
ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 1 / 5ววนททท 08-Feb-18 11:23:10

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : เมมองสตผล จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560009 - บนานควน

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [3]ชน ชน : 0

24002836 บนานควน ภานนววฒนพ กาลทโลน 5324 1910100243959 ชาย

24002837 บนานควน มผฮวมหมวดอามทน อาจหาญ 5327 1919900532651 ชาย

24002838 บนานควน สนนวนทพ อารทหมาน 5329 1919900532309 ชาย

24002839 บนานควน อวลมผบารรอก หมาดสนเรน 5332 1969900610415 ชาย

24002840 บนานควน อาลพฟ อายาหมทน 5384 1919900512057 ชาย

24002841 บนานควน ชารทฟ หมทนเอน 5481 1919900510984 ชาย

24002842 บนานควน อารพป หมาดมานวง 5482 1919900501292 ชาย

24002843 บนานควน อนวส ปานแขวง 5483 1919900519582 ชาย

24002844 บนานควน นวสรนท รบบานา 5487 1919900523016 ชาย

24002845 บนานควน รอเชด แกนวสลลา 5489 1919900488831 ชาย

24002846 บนานควน อานพต รอมาตท 5490 1919900509421 ชาย

24002847 บนานควน ตตวนฝาตทมะหพ ปวนดานามนตรท 5335 1919900510500 หญพง

24002848 บนานควน นารทตา แวอนเซรง 5336 1919900515901 หญพง

24002849 บนานควน นผรลทยณา อนเสรน 5337 1919900530209 หญพง

24002850 บนานควน มวสรพน เสาศพรพ 5338 1919900526058 หญพง

24002851 บนานควน วนพดา มะสมาน 5339 1910100244297 หญพง

24002852 บนานควน ฮวฟเซาะฮพ หลทกาเสรม 5344 1919900505298 หญพง

24002853 บนานควน อวนดา มาหมผดเบรน 5463 1919900533500 หญพง

24002854 บนานควน ฏวสนทม อพสอทด 5491 1919900505042 หญพง

24002855 บนานควน นวจมทยพ ปพ ยาตผ 5492 1919900514912 หญพง

24002856 บนานควน รนสณท หลวงปนเตตะ 5495 1800801498971 หญพง

24002857 บนานควน อาบทดะหพ เสรนดากวน 5496 1919900513941 หญพง

24002858 บนานควน ซวลวา หาบยนโซะ 5546 1919900527917 หญพง

24002859 บนานควน รวยมท ปะดทกา 5640 1919900530829 หญพง

24002860 บนานควน รอสนวรรณ สวงมาสา 5462 1909800363014 ชาย

24002861 บนานควน นาเบล โสะประจพน 5322 1919900516729 ชาย

24002862 บนานควน นพอวบดนลเลาะ นพสาและ 5323 1969800408703 ชาย

24002863 บนานควน มผฮวมหมวดชากทรทน อะยาหมทน 5325 1919900529855 ชาย

24002864 บนานควน มผฮวมหมวดซาลทม สวงยาหนตาย 5326 1919900507649 ชาย

24002865 บนานควน รอมฎอน เหมเดน 5328 1919900510976 ชาย

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 2 / 5ววนททท 08-Feb-18 11:23:10

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : เมมองสตผล จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560009 - บนานควน

