
ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 1 / 9ววนททท 08-Feb-18 11:33:22

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ละงผ จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560070 - บนานลาหงา

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

ชว ชนเดทยว ป.3 ป.3/1ชน ชน : 1

24005351 บนานลาหงา อพฟาอพ แททนเอทยด 4262 1910501231072 ชาย

24005352 บนานลาหงา กวปตวน ปวนดทกา 4264 1910501232907 ชาย

24005353 บนานลาหงา ฟาฎพล แยบคาย 4265 1910501233431 ชาย

24005354 บนานลาหงา กษพดพศ ลวดเลทย 4266 1919900518675 ชาย

24005355 บนานลาหงา ฮวสฟาน นนนยไฉน 4267 1910501234543 ชาย

24005356 บนานลาหงา นนทกร นาคสงทา 4269 1919900517229 ชาย

24005357 บนานลาหงา อพคลาส ตพงหววง 4271 1919900521366 ชาย

24005358 บนานลาหงา อานนทพ อนศมา 4272 1910501236252 ชาย

24005359 บนานลาหงา มผฮวมหมวดฟพ ลอวรฎพ ทศพรรณ 4273 1919900526619 ชาย

24005360 บนานลาหงา อดานพส จทนปาน 4274 1910501231269 หญพง

24005361 บนานลาหงา ทวตพพชชา หววงสบผ 4275 1910501231366 หญพง

24005362 บนานลาหงา ณพพชญา เกษา 4276 1919900500211 หญพง

24005363 บนานลาหงา ญาลพตา ยานา 4279 1910501234217 หญพง

24005364 บนานลาหงา บนศณทยพ เตตะเยยบ 4280 1910501234586 หญพง

24005365 บนานลาหงา อวฐภพญญา นนนยโสตะ 4281 1919900516401 หญพง

24005366 บนานลาหงา นผอวยลทน ทพ ชงเอยม 4282 1919900517563 หญพง

24005367 บนานลาหงา อวครพมา ดวงเดทน 4283 1910501235663 หญพง

24005368 บนานลาหงา ฮนสนา สอเหลบ 4284 1910501235817 หญพง

24005369 บนานลาหงา พพมพพไพลพน ลวกษณา 4285 1910501236236 หญพง

24005370 บนานลาหงา อวรวา องสารา 4286 1919900515692 หญพง

24005371 บนานลาหงา มผฮวมมวดซผฟท ยพ มาลทยวน 4290 1910501233270 ชาย

24005372 บนานลาหงา ภานนพงศพ ตพงหววง 4295 1929100036480 ชาย

24005373 บนานลาหงา บาซพล งะสมวน 4296 1919900519647 ชาย

24005374 บนานลาหงา ปวรพศรพ ลวดเลทย 4297 1919900521897 ชาย

24005375 บนานลาหงา วรกานตพ เพยชรศรท 4298 1919900528247 ชาย

24005376 บนานลาหงา วชพรวพทยพ สงแสง 4299 1919900529928 ชาย

24005377 บนานลาหงา อทพตยา ทองอทอน 4301 1910501231579 หญพง

24005378 บนานลาหงา ฟวตตอนตะฮพ อาหมาน 4303 1919900503597 หญพง

24005379 บนานลาหงา ภวทรกมล กาลมงคล 4305 1910501233474 หญพง

24005380 บนานลาหงา เบญญาภา หววนสผ 4306 1910501234322 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 2 / 9ววนททท 08-Feb-18 11:33:22

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ละงผ จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560070 - บนานลาหงา

