2607 1348900174792 หญพง

24705559 บนานยกกระบวตร วรรณพดา ทองสา 2609 1749901160067 หญพง

24705560 บนานยกกระบวตร ณวฐพร พพมพพรวตนพ 2616 1749901205575 หญพง

24705561 บนานยกกระบวตร กวญญาณวฐ สมวรรณท 2620 1409903646288 หญพง

24705562 บนานยกกระบวตร ธนววฒนพ ศรทสมนาครวว 2626 1749901143642 ชาย

24705563 บนานยกกระบวตร ชวพนบมตร ธรรมบมด 2679 1749901146943 ชาย

24705564 บนานยกกระบวตร ศพรพกมล จวงสกมล 2680 1200901492813 หญพง

24705565 บนานยกกระบวตร วราภรณพ พรมเกษ 2681 1709901684732 หญพง

24705566 บนานยกกระบวตร อาทพตยา บมราเกษ 2682 1749901115363 หญพง

24705567 บนานยกกระบวตร กฤษฎา พมชมบางปช า 2695 1749800435745 ชาย

24705568 บนานยกกระบวตร เบญจมาส สมหววง 2706 1368400088617 หญพง

คน 28รวม :

สรมปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  518ผศห เขหาสอบ : 16 คน1074590007 - อนมบาลสมมทรสาคร

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590016 - เอกชวย

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

1 1ชน ชน : 2

24705576 ววดใหญชจอมปราสาท นภวสกร สมขปานกลาง 5383 1749901122122 ชาย

24705577 ววดใหญชจอมปราสาท ฟน าใส ขวนทอง 5431 1749901385484 หญพง

24705578 ววดใหญชจอมปราสาท พมฒพสรรคพ แซชเอท ปย 5436 1749400086093 ชาย

24705579 ววดใหญชจอมปราสาท กรรณพศา อาจคง 5475 1749901042269 หญพง



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 16 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590016 - เอกชวย

24705580 ววดใหญชจอมปราสาท รวพช ทวทแสง 5515 1749901199494 ชาย

24705581 ววดบางหญนาแพรก สหรวถ หงษพกลพทน 10050 1749901201812 ชาย

24705582 ววดบางหญนาแพรก อภพรวกษพ ทองมท 10044 1640401151312 ชาย

24705583 ววดบางหญนาแพรก พสพษฐพ ศรสชง 10118 1749901179574 ชาย

24705584 ววดบางหญนาแพรก ศมภชวย หนาวหาญ 10247 1759900467894 ชาย

24705585 สมมทรมณทรวตนพ ชรพนทรพ ปวญญาฉลาด 2366 1749901178390 ชาย

24705586 เอกชวย ทพนกร พานพชทมนทวบ 17894 1749901154415 ชาย

24705587 เอกชวย กรองเกทยรตพ ชาวนจ ปา 17233 1749901120511 ชาย

24705588 เอกชวย เกรทยงไกร เหมทานนทพ 17885 1749901143154 ชาย

24705589 ววดใหญชจอมปราสาท ชาญณรงคพ มมชงรชมกลาง 5416 1620900050309 ชาย

24705590 ววดใหญชจอมปราสาท พวฒนชวย ชวยโยธา 5417 1749901156744 ชาย

24705591 ววดใหญชจอมปราสาท สพรพกวญญา แนชนชารท 5422 1749901173258 หญพง

24705592 ววดใหญชจอมปราสาท ชลดา กวนทะยา 5423 1559900537053 หญพง

24705593 ววดใหญชจอมปราสาท วณพชา แจชมแจนง 5424 1749901199656 หญพง

24705594 ววดใหญชจอมปราสาท พวชรพน วงศพยฤทธพธ 5430 1749901183903 หญพง

24705595 ววดใหญชจอมปราสาท ภผธฤทธพธ พวนธพหงษพ 5432 1749901179213 หญพง

24705596 ววดใหญชจอมปราสาท พพชญะ วงศพกจาปวทน 5437 1209401061650 ชาย

24705597 ววดใหญชจอมปราสาท ทวกษพณ อพนทรมกขา 5439 1749901185515 ชาย

24705598 ววดใหญชจอมปราสาท สมวรรณท เหมเดน 5443 1919900467159 หญพง

24705599 ววดใหญชจอมปราสาท มนปรทยา ชาวสวน 5444 1409800517361 หญพง

24705600 ววดใหญชจอมปราสาท เปรมพกา หนาวหาญ 5445 1749901162434 หญพง

24705601 ววดใหญชจอมปราสาท วพรวญชนา มโนธรรม 5447 1769900844051 หญพง

24705602 ววดใหญชจอมปราสาท สมรพตา อวดเสรพญ 5448 1417400072557 หญพง

24705603 ววดใหญชจอมปราสาท เพพญศพรพ ชาวแพรกนนอย 5464 1749901205940 หญพง

24705604 ววดใหญชจอมปราสาท นวนธนวช วงศพจจาปา 5516 1749901183997 ชาย

24705605 ววดใหญชจอมปราสาท จพรพวญญา ปพท นทอง 5529 1749901213136 หญพง

24705606 ววดใหญชจอมปราสาท ลพตา สวนดอกไมน 5531 1749901162116 หญพง

24705607 ววดใหญชจอมปราสาท กฤษณพงษพ ทวมทพบไทย 5543 1749901146251 ชาย

24705608 ววดใหญชจอมปราสาท สมขพวฒนพ อนวนตพธนานนทพ 5591 1749901173002 ชาย

24705609 ววดใหญชจอมปราสาท ธนววฒนพ พวนธมพอพนทรพ 5646 1749901245461 ชาย

24705610 ววดใหญชจอมปราสาท ศมภากพตตพธ คลวงเงพน 5670 1749901168459 ชาย

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 17 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590016 - เอกชวย

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

1 2ชน ชน : 2

24705611 ววดใหญชจอมปราสาท กวญญารวตนพ วผชผะ 5721 1502001092575 หญพง

24705612 ววดใหญชจอมปราสาท รณกร พลทอง 5722 1839902002260 ชาย

24705613 ววดใหญชจอมปราสาท ปฏพภาณ ณ นคร 5761 1749901184438 ชาย

24705614 ววดบางหญนาแพรก วทรพงษพ สะอาดศรท 10061 1749901183016 ชาย

24705615 ววดบางหญนาแพรก จทรศวกดพธ ภผชระยนา 10042 1749901231185 ชาย

24705616 ววดบางหญนาแพรก วพทววส กพจพชอคนา 10048 1749901179051 ชาย

24705617 ววดบางหญนาแพรก ชนาภวทร บมญเจจก 9846 1749901128023 ชาย

24705618 ววดบางหญนาแพรก ธนพงศพ ตว ปงวงษพเลพศ 10046 1740101113694 ชาย

24705619 ววดบางหญนาแพรก ววนอาสาหฬพ อรมณสมข 10117 1749901170011 ชาย

24705620 ววดบางหญนาแพรก กรวพชญพ เอกมณทโรจนพ 10008 1749901155624 ชาย

24705621 ววดบางหญนาแพรก กวลยกร โพธพธไผช 10053 1749901215091 หญพง

24705622 ววดบางหญนาแพรก ปพท นแกนว ทวบทพมสมข 10054 1749901186775 หญพง

24705623 ววดบางหญนาแพรก กวญญาวทณพ ทพมเสน 10057 1749901212601 หญพง

24705624 ววดบางหญนาแพรก วรรณวพศา สรน อยอจาภา 10055 1749901180254 หญพง

24705625 ววดบางหญนาแพรก ทานตะววน อมชนสมด 10059 1749901180441 หญพง

24705626 ววดบางหญนาแพรก ชมตพมา โนววฒนพ 10065 1800400402395 หญพง

24705627 ววดบางหญนาแพรก ทรรศพกา แพรกสมมทร 10071 1749901213900 หญพง

24705628 ววดบางหญนาแพรก ทพฆวมพร บมญเจจก 9834 1740101108623 หญพง

24705629 ววดบางหญนาแพรก ปานจพร มาพวนชวน 9849 1749901135721 หญพง

24705630 ววดบางหญนาแพรก จพตตพภวทรา ศรทอนวนตพ 10156 1929800187600 หญพง

24705631 ววดบางหญนาแพรก พอฤทวย พวงเพพชร 10246 1279800233861 หญพง

24705632 ววดบางหญนาแพรก ขววญขนาว ไมนเกตม 10159 1749901208302 ชาย

24705633 ววดบางหญนาแพรก พทรพล พม ปนนา 10243 1146800000156 ชาย

24705634 ววดบางหญนาแพรก กนองภพภพ ววดศรททอง 10049 1749901175919 ชาย

24705635 ววดบางหญนาแพรก อนมววต บรมสมข 10062 1749901172430 ชาย

24705636 ววดบางหญนาแพรก พทรพวฒนพ ภผเขทยว 10052 1749901187780 ชาย

24705637 ววดบางหญนาแพรก ธพตตพพงศพ สมขสจาราญ 10173 1749901183946 ชาย

24705638 ววดบางหญนาแพรก เอกรพนทรพ เพพญจวนทรพ 10043 1749901138967 ชาย

24705639 ววดบางหญนาแพรก สมขสวนตพ โพธพสวงวาล 10163 1749901171913 ชาย

24705640 ววดบางหญนาแพรก ธทรชาตพ เหตนาน 9665 1749900984121 ชาย

24705641 ววดบางหญนาแพรก วรเมธ มพตรทอง 10045 1749901184039 ชาย

24705642 ววดบางหญนาแพรก ชวยรวตนพ หกเหลททยม 10047 1919900473299 ชาย

24705643 ววดบางหญนาแพรก พรนภา จวนจมนย 10058 1749901158717 หญพง

24705644 ววดบางหญนาแพรก แกนวพฤกษา จมนยดท 10073 1101100257907 หญพง

24705645 ววดบางหญนาแพรก ศตกมล อชอนเนทยม 10064 1749400083914 หญพง

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 18 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590016 - เอกชวย

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

1 3ชน ชน : 2

24705646 ววดบางหญนาแพรก ปรพศา ผลหนา 10161 1650501125879 หญพง

24705647 ววดบางหญนาแพรก ตรททพพยพ เตยตนน 10158 1749901207802 หญพง

24705648 ววดบางหญนาแพรก สมพรรษา พวนธพโพธพทอง 10066 1749901168190 หญพง

24705649 ววดบางหญนาแพรก เพพญพร อยผชลอง 10056 1749901188336 หญพง

24705650 ววดบางหญนาแพรก เพชรพร บมญไชยศรท 10240 1749901220566 หญพง

24705651 สมมทรมณทรวตนพ อนมชา ดวชถมยาววตร 2229 1749901212318 ชาย

24705652 สมมทรมณทรวตนพ ณภวทร พมชมมะไทย 2227 1749901207462 ชาย

24705653 สมมทรมณทรวตนพ วรโชตพ ววนปน าน 2225 1749901198145 ชาย

24705654 สมมทรมณทรวตนพ รพทภวทร คจาเหลมอง 2222 1749901184551 ชาย

24705655 สมมทรมณทรวตนพ ชนะพงษพ โพธพธผล 2221 1749901180963 ชาย

24705656 สมมทรมณทรวตนพ อภพสพทธพธ โพธพธผล 2220 1749901180921 ชาย

24705657 สมมทรมณทรวตนพ อพทธพพวทธพธ ผลขจาทอง 2214 1749901163279 ชาย

24705658 สมมทรมณทรวตนพ รวตนศวกดพธ สมขเตพม 2213 1749901159964 ชาย

24705659 สมมทรมณทรวตนพ ณวฐวมฒพ เทศผชองใส 2226 1749901207951 ชาย

24705660 สมมทรมณทรวตนพ ธนพล ปลม ปมทองคจา 2184 1749901167771 ชาย

24705661 สมมทรมณทรวตนพ ปมณยวทรพ สงคะนาม 2223 1749901187755 ชาย

24705662 สมมทรมณทรวตนพ พรรณทพพา ปานจร 2367 1749901196428 หญพง

24705663 สมมทรมณทรวตนพ ชมตพมา บจารมงเอม ปอ 2235 1749901182320 หญพง

24705664 สมมทรมณทรวตนพ ณวฐฐา จวทนเพชร 2230 1749901157554 หญพง

24705665 สมมทรมณทรวตนพ วรพศรา ศรทงามผชอง 2233 1749901173118 หญพง

24705666 สมมทรมณทรวตนพ ระวพวรรณ พชวงธานท 2232 1749901172006 หญพง

24705667 สมมทรมณทรวตนพ อวงสมดา กลนาหาญ 2243 1749901210935 หญพง

24705668 สมมทรมณทรวตนพ กรชนก หอมทอง 2242 1749901202401 หญพง

24705669 สมมทรมณทรวตนพ เพพญศพณท อพนทรรวกษา 2240 1749901192511 หญพง

24705670 สมมทรมณทรวตนพ ธวญเรศ ซมทอตรง 2239 1749901190489 หญพง

24705671 สมมทรมณทรวตนพ นจ ปาเพชร นพทมเดช 2237 1749800440099 หญพง

24705672 สมมทรมณทรวตนพ ปวรพศรา เยพนเยมอก 2236 1749901183369 หญพง

24705673 สมมทรมณทรวตนพ คงศวกดพธ ชพนชจานาญ 2216 1749901163805 ชาย

24705674 สมมทรมณทรวตนพ อชพรกานตพ วงศทรรศนพร 2234 1102003898074 หญพง

24705675 ววดชทผนาขาว วพนวย ใมชทราบสกมล 1695 1074590011001 ชาย

24705676 ววดชทผนาขาว สมธพราช ไมนสน 1741 1749901118109 ชาย

24705677 ววดชทผนาขาว อวญชวน ไมชทราบสกมล 1763 1074590011002 หญพง

24705678 ววดชทผนาขาว เมาเมพด ไมชทราบสกมล 1772 0074013453487 หญพง

24705679 ววดชทผนาขาว ปวญญากร จมชนขจร 1779 1749901168009 ชาย

24705680 ววดชทผนาขาว สาธพน สรรพคผณ 1780 1749901206458 ชาย

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 19 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590016 - เอกชวย

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

1 4ชน ชน : 2

24705681 ววดชทผนาขาว อตพรวฐ เนทยมนาค 1781 1749901209121 ชาย

24705682 ววดชทผนาขาว เพชรลดา อายมเจรพญ 1790 1749901200794 หญพง

24705683 ววดชทผนาขาว อวนดา พผลแกนว 1791 1749901186121 หญพง

24705684 ววดชทผนาขาว สมชาดา ประกอบปราณ 1792 1749901189332 หญพง

24705685 ววดชทผนาขาว ดวงดาว ไมชทราบสกมล 1796 0074012175998 หญพง

24705686 ววดชทผนาขาว วพนทผ ไมชทราบสกมล 1815 0074013963981 ชาย

24705687 ววดชทผนาขาว โมน ไมชทราบสกมล 1820 1074590011003 หญพง

24705688 ววดชทผนาขาว เสกสรร ผชองภพรมยพ 1833 1101801487402 ชาย

24705689 ววดชทผนาขาว เสรพมศวกดพธ ผชองภพรมยพ 1834 1101801539933 ชาย

24705690 ววดชทผนาขาว ศมภวสกร อมทวยหอม 1864 1749901142999 ชาย

24705691 ววดเจรพญสมขาราม ณวพนธพ ขววญทอง 1340 1709901715191 ชาย

24705692 ววดเจรพญสมขาราม รวฐศาสตรพ ไกรสมวรรณ 1341 1749901168840 ชาย

24705693 ววดเจรพญสมขาราม สมดทวท - 1415 G740158000055 ชาย

24705694 ววดเจรพญสมขาราม จวนจพรา - 1457 0074014030369 หญพง

24705695 ววดเจรพญสมขาราม แพรนภา ทวทวรรณกพจ 1350 1409903610852 หญพง

24705696 ววดเจรพญสมขาราม ธนพร เจทยงไชย 1344 1749901199192 หญพง

24705697 ววดเจรพญสมขาราม นวฐธพดา แกนวมะโน 1345 1749901174114 หญพง

24705698 ววดเจรพญสมขาราม พพชชาภา สมทธพ 1346 1100703982882 หญพง

24705699 ววดเจรพญสมขาราม อนอม - 1388 G740157000177 หญพง

24705700 เอกชวย ชพตพพวทธพ ทนวมสมบมญ 17464 1749400087669 ชาย

24705701 เอกชวย เตชพต บมญเรมอง 17470 1749901208256 ชาย

24705702 เอกชวย คพนญา บมญสมทธพธ 17394 1749901169790 ชาย

24705703 เอกชวย ภาคภผมพ บรรณกร 17389 1749901189154 ชาย

24705704 เอกชวย ชาญณรงคพ บมญศรทนมนย 17397 1749901184411 ชาย

24705705 เอกชวย อวยยรวช โรจนากาศ 17399 1749902198609 ชาย

24705706 เอกชวย ณวฐภวทรพ วรชพนา 17403 1749901169153 ชาย

24705707 เอกชวย สมทธพพงษพ พวนแสนซา 17404 1749901177563 ชาย

24705708 เอกชวย พงศพศลท พรพพมลโสภณ 17406 1749901160296 ชาย

24705709 เอกชวย ณวฐพงษพ สาระวงษพ 17425 1749901206661 ชาย

24705710 เอกชวย ภผมพพวฒนพ มงคลตรทลวกษณพ 17428 1749901194247 ชาย

24705711 เอกชวย รวชชานนทพ ดทพพจารณพ 17434 1749901182532 ชาย

24705712 เอกชวย อาทพตยพ อนอนทอง 17440 1749901176699 ชาย

24705713 เอกชวย กวนตภณ ครรชพตชวยวาร 17848 1749901228494 ชาย

24705714 เอกชวย ดนมพร เตชะแกนว 17499 1309903548864 ชาย

24705715 เอกชวย ปพ ยววฒนพ แดงพวฒนพ 17505 1749901205885 ชาย

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 20 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590016 - เอกชวย

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

1 5ชน ชน : 2

24705716 เอกชวย สมภพ รวกทนวม 18193 1749901200824 ชาย

24705717 เอกชวย ธนภผมพ ไพแกนว 18220 1749901194824 ชาย

24705718 เอกชวย นวฐทววฒนพ มาไกล 18152 1103704222477 ชาย

24705719 เอกชวย เมธท อพนทรพณรงคพ 18158 1749901160709 ชาย

24705720 เอกชวย วพศวลยพศยา อาภาวมฒพภาคยพ 18219 1749901171611 ชาย

24705721 เอกชวย จารมกพตตพธ รวตนกมลปกรณพ 18221 1749901195871 ชาย

24705722 เอกชวย ณวฐนพชา แวชนนวนทพ 18177 1749901188735 หญพง

24705723 เอกชวย กรมพษฐพ งามไว 18176 1740101114178 หญพง

24705724 เอกชวย อรพสรา สมบวตพสพรพ 18195 1749901207985 หญพง

24705725 เอกชวย ตรทนภา วพรพยะกมล 18198 1749901190586 หญพง

24705726 เอกชวย กวนตพกมล มทสงคพ 18208 1749800436431 หญพง

24705727 เอกชวย สมชาวดท วงษพสมวรรณ 18217 1749901178837 หญพง

24705728 เอกชวย พวทธพธทรา กพจจจาเรพญสกมล 17531 1749901175668 หญพง

24705729 เอกชวย สมภาพร กรวงพานพช 18218 1749400078821 หญพง

24705730 เอกชวย นวนทนวช ธวญธาดาพวนธพ 18516 1749901177521 หญพง

24705731 เอกชวย ศพรพพร ไววพทยะ 17522 1749901170798 หญพง

24705732 เอกชวย ชวนยพณพษา วงศพเหลา 17524 1749901183334 หญพง

24705733 เอกชวย นทนนารา มณทวงษพ 17527 1749901162612 หญพง

24705734 เอกชวย ศมภวทรศรท เซททยงโหล 18165 1749901168076 หญพง

24705735 เอกชวย อรพสรา สมวรรณรวตนพ 17455 1749901213683 หญพง

24705736 เอกชวย รมชงวพกรวย แกนวโอฬารวสม 17525 1749901171875 หญพง

24705737 เอกชวย นนทพณวชชา พมชมพวนธพ 17453 1749901170372 หญพง

24705738 เอกชวย อวนดามวน จนอยวงษพ 17424 1749901158933 หญพง

24705739 เอกชวย ทพพวรรณ สพนสมข 17454 1700401405381 หญพง

24705740 เอกชวย อาภวสรา ทองถนอม 17457 1749901173011 หญพง

24705741 เอกชวย ธนพร ภผษพตวพทยพ 17459 1749901211664 หญพง

24705742 เอกชวย ณวฐวรา แจชมสวชาง 17460 1740101113180 หญพง

24705743 เอกชวย เกษศพณท นมชมวทน 17480 1749901163724 หญพง

24705744 เอกชวย สมพญตา เกตมเรมอง 17483 1749901174360 หญพง

24705745 เอกชวย ญาณพศา สพนทะเกพด 17495 1749901198030 หญพง

24705746 เอกชวย เกทยรตพศวกดพธ แซชไนน 17435 1749901209783 ชาย

24705747 เอกชวย วรพทธพธ แซชเบน 17504 1749901157732 ชาย

24705748 เอกชวย วรพงศพ เพพชรพพพรมณ 17430 1749901195154 ชาย

24705749 เอกชวย นราธพป วงศพวรรณ 17388 1740101115247 ชาย

24705750 เอกชวย ณภวทร เชมทอมสมข 17390 1749901181757 ชาย

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ
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ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590016 - เอกชวย

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

2 6ชน ชน : 2

24705751 เอกชวย ตะววน ทวทชวย 17398 1749901186961 ชาย

24705752 เอกชวย ชววลชา ยพทงดจานมชน 17401 1749901160466 ชาย

24705753 เอกชวย ศพฆวมพล ผลอพนทรพ 17405 1749400088100 ชาย

24705754 เอกชวย ธทรววช ปานชชอ 17442 1749901180289 ชาย

24705755 เอกชวย ตชอสกมล หมยะพวนธพ 17443 1749901206091 ชาย

24705756 เอกชวย อดพศร ทองถนอม 17468 1749901176443 ชาย

24705757 เอกชวย กวนตพนวนทพ กรทวพโรจนพ 17473 1749901202339 ชาย

24705758 เอกชวย ธทรพล กพตตพอมกฤษฏพ 17500 1749901173711 ชาย

24705759 เอกชวย ววทธพกร ศรทบมญมา 17509 1749901204382 ชาย

24705760 เอกชวย ปพ ยะพงษพ ภพรมยพ 17508 1102003865095 ชาย

24705761 เอกชวย เกทยรตพนวนทพ คจาลมอ 18153 1749901199176 ชาย

24705762 เอกชวย พวฒนากร เพชรสพนธพชวย 18172 1749901188921 ชาย

24705763 เอกชวย เตชพวฒนพ บมญทอง 18174 1749901171417 ชาย

24705764 เอกชวย ณวฐพล มาลา 18202 1749400087316 ชาย

24705765 เอกชวย กฤษณพล บผรณะธร 18223 1749901206521 ชาย

24705766 เอกชวย ศพลปกร จมนยเจรพญ 18226 1740101114640 ชาย

24705767 เอกชวย ธทราทวต เฮงทท 18515 1739902337386 ชาย

24705768 เอกชวย ณตะววน ศรทลาศวกดพธ 18532 1749901200239 ชาย

24705769 เอกชวย จมฑาธพป ศรทมวนญา 18194 1399000063456 หญพง

24705770 เอกชวย เบญจวรรณ เททยนยนอย 18164 1749901194531 หญพง

24705771 เอกชวย พวรชธร จวนโทพลวง 18197 1740101113333 หญพง

24705772 เอกชวย ธนวชชา แกนวเกนา 18210 1749901191531 หญพง

24705773 เอกชวย พพมพพพพชชา ศวกดพธโสภล 17518 1749901196053 หญพง

24705774 เอกชวย พวชรพร วงษพคงคจา 17528 1749901178152 หญพง

24705775 เอกชวย ณวฐสมรางคพ ศรทงามผชอง 18237 1749901176494 หญพง

24705776 เอกชวย ชนมน สวงขพวนธพ 18518 1749901228877 หญพง

24705777 เอกชวย พพชยารวกษพ นพตพไชยณรงคพ 18267 1749901193968 หญพง

24705778 เอกชวย อารพยา มทเลท ปยง 17178 1749901142409 หญพง

24705779 เอกชวย โศภชา พลชวยประสพทธพธ 17485 1749901212245 หญพง

24705780 เอกชวย ฐพตพวรดา พผลสมขโข 17411 1200901488018 หญพง

24705781 เอกชวย ดวงใจ กลนาหาญ 17482 1749901163180 หญพง

24705782 เอกชวย ณวฐกฤตา รวศมท 17414 1739902344714 หญพง

24705783 เอกชวย ปรพยากร ปรพยเมฆพนทรพ 17418 1740101114623 หญพง

24705784 เอกชวย ประภาดา ชาตพรวมยพ 17847 1749901190047 หญพง

24705785 เอกชวย อรกวญญา ศรทโปฎก 17452 1749901177911 หญพง

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 22 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590016 - เอกชวย

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

2 7ชน ชน : 2

24705786 เอกชวย ธณวญญา ไมนแกนว 17456 1749901175633 หญพง

24705787 เอกชวย ชยาภา สมอารมณพ 17484 1749901173819 หญพง

24705788 เอกชวย ณวฏฐณพชา เพทยรนพรมพต 17488 1749901197815 หญพง

24705789 เอกชวย ณฐวรรณ โกญจารมจท 17492 1260401183013 หญพง

24705790 เอกชวย ปวพชญา ขยวนกพจ 17494 1749901168378 หญพง

24705791 เอกชวย ธนวญชนก ซนายขวา 17416 1449900872244 หญพง

24705792 เอกชวย วพชชากร นวลมวงสอ 17438 1749901214001 ชาย

24705793 เอกชวย นรบดท พสมธาพพทวกษพ 17463 1469900795088 ชาย

24705794 เอกชวย วรธวนยพ ปราศวย 17400 1749901159026 ชาย

24705795 เอกชวย คมณากร โถบจารมง 17846 1749901159344 ชาย

24705796 เอกชวย กนกณวฐ ไพรววฒนพ 17427 1749901210285 ชาย

24705797 เอกชวย เกทยรตพคมณ ขอสผงเนพน 17429 1749901162426 ชาย

24705798 เอกชวย ธฤษณม ภวทรดจารงศรท 17431 1749901202878 ชาย

24705799 เอกชวย ธนาดล เรมองเจรพญ 17432 1749901180700 ชาย

24705800 เอกชวย ธวชธรรม ลทเขทยน 17465 1749901188743 ชาย

24705801 เอกชวย ธนภวทร สถานสถพตยพ 17472 1749901175196 ชาย

24705802 เอกชวย สมรโชค มพทงขววญ 17503 1749901161781 ชาย

24705803 เอกชวย ภผมพบดพนทรพ นกจพบ 18879 1749901186660 ชาย

24705804 เอกชวย อาณาฆพน วรรณประเสรพฐ 18187 1100703984478 ชาย

24705805 เอกชวย พวชรพล เสวกววง 17402 1149900991793 ชาย

24705806 เอกชวย ภผผา หอมทอง 18175 1749901172073 ชาย

24705807 เอกชวย ภาณมเดช แกนวขาว 17513 1749901170127 ชาย

24705808 เอกชวย หพรวณยพ จวนทรพโต 18154 1749901206989 ชาย

24705809 เอกชวย ภผวพศ โคกเลททยม 17511 1749901188824 ชาย

24705810 เอกชวย สพทธพชวย แสงจวนทรพ 17910 1749901156094 ชาย

24705811 เอกชวย พทรเดช นนอยรวกษา 18186 1749901192201 ชาย

24705812 เอกชวย วรรณธพณท เมมองถจ ปา 18235 1749901177245 หญพง

24705813 เอกชวย กวลยกร ตว ปงอรมณสวนตพ 18234 1749901177245 หญพง

24705814 เอกชวย ชมตพกาญจนพ วงศพอาษา 18228 1408600045511 หญพง

24705815 เอกชวย พรชนก อชาวสาคร 17520 1749901186112 หญพง

24705816 เอกชวย เปมพกา พรมแพร 17526 1740101114283 หญพง

24705817 เอกชวย ฐารวตนพ ลวกษณโสภณ 17450 1100704026039 หญพง

24705818 เอกชวย มณทรวตนพ จงพวฒนะสพนสมข 18183 1749901163686 หญพง

24705819 เอกชวย หทวยชนก สนกรมด 18185 1749901209571 หญพง

24705820 เอกชวย ธนสรณพ ปานมท 18211 1102003914436 หญพง

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 23 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590016 - เอกชวย

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

2 8ชน ชน : 3

24705821 เอกชวย ปวณฑารทยพ พผลสววสดพธ 18230 1749901158666 หญพง

24705822 เอกชวย วพนตา ปพท นสมภา 17984 1749901159514 หญพง

24705823 เอกชวย ไอรพนลดา ไพศาลดวงจวนทรพ 18232 1739902329201 หญพง

24705824 เอกชวย ณวฎฐพยา ขอดรวมยพ 18233 1104800019637 หญพง

24705825 เอกชวย ธวญชนก คนปน อม 17530 1749901212733 หญพง

24705826 เอกชวย ปรทยาภวสสรพ ศพรพพาทยพ 17532 1740101114062 หญพง

24705827 เอกชวย ประวทณพกานตพ เจนนาวพววฒนพ 18227 1102003934844 หญพง

24705828 เอกชวย พพมภวสสพ พผลสนาม 17688 1749901196266 หญพง

24705829 เอกชวย กวนตพฤทวย วมฒพวงศพกาญจนพ 17417 1740101114950 หญพง

24705830 เอกชวย สพรพกรานตพ ไชยสววสดพธ 17445 1749901163830 หญพง

24705831 เอกชวย ภพรญา เชม ปอนมชน 17449 1709901726699 หญพง

24705832 เอกชวย กมลดา รวมสวนเททยะ 17138 1749901136115 หญพง

24705833 เอกชวย ดวงนภา เงพนสมบวตพ 17409 1740101114992 หญพง

24705834 เอกชวย สมนพศา จวนทรพสอาด 17413 1749901209210 หญพง

24705835 เอกชวย หทวยชนก แสวงสารศานตพธ 17448 1749901189600 หญพง

24705836 เอกชวย ชนพษฐา ยพทงพมทธพรวตนพ 17497 1749901245160 หญพง

24705837 เอกชวย นวพล ฆนองประเสรพฐ 17439 1749901161799 ชาย

24705838 เอกชวย ธาวพน เกตมรวกษา 17395 1779800314743 ชาย

24705839 เอกชวย วพสพทธพศวกดพธ ไชยราช 17396 1399000059122 ชาย

24705840 เอกชวย ธวนวา ศพรพรวตนวมฒพ 17441 1749901190543 ชาย

24705841 เอกชวย ชวดเจน ทวบไกร 17467 1749901210552 ชาย

24705842 เอกชวย กพตตพชวย แซชดชาน 17469 1749400083752 ชาย

24705843 เอกชวย ธนภวทร คจาผชอง 17474 1749901188581 ชาย

24705844 เอกชวย ณวฏฐสพทธพธ หพนนทพ 17476 1749901208493 ชาย

24705845 เอกชวย ภผวพศ เหมมอนถนอม 17478 1749901176079 ชาย

24705846 เอกชวย ภวทรพล มชวงไทย 17479 1749901211052 ชาย

24705847 เอกชวย รพทพงศพ มาลากมล 17501 1740101113732 ชาย

24705848 เอกชวย ธนววฒนพ วพลาวรรณพ 17506 1749400080494 ชาย

24705849 เอกชวย พทระยมทธ ปวญญา 17507 1749901203335 ชาย

24705850 เอกชวย คมณากร กลชอมเดช 18201 1749901166006 ชาย

24705851 เอกชวย เขนมแขพง นพสมวรรณ 18225 1749901190578 ชาย

24705852 เอกชวย สพทธพนนทพ ขระเขมทอน 18173 1749901197629 ชาย

24705853 เอกชวย พงศธร คจาจวนทขก 18168 1749901158411 ชาย

24705854 เอกชวย อภพรวกษพ ศรทเอม 18171 1749901162736 ชาย

24705855 เอกชวย ณวฐนนทพ ใจมา 18203 1219800490139 ชาย

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 24 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590016 - เอกชวย

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

2 9ชน ชน : 3

24705856 เอกชวย ศมภณวฐ บมญผข ปง 18207 1249900896480 ชาย

24705857 เอกชวย อชพรทวต พรรณเกษร 17510 1749901193844 ชาย

24705858 เอกชวย จพณณธรรม ชนะ 18189 1749901208906 ชาย

24705859 เอกชวย นวนทพ ศรทสมข 18191 1100801604084 ชาย

24705860 เอกชวย ภพญญาพวชญพ ถนอมสพน 18878 1239900457150 หญพง

24705861 เอกชวย นวนทพสพนท สพนสมวรรณเมธท 18213 1102170097799 หญพง

24705862 เอกชวย หทวยรวตนพ คมนมเงพน 18167 1368400092703 หญพง

24705863 เอกชวย อรอนงคพ แสงจวนทรพ 17175 1749901150811 หญพง

24705864 เอกชวย ปวณฑพตา นาวทสาคร 18159 1749901207837 หญพง

24705865 เอกชวย กานตพธทรา อมตมะ 18160 1749901181633 หญพง

24705866 เอกชวย เมธาพร หมทเงพน 18180 1749901175030 หญพง

24705867 เอกชวย ธพดารวตนพ ทาไชยวงคพ 18182 1749901222607 หญพง

24705868 เอกชวย สมชาตา บมญถขง 18184 1749700159002 หญพง

24705869 เอกชวย ธพตพมา ศมภประภา 18212 1749901174700 หญพง

24705870 เอกชวย กชมน สวมมาสาร 18236 1329200051842 หญพง

24705871 เอกชวย ชญานพน ทาไชยวงคพ 18231 1779800314573 หญพง

24705872 เอกชวย ธนภรณพ อภพรวตนพววฒนกพจ 18519 1749901145164 หญพง

24705873 เอกชวย กวญจนพธพญาญพ อรมณเวทยพ 18161 1740101112736 หญพง

24705874 เอกชวย ศศพกานตพ จวนทรกผล 18216 1749901187887 หญพง

24705875 เอกชวย ณวฐรพนทยพ ปานสมวรรณพ 18229 1103500082821 หญพง

24705876 เอกชวย ไอลดา ตจาลขงทอง 17412 1749901208418 หญพง

24705877 เอกชวย ภวทรธพดา พผนประสพทธพธ 17446 1749901198897 หญพง

24705878 เอกชวย กนกพร เจรพญฐพตพกร 17255 1749901144801 หญพง

24705879 เอกชวย อารทยา สาระคนธพ 17408 1749901168254 หญพง

24705880 เอกชวย อภพพร อพนทรพกลวบ 17410 1749901166456 หญพง

24705881 เอกชวย เกตนพนพภา สวงขวรรณะ 17415 1749901163678 หญพง

24705882 เอกชวย ญาณพศา จพตแกนว 17489 1749901165000 หญพง

24705883 เอกชวย ฉวตรแกนว พรรณอาราม 17851 1743001211672 หญพง

24705884 เอกชวย ธราภวท โฆษพตธนาธร 17462 1749901197351 ชาย

24705885 เอกชวย ปพ ยภวทร จวนทรพเมฆา 17391 1749901157678 ชาย

24705886 เอกชวย พพพพธธน จวนทวง 17433 1749901199702 ชาย

24705887 เอกชวย ชยานวนตพ เรมองเทพ 17436 1749901177636 ชาย

24705888 เอกชวย ศมภกฤษนพ เงพนสมมทร 17466 1749901176133 ชาย

24705889 เอกชวย ธนเดช บมญประเสรพฐ 17471 1749901168742 ชาย

24705890 เอกชวย หฤษฏพ นพลวพลาศ 17477 1749901205923 ชาย

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 25 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590016 - เอกชวย

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

2 10ชน ชน : 3

24705891 เอกชวย สมทธพพงษพ เจรพญสมวรรณกมล 17850 1749901166375 ชาย

24705892 เอกชวย รพทพวนธพ มากสรอย 17502 1749901206865 ชาย

24705893 เอกชวย ผาสมข พระสมรพนทรพทร 17830 1749901175137 ชาย

24705894 เอกชวย สมเมธ แกนวจงกผล 17512 1749901194115 ชาย

24705895 เอกชวย ศพลาดน แสงแจน 17392 1103500078122 ชาย

24705896 เอกชวย มหพธรณพ นาคนมช 18169 1749901191451 ชาย

24705897 เอกชวย พทรภวทร เพชรดทคาย 18170 1749901203840 ชาย

24705898 เอกชวย สราวมฒพ เฉทยบแหลม 18188 1749901169684 ชาย

24705899 เอกชวย รวชชพภผ เจนทะเล 18192 1749901167380 ชาย

24705900 เอกชวย ฐพตพววฒนพ แสงสวชาง 17852 1749901159336 ชาย

24705901 เอกชวย พทรพวฒนพ เลพกคมณา 18155 1749901203220 ชาย

24705902 เอกชวย อานนทพ ทมชงมาศ 18156 1749901175871 ชาย

24705903 เอกชวย ปรวชญา บมญเลพศ 18224 1749901192210 ชาย

24705904 เอกชวย ธนพล ออมใชน 18190 1101501357325 ชาย

24705905 เอกชวย พวชรพนทรพ ไชยวงศพทรณพ 18196 1749901193445 หญพง

24705906 เอกชวย มนทพรา รอดพาทท 18517 1749901163074 หญพง

24705907 เอกชวย ชนพกานตพ จวนทรวงษท 17407 1101501378578 หญพง

24705908 เอกชวย กฤตวรรณ ชมบนานแพนว 18199 1749901180238 หญพง

24705909 เอกชวย มารพสา ระโส 18178 1749901199699 หญพง

24705910 เอกชวย ณวนทพภวทร แพทยพประเสรพฐ 17523 1749901218821 หญพง

24705911 เอกชวย ธมนวรรณ กจทามอญ 18179 1740101112671 หญพง

24705912 เอกชวย ญาณภา ชพนภาพ 18209 1319901158325 หญพง

24705913 เอกชวย พชรวรรณ เชพงศรท 18214 1749901172308 หญพง

24705914 เอกชวย วรพนทร กองลท 18215 1749901165913 หญพง

24705915 เอกชวย ชลดา เดมอนสววสดพธ 17854 1749901184543 หญพง

24705916 เอกชวย ณวฏตะววน แซชลพ ปม 18200 1749400091259 หญพง

24705917 เอกชวย หทวยทพพยพ ทองมาก 17516 1749901208779 หญพง

24705918 เอกชวย วราลท ภวกดทไทย 17521 1749901207136 หญพง

24705919 เอกชวย วรพนทร ภวกดทไทย 17529 1749901207152 หญพง

24705920 เอกชวย ธวนยพร เอททยมสจาอางคพ 17493 1749901132772 หญพง

24705921 เอกชวย อภพสรา หยกสชองแสง 17419 1749901198889 หญพง

24705922 เอกชวย ธนภรณพ เหลชาสกมล 17447 1749901192911 หญพง

24705923 เอกชวย จพดาภา รอดสดใส 17458 1749901196827 หญพง

24705924 เอกชวย สมธาศพณทยพ สมนทรชมทน 17849 1769900865369 หญพง

24705925 เอกชวย ชาลพนท นททวทระกพจ 17487 1749901188166 หญพง

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 26 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590016 - เอกชวย

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

2 11ชน ชน : 3

24705926 เอกชวย ศจท ดาราเยพน 17490 1749901172481 หญพง

24705927 เอกชวย จพดาภา ทองมทสท 17491 1749901207063 หญพง

24705928 เอกชวย ลลพตา ดทพรม 17496 1749901182940 หญพง

24705929 อวนนาลวย กชมน นพลดจา 8675 1749901170321 หญพง

24705930 อวนนาลวย กวลยกร ใจบมญ 8689 1749901170852 หญพง

24705931 อวนนาลวย สพปปกร ฉพนเจรพญ 8692 1749901204897 ชาย

24705932 อวนนาลวย กนองภพ สวงขพสวาท 8697 1740101114747 ชาย

24705933 อวนนาลวย สมทพชา อวงกมลานนทพ 8698 1102003928810 หญพง

24705934 อวนนาลวย อมรรวตนพ จอนคจา 8709 1749901176940 หญพง

24705935 อวนนาลวย ปฏพญญา ดมพงษพ 8715 2104000006504 หญพง

24705936 อวนนาลวย กชพรรณ ทวบสมมทร 8717 1749901203955 หญพง

24705937 อวนนาลวย จพตตพวฒนพ เลพศศรทนภาพร 8724 1749901194646 หญพง

24705938 อวนนาลวย จพตรลดา มงคลสมวย 8727 1100201929446 หญพง

24705939 อวนนาลวย สพรภพ พมชมกมมาร 8730 1749901207446 ชาย

24705940 อวนนาลวย ณวฐววฒนพ ลทลาพฤทธพธ 8734 1102170092983 ชาย

24705941 อวนนาลวย ศมภวกษร เฟมท องขจร 8739 1101402368281 หญพง

24705942 อวนนาลวย พลววฒฐพ เซทย 8745 1500101143528 ชาย

24705943 อวนนาลวย บมณยาพร เตพมเกษม 8839 1749901175170 หญพง

24705944 อวนนาลวย อพทธพพวทธพธ ขวนสาคร 8852 1749901159689 ชาย

24705945 อวนนาลวย สมธทกาญจนพ บมญคจา 8857 1740101114704 หญพง

24705946 อวนนาลวย จพดาภา จรอจา 8867 1749901212105 หญพง

24705947 อวนนาลวย สราวมธ จวนทรพธรรม 8890 1769900860189 ชาย

24705948 อวนนาลวย ธวญญะรวตนพ บมญเศรษฐพลาภ 8990 1749901196380 หญพง

24705949 อวนนาลวย พนพตานวนทพ สววสดท 8998 1749400087502 หญพง

24705950 อวนนาลวย สมวภวทร แกนวเอททยม 9008 1749901169234 หญพง

24705951 อวนนาลวย วรพษฐา นพลมพตรพ 9009 1749901166111 หญพง

24705952 อวนนาลวย ภวควลวญชญพ พลอยววฒนาวงศพ 9209 1101402367250 หญพง

24705953 อวนนาลวย โยธากา ชมทนศพรพเวช 9578 1102400205571 หญพง

24705954 อวนนาลวย จพรเดช กวพนรวทกมล 9711 1409903655368 ชาย

24705955 อวนนาลวย อรรถวมฒพ ศรทสมธรรมพร 10133 1417800022107 ชาย

24705956 อวนนาลวย สพทธพชา ปะฏพสวตยพ 8682 1749901120448 ชาย

24705957 อวนนาลวย มวญชมสา สวงขะธร 8690 1749901180408 หญพง

24705958 อวนนาลวย ภวทธพยาภรณพ สมดใจ 8691 1749901199206 หญพง

24705959 อวนนาลวย รวฐภผมพ หงษพกลพทน 8693 1749901165786 ชาย

24705960 อวนนาลวย อวฐภพญญา อมดม 8695 1749901211583 หญพง

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 27 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590016 - เอกชวย

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

2 12ชน ชน : 3

24705961 อวนนาลวย ชววลนมช เอม ปอชลพตานมกผล 8702 1749901203998 หญพง

24705962 อวนนาลวย ธนพวฒนพ รวมศพลปพ 8707 1104000187799 ชาย

24705963 อวนนาลวย พวนธดนยพ ผลพพทวกษพ 8713 1102400213701 ชาย

24705964 อวนนาลวย วพรมฬหพญา เชม ปอมอญยาว 8718 1749901194921 หญพง

24705965 อวนนาลวย อวศวพน แกนวบวนดพษฐพ 8719 1749901212334 ชาย

24705966 อวนนาลวย เขมณพจ ยศเททยม 8729 1749901192503 หญพง

24705967 อวนนาลวย นพรวตตพศวย สวชางศรท 8732 1749901184811 ชาย

24705968 อวนนาลวย ปวญญา โพธพธทอง 8738 1749901188034 ชาย

24705969 อวนนาลวย วรวพทยพ ศรทมนตรท 8743 1749901164259 ชาย

24705970 อวนนาลวย ธพดาลวกษณพ สระศรทสม 8744 1749901119393 หญพง

24705971 อวนนาลวย ธนธวช สายแสง 8753 1749901212130 ชาย

24705972 อวนนาลวย ณวฐนนทพ ธนะศวกดพธสาคร 8756 1740101116031 ชาย

24705973 อวนนาลวย พพชพตพงษพ แสงแกนว 8760 1640101496012 ชาย

24705974 อวนนาลวย กฤตภาส เฟมท องฟมน ง 8863 1749901160512 ชาย

24705975 อวนนาลวย ภผมพนทรพ ศรทเจรพญ 8887 1749901159140 ชาย

24705976 อวนนาลวย จพดาภา สทสมวรรณพ 8988 1749901199419 หญพง

24705977 อวนนาลวย ผกาวดท สวนตพวงษพ 8991 1479900786534 หญพง

24705978 อวนนาลวย เทพธพดา ยวงมท 8995 1749800446518 หญพง

24705979 อวนนาลวย ชฎาทพพยพ สวงขพสวาท 9002 1749901182800 หญพง

24705980 อวนนาลวย ปภาวรพนทรพ พลเรมอง 9010 1749400086492 หญพง

24705981 อวนนาลวย เกตมวดท กระบวนสงชา 9197 1369900829749 หญพง

24705982 อวนนาลวย วทระพงษพ นามไพ 9222 1589800033029 ชาย

24705983 อวนนาลวย วทรภาพ ศรทรวกษา 9273 1478600112219 ชาย

24705984 อวนนาลวย ววนวพสา โคตหานาม 9277 1749901180866 หญพง

24705985 อวนนาลวย อรวรรณ มาตยารวกษพ 9372 1609200028716 หญพง

24705986 อวนนาลวย อรนมช เกาดชานจาก 9373 1749901174734 หญพง

24705987 อวนนาลวย นพมพต บมญญะนพตยพ 9561 1720900339669 ชาย

24705988 อวนนาลวย สาวพตรท คมชยเสงททยม 9564 1749901197882 หญพง

24705989 อวนนาลวย กวญญาพวชร เกาะทอง 9568 1749901175447 หญพง

24705990 อวนนาลวย ดรวณภพ จพปวนารายณพ 9569 1749901194395 ชาย

24705991 อวนนาลวย นพทวศนพ เจรพญผล 9570 1100703993388 ชาย

24705992 อวนนาลวย ปพ ตพนวนทพ ทอมมด 9573 1100401401844 ชาย

24705993 อวนนาลวย ผกากรอง บววเพทยร 9574 1749901192431 หญพง

24705994 อวนนาลวย วรวพชญพ ทอมมด 9575 1159900511155 ชาย

24705995 อวนนาลวย สพวรวตนพ สทมาก 9577 1749901211222 หญพง

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 28 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590016 - เอกชวย

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

2 13ชน ชน : 3

24705996 อวนนาลวย นวรวตนพ คลวงเพชร 9827 1749901209821 หญพง

24705997 อวนนาลวย วรเมธ พมกปรางคพ 9828 1749901182672 ชาย

24705998 อวนนาลวย รมพดา คนโททอง 9898 1749901166855 หญพง

24705999 อวนนาลวย จพรททปตพ เจนจบ 9901 1250101691901 ชาย

24706000 อวนนาลวย วพชชากร ชชวยรวกษา 9997 1102170100609 ชาย

24706001 อวนนาลวย รพทภวทร ชชอไมนทอง 10014 1919900382897 ชาย

24706002 อวนนาลวย อรกช พรมบมตร 10022 1749901185949 หญพง

24706003 อวนนาลวย นารทรวตนพ หาญสารจอด 10152 1749901222704 หญพง

24706004 อวนนาลวย อรพสา ชวนชม 8666 1350101828999 หญพง

24706005 อวนนาลวย พรรณชนก ตจาแหนชง 8669 1102003878871 หญพง

24706006 อวนนาลวย ปองปมณณพ วรรณทอง 8671 1749901204749 หญพง

24706007 อวนนาลวย พชร วพชวยวงษพ 8676 1749901184471 ชาย

24706008 อวนนาลวย รวฐเศรษฐ สพทธพชวยนวนทพ 8683 1749901185639 ชาย

24706009 อวนนาลวย คพมหวนตพ สลวกคจา 8699 1219901123131 ชาย

24706010 อวนนาลวย ถพรธนา วพเชทยร 8705 1749901200760 ชาย

24706011 อวนนาลวย ชลลดา ภผชระยนา 8706 1749901176281 หญพง

24706012 อวนนาลวย อภพวมฒพ อชอนเนทยม 8708 1749901159379 ชาย

24706013 อวนนาลวย วทรยา สมจพตรพ 8720 1749901201502 หญพง

24706014 อวนนาลวย ภพโชค ธรรมจง 8721 1740101111683 ชาย

24706015 อวนนาลวย ธทรภวทรพ ทวพหงษพ 8746 1749901192660 ชาย

24706016 อวนนาลวย กพตตพพพชญพ ภวทรเกม ปอกผลศวกดพธ 8759 1749901200425 ชาย

24706017 อวนนาลวย สมธพนวนทพ โพธพธทอง 8818 1749901205036 ชาย

24706018 อวนนาลวย ภาณมววฒนพ แกนวบวนดพษฐพ 8824 1950400119811 ชาย

24706019 อวนนาลวย สพรพมวย บววแดง 8832 1458500025233 หญพง

24706020 อวนนาลวย อรชาตพ อพฐคลองครม 8866 1749901203742 หญพง

24706021 อวนนาลวย ประตพมากร กพตพสมขชวย 8883 1749901195413 ชาย

24706022 อวนนาลวย โยษพตา ศรททวด 8989 1770300187744 หญพง

24706023 อวนนาลวย จพรชยา หงษพคผ 8994 1749901213195 หญพง

24706024 อวนนาลวย วาสมเทพ พลขวนธพ 8997 1309801560253 ชาย

24706025 อวนนาลวย กนกอร แซชลพ ปม 8999 1749901213519 หญพง

24706026 อวนนาลวย ณวฐวมฒพ เตพมสายทอง 9000 1749901206105 หญพง

24706027 อวนนาลวย ชญานนทพ คมชยเสงททยม 9003 1749901164712 ชาย

24706028 อวนนาลวย สมนพธพ ศรทดาวเรมอง 9007 1749901215201 ชาย

24706029 อวนนาลวย ไววพทยพ สวงขพทอง 9272 1759900499338 ชาย

24706030 อวนนาลวย จพนดามณท อภพบมญญารวกษพ 9274 1119501096961 หญพง

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 29 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590016 - เอกชวย

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

2 14ชน ชน : 3

24706031 อวนนาลวย ภผรพพวฒนพ หอมทอง 9275 1740101115531 ชาย

24706032 อวนนาลวย กวญญารวตนพ แดงหนผ 9276 1749901173347 หญพง

24706033 อวนนาลวย เขมพกา เทศสมบมญ 9368 1759900510749 หญพง

24706034 อวนนาลวย ภผดพศ ตมนมสพทธพธ 9369 1759900511214 ชาย

24706035 อวนนาลวย ปฏพภวทธพ สระทองแพ 9374 1749901213128 ชาย

24706036 อวนนาลวย ปมรพมปรวชญพ จวทนแกนว 9375 1103100969917 ชาย

24706037 อวนนาลวย พทรพวฒนพ ครผประเสรพฐ 9430 1749901146056 ชาย

24706038 อวนนาลวย บมญชวย ทวบเลท ปยง 9454 1749400083604 ชาย

24706039 อวนนาลวย กวพนธพดา พขทงดท 9456 1740101113724 หญพง

24706040 อวนนาลวย วรรณษา อยผชสมบผรณพ 9458 1759900508736 หญพง

24706041 อวนนาลวย ศพรภวทร พผลพพพวฒนพ 9562 1749901191949 ชาย

24706042 อวนนาลวย ธทรโชตพ หนผใจหาญ 9563 1629900828553 ชาย

24706043 อวนนาลวย นพพพฐพนธพ คมณสวตยพ 9565 1101501373711 ชาย

24706044 อวนนาลวย ชพนดนวย ประทมมทอง 9566 1740101114411 ชาย

24706045 อวนนาลวย อาภวสรา ชนอนงาม 9567 1749901208931 หญพง

24706046 อวนนาลวย ธนกร เมมองแกนว 9572 1749901128872 ชาย

24706047 อวนนาลวย พพชญาภา แทชนแกนว 9579 1101501382451 หญพง

24706048 อวนนาลวย ศมภวพชชพ มาประสพ 9829 1749800451988 ชาย

24706049 อวนนาลวย พศพน เยพนสมมทร 9830 1100801601379 ชาย

24706050 อวนนาลวย ชาลพสา ปพท นเจรพญ 9926 1749901165719 หญพง

คน 20รวม :

สรมปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  475ผศห เขหาสอบ : 16 คน1074590016 - เอกชวย

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590024 - ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

สทแดง ป.3/1ชน ชน : 3

24702806 หลวงแพทยพโกศลอมปถวมภพ ธทรภวทร อชอนมพทง 1262 1359200075563 ชาย

24702807 หลวงแพทยพโกศลอมปถวมภพ โจทผน พมชา 1100 1074590012001 ชาย

24702808 หลวงแพทยพโกศลอมปถวมภพ นวด พมชา 1198 0074991346479 ชาย

24702809 หลวงแพทยพโกศลอมปถวมภพ ปวญจพล หพนอชอน 953 1749901035670 ชาย

24702810 หลวงแพทยพโกศลอมปถวมภพ มผมผช พมชา 1098 0074012176935 ชาย

24702811 หลวงแพทยพโกศลอมปถวมภพ นวต พมชา 1240 0074012912852 ชาย

24702812 หลวงแพทยพโกศลอมปถวมภพ ซอมพนอผน พมชา 1241 0074012923331 ชาย

24702813 หลวงแพทยพโกศลอมปถวมภพ อภพรวกษพ วงษพพวนธพ 1239 1749901017591 ชาย

24702814 หลวงแพทยพโกศลอมปถวมภพ แตงโม พมชา 1045 0074013496976 หญพง

24702815 หลวงแพทยพโกศลอมปถวมภพ ดอกไมน - 1305 0074991492262 หญพง

24702816 หลวงแพทยพโกศลอมปถวมภพ อวมพร พมชา 1116 0074991344514 หญพง

24702817 หลวงแพทยพโกศลอมปถวมภพ กวลยา พมชา 1259 0074991488427 หญพง



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 30 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590024 - ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม

24702818 หลวงแพทยพโกศลอมปถวมภพ ปารพฉวตร บผนชนวน 1244 1749901177661 หญพง

24702819 หลวงแพทยพโกศลอมปถวมภพ กวลญานนทพ พมชา 1121 0074991342350 หญพง

24702820 หลวงแพทยพโกศลอมปถวมภพ มพ ปนทพ พมชา 1124 0749900000254 หญพง

24702821 หลวงแพทยพโกศลอมปถวมภพ มอญ พมชา 1169 1074590012002 หญพง

24702822 หลวงแพทยพโกศลอมปถวมภพ พวณณพตา อพนทรพพพทวกษพ 1361 1749901239887 หญพง

24702823 ววดบางปลา นพชา ววนเพพง 6585 1749901083119 หญพง

24702824 ววดบางปลา กลววชร สวยนพยม 6901 1749901170542 ชาย

24702825 ววดบางปลา ไกรวพชนพ ไชยเดช 6902 1749901212326 ชาย

24702826 ววดบางปลา ณวฐชนน พรหมมพ 6903 1749901197033 ชาย

24702827 ววดบางปลา ทรงวมฒพ สะมะแอ 6904 1749901178080 ชาย

24702828 ววดบางปลา ธนภวทร ขววญศรท 6905 1749901163643 ชาย

24702829 ววดบางปลา นพรวนดรพ รอดคลองตวน 6906 1749901166642 ชาย

24702830 ววดบางปลา นพรมตมพ ตนมบววทอง 6907 1749901181897 ชาย

24702831 ววดบางปลา ปวรพศ จผประสงคพทรวพยพ 6908 1100704001460 ชาย

24702832 ววดบางปลา ววชระกาญจนพ คจาสนพท 6912 1749901195138 ชาย

24702833 ววดบางปลา สมธพววฒนพ คจาจวนทรพ 6913 1749901177857 ชาย

24702834 ววดบางปลา ขววญขนาว แสงไขช 6916 1749901191370 หญพง

24702835 ววดบางปลา ธนวชพร พละสาร 6919 1749901212075 หญพง

24702836 ววดบางปลา นวชชา วพกสพตโกมมท 6920 1749901211907 หญพง

24702837 ววดบางปลา พรนพภา พมชมพฤกษพ 6921 1749901196568 หญพง

24702838 ววดบางปลา พวสราภรณพ กพยะแพทยพ 6922 1749901194000 หญพง

24702839 ววดบางปลา ภรณพกรรยา วพเศษจพนดา 6923 1749901173916 หญพง

24702840 ววดบางปลา สมนพสา ไทรเกตม 6924 1749901218502 หญพง

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 31 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590024 - ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

สทแดง ป.3/2ชน ชน : 3

24702841 ววดบางปลา สพรพลวกษณพ ใจแพร 6926 1139900570356 หญพง

24702842 ววดบางปลา ชวลพต ปพ ยพวนธมพวรขจร 6927 1749901211010 ชาย

24702843 ววดบางปลา ณวฐพงศพ มผลประชา 6928 1749901165891 ชาย

24702844 ววดบางปลา ตชอสกมล วพถทชอบ 6930 1749901196991 ชาย

24702845 ววดบางปลา โทชพโอะ ไซโตน 6931 1749901196703 ชาย

24702846 ววดบางปลา ปวญจพล ไมชปรากฏนามสกมล 6934 0010431062757 ชาย

24702847 ววดบางปลา พลพล แพรแกนว 6935 1749901164038 ชาย

24702848 ววดบางปลา วรฤทธพธ หนผทอง 6937 1101801513705 ชาย

24702849 ววดบางปลา เอกรพนทรพ โตกมล 6939 1749901176729 ชาย

24702850 ววดบางปลา อภพศวกดพธ ชาวนจ ปา 6940 1749901187542 ชาย

24702851 ววดบางปลา ฐพตพมา บมญชชวย 6942 1749901202169 หญพง

24702852 ววดบางปลา เพชรนรพนทรพ ชาวไรชอนอย 6946 1749901181625 หญพง

24702853 ววดบางปลา พพยดา เขทยวพมชมพวง 6947 1749901166391 หญพง

24702854 ววดบางปลา รตพมา ตนนทอง 6949 1749901157597 หญพง

24702855 ววดบางปลา วรรณศพรพ สอดศรท 6950 1749901186881 หญพง

24702856 ววดบางปลา ศพขรพนทร ภวกดท 6951 1749901156833 หญพง

24702857 ววดบางปลา สมทธพดา กนานสน 6953 1749901164089 หญพง

24702858 ววดบางปลา สมพพชญา ตนนโพธพธ 6954 1749901176842 หญพง

24702859 ววดบางปลา ชลชาตพ สมขสมวย 6956 1749901161560 ชาย

24702860 ววดบางปลา ณวฐวมฒพ เตนากลาง 6957 1749901162965 ชาย

24702861 ววดบางปลา ตรทเนตร บมญประเสรพฐ 6959 1749901194832 ชาย

24702862 ววดบางปลา ธนกฤต พพศนอก 6960 1740101114151 ชาย

24702863 ววดบางปลา ธนดล มทศพรพ 6961 1749901210927 ชาย

24702864 ววดบางปลา นนทกร โพธพธศรท 6965 1749901180190 ชาย

24702865 ววดบางปลา ปรววชร ชผผล 6966 1749901166588 ชาย

24702866 ววดบางปลา ปราโมทยพ ตนนโพธพธ 6964 1749901197408 ชาย

24702867 ววดบางปลา วทรพล หงษา 6969 1309903487695 ชาย

24702868 ววดบางปลา ชนากานตพ สมขลพตร 6971 1749901169862 หญพง

24702869 ววดบางปลา ณวฐรพกา มาละศรท 6973 1749901164887 หญพง

24702870 ววดบางปลา ทวศนทยพ กาลกระสวงขพ 6974 1329901513508 หญพง

24702871 ววดบางปลา นพราภร จวงจวนทรพ 6975 1749901198536 หญพง

24702872 ววดบางปลา ปรพยากร มวทงควทง 6976 1749901181838 หญพง

24702873 ววดบางปลา พรฐณวฐ ดวงครมธ 6977 1749901199486 หญพง

24702874 ววดบางปลา เพชรรวตนพ ชชองควนปอน 6979 1749901161039 หญพง

24702875 ววดบางปลา เพพญพพชชา ผาเจรพญ 6980 1749901184098 หญพง

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 32 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590024 - ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

สทแดง ป.3/3ชน ชน : 3

24702876 ววดบางปลา วรรณพร พชวงเจรพญ 6981 1749901159581 หญพง

24702877 ววดบางปลา กฤตกร สมไพบผลยพ 6985 1749901195511 ชาย

24702878 ววดบางปลา ณวฐพล พยวคฆะ 6986 1749901202029 ชาย

24702879 ววดบางปลา ททปกร ศพรพษา 6987 1100401404576 ชาย

24702880 ววดบางปลา ธนกฤต มะกผล 6988 1749800453492 ชาย

24702881 ววดบางปลา ธทรภวทร มวทงมท 6989 1309601149002 ชาย

24702882 ววดบางปลา ภวทรกร เกตมมณท 6992 1749901181269 ชาย

24702883 ววดบางปลา ภานมววฒนพ โพธพสพทธพธ 6993 1749901157431 ชาย

24702884 ววดบางปลา ภผมพนวนทพ กมลผวน 6994 1749901170658 ชาย

24702885 ววดบางปลา สพทธพพวนธพ สมทธพสจาเรพง 6995 1749901179876 ชาย

24702886 ววดบางปลา สมทวศนพ หพนนอก 6996 1270400155750 ชาย

24702887 ววดบางปลา อรรจกร สมบผรณพ 6997 1279800251169 ชาย

24702888 ววดบางปลา ชชอทพพยพ เรมอนมพนทรพ 6999 1749901196274 หญพง

24702889 ววดบางปลา ณพชาภวทร คจาศรท 7002 1749901198790 หญพง

24702890 ววดบางปลา ทพพยพสมคนธพ แกนววพเชทยร 7003 1749901196011 หญพง

24702891 ววดบางปลา ธนวตถพอร ยศธะสาร 7004 1749901199737 หญพง

24702892 ววดบางปลา ธพดารวตนพ เพชรอยผช 7005 1418000091784 หญพง

24702893 ววดบางปลา ปพ ยธพดา สพนหมผช 7006 1749901202444 หญพง

24702894 ววดบางปลา ปมณพกา สจาเภาทอง 7007 1749901171468 หญพง

24702895 ววดบางปลา พวชรวลวย เอททยมสะอาด 7008 1749901206385 หญพง

24702896 ววดบางปลา วรรณพร จผมศรทสพงหพ 7010 1749901158917 หญพง

24702897 ววดบางปลา อวครดนวย เนรคร 7013 1749901204145 ชาย

24702898 ววดบางปลา เพชรอวมรพนทรพ มาลา 7033 1749901216721 หญพง

24702899 ววดบางปลา ปลายฝน ชาวาปท 7086 1409903580171 หญพง

24702900 ววดบางปลา ชาลพศา ศรทสมวรรณพ 7087 1101501376010 หญพง

24702901 ววดบางปลา ธนภวทรพ ลมนสมบ 7088 1749901194182 ชาย

24702902 ววดบางปลา รวฐธรรมนผญ สมนาม 7089 1102003923575 ชาย

24702903 ววดบางปลา อรวญญา ราตผยาแฮ 7106 1110301457589 หญพง

24702904 ววดบางปลา นฤทวย หลวกปวญญา 7211 1749901197785 หญพง

24702905 ววดบางปลา จพรพรรณ สนกรมด 7212 1749901179043 หญพง

24702906 ววดบางปลา เตรวพทยพ สทเหลมอง 7217 1469900786241 ชาย

24702907 ววดบางปลา ณวฐพร แกนวดวงเททยน 7218 1749901202118 หญพง

24702908 ววดบางปลา ชามาวทรพ โพธพธศรท 7221 1749901202495 หญพง

24702909 ววดบางปลา กพตตพศวกดพธ มพนะบมตร 7222 1101801540591 ชาย

24702910 ววดบางปลา ชนกพร สพงหพหะ 7224 1629900829835 หญพง
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สทแดง ป.3/4ชน ชน : 2

24702911 ววดบางปลา กฤษฎา อมบลครมฑ 7339 1418600113657 ชาย

24702912 ววดบางปลา นาฏศพลปพ บมญจพทม 7563 1329400082776 ชาย

24702913 บนานอนอมโรงหทบ อนมสรณพ มวกเจรพญ 4734 1749901067962 ชาย

24702914 บนานอนอมโรงหทบ พงศกร สววสดพธวารท 4843 1749901106488 ชาย

24702915 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ชนาทพป บมญรวตนเรมองเดช 19941 1749901191311 ชาย

24702916 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม นนทภวทร แกนวพลกรวง 19944 1749901174807 ชาย

24702917 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม พพศพษฐพพร นนอยศพรพ 19955 1749901203165 ชาย

24702918 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม คงคา สมดสงวน 19964 1749901188590 ชาย

24702919 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม สมธทกานตพ ปพท นประววตพ 19972 1759900505605 ชาย

24702920 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม เฉลพมชวย เททยมตรท 19988 1749901190918 ชาย

24702921 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม แสนดท อพศรพานพช 20006 1749901202282 ชาย

24702922 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ธวนธพวา กมหลาบซนอน 20024 1749901194701 หญพง

24702923 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม พพสมทธพ หงษพสมนทร 20099 1749901011045 ชาย

24702924 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ศพรพประภา สวงขพผข ปง 20314 1749901191108 หญพง

24702925 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม นนทพนภวส แกนวกระจชาง 20441 1749901192406 ชาย

24702926 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ศมภกร มวคเจรพญ 20654 1100801568142 ชาย

24702927 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม นวนทพพร ชชางสพนคนา 21199 1749901031097 หญพง

24702928 ววดบางปลา กมนธพดา อพนกรวด 7228 1749901174955 หญพง

24702929 ววดบางปลา ธนทรวพยพ เจทยงไชย 7229 1749901158275 ชาย

24702930 ววดบางปลา ณวฐวมฒพ แสงทวานนทพ 7231 1759900508817 ชาย

24702931 ววดบางปลา ฉวนทพพชญา ทวทงกระโทก 7232 1749901179752 หญพง

24702932 ววดบางปลา สรวพชญพ พวนธมพพมชม 7233 1749901194387 ชาย

24702933 ววดบางปลา ธนพล ใจชนา 7280 1749800428013 ชาย

24702934 ววดบางปลา รมชงไพลพน จอมเกาะ 7286 1749800404076 หญพง

24702935 ววดบางปลา สพรภวทร สมวรรณดท 7311 1749901186911 ชาย

24702936 ววดบางปลา อาทพตยพ นพทมเรมอง 7336 1240301260512 ชาย

24702937 ววดบางปลา ณวฐฐากมล ศรทสวชางแสง 7338 1749901212067 หญพง

24702938 ววดบางปลา ธทรภวทรพ บรรจงนอก 7340 1749800451929 ชาย

24702939 ววดบางปลา พงศกร ทองรวกษพ 7341 1808200042015 ชาย

24702940 ววดบางปลา สมภาพร เสมอพพทวกษพ 7364 1749901138983 หญพง

24702941 ววดบางปลา กฤษณะ ตมยสตพ 7365 1749901159387 ชาย

24702942 ววดบางปลา อภพสร หพตะ 7373 1349901503197 ชาย

24702943 ววดบางปลา ศมภษร สอนสมข 7374 1749901193976 หญพง

24702944 ววดบางปลา มณทวรรณ หอมประทมม 7382 1660601197057 หญพง

24702945 ววดบางปลา นพดล บมญชชวย 7385 1749901175234 ชาย
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สทแดง ป.3/5ชน ชน : 2

24702946 ววดบางปลา รพสา สวพโส 7395 1749901187186 หญพง

24702947 ววดบางปลา ธทรเทพ แกนวกลม 7404 1629900818167 ชาย

24702948 ววดบางปลา พลววฒนพ กรมทอง 7413 1749901175307 ชาย

24702949 ววดบางปลา ณวฐวมฒพ โชววนดท 7541 1749901163597 ชาย

24702950 ววดบางปลา ธนภวทร ชมเกลท ปยง 7547 1749800437080 ชาย

24702951 ววดบางปลา นวนทพนภวส สนอยศรทภผมพ 7544 1309701312134 หญพง

24702952 ววดบางปลา พพชชาภา พมทธรวกษา 7562 1349200086450 หญพง

24702953 ววดบางปลา กมลภพ สยอววน 7564 1749800414276 ชาย

24702954 ววดบางปลา ปววนรวตนพ โคสะขขง 7565 1659902397835 ชาย

24702955 ววดบางปลา ธทรเดช เอท ปยงชอมชม 7566 1749800434501 ชาย

24702956 ววดบางปลา ศพรพลวกษณพ ปวญจะจทป 7582 1100704004477 หญพง

24702957 ววดบางปลา วรรณภา คลนายพมก 7590 1309903558835 หญพง

24702958 ววดบางปลา ลลนา สวงขพมทชวย 7592 1200901507543 หญพง

24702959 ววดบางปลา ธพตพกานตพ สะเทมอน 7602 1749901179639 หญพง

24702960 ววดบางปลา วราพร ปพท นทอง 7606 1749901144916 หญพง

24702961 บนานอนอมโรงหทบ ธนภวทร มาใหญช 4978 1749901194310 ชาย

24702962 บนานอนอมโรงหทบ เกทยรตพศวกดพธ หววงลาภ 4935 1349700370289 ชาย

24702963 บนานอนอมโรงหทบ ธวนวา สวงเมฆ 5027 1800400403979 ชาย

24702964 บนานอนอมโรงหทบ อพทธพพวทธพ ชชองขวนปอน 4920 1749901191566 ชาย

24702965 บนานอนอมโรงหทบ ณภวทร ชาวไรชอนอย 4913 1418000086829 ชาย

24702966 บนานอนอมโรงหทบ ทวทโชค สนวทนนารท 4914 1749901160199 ชาย

24702967 บนานอนอมโรงหทบ ทวทพร แกชนทรวพยพ 4915 1749901159476 ชาย

24702968 บนานอนอมโรงหทบ ภาณมพงษพ จวนทรพหงษพ 4916 1749901167444 ชาย

24702969 บนานอนอมโรงหทบ ฐากผร ทรงสอาด 4919 1749400085348 ชาย

24702970 บนานอนอมโรงหทบ ธนพงษพ บววสผง 4921 1749901190292 ชาย

24702971 บนานอนอมโรงหทบ รชานนทพ แสงสวชาง 4922 1749400087570 ชาย

24702972 บนานอนอมโรงหทบ สวนตพสมข สวตรวตนพ 4931 1749901184284 ชาย

24702973 บนานอนอมโรงหทบ ชวยวมธ คจาสมม 5134 1640101493251 ชาย

24702974 บนานอนอมโรงหทบ อนมพนธพ กพยะแพทยพ 5299 1749901187160 ชาย

24702975 บนานอนอมโรงหทบ ตะววน สาระสวนตพ 5075 1159900503578 ชาย

24702976 บนานอนอมโรงหทบ อาโซย หมวกนนอย 5405 7401006300001 ชาย

24702977 บนานอนอมโรงหทบ สพทธพรวตนพ จอมทอง 5138 1369400037053 ชาย

24702978 บนานอนอมโรงหทบ นพตพพงษพ สมขมา 5135 1749901202673 ชาย

24702979 บนานอนอมโรงหทบ พวทธพล เกพดชจ ปา 5136 1640101501857 ชาย

24702980 บนานอนอมโรงหทบ เจษฎา คงคมณสพน 5178 1749901202746 ชาย
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สทแดง ป.3/6ชน ชน : 2

24702981 บนานอนอมโรงหทบ พชรพร ผมดผชอง 4980 1869900678754 หญพง

24702982 บนานอนอมโรงหทบ สายธาร ปว ปนบรรจง 5305 1749901183890 หญพง

24702983 บนานอนอมโรงหทบ ณวฎฐา เสพงสมมทร 4909 1749901164275 หญพง

24702984 บนานอนอมโรงหทบ กนกรวตนพ มวคเจรพญ 4910 1749400089050 หญพง

24702985 บนานอนอมโรงหทบ กวญญาณวฐ สมวะมาตยพ 4917 1749901210048 หญพง

24702986 บนานอนอมโรงหทบ นนทพนภา เจรพญ 4930 1749901182958 หญพง

24702987 บนานอนอมโรงหทบ สพรามล แซชจจาว 4923 1318600040251 หญพง

24702988 บนานอนอมโรงหทบ นททกานตพ สพงหพขาว 5137 1749901195464 หญพง

24702989 ววดพวนธมวงษพ วมฒพชวย พผลประดพษฐ 1882 1749800424611 ชาย

24702990 ววดพวนธมวงษพ ศรายม พรมแกนว 1923 1749800440838 ชาย

24702991 ววดพวนธมวงษพ ณวฐภผมพ รอดสวนเททยะ 2056 1209702373405 ชาย

24702992 ววดพวนธมวงษพ ศมภกร ภผชพลวบ 1918 1749901179396 ชาย

24702993 ววดพวนธมวงษพ อานวนทพ พวงยะ 1932 1749800445872 ชาย

24702994 ววดพวนธมวงษพ ทวตพล สาดวอน 1921 1749901158119 ชาย

24702995 ววดพวนธมวงษพ จพราพวชรพ โสพรม 1939 1119902343390 ชาย

24702996 ววดพวนธมวงษพ เกวลพน คจาเสทยงใส 1925 1749901205591 หญพง

24702997 ววดพวนธมวงษพ นภวสวรรณ เชม ปอสกล 2084 1199600444649 หญพง

24702998 ววดพวนธมวงษพ ธวนยาธรณพ รมจพเมธากมล 1927 1739902339711 หญพง

24702999 ววดพวนธมวงษพ สาลทท แชชมลาย 2051 1074590019001 หญพง

24703000 ววดพวนธมวงษพ สมก ทรายทอง 2053 1074590019002 หญพง

24703001 ววดพวนธมวงษพ รพทพร มากสมบผรณพ 1901 1749800416309 หญพง

24703002 ววดศพรพมงคล เกทยรตพศวกดพธ ไมชปรากฎสกมล 2487 0074012176242 ชาย

24703003 ววดศพรพมงคล องศา ไมชปรากฏสกมล 2647 0074991340853 ชาย

24703004 ววดศพรพมงคล สพรวพชญพ พขทงจพตร 2804 1749901184870 ชาย

24703005 ววดศพรพมงคล ธนาววต ไมชปรากฏนามสกมล 2466 0074012177273 ชาย

24703006 ววดศพรพมงคล ขาว ไมชปรากฏนามสกมล 2810 0074014145522 ชาย

24703007 ววดศพรพมงคล แมพก ไมชปรากฏนามสกมล 2809 0074991341761 ชาย

24703008 ววดศพรพมงคล เยมพนนาย ไมชปรากฏนามสกมล 2899 0074014118371 ชาย

24703009 ววดศพรพมงคล อองซวน ไมชปรากฏนามสกมล 2903 0074014202071 ชาย

24703010 ววดศพรพมงคล พพว ไมชปรากฏนามสกมล 2964 0074013856034 ชาย

24703011 ววดศพรพมงคล พทระพวฒนพ ไมชปรากฏนามสกมล 2956 0073991017423 ชาย

24703012 ววดศพรพมงคล ตผยะ ไมชปรากฏนามสกมล 2958 0074014112608 ชาย

24703013 ววดศพรพมงคล ซวน ไมชปรากฏนามสกมล 3000 0074014133702 ชาย

24703014 ววดศพรพมงคล ตาลซออชาว ไมชปรากฏนามสกมล 2959 1074590020001 ชาย

24703015 ววดศพรพมงคล แกนว ไมชปรากฏนามสกมล 3005 0749900002249 ชาย

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 36 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590024 - ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

สทมชวง ป.5/1ชน ชน : 3

24703016 ววดศพรพมงคล ชวยระวท ไมชปรากฏนามสกมล 2975 0074013783843 ชาย

24703017 ววดศพรพมงคล แทค ไมชปรากฏนามสกมล 2968 0074013658968 ชาย

24703018 ววดศพรพมงคล ระวท ไมชปรากฏนามสกมล 2969 1074590020002 ชาย

24703019 ววดศพรพมงคล ภผผา ไมชปรากฏนามสกมล 2970 1074590020003 ชาย

24703020 ววดศพรพมงคล มผเอนอ ไมชปรากฏนามสกมล 2962 0074013843943 หญพง

24703021 ววดศพรพมงคล เจน ไมชปรากฏสกมล 2642 0740189007099 หญพง

24703022 ววดศพรพมงคล นวนดา ไมชปรากฏนามสกมล 2813 0072981003496 หญพง

24703023 ววดศพรพมงคล โนมพโก ไมชปรากฏนามสกมล 2906 0074014043266 หญพง

24703024 ววดศพรพมงคล นวนอพ ไมชปรากฏนามสกมล 2907 0074014212386 หญพง

24703025 ววดเกาะ(สจาลทราษฎรพอมปถวมภพ) จอน ไมชปรากฎ 1690 0074014030342 ชาย

24703026 ววดเกาะ(สจาลทราษฎรพอมปถวมภพ) อชพระ ชมชมทน 1626 1749901106496 ชาย

24703027 ววดเกาะ(สจาลทราษฎรพอมปถวมภพ) ตผยาโซ ไมชปราฎ 1665 0074014029832 ชาย

24703028 ววดเกาะ(สจาลทราษฎรพอมปถวมภพ) พพทวกษพ ววดแพนลจา 1627 1749901112038 ชาย

24703029 ววดเกาะ(สจาลทราษฎรพอมปถวมภพ) ชมตพเดช โตฉจทา 1679 1749900419677 ชาย

24703030 ววดเกาะ(สจาลทราษฎรพอมปถวมภพ) กอบกานตพ เขทยวบมญปลผก 1719 1119902371768 ชาย

