
ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 1 / 4ววนททท 08-Feb-18 11:26:10

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ละงผ จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560068 - บนานตะโละใส

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [1]ชน ชน : 0

24005231 บนานตะโละใส ฮาฟพ ส สวนมะหมผด 5060 1910501234942 ชาย

24005232 บนานตะโละใส วาซพล สะอทด 5055 1910501235558 ชาย

24005233 บนานตะโละใส อวลวา แซะอาหลท 5057 1919900518497 ชาย

24005234 บนานตะโละใส พทรพวฒนพ ขขนเศษ 5058 1910400135094 ชาย

24005235 บนานตะโละใส กฤษฎพณ อานวน 5059 1910501232486 ชาย

24005236 บนานตะโละใส ชนกวนตพ อขโหยบ 5196 1919900510216 ชาย

24005237 บนานตะโละใส ณววฒนพ ผมงาม 5195 1410901155823 ชาย

24005238 บนานตะโละใส สรศวกดพด กาหรทม 5451 1910501230882 ชาย

24005239 บนานตะโละใส อนขธพดา โตะเขทยว 5278 1919900515803 หญพง

24005240 บนานตะโละใส รขกกอยยะฮพ เหมรา 5074 1919900506685 หญพง

24005241 บนานตะโละใส ศรพนทรพธารา เสมอวงษพ 5082 1919900506979 หญพง

24005242 บนานตะโละใส ณวฐณพชา ตตาแดสา 5076 1910501234144 หญพง

24005243 บนานตะโละใส พอใจ ทองสตาราญ 5072 1919900509692 หญพง

24005244 บนานตะโละใส ซอฟท ยะหพ สวสดท 5073 1910501235744 หญพง

24005245 บนานตะโละใส อารยา ยาบา 5075 1910501235914 หญพง

24005246 บนานตะโละใส ราฟพ ดา งงะสมวน 5078 1909803378651 หญพง

24005247 บนานตะโละใส นวสรทยา โอมณท 5079 1919900518608 หญพง

24005248 บนานตะโละใส รขชตนา โอมณท 5080 1910501235183 หญพง

24005249 บนานตะโละใส อวซนา กรผดทน 5084 1919900518918 หญพง

24005250 บนานตะโละใส นขรนาลทนา เศรษฐสขข 5197 1909803335855 หญพง

24005251 บนานตะโละใส พนพตา สะอทด 5198 1909803285769 หญพง

24005252 บนานตะโละใส ตวสนทม โตะเขทยว 5434 1910501236309 หญพง

24005253 บนานตะโละใส เบลกพส วรรณพพรขณ 5437 1919900519035 หญพง

24005254 บนานตะโละใส ชพษณขพงศพ หลงหา 5048 1919900508661 ชาย

24005255 บนานตะโละใส ซวยดทยพ นขนยโสงะ 5049 1919900507444 ชาย

24005256 บนานตะโละใส พงศกร เสกนทขทย 5050 1919900491548 ชาย

24005257 บนานตะโละใส สมศวกดพด หลงหวน 5052 1919900515820 ชาย

24005258 บนานตะโละใส อพลอารพม เพทยรสกขล 5053 1919900494709 ชาย

24005259 บนานตะโละใส ตรทววฒนพ สอและ 5005 1910501232889 ชาย

24005260 บนานตะโละใส กรวพชญพ องสารา 5047 1910501233598 ชาย

คน 30รวม :
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ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 91010000 - สพป.สตศล
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- หนองสอบปกตพ [2]ชน ชน : 0

