
ลําดับท่ี เลขท่ีนั่งสอบ ประเภทท่ีสมัคร

1 59181916 นางสาว อุดมลักษณ มูลฟอง บุคคลท่ัวไป

2 59181183 นางสาว เพ็ญนภา คําแผง บุคคลท่ัวไป

3 59181269 นางสาว มณีพร สินธํารง บุคคลท่ัวไป

4 59180048 นางสาว กมลศรี ลาภผลไพบูลย บุคคลท่ัวไป

5 59181527 นางสาว ศรินทรธร วรรณทวี บุคคลท่ัวไป

6 59180586 นางสาว ณัฐภรณ ประยูรทอง บุคคลท่ัวไป

7 59181528 นาย ศรุติชนม คอนสันเทียะ บุคคลท่ัวไป

8 59180190 นาย เกียรติภิวัฒน ชัยภูมิ บุคคลท่ัวไป

9 59180689 นางสาว ธนภรณ อ่ิมสําราญ บุคคลท่ัวไป

10 59180926 นาย ปณิธิ นอยพรหม บุคคลท่ัวไป

11 59180559 นางสาว ณัฐธิกา ลาคําเสน บุคคลท่ัวไป

12 59180692 นาย ธนภูมิ วงษเสนา บุคคลท่ัวไป

13 59180780 นางสาว ธีรารัตน สุทธิประภา บุคคลท่ัวไป

14 59180835 นางสาว นัทธมน ยิ้มละมัย บุคคลท่ัวไป

15 59181295 นางสาว มิญชญาดา กําแพงทอง บุคคลท่ัวไป

16 59181311 นางสาว ยุพาพรรณ วรรณชัย บุคคลท่ัวไป

17 59181471 นางสาว วิชชุตา กฤษนอย บุคคลท่ัวไป

18 59181488 นางสาว วิภาวี ลีลาเจริญพร บุคคลท่ัวไป

19 59180699 นาย ธนศักดิ์ จันทรภาพ บุคคลท่ัวไป

20 59181048 นางสาว พชรพรรณ มินมน บุคคลท่ัวไป

21 59181362 นางสาว รินรดา แสงสวาง บุคคลท่ัวไป

22 59180529 นางสาว ณัฏฐริกา อรามเรือง บุคคลท่ัวไป

23 59180563 นางสาว ณัฐธิดา เวียงจันดา บุคคลท่ัวไป

24 59181773 นาย สุรชาติ หอมแกนจันทร บุคคลท่ัวไป

25 59180900 นางสาว บุรัสกร พันธุปาล บุคคลท่ัวไป

26 59180392 นาย ชวกร หนูนอย บุคคลท่ัวไป

                                                                    หนา  1  จาก  6  หนา   

ช่ือ-สกุล
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ลําดับท่ี เลขท่ีนั่งสอบ ประเภทท่ีสมัคร

27 59180580 นางสาว ณัฐพร สาวแกม บุคคลท่ัวไป

28 59180734 นางสาว ธัญจิรา จึงสมาน บุคคลท่ัวไป

29 59180998 นางสาว ปานชีวา ประทุมเมศ บุคคลท่ัวไป

30 59180621 นางสาว ณิชากร วงศสิทธิพรรุง บุคคลท่ัวไป

31 59180696 นางสาว ธนวรรณ ศรีทอง บุคคลท่ัวไป

32 59180388 นางสาว ชลิตา ทับคําภา บุคคลท่ัวไป

33 59181656 นางสาว สาธินี นิรัติศัย ผูสําเร็จการศึกษาระดับป.ตรี

34 59180976 นางสาว ปวิชญา กูลการขาย ผูสําเร็จการศึกษาระดับป.ตรี

35 59181881 นางสาว อัณศยา พุทธสม บุตรผูประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย

36 59180931 นางสาว ปพิชญา วิชชุวรรณ บุตรผูประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย

37 59180651 นางสาว ทัตพิชา ปองเพชร บุตรเกษตรกรผูเล้ียงปศุสัตว

38 59180201 นางสาว ขวัญนิดา ศรีไพรวรรณ บุตรเกษตรกรผูเล้ียงปศุสัตว

39 59180968 นางสาว ปรีชญา สิงหคํา บุตรผูประกอบการท่ีเก่ียวของฯ

40 59180445 นางสาว ญาณณิศา วงศสุพรรณ บุตรผูประกอบการท่ีเก่ียวของฯ

                                                             (รองศาสตราจารยชูชาติ  กมลเลิศ)       

