
ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 1 / 4ววนททท 08-Feb-18 11:40:21

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : มะนวง จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560161 - อนนบาลมะนวง

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [3]ชน ชน : 0

24002291 อนนบาลมะนวง รวชพล ววดเยยน 4216 1919900501888 ชาย

24002292 อนนบาลมะนวง พรชนะ นวลเลลทอน 4219 1910300183987 ชาย

24002293 อนนบาลมะนวง อนนสรณพ ณ  มณท 4221 1910300187769 ชาย

24002294 อนนบาลมะนวง ทวกษพดนวย ทวบเงาะ 4222 1919900516044 ชาย

24002295 อนนบาลมะนวง ภผรพนทรพ ยลนยง 4224 1919900520645 ชาย

24002296 อนนบาลมะนวง คณาธพป สวงยาหนนาย 4225 1919900508955 ชาย

24002297 อนนบาลมะนวง ธนากร สนกใส 4228 1919900525264 ชาย

24002298 อนนบาลมะนวง ศนภกพตตพ เกล กอหนนวย 4229 1919900528821 ชาย

24002299 อนนบาลมะนวง ญาณพน ศรทสนวรรณ 4286 1919900558995 ชาย

24002300 อนนบาลมะนวง ภผธเนศ แกนวนพรวตนพ 4287 1919900518861 ชาย

24002301 อนนบาลมะนวง อภพสพทธพธ พรหมศร 4288 1919900497414 ชาย

24002302 อนนบาลมะนวง กมลลวกษณพ สนขแสง 4233 1919900498615 หญพง

24002303 อนนบาลมะนวง วาสนา กองดวงจวนทรพ 4238 1959901116333 หญพง

24002304 อนนบาลมะนวง ภาสพนท ผนองแผนว 4245 1910300188994 หญพง

24002305 อนนบาลมะนวง สนภวค กาฬสพนธนพ 4396 1910300188552 หญพง

24002306 อนนบาลมะนวง สายไหม สงแกนว 4412 1910300188174 หญพง

24002307 อนนบาลมะนวง มณทมวญชนพ หนผขววญ 4467 1910300186878 หญพง

24002308 อนนบาลมะนวง ภาคพน วรพวนธพ 4549 1839902023267 หญพง

24002309 อนนบาลมะนวง ปรพนทร อนทวยเกษม 4217 1910900491769 ชาย

24002310 อนนบาลมะนวง อาทพตยพ คงขาว 4218 1910300185758 ชาย

24002311 อนนบาลมะนวง ธนะเทพ ชนมอวกษร 4220 1919900517547 ชาย

24002312 อนนบาลมะนวง อดพศร หนผขววญ 4223 1919900517571 ชาย

24002313 อนนบาลมะนวง นวนทพทวต เดชอรวญ 4226 1919900521871 ชาย

24002314 อนนบาลมะนวง สนรพยะเนตร พลสวนตพ 4230 1919900533259 ชาย

24002315 อนนบาลมะนวง ธณษกรณพ ชนมเอทยด 4291 1910980340934 ชาย

24002316 อนนบาลมะนวง ภผมพศวกดพธ กกาเนพดดท 4397 1919900508041 ชาย

24002317 อนนบาลมะนวง ธนพวชรพ เพยชรสนวรรณ 4404 1919900530721 ชาย

24002318 อนนบาลมะนวง จพระเดช ตาแกนว 4289 1910300186851 ชาย

24002319 อนนบาลมะนวง ธวญพพชชา พลายแสง 4231 1939900691270 หญพง

24002320 อนนบาลมะนวง พพมพพไพลพน ขนนพลชนวย 4239 1919900516176 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 2 / 4ววนททท 08-Feb-18 11:40:21

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : มะนวง จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560161 - อนนบาลมะนวง

