
ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 1 / 4ววนททท 08-Feb-18 11:25:43

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ทททงหวนา จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560117 - บนานชทองไทร

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [2]ชน ชน : 0

24001751 บนานชทองไทร สวนตพสทข นพรวนรวตนพ 1286 1919900475666 ชาย

24001752 บนานชทองไทร รวฐภผมพ เพพชรเพพง 1282 1910600148530 ชาย

24001753 บนานชทองไทร วทฒพชวย กพจปกรณพสวนตพ 1283 1929500041278 ชาย

24001754 บนานชทองไทร ศทภชวย เทพศพรพ 1284 1939900659074 ชาย

24001755 บนานชทองไทร ธวทธพราวทธ มทนจาด 1307 1910600150852 ชาย

24001756 บนานชทองไทร รวชชานนทพ จพตหลวง 1308 1919900492382 ชาย

24001757 บนานชทองไทร กพตตพนวนทพ ศรทววบ 1343 1919900522567 ชาย

24001758 บนานชทองไทร พงศภวค สพงหพอพนทรพ 1346 1910600162821 ชาย

24001759 บนานชทองไทร ภาณทพงศพ แกนวดดา 1348 1910600153193 ชาย

24001760 บนานชทองไทร กวนตภณ พพทวกษพ 1366 1910600150917 ชาย

24001761 บนานชทองไทร ธทระพวฒนพ จพตหลวง 1395 1910600149871 ชาย

24001762 บนานชทองไทร อรรถพล นวลสม 1409 1910600151123 ชาย

24001763 บนานชทองไทร ณวฐทวทฒพ แสงแกนว 1442 1919900469526 ชาย

24001764 บนานชทองไทร รทจรวท หลวงเถาะ 1299 1910600149820 หญพง

24001765 บนานชทองไทร วรรณพดา เกก กอเดช 1300 1919900468481 หญพง

24001766 บนานชทองไทร กมลววลยพ รวกฤทธพธ 1350 1910600153363 หญพง

24001767 บนานชทองไทร มณทการ นพรวนรวตนพ 1354 1919900506235 หญพง

24001768 บนานชทองไทร สพรพยากร เกก กอเดช 1356 1910600152651 หญพง

24001769 บนานชทองไทร ววซนา ใจดท 1376 1910501233130 หญพง

24001770 บนานชทองไทร ศพรพนดา เจะสา 1481 1910600152545 หญพง

24001771 บนานชทองไทร ณวฐชา แซทเจททย 1499 1910501238701 หญพง

24001772 บนานนาทอน สบชวย เรร ะหมทน 2023 1910600151824 ชาย

24001773 บนานนาทอน สทรพยะ แสงมณท 2025 1910600151182 ชาย

24001774 บนานนาทอน อวสมวนทพ เวชสพทธพธ 2026 1910600151492 ชาย

24001775 บนานนาทอน ฮวสมท ชทวยหา 2028 1910600152642 ชาย

24001776 บนานนาทอน เกทยรตพยศ ทพ กงทอง 2029 1910600153029 ชาย

24001777 บนานนาทอน กพตตพศวกดพธ จพโสระ 2103 1919900468503 ชาย

24001778 บนานนาทอน ผทสดท สงชทวย 2034 1929901240271 หญพง

24001779 บนานนาทอน กวลยรวตนพ ศรทเสน 2035 1910600152197 หญพง

24001780 บนานนาทอน สรนอยฟน า โกศวยพวฒนพ 2037 1919900508611 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 2 / 4ววนททท 08-Feb-18 11:25:43

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ทททงหวนา จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560117 - บนานชทองไทร

