
ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 1 / 4ววนททท 08-Feb-18 11:38:43

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ควนโดน จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560124 - อนนบาลควนโดน

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [2]ชน ชน : 0

24000631 อนนบาลควนโดน อวบดนลอะซทม อาดดา 7363 1919900520921 ชาย

24000632 อนนบาลควนโดน วายพบ เสวก 7361 1919900507673 ชาย

24000633 อนนบาลควนโดน ชวชวท สารทฝท น 7462 1919900505310 ชาย

24000634 อนนบาลควนโดน ฮานพส หนนนงอาหลท 7467 1919900507495 ชาย

24000635 อนนบาลควนโดน ภผมพรพท ศรทไสยเพชร 7359 1419902556463 ชาย

24000636 อนนบาลควนโดน พงศกร ปวงแลมานนม 7356 1919900508971 ชาย

24000637 อนนบาลควนโดน มารนต มะแอเคทยน 7376 1919900502329 ชาย

24000638 อนนบาลควนโดน อาลามวต มะสะกา 7379 1910200130048 ชาย

24000639 อนนบาลควนโดน นวสลวน แซะอามา 7355 1919900519132 ชาย

24000640 อนนบาลควนโดน บวดรอน บพลไมลพ 7373 1919900507711 ชาย

24000641 อนนบาลควนโดน ปวรพศ แหละยผหทม 7374 1910300187327 ชาย

24000642 อนนบาลควนโดน ภาคพน แสงดดา 7396 1909300054724 ชาย

24000643 อนนบาลควนโดน คนณาวนธ หมมทนทวณฑพ 7464 1919900529723 ชาย

24000644 อนนบาลควนโดน นพรวตนพ จวนทรพเพชร 7354 1910200130412 ชาย

24000645 อนนบาลควนโดน พนธกร ปวงแลมานนม 7357 1919900508980 ชาย

24000646 อนนบาลควนโดน รรอกกาน หมทนพราน 7360 1910200130650 ชาย

24000647 อนนบาลควนโดน อานวส ลนานนนย 7364 1919900521692 ชาย

24000648 อนนบาลควนโดน จวกรพล สนหววง 7547 1910200132393 ชาย

24000649 อนนบาลควนโดน นวสลทน สามวญ 7365 1919900521081 หญพง

24000650 อนนบาลควนโดน สนวรรณท ทพ ทงนด ทารอบ 7549 1919900529227 หญพง

24000651 อนนบาลควนโดน แนลดท โสะตรา 7366 1910200131524 หญพง

24000652 อนนบาลควนโดน นผรฮานท สามวญ 7368 1919900514645 หญพง

24000653 อนนบาลควนโดน ฟพ รฮานา บพลหลท 7369 1919900521901 หญพง

24000654 อนนบาลควนโดน ฟพ รฮานท บพลหลท 7370 1919900521919 หญพง

24000655 อนนบาลควนโดน ซผรญานท แซะอาหลท 7380 1919900517822 หญพง

24000656 อนนบาลควนโดน นรพศรา เตาวะโต 7381 1910200130455 หญพง

24000657 อนนบาลควนโดน นวสรทนา สามวญ 7382 1910200131648 หญพง

24000658 อนนบาลควนโดน นวสรทยะ มาลพนท 7383 1940900394722 หญพง

24000659 อนนบาลควนโดน นนสบท โกบสมา 7384 1919900518357 หญพง

24000660 อนนบาลควนโดน ฟวตมา หลงกาสา 7385 1910200130293 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 2 / 4ววนททท 08-Feb-18 11:38:43

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ควนโดน จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560124 - อนนบาลควนโดน

