
ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 1 / 8ววนททท 08-Feb-18 11:42:19

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : เมมองสตผล จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560018 - อนนบาลสตผล

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

สโรชา ป.3/1ชน ชน : 3

24003106 อนนบาลสตผล ยงยนทธ ขผขซนขยหลท 9798 1919900512421 ชาย

24003107 อนนบาลสตผล ธววฒนพ พผนประกอบ 9803 1919900524501 ชาย

24003108 อนนบาลสตผล ฆนา เอทยดสงคราม 9804 1919900513703 ชาย

24003109 อนนบาลสตผล อดพเทพ แซขชท 9828 1919900515153 ชาย

24003110 อนนบาลสตผล เทพบนตร ดดาหนผ 9830 1919900523717 ชาย

24003111 อนนบาลสตผล สรวพศ ไชยศรท 9838 1919900506103 ชาย

24003112 อนนบาลสตผล สนวพทยพ ดอลละ 9839 1910300186657 ชาย

24003113 อนนบาลสตผล ณวตธพล หวานบนญ 9861 1919900512146 ชาย

24003114 อนนบาลสตผล พรรษววฎ ผลบนญ 9873 1919900514700 ชาย

24003115 อนนบาลสตผล พงศพววฒนา ทองใบ 9892 1919900531434 ชาย

24003116 อนนบาลสตผล ณวฐวรรธนพ วพลาสพนท 9922 1919900531582 ชาย

24003117 อนนบาลสตผล กวนตพนธท เลมทอนนก 9925 1919900517164 ชาย

24003118 อนนบาลสตผล วทระพล พรรณราย 9937 1919900503724 ชาย

24003119 อนนบาลสตผล ชววลกร สนขไชยะ 10224 1909803400550 ชาย

24003120 อนนบาลสตผล ชโนทวย ปพ นสพนไชย 9646 1919900483723 ชาย

24003121 อนนบาลสตผล กพจจาณวฏฐพ แสงสพทธพธ 10266 1919900525710 ชาย

24003122 อนนบาลสตผล ชนาธพป เกษเหมมอน 10267 1919900517709 ชาย

24003123 อนนบาลสตผล ประกฤชฏพธ เชม ชอมงคล 10268 1910300189044 ชาย

24003124 อนนบาลสตผล ขอบฟน า สนวรรณรวตนพ 10269 1909803390813 ชาย

24003125 อนนบาลสตผล ภผธเนตร หนผคผขนด 10270 1919900505476 ชาย

24003126 อนนบาลสตผล รณพทรพ นรพพณ 10271 1919900533054 ชาย

24003127 อนนบาลสตผล บนญวพสา อนดรเดช 9817 1909803351648 หญพง

24003128 อนนบาลสตผล กนกวรรณ ผพวเหลมอง 9825 1919900514939 หญพง

24003129 อนนบาลสตผล มณฑพณภวส จวนทกผล 9882 1919900503589 หญพง

24003130 อนนบาลสตผล อาทพตยา บพนอทตดา 9884 1919900531671 หญพง

24003131 อนนบาลสตผล ยศวดท อนคคตพ 9909 1919900520793 หญพง

24003132 อนนบาลสตผล จพราภวค ชผเมมอง 9941 1919900506600 หญพง

24003133 อนนบาลสตผล มผนวซซารพ นนขงอาหลท 9944 1919900521889 หญพง

24003134 อนนบาลสตผล อวยวรพนทรพ เจละงละ 9947 1919900525655 หญพง

24003135 อนนบาลสตผล อาทพตยา นททประกาย 10227 1919900517245 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 2 / 8ววนททท 08-Feb-18 11:42:19

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : เมมองสตผล จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560018 - อนนบาลสตผล

