
ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 1 / 3ววนททท 08-Feb-18 11:28:12

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ทททงหวนา จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560108 - บนานทททงดพนลททม

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [2]ชน ชน : 0

24001661 บนานทททงดพนลททม บวณฑพต แสงแกนว 2159 1919900471954 ชาย

24001662 บนานทททงดพนลททม ววนชนะ ปาระนะ 2211 1910600151956 ชาย

24001663 บนานทททงดพนลททม อดพเดช แสงแกนว 2416 1910600151620 ชาย

24001664 บนานทททงดพนลททม ยาบพร สวกกผลา 2217 1910600151271 ชาย

24001665 บนานทททงดพนลททม ณวฐพล พลเยททยม 2231 1451500106181 ชาย

24001666 บนานทททงดพนลททม อนทภวทร อรทณฤกษพ 2232 1919900475763 ชาย

24001667 บนานทททงดพนลททม พพชยดนยพ ทองแดง 2256 1919900514033 ชาย

24001668 บนานทททงดพนลททม ยผซวน สสานวกพงษพ 2257 1910600152766 ชาย

24001669 บนานทททงดพนลททม พงศกร ทองรวกษพ 2260 1928800034381 ชาย

24001670 บนานทททงดพนลททม นราวพชญพ เศรษฐสทข 2297 1908800040659 ชาย

24001671 บนานทททงดพนลททม ณวฐวทฒพ พทฒทอง 2329 1910501228110 ชาย

24001672 บนานทททงดพนลททม ภานทพงศพ สวงขพสทวรรณ 2413 1920900063408 ชาย

24001673 บนานทททงดพนลททม กวญญารวตนพ มากหนวบ 2221 1910600151948 หญพง

24001674 บนานทททงดพนลททม อนทนพดา ดสามทสพก 2222 1910600152057 หญพง

24001675 บนานทททงดพนลททม ดลนภา มทใหญท 2223 1920601347200 หญพง

24001676 บนานทททงดพนลททม ณวฐสทดา อททนคงทอง 2224 1800901346242 หญพง

24001677 บนานทททงดพนลททม จพรภพญญา วรรณทวท 2225 1910600152928 หญพง

24001678 บนานทททงดพนลททม ณวฐนพชา สอนพรม 2255 1919901997411 หญพง

24001679 บนานทททงดพนลททม ปวณฑรทยพ เธทยรนพธพปรณพ 2261 1910600152162 หญพง

24001680 บนานทททงดพนลททม จพรวรรณ ขทนแกนว 2327 1910600151981 หญพง

24001681 บนานทททงดพนลททม อทมากร บทญชผวงศพ 2338 1919900507576 หญพง

24001682 บนานทททงดพนลททม จวนจพรา ทพพยพสมบวตพ 2368 1910600152553 หญพง

24001683 บนานทททงดพนลททม กวพนตรา เขทยวบม 2369 1910600152618 หญพง

24001684 บนานทททงดพนลททม วรสา ชนางขาว 2389 1910600151590 หญพง

24001685 บนานทททงดพนลททม มวสยา ลทาเตตะ 2416 1910600152571 หญพง

24001686 บนานทททงดพนลททม กวญญพวรา จวนทรพสทวรรณ 2450 1800901357970 หญพง

24001687 วรรธนะสาร อนทววฒนพ ศรทสงคพ 1182 1910600153231 ชาย

24001688 วรรธนะสาร เพชรเลพม ราชโยธา 1100 1910600153398 ชาย

24001689 วรรธนะสาร โกศวลยพ สทขไชย 1204 1910600154220 ชาย

24001690 วรรธนะสาร ธนววฒนพ ไชยพผล 1099 1910600152219 ชาย

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 2 / 3ววนททท 08-Feb-18 11:28:12

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ทททงหวนา จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560108 - บนานทททงดพนลททม

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [3]ชน ชน : 0

24001691 วรรธนะสาร ยศกร ทองคง 1102 1919900513762 ชาย

24001692 วรรธนะสาร ปพท นวรพน นามหนองอนอ 1107 1919900519558 หญพง

24001693 วรรธนะสาร นรพนทรพทพพยพ พรหมวพจพตร 1106 1910600153410 หญพง

24001694 วรรธนะสาร กมลชนก พงศพภพรมพวนธพ ทุ 1104 1929901232741 หญพง

24001695 วรรธนะสาร ฐพตพรวตนพ สทดสาย 1164 1919900519621 หญพง

24001696 วรรธนะสาร พพมพพสา ณ อยทธยา 1109 1959800233776 หญพง

24001697 วรรธนะสาร สทชวญญา รททงรวตนพ 1238 1910300187530 หญพง

24001698 บนานปท าแกทบทอหพน ภผรพพวตร อสาพวนประสพทธพธ 1063 1910600152120 ชาย

24001699 บนานปท าแกทบทอหพน มเหศวกดพธ จวนทรพนนอย 1065 1919900513479 ชาย

24001700 บนานปท าแกทบทอหพน เอกรวฐ ฤทธพดท 1068 1910600152685 ชาย

24001701 บนานปท าแกทบทอหพน ณวฐธวญ ศรทนวน 1070 1910600151760 ชาย

24001702 บนานปท าแกทบทอหพน ศทภชวย รวกวงษพ 1105 1910600153177 ชาย

24001703 บนานปท าแกทบทอหพน ธนพตยาธร หมมทนลลก 1061 1910600151697 หญพง

24001704 บนานปท าแกทบทอหพน ศศพวรพนทรพ แกนวดสา 1062 1910600153088 หญพง

24001705 บนานปท าแกทบทอหพน วนวชพร เพพชรศรท 1069 1939600031819 หญพง

24001706 บนานปท าแกทบทอหพน โสณวฎฐพนพส เมมองสง 1071 1909803335839 หญพง

24001707 บนานปท าแกทบทอหพน พพชญา สวงขชาตพ 1179 1910600153291 หญพง

24001708 บนานปท าแกทบทอหพน บทณยกร คงอพนทรพ 1178 1910600153002 ชาย

24001709 บนานปท าแกทบทอหพน กวลยาณท เวสะมผลา 1075 2910600022518 หญพง

24001710 บนานปท าแกทบทอหพน ลวกษมท สทวรรณวงคพ 1187 1939900706170 หญพง

24001711 บนานปท าแกทบทอหพน วทรภวทร ยพทงขจร 1066 1910600153118 ชาย

คน 21รวม :
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ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 91010000 - สพป.สตศล

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ทททงหวนา จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560108 - บนานทททงดพนลททม

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [2]ชน ชน : 0

24001721 บนานทททงดพนลททม ศวกดพธดา ชผจวนทรพ 2380 1800901285588 ชาย

24001722 บนานทททงดพนลททม สโรชา แสงงาม 2331 1104301118931 หญพง

24001723 บนานทททงดพนลททม ผรพตา ทองชผ 2342 1800901296474 หญพง

24001724 วรรธนะสาร ทพฆวมพร พรหมแกนว 1098 1910600152723 ชาย

24001725 วรรธนะสาร ไวภพ พรหมวพจพตรพ 1115 1919900514297 ชาย

24001726 วรรธนะสาร วทรกร ศรทสววสดพธ 1103 1910600152448 ชาย

24001727 บนานปท าแกทบทอหพน อนวนตชวย ยทมะ 1064 1919900511123 ชาย

คน 7รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  58ผศห เขหาสอบ : 3 คน1091560108 - บนานทททงดพนลททม


