
  
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับที่         /2558) 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการพิเศษ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  

สาขาสัตวแพทยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 
------------------------------------------------------- 

 

 เพ่ือให้การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในโครงการพิเศษ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวแพทยศาสตร์ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงออกประกาศ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการพิเศษ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวแพทยศาสตร ์
ประจ าปีการศึกษา 2559 ไว้ดังนี้ 
1.    กลุ่มผู้สมัคร ผู้สมัครต้องเลือกสมัครในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ดังต่อไปนี้ 

1.1  กลุ่มบุคคลทั่วไป 
1.2  กลุ่มบุตรเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์  
1.3  กลุ่มบุตรผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์  
1.4  กลุ่มบุตรผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์  
1.5  กลุ่มบุตรผู้ให้การสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนของคณะสัตวแพทยศาสตร์  
1.6  กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
1.7  กลุ่มบุคลากรกรมปศุสัตว์ 

2.  นิยามศัพท์ 
2.1  บุคคลทั่วไป หมายถึง ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษา

สุดท้าย สายสามัญที่เน้นเฉพาะสายวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
2.2  บุตรเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ หมายถึง เป็นบุตรเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ หรือบุตรเกษตรกรฟาร์มในเครือข่ายของ

บริษัท 
2.3  บุตรผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์ หมายถึง เป็นบุตรของสัตวแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 

ชั้น 1  
2.4  บุตรผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์ หมายถึง เป็นบุตรผู้ประกอบการโรงพยาบาลสัตว์  

คลินิกรักษาสัตว์ บริษัทผลิตยา เวชภัณฑ์สัตว์ บริษัทผลิตอาหารสัตว์ รวมถึงสถานเพาะพันธุ์สัตว์   
2.5  บุตรผู้ให้การสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

หมายถึง เป็นบุตรของบุคคลที่ให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน หรือสนับสนุนสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน
นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2.6  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หมายถึง ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์ หรือก าลัง
ศึกษาระดับปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์ 

2.7  บุคลากรกรมปศุสัตว์ หมายถึง บุคลากรในสังกัดกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้รับอนุมัติจาก
ต้นสังกัดให้ลาศึกษาเต็มเวลา 
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3.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

3.1 คุณสมบัติท่ัวไป  ผู้สมัครทุกกลุม่ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้ 

                    3.1.1 ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย 

สายสามัญที่เน้นเฉพาะสายวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  หรือผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือก าลังศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี ในสายวิทยาศาสตร์ มีเกรดเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า 2.75 

         3.1.2 ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

         3.1.3 ไม่เคยต้องพ้นสภาพจากความเป็นนักศึกษาในสถาบันใดๆ เพราะความผิดทางวินัย 

                    3.1.4 เป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพสมบูรณ์คือ ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพไร้ความสามารถและจิตฟั่นเฟือน ไม่  

สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการรับบุคคลเข้าศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

และการประกอบอาชีพ 

         3.1.5 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังนี้ 

                           3.1.5.1 โรคเรื้อน 

                  3.1.5.2 วัณโรคปอดท่ีคณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบ 

                                     อาชีพ 

                           3.1.5.3 โรคพิษสุราเรื้อรัง 

                           3.1.5.4 ติดยาเสพติดให้โทษ 

                           3.1.5.5 โรคหัวใจที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าจะวายได้ง่าย 

                           3.1.5.6 โรคเรื้อรัง เช่น เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ โรคไตที่รักษาหายขาดไม่ได้ และความดันโลหิต 

                                     สูงที่รักษาให้หายขาดไม่ได้ 

                           3.1.5.7 โรคอ่ืน ๆ หรือความผิดปกติที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและ 

                                     การประกอบอาชีพ 

3.2  คุณสมบัติเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 

3.2.1 กลุ่มบุคคลทั่วไป  (ไม่มี) 

3.2.2 กลุ่มบุตรเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ ไก่ไข่  ไก่เนื้อ  โคนม  โคเนื้อ แพะ แกะ ฟาร์มสุกรพ่อแม่

พันธุ์ สุกรขุน สัตว์น้ าหรือครึ่งบกครึ่งน้ า สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์ ถ้าเป็นสัตว์ชนิดอื่นนอกเหนือจากท่ีกล่าวมา ต้องได้รับ

การพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโครงการพิเศษ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ชนิดของฟาร์ม จ านวนสัตว์ในฟาร์ม 
ฟาร์มไก่ไข ่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า   50,000  ตัวต่อปี 
ฟาร์มไก่เนื้อ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า           200,000 ตัวต่อปี 
ฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอ้ืองขนาดใหญ่ ได้แก่ โคนม โคเนื้อ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า         50 ตัวต่อปี 
ฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก เช่น แพะ แกะ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า         50 ตัวต่อปี 
ฟาร์มสุกรพ่อแม่พันธุ์ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า        300 ตัวต่อปี 
ฟาร์มสุกรขุน เฉลี่ยไม่น้อยกว่า      2,000 ตัวต่อปี 
ฟาร์มสัตว์น้ าหรือสะเทินน้ าสะเทินบก ได้รับมาตรฐานฟาร์มของกรมประมง และมีผลผลิต

ไม่น้อยกว่า 1 ตันต่อป ี
เกษตรกรที่เป็นฟาร์มในเครือข่ายบริษัทไก่  เฉลี่ยไม่น้อยกว่า            100,000 ตัวต่อปี 
เกษตรกรที่เป็นฟาร์มในเครือข่ายบริษัทหมู เฉลี่ยไม่น้อยกว่า                  500 ตัวต่อปี 

3.2.2.1 ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย และเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ 
3.2.2.2 ฟาร์มปศุสัตว์ต้องมีระยะเวลาของการประกอบกิจการต่อเนื่อง และเป็นสมาชิกของ

สมาคม หรือสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ชนิดดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3 ปี  โดยพิจารณาจากวันที่
รับรองการเป็นสมาชิก หรือเจ้าของกิจการฟาร์มเป็นผู้รับรอง 

3.2.2.3 ต้องเป็นฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์ม 
3.2.3 กลุ่มบุตรผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์  

3.2.3.1 ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย และเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ประกอบการวิชาชีพ
การสัตวแพทย์  

3.2.3.2 บิดาหรือมารดามีหนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษาสาขาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
และมีใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้น 1 ทีส่ัตวแพทยสภารับรอง  

3.2.4 กลุ่มบุตรผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์  
3.2.4.1 ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย และเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ประกอบการอาชีพที่

เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์ หรือสถานประกอบการบ าบัดโรคสัตว์ชั้น 1  
3.2.4.2 มีสัตวแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ชั้น 1 ปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการ หรือสถานประกอบการได้รับใบอนุญาตจากสัตวแพทยสภาให้
ด าเนินงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

3.2.5 กลุ่มบุตรผู้ให้การสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนของคณะสัตวแพทยศาสตร์  
3.2.5.1 ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย และเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ให้การสนับสนุนด้าน

การจัดการเรียนการสอนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3.2.6 กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

3.2.6.1 ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ใน
สายวิทยาศาสตร์ มีเกรดเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า 2.75 

3.2.6.2 ผู้สมัครต้องมีอายุ นับถึงวันสมัคร ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ 
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3.2.7 กลุ่มบุคลากรกรมปศุสัตว์ 
3.2.7.1 ผู้สมัครต้องเป็นบุคลากรในสังกัดกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
3.2.7.2 ผู้สมัครต้องมีอายุ นับถึงวันสมัคร ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ 
3.2.7.3 ผู้สมัครต้องได้รับการอนุมัติจากต้นสังกัดให้ลาศึกษาเต็มเวลา 

   กรณีที่ผู้สมัครในแต่ละกลุ่มมีคุณสมบัติที่แตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ ให้เป็นดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรโครงการพิเศษพิจารณา 
 

4.  จ านวนรับเข้าศึกษา  
 การสอบคัดเลือกเพ่ือรับบุคคลเข้าศึกษาในโครงการพิเศษ ก าหนดจ านวนรับ 40 คน  โดยแบ่งตามประเภท 

การรับเข้าศึกษา ดังนี้ 

       หมายเหตุ :  กรณีท่ีกลุ่มใดมีจ านวนรับเข้าศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  
                       สามารถพิจารณาปรับจ านวนการรับเข้าศึกษาให้เป็นไปอย่างเหมาะสมได้  
5.  การสมัคร 

