
ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 1 / 4ววนททท 08-Feb-18 11:19:36

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : เมมองสตผล จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560010 - บนานเกตรท

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [2]ชน ชน : 0

24002986 บนานเกตรท กรวพชญพ ทวบเวช 4144 1919900522231 ชาย

24002987 บนานเกตรท ชนาธพป บบญมพทง 4145 1919900518683 ชาย

24002988 บนานเกตรท วรากร โตะดพน 4200 1839400042028 ชาย

24002989 บนานเกตรท อาชทกทน กรมเมมอง 3973 1919900532562 ชาย

24002990 บนานเกตรท บผรฮวน กรมเมมอง 3995 1919900508327 ชาย

24002991 บนานเกตรท มผฮวมหมวดฟาเดล อาดดา 3977 1919900529090 ชาย

24002992 บนานเกตรท ศบภรบตนพ อาดดา 3974 1919900530837 ชาย

24002993 บนานเกตรท ราดพก หลงหวน 3980 1919900502311 ชาย

24002994 บนานเกตรท ฮวซซานวน หววนยะหวา 3984 1919900518551 ชาย

24002995 บนานเกตรท ซบฟฟารรา อาดดา 3976 1919900530322 หญพง

24002996 บนานเกตรท สบชาดา อาดดา 3993 1919900518659 หญพง

24002997 บนานเกตรท นบสรา กาสา 3983 1919900533208 หญพง

24002998 บนานเกตรท อารทยา กรมเมมอง 3987 1919900525868 หญพง

24002999 บนานเกตรท ซอบทยยะหพ แกนวสลดา 3989 1839300009100 หญพง

24003000 บนานเกตรท กมลรวตนพ อาดดา 3992 1919900517032 หญพง

24003001 บนานเกตรท วรนบช กรมเมมอง 4007 1919900509188 หญพง

24003002 บนานเกตรท จวนทนพภา ปะดผกา 3986 1919900524942 หญพง

24003003 บนานเกตรท นพสรทน หลงสมวน 4201 1919900524870 หญพง

24003004 บนานเกตรท ซบบกทยพ นนอยประดผร 4109 1959800224122 ชาย

24003005 บนานเกตรท รพสกท มะอะหมทน 4087 1919900509587 ชาย

24003006 บนานเกตรท อารวกษพ แกนวสลดา 4088 1919900530403 ชาย

24003007 บนานเกตรท อารพฟ รผบามา 4203 1919900531345 ชาย

24003008 บนานเกตรท ณวฐวบฒพ ผลโสดา 3997 1919900509315 ชาย

24003009 บนานเกตรท รบชดท กรมเมมอง 3998 1919900514726 ชาย

24003010 บนานเกตรท นราวทยพ ปวตตานท 3996 1919900508343 ชาย

24003011 บนานเกตรท เมลานา กะนพนสน 4008 1919900505956 หญพง

24003012 บนานเกตรท นวนธพชา สาดทน 4010 1919900503210 หญพง

24003013 บนานเกตรท นวจญมท พรหมาด 3981 1919900533348 หญพง

24003014 บนานเกตรท ปรพญญา แกนวสลดา 4004 1919900518896 หญพง

24003015 บนานเกตรท ลทญานา อาดดา 3991 1910100244068 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 2 / 4ววนททท 08-Feb-18 11:19:36

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : เมมองสตผล จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560010 - บนานเกตรท

