
ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 1 / 11ววนททท 4/2/2022 14:49:27

ระดนบชน ชน : ป.6  ศศนยยสอบ : 4001 - สพป.ขอนแกกน เขต 1

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหกงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1440011102

ออาเภอ : เมมองขอนแกกน จนงหวนด : ขอนแกกนสนามสอบ: 1440011101 - สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (มอดพนแดง)

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

1 ป.1/2ชน ชน : 1

40101739 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)วทรดา เบนาสาทร 592118 1101402409173 หญพง

40101741 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)พพสพษฐพกรณพ บบญเกษมสพน 592091 1101700470954 ชาย

40101743 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ปรพษา ควชมาตยพ 592078 1101700480208 หญพง

40101745 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)มทภผมพ ตรทพานพชยพ 592106 1102900207948 ชาย

40101747 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ลภวสรดา ฝว ฝนฉพม 592113 1103000233862 หญพง

40101749 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ปภาดา ปวญญาวพภาส 592073 1103101062028 หญพง

40101751 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ฟนานนาพร รบขพวนธพเมธท 592093 1103704461803 หญพง

40101753 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ชนมพนพภา ทวนจวนทศก 592022 1104200712803 หญพง

40101755 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ชยพล เนทยมกบล 592023 1104200713451 ชาย

40101757 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)อพสพพวชร ชพ ฝนปพทนเกลทยว 592132 1129902170606 หญพง

40101759 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ภวทรสบดา สมศรท 592101 1129902198462 หญพง

คน 11รวม :
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ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 2 / 11ววนททท 4/2/2022 14:49:27

ระดนบชน ชน : ป.6  ศศนยยสอบ : 4001 - สพป.ขอนแกกน เขต 1

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหกงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1440011102

ออาเภอ : เมมองขอนแกกน จนงหวนด : ขอนแกกนสนามสอบ: 1440011101 - สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (มอดพนแดง)

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

1 ป.1/3ชน ชน : 1

40101761 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)สบรพพชญพ ศบภสพทธพธ 592124 1209000518381 ชาย

40101763 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ธวญลวกษณพ บบญพรหมมา 592057 1209702561694 หญพง

40101765 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ภวทรเดช สวกางเมมอง 592097 1219901306848 ชาย

40101767 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ปวณณพวพชญพ ราษทสบทธพธ 592513 1309903753646 ชาย

40101769 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)บวรลวกษณพ สงกลาง 592069 1349901691872 หญพง

40101771 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)จวกรภวทร มณทโคตมพ 592014 1369900876003 ชาย

40101773 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)กวลยกร ทองบนานทบกม 592501 1409903796786 หญพง

40101775 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)กรณพ สวนตพเมทนทดล 592003 1409903796999 ชาย

40101777 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)อชพตะ อานวนทนสกบล 592126 1409903797871 ชาย

40101779 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)พทรญา ภวทรกพจกนาจร 592092 1409903798151 หญพง

40101781 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ไรวพนทรพ รบจพเกทยรตพกนาจร 592112 1409903799173 ชาย

40101783 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)พพมพพชนก ศรทภวกดท 592090 1409903799611 หญพง

40101785 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)พงศพวพชญพ โตภาคงาม 592084 1409903799921 ชาย

คน 13รวม :
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ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 3 / 11ววนททท 4/2/2022 14:49:27

ระดนบชน ชน : ป.6  ศศนยยสอบ : 4001 - สพป.ขอนแกกน เขต 1

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหกงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1440011102

ออาเภอ : เมมองขอนแกกน จนงหวนด : ขอนแกกนสนามสอบ: 1440011101 - สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (มอดพนแดง)

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

1 ป.1/4ชน ชน : 1

40101786 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ชยานวนตพ อนบตรอวงกผร 592024 1409903800317 ชาย

40101788 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ชลธรรม ปวญญาบวณฑพต 592025 1409903801852 ชาย

40101790 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ณวฐฐพญา จทราระรมทนศวกดพธ 592039 1409903801933 หญพง

40101792 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)บบษบาวรรณ บบตรไทย 592071 1409903802051 หญพง

40101794 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ภาคพน รบกงเจรพญสพน 592103 1409903802891 ชาย

40101796 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)กบลนพษ มพตรชอบ 592012 1409903803154 หญพง

40101798 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ปภาวรพนทรพ เทพรวงสฤษฎพธ 592074 1409903804746 หญพง

40101800 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)เจตพยา ววฒนกผล 592018 1409903805581 หญพง

40101802 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)เชตววน สทนวลแล 592030 1409903806706 ชาย

