
ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 1 / 7ววนททท 08-Feb-18 11:36:31

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : เมมองสตผล จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1191100024 - มมสลพมศศกษา

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

 1 หนองสอบททท 1ชน ชน : 1

24004256 มมสลพมศศกษา กผฟาซพล มณทกามวน 1870 1919900510330 ชาย

24004257 มมสลพมศศกษา ชากพร ยผโซซะยผดซะ 1871 1919900510119 ชาย

24004258 มมสลพมศศกษา นาวพนทรพ มาลพนท 1873 1919900520998 ชาย

24004259 มมสลพมศศกษา รอซทกทน มรรคาเขต 1877 1919900525906 ชาย

24004260 มมสลพมศศกษา ชวมซทยพ นมนยเดดน 1884 1919900502817 หญพง

24004261 มมสลพมศศกษา นผรวยนพ หมทดหรน 1887 1919900527186 หญพง

24004262 มมสลพมศศกษา ฟพ ตรทญะ หลวงปผเตซะ 1891 1919900513860 หญพง

24004263 มมสลพมศศกษา ฟพ ตรทญา หลวงปผเตซะ 1892 1919900513878 หญพง

24004264 มมสลพมศศกษา กมลพพธานพ ประกายแกนวเกนาสกมล 1896 1919900518969 ชาย

24004265 มมสลพมศศกษา อนพซา วาเหตโดย 1917 1919900519779 หญพง

24004266 มมสลพมศศกษา อวซรอฟ เกปวน 1930 1919900493150 ชาย

24004267 มมสลพมศศกษา ซพลมท สมวาหลลา 1935 1910200131541 หญพง

24004268 มมสลพมศศกษา ซพลมทยพ หลงจพ 1936 1919900515081 หญพง

24004269 มมสลพมศศกษา วาลพด สมปวดชา 1950 1449900902003 หญพง

24004270 มมสลพมศศกษา ซมลฟารพ ดาแลหมวน 1956 1919900514564 หญพง

24004271 มมสลพมศศกษา ซผฮานา หววงกมหลลา 1957 1909803387626 หญพง

24004272 มมสลพมศศกษา นวสรทยพ สมบาโกย 2404 1919900537751 ชาย

24004273 มมสลพมศศกษา ญวยดา เยะแล 2421 1919900515501 หญพง

24004274 มมสลพมศศกษา นผรวาตท พงคพหลง 2427 1919900518985 หญพง

24004275 มมสลพมศศกษา นวนทพพวฒนพ ฮะปาน 2440 1919900509323 ชาย

24004276 มมสลพมศศกษา อวนวารพ เจสาสนพ 2446 1909803362950 ชาย

24004277 มมสลพมศศกษา อวบบาส ยาบา 2844 1909803377116 ชาย

24004278 มมสลพมศศกษา ซพลมท อวสนทยพ 3172 1919900524586 ชาย

24004279 มมสลพมศศกษา ดานพช อพสายะ 3173 1919900509293 ชาย

24004280 มมสลพมศศกษา ภผรพณวฐ โจมฤทธพธ 3174 1849902035320 ชาย

24004281 มมสลพมศศกษา อพสนวย หพตะโกวพท 3175 1919900516311 ชาย

24004282 มมสลพมศศกษา ลพลลาหพ รอเกตม 3176 1909803392310 หญพง

24004283 มมสลพมศศกษา วราภรณพ บพหลวงเจซะ 3177 1919900514386 หญพง

24004284 มมสลพมศศกษา นวสรทยา หรนหมาน 3575 1919900518195 หญพง

24004285 มมสลพมศศกษา ปวรพศา ชลานาญกพจ 1889 1919900516834 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 2 / 7ววนททท 08-Feb-18 11:36:31

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : เมมองสตผล จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1191100024 - มมสลพมศศกษา

