
ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 1 / 3ววนททท 08-Feb-18 11:39:33

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ททาแพ จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1191100035 - อนนบาลททาแพพวฒนา

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

 1 หนองสอบททท 1ชน ชน : 1

24001451 อนนบาลททาแพพวฒนา ฟาฎพล นนนยเดดน 0806 1919900513592 ชาย

24001452 อนนบาลททาแพพวฒนา อนนสพทธพ หลงเก 0807 1919900521391 ชาย

24001453 อนนบาลททาแพพวฒนา นผรนดดทน โดงกผล 0813 1910600153908 ชาย

24001454 อนนบาลททาแพพวฒนา ฟพ รเดาซพ แหอหลท 0946 1910400134268 ชาย

24001455 อนนบาลททาแพพวฒนา หวสดพนทรพ ศรทยาน 0950 1910400135469 ชาย

24001456 อนนบาลททาแพพวฒนา ธวนวา รอโสนลละ 0951 1910400135698 ชาย

24001457 อนนบาลททาแพพวฒนา ฟาศพ ปผสนวรรณ 0952 1919900505841 ชาย

24001458 อนนบาลททาแพพวฒนา ลวญชกร ยาประจวน 0953 1919900519477 ชาย

24001459 อนนบาลททาแพพวฒนา ฟาฮวจ ดดาหมทอง 0954 1910400134632 ชาย

24001460 อนนบาลททาแพพวฒนา นครพนทรพ วงศพสนวรรณ 0956 1919900515315 ชาย

24001461 อนนบาลททาแพพวฒนา ฮาฟพ ซ หนผยาหมาด 0959 1910400134225 ชาย

24001462 อนนบาลททาแพพวฒนา อพจญลาล สตวนนลอต 0960 1919900523776 ชาย

24001463 อนนบาลททาแพพวฒนา อวลฮายทส เลดมเตดง 0961 1919900496370 ชาย

24001464 อนนบาลททาแพพวฒนา สพทธพพล เสดมหลท 0966 1919900505328 ชาย

24001465 อนนบาลททาแพพวฒนา วพชญะ ยาพระจวนทรพ 0977 1919900502981 ชาย

24001466 อนนบาลททาแพพวฒนา ศรายนทธ สารทเรล ะ 1155 1910400136431 ชาย

24001467 อนนบาลททาแพพวฒนา อฟวนดท ด หมวดจทด 1176 1910400134764 ชาย

24001468 อนนบาลททาแพพวฒนา วทนวสรพนทรพ หมวนนาเกลลอ 0803 1919900518501 หญพง

24001469 อนนบาลททาแพพวฒนา สนฐพตา เหมรา 0828 1910300189532 หญพง

24001470 อนนบาลททาแพพวฒนา รนทงนภา เพดงจวนทรพ 0891 1910400132770 หญพง

24001471 อนนบาลททาแพพวฒนา นพสรทน โตละหลวง 0944 1919900513711 หญพง

24001472 อนนบาลททาแพพวฒนา ซผฮานทา คงแกนว 0964 1910400134489 หญพง

24001473 อนนบาลททาแพพวฒนา วรรณภา ยาดดา 0965 1919900491394 หญพง

24001474 อนนบาลททาแพพวฒนา พพชญธพดา กวนแสง 0979 1929901219914 หญพง

24001475 อนนบาลททาแพพวฒนา ชนตพกาญจนพ บผเกดม 0980 1910400133814 หญพง

24001476 อนนบาลททาแพพวฒนา อวสมวยรทยพ ฮะยทตะเหลบ 1187 1919900506201 หญพง

24001477 อนนบาลททาแพพวฒนา วพชญดา ตพงสา 1200 1919900523172 หญพง

24001478 อนนบาลททาแพพวฒนา กานตพณพชา อาหนทาย 1214 1919900518284 หญพง

24001479 อนนบาลททาแพพวฒนา ฟารทดา นนนยเดดน 1215 1910400135507 หญพง

24001480 อนนบาลททาแพพวฒนา รวพสรา นาคบรรพพ 1231 1919900526163 หญพง

คน 30รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 2 / 3ววนททท 08-Feb-18 11:39:33

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ททาแพ จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1191100035 - อนนบาลททาแพพวฒนา

