
ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 52/2565 ลงวันที่  7 มกราคม พ.ศ.2565 

คณะเทคนิคกำรแพทย์ สำขำกำยภำพบ ำบัด 

1 นาย พัชรพงษ์ บุญใหญ่ ก าแพง6533510638 ศรีสะเกษ

2 นาย คุณัชญ์ ต้ังสุขสบายดี อาเวมารีอา6534510233 อุบลราชธานี

3 นาย รัชต์ชวิศ รฐาดีชัยโชคนิธิ นารีนุกูล6534510482 อุบลราชธานี

4 นางสาว บุศยรินทร์ เจ็งพัฒนาสกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่าย
มัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

6540510983 ขอนแก่น

5 นางสาว สโรชา สุพรรณชาติ ขอนแก่นวิทยายน6540511467 ขอนแก่น

6 นางสาว วนิชชา ดิษฐเจริญ ประถมปรีดาภรณ์6540511610 ขอนแก่น

7 นางสาว ฐานิตา จันสด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย
มัธยม)

6544510370 มหาสารคาม

8 นางสาว ศศินา หร่ีอินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย
มัธยม)

6544510544 มหาสารคาม

9 นางสาว ปทิตตา ศรียอด กุฉินารายณ์6546510876 กาฬสินธ์ุ

รวมท้ังหมด 9 คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 52/2565 ลงวันที่   7   มกราคม พ.ศ. 2565 

วิทยำลัยนำนำชำติ สำขำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว (นำนำชำติ) 

1 นาย กฤษดา สัตย์ซ่ือ ล าปลายมาศ6531510398 บุรีรัมย์

2 นางสาว ฐิติมา โสภาศรี หนองบัวพิทยาคาร6539510337 หนองบัวล าภู

รวมท้ังหมด 2 คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 52/2565 ลงวันที่  7  มกราคม พ.ศ. 2565 

คณะบริหำรธุรกิจและกำรบัญชี สำขำกำรจัดกำรนวัตกรรมกำรท่องเที่ยว 

1 นางสาว รัตติยากร ถ ้ากลาง บุญวัฒนา6530510072 นครราชสีมา

2 นางสาว ชนิกานต์ ปัญจไชยา สุรนารีวิทยา6530510550 นครราชสีมา

3 นางสาว วสุธิดา คุณาจารย์ บุญวัฒนา6530511075 นครราชสีมา

4 นางสาว พัณณิตา จันทร์สร โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม6530511205 นครราชสีมา

5 นางสาว ณัฐมล รอยประโคน ประโคนชัยพิทยาคม6531510046 บุรีรัมย์

6 นางสาว นันท์นภัส นุชสาย นางรอง6531510344 บุรีรัมย์

7 นางสาว ณัฏฐณิชา ทรงบรรพต นางรอง6531510590 บุรีรัมย์

8 นางสาว บุษสตรี พิศเพ็ง บัวเชดวิทยา6532510117 สุรินทร์

9 นางสาว จุฬาลักษณ์ วงศ์ไว บุแกรงวิทยาคม6532510188 สุรินทร์

10 นางสาว สุพัตรา เมืองจันทร์ ก าแพง6533510434 ศรีสะเกษ

11 นาย กิตตินันท์ สีศิริ มัธยมตระการพืชผล6534510188 อุบลราชธานี

12 นางสาว อรุณชนก หิรัญเดชาภัค ค าเขือ่นแก้วชนูปถัมภ์6535510091 ยโสธร

13 นางสาว พิณกวี นากา สตรีชัยภูมิ6536510861 ชัยภูมิ

14 นางสาว จินตนา รินอินทร์ หนองบัวพิทยาคาร6539510004 หนองบัวล าภู

15 นางสาว ปวิตรา มุ่งสุดใจ ศรีกระนวนวิทยาคม6540510450 ขอนแก่น

16 นางสาว กิติทรัพย์ แทนลี โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม6540510641 ขอนแก่น

17 นางสาว ลัลลลิลล์ ศรีแก้ว ชุมแพศึกษา6540510953 ขอนแก่น

18 นางสาว วารุดา สังมะณี ภูผาม่าน6540512524 ขอนแก่น

19 นางสาว ศุภิสรา รักคง อุดรพิทยานุกูล6541510561 อุดรธานี

20 นางสาว ชลิตา  แสงภารา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย6545510146 ร้อยเอ็ด

21 นางสาว วรรษมล ปัตพี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย6545510419 ร้อยเอ็ด

22 นางสาว กมรวรรณ  แสงโยธา เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ6547510103 สกลนคร

รวมท้ังหมด 22 คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่  52/2565 ลงวันที่  7 มกราคม พ.ศ. 2565 

คณะเกษตรศำสตร์ สำขำกำรประมง แผนที่ 1 

1 นาย พุฒิพัฒน์ ดุนขุนทด มัธยมด่านขุนทด6530511275 นครราชสีมา

2 นาย สุชานนท์ มะสิมาปะโข ราชสีมาวิทยาลัย6530511381 นครราชสีมา

3 นางสาว นริศรา ด าละเอียด กระสังพิทยาคม6531510306 บุรีรัมย์

4 นาย ณัฐชนนท์  ระโส วีรวัฒน์โยธิน6532510131 สุรินทร์

5 นาย บายน ไชยราช สิรินธร6532510198 สุรินทร์

6 นางสาว ธัญญลักษณ์ บุญครอง ท่าตูมประชาเสริมวิทย์6532510639 สุรินทร์

7 นางสาว บุญญลักษณ์ ระยัน ภูเขียว6536510135 ชัยภูมิ

8 นางสาว เพียรพัฒน์ ท่ีดินด า โรงเรียนกวางโจนศึกษา6536510622 ชัยภูมิ

9 นาย ธีรพัฒน์ โงนข า โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม6540511346 ขอนแก่น

10 นาย อภิราช ดาทอง ขามแก่นนคร6540511502 ขอนแก่น

11 นางสาว กวินธิดา เกตลา โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม6540511888 ขอนแก่น

12 นาย ณัสดนัย โคตรวิทย์ อมตวิทยา6540512321 ขอนแก่น

13 นางสาว นัชนันท์ แสนโชติ สุมเส้าพิทยาคาร6541510289 อุดรธานี

14 นางสาว คริสติน่า ชไนเดอร์ เซนต์เมร่ี6541510831 อุดรธานี

15 นางสาว จิตธิดา วงศ์ดี เลยพิทยาคม6542510429 เลย

16 นางสาว ศิริรัตน์ จันทร์ศิริ นาเชือกพิทยาสรรค์6544510241 มหาสารคาม

17 นางสาว เขมจิรา เชื้อล้ินฟ้า พยัคฆภูมิวิทยาคาร6544510273 มหาสารคาม

18 นางสาว พัชราภา ศรีวงษ์รัก เขวาไร่ศึกษา6544510662 มหาสารคาม

19 นางสาว อภิรดา หมอกสังข์ พระกุมารร้อยเอ็ด6545510130 ร้อยเอ็ด

20 นางสาว อิสริยาภรณ์  ไชยบอน ทรายทองวิทยา6545510140 ร้อยเอ็ด

21 นาย วรวุธ ทีคลัง เมืองสรวงวิทยา6545510258 ร้อยเอ็ด

22 นางสาว รุจี เลิศศิริ สกลราชวิทยานุกูล6547510297 สกลนคร

23 นางสาว ศุวาธิณี พลสูงเนิน หว้านใหญ่วิทยา6549510232 มุกดาหาร

รวมท้ังหมด 23 คน
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จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 52/2565 ลงวันที่ 7  มกราคม พ.ศ. 2565 

วิทยำลัยนำนำชำติ สำขำกำรระหว่ำงประเทศ (หลักสูตรนำนำชำติ) 

ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัคร ช่ือ-สกุล โรงเรียน
1 นางสาว เมธาวดี   ศิริทรัพย์วัฒนานันท์กัลยาณวัตร6540511333 ขอนแก่น

2 นางสาว กรรณิฌา ราชธา กัลยาณวัตร6540511865 ขอนแก่น

3 นางสาว กุสุมาลย์ ขวัญแก้ว ร่องค า6546510216 กาฬสินธ์ุ

4 นางสาว ฐิตาภา  พลเย่ียม อนุกูลนารี6546510850 กาฬสินธ์ุ

รวมท้ังหมด 4 คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 52/2565 ลงวันที่  7  มกราคม พ.ศ. 2565 

คณะศึกษำศำสตร์ สำขำกำรสอนภำษำจีนในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ 

1 นางสาว ภัทรธิตรา  อามาตย์ สุรนารีวิทยา6530510043 นครราชสีมา

2 นางสาว สุกัญญา ณ อุบล ลือค าหาญวารินช าราบ6534510367 อุบลราชธานี

3 นางสาว พัชราพร  สามา โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก6536510018 ชัยภูมิ

4 นาย สิทธิติศักด์ิ  ส าราญใจ โรงเรียนบ าเหน็จณรงค์วิทยาคม6536510086 ชัยภูมิ

5 นางสาว คีตาภัทร ทัพอาษา หนองบัวพิทยาคาร6539510201 หนองบัวล าภู

6 นางสาว ฑิติยา สุพร ชุมแพศึกษา6540510439 ขอนแก่น

7 นางสาว วิลาสินี สงวนกล่ิน ชุมแพศึกษา6540510504 ขอนแก่น

8 นางสาว อิสริยาภรณ์ เฉียบแหลม เซนต์เมร่ี6541510071 อุดรธานี

9 นางสาว ภัทรวดี มีเพียร สตรีราชินูทิศ6541510432 อุดรธานี

10 นาย ณัฐพัชร์  ฤทธิรงค์ ปทุมเทพวิทยาคาร6543510243 หนองคาย

11 นาย พงศ์พล ไร่เกียรติ โคกสีวิทยาสรรค์6547510467 สกลนคร

รวมท้ังหมด 11 คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่  52/2565 ลงวันที่  7 มกราคม พ.ศ. 2565 

