
ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 1 / 10ววนททท 08-Feb-18 11:40:47

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : เมมองสตผล จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1191100029 - อนนบาลมนสลพมสตผล

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

 1 หนองสอบททท 1ชน ชน : 1

24004466 อนนบาลมนสลพมสตผล สวลสบทล เลลทองคคา 03105 1919900526708 ชาย

24004467 อนนบาลมนสลพมสตผล นาอทมะฮพ มะซทน 03106 1919900510267 หญพง

24004468 อนนบาลมนสลพมสตผล ซอดพ ดก สามวญ 03144 1919900529758 ชาย

24004469 อนนบาลมนสลพมสตผล อนมวร นาฮวบผล 03157 1909803360451 ชาย

24004470 อนนบาลมนสลพมสตผล กพตตพกวพน พลไทย 03192 1909803381458 ชาย

24004471 อนนบาลมนสลพมสตผล เมธาสพทธพธ นนนยไฉน 03194 1919900511964 ชาย

24004472 อนนบาลมนสลพมสตผล อพมตพนาน นาปาเลน 03206 1919900525205 หญพง

24004473 อนนบาลมนสลพมสตผล อวบรรอร สาดทน 03216 1919900533879 ชาย

24004474 อนนบาลมนสลพมสตผล มผฮคาหมวดอามทน หมาดเตตะ 03217 1919900522559 ชาย

24004475 อนนบาลมนสลพมสตผล สนนทฟา หลทววง 03226 1919900513177 หญพง

24004476 อนนบาลมนสลพมสตผล จวสมพน อมฤตบนตร 03234 1910300188188 หญพง

24004477 อนนบาลมนสลพมสตผล นนสรทน แกนวสลคา 03240 1919900503716 หญพง

24004478 อนนบาลมนสลพมสตผล นนรรทดา สคามะเนท ดยะ 03247 1919900512103 หญพง

24004479 อนนบาลมนสลพมสตผล ยศพวทธพ เจตะบา 03276 1919900522575 ชาย

24004480 อนนบาลมนสลพมสตผล อมาลทนลา หลวงปนเตตะ 03292 1919900521731 หญพง

24004481 อนนบาลมนสลพมสตผล นวซมท สผหา 03308 1919900500521 ชาย

24004482 อนนบาลมนสลพมสตผล ชาณวณบผกพตตพ ไชยกนล 03534 1919900530993 ชาย

24004483 อนนบาลมนสลพมสตผล อามานะหพ สคาลท 03719 1919900492692 หญพง

24004484 อนนบาลมนสลพมสตผล ฮาบทบท ด หมวดอะดค ดา 03724 1910200131745 หญพง

24004485 อนนบาลมนสลพมสตผล นวซนทน หมทดหรน 03737 1919900502736 หญพง

24004486 อนนบาลมนสลพมสตผล มาหพชารพ ยผโซตะ 03756 1919900517695 หญพง

24004487 อนนบาลมนสลพมสตผล อามาล หลงจพ 03772 1919900518381 หญพง

24004488 อนนบาลมนสลพมสตผล ซพมมท เตาวะโต 03784 1919900505671 หญพง

24004489 อนนบาลมนสลพมสตผล ภวทรพธพดา ตาเดอพน 03800 1910200131010 หญพง

24004490 อนนบาลมนสลพมสตผล ปวทณพกร ลาภประเสรพฐ 03811 1929901236975 หญพง

24004491 อนนบาลมนสลพมสตผล นวสนทญ ใบมะหาด 03823 1910200131206 หญพง

24004492 อนนบาลมนสลพมสตผล สนณวฐชา ขนนไพชพต 03829 1909803414101 หญพง

24004493 อนนบาลมนสลพมสตผล มวรดทญา โตตะดคา 04264 2919900029923 หญพง

24004494 อนนบาลมนสลพมสตผล ซอบทร สาดทน 04402 1919900531302 ชาย

24004495 อนนบาลมนสลพมสตผล ซวลซาบทลา ดาแลหมวน 04674 1919900510097 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 2 / 10ววนททท 08-Feb-18 11:40:47

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : เมมองสตผล จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1191100029 - อนนบาลมนสลพมสตผล