24703031 ววดเกาะ(สจาลทราษฎรพอมปถวมภพ) ธพตพญากรณพ แกนวลวดลาย 1629 1749400066980 หญพง

24703032 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม นาวพน ยพ ปมทะโชตพ 18684 1749900913819 ชาย

24703033 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม วพชาตพ โคนวกพมชมน 19008 1749900979593 ชาย

24703034 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ปพท นนภา ไชยสงคราม 19396 1749901057908 หญพง

24703035 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม พวชราภรณพ แซชเลพก 19400 1749901081485 หญพง

24703036 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ณวฐวมฒพ ทองพยงคพ 19614 1749901111694 ชาย

24703037 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ชานนทพ เพพงเจรพญ 19641 1749901074951 ชาย

24703038 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ววนวพสา ดพนปรางคพ 19654 1749901132390 หญพง

24703039 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ปณพตา มาลาศรท 19671 1749901155969 หญพง

24703040 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม กฤษณะ จวกรกลาง 19679 1749901121801 ชาย

24703041 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ไกรราช เจรพญสมข 19827 1749901100781 ชาย

24703042 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม สมทธพรวกษพ อรรถกจาธร 19916 1749901174459 ชาย

24703043 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม สรวพชญพ กจาปวทนทอง 19917 1749901178209 ชาย

24703044 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ภาณมเดช แซชโงนว 19918 1749901177750 ชาย

24703045 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ศศพประภา ใสสดศรท 19920 1749901202479 หญพง

24703046 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม วพศพษฏพ กลพทนหอม 19921 1100201924088 ชาย

24703047 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม จทรววฒนพ ชวยสวรรคพ 19923 1369900825123 ชาย

24703048 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ณวฐวทรพ วมชนแมชสอด 19924 1749901167037 ชาย

24703049 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม จพราภรณพ ประนนอย 19925 1749901218812 หญพง

24703050 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ศพรพมงคล แซชเลท ปยง 19926 1749901158101 ชาย

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 37 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590024 - ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

สทมชวง ป.5/2ชน ชน : 3

24703051 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม อาทพตตยา นพลนนอย 19928 1749901208345 หญพง

24703052 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม พรธพตา ศรทพขทงจวทน 19929 1749901213055 หญพง

24703053 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ธนโชตพ มณทโชตพ 19930 1749400087511 ชาย

24703054 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ปรทยาวดท พาหนองแวง 19931 1749901202541 หญพง

24703055 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม สรกฤช ปมจฉาการ 19932 1749901192627 ชาย

24703056 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ศรมต ดชานกลาง 19933 1749901175081 ชาย

24703057 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม อาทพตยา อวนหลท 19934 1749901168491 หญพง

24703058 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม พงศพพล มพทงสรรพางคพ 19935 1749901195596 ชาย

24703059 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม วงศกร ลทเขทยน 19938 1749901157830 ชาย

24703060 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม เจนาพระยา พวนธพแกนว 19939 1839902004009 ชาย

24703061 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม วรเมธ พนาวาส 19940 1769900871512 ชาย

24703062 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ชาครพต ศวกดพธเจรพญยพทง 19943 1749901200310 ชาย

24703063 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ณวฐพงษพ ขาวสอาด 19945 1749901194344 ชาย

24703064 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม พลเดช ลททแตง 19946 1749901183211 ชาย

24703065 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม สมรชาตพ พผลเสมอ 19947 1749901183571 ชาย

24703066 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม พรรษา ฟวกสาคร 19948 1749901206482 หญพง

24703067 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม นนทววฒนพ อนมช 19952 1749901204471 ชาย

24703068 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม สมชาวดท ยพทงสผง 19953 1749901190985 หญพง

24703069 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม พวชร ยนตรกพจ 19954 1749901181561 ชาย

24703070 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม อภพชวย จงดท 19956 1749901183695 ชาย

24703071 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม อภพสพทธพธ ไปจ ไซรพ 19957 1749901184161 ชาย

24703072 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ญาณพศา ทองบวลลวงกพ 19958 1749901205257 หญพง

24703073 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม รวฐภผมพ ละออเอททยม 19959 1749901184942 ชาย

24703074 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม สมนพสา บมญเฉลย 19960 1749901176320 หญพง

24703075 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม สมพวฒนพ ประสงคพ 19961 1749901199150 ชาย

24703076 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม พวนธกานตพ ขาวประเสรพฐ 19962 1749901181901 หญพง

24703077 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ศรวณยผ ฮาบละคร 19963 1749901160695 ชาย

24703078 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ธนกร จวนทรพอชอน 19965 1749901175064 ชาย

24703079 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ธนดล จวนทรพอชอน 19967 1749901175072 ชาย

24703080 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม พรรณาราย ไกรทอง 19968 1749901245844 หญพง

24703081 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ปานวาด สมวรรณโค 19969 1749901165557 หญพง

24703082 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม กฤตนน บมญจวนทรพ 19970 1749901186929 ชาย

24703083 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม พพชญา โพธพธทอง 19971 1749901172651 หญพง

24703084 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม รพทภวทร เนทยมผล 19973 1749901163252 ชาย

24703085 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม รตพกานตพ พขทงจพตร 19974 1749901172375 หญพง

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 38 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590024 - ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

สทมชวง ป.5/3ชน ชน : 4

24703086 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม รวญชพดา ผาทา 19977 1749901180467 หญพง

24703087 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม นวทธพงศพ ชมทนภพรมยพ 19978 1749901193879 ชาย

24703088 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม บวณฑพตา เพพงนวม 19980 1749901188794 หญพง

24703089 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ศมภกฤต หอมจวนทรพ 19981 1139600424044 ชาย

24703090 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ธทรเดช ภวทรวงคพวพววฒนพ 19982 1749901212954 ชาย

24703091 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม อนาวพน วงคพเชพดขววญ 19983 1749901194336 ชาย

24703092 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม สหรวถ วงษพศพลปพ 19984 1749901177351 ชาย

24703093 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม พวชรพล บมญอมนม 19985 1749901190128 ชาย

24703094 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม พพชวยววฒนพ เผชาทอง 19986 1749901165549 ชาย

24703095 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ผกามาศ พลทมมมา 19987 1749901172391 หญพง

24703096 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม วทระวรรรณ กวนนพกา 19989 1749901158844 หญพง

24703097 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม กพตตพทวต ไทรสาคร 19990 1749901172359 ชาย

24703098 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ธทรภวทร โสตา 19991 1749901185761 ชาย

24703099 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ปพ ยะพล เขทยวสมกใส 19992 1749901180751 ชาย

24703100 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม อภพเดช ศรทโสภณ 19994 1749901189812 ชาย

24703101 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม มณฑาทพพยพ พมชมแกนว 19995 1749901190799 หญพง

24703102 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ประภวสสร บววทรวพยพ 19996 1749901165620 หญพง

24703103 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม วมฒพชวย ทรวพยพมาก 19997 1749901165492 ชาย

24703104 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ณวฐธพดา สมขหนมน 19998 1749901163929 หญพง

24703105 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ปรทยาพร รวยทรวพยพ 19999 1749901196321 หญพง

24703106 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม เดชนชวย เหมจวนทรพ 20001 1749901222551 ชาย

24703107 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม นครพนทรพ บมรทงาม 20002 1749901157686 ชาย

24703108 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม อรวรรณ ยมทธพวนธพ 20004 1749901200875 หญพง

24703109 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม บมษบากร อยผชเปจ า 20005 1749901202053 หญพง

24703110 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ฐพตพมา เจรพญสมข 20007 1749901163759 หญพง

24703111 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม สมวชพราภรณพ จมลโพธพธ 20008 1749901165565 หญพง

24703112 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม เกพดเสารพ คานบมตตะ 20009 1749901186201 ชาย

24703113 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม จพราภรณพ นาสมบ 20011 1749901207080 หญพง

24703114 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ณวฐธพดา ศรทสววสดพธ 20012 1749901202720 หญพง

24703115 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม กวญชพร คจาภาค 20013 1749901204005 หญพง

24703116 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ดากานดารพ โชคปลอด 20019 1100703948480 หญพง

24703117 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ภานมพงษพ เชพดชพด 20020 1740101113279 ชาย

24703118 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม บววชมพผ มมชงเมมองกลาง 20021 1104000220605 หญพง

24703119 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม คณาธพป ฉพมชนะ 20023 1749901212547 ชาย

24703120 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม วทรภาพ เกชงเขตรพวพทยพ 20025 1749901182354 ชาย

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 39 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590024 - ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

สทมชวง ป.5/4ชน ชน : 4

24703121 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม คมวพจพตร แสงลา 20028 1749901172723 ชาย

24703122 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม อโณมา ชม ปอสกมล 20029 1749901168904 หญพง

24703123 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ดวงพร จชาชาลท 20030 1749901186155 หญพง

24703124 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม กพตตพพพชญพ ไวยสพทธพธ 20031 1749901168513 ชาย

24703125 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม พวชรพฤกษพ ดพษฐพสวงขพ 20032 1749901206601 หญพง

24703126 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม อนมสรณพ สายนจ ปาผข ปง 20080 1749900976896 ชาย

24703127 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม วรรณศพรพ กลมเกลท ปยง 20092 1749901115878 หญพง

24703128 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ปพ ยะ วงษาโรจนพ 20095 1103100982646 ชาย

24703129 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม รวตนชวย ปมรพผาย 20108 1749901217786 ชาย

24703130 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม รวชภผมพ แตชวพลวย 20112 1749901188123 ชาย

24703131 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม เหมนพตยพ สมวรรณอชอน 20114 1749901176770 หญพง

24703132 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม สรณพสพรพ แกนวถวพล 20117 1749901159841 ชาย

24703133 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม พทรภวทร พานทองคจา 20119 1859900362901 ชาย

24703134 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม นวนทพชา สพหพงคพ 20135 1609200028660 หญพง

24703135 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ธวญรดา ศรทดาวเรมอง 20136 1749901179191 หญพง

24703136 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม สมณพษา ผมดผชองใส 20137 1749901183822 หญพง

24703137 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม กวญญารวตนพ จวนทรพตรท 20139 1749901173380 หญพง

24703138 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ปณพสา แซชเถทยน 20152 1759900508604 หญพง

24703139 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม โชคทวท มาประชมม 20169 1749901147036 ชาย

24703140 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม วรวมฒพ ภผชเกพด 20305 1749901170143 ชาย

24703141 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ณวฐวมฒพ บมญญา 20306 1749901178195 ชาย

24703142 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ธนเทพ พงศรทราช 20307 1749901158089 ชาย

24703143 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ปกรณพกฤต หมมทนทา 20308 1749901207730 ชาย

24703144 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม กพตพพวฒนพ โสภาพรสววสดพธ 20309 1749901233633 ชาย

24703145 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม นวนทพงศพ นมสพทธพตะนล 20310 1749901177881 ชาย

24703146 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม อนวนดา พมกแดง 20311 1749901156841 ชาย

24703147 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม พงษพณรพนทรพ พรน อมมผล 20312 1749901208621 ชาย

24703148 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ใยบวว ปว ปนตะกผล 20316 1749901183792 หญพง

24703149 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม มทนา ภาคสมข 20317 1740101115573 หญพง

24703150 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม มรกต พผนเจรพญ 20318 1749901192571 หญพง

24703151 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ณภวค กนกเกษมมงคล 20327 1749901199729 หญพง

24703152 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม พนพตา พานแกนว 20328 1749901177393 หญพง

24703153 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม พรนภวส หมวกเฟม อง 20336 1749901204498 หญพง

24703154 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ณวฐฐพนวนทพ ดนวงพรม 20357 1749901193186 หญพง

24703155 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม วมฒพชวย พงษพจมนย 20372 1779800322142 ชาย

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 40 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590024 - ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

สทมชวง ป.5/5ชน ชน : 4

24703156 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ณวฐนวนทพ สมชมสม 20384 1749901179728 หญพง

24703157 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม วชพรพล กลวทนชมทน 20403 1749901200735 ชาย

24703158 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม พพมพพรวท ฮวดสมนทร 20418 1749901159808 หญพง

24703159 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม อรรคชวย เหมรวงคะ 20423 1900101630719 ชาย

24703160 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ณวฐพล คลนายใจตรง 20428 1679000059766 ชาย

24703161 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม สรศวกดพธ อาสนะนวนทนพ 20443 1749800450558 ชาย

24703162 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม หพรวณยพ พผนทรวพยพ 20448 1100401385296 ชาย

24703163 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม รชตะ บผรณพเจรพญ 20573 1329901510070 ชาย

24703164 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ธนววฒนพ เขนยอพง 20574 1749901179582 ชาย

24703165 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม วงศกร ผชอนจรมง 20575 1749901201081 ชาย

24703166 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม อรรณพ นาคทองอพนทรพ 20576 1749901206636 ชาย

24703167 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม มาวพน ทรวพยพปานา 20577 1749901157465 ชาย

24703168 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม อภพชพต กองทอง 20579 1749901208175 ชาย

24703169 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม อพทธพเดช เจรพญสมข 20581 1749901173592 ชาย

24703170 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ศมภกฤษ เทมอกจวนคจา 20582 1749901208582 ชาย

24703171 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ฐาณพญา จพนดาศรท 20583 1749901196452 หญพง

24703172 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม พนพตกาณจนพ กพมชมนมณท 20584 1749400087308 หญพง

24703173 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม วพภาดา นนทะภา 20585 1749901199508 หญพง

24703174 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม วรพศรา สททะรวบ 20586 1749901212351 หญพง

24703175 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม พวฒนพนรท โชคสวมฤทธพธ 20587 1749901201944 หญพง

24703176 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ธทรพร จจารวกษา 20588 1749901205176 หญพง

24703177 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม วรนมช วงศพวรรณ 20589 1749901168700 หญพง

24703178 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม พรลวกษมท จวนทรพโชตพ 20592 1749901187674 หญพง

24703179 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม กนองเกทยรตพ อมยยาหาญ 20593 1749901204650 ชาย

24703180 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม กนองภพ อมยยาหาญ 20594 1749901204668 ชาย

24703181 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม รวญชพดา เลพกมา 20597 1749901214361 หญพง

24703182 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม วราภรณพ ฉพมพาลท 20598 1199600446951 หญพง

24703183 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ชนพดาภา ศรทจวนทรพ 20600 1749901209813 หญพง

24703184 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ณวชญพภวส บมญเสรพม 20602 1102500066794 หญพง

24703185 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ศมภณวฐ มอญขาม 20605 1749901204889 ชาย

24703186 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม อธพชา ววนเพพง 20617 1749901208086 หญพง

24703187 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ณวฐพพสพษฐพ มงคลนพมพตร 20646 1749901212261 ชาย

24703188 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม มรมต ลมอชอน 20670 1749901200191 ชาย

24703189 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ฉวตรชวย อารวกษพวาณพช 20672 1749901200832 ชาย

24703190 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ธทระพงษพ ศรทวพชา 20678 1409903656003 ชาย

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 41 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590024 - ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

สทมชวง ป.5/6ชน ชน : 4

24703191 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ศมภลวกษณพ วรพรชวยยนตพ 20685 1749901206377 หญพง

24703192 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ธวญธพตา ถาวร 20697 1749901204731 หญพง

24703193 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม นวนทววฒนพ หพรวญเวช 20854 1749901177423 ชาย

24703194 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ธารพนท ขข ปนลมอ 20858 1100401395208 หญพง

24703195 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม อนมธพดา พผลนวล 20871 1749901186490 หญพง

24703196 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม กวลยรวตนพ ไพรรมทนรมยพ 20872 1759900498641 หญพง

24703197 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ธาราทพพยพ ดทมะ 20883 1749901204340 หญพง

24703198 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ปพ ยะพล เชม ปอนมกผล 20890 1240301261365 ชาย

24703199 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม สมภกฤษ วพชวยกมล 20901 1301502140166 ชาย

24703200 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ดจารงศวกดพธ หงษา 20903 1759900489278 ชาย

24703201 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม กมลกนก ทรวพยพขจา 20906 1749901208914 หญพง

24703202 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม อารยา จวนทรพอวมพร 20908 1749800428668 หญพง

24703203 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม พรพพมล จวนทรมณท 20911 1749901174327 หญพง

24703204 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม อพนทวช บมญถนอม 20940 1749901174904 ชาย

24703205 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม นวนทพนภวส ภพรมยพชาตพ 20945 1103300244037 หญพง

24703206 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม จพตตาภา บมญมท 20947 1669800381085 หญพง

24703207 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ลวดดา มะหมพง 20968 1749901171131 หญพง

24703208 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม รวฐศาสตรพ บววทอง 20969 1848400012624 ชาย

24703209 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม อโณทวย ทวดเททยม 21145 1749901215619 ชาย

24703210 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม กฤษฎา จวนธพมา 21146 1749901203505 ชาย

24703211 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ปอรววฒนพ ไชยสงคราม 21147 1749901162582 ชาย

24703212 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ววชรพล อาจภวกดท 21148 1749901189651 ชาย

24703213 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ชมตพกาญจนพ ฉวตรแกนว 21149 1749901183776 หญพง

24703214 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ลวลนา โพธพละเดา 21151 1749901186546 หญพง

24703215 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม บวญญวตพ ขววญเฉมทอย 21153 1849901862621 ชาย

24703216 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ภวทรสมววฒนพ คงแจชม 21156 1709100032559 ชาย

24703217 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ธทรภวทร ชาวบนานแหลม 21160 1749901195073 ชาย

24703218 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ไชยววฒนพ อพนทศร 21184 1340300175618 ชาย

24703219 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ธทรววตร สรน อยโคกสผง 21195 1309903310779 ชาย

24703220 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ธนพวฒนพ รพ ปวทอง 21211 1429900628921 ชาย

24703221 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ศมภกฤต จวนสทดา 21212 1749901186511 ชาย

24703222 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม วารมณท ทองอจาไพ 21227 1229700118921 หญพง

24703223 ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม ธนะชวย สชงชวย 21205 1104000167356 ชาย

คน 33รวม :

สรมปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  418ผศห เขหาสอบ : 16 คน1074590024 - ววดปน อมวพเชทยรโชตพการาม

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590033 - ววดราษฎรพรวงสรรคพ



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 42 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000
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ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

เขทยว ป.1/1ชน ชน : 2

24703226 ววดราษฎรพรวงสรรคพ สมรศวกดพธ กาญจนกจายาน 10707 1749901536318 ชาย

24703227 ววดราษฎรพรวงสรรคพ อภพโชค อพทมดท 10618 1749901191981 ชาย

24703228 ววดโพธพธแจน ณวฐวมฒพ วงษพปน อง 8092 1749901158950 ชาย

24703229 ววดโพธพธแจน พชรพล ศรศพลป 8095 1749901233030 ชาย

24703230 ววดโพธพธแจน ปรเมศรพ แยนมครวญ 8455 1749901211800 ชาย

24703231 ววดโพธพธแจน พพชชาภา โสดามมกขพ 8554 1749901169013 หญพง

24703232 ววดโพธพธแจน ปฏพภาค กองแกนว 8568 1102003964735 ชาย

24703233 บนานหนองหาดใหญช โชคชวย คจาโสภา 2221 1539900991382 ชาย

24703234 บนานหนองหาดใหญช ณวฏฐา อาจคมนมวงศพ 2356 1101501318630 หญพง

24703235 บนานบางปพ ปง แสงเมมอง - 2690 0074014247813 ชาย

24703236 บนานบางปพ ปง จพรพวส เสมมา 2694 1749901149519 ชาย

24703237 บนานบางปพ ปง สมตเขต - 2569 0749900000807 ชาย

24703238 บนานบางปพ ปง ธานพนทรพ เดชจรผญ 2873 1102003905089 ชาย

24703239 บนานบางปพ ปง ศมภโชค ปว ปนแกนว 2687 1749901175706 ชาย

24703240 บนานบางปพ ปง ศพวกรณพ แกนวพรม 2751 1190201140842 ชาย

24703241 บนานบางปพ ปง พงษพพวฒนพ โทนะบมตร 2752 1749901189685 ชาย

24703242 บนานบางปพ ปง วทรพล สาลทกพจ 2838 1749901181161 ชาย

24703243 บนานบางปพ ปง วนพดา ไตยพวนธมพ 2918 1350101806600 หญพง

24703244 บนานบางปพ ปง จวนจทรา ประสานศพรพ 2757 7589900059886 หญพง

24703245 บนานบางปพ ปง สมดารวตนพ สมดยอดพะเนา 2760 1749901160717 หญพง

24703246 บนานบางปพ ปง กรมณรวตนพ พขทงคมนม 2784 1149600176822 หญพง

24703247 บนานบางปพ ปง ณวฐมน ชมทนสดใส 2574 1749901208361 หญพง

24703248 บนานบางปพ ปง นวทยา อยผชเปจ า 2577 1409903645044 หญพง

24703249 บนานบางปพ ปง วรรณพสา หาญยพทง 2582 1749901183644 หญพง

24703250 บนานบางปพ ปง ศพรพกาญจนพ โกมาร 2583 1460701307166 หญพง

24703251 บนานบางปพ ปง อารยา วงศพคจาผา 2586 1749901207594 หญพง

24703252 บนานบางปพ ปง นวนทพนลพน ศรทลวดดา 2587 1749901213861 หญพง

24703253 บนานบางปพ ปง พรเพทยงฟน า แสงดท 2655 1103100984274 หญพง

24703254 บนานบางปพ ปง ชพนกรณพ แกนวใส 2496 1749901110680 ชาย

24703255 บนานบางปพ ปง กวมพล ตทระภวกดพธ 2674 1348900175659 ชาย

24703256 บนานบางปพ ปง กพตตพภน อวตฤทธพธ 2562 1749901196746 ชาย

24703257 บนานบางปพ ปง ณวฐกร แกะทอง 2564 1349200093677 ชาย

24703258 บนานบางปพ ปง วชพระ แซกรวมยพ 2568 1100401391172 ชาย

24703259 บนานบางปพ ปง ชานนทพ แงชมสมราช 2755 1749901231258 ชาย

24703260 บนานบางปพ ปง ภพญโญ หลชอทอง 2848 1329000053388 ชาย

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 43 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590033 - ววดราษฎรพรวงสรรคพ

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

เขทยว ป.1/2ชน ชน : 2

24703261 บนานบางปพ ปง กนกวรรณ บมญทวน 2917 1600102031609 หญพง

24703262 บนานบางปพ ปง อรทวย ชาลทรวง 2940 1102003914398 หญพง

24703263 บนานบางปพ ปง สมภากมล คงยพทงหาญ 2584 1749901182257 หญพง

24703264 บนานบางปพ ปง อรจพรา ไสวงาม 2921 1368300031524 หญพง

24703265 บนานบางปพ ปง ณวฐธพดา สวชางจพตร 2573 1329400090981 หญพง

24703266 บนานบางปพ ปง สมภาวดท ศรทสะอาด 2585 1749901181544 หญพง

24703267 บนานบางปพ ปง สมภวสตรา พงษพดท 2608 1609900866196 หญพง

24703268 บนานบางปพ ปง นรพษา ทองแมนน 2628 1368900044228 หญพง

24703269 บนานบางปพ ปง กรรณพการพ ขาววพเศษ 2688 1749901191299 หญพง

24703270 บนานบางปพ ปง ซออผน หนผผทอง 2853 G190457000002 หญพง

24703271 บนานบางปพ ปง อารทยา กองพร 2841 1749901173223 หญพง

24703272 บนานบางปพ ปง ธวญญามาศ บววจวนอวด 2840 1749901233072 หญพง

24703273 บนานบางปพ ปง เหมทยว - 2657 0074013500639 หญพง

24703274 บนานบางปพ ปง ธวญญรวตนพ เคนทนาว 2576 1349900092404 หญพง

24703275 เทพนรรวตนพ อาทพตยพ ลมงปวน 1589 0518689000556 ชาย

24703276 เทพนรรวตนพ ทรวพยพสพน สระทองจวนทรพ 1566 1749901180009 ชาย

24703277 เทพนรรวตนพ ภานมพวฒนพ เตทยนมทผล 1570 1749901205231 ชาย

24703278 เทพนรรวตนพ เขษมศวกดพธ มนตพทอง 1794 1339600146034 ชาย

24703279 เทพนรรวตนพ ชาญยมทธ งามลจา 1565 1399900329011 ชาย

24703280 เทพนรรวตนพ ภานม โพธพธฤทธพธ 1569 1749901193054 ชาย

24703281 เทพนรรวตนพ รวชชานนทพ คงกลวด 1571 1749901158071 ชาย

24703282 เทพนรรวตนพ สมนวนทชวย ดวงสวชาง 1572 1709700370021 ชาย

24703283 เทพนรรวตนพ วรวมฒพ สทหาราช 1683 1749901188867 ชาย

24703284 เทพนรรวตนพ อรรคฐากร อชอนละมวย 1802 1368100048130 ชาย

24703285 เทพนรรวตนพ นาวพน สทววนนา 1567 1749901173860 ชาย

24703286 เทพนรรวตนพ ณรงคพพล สมนา 1736 1331600082179 ชาย

24703287 เทพนรรวตนพ ศพรพนทรา ศาลางาม 1587 1331700124299 หญพง

24703288 เทพนรรวตนพ อวมพววน หมชนแกนว 1803 1749901180653 หญพง

24703289 เทพนรรวตนพ วพมลสพรพ จพตรสมบผรณพ 1585 1749901202185 หญพง

24703290 เทพนรรวตนพ สมพรรษา อมยรวมยพ 1586 1749901171832 หญพง

24703291 เทพนรรวตนพ อวซวานท หมวดหมวน 1588 1749901209040 หญพง

24703292 เทพนรรวตนพ พพรานวนทพ บมบผาชาตพ 1584 1749901204510 หญพง

24703293 เทพนรรวตนพ สมนพสา ดาวเรมอง 1640 1749901160539 หญพง

24703294 เทพนรรวตนพ สมกวญญา สรนอยเจดทยพ 1599 1101501355331 หญพง

24703295 เทพนรรวตนพ ลวดฟน า คงสวมพวนธพ 1687 1749901170119 หญพง

คน 35รวม :
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ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
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อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590033 - ววดราษฎรพรวงสรรคพ

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

เขทยว ป.1/3ชน ชน : 2

24703296 เทพนรรวตนพ ชนวรรณ อวงกระโทก 1576 1309903514749 หญพง

24703297 เทพนรรวตนพ จารมวรรณ ฤทธพธชวยเจรพญ 1577 1671100144849 หญพง

24703298 เทพนรรวตนพ ณวฐวดท ดทกระจชาง 1579 1749901212113 หญพง

24703299 เทพนรรวตนพ ปผชพตา ตพงสะ 1583 1104200592191 หญพง

24703300 เทพนรรวตนพ เอพน - 1591 0074012176412 หญพง

24703301 เทพนรรวตนพ ปนวดดา ขววญอชอน 1747 1209702367090 หญพง

24703302 เทพนรรวตนพ ศศพกาญจนพ มาตรารวกษพ 1514 1749901151874 หญพง

24703303 ววดราษฎรพรวงสรรคพ ปพ ยพงษพ ผาสมข 10381 1103704251469 ชาย

24703304 ววดราษฎรพรวงสรรคพ นทท เรมองศรท 10044 1749901168343 ชาย

24703305 ววดราษฎรพรวงสรรคพ วรชพต สมภาการ 10121 1749901168963 ชาย

24703306 ววดราษฎรพรวงสรรคพ ภผรพ แซชเอท ปยว 10101 1102300128419 ชาย

24703307 ววดราษฎรพรวงสรรคพ ภาณม สรน อยศรท 10108 1749901211214 ชาย

24703308 ววดราษฎรพรวงสรรคพ ปพ ยภวทร สทชมทน 10129 1749901211401 ชาย

24703309 ววดราษฎรพรวงสรรคพ โยธพน แซชเตทยว 10885 1749901173461 ชาย

24703310 ววดราษฎรพรวงสรรคพ ณวฐพล ระคจาภา 10087 1749901205648 ชาย

24703311 ววดราษฎรพรวงสรรคพ กฤษณะ สททะพวนธพ 11241 1342200143597 ชาย

24703312 ววดราษฎรพรวงสรรคพ กพตตพทวต ปวกกาสทนวง 11182 1100201902009 ชาย

24703313 ววดราษฎรพรวงสรรคพ ทศพร ตพนานพ 10617 1749901189251 ชาย

24703314 ววดราษฎรพรวงสรรคพ อวงโกสพน ชพนมาตยพ 10635 5370101018434 ชาย

24703315 ววดราษฎรพรวงสรรคพ รพทภวทร ไวสาหลง 10405 1369200058481 ชาย

24703316 ววดราษฎรพรวงสรรคพ ภผสพทธพธ บพนรวมยพ 10725 1749901090280 ชาย

24703317 ววดราษฎรพรวงสรรคพ พพรพยกร ตผนสมวรรณกมล 10122 1103100974180 ชาย

24703318 ววดราษฎรพรวงสรรคพ ชนนพกานตพ ชวาเขทยว 10113 1749901180769 หญพง

24703319 ววดราษฎรพรวงสรรคพ สวพชญา นาจรวส 11125 1749901169111 หญพง

24703320 ววดราษฎรพรวงสรรคพ ปผเปน - 10165 0074991633648 หญพง

24703321 ววดราษฎรพรวงสรรคพ ธนพร แจชมนารท 10878 1101801563109 หญพง

24703322 ววดราษฎรพรวงสรรคพ พพชชาพร ขมเลพก 10036 1749901171701 หญพง

24703323 ววดราษฎรพรวงสรรคพ สพนทนาถ แสงโพธพธ 10110 1749901157716 หญพง

24703324 ววดราษฎรพรวงสรรคพ ชนพสรา รมชงโรจนพ 10112 1220800068803 หญพง

24703325 ววดราษฎรพรวงสรรคพ ไพลพน กรกฏกมล 10095 1103500078467 หญพง

24703326 ววดราษฎรพรวงสรรคพ กวงสดาล นะมะปวกษพ 9894 1749901162086 หญพง

24703327 ววดราษฎรพรวงสรรคพ ชลธพชา มดมณท 10094 1349500050159 หญพง

24703328 ววดราษฎรพรวงสรรคพ อารทยา เจทยมจวนแจนง 10877 1749901197912 หญพง

24703329 ววดราษฎรพรวงสรรคพ นวนทพธพดา กวลปพฤกษพ 10267 1103100971903 หญพง

24703330 ววดราษฎรพรวงสรรคพ สมดารวตนพ วชาปราง 10222 1700801116254 หญพง
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24703331 ววดราษฎรพรวงสรรคพ ณวฐธวญ ไทยใหมช 9856 1749901124371 ชาย

24703332 ววดราษฎรพรวงสรรคพ เกทยรตพขจร เพชงผล 10296 1110201345592 ชาย

24703333 ววดราษฎรพรวงสรรคพ วทระพล พวนธมพไกร 10126 1749901176737 ชาย

24703334 ววดราษฎรพรวงสรรคพ ภานมพงศพ บมตรฉจทา 10123 1749901173924 ชาย

24703335 ววดราษฎรพรวงสรรคพ ทพวากร สทหนาท 10124 1749901174092 ชาย

24703336 ววดราษฎรพรวงสรรคพ วทรชวย ทองสวนตพ 10153 1749901202151 ชาย

24703337 ววดราษฎรพรวงสรรคพ นพตพภผมพ ดทมพตร 10086 1749901203831 ชาย

24703338 ววดราษฎรพรวงสรรคพ ธนภรณพ นอสผงเนพน 10169 1330501461308 ชาย

24703339 ววดราษฎรพรวงสรรคพ อรรถพล ชมมปลา 10102 1749901162035 ชาย

24703340 ววดราษฎรพรวงสรรคพ ธทรภวทร สมขพชวง 10103 1619700034081 ชาย

24703341 ววดราษฎรพรวงสรรคพ เนมพนทรพธร จวนทร 10130 1749901212156 ชาย

24703342 ววดราษฎรพรวงสรรคพ วทระพงษพ พวนธพพาณพชยพ 10883 1718800105311 ชาย

24703343 ววดราษฎรพรวงสรรคพ ทพณวงคพ สวงขพทอง 10991 1349700377011 ชาย

24703344 ววดราษฎรพรวงสรรคพ ธนาพพพวฒนพ เชทยงเงพน 10074 1749901188964 ชาย

24703345 ววดราษฎรพรวงสรรคพ ณวฐววฒนพ จวนพมตร 10370 1103100978843 ชาย

24703346 ววดราษฎรพรวงสรรคพ สราวมฒพ อภวยภวกดพธ 10079 1229901190238 ชาย

24703347 ววดราษฎรพรวงสรรคพ สมธางคพ สวนโดด 9865 1749901116726 หญพง

24703348 ววดราษฎรพรวงสรรคพ ปพพชญา พมชมพฤกษพ 10131 1350101816818 หญพง

24703349 ววดราษฎรพรวงสรรคพ ธนพตชา ชผยศ 10133 1749901154717 หญพง

24703350 ววดราษฎรพรวงสรรคพ นพวารพน พรมมานนทพ 10404 1339900941662 หญพง

24703351 ววดราษฎรพรวงสรรคพ สมกวญญา พลขวนธพ 10090 1749901164992 หญพง

24703352 ววดราษฎรพรวงสรรคพ ศรวญญชา คงรอด 10091 1749901170879 หญพง

24703353 ววดราษฎรพรวงสรรคพ ทพพยพวรรณ คนเทททยง 10158 1749901201251 หญพง

24703354 ววดราษฎรพรวงสรรคพ ไอลพนลวกษณพ เลทยงหลทก 10096 1102003936065 หญพง

24703355 ววดราษฎรพรวงสรรคพ อวจฉราพร บววละคร 10500 1749901166324 หญพง

24703356 ววดราษฎรพรวงสรรคพ เวณพกา ศขกเสมอ 10711 1841901014411 หญพง

24703357 ววดราษฎรพรวงสรรคพ ปมณยนมช แซชคผ 10998 1749901188298 หญพง

24703358 ววดราษฎรพรวงสรรคพ ปพ ตพ ศพรพขวนธพ 10080 1749901151912 ชาย

24703359 ววดราษฎรพรวงสรรคพ ธเนศวร ควงคละ 11219 1749901170151 ชาย

24703360 ววดราษฎรพรวงสรรคพ ไอนจ ปา ชาวทชาไชย 10383 1711000184171 ชาย

24703361 ววดราษฎรพรวงสรรคพ วพชญพพล สาธมพวนธพ 11258 1749901166171 ชาย

24703362 ววดราษฎรพรวงสรรคพ คฑาวมธ แกนวนพล 10984 1749901175676 ชาย

24703363 ววดราษฎรพรวงสรรคพ พลศรมต เพลาขมนทด 10947 1350101828280 ชาย

24703364 ววดราษฎรพรวงสรรคพ นนทพวทธพ รอดรวตนา 10933 1139900578446 ชาย

24703365 ววดราษฎรพรวงสรรคพ ชวชพล ทองถม 10125 1749901190071 ชาย
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24703366 ววดราษฎรพรวงสรรคพ ธนววฒนพ พพมพพหารทยพ 10289 1749901177539 ชาย

24703367 ววดราษฎรพรวงสรรคพ รมชงทวท เหระววน 10104 1749901187917 ชาย

24703368 ววดราษฎรพรวงสรรคพ ปวฐวท เกตมลจา 10081 1749901163228 ชาย

24703369 ววดราษฎรพรวงสรรคพ ธนโชตพ พนวส 10620 1749800446445 ชาย

24703370 ววดราษฎรพรวงสรรคพ พพชพตพงษพ แกชนวงษพ 10695 1749901141356 ชาย

24703371 ววดราษฎรพรวงสรรคพ วสวนตพ แพงพฤกษพภผมพ 10156 1749901155381 ชาย

24703372 ววดราษฎรพรวงสรรคพ สมทธพดา แสดงคจา 10954 7579900070308 หญพง

24703373 ววดราษฎรพรวงสรรคพ ชลธพชา เสาเมมอง 10975 1849901893845 หญพง

24703374 ววดราษฎรพรวงสรรคพ สมทธพชา แสงคจา 10955 7579900070294 หญพง

24703375 ววดราษฎรพรวงสรรคพ ศลพษา พรหมมาศ 10119 1329901523520 หญพง

24703376 ววดราษฎรพรวงสรรคพ เขมนพจ หาดประโคน 10136 1749901189391 หญพง

24703377 ววดราษฎรพรวงสรรคพ จพรนวนทพ เจรพญสมข 10137 1459700047754 หญพง

24703378 ววดราษฎรพรวงสรรคพ นพตยา กวนทะนชวม 10115 1749901193526 หญพง

24703379 ววดราษฎรพรวงสรรคพ กรชนก สารคามครบมรท 10118 1749901207888 หญพง

24703380 ววดราษฎรพรวงสรรคพ อมทวยทพพยพ กพจวพชา 10092 1749901176214 หญพง

24703381 ววดราษฎรพรวงสรรคพ กมลทพพยพ ระยวบศรท 10304 1339300021686 หญพง

24703382 ววดราษฎรพรวงสรรคพ ขนพษฐา สอนจพตร 10093 1101801548479 หญพง

24703383 ววดราษฎรพรวงสรรคพ กพตตพมา วงศพรวกษพ 10726 1859900357524 หญพง

24703384 ววดราษฎรพรวงสรรคพ พพชญานวนทพ สพงนพสวย 10114 1749901184501 หญพง

24703385 ววดราษฎรพรวงสรรคพ ศพรพยากร อวนนาคะ 10371 1749901173088 หญพง

24703386 บนานบางนจ ปาจมด กพตตพชวย ศรทสมวรรณพ 4770 1467800035985 ชาย

24703387 บนานบางนจ ปาจมด จทระศวกดพธ มทบมญธรรม 4895 1749901174947 ชาย

24703388 บนานบางนจ ปาจมด กพตตพพงศพ ไทยเจรพญ 4771 1749901156299 ชาย

24703389 บนานบางนจ ปาจมด ฉวนทววฒนพ แกนวเจรพญ 4774 1102003905046 ชาย

24703390 บนานบางนจ ปาจมด ธนาศวกดพธ ประมวลจพตร 4780 1749901180475 ชาย

24703391 บนานบางนจ ปาจมด ปรเมธ เกตมรชวง 4785 1749901167215 ชาย

24703392 บนานบางนจ ปาจมด สมภชทพ พาขมนทด 4789 1161000059364 ชาย

24703393 บนานบางนจ ปาจมด จวกรพงษพ หาญนาดท 5046 1419902437715 ชาย

24703394 บนานบางนจ ปาจมด ธพตพศวกดพธ เพพงใส 5133 1749901218537 ชาย

24703395 บนานบางนจ ปาจมด อานนทพ ผพวอชอน 5489 1100703983501 ชาย

24703396 บนานบางนจ ปาจมด นนธชวย บมญทาบทอง 5134 1209702400348 ชาย

24703397 บนานบางนจ ปาจมด กนกวรรณ ปพท นแกนว 4791 1749901169889 หญพง

24703398 บนานบางนจ ปาจมด แอน พมชา 4824 0075991076057 หญพง

24703399 บนานบางนจ ปาจมด ชลธพชา เชม ปอทอง 4798 1102003894982 หญพง

24703400 บนานบางนจ ปาจมด ภาฤนท ไกรนอก 480 1749901205109 หญพง
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24703401 บนานบางนจ ปาจมด ณวฏธพตา สามพตสมบวตพ 4800 1749901196371 หญพง

24703402 บนานบางนจ ปาจมด ดาราพลอย ตมชนปรม 4801 1102003903434 หญพง

24703403 บนานบางนจ ปาจมด เมธาวดท ทรวพยพพะวง 4809 1749901208884 หญพง

24703404 บนานบางนจ ปาจมด ศศพภวทร ภผชพวง 4811 1101501375722 หญพง

24703405 บนานบางนจ ปาจมด โสภพตา ฤทวยรวตนพเจรพญ 4814 1101801508671 หญพง

24703406 บนานบางนจ ปาจมด อาภวสรา วรพวฒนะดจารง 4816 1749901206610 หญพง

24703407 บนานบางนจ ปาจมด พลอยพรรณ หลาบโพธพธ 5491 1718800099892 หญพง

24703408 บนานบางนจ ปาจมด กรกมล เจรพญอภพรวกษพ 5370 1102170102849 หญพง

24703409 บนานบางนจ ปาจมด กรทพพยพ บมญไชย 4792 1379900355101 หญพง

24703410 บนานบางนจ ปาจมด สมภวสสรา แจชมกระจชาง 5347 1101501356281 หญพง

24703411 บนานบางนจ ปาจมด ชญาภา เสรทนพราช 5209 1429900623813 หญพง

24703412 บนานบางนจ ปาจมด รวฐศาสตรพ นพพรรวมยพ 4787 1749901178748 ชาย

24703413 บนานบางนจ ปาจมด ธนกฤต กลวทนสมข 4617 1749901151963 ชาย

24703414 บนานบางนจ ปาจมด กฤตภวค นวะสพมมา 4768 1749901088943 ชาย

24703415 บนานบางนจ ปาจมด กฤษฏา แกนวจวนทรพ 4769 1339200078741 ชาย

24703416 บนานบางนจ ปาจมด ศพรภพ แกนวคพรท 4788 1469900789371 ชาย

24703417 บนานบางนจ ปาจมด อพทธพเดช โมราเพพง 4790 1749901174866 ชาย

24703418 บนานบางนจ ปาจมด สพทธพศวกดพธ ชมชมสะอาด 5177 1101801449250 ชาย

24703419 บนานบางนจ ปาจมด กมลเชษฐ คงเมมอง 5375 1769300035357 ชาย

24703420 บนานบางนจ ปาจมด ทวทชวย หารพชวย 4779 1749901186589 ชาย

24703421 บนานบางนจ ปาจมด ธทรววฒนพ นวนตะ 4782 1749901175218 ชาย

24703422 บนานบางนจ ปาจมด นภวสกร สจาราญ 4784 1379900378810 ชาย

24703423 บนานบางนจ ปาจมด เอกราช ชชางสากล 5552 1417500074187 ชาย

24703424 บนานบางนจ ปาจมด อวญมณท จวนมะณท 5492 1409800518490 หญพง

24703425 บนานบางนจ ปาจมด นมชรดท มทบมญธรรม 4804 1749901213641 หญพง

24703426 บนานบางนจ ปาจมด พรพพมล ครขกกระโทก 4806 1749901204714 หญพง

24703427 บนานบางนจ ปาจมด วรวรรณพ เสรพจกพจดท 4810 1749901186236 หญพง

24703428 บนานบางนจ ปาจมด อรมณวรรณ อาคะพงษพ 4817 1479000040471 หญพง

24703429 บนานบางนจ ปาจมด ศศพประภา โพธพชาลท 5364 1749901218901 หญพง

24703430 บนานบางนจ ปาจมด ณวฏฐณพชา พานชพง 4799 1399000057715 หญพง

24703431 บนานบางนจ ปาจมด อรปมลพน ทวนใจ 4955 1309701322822 หญพง

24703432 บนานบางนจ ปาจมด ณวฐชยา รวกญาตพ 5210 1101801535261 หญพง

24703433 บนานบางนจ ปาจมด ชารพณท เททยมพล 5490 1100801613601 หญพง

24703434 บนานบางนจ ปาจมด พวชราภรณพ แสงอรมณ 5139 1101501360164 หญพง

24703435 บนานบางนจ ปาจมด พพมพพชนก ชมทนทพม 5199 1749800435818 หญพง
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24703436 บนานบางนจ ปาจมด โสวดท แยนมลอย 4223 1101501342620 หญพง

24703437 ววดโพธพธแจน สมภาพร รอดเมมอง 8080 1749901314404 หญพง

24703438 ววดโพธพธแจน ธนพวชนพ สาดมะเรพง 8084 1749901176648 ชาย

24703439 ววดโพธพธแจน ณวฐพงศพ เผมอกกลางเมมอง 8085 1749901173690 ชาย

24703440 ววดโพธพธแจน ชพษณมพงศพ นาลาด 8086 1749901209970 ชาย

24703441 ววดโพธพธแจน ปพ ตพพงษพ คมชยมมข 8087 1749900178957 ชาย

24703442 ววดโพธพธแจน ปรวชญา เปรมสมโข 8088 1749901186767 ชาย

24703443 ววดโพธพธแจน อดพสร สมขปาน 8089 1101501354733 ชาย

24703444 ววดโพธพธแจน พทรพวฒนพ เผชาหอม 8090 1103100988784 ชาย

24703445 ววดโพธพธแจน โยธพน สอนงาม 8091 1749901208531 ชาย

24703446 ววดโพธพธแจน พวชรพล เกตมแกนวเจรพญ 8094 1749901162655 ชาย

24703447 ววดโพธพธแจน มนวสนวนทพ โอภาสธววช 8096 1103500081867 หญพง

24703448 ววดโพธพธแจน สกาวใจ ตชอตนน 8097 1349200088533 หญพง

24703449 ววดโพธพธแจน พทรดา ฤทธพธขจา 8098 1749901175714 หญพง

24703450 ววดโพธพธแจน โชตพรส รวตนมาลท 8099 1749901182486 หญพง

24703451 ววดโพธพธแจน ปพ ยโชศพตา มาควชชะ 8100 1102170095231 หญพง

24703452 ววดโพธพธแจน รมชงนภา อวคธรรม 8101 1749901167223 หญพง

24703453 ววดโพธพธแจน จพนตนา ลท ปเจรพญ 8104 1105000004954 หญพง

24703454 ววดโพธพธแจน ศพรพมาพร ยพ ปมปราโมทยพ 8106 1749901193615 หญพง

24703455 ววดโพธพธแจน พทรตา ไหวพลพบ 8108 2309801047198 หญพง

24703456 ววดโพธพธแจน พรมมพนทรพ พรมพพนพจ 8110 1339900957429 ชาย

24703457 ววดโพธพธแจน ทวตสรวง ศรทประยผร 8111 1749901206822 ชาย

24703458 ววดโพธพธแจน วทรภาพ สทเหลมอง 8115 1749901190535 ชาย

24703459 ววดโพธพธแจน ชวยววฒนพ แยนมแสง 8116 1749901156710 ชาย

24703460 ววดโพธพธแจน ภวทพงศพ สายทอง 8117 1739902290703 ชาย

24703461 ววดโพธพธแจน รวฐภผมพ วงวพเศษ 8118 1749901178802 ชาย

24703462 ววดโพธพธแจน ธวนวา หอมสมวรรณ 8119 1579901270646 ชาย

24703463 ววดโพธพธแจน เทพฤทธพธ งชอนสวชาง 8122 1749901187381 ชาย

24703464 ววดโพธพธแจน วพจพตตรา ประวพเศษ 8129 1740101115522 หญพง

24703465 ววดโพธพธแจน จมฑารวตนพ จมดอน 8130 1101801524243 หญพง

24703466 ววดโพธพธแจน วศพนท พพจารยพ 8132 1102003910775 หญพง

24703467 ววดโพธพธแจน ปมณยาพร วพชวยโย 8134 1749901194883 หญพง

24703468 ววดโพธพธแจน ภานพชชา นาวพนธร 8135 1740101115093 หญพง

24703469 ววดโพธพธแจน วพชมดา เถมทอนคจา 8136 1749901202967 หญพง

24703470 ววดโพธพธแจน อาสพมวดเซม ยผโซจะ 8147 1969100062201 ชาย
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24703471 ววดโพธพธแจน กนกวรรณ แยนมแสง 8158 1306600046100 หญพง

24703472 ววดโพธพธแจน เกรทยงไกร ตวบกลาง 8167 1749901175421 ชาย

24703473 ววดโพธพธแจน ศยามล กลวทนสมข 8225 1101800354000 หญพง

24703474 ววดโพธพธแจน ฟน ารมชง วงศพชชาง 8248 1740101115107 หญพง

24703475 ววดโพธพธแจน ภวทรฉวตร ลจานวย 8261 1339000078135 ชาย

24703476 ววดโพธพธแจน พวชราภา กมลผาด 8288 1749901177091 หญพง

24703477 ววดโพธพธแจน นคร พรรณลา 8309 1320401179406 ชาย

24703478 ววดโพธพธแจน ลทลาวดท มาตะราช 8312 1101801520159 หญพง

24703479 ววดโพธพธแจน กชกร เผทยนปาน 8313 1749901194956 หญพง

24703480 ววดโพธพธแจน พพรพยกร แสงภผช 8336 1749901185841 หญพง

24703481 ววดโพธพธแจน ภคววฒนพ หลาบอพนทรพ 8345 1101501293785 ชาย

24703482 ววดโพธพธแจน ณรงคพศวกดพธ บมญมท 8346 1749901214264 ชาย

24703483 ววดโพธพธแจน พพพวฒนพ รวกกลวด 8451 1104000212335 ชาย

24703484 ววดโพธพธแจน ตะววน กวนตะนวนทพ 8452 1749901210714 ชาย

24703485 ววดโพธพธแจน ชวยมงคล พพมพพรวกษา 8453 1458800045108 ชาย

24703486 ววดโพธพธแจน พพษณม ดนวงสงคพ 8454 1749901173509 ชาย

24703487 ววดโพธพธแจน ปารพชาต นามสวชาง 8457 1709800538471 ชาย

24703488 ววดโพธพธแจน สมธพตา มพรพสมทธพธ 8459 1439900602972 หญพง

24703489 ววดโพธพธแจน พพชชาอร จวนทรพศรท 8460 1749901163287 หญพง

24703490 ววดโพธพธแจน โชธพนวนทพ ควนทจวนทรพ 8461 1749901181111 หญพง

24703491 ววดโพธพธแจน นวฐทพนา ปน อมยมคล 8462 1900101604734 หญพง

24703492 ววดโพธพธแจน วรพศรา อมตะลา 8463 1749901178411 หญพง

24703493 ววดโพธพธแจน สกมณา พรพพศ 8464 1749901184446 หญพง

24703494 ววดโพธพธแจน ธนโชตพ ชาวปราการ 8465 1270400158287 ชาย

24703495 ววดโพธพธแจน ณรงคพเดช แซชหลพง 8466 5740101092223 ชาย

24703496 ววดโพธพธแจน กานดา โคทอง 8467 1749901195618 หญพง

24703497 ววดโพธพธแจน สมพวฒตรา ขนอชาวนา 8500 1102400210168 หญพง

24703498 ววดโพธพธแจน ภผมรพนทรพ นมชมคมนม 8506 1740101112663 ชาย

24703499 ววดโพธพธแจน ณวฐธกร สพทธพฤกษพ 8513 1749901161403 ชาย

24703500 ววดโพธพธแจน แตงโม คนลาว 8518 1074590035001 หญพง

24703501 ววดโพธพธแจน ภานมพงษพ เรมองวพเศษ 8542 1739902328760 ชาย

24703502 ววดโพธพธแจน สมชาดา ทมมพพลา 8546 1749901214710 หญพง

24703503 ววดโพธพธแจน ปรนวย บมตรสอน 8547 1119701187307 ชาย

24703504 ววดโพธพธแจน ปณพธาน ชจานาญศพลปพ 8560 1869900665504 ชาย

24703505 ววดโพธพธแจน ธนพงษพ ทนาวทอง 8683 1619700034413 ชาย
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24703506 ววดโพธพธแจน จมฑาทพพยพ สทสาราแสง 8685 1749901170771 หญพง

24703507 ววดโพธพธแจน ชนพสรา บมญปก 8686 1339700045906 หญพง

24703508 ววดโพธพธแจน ชนพนทรพ เพพงนจ ปาคจา 8709 1407400026318 ชาย

24703509 ววดโพธพธแจน อพสรพงษพ ชวยเพพง 8764 1398800043131 ชาย

24703510 ววดโพธพธแจน เบนยามพน ดอนเส 8765 1104301104850 ชาย

24703511 ววดโพธพธแจน กฤษณะ เสมอทวพ 8767 1749901180718 ชาย

24703512 ววดโพธพธแจน กวลญกร ผลนขก 8768 1749901156728 หญพง

24703513 ววดโพธพธแจน ปณพตา สมวรรณ 8769 1749901085065 หญพง

24703514 ววดโพธพธแจน วนารท มทวงษพ 8874 1749901100854 หญพง

24703515 ววดโพธพธแจน เขมนพจ วพพวฒนพสวจจา 8876 1149600178256 หญพง

24703516 ววดโพธพธแจน ศมภกฤต ฤทธพธศรท 8880 1430501553091 ชาย

24703517 ววดโพธพธแจน ทพพยพรวตนพ แกนวบาง 8883 1709700375279 หญพง

24703518 ววดโพธพธแจน กทรตพ แกนวราด 8888 1740101114101 ชาย

24703519 บนานหนองหาดใหญช พทรพวฒนพ เทพจพตร 2206 1749901166154 ชาย

24703520 บนานหนองหาดใหญช เทพดศวกดพธ คลนอยนนอย 2201 1749901191337 ชาย

24703521 บนานหนองหาดใหญช ภวทรพล กลพทนสมบรรณพ 2203 1749901187852 ชาย

24703522 บนานหนองหาดใหญช สมวชวช สมขสมาน 2207 1749800441532 ชาย

24703523 บนานหนองหาดใหญช ปภวทร สองศร 2352 1749901136484 ชาย

24703524 บนานหนองหาดใหญช พงศพกร อวนศรท 2333 1100401384061 ชาย

24703525 บนานหนองหาดใหญช ชวชวาล มมชงเฝน ากลาง 2384 1104000192814 ชาย

24703526 บนานหนองหาดใหญช นวณ จะแอ 2296 0074011474363 ชาย

24703527 บนานหนองหาดใหญช กรรณพการณพ กจกสมบผรณพ 2278 1749800518128 หญพง

24703528 บนานหนองหาดใหญช กวลยะดา สาระววน 2269 1468300056259 หญพง

24703529 บนานหนองหาดใหญช พวชราภร เสาชวย 2211 1329400087280 หญพง

24703530 บนานหนองหาดใหญช พรพพมล พพมสาวพ 2329 1749800434056 หญพง

24703531 บนานหนองหาดใหญช ววลลพกา คงบมญ 2216 1329700024356 หญพง

24703532 บนานหนองหาดใหญช ประภวสสร บมตตะพพมพพ 2210 1749901157350 หญพง

24703533 บนานหนองหาดใหญช วพภาพร คตภผธร 2213 1749901289299 หญพง

24703534 บนานหนองหาดใหญช ณวฐนวนทพ เอมสาร 2214 1119902388873 หญพง

24703535 บนานหนองหาดใหญช สมพรรษา อรวญมพตร 2215 1749901182541 หญพง

24703536 บนานหนองหาดใหญช สมปะภาดา ฤทธพมาร 2217 1409700277504 หญพง

24703537 บนานหนองหาดใหญช นวนทพชา พพมพพคจาไหล 2218 1749901172731 หญพง

24703538 บนานหนองหาดใหญช กวญญารพน ปลวทงกลาง 2252 1749901196312 หญพง

24703539 ทานตะววนไตรภาษา ชลภวทร จพตพวฒนารวตน 00913 3102400598766 ชาย

24703540 ทานตะววนไตรภาษา ชวกร พฤกษพสพรพสมบวตพ 00914 1102200269941 ชาย
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ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 51 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590033 - ววดราษฎรพรวงสรรคพ

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

สนม ป.5/1ชน ชน : 3

24703541 ทานตะววนไตรภาษา แทนคมณ ธทรงามไพศาล 00915 1103500082871 ชาย

24703542 ทานตะววนไตรภาษา ธชวณพงศพ สมขชวยธนาพวฒนพ 00916 1102200266976 ชาย

24703543 ทานตะววนไตรภาษา ธทรภวทร อมตารพยกมล 00917 1102200270761 ชาย

24703544 ทานตะววนไตรภาษา ธวญญธร ชนางเผมอก 00918 1102200265414 ชาย

24703545 ทานตะววนไตรภาษา ปววตนพ ทวทงทอง 00919 1102170091677 ชาย

24703546 ทานตะววนไตรภาษา พงศกร พพทวกษพสพรพพงศพ 00920 1100703973506 ชาย

24703547 ทานตะววนไตรภาษา พงศกวนตพ จวนทนโอ 00921 1101700443515 ชาย

24703548 ทานตะววนไตรภาษา สวณวพชญพ รมชงเจรพญศพลปพ 00922 1102200268511 ชาย

24703549 ทานตะววนไตรภาษา อภมชา ตว ปงกาญจนศรท 00923 1102170091090 ชาย

24703550 ทานตะววนไตรภาษา คมณาวมฒพ สวมมาไชยนวนตพ 00951 1102200271406 ชาย

24703551 ทานตะววนไตรภาษา ปวญญกาญจนพ วทระสมววฒนพ 00926 1104000223221 หญพง

24703552 ทานตะววนไตรภาษา ปมณพกา งามพพมล 00927 1102003933643 หญพง

24703553 ทานตะววนไตรภาษา มพนพนทรพ หยผ 00928 1102800124609 หญพง

24703554 ทานตะววนไตรภาษา พวชรธร จงดจาเกพง 00930 1100401428611 หญพง

24703555 ทานตะววนไตรภาษา อพศรพนทรพ หาญบผรณะพงศพ 00931 1102200269134 หญพง

24703556 ทานตะววนไตรภาษา พรธทรา พรมณทยพ 01008 1101501387313 หญพง

24703557 ทานตะววนไตรภาษา ศพธารรวตนพ เดชชวย 01107 1749700165134 หญพง

24703558 ทานตะววนไตรภาษา เพรมมารพนทรพ เสถทยรวรวญญผ 01119 1102170076775 หญพง

24703559 ทานตะววนไตรภาษา กษม มณฑา 00932 1103000213390 ชาย

24703560 ทานตะววนไตรภาษา จพรวฎฐพ ววฒนมณทวรรณ 00933 1104000210260 ชาย

24703561 ทานตะววนไตรภาษา ชนาวรรธนพ ลมอสมขประเสรพฐ 00934 1740101114445 ชาย

24703562 ทานตะววนไตรภาษา ณวฐพวชรพ สมมานนทพ 00935 1101402373586 ชาย

24703563 ทานตะววนไตรภาษา ดรวณภพ สมบผรณพวพววฒนพ 00936 1749901178179 ชาย

24703564 ทานตะววนไตรภาษา ธนโชตพ มวทนสพนธร 00937 1102200258795 ชาย

24703565 ทานตะววนไตรภาษา นลทพวฒนพ ดจารงธรรมววฒนา 00938 1104800018673 ชาย

24703566 ทานตะววนไตรภาษา วพวรรธนพ ละอองแกนวสมข 00940 1100401425859 ชาย

24703567 ทานตะววนไตรภาษา เอกนรพนทรพ คงบมญ 00941 1749901188247 ชาย

24703568 ทานตะววนไตรภาษา บมญวรพรต พขทงเจษฎา 01127 1740101115026 ชาย

24703569 ทานตะววนไตรภาษา ธนกร อพสสระพานพชกพจ 01128 1100401381126 ชาย

24703570 ทานตะววนไตรภาษา พสพษฐพ เกทยรตพธนาวงศพ 01207 1102200276386 ชาย

24703571 ทานตะววนไตรภาษา กรลดา บผรณพพนากานตพ 00924 1102003975575 หญพง

24703572 ทานตะววนไตรภาษา ชญานพมญชมพ ลทตระกผลวรรณา 00944 1740101115069 หญพง

24703573 ทานตะววนไตรภาษา ชนวนธร เพชรรวตนพ 00945 1102003954179 หญพง

24703574 ทานตะววนไตรภาษา ทพพจมฑา เอกจพตรพวนธพ 00947 1103900257393 หญพง

24703575 ทานตะววนไตรภาษา ปภาวรพนทรพ ไทยวรสพทธพธ 00949 1102003956449 หญพง

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 52 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590033 - ววดราษฎรพรวงสรรคพ

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

สนม ป.5/2ชน ชน : 3

24703576 ทานตะววนไตรภาษา นภททร คมรมกพจโกศล 01006 1740101115034 หญพง

24703577 ทานตะววนไตรภาษา จพราภา คงเจรพญ 01252 1102003917605 หญพง

24703578 ทานตะววนไตรภาษา พทรวพชญพ พผลสววสดพธ 00939 2560101041979 ชาย

24703579 ทานตะววนไตรภาษา จรวณ ทองเขาอชอน 00952 1102200264043 ชาย

24703580 ทานตะววนไตรภาษา ปานเทพ ลาภเลพศยพทงยง 00956 1102003966584 ชาย

24703581 ทานตะววนไตรภาษา พงศกร รวชตะสาคร 00957 1102200266836 ชาย

24703582 ทานตะววนไตรภาษา พรหมพพรพยะ อชอนสองชว ปน 00958 1100704032985 ชาย

24703583 ทานตะววนไตรภาษา ภผมพสมพทธพธ อวศวเลพศสมจพต 00959 1102170097608 ชาย

24703584 ทานตะววนไตรภาษา สมภนวชชพ สมพล 00961 1102170103799 ชาย

24703585 ทานตะววนไตรภาษา ยผช เฉพง จผ 00962 1174100020001 ชาย

24703586 ทานตะววนไตรภาษา รพโกเบอรพโต อภพนวนทพจารมพงศพ วาซควส 01007 5740101091821 ชาย

24703587 ทานตะววนไตรภาษา พมฒพเมธ ลนอสทเมฆ 01129 1209702409281 ชาย

24703588 ทานตะววนไตรภาษา พพสพทธพธ มงคลพวฒนพพบผล 01208 1104700172387 ชาย

24703589 ทานตะววนไตรภาษา จรทณกรณพ โสตถพวพไลพงศพ 00963 1101402384111 หญพง

24703590 ทานตะววนไตรภาษา ชวชชญา ไปจ 00964 1129902055939 หญพง

24703591 ทานตะววนไตรภาษา ณววฏชรพรรณ จวนทรวงศพ 00965 1240401203341 หญพง

24703592 ทานตะววนไตรภาษา บงสราภรณพ อวมพรประเสรพฐ 00968 1103500083495 หญพง

24703593 ทานตะววนไตรภาษา มนวสนวนทพ อรพยรวตนหพรวญ 01001 1104000220095 หญพง

24703594 ทานตะววนไตรภาษา ณวฐนรท เททยนยนอย 01017 1740101114127 หญพง

24703595 ทานตะววนไตรภาษา ธนทวต อมอรวมสวมพวนธพ 00954 1102200271554 ชาย

24703596 ทานตะววนไตรภาษา ชวชววชรพ ไมนชวยมงคล 00970 1103900248491 ชาย

24703597 ทานตะววนไตรภาษา ฐพตพพวฒนพ สรรพกพจจานนทพ 00971 1100401410266 ชาย

24703598 ทานตะววนไตรภาษา ธนกฤต เจรพญจรวสกมล 00972 1102200268570 ชาย

24703599 ทานตะววนไตรภาษา ปฏพภาณ แซชเหลททยง 00973 1102170094021 ชาย

24703600 ทานตะววนไตรภาษา ปวพชญพ กมลมงกมฎ 00974 1740101114828 ชาย

24703601 ทานตะววนไตรภาษา พพชชา สมบสมข 00975 1102170101010 ชาย

24703602 ทานตะววนไตรภาษา พชร จพนตนาไพบผลยพ 00976 1749901192074 ชาย

24703603 ทานตะววนไตรภาษา พทรดนยพ อวศวสวชางวงศพ 00977 1102200264353 ชาย

24703604 ทานตะววนไตรภาษา พทรเดช ตวนตพถาวร 00978 1104000200272 ชาย

24703605 ทานตะววนไตรภาษา ภพชญพพงศพ ไกรลาศรวตนศพรพ 00980 1102200265287 ชาย

24703606 ทานตะววนไตรภาษา กอรวก อวคระธรรม 00981 1102200265287 หญพง

24703607 ทานตะววนไตรภาษา จรวสรวท รสสมนทร 00982 1100703979784 หญพง

24703608 ทานตะววนไตรภาษา จวนทรพณภวทร คจาสวนเททยะ 00983 1102170105708 หญพง

24703609 ทานตะววนไตรภาษา พวชรธร ตวนววชรปาณท 00985 1102200273441 หญพง

24703610 ทานตะววนไตรภาษา ภวทรลดา มมขสาร 00986 1749901224278 หญพง

24703611 ทานตะววนไตรภาษา รมณ เจรพญชนมพกมล 00987 1103900252723 หญพง

24703612 ทานตะววนไตรภาษา อนวนตญา ชผเสมอ 00988 1102400208635 หญพง

24703613 ทานตะววนไตรภาษา อวญมณท ทองคจา 01009 1909803229460 หญพง

คน 38รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 53 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

สรมปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  388ผศห เขหาสอบ : 16 คน1074590033 - ววดราษฎรพรวงสรรคพ

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590037 - ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

 5  (ตขกสทสนม) หนองสอบททท 1 (ป.2/1)ชน ชน : 2

24703616 ววดสามวคคทศรวทธาราม นภสพทธพ เครมอววลยพ 3555 1749901063541 ชาย

24703617 ววดสามวคคทศรวทธาราม เกรทยงไกร ธรรมเนทยมมท 3563 1749901080993 ชาย

24703618 ววดสามวคคทศรวทธาราม วาเลนไทนพ จวนทรพโท 3740 1740101110962 ชาย

24703619 ววดสามวคคทศรวทธาราม สวนตพภาพ นพดล 3733 1749901373176 ชาย

24703620 ววดสามวคคทศรวทธาราม จวกรพนทรพ ธรรมวพถท 3710 1749901198196 ชาย

24703621 ววดสามวคคทศรวทธาราม กพตตพศวกดพธ พวงรน อย 3711 1749901171531 ชาย

24703622 ววดสามวคคทศรวทธาราม ณรพนธร พรมศรท 3712 1749901199109 ชาย

24703623 ววดสามวคคทศรวทธาราม ณวฐภวทร มชวงศรท 3713 1749901207217 ชาย

24703624 ววดสามวคคทศรวทธาราม ววนชวย เจรพญสมข 3714 1749901167592 ชาย

24703625 ววดสามวคคทศรวทธาราม ภผรพพวฒนพ เนตรดจากมล 3732 1749901199923 ชาย

24703626 ววดสามวคคทศรวทธาราม ณวฐพล เกพดสววสดพธ 3734 1748800113658 ชาย

24703627 ววดสามวคคทศรวทธาราม สราวมฒพ เพพชรพทศ 3737 1749901157163 ชาย

24703628 ววดสามวคคทศรวทธาราม กวพน ใจตาม 3738 1749901179523 ชาย

24703629 ววดสามวคคทศรวทธาราม อรรถชวย อนวนตศพรพ 4050 1749901196631 ชาย

24703630 ววดสามวคคทศรวทธาราม ไมคพ มอญ 3900 1074590025004 ชาย

24703631 ววดสามวคคทศรวทธาราม กอลพฟ มอญ 3899 1074590025003 ชาย

24703632 ววดสามวคคทศรวทธาราม พรรษา แกนวแกมสท 3771 1749901183521 ชาย

24703633 ววดสามวคคทศรวทธาราม นท มอญ 3896 1074590025001 ชาย

24703634 ววดสามวคคทศรวทธาราม ธวนวา ยพ ปมคง 3880 1749901135232 ชาย

24703635 ววดสามวคคทศรวทธาราม สพทธพศวกดพธ อชวมเปทท ยม 4049 1749901200646 ชาย

24703636 ววดสามวคคทศรวทธาราม ณวฐวมฒพ เหลชาเขตกพจ 4046 1102003782700 ชาย

24703637 ววดสามวคคทศรวทธาราม ธววชชวย พมชา 3876 0074991635969 ชาย

24703638 ววดสามวคคทศรวทธาราม ภาณมววฒนพ ทองจวนทรพ 3879 1749901174033 ชาย

24703639 ววดสามวคคทศรวทธาราม สมพรรษา พมชา 3906 1074590025005 หญพง

24703640 ววดสามวคคทศรวทธาราม ภาสพนท - 4045 0630789104754 หญพง

24703641 ววดสามวคคทศรวทธาราม นจ ปาผข ปง พมชา 3898 1074590025002 หญพง

24703642 ววดสามวคคทศรวทธาราม กวนตพฤทวย อมรพวกตรพ 3743 1749901157180 หญพง

24703643 ววดสามวคคทศรวทธาราม กมลชนก จทนประดวบ 3815 1749901193011 หญพง

24703644 ววดสามวคคทศรวทธาราม มาลพนท พมชา 3720 0074012176129 หญพง

24703645 ววดสามวคคทศรวทธาราม สมวรา แกชนแดง 3663 1749901109541 หญพง

24703646 ววดสามวคคทศรวทธาราม สมพรรษา ยอดสงชา 3731 1199901132956 หญพง

24703647 ววดสามวคคทศรวทธาราม จจาปา พมชา 3746 0074991485860 หญพง

24703648 ววดสามวคคทศรวทธาราม ชลดา พวตรสพงหพ 3750 1360601270407 หญพง

24703649 ววดสามวคคทศรวทธาราม กมลนพดา แกชนแดง 3662 1749901030091 หญพง

24703650 ววดสามวคคทศรวทธาราม ภผรพชญา เครมอนจ ปามพตร 3495 1749901016241 หญพง

คน 35รวม :
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ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
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เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

 5  (ตขกสทสนม) หนองสอบททท 2 (ป.1/2)ชน ชน : 2

24703651 ววดสามวคคทศรวทธาราม ดลยรส ฟวกมท 3729 1749901163741 หญพง

24703652 ววดสามวคคทศรวทธาราม วชพรญาณพ พงษพสมระ 3727 1749901165883 หญพง

24703653 ววดสามวคคทศรวทธาราม นนองเมยพ พมชา 3753 0074012176668 หญพง

24703654 ววดสามวคคทศรวทธาราม จมฑารวตนพ ชนางสทนวน 3721 1749901203319 หญพง

24703655 ววดสามวคคทศรวทธาราม นนองแวว พมชา 3728 0074991481635 หญพง

24703656 ววดสามวคคทศรวทธาราม สมพวตรา เตชาทอง 3765 1749901195201 หญพง

24703657 ววดสามวคคทศรวทธาราม ดาว พมชา 3744 0074991481864 หญพง

24703658 ววดสามวคคทศรวทธาราม นวนทพร โพธพสาร 3749 1749901176621 หญพง

24703659 ววดศรทสมทธาราม เจมสพ ไมชมทชมทอสกมล 3942 0074012174924 ชาย

24703660 ววดศรทสมทธาราม อภพชาต ฟผกทรวพยพ 3948 1749901130826 ชาย

24703661 ววดศรทสมทธาราม จะนทมล ไมชมทชมทอสกมล 4039 0074013414368 ชาย

24703662 ววดศรทสมทธาราม ววนชวย ไมชมทชมทอสกมล 4072 0074013614456 ชาย

24703663 ววดศรทสมทธาราม ววนทองเลน ไมชมทชมทอสกมล 4083 0074013869284 ชาย

24703664 ววดศรทสมทธาราม วมฒพภรณพ นครวรรณพ 4284 1740101112795 ชาย

24703665 ววดศรทสมทธาราม ไกช ไมชมทชมทอสกมล 4382 0074013831571 ชาย

24703666 ววดศรทสมทธาราม ทผซวน ไมชมทชมทอสกมล 4392 0074014128202 ชาย

24703667 ววดศรทสมทธาราม สมวภาพ สทหาโคตร 4407 1749901175781 ชาย

24703668 ววดศรทสมทธาราม สมจพตรา มวทนคง 3968 1749901143961 หญพง

24703669 ววดศรทสมทธาราม ซวน ไมชมทชมทอสกมล 4024 0074012173511 หญพง

24703670 ววดศรทสมทธาราม สรวลพร ยมบล 4026 1749901159425 หญพง

24703671 ววดศรทสมทธาราม พวชรพร อวจฉรพยปกรณพ 4029 1749901172138 หญพง

24703672 ววดศรทสมทธาราม ขววญนภา ภผเขทยว 4030 1749901175021 หญพง

24703673 ววดศรทสมทธาราม จพรวตชญา แกนวเถพน 4037 1749901201006 หญพง

24703674 ววดศรทสมทธาราม ตาซพนอผน ไมชมทชมทอสกมล 4045 0074013496291 หญพง

24703675 ววดศรทสมทธาราม ปาณพตา ผลขจาทอง 4048 1749901191680 หญพง

24703676 ววดศรทสมทธาราม เบญญาภา สมขเทพ 4049 1749901191523 หญพง

24703677 ววดศรทสมทธาราม มลนพร ใจเยพน 4054 1749901213276 หญพง

24703678 ววดศรทสมทธาราม จวนทรพ บมญดท 4075 0074991344158 หญพง

24703679 ววดศรทสมทธาราม ละยทสอน ไมชมทชมทอสกมล 4085 0074012176897 หญพง

24703680 ววดศรทสมทธาราม พลอย ไมชมทชมทอสกมล 4087 0074013500434 หญพง

24703681 ววดศรทสมทธาราม อรวรรญา หาญสงคราม 4138 1169800328677 หญพง

24703682 ววดศรทสมทธาราม ตมจกตา ไมชมทชมทอสกมล 4228 1074590026001 หญพง

24703683 ววดศรทสมทธาราม สนายยะตะโทน ไมชมทชมทอสกมล 4237 1074590026002 หญพง

24703684 ววดศรทสมทธาราม แวว มะหะหมวด 4239 1074590026003 หญพง

24703685 ววดศรทสมทธาราม บวว ไมชมทชมทอสกมล 4427 1074590026004 หญพง

คน 35รวม :
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ประชาชนนนกเรทยน

 5  (ตขกสทสนม) หนองสอบททท 3 (อ.1/3)ชน ชน : 2

24703686 ววดศรทสมทธาราม นวนทววน แกนวสมกแทน 4662 1749901213560 หญพง

24703687 ววดศรทสมทธาราม อม ปอ ไมชมทชมทอสกมล 4015 1074590026005 ชาย

24703688 ววดศรทสมทธาราม เกทยรตพกมล บมญเจรพญ 4019 1749901188573 ชาย

24703689 ววดศรทสมทธาราม นทท อชวมแสง 4041 1749901188468 ชาย

24703690 ววดศรทสมทธาราม จผจผน ไมชมทชมทอสกมล 4089 1074590026006 ชาย

24703691 ววดศรทสมทธาราม ไปลไปล ไมชมทชมทอสกมล 4093 0749900000611 ชาย

24703692 ววดศรทสมทธาราม ววนชวย เจตโพธพธ 4144 1749901214116 ชาย

24703693 ววดศรทสมทธาราม ซวนโทน ไมชมทชมทอสกมล 4231 0074014030474 ชาย

24703694 ววดศรทสมทธาราม งทงท ไมชมทชมทอสกมล 4394 0074014002322 ชาย

24703695 ววดศรทสมทธาราม มะเลย ไมชมทชมทอสกมล 4386 0074013855623 ชาย

24703696 ววดศรทสมทธาราม ปพ ยะธพดา พขทงจวนทรพดมม 4025 1749901158682 หญพง

24703697 ววดศรทสมทธาราม ยมวลวกษณพ เรทยงแหลม 4028 1779900413590 หญพง

24703698 ววดศรทสมทธาราม ประภาศพรพ โสภะบมญ 4032 1749901178128 หญพง

24703699 ววดศรทสมทธาราม ศมภพสรา ชนะศขก 4033 1740101114224 หญพง

24703700 ววดศรทสมทธาราม ปพ ยะฉวตร ภาคใหมช 4034 1749901182737 หญพง

24703701 ววดศรทสมทธาราม เบญจมาศ โอนวประเสรพฐ 4035 1749901201448 หญพง

24703702 ววดศรทสมทธาราม พวชรท แกนวสงคราม 4036 1749901425893 หญพง

24703703 ววดศรทสมทธาราม ซวนลมย ไมชมทชมทอสกมล 4047 1074590026007 หญพง

24703704 ววดศรทสมทธาราม ณวชพร แซชพวว 4055 1749901204188 หญพง

24703705 ววดศรทสมทธาราม ทพพยพสมดา มทชจานาญ 4056 1749901208141 หญพง

24703706 ววดศรทสมทธาราม นวนฐพกา ยพทงเจนจบ 4057 1407800040598 หญพง

24703707 ววดศรทสมทธาราม ชญานพน อมชนตา 4060 1749901172286 หญพง

24703708 ววดศรทสมทธาราม ตวนดาคาย ไมชมทชมทอสกมล 4234 0074013599180 หญพง

24703709 ววดศรทสมทธาราม หมผแดง ไมชมทชมทอสกมล 4236 0074012173961 หญพง

24703710 ววดศรทสมทธาราม โกลรททออ ไมชมทชมทอสกมล 4421 0074014390233 หญพง

24703711 ววดศรทสมทธาราม กวญชพร รวกการงาน 4429 1101000196990 หญพง

24703712 ววดศรทสมทธาราม ภวทรพล มผลเสถทยน 4688 1678700055100 ชาย

24703713 ววดศรทสมทธาราม จพรววฒนพ แสงทอง 4696 1678700059121 ชาย

24703714 สหกรณพนพคมเกลมอ ธงชวยลวกษณพ ทองพาศนพ 5633 1749901149365 ชาย

24703715 สหกรณพนพคมเกลมอ ศพวนาถ ปมณยธนะภผมพ 5684 1749901175846 ชาย

24703716 สหกรณพนพคมเกลมอ นพสสรณพ โตกราน 5685 1749901193631 ชาย

24703717 สหกรณพนพคมเกลมอ นราวมฒพ อวยสววสดพธ 5686 1749901177849 ชาย

24703718 สหกรณพนพคมเกลมอ สพรภพ เจรพญมผล 5687 1749901171972 ชาย

24703719 สหกรณพนพคมเกลมอ ชนาธพป สวนสมศรท 5689 1749901194735 ชาย

24703720 สหกรณพนพคมเกลมอ อนวนตพสพทธพธ สมขใจ 5690 1749901183679 ชาย

คน 35รวม :
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 5  (ตขกสทสนม) หนองสอบททท 4 (ป.1/1)ชน ชน : 2

