
ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 1 / 10ววนททท 21/1/2019 08:19:02

ระดนบชน ชน : ป.6  ศศนยยสอบ : 4000 - สสานนกการศศกษากรรงเทพมหานคร

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 3110013311

อสาเภอ : เขตหนองจอก จนงหวนด : กรรงเทพมหานครสนามสอบ: 3110013312 - ววดทรวพยพสโมสร

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกรล เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตรประชาชนนนกเรทยน

เจรพญทรวพยพ ชว ชนประถมศศกษาปทททท 6/3ชน ชน : 4

40032458 บนานเจทยรดวบ ฟาตทมา ชาวพมมา 6179 0010031046045 หญพง

40032460 บนานเจทยรดวบ ไอซพ สไว 6519 0010031078915 หญพง

40032462 บนานเจทยรดวบ ประกายดาว ชอรมมพวนธรพ 5541 1100300194126 หญพง

40032464 บนานเจทยรดวบ นวฐวรฒพ มพฮารน 7154 1100300195220 ชาย

40032466 บนานเจทยรดวบ อภพเชษฐพ สรระคคาแหง 7108 1100300203265 ชาย

40032468 บนานเจทยรดวบ กวณตณวฐ ยทมะสะและ 6410 1100300215425 ชาย

40032474 บนานเจทยรดวบ ณวชชพล เจจะเตจะ 6133 1100300215522 ชาย

40032478 บนานเจทยรดวบ ณวฐววตร ฟผสอวด 6089 1100300216766 ชาย

40032480 บนานเจทยรดวบ จารรเวศ สพงหพบนานหมอ 6070 1100300217827 หญพง

40032484 บนานเจทยรดวบ ชมพผมแกนว กพจสมชทพ 6060 1100300217851 หญพง

40032486 บนานเจทยรดวบ พพพวฒนพ แสงงาม 6137 1100300217959 ชาย

คน 11รวม :

6/3

pat
Rectangle



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 2 / 10ววนททท 21/1/2019 08:19:02

ระดนบชน ชน : ป.6  ศศนยยสอบ : 4000 - สสานนกการศศกษากรรงเทพมหานคร

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 3110013311

อสาเภอ : เขตหนองจอก จนงหวนด : กรรงเทพมหานครสนามสอบ: 3110013312 - ววดทรวพยพสโมสร

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกรล เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตรประชาชนนนกเรทยน

เจรพญทรวพยพ ชว ชนประถมศศกษาปทททท 6/2ชน ชน : 4

40032488 บนานเจทยรดวบ วรวรฒพ ยวงประสพทธพธ 6395 1100300218076 ชาย

40032490 บนานเจทยรดวบ นนลภวทร จวนทรพพงษพ 6115 1100300218319 หญพง

40032492 บนานเจทยรดวบ ศวกดพธสพทธพธ ประดพษฐสพน 6131 1100300218556 ชาย

40032494 บนานเจทยรดวบ ปานตะววน ทรวพยพมงคล 6074 1100300218785 หญพง

40032496 บนานเจทยรดวบ มนธกานตพ สลามเตจะ 6404 1100300218980 หญพง

40032498 บนานเจทยรดวบ อวครเดช เสงททยมตน 6399 1100401311314 ชาย

40032500 บนานเจทยรดวบ ดลพร สกรลปทรมมาลยพ 6911 1100401329345 หญพง

40032502 บนานเจทยรดวบ ชณวฒพวฒนพ เจจงสววสดพธ 6098 1100401363497 ชาย

40032504 บนานเจทยรดวบ ญารพนดา พวงมณท 6114 1100600524881 หญพง

40032506 บนานเจทยรดวบ สหภาพ หววงสมาแอล 6387 1100600525365 ชาย

40032508 บนานเจทยรดวบ ทวดเทพ ทะปวญญา 6547 1100600528399 ชาย

40032510 บนานเจทยรดวบ พงศกร แจมมจคารวส 7370 1100703796698 ชาย

40032512 บนานเจทยรดวบ เพชรกคาแพง สรขขคา 6245 1100703909891 ชาย

40032514 บนานเจทยรดวบ วาสนา หมวดละ 6729 1100801579632 หญพง

40032516 บนานเจทยรดวบ สรจพน มะเตอรกท 5868 1101000120691 หญพง

คน 15รวม :
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ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 3 / 10ววนททท 21/1/2019 08:19:02

