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ลําดับที่ เลขที่น่ังสอบ เลขที่บัตรประจําตัวฯ กลุ่ม
1 580020 1409901494715 นางสาว กมลชนก วรรณคํา บุคคลทั่วไป
2 580023 1101402150561 นางสาว กรณิศ ศุภรภิญโญภาพกุล บุคคลทั่วไป
3 580029 1103300180853 นาย กฤตนันท์ เขมะประสิทธ์ิ บุคคลทั่วไป
4 580034 1459900561532 นางสาว กฤติยา ตะราษี บุคคลทั่วไป
5 580037 1341400149504 นาย กฤษณะ สุขเลิศ บุคคลทั่วไป
6 580042 1100600362181 นางสาว กวิดา เทศกาล บุคคลทั่วไป
7 580044 1209600207310 นางสาว กวิสรา จันทร์ดา บุคคลทั่วไป
8 580048 1579900618801 นางสาว กัญญ์ชนก เกิดศิริ บุคคลทั่วไป
9 580072 1200900207694 นางสาว กาญจนาพรรณ ขวัญเผือก ลูกเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์

10 580080 1509901113427 นางสาว กานต์รวี มูลฟอง บุคคลทั่วไป
11 580113 1441000077661 นางสาว ไข่มุก โบค บุคคลทั่วไป
12 580135 1189900212841 นางสาว จิดาภา ปภากรเกตุรัตน์ บุคคลทั่วไป
13 580160 1309901309498 นางสาว จุฬาทิพ อมรเพชรสถาพร บุคคลทั่วไป
14 580167 1100501395145 นางสาว ฉัตรชบา รังวัดสา บุคคลทั่วไป
15 580180 1309901355899 นางสาว ชนกพร สุวิชาเชิดชู บุคคลทั่วไป
16 580184 1409901585460 นางสาว ชนัญชิดา เครือสุคนธ์ บุคคลทั่วไป
17 580191 1659900712083 นางสาว ชนิฏฐา กล้าแข็ง บุคคลทั่วไป
18 580193 1609900362589 นางสาว ชนิตา โสภาวตานนท์ บุคคลทั่วไป
19 580194 1103702050890 นางสาว ชนิสรา นามบุดดี บุคคลทั่วไป
20 580213 1120300080856 นาย ชิติพัทธ์ บัวบานพร้อม บุคคลทั่วไป
21 580212 1219900555607 นาย ชิติพัทธ์ ชลธี บุคคลทั่วไป
22 580214 1349900855251 นาย ชินภัส มิ่งบุญ บุคคลทั่วไป
23 580215 1100900496506 นางสาว ชินาภา โกมลภิส บุคคลทั่วไป
24 580217 1119600014474 นางสาว ชุติกาญจน์ ธรรมฤทธ์ิ บุคคลทั่วไป
25 580233 1459900545791 นางสาว ญาณิศา จ้อยนุแสง บุคคลทั่วไป
26 580239 1439900255849 นาย ฐนชล โสมนรินทร์ บุคคลทั่วไป
27 580253 1102002661992 นางสาว ฑิตาภรณ์ ทัศนิยม บุคคลทั่วไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโครงการพิเศษ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2558

กลุ่มที่ 1  ลําดับที่  1-27   สอบสัมภาษณ์เวลา 09.00-12.00 น.

ช่ือ-สกุล

วันที่  23  เมษายน  2558   ห้องประชุม 4 ชั้น 5 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองคํา
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ลําดับที่ เลขที่น่ังสอบ เลขที่บัตรประจําตัวฯ กลุ่ม