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

 1 หนองสอบททท 2ชน ชน : 1

24004286 มมสลพมศศกษา อวซลทน บพลวงโหลด 1894 1919900533232 หญพง

24004287 มมสลพมศศกษา นพสรพน หมทดหรน 1909 1919900512260 หญพง

24004288 มมสลพมศศกษา อชพรญา หลงหวน 1916 1919900519108 หญพง

24004289 มมสลพมศศกษา อวครวพทยพ หววงจพ 1929 1919900512952 ชาย

24004290 มมสลพมศศกษา ฟพ รดาวสพ มานะบมตร 1942 1919900518811 หญพง

24004291 มมสลพมศศกษา อลพสรา ลทอลทา 1945 1919900512316 หญพง

24004292 มมสลพมศศกษา นาเบวลพ อทแต 1947 1919900527844 ชาย

24004293 มมสลพมศศกษา ศมภสพทธพ ปน อมสววสดพธ 2300 1919900513614 ชาย

24004294 มมสลพมศศกษา นผรมดดทน พงคพหลง 2412 1919900517598 ชาย

24004295 มมสลพมศศกษา สพล สลาม 2417 1911990051481 ชาย

24004296 มมสลพมศศกษา นะซทเราะฮพ มมาหมผด 2424 1910400134586 หญพง

24004297 มมสลพมศศกษา ศพตา สาสทสมก 2431 1919900506898 หญพง

24004298 มมสลพมศศกษา ซมลกพบลท โดยมวงสา 2437 1919900506308 ชาย

24004299 มมสลพมศศกษา อาเรฟ หมาดเตซะ 2447 1919900524411 ชาย

24004300 มมสลพมศศกษา บวณฑพตา หลทอาซพม 2453 1919900511379 หญพง

24004301 มมสลพมศศกษา ภผบดพนทรพ แกนวเกพด 2473 1919900499093 ชาย

24004302 มมสลพมศศกษา อามทรอฮฮ อารทมาน 2857 1909803412833 หญพง

24004303 มมสลพมศศกษา ฟวยซอล มะมมสอ 3178 1909803319922 ชาย

24004304 มมสลพมศศกษา รพฟฮาน อาดลา 3179 1919900507258 ชาย

24004305 มมสลพมศศกษา ลาตทฟ หาโสซะ 3180 1919900504658 ชาย

24004306 มมสลพมศศกษา วพศรมต วงศพกฤตพร 3181 1919900517768 ชาย

24004307 มมสลพมศศกษา ซทญานมา หรทมโตซะสวน 3182 1919900528981 หญพง

24004308 มมสลพมศศกษา ณวซนทน อพสายะ 3183 1919900523938 หญพง

24004309 มมสลพมศศกษา ณวฐณพชา ผลาอาด 3184 1919900491785 หญพง

24004310 มมสลพมศศกษา ลาตทฟะ หมวดสา 3186 1919900527071 หญพง

24004311 มมสลพมศศกษา อพศรา เจซะหะ 3188 1919900525671 หญพง

24004312 มมสลพมศศกษา มผฮวมหมวดฮาฟพ ช ดวงตา 3818 1919900491238 ชาย

24004313 มมสลพมศศกษา ภผมพพวฒนพ ตาวาโต 1874 1919900519752 ชาย

24004314 มมสลพมศศกษา โยฮวน สลทมพน 1876 1919900505883 ชาย

24004315 มมสลพมศศกษา อวบดมลฮาดท จอหววง 1880 1919900510089 ชาย

คน 30รวม :
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ประชาชนนนกเรทยน

 1 หนองสอบททท 3ชน ชน : 1

24004316 มมสลพมศศกษา อารพฟท น หมาดปผเตซะ 1881 1919900532791 ชาย

24004317 มมสลพมศศกษา พรปวทณพ วงแหวน 1890 1919900523059 หญพง

