
ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 1 / 3ววนททท 08-Feb-18 11:27:45

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : เมมองสตผล จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560032 - บนานตตามะลวงเหนมอ

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [2]ชน ชน : 0

24003656 บนานตตามะลวงเหนมอ นพรวตนพ หลวงกอลอ 3306 1919900532856 ชาย

24003657 บนานตตามะลวงเหนมอ มผฮตาหมวด ฮะยทบผสผ 3309 1919900525833 ชาย

24003658 บนานตตามะลวงเหนมอ มผฮตาหมวดราฟท หลงกผนวน 3310 1919900511115 ชาย

24003659 บนานตตามะลวงเหนมอ รพดวาน มาลทยวน 3311 1919900515285 ชาย

24003660 บนานตตามะลวงเหนมอ สสภทวต ณะนสนย 3313 1919900508220 ชาย

24003661 บนานตตามะลวงเหนมอ อานวตพ มทการ 3314 1919900504151 ชาย

24003662 บนานตตามะลวงเหนมอ อพมรอน นาวา 3315 1919900496973 ชาย

24003663 บนานตตามะลวงเหนมอ เมษยา นาวา 3324 1919900530560 หญพง

24003664 บนานตตามะลวงเหนมอ อารพศา รอบคอบ 3331 1919900528492 หญพง

24003665 บนานตตามะลวงเหนมอ นวจวา มาลทยวน 3318 1919900510208 หญพง

24003666 บนานตตามะลวงเหนมอ บสศรพนทรพ หมาดเหยด 3321 1919900504445 หญพง

24003667 บนานตตามะลวงเหนมอ สสภาวรรณ แกนวสลตา 3329 1919900520131 หญพง

24003668 บนานตตามะลวงเหนมอ มทนา ปผหวด 3323 1919900517334 หญพง

24003669 บนานตตามะลวงเหนมอ ลทลาวาดททพ ยทอารพ 3325 1919900493656 หญพง

24003670 บนานตตามะลวงเหนมอ อนสสรา ปผหวง 3330 1919900517377 หญพง

24003671 บนานตตามะลวงเหนมอ พพมพพธพดา ยาเล 3320 1919900520122 หญพง

24003672 บนานตตามะลวงใตน กผบสตรตรท กผมผดา 1866 1919900510640 หญพง

24003673 บนานตตามะลวงใตน ชาฮทเรร าะหพ ยผบวง 1867 1919900512693 หญพง

24003674 บนานตตามะลวงใตน ซารทนนา นาอา 1868 1919900509919 หญพง

24003675 บนานตตามะลวงใตน นารพสรา หมวนสระ 1869 1919900493109 หญพง

24003676 บนานตตามะลวงใตน บนาชทเราะฮพ บสญเนตร 1871 1919900492021 หญพง

24003677 บนานตตามะลวงใตน สสวนวนทพ ศรทประสพทธพธ 1873 1919900494628 หญพง

24003678 บนานตตามะลวงใตน อชพระหพ เดดนหมาน 1875 1919900518845 หญพง

24003679 บนานตตามะลวงใตน อานทรา นาอา 1876 1919900497554 หญพง

24003680 บนานตตามะลวงใตน กผอามทรน หลงกผนวน 1878 1919900514866 ชาย

24003681 บนานตตามะลวงใตน มนตรท เดนหมาน 1879 1919900495071 ชาย

24003682 บนานตตามะลวงใตน มผฮวมมวดชสกรท เตระปผยผ 1880 1919900514751 ชาย

24003683 บนานตตามะลวงใตน มผฮตาหมวดไพโซน เหะนะ 1882 1919900501586 ชาย

24003684 บนานตตามะลวงใตน มผฮวมหมวดฮานทส บผหมวด 1884 1919900502477 ชาย

24003685 บนานตตามะลวงใตน อภพชาต อาซทจางวาง 1887 1929901201357 ชาย

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 2 / 3ววนททท 08-Feb-18 11:27:45

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : เมมองสตผล จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560032 - บนานตตามะลวงเหนมอ

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [3]ชน ชน : 0

24003686 บนานตตามะลวงใตน อวชรอฟหพ ปาตพง 1888 1919900517181 ชาย

24003687 บนานตตามะลวงใตน อวบดสลซอแลระ ววนดอลระ 1889 1919900506901 ชาย

24003688 บนานตตามะลวงใตน อพทธพพวทธพ ปพ ยะดา 1890 1919900505646 ชาย

24003689 บนานตตามะลวงใตน บผรฮวน มาลทยวน 1952 1949900707079 ชาย

24003690 บนานตตามะลวงใตน มผฮวมหมวดชผกรท หววงเบรญหมวด 1881 1919900515731 ชาย

24003691 บนานตตามะลวงใตน อานพค แกนวมณท 1995 1919900505794 ชาย

คน 6รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 3 / 3ววนททท 08-Feb-18 11:27:45

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : เมมองสตผล จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560032 - บนานตตามะลวงเหนมอ

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [1]ชน ชน : 0

24003716 บนานตตามะลวงเหนมอ กผรอมฎอน หลงกผนวน 3303 1919900489497 ชาย

24003717 บนานตตามะลวงเหนมอ อนสรวกษพ ปผหยวง 3317 1919900527216 ชาย

24003718 บนานตตามะลวงเหนมอ รอซท เตะปผยผ 3312 1919900523211 ชาย

24003719 บนานตตามะลวงเหนมอ อพลฮตา อตามาตท 3316 1919900485947 ชาย

24003720 บนานตตามะลวงเหนมอ พรรณพภา หมวนสระ 3322 1919900519957 หญพง

24003721 บนานตตามะลวงเหนมอ ศศพภา ประดพษฐพ 3328 1919900530471 หญพง

24003722 บนานตตามะลวงเหนมอ รพลลดา ชผสพทธพธ 3337 1919900510291 หญพง

24003723 บนานตตามะลวงใตน สสวรรณา ปผหยวง 1872 1910100243827 หญพง

24003724 บนานตตามะลวงใตน อวสรทนา แวหะมะ 1877 1959901108225 หญพง

24003725 บนานตตามะลวงใตน มผฮวมหมวดอวชรอฟ ปผหยวง 1883 1910200130331 ชาย

24003726 บนานตตามะลวงใตน สมคพด ปผหยวง 1885 1919900507690 ชาย

24003727 บนานตตามะลวงใตน นาเดทยรพ ยทวา 1870 1919900499522 หญพง

คน 12รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  48ผศห เขหาสอบ : 3 คน1091560032 - บนานตตามะลวงเหนมอ


