
ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 1 / 4ววนททท 08-Feb-18 11:39:57

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ทททงหวนา จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560106 - อนทบาลทททงหวนา

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [3]ชน ชน : 0

24001541 อนทบาลทททงหวนา ปพ ตพชานวนทพ หทมปอง 5630 1910501232192 ชาย

24001542 อนทบาลทททงหวนา มทกตาฟารพ สมวยอยผท 5463 1910600152880 ชาย

24001543 อนทบาลทททงหวนา พงศพนภวทร หยทละงผ 5486 1910600152961 ชาย

24001544 อนทบาลทททงหวนา ศรายททธพ พลประสพทธพธ 5709 1910501237844 ชาย

24001545 อนทบาลทททงหวนา ชนกวนฑพ ทพพยพนรากทล 5821 1910300187696 ชาย

24001546 อนทบาลทททงหวนา ณวฐวทฒพ หลวงเถาะ 5459 1910600151450 ชาย

24001547 อนทบาลทททงหวนา ววชรเดช ชผแกนว 5704 1910600151735 ชาย

24001548 อนทบาลทททงหวนา จตทภวทร อวมพรพงศพ 5629 1909803288491 ชาย

24001549 อนทบาลทททงหวนา เอกสพทธพธ เนทยมบทญ 5491 1800901368742 ชาย

24001550 อนทบาลทททงหวนา ณวฐพนธพ อาดดา 5458 1910600151280 ชาย

24001551 อนทบาลทททงหวนา บทญญรวกษพ แซทหลท 5632 1929800190341 ชาย

24001552 อนทบาลทททงหวนา ภานทวพชญพ แซทออ อง 5633 1929901262801 ชาย

24001553 อนทบาลทททงหวนา อวฎนาน สมวยอยผท 5469 1919900492544 ชาย

24001554 อนทบาลทททงหวนา ณฐนนทพ เหมาะจพระกทล 5456 1969100056961 ชาย

24001555 อนทบาลทททงหวนา ณวฐพล สทงขทาว 5631 1919900515439 ชาย

24001556 อนทบาลทททงหวนา ศวกดพธมงคล มากหนวบ 5467 1919900501161 ชาย

24001557 อนทบาลทททงหวนา อวงฟารพ เบบญตะเหลบบ 5490 1910600151867 ชาย

24001558 อนทบาลทททงหวนา ปารพสรา หมมทนเดช 5492 1910600153185 หญพง

24001559 อนทบาลทททงหวนา นวตษพตา รวตนประดพษฐพ 5634 1910600152294 หญพง

24001560 อนทบาลทททงหวนา กชวรรณ พลประสพทธพธ 5893 1910600152740 หญพง

24001561 อนทบาลทททงหวนา อรไพลพน แกนวดดา 5501 1910600152243 หญพง

24001562 อนทบาลทททงหวนา กทลนวนทพ สมวยอยผท 5635 1910600152235 หญพง

24001563 อนทบาลทททงหวนา กนพษฐา หทมปอง 5470 1910600153282 หญพง

24001564 อนทบาลทททงหวนา อาธวญญา ชพ อนประเสรพฐ 5596 1919900513797 หญพง

24001565 อนทบาลทททงหวนา สทธพมา มานะกลนา 5499 1919900511026 หญพง

24001566 อนทบาลทททงหวนา รวตตพมา ปาววล 5497 1910600151875 หญพง

24001567 อนทบาลทททงหวนา ธนกฤต ยวนทอง 5481 1939900684168 ชาย

24001568 อนทบาลทททงหวนา ธนภผมพ อพนตา 5627 1910600153401 ชาย

24001569 อนทบาลทททงหวนา เจษฎากร ปลอดสกทล 5483 1910600152715 ชาย

24001570 อนทบาลทททงหวนา ธนววฒนพ เสบมหมาด 5461 1910600151751 ชาย

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 2 / 4ววนททท 08-Feb-18 11:39:57

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ทททงหวนา จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560106 - อนทบาลทททงหวนา