คณะสหวิทยำกำร สำขำกำรสอนภำษำอังกฤษในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ 

1 นาย กฤตพจน์ นวลพุดซา บุญวัฒนา6530510604 นครราชสีมา

2 นางสาว ปภาวรินทร์ ประจ าเมือง โรงเรียนเพชรวิทยาคาร6536510050 ชัยภูมิ

3 นางสาว ณัฐวดี  สีแล แก้งคร้อวิทยา6536510710 ชัยภูมิ

4 นางสาว อุบลวรรณ นนทะราช น ้าโสมพิทยาคม6541510165 อุดรธานี

5 นางสาว หิรัณยา บุญขาว วังหลวงพิทยาสรรพ์6543510376 หนองคาย

6 นางสาว ปรียาวัฒน์ ชัยสีหา จันทรุเบกษาอนุสรณ์6545510759 ร้อยเอ็ด

7 นางสาว บงกชกร เกษรรัตน์ กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์6546510679 กาฬสินธ์ุ

รวมท้ังหมด 7 คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 52/2565 ลงวันที่  7   มกราคม พ.ศ. 2565

คณะศึกษำศำสตร์ สำขำกำรสอนภำษำอังกฤษให้ผู้มีพ้ืนฐ ำนภำษำอ่ืนนอกจำกภำษำอังกฤษ (หลักสูตรนำนำชำติ) 

1 นางสาว บุษบามินตรา วงศ์ภูดร สุรธรรมพิทักษ์6530510351 นครราชสีมา

2 นาย วีรวัฒน์ วรรณเสน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์6533510091 ศรีสะเกษ

3 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ บุญใส ขุขันธ์6533510295 ศรีสะเกษ

4 นางสาว สมวรินทร์ เพียงโงก โรงเรียนพิบูลมังสาหาร6534510085 อุบลราชธานี

5 นาย วัฒวุฒิ ม่ิงบุญ เบ็ญจะมะมหาราช6534510455 อุบลราชธานี

6 นางสาว จิรารักษ์ มูลสาร ค าเตยวิทยา6535510288 ยโสธร

7 นางสาว มณีกา ทาโพธ์ิ แวงใหญ่วิทยาคม6540510495 ขอนแก่น

8 นางสาว สิรินทรา กิติสกนธ์ ไตรคามวิทยา6540510639 ขอนแก่น

9 นาย ศุภกร บุญกอง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี6541510513 อุดรธานี

10 นาย ชานนท์ ดวงบุญมี ปทุมเทพวิทยาคาร6543510239 หนองคาย

11 นางสาว วนัสนันท์  วงค์นิลจันทร์ สารคามพิทยาคม6544510041 มหาสารคาม

12 นางสาว กัลยกร  ภูผาธรรม สารคามพิทยาคม6544510337 มหาสารคาม

13 นางสาว อัจฉราภรณ์  กะการดี สารคามพิทยาคม6544510341 มหาสารคาม

14 นาย ธนวัฒน์ ตันติยะวงศ์ษา สารคามพิทยาคม6544510347 มหาสารคาม

15 นางสาว ปริชญา ขันศรีมนต์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย6545510024 ร้อยเอ็ด

16 นางสาว พิมพ์ชนก ส าราญมล ร้อยเอ็ดวิทยาลัย6545510188 ร้อยเอ็ด

17 นางสาว ปรางแก้ว ศรีส าราญ สกลราชวิทยานุกูล6547510056 สกลนคร

รวมท้ังหมด 17 คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 52/2565 ลงวันที่  7 มกราคม พ.ศ. 2565 

คณะเกษตรศำสตร์ สำขำเกษตรนวัตกรรม 

1 นางสาว ชฎาพร วรรณทอง ปักธงชัยประชานิรมิต6530510011 นครราชสีมา

2 นางสาว สุวนันท์ โฉมจังหรีด ปักธงชัยประชานิรมิต6530510159 นครราชสีมา

3 นางสาว ปิยะพร ศูนย์กลาง โรงเรียนบัวลาย6530510595 นครราชสีมา

4 นาย ภัทรพงษ์ อินทะแสง พิมายวิทยา6530511022 นครราชสีมา

5 นาย ธนกร  ดงทอง ด่านขุนทด6530511041 นครราชสีมา

6 นางสาว ของขวัญ ค าดี โรงเรียนสีค้ิว "สวัสด์ิผดุงวิทยา"6530511211 นครราชสีมา

7 นาย ยศวิชญ์ เภาภาร ราชสีมาวิทยาลัย6530511602 นครราชสีมา

8 นาย นนท์ปวิธ พุ่มพวง นางรองพิทยาคม6531510077 บุรีรัมย์

9 นาย เจษฎาพร ใจกล้า ห้วยราชพิทยาคม6531510470 บุรีรัมย์

10 นางสาว สัญจิตา ปฏิพันโด นาโพธ์ิพิทยาคม6531510499 บุรีรัมย์

11 นาย ธีระพงศ์ ล้อมนาค ทุ่งมนวิทยาคาร6532510230 สุรินทร์

12 นางสาว ณัฐธิดา ทองดา สิรินธร6532510461 สุรินทร์

13 นางสาว นิศามณี อุปชาย์ โรงเรียนราษีไศล6533510631 ศรีสะเกษ

14 นางสาว ณัฐริกา ผ่ายเผย ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา6534510639 อุบลราชธานี

15 นางสาว ชุติมณฑน์ เพียรไทยสงค์ แก้งคร้อวิทยา6536510012 ชัยภูมิ

16 นางสาว ศิรินทิพย์ หาญเวช โรงเรียนโนนคร้อวิทยา6536510022 ชัยภูมิ

17 นางสาว จุฬารัตน์  หล่อดงบัง หนองบัวแดงวิทยา6536510255 ชัยภูมิ

18 นางสาว ญนันทนิยา คงคาโชติ หนองบัวแดงวิทยา6536510300 ชัยภูมิ

19 นางสาว ศุภาวรรณ นุชฉิมพลี หนองบัวแดงวิทยา6536510301 ชัยภูมิ

20 นาย ก้องเกียรติ พัดชา หนองบัวแดงวิทยา6536510351 ชัยภูมิ

21 นางสาว นฤชา อ้ายจ้อย สตรีชัยภูมิ6536510685 ชัยภูมิ

22 นางสาว พรวิภา คงแสง โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม6536510824 ชัยภูมิ

23 นางสาว ธนภรณ์ ทองจุฑา โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม6536510870 ชัยภูมิ

24 นางสาว อริสรา ไชโยธา สร้างนกทาวิทยาคม6537510211 อ านาจเจริญ

25 นางสาว สุภาพร ศรีวัตร บึงกาฬ6538510024 บึงกาฬ
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 52/2565 ลงวันที่  7 มกราคม พ.ศ. 2565 

คณะเกษตรศำสตร์ สำขำเกษตรนวัตกรรม 

26 นาย พณิช์ศกร ก าทองดี หนองห้ิงพิทยา6538510148 บึงกาฬ

27 นางสาว นันทพร ธรรมสุนา ศรีวิไลวิทยา6538510196 บึงกาฬ

28 นางสาว สุภาพร คะแก้ว เซกา6538510211 บึงกาฬ

29 นางสาว ไอลดา กัณหาเล่ห์ ศรีบุญเรืองวิทยาคาร6539510053 หนองบัวล าภู

30 นางสาว หทัยพร พุฒธา หนองสวรรค์วิทยาคาร6539510345 หนองบัวล าภู

31 นาย ภูสิน เขือ่นแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่าย
มัธยมศึกษา (มอดินแดง)

6540510043 ขอนแก่น

32 นางสาว ทิพย์วารี ลิมป์กุลวัฒนพร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่าย
มัธยมศึกษา (มอดินแดง)

6540510119 ขอนแก่น

33 นาย ปุณณวิช แม้นดินแดง อุบลรัตน์พิทยาคม6540510410 ขอนแก่น

34 นางสาว สุธาวัลย์ ลดาวัลย์ ขามแก่นนคร6540510462 ขอนแก่น

35 นางสาว พรหมพร สร้อยโพธ์ิ แก่นนครวิทยาลัย6540510478 ขอนแก่น

36 นางสาว ประภัสสร วังสีดี ค าแคนวิทยาคม6540510985 ขอนแก่น

37 นาย กัมปนาท มูลตรีภักดี แก่นนครวิทยาลัย6540511134 ขอนแก่น

38 นางสาว นิชาภัทร พักจะรุง ชุมแพศึกษา6540511374 ขอนแก่น

39 นาย ปุณยวัฒน์ เพียรวิจัยธรณี แก่นนครวิทยาลัย6540511834 ขอนแก่น

40 นาย อภิสิทธ์ิ บุญผา บ้านไผ่6540512105 ขอนแก่น

41 นาย ชิษณุพงศ์ อุปถัมภ์ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ6540512223 ขอนแก่น

42 นาย อนุชิต มิสา อมตวิทยา6540512323 ขอนแก่น

43 นาย อรรณพ เรืองสุข น ้าโสมพิทยาคม6541510306 อุดรธานี

44 นาย จิรศักด์ิ จันทร์ประทักษ์ ทุ่งฝนวิทยาคาร6541510475 อุดรธานี

45 นาย สดุดี จันทะศรี จ าปาโมงวิทยาคาร6541510616 อุดรธานี

46 นาย ธนพล สุจิมงคล เลยพิทยาคม6542510072 เลย

47 นาย ปฏิภาณ  วิเวก จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย6542510198 เลย

48 นาย พชร  แก้วหงษ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย6542510228 เลย
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่  52/2565 ลงวันที่  7  มกราคม พ.ศ. 2565 

