
ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 1 / 8ววนททท 08-Feb-18 11:37:17

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ละงผ จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1191100032 - สตผลศานตพศศกษา

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

 1 หนองสอบททท 1ชน ชน : 1

24005741 สตผลศานตพศศกษา พวนธพธนพดา พวตรา 1047 1929901224543 หญพง

24005742 สตผลศานตพศศกษา วพษณณ หยวงดท 1310 1919900511930 ชาย

24005743 สตผลศานตพศศกษา อาซาน ขววญทอง 1356 1919900517199 ชาย

24005744 สตผลศานตพศศกษา ฆอลพต เพชรชวย 1373 1919900516079 ชาย

24005745 สตผลศานตพศศกษา ณวฐวดท ดพนนณนย 1522 1919900527500 หญพง

24005746 สตผลศานตพศศกษา ชนะพล ดดากระบทท 1726 1909803399951 ชาย

24005747 สตผลศานตพศศกษา ชาลพสา บววศรท 1727 1919900508289 หญพง

24005748 สตผลศานตพศศกษา ญวฟนท ตพงหววง 1730 1919900500156 หญพง

24005749 สตผลศานตพศศกษา ณวนทณวฐ นาหรณรน 1732 1910501235507 ชาย

24005750 สตผลศานตพศศกษา ธทรภวทรพ บณญคง 1733 1910501231374 ชาย

24005751 สตผลศานตพศศกษา มผนทร อาหมาน 1735 1919900504054 ชาย

24005752 สตผลศานตพศศกษา สพรภวทร อาหนราย 1739 1919900520840 ชาย

24005753 สตผลศานตพศศกษา อนณววตตพ นพยมเดชา 1741 1919900496884 ชาย

24005754 สตผลศานตพศศกษา กฤตพน บพลละเตะ 1910 1900101586434 ชาย

24005755 สตผลศานตพศศกษา กรวรรณ เพชรยนอย 2058 1929901214645 หญพง

24005756 สตผลศานตพศศกษา ซอฟท เราะฮพ หลงขราว 2059 1910501233750 หญพง

24005757 สตผลศานตพศศกษา ภผมพนทรพ ราเหม 2060 1919900508858 ชาย

24005758 สตผลศานตพศศกษา นาธาน สณวรรณรวกษา 2061 1910501231927 ชาย

24005759 สตผลศานตพศศกษา เวชพพสพฐ อพนทะเขขทอน 2219 1101700468925 ชาย

24005760 สตผลศานตพศศกษา จพราพวชร ยาดดา 1037 1919900520611 ชาย

24005761 สตผลศานตพศศกษา เลพศพพพวฒนพ รวฐกณลเลพศ 1192 1919900522672 ชาย

24005762 สตผลศานตพศศกษา รรอยมทท หมวนดท 1193 1910501233393 หญพง

24005763 สตผลศานตพศศกษา ซทวา นาคสงรา 1201 1919900536681 ชาย

24005764 สตผลศานตพศศกษา นผรทน ยะโกะ 1206 1919900526830 หญพง

24005765 สตผลศานตพศศกษา เซฟาน สลทมพน 1210 1839300013565 ชาย

24005766 สตผลศานตพศศกษา นณอวยมพดา เสรมสวน 1214 1919900540832 หญพง

24005767 สตผลศานตพศศกษา มพนธดา เตตะขาว 1215 1919900505131 หญพง

24005768 สตผลศานตพศศกษา นวพล แอหลวง 1307 1919900529405 ชาย

24005769 สตผลศานตพศศกษา อามทน หลทนณรม 1324 1919900515382 ชาย

24005770 สตผลศานตพศศกษา สาธพต สดาเร 1328 1919900510151 ชาย

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 2 / 8ววนททท 08-Feb-18 11:37:17

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ละงผ จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1191100032 - สตผลศานตพศศกษา