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [3]ชน ชน : 0

24003016 บนานเกตรท ปนวดดา บรพเพพช 3994 1919900524853 หญพง

24003017 บนานเกตรท นวจมทท หลทนพทง 4000 1919900529936 หญพง

24003018 บนานเกตรท มบนาญท สวนนาหผ 3985 1919900529243 หญพง

24003019 บนานเกตรท รพนลณท สาดทน 4002 1919900520165 หญพง

24003020 บนานเกตรท นด นาหวาน จพตรตพราช 4011 1919900505867 หญพง

24003021 บนานเกตรท นผรทซา ปานดดารง 4086 1919900525507 หญพง

24003022 บนานเกตรท กชพร อพนทะมาตร 4153 1919900508513 หญพง

24003023 บนานเกตรท อภพสรา อบตอามาตยพ 3971 1929901217326 หญพง

24003024 บนานเกตรท นผรพน ฮะปาน 4001 1919900515510 หญพง

24003025 บนานเกตรท สายธาร สาดทน 4204 1919900510411 หญพง

24003026 บนานววงพะเนทยด ณวฐวบฒพ ผลาอาด 626 1919900464842 ชาย

24003027 บนานววงพะเนทยด อรพนชญา ชวยวร 647 1919900530977 หญพง

24003028 บนานววงพะเนทยด ภวคจพรา หนผเพพชร 653 1919900533119 หญพง

24003029 บนานววงพะเนทยด วพทววฒนพ อพนทโณ 654 1919900513819 ชาย

24003030 บนานววงพะเนทยด อานพตา กาสาและ 657 1919900531906 หญพง

24003031 บนานววงพะเนทยด ฟารทด ขบนดดา 662 1919900499042 ชาย

24003032 บนานววงพะเนทยด ฟาซาน หนผชผสบก 669 1919900523482 ชาย

24003033 บนานววงพะเนทยด นผรฟารพเดทยรพ หลงกผนวน 670 1919900519892 หญพง

24003034 บนานววงพะเนทยด ณวฐณพชา มนผดาหวท 700 1919900515218 หญพง

24003035 บนานววงพะเนทยด ปวทณพกร บบญศพรพ 704 1900101067650 ชาย

24003036 ราชประชานบเคราะหพ 42 กพตพมา แกนวสบวรรณพ 01570 1909803235893 หญพง

24003037 ราชประชานบเคราะหพ 42 สายฟน า รวกษพจดารผญ 01895 1939900650824 ชาย

24003038 ราชประชานบเคราะหพ 42 รสดท วาเหตบ 02172 1919900486161 ชาย

24003039 ราชประชานบเคราะหพ 42 ภวทรมพนทรพ พวนรวก 01873 1919900513339 ชาย

24003040 ราชประชานบเคราะหพ 42 ฐพตพพร มะดบสา 01874 1800801504784 หญพง

24003041 ราชประชานบเคราะหพ 42 นพศากาญจนพ จทนคง 01882 1809902492003 หญพง

24003042 ราชประชานบเคราะหพ 42 สบนพต แสงจวนทรพ 02136 1910501217525 ชาย

24003043 ราชประชานบเคราะหพ 42 บบษกร แซรแตน 02157 1919900490029 หญพง

24003044 ราชประชานบเคราะหพ 42 ณวฐวบฒพ รบรงโรจนพ 02226 1919900520955 ชาย

24003045 ราชประชานบเคราะหพ 42 อรอนง วพจารณพ 02228 1909803230549 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 3 / 4ววนททท 08-Feb-18 11:19:36

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : เมมองสตผล จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560010 - บนานเกตรท

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [4]ชน ชน : 0

24003046 ราชประชานบเคราะหพ 42 ธวนวา มนชะตพน 02230 1908800045456 ชาย

24003047 ราชประชานบเคราะหพ 42 เกวลพน ชรวยขพต 02233 1910600148661 หญพง

24003048 ราชประชานบเคราะหพ 42 กพตตพชวย ทบมมา 02236 1348900179891 ชาย

24003049 ราชประชานบเคราะหพ 42 สพทธพศวกดพด มรรคาเขต 02364 1919900489292 ชาย

24003050 ราชประชานบเคราะหพ 42 ฟารพส สททเหลรา 01881 1919900476093 ชาย

24003051 ราชประชานบเคราะหพ 42 อรพศรา มราลทหยวน 02542 1959800241523 หญพง

24003052 ราชประชานบเคราะหพ 42 ศบภนวท ขบนพพทวกษพ 02568 1910400135248 ชาย

24003053 ราชประชานบเคราะหพ 42 กาญจนสบดา บววทอง 02576 2919900029940 หญพง

24003054 ราชประชานบเคราะหพ 42 นวนตพยา เกษมศวกดพด 01569 1910501224378 หญพง

24003055 ราชประชานบเคราะหพ 42 วรวพทยพ ชบมวงศพ 02600 1800901390632 ชาย

24003056 ราชประชานบเคราะหพ 42 กบลธรา ทองหอม 02599 1910300185880 หญพง

24003057 ราชประชานบเคราะหพ 42 นาเดทย เกตสมาน 02803 1919900516940 หญพง

24003058 ราชประชานบเคราะหพ 42 รวฐภผมพ พบรมชวย 02896 1931001084837 ชาย

24003059 ราชประชานบเคราะหพ 42 วรพล เขตเขทยว 01896 1929901115710 ชาย

คน 14รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 4 / 4ววนททท 08-Feb-18 11:19:36

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : เมมองสตผล จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560010 - บนานเกตรท

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [1]ชน ชน : 0

24003076 บนานเกตรท ธทรศวกดพด แซรอบรย 3972 1919900533453 ชาย

24003077 บนานเกตรท เมศญา อบมาจพ 3975 1919900530411 หญพง

24003078 บนานเกตรท รวศมท ขยวนดท 3982 1909803432273 หญพง

24003079 บนานเกตรท ยผรพดา ศรทธนราช 4003 1919900512154 หญพง

24003080 บนานเกตรท วพชบดา อาดดา 3947 1919900500067 หญพง

24003081 บนานเกตรท ฟารบก ขบนดดา 4202 1919900496922 ชาย

24003082 บนานเกตรท วทระพงศพ อาดดา 3999 1919900503198 ชาย

24003083 ราชประชานบเคราะหพ 42 อพฟฟาน หลทหนบด 02153 1919900501543 ชาย

24003084 ราชประชานบเคราะหพ 42 วทรววฒนพ จทรวรรณ 01568 1919900477014 ชาย

24003085 ราชประชานบเคราะหพ 42 กพตพลวกษณพ แกนวสบวรรณพ 01571 1909803235907 ชาย

24003086 ราชประชานบเคราะหพ 42 กอเดช สระวารท 01879 1910100240682 ชาย

24003087 ราชประชานบเคราะหพ 42 สบชาดา อนนวพเศษ 01849 1860800107871 หญพง

24003088 ราชประชานบเคราะหพ 42 ธทรเดช ดอกโสน 01579 1800901266745 ชาย

24003089 ราชประชานบเคราะหพ 42 จพราวรรณ ยาวาหาบ 01899 1819900615175 หญพง

24003090 ราชประชานบเคราะหพ 42 อะหมวด นบนยโสยะ 02244 1919900476646 ชาย

24003091 ราชประชานบเคราะหพ 42 วรรณา ชผเพชร 02801 1919900517741 หญพง

24003092 ราชประชานบเคราะหพ 42 สบขสวนตพ หววนยาหวา 01872 1919900301706 ชาย

24003093 ราชประชานบเคราะหพ 42 ปพ ยณวฐ ปานกลาย 01878 1919900322908 ชาย

24003094 ราชประชานบเคราะหพ 42 ฟารพส ปะดบกา 02170 1910200074504 ชาย

คน 19รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  93ผศห เขหาสอบ : 4 คน1091560010 - บนานเกตรท


