
ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 1 / 14ววนททท 2/3/2021 09:42:33

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

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหกงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1440011102

ออาเภอ : เมมองขอนแกกน จนงหวนด : ขอนแกกนสนามสอบ: 1440011102 - สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

พพทยอนวนตพ 6214ชน ชน : 2

40101662 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)วรพศรา สพทธพจพรพวฒนพ 582105 1100201959299 หญพง

40101664 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ปฏพพร เนตพโรจนกกล 582067 1100704083423 หญพง

40101666 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)จณพสตา ตระกผลสวนตพรวตนพ 582015 1101700451445 หญพง

40101668 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ภาววต จพระภวทรศพลป 582091 1103000223310 ชาย

40101670 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ศกภวพชญพ เกรพกเบญจธรรม 582116 1103300271239 ชาย

40101672 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ธนภวทร จารกวร 582054 1103400164426 ชาย

40101674 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ฟนาใส ทพพยพรวตนพ 582082 1104000234011 หญพง

40101676 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)พทรญา ดกานภผมพพวฒนา 582080 1104100039317 หญพง

40101678 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ภผวเดช ปรพตตะอาชทวะ 582093 1209601628157 ชาย

40101680 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ชวชชยกตมพ ไหมววนทา 582505 1309903626717 ชาย

คน 10รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 2 / 14ววนททท 2/3/2021 09:42:33

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

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหกงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1440011102

ออาเภอ : เมมองขอนแกกน จนงหวนด : ขอนแกกนสนามสอบ: 1440011102 - สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

พพทยอนวนตพ 6213ชน ชน : 2

40101682 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ณวฏฐพชนก นพเกนา 582523 1329901545841 หญพง

40101684 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ณวชชนมพ รทรวกษพ 582034 1409903697303 ชาย

40101686 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ชวยยะ สกจรพตชวย 582024 1409903698989 ชาย

40101688 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ณภวทร พงศพเศรษฐสวนตพ 582033 1409903699632 ชาย

40101690 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ถพรภวทร ศวกดพดทวศนา 582510 1409903700720 ชาย

40101692 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)วชพรญาณพ ประไพวรรณพกกล 582520 1409903701441 หญพง

40101694 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)วชพรวพทยพ ประไพวรรณพกกล 582521 1409903701459 ชาย

40101696 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ภวคจพรา เลาลวคนา 582084 1409903701530 หญพง

40101698 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)เบญจมาภรณพ พพมพพบศง 582066 1409903704661 หญพง

40101700 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ภวทรนพดา พรหมโคตร 582087 1409903706159 หญพง

คน 10รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 3 / 14ววนททท 2/3/2021 09:42:33

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

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหกงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1440011102

ออาเภอ : เมมองขอนแกกน จนงหวนด : ขอนแกกนสนามสอบ: 1440011102 - สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

พพทยอนวนตพ 6212ชน ชน : 2

40101702 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ณวฐวพโรจนพ พวกเมมองพล 582040 1409903707392 ชาย

40101704 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)พศพน จวนทนพแดง 582518 1409903708097 ชาย

40101706 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)รรวณญพรวตนพ บกญกาญจนารวตนพ 582098 1409903710130 หญพง

40101708 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ศพววชณวฐ แสงสกวรรณ 582113 1409903710211 ชาย

40101710 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ตฤณณวช ตวงคววฒนา 582045 1409903711004 ชาย

40101712 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)กพตตพนวนทพ วรรณประสาท 582008 1409903711349 ชาย

40101714 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)อาชาไนย บกตรอกดม 582124 1409903711659 ชาย

40101716 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ณพชาภวทร ตกนมฉพม 582043 1409903713660 หญพง

40101718 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)พลอย พกทธโฆษพ 582075 1409903714071 หญพง

40101720 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ปราญชล สวนตพวรากร 582069 1409903716154 ชาย

คน 10รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 4 / 14ววนททท 2/3/2021 09:42:33

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

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหกงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1440011102

ออาเภอ : เมมองขอนแกกน จนงหวนด : ขอนแกกนสนามสอบ: 1440011102 - สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

พพทยอนวนตพ 6211ชน ชน : 2

40101722 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ภวทรธทรพวรา เฟม ฟองทอง 582085 1409903716197 หญพง

40101724 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)จทรววฒนพ มหรรฆานกเคราะหพ 582020 1409903716413 ชาย

40101726 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ศพรวณยพ วพบผลยพววฒนากกล 582110 1409903718734 ชาย

40101728 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ตะววนฉาย ศรทวพบผลยพ 582046 1409903719358 ชาย

40101730 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)สรวทยพ ออานวยวพเศษโชค 582118 1409903719366 หญพง

