
ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 1 / 8ววนททท 08-Feb-18 11:36:05

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : เมมองสตผล จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1191100004 - ภผรพภรณพชวยศศกษา

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

 1 หนองสอบททท 1ชน ชน : 1

24004016 ภผรพภรณพชวยศศกษา อนพสา ลมอแมะ 1704 1919900506341 หญพง

24004017 ภผรพภรณพชวยศศกษา ธวญวรวตนพ ทองนนนน 1774 1909803349546 หญพง

24004018 ภผรพภรณพชวยศศกษา จรวสกร สนวรรณตรท 1795 1919900509447 ชาย

24004019 ภผรพภรณพชวยศศกษา ภผบดพนทรพ ประทนมววลยพ 1905 1919900540051 ชาย

24004020 ภผรพภรณพชวยศศกษา ณวฏฐณพชา เขทยดแกนว 1914 1919900535235 หญพง

24004021 ภผรพภรณพชวยศศกษา พรทพวา มททองขาว 1916 1909803445961 หญพง

24004022 ภผรพภรณพชวยศศกษา เกศษพญา สนทธพพวฒนพอนวนตพ 1919 1909803451600 หญพง

24004023 ภผรพภรณพชวยศศกษา สนพศพณ จวนทรพดดา 1932 1909803392697 ชาย

24004024 ภผรพภรณพชวยศศกษา อกนพษฐพ ศวกดพดสพทธพพร 1934 1909803334905 ชาย

24004025 ภผรพภรณพชวยศศกษา ภวทรธพดา เพพงจดารวส 1937 1910200132059 หญพง

24004026 ภผรพภรณพชวยศศกษา ศนภพสรา แซนเฮง 1941 1909803386182 หญพง

24004027 ภผรพภรณพชวยศศกษา ธทรฎา จพตตวาทท 1956 1919900525353 ชาย

24004028 ภผรพภรณพชวยศศกษา ซวลซบทล ตอหพรวญ 1957 1919900518721 หญพง

24004029 ภผรพภรณพชวยศศกษา สนภวสรา สนภาเส 1968 1869900706014 หญพง

24004030 ภผรพภรณพชวยศศกษา คนณวพสพฐ หนผชผสนข 1978 1909803379178 ชาย

24004031 ภผรพภรณพชวยศศกษา ธาราทพพยพ เรมองขนาบ 1979 1919900501071 หญพง

24004032 ภผรพภรณพชวยศศกษา รณกฤต มนณทแนม 1985 1909803306677 ชาย

24004033 ภผรพภรณพชวยศศกษา พพยดา รวตนภผมพ 1987 1919900524381 หญพง

24004034 ภผรพภรณพชวยศศกษา ณวฐณพชา ขวนนนนย 1989 1919900511051 หญพง

24004035 ภผรพภรณพชวยศศกษา โรสฮานนา มะแอเคทยน 1996 1919900525892 หญพง

24004036 ภผรพภรณพชวยศศกษา อวนนา นาคเกลท ลยง 2022 1919900521188 หญพง

24004037 ภผรพภรณพชวยศศกษา ธวญลวกษณพ บนญเลพศ 2090 1909803394100 หญพง

24004038 ภผรพภรณพชวยศศกษา จพรดา เกาะสมวน 2178 1839902058265 หญพง

24004039 ภผรพภรณพชวยศศกษา นวนทพนภวส ไชยรวกษพ 2182 1919900525400 หญพง

24004040 ภผรพภรณพชวยศศกษา ธนกฤต โตสนวรรณ 2238 1919900498623 ชาย

24004041 ภผรพภรณพชวยศศกษา พพชญนตมพ พผนสววสดพด 2243 1900701226994 ชาย

24004042 ภผรพภรณพชวยศศกษา ณวชชา ชนมเสน 2292 1919900518730 หญพง

24004043 ภผรพภรณพชวยศศกษา กพฟฟานท สามารถ 2303 1919900527747 หญพง

24004044 ภผรพภรณพชวยศศกษา กรภวค กกงเซนง 2367 1909803413783 ชาย

24004045 ภผรพภรณพชวยศศกษา นผรดทนทท ลพมมพตร 2447 1919900527224 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 2 / 8ววนททท 08-Feb-18 11:36:05

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : เมมองสตผล จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1191100004 - ภผรพภรณพชวยศศกษา