5.1  วิธีการสมัครสอบ  
5.1.1 ผู้สมัครสอบทุกกลุ่มต้องสมัครในระบบออนไลน์เท่านั้นที่ http://vet.kku.ac.th 
5.1.2 ระยะเวลาในการรับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2558 – 29 กุมภาพันธ์ 2559 
5.1.3 ค่าสมัครสอบ 800.- บาท  
5.1.4 ผู้สมัครต้องช าระค่าสมัครสอบผ่านธนาคารที่ระบุไว้ในแบบพิมพ์ที่จะน าไปช าระค่าสมัครสอบเท่านั้น โดย

พิมพ์เอกสารแบบฟอร์มช าระค่าสมัครสอบที ่http://vet.kku.ac.th  
5.1.5 คณะสัตวแพทยศาสตร์จะไม่คืนค่าสมัครสอบให้ผู้สมัคร ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

5.2  หลักฐานประกอบการสมัคร 
5.2.1 กลุ่มบุคคลทั่วไป (ไม่ต้องส่งเอกสาร) 
5.2.2 กลุ่มที่ 2 ถึงกลุ่มที่ 7 ต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครสอบ ดังนี้ 

5.2.2.1 เอกสารทั่วไป 
5.2.2.1.1 ใบสมัครสอบ ติดภาพถ่าย 1 นิ้ว จ านวน 1 ฉบับ 
5.2.2.1.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (รับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ฉบับ 
5.2.2.1.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน (รับรองส าเนาถูกต้อง) ที่ระบุชื่อผู้สมัคร จ านวน 1 ฉบับ 
5.2.2.1.4 ส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าสมัครสอบ จ านวน 1 ฉบับ 
5.2.2.1.5 แผนที่แสดงการเดินทางโดยรถยนต์ไปยังสถานประกอบการของครอบครัวผู้สมัคร      

            จ านวน 1 ฉบับ (ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และบุคลากรสังกัดกรมปศุสัตว์ 
            ไม่ต้องส่ง) 
 

กลุ่มผู้สมัคร จ านวนรับเข้าศึกษา 
กลุ่มที่ 1  บุคคลทั่วไป      28 คน 
กลุ่มท่ี 2  บุตรเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์    ไม่เกิน 2 คน 
กลุ่มท่ี 3  บุตรผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์    ไม่เกิน 2 คน 

กลุ่มท่ี 4  บุตรผู้ประกอบการที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์    ไม่เกิน 2 คน 

กลุ่มท่ี 5  บุตรผู้ให้การสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนฯ   ไม่เกิน 2 คน 

กลุ่มท่ี 6  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่เกิน 2 คน 
กลุ่มท่ี 7  บุคลากรกรมปศุสัตว์ ไม่เกิน 2 คน 
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5.2.2.2 เอกสารเฉพาะกลุ่ม 
5.2.2.2.1 กลุ่มบุตรเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว ์

1. กรณีบุตรเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ ค ารับรองการเป็นสมาชิกสมาคม หรือสหกรณ์ ผู้
เลี้ยงปศุสัตว์กรณีฟาร์มปศุสัตว์ ในชนิดสัตว์ที่ผู้สมัครระบุ ต้องมีค ารับรองการเป็น
สมาชิกของบิดาหรือมารดาของผู้สมัคร จากสมาคม หรือสหกรณ์ผู้เลี้ยงปศุสัตว์ชนิด
นั้นๆ โดยประธานสมาคมหรือสหกรณ์เป็นผู้ลงนามรับรอง จ านวน 1 ฉบับ 

2. กรณีบุตรเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ฟาร์มในเครือข่ายของบริษัท ต้องมีค ารับรองการ
เป็นเครือข่ายจากบริษัท หรือปศุสัตว์จังหวัด หรือปศุสัตว์อ าเภอ เป็นผู้ลงนามรับรอง 
จ านวน 1 ฉบับ 

5.2.2.2.2 บุตรผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์  
- หนังสือรับรองปริญญา สาขาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และใบประกอบวิชาชีพการ

สัตวแพทย์ ชั้น 1 ที่สัตวแพทยสภาออกให้บิดาหรือมารดาของผู้สมัคร จ านวน 1 
ฉบับ 

5.2.2.2.3 บุตรผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์        
- ส าเนาเอกสารรับรองสถานประกอบการ หรือ เอกสารอ่ืนที่ยืนยันการประกอบการที่

เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์ จ านวน 1 ฉบับ 
5.2.2.2.4 บุตรผู้ให้การสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- หนังสือรับรองที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกให้ จ านวน 1 ฉบับ 

