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ล าดับที่ เลขทีส่มัครสอบ เลขทีบ่ัตรประจ าตัวฯ กลุ่ม

1 57181428 1929900523873 นางสาว กชกร จีนหมิก บุคคลทัว่ไป

2 57181500 1103701978155 นางสาว กมลลักษณ์ จิรเจษฏา บุคคลทัว่ไป

3 57181625 1409901367331 นางสาว กวินนา อินทรสังข์ บุคคลทัว่ไป

4 57180071 1409800298627 นางสาว กัญญพัชร ค าแก้ว บุคคลทัว่ไป

5 57181868 1369900392197 นางสาว กาญจน์ธิดา ภูมิพิทยานนท์ บุคคลทัว่ไป

6 57181678 1459900485984 นาย กานต์ชนน บุบผาวาสน์ บุคคลทัว่ไป

7 57180150 1130200175634 นาย กิตติพงษ์ จันทรักษ์ บุคคลทัว่ไป

8 57181683 1409901443835 นางสาว เกื้อ หร่องบุตรศรี บุคคลทัว่ไป

9 57180463 1100702284472 นางสาว ขนิษฐา ผจญแกล้ว บุคคลทัว่ไป

10 57180959 1309901221710 นาย จอม พรหมค า บุคคลทัว่ไป

11 57182005 1490200089174 นางสาว จิณัฐติกานต์ หอมสมบัติ บุคคลทัว่ไป

12 57181540 1100501256625 นางสาว จิตรลดา ศรีหนา บุคคลทัว่ไป

13 57180332 1100702283697 นางสาว จินต์จุฑา อร่ามมนุปัญญากุล บุคคลทัว่ไป

14 57180628 1429900208042 นางสาว จิรัชญา พินิจมนตรี บุคคลทัว่ไป

15 57181991 1309901247239 นางสาว จิราพัชร ทุน่ศิริ บุคคลทัว่ไป

16 57181376 1101700182363 นาย ชญช์ชญาณ ช านาญกิจ บุคคลทัว่ไป

17 57180833 1310900160760 นางสาว ชนัญญา บุญที บุคคลทัว่ไป

18 57181677 1309901222805 นาย ชวนากร ชื่นเมือง บุคคลทัว่ไป

19 57180133 1101900121341 นางสาว ฐิติพร เพิม่พานิช บุคคลทัว่ไป

20 57181812 1100900465112 นางสาว ฐิติภรณ์ เหลืองอภิรมย์ บุคคลทัว่ไป

21 57180712 1309901234111 นางสาว ฑิตยา ไชยวงศ์วัฒนะ บุคคลทัว่ไป

22 57181307 1149900405517 นางสาว ณฐมณฑ์ ไวยวารี บุคคลทัว่ไป

23 57180989 1349900759376 นาย ณภัทร ปัญญาวรรณ บุคคลทัว่ไป

24 57180028 1103701851627 นางสาว ณวภา หิรัญนิธิธ ารง บุคคลทัว่ไป

/25. นางสาวณัฐกานต์..

ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ในการสอบคัดเลือกบุคคลเขา้ศึกษาโครงการพิเศษ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2557

ชื่อ-สกุล
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ล าดับที่ เลขทีส่มัครสอบ เลขทีบ่ัตรประจ าตัวฯ กลุ่ม

25 57180918 1939900263359 นางสาว ณัฐกานต์ กล่ินเขียว บุคคลทัว่ไป

26 57180517 1209700673321 นางสาว ณัฐฌา ธาราธีรภาพ บุคคลทัว่ไป

27 57180024 1100801055251 นางสาว ณัฐนรี อิงอนุรักษ์สกุล บุคคลทัว่ไป

28 57180279 1409901358706 นางสาว ทศวรรณ มากพันธ์ผล บุคคลทัว่ไป

29 57181125 1250200224111 นาย ทัศน์พล ชละธาร บุคคลทัว่ไป

30 57181161 1949900125967 นางสาว ทิพกัญญา มีสัตย์ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

