
ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 1 / 5ววนททท 08-Feb-18 11:32:19

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : เมมองสตผล จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560007 - บนานปาเตตะ

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [2]ชน ชน : 0

24002681 บนานปาเตตะ ฟาฎพล สผหา 1521 1919900524004 ชาย

24002682 บนานปาเตตะ อาซาน หวสนท 1523 1919900503473 ชาย

24002683 บนานปาเตตะ ศวกดพธวช พผลสสข 1563 1919900509226 ชาย

24002684 บนานปาเตตะ มผฮฮาหมวดเอรทท ยาประจวนทรพ 1530 1919900524349 ชาย

24002685 บนานปาเตตะ คอลพด หลงโสย 1461 1910100244271 ชาย

24002686 บนานปาเตตะ เอพรพญขววญ ทพ ทงนฮ ทารอบ 1468 1910200131711 หญพง

24002687 บนานปาเตตะ นสจรท ทพ ทงปากถฮ ทา 1466 1919900525515 หญพง

24002688 บนานปาเตตะ ลลพลดา หววงดท 1467 1919900508548 หญพง

24002689 บนานปาเตตะ เชอรทท สผหา 1465 1919900508025 หญพง

24002690 บนานปาเตตะ ฟารทดา ลพทมอภพชาตพสกสล 1490 1910100244009 หญพง

24002691 บนานปาเตตะ ศศพมา ดฮาพพลา 1491 1919900511018 หญพง

24002692 บนานปาเตตะ วรวญญา เจตะบา 1522 1919900515021 หญพง

24002693 บนานเจตะบพลวง นพรสจ ฉพมวพเศษ 4274 1919900481569 ชาย

24002694 บนานเจตะบพลวง ชากทรทน บพลวงโหลด 4311 1919900524322 ชาย

24002695 บนานเจตะบพลวง อวมรพนทรพ กผลผแว 4314 1919900528913 ชาย

24002696 บนานเจตะบพลวง ซผไฮดทน ทสมมาลท 4318 2919900029877 ชาย

24002697 บนานเจตะบพลวง เดนพศ กผเตตะ 4320 1919900516931 ชาย

24002698 บนานเจตะบพลวง มผฮวมหมวดฟสรกอน หลทววง 4324 1919900525744 ชาย

24002699 บนานเจตะบพลวง อาซทซน เหมปวนดวน 4326 1919900523814 ชาย

24002700 บนานเจตะบพลวง ฮาราฟวต ลพทมอภพชาตพสกสล 4328 1919900516443 ชาย

24002701 บนานเจตะบพลวง ชวนทชา มมวงพวนธพสพงหพ 4352 1919900445856 ชาย

24002702 บนานเจตะบพลวง มผฮฮาหมวดอาลท เหลลมเหละ 4386 1919900527496 ชาย

24002703 บนานเจตะบพลวง อวบดสลการทม บพลวงโหลด 4442 1901001184688 ชาย

24002704 บนานเจตะบพลวง นาบาวท อสเสลน 4443 1919900517261 ชาย

24002705 บนานเจตะบพลวง ธทนพววฒนพ ธทระกสลพพสสทธพธ 4453 1920400263009 ชาย

24002706 บนานเจตะบพลวง พรรณชพษา ฮะหมวด 4298 1919900494067 หญพง

24002707 บนานเจตะบพลวง อามทนตะ หลวงจพ 4286 1919900486650 หญพง

24002708 บนานเจตะบพลวง ซาบทลา ลพเก 4301 1919900478959 หญพง

24002709 บนานเจตะบพลวง เดทยรนารพ หลวงจพ 4333 1919900498640 หญพง

24002710 บนานเจตะบพลวง ปพ ยฉวตร เปตรา 4335 1919900519981 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 2 / 5ววนททท 08-Feb-18 11:32:19

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : เมมองสตผล จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560007 - บนานปาเตตะ