24703721 สหกรณพนพคมเกลมอ ฑพฆวมพร เสทยงไพเราะ 5691 1749901206954 หญพง

24703722 สหกรณพนพคมเกลมอ พพมพพชนก สมรพนทรพ 5692 1749901188174 หญพง

24703723 สหกรณพนพคมเกลมอ สมนพสา ภผชอมชน 5693 1749901157546 หญพง

24703724 สหกรณพนพคมเกลมอ สมพวตรา ตพ ปมขลพบ 5694 1749901196193 หญพง

24703725 สหกรณพนพคมเกลมอ ณวฐธพดา เงพนทอง 5695 1659902454944 หญพง

24703726 สหกรณพนพคมเกลมอ กรกนก พมทธวจนะ 5696 1749901184829 หญพง

24703727 สหกรณพนพคมเกลมอ ขววญชนก แกนวจพนดา 5697 1749901171298 หญพง

24703728 สหกรณพนพคมเกลมอ สมขธาดา สมขหววง 5699 1101501371000 หญพง

24703729 สหกรณพนพคมเกลมอ แทนคมณ นมชมวทน 5700 1749901206407 ชาย

24703730 สหกรณพนพคมเกลมอ ชวยพร พขทงพร 5701 1749901170356 ชาย

24703731 สหกรณพนพคมเกลมอ ราเมศ ววธยา 5702 1749901175498 ชาย

24703732 สหกรณพนพคมเกลมอ คณพศร พพมพพษร 5704 1749901144983 ชาย

24703733 สหกรณพนพคมเกลมอ ธนกร รอดมณท 5706 1749901193275 ชาย

24703734 สหกรณพนพคมเกลมอ อพทธพพล เขทยวโพธพธ 5707 1749901167533 ชาย

24703735 สหกรณพนพคมเกลมอ นนทพดนวย เอททยมสะอาด 5708 1749901160032 ชาย

24703736 สหกรณพนพคมเกลมอ ธพดารวตนพ เกพดคลองตวน 5709 1749901202177 หญพง

24703737 สหกรณพนพคมเกลมอ พรพมรตา บมญปลอด 5710 1749901185655 หญพง

24703738 สหกรณพนพคมเกลมอ บมญสพตา ฤทธพธสจาเรพจ 5711 1719900760931 หญพง

24703739 สหกรณพนพคมเกลมอ มวฑนา ไกรทอง 5712 1749901209724 หญพง

24703740 สหกรณพนพคมเกลมอ ชลดา พวนธมพจพนดา 5713 1749901201197 หญพง

24703741 สหกรณพนพคมเกลมอ อพงกมล ยงหวสถกรณพ 5714 1749901212725 หญพง

24703742 สหกรณพนพคมเกลมอ ชมตพมา โคกชผ 5715 1749901164771 หญพง

24703743 สหกรณพนพคมเกลมอ พวชรา วรนมช 5792 1759900504943 หญพง

24703744 สหกรณพนพคมเกลมอ พพษณม จวนทรพววน 5794 1749901176532 ชาย

24703745 สหกรณพนพคมเกลมอ พพณญาดา สพนโฉมงาม 5806 1718800110161 หญพง

24703746 สหกรณพนพคมเกลมอ วพรมฬ เสทยงไพเราะ 5814 1749901173053 ชาย

24703747 สหกรณพนพคมเกลมอ สมกวญญา สมตตะ 5864 1749901172146 หญพง

24703748 สหกรณพนพคมเกลมอ จพรายมทธ ศรทสมบผรณพ 5881 1749901208027 ชาย

24703749 สหกรณพนพคมเกลมอ จพรพวฒนพ มณทฉาย 5932 1749400086221 ชาย

24703750 สหกรณพนพคมเกลมอ จพรายม ชมทนเกษร 5940 1609900855062 ชาย

24703751 สหกรณพนพคมเกลมอ พสพษฐ เสทยงไพเราะ 5998 1749901167720 ชาย

24703752 สหกรณพนพคมเกลมอ โมไนย เกนาเอท ปยน 6004 1479900751552 ชาย

24703753 สหกรณพนพคมเกลมอ วพทยา ปานเขทยว 6011 1104301083151 ชาย

24703754 สหกรณพกสพกรรมชายทะเล ภวทรพล ทรวพยพสพนไพบผลยพ 3562 1749901210391 ชาย

24703755 สหกรณพกสพกรรมชายทะเล รพทภวทร แซชเตทยว 3522 1749901135968 ชาย

คน 35รวม :
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เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

 5  (ตขกสทสนม) หนองสอบททท 5 (อ.1/1)ชน ชน : 1

24703756 ววดสามวคคทศรวทธาราม วพภาวดท จวนทรพพผน 4032 1749901122351 หญพง

24703757 ววดสามวคคทศรวทธาราม วพภาดา จวนทรพพผน 4033 1749901122386 หญพง

24703758 ววดศรทสมทธาราม ววนเฉลพม ภวกดท 4293 1101501346676 ชาย

24703759 สหกรณพนพคมเกลมอ อนมชพต กลพทนจวนทรพ 5640 1749901119938 ชาย

24703760 สหกรณพนพคมเกลมอ นวฐพงษพ บมญกอง 6005 1749901202002 ชาย

24703761 สหกรณพกสพกรรมชายทะเล พทรพงษพ ภพรมยพแจนง 3524 1749901149535 ชาย

24703762 บนานชายทะเลโคกขามมพตรภาพททท 95 นววตกรณพ พวฒนพจวนทรพ 909 1170601255515 ชาย

24703763 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) ธนกร ตาลพวนธพ 6977 1749901213454 ชาย

24703764 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) แดนดนวย พมกนพลฉาย 6979 1749901155870 ชาย

24703765 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) ชลลดา แกนวอมชน 6991 1749901210072 หญพง

24703766 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) สมกวญญารวตนพ นามโคตรศรท 6993 1749901213021 หญพง

24703767 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) กฤษฎา ฮะสม 6999 1749901169293 ชาย

24703768 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) กพตตพววฒนพ กลพทนสมวรรณ 7002 1749901198234 ชาย

24703769 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) ธนากร ศรทไทยววฒนา 7007 1749901212296 ชาย

24703770 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) นวนทพยา ดจาขจา 7016 1749901205320 หญพง

24703771 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) ชนะพนธพ ภผชเนทยม 7033 2740101017936 ชาย

24703772 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) อจานาจ สมชมแกนว 7036 1749901197581 ชาย

24703773 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) ศมภโชค เกพดมททรวพยพ 7212 1749901174599 ชาย

24703774 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) ศรมตา อชอนแสง 7337 1749901192341 หญพง

24703775 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) ธนกร เอททยมละเอทยด 7348 1749901181340 ชาย

24703776 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) ทวทชวย มาววง 7368 1169200094187 ชาย

24703777 ววดโคกขาม(นรสพงหพอนมสรณพ) โกเมศ ใจหมมทน 2139 1219901145453 ชาย

24703778 ววดโคกขาม(นรสพงหพอนมสรณพ) ศมภโชค ชาญนอก 2154 1749901092371 ชาย

24703779 ววดโคกขาม(นรสพงหพอนมสรณพ) มนวส สพทวงาม 2194 1719900742771 ชาย

24703780 ววดโคกขาม(นรสพงหพอนมสรณพ) ยศกร ปรทอารมณพ 2217 1749901184527 ชาย

24703781 ววดโคกขาม(นรสพงหพอนมสรณพ) นวนทพนภวส แซวใจดท 2439 1749901081329 หญพง

24703782 ววดโคกขาม(นรสพงหพอนมสรณพ) สมวพนวย กวนทะปวญญา 2445 1749901226696 ชาย

24703783 ววดโคกขาม(นรสพงหพอนมสรณพ) อทพตยา เนทยมฝอย 2467 1119902448931 หญพง

24703784 ววดโคกขาม(นรสพงหพอนมสรณพ) คมณานนทพ กวนหลนา 2888 1110301472529 ชาย

24703785 ววดโคกขาม(นรสพงหพอนมสรณพ) วรวญยผ อจาพวน 2935 1103704307910 ชาย

24703786 ววดโคกขาม(นรสพงหพอนมสรณพ) ณรพนทรพ ดจาบรรพพ 2937 1749901141402 หญพง

24703787 ววดบนานไรช(ประชานมกผล) ชวยสพทธพธ มณทรวตนพธารา 2813 1101100272965 ชาย

24703788 สหกรณพกสพกรรมชายทะเล สนธยา แหยมอมบล 3526 1749901156400 ชาย

24703789 สหกรณพกสพกรรมชายทะเล อภพนวนทพ ยพ ปมนนอย 3527 1749901153559 ชาย

24703790 สหกรณพกสพกรรมชายทะเล ภวคพล วรรณวพจพตร 3528 1749901163414 ชาย

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 58 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590037 - ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

 5  (ตขกสทสนม) หนองสอบททท 6 (อ.1/2)ชน ชน : 1

24703791 สหกรณพกสพกรรมชายทะเล ภวทรชวย นมชมวทน 3557 1749901193283 ชาย

24703792 สหกรณพกสพกรรมชายทะเล พรเทพ พมชมพฤกษา 3558 1749901213110 ชาย

24703793 สหกรณพกสพกรรมชายทะเล ภานมววฒนพ พมชมนจ ปาเคพม 3560 1749901185248 ชาย

24703794 สหกรณพกสพกรรมชายทะเล ผดมงเกทยรตพ จวนทรพทอง 3561 1749901190284 ชาย

24703795 สหกรณพกสพกรรมชายทะเล มงคล จวทนหนผ 3564 1749901212253 ชาย

24703796 สหกรณพกสพกรรมชายทะเล ชพตษณมพงษพ เจรพญสมข 3637 1749901181579 ชาย

24703797 สหกรณพกสพกรรมชายทะเล นพรวตนพ ทองพผล 3748 1749901206083 ชาย

24703798 สหกรณพกสพกรรมชายทะเล กพตพล แสนสวาท 3737 1200601431525 ชาย

24703799 สหกรณพกสพกรรมชายทะเล ลทซอ วพนทพอพน 3699 0067021001657 ชาย

24703800 สหกรณพกสพกรรมชายทะเล วพภาพร พมฒมทผล 3530 1749901137448 หญพง

24703801 สหกรณพกสพกรรมชายทะเล วราภรณพ พมฒมทผล 3531 1749900137456 หญพง

24703802 สหกรณพกสพกรรมชายทะเล กมลวรรณ หอมทอง 3568 1749901177822 หญพง

24703803 สหกรณพกสพกรรมชายทะเล เพพญนภา วพรพยะกผล 3617 1749901182192 หญพง

24703804 สหกรณพกสพกรรมชายทะเล วพพารวตนพ ดพษฐทองคจา 3532 1749901140945 หญพง

24703805 สหกรณพกสพกรรมชายทะเล ศมภพสรา อมทวยชพด 3539 1749901139505 หญพง

24703806 สหกรณพกสพกรรมชายทะเล สมพรรษา ทรวพยพคง 3541 1749901166821 หญพง

24703807 สหกรณพกสพกรรมชายทะเล วพภาสพนท สมคนธพเจรพญ 3545 1749901176478 หญพง

24703808 สหกรณพกสพกรรมชายทะเล ฑพฆวมพร สมบดนวง 3567 1749901201375 หญพง

24703809 สหกรณพกสพกรรมชายทะเล พพชชาภรณพ ผข ปงไผช 3570 1749901159999 หญพง

24703810 บนานโคก ววฒนะสพรพ จวนทรวงษท 1387 1749901196142 ชาย

24703811 บนานโคก ไพโรจนพ ฉจามา 1389 1104000203425 ชาย

24703812 บนานโคก ธทระพงษพ ชมชมพะไล 1391 1369900799947 ชาย

24703813 บนานโคก ณวฐวมฒพ เอมรวกษา 1397 1129902075891 ชาย

24703814 บนานโคก พทรพงษพ วงศพใหญช 1401 1100501689262 ชาย

24703815 บนานโคก อาทพตยพ พพรวกษา 1410 1129902064491 ชาย

24703816 บนานโคก กตวณณพ สมดทอง 1482 1319901093967 ชาย

24703817 บนานโคก พพทวกษพ มททชาเฉทยว 1543 1910300183496 ชาย

24703818 บนานโคก แซม ดวงแกนว 1606 0505800000617 ชาย

24703819 บนานโคก ธวญพพชชา เสาศพรพ 1388 1339600162501 หญพง

24703820 บนานโคก ศศพกาญจนพ อยผชเยพน 1392 1749901197131 หญพง

24703821 บนานโคก จพรนวนทพ ปวตลา 1393 1749901178233 หญพง

24703822 บนานโคก สมกวญญา บจารมงรวมยพ 1400 1609900845423 หญพง

24703823 บนานโคก ภวณทพรา สมขสววสดพธ 1402 1749901186457 หญพง

24703824 บนานโคก จพราววลยพ กาวท 1406 1100401392667 หญพง

24703825 บนานโคก วพภาดา หมทเงพน 1408 1749901200701 หญพง

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 59 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590037 - ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

4 (สาครธรรมโสภณ) หนองสอบททท 7 (ป.3/2)ชน ชน : 3

24703826 บนานโคก ชนพตา สมขสววสดพ 1455 1749901169099 หญพง

24703827 บนานโคก สมกวญญา ปรทแกนว 1483 1118700103991 หญพง

24703828 บนานโคก รมจพรา เหนมอเกต 1484 2208300002370 หญพง

24703829 บนานโคก อภพชญา อาจคจาพวนธพ 1524 1140300107738 หญพง

24703830 บนานโคก พพชญาภา เขทยวฉวท 1525 1100401385130 หญพง

24703831 บนานโคก เพพญพพชชา พลเสน 1608 1101100284912 หญพง

24703832 บนานโคก ปรางทพพยพ แปวขมดทด 1609 1129902093164 หญพง

24703833 บนานสวนดาบ นพดล แฉชงสาขา 1249 1749901214612 ชาย

24703834 บนานสวนดาบ นรธทรพ มาพวนธพ 1250 1749901211290 ชาย

24703835 บนานสวนดาบ ไพศาล ตวนเอททยม 1252 1749901189642 ชาย

24703836 บนานสวนดาบ ภผมพนทรพ ยพทงคลองขอม 1253 1749901211061 ชาย

24703837 บนานสวนดาบ อนวนตพสพทธพธ อชองสาขา 1254 1749901163660 ชาย

24703838 บนานสวนดาบ พทรดา นนอมศพรพ 1256 1749901214426 หญพง

24703839 บนานสวนดาบ ณวฐธพดา เนตรลวกษณพ 1257 1749901204862 หญพง

24703840 บนานสวนดาบ สมชานวนทพ พผนศรท 1266 1740101115085 หญพง

24703841 บนานสวนดาบ นงนภวส นาคอชอน 1268 1749901198820 หญพง

24703842 บนานสวนดาบ สมธาสพนท แซชอมชน 1275 1749901224421 หญพง

24703843 บนานชายทะเลโคกขามมพตรภาพททท 95 ธววชชวย ภผชเลพก 897 1749901174891 ชาย

24703844 บนานชายทะเลโคกขามมพตรภาพททท 95 ธพฏพนวนทพ บววเขทยว 898 1749901182079 ชาย

24703845 บนานชายทะเลโคกขามมพตรภาพททท 95 ทพนกฤต ชมภผเทพ 899 1138900028003 ชาย

24703846 บนานชายทะเลโคกขามมพตรภาพททท 95 จวนทนพภา ชนางสทนวล 901 1749901168441 หญพง

24703847 บนานชายทะเลโคกขามมพตรภาพททท 95 จวนทพมา ตวนเอททยม 902 1749901174157 หญพง

24703848 บนานชายทะเลโคกขามมพตรภาพททท 95 ปพ งปอง พมชา 907 0074991483123 ชาย

24703849 บนานชายทะเลโคกขามมพตรภาพททท 95 เกทยรตพชวย บมญเกพด 912 1809902480706 ชาย

24703850 บนานชายทะเลโคกขามมพตรภาพททท 95 ณวฐพร พวนโท 954 1749901199532 หญพง

24703851 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) รพทภวทร พพนพจ 6968 1749901161594 ชาย

24703852 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) ณรงคพชวย หงสพบพน 6969 1740101114011 ชาย

24703853 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) คชววตร ดวชถมยาววตร 6970 1100703976700 ชาย

24703854 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) อภพชาตพ อวญญะบาล 6971 1459901239677 ชาย

24703855 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) ธวนวา สวงขพชาวนา 6972 1749901193801 ชาย

24703856 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) ชลพรรษ แสนศรท 6976 1480701302563 ชาย

24703857 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) ธนกมล โชตพฉวนทพ 6978 1749901211206 ชาย

24703858 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) นงลวกษพ แตงอชอน 6983 1749901156191 หญพง

24703859 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) นรพศรา มาบขมนทด 6985 1658900019093 หญพง

24703860 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) สาวพตรท กจาลวงดท 6986 1749901170674 หญพง

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 60 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590037 - ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

4 (สาครธรรมโสภณ) หนองสอบททท 8 (ป.3/1)ชน ชน : 3

24703861 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) วพมลศพรพ ทองอพนทรพ 6987 1399900314030 หญพง

24703862 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) ธนภรณพ รมชงเรมทอง 6988 1749901188905 หญพง

24703863 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) กวลยาวรรณ ววฒนา 6992 1749901209309 หญพง

24703864 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) สมรพยวน แกชนพพนพจ 6998 1749901142841 ชาย

24703865 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) ววชรพล อชอนแสง 7001 1749901193763 ชาย

24703866 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) มงคลชวย สลชอ 7003 1749901199141 ชาย

24703867 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) อวยการ ธผปหอม 7005 1749901204722 ชาย

24703868 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) อภพนวนทพ จวนทรวกษา 7006 1740101115662 ชาย

24703869 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) ณวฐทรพกา เสนไสยพ 7009 1749901156221 หญพง

24703870 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) ธนพร คจามมก 7010 1749901172618 หญพง

24703871 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) ประทานพร แจนงกระจชาง 7011 1749901190144 หญพง

24703872 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) พทรดา กนอนจพนดา 7013 1749901194719 หญพง

24703873 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) ทองพญา กลวดเจรพญ 7014 1749901199257 หญพง

24703874 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) วรรณพร เตพมกลพทน 7017 1749901204129 หญพง

24703875 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) บมษราภรณพ โตอารทยพ 7018 1749901204234 หญพง

24703876 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) อรปรทยา หงษพภผมท 7019 1749901209741 หญพง

24703877 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) จารมวรรณ ประหยวดทรวพยพ 7022 1749901212881 หญพง

24703878 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) นวชชา แสงกวปรพ 7023 1749901213616 หญพง

24703879 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) บรพววฒนพ ศรทเวทยงจวนทรพ 7024 1749901190870 ชาย

24703880 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) จทระศวกดพธ หาญญา 7027 1749901168271 ชาย

24703881 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) ธวนวา ทองหลชอ 7028 0749900000980 ชาย

24703882 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) อวมรพนทรพ หลวงจพตร 7031 1749901239011 ชาย

24703883 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) พงษพพวนธพ คลชองใจ 7032 1749901210684 ชาย

24703884 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) อนมววฒนพ บววพวนธพ 7034 1749901148865 ชาย

24703885 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) ศศพวรรณ คจามา 7038 1417300045418 หญพง

24703886 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) อรพรรณ ทวบสทรวกษพ 7039 1749901164232 หญพง

24703887 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) ปนวดดา วรชพนา 7040 1279500041223 หญพง

24703888 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) ไอลดา แสงนาฮาย 7041 1749901200913 หญพง

24703889 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) อรสา โสดรวมยพ 7043 1749901185795 หญพง

24703890 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) ณวฐชา ชมชมปลวทง 7044 1749901166901 หญพง

24703891 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) ปพ ยธพดา ทพพบมตร 7047 1749901164461 หญพง

24703892 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) นวนทพชา อพนทรพนนอย 7048 1749901195812 หญพง

24703893 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) อพสรทยพ รมชงเรมอง 7049 1749901159409 หญพง

24703894 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) ฟน ารมชง อชวมดจา 7050 1749901211958 หญพง

24703895 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) ชลธพชา รอยประโคน 7051 1749901186945 หญพง

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 61 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590037 - ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

4 (สาครธรรมโสภณ) หนองสอบททท 9 (หนองพระพมทธศาสนาชน ชน : 3

24703896 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) สกมลววฒนพ เศษวงษพ 7105 1749901161136 ชาย

24703897 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) นวนทววฒนพ จวนทะเกตม 7112 1139600462213 ชาย

24703898 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) กมลกวลยา พผลเกษม 7121 1749900646730 หญพง

24703899 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) กพตตพพวฒนพ พพมพา 7124 1638900053593 ชาย

24703900 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) วทรยา บรพสมทธพธ 7165 1621000050958 หญพง

24703901 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) อนมพงษพ วงศพศรท 7211 1119902421331 ชาย

24703902 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) ปานวาด ทพเยพนใจ 7220 1102003783889 หญพง

24703903 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) จวนทรพธพดา ชวยพพพวฒนพ 7243 1749901181129 หญพง

24703904 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) วารพณท นพละปะกะ 7252 1709901729213 หญพง

24703905 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) มวชฌพเม นาคอชอน 7338 1749901177300 หญพง

24703906 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) ชยานวนตพ โพธพธชวย 7340 1749901184993 ชาย

24703907 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) วรรณพศา พพบผลยพสวงขพ 7346 1679900710986 หญพง

24703908 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) ธทรเดช แกนวมา 7367 1439600083589 ชาย

24703909 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) ธนพวชรพ เพทยรดท 7477 1100704014391 ชาย

24703910 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) พรชวย กลวดสมตน 7504 1769900830671 ชาย

24703911 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) กาญจนา วพรมณพวนธพ 7505 1740101113813 หญพง

24703912 ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง) วงศกร มาแกนว 7619 1749901189421 ชาย

24703913 ววดโคกขาม(นรสพงหพอนมสรณพ) ธนววฒนพ ชมภผนมช 2198 1749901227854 ชาย

24703914 ววดโคกขาม(นรสพงหพอนมสรณพ) วทรภาพ ถาพวนธพ 2206 1103500073431 ชาย

24703915 ววดโคกขาม(นรสพงหพอนมสรณพ) วทรพวนธพ ถาพวนธพ 2207 1103500073449 ชาย

24703916 ววดโคกขาม(นรสพงหพอนมสรณพ) แทนไท วงศพฤทธพธ 2208 1749901184641 ชาย

24703917 ววดโคกขาม(นรสพงหพอนมสรณพ) ณวฐวมฒพ พวงระยนา 2210 1749901205371 ชาย

24703918 ววดโคกขาม(นรสพงหพอนมสรณพ) อพทธพพวทธพ เนมทองไชลท 2212 1417500076651 ชาย

24703919 ววดโคกขาม(นรสพงหพอนมสรณพ) ศมภฤกษพ คจามท 2213 1749901188689 ชาย

24703920 ววดโคกขาม(นรสพงหพอนมสรณพ) ณวฐพงษพ แซชเลพก 2214 1749901198757 ชาย

24703921 ววดโคกขาม(นรสพงหพอนมสรณพ) วรพนธร คงแดงดท 2215 1749901201014 ชาย

24703922 ววดโคกขาม(นรสพงหพอนมสรณพ) ณวฐพงศพ กลวทนสมข 2218 1749901180602 ชาย

24703923 ววดโคกขาม(นรสพงหพอนมสรณพ) มณทมมกดา ตชอมแชชม 2224 1749901167339 หญพง

24703924 ววดโคกขาม(นรสพงหพอนมสรณพ) กฤษณา ประกอบแสง 2225 1749901200611 หญพง

24703925 ววดโคกขาม(นรสพงหพอนมสรณพ) เพชรวงคพทอง ชนางคนมท 2231 1749901206326 หญพง

24703926 ววดโคกขาม(นรสพงหพอนมสรณพ) ณวฎฐา แกนวสวชาง 2232 1319901156811 หญพง

24703927 ววดโคกขาม(นรสพงหพอนมสรณพ) พวชราภร เฮงมท 2233 1739902356411 หญพง

24703928 ววดโคกขาม(นรสพงหพอนมสรณพ) สพรพรวตนพ สพทวทชาไมน 2234 1749901184195 หญพง

24703929 ววดโคกขาม(นรสพงหพอนมสรณพ) นภพสา บววอาจ 2237 1749901191663 หญพง

24703930 ววดโคกขาม(นรสพงหพอนมสรณพ) ธนนวรรณ มากสมวรรณ 2238 1729100076467 หญพง

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 62 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590037 - ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

4 (สาครธรรมโสภณ) หนองสอบททท 10 (ป.2/2)ชน ชน : 3

24703931 ววดโคกขาม(นรสพงหพอนมสรณพ) ธนวญชนก จวนทรพกลวด 2243 1749901197670 หญพง

24703932 ววดโคกขาม(นรสพงหพอนมสรณพ) จทราพร เตรทยมพยมง 2244 1749901211150 หญพง

24703933 ววดโคกขาม(นรสพงหพอนมสรณพ) จทรณา พมชา 2248 0010431064628 หญพง

24703934 ววดโคกขาม(นรสพงหพอนมสรณพ) ธนกร แกนวบววพาน 2250 1620800052873 ชาย

24703935 ววดโคกขาม(นรสพงหพอนมสรณพ) กรรณพการพ สมภรพนทรพ 2334 1489700042213 หญพง

24703936 ววดโคกขาม(นรสพงหพอนมสรณพ) จวกรพงษพ เชม ปออชอน 2444 1101801557842 ชาย

24703937 ววดโคกขาม(นรสพงหพอนมสรณพ) พชร ศรทโนนมชวง 2446 1103101020546 ชาย

24703938 ววดโคกขาม(นรสพงหพอนมสรณพ) เอกสพทธพธ อพนทศพรพ 2451 1101801584165 ชาย

24703939 ววดโคกขาม(นรสพงหพอนมสรณพ) นพรวตนพ อมปนวน 2452 1104301043524 ชาย

24703940 ววดโคกขาม(นรสพงหพอนมสรณพ) ธนวพทยพ ภาโนมวย 2453 1749901212164 ชาย

24703941 ววดโคกขาม(นรสพงหพอนมสรณพ) พงศกร โคนาโล 2455 1449900846634 ชาย

24703942 ววดโคกขาม(นรสพงหพอนมสรณพ) นครชวย เสมอพลาย 2456 1749901205761 ชาย

24703943 ววดโคกขาม(นรสพงหพอนมสรณพ) ณวฐกาญจนพ แกนวเพพชร 2457 1749901227421 หญพง

24703944 ววดโคกขาม(นรสพงหพอนมสรณพ) ภวทรพร อผชอรมณ 2459 1269900444112 หญพง

24703945 ววดโคกขาม(นรสพงหพอนมสรณพ) ฟรทดนา เบเลช 2462 1520601144256 หญพง

24703946 ววดโคกขาม(นรสพงหพอนมสรณพ) เทวพกา อมทก 2463 1470801440011 หญพง

24703947 ววดโคกขาม(นรสพงหพอนมสรณพ) จทรนวนทพ บมญสม 2464 1869900703678 หญพง

24703948 ววดโคกขาม(นรสพงหพอนมสรณพ) ณวฐพนธพ รวกเสมอวงคพ 2468 1479300078865 ชาย

24703949 ววดโคกขาม(นรสพงหพอนมสรณพ) มทบมญ สวชางศรท 2470 1749901216038 ชาย

24703950 ววดโคกขาม(นรสพงหพอนมสรณพ) พรพรรณ ลทเขทยน 2564 1749901166634 หญพง

24703951 ววดโคกขาม(นรสพงหพอนมสรณพ) วรรณเทพ สพทธพราช 2582 1349700376147 ชาย

24703952 ววดโคกขาม(นรสพงหพอนมสรณพ) อภพสรา จวนทรพพผน 2583 1749800436636 หญพง

24703953 ววดโคกขาม(นรสพงหพอนมสรณพ) ไอรพสา มทเอททยม 2584 1749800443756 หญพง

24703954 ววดโคกขาม(นรสพงหพอนมสรณพ) อนพศรา นนอยสมพรรณพ 2585 1449100062418 หญพง

24703955 ววดโคกขาม(นรสพงหพอนมสรณพ) ชนาภา บผรณสพงหพ 2586 1100201953541 หญพง

24703956 ววดโคกขาม(นรสพงหพอนมสรณพ) ทพพยพมณฑา แกนวกระจชาง 2650 1749901162230 หญพง

24703957 ววดโคกขาม(นรสพงหพอนมสรณพ) อภพญญา งามสม 2737 1328800038706 หญพง

24703958 ววดโคกขาม(นรสพงหพอนมสรณพ) อานมภาพ ณ บางชนาง 2739 1759700017135 ชาย

24703959 ววดโคกขาม(นรสพงหพอนมสรณพ) ธนโชตพ เตรทยมพยมง 2740 1260401178681 ชาย

24703960 ววดโคกขาม(นรสพงหพอนมสรณพ) พพราวรรณ มมขขวนธพ 2886 1470401311001 หญพง

24703961 ววดโคกขาม(นรสพงหพอนมสรณพ) ปฐมพร ผาไธสงคพ 2887 1629400030951 ชาย

24703962 ววดโคกขาม(นรสพงหพอนมสรณพ) ยสพนทร ศรทรวงกรณพ 2889 1869900690371 ชาย

24703963 ววดโคกขาม(นรสพงหพอนมสรณพ) ภวทรดนวย อชอนคจาตา 2893 1449500029175 ชาย

24703964 ววดโคกขาม(นรสพงหพอนมสรณพ) บมษรากร จงเทพ 2938 1103704236087 หญพง

24703965 ววดโคกขาม(นรสพงหพอนมสรณพ) อวมภาพร ขอภพสมข 2940 1102170095192 หญพง

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 63 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590037 - ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

4 (สาครธรรมโสภณ) หนองสอบททท 11 (ป.6/1)ชน ชน : 4

24703966 ววดโคกขาม(นรสพงหพอนมสรณพ) ภาณมมาส อพทมมาก 2981 1749901176893 หญพง

24703967 ววดโคกขาม(นรสพงหพอนมสรณพ) ปพ ยะพงษพ หนผฟมช น 2982 1101801535300 ชาย

24703968 ววดโคกขาม(นรสพงหพอนมสรณพ) พพมพพชนก ชมทนทพม 2999 1749800435818 หญพง

24703969 ววดบนานไรช(ประชานมกผล) ภวทรธร มวทนคง 2575 1749901198111 ชาย

24703970 ววดบนานไรช(ประชานมกผล) พมทธพธรรม แสนสาร 2577 1749800451627 ชาย

24703971 ววดบนานไรช(ประชานมกผล) วทรภาพ รสสมคนธพ 2590 1749901216585 ชาย

24703972 ววดบนานไรช(ประชานมกผล) อาทพตยพ หมายดท 2574 1749901171361 ชาย

24703973 ววดบนานไรช(ประชานมกผล) เดชา เนทยมลมมล 2784 1103100991041 ชาย

24703974 ววดบนานไรช(ประชานมกผล) อาล - 2802 G740157000110 ชาย

24703975 ววดบนานไรช(ประชานมกผล) จพระววฒนพ สททอง 2955 1103100961878 ชาย

24703976 ววดบนานไรช(ประชานมกผล) เฉลพมยมทธ กนกวรากร 2770 1102170100498 ชาย

24703977 ววดบนานไรช(ประชานมกผล) สมขเสมอ ใจหววง 2880 1869900688822 ชาย

24703978 ววดบนานไรช(ประชานมกผล) อรกมล พมทธาศรท 2970 1419902457287 หญพง

24703979 ววดบนานไรช(ประชานมกผล) อทพตญา พพลาพรม 2769 1418000080278 หญพง

24703980 ววดบนานไรช(ประชานมกผล) ณวฐรวตนพ เบทยดบจารมง 2773 1219901145526 หญพง

24703981 ววดบนานไรช(ประชานมกผล) ณพชากร วงศพบมญ 2657 1749901180629 หญพง

24703982 ววดบนานไรช(ประชานมกผล) กวนตพฤทวย บววสอน 2587 1749901156604 หญพง

24703983 ววดบนานไรช(ประชานมกผล) ชวญจนา ไมชปรากฎ 2595 0010431033820 หญพง

24703984 ววดบนานไรช(ประชานมกผล) ธนกร ววงชากรณพ 2969 1640200166070 ชาย

24703985 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ สพรภพ สพงหพสมวรรณ 400 1103900244119 ชาย

24703986 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ ภผมพพวฒนพ เกษทวบทพม 547 1740101115654 ชาย

24703987 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ อธพช สชงทานพนทรพ 622 1102800128906 ชาย

24703988 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ กรณพพพสพฏฐพ ฤทธพธคจารพ 625 1740101115361 ชาย

24703989 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ ณวฐพล ธนาดจารงคพ 626 1102200268413 ชาย

24703990 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ ลวพตรา หววง 663 1103900251123 หญพง

24703991 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ อเณญชา วพเศรษฐาวงศพ 664 1103900251123 หญพง

24703992 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ อาลดา กพจชระภผมพ 665 1102170101532 หญพง

24703993 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ ธวญศพษฐพ เบญจธวญจววฒนพ 668 1669800379421 ชาย

24703994 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ สมขธวช กลพทนสมวรรณ 669 1103704219565 ชาย

24703995 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ นวนทพชา ชาตพววฒนชวย 670 1103900245972 หญพง

24703996 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ อชพระวพชญพ ตว ปงจพตพานพชกมล 677 1101402376267 ชาย

24703997 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ ชพงถง ซมอ 680 1740101113236 หญพง

24703998 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ ภพญญลวกษณพ ไชยพผนพวฒนพ 681 1102200259287 หญพง

24703999 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ ภาสวรรธนพ ภวทรเกทยรตพเจรพญ 707 1102003956295 ชาย

24704000 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ พงศพปณต เหรทยญปรทดากมล 725 1102003942791 ชาย

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 64 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590037 - ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

4 (สาครธรรมโสภณ) หนองสอบททท 12 (ป.6/2)ชน ชน : 4

24704001 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ วสววตตพธ เกทยกพตตพวงศพ 728 1101700446450 ชาย

24704002 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ พชร สามนปาล 742 1102003907740 ชาย

24704003 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ อพศววชรพพล จวนทรพมชวง 744 1100401421624 ชาย

24704004 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ สมภวทรา ชวยเมตรากมล 749 1100801621680 หญพง

24704005 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ ธนโชตพ จรพงรวกวงษพ 751 1104700165151 ชาย

24704006 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ อานนทพ เลพศกรประดพษฐพ 895 1749400090635 ชาย

24704007 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ สรรขชม เทพผดมงพร 627 1100703969231 หญพง

24704008 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ พทรพรรฒ วมฒพเสรทธจารง 628 1102200261605 ชาย

24704009 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ สมวพจวกขณพ แสงประสพทธพธ 630 1102003902624 ชาย

24704010 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ ธทรพจพตร ทวบมณท 631 1102200257039 ชาย

24704011 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ ชญานพศ เอกมหาจพนดา 632 1740101115123 หญพง

24704012 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ พพสพษฐพ เหลมองรวตนะแสง 634 1102200255966 ชาย

24704013 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ ณปภวสรพ จงยพทงยศ 667 1102200264639 หญพง

24704014 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ พณณกร จพตรโชตพวพสมทธพธ 684 1102200258621 หญพง

24704015 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ พมฒพวพรมฬหพ ผมดผชองแผนว 685 1102003934101 ชาย

24704016 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ วรวนธรณพ พพทวกษพทรวพยพสพน 686 1103500081212 หญพง

24704017 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ โสถพตา เลพศนพมพตรกมล 687 1102003958425 หญพง

24704018 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ มงคล เขมบมญราศท 689 1619500017027 ชาย

24704019 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ อตพวพชญพ ทศจรผญเกทยรตพ 690 1102800130927 ชาย

24704020 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ วพทวพนทพ อมทวยพพมลพวนธมพ 757 1103900252782 ชาย

24704021 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ ธนากร แซชตว ปง 758 1102003953270 ชาย

24704022 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ ยศววฒนพ ตรทววฒนาวงศพ 761 1103900252880 ชาย

24704023 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ ณวชธฤต พพพวฒนพศพรพขจร 769 1100401389453 ชาย

24704024 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ นวนธวพศวพ นกทอง 773 1102170097268 ชาย

24704025 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ ปวรวพสาขพ เอม ปอวพกรานตพกมล 841 1100704027418 หญพง

24704026 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ กฤตภวค เอม ปอวพกรานตพกมล 842 1100704027370 ชาย

24704027 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ ปพ ยะชวย วพชาพร 635 1104800018681 ชาย

24704028 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ ณภวทร ธรรมภพรวฐวงศพ 638 1100401394309 ชาย

24704029 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ อชพตา วงษพโพธพธ 639 1103900261021 หญพง

24704030 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ พทรพงศพ เงาจทนานวนตพ 640 1101700451992 ชาย

24704031 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ จพรวณญา ระวทแสงสผรยพ 641 1100401413184 หญพง

24704032 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ อวพรดา กพจรมชงรวตนกมล 691 1101402373462 หญพง

24704033 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ พงษพธนพน เลททยวสมบผรณพ 696 1103900248769 ชาย

24704034 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ ปกปน อง กรวยจพนดาภรณพ 697 1103500082952 ชาย

24704035 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ วรพทธพธณวฐ เตรทยมชาญชผชวย 700 1102170099198 ชาย

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 65 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590037 - ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

4 (สาครธรรมโสภณ) หนองสอบททท 13 (ป.5/2)ชน ชน : 4

24704036 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ วรอรรถ พมชผล 779 1100703956326 ชาย

24704037 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ ณวชพณพงศพ เชาวพวฒนวงศพ 781 1103900247509 ชาย

24704038 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ สพรพชล กมสมมลกมล 782 1103704268485 หญพง

24704039 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ ยอดมณท จพววจฉรานมกผล 783 1103900247746 ชาย

24704040 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ เมธพนท ชพนทะววน 784 1102170100323 หญพง

24704041 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ พาราดา พชวงพท 899 1102170104914 หญพง

24704042 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ ศพวะพร สกมลเรมองรวกษพ 910 1103900261111 หญพง

24704043 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ นวนทววน วงษพขวนเมมอง 985 1102170102547 หญพง

24704044 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ บมตรธพดา เหมหงษา 991 1102003886921 หญพง

24704045 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ จตมรภวทร ฮงเจรพญ 1178 1102200260838 ชาย

24704046 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ ภพรญา ไทยแหลมทอง 642 1103900253975 หญพง

24704047 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ รมพณ เตพมสมนทร 644 1104000221261 ชาย

24704048 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ พรพมา อวศวนพเวศนพ 646 1103900239379 หญพง

24704049 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ ธทรกานตพ สพมะโรจนพ 650 1102003901156 ชาย

24704050 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ ธนวช พพบผลยพเจรพญสพทธพธ 654 1100401408679 ชาย

24704051 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ ชยมต สมทธพจพตรานนทพ 682 1101700436772 ชาย

24704052 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ วทรพนทรพ ตวณพพสมทธพธ 698 1100401413711 หญพง

24704053 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ ธวญดา กวงวานสายชล 702 1103900245671 หญพง

24704054 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ ธทรวทรพ ลมอบวณฑพตกมล 708 1102200275916 ชาย

24704055 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ จพรทพปตพ หวง 792 1100401417716 ชาย

24704056 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ ชนวญชพดา ฐพตยานวนทพ 798 1103900239760 หญพง

24704057 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ พพมพพชฎา เกทยกพตตพวงศพ 799 1100401440181 หญพง

24704058 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ พศกร เจรพญคงธรรม 800 1103900241756 ชาย

24704059 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ ภผวพช สหกพจภพญโญ 806 1100401405726 ชาย

24704060 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ ศพวะกร พวฒนกพจกมล 903 1102200262725 ชาย

24704061 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ นราวดท ไขเจรพญ 923 1101700441113 หญพง

24704062 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ กพตตพภพ ศรทพงศพเพา 939 1102400212888 ชาย

24704063 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ ฐปนวท เงาดทงาม 1179 1104200614810 ชาย

24704064 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ ทรรศนพวรรณ ผมสสราคพมาลวย 651 1100704000064 หญพง

24704065 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ ปวณวรรธนพ จตมภผมพเดชา 653 1104800018002 ชาย

24704066 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ ณวฐภวท ฐพตยานวนทพ 655 1102200264809 ชาย

24704067 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ ธวชวมฒพ จพตรานมววฒนพ 656 1102200261737 ชาย

24704068 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ ปวณณพ ปพ ตพชวยชาญ 657 1103900252758 ชาย

24704069 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ ปวรพศา วชองประเสรพฐการ 674 1101700452603 หญพง

24704070 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ ธรรมพ ปพท นสมภา 709 1103900253894 หญพง

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 66 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590037 - ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

4 (สาครธรรมโสภณ) หนองสอบททท 14 (ป.5/1)ชน ชน : 4

24704071 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ พพรชวช ลพขพตขจร 710 1100801615256 ชาย

24704072 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ เสฏฐพพชญพ วงศพปรากฏ 714 1102200262831 ชาย

24704073 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ ชวกร อวครเดชาวมฒพ 715 1102003908142 ชาย

24704074 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ ภผดพส สหกพจภพญโญ 807 1100401405718 ชาย

24704075 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ ธพตาพร กมหลาบทอง 813 1102003936499 หญพง

24704076 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ เตชพษ ธนธรรมสมนทร 819 1749901207047 ชาย

24704077 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ กฤตภาส กทรตพธวญญา 820 1102200259856 ชาย

24704078 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ ภวทรกร ธรรมโชตพ 827 1104500092185 ชาย

24704079 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ ชวพกา ควรประดพษฐพ 837 1100704063309 หญพง

24704080 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ สมศพษฏพธ เตพมวพรพยะกมล 858 1102003916391 ชาย

24704081 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ ธารพษา บรรพลพตานนทพ 1016 1103400147149 หญพง

24704082 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ พลอยณพชา ศรทวพชชมพงษพ 1039 1102200261222 หญพง

24704083 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ กวญชพร เลพศวารทเวช 1057 1101402373365 หญพง

24704084 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ ปวณฑพธร เผชาสมวรรณ 659 1102200258744 ชาย

24704085 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ เซอพนตพ จาง 660 1103900247282 ชาย

24704086 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ กฤศณวฏฐพ เชาวพวรวพญญผ 662 1102200262890 ชาย

24704087 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ ธราเทพ กพจรมชงรวตนกมล 692 1101402373454 ชาย

24704088 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ กนองภพ ปาลเดชพงศพ 717 1102200255869 ชาย

24704089 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ ชวการ แสงเกยผรกมล 718 1103900251671 ชาย

24704090 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ นพณวฐ ทวทลาภ 719 1101402384529 ชาย

24704091 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ ปรพมมาดา ลทลาไชยสกมล 720 1100401424992 หญพง

24704092 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ ณวฐณพชา เดชสกมลฤทธพธ 723 1102200259481 หญพง

24704093 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ ณวฐณพชา ววฒนวพจารณพ 809 1120300193651 หญพง

24704094 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ ซผเฟย จาง 814 1174000023001 หญพง

24704095 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ ธนกฤต เลพกประสาร 831 1100401419409 ชาย

24704096 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ ญาณพศา ควรประดพษฐพ 832 1100704063295 หญพง

24704097 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ พมฒพพวฒนพ กพตตพพงศพววฒน 839 1102200261427 ชาย

24704098 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ ภวทรพล จมนยแจนง 848 1102200260374 ชาย

24704099 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ ลลพล ควนตพโต 854 1103000213446 หญพง

24704100 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ ซทหยวน หนพง 873 1174000023002 ชาย

24704101 อวสสวมชวญหลวกสผตรภาษาอวงกฤษ พพตตพธาดา มาณวพวฒนพ 879 1100401435510 ชาย

24704102 สามชวยวพเทศศขกษา ภณวสนวนทพ ยานะโค 1891 1749901208485 ชาย

24704103 สามชวยวพเทศศขกษา ชารพวพน ทาสมชม 1911 1749901225291 ชาย

24704104 สามชวยวพเทศศขกษา ณวฐวมฒพ โตนตอบ 1954 1110301472430 ชาย

24704105 สามชวยวพเทศศขกษา พทรววฒนพ ทวทลาภนพรวนดรพ 1984 1102170098426 ชาย

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 67 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590037 - ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

4 (สาครธรรมโสภณ) หนองสอบททท 15 (ป.4/1)ชน ชน : 4

24704106 สามชวยวพเทศศขกษา จพทนไทช ฉา 1986 1749901193577 ชาย

24704107 สามชวยวพเทศศขกษา ธทรภพ ฐพตะฐาน 2004 1740101116057 ชาย

24704108 สามชวยวพเทศศขกษา ขมนววง ชชางทอง 2152 1709901661651 ชาย

24704109 สามชวยวพเทศศขกษา ธทรวทรพ วพจพตรปวญญาพร 2357 1740101113589 ชาย

24704110 สามชวยวพเทศศขกษา วรกลพนทพ เนตพนพยม 2473 1740101115131 ชาย

24704111 สามชวยวพเทศศขกษา กนองภพ รวทงกระโทก 2509 1409800522811 ชาย

24704112 สามชวยวพเทศศขกษา จพรววฒนพ อจานวกมณท 2632 1118700125986 ชาย

24704113 สามชวยวพเทศศขกษา คมชพต นมชประสพทธพธ 2678 1749800439490 ชาย

24704114 สามชวยวพเทศศขกษา ทองพพทวกษพ เอททยมยพ ปม 2874 1749901158003 ชาย

24704115 สามชวยวพเทศศขกษา ทฤษวรรณ รวกพงษพพวนธพ 1711 1749901185698 หญพง

24704116 สามชวยวพเทศศขกษา สมพรรณพการพ สพนธมวานพช 1849 1749901175889 หญพง

24704117 สามชวยวพเทศศขกษา ผวลยพศมภา วโรตมะกมล 1871 1749901191132 หญพง

24704118 สามชวยวพเทศศขกษา ปรางสพนท ขนอยมนน 1877 1130100074038 หญพง

24704119 สามชวยวพเทศศขกษา รวทพรรณ เททยนใส 1918 1749901218341 หญพง

24704120 สามชวยวพเทศศขกษา พวกตรพขววญ สพรพปพ ยานนทพ 1920 1102003918369 หญพง

24704121 สามชวยวพเทศศขกษา พพทยาภรณพ ลพ ปมณรงคพ 1957 1100801614535 หญพง

24704122 สามชวยวพเทศศขกษา วรดา กาญจนกาจ 2006 1749901189766 หญพง

24704123 สามชวยวพเทศศขกษา จมฑาทพพยพ ประททปเมมอง 2239 1749901196754 หญพง

24704124 สามชวยวพเทศศขกษา ณธพดา หลพน 2386 1101501399761 หญพง

24704125 สามชวยวพเทศศขกษา ธนามาศ รอดชยวนตพ 2486 1740101115174 หญพง

24704126 สามชวยวพเทศศขกษา วพภาวท ผะเดทยงครบมรท 2491 1749901171204 หญพง

24704127 สามชวยวพเทศศขกษา สมพวชรพร แซชเตทย 2508 1102900152396 หญพง

24704128 สามชวยวพเทศศขกษา ณพชาภวทร งามเพชรวพไล 2709 1102170099376 หญพง

24704129 สามชวยวพเทศศขกษา ณพชารทยพ มหาวรการ 2711 1749901128384 หญพง

24704130 สามชวยวพเทศศขกษา กวญญพณวชชา ชวยพพทวกษพศวกดา 2830 1102170107760 หญพง

24704131 สามชวยวพเทศศขกษา เตชนพธพ จรผญโสภณสววสดพธ 2833 1103400133920 หญพง

24704132 สามชวยวพเทศศขกษา ปพ ยพวชร เฉพน 2838 1102170101311 หญพง

24704133 สามชวยวพเทศศขกษา เดพกชายพนธกร สพงหพสวทงถจ ปา 1710 1669900617595 ชาย

24704134 สามชวยวพเทศศขกษา เดพกชายอภพววฒนพ กรรณลา 1902 1749901217581 ชาย

24704135 สามชวยวพเทศศขกษา เดพกชายธนากร พมชมอจทา 1917 1740101114518 ชาย

24704136 สามชวยวพเทศศขกษา เดพกชายวมฒพพงคพ ชผชมทน 1995 1740101116278 ชาย

24704137 สามชวยวพเทศศขกษา เดพกชายกรวพชญพ แสงจวนทรพศรท 2020 1749901194743 ชาย

24704138 สามชวยวพเทศศขกษา เดพกชายอดพศร เปรมเกพด 2077 1749901166464 ชาย

24704139 สามชวยวพเทศศขกษา เดพกชายตนนตระการ แยนมเกษร 2120 1749901217816 ชาย

24704140 สามชวยวพเทศศขกษา เดพกชายพพชพตชวย เรมองชวยปราการ 2138 1100401409144 ชาย

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 68 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590037 - ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

4 (สาครธรรมโสภณ) หนองสอบททท 16 (ป.4/2)ชน ชน : 4

24704141 สามชวยวพเทศศขกษา เดพกชายศมภพล เมามทจวนทรพ 2274 1104700178571 ชาย

24704142 สามชวยวพเทศศขกษา เดพกชายธนววฒนพ สมขชานนทพ 2469 1740101113350 ชาย

24704143 สามชวยวพเทศศขกษา เดพกชายรวชพล เหลพกดท 2474 1749901162175 ชาย

24704144 สามชวยวพเทศศขกษา เดพกชายชยากร ทพมทอง 2516 1209501208822 ชาย

24704145 สามชวยวพเทศศขกษา เดพกชายกลววชร อยผชโต 2562 1749901221830 ชาย

24704146 สามชวยวพเทศศขกษา เดพกชายวรพศ โวหาญ 2590 1909803248910 ชาย

24704147 สามชวยวพเทศศขกษา เดพกชายณวฐกร กวสนมกา 2859 1119902402973 ชาย

24704148 สามชวยวพเทศศขกษา เดพกชายจพรเมธ โสตรทอง 2876 1348700065990 ชาย

24704149 สามชวยวพเทศศขกษา เดพกชายศศพศ ทองวงษพ 2907 1102170094439 ชาย

24704150 สามชวยวพเทศศขกษา เดพกหญพงณวฐธนพสร อวกษรพพมพพ 1898 1749901217581 หญพง

24704151 สามชวยวพเทศศขกษา เดพกหญพงภวคจพรา ใจดท 1910 0710200000164 หญพง

24704152 สามชวยวพเทศศขกษา เดพกหญพงธพตพวรดา นามวพจพตร 1915 1749901179922 หญพง

24704153 สามชวยวพเทศศขกษา เดพกหญพงธวญวรวตมพ ขมนพพนพจ 1927 1740101116308 หญพง

24704154 สามชวยวพเทศศขกษา เดพกหญพงภาสพนท โรจชนะสมบวตพ 1956 1749901235237 หญพง

24704155 สามชวยวพเทศศขกษา เดพกหญพงปพณฑพรา แซชเอท ปยว 1961 1740101116464 หญพง

24704156 สามชวยวพเทศศขกษา เดพกหญพงลลพตภวทร ขววญบมญจวนทรพ 1968 1749901171573 หญพง

24704157 สามชวยวพเทศศขกษา เดพกหญพงอภพญญา มรรคเจรพญ 2073 1749901218561 หญพง

24704158 สามชวยวพเทศศขกษา เดพกหญพงไอรดา สมขสายวณ 2096 1749400088207 หญพง

24704159 สามชวยวพเทศศขกษา เดพกหญพงวรวญญา เฉพน 2134 7102300015028 หญพง

24704160 สามชวยวพเทศศขกษา เดพกหญพงกวลยกร อนมกผล 2260 1101801557192 หญพง

24704161 สามชวยวพเทศศขกษา เดพกหญพงพรทรวพยพ กพตตพสมบผรณพสมข 2305 1102170099201 หญพง

24704162 สามชวยวพเทศศขกษา เดพกหญพงภวครจพรา สวงขพสวาท 2383 1709901732281 หญพง

24704163 สามชวยวพเทศศขกษา เดพกหญพงวพชญาดา โสภณปาล 2493 1749901194638 หญพง

24704164 สามชวยวพเทศศขกษา เดพกหญพงธวญพร บมญโกย 2514 1749901190551 หญพง

คน 24รวม :

สรมปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  549ผศห เขหาสอบ : 16 คน1074590037 - ววดโสภณาราม(ปลวทงรชวมราษฎรพบจารมง)

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590043 - ววดเกตมมดทศรทวราราม

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

3 ป.1/1ชน ชน : 2

24702591 เมมองสมมทรสาคร พงศพพวทธพ รวกกมศล 3749 1749901194654 ชาย

24702592 ววดเกตมมดทศรทวราราม เสาวลวกษณพ เนตรนนอย 3193 1749901064823 หญพง

24702593 ววดเกตมมดทศรทวราราม กนกพร จวนทรพแกนว 3833 1800901354768 หญพง

24702594 ววดเกตมมดทศรทวราราม กฤษดา รวกบมตร 3907 1306200069919 ชาย

24702595 ววดกาหลง ( พขทงสมนทรอมทพศ ) บผรพา อนนปรารมภพ 4237 1749900874619 ชาย

24702596 เมมองสมมทรสาคร อวศวพน ทองคจา 3786 1749901194409 ชาย

24702597 เมมองสมมทรสาคร สหรวตนพ อาจารสมทธพธ 3745 1749901184241 ชาย

24702598 เมมองสมมทรสาคร ศมภพล รถทอง 3747 1759900506849 ชาย



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 69 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590043 - ววดเกตมมดทศรทวราราม

24702599 เมมองสมมทรสาคร ปารพวาส นางาม 3746 1749901166430 ชาย

24702600 เมมองสมมทรสาคร ววนมงคล จวนทรพววน 3748 1749901181331 ชาย

24702601 เมมองสมมทรสาคร ยมวพร ศรทสจาราญ 3763 1749400080044 หญพง

24702602 เมมองสมมทรสาคร อมรรวตนพ นพลใจ 3764 1749400081008 หญพง

24702603 เมมองสมมทรสาคร ธารพสา เพพทมววฒนา 3768 1749901195910 หญพง

24702604 เมมองสมมทรสาคร สมภาวดท พพทวกษพกพจ 3761 1749901213322 หญพง

24702605 เมมองสมมทรสาคร ปนวดดา สอาดศรท 3760 1749901181781 หญพง

24702606 เมมองสมมทรสาคร ธนาพร มวกพพมล 3758 1749901156973 หญพง

24702607 เมมองสมมทรสาคร นวทณพชา มะลพดอกไมน 3754 1749901162281 หญพง

24702608 เมมองสมมทรสาคร วรารวตนพ สวญจร 3756 1749901210633 หญพง

24702609 เมมองสมมทรสาคร อวมรพนทรพ แซชเอทจยะ 3765 1749901207373 หญพง

24702610 เมมองสมมทรสาคร นพวรรณ บมตรนก 3753 1749901179906 หญพง

24702611 เมมองสมมทรสาคร สมพรรษา เสนาชชวย 3757 1749901184365 หญพง

24702612 ววดบางพลท อาณวช วพสวย 1547 1749901170861 ชาย

24702613 ววดบางพลท ธนววฒนพ เยพนพยวบ 1548 1749901210226 ชาย

24702614 ววดบางพลท อภพชพต โดดดท 1549 1749901209279 ชาย

24702615 ววดบางพลท มาวพน อพตพปพ 1589 1119902414475 ชาย

24702616 ววดบางพลท อมทวย - 1563 0074013163101 ชาย

24702617 ววดบางพลท เดวพด กวมพผชา 1568 0074013643197 ชาย

24702618 ววดบางพลท สมชาย - 1564 0074013642956 ชาย

24702619 ววดบางพลท สชองแสง - 1567 0074013643901 ชาย

24702620 ววดบางพลท ยอแสง - 1570 0074013644151 ชาย

24702621 ววดบางพลท มวลลพกา แดงศาลา 1551 1759900499222 หญพง

24702622 ววดบางพลท อมรวรรณ ไพยสาร 1552 1749901177229 หญพง

24702623 ววดบางพลท จารมวรรณ ปาตจะ 1553 1500201297705 หญพง

24702624 ววดบางพลท วรรณวพสา เรมอนประสาร 1550 1103300258721 หญพง

24702625 ววดบางพลท เหมย - 1561 0074013162831 หญพง

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 70 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590043 - ววดเกตมมดทศรทวราราม

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

3 ป.1/2ชน ชน : 2

24702626 ววดเกตมมดทศรทวราราม พมฒพเมธ ปานวพลวย 3396 1749901205401 ชาย

24702627 ววดเกตมมดทศรทวราราม อาชา พวนศพรพ 3399 1749901205401 ชาย

24702628 ววดเกตมมดทศรทวราราม จพนดารวตนพ ยอดผกา 3401 1100401380561 หญพง

24702629 ววดเกตมมดทศรทวราราม ไพศาล เอททยมศรท 3403 1749901171697 ชาย

24702630 ววดเกตมมดทศรทวราราม ณวฐวมฒพ เกพดสววสดพธ 3404 1749901221317 ชาย

24702631 ววดเกตมมดทศรทวราราม หทวยพวชรพ ประชารวกษพ 3405 1749901157473 หญพง

24702632 ววดเกตมมดทศรทวราราม ชนะชวย ปานมวจฉา 3406 1749901177156 ชาย

24702633 ววดเกตมมดทศรทวราราม เบญจวรรณ อมตตโม 3407 1759900504501 หญพง

24702634 ววดเกตมมดทศรทวราราม สพรพรวตนพ กวนทรารมณพ 3408 1749400081598 หญพง

24702635 ววดเกตมมดทศรทวราราม เนตรชนก พรมโสภา 3410 1749901191868 หญพง

24702636 ววดเกตมมดทศรทวราราม ศาธพตา บมญประเสรพฐ 3411 1749400090007 หญพง

24702637 ววดเกตมมดทศรทวราราม สมพวฒนพ โคตรมผล 3412 1749400089289 ชาย

24702638 ววดเกตมมดทศรทวราราม วมฒพเมธ ใจยาเกจ 3413 1749901196835 ชาย

24702639 ววดเกตมมดทศรทวราราม ภาณมเดช ศพรพโรจนพ 3414 1749400080176 ชาย

24702640 ววดเกตมมดทศรทวราราม เพชรลดา บมญเลพศ 3415 1749901195821 หญพง

24702641 ววดเกตมมดทศรทวราราม บมญญฤทธพธ โพธพธงาม 3416 1749901157252 ชาย

24702642 ววดเกตมมดทศรทวราราม ทพพวรรณ ศพลาวงคพ 3417 1339900954560 หญพง

24702643 ววดเกตมมดทศรทวราราม ศรทสมดา ชาวสมมทร 3418 1749901163058 หญพง

24702644 ววดเกตมมดทศรทวราราม ภวทธพรา ฐพตสาโร 3419 1749901164348 หญพง

24702645 ววดเกตมมดทศรทวราราม ประทมมพร เทพมนตพ 3420 7749900065418 หญพง

24702646 ววดเกตมมดทศรทวราราม ไพรรวตนพ โพธพธใคร 3421 1749400078945 ชาย

24702647 ววดเกตมมดทศรทวราราม ระพทพวฒนพ ไชยา 3423 1749901198218 ชาย

24702648 ววดเกตมมดทศรทวราราม ธทรยา พผลละมนาย 3427 1759900499770 หญพง

24702649 ววดเกตมมดทศรทวราราม สมกวญญา รวยเลพศ 3428 1749400082462 หญพง

24702650 ววดเกตมมดทศรทวราราม ธทรพงศพ เกตมเรมอง 3429 1749901160865 ชาย

24702651 ววดเกตมมดทศรทวราราม วพสา พวนศพรพ 3430 1321300159745 หญพง

24702652 ววดเกตมมดทศรทวราราม พงศกร โชตพมาภรณพ 3433 1489900602409 ชาย

24702653 ววดเกตมมดทศรทวราราม หนขทงฤทวย กรวงพานพช 3439 1749901178918 หญพง

24702654 ววดเกตมมดทศรทวราราม สมโชค สวงขพทอง 3470 1749400085101 ชาย

24702655 ววดเกตมมดทศรทวราราม กมลชวย ไชยะเลพศ 3472 1749400086450 ชาย

24702656 ววดเกตมมดทศรทวราราม วศพน สมขเสรพม 3482 1749901199052 ชาย

24702657 ววดเกตมมดทศรทวราราม เอกรวตนพ บมตรพรม 3485 1458700046153 ชาย

24702658 ววดเกตมมดทศรทวราราม พรธววล รมชงสวชาง 3498 1101501352129 หญพง

24702659 ววดเกตมมดทศรทวราราม สมรพยา ฉวตรทวณ 3534 1749901181226 ชาย

24702660 ววดเกตมมดทศรทวราราม นวนทพกานตพ เปสผงเนพน 3553 1749901157694 หญพง

คน 35รวม :
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3 ป.2/1ชน ชน : 2

24702661 ววดเกตมมดทศรทวราราม ธนภวทร สาครบมรท 3559 1749400079852 ชาย

24702662 ววดเกตมมดทศรทวราราม ชญาดา ทพพยเวช 3604 1709901685402 หญพง

24702663 ววดเกตมมดทศรทวราราม พลอยนภา เหมมอนเพชร 3622 1669800385021 หญพง

24702664 ววดเกตมมดทศรทวราราม กนกพร พลเชทยงสา 3675 1749901336904 หญพง

24702665 ววดเกตมมดทศรทวราราม ภผมพพวฒนพ ตพยาภรณมณท 3678 1480501335085 ชาย

24702666 ววดเกตมมดทศรทวราราม อรพสา ชผกร 3679 1103101006471 หญพง

24702667 ววดเกตมมดทศรทวราราม กวญญารวตนพ สมวรรณพ 3681 1749400086352 หญพง

24702668 ววดเกตมมดทศรทวราราม สงกรานตพ ฟวกเงพน 3690 1759900494697 ชาย

24702669 ววดเกตมมดทศรทวราราม ชพนวมฒพ แพงพวนตอง 3695 1710700146212 ชาย

24702670 ววดเกตมมดทศรทวราราม สกลพวฒนพ กจามะหยททเงพน 3698 1749901212172 ชาย

24702671 ววดเกตมมดทศรทวราราม อพปพ ซา ไมชปรากฎ 3710 1074590043001 หญพง

24702672 ววดเกตมมดทศรทวราราม ณวฐภผมพ ทรงจวนทรพ 3711 1749901165271 ชาย

24702673 ววดเกตมมดทศรทวราราม เกตมกนก เพชรพนทรพ 3717 1749901180548 หญพง

24702674 ววดเกตมมดทศรทวราราม นภาภรณพ พวนเทศ 3718 1759900498021 หญพง

24702675 ววดเกตมมดทศรทวราราม อภพนวทธพ แจชมจจารวส 3720 1769900846186 ชาย

24702676 ววดเกตมมดทศรทวราราม นพยาพร สจาราญดท 3799 1449100056264 หญพง

24702677 ววดเกตมมดทศรทวราราม กลททปพ สทสดสาคร 3800 1749901173185 ชาย

24702678 ววดเกตมมดทศรทวราราม ศพวา เคทยงคมณ 3801 1749901176605 ชาย

24702679 ววดเกตมมดทศรทวราราม พพมพพกา ทบดท 3802 1129600035854 หญพง

24702680 ววดเกตมมดทศรทวราราม ฐพตพกร อมทามนตรท 3816 1349700375795 ชาย

24702681 ววดเกตมมดทศรทวราราม ชวนนษา รชวมชาตพ 3817 1769900840901 หญพง

24702682 ววดเกตมมดทศรทวราราม ภราดร แฟมไธสง 3826 1369900798207 ชาย

24702683 ววดเกตมมดทศรทวราราม ณวฐวมฒพ เสดเสารพ 3842 1100703998584 ชาย

24702684 ววดเกตมมดทศรทวราราม ไพฑผรยพ ทรงจวนทรพ 3904 1759900507373 ชาย

24702685 ววดเกตมมดทศรทวราราม กวนตพงศพ แนชนอมดร 3905 1749400089751 ชาย

24702686 ววดเกตมมดทศรทวราราม ปมญญพสา รอดดารา 3906 1749901176796 หญพง

24702687 ววดเกตมมดทศรทวราราม หวสรพนทรพ พลอจาไพ 3922 1759900499401 ชาย

24702688 ววดเกตมมดทศรทวราราม ลลพตวดท ผาสมข 3938 1104301025909 หญพง

24702689 ววดกาหลง ( พขทงสมนทรอมทพศ ) ณภวทร แสงกระจชาง 4235 1749901142671 ชาย

24702690 ววดกาหลง ( พขทงสมนทรอมทพศ ) ธนววฒนพ ศรสชง 4236 1759900504111 ชาย

24702691 ววดกาหลง ( พขทงสมนทรอมทพศ ) สรวพชญพ ยอดนพน 4239 1759900498439 ชาย

24702692 ววดกาหลง ( พขทงสมนทรอมทพศ ) พพทววส โพธพธกลาง 4240 1749901140775 ชาย

24702693 ววดกาหลง ( พขทงสมนทรอมทพศ ) ภานมววฒนพ เฉยเอททยม 4242 1749901183881 ชาย

24702694 ววดกาหลง ( พขทงสมนทรอมทพศ ) สมเกทยรตพ ฮกฮวดซพ ปม 4243 1749901170241 ชาย

24702695 ววดกาหลง ( พขทงสมนทรอมทพศ ) กนกพพชญพ แหวนวงษพ 4244 1749901200981 หญพง

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 72 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590043 - ววดเกตมมดทศรทวราราม

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

3 ป.2/2ชน ชน : 2

24702696 ววดกาหลง ( พขทงสมนทรอมทพศ ) ขจทวรรณ ฮกฮวดซพ ปม 4245 1749901140155 หญพง

24702697 ววดกาหลง ( พขทงสมนทรอมทพศ ) จพรณวฐฎา นมชมวทน 4246 1749901154458 หญพง

24702698 ววดกาหลง ( พขทงสมนทรอมทพศ ) มตพมนตพ เกตมวพบผลยพ 4249 1749901152307 หญพง

24702699 ววดกาหลง ( พขทงสมนทรอมทพศ ) รวพวรรณ ฉมยรวกษพ 4250 1749901160181 หญพง

24702700 ววดกาหลง ( พขทงสมนทรอมทพศ ) ศมภลวกษณพ ฮกฮวดซพ ปม 4251 1749901169668 หญพง

24702701 ววดกาหลง ( พขทงสมนทรอมทพศ ) หนขทงธพดา สมวรรณวงศพ 4252 1749901173720 หญพง

24702702 ววดกาหลง ( พขทงสมนทรอมทพศ ) อาทพตยา มาลากรอง 4253 1749400076641 หญพง

24702703 ววดกาหลง ( พขทงสมนทรอมทพศ ) วรวญญผ เอททยมสะอาด 4276 1749901167991 ชาย

24702704 ววดกาหลง ( พขทงสมนทรอมทพศ ) ววนดท ไมชทราบ 4277 0074991452961 ชาย

24702705 ววดกาหลง ( พขทงสมนทรอมทพศ ) กพตตพกาญ ฤทธพธเดช 4278 1749901163007 หญพง

24702706 ววดกาหลง ( พขทงสมนทรอมทพศ ) อภพรดท เจรพญสมข 4351 1770200120702 หญพง

24702707 ววดกาหลง ( พขทงสมนทรอมทพศ ) จพรเดช ทองพยงคพ 4393 1749901157953 ชาย

24702708 ววดนาขวาง จาตมรงคพ แหยมโต 1244 1759900496380 ชาย

24702709 ววดนาขวาง รวฐภผมพ อยผชเทสะ 1247 1749400086506 ชาย

24702710 ววดนาขวาง พงศพพณพช สววสดท 1271 1749901200263 ชาย

24702711 ววดนาขวาง ตะววน กมลเกทยรตพงามดท 1272 1749901207454 ชาย

24702712 ววดนาขวาง ภผวนวย ใสยพทง 1312 1328900079684 ชาย

24702713 ววดนาขวาง นนองมาย แสงทอง 1316 1074590045002 หญพง

24702714 ววดนาขวาง นฤมล ดจาขจา 1252 1749901196215 หญพง

24702715 ววดนาขวาง สมชาวดท บมญทอง 1290 1074590045001 หญพง

24702716 ววดนาขวาง ศศพธร เปรมปรมง 1249 1749901331031 หญพง

24702717 ววดนาขวาง รมน งตะววน กลมปลนอง 1250 1749901165158 หญพง

24702718 ววดนาขวาง ภวทรธพดา ขวนละ 1251 1489300049709 หญพง

24702719 บนานชายทะเลกาหลง ววชรพล แกนวมวทน 1029 1749901169161 ชาย

24702720 บนานชายทะเลกาหลง วงศกร วรเลพศ 1030 1749901175579 ชาย

24702721 บนานชายทะเลกาหลง กฤษดา ยมวนพยม 1039 1749901047007 ชาย

24702722 บนานนาโคก(นาเกลมอสวมพวนธพ) จพรภวทร พมชมพร 2752 1759900503246 ชาย

24702723 บนานนาโคก(นาเกลมอสวมพวนธพ) สมธาสพนท หาสมข 2753 1539900995523 หญพง

24702724 บนานนาโคก(นาเกลมอสวมพวนธพ) ศพรพโชค แผนชนาง 2756 1749400082900 ชาย

24702725 บนานนาโคก(นาเกลมอสวมพวนธพ) สหรวฐ โสดจา 2757 1749901181064 ชาย

24702726 บนานนาโคก(นาเกลมอสวมพวนธพ) ฉวตรฤดท เกพดจงรวกษพ 2760 1749901211753 หญพง

24702727 บนานนาโคก(นาเกลมอสวมพวนธพ) ปานตะววน อนอมแกนว 2762 1740101115140 หญพง

24702728 บนานนาโคก(นาเกลมอสวมพวนธพ) ธนพกา กรวงทอง 2776 1749901176575 หญพง

24702729 บนานนาโคก(นาเกลมอสวมพวนธพ) ไพลพน อะกวนยา 2790 1749901148814 หญพง

24702730 บนานนาโคก(นาเกลมอสวมพวนธพ) วพญาดา ปพ ชมมแสง 2795 1749901171158 หญพง

คน 35รวม :
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24702731 ววดปวจจวนตาราม พงศธร ฉลวยศรทเมมอง 3209 1749901212911 ชาย

24702732 ววดปวจจวนตาราม อภพวพชญพ สทมงคลรวตนพ 3203 1759900497882 ชาย

24702733 ววดปวจจวนตาราม พวฒนพล ฉลวยศรทเมมอง 3208 1749901164518 ชาย

24702734 ววดปวจจวนตาราม เอกภพ สพทธพประสงคพ 3202 1759900500298 ชาย

24702735 ววดปวจจวนตาราม ปนฐพล ธนพกกมล 3201 1749400087766 ชาย

24702736 ววดปวจจวนตาราม ณวฐกรณพ แปน นแยนม 3204 1759900505982 ชาย

24702737 ววดปวจจวนตาราม ภผวดล พมชมพร 3207 1759900506733 ชาย

24702738 ววดปวจจวนตาราม ณวฐพล ปพท นแกนว 3236 1740101113261 ชาย

24702739 ววดปวจจวนตาราม ธนพสร เอม ปอสมนทร 3391 1759900502746 ชาย

24702740 ววดปวจจวนตาราม พฤหวส พผลทวท 3306 1759900498234 ชาย

24702741 ววดปวจจวนตาราม ธทรภวทร ววชนมชา 3325 1759700018093 ชาย

24702742 ววดปวจจวนตาราม ณวฐกมล ศรทประเสรพฐ 3307 1101501386538 หญพง

24702743 ววดปวจจวนตาราม จวนทพมา ตมชนเตท ปย 3330 1749901180092 หญพง

24702744 ววดปวจจวนตาราม สาวพตรท การะเวก 3387 1749400094193 หญพง

24702745 ววดปวจจวนตาราม ณพชา ฤทธพธผสมเงพน 3219 1708400019573 หญพง

24702746 ววดปวจจวนตาราม ญาณพกา กลจทาสววสดพธ 3210 1709901683892 หญพง

24702747 ววดปวจจวนตาราม กวนยารวตนพ คชาชาตพ 3211 1749400082616 หญพง

24702748 ววดปวจจวนตาราม พวชรท กททเจรพญ 3212 1759900502860 หญพง

24702749 ววดปวจจวนตาราม จพดาภา โตสวน 3213 1759900501448 หญพง

24702750 ววดปวจจวนตาราม มลฤดท สทยางนอก 3214 1749400079704 หญพง

24702751 ววดปวจจวนตาราม สพตานวน พมชมสมข 3215 1759900502029 หญพง

24702752 ววดปวจจวนตาราม วพลาววลยพ อมนมรวมยพ 3218 1759900508221 หญพง

24702753 ววดปวจจวนตาราม บมษยา พวงจวนทรพ 3220 1749400087499 หญพง

24702754 ววดปวจจวนตาราม ประวทณา กลวทนภวกดท 3221 1759900507365 หญพง

24702755 ววดปวจจวนตาราม สมดารวตนพ ยพ ปมพราย 3222 1759900499621 หญพง

24702756 ววดปวจจวนตาราม พรรณพร เกตมสมวรรณพ 3224 1759900497122 หญพง

24702757 ววดปวจจวนตาราม ปานวาด ศรทโหร 3226 1759900507233 หญพง

24702758 ววดราษฎรพธรรมาราม จรพกฤต มะลพแยนม 686 1759900508981 ชาย

24702759 ววดราษฎรพธรรมาราม ณวฐพร หกเหลททยม 681 1759900502151 ชาย

24702760 ววดราษฎรพธรรมาราม ปววณรวตนพ มทรวกษา 683 1759900498951 หญพง

24702761 ววดราษฎรพธรรมาราม อพนธมอร หนผกระจชาง 685 1759900503190 หญพง

24702762 ววดราษฎรพธรรมาราม จมฑาวรรณ บมญมทไดน 684 1759900502444 หญพง

24702763 ววดบางนจ ปาวน(รอดพพทยาคม) ณวฐวมฒพ ปากหวาน 2224 1749901299910 ชาย

24702764 ววดบางนจ ปาวน(รอดพพทยาคม) สมรชวย พมฒสงชา 2225 1749901149110 ชาย

24702765 ววดบางนจ ปาวน(รอดพพทยาคม) ธนาววฒนพ สมวรรณรอด 2228 1749400078163 ชาย

คน 35รวม :
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ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590043 - ววดเกตมมดทศรทวราราม