31 57181954 1409901393641 นาย ธนวัฒน์ ศักด์ินาราโรจน์ บุคคลทัว่ไป

32 57180126 1329900519413 นางสาว ธนัชชา กุฎีรักษ์ บุคคลทัว่ไป

33 57180713 1349900709573 นางสาว ธัญชนก ปิยะวรรณรัตน์ บุคคลทัว่ไป

34 57180531 1769900420219 นางสาว ธัญพิชชา ศิริพร บุคคลทัว่ไป

35 57180715 1350100387727 นางสาว ธันยา เอื้อเฟือ้ บุคคลทัว่ไป

36 57181990 1309901274881 นางสาว ธิติยาธร เลาหสินนุรักษ์ บุคคลทัว่ไป

37 57180475 1929900442083 นางสาว นภัสกร ใยนิรัตน์ บุคคลทัว่ไป

38 57181443 1409901363963 นางสาว นฤมลชนก ทาระมล บุคคลทัว่ไป

39 57180975 1509901683371 นาย นวิน จันทร์ต๊ิบ บุคคลทัว่ไป

40 57180443 1100400763891 นางสาว นัฐชา สิทธินามสุวรรณ บุคคลทัว่ไป

41 57181653 1219900547230 นางสาว นันทวรรณ แย้มสังข์ บุคคลทัว่ไป

42 57181129 1100801047690 นางสาว นิธิดา สิทธิกรไพบูลย์ บุคคลทัว่ไป

43 57181642 1409800281856 นางสาว นิภาวรรณ พลสิทธิ์ บุคคลทัว่ไป

44 57181507 1149900387861 นางสาว บุษกร ศิริจันทร์เพ็ญ บุคคลทัว่ไป

45 57181556 1729900360381 นางสาว ปฐมวรรณ ทรัพย์สุพรรณ บุคคลทัว่ไป

46 57181932 1319800149622 นางสาว ปัณฑิตา ทรงทันตรักษ์ บุคคลทัว่ไป

47 57181680 1929900485335 นางสาว ปาณิสรา ไชยรุตม์ บุคคลทัว่ไป

48 57181734 1100501222011 นางสาว ปาลิกา ตระเวทิธรรม บุคคลทัว่ไป

49 57180865 1101500873613 นางสาว ปาลิดา วิเศษบุปผา บุคคลทัว่ไป

50 57182036 1309901232258 นางสาว ผรัณดา ผาริการ บุคคลทัว่ไป

51 57181071 1149900385567 นางสาว พรพิชา คล้ายทิม บุคคลทัว่ไป

/52. นายพรภวิษย.์.

ชื่อ-สกุล
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52 57181559 1100801138091 นาย พรภวิษย์ ตันพิชัย บุคคลทัว่ไป

