
ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 1 / 3ววนททท 08-Feb-18 11:31:25

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ละงผ จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560059 - บนานบบอหพน

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [2]ชน ชน : 0

24005016 บนานบบอหพน อภพรวตนพ โตตะหมทน 4482 1910501230769 ชาย

24005017 บนานบบอหพน ธนโชตพ อยผบนนนย 4483 1919900492421 ชาย

24005018 บนานบบอหพน ณวฐวนฒพ ดพนเตบ 4484 1919900494652 ชาย

24005019 บนานบบอหพน อภพชาตพ หลวงโซตะ 4485 1919900495772 ชาย

24005020 บนานบบอหพน ธทระพวช มานะกลนา 4486 1919900496451 ชาย

24005021 บนานบบอหพน นททนวนทพ นน นากลวทน 4487 1919900501063 ชาย

24005022 บนานบบอหพน อภพสพทธพธ ดพนเตบ 4488 1910501232354 ชาย

24005023 บนานบบอหพน รวฐศาสตรพ กาสเสสน 4491 1919900507665 ชาย

24005024 บนานบบอหพน ฮผซวยฟะฮพ เทพอานวนทพ 4493 1910501234951 ชาย

24005025 บนานบบอหพน อชพระ มาลาสวย 4496 1919900519451 ชาย

24005026 บนานบบอหพน อนนววฒนพ ชนานาญเพาะ 4497 1910501235868 ชาย

24005027 บนานบบอหพน ณวฐนนทพ งตะสมวน 4562 1819900688016 ชาย

24005028 บนานบบอหพน อวบบาส ราโอบ 5606 1910501231498 ชาย

24005029 บนานบบอหพน ณวฐ คงแดง 5607 1919900493516 ชาย

24005030 บนานบบอหพน ปวรพศา จพนดา 4498 1910501230777 หญพง

24005031 บนานบบอหพน อารยา ลบาเตตะ 4500 1919900493630 หญพง

24005032 บนานบบอหพน กวญญารวตนพ เตบงทพ นง 4505 1919900500130 หญพง

24005033 บนานบบอหพน ชญานวนทพ อาลวง 4507 1910501233172 หญพง

24005034 บนานบบอหพน ศศพณา มนองพรน า 4508 1910501233334 หญพง

24005035 บนานบบอหพน ฮวซซผนบา แคยพหวา 4510 1919900514092 หญพง

24005036 บนานบบอหพน วรวทยา หมาดงตะ 4511 1919900517512 หญพง

24005037 บนานบบอหพน มนวสนวนทพ แซะหมผด 4512 1919900518411 หญพง

24005038 บนานบบอหพน สพรพนทรา มาสชรวตนพ 4514 1910501235850 หญพง

24005039 บนานบบอหพน นวฐชวา โหรา 4600 1919900520629 หญพง

24005040 บนานบบอหพน ฟารนต สนาเร 4695 1909803417137 ชาย

24005041 บนานดาหลนา กนกภวณฑพ ชนานาญเพาะ 2423 1919900494130 ชาย

24005042 บนานดาหลนา ชยานนทพ องสารา 2425 1910501231811 ชาย

24005043 บนานดาหลนา การวณยพ เตตะสวน 2426 1919900498488 ชาย

24005044 บนานดาหลนา ชวยววฒนพ จวนทมพตร 2427 1910501232567 ชาย

24005045 บนานดาหลนา จวกรพงษพ ภวกดทพล 2428 1910501232591 ชาย

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 2 / 3ววนททท 08-Feb-18 11:31:25

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ละงผ จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560059 - บนานบบอหพน

