
ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 1 / 2ววนททท 08-Feb-18 11:26:41

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : เมมองสตผล จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560034 - บนานตวนหยงกาโบยชวยพวฒนา

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [2]ชน ชน : 0

24003746 บนานตวนหยงกาโบยชวยพวฒนา ดาเนทย ปปนยวง 2554 1919900512251 ชาย

24003747 บนานตวนหยงกาโบยชวยพวฒนา ธนภวทร โตะดพน 2555 1919900513894 ชาย

24003748 บนานตวนหยงกาโบยชวยพวฒนา นาบทล เตะปผยผ 2558 1919900494831 ชาย

24003749 บนานตวนหยงกาโบยชวยพวฒนา ปอซท เตะปผยผ 2559 1919900494041 ชาย

24003750 บนานตวนหยงกาโบยชวยพวฒนา พทรภวทร เตะปผยผ 2560 1919900493303 ชาย

24003751 บนานตวนหยงกาโบยชวยพวฒนา อวบดปลเลลาะหพ เตละปผยผ 2566 1919900498895 ชาย

24003752 บนานตวนหยงกาโบยชวยพวฒนา อาซวพน เตะปผยผ 2567 1919900492731 ชาย

24003753 บนานตวนหยงกาโบยชวยพวฒนา อาเดล สปมาลท 2568 1919900499450 ชาย

24003754 บนานตวนหยงกาโบยชวยพวฒนา อานทฟ หมวดยาดดา 2569 1919900521374 ชาย

24003755 บนานตวนหยงกาโบยชวยพวฒนา ชาลพสา หยทอา 2571 1919900491076 หญพง

24003756 บนานตวนหยงกาโบยชวยพวฒนา ซาวทณา โตะดพน 2497 1919900433319 หญพง

24003757 บนานตวนหยงกาโบยชวยพวฒนา ฟารทดา อาดดา 2544 1919900479068 หญพง

24003758 บนานตวนหยงกาโบยชวยพวฒนา ซากทยะฮพ หลวงละหพ 2572 1919900502094 หญพง

24003759 บนานตวนหยงกาโบยชวยพวฒนา ซากทเราะฮพ หลวงละหพ 2573 1919900502108 หญพง

24003760 บนานตวนหยงกาโบยชวยพวฒนา ซามทมทท ปปนยวง 2574 1919900506472 หญพง

24003761 บนานตวนหยงกาโบยชวยพวฒนา นวจญมท เตะปผยผ 2576 1919900520726 หญพง

24003762 บนานตวนหยงกาโบยชวยพวฒนา บพลกทส เตะปผยผ 2577 1919900520734 หญพง

24003763 บนานตวนหยงกาโบยชวยพวฒนา ฟพ ตเราะหพ เงดหมาน 2579 1919900513096 หญพง

24003764 บนานตวนหยงกาโบยชวยพวฒนา รวตนา โตละดพน 2581 1919900508009 หญพง

24003765 บนานตวนหยงกาโบยชวยพวฒนา ราณท เสนนพทง 2582 1910100244084 หญพง

24003766 บนานตวนหยงกาโบยชวยพวฒนา ลทญานนา ปปนยวง 2584 1919900507967 หญพง

24003767 บนานตวนหยงกาโบยชวยพวฒนา อาอทฉละ เตะปผยผ 2588 1919900511590 หญพง

24003768 บนานตวนหยงกาโบยชวยพวฒนา ฮาซานละหพ เตละปผยผ 2589 1919900514165 หญพง

24003769 บนานตวนหยงกาโบยชวยพวฒนา สปไรดา มผดอ 2681 1919900506863 หญพง

24003770 บนานตวนหยงกาโบยชวยพวฒนา สปภาพร เตละปผยผ 2585 1919900508351 หญพง

24003771 บนานตวนหยงกาโบยชวยพวฒนา เจะราณท ทปนงยาว 2590 1919900513631 หญพง

24003772 บนานตวนหยงกาโบยชวยพวฒนา กวพน ละใบหมาดเดดน 2595 1919900514343 ชาย

คน 27รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 2 / 2ววนททท 08-Feb-18 11:26:41

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : เมมองสตผล จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560034 - บนานตวนหยงกาโบยชวยพวฒนา

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [1]ชน ชน : 0

24003776 บนานตวนหยงกาโบยชวยพวฒนา ธนากร เขตเขทยว 2557 1919900507941 ชาย

24003777 บนานตวนหยงกาโบยชวยพวฒนา มปมพน ยาดดา 2561 1919900501977 ชาย

24003778 บนานตวนหยงกาโบยชวยพวฒนา ววชระ เสนนพทง 2563 1919900508912 ชาย

24003779 บนานตวนหยงกาโบยชวยพวฒนา อวบดปลรอศวกดพด เตะปผยผ 2565 1919900521439 ชาย

24003780 บนานตวนหยงกาโบยชวยพวฒนา ณวฐวปฒพ ยวงปากนด นา 2680 1900101639724 ชาย

24003781 บนานตวนหยงกาโบยชวยพวฒนา ญาณพศา หมานสวน 2575 1919900495926 หญพง

24003782 บนานตวนหยงกาโบยชวยพวฒนา ฟาดทลนา เตละปผยผ 2578 1919900506464 หญพง

24003783 บนานตวนหยงกาโบยชวยพวฒนา ยผวทตา สนวทนกนอง 2580 1919900498658 หญพง

คน 8รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  35ผศห เขหาสอบ : 2 คน1091560034 - บนานตวนหยงกาโบยชวยพวฒนา