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

ชว ชนเดทยว ป.3 ป.3/2ชน ชน : 1

24005381 บนานลาหงา ณวฐธพกา สวงขพขาว 4307 1919900512839 หญพง

24005382 บนานลาหงา ฟพ ตตรทยา แลหมวน 4308 1910501234781 หญพง

24005383 บนานลาหงา รนทงราตรท พพทวกษทวศววฒนพ 4310 1919900519141 หญพง

24005384 บนานลาหงา ณวฐววศ เกษา 4372 1910501234829 ชาย

24005385 บนานลาหงา วรณวฐ เกษา 4373 1910501234837 ชาย

24005386 บนานลาหงา สพรพนทรา หาหลวง 4374 1919900515421 หญพง

24005387 บนานลาหงา ซพนนผรวยนพ หลงกอหราบ 4416 1919900507461 หญพง

24005388 บนานลาหงา ฟพ รฮานา ฮะยทบพลวง 4428 1919900502469 หญพง

24005389 บนานลาหงา นฤสรณพ พวนธนพเลยก 4534 1919900519591 ชาย

24005390 บนานทนทงสภากาชาดอนปถวมภพ 2550 วงศกร ปานพวนธพ 2347 1910501234446 ชาย

24005391 บนานทนทงสภากาชาดอนปถวมภพ 2550 อวฟฟาล งะหมาด 2351 1919900513037 ชาย

24005392 บนานทนทงสภากาชาดอนปถวมภพ 2550 อวลนาวพล ยาบาจพ 2352 1919900502493 ชาย

24005393 บนานทนทงสภากาชาดอนปถวมภพ 2550 วรภพ โสธามาต 2353 1919900501349 ชาย

24005394 บนานทนทงสภากาชาดอนปถวมภพ 2550 วพทยา ดพนเตบ 2411 1919900507631 ชาย

24005395 บนานทนทงสภากาชาดอนปถวมภพ 2550 รวพพล โตตะบผ 2419 1919900487338 ชาย

24005396 บนานทนทงสภากาชาดอนปถวมภพ 2550 อภพสพทธพธ เสยนสาย 2445 1910501236031 ชาย

24005397 บนานทนทงสภากาชาดอนปถวมภพ 2550 ณวฐภวสสร ใจดท 2356 1910501233067 หญพง

24005398 บนานทนทงสภากาชาดอนปถวมภพ 2550 นพสรทน ยาบาจพ 2357 1919900492072 หญพง

24005399 บนานทนทงสภากาชาดอนปถวมภพ 2550 ขววญจพรา โซตะตพก 2358 1909300057499 หญพง

24005400 บนานทนทงสภากาชาดอนปถวมภพ 2550 ปณวชดา โตตะสมวน 2359 1910501232575 หญพง

24005401 บนานทนทงสภากาชาดอนปถวมภพ 2550 นนชไลลา ชชานาญเพาะ 2360 1919900508823 หญพง

24005402 บนานทนทงสภากาชาดอนปถวมภพ 2550 สนพรรษา อนดรเสถทยร 2361 1910501232150 หญพง

24005403 บนานทนทงสภากาชาดอนปถวมภพ 2550 นวฐกานตพ โอะหรท 2477 1919900511239 ชาย

24005404 บนานคลองนช ชาเคยม กฤษฎา อโนทวย 1557 1919900500504 ชาย

24005405 บนานคลองนช ชาเคยม พสนธา โกบเทศ 1559 1919900526988 ชาย

24005406 บนานคลองนช ชาเคยม ยศกร ทองเฝฝ อ 1560 1910501234497 ชาย

24005407 บนานคลองนช ชาเคยม อาหลท ทองอยผท 1561 1910501236112 ชาย

24005408 บนานคลองนช ชาเคยม นพตพกร นนนยโสตะ 1594 1939900710282 ชาย

24005409 บนานคลองนช ชาเคยม สพรพนยา ปากบารา 1565 1910501231421 หญพง

24005410 บนานคลองนช ชาเคยม ศรพญญา รวตนสนภา 1566 1919900514661 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 3 / 9ววนททท 08-Feb-18 11:33:22

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ละงผ จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560070 - บนานลาหงา

