
ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 1 / 6ววนททท 08-Feb-18 11:16:14

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ควนกาหลง จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1191100012 - ดารรลมรอพมพน

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

 1 หนองสอบททท 1ชน ชน : 1

24000451 ดารรลมรอพมพน อาฟานดท ด หมผดเอทยด 0490 1919900527569 ชาย

24000452 ดารรลมรอพมพน อามทนรดดทน กอและ 0491 1919900504224 ชาย

24000453 ดารรลมรอพมพน ณวฐกรณพ หมทนเหม 0492 1910300187637 ชาย

24000454 ดารรลมรอพมพน ซวนรรสฟาน มานพต 0493 1919900514602 ชาย

24000455 ดารรลมรอพมพน เอกภพ เมฆพวนธพ 0497 1910200131281 ชาย

24000456 ดารรลมรอพมพน ตตวนซอฟพ ร ปวนดานามนตรท 0499 1919900513363 ชาย

24000457 ดารรลมรอพมพน ยผซรฟ มรรคาเขต 0519 1909803396561 ชาย

24000458 ดารรลมรอพมพน อารพฟ อาเกกม 0525 1910300187084 ชาย

24000459 ดารรลมรอพมพน ฮาบทบรลลอฮพ หมานหมพด 0526 1910300189834 ชาย

24000460 ดารรลมรอพมพน ฮาฟพ ต ยาประจวน 0529 1919900525213 ชาย

24000461 ดารรลมรอพมพน สรรพยา นพยอ 0538 1919900506146 ชาย

24000462 ดารรลมรอพมพน รรชดท สมวดหานาย 0542 1919900515447 ชาย

24000463 ดารรลมรอพมพน ฌากรพช เดตนดารา 0545 1919900510313 ชาย

24000464 ดารรลมรอพมพน ดาเนทยล ลตาโยด 0546 1919900510372 ชาย

24000465 ดารรลมรอพมพน สรกฤษฏพฏ ถพทนทอง 0751 1910300189125 ชาย

24000466 ดารรลมรอพมพน สมศวกดพฏ บรรจงการ 0752 1910300186380 ชาย

24000467 ดารรลมรอพมพน ยศวรพศ โตตะเพกง 0754 1919900506987 ชาย

24000468 ดารรลมรอพมพน ปรณภวทร ทองประววตพ 0755 1919900507126 ชาย

24000469 ดารรลมรอพมพน อาฟพ ส พลเจรพญ 0756 1919900510861 ชาย

24000470 ดารรลมรอพมพน ธทรภวทร บพลหมวด 0757 1919900511280 ชาย

24000471 ดารรลมรอพมพน ธนาดล สรขจพตร 0758 1919900512651 ชาย

24000472 ดารรลมรอพมพน อวบดรลอาซทซ สวงขาว 0761 1910300186711 ชาย

24000473 ดารรลมรอพมพน อวบบวร หววงกรหลลา 0894 1849801235676 ชาย

24000474 ดารรลมรอพมพน อวสนวนทพ บพลและ 0895 1919900531663 ชาย

24000475 ดารรลมรอพมพน มรลตาซวม สลาสผ 0998 1919900530438 ชาย

24000476 ดารรลมรอพมพน กฤตพพงศพ ธรรมวาสท 1122 1769900894202 ชาย

24000477 ดารรลมรอพมพน อทลาฮวม ดดอราแม 1133 1819900648189 ชาย

24000478 ดารรลมรอพมพน ฮากทม สาบวช 1291 1909803403338 ชาย

24000479 ดารรลมรอพมพน ฮผซวยนท อพสอ 1292 1810800144377 ชาย

24000480 ดารรลมรอพมพน ฟาอพด โสตะสวนสะ 1293 1909803394193 ชาย

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 2 / 6ววนททท 08-Feb-18 11:16:14

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ควนกาหลง จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1191100012 - ดารรลมรอพมพน

