
ลําดับที่ เลขที่สมัครสอบ ประเภท
1 580311 นาย ณัฐวัตร รักชีพ บุคคลทั่วไป
2 581068 นางสาว อมรวรรณ ชุมมุง บุคคลทั่วไป

3 580044 นางสาว กวิสรา จันทร์ดา บุคคลทั่วไป

4 581061 นางสาว อภิชญา สระอินทร์ บุคคลทั่วไป

5 580692 นางสาว แพรพรรณ ทามณีวัน บุคคลทั่วไป

6 580449 นางสาว นภัสวรรณ อุดมพาณิชย์ บุคคลทั่วไป

7 580194 นางสาว ชนิสรา นามบุดดี บุคคลทั่วไป

8 580184 นางสาว ชนัญชิดา เครือสุคนธ์ บุคคลทั่วไป

9 581047 นางสาว อชิรญาณ์ สุขอนนท์ บุคคลทั่วไป

10 580447 นางสาว นภัสกร อารยธรรม บุคคลทั่วไป

11 580080 นางสาว กานต์รวี มูลฟอง บุคคลทั่วไป

12 580638 นางสาว พัชรีวรรณ ขาวดา บุคคลทั่วไป

13 580840 นางสาว วริยา เหลืองวัฒนะพงศ์ บุคคลทั่วไป

14 581054 นางสาว อนิญชนา ยศวิวัฒน์ บุคคลทั่วไป

15 580910 นางสาว ศิริจรรยา แสนชัยกุลวัฒน์ บุคคลทั่วไป

16 581033 นางสาว สุวพิชญ์ ช่างเกวียน บุคคลทั่วไป

17 580037 นาย กฤษณะ สุขเลิศ บุคคลทั่วไป

18 580507 นางสาว บุญญารัตน์ บุญพันธ์ุ บุคคลทั่วไป

19 580113 นางสาว ไข่มุก โบค บุคคลทั่วไป

20 580931 นาย เศรษฐกร ศุภรัตน์ภิญโญ บุคคลทั่วไป

21 580445 นาย นภัส คงคา บุคคลทั่วไป

22 580278 นาย ณัฐชนน ภู่ศิริภิญโญ บุคคลทั่วไป

23 581119 นางสาว อุมาพร อินทะจร บุคคลทั่วไป

24 580314 นาย ณัฐวุฒิ คงถาวร บุคคลทั่วไป

25 580992 นางสาว สุชัญญา แสงแก้ว บุคคลทั่วไป

26 580819 นางสาว วรพรรณ เตปันวงศ์ บุคคลทั่วไป

27 580042 นางสาว กวิดา เทศกาล บคุคลทั่วไป

รายช่ือผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการพิเศษ
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  สาขาสัตวแพทยศาสตร์ 

ประจําปีการศึกษา  2558
ชื่อ-สกุล

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4 หน้า 

คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ลําดับที่ เลขที่สมัครสอบ ประเภท

28 580845 นางสาว วลัยทิพย์ สหมิตรมงคล บุคคลทั่วไป

29 580214 นาย ชินภัส ม่ิงบุญ บุคคลทั่วไป

30 580213 นาย ชิติพัทธ์ บัวบานพร้อม บุคคลทั่วไป

31 580437 นาย นพณัฐ ขวัญพรหม บุคคลทั่วไป

32 580583 นางสาว ปีกาญจน์ ภูมิรัตน์ บุคคลทั่วไป

33 580302 นาย ณัฐพัชร์ สุวรรณธนภาคย์ บุคคลทั่วไป

34 581006 นาย สุธี ศรีคุ้ม บุคคลทั่วไป

35 581007 นาย สุธีกานต์ ทองกวาว บุคคลทั่วไป

36 580875 นาย ไวทยา จรรยาภิญโญ บุคคลทั่วไป

37 580292 นางสาว ณัฐนรี มุทิตาสกุล บุคคลทั่วไป

38 580898 นางสาว ศศินา ศิรวัิฒนเมธานนท์ บุคคลทั่วไป

39 580424 นาย ธีธัช ตรัสยอดสกุล บุคคลทั่วไป

40 580392 นางสาว ธัญชนก ติ๊บเหล็ก บุคคลทั่วไป

     หมายเหตุ    ในกรณีที่มีการสละสิทธ์ิ  คณะฯ จะเรียกอันดับสํารอง  ตามลําดับคะแนนที่ขึ้นบัญชีไว้

                                                                     รองศาสตราจารย์ชูชาติ  กมลเลิศ

                                                                       คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4 หน้า 

ชื่อ-สกุล

ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ในระหว่างเวลา 15.30-16.30 น.