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

 1 หนองสอบททท 2ชน ชน : 1

24004496 อนนบาลมนสลพมสตผล ณวฐณพชา ปดผกา 04675 1919900521927 หญพง

24004497 อนนบาลมนสลพมสตผล นรพศรา บพนสอาด 04695 1919900509439 หญพง

24004498 อนนบาลมนสลพมสตผล อวฟรทน อาแวปผเตะ 04803 1919900523423 หญพง

24004499 อนนบาลมนสลพมสตผล ฮาณทยพ สะดทน 03107 1919900528972 หญพง

24004500 อนนบาลมนสลพมสตผล มผฮวมมวดลนตฟท เตบสวน 03116 1941001437390 ชาย

24004501 อนนบาลมนสลพมสตผล อนพษา ละใบโสตะ 03130 1919900502604 หญพง

24004502 อนนบาลมนสลพมสตผล ฮวซซผนา หลงกอหราบ 03156 1919900504712 หญพง

24004503 อนนบาลมนสลพมสตผล มผฮวมหมวดนวสรท กผเลรม 03183 1919900517130 ชาย

24004504 อนนบาลมนสลพมสตผล ซารลา อารทมาน 03185 1909803351052 หญพง

24004505 อนนบาลมนสลพมสตผล อานพฟ บวงคม 03199 1919900509277 ชาย

24004506 อนนบาลมนสลพมสตผล อภพววฒนพ ละไบโดย 03208 1919900524101 ชาย

24004507 อนนบาลมนสลพมสตผล ลนกมาน อนพวมมา 03232 1919900507851 ชาย

24004508 อนนบาลมนสลพมสตผล วาศพณท เงดปาตท 03237 1910400134942 หญพง

24004509 อนนบาลมนสลพมสตผล อพลฮาม นาราววน 03238 1919900524438 ชาย

24004510 อนนบาลมนสลพมสตผล ชผฮาดา หมาดมานวง 03241 1919900503295 หญพง

24004511 อนนบาลมนสลพมสตผล ชาฟพ กา มามะ 03287 1919800001301 หญพง

24004512 อนนบาลมนสลพมสตผล อวณฟพ ตตรา ปพ มะสาร 03291 1909803429175 หญพง

24004513 อนนบาลมนสลพมสตผล ซพดดพก นาปาเลน 03725 1909803322745 ชาย

24004514 อนนบาลมนสลพมสตผล อพลยวส หาโสตะ 03727 1919900513843 ชาย

24004515 อนนบาลมนสลพมสตผล บวลกทส ววฒนะ 03763 1919900525001 หญพง

24004516 อนนบาลมนสลพมสตผล อวจญมาล เสรนเสรม 03777 1909803342444 ชาย

24004517 อนนบาลมนสลพมสตผล ศพรณวฐ เสรนประโกบ 03796 1919900500261 ชาย

24004518 อนนบาลมนสลพมสตผล ไมอานลา สวสดท 03808 1909803375555 หญพง

24004519 อนนบาลมนสลพมสตผล กานตพ กลวบแกนว 03812 1919900506839 ชาย

24004520 อนนบาลมนสลพมสตผล อพกลทล มะหมผดเบรญ 03825 1910300189672 หญพง

24004521 อนนบาลมนสลพมสตผล ธทรเทพ ดคาเอทยด 03826 1909803392671 ชาย

24004522 อนนบาลมนสลพมสตผล อวบบาส สมวนตรวฐ 03991 1949900680308 ชาย

24004523 อนนบาลมนสลพมสตผล นพซรทน ฮะยทตคามะลวง 04260 1900101658117 หญพง

24004524 อนนบาลมนสลพมสตผล รอมฎอน หมาดตา 04266 1919900513347 ชาย

24004525 อนนบาลมนสลพมสตผล ซาบทลา มะสมวน 04677 1919900506430 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 3 / 10ววนททท 08-Feb-18 11:40:47

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : เมมองสตผล จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1191100029 - อนนบาลมนสลพมสตผล