40101732 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)คณพศ ตว ฟงพผลผลวนพชยพ 582011 1409903720658 ชาย

40101734 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)พพชญาพร ประกอบดท 582078 1409903720861 หญพง

40101736 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)พพมพพวพภา ทวทโภค 582079 1409903723576 หญพง

40101738 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)เจทยระไน จกลละนวนทนพ 582504 1409903724378 หญพง

40101740 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ณวชพล ทองชกม 582035 1409903725030 ชาย

คน 10รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 5 / 14ววนททท 2/3/2021 09:42:33

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

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหกงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1440011102

ออาเภอ : เมมองขอนแกกน จนงหวนด : ขอนแกกนสนามสอบ: 1440011102 - สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

พพทยอนวนตพ 6210ชน ชน : 2

40101742 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)สกรสทหพ สกภาวดท 582121 1409903725366 ชาย

40101744 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)โชตพนรพนทรพ ชาวเหนมอ 582026 1409903726788 ชาย

40101746 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)เปรม เทพศพรพออานวย 582525 1409903726885 ชาย

40101748 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)กานตพพพชชา เศรษฐวรเมธากกล 582007 1409903728128 หญพง

40101750 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ธนภรณพ ทวฬหนพรวนดรพ 582052 1409903729485 หญพง

40101752 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ธนภวทร เขจรรวกษพ 582053 1409903730181 ชาย

40101754 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ปราชญพ ไกรโกศล 582515 1409903730831 ชาย

40101756 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ณฐชา ธนสวมฤทธพด 582030 1409903732079 หญพง

40101758 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ธนภร ทพพววลยพ 582051 1409903732214 หญพง

40101760 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ธนภรณพ เตตงสกจรพตกกล 582511 1409903732397 หญพง

คน 10รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 6 / 14ววนททท 2/3/2021 09:42:33

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

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหกงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1440011102

ออาเภอ : เมมองขอนแกกน จนงหวนด : ขอนแกกนสนามสอบ: 1440011102 - สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

พพทยอนวนตพ 6209ชน ชน : 2

40101762 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ภากร ศรทรวตนประพวนธพ 582089 1409903732541 ชาย

40101764 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ปผรณพ จวนนาฝาย 582074 1409903733172 ชาย

40101766 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)จพระศวกดพด ดาดวง 582503 1409903733199 ชาย

40101768 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)สกทธพพจนพ อนกกผลประเสรพฐ 582119 1409903733792 ชาย

40101770 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ณวฐนวนทพ แสนสทหา 582038 1409903733954 ชาย

40101772 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ณพชา กพตตพศพรพววฒนกกล 582042 1409903734250 หญพง

40101774 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ธทรดา ววนจวนทศก 582513 1409903734756 หญพง

40101776 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ปพยกรณพ เนตรพพทผร 582073 1409903737127 ชาย

40101778 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)บกญสพตรา อรกามเรมอง 582064 1409903739341 หญพง

40101780 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ศกภฤกษพ จวตววฒนกกล 582115 1409903739383 ชาย

คน 10รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 7 / 14ววนททท 2/3/2021 09:42:33

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

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหกงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1440011102

ออาเภอ : เมมองขอนแกกน จนงหวนด : ขอนแกกนสนามสอบ: 1440011102 - สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

พพทยอนวนตพ 6204ชน ชน : 2

40101782 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ธทพวฒนพ ธทระรวตนนกกผลชวย 582061 1409903740446 ชาย

40101784 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)พงศกร พงษพนกกมกผล 582517 1409903742562 ชาย

40101786 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ปาณวทพงษพ อารทยพสมบผรณพ 582072 1409903742716 ชาย

40101788 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)เชฏฐวกฒพ ตามควร 582025 1409903744115 ชาย

40101790 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)พทรววส ถาวงษพกลาง 582081 1409903744662 ชาย

40101792 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)จพตตพสกดา กฤตยาวรกกล 582018 1409903745201 หญพง

40101794 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ภาดา จวกรเมธากกล 582090 1409903745596 ชาย

40101796 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)วรวลวญชพ ซมทอศพรพสววสดพด 582102 1409903747173 หญพง

40101798 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)คกณานนทพ สมบผรณพ 582013 1409903747271 ชาย

40101800 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)วรกฤต นามแดง 582101 1409903748323 ชาย

คน 10รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 8 / 14ววนททท 2/3/2021 09:42:33

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

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหกงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1440011102

ออาเภอ : เมมองขอนแกกน จนงหวนด : ขอนแกกนสนามสอบ: 1440011102 - สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

