
ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 1 / 3ววนททท 08-Feb-18 11:43:05

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : มะนวง จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1191100038 - อนนบาลอรอนงคพ

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

 1 หนองสอบททท 1ชน ชน : 1

24002411 อนนบาลอรอนงคพ จพดาภา ดดาฝน าย 202 1910300189966 หญพง

24002412 อนนบาลอรอนงคพ อนวญญา เรรองชชวย 377 1919900516281 หญพง

24002413 อนนบาลอรอนงคพ ชวกร ชผผผ ผง 203 1929901250749 ชาย

24002414 อนนบาลอรอนงคพ กวนตพนวนทพ โอทอง 204 1849400019611 หญพง

24002415 อนนบาลอรอนงคพ ธนาวนฒพ หมาดหมาน 207 1910300187548 ชาย

24002416 อนนบาลอรอนงคพ วรวญญา จนไรพวนธพ 209 1919900518331 หญพง

24002417 อนนบาลอรอนงคพ ชวยรวตนพ บนญดดา 213 1910300189559 ชาย

24002418 อนนบาลอรอนงคพ บงกช จวนทะภาโส 215 1919900525965 หญพง

24002419 อนนบาลอรอนงคพ จรทวรรณ จวนทรมณท 220 1919900511263 หญพง

24002420 อนนบาลอรอนงคพ กวญญาวทรพ วงษพสววสดพด 221 1919900513321 หญพง

24002421 อนนบาลอรอนงคพ พพทวกษพ นวลแกนว 222 1910300187858 ชาย

24002422 อนนบาลอรอนงคพ แพรวทพชา ชนมภผทอง 234 1919900518055 หญพง

24002423 อนนบาลอรอนงคพ พงศพภวค สนวรรณมณท 235 1910300186886 ชาย

24002424 อนนบาลอรอนงคพ นพธพววฒนพ ละอองโชค 238 1919900528026 ชาย

24002425 อนนบาลอรอนงคพ วรวญญา ชชวยเรรอง 242 1910300189214 หญพง

24002426 อนนบาลอรอนงคพ ชนกวนตพ ภาสโร 246 1919900529847 ชาย

24002427 อนนบาลอรอนงคพ ทวทโชค ชผชชวย 248 1929901263891 ชาย

24002428 อนนบาลอรอนงคพ วพระดา โนรดท 294 1919900512561 หญพง

24002429 อนนบาลอรอนงคพ พพชญพสพนท ทองขาวบวว 374 1909803387600 หญพง

24002430 อนนบาลอรอนงคพ กพตตพชวย เพชรพวนธพ 375 1900101666217 ชาย

24002431 อนนบาลอรอนงคพ ณวฐญาดา รวกษพขาว 379 1909803340646 หญพง

24002432 อนนบาลอรอนงคพ ศนภกพตตพด สนวรรณทวท 380 1919900517407 ชาย

24002433 อนนบาลอรอนงคพ ปวณณวพชญพ ชผศรท 387 1103704433591 ชาย

24002434 อนนบาลอรอนงคพ จพนตพจนฑา ศรทอชอน 445 1910300188013 หญพง

24002435 อนนบาลอรอนงคพ กมลพรรณ คงมวยลพก 470 1919900534077 หญพง

24002436 อนนบาลอรอนงคพ ชฎารวตนพ พวนธพชชวง 517 1910300187181 หญพง

24002437 อนนบาลอรอนงคพ กชวรรณ สนขเสนา 585 1910300190131 หญพง

24002438 อนนบาลอรอนงคพ สนปราณท ดดาสทไหม 604 1909803423886 หญพง

24002439 อนนบาลอรอนงคพ ณวฐนรท ภผชระหงษพ 518 1800701317605 หญพง

24002440 วพทยาพพพวฒนพ กนลปรพยา สนขการณพ 0198 1919900514149 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 2 / 3ววนททท 08-Feb-18 11:43:05

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : มะนวง จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1191100038 - อนนบาลอรอนงคพ

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

 1 หนองสอบททท 2ชน ชน : 1

24002441 วพทยาพพพวฒนพ ชนพสร บนญพรวด 0203 1910300188641 หญพง

24002442 วพทยาพพพวฒนพ ณวฐพงคพ ชอบงาม 0205 1909803331493 ชาย

24002443 วพทยาพพพวฒนพ ณวฐพวชรพ สนดแปน น 0206 1919900526015 ชาย

24002444 วพทยาพพพวฒนพ ทพนกฤต วาลทดง 0207 1919900509773 ชาย

24002445 วพทยาพพพวฒนพ ทนกฤตพ แววววนจพตร 0208 1909803393022 ชาย

24002446 วพทยาพพพวฒนพ ธทรวตมพ ขดาปราง 0209 1809902552804 ชาย

24002447 วพทยาพพพวฒนพ นภวสสร พานพรม 0211 1910300189711 หญพง

24002448 วพทยาพพพวฒนพ นวศรทยพ นพมาศ 0213 1919900513291 ชาย

24002449 วพทยาพพพวฒนพ นผรทซาน โตตะมผซอ 0214 1910700040331 หญพง

24002450 วพทยาพพพวฒนพ นผรทฮวม อวบดนลละ 0215 1919900532031 หญพง

24002451 วพทยาพพพวฒนพ พพชญาดา สายทอง 0217 1919900510003 หญพง

24002452 วพทยาพพพวฒนพ พพทยนตมพ มหาชวย 0218 1919900507894 ชาย

24002453 วพทยาพพพวฒนพ พทรพล ดวมและ 0219 1909803425439 ชาย

24002454 วพทยาพพพวฒนพ ฟาตทมตะฮพ แยนา 0220 1910501234802 หญพง

24002455 วพทยาพพพวฒนพ รวตตพกาล หทมละ 0224 1910501237241 หญพง

24002456 วพทยาพพพวฒนพ วรวญชพต โคกเขา 0226 1919900533062 ชาย

24002457 วพทยาพพพวฒนพ ศนภกฤต จงกลศรท 0228 1910300187602 ชาย

24002458 วพทยาพพพวฒนพ สนดารวตนพ บรรจบ 0229 1910300189702 หญพง

24002459 วพทยาพพพวฒนพ อวซรอฟ โตตะหมวด 0231 1910300184999 ชาย

24002460 วพทยาพพพวฒนพ อดพศร โตตะประดผช 0232 1919900505174 ชาย

24002461 วพทยาพพพวฒนพ อรพศรา ละมผลสนข 0233 1910501234501 หญพง

24002462 วพทยาพพพวฒนพ อนวนตญา อนรามา 0236 1919900532074 หญพง

24002463 วพทยาพพพวฒนพ ตวสณทม โตตะหมวด 0408 1839902054138 ชาย

24002464 วพทยาพพพวฒนพ ปนณยววจนพ จารยพโพธพด 0409 1419902545798 ชาย

คน 24รวม :



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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : มะนวง จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1191100038 - อนนบาลอรอนงคพ

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [1]ชน ชน : 0

24002471 อนนบาลอรอนงคพ หทวยภวทร มณทโชตพ 523 1919900483367 หญพง

คน 1รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  55ผศห เขหาสอบ : 3 คน1191100038 - อนนบาลอรอนงคพ


