
ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 1 / 4ววนททท 08-Feb-18 11:37:47

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ททาแพ จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560153 - สมาคมเลขานนการสตรท 3

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [2]ชน ชน : 0

24001331 สมาคมเลขานนการสตรท 3 ซวนวา อนเสสน 1281 1910400134900 ชาย

24001332 สมาคมเลขานนการสตรท 3 ธทรโชตพ อนอยจอาย 1283 1919900522141 ชาย

24001333 สมาคมเลขานนการสตรท 3 ธทรววฒนพ อนอยจอาย 1284 1919900522150 ชาย

24001334 สมาคมเลขานนการสตรท 3 อวครวพนทรพ สวนเหลบ 1286 1910400136163 ชาย

24001335 สมาคมเลขานนการสตรท 3 อลพสา สนวาหลลา 1291 1919900520238 หญพง

24001336 สมาคมเลขานนการสตรท 3 ซนรอยยา หลงกอหราบ 1294 1919900510445 หญพง

24001337 สมาคมเลขานนการสตรท 3 อาราญา กลวบอพนทรพ 1296 1919900513908 หญพง

24001338 สมาคมเลขานนการสตรท 3 ชมพผนนช ลาหมทด 1299 1910400134501 หญพง

24001339 สมาคมเลขานนการสตรท 3 ปณพตา เหมเทศ 1300 1919900503872 หญพง

24001340 สมาคมเลขานนการสตรท 3 ซทตทฮาวา กาหมาด 1330 1910400135931 หญพง

24001341 สมาคมเลขานนการสตรท 3 ดามพยา หมนดตะเหลสบ 1336 1910400135671 หญพง

24001342 สมาคมเลขานนการสตรท 3 มวรมรทน ปาลาววน 1360 1910400134845 หญพง

24001343 สมาคมเลขานนการสตรท 3 เกตศรา หาหลท 1413 1919900537084 หญพง

24001344 สมาคมเลขานนการสตรท 3 อวจฉรพยา รอดเสน 1414 1919900519078 หญพง

24001345 สมาคมเลขานนการสตรท 3 กนองภพ ราตรทพฤกษพ 1450 1800801478279 ชาย

24001346 บนานสาคร กพตตพนวนทพ รวตนปรารมยพ 2899 1919900495411 ชาย

24001347 บนานสาคร กลนากวท ยางงะ 2900 1849901984476 ชาย

24001348 บนานสาคร คฑาวนฒพ ลาหมทด 2901 1919803327330 ชาย

24001349 บนานสาคร นททกร อาหนทาย 29052 1919900508564 ชาย

24001350 บนานสาคร มผฮลามวดอวกซอยพ ลาหมทด 2906 1919900508963 ชาย

24001351 บนานสาคร ศวกรพนทรพ ขจวดภวย 2908 1919900520327 ชาย

24001352 บนานสาคร อะมาน เสสนหลท 2909 1910400133555 ชาย

24001353 บนานสาคร เอกรพนทรพ สนวาหลลา 2913 1910400135001 ชาย

24001354 บนานสาคร อโณทวย ลาหมทด 2914 1910400134799 ชาย

24001355 บนานสาคร อาเราะฟวต หลวงลพงผ 2916 1910400134471 ชาย

24001356 บนานสาคร ธวญญกาญจนพ หนผชผสนข 2921 1910400135019 หญพง

24001357 บนานสาคร ธพดาวรรณ ลาหมทด 2922 1919900522176 หญพง

24001358 บนานสาคร ศพรพกานตพ หะหมงะ 2925 1919900499727 หญพง

24001359 บนานสาคร อธพชา บผสามารถ 2927 1910400001359 หญพง

24001360 บนานสาคร อนรวสยา หววงดท 2928 1910400133598 หญพง

คน 30รวม :



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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000
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ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :
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เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [3]ชน ชน : 0