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

4 ป.3/2ชน ชน : 2

24702766 ววดบางนจ ปาวน(รอดพพทยาคม) สาวพตรท ทองแสงอรมณ 2230 1759900499923 หญพง

24702767 ววดบางนจ ปาวน(รอดพพทยาคม) นพชากร โอสถ 2231 1749901172936 หญพง

24702768 ววดบางนจ ปาวน(รอดพพทยาคม) ลวกษณพชนก เมชนแยนม 2232 1749400087278 หญพง

24702769 ววดบางนจ ปาวน(รอดพพทยาคม) ววนวพสา ดมมพวนธพ 2233 1749400081458 หญพง

24702770 ววดบางนจ ปาวน(รอดพพทยาคม) นจ ปาผข ปง เผมอกพะกา 2235 1749901168475 หญพง

24702771 ววดบางนจ ปาวน(รอดพพทยาคม) กวพสรา อรชามเรมอง 2236 1749400086841 หญพง

24702772 ววดบางนจ ปาวน(รอดพพทยาคม) รมชงเรมองฤทธพธ สมรพยะ 2255 1749901177326 ชาย

24702773 ววดบางนจ ปาวน(รอดพพทยาคม) อมรรวตนพ เกตมแกนว 2277 1749901190471 หญพง

24702774 ววดบางนจ ปาวน(รอดพพทยาคม) ธรรมรวตนพ นชวมนวล 2340 1749901170062 ชาย

24702775 บนานคลองซมทอ ประกรณพ นาคะ 2719 1749400085143 ชาย

24702776 บนานคลองซมทอ กนองภพ สายแกนว 2721 1749400090023 ชาย

24702777 บนานคลองซมทอ ธนโชตพ จวนโท 2722 1770200181485 ชาย

24702778 บนานคลองซมทอ วรพทธพธทร ไทยววฒนธรรม 2724 1749901199974 ชาย

24702779 บนานคลองซมทอ จพรายม สมภาพ 2725 1449900869049 ชาย

24702780 บนานคลองซมทอ พงศธร วงษพววฒนะพผนผล 2727 1749400086549 ชาย

24702781 บนานคลองซมทอ ธทรดล เปพ ปนสาตรพ 2728 1749901161284 ชาย

24702782 บนานคลองซมทอ วงศกร ศรทประจวนทรพ 2731 1749400078279 ชาย

24702783 บนานคลองซมทอ จวกรพน จวนอาจ 2733 1749901213314 ชาย

24702784 บนานคลองซมทอ ณวชชา สรววนเพพญ 2738 1749400085798 หญพง

24702785 บนานคลองซมทอ กมล พมชมพฤกษา 2740 1749400086522 หญพง

24702786 บนานคลองซมทอ สมธวมมา พรมมานอก 2743 1749901161730 หญพง

24702787 บนานคลองซมทอ ทพฆวมพร กองตวน 2747 1749901184730 หญพง

24702788 บนานคลองซมทอ ชลธพชา แทบเทนา 2749 1749400080681 หญพง

24702789 บนานคลองซมทอ พพมพพชนก ทรงงาม 2750 1749901160784 หญพง

24702790 บนานคลองซมทอ ธพดารวตนพ แสงสาคร 2753 1749400080664 หญพง

24702791 บนานคลองซมทอ ธวญญรวตนพ จวนทรพเดช 2754 1749400087952 หญพง

24702792 บนานคลองซมทอ ณวฎฐนพช มวทนคง 2755 1749901190136 หญพง

24702793 บนานคลองซมทอ ชวยชนะ มทนาวงศพสถพต 2759 1740101114321 ชาย

24702794 บนานคลองซมทอ ฐพตพมา สวนไพร 2768 1749901168645 หญพง

24702795 บนานคลองซมทอ พมฒพพงศพ วพชวยโย 2821 1200901500476 ชาย

24702796 บนานคลองซมทอ จารมวรรณ สมบวตพจวนทรพ 2825 3461400074941 หญพง

24702797 บนานคลองซมทอ ซม พมชา 2826 1074590059001 ชาย

24702798 บนานคลองซมทอ ซผลผช พมชา 2841 1074590059002 ชาย

24702799 บนานคลองซมทอ สพทธพโชค ศรทพพณอยผช 2845 1101801461926 ชาย

24702800 บนานคลองซมทอ นวฎฐพกาญจนพ เพพชรสมวรรณพ 2931 1320601351156 หญพง

24702801 บนานคลองซมทอ ปรวพทยพ เขทยวปาน 2943 1102003947351 ชาย

24702802 บนานคลองซมทอ สหววฒนพ ทรงศวกดพธศร 3025 1308400022993 ชาย

คน 37รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 75 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

สรมปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  212ผศห เขหาสอบ : 16 คน1074590043 - ววดเกตมมดทศรทวราราม

อสาเภอ : กระทมชมแบน จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590060 - ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

สมจพตตพ ตพยะววชรพงศพ ป.3/1ชน ชน : 3

24701156 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) พวชรพล สวจจาพพทวกษพ 18311 1739902348621 ชาย

24701157 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ภานมพงษพ เชม ปอพวนธมพ 18315 1749800455151 ชาย

24701158 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ภวทรพล แสนปาง 18321 1104000214486 ชาย

24701159 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) จารมวพทยพ นาจวนทวด 18835 1749800452372 ชาย

24701160 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) พงศธร อชอนละออ 18310 1101501366022 ชาย

24701161 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) พวลลภ บมญปองหา 18313 1749800431405 ชาย

24701162 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) พทรพงคพ คจาสมข 18314 1749800428005 ชาย

24701163 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ภผรพทวตตพ ตมมอญ 18316 1102003919071 ชาย

24701164 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) รวฐภผมพ แพรกนก 18317 1103704210797 ชาย

24701165 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ระพทพวฒนพ ลาคจาเอพม 18320 3840600116210 ชาย

24701166 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) พงศพวส วงเพพง 18990 1749800428200 ชาย

24701167 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) สวนตพราษฎรพ แกนวสทใส 18992 1749800431502 ชาย

24701168 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) สมภทวต ยาวมธ 18993 1739902301586 ชาย

24701169 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) วชพราวมธ จวนทจร 19467 1459901265392 ชาย

24701170 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ธนววฒนพ รวตนศรท 18986 1749800428943 ชาย

24701171 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) สมภวสสรา สาระบมตร 18882 1104000193101 หญพง

24701172 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) นาถตยา เททยนชวลพต 18983 1749800417810 หญพง

24701173 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ปารพชาต ทะอมทวย 18985 1749800455401 หญพง

24701174 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ณวฐฏพนรท ยอดมะลพ 18987 1104000224571 หญพง

24701175 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ดรวญพร สวงคะรพนทรพ 18989 1749800456416 หญพง

24701176 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) มณทควมญพ แกนวสพมมา 18991 1739902338676 หญพง

24701177 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) กรกช ขวนทอง 19466 1738700068804 หญพง

24701178 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) วรทรวตนพ โพธพธพะเนา 18330 1749800437721 หญพง

24701179 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ววนวพสา คงจวนทรพ 18331 1738700067557 หญพง

24701180 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ศมภพสรา เครมอธพ 18323 1749800448294 หญพง

24701181 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) พพมพพชนก ไทรยนอย 18324 1139900550100 หญพง

24701182 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) มยมรฉวตร นนอยโสภา 18326 1339600168445 หญพง

24701183 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) รสพตา จวนทรพอมดร 18327 1769300038577 หญพง

24701184 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) วรรณนพสา ปรทกมล 18329 1738700067361 หญพง

24701185 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) อพนทพรา บมญจวนทรพ 18332 1749800432681 หญพง

24701186 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ตนนขนาว วงศพศรทชา 18334 1104000219224 หญพง

24701187 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) อภพสมตา ศวกดพธขมนทศ 18534 1129600038314 หญพง

24701188 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) พพมพพพกา พานแกนวจพนดา 18325 1749800430115 หญพง

24701189 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) พมฒพนวนทพ รมชงแจนงศรท 18747 1129800168637 ชาย

24701190 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) รพทภวทร จพตรมมชง 18746 1807700029874 ชาย

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 76 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : กระทมชมแบน จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590060 - ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

สมจพตตพ ตพยะววชรพงศพ ป.3/2ชน ชน : 3

24701191 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) สมรวมฒพ จทนกระจวน 18340 1749800430034 ชาย

24701192 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) พงศธร โคเลพก 18336 1739902343211 ชาย

24701193 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ศมภววฒนพ ภผชระยนา 18337 1749800430328 ชาย

24701194 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) สพธา ศรทสวย 18339 1102003954551 ชาย

24701195 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) อดพศร สทสวนงาม 18342 1749700164391 ชาย

24701196 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ภผวดล หอมสมด 18344 1749800449576 ชาย

24701197 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) พวชระ โชคสมบมญเกษตร 19002 1349700377798 ชาย

24701198 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) พรรษา สพงหพชวย 19005 1139000007761 ชาย

24701199 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) สพรวพชญพ พวทวโพธพธ 19006 1102003885657 ชาย

24701200 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) บมณยานมช บมญชผ 19009 1749700161732 หญพง

24701201 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ปพ ยพรรณ ทองวงษพญาตพ 19469 1739902333011 หญพง

24701202 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ปวรพศา ชาวไทย 19470 1739902335260 หญพง

24701203 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) สมชาดา ยพทงยวด 19471 1749800451562 หญพง

24701204 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ธวญญาเรศ ไมชปรากฎ 19074 0010371055610 หญพง

24701205 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) นมสรา เกลทยวกวน 19632 1102003922391 หญพง

24701206 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) อวญชลท ศรทกร 18354 1749800440897 หญพง

24701207 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) สาวพตรท บววศรท 18745 1730601297034 หญพง

24701208 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ปาลพตา เขทยวสะอาด 18349 1102003899372 หญพง

24701209 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ศมภพสรา จวนทรพสมระ 18351 1702300129326 หญพง

24701210 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) สมพรรษา ชนางเผมอก 18353 1160101964064 หญพง

24701211 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) วพภาดา จวนทรพอชอน 18346 1102003887064 หญพง

24701212 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) วพมมตดา นนทภา 18347 1102003874428 หญพง

24701213 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ศพรประภา สราพพมพพ 18348 1749800437942 หญพง

24701214 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) พพมพพชนก โจมสตพ 18350 1749800442075 หญพง

24701215 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) สมขมมา ใจธรรม 18352 1749800443837 หญพง

24701216 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ศพรภวสสร นาแซง 18355 1738700069649 หญพง

24701217 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) พวชรมวย บมญแขพง 18357 1739902310879 หญพง

24701218 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) รวชฎาภรณพ คจาจวนทรพ 18358 1102003927970 หญพง

24701219 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) วรรณา พวงทองทวบ 18808 1749800437772 หญพง

24701220 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) อวครพล ฆาตชวย 19662 1339100056851 ชาย

24701221 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ธนววฒนพ กระดวงงา 19663 1469000056131 ชาย

24701222 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) จพรายม พรหมไชย 19034 5738300000156 ชาย

24701223 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) พวทธดนยพ รมชงศรท 19035 1739902309692 ชาย

24701224 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) พงศพกร หงษพวงศพไพศาล 19036 1103100979815 ชาย

24701225 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ณวฐสพทธพธ เจรพญคร 19037 1749800458761 ชาย

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 77 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : กระทมชมแบน จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590060 - ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

สมจพตตพ ตพยะววชรพงศพ ป.3/3ชน ชน : 3

24701226 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) บดพนทรพ คมนมรวกษา 19039 1749800444035 ชาย

24701227 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ปารเมศ สมดตา 19041 1739902343629 ชาย

24701228 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) สพทธพพร สอนฤทธพธ 19043 1748900443811 ชาย

24701229 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ธนธรณพ เขทยวสะอาด 19044 1749700164791 ชาย

24701230 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) สมธพนวนทพ แซชอพ ปง 19045 1749700163573 ชาย

24701231 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ภผรพ อรชามอรมณชวย 19050 1102003897604 ชาย

24701232 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ธทรพวฒนพ ไชยคง 19038 1749800436369 ชาย

24701233 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) พรชวย ปรมรวตนพ 19040 1729400006847 ชาย

24701234 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) เจษฎา พลซา 19048 1729100079369 ชาย

24701235 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) รพทภวทรพ เทวารวมยพ 19049 1101501367908 ชาย

24701236 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ภาคภผมพ นานคจา 19051 1102003890227 ชาย

24701237 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) จวกรพน ทวศศรททวณฑพ 19052 1749800449665 ชาย

24701238 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ชชอทพพยพ ชชางประดวบ 19073 1739902293729 หญพง

24701239 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ปารพชาต นาดท 19059 1102003891703 หญพง

24701240 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) กมลลวกษณพ ภวกดทบวณฑพตยพ 19058 1730601294795 หญพง

24701241 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) พรไพลพน สวงขพศพรพ 19062 1419902274841 หญพง

24701242 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ธวญรวต ศรทแกนว 19064 1570501333821 หญพง

24701243 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) จมฑามาศนพ เททยบแกนว 19065 1749800429109 หญพง

24701244 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) นพธพมา เอททยมสอาด 19070 1738700070256 หญพง

24701245 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ธวนยพชนก โพธพธแกนว 19072 1129701426964 หญพง

24701246 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) อมราพร ทองหลนา 19661 1730601293381 หญพง

24701247 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) วทรตา กมชยรวกษา 19472 1739902311191 หญพง

24701248 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) พพมพพลภวส จวนทรพขมด 19056 3102300495981 หญพง

24701249 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) กวญญาภวค ราชเททยน 19057 1749800430301 หญพง

24701250 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) นภาทพพยพ รอดอารมณพ 19060 1730601298391 หญพง

24701251 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ศพโรรวตนพ อานนทพ 19063 1749800441095 หญพง

24701252 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) รวตนาวรรณ ขมนจงกลาง 19066 1459100056451 หญพง

24701253 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) พพยดา เฮนาทา 19067 1739902312014 หญพง

24701254 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ฟน าใส ไชยคทรท 19068 1749800439287 หญพง

24701255 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) เกวลพน คงเจรพญ 19069 1749700159894 หญพง

24701256 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) นฤมล ขววญชวย 19071 1139900469264 หญพง

24701257 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) นราวพชญพ แกนวสากเหลพก 19014 1102003908789 ชาย

24701258 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ณวชพล ชมทนเหมพง 19473 1738700071732 ชาย

24701259 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) กฤตพนวนทพ อวงกมล 19016 1102003907316 ชาย

24701260 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ธนกร ธรรมธรสมคนธพ 18633 1749700163131 ชาย

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 78 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : กระทมชมแบน จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590060 - ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

สมจพตตพ ตพยะววชรพงศพ ป.3/4ชน ชน : 3

24701261 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ศรวณยผ กลจทาเจรพญ 18632 1749800452470 ชาย

24701262 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) เขมชาตพ สายโสม 18236 1339900969559 ชาย

24701263 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ไพชยนตพ ทพพวาทท 18241 1102003934178 ชาย

24701264 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) กพตตพภผมพ จวนทรพสมบผรณพ 18244 1749800444426 ชาย

24701265 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ทวกษพดนวย ทองผดมง 18630 1749800448529 ชาย

24701266 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) เรพงฤทธพธ กาสท 18239 1569500020746 ชาย

24701267 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) เอกรพนทรพ จวนทรพเปท ย 18240 1749800428579 ชาย

24701268 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) กฤษดา ผชานเมมอง 18242 1709700365737 ชาย

24701269 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) กวพน พมฒพวนธพ 18243 1759900502835 ชาย

24701270 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ขจรศวกดพธ งามศพรพ 18245 1739902323601 ชาย

24701271 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ชวยววฒนพ สวยรผป 18247 1749901196169 ชาย

24701272 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ธวนวา นชวมอนงคพ 18248 1104000208176 ชาย

24701273 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) อภพสพทธพธ ฟวกหอมเกรพด 18246 1749800443012 ชาย

24701274 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) เพพญนภา โพธพธถนอม 18249 1749800440986 หญพง

24701275 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) นมจรพนทรพ หนผพวฒนพ 18259 1738700069959 หญพง

24701276 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ภคพร คจาสท 18260 1730601295376 หญพง

24701277 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) อรกวญญา จวนทรพศพลปพ 18631 1200601430294 หญพง

24701278 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) กชกร พรมเอททยม 18634 1749800448570 หญพง

24701279 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ไพรพนทรพ ผพวนวล 18251 1749800445201 หญพง

24701280 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) กพทงเพพชร ขมเพพชร 18254 1738700078125 หญพง

24701281 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ขววญฤทวย มะธพตะเตา 18256 1738700067492 หญพง

24701282 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ณวฐชา คลนายวงศพ 18257 1730601294299 หญพง

24701283 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) อรนมช บมญมา 19475 1749800435621 หญพง

24701284 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) พรทพพา ทองโชตพ 19304 1101801580534 หญพง

24701285 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) จมฑากาญจนพ ธรรมอวกษร 19012 1438400031525 หญพง

24701286 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) วรวญญา พพลาบมตร 19018 1749800423623 หญพง

24701287 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) จวนทรวตนพ ขววญเมมอง 19020 1749800430727 หญพง

24701288 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) รสพนทรา วพชาดท 19128 1749700161694 หญพง

24701289 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) สมภาภรณพ มะลพทอง 19474 1102003923346 หญพง

24701290 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) พพมพพนพภา มาชมทน 19021 1749700159053 หญพง

24701291 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) รวชคมณ พมทธสอน 19665 1369900816299 ชาย

24701292 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ภาณมพงศพ คจาสอน 19664 1438300037599 ชาย

24701293 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ศตคมณ เอกาบมญ 18971 1739902316524 ชาย

24701294 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) พทรพวฒนพ แกชนทนาว 18980 1102003904112 ชาย

24701295 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ศพรภวทร ยมบลศพรพ 19476 1309701323071 ชาย

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 79 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : กระทมชมแบน จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590060 - ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

สมจพตตพ ตพยะววชรพงศพ ป.3/5ชน ชน : 3

24701296 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ศพรพววฒนพ ศมภมณท 19478 1749800424816 ชาย

24701297 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ชาญชวย ฤทธพรงคพ 18263 1600102024637 ชาย

24701298 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ชาตรท รมชงเจรพญ 18264 1118600041527 ชาย

24701299 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ชพษณมพงศพ ฟองสท 18265 1738700072968 ชาย

24701300 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ฐาปนา ประสพทธพเขตกพจ 18266 1749800442296 ชาย

24701301 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ธนากร สมบมญ 18268 1749800443501 ชาย

24701302 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) วพศรมต วงศพบมญรอด 18854 1749800437322 ชาย

24701303 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ชาครพต บมญสงคพ 18262 1100401377374 ชาย

24701304 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ธนวนธร ฉจทาแฉลนม 18267 1749800435419 ชาย

24701305 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) สวนตพ คงคาศรท 18270 1749800448707 ชาย

24701306 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ฉวตรมงคล เสารพมชวง 18855 1738700078478 ชาย

24701307 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) คณพศร มทจจารวส 18643 1749800445635 ชาย

24701308 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ณพชา ชาวทชาทราย 18279 1749800453077 หญพง

24701309 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ณพชารวตนพ ปานรวกษา 18281 1749800433149 หญพง

24701310 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ชมตพกาญจนพ ผจงศพลปพ 18274 1468500030954 หญพง

24701311 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ณวฐกานตพ ฐานวนดรจวทนสกมล 18276 1749800432738 หญพง

24701312 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ณวฐชา นาสพงเตา 18277 1749800442466 หญพง

24701313 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ณวฐฐพนวนทพ แซชโตจะ 18278 1749800431227 หญพง

24701314 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ณพชานาฎ หมผชมผลตมชน 18280 1749800437241 หญพง

24701315 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) พลอยชมพผ พลแสน 18285 1749800429486 หญพง

24701316 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) อลพสา พพมพพประจง 18977 1749800442938 หญพง

24701317 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ธนพตฐา นาคพมก 18978 1749800436695 หญพง

24701318 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ชลธพชา ชพดโคกสผง 19477 1749800446895 หญพง

24701319 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ชลดา ศวกดพธเทววญ 18973 1738700072054 หญพง

24701320 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) กมลพร ปานจวนดท 18975 1749800448065 หญพง

24701321 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) อรรจกร สวงขวาปท 18976 1450401231407 หญพง

24701322 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) จพราวรรณ วงคพธรรมมา 19637 1629900826895 หญพง

24701323 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ววชรชวย ชายสทอชอน 19294 1719200032542 ชาย

24701324 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ณวฐกร นชวมอนงคพ 18884 1749800453395 ชาย

24701325 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) สมชนก สมขสวย 19267 1417400073502 ชาย

24701326 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) สมรพยพงษพ พรทพรม 19667 1368900045526 ชาย

24701327 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) เอกราช ชาตพเจรพญ 19666 1749800420837 ชาย

24701328 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ณชาลพตพ สมพะมณท 18648 1749800453638 ชาย

24701329 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ณวฎฐกรณพ อมชนเอนย 18650 1119902415366 ชาย

24701330 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ววชรพงศพ พวนธพสมบวตพ 19027 1102003917354 ชาย

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 80 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : กระทมชมแบน จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590060 - ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

สมจพตตพ ตพยะววชรพงศพ ป.3/6ชน ชน : 3

24701331 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) พวสกร เจรพญศพลปพ 19032 1749800434161 ชาย

24701332 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) จวกรกฤษณพ นามทะจวนทรพ 19480 1479900805865 ชาย

24701333 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) นวยรพวนา เสาแบน 19481 1549900766541 ชาย

24701334 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) อรรถโกวพท ผาแดง 19025 1549900756502 ชาย

24701335 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ผลพตทรวพยพ ปวญญารส 18293 1749300446160 ชาย

24701336 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) พงศกร คมณโน 18294 1738700071007 ชาย

24701337 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) เทววญ เทพพพทวกษพ 18297 1749800435737 ชาย

24701338 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) นวนทกรณพ หทบแกนว 18288 1648900100249 ชาย

24701339 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) บรรณกร มงคลฤทธพชวย 18290 1739902345338 ชาย

24701340 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) บรรณสรณพ มงคลฤทธพชวย 18291 1739902345346 ชาย

24701341 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) อวครพนทรพ ฉลอมพงษพ 18296 1749800451449 ชาย

24701342 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) กพตตพกานตพ กมลสระ 18298 1749800435087 ชาย

24701343 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) นพภาภรณพ สวตยพซมทอ 18300 1749800435800 หญพง

24701344 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ปทพตตา อาษา 18301 1749800448481 หญพง

24701345 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ปพ ยะพร วพบผลยพเชม ปอ 18303 1738700073000 หญพง

24701346 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) พวชราภรณพ วงคพบมตดท 18306 1749800428048 หญพง

24701347 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) เขมจพรา แกนยางหวาย 18308 1749800435176 หญพง

24701348 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) รพนรดา สารเถมทอนแกนว 18535 1749700158855 หญพง

24701349 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ศพรภวสสร ศรททอง 18646 1119902373787 หญพง

24701350 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) วรกานตพ สมขทภาพ 19019 1749800463439 หญพง

24701351 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) สมธาสพนท ศรทพรประเสรพฐ 19024 1279800247099 หญพง

24701352 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) สมชานวนทพ เรทยมสมาน 19026 1749800428404 หญพง

24701353 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) นวนทพนภวส คจาฉจทา 19028 1100201948751 หญพง

24701354 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) นฤมล เลทยะเครมอ 19030 1408500048900 หญพง

24701355 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) เพชรลวดดา โตมร 19031 1749800446780 หญพง

24701356 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ภวทราภรณพ อพทมศพล 19295 1102300127994 หญพง

24701357 บนานคลองแค วพษณม ทองจมนย 5626 1101801553146 ชาย

24701358 บนานคลองแค พพเชษฐพ สาสมข 5024 1749800439228 ชาย

24701359 บนานคลองแค ภวทรเวท แกนวทองคจา 5625 1709901719862 ชาย

24701360 บนานคลองแค ศพรพกร กมนยรวกษา 5461 1749800434862 ชาย

24701361 บนานคลองแค ปรพญญา ศวกดพธเขพมหาญ 5009 1749800427904 ชาย

24701362 บนานคลองแค ปรพพวฒนพ ชมชมธพ 5010 1749800440846 ชาย

24701363 บนานคลองแค อภพนวทธพ เกตมคจา 5011 1749800442059 ชาย

24701364 บนานคลองแค พพพวฒนพ ปวจเจรพญ 5012 1738700071252 ชาย

24701365 บนานคลองแค ฉวตรรพน ถนอมจพตรพ 5014 1749800431553 ชาย

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 81 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : กระทมชมแบน จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590060 - ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

สมจพตตพ ตพยะววชรพงศพ ป.4/1ชน ชน : 4

24701366 บนานคลองแค ญาณภวทร พรมประสพทธพธ 5016 1749800441575 ชาย

24701367 บนานคลองแค วรภพ มชวงบจารมง 5017 1749800444493 ชาย

24701368 บนานคลองแค ธนาววฒนพ เมมองหลนา 5018 1749800439309 ชาย

24701369 บนานคลองแค ธนพล โพธพธทอง 5019 1749800428854 ชาย

24701370 บนานคลองแค ศมภโชค โตบนานแพนว 5021 1749400079917 ชาย

24701371 บนานคลองแค ราชานนทพ มะหะสม 5023 1749901151653 ชาย

24701372 บนานคลองแค วรชาตพ ศรทสาพวนธพ 5025 1102003834319 ชาย

24701373 บนานคลองแค ระพทพวฒนพ แสนทวทสมข 5029 1749800452381 ชาย

24701374 บนานคลองแค ธนศพลปพ คจามผล 5020 1749800443713 ชาย

24701375 บนานคลองแค แพรวา มมธมวงคพ 5164 1749800562101 หญพง

24701376 บนานคลองแค วรกาญจนพ สพทธพศร 5140 2339200001983 หญพง

24701377 บนานคลองแค นวพญา จงสผงเนพน 5502 1749800435214 หญพง

24701378 บนานคลองแค ปวรพสา จวนทโรธร 5496 1209301203592 หญพง

24701379 บนานคลองแค สมธพดา เครมออมชนเรมอน 5462 1749800424051 หญพง

24701380 บนานคลองแค ฐพตพพร สายสมด 5030 1749800441923 หญพง

24701381 บนานคลองแค รวตนพตพกาญ คพดดทจรพง 5033 1749800438213 หญพง

24701382 บนานคลองแค สมกวญญา ยวงโนนตาด 5034 1101000191505 หญพง

24701383 บนานคลองแค ภวทราภรณพ สพงหพชอบ 5036 1339600139917 หญพง

24701384 บนานคลองแค จพนตพจมฑา มณทจวกรพ 5038 1101801531720 หญพง

24701385 บนานคลองแค กวญญากร ไทรพงศพพวนธมพ 5039 1749700159843 หญพง

24701386 บนานคลองแค สนมโอ - 5141 0074981034661 หญพง

24701387 บนานคลองแค สมพพชชา บมญหมวทน 5495 1749800429419 หญพง

24701388 บนานคลองแค เมษพณท น.รวงสท 5463 1718800118943 หญพง

24701389 บนานคลองแค สมทธพเกทยรตพ อะโน 5627 1169200089761 ชาย

24701390 บนานคลองแค ญาณภวทร ทองไหรช 5053 1328700037058 ชาย

24701391 บนานคลองแค ณวฐวมฒพ วงศพศรทอาจ 5026 1749800422490 ชาย

24701392 บนานคลองแค กรรตะววน จวนทพมา 5027 1749800453794 ชาย

24701393 บนานคลองแค กสพววฒนพ แสงทอง 5100 1749800440536 ชาย

24701394 บนานคลองแค สมธพนวนทพ วาลมนตรท 5041 1749800432916 ชาย

24701395 บนานคลองแค รวฐภผมพ สะเดาทอง 5043 1749800428765 ชาย

24701396 บนานคลองแค ธทระวมฒพ จวนโสธร 5044 1749800425251 ชาย

24701397 บนานคลองแค อภพนวนทพ งชวนทอง 5047 1749800419413 ชาย

24701398 บนานคลองแค ฐพตพพวมนพ ขววญบมญ 5048 1102003850390 ชาย

24701399 บนานคลองแค พมฒพพงษพ วงศพฐานพต 5050 1749800440668 ชาย

24701400 บนานคลองแค ณวฐภผมพ มทพวนธพ 5054 1749800419936 ชาย

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 82 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : กระทมชมแบน จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590060 - ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

สมจพตตพ ตพยะววชรพงศพ ป.4/2ชน ชน : 4

24701401 บนานคลองแค กฤตทนง คพดประเสรพฐ 5056 1749800451511 ชาย

24701402 บนานคลองแค ศรวนยพ จอดนอก 5028 1749800450329 ชาย

24701403 บนานคลองแค ภาคพน สมบบมก 5042 1749800420110 ชาย

24701404 บนานคลองแค สมชวชจพ คจาสม 5046 1749800424417 ชาย

24701405 บนานคลองแค วพลาวรรณ เมมองจวนทรพ 5077 1749800438876 หญพง

24701406 บนานคลองแค มพลตรา ชผเดช 5065 1749800420489 หญพง

24701407 บนานคลองแค ดวงฤทวย รผน ขาย 5464 1350601150134 หญพง

24701408 บนานคลองแค ธาราทพพยพ อชอนชนอย 5068 1249900879178 หญพง

24701409 บนานคลองแค ปารพชาตพ ชาตพเชยแดง 5058 1738700066968 หญพง

24701410 บนานคลองแค กวญจนพอมล พพมพพสมพร 5059 1749800418476 หญพง

24701411 บนานคลองแค กวญจนพณวฏฐพ ผลเพพทม 5060 1749800448448 หญพง

24701412 บนานคลองแค ธวญญาเรศ อมพลรวมยพ 5062 1749800435168 หญพง

24701413 บนานคลองแค อพวฒชรพนทรพ บมญภวกดท 5063 1739902317911 หญพง

24701414 บนานคลองแค ววนวพสา เพพชรสทนวล 5064 1749800432631 หญพง

24701415 บนานคลองแค นพตพยา เสารพสผงยาง 5066 1749800427912 หญพง

24701416 บนานคลองแค ตพงสชาวท - 5193 G740100775608 หญพง

24701417 บนานคลองแค ชนวญธพดา โลสพลา 5465 1339200076012 หญพง

24701418 บนานคลองแค นจ ปาทพพยพ ปน อมผล 5628 1679900694646 หญพง

24701419 บนานคลองแค สมนทรพจนพ ราชจวนทขก 5280 1749800376099 ชาย

24701420 บนานคลองแค สวนตพภาพ ภผตามนาค 5338 1104301013005 ชาย

24701421 บนานคลองแค ศมกลววฒนพ ภพกษม 5274 1749800433301 ชาย

24701422 บนานคลองแค เขตโสภณ อมไรวงษพ 5281 1328900080119 ชาย

24701423 บนานคลองแค ภคววฒนพ บววมาศ 5282 1104000191877 ชาย

24701424 บนานคลองแค อาณวตพ คนมวทน 5272 1269900433528 ชาย

24701425 บนานคลองแค ไชยพร อจานวยผล 5273 1749901197840 ชาย

24701426 บนานคลองแค พทระภวทร ไพสารท 5277 1104200563557 ชาย

24701427 บนานคลองแค ชนากร ศรทววฒนา 5278 1102003901415 ชาย

24701428 บนานคลองแค ฉวตรตระกผล วารพนทรพ 5057 1749800453921 ชาย

24701429 บนานคลองแค วพชาวพทยพ ชลหพรวญรวตนพ 5466 1749700158871 ชาย

24701430 บนานคลองแค ธววชชวย อมนาวรณพ 5142 1749800421477 ชาย

24701431 บนานคลองแค ภผมพเลพศ สทใส 5207 1102003859974 ชาย

24701432 บนานคลองแค เปรมปรทดา จวนทรพลา 5144 1330501460204 ชาย

24701433 บนานคลองแค เอกภวกดพธ คนมวทน 5271 1269900433510 ชาย

24701434 บนานคลองแค อภพสพทธพธ บววเขทยว 5477 1749800438647 ชาย

24701435 บนานคลองแค อรรถพล อชอนโยน 5279 1399400075281 ชาย

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 83 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : กระทมชมแบน จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590060 - ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

สมจพตตพ ตพยะววชรพงศพ ป.4/3ชน ชน : 4

24701436 บนานคลองแค กฤษณพงษพ เลขสวนตพ 5275 1749800433921 ชาย

24701437 บนานคลองแค จพรวญญา ดอนนนอย 5294 1749700155309 หญพง

24701438 บนานคลองแค ธพมาพร จวนทรพเหลมอง 5288 1190400101618 หญพง

24701439 บนานคลองแค สมวชญา เพพชรนารท 5291 1749800440102 หญพง

24701440 บนานคลองแค กาญจนา เทพแสง 5285 1739902319574 หญพง

24701441 บนานคลองแค ชวญญานมช ศพลารวตนพ 5663 1160101950915 หญพง

24701442 บนานคลองแค จผเลทยะเคน - 5467 0074014120945 หญพง

24701443 บนานคลองแค พรศพรพ นพลดจา 5656 1339900978931 หญพง

24701444 บนานคลองแค นภวสสร สมรพนทรพตจะ 5289 1101801563231 หญพง

24701445 บนานคลองแค ณวฎฐธพดา จวนทรพบมญ 5312 1239900462421 หญพง

24701446 บนานคลองแค วารพสา วงศพพผล 5283 1419902514302 หญพง

24701447 บนานคลองแค อพนทพพร ทศพร 5286 1749800439899 หญพง

24701448 บนานคลองแค อวนนา รมชงอมทวย 5287 1749800433742 หญพง

24701449 บนานคลองแค เจนจพรา สพงหพดท 5292 1749800445678 หญพง

24701450 บนานคลองแค บมญญาวทรพ คจาพรรณพ 5667 1102003928909 หญพง

24701451 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง อจาพวน กลาบบววเหลมอง 15603 1104000191630 ชาย

24701452 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ชวชวาล เกพดฤทธพธ 15602 1102003947628 ชาย

24701453 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง จวกรรพนทรพ กมลาจวนทรพ 15031 1104000210138 ชาย

24701454 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง พทรยมทธ พขทงสมข 15032 1749800428935 ชาย

24701455 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง เรมองศวกดพธ นกลอย 15035 1102300130871 ชาย

24701456 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง พทรพวฒนพ รชมรมทน 15036 1709901707198 ชาย

24701457 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ญาณากร จวนทรพนาค 15037 1749901209465 ชาย

24701458 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ปฏพภาณ ทนจาชาตพ 15038 1102003961515 ชาย

24701459 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง อภพนวนทพ ววนยะโต 15041 1749800434749 ชาย

24701460 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง สงกรานตพ เอททยมสอาด 15043 1749800451937 ชาย

24701461 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ธนกร แววดท 15093 1749700160027 ชาย

24701462 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ชพนพวฒนพ วจนะ 15011 1749800443187 ชาย

24701463 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง บท ไมชมท 16669 0024061057243 ชาย

24701464 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ผาสมข -- 15690 0010501132040 ชาย

24701465 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง กพฏตภผมพ วงษพมะลา 15689 1102003928372 ชาย

24701466 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ณวฏฐกรณพ โทธรรม 15688 1409903643980 ชาย

24701467 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง พงษพศกร มทเจรพญ 15686 1749800422848 ชาย

24701468 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง สมทธพเกทยรตพ สาสมข 16068 1102003980820 ชาย

24701469 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง สมทธพววฒนพ พลธร 16169 1101801538341 ชาย

24701470 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ภาณมพงศพ ศรทเพทยงจวนทรพ 15687 1104000195376 ชาย

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 84 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : กระทมชมแบน จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590060 - ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

สมจพตตพ ตพยะววชรพงศพ ป.4/4ชน ชน : 4

24701471 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง นารทรวตนพ ขมนสอาดศรท 16465 1730601292881 หญพง

24701472 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ณวชชา ววฒนพเวทยงคจา 16446 1749700155872 หญพง

24701473 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง สพรพจวนทรพ แสงจวนทรพ 16044 1369900812137 หญพง

24701474 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง สมทธวทรพ วทระพวนธพ 16447 1749800428374 หญพง

24701475 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง พพชชานวนทพ วพลวยวรรณ 16466 1100703961702 หญพง

24701476 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ณวฐนรท ราชนพรวตนพ 15692 1349700372699 หญพง

24701477 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ธาดารวตนพ ทพพยพทอง 15693 1307400046492 หญพง

24701478 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ธวญรดท อนวนตพลาภมงคล 15694 1104000191575 หญพง

24701479 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ศลพษา มทเจรพญ 15691 1749800444612 หญพง

24701480 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ณวฐวศา กวยระคาร 15273 1104000219178 หญพง

24701481 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง สมนพตา สมขภาค 15044 1749800432002 หญพง

24701482 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง นภาพร ดวงคจา 15046 1749800447859 หญพง

24701483 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง พรรณทพพา หลานปวปน 15047 1104000219216 หญพง

24701484 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง กนกพพชญพ บมดมงคล 15049 1329700025310 หญพง

24701485 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ภวทราภรณพ ทองขยวน 15050 1102003962856 หญพง

24701486 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง วรพศรา หงพมทพวา 15051 1749800431022 หญพง

24701487 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง อภพชญา แปน นรวกษา 15053 1749700158901 หญพง

24701488 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง หนขทงฤทวย แกนวกนก 15057 1749901206873 หญพง

24701489 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง พทรยา มทสมบผรณพ 15058 1749800432771 หญพง

24701490 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ธทระชวย ไปนวทน 15085 1749800439856 ชาย

24701491 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ธทรดนยพ รสจวนทรพวงษพ 15086 1738700068863 ชาย

24701492 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ศมภโชค บมตรโสภา 15087 1749800447581 ชาย

24701493 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ชาตพสมวรรณ สมวรรณชาตพ 15090 1104000219534 ชาย

24701494 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง กพตตพพงศพ พมฒทะพวนธพ 15091 1328800039966 ชาย

24701495 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง จพระพงคพ ลพเกพด 15092 1640101490090 ชาย

24701496 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง เกทยรตพชวย นมชนาค 15095 1730701028671 ชาย

24701497 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ณากร เจรพญเชาวพ 15096 1749901210781 ชาย

24701498 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง พงศธร อชอนชาตพ 15101 1420901416236 ชาย

24701499 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ขวตตพยะ เสมอทรวพยพ 15114 1119501092914 ชาย

24701500 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง สรวพศ ศรทสมศวกดพธ 15290 1199901181787 ชาย

24701501 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง รชต พม ปนหววสระ 15618 1104000212726 ชาย

24701502 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ภาณมววฒนพ ผนาขาว 15616 1720900346797 ชาย

24701503 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง โชตพพวนธมพ ณมวงษพศรท 15615 1102003951595 ชาย

24701504 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง นราธพป รวกษา 16092 1104000192849 ชาย

24701505 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง กนองภพ ศรทวพชวย 15718 1102170097438 ชาย

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 85 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : กระทมชมแบน จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590060 - ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

สมจพตตพ ตพยะววชรพงศพ ป.4/5ชน ชน : 4

24701506 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง พทรพวฒนพ ยพ ปมกระจชาง 15717 1738700066976 ชาย

24701507 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง สมธพราช มทเปทท ยม 15716 1478600134701 ชาย

24701508 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ชมตพพร ลอยบวนดพด 15719 1104000198740 ชาย

24701509 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ณรงคพฤทธพธ โพธพธศรท 16674 1100501685160 ชาย

24701510 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง กนกภรณพ แกนวไชยเสน 15721 1749800423003 หญพง

24701511 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ววนวพสา นวนตา 15729 1104000191559 หญพง

24701512 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง อมพตา หงษพทอง 16471 1749800449266 หญพง

24701513 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง กชกร กลพทนหอม 15723 1749800440943 หญพง

24701514 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง สมพจณท สทงามเอททยม 15730 1710400114846 หญพง

24701515 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง วมฒพตา พวนธมพกรรม 15722 1104000185699 หญพง

24701516 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง พรพรรณ กนอนมณท 15727 1749800439244 หญพง

24701517 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง เมทพนท สมวรรณคทรท 15720 1110201331052 หญพง

24701518 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง บมญยานมช สวงฆมณท 15725 1209000365119 หญพง

24701519 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ฐพตพชญา ประทมม 15724 1102300133145 หญพง

24701520 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ประพวฒสณท อยผชอชอน 15728 1102003953539 หญพง

24701521 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ชลพษา มพทงสวาย 15670 1103100976140 หญพง

24701522 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง นาตาลท สทสมวง 16025 0074013853001 หญพง

24701523 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ศพรพนญา อมชนเรมอน 15102 1249900876004 หญพง

24701524 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง พลอย สพงหวพบผลยพ 15103 1738700069002 หญพง

24701525 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง สพรพพร ผมดผชอง 15104 1739902309382 หญพง

24701526 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง อนวนตญา สระแสง 15107 1749700161171 หญพง

24701527 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ปภาวรพนทรพ พวนทอง 15270 1102003964476 หญพง

24701528 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง วรพสา แทชนนพล 15304 1102400202963 หญพง

24701529 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง หพรพญ มวทนธรรม 15266 1749800436806 ชาย

24701530 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ภาณมพงศพ จผมพลาศรท 15628 1749800421183 ชาย

24701531 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง สพทธพศวกดพธ ขวนปม 15110 1440601363161 ชาย

24701532 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง นราวพชญพ หนผหนวน 15118 1749800444256 ชาย

24701533 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ภพดลกาญจนพ คจทาจมล 15625 1749800449304 ชาย

24701534 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง นพตพภผมพ โชตพบวรเสถทยร 15626 1102003884944 ชาย

24701535 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ธนาธร เชขมนทด 15627 1749800444345 ชาย

24701536 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ตะววน จวนดทบาง 15112 1749800451333 ชาย

24701537 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ปพท น รมจพพมช 16042 1102003912166 ชาย

24701538 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ปมรเชษฐพ บมญสพน 16463 1730601292261 ชาย

24701539 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง กรววฒนพ ศพรพโสม 16445 1749800450213 ชาย

24701540 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง วมธฒพชวย ประทมมเกตม 15735 1738700069169 ชาย

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 86 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : กระทมชมแบน จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590060 - ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

สมจพตตพ ตพยะววชรพงศพ ป.4/6ชน ชน : 4

24701541 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง นพพพชญพ กลพทนหอมหวล 15731 1119501087031 ชาย

24701542 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง เอกสพทธพธ สมวรรณไตรยพ 15734 1100201939361 ชาย

24701543 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง เพชรราด บววเขทยว 16030 1104000215105 ชาย

24701544 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง สพทธพพวฒนพ แกนวสาลท 16167 1749800423887 ชาย

24701545 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ขววญจพรา ดาศรท 15738 1670600259865 หญพง

24701546 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง วรบรรณ อมปจวนทรพ 16010 1719900762918 หญพง

24701547 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ภนาขววญ สมนทรภาต 16054 1749800426959 หญพง

24701548 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ศมภพสรา ววฒนะไพศาล 16095 1102003855201 หญพง

24701549 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง อวจฉรพยา สววสดพธพผน 16065 1348900163952 หญพง

24701550 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ภวทรพร ทมชนทอง 16064 1417100054324 หญพง

24701551 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง อมรรวตนพ จชางแสง 15630 1319901171780 หญพง

24701552 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ปมณณมาศ ธรรมสถพตยพวงศพ 15302 1739902392464 หญพง

24701553 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ศศพวรรณ สมขศรท 15120 1749800434447 หญพง

24701554 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง มนวญชยา ภผเขทยว 15121 1104000190757 หญพง

24701555 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ประภาศพรพ อพนธพจวกร 15122 1749800452356 หญพง

24701556 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ปรารถนา ศพลปสมบผรณพ 15123 1749800454146 หญพง

24701557 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง สมพวสชา จจาปามผล 15124 1101801558491 หญพง

24701558 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง บวณฑพตา พวงอพนทรพ 15125 1749700164219 หญพง

24701559 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง อนอมฤทวย พวนธนาม 15126 1749800448898 หญพง

24701560 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ฐพตพญาดา โพชะกะ 15127 1429900650063 หญพง

24701561 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง พทรกานตพ ตรขกไตร 15129 1749901176311 หญพง

24701562 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง พวชราพร อยผชเยพน 15130 1749800451139 หญพง

24701563 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ฐาจพรารวตนพ ววดนนอย 15629 1104000197735 หญพง

24701564 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ณวฐววฒนพ เสท ปยวภผเขทยว 15279 1102003934313 ชาย

24701565 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ศพวกร โพธพธขจา 15061 1100703926770 ชาย

24701566 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง กวนทรากร คจาเลพก 15062 1102003920665 ชาย

24701567 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง วพววฒนพ ภผทองเงพน 15063 1730601294710 ชาย

24701568 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง กฤษดา สงวนสพน 15064 1749800428391 ชาย

24701569 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง สนธยา บมรพนรวมยพ 15065 1104000195864 ชาย

24701570 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ธนธร แสนยะบมตร 15066 1749800427831 ชาย

24701571 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ธนกฤต สมวรรณอาภรณพ 15069 1102003945129 ชาย

24701572 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง จพรายม ตพดใจดท 15071 1709800536649 ชาย

24701573 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ธนโชตพ ชอกกระโทก 15608 1479300087147 ชาย

24701574 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ดลยา ประทมมเลพศ 16062 1730601294591 ชาย

24701575 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ชนะชวย บมญปรมง 16444 1738700071694 ชาย

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 87 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : กระทมชมแบน จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590060 - ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

อาคารสรศวกดพธ นภา เลพกปรทชากมล ป.6/1ชน ชน : 2

24701576 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) วทรภพ งวทวสมบผรณพ 18318 1749800430611 ชาย

24701577 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) วมฒพชวย ชนอยชพด 18319 1738700076696 ชาย

24701578 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ธนภวทร ชอบใหญช 19659 1479900788936 ชาย

24701579 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ภผวพศ ภาศพรพ 18994 1368700031106 ชาย

24701580 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) อภพนวนทพ สทเงพน 18345 1738700070515 ชาย

24701581 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ธนพวนธพ ชอบใหญช 19660 1479900788944 ชาย

24701582 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ศพรพววช ไลนทองดท 19003 1102003883824 ชาย

24701583 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) พศวทรพ ชมทนใส 19010 1749800419898 ชาย

24701584 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) สมณพศายพ ไกรคมนม 19004 1749700151494 หญพง

24701585 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) อภพรวก ฟผนวนทพ 18635 1749800453565 ชาย

24701586 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) กวนธร แสนละเอทยด 19479 1329200057573 ชาย

24701587 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ธนากร รามวญ 18269 1749800438361 ชาย

24701588 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) พรศวกดพธ คมนมเจรพญ 18272 1738700078257 ชาย

24701589 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ชพนววตร จวนทรพเขทยว 18638 1419902510650 ชาย

24701590 ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ) ธทรววฒนพ เพชรประโคน 18287 1102300129814 ชาย

24701591 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ธวญนทท จวนทรพคจา 16443 1102300131673 ชาย

24701592 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง วพมลฑล ชวยชาญรวมยพ 15747 1749800419383 ชาย

24701593 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ณวฐนนทพ คจาสะทนอน 15706 1719900748311 ชาย

24701594 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง นพธพกวนตพ แซชเลนา 15705 1749800447433 ชาย

24701595 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง สพทธพพงษพ เรมองสมข 16066 1749800432304 ชาย

24701596 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ภวทรดนวย ลมนสมบ 16152 1102003895580 ชาย

24701597 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ญารพนดา คน มุ มคจา 16067 1104000204073 หญพง

24701598 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง กพตตพวรา คจาใบ 15643 1749800438477 หญพง

24701599 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง เนตรนภา ศรทสม 16451 1102003843300 หญพง

24701600 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ณวฐจทตา เนทยมสผงเนพน 15713 1749800435494 หญพง

24701601 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ณภวสสรณพ บมญอพนทรพ 15715 1101501372901 หญพง

24701602 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ณวฏฐธพดา ธนวรโชตพ 15710 1101402368205 หญพง

24701603 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง เขมนพจ เรมองพรม 15709 1102003939331 หญพง

24701604 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง อภพชญา ศพรพบมตร 15714 1104301062561 หญพง

24701605 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง สมนพษา คจาใส 15078 1102003938289 หญพง

24701606 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง พพยดา หมผชโสภพญ 15288 1104000200337 หญพง

24701607 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ปารพชาตพ อวนนมช 14791 1749800424891 หญพง

24701608 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง วาศพนท ดงสนาม 14823 1749700137751 หญพง

24701609 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ธทราทร หงษพโสภา 15073 1749800434994 หญพง

24701610 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง สมธพดา คงมาก 15074 1417100059059 หญพง

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 88 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : กระทมชมแบน จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590060 - ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

อาคารสรศวกดพธ นภา เลพกปรทชากมล ป.6/2ชน ชน : 2

24701611 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง แพรวา สพนธมไพร 15075 1749800442415 หญพง

24701612 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง นวฏฐนพชา นามมะเรพง 15076 1749800445155 หญพง

24701613 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ปนวสยา สายบมตร 15079 1730701029988 หญพง

24701614 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง เบญจพร โพธพสาร 15082 1101801534303 หญพง

24701615 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ปพ ยะณวฐ เหลททยมกลาง 15610 1459400013501 หญพง

24701616 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ณวฏฐพล วพสทปวตนพ 15089 1104000213404 ชาย

24701617 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ปภพ ประสบลาภ 15294 1368100052897 ชาย

24701618 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง อนมววต ศรทโพลา 15004 1100801611111 ชาย

24701619 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ณฐกร ศรทชวยประยงคพ 15008 1749700163514 ชาย

24701620 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ทวทชวย ปฐมเนตพกมล 15009 1749800427467 ชาย

24701621 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง วพววฒนพ เสรพมดท 15010 1749800449533 ชาย

24701622 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง อรรคพล อาจดวงดท 15013 1102003955302 ชาย

24701623 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง กฤษณะ กองแกนว 15015 1102003935387 ชาย

24701624 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ฐนวรรษ นามแสนนะ 15016 1104000208184 ชาย

24701625 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ภวทรดนวย เรมองจมนย 15017 1749800444655 ชาย

24701626 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ณวฐพงษพ เกพนวงคพ 15594 1459700043252 ชาย

24701627 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง วพทววส มาตยพจวนทรพ 15595 1730601294612 ชาย

24701628 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง เกทยรตพศวกดพธ บมญจวนทรพ 16063 1319800504112 ชาย

24701629 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ศมภกฤต บผชากมล 15006 1749800429702 ชาย

24701630 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ทวพววฒ บมตรพตรท 15696 1102003935956 ชาย

24701631 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง จรพนธร ยพทงววฒนาพร 15695 1229901219155 ชาย

24701632 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ศมภชวย สวชางอารมยพ 15698 1102003969648 ชาย

24701633 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ธทรชาตพ ทองเผมอก 16678 1160301310677 ชาย

24701634 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ศมทธวทรพ บผชากมล 15005 1749800429699 ชาย

24701635 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ไพฑผรยพ แกนวชาลท 15684 1104000220150 ชาย

24701636 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ธนทวศนพ เบนาคจาผาย 16018 1319901194224 ชาย

24701637 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง สมวนวนทพ ลาบรรเทา 16455 1479900774587 หญพง

24701638 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง อารยา สาธร 16448 1102003983110 หญพง

24701639 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ทพพยพมณฑา สนธพภวกดพธ 15699 1749800438540 หญพง

24701640 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ปาลพนท ววงหอม 15702 1749700160094 หญพง

24701641 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง รมน งแพร เพชรนพล 15704 1749800427947 หญพง

24701642 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง วธวญญา มชวงกลพทน 15703 1102003926779 หญพง

24701643 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ปรทยาภรณพ ผชานจวงหาร 15700 1419902492007 หญพง

24701644 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง จวนทพจพรา แกนวสมวรรณพ 16046 1100201940571 หญพง

24701645 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง อรจพรา จวนทพมา 15598 1119701168612 หญพง

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 89 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : กระทมชมแบน จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590060 - ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

อาคารสรศวกดพธ นภา เลพกปรทชากมล ป.6/3ชน ชน : 2

24701646 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง วชพรญาณพ บมญนพธพสกมล 15026 1102170096920 หญพง

24701647 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง อภพญญา กมระอพทม 15018 1749700159118 หญพง

24701648 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง อมรรวตนพ แทชนทอง 15020 1749800433033 หญพง

24701649 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ธวญพร นมสวนรวมยพ 15023 1104000220362 หญพง

24701650 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง สมธวญญา สมขลท 15024 1709800522818 หญพง

24701651 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง พวชรพนทรพ พมทธวงศพ 15027 1749800449916 หญพง

24701652 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง กนกอร คนยวทง 15028 1103100968171 หญพง

24701653 ววดศรทสจาราญราษฎรพบจารมง ศมภพสรา โลกธาตม 15029 1749800454821 หญพง

คน 8รวม :

สรมปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  498ผศห เขหาสอบ : 16 คน1074590060 - ววดอนอมนนอย(มพตรครผราษฎรพรวงสรรคพ)

อสาเภอ : กระทมชมแบน จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590062 - ววดนางสาว

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

ธรรมรวต 2 ป.5/1ชน ชน : 3

24700421 ววดนางสาว สงกรานตพ ภาวะชวย 11469 1749800382102 ชาย

24700422 ววดนางสาว เอกลวกษณพ ลวกษณะเกษม 12339 1749800428609 ชาย

24700423 ววดนางสาว ธนววต ตาจพนะ 12370 1749800434871 ชาย

24700424 ววดนางสาว พงศกร หทบเงพน 12401 1749800453301 ชาย

24700425 ววดบางยาง(บางยางพพทยาคาร) นพชา สวงขพทอง 4171 0013991010402 หญพง

24700426 ววดหนองนกไขช ธวนวา ศรทจพนดา 3360 1749800444370 ชาย

24700427 ววดหนองนกไขช สมพล บมญสชง 3366 1749800433661 ชาย

24700428 ววดหนองนกไขช ยมคลธร คงสกมล 3376 1749400087936 หญพง

24700429 ววดหนองนกไขช ใบเตย พววพวนสมวรรณพ 3498 1659902427611 หญพง

24700430 ววดนางสาว นภวช ศรททองเกพด 12351 1749800451520 ชาย

24700431 ววดนางสาว รวฐธรรมนผญ กพจโล 12379 1529902354495 ชาย

24700432 ววดนางสาว เฉลพมเกทยรตพ ขวนทองไชย 12545 1104000208168 ชาย

24700433 ววดนางสาว เจษฎา สพทธพโชตพ 11692 1749800403991 ชาย

24700434 ววดนางสาว กมลธร สอสมบผรณพ 12050 1318300018579 ชาย

24700435 ววดนางสาว ตะววน แปน นสมขา 12442 1749800412249 ชาย

24700436 ววดนางสาว อธพป พลสงคราม 12319 1749800442610 ชาย

24700437 ววดนางสาว ธนาวพนทรพ อพนทรพดท 12321 1749800437802 ชาย

24700438 ววดนางสาว ปรวชญากาญจนพ ศรทสรน อยพรน าว 12322 1749800439261 ชาย

24700439 ววดนางสาว ณวฐพล แกนวภวกดท 12343 1749800427262 ชาย

24700440 ววดนางสาว ณวฐภวค เอกอมดมศวกดพธ 12400 1749800440404 ชาย

24700441 ววดนางสาว วรพนธร บมญชชวย 12542 1738700070710 ชาย

24700442 ววดนางสาว ณวฐณพชา แฝงคด 13244 1749400091330 หญพง

24700443 ววดนางสาว สพรพนทพพยพ กจาหววเรมอ 13193 1749800433378 หญพง

24700444 ววดนางสาว เจนจพรา เลพศหลนา 13195 1609900869811 หญพง



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 90 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : กระทมชมแบน จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590062 - ววดนางสาว

24700445 ววดนางสาว ณวฐพร ชนางหววหนนา 12423 2260401034377 หญพง

24700446 ววดนางสาว ณวฐรพกา กวยรวกษา 12391 1749800430956 หญพง

24700447 ววดนางสาว แพรวา แผชนทอง 12548 1102003902501 หญพง

24700448 ววดนางสาว วทภาวท ปากนนอย 13000 0500400000747 หญพง

24700449 ววดนางสาว ณวฐธพดา ตพมอนรวมยพ 12494 1749800407695 หญพง

24700450 ววดนางสาว รวตตพยา จวนทรพชม 12358 1480701298043 หญพง

24700451 ววดนางสาว นฤมล ดวงดาว 12363 1100401406773 หญพง

24700452 ววดนางสาว กมลวรรณ สชงเสรพม 12393 1749800441991 หญพง

24700453 ววดนางสาว วารทรวตนพ กะการดท 12397 1320300351122 หญพง

24700454 ววดนางสาว ณวฐมน ลพนพชอคนา 12419 1749400082683 หญพง

24700455 ววดนางสาว ญาดาวดท พยวฆศพรพ 12546 1749800452402 หญพง

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 91 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : กระทมชมแบน จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590062 - ววดนางสาว

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

ธรรมรวต 2 ป.5/2ชน ชน : 3

24700456 ววดนางสาว อภพชาตพ เรมองสกมล 12052 1749800410807 ชาย

24700457 ววดนางสาว ยมทธนา รวกคทรทวนา 12520 1630500238807 ชาย

24700458 ววดนางสาว ธทนะภวทร ทองใส 12382 1749800448375 ชาย

24700459 ววดนางสาว ประวทรพ กลพทนนพทมนวล 12309 1479900786933 ชาย

24700460 ววดนางสาว ปฏพพวทธพ จวนทะกา 12315 1104000215709 ชาย

24700461 ววดนางสาว ฐาประกพตตพ สพงหลสาย 12318 1749800453816 ชาย

24700462 ววดนางสาว วราวมฒพ ฉพมมาแกนว 12372 1102003899330 ชาย

24700463 ววดนางสาว ณวฐวมฒพ ถาวรสพววฒนกมล 12374 1749800430131 ชาย

24700464 ววดนางสาว บมญญววฒนพ วงศพพพนพจ 12405 1749800448910 ชาย

24700465 ววดนางสาว คณมตมพ อรวญวาส 12407 1102003900796 ชาย

24700466 ววดนางสาว กฤษฎา ผารพการ 13206 1459200062673 ชาย

24700467 ววดนางสาว ปาณวฐ ซาทชาไมน 13471 1749800441656 ชาย

24700468 ววดนางสาว นรากร สวนทอง 13163 1104000186601 ชาย

24700469 ววดนางสาว ภผรพนวนทพ จผมเกต 13190 1749800441214 ชาย

24700470 ววดนางสาว ศรวนยพชวย เรมองศรท 13205 1749800452348 ชาย

24700471 ววดนางสาว ปารพชาต ผลเดช 12357 1479300080991 หญพง

24700472 ววดนางสาว นพภาพร ทมมปน อม 12521 1489200044683 หญพง

24700473 ววดนางสาว จพตราภา เอกอมดมศวกดพธ 12441 1749800415639 หญพง

24700474 ววดนางสาว ประภวสสร สอนเยททยม 12097 1749800418441 หญพง

24700475 ววดนางสาว กรรณพการพ แสนเขพม 12390 1102300132513 หญพง

24700476 ววดนางสาว ธมนวรรณ สทมาแกนว 12328 1103200125338 หญพง

24700477 ววดนางสาว กรกนก พผนศพรพ 12331 1749800434072 หญพง

24700478 ววดนางสาว เพพญจพรา เพพงแจชม 12338 1749800454405 หญพง

24700479 ววดนางสาว ฐพตพวรดา สมจรพง 12359 1749700161015 หญพง

24700480 ววดนางสาว วรรณรดา เขพมปวญญา 12360 1417500078255 หญพง

24700481 ววดนางสาว หนขทงฤทวย ใหญชนจ ปา 12365 1749800448405 หญพง

24700482 ววดนางสาว อนวญพร วงศพยา 12387 1749800436423 หญพง

24700483 ววดนางสาว รวพสรา กพทงกะสพน 12395 1749800449568 หญพง

24700484 ววดนางสาว สมธาสพนท ผลใหญช 12417 1749800449151 หญพง

24700485 ววดนางสาว ตรททพพยพ วงศพยา 12354 1730601294442 หญพง

24700486 ววดนางสาว กพตตพพงศพ บมตรราช 11781 1101801393556 ชาย

24700487 ววดนางสาว ณภวทร สมภาษร 12018 1749800419715 ชาย

24700488 ววดนางสาว ประกาศพต พวนธมรวตนพ 12827 1339600167741 ชาย

24700489 ววดนางสาว สพรพโชค กวางเสพง 12404 1749901169412 ชาย

24700490 ววดนางสาว เจตภผมพ อดทน 12048 1749800424701 ชาย

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 92 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : กระทมชมแบน จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590062 - ววดนางสาว

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

ธรรมรวต 2 ป.5/3ชน ชน : 3

24700491 ววดนางสาว จพราววฒนพ เพชรมะณท 12384 1770401315349 ชาย

24700492 ววดนางสาว จทรววฒนพ โคกสวน 12824 1749800427033 ชาย

24700493 ววดนางสาว คณากร ธรรมภพธพ 12826 1149100018152 ชาย

24700494 ววดนางสาว ศตวรรษ พวบพาน 12818 1739902332503 ชาย

24700495 ววดนางสาว รวฐพล พพมพา 12823 1749901158356 ชาย

24700496 ววดนางสาว ภผลพ ทองธววช 12828 1718800114018 ชาย

24700497 ววดนางสาว กฤษณะ มวทนคง 12820 1749800440366 ชาย

24700498 ววดนางสาว ฐาปกรณพ ตพราวรวมยพ 12821 1749800435966 ชาย

24700499 ววดนางสาว นวพล ศรทโรจนพ 12825 1749800429869 ชาย

24700500 ววดนางสาว กฤษฏา ศรทลาบมตร 12829 1749800449240 ชาย

24700501 ววดนางสาว สมรเดช แซชหลท 12816 7119701002373 ชาย

24700502 ววดนางสาว ณวฐพวชรพ จวนทรพเขทยว 13234 1101000193338 ชาย

24700503 ววดนางสาว ณธศวกดพธ ทองนพล 13233 1199901200633 ชาย

24700504 ววดนางสาว รวตนกร เคนสาคผ 13071 1369600026446 หญพง

24700505 ววดนางสาว สมพวตรา ศพรพสมข 12506 1417500069701 หญพง

24700506 ววดนางสาว กมลชนก กอสนาน 12329 1749800435320 หญพง

24700507 ววดนางสาว สมพวชชา จามพกรณพ 12838 1348900165718 หญพง

24700508 ววดนางสาว ฐพตพมา ปผช เตพม 12834 1749800433271 หญพง

24700509 ววดนางสาว นภวสสร มนวส 12833 1749700162852 หญพง

24700510 ววดนางสาว พวชรดา ยอดพระคจา 12836 1749800445554 หญพง

24700511 ววดนางสาว จารทวรรณ เพพชรนารท 12837 1102300129628 หญพง

24700512 ววดนางสาว อพทธพพวทธพ นาคถวทว 12414 1749800438671 ชาย

24700513 ววดนางสาว ธณพล สารกพจ 12342 1478800059311 ชาย

24700514 ววดนางสาว ธนากร เจมอจวนทรพ 12340 1749800432053 ชาย

24700515 ววดนางสาว ธนายมทธ แซชลท ป 12371 1749800436172 ชาย

24700516 ววดนางสาว ทวตเทพ ใหมชจวนทรพดท 12353 1749800429575 ชาย

24700517 ววดนางสาว อวศพล งามสมจพตร 12312 1749800448243 ชาย

24700518 ววดนางสาว เอกสพทธพธ เลพศงาม 12341 1749800428773 ชาย

24700519 ววดนางสาว ณวฐวมฒพ นพทมวรรณวง 12373 1102003891851 ชาย

24700520 ววดนางสาว ธนากร หงษา 12377 1749800449355 ชาย

24700521 ววดนางสาว นราชวย บมญสพรพแสงมลคล 12403 1749800437039 ชาย

24700522 ววดนางสาว ปพ ยววฒนพ ยอดจวนดา 12812 1749800439295 ชาย

24700523 ววดนางสาว อดพเทพ แกนวใสชคผ 12515 1749800420853 ชาย

24700524 ววดนางสาว ณวฐวมฒพ จวนทรพทองสมข 12514 1868800019812 ชาย

24700525 ววดนางสาว ปณพธาน ชพลวงศพ 13211 1749800436989 ชาย

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 93 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : กระทมชมแบน จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590062 - ววดนางสาว

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

ธรรมรวต 2 ป.5/4ชน ชน : 3

24700526 ววดนางสาว ปารพชาตพ ศรทสววสดพธเจรพญ 13303 1719900762659 หญพง

24700527 ววดนางสาว ชยาภรณพ จวนทรพเพพญศรท 13343 1749800453743 หญพง

24700528 ววดนางสาว มนวสนวนทพ ววนนา 13304 1478400029016 หญพง

24700529 ววดนางสาว นฤมล กพรวมยพ 13210 1101501298981 หญพง

24700530 ววดนางสาว พพมลพรรณ อาษาราช 13061 1270501116083 หญพง

24700531 ววดนางสาว ธวญกมล สมภาพ 12335 1749800438833 หญพง

24700532 ววดนางสาว กวญญาวทรพ บววโหมด 12424 1749800451457 หญพง

24700533 ววดนางสาว จวนทมาศ อยผชพชวง 12326 1749800439147 หญพง

24700534 ววดนางสาว อรอนงคพ วงซมย 12334 1749800437845 หญพง

24700535 ววดนางสาว ณวฎฐพกฤตา ปพท นแกนว 12333 1749700161805 หญพง

24700536 ววดนางสาว วรพษา พวนธมรวตนพ 12814 1749800448723 หญพง

24700537 ววดนางสาว ทวชสพกา พรสาโรจนพ 12517 1749800446119 หญพง

24700538 ววดนางสาว ภผวกฤต ลนอประเสรพญ 12345 1749800452208 ชาย

24700539 ววดนางสาว ตะววน จวนแปงเงพน 12084 1749800420268 ชาย

24700540 ววดนางสาว สพงหนาท จาปวน 12412 1749800436407 ชาย

24700541 ววดนางสาว พรเทพ กพมยงคพ 12522 1102003882666 ชาย

24700542 ววดนางสาว อภพรวกษพ เดชทะสร 11778 1489900511098 ชาย

24700543 ววดนางสาว สวราชยพ บววคลทท 12409 1749800434552 ชาย

24700544 ววดนางสาว วศพน พรนอยพานพช 12310 1749800431898 ชาย

24700545 ววดนางสาว ธนธรณพ สพงขรณพ 12349 1749800434561 ชาย

24700546 ววดนางสาว ธนกร วรวงคพ 12376 1749800435095 ชาย

24700547 ววดนางสาว โภคพนทรพ หลนาหพบ 12380 1749800432169 ชาย

24700548 ววดนางสาว นภดล ลพ ปมพมทธานมภาพ 12406 1749800441443 ชาย

24700549 ววดนางสาว กวนทรากร ดอกจวนทรพ 12408 1749800429036 ชาย

24700550 ววดนางสาว สมรพรชวย ศรลมอชา 12415 1749800434340 ชาย

24700551 ววดนางสาว นพพล เผมอกประดวบ 12524 1102003831395 ชาย

24700552 ววดนางสาว ขพษณมพงศพ อพนทรพอชอน 12815 1749800437268 ชาย

24700553 ววดนางสาว เทพพพทวกษพ กพมยงคพ 12523 1102003882691 ชาย

24700554 ววดนางสาว ธนภวทร ตวนเปรมวงษพ 12325 1749800428226 หญพง

24700555 ววดนางสาว มพทงขววญ ใชนประทมม 12386 1749800446992 หญพง

24700556 ววดนางสาว นงนมช จวนธพชวย 12337 G740100660010 หญพง

24700557 ววดนางสาว จารมวรรณ เดชะ 12362 1149700105625 หญพง

24700558 ววดนางสาว อวงคณา พชอคนา 12416 1349901539906 หญพง

24700559 ววดนางสาว ลวดดาพร ดทนาน 12541 1348900173257 หญพง

24700560 ววดนางสาว ทพวาพร ยมทธสววสดพธ 12330 1749800434544 หญพง

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ
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ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : กระทมชมแบน จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590062 - ววดนางสาว

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

ธรรมรวต 2 ป.5/5ชน ชน : 3

24700561 ววดนางสาว นมชจรท บนวนอผจ 12355 1749800444957 หญพง

24700562 ววดนางสาว มณพสรา ศรทภผมาตยพ 12361 1749800444221 หญพง

24700563 ววดนางสาว ภวคจพรา เปทท ยมคลองตวน 12421 1749800451414 หญพง

24700564 ววดนางสาว ณวฐกานตพ โปรชงกลาง 12389 1749800429915 หญพง

24700565 ววดนางสาว เดมอนใจ อพนสด 13496 1139700034653 หญพง

24700566 ววดนางสาว ภผรพณวฐ ลพมปชวย 13050 1104000191508 ชาย

24700567 ววดนางสาว ฐพตพสรณพ เจรพญทรวพยพ 13530 1779800298501 ชาย

24700568 ววดทชาเสา เขม เททยมบรรจง 5676 1749800438396 ชาย

24700569 ววดทชาเสา ขววญชวย แสงคจา 5874 0012031036211 ชาย

24700570 ววดทชาเสา นพดล เยพนใจดท 6058 1729800356870 ชาย

24700571 ววดทชาเสา พงศกร อชวมเกตม 6069 1749901194981 ชาย

24700572 ววดทชาเสา นวมงคล สารพศรท 5599 1739300026994 ชาย

24700573 ววดทชาเสา กพตตพภวทร โทนทอง 5513 1749800420918 ชาย

24700574 ววดทชาเสา ชวยววฒนพ แพปลวทง 5518 1749800428234 ชาย

24700575 ววดทชาเสา กพตตพภพ สทกะแจะ 5600 1319901153412 ชาย

24700576 ววดทชาเสา วสวนตพ ทองประเสรพฐ 5601 1749800432606 ชาย

24700577 ววดทชาเสา ภวพนทพ ขวนอมย 5604 1749800437187 ชาย

24700578 ววดทชาเสา บอย ไมชปรากฎ 5605 0074981016158 ชาย

24700579 ววดทชาเสา ภาณมววชร เกชงกรทฑาพล 5607 1102003951137 ชาย

24700580 ววดทชาเสา เบญนมลวกษพ เวชสาร 5643 1319901185560 ชาย

24700581 ววดทชาเสา นพรวตนพ แสงสวชาง 5850 1329400044939 ชาย

24700582 ววดทชาเสา พพมพราว วงษพหงษพ 5587 1749800422872 หญพง

24700583 ววดทชาเสา ภวทรธพดา ขาวสอาด 5610 1749800444396 หญพง

24700584 ววดทชาเสา นมสรา นพนศพลา 5611 1749800446496 หญพง

24700585 ววดทชาเสา ณวฐนวนทพ จวนทรพสงชา 5612 1749800447654 หญพง

24700586 ววดทชาเสา ภวทรวดท ทองพผล 5613 1739902359444 หญพง

24700587 ววดทชาเสา ชญานพศ แตงจวนทา 5614 1740101115867 หญพง

24700588 ววดทชาเสา บมษกร ควนสร 5651 1749800434757 หญพง

24700589 ววดทชาเสา วาสนา เททยมบรรจง 5849 1749800432100 หญพง

24700590 ววดทชาเสา จารมกวญญพ บววมทศรท 5609 1102300129393 หญพง

24700591 ววดทชาเสา อพนทพรา วมฒพพงศพ 5955 1841801096903 หญพง

24700592 ววดทชาเสา ณวฐววฒนพ ศพรชาตพ 5853 1350101841472 ชาย

24700593 ววดทชาเสา อวษฎา สชองสวชาง 5620 1208300047707 ชาย

24700594 ววดทชาเสา วทรภวทร ปรทชมทน 5621 1700401407553 ชาย

24700595 ววดทชาเสา พงศกร เอมคลนา 5702 1749800448031 ชาย

คน 35รวม :
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ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : กระทมชมแบน จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590062 - ววดนางสาว

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

ธรรมรวต 2 ป.6/1ชน ชน : 4

24700596 ววดทชาเสา ธนดล เมมองนก 5860 1749400066939 ชาย

24700597 ววดทชาเสา ธนโชตพ นามสจารส 5622 0570189018777 ชาย

24700598 ววดทชาเสา ศพวกร จวนทรพโท 5978 1101801512822 ชาย

24700599 ววดทชาเสา ธทระเดช ศรทบรรณสาร 5615 1749800428781 ชาย

24700600 ววดทชาเสา ภานมววฒนพ โถมประดวบ 5726 1740101113457 ชาย

24700601 ววดทชาเสา ศพรววฒนพ ศรทกระจชาง 5617 1220500084340 ชาย

24700602 ววดทชาเสา อธพชา สวงฆมณท 5699 1749800434889 ชาย

24700603 ววดทชาเสา อโณทวย ชมถนอม 5856 1749800392051 ชาย

24700604 ววดทชาเสา ธทรวพชญพ ใจแสน 5618 1160101969306 ชาย

24700605 ววดทชาเสา สมทธพรวกษพ คพมประเสรพฐ 5865 1102003624098 ชาย

24700606 ววดทชาเสา ชวชชญา นาคจวทน 5652 1749800440439 หญพง

24700607 ววดทชาเสา วรรณพวพษา เหมมอนมณท 5629 1749800448341 หญพง

24700608 ววดทชาเสา วรรณพธพมา เหมมอนมณท 5628 1749800448332 หญพง

24700609 ววดทชาเสา ธนนวนทพ เขพมมมข 5984 1749800432801 หญพง

24700610 ววดทชาเสา ณวฏฐพชญานทยพ ศรทขาว 6072 1759900497645 หญพง

24700611 ววดทชาเสา นภวสสรณพ จาดท 5630 1749800450477 หญพง

24700612 ววดทชาเสา ธทรพศรา คจาลมอ 6077 1749700158952 หญพง

24700613 ววดทชาเสา วทรญา สจาราญใจ 6003 1739902254219 หญพง

24700614 ววดทชาเสา ธนพร ดงใหญช 5703 1749800449258 หญพง

24700615 ววดทชาเสา ปพ ตพนพดา นวกวงศพ 5857 1749800426517 หญพง

24700616 ววดทชาเสา สมมพรรษา กพตตพชนะชวย 5855 1749800414471 หญพง

24700617 ววดทชาเสา ศศพกานตพ สอนปว ปน 6067 1800901332101 หญพง

24700618 ววดทชาเสา พอเพทยง นจ ปาอพนทรพ 5880 1074590064001 หญพง

24700619 บนานทนองคมนง ณวฐพงษพ อวควงษพ 1576 1749800434854 ชาย

24700620 บนานทนองคมนง อภพนวนทพ หงษพบพนมา 1577 1409600435469 ชาย

24700621 บนานทนองคมนง อภพชาตพ เกทยรตพระบมอไกล 1578 1749800445546 ชาย

24700622 บนานทนองคมนง รวตยา นนอยดท 1582 1749800447531 หญพง

24700623 บนานทนองคมนง บวรลวกษณพ ปวดสพม 1583 1749800449690 หญพง

24700624 บนานทนองคมนง ปนวดดา เยททยมสววสดพธ 1611 1749901196576 หญพง

24700625 บนานปลายคลองนนอย ตะววน มทพวนธพ 1702 1749901121762 ชาย

24700626 บนานปลายคลองนนอย รงคพ ตาเสารพ 1746 0740289005136 ชาย

24700627 บนานปลายคลองนนอย แกนว บมญลอย 1748 1074590066001 ชาย

24700628 บนานปลายคลองนนอย สมโชค รมชงแสง 1750 7749800036980 ชาย

24700629 บนานปลายคลองนนอย กวพน ตนนสจาโรง 1752 1749901172448 ชาย

24700630 บนานปลายคลองนนอย พมฒพเมธ นมมพญา 1754 1749800428544 ชาย
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24700631 บนานปลายคลองนนอย วทรยมทธ มะปรางทอง 1755 1749901185132 ชาย

24700632 บนานปลายคลองนนอย สพรพมา อจทามาร 1756 1749901168289 หญพง

24700633 บนานปลายคลองนนอย ธนวชชา พวนธพพรม 1757 1640101490804 หญพง

24700634 บนานปลายคลองนนอย เมธาวท คจาหอมกมล 1758 1129902042942 หญพง

24700635 บนานปลายคลองนนอย ถพราภรณพ ธรรมสวงวาลยพ 1759 1749800433874 หญพง

24700636 บนานปลายคลองนนอย วรรณวพษา ผพวทอง 1760 1749901157457 หญพง

24700637 บนานปลายคลองนนอย เกศราพร ปวงนพยม 1761 1749901185191 หญพง

24700638 บนานปลายคลองนนอย สมข แสนสมข 1763 0749889000184 หญพง

24700639 บนานปลายคลองนนอย ดาว ยอดแสง 1765 7749800037579 หญพง

24700640 บนานปลายคลองนนอย ธนากร จวนทะเมมอง 1825 1749901157490 ชาย

24700641 บนานปลายคลองนนอย พรนภา รวกกระโทก 1865 1749901211346 หญพง

24700642 บนานปลายคลองนนอย ปพ นฑพรา ดาวเรมอง 1913 1749901210412 หญพง

24700643 บนานปลายคลองนนอย เสฏฐวมฒพ เฉลทยวฉลาด 1923 1169800317489 ชาย

24700644 บนานปลายคลองนนอย ฐพตาภรณพ เสทยงลจ ปา 1928 1749901189871 หญพง

24700645 บนานปลายคลองนนอย ราเชนทรพ จวนทรพ 1974 1074590066002 ชาย

24700646 บนานปลายคลองนนอย วรรณวพสา แกนวมะไฟ 1976 1749901158518 หญพง

24700647 บนานปลายคลองนนอย รวฐภผมพ ปวกการะนวง 1985 1749901237272 ชาย

24700648 ววดอชางทอง(อชางทองพพทยาคาร) วพชมดา โพธพธเรมอง 4994 1749800296702 หญพง

24700649 ววดอชางทอง(อชางทองพพทยาคาร) ณวฐวมฒพ วรรณชวย 5140 1749800430492 ชาย

24700650 ววดอชางทอง(อชางทองพพทยาคาร) นวณฐพงษพ ภพรมยพสมข 5142 1749800436911 ชาย

24700651 ววดอชางทอง(อชางทองพพทยาคาร) พงศกร สารพวฒนพ 5144 1399900310221 ชาย

24700652 ววดอชางทอง(อชางทองพพทยาคาร) อนนตพ เคทยงขนาง 5146 1640200170131 ชาย

24700653 ววดอชางทอง(อชางทองพพทยาคาร) กนกวรรณ กนองเกทยรตพคมณ 5148 1669900601001 หญพง