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

 1 หนองสอบททท 2ชน ชน : 1

24005771 สตผลศานตพศศกษา กทรกฤษ สตอหลง 1332 1909803373668 ชาย

24005772 สตผลศานตพศศกษา นพตพกร ถพทนสณวรรณพ 1337 1910501233580 ชาย

24005773 สตผลศานตพศศกษา ธนภวทร แลตตอง 1352 1919900512600 ชาย

24005774 สตผลศานตพศศกษา รวฐนวนทพ เหมขอนพะวงศพ 1358 1919900513509 ชาย

24005775 สตผลศานตพศศกษา อามทนา กองบก 1363 1829900342373 หญพง

24005776 สตผลศานตพศศกษา อวสนท โสตะเตนง 1371 1919900507843 หญพง

24005777 สตผลศานตพศศกษา ปฐพท ชดานาญเพาะ 1376 1919900520301 ชาย

24005778 สตผลศานตพศศกษา อลพณ โตตะดานอมขอตขอรท 1517 1919900532953 หญพง

24005779 สตผลศานตพศศกษา อพรฟาร หววนสผ 1524 1919900493320 ชาย

24005780 สตผลศานตพศศกษา นนทภวทธพ รอดเสน 1717 1919900507410 ชาย

24005781 สตผลศานตพศศกษา นวนทพพวฒนพ หลงหวน 1718 1919900506944 ชาย

24005782 สตผลศานตพศศกษา ฟารพด โสตะหนราย 1720 1969900597796 ชาย

24005783 สตผลศานตพศศกษา อนาวพล นาคสงรา 1723 1919900523881 ชาย

24005784 สตผลศานตพศศกษา อพรฟาน วาดท 1724 1919900528328 ชาย

24005785 สตผลศานตพศศกษา ซามทยพ อณรามา 1728 1919900531761 หญพง

24005786 สตผลศานตพศศกษา นวคววต หลทนพทง 1734 1910501233369 ชาย

24005787 สตผลศานตพศศกษา วรางคณา ราชมนตรท 1908 1910501237674 หญพง

24005788 สตผลศานตพศศกษา รานทม รอสผน 1909 1909803323130 หญพง

24005789 สตผลศานตพศศกษา โรซทตนา ดลภาวพจพต 2231 1901001183461 หญพง

24005790 สตผลศานตพศศกษา ศพรพณวญญา หมานยวง 2236 1103704374757 หญพง

24005791 สตผลศานตพศศกษา จทฮาน บณญเสน 791 1909803313428 หญพง

24005792 สตผลศานตพศศกษา นวสนทน เหมรา 988 1900101641222 หญพง

24005793 สตผลศานตพศศกษา ษณรวยนา นกเกษม 1007 1919900512138 หญพง

24005794 สตผลศานตพศศกษา อวศวพน ลมนาย 1012 1919900518543 ชาย

24005795 สตผลศานตพศศกษา ธนโชตพ นาคสงรา 1179 1919900508131 ชาย

24005796 สตผลศานตพศศกษา ซาญพดตะฮพ อพกะศพรพ 1220 1919900532988 หญพง

24005797 สตผลศานตพศศกษา จพรภวทร หววนสผ 1229 1919900517211 ชาย

24005798 สตผลศานตพศศกษา อนณววฒนพ ขววญทอง 1303 1910501232737 ชาย

24005799 สตผลศานตพศศกษา นพสรทน สองเมของ 1314 1919900507347 หญพง

24005800 สตผลศานตพศศกษา นาตาชา สาเลร 1315 1919900507339 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 3 / 8ววนททท 08-Feb-18 11:37:17

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ละงผ จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1191100032 - สตผลศานตพศศกษา