24001361 บนานสาคร อวสนา ยางงะ 2929 1919900518993 หญพง

24001362 บนานสาคร ณานพญา หมวดหลงหา 2975 1910400133547 หญพง

24001363 บนานสาคร อวบดนลเลาะหพ หววงดท 2982 1919900529359 ชาย

24001364 บนานสาครเหนนอ อพสฟารพ สวงยาหยา 1325 1919900507771 ชาย

24001365 บนานสาครเหนนอ มผฮวมหมวดอพมรอน มณทโกบ 1327 1910400134888 ชาย

24001366 บนานสาครเหนนอ อพทธพกร หนผนนนย 1329 1910400135558 ชาย

24001367 บนานสาครเหนนอ เมาะซพน หมวนนาเกลนอ 1330 1919900519965 ชาย

24001368 บนานสาครเหนนอ รพนรดา หมวนนาเกลนอ 1331 1919900505981 หญพง

24001369 บนานสาครเหนนอ ขววญมนข ปพ ยาเหล 1332 1919900519248 หญพง

24001370 บนานสาครเหนนอ ดารพน อนสวยนท 1333 1919900511492 หญพง

24001371 บนานสาครเหนนอ จวสมพน ตนกวงหวน 1334 1910400135582 หญพง

24001372 บนานสาครเหนนอ นผรอวยนท ฮะยทยาหวา 1335 1919900516102 หญพง

24001373 บนานสาครเหนนอ ยผววยรทยงะฮพ ลารทนผ 1337 1919900492145 หญพง

24001374 บนานสาครเหนนอ สนมวยรทยงะฮพ ลารทนผ 1338 1919900492153 หญพง

24001375 บนานสาครเหนนอ อวบดนลฮาฟพ ซ อนเสสน 1339 1910400136210 ชาย

24001376 บนานสาครเหนนอ นลพนนพภา ยางงะ 1341 1919900526945 หญพง

24001377 บนานสาครเหนนอ ชรพนทร หมวดหมวน 1442 1919900521099 ชาย

24001378 บนานทางยาง ประเสรพฐ ยายาหมวน 1332 1919900481305 ชาย

24001379 บนานทางยาง กวลยรวตนพ เหมรา 1359 1919900521617 หญพง

24001380 บนานทางยาง อรพสรา หอมสมบวตพ 1360 1910400135850 หญพง

24001381 บนานทางยาง รนทงทพวา จนทอง 1361 1919900520475 หญพง

24001382 บนานทางยาง เพชรา เพชรเพสญจวนทรพ 1365 1910300185260 หญพง

24001383 บนานทางยาง ปกพตตา บผเกสม 1366 1919900503767 หญพง

24001384 บนานทางยาง มนวญญา หมาดหววง 1367 1919900503937 หญพง

24001385 บนานทางยาง นพยดา สนบเหม 1368 1910400135400 หญพง

24001386 บนานทางยาง ไฟซอล มะสวน 1369 1910400134080 ชาย

24001387 บนานทางยาง พพรพยากรณพ ลลาประไพ 1371 1910400135515 ชาย

24001388 บนานทนทงรพ รน วทรพงศพ เสสมเภอ 1283 1910400131501 ชาย

24001389 บนานทนทงรพ รน สนเทพ ชทวยหา 1229 1919900528433 ชาย

24001390 บนานทนทงรพ รน ซากทรทน สนวาหลลา 1230 1910400134195 ชาย

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
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เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [4]ชน ชน : 0