24700654 ววดอชางทอง(อชางทองพพทยาคาร) ชมพผนมช แซชซท 5151 1749800431928 หญพง

24700655 ววดอชางทอง(อชางทองพพทยาคาร) ญาณท สมพงษพ 5152 0749800005041 หญพง

24700656 ววดอชางทอง(อชางทองพพทยาคาร) โสภพษ แสงโตย 5154 8570773018060 หญพง

24700657 ววดอชางทอง(อชางทองพพทยาคาร) นนอย นายอ 5192 0074014243915 หญพง

24700658 ววดอชางทอง(อชางทองพพทยาคาร) อนอย ไมชมทนามสกมล 5197 0074014043142 หญพง

24700659 ววดอชางทอง(อชางทองพพทยาคาร) กพตตพศวกดพธ นนทอง 5198 1749800427637 ชาย

24700660 ววดอชางทอง(อชางทองพพทยาคาร) เชอรทท พวดคจา 5235 0074014160505 หญพง

24700661 ววดอชางทอง(อชางทองพพทยาคาร) ดารพน เปรมประเสรพฐ 5236 1459901261524 หญพง

24700662 ววดอชางทอง(อชางทองพพทยาคาร) โสภณ ชวยยา 5245 1739902353764 ชาย

24700663 ววดทชากระบมอ(ทชากระบมอพพทยาคาร) ชโยดม วงษพชมพผ 2950 1250101627552 ชาย

24700664 ววดทชากระบมอ(ทชากระบมอพพทยาคาร) ณวฐพงษพ พผลภาพ 2998 1749800569997 ชาย

24700665 ววดทชากระบมอ(ทชากระบมอพพทยาคาร) ภาคภผมพ คมนยดท 3000 1739902327755 ชาย
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24700666 ววดทชากระบมอ(ทชากระบมอพพทยาคาร) นพพนธพ แซชทพตยพ 3001 7738700003825 ชาย

24700667 ววดทชากระบมอ(ทชากระบมอพพทยาคาร) ฐากร แซชจาง 3002 7738700003922 ชาย

24700668 ววดทชากระบมอ(ทชากระบมอพพทยาคาร) จตมพล ระหงษพ 3003 1749800450302 ชาย

24700669 ววดทชากระบมอ(ทชากระบมอพพทยาคาร) ธทรพวศพษฐพ อพศรางกผร ณ อยมธยา 3005 1103100998372 ชาย

24700670 ววดทชากระบมอ(ทชากระบมอพพทยาคาร) ปพ ยะรวตนพ แหยมบจารมง 3006 1739902304780 หญพง

24700671 ววดทชากระบมอ(ทชากระบมอพพทยาคาร) พรกมล คนโยง 3008 1738700072127 หญพง

24700672 ววดทชากระบมอ(ทชากระบมอพพทยาคาร) พวชราภา บมญนาค 3010 1749800444213 หญพง

24700673 ววดทชากระบมอ(ทชากระบมอพพทยาคาร) วรพนทรา ทอแสงสพรพกมล 3035 1679900692830 หญพง

24700674 ววดทชากระบมอ(ทชากระบมอพพทยาคาร) นนทววฒนพ กลจทาคลองตวน 3040 1749400072076 ชาย

24700675 ววดทชากระบมอ(ทชากระบมอพพทยาคาร) อท ป ตาววน 3062 1074590075001 หญพง

24700676 ววดทชากระบมอ(ทชากระบมอพพทยาคาร) ยอดคจา ตาววน 3063 1074590075002 ชาย

24700677 ววดทชากระบมอ(ทชากระบมอพพทยาคาร) อภพชาตพ ปวญญา 3064 1102400206110 ชาย

24700678 ววดทชากระบมอ(ทชากระบมอพพทยาคาร) ธนวพชญพ ศรทวารทรวตนพ 3066 1749800448740 ชาย

24700679 ววดทชากระบมอ(ทชากระบมอพพทยาคาร) พพมพพลา ทรวพยพเจรพญ 3092 1839400036249 หญพง

24700680 ววดทชากระบมอ(ทชากระบมอพพทยาคาร) เพทาย วพตมมต 3093 1749800448626 ชาย

24700681 ววดทชากระบมอ(ทชากระบมอพพทยาคาร) ณวฐธพดา แซชลท ป 3127 1749800416490 หญพง

24700682 ววดทชากระบมอ(ทชากระบมอพพทยาคาร) ธนชวย วงศพตระกผลยนตพ 3135 1629900785820 ชาย

24700683 ววดบางยาง(บางยางพพทยาคาร) ภานมพงศพ หชนภผ 4097 1749800430522 ชาย

24700684 ววดบางยาง(บางยางพพทยาคาร) สรนวท อาษา 4098 1749800445040 ชาย

24700685 ววดบางยาง(บางยางพพทยาคาร) กวทพวฒนพ มณทโชตพ 4099 1749901146102 ชาย

24700686 ววดบางยาง(บางยางพพทยาคาร) ชนะชวย อมดมวรรณชวย 4100 1749901192198 ชาย

24700687 ววดบางยาง(บางยางพพทยาคาร) กมลธพดา จวนทรพตรท 4101 1749400077451 หญพง

24700688 ววดบางยาง(บางยางพพทยาคาร) กนกรวตนพ โพธพธศรท 4102 1749400074214 หญพง

24700689 ววดบางยาง(บางยางพพทยาคาร) กนกนพภา ศรทชนะ 4104 1101501337791 หญพง

24700690 ววดบางยาง(บางยางพพทยาคาร) วรรณพภา ตมลาววฒนากมล 4114 1730201455414 หญพง

24700691 ววดบางยาง(บางยางพพทยาคาร) อภพวรรณ บมญยทท 4121 7749800037030 หญพง

24700692 ววดบางยาง(บางยางพพทยาคาร) ศรพนทพพยพ อชวมประทมม 4193 1749400085721 หญพง

24700693 ววดหนองนกไขช กพตตพพงษพ อพนชผกมล 3356 1749800437535 ชาย

24700694 ววดหนองนกไขช เตวพช อพนชผกมล 3358 1749901206679 ชาย

24700695 ววดหนองนกไขช ทรงศวกดพธ ชชางเพชรผล 3359 1738700069193 ชาย

24700696 ววดหนองนกไขช ภานม พวนธพเดพมวงษพ 3363 1718800119729 ชาย

24700697 ววดหนองนกไขช มหาสมมทร ภวทรศรทสาคร 3364 1749901205494 ชาย

24700698 ววดหนองนกไขช ศวกดพธนรพนทรพ บมญชผ 3365 1749800453000 ชาย

24700699 ววดหนองนกไขช สพทธพโชค หมมทนจง 3367 1739902363620 ชาย

24700700 ววดหนองนกไขช จพรวชยา ตมนมวารท 3368 1102900142455 หญพง
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24700701 ววดหนองนกไขช จมฑารวตนพ หววดวาปท 3369 1749800420411 หญพง

24700702 ววดหนองนกไขช จรรยมณฑนพ ถพทนโพธพธวงษพ 3370 1749400079950 หญพง

24700703 ววดหนองนกไขช นจ ปาหวาน พมชา 3372 0074981015917 หญพง

24700704 ววดหนองนกไขช ปลายอนอ ศรทจพนดา 3373 1738700072038 หญพง

24700705 ววดหนองนกไขช ฝน สททอง 3374 1074590077001 หญพง

24700706 ววดหนองนกไขช พลอย ตาคจา 3375 0739900000386 หญพง

24700707 ววดหนองนกไขช ณวฐสพทธพธ อพนชผกมล 3390 1749800443578 ชาย

24700708 ววดหนองนกไขช ศพรพโชค พานอพทมมะเรพง 3391 1749400089211 ชาย

24700709 ววดหนองนกไขช ศพรพชวย พานอพทมมะเรพง 3393 1749400089203 ชาย

24700710 ววดหนองนกไขช ลวนตาล งามดท 3487 1074590077002 หญพง

24700711 ววดหนองนกไขช เหมย สททอง 3488 1074590077003 หญพง

24700712 ววดหนองนกไขช สมข ปานนนอย 3497 1074590077004 หญพง

24700713 ววดหนองนกไขช ตาล ไหลยนอย 3500 0074014014380 ชาย

24700714 ปวญจพรพพทยา กพตตพ ดวงภมมเมศ 3329 1759900502760 ชาย

24700715 ปวญจพรพพทยา ชยกร มวทนสวมฤทธพธ 3305 1100704017684 ชาย

24700716 ปวญจพรพพทยา ลวญฉกร ขจาสมนทร 3310 1749800429818 ชาย

24700717 ปวญจพรพพทยา ณวทกฤป ธทรสาธร 3317 1759900502398 ชาย

24700718 ปวญจพรพพทยา ธนกฤต วพงวร 3323 1740101115000 ชาย

24700719 ปวญจพรพพทยา ณพพล ปวงนพยม 3326 1749800442890 ชาย

24700720 ปวญจพรพพทยา สพทธพโชค พพมทอง 3351 1749800444761 ชาย

24700721 ปวญจพรพพทยา วงศธร ศรทสมวรรณ 3361 1709901718963 ชาย

24700722 ปวญจพรพพทยา ศพลปพ สรมฌ จพตรกานตพวงศพ 3469 1749700161538 ชาย

24700723 ปวญจพรพพทยา นวนธศวกดพธ มมกแกนว 3505 1100801615787 ชาย

24700724 ปวญจพรพพทยา พลภวทร มณทงาม 3644 1749901220736 ชาย

24700725 ปวญจพรพพทยา พงศกร ชวยวงศพ 3665 1749901182842 ชาย

24700726 ปวญจพรพพทยา ศพรพภวสสร เฮงมท 3303 1749700161988 หญพง

24700727 ปวญจพรพพทยา ธพดารวตนพ รอดดอน 3306 1749800439546 หญพง

24700728 ปวญจพรพพทยา ธวญวรวตนพ ปน อมนนอย 3320 1749800446631 หญพง

24700729 ปวญจพรพพทยา อธพตพยา ทองสมขา 3358 1749800450841 หญพง

24700730 ปวญจพรพพทยา ประภวสสรณพ สวงแกนว 3411 1102003968544 หญพง

24700731 ปวญจพรพพทยา วพภารวตนพ กมลนรวตนพ 3651 1749800431618 หญพง

24700732 ปวญจพรพพทยา ปมญญพสา ไชยมงคล 3656 1103100974813 หญพง

24700733 ปวญจพรพพทยา กมลชนก เงพนกรมง 3659 1749800433106 หญพง

24700734 ปวญจพรพพทยา ชลณวฐ ศพลปสมข 3661 1749700162364 หญพง

24700735 ปวญจพรพพทยา กวญญาณวฐ จงกลชอม 3663 1539900981859 หญพง

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 99 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : กระทมชมแบน จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590062 - ววดนางสาว

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

ธรรมรวต 2 ป.6/5ชน ชน : 4

24700736 ปวญจพรพพทยา ชนพดาภา ไชยเพชร 3666 1749901168424 หญพง

24700737 ปวญจพรพพทยา ฑทฆา หรพทมยพทง 3415 1749700162801 หญพง

24700738 ปวญจพรพพทยา ไอลดา กลพทนจวนทนพ 3389 1749800455312 หญพง

24700739 ปวญจพรพพทยา ณวชกมล หนวยหงษพทอง 3356 1749800436482 ชาย

24700740 ปวญจพรพพทยา ฐาปกรณพ พชวงเอททยม 3359 1629900834937 ชาย

24700741 ปวญจพรพพทยา คนวสนวนทพ สววสดพผล 3363 1709901706370 ชาย

24700742 ปวญจพรพพทยา ภผสพทธพธ หลาบนอก 3381 1749800428421 ชาย

24700743 ปวญจพรพพทยา พพทววส ทวดแพ 3391 1749800451911 ชาย

24700744 ปวญจพรพพทยา วรภพ มาตรพสรน อย 3394 1749700165304 ชาย

24700745 ปวญจพรพพทยา ธนโชตพ ภผชมาลท 3395 1749800449223 ชาย

24700746 ปวญจพรพพทยา นนทววฒนพ เพชรนอก 3396 1749901198374 ชาย

24700747 ปวญจพรพพทยา สรวทยพ ตวงเทพประสพทธพธ 3406 1709901694487 ชาย

24700748 ปวญจพรพพทยา สมประวทณพ พมทธระสม 3468 1104300992263 ชาย

24700749 ปวญจพรพพทยา กานตพ ทองถมยา 3646 1749800446852 ชาย

24700750 ปวญจพรพพทยา กฤตพธท สมดดท 3654 1749800443110 ชาย

24700751 ปวญจพรพพทยา ระพทพวฒนพ คจาลอย 3657 1339200072106 ชาย

24700752 ปวญจพรพพทยา ธทระพงศพ ศรทบมรท 3741 1749800443047 ชาย

24700753 ปวญจพรพพทยา ศมภณวฐ พมชมพฤกษพ 3886 1749800437101 ชาย

24700754 ปวญจพรพพทยา ภานมพงศพ ฤทธพธขจา 3932 1749800448316 ชาย

24700755 ปวญจพรพพทยา จพรนวนทพ มะตพยาภวกดพธ 3445 1102003916090 หญพง

24700756 ปวญจพรพพทยา วพไลวรรณ เขพมนาค 3647 1749800447956 หญพง

24700757 ปวญจพรพพทยา ศศพธร จงมอบกลาง 3655 1749800450086 หญพง

24700758 ปวญจพรพพทยา พวชรพญา ผมลลาวงศพ 3662 1718400050900 หญพง

24700759 ปวญจพรพพทยา สพรพวพมล นามไธสง 3769 1300201317996 หญพง

24700760 ปวญจพรพพทยา จารมพร พวนเพชร 3888 1749800430204 หญพง

24700761 ปวญจพรพพทยา ชลลดา เททยนทอง 3893 1749800438175 หญพง

คน 26รวม :

สรมปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  341ผศห เขหาสอบ : 16 คน1074590062 - ววดนางสาว

อสาเภอ : กระทมชมแบน จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590063 - ววดราษฎรพบจารมง

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

ไสวราษฎรพอมปถวมภพ ป.3/1ชน ชน : 3

24700771 ววดราษฎรพบจารมง อจาพล รอดประเสรพฐ 8912 1118700117258 ชาย

24700772 ววดราษฎรพบจารมง ณวฐธพดา ศรทปทมม 7212 1749800406265 หญพง

24700773 ววดราษฎรพบจารมง ธวนวา ใครนนาค 8175 1129800165085 ชาย

24700774 ววดราษฎรพบจารมง ณวฐววฒนพ คนหาญ 8351 1409600437526 ชาย

24700775 ววดราษฎรพบจารมง ธนาวมฒพ บมญขยาย 8117 1749800422678 ชาย

24700776 บนานคลองกระทมชมแบน สมรพยนตพ พรมชนะ 4973 1749901144037 ชาย



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 100 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : กระทมชมแบน จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590063 - ววดราษฎรพบจารมง

24700777 บนานคลองกระทมชมแบน อาชวพน กงกนา 5170 1749800440552 ชาย

24700778 บนานคลองกระทมชมแบน สมศวกดพธ เนทยมจวงหรทด 5164 1749800446526 ชาย

24700779 บนานคลองกระทมชมแบน ฐพตพยา แสงไสย 5176 1749901162094 หญพง

24700780 บนานดอนไกชดท อภพชาตพ ชมทนบาน 3624 1749901180661 ชาย

24700781 ววดราษฎรพบจารมง นพรมต ใจดท 8487 1331700124795 ชาย

24700782 ววดราษฎรพบจารมง ณวฐวมฒพ หอมแชชม 7836 1749800433564 ชาย

24700783 ววดราษฎรพบจารมง ปนพธาร คจามนตรท 8346 1749800433505 ชาย

24700784 ววดราษฎรพบจารมง ธนววฒนพ กมลแพง 7821 1219800480303 ชาย

24700785 ววดราษฎรพบจารมง รณพทรพ สวนทอง 8349 1104301072800 ชาย

24700786 ววดราษฎรพบจารมง จพรววฒนพ ฝากกาย 8347 1101501374424 ชาย

24700787 ววดราษฎรพบจารมง ณวฐวมฒพ บมญอพนทรพสชง 8321 1749800434315 ชาย

24700788 ววดราษฎรพบจารมง ชลพต เตชะเลพศมงคล 8703 1749800441141 ชาย

24700789 ววดราษฎรพบจารมง ศวกดพธสพทธพธ ผลวพสมทธพธ 8316 1100704026322 ชาย

24700790 ววดราษฎรพบจารมง ยมทธนา ประสงคพกพจ 8309 1749800446305 ชาย

24700791 ววดราษฎรพบจารมง สพทธพโชค เอททยมภวกตร 8345 1749800450655 ชาย

24700792 ววดราษฎรพบจารมง กพตตพภพ นมชจทด 7832 1749800442989 ชาย

24700793 ววดราษฎรพบจารมง กนองพล นางแยนม 8521 1102900136587 ชาย

24700794 ววดราษฎรพบจารมง อวครวช จวนทรพสวชาง 8195 1359700041331 ชาย

24700795 ววดราษฎรพบจารมง กพตตพพวฒนพ ใจแกนว 8344 1508700080326 ชาย

24700796 ววดราษฎรพบจารมง อดพศร บมญเจรพญ 8361 1720900348315 ชาย

24700797 ววดราษฎรพบจารมง สมรชวย ทองมาก 8343 1749800427149 ชาย

24700798 ววดราษฎรพบจารมง ณวฐชวย ดจารงฤทธพธ 8729 1749800437331 ชาย

24700799 ววดราษฎรพบจารมง สมพรรณษา ยอซอ 8356 0074981017260 หญพง

24700800 ววดราษฎรพบจารมง ชลดา รอดนมช 8358 1609900843706 หญพง

24700801 ววดราษฎรพบจารมง กมลนวทธพ กรพโส 8475 1104000213510 หญพง

24700802 ววดราษฎรพบจารมง ฟน าใหมช ไชยะศรทษะ 8198 1749800492170 หญพง

24700803 ววดราษฎรพบจารมง รสรพน โขนงนนอย 8491 1102300129261 หญพง

24700804 ววดราษฎรพบจารมง ปภาวรพนทรพ เพทยชจานพ 8359 1449500029132 หญพง

24700805 ววดราษฎรพบจารมง ณวฐรวตนพ เกพดผล 8759 1749800449649 หญพง

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 101 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : กระทมชมแบน จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590063 - ววดราษฎรพบจารมง

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

ไสวราษฎรพอมปถวมภพ ป.3/2ชน ชน : 3

24700806 ววดราษฎรพบจารมง รวตตพกาล ฉพมพาลท 7846 1749800442385 หญพง

24700807 ววดราษฎรพบจารมง รวชนม เขพมทพศ 9000 1319300069964 หญพง

24700808 ววดราษฎรพบจารมง วพมลฑา ธทระนาวท 7849 1749800434927 หญพง

24700809 ววดราษฎรพบจารมง ณวฐนวญ หพมววลยพ 8701 1749800431359 หญพง

24700810 ววดราษฎรพบจารมง รมชงทพวา นพลเลททยม 7852 1759900506938 หญพง

24700811 ววดราษฎรพบจารมง มารพสา เพพชรปานกวน 8354 1749800432932 หญพง

24700812 ววดราษฎรพบจารมง จมฑาทพพยพ เรมองตระกผล 8312 1749800435427 หญพง

24700813 ววดราษฎรพบจารมง ปวณณทวต โสภาค 8379 1209000387112 ชาย

24700814 ววดราษฎรพบจารมง ธทระนวนทพ หลพนภผ 8924 1250101663842 ชาย

24700815 ววดราษฎรพบจารมง หลนา กวาน 8186 1074590063002 ชาย

24700816 ววดราษฎรพบจารมง ณชกร อาจฤทธพธ 8335 1749800453697 ชาย

24700817 ววดราษฎรพบจารมง ธนาเทพ ผลอพนทรพ 8372 1481000201907 ชาย

24700818 ววดราษฎรพบจารมง ธนธรณพ พรมภวกดท 8490 1417600033016 ชาย

24700819 ววดราษฎรพบจารมง ณวฐพล ไทรหอมหวล 7820 1749800454383 ชาย

24700820 ววดราษฎรพบจารมง ศพรายมทธพ มชวงรมชง 7825 1729900767791 ชาย

24700821 ววดราษฎรพบจารมง สพทธพกร พมชมอจทา 7829 1749800429222 ชาย

24700822 ววดราษฎรพบจารมง กพตตพทวต ฮวดประสพทธพธ 7835 1749800428170 ชาย

24700823 ววดราษฎรพบจารมง จมฬา มาบวญฑพต 8330 1749800433246 ชาย

24700824 ววดราษฎรพบจารมง นวนทฉวตร มงคลกลนา 8332 1749800441931 ชาย

24700825 ววดราษฎรพบจารมง ธนา นาเพชร 7833 1749901192333 ชาย

24700826 ววดราษฎรพบจารมง สมประจวกขณพ รมชงเกทยรตพกมลชวย 8331 1749800430441 ชาย

24700827 ววดราษฎรพบจารมง พงศพพพพวฒนพ พลเยททยม 8333 1749800439121 ชาย

24700828 ววดราษฎรพบจารมง อภพวพชญพ มทบางยาง 8527 1749800444311 ชาย

24700829 ววดราษฎรพบจารมง พรรณพษา ฤทธพธขจา 7841 1749800439996 หญพง

24700830 ววดราษฎรพบจารมง ธณญา แยนมผกา 8435 1104000205746 หญพง

24700831 ววดราษฎรพบจารมง อรทวย ยพนดท 8709 1719900743085 หญพง

24700832 ววดราษฎรพบจารมง ขววญเมมอง ยพ ปมสจาราญ 8516 1719900769548 หญพง

24700833 ววดราษฎรพบจารมง สมทธพดา ชลธารรส 8342 1630500232868 หญพง

24700834 ววดราษฎรพบจารมง ศศพธร นพยมเหมาะ 7853 1329901518208 หญพง

24700835 ววดราษฎรพบจารมง นวนทพชา แสนสมพรรณ 8947 1749800453361 หญพง

24700836 ววดราษฎรพบจารมง มณทรวตนพ แกนวสองดวง 8338 1749800448430 หญพง

24700837 ววดราษฎรพบจารมง สมจพณณา ภผชยอดยพทง 8723 1749901198811 หญพง

24700838 ววดราษฎรพบจารมง สมวพวชร มททพพยพ 8920 1749901206539 หญพง

24700839 ววดราษฎรพบจารมง กนกพร ปานเกพด 8310 1749700164821 หญพง

24700840 ววดราษฎรพบจารมง นพตา บมญศรท 8339 7749800036815 หญพง

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 102 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : กระทมชมแบน จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590063 - ววดราษฎรพบจารมง

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

ไสวราษฎรพอมปถวมภพ ป.3/3ชน ชน : 3

24700841 ววดราษฎรพบจารมง พวชราภา หาศาสตรพศรท 8705 1102003937991 หญพง

24700842 ววดราษฎรพบจารมง ณพอาภา สาลท 8918 1749901350303 หญพง

24700843 ววดราษฎรพบจารมง แทนคมณ มลตรท 7819 1104000214966 ชาย

24700844 ววดราษฎรพบจารมง วศพน จวนทรพมาก 8318 1749901163171 ชาย

24700845 ววดราษฎรพบจารมง อโณทวย มผลพวน 7834 1749800427891 ชาย

24700846 ววดราษฎรพบจารมง เทววญ ปะหรชอง 8083 1074590063001 ชาย

24700847 ววดราษฎรพบจารมง อภพสพทธพ มากดท 8200 1349901527517 ชาย

24700848 ววดราษฎรพบจารมง กพตตพศวกดพธ โคตรวพทยพ 7824 1749800431791 ชาย

24700849 ววดราษฎรพบจารมง สมประสงคพ นวลขาว 8304 1749800436342 ชาย

24700850 ววดราษฎรพบจารมง นพตพ อนมรวตนพ 8376 1129902039895 ชาย

24700851 ววดราษฎรพบจารมง จพตตพพวฒนพ หมมทนคจาแสน 8320 1749800448367 ชาย

24700852 ววดราษฎรพบจารมง สมภวชชา ยอดแกนว 8322 7578800011368 ชาย

24700853 ววดราษฎรพบจารมง ธนววต กมศลใบบมญ 8303 1749800442563 ชาย

24700854 ววดราษฎรพบจารมง อวมรพนทรพ สนองหงอก 8319 1749800443748 ชาย

24700855 ววดราษฎรพบจารมง เศกสพทธพธ ผลวพสมทธพธ 8302 1100704026349 ชาย

24700856 ววดราษฎรพบจารมง ปรทยาทร สระพรม 8437 1104000206033 ชาย

24700857 ววดราษฎรพบจารมง พลววฒนพ มงคลหลนา 8317 1279800247404 ชาย

24700858 ววดราษฎรพบจารมง คเชนทรพ ไตรรวตนพ 8307 1749800447000 ชาย

24700859 ววดราษฎรพบจารมง รมชงนภา คจาประสงคพ 8323 1749800453573 หญพง

24700860 ววดราษฎรพบจารมง กมลณวฏฐพ เมมองบาง 8197 1468500031675 หญพง

24700861 ววดราษฎรพบจารมง มทนา หยงนนอย 7840 1102300132939 หญพง

24700862 ววดราษฎรพบจารมง กฤษณา เกตมเเกนว 7894 1749800395140 หญพง

24700863 ววดราษฎรพบจารมง ณวชชา เจนจจารวสฤทธพธ 8314 1738700060137 หญพง

24700864 ววดราษฎรพบจารมง นมชจพรา ววงหอม 8328 1301502145559 หญพง

24700865 ววดราษฎรพบจารมง จพตตพภาววนตพ แสงอรมณ 8329 1729800367219 หญพง

24700866 ววดราษฎรพบจารมง จวนทกร ภผชอมชน 7845 1749800442164 หญพง

24700867 ววดราษฎรพบจารมง นจ ปาเยพน ปวกนนอย 8324 0074981015631 หญพง

24700868 ววดราษฎรพบจารมง ปานตะววน จวนทรพตชอง 7851 1749800449452 หญพง

24700869 ววดราษฎรพบจารมง พลอย หยชอน 8326 0749800000244 หญพง

24700870 ววดราษฎรพบจารมง ลวกษมท แสนมวทนคง 8327 1749800442580 หญพง

24700871 ววดราษฎรพบจารมง เพพญนภา ทพวาสววสดพธ 8311 1749800454456 หญพง

24700872 ววดราษฎรพบจารมง จพตรนรท สพนธวรวตนพ 8325 1102003955418 หญพง

24700873 ววดราษฎรพบจารมง ศพรพรวตนพ กางสววสดพธ 8315 1749901192279 หญพง

24700874 ววดราษฎรพบจารมง ศมภากร ดาวละคร 8355 1749800435010 หญพง

24700875 ววดราษฎรพบจารมง พพชชญา แสงมะนท 9005 1749800489187 หญพง

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 103 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : กระทมชมแบน จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590063 - ววดราษฎรพบจารมง

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

ไสวราษฎรพอมปถวมภพ ป.3/4ชน ชน : 3

24700876 บนานคลองกระทมชมแบน อภพชวย ดวงนมช 5133 1749800446488 ชาย

24700877 บนานคลองกระทมชมแบน ไกรสรณพ พรมภวกดพธ 4967 1749800413679 ชาย

24700878 บนานคลองกระทมชมแบน รวนธนาภผมพ เฮท ปยนชาศรท 4979 1749800419146 ชาย

24700879 บนานคลองกระทมชมแบน อวศวพน รมทนพล 5418 1749901191205 ชาย

24700880 บนานคลองกระทมชมแบน พพชวย พวงจวนทรพ 5157 1749800435117 ชาย

24700881 บนานคลองกระทมชมแบน กฤษณะ ประทมมหวาน 5123 1749800447492 ชาย

24700882 บนานคลองกระทมชมแบน วพววฒนพ หรวทงอารทยพ 5650 1139900546765 ชาย

24700883 บนานคลองกระทมชมแบน สมชาย - 5134 1074590072018 ชาย

24700884 บนานคลองกระทมชมแบน ธทรภวทรพ ครมธจผ 5203 1119902454426 ชาย

24700885 บนานคลองกระทมชมแบน พงษพพพพวฒนพ หอมยา 5128 1659902424697 ชาย

24700886 บนานคลองกระทมชมแบน กพตตพศวกดพธ จอมหงษพ 5131 1749800432924 ชาย

24700887 บนานคลองกระทมชมแบน พวทธนวนทพ พผดจรพง 5126 1749800423577 ชาย

24700888 บนานคลองกระทมชมแบน ชพตพพวทธพ ชมมทอง 5122 1749800452623 ชาย

24700889 บนานคลองกระทมชมแบน ธทรเดช ตาตาล 5338 1074590072019 ชาย

24700890 บนานคลองกระทมชมแบน ธนพร โพธพธไชยแสน 5145 1749800453514 หญพง

24700891 บนานคลองกระทมชมแบน บมญญพตา อจาหลพม 5148 1749800452615 หญพง

24700892 บนานคลองกระทมชมแบน พรรณพตา มาลา 5150 1749800444400 หญพง

24700893 บนานคลองกระทมชมแบน นพชารวตนพ สวงขรวตนพ 5658 1749800454618 หญพง

24700894 บนานคลองกระทมชมแบน ศศพวรรณ จวนทรพจจารวส 5154 1749800438345 หญพง

24700895 บนานคลองกระทมชมแบน ชชอฟน า ปวญญาสผง 5144 1749800455550 หญพง

24700896 บนานคลองกระทมชมแบน ธวญชนก ขวตพวงคพ 5140 1749800442105 หญพง

24700897 บนานคลองกระทมชมแบน หทวยพวนธพ สมมเมา 5139 1749901208451 หญพง

24700898 บนานคลองกระทมชมแบน ทวศนทยพ นจ ปาสา 5644 1950400118050 หญพง

24700899 บนานคลองกระทมชมแบน ณวฏฐพร ประทมมวงคพ 5146 1118700119625 หญพง

24700900 บนานคลองกระทมชมแบน ณวฐธพดา จจาปาศรท 5149 1749800448171 หญพง

24700901 บนานคลองกระทมชมแบน ธวญสมร พมฒพวนธพ 5141 1103704245361 หญพง

24700902 บนานคลองกระทมชมแบน จรรยาพร จวนทรพพพทยพ 5461 1102003954578 หญพง

24700903 บนานคลองกระทมชมแบน จทรพวฒนพ คจาผมย 5158 1749901181862 ชาย

24700904 บนานคลองกระทมชมแบน กวนตพธทร คจาแกนว 5160 1339600156919 ชาย

24700905 บนานคลองกระทมชมแบน ชาญชวย ธนนนอย 5162 1749800454308 ชาย

24700906 บนานคลองกระทมชมแบน ธนโชตพ เรมองฤทธพธ 5165 1749901160288 ชาย

24700907 บนานคลองกระทมชมแบน วทระภาพ เงพนเปพ ง 5166 1749800446429 ชาย

24700908 บนานคลองกระทมชมแบน ชพตพภวทธ โสนาค 5026 1749800418719 ชาย

24700909 บนานคลองกระทมชมแบน อมรรวตนพ พผลกระโทก 5161 1749800442032 ชาย

24700910 บนานคลองกระทมชมแบน บดทศร คชบมตร 5014 1101501336531 ชาย

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ
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ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : กระทมชมแบน จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590063 - ววดราษฎรพบจารมง

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

ไสวราษฎรพอมปถวมภพ ป.3/5ชน ชน : 3

24700911 บนานคลองกระทมชมแบน พทรศวกดพธ โชคววฒนาพร 5159 1749800435893 ชาย

24700912 บนานคลองกระทมชมแบน วทระภวทร ขวนกจาเหนพด 5163 1104200621654 ชาย

24700913 บนานคลองกระทมชมแบน พงศธร สวตยพธรรม 5168 1749800451830 ชาย

24700914 บนานคลองกระทมชมแบน อภพชน เดชพงษพ 5169 1749800436253 ชาย

24700915 บนานคลองกระทมชมแบน เจเลช ศรทสมบมรณพสมข 5419 1102003883140 ชาย

24700916 บนานคลองกระทมชมแบน เพชรมณท คจามงคล 5174 1749800442750 หญพง

24700917 บนานคลองกระทมชมแบน ภวทรธพดา สาตแฟง 5178 1749800452046 หญพง

24700918 บนานคลองกระทมชมแบน ปภาพพนทพ เทพสมมทร 5179 1749800446607 หญพง

24700919 บนานคลองกระทมชมแบน รวพนทพนพภา คจาภานพล 5180 1749800441354 หญพง

24700920 บนานคลองกระทมชมแบน กนกพร สมวรรณคช 5181 1749901190039 หญพง

24700921 บนานคลองกระทมชมแบน กนกพร เตพมสายทอง 5182 1749800441028 หญพง

24700922 บนานคลองกระทมชมแบน ธารพณท สมขเสรพม 5185 1749901180343 หญพง

24700923 บนานคลองกระทมชมแบน อลพสลา ระแวกกลาง 5186 1749800447760 หญพง

24700924 บนานคลองกระทมชมแบน จารมภา จวนทรพเหลมอง 5183 1749901178535 หญพง

24700925 บนานคลองกระทมชมแบน พวชรพนทรพ ชชองตะขบ 5316 1102003871010 หญพง

24700926 บนานคลองกระทมชมแบน วรวญญา มพทงขววญ 5462 1749800452780 หญพง

24700927 บนานคลองกระทมชมแบน พพมพพชนก เมฆอรมณ 5175 1749800433980 หญพง

24700928 บนานคลองกระทมชมแบน พวชราภรณพ พรศวกดพธสกมลชวย 5187 1749800428293 หญพง

24700929 บนานคลองกระทมชมแบน ไปรยา กอแกนว 5189 1101801522640 หญพง

24700930 บนานคลองกระทมชมแบน กวลยากร มผลประชา 5184 1749800451023 หญพง

24700931 บนานคลองกระทมชมแบน อพนทพรา นามไทสงคพ 5177 1749901217590 หญพง

24700932 บนานดอนไกชดท ศมภณวฐ แซชจพว 3417 1101501322777 ชาย

24700933 บนานดอนไกชดท ชนกวนตพ จาไผช 3195 1749800442792 ชาย

24700934 บนานดอนไกชดท ปวณณธร เวชเฉลพมจพตร 3199 1101501374262 ชาย

24700935 บนานดอนไกชดท วพนวย ทจาใส 3313 7401006300013 ชาย

24700936 บนานดอนไกชดท พพสพษฐพ ยอดลท 3200 1749901174335 ชาย

24700937 บนานดอนไกชดท สมภชา สนหลท 3559 1749901178861 ชาย

24700938 บนานดอนไกชดท ดจา กวาน 3816 G740258000052 ชาย

24700939 บนานดอนไกชดท กฤษตพพงศพ เจรพญธรรมปวญญา 3556 1749800441036 ชาย

24700940 บนานดอนไกชดท ไขชทผ - 3564 0074012178172 ชาย

24700941 บนานดอนไกชดท กพตพพงษพ ววนเพพญ 3555 1749901182583 ชาย

24700942 บนานดอนไกชดท ธทรภวทร ใจดท 3557 1749800454073 ชาย

24700943 บนานดอนไกชดท ววนชนะ ยพ ปมชมทน 3560 1749400089947 ชาย

24700944 บนานดอนไกชดท ณวฐพล บมญชวยยา 3561 1209702364465 ชาย

24700945 บนานดอนไกชดท ธนาพร นวดชวยวงษพ 3366 1609700287095 ชาย

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 105 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : กระทมชมแบน จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590063 - ววดราษฎรพบจารมง

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

ไสวราษฎรพอมปถวมภพ ป.3/6ชน ชน : 3

24700946 บนานดอนไกชดท ปฏพพงษพ คจาโฮง 3562 1749901160491 ชาย

24700947 บนานดอนไกชดท ปาลพตา ทมมชะ 3572 1417300047364 หญพง

24700948 บนานดอนไกชดท ธนวรรนพ จวนทรพทองสมข 3566 1749800427360 หญพง

24700949 บนานดอนไกชดท สโรชา พวนนา 3567 1104200618131 หญพง

24700950 บนานดอนไกชดท วรพศรา วงษพสมวรรณ 4048 1319901171160 หญพง

24700951 บนานดอนไกชดท กรรณพกา ภวกดท 3568 1749901160997 หญพง

24700952 บนานดอนไกชดท อพน สดใส 3634 G740257000044 หญพง

24700953 บนานดอนไกชดท นงนภวส ละมผล 3571 1458700046013 หญพง

24700954 บนานดอนไกชดท มนวสวท เกตมแกนว 3565 1749800436831 หญพง

24700955 บนานดอนไกชดท ศตพร กนองสจาโรง 3570 1749901189481 หญพง

24700956 บนานดอนไกชดท สมนวนทา เสทยมสกมล 3574 1104000198146 หญพง

24700957 บนานดอนไกชดท ชมพผนมช ตาววง 3817 7749800036823 หญพง

24700958 บนานดอนไกชดท วรรษชล คมใส 3209 1471700077761 หญพง

24700959 บนานดอนไกชดท วรวพช จจาราย 3203 0071921002085 ชาย

24700960 บนานดอนไกชดท หยวน สดใส 3207 0740289005471 ชาย

24700961 บนานดอนไกชดท ภาคพน เอททยมพพมพวนธพ 3238 1749901207187 ชาย

24700962 บนานดอนไกชดท อดพนวนทพ ปพ นเตา 3302 5630601059421 ชาย

24700963 บนานดอนไกชดท นพเกนา บมญมาก 3198 1749901188000 ชาย

24700964 บนานดอนไกชดท เจษฎา แซชเฮง 3578 1749800442652 ชาย

24700965 บนานดอนไกชดท ศมภวพชญพ เงมทอนทอง 3583 1749901192121 ชาย

24700966 บนานดอนไกชดท ธนบดท โอฬารกพจทวทกมล 3579 1749800430913 ชาย

24700967 บนานดอนไกชดท กวนตวพชญพ ชผศรท 3576 1749901156574 ชาย

24700968 บนานดอนไกชดท กฤษณพงศพ สายใหมช 3577 1740101115204 ชาย

24700969 บนานดอนไกชดท พมทธภผมพ นนพละ 3580 1749901202045 ชาย

24700970 บนานดอนไกชดท ภาคภผมพ เอททยมจพตร 3581 1104301094749 ชาย

24700971 บนานดอนไกชดท ศมภณวฐ นมชจทด 3582 1749800445082 ชาย

24700972 บนานดอนไกชดท อรรถพล ดอนนนอย 3584 1749800443918 ชาย

24700973 บนานดอนไกชดท จพนดาหรา ทองโท 4067 1102900134029 หญพง

24700974 บนานดอนไกชดท ใบเตย ตาสรนอย 3590 0749800000449 หญพง

24700975 บนานดอนไกชดท คจาหลนา ตาแสง 3586 0749800000333 หญพง

24700976 บนานดอนไกชดท กาญตพมา โกมมทธรรมธาดา 3585 1749901180360 หญพง

24700977 บนานดอนไกชดท จพรฐา ภาคแกนว 3587 1749800429346 หญพง

24700978 บนานดอนไกชดท ชนมพนพภา วงษพเดมอน 3588 1749901172839 หญพง

24700979 บนานดอนไกชดท ณพชานวนทพ ขววญอชอน 3591 1749901198641 หญพง

24700980 บนานดอนไกชดท รพนรดา จวทนจมนย 3592 1749901160598 หญพง

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 106 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : กระทมชมแบน จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590063 - ววดราษฎรพบจารมง

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

ไสวราษฎรพอมปถวมภพ ป.3/7ชน ชน : 3

24700981 บนานดอนไกชดท วารมณท ตวนกลาง 3593 1730601296411 หญพง

24700982 บนานดอนไกชดท ศศพ สรน อยทอง 3594 1749800453808 หญพง

24700983 บนานดอนไกชดท พลอย ตายนอย 3214 0074981017243 หญพง

24700984 บนานดอนไกชดท แพรวา เสชะนะ 3213 1749800556704 หญพง

24700985 บนานดอนไกชดท เอม ปอย ตาแกน 3218 7749800036645 หญพง

24700986 บนานดอนไกชดท จมฑามาศ พราหมณพขมนทด 3447 1100401359104 หญพง

24700987 บนานดอนไกชดท ตรทเมธ บมญชชวย 3196 1119501092388 ชาย

24700988 บนานดอนไกชดท สรวพชญพ จงเทพ 3206 1101801555955 ชาย

24700989 บนานดอนไกชดท ปรพววตนพ รวทธพไพร 4080 1749800440587 ชาย

24700990 บนานดอนไกชดท ทศพร โสดา 3595 1749800442661 ชาย

24700991 บนานดอนไกชดท โภคพน ชผพรม 3600 1749901164291 ชาย

24700992 บนานดอนไกชดท คณาธพป หนผแกนว 4071 1260300171168 ชาย

24700993 บนานดอนไกชดท ธนกฤต สนพทภพรมยพพวนธมพ 3597 1102500067596 ชาย

24700994 บนานดอนไกชดท เดชา ปวกนนอย 3664 G740257000088 ชาย

24700995 บนานดอนไกชดท แกนว ชาวพมชา 3461 G740258000048 ชาย

24700996 บนานดอนไกชดท ธทรภวทร จจาปาชมทน 3598 1329901489909 ชาย

24700997 บนานดอนไกชดท สพทธพชน มหามงคล 3601 1749800440005 ชาย

24700998 บนานดอนไกชดท อนววช ชนางทอง 3602 1749901200671 ชาย

24700999 บนานดอนไกชดท ณพชกมล จวนพอน 3819 1101801515121 ชาย

24701000 บนานดอนไกชดท ธนกร อนวนทะ 3596 1249900869521 ชาย

24701001 บนานดอนไกชดท วราภวทร เสมอเหลมอง 3215 1749800434641 หญพง

24701002 บนานดอนไกชดท ณพชภวคร ถพนแพ 4098 1749901211788 หญพง

24701003 บนานดอนไกชดท ชมพผช - 3629 G740257000047 หญพง

24701004 บนานดอนไกชดท ขววญขนาว ทวบชม 3605 1749901191850 หญพง

24701005 บนานดอนไกชดท มมทพกา บมญหลนา 3612 1749901164674 หญพง

24701006 บนานดอนไกชดท มนตพธพฌา มวนทรา 3613 1749800429877 หญพง

24701007 บนานดอนไกชดท รวชนท ขจาบมญเกพด 3614 1749800430298 หญพง

24701008 บนานดอนไกชดท กวลยา ชารพดา 3603 1408300033551 หญพง

24701009 บนานดอนไกชดท ณวฐวพภา หมชนภผ 3606 1749800448219 หญพง

24701010 บนานดอนไกชดท เตมอนใจ มารมชงเรมอง 3607 1749800437675 หญพง

24701011 บนานดอนไกชดท ปพ ยะวรรณ พวนไธสง 3609 1749800439368 หญพง

24701012 บนานดอนไกชดท วรรณนพสา สนสมผล 3615 1319800524563 หญพง

24701013 บนานดอนไกชดท แสงสพรพ จพงสาร 3451 G567401006307 หญพง

24701014 บนานดอนไกชดท เสาวลวกษณพ ประพวฒนพ 3216 0749800001151 หญพง

24701015 บนานดอนไกชดท อวญมณท จพปวสผงเนพน 3478 1740101112868 หญพง

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 107 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : กระทมชมแบน จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590063 - ววดราษฎรพบจารมง

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

ไสวราษฎรพอมปถวมภพ ป.3/8ชน ชน : 3

24701016 บนานดอนไกชดท ธนววฒนพ พนนภวยพาล 3367 1101801562374 ชาย

24701017 บนานดอนไกชดท รอด กวชาน 3219 7401006300002 ชาย

24701018 บนานดอนไกชดท กฤษดา ประจวนนวน 3439 1101801476940 ชาย

24701019 บนานดอนไกชดท วทระเทพ นพยม 3202 1679000086071 ชาย

24701020 บนานดอนไกชดท อภพววฒนพ จรรยา 3402 1749901205559 ชาย

24701021 บนานดอนไกชดท นวด อยผชสมชม 3399 G567401006312 ชาย

24701022 บนานดอนไกชดท สมชาตพ แซชตรง 3401 G567401006311 ชาย

24701023 บนานดอนไกชดท ณวฐพร ศพลา 3622 1749800430719 ชาย

24701024 บนานดอนไกชดท ปวน ตาฟาม 3625 G740257000049 ชาย

24701025 บนานดอนไกชดท ศรวณยพภวทร จวนทรพอพนทรพ 3621 1749800436440 ชาย

24701026 บนานดอนไกชดท แสง ตารอด 3822 0074941002237 ชาย

24701027 บนานดอนไกชดท ชวยกร รมรมทน 3862 1469900778094 ชาย

24701028 บนานดอนไกชดท กานตพชนพต ตาคจา 3878 1100501694690 ชาย

24701029 บนานดอนไกชดท เบพนซพ ตาแสง 3872 G740158000075 ชาย

24701030 บนานดอนไกชดท ออมสพน เมมองคจา 3617 1749800407296 ชาย

24701031 บนานดอนไกชดท ธทรพวนธพ แกชนสาร 3623 1350101847799 ชาย

24701032 บนานดอนไกชดท วรวญญา แตงสมมทร 3626 1749800454545 หญพง

24701033 บนานดอนไกชดท แกนว บมญมท 3630 0570989232013 หญพง

24701034 บนานดอนไกชดท ธารทพพยพ ผชองสจาเภา 3628 1709700363858 หญพง

24701035 บนานดอนไกชดท กนกพร บมญทอง 3677 0057171000338 หญพง

24701036 บนานดอนไกชดท มนวสนวนทพ เอททยมอรมณไทย 3841 1102003867560 หญพง

24701037 บนานดอนไกชดท ศศพธร หววงจพตร 3627 1749901207799 หญพง

24701038 บนานดอนไกชดท สมเททยนนท ซาย 3632 G740257000048 หญพง

24701039 ประชพนนมสรณพ รวชชานนทพ กลพทนโขชง 3925 1749901184691 ชาย

24701040 ประชพนนมสรณพ วรวพช มหาโพธพธ 3929 1102003932353 ชาย

24701041 ประชพนนมสรณพ ธรรมนผญ อชองลา 3933 1749800433904 ชาย

24701042 ประชพนนมสรณพ กวนตวพชญพ อาสานอก 3935 1749901177041 ชาย

24701043 ประชพนนมสรณพ สพโรดม ดวงประททป 3955 1749901165581 ชาย

24701044 ประชพนนมสรณพ ชวโรจณพ เสมองามเอททยม 3957 1120300187910 ชาย

24701045 ประชพนนมสรณพ กาญจนภา ศรชวย 3961 1749800429583 ชาย

24701046 ประชพนนมสรณพ ภวทรดนวย หลมนบผชา 3962 1749800427858 ชาย

24701047 ประชพนนมสรณพ เสฎฐวมฒพ คงกะเรทยน 3997 1749901193364 ชาย

24701048 ประชพนนมสรณพ ชยานวนทพ บมญครอง 4036 1348900166838 ชาย

24701049 ประชพนนมสรณพ เสฎฐวมฒพ สมดตา 4282 1100201930517 ชาย

24701050 ประชพนนมสรณพ ชพนาธร สารขวด 4534 1102003915602 ชาย

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 108 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : กระทมชมแบน จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590063 - ววดราษฎรพบจารมง

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

ไสวราษฎรพอมปถวมภพ ป.3/9ชน ชน : 3

24701051 ประชพนนมสรณพ ตนนตระการ บววประโคน 4543 1749800440196 ชาย

24701052 ประชพนนมสรณพ ศศพธร กลพทนโขชง 3938 1740101113929 หญพง

24701053 ประชพนนมสรณพ อพสรทยพ ปลงใจ 3953 1749700160299 หญพง

24701054 ประชพนนมสรณพ ธวญญวทรพ ชผชพต 3966 1309903473619 หญพง

24701055 ประชพนนมสรณพ ณวชชา แชงดานมช 3968 1720900340420 หญพง

24701056 ประชพนนมสรณพ สมชารวตนพ พงศพสพรพนทรพ 3969 1749700159746 หญพง

24701057 ประชพนนมสรณพ ธวญพร โชตพกพจสมวรรณ 3971 1749700159231 หญพง

24701058 ประชพนนมสรณพ อรพสา ธนทรวพยพสมบวตพ 3973 1749901175986 หญพง

24701059 ประชพนนมสรณพ ณวชชานวนทพ คมนมคจา 3976 1749901173614 หญพง

24701060 ประชพนนมสรณพ รวญชพดา คงสพน 3977 1929901143489 หญพง

24701061 ประชพนนมสรณพ วรพพชชา ตวนตระกผล 3980 1102300130588 หญพง

24701062 ประชพนนมสรณพ ธนวชพร เลพศวพทยากมล 3981 1749800434293 หญพง

24701063 ประชพนนมสรณพ กานตพมา ศรทมวนตะ 3982 1749800429966 หญพง

24701064 ประชพนนมสรณพ ปรทญาวรพนทรพ ววฒนอมไร 4005 1305300042639 หญพง

24701065 ประชพนนมสรณพ กานตพสพนท จจาเรพญ 4008 1749800444477 หญพง

24701066 ประชพนนมสรณพ นภวส เปรมชมทน 4009 1749800453271 หญพง

24701067 ประชพนนมสรณพ จพรภพญญา ทรงรวตนา 4027 1749800448081 หญพง

24701068 ประชพนนมสรณพ เมลมอง จมทะนวนทพ 4116 1102170101711 หญพง

24701069 ประชพนนมสรณพ ณวฐนวนทพ มทประเทศ 4120 1100801615639 หญพง

24701070 ประชพนนมสรณพ มานพตา โพธพรอด 4121 1102003901717 หญพง

24701071 ประชพนนมสรณพ ณวชชา คจาเดช 4122 1749901185850 หญพง

24701072 ประชพนนมสรณพ ธวญทพพ เจจมอ 4535 1749901171123 หญพง

24701073 ประชพนนมสรณพ สมธานาถ มวทงมผล 4544 1749700161864 หญพง

24701074 ประชพนนมสรณพ วพชญพวพสพฐ สอนเวทยง 3937 1740101112701 ชาย

24701075 ประชพนนมสรณพ ยศกร มทจทน 3954 1749800433751 ชาย

24701076 ประชพนนมสรณพ ชนสรณพ พวงบมตร 3956 1101801528419 ชาย

24701077 ประชพนนมสรณพ ไตรยพร จวนทองโชตพ 3959 1102003872181 ชาย

24701078 ประชพนนมสรณพ ณวฐพล กาญจนากมลชวย 3960 1101501348091 ชาย

24701079 ประชพนนมสรณพ ปภาวพชญพ กองกลพทนหอม 3990 1179900511724 ชาย

24701080 ประชพนนมสรณพ เอกราช เรมองรวกเรทยน 3994 1749901196614 ชาย

24701081 ประชพนนมสรณพ พงศกร แสนศรทมหาชวย 3995 1749901200620 ชาย

24701082 ประชพนนมสรณพ ยศกร มผลตรท 3998 1409700274891 ชาย

24701083 ประชพนนมสรณพ จพรววฒนพ ณะพรานบมญ 4018 1749800450914 ชาย

24701084 ประชพนนมสรณพ รวชชานนทพ ไกรเทพ 4107 1749800428595 ชาย

24701085 ประชพนนมสรณพ อดพศร อาสานอก 4108 1550701209554 ชาย

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 109 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : กระทมชมแบน จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590063 - ววดราษฎรพบจารมง

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

ไสวราษฎรพอมปถวมภพ ป.3/10ชน ชน : 3

24701086 ประชพนนมสรณพ ธนภวทรพ ดอกคจา 4199 1101801547456 ชาย

24701087 ประชพนนมสรณพ ปวญญพวฒนพ ประทวงคจา 4799 1101000204763 ชาย

24701088 ประชพนนมสรณพ ภวทราวดท งานประเสรพฐกมล 3942 1102003927422 หญพง

24701089 ประชพนนมสรณพ พพชยดา สวนธนะดพลก 3945 1749800438001 หญพง

24701090 ประชพนนมสรณพ อทพตยา สวงหรชาย 3948 1749800434773 หญพง

24701091 ประชพนนมสรณพ ชนากานตพ บววแกนว 3950 1749800432827 หญพง

24701092 ประชพนนมสรณพ ปมณยวทรพ สงชผ 3952 1749800438205 หญพง

24701093 ประชพนนมสรณพ อวญชพษฐา ชผแสงเททยน 3970 1102003886408 หญพง

24701094 ประชพนนมสรณพ ศศพวพมล หาญสกมล 3972 1749800435583 หญพง

24701095 ประชพนนมสรณพ ธวญญาณวฐ พวงประเสรพฐ 3985 1749901168017 หญพง

24701096 ประชพนนมสรณพ วรวญญา โนนวงษา 3988 1749901174858 หญพง

24701097 ประชพนนมสรณพ สมพพชญา จวนทรพสมข 4002 1749800451104 หญพง

24701098 ประชพนนมสรณพ สมภานวน โตเขทยว 4003 1103704308240 หญพง

24701099 ประชพนนมสรณพ ววนทนา บมญทรวพยพ 4004 1718800120140 หญพง

24701100 ประชพนนมสรณพ ฐพดาพร ทพพพา 4007 1749700164413 หญพง

24701101 ประชพนนมสรณพ จพราพร งวทวสมบผรณพ 4117 1749400081571 หญพง

24701102 ประชพนนมสรณพ ปารมท กชอเกทยรตพพงศพ 4123 1749800446861 หญพง

24701103 ประชพนนมสรณพ ชมตพกาญจนพ อพนทรมา 4279 1749800442083 หญพง

24701104 ประชพนนมสรณพ อภพญญา ไมนพลวง 4280 1749800447034 หญพง

24701105 ประชพนนมสรณพ สมกฤตา พบววนดท 4800 1103704259028 หญพง

24701106 ประชพนนมสรณพ ฐพตพรวตนพ อมดมนพตพรวตนพ 4931 1100801598823 หญพง

24701107 ประชพนนมสรณพ เจนวพชญพ สรวงทชาไมน 3923 1749800436351 ชาย

24701108 ประชพนนมสรณพ พลาธพษณพ ไชยพงศาวลท 3924 1749901189910 ชาย

24701109 ประชพนนมสรณพ กพตตพภผมพ คจามะณท 3928 1458600045562 ชาย

24701110 ประชพนนมสรณพ สรวพชญพ บววลคร 3934 1749700160671 ชาย

24701111 ประชพนนมสรณพ อภพเดช เวทยงคจา 3958 1102170092622 ชาย

24701112 ประชพนนมสรณพ ววศพล ผชองทชาไมน 3964 1749800436792 ชาย

24701113 ประชพนนมสรณพ ธนโชตพ กวนสพงหพ 3991 1749800448421 ชาย

24701114 ประชพนนมสรณพ ปมณญพวฒนพ หลมนบผชา 3992 1749800452429 ชาย

24701115 ประชพนนมสรณพ กฤตพทวช ไกรวพลาศณรงคพ 3993 1749901200018 ชาย

24701116 ประชพนนมสรณพ สถาปวตยพ ศรจวนทขก 3996 1499800039451 ชาย

24701117 ประชพนนมสรณพ ธทรภวทร หลมมนา 4035 1409700280670 ชาย

24701118 ประชพนนมสรณพ อวศวพน ทวศนสมวรรณ 4113 1749901186821 ชาย

24701119 ประชพนนมสรณพ ชยานวนตพ ขจาพรน อม 4124 1660601194996 ชาย

24701120 ประชพนนมสรณพ สมเมธ สทวลท 4402 1101501378764 ชาย

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 110 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : กระทมชมแบน จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590063 - ววดราษฎรพบจารมง

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

ไสวราษฎรพอมปถวมภพ ป.3/11ชน ชน : 3

24701121 ประชพนนมสรณพ ฐพตพววชรพ สาวพลมน 4536 1339600168178 ชาย

24701122 ประชพนนมสรณพ จพรววฒนพ เดชพรม 4538 1549500015025 ชาย

24701123 ประชพนนมสรณพ ภวทรกร บมญเสนวนทพ 4539 1571700053527 ชาย

24701124 ประชพนนมสรณพ ปรเมศรพ ศผนยพนอก 4540 1749800450434 ชาย

24701125 ประชพนนมสรณพ สมรพงษพ เกาเลพก 4541 1749901179787 ชาย

24701126 ประชพนนมสรณพ ภวทรชนนทพ กระแสสพนธมพ 4542 1104000219887 ชาย

24701127 ประชพนนมสรณพ กมลภพ แซชเจพง 4596 1103101003234 ชาย

24701128 ประชพนนมสรณพ พลเชฏฐพ สพงหพนาค 4605 1100801614578 ชาย

24701129 ประชพนนมสรณพ ฐาปนท ชมทนจพตตพ 4013 1739902357476 หญพง

24701130 ประชพนนมสรณพ นพชพพฐฌนพ อารทวงศพ 4016 1740101115956 หญพง

24701131 ประชพนนมสรณพ ภวทรทยา ประฏพทานะโต 4119 1749700164081 หญพง

24701132 ประชพนนมสรณพ ธาราทพพยพ มผลศรท 4545 1119902368643 หญพง

24701133 ประชพนนมสรณพ ปารณทยพ สมนา 4547 1749700161660 หญพง

24701134 ประชพนนมสรณพ กรรณพกา ศพรพปวญญา 4548 1749901180726 หญพง

24701135 ประชพนนมสรณพ พพมพพนารา หมมทนปวดชา 4549 1609900874229 หญพง

24701136 ประชพนนมสรณพ ศมทาธพกานตพ เชม ปอสกมล 4550 1749700158286 หญพง

24701137 ประชพนนมสรณพ อมไรวรรณ ดนวงตนอย 4765 1749800452518 หญพง

24701138 ประชพนนมสรณพ ศมภวพชญพ เลพศปพ ยะภผมพชวย 3695 1749800426070 ชาย

คน 18รวม :

สรมปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  368ผศห เขหาสอบ : 16 คน1074590063 - ววดราษฎรพบจารมง

อสาเภอ : กระทมชมแบน จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590067 - บนานสวนหลวง

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

3 1ชน ชน : 2

24700001 บนานสวนหลวง ชพนดนวย สมทวศนทยพ 9189 1749800410726 ชาย

24700002 บนานสวนหลวง บมษกร ขมนภวกดท 9207 1749800433343 หญพง

24700003 บนานสวนหลวง ศวกยพศรณพ สมขประเสรพฐ 10196 1749800443985 ชาย

24700004 บนานสวนหลวง ประภวสสร สายฟน าแลบ 10195 1749901197092 หญพง

24700005 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร ชวกร อยผชเมททยง 4909 1749800452909 ชาย

24700006 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร อภพสพทธพธ นชวมไมนพมชม 5662 1749800448979 ชาย

24700007 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร จวนทนา จารวญ 5519 1270400153013 หญพง

24700008 บนานสวนหลวง อธพชา อพทมดท 9145 1749800452895 ชาย

24700009 บนานสวนหลวง สรวพชญพ ชวยชนะ 9889 1139900562663 ชาย

24700010 บนานสวนหลวง ศวกดพธสพทธพธ ภผชมาลท 9138 1749800449291 ชาย

24700011 บนานสวนหลวง สพทธพพล ขวนหลวง 9140 1101801498048 ชาย

24700012 บนานสวนหลวง ปพ ยชา จวนทรพผล 9134 1749800432274 ชาย

24700013 บนานสวนหลวง สมรศวกดพธ ศรทภผมา 9143 1749800445325 ชาย

24700014 บนานสวนหลวง ศมภกฤต ชวยชนะ 9139 1302501060267 ชาย



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 111 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : กระทมชมแบน จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590067 - บนานสวนหลวง

24700015 บนานสวนหลวง ธราเทพ ผลววฒนะ 9268 1709901718688 ชาย

24700016 บนานสวนหลวง ณตะววน หารศรทภผมพ 10268 1749800452437 ชาย

24700017 บนานสวนหลวง ดนผ ปท นเงพน 10301 1409700275021 ชาย

24700018 บนานสวนหลวง ณวฐวมฒพ คจาววน 9131 1102003939412 ชาย

24700019 บนานสวนหลวง พทรศพลปพ ภผชอยผช 9599 1749800437608 ชาย

24700020 บนานสวนหลวง สาระวพน ชทพนมรวตนพ 9029 2709700038467 ชาย

24700021 บนานสวนหลวง บผรพา แกนวเหลททยม 9133 1749901183237 ชาย

24700022 บนานสวนหลวง สมรเชษฐพ นพบมญทวน 9142 1749901157228 ชาย

24700023 บนานสวนหลวง วมฒพพงษพ กนานบวว 9137 1749800444906 ชาย

24700024 บนานสวนหลวง พรเพชร การะวงษพ 9136 1729900777222 ชาย

24700025 บนานสวนหลวง เสฎฐวมฒพ ธรรมสววสดพธ 9144 1659902410564 ชาย

24700026 บนานสวนหลวง สมเมธา ประสงคพสมข 9141 1319200078414 ชาย

24700027 บนานสวนหลวง พรพรหม กมลวงคพ 9135 1749800444451 ชาย

24700028 บนานสวนหลวง สพรภวทร ฐานวรานมรวกษพ 10291 1118600039140 หญพง

24700029 บนานสวนหลวง สมภทร สวงขกร 9157 1749800443055 หญพง

24700030 บนานสวนหลวง พวชรพร แสงทอง 9152 1749800445465 หญพง

24700031 บนานสวนหลวง พพชาดา สมรเดช 9153 1749800451821 หญพง

24700032 บนานสวนหลวง เบญจมาศ ลาสผงเนพน 10186 1101801518332 หญพง

24700033 บนานสวนหลวง โศรยา จวนทา 9155 1749800451252 หญพง

24700034 บนานสวนหลวง ธพตพยากร ทวศนพตยพ 9900 1160101964193 หญพง

24700035 บนานสวนหลวง สมชาดา พพนชะนะ 9156 1749800449801 หญพง

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 112 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : กระทมชมแบน จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590067 - บนานสวนหลวง

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

3 2ชน ชน : 2

24700036 บนานสวนหลวง วพจพตรตรา อาวะศรท 9154 1104000192253 หญพง

24700037 บนานสวนหลวง ชลพสา บมญญา 9148 1749800431456 หญพง

24700038 บนานสวนหลวง กวญญาณวฐ แดงเรมอง 9146 1104000204472 หญพง

24700039 บนานสวนหลวง ชพดชนก วรรณทนาพร 9149 1749800437357 หญพง

24700040 บนานสวนหลวง นภวสสร พมชมลวกษณะ 9150 1749800445589 หญพง

24700041 บนานสวนหลวง ปผรพดา สมวรรณฤทธพธเดช 9625 1102003946338 หญพง

24700042 บนานสวนหลวง จทระศวกดพธ อนอมมณฑา 9188 1749800431294 ชาย

24700043 บนานสวนหลวง สมภชวย อยผชศรท 9198 1749800446151 ชาย

24700044 บนานสวนหลวง ศมภโชค ตาดท 9199 1749800431251 ชาย

24700045 บนานสวนหลวง รวตนพล สาแกนว 9197 1749800450574 ชาย

24700046 บนานสวนหลวง วรายมทธ ชมปรารภ 10188 1749800440200 ชาย

24700047 บนานสวนหลวง ประกาศพต อมทรวง 9195 1100401369983 ชาย

24700048 บนานสวนหลวง ประเสรพฐ จวนทรพเพพญ 9196 1749800438795 ชาย

24700049 บนานสวนหลวง กนองภพ โสภณ 9187 1102003911739 ชาย

24700050 บนานสวนหลวง นพพพฐพนธพ ทองหอม 9194 1749800427050 ชาย

24700051 บนานสวนหลวง อรวญ คพม 10189 1509966632241 ชาย

24700052 บนานสวนหลวง โชคชวย แสงอรมณ 9893 1749800444787 ชาย

24700053 บนานสวนหลวง ณวฐพงษพ สมบผรณพผล 9190 1103100962572 ชาย

24700054 บนานสวนหลวง ณวฐภผมพ รมทนมทแสง 9191 1749800435605 ชาย

24700055 บนานสวนหลวง ดนมพร จวนทรพประชมม 9192 1749800484703 ชาย

24700056 บนานสวนหลวง อรพยพธวช พมทธพสวตยพ 9615 1150601192076 ชาย

24700057 บนานสวนหลวง สมรนาถ เมมองขมนทด 9200 1749800442482 ชาย

24700058 บนานสวนหลวง อารยา ปน อมววง 9214 1749800442865 หญพง

24700059 บนานสวนหลวง กานตพชนก เสททยงบมญ 10190 1730601296801 หญพง

24700060 บนานสวนหลวง กชกร บมตรฉจทา 9201 1749800447611 หญพง

24700061 บนานสวนหลวง รสรพน อตพววชรกมล 9211 1749800444752 หญพง

24700062 บนานสวนหลวง วพจพตรา บรพสมทธพธ 9212 1749800440927 หญพง

24700063 บนานสวนหลวง อวญชพษฐา หมชนรจาภผ 9629 1749800430751 หญพง

24700064 บนานสวนหลวง เนตรนภา บมตรดทแหบ 9206 1430501554283 หญพง

24700065 บนานสวนหลวง มาลพนท อาแว 9891 1949900614658 หญพง

24700066 บนานสวนหลวง ฐพตพมา ชอบสอาด 9205 1749800451953 หญพง

24700067 บนานสวนหลวง จวนทรรวตนพ เฉทยวเฉชง 9204 1749800428471 หญพง

24700068 บนานสวนหลวง ปวทมาวดท กองชวย 9209 1749800449509 หญพง

24700069 บนานสวนหลวง สโรชา โพธพธหพรวญ 9213 1749800433238 หญพง

24700070 บนานสวนหลวง ปวญญาพร ศพรพพงษพ 9208 1749901205079 หญพง
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24700071 บนานสวนหลวง จวนทรวสมพ เฉทยวเฉชง 9203 1749800428480 หญพง

24700072 บนานสวนหลวง สมชาดา กมลนาแพง 9739 1102300130901 หญพง

24700073 บนานสวนหลวง สวญชวย สารมานพตยพ 9610 1479900779198 ชาย

24700074 บนานสวนหลวง ณวฐวมฒพ สวนฉจทา 9161 1101801534656 ชาย

24700075 บนานสวนหลวง สราวมฒพ บววไข 9170 1100401418089 ชาย

24700076 บนานสวนหลวง อธพป ธรรมโน 9171 1340300176711 ชาย

24700077 บนานสวนหลวง ณวฐวมฒพ หอมสมบวตพ 9267 1749800444159 ชาย

24700078 บนานสวนหลวง อวครวพนทพ ไขชมชวง 9241 1749800447158 ชาย

24700079 บนานสวนหลวง มพตรภาพ บมญพยอม 9163 1100703880966 ชาย

24700080 บนานสวนหลวง ศพรพมงคล จวนทรพคนขง 10008 1449900856265 ชาย

24700081 บนานสวนหลวง วทระพวฒนพ จงยาว 9164 1749800424841 ชาย

24700082 บนานสวนหลวง อนมชพตราพงศพ นจ ปานมช 10193 1621000051393 ชาย

24700083 บนานสวนหลวง วงศกร วพเศษคลนอ 9600 1749800454278 ชาย

24700084 บนานสวนหลวง ววนเฉลพม วรทมม 10194 1749700152156 ชาย

24700085 บนานสวนหลวง รมชงทพวา สาจวนทรพ 9600 1749800438531 ชาย

24700086 บนานสวนหลวง ภผชพชยพ รวกนนอย 9894 1104000213552 ชาย

24700087 บนานสวนหลวง วพนนทพกรณพ โถสโมสร 9474 1102003960250 ชาย

24700088 บนานสวนหลวง ชพนาธพป ปนสผงเนพน 9159 1749800456718 ชาย

24700089 บนานสวนหลวง ฐพตพกร ศรทโพธพธงาม 9160 1749800445538 ชาย

24700090 บนานสวนหลวง วทรากร แกนวมณทชวย 9165 1749800431049 ชาย

24700091 บนานสวนหลวง สมภพ แสนภผวา 9999 1119902400296 ชาย

24700092 บนานสวนหลวง นรพศรา คจาลนวน 9573 1749800447590 หญพง

24700093 บนานสวนหลวง ชลธพชา หนองสววสดพธ 9322 1749800449088 หญพง

24700094 บนานสวนหลวง รมชงเพชร ทองแมนน 9182 1749800450612 หญพง

24700095 บนานสวนหลวง เมรพนทรพ นรสานตพ 9179 1749800448928 หญพง

24700096 บนานสวนหลวง ขนพษฐา ใสมวง 9896 7749800036432 หญพง

24700097 บนานสวนหลวง กนกวรรณ บมญไชย 10191 1749800430514 หญพง

24700098 บนานสวนหลวง ชนวญชพดา อจาพวนธพ 9174 1749800437861 หญพง

24700099 บนานสวนหลวง ปพ ยธพดา สทหานาม 9178 1309801550975 หญพง

24700100 บนานสวนหลวง จารมวรรณ ชมชมปลวทง 9897 1749800437438 หญพง

24700101 บนานสวนหลวง ศรวณยพพร ลหมภาค 9898 1102200261486 หญพง

24700102 บนานสวนหลวง ปภาวรพนทรพ จวนทรพทองสมข 9899 1749800454057 หญพง

24700103 บนานสวนหลวง วพชมดา รมชงเรมอง 9183 1749800453832 หญพง

24700104 บนานสวนหลวง แกนวใจ แกนวชพงดวง 9173 1102003961922 หญพง

24700105 บนานสวนหลวง ณวฐษา มาลวยบาล 9620 1749800439708 หญพง
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24700106 บนานสวนหลวง กฤตพพงศพ จจาปาง 9606 1749800432312 ชาย

24700107 บนานสวนหลวง พสมธา บมญทวงคพ 9597 0749800000503 ชาย

24700108 บนานสวนหลวง ณวฐวมฒพ ตาเปพ น 9593 1749800440374 ชาย

24700109 บนานสวนหลวง เจษฎาพร ทวดแกนว 9591 1100801608063 ชาย

24700110 บนานสวนหลวง วงศกร คจาเกาะ 9601 1749800430824 ชาย

24700111 บนานสวนหลวง นททธร แตงสทนวล 8914 1749800426193 ชาย

24700112 บนานสวนหลวง ธนเรศ พมกปราง 9594 1102300131720 ชาย

24700113 บนานสวนหลวง วพน กวพนเรมองกมล 9603 1103500080470 ชาย

24700114 บนานสวนหลวง แมพกกท ป สมบวตพ 9834 G740100730002 ชาย

24700115 บนานสวนหลวง สพรภวทร อนนลจาพผน 9703 1102300133366 ชาย

24700116 บนานสวนหลวง วพววฒนพชวย โนนเสนา 9604 1749800441621 ชาย

24700117 บนานสวนหลวง ศพวกร ปลนองแดง 9607 1749800448804 ชาย

24700118 บนานสวนหลวง ธนายมต มมสพกสมตร 9595 1749800450973 ชาย

24700119 บนานสวนหลวง สายชล ทองสวมฤทธพธ 9612 1209301199463 ชาย

24700120 บนานสวนหลวง ชยานวนทพ กลวดเจรพญ 9592 1749800444086 ชาย

24700121 บนานสวนหลวง ศมภกร อมทากพจ 9608 1749800435231 ชาย

24700122 บนานสวนหลวง คทาวมธ ศรทโกเมนทรพ 9589 1749700163166 ชาย

24700123 บนานสวนหลวง อมษามณท ถพนแพ 9901 1749800432495 หญพง

24700124 บนานสวนหลวง เกศกนก มมขเพพชร 9616 1749800438591 หญพง

24700125 บนานสวนหลวง เขมพกา ทองคจา 10011 1103100983821 หญพง

24700126 บนานสวนหลวง นมจรทยพ พมชมนารพนทรพ 10292 1103704222647 หญพง

24700127 บนานสวนหลวง จวนจพรา วพชาธรรม 9617 1749800437756 หญพง

24700128 บนานสวนหลวง ปณพตา มาเกทปยง 9624 1749800442423 หญพง

24700129 บนานสวนหลวง สพรพรวตนพ ศพรพรวง 9627 1749800432436 หญพง

24700130 บนานสวนหลวง ณพชา มนตรทชน 9902 1459100060041 หญพง

24700131 บนานสวนหลวง จมฑามาศ กลมกลชอม 9618 1749800454723 หญพง

24700132 บนานสวนหลวง ธพตพมา พวนธเสน 9623 1749800445619 หญพง

24700133 บนานสวนหลวง สมกวญญา นนอยบมญญะ 9628 1102170093785 หญพง

24700134 บนานสวนหลวง ธนาพร ฤทธพธเพพชรนพล 9621 1129902084513 หญพง

24700135 บนานสวนหลวง ธวญลวกษณพ เกาะโคนง 9622 1309701316512 หญพง

24700136 บนานสวนหลวง ฐพตาภรณพ คงคา 9619 1318700083033 หญพง

24700137 บนานสวนหลวง วพนพดา ทมรอารยะพงคพ 9626 1104000215253 หญพง

24700138 บนานสวนหลวง ฐพตพกร หมายถมกลาง 10293 1118600041578 ชาย

24700139 ววดใหมชหนองพะอง นาวพน พบบชอเงพน 6620 1104000201392 ชาย

24700140 ววดใหมชหนองพะอง ธนโชตพ ศรทสมจวนทรพ 6622 1749800450671 ชาย

คน 35รวม :
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3 5ชน ชน : 3

24700141 ววดใหมชหนองพะอง ปฏพพวฒนพ สมนทรชมทน 6626 1749800449860 ชาย

24700142 ววดใหมชหนองพะอง ภาสกร พวงจวนทรพ 6629 1749800434005 ชาย

24700143 ววดใหมชหนองพะอง มนตพชวย เทททยงบมญ 6631 1749901195782 ชาย

24700144 ววดใหมชหนองพะอง วมฒพชวย สรน อยสผงเนพน 6632 1749800434528 ชาย

24700145 ววดใหมชหนองพะอง ศมภกฤต ยนชาเชพง 6636 1749901172260 ชาย

24700146 ววดใหมชหนองพะอง กมลวรรณ จวนทรวงษท 6640 1710400115109 หญพง

24700147 ววดใหมชหนองพะอง จพรดา สมขมาตยพ 6642 1139000007957 หญพง

24700148 ววดใหมชหนองพะอง ฐพตพยา เจรพญเกตม 6646 1749800435826 หญพง

24700149 ววดใหมชหนองพะอง ภาวนา วพบผลอรรถ 6652 1749901419176 หญพง

24700150 ววดใหมชหนองพะอง ชนะชวย หมผชมชวง 6654 1749800444981 ชาย

24700151 ววดใหมชหนองพะอง ภวทรพล เจรพญลาภ 6656 1839902005722 ชาย

24700152 ววดใหมชหนองพะอง ศมภชวย เรมองประชา 6657 1749800446739 ชาย

24700153 ววดใหมชหนองพะอง อดพศร เพพชรตะกวทว 6661 1749800438167 ชาย

24700154 ววดใหมชหนองพะอง เอกพจนพ ตาบมตรศรท 6662 1749800431260 ชาย

24700155 ววดใหมชหนองพะอง สมชาตพ แซชฉพน 6664 1738700064337 ชาย

24700156 ววดใหมชหนองพะอง ภผชพสสพ อมดหนมน 6669 1749800447212 ชาย

24700157 ววดใหมชหนองพะอง สพรพพร ดพษฐพเอม 6675 1749800442407 หญพง

24700158 ววดใหมชหนองพะอง สมทธาทพพยพ จวนทรพเททยน 6676 1749800457927 หญพง

24700159 ววดใหมชหนองพะอง อานมสา ดวงพวนธพ 6678 0749800008903 หญพง

24700160 ววดใหมชหนองพะอง ไอรพน ซมทอสวตยพ 6679 1141400104103 หญพง

24700161 ววดใหมชหนองพะอง กวญญพวรา บมญศรท 6680 1104000212025 หญพง

24700162 ววดใหมชหนองพะอง สมยศ นาคสมขศรท 6683 1739902130633 ชาย

24700163 ววดใหมชหนองพะอง ชมตพกาญจนพ ทาชา 6685 1349500045821 หญพง

24700164 ววดใหมชหนองพะอง นพฐพกาญจนพ ทาชา 6686 1349500052411 หญพง

24700165 ววดใหมชหนองพะอง ชญานพน ไพรดท 6731 1101501382427 หญพง

24700166 ววดใหมชหนองพะอง นรพสรา คงมพยา 6737 1738700076076 หญพง

24700167 ววดใหมชหนองพะอง จวนทรพจพรา ฉวทวงศพ 6741 1349500047093 หญพง

24700168 ววดใหมชหนองพะอง นพรวตนพ อาดผร 6817 1102300126912 ชาย

24700169 ววดใหมชหนองพะอง เสาวภา จะเปท ปย 6852 1749800611314 หญพง

24700170 ววดใหมชหนองพะอง ธทรภวทร จงสมข 6854 1319400049507 ชาย

24700171 ววดใหมชหนองพะอง ฟน าลวดดา สมดสวาท 6858 1119902448230 หญพง

24700172 ววดใหมชหนองพะอง วพชพตา คชฤทธพธ 6859 1102003894141 หญพง

24700173 ววดใหมชหนองพะอง จพดาภา บพนไธสงคพ 6924 1219800490031 หญพง

24700174 ววดใหมชหนองพะอง สพรดา ศรทจวนทรพ 6928 1749901174441 หญพง

24700175 ววดใหมชหนองพะอง ชลพดา นนทพลมอชา 6936 1749901206067 หญพง

คน 35รวม :
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ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : กระทมชมแบน จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590067 - บนานสวนหลวง