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [3]ชน ชน : 0

24005046 บนานดาหลนา วรภวทร ปากบารา 2429 1919900506766 ชาย

24005047 บนานดาหลนา ฐพตพศวกดพธ สวนหลท 2431 1910501234063 ชาย

24005048 บนานดาหลนา วารพด องสารา 2432 1919900513428 ชาย

24005049 บนานดาหลนา ฟพ ตตรท สาหมทด 2433 1919900514335 ชาย

24005050 บนานดาหลนา ภผรพววฒนพ ไฝขาว 2619 1910501233377 ชาย

24005051 บนานดาหลนา อวซมทยพ หลงกอหราบ 2435 1919900491351 หญพง

24005052 บนานดาหลนา ซอฟท ยะ พวนขาว 2436 1919900498496 หญพง

24005053 บนานดาหลนา พลอยชนก นงเกษม 2437 1919900502931 หญพง

24005054 บนานดาหลนา ฮนซนา ดพนเตบ 2438 1910501232991 หญพง

24005055 บนานดาหลนา นาซพนทน แดงหลวง 2439 1919900505441 หญพง

24005056 บนานดาหลนา สนกฤษตา วพนวยพผล 2440 1458700050525 หญพง

24005057 บนานดาหลนา หทวยทพพยพ ตวนประดพษฐพ 2441 1919900516761 หญพง

24005058 บนานดาหลนา นวซนทน แดงหลวง 2442 1910501235515 หญพง

24005059 บนานดาหลนา ณวฐชนตา แอนพทม 2462 1919900520084 หญพง

24005060 บนานดาหลนา ชลธพชา หมาดกาสา 2500 1910501234420 หญพง

24005061 บนานนาขบา มพตรสพนท หมนองพรน า 788 1919900489306 หญพง

24005062 บนานนาขบา ณวฐกร ตพ นงดนา 794 1919900511972 ชาย

24005063 บนานนาขบา ณวฐนนทพ งายาว 795 1919900494989 ชาย

24005064 บนานนาขบา บาซพล โดดดท 796 1919900497902 ชาย

24005065 บนานนาขบา ศพรวนฒพ ดาราหมานเศษ 797 1910501233601 ชาย

24005066 บนานนาขบา นวสรพนยา นกเกษม 798 1919900512111 หญพง

24005067 บนานนาขบา นนรไอนท หมผดเอทยด 799 1919900512723 หญพง

24005068 บนานนาขบา ปวทณา หยทมะเหรสม 800 1910501231005 หญพง

24005069 บนานนาขบา ยผฮวนณท อนศมา 801 1910501235434 หญพง

24005070 บนานนาขบา ตนวสดา องศารา 835 1910501222421 หญพง

24005071 บนานนาขบา ธพดาพร ชวยศวกดพธ 845 1919900519191 หญพง

24005072 บนานหาญ ธทระววฒนพ จวนทรพพทวกษพ 453 1839902061061 ชาย

24005073 บนานหาญ ศนภกร โสตะเตบง 454 1910501235141 ชาย

24005074 บนานหาญ ซพลมท มบองพรน า 455 1910501234306 หญพง

24005075 บนานหาญ ฮะซะนวยนพ เตบเสสน 490 1919900536941 ชาย

24005076 บนานหาญ ฮนสนทยพ เตบเสสน 491 1919900536924 ชาย

24005077 บนานหาญ ณวฐววตร รอดถพทน 492 1929500047187 ชาย

24005078 บนานหาญ ปภวงกร หววนสผ 493 1910501235264 ชาย

24005079 บนานหาญ รพสกท คงทพพยพ 504 1910501226001 ชาย

คน 34รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 3 / 3ววนททท 08-Feb-18 11:31:25

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ละงผ จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560059 - บนานบบอหพน

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [1]ชน ชน : 0

24005081 บนานบบอหพน อวนนะกท หมวดวพเศษ 4489 1919900503074 ชาย

24005082 บนานบบอหพน สพทธพนนทพ ตรทอพนทอง 4490 1910501233199 ชาย

24005083 บนานบบอหพน ปวณณธร เพชรรวกษพ 4492 1939500055791 ชาย

24005084 บนานบบอหพน ภวคววฒนพ ราโอบ 4494 1910501235299 ชาย

24005085 บนานบบอหพน นวนทพพวฒนพ โหรา 4495 1919900518781 ชาย

24005086 บนานบบอหพน อวบดนลวารพส นนนยนน นาวงศพ 4599 1909400038381 ชาย

24005087 บนานบบอหพน นพซาล แคสนวทน 5608 1910501233555 ชาย

24005088 บนานบบอหพน กนกวรรณ หอมกบอ 4499 1910501230998 หญพง

24005089 บนานบบอหพน สนนวดดา เสทยงดวง 4503 1919900498984 หญพง

24005090 บนานบบอหพน ปณพตา หลนายะ 4504 1919900500032 หญพง

24005091 บนานบบอหพน กพตตพมาพร มวสและ 4506 1103101010770 หญพง

24005092 บนานบบอหพน กวพนธพดา นนนยนน นาวงศพ 4509 1919900512481 หญพง

24005093 บนานบบอหพน นวซมท โสยดท 4516 1919900521587 หญพง

24005094 บนานบบอหพน นภวสสร ทองแกนว 4595 1910501231803 หญพง

24005095 บนานดาหลนา เฟาซวน ลางตะ 2569 1910501234519 ชาย

คน 15รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  79ผศห เขหาสอบ : 3 คน1091560059 - บนานบบอหพน


