
ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 1 / 2ววนททท 08-Feb-18 11:34:26

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ททาแพ จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560146 - บนานววงปรพง

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [2]ชน ชน : 0

24001266 บนานววงปรพง อดพศร มวจฉา 1901 1919900519043 ชาย

24001267 บนานววงปรพง อพนทพรา มาลพยวน 1902 1910400134829 หญพง

24001268 บนานววงปรพง ฟาซทน หมวดหลงหา 1903 1910400135299 ชาย

24001269 บนานววงปรพง ญะลาลลดดทน สมายลนย 1905 1910400135531 ชาย

24001270 บนานววงปรพง สรวญญา สตวนหนนอต 1906 1919900498429 หญพง

24001271 บนานววงปรพง นวสรพน กาเสสมสวน 1907 1919900521943 หญพง

24001272 บนานววงปรพง แพรวพพชา สตวนหนนอด 1909 1910400134624 หญพง

24001273 บนานววงปรพง เกศรพนทรพ ชผเงพน 1911 1910400134314 หญพง

24001274 บนานววงปรพง อวฟฟาน เตาวะโต 1913 1919900512537 ชาย

24001275 บนานววงปรพง จพตรกวญญา โดงกลล 2285 1910400134756 หญพง

24001276 บนานแป-ระใตน ซวลมา ชะยานวย 2220 1910400134152 หญพง

24001277 บนานแป-ระใตน นลรฮานา ยทละงผ 2227 1910400133636 หญพง

24001278 บนานแป-ระใตน นวสรอต เตาวะโต 2228 1919900521820 หญพง

24001279 บนานแป-ระใตน ฮาฟพ ร ยาตพกลล 2222 1919900495730 ชาย

24001280 บนานแป-ระใตน อาชาวพน มาลทยวน 2226 1919900508441 ชาย

24001281 บนานแป-ระใตน จพรวชยา หลงหวน 2237 1919900518624 หญพง

24001282 บนานแป-ระใตน ธทรวลฒพ แขกพงศพ 2288 1910400135027 ชาย

24001283 บนานแป-ระใตน ภานลววฒนพ ทพ ทงนน ทารอบ 2205 1910400131966 ชาย

24001284 บนานแป-ระใตน อวสมาวท ยางะ 2315 1919900498151 หญพง

24001285 บนานแป-ระใตน อาทพตยพ บลญดาหา 2238 1919900507142 ชาย

24001286 บนานไรท อาลทอพมรอม ไชยยวน 1023 1919900508386 ชาย

24001287 บนานไรท ฟารพส ลทานลนย 921 1919900496752 ชาย

24001288 บนานไรท อบทดร เตาวาโต 922 1910400135418 ชาย

24001289 บนานไรท เขสมจพรา เตบสวน 923 1919900492567 หญพง

24001290 บนานไรท นผรทยนะ ตทกาสม 925 1919900505395 หญพง

24001291 บนานไรท นวสรทญา เตาวะโต 926 1910400134594 หญพง

24001292 บนานไรท ลพยานา สมเกษร 928 1910400135116 หญพง

24001293 บนานไรท สโรชา บลญตาหา 929 1919900508050 หญพง

24001294 บนานไรท สลนพษา ยางนะ 930 1919900505085 หญพง

24001295 บนานไรท อวบดลลกสอฟฟารพ นลนยดนา 964 1910400135108 ชาย

24001296 บนานไรท อวศมะอาน เตาวะโต 965 1910400136449 ชาย

24001297 บนานไรท รพทพรรณ โดงกผล 966 1919900497911 หญพง

คน 32รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 2 / 2ววนททท 08-Feb-18 11:34:26

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ททาแพ จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560146 - บนานววงปรพง

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [2]ชน ชน : 0

24001301 บนานววงปรพง รอซพกคพ ลพงาลาหพ 1904 1919900514424 ชาย

24001302 บนานววงปรพง นลลนารถ เจนะแอ 1910 1959800234233 หญพง

24001303 บนานววงปรพง วพษณล เครรทองจวนทรพ 1914 1470201226400 ชาย

24001304 บนานววงปรพง มผฮนาหมวดชาฟพ ก ลวกษณา 1915 1910400134322 ชาย

24001305 บนานววงปรพง อวบดลลลาตทฟ โตนะดนา 2150 1919900490843 ชาย

24001306 บนานววงปรพง ธวนวา เตาวะโต 2322 1919900523300 ชาย

24001307 บนานแป-ระใตน วรวลฒพ ลพทมศรทพลทธ 2231 1909701195078 ชาย

24001308 บนานแป-ระใตน ฮาฟท ซผน ควนวพลวย 2232 1941001439121 ชาย

24001309 บนานแป-ระใตน วาญพดะฮพ แดงปก 2273 1919900498119 หญพง

24001310 บนานแป-ระใตน อรอลมา ละใบยผโสนะ 2223 1910400133504 หญพง

24001311 บนานไรท บาซพล วพจารณพ 920 2910400008376 ชาย

24001312 บนานไรท รตพกานตพ ดนามากอ 927 1910400133580 หญพง

คน 12รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  44ผศห เขหาสอบ : 2 คน1091560146 - บนานววงปรพง