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

3 6ชน ชน : 3

24700176 ววดใหมชหนองพะอง กฤษฎาพร ดทโชค 6939 1104000205711 หญพง

24700177 ววดใหมชหนองพะอง ธพดารวตนพ มวกสวน 6942 1739902319302 หญพง

24700178 ววดใหมชหนองพะอง จพราภา แกนวตาบมญ 6963 1104000198600 หญพง

24700179 ววดใหมชหนองพะอง ชนรดท นงยมทธพธ 7025 1102003883999 หญพง

24700180 ววดใหมชหนองพะอง โสรยา เยพนนพกรณพ 7027 1101801535121 หญพง

24700181 ววดใหมชหนองพะอง พยมงศวกดพธ สมวะศรท 7032 1209000331168 ชาย

24700182 ววดใหมชหนองพะอง ศวกดา ทาแปน ง 7033 1209000317360 ชาย

24700183 ววดใหมชหนองพะอง สท สมววนดท 7034 1074590068001 หญพง

24700184 ววดใหมชหนองพะอง ณวฐวมฒพ บมญตวนสา 7090 1738700072593 ชาย

24700185 ววดใหมชหนองพะอง อวจฉราวดท กพจพยมง 7092 1709901732303 หญพง

24700186 ววดใหมชหนองพะอง ธนวนตพชวย นามเดช 7102 1379900374202 ชาย

24700187 ววดใหมชหนองพะอง เมธานวน อพนทรพเพชร 7103 1749800442016 ชาย

24700188 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร อานวนตพทวทป อยผชประพวฒรพ 4861 1101801524120 ชาย

24700189 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร สมทธพพวฒนพ จวนเจรพญ 5127 0749800004223 ชาย

24700190 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร คจาทอง แกนวดท 4927 0749889000168 ชาย

24700191 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร ววชรชวย ปมณมาลา 5515 1749800447751 ชาย

24700192 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร ไกรวพน นาคจา 4856 0739389000151 ชาย

24700193 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร พงศกร ตอสผงเนพน 4864 1749800430123 ชาย

24700194 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร ธนภวทร ทรงเจรพญ 4879 1179900501109 ชาย

24700195 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร พงศธร วานเวทยง 4944 1749800442695 ชาย

24700196 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร ปพ ยทวศนพ มาเสพง 4954 1749800447638 ชาย

24700197 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร ธทรเดช ศรทนอก 4906 1749901191973 ชาย

24700198 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร ปฏพภาณ ลอยพพมาย 5516 1408500051382 ชาย

24700199 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร สหชาตพ ลานวพชวย 5304 1709800465415 ชาย

24700200 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร ภวทรวรรณ แพรชงพรน อม 4853 1749900197696 หญพง

24700201 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร กนกอร พระสมพพน 4860 1468400028311 หญพง

24700202 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร อารทยา ภผชระหงษพ 4862 1749800450396 หญพง

24700203 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร กรกนก ชอบสวชาง 5672 1309903387925 หญพง

24700204 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร ณวฐธพดา ทองนาค 4850 1104000197247 หญพง

24700205 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร กมมภาวดท สวาย 4859 1749800447841 หญพง

24700206 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร มมฑพตา ววนสา 4867 1749800447221 หญพง

24700207 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร แพรวา แสงนาม 4960 0749889000087 หญพง

24700208 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร อรพสา ภผชระหงษพ 5003 1340300177319 หญพง

24700209 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร ณวฐนวนทพ ตวณฑพงศพ 4913 1749800438337 หญพง

24700210 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร สมพรรษา ตาหอม 5465 8628684004604 หญพง

คน 35รวม :
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3 7ชน ชน : 3

24700211 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร วรรณา ไมชปรากฏ 5509 G740258000069 หญพง

24700212 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร พอลลชา นาววน 4948 7749800036696 หญพง

24700213 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร จพรวดท ศรทบมญเรมอง 5167 1104000200345 หญพง

24700214 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร สรทรวตนพ เหมมอนแกนว 5533 1417400075874 หญพง

24700215 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร ชพนววตร สอนสมภาพ 5209 1749800454995 ชาย

24700216 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร ศมภโชตพ มมชงมท 4868 1749901169242 ชาย

24700217 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร วทรภวทร วพลา 5541 1339600142667 ชาย

24700218 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร ชพดษณมพงษพ กวดขวน 5406 1341001282014 ชาย

24700219 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร ทศวรรษา เฉพดไธสง 5045 1749800439775 ชาย

24700220 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร อานนทพ อมชนชวย 5530 1339900965359 ชาย

24700221 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร มหาสมมทร ชผรวตนพ 4871 1749700159851 ชาย

24700222 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร ปฏพภาณ ลามาลท 4881 1749901160318 ชาย

24700223 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร ณวฐพล หมชนภผ 4882 1749800433777 ชาย

24700224 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร ธนกฤต ตพเยาวพ 4884 1740101113147 ชาย

24700225 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร บอย ตาววง 4943 7738700003884 ชาย

24700226 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร สมเมธา สะทาสม 5220 1139900570011 ชาย

24700227 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร ปพ ยววฒนพ มทศพลปพ 4912 1749800441711 ชาย

24700228 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร กพตตพชวย พรมววน 4914 1749800441401 ชาย

24700229 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร ธราธพป มะเดมทอ 5532 1101801536853 ชาย

24700230 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร ณวฐพล คจางาม 5545 7571500110402 ชาย

24700231 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร พพชเญศ เมมองโคตร 5231 1480501339897 ชาย

24700232 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร ศพลาภวทร ตระเภาพงษพ 5308 1749901189456 ชาย

24700233 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร กวญญาภวค พมชมสมข 4915 1749800451490 หญพง

24700234 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร ภวทรธพดา คจาภานพล 5152 1119902389501 หญพง

24700235 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร แกนมกมล สมรพนทร 4872 1749800450183 หญพง

24700236 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร สมพรรณท เชม ปอสาทมม 4873 1489500032443 หญพง

24700237 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร จวนทรพเพพญ ชวยววน 4875 0749889000141 หญพง

24700238 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร ณวฐตพกา วนพชกมล 4876 1104000194990 หญพง

24700239 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร ชนพตรา ภผชอยผช 4880 1749800450370 หญพง

24700240 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร นารทรวตนพ สจาราญดท 4883 1348900172552 หญพง

24700241 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร ปรารถนา บมญชชวย 4939 7749800037374 หญพง

24700242 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร สทนวล ไมชปรากฏ 5508 G740258000070 หญพง

24700243 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร นภวสสร พงษพประเสรพฐ 4870 1149901030380 หญพง

24700244 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร มาวอาวชานอผ ไมชปรากฏ 5011 G740100615541 ชาย

24700245 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร อชพตะ มาตา 5030 1749901148512 ชาย

คน 35รวม :
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3 8ชน ชน : 3

24700246 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร ชาย ไมชปรากฏ 5340 G730757000013 ชาย

24700247 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร ธนววฒนพ ปพ ตพโภค 4891 1749800433572 ชาย

24700248 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร สพงหพวาน ตาปวทน 4893 7749800036602 ชาย

24700249 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร ณวฐกร ธงไชย 4896 1103704272610 ชาย

24700250 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร พรเทพ คงเวทยน 4904 1749800440781 ชาย

24700251 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร ธนธร ดว ปนชวยภผมพ 4910 1129902044651 ชาย

24700252 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร วทระชวย วาวทระชะนท 4942 1102003898252 ชาย

24700253 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร ระพทภวทร รชมเยพน 5199 1102003912778 ชาย

24700254 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร พวชราภา ผลบมญเสรพม 4895 1749800453328 หญพง

24700255 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร ฟน าใส ตาหมนง 4992 6571150175931 หญพง

24700256 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร ฐพตพมา เคนอจทา 5080 1209702376552 หญพง

24700257 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร อนพชา สระแกนว. 4900 0104089000229 หญพง

24700258 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร อพนทพวา ปมกคจา 5665 1749800432398 หญพง

24700259 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร สมรวญชนา ชายโสด 5493 1749800446721 หญพง

24700260 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร สายธาร ววงทอง 4894 7749800037447 หญพง

24700261 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร รวตนา ตานท 4892 1102003899216 หญพง

24700262 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร ณวฐนารท หนนาไทยเจรพญ 4899 0749800006636 หญพง

24700263 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร สรนอยพพตรน า โสภวณ 4902 1749901181102 หญพง

24700264 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร ภวทรศยา ชามเกษม 4903 1749800446194 หญพง

24700265 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร มณท แซชลท ป 4947 8502173008731 หญพง

24700266 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร แววดาว ปวปนตจะ 4908 1749901269972 หญพง

24700267 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร อาตพยา ศรทมผลเขทยว 4911 1749901173479 หญพง

24700268 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร นภวสสร กพมเขทยว 4955 1749800447450 หญพง

24700269 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร ยมภาพพมพพ เตพนขมนทด 5464 1749800442768 หญพง

24700270 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร จวนมณท ไขชลมอนาม 5482 1102003874825 หญพง

24700271 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร กมจกไกช ไมชปรากฏ 5331 G730757000014 หญพง

24700272 บนานแครายเกษตรพวนธมพพพทยาคาร สมชาดา เรทยวกลาง 5280 1749800433629 หญพง

24700273 ววดสมวรรณรวตนาราม อภพภผมพ โพธพธคจา 2629 1749800454430 ชาย

24700274 ววดสมวรรณรวตนาราม นาวพน เฉยบมญเรมอง 2599 1749800435508 ชาย

24700275 ววดสมวรรณรวตนาราม พงษภวทร ยางประคจา 2608 1749901183423 ชาย

24700276 ววดสมวรรณรวตนาราม ภวทร แจชมกระจชาง 2609 1749800427751 ชาย

24700277 ววดสมวรรณรวตนาราม วรวพช รน ายสผงเนพน 2632 1380200085151 ชาย

24700278 ววดสมวรรณรวตนาราม วรพศ ซททฮะ 2696 7749800036807 ชาย

24700279 ววดสมวรรณรวตนาราม นพดล ขอเจรพญ 2631 1759900502509 ชาย

24700280 ววดสมวรรณรวตนาราม สรวพชญพ พผลสววสดพธ 02762 1129701432514 ชาย

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 119 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : กระทมชมแบน จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590067 - บนานสวนหลวง

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

3 9ชน ชน : 4

24700281 ววดสมวรรณรวตนาราม นวนทณวฐ นมชมนวล 2872 1100401404983 ชาย

24700282 ววดสมวรรณรวตนาราม รวฐศาสตรพ ลทลาสาร 2788 1749800439911 ชาย

24700283 ววดสมวรรณรวตนาราม ธนากร วพศรทยา 2787 1749901165042 ชาย

24700284 ววดสมวรรณรวตนาราม ปารามพนตพ บมญตา 2871 1102003893111 ชาย

24700285 ววดสมวรรณรวตนาราม ศมภโชค ศรททอง 2936 2104000006814 ชาย

24700286 ววดสมวรรณรวตนาราม สมเบญจา ศวกดพธเสรพม 2789 1740101114305 หญพง

24700287 ววดสมวรรณรวตนาราม แอน กพทงทอง 2790 1749800450027 หญพง

24700288 ววดสมวรรณรวตนาราม ชมพผช ตาเลพก 2652 0739300000377 หญพง

24700289 ววดสมวรรณรวตนาราม มณทมณฑพ จวนทร 2617 1749800435516 หญพง

24700290 ววดสมวรรณรวตนาราม พร นามหงษพ 2645 0749889000133 หญพง

24700291 ววดสมวรรณรวตนาราม วราภรณพ ตามไทยสงคพ 2700 1407400026199 หญพง

24700292 ววดสมวรรณรวตนาราม อรพพนทพ เตพมสายทอง 2612 1749901204617 หญพง

24700293 ววดสมวรรณรวตนาราม รวชดาววลยพ ฉพมขวณฑพ 2613 1749800436971 หญพง

24700294 ววดสมวรรณรวตนาราม ศมภนพดา เจรพญสมข 2618 1749800441346 หญพง

24700295 ววดสมวรรณรวตนาราม อพนธมอร หนองสววสดพธ 2619 1749800443586 หญพง

24700296 ววดสมวรรณรวตนาราม อาภารวตนพ บมญเชพด 2644 1103101005067 หญพง

24700297 ววดสมวรรณรวตนาราม ปนวทดา จวนทท 2665 1718800112422 หญพง

24700298 ววดสมวรรณรวตนาราม เบญญาภา พรหมมท 2650 1710700147758 หญพง

24700299 ววดสมวรรณรวตนาราม อรวรรณ วอนววฒนา 2621 1749901204951 หญพง

24700300 ววดสมวรรณรวตนาราม รพทพวฒนพ บมญฤทธพธ 2604 1749800446984 ชาย

24700301 ววดสมวรรณรวตนาราม พงศธร ปวงนพยม 2605 1749800449541 ชาย

24700302 ววดสมวรรณรวตนาราม พงษพพพพวฒนพ มผลเพชร 2634 1331600083299 ชาย

24700303 ววดสมวรรณรวตนาราม ศดานวนทพ พวนตาเอก 2636 1101801558334 ชาย

24700304 ววดสมวรรณรวตนาราม ปพ ยะ ตาแกนว 2637 G255513014489 ชาย

24700305 ววดสมวรรณรวตนาราม เทอดศวกดพธ บวงเอพญดท 2639 1749901205532 ชาย

24700306 ววดสมวรรณรวตนาราม วพทยา - 2861 G740257000092 ชาย

24700307 ววดสมวรรณรวตนาราม ธนาวพน จนอยชรวตนพ 2847 1749901158640 ชาย

24700308 ววดสมวรรณรวตนาราม นพรมชา จมลพวนธพ 2676 1149901045506 ชาย

24700309 ววดสมวรรณรวตนาราม กมลเชษฐพ หมชนปว ปน 2878 1749901164062 ชาย

24700310 ววดสมวรรณรวตนาราม อดพศร ทองคจา 2879 1659100016635 ชาย

24700311 ววดสมวรรณรวตนาราม องอาจ คจาแสง 2943 7500701026700 ชาย

24700312 ววดสมวรรณรวตนาราม นฤศร ฝอยทอง 3016 1749901201111 หญพง

24700313 ววดสมวรรณรวตนาราม ณธพดา มาลวยสรน อย 2614 1103500082111 หญพง

24700314 ววดสมวรรณรวตนาราม ปรายฟน า สมทธสนธพธ 3027 1102003871206 หญพง

24700315 ววดสมวรรณรวตนาราม อรพสรา เกตมแกนว 3017 1749800449983 หญพง

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 120 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : กระทมชมแบน จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590067 - บนานสวนหลวง

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

3 10ชน ชน : 4

24700316 ววดสมวรรณรวตนาราม พพมพพพพชชา สมขกจาเนพด 2798 1749800464532 หญพง

24700317 ววดสมวรรณรวตนาราม อรเนตร บมญมะ 2793 1749901169552 หญพง

24700318 ววดสมวรรณรวตนาราม พรทพพา เกษมาลา 2796 1369900813389 หญพง

24700319 ววดสมวรรณรวตนาราม ชลนพภา ศรทสมข 2952 1730601295988 หญพง

24700320 ววดสมวรรณรวตนาราม ศศพทา บมญสผง 2620 1749800448189 หญพง

24700321 ววดสมวรรณรวตนาราม เจนจพรา เลพกกลาง 2697 1418800032367 หญพง

24700322 ววดสมวรรณรวตนาราม ธนพร ขจาอมปถวมภพ 02761 1118600043589 หญพง

24700323 ววดสมวรรณรวตนาราม อนวญญา แยนมทรวพยพ 2615 1749901193704 หญพง

24700324 ววดสมวรรณรวตนาราม บมญญารวช รวตนพพทวกษพ 2616 1749801212946 หญพง

24700325 ววดสมวรรณรวตนาราม กวญญาณวฐ อชางทอง 2622 1749800452500 หญพง

24700326 ววดสมวรรณรวตนาราม ศมภสมดา พงษพสะพวง 2655 1219901147961 หญพง

24700327 ววดสมวรรณรวตนาราม ศมภนพดา พงษพสะพวง 2656 1219901147952 หญพง

24700328 ววดสมวรรณรวตนาราม คณนภวส แจนงดอนไพน 1101801538171 1101801538171 ชาย

24700329 อนมบาลยมวธวช ศมภณวฐ ประจวบสมข 50592 1104000206246 ชาย

24700330 อนมบาลยมวธวช ศพววช ภวกสงศรท 50593 1749800460324 ชาย

24700331 อนมบาลยมวธวช กรชนก มวทนฤทธพธ 50595 1101801537647 หญพง

24700332 อนมบาลยมวธวช รสรพนทรพ นามวงศา 50596 1459901240888 หญพง

24700333 อนมบาลยมวธวช ววชรากร เวพนเสทยง 50597 1520400090469 ชาย

24700334 อนมบาลยมวธวช จารทญา จวนทโสม 50598 1738700076416 หญพง

24700335 อนมบาลยมวธวช โสภพชา เหมาะโสม 50599 1430901342828 หญพง

24700336 อนมบาลยมวธวช จพรยมธ อยผชภวกดท 50600 1101801552263 ชาย

24700337 อนมบาลยมวธวช อวญญพกา เจรพญธรรมววฒนพ 50601 1749800444621 หญพง

24700338 อนมบาลยมวธวช วรรณวพสา แสงทอง 50612 1629900808021 หญพง

24700339 อนมบาลยมวธวช ปรวชญาพร เมมองโคตร 50613 1102003974358 หญพง

24700340 อนมบาลยมวธวช ปภาวพน พมชมจวนทรพ 50614 1749800443659 ชาย

24700341 อนมบาลยมวธวช จวนทรพธพดา ปวทนแกนว 50615 1730601295139 หญพง

24700342 อนมบาลยมวธวช ธนวชพร จวนทะบมตร 50617 2309801047104 หญพง

24700343 อนมบาลยมวธวช ชนกพร เพพงธรรมมา 50618 1749800459369 หญพง

24700344 อนมบาลยมวธวช พวชรพดา กองเกพด 50619 1709901693421 หญพง

24700345 อนมบาลยมวธวช ปฏพภาณ ทอดภวกดท 50620 1749800430344 ชาย

24700346 อนมบาลยมวธวช จาวา เรมองขจา 50621 1749800433670 ชาย

24700347 อนมบาลยมวธวช คทรพนทรพ ชโลธร 50624 1749800454880 ชาย

24700348 อนมบาลยมวธวช ญาณพศา พงศพพพชญาธรรม 50625 1749800434986 หญพง

24700349 อนมบาลยมวธวช รวตนโชตพ กมลบมตร 50628 1102003967041 ชาย

24700350 อนมบาลยมวธวช สพทธพนนทพ เหพมขมนทด 50634 1730601297468 ชาย

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 121 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : กระทมชมแบน จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590067 - บนานสวนหลวง

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

3 11ชน ชน : 4

24700351 อนมบาลยมวธวช วรพทธพธนวนทพ ธนะวงษพ 50636 1104000198669 ชาย

24700352 อนมบาลยมวธวช นวนทกร อวมพววน 50637 1102200261516 ชาย

24700353 อนมบาลยมวธวช ณวฐพร เรมองไพบผลยพ 50638 1749700158596 หญพง

24700354 อนมบาลยมวธวช ไชยกรณพ ฆนองตาล 50641 1749800438043 ชาย

24700355 อนมบาลยมวธวช พงศพภรณพ กพตพสกนตพ 50645 1749800451236 ชาย

24700356 อนมบาลยมวธวช ณวฐพร เหลททยมกลาง 50647 1749901186333 หญพง

24700357 อนมบาลยมวธวช ไชยววฒนพ มะโนชาตพ 50648 1749901179388 ชาย

24700358 อนมบาลยมวธวช ศพวกร มมชงดท 50649 1749800447336 ชาย

24700359 อนมบาลยมวธวช ปารพชาตพ ชผชาตพ 50661 1102003881520 หญพง

24700360 อนมบาลยมวธวช มยมรท แกนวภวกดท 50662 1319700053267 หญพง

24700361 อนมบาลยมวธวช กฤษณภวทร กมลเททยนประดพษฐพ 50663 1749800435206 ชาย

24700362 อนมบาลยมวธวช กฤตยา แสงดท 50673 1469900820473 ชาย

24700363 อนมบาลยมวธวช วรภวค รมชงเรมอง 50717 1749700162194 หญพง

24700364 อนมบาลยมวธวช ภผมพ ประภาประเสรพฐกพจ 50750 1589800031409 ชาย

24700365 อนมบาลยมวธวช อารดา พลทนาว 856 1749901195570 หญพง

24700366 อนมบาลยมวธวช ศรวณยพรวชตพ ลจานนอย 947 1749800443764 หญพง

24700367 อนมบาลยมวธวช ณวฐพนธพ เขทยวแกนว 997 1439900593671 ชาย

คน 17รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 122 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : กระทมชมแบน จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590067 - บนานสวนหลวง

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

3 12ชน ชน : 4

24700386 บนานสวนหลวง กฤษณะ แทนววนดท 9333 1749800387317 ชาย

คน 1รวม :

สรมปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  368ผศห เขหาสอบ : 16 คน1074590067 - บนานสวนหลวง

อสาเภอ : บนานแพนว จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590085 - หลวงสพนธมพราษฎรพรวงสฤษฏพ

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

อาคารเฉลพมพระเกทยรตพครองราชยพ 1ชน ชน : 2

24701891 บนานดอนไผช(อมดม-สอางคพอมชนสมวรรณ) ณวฐววตรพ ตพดสววสดพธ 7001 1700401380507 ชาย

24701892 บนานดอนไผช(อมดม-สอางคพอมชนสมวรรณ) ศพระ ศรทระวงษา 7066 1749400083116 ชาย

24701893 บนานดอนไผช(อมดม-สอางคพอมชนสมวรรณ) ธววชชวย ตวนถพทนทอง 7070 1749400079682 ชาย

24701894 ววดหนองสองหนอง(สายชนผปถวมภพ) ณวฐวมฒพ ยพ ปมพวง 5485 1749400069083 ชาย

24701895 ววดหนองสองหนอง(สายชนผปถวมภพ) อดพเทพ วรนพตพเยาวภา 5540 1749400089556 ชาย

24701896 ววดหนองสองหนอง(สายชนผปถวมภพ) ภผวนวย จวนทรพทอง 5542 1749400083906 ชาย

24701897 ววดหนองสองหนอง(สายชนผปถวมภพ) ภวทชา ศรยพงไกล 5551 1749400085496 หญพง

24701898 ววดยกกระบวตร สวนตพ เชม ปอสงชา 4969 1749400055074 ชาย

24701899 ววดยกกระบวตร กลนาหาญ วพเศษสพงหพ 4886 1749400063298 ชาย

24701900 ววดยกกระบวตร ชวยววฒนพ ขวนคจา 5082 1119902300569 ชาย

24701901 ววดยกกระบวตร พงศธร มพตรพพทวกษพ 5284 1749400090929 ชาย

24701902 ววดยกกระบวตร ปลายฝน คงชาตรท 4835 1749400080052 หญพง

24701903 ววดยกกระบวตร เกสร เนตพพวฒนพ 4792 1749400060990 หญพง

24701904 ววดยกกระบวตร นพกพจ แดงประทมม 4662 1749400065789 ชาย

24701905 บนานดอนไผช(อมดม-สอางคพอมชนสมวรรณ) ชวยววฒนพ สวชางเกตม 7140 1749400057956 ชาย

24701906 บนานดอนไผช(อมดม-สอางคพอมชนสมวรรณ) บารมท สงสมวรรณ 7064 1749400082063 ชาย

24701907 บนานดอนไผช(อมดม-สอางคพอมชนสมวรรณ) พรพพพวฒนพ พมชมบางปช า 7065 1749700080460 ชาย

24701908 บนานดอนไผช(อมดม-สอางคพอมชนสมวรรณ) สพทธพชวย สมทธพลวกษมท 7067 1749400081636 ชาย

24701909 บนานดอนไผช(อมดม-สอางคพอมชนสมวรรณ) สมวพระ สวงกร 7068 1749400089548 ชาย

24701910 บนานดอนไผช(อมดม-สอางคพอมชนสมวรรณ) ณวฐกานตพ ทองเกษม 7071 1749100088436 ชาย

24701911 บนานดอนไผช(อมดม-สอางคพอมชนสมวรรณ) นภวสกร เกษท 7072 1103704239272 หญพง

24701912 บนานดอนไผช(อมดม-สอางคพอมชนสมวรรณ) ณวฐพร ขมนเมมอง 7073 1749400086123 หญพง

24701913 บนานดอนไผช(อมดม-สอางคพอมชนสมวรรณ) ณวฐพร แจชมดท 7075 1749400090988 หญพง

24701914 บนานดอนไผช(อมดม-สอางคพอมชนสมวรรณ) ดวงพร ชวยโภชนพ 7076 1749400088177 หญพง

24701915 บนานดอนไผช(อมดม-สอางคพอมชนสมวรรณ) ธพดาพร คจากอง 7077 1749400082969 หญพง

24701916 บนานดอนไผช(อมดม-สอางคพอมชนสมวรรณ) ปานแกนว สรน อยสม 7079 1103300260768 หญพง

24701917 บนานดอนไผช(อมดม-สอางคพอมชนสมวรรณ) สมนพษา สงสมวรรณ 7080 1749400089505 หญพง

24701918 บนานดอนไผช(อมดม-สอางคพอมชนสมวรรณ) พรพรรณ อข ปงเจรพญ 7081 1749400081041 หญพง

24701919 บนานดอนไผช(อมดม-สอางคพอมชนสมวรรณ) พพยดา ตพดสววสดพธ 7084 1102003901822 หญพง

24701920 บนานดอนไผช(อมดม-สอางคพอมชนสมวรรณ) วรรณพร สทเมฆ 7082 1749400084333 หญพง

24701921 บนานดอนไผช(อมดม-สอางคพอมชนสมวรรณ) สมภมาส มาลท 7088 1770600384243 หญพง



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 123 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : บนานแพนว จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590085 - หลวงสพนธมพราษฎรพรวงสฤษฏพ

24701922 ววดหนองสองหนอง(สายชนผปถวมภพ) นพรวตนพ เมททยงคลองคราม 5533 1700401403370 ชาย

24701923 ววดหนองสองหนอง(สายชนผปถวมภพ) สมรเชษฐพ ทองเพพชร 5534 1749400081148 ชาย

24701924 ววดหนองสองหนอง(สายชนผปถวมภพ) กฤตเมธ สวกลอ 5704 1560301454322 ชาย

24701925 ววดหนองสองหนอง(สายชนผปถวมภพ) พลววตนพ เตพมพรนอม 5531 1749400083400 ชาย

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 124 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : บนานแพนว จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590085 - หลวงสพนธมพราษฎรพรวงสฤษฏพ

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

อาคารเฉลพมพระเกทยรตพครองราชยพ 2ชน ชน : 2

24701926 ววดหนองสองหนอง(สายชนผปถวมภพ) ณวฐกานตพ จวนทนาเวช 5532 1749400080451 ชาย

24701927 ววดหนองสองหนอง(สายชนผปถวมภพ) ธวญญาววฒนพ อนยเวนง 5535 1749400081288 ชาย

24701928 ววดหนองสองหนอง(สายชนผปถวมภพ) ศศพพงศพ เอททยมทอง 5537 1749400081768 ชาย

24701929 ววดหนองสองหนอง(สายชนผปถวมภพ) ณวฐดนวย บววจวนทรพ 5539 1749400089068 ชาย

24701930 ววดหนองสองหนอง(สายชนผปถวมภพ) ณวฐนนทพ กลพทนเทศ 5541 1759900503521 ชาย

24701931 ววดหนองสองหนอง(สายชนผปถวมภพ) กพตตพพงศพ ทผลฉลาด 5543 1700401411071 ชาย

24701932 ววดหนองสองหนอง(สายชนผปถวมภพ) วพธชญะ พงษพปน าน 5612 1739902345028 ชาย

24701933 ววดหนองสองหนอง(สายชนผปถวมภพ) ปารพตา มทแกนว 5610 1718400051892 หญพง

24701934 ววดหนองสองหนอง(สายชนผปถวมภพ) พพมพพชนก ภวทรดจาเนพนสมข 5555 1749400083582 หญพง

24701935 ววดหนองสองหนอง(สายชนผปถวมภพ) สมรางคณา วมฒนจพตร 5560 1779900417421 หญพง

24701936 ววดหนองสองหนอง(สายชนผปถวมภพ) เนตรชนก ภผชทอง 5546 1749400080397 หญพง

24701937 ววดหนองสองหนอง(สายชนผปถวมภพ) อโนชา ภผชทอง 5547 1578800049609 หญพง

24701938 ววดหนองสองหนอง(สายชนผปถวมภพ) มพนตรา บววเจรพญ 5549 1759900501120 หญพง

24701939 ววดหนองสองหนอง(สายชนผปถวมภพ) อลพนนา สจาราญ 5550 1749400087464 หญพง

24701940 ววดหนองสองหนอง(สายชนผปถวมภพ) ณวฐทพตา ศรทเอททยมกผล 5553 1749400090503 หญพง

24701941 ววดหนองสองหนอง(สายชนผปถวมภพ) บววชมพผ โกสมมทร 5558 1749400082209 หญพง

24701942 ววดหนองสองหนอง(สายชนผปถวมภพ) ธพตพญาภรณพ คลนายแกนว 5559 1749400083701 หญพง

24701943 ววดหนองสองหนอง(สายชนผปถวมภพ) ฑพฆวมพร อมนยเวนง 5627 1739902345150 หญพง

24701944 ววดโรงเขน ประทานพร ทวบตชอม 4282 1749400088355 ชาย

24701945 ววดโรงเขน ธพตพพวทธพ เสมานารถ 4281 1749400078899 ชาย

24701946 ววดโรงเขน พรพพพวฒนพ สมมาก 4276 1749400082241 ชาย

24701947 ววดโรงเขน รวฐภผมพ แยนมทองคจา 4322 1749901040134 ชาย

24701948 ววดโรงเขน วรรณพดา นนทพวพชา 4376 1770200182104 หญพง

24701949 ววดโรงเขน วรณวน ทองตรา 4295 1749901209031 หญพง

24701950 ววดโรงเขน ปวณชญา อยผชเผมอก 4291 1749901187879 หญพง

24701951 ววดโรงเขน ปาณพสรา ชผกร 4283 1749400082161 หญพง

24701952 ววดโรงเขน ชนพสรา ทวบตชอม 4285 1700401404953 หญพง

24701953 ววดโรงเขน นพศามณท สมมาก 4286 1700401411208 หญพง

24701954 ววดโรงเขน ศลพษา เทศปลม ปม 4290 1749400090937 หญพง

24701955 ววดโรงเขน สมธพตา ดวงแยนม 4289 1749901170496 หญพง

24701956 ววดโรงเขน ศพรพพร ทวบตชอม 4288 1749400084228 หญพง

24701957 หลวงสพนธมพราษฎรพรวงสฤษฏพ ระพทพวฒนพ ขมนภวกดท 3449 1749400078040 ชาย

24701958 หลวงสพนธมพราษฎรพรวงสฤษฏพ ปฏพภาณ พรมสววสดพธ 3450 1749400078481 ชาย

24701959 หลวงสพนธมพราษฎรพรวงสฤษฏพ สพทธพพร เกพดศรท 3451 1749400080893 ชาย

24701960 หลวงสพนธมพราษฎรพรวงสฤษฏพ ณวฏฐพงศพ ชาญนรา 3452 1749400081784 ชาย

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 125 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : บนานแพนว จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590085 - หลวงสพนธมพราษฎรพรวงสฤษฏพ

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

อาคารเฉลพมพระเกทยรตพครองราชยพ 3ชน ชน : 2

24701961 หลวงสพนธมพราษฎรพรวงสฤษฏพ พงศธร อผชอรมณ 3453 1749400081954 ชาย

24701962 หลวงสพนธมพราษฎรพรวงสฤษฏพ มงคลชวย เปทท ยมทอง 3456 1749400084643 ชาย

24701963 หลวงสพนธมพราษฎรพรวงสฤษฏพ นมกผล แปน นทอง 3457 1749400085631 ชาย

24701964 หลวงสพนธมพราษฎรพรวงสฤษฏพ นวพล จวนทรพทอง 3459 1749400087341 ชาย

24701965 หลวงสพนธมพราษฎรพรวงสฤษฏพ นพตพธร รอดพพลา 3460 1749400088576 ชาย

24701966 หลวงสพนธมพราษฎรพรวงสฤษฏพ ณวฐพล สามเรมองศรท 3461 1700200158459 ชาย

24701967 หลวงสพนธมพราษฎรพรวงสฤษฏพ ผรพตา แสงสวชาง 3462 1729900755695 หญพง

24701968 หลวงสพนธมพราษฎรพรวงสฤษฏพ ศรวณญพรวชตพ สวงขพขาว 3464 1749400080036 หญพง

24701969 หลวงสพนธมพราษฎรพรวงสฤษฏพ ชลธพดา ปานลจ ปาเลพศ 3465 1749400080559 หญพง

24701970 หลวงสพนธมพราษฎรพรวงสฤษฏพ สมพวชชา รอดทะยอย 3466 1749400080851 หญพง

24701971 หลวงสพนธมพราษฎรพรวงสฤษฏพ เนตรนรพนทรพ ดจาขจา 3468 1749400081814 หญพง

24701972 หลวงสพนธมพราษฎรพรวงสฤษฏพ จพรวชญา ซอคลองตวน 3469 1749400082403 หญพง

24701973 หลวงสพนธมพราษฎรพรวงสฤษฏพ ปฏพญญา สมขประเสรพฐ 3470 1749400082438 หญพง

24701974 หลวงสพนธมพราษฎรพรวงสฤษฏพ ณวฐนพชา ตรทยงคพ 3472 1749400083779 หญพง

24701975 หลวงสพนธมพราษฎรพรวงสฤษฏพ เบญญาภา วงษพศวกดพธ 3474 1749400083981 หญพง

24701976 หลวงสพนธมพราษฎรพรวงสฤษฏพ พพมพพลภวส สมขใส 3475 1749400086930 หญพง

24701977 หลวงสพนธมพราษฎรพรวงสฤษฏพ ปพ ยารวกษพ ใหญชรวมยพ 3476 1749400088231 หญพง

24701978 หลวงสพนธมพราษฎรพรวงสฤษฏพ ณวฐนพชา คจาเนตร 3477 1749400088606 หญพง

24701979 หลวงสพนธมพราษฎรพรวงสฤษฏพ ดวงทพพยพ แสงแกนว 3478 1749400089220 หญพง

24701980 หลวงสพนธมพราษฎรพรวงสฤษฏพ ไอรฎา ปวตถาวะโร 3479 1749400090414 หญพง

24701981 หลวงสพนธมพราษฎรพรวงสฤษฏพ สรศวกดพธ เนมทองกลพทน 3564 1749400081717 ชาย

24701982 หลวงสพนธมพราษฎรพรวงสฤษฏพ ณพศพษฐพ จวนทอง 3566 1749400081652 ชาย

24701983 หลวงสพนธมพราษฎรพรวงสฤษฏพ ฐานพวฒนพ วงศพเชพดขววญ 3567 1749400085640 ชาย

24701984 หลวงสพนธมพราษฎรพรวงสฤษฏพ ชวยววฒนพ พมชมมาลา 3571 1749400086361 ชาย

24701985 ววดธรรมโชตพ อาทพตยพ วงษพไล 1898 1749901166359 ชาย

24701986 ววดธรรมโชตพ นพตพภผมพ ชมบเลท ปยง 1904 1749901210081 ชาย

24701987 ววดธรรมโชตพ อนวนตพกพตตพธ สายสมนทยพ 1896 1700401401873 ชาย

24701988 ววดธรรมโชตพ สมกฤษณพ บมญธรรม 1899 1749400083515 ชาย

24701989 ววดธรรมโชตพ พทรดล สจาเภาเงพน 1901 1749901184969 ชาย

24701990 ววดธรรมโชตพ ภผรพนทรพ กองแกนว 1980 1749400079992 ชาย

24701991 ววดธรรมโชตพ อภพชาตพ อว ปนจพนดา 2023 1749400090406 ชาย

24701992 ววดธรรมโชตพ ปวรพศ เลพศวพชพตเวช 2028 1738700067859 ชาย

24701993 ววดธรรมโชตพ ธวญยาพร อวปนประเสรพฐ 1953 1749800441435 หญพง

24701994 ววดธรรมโชตพ จพระวรรณพ เพพชรอยผช 1979 1749901181587 หญพง

24701995 ววดธรรมโชตพ อารยา วมฒพกรณพ 1912 1749901194417 หญพง

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 126 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : บนานแพนว จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590085 - หลวงสพนธมพราษฎรพรวงสฤษฏพ

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

อาคารเฉลพมพระเกทยรตพครองราชยพ 4ชน ชน : 2

24701996 ววดธรรมโชตพ ศรสวรรคพ มทดท 1978 1749400088860 หญพง

24701997 ววดธรรมโชตพ นพศากร ดวงดารา 2025 1749901184349 หญพง

24701998 ววดธรรมโชตพ ญาตา พมชา 1920 1074590086001 หญพง

24701999 ววดธรรมโชตพ ธพตพมา สมคะเน 1905 1749400077248 หญพง

24702000 ววดธรรมโชตพ ชมตพนวนทพ อพนทรพจวนทรพ 1906 1749400079577 หญพง

24702001 ววดธรรมโชตพ ชมตพพวนธพ อพนทรพจวนทรพ 1907 1749400079585 หญพง

24702002 ววดธรรมโชตพ สาวพกา มมสพกมล 1908 1749901172707 หญพง

24702003 ววดธรรมโชตพ หทวยรวตนพ อว ปนจพนดา 1910 1749901186970 หญพง

24702004 ววดธรรมโชตพ แพรวพรรณ อว ปนจพนดา 1911 1759900501049 หญพง

24702005 บนานโรงเขน ปวชญา แกนวชวย 3570 1749400079321 ชาย

24702006 บนานโรงเขน ศรวณยพ แอนพหน 3572 1749400083370 ชาย

24702007 บนานโรงเขน ศพลา ดทเลพศ 3574 1749901186163 ชาย

24702008 บนานโรงเขน นวทธพงคพ สกมลเตพม 3575 1749400088070 ชาย

24702009 บนานโรงเขน สายธาน แดงพยนตพ 3576 1749400088746 ชาย

24702010 บนานโรงเขน อพทธพพวทรพ วงษพไล 3586 1209000337671 ชาย

24702011 บนานโรงเขน กรวพชญพ ใยดท 3573 1700401406255 ชาย

24702012 บนานโรงเขน ววนชนะ ปพท นแกนว 3662 1100401405203 ชาย

24702013 บนานโรงเขน ภวทรพล เขพญขมทอ 3635 1700401409157 ชาย

24702014 บนานโรงเขน เอกรวฐ ใยดท 3636 1869900667264 ชาย

24702015 บนานโรงเขน ปรทยาพรรณ นาคผจญ 3640 1103100998674 หญพง

24702016 บนานโรงเขน ณพชกานตพ เสนาอมดร 3598 1101501373924 หญพง

24702017 บนานโรงเขน ภวคจพรา เรมองสมานวงศพ 3657 1100401376297 หญพง

24702018 บนานโรงเขน นภวสวรรณ สกมลเตพม 3579 1700401407545 หญพง

24702019 บนานโรงเขน สมภวรรณพ มชวงมณท 3580 1749400085933 หญพง

24702020 บนานโรงเขน ศรวณยพรวชตพ ศรทโหร 3583 1759700018794 หญพง

24702021 บนานโรงเขน อารทยพ ใยดท 3577 1700401402365 หญพง

24702022 ววดหนองบวว ณวฐวมฒพ ลวดดาววลยพ 4018 1759900498307 ชาย

24702023 ววดหนองบวว รวฐภผมพ รอดเชม ปอจทน 4020 1749400081709 ชาย

24702024 ววดหนองบวว ปรวรรธ พมทธนมกผลชวย 4022 1749400081903 ชาย

24702025 ววดหนองบวว ณรงคพศวกดพธ ดอกเตย 4023 1749400081997 ชาย

24702026 ววดหนองบวว กฤษดา ไวยฉาย 4026 1749400087804 ชาย

24702027 ววดหนองบวว พรเทพ นวลขาว 4027 1749400087871 ชาย

24702028 ววดหนองบวว นพดล เพลพนสมขดท 4028 1749400088274 ชาย

24702029 ววดหนองบวว ณพชกานตพ ไกรเกรพกศวกดพธ 4029 1749400079801 หญพง

24702030 ววดหนองบวว นฤมล เอททยมวทระววฒนพ 4030 1749400080206 หญพง

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 127 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : บนานแพนว จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590085 - หลวงสพนธมพราษฎรพรวงสฤษฏพ

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

อาคารเฉลพมพระเกทยรตพครองราชยพ 5ชน ชน : 2

24702031 ววดหนองบวว ณวฐมล ชนางหนชาย 4034 1749400085909 หญพง

24702032 ววดหนองบวว นฤมล เอกพงษพ 4035 1749400085666 หญพง

24702033 ววดหนองบวว อวจฉรา ขาวทอง 4123 1609900846195 หญพง

24702034 ววดดอนโฆสพตาราม ธนากรณพ อนมดจา 851 1479300058341 ชาย

24702035 ววดดอนโฆสพตาราม ณวฐวมฒพ จวบจม 918 1749400090945 ชาย

24702036 ววดดอนโฆสพตาราม จพรบผรณพ พชวงจพนดา 919 1749400091836 ชาย

24702037 ววดดอนโฆสพตาราม เดโชชวย ออมสพน 920 1669900608651 ชาย

24702038 ววดดอนโฆสพตาราม เจษฎา ชาวทะเล 921 1749400086077 ชาย

24702039 ววดดอนโฆสพตาราม เสกสรร พรามอนงคพ 922 1749400086255 ชาย

24702040 ววดดอนโฆสพตาราม ธนววฒนพ คจาแกนว 923 1749400090015 ชาย

24702041 ววดดอนโฆสพตาราม ธนววฒนพ ชาวทะเล 925 1749400080958 ชาย

24702042 ววดดอนโฆสพตาราม พพยดา บมตรเพพชร 928 1749400078732 หญพง

24702043 ววดดอนโฆสพตาราม ภวทรธพดา อยผชประเสรพฐ 929 1749400082110 หญพง

24702044 ววดดอนโฆสพตาราม พรเพชรรวตนพ เพชรทอง 930 1101501362337 หญพง

24702045 ววดดอนโฆสพตาราม บมณณดา บววสวนตพ 931 1739902338692 หญพง

24702046 ววดดอนโฆสพตาราม สมพพชชา สอาดเงพน 934 1749400086417 หญพง

24702047 ววดดอนโฆสพตาราม ทพพยพเกสร กลวดคลนาย 936 1708400019620 หญพง

24702048 ววดดอนโฆสพตาราม แพรวพรรณ ทชาทราย 939 1749400078180 หญพง

24702049 ววดดอนโฆสพตาราม ปนวดดา อพทมโอษฐ 986 1738700070078 หญพง

24702050 ววดดอนโฆสพตาราม ศพระพงศพ ชผวงษพวาน 988 1749400085330 ชาย

24702051 ทจานบแพนว นรพนทรพ พวงแกนว 3197 1749400084848 ชาย

24702052 ทจานบแพนว พวชรพล เนทยมเพพชรพ 3198 1749400085895 ชาย

24702053 ทจานบแพนว สมรศวกดพธ จพตจจานงคพ 3200 1749400091208 ชาย

24702054 ทจานบแพนว เนตรนภา ดวงเนตรงาม 3201 1749400089807 หญพง

24702055 ทจานบแพนว พรนภวส จพนดามณท 3202 1749400080931 หญพง

24702056 ทจานบแพนว กฤตพพงศพ ดวงศรท 3231 1969900556631 ชาย

24702057 ทจานบแพนว ธนมกผล แสงสมก 3232 1719900760877 ชาย

24702058 ทจานบแพนว ณวฐวมฒพ ยนอมใจ 3249 1749400046458 ชาย

24702059 ทจานบแพนว ทพพยพมณฑา แสงจจารวส 3268 1749400083922 หญพง

24702060 ววดยกกระบวตร ภานมพงศพ แจชมอมทวย 4820 1749400092409 ชาย

24702061 ววดยกกระบวตร จวกรกฤต ฮะสววสดพธ 4706 1749400076233 ชาย

24702062 ววดยกกระบวตร ววชระ เรมองขจา 4705 1749400079381 ชาย

24702063 ววดยกกระบวตร ณวฐภวทร เหลชามวง 4821 1749400089033 ชาย

24702064 ววดยกกระบวตร ผกามาศ สมประสงคพ 4837 1749400086905 ชาย

24702065 ววดยกกระบวตร บมณโชค มาปากลวด 4794 1749400080613 ชาย

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 128 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : บนานแพนว จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590085 - หลวงสพนธมพราษฎรพรวงสฤษฏพ

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

อาคารเฉลพมพระเกทยรตพครองราชยพ 6ชน ชน : 2

24702066 ววดยกกระบวตร สพราธรณพ ชนางดจา 4817 1749400082276 ชาย

24702067 ววดยกกระบวตร นภวสสรณพ ฉพมมณท 4830 1749901211516 หญพง

24702068 ววดยกกระบวตร ปวญรวฎฐ พวงมท 4833 1749400089327 หญพง

24702069 ววดยกกระบวตร กนธพชา สรน อยสมจพต 4829 1369900835269 หญพง

24702070 ววดยกกระบวตร ปพ ยดา ผนางาม 4836 1319800521793 หญพง

24702071 ววดยกกระบวตร ไพลพน ทวดมาลท 4721 1749400073340 หญพง

24702072 ววดยกกระบวตร นฤมล ถมยา 4831 1749400082187 หญพง

24702073 ววดยกกระบวตร อวยยพรพนทรพ ขจาคง 4834 1749400093880 หญพง

24702074 ววดยกกระบวตร รวตนาวดท แยนมดอกไมน 4689 1749901031640 หญพง

24702075 ววดยกกระบวตร พาณมพวฒนพ คงสพน 4713 1749400068206 ชาย

24702076 ววดยกกระบวตร วชพราวมธยพ พานทอง 4824 1749400085097 ชาย

24702077 ววดยกกระบวตร ธนพล ทองบนานเกาะ 4828 1749400090686 ชาย

24702078 ววดยกกระบวตร สพทธพศวกดพธ บรรดาศวกดพธ 4823 1749400092026 ชาย

24702079 ววดยกกระบวตร ธนรวตนพ จงจพตร 5268 1749400086387 ชาย

24702080 ววดยกกระบวตร ภผพญา บมญเขทยน 5157 3740101035304 ชาย

24702081 ววดยกกระบวตร ธนพวฒนพ จจาปาทอง 5273 1320300350631 ชาย

24702082 ววดยกกระบวตร ธทรพงษพ ชชวยบจารมง 4793 1749400079593 ชาย

24702083 ววดยกกระบวตร ชวชชวย อพนทรพมทถพทน 5270 1749901207624 ชาย

24702084 ววดยกกระบวตร ณภวทร ทองทา 4996 1749400087324 ชาย

24702085 ววดยกกระบวตร ววลภา ดาราเยพน 4840 1749400086778 หญพง

24702086 ววดยกกระบวตร วพลาววณยพ นชวมกระสพนธพ 4841 1749400087987 หญพง

24702087 ววดยกกระบวตร อรพสรา บจารมงกพจ 4846 1749400084953 หญพง

24702088 ววดยกกระบวตร สมมาลท แทชนนพล 4844 1749400093456 หญพง

24702089 ววดยกกระบวตร อรพสรา เจรพญฐพตพกร 4845 1749400086425 หญพง

24702090 ววดยกกระบวตร อรณพชา ผผกพวนธพ 4788 1749901158062 หญพง

24702091 ววดยกกระบวตร จมฑารวตนพ ศรทปานเงพน 4896 1749901203394 หญพง

24702092 ววดยกกระบวตร อารยา สนทอง 4847 1749400087791 หญพง

24702093 ววดยกกระบวตร พวชรท งามยพทง 5274 1100703849881 หญพง

24702094 ววดยกกระบวตร กวนยาพวฒนพ เกษมสมข 5304 1259500113143 หญพง

คน 29รวม :

สรมปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  204ผศห เขหาสอบ : 16 คน1074590085 - หลวงสพนธมพราษฎรพรวงสฤษฏพ

อสาเภอ : บนานแพนว จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590088 - อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

2 301ชน ชน : 2

24702101 ววดชวยมงคล ศวกรพนทรพ พมทธา 3521 1749901132403 ชาย

24702102 ววดชวยมงคล ปรทชา กวสโก 3547 1749400072246 ชาย

24702103 ววดชวยมงคล ภผวศพษฎพ ศวกดพธสมวรรณ 3549 1749400088835 ชาย



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 129 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : บนานแพนว จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590088 - อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500)

24702104 ววดชวยมงคล วทระชวย ภผชเลพก 3551 1749400085429 ชาย

24702105 ววดชวยมงคล ณวฏฐพพวฒนพ สวนทอง 3554 1749400082942 ชาย

24702106 ววดชวยมงคล อนมสรณพ เรมองศรท 3556 1749400086328 ชาย

24702107 ววดชวยมงคล โกศล ชมชมเพท ปยน 3559 1749400081491 ชาย

24702108 ววดชวยมงคล ววชรภวณฑพ ไชยสงคราม 3689 1718800118501 ชาย

24702109 ววดชวยมงคล ปณพตา ราชปวกษท 3657 1709901713937 หญพง

24702110 ววดชวยมงคล กวลยกร ชผวงศพ 3679 1749901153222 หญพง

24702111 ววดชวยมงคล จวนทรพธพมา พมชมสงวน 3597 1749400076748 หญพง

24702112 ววดชวยมงคล พวดกวลยา ทนวมเพชร 3569 1749400078970 หญพง

24702113 ววดชวยมงคล ภวสสร กจาลวงประสพทธพธ 3578 1749400085232 หญพง

24702114 ววดชวยมงคล ศราวมฒพ มพตรมาก 3655 1749400072378 ชาย

24702115 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) จวกรพน ไทยววฒนธรรม 12684 1749400080656 ชาย

24702116 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) ธทรภวทรพ สายจวนทรพ 12685 1749400081644 ชาย

24702117 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) สรศวกดพธ จพตรมวทน 12686 1619000036669 ชาย

24702118 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) ธรรมรวตนพ ศรทนพเวศนพ 12687 1749400085321 ชาย

24702119 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) อนาวพล ลพ ปมเกษตรสกมล 12689 1749400086441 ชาย

24702120 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) วรววฒนพ บมญนาค 12692 1749400089645 ชาย

24702121 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) อายมววต แรมสผงเนพน 12695 1749400091291 ชาย

24702122 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) ศตายม แรมสผงเนพน 12696 1749400091305 ชาย

24702123 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) ฐพตพพวนธมพ ปราถนาธรรมกมล 12697 1749400092131 ชาย

24702124 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) อโรชา ชวยเดช 12698 1749400091801 ชาย

24702125 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) ลลพตา จรมา 12699 1700401406379 หญพง

24702126 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) อวพกา ฉพมเตย 12700 1749400083809 หญพง

24702127 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) วราภรณพ คชพงษพ 12701 1749400082098 หญพง

24702128 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) ณวฏฐพวชรพ ศพรพรวกวงษา 12702 1749400086956 หญพง

24702129 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) วพชญาพร บมญประเสรพฐ 12704 1749400087910 หญพง

24702130 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) กวลยา มททอง 12705 1749400087774 หญพง

24702131 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) ขนพษฐา ชาวกรมง 12707 1749400090368 หญพง

24702132 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) ปภาวดท ปน อมสาหรชาย 12710 1749400091631 หญพง

24702133 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) ชนพนพวฒนพ ไกรสมมทร 12711 1749400075873 หญพง

24702134 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) วรายมทธ พวนธพโภคา 12712 1749400085755 ชาย

24702135 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) ธนดล พมชมไพบผลยพ 12715 1729900776706 ชาย
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24702136 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) สมภนพชณพ อพนสวชาง 12716 1749400087448 ชาย

24702137 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) ตวนตพกร พวงทอง 12717 1749400087481 ชาย

24702138 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) วรพรต พรหมบมญ 12718 1749400088321 ชาย

24702139 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) ววฒนะชวย อยผชเขทยว 12720 1749400089815 ชาย

24702140 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) อธพคม ลพ ปมทอง 12723 1749400078520 ชาย

24702141 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) เมธานนทพ วพไลเลพศ 12724 1800801476306 ชาย

24702142 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) สมพร สงสมวรรณ 12725 1749400084678 ชาย

24702143 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) ภวควลวญชญพ นวมดท 12728 1749400079089 หญพง

24702144 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) ภวทรพร จมลสววสดพธ 12729 1749901175439 หญพง

24702145 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) อมรรวตนพ เสมอสวาท 12731 1139100030128 หญพง

24702146 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) ณวฐธพดา สวงขพวพสมทธพธ 12732 1749400083019 หญพง

24702147 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) วพภารวตนพ เจพมสผงเนพน 12735 1308200094222 หญพง

24702148 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) วรรณธพดา สวงขพวพสมทธพธ 12736 1749400090155 หญพง

24702149 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) ปมณยาพร หพรพโอ 12737 1708400019913 หญพง

24702150 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) กนกพร พรพ ปงประเสรพฐ 12738 1749400085291 หญพง

24702151 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) กวนตพกมล จพนดาวา 12739 1749400082268 หญพง

24702152 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) ยมทธนา พาลท 12741 1749400079542 ชาย

24702153 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) ศมภกพจ ปลม ปมจพตร 12742 1749400080915 ชาย

24702154 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) กวนตพงษพ หอมชมทน 12743 1749400082055 ชาย

24702155 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) วมฒพชวย นาคแกนว 12744 1749901176303 ชาย

24702156 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) ชพตพพวตธพ ทองคจา 12745 1749400082829 ชาย

24702157 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) ชวชวาล ทวบทพมทอง 12747 1749800437624 ชาย

24702158 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) กพจตพกร ไทรฟวก 12750 1209702394437 ชาย

24702159 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) ณวฐววฒนพ สมภาพ 12751 1749901194140 ชาย

24702160 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) ธทระยมทธ คชเกรพง 12752 1749400089742 ชาย

24702161 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) ณวฐวมฒพ เอททยมละออ 12755 1749400092123 ชาย

24702162 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) ปรทญานมช สาระคมณ 12756 1749400079194 หญพง

24702163 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) พวชรพน ลจ ปาเลพศ 12758 1749901169757 หญพง

24702164 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) นภวสวรรณ เนทยมหอม 12759 1749400081946 หญพง

24702165 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) ศพรพภวสสร เถมทอนคจา 12761 1749901178098 หญพง

24702166 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) พวชชา กวญญาพงศพ 12762 1749400083850 หญพง

24702167 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) ไพลพน ดวงคจา 12764 1639800391315 หญพง

24702168 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) อวจจพมา รวตนพพทวกษพ 12765 1749400089441 หญพง

24702169 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) วพลาววณยพ ปานรวกษพ 12766 1749400089769 หญพง

24702170 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) กพตตพชนา โรจนพคจาตวน 12809 1749901205303 ชาย
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24702171 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) นพภากรณพ เพพชรพมชม 12811 1749400082250 หญพง

24702172 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) ปฏพภาณ กชอศรทกมลพวฒนพ 12813 1749400086735 ชาย

24702173 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) เนตรชนก หลงเปลททยว 12903 1749400085712 หญพง

24702174 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) ญาดาวดท มชวงแกนว 12905 1209000384857 หญพง

24702175 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) พทรพวฒนพ เนมองทอง 12916 1749400078937 ชาย

24702176 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) ณฐกร ไชยมงคล 12919 1749400080729 ชาย

24702177 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) ชนากานตพ รมชงสมวรรณวงคพ 12943 1749400083132 หญพง

24702178 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) อรพพน กมลสวนเททยะ 12947 1309701320170 หญพง

24702179 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) พพสมต ศรทไพร 12948 0010351097406 ชาย

24702180 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) สาโรจนพ ถชอยพทงยง 12949 1749901183083 ชาย

24702181 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) พรพพมล สพนเพพชร 12950 1749400082314 หญพง

24702182 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) ชมตพมา มทสกมล 13048 1749400085151 หญพง

24702183 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) สมธาสพณท ดาวเรมอง 13055 1749400084945 หญพง

24702184 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) ธนนทพ ไมชปรากฏนาม 13060 1074590088001 ชาย

24702185 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) ออง ไมชปรากฎนามสกมล 13062 1074590088002 ชาย

24702186 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) ญาณภวทร แสงอจาไพ 13071 1749400081521 ชาย

24702187 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) พทรพวฒนพ พผนสววสดพธ 13076 1100703940381 ชาย

24702188 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) รณชวย ตว ปวอข ปงมว ปง 13079 1709901549592 ชาย

24702189 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) ณวชชนากร จรมา 13086 1709901710105 หญพง

24702190 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) ศมภณวฐ ใหมชสพงหพ 13089 1749400090660 ชาย

24702191 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) นวชชากาญจนพ คงโต 13101 1148300027359 หญพง

24702192 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) สมพล ไมชมทนามสกมล 13118 0074941004213 ชาย

24702193 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) เจนภพ นพตพกผล 13121 1739902322087 ชาย

24702194 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) สาโรจนพ แสนคจาภา 13128 1749400066971 ชาย

24702195 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) กฤษณะพงษพ ทวบไกร 13130 1749901188018 ชาย

24702196 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) ศราวพน ชมทนภพรมยพ 13227 1609900853809 ชาย

24702197 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) เพพญพพชชา พลอยบนานแพนว 13243 1749400088266 หญพง

24702198 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) นภวทร ยามพวา 13260 1749400085020 ชาย

24702199 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) รมชงอรมณ วงษพไทย 13261 1749400081334 หญพง

24702200 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) กนกวรรณ จวนทรพเจรพญ 13384 1749400078317 หญพง

24702201 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) จพราวรรณ เนทยมนาค 13387 1749400083710 หญพง

24702202 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) ปมนณภา รถทอง 13390 1749400085381 หญพง

24702203 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) มนวสพร ครรชพตชวยวาน 13392 1749400083647 หญพง

24702204 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) ววชรชวย หลพทมมณท 13399 1749400090554 ชาย

24702205 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) ไอลดา เหนททยวองอาจ 13400 1119701168191 หญพง
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24702206 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) สมชาดา สมกมลา 13411 1749400087286 หญพง

24702207 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) นนทพนภวส เพชรพรววฒนา 13412 1749400092395 หญพง

24702208 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) มานพตา สนอมดม 13433 1749400082136 หญพง

24702209 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) พรพมรตา แสงสวชาง 13434 1749400084864 หญพง

24702210 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) อวงคณา พงษพกลวด 13450 1749400088525 หญพง

24702211 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) วรพนทร ใจเอม ปอ 13453 1100703937372 ชาย

24702212 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) ขววญฤทวย เตพมพวนธพศพรพกมล 13454 1749400086581 หญพง

24702213 บนานววงจรเขน นรพศ นาคบมตร 2328 1749400090228 ชาย

24702214 บนานววงจรเขน ณธท จวนสะดท 2330 1749400094975 ชาย

24702215 บนานววงจรเขน สพรพภวทร เปลม ปองเจรพญ 2331 1749400084368 ชาย

24702216 บนานววงจรเขน พทรพวฒนพ สมดสพน 2446 1841701166578 ชาย

24702217 บนานววงจรเขน ชยากร บววเงพน 2453 1719900763736 ชาย

24702218 บนานววงจรเขน นพฤกษพ พอกฉลาด 2457 1659902443608 ชาย

24702219 บนานววงจรเขน สมดารวตนพ ทรวพยพไทย 2443 1209601591946 หญพง

24702220 บนานววงจรเขน รมชงมณท ทวพเอททยม 2335 1749400087260 หญพง

24702221 บนานววงจรเขน ชฏารวตนพ อมปละ 2440 1749400087014 หญพง

24702222 บนานววงจรเขน ธพดารวตนพ เบนาคจา 2332 1749400081725 หญพง

24702223 บนานววงจรเขน ปารพฉวตร อพนมพทพน 2337 1749400091461 หญพง

24702224 บนานววงจรเขน ประภวสสร บรรดาศวกดพธ 2347 1749400074699 หญพง

24702225 บนานววงจรเขน กวญญาณวฐ ลมไทยสง 2333 1749400100967 หญพง

24702226 บนานววงจรเขน กอขนาว มณทรวตนพ 2334 1749400088533 หญพง

24702227 บนานววงจรเขน สมภาพร เถมทอนวพถท 2339 1749400079607 หญพง

24702228 บนานววงจรเขน วรรณวพษา ลพประววตพ 2370 1749400075334 หญพง

24702229 ววดราษฎรพศรวทธากะยาราม อนมชพต สาวะรวกษพ 6296 1119701183981 ชาย

24702230 ววดราษฎรพศรวทธากะยาราม จวกรรพนทรพ บางกรวย 6240 1749400089564 ชาย

24702231 ววดราษฎรพศรวทธากะยาราม ยมทธพงษพ บรรเทาทมคตะ 6256 1709901747734 ชาย

24702232 ววดราษฎรพศรวทธากะยาราม ชวนากร วงคพแววววลยพ 6208 1749901140929 ชาย

24702233 ววดราษฎรพศรวทธากะยาราม ววชรพนทรพ แขพงฉลาด 6209 1749400079097 ชาย

24702234 ววดราษฎรพศรวทธากะยาราม ศวกดา อพนจงกล 6211 1749400087171 ชาย

24702235 ววดราษฎรพศรวทธากะยาราม ธนพล เฉลยเพาะ 6212 1749400088398 ชาย

24702236 ววดราษฎรพศรวทธากะยาราม ทศพล บววเกพด 6213 1749400089360 ชาย

24702237 ววดราษฎรพศรวทธากะยาราม ณรงคพฤทธพธ ปานดจา 6214 1739902375873 ชาย

24702238 ววดราษฎรพศรวทธากะยาราม วมฒพชวย โพธพธใหญช 6258 1102003812081 ชาย

24702239 ววดราษฎรพศรวทธากะยาราม สพทธพพงษพ นามคง 6230 1749901178942 ชาย

24702240 ววดราษฎรพศรวทธากะยาราม นฤมล หมชนภผช 6255 1749901051977 หญพง

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 133 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : บนานแพนว จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590088 - อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

2 305ชน ชน : 2

24702241 ววดราษฎรพศรวทธากะยาราม จทรนวนทพ จวนทรพแพง 6195 1749400079674 หญพง

24702242 ววดราษฎรพศรวทธากะยาราม ณรพนทรพทพพยพ สมบผรณพ 6217 1749400093723 หญพง

24702243 ววดราษฎรพศรวทธากะยาราม สมรารวกษพ จทนแพนว 6257 1779400047845 หญพง

24702244 ววดสวนสนม(ชมทนสพนอนมสรณพ) ณวฐพงษพ สมขสาคร 5101 1749700160566 ชาย

24702245 ววดสวนสนม(ชมทนสพนอนมสรณพ) โชคชวย ชมทนนวดดา 5103 1749800442318 ชาย

24702246 ววดสวนสนม(ชมทนสพนอนมสรณพ) ศมภกพจ บรรดาศวกดพธ 5102 1749400086921 ชาย

24702247 ววดสวนสนม(ชมทนสพนอนมสรณพ) กวนตนพ เนตรหาญ 5060 1739902326627 ชาย

24702248 ววดสวนสนม(ชมทนสพนอนมสรณพ) นพคมณ เอททยมชผกมล 5064 1749400081121 ชาย

24702249 ววดสวนสนม(ชมทนสพนอนมสรณพ) ศมภวพชณพ คมนมถนอม 5112 1749400083558 ชาย

24702250 ววดสวนสนม(ชมทนสพนอนมสรณพ) ธวนวา แซชเจททย 5107 1749400085658 ชาย

24702251 ววดสวนสนม(ชมทนสพนอนมสรณพ) พพพวฒนพพงศพ คลนายสมโข 5105 1749400089106 ชาย

24702252 ววดสวนสนม(ชมทนสพนอนมสรณพ) บมษากรณพ สมขสาคร 5157 1749400079828 หญพง

24702253 ววดสวนสนม(ชมทนสพนอนมสรณพ) กวญจนพณวฏฐพ สมขอพทม 5068 1749800430417 หญพง

24702254 ววดสวนสนม(ชมทนสพนอนมสรณพ) ปมณญพสา งวทวสมบผรณพ 5113 1749400090121 หญพง

24702255 บนานดจาเนพนสะดวก(กพมลท ปมณทฉาย) พวชรพล ซมนนเจรพญ 1857 1749400087456 ชาย

24702256 บนานดจาเนพนสะดวก(กพมลท ปมณทฉาย) บมณพกา อจอกคลองตวน 1858 1749901160946 หญพง

24702257 บนานดจาเนพนสะดวก(กพมลท ปมณทฉาย) ชลพตา มทประการ 1859 1749400088428 หญพง

24702258 บนานดจาเนพนสะดวก(กพมลท ปมณทฉาย) ตาล ตาตมทน 1881 0074014154866 ชาย

24702259 บนานคลองสจาโรง อภพนวนตพ จวนทรพผชองใส 1047 1749901198161 ชาย

24702260 บนานคลองสจาโรง มนตรท ศรทพพกมลทองดท 1051 1749400081865 ชาย

24702261 บนานคลองสจาโรง เรมองศวกดพธ สมนพธท 1126 1229901201361 ชาย

24702262 บนานคลองสจาโรง เรมองรอง สมนพธท 1127 1229901201370 ชาย

24702263 บนานคลองสจาโรง สรรชวย ซาสมทธศรท 1048 1749400081091 ชาย

24702264 บนานคลองสจาโรง ณวฐกานตพ ภผชทอง 1049 1749400083892 ชาย

24702265 บนานคลองสจาโรง ธนกร เกชาบางยาง 1050 1749400077973 ชาย

24702266 บนานคลองสจาโรง ฤทธพชวย เกตมมทชวย 1052 1749400080150 ชาย

24702267 บนานคลองสจาโรง สายธาร พวงกพจจา 1053 1749400079941 หญพง

24702268 บนานคลองสจาโรง บมณยานมช กลวดเฉทยบ 1072 1749800427394 หญพง

24702269 บนานคลองสจาโรง สมพรรษา เอทจยมหมชน 1057 1749400084112 หญพง

24702270 บนานคลองสจาโรง มวญฑพตา จอมทอง 1054 1749400086107 หญพง

24702271 บนานคลองสจาโรง นพตยา มณทแกนว 1056 1749400083990 หญพง

24702272 ททปวงกรวพทยาพวฒนพ(ววดสมนทรสถพต)ในพระราชผปถวมภพฯ กฤษฎา พวงธานท 5047 1749400085399 ชาย

24702273 ททปวงกรวพทยาพวฒนพ(ววดสมนทรสถพต)ในพระราชผปถวมภพฯ สพรภพ นพคมณ 5050 1749901214132 ชาย

24702274 ททปวงกรวพทยาพวฒนพ(ววดสมนทรสถพต)ในพระราชผปถวมภพฯ พพมพพชนก มาสววสดพธ 5051 1749400079038 หญพง

24702275 ททปวงกรวพทยาพวฒนพ(ววดสมนทรสถพต)ในพระราชผปถวมภพฯ กพตตพกร มณทฉาย 5052 1749901157341 ชาย

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 134 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : บนานแพนว จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590088 - อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

2 306ชน ชน : 2

24702276 ททปวงกรวพทยาพวฒนพ(ววดสมนทรสถพต)ในพระราชผปถวมภพฯ พทระพวฒนพ อพนสมระ 5056 1749901169455 ชาย

24702277 ททปวงกรวพทยาพวฒนพ(ววดสมนทรสถพต)ในพระราชผปถวมภพฯ พวชรา คงคาหลวง 5057 1749400083841 หญพง

24702278 ททปวงกรวพทยาพวฒนพ(ววดสมนทรสถพต)ในพระราชผปถวมภพฯ สมพพชชา สมขสอาด 5060 1749400089025 หญพง

24702279 ททปวงกรวพทยาพวฒนพ(ววดสมนทรสถพต)ในพระราชผปถวมภพฯ โชคชวย เกษสกมล 5063 1749901177962 ชาย

24702280 ททปวงกรวพทยาพวฒนพ(ววดสมนทรสถพต)ในพระราชผปถวมภพฯ กวญจนพร สมทธพประภา 5065 1103200145355 หญพง

24702281 ททปวงกรวพทยาพวฒนพ(ววดสมนทรสถพต)ในพระราชผปถวมภพฯ อวจฉราพร แสงใหญช 5068 1749400090317 หญพง

24702282 ททปวงกรวพทยาพวฒนพ(ววดสมนทรสถพต)ในพระราชผปถวมภพฯ ลลนา ทองชพว 5069 1749400088797 หญพง

24702283 ททปวงกรวพทยาพวฒนพ(ววดสมนทรสถพต)ในพระราชผปถวมภพฯ สมพวตรา สมดศรททอง 5070 1749901176567 หญพง

24702284 ททปวงกรวพทยาพวฒนพ(ววดสมนทรสถพต)ในพระราชผปถวมภพฯ สพรพวพภา สมรพยพวฒนยศ 5072 1749400088932 หญพง

24702285 ททปวงกรวพทยาพวฒนพ(ววดสมนทรสถพต)ในพระราชผปถวมภพฯ พงศพสมภา สทลาดเลา 5074 1459100061322 ชาย

24702286 ททปวงกรวพทยาพวฒนพ(ววดสมนทรสถพต)ในพระราชผปถวมภพฯ ชลธพชา ชาวอมบล 5251 1749901161225 หญพง

24702287 ททปวงกรวพทยาพวฒนพ(ววดสมนทรสถพต)ในพระราชผปถวมภพฯ ธทรภวทร หนวนทมม 5283 1469000060502 ชาย

24702288 ววดธวญญารามราษฎรพบจารมง กรกช จวนทรพเปลททยน 2264 1102003948365 ชาย

24702289 ววดธวญญารามราษฎรพบจารมง กฤษณะ มาบรรดพษฐพ 2265 1749400082721 ชาย

24702290 ววดธวญญารามราษฎรพบจารมง ชมะนรรณ วรรณรวงษท 2267 1749400081237 ชาย

24702291 ววดธวญญารามราษฎรพบจารมง ณวฐพวมฒพ เททยมดวงแข 2268 1749400083329 ชาย

24702292 ววดธวญญารามราษฎรพบจารมง ธนธรณพ บมญกอง 2270 1749400083671 ชาย

24702293 ววดธวญญารามราษฎรพบจารมง ธนากร ธจารงสพรพรวตนพ 2272 1749400079976 ชาย

24702294 ววดธวญญารามราษฎรพบจารมง ธทรยมทธ วพมลรวตนพ 2274 1749400084163 ชาย

24702295 ววดธวญญารามราษฎรพบจารมง รพทพวฒนพ วงษพสววสดพธ 2278 1749400078031 ชาย

24702296 ววดธวญญารามราษฎรพบจารมง จพราภรณพ ปานสมมทร 2282 1749400078864 หญพง

24702297 ววดธวญญารามราษฎรพบจารมง วรพศรา แสงสวชาง 2283 1740101114933 หญพง

24702298 ววดธวญญารามราษฎรพบจารมง อรจพรา ตลวบเพพชร 2285 1749400084791 หญพง

24702299 ววดธวญญารามราษฎรพบจารมง เมธวส รวตนวงศพ 2301 1749400081580 ชาย

24702300 บนานคลองหลวง ธนสพน ลวกษณารมณพ 2162 1740101112981 ชาย

24702301 บนานคลองหลวง ธนศวกดพธ ลวกษณารมณพ 2163 1740101112973 ชาย

24702302 บนานคลองหลวง ธทรณวนทพ สนเปทท ยม 2164 1749400008634 ชาย

24702303 บนานคลองหลวง พทรพวฒนพ แซชฮนอ 2168 1749700159550 ชาย

24702304 บนานคลองหลวง วพทววส พลเดช 2170 1749400079470 ชาย

24702305 บนานคลองหลวง วมฒพชวย พมชมพวนธพ 2171 1749800441770 ชาย

24702306 บนานคลองหลวง อลงกรณพ ทองเมมองหลวง 2174 1749400080702 ชาย

24702307 บนานคลองหลวง นวนทภพ พลายงาม 2165 1749901163350 ชาย

24702308 บนานคลองหลวง วรปรวชญพ กลพทนหอม 2240 1160900062972 ชาย

24702309 บนานคลองหลวง กพตตพภผมพ ลผกศร 2266 1700401401814 ชาย

24702310 บนานคลองหลวง อนวนตพญา ตว ปงฉพทง 2297 1749901159450 หญพง

คน 35รวม :
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ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
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อสาเภอ : บนานแพนว จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590088 - อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

2 307ชน ชน : 1

24702311 ววดชวยมงคล จทรายมทธ สวงขพสพนธมพ 3555 1759900505133 ชาย

24702312 ววดชวยมงคล จณโรจนพ เชม ปอรามวญ 3620 1749400071894 ชาย

24702313 ววดชวยมงคล ศพรพวรรณ สวนผลไมน 3567 1749400073609 หญพง

24702314 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) นพอนวนตพ รอดเชม ปอจทน 12688 1749400085542 ชาย

24702315 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) มนมเชษฐพ มณทประเสรพฐ 12690 1749400087693 ชาย

24702316 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) สชกร ปลชอยยพ ปม 12693 1749400091046 ชาย

24702317 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) ณวฏฐวรรณ ไทรพงษพพวนธมพ 12709 1749400091411 หญพง

24702318 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) วพชญพพล วงษพสมข 12721 1749400090589 ชาย

24702319 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) ภผรพชวย เพพทมพผล 12722 1749400090724 ชาย

24702320 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) สมพพชชา นฤภวทรพลวงกร 12734 1749400086514 หญพง

24702321 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) ณวฐวมฒพ บรพบผรณพ 12749 1749901191698 ชาย

24702322 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) กฤตวชญา แกนวประดพษฐพ 12753 1749400090287 ชาย

24702323 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) ขววญหทวย พมทธา 12763 1749400084384 หญพง

24702324 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) กวนตพวฒนพ สมนาศวกดพธ 13102 1100401380537 ชาย

24702325 อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500) สะกาวฟน า เคนพล 13108 1749400089980 หญพง

24702326 บนานววงจรเขน รมชง กลชอมจพต 2323 1749400079631 ชาย

24702327 บนานววงจรเขน ศพวาภวทร ชายครบมรท 2458 1309903503160 ชาย

24702328 บนานววงจรเขน ธนาธพป ศรทเวทยง 2384 1749901149101 ชาย

24702329 ววดสวนสนม(ชมทนสพนอนมสรณพ) ศพววฒมพ ใจตรง 5100 1749400088053 ชาย

24702330 ววดสวนสนม(ชมทนสพนอนมสรณพ) วรโชตพ กมทอง 5104 1749400085453 ชาย

24702331 ววดสวนสนม(ชมทนสพนอนมสรณพ) ระพทพวฒนพ ตว ปงมวทนคง 5065 1749800436822 ชาย

24702332 ววดสวนสนม(ชมทนสพนอนมสรณพ) ปวทมาพร แกนวกลจทา 5108 1749400089921 หญพง

24702333 ททปวงกรวพทยาพวฒนพ(ววดสมนทรสถพต)ในพระราชผปถวมภพฯ ววนเฉลพม กลจทาสนอง 5048 1749400085623 ชาย

24702334 ททปวงกรวพทยาพวฒนพ(ววดสมนทรสถพต)ในพระราชผปถวมภพฯ สมภาพ แกนวนพล 5054 1749901211885 ชาย

24702335 ททปวงกรวพทยาพวฒนพ(ววดสมนทรสถพต)ในพระราชผปถวมภพฯ เสาวภาคยพ ผพวงาม 5055 1749901209244 หญพง

24702336 ททปวงกรวพทยาพวฒนพ(ววดสมนทรสถพต)ในพระราชผปถวมภพฯ ญานพศา เขทยวอชอน 5058 1749901216224 หญพง

24702337 ททปวงกรวพทยาพวฒนพ(ววดสมนทรสถพต)ในพระราชผปถวมภพฯ ศมภกร ไทรยนอย 5101 1209601538328 ชาย

24702338 ททปวงกรวพทยาพวฒนพ(ววดสมนทรสถพต)ในพระราชผปถวมภพฯ วไลพร บมญนาค 5248 1509966519185 หญพง

24702339 ววดธวญญารามราษฎรพบจารมง สนธยา พงรวดดา 2279 1749400082004 ชาย

24702340 ววดธวญญารามราษฎรพบจารมง สพทธพนนทพ บมญกอง 2364 1331500116233 ชาย

24702341 บนานคลองหลวง นพลพวท บววเกพด 2166 1749901172413 ชาย

24702342 บนานคลองหลวง ณวฐวมฒ บมญเจรพญ 2161 1749901198633 ชาย

24702343 บนานคลองหลวง ศมภกร ปรางประเสรพฐ 2172 1749400086620 ชาย

24702344 บนานคลองหลวง อนมชา ปพท นสากล 2173 1749901204366 ชาย

24702345 บนานคลองหลวง อพนทพรา นามทผล 2182 1749901179141 หญพง
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24702346 บนานเจรพญสมข วทรภาค สมขมวทน 561 1749400082039 ชาย