24004318 มมสลพมศศกษา ฟารพซ เละสวน 1900 1919900520785 ชาย

24004319 มมสลพมศศกษา ยาซพร ฮายทบพลวง 1902 1919900507061 ชาย

24004320 มมสลพมศศกษา อวบดมลฮาดทยพ เหตมปาตท 1905 1919900525591 ชาย

24004321 มมสลพมศศกษา เกวรพน หมมดตะเหลดบ 1907 1919900516605 หญพง

24004322 มมสลพมศศกษา อภพชาตพ ลาหมทด 1927 1910400135311 ชาย

24004323 มมสลพมศศกษา อรงกรณพ สวนโด 1928 1919900516737 ชาย

24004324 มมสลพมศศกษา ณวฐญาดา หมาดจามวง 1937 1919900524641 หญพง

24004325 มมสลพมศศกษา บมรฮานมา แหนมมม 1941 1919900507088 หญพง

24004326 มมสลพมศศกษา อภพสพทธพธ หาโสซะ 2405 1910100243991 ชาย

24004327 มมสลพมศศกษา อาซพล ดวงตา 2406 1910400134454 ชาย

24004328 มมสลพมศศกษา วพทยา ทพ ทงนมนย 2416 1919900531141 ชาย

24004329 มมสลพมศศกษา มผฮลาหมวดชมกรท ลาหมมน 2442 1910501237216 ชาย

24004330 มมสลพมศศกษา ณวฐนพช สาโมซะ 2449 1919900522125 หญพง

24004331 มมสลพมศศกษา อรวญญา บพสนมม 2458 1910400136058 หญพง

24004332 มมสลพมศศกษา กผอามานทยพ สตอหลง 2853 1910200131818 หญพง

24004333 มมสลพมศศกษา ฮมษณทยพ ยาวาระยะ 2858 1910501237941 หญพง

24004334 มมสลพมศศกษา อามทเรทย ละไบหมาดเดดน 3187 1919900513533 หญพง

24004335 มมสลพมศศกษา อภพชาตพ โตซะมอง 3189 1919900502507 ชาย

24004336 มมสลพมศศกษา ชากทรา บาฮาซวน 3190 1919900525221 หญพง

24004337 มมสลพมศศกษา ฟาดทลา ภวกดทเจรพญกมล 3191 1919900520394 หญพง

24004338 มมสลพมศศกษา พพมพพวลวญชพ โตซะหมาน 3192 1919900510941 หญพง

24004339 มมสลพมศศกษา ฮาซานทยพ นาฮมดา 3193 1919900530870 หญพง

24004340 มมสลพมศศกษา อะมานวต โตะดพน 3524 1919900509579 ชาย

24004341 มมสลพมศศกษา ววชรทวรรณ ปวงเตซะ 1893 1919900519361 หญพง

24004342 มมสลพมศศกษา ซวยฟมดดทน วพชา 1919 1919900531396 ชาย

24004343 มมสลพมศศกษา อวสมารอน เตาวะโต 1931 1919900508301 ชาย

24004344 มมสลพมศศกษา ฟารทดา วงแหวน 1934 1919900508491 หญพง

24004345 มมสลพมศศกษา นาดา ตอหพรวญ 1939 1919900516532 หญพง

คน 30รวม :
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ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 91010000 - สพป.สตศล

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : เมมองสตผล จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1191100024 - มมสลพมศศกษา

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
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 1 หนองสอบททท 4ชน ชน : 1