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

 1 หนองสอบททท 2ชน ชน : 1

24001481 อนนบาลททาแพพวฒนา นนรซผรทตนา เกษมสวน 1421 1919900513541 หญพง

24001482 อนนบาลททาแพพวฒนา ธนวชชา หมลทนราช 1425 1939300022164 หญพง

24001483 อนนบาลววงใหมทศาสนศาสตรพ ฟารทซท หลงกอหราบ 012 1910400135639 ชาย

24001484 อนนบาลววงใหมทศาสนศาสตรพ อวฟฟาน สดาลท 013 1919900520149 ชาย

24001485 อนนบาลววงใหมทศาสนศาสตรพ อาลพฟ เตบสวน 015 1919900532554 ชาย

24001486 อนนบาลววงใหมทศาสนศาสตรพ บผราฮาร ปผนพล 016 1939900718755 ชาย

24001487 อนนบาลววงใหมทศาสนศาสตรพ อนนสรณพ รวกษพเจรพญ 017 1919900509234 ชาย

24001488 อนนบาลววงใหมทศาสนศาสตรพ มผฮวมหมวดซอบรทยพ หววนสผ 018 1910400135973 ชาย

24001489 อนนบาลววงใหมทศาสนศาสตรพ ญาฮพฮานทา อาดตวนตรา 019 1919900522842 หญพง

24001490 อนนบาลววงใหมทศาสนศาสตรพ นวสรทน ยาประจวน 020 1919900525345 หญพง

24001491 อนนบาลววงใหมทศาสนศาสตรพ นาดา สามวญ 021 1910400134713 หญพง

24001492 อนนบาลววงใหมทศาสนศาสตรพ ฟพ รดาวสพ เหมซละ 022 1919900524837 หญพง

24001493 อนนบาลววงใหมทศาสนศาสตรพ บนสณท ใจดท 023 1910400136309 หญพง

24001494 อนนบาลววงใหมทศาสนศาสตรพ อมราวตท กาสาเอก 024 1959800243496 หญพง

24001495 อนนบาลววงใหมทศาสนศาสตรพ อวดวา อาดดา 092 1910400135337 ชาย

24001496 อนนบาลววงใหมทศาสนศาสตรพ ณพอพกฟาน สาเลละ 093 1910400133687 ชาย

24001497 อนนบาลววงใหมทศาสนศาสตรพ บนคอรท ลพงาลาหพ 102 1909803355416 ชาย

24001498 อนนบาลววงใหมทศาสนศาสตรพ โสภพตสนดา เตบสวน 128 1919900513525 หญพง

24001499 อนนบาลววงใหมทศาสนศาสตรพ มารทนทา เสทยมใหม 134 1910400135388 หญพง

24001500 อนนบาลววงใหมทศาสนศาสตรพ สพทธพโชค เสดนทนทย 136 1919900510178 ชาย

คน 20รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 3 / 3ววนททท 08-Feb-18 11:39:33

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

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขน ชนพพ ชนฐาน
ผผนพพมพพ 91010000

อสาเภอ : ททาแพ จนงหวนด : สตผลสนามสอบ: 1191100035 - อนนบาลททาแพพวฒนา

ชพทอหหอง :ชพทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชพทอ นามสกกล
เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตก

ประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบพพเศษ 1 [2]ชน ชน : 0

24001511 อนนบาลททาแพพวฒนา เตาฟพ ก รอเกต 0802 1919900529782 ชาย

24001512 อนนบาลททาแพพวฒนา อานวส ลามนน 0805 1910300187157 ชาย

24001513 อนนบาลททาแพพวฒนา ชารพฟ สลทฝท น 0811 1910400136228 ชาย

24001514 อนนบาลททาแพพวฒนา อรวญ ทพ ดงนด ดารอบ 0847 1910400135752 ชาย

24001515 อนนบาลททาแพพวฒนา มผฮวมหมวดชารทฟ เสนท 0949 1919900516885 ชาย

24001516 อนนบาลททาแพพวฒนา มนฮพซทนทน ขววญเจรพญ 1232 1919900513436 ชาย

24001517 อนนบาลททาแพพวฒนา ภานน ยาพระจวนทรพ 1339 1910400134161 ชาย

24001518 อนนบาลททาแพพวฒนา นวนทพกานตพ เตาวะโต 0821 1910400135167 หญพง

24001519 อนนบาลททาแพพวฒนา ขนพษฐา บผเกดม 1233 1919900499662 หญพง

คน 9รวม :

สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  59ผศห เขหาสอบ : 3 คน1191100035 - อนนบาลททาแพพวฒนา