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

 1 หนองสอบททท 3ชน ชน : 1

24004526 อนนบาลมนสลพมสตผล อวสนาวท หนผชผสนข 04678 1919900523491 ชาย

24004527 อนนบาลมนสลพมสตผล นรารวตนพ มะสมวน 04679 1919900505433 หญพง

24004528 อนนบาลมนสลพมสตผล นผรทซวน โสตะประจพน 04680 1910100244122 หญพง

24004529 อนนบาลมนสลพมสตผล รอยฮานลา สนมาฮวน 04681 1919900523709 หญพง

24004530 อนนบาลมนสลพมสตผล กนกพร นนงอาหลท 04682 1919900507029 หญพง

24004531 อนนบาลมนสลพมสตผล ณวฐณพชา ยพบตท ด 05139 1919900528921 หญพง

24004532 อนนบาลมนสลพมสตผล มนมทวชจทฮาน ใบหมาดปวนจอ 03102 1869300038061 หญพง

24004533 อนนบาลมนสลพมสตผล นพศมา นนนยเดรน 03129 1919900520963 หญพง

24004534 อนนบาลมนสลพมสตผล สนลวยคอ นพสาและ 03159 1919900523229 หญพง

24004535 อนนบาลมนสลพมสตผล กนกวรรณ อนนเจรพญ 03197 1919900525931 หญพง

24004536 อนนบาลมนสลพมสตผล นารทรวตนพ หมวดเสรน 03227 1919900520564 หญพง

24004537 อนนบาลมนสลพมสตผล ยาสทดรพ สตอหลง 03236 1919900524616 ชาย

24004538 อนนบาลมนสลพมสตผล ฮวนนา ประพฤตพชอบ 03259 1909803387723 หญพง

24004539 อนนบาลมนสลพมสตผล ฮานทน ประพฤตพชอบ 03260 1909803387731 หญพง

24004540 อนนบาลมนสลพมสตผล อวบดนลอาสพทธพธ จคานงคพฤทธพธ 03269 1919900522311 ชาย

24004541 อนนบาลมนสลพมสตผล ชามพล นาปาเลน 03282 1919900515536 ชาย

24004542 อนนบาลมนสลพมสตผล นผรฟาตพน จพนตรา 03539 1919900510518 หญพง

24004543 อนนบาลมนสลพมสตผล ธทระโชตพ ปะดนกา 03731 1919900532155 ชาย

24004544 อนนบาลมนสลพมสตผล ฮานทน ตรททวศนพ 03739 1909803431579 หญพง

24004545 อนนบาลมนสลพมสตผล สพรวพชญพ กวลยาศพรพ 03741 1919900523555 ชาย

24004546 อนนบาลมนสลพมสตผล พทรดา อาจหลวง 03757 1919900502710 หญพง

24004547 อนนบาลมนสลพมสตผล อพสมาแอล สวนหละ 03766 1919900506791 ชาย

24004548 อนนบาลมนสลพมสตผล เดรกชายชวซวท หลงหวน 03782 1910400135451 ชาย

24004549 อนนบาลมนสลพมสตผล เดรกชายอาลทฟ หมวดหลง 03791 1919900533607 ชาย

24004550 อนนบาลมนสลพมสตผล เดรกชายฟาอพด ดลอสา 03792 1919900515196 ชาย

24004551 อนนบาลมนสลพมสตผล อาตทนา มาราสา 03793 1909803335103 หญพง

24004552 อนนบาลมนสลพมสตผล นวจวา หาบยนโซะ 03805 1919900506057 หญพง

24004553 อนนบาลมนสลพมสตผล อวลวา ใบหมาดปวนจอ 03816 1919900502574 ชาย

24004554 อนนบาลมนสลพมสตผล จพรวชยา ตรนรวกษพ 04254 1919900522061 หญพง

24004555 อนนบาลมนสลพมสตผล อาลาวทหพ แกสมาน 04416 1910400133890 ชาย

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 4 / 10ววนททท 08-Feb-18 11:40:47

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : เมมองสตผล จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1191100029 - อนนบาลมนสลพมสตผล