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

 1 หนองสอบททท 2ชน ชน : 1

24004046 ภผรพภรณพชวยศศกษา พรปวทณพ ชผทอง 2635 1919900523547 หญพง

24004047 ภผรพภรณพชวยศศกษา ฮากพฟ หมาดสกนล 3004 1919900516095 ชาย

24004048 ภผรพภรณพชวยศศกษา จพนตาภา เอทยดรา 3017 1929901229715 หญพง

24004049 ภผรพภรณพชวยศศกษา ไปรยา เลนงอท ล 3188 1919900525175 หญพง

24004050 ภผรพภรณพชวยศศกษา ณวฏฐกรณพ กนออารท 1910 1949900701216 ชาย

24004051 ภผรพภรณพชวยศศกษา อวนดามวน บนญคงดดา 1912 1919900524560 ชาย

24004052 ภผรพภรณพชวยศศกษา คณวสนวนทรพ ขววญแกนว 1915 1919900534417 หญพง

24004053 ภผรพภรณพชวยศศกษา ปวทณพธพดา เพชรศรท 1924 1919900523598 หญพง

24004054 ภผรพภรณพชวยศศกษา เขมนพจ นพจกร 1946 1910300187611 หญพง

24004055 ภผรพภรณพชวยศศกษา ธาดากร ดาเระหมทน 1958 1919900518870 ชาย

24004056 ภผรพภรณพชวยศศกษา ถพโรดม สอนขดา 1960 1919900512588 ชาย

24004057 ภผรพภรณพชวยศศกษา ภาคภผมพ หนผเทพ 1962 1919900516478 ชาย

24004058 ภผรพภรณพชวยศศกษา ธวญธารวตนพ เพพชรณรงคพ 1970 1919900501799 หญพง

24004059 ภผรพภรณพชวยศศกษา ธนกฤต เอทยดนนช 1984 1919900513886 หญพง

24004060 ภผรพภรณพชวยศศกษา กมลภพ เศรษฐสนข 1986 1919900515838 ชาย

24004061 ภผรพภรณพชวยศศกษา วรนพษฐา โคมละ 2000 1919900498798 หญพง

24004062 ภผรพภรณพชวยศศกษา กฤษณะศวกดพด สวงขพสนวรรณ 2155 1919900533275 ชาย

24004063 ภผรพภรณพชวยศศกษา ยะหพหยา ลนองสวนาง 2181 1910300185197 ชาย

24004064 ภผรพภรณพชวยศศกษา พงศพวศ รวตนชผ 2361 1919900527488 ชาย

24004065 ภผรพภรณพชวยศศกษา อธพพวทธพด ขนนศรทหวาน 2371 1909803369024 ชาย

24004066 ภผรพภรณพชวยศศกษา มรนเดช โตตะดพพน 2505 1103704428903 ชาย

24004067 ภผรพภรณพชวยศศกษา สนพรรณพษา ตพโบชผ 2637 1919900529979 หญพง

24004068 ภผรพภรณพชวยศศกษา ธนกฤต จพตสมนทรพ 2639 1919900515013 ชาย

24004069 ภผรพภรณพชวยศศกษา ศพววช ววฒนะ 2642 1919900519159 ชาย

24004070 ภผรพภรณพชวยศศกษา วชพรวพทยพ ดดามท 2665 1910300188234 ชาย

24004071 ภผรพภรณพชวยศศกษา อวซรพ ปาทาน 2907 1919900487583 ชาย

24004072 ภผรพภรณพชวยศศกษา เพทาย ทนนงปรมอ 2941 1919900504542 ชาย

24004073 ภผรพภรณพชวยศศกษา วรพสรา บนรพนทราภพบาล 2970 1910501237577 หญพง

24004074 ภผรพภรณพชวยศศกษา ภผมพเนตร โลหะผล 3179 1919900508475 ชาย

24004075 ภผรพภรณพชวยศศกษา จตนรวพทยพ หละหลผน 3271 1909803371207 ชาย

คน 30รวม :



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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
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อสาเภอ : เมมองสตผล จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1191100004 - ภผรพภรณพชวยศศกษา