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

 1 หนองสอบททท 2ชน ชน : 1

24000481 ดารรลมรอพมพน ซอลาอรสดทน โสตะสวนสะ 1294 1908800044247 ชาย

24000482 ดารรลมรอพมพน อวสรท หะยทมะ 1303 1949900662679 ชาย

24000483 ดารรลมรอพมพน เชษฐพดนวย เสกมหมวด 1311 1939600031720 ชาย

24000484 ดารรลมรอพมพน ซวยนรลอาบทดทล สมเกษร 1321 1919900517792 ชาย

24000485 ดารรลมรอพมพน อวฎฮา ลพงาลาหพ 1323 1919900489926 ชาย

24000486 ดารรลมรอพมพน ซพดดนทยพ หมาดสรเรน 0506 1919900521838 หญพง

24000487 ดารรลมรอพมพน ทรรศพการพ ผอมเขทยว 0508 1919900527810 หญพง

24000488 ดารรลมรอพมพน นารพสา ตพ ดงโหยบ 0510 1910300186410 หญพง

24000489 ดารรลมรอพมพน อวซรอนทยพ เศษอาหลวง 0511 1919900526431 หญพง

24000490 ดารรลมรอพมพน ฟพ รเดาซพ บาราเฮง 0516 1959901138434 หญพง

24000491 ดารรลมรอพมพน ปวทณพสรดา กาสา 0522 1919900506138 หญพง

24000492 ดารรลมรอพมพน นาดทเราะฮพ มานพต 0530 1910300189681 หญพง

24000493 ดารรลมรอพมพน ซรบวยดนา หมาดเดกน 0533 1910300187904 หญพง

24000494 ดารรลมรอพมพน เขมมพกา ลตองสวตาง 0536 1919900513258 หญพง

24000495 ดารรลมรอพมพน นรดอวยนท ดผระเบทยบ 0537 1919900509609 หญพง

24000496 ดารรลมรอพมพน จรฑามาศ ใบหมาดปวนจอ 0547 1919900520106 หญพง

24000497 ดารรลมรอพมพน ฟพ รฮานา สารทฝท น 0548 1919900526171 หญพง

24000498 ดารรลมรอพมพน ฐพตพกานตพ ดตานเทตง 0549 1919900505573 หญพง

24000499 ดารรลมรอพมพน หววนซผไรนทยพ หววนสมวน 0550 1919900519469 หญพง

24000500 ดารรลมรอพมพน ณวจญพดทยพ ปวงหลทเสกน 0561 1919900528468 หญพง

24000501 ดารรลมรอพมพน วพดดา ปวงหลทเสกน 0749 1910300186771 หญพง

24000502 ดารรลมรอพมพน สรชาดา สวนเกาะ 0774 1910300187521 หญพง

24000503 ดารรลมรอพมพน นผรไอนท ดนเดกม 0896 1839902060014 หญพง

24000504 ดารรลมรอพมพน ฟรอรทตนา มาลพกวน 0996 1919900503678 หญพง

24000505 ดารรลมรอพมพน หววนนรสรพน ปะดรกา 1006 1910300189281 หญพง

24000506 ดารรลมรอพมพน อพลฮาม ราโอบ 1012 1103101006977 หญพง

24000507 ดารรลมรอพมพน นวดวา ยทโหนด 1082 1810401254209 หญพง

24000508 ดารรลมรอพมพน นพสรทน นวลนนอย 0515 1910300189982 หญพง

24000509 ดารรลมรอพมพน ววลลท หลวงลทงผ 0520 1910300186550 หญพง

24000510 ดารรลมรอพมพน มรรชทดะฮพ เหลกมรรย 0531 1910200132288 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 3 / 6ววนททท 08-Feb-18 11:16:14

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ควนกาหลง จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1191100012 - ดารรลมรอพมพน

