
ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 1 / 4ววนททท 08-Feb-18 11:30:59

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ละงผ จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560062 - บนานนางแกนว

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [2]ชน ชน : 0

24005111 บนานนางแกนว วรปรวชญพ หมมทนลลก 2187 1919900493982 ชาย

24005112 บนานนางแกนว วทรพงศพ เอนงฉนวน 2196 1929901194792 ชาย

24005113 บนานนางแกนว นพธพววฒนพ ชผทอง 2202 1910501231285 ชาย

24005114 บนานนางแกนว ชลธพชา ระงวบ 2208 1919900493991 หญพง

24005115 บนานนางแกนว เพชรแพรวา ฤทธพธตรทเนทยม 2260 1910501231307 หญพง

24005116 บนานนางแกนว กฤตพยา รวตนวงศพ 2288 1929901216079 หญพง

24005117 บนานนางแกนว จพรภวทร เดชพพชวย 2289 1910501233822 ชาย

24005118 บนานนางแกนว ทวศนพสกรณพ จวนทวบ 2294 1910501236741 ชาย

24005119 บนานนางแกนว นราทพพยพ อพนทรพคง 2300 1919900521315 หญพง

24005120 บนานนางแกนว ปฐมพร คงจจนย 2302 1919900522087 ชาย

24005121 บนานนางแกนว เพพญพพชชา สาวพนา 2305 1919900502698 หญพง

24005122 บนานนางแกนว ภผรพภวทร เกพดตลอด 2307 1919900517431 ชาย

24005123 บนานนางแกนว มวญชจพร วพจพตรโสภา 2308 1919900502612 หญพง

24005124 บนานนางแกนว รพทภวทร สทสะอาด 2310 1910501235019 ชาย

24005125 บนานนางแกนว วรพศรา ทวทบจรจษ 2311 1919900517440 หญพง

24005126 บนานนางแกนว รจรงไพลพน ชรวยสม 2312 1800901378624 หญพง

24005127 บนานนางแกนว รวชนทกร สจดสอาด 2313 1919900497295 หญพง

24005128 บนานนางแกนว วพชาดา ธวญญพานพชยพ 2315 1919900511794 หญพง

24005129 บนานนางแกนว วพภาวดท ประพงษพ 2316 1910501232729 หญพง

24005130 บนานนางแกนว ศพรพลวกษณพ สวมพวนธมพตร 2317 1939300020561 หญพง

24005131 บนานนางแกนว เศรษววฒนพ พรหมมท 2319 1939500055988 ชาย

24005132 บนานนางแกนว อลพษา เขทยวนนอย 2324 1919900522958 หญพง

24005133 บนานนางแกนว ณรงคพฤทธพธ เลพศชพนพงศพ 2336 1919900509200 ชาย

24005134 บนานนางแกนว สจรภา สรน างตว ตน 2389 1929500050471 หญพง

24005135 บนานนางแกนว ปจณยวทยพ ทองฤทธพธ 2581 1869900713584 หญพง

24005136 บนานนางแกนว ศจภกร มผลอาษา 2592 1478900052459 ชาย

24005137 บนานนางแกนว ศลพษา ชรวยเกลท ตยง 2597 1929500047977 หญพง

24005138 บนานหววควน ธทรเมธ เกม ตอหลท 2049 1910501233016 ชาย

24005139 บนานหววควน ธาดาพงศพ คลวงขนอง 2051 1910501234535 ชาย

24005140 บนานหววควน ถนวดกพจ โตตะเทง 2054 1919900497813 ชาย

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 2 / 4ววนททท 08-Feb-18 11:30:59

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ละงผ จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560062 - บนานนางแกนว