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

 1 หนองสอบททท 4ชน ชน : 1

24004556 อนนบาลมนสลพมสตผล มผณทเราะหพ หมาดดาเรต ะ 04683 1919900522419 หญพง

24004557 อนนบาลมนสลพมสตผล นวซนทน นคายผรท 04684 1919900506626 หญพง

24004558 อนนบาลมนสลพมสตผล ดามพยาอพ มะอะนท 04685 1919900524063 หญพง

24004559 อนนบาลมนสลพมสตผล อวบดนลมนฮพมพน แพหมาด 04686 1919900515757 ชาย

24004560 อนนบาลมนสลพมสตผล อารทฟา แดงคง 04710 1919900532431 หญพง

24004561 อนนบาลมนสลพมสตผล ญารพลดา มะมนดทน 04733 1919900526309 หญพง

24004562 อนนบาลมนสลพมสตผล ฟรนกร โตตะหมาน 04740 1919900513126 ชาย

24004563 อนนบาลมนสลพมสตผล กฤษฎา อพนตาฟา 05130 1919900506812 ชาย

24004564 อนนบาลมนสลพมสตผล นพสรทน ละใบแด 05765 1919900499956 หญพง

24004565 อนนบาลมนสลพมสตผล นอทม นาปาเลน 03112 1919900524772 ชาย

24004566 อนนบาลมนสลพมสตผล อาฟานา หาบยนโซะ 03115 1919900524071 หญพง

24004567 อนนบาลมนสลพมสตผล อวฟฟาน บผนคา 03136 1919900514581 ชาย

24004568 อนนบาลมนสลพมสตผล เกทยรตพศวกดพธ ยทละงผ 03145 1919900507703 ชาย

24004569 อนนบาลมนสลพมสตผล วนพดา อทมาน 03149 1919900516184 หญพง

24004570 อนนบาลมนสลพมสตผล อวสมาอพ นาปาเลน 03160 1919900527437 หญพง

24004571 อนนบาลมนสลพมสตผล ฟาฎพล นาปาเลน 03181 1919900529774 ชาย

24004572 อนนบาลมนสลพมสตผล นวสรทนา สผเหม 03189 1910501237526 หญพง

24004573 อนนบาลมนสลพมสตผล สนพรรษา เลลลก 03202 1919900507371 หญพง

24004574 อนนบาลมนสลพมสตผล มวซกวส โสตะประจพน 03209 1919900532201 ชาย

24004575 อนนบาลมนสลพมสตผล รนสสลวน สวนเกาะ 03225 1919900509072 ชาย

24004576 อนนบาลมนสลพมสตผล นผรอ ทพ ดงนค ดารอบ 03231 1919900507118 หญพง

24004577 อนนบาลมนสลพมสตผล อาคพดรพ เหมสตะ 03239 1919900507983 ชาย

24004578 อนนบาลมนสลพมสตผล อพนนานวซ มาลวยสนรพยา 03244 1919900523156 หญพง

24004579 อนนบาลมนสลพมสตผล อาลพฟ สวนเกาะ 03248 1910400135825 ชาย

24004580 อนนบาลมนสลพมสตผล อารทฟ นารอยท 03288 1919900524543 ชาย

24004581 อนนบาลมนสลพมสตผล นราวพชญพ พานะ 03295 1919900509544 ชาย

24004582 อนนบาลมนสลพมสตผล ซวยยพด ลลองสวลาง 03761 1910300188439 ชาย

24004583 อนนบาลมนสลพมสตผล อรพสา หววนละโสตะ 03824 1908800045979 หญพง

24004584 อนนบาลมนสลพมสตผล ปพท นจนฑา ใจหนวก 04247 1919900532511 หญพง

24004585 อนนบาลมนสลพมสตผล รนลงทพวา จพนดา 04261 1919900520157 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 5 / 10ววนททท 08-Feb-18 11:40:47

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : เมมองสตผล จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1191100029 - อนนบาลมนสลพมสตผล

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

 1 หนองสอบททท 5ชน ชน : 1

24004586 อนนบาลมนสลพมสตผล อวฟฮวม ทองพวทลนง 04265 1919900504925 ชาย

24004587 อนนบาลมนสลพมสตผล กนองเกทยรตพ หลวงจพ 04689 1919900510461 ชาย

24004588 อนนบาลมนสลพมสตผล อนนชา เกษเจรพญ 04691 1919900504666 ชาย

24004589 อนนบาลมนสลพมสตผล อวบดนลวาฤทธพธ ฤทธพธโต 04692 1919900520769 ชาย

24004590 อนนบาลมนสลพมสตผล นรพศรา ตาวาโต 04694 1919900515412 หญพง

24004591 อนนบาลมนสลพมสตผล นพสรทน ยนเหลล 04696 1919900516745 หญพง

24004592 อนนบาลมนสลพมสตผล มวยซผน ผดนงตระกผล 04697 1919900512162 หญพง

24004593 อนนบาลมนสลพมสตผล อารทฟ ยาประจวนทรพ 04698 1910400135493 ชาย

24004594 อนนบาลมนสลพมสตผล อารทฟท น หลวงจพ 04699 1919900520653 ชาย

24004595 อนนบาลมนสลพมสตผล มผญาฮพด ฮวบยนโสตะ 05131 1919900523768 ชาย

24004596 อนนบาลมนสลพมสตผล ฟพ รฮาน บนญมาเลพศ 03104 1919900530659 ชาย

24004597 อนนบาลมนสลพมสตผล อพวฒษพงศพ เซรนบวว 03114 1104301158470 ชาย

24004598 อนนบาลมนสลพมสตผล มผอวซซพล ดวงตา 03123 1919900530217 ชาย

24004599 อนนบาลมนสลพมสตผล สนชาวดท มวนตนเตตะ 03137 1919900516222 หญพง

24004600 อนนบาลมนสลพมสตผล อวซมท โอทอง 03152 1919900518306 หญพง

24004601 อนนบาลมนสลพมสตผล จพตรสพนท ยาวาระยะ 03161 1919900520033 หญพง

24004602 อนนบาลมนสลพมสตผล บากพร นวลนนอย 03180 1919900532392 ชาย

24004603 อนนบาลมนสลพมสตผล รนซวยนทยพ เจตะสวน 03186 1919900511824 หญพง

24004604 อนนบาลมนสลพมสตผล รผฮานา มาลพนท 03203 1910200132105 หญพง

24004605 อนนบาลมนสลพมสตผล ฮาอทฉตะ ปะดนลวง 03219 1919900512677 หญพง

24004606 อนนบาลมนสลพมสตผล อภพศรา ราเหม 03249 1919900528867 หญพง

24004607 อนนบาลมนสลพมสตผล ณวฐวนฒพ หมานระโตตะ 03728 1919900508238 ชาย

24004608 อนนบาลมนสลพมสตผล ฟวรฮาน เละสวน 03743 1919900504062 ชาย

24004609 อนนบาลมนสลพมสตผล สผฮวยมท อาจสวน 03776 1919900523661 ชาย

24004610 อนนบาลมนสลพมสตผล อวนนพสา เบตาะนตะ 03785 1919900531124 หญพง

24004611 อนนบาลมนสลพมสตผล ฟวรฮาน แสงพรหมมา 03810 1919900519230 ชาย

24004612 อนนบาลมนสลพมสตผล อพกรอม ลลาสาด 03820 1919900506171 ชาย

24004613 อนนบาลมนสลพมสตผล นพศา อาดตวนตรา 04263 1919900527623 หญพง

24004614 อนนบาลมนสลพมสตผล กฤตพพงศพ แสงจวนทรพ 04700 1919900515994 ชาย

24004615 อนนบาลมนสลพมสตผล ณวฐวนฒพ หมวดอาเหลรบ 04701 1919900505875 ชาย

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 6 / 10ววนททท 08-Feb-18 11:40:47

