
ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 1 / 5ววนททท 08-Feb-18 11:22:40

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 91010000 - สพป.สตศล

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : เมมองสตผล จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560019 - บนานคลองขขด

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

24003351 บนานคลองขขด ชาลพสา ใบสพรพ 7562 1919900523385 หญพง

24003352 บนานคลองขขด ญาณพศา หลานชผ 7563 1749901228745 หญพง

24003353 บนานคลองขขด ทารพกา บขตรเพพชร 7566 1919900530071 หญพง

24003354 บนานคลองขขด อรวญญา ทองเอทยด 7572 1919900527411 หญพง

24003355 บนานคลองขขด ภานขววตรพ พรหมดวง 7579 1749800467671 ชาย

24003356 บนานคลองขขด อนขชา ชผโชตพ 7584 1919900504534 ชาย

24003357 บนานคลองขขด จวนทรพจพรา เพพชรสวง 7587 1919900510020 หญพง

24003358 บนานคลองขขด ชโลธร วงแหวน 7588 1919900522320 หญพง

24003359 บนานคลองขขด พวชรพนทรพธร ลลองแกนว 7590 1119902480796 หญพง

24003360 บนานคลองขขด สขปรทดา คคาชผ 7594 1919900505115 หญพง

24003361 บนานคลองขขด ศขภเสกขพ โสภารวตนากร 7658 1919900510879 ชาย

24003362 บนานคลองขขด ณวฐววฒนพ โลหะตวนตพวรกขล 7700 1919900509145 ชาย

24003363 บนานคลองขขด ศขภกร สขขพวนธพ 7787 1929901226465 ชาย

24003364 บนานคลองขขด ธราธพป อาจทอง 7789 1909803369695 ชาย

24003365 บนานคลองขขด พาขววญ พพณวงศพ 7792 1919900514521 หญพง

24003366 บนานคลองขขด สขชาดา ปานโตตะ 7793 1919900521153 หญพง

24003367 บนานคลองขขด เขมพกา ไชยรวกษพ 7796 1919900529316 หญพง

24003368 บนานคลองขขด นวสรทยา หลวงปผเตตะ 7800 1919900531001 หญพง

24003369 บนานคลองขขด ศศพกานตพ พวนกาแด 7803 1919900527313 หญพง

24003370 บนานคลองขขด รอซทดท เลลทองคคา 7804 1919900518004 ชาย

24003371 บนานคลองขขด ปรพพวฒนพ ดคาหมมทนศรท 7805 1919900509331 ชาย

24003372 บนานคลองขขด จพรภวทร พขทธขาว 7937 1919900477448 ชาย

24003373 บนานคลองขขด ชลพรรษ พรรณราย 7971 1919900511867 หญพง

24003374 บนานคลองขขด พรปภา สขขสขวรรณพ 7974 1919900512430 หญพง

24003375 บนานคลองขขด ธทรกานตพ ลพมปมาศ 8268 1939900678478 ชาย

24003376 บนานคลองขขด แทนคขณ เกษมสขข 7553 1919900533186 ชาย

24003377 บนานคลองขขด ธทรภวทร ดนวงเกลท ลยง 7555 1919900508572 ชาย

24003378 บนานคลองขขด อวคพล บพนสะอาด 7558 1919900526872 ชาย

24003379 บนานคลองขขด กวญญานวฐ สมาธพ 7560 1929901248019 หญพง

24003380 บนานคลองขขด เขพมรพนทรพ พรมหลนา 7561 1919900531230 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 2 / 5ววนททท 08-Feb-18 11:22:40

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 91010000 - สพป.สตศล

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : เมมองสตผล จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560019 - บนานคลองขขด

