
ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 1 / 3ววนททท 08-Feb-18 11:41:26

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : เมมองสตผล จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560001 - อนนบาลเมมองสตผล

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [2]ชน ชน : 0

24002501 อนนบาลเมมองสตผล วนพดา สวงยาหยา 6463 1919900530811 หญพง

24002502 อนนบาลเมมองสตผล สารทนนา บพลวงโหลด 6465 1919900502957 หญพง

24002503 อนนบาลเมมองสตผล สนภาพร ปน าแกนว 6466 1091560001002 หญพง

24002504 อนนบาลเมมองสตผล อนมมนนมบะนทน ททานองนาค 6472 1104301091430 หญพง

24002505 อนนบาลเมมองสตผล อลพสรา พพศแลงาม 6624 1919900508556 หญพง

24002506 อนนบาลเมมองสตผล ปรทยาภวทร สวนหรทม 6625 1909803417207 หญพง

24002507 อนนบาลเมมองสตผล วรรณพตา สวงมาสา 6626 1919900503180 หญพง

24002508 อนนบาลเมมองสตผล อวซรทนา หววนสมวน 6627 1909803391143 หญพง

24002509 อนนบาลเมมองสตผล อาทพตยพ หมาดมานวง 6628 1909701199987 ชาย

24002510 อนนบาลเมมองสตผล สวนตพราช ปวนจพ 6629 1919900525442 ชาย

24002511 อนนบาลเมมองสตผล อวบดนลรอฮทม โสสะประจพน 6630 1919900507070 ชาย

24002512 อนนบาลเมมองสตผล นผรนลชผฮาดา มาลวยวน 6634 1919900524152 หญพง

24002513 อนนบาลเมมองสตผล อนนสรณพ เตาวโต 6635 1919900503350 ชาย

24002514 อนนบาลเมมองสตผล ไซหนาบ ปะดนลวง 6715 1919900469143 หญพง

24002515 อนนบาลเมมองสตผล อวสนท หมาดมานวง 6716 3910100414521 หญพง

24002516 อนนบาลเมมองสตผล ฟารทตารพ สลทมทน 6726 1919900520289 หญพง

24002517 อนนบาลเมมองสตผล พพชญธพดา แสงแกนว 6757 1919900528131 หญพง

24002518 อนนบาลเมมองสตผล พงศกร สนพาภาส 6765 1919900506162 ชาย

24002519 บนานโคกประดผน สพรพนธร หาโสสะ 2862 1919900527127 ชาย

24002520 บนานโคกประดผน ปพ ยะภวทร หลงจพ 3863 1919900516818 ชาย

24002521 บนานโคกประดผน มวซรท สตอหลง 2864 1910200130064 ชาย

24002522 บนานโคกประดผน นผรพนลดา ไมมะหาด 2860 1919900510704 หญพง

24002523 บนานโคกประดผน วรพศรา คงเนทยม 2861 1919900516702 หญพง

24002524 บนานโคกประดผน ปรพตา ปานกลาย 2891 1910200131656 หญพง

24002525 บนานโคกประดผน มาลทยทา มอลท 2903 1919900505026 หญพง

24002526 บนานโคกประดผน นามพยา สตอหลง 2904 1919900504241 หญพง

24002527 บนานโคกประดผน นวสญวทยพ เสสนโกบ 2905 1919900524240 หญพง

24002528 บนานโคกประดผน ญวฐจมทยพ หมวนดท 2908 1910100244262 หญพง

24002529 บนานโคกประดผน ยนสมท หาโสสะ 2968 1919900520548 หญพง

24002530 บนานกนบวงจามวง ฮาฟพ ต หาบยนโซะ 2119 1919900500318 ชาย

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 2 / 3ววนททท 08-Feb-18 11:41:26

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : เมมองสตผล จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560001 - อนนบาลเมมองสตผล