5.2.2.2.5 กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
- ส าเนา Transcript  ระดับปริญญาตรี จ านวน 1 ฉบับ 

5.2.2.2.6 กลุ่มบุคลากรกรมปศุสัตว์                          
- หนังสืออนุมัติให้ลาศึกษาต่อเต็มเวลา  จ านวน  1  ฉบับ 

หมายเหตุ  :  1)  ผู้สมัครกลุ่มที่ 5.2.2.2.1-5.2.2.2.6 ต้องสมัครสอบ  พิมพ์ใบสมัคร และแบบฟอร์มต่างๆ ในระบบ   
                     ออนไลน์ที่ http://vet.kku.ac.th และจัดส่งไปให้คณะฯ พิจารณาภายในวันที่ 1 มีนาคม 2559  
                     คณะฯ จะถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ 
                   2) กรณีท่ีผู้สมัครเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุลหลังจากสมัครในระบบเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ  
                      หรือนามสกุลไปยังคณะฯ เพ่ือเป็นหลักฐานประกอบการแก้ไขชื่อ หรือนามสกุลให้เป็นปัจจุบัน 
6. ก าหนดวันประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน   
           คณะสัตวแพทยศาสตร์จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนภายในวันที่ 18 มีนาคม 2559 ผู้สมัคร  
    สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที ่http://vet.kku.ac.th 
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7. ก าหนดการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
7.1 วัน เวลา รายวิชา และสถานที่สอบ 

  วันทีส่อบ รหัสวิชา วิชา เวลา สถานที่สอบ 
2 เมษายน 2559 01 คณิตศาสตร์  09.00 – 12.00 น. โรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(มอดินแดง) 

02 ภาษาอังกฤษ 13.00 – 16.00 น. 
3 เมษายน 2559 03 เคมี  09.00 – 12.00 น. 

04 ชีววิทยา 13.00 – 15.00 น. 
05 ความถนัดทางสัตวแพทย์ 15.15 – 16.15 น. 

หมายเหตุ : กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงสนามสอบ จะแจ้งข้อมูลสถานที่สอบให้ทราบที่ http://vet.kku.ac.th 
7.2 การคิดสัดส่วนคะแนน  

                           คะแนนสอบข้อเขียนคิดเป็นร้อยละ 80 และคะแนนสอบสัมภาษณ์คิดเป็นร้อยละ 20 ของคะแนน  
          สอบเข้าทั้งหมด ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต้องมีคะแนนสอบข้อเขียนครบทั้ง 5 รายวิชา และทุกรายวิชา 
          ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 25 ผู้ที่มีคะแนนสอบสัมภาษณ์น้อยกว่า 12 คะแนน  จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน  ถือว่า 
          สอบสัมภาษณ์ไม่ผ่าน ไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา รายวิชาที่สอบ มีดังนี้  

รหัสวิชา วิชา คะแนน 
01 คณิตศาสตร์  100 
02 ภาษาอังกฤษ 100 

03 เคมี  100 

04 ชีววิทยา 100 
05 ความถนัดทางสัตวแพทย์   50 

รวม 450 
8. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์  

            คณะสัตวแพทยศาสตร์จะประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านข้อเขียนมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ภายใน
วันที ่22 เมษายน 2559 ที่ http://vet.kku.ac.th  

9. จ านวนผู้สอบผ่านข้อเขียนที่เรียกเข้ารับการสัมภาษณ์ ก าหนดไว้ดังนี้ 
                กลุ่มผู้สมัคร ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (คน) 
กลุม่ที่ 1  บุคคลทั่วไป      100 ล าดับแรก 
กลุ่มท่ี 2  บุตรเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์       5 ล าดับแรก 
กลุ่มท่ี 3  บุตรผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์       5 ล าดับแรก 
กลุ่มท่ี 4  บุตรผู้ประกอบการที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์       5 ล าดับแรก 
กลุ่มท่ี 5  บุตรผู้ให้การสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนฯ      5 ล าดับแรก 
กลุ่มท่ี 6  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี     5 ล าดับแรก 
กลุ่มท่ี 7  บุคลากรกรมปศุสัตว์     5 ล าดับแรก 