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [3]ชน ชน : 0

24000661 อนนบาลควนโดน มผนทเรร าะ เกปวน 7386 1910200131516 หญพง

24000662 อนนบาลควนโดน สนอวยดา สวนนาหผ 7387 1909803282077 หญพง

24000663 อนนบาลควนโดน ยนไรดา เกษมสวนตพ 7550 1910200130731 หญพง

24000664 บนานดผสน ฐพตพกร เทศอาเสรน 1852 1919900498330 ชาย

24000665 บนานดผสน สนดารวตนพ เทศอาเสรน 1859 1919900495136 หญพง

24000666 บนานดผสน ณวฐวนฒพ เกปวน 1861 1919900498534 ชาย

24000667 บนานดผสน ทพณนกร เทศอาเสรน 1862 1910400134012 ชาย

24000668 บนานดผสน มผฮวรซพน เทศอาเสรน 1863 1919900508530 ชาย

24000669 บนานดผสน นนธววช อนสนนน 1864 1910200131133 ชาย

24000670 บนานดผสน ขววญชวย สารพปา 1865 1919900512073 ชาย

24000671 บนานดผสน อามทน เทศอาเสรน 1866 1910200131931 ชาย

24000672 บนานดผสน เตาฟพ ก ตาเดอพน 1867 1910200132008 ชาย

24000673 บนานดผสน นฤเทพ แดงโฉมงาม 1922 1900101650728 ชาย

24000674 บนานดผสน สายนด ทา แปะโพระ 1868 1910200130692 หญพง

24000675 บนานดผสน ณวฐรพกา ตาเดอพน 1869 1910200130871 หญพง

24000676 บนานดผสน ฟพ ตรทญา ปะดนกา 1870 1910200131362 หญพง

24000677 บนานดผสน อนาวพน สนวาหลดา 1938 1910200132121 ชาย

24000678 บนานดผสน อนพส โสะเตนง 1941 1919900531264 ชาย

24000679 บนานบผเกตยามผ คนณผปการ ปะดนกา 926 1910200130099 ชาย

24000680 บนานบผเกตยามผ อวบดนลเราะหพมาน อนเจระ 927 1919900518586 ชาย

24000681 บนานบผเกตยามผ ซดาซนดดทน มาลพนท 928 1910200131800 ชาย

24000682 บนานบผเกตยามผ กผอวสมวน บพสนนม 929 1909803363701 ชาย

24000683 บนานบผเกตยามผ ธนวฎชา หลงจพ 930 1910200131095 ชาย

24000684 บนานบผเกตยามผ นวซนทน บนานควน 931 1910200131044 หญพง

24000685 บนานบผเกตยามผ นพสรทน สะหมาน 932 1910200130269 หญพง

24000686 บนานบผเกตยามผ มวสวรรณ สามวญ 933 1910200130056 หญพง

24000687 บนานบผเกตยามผ รนสนทญา หลงหา 934 1910200131699 หญพง

24000688 บนานบผเกตยามผ มนซทรนา ลนานนนย 935 1919900506049 หญพง

24000689 บนานบผเกตยามผ นผรอาซทลา หมวนเลระ 936 1910200131842 หญพง

24000690 บนานควนโตระเหลง วทรววฒนพ หลงโซะ 603 1919900464079 ชาย

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 3 / 4ววนททท 08-Feb-18 11:38:43

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ควนโดน จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560124 - อนนบาลควนโดน

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [4]ชน ชน : 0

24000691 บนานควนโตระเหลง รอกทน ตาเดอพน 620 1910200131613 ชาย

24000692 บนานควนโตระเหลง อภพสพทธพธ ศรทนอง 621 1910200129996 ชาย

24000693 บนานควนโตระเหลง นวฐกพจ ตาเดอพน 623 1919900494369 ชาย

24000694 บนานควนโตระเหลง อาชาวพน แกสมาน 626 1919900521048 ชาย

24000695 บนานควนโตระเหลง มผฮวมหมวดบวสรา ลนานนนย 627 1919900494199 ชาย

24000696 บนานควนโตระเหลง ดานพช ตาเดอพน 628 1919900493451 ชาย

24000697 บนานควนโตระเหลง รนชดท ตาเดอพน 635 1919900519817 ชาย

24000698 บนานควนโตระเหลง อากทล ตาเดอพน 659 1919900533593 ชาย

24000699 บนานควนโตระเหลง อามทรนนน หววนยะวา 660 1910200130226 ชาย

24000700 บนานควนโตระเหลง ภผรพนทรพ เหมตะศพลปพ 685 1910200131761 ชาย

24000701 บนานควนโตระเหลง นราธพป ปวงเตะ 700 1919900511531 ชาย

24000702 บนานควนโตระเหลง มาลพษา จทนนนนย 629 1909803312944 หญพง

24000703 บนานควนโตระเหลง อารตท แกสมาน 631 1919900517482 หญพง

24000704 บนานควนโตระเหลง เรมอนคดา อพนทสนวรรณ 632 1968700028096 หญพง

คน 14รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 4 / 4ววนททท 08-Feb-18 11:38:43

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ควนโดน จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560124 - อนนบาลควนโดน

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [2]ชน ชน : 0

24000721 อนนบาลควนโดน ภผมพรวตนพ ลนาหมาด 7375 1100201970446 ชาย

24000722 อนนบาลควนโดน ธนววฒนพ มนหมทน 7463 1919900514548 ชาย

24000723 อนนบาลควนโดน ฟารนส ชผเพรชร 7548 1910200132245 ชาย

24000724 อนนบาลควนโดน นผรรทนา เกปวน 7367 1910400134071 หญพง

24000725 อนนบาลควนโดน นวจมา มาลพนท 7466 1910300188129 หญพง

24000726 อนนบาลควนโดน นพสรทน อาดดา 7546 1910200129732 หญพง

24000727 อนนบาลควนโดน อาเมยพเรทย หยวงหลวง 7561 1900501210202 หญพง

24000728 บนานควนโตระเหลง รอมฎอน หววงกนหลดา 625 1910200131435 ชาย

คน 8รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  82ผศห เขหาสอบ : 4 คน1091560124 - อนนบาลควนโดน