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [4]ชน ชน : 0

24002866 บนานควน อานวส บผนลา 5330 1919900517661 ชาย

24002867 บนานควน อวบดนลมผฮวยมพน หมวดดท 5467 1919900532996 ชาย

24002868 บนานควน ฮากทม โสปพ ยะ 5468 1919900523971 ชาย

24002869 บนานควน นรา งตะสตผล 5469 1919900501683 ชาย

24002870 บนานควน อพบรอฮพม ดวงจวนทรพ 5470 1919900500024 ชาย

24002871 บนานควน รพสกท ตอหพรวญ 5473 1919900526953 ชาย

24002872 บนานควน ซผลกพปฟลท สลาหมาด 5484 1919900520297 ชาย

24002873 บนานควน สนนทวพทยพ องศารา 5601 1919900530543 ชาย

24002874 บนานควน นวจญมท หลทเอบ 5295 1929800194142 หญพง

24002875 บนานควน สนภวชญา หมาดมานวง 5340 1919900503490 หญพง

24002876 บนานควน อพซซาตท อารทหมาน 5341 1919900519841 หญพง

24002877 บนานควน ศรสวรรคพ เกปวน 5342 1919900532571 หญพง

24002878 บนานควน สนภาวดท สผเดรน 5385 1919900518063 หญพง

24002879 บนานควน ศนภาพพชญพ ฮะอนรา 5396 1104301149471 หญพง

24002880 บนานควน ฮาฟท เซาะหพ มวนลพเรต ะ 5475 1919900521463 หญพง

24002881 บนานควน นวสรทยา อาโกบไบ 5476 1919900506421 หญพง

24002882 บนานควน นผรอวยนท ดทนายวง 5477 1919900505280 หญพง

24002883 บนานควน นนรดา อพหมลาหมาด 5479 1919900492978 หญพง

24002884 บนานควน วานทตนา อนสนนน 5480 1919900515633 หญพง

24002885 บนานควน ฐานพกา ตะหลา 5553 1908800044841 หญพง

24002886 บนานควน นวจวา อพสายะ 5607 1919900505611 หญพง

24002887 บนานกาเนะ กวนตพล สพนชผ 2378 1919900508734 ชาย

24002888 บนานกาเนะ ชพนวนฒพ หนผเอทยด 2380 1919900489543 ชาย

24002889 บนานกาเนะ ณวฐวนฒพ ควนเคททยม 2396 1919900525876 ชาย

24002890 บนานกาเนะ ววชรพนทรพ ชวยชนะ 2434 1909803380125 ชาย

24002891 บนานกาเนะ ภผวเดช สนทธพพล 2393 1919900486510 ชาย

24002892 บนานกาเนะ อานพตา ยาบท 2399 1909701194390 หญพง

24002893 บนานกาเนะ นผรนลฟาอทซะหพ ตารทคนนรพ 2405 1919900528182 หญพง

24002894 บนานกาเนะ ปณพตา นาปาเลน 2476 1919900534131 หญพง

24002895 บนานกาเนะ นผรทยพ เยาดลา 2477 1919900515200 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 3 / 5ววนททท 08-Feb-18 11:23:10

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : เมมองสตผล จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560009 - บนานควน