10. ก าหนดวันสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  
        ผูส้อบผ่านข้อเขียนจะเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายในวันที่ 28-29 เมษายน 2559 โดย
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://vet.kku.ac.th หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่มาสอบหรือไม่มาตรวจร่างกายตาม
ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การสอบ 
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11. เกณฑ์การพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ไว้ดังนี้ 
11.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องมีคะแนนสอบข้อเขียนและคะแนนสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑท์ี่ก าหนดในข้อ 7.2 
11.2 ต้องมคีุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนตามท่ีก าหนด 
11.3 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องผ่านการตรวจสุขภาพ เพ่ือทดสอบสมรรถนะ มีความเหมาะสมต่อการศึกษาใน

วิชาชีพ หากพบว่าผู้สอบผ่านแต่มีข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
11.3.1 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

             - สายตาบอดสนิท ไม่สามารถรับแสงได้ข้างหนึ่ง 
             - สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ ากว่า 6/24 ทั้งสองข้าง 
             - สายตาข้างดีต่ ากว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขแล้ว 

11.3.2 หูหนวกหรือหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) 
11.3.3 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง 
11.3.4 เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการ

ประกอบอาชีพ (ตามข้อ 3.1.5.1-3.1.5.7) 
11.3.5 ผู้สมัครต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง 
11.3.6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559   

โดยตรวจสอบรายชื่อได้ที ่http://vet.kku.ac.th 
12. เงื่อนไขการเข้าศึกษา 

12.1  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องไปรายงานตัวตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด หากไมไ่ปรายงานตัวตาม    
   ก าหนดเวลา จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการนี้  ดูรายละเอียดก าหนดเวลาการรายงานตัวเข้าศึกษาตาม  
   ประกาศแนบท้ายรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ http://vet.kku.ac.th 

12.2  หากมีผู้สละสิทธิ์เข้าศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะประกาศเรียกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน 
   ล าดับส ารองให้มารายงานตัวเข้าศึกษาตามล าดับ 

13. อัตราค่าเล่าเรียน 
ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับโครงการพิเศษ หลักสูตร

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวแพทยศาสตร์  
14.  การเปลี่ยนแปลงก าหนดการ  

การรับสมัคร การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากประกาศนี้ 
    ให้ผู้สมัครสอบติดตามข้อมูลต่างๆ ที ่http://vet.kku.ac.th  

15.  การส่งเอกสาร  
ให้ผู้สมัครส่งเอกสารไปที่  หัวหน้างานบริการการศึกษา  งานบริการการศึกษา  คณะสัตวแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 

16. การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
งานบริการการศึกษา  คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
โทรศัพท/์โทรสาร 0 4334 2693  
E-mail: laksar@kku.ac.th    
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ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 

โดยวิธีรับตรงแบบพิเศษ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (กลุ่มบุตรเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์) 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2559 

 
1. ข้าพเจ้าชื่อ      อายุ   ปี วันเดือนปีเกิด      
   เชื้อชาติ   สัญชาติ     
2. ชื่อ-นามสกุลบิดา         
3. ชื่อ-นามสกุลมารดา         
4. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน             
5. ที่อยู่ที่ติดต่อได้             
6. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ     หมายเลขโทรศัพท์บ้าน      
7. สถานภาพทางการศึกษา 
   (  )  ก าลังศึกษาอยู่ที่      ชั้นปีที่    คะแนนเฉลี่ยสะสม   
   (  )  จบการศึกษาระดับ    จากสถาบัน       
8. ปัจจุบันท างานที่          

ต าแหน่ง          
 
 
          ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ตามที่ก าหนดไว้
ทุกประการ หากพบว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ข้าพเจ้ายินดีให้ตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาทันที และรับทราบเกี่ยวกับ
เงื่อนไขการสมัครที่ต้องส่งเอกสารอ่ืนๆ เพิ่มเติม ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ …………………/2558  และ
รับทราบเงื่อนไขการเป็นนักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาในคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยวิธีรับตรงแบบพิเศษ ในกลุ่มบุตรเกษตรกร
ผู้เลี้ยงปศุสัตว์ 

 
ลายมือชื่อผู้สมัคร         

       (                ) 
                                     วันที่              เดือน                    พ.ศ.    