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : เมมองสตผล จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1191100029 - อนนบาลมนสลพมสตผล

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

 1 หนองสอบททท 6ชน ชน : 1

24004616 อนนบาลมนสลพมสตผล มผฮวมหมวด มามาตยพ 04702 1919900511638 ชาย

24004617 อนนบาลมนสลพมสตผล อารทซวน ลพเก 04704 1919900486099 ชาย

24004618 อนนบาลมนสลพมสตผล อพบรอฮทม ยาโกบ 04705 1919900520319 ชาย

24004619 อนนบาลมนสลพมสตผล ทวศณทยพ บพลวงโหลด 04706 1919900521544 หญพง

24004620 อนนบาลมนสลพมสตผล นาเดทย โสตะประจพน 04707 1919900526279 หญพง

24004621 อนนบาลมนสลพมสตผล สนไฮลา หมวนดท 04708 1919900528573 หญพง

24004622 อนนบาลมนสลพมสตผล อรพสา ไมลากวน 04709 1919900505271 หญพง

24004623 อนนบาลมนสลพมสตผล นฤภวทร ละไบแด 04813 1919900524144 ชาย

24004624 อนนบาลมนสลพมสตผล ณวฐวท โตะดพน 05606 1919900500202 ชาย

24004625 อนนบาลมนสลพมสตผล รนซวยนทยพ มรรคาเขต 05607 1919900495802 หญพง

24004626 อนนบาลมนสลพมสตผล ธนพวชรพ สมากวส 05608 1104301106500 ชาย

24004627 อนนบาลมนสลพมสตผล นฤชา หนผชผสนข 05609 1919900530624 หญพง

24004628 อนนบาลมนสลพมสตผล นวฐกานตพ หมทดหรน 05610 1919900525451 หญพง

24004629 อนนบาลมนสลพมสตผล ฟาอทซะฮพ เขมทอนสนวรรณ 03103 1909803424815 หญพง

24004630 อนนบาลมนสลพมสตผล อามทน อาดคา 03108 1919900504381 ชาย

24004631 อนนบาลมนสลพมสตผล จวนทรพผา อามาตท 03113 1919900516338 ชาย

24004632 อนนบาลมนสลพมสตผล ฮารพศา มทการ 03120 1919900522630 หญพง

24004633 อนนบาลมนสลพมสตผล กอฟฟารท หลวงปผเตตะ 03133 1919900532317 ชาย

24004634 อนนบาลมนสลพมสตผล อวญยาณท ปะดนลวง 03166 1919900522001 หญพง

24004635 อนนบาลมนสลพมสตผล อวสรท โสตะประจพน 03170 1909803399438 ชาย

24004636 อนนบาลมนสลพมสตผล ธนวชญา ฮะอนรา 03195 1919900529391 หญพง

24004637 อนนบาลมนสลพมสตผล อามทน ณ คนณเชาวพ 03214 1919900522621 ชาย

24004638 อนนบาลมนสลพมสตผล กฤตพมา หมานระโตตะ 03258 1908800044760 หญพง

24004639 อนนบาลมนสลพมสตผล คมเพชร อวสนท 03264 1919900523849 ชาย

24004640 อนนบาลมนสลพมสตผล นค ดาเพชร ยาพระจวนทรพ 03553 2910101025856 หญพง

24004641 อนนบาลมนสลพมสตผล อามทน หยทสอทด 03721 1909803352385 ชาย

24004642 อนนบาลมนสลพมสตผล อนษณา หลทววง 03772 1910300189389 หญพง

24004643 อนนบาลมนสลพมสตผล อตพชาต สระทองววน 03723 1919900530454 ชาย

24004644 อนนบาลมนสลพมสตผล ณวฐวนฒพ จวบความสนข 03735 1919900532597 ชาย

24004645 อนนบาลมนสลพมสตผล ณวฐวนฒพ หมาดเตตะ 03746 1939100028754 ชาย

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 7 / 10ววนททท 08-Feb-18 11:40:47

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : เมมองสตผล จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1191100029 - อนนบาลมนสลพมสตผล