คณะเกษตรศำสตร์ สำขำเกษตรนวัตกรรม 

49 นางสาว สิรินภา สีขาว เลยพิทยาคม6542510259 เลย

50 นาย นราวิชญ์ แสงโสดา เลยพิทยาคม6542510271 เลย

51 นางสาว วิชญาพร อุทุม ปทุมเทพวิทยาคาร6543510064 หนองคาย

52 นาย อดิศักด์ิ มเหรัตน์ ร่มธรรมานุสรณ์6543510341 หนองคาย

53 นางสาว กนกพร สิทธิศาสตร์ บรบือวิทยาคาร6544510271 มหาสารคาม

54 นางสาว วารินทร์ ศรีวิเศษ นาดูนประชาสรรพ์6544510364 มหาสารคาม

55 นางสาว อรปรียา ยาเทพ นาดูนประชาสรรพ์6544510365 มหาสารคาม

56 นาย ธนากร สมพงษ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย6545510057 ร้อยเอ็ด

57 นาย อานัต  ทานะปัต พระกุมารร้อยเอ็ด6545510132 ร้อยเอ็ด

58 นาย ภูริภัทร์  ติยะพงษ์ สตรีศึกษา6545510610 ร้อยเอ็ด

59 นางสาว อาธิติยา มาตวงศ์ สตรีศึกษา6545510743 ร้อยเอ็ด

60 นาย ปฏิภาณ  พิมโคตร กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์6546510152 กาฬสินธ์ุ

61 นางสาว ชฏาพร  ปรีการ อนุกูลนารี6546510224 กาฬสินธ์ุ

62 นางสาว วรรณวิศา ทรัพย์มงคล สมเด็จพิทยาคม6546510432 กาฬสินธ์ุ

63 นางสาว ปิยพัทธ์ รัตนรุ่งกิจ ยางตลาดวิทยาคาร6546510515 กาฬสินธ์ุ

64 นางสาว วรรณิภา  จันทะโสม เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ6547510286 สกลนคร

65 นางสาว ภัทรมน  แพดศรี ค าตากล้าราชประชาสงเคราะห์6547510360 สกลนคร

66 นางสาว ฐิติชญา อินธิจันทร์ พังโคนวิทยาคม6547510591 สกลนคร

67 นาย เจษฎาภรณ์ พระโนราช เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ6547510717 สกลนคร

68 นาย ภูมิพัฒน์ สุวะไกร ค าสร้อยพิทยาสรรค์6549510134 มุกดาหาร

69 นางสาว ชญานิศ  โพธ์ิชัย มุกดาหาร6549510214 มุกดาหาร

รวมท้ังหมด 69 คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่  52/2565 ลงวันที่ 7  มกราคม พ.ศ. 2565 

คณะเกษตรศำสตร์ สำขำเกษตรศำสตร์ วิชำเอกกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร แผนที่ 1 

1 นาย บรพต จูงกลาง ปักธงชัยประชานิรมิต6530510244 นครราชสีมา

2 นาย วรากร วลสันเทียะ รุ่งอรุณวิทยา6530511480 นครราชสีมา

3 นาย ธนกาญจน์ ไชยศร มารีย์วิทยา6530511678 นครราชสีมา

4 นางสาว โยษิตา วิบูลยนัฏ บุรีรัมย์พิทยาคม6531510099 บุรีรัมย์

5 นางสาว ฑิตยา ศรีไพร ตูมใหญ่วิทยา6531510408 บุรีรัมย์

6 นางสาว จิราภา  เข้าเมือง สิรินธร6532510236 สุรินทร์

7 นาย จักรพงษ์ โพธ์ิดี ก าแพง6533510712 ศรีสะเกษ

8 นางสาว ปทุมพร  ละม่อม มัธยมตระการพืชผล6534510058 อุบลราชธานี

9 นางสาว สุภาภรณ์ เคียงวงค์ มัธยมตระการพืชผล6534510344 อุบลราชธานี

10 นางสาว บัญฑิตา ช่างเหล็ก ป่าต้ิววิทยา6535510184 ยโสธร

11 นางสาว ศิริญากร ตอพล คอนสวรรค์6536510298 ชัยภูมิ

12 นางสาว สุดารัตน์  มงคลมณี โรงเรียนกวางโจนศึกษา6536510621 ชัยภูมิ

13 นางสาว ธิติญา สิมสา โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม6540510372 ขอนแก่น

14 นางสาว พิมพิศา สิทธิไกรพงษ์ ชุมแพศึกษา6540510418 ขอนแก่น

15 นางสาว สุจิรา เหล่าศรีคู อุบลรัตน์พิทยาคม6540510586 ขอนแก่น

16 นาย ภูวนาถ  ช่างหล่อ วิเวกธรรมประสิทธ์วิทยา6540510644 ขอนแก่น

17 นางสาว ชัชฏาภรณ์ พลภักดี ขอนแก่นวิทยายน6540511589 ขอนแก่น

18 นาย ธนากร นิศรี ศรีกระนวนวิทยาคม6540511675 ขอนแก่น

19 นางสาว ยุภารัตน์ ศิริโยธา อุบลรัตน์พิทยาคม6540511733 ขอนแก่น

20 นางสาว อรปรียา หงษ์โพธ์ิ ขอนแก่นวิทยายน6540511852 ขอนแก่น

21 นางสาว สุนันทา ใจหาญ แวงใหญ่วิทยาคม6540512260 ขอนแก่น

22 นาย ปฏิภาณ มุลละคร กัลยาณวัตร6540512511 ขอนแก่น

23 นางสาว สุชาดา กามาพร ชุมพลโพนพิสัย6543510140 หนองคาย

24 นางสาว ภัทรวดี  สุขสวัสด์ิ ชุมพลโพนพิสัย6543510141 หนองคาย

25 นาย ธนพล เพียบุตวงศ์ ท่าบ่อ6543510368 หนองคาย

6 มกราคม 2565 หนา้ 12 /  134



ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 52/2565 ลงวันที่  7  มกราคม พ.ศ. 2565 

คณะเกษตรศำสตร์ สำขำเกษตรศำสตร์ วิชำเอกกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร แผนที่ 1 

26 นาย จารุเวศ ใจภักดี ท่าบ่อ6543510386 หนองคาย

27 นางสาว เพชรรัตน์ ภูติยา โรงเรียนนาข่าวิทยาคม6544510216 มหาสารคาม

28 นาย ฉัตรชัย ศรีถาวร เสลภูมิพิทยาคม6545510508 ร้อยเอ็ด

29 นางสาว ชยากร กลมพันธ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย6545510521 ร้อยเอ็ด

30 นาย ธรรมศักด์ิ พลทะกลาง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล6545510535 ร้อยเอ็ด

31 นางสาว จตุพร สูงสันเขตร์ ท่าคันโทวิทยาคาร6546510187 กาฬสินธ์ุ

32 นาย ธีรดนย์ เนาวเศษ สมเด็จพิทยาคม6546510527 กาฬสินธ์ุ

33 นาย อดิศักด์ิ บุญจงรักษ์ อนุกูลนารี6546510686 กาฬสินธ์ุ

34 นาย ชยุตพงศ์ พาลี โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี6546510765 กาฬสินธ์ุ

35 นาย ดนัย เพชรโคตร สว่างแดนดิน6547510615 สกลนคร

36 นาย กฤตพล กันทะวงศ์ มุกดาหาร6549510133 มุกดาหาร

รวมท้ังหมด 36 คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 52/2565 ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565 

คณะเกษตรศำสตร์ สำขำเกษตรศำสตร์ วิชำเอกกีฏวิทยำ แผนที่ 1 

1 นางสาว กุลภัสสร์ ภู่ธนบดี คอนสารวิทยาคม6536510088 ชัยภูมิ

2 นางสาว ยุพารัตน์ มีครไทย สามหมอวิทยา6536510217 ชัยภูมิ

3 นางสาว ศุภรักษ์ บ ารุงพานิช พรเจริญวิทยา6538510017 บึงกาฬ

4 นางสาว เอ้ืองฟ้า จันดาสี ขามแก่นนคร6540511761 ขอนแก่น

รวมท้ังหมด 4 คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่  52/2565 ลงวันที่ 7  มกราคม พ.ศ. 2565 

คณะเกษตรศำสตร์ สำขำเกษตรศำสตร์ วิชำเอกปฐพีศำสตร์และสิ่งแวดล อม แผนที่ 1 

1 นางสาว มนัสชนก ช่วงกลาง มัธยมด่านขุนทด6530511330 นครราชสีมา

2 นางสาว ธัญลักษณ์  สัมดี บัวเชดวิทยา6532510066 สุรินทร์

3 นางสาว นภัสสร ชมชัย สามหมอวิทยา6536510079 ชัยภูมิ

4 นาย ภาคภูมิ พูลศรี ภักดีชุมพลวิทยา6536510205 ชัยภูมิ

5 นาย เกริกพล ต้ังทรัพย์ หนองบัวแดงวิทยา6536510222 ชัยภูมิ

6 นาย อัคทรินทร์ พิไลพันธ์ ชัยภูมิภักดีชุมพล6536510259 ชัยภูมิ

7 นางสาว นฤมล แผลงสูงเนิน โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน6536510289 ชัยภูมิ