                                                               คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร        

ช่ือ-สกุล

                หนาท่ี 2  จาก  6  หนา

ประกาศแนบทาย

               ใหผูสอบผานมีสิทธิ์เขาศึกษาในคณะสัตวแพทยศาสตร ลําดับท่ี 1-40 รายงานตัว และข้ึนทะเบียนเปน

นักศึกษาผานเว็บไซตสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ http://reg.kku.ac.th/  ในระหวางวันท่ี  13-16  พฤษภาคม

2559 และสงเอกสารการข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา ณ  สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ  อาคารศูนยวิชาการ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ในวันอาทิตยท่ี 7 สิงหาคม 2559 โดยจับบัตรคิวเวลา 12.45 น. และสงเอกสารระหวาง 

 เวลา 15.30-16.30 น.

หมายเหตุ :  หากผูมีสิทธิ์เขาศึกษาไมรายงานตัวตามเวลาท่ีกําหนด จะถือวาไดสละสิทธิ์ในการเขาศึกษา และคณะฯ

              จะดําเนินการเรียกตัวผูท่ีข้ึนบัญชีในลําดับสํารองรายงานตัวเขาศึกษาแทน



ลําดับท่ี เลขท่ีนั่งสอบ ประเภทท่ีสมัคร

1 59180541 นาย ณัฐชนน วรพุทธพร บุคคลท่ัวไป

2 59180389 นางสาว ชลิภา ชัยสงคราม บุคคลท่ัวไป

3 59181487 นางสาว วิภาวี พรรคพิง บุคคลท่ัวไป

4 59181693 นางสาว สุกฤตา ลีนะเสน บุคคลท่ัวไป

5 59181351 นางสาว รัฐนันท ทองสดายุ บุคคลท่ัวไป

6 59180267 นางสาว จิรัชญา แสงแกว บุคคลท่ัวไป

7 59180131 นาย กานต ปานเพชร บุคคลท่ัวไป

8 59180369 นางสาว ชนิสรา นามบุดดี บุคคลท่ัวไป

9 59181445 นางสาว วริษฐา นุมดี บุคคลท่ัวไป

10 59181735 นางสาว สุนิสา ทีนคร บุคคลท่ัวไป

11 59181827 นาย อภิชา ปทมาพูนชัย บุคคลท่ัวไป

12 59180080 นางสาว กวินนา วัฒนสุชาติ บุคคลท่ัวไป

13 59180149 นางสาว กิตติยาภรณ จุติวรกุล บุคคลท่ัวไป

14 59181251 นาย ภูทอง เนาวรัตนพนมมาศ บุคคลท่ัวไป

15 59180722 นางสาว ธมลวรรณ จตุรนตรัศมี บุคคลท่ัวไป

16 59181517 นางสาว ศนิ พุฒนอก บุคคลท่ัวไป

17 59181425 นาย วรัตตพล บุญรอด บุคคลท่ัวไป

18 59180164 นางสาว กุลณัฐ เศษวงค บุคคลท่ัวไป

19 59180721 นางสาว ธมนวรรณ โลตั้งชนินทรา บุคคลท่ัวไป

20 59180086 นางสาว กสิณา แววหรรษา บุคคลท่ัวไป

21 59180364 นางสาว ชนิกานต วราสินธุ บุคคลท่ัวไป

22 59181587 นางสาว ศุจีภรณ เลิศพิริยะสกุลกิจ บุคคลท่ัวไป

23 59180919 นางสาว ปณาลี จงปญญางาม บุคคลท่ัวไป

24 59180263 นาย จิรวัฒน จันทรจวง บุคคลท่ัวไป

25 59180454 นางสาว ญานิกา ภัทรสุภฤกษ บุคคลท่ัวไป

26 59181561 นางสาว ศิริกุล นาครักษ บุคคลท่ัวไป

27 59181637 นางสาว สราชา ประถมพงษ บุคคลท่ัวไป

28 59181629 นางสาว สมิตา อยูสอน บุคคลท่ัวไป

                                                                                                 หนาท่ี  3  จาก  6  หนา
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ลําดับท่ี เลขท่ีนั่งสอบ ประเภทท่ีสมัคร