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

 1 หนองสอบททท 3ชน ชน : 1

24004076 ภผรพภรณพชวยศศกษา ธทรพธววช โสระถาวร 3285 1329901550608 ชาย

24004077 ภผรพภรณพชวยศศกษา อวสลาม ชะยานวย 3329 1919900531990 ชาย

24004078 ภผรพภรณพชวยศศกษา คงกชธพป วรรณกท ล 1948 1749901268879 หญพง

24004079 ภผรพภรณพชวยศศกษา นวจญมนฮายาตท ดนมลวกษณพ 2950 1909803374257 หญพง

24004080 ภผรพภรณพชวยศศกษา ชวพศา สวงขพชนวย 2191 1102004024884 หญพง

24004081 ภผรพภรณพชวยศศกษา ปณพธพ อวงสนภานพช 2487 1909803397605 ชาย

24004082 ภผรพภรณพชวยศศกษา มาฮาซพน หลทบวงสา 2189 1919900531493 ชาย

24004083 ภผรพภรณพชวยศศกษา พงศพพศพน วพจวกขณาภรณพ 1983 1909803361856 ชาย

24004084 ภผรพภรณพชวยศศกษา จพรภวทร แสงคลนายเจรพญ 2651 1959901133751 หญพง

24004085 ภผรพภรณพชวยศศกษา กวมปนาท เสรทวพรพยะกนล 2673 1929901223326 ชาย

24004086 ภผรพภรณพชวยศศกษา อภพสพทธพด หนผละออง 2180 1919900533755 ชาย

24004087 ภผรพภรณพชวยศศกษา วนฒพกร เดชณรงคพ 2636 1959901132525 ชาย

24004088 ภผรพภรณพชวยศศกษา กฤชอร เดเช 1942 1909803428268 หญพง

24004089 ภผรพภรณพชวยศศกษา ณตะววน พพมประสาร 3320 1103704374676 ชาย

24004090 อนนบาลทวกษพณสยาม นภสพนธนพ เปาะทอง 1212 1929901214483 ชาย

24004091 อนนบาลทวกษพณสยาม สพงหา เนทยมละออง 1214 1919900510771 ชาย

24004092 อนนบาลทวกษพณสยาม พพพวฒนพ ฮาหมาด 1215 1919900506227 ชาย

24004093 อนนบาลทวกษพณสยาม จพรภวทร เอนงฉนวน 1217 1909803331876 ชาย

24004094 อนนบาลทวกษพณสยาม กษพดพดเดช หมานมพตร 1236 1919900525957 ชาย

24004095 อนนบาลทวกษพณสยาม ธนสร สนระคดาแหง 1240 1919900522613 ชาย

24004096 อนนบาลทวกษพณสยาม ปพ ยทวศนพ เชนรวตนพ 1241 1919900516001 ชาย

24004097 อนนบาลทวกษพณสยาม สนทธพกานตพ กายรวตนพ 1242 1919900528948 ชาย

24004098 อนนบาลทวกษพณสยาม เขมจพรา มทเดช 1221 1508500018104 หญพง

24004099 อนนบาลทวกษพณสยาม กนกวรรณ เปทท ยมทรวพยพ 1225 1909803342274 หญพง

24004100 อนนบาลทวกษพณสยาม นพสรทน หววนตาหลา 1227 1919900514157 หญพง

24004101 อนนบาลทวกษพณสยาม จพรวชญา ทพ ลงปากนด ลา 1228 1919900526791 หญพง

24004102 อนนบาลทวกษพณสยาม อรรถยา โชตพมวนตพ 1229 1909803334298 หญพง

24004103 อนนบาลทวกษพณสยาม วาระฎา เตตะสาโหม 1232 1939900723082 หญพง

24004104 อนนบาลทวกษพณสยาม ขนพษฐรพนทรพ ปาตพง 1235 1909803383060 หญพง

24004105 อนนบาลทวกษพณสยาม ชวญญานนช ปะลาววน 1250 1919900511557 หญพง

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
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ประชาชนนนกเรทยน

