
ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 1 / 3ววนททท 08-Feb-18 11:24:35

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ททาแพ จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560143 - บนานควนเก

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [2]ชน ชน : 0

24001176 บนานควนเก ธทรภวกดพด หมผดเอทยด 2546 1919900508394 ชาย

24001177 บนานควนเก มมดตากทม ตพงสา 2548 1809902532528 ชาย

24001178 บนานควนเก สพรวพชญพ กาเสสมสสะ 2549 1910400133741 ชาย

24001179 บนานควนเก กาลวน บราเหม 2554 1910400135183 หญพง

24001180 บนานควนเก ญามณท เตาวะโต 2558 1919900514360 หญพง

24001181 บนานควนเก ปรพศนา นนาวายกอ 2559 1910400133946 หญพง

24001182 บนานควนเก ฟาตทมสะ กาเสสมสสะ 2560 1910400134608 หญพง

24001183 บนานควนเก วรวญญา บมญเหม 2563 1910400133768 หญพง

24001184 บนานควนเก สวรรยา เพสชนะ 2564 1910400134853 หญพง

24001185 บนานควนเก อชพรญา สวจจาดมลยพ 2566 1919900514238 หญพง

24001186 บนานควนเก อคพราภพ รวกหนผ 2567 1910400134497 หญพง

24001187 บนานควนเก นวทรทยา ทองเกลท ลยง 2580 1919900516117 หญพง

24001188 บนานควนเก นพวส แมทนน ลา 2618 1910400133997 ชาย

24001189 บนานควนเก ลวดดา มรรคาเขต 2624 1910400132800 หญพง

24001190 บนานควนเก ลพยานา ยะระ 2627 1910400133750 หญพง

24001191 บนานควนเก ธทรภวทร สตวนนสอด 2663 1939900699831 ชาย

24001192 บนานควนเก ไลลาหพ บผเกสม 2664 1919900519884 หญพง

24001193 บนานควนเก วณพสรา แกนวหลพบ 2665 1919900509358 หญพง

24001194 บนานแป-ระเหนนอ ฮาฟพ ต มผเลสม 2161 1910400134241 ชาย

24001195 บนานแป-ระเหนนอ กพตตพพงศพ ละหมวน 2162 1919900521595 ชาย

24001196 บนานแป-ระเหนนอ นวนทววฒ สนบเหม 2163 1910400133717 ชาย

24001197 บนานแป-ระเหนนอ สพรพววฒนพ โตสะสมวน 2164 1919900501039 ชาย

24001198 บนานแป-ระเหนนอ อวครวพทยพ ทนาวสกมล 2165 1849300112865 ชาย

24001199 บนานแป-ระเหนนอ ซวยนมดดทน จวนทรพนผน 2167 1919900500482 ชาย

24001200 บนานแป-ระเหนนอ อาซทรวนดรพ เพสงไทร 2169 1910300184875 ชาย

24001201 บนานแป-ระเหนนอ มนวสดท สนบเหม 2170 1919900496761 ชาย

24001202 บนานแป-ระเหนนอ อมศเรน หมาดโรน ย 2172 1919900512774 ชาย

24001203 บนานแป-ระเหนนอ อาลวน มารพกวน 2173 1910501233989 ชาย

24001204 บนานแป-ระเหนนอ อานพฟ เทศอาเสสน 2174 1919900521013 ชาย

24001205 บนานแป-ระเหนนอ ฮาฎทฟท ยพ รอเกต 2286 1959901107164 ชาย

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 2 / 3ววนททท 08-Feb-18 11:24:35

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ททาแพ จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560143 - บนานควนเก

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [3]ชน ชน : 0

24001206 บนานแป-ระเหนนอ อวซมานทยะซพ กาเสสมสสะ 2178 1919900500580 หญพง

24001207 บนานแป-ระเหนนอ กวพนธพดา หลงสลนา 2179 1910300185201 หญพง

24001208 บนานแป-ระเหนนอ ซามทล เจะแม 2180 1909803340301 หญพง

24001209 บนานแป-ระเหนนอ รวศมท กาเสสมสสะ 2181 1910400134811 หญพง

24001210 บนานแป-ระเหนนอ สมนพสา โนราเจสะ 2182 1910400135841 หญพง

24001211 บนานแป-ระเหนนอ กวณตพมา สนบเหม 2184 1910400134837 หญพง

24001212 บนานแป-ระเหนนอ อาซทยสะ เกษา 2186 1910400134411 หญพง

24001213 บนานแป-ระเหนนอ เกตมวดา ศรทยาน 2187 1910400135396 หญพง

24001214 บนานแป-ระเหนนอ นพภวทธา สตวนนสอด 2189 1919900525787 หญพง

24001215 บนานแป-ระเหนนอ อวนญานทม สตวนนสอด 2274 1919900516273 หญพง

24001216 บนานแป-ระเหนนอ ซานพยาฮพ ยวนตพง 2276 1919900510160 หญพง

24001217 บนานแป-ระเหนนอ ภาคพน จวนทกาญจนพ 2275 1909803320343 ชาย

24001218 บนานสวนเทศ อภพวพชญพ นพมพตถวพล 980 1910300185529 ชาย

24001219 บนานสวนเทศ สพรภวทร สายสหวส 982 1919900504399 ชาย

24001220 บนานสวนเทศ อรนภา ชมทมชนทน 984 1910400135701 หญพง

24001221 บนานสวนเทศ พวณณพตา วมทนซพ ลว 986 1919900524195 หญพง

24001222 บนานสวนเทศ จพตประภวสสร เจรพญฤทธพด 1016 1849902027661 หญพง

24001223 บนานสวนเทศ ทวตเทพ กพทงแกนว 1061 1959901029341 ชาย

คน 18รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 3 / 3ววนททท 08-Feb-18 11:24:35

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ททาแพ จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560143 - บนานควนเก

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [2]ชน ชน : 0

24001236 บนานควนเก ปรวพชณพ หมทนพราน 2547 1919900515668 ชาย

24001237 บนานควนเก สมรวตนพ โดงกผล 2550 1910400134144 ชาย

24001238 บนานควนเก กนพษฐา ระสา 2553 1910400134403 หญพง

24001239 บนานควนเก นผรอวยดา โจวรรถะ 2614 1910400134918 หญพง

24001240 บนานควนเก ฟาราฮาล สตวนนสอด 2619 1910400134179 ชาย

24001241 บนานควนเก วารพนดา สตวนนสอด 2666 1910400136040 หญพง

24001242 บนานแป-ระเหนนอ อวซอารท ศรทยาน 2166 1919900519485 ชาย

24001243 บนานแป-ระเหนนอ กรธววช เกษา 2175 1919900505212 ชาย

24001244 บนานแป-ระเหนนอ อนมววฒนพ เสสนนพง 2176 1910400134331 ชาย

24001245 บนานแป-ระเหนนอ อานวส ยาประจวน 2177 1910400133938 ชาย

24001246 บนานแป-ระเหนนอ ฮาฟาซท ดอเลสาะ 2284 1910501235396 ชาย

24001247 บนานสวนเทศ รมดดทน กาเสสมสสะ 913 1910501224441 ชาย

คน 12รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  60ผศห เขหาสอบ : 3 คน1091560143 - บนานควนเก