29 59180295 นางสาว จุฑารัตน ประเมทะโก บุคคลท่ัวไป

30 59181535 นางสาว ศศิธร กังวาล บุคคลท่ัวไป

31 59180714 นางสาว ธนาภรณ ตั้งคํา บุคคลท่ัวไป

32 59181246 นาย ภาสวิชญ ศรีสําราญ บุคคลท่ัวไป

33 59181464 นางสาว วันวิสาข พลเยี่ยม บุคคลท่ัวไป

34 59181319 นางสาว รติมา เวียงทอง บุคคลท่ัวไป

35 59181558 นาย ศิริ กรพิบูลยพงษ บุคคลท่ัวไป

36 59181801 นาย หทัยชนก วิริยจารี บุคคลท่ัวไป

37 59180646 นางสาว ทรรศนียา สิงหธนะ บุคคลท่ัวไป

38 59180576 นาย ณัฐพงษ จันทรทอง บุคคลท่ัวไป

39 59181377 นางสาว ลลิตพรรณ ทิพยมงคล บุคคลท่ัวไป

40 59181675 นางสาว สิริกาญจน แซเทียน บุคคลท่ัวไป

41 59180356 นางสาว ชนาภา สิทธินววิธ บุคคลท่ัวไป

42 59180758 นาย ธัญศิษฐ พลภัทรเศรษฐ บุคคลท่ัวไป

43 59181040 นาย พงศภรณ หลงนอย บุคคลท่ัวไป

44 59180510 นาย ณัชพล กิจสถาน บุคคลท่ัวไป

45 59181061 นางสาว พรพรรณ เทียนประทีป บุคคลท่ัวไป

46 59181204 นางสาว ภนิตา กฤตยาเกียรติกุล บุคคลท่ัวไป

47 59180326 นางสาว ชญานิษฐ เกงสงวนสิทธิ์ บุคคลท่ัวไป

48 59180307 นาย เจษฎา จิตจักร บุคคลท่ัวไป

49 59181044 นาย พชร สาคํา บุคคลท่ัวไป

50 59181549 นาย ศักดิพัฒน ทับทิมออน บุคคลท่ัวไป

51 59180760 นางสาว ธันยชนก อุดมธาดา บุคคลท่ัวไป

52 59180691 นางสาว ธนภัทร แยมสุวรรณ บุคคลท่ัวไป

53 59181229 นางสาว ภัทราภรณ เสนหา บุคคลท่ัวไป

54 59181264 นาย ภูวิศ ทีปรักษพันธุ บุคคลท่ัวไป

55 59181681 นางสาว สิริพันธุ คัมภีระ บุคคลท่ัวไป

56 59180664 นางสาว ทิวากร แสรสุวรรณ บุคคลท่ัวไป

57 59181131 นางสาว พิชญา พรมสา บุคคลท่ัวไป

58 59180920 นางสาว ปณิชา ปถยวงศเดชา บุคคลท่ัวไป

59 59180013 นางสาว กนกพร เตียตระกูล บุคคลท่ัวไป

60 59181680 นางสาว สิริพร ลิ้มสุวัฒน บุคคลท่ัวไป

ช่ือ-สกุล

                                                                                                 หนาท่ี  4  จาก  6  หนา



ลําดับท่ี เลขท่ีนั่งสอบ ประเภทท่ีสมัคร

61 59180473 นางสาว ฐิติมา หลอพัฒนเกษม บุคคลท่ัวไป

62 59181701 นางสาว สุชนิตา สิริพรหมภัทร บุคคลท่ัวไป

63 59180375 นางสาว ชยาภรณ คําม่ิง บุคคลท่ัวไป

64 59181354 นางสาว รัตตวัลย ศรีประเวช บุคคลท่ัวไป

65 59180982 นางสาว ปญญนิจ บุตรงาม บุคคลท่ัวไป

66 59181174 นาย พีระเสก พลคอ บุคคลท่ัวไป

67 59181254 นาย ภูมิพัฒน เกาวนันทน บุคคลท่ัวไป

68 59181642 นางสาว สโรบล เปลี่ยนประเสริฐ บุคคลท่ัวไป

69 59181258 นาย ภูริณฐ สุวรรณประดิษฐ บุคคลท่ัวไป

70 59180277 นาย จิรายุ ไชยมงคล บุคคลท่ัวไป

71 59180635 นาย ตฤณ สุทธิวัฒนานนท บุคคลท่ัวไป

72 59181869 นางสาว อัจจิมา คงมะกล่ํา บุคคลท่ัวไป

