
ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 1 / 2ววนททท 08-Feb-18 11:22:11

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ทททงหวนา จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560119 - บนานขอนคลาน

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [2]ชน ชน : 0

24001871 บนานขอนคลาน ศศพพงษพ จพตรณรงคพ 1562 1919900498585 ชาย

24001872 บนานขอนคลาน กพตพศวกดพด เจจะสา 1563 1919900502272 ชาย

24001873 บนานขอนคลาน อทดมศวกดพด เทศนอก 1566 1969900602048 ชาย

24001874 บนานขอนคลาน วศพน ตพตบปะละ 1569 1910600152995 ชาย

24001875 บนานขอนคลาน จพตลดา แมทนน นา 1572 1910600151387 หญพง

24001876 บนานขอนคลาน วพภาวดท เจจะสา 1573 1919900501951 หญพง

24001877 บนานขอนคลาน มนวสวรรณ ทองนาค 1575 1919900508203 หญพง

24001878 บนานขอนคลาน กวญญารวตนพ จพตรณรงคพ 1576 1910501233687 หญพง

24001879 บนานขอนคลาน เสาวลวกษณพ อพนนทพวฒนพ 1577 1919900509986 หญพง

24001880 บนานขอนคลาน วรรณภา สมาธพ 1578 1919900513461 หญพง

24001881 บนานขอนคลาน กวนตพกนพษฐพ โสสนทย 1579 1910600153142 หญพง

24001882 บนานขอนคลาน จทฑารวตนพ เอนงฉนวน 1653 1910600148009 หญพง

24001883 บนานราไว ศพวกร รวกษะโบจะ 1308 1910600152561 ชาย

24001884 บนานราไว อนทพร มองเหทย 1310 1910501234292 ชาย

24001885 บนานราไว บทณววทนพ หลทหมทน 1311 1910600151557 ชาย

24001886 บนานราไว อภพสพทธพด หนผทวด 1313 1919900503961 ชาย

24001887 บนานราไว สพรภวทธพ รวกชาตพ 1314 1910600152375 ชาย

24001888 บนานราไว พวนธรวตนพ แมทนน นา 1371 1909803390091 ชาย

24001889 บนานราไว กวตววฒนพ จทลเรรอง 1394 1910600149978 ชาย

24001890 บนานราไว วาสนา ไชยเทพ 1316 1910501230785 หญพง

24001891 บนานราไว อรณพชา ชายเกตท 1317 1910600151662 หญพง

24001892 บนานราไว พนพดา แซทตวน 1318 1910600152171 หญพง

24001893 บนานราไว อดพภา ซวนสาบผ 1319 1919900511514 หญพง

24001894 บนานราไว นรทพร บทาโงนย 1367 1910600152256 หญพง

24001895 บนานราไว วราพร มวดลจะ 1391 1909803343076 หญพง

คน 25รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 2 / 2ววนททท 08-Feb-18 11:22:11

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ทททงหวนา จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560119 - บนานขอนคลาน

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [1]ชน ชน : 0

24001901 บนานขอนคลาน สทธพนวนทพ รรทนจพตตพ 1565 1919900506910 ชาย

24001902 บนานขอนคลาน ภทศเดช พรมเดรทอ 1570 1739902332872 ชาย

24001903 บนานขอนคลาน อารวกษพษา หมานยวง 1587 1919900492838 ชาย

24001904 บนานขอนคลาน พงศพพพพวฒนพ สวนงจะ 1588 1919900493141 ชาย

24001905 บนานขอนคลาน สทมพตรา โสสนทย 1580 1919900520947 หญพง

24001906 บนานราไว วพทยา หมาดโสจะ 1309 1910600152174 ชาย

24001907 บนานราไว ยงยททธ ศรทจวนทรพ 1312 1910600151816 ชาย

คน 7รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  32ผศห เขหาสอบ : 2 คน1091560119 - บนานขอนคลาน