28 580256 1469900345643 นาย ณภัทร เช้ือสูง บุคคลทั่วไป

29 580267 1505100007358 นางสาว ณัฏฐณิชา ทะนันชัย บุคคลทั่วไป

30 580278 1409901519963 นาย ณัฐชนน ภู่ศิริภิญโญ บุคคลทั่วไป

31 580280 1101402151940 นาย ณัฐชร เลาหกุลวิวัฒน์ บุคคลทั่วไป

32 580288 1459900559422 นางสาว ณัฐดาวรรณ พรมชน บุคคลทั่วไป

33 580292 1101402143475 นางสาว ณัฐนรี มุทิตาสกุล บุคคลทั่วไป

34 580302 1102700738184 นาย ณัฐพัชร์ สุวรรณธนภาคย์ บุคคลทั่วไป

35 580303 1769900434368 นางสาว ณัฐมณี สุดเสนาะ บุคคลทั่วไป

36 580311 1829900161140 นาย ณัฐวัตร รักชีพ บุคคลทั่วไป

37 580314 1530100065337 นาย ณัฐวุฒิ คงถาวร บุคคลทั่วไป

38 580322 1409901456678 นาย ดนุเดช เดชวัฒนธรรม บุคคลทั่วไป

39 580355 1100702473887 นาย ธนกฤต แสนรัตน์ บุคคลทั่วไป

40 580358 1309901372858 นาย ธนธัช นาคะวิโรจน์ บุคคลทั่วไป

41 580376 1709901082384 นางสาว ธนัญญา กิมกง บุคคลทั่วไป

42 580377 1419900608831 นางสาว ธนัฐชา อินชุม บุคคลทั่วไป

43 580392 1505100013633 นางสาว ธัญชนก ต๊ิบเหล็ก บุคคลทั่วไป

44 580424 1309901314882 นาย ธีธัช ตรัสยอดสกุล บุคคลทั่วไป

45 580437 2200600026021 นาย นพณัฐ ขวัญพรหม บุคคลทั่วไป

46 580445 1103702365114 นาย นภัส คงคา บุคคลทั่วไป

47 580447 1609900395886 นางสาว นภัสกร อารยธรรม บุคคลทั่วไป

48 580446 1479900325472 นางสาว นภัสกร สุวิปกรณ์ บุคคลทั่วไป

49 580449 1409901528521 นางสาว นภัสวรรณ อุดมพาณิชย์ บุคคลทั่วไป

50 580450 1103702219096 นางสาว นภัสสร ภัทรพงศ์โอฬาร บุคคลทั่วไป

51 580471 1419900555141 นาย นัฐพล พงศ์กรกัมพล บุคคลทั่วไป

52 580495 1709901087106 นาย นิรัติศัย เลิศอาวาส บุคคลทั่วไป

53 580499 1309901334026 นางสาว นุชนภา ศรีบุดดา บุคคลทั่วไป

ช่ือ-สกุล

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโครงการพิเศษ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2558

วันที่  23  เมษายน  2558  ห้องประชุม 4 ชั้น 5 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองคํา

กลุ่มที่ 2 ลําดับที่  28-53  สอบสัมภาษณ์เวลา 13.00-16.00 น.
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ลําดับที่ เลขที่น่ังสอบ เลขที่บัตรประจําตัวฯ กลุ่ม
54 580507 1819900229534 นางสาว บุญญารัตน์ บุญพันธ์ุ บุคคลทั่วไป
55 580512 1209700704480 นางสาว บุษยานันต์ สุวรรณกล่อม บุคคลทั่วไป
56 580517 1100900493272 นางสาว ปณิตา พงษ์ประสิทธ์ิ บุคคลทั่วไป
57 580554 1409901483292 นางสาว ปลายรวีศิริ ละภักดี บุคคลทั่วไป
58 580568 1309902459515 นางสาว ปารย์ปวัน เพ็ชรประพันธ์ บุคคลทั่วไป
59 580579 1103400041766 นางสาว ปิยรัตน์ มงคลกิจธรรม บุคคลทั่วไป
60 580583 1959900493729 นางสาว ปีกาญจน์ ภูมิรัตน์ บุคคลทั่วไป
61 580591 1679900383977 นางสาว เปมิกา แก่นจันทร์ บุคคลทั่วไป
62 580598 1369900407739 นาย พงศ์ภัค พิทักษ์พล บุคคลทั่วไป
63 580602 1209700682711 นางสาว พนิตสุภา พูนขวัญ บุคคลทั่วไป
64 580638 1321200098043 นางสาว พัชรีวรรณ ขาวดา บุคคลทั่วไป
65 580684 1349900716910 นางสาว เพชรลมัย คําภามูล บุคคลทั่วไป
66 580687 1409901401776 นางสาว เพ็ญพิชชา สมตน บุคคลทั่วไป
67 580692 1529900833779 นางสาว แพรพรรณ ทามณีวัน บุคคลทั่วไป
68 580694 1200900206957 นางสาว แพรวพรรณ พ่วงพลอย บุคคลทั่วไป
69 580724 1103900009781 นาย ภูธน แซ่ฟู บุคคลทั่วไป
70 580745 1409901524070 นางสาว มินตรา สฤษฎีชัยกุล บุคคลทั่วไป
71 580770 1709901087734 นางสาว รัญชิดา พรรณพัฒน์ บุคคลทั่วไป
72 580776 1509901723390 นางสาว รัตติยาภรณ์ นันต๊ะเสน บุคคลทั่วไป
73 580789 1909802174661 นางสาว เรียวฟาง สีโยม บุคคลทั่วไป
74 580800 1102002565705 นางสาว ลักษิกา กีรติวิทยานันท์ บุคคลทั่วไป
75 580819 1629900396165 นางสาว วรพรรณ เตปันวงศ์ บุคคลทั่วไป
76 580827 1103000067202 นางสาว วรัญญา มานะอมรชัยกุล บุคคลทั่วไป
77 580836 1209700732378 นางสาว วราลี เหลืองวัฒนะพงศ์ บุคคลทั่วไป
78 580840 1209700732360 นางสาว วริยา เหลืองวัฒนะพงศ์ บุคคลทั่วไป
79 580845 1102002700106 นางสาว วลัยทิพย์ สหมิตรมงคล บุคคลทั่วไป
80 580863 1309900985571 นาย วิทวัส รัตนวิภาพงศ์ บุคคลทั่วไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโครงการพิเศษ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2558

วันที่  24  เมษายน  2558  ห้องประชุม 4 ชั้น 5 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองคํา

กลุ่มที่ 1  ลําดับที่  54-79  สอบสัมภาษณ์เวลา 09.00-12.00 น.

ช่ือ-สกุล
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ลําดับที่ เลขที่น่ังสอบ เลขที่บัตรประจําตัวฯ กลุ่ม

81 580865 1310100224828 นางสาว วิภาวี กิตติชัยศรี บุคคลทั่วไป

82 580875 1103702321354 นาย ไวทยา จรรยาภิญโญ บุคคลทั่วไป

83 580886 1409901542574 นางสาว ศรินทร์ธร วรรณทวี บุคคลทั่วไป

84 580898 1421000188102 นางสาว ศศินา ศิริวัฒนเมธานนท์ บุคคลทั่วไป

85 580904 1419900624151 นาย ศิรพงศ์ ชาวงษ์ บุคคลทั่วไป

86 580910 1409901373730 นางสาว ศิริจรรยา แสนชัยกุลวัฒน์ บุคคลทั่วไป

87 580931 1409901453211 นาย เศรษฐกร ศุภรัตน์ภิญโญ บุคคลทั่วไป

88 580950 1103000125911 นางสาว สวิตรา ปัญจาสุธารส บุคคลทั่วไป

89 580967 1319900500712 นาย สิรวิชญ์ พูนในเมือง บุคคลทั่วไป

90 580992 1102002720956 นางสาว สุชัญญา แสงแก้ว บุคคลทั่วไป

91 580995 1102002720972 นางสาว สุชานุช แสงแก้ว บุคคลทั่วไป

92 580997 1309901300521 นางสาว สุดารัตน์ วรรณรัตน์ ลูกเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์