40101804 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ณวฐกฤตา อวงคณาวรกบล 592036 1409903806749 หญพง

40101806 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ชวพศา ถาวร 592026 1409903806773 หญพง

40101808 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ณพชาภา เศรษฐทธรรม 592044 1409903807524 หญพง

40101810 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ธทรพธววช บบญปก 592061 1409903807818 ชาย
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ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 4 / 11ววนททท 4/2/2022 14:49:27

ระดนบชน ชน : ป.6  ศศนยยสอบ : 4001 - สพป.ขอนแกกน เขต 1

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหกงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1440011102

ออาเภอ : เมมองขอนแกกน จนงหวนด : ขอนแกกนสนามสอบ: 1440011101 - สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (มอดพนแดง)

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

1 ป.2/1ชน ชน : 1

40101811 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)วนวชพร แกนวเฮนา 592514 1409903810312 หญพง

40101813 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ปาณพดา พพมพจวกรพ 592081 1409903811025 หญพง

40101815 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ภวทรวดท สนพทเชม ฝอ 592098 1409903812323 หญพง

40101817 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ชวญญา ศพรพพานพชยพ 592027 1409903812528 หญพง

40101819 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)หฤษฎพ จวนทรพจรวส 592125 1409903813770 ชาย

40101821 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)นภนตพ ปวญญาสพทธพธ 592505 1409903816205 ชาย

40101823 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)จพรววฒนพ เททยมสทฟนา 592015 1409903816736 ชาย

40101825 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)รมพดา ลพ ฝมธนาคม 592110 1409903816949 หญพง

40101827 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)กมลพร ผลอนอ 592002 1409903817031 หญพง

40101829 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)กฤษศพรพ คงพพพวฒไชยศพรพ 592007 1409903817422 ชาย

40101831 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)กฤษพวฒ คงพพพวฒไชยศพรพ 592006 1409903817449 ชาย

40101833 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)นวรวตนพ บบญมท 592066 1409903818747 หญพง

40101835 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)พพนดารพการพ ชผวงศพเตพม 592089 1409903819549 หญพง

คน 13รวม :
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ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 5 / 11ววนททท 4/2/2022 14:49:27

ระดนบชน ชน : ป.6  ศศนยยสอบ : 4001 - สพป.ขอนแกกน เขต 1

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหกงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1440011102

ออาเภอ : เมมองขอนแกกน จนงหวนด : ขอนแกกนสนามสอบ: 1440011101 - สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (มอดพนแดง)

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

1 ป.2/2ชน ชน : 1

40101836 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ณวฐปภวสร สกบลอพสรพยาภรณพ 592042 1409903821454 หญพง

40101838 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ญาณเมธท ประพรม 592031 1409903822655 ชาย

40101840 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ธนกฤต แกนวนวล 592049 1409903822809 ชาย

40101842 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ธทระธรรมพ หอประเสรพฐวงศพ 592063 1409903823261 ชาย

40101844 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)รวฐนนทพ งานประเสรพฐ 592111 1409903823406 ชาย

40101846 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ครองขววญ สมดทวทรเดช 592013 1409903823881 หญพง

40101848 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ชพนาธพป พวนธพสววสดพธ 592028 1409903825069 ชาย

40101850 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ธทรกานตพ จะยวนรวมยพ 592059 1409903825247 หญพง

40101852 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ปบณยนบช แซกเอทยว 592507 1409903826430 หญพง

40101854 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)วรกวญญา กสพกพจวรกบล 592115 1409903826804 หญพง

40101856 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ณวฐกฤตา สวชชาพงษพ 592504 1409903827827 หญพง

40101858 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ฉลองธรรมพ พพธรวตนพ 592019 1409903831506 ชาย

40101860 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)พรลภวส บศงไกร 592086 1409903831565 หญพง

คน 13รวม :
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ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 6 / 11ววนททท 4/2/2022 14:49:27

ระดนบชน ชน : ป.6  ศศนยยสอบ : 4001 - สพป.ขอนแกกน เขต 1

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหกงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1440011102

ออาเภอ : เมมองขอนแกกน จนงหวนด : ขอนแกกนสนามสอบ: 1440011101 - สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (มอดพนแดง)

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

1 ป.2/3ชน ชน : 1

40101861 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ภาคพน พลบบญ 592102 1409903832022 ชาย

40101863 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ปพพชญา ศพรพนพกร 592072 1409903832316 หญพง

40101865 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)พวทธพธทรา สรน อยคนา 592087 1409903832634 หญพง

40101867 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ธวนวพวดท อภพเนาวนพเวศนพ 592041 1409903832847 หญพง