73 59180415 นางสาว ชิดชนก พรหมแกว บุคคลท่ัวไป

74 59180099 นางสาว กัญญารัตน รอดภัย บุคคลท่ัวไป

75 59180960 นางสาว ปรางวลัย พรอมอิทธิกุล บุคคลท่ัวไป

76 59180527 นางสาว ณัฏฐธิดา สองสียนต บุคคลท่ัวไป

77 59181134 นางสาว พิชญานิน รัตนบุญทา บุคคลท่ัวไป

78 59180493 นาย ณภัทร นรากรมังคลา บุคคลท่ัวไป

79 59181386 นางสาว วณิชยา บุญยวุฒิ บุคคลท่ัวไป

80 59180308 นาย เจษฎา ภิบาลวงศ บุคคลท่ัวไป

81 59181476 นาย วิทยา ถาวรศักดิ์ บุคคลท่ัวไป

82 59181314 นางสาว โยพิชญตรา พิมพพรม บุคคลท่ัวไป

83 59181231 นางสาว ภัทรียา คันชั่งทอง บุคคลท่ัวไป

84 59181595 นาย ศุภณัฐ บํารุงเขต บุคคลท่ัวไป

85 59181756 นาย สุภนัย กฤตนัย บุคคลท่ัวไป

86 59181627 นางสาว สมิดา พฤกษกันทรากร บุคคลท่ัวไป

87 59181118 นางสาว พิชชาภรณ เพ็งรักษ บุคคลท่ัวไป

88 59181405 นางสาว วรมน เท่ียงทัศน บุคคลท่ัวไป

89 59181752 นางสาว สุพิชญา สุพรรณ บุคคลท่ัวไป

90 59180205 นางสาว เขมสรณ ศิริรัตนชาติ บุคคลท่ัวไป

91 59181678 นางสาว สิรินยา หินตะ บุคคลท่ัวไป

92 59180514 นาย ณัฏฐ อํานวยพร บุคคลท่ัวไป

                                                                                                 หนาท่ี  5  จาก  6  หนา

ช่ือ-สกุล



ลําดับท่ี เลขท่ีนั่งสอบ ประเภทท่ีสมัคร

93 59181391 นาย วนันตชัย พานิชอิงอร บุคคลท่ัวไป

94 59181388 นางสาว วทันยา จารุสมบัติ บุคคลท่ัวไป

95 59181802 นางสาว หทัยชนก สมสราง บุคคลท่ัวไป

96 59180246 นางสาว จิตรสินี หวังดํารงเวศ บุคคลท่ัวไป

97 59181662 นางสาว สิตานันท ตีรณานุสิษฐ บุคคลท่ัวไป

98 59180146 นาย กิตติภูมิ มาใจวงค บุคคลท่ัวไป

99 59181133 นางสาว พิชญา ศรีวิทย บุคคลท่ัวไป

100 59181113 นางสาว พาขวัญ จําเนียรกุล บุคคลท่ัวไป

101 59180613 นางสาว ณันฐิยา วงเวียน บุคคลท่ัวไป

102 59180631 นางสาว ดวงหทัย ไตรสุนทร บุคคลท่ัวไป

103 59180361 นางสาว ชนิกานต ภักดีพรหม บุคคลท่ัวไป

104 59181242 นางสาว ภาวินี นอยพิทักษ บุคคลท่ัวไป

105 59181167 นาย พิสิฐพงศ พิมพแป บุคคลท่ัวไป

106 59180402 นาย ชัชนันท หิรัญผลานนท บุคคลท่ัวไป

107 59180938 นาย ปภาวิน ชื่นหัตไทย บุคคลท่ัวไป

108 59181609 นางสาว ศุภสุดา ดาวเศรษฐ บุคคลท่ัวไป

109 59180895 นางสาว บุญรักษา ขานอยู บุคคลท่ัวไป

110 59180140 นาย กิตติธัช วิรุฬหสุนทรกุล บุตรผูประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย

111 59181504 นาย วีรวิทย ประเสริฐสังข บุตรผูประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย

                                                                                                 หนาท่ี  6  จาก  6  หนา

ช่ือ-สกุล