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

ชว ชนเดทยว ป.3 อพสลามศศกษาชน ชน : 1

24005411 บนานคลองนช ชาเคยม ซาฟท นทา สาเลทหมวน 1628 1919900515366 หญพง

24005412 บนานคลองนช ชาเคยม หนศงธพดา พมทา 1618 G910557000007 หญพง

24005413 บนานคลองนช ชาเคยม สพรพนทรา สายสนดตา 1703 1919900511743 หญพง

24005414 บนานหนวยไทร เกทยรตพศวกดพธ พวนธพมณท 1280 1919900500342 ชาย

24005415 บนานหนวยไทร พพชามญชนพ ดชาเนทยม 1284 1910600152936 หญพง

24005416 บนานหนวยไทร นารพนดา เจตะแอ 1301 1919900519680 หญพง

24005417 บนานหนวยไทร ณวฐนวน ศรทภวกดท 1322 1430501563053 หญพง

24005418 บนานหนวยไทร ศนกลววฒนพ หลชายตะ 1335 1910501235922 ชาย

24005419 บนานหนวยไทร เนตรนภา ผทองปวญญา 1345 1919900527135 หญพง

24005420 บนานหนวยมะพรน าว วรเมธ ราเยยน 1059 1910501235531 ชาย

24005421 บนานหนวยมะพรน าว เจตะอาซพล สชาเร 1060 1910501232109 ชาย

24005422 บนานหนวยมะพรน าว เจตะกอฟฟารท หววนสผ 1062 1910501231731 ชาย

24005423 บนานหนวยมะพรน าว อดพสรณพ กาเฮง 1063 1919900516265 ชาย

24005424 บนานหนวยมะพรน าว อนนชา เตทงทพ ชง 1065 1919900507886 ชาย

24005425 บนานหนวยมะพรน าว ธาวพน จพงจวบ 1066 1910501233211 ชาย

24005426 บนานหนวยมะพรน าว วพศรนต อพนทองมาก 1067 1910501231501 ชาย

24005427 บนานหนวยมะพรน าว ณวฐวนฒพ คงทอง 1068 1919900515340 ชาย

24005428 บนานหนวยมะพรน าว ณวจญมทยพ ชาชะ 1071 1910501232346 หญพง

24005429 บนานหนวยมะพรน าว ปวทณา แซทหลพม 1072 1910501234012 หญพง

24005430 บนานหนวยมะพรน าว อวจฉรพนทรพ คงทอง 1073 1939600032955 หญพง

24005431 บนานหนวยมะพรน าว อวยลดา ยาหยาหมวน 1074 1909701196325 หญพง

24005432 บนานหนวยมะพรน าว นวจมทยพ ยาบา 1077 1910300186231 หญพง

24005433 บนานหนวยมะพรน าว ปาลพตา ยนนนนย 1079 1919501233661 หญพง

24005434 บนานหนวยมะพรน าว กฤตกานตพ ยาเหลท 1098 1910501232010 ชาย

24005435 บนานหนวยมะพรน าว ณวฏฐณพชา คงทอง 1178 1919900519973 หญพง

24005436 บนานหนวยมะพรน าว ภาณน สวนตพกนล 1183 1919900509536 ชาย

24005437 บนานปากละงผ ปนญญพวฒนพ ฮายทจผด 2892 1919900511409 ชาย

24005438 บนานปากละงผ ฟาฎพล โสะตา 2893 1919900498127 ชาย

24005439 บนานปากละงผ พทรดนยพ นพยมเดชา 2894 1919900505140 ชาย

24005440 บนานปากละงผ พทรพงษพ ขวนคชา 2895 1919900501012 ชาย

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 4 / 9ววนททท 08-Feb-18 11:33:22

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ละงผ จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560070 - บนานลาหงา