ประกาศแนบท้าย

            ให้ผู้มีรายช่ือตั้งแต่ลําดับที่ 1-40 รายงานตัว และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาผ่านเว็บไซต์สํานักบริหาร

และพัฒนาวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น     htte://reg.kku.ac.th     ภายในวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2558

และส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ณ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ  อาคารศูนย์วิชาการ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันอาทิตย์ท่ี 9 สิงหาคม 2558 โดยให้ขอรับบัตรคิว เวลา 12.45 น.  และส่งเอกสาร



ลําดับที่ เลขที่สมัครสอบ ประเภท

41 580253 นางสาว ฑิตาภรณ์ ทัศนิยม บุคคลทั่วไป

42 581124 นางสาว เอมิล่ี ออสตริน บุคคลทั่วไป

43 581000 นางสาว สุทธิมล เหล็กมา บุคคลทั่วไป

44 580377 นางสาว ธนัฐชา อินชุม บุคคลทั่วไป

45 580827 นางสาว วรัญญา มานะอมรชัยกุล บุคคลทั่วไป

46 580450 นางสาว นภัสสร ภัทรพงศ์โอฬาร บุคคลทั่วไป

47 580598 นาย พงศ์ภัค พิทักษ์พล บุคคลทั่วไป

48 580303 นางสาว ณัฐมณี สุดเสนาะ บุคคลทั่วไป

49 580995 นางสาว สุชานุช แสงแก้ว บุคคลทั่วไป

50 581084 นางสาว อริสรา เตชะวิเชียร บุคคลทั่วไป

51 580863 นาย วิทวัส รัตนวิภาพงศ์ บุคคลทั่วไป

52 580020 นางสาว กมลชนก วรรณคํา บุคคลทั่วไป

53 580950 นางสาว สวิตรา ปัญจาสุธารส บุคคลทั่วไป

54 580886 นางสาว ศรินทร์ธร วรรณทวี บุคคลทั่วไป

55 580446 นางสาว นภัสกร สุวิปกรณ์ บุคคลทั่วไป

56 581088 นางสาว อังค์วรา นิหะ บุคคลทั่วไป

57 580499 นางสาว นุชนภา ศรีบุดดา บุคคลทั่วไป

58 580322 นาย ดนุเดช เดชวัฒนธรรม บุคคลทั่วไป

59 580967 นาย สิรวิชญ์ พูนในเมือง บุคคลทั่วไป

60 580135 นางสาว จิดาภา ปภากรเกตุรัตน์ บุคคลทั่วไป

61 580191 นางสาว ชนิฏฐา กล้าแข็ง บุคคลทั่วไป

62 580512 นางสาว บุษยานันต์ สุวรรณกล่อม บุคคลทั่วไป

63 580180 นางสาว ชนกพร สุวิชาเชิดชู บุคคลทั่วไป

64 580288 นางสาว ณัฐดาวรรณ พรมชน บุคคลทั่วไป

65 581065 นางสาว อภิษฎา กระจ่างมนตรี บุคคลทั่วไป

66 580358 นาย ธนธัช นาคะวิโรจน์ บุคคลทั่วไป

ชื่อ-สกุล

 บัญชีรายช่ืออันดับสํารอง
นการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโครงการพิเศษ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  สาขาสัตวแพทยศาสต

ประจําปีการศึกษา  2558
คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4 หน้า 



ลําดับที่ เลขที่สมัครสอบ ประเภท

67 580865 นางสาว วิภาวี กิตติชัยศรี บุคคลทั่วไป

68 580355 นาย ธนกฤต แสนรัตน์ บุคคลทั่วไป

69 580554 นางสาว ปลายรวีศิริ ละภักดี บุคคลทั่วไป

70 580471 นาย นัฐพล พงศ์กรกัมพล บุคคลทั่วไป

71 580217 นางสาว ชุติกาญจน์ ธรรมฤทธ์ิ บุคคลทั่วไป

72 580684 นางสาว เพชรลมัย คําภามูล บุคคลทั่วไป

73 580029 นาย กฤตนันท์ เขมะประสิทธ์ิ บุคคลทั่วไป

74 580215 นางสาว ชินาภา โกมลภิส บุคคลทั่วไป

75 580495 นาย นิรัติศัย เลิศอาวาส บุคคลทั่วไป

76 580745 นางสาว มินตรา สฤษฎีชัยกุล บุคคลทั่วไป

77 580789 นางสาว เรียวฟาง สีโยม บุคคลทั่วไป

78 580193 นางสาว ชนิตา โสภาวตานนท์ บุคคลทั่วไป

79 580579 นางสาว ปิยรัตน์ มงคลกิจธรรม บุคคลทั่วไป

80 580770 นางสาว รัญชิดา พรรณพัฒน์ บุคคลทั่วไป

81 580568 นางสาว ปารย์ปวัน เพ็ชรประพันธ์ บุคคลทั่วไป

82 580160 นางสาว จุฬาทิพ อมรเพชรสถาพร บุคคลทั่วไป

83 580904 นาย ศิรพงศ์ ชาวงษ์ บุคคลทั่วไป

84 580836 นางสาว วราลี เหลืองวัฒนะพงศ์ บุคคลทั่วไป

85 580034 นางสาว กฤติยา ตะราษี บุคคลทั่วไป

86 580212 นาย ชิติพัทธ์ ชลธี บุคคลทั่วไป

87 580233 นางสาว ญาณิศา จ้อยนุแสง บุคคลทั่วไป

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4 หน้า 
ชื่อ-สกุล