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

สโรชา ป.3/2ชน ชน : 3

24003136 อนนบาลสตผล นวจฟท ยา ดขานเทขง 10313 1919900518403 หญพง

24003137 อนนบาลสตผล สนทธพดา นวทธท 10314 1919900520980 หญพง

24003138 อนนบาลสตผล เวธนท ละอองรวตนพ 10315 1919900524632 หญพง

24003139 อนนบาลสตผล รนขงรวตนพ สนขสววสดพธ 10316 1919900524161 หญพง

24003140 อนนบาลสตผล ศนภพสรา คชมนข 10317 1809902529357 หญพง

24003141 อนนบาลสตผล พรรวพณฑพ หอมหวาน 10524 1919900528701 หญพง

24003142 อนนบาลสตผล ชนวญชพดา โอภพธากรณพ 10525 1919900510402 หญพง

24003143 อนนบาลสตผล กวพสรา ยมนยาว 10784 1919900524241 หญพง

24003144 อนนบาลสตผล กวลยกร โยสาจวนทรพ 11056 1849902037306 หญพง

24003145 อนนบาลสตผล ชนนทพ มาลพนท 9806 1919900515552 ชาย

24003146 อนนบาลสตผล วพทววส สะอาด 9808 1919900505859 ชาย

24003147 อนนบาลสตผล พทรวพชญพ บนญศพรพ 9836 1919900515277 ชาย

24003148 อนนบาลสตผล อนาวพล บนญดท 9837 1919900512995 ชาย

24003149 อนนบาลสตผล ชวยมงคล เซขงขพม 9840 1919900507037 ชาย

24003150 อนนบาลสตผล อวสนาน ปะดผกา 9844 1919900501080 ชาย

24003151 อนนบาลสตผล รณวสถพชวย วงศพอนวนตพ 9862 1919900512553 ชาย

24003152 อนนบาลสตผล ชามพน หมาดรา 9863 1919900522451 ชาย

24003153 อนนบาลสตผล เฝาซาน หลวงยาหนขาย 9868 1809902541047 ชาย

24003154 อนนบาลสตผล รวยเฟพ ล หมาดมานวง 9894 1919900517385 ชาย

24003155 อนนบาลสตผล นวคววตร ยาแบโด 9899 1919900506740 ชาย

24003156 อนนบาลสตผล ศตพร ชอบหวาน 9904 1919900515765 ชาย

24003157 อนนบาลสตผล ธาวพน มะอาลา 9924 1919900511948 ชาย

24003158 อนนบาลสตผล ณวฐพล สนคนธพ 9929 1919900523415 ชาย

24003159 อนนบาลสตผล อรรถเศรษฐพ อรนณรวตนพ 9931 1919900510755 ชาย

24003160 อนนบาลสตผล ธนวนฒพ โทบนรท 10223 1919900507525 ชาย

24003161 อนนบาลสตผล นาอพฟ เทศอาเสสน 10233 1959901152500 ชาย

24003162 อนนบาลสตผล คามพนคาน ปาทาน 10272 1919900518344 ชาย

24003163 อนนบาลสตผล บวรภวคร อพนมะนพล 10273 1749901263575 ชาย

24003164 อนนบาลสตผล ภานนพงศพ มวทนจพต 10274 1919900526767 ชาย

24003165 อนนบาลสตผล กวนตพนภนตพ ดดาแปน น 10276 1909803352067 ชาย

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 3 / 8ววนททท 08-Feb-18 11:42:19

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : เมมองสตผล จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560018 - อนนบาลสตผล