 
 

ติดรูปภาพ 1 นิ้ว 
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ค ารับรองการเป็นสมาชิก สมาคม สหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ 
เพื่อใช้ในการสมัครรับการคัดเลือกเข้าศึกษา 

โดยวิธีรับตรงแบบพิเศษ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (กลุ่มบุตรเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์) 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2559 

 
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว          
ต าแหน่ง (ประธาน/นายกสมาคม/หัวหน้ากลุ่ม)         
หน่วยงาน/องค์กร            
ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว       เป็นสมาชิกขององค์กรดังกล่าวจริง โดย
เข้าร่วมเป็นสมาชิกเมื่อวันที่      
สมาชิกท่านนี้มีการเลี้ยงสัตว์ (โปรดระบุ ชนิดและจ านวนสัตว์  ระบุได้มากกว่า 1 ชนิด) 
ชนิดสัตว์      จ านวน เฉลี่ยต่อปี      ตัว 
ชนิดสัตว์      จ านวน เฉลี่ยต่อปี      ตัว 
โดยได้มีการด าเนินกิจการเลี้ยงสัตว์ตามชนิดและจ านวนดังกล่าวต่อเนื่องมาเป็นเวลา ประมาณ              ปี 
 
                                                            ลงชื่อ        
                                                                       (     ) 
ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน/องค์กร        
              
หมายเหตุ หนังสือรับรองฉบับนี้  ใช้เพื่อรับรองว่าบิดาหรือมารดาของผู้สมัคร  เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่มีการจัดตั้ง   
             หรือรวมตัวกันโดยเกษตรกรเป็นหลักจริง หากไม่ใช่กลุ่มเกษตรกรที่เกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรเป็นหลัก   
             จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติที่ถูกต้องตามประกาศการรับสมัคร  
                      ลักษณะการเป็นสมาชิกที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของประกาศดังกล่าว เช่น สมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ 
             ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน หรือ สมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ หรือ สมาชิกสมาคมผู้เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
                      ลักษณะที่ไม่ใช่กลุ่มเกษตรกรตามวัตถุประสงค์ของประกาศดังกล่าว เช่น เป็นเกษตรกรรายย่อย และ 
             ให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์รับรองการเป็นเกษตรกร หรือ เป็นฟาร์มสมาชิกของบริษัทเอกชน และให้เจ้าหน้าที่ 
             ของบริษัทรับรองการเป็นสมาชิก เป็นต้น 
 
ส่งเอกสารที่ หัวหน้างานบริการการศึกษา  งานบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ าเภอเมือง 
จงัหวัดขอนแก่น 40002 โทรศัพท/์โทรสาร 0 4334 2693  
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ตัวอย่างแผนที่แสดงการเดินทางโดยรถยนต์ไปยังฟาร์มของครอบครัวผู้สมัคร 
 
ชื่อฟาร์ม .................................................................................... ชื่อผู้จัดการฟาร์ม  ........................................................  
เลขที่ .................................. หมู่ที่ ............... ถนน .................................................. ต าบล ............................................. 
อ าเภอ ....................................... จังหวัด ............................................... หมายเลขโทรศัพท์ ........................................... 
 
 โปรดเขียนแผนที่เดินทางไปยังฟาร์มของครอบครัวผู้สมัครให้ชัดเจน ดังนี้ 

1. เขียนแผนที่โดยใช้ปากกาบุตรลื่น หรือหมึกสี ห้ามใช้ดินสอ ถ้าเนื้อที่กระดาษไม่พอ ให้เขียนเพิ่มต่างหากได้ 
2. บอกจุดสังเกต ทางแยก ระยะทางระหว่างจุด และจุดสังเกต เช่น วัด โรงเรียน สะพาน เป็นต้น 
3. กรณีท่ีเข้าฟาร์มได้หลายทาง จะตอ้งเขียนให้ครบทั้งหมด เพราะบางครั้งไม่ได้ตั้งต้นตรงที่ผู้สมัครบอก 
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    หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือรับรองว่า.................................................................... ..........   สังกัด/เจ้าของ
......................................................... ..........................................................................ที่ตั้ง เลขที่.....................................
ถนน...........................................ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต..................................................
จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์............................ 
เป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ด้วยดีมาโดยตลอด    
  
 

     ให้ไว้  ณ  วันที่ ............................................ พ.ศ. 2558 
    
 
 
 
        (รองศาสตราจารย์ชูชาติ  กมลเลิศ) 
         คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ ศธ 0514.18.1.4/ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น   40002 