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

 1 หนองสอบททท 7ชน ชน : 1

24004646 อนนบาลมนสลพมสตผล อลพฟลามรพ ดมอเรต ะ 03749 1919900520521 ชาย

24004647 อนนบาลมนสลพมสตผล นวจญวา ลารทนผ 03759 1919900525019 หญพง

24004648 อนนบาลมนสลพมสตผล วนฒพศวกดพธ ลลองสวลาง 03771 1910400135256 ชาย

24004649 อนนบาลมนสลพมสตผล หะซารท เกปวน 03789 1919900524233 ชาย

24004650 อนนบาลมนสลพมสตผล รอฟพ ดะ โสตะประจพน 03830 1910400135477 หญพง

24004651 อนนบาลมนสลพมสตผล ชารพฟ ลทมวด 03841 1909701199090 ชาย

24004652 อนนบาลมนสลพมสตผล ศนภรวกษพ หนผชผสนข 03936 1919900529791 ชาย

24004653 อนนบาลมนสลพมสตผล ชลธพชา ลพเก 03972 1919900525485 หญพง

24004654 อนนบาลมนสลพมสตผล ณวฐพงษพ อวนขนอง 04712 1929800195858 ชาย

24004655 อนนบาลมนสลพมสตผล ยนสรท หมานสวน 04713 1919900512766 ชาย

24004656 อนนบาลมนสลพมสตผล อรรถพล หลงหวน 04714 1919900517903 ชาย

24004657 อนนบาลมนสลพมสตผล ฮาลทม ปาลาววน 04715 1919900526783 ชาย

24004658 อนนบาลมนสลพมสตผล ตลวนซามทยะฮพ กผจพ 04716 1919900532660 หญพง

24004659 อนนบาลมนสลพมสตผล ตลวนซามทฮะฮพ กผจพ 04717 1919900532686 หญพง

24004660 อนนบาลมนสลพมสตผล วรพศรา จางวาง 04718 1919900505093 หญพง

24004661 อนนบาลมนสลพมสตผล วรนนช ดอลตะ 05611 1919900531329 หญพง

24004662 อนนบาลมนสลพมสตผล พชรพล ดวงตา 05612 1908800044671 ชาย

24004663 อนนบาลมนสลพมสตผล สนนวนธา บพลยะแม 03132 1910200131036 หญพง

24004664 อนนบาลมนสลพมสตผล ฟาอพซ นวทธท 03111 1919900504763 ชาย

24004665 อนนบาลมนสลพมสตผล ภาณนพงคพ พรรณราย 03140 1919900520378 ชาย

24004666 อนนบาลมนสลพมสตผล นาบทลา ใบโสตะ 03162 1919900513916 หญพง

24004667 อนนบาลมนสลพมสตผล ณวฐพล เหมปวนดวน 03198 1919900503708 ชาย

24004668 อนนบาลมนสลพมสตผล อาดทลตะ อาดคา 03213 1919900530802 หญพง

24004669 อนนบาลมนสลพมสตผล ชารทฟท น บพลวงโหลด 03230 1919900511735 ชาย

24004670 อนนบาลมนสลพมสตผล ฮวจมทยพ บผเกรม 03235 1919900523369 ชาย

24004671 อนนบาลมนสลพมสตผล วนฒพชวย ยาพระจวนทรพ 03265 1919900533151 ชาย

24004672 อนนบาลมนสลพมสตผล ซาการทยา ประดพษฐพ 03720 1919900525272 ชาย

24004673 อนนบาลมนสลพมสตผล ซพตธววช ตพทงทอง 03747 1919900530713 ชาย

24004674 อนนบาลมนสลพมสตผล อานทซา อยผลเล 03750 1919900517156 หญพง

24004675 อนนบาลมนสลพมสตผล ชากทรทน หลงหวน 03751 1919900522206 ชาย

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 8 / 10ววนททท 08-Feb-18 11:40:47

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : เมมองสตผล จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1191100029 - อนนบาลมนสลพมสตผล