53 57180834 1209700633680 นางสาว พรภิไธย สุวรรณกล่อม บุคคลทัว่ไป

54 57181152 1419900537143 นางสาว พลอย ปรัชญา บุคคลทัว่ไป

55 57181648 1102700603645 นาย พันธ์กมล ตรงวานิชนาม บุคคลทัว่ไป

56 57180897 1929900508653 นางสาว พิชามญชุ์ ทองสมบูรณ์ บุคคลทัว่ไป

57 57181687 1679900361604 นาย พิพัฒน์พงษ์ พืชสิงห์ บุคคลทัว่ไป

58 57181204 1100702191849 นางสาว พิมพ์สุภา เชี่ยวสมุทร บุคคลทัว่ไป

59 57181880 1459900513830 นาย พีรวิชญ์ สุมารินทร์ บุคคลทัว่ไป

60 57180209 1102800058649 นางสาว แพรวา วีระผดุงผล บุคคลทัว่ไป

61 57181494 1139900196021 นางสาว ภัทรกันย์ จันทร์พร้อม บุคคลทัว่ไป

62 57180937 1409901408380 นางสาว ภัทรวดี ภูศิ่ริ บุคคลทัว่ไป

63 57180231 1409901320946 นางสาว ภัสสรพร ไพเราะห์ บุคคลทัว่ไป

64 57181799 2639900019441 นาย ภาณุพงศ์ สังข์ทอง บุคคลทัว่ไป

65 57181718 1309901233947 นางสาว มนันยา เสรีมานะกิจ บุคคลทัว่ไป

66 57180326 1103701706571 นางสาว มัทวัน จุลพรหม บุคคลทัว่ไป

67 57180372 1479900272425 นางสาว มานา ผนิดรัตนากร บุคคลทัว่ไป

68 57180504 1409901420509 นางสาว มาริ อิชิดะ บุคคลทัว่ไป

69 57181628 1210100089077 นางสาว มาริษา สาริบุตร บุคคลทัว่ไป

70 57180582 1550600086881 นางสาว รักษ์สุดา ค ารศ บุคคลทัว่ไป

71 57180558 1490500140485 นางสาว รัศมี ดอนต้อ บุคคลทัว่ไป

72 57181245 1101402119621 นาย วรพล ชารี บุคคลทัว่ไป

73 57181452 1101402109889 นางสาว วรรณกานต์ กิจวรรณพัฒนา บุคคลทัว่ไป

74 57180022 1419900533971 นาย วรรธนัย ชีวะเกรียงไกร บุคคลทัว่ไป

75 57180688 1709901004952 นางสาว วรวีร์ ทรัพย์ประเสริฐ บุคคลทัว่ไป

76 57182002 1679900344840 นาย วรัญชิต กล่ินคง บุคคลทัว่ไป

77 57181205 2179900014451 นางสาว วริศรา ตันติวิท บุคคลทัว่ไป

78 57181798 1309901208209 นางสาว วริศรา ว่องวัฒนากูล บุคคลทัว่ไป

79 57181743 1729900343621 นาย วศิน สุธีกุล บุคคลทัว่ไป

80 57180495 1529900827698 นาย วัชรพล ทองวโรทัย บุคคลทัว่ไป

/81. นางสาววิชญาพร..

ชื่อ-สกุล
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81 57181215 1909801011513 นางสาว วิชญาพร อธิกานนท์ บุคคลทัว่ไป