24001391 บนานทนทงรพ รน อภพสพทธพธ หลทปาหยวง 1231 1910400135809 ชาย

24001392 บนานทนทงรพ รน อาซทม เจรพญฤทธพธ 1232 1910400134527 ชาย

24001393 บนานทนทงรพ รน อวบดนลมาเลสก สว รงตว รง 1233 1919900514271 ชาย

24001394 บนานทนทงรพ รน อภพชาต ตวนตพเวชวรกนล 1234 1909803374621 ชาย

24001395 บนานทนทงรพ รน ฮาดพส หมาดเตงะ 1235 1919900521749 ชาย

24001396 บนานทนทงรพ รน จพระภวทร แดหวามาลวย 1266 1670900118159 ชาย

24001397 บนานทนทงรพ รน ภรพพมล เสสมเภอ 1284 1910400134616 หญพง

24001398 บนานทนทงรพ รน กอเรทย ตนกวงหวน 1299 1910400135281 หญพง

24001399 บนานคลองสองปาก พทรพวนธพ เตาวโต 989 1910300189010 ชาย

24001400 บนานคลองสองปาก ฟาซวน อนมารท 990 1919900519931 ชาย

24001401 บนานคลองสองปาก เดสกชายรพสกท อนมารท 991 1910400126031 ชาย

24001402 บนานคลองสองปาก อภพชาต เสสนสามารถ 992 1910501236198 ชาย

24001403 บนานคลองสองปาก อนนชา บนณศพรพ 994 1910400135914 ชาย

24001404 บนานคลองสองปาก อรนพษา รนทงพล 997 1929500051443 หญพง

24001405 บนานคลองสองปาก ภาวพสา เตาวะโต 998 1919900522028 หญพง

24001406 บนานคลองสองปาก นวจยพวา เสสมสวน 999 1910400134365 หญพง

24001407 บนานคลองสองปาก นรพศรา บนญเสน 1000 1919900518713 หญพง

24001408 บนานคลองสองปาก พพมพพชนก ลาววล 1001 1910501233148 หญพง

24001409 บนานคลองสองปาก ไรดทนฮพ หมาดหววง 1002 1919900529197 ชาย

24001410 บนานคลองสองปาก อวจฉรพยา เหมนะ 1035 1959800232745 หญพง

คน 20รวม :
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ระดนบชน ชน : ป.3  ศศนยยสอบ : 91010000 - สพป.สตศล
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ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [1]ชน ชน : 0

24001421 สมาคมเลขานนการสตรท 3 อะซทร ลาหมทด 1282 1910400135621 ชาย

24001422 สมาคมเลขานนการสตรท 3 ศนกรพนทรพ รอเหมมวน 1288 1910400135779 ชาย

24001423 สมาคมเลขานนการสตรท 3 มผหวมมวดฟารอดพศ อบผบาการพ 1289 1950101301146 ชาย

24001424 สมาคมเลขานนการสตรท 3 ฟารทดา อาหววง 1290 1920400264846 หญพง

24001425 สมาคมเลขานนการสตรท 3 ฮาดพนท ลพทมมพตร 1293 1919900532961 หญพง

24001426 สมาคมเลขานนการสตรท 3 รอณาดารพ หลทมานวน 1297 1919900532091 หญพง

24001427 สมาคมเลขานนการสตรท 3 ณารอฟารพ หลทมานวน 1298 1919900532104 หญพง

24001428 สมาคมเลขานนการสตรท 3 ทวยถววตร ลพทมมพตร 1329 1919900534107 ชาย

24001429 สมาคมเลขานนการสตรท 3 มผฮวมหมวดฮานาฟท แมเราะ 1361 1949400049226 ชาย

24001430 บนานสาคร พงศพวศ วพลาววน 2903 1919900518225 ชาย

24001431 บนานสาคร อนาวพน ดลากระบทท 2910 1919900522346 ชาย

24001432 บนานสาคร ซวนวารท ยางงะ 2919 1910400134721 หญพง

24001433 บนานสาคร ชนากานตพ เขตเขทยว 2920 1919900499590 หญพง

24001434 บนานสาคร สนนพตา นพลสกนล 2926 1910400135078 หญพง

24001435 บนานสาครเหนนอ นวนทกานตพ ทวบทอง 1328 1919900531949 ชาย

24001436 บนานสาครเหนนอ ฟาฮวต โตงะหมาดหลท 1373 1919900525060 ชาย

24001437 บนานทางยาง ฟาอพช สมวน 1363 1910400135302 ชาย

24001438 บนานคลองสองปาก อาลทอวกบวร เจงะมะ 988 1919900495217 ชาย

24001439 บนานคลองสองปาก ธวญสนดา หผเขทยว 995 1910200265265 หญพง

คน 19รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  99ผศห เขหาสอบ : 4 คน1091560153 - สมาคมเลขานนการสตรท 3