8 นางสาว จุฑารัตน์ รัตน์ประทุม โรงเรียนเพชรวิทยาคาร6536510514 ชัยภูมิ

9 นางสาว พัชรินทร์ ตาก่ิมนอก เทพสถิตวิทยา6536510610 ชัยภูมิ

10 นาย ธนวิทย์ โสมค า ศรีบุญเรืองวิทยาคาร6539510219 หนองบัวล าภู

11 นางสาว ภาวิณี  หม่ืนแก้ว บ้านไผ่6540511092 ขอนแก่น

12 นางสาว ปรารถนา  โยเหลา ดงมันพิทยาคม6540511585 ขอนแก่น

13 นางสาว สุภชา วงษ์ศรีวอ อุดรพิทยานุกูล6541510107 อุดรธานี

14 นางสาว พรมณี กุลสุวรรณ์ ภูพานวิทยา6541510259 อุดรธานี

15 นาย กิตติพล บุญจ่าย กุดบงพิทยาคาร6543510195 หนองคาย

16 นาย สิรินภา สังโวรี พระพุทธบาทวิทยาคม6543510280 หนองคาย

17 นางสาว อัษฎาภรณ์  ทุมพร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล6545510093 ร้อยเอ็ด

18 นาย พงศกร บุญมาใสย์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย6545510423 ร้อยเอ็ด

19 นางสาว เจนน่ีพิมพ์ ฟับบร้ี เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ6547510322 สกลนคร

รวมท้ังหมด 19 คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่  52/2565 ลงวันที่  7 มกราคม พ.ศ. 2565 

คณะเกษตรศำสตร์ สำขำเกษตรศำสตร์ วิชำเอกพืชไร่ แผนที่ 1 

1 นางสาว พนิตนันท์  ปีกสันเทียะ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสด์ิผดุงวิทยา"6530510448 นครราชสีมา

2 นางสาว ณิชชา แววไธสง โรงเรียนประทาย6530510483 นครราชสีมา

3 นางสาว พัชราภรณ์ มโนรมย์ โรงเรียนประทาย6530510487 นครราชสีมา

4 นาย ณัชยนนท์ ศรีพุทธางกูร ราชสีมาวิทยาลัย6530510685 นครราชสีมา

5 นางสาว  กัญญารัตน์  คงขุนทด ด่านขุนทด6530510900 นครราชสีมา

6 นางสาว พิมพ์สุพรรณ อินทรสูต พิมายวิทยา6530511058 นครราชสีมา

7 นางสาว วิภาวินี ผิวขาว พิมายวิทยา6530511113 นครราชสีมา

8 นางสาว ธันย์ชนก ขอพิมาย พิมายวิทยา6530511189 นครราชสีมา

9 นางสาว ปัทมา พิศนอก บ้านไทยสามัคคี6530511226 นครราชสีมา

10 นางสาว ปัณณวีร์ ผิวแดง โรงเรียนครบุรี6530511504 นครราชสีมา

11 นาย บัณฑิต แสงจังหรีด โรงเรียนครบุรี6530511522 นครราชสีมา

12 นางสาว วาปีย์กร แปลนดี ชุมพวงศึกษา6530511565 นครราชสีมา

13 นางสาว เพชรรัตน์ ธาราพรหม กนกศิลป์พิทยาคม6531510022 บุรีรัมย์

14 นางสาว อารยา บุตรเอก ละหานทรายรัชดาภิเษก6531510076 บุรีรัมย์

15 นางสาว จิราพร ละอองดี กระสังพิทยาคม6531510166 บุรีรัมย์

16 นางสาว วนัฐสนันท์  กองศรี กระสังพิทยาคม6531510312 บุรีรัมย์

17 นางสาว ญดาพร กลอยประโคน ประโคนชัยพิทยาคม6531510493 บุรีรัมย์

18 นาย อนุชา จันทา ศีขรภูมิพิสัย6532510480 สุรินทร์

19 นางสาว สมิตา วงอามาตย์ ชุมพลวิทยาสรรค์6532510543 สุรินทร์

20 นาย ศุภศิษฎ์ิ  จันท า ก าแพง6533510019 ศรีสะเกษ

21 นางสาว จิรนันท์  มหานาม กันทรารมณ์6533510106 ศรีสะเกษ

22 นาย กิตษฎา บุญอุ้ย กันทรารมณ์6533510107 ศรีสะเกษ

23 นาย สุริยันต์ บุญน า โรงเรียนน ้าขุน่วิทยา6534510412 อุบลราชธานี

24 นางสาว สุวิชาดา  ขยันท า กุดชุมวิทยาคม6535510069 ยโสธร

25 นาย อาทิตย์ กาลจักร กุดชุมวิทยาคม6535510131 ยโสธร
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะเกษตรศำสตร์ สำขำเกษตรศำสตร์ วิชำเอกพืชไร่ แผนท่ี 1 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

26 นางสาว สุชาดา โพธิสม หนองบัวแดงวิทยา6536510072 ชัยภูมิ

27 นาย วรวิทย์ แสนภูงา หนองบัวแดงวิทยา6536510100 ชัยภูมิ

28 นางสาว สุนันทา โพธ์ินอก จัตุรัสวิทยาคาร6536510204 ชัยภูมิ

29 นาย พรกิตติมา พิริยะตระกูล ภักดีชุมพลวิทยา6536510228 ชัยภูมิ

30 นางสาว ณัฐชา ภู่ประกิจ จัตุรัสวิทยาคาร6536510299 ชัยภูมิ

31 นาย ก้องเกียรติ ตันวัฒนเสรี หนองบัวแดงวิทยา6536510312 ชัยภูมิ

32 นางสาว พัชราภรณ์ บัวนพ โรงเรียนบ้านหันวิทยา6536510333 ชัยภูมิ

33 นางสาว ปวีณ์ธิดา อาโพธ์ิไทย ภูเขียว6536510339 ชัยภูมิ

34 นางสาว ธัฐศมณ  สาทมุณี ภูเขียว6536510353 ชัยภูมิ

35 นางสาว พรจิตร สุขเกิด โรงเรียนบ าเหน็จณรงค์วิทยาคม6536510367 ชัยภูมิ

36 นางสาว ศศิธร พรมเด่ือ โรงเรียนโนนกอกวิทยา6536510480 ชัยภูมิ

37 นาย ธนภัทร วุฒิชัยภูมิ โรงเรียนกวางโจนศึกษา6536510648 ชัยภูมิ

38 นางสาว อาริสา มาฆะเซ็นต์ คอนสวรรค์6536510743 ชัยภูมิ

39 นางสาว อารีญา  โชควิเศษ สตรีชัยภูมิ6536510848 ชัยภูมิ

40 นางสาว ภัทรวดี พยัคเจริญ ลืออ านาจวิทยาคม6537510167 อ านาจเจริญ

41 นางสาว อรญา เลิศค าฆ้อง ศรีบุญเรืองวิทยาคาร6539510056 หนองบัวล าภู

42 นาย สิริวัฒน์ สงค์รัตน์ หนองบัวพิทยาคาร6539510158 หนองบัวล าภู

43 นางสาว รัชฎากร ไชยเฉลิม หนองบัวพิทยาคาร6539510278 หนองบัวล าภู

44 นาย อิทธิพล มายา ศรีบุญเรืองวิทยาคาร6539510324 หนองบัวล าภู

45 นางสาว ยุภาพร ประจันนวล หนองเรือวิทยา6540510137 ขอนแก่น

46 นางสาว สุภาวดี สวัสด์ิทา โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม6540510240 ขอนแก่น

47 นาย ทิศนา แสนยามูล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม6540510350 ขอนแก่น

48 นางสาว สุภาวดี ติวสร้อย ศรีกระนวนวิทยาคม6540510544 ขอนแก่น

49 นางสาว ผกามาศ ละครเขต น ้าพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก6540510622 ขอนแก่น

50 นางสาว สุภาวดี หารลี โรงเรียนมัธยมหนองเขียด6540510758 ขอนแก่น
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะเกษตรศำสตร์ สำขำเกษตรศำสตร์ วิชำเอกพืชไร่ แผนท่ี 1 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

51 นาย ธนวัฒน์ พงษาโคตร โรงเรียนมัธยมหนองเขียด6540510788 ขอนแก่น

52 นาย พลวัต ทวีค า มัญจาศึกษา6540511074 ขอนแก่น

53 นางสาว วชิรญาณ์ บุตรสิม โรงเรียนสีชมพูศึกษา6540511232 ขอนแก่น

54 นาย สิทธิรัตน์ ชัยปัญหา โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม6540511342 ขอนแก่น

55 นางสาว วริศรา สมควรการ โรงเรียนสีชมพูศึกษา6540511350 ขอนแก่น

56 นาย วรพล สิงห์น้อย อุบลรัตน์พิทยาคม6540511386 ขอนแก่น

57 นางสาว จิรัชยา จับตะเฆ้ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม6540511406 ขอนแก่น

58 นาย นรวิชญ์  ภาน้อย แก่นนครวิทยาลัย6540511466 ขอนแก่น

59 นาย ทินกร  สังหา มัญจาศึกษา6540511490 ขอนแก่น

60 นางสาว วรัทยา พระสี ม่วงหวานพัฒนศึกษา6540511535 ขอนแก่น

61 นาย สิรภัทร ม่องค าหม่ืน ประถมปรีดาภรณ์6540511539 ขอนแก่น

62 นาย จุลจักร มะธิปิไข โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม6540511604 ขอนแก่น

63 นางสาว ชลธิชา ลาวงศ์ ศรีกระนวนวิทยาคม6540511687 ขอนแก่น

64 นางสาว พัชรภา กัญญาเขียว แก่นนครวิทยาลัย6540511718 ขอนแก่น

65 นางสาว จิรวรรณ สุดทอง บ้านไผ่6540511741 ขอนแก่น

66 นางสาว กัญญานัฐ ช่างทอง นครขอนแก่น6540511799 ขอนแก่น

67 นางสาว เขมิการ์ ม่วงนิล นครขอนแก่น6540511801 ขอนแก่น

68 นาย อธิธกัณณ์ นิกรณ์ธนานนทน์ เปือยน้อยศึกษา6540511804 ขอนแก่น

69 นางสาว กฤตพร แก้วกาสี บ้านไผ่6540511849 ขอนแก่น

70 นาย แก้วขวัญ มนต์ก่ิง บ้านไผ่6540511862 ขอนแก่น

71 นางสาว ปาริชาติ กุลสอน เวียงนครวิทยาคม6540511885 ขอนแก่น

72 นางสาว ณัฎฐณิดา นาตาแสง โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม6540511906 ขอนแก่น