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

สโรชา ป.3/3ชน ชน : 3

24003166 อนนบาลสตผล ญาณพศา ออ ชงสกนล 9812 1919900515307 หญพง

24003167 อนนบาลสตผล ปนณณภา บนญทพพยพ 9815 1919900505336 หญพง

24003168 อนนบาลสตผล นพสรทน ภวทราภพนวนทพ 9824 1909803433555 หญพง

24003169 อนนบาลสตผล ปภาวรพนทรพ มทยานนทพ 9845 1919900504551 หญพง

24003170 อนนบาลสตผล พวชญพพพดา คนขมเคททยม 9877 1909803371673 หญพง

24003171 อนนบาลสตผล ทพพยพวพมล สนจรพต 9883 1919900510666 หญพง

24003172 อนนบาลสตผล รพนรดา อขอนขววญเพสชร 9886 1919900525582 หญพง

24003173 อนนบาลสตผล นรพศรา อยผขดท 9919 1919900532864 หญพง

24003174 อนนบาลสตผล อวญชพษา ปานเลททยน 9943 1919900520637 หญพง

24003175 อนนบาลสตผล ณวฐณพชา ศรททอง 9952 1919900505921 หญพง

24003176 อนนบาลสตผล วชพรญาณพ แสงมณท 10232 1909803333232 หญพง

24003177 อนนบาลสตผล ชวญญา พลาอาด 10277 1909803378171 หญพง

24003178 อนนบาลสตผล ซพลมทยา พรหมอพนทรพ 10278 1919900510551 หญพง

24003179 อนนบาลสตผล นามพดนา มาราสา 10279 1910300186649 หญพง

24003180 อนนบาลสตผล ธวนยพร รวงษท 10280 1919900524462 หญพง

24003181 อนนบาลสตผล ปาลพตา หววนประรวตนพ 10281 1910200132067 หญพง

24003182 อนนบาลสตผล จพรนวนทพ ศรทอพนทรสนทธพ 10282 1919900522362 หญพง

24003183 อนนบาลสตผล ศนภโชค ตวนตพเลขา 9800 1919900516966 ชาย

24003184 อนนบาลสตผล ณวฐสพษฐพ หลทอาซพม 9832 1919900504364 ชาย

24003185 อนนบาลสตผล ภาณนศพษฎพ อรนนอม 9859 1919900527038 ชาย

24003186 อนนบาลสตผล ฟนรกร สาดทน 9872 1919900506090 ชาย

24003187 อนนบาลสตผล ธนกฤต อโนมนณท 9876 1919900532601 ชาย

24003188 อนนบาลสตผล นภวสดล นวลศรท 9896 1919900522460 ชาย

24003189 อนนบาลสตผล พรหมดนตรท ศพรพวรรณดท 9903 1919900525418 ชาย

24003190 อนนบาลสตผล สนทธพพงษพ เพสชรสนข 9907 1919900493541 ชาย

24003191 อนนบาลสตผล อวนวา มนตตเสวท 9927 1919900512910 ชาย

24003192 อนนบาลสตผล ราชวน ขนนหมาน 9934 1919900510046 ชาย

24003193 อนนบาลสตผล บนณยกร พงษพนนรวกษพ 9935 1919900513495 ชาย

24003194 อนนบาลสตผล พชรพล ทองขววญ 9938 1909803334492 ชาย

24003195 อนนบาลสตผล ชวกร เพชรกาฬ 10226 1919900524489 ชาย

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 4 / 8ววนททท 08-Feb-18 11:42:19

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : เมมองสตผล จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560018 - อนนบาลสตผล