40101869 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)เนตพรวฐ ลบนพบด 592068 1409903833088 ชาย

40101871 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ธทรปรวชญพ สวจจพงษพ 592516 1409903833339 ชาย

40101873 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ภรภวทร ศพวะศรท 592095 1409903833592 หญพง

40101875 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ณวฐธพดา แกกนเชทยงสา 592040 1409903835676 หญพง

40101877 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ธรรศ ปทบมนากบล 592054 1409903836559 ชาย

40101879 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ปวณณธร ตว ฝงสกบล 592079 1409903837237 หญพง

40101881 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ฐพตพรวตนพ พวทวโพธพธ 592032 1409903837865 หญพง

40101883 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ธรรมภณ พพสบทธพโกศล 592515 1409903838136 ชาย

40101885 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ชพษณบพงศพ ศบภรจพตพร 592029 1409903838586 ชาย

คน 13รวม :
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ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 7 / 11ววนททท 4/2/2022 14:49:27

ระดนบชน ชน : ป.6  ศศนยยสอบ : 4001 - สพป.ขอนแกกน เขต 1

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหกงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1440011102

ออาเภอ : เมมองขอนแกกน จนงหวนด : ขอนแกกนสนามสอบ: 1440011101 - สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (มอดพนแดง)

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

1 ป.2/4ชน ชน : 1

40101886 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)นรพฌามน ฉวตรเวทพน 592065 1409903838691 หญพง

40101888 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ปวณณวทรพ เอม ฝอชวาลวงศพ 592506 1409903842893 หญพง

40101890 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ภวพศ ปรพววฒนศวกดพธ 592096 1409903842923 ชาย

40101892 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ทวกขพณาพร ชานนทพ 592045 1409903843253 หญพง

40101894 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)เทพนรพนทรพ บบญฮวด 592046 1409903843857 ชาย

40101896 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)สารพศา ฆารสพนธบพ 592120 1409903844799 หญพง

40101898 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)อรพศรา อศ ฝงประเสรพฐ 592131 1409903847593 หญพง

40101900 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)กวญญารวตนพ จวงพลงาม 592008 1409903847810 หญพง

40101902 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ศบภรบจ วรธนาพงษพ 592119 1409903848212 ชาย

40101904 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ธนภร อพนทรกนาแหง 592051 1409903848557 หญพง

40101906 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ณภวชชา มผลสาร 592033 1409903849855 หญพง

40101908 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)กชพร วรรณสพทธพธ 592001 1409903850675 หญพง

40101910 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ภวทรศยา สพรพเดชชวย 592100 1409903851744 หญพง

คน 13รวม :
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ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 8 / 11ววนททท 4/2/2022 14:49:27

ระดนบชน ชน : ป.6  ศศนยยสอบ : 4001 - สพป.ขอนแกกน เขต 1

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหกงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1440011102

ออาเภอ : เมมองขอนแกกน จนงหวนด : ขอนแกกนสนามสอบ: 1440011101 - สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (มอดพนแดง)

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

1 ป.3/1ชน ชน : 2

40101911 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)กานตพธทรา แสงไกร 592010 1409903852201 หญพง

40101913 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ภวทรวดท ศรทโนนยาง 592099 1409903852414 หญพง

40101915 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)กรพรหม ชนะบนารบง 592004 1409903853976 ชาย

40101917 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ณวฐฐพกาญจนพฎาชวยพฤกษพ 592038 1409903854743 หญพง

40101919 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)จพราพวชร กวนหาชาตพ 592016 1409903855332 หญพง

40101921 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ธวญภวสรพ แซกผบง 592056 1409903856258 หญพง

40101923 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)สพรพนดา คนาตานพตยพ 592121 1409903857190 หญพง

40101925 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)พบทธานนทพ จวบสผงเนพน 592508 1409903859184 ชาย

40101927 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)จบลละกรรจพ จบลละนวนทนพ 592017 1409903860000 ชาย

40101929 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)แทนคบณ สบภวคเลพศ 592047 1409903860751 ชาย

40101931 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)สบพพชา สราภพรมยพ 592123 1409903862347 หญพง

40101933 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ธนบผลยพ อวกษร 592050 1409903863149 ชาย

40101935 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ชนชญา ธนารงยศวพทยากบล 592021 1409903863866 หญพง

คน 13รวม :

Rectangle

Rectangle

Rectangle

FreeText
7 ปี

FreeText
3

FreeText
1313(ม.5/4)

Rectangle



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 9 / 11ววนททท 4/2/2022 14:49:27