73 นาย บดินทร์ ชัยทอง อุดรพิทยานุกูล6541510275 อุดรธานี

74 นางสาว สุดารัตน์ วงทะบุตร กุดจับประชาสรรค์6541510352 อุดรธานี

75 นางสาว นิภาวรรณ แพงไทย เทพนุสรณ์6541510485 อุดรธานี
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะเกษตรศำสตร์ สำขำเกษตรศำสตร์ วิชำเอกพืชไร่ แผนท่ี 1 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

76 นาย เจษฎาภรณ์  มาณะศิลป์ อุดรพิทยานุกูล6541510575 อุดรธานี

77 นางสาว ธนัชพร เนตรวงค์อินทร์ อุดรพัฒนาการ6541510618 อุดรธานี

78 นางสาว จตุพร โคคร เชียงคาน6542510052 เลย

79 นางสาว สุมินตรา  บัวพิทักษ์ ชุมพลโพนพิสัย6543510147 หนองคาย

80 นางสาว กมลชนก ภาโนมัย ท่าบ่อ6543510258 หนองคาย

81 นาย ไกรสร ซุยใจทัศ ร่มธรรมานุสรณ์6543510343 หนองคาย

82 นางสาว นรุณี ทศราช บรบือวิทยาคาร6544510051 มหาสารคาม

83 นางสาว อรณี อิงไธสง พยัคฆภูมิวิทยาคาร6544510123 มหาสารคาม

84 นางสาว ศริญญา สิงอ่อน ผดุงนารี6544510163 มหาสารคาม

85 นางสาว ญาณิศา พันนาสี พยัคฆภูมิวิทยาคาร6544510418 มหาสารคาม

86 นางสาว วิลัยพร สุระภักดี หนองฮีเจริญวิทย์6545510008 ร้อยเอ็ด

87 นาย ธิติรัตน์  ชื่นตา หนองพอกวิทยาลัย6545510037 ร้อยเอ็ด

88 นางสาว สุธีมนต์  ใจชนะ สตรีศึกษา6545510073 ร้อยเอ็ด

89 นางสาว พรรภษา   อุ่นอินทร์ จันทรุเบกษาอนุสรณ์6545510275 ร้อยเอ็ด

90 นางสาว กานต์ชนิต บุตรวงศ์ สตรีศึกษา6545510346 ร้อยเอ็ด

91 นาย ธนาวุฒิ เพ็งผลา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย6545510634 ร้อยเอ็ด

92 นาย พิริยากร นวลนุกูล ร้อยเอ็ดวิทยาลัย6545510731 ร้อยเอ็ด

93 นางสาว พัชรินทร์ บุญยู้ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย6545510921 ร้อยเอ็ด

94 นางสาว ศรัญญา แก้ววิเศษ อนุกูลนารี6546510051 กาฬสินธ์ุ

95 นางสาว รสิตา ภูยอดผา ห้วยเม็กวิทยาคม6546510398 กาฬสินธ์ุ

96 นาย ศาสตรา ดอนสินเพ่ิม กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์6546510807 กาฬสินธ์ุ

97 นางสาว สรัญญา ศรีฝ้าย บ้านม่วงพิทยาคม6547510404 สกลนคร

98 นางสาว กนกพร แก้วมา ธาตุนารายณ์วิทยา6547510606 สกลนคร

99 นาย รชฏ เสียงเย็น มุกดาหาร6549510157 มุกดาหาร

100 นาย ยศพนธ์ อรบุตร ค าสร้อยพิทยาสรรค์6549510224 มุกดาหาร
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะเกษตรศำสตร์ สำขำเกษตรศำสตร์ วิชำเอกพืชไร่ แผนท่ี 1 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

รวมท้ังหมด 100 คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะเกษตรศำสตร์ สำขำเกษตรศำสตร์ วิชำเอกพืชสวน แผนท่ี 1 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

1 นางสาว ศุภิสรา เหยียดกระโทก สุรนารีวิทยา6530510395 นครราชสีมา

2 นางสาว ภัทรานิษฐ์ เรืองสุวรรณ์ สุรนารีวิทยา6530510488 นครราชสีมา

3 นางสาว พิมพ์มาดา วชิรสุนทรกุล มารีย์วิทยา6530510512 นครราชสีมา

4 นางสาว บุษยมาส คตส าโรง มารีย์วิทยา6530510536 นครราชสีมา

5 นางสาว จุฑามาศ โทนพุดซา สุรธรรมพิทักษ์6530510897 นครราชสีมา

6 นางสาว แพรวนภา ท้าวค าหลง บ้านไทยสามัคคี6530511432 นครราชสีมา

7 นางสาว ณัฐณิชา ยมสมิต มารีย์วิทยา6530511553 นครราชสีมา

8 นางสาว กรสุดา ปะชิเก ล าปลายมาศ6531510246 บุรีรัมย์

9 นางสาว แพรทอง พลเดช โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา6531510502 บุรีรัมย์

10 นางสาว วริศรา  ศรีเอ่ียมเจริญ ประโคนชัยพิทยาคม6531510505 บุรีรัมย์

11 นางสาว ปนัดดา  ธรรมดา เมืองแกพิทยาคม6531510679 บุรีรัมย์

12 นาย วรากร บุตรศรีภักดีกุล บุรีรัมย์พิทยาคม6531510699 บุรีรัมย์

13 นางสาว จิรนันท์ เสนานนท์ ส าโรงทาบวิทยาคม6532510407 สุรินทร์

14 นางสาว ษาวิตรี วิทย์เวทย์ ชุมพลวิทยาสรรค์6532510522 สุรินทร์

15 นางสาว นันทิกานต์ สาระชาติ ขุขันธ์6533510076 ศรีสะเกษ

16 นางสาว อรอุมา วงค์ค าจันทร์ โรงเรียนศิลาลาดวิทยา6533510159 ศรีสะเกษ

17 นางสาว แพรวลดา ฮมภิรมย์ โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์6533510180 ศรีสะเกษ

18 นางสาว กุลสตรี  นนท์ศิริ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร6534510177 อุบลราชธานี

19 นางสาว อังคณา ปานจ ารูญ คอนสารวิทยาคม6536510037 ชัยภูมิ

20 นางสาว จิรารัตน์ แขมภูเขียว โรงเรียนบ้านหันวิทยา6536510052 ชัยภูมิ

21 นาย วรากร ชิดทอง บ้านแท่นวิทยา6536510078 ชัยภูมิ

22 นางสาว ชลธิชา เชื้อศิริ คอนสารวิทยาคม6536510145 ชัยภูมิ

23 นางสาว อภิสมัย บุญค า คอนสวรรค์6536510373 ชัยภูมิ

24 นาย จักรภัทร เสมอไว ภูเขียว6536510552 ชัยภูมิ

25 นาย กิตติพันธ์ ไทยป้อม ภูเขียว6536510575 ชัยภูมิ
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะเกษตรศำสตร์ สำขำเกษตรศำสตร์ วิชำเอกพืชสวน แผนท่ี 1 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

26 นาย วรวิชญ์ แซ่เฮ้า โรงเรียนกวางโจนศึกษา6536510628 ชัยภูมิ

27 นางสาว ปัทมภรณ์ รองชัยภูมิ คอนสวรรค์6536510675 ชัยภูมิ

28 นางสาว ชนินาถ ค าชีรอง คอนสารวิทยาคม6536510843 ชัยภูมิ

29 นางสาว ธิดารัตน์ รองจ านงค์ ศรีบุญเรืองวิทยาคาร6539510143 หนองบัวล าภู

30 นางสาว พัชราภา นินสน หนองบัวพิทยาคาร6539510277 หนองบัวล าภู

31 นางสาว สุพัตรา วงสีแก้ว บ้านขามพิทยาคม6539510304 หนองบัวล าภู

32 นาย จิรวัฒน์ ใจทน หนองบัวพิทยาคาร6539510354 หนองบัวล าภู

33 นางสาว สรัญญา สวัสดี ขามแก่นนคร6540511139 ขอนแก่น

34 นางสาว พิจิตรา มหาเหมียด โคกสีพิทยาสรรพ์6540511175 ขอนแก่น

35 นางสาว สลาลี ศรีกลชาญ นครขอนแก่น6540511177 ขอนแก่น

36 นางสาว กานต์พิชชา อรรคฮาต กัลยาณวัตร6540511332 ขอนแก่น

37 นาย นครินทร์ ชูเกียรติ ขอนแก่นวิทยายน6540511767 ขอนแก่น

38 นางสาว พรชิตา รักชาติ บ้านไผ่6540512024 ขอนแก่น

39 นางสาว พรรณษา เผ่าหล้า การกุศลวัดหนองแวง6540512164 ขอนแก่น

40 นางสาว จุฬารัตน์ มูลหล้า แวงใหญ่วิทยาคม6540512444 ขอนแก่น

41 นางสาว ณัฎฐธิดา  พานาเรียง กุมภวาปี6541510113 อุดรธานี

42 นางสาว อาภัสรา นาแถมเพ็ชร์ บ้านดุงวิทยา6541510794 อุดรธานี

43 นางสาว อรปรียา บุรี ดงเย็นพิทยาคาร6541510817 อุดรธานี

44 นางสาว อาทิตยา แม้นพยัคฆ์ ทรัพย์อุดมวิทยา6541510881 อุดรธานี

45 นางสาว สไบทิพย์  ขจร ท่าบ่อ6543510068 หนองคาย

46 นางสาว ชลธิชา วงษ์เบาะ เขวาไร่ศึกษา6544510046 มหาสารคาม

47 นางสาว กัญยารัตน์  ไปได้ บรบือวิทยาคาร6544510250 มหาสารคาม

48 นางสาว วิราพร สอนสี สตรีศึกษา6545510327 ร้อยเอ็ด

49 นาย พัฒนา สาเกตุ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย6545510458 ร้อยเอ็ด