ระดนบชน ชน : ป.6  ศศนยยสอบ : 4000 - สสานนกการศศกษากรรงเทพมหานคร

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 3110013311

อสาเภอ : เขตหนองจอก จนงหวนด : กรรงเทพมหานครสนามสอบ: 3110013312 - ววดทรวพยพสโมสร

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกรล เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตรประชาชนนนกเรทยน

เจรพญทรวพยพ ชว ชนประถมศศกษาปทททท 6/1ชน ชน : 4

40032518 บนานเจทยรดวบ นครพนทรพ หววงอวบดรลเลาะ 6141 1101000145791 ชาย

40032520 บนานเจทยรดวบ สรรศวกดพธ แสงโกจะ 6099 1101000149291 ชาย

40032522 บนานเจทยรดวบ อรพยะกพจ นาคเลจก 7051 1101000151031 ชาย

40032524 บนานเจทยรดวบ มณฑล สวมางอารมณพ 6908 1101000152453 ชาย

40032526 บนานเจทยรดวบ ภาณรววฒนพ เอททยมสรดใจ 6138 1101000152500 ชาย

40032528 บนานเจทยรดวบ วชพราภรณพ ดคาวอ 6061 1101000161193 หญพง

40032530 บนานเจทยรดวบ ฐพตพววฒนพ มะเสนา 6386 1101000162114 ชาย

40032532 บนานเจทยรดวบ ธาวพน มะลพววลยพ 7380 1101000162050 ชาย

40032536 บนานเจทยรดวบ เมญาวท ซวนและหพ 6400 1101000162190 หญพง

40032538 บนานเจทยรดวบ ณวฐฐพกา มวทนคง 6886 1101000165601 หญพง

40032540 บนานเจทยรดวบ กฤษตพกา พพพพธชวนชม 6063 1101000165679 หญพง

40032542 บนานเจทยรดวบ นราทร พะมอน 6078 1101000166811 ชาย

40032544 บนานเจทยรดวบ ศศพกานตพ เจจะววงมา 6241 1101000168511 หญพง

40032546 บนานเจทยรดวบ ปาลพตา สวมางอารมณพ 6112 1101000171881 หญพง

คน 14รวม :
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ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 4 / 10ววนททท 21/1/2019 08:19:02

ระดนบชน ชน : ป.6  ศศนยยสอบ : 4000 - สสานนกการศศกษากรรงเทพมหานคร

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 3110013311

อสาเภอ : เขตหนองจอก จนงหวนด : กรรงเทพมหานครสนามสอบ: 3110013312 - ววดทรวพยพสโมสร

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกรล เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตรประชาชนนนกเรทยน

ทวททรวพยพ ชว ชนประถมศศกษาปทททท 5/3ชน ชน : 4

40032548 บนานเจทยรดวบ ธมลวรรณ คะเสนา 6406 1101000172403 หญพง

40032550 บนานเจทยรดวบ รวฐนนทพ สทกา 6090 1101000176948 ชาย

40032552 บนานเจทยรดวบ อานวนดา เพจชรกลวบ 6394 1101000177529 ชาย

40032554 บนานเจทยรดวบ ประสพชวย สรกแกนว 6392 1101000178126 ชาย

40032556 บนานเจทยรดวบ ณชพล ขวนไชย 6146 1101000179611 ชาย

40032558 บนานเจทยรดวบ วลวยลวกษณพ รวกกสพกร 6067 1101000181721 หญพง

40032560 บนานเจทยรดวบ ธทรเดช ทองไพจพตร 6555 1101000182972 ชาย

40032562 บนานเจทยรดวบ กมลวรรณ และสงมา 6108 1101100283941 หญพง

40032564 บนานเจทยรดวบ ภผมพนทรพ จงจพต 6907 1102003772861 ชาย

40032566 บนานเจทยรดวบ กมอศวกดพธ คคามาลท 6550 1102170086673 ชาย

40032570 บนานเจทยรดวบ มนตพควมภทรพ พศทงมท 6494 1103200101901 ชาย

40032576 บนานเจทยรดวบ ววนดท วารท 6091 1103400106604 ชาย

คน 12รวม :
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ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 5 / 10ววนททท 21/1/2019 08:19:02