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

 1 หนองสอบททท 3ชน ชน : 1

24005801 สตผลศานตพศศกษา ปฎพพล เพชรนะ 1316 1919900505999 ชาย

24005802 สตผลศานตพศศกษา ปรพนทร โสละมวค 1325 1919900501900 ชาย

24005803 สตผลศานตพศศกษา ลวกขณา ราเหม 1327 1919900497198 หญพง

24005804 สตผลศานตพศศกษา สณภาพพมพพ ฉพมประดพษฐพ 1330 1919900512090 หญพง

24005805 สตผลศานตพศศกษา กณลฟามทยพ นณนยโสตะ 1336 1919900502914 หญพง

24005806 สตผลศานตพศศกษา อรสพนท นวลดท 1339 1919900503660 หญพง

24005807 สตผลศานตพศศกษา ฟพ รฮาน เอรมเลรง 1341 1919900538081 ชาย

24005808 สตผลศานตพศศกษา นรทกานตพ มากมผล 1348 1919900512791 หญพง

24005809 สตผลศานตพศศกษา อะฟวนดท ด ยาบา 1353 1919900517806 ชาย

24005810 สตผลศานตพศศกษา ฮวสวา สตวนนตอต 1359 1910400135647 หญพง

24005811 สตผลศานตพศศกษา พรหมพพรพยะ อาหมวน 1365 1919900504429 ชาย

24005812 สตผลศานตพศศกษา อวลมพตรา โสะเตรง 1366 1919900517415 หญพง

24005813 สตผลศานตพศศกษา วชพรญาณพ ปองแทน 1377 1909803382918 หญพง

24005814 สตผลศานตพศศกษา ณวฐวรทยพ แซรเจทย 1426 1919900524080 หญพง

24005815 สตผลศานตพศศกษา ณวฐณพชา ตพงหววง 1438 1919900504941 หญพง

24005816 สตผลศานตพศศกษา ปรวตถกร ทองอผต 1518 1209501243865 ชาย

24005817 สตผลศานตพศศกษา รรอฟฟา นพลสกณล 1671 1919900513983 ชาย

24005818 สตผลศานตพศศกษา ขววญชนก แสะอาหลท 1712 1919900529685 หญพง

24005819 สตผลศานตพศศกษา ธนกฤต ธรรมพานพช 1713 1909803385437 ชาย

24005820 สตผลศานตพศศกษา อลพลลา หมาดหววง 1715 1919900508785 หญพง

24005821 สตผลศานตพศศกษา ณวฐชนน นกเกษม 1731 1919900502264 ชาย

24005822 สตผลศานตพศศกษา ภผธนพวฒนพ ทพพยากผล 1745 1919900499166 ชาย

24005823 สตผลศานตพศศกษา ฟากผร อรอนละมณน 833 1919900512081 ชาย

24005824 สตผลศานตพศศกษา อณซมท มณทโสะ 999 1919900497899 ชาย

24005825 สตผลศานตพศศกษา ดามพยาฮพ ณ พวทลณง 1001 1909803440420 หญพง

24005826 สตผลศานตพศศกษา นาดา เดชะ 1002 1919900515391 หญพง

24005827 สตผลศานตพศศกษา สพรพกานตพ โกมณท 1008 1919900507215 หญพง

24005828 สตผลศานตพศศกษา ฮวซวาน งะเจตะ 1011 1909803412051 ชาย

24005829 สตผลศานตพศศกษา ฮานทฟ หลตะ 1013 1919900522257 ชาย

24005830 สตผลศานตพศศกษา ฮวซมทนทยพ หลงสลดา 1035 1909803349104 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 4 / 8ววนททท 08-Feb-18 11:37:17

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ละงผ จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1191100032 - สตผลศานตพศศกษา