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

สามชว ชน ป.4/1ชน ชน : 2

24005441 บนานปากละงผ อลงกรณพ สาเอทยด 2896 1910501231226 ชาย

24005442 บนานปากละงผ กนกวรรณ โสะตา 2899 1909803338340 หญพง

24005443 บนานปากละงผ กวญจนา ยอดศร 2901 1919900493087 หญพง

24005444 บนานปากละงผ ฐพตพกา มะสวนตพ 2902 1919900515323 หญพง

24005445 บนานปากละงผ นพชนวนทพ รวงสรรคพ 2905 1910501231714 หญพง

24005446 บนานปากละงผ ปาลพตา เกสโร 2906 1910501234985 หญพง

24005447 บนานปากละงผ มารพสา ทพ ชงปากนช ชา 2907 1919900514106 หญพง

24005448 บนานปากละงผ วรกานตพ ขนนนา 2908 1910501233512 หญพง

24005449 บนานปากละงผ อวสมา อนรามา 2910 1919900493842 หญพง

24005450 บนานปากละงผ ญาณพศา ขนนเศษ 2953 1919900502663 หญพง

24005451 บนานปากละงผ ปพ ยธพดา บนญศพรพ 3027 1910501234870 หญพง

24005452 บนานปากละงผ ณวฐธพดา ยาตพกนล 2988 1919900508696 หญพง

24005453 บนานปากละงผ ณวฐธพดา มวจฉา 3052 1959800240136 หญพง

24005454 บนานในเมฝอง ณวฐกร อพดทพ ชง 2694 1910501230840 ชาย

24005455 บนานในเมฝอง มานพสรา มาระมาต 2702 1919900492960 หญพง

24005456 บนานในเมฝอง อวซมท นพทงสระ 2715 1910501231439 ชาย

24005457 บนานในเมฝอง ปาณวสมพ เสยมสวน 2716 1909803282263 ชาย

24005458 บนานในเมฝอง ปพ ยววฒนพ ขนนราม 2717 1919900493061 ชาย

24005459 บนานในเมฝอง นวรา แยบคาย 2718 1919900497287 หญพง

24005460 บนานในเมฝอง เตยมดวง กผลหลวง 2719 1910501231986 หญพง

24005461 บนานในเมฝอง กนศลพน นาคสงทา 2720 1919900507517 หญพง

24005462 บนานในเมฝอง สนชานวนทพ ตพงหววง 2723 1910501236201 หญพง

24005463 บนานในเมฝอง ภวคนวนทพ อพนทนพน 2724 1910501233571 หญพง

24005464 บนานในเมฝอง อภพรตา ทนมมาลท 2725 1919900516320 หญพง

24005465 บนานในเมฝอง อภพเชษฐพ ดอสา 2755 1910501231722 ชาย

24005466 บนานในเมฝอง วทรญา ขนนแดหวา 2824 1919900517342 หญพง

24005467 บนานในเมฝอง วรงคพกรณพ พลระวท 2857 1419902546026 ชาย

24005468 บนานเกาะยวน อภพนวนทพ หมวทนทวทววฒนพ 2015 1091560053002 ชาย

24005469 บนานเกาะยวน นพตพกร สวงขพนนอย 1926 1091560053003 ชาย

24005470 บนานเกาะยวน อลารวตนพ หววนสผ 1929 1091560053004 ชาย

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 5 / 9ววนททท 08-Feb-18 11:33:22

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ละงผ จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560070 - บนานลาหงา