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

 1 หนองสอบททท 3ชน ชน : 1

24000511 ดารรลมรอพมพน อจพรวดท หยาหลท 0532 1910300187017 หญพง

24000512 ดารรลมรอพมพน ววลยา ปวงแลมานรม 0551 1919900526775 หญพง

24000513 ดารรลมรอพมพน อรจพรา แสมตะฝา 0552 1909803392921 หญพง

24000514 ดารรลมรอพมพน นพสรทน ปะดรกา 0745 1910200132440 หญพง

24000515 ดารรลมรอพมพน ดทนา หลวงเกตร 0765 1909803349961 หญพง

24000516 ดารรลมรอพมพน ววชรท นะฮา 0772 1910300187386 หญพง

24000517 ดารรลมรอพมพน ฟารทนตะ สตวนนตอด 0773 1910300187475 หญพง

24000518 ดารรลมรอพมพน นรพนทรพ ขาวเขาไคร 0777 1910300189656 หญพง

24000519 ดารรลมรอพมพน วรรณลญา เทศอาเสกน 0779 1919900514009 หญพง

24000520 ดารรลมรอพมพน โซเฟท ย เกปวน 0780 1919900522427 หญพง

24000521 ดารรลมรอพมพน กวสตผรทยพ อาสะหนพ 0784 1910300189788 หญพง

24000522 ดารรลมรอพมพน รสนา วงแหวน 1008 1910200131991 หญพง

24000523 ดารรลมรอพมพน นวซรทญา หววงจพตตพ 1142 1909803380826 หญพง

24000524 ดารรลมรอพมพน อวฟซา แดงคง 1279 1908800043852 หญพง

24000525 ดารรลมรอพมพน ฮานท หววนตาหลา 1333 1910400135981 หญพง

24000526 ทอฝวนโรจนวพชญพ เพกญพพชา ขาวเขาใคร 0017 1919900532121 หญพง

24000527 ทอฝวนโรจนวพชญพ ฮาซพม หมาดเตตะ 0023 1910200130897 ชาย

24000528 ทอฝวนโรจนวพชญพ กพตตพ การะวรรณ 0049 1919900515684 ชาย

24000529 ทอฝวนโรจนวพชญพ กพสมททยพ จอหววง 0050 1919900519744 หญพง

24000530 ทอฝวนโรจนวพชญพ ชารพฟ มาลพนท 0052 1919900517113 ชาย

24000531 ทอฝวนโรจนวพชญพ ซพวา เหลกมปาน 0053 1919900520271 หญพง

24000532 ทอฝวนโรจนวพชญพ ซากทนา เรต ะเบกญหมรด 0054 1919900510534 หญพง

24000533 ทอฝวนโรจนวพชญพ นวจญวา ตาเดอพน 0056 1910300189273 หญพง

24000534 ทอฝวนโรจนวพชญพ นพชานวนทพ แดงประดา 0058 1910300188854 หญพง

24000535 ทอฝวนโรจนวพชญพ รรชดา ลาเตตะ 0062 1909803415590 หญพง

24000536 ทอฝวนโรจนวพชญพ มผฮวมหมวดฟาดพล สามวญ 0063 1919900527925 ชาย

24000537 ทอฝวนโรจนวพชญพ ศพรสพทธพฏ อาจสวน 0065 1919900513380 ชาย

24000538 ทอฝวนโรจนวพชญพ ศวกรพนทรพ มนตรท 0066 1910300185812 ชาย

24000539 ทอฝวนโรจนวพชญพ อวนดา เบกญโกบ 0069 1919900509218 หญพง

24000540 ทอฝวนโรจนวพชญพ อวลญาหพ ปะดรกา 0070 1919900531515 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 4 / 6ววนททท 08-Feb-18 11:16:14

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ควนกาหลง จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1191100012 - ดารรลมรอพมพน