ระดนบชน ชน : ป.6  ศศนยยสอบ : 4001 - สพป.ขอนแกกน เขต 1

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหกงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1440011102

ออาเภอ : เมมองขอนแกกน จนงหวนด : ขอนแกกนสนามสอบ: 1440011101 - สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (มอดพนแดง)

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

1 ป.3/2ชน ชน : 2

40101937 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)รชต มากจวนอวด 592108 1409903864081 ชาย

40101939 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)อรพนทรพธร อวครศพรพมงคล 592130 1409903865877 หญพง

40101941 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)เมขลพ สพทธพสมวงศพ 592107 1409903866075 หญพง

40101943 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)มนวญชยา หาญยพทง 592105 1409903866652 หญพง

40101945 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ณวฐเศรษฐ เจรพญแสงสบวรรณ 592502 1409903867268 ชาย

40101947 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)พรรณวรท ไกรศร 592085 1409903869678 หญพง

40101949 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)พาทพศ ผลดท 592088 1409903869911 ชาย

40101951 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ปวทมพร แสนมท 592080 1409903870218 หญพง

40101953 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)รชต วงษพวพจารณพ 592109 1409903870293 ชาย

40101955 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ภาวพต กนาจร 592104 1409903871206 ชาย

40101957 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)อธพคบณ จวนทนพแดง 592128 1409903872351 ชาย

40101959 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ปรวชญพ ดทเลพศ 592075 1409903872881 ชาย

คน 12รวม :
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ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 10 / 11ววนททท 4/2/2022 14:49:27

ระดนบชน ชน : ป.6  ศศนยยสอบ : 4001 - สพป.ขอนแกกน เขต 1

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหกงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1440011102

ออาเภอ : เมมองขอนแกกน จนงหวนด : ขอนแกกนสนามสอบ: 1440011101 - สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (มอดพนแดง)

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

1 ป.3/3ชน ชน : 2

40101961 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)กบลกนก นารวตนพโท 592011 1409903873080 หญพง

40101963 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ปรพชมน หอสผงเนพน 592076 1409903874388 หญพง

40101965 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ปบณญพสา แสนสทมนตพ 592083 1409903874639 หญพง

40101967 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ณวชชา สทขวนตท 592034 1409903876321 หญพง

40101969 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)อชพระวพชญพ ศวกดพธพวฒนากบล 592127 1409903877441 ชาย

40101971 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ณวฏฐพล บบตรคนาโชตพ 592035 1409903877859 ชาย

40101973 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)กฤตภวค พระคลวงทอง 592005 1409903879452 ชาย

40101975 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)แทนคบณ บบญเลพศ 592048 1409903880264 ชาย

40101977 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ธนวญชญา ดวงอกอนนาม 592052 1409903885096 หญพง

40101979 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ธทรพ อภพรวกษากร 592058 1409903885355 ชาย

40101981 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ภณววจนพ เรมองจพรพจนพ 592094 1409903886742 ชาย

40101983 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ธรรชนนทพ โพธพตะปวญญา 592053 1409903889300 ชาย

40101985 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)วพสารดา สะตะ 592117 1409903891363 หญพง
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ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 11 / 11ววนททท 4/2/2022 14:49:27

ระดนบชน ชน : ป.6  ศศนยยสอบ : 4001 - สพป.ขอนแกกน เขต 1

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหกงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1440011102

ออาเภอ : เมมองขอนแกกน จนงหวนด : ขอนแกกนสนามสอบ: 1440011101 - สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (มอดพนแดง)

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

1 ป.3/4ชน ชน : 2

40101987 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)นภสร จวนทรประทวกษพ 592064 1409903891754 หญพง

40101989 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)พรลภวส เรมองชวยจตบพร 592517 1409903893030 หญพง

40101991 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ณดล สดายบรวตนพ 592503 1409903893498 ชาย

40101993 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ธววลนรวตนพ พงษพกวงสนานวนทพ 592055 1409903895644 หญพง

40101995 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)หพรวณทรวพยพ พผลนพตพพร 592511 1409903900869 ชาย

40101997 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ณวฐชนนทพ นนทะเสน 592037 1439900665770 หญพง

40101999 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)นวนทพนภวส ไชยนบรวตนพ 592067 1468700073312 หญพง

40102001 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)กวนตพวฒนพ พาผล 592009 1469900861960 ชาย

40102003 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ณพชชา ศรทยาภวย 592512 1479900913048 หญพง

40102005 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ธทรเดช บบญครอง 592060 1749901309052 ชาย

40102007 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ววนนพศรา เฮาะมะ 592518 1959901155975 หญพง
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