93 581000 1369900381101 นางสาว สุทธิมล เหล็กมา บุคคลทั่วไป

94 581006 1200100686814 นาย สุธี ศรีคุ้ม บุคคลทั่วไป

95 581007 1103702279196 นาย สุธีกานต์ ทองกวาว บุคคลทั่วไป

96 581033 1309901339907 นางสาว สุวพิชญ์ ช่างเกวียน บุคคลทั่วไป

97 581047 1160100527971 นางสาว อชิรญาณ์ สุขอนนท์ บุคคลทั่วไป

98 581054 1249900419223 นางสาว อนิญชนา ยศวิวัฒน์ บุคคลทั่วไป

99 581061 1329900661741 นางสาว อภิชญา สระอินทร์ บุคคลทั่วไป

100 581060 1209700721589 นางสาว อภิชญา เปรมศรี บุคคลทั่วไป

101 581065 1439900274533 นางสาว อภิษฎา กระจ่างมนตรี บุคคลทั่วไป

102 581068 1409901485759 นางสาว อมรวรรณ ชุมมุง บุคคลทั่วไป

103 581084 1101402121056 นางสาว อริสรา เตชะวิเชียร บุคคลทั่วไป

104 581088 2909800129969 นางสาว อังค์วรา นิหะ บุคคลทั่วไป

105 581119 1769900460610 นางสาว อุมาพร อินทะจร บุคคลทั่วไป

106 581124 1579900712661 นางสาว เอมิลี่ ออสตริน บุคคลทั่วไป
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ช่ือ-สกุล

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโครงการพิเศษ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2558

วันที่  24  เมษายน  2558  ห้องประชุม 4 ชั้น 5 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองคํา

กลุ่มที่ 2  ลําดับที่  54-79  สอบสัมภาษณ์เวลา 13.00-16.00 น.



                สําเนาใบรายงานผลการเรียน
                สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
                สําเนาทะเบียนบ้าน
                สําเนาใบรายงานผลการเรียน
                สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบิดา หรือมารดา
                ภาพถ่าย ขนาด 1 น้ิว
  
  

                                      ช่วงบ่ายเวลา 13.00 น. สโมสรนักศึกษาฯ จะจัดนักศึกษาพ่ีเลี้ยงพาผู้ที่จะไป
                                      ตรวจร่างกายเดินทางโดยพาหนะที่คณะฯ จัดให้ไปยังโรงพยาบาลศรีนครินทร์
          ค่าใช้จ่ายในการตรวจร่างกาย  :  ประมาณ  1,500.- บาท

2.  เอกสารที่ต้องนําไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

จํานวน  2  รูป

จํานวน  1  ฉบับ
จํานวน  1  ฉบับ
จํานวน  1  ฉบับ
จํานวน  1  ฉบับ
จํานวน  1  ฉบับ

             สอบสัมภาษณ์เวลา 13.00-16.00 น.

                                      ผู้ที่จะไปตรวจร่างกายให้พร้อมกันบริเวณลานอเนกประสงค์ อาคารเชิดชัย
                                      รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตามช่วงเวลา ดังน้ี  ช่วงเช้าเวลา 08.30 น.

วันที่ 24 เมษายน 2558 
กลุ่มที่ 1 ลําดับที่  54-80
                สอบสัมภาษณ์เวลา 09.00-12.00 น.
             ตรวจร่างกาย       13.00-16.00 น.
กลุ่มที่ 2 ลําดับที่  81-106
                ตรวจร่างกาย       09.00-12.00 น.

          สถานที่สอบสัมภาษณ ์:  ห้องประชุม 4 ช้ัน 5 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองคํา

          สถานที่ตรวจร่างกาย  :  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                                      คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  

ประกาศแนบท้าย
  
               ให้ผู้สอบผ่านข้อเขียนเข้าสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย ในระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2558 ดังน้ี

วันที่ 23 เมษายน 2558 
กลุ่มที่ 1 ลําดับที่  1-27

1.   วัน เวลา และสถานท่ี 

                สอบสัมภาษณ์เวลา 09.00-12.00 น.
             ตรวจร่างกาย       13.00-16.00 น.
กลุ่มที่ 2 ลําดับที่  28-53
                ตรวจร่างกาย       09.00-12.00 น.
             สอบสัมภาษณ์เวลา 13.00-16.00 น.



  
  
  
  

  
  
  
  

  
  