 1 หนองสอบททท 4ชน ชน : 1

24004106 อนนบาลทวกษพณสยาม ศนนพตา โตตะเกบ 1251 1919900508751 หญพง

24004107 อนนบาลทวกษพณสยาม สนชานาฎ ทองพพจพตรพ 1252 1919900528689 หญพง

24004108 อนนบาลทวกษพณสยาม รวพตา ตาเดอพน 1253 1919900525299 หญพง

24004109 อนนบาลทวกษพณสยาม ณวฐชยา นพลเลพศ 1255 1919900517539 หญพง

24004110 อนนบาลทวกษพณสยาม ปพท นแกนง กาฬวงคพ 1256 1919900523741 หญพง

24004111 อนนบาลทวกษพณสยาม ณวฐรดท ยะโกบ 1257 1919900518519 หญพง

24004112 อนนบาลทวกษพณสยาม มณฑพรา ศรทนนอย 1258 1100300222014 หญพง

24004113 อนนบาลทวกษพณสยาม เบญจพร เขพมขาว 1262 1919900521803 หญพง

24004114 อนนบาลทวกษพณสยาม ตอวผซ เปรมใจ 1430 1919900533801 ชาย

24004115 อนนบาลทวกษพณสยาม อารทฟท น ยงสววสดพด 1208 1919900519388 ชาย

24004116 อนนบาลทวกษพณสยาม อภพนวทธพ คดาจวนทรพ 1209 1919900523539 ชาย

24004117 อนนบาลทวกษพณสยาม อวฟฟาน หลวงการพต 1211 1919900521951 ชาย

24004118 อนนบาลทวกษพณสยาม พวสกร มาลพนท 1213 1919900508181 ชาย

24004119 อนนบาลทวกษพณสยาม ฐพตพโชตพ หนผนนนน 1216 1939900704754 ชาย

24004120 อนนบาลทวกษพณสยาม ฐพตพกร หลนมทอง 1218 1919900530519 ชาย

24004121 อนนบาลทวกษพณสยาม ชลกร ไปอนมา 1237 1919900524691 ชาย

24004122 อนนบาลทวกษพณสยาม กพตตพวพนทพ สนบาโกย 1238 1919900521854 ชาย

24004123 อนนบาลทวกษพณสยาม ซวยฟาน สวงยาหยา 1239 1919900506065 ชาย

24004124 อนนบาลทวกษพณสยาม ธนภวทร คชหศง 1243 1919900505760 ชาย

24004125 อนนบาลทวกษพณสยาม ตนลรวฐ มผสพกวงศพ 1245 1919900507231 ชาย

24004126 อนนบาลทวกษพณสยาม ธนวานวนทพ ประสพทธพดชวยชาญ 1246 1929901255325 ชาย

24004127 อนนบาลทวกษพณสยาม อวชรอฟ อาดดา 1247 1919900511751 ชาย

24004128 อนนบาลทวกษพณสยาม อนวนดา มทนหละ 1248 1919900520718 ชาย

24004129 อนนบาลทวกษพณสยาม พสพษฐพ ดดาสทไหม 1276 1809902560173 ชาย

24004130 อนนบาลทวกษพณสยาม สนภเวช นนนยเดพน 1293 1909803297856 ชาย

24004131 อนนบาลทวกษพณสยาม ฟนรกอน รงคพสมวคร 1371 1919900521668 ชาย

24004132 อนนบาลทวกษพณสยาม ภผผา สายวารท 1357 1919900511611 ชาย

24004133 อนนบาลทวกษพณสยาม อามวนดารพ สวงขพยนทธ 1220 1919900505948 หญพง

24004134 อนนบาลทวกษพณสยาม ชวญญานนช คงนพทม 1224 1919900515897 หญพง

24004135 อนนบาลทวกษพณสยาม ทพพยพววลยพ โลหะผล 1231 1949900709969 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 5 / 8ววนททท 08-Feb-18 11:36:05

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : เมมองสตผล จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1191100004 - ภผรพภรณพชวยศศกษา