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [3]ชน ชน : 0

24002531 บนานกนบวงจามวง ฮารทฟ มะสมาน 2151 1919900528824 ชาย

24002532 บนานกนบวงจามวง รนสลท นารอยท 2192 1919900493885 ชาย

24002533 บนานกนบวงจามวง อารยา ลางทตวน 2153 1919900529561 หญพง

24002534 บนานกนบวงจามวง ฟพ รดาว หนผวพไล 2154 1919900533241 หญพง

24002535 บนานกนบวงจามวง อวจวา ทองคทา 2155 1919900509668 หญพง

24002536 บนานกนบวงจามวง นวสฟท ลนาหพ สนวรรณพ 2156 1919900515641 หญพง

24002537 บนานกนบวงจามวง สาลทนา จนฬารวกตพ 2158 1919900507436 หญพง

24002538 บนานกนบวงจามวง ฟาตทฮะ ยทบพลวง 2159 1919900532694 หญพง

24002539 บนานทนนง ยนทธนา เขนสดพมช 2423 1919900512928 ชาย

24002540 บนานทนนง มผฮวมหมวดอารพฟ เตาวโต 2424 1919900522478 ชาย

24002541 บนานทนนง อดพศร ยวงหาด 2426 1919900515072 ชาย

24002542 บนานทนนง อะซทล สกนลา 2465 1919900505557 ชาย

24002543 บนานทนนง มนสตาฟา ลนาดท ด 2477 1919900505697 ชาย

24002544 บนานทนนง รอซทน ระสนโสสะ 2482 1910200132253 ชาย

24002545 บนานทนนง นผรฮาตท หววงดท 2466 1919900526911 หญพง

24002546 บนานทนนง สนนพตา หมวดสา 2484 1919900505590 หญพง

24002547 บนานทนนง อนวญญา หลงหวน 2485 1919900512847 หญพง

24002548 บนานทนนง จพตพนวนทพ ดาเจะ 2486 1919900523580 หญพง

24002549 บนานทนนง สมพหลา ทพพยพประพวนธพ 0000 1900101642709 หญพง

คน 19รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 3 / 3ววนททท 08-Feb-18 11:41:26

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : เมมองสตผล จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560001 - อนนบาลเมมองสตผล

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [1]ชน ชน : 0

24002561 อนนบาลเมมองสตผล อนนศวกดพด ยาสาลท 6467 1919900525434 ชาย

24002562 อนนบาลเมมองสตผล ฉวนทบนตร พลประสพทธพด 6468 1919900510992 ชาย

24002563 อนนบาลเมมองสตผล นพธพศ ไตรภพ 6470 1679800426186 ชาย

24002564 อนนบาลเมมองสตผล อนนชา หมวดบาซา 6632 1919900518233 ชาย

24002565 บนานโคกประดผน อานวส สวนเขานนอย 2939 1919900473647 ชาย

24002566 บนานโคกประดผน อวบดนลรอหมาน หลงตา 2967 1919900523873 ชาย

24002567 บนานกนบวงจามวง ฟพ ตรท ววฒนะ 2152 1910200931443 ชาย

24002568 บนานกนบวงจามวง มผฮวมหมวดอวยกวล สนเหรสน 2193 1910100243550 ชาย

24002569 บนานกนบวงจามวง มนมพน แลนหมวน 2214 1919900486005 ชาย

24002570 บนานกนบวงจามวง มาลทวรรณ สารดท 2120 1919900503465 หญพง

24002571 บนานกนบวงจามวง ฝาซพนลา นารอยท 2157 1919900531485 หญพง

24002572 บนานทนนง รอมฎอน หนผชผสนข 2425 1919900511344 ชาย

24002573 บนานทนนง ซพลนาดพล เนม ดออนอน 2478 1919900521251 ชาย

24002574 บนานทนนง อวดฟาน หววงดท 2480 1919900507274 ชาย

24002575 บนานทนนง ณวบววฒนพ มะสมวน 2481 1919900528387 ชาย

คน 15รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  64ผศห เขหาสอบ : 3 คน1091560001 - อนนบาลเมมองสตผล


