
ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 1 / 5ววนททท 08-Feb-18 11:39:09

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ททาแพ จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560138 - อนนบาลททาแพ

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [3]ชน ชน : 0

24001026 อนนบาลททาแพ วรากร เจจอบนญ 4040 1839902040391 ชาย

24001027 อนนบาลททาแพ นวสวา อนเสสนยาง 3894 1919900490941 ชาย

24001028 อนนบาลททาแพ ยามพน ดวงตา 3872 1919900509391 ชาย

24001029 อนนบาลททาแพ อวบดนลฮะกทม ภวกดท 3875 1910400134349 ชาย

24001030 อนนบาลททาแพ ยามารนดดทน ตนกวงหวน 3871 1910400134641 ชาย

24001031 อนนบาลททาแพ อะฟวนดท ด ลพงาลาหพ 4228 1102004036254 ชาย

24001032 อนนบาลททาแพ ศนภพล เกษมสวน 3873 1910400134730 ชาย

24001033 อนนบาลททาแพ ฟาซพล หมาดเตตะ 3868 1919900513053 ชาย

24001034 อนนบาลททาแพ ฮาเดลวน หมทนแดง 3903 1919900497805 ชาย

24001035 อนนบาลททาแพ อวลวา ยาพระจวนทรพ 3899 1909803351265 ชาย

24001036 อนนบาลททาแพ ธนภวทร ตรทมทน 3893 1919900520904 ชาย

24001037 อนนบาลททาแพ รวฐภาคยพ โมทงหมวน 3896 1919900499964 ชาย

24001038 อนนบาลททาแพ ชยพสรา แดหวามาลวย 3908 1919900500849 หญพง

24001039 อนนบาลททาแพ อวมรทนา หมาดววง 3890 1910400133989 หญพง

24001040 อนนบาลททาแพ เดทยอานทา ยาพระจวนทรพ 4071 1910400135213 หญพง

24001041 อนนบาลททาแพ นผรอวยนท เกษมสวน 3881 1910400135035 หญพง

24001042 อนนบาลททาแพ นาซทนทน ลพงาลาหพ 3564 1919900495799 หญพง

24001043 อนนบาลททาแพ เดทยรพลดา กองสพน 3910 1839902037357 หญพง

24001044 อนนบาลททาแพ นวซรทยา เบสญมผดา 4072 1910400135442 หญพง

24001045 อนนบาลททาแพ นาซทนทม ออามาลท 3911 1910400135523 หญพง

24001046 อนนบาลททาแพ นพสรทน แลหาด 4041 1919900522281 หญพง

24001047 อนนบาลททาแพ ปพพชญา เจตะมพลาย 3912 1919900518438 หญพง

24001048 อนนบาลททาแพ ฟารทดา เดทงนนนย 3886 1919900505930 หญพง

24001049 อนนบาลททาแพ บพสกพสซพ โตตะดทอลตะ 4042 1919900510933 หญพง

24001050 อนนบาลททาแพ ซวนนท เจตะมพลาย 3891 1910400135230 ชาย

24001051 อนนบาลททาแพ นผรอามาล ทองแดง 4150 1919900513151 ชาย

24001052 อนนบาลททาแพ ศพรววฒนพ แซทอาหลท 3897 1919900510739 ชาย

24001053 อนนบาลททาแพ ภผมพพพพวฒนพ หววงดท 3895 1919900517148 ชาย

24001054 อนนบาลททาแพ เฟาซทยพ สพวลวกษณพ 3869 1910400133644 ชาย

24001055 อนนบาลททาแพ เนาวาฟ อาดตวนตรา 4073 1919900522818 ชาย

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 2 / 5ววนททท 08-Feb-18 11:39:09

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ททาแพ จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560138 - อนนบาลททาแพ