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

สโรชา ป.3/4ชน ชน : 2

24003196 อนนบาลสตผล คนณานนทพ ปลอดฟวก 10237 1839902041494 ชาย

24003197 อนนบาลสตผล ณวฐพวชรพ ปะจผ 10283 1909803353675 ชาย

24003198 อนนบาลสตผล ภาคภผมพ ทวบมาก 10284 1219901207378 ชาย

24003199 อนนบาลสตผล มนวสพร คนณอารท 10285 1919900503023 ชาย

24003200 อนนบาลสตผล พงศกร ดนามทอง 10286 1919900512812 ชาย

24003201 อนนบาลสตผล อภพสพทธพธ ยผโซละ 10287 1919900509285 ชาย

24003202 อนนบาลสตผล อนวศรพ มรรคาเขต 9782 1909803274490 ชาย

24003203 อนนบาลสตผล ดนษฏท มาลทยวน 10288 1919900520971 ชาย

24003204 อนนบาลสตผล เจนภพ แกนวหลนา 10526 1919900502779 ชาย

24003205 อนนบาลสตผล ภผรพนวฐ พานพช 10785 1919900525647 ชาย

24003206 อนนบาลสตผล แอลจทนขา ววฒนะ 9819 1919900511433 หญพง

24003207 อนนบาลสตผล ณวชชา สวงขพสววสดพธ 9823 1909803350170 หญพง

24003208 อนนบาลสตผล ณพชกานตพ โมสนขะ 9847 1919900502621 หญพง

24003209 อนนบาลสตผล ปวพชญา แซขเตม ชอง 9854 1919900524896 หญพง

24003210 อนนบาลสตผล นพตพญา นนขนมท 9889 1909803421191 หญพง

24003211 อนนบาลสตผล สนธพมา บนญคง 9908 1919900527585 หญพง

24003212 อนนบาลสตผล ดามพยาอพ หาโสละ 9918 1919900519256 หญพง

24003213 อนนบาลสตผล อาเครายา เสสนบวตร 9942 1919900525311 หญพง

24003214 อนนบาลสตผล ณวชชา ทองเกลท ชยง 9946 1919900524110 หญพง

24003215 อนนบาลสตผล ชนตพกาญจนพ แดงกนล 10228 1919900517075 หญพง

24003216 อนนบาลสตผล นนสบา ขนนเพชร 10289 1919900510275 หญพง

24003217 อนนบาลสตผล อลพชา หลงพพลา 10290 1919900515005 หญพง

24003218 อนนบาลสตผล ไปรยา ขนนพล 10291 1919900514327 หญพง

24003219 อนนบาลสตผล ณวฐณพชา คงสนข 10292 1919900521102 หญพง

24003220 อนนบาลสตผล วนวชพร ครนวรรณพวฒนพ 10786 1919900536223 หญพง

24003221 อนนบาลสตผล ปาณวทกฤษฎพ กรมเมมอง 9797 1919900515404 ชาย

24003222 อนนบาลสตผล ธนศวกดพธ หอมหวาน 9802 1910300188030 ชาย

24003223 อนนบาลสตผล ศพรศพลปพ สาดทน 9805 1919900510887 ชาย

24003224 อนนบาลสตผล อมรเทพ ขาวแกนว 9827 1919900508211 ชาย

24003225 อนนบาลสตผล คณพศร นพยมเดชา 9829 1919900518187 ชาย

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 5 / 8ววนททท 08-Feb-18 11:42:19

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : เมมองสตผล จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560018 - อนนบาลสตผล