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

 1 หนองสอบททท 4ชน ชน : 1

24005831 สตผลศานตพศศกษา ฟพ ลซาลทน สะแลมวน 1039 1839902044710 หญพง

24005832 สตผลศานตพศศกษา นวจญมทยพ โอมณท 1194 1919900526261 หญพง

24005833 สตผลศานตพศศกษา นาดา นวลเปท ยน 1196 1909803392972 หญพง

24005834 สตผลศานตพศศกษา ศพรพกาญจนพ จพเหม 1219 1919900496027 หญพง

24005835 สตผลศานตพศศกษา ซวลซาบทลพ สามะ 1226 1919900507312 ชาย

24005836 สตผลศานตพศศกษา ฟพ รฮาน แคยพหวา 1301 1919900494202 ชาย

24005837 สตผลศานตพศศกษา ณวฐกร ขณนรายา 1306 1919900530608 ชาย

24005838 สตผลศานตพศศกษา มทพร แกนวอดาพร 1313 1909803288091 หญพง

24005839 สตผลศานตพศศกษา ธนววฒนพ กาสเสรน 1318 1910501231897 ชาย

24005840 สตผลศานตพศศกษา วรรณวนวช นณนยคดท 1320 1919900495586 ชาย

24005841 สตผลศานตพศศกษา วพวพธชวย สดาเร 1321 1919900527259 ชาย

24005842 สตผลศานตพศศกษา ฮาซพก เกษม 1322 1919900492897 ชาย

24005843 สตผลศานตพศศกษา ธนวพนทพ มอหะหมวด 1329 1909803289471 ชาย

24005844 สตผลศานตพศศกษา พวนธกานตพ เฉพดฉพ ดม 1331 1919900534336 ชาย

24005845 สตผลศานตพศศกษา วงศกร คงถพทน 1334 1919900494351 ชาย

24005846 สตผลศานตพศศกษา ฟารพนดา หลทดนวน 1338 1919900503791 หญพง

24005847 สตผลศานตพศศกษา ฐพตพพร ชายเกตณ 1340 1919900504232 หญพง

24005848 สตผลศานตพศศกษา นวจญวา ตพงหววง 1344 1910501231382 หญพง

24005849 สตผลศานตพศศกษา จวลวาอพ ทพ ดงเอรม 1351 1919900498402 หญพง

24005850 สตผลศานตพศศกษา ฮวซซาน ภวกดทเจรพญกณล 1369 1919900521935 ชาย

24005851 สตผลศานตพศศกษา อาฟารรา นพยมเดชา 1375 1919900509137 หญพง

24005852 สตผลศานตพศศกษา อวยนรา หมทนพราน 1422 1919900530446 หญพง

24005853 สตผลศานตพศศกษา ฟผดวยลพ ลวดเลทย 1503 1919900496507 ชาย

24005854 สตผลศานตพศศกษา วพลดาน โพชสาลท 1520 1919900498887 ชาย

24005855 สตผลศานตพศศกษา สณพรรณพการพ หลงโสตะ 1521 1910501232044 หญพง

24005856 สตผลศานตพศศกษา นวสนทน บณตรา 1907 1919900517725 หญพง

24005857 สายเพชรศศกษา ธนากร เตรมดวง 2262 1919900510836 ชาย

24005858 สายเพชรศศกษา นณรดพยาอพ หลงสลดา 2263 1919900502027 หญพง

24005859 สายเพชรศศกษา ธาวพน สธนกร 2264 1919900512499 ชาย

24005860 สายเพชรศศกษา ปณรเชษฐพ มาลาลวย 2266 1919900505549 ชาย

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 5 / 8ววนททท 08-Feb-18 11:37:17

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ละงผ จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1191100032 - สตผลศานตพศศกษา