82 57181898 1410400278680 นางสาว วิภาพร ทากุดเรือ บุคคลทัว่ไป

83 57180424 1959900402421 นางสาว วิรัญญา คงพูล บุคคลทัว่ไป

84 57180373 1309901312685 นางสาว ศกุนตลา สารวิทย์ บุคคลทัว่ไป

85 57180094 1100600317827 นางสาว ศรวณีย์ พันธุสุ์วรรณ บุคคลทัว่ไป

86 57181367 1100501256111 นางสาว ศรัณย์พร กิจภาค บุคคลทัว่ไป

87 57181738 1103701281901 นาย ศรัณยู แมนสถิตย์ บุคคลทัว่ไป

88 57181684 1341100277370 นาย ศราวุธ ปานทอง บุคคลทัว่ไป

89 57180187 1759900286962 นางสาว ศศิวิมล บุญชูศรี บุคคลทัว่ไป

90 57181671 1409901243313 นางสาว ศิรภัสสร พลธรรม บุคคลทัว่ไป

91 57180045 1909800933204 นาย ศุภณัฐ จันทรทอง บุคคลทัว่ไป

92 57181869 1409901361243 นางสาว สโรชา สิงห์ขวา บุคคลทัว่ไป

93 57180356 1939900276451 นางสาว สิตางศ์ุ แสงศักด์ิชัย บุคคลทัว่ไป

94 57181701 1100501145939 นางสาว สินิทธ์ วัฒนกุลวิวัฒน์ บุคคลทัว่ไป

95 57181643 1179900286496 นางสาว สิรภัทร ภูวเศรษฐ บุคคลทัว่ไป

96 57181272 1439900242372 นางสาว สิริลักษณ์ พาลึก บุคคลทัว่ไป

97 57180981 1309901208161 นางสาว สุทธาวีร์ หัดชุมพล บุคคลทัว่ไป

98 57180439 1329900609048 นางสาว สุรีย์พันธ์ โกศัลวัฒน์ บุคคลทัว่ไป

99 57181297 1329900601519 นางสาว สุวลักษณ์ ธงไชย ลูกเกษตรกรผู้เล้ียงปศุสัตว์

100 57181242 1103701885076 นางสาว อรพรรณี สุนีย์ บุคคลทัว่ไป

101 57180228 1779900204052 นางสาว อรรัมภา ต้ังหลักมั่นคง บุคคลทัว่ไป

102 57181811 1100900465121 นางสาว อรอนงค์ เหลืองอภิรมย์ บุคคลทัว่ไป

103 57181908 1103701670410 นางสาว อัจฉรา แสงจันทร์ บุคคลทัว่ไป

                                                     ประกาศแนบท้าย

 

เมษายน 2557 มีรายละเอียด ดังนี้

/การสอบสัมภาษณ์...

ชื่อ-สกุล

              ทัง้นี้ผู้ทีผ่่านการสอบข้อเขียนต้องสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายในระหว่างวันที ่28-29 
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การสอบสัมภาษณ์

      สถานทีส่อบสัมภาษณ์ :   ห้องประชุม 4 ชั้น 5 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองค า  คณะสัตวแพทย์

                                    มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      วันที ่28 เมษายน 2557 

               กลุ่มที ่1  เลขที ่1-26

                          เวลา 09.00-12.00 น.  สอบสัมภาษณ์ 

                          เวลา 13.00-16.30 น.  ตรวจร่างกาย

               กลุ่มที ่2  เลขที ่27-52

                          เวลา 09.00-12.00 น.  ตรวจร่างกาย

                          เวลา 13.00-16.30 น.  สอบสัมภาษณ์ 

      วันที ่29 เมษายน 2557 

               กลุ่มที ่1  เลขที ่53-78

                          เวลา 09.00-12.00 น.  สอบสัมภาษณ์ 

                          เวลา 13.00-16.30 น.  ตรวจร่างกาย

               กลุ่มที ่2  เลขที ่79-103

                          เวลา 09.00-12.00 น.  ตรวจร่างกาย

                          เวลา 13.00-16.30 น.  สอบสัมภาษณ์ 

การตรวจร่างกาย

      สถานทีต่รวจร่างกาย :  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

               ผู้สอบสัมภาษณ์ต้องไปตรวจร่างกาย ตรวจการได้ยิน และ X-ray  ทีโ่รงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีค่าใช้จ่ายในการตรวจร่างกาย ประมาณ 1,000.- บาท 

คณะฯ จัดรถ และนักศึกษาพีเ่ล้ียงเพือ่ให้ความช่วยเหลือในการไปตรวจร่างกาย   ณ   บริเวณหน้าห้องสมุด 

อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์  2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้า เวลา 08.00 น. และช่วงบ่าย 

เวลา 13.00 น.  หากต้องการข้อมูลเพิม่เติม ติดต่อไปทีห่มายเลข 0 4334 2693   

      เอกสารทีต่อ้งใชใ้นวันสอบสัมภาษณ:์

               1. ส าเนาใบรายงานผลการเรียน  1  ฉบับ

               2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  1  ฉบับ

               3. ส าเนาทะเบียนบ้าน  1  ฉบับ  

               4. ส าเนาบัตรประจ าตัวของบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองของผู้เข้าสอบ  1  ฉบับ

               5.  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน  2  รูป




