
ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 1 / 5ววนททท 08-Feb-18 11:43:44

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ทททงหวนา จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1191100026 - อวลฟทรกอนวพทยา

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

 1 หนองสอบททท 1ชน ชน : 1

24001991 อวลฟทรกอนวพทยา นทรอาอทชะหพ ซพดพ 00530 5940201034550 หญพง

24001992 อวลฟทรกอนวพทยา นทสรท ทอดยอด 00531 1910501237429 หญพง

24001993 อวลฟทรกอนวพทยา ฟารทดา อทศมา 00532 1919900504313 หญพง

24001994 อวลฟทรกอนวพทยา วรววตร ลาววลยพ 00536 1910600152472 ชาย

24001995 อวลฟทรกอนวพทยา อนวญพร โยะหมาด 00539 1910600152332 หญพง

24001996 อวลฟทรกอนวพทยา อรรวฐฐา เนาวเกตท 00540 1919900520823 หญพง

24001997 อวลฟทรกอนวพทยา อวฟฟาน ไชยเทพ 00542 1910600154025 ชาย

24001998 อวลฟทรกอนวพทยา เอมพตา ลาววลยพ 00543 1919900513738 หญพง

24001999 อวลฟทรกอนวพทยา ฮารพส เกก กอหลท 00545 1908200015505 ชาย

24002000 อวลฟทรกอนวพทยา กนกนทช เออมเลทง 00547 1919900506952 หญพง

24002001 อวลฟทรกอนวพทยา กนกวรรณ เหมรา 00548 1910600152529 หญพง

24002002 อวลฟทรกอนวพทยา กรพชกวท เทศนอก 00549 1919900525141 ชาย

24002003 อวลฟทรกอนวพทยา กานตพสพรพ ลาววลยพ 00551 1910501234918 หญพง

24002004 อวลฟทรกอนวพทยา ตวสกทม ดานเดอน 00555 1910600153525 ชาย

24002005 อวลฟทรกอนวพทยา นวคววต ละเมาะ 00558 1920400264587 ชาย

24002006 อวลฟทรกอนวพทยา มวยมานะ หมาดตาหลา 00561 1910600152847 หญพง

24002007 อวลฟทรกอนวพทยา รพทภวทร คลวงขนอง 00565 1910600152600 ชาย

24002008 อวลฟทรกอนวพทยา ปฏพภาณ มทสพกพวนธพ 00566 1909803365711 ชาย

24002009 อวลฟทรกอนวพทยา อวมมาร อาแซนพแม 00569 1969900605845 ชาย

24002010 อวลฟทรกอนวพทยา อาดานาล หมวสเหลอม 00614 1910501234314 ชาย

24002011 อวลฟทรกอนวพทยา ฟารทมา ลารทนผ 00615 1919900516435 หญพง

24002012 อวลฟทรกอนวพทยา ไฟซอล หมทนคลาน 00617 1919900503228 ชาย

24002013 อวลฟทรกอนวพทยา พพมพพพพสททธพธ เสทยมไหม 00619 1910600152367 หญพง

24002014 อวลฟทรกอนวพทยา ภานทพงษพ หลงขาว 00620 1919900530756 ชาย

24002015 อวลฟทรกอนวพทยา นาตยา รวตเนตร 00623 1829900333684 หญพง

24002016 อวลฟทรกอนวพทยา ฟพ ตตรท คลวงขนอง 00631 1919900513193 ชาย

24002017 อวลฟทรกอนวพทยา ชนวญชพดา โคกเขา 00750 1910600153169 หญพง

24002018 อวลฟทรกอนวพทยา ณวฐณพชา ชวยสววสดพธ 00842 1919900506995 หญพง

24002019 อวลฟทรกอนวพทยา ซามทยา สพทธพชวย 00843 1910600152596 หญพง

24002020 อวลฟทรกอนวพทยา เปรมชนวน โตตะยะเล 00933 1910501234756 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 2 / 5ววนททท 08-Feb-18 11:43:44

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ทททงหวนา จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1191100026 - อวลฟทรกอนวพทยา