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

สามชว ชน ป.4/2ชน ชน : 2

24005471 บนานเกาะยวน อลพฟ เหมเดยน 1930 1091560053005 ชาย

24005472 บนานเกาะยวน ฟารพสฮาล ดพนสลาก 1927 1091560053006 ชาย

24005473 บนานเกาะยวน อนนววฒนพ หมวกเทพ 1928 1091560053007 ชาย

24005474 บนานเกาะยวน นรงคพศวกดพธ นกแกนว 1923 1091560053008 ชาย

24005475 บนานเกาะยวน ธนกฤต กาเนตะ 1924 1091560053009 ชาย

24005476 บนานเกาะยวน ซาฟท นะหพ หมาดหววง 1931 1091560053010 หญพง

24005477 บนานเกาะยวน อาทพมา สาสวทาง 1934 1091560053012 หญพง

24005478 บนานเกาะยวน ศนทธพณท บผสผ 1933 1091560053014 หญพง

24005479 บนานเกาะยวน เจนจพรา หลวงเศษ 1975 1091560053015 หญพง

24005480 บนานปากบาง ปรพยาภวทร อทดหมาด 1609 1910501235132 หญพง

24005481 บนานปากบาง ซารทนา หลทหาด 1610 1910501236678 หญพง

24005482 บนานปากบาง กนลชา อยทางดท 1612 1910501232656 หญพง

24005483 บนานปากบาง วรพศรา กาเสยมสตะ 1614 1919900493788 หญพง

24005484 บนานปากบาง อารทยา ทนมมาลท 1615 1919900506545 หญพง

24005485 บนานปากบาง ธาราทพพยพ นาวารวตนพ 1616 1919900516681 หญพง

24005486 บนานปากบาง บนณยานนช จพตตพหลวง 1618 1910501231064 หญพง

24005487 บนานปากบาง อลพษา หนผมท 1620 1919900513118 หญพง

24005488 บนานปากบาง ชนตพกาญจนพ แสงมณท 1621 1910501236074 หญพง

24005489 บนานปากบาง ดทนา อพนทรพคง 1622 1839902016937 หญพง

24005490 บนานปากบาง นวนทพนภวส หลทหาด 1623 1959800231722 หญพง

24005491 บนานปากบาง นภวทร อยทางดท 1625 1910501231935 ชาย

24005492 บนานปากบาง ชยากร นาปาเลน 1627 1910501232800 ชาย

24005493 บนานปากบาง อาลานพล ยอมรวญจวน 1629 1919900511191 ชาย

24005494 บนานปากบาง ววชรวพทยพ ลาสาตรพ 1632 1910501232141 ชาย

24005495 บนานปากบาง อพสมาแอน มาศโอสถ 1633 1910501232915 ชาย

24005496 บนานปากบาง ททปกร สาระบวน 1666 1919900511956 ชาย

24005497 บนานปากบาง กพทงกนก ชผแกนว 1669 1910501236511 หญพง

24005498 บนานปากบาง อวยลดา ดพนนนนย 1670 1910300189028 หญพง

24005499 บนานปากบาง ปรพญญา หลทหาด 1792 1910501214640 ชาย

24005500 บนานปากบาง มผฮชาหมวด วงศพเจรพญ 1837 1900101634706 ชาย

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 6 / 9ววนททท 08-Feb-18 11:33:22

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ละงผ จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560070 - บนานลาหงา

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

สามชว ชน ป.5ชน ชน : 3

24005501 บนานปากบาง พวชรทภรณพ ลาววลยพ 1839 1909803315561 หญพง

24005502 บนานปากบาง อวลวาลพ หลทกวนชะ 1893 1908100009899 ชาย

24005503 บนานททาชะมวง ปฏพพวทธพ ปราบยาวา 1923 1910501204997 ชาย

24005504 บนานททาชะมวง อพสซาน หมนดตะเหลยบ 2041 1919900468163 ชาย

24005505 บนานททาชะมวง ณวฐวนฒพ หลทหาด 2143 1809902475605 ชาย

24005506 บนานททาชะมวง นพสพต บนญเกพด 2042 1910600149382 ชาย

24005507 บนานททาชะมวง ฮาซาน ผพวดท 2070 1919900530098 ชาย

24005508 บนานททาชะมวง จวกรพวฒนพ พพจพตรบรรจง 2071 1910501230912 ชาย

24005509 บนานททาชะมวง ปกปน อง เพยญจวนทรพ 2073 1919900517679 ชาย

24005510 บนานททาชะมวง อพนทวช ขชาเจรพญ 2074 1919900493460 ชาย

24005511 บนานททาชะมวง อาสทด ลาววลยพ 2075 1919900499204 ชาย

24005512 บนานททาชะมวง เศรษฐวนฒพ พรรศรท 2076 1910501234403 ชาย

24005513 บนานททาชะมวง ธทรภวทร วพจพตรพ 2077 1919900512294 ชาย

24005514 บนานททาชะมวง ฮารพน ฮะยทจผด 2079 1919900495632 ชาย

24005515 บนานททาชะมวง อามทน หมวนเหตน 2047 1919900508904 ชาย

24005516 บนานททาชะมวง อพนทพรา อนรามา 2081 1910501234811 หญพง

24005517 บนานททาชะมวง ธพตพกานตพ ชาวสวน 2082 1919900516991 หญพง

24005518 บนานททาชะมวง นพศารวตนพ ยาหยาหมวน 2083 1910501230921 หญพง

24005519 บนานททาชะมวง รนทงฤดท สาแลตะพรวด 2086 1919900495845 หญพง

24005520 บนานททาชะมวง ณวฐธวญญา เสยมสวน 2115 1919900504704 หญพง

24005521 บนานททาชะมวง วพภาวท แททนประมผล 2116 1910501233466 หญพง

24005522 บนานททาชะมวง ฟรพดาวสพ ปราบยาวา 2124 2919900029826 หญพง

24005523 บนานททาชะมวง พพลาสลวกษณพ ประทนมรวตนพ 2142 1939900739566 หญพง

24005524 บนานททาชะมวง กานตพณพชา หลทขาว 2208 1910501234489 หญพง

24005525 บนานททาชะมวง อาซาน โตตะหววง 2210 1910600152201 ชาย

24005526 บนานบากวนโตตะทพด แทนธวญญพ แกนวประสม 870 1910501235604 ชาย

24005527 บนานบากวนโตตะทพด อวบดนลมารพตพณ ดชามากอ 920 1919900503970 ชาย

24005528 บนานบากวนโตตะทพด ตพซมทซทรพ หลวงลทงผ 879 1919900499247 ชาย

24005529 บนานบากวนโตตะทพด นาเดทยรพ งตะสมวน 878 1919900502965 หญพง

24005530 บนานบากวนโตตะทพด นวชญา ตรทสนข 875 1919900493311 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 7 / 9ววนททท 08-Feb-18 11:33:22

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ละงผ จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560070 - บนานลาหงา