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [3]ชน ชน : 0

24005141 บนานหววควน รจสลวน นกเกษม 2055 1919900503121 ชาย

24005142 บนานหววควน ฐาปกรณพ อนพวรรตเมธท 2056 1910501234641 ชาย

24005143 บนานหววควน นวนทพพวฒนพ ยาบา 2057 1919900512863 ชาย

24005144 บนานหววควน อาลทฟ เขทยดเดช 2058 1910501233300 ชาย

24005145 บนานหววควน ประกฤชฎพธ เสพนลพหมาด 2060 1910300187726 ชาย

24005146 บนานหววควน ธรรมดนยพ โสยดท 2061 1919900513967 ชาย

24005147 บนานหววควน เอกราช จพตรเทททยง 2142 1929900990641 ชาย

24005148 บนานหววควน รามภผมพ พวนตผน 2160 1438400034753 ชาย

24005149 บนานหววควน อพนธพรา สลาหมาด 2063 1910501234136 หญพง

24005150 บนานหววควน โรสมาณท สาเมตาะ 2064 1919900508483 หญพง

24005151 บนานหววควน อธพชา ราเหม 2122 1919900530292 หญพง

24005152 บนานทจรงไหมน ตพรมทซท หววนสผ 993 1910501232583 ชาย

24005153 บนานทจรงไหมน มาเหรทยม ขวนนจนย 995 1910501233938 หญพง

24005154 บนานทจรงไหมน รจน งรดา ยวงนพทง 996 1919900517954 หญพง

24005155 บนานทจรงไหมน ภวทรานพษฐพ โกบปจเลา 997 1919900507363 หญพง

24005156 บนานทจรงไหมน อรจณท ราเหม 998 1910501235248 หญพง

24005157 บนานทจรงไหมน กวญญาภวค มนผญดาหวท 999 1909803338072 หญพง

24005158 บนานทจรงไหมน ดพยาฮพ กาดบาจา 994 1910501232702 หญพง

24005159 บนานหนองหอยโขรง ชพษณจพงศพ โกสพนทรพ 1625 1909803373731 ชาย

24005160 บนานหนองหอยโขรง ธนาคพม ชผรอด 1627 1910501232605 ชาย

24005161 บนานหนองหอยโขรง นวภผมพ หาญณรงคพ 1628 1919900511883 ชาย

24005162 บนานหนองหอยโขรง ศจภณวฐ สรงศรท 1629 1910400134969 ชาย

24005163 บนานหนองหอยโขรง อนจสรณพ โพภพบาล 1632 1910501236058 ชาย

24005164 บนานหนองหอยโขรง จวกรภวทร ชทนะ 1633 1910501233920 ชาย

24005165 บนานหนองหอยโขรง วรชพต นนอยหนผ 1634 1920400264315 ชาย

24005166 บนานหนองหอยโขรง อพรฟาน ดากะ 1660 1949900692055 ชาย

24005167 บนานหนองหอยโขรง แสงอรจณ มาสมาน 1631 1901001186389 ชาย

24005168 บนานหนองหอยโขรง ยจทธการ นวลเฉย 1743 1910501237003 ชาย

24005169 บนานหนองหอยโขรง แกนวปภวสรพ ชชานาญกพจ 1638 1910501234390 หญพง

24005170 บนานหนองหอยโขรง ณวฐณพชา ขววญดชา 1642 1919900516699 หญพง

คน 30รวม :
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ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 91010000 - สพป.สตศล

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
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อสาเภอ : ละงผ จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560062 - บนานนางแกนว