24005261 บนานตะโละใส เฟาซาน องศารา 5051 1919900499417 ชาย

24005262 บนานตะโละใส ณวทธร นขนยไฉน 5194 1909803376233 ชาย

24005263 บนานตะโละใส อวครวพนทพ หลทหมวน 5199 1919900491521 ชาย

24005264 บนานตะโละใส พาทพนธพตา หววนสผ 5066 1839902005498 หญพง

24005265 บนานตะโละใส รมพตา คงความสขข 5067 1910501231277 หญพง

24005266 บนานตะโละใส ณวฐญามท องศารา 5062 1910501235728 หญพง

24005267 บนานตะโละใส ณวฐณพชา ตขกวงหวน 5063 1919900502523 หญพง

24005268 บนานตะโละใส นพสรพน มวจฉา 5065 1910501233814 หญพง

24005269 บนานตะโละใส สขมาลพน เกาะสมวน 5069 1910501232222 หญพง

24005270 บนานตะโละใส เหมมอนฝวน หมาดยาเตกม 5070 1919900521986 หญพง

24005271 บนานตะโละใส อารทตา เอทยดฤทธพด 5071 1910501231463 หญพง

24005272 บนานตะโละใส นพสรทน องศารา 5200 1919900511689 หญพง

24005273 บนานตะโละใส อวสรทนทา เยกนจพต 5433 1919900526996 หญพง

24005274 บนานปากบารา จวกรท สวนเขนม 4209 2919900030247 ชาย

24005275 บนานปากบารา ซตาซขดดทน พมทา 4288 0091051051622 ชาย

24005276 บนานปากบารา ณวฐวขฒพ สายสขจรพต 4289 1910501233652 ชาย

24005277 บนานปากบารา มผบวซซทรทน เดทนดารา 4296 1910501232184 ชาย

24005278 บนานปากบารา จขฑามาศ เสะยามา 4298 1910501233857 หญพง

24005279 บนานปากบารา ทวศวรรณ ดพนงะ 4299 1910501231510 หญพง

24005280 บนานปากบารา เนตรนภา เผมอกภผมพ 4300 1910501233229 หญพง

24005281 บนานปากบารา วพภาวดท แกนวศรท 4301 1910501234381 หญพง

24005282 บนานปากบารา เกวลพน หลวงจพ 4302 1810300153610 หญพง

24005283 บนานปากบารา นะดา ศรทจวนทรพ 4303 1910501232621 หญพง

24005284 บนานปากบารา ฟาตทมงะ ประกอบ 4304 1910501236023 หญพง

24005285 บนานปากบารา วาทพณทยพ หมทนโยธา 4305 1910501236091 หญพง

24005286 บนานปากบารา อวซวานท สารพน 4306 1910501235086 หญพง

24005287 บนานปากบารา ภผสพทธพ หมวทนเพทยร 4309 1919900496574 ชาย

24005288 บนานปากบารา ซวลซาบทน งะสมวน 4310 1919900504160 ชาย

24005289 บนานปากบารา ชลพรรษ คตานวณ 4312 1919900501233 ชาย

24005290 บนานปากบารา อานขภาพ แยนมสขข 4313 1910501235311 ชาย

คน 30รวม :
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- หนองสอบปกตพ [3]ชน ชน : 0

24005291 บนานปากบารา ดวรดาฮพ สาเกกน 4314 1919900520891 ชาย

24005292 บนานปากบารา คอดทยงะ หววนสมวน 4318 1910501232311 หญพง

24005293 บนานปากบารา อนวญญา นพลสกขล 4319 1919900495187 หญพง

24005294 บนานปากบารา อรพสา ยทละงผ 4320 1910501232435 หญพง

24005295 บนานปากบารา นพสรทน หนผชผแกนว 4321 1910501235973 หญพง

24005296 บนานปากบารา ปพท นแกนว ลพมาน 4322 1939900706544 หญพง

24005297 บนานปากบารา อาทพมา สาเกกน 4323 1910501235990 หญพง

24005298 บนานปากบารา สขไหมตา อผดท 4324 1910501230866 หญพง

24005299 บนานปากบารา ขววญชนก ตรทมทน 4325 1910501236139 หญพง

24005300 บนานปากบารา เฟาซาน เพทยรสกขล 4342 1910200131338 ชาย

24005301 บนานบทอเจกดลผก ชยากร ชผชาตพ 1260 1910501228039 ชาย

24005302 บนานบทอเจกดลผก อภพรวกษพ เดกนเก 1290 1909803369199 ชาย

24005303 บนานบทอเจกดลผก วทรภวทร หลทหลนา 1267 1819900637985 ชาย

24005304 บนานบทอเจกดลผก กรรณพการพ มวจฉา 1292 1910501232001 หญพง

24005305 บนานบทอเจกดลผก ซวยตผน อพนหมวน 1294 1910501231994 หญพง

24005306 บนานบทอเจกดลผก นาตาชา งะสมวน 1295 1919900504437 หญพง

24005307 บนานบทอเจกดลผก ศศพภา นขนยตทเตบ 1298 1919900516893 หญพง

24005308 บนานบทอเจกดลผก ซากทนงะ บขญมท 1303 1910501237062 หญพง

24005309 บนานบทอเจกดลผก เปรมยขดา อพนหมวน 1342 1900101650698 หญพง

24005310 บนานททายาง วรพล หมทนหววง 715 1919900492242 ชาย

24005311 บนานททายาง มพนตญา เลทงเจงะ 723 1910501233105 หญพง

24005312 บนานททายาง อมรรวตนพ ทขมมาลท 725 1910501235698 หญพง

24005313 บนานททายาง ขรพนทพพยพ ทขมมาลท 771 1919900528697 หญพง

24005314 บนานททายาง สรณพชวย ทองคตา 807 1910501235931 ชาย

24005315 บนานททายาง พชรวาส ทขมมาลท 808 1919900525043 ชาย

24005316 บนานททาพยอม ณวฐนพชา ทขมทอง 270 1910501235884 หญพง

24005317 บนานททาพยอม ปรเมศ หลทหมวน 266 1910501232559 ชาย

คน 27รวม :
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- หนองสอบพพเศษ 1 [1]ชน ชน : 0

24005321 บนานปากบารา อวษฎาวขธ แซะอาหลท 4292 1910501232524 ชาย

24005322 บนานปากบารา อพทธพกร เจะอาแว 4294 1919900517253 ชาย

24005323 บนานปากบารา ปฏพภาณ ตรงบวนทวด 4308 1910501235345 ชาย

24005324 บนานปากบารา จรวส บขษบา 4311 1910501235043 ชาย

24005325 บนานปากบารา รธทววตรพ แซะอาหลท 4315 1910501234969 ชาย

24005326 บนานปากบารา ธทรยขทธพ แสงเงพน 4430 1929901214262 ชาย

24005327 บนานบทอเจกดลผก สขขสววสดพด หยทยขโสงะ 1264 1919900464486 ชาย

24005328 บนานบทอเจกดลผก ววนวพสาขพ ชผชทวง 1296 1919900502451 หญพง

24005329 บนานททายาง วรพศรา หมทนหววง 744 1910501233245 หญพง

24005330 บนานททาพยอม อะลพฟ แททนทอง 267 1919900530497 ชาย

คน 10รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  97ผศห เขหาสอบ : 4 คน1091560068 - บนานตะโละใส