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [2]ชน ชน : 0

24003381 บนานคลองขขด ศขรทนลาหพ นวนทพทรง 7569 1919900516231 หญพง

24003382 บนานคลองขขด สโรชา ชผแกนว 7570 1919900493877 หญพง

24003383 บนานคลองขขด ณชพร อพวพโส 7575 1919900522052 ชาย

24003384 บนานคลองขขด ธนศวกดพด ลาโอน 7576 1919900521552 ชาย

24003385 บนานคลองขขด พทรวพชญพ ชผแกนว 7578 1919900532040 ชาย

24003386 บนานคลองขขด มขสตาฟา หมวดโตตะหมาด 7580 1919900520009 ชาย

24003387 บนานคลองขขด ขววญฤดท ทาศรท 7586 1919900514718 หญพง

24003388 บนานคลองขขด นาราดา ชมภผ 7589 1919900520050 หญพง

24003389 บนานคลองขขด รพทพร มณทประสงคพ 7592 1939300021176 หญพง

24003390 บนานคลองขขด สขภาภรณพ เสาะสขวรรณ 7595 1919900512740 หญพง

24003391 บนานคลองขขด กฤตพพงศพ อวกษรกผล 7696 1919900514831 ชาย

24003392 บนานคลองขขด มารพสา ลทลานนทพ 7697 1919900515650 หญพง

24003393 บนานคลองขขด นวนทววฒนพ เพพชรมขณท 7781 1919900504569 ชาย

24003394 บนานคลองขขด ศตคขณ แสงทอง 7783 1919900514246 ชาย

24003395 บนานคลองขขด กพตตพภผมพ หมวนเสพน 7786 1104200666275 ชาย

24003396 บนานคลองขขด ณวฐณพชา กาแกนว 7797 1939900712111 หญพง

24003397 บนานคลองขขด ฮารพฟ หมพนเตตะ 7807 1919900518241 ชาย

24003398 บนานคลองขขด กนองพพรขฬหพ รอดภาษา 7954 1919900507924 ชาย

24003399 บนานคลองขขด ศรทธรา สวลางวงษพ 7982 1801700158431 หญพง

24003400 บนานคลองขขด ชวยววฒนพ ชขมประยผร 7551 1919900531752 ชาย

24003401 บนานคลองขขด สพทธพชวย เพพชรมขณท 7556 1919900508521 ชาย

24003402 บนานคลองขขด ทวกษอร พลเยททยม 7565 1849300118413 หญพง

24003403 บนานคลองขขด ชารพฟ แลลทองคคา 7574 1919900500997 ชาย

24003404 บนานคลองขขด พนพตพพชา คงศรทพขฒพ 7591 1919900521714 หญพง

24003405 บนานคลองขขด ชนาวดท สขทธพพล 7785 1909803405578 หญพง

24003406 บนานคลองขขด วงศกร ราชสะอาด 7788 1919900516613 ชาย

24003407 บนานคลองขขด เจษฏา บขตรดทวงษพ 7790 1919900525981 ชาย

24003408 บนานคลองขขด ญารพนดา เบญอาสวน 7798 1919900522931 หญพง

24003409 บนานคลองขขด อรรถชวย แกนวผลลก 7809 1919900502833 ชาย

24003410 บนานคลองขขด ทพวาพร กลพทนทอง 8033 1919900527801 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 3 / 5ววนททท 08-Feb-18 11:22:40

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 91010000 - สพป.สตศล

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : เมมองสตผล จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560019 - บนานคลองขขด