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

 1 หนองสอบททท 5ชน ชน : 1

24005861 สายเพชรศศกษา นพชานาฎ โสสนณย 2267 1909701194896 หญพง

24005862 สายเพชรศศกษา ภวทรกร สณดสณข 2268 1910501233539 ชาย

24005863 สายเพชรศศกษา ฟาซทล วพเศษ 2271 1900101631880 ชาย

24005864 สายเพชรศศกษา วรธวนยพ ลวคนาวงศพ 2273 1909803342169 ชาย

24005865 สายเพชรศศกษา ฐพตาภา ลพขพตตาพงศพ 2277 1909803386506 หญพง

24005866 สายเพชรศศกษา ศพรพมงคล ภผรทอง 2279 1919900532368 ชาย

24005867 สายเพชรศศกษา กฤษฏา ราโอบ 2282 1919900509811 ชาย

24005868 สายเพชรศศกษา วพทววส ปองแทน 2283 1909803378333 ชาย

24005869 สายเพชรศศกษา สณภาวพตา แดงนนอย 2284 1909803345885 หญพง

24005870 สายเพชรศศกษา เสาวภาคยพ ดนวงราม 2285 1919900533933 หญพง

24005871 สายเพชรศศกษา สณธพรวตนพ เขทยนงาม 2287 1919900513835 หญพง

24005872 สายเพชรศศกษา นารพสา ปราสาทแกนว 2290 1919900526660 หญพง

24005873 สายเพชรศศกษา ณวฐวศา หนผเสขอ 2301 1919900533038 หญพง

24005874 สายเพชรศศกษา อดาพล สองเมของ 2302 1919900512987 ชาย

24005875 สายเพชรศศกษา อณวญชญาณพ หววนสผ 2303 1919900522656 หญพง

24005876 สายเพชรศศกษา อวดนวย องศารา 2304 1919900532902 ชาย

24005877 สายเพชรศศกษา ธนมน จพตนณกผล 2309 1919900519566 หญพง

24005878 สายเพชรศศกษา กอลพปวรรฒพ ววฒนสกณลเอก 2317 1929901248434 ชาย

24005879 สายเพชรศศกษา จวสมพน กทเซน 2320 1900101658095 หญพง

24005880 สายเพชรศศกษา วรวลวญชพ แสงอรณณ 2322 1929901247705 หญพง

24005881 สายเพชรศศกษา ชวญญานณช สณขใส 2326 1910300188668 หญพง

24005882 สายเพชรศศกษา วทรภวทร กผลเกข ดอ 2404 1919900537033 ชาย

24005883 สายเพชรศศกษา สลพลลา สลทฝท น 2405 1919900508408 หญพง

24005884 สายเพชรศศกษา ฮวซวานทยพ หมาดเหยด 2407 1910501230831 หญพง

24005885 สายเพชรศศกษา ฟาอพส เหรรมดท 2408 1909803473212 ชาย

24005886 สายเพชรศศกษา สรวพชญพ หนผเจรพญ 2454 1907500002041 ชาย

24005887 สายเพชรศศกษา รมพตา หนผใหมร 2455 1910600151425 หญพง

24005888 สายเพชรศศกษา กพตตพพพชญพ ทองมาก 2456 1919900527577 ชาย

24005889 สายเพชรศศกษา ฟาอพด คงเสรน 2457 1900101653174 ชาย

24005890 สายเพชรศศกษา อาบวชชารพ เกษม 2484 1919900502906 ชาย

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 6 / 8ววนททท 08-Feb-18 11:37:17

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ละงผ จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1191100032 - สตผลศานตพศศกษา