24004346 มมสลพมศศกษา ธนพสร กองพล 1941 1919900517351 ชาย

24004347 มมสลพมศศกษา อนาวพล บผเกดม 1951 1919900510763 ชาย

24004348 มมสลพมศศกษา อวสบทรอน อมสนมน 1954 1919900529871 ชาย

24004349 มมสลพมศศกษา ฮวสบมลลอหพ บาราสวน 1955 1919900531337 ชาย

24004350 มมสลพมศศกษา ณราลท อลามาลท 1959 1919900518250 หญพง

24004351 มมสลพมศศกษา นผรนาดา ฮะอมรา 1960 1919900503163 หญพง

24004352 มมสลพมศศกษา ตพรมทซทยพ เกปวน 2312 1910300190239 ชาย

24004353 มมสลพมศศกษา นมจรทยพ นาฮผดา 2426 1910200131877 หญพง

24004354 มมสลพมศศกษา ฮวซซผนมา ปวงหลทเสดน 2435 1919900516125 หญพง

24004355 มมสลพมศศกษา ณรงศวกดพธ อาดลา 2438 1919900506707 ชาย

24004356 มมสลพมศศกษา มผณทซา อาดลา 2456 1919900532813 หญพง

24004357 มมสลพมศศกษา ฟารมต หลงสมซะ 2847 1910200046926 ชาย

24004358 มมสลพมศศกษา อวลวารพ อารทหมาน 2850 1909803437402 ชาย

24004359 มมสลพมศศกษา นาวาวท สามพน 3194 1969300069195 ชาย

24004360 มมสลพมศศกษา พวสกร ลพ ทมประพวนธมพ 3195 1919900497716 ชาย

24004361 มมสลพมศศกษา ไฟซอน หมวนนานเกลมอ 3197 1919900526881 ชาย

24004362 มมสลพมศศกษา มมสลทมทน โตซะมอง 3198 1919900508068 ชาย

24004363 มมสลพมศศกษา อาฟวนดท ท จพเบดญจซะ 3199 1919900496116 ชาย

24004364 มมสลพมศศกษา อารทฟท น กผแอ 3200 1919900514769 ชาย

24004365 มมสลพมศศกษา มผฮวมหมวดอวลวา มหาหมวด 3525 1909803376179 ชาย

24004366 มมสลพมศศกษา ยาบวญยา ไมมะหาด 3526 1919900501144 ชาย

24004367 มมสลพมศศกษา อานทตนา สมาน 3052 1919900524527 หญพง

24004368 มมสลพมศศกษา ตวสนทม หมาดหววง 1886 1910200132016 หญพง

24004369 มมสลพมศศกษา อวบดลเลาะหพ อาดลา 1904 1910400134870 ชาย

24004370 มมสลพมศศกษา ปวทมาวาตท รอเหมมวน 1911 1919900504615 หญพง

24004371 มมสลพมศศกษา สพรพนาถ สวนเขานนอย 1915 1919900508602 หญพง

24004372 มมสลพมศศกษา รมสดท อาดลา 1922 1919900527097 ชาย

24004373 มมสลพมศศกษา อบผบวกร เหมสลาหมาด 1926 1910200131672 ชาย

24004374 มมสลพมศศกษา ฟารทซา สาและ 1963 1819900684452 หญพง

24004375 มมสลพมศศกษา อวลยา ยผหวนนวน 1967 1919900521269 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 5 / 7ววนททท 08-Feb-18 11:36:31

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : เมมองสตผล จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1191100024 - มมสลพมศศกษา