ระดนบชน ชน : ป.6  ศศนยยสอบ : 4000 - สสานนกการศศกษากรรงเทพมหานคร

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 3110013311

อสาเภอ : เขตหนองจอก จนงหวนด : กรรงเทพมหานครสนามสอบ: 3110013312 - ววดทรวพยพสโมสร

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกรล เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตรประชาชนนนกเรทยน

ทวททรวพยพ ชว ชนประถมศศกษาปทททท 5/2ชน ชน : 4

40032579 บนานเจทยรดวบ ณวฐพงศพ บววหอม 6083 1103400116448 ชาย

40032581 บนานเจทยรดวบ ธทศกรณพ มายะนวนทพ 6144 1103704102951 ชาย

40032583 บนานเจทยรดวบ ชพษณรพงศพ อรปชพต 6135 1103704135256 ชาย

40032585 บนานเจทยรดวบ สกลสรภา ศรทบรษบวน 7382 1104300873736 หญพง

40032593 บนานเจทยรดวบ ชาลพนท มพนเจรพญ 6185 1104300938978 หญพง

40032595 บนานเจทยรดวบ ศพรพชวย มานมผเลาะ 6143 1104300939621 ชาย

40032597 บนานเจทยรดวบ รรสดท สลามวด 6401 1104300943611 ชาย

40032601 บนานเจทยรดวบ ณวฐวรฒพ รรทนสรข 6398 1104300949830 ชาย

40032603 บนานเจทยรดวบ ปรวชญากาญจนพหมวดฮวบ 6104 1104300950820 หญพง

40032605 บนานเจทยรดวบ จพรภวทร อยผมเยจน 7298 1104300951605 ชาย

40032607 บนานเจทยรดวบ วพษณร การสมจพตร 6130 1104300952300 ชาย

คน 11รวม :

5/2

pat
Rectangle



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 6 / 10ววนททท 21/1/2019 08:19:02

ระดนบชน ชน : ป.6  ศศนยยสอบ : 4000 - สสานนกการศศกษากรรงเทพมหานคร

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 3110013311

อสาเภอ : เขตหนองจอก จนงหวนด : กรรงเทพมหานครสนามสอบ: 3110013312 - ววดทรวพยพสโมสร

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกรล เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตรประชาชนนนกเรทยน

ทวททรวพยพ ชว ชนประถมศศกษาปทททท 5/1ชน ชน : 4

40032609 บนานเจทยรดวบ ณปภา ชาวทะเล 6909 1104300954124 หญพง

40032611 บนานเจทยรดวบ ณวฐณพชา โตจะถพง 6357 1104300956771 หญพง

40032615 บนานเจทยรดวบ ณวชกร แสงคคา 7088 1104300958081 หญพง

40032621 บนานเจทยรดวบ ณภวสรา อรทกพจ 6113 1104300960191 หญพง

40032623 บนานเจทยรดวบ พรทพพา มมวนนนอย 6117 1104300960442 หญพง

40032625 บนานเจทยรดวบ ณวฐนพชา หววงสะมะแอล 6062 1104300961023 หญพง

40032629 บนานเจทยรดวบ ขววญใจ ประเสรพฐทรวพยพ 6527 1104300964511 หญพง

40032631 บนานเจทยรดวบ ชลพตา สลามเตจะ 6118 1104300966050 หญพง

40032633 บนานเจทยรดวบ รรมงไพลพน เบทยดกระสพนธพ 6058 1104300968842 หญพง

40032635 บนานเจทยรดวบ สรเมธ ประดาศรท 6084 1104300969741 ชาย

40032637 บนานเจทยรดวบ ภผวดล โชตพรวตนากผล 6079 1104300971231 ชาย

คน 11รวม :
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pat
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ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 7 / 10ววนททท 21/1/2019 08:19:02

ระดนบชน ชน : ป.6  ศศนยยสอบ : 4000 - สสานนกการศศกษากรรงเทพมหานคร

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 3110013311

อสาเภอ : เขตหนองจอก จนงหวนด : กรรงเทพมหานครสนามสอบ: 3110013312 - ววดทรวพยพสโมสร

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกรล เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตรประชาชนนนกเรทยน