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

 1 หนองสอบททท 5ชน ชน : 1

24004136 อนนบาลทวกษพณสยาม พพมาดา บววทอง 1249 1919900530969 หญพง

24004137 อนนบาลทวกษพณสยาม นพซวลวานท ดอเลาะ 1259 1949900704321 หญพง

24004138 อนนบาลทวกษพณสยาม สนจารท ชวยมาลา 1261 1909803412060 หญพง

24004139 ปพ ยนนสรณพศศกษา ภวทรธร ทองดท 1391 1919900513371 ชาย

24004140 ปพ ยนนสรณพศศกษา ปนญพวฒนพ เยททยมสพรพวนฒพ 1394 1919900506367 ชาย

24004141 ปพ ยนนสรณพศศกษา ประภาวดท พยวคววลยพ 1397 1919900513002 หญพง

24004142 ปพ ยนนสรณพศศกษา อภพสพทธพด เพนงกนล 1398 1919900529529 ชาย

24004143 ปพ ยนนสรณพศศกษา นพตพภผมพ ณ ละเอทยด 1402 1919900497252 ชาย

24004144 ปพ ยนนสรณพศศกษา อนวฐชา สนขทดานา 1403 1900701227052 ชาย

24004145 ปพ ยนนสรณพศศกษา วพกานดา วพเศษกนล 1432 1417500093408 หญพง

24004146 ปพ ยนนสรณพศศกษา อานวส หมวดอะดวม 1463 1139900586104 ชาย

24004147 ปพ ยนนสรณพศศกษา เขมนพจ บากผสวน 1580 1919900517938 หญพง

24004148 อนนบาลรนนงทพพยพ ญาณเทพ ณ  ถลาง 00833 1919900515749 ชาย

24004149 อนนบาลรนนงทพพยพ บนณยกร จนนยพรพก 00834 1919900529511 ชาย

24004150 อนนบาลรนนงทพพยพ ธวนยวพชญพ วพทยาโสภานนทพ 00835 1909803344048 ชาย

24004151 อนนบาลรนนงทพพยพ สพรภพ สวงขพแกนว 00836 1919900506006 ชาย

24004152 อนนบาลรนนงทพพยพ บรรณวพชญพ เจท ลยนเซนง 00838 1919900521960 ชาย

24004153 อนนบาลรนนงทพพยพ พนทธพงศพ อพสระ 00840 1909803414283 ชาย

24004154 อนนบาลรนนงทพพยพ อธพภวทร ขววญดดา 00855 1909803406281 ชาย

24004155 อนนบาลรนนงทพพยพ นพคนณ บนญศพรพ 00858 1919900518209 ชาย

24004156 อนนบาลรนนงทพพยพ กวนตพงศพ เกม ลอมท 00861 1919900518152 ชาย

24004157 อนนบาลรนนงทพพยพ เยจผน ชพน 01595 1191100003001 ชาย

24004158 อนนบาลรนนงทพพยพ ธพตพณวฏฐพ สพรพอรรถสนข 01599 1919900509706 ชาย

24004159 อนนบาลรนนงทพพยพ ศรทชนมพ ยวงเจรพญ 01313 1909803414330 หญพง

24004160 อนนบาลรนนงทพพยพ ธนวญชนก สอดสนอง 00842 1919900500741 หญพง

24004161 อนนบาลรนนงทพพยพ ซพญาดา กนลหลดา 00844 1919900532457 หญพง

24004162 อนนบาลรนนงทพพยพ พรชนพตวพ จพตตศพรพ 00847 1909803416804 หญพง

24004163 อนนบาลรนนงทพพยพ นผรทซวน มรรคาเขต 00848 1919900502841 หญพง

24004164 อนนบาลรนนงทพพยพ สนนพษา พนนมประทนม 00849 1919900503848 หญพง

24004165 อนนบาลรนนงทพพยพ ณวฐณพชา คดาแหง 00851 1919900531353 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 6 / 8ววนททท 08-Feb-18 11:36:05

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : เมมองสตผล จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1191100004 - ภผรพภรณพชวยศศกษา