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

 1 หนองสอบททท 8ชน ชน : 1

24004676 อนนบาลมนสลพมสตผล ดาวนด ดคาทลาคลอง 03760 1910100244211 ชาย

24004677 อนนบาลมนสลพมสตผล นผรทยะฮพ ทพพมณท 03780 1919900509854 หญพง

24004678 อนนบาลมนสลพมสตผล ณวชพล ยาดคา 03783 1919900530128 ชาย

24004679 อนนบาลมนสลพมสตผล ธทรพวฒนพ เหลรมปาน 03802 1919900512685 ชาย

24004680 อนนบาลมนสลพมสตผล ธารธารา ลคาสา 03807 1919900518322 หญพง

24004681 อนนบาลมนสลพมสตผล นวสรนน หววงนนรวกษพ 04250 1900101665008 ชาย

24004682 อนนบาลมนสลพมสตผล อณวศ หนพหทม 04251 1919900531191 ชาย

24004683 อนนบาลมนสลพมสตผล นวจมทยพ สาลท 04253 1919900514408 หญพง

24004684 อนนบาลมนสลพมสตผล ทวศนวย เทศนอก 04720 1919900511549 ชาย

24004685 อนนบาลมนสลพมสตผล นวทจวกร จวนทรวกษพ 04721 1919900498305 ชาย

24004686 อนนบาลมนสลพมสตผล บผคอรท แดงคง 04722 1919900517059 ชาย

24004687 อนนบาลมนสลพมสตผล ไพศาล อคามาตยพนพตพกนล 04723 1919900510780 ชาย

24004688 อนนบาลมนสลพมสตผล มนสตากทม ใบกาเดรน 04724 1919900530331 ชาย

24004689 อนนบาลมนสลพมสตผล อวบดนลการทม นารทเปน 04725 1919900519272 ชาย

24004690 อนนบาลมนสลพมสตผล อาลพฟ สหวบดพน 04726 1919900506782 ชาย

24004691 อนนบาลมนสลพมสตผล นผรยวนนตะ หลงสามตะ 04727 1919900513401 หญพง

24004692 อนนบาลมนสลพมสตผล มารพศลา สมจพตตพ 04728 1919900515927 หญพง

24004693 อนนบาลมนสลพมสตผล ศรพตา สวงยาหยา 04729 1910500019932 หญพง

24004694 อนนบาลมนสลพมสตผล มผบารพรวค ตาเดอพน 05132 1959800243771 ชาย

24004695 อนนบาลมนสลพมสตผล อวษสดท เตตะหลท 05133 1919900519353 ชาย

24004696 อนนบาลมนสลพมสตผล อดพศร เละสวน 05266 1919900504127 ชาย

24004697 อนนบาลมนสลพมสตผล อวบดนลลาตทฟ กาหนนง 05613 1901001186109 ชาย

24004698 อนนบาลมนสลพมสตผล สมาแอน มะหาด 05614 1919900502167 ชาย

24004699 อนนบาลมนสลพมสตผล อวบบตาส จวนทะโร 05615 1919900531477 ชาย

24004700 อนนบาลมนสลพมสตผล ปนณยนนช ผลทวท 03100 1919900525523 หญพง

24004701 อนนบาลมนสลพมสตผล อชพระ สบผมาศ 03124 1919900526694 ชาย

24004702 อนนบาลมนสลพมสตผล มผฮวมหมวด ยาแล 03125 1919900525116 ชาย

24004703 อนนบาลมนสลพมสตผล มนมทนทนหพ ลทมผสา 03164 1919900531027 ชาย

24004704 อนนบาลมนสลพมสตผล อารวกษพ หมวดอลาดค ดา 03167 1910300187513 หญพง

24004705 อนนบาลมนสลพมสตผล โฟกวส กาดเสรน 03176 1919900504631 หญพง

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : เมมองสตผล จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1191100029 - อนนบาลมนสลพมสตผล
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 1 หนองสอบททท 9ชน ชน : 1