พพทยอนวนตพ 6203ชน ชน : 2

40101803 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)กวญญภวทร เตรทยมเวชวกฒพไกร 582005 1409903749389 หญพง

40101805 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)วราณวฐณพชา แกนวโชตพ 582103 1409903750972 หญพง

40101807 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)พพชชาภา ตรพยางกผรศรท 582077 1409903751413 หญพง

40101809 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ปรทชญา เกนงโทน 582070 1409903751561 หญพง

40101811 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)สกภราภรณพ ดทลนน 582120 1409903751731 หญพง

40101813 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)นพสพทธพด วราธพษณพพงศพ 582063 1409903751901 ชาย

40101815 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)คพดดท เฉพน 582012 1409903752576 ชาย

40101817 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ศกภชวญญา วงษพอพนทรพจวนทรพ 582114 1409903753688 หญพง

40101819 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)จพระภพญญา ทวศนพงศพ 582019 1409903753769 หญพง

40101821 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)พพชชาพร สาคร 582076 1409903754277 หญพง

คน 10รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 9 / 14ววนททท 2/3/2021 09:42:33

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

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหกงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1440011102

ออาเภอ : เมมองขอนแกกน จนงหวนด : ขอนแกกนสนามสอบ: 1440011102 - สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

พพทยอนวนตพ 6202ชน ชน : 2

40101823 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)กวพนทรพวพชญพ สวชฌกกร 582003 1409903756334 ชาย

40101825 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ชวญญา สมบแกนว 582506 1409903756717 หญพง

40101827 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ธนพร เลพศมงคลพวชรพ 582050 1409903756725 หญพง

40101829 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ตรททพพยนพภา สะตะ 582044 1409903757195 หญพง

40101831 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ณฐนนทพ วรหาญ 582031 1409903757993 ชาย

40101833 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ถพรนวนทพ ปลวดขวา 582047 1409903757012 ชาย

40101835 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ศพววช จารกรวชตพวนธพ 582112 1409903758779 ชาย

40101837 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ธนพร กกองนอก 582049 1409903759686 หญพง

40101839 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)นพณวฐ ชกมแวงวาปท 582514 1409903760234 ชาย

40101841 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ชวชวพน จวนทะสทลา 582023 1409903761257 ชาย

คน 10รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 10 / 14ววนททท 2/3/2021 09:42:33

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

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหกงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1440011102

ออาเภอ : เมมองขอนแกกน จนงหวนด : ขอนแกกนสนามสอบ: 1440011102 - สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

พพทยอนวนตพ 6201ชน ชน : 2

40101842 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)แพรวขววญ รวตนสกวรรณ 582519 1409903761427 หญพง

40101844 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)อนรรวา ผพวพกกม 582522 1409903761826 ชาย

40101846 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)มนวสนวนทพ ระดมสกทธพศาล 582094 1409903762741 หญพง

40101848 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)กฤษณพงศพ แสนกพทว 582501 1409903762776 ชาย

40101850 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ธวญญพวรวตนพ วพนพจสพรพ 582058 1409903763454 หญพง

40101852 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ธาดาธนทวต จวนทรพดา 582512 1409903763900 ชาย

40101854 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ภวทรนวนทพ วกองกลกพจศพลปพ 582086 1409903764043 หญพง

40101856 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ศศพนาวทรพ ลมออกตพกกลวงศพ 582108 1409903764621 หญพง

40101858 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ชนวญญารวตนพ ธงภวกดท 582022 1409903767263 หญพง

40101860 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ศพรพรวตนา ธทระพงษพ 582111 1409903769991 หญพง

คน 10รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 11 / 14ววนททท 2/3/2021 09:42:33

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

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหกงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1440011102

ออาเภอ : เมมองขอนแกกน จนงหวนด : ขอนแกกนสนามสอบ: 1440011102 - สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

พพทยอนวนตพ 6314ชน ชน : 3

40101863 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ณวทกร เทพรวตนพ 582041 1409903772518 ชาย

40101865 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ธนวตถพ อนกชน 582055 1409903772925 ชาย

40101867 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ปาณวท พวงเกตก 582071 1409903773468 ชาย

40101869 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ณวฏฐพวรดท วพมกตาชยานวนทพ 582036 1409903773484 หญพง

40101871 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)เกลนากมล กกลดพลก 582010 1409903774979 หญพง

40101873 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ณพงศพ โสดาศรท 582032 1409903775568 ชาย

40101875 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ณฐกร ทพพโยภาส 582508 1409903778443 ชาย

40101877 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ธวญญรวตนพ ตรพอรพยสวจ 582057 1409903778621 หญพง

