
ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 1 / 2ววนททท 08-Feb-18 11:34:50

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : เมมองสตผล จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560026 - บนานหาดทรายยาว

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [2]ชน ชน : 0

24003591 บนานหาดทรายยาว ทพนกร หมาดแดหวา 1493 1919900500989 ชาย

24003592 บนานหาดทรายยาว ธาวพน ลลองลอย 1494 1919900528832 ชาย

24003593 บนานหาดทรายยาว ธทรศวกดพด มะสมวน 1495 1919900516206 ชาย

24003594 บนานหาดทรายยาว วงศพชนะ ทพ ทงปากถถ ทา 1498 1919900517580 ชาย

24003595 บนานหาดทรายยาว ศศภกพจ อศเสสนยาง 1499 1829900333579 ชาย

24003596 บนานหาดทรายยาว ซานพยาหพ หมวดอศเสสน 1501 1919900527399 หญพง

24003597 บนานหาดทรายยาว ชนพดาภา หมวดลงจพ 1502 1919900504691 หญพง

24003598 บนานหาดทรายยาว ณวญวา บพลวงโหลด 1503 1919900512626 หญพง

24003599 บนานหาดทรายยาว ณวฐวดท เดสนเก 1504 1919900507657 หญพง

24003600 บนานหาดทรายยาว อรณพชา หมวนยาหมทน 1505 1919900518047 หญพง

24003601 บนานตวนหยงโป อวครเดช หมวนยาหมทน 2593 1919900510895 ชาย

24003602 บนานตวนหยงโป วทระชวย ฮะยทบพลวง 2594 1919900513690 ชาย

24003603 บนานตวนหยงโป รพสกท นาคสงลา 2595 1919900513681 ชาย

24003604 บนานตวนหยงโป อนศพงษพ ฮะยทตถามะลวง 2596 1919900515544 ชาย

24003605 บนานตวนหยงโป ซวมซศดดทน เดสนหมาน 2598 1919900530233 ชาย

24003606 บนานตวนหยงโป หวสฎท กรมเมมอง 2599 1919900531833 ชาย

24003607 บนานตวนหยงโป ดานพช บมอแน 2600 1919900532261 ชาย

24003608 บนานตวนหยงโป ณวฐพงษพ หมวดตานท 2601 1919900522131 ชาย

24003609 บนานตวนหยงโป ศศภณวฐ เจรพญววฒนะทรวพยพ 2602 1919900522133 ชาย

24003610 บนานตวนหยงโป อารวท อถามาตท 2603 1919900510925 ชาย

24003611 บนานตวนหยงโป ซอฟท ยะฮพ กรมเมมอง 2604 1919900504950 หญพง

24003612 บนานตวนหยงโป ซากทเราะฮพ นพสาและ 2605 1919900503503 หญพง

24003613 บนานตวนหยงโป นผรทยา ฮะยทตถามะลวง 2606 1919900510321 หญพง

24003614 บนานตวนหยงโป นผรไรฮาน ยผโซซะยผดซะ 2607 1919900513924 หญพง

24003615 บนานตวนหยงโป อผมมท บพลวงโหลด 2609 1919900513801 หญพง

24003616 บนานตวนหยงโป สากทนา กรมเมมอง 2610 1919900511603 หญพง

24003617 บนานตวนหยงโป บวลกทส บพลวงโหลด 2611 1919900524764 หญพง

24003618 บนานตวนหยงโป อธพชา กผรทกวน 2612 1919900529341 หญพง

24003619 บนานตวนหยงโป ธพดารวตนพ ยาแบโด 2613 1919900530705 หญพง

24003620 บนานตวนหยงโป อมรพนทรพ คถาแกนว 2694 1919900508033 ชาย

24003621 บนานตวนหยงโป เมรพนฑพรา หมวนยามทน 2702 1919900520599 หญพง

24003622 บนานตวนหยงโป อรนพดา ตถาแดสา 2797 1919900511522 หญพง

คน 32รวม :



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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : เมมองสตผล จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560026 - บนานหาดทรายยาว

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [1]ชน ชน : 0

24003626 บนานหาดทรายยาว ณวฐกานตพ ทพ ทงปากถถ ทา 1492 1919900532180 ชาย

24003627 บนานหาดทรายยาว ภผวดล บพสนศม 1496 1919900520751 ชาย

24003628 บนานหาดทรายยาว ยศทธเนศ ฮะยทบพลวง 1497 1919900506499 ชาย

24003629 บนานตวนหยงโป ดศลยววต มะสมวน 2597 1919900529324 ชาย

24003630 บนานตวนหยงโป จพตพวฒนพ ยาดถา 2695 1919900521412 ชาย

คน 5รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  37ผศห เขหาสอบ : 2 คน1091560026 - บนานหาดทรายยาว