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

สามชว ชน ป.6ชน ชน : 3

24005531 บนานบากวนโตตะทพด ฮามทดตะ มผละ 882 1919900496353 หญพง

24005532 บนานบากวนโตตะทพด มาลทนา หววนสผ 877 1910501234667 หญพง

24005533 บนานโคกพยอม ณวฐดนวย มทองเรต ะ 656 1909803279106 ชาย

24005534 บนานโคกพยอม วพภวสญา ยาประจวน 663 1910501232362 หญพง

24005535 บนานโคกพยอม กนองอวงกผร แสนคชา 655 1910501233725 ชาย

24005536 บนานโคกพยอม ธนกร ตพ ชงหววง 657 1910501234861 ชาย

24005537 บนานโคกพยอม เอกวนฒพ เบยญจาภรณพ 660 1910501235159 ชาย

24005538 บนานโคกพยอม ธนพวฒนพ หลทหาด 658 1910501235167 ชาย

24005539 บนานโคกพยอม นวทวท เจะหลวง 659 1910501235795 ชาย

24005540 บนานนาพญา ธนกฤต กรมเมฝอง 1128 1919900497007 ชาย

24005541 บนานนาพญา ววนชนะ ใบโสตะ 1132 1910501232532 ชาย

24005542 บนานนาพญา วทรยนทธ เสยนสมมาตร 1133 1919900502019 ชาย

24005543 บนานนาพญา ศนภชวย เสนสาย 1134 1919900518128 ชาย

24005544 บนานนาพญา หวสดพน งตะสวน 1135 1910501231595 ชาย

24005545 บนานนาพญา อวซรอน ใบหลชา 1137 1919900497023 ชาย

24005546 บนานนาพญา อวสมทน กนลหลชา 1139 1919900493095 ชาย

24005547 บนานนาพญา คารทมารพ เสนสาย 1141 1910501233911 หญพง

24005548 บนานนาพญา ณวสรทญา สอเหลบ 1144 1910400135574 หญพง

24005549 บนานนาพญา ทพพวานท รวกษาจพต 1145 1919900491386 หญพง

24005550 บนานนาพญา ปนวดดา นาคสงทา 1146 1919900518748 หญพง

24005551 บนานนาพญา ฟวจญรพญ แดงเหม 1147 1910501234578 หญพง

24005552 บนานนาพญา วพลาสพนท สานพง 1150 1919900516524 หญพง

24005553 บนานนาพญา ณวฐนวนทพ เสยนสมมาตร 1267 1919900528212 ชาย

คน 23รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 8 / 9ววนททท 08-Feb-18 11:33:22

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ละงผ จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560070 - บนานลาหงา