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

 1 หนองสอบททท 5ชน ชน : 1

24004376 มมสลพมศศกษา ฮวมมาม หาโสซะ 2409 1919900518080 ชาย

24004377 มมสลพมศศกษา ธวนวา นาฮวบผล 2411 1969800411453 ชาย

24004378 มมสลพมศศกษา มผฮลาหมวดอพรฟาน หมวดหลง 2414 1919900505719 ชาย

24004379 มมสลพมศศกษา อวษฎาวมฒพ ใบมะหาด 2419 1919900522389 ชาย

24004380 มมสลพมศศกษา อวสรท สาแลซะ 2420 1910200132270 ชาย

24004381 มมสลพมศศกษา ธวนยชนก นาฮวบผล 2423 1969800411445 หญพง

24004382 มมสลพมศศกษา อนพศรา โมมงหมวน 2434 1919900526716 หญพง

24004383 มมสลพมศศกษา อะฟพฟ แมมนล ทา 2444 1910200131486 ชาย

24004384 มมสลพมศศกษา อวตฟาน ยาประจวน 2445 1910200132458 ชาย

24004385 มมสลพมศศกษา มผฮลาหมวดฟพ ตรท บมอแน 2843 1941001440994 ชาย

24004386 มมสลพมศศกษา พงศกร หมาดมานวง 2846 1910200131575 ชาย

24004387 มมสลพมศศกษา ณวฐพงษพ พวนกาแด 3201 1919900509650 ชาย

24004388 มมสลพมศศกษา พรศวกดพธ ตาวาโต 3203 1919900510577 ชาย

24004389 มมสลพมศศกษา หววนซาคพร ฮะอมรา 3204 1919900503902 ชาย

24004390 มมสลพมศศกษา นวญจมท ดลาดท 3214 1919900511140 หญพง

24004391 มมสลพมศศกษา กวพน สะแหละ 3818 1908800047033 ชาย

24004392 มมสลพมศศกษา นวสรผณญพ ดาแลหมวน 3820 1919900516257 ชาย

24004393 มมสลพมศศกษา อามวสวท แลหาด 3821 1919900505301 ชาย

24004394 มมสลพมศศกษา ธทรภวทร เสดนสาย 1484 1919900495365 ชาย

24004395 มมสลพมศศกษา ดารมณ คงแกนวเคลมทอน 1872 1919900505514 ชาย

24004396 มมสลพมศศกษา มะหพรผฟ วาหลง 1875 1919900531981 ชาย

24004397 มมสลพมศศกษา ฮมสนา ละใบแด 1895 1910200130943 หญพง

24004398 มมสลพมศศกษา ฮวสซาน หลทเยาวพ 1906 1919900058921 ชาย

24004399 มมสลพมศศกษา ฟพ รฮานา ยาประจวนทรพ 1913 1919900508637 หญพง

24004400 มมสลพมศศกษา ยวสมพน หมาดปผเตซะ 1914 1919900518764 หญพง

24004401 มมสลพมศศกษา เจซะอานวส ปะดมกา 1918 1919900507592 ชาย

24004402 มมสลพมศศกษา อาลทฟ โสซะอมเสดน 1932 1910200131389 ชาย

24004403 มมสลพมศศกษา คอลทยซะ หลวงปผเตซะ 1933 1919900521277 หญพง

24004404 มมสลพมศศกษา ณวฐธพชา โอมณท 1938 1910501235523 หญพง

24004405 มมสลพมศศกษา วานพสา พงษพหลง 1944 1919803347667 หญพง

คน 30รวม :



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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : เมมองสตผล จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1191100024 - มมสลพมศศกษา

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

 1 หนองสอบททท 6ชน ชน : 1

24004406 มมสลพมศศกษา ธนววนตพ ศรทสมขมาก 2297 1940201255561 ชาย

24004407 มมสลพมศศกษา แมมโรสคาน ปาทาน 2403 1919900518365 ชาย

24004408 มมสลพมศศกษา เจรพญกรพด แยนา 2410 1909803335651 ชาย

24004409 มมสลพมศศกษา ฟารพช อาดลา 2441 1909803345125 ชาย

24004410 มมสลพมศศกษา ญานพน ทมมมาลท 2448 1919900521791 หญพง

24004411 มมสลพมศศกษา รอสลพน เพชรเนทยม 2457 1919900530586 หญพง

24004412 มมสลพมศศกษา ฮมสบาณทยพ ยผโซซะ 2460 1901001184777 หญพง

24004413 มมสลพมศศกษา เฟาซท กผแอ 3208 1919900510127 ชาย

24004414 มมสลพมศศกษา ณพดารวตนพ ดลารพง 3210 1919900507622 หญพง

24004415 มมสลพมศศกษา ยมภาวดท หลวงใบ 3211 1919900519175 หญพง

24004416 มมสลพมศศกษา วพรากานตพ ชผตพระกะ 3212 1919900533097 หญพง

24004417 มมสลพมศศกษา พวนธกานตพ สมจพต 3306 1919900508670 ชาย

24004418 มมสลพมศศกษา รมสนท นมนยเดช 3528 1910501233679 หญพง

24004419 มมสลพมศศกษา อวลฆซอฟฟา อมศมา 3822 1919900490908 ชาย

24004420 อวนซอเรทยะหพอวดดทนทยะหพ โสรญา กาสา 1724 1959800237119 หญพง

24004421 อวนซอเรทยะหพอวดดทนทยะหพ ทานตะววน แดงกมล 1726 1919900512375 หญพง

24004422 อวนซอเรทยะหพอวดดทนทยะหพ ณวฐชา ประกวดแกนว 1727 1909803403664 หญพง

24004423 อวนซอเรทยะหพอวดดทนทยะหพ เจษฏากรณพ อาดลา 1729 1919900527445 ชาย

24004424 อวนซอเรทยะหพอวดดทนทยะหพ นผรทยซะ นาฮมดา 1770 1919900508581 หญพง

24004425 อวนซอเรทยะหพอวดดทนทยะหพ ยผณวยดะหพ สะอม 1803 1950500309540 หญพง

24004426 อวนซอเรทยะหพอวดดทนทยะหพ มมรซาดทน มะอาหมทน 1805 1919900497104 ชาย

คน 21รวม :
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ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 91010000 - สพป.สตศล

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : เมมองสตผล จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1191100024 - มมสลพมศศกษา

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [1]ชน ชน : 0

24004436 มมสลพมศศกษา โชตพพวนธมพ หมวดตานท 3819 1919900472420 ชาย

คน 1รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  172ผศห เขหาสอบ : 7 คน1191100024 - มมสลพมศศกษา