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [4]ชน ชน : 0

24001571 อนทบาลทททงหวนา วทรภวทร อาแซบง 5465 1910600151310 ชาย

24001572 อนทบาลทททงหวนา ณวฐนนทพ สวงขพทอง 5457 1910600153266 ชาย

24001573 อนทบาลทททงหวนา ดนวยกฤต สวงรวมยพ 5628 1910600152022 ชาย

24001574 อนทบาลทททงหวนา ธนกฤต หลวงชาย 5516 1919900503562 ชาย

24001575 อนทบาลทททงหวนา วงศพวทธพ เศษแอ 5466 1910600152499 ชาย

24001576 อนทบาลทททงหวนา ธนากร ชนะสงคราม 5625 1939500052181 ชาย

24001577 อนทบาลทททงหวนา จพรทพปตพ ตวนตพโรจนกทล 5479 1929901181879 ชาย

24001578 อนทบาลทททงหวนา อวครชวย ทองแปน น 5623 1919900511573 ชาย

24001579 อนทบาลทททงหวนา ศททธพกร หลวงเถาะ 5487 1919900505816 ชาย

24001580 อนทบาลทททงหวนา ฟาราส สทหลง 5610 1969900599128 หญพง

24001581 อนทบาลทททงหวนา อวสลทนา ตทกาสม 5816 1929901224195 หญพง

24001582 อนทบาลทททงหวนา ดาลพซา เลพศสพมา 5621 1910600153207 หญพง

24001583 อนทบาลทททงหวนา ปพ ยะธพดา รวกวงษพ 5494 1910600151204 หญพง

24001584 อนทบาลทททงหวนา สทภาวดท ธรรมราช 5710 1470801439510 หญพง

24001585 อนทบาลทททงหวนา ธนวญชนก หทมปอง 5473 1910600152944 หญพง

24001586 อนทบาลทททงหวนา อพนทพรา ทททงหวนา 5420 1919900496141 หญพง

24001587 อนทบาลทททงหวนา รวตตพกาล คงรวกษา 5496 1929901188733 หญพง

24001588 อนทบาลทททงหวนา ศททธดา หมาดยทโซซะ 5478 1919900518756 หญพง

24001589 อนทบาลทททงหวนา เขมนพจ ทองนาค 5894 1919900525701 หญพง

24001590 อนทบาลทททงหวนา ววลยพลดา แสงสววสดพธ 5904 1920601353188 หญพง

24001591 อนทบาลทททงหวนา ชพตพสรณพ ไคทนททนภา 5455 1919900494393 ชาย

24001592 อนทบาลทททงหวนา กพตตพรวกษพ นวลแกนว 5908 1919900504828 ชาย

24001593 ววดชมพผนพมพต รอสละหพ ยาดดา 1916 1919900497929 หญพง

24001594 ววดชมพผนพมพต ภวทราพร สะอาดดท 1929 1919900509463 หญพง

24001595 ววดชมพผนพมพต อวมรพนทรพ เหรบบควนเคททยม 1911 1919900499361 ชาย

24001596 บนานคทรทวง ทานตะววน อพนทรพสนวทน 1346 1910600154190 หญพง

24001597 บนานคทรทวง สทชาวดท นทนยเหมมอน 1348 1919900517636 หญพง

24001598 บนานคทรทวง อภพสรา ธรรมทพนโณ 1395 1910600152901 หญพง

24001599 บนานคทรทวง วรกวญญา จทนเกลท อยง 1396 1939900723295 หญพง

24001600 บนานคทรทวง ธวญชนก ขาวชทวย 1400 1910600153851 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 3 / 4ววนททท 08-Feb-18 11:39:57

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ทททงหวนา จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560106 - อนทบาลทททงหวนา

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [5]ชน ชน : 0

24001601 บนานคทรทวง ธวนวา หพมะคทณ 1401 1909803393588 ชาย

24001602 บนานคทรทวง จวกรท สพงหาแกนว 1402 1919900530004 ชาย

24001603 บนานคทรทวง จรรยพอมล สมวครพงษพ 1413 1919900513207 หญพง

24001604 บนานคทรทวง ศศพประภา ยพ อมเกพด 1414 1910600152588 หญพง

24001605 บนานราวปลา ฐพตพกพตตพธ ชผมพตร 0072 1919900502086 ชาย

24001606 บนานราวปลา อชพตพล ดนวงแดง 0073 1910600152774 ชาย

24001607 บนานราวปลา กทลธพดา แกลนวทนงคพ 0074 1919900519761 หญพง

24001608 บนานราวปลา กนกพร เรมองแกนว 0075 1910600151344 หญพง

24001609 บนานราวปลา ณวฏฐณพชา ศรทอทอน 0076 1910600151786 หญพง

24001610 บนานราวปลา รททงนภารวตนพ เกม ออสงฆพ 0077 1910600153053 หญพง

24001611 บนานราวปลา วรรณา ทองเอม 0078 1840201313562 หญพง

24001612 บนานราวปลา ศกทนพชญพ เพชรศรท 0079 1910600152065 หญพง

24001613 บนานราวปลา สทภาพรรณพ ชวยคดา 0080 1910600152511 หญพง

24001614 บนานราวปลา หทวยรวตนพ ปานแกนว 0081 1939900681371 หญพง

24001615 บนานราวปลา อตพกานตพ ทองทวท 0082 1910600153215 หญพง

24001616 บนานราวปลา อวจฉรพยะ อาลท 0085 1919900515811 ชาย

24001617 บนานราวปลา กวนตพญา สะอาด 0108 1910600152405 หญพง

24001618 บนานราวปลา ศรทตยา เพชรศรท 0110 1910600152871 หญพง

24001619 บนานราวปลา นวทธพงศพ รวตนานทกผล 0127 1910600152537 ชาย

คน 19รวม :



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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ทททงหวนา จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560106 - อนทบาลทททงหวนา

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [1]ชน ชน : 0

24001631 อนทบาลทททงหวนา สวพตตพ หมมทนรวกษพ 5468 1910600152731 ชาย

24001632 อนทบาลทททงหวนา นพสรทน สมวยอยผท 5474 1910600153371 หญพง

24001633 อนทบาลทททงหวนา วพษณท ปาววล 5464 1910600151409 ชาย

24001634 อนทบาลทททงหวนา ฉวตรชนนทพ แกนวดดา 5454 1910600153223 ชาย

24001635 อนทบาลทททงหวนา ธทรนวย หมวนเกตท 5316 1910600150119 ชาย

24001636 อนทบาลทททงหวนา เทพพพทวกษพ ลาทวพ 5626 1910600151921 ชาย

24001637 ววดชมพผนพมพต ณวฐวทฒพ เจรพญผล 1907 1910600153037 ชาย

24001638 ววดชมพผนพมพต พงศกร หมาดหทม 1908 1919900519442 ชาย

24001639 ววดชมพผนพมพต สาธพต หนผแปน นนนอย 1910 1909803286757 ชาย

คน 9รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  88ผศห เขหาสอบ : 4 คน1091560106 - อนทบาลทททงหวนา