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [1]ชน ชน : 0

24005561 บนานลาหงา ฟวสฮาน เกษา 4263 1919900502001 ชาย

24005562 บนานลาหงา ธทระวนฒพ ตพ ชงหววง 4270 1910501233881 ชาย

24005563 บนานลาหงา ณปภา กอบจพตนพ 4277 1919900510470 หญพง

24005564 บนานลาหงา อรวญ นนนยไฉน 4288 1919900496531 ชาย

24005565 บนานลาหงา ยนสรอน ตพงหววง 4289 1919900502884 ชาย

24005566 บนานลาหงา จนฬาลวกษณพ เพยชรนะ 4300 1919900496035 หญพง

24005567 บนานทนทงสภากาชาดอนปถวมภพ 2550 ณวฎภวทร สาแลทหมวน 2349 1910501236171 ชาย

24005568 บนานทนทงสภากาชาดอนปถวมภพ 2550 ธาราดล ลวกษณา 2350 1919900506073 ชาย

24005569 บนานคลองนช ชาเคยม นภวสวรรณ วพจพตไพโรจนพ 1525 2910501028224 หญพง

24005570 บนานหนวยไทร จวกรพงศพ ชผแกนว 1283 1910501236015 ชาย

24005571 บนานหนวยไทร ศตายน โจมชผ 1302 1919900503431 ชาย

24005572 บนานหนวยมะพรน าว ดาวผด ชวชวาล 1061 1910501235426 ชาย

24005573 บนานหนวยมะพรน าว สนนทรวตนพ มะเกะ 1076 1909701194098 หญพง

24005574 บนานหนวยมะพรน าว ววชระกร ตรทมพน 1080 1919900495268 ชาย

24005575 บนานปากละงผ อนดมศวกดพธ แกนวทอง 2897 1910501234845 ชาย

24005576 บนานปากละงผ ณวฐนนทพ เอยมเลทง 3017 1919900519493 ชาย

24005577 บนานปากละงผ วรพนทร มทองพรน า 2952 1919900533313 ชาย

24005578 บนานในเมฝอง นวจญลา บนญเสน 2721 1910501236082 หญพง

24005579 บนานในเมฝอง รนจจพรา มทรน 2722 1910501233202 หญพง

24005580 บนานในเมฝอง ปภาวรพนทรพ ปน องศรท 2726 1807700032441 หญพง

24005581 บนานในเมฝอง ศพรพภวทร เกาะหมาน 2763 1919900512201 ชาย

24005582 บนานในเมฝอง ฟาตพหะฮ เสยนนพทง 2821 1910501237496 หญพง

24005583 บนานเกาะยวน เสกสรรคพ มผลมะณท 1998 1091560053001 ชาย

24005584 บนานเกาะยวน อนมมนลกพซ หมาดหววง 1935 1091560053011 หญพง

24005585 บนานเกาะยวน โยษพตา อนศมา 1932 1091560053013 หญพง

24005586 บนานปากบาง พวชราภรณพ แสงประโคน 1613 1929901223041 หญพง

24005587 บนานปากบาง สาวพณท สาสวทาง 1619 1919900500415 หญพง

24005588 บนานปากบาง นวฐดนวย อาโปป 1624 1910501231862 ชาย

24005589 บนานปากบาง ปพ ยะพงษพ สาสวทาง 1630 1910501235825 ชาย

24005590 บนานปากบาง อดพศร ตาหผนนนย 1631 1919900520220 ชาย

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 9 / 9ววนททท 08-Feb-18 11:33:22

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ละงผ จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560070 - บนานลาหงา

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [2]ชน ชน : 0

24005591 บนานปากบาง ฮาฟท ซนดดทน ปวงตา 1852 1919900536274 ชาย

24005592 บนานททาชะมวง นพรวชธร สชาเร 2078 1839902027017 ชาย

24005593 บนานททาชะมวง สนพวชจพน งตะสมวน 2144 1919900302575 หญพง

24005594 บนานททาชะมวง อวบดนลฮาซวล เจตะรท 2090 1910501233008 ชาย

24005595 บนานททาชะมวง ฟารทส สททเหลทา 2120 1919900476093 ชาย

24005596 บนานททาชะมวง อพปฟาล สะอทดตานท 2207 1910501232397 ชาย

24005597 บนานบากวนโตตะทพด พทรวพชญพ แซทเบน 871 1910501235108 ชาย

24005598 บนานบากวนโตตะทพด คณาธพป ยาแลหลา 872 1910501233440 ชาย

24005599 บนานบากวนโตตะทพด รวชพล เสยนสามารถ 874 1919900511336 ชาย

24005600 บนานบากวนโตตะทพด วะซทนทยพ แกนวทอง 880 1919900504283 หญพง

24005601 บนานบากวนโตตะทพด วะซทนายพ แกนวทอง 881 1919900504291 หญพง

24005602 บนานโคกพยอม พลอยจนฑา ขนนรายา 662 1910501234462 หญพง

24005603 บนานโคกพยอม กพตตพกร โชตพมวนตพ 654 1919900504801 ชาย

24005604 บนานนาพญา เมธาสพทธพธ ลวกษณา 1130 1919900521064 ชาย

24005605 บนานนาพญา ววชรากร แดงเหม 1131 1919900500105 ชาย

24005606 บนานนาพญา อภพชาตพ ลททเดยน 1136 1819900670265 ชาย

24005607 บนานนาพญา อวลฟาซพล กาสม 1138 1919900504755 ชาย

24005608 บนานนาพญา กวญญาวทรพ โพธพธแกนว 1140 1220900055215 หญพง

24005609 บนานนาพญา ฟาตทฮะหพ ใบใสตะ 1148 1959901095085 หญพง

24005610 บนานนาพญา มาดทนตะฮพ ใบหลชา 1149 1919900500571 หญพง

24005611 บนานนาพญา ฮวซนาฮพ เสนสาย 1151 1910501232966 หญพง

24005612 บนานนาพญา เกรทยงไกร เชทยงลช ชา 1213 1478900050723 ชาย

คน 22รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  255ผศห เขหาสอบ : 9 คน1091560070 - บนานลาหงา