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [3]ชน ชน : 0

24001781 บนานนาทอน รททงฤดท เพชรทองขาว 2086 1910600150950 หญพง

24001782 บนานนาทอน พพตยารวตนพ พงษพรวกไทย 2087 1909803335740 หญพง

24001783 บนานนาทอน สททธพกมล ศรทจวนทรพ 2088 1929500047985 หญพง

24001784 บนานนาทอน อวญญาณท อวลมาตร 2102 1910600151301 หญพง

24001785 บนานนาทอน สทดารวตนพ ชพดเอก กอ 2033 1919900499701 หญพง

24001786 บนานนาทอน วรวนธร ลาทวพ 2114 1919900517687 หญพง

24001787 บนานนาทอน ภวทรธพดา พททมโพธพธศรท 2139 1909803329405 หญพง

24001788 บนานนาทอน ปารพศา คดาสามารถ 2155 1439000047883 หญพง

24001789 บนานนาทอน สมศวกดพธ โสสนทย 2163 1910600152049 ชาย

24001790 บนานนาทอน มทศพรา หมาดหทม 2194 1919900050448 หญพง

24001791 บนานนาทอน ลวยลา สดาลท 2199 1910400133831 หญพง

24001792 บนานนาทอน มนวสวทรพ ทอดทพ กง 2190 1919900534565 หญพง

24001793 บนานนาทอน สทดารวตนพ ยอดศรท 2203 2910501028429 หญพง

24001794 บนานววงตง ซทลฟพ กพอร ปาธาน 1883 1919900499531 ชาย

24001795 บนานววงตง นวพล ชทมฤทธพธ 1884 1910400134705 ชาย

24001796 บนานววงตง ปฏพพล บารา 1885 1919900499573 ชาย

24001797 บนานววงตง ภผมพรพท สววสดท 1886 1919900505107 ชาย

24001798 บนานววงตง วพวพศนพ หลงสมวน 1888 1919900507207 ชาย

24001799 บนานววงตง สวกรพนทรพ นวกรดา 1889 1910600153355 ชาย

24001800 บนานววงตง อนทรวกษพ หะหวส 1891 1919900517989 ชาย

24001801 บนานววงตง เกสรพยา ไชยพผล 1895 1910501233733 หญพง

24001802 บนานววงตง ชลฐพดา เพพชรดนวง 1896 1910600151361 หญพง

24001803 บนานววงตง ซผอาดา หมวดศพรพ 1897 1910600152308 หญพง

24001804 บนานววงตง ฟารพดา เวชสพทธพธ 1898 1920400264242 หญพง

24001805 บนานววงตง ศศพภา ดนามทอง 1899 1919900504372 หญพง

24001806 บนานววงตง สพรพนวนทพ ลาทวพ 1901 1919900521030 หญพง

24001807 บนานววงตง สทรวมภา รอดเขพม 1902 1839902049223 หญพง

24001808 บนานววงตง อรนวนทพ กวนจพ 1903 1910600151646 หญพง

24001809 บนานววงตง สาธพดา กวลยาศพรพ 1932 1910600152341 หญพง

24001810 บนานววงตง กพตตพกานตพ เพชรสททธพ 1963 1920400261120 ชาย

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 3 / 4ววนททท 08-Feb-18 11:25:43

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ทททงหวนา จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560117 - บนานชทองไทร

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [4]ชน ชน : 0

24001811 บนานววงตง สทชาดา แลตตอง 1964 1910600152481 หญพง

24001812 บนานททาศพลา ณวฐนนทพ หมาดหทม 841 1900501204369 ชาย

24001813 บนานททาศพลา อวซมทท หมทนพวนธพ 860 1919900515595 ชาย

24001814 บนานททาศพลา กรรณพการพ บทญรวตนพ 864 1910600152677 หญพง

24001815 บนานททาศพลา ดารพกา หมทนคลาน 915 1910600153011 หญพง

24001816 บนานททาศพลา สพรพนทรา คงขวนธพ 862 1910600152251 หญพง

24001817 บนานททาศพลา อรพสรา ทองคดาเลพศ 866 1579901320970 หญพง

24001818 บนานททาศพลา ธพดาทพพยพ ระเชาะ 868 1919900501659 หญพง

24001819 บนานททาศพลา อารทรวตนพ แซทเจทย 867 1910600151794 หญพง

24001820 บนานบารายท ชวยณวฐ เชก กอขาว 942 1919900509960 ชาย

24001821 บนานบารายท ชนชนก หยวงหลวง 947 1910600151255 หญพง

24001822 บนานบารายท ศทภชวย คงศรท 964 1919900539141 ชาย

24001823 บนานบารายท ศทภโชค เจรพญฤทธพธ 986 1910600153967 ชาย

24001824 บนานบารายท อพสมาแอล เสพดอละ 993 1919900510593 ชาย

คน 14รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 4 / 4ววนททท 08-Feb-18 11:25:43

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ทททงหวนา จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560117 - บนานชทองไทร

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [1]ชน ชน : 0

24001841 บนานนาทอน ธนากร จพโสระ 2022 1910501230793 ชาย

24001842 บนานนาทอน กวญญาพวชร อยผทลทาย 2004 1929901159741 หญพง

24001843 บนานนาทอน จพตรภวฒนพ ฟผแสง 2039 1909803299468 หญพง

24001844 บนานววงตง มผฮวมหมวดซพดดพก หมวดศพรพ 1847 1910501226206 ชาย

24001845 บนานททาศพลา ธนววฒนพ หวยสกทล 859 1919900507011 ชาย

24001846 บนานบารายท นวนทกร หาบสา 1021 1919900526091 ชาย

คน 6รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  80ผศห เขหาสอบ : 4 คน1091560117 - บนานชทองไทร