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [4]ชน ชน : 0

24002321 อนนบาลมะนวง วรวญญา แกนวแจนมแจนง 4240 1919900508688 หญพง

24002322 อนนบาลมะนวง ปววนพวสตรพ เอทยดนนช 4241 1919900504208 หญพง

24002323 อนนบาลมะนวง พพมพพอวปสร อรนนอม 4243 1919900503929 หญพง

24002324 อนนบาลมะนวง แกนวเจนาจอม แกนวขนนจพตร 4262 1919900530764 หญพง

24002325 อนนบาลมะนวง ภาลพนท ยลนยง 4294 1919900926961 หญพง

24002326 อนนบาลมะนวง ปพ ยธพดา โครธาสนวรร 4378 1909803325507 หญพง

24002327 อนนบาลมะนวง สนณพสา เกตนขาว 4403 1910300186983 หญพง

24002328 นพคมพวฒนาผวง 20 สนขววตนพ ลพทมตพ กน 1270 1820501275755 ชาย

24002329 นพคมพวฒนาผวง 20 ชพษณนพงคพ อนอนมาก 1271 1919900519418 ชาย

24002330 นพคมพวฒนาผวง 20 วทรพนทรพ จวนทรอนดร 1272 1319900492986 ชาย

24002331 นพคมพวฒนาผวง 20 อภพรวกษพ สนวรรณโณ 1274 1919900512642 ชาย

24002332 นพคมพวฒนาผวง 20 ศวภกรณพ มวงคะเล 1275 1910300186291 ชาย

24002333 นพคมพวฒนาผวง 20 ณวฐวนฒพ จวนทรพแดง 1332 1910300185863 ชาย

24002334 นพคมพวฒนาผวง 20 ณพชา สนรพวงศพ 1279 1910300186321 หญพง

24002335 นพคมพวฒนาผวง 20 ชนตพกาญจนพ แกนนสวงขพ 1281 1919900523750 หญพง

24002336 นพคมพวฒนาผวง 20 กชกร ทองเนทยม 1282 1919900507860 หญพง

24002337 นพคมพวฒนาผวง 20 ดวงธพดา มโนสงคพ 1320 1910300186827 หญพง

24002338 นพคมพวฒนาผวง 20 คนนงนพจ นวลแกนว 1333 1909701198034 หญพง

24002339 นพคมพวฒนาผวง 20 ขววญชนก จวนเขทยว 1347 1919900515846 หญพง

24002340 นพคมพวฒนาผวง 20 จพรายน ยนองหพ กน 1411 1919900528956 ชาย

24002341 นพคมพวฒนาผวง 20 ณวฏฐพนรท ซนนยขาว 1416 1910300187653 หญพง

24002342 นพคมพวฒนาผวง 20 ปพ ยฉวตรพ คมขกา 1431 1910501235175 หญพง

24002343 บนานววงพระเคทยน ชลธพดา นวลละออง 1457 1910300180608 หญพง

24002344 บนานววงพระเคทยน วาฟพ ร อนรามา 1470 1910300188277 ชาย

24002345 บนานววงพระเคทยน อพสนวย มาสมาน 1478 1959300068105 ชาย

24002346 บนานววงพระเคทยน พทราวพชญพ สนดหาญ 1481 1919900495781 ชาย

24002347 บนานววงพระเคทยน อดนลวพทยพ ชผชนวย 1482 1900501211888 ชาย

24002348 บนานววงพระเคทยน ตวสนทม เหยยมโนนง 1484 1910300187041 หญพง

24002349 บนานววงพระเคทยน ชญานพน ผอมเขทยว 1485 1910300187491 หญพง

24002350 บนานววงพระเคทยน จวสมพน ชนวยเจรพญ 1486 1940900396130 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 3 / 4ววนททท 08-Feb-18 11:40:21

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : มะนวง จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560161 - อนนบาลมะนวง

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [5]ชน ชน : 0

24002351 บนานววงพระเคทยน หฤทวย หวานชลทน 1487 1910300187840 หญพง

24002352 บนานววงพระเคทยน ณวฐณพชา เหมหมนน 1488 1919900514637 หญพง

24002353 บนานววงพระเคทยน ปพ ยะธพดา ตนอรบรวมยพ 1489 1919900513312 หญพง

24002354 บนานววงพระเคทยน กรรณพกา อนศมา 1497 1910300187998 หญพง

24002355 บนานววงพระเคทยน ณพชานวนทพ ขนนระยะ 1504 1919900520203 หญพง

24002356 บนานววงพระเคทยน เรไร องศารา 1505 1910300186151 หญพง

24002357 บนานววงพระเคทยน วพทววส ดกาดวด 1480 1919900504470 ชาย

คน 7รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 4 / 4ววนททท 08-Feb-18 11:40:21

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : มะนวง จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560161 - อนนบาลมะนวง

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [1]ชน ชน : 0

24002381 อนนบาลมะนวง อภพชาญ เกพดณรงคพ 4227 1910300189001 ชาย

24002382 อนนบาลมะนวง วรวนฒพ สนกใส 4479 1919900525604 ชาย

24002383 อนนบาลมะนวง กวญญาวท อรนนอม 4232 1919900503155 หญพง

24002384 อนนบาลมะนวง พราวพพรนณ ชผเทพ 4244 1919900530900 หญพง

24002385 อนนบาลมะนวง เปมพกา คงขาว 4259 1919900496124 หญพง

24002386 อนนบาลมะนวง สมชาย แซนซนง 4325 1639800406631 ชาย

24002387 อนนบาลมะนวง วรวญญา มาเอทยด 4235 1910300148590 หญพง

24002388 อนนบาลมะนวง ศศพวพมล ทวบเงาะ 4237 1919900516052 หญพง

24002389 นพคมพวฒนาผวง 20 พวสกร จงจพตตพ 1250 1909803212401 ชาย

24002390 นพคมพวฒนาผวง 20 สพทธพชวย ถนงเกล กอ 1277 1910300187866 ชาย

24002391 นพคมพวฒนาผวง 20 สพทธพศวกดพธ ถนงเกล กอ 1278 1910300187874 ชาย

24002392 นพคมพวฒนาผวง 20 ณวฐวนฒพ ชผโรจนพ 1337 1939900711122 ชาย

24002393 นพคมพวฒนาผวง 20 ปนญญพศา แซนหลท 1280 1919900509269 หญพง

24002394 บนานววงพระเคทยน สนทธพรวกษพ ชผสงแสง 1471 1910300187092 หญพง

24002395 บนานววงพระเคทยน อพดรทส สานวน 1472 1910501236244 ชาย

24002396 บนานววงพระเคทยน อวษฎาวนฒพ อนอนนนอม 1473 1910300184778 ชาย

24002397 บนานววงพระเคทยน ศรวณยพภวทร คงพร 1475 1800701316846 ชาย

คน 17รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  84ผศห เขหาสอบ : 4 คน1091560161 - อนนบาลมะนวง