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [4]ชน ชน : 0

24005171 บนานหนองหอยโขรง ธวนยพชนก ยวงสววสดพธ 1643 1910501235027 หญพง

24005172 บนานหนองหอยโขรง อวนธพชา ดวงแกนว 1645 1910501235876 หญพง

24005173 บนานหนองหอยโขรง นวจมทยพ สะแม 1646 1910501234705 หญพง

24005174 บนานหนองหอยโขรง สพรพพวตรา สลทฟท น 1648 1919900504917 หญพง

24005175 บนานหนองหอยโขรง ฟารทดะหพ ดากะ 1661 1940900389389 หญพง

24005176 บนานหนองหอยโขรง วรรณพศา ชผดชา 1686 1910501235230 หญพง

24005177 บนานหนองหอยโขรง กมลชนก จวนทวดท 1637 1910501232133 หญพง

24005178 บนานววงสายทอง ภานจกร คงจวนทรพ 1862 1910501231471 ชาย

24005179 บนานววงสายทอง ณวฐพงษพ รวตนประพวนธพ 1906 1919900519396 ชาย

24005180 บนานววงสายทอง ธววชชวย จวนทรวตนพ 1907 1910501233768 ชาย

24005181 บนานววงสายทอง ธทรกานตพ ทองคชา 1908 1910501232877 ชาย

24005182 บนานววงสายทอง ววนชนะ นนอยดชา 1910 1919900511999 ชาย

24005183 บนานววงสายทอง ณวฐวจฒพ คงชาย 2050 1910300185804 ชาย

24005184 บนานววงสายทอง จพรกานตพ คชาคง 1914 1901201069611 หญพง

24005185 บนานววงสายทอง จพรฐพดา เสดสจวรรณพ 1915 1910501233164 หญพง

24005186 บนานววงสายทอง จพรานวนทพ อนจพงคพ 1916 1910501236813 หญพง

24005187 บนานววงสายทอง บวณฑพตา พะมณท 1918 1909803362704 หญพง

24005188 บนานววงสายทอง ปรพชญา หมจนมพตร 1919 1910300189729 หญพง

24005189 บนานววงสายทอง ปานไพลพน กพมาคม 1920 1910300189885 หญพง

24005190 บนานววงสายทอง ปพ ยธพดา กพตตพ 1921 1900101673124 หญพง

24005191 บนานววงสายทอง เพชรรดา หนผเพพง 1922 1910501237275 หญพง

24005192 บนานววงสายทอง วพภารวตนพ พผนผล 1923 1910501233059 หญพง

24005193 บนานววงสายทอง สจชาวดท ธวมมวญญผ 1925 1919900528905 หญพง

24005194 บนานววงสายทอง ศพรพประภา จารจเกลท ตยง 2052 1909400041471 หญพง

คน 24รวม :
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ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 91010000 - สพป.สตศล

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
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เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [2]ชน ชน : 0

24005201 บนานนางแกนว กนกวรรณ ศรทสงคราม 2285 1910501233610 หญพง

24005202 บนานนางแกนว ณภวทร ศรทสะอาด 2291 1801700157231 ชาย

24005203 บนานนางแกนว ธารวพสจทธพธ จวนสม 2299 1910501232885 ชาย

24005204 บนานหววควน พทรพล สชาเร 2050 1929901235413 ชาย

24005205 บนานหววควน ณวฐภวทร ตาเอพน 2052 1919900507789 ชาย

24005206 บนานหววควน ธรรมรพนทรพ ตพ ตงหววง 2059 1910501235655 ชาย

24005207 บนานหววควน ชนะศวกดพธ หมทดนจ 2119 1910501216359 ชาย

24005208 บนานหววควน กวญญพจพรา มณทรวกษพ 2062 1910501232796 หญพง

24005209 บนานหววควน กวญญพจพรา สานพง 2141 1910501234365 หญพง

24005210 บนานหววควน ภวทรศยา นะรมทนรวมยพ 2144 1318100017820 หญพง

24005211 บนานทจรงไหมน วพลาววลยพ องสารา 1039 1910501233997 หญพง

24005212 บนานหนองหอยโขรง ณวฐดนวย ระงวบ 1626 1919900502515 ชาย

24005213 บนานหนองหอยโขรง ธนพร พรมบจญแกนว 1744 1910501236635 ชาย

24005214 บนานหนองหอยโขรง อวจจพมา ศพรพโกศล 1719 1910501235302 หญพง

24005215 บนานหนองหอยโขรง วรพศรา มากมผล 1769 1103704418428 หญพง

24005216 บนานววงสายทอง วรวญญผ แทรนประมผล 1804 1910501224149 ชาย

24005217 บนานววงสายทอง ธนกร นวนไหม 1839 1910501224891 ชาย

24005218 บนานววงสายทอง อาดพนนทพ หลงโซตะ 2053 1919900468881 ชาย

24005219 บนานววงสายทอง ธทรวจฒพ สวนแกนว 1926 1910300180705 ชาย

24005220 บนานววงสายทอง สณธพ จารจเกลท ตยง 2051 1909400034547 ชาย

24005221 บนานววงสายทอง พพษณจมาศ มจสพกะสงคพ 1880 1919900465687 หญพง

คน 21รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  105ผศห เขหาสอบ : 4 คน1091560062 - บนานนางแกนว