ทวททรวพยพ ชว ชนประถมศศกษาปทททท 4/1ชน ชน : 3

40032638 บนานเจทยรดวบ ครพสตวล ปารพมารพ 7083 1100201840739 ชาย

40032640 บนานเจทยรดวบ พสธร เหลจกโคกสผง 7295 1100300193201 ชาย

40032642 บนานเจทยรดวบ ธาราดล ดทเตมา 6094 1104300950765 ชาย

40032644 บนานเจทยรดวบ ภผเบศรพ เวทยงอพนทรพ 7094 1104300951851 ชาย

40032656 บนานเจทยรดวบ ภผรพณวฐ ปาหพน 6396 1104300972203 ชาย

40032658 บนานเจทยรดวบ ณวฐชา ปวญญา 6107 1104300973081 หญพง

40032660 บนานเจทยรดวบ ชนาภวทรพ มารยาท 6877 1104300974273 หญพง

40032666 บนานเจทยรดวบ นราวพชญพ สลามเตจะ 6385 1104300980737 ชาย

คน 8รวม :
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ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 8 / 10ววนททท 21/1/2019 08:19:02

ระดนบชน ชน : ป.6  ศศนยยสอบ : 4000 - สสานนกการศศกษากรรงเทพมหานคร

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 3110013311

อสาเภอ : เขตหนองจอก จนงหวนด : กรรงเทพมหานครสนามสอบ: 3110013312 - ววดทรวพยพสโมสร

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกรล เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตรประชาชนนนกเรทยน

ทวททรวพยพ ชว ชนประถมศศกษาปทททท 4/2ชน ชน : 3

40032669 บนานเจทยรดวบ คมกฤษณพ ยอดประดท 6077 1104300983523 ชาย

40032671 บนานเจทยรดวบ กนกวรรณ ยอดประดท 6408 1104300983531 หญพง

40032673 บนานเจทยรดวบ ณวฐวรฒพ คคายทท 6087 1104300983922 ชาย

40032675 บนานเจทยรดวบ วรกร เอททยมสอาด 6250 1104300984341 ชาย

40032677 บนานเจทยรดวบ ชลธพชา แอนดารพส 6059 1104300987740 หญพง

40032679 บนานเจทยรดวบ นพดล โชระเวก 6076 1104300988240 ชาย

40032681 บนานเจทยรดวบ จพรายรทธ โพธพธทอง 6181 1104300990953 ชาย

40032683 บนานเจทยรดวบ ผดรงราษฎรพ อรดรรวกษพ 6129 1104300993693 ชาย

40032685 บนานเจทยรดวบ อนวนตพ ซาฮท 6096 1104300996633 ชาย

40032687 บนานเจทยรดวบ ธนกฤต ใจมรข 6088 1104301003247 ชาย

40032693 บนานเจทยรดวบ นพรพสา หลพมสวาสดพธ 6069 1104301009806 หญพง

40032695 บนานเจทยรดวบ ณภวทร ศรทสววสดพธ 6121 1104301010448 ชาย

40032697 บนานเจทยรดวบ ญารพนดา เซจนโส 6178 1104301011193 หญพง

คน 13รวม :
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ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 9 / 10ววนททท 21/1/2019 08:19:02

ระดนบชน ชน : ป.6  ศศนยยสอบ : 4000 - สสานนกการศศกษากรรงเทพมหานคร

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 3110013311

อสาเภอ : เขตหนองจอก จนงหวนด : กรรงเทพมหานครสนามสอบ: 3110013312 - ววดทรวพยพสโมสร

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกรล เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตรประชาชนนนกเรทยน