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [3]ชน ชน : 0

24002711 บนานเจตะบพลวง อภวสรา อสดมภวณฑพ 4346 1919900532384 หญพง

24002712 บนานเจตะบพลวง นวสรทยะฮพ ตพ ทงหววง 4387 1919900506804 หญพง

24002713 บนานเจตะบพลวง นพนผรทตา แมเรต าะ 4389 1969100069710 หญพง

24002714 บนานเจตะบพลวง โนอมทรอ หลทววง 4565 1919900520467 หญพง

24002715 บนานเจตะบพลวง มผฮวมหมวดชามทมท ลฮาสา 4313 1919900505387 ชาย

24002716 บนานเจตะบพลวง อาบทดทน เจรพญศรท 4317 1919900497767 ชาย

24002717 บนานเจตะบพลวง อวลลตะฟาน คาล 4319 1919900512596 ชาย

24002718 บนานเจตะบพลวง อาดทลวน หลทววง 4321 1919900507533 ชาย

24002719 บนานเจตะบพลวง อวลวา ยผดท 4323 1919900515455 ชาย

24002720 บนานเจตะบพลวง มผฮฮาหมวดนวสรท ทสมมาลท 4325 1919900517300 ชาย

24002721 บนานเจตะบพลวง พงษพพวฒนพ บพลวงโหลด 4327 1919900504810 ชาย

24002722 บนานเจตะบพลวง อนสววฒนพ บพลวงโหลด 4329 1919900498372 ชาย

24002723 บนานเจตะบพลวง อวฟดอล ววฒนะ 4331 1919900514882 ชาย

24002724 บนานเจตะบพลวง มผฮฮาหมวดอพมรวน แจะอนาหลท 4345 1919900526376 ชาย

24002725 บนานเจตะบพลวง กพฟสรท ศรทชผทอง 4348 1919900503333 ชาย

24002726 บนานเจตะบพลวง ทวตศพล แกนวมณทโชตพ 4444 1919900497503 ชาย

24002727 บนานเจตะบพลวง สสวทรา ลพทมอภพชาตพกสล 4245 1919900465822 หญพง

24002728 บนานเจตะบพลวง สสรายา อฮามาตท 4297 1919900483928 หญพง

24002729 บนานเจตะบพลวง สสชารดท ดาเจตะ 4300 1919900461819 หญพง

24002730 บนานเจตะบพลวง ซาฟท นา หมวนสงมา 4334 1919900507819 หญพง

24002731 บนานเจตะบพลวง ธนวชชา เอลนตาฟา 4336 1919900513649 หญพง

24002732 บนานเจตะบพลวง อาอทฉะฮพ บพลวงโหลด 4338 1919900503520 หญพง

24002733 บนานเจตะบพลวง นวจญพมทยพ บมอราเฮง 4347 1959800234799 หญพง

24002734 บนานเจตะบพลวง นาบพลลา บพลวงโหลด 4388 1919900530799 หญพง

24002735 บนานเจตะบพลวง ฮวซวานท อยผมดท 4498 1919900521170 หญพง

24002736 บนานเจตะบพลวง ทาณพชา บพลวงโหลด 4566 1910501236210 หญพง

24002737 บนานเจตะบพลวง อานนทพ หมวนสา 4312 1919900510429 ชาย

24002738 บนานเจตะบพลวง สาลพกา เดลนเบลน 4580 1919900497856 หญพง

24002739 บนานฉลสง ธนาวสฒพ หมทนหมาด 1101 1919900511471 ชาย

24002740 บนานฉลสง สผลวยกพ หลวงจพ 1103 1919900504739 ชาย

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 3 / 5ววนททท 08-Feb-18 11:32:19

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : เมมองสตผล จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560007 - บนานปาเตตะ