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

สโรชา ป.3/5ชน ชน : 2

24003226 อนนบาลสตผล ธพตพพวทธพ สมปอง 9834 1909803322257 ชาย

24003227 อนนบาลสตผล สนรบดพนรพ สนขมาศ 9835 1919900512511 ชาย

24003228 อนนบาลสตผล ภผมพนทรพ พงหลง 9860 1919900526317 ชาย

24003229 อนนบาลสตผล พทระพวฒนพ จวนทรพปลนอง 9865 1900101668422 ชาย

24003230 อนนบาลสตผล ชพนกฤต สนวรรณะ 9874 1959901090113 ชาย

24003231 อนนบาลสตผล ปฏพพล โกประววตพ 9890 1839902031421 ชาย

24003232 อนนบาลสตผล กพตตพภผมพ ทองอขอน 9900 1919900524519 ชาย

24003233 อนนบาลสตผล อตพกวนตพ ยวงปากนด ชา 9902 1919900519221 ชาย

24003234 อนนบาลสตผล ณวฐพล อพงคะกนล 9923 1919900529600 ชาย

24003235 อนนบาลสตผล นราวพชญพ พวนธภาค 9930 1919900503309 ชาย

24003236 อนนบาลสตผล วทรพงคพ โตละหลง 9936 1919900529294 ชาย

24003237 อนนบาลสตผล ธทรวตมพ สทหาราช 10293 1919900516567 ชาย

24003238 อนนบาลสตผล รชานนทพ ปผหยวง 10294 1919900512782 ชาย

24003239 อนนบาลสตผล ฟาเดล ปะดนกา 10296 1909803422553 ชาย

24003240 อนนบาลสตผล อวกษรพนทรพ รวตนานนพงศพ 10297 1101801586575 ชาย

24003241 อนนบาลสตผล ชญานพศ ยพ ชมหพ ชน 9813 1919900532279 หญพง

24003242 อนนบาลสตผล อพสรทยา มวทหมผหมาท 9816 1919900522907 หญพง

24003243 อนนบาลสตผล อชพรญา ชผนวล 9818 1919900530675 หญพง

24003244 อนนบาลสตผล เพชรลดา บนญนวล 9846 1909803320459 หญพง

24003245 อนนบาลสตผล นวนทพนภวส อดาภวยฤทธพธ 9852 1939900706153 หญพง

24003246 อนนบาลสตผล ธวนยพชนก เพสชรเขทยว 9857 1919900528417 หญพง

24003247 อนนบาลสตผล หทวยชนก ฮะยทบพลวง 9888 1919900518021 หญพง

24003248 อนนบาลสตผล ทพฆวมพร เถาถวพล 9912 1919900523865 หญพง

24003249 อนนบาลสตผล หพรวณยรวศมท วพเชทยรรวตนพ 9915 1919900522761 หญพง

24003250 อนนบาลสตผล กานตพณพชา ตวนสกนล 9940 1919900526023 หญพง

24003251 อนนบาลสตผล โสรยา ไฝน เสสม 10234 1919900521196 หญพง

24003252 อนนบาลสตผล เดวพนา ลายผ 10298 1919900532422 หญพง

24003253 อนนบาลสตผล พรพมพรพมา ธวงดพน 10299 1909803458086 หญพง

24003254 อนนบาลสตผล ฮานทฟารพ หาโสะ 10300 1919900530012 หญพง

24003255 อนนบาลสตผล ยศยา โปดดา 10301 1909803409131 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 6 / 8ววนททท 08-Feb-18 11:42:19

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : เมมองสตผล จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560018 - อนนบาลสตผล

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

บนณทรพกา อวจฉรพยภาพชน ชน : 1

24003256 อนนบาลสตผล อวฐภพญญา แดงนนอย 10302 1909803434934 หญพง

24003257 อนนบาลสตผล กวพสรา มวฎฐารวกษพ 11053 1800901365506 หญพง

24003258 อนนบาลสตผล ประภาพร เกตนวพชพตร 11055 1729900795298 หญพง

24003259 อนนบาลสตผล นวซนทน ลทมผสา 9814 1919900526601 หญพง

24003260 อนนบาลสตผล ธทรศวกดพธ บนตรหลอด 9796 1919900507681 ชาย

24003261 อนนบาลสตผล ปาณวท เกม ชอมท 9843 1919900523130 ชาย

24003262 อนนบาลสตผล ธวนวา สตผล 9870 1919900518314 ชาย

24003263 อนนบาลสตผล จพรภวทร สวงขพแกนว 9871 1919900509455 ชาย

24003264 อนนบาลสตผล เมธา เกตนแกนว 9893 1919900504411 ชาย

24003265 อนนบาลสตผล ปฐมชวย คงชขวย 9895 1919900509901 ชาย

24003266 อนนบาลสตผล นพวพชญพ พวนธภาค 9897 1919900503287 ชาย

24003267 อนนบาลสตผล ปวณณธร รวพยผร 9905 1910300186789 ชาย

24003268 อนนบาลสตผล นวทธววฒนพ เรมองพผน 9928 1919900523466 ชาย

24003269 อนนบาลสตผล เนปจผน ปาทาน 9939 1919900528794 ชาย

24003270 อนนบาลสตผล บาซพล หววงกนหลดา 10303 1909803327194 ชาย

24003271 อนนบาลสตผล ปวรพศ บนญชขวย 10304 1919900511212 ชาย

24003272 อนนบาลสตผล ภผมพพวฒนพ สนขสะปาน 10305 1909803326104 ชาย

24003273 อนนบาลสตผล สพทธพโชค นาครอด 10306 1919900515056 ชาย

24003274 อนนบาลสตผล สนธพนวนทพ เจละหลวง 9545 1919900493851 ชาย

24003275 อนนบาลสตผล รวชชานนทพ พนขมโพธพธ 10020 1919900491408 ชาย

24003276 อนนบาลสตผล ทยากร ศรทประยผร 10766 1909803327631 ชาย

24003277 อนนบาลสตผล ธทรดนยพ แกนวนนนย 10787 1509966684925 ชาย

24003278 อนนบาลสตผล ปฎพพวทธพ หนผบนญ 10788 1939900687469 ชาย

24003279 อนนบาลสตผล นนทนภวส จวนตระกผล 10789 1919900524365 ชาย

24003280 อนนบาลสตผล นวนทพยา ชวยยะ 9820 1919900532465 หญพง

24003281 อนนบาลสตผล อวลยาอพ พวนกาแด 9822 1909803322737 หญพง

24003282 อนนบาลสตผล สวสดาวดท ผพวเหลมอง 9848 1919900512456 หญพง

24003283 อนนบาลสตผล พพณณพทานวนทพ สารบวญ 9853 1909803345575 หญพง

24003284 อนนบาลสตผล ไรฮวนนขา เศษระนดา 9855 1919900522796 หญพง

24003285 อนนบาลสตผล วราทพพยพ หาบยนโซะ 9878 1919900529367 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 7 / 8ววนททท 08-Feb-18 11:42:19

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : เมมองสตผล จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560018 - อนนบาลสตผล