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [3]ชน ชน : 0

24003411 บนานคลองขขด ธนกฤต จวนทวงษพ 8136 1841401138111 ชาย

24003412 บนานคลองขขด ทพพญา คขลยจพ ลม 8269 1369900833878 หญพง

24003413 บนานคลองขขด สขพรรษา นวลสขวรรณ 8270 1939100027928 หญพง

24003414 บนานคลองขขด อพนทพยา ณ นคร 8271 1749700169482 หญพง

24003415 บนานคลองขขด ซวนนทท ปานสตะ 8308 1900101633980 หญพง

24003416 บนานคลองขขด สขดารวตนพ นขลนแกนว 8297 3910100253918 หญพง

24003417 ววดหนนาเมมอง พพชพตทศทพศ เสนาทพพยพ 1437 1919900504038 ชาย

24003418 ววดหนนาเมมอง เอกราช ขขนพล 1458 1939900715462 ชาย

24003419 ววดหนนาเมมอง กฤษดา เพพชรขคา 1562 1808200048455 ชาย

24003420 ววดหนนาเมมอง กรมพษฐพ สามารถ 1581 1919900456025 ชาย

24003421 ววดหนนาเมมอง อขไรวรรณ เยพนทวทว 1513 1919900509021 หญพง

24003422 ววดหนนาเมมอง อขบลรวตนพ บรพเพลง 1497 1919900502949 หญพง

24003423 ววดหนนาเมมอง ลวกษพกา ศรทรวตนพ 1439 1919900525531 หญพง

24003424 ววดหนนาเมมอง วรนขช เอททยมเพพง 1499 1908800045243 หญพง

24003425 ววดหนนาเมมอง ณพชาภวทร สขวรรณมขณท 1580 1919900520742 หญพง

24003426 ววดหนนาเมมอง วพภาดา กพทงวพชพต 1498 1919900527704 หญพง

24003427 ววดหนนาเมมอง จพรนวนทพ สขทธพเทพธคารงคพ 1496 1919900517857 หญพง

24003428 ววดหนนาเมมอง ณวฐธพดา อวนมา 1547 1302301075856 หญพง

24003429 ววดหนนาเมมอง เสาวภา มณทโรจนพ 1585 1919900516362 หญพง

24003430 บนานนาแค มงคล ชขมประยผร 771 1919900470044 ชาย

24003431 บนานนาแค นวสรท แมลนค ลา 788 1919900522290 หญพง

24003432 บนานนาแค อวบดขลอาซทรพ สววสดพรวกษา 792 1919900515064 ชาย

24003433 บนานนาแค อพสรอฟท ล แมลนค ลา 793 1919900518446 ชาย

24003434 บนานนาแค ขนพษฐา ทคายาง 814 1919900520408 หญพง

24003435 บนานนาแค ซผฮานลา นวลชผศวกดพด 824 1919900528000 หญพง

24003436 บนานนาแค ณวฐนนทพ หมาดเรทยน 787 1919900517458 ชาย

24003437 บนานนาแค รอมฎอน แมลนค ลา 791 1919900513789 ชาย

24003438 บนานเขาจทน ขววญฤทวย ไวยหงษพ 1982 1919900490932 หญพง

24003439 บนานเขาจทน ศวกดา โตตะลาววล 1997 2919900029869 ชาย

24003440 บนานเขาจทน อารพตนา รวสสะดา 2004 1919900500083 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 4 / 5ววนททท 08-Feb-18 11:22:40

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 91010000 - สพป.สตศล

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : เมมองสตผล จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560019 - บนานคลองขขด

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [4]ชน ชน : 0

24003441 บนานเขาจทน นราภวทร กพรพยา 2048 1919900518349 ชาย

24003442 บนานเขาจทน อามทล หมวดเสพน 2049 1919900530063 ชาย

24003443 บนานเขาจทน ชลธาร ผวทวสกขล 2050 1919900522508 ชาย

24003444 บนานเขาจทน อพบรอหทม ยาหยาหมวน 2051 1919900509048 ชาย

24003445 บนานเขาจทน ภานขพงศพ กรมเมมอง 2052 1919900528760 ชาย

24003446 บนานเขาจทน เยาวดท คลวงขนอง 2055 1919900526252 หญพง

24003447 บนานเขาจทน สขรพยาณท ปานกลาย 2057 1919900526007 หญพง

24003448 บนานเขาจทน ณวชชา ตาเหลพบ 2059 1919900515463 หญพง

24003449 บนานเขาจทน ศพรพรวตนพ จวนเมมอง 2060 1919900497261 หญพง

24003450 บนานเขาจทน ฐพตพพร สรราย 2064 1919900512545 หญพง

24003451 บนานเขาจทน ธนากรณพ วพมล 2074 1929500044935 ชาย

24003452 บนานเขาจทน สหภพ ขขนจง 2097 1959800229311 ชาย

24003453 บนานเขาจทน สขขฤดท แปน งหอม 2140 1709901753335 หญพง

24003454 บนานเขาจทน อภพรวกษพ ปานแกนว 2141 1919900512448 ชาย

24003455 บนานเขาจทน นรทกานตพ บวณฑพตยพ 2143 1919900509862 หญพง

24003456 บนานเขาจทน สขนพสา เสพมเภอ 2145 1919900514289 หญพง

24003457 บนานเขาจทน สพรพนญา แดงกขล 2146 1929901251150 หญพง

24003458 บนานเขาจทน รขสนา ขขนจง 2149 1901001187911 หญพง

24003459 บนานเขาจทน เสาวภาคยพ มลพววลยพ 2213 1919900526538 หญพง

24003460 บนานเขาจทน รวพศรา ปราบปวญจะ 2229 1919900519876 หญพง

คน 20รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 5 / 5ววนททท 08-Feb-18 11:22:40

ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 91010000 - สพป.สตศล

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : เมมองสตผล จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560019 - บนานคลองขขด

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [1]ชน ชน : 0

24003471 บนานคลองขขด กพตตพพงศพ ทองหววทน 7573 1919900503911 ชาย

24003472 บนานคลองขขด อพทธพพล คงกะพวนธพ 7699 1919900496728 ชาย

24003473 บนานคลองขขด ปรทยดา คงทรวพยพ 7702 1908800044921 หญพง

24003474 ววดหนนาเมมอง อดพศร คงพรหม 1540 1919900528581 ชาย

24003475 บนานเขาจทน สวนตพภพ ขคาเจรพญ 2010 1919900471628 ชาย

24003476 บนานเขาจทน รอมฎอน ชลวยทขกขพเพมทอน 2054 1919900513398 ชาย

24003477 บนานเขาจทน อขภวยภวทร เทพมณท 2091 1910300185545 ชาย

24003478 บนานเขาจทน สหรวฐ หนผสอน 2201 1929901213576 ชาย

คน 8รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  118ผศห เขหาสอบ : 5 คน1091560019 - บนานคลองขขด