50 นาย เจษฎา ชูรัตน์ ม่วงมิตรวิทยาคม6545510591 ร้อยเอ็ด
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะเกษตรศำสตร์ สำขำเกษตรศำสตร์ วิชำเอกพืชสวน แผนท่ี 1 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

51 นาย พัสกร สีวาสมา สมเด็จพิทยาคม6546510236 กาฬสินธ์ุ

52 นางสาว นิติพร ไพรสณฑ์ อนุกูลนารี6546510270 กาฬสินธ์ุ

53 นางสาว จิราวรรณ วรรณรักษา สมเด็จพิทยาคม6546510308 กาฬสินธ์ุ

54 นางสาว ภัสดาภรณ์ ปฏิลุโป หนองกุงศรีวิทยาคาร6546510613 กาฬสินธ์ุ

55 นางสาว รติยาภรณ์ บุญน้อย สมเด็จพิทยาคม6546510849 กาฬสินธ์ุ

56 นางสาว ชุตินันท์ ยะภักดี โรงเรียนภูดินแดงวิทยา6547510230 สกลนคร

57 นางสาว จุฬารัชต์ โคตรวังอวน ธาตุนารายณ์วิทยา6547510436 สกลนคร

58 นาย ศรันยู สมบัติดี มัธยมวาริชภูมิ6547510661 สกลนคร

59 นางสาว นันทวัน มากดี นิคมน ้าอูนเจริญวิทยา6547510714 สกลนคร

60 นางสาว เขมจิรา  มูลต้ัง นครพนมวิทยาคม6548510105 นครพนม

61 นาย จิทรัฐพัส ปัญญาเลิศสิริ มุกดาหาร6549510067 มุกดาหาร

รวมท้ังหมด 61 คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะเกษตรศำสตร์ สำขำเกษตรศำสตร์ วิชำเอกโรคพืชวิทยำ แผนท่ี 1 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

1 นางสาว พิชชามญธ์ุ ตุ้มสันเทียะ เทพสถิตวิทยา6536510807 ชัยภูมิ

2 นาย พันธมิตร พวงจ าปา พรเจริญวิทยา6538510018 บึงกาฬ

3 นาย ปิยะรัตน์ ทะวงษา หนองเรือวิทยา6540510150 ขอนแก่น

4 นาย ปริญญา สุขรมย์ เมืองสรวงวิทยา6545510202 ร้อยเอ็ด

รวมท้ังหมด 4 คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะเกษตรศำสตร์ สำขำเกษตรศำสตร์ วิชำเอกสัตวศำสตร์ แผนท่ี 1 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

1 นางสาว บัณฑิตา จันทร์สระน้อย ปักธงชัยประชานิรมิต6530510010 นครราชสีมา

2 นางสาว ณัฏฐนันท์ ทวีศรีบ่อค าเกิด สุรนารีวิทยา6530510012 นครราชสีมา

3 นางสาว ชูติกาญน์  ปานป้อม เมืองคง6530510021 นครราชสีมา

4 นางสาว ฐิติรัตน์ นรินทร์นอก เมืองคง6530510032 นครราชสีมา

5 นาย ณัฐนนท์ ปัจจัยตา ห้วยแถลงพิทยาคม6530510034 นครราชสีมา

6 นางสาว สุจิตรา  ชนภักดี บ้านเหล่ือมพิทยาสรรพ์6530510070 นครราชสีมา

7 นาย อรรถพร มูลมณี ห้วยแถลงพิทยาคม6530510074 นครราชสีมา

8 นางสาว ศิรภัสสร บรรจง เมืองคง6530510101 นครราชสีมา

9 นางสาว ปภาวดี  พาพิมาย พิมายวิทยา6530510104 นครราชสีมา

10 นางสาว วัชรี มากบุญ ภู่วิทยา6530510144 นครราชสีมา

11 นางสาว สรวีย์ นพคุณ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสด์ิผดุงวิทยา"6530510335 นครราชสีมา

12 นางสาว ปภาวริน หวานสูงเนิน โรงเรียนสีค้ิว "สวัสด์ิผดุงวิทยา"6530510366 นครราชสีมา

13 นางสาว ศุภรัตน์ กองทอง ห้วยแถลงพิทยาคม6530510399 นครราชสีมา

14 นางสาว มัญชุสา วรรณลี สุรนารีวิทยา6530510527 นครราชสีมา

15 นางสาว ชุติมณฑน์ ใสพลกรัง มัธยมด่านขุนทด6530510681 นครราชสีมา

16 นางสาว ชมพูนุท ชิดขุนทด มัธยมด่านขุนทด6530510732 นครราชสีมา

17 นางสาว สุภาพร  ฉ ่าด า โรงเรียนสูงเนิน6530510755 นครราชสีมา

18 นางสาว วรินทร พืดขุนทด มัธยมด่านขุนทด6530510811 นครราชสีมา

19 นางสาว วริศรา ถาดตะคุ มารีย์วิทยา6530510872 นครราชสีมา

20 นางสาว กัณญารินทร์ เขตจันทึก มารีย์วิทยา6530510873 นครราชสีมา

21 นางสาว ปานทิพย์ สุขประเสริฐ ห้วยแถลงพิทยาคม6530511088 นครราชสีมา

22 นางสาว หฤทัยรัตน์ พิมพ์ศรี เมืองคง6530511123 นครราชสีมา

23 นางสาว ศิริลักษณ์ ไชยกระโทก โชคชัยสามัคคี6530511158 นครราชสีมา

24 นางสาว ปิยนันท์ สิงห์เลิศ บุญเหลือวิทยานุสรณ์6530511164 นครราชสีมา

25 นางสาว ณัฏฐธิดา เจริญพรรุ่งนภา บุญวัฒนา 26530511198 นครราชสีมา
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะเกษตรศำสตร์ สำขำเกษตรศำสตร์ วิชำเอกสัตวศำสตร์ แผนท่ี 1 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

26 นางสาว นัฐฤภรณ์  มูลจันทา โรงเรียนบัวใหญ่6530511497 นครราชสีมา

27 นางสาว ญาณิศา  โภชน์เกาะ โรงเรียนครบุรี6530511507 นครราชสีมา

28 นางสาว สรัญญา จุฑาผาด มารีย์วิทยา6530511589 นครราชสีมา

29 นางสาว  นพวรรณ งามจันทร์ บุญเหลือวิทยานุสรณ์6530511613 นครราชสีมา

30 นาย พลวัฒน์ ไปรแดน สีดาวิทยา6530511650 นครราชสีมา

31 นางสาว สุพิชชา  เนิกกระโทก บุญวัฒนา6530511666 นครราชสีมา

32 นางสาว สุวรินทร์ โสดาบุตร กนกศิลป์พิทยาคม6531510031 บุรีรัมย์

33 นางสาว ณัฐชยา จันทร์นวล กู่สวนแตงพิทยาคม6531510040 บุรีรัมย์

34 นางสาว ไพรริน พิลาลี บัวหลวงวิทยาคม6531510087 บุรีรัมย์

35 นางสาว กนกวรรณ พันธ์รัมย์ ล าปลายมาศ6531510165 บุรีรัมย์

36 นาย กมลชนก ปะขิโต นางรอง6531510225 บุรีรัมย์

37 นาย ชยพล ทบวัน รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก6531510255 บุรีรัมย์

38 นางสาว ณัฐฐาพร  นันโท แคนดงพิทยาคม6531510286 บุรีรัมย์

39 นางสาว อาทิตยา พันธ์ุรัมย์ กระสังพิทยาคม6531510301 บุรีรัมย์

40 นาย สุประดิษฐ์ เย็นรัมย์ นางรอง6531510358 บุรีรัมย์

41 นางสาว ปารดา วงค์สุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา6531510465 บุรีรัมย์

42 นางสาว ณวิภา เรียมมนตรี ละหานทรายรัชดาภิเษก6531510471 บุรีรัมย์

43 นางสาว พิมพ์นิภา ทิพย์โลหิต พระครูพิทยาคม6531510525 บุรีรัมย์

44 นาย ศักดิพงศ์ ก่ิงพุ่ม ประโคนชัยพิทยาคม6531510550 บุรีรัมย์

45 นาย ณัฐกิจ โตดประโคน ประโคนชัยพิทยาคม6531510577 บุรีรัมย์

46 นาย ชนะชัย กุไธสง นาโพธ์ิพิทยาคม6531510596 บุรีรัมย์

47 นางสาว พนัชกร สายวัน เมืองแกพิทยาคม6531510682 บุรีรัมย์

48 นาย ธวัชชัย ธนุนาจารย์ สินรินทร์วิทยา6532510072 สุรินทร์

49 นาย ธนภัทร ฉลาดเฉลียว สิรินธร6532510168 สุรินทร์

50 นางสาว ภัทรนันท์ เรียบร้อย สิรินธร6532510211 สุรินทร์

6 มกราคม 2565 หนา้ 26 /  134

vilaivan
Typewritten Text
52

vilaivan
Typewritten Text
7



ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะเกษตรศำสตร์ สำขำเกษตรศำสตร์ วิชำเอกสัตวศำสตร์ แผนท่ี 1 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