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

 1 หนองสอบททท 2ชน ชน : 1

24002021 อวลฟทรกอนวพทยา ฟทรกอน ปพ รพยะ 01029 1910501232923 ชาย

24002022 อวลฟทรกอนวพทยา ธวนสพณท กวนขนอง 01030 1910600152278 หญพง

24002023 อวลฟทรกอนวพทยา รวฐภผมพ หมวนหลอ 01031 1908800042953 ชาย

24002024 อวลฟทรกอนวพทยา อธพกานตพ ชาญรพนทรพ 00459 1919900478444 ชาย

24002025 อวลฟทรกอนวพทยา แวฮวมดท เจะมะ 00537 1919900503864 ชาย

24002026 อวลฟทรกอนวพทยา สพลพนนา หววนสผ 00538 1919900532805 หญพง

24002027 อวลฟทรกอนวพทยา อวบดทลชผโกร นทนยเดช 00541 1910501234748 ชาย

24002028 อวลฟทรกอนวพทยา ฮานพฟ ไชยเทพ 00544 1910600152987 ชาย

24002029 อวลฟทรกอนวพทยา ฮารพส คลวงขนอง 00546 1910600152839 ชาย

24002030 อวลฟทรกอนวพทยา จพนดามณท สาราบรรณพ 00552 1919900524454 หญพง

24002031 อวลฟทรกอนวพทยา ธนกร บทญเทททยง 00556 1919900502361 ชาย

24002032 อวลฟทรกอนวพทยา ธทรพธววช ประกอบ 00557 1910600153690 ชาย

24002033 อวลฟทรกอนวพทยา นาบทล คชเวช 00559 1910600152421 ชาย

24002034 อวลฟทรกอนวพทยา มผฮวมหมวดอวสรท สะอพ 00564 1940900390417 ชาย

24002035 อวลฟทรกอนวพทยา ฟาฮาล หลงเกอม 00568 1919900513754 ชาย

24002036 อวลฟทรกอนวพทยา นน กาทพพยพ สวาหลวง 00616 1919900512278 หญพง

24002037 อวลฟทรกอนวพทยา นทรพรทนา ศพวลวกษณพ 00624 1910600152791 หญพง

24002038 อวลฟทรกอนวพทยา อานวส ตาเออน 00627 2819900062085 ชาย

24002039 อวลฟทรกอนวพทยา วทฒพนวนทพ ผพวดท 00629 1929901214769 ชาย

24002040 อวลฟทรกอนวพทยา นพตพพงษพ หมาดหทม 00630 1910600153436 ชาย

24002041 อวลฟทรกอนวพทยา นราธพป หทมละ 00632 1919900521056 หญพง

24002042 อวลฟทรกอนวพทยา ปพ ยธพดา หยวงสผ 00633 1910600152146 หญพง

24002043 อวลฟทรกอนวพทยา ณวฐวทฒพ ดวงเดอน 00746 1839902068040 ชาย

24002044 อวลฟทรกอนวพทยา นพดร เลอมปาน 00752 1919900512901 ชาย

24002045 อวลฟทรกอนวพทยา อภพสร แดงปก 00841 1910600152898 ชาย

24002046 อวลฟทรกอนวพทยา ทรงวทฒพ เพองแกนว 00929 1919900524314 ชาย

24002047 อวลฟทรกอนวพทยา นวจมทยพ ตรทโกบ 00930 1910600152693 หญพง

24002048 อวลฟทรกอนวพทยา ปรพศนา เอทยดขาว 00941 1910400136392 หญพง

24002049 อวลฟทรกอนวพทยา สทขสวนตพ สาเกอน 00947 1910501233903 ชาย

24002050 อวลฟทรกอนวพทยา ลลพตา ชวยสววสดพธ 01032 1919900540514 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 3 / 5ววนททท 08-Feb-18 11:43:44

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ทททงหวนา จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1191100026 - อวลฟทรกอนวพทยา

