
ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 1 / 2ววนททท 08-Feb-18 11:33:57

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ควนโดน จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560135 - บนานววงประจวน

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [2]ชน ชน : 0

24000906 บนานววงประจวน มผฮวมหมวดฟาดพล สารพปา 1317 1 91020031192 ชาย

24000907 บนานววงประจวน ฮาบทรทน โสสะสมาด 1318 1910200130790 ชาย

24000908 บนานววงประจวน รรสดท มพสลพมพน 1319 1919900502418 ชาย

24000909 บนานววงประจวน ยรสรทยพ บผอทตตา 1315 1910200131427 ชาย

24000910 บนานววงประจวน อนรชา แกนวฝฝ ายนอก 1321 1910200130234 ชาย

24000911 บนานววงประจวน กกอดดารท มาลา 1322 1910200130323 ชาย

24000912 บนานววงประจวน ฮผรทยสะฮพ ปานโตสะ 1323 1910200131753 หญพง

24000913 บนานววงประจวน พวชรา สารพปา 1324 1910200131583 หญพง

24000914 บนานววงประจวน ภวณฑพลา นาสถพตยพ 1325 1919900510038 หญพง

24000915 บนานววงประจวน นผรอามานทนฝา ใจดท 1326 1910200131109 หญพง

24000916 บนานววงประจวน ฟวตฎาลทนฝา ใจดท 1327 1910200131117 หญพง

24000917 บนานววงประจวน รรสนานท เสมอภพ 1328 1910200130471 หญพง

24000918 บนานววงประจวน จรพญญา เจะหมทน 1329 1919900498445 หญพง

24000919 บนานววงประจวน จรฑามาศ แพฝงภวกดท 1330 1919900495977 หญพง

24000920 บนานววงประจวน อรพษรา สผเดกน 1331 1839901999767 หญพง

24000921 บนานววงประจวน ฮาดพษ ลฝองสวฝาง 1337 1910200130129 ชาย

24000922 บนานทรฝงมะปรวง ชนะพงษพ ยทโหมสะ 792 1910200129961 ชาย

24000923 บนานทรฝงมะปรวง ณวฏฐกรณพ ชผสรวรรณ 793 1910200129929 ชาย

24000924 บนานทรฝงมะปรวง รรสดท สผหลง 795 1919900499948 ชาย

24000925 บนานทรฝงมะปรวง ซาการทยา สาดทน 821 1919900502876 ชาย

24000926 บนานทรฝงมะปรวง นาอทม เจะหมทน 822 1103704365502 ชาย

24000927 บนานทรฝงมะปรวง นวสรอน หมวนเรส ะ 823 1919900518276 ชาย

24000928 บนานทรฝงมะปรวง สพทธพพล เหมสลาหมาด 826 1910501235477 ชาย

24000929 บนานทรฝงมะปรวง รวตภาพ ยามผ 838 1908800036741 ชาย

24000930 บนานทรฝงมะปรวง ซะกพยะฮพ ปานกลาย 828 1910200131982 หญพง

24000931 บนานทรฝงมะปรวง ไดอนฝา แจนงศรท 830 1800801493651 หญพง

24000932 บนานทรฝงมะปรวง ฟพ รดาวสพ สรภาพ 832 1910200132504 หญพง

24000933 บนานทรฝงมะปรวง สรกวญญา ปานกลาย 833 1910200132091 หญพง

24000934 บนานทรฝงมะปรวง อพศรพญา เกตรแกนว 836 1909803368613 หญพง

24000935 บนานทรฝงมะปรวง นวจวา เมฆโซฝ 926 1840201316618 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 2 / 2ววนททท 08-Feb-18 11:33:57

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ควนโดน จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560135 - บนานววงประจวน

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [2]ชน ชน : 0

24000936 บนานววงประจวน นพณวฐ สารพปา 1316 1104700182501 ชาย

24000937 บนานววงประจวน อวบดรลสลาม ตผกา 1320 1910200130498 ชาย

คน 2รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  32ผศห เขหาสอบ : 2 คน1091560135 - บนานววงประจวน