40101879 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)จวนทรพเจนา จวนทรพเจรพญ 582016 1409903779393 หญพง

40101881 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ธรรมพ กวลยา 582060 1409903779679 ชาย

คน 10รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 12 / 14ววนททท 2/3/2021 09:42:33

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

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหกงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1440011102

ออาเภอ : เมมองขอนแกกน จนงหวนด : ขอนแกกนสนามสอบ: 1440011102 - สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

พพทยอนวนตพ 6313ชน ชน : 3

40101883 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ภคมน แสนชวยธร 582083 1409903780171 หญพง

40101885 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)กวญจนพ พวนธไชย 582502 1409903781894 ชาย

40101887 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ศวนสนทยพ ดพษเจรพญ 582109 1409903782351 หญพง

40101889 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ชญาภา กาญจนพววฒกกล 582021 1409903783731 หญพง

40101891 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ทพลายก ยมนยง 582048 1409903783749 ชาย

40101893 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ฐพตพรวตนพ พระบกราณ 582029 1409903784273 หญพง

40101895 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ธนพสร ซมทอตรง 582056 1409903785652 หญพง

40101897 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)นนธนธร ศพลาวรรณ 582062 1409903786021 ชาย

40101899 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)อารยะ จวกรเปตง 582126 1409903786411 ชาย

40101901 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)กกลปรทยา เคนาสพม 582009 1409903787230 หญพง

คน 10รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 13 / 14ววนททท 2/3/2021 09:42:33

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

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหกงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1440011102

ออาเภอ : เมมองขอนแกกน จนงหวนด : ขอนแกกนสนามสอบ: 1440011102 - สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบเพพทมเตพม 1ชน ชน : 1

40101903 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ศรทปรวชฌา ศรทสวกางวงศพ 582107 1409903788414 หญพง

40101905 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)โคโตมพ ปวทณพธาราฟกกกโมโตะ 582014 1409903789071 หญพง

40101907 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)มานามพ กวพนพรานทฟกกกโมโตะ 582096 1409903789089 หญพง

40101909 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ญาตพกา พพมพพวาล 582027 1409903789461 หญพง

40101911 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)สกลกรณพ คงยวง 582117 1409903789917 ชาย

40101913 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)วรพศ ไพคอานาม 582104 1409903791431 ชาย

40101915 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ชวยนนทพ ถพทนทวพไทย 582507 1409903791997 ชาย

40101917 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)จพดาภา ปทกมนากกล 582017 1409903793540 หญพง

40101919 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)บกญสพตา แดงรวตนพ 582065 1409903794201 หญพง

40101921 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)กวพนทรา เกษารวตนพ 582002 1409903794571 หญพง

คน 10รวม :



ประกาศเลขทททนนท งสอบ

หนนา 14 / 14ววนททท 2/3/2021 09:42:33

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

สถาบนนทดสอบการทางศศกษาแหกงชาตต (องคยการมหาชน)

ผผนพพมพพ 1440011102

ออาเภอ : เมมองขอนแกกน จนงหวนด : ขอนแกกนสนามสอบ: 1440011102 - สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)

ชชทอหหอง :ชชทออาคาร :

เลขทททนนท งสอบ โรงเรทยน ชชทอ นามสกกล เลขประจอาตนว เลขประจอาตนว เพศ หมายเหตกประชาชนนนกเรทยน

- หนองสอบเพพทมเตพม 2ชน ชน : 1

40101922 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)วชพรวพชญพ อารยะสวจพงษพ 582100 1409903794601 ชาย

40101924 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)เวทพศ ประเสรพฐทรวพยพ 582106 1409903795429 ชาย

40101926 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ปรพณดา ศรทตระกผล 582516 1409903811734 หญพง

40101928 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)เมธาวพนท สงกาวงษพ 582097 1419902574127 หญพง

40101930 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)อานนทพ นพลเนตร 582125 1419902586231 ชาย

40101932 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)มนวสนวนทพ เดชฉวตราภรณพ 582095 1429900676984 หญพง

40101934 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ปทพตตา อาภรณพแกนว 582068 1469900822859 หญพง

40101936 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)ฐพตารทยพ จวนทรพเทพ 582028 1509966649861 หญพง

40101938 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)กษพรา จอมหลนาพทรตพกกล 582004 1509966669284 ชาย

40101939 สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)อวญชลพนทรพ พลอยศรททอง 582123 1869900700164 หญพง

คน 10รวม :
สรกปสนามสอบ : หหองสอบ : หหอง  140ผศหเขหาสอบ : 14 คน1440011102 - สาธพตมหาวพทยาลวยขอนแกกน (ศศกษาศาสตรพ)