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

 1 หนองสอบททท 3ชน ชน : 1

24002051 พรรษนวนทพศศกษา กนกพร คงววฒนานนทพ 00396 1929901239133 หญพง

24002052 พรรษนวนทพศศกษา ขววญอภพรดท ทพพยพนรากทล 00397 1909803337947 หญพง

24002053 พรรษนวนทพศศกษา สทพพชชา ปาลาหา 00398 1919900521498 หญพง

24002054 พรรษนวนทพศศกษา เพชรไพลพน ธทระกทลพพศททธพธ 00400 1929901244851 หญพง

24002055 พรรษนวนทพศศกษา วรวญชวช แซทตวน 00401 1929901208335 ชาย

24002056 พรรษนวนทพศศกษา สททธพกานตพ แซทเจททย 00402 1919900520190 หญพง

24002057 พรรษนวนทพศศกษา กวญจนพร สงนวล 00403 1910600151972 หญพง

24002058 พรรษนวนทพศศกษา ณวชชา หนผดนวง 00404 1909803432460 หญพง

24002059 พรรษนวนทพศศกษา พรรษชล เพองแกนว 00406 1919900503031 หญพง

24002060 พรรษนวนทพศศกษา ธารปภวสรพ ทททงปรกอ 00407 1929901208009 หญพง

24002061 พรรษนวนทพศศกษา นพจรส บทญคง 00408 1919900507304 ชาย

24002062 พรรษนวนทพศศกษา พทรชา ทองคนา 00409 1929901224268 ชาย

24002063 พรรษนวนทพศศกษา สพทธพภวทร หทมปอง 00410 1919900510721 ชาย

24002064 พรรษนวนทพศศกษา สกบสกทล สาโสตะ 00411 1919900514378 ชาย

24002065 พรรษนวนทพศศกษา พทธพตา แซทจศทง 00413 1919900524284 หญพง

24002066 พรรษนวนทพศศกษา พทรวพชญพ เมฆเรกอง 00414 1919900505166 ชาย

24002067 พรรษนวนทพศศกษา ศทภฤกษพ เอท กยวซพโป 00415 1749800476182 ชาย

24002068 พรรษนวนทพศศกษา หทวยชนก สะอา 00416 1929901232678 หญพง

24002069 พรรษนวนทพศศกษา ชญานทตมพ เศษแอ 00417 1909803359215 หญพง

24002070 พรรษนวนทพศศกษา ศศพณา อนทพงคพ 00418 1919900520068 หญพง

24002071 พรรษนวนทพศศกษา ศทภกานตพ แกนวดนา 00419 1929901205492 หญพง

24002072 พรรษนวนทพศศกษา อภพสพทธพธ ใจสมททร 00420 1919900503813 ชาย

24002073 พรรษนวนทพศศกษา ตนนวดท มานะกลนา 00421 1919900519663 หญพง

24002074 พรรษนวนทพศศกษา ปววนพวสตรพ เชททยหนวน 00422 1929901207631 หญพง

24002075 สทไหงอทเปวพทยา กอมารทลฮารทฟท น แกนวดนา 0643 1919900545346 ชาย

24002076 สทไหงอทเปวพทยา ซวยรทส ตพ กงโหยบ 0655 1910501232982 ชาย

24002077 สทไหงอทเปวพทยา ตพรมทซท หลวงเถาะ 0656 1910600153045 ชาย

24002078 สทไหงอทเปวพทยา ทพวากร อวครพพชญพกทล 0657 1910600151638 ชาย

24002079 สทไหงอทเปวพทยา ภานทววฒนพ สมาจทน 0658 1910600151743 ชาย

24002080 สทไหงอทเปวพทยา วารพส โสสนทย 0660 1919900530934 ชาย

คน 30รวม :
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ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 91010000 - สพป.สตศล

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ทททงหวนา จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1191100026 - อวลฟทรกอนวพทยา

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

 1 หนองสอบททท 4ชน ชน : 1

24002081 สทไหงอทเปวพทยา ศอลทฮทน บทญเสน 0662 1910600153479 ชาย

24002082 สทไหงอทเปวพทยา อวฟฟาล เชททยวเลททยน 0663 1900101631626 ชาย

24002083 สทไหงอทเปวพทยา อวลฟารพ ปาววล 0664 1919900521285 ชาย

24002084 สทไหงอทเปวพทยา ไอยทบ จพตตพหลวง 0665 1910600151581 ชาย

24002085 สทไหงอทเปวพทยา อนาวพน ดารารวกษพ 0666 1910600152456 ชาย

24002086 สทไหงอทเปวพทยา ฮวสมท หทมปอง 0667 1919900513231 ชาย

24002087 สทไหงอทเปวพทยา ณวฐณพชา หลทปาหยวง 0668 1910600152669 หญพง

24002088 สทไหงอทเปวพทยา ณฤดท หทมปอง 0669 1910600153746 หญพง

24002089 สทไหงอทเปวพทยา ปารพฉวตร แหนทงนทนย 0672 1919900515943 หญพง

24002090 สทไหงอทเปวพทยา ฟาตพน จพตรเทททยง 0674 1910600151778 หญพง

24002091 สทไหงอทเปวพทยา วารทพวฒนพ ลาทวพ 0676 1919900499816 หญพง

24002092 สทไหงอทเปวพทยา เอมพกา สมวยอยผท 0678 1910600152359 หญพง

24002093 สทไหงอทเปวพทยา มผยาฮทดทน ยทสะมวน 0790 1910300189974 ชาย

24002094 สทไหงอทเปวพทยา พทรพวชร ตว กงสทรพยะการ 0795 1929901183642 ชาย

คน 14รวม :
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ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 91010000 - สพป.สตศล

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ทททงหวนา จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1191100026 - อวลฟทรกอนวพทยา

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [1]ชน ชน : 0

24002111 สทไหงอทเปวพทยา ปวทณพนทช เทพดพพทวกษพผล 0671 1910600152502 หญพง

24002112 สทไหงอทเปวพทยา อรพสา พมมนตพ 0677 1910600153070 หญพง

คน 2รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  106ผศห เขหาสอบ : 5 คน1191100026 - อวลฟทรกอนวพทยา