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

 1 หนองสอบททท 6ชน ชน : 1

24004166 อนนบาลรนนงทพพยพ ลวลนพลลพต สารศรท 00852 1939800030301 หญพง

24004167 อนนบาลรนนงทพพยพ ณวฐวรรณ ลอยลพบ 00865 1900101654464 หญพง

24004168 อนนบาลรนนงทพพยพ พพทยาภรณพ เฑทยรฆโรจนพ 00866 1919900529693 หญพง

24004169 อนนบาลรนนงทพพยพ อภพชญา อยผนมวทนธรรมา 00867 1919900534280 หญพง

24004170 อนนบาลรนนงทพพยพ ทวชชกร อนนนเสทยม 00868 1909803361368 หญพง

24004171 อนนบาลรนนงทพพยพ ปพ ยะธพดา ชผสนวรรณ 00869 1909803254821 หญพง

24004172 อนนบาลรนนงทพพยพ นพชาภา สนทธพโพธพด 00870 1919900533771 หญพง

24004173 อนนบาลรนนงทพพยพ ทวกษอร มะหวปผลา 00871 1919900519540 หญพง

24004174 อนนบาลรนนงทพพยพ อวสรารวตนพ โดงกผล 00872 1919900524977 หญพง

24004175 อนนบาลรนนงทพพยพ กวญญาภวค สนวรรณมล 01507 1909803362143 หญพง

24004176 อนนบาลรนนงทพพยพ พทรดา สนขสมโภชนพ 01508 1104200688881 หญพง

24004177 อนนบาลรนนงทพพยพ ทวศมพววญฌพ สนวรรณขาว 01551 1104301158771 หญพง

24004178 จงหวว ทนงศวกดพด พรหมบนญทอง 4871 1919900528808 ชาย

24004179 จงหวว ศรนตา คงพวนธพทะระ 4873 1919900506189 หญพง

24004180 จงหวว ณฐกร อพสโร 4876 1909803336177 ชาย

24004181 จงหวว ธวญวลวย ทวศนนอย 4890 1919999517083 หญพง

24004182 จงหวว นรทกานตพ เขทยวไทย 4898 1919900521111 หญพง

24004183 จงหวว ชวญญา เหลนาทอง 4935 1919900528638 หญพง

24004184 จงหวว รชานนทพ หลทนพทง 4944 1919900503899 ชาย

24004185 จงหวว กวญญาณวฐ บววผนด 4948 1919900497821 หญพง

24004186 จงหวว ภผรพภวทร ศรทสมบวตพ 4987 1919900514971 ชาย

24004187 จงหวว มณฑพตา มณทเรมอง 4988 1669800383991 หญพง

24004188 จงหวว วรพยา แซนยนาง 4996 7900101007191 หญพง

24004189 จงหวว อรณพชา สนภาพ 5024 1919900516486 หญพง

24004190 จงหวว สววชกร เครมอหนนน 5028 1919900514017 ชาย

24004191 จงหวว ภาคพน สวนดอกไผน 5076 1909803327341 ชาย

24004192 จงหวว นาขววญ หาญณรงคพ 5097 1909803431609 ชาย

24004193 จงหวว กฤษฎา ดดาแกนว 5101 1910200132377 ชาย

24004194 จงหวว พลอยกาญจนพ เพพงพวนธนพ 5143 1419902598913 หญพง

24004195 จงหวว กนกวรรณ ชผศรท 5158 1919900500245 หญพง

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : เมมองสตผล จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1191100004 - ภผรพภรณพชวยศศกษา

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

 1 หนองสอบททท 7ชน ชน : 1

24004196 จงหวว เขมจพรา ตพ ลนสว ลน 5163 1919900519302 หญพง

24004197 จงหวว คนณานนทพ ทองใบ 5177 1919900515617 ชาย

24004198 จงหวว ณวฐนรท ศพรพรวตนา 5179 1919900520343 หญพง

24004199 จงหวว อวสมา แดงงาม 5185 1919900531175 หญพง

24004200 จงหวว ปวฐวพกรณพ ศนภสารสาทร 5186 1479900865221 ชาย

24004201 จงหวว อนนรนทธพ เอกทวตร 5212 1919900495497 ชาย

24004202 จงหวว ภทรพณ จวนทรพงศพ 5258 1919900502540 ชาย

24004203 จงหวว นพพวฒนพ กอลาบวนหลง 5347 1919900463421 ชาย

24004204 จงหวว ตพรมทซทยพ นามทะเล 5367 1829900329601 ชาย

คน 9รวม :
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ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 91010000 - สพป.สตศล

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : เมมองสตผล จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1191100004 - ภผรพภรณพชวยศศกษา

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :
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เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [1]ชน ชน : 0

24004226 อนนบาลทวกษพณสยาม อารทญา อพตสานท 1435 1919900507541 หญพง

24004227 ปพ ยนนสรณพศศกษา ธวญยธรณพ จพตรนนนม 1582 1139700055644 ชาย

24004228 อนนบาลรนนงทพพยพ กพตตพคนณ มายะการ 00853 1909803284738 ชาย

คน 3รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  192ผศห เขหาสอบ : 8 คน1191100004 - ภผรพภรณพชวยศศกษา