24004706 อนนบาลมนสลพมสตผล อรพสนา รอโซยลตะ 03177 1919900524021 ชาย

24004707 อนนบาลมนสลพมสตผล เกวลพน สาเก 03188 1919900509129 หญพง

24004708 อนนบาลมนสลพมสตผล ณวฐทพชา นาปาเลน 03201 1919900527291 หญพง

24004709 อนนบาลมนสลพมสตผล อนนพงศพ โตตะดพน 03225 1919900509871 หญพง

24004710 อนนบาลมนสลพมสตผล ธนาคาร แหลลทองคคา 03242 1909803372688 ชาย

24004711 อนนบาลมนสลพมสตผล อมรพน ลพมานวน 03277 1919900505701 ชาย

24004712 อนนบาลมนสลพมสตผล ฮาวทนลา หมาดสนวรรณ 03281 1919900499387 ชาย

24004713 อนนบาลมนสลพมสตผล ฆอฟฟา ควมภทรพกพตตพ 03286 1909803415891 หญพง

24004714 อนนบาลมนสลพมสตผล ฮาลทยวส บพลวงโหลด 03845 1909803398920 ชาย

24004715 อนนบาลมนสลพมสตผล กพตตพชวย ดวงแกนว 03986 1910300185219 ชาย

24004716 อนนบาลมนสลพมสตผล นพอาลทฟ วาเดรง 04245 1919900515561 ชาย

24004717 อนนบาลมนสลพมสตผล วรพนทร ไชยฤทธพธ 04246 1919900518110 หญพง

24004718 อนนบาลมนสลพมสตผล ตวรมทซท มะสมวน 04248 1919900523601 ชาย

24004719 อนนบาลมนสลพมสตผล มผฮวมหมวดซนกกรท หมวนสงลา 04731 1919900526139 หญพง

24004720 อนนบาลมนสลพมสตผล ซวยฟนลเลตาะ หววงนนรวกษพ 04732 1908800049184 ชาย

24004721 อนนบาลมนสลพมสตผล ฟาฮาร มะสมวน 04734 1901001186354 ชาย

24004722 อนนบาลมนสลพมสตผล นวจมท ระสนโสตะ 04735 1919900524420 หญพง

24004723 อนนบาลมนสลพมสตผล นวชธพตา นพ ดวหลท 04736 1919900493125 ชาย

24004724 อนนบาลมนสลพมสตผล รอฟท ดะฮพ ฮวบยนโสตะ 05134 1919700001059 ชาย

24004725 อนนบาลมนสลพมสตผล อานทฟ อวสนทยพ 05135 1909803414119 หญพง

24004726 อนนบาลมนสลพมสตผล ศนภรนจ มาลพนท 05762 1919900520262 หญพง

24004727 อนนบาลมนสลพมสตผล อผมวย กาลทโลน 05768 1919900504143 หญพง

24004728 อนนบาลมนสลพมสตผล วรารวตนพ โตตะมอง 03294 1919900503601 หญพง

24004729 อนนบาลมนสลพมสตผล นวสรทน ไมมะหาด 03546 1919900507746 ชาย

24004730 อนนบาลมนสลพมสตผล นนไรฮาล วาแวนพ 05790 5940300048907 หญพง

24004731 อนนบาลมนสลพมสตผล ฟวยศรอล เดชพลานนววฒนพ 03117 1919900513045 ชาย

24004732 อนนบาลมนสลพมสตผล มผฮวมมวดชากพฟ นารอยท 03127 1919900526759 ชาย

24004733 อนนบาลมนสลพมสตผล ลาตทฟต ะ เพชรชลวง 03147 1919900504992 หญพง

24004734 อนนบาลมนสลพมสตผล อวลอพฟฟาน ยาปาก 03158 1919900517971 ชาย

24004735 อนนบาลมนสลพมสตผล ฮามทซท สาเก 03173 1919900509731 ชาย

คน 30รวม :
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สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
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อสาเภอ : เมมองสตผล จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1191100029 - อนนบาลมนสลพมสตผล
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เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

 1 หนองสอบททท 10ชน ชน : 1

24004736 อนนบาลมนสลพมสตผล นพสรพนทรพ ยทวา 03174 1919900513185 หญพง

24004737 อนนบาลมนสลพมสตผล ชทฟะอพ ปผหวด 03212 1919900532678 หญพง

24004738 อนนบาลมนสลพมสตผล อนซมาน ยาดคา 03245 1919900510135 ชาย

24004739 อนนบาลมนสลพมสตผล ตรทดนวย บพลวงโหลด 03253 1919900525035 ชาย

24004740 อนนบาลมนสลพมสตผล อวฟฟาร โตตะดพน 03273 1919900523890 ชาย

24004741 อนนบาลมนสลพมสตผล อามทนตะ มรรคาเขต 03691 1919900521561 หญพง

24004742 อนนบาลมนสลพมสตผล ฮารพษ สาดทน 03717 1919900508831 ชาย

24004743 อนนบาลมนสลพมสตผล รพสกท ใจสมนทร 03734 1919900514963 ชาย

24004744 อนนบาลมนสลพมสตผล ฟพ รดาวสพ ศรททองเทศ 03742 1919900521331 หญพง

24004745 อนนบาลมนสลพมสตผล อวบดนลกอลพด ววฒนะ 03745 1919900517296 ชาย

24004746 อนนบาลมนสลพมสตผล สนรพยะใส สพโนววง 03775 1919900506383 ชาย

24004747 อนนบาลมนสลพมสตผล วรกร พรหมมพน 03821 1919900516451 ชาย

24004748 อนนบาลมนสลพมสตผล ฟพ ตตรท ไสยานวย 03831 1910200131346 ชาย

24004749 อนนบาลมนสลพมสตผล อวชรอฟ สคามะเนท ดยะ 04255 1919900527771 ชาย

24004750 อนนบาลมนสลพมสตผล อวฟฟาน ลลองสวลาง 04262 1919900524888 ชาย

24004751 อนนบาลมนสลพมสตผล ซอลทฮทน หลทกาเสรม 04738 1919900504895 ชาย

24004752 อนนบาลมนสลพมสตผล นวยฟท น เหมปวนดวน 04739 1919900524624 ชาย

24004753 อนนบาลมนสลพมสตผล ภผรพณวฐ พพศแลงาม 04741 1919900514734 ชาย

24004754 อนนบาลมนสลพมสตผล นวศรทยา เหมปวนดวน 04743 1919900530501 หญพง

24004755 อนนบาลมนสลพมสตผล อพสมาแอล รอเหมมวน 04746 1909803413848 ชาย

24004756 อนนบาลมนสลพมสตผล เอกปวพนทพ รวตนพวนธพ 05137 1909803427890 ชาย

24004757 อนนบาลมนสลพมสตผล ศนภณวฐ ยานา 05138 1919900518837 ชาย

24004758 อนนบาลมนสลพมสตผล อารพฟท น นาดมา 05140 1919900536118 ชาย

24004759 อนนบาลมนสลพมสตผล วทรยนทธ ยะรวง 05772 1900601226291 ชาย

คน 24รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  294ผศห เขหาสอบ : 10 คน1191100029 - อนนบาลมนสลพมสตผล