24702347 บนานเจรพญสมข อโนชา ชาวหงษา 585 1749901196479 หญพง

24702348 บนานแพนววพทยา (ตททตง) กฤตภวทร พววพพรมณ 4552 1739902351362 ชาย

24702349 บนานคลองหลวง ชมพผนพกขพ มาบวณฑพต 2177 1749400079330 หญพง

24702350 บนานคลองหลวง เพชรลดา บววเกพด 2180 1749400083141 หญพง

24702351 บนานคลองหลวง ชนวทชา ศรศพลปพ ชวย 2176 1749901196401 หญพง

24702352 บนานคลองหลวง ธพดาลวกษณพ เกชาบางยาง 2178 1749400089301 หญพง

24702353 บนานคลองหลวง นภาทพพยพ มรรคเจรพญ 2179 1740101115468 หญพง

24702354 บนานคลองหลวง สมวพมล กพยะแพทยพ 2181 1749901200131 หญพง

24702355 บนานคลองหลวง ชลวญธรท ธรรมรวตนพ 2183 1749901176583 หญพง

24702356 บนานคลองหลวง พวชรศพรพ พพธรรม 2184 1749400084651 หญพง

24702357 บนานคลองหลวง ปพ ยธพดา แชชมสาคร 2210 1749800440773 หญพง

24702358 บนานเจรพญสมข ปภาวพนทพ สพงหพโต 562 1749901176265 ชาย

24702359 บนานเจรพญสมข บมษกร ชมชมเพท ปยน 563 1749400079615 หญพง

24702360 สารสาสนพบนานแพนว กพตตพศวกดพธ ไทรพงษพพวนธมพ 11576 1749400085071 ชาย

24702361 สารสาสนพบนานแพนว นภวทรพกพจ จพระรวตนพพพศาล 11676 1102003942634 ชาย

24702362 สารสาสนพบนานแพนว ธทรศานตพ ทพพางคพกผล 11681 1749901217611 ชาย

24702363 สารสาสนพบนานแพนว ชนพนทร อชอนกมล 11697 1740101115379 ชาย

24702364 สารสาสนพบนานแพนว ศพรภวส สายบมญเยม ปอน 11704 1749400082799 ชาย

24702365 สารสาสนพบนานแพนว ธวยวพทยพ เสพสมมทร 11719 1749400084589 ชาย

24702366 สารสาสนพบนานแพนว สหรวฐ อมดมเวช 11726 1749901204331 ชาย

24702367 สารสาสนพบนานแพนว ควมภทรภาพ ศรทแจน 11762 1749800441737 ชาย

24702368 สารสาสนพบนานแพนว ธาดาทพป ทองมมกดา 11773 1749400093715 ชาย

24702369 สารสาสนพบนานแพนว ธนากร สวนแกนว 11783 1739902335332 ชาย

24702370 สารสาสนพบนานแพนว ธวชพล จวนทรมคานนทพ 11787 1101402366334 ชาย

24702371 สารสาสนพบนานแพนว จมลจวกร อพฐานผประธานะ 11808 1749901215678 ชาย

24702372 สารสาสนพบนานแพนว กฤษกร ภผชปากนจ ปา 11813 1749400075512 ชาย

24702373 สารสาสนพบนานแพนว ฌนวนธรฐพ ทองคจา 11825 1749400085551 ชาย

24702374 สารสาสนพบนานแพนว ณวทฤช สมขอชอน 11840 1749400090708 ชาย

24702375 สารสาสนพบนานแพนว สมเมธ สนบนานเกาะ 11907 1749400087600 ชาย

24702376 สารสาสนพบนานแพนว นพนพษฐพ ใชนบางยาง 11976 1749400091909 ชาย

24702377 สารสาสนพบนานแพนว ณวฐดนวย เกตมเรมอง 12029 1740101113627 ชาย

24702378 สารสาสนพบนานแพนว รณกร เกลท ปยงมะ 12099 1740101116766 ชาย

24702379 สารสาสนพบนานแพนว ณฐกร โพธพธทอง 12220 1739902369920 ชาย

24702380 สารสาสนพบนานแพนว ธนากานตพ รอดรวกษา 12287 1749400087146 ชาย
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24702381 สารสาสนพบนานแพนว ธนาธพป จตมรนตพรวศมท 12495 1219901171594 ชาย

24702382 สารสาสนพบนานแพนว ปวญญาววฑ ไทรทอง 12555 1749901165301 ชาย

24702383 สารสาสนพบนานแพนว เบญญาภา รวตนโฆสพต 11613 1749400082560 หญพง

24702384 สารสาสนพบนานแพนว ปคมณดา สมววณนะศพรพ 11614 1749800438370 หญพง

24702385 สารสาสนพบนานแพนว บมษกร ไสยกพจ 11639 1749400081024 หญพง

24702386 สารสาสนพบนานแพนว ณวฐณพชา นาคเปน า 11643 1749400083957 หญพง

24702387 สารสาสนพบนานแพนว สมประวทณพ ศรทโชค 11651 1102300130626 หญพง

24702388 สารสาสนพบนานแพนว วรวญญา แสนเทพ 11707 1749400081610 หญพง

24702389 สารสาสนพบนานแพนว ญาณพนทพ ชาวหงษา 11738 1749400092034 หญพง

24702390 สารสาสนพบนานแพนว ปพพชญา จรพนทรพทอง 11758 1740101115824 หญพง

24702391 สารสาสนพบนานแพนว เบญญาภา ชมตพมวนตพงศพ 11765 1709901732745 หญพง

24702392 สารสาสนพบนานแพนว ศมภพสรา เกลท ปยงมะ 11832 1739902347896 หญพง

24702393 สารสาสนพบนานแพนว อภพญญา สทนนอยขาว 11835 1348900180679 หญพง

24702394 สารสาสนพบนานแพนว วรพสา สววสดพธภาพ 11836 1749901171824 หญพง

24702395 สารสาสนพบนานแพนว ปมญญพศา แกนวนพล 11844 1749400088720 หญพง

24702396 สารสาสนพบนานแพนว ภวทรพร พยาคภพบาล 11938 1102003966801 หญพง

24702397 สารสาสนพบนานแพนว สมปรทยา ดชานเจรพญ 12275 1749400086859 หญพง

24702398 สารสาสนพบนานแพนว ณพชากร เบาเนพด 12477 1739902315536 หญพง

24702399 สารสาสนพบนานแพนว วพธาร สนธพธรรม 11488 1740101115697 ชาย

24702400 สารสาสนพบนานแพนว ภาคพน มาบรรดพษ 11490 1749800460359 ชาย

24702401 สารสาสนพบนานแพนว กษพดพธพพชญพคมณ ชวยกมลเสรทววฒนพ 11577 1749901173771 ชาย

24702402 สารสาสนพบนานแพนว อพนทวช จวนทราช 11596 1749400090449 ชาย

24702403 สารสาสนพบนานแพนว พวฒนศวกดพธ เอทจยมหมชน 11729 1749901192147 ชาย

24702404 สารสาสนพบนานแพนว วชพรญาณพ ชมทนอารมยพ 11732 1700401405623 ชาย

24702405 สารสาสนพบนานแพนว ธาวพน แซชอข ปง 11790 1749800444591 ชาย

24702406 สารสาสนพบนานแพนว ชยพล จทนทองคจา 11838 1103000218049 ชาย

24702407 สารสาสนพบนานแพนว กวยพงศพ หทวยรวตนานนทพ 11869 1102170097918 ชาย

24702408 สารสาสนพบนานแพนว กพตตพกรณพ อวมพาไพ 11956 1769900851317 ชาย

24702409 สารสาสนพบนานแพนว นาวพน แสงสพรพนภา 11963 1749400092158 ชาย

24702410 สารสาสนพบนานแพนว พชร นพลบมตร 11981 1749800455088 ชาย

24702411 สารสาสนพบนานแพนว อาทพตยพรรณ บผชายวนตพ 1261 1348500092985 ชาย

24702412 สารสาสนพบนานแพนว ฐานวทรพ อภพโรจนพจพรภากมล 12109 1749901166995 ชาย

24702413 สารสาสนพบนานแพนว สมรยมทธ ศรทนวนทากมล 12221 1749400085135 ชาย

24702414 สารสาสนพบนานแพนว กฤตภาส เกพดผล 12313 1749400092140 ชาย

24702415 สารสาสนพบนานแพนว ถพรณวฎฐพชา พชวงเฟมท อง 12427 1659902443161 ชาย
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24702416 สารสาสนพบนานแพนว กวพสรา ธรรมสกมล 11606 1739902337840 หญพง

24702417 สารสาสนพบนานแพนว ไปรยา ทองพวว 11418 1740101114879 หญพง

24702418 สารสาสนพบนานแพนว ชววลลวกษณพ ฤกษพวพเชทยร 11626 1749800445244 หญพง

24702419 สารสาสนพบนานแพนว ธนพร ขอเหลพก 11687 1739902351796 หญพง

24702420 สารสาสนพบนานแพนว ณวชชา สมวพกรานตพ 11692 1709700374175 หญพง

24702421 สารสาสนพบนานแพนว ปนพตา ประพวนธพเทวา 11699 1749800460189 หญพง

24702422 สารสาสนพบนานแพนว ชวญญาภวค เจพดสท 11725 1749901190977 หญพง

24702423 สารสาสนพบนานแพนว ณวฐธพดา จวนทรพทอง 11741 1749400086484 หญพง

24702424 สารสาสนพบนานแพนว ณภวทร วาสมกรท 11761 1740101114763 หญพง

24702425 สารสาสนพบนานแพนว จพดาภา เจรพญสมขใส 11776 1749700165452 หญพง

24702426 สารสาสนพบนานแพนว พพมพพพพชชา ปานสาคร 11777 1100401430020 หญพง

24702427 สารสาสนพบนานแพนว จวนทกานตพ มทสมบผรณพ 11792 1749400093154 หญพง

24702428 สารสาสนพบนานแพนว ญาณพศา กลจทาสววสดพธ 11800 1749400087855 หญพง

24702429 สารสาสนพบนานแพนว จวนทกานตพ เขชงกจทา 11809 1719900771500 หญพง

24702430 สารสาสนพบนานแพนว ศพรพมา จพตรอจาพวน 11826 1749400091666 หญพง

24702431 สารสาสนพบนานแพนว ภวชกมล ไชยสพทธพธ 11837 1749800452232 หญพง

24702432 สารสาสนพบนานแพนว พวฒนพชญา เกตมแกนว 11917 1102003981559 หญพง

24702433 สารสาสนพบนานแพนว ฐพตพมา ขนมนทอง 11952 1740101116693 หญพง

24702434 สารสาสนพบนานแพนว ทวชชภร รอดเรมองรวตนพ 11958 1749400091658 หญพง

24702435 สารสาสนพบนานแพนว มารพษา เหมมอนมณท 11980 1749400084546 หญพง

24702436 บนานแพนววพทยา (ตททตง) โชตพภณ อพนทโชตพ 3913 1749901163520 ชาย

24702437 บนานแพนววพทยา (ตททตง) กฤษฏท ววนเจรพญ 3916 1740101114917 ชาย

24702438 บนานแพนววพทยา (ตททตง) ณวฐพล เปรมเลพก 3917 1749400088568 ชาย

24702439 บนานแพนววพทยา (ตททตง) ธนโชตพ งามวรวญญผ 3918 1709100036333 ชาย

24702440 บนานแพนววพทยา (ตททตง) นมชนภา อชอนนนอมดท 3922 1749400082373 หญพง

24702441 บนานแพนววพทยา (ตททตง) นฤมล โชตพวพเชทยร 3924 1749400079356 หญพง

24702442 บนานแพนววพทยา (ตททตง) พนพดา คลวงนาค 3926 1749400083493 หญพง

24702443 บนานแพนววพทยา (ตททตง) เกทยรตพศวกดพธ เอกพงษพ 3927 1749400080826 ชาย

24702444 บนานแพนววพทยา (ตททตง) ณวฐพร ววฒนทรวพยพโสภณ 3935 1749400088690 หญพง

24702445 บนานแพนววพทยา (ตททตง) ภวทรภร ทมมประดพษฐพ 3936 1709901690007 หญพง

24702446 บนานแพนววพทยา (ตททตง) มนวสกานตพ อรพยะพพทวกษพ 3937 1749901182044 หญพง

24702447 บนานแพนววพทยา (ตททตง) พรนภา เตพงใชชสมน 3938 1749400084961 หญพง

24702448 บนานแพนววพทยา (ตททตง) ศศกร ครพบสงวน 3942 1749400090201 หญพง

24702449 บนานแพนววพทยา (ตททตง) ฐะภานน อวงคษร 3944 1749400078724 ชาย

24702450 บนานแพนววพทยา (ตททตง) ปวญญากร หลงเปลททยว 3945 1749901178462 ชาย
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24702451 บนานแพนววพทยา (ตททตง) ภผมพพวฒนพ วมฒพ 3946 1749901213144 ชาย

24702452 บนานแพนววพทยา (ตททตง) ณวฐดนวย เขพมกจาเหนพด 3950 1749901183377 ชาย

24702453 บนานแพนววพทยา (ตททตง) วรวรรณ แสงสมวรรณ 3954 1749901163368 หญพง

24702454 บนานแพนววพทยา (ตททตง) รตพมา ทองอยผชคง 3955 1749400078929 หญพง

24702455 บนานแพนววพทยา (ตททตง) ศศพรดา นพมพตรภผวดล 3956 1749400084040 หญพง

24702456 บนานแพนววพทยา (ตททตง) ปมญณพศา ทรงววฒนา 3958 1749400088991 หญพง

24702457 บนานแพนววพทยา (ตททตง) นพชา ฉายแสง 3959 1749901181501 หญพง

24702458 บนานแพนววพทยา (ตททตง) อธพววฒนพ คงพมกา 3962 1749400082870 ชาย

24702459 บนานแพนววพทยา (ตททตง) กพตพพงศพ กาญจนภผผา 3964 1749400085682 ชาย

24702460 บนานแพนววพทยา (ตททตง) ณวฐพล วงศพจวนทรพ 3966 1749400080125 ชาย

24702461 บนานแพนววพทยา (ตททตง) ฐพตพพวนธพ จวนสอน 3968 1749400087405 ชาย

24702462 บนานแพนววพทยา (ตททตง) ธนกฤต หรพทวสกมล 3969 1749400082284 ชาย

24702463 บนานแพนววพทยา (ตททตง) นภวสสร เสาวกมล 3978 1749901164577 หญพง

24702464 บนานแพนววพทยา (ตททตง) วาสพฎฐท สหะเดช 3980 1749800439732 หญพง

24702465 บนานแพนววพทยา (ตททตง) ธวญญาววลยพ รอดพาทท 3986 1749901196819 หญพง

24702466 บนานแพนววพทยา (ตททตง) โสภพตา อยผชประเสรพฐ 3994 1749400086590 หญพง

24702467 บนานแพนววพทยา (ตททตง) ณวฐพงษพ ปานนพล 3995 1749400085569 ชาย

24702468 บนานแพนววพทยา (ตททตง) พรรณชนก มมชงหมาย 4015 1749901164798 หญพง

24702469 บนานแพนววพทยา (ตททตง) อวมรพนทรพ อมดมศพรพ 4018 1739902322109 ชาย

24702470 บนานแพนววพทยา (ตททตง) วพวรรธนพ สจาเภาทอง 4020 1749901174343 ชาย

24702471 บนานแพนววพทยา (ตททตง) เขมรวตนพ ววฒนวรคมณ 4027 1749400079208 หญพง

24702472 บนานแพนววพทยา (ตททตง) กมลภพ ซมชยหพรวญ 4030 1749400093839 ชาย

24702473 บนานแพนววพทยา (ตททตง) ศพราพวชร อพนมพทพน 4034 1749901217298 ชาย

24702474 บนานแพนววพทยา (ตททตง) อมษณทยพ สนสมทธพ 4038 1749400092298 หญพง

24702475 บนานแพนววพทยา (ตททตง) ชนวรรณ กพจรวกษา 4136 1749400080117 หญพง

24702476 บนานแพนววพทยา (ตททตง) ปพพชญา จวนรวม 4162 1749901154059 หญพง

24702477 บนานแพนววพทยา (ตททตง) ชพนววตร คจาประกอบ 4168 1749400082047 ชาย

24702478 บนานแพนววพทยา (ตททตง) ปวฐรพนทรพ นพธพสพนทพพรพ 4528 1509966594551 หญพง

24702479 บนานแพนววพทยา (ตททตง) สมทธพดา สทเมมอง 4684 1749901202592 หญพง

24702480 บนานแพนววพทยา (ตททตง) สมภนพดา กพมะพวนธมพ 3921 1104700168711 หญพง

24702481 บนานแพนววพทยา (ตททตง) นลพน เลนาประเสรพฐ 3923 1749901201227 หญพง

24702482 บนานแพนววพทยา (ตททตง) ทฤษฏท รมชงเรมอง 3931 1749400082454 ชาย

24702483 บนานแพนววพทยา (ตททตง) กฤษฎา สวตยะเลขา 3932 1749400083973 ชาย

24702484 บนานแพนววพทยา (ตททตง) นนทกร เททยนหลชอ 3933 1749901161454 ชาย

24702485 บนานแพนววพทยา (ตททตง) ววชรพนทรพ อมยประเสรพฐ 3934 1749400079780 ชาย
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24702486 บนานแพนววพทยา (ตททตง) นภวสสร อพนทอมดม 3939 1749400085780 หญพง

24702487 บนานแพนววพทยา (ตททตง) กฤษณ หลพมสววสดพธ 3943 1749400079984 ชาย

24702488 บนานแพนววพทยา (ตททตง) บมรพนทรพ มาปากลวด 3947 1749400088011 ชาย

24702489 บนานแพนววพทยา (ตททตง) สมรนวตพ พมชมพวง 3948 1749400088134 ชาย

24702490 บนานแพนววพทยา (ตททตง) อธพววฒนพ เหลมองรมชงเรมอง 3949 1749400081989 ชาย

24702491 บนานแพนววพทยา (ตททตง) สมววฒนพ โคนวเหลย 3961 1749400085615 ชาย

24702492 บนานแพนววพทยา (ตททตง) สรวพชญพ หงษพโต 3979 1749400089475 ชาย

24702493 บนานแพนววพทยา (ตททตง) ชมตพกาญจนพ ไมนกลนวย 3985 1700401402799 หญพง

24702494 บนานแพนววพทยา (ตททตง) อวครดนยพ ฐพตพรวตนววฒนพ 4014 1739902325728 ชาย

24702495 บนานแพนววพทยา (ตททตง) ปาณพสรา เอกอนวนตพชวย 4023 1749400084457 หญพง

24702496 บนานแพนววพทยา (ตททตง) รวฐวพชญพ วงศพศพรพศมภกพจ 4028 1749400091917 ชาย

24702497 บนานแพนววพทยา (ตททตง) ศพลชกร นาคประคอง 4032 1100201969308 หญพง

24702498 บนานแพนววพทยา (ตททตง) นจาหชาง กจปานารายณพ 4037 1749400092620 ชาย

24702499 บนานแพนววพทยา (ตททตง) ณปภวช โชคบรพบผรณพ 4102 2749400002165 หญพง

24702500 บนานแพนววพทยา (ตททตง) สมรวญญา ปพ ยะไพร 4122 1104500093262 หญพง

24702501 บนานแพนววพทยา (ตททตง) รวชนท คงสอน 4142 1749400085186 หญพง

24702502 บนานแพนววพทยา (ตททตง) ณวฐรวพนทรพ รมชงสวชาง 4144 1709800518250 หญพง

24702503 บนานแพนววพทยา (ตททตง) กาญจนพวฒน สายมผล 4150 1749400079305 ชาย

24702504 บนานแพนววพทยา (ตททตง) ณพพล โพธพศรททอง 4151 1739902347080 ชาย

24702505 บนานแพนววพทยา (ตททตง) กฤตววฒนพ ศวกดพธศรทสมวรรณ 4156 1102400214473 ชาย

24702506 บนานแพนววพทยา (ตททตง) ทวศนพพล แกนวนวนทะ 4158 1749901203246 ชาย

24702507 บนานแพนววพทยา (ตททตง) ธวชรวฎฐพ พวนธพโพธพธทอง 4178 1749901214256 หญพง

24702508 บนานแพนววพทยา (ตททตง) กรวรรณ พมชมพวง 4283 1749400083655 หญพง

24702509 บนานแพนววพทยา (ตททตง) กรวณฑรวตนพ ตว ปงเวนพชเจรพญสมข 4285 1749901192066 หญพง

24702510 บนานแพนววพทยา (ตททตง) ฐพตพววชรพ พวนธถาวรพงศพ 4344 1749700138595 ชาย

24702511 บนานแพนววพทยา (ตททตง) อาสยา เรชบนานเกาะ 4354 1740101112876 หญพง

24702512 บนานแพนววพทยา (ตททตง) ณวฐนรท ทชาทราย 4379 1749400090236 หญพง

24702513 บนานแพนววพทยา (ตททตง) นภวสสรณพ สมบผรณพ 4381 1102003942014 หญพง

24702514 บนานแพนววพทยา (ตททตง) เมธาสพทธพธ อรพยะพพทวกษพ 4523 1749400084538 ชาย

24702515 บนานแพนววพทยา (ตททตง) ปาณนสา อรมณฤทธพกมล 4529 1749400082365 หญพง

24702516 บนานแพนววพทยา (ตททตง) ชาลพสา ตะโกจทน 4543 1102003906778 หญพง

24702517 บนานแพนววพทยา (ตททตง) ธนพล ทองชพว 4560 1749400080010 ชาย

24702518 บนานแพนววพทยา (ตททตง) จมฑาทพพยพ กรมนารถ 4561 1749400092018 หญพง

24702519 บนานแพนววพทยา (ตททตง) ธวญญรวตนพ อภพสพทธพมรรค 4675 1103500074976 หญพง

24702520 บนานแพนววพทยา (ตททตง) ธทรภวทร โนสผงเนพน 3914 1749400079569 ชาย
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24702521 บนานแพนววพทยา (ตททตง) พพภวช สพงหพจพนดา 3928 1102003913481 ชาย

24702522 บนานแพนววพทยา (ตททตง) ณวฐวมฒพ ศรยพงไกล 3929 1749400080001 ชาย

24702523 บนานแพนววพทยา (ตททตง) ชวนวนทพ ยททสมชน 3930 1749400080435 ชาย

24702524 บนานแพนววพทยา (ตททตง) ปภาวพชญพ เผมอกอจาไพ 3965 1749400087383 ชาย

24702525 บนานแพนววพทยา (ตททตง) ศพววฒนพ เขพมทอง 3967 1749400081512 ชาย

24702526 บนานแพนววพทยา (ตททตง) ญาธพดา ฮมชงหวล 3976 1749400089785 หญพง

24702527 บนานแพนววพทยา (ตททตง) ปพ ยะมาศ ฟผกทรวพยพ 3991 1749400089866 หญพง

24702528 บนานแพนววพทยา (ตททตง) ธวชพล ขมนพพทวกษพ 4013 1749400089491 ชาย

24702529 บนานแพนววพทยา (ตททตง) จพราววฒนพ ทวทววฒนบดท 4016 1749400090341 ชาย

24702530 บนานแพนววพทยา (ตททตง) จพรววฒนพ เปรมปรทดพธ 4024 1749901186431 ชาย

24702531 บนานแพนววพทยา (ตททตง) ยมทธวทรพ ชทเจพดรพ ปว 4025 1749400081679 ชาย

24702532 บนานแพนววพทยา (ตททตง) ศพวโรจนพ หอมนาน 4026 1749400086395 ชาย

24702533 บนานแพนววพทยา (ตททตง) อรพสา พมกจวนทรพ 4035 1749400092247 หญพง

24702534 บนานแพนววพทยา (ตททตง) อพทธพชวย เพพทมผลพผนทวท 4036 1348900199124 ชาย

24702535 บนานแพนววพทยา (ตททตง) ประพวฒนพ แยนมสมมทร 4138 1749400082934 ชาย

24702536 บนานแพนววพทยา (ตททตง) พทรพวฒนพ จวนรวม 4281 1749901165671 ชาย

24702537 บนานแพนววพทยา (ตททตง) ณวฐพลววฒ บมญแยนม 4370 1749400091321 ชาย

24702538 บนานแพนววพทยา (ตททตง) ภวทรมน เททยนเอททยม 4378 1759900500999 หญพง

24702539 บนานแพนววพทยา (ตททตง) สพรภวทร นาราทองเพชร 4382 1749400087332 ชาย

24702540 บนานแพนววพทยา (ตททตง) ศศพปภา สมพานพช 4542 1739902323661 หญพง

24702541 บนานแพนววพทยา (ตททตง) พพชญานวนทพ จวนทรพทรงกลด 4123 1100201978064 หญพง

24702542 บนานแพนววพทยา (ตททตง) ปพ ยะวรรธนพ ถพทนชวยภผมพ 4870 1749400077906 ชาย

24702543 อวตตาภพววฒนพ ณมน เตละวาณพชยพ 54277 1104100034765 หญพง

24702544 อวตตาภพววฒนพ พวสชพนธพดา วารมณสหววชภณ 54279 1100201937724 หญพง

24702545 อวตตาภพววฒนพ ณวฐธพตา อรมณวงศพวพววฒนพ 54281 1749901170593 หญพง

24702546 อวตตาภพววฒนพ ดมษฎท มณทนนอย 54282 1749901202266 หญพง

24702547 อวตตาภพววฒนพ วราวพทยพ เจทยรนวย 54283 1100401398231 ชาย

24702548 อวตตาภพววฒนพ นวพนตา เลพกพพทยา 54284 1100401406331 หญพง

24702549 อวตตาภพววฒนพ ณวชชา ศพรพโสภณา 54285 1102003880426 หญพง

24702550 อวตตาภพววฒนพ ปณพชา กพจภพญโญชวย 54287 1100401389810 ชาย

24702551 อวตตาภพววฒนพ ปรทยาณวฐ พวฒนชยนวนทนพ 54289 1100401393027 หญพง

24702552 อวตตาภพววฒนพ ยผถพกา นชวมไมนพมชม 54298 1129902060801 หญพง

24702553 อวตตาภพววฒนพ กรพนทพ สมวรรณนามวย 54300 1101402381571 ชาย

24702554 อวตตาภพววฒนพ อรกวญญา เจรพญพวนธพ 54301 1749901217310 หญพง

24702555 อวตตาภพววฒนพ ปาณวสมพ ปากวพเศษ 54302 1739902374559 หญพง

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 142 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : บนานแพนว จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590088 - อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500)

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

3 314ชน ชน : 3

24702556 อวตตาภพววฒนพ ปาณพศา ลทลาสกมลธรรม 54305 2740101017863 หญพง

24702557 อวตตาภพววฒนพ เหยทยนเจพน หลทท 55344 1174100021001 หญพง

24702558 อวตตาภพววฒนพ ธนววฒนพ สมขะววนชวย 55355 1102200262172 ชาย

24702559 อวตตาภพววฒนพ วรพล ววฒนาพร 56375 1749901164453 ชาย

24702560 อวตตาภพววฒนพ ปวณณวพชญพ เตยตนน 56386 1749901214876 ชาย

24702561 อวตตาภพววฒนพ ณวฐนวนทพ เจนกพตตพววฒนา 56405 1749901201430 ชาย

24702562 อวตตาภพววฒนพ ลทนววตร รมจพธรรมกมล 57444 1103704256428 ชาย

24702563 อวตตาภพววฒนพ รวฐนวนทพไชย เอททยมสอาด 58485 1102003966983 ชาย

24702564 อวตตาภพววฒนพ ปพ ยธพดา ไชยสาลท 58487 1739902319183 หญพง

24702565 อวตตาภพววฒนพ นภวสนวนทพ ตรททพพยพ 58489 1739902318462 หญพง

24702566 อวตตาภพววฒนพ วรกานตพ อมชนเรมองชวยววฒนา 58495 1739902333640 หญพง

24702567 อวตตาภพววฒนพ ศพรวชนวนทพ รมจโอฬาร 58499 1102170092126 หญพง

24702568 อวตตาภพววฒนพ ภพญญดา จวนทรวงศกร 59520 1102003958123 หญพง

24702569 อวตตาภพววฒนพ คณพศร บมตรรวกษพ 59529 1739902265318 ชาย

24702570 อวตตาภพววฒนพ วงษพวพธาน ตผนจพนดา 59542 1102003967777 ชาย

24702571 อวตตาภพววฒนพ ศมภสมตา วรพวนธพพพทวกษพ 59546 1740101113554 หญพง

24702572 อวตตาภพววฒนพ กวญญาพร แซชเอทจยบ 59550 1749901216810 หญพง

คน 17รวม :

สรมปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  472ผศห เขหาสอบ : 16 คน1074590088 - อนมบาลบนานแพนว(ววนครผ2500)

อสาเภอ : บนานแพนว จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590102 - ววดเจพดรพ ปว

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

สปช.2/28 ประถมศขกษาปท ททท 3ชน ชน : 2

24701681 ไทยรวฐวพทยา 9 (ววดใหมชราษฎรพนมกผล) กพตตพศวกดพธ แกนวสวชาง 1883 1749400090805 ชาย

24701682 ววดคลองตวนราษฎรพบจารมง อภพชา ธนากรกพตตพสมข 6166 1749400084686 ชาย

24701683 บนานรางสายบวว ปรวชญา บมญศพรพ 1052 1749400084422 ชาย

24701684 บนานคลองตวน นาวพน ศรทสาย 1495 7749800037684 ชาย

24701685 บนานคลองตวน อาทพตยพ ขวนทอง 1496 1749901175331 ชาย

24701686 บนานคลองตวน ณวฐวมฒพ ใจแพ 1499 1749400085054 ชาย

24701687 บนานคลองตวน สมชาย ไมชมทนามสกมล 1548 0074941005686 ชาย

24701688 บนานคลองตวน พวสกร เหลมองขมพ ปน 1602 1749400088908 ชาย

24701689 บนานคลองตวน เจษฎาภรณพ สวยบจารมง 1603 1749400078767 ชาย

24701690 บนานคลองตวน สมข เสทยมราย 1605 1074590099002 ชาย

24701691 บนานคลองตวน สพรพกวญญา พรมนอก 1610 1409800518899 หญพง

24701692 บนานคลองตวน อวจฉรพย ฟผนวนทพ 1693 1749400079747 ชาย

24701693 ววดหลวกสองราษฎรพบจารมง ธนาวมฒพ สมนทรชมทน 6487 1749400088827 ชาย

24701694 ววดหลวกสองราษฎรพบจารมง พพมพพพพศา นพลาพวนธพ 6511 1749400084520 หญพง

24701695 ววดหลวกสองราษฎรพบจารมง นฤมล สวนทอง 6542 1749400080401 หญพง



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 143 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : บนานแพนว จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590102 - ววดเจพดรพ ปว

24701696 ววดหลวกสองราษฎรพบจารมง รวตนาภรณพ ฉพมบมญอยผช 6546 1749901157902 หญพง

24701697 ววดหลวกสองราษฎรพบจารมง มงคล ทะรวกษา 6575 1700401408088 ชาย

24701698 ววดกระโจมทอง นพพนธพ ชาวทชาทราย 2237 1749400087243 ชาย

24701699 ววดกระโจมทอง อดพสร ภพรมยพเอททยม 2242 1749400078619 ชาย

24701700 ววดกระโจมทอง จพณวฏฐพ จพรธนรวตนวงศพ 2330 1729900791225 หญพง

24701701 ววดธรรมเจดทยพศรทพพพวฒนพ ศพรพโชค เพทจยนเจจก 1588 1749400050943 ชาย

24701702 ววดธรรมเจดทยพศรทพพพวฒนพ ชนนพกานตพ ดอกเตย 1620 1749400070669 หญพง

24701703 ไทยรวฐวพทยา 9 (ววดใหมชราษฎรพนมกผล) ฐพตพกร จวนทรพศพรพ 1815 1749400077744 ชาย

24701704 ไทยรวฐวพทยา 9 (ววดใหมชราษฎรพนมกผล) วทรพงศพ เชยสงวน 1840 1749400082152 ชาย

24701705 ไทยรวฐวพทยา 9 (ววดใหมชราษฎรพนมกผล) ชลธท มชวงใหม 1841 1749400080991 ชาย

24701706 ไทยรวฐวพทยา 9 (ววดใหมชราษฎรพนมกผล) ปรพยพงศพ หลพทวหนอง 1844 1749400082519 ชาย

24701707 ไทยรวฐวพทยา 9 (ววดใหมชราษฎรพนมกผล) ภผ ไมชมทนามสกมล 1847 0073871007013 ชาย

24701708 ไทยรวฐวพทยา 9 (ววดใหมชราษฎรพนมกผล) ไอญาลพน สมวรรณคร 1856 1749400086476 หญพง

24701709 ไทยรวฐวพทยา 9 (ววดใหมชราษฎรพนมกผล) ธนกฤต ทจาทอง 1879 1749400090571 ชาย

24701710 ไทยรวฐวพทยา 9 (ววดใหมชราษฎรพนมกผล) กมลวรรณ เจรพญผล 1880 1779400043181 หญพง

24701711 ไทยรวฐวพทยา 9 (ววดใหมชราษฎรพนมกผล) ยมทธนา มากรวกษา 1881 1749400081938 ชาย

24701712 ไทยรวฐวพทยา 9 (ววดใหมชราษฎรพนมกผล) สมภาพรรณ ปข ปงสมนทร 1882 1749400088461 หญพง

24701713 ไทยรวฐวพทยา 9 (ววดใหมชราษฎรพนมกผล) อรพสรา บมนนเฮง 1884 1749400087928 หญพง

24701714 ไทยรวฐวพทยา 9 (ววดใหมชราษฎรพนมกผล) มนภรณพ ทรวพยพเจรพญกผล 1887 1749400087006 หญพง

24701715 ไทยรวฐวพทยา 9 (ววดใหมชราษฎรพนมกผล) ศพรพโสภา ตวจนเจรพญ 1888 1749400079518 หญพง

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 144 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : บนานแพนว จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590102 - ววดเจพดรพ ปว

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

สปช.2/28 ประถมศขกษาปท ททท 5/2ชน ชน : 3

24701716 ไทยรวฐวพทยา 9 (ววดใหมชราษฎรพนมกผล) รวตตพกาล รวกษา 1889 1749400088771 หญพง

24701717 ไทยรวฐวพทยา 9 (ววดใหมชราษฎรพนมกผล) อารทยพ อพทมอาดผร 1890 1749400090384 หญพง

24701718 ไทยรวฐวพทยา 9 (ววดใหมชราษฎรพนมกผล) นวด ไมชมทนามสกมล 1907 0074012918788 ชาย

24701719 ไทยรวฐวพทยา 9 (ววดใหมชราษฎรพนมกผล) ณวฐกานตพ ลพทมกองลาภ 1993 1102900141891 หญพง

24701720 ไทยรวฐวพทยา 9 (ววดใหมชราษฎรพนมกผล) กรพนทรพ ปท กลาง 2029 1739902369601 ชาย

24701721 ไทยรวฐวพทยา 9 (ววดใหมชราษฎรพนมกผล) จวนจพรา เจรพญดท 2039 0019991012222 หญพง

24701722 ไทยรวฐวพทยา 9 (ววดใหมชราษฎรพนมกผล) นนองรวก เจรพญดท 2040 0019991008462 หญพง

24701723 ววดคลองตวนราษฎรพบจารมง ทรงธรรม เรมองขจา 5870 1749400003414 ชาย

24701724 ววดคลองตวนราษฎรพบจารมง ธนทอง พานทอง 6119 1749400077507 ชาย

24701725 ววดคลองตวนราษฎรพบจารมง ณวฐวมฒพ พฤกษพเกษม 6128 1749400074222 ชาย

24701726 ววดคลองตวนราษฎรพบจารมง กฤชณวท ซมชนเฮง 6158 1749400079534 ชาย

24701727 ววดคลองตวนราษฎรพบจารมง นวพล ขจาจา 6160 1749901207128 ชาย

24701728 ววดคลองตวนราษฎรพบจารมง พรสวรรคพ แสงหพรวญ 6161 1669300024798 หญพง

24701729 ววดคลองตวนราษฎรพบจารมง ปาณะ ปานสวมฤทธพธ 6165 1749400083451 ชาย

24701730 ววดคลองตวนราษฎรพบจารมง ธพดารวตนพ เอททยมรน าย 6169 1749800433491 หญพง

24701731 ววดคลองตวนราษฎรพบจารมง สมทพศา สมขแกนว 6171 7659901012378 หญพง

24701732 ววดคลองตวนราษฎรพบจารมง อพทธพพล เกพดคลองตวน 6172 1749400080087 ชาย

24701733 ววดคลองตวนราษฎรพบจารมง วราภรณพ ยททสมชน 6173 1749400088304 หญพง

24701734 ววดคลองตวนราษฎรพบจารมง กมลชนก ทองประเสรพฐ 6174 1749400080974 หญพง

24701735 ววดคลองตวนราษฎรพบจารมง จมฑามณท เตพมนมช 6180 1749901200531 หญพง

24701736 ววดคลองตวนราษฎรพบจารมง ฑพมพพกา กมลนพล 6181 1749400089041 หญพง

24701737 ววดคลองตวนราษฎรพบจารมง ศพรพญนภา หงษพทอง 6182 1749400083663 หญพง

24701738 ววดคลองตวนราษฎรพบจารมง กรรชวย เกตมแกนว 6183 1749400083574 ชาย

24701739 ววดคลองตวนราษฎรพบจารมง นพชานวนทพ ภมมรพนทรพ 6184 1749400080796 หญพง

24701740 ววดคลองตวนราษฎรพบจารมง ณวฐกฤตา ชวทงแสง 6190 1739902314017 หญพง

24701741 ววดคลองตวนราษฎรพบจารมง พวชรพนทรพ การบรรจง 6230 1118700122286 หญพง

24701742 ววดคลองตวนราษฎรพบจารมง ศพรพลวกษพ ยพนดทจวนทพ 6244 1104000198189 หญพง

24701743 ววดคลองตวนราษฎรพบจารมง รวพนทพนพภา โพธพธสวรรคพ 6274 1749400083281 หญพง

24701744 ววดคลองตวนราษฎรพบจารมง ณวฐฐพนวนทพ จทนสมขประเสรพฐ 6275 1749400088282 หญพง

24701745 ววดคลองตวนราษฎรพบจารมง ศพรพรวตนพ นนอยฉจทา 6276 1749400080222 หญพง

24701746 ววดคลองตวนราษฎรพบจารมง กวญญารวตนพ เงพนเรทยน 6291 1730301197956 หญพง

24701747 ววดคลองตวนราษฎรพบจารมง อารทลวกษณพ ชมชมเพท ปยน 6358 1749400089955 หญพง

24701748 บนานรางสายบวว ซพงทผนมพน เอดา 1077 1074590098001 ชาย

24701749 บนานรางสายบวว คพง ลายคจา 1220 0020041471849 ชาย

24701750 บนานรางสายบวว จพรายม อจานวยสมข 1050 1749400083051 ชาย
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24701751 บนานรางสายบวว เอม ปอย สายเมมอง 1081 1074590098002 หญพง

24701752 บนานรางสายบวว สมนวนทา มทเงพน 1059 1749400084252 หญพง

24701753 บนานรางสายบวว ชมตพกาญจนพ กมทอง 1056 1749400086913 หญพง

24701754 บนานรางสายบวว พรพพมล วาปท เตา 1058 1749400088592 หญพง

24701755 บนานรางสายบวว อวจฉรทยา มทเงพน 1060 1749400089190 หญพง

24701756 บนานรางสายบวว พรปวทณพ แจนงเจพดรพ ปว 1057 1749400083442 หญพง

24701757 บนานคลองตวน พทรพวฒนพ รวสมท 1493 1749400090376 ชาย

24701758 บนานคลองตวน ชมตพไชย มรกฎจพนดา 1494 1749400085283 ชาย

24701759 บนานคลองตวน วรกร พรมดท 1498 1738700067115 ชาย

24701760 บนานคลองตวน ณวฐชยา อพนเสมอ 1500 1749400088878 หญพง

24701761 บนานคลองตวน พลอยรวตนพ อวมภาวะ 1501 1749400085411 หญพง

24701762 บนานคลองตวน ณวฐฐพญา เกตมแกนว 1502 1749400088550 หญพง

24701763 บนานคลองตวน วาสนา ณ บางชนาง 1503 1749400082195 หญพง

24701764 บนานคลองตวน ราตรท ขจาสาคร 1504 1749400083884 หญพง

24701765 บนานคลองตวน กวนยารวตนพ สมขอมทวย 1506 1749400083167 หญพง

24701766 บนานคลองตวน เนตรชนก ชผกร 1508 1749400084741 หญพง

24701767 บนานคลองตวน รวตนาพร อมตลผม 1509 1749901202711 หญพง

24701768 บนานคลองตวน ภผมพพวฒนพ ระหงษพ 1546 1749400070171 ชาย

24701769 บนานคลองตวน สงกรานตพ ไมชมทนามสกมล 1547 0074941005678 ชาย

24701770 บนานคลองตวน มพทะนวย ไมชมทนามสกมล 1558 1074590099001 ชาย

24701771 บนานคลองตวน ลวดดา โยท 1559 1074590099005 หญพง

24701772 บนานคลองตวน กพตตพญา ชผทรวพยพ 1560 1749400089661 หญพง

24701773 บนานคลองตวน อภพสพทธพธ ทองสพมา 1604 1749400081741 ชาย

24701774 บนานคลองตวน สมมล ไมชมทนามสกมล 1606 1074590099003 ชาย

24701775 บนานคลองตวน อองชาน ไมชมทนามสกมล 1607 1074590099004 ชาย

24701776 บนานคลองตวน ธวชพงคพ หงษพประเสรพฐ 1646 1749400089181 ชาย

24701777 บนานคลองตวน ปภาวพนทพ โพลนงละ 1647 1749400069946 ชาย

24701778 ววดหลวกสองราษฎรพบจารมง วทรพล มทอพนถา 6485 1749400082985 ชาย

24701779 ววดหลวกสองราษฎรพบจารมง ปวตสนทยพ ปพท นมณท 6486 1749400090694 ชาย

24701780 ววดหลวกสองราษฎรพบจารมง ณวฐพงคพ วงเวก 6488 1749400077493 ชาย

24701781 ววดหลวกสองราษฎรพบจารมง ณวฐสมดา ทะสดวก 6491 1740101114364 หญพง

24701782 ววดหลวกสองราษฎรพบจารมง กมลวรรณ รวยรมทน 6492 1749400078601 หญพง

24701783 ววดหลวกสองราษฎรพบจารมง อรอมมา บางชนาง 6493 1749901195553 หญพง

24701784 ววดหลวกสองราษฎรพบจารมง จพราภรณพ ทรวพยพขจา 6494 1749400088029 หญพง

24701785 ววดหลวกสองราษฎรพบจารมง แพรวา ไกยสวน 6495 1749400081245 หญพง
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24701786 ววดหลวกสองราษฎรพบจารมง ชนวนทพกานตพ ตว ปงสายวณหพ 6496 1749400084295 หญพง

24701787 ววดหลวกสองราษฎรพบจารมง พพมชนก แซชลนอ 6497 1749400086697 หญพง

24701788 ววดหลวกสองราษฎรพบจารมง ไรนชา ไมชมทนามสกมล 6498 0074941005601 หญพง

24701789 ววดหลวกสองราษฎรพบจารมง เปรมมพกา เปรมเลพก 6499 1749400090791 หญพง

24701790 ววดหลวกสองราษฎรพบจารมง นพรมต แกนวประดพษฐพ 6510 1749400087081 ชาย

24701791 ววดหลวกสองราษฎรพบจารมง อวงคนา สพนทะเกพด 6512 1749400081849 หญพง

24701792 ววดหลวกสองราษฎรพบจารมง รวทววฒนพ ศรทรวตนวมฑฒพ 6543 1749400083825 ชาย

24701793 ววดหลวกสองราษฎรพบจารมง นวรวตนพ จวนทรพหงษพ 6544 1749400085739 หญพง

24701794 ววดหลวกสองราษฎรพบจารมง กมลชนก ทรวพยพขจา 6545 1749400088291 หญพง

24701795 ววดหลวกสองราษฎรพบจารมง นาขววญ โรจนพรมชงเรมอง 6547 1749400093782 หญพง

24701796 ววดหลวกสองราษฎรพบจารมง ไหน แซชเตพน 6567 0074013589834 หญพง

24701797 ววดหลวกสองราษฎรพบจารมง เทพกร จวนทรพวงคพ 6634 2709900062078 ชาย

24701798 ววดกระโจมทอง สมวรรณชวย ชาวนา 2241 1749400078848 ชาย

24701799 ววดกระโจมทอง ภผรพวฒนพ วงษพกชอ 2238 1749400083876 ชาย

24701800 ววดกระโจมทอง สพงหา เบท ปยวทมชงนนอย 2239 1738700070477 ชาย

24701801 ววดกระโจมทอง กพตตพพงษพ เชททยวชาญพานพชยพ 2234 1749400080737 ชาย

24701802 ววดกระโจมทอง กพตตพภณ อารทยพกพจ 2235 1749400079844 ชาย

24701803 ววดกระโจมทอง ศพรพวรรณ สจาเภาทอง 2267 1103100964214 หญพง

24701804 ววดกระโจมทอง ศพรพนาฎ สจาเภาทอง 2266 1103100964222 หญพง

24701805 ววดกระโจมทอง วรกาญ แกนวนมช 2255 1749400086573 หญพง

24701806 ววดกระโจมทอง กรรณพการพ ทองใบอชอน 2244 1749400085810 หญพง

24701807 ววดกระโจมทอง ฉวนทพสา อพนทรพพรหม 2245 1739902355171 หญพง

24701808 ววดกระโจมทอง ชมตพนวนทพ รมชงฟน า 2246 1749400083612 หญพง

24701809 ววดกระโจมทอง ทวศนทยพ อพนบางยาง 2247 1749400083361 หญพง

24701810 ววดกระโจมทอง รวตตพยา ชมวงศพ 2249 1104000219330 หญพง

24701811 ววดกระโจมทอง ศพรพรวตนพ ชาวบนานแหลม 2250 1102003923834 หญพง

24701812 ววดกระโจมทอง อนวญญา ชมทนชผวงศพ 2252 1749400088347 หญพง

24701813 ววดกระโจมทอง ยมวรรณา วงษพไทย 2335 1749901164020 หญพง

24701814 ววดกระโจมทอง กวนตพกนพษฐพ สมดใจ 2301 1103200147439 หญพง

24701815 ววดกระโจมทอง นภวสสร โฉมวานพตยพ 2395 1279200026059 หญพง

24701816 ววดเจพดรพ ปว ภานมววฒนพ ศรทปานเงพน 4972 1749400090082 ชาย

24701817 ววดเจพดรพ ปว วรพนทร ทองเชทยว 4973 1749400078023 ชาย

24701818 ววดเจพดรพ ปว ปกรณพเกทยรตพ รน อยอจาแพง 4969 1749901167193 ชาย

24701819 ววดเจพดรพ ปว กพตตพพงศพ หรชายมณท 4945 1749400090457 ชาย

24701820 ววดเจพดรพ ปว สรสพช ลพ ปมฉาย 4951 1749400086808 ชาย
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24701821 ววดเจพดรพ ปว สพทธพศวกดพธ นาคทอง 5303 1749400080877 ชาย

24701822 ววดเจพดรพ ปว ณวฐวมฒพ จวนทนะโสตถพธ 4967 1749400082578 ชาย

24701823 ววดเจพดรพ ปว ศรศวกดพธ สผชพพพวกดพธ 4974 1749400082217 ชาย

24701824 ววดเจพดรพ ปว ธนบผลยพ ขมนศพรพ 4946 1749400090716 ชาย

24701825 ววดเจพดรพ ปว อภพรวกษพ ชาวงาใตน 4952 1739902313673 ชาย

24701826 ววดเจพดรพ ปว ดนมสรณพ นพลบมตร 4968 1719900776749 ชาย

24701827 ววดเจพดรพ ปว จตมพร อพฐคลองครม 5146 1749400090511 ชาย

24701828 ววดเจพดรพ ปว ภาคภผมพ สมขสายวณ 4948 1749400082888 ชาย

24701829 ววดเจพดรพ ปว ฑพฆวมพร ฤกษพอมโฆษ 4979 1749400084325 หญพง

24701830 ววดเจพดรพ ปว มนฑการตพธ ทองบนานเกาะ 4985 1749400089637 หญพง

24701831 ววดเจพดรพ ปว หทวยชนก ชาวบนานเกาะ 4987 1749400090333 หญพง

24701832 ววดเจพดรพ ปว กมลพวชร เรมองอยผช 4956 3102200913013 หญพง

24701833 ววดเจพดรพ ปว วพภาพร สมขสาคร 4963 1749400082471 หญพง

24701834 ววดเจพดรพ ปว นพรชา ทองใบอชอน 4982 1749901201596 หญพง

24701835 ววดเจพดรพ ปว ปมญญพวฒนพ ทองสววสดพธ 4962 1749400085852 หญพง

24701836 ววดเจพดรพ ปว พาขววญ ไกรสมมทร 4984 1749400082420 หญพง

24701837 ววดเจพดรพ ปว มวทนาวดท เกตมแกนว 4986 1749400084937 หญพง

24701838 ววดเจพดรพ ปว ขนพษฐา พผลเนทยม 4976 1749901184012 หญพง

24701839 ววดเจพดรพ ปว ชมพผนมท ชาวทชาทราย 4958 1749400087782 หญพง

24701840 ววดเจพดรพ ปว ปวณฑพตา เฉทยวเฉชง 4961 1749901170534 หญพง

24701841 ววดเจพดรพ ปว ชลพตา สมชมสม 4959 1739902361601 หญพง

24701842 ววดเจพดรพ ปว ธพดาวรรณ ทรงประเสรพฐ 4960 1749400078384 หญพง

24701843 ววดเจพดรพ ปว เคนสจาโม - 4977 0074013495724 หญพง

24701844 ววดเจพดรพ ปว ชนพตา ฮวบบางยาง 4978 1749800428625 หญพง

24701845 ววดเจพดรพ ปว นภวทรศรา สมบผรณพจวนทรพ 4981 1749800427521 หญพง

24701846 ววดเจพดรพ ปว ปารพชาตพ ดทนมช 4983 1749400079143 หญพง

24701847 ววดเจพดรพ ปว ชมตพมา เหลมองขมพ ปน 5139 1749400085445 หญพง

24701848 ววดเจพดรพ ปว นภวสรา เปจ าบมตร 5308 1729800373871 หญพง

24701849 ววดธรรมเจดทยพศรทพพพวฒนพ อโณทวย ฉายะยวนตพ 1592 1749400078091 ชาย

24701850 ววดธรรมเจดทยพศรทพพพวฒนพ ธทรศวกดพธ ทองเตพม 1593 1749400080257 ชาย

24701851 ววดธรรมเจดทยพศรทพพพวฒนพ วทรพวกตรพ สมวรรณรวตนพ 1594 1709901693171 ชาย

24701852 ววดธรรมเจดทยพศรทพพพวฒนพ ปภาวพน ยวนตพวพเศษ 1595 1749400086018 ชาย

24701853 ววดธรรมเจดทยพศรทพพพวฒนพ จพราววฒนพ แซชคผ 1596 1749400087227 ชาย

24701854 ววดธรรมเจดทยพศรทพพพวฒนพ ธนโชตพ ชาวหงษา 1597 1749400089467 ชาย

24701855 ววดธรรมเจดทยพศรทพพพวฒนพ สรวพชญพ ลพ ปมอพทม 1599 1749400091640 ชาย

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 148 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : บนานแพนว จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1074590102 - ววดเจพดรพ ปว

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

สปช.2/28 ประถมศขกษาปท ททท 6/2ชน ชน : 3

24701856 ววดธรรมเจดทยพศรทพพพวฒนพ ทพพยพวารท แขกนวม 1600 1749400078597 หญพง

24701857 ววดธรรมเจดทยพศรทพพพวฒนพ สพรพนภา เพท ปยนเจจก 1603 1749901162914 หญพง

24701858 ววดธรรมเจดทยพศรทพพพวฒนพ ศพราพร จพวสมวรรณ 1604 1749400079861 หญพง

24701859 ววดธรรมเจดทยพศรทพพพวฒนพ พมทธรวกษา บมญเกตม 1605 1709901688363 หญพง

24701860 ววดธรรมเจดทยพศรทพพพวฒนพ อรวญญา สงพมชม 1607 1749400081083 หญพง

24701861 ววดธรรมเจดทยพศรทพพพวฒนพ ชาลพสา มะขามปน อม 1608 1739902333992 หญพง

24701862 ววดธรรมเจดทยพศรทพพพวฒนพ จทราภา อพนประเสรพฐ 1609 1749400084449 หญพง

24701863 ววดธรรมเจดทยพศรทพพพวฒนพ ปพ ยะวรรณ พลวบเจพดรพ ปว 1610 1749400085259 หญพง

24701864 ววดธรรมเจดทยพศรทพพพวฒนพ ณวฐธพดา เสนางาม 1611 1749400086212 หญพง

24701865 ววดธรรมเจดทยพศรทพพพวฒนพ ขววญขนาว สมทธพประภา 1616 1749400090473 หญพง

24701866 ววดธรรมเจดทยพศรทพพพวฒนพ ศมภมาส สมขทตพ 1618 1749400083001 หญพง

24701867 ววดธรรมเจดทยพศรทพพพวฒนพ บมญญาพร พผลพพพวฒนพ 1640 1749400085275 หญพง

24701868 ววดธรรมเจดทยพศรทพพพวฒนพ ปรพยากร ศรทคงสรณะ 1651 1749400088339 หญพง

24701869 ววดธรรมเจดทยพศรทพพพวฒนพ สมววฒนะ ภผเจรพญ 1677 1749400078244 ชาย

24701870 ววดธรรมเจดทยพศรทพพพวฒนพ จทระ อพทมเสมอ 1715 1749400078996 ชาย

คน 15รวม :

สรมปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  190ผศห เขหาสอบ : 16 คน1074590102 - ววดเจพดรพ ปว

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1174100008 - สมฤดทสมมทรสาคร

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

3 1ชน ชน : 1

24704176 มหาชวยครพสเตทยนวพทยา ธทรภพ หงษาชวย 5501 1749901186538 ชาย

24704177 มหาชวยครพสเตทยนวพทยา กทรดพษ มทขวนทอง 5795 1103500063443 ชาย

24704178 มหาชวยครพสเตทยนวพทยา ธนภวทร บมญมท 5854 1749901014117 ชาย

24704179 มหาชวยครพสเตทยนวพทยา ฐมตพพงศพ งามโภชนมงคล 5865 1749901195197 ชาย

24704180 ศรททวศนพดจารงวพทยพ ฟน า ไมชมทนามสกมล 1 0074991632382 หญพง

24704181 ศรททวศนพดจารงวพทยพ ธมวรรณ ววงเวง 2 1700300127831 หญพง

24704182 ศรททวศนพดจารงวพทยพ มะลพ รวกเรทยน 3 0074991482097 หญพง

24704183 ศรททวศนพดจารงวพทยพ ฟน า ใจดท 4 0074991342961 หญพง

24704184 ศรททวศนพดจารงวพทยพ ลพนทมชน ไมชมทนามสกมล 5 0074013495287 ชาย

24704185 ศรททวศนพดจารงวพทยพ ซอซอเพทยง ไมชมทนามสกมล 6 0074013951151 ชาย

24704186 ศรททวศนพดจารงวพทยพ นนอยหนชา บววแกนว 7 0749900002346 หญพง

24704187 ศรททวศนพดจารงวพทยพ มท ไมชมทนามสกมล 8 0074013684322 หญพง

24704188 ศรททวศนพดจารงวพทยพ สายฝน พพราวงคพ 9 0074014226239 หญพง

24704189 เจรพญศพลปพ ศขกษา พลภวทร พวนธมระ 6919 1749901192112 ชาย

24704190 เจรพญศพลปพ ศขกษา ปภวงกร ทองผาสมข 6922 1740101114852 ชาย

24704191 เจรพญศพลปพ ศขกษา ณวฐนวนทพ วรโชตพ 6925 2779800039040 ชาย

24704192 เจรพญศพลปพ ศขกษา อาทพตพนวนทพ อจาแพง 6928 1749901172952 ชาย



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 149 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1174100008 - สมฤดทสมมทรสาคร

24704193 เจรพญศพลปพ ศขกษา รวฐศาสตรพ พรหมภวกดพธ 6930 1749901177318 ชาย

24704194 เจรพญศพลปพ ศขกษา ปรพญญา วงคพปวนเมา 6931 1749901167622 ชาย

24704195 เจรพญศพลปพ ศขกษา ชวยชนะ มาประชา 6932 1749901155608 ชาย

24704196 เจรพญศพลปพ ศขกษา ชมตพมนตพ ทองรวก 6936 1749901175277 หญพง

24704197 เจรพญศพลปพ ศขกษา ศพรพนภา ศรทจวนทรพ 6938 1749901164810 หญพง

24704198 เจรพญศพลปพ ศขกษา พพมนภวส แสนตาทอง 6940 1749901193747 หญพง

24704199 เจรพญศพลปพ ศขกษา อภพสรา เตทยงเกตม 6942 1709700364625 หญพง

24704200 เจรพญศพลปพ ศขกษา ฑพฆวมพร อวงยศ 6944 1409800521342 หญพง

24704201 เจรพญศพลปพ ศขกษา คณาธพป จวนทรพแจนง 6950 1749901200778 ชาย

24704202 เจรพญศพลปพ ศขกษา ธนดล คชวงศพ 6953 1749901197084 ชาย

24704203 เจรพญศพลปพ ศขกษา อพคพวซวง ดทนนอย 6955 1740101114682 ชาย

24704204 เจรพญศพลปพ ศขกษา นรพศรา จวนทวงษา 6956 1749901205346 หญพง

24704205 เจรพญศพลปพ ศขกษา ไอยรพนทรพ บมปผา 6963 1749901201782 หญพง

24704206 เจรพญศพลปพ ศขกษา สมชานาถ อยผชกพจ 6965 1398800042339 หญพง

24704207 เจรพญศพลปพ ศขกษา ณวฎฐธพดา สมทธพบมตร 6966 1749901194972 หญพง

24704208 เจรพญศพลปพ ศขกษา พวชรพดา สมดจพตจผล 6967 1749901190993 หญพง

24704209 เจรพญศพลปพ ศขกษา พมฒพพร อชอนดท 6969 1749901170275 หญพง

24704210 เจรพญศพลปพ ศขกษา สมรสพทธพธ เอททยมสจาอางคพ 6972 1749901169994 ชาย

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 150 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1174100008 - สมฤดทสมมทรสาคร

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

3 2ชน ชน : 1

24704211 เจรพญศพลปพ ศขกษา สรานารพนทรพ มผลแกนว 6983 1749901198650 หญพง

24704212 เจรพญศพลปพ ศขกษา พวชณพตา บมญลมอ 6984 1749901191418 หญพง

24704213 เจรพญศพลปพ ศขกษา ชลธพชา มณฑา 6986 1749901189553 หญพง

24704214 เจรพญศพลปพ ศขกษา นพศารวตนพ เททยมตรท 6987 1749901205702 หญพง

24704215 เจรพญศพลปพ ศขกษา วงศกร อพนนมชมพวนธพ 7016 1749901196541 ชาย

24704216 เจรพญศพลปพ ศขกษา กรพษฐา ถาวรธรรมสกมล 7017 1749901105872 หญพง

24704217 เจรพญศพลปพ ศขกษา สมภวสสร อพทมโอษฐ 7018 1749901208329 หญพง

24704218 เจรพญศพลปพ ศขกษา รวตนากร ชพนสกมล 7026 1749901214418 หญพง

24704219 เจรพญศพลปพ ศขกษา พทระพวฒนพ ธผปโชตพ 7028 1749901178691 ชาย

24704220 เจรพญศพลปพ ศขกษา พทรพวฒนพ ภผชรมชงเรมอง 7029 1749901158569 ชาย

24704221 เจรพญศพลปพ ศขกษา ววชรพล เรมองทพพยพ 7030 1489900615331 ชาย

24704222 เจรพญศพลปพ ศขกษา นวทวรา พมชา 7112 0074991492092 หญพง

24704223 เจรพญศพลปพ ศขกษา ญาณวมฒพ บรรจมน 7157 1749901127159 ชาย

24704224 เจรพญศพลปพ ศขกษา ศมภณวฐ แกนวมาตยพ 7158 1749901094935 ชาย

24704225 เจรพญศพลปพ ศขกษา ชาญธพษณพ มอญใตน 7235 1749901143065 ชาย

24704226 เจรพญศพลปพ ศขกษา นพมพตร กวณหาวงศพ 7335 1749901168050 ชาย

24704227 เจรพญศพลปพ ศขกษา ชนพกานตพ บจาเพพญสมข 7337 1749901198129 หญพง

24704228 เจรพญศพลปพ ศขกษา เกนาแสน แปวสผงเนพน 7338 1749400085364 ชาย

24704229 เจรพญศพลปพ ศขกษา คมณานนตพ มาไกล 7394 1749901194212 ชาย

24704230 เจรพญศพลปพ ศขกษา ธนภวทร จวนทรพทผล 7395 1749901186732 ชาย

24704231 เจรพญศพลปพ ศขกษา แตนอผน พมชา 7397 0074991637236 หญพง

24704232 เจรพญศพลปพ ศขกษา กรกฤช ทพศโหล 7398 1749901192252 ชาย

24704233 เจรพญศพลปพ ศขกษา ภาคพน ปฐมสมนทรชวย 7649 1739902319451 ชาย

24704234 เจรพญศพลปพ ศขกษา ธนกร สมพะกจา 7650 1700200157177 ชาย

24704235 เจรพญศพลปพ ศขกษา ปรวชญาภรณพ วพเศษพงษพ 7660 1209000390326 หญพง

24704236 เจรพญศพลปพ ศขกษา สววสดพธพงษพ ทรวพยพขจา 7716 1749901189928 ชาย

24704237 มหาชวยครพสเตทยนวพทยา ภผรพชญา จรพยาสมวรรณ 5470 1104000197832 หญพง

24704238 มหาชวยครพสเตทยนวพทยา ธทราทร ดพษฐาวพววฒนพ 5473 1749901185205 ชาย

24704239 มหาชวยครพสเตทยนวพทยา ปภาวรพนทรพ หาบมญพาท 5475 1129701436251 หญพง

24704240 มหาชวยครพสเตทยนวพทยา ปพ ตพ ภผชภพรมยพ 5482 1309903494772 ชาย

24704241 มหาชวยครพสเตทยนวพทยา คณาธพป ครรชพตชวยวาร 5498 1749901159182 ชาย

24704242 มหาชวยครพสเตทยนวพทยา ญาณวมฒพ รผน เสงททยม 5499 1749901194581 ชาย

24704243 มหาชวยครพสเตทยนวพทยา นวนทพพวฒนพ กรทอวมพร 5502 1749901191213 ชาย

24704244 มหาชวยครพสเตทยนวพทยา วทรภวทรพ ขอดเตชะ 5503 1749901161349 ชาย

24704245 มหาชวยครพสเตทยนวพทยา อวครเดช มลพจวนทรพ 5505 1749901182851 ชาย

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 151 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1174100008 - สมฤดทสมมทรสาคร

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

3 3ชน ชน : 1

24704246 มหาชวยครพสเตทยนวพทยา ปรพยากร รมชงเรมอง 5506 1740101113562 หญพง

24704247 มหาชวยครพสเตทยนวพทยา ธนโชตพ วงษาเนาวพ 5509 1104000215091 ชาย

24704248 มหาชวยครพสเตทยนวพทยา ธนโชตพ จจาปาทอง 5510 1749901176460 ชาย

24704249 มหาชวยครพสเตทยนวพทยา ภวรวญชนพ ชมมปวญญา 5512 1102003943509 ชาย

24704250 มหาชวยครพสเตทยนวพทยา นภวสนวนทพ ศรทรวตนอรชาม 5551 1749901203203 หญพง

24704251 มหาชวยครพสเตทยนวพทยา กมลกวญจพ อพนทเกตม 5601 1749901199028 หญพง

24704252 มหาชวยครพสเตทยนวพทยา สรพดา อพศราภรณพศรท 5684 1100401412862 หญพง

24704253 มหาชวยครพสเตทยนวพทยา ธทธวช เนทยมรวกษา 5722 1740101116375 ชาย

24704254 มหาชวยครพสเตทยนวพทยา กวนตพระพท จวนทรพโชตพ 5792 1102400218436 ชาย

24704255 มหาชวยครพสเตทยนวพทยา กพตตพธวช ยาสาธร 5793 1749901197289 ชาย

24704256 มหาชวยครพสเตทยนวพทยา กพตตพภณ มชวงสอน 5794 1740101114721 ชาย

24704257 มหาชวยครพสเตทยนวพทยา ณภวทร วงษพนครพนทรพ 5797 1740101115387 ชาย

24704258 มหาชวยครพสเตทยนวพทยา ธนานพ จวนทกาญจนพ 5800 1102003854336 ชาย

24704259 มหาชวยครพสเตทยนวพทยา พรหมมพนทรพ ยพ ปมทะโชตพ 5801 5749900047065 ชาย

24704260 มหาชวยครพสเตทยนวพทยา พลธณวฎฐพ กลวทนชมทน 5802 1749901197190 ชาย

24704261 มหาชวยครพสเตทยนวพทยา ภวทรดพษฐพ สมวตถะ 5803 1102170095940 ชาย

24704262 มหาชวยครพสเตทยนวพทยา อวคคกพตตพ แกนวขวดวงศพหพรวญ 5806 1102003942057 ชาย

24704263 มหาชวยครพสเตทยนวพทยา ชยาภวสรพ กนกพงศพไพบผลยพ 5807 1100401409667 หญพง

24704264 มหาชวยครพสเตทยนวพทยา ธพชา ประเสรพฐวมฒพ 5808 1749901158402 หญพง

24704265 มหาชวยครพสเตทยนวพทยา มนธพรา วงศพวพสพฐตระกผล 5810 1102200263667 หญพง

24704266 มหาชวยครพสเตทยนวพทยา วรรณพษา บมญคง 5811 1103101013027 หญพง

24704267 มหาชวยครพสเตทยนวพทยา วรรณชวย ศรทจวนทรา 5858 1102200258990 ชาย

24704268 มหาชวยครพสเตทยนวพทยา กรบงกช อพนตจะปวญญา 5901 1419902470461 หญพง

24704269 มหาชวยครพสเตทยนวพทยา ฐพญาณวฐ สองสนผ 5993 1909803315617 หญพง

24704270 มหาชวยครพสเตทยนวพทยา ณวฎฐพวารท สมวรรณมาลท 6037 1103704254239 หญพง

24704271 มหาชวยครพสเตทยนวพทยา กวลยาณท ศรททองใบ 6071 1749901167258 หญพง

24704272 มหาชวยครพสเตทยนวพทยา กรพพนธมพ ปว ปนบรรจง 6073 1749901203734 หญพง

24704273 มหาชวยครพสเตทยนวพทยา สรวพชญพ หววงสพทธพเดช 6077 1102003950343 ชาย

24704274 สมฤดทสมมทรสาคร จพรเเดพกชาย เรมองวพเศษ 14719 1749901189723 ชาย

24704275 สมฤดทสมมทรสาคร จพรพวส แพรขาว 14720 1749901205338 ชาย

24704276 สมฤดทสมมทรสาคร ณวฐกรณพ ชชวยนะ 14722 1749901170992 ชาย

24704277 สมฤดทสมมทรสาคร ณวฐวรรธนพ หลมยเจรพญ 14723 1749901184128 ชาย

24704278 สมฤดทสมมทรสาคร เดชา สมวรรณนมช 14724 1101801523344 ชาย

24704279 สมฤดทสมมทรสาคร ธทระชวย นพทมนมช 14725 1749400078074 ชาย

24704280 สมฤดทสมมทรสาคร ธราเทพ เจรพญสรนอยแกนว 14726 1100703936236 ชาย

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 152 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1174100008 - สมฤดทสมมทรสาคร

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

4 4ชน ชน : 1

24704281 สมฤดทสมมทรสาคร บดพนทรพธรรมพ โคตรมชวย 14727 1749901164739 ชาย

24704282 สมฤดทสมมทรสาคร สวณหณวฐ สมปาง 14730 1749901158607 ชาย

24704283 สมฤดทสมมทรสาคร อดพศร ชผสมวรรณ 14731 1749901187232 ชาย

24704284 สมฤดทสมมทรสาคร กฤษดา เหมมอนงาม 14732 1749901182788 ชาย

24704285 สมฤดทสมมทรสาคร กวทววฒนพ ขอนพวนธพ 14733 1749901211231 ชาย

24704286 สมฤดทสมมทรสาคร ศพวกรณพ พวนธมพผข ปง 14734 1103100959717 ชาย

24704287 สมฤดทสมมทรสาคร ธทรภวทรพ พวนธมพบวว 14735 1749901186481 ชาย

24704288 สมฤดทสมมทรสาคร นพตพภผมพ ศรทโปฎก 14736 1749901182168 ชาย

24704289 สมฤดทสมมทรสาคร ปณววฒนพ ระงวบโจร 14737 1119501092191 ชาย

24704290 สมฤดทสมมทรสาคร สพรภพ แสนเสนาะ 14738 1749901165077 ชาย

24704291 สมฤดทสมมทรสาคร คมณาธพป พวนธพเพพง 14739 1740101115999 ชาย

24704292 สมฤดทสมมทรสาคร เพราพงษพพวนธพ นนทพวนธพ 14740 1209702390806 ชาย

24704293 สมฤดทสมมทรสาคร นฤมล มชวงกลม 14743 1279900350053 หญพง

24704294 สมฤดทสมมทรสาคร ปาณพสรา มมชงยมทธกลาง 14745 1309903491030 หญพง

24704295 สมฤดทสมมทรสาคร พพมพพชนก เสมอชนอย 14746 1740101116162 หญพง

24704296 สมฤดทสมมทรสาคร รพทพรรณ ปข งววชรสมพทธพ 14747 1749901164950 หญพง

24704297 สมฤดทสมมทรสาคร วรรณภา ดาราธรรม 14748 1749901166961 หญพง

24704298 สมฤดทสมมทรสาคร สมธารส คลนายนาค 14749 1100703941001 หญพง

24704299 สมฤดทสมมทรสาคร อวญชพสา เลพกศรทสมพงษพ 14750 1849901906203 หญพง

24704300 สมฤดทสมมทรสาคร ธวญวรวตมพ กรทชวย 14751 1749901181609 หญพง

24704301 สมฤดทสมมทรสาคร มารพสา ใจมา 14752 1539901004971 หญพง

24704302 สมฤดทสมมทรสาคร สมทธาทพพยพ มวทนคง 14753 1749901195286 หญพง

24704303 สมฤดทสมมทรสาคร ปวญญาพร เกม ปอกผลราษฎรพ 14754 1749901197602 หญพง

24704304 สมฤดทสมมทรสาคร อภพญญา สมรพฝน าย 14755 1749901165778 หญพง

24704305 สมฤดทสมมทรสาคร ศพรภวสสร โพธพธสมวรรณ 14756 1740101113520 หญพง

24704306 สมฤดทสมมทรสาคร บมญญาลวกษณพ แสวงสมข 14757 1749901187178 หญพง

24704307 สมฤดทสมมทรสาคร รวฐศาสตรพ สมขเกพด 15321 1669900598027 ชาย

24704308 สมฤดทสมมทรสาคร อพนทพรา อมเทน 15322 1749901205982 หญพง

24704309 สมฤดทสมมทรสาคร ยผมท ชอน 15323 1749901192813 หญพง

24704310 สมฤดทสมมทรสาคร ชนนวนทพ เทอดพพทวกษพพงษพ 15359 1710400114404 ชาย

24704311 สมฤดทสมมทรสาคร กพตตพนวนทพ ฉพมขวนธพ 14758 1749800441729 ชาย

24704312 สมฤดทสมมทรสาคร ชพตววน เพพชรศพรพ 14759 1749901172511 ชาย

24704313 สมฤดทสมมทรสาคร ธาวพน หพนนทพ 14762 1749901200883 ชาย

24704314 สมฤดทสมมทรสาคร ปฐมพงษพ ภผชเททยน 14763 1749400081776 ชาย

24704315 สมฤดทสมมทรสาคร ภาณมวพชญพ ฤกษพงาม 14764 1749901180271 ชาย
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24704316 สมฤดทสมมทรสาคร ภาคพน ยพ ปมละมวย 14765 1749901213951 ชาย

24704317 สมฤดทสมมทรสาคร วชพรวพทยพ จพระวงศพวพศาล 14766 1749901164381 ชาย

24704318 สมฤดทสมมทรสาคร วรวชนนทพ ศรทภวกดท 14767 1749400083949 ชาย

24704319 สมฤดทสมมทรสาคร สพรพภวทร จวนทรพฉาย 14768 1740101113015 ชาย

24704320 สมฤดทสมมทรสาคร อภพสพทธพธ ดอกเตย 14769 1749901192881 ชาย

24704321 สมฤดทสมมทรสาคร พงศภวค ชะวาเขทยว 14770 1749901199184 ชาย

24704322 สมฤดทสมมทรสาคร ณวฐนนทพ นพทมมา 14771 1749901202932 ชาย

24704323 สมฤดทสมมทรสาคร กฤษตพพวศฐพ ศรทจมลฮาต 14772 1103500080291 ชาย

24704324 สมฤดทสมมทรสาคร อพทธพกร ชรพนรวตนกมล 14773 1709100032907 ชาย

24704325 สมฤดทสมมทรสาคร อธพปไตย รชวมรวกบมญ 14774 1102170093980 ชาย

24704326 สมฤดทสมมทรสาคร กาณฑพ อพนทรพจวกสอน 14776 1669900621029 ชาย

24704327 สมฤดทสมมทรสาคร กวพนตา มพตรพพทวกษพ 14777 1749901169307 หญพง

24704328 สมฤดทสมมทรสาคร กวญญาภวค รอดดารา 14778 1749901173631 หญพง

24704329 สมฤดทสมมทรสาคร กษมภรณพ พวนธมมวย 14779 1740101113546 หญพง

24704330 สมฤดทสมมทรสาคร ชลลดา ชมมศพรพ 14780 1104000212521 หญพง

24704331 สมฤดทสมมทรสาคร ชพวพตา เขพมศรท 14782 1102200262105 หญพง

24704332 สมฤดทสมมทรสาคร ณวฐณพชา สทหาพรม 14783 1349200086301 หญพง

24704333 สมฤดทสมมทรสาคร ธวญชนก แสงศศพธร 14784 1749901176419 หญพง

24704334 สมฤดทสมมทรสาคร ธวญดา มะลพทอง 14785 1740101112752 หญพง

24704335 สมฤดทสมมทรสาคร นพชนวนทพ ศพรพเบพญนรวต 14786 1749400082624 หญพง

24704336 สมฤดทสมมทรสาคร รวทพรรณ แชชมชนอย 14787 1740101114241 หญพง

24704337 สมฤดทสมมทรสาคร ระพทพร มาพงษพ 14788 1740101115484 หญพง

24704338 สมฤดทสมมทรสาคร วาเศรษฐท บมญจทน 14790 1749901159352 หญพง

24704339 สมฤดทสมมทรสาคร วพภาวพนท ยกยชอง 14791 1749901170577 หญพง

24704340 สมฤดทสมมทรสาคร ศศพรวชตพ สกมลเตพม 14792 1749901162809 หญพง

24704341 สมฤดทสมมทรสาคร อรกวญญา อชวมจวนทรพ 14793 1749901161551 หญพง

24704342 สมฤดทสมมทรสาคร กนกวรรณ ดทมผลมวทง 14794 1749901170178 หญพง

24704343 สมฤดทสมมทรสาคร ศพรพนทรพทพพยพ โสภณวมฒพสกมล 14796 1749901180637 หญพง

24704344 สมฤดทสมมทรสาคร ธนาวมธ หมวดหมวน 15324 1749901170950 ชาย

24704345 สมฤดทสมมทรสาคร อมลวรรณ แสงลมน 15627 1129902038945 หญพง

24704346 สมฤดทสมมทรสาคร ณวฐภวสสร เสรษฐพศพรพ 15628 1709800535022 หญพง

24704347 สมฤดทสมมทรสาคร กาญจนหทวย อจาไพเจรพญ 15629 1749400081318 หญพง

24704348 สมฤดทสมมทรสาคร ปพนทวศนพ เลพศอมดมกพจไพศาล 15760 1209000385837 ชาย

24704349 สมฤดทสมมทรสาคร ชณะชล ชมมศพรพ 14797 1104000212530 ชาย

24704350 สมฤดทสมมทรสาคร ฐานพวฒนพ วรโชตอนวนตพ 14798 1100703967204 ชาย
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24704351 สมฤดทสมมทรสาคร ณฐกร ปานสมมทร 14799 1102170099104 ชาย