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

 1 หนองสอบททท 6ชน ชน : 1

24005891 สายเพชรศศกษา ขนพษฐา นพรวตนพ 2608 1969900620534 หญพง

24005892 สายเพชรศศกษา อพงฟน า จทนสณกแสง 2667 1909803310861 หญพง

24005893 สายเพชรศศกษา ชนพกานตพ นพรวตนพ 2703 1910501229663 หญพง

24005894 สายเพชรศศกษา ชวญญานณช หมาดเทรง 2265 1909803331515 หญพง

24005895 สายเพชรศศกษา ปพพชญา เอรกหลท 2270 1919900521145 หญพง

24005896 สายเพชรศศกษา สณทธญาณพ สาเสรน 2272 1919900505344 หญพง

24005897 สายเพชรศศกษา ยศภวทร ตณลยประววตพ 2275 1919900517491 ชาย

24005898 สายเพชรศศกษา ระพทภวทร เกลท ดยงชรวย 2281 1919900516869 ชาย

24005899 สายเพชรศศกษา ดณษฎทกร แซรเอททยบ 2288 1929901226481 ชาย

24005900 สายเพชรศศกษา ภวทรานพษฐพ มานะกลนา 2292 1909803400835 หญพง

24005901 สายเพชรศศกษา จทรกานตพ หยทมะเหรรบ 2294 1919900519001 ชาย

24005902 สายเพชรศศกษา ณวฐภวทร สณวรรณชาตรท 2295 1919900518853 ชาย

24005903 สายเพชรศศกษา ณวฐณพชา ราโอบ 2298 1919900522664 หญพง

24005904 สายเพชรศศกษา ปณาลท สณขคดา 2299 1800400414628 หญพง

24005905 สายเพชรศศกษา ภานณรณจ มาเนททยว 2300 1929901265835 ชาย

24005906 สายเพชรศศกษา ภาสณข คงทอง 2306 1909803378694 หญพง

24005907 สายเพชรศศกษา ณวฐชยา นวนทกผล 2310 1909803409671 หญพง

24005908 สายเพชรศศกษา ปารพตา สณขกา 2311 1919900526368 หญพง

24005909 สายเพชรศศกษา เกทยรตพภผมพ ทองมท 2312 1910501232095 ชาย

24005910 สายเพชรศศกษา กามพน ปากบารา 2313 1909803411411 ชาย

24005911 สายเพชรศศกษา ภผรพนทรพ เดรกชายภผรพนทรพ  สงราช 2316 1909803334310 ชาย

24005912 สายเพชรศศกษา อวฏฟาน ตาเดอพน 2324 1909803378899 ชาย

24005913 สายเพชรศศกษา จวจฟนททยพ ตนนหน 2325 1959901118824 หญพง

24005914 สายเพชรศศกษา เวธนท แกนวหนผนวล 2406 1910501230823 หญพง

24005915 สายเพชรศศกษา ชญานพศ สดานวกพงศพ 2409 1929901253489 หญพง

24005916 สายเพชรศศกษา อภพชญพญา โชตพมวนตพ 2410 1909803336762 หญพง

24005917 สายเพชรศศกษา ชววลววฒนพ เธทยรสพทธพ 2547 1200901504919 ชาย

24005918 สายเพชรศศกษา กวนตพกวท คงแยนม 2591 1909803372360 ชาย

24005919 สายเพชรศศกษา วทรภาพ ชณมพล 2665 2919900029885 ชาย

24005920 สายเพชรศศกษา นพตพลดา หววนสมวน 2666 1919900505409 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 7 / 8ววนททท 08-Feb-18 11:37:17

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ละงผ จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1191100032 - สตผลศานตพศศกษา

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

 1 หนองสอบททท 7ชน ชน : 1

24005921 สตผลศานตพศศกษา รรอยฮานนพ ยาหยาหมวน 1502 1100600564883 ชาย

24005922 สตผลศานตพศศกษา นผรซารา หลดาเบรนสะ 1516 1909803418955 หญพง

24005923 สตผลศานตพศศกษา ฟารพก บผสผ 1719 1910501237461 ชาย

24005924 สตผลศานตพศศกษา ภผวดล หววนสมวน 1721 1919900533356 ชาย

24005925 สตผลศานตพศศกษา ควซราฟท รพ บาสาลอ 2057 1959901107334 ชาย

24005926 สตผลศานตพศศกษา มณชรทฟ หววนสผ 1296 1919900487281 ชาย

คน 6รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 8 / 8ววนททท 08-Feb-18 11:37:17

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ละงผ จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1191100032 - สตผลศานตพศศกษา

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 2 [2]ชน ชน : 0

24005951 สตผลศานตพศศกษา กพตตพธวช สดาเร 1309 1919900491050 ชาย

24005952 สตผลศานตพศศกษา รวพชญพ จวนทรพมวทงควทง 1683 1910501231633 ชาย

คน 2รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  188ผศห เขหาสอบ : 8 คน1191100032 - สตผลศานตพศศกษา