51 นาย ธนธรณ์ สุภาพ พรมเทพพิทยาคม6532510276 สุรินทร์

52 นางสาว พิมพ์ชนก ทาตะนาม ท่าตูมประชาเสริมวิทย์6532510328 สุรินทร์

53 นาย ปฏิพล แก้วงาม สุรวิทยาคาร6532510379 สุรินทร์

54 นางสาว จอมขวัญ หมายจันทร์ สิรินธร6532510430 สุรินทร์

55 นาย ณฐพร ไหมทอง สุรวิทยาคาร6532510437 สุรินทร์

56 นาย ณัฐภัทร  ค าวงค์ สุรวิทยาคาร6532510448 สุรินทร์

57 นาย ธนากร สมบัติ สุรวิทยาคาร6532510457 สุรินทร์

58 นางสาว อัจฉราวรรณ จันทร์ศิริ สุรพินท์พิทยา6532510497 สุรินทร์

59 นาย วชิรวิทย์ พวงบุญ สุรวิทยาคาร6532510539 สุรินทร์

60 นางสาว พัชราภรณ์ จันทะขัมมา สุรวิทยาคาร6532510561 สุรินทร์

61 นาย นพดล ผ้าผิวดี สุรวิทยาคาร6532510608 สุรินทร์

62 นาย ชิษณุพงศ์ เชื้อดี สุรวิทยาคาร6532510613 สุรินทร์

63 นางสาว แพรวพราว  ทรายค า ยางชุมน้อยพิทยาคม6533510072 ศรีสะเกษ

64 นางสาว สยุมพร ผาสุข กันทรลักษ์วิทยา6533510165 ศรีสะเกษ

65 นางสาว ณัฐลดา  อุปการะ สตรีสิริเกศ6533510191 ศรีสะเกษ

66 นาย ชัยวัฒน์ ประสาร กันทรลักษ์วิทยา6533510202 ศรีสะเกษ

67 นาย อนุชา สร้อยผาบ กันทรลักษ์วิทยา6533510411 ศรีสะเกษ

68 นางสาว ศศิธร ผิวอ่อน ขุขันธ์6533510419 ศรีสะเกษ

69 นางสาว พนิตอนงค์ พนมหอม บึงมะลูวิทยา6533510431 ศรีสะเกษ

70 นาย ก้องเกียรติ หาญสู้ ศรีสะเกษวิทยาลัย6533510578 ศรีสะเกษ

71 นาย ภูริเดช เครือจันทร์ ศรีสะเกษวิทยาลัย6533510647 ศรีสะเกษ

72 นาย ธเนตร เหล่าแค ศรีสะเกษวิทยาลัย6533510648 ศรีสะเกษ

73 นางสาว ปิยะดา ภักศรี ก าแพง6533510698 ศรีสะเกษ

74 นาย วันชัย สุภาว์ มัธยมตระการพืชผล6534510059 อุบลราชธานี

75 นางสาว พัชรภา พิเคราะห์จิตร เขือ่งในพิทยาคาร6534510250 อุบลราชธานี
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะเกษตรศำสตร์ สำขำเกษตรศำสตร์ วิชำเอกสัตวศำสตร์ แผนท่ี 1 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

76 นางสาว วิลาสินี  ร่ืนเริง มัธยมตระการพืชผล6534510291 อุบลราชธานี

77 นางสาว อธิชา แนวจ าปา นารีนุกูล6534510301 อุบลราชธานี

78 นางสาว ธนิตา ค าภา นารีนุกูล6534510316 อุบลราชธานี

79 นาย กฤษฎา พวงผกา โรงเรียนน ้าขุน่วิทยา6534510488 อุบลราชธานี

80 นาย เมธาวี เสนาน้อย เดชอุดม6534510514 อุบลราชธานี

81 นาย ปิยทัศน์   ประจ าหลัก โรงเรียนบัวงามวิทยา6534510633 อุบลราชธานี

82 นางสาว พรไพริน ดีดวงพันธ์ เลิงนกทา6535510121 ยโสธร

83 นางสาว กนิษฐนาฏ บุญทวี กุดชุมวิทยาคม6535510134 ยโสธร

84 นาย ทักษ์ดนัย มูลสาร ทรายมูลวิทยา6535510169 ยโสธร

85 นางสาว พัชรพร ต่อชาติ ชัยภูมิภักดีชุมพล6536510075 ชัยภูมิ

86 นางสาว ชนพิชา สามหมอ สตรีชัยภูมิ6536510092 ชัยภูมิ

87 นางสาว กฤษณา หาญนาแซง โรงเรียนบ้านหันวิทยา6536510163 ชัยภูมิ

88 นาย ฐาปกร แก้วสีบุตร ภักดีชุมพลวิทยา6536510186 ชัยภูมิ

89 นางสาว ศศิวิมล ก้อเมืองน้อย คอนสวรรค์6536510295 ชัยภูมิ

90 นางสาว ณัฐพร ศิริพรหมมา สตรีชัยภูมิ6536510379 ชัยภูมิ

91 นางสาว ยศวดี ยศสุนทร สตรีชัยภูมิ6536510392 ชัยภูมิ

92 นางสาว มาริสา พลไพรี โรงเรียนโนนกอกวิทยา6536510405 ชัยภูมิ

93 นางสาว พรหมพร นาคพินิจ โรงเรียนบ าเหน็จณรงค์วิทยาคม6536510523 ชัยภูมิ

94 นางสาว ปิยธิดา วรรณจงค า โรงเรียนบ าเหน็จณรงค์วิทยาคม6536510549 ชัยภูมิ

95 นาย นรบดี เถาวัลย์ ภูเขียว6536510568 ชัยภูมิ

96 นางสาว ศดานันท์  โชคเหมาะ แก้งคร้อวิทยา6536510663 ชัยภูมิ

97 นาย ธนภัทร รุ่งรัตน์ตระกูล ปัญจดี6536510865 ชัยภูมิ

98 นาย ธนวัฒน์  จันทศรี อ านาจเจริญ6537510025 อ านาจเจริญ

99 นางสาว ศศิธร วงศ์จันทา นาจิกพิทยาคม6537510143 อ านาจเจริญ

100 นาย พีรพัฒน์ อุทิตสาร ปทุมราชวงศา6537510156 อ านาจเจริญ
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะเกษตรศำสตร์ สำขำเกษตรศำสตร์ วิชำเอกสัตวศำสตร์ แผนท่ี 1 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

101 นางสาว วาสนา สอนพงษ์ สร้างนกทาวิทยาคม6537510199 อ านาจเจริญ

102 นาย ธนากร แสนธิจักร์ บึงโขงหลงวิทยาคม6538510050 บึงกาฬ

103 นางสาว ฐานิกา วารีย์ บุ่งคล้านคร6538510183 บึงกาฬ

104 นางสาว อริสา  โพสาลาด ศรีบุญเรืองวิทยาคาร6539510040 หนองบัวล าภู

105 นางสาว ปริญญาพร โล้ลา ค าแสนวิทยาสรรค์6539510065 หนองบัวล าภู

106 นางสาว ณีรนุช เจริญผล ศรีบุญเรืองวิทยาคาร6539510167 หนองบัวล าภู

107 นาย อภิสิทธ์ิ ค าพวงค์ ศรีบุญเรืองวิทยาคาร6539510198 หนองบัวล าภู

108 นางสาว รมิตา แก้วพิลา หนองบัวพิทยาคาร6539510308 หนองบัวล าภู

109 นางสาว รุ่งนภา ปานาลาด หนองบัวพิทยาคาร6539510314 หนองบัวล าภู

110 นางสาว วิมลลักษณ์ เกตุจันทร์ หนองบัวพิทยาคาร6539510315 หนองบัวล าภู

111 นางสาว ดวงกมล แน่นอุดร นาแกวิทยา6539510335 หนองบัวล าภู

112 นาย วราวุฒิ ชารีวาร อุบลรัตน์พิทยาคม6540510056 ขอนแก่น

113 นางสาว สาลิณา ซูงิยาม่า มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ6540510134 ขอนแก่น

114 นางสาว ศศิพร อ าคา ค าแคนวิทยาคม6540510154 ขอนแก่น

115 นาย ต้องกมล ดวงอ่อนนาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่าย
มัธยมศึกษา (มอดินแดง)

6540510159 ขอนแก่น

116 นาย มฤคินทร์  ดาทุมมา ขอนแก่นวิทยายน6540510220 ขอนแก่น

117 นาย ยศภัทร  พิมพ์แก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่าย
มัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

6540510272 ขอนแก่น

118 นางสาว ธารมิกา วิเศษลา น ้าพองศึกษา6540510304 ขอนแก่น

119 นางสาว เกวลี สุอินทร์ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม6540510377 ขอนแก่น

120 นางสาว สุชาวลี  บุญโคกสี ขอนแก่นวิทยายน6540510394 ขอนแก่น

121 นาย ภูริภัทร สุขสมกิจ ขอนแก่นวิทยายน6540510420 ขอนแก่น

122 นางสาว อรวรา คงมีทรัพย์ ขอนแก่นวิทยายน6540510457 ขอนแก่น

123 นางสาว พัชราภา แข็งพิลา โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง6540510475 ขอนแก่น
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะเกษตรศำสตร์ สำขำเกษตรศำสตร์ วิชำเอกสัตวศำสตร์ แผนท่ี 1 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

124 นาย ณัฏฐณพ  จันโท โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม6540510529 ขอนแก่น

125 นาย เจษฎา ฉันทะกลาง ศรีกระนวนวิทยาคม6540510565 ขอนแก่น

126 นาย พัชรพล ชนชี ค าแคนวิทยาคม6540510684 ขอนแก่น

127 นางสาว จิลาลักษณ์  สุดสะอาด โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม6540510726 ขอนแก่น

128 นางสาว ณัฐณิชา  โหมดนอก โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม6540510876 ขอนแก่น