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [4]ชน ชน : 0

24001056 อนนบาลททาแพ วงศกร แซทเฉพทน 3562 7910400018038 ชาย

24001057 อนนบาลททาแพ อานวส อนศมา 3901 1919900520874 ชาย

24001058 อนนบาลททาแพ วรวญญา ชายเหตน 3913 1910400134926 หญพง

24001059 อนนบาลททาแพ พพชามญชนพ เหมรา 3818 1910400133164 หญพง

24001060 อนนบาลททาแพ กวญญพวรา แปะโพระ 3906 1910400134535 หญพง

24001061 อนนบาลททาแพ ปาลพตา หมวนสวน 3883 1910501233628 หญพง

24001062 อนนบาลททาแพ บทบทกวษมท ไทรบนรท 3882 1910400135345 หญพง

24001063 อนนบาลททาแพ ฟารฮา หมพนอาหววง 3885 1910400135787 หญพง

24001064 อนนบาลททาแพ ศนภาพพชญพ แดวากม 3889 1919900523679 หญพง

24001065 อนนบาลททาแพ จรวสวดท เจรพญสนข 3879 1910400133792 หญพง

24001066 อนนบาลททาแพ ศพรพตา ยาพระจวน 3914 1919900496779 หญพง

24001067 อนนบาลททาแพ ธวญญารวตนพ หมาดอนมา 3573 1919900488849 หญพง

24001068 อนนบาลททาแพ วพลดาน ตนกวงหวน 3888 1909803337394 หญพง

24001069 อนนบาลททาแพ นผพพตนารพ ภผทสนวรรณ 3880 1919900511255 หญพง

24001070 บนานททาแพ ซวยนนดดทน สอามะเนทนยะ 2550 1910400134438 ชาย

24001071 บนานททาแพ ปฏพพวทธพ เรบราเยสน 2552 1910400134101 ชาย

24001072 บนานททาแพ อชพตพล สามวญ 2555 1910400135884 ชาย

24001073 บนานททาแพ อวษรนจณพ หลทหมทน 2556 1102300134419 ชาย

24001074 บนานททาแพ อพบรอฮทม ทพ ดงนอ ดารอบ 2557 1919900514904 ชาย

24001075 บนานททาแพ ฮารพษ มะหมผด 2558 1910400133971 ชาย

24001076 บนานททาแพ จวลวาอพ ดอาททาคลอง 2559 1919900526929 หญพง

24001077 บนานททาแพ ซารทนา เตบสวน 2560 1910400134951 หญพง

24001078 บนานททาแพ นวนทพนลพน สทพะเนา 2561 1919900513070 หญพง

24001079 บนานททาแพ นผรอวยนาฮพ ชะยานวย 2562 1919900527046 หญพง

24001080 บนานททาแพ นพสรทน ขนนหลอา 2563 1910400135264 หญพง

24001081 บนานททาแพ นผรทซาน เหมนะ 2564 1910400135591 หญพง

24001082 บนานททาแพ รนสซานา มาลทยวน 2565 1919900521323 หญพง

24001083 บนานททาแพ อลทนา โตตะขววญ 2566 1919900519515 หญพง

24001084 บนานททาแพ จามพกร ทพ ดงนอ ดารอบ 2597 1919900509030 หญพง

24001085 บนานททาแพ ซากทนะฮพ กพมนพทง 2614 1910300187467 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 3 / 5ววนททท 08-Feb-18 11:39:09

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ททาแพ จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560138 - อนนบาลททาแพ