24704352 สมฤดทสมมทรสาคร ธนกร มชวงไหม 14800 1749901191728 ชาย

24704353 สมฤดทสมมทรสาคร นนทววฒนพ วงคพกาฬสพนธมพ 14801 1749901159948 ชาย

24704354 สมฤดทสมมทรสาคร ปมณณวพช สมขสงวน 14803 1749901183610 ชาย

24704355 สมฤดทสมมทรสาคร พชร ศรทวรรวกษพ 14804 1749901205451 ชาย

24704356 สมฤดทสมมทรสาคร พวทธดนยพ อยผชสวงขพ 14805 1749901202487 ชาย

24704357 สมฤดทสมมทรสาคร ภคพล เกาะนนอย 14806 1749901180785 ชาย

24704358 สมฤดทสมมทรสาคร ภผรพววฒนพ ปรทเปรม 14807 1139600465638 ชาย

24704359 สมฤดทสมมทรสาคร วสมพล สนเปทท ยม 14808 1749901211443 ชาย

24704360 สมฤดทสมมทรสาคร ภาณมพงศพ ววนอชอน 14809 1740101115298 ชาย

24704361 สมฤดทสมมทรสาคร เชษฐา มวณยานนทพ 14810 1749901160253 ชาย

24704362 สมฤดทสมมทรสาคร ปพ ยะพวทธพ แกนวดท 14811 1749700159649 ชาย

24704363 สมฤดทสมมทรสาคร ฑทฆววฒนพ พรมภวกดท 14812 1749901170089 ชาย

24704364 สมฤดทสมมทรสาคร พรหมพพทวกษพ มวทนควทง 14813 1749901202410 ชาย

24704365 สมฤดทสมมทรสาคร ศมภชวย ไชโย 14814 1179900500731 ชาย

24704366 สมฤดทสมมทรสาคร ยมทธภผมพ โหมดตวปว 14815 1749901177415 ชาย

24704367 สมฤดทสมมทรสาคร จมฑารวตนพ บววเยพน 14816 1459901214232 หญพง

24704368 สมฤดทสมมทรสาคร อรจพรา แสงอพนทรพ 14817 1409800524953 หญพง

24704369 สมฤดทสมมทรสาคร ขววญมนวส พงษพสววสดพธ 14818 1749901174882 หญพง

24704370 สมฤดทสมมทรสาคร ชวญญานมช ฉพมทวบ 14819 1749901192708 หญพง

24704371 สมฤดทสมมทรสาคร ญาณพศา แกนวอพนทร 14820 1102003906557 หญพง

24704372 สมฤดทสมมทรสาคร ณพชาภวทร นพลยพทงเจรพญ 14821 1749901188301 หญพง

24704373 สมฤดทสมมทรสาคร บมณยอร มรรคเจรพญ 14822 1749901203351 หญพง

24704374 สมฤดทสมมทรสาคร ประภวสสร สาตแฟง 14823 1749901185710 หญพง

24704375 สมฤดทสมมทรสาคร ปาณอมษา รตะวาณพช 14824 1740101114968 หญพง

24704376 สมฤดทสมมทรสาคร พทรดา สรวมศพรพ 14825 1129701423507 หญพง

24704377 สมฤดทสมมทรสาคร ศพรพวรรณ ขาวเจรพญ 14826 1749901180807 หญพง

24704378 สมฤดทสมมทรสาคร สมธทภวทร คงเปทท ยม 14827 1749901192686 หญพง

24704379 สมฤดทสมมทรสาคร สมภวสสร ทองสรรคพ 14828 1749901177512 หญพง

24704380 สมฤดทสมมทรสาคร อนมธพดา นมนยมวย 14829 1739902338081 หญพง

24704381 สมฤดทสมมทรสาคร บวญชพตา แกนวประชมม 14830 1749901211109 หญพง

24704382 สมฤดทสมมทรสาคร ณวฐกมล กนานทนาว 14831 1749901186414 หญพง

24704383 สมฤดทสมมทรสาคร ธนพร อพนผา 14832 1749901144401 หญพง

24704384 สมฤดทสมมทรสาคร ปพ ยาพวชร บมญกวน 14834 1101801544627 หญพง

24704385 สมฤดทสมมทรสาคร กตวญญผ เหลมองมณท 15048 1769900849240 ชาย
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24704386 สมฤดทสมมทรสาคร ณภวค ววชรเกษมธร 15630 1102200255958 หญพง

24704387 สมฤดทสมมทรสาคร ณวฏฐกรณพ เกพดทนวม 14836 1749901185426 ชาย

24704388 สมฤดทสมมทรสาคร ธววชชวย มชวงพรหม 14837 1749901202240 ชาย

24704389 สมฤดทสมมทรสาคร พลาธพป สมบงกร 14838 1749901173843 ชาย

24704390 สมฤดทสมมทรสาคร พงศกร เกพดทพน 14839 1749901184055 ชาย

24704391 สมฤดทสมมทรสาคร พมฒพศวกดพธ ใหลประเสรพฐ 14840 1749901181099 ชาย

24704392 สมฤดทสมมทรสาคร ณภวทร แกนวกวนหา 14843 1749901193089 ชาย

24704393 สมฤดทสมมทรสาคร ภผมพนทรพ ทจาเลดท 14845 1749901190691 ชาย

24704394 สมฤดทสมมทรสาคร มรมเดช กมลชมตพสพน 14846 1102200255419 ชาย

24704395 สมฤดทสมมทรสาคร ณวฐววตร เกตมจวนทรพ 14849 1749901189961 ชาย

24704396 สมฤดทสมมทรสาคร ฑทฆายม อมบลแยนม 14850 1749901195715 ชาย

24704397 สมฤดทสมมทรสาคร ภาคพน เมฆพวฒนพ 14852 1103101006021 ชาย

24704398 สมฤดทสมมทรสาคร ถพรวพศวพ ธนเปทท ยมภผวนนทพ 14853 1104700159828 ชาย

24704399 สมฤดทสมมทรสาคร วทรพวชรพ เรมอนเพพง 14854 1101501371867 ชาย

24704400 สมฤดทสมมทรสาคร กวนตพธทภพ สมขชวย 14855 1749901206628 ชาย

24704401 สมฤดทสมมทรสาคร ณาญากร อจาพลจวนทรพ 14856 1740101113937 ชาย

24704402 สมฤดทสมมทรสาคร นรพศรา เพพทมพผล 14857 1749901194166 หญพง

24704403 สมฤดทสมมทรสาคร จพดาภา เพพทมดท 14859 1103704236371 หญพง

24704404 สมฤดทสมมทรสาคร จพณวฐตา จงรมจพโรจนพ 14860 1103100989772 หญพง

24704405 สมฤดทสมมทรสาคร ชนพตา บรรเจพดจรวสเลพศ 14861 1749901201871 หญพง

24704406 สมฤดทสมมทรสาคร ธณพร โภคสมบวตพ 14862 1749901204935 หญพง

24704407 สมฤดทสมมทรสาคร เนตรชนก แกนวฤาชวย 14863 1749901211869 หญพง

24704408 สมฤดทสมมทรสาคร บวณฑพตา สมขสพนชวย 14864 1749901199826 หญพง

24704409 สมฤดทสมมทรสาคร ปรทยาภรณพ ตว ปงเจรพญงามวงศพ 14865 1749901168025 หญพง

24704410 สมฤดทสมมทรสาคร สมภาวดท เวทยงคจา 14867 1749901183130 หญพง

24704411 สมฤดทสมมทรสาคร ธวญชนก คมนมทวบ 14868 1749901185281 หญพง

24704412 สมฤดทสมมทรสาคร ปานพตา แกชนแดง 14870 1749901164836 หญพง

24704413 สมฤดทสมมทรสาคร รตนพร เอนงฉนวน 14871 1929901170711 หญพง

24704414 สมฤดทสมมทรสาคร ทวกษพร ภผมพคง 14872 1347600017470 หญพง

24704415 สมฤดทสมมทรสาคร นพชา แกนววงษา 14874 1738700074146 หญพง

24704416 สมฤดทสมมทรสาคร ปพพชญา พมชมพวง 14875 1103100981658 หญพง

24704417 สมฤดทสมมทรสาคร ปวรพศา สมดประสงคพ 14876 1749901189618 หญพง

24704418 สมฤดทสมมทรสาคร ไอศผรยพ สถทรศพลปพ น 15325 1100801590466 ชาย

24704419 สมฤดทสมมทรสาคร กวญฑพญาดา ลพ ปมกผล 15326 1749901206342 หญพง

24704420 สมฤดทสมมทรสาคร รวชชานนทพ ปพท นสมภา 15363 1102003931501 ชาย
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24704421 สมฤดทสมมทรสาคร ปภาวพชญพ สมขมท 15631 1609900879522 ชาย

24704422 สมฤดทสมมทรสาคร คมณานนตพ สาประเสรพฐ 15632 1139400040081 ชาย

24704423 สมฤดทสมมทรสาคร อรปรทยา สาทเวช 15633 1759900498455 หญพง

24704424 สมฤดทสมมทรสาคร นวพรรษ วพทววสพวนธมพ 15658 1730201468451 หญพง

24704425 สมฤดทสมมทรสาคร เตวพชญพ แกนวดวงเททยน 14878 1749901202916 ชาย

24704426 สมฤดทสมมทรสาคร ธนภวทร จวนทกาญจนพ 14879 1749901185965 ชาย

24704427 สมฤดทสมมทรสาคร นนทพวทธพ ศรทเมมอง 14880 1749800427742 ชาย

24704428 สมฤดทสมมทรสาคร นภดล บางแสงอชอน 14881 1740101112931 ชาย

24704429 สมฤดทสมมทรสาคร นวชกมล ยากวบ 14882 1749901191647 ชาย

24704430 สมฤดทสมมทรสาคร ปมญชรวช นามรพต 14883 1749901160580 ชาย

24704431 สมฤดทสมมทรสาคร พงศกร ศรทสววสดพธ 14884 1749901190705 ชาย

24704432 สมฤดทสมมทรสาคร ววชรพงษพ โพควยสวรรคพ 14885 1749901178276 ชาย

24704433 สมฤดทสมมทรสาคร ศมภกร ลผกอพนทรพ 14886 1749901203408 ชาย

24704434 สมฤดทสมมทรสาคร ธนวพศวพ ววฒนากรพพบผลยพ 14887 1740101115972 ชาย

24704435 สมฤดทสมมทรสาคร สพทธพพวนธพ คลนายพพมพพ 14888 1749901166731 ชาย

24704436 สมฤดทสมมทรสาคร สพรธทรพ สรพรวกษพ 14889 1709901714313 ชาย

24704437 สมฤดทสมมทรสาคร อรรถธนววฒนพ ปาสาเน 14890 1749901191604 ชาย

24704438 สมฤดทสมมทรสาคร ภผรพววชรพ โลหะสกมลภวสรพ 14891 1749901162566 ชาย

24704439 สมฤดทสมมทรสาคร จพรววฒนพ สมทธพ 14892 1749901221660 ชาย

24704440 สมฤดทสมมทรสาคร สพรวพชญพ ดทชม 14893 1749901172847 ชาย

24704441 สมฤดทสมมทรสาคร ชวชนวนทพ มทหกวงศพ 14894 1101501373681 ชาย

24704442 สมฤดทสมมทรสาคร วมฒพชวย พรายทอง 14895 1749901176192 ชาย

24704443 สมฤดทสมมทรสาคร ชลธาร บมญบางยาง 14896 1749901198358 ชาย

24704444 สมฤดทสมมทรสาคร จมธาทพพยพ เนาววน 14898 1749901171395 หญพง

24704445 สมฤดทสมมทรสาคร ชนกชนมพ โพธพธรวกษา 14899 1749901178641 หญพง

24704446 สมฤดทสมมทรสาคร ชลพดา ภผรพกพตตพธวช 14900 1749901197807 หญพง

24704447 สมฤดทสมมทรสาคร ชลพตา พวงพทท 14901 1749901202142 หญพง

24704448 สมฤดทสมมทรสาคร สพรพญพยา เอกววชรเจรพญชวย 14903 1740101112787 หญพง

24704449 สมฤดทสมมทรสาคร ผกาวรรณ คงสบาย 14904 1101801550082 หญพง

24704450 สมฤดทสมมทรสาคร พรชนก สมขอยผช 14905 1100704021550 หญพง

24704451 สมฤดทสมมทรสาคร พรวดท ทองอมดม 14906 1749901209775 หญพง

24704452 สมฤดทสมมทรสาคร พพชญาภา อมดมพวนธพ 14907 1749901209325 หญพง

24704453 สมฤดทสมมทรสาคร รวกษพร เกพดโพชา 14908 1749901167983 หญพง

24704454 สมฤดทสมมทรสาคร สมฤดท ศรทสมภะ 14909 1749901214817 หญพง

24704455 สมฤดทสมมทรสาคร กวญญารวตนพ นวดทะยาย 14911 1740101113767 หญพง
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24704456 สมฤดทสมมทรสาคร กวญจณพชญา เพพทมสพนศพรพกมล 14912 1740101116472 หญพง

24704457 สมฤดทสมมทรสาคร ธณวชชา อวนชมทน 14916 1102003967254 หญพง

24704458 สมฤดทสมมทรสาคร ชยพวทธพ มะโน 15056 1100704012682 ชาย

24704459 สมฤดทสมมทรสาคร กพตเตชพษฐพ ททปะปาล 15360 1749901178527 ชาย

24704460 สมฤดทสมมทรสาคร ธนวพนทพ วพทยศวกดพธพวนธพ 15634 1260401187191 ชาย

24704461 สมฤดทสมมทรสาคร ตรทธววฒนพ เพพทมสพนวงศธร 15661 1100401364191 ชาย

24704462 สมฤดทสมมทรสาคร กวณฑพเอนก รพนทรวกษพ 14917 1749901191426 ชาย

24704463 สมฤดทสมมทรสาคร กฤตพเเดพกชาย นาคนมช 14918 1749901176915 ชาย

24704464 สมฤดทสมมทรสาคร ชยพล สมขอรชาม 14919 1749901202380 ชาย

24704465 สมฤดทสมมทรสาคร ธนววฒนพ เฉพดสถพตยพ 14921 1749901186708 ชาย

24704466 สมฤดทสมมทรสาคร ธนากร ยศธพพานา 14922 1749901185582 ชาย

24704467 สมฤดทสมมทรสาคร นาวท จมลศรท 14923 1749901202428 ชาย

24704468 สมฤดทสมมทรสาคร ปพนสรรคพ ชชางฝท มมอ 14924 1749901163465 ชาย

24704469 สมฤดทสมมทรสาคร ภผวนาท บมญภวทรานนทพ 14925 1749901202011 ชาย

24704470 สมฤดทสมมทรสาคร วรกมล จวนทวงคพ 14926 1749901166910 ชาย

24704471 สมฤดทสมมทรสาคร สพรพชวย ชวยมงคล 14927 1749901156311 ชาย

24704472 สมฤดทสมมทรสาคร สมทธพภาสนพ จงพรน า 14928 1749901165808 ชาย

24704473 สมฤดทสมมทรสาคร อชพรวพชญพ ศรทววฒนานนทพ 14929 1749901180025 ชาย

24704474 สมฤดทสมมทรสาคร มพทงศพษฐพ ขณพษฐาสมบวตพ 14930 1740101116383 ชาย

24704475 สมฤดทสมมทรสาคร วรธน เลพศคชลวกษณพ 14931 1740101116511 ชาย

24704476 สมฤดทสมมทรสาคร ปวญญววฒนพ ศรทธนาชวยวงษพ 14932 1103101002165 ชาย

24704477 สมฤดทสมมทรสาคร แบงกพชาตพ มานพพพรมฬหพ 14933 1749901207721 ชาย

24704478 สมฤดทสมมทรสาคร เจตนพพพฐ ลพมปพ ธทระกมล 14934 1749901139581 ชาย

24704479 สมฤดทสมมทรสาคร ณวฐฐาพล ตมนมมท 14935 1749901213977 ชาย

24704480 สมฤดทสมมทรสาคร ภผรพพวฒนพ ศพลาเลพศ 14937 1749901147788 ชาย

24704481 สมฤดทสมมทรสาคร บมญญพวฒนพ จจายประยผร 14938 1102170093327 ชาย

24704482 สมฤดทสมมทรสาคร นรววฒนพ เจษฎารมยพ 14939 1749901212211 ชาย

24704483 สมฤดทสมมทรสาคร นพธพโชตพ ดวงประทมม 14940 1749800452801 ชาย

24704484 สมฤดทสมมทรสาคร อวคคกพตตพธ อารวมภพพจนพ 14941 1749400074036 ชาย

24704485 สมฤดทสมมทรสาคร ญาณพศา แสนอมบล 14942 1749901186694 หญพง

24704486 สมฤดทสมมทรสาคร ดมจษะนวนทนพ จงพวฒนพวนธมพ 14943 1749901161829 หญพง

24704487 สมฤดทสมมทรสาคร นลพนญา อนมศาสนนวนทพ 14945 1749901210137 หญพง

24704488 สมฤดทสมมทรสาคร พพชญธพดา จจาปาทอง 14946 1740101113571 หญพง

24704489 สมฤดทสมมทรสาคร สมชวญญา ศวกดพธเตพม 14947 1749901162752 หญพง

24704490 สมฤดทสมมทรสาคร อพนทพรา สมขมา 14948 1749901189235 หญพง

คน 35รวม :
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24704491 สมฤดทสมมทรสาคร อพนทพราภรณพ ทวศนทยพไตรเทพ 14949 1749901200409 หญพง

24704492 สมฤดทสมมทรสาคร พพมพพเพชร อรพยพฤกษพ 14950 1102170103811 หญพง

24704493 สมฤดทสมมทรสาคร พพชชาพร มวงคละ 14951 1749901161411 หญพง

24704494 สมฤดทสมมทรสาคร กวญญาณวฐ ยวงมท 14953 1749901193224 หญพง

24704495 สมฤดทสมมทรสาคร วพรวญชนา วรแสน 14955 1749901161802 หญพง

24704496 สมฤดทสมมทรสาคร อชพรญา ผจาเสนา 14956 1407600033393 หญพง

24704497 สมฤดทสมมทรสาคร พวทธนวนทพ โพธพธรวง 14957 1180501123404 หญพง

24704498 สมฤดทสมมทรสาคร กนกกร รอดสมภา 15635 1710700147499 หญพง

24704499 สมฤดทสมมทรสาคร ดพศานมววตร บมญรอด 14958 1740101116219 ชาย

24704500 สมฤดทสมมทรสาคร ธนภผมพ เปท ยธวญญา 14962 1749901206121 ชาย

24704501 สมฤดทสมมทรสาคร ธนภวทร แขตสวนเททยะ 14963 1749901159158 ชาย

24704502 สมฤดทสมมทรสาคร ธนภวทร เปท ยธวญญา 14964 1749901206148 ชาย

24704503 สมฤดทสมมทรสาคร นฤเบศษพ พขทงจาบ 14965 1729900784105 ชาย

24704504 สมฤดทสมมทรสาคร รพทภวทร ขาวผชอง 14967 1749400087979 ชาย

24704505 สมฤดทสมมทรสาคร ววชรพนทรพ แสงทอง 14968 1749901198501 ชาย

24704506 สมฤดทสมมทรสาคร สมมพตร ยาเดทยว 14969 1749901194727 ชาย

24704507 สมฤดทสมมทรสาคร อตพพงศพพวทธพ ศรทมาคาม 14970 1749901211931 ชาย

24704508 สมฤดทสมมทรสาคร ฐพตพวมฒพ สมดนะไตร 14971 1104000216331 ชาย

24704509 สมฤดทสมมทรสาคร ภผธเนศ สพงหพเชม ปอ 14972 1101801549530 ชาย

24704510 สมฤดทสมมทรสาคร ภผมพภวทร สมวรรณคดท 14973 1749700161830 ชาย

24704511 สมฤดทสมมทรสาคร ธนภวทร พพนนอก 14974 1118700112841 ชาย

24704512 สมฤดทสมมทรสาคร จวกรพงศพ ทองคจาชผ 14975 1102200258272 ชาย

24704513 สมฤดทสมมทรสาคร ธนกฤต โถวสกมล 14977 1749901184373 ชาย

24704514 สมฤดทสมมทรสาคร ระพทภวทร ใจดท 14978 1509966593016 ชาย

24704515 สมฤดทสมมทรสาคร จพรวดท อวงคสพงหพ 14979 1100801578873 หญพง

24704516 สมฤดทสมมทรสาคร แกนวฟน า ถนอมทรวพยพ 14980 1102900156766 หญพง

24704517 สมฤดทสมมทรสาคร กวญญาพวชร ผลเกลท ปยง 14981 1749901202347 ชาย

24704518 สมฤดทสมมทรสาคร บมณยวทรพ ทรงลวกษณพ 14982 1749901168629 หญพง

24704519 สมฤดทสมมทรสาคร ปารพชาตพ จารมนมช 14984 1740101115930 หญพง

24704520 สมฤดทสมมทรสาคร พวนธชา เสพงเอม 14986 1749901178039 หญพง

24704521 สมฤดทสมมทรสาคร ภผรพน ผลขจาทอง 14988 1749901198561 หญพง

24704522 สมฤดทสมมทรสาคร วรพศรา สมขขววญ 14989 1749400089939 หญพง

24704523 สมฤดทสมมทรสาคร วพชญาพร วขบชวยภผมพ 14990 1529902353405 หญพง

24704524 สมฤดทสมมทรสาคร อรรถวรรวตนพ พวนธพเลพศ 14991 1740101114836 หญพง

24704525 สมฤดทสมมทรสาคร เยาวลวกษณพ รวกเกทยรตพ 14993 1749901163791 หญพง
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24704526 สมฤดทสมมทรสาคร รวมพร ธพตยางกรมวงศพ 14994 1103704277336 หญพง

24704527 สมฤดทสมมทรสาคร ศวรรยา เกพดมาลท 14996 1740101115808 หญพง

24704528 สมฤดทสมมทรสาคร พาณพภวค ปมจฉาการ 14997 1749901194107 หญพง

24704529 สมฤดทสมมทรสาคร ฐพตพรวตนพ ธานทไกล 14998 1749800443039 หญพง

24704530 สมฤดทสมมทรสาคร ปภาวพน จพวปภากร 15327 1749901182231 ชาย

24704531 สมฤดทสมมทรสาคร ชนาภรณพ เพพทมนาม 15328 1749901195707 หญพง

24704532 สมฤดทสมมทรสาคร ศพรพนทพพยพ กะตะศพลา 15329 1749901185272 หญพง

24704533 สมฤดทสมมทรสาคร เจตววฒนพ กมลวงคพ 15658 1749800435656 ชาย

24704534 สมฤดทสมมทรสาคร นพพวทธพ อชาวสาคร 15675 1749901209601 ชาย

24704535 อนมสรณพศมภมาศ กวนตเมศฐพ กมลเพชรงามไมตรท 3480 1103500076456 ชาย

24704536 อนมสรณพศมภมาศ ญาโนภาต ตมนมฝวทนเฝม อ 3481 1749901200158 ชาย

24704537 อนมสรณพศมภมาศ ณวฐภผมพ โพธพธสาจวนทรพ 3482 1740101113023 ชาย

24704538 อนมสรณพศมภมาศ ธนพงษพ แสนคาร 3484 1749901161438 ชาย

24704539 อนมสรณพศมภมาศ กานตพมา บมญนวนทพ 3486 1749901175625 หญพง

24704540 อนมสรณพศมภมาศ ชววลลวกษณพ ภผนมภา 3487 1740101115158 หญพง

24704541 อนมสรณพศมภมาศ เมษา สมประสงคพ 3489 1740101116022 หญพง

24704542 อนมสรณพศมภมาศ อรทวย คงประชา 3490 1119902379076 หญพง

24704543 อนมสรณพศมภมาศ ภวทรพพพชชา พพลา 3493 1749901208876 หญพง

24704544 อนมสรณพศมภมาศ ธนชวย ประจวนทะศรท 3494 1749901174122 ชาย

24704545 อนมสรณพศมภมาศ รมชงนภา มะโหรท 3495 1749901180505 หญพง

24704546 อนมสรณพศมภมาศ ธวญญาเรศ กมนงทอง 3498 1749901191302 หญพง

24704547 อนมสรณพศมภมาศ คณาธพป จวนสจาเภา 3503 1740101112892 ชาย

24704548 อนมสรณพศมภมาศ นพพพพวฒนพ นมชนนอย 3504 1101501363317 ชาย

24704549 อนมสรณพศมภมาศ นวนทพพวฒนพ ยอดสพน 3505 1749901193020 ชาย

24704550 อนมสรณพศมภมาศ ศมภวชญา แกนวเขทยว 3508 1749901207543 หญพง

24704551 อนมสรณพศมภมาศ รวชชานนทพ กวนทา 3510 1749901176362 ชาย

24704552 อนมสรณพศมภมาศ พมทธพภาส ชวยวงคพ 3513 1749901203548 ชาย

24704553 อนมสรณพศมภมาศ ธนาศวกดพธ แกนวกผล 3514 1749901168483 ชาย

24704554 อนมสรณพศมภมาศ ศมภกฤต วงคพตาผา 3515 1749901179698 ชาย

24704555 อนมสรณพศมภมาศ นลวนทา ชาวโพงพาง 3524 1749901211613 หญพง

24704556 อนมสรณพศมภมาศ ลพตา กลนาไพรพนทรพ 3546 1749901186813 หญพง

24704557 อนมสรณพศมภมาศ ฉวตราววฒนพ ศรทแสน 3702 1749901177741 ชาย

24704558 อนมสรณพศมภมาศ ณรงคพชวย คจาอมด 3733 1749901199982 ชาย

24704559 อนมสรณพศมภมาศ พทรภวทร แขพลกรวง 3748 1800901331547 ชาย

24704560 อนมสรณพศมภมาศ ศศพธร หะรวญญา 3859 1749901191001 หญพง

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 160 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1174100008 - สมฤดทสมมทรสาคร

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

4 12ชน ชน : 3

24704561 อนมสรณพศมภมาศ กพตตพพพชญพ ขาวกมญชร 3939 1399900314960 ชาย

24704562 อนมสรณพศมภมาศ จตมพร โยชะกาล 4506 1479900792364 ชาย

24704563 อนมสรณพศมภมาศ ชวยรวตนพ นมชศพรพ 4507 1100703969037 ชาย

24704564 อนมสรณพศมภมาศ พลพพทวกษพ สงสวย 4508 1919900483341 ชาย

24704565 อนมสรณพศมภมาศ กฤตพร ดาศรท 4510 1749901203891 หญพง

24704566 อนมสรณพศมภมาศ จมฑารวตนพ ดวงดารา 4511 1749901181722 หญพง

24704567 อนมสรณพศมภมาศ สรวพศ รอดบมตร 4512 1749901178713 ชาย

24704568 อนมสรณพศมภมาศ เดชาธร พรประเสรพฐ 4513 1749901180688 ชาย

24704569 อนมสรณพศมภมาศ ฐพตาภา รวกษาเขต 4626 1749901194549 หญพง

24704570 อนมสรณพศมภมาศ นวนทพนภวส นจ ปาทพพยพ 4795 1749901179507 หญพง

24704571 อนมสรณพศมภมาศ สมภาวพตา นามเหลา 4855 1759900497777 หญพง

24704572 อนมสรณพศมภมาศ จพตรภรณพ คารทรวพยพ 5015 1749700165436 ชาย

24704573 อนมสรณพศมภมาศ มานพตา ดพนสารภผมพ 5056 1749400088886 หญพง

24704574 อนมสรณพศมภมาศ อนมสรณพ ปพท นทอง 3497 1749901188883 ชาย

24704575 อนมสรณพศมภมาศ จพรภวทร มผลหา 3499 1749901198498 หญพง

24704576 อนมสรณพศมภมาศ วรเมธ จวนทรพจมนย 3519 1749901174521 ชาย

24704577 อนมสรณพศมภมาศ ธนพร เสลารวตนพ 3520 1749901176435 หญพง

24704578 อนมสรณพศมภมาศ ธทรภวทร สาประเสรพฐ 3522 1100501687090 ชาย

24704579 อนมสรณพศมภมาศ เทวฤทธพธ รวงสพกมล 3523 1749901197025 ชาย

24704580 อนมสรณพศมภมาศ ธฤต สมกรทววฒนะ 3527 1739902315862 ชาย

24704581 อนมสรณพศมภมาศ รสกร จอดเกาะ 3528 1419902475994 หญพง

24704582 อนมสรณพศมภมาศ ณวฐวมฒพ พรมจวนทรพ 3529 1749901183105 ชาย

24704583 อนมสรณพศมภมาศ นพธพพวฒนพ ทวบเงพน 3530 1749901200174 ชาย

24704584 อนมสรณพศมภมาศ ตรวยรวตนพ พานแกนว 3531 1189900460399 ชาย

24704585 อนมสรณพศมภมาศ ชมตพมนตพ รมจพโภชนพ 3532 1749901211630 หญพง

24704586 อนมสรณพศมภมาศ ปฏพภาณ คงสจาราญ 3533 1609900878259 ชาย

24704587 อนมสรณพศมภมาศ ธนกร ฐาปนสมบผรณพ 3536 1759900508116 ชาย

24704588 อนมสรณพศมภมาศ ชณพล หนองหลวง 3540 1749901160369 ชาย

24704589 อนมสรณพศมภมาศ จมฑาภรณพ สนสมบวตพ 3542 1749800431588 หญพง

24704590 อนมสรณพศมภมาศ ววชรพนทรพ เรมองศพลปพ 3545 1749901177296 ชาย

24704591 อนมสรณพศมภมาศ อนมชพต ขมนทอง 3548 1749901202843 ชาย

24704592 อนมสรณพศมภมาศ โสภณวฐ โพธนอก 3549 1749901185493 ชาย

24704593 อนมสรณพศมภมาศ นวนทพนภวส รวกษาแสง 3550 1749901205125 หญพง

24704594 อนมสรณพศมภมาศ กฤตพล พพชยสกล 3553 1749800450531 ชาย

24704595 อนมสรณพศมภมาศ วรพนทร ไหมทอง 3555 1749901180904 ชาย

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 161 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1174100008 - สมฤดทสมมทรสาคร

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

4 13ชน ชน : 3

24704596 อนมสรณพศมภมาศ พรประภา กลางบมรวมยพ 3715 1749901182206 หญพง

24704597 อนมสรณพศมภมาศ ธวชพล ตนนสจาโรง 3734 1749901192970 ชาย

24704598 อนมสรณพศมภมาศ จพราภรณพ เดชพลกรวง 3872 1749901199770 หญพง

24704599 อนมสรณพศมภมาศ ขววญจพรา สมหววงไดน 3874 1749901183687 หญพง

24704600 อนมสรณพศมภมาศ มานพดา รอดนพยม 3875 1749901201243 หญพง

24704601 อนมสรณพศมภมาศ ศพรพวรรณ เสทยงลจ ปาเลพศ 4178 1468000031480 หญพง

24704602 อนมสรณพศมภมาศ ธาวพน ชมทนบาล 4180 1749901206261 ชาย

24704603 อนมสรณพศมภมาศ กพจสวญโชค ครมฑเงพนยมวสพรพ 4342 1749901170283 ชาย

24704604 อนมสรณพศมภมาศ ณวฐวมฒพ สพงหพปาน 4514 1749901165204 ชาย

24704605 อนมสรณพศมภมาศ ธนธพษณพ เหมมองหมนอ 4515 1749901168530 ชาย

24704606 อนมสรณพศมภมาศ วราธร ธรรมพพทวกษพ 4516 1749901209350 ชาย

24704607 อนมสรณพศมภมาศ อชพตพล บรมฤทธพธ 4518 1749901169366 ชาย

24704608 อนมสรณพศมภมาศ กวลยา แกชนจวนทรพ 4519 1306200076940 หญพง

24704609 อนมสรณพศมภมาศ พรปวทณพ ชาวเรณผ 4520 1749901193101 หญพง

24704610 อนมสรณพศมภมาศ อาทพตยา กวนยมตะ 4521 1348900166684 หญพง

24704611 อนมสรณพศมภมาศ ชพนภวทร สทนวนขจา 4621 1749901192864 ชาย

24704612 อนมสรณพศมภมาศ อพทมอวมพร ประสมทอง 4796 1749800429842 หญพง

24704613 อนมสรณพศมภมาศ วพฐพรวชยพ มพนมาลทวงษพ 3541 1749901199681 ชาย

24704614 อนมสรณพศมภมาศ ชวยววฒนพ ชมมทอง 3557 1749901195243 ชาย

24704615 อนมสรณพศมภมาศ ศพรสพทธพธ ณราหนองแวง 3563 1740101115875 ชาย

24704616 อนมสรณพศมภมาศ ณวฐวรรณ อชางทอง 3565 1749901184926 หญพง

24704617 อนมสรณพศมภมาศ พรนภา กลชอมสกมล 3566 1749901197122 หญพง

24704618 อนมสรณพศมภมาศ ฑพฆวมพร แซชเตทยว 3567 1749901186422 หญพง

24704619 อนมสรณพศมภมาศ พพชญา สทบมตรา 3735 1668600014584 หญพง

24704620 อนมสรณพศมภมาศ นพตพภผมพ ชงโค 3864 1102003953369 ชาย

24704621 อนมสรณพศมภมาศ พรชวย สาไธสง 3867 1749901157601 ชาย

24704622 อนมสรณพศมภมาศ อนวนตพชวย เขทยนดท 3869 1749800449410 ชาย

24704623 อนมสรณพศมภมาศ สมพวตรา สมนทรพงษพ 3870 1749901213080 หญพง

24704624 อนมสรณพศมภมาศ สรวลพร กาวเหลพก 3877 1749901159883 หญพง

24704625 อนมสรณพศมภมาศ กมลนวนทพ สมขเนตร 3881 1740101112949 หญพง

24704626 อนมสรณพศมภมาศ นพดล บมตรฉจทา 3883 1749901203769 ชาย

24704627 อนมสรณพศมภมาศ สมทธพพงษพ พลโดด 3885 1749901198625 ชาย

24704628 อนมสรณพศมภมาศ อพนทวช ทองเกลท ปยง 3886 1749901205907 ชาย

24704629 อนมสรณพศมภมาศ อพสระ บมญสมข 3889 1749901196096 ชาย

24704630 อนมสรณพศมภมาศ รวตนา นวกรบ 3890 1139900561853 หญพง

คน 35รวม :
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หนนา 162 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1174100008 - สมฤดทสมมทรสาคร

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

4 14ชน ชน : 3

24704631 อนมสรณพศมภมาศ บมญทพวา บมญกลาง 3892 1749901209872 หญพง

24704632 อนมสรณพศมภมาศ นพรวพทธพ เคลนาละมชอม 3964 1749901167169 ชาย

24704633 อนมสรณพศมภมาศ ภวทรพล แซชลพทม 4183 1909803213466 ชาย

24704634 อนมสรณพศมภมาศ ชญานวนทพ ขวนตพภพญโญ 4184 1749400087138 หญพง

24704635 อนมสรณพศมภมาศ ศพรพลวกษณพ คชอมสพงหพ 4186 1740101114232 หญพง

24704636 อนมสรณพศมภมาศ กวญญาวดท นนอยผาง 4187 1129701435742 หญพง

24704637 อนมสรณพศมภมาศ ทวตพร สมขสพน 4188 1219901163451 หญพง

24704638 อนมสรณพศมภมาศ กานตพพพชชา แสงศรท 4189 1819900620373 หญพง

24704639 อนมสรณพศมภมาศ โสราญา หวามา 4335 1749800447107 หญพง

24704640 อนมสรณพศมภมาศ ธนกฤต ซมทอตรง 4522 1749901210901 ชาย

24704641 อนมสรณพศมภมาศ ศพวา ววฒนาเนตร 4523 1478600125370 ชาย

24704642 อนมสรณพศมภมาศ กนกอร กลพทนสมคนธพ 4524 1749901187305 หญพง

24704643 อนมสรณพศมภมาศ จพราภรณพ สมขเสมอ 4525 1749901201138 หญพง

24704644 อนมสรณพศมภมาศ นนธกร ทนวมมวย 4797 1139600442956 ชาย

24704645 อนมสรณพศมภมาศ กพตตพศวกดพธ เผชาเงพนงาม 4842 1308500046142 ชาย

24704646 อนมสรณพศมภมาศ ตพณณมพนทรพ เสวทววลลภ 4849 1739902351265 ชาย

24704647 อนมสรณพศมภมาศ รวชตะ ทองดท 4856 1559900544319 ชาย

24704648 อนมสรณพศมภมาศ พรชพตา สทนวนจจาปา 4869 1749901161055 หญพง

24704649 อนมสรณพศมภมาศ ฑพฆวมพร ชนะสพทธพธ 5017 1749901168408 หญพง

24704650 อนมสรณพศมภมาศ วพปภาพร เททยมรวตนพ 5018 1749901163121 หญพง

24704651 อนมสรณพศมภมาศ วราทพตยพ อพวชาวนา 5019 1749901199559 ชาย

คน 21รวม :

สรมปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  476ผศห เขหาสอบ : 16 คน1174100008 - สมฤดทสมมทรสาคร

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1174100022 - สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

1 1302(สจาหรวบ ป.3)ชน ชน : 3

24704666 บนานชายทะเลบางกระเจนา ศวกรพนยภวส พานแกนว 1243 1749901190373 ชาย

24704667 บนานชายทะเลบางกระเจนา อพจบลาย มอระแมน 1244 1074590014001 ชาย

24704668 บนานชายทะเลบางกระเจนา นลพนทพพยพ แหวนทองคจา 1247 1749901182281 หญพง

24704669 บนานชายทะเลบางกระเจนา เนตรชนก ครมฑธา 1248 1199600445092 หญพง

24704670 บนานชายทะเลบางกระเจนา พพราชรวกษพ แซชลพ ปม 1249 1749901213781 หญพง

24704671 บนานชายทะเลบางกระเจนา สมภวชชา บมญมาก 1250 1749901184110 หญพง

24704672 บนานชายทะเลบางกระเจนา หพนแกนว ขนมนทอง 1251 1749901195677 หญพง

24704673 ววดกระซนาขาว อนมพวทธพ พพมพพอชอน 1996 1749901201880 ชาย

24704674 ววดกระซนาขาว ภาณมววฒนพ มาบมญธรรม 1995 1749901174751 ชาย

24704675 ววดกระซนาขาว ธนววฒนพ โพรงแจน 1992 1749901202835 ชาย

24704676 ววดกระซนาขาว วทรภาพ พวนธมพใจธรรม 2070 1749901211141 ชาย
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ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1174100022 - สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร

24704677 ววดกระซนาขาว สมภาพร หาญวงคพ 2004 1749901210331 หญพง

24704678 ววดกระซนาขาว พพมนภวส เสมอสทนวล 2000 1749901165379 หญพง

24704679 ววดกระซนาขาว คทตภวทร กพจเจรพญ 1998 1749901212971 หญพง

24704680 ววดกระซนาขาว ทวศศพการพ เพพงสมมทร 1999 1749901203947 หญพง

24704681 ววดกระซนาขาว ศศพกานตพ มะลพหอม 2002 1749400090481 หญพง

24704682 ววดกระซนาขาว พรสวรรคพ ผลเกลท ปยง 2005 1749901205842 หญพง

24704683 ววดปากบชอ(เหลมองราษฎรพบจารมง) นรพรรษ เฮงเจรพญ 2504 1749901197751 ชาย

24704684 ววดปากบชอ(เหลมองราษฎรพบจารมง) กฤตพพศ ไมนนชวม 2505 1749901178675 ชาย

24704685 ววดปากบชอ(เหลมองราษฎรพบจารมง) วพรวตนพ ยางเบมอก 2472 1749901130893 ชาย

24704686 ววดปากบชอ(เหลมองราษฎรพบจารมง) โกโก - 2629 0074013581621 ชาย

24704687 ววดปากบชอ(เหลมองราษฎรพบจารมง) ธนภผมพ ทองมาก 2663 1749400088509 ชาย

24704688 ววดปากบชอ(เหลมองราษฎรพบจารมง) อาเนช ชมชมตระครม 2495 1401400131302 ชาย

24704689 ววดปากบชอ(เหลมองราษฎรพบจารมง) พรเพชร เบพกบาน 2597 1749901114871 ชาย

24704690 ววดปากบชอ(เหลมองราษฎรพบจารมง) พพมพพลดา ชาวไรชอนอย 2484 1749901136760 หญพง

24704691 ววดปากบชอ(เหลมองราษฎรพบจารมง) บมณยาพร ทพมกลวทน 2571 1103100956092 หญพง

24704692 ววดปากบชอ(เหลมองราษฎรพบจารมง) ธพดา อาจหาญ 2664 1104301119521 หญพง

24704693 ววดปากบชอ(เหลมองราษฎรพบจารมง) พะนพดา สทนพล 2479 1749400066726 หญพง

24704694 ววดปากบชอ(เหลมองราษฎรพบจารมง) ณวฐฐาพร พงษพเพพง 2508 1749400081539 หญพง

24704695 ววดปากบชอ(เหลมองราษฎรพบจารมง) อตพภา เอโกบล 2531 1749400083787 หญพง

24704696 ววดปากบชอ(เหลมองราษฎรพบจารมง) ชลลดา อพนทจามา 2506 1749901167797 หญพง

24704697 ววดปากบชอ(เหลมองราษฎรพบจารมง) ณวฐธทรา พงษพเพพญ 2510 1749901214744 หญพง

24704698 ววดปากบชอ(เหลมองราษฎรพบจารมง) สมรพตา โอบอนอม 2515 1749901172120 หญพง

24704699 ววดปากบชอ(เหลมองราษฎรพบจารมง) ณวฐธพดา มหาโชตพ 2509 1749400084724 หญพง

24704700 ววดปากบชอ(เหลมองราษฎรพบจารมง) ภาคพนวนทพ คงถพทน 2512 1749400078643 หญพง

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ
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ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1174100022 - สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

1 1303(สจาหรวบ ป.3)ชน ชน : 3

24704701 ววดปากบชอ(เหลมองราษฎรพบจารมง) ณวชชา เสมอเดช 2507 1749901191621 หญพง

24704702 ววดใหญชบนานบชอ(บนานบชอราษฎรบจารมง) ภผมพภวทรพ ประเวศจพนดา 7032 1749901170810 ชาย

24704703 ววดใหญชบนานบชอ(บนานบชอราษฎรบจารมง) ขววญจพรา อวศวกาญจนพ 7068 1749901155128 หญพง

24704704 ววดใหญชบนานบชอ(บนานบชอราษฎรบจารมง) จพรายม บมญประเสรพฐ 7175 1749901208051 ชาย

24704705 ววดใหญชบนานบชอ(บนานบชอราษฎรบจารมง) วทระศวกดพธ ชผศรท 7177 1749400080842 ชาย

24704706 ววดใหญชบนานบชอ(บนานบชอราษฎรบจารมง) ธทรเดช เทพนาค 7178 1749400082845 ชาย

24704707 ววดใหญชบนานบชอ(บนานบชอราษฎรบจารมง) พพพวฒพงษพ เทศนวน 7179 1749400087588 ชาย

24704708 ววดใหญชบนานบชอ(บนานบชอราษฎรบจารมง) พทรพมฒพ ศวกดพธพงษพ 7183 1749400080133 ชาย

24704709 ววดใหญชบนานบชอ(บนานบชอราษฎรบจารมง) ภวทรธพดา เยพนเจรพญ 7185 1749901168394 หญพง

24704710 ววดใหญชบนานบชอ(บนานบชอราษฎรบจารมง) จพนตนา บจารมงโลก 7186 1749400079119 หญพง

24704711 ววดใหญชบนานบชอ(บนานบชอราษฎรบจารมง) ปนวดดา สายเยพน 7187 1749400090350 หญพง

24704712 ววดใหญชบนานบชอ(บนานบชอราษฎรบจารมง) ดลณพร มมสพกาวงษพ 7188 1749400087235 หญพง

24704713 ววดใหญชบนานบชอ(บนานบชอราษฎรบจารมง) สโรชา พมฒสงชา 7189 1749901176222 หญพง

24704714 ววดใหญชบนานบชอ(บนานบชอราษฎรบจารมง) ธวญญลวกษณพ รอดคลองตวน 7190 1749901194620 หญพง

24704715 ววดใหญชบนานบชอ(บนานบชอราษฎรบจารมง) วราภรณพ เลมอคลนาย 7191 1749901173444 หญพง

24704716 ววดใหญชบนานบชอ(บนานบชอราษฎรบจารมง) พทรพล ศรทสงคราม 7195 1749400084775 ชาย

24704717 ววดใหญชบนานบชอ(บนานบชอราษฎรบจารมง) ธวนวา ศมภกพจบมญธพคมณ 7196 1102170085456 ชาย

24704718 ววดใหญชบนานบชอ(บนานบชอราษฎรบจารมง) เกรทยงศวกดพธ จนอยเอม 7197 1759900502096 ชาย

24704719 ววดใหญชบนานบชอ(บนานบชอราษฎรบจารมง) ณวฎกพตตพธ สวงขพอยมทธพ 7199 1119902419965 ชาย

24704720 ววดใหญชบนานบชอ(บนานบชอราษฎรบจารมง) หวสชวย บมญเชพด 7200 1749901179281 ชาย

24704721 ววดใหญชบนานบชอ(บนานบชอราษฎรบจารมง) เปรมอณวฐ กจาปวทนทอง 7201 1749901197904 ชาย

24704722 ววดใหญชบนานบชอ(บนานบชอราษฎรบจารมง) ภวทธพรา ศมกกวงวานวงศพ 7202 1749901212032 หญพง

24704723 ววดใหญชบนานบชอ(บนานบชอราษฎรบจารมง) วณวชยา ทองจจานงคพ 7203 1749901180432 หญพง

24704724 ววดใหญชบนานบชอ(บนานบชอราษฎรบจารมง) นฤมล จวนทะชาลท 7204 1749400081105 หญพง

24704725 ววดใหญชบนานบชอ(บนานบชอราษฎรบจารมง) นพวรรณ ตะกรมดทอง 7205 1749400085593 หญพง

24704726 ววดใหญชบนานบชอ(บนานบชอราษฎรบจารมง) หนขทงฤทวย ศรเดช 7206 1749400085461 หญพง

24704727 ววดใหญชบนานบชอ(บนานบชอราษฎรบจารมง) ดารพกา พลนจา 7207 1719900753021 หญพง

24704728 ววดใหญชบนานบชอ(บนานบชอราษฎรบจารมง) พทมรดา รอดเจรพญ 7209 1103100981585 หญพง

24704729 ววดใหญชบนานบชอ(บนานบชอราษฎรบจารมง) จพตรานมช ปรทจพตร 7210 1749400087651 หญพง

24704730 ววดใหญชบนานบชอ(บนานบชอราษฎรบจารมง) กพตตพพงษพ มณทนพล 7220 1749901183181 ชาย

24704731 ววดใหญชบนานบชอ(บนานบชอราษฎรบจารมง) หพรวญ เผมอกไพบผลยพ 7229 1479300079098 ชาย

24704732 ววดใหญชบนานบชอ(บนานบชอราษฎรบจารมง) สมนพสา บมญกอง 7248 1749901198099 หญพง

24704733 ววดใหญชบนานบชอ(บนานบชอราษฎรบจารมง) ใบเตย พมชา 7331 0074991483441 หญพง

24704734 ววดใหญชบนานบชอ(บนานบชอราษฎรบจารมง) อรอนงคพ ชอบศพลปพ 7333 1350101818781 หญพง

24704735 ววดใหญชบนานบชอ(บนานบชอราษฎรบจารมง) วรวญญา ทองมาก 7396 1749901208639 หญพง
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24704736 ววดใหญชบนานบชอ(บนานบชอราษฎรบจารมง) นวรวตนพ ศรทควทนา 7413 1469000052771 หญพง

24704737 ววดใหญชบนานบชอ(บนานบชอราษฎรบจารมง) ปารมท ทองจจานงคพ 7480 1749901168432 หญพง

24704738 ววดใหญชบนานบชอ(บนานบชอราษฎรบจารมง) จพราศวกดพธ คงนะ 7481 1717900023102 ชาย

24704739 ววดใหญชบนานบชอ(บนานบชอราษฎรบจารมง) ธนพวฒนพ พวงทอง 7482 1749400080290 ชาย

24704740 ววดใหญชบนานบชอ(บนานบชอราษฎรบจารมง) พทรบผรณพ บรรพแกนว 7483 1104301053139 ชาย

24704741 ววดใหญชบนานบชอ(บนานบชอราษฎรบจารมง) รวชพล ดนวงขาว 7484 1749400080761 ชาย

24704742 ววดใหญชบนานบชอ(บนานบชอราษฎรบจารมง) บมญพพทวกษพ แกชนพพนพจ 7485 1759900504978 ชาย

24704743 ววดใหญชบนานบชอ(บนานบชอราษฎรบจารมง) ฉวตรชวย แสงนพล 7557 1749400085801 ชาย

24704744 ววดใหญชบนานบชอ(บนานบชอราษฎรบจารมง) พรญาณท มทสมข 7566 1103101007728 หญพง

24704745 ววดใหญชบนานบชอ(บนานบชอราษฎรบจารมง) ภวทรพร นามดวง 7585 1749901162558 หญพง

24704746 ววดใหญชบนานบชอ(บนานบชอราษฎรบจารมง) สมดารวตนพ สวอนนพ 7606 1749901187747 หญพง

24704747 ววดใหญชบนานบชอ(บนานบชอราษฎรบจารมง) ปารเมศ นาคปาน 7720 1949900666909 ชาย

24704748 ววดใหญชบนานบชอ(บนานบชอราษฎรบจารมง) เพทยงตะววน พมฒพสงชา 7740 1399400074498 หญพง

24704749 ววดใหญชบนานบชอ(บนานบชอราษฎรบจารมง) ปณวฐชา โชตพอนมกผล 7855 1319400049272 หญพง

24704750 ววดใหญชบนานบชอ(บนานบชอราษฎรบจารมง) อรอนงคพ แสนเมมอง 7860 1467700025767 หญพง

24704751 ววดใหญชบนานบชอ(บนานบชอราษฎรบจารมง) สมธพดาวรรณ วางแกนว 7874 1398800041421 หญพง

24704752 ววดใหญชบนานบชอ(บนานบชอราษฎรบจารมง) ธนรวตนพ ครมฑธา 7877 1749400077400 ชาย

24704753 ววดใหญชบนานบชอ(บนานบชอราษฎรบจารมง) อนมสรณพ แมนนนนอย 7030 1749400070502 ชาย

24704754 ววดใตนบนานบชอ สมธพววส อมยพอง 2972 1700801115011 ชาย

24704755 ววดใตนบนานบชอ นพพร สมดหอม 2927 1749901191116 ชาย

24704756 ววดใตนบนานบชอ กฤษฎา นะสทโต 2929 1709901690686 ชาย

24704757 ววดใตนบนานบชอ สรวพชญพ พมชมไสว 2931 1749901198617 ชาย

24704758 ววดใตนบนานบชอ สนทยา มาลวยบาล 2933 1749400074885 ชาย

24704759 ววดใตนบนานบชอ สมขสวนตพ ตพวพยวง 2936 1749400081059 ชาย

24704760 ววดใตนบนานบชอ วมฒพนวนทพ แตนมแผน 2937 1749400081962 ชาย

24704761 ววดใตนบนานบชอ กฤชดา สวงขพขาว 2941 1749400084856 ชาย

24704762 ววดใตนบนานบชอ ชยานวนตพ ศรทถาวร 2943 1749901193640 ชาย

24704763 ววดใตนบนานบชอ วมฒพนวนทพ พมชมพวง 2945 1749400083264 ชาย

24704764 ววดใตนบนานบชอ ธนโชตพ จวนทรพแยนม 3065 1150601195261 ชาย

24704765 ววดใตนบนานบชอ จตมพร พผลสววสดพธ 3144 1749400088541 ชาย

24704766 ววดใตนบนานบชอ บรรพต ถนนทพพยพ 3142 1749901200034 ชาย

24704767 ววดใตนบนานบชอ นวฐพจนพ มลภวกดท 2930 1749901218201 ชาย

24704768 ววดใตนบนานบชอ ชวญญานมช ปว ปนเจรพญ 3097 1648900089229 หญพง

24704769 ววดใตนบนานบชอ จมฑาลวกษณพ นามลวกษณพ 3008 1119701180752 หญพง

24704770 ววดใตนบนานบชอ รมชงระวท จพตซมทอ 3014 1749400077302 หญพง
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24704771 ววดใตนบนานบชอ วรางคณา ใครชครวญ 2946 1749400079763 หญพง

24704772 ววดใตนบนานบชอ ชลธพชา มลภวกดท 2947 1749901170186 หญพง

24704773 ววดใตนบนานบชอ พพมพพชนก สจาเภาทอง 2948 1749400090864 หญพง

24704774 ววดใตนบนานบชอ ปรพญญา สมขประเสรพฐ 2950 1749901190632 หญพง

24704775 ววดใตนบนานบชอ วรรณพร รวตนชวย 2951 1749400077990 หญพง

24704776 ววดใตนบนานบชอ ภผวพชญา อรมณนวฎ 2952 1749901166707 หญพง

24704777 ววดใตนบนานบชอ สมทธพดา บมญคผช 2956 1749901179175 หญพง

24704778 ววดบางขมด ธวชพงษพ กลพทนทมม 3098 1749901189375 ชาย

24704779 ววดบางขมด ชพนกฤต บววสงชา 3091 1749901157236 ชาย

24704780 ววดบางขมด นพรวตนพ ฉจทามพทงขววญ 3093 1749901166081 ชาย

24704781 ววดบางขมด สมพจนพ กจาเหนพดนนอย 3096 1749400083205 ชาย

24704782 ววดบางขมด ชยศวกดพธ สายสมร 3068 1749901126071 ชาย

24704783 ววดบางขมด ญาณภวทร ฉมนเฉทยว 3072 1749400074044 ชาย

24704784 ววดบางขมด ธนพวฒนพ อพนพยม 3095 1749901176982 ชาย

24704785 ววดบางขมด อนมรวกษพ นาคทรวพยพ 3092 1749400079151 ชาย

24704786 ววดบางขมด รวฐศาสตรพ สาธร 3094 1749400080966 ชาย

24704787 ววดบางขมด นนทพวทธพ สนธพวงศพ 3097 1749901178306 ชาย

24704788 ววดบางขมด พทรพวฒนพ เจมอไทย 3099 1749901192597 ชาย

24704789 ววดบางขมด รวฐพงษพ เจมอไทย 3100 1749901192619 ชาย

24704790 ววดบางขมด ธนววฒนพ อนพกร 3117 1749901190276 ชาย

24704791 ววดบางขมด สมทธพรวกษพ เจมอไทย 3213 1749400081695 ชาย

24704792 ววดบางขมด อนววช พวนธมพใจธรรม 2991 1759900442263 ชาย

24704793 ววดบางขมด อรวรรณ พวนธมพใจธรรม 3027 1759900457066 หญพง

24704794 ววดบางขมด กมลวร ตวนววฒนาดจาเนพน 3188 1749901214914 หญพง

24704795 ววดบางขมด เจนจพรา คจามะนพตยพ 3171 1429900630691 หญพง

24704796 ววดบางขมด ณวฎฐณพชา เทศผชอง 3114 1749901205915 หญพง

24704797 ววดบางขมด ทวกษอร กพจบจารมง 3107 1749400083035 หญพง

24704798 ววดบางขมด มพนตรา มทเงพน 3104 1749901166774 หญพง

24704799 ววดบางขมด จพราพร จวนทรพตรท 3105 1749400080320 หญพง

24704800 ววดบางขมด ศพรพวรรณ อมยยาหาญ 3106 1749400082837 หญพง

24704801 ววดบางขมด ดวงฤทวย สมนทรดท 3110 1749901198552 หญพง

24704802 ววดบางขมด สพรพขววญ ตองสผงเนพน 3111 1749901199991 หญพง

24704803 ววดบางขมด นทาพร อวยสววสดพธ 3112 1749901205443 หญพง

24704804 ววดบางขมด ธพตพมา นมชนาง 3113 1749901204391 หญพง

24704805 ววดบางขมด กมลชนก มทเงพน 3145 1749400089343 หญพง
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24704806 ววดนชวมกานนทพ ธพตพกร เฟมท องฟมน ง 1614 1749901170411 ชาย

24704807 ววดนชวมกานนทพ ชาญธพษณพ รอดไสว 1619 1749901144843 ชาย

24704808 ววดนชวมกานนทพ ธทรภวทรพ ตลวบเพพชร 1620 1749901166057 ชาย

24704809 ววดนชวมกานนทพ ววนชวย วาสนาดทชาวพนา 1624 1740101113431 ชาย

24704810 ววดนชวมกานนทพ ววนชนะ นวกปทท 1616 1749901208019 ชาย

24704811 ววดนชวมกานนทพ สหภาค มหวนตรวตนพ 1669 1104000198073 ชาย

24704812 ววดนชวมกานนทพ นจ ปาฝน โถปพท น 1707 2749400002441 หญพง

24704813 ววดนชวมกานนทพ นาขววญ โถปพท น 1676 1749901278661 หญพง

24704814 ววดนชวมกานนทพ มณฑกาญ วรรณพทอง 1651 1749400074346 หญพง

24704815 ววดนชวมกานนทพ อารดา หมวนมณท 1630 1759900495651 หญพง

24704816 ววดนชวมกานนทพ ชนพตรา สมดดท 1613 1749901148342 หญพง

24704817 ววดนชวมกานนทพ จวนจพรา ลาววน 1617 1749901190853 หญพง

24704818 ววดนชวมกานนทพ จวนทพมา ลาววน 1618 1749901190661 หญพง

24704819 ววดนชวมกานนทพ ปนวดดา สวงขพคาว 1621 1749901146749 หญพง

24704820 ววดนชวมกานนทพ เกศรพนทรพ ทวบทพม 1622 1749901145653 หญพง

24704821 ววดนชวมกานนทพ ณวฐพร วารทรวตนพบรรพต 1623 1630500222650 หญพง

24704822 ววดนชวมกานนทพ ธพตพมา ทองถนอม 1615 1749901155454 หญพง

24704823 ววดบางกระเจนา ชานนทพ ทองถนอม 2878 1749901106186 ชาย

24704824 ววดบางกระเจนา พวชรพล ทองอชอน 2880 1749901107182 ชาย

24704825 ววดบางกระเจนา ตนนตระการ ศพลาคจา 2884 1749901103365 ชาย

24704826 ววดบางกระเจนา กฤตเมธ กรวงพานพช 2916 1749901161667 ชาย

24704827 ววดบางกระเจนา เกรทยงไกร เนสมงาม 2917 1749901212377 ชาย

24704828 ววดบางกระเจนา ธนากร พขทงสมดใจ 2918 1749400078082 ชาย

24704829 ววดบางกระเจนา นวนทววฒนพ ศรทแพรศรท 2920 1749901182371 ชาย

24704830 ววดบางกระเจนา ปรมวตถพ ลาภธนชวย 2921 1749901174297 ชาย

24704831 ววดบางกระเจนา รวงสพมวนตพ ปานอานนทพ 2924 1749901205711 ชาย

24704832 ววดบางกระเจนา วมฒพชวย ขจาฟมน ง 2925 1749901167967 ชาย

24704833 ววดบางกระเจนา อวษฎายมทธ กลวดกลทบ 2926 1749901168777 ชาย

24704834 ววดบางกระเจนา ชลธพชา พวงทอง 2927 1749901171310 หญพง

24704835 ววดบางกระเจนา ณวฐชา สาเกผล 2928 1749901194361 หญพง

24704836 ววดบางกระเจนา บวณฑพตา สงวนทอง 2929 1749400081881 หญพง

24704837 ววดบางกระเจนา ปภาดา สมทธพ 2930 1749901170330 หญพง

24704838 ววดบางกระเจนา พพชญาพร ทองถนอม 2932 1749901209015 หญพง

24704839 ววดบางกระเจนา ภานรพนทรพ สวงขพขาว 2933 1749901212652 หญพง

24704840 ววดบางกระเจนา ววนวพสาขพ หพนนทพ 2934 1749901158399 หญพง

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ
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ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
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อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1174100022 - สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร
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1 1310(สจาหรวบ ป.3)ชน ชน : 3

24704841 ววดบางกระเจนา สมพพชชา ทองอชอน 2935 1749901173177 หญพง

24704842 ววดบางกระเจนา นวนทกร ปรทงาม 2979 1749901199010 ชาย

24704843 ววดบางกระเจนา อาทพตยา หงอเททยด 3008 1750300101670 หญพง

24704844 ววดบางกระเจนา อวนดา กรวงพานพช 3034 1228500037527 ชาย

24704845 ววดบางกระเจนา นพชาภา กพทงเกษ 3035 1749400085119 หญพง

24704846 ววดวพสมทธาราม สพทธพชวย ลจาพขงวร 1624 1749400062968 ชาย

24704847 ววดวพสมทธาราม เทพดศวกดพธ ภวกดท 1639 1749901162396 ชาย

24704848 ววดวพสมทธาราม วรพศ เชม ปอมอญ 1642 1749901205516 ชาย

24704849 ววดวพสมทธาราม อานนทพ ปว ปนภพรมยพ 1645 1209301211374 ชาย

24704850 ววดวพสมทธาราม พบสมาน มททอง 1684 1749901148008 ชาย

24704851 ววดวพสมทธาราม เอมมทท ไมชทราบ 1653 G740100310002 หญพง

24704852 ววดวพสมทธาราม ชนวดดา พมมาเกรทยว 1646 1749901210439 หญพง

24704853 ววดวพสมทธาราม พพชญา พมมาเกรทยว 1650 1749901213225 หญพง

24704854 ววดวพสมทธาราม วาลพณท กระวพนยวง 1652 1749901187488 หญพง

24704855 ววดวพสมทธาราม วพชมดา เตพมมผล 1671 1749901182362 หญพง

24704856 ววดวพสมทธาราม ชมจวนทรพ พวนธพกมล 1647 1103500076782 หญพง

24704857 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร อพสระ เงพกทองดท 00017 1749901177407 ชาย

24704858 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร กพตตพศวกดพธ ปานทอง 00145 1749901188662 ชาย

24704859 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร กมลรพท กพมเยม ปอน 00307 1740101114356 ชาย

24704860 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร คณาธพป แจนงพงษพ 00034 1709901699764 ชาย

24704861 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร คพรากร ทองบนานเกาะ 00481 1740101113643 ชาย

24704862 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร จตมคาม วนาพวฒนสพน 02434 1104700162152 ชาย

24704863 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร จวกรพนทรพ เสทยงเสนาะ 00097 1749901201863 ชาย

24704864 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ชวยพพศาล ปานแดง 01730 1749400069466 ชาย

24704865 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ณวฐพร แกนวพพภพ 00639 1749400089513 ชาย

24704866 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ตว ปงปณพธาน ไมนเกตม 00800 1749901214698 ชาย

24704867 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ธนธวส เอททยมงาม 00926 1669900609410 ชาย

24704868 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ธนพนม คจาจวนดา 00668 1749901202886 ชาย

24704869 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร บมชกรณพ เจรพญสมข 00124 1749400091674 ชาย

24704870 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ปมณณภพ รวกษา 01297 1119902364923 ชาย

24704871 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร พงษพพพพวฒนพ มณทนพรวตนพ 01668 1449900868051 ชาย

24704872 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร พทรพวนธพ เฮงทองเลพศ 02052 1749400086671 ชาย

24704873 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร มาเนตร นพถากรณพ 01660 1101501383881 ชาย

24704874 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร รชานนทพ โตตามวงศพ 00282 1102003926027 ชาย

24704875 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ศมภกร เทศทอง 01702 1110301455047 ชาย

คน 35รวม :
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24704876 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร สมเมธ สมวรรณพ 02229 1719900747536 ชาย

24704877 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร อวษฎาวมธ ศรทสมโภช 00120 1749901169196 ชาย

24704878 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร อพนทวช เปลททยนสท 00742 1749901159760 ชาย

24704879 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร กมลชนก มนพสสาร 00111 1749901177385 หญพง

24704880 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร กฤตพยา อมชนเรมอน 00463 1101501392147 หญพง

24704881 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร กมลพสรา จตมพฤกษพ 01305 1749901179221 หญพง

24704882 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ชมพผนพกขพ ฉายะยวนตพ 00022 1749400077264 หญพง

24704883 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ชมตพกาญนพ ประชานพยม 00685 1749901202738 หญพง

24704884 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ธวญวรวตนพ ขมนภวกดท 00415 1749400079402 หญพง

24704885 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ปาณพศา อมตมะ 01193 1102003824305 หญพง

24704886 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร เปมพกา เตพมเจรพญ 02162 1120300193847 หญพง

24704887 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร พรรณปพร สาธร 00032 1749901181421 หญพง

24704888 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร พพยดา ทองทวท 00171 1749901177890 หญพง

24704889 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ภวทรวดท คจาหาญพล 00699 1749901213594 หญพง

24704890 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร มณทรวตนพ รายพพมาย 01661 1319300068011 หญพง

24704891 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร มนตพวลท สมขเกษม 00075 1749901203386 หญพง

24704892 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร รตพกร อพนทรวพจพตร 01732 1749800450990 หญพง

24704893 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร รสพตา สจาราญ 00107 1740101116880 หญพง

24704894 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร วทนวฐตา กงมนา 01637 1749901205770 หญพง

24704895 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ศดานวนทพ ฉพมบมญอยผช 00077 1749901188832 หญพง

24704896 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ศศพวพมล ลทแสน 02527 1347600018930 หญพง

24704897 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร สโรชา มททรวพยพ 01039 1749901205192 หญพง

24704898 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร อภพญญา เขทยววพจพตร 02479 1139900550673 หญพง

24704899 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร กพตตพพวนธพ สถทรศพลปพ น 00539 1102170086231 ชาย

24704900 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ณตะววน ธรรมเกษร 00872 1104200615654 ชาย

24704901 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ณวฐรวชตพ เรชบนานเกาะ 00932 1100600551358 ชาย

24704902 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ธนภวทร นามสม 01080 1749901103438 ชาย

24704903 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ธนววฒนพ ธรรมาพงษพ 00404 1749901204692 ชาย

24704904 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ปณพธาร อพนทรศร 01538 1749901194565 ชาย

24704905 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร พพพวฒนพ เอททยมสะอาด 01140 1749400084309 ชาย

24704906 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ไพสพฐฐพ รวตนดพลก ณ ภผเกพต 01376 1103500080313 ชาย

24704907 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ภคววต ทองเนม ปอแปด 01775 1749901177431 ชาย

24704908 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ภวทรพล โกศลบมญ 00409 1749901192091 ชาย

24704909 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ภผมพผไท ศรทประเสรพฐ 00295 1740101115778 ชาย

24704910 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร เมธาวท ทจาคาม 00079 1749901192848 ชาย
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24704911 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร รชตะ งามสพงหพ 01579 1103800031920 ชาย

24704912 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร รวชชานนทพ นวลบมดดท 00823 1209000345380 ชาย

24704913 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร วทรเทพ หววดวาปท 02491 1749400087090 ชาย

24704914 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร วมฒพพร ทวนประเสรพฐ 00809 1749901221716 ชาย

24704915 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ศพรพววฒนพ กลว ปนกลมน 00385 1749400085607 ชาย

24704916 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ศมกลววฒนพ อมยยาหาญ 01069 1749901134848 ชาย

24704917 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร อตพเทพ สารพกะวณพช 00849 1749901179779 ชาย

24704918 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร กฤตพญา กฤชปวญญาวโร 02081 1749901162531 หญพง

24704919 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร กวณฐมณท สมมาก 00435 1102003920932 หญพง

24704920 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ชมพผนมช ฮกฮวดซพ ปม 00343 1749901190063 หญพง

24704921 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ชลศรวณยพ จรผญรวศมทโรจนพ 01524 1749901258938 หญพง

24704922 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ฐพตพกานตพ บจารมงดท 02258 1659902422481 หญพง

24704923 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ฐพตพรดา ปช าไมนทอง 00781 1740101113775 หญพง

24704924 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ณวชชา แกนวมาธพ 02422 1749901182184 หญพง

24704925 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ณวชชา ชานมณทรวตนพ 00731 1749901191329 หญพง

24704926 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ณพรชา ปานสาคร 00227 1749400081504 หญพง

24704927 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ธวญญสมร ประเสรพฐรมชงเรมอง 00978 1749901203688 หญพง

24704928 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ธพภารวกษพ พลเดช 01626 1709700370447 หญพง

24704929 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ปวทณา ทพพยพพมร 00933 1740101113970 หญพง

24704930 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ปานชนก อจาพวนแดง 02489 1749901209678 หญพง

24704931 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร พรพรรณ กลวทนประดพษฐพ 02468 1709901730246 หญพง

24704932 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร พพชญพลดา เกพดมพทง 00276 1740101113635 หญพง

24704933 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร พพมพพพพชชา พมทธรวกษพ 00551 1103704243377 หญพง

24704934 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร พพมพพภวทรา ภผพวนนา 00700 1749901201839 หญพง

24704935 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ภวคนวนทพ คจาทรวพยพ 02087 1749901201278 หญพง

24704936 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร มณวชญา พชวงธานท 00262 1749400086115 หญพง

24704937 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร วชพรญาณพ ใจดทเจรพญ 00437 1749901204757 หญพง

24704938 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ศมภนพดา อมศพรพ 01870 1749901183261 หญพง

24704939 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร สพรพวพมล อพนทะวงศพ 01544 1749901204994 หญพง

24704940 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร อรพสรา บมญธรรม 00248 1740101114267 หญพง

24704941 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร อลพตา วทระพงษพ 01428 1104000224520 หญพง

24704942 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ปวญญพวฒนพ เนทยมรอด 00012 1749901195987 ชาย

24704943 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร กรกฤตยพกมล พลเทพ 01474 1102003928526 ชาย

24704944 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร จวกรภวทร ชาวทชาชนาง 00488 1102003903841 ชาย

24704945 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ณวฐพล เมมองปาก 01302 1749901148105 ชาย

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 171 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1174100022 - สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

1 1313(สจาหรวบ ป.3)ชน ชน : 3

24704946 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร เตชพนทพ ลพ ปมสมบวตพอนวนตพ 02115 1102003945471 ชาย

24704947 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ธนกฤต กมศล 01353 1199901153341 ชาย

24704948 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ธนดล จวนทรพเมฆา 00269 1749901171433 ชาย

24704949 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ธทธวช พรสถพตยพวรกมล 00036 1100704029313 ชาย

24704950 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร พงศกร แซชซพ ปม 00434 1118600041110 ชาย

24704951 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร พรพรหม ไทยเพพทมพผล 00789 1749901220485 ชาย

24704952 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร พทรภาพ แสงสมวรรณ 00013 1749901208191 ชาย

24704953 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ภวคคพงษพ อวยสววสดพธ 00867 1749901169625 ชาย

24704954 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร รชฏ หงษพทอง 01339 1740101114372 ชาย

24704955 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร รวชชานนทพ ชนางเมมอง 01077 1749901210536 ชาย

24704956 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ศรมต พนวสนอก 00486 1749901209953 ชาย

24704957 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร สมรดพษ ศรทพวนทากมล 00020 1119501095701 ชาย

24704958 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร อนมศพฏฐพ คงเพพชรพ 01464 1749400089131 ชาย

24704959 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร เอกสมววชรพ จมนยอชวม 00869 1749901195227 ชาย

24704960 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร กมลพร กทรตพเสถทยร 01542 1101501373606 หญพง

24704961 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร กวญญาพวชร จพตราววฒนพ 00050 1749700165606 หญพง

24704962 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร กมลธพดา บมตรกมล 02169 1103500079188 หญพง

24704963 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ณวฏฐาศพรพ พรหมโกมมท 00899 1749901176591 หญพง

24704964 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร พพมพพมาดา มาตาเดพม 00517 1740101114020 หญพง

24704965 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ภวทราพร พมชมกมมาร 01404 1740101115182 หญพง

24704966 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ภวสราภรณพ สมขรมทน 00999 1749700160825 หญพง

24704967 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ภาวพนสพนท ถพนทพพยพ 00367 1740101114585 หญพง

24704968 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร รวกษพณา ประเสรพฐสม 00072 1740101116391 หญพง

24704969 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ฤดทพร ทองศพรพวรรณ 00991 1749901193593 หญพง

24704970 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร สพพพมพพ ปวงสมข 00359 1210101155006 หญพง

24704971 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร สมพรรณพกา เกทยรตพอมรเวช 00044 1749901204820 หญพง

24704972 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ปพ ยปราชญพ เหลมองประเสรพฐ 00110 1102170071986 ชาย

24704973 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร กพตตพธร ตนนทอง 02233 1749901186554 ชาย

24704974 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร เกรทยงศวกดพธ ขวนทะกพตตพ 00320 1102003960837 ชาย

24704975 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร คมณาพวฒนพ เจมอทพน 00825 1749901173487 ชาย

24704976 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ฐปกร เหลพกดท 00130 1749901205214 ชาย

24704977 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ณวฐพล ชาวงษพ 01487 1749901205508 ชาย

24704978 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร เดชฤทธพธ ประกอบชาตพ 00225 1749901166766 ชาย

24704979 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ปวณณทวต ยาตะระณวตพ 00265 1749901211575 ชาย

24704980 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร พงศกร ลพ ปมรสสมคนธพ 02190 1104000203182 ชาย

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 172 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1174100022 - สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

1 1314(สจาหรวบ ป.3)ชน ชน : 3

24704981 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร พวชรพล แจนงกระจชาง 00512 1749901198382 ชาย

24704982 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ภวทร ชาญเวชพณพช 00185 1102170103446 ชาย

24704983 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ภผมพพวฒนพ สมจพนดามณทชวย 00746 1740101113996 ชาย

24704984 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ศรยมทธ อจานวยผล 01970 1103400130530 ชาย

24704985 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร อนาวพล มาลาหอม 01601 1102170101303 ชาย

24704986 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร พชร ศรทวารทรวตนพ 02567 1709901730840 ชาย

24704987 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร แอนเจลพนา นวนทา เซเปท ปยน ดอรพเตน 02545 5749700014449 หญพง

24704988 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร กรวรรณ เรมองจมนย 02406 1739902308688 หญพง

24704989 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ชวญญา คทรทวรรณมาศ 00211 1749901192937 หญพง

24704990 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ธนศรทศร แซชพวว 00659 1749901159298 หญพง

24704991 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ธทรชญาดา คนซมทอ 01541 1102170101281 หญพง

24704992 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร นวนทวรรณ สวทงแสวง 01613 1100401411301 หญพง

24704993 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร พวนวา จวนทราพวนธกมล 01345 1103300259581 หญพง

24704994 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร พพชฎา กมลทรงคมณากร 00489 1740101115883 หญพง

24704995 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร พพมพพนภวส วพภาหวสนพ 01412 1749901196720 หญพง

24704996 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร บมษยาลวกณพ ววงมท 01058 1740101111870 หญพง

24704997 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ลวกษณพร แสดขมนทด 02320 1749901165832 หญพง

24704998 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ศรวญภรณพ เตชะภพญญาววฒนพ 00426 2740101017928 หญพง

24704999 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร สมชวญญา กมมพล 02308 1749800456947 หญพง

24705000 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร อวลคทรพนฟน า เมพชทพเลน 02515 1100401412544 หญพง

24705001 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ธนากร พรพา 00046 1103100979688 ชาย

24705002 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร กพตตพทวต คจาชจานาญ 01699 1103500084203 ชาย

24705003 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร เจษฎา ชนางพพนพจ 01198 1129902096317 ชาย

24705004 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ชญตวพ เขพมวงศพทอง 01621 1749901217573 ชาย

24705005 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ชมตพเดช มาศพพสพฐ 02033 1101402365699 ชาย

24705006 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ณวฐวพชญพ สพนสววสดพธ 00863 1100401418585 ชาย

24705007 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ตะววน จวนทรพอชอน 01620 1103704173301 ชาย

24705008 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ธนดล ฉพมรท 00306 1749901164780 ชาย

24705009 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ปรวชญา ดจาดท 01340 1740101116642 ชาย

24705010 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ภคภพ ยอดนจ ปาคจา 00975 1104301115941 ชาย

24705011 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ภผมพพวฒนพ โชคอวมพรพพสพฐ 01174 1101402365991 ชาย

24705012 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร วศพน จวนทรพหงษพ 00534 1749901194841 ชาย

24705013 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร วพญญผ ลพขพตชวยยง 00819 1740101114551 ชาย

24705014 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร อวครเดช ภวทรศรทสมบผรณพ 01228 1749400091097 ชาย

24705015 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ชลธพชา มารศรท 01908 1749901159271 หญพง

คน 35รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 173 / 173ววนททท 14-Feb-17 14:24:02

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 74010000 - สพป.สมมทรสาคร

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 74010000

อสาเภอ : เมมองสมมทรสาคร จนงหวนด : สมมทรสาครสนามสอบ: 1174100022 - สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกมล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตม

ประชาชนนนกเรทยน

1 1214(สจาหรวบ ป.3)ชน ชน : 2

24705016 ววดใหญชบนานบชอ(บนานบชอราษฎรบจารมง) จวกรพน เซชงสมหววง 6603 1749900984970 ชาย

24705017 ววดใหญชบนานบชอ(บนานบชอราษฎรบจารมง) รพทภวทร แกนวคจา 7026 1749901137731 ชาย

24705018 ววดใหญชบนานบชอ(บนานบชอราษฎรบจารมง) ทนงศวกดพธ ศรทปมย 7180 1749400086000 ชาย

24705019 ววดใหญชบนานบชอ(บนานบชอราษฎรบจารมง) พพราวรรณ ยอดสพงหพ 7583 1749400086182 หญพง

24705020 ววดนชวมกานนทพ พวชรพล โสมเภา 1611 1749901082384 ชาย

24705021 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ณวฐนวนทพ ทวศนะชวยวพทยพ 00780 1101700447391 หญพง

24705022 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ทอฝวน สมทธพสาร 01928 1749700159827 หญพง

24705023 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ธวนยพนพชา ศวกดพธสกมลวรเมธา 02339 1129902061726 หญพง

24705024 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร นรพนทรพพร สมขศพลปพ 01909 1249900863476 หญพง

24705025 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร นฤมล เปรมสจาราญ 00166 1749901219037 หญพง

24705026 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ปราณปรทยา อาจจพนดา 01635 1749400088631 หญพง

24705027 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ไปรยา ฐพตพวร 00968 1740101114071 หญพง

24705028 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร พวนธราภรณพ ฐพตพพรพวชรพ 02026 1749901168831 หญพง

24705029 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร พพรมฬรวตนพ ชชอไมนทอง 02148 1749901187623 หญพง

24705030 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ภทรพร วพชาชวย 01799 1101700448886 หญพง

24705031 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร ภพณธพดา ศรทชมมพล 01246 1740101114381 หญพง

24705032 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร วพรวญชนา ประสงคพดท 01207 1749901167762 หญพง

24705033 สารสาสนพวพเทศสมมทรสาคร สมพตา พานธมวงศพ 00299 1749901183008 หญพง

คน 18รวม :
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