
ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 1 / 3ววนททท 08-Feb-18 11:31:52

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ละงผ จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560075 - บนานบบโบย

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [2]ชน ชน : 0

24005651 บนานบบโบย อวครอม อบมาจพ 2018 1910501234683 ชาย

24005652 บนานบบโบย ณวฏฐณพชา อวลมาตร 2021 1910501230726 หญพง

24005653 บนานบบโบย ศบภวดท ใจสมบทร 2022 1920400263637 หญพง

24005654 บนานบบโบย ปฏพการพ หยวทงปาน 2023 1910501231838 หญพง

24005655 บนานบบโบย ฟานผร สวนมาแอ 2024 1910501234616 หญพง

24005656 บนานบบโบย ซาลพม อวลมาตร 2154 1900501204466 ชาย

24005657 บนานบบโบย ธทรภวทร หมาดหมทน 2158 1800901378497 ชาย

24005658 บนานบบโบย สบธาทพพยพ สวนมาแอ 2162 1859900378475 หญพง

24005659 บนานสนกลาง ยผซบฟ สาเเละ 1243 1940900390018 ชาย

24005660 บนานสนกลาง ธทรพงษพ ปราบเภท 1244 1910300186819 ชาย

24005661 บนานสนกลาง ญาวพณท มวนโตน 1246 1910501231480 หญพง

24005662 บนานสนกลาง จบฑามาศ อบหอม 1247 1640401151282 หญพง

24005663 บนานสนกลาง สบฑารพณท ปานเเขวง 1268 1919900507801 หญพง

24005664 บนานสนกลาง ณวศมา ถพทนกาเเบง 1269 1919900510054 หญพง

24005665 บนานตวนหยงละไนน ซะวานทยพ เวชสพทธพธ 719 1919900508114 หญพง

24005666 บนานตวนหยงละไนน ซวนเดทย ตพทงสงงา 720 1910501234713 หญพง

24005667 บนานตวนหยงละไนน ณวฐณพชา หยงสตารพ 721 1910501234675 หญพง

24005668 บนานตวนหยงละไนน ณวฐธพยา ออามาตยพนพตพกบล 722 1919900532716 หญพง

24005669 บนานตวนหยงละไนน นสมน จพมาร 723 1910600153061 หญพง

24005670 บนานตวนหยงละไนน ปฏพนวนทพ ศรทพบฒ 724 1910501235965 ชาย

24005671 บนานตวนหยงละไนน อรพสษา ทบงงหวนา 727 1959901093198 หญพง

24005672 บนานตวนหยงละไนน รพทภวทร ทพมมวง 742 1929901199964 ชาย

24005673 บนานตวนหยงละไนน กฤษดา หมาดตาหลา 729 1910600152138 ชาย

24005674 บนานกาแบง ณวฐวบฒพ เรงสวน 585 1910501231242 ชาย

24005675 บนานกาแบง สพทธพพงษพ ถพทนกาแบง 584 1910501235833 ชาย

24005676 บนานกาแบง อาบทดทน องสารา 587 1919900495594 ชาย

24005677 บนานกาแบง ศพววช สวทนสะทนาน 583 1919900498470 ชาย

24005678 บนานกาแบง ภานบววฒนพ ศรทยะพงศพ 582 1910501234225 ชาย

24005679 บนานกาแบง มผฮอาหมวด ทอาเผผอก 581 1910501232265 ชาย

24005680 บนานกาแบง ธนธรรม ทอาเผผอก 586 1910501233253 ชาย

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 2 / 3ววนททท 08-Feb-18 11:31:52

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ละงผ จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560075 - บนานบบโบย

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [3]ชน ชน : 0

24005681 บนานกาแบง อรรถพร สวมปวนนวง 580 1910501233636 ชาย

24005682 บนานกาแบง อาทพตยา ลพทมศรทพบทธ 594 1910501236066 หญพง

24005683 บนานกาแบง กวลยรวตนพ เกษม 589 1919900512821 หญพง

24005684 บนานกาแบง นาตาชา แลตตอง 590 1910501235469 หญพง

24005685 บนานกาแบง ซบลฟา ทบมมาลท 592 1910501231013 หญพง

24005686 บนานกาแบง นวนทพนภวส แสนหมผด 593 1910501232389 หญพง

24005687 บนานกาแบง นวนทพดา เปน าประเสรพฐ 654 1219901176553 หญพง

24005688 บนานกาแบง วพยานทยพ สวงางรวตนพ 591 1910501236228 หญพง

24005689 บนานกาแบง สบธพดา จพตตะ 616 1910501230751 หญพง

24005690 เพทยงหลวง 4ฯ กษพดพนทรพ แทงงทอง 514 1919900509013 ชาย

24005691 เพทยงหลวง 4ฯ นพรวตนพ อนบศวกดพธ 517 1839902049151 ชาย

คน 11รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 3 / 3ววนททท 08-Feb-18 11:31:52

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ละงผ จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560075 - บนานบบโบย

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [2]ชน ชน : 0

24005711 บนานบบโบย ชลพตา ลายวง 2007 1910501229311 หญพง

24005712 บนานบบโบย ณวฐสพทธพธ หยวงสผ 2016 1919900495993 ชาย

24005713 บนานบบโบย อภพสร ลายดบล 2124 1910501222481 ชาย

24005714 บนานกาแบง มบสลพม เรผองทพพยพ 588 1919900520459 ชาย

คน 4รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  45ผศห เขหาสอบ : 3 คน1091560075 - บนานบบโบย