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [5]ชน ชน : 0

24001086 บนานททาแพ ทฤษฎท วาหาบ 2653 1919900528166 ชาย

24001087 บนานสายควน ซวยนนดดทน หยทละงผ 1554 1910400135833 ชาย

24001088 บนานสายควน ฟาฮวซซวน สนหรน 1556 1910400135329 ชาย

24001089 บนานสายควน ยผนนส ดพนนนนย 1557 1919900495713 ชาย

24001090 บนานสายควน อดพรนจ สอาลท 1558 1919900521447 ชาย

24001091 บนานสายควน อนนววตร ยาหนทาย 1559 1919900495764 ชาย

24001092 บนานสายควน อะฟวนดท ดยพ ลอาโป 1560 1910400133881 ชาย

24001093 บนานสายควน อวบดนลเลาะฮพ ยาประจวนทรพ 1561 1910400133628 ชาย

24001094 บนานสายควน ซวลวา ปวงเลมา 1564 1910400135175 หญพง

24001095 บนานสายควน ณวฐชารท มวนโตน 1565 1910400135612 หญพง

24001096 บนานสายควน นพสรทน สอาลท 1566 1910400134551 หญพง

24001097 บนานสายควน นนรญามท คงแกนว 1567 1910400134217 หญพง

24001098 บนานสายควน ปภาดา หวสศรท 1568 1919900517962 หญพง

24001099 บนานสายควน รสนา นนนยตทเตบ 1569 1919900509820 หญพง

24001100 บนานสายควน ศพรพนทพพยพ หมวนสวน 1570 1910400134896 หญพง

24001101 บนานสายควน อารทนทา เตบสผ 1571 1910400134021 หญพง

24001102 บนานททานอ ดาเคสมใตน กอฟฟารทท นนนยเดสน 1652 1910400134659 ชาย

24001103 บนานททานอ ดาเคสมใตน วพทยา เศรษฐขาว 1654 1910400133733 ชาย

24001104 บนานททานอ ดาเคสมใตน อามทน โกบยาหยวง 1656 1919900491980 ชาย

24001105 บนานททานอ ดาเคสมใตน ณวฐพนธพธ อนวนตพ 1719 1919900515960 ชาย

24001106 บนานททานอ ดาเคสมใตน ณวฐชา ปรทชาเดช 1658 1148300028576 หญพง

24001107 บนานททานอ ดาเคสมใตน ลาฮผดา สอาลท 1661 1919900509838 หญพง

24001108 บนานททานอ ดาเคสมใตน ศนภพสรา แกสมาน 1662 1919900500644 หญพง

24001109 บนานททานอ ดาเคสมใตน อวซนทน บนญชผ 1663 1910400134691 หญพง

24001110 บนานททานอ ดาเคสมใตน พพมพพรภวทร สานนรวกษพ 1673 1910400135663 หญพง

24001111 บนานททานอ ดาเคสมใตน ฟาฎทลาฮพ ซนนนอจ ดอ 1695 1910400135876 หญพง

24001112 บนานททานอ ดาเคสมใตน ตวสนทม เตบสวน 1722 1919900513517 หญพง

24001113 บนานททานอ ดาเคสมใตน ตวสนทม หาบยผโซะ 1723 1919900521528 หญพง

24001114 บนานปลวกหวนา อานวสณท เลสกกอ 860 1919900501632 ชาย

24001115 บนานปลวกหวนา ซนลฮพลมท เรสมหลท 862 1910400133521 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 4 / 5ววนททท 08-Feb-18 11:39:09

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ททาแพ จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560138 - อนนบาลททาแพ

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบปกตพ [6]ชน ชน : 0

24001116 บนานปลวกหวนา ณวฐณพชา สมาน 863 1910000496311 หญพง

24001117 บนานปลวกหวนา รอวรรณ โสตะฝท 864 1910300185821 หญพง

24001118 บนานปลวกหวนา ศรวณรวตนพ องสารา 865 1910400134292 หญพง

24001119 บนานปลวกหวนา อรปรทญา พวตรา 866 1910400134578 หญพง

24001120 บนานปลวกหวนา อารดา อาบผ 867 1910400133710 หญพง

24001121 บนานนาแกนว อวลซทล นาคสงทา 729 1910400134985 ชาย

24001122 บนานนาแกนว สลามวต หลงเจตะหา 730 1919900498844 ชาย

24001123 บนานนาแกนว อารทยา เบสญมผดา 733 1910400135736 หญพง

24001124 บนานนาแกนว นนชรทตารพ อาดอา 732 1968600043298 หญพง

24001125 บนานนาแกนว ตวสนทม หวนยอ 744 1910400136341 หญพง

24001126 บนานนาแกนว อวครทมา แปะโพระ 781 1919900515889 หญพง

คน 11รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 5 / 5ววนททท 08-Feb-18 11:39:09

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ททาแพ จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1091560138 - อนนบาลททาแพ

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [1]ชน ชน : 0

24001146 อนนบาลททาแพ ธวญญะ แกนวบววสงขพ 4039 1919900524969 ชาย

24001147 อนนบาลททาแพ ชนาการตพ สผเหม 3907 1919900512324 หญพง

24001148 อนนบาลททาแพ อตพรนจ หนาเหตน 3787 1939900667131 ชาย

24001149 อนนบาลททาแพ ฮวสซาน แหลตะสนบพน 3887 1910400135272 ชาย

24001150 อนนบาลททาแพ อาบวส บจอราเฮง 3902 1969900593375 ชาย

24001151 อนนบาลททาแพ อพมรอน ลพงาลาหพ 3752 1910400129574 ชาย

24001152 อนนบาลททาแพ นวจมท สนวรรณ 4086 1919900518268 หญพง

24001153 อนนบาลททาแพ ซากานาเรทย สาและ 3909 1919900509307 หญพง

24001154 บนานททาแพ สนชาตพ ชพดนอก 2554 1309903562400 ชาย

24001155 บนานททาแพ ธทรภวทร อพนดผรนส 2553 1919900531523 ชาย

24001156 บนานสายควน นวฐพล หลงกอหราบ 1555 1910400134667 ชาย

24001157 บนานสายควน ชนะศวกดพธ สงทาบนานโคก 1650 1910501232494 ชาย

24001158 บนานททานอ ดาเคสมใตน อารวญ หลงเดสน 1721 1910400135051 ชาย

24001159 บนานททานอ ดาเคสมใตน การทม รวกสอาด 1772 1919900507550 ชาย

24001160 บนานททานอ ดาเคสมใตน สนกรท ฮะหมวด 1778 1919900431138 ชาย

24001161 บนานปลวกหวนา ธราเทพ สวนสะบผท 902 1908800045286 ชาย

24001162 บนานปลวกหวนา ธนภวทร ลวดเลทย 925 1919900509749 ชาย

คน 17รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  118ผศห เขหาสอบ : 5 คน1091560138 - อนนบาลททาแพ