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [4]ชน ชน : 0

24002741 บนานฉลสง มนวส ปาละหา 1104 1919900518292 ชาย

24002742 บนานฉลสง อวสมพน ฮะหมวด 1105 1919900506561 ชาย

24002743 บนานฉลสง มสสตาฟา แมตะจพ 1107 1919900515161 ชาย

24002744 บนานฉลสง ชานน ทาลา 1109 1801800518667 ชาย

24002745 บนานฉลสง อานนทพ ทองหยผ 1175 1919900531710 ชาย

24002746 บนานฉลสง ทวตศพรพ กพนตาสวน 1111 1919900514483 หญพง

24002747 บนานฉลสง ยสษรอ บพลวงโหลด 1112 1919900498348 หญพง

24002748 บนานฉลสง กวลยา กผดาอท 1113 1919900495861 หญพง

24002749 บนานฉลสง ฮสสนทหพ โสตะประจพน 1114 1919900497775 หญพง

24002750 บนานฉลสง สสภวชชา ขววญเจรพญ 1115 1919900502302 หญพง

24002751 บนานฉลสง กวญญารวตนพ สสวามทน 1116 1919900516214 หญพง

24002752 บนานฉลสง สกสลณา องสารา 1117 1919900521137 หญพง

24002753 บนานฉลสง สพรพนาฏ ยาพระจวนทรพ 1118 1919900502825 หญพง

24002754 บนานฉลสง ญมาลทล หมวดสกสล 1119 1919900494822 หญพง

24002755 บนานฉลสง ฮาฟท ซะฮพ ไบลากวน 1165 1919900519183 หญพง

24002756 บนานฉลสง นวศเราะฮพ แสงศพลปพ 1202 1919900513240 หญพง

24002757 บนานกาลวนยทตวน นาวาวท รวกษากพจ 739 1919900506286 ชาย

24002758 บนานกาลวนยทตวน ศสภชวย บผเกลม 742 1919900515226 ชาย

24002759 บนานกาลวนยทตวน จวสมทนา หลงหวน 743 1919900516826 หญพง

24002760 บนานกาลวนยทตวน วงศกร อะสวนสสข 744 1919900518926 ชาย

24002761 บนานกาลวนยทตวน ไอดพลอวฎฮา โตตะหยา 754 5910101034442 ชาย

24002762 บนานกาลวนยทตวน ชญานนทพ ปท ไสย 777 1919900519639 ชาย

24002763 บนานกาลวนยทตวน มสสตอฝา หมาดจามวง 778 1919900521609 ชาย

24002764 บนานกาลวนยทตวน สสไฮลา รอมานท 779 1919900530136 หญพง

24002765 บนานกาลวนยทตวน ญาณพศา กพนตาสวน 780 1919900479661 หญพง

24002766 บนานบวนนวงปสเลา สสกฤษฎพธ กรระสท 1251 1919900433416 ชาย

24002767 บนานบวนนวงปสเลา ชนะพล หวสนท 1252 1919900522770 ชาย

24002768 บนานบวนนวงปสเลา สสนพสา มะสมวน 1250 1919900486064 หญพง

24002769 บนานบวนนวงปสเลา คอลทเซาะฮพ หมาดขาว 1255 1919900508106 หญพง

24002770 บนานบวนนวงปสเลา นวฐชา ฮะยทบพลวง 1256 1919900511760 หญพง

24002771 บนานบวนนวงปสเลา นาตาชา อวศนทยพ 1257 1919900521421 หญพง

24002772 บนานบวนนวงปสเลา นวจมพนทพ บพนอวบดสลลตะ 1298 1919900528549 หญพง

24002773 บนานบวนนวงปสเลา อวงศสมา ใบโสตะ 1322 1919900493249 หญพง

24002774 บนานบวนนวงปสเลา ฮวสรทนา งะสมวน 1337 1919900512359 หญพง

คน 34รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 4 / 5ววนททท 08-Feb-18 11:32:19

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : เมมองสตผล จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560007 - บนานปาเตตะ

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [2]ชน ชน : 0

24002776 บนานฉลสง ซอลทฮทน บาฮาซวน 1102 1919900511808 ชาย

24002777 บนานฉลสง อาฟพ ช หมวดเสลน 1106 1969900503830 ชาย

24002778 บนานฉลสง กพตตพภวทรพ บพลวงโหลด 1108 1919900513266 ชาย

24002779 บนานฉลสง ซอบทรทน สสวามทน 1163 1919900495748 ชาย

24002780 บนานฉลสง ฮานทฟ โกบปสเลา 1176 1919900503635 ชาย

24002781 บนานฉลสง นสไรดา สสบาโกย 1164 1919900504500 หญพง

24002782 บนานกาลวนยทตวน อตพภวทร ยาดฮา 741 1919900507169 ชาย

24002783 บนานบวนนวงปสเลา อานวสโรน มะหาด 1246 1919900496612 ชาย

คน 8รวม :
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ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 91010000 - สพป.สตศล

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : เมมองสตผล จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560007 - บนานปาเตตะ

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 2 [1]ชน ชน : 0

24002806 บนานเจตะบพลวง อวสรท ปะลาววน 4316 1919900516389 ชาย

คน 1รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  103ผศห เขหาสอบ : 5 คน1091560007 - บนานปาเตตะ


