
ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 1 / 2ววนททท 08-Feb-18 11:21:09

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : เมมองสตผล จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560037 - บนานเกาะสาหรรายชวยพวฒนา

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

2 1ชน ชน : 1

24003866 บนานเกาะสาหรรายชวยพวฒนา วายยภวคดพด ยะระ 3393 1919900503457 ชาย

24003867 บนานเกาะสาหรรายชวยพวฒนา ทวทศวกดพด นยนยไฉน 3387 1919900527003 ชาย

24003868 บนานเกาะสาหรรายชวยพวฒนา ณวฐวยฒพ เตสรวน 3385 1919900521641 ชาย

24003869 บนานเกาะสาหรรายชวยพวฒนา อวครเดช จวนทรพแยนม 3396 1919900510364 ชาย

24003870 บนานเกาะสาหรรายชวยพวฒนา อวบดยลรอเฉด หาบยผโซนะ 3397 1919900520530 ชาย

24003871 บนานเกาะสาหรรายชวยพวฒนา รอซท คงสมยทร 3390 1919900509366 ชาย

24003872 บนานเกาะสาหรรายชวยพวฒนา กนกพล จวนทรพศพรพ 3427 1919900494491 ชาย

24003873 บนานเกาะสาหรรายชวยพวฒนา ฮวสดทม ยาดดา 3399 1910100244157 ชาย

24003874 บนานเกาะสาหรรายชวยพวฒนา ภคววต หยวนยามทน 3389 1919900502370 ชาย

24003875 บนานเกาะสาหรรายชวยพวฒนา อฟวลดท ด ยาดดา 3394 1919900506120 ชาย

24003876 บนานเกาะสาหรรายชวยพวฒนา ฟาฟาน พพทวกษพประตผชวย 3388 1910100244190 ชาย

24003877 บนานเกาะสาหรรายชวยพวฒนา ตรทวพทยพ แกนวมทศรท 3386 1919900504682 ชาย

24003878 บนานเกาะสาหรรายชวยพวฒนา อรวช เนมทองโคตะ 3395 1919900512006 ชาย

24003879 บนานเกาะสาหรรายชวยพวฒนา ณวฏฐา พผลทวงคพ 3404 1919900532821 หญพง

24003880 บนานเกาะสาหรรายชวยพวฒนา ชลนท นาดมา 3402 1919900515137 หญพง

24003881 บนานเกาะสาหรรายชวยพวฒนา นยรพรยสนา มามะ 3408 1909803333658 หญพง

24003882 บนานเกาะสาหรรายชวยพวฒนา นภวทรสนวนทพ โอมณท 3406 1910501236856 หญพง

24003883 บนานเกาะสาหรรายชวยพวฒนา อวญรพนทรพ ยะระ 3413 1919900529740 หญพง

24003884 บนานเกาะสาหรรายชวยพวฒนา ซผนทตา กพมเออะ 3403 1969500052059 หญพง

24003885 บนานเกาะสาหรรายชวยพวฒนา สาลพนท อยเสสน 3411 1919900518373 หญพง

24003886 บนานเกาะสาหรรายชวยพวฒนา นผรฮาตท นยนยเดสน 3407 1919900523318 หญพง

24003887 บนานเกาะสาหรรายชวยพวฒนา กอมารทยะฮพ ฮะยทบพลวง 3401 1919900511905 หญพง

24003888 บนานเกาะสาหรรายชวยพวฒนา ตอฮาเรอ าะ นยนยเดสน 3405 1919900504984 หญพง

24003889 บนานเกาะสาหรรายชวยพวฒนา รศญา มนหลท 3410 1919900527143 หญพง

24003890 บนานเกาะสาหรรายชวยพวฒนา หฤทวย ภวกดท 3412 1919900527950 หญพง

24003891 บนานเกาะสาหรรายชวยพวฒนา กยลปรพยา ชดานาญเพาะ 3400 1919900514653 หญพง

24003892 บนานเกาะสาหรรายชวยพวฒนา วาซพล มนหลท 3611 1910400133857 ชาย

24003893 บนานเกาะยะระโตดนยนย รอดทยอะ เหมรา 520 1919900506553 หญพง

24003894 บนานเกาะยะระโตดนยนย ฮวซซผนรา สยวาหลดา 521 1910400135370 หญพง

คน 29รวม :
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ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 91010000 - สพป.สตศล

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : เมมองสตผล จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560037 - บนานเกาะสาหรรายชวยพวฒนา

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [1]ชน ชน : 0

24003896 บนานเกาะสาหรรายชวยพวฒนา ซารยต มผลเมมอง 3384 1919900526031 ชาย

คน 1รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  30ผศห เขหาสอบ : 2 คน1091560037 - บนานเกาะสาหรรายชวยพวฒนา


