
11. ศูนย�สอบขอนแก�น 

          

 1.  คุณวฒุิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตัวสอบ สถานท่ีสอบ อุปกรณ�ท่ีใช* 
ในการสอบ 

     วันอาทิตย�ท่ี    
 
 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก�น  
ฝ�ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 
 

 

30 มิถุนายน 2562   
 
62111000001 – 62111000505 

 

เวลา   

09.00 – 11.40 น. สอบเพ่ือวัดความรู6 - ดินสอท่ีมีความดํา 

 ความสามารถท่ัวไป เท�ากับ 2 บี หรือ 

 - วิชาความสามารถท่ัวไป 
และวิชาภาษาไทย 
- วิชาภาษาอังกฤษ 

มากกว�า 
- ยางลบดินสอ 
- ปากกา 

   

 

 

2.  คุณวุฒิระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสงู (ปวส.) 

วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตัวสอบ สถานท่ีสอบ อุปกรณ�ท่ีใช* 
ในการสอบ 

     วันอาทิตย�ท่ี     
30 มิถุนายน 2562 

เวลา 
สอบเพ่ือวดัความรู6
ความสามารถท่ัวไป 

 
คนพิการท่ีขอให*สํานักงาน ก.พ. 

  

09.00 – 11.40 น. - วิชาความสามารถท่ัวไป อํานวยความสะดวกให*   
 และวิชาภาษาไทย 

- วิชาภาษาอังกฤษ 
            62112000001  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก�น  

ฝ�ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 
- ดินสอท่ีมีความดํา
เท�ากับ 2 บี หรือ 

  62112000002 – 62112000911 คณะวิศวกรรมศาสตร� 
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

มากกว�า 
- ยางลบดินสอ 

  62112000912 – 62112001856 คณะศึกษาศาสตร� 
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

- ปากกา 

  62112001857 - 62112002626 คณะเกษตรศาสตร�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 

  62112002627 - 62112003823 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 

     

 

 



11. ศูนย�สอบขอนแก�น 

3.  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตัวสอบ สถานท่ีสอบ อุปกรณ�ท่ีใช* 
ในการสอบ 

วันอาทิตย�ท่ี  คนพิการท่ีขอให*สํานักงาน ก.พ.   
30 มิถุนายน 2562  อํานวยความสะดวกให*   

เวลา 
09.00 – 11.40 น. 

 
สอบเพ่ือวดัความรู6 

62113000001 – 62113000005 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ฝ�ายประถมศึกษา (มอดินแดง)                     

- ดินสอท่ีมีความดํา
เท�ากับ 2 บี หรือ 

 ความสามารถท่ัวไป 62113000006 – 62113001265 โรงเรียนขามแก�นนคร มากกว�า 

 - วิชาความสามารถท่ัวไป 62113001266 – 62113003260 โรงเรียนกัลยาณวัตร           - ยางลบดินสอ 

 และวิชาภาษาไทย 62113003261 – 62113005010 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง   - ปากกา 

 - วิชาภาษาอังกฤษ 62113005011 – 62113007215 โรงเรียนแก�นนครวิทยาลัย   

  62113007216 - 62113009035 โรงเรียนขอนแก�นวิทยายน  

  62113009036 - 62113010610 โรงเรียนนครขอนแก�น     
 

 

วันอาทิตย�ท่ี     
30 มิถุนายน 2562 

เวลา 
 62113010611 – 62113011135 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก�น 

ฝ�ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 
 

14.00 – 16.40 น. สอบเพ่ือวดัความรู6
ความสามารถท่ัวไป 

62113011136 – 62113012045 คณะวิศวกรรมศาสตร�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น     

- ดินสอท่ีมีความดํา
เท�ากับ 2 บี หรือ 

 - วิชาความสามารถท่ัวไป 
และวิชาภาษาไทย 

62113012046 – 62113012990 คณะศึกษาศาสตร� 
มหาวิทยาลัยขอนแก�น          

มากกว�า 
- ยางลบดินสอ 

 - วิชาภาษาอังกฤษ 62113012991 - 62113013760 คณะเกษตรศาสตร� 
มหาวิทยาลัยขอนแก�น   

- ปากกา 

  62113013761 – 62113014957 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
มหาวิทยาลัยขอนแก�น     

 

  62113014958 – 62113016847 โรงเรียนขามแก�นนคร    

  62113016848 – 62013018842 โรงเรียนกัลยาณวัตร     

  62013018843 – 62013020592 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง   

  62113020593 - 62113022797 โรงเรียนแก�นนครวิทยาลัย   

  62113022798 - 62113024617 โรงเรียนขอนแก�นวิทยายน   

  62113024618 - 62113026044 โรงเรียนนครขอนแก�น        
     

           

 

 

 



11. ศูนย�สอบขอนแก�น 

4.  คุณวุฒิระดับปริญญาโท 

วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตัวสอบ สถานท่ีสอบ อุปกรณ�ท่ีใช* 
ในการสอบ 

     วันอาทิตย�ท่ี 
30 มิถุนายน 2562 

    

เวลา 
9.00 – 11.40 น. 

 
สอบเพ่ือวดัความรู6
ความสามารถท่ัวไป 
- วิชาความสามารถท่ัวไป 

คนพิการท่ีขอให*สํานักงาน ก.พ. 
อํานวยความสะดวกให* 

 62114000001 

 
 
 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ฝ�ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 

 
- ดินสอท่ีมีความดํา
เท�ากับ 2 บี หรือ
มากกว�า 

 และวิชาภาษาไทย - ยางลบดินสอ 

 - วิชาภาษาอังกฤษ 62114000002 – 62114000617 โรงเรียนขามแก�นนคร 
 

- ปากกา 

   
    

 
 

 