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

บนษบวน หนองสมนดชน ชน : 1

24003286 อนนบาลสตผล กมลพรรณ นนรวกษพภวกดท 9879 1919900512014 หญพง

24003287 อนนบาลสตผล ไมอารพมทท ไมมะหาด 9916 1919900505484 หญพง

24003288 อนนบาลสตผล ประกายดาว กลพทนทอง 9917 1919900515854 หญพง

24003289 อนนบาลสตผล สพรพยากร ปานแกนว 9945 1919900518098 หญพง

24003290 อนนบาลสตผล ณวฐณพชา สตวนนลอต 9948 1919900517849 หญพง

24003291 อนนบาลสตผล กวญญาณวฐ แกนวชขวย 10308 1959901146968 หญพง

24003292 อนนบาลสตผล ธวนยารวตนพ แซขโล 10309 1919900513606 หญพง

24003293 อนนบาลสตผล ณพชานวนทพ พรหมเดชะ 10310 1919900510071 หญพง

24003294 อนนบาลสตผล นาหพลขา สพตไทย 10311 1919900509790 หญพง

24003295 อนนบาลสตผล อพสตา ปะดนกา 10312 1909803380451 หญพง

24003296 อนนบาลสตผล อรพศา ชนะหลวง 10790 1910300186509 หญพง

24003297 อนนบาลสตผล ศพรภวสสร จงไกรจวกร 10791 1919900539168 หญพง

24003298 อนนบาลสตผล สนชานวนทพ เขทยนงาม 10792 1919900524748 หญพง

24003299 อนนบาลสตผล ธทรภวทร ชนมทอง 9858 1919900527534 ชาย

24003300 อนนบาลสตผล ภผมพรพท ทพพยพแกนว 9869 1919900527861 ชาย

24003301 อนนบาลสตผล รวพนทพ บดารนงเมมอง 10319 1919900527241 ชาย

24003302 อนนบาลสตผล สนวพจวกขณพ หนผดดา 9826 1919900520815 ชาย

24003303 อนนบาลสตผล พพพวฒ ตพรสถพตยพ 10321 1919900520254 ชาย

24003304 อนนบาลสตผล ธรรศ เทพหวสดพน ณ อยนธยา 9864 1909803373919 ชาย

24003305 อนนบาลสตผล ถพรศวกดพธ อนสมา 9875 1919900513673 ชาย

24003306 อนนบาลสตผล อนวตตา เจรพญวพกกวย 10793 1909803438204 ชาย

24003307 อนนบาลสตผล เปรมยาดา รวตนบนรท 10231 1919900524675 หญพง

24003308 อนนบาลสตผล ณวฐญาดา ทพพยพบนญ 9856 1919900531205 หญพง

24003309 อนนบาลสตผล กพตพวพชญา เจรพญผล 10323 1909803456253 หญพง

24003310 อนนบาลสตผล เพลงพฤกษา ชผชขวย 10324 1909803400151 หญพง

24003311 อนนบาลสตผล ธทรกานตพ ววงอภพสพทธพธ 9951 1909803353543 หญพง

24003312 อนนบาลสตผล หพรวญดา หพรวญกนล 9920 1919900513550 หญพง

24003313 อนนบาลสตผล ตวสนทม ตพ ชงหววง 10229 1919900529880 หญพง

24003314 อนนบาลสตผล นนชจพรา จพตรเพชร 9914 1929901248132 หญพง

24003315 อนนบาลสตผล ธณพชา กผนสกนล 10326 1909803341235 หญพง

24003316 อนนบาลสตผล ซผเรทย หววนสผ 10225 1909803341774 หญพง

24003317 อนนบาลสตผล ซวลมทญขา แหลขทองคดา 10327 1909803317768 หญพง

คน 32รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 8 / 8ววนททท 08-Feb-18 11:42:19

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : เมมองสตผล จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560018 - อนนบาลสตผล

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

สโรชา หนอง กอท.ชน ชน : 2

24003321 อนนบาลสตผล พศพน รวชกพจประการ 10275 1919900513746 ชาย

24003322 อนนบาลสตผล อภพษฎา ววฒนะ 9512 1939600030120 หญพง

คน 2รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  214ผศห เขหาสอบ : 8 คน1091560018 - อนนบาลสตผล


