
ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 1 / 3ววนททท 08-Feb-18 11:25:06

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ควนโดน จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560131 - บนานควนสตอ

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [2]ชน ชน : 0

24000816 บนานควนสตอ นวนฐกรณพ ใบกาเดดม 3520 1919900504020 ชาย

24000817 บนานควนสตอ เอกสพทธพธ สนหลละ 3521 1919900515170 ชาย

24000818 บนานควนสตอ ณวฐววฒพ หมวนเสดน 3525 1910200130811 ชาย

24000819 บนานควนสตอ ศวภณวฐ หนวนพพอเดดน 3527 1919900495969 ชาย

24000820 บนานควนสตอ อวบดวลยามวล ดาแลหมวน 3528 1919900502426 ชาย

24000821 บนานควนสตอ อานวส หลทเสดน 3529 1919900518829 ชาย

24000822 บนานควนสตอ ณวฐพล แดงโดด 3530 1919900506537 ชาย

24000823 บนานควนสตอ อวบวยดะตพ ลาโหยด 3531 1910200130773 ชาย

24000824 บนานควนสตอ ฟาอทส เหมสลาหมาด 3532 1919900525248 ชาย

24000825 บนานควนสตอ รพสกท มาลพกวน 3609 1910401042325 ชาย

24000826 บนานควนสตอ ฮวสนท สานพง 3535 1910200130391 หญพง

24000827 บนานควนสตอ อวสมท เลพทองคคา 3537 1910200130552 หญพง

24000828 บนานควนสตอ วพไลพร เหมจพ 3538 1910200131273 หญพง

24000829 บนานควนสตอ นพโซเฟท ย นพมะ 3539 1940900397551 หญพง

24000830 บนานควนสตอ วรวญญา บพสลพมทน 3541 1919900530527 หญพง

24000831 บนานกวบวงปะโหลด ไหมสผหรท นาฮผดา 2264 1910200128787 หญพง

24000832 บนานกวบวงปะโหลด ชากทรทน ดาแลหมวน 2273 1910200130447 ชาย

24000833 บนานกวบวงปะโหลด ณวฐววฒนพ ใบแหลน 2274 1910200130862 ชาย

24000834 บนานกวบวงปะโหลด ธทรศวกดพธ รอดแกนว 2276 1910200130528 ชาย

24000835 บนานกวบวงปะโหลด เฟาซาน อวเจะ 2277 1910200130714 ชาย

24000836 บนานกวบวงปะโหลด ยผสวบ สกวลา 2278 1910200130803 ชาย

24000837 บนานกวบวงปะโหลด สพรพวฒนพ หมวนเสดน 2279 1910200130609 ชาย

24000838 บนานกวบวงปะโหลด อดพศร ปพ ยาเหล 2280 1919900511000 ชาย

24000839 บนานกวบวงปะโหลด อพสฟาฮาล บพลาอาบผ 2282 1919900503015 ชาย

24000840 บนานกวบวงปะโหลด นวสรทน สกวลา 2283 1919900492374 หญพง

24000841 บนานกวบวงปะโหลด นาดา ดพนซวด 2284 1910200130366 หญพง

24000842 บนานกวบวงปะโหลด ฟาชพตา ไมมะหาด 2285 1910200130145 หญพง

24000843 บนานกวบวงปะโหลด รวววยดา อมสารา 2287 1910200131834 หญพง

24000844 บนานกวบวงปะโหลด ญานพตา เระววง 2298 1910200131494 หญพง

24000845 บนานกวบวงปะโหลด นารพสา หงะหา 2347 1910200130986 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 2 / 3ววนททท 08-Feb-18 11:25:06

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ควนโดน จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560131 - บนานควนสตอ

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [3]ชน ชน : 0

24000846 บนานทวพงพวฒนา นพธพกร หะยทสาเมาะ 584 1910200130781 ชาย

24000847 บนานทวพงพวฒนา ววฒพชวย สงแสง 585 1910200130161 ชาย

24000848 บนานทวพงพวฒนา วทรดา พรหมมา 587 1910200130641 หญพง

24000849 บนานทวพงพวฒนา ญาดาวดท สดวนนลอต 588 1919900502281 หญพง

24000850 บนานทวพงพวฒนา อนวสรา มวนเละ 589 1910200131214 หญพง

24000851 บนานทวพงพวฒนา วราภรณพ มวนเละ 590 1919900502868 หญพง

24000852 บนานทางงอ กผอพสแนน สารวง 1172 1919900520513 ชาย

24000853 บนานทางงอ ธทรศวกดพธ ปะดวกา 1173 1919900499620 ชาย

24000854 บนานทางงอ ฟากวส สตอหลง 1176 1910200130081 ชาย

24000855 บนานทางงอ สราววฒพ สพทธพจวนทรพ 1178 1910200130676 ชาย

24000856 บนานทางงอ ธวญญาภวทร มพลาอาบผ 1180 1809902515461 หญพง

24000857 บนานทางงอ นวซมทยพ ผลาอาด 1181 1910200130706 หญพง

24000858 บนานทางงอ กวญญาวทยพ อารทรวกษพ 1187 1919900501675 หญพง

24000859 บนานทางงอ ธนากร แสะอาหลท 1208 1910501235574 ชาย

คน 14รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 3 / 3ววนททท 08-Feb-18 11:25:06

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ควนโดน จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560131 - บนานควนสตอ

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [2]ชน ชน : 0

24000876 บนานควนสตอ โซฟท รพา สวขสววสดพธ 3639 1919900502868 หญพง

24000877 บนานกวบวงปะโหลด ทนงศวกดพธ สมพงษพ 2275 1919900500563 ชาย

24000878 บนานกวบวงปะโหลด ณวฐพวชร เรรองทอง 2342 1849400016507 ชาย

24000879 บนานกวบวงปะโหลด พพทวกษพ ขคาพพวง 2374 1910200130854 ชาย

24000880 บนานทวพงพวฒนา อพดพลฟพ ตรท ไมหยนา 586 1910200131451 ชาย

24000881 บนานทางงอ นรพนศวกดพธ สะตาหา 1174 1910200131249 ชาย

24000882 บนานทางงอ ไฟซอล โสะตรา 1175 1910300185421 ชาย

24000883 บนานทางงอ ศราภรณพ อวเจะ 1177 1919900500768 ชาย

24000884 บนานทางงอ วชพระ ธนผสาย 1201 1919900496272 ชาย

24000885 บนานทางงอ เฟาซท แขวงเสดน 1209 1910200130561 ชาย

24000886 บนานทางงอ อฟวรดท ดาแลหมวน 1217 1919900508467 ชาย

คน 11รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  55ผศห เขหาสอบ : 3 คน1091560131 - บนานควนสตอ


