
ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 1 / 4ววนททท 21/1/2022 13:18:20

ระดนบชน ชน : ม.3  ศศนยยสอบ : 4201 - สพป.เลย เขต 1

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 7042010710

ออาเภอ : เมมองเลย จนงหวนด : เลยสนามสอบ: 7042010710 - ววดศรทบบญเรมองปรพยวตพศศกษา

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

1 1ชน ชน : 1

42100328 ววดศรทบบญเรมองปรพยวตพศศกษา บผรพา จจาปาขทด 70621163 1101801503939 ชาย

42100330 ววดศรทบบญเรมองปรพยวตพศศกษา พพพวฒนพ ธรรมพาลา 70621164 1104300936011 ชาย

42100332 ววดศรทบบญเรมองปรพยวตพศศกษา ธนภวทร กลนากสพการณพ 70631187 1110201320271 ชาย

42100334 ววดศรทบบญเรมองปรพยวตพศศกษา ธทราทร ชวชวาล 70621172 1119902312354 ชาย

42100336 ววดศรทบบญเรมองปรพยวตพศศกษา พงษพพพษณบ ขจาปากพลท 70621181 1199901102151 ชาย

42100338 ววดศรทบบญเรมองปรพยวตพศศกษา พทรพวฒนพ ปะววนนา 70621156 1349901455061 ชาย

42100340 ววดศรทบบญเรมองปรพยวตพศศกษา ธทรภวทร วพลาภา 70621149 1399200037246 ชาย

42100342 ววดศรทบบญเรมองปรพยวตพศศกษา วพชาตพ เครมทองจวนทรพ 70611113 1420501200511 ชาย

42100344 ววดศรทบบญเรมองปรพยวตพศศกษา พทรณวฐ แกนวยาศรท 70641230 1420501202999 ชาย

42100346 ววดศรทบบญเรมองปรพยวตพศศกษา เอกราช เอททยมอพทม 70621177 1420501204959 ชาย

42100348 ววดศรทบบญเรมองปรพยวตพศศกษา จพรภวทร พพลาคบณ 70621154 1420800119384 ชาย

คน 11รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 2 / 4ววนททท 21/1/2022 13:18:20

ระดนบชน ชน : ม.3  ศศนยยสอบ : 4201 - สพป.เลย เขต 1

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 7042010710

ออาเภอ : เมมองเลย จนงหวนด : เลยสนามสอบ: 7042010710 - ววดศรทบบญเรมองปรพยวตพศศกษา

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

1 2ชน ชน : 1

42100352 ววดศรทบบญเรมองปรพยวตพศศกษา อภพสพทธพธ สทสวย 70621159 1428700037278 ชาย

42100355 ววดศรทบบญเรมองปรพยวตพศศกษา อภพนวนทพ นาทองหหอ 70621146 1429500018238 ชาย

42100357 ววดศรทบบญเรมองปรพยวตพศศกษา พลกฤต แกนวพรม 70621162 1429600018922 ชาย

42100360 ววดศรทบบญเรมองปรพยวตพศศกษา ณวฐพล ลบนธพระวงคพ 70621183 1429600019171 ชาย

42100362 ววดศรทบบญเรมองปรพยวตพศศกษา พทรพวฒนพ ดอนละคร 70621182 1429600019228 ชาย

42100365 ววดศรทบบญเรมองปรพยวตพศศกษา ชวยววฒนพ อาจแกนว 70621151 1429600020234 ชาย

42100367 ววดศรทบบญเรมองปรพยวตพศศกษา อาทพตยพ รอบรผน 70621138 1429900379726 ชาย

42100370 ววดศรทบบญเรมองปรพยวตพศศกษา พวนธกานตพ ซหองผม 70631188 1429900539375 ชาย

42100372 ววดศรทบบญเรมองปรพยวตพศศกษา อภพววฒนพ จวนทนา 70621167 1429900556989 ชาย

42100375 ววดศรทบบญเรมองปรพยวตพศศกษา วรายบทธ บบษบา 70611115 1429900561702 ชาย

คน 10รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 3 / 4ววนททท 21/1/2022 13:18:20

ระดนบชน ชน : ม.3  ศศนยยสอบ : 4201 - สพป.เลย เขต 1

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 7042010710

ออาเภอ : เมมองเลย จนงหวนด : เลยสนามสอบ: 7042010710 - ววดศรทบบญเรมองปรพยวตพศศกษา

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

1 3ชน ชน : 1

42100376 ววดศรทบบญเรมองปรพยวตพศศกษา สบทธพรวกษพ สายทองมท 70621166 1429900578605 ชาย

42100378 ววดศรทบบญเรมองปรพยวตพศศกษา พทรนวนทพ อนวนจวนทรา 70621180 1429900582432 ชาย

42100380 ววดศรทบบญเรมองปรพยวตพศศกษา ปพยะชวย ชวยบจารบง 70621145 1429900588112 ชาย

42100382 ววดศรทบบญเรมองปรพยวตพศศกษา พวชรพล บบญเททยน 70621168 1429900594643 ชาย

42100384 ววดศรทบบญเรมองปรพยวตพศศกษา อนวนทพ ศพลาไสย 70621160 1429900600317 ชาย

42100386 ววดศรทบบญเรมองปรพยวตพศศกษา ธนววฒนพ แสงสวหาง 70621170 1429900604096 ชาย

42100388 ววดศรทบบญเรมองปรพยวตพศศกษา ธรพนธพ แสงสวหาง 70621144 1429900604100 ชาย

42100390 ววดศรทบบญเรมองปรพยวตพศศกษา ภผรพทรรศ แกนวอาสา 70621184 1429900604487 ชาย

42100392 ววดศรทบบญเรมองปรพยวตพศศกษา นราธพป วงษพนพคม 70621157 1429900606072 ชาย

42100394 ววดศรทบบญเรมองปรพยวตพศศกษา รหวท สบวรรณคจา 70621165 1429900609969 ชาย

42100396 ววดศรทบบญเรมองปรพยวตพศศกษา ธนาภผมพ เหงหาศรท 70621178 1429900612803 ชาย

42100398 ววดศรทบบญเรมองปรพยวตพศศกษา สบรเชษฐพ มทธรรม 70621152 1429900614857 ชาย

42100400 ววดศรทบบญเรมองปรพยวตพศศกษา คจาธรชวย ถพทนทวพไทย 70631189 1469900739030 ชาย

คน 13รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 4 / 4ววนททท 21/1/2022 13:18:20

ระดนบชน ชน : ม.3  ศศนยยสอบ : 4201 - สพป.เลย เขต 1

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 7042010710

ออาเภอ : เมมองเลย จนงหวนด : เลยสนามสอบ: 7042010710 - ววดศรทบบญเรมองปรพยวตพศศกษา

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

1 4ชน ชน : 1

42100402 ววดศรทบบญเรมองปรพยวตพศศกษา กนก แทนซพน 70631212 1779800301072 ชาย

42100404 ววดศรทบบญเรมองปรพยวตพศศกษา รวพภาส จวนทโครพ 70621137 1909802967939 ชาย

42100405 ววดศรทบบญเรมองปรพยวตพศศกษา สบทวศนพ ถาวรเมมองแพน 70621169 1909803198017 ชาย

42100406 ววดศรทบบญเรมองปรพยวตพศศกษา อภพชา คจาทบย 70611129 1960800187482 ชาย

คน 4รวม :
สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  38ผศหเขหาสอบ : 4 คน7042010710 - ววดศรทบบญเรมองปรพยวตพศศกษา


