
ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 1 / 3ววนททท 08-Feb-18 11:30:02

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : เมมองสตผล จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560021 - บนานไทรงาม

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [2]ชน ชน : 0

24003501 บนานไทรงาม พวชรา ปะรด 1613 1919900475658 หญพง

24003502 บนานไทรงาม ณวฐววฒพ ถนอมภผมพ 1638 1919900517237 ชาย

24003503 บนานไทรงาม คฑาววธ สววรรณชาตพ 1639 1919900532899 ชาย

24003504 บนานไทรงาม วงศกร ศวกดาพวนธวพไพศาล 1643 1919900503449 ชาย

24003505 บนานไทรงาม สพงหา ศวกดาพวนธวพไพศาล 1644 1919900509625 ชาย

24003506 บนานไทรงาม ธาวพน พรรณราย 1645 1919900507185 ชาย

24003507 บนานไทรงาม อพฟาอพ เสสนอาลามทน 1646 1919900526112 ชาย

24003508 บนานไทรงาม ปรพนทร อพงคะกวล 1647 1919900504593 ชาย

24003509 บนานไทรงาม สวพรรนท เมโธ 1654 1919900529642 หญพง

24003510 บนานไทรงาม โสรยา โสสแหละ 1655 1919900495616 หญพง

24003511 บนานไทรงาม ปพ ยนวนทพ ไทยเจรพญ 1656 1919900520416 หญพง

24003512 บนานไทรงาม ปนพตา รวกษพจวนทรพ 1722 1919900507932 หญพง

24003513 บนานไทรงาม สวพพชญา เหมโคกนนอย 1723 1919900531841 หญพง

24003514 บนานไทรงาม รอฮานา ซอเจหววน 1724 1919900503554 หญพง

24003515 บนานไทรงาม ซวลมา นกขวนทอง 1725 1919900502973 หญพง

24003516 บนานไทรงาม เอกอากรณพ บววผพน 1726 1919900522940 ชาย

24003517 บนานไทรงาม สวพศพน เหมรา 1727 1919900528051 ชาย

24003518 บนานไทรงาม ชนพนทรพ แซสขอ 1728 1919900500601 ชาย

24003519 บนานไทรงาม อดพศวกดพด อพตกท 1807 1919900528999 ชาย

24003520 บนานไทรงาม วพศรวตา อวกษรพวนธพ 1808 1909803409441 หญพง

24003521 บนานไทรงาม ปารพชาต สวงขพทอง 1797 1919900511646 หญพง

24003522 บนานทสาหพน สวรพยา นพทมแกนว 658 1919900521978 ชาย

24003523 บนานทสาหพน ฟารวด เสสนลทมวด 659 1919900507045 ชาย

24003524 บนานทสาหพน ฟารพต มทการ 660 1919900505964 ชาย

24003525 บนานทสาหพน ชนพสา หลทววง 661 1919900506642 หญพง

24003526 บนานทสาหพน ณวฐภรณพ ปผหวด 662 1919900524497 หญพง

24003527 บนานทสาหพน ชาครพต สามพน 674 1919900514505 ชาย

24003528 บนานนาลาน ปพ ตพพวฒนพ พวงรวตนพ 1579 3910300131107 ชาย

24003529 บนานนาลาน อานวส ทวสงยาว 1584 1919900502051 ชาย

24003530 บนานนาลาน วทรววฒนพ หมวดยผดา 1587 1919900492137 ชาย

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 2 / 3ววนททท 08-Feb-18 11:30:02

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : เมมองสตผล จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560021 - บนานไทรงาม

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [3]ชน ชน : 0

24003531 บนานนาลาน ธทรภวทร เหลสมเตตะ 1592 1919900512189 ชาย

24003532 บนานนาลาน ชามพล สวขมาศ 1594 1919900524683 ชาย

24003533 บนานนาลาน ฟรวกอน กรมเมมอง 1605 1919900508157 ชาย

24003534 บนานนาลาน โศรยา จางวาง 1586 1919900520092 หญพง

24003535 บนานนาลาน อามทนตะ อารทหมาน 1630 1919900516397 หญพง

24003536 บนานควนขวน อรรถนนทพ สมจรพง 1397 1919900499484 ชาย

24003537 บนานควนขวน พทรพวฒนพ สวมาลท 1398 1919900504186 ชาย

24003538 บนานควนขวน มผอวสซพล อาดดา 1400 1919900511085 ชาย

24003539 บนานควนขวน อภพชญา ตดาบวน 1401 1919900512979 หญพง

24003540 บนานควนขวน สวธพดา ตสอลสาจพ 1402 1939900722493 หญพง

24003541 บนานควนขวน รมพดา ตาวาโต 1404 1919900504259 หญพง

24003542 บนานควนขวน มผชทรา สามารถ 1405 1910100243819 หญพง

24003543 บนานควนขวน ศวกดพดชวย กาญจนกาศ 1439 1209601593523 ชาย

24003544 บนานควนขวน นาซทซวน เสสนตพระ 1440 1919900526481 ชาย

24003545 บนานควนขวน อวสณท ศรทประเสรพฐ 1441 1800600243886 ชาย

24003546 บนานควนขวน ธนวชชา ปรวงเจะ 1451 1910600153738 หญพง

24003547 บนานควนขวน วพศรวต เสสนตพระ 1469 1919900510852 ชาย

24003548 บนานเนพนสผง ณวฐชนน หมะหลท 811 1919900517865 ชาย

24003549 บนานเนพนสผง อพสมาอทล ใจตรงกลนา 849 1919900518772 ชาย

คน 19รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 3 / 3ววนททท 08-Feb-18 11:30:02

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : เมมองสตผล จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560021 - บนานไทรงาม

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [1]ชน ชน : 0

24003561 บนานเนพนสผง หวทยา แมสนด นา 850 1919900516672 หญพง

คน 1รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  50ผศห เขหาสอบ : 3 คน1091560021 - บนานไทรงาม