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

 1 หนองสอบททท 4ชน ชน : 1

24000541 ทอฝวนโรจนวพชญพ จทฮาน หลวงยาหนตาย 0102 1919900505379 ชาย

24000542 ทอฝวนโรจนวพชญพ บวสลารพ บาราสวน 0151 1919900528778 หญพง

24000543 ทอฝวนโรจนวพชญพ ชวมซายพ เสกนเด 0152 1909803338251 หญพง

24000544 ทอฝวนโรจนวพชญพ จทฮาน บากา 0153 1919900523695 ชาย

24000545 ทอฝวนโรจนวพชญพ นวคววต พผนสพน 0154 1919900512464 ชาย

24000546 ทอฝวนโรจนวพชญพ อวมมวร หมวนลทเรต ะ 0156 1910100244289 ชาย

24000547 ทอฝวนโรจนวพชญพ ฟวรฮาน อวงคะรา 0157 1910400136007 ชาย

24000548 ทอฝวนโรจนวพชญพ นรรซพลมทยพ ศรทยาน 0158 1919900502396 หญพง

24000549 ทอฝวนโรจนวพชญพ ซากทรทน หมาดสา 0229 1909803368974 ชาย

24000550 ทอฝวนโรจนวพชญพ อาฟวนดท ด หมาดรา 0230 1919900508467 ชาย

24000551 ทอฝวนโรจนวพชญพ อชพรวพทยพ กวว ดงนก 0231 1829900311869 ชาย

24000552 ทอฝวนโรจนวพชญพ อวยนา ปานจลาปท 0306 1910200131591 หญพง

24000553 ทอฝวนโรจนวพชญพ ญารพนดา ขาวเขาใคร 0307 1910300186860 หญพง

24000554 ทอฝวนโรจนวพชญพ ฟวยรผซ หลทเสกน 0308 1919900506651 ชาย

24000555 ทอฝวนโรจนวพชญพ ปารววฐ เสกนหลตะ 0387 1909803326881 ชาย

24000556 ทอฝวนโรจนวพชญพ ณวฐธพฌา แกนวสลลา 0388 1919900529502 หญพง

24000557 ทอฝวนโรจนวพชญพ ซวลมา แกสมาน 0389 1910200131940 หญพง

24000558 ทอฝวนโรจนวพชญพ สรวพชญา ยาดลา 0390 1919900518462 หญพง

24000559 ทอฝวนโรจนวพชญพ อวลฟาฟาร คงถพทน 0391 1919900540662 ชาย

24000560 ทอฝวนโรจนวพชญพ กวยซาน นารอยท 0392 1919900474422 ชาย

24000561 ทอฝวนโรจนวพชญพ จวนทพมา จอระกาสง 0393 1919900522516 หญพง

24000562 ทอฝวนโรจนวพชญพ อารวช สดบศานตพวงศพ 0406 1919900534573 ชาย

คน 22รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 5 / 6ววนททท 08-Feb-18 11:16:14

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ควนกาหลง จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1191100012 - ดารรลมรอพมพน

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

 1 หนองสอบททท 5ชน ชน : 1

24000571 ดารรลมรอพมพน อาอทชะฮพ ชะยานวย 0771 1910300187262 หญพง

24000572 ทอฝวนโรจนวพชญพ ฮวสนา สผหวาหลลา 0024 1910200130994 หญพง

24000573 ทอฝวนโรจนวพชญพ ณวฐศกร บรญดาหา 0055 1919900517997 ชาย

24000574 ทอฝวนโรจนวพชญพ ฟารรต หลวงชาย 0061 1919900520866 ชาย

24000575 ทอฝวนโรจนวพชญพ อานวสคาน สายสะหลลา 0071 1839902044213 ชาย

24000576 ทอฝวนโรจนวพชญพ ปวณณววฒนพ พวกตรใส 0155 1919900526422 ชาย

คน 6รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 6 / 6ววนททท 08-Feb-18 11:16:14

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ควนกาหลง จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1191100012 - ดารรลมรอพมพน

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 2 [1]ชน ชน : 0

24000601 ดารรลมรอพมพน ศรวณยภวทร โตตะเพกง 0766 1909803375539 หญพง

24000602 ดารรลมรอพมพน อภพชญา มานพต 0778 1919900507096 หญพง

24000603 ดารรลมรอพมพน อาซทยะฮพ สทอรตน 0782 1910300186517 หญพง

คน 3รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  121ผศห เขหาสอบ : 6 คน1191100012 - ดารรลมรอพมพน