ทวททรวพยพ ชว ชนประถมศศกษาปทททท 4/3ชน ชน : 3

40032698 บนานเจทยรดวบ วงศกร ฮวบเซาะหพ 6127 1104301012475 ชาย

40032700 บนานเจทยรดวบ พพชญา สววสดพธเรรอง 6066 1104301017132 หญพง

40032702 บนานเจทยรดวบ สพทธพชวย เวทยงธรรม 7106 1104301018074 ชาย

40032704 บนานเจทยรดวบ สรวพชวย ราชบวณฑพต 6139 1104400030943 ชาย

40032710 บนานเจทยรดวบ ภวทรพร โสภากรล 6596 1104400035295 ชาย

40032712 บนานเจทยรดวบ ชยธร ชวยภาคยพ 7159 1104500079936 ชาย

40032714 บนานเจทยรดวบ ณวฐธพดารวตนพ โสมรวตนานนทพ 7158 1110301442492 หญพง

40032716 บนานเจทยรดวบ อดพศร สรขเสถทยรววฒนา 6124 1118700099411 ชาย

40032718 บนานเจทยรดวบ ศพวกร ถพตยพเจรพญ 7096 1129901999755 ชาย

40032720 บนานเจทยรดวบ ธรกรณพ สคาเภาทอง 6122 1139800128988 ชาย

40032722 บนานเจทยรดวบ พพมพพนภา สรขสคาราญ 7107 1149900936563 หญพง

40032724 บนานเจทยรดวบ ณวฐวรฒพ ศรทเจรพญ 6779 1161100037494 ชาย ยกเลพก

40032726 บนานเจทยรดวบ จรฑามาศ สรวรรณสววสดพธ 6072 1169800306223 หญพง

คน 13รวม :
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ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 10 / 10ววนททท 21/1/2019 08:19:02

ระดนบชน ชน : ป.6  ศศนยยสอบ : 4000 - สสานนกการศศกษากรรงเทพมหานคร

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหหงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 3110013311

อสาเภอ : เขตหนองจอก จนงหวนด : กรรงเทพมหานครสนามสอบ: 3110013312 - ววดทรวพยพสโมสร

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกรล เลขประจสาตนว เลขประจสาตนว เพศ หมายเหตรประชาชนนนกเรทยน

ขรมทรวพยพ ชว ชนประถมศศกษาปทททท 2/1ชน ชน : 4

40032728 บนานเจทยรดวบ ณวฐธพชา สวมางอารมณพ 6510 1209601533601 หญพง

40032730 บนานเจทยรดวบ มาดานทท บพนซาเลจม 6702 1240301242701 หญพง

40032732 บนานเจทยรดวบ ปพณฑพรา บพนซาเลจม 6703 1240301250754 หญพง

40032734 บนานเจทยรดวบ ธนโชตพ สวงขพสวมาง 6101 1248100048726 ชาย

40032736 บนานเจทยรดวบ ศพวกร สพทธพ 7050 1309903368173 ชาย

40032738 บนานเจทยรดวบ พลอยลดา หพรวญมผล 6734 1339100046308 หญพง

40032740 บนานเจทยรดวบ ลภวสรดา นวนแสง 6673 1339900925152 หญพง

40032742 บนานเจทยรดวบ ปาลพตา อะเซจน 6402 1369900786349 หญพง

40032744 บนานเจทยรดวบ ปาราเมศ ทองสรขแกนง 7381 1409600415000 ชาย

40032745 บนานเจทยรดวบ ปวฐพร บรญสมวคร 6863 1417600030211 ชาย

40032746 บนานเจทยรดวบ ฟาตพมะฮพ รสเซจน 7285 1419902396326 หญพง

40032747 บนานเจทยรดวบ สพทธพชวย ราชบวณฑพต 6403 1439900547475 ชาย

40032748 บนานเจทยรดวบ สรทธพดา ราชบวณฑพต 6390 1439900586284 หญพง

40032749 บนานเจทยรดวบ ชพนววฒนพ มทดท 6075 1609900795108 ชาย

40032750 บนานเจทยรดวบ ชวชวาลยพ กรรณพกา 6516 1648900090537 ชาย

40032751 บนานเจทยรดวบ อานวส กรนอก 6128 1729800361181 ชาย

40032752 บนานเจทยรดวบ พชรพล เงพนสยาม 6862 1800801439303 ชาย

40032753 บนานเจทยรดวบ สรพพชญา จารวมยพ 7288 1840201300444 หญพง

40032754 บนานเจทยรดวบ รวตนพตพกาญ พาสากล 7286 1869700004903 หญพง

40032755 บนานเจทยรดวบ อรรถพล ยทมะสะและ 6125 1909701184505 ชาย

คน 20รวม :
สรรปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  128ผศหเขหาสอบ : 10 คน3110013312 - ววดทรวพยพสโมสร

2/1

pat
Rectangle