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [5]ชน ชน : 0

24002896 บนานกาเนะ เนตรอวปสร ฮตะเจตะ 2381 1919900469453 หญพง

24002897 บนานกาเนะ นวนทพชา กาสา 2478 1919900528140 หญพง

24002898 บนานกาเนะ ปรทญา โตตะดพน 2304 1919900397967 หญพง

24002899 บนานกาเนะ ซผฮานตา อาดลา 2400 1919900528271 หญพง

24002900 บนานกาเนะ อารยา อาดลา 2432 1919900505620 หญพง

24002901 บนานกาเนะ ดนสดท ปะดผกา 2401 1919900528875 หญพง

24002902 บนานกาเนะ ฮาลทมตะ สาดล 2479 1919900525302 หญพง

24002903 บนานกาเนะ สพงหา สรรเพชร 2549 1839902034102 ชาย

24002904 บนานทนตงวพมาน มาลพก หลวงปาปวน 1664 1919900510399 ชาย

24002905 บนานทนตงวพมาน ด.ช.อวสมท หววนอาหลวง 1665 1919900912021 ชาย

24002906 บนานทนตงวพมาน ด.ญ. ซาลามตะ หลวงสนะ 1683 1919900523253 หญพง

24002907 บนานทนตงวพมาน ด.ช.สพทธพภวทร ปะลาววน 1698 1919900524918 ชาย

24002908 บนานทนตงวพมาน ด.ญ.ซผไฮนท ขาวผตอง 1699 1919900533836 หญพง

24002909 บนานทนตงวพมาน ด.ญ.ปณพศรา รวตนา 1700 1919900530705 หญพง

24002910 บนานทนตงวพมาน ด.ญ.นผรดทนา เหมสลาหมาด 1701 1919900511310 หญพง

24002911 บนานทนตงวพมาน ด.ญ.นวนทพมา เมมองทวง 1702 1919900494504 หญพง

24002912 บนานทนตงวพมาน ด.ญ.ลดาวรรณ โสะหมทน 1703 1919900500709 หญพง

24002913 บนานทนตงวพมาน ด.ญ.อามทนตะ อพหมลาหมาด 1704 1919900527968 หญพง

24002914 บนานทนตงวพมาน ด.ญ.อรพสรา ปะดผกา 1705 1919900519990 หญพง

24002915 บนานทนตงวพมาน ด.ญ.พวชราภรณพ หลงโซตะ 1715 1919900514491 หญพง

24002916 บนานกาลผบท ฟาเราะฮาน บาฮาซท 1665 1919900513622 ชาย

24002917 บนานกาลผบท ซอลทฮะหพ หมาดเตตะ 1668 1919900516664 หญพง

24002918 บนานกาลผบท ศศพชา นลายผรท 1669 1919900532112 หญพง

24002919 บนานกาลผบท ซทตทชวยนวบ ชนตมจลารวส 1670 1919900521722 หญพง

24002920 บนานกาลผบท สนไรดา มทนยท 1671 1919900504119 หญพง

24002921 บนานกาลผบท มารทยา ยะโกบ 1732 1919900502345 หญพง

24002922 บนานกาลผบท มาลทววลยพ ตวกวท 1733 1919900505191 หญพง

24002923 บนานกาลผบท ซวยนวบ รบบานา 1734 1919900524187 หญพง

24002924 บนานกาลผบท นนซซาบารทนา ดาหลท 1736 1919900526503 หญพง

24002925 บนานกาลผบท รนสนท วาเหตน 1737 1919900514891 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 4 / 5ววนททท 08-Feb-18 11:23:10

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : เมมองสตผล จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560009 - บนานควน

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [6]ชน ชน : 0

24002926 บนานกาลผบท ฮาซานตะ อพหมลาหมาด 1738 1919900507401 หญพง

24002927 บนานกาลผบท อดพสรณพ ยะโกบ 1739 1919900526449 ชาย

24002928 บนานกาลผบท ซาฟท รทน มาซผรท 1754 1910100243843 ชาย

24002929 บนานกาลผบท ซะฮพดทยตะฮพ นลายผรท 1760 1919900511841 หญพง

24002930 บนานกาลผบท ธยากร กอหลลา 1785 1919900513720 ชาย

24002931 บนานกาลผบท อรพนดา อารพหมาน 1815 1919900533798 หญพง

คน 6รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 5 / 5ววนททท 08-Feb-18 11:23:10

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : เมมองสตผล จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560009 - บนานควน

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [1]ชน ชน : 0

24002956 บนานควน อลทยนฟฟรท กาหนง 5485 1919900511662 ชาย

24002957 บนานควน ซผบทเฮตาะ โตตะหมาด 5494 1910100244017 หญพง

24002958 บนานควน นวสรท ปพ ยะตผ 5471 1919900523008 ชาย

24002959 บนานควน ซพฮพนทยะฮพ แซตเลนา 5466 1919900499026 หญพง

24002960 บนานควน มผนทเราะหพ สมอแมรง 5478 1919900533437 หญพง

24002961 บนานควน นวจมท นพสาและ 5616 1910100244025 หญพง

24002962 บนานกาเนะ รพสกท หลงโซตะ 2397 1919900519868 ชาย

24002963 บนานกาเนะ ยผโสบ หลทดพนซนด 2404 1919900522729 ชาย

24002964 บนานทนตงวพมาน ด.ช.ยนตพธรรม หลงโซตะ 1714 1919900485882 ชาย

24002965 บนานกาลผบท นาบน ปวนดทกา 1727 1919900496396 ชาย

24002966 บนานกาลผบท อลานวย หลงสะเตทย 1735 1919900530845 ชาย

คน 11รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  107ผศห เขหาสอบ : 5 คน1091560009 - บนานควน