129 นางสาว ผกามาศ แก้วพรม บ้านไผ่6540510933 ขอนแก่น

130 นางสาว ณัฐธิชา  ดวงตา ศรีกระนวนวิทยาคม6540510955 ขอนแก่น

131 นางสาว ศศิธร จันทร์ศร นาจานศึกษา6540511008 ขอนแก่น

132 นางสาว ปภัสสรณ์ ยางก้อน ขามแก่นนคร6540511036 ขอนแก่น

133 นางสาว ณัฐริกา โฉมเฉลา กัลยาณวัตร6540511040 ขอนแก่น

134 นางสาว ปัทมาพร คนงาม ขอนแก่นวิทยายน6540511042 ขอนแก่น

135 นางสาว วรารัตน์  พันสนิท ชุมแพศึกษา6540511103 ขอนแก่น

136 นาย ทศพล แก้วเขียว ศรีกระนวนวิทยาคม6540511119 ขอนแก่น

137 นางสาว สุนันทา พิมหานาม นครขอนแก่น6540511150 ขอนแก่น

138 นาย ภูริณัฐ พาโคกทม ขามแก่นนคร6540511248 ขอนแก่น

139 นางสาว กานต์ธิดา ราชโยธี กัลยาณวัตร6540511277 ขอนแก่น

140 นาย จักรภูมิ ดาทุมมา แก่นนครวิทยาลัย6540511372 ขอนแก่น

141 นางสาว อรไท  วงษ์ชัยเพ็ง โคกโพธ์ิไชยศึกษา6540511540 ขอนแก่น

142 นาย ภูวดล ค าสุข น ้าพองศึกษา6540511564 ขอนแก่น

143 นาย ธีรวัฒน์ ประเสริฐสังข์ น ้าพองศึกษา6540511640 ขอนแก่น

144 นาย พชรพล ภักดีลุน โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม6540511665 ขอนแก่น

145 นาย พัฒนากรณ์ หินคล้าย ภูผาม่าน6540511689 ขอนแก่น

146 นางสาว จิรวรรธ วิวาห์พัฒน์ ชนบทศึกษา6540511788 ขอนแก่น

147 นางสาว อทิติยา  ผุยเถิง อมตวิทยา6540511930 ขอนแก่น

148 นางสาว รัตติกาล ลานุ้ย พล6540511978 ขอนแก่น
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะเกษตรศำสตร์ สำขำเกษตรศำสตร์ วิชำเอกสัตวศำสตร์ แผนท่ี 1 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

149 นางสาว วิภาพร บุตรสิม กุดขอนแก่นวิทยาคม6540512017 ขอนแก่น

150 นาย ชาติตระการ สุวรรณโชติ ประถมปรีดาภรณ์6540512029 ขอนแก่น

151 นางสาว นัฎฐธิดา  แก้วโคตร มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ6540512057 ขอนแก่น

152 นางสาว กมลา เจริญพร เขาสวนกวางวิทยานุกูล6540512168 ขอนแก่น

153 นางสาว วรรณิดา  เขียวผ่อง กุดขอนแก่นวิทยาคม6540512241 ขอนแก่น

154 นางสาว ปราถนา  สุขเพีย อมตวิทยา6540512249 ขอนแก่น

155 นาย เจษฎากร บุตรคุณ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา6540512259 ขอนแก่น

156 นางสาว โชติรส สีไว บ้านไผ่6540512267 ขอนแก่น

157 นาย ชนันธร พรหมแสง อมตวิทยา6540512446 ขอนแก่น

158 นาย เจตน์จุฑา เศษรักษา ศรีธาตุพิทยาคม6541510034 อุดรธานี

159 นางสาว สลิลทิพย์ ประสงค์สุข กุมภวาปี6541510057 อุดรธานี

160 นาย บุรินพัฒน์ โพธิวัฒน์ บ้านดุงวิทยา6541510294 อุดรธานี

161 นางสาว ณัฏฐณิชา ปุณยเมธีดล อุดรพิชัยรักษ์พิทยา6541510416 อุดรธานี

162 นาย อัษฎาวุธ บุญภา บ้านดุงวิทยา6541510449 อุดรธานี

163 นางสาว ธนภรณ์ ยศเตา สามพร้าววิทยา6541510671 อุดรธานี

164 นาย ชินดนัย เชี่ยวสงคราม เพ็ญพิทยาคม6541510826 อุดรธานี

165 นางสาว อริสา อนุสรณ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี6541510857 อุดรธานี

166 นาย ณัฐพล ชัยชนะ สร้างคอมวิทยา6541510942 อุดรธานี

167 นาย จิรวัฒน์ ศรีพรหม จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย6542510199 เลย

168 นางสาว พัชรินทร์  วรจิตร ท่าล่ีวิทยา6542510334 เลย

169 นางสาว พัณณิตา ทนงอาจ มหาไถ่ศึกษาเลย6542510408 เลย

170 นาย ธาดา ชนะพันธ์ ชุมพลโพนพิสัย6543510188 หนองคาย

171 นางสาว ฐานิดา  กวนหลวง ชุมพลโพนพิสัย6543510189 หนองคาย

172 นาย สุรนาท มณีรัตน์ ชุมพลโพนพิสัย6543510208 หนองคาย

173 นาย อนุวัฒน์ เวินน้อย ท่าบ่อ6543510238 หนองคาย
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะเกษตรศำสตร์ สำขำเกษตรศำสตร์ วิชำเอกสัตวศำสตร์ แผนท่ี 1 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

174 นางสาว  ญาณิศา มิตรรักษ์ ปทุมเทพวิทยาคาร6543510370 หนองคาย

175 นาย สุมิตร สีมืด ร่มธรรมานุสรณ์6543510379 หนองคาย

176 นางสาว ปาณิสรา ค าสีทา วาปีปทุม6544510088 มหาสารคาม

177 นาย วัชรพงษ์ แก้วพรม บรบือวิทยาคาร6544510092 มหาสารคาม

178 นางสาว ปัทมพร กรมไธสง พยัคฆภูมิวิทยาคาร6544510206 มหาสารคาม

179 นางสาว ภาณินี  มูละสิวะ วาปีปทุม6544510259 มหาสารคาม

180 นาย พงศธร สีเสน บรบือวิทยาคาร6544510272 มหาสารคาม

181 นาย กวิชญา โยปัดทุม สารคามพิทยาคม6544510313 มหาสารคาม

182 นางสาว กาญจนรัตน์ ประมาระเต วาปีปทุม6544510326 มหาสารคาม

183 นาย พงศธร โพธิมัด นาดูนประชาสรรพ์6544510410 มหาสารคาม

184 นางสาว นิภา วงศ์สะอาด นาเชือกพิทยาสรรค์6544510471 มหาสารคาม

185 นาย ภูริภัทร มาตรี โกสุมวิทยาสรรค์6544510523 มหาสารคาม

186 นางสาว ศวิตา  คล้ายล าเจียก สารคามพิทยาคม6544510641 มหาสารคาม

187 นางสาว สุธิลักษณ์  ประโพเทติ สารคามพิทยาคม6544510657 มหาสารคาม

188 นางสาว ชาลิสา พลเย่ียม โพนทองพัฒนาวิทยา6545510004 ร้อยเอ็ด

189 นางสาว จิรนันท์  ผิวทอง โพนทองพัฒนาวิทยา6545510007 ร้อยเอ็ด

190 นางสาว จิราพร  พิมจันทร์ หนองฮีเจริญวิทย์6545510013 ร้อยเอ็ด

191 นางสาว ธันวาพร  ดวงวงษา ธงธานี6545510026 ร้อยเอ็ด

192 นางสาว เพียงขวัญ ค าดอกไม้ โรงเรียนโพธ์ิทองพิทยาคม6545510103 ร้อยเอ็ด

193 นาย ชัยวัฒน์ โพละลัย พระกุมารร้อยเอ็ด6545510142 ร้อยเอ็ด

194 นางสาว ศศิธร แก้วสิมมา เมยวดีพิทยาคม6545510196 ร้อยเอ็ด

195 นางสาว จิดาภา มัจฉาโชติ ขัติยะวงษา6545510200 ร้อยเอ็ด

196 นาย พิชิตชัย หาญเสมอ จันทรุเบกษาอนุสรณ์6545510288 ร้อยเอ็ด

197 นางสาว ธัญญลักษณ์ ภูมิพันธ์ เมยวดีพิทยาคม6545510511 ร้อยเอ็ด

198 นางสาว ทรงอักษร ลิขิตวาส ร้อยเอ็ดวิทยาลัย6545510559 ร้อยเอ็ด
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะเกษตรศำสตร์ สำขำเกษตรศำสตร์ วิชำเอกสัตวศำสตร์ แผนท่ี 1 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

199 นางสาว ปภาวดี อาจท า ทรายทองวิทยา6545510620 ร้อยเอ็ด

200 นางสาว เบญจวรรณ สงครินทร์ ปทุมรัตต์พิทยาคม6545510648 ร้อยเอ็ด

201 นางสาว ภักวิภา ใสกระจ่าง สตรีศึกษา6545510670 ร้อยเอ็ด

202 นาย  พชรพล ละครสิงห์ เมยวดีพิทยาคม6545510694 ร้อยเอ็ด

203 นาย สิรวิชญ์ ศรีพันธ์ุ จันทรุเบกษาอนุสรณ์6545510940 ร้อยเอ็ด

204 นางสาว อัฐภิญญา นะทะศิริ หนองพอกวิทยาลัย6545510941 ร้อยเอ็ด

205 นาย ธีรยุทธ อุดอาด ร่องค า6546510179 กาฬสินธ์ุ

206 นาย จิราธิวัฒน์ เห็มสมัคร ร่องค า6546510222 กาฬสินธ์ุ

207 นาย วงศ์วรัญ ปัญญพิมพ์ ค าม่วง6546510243 กาฬสินธ์ุ

208 นางสาว สิริรดา พิณสา สมเด็จพิทยาคม6546510253 กาฬสินธ์ุ

209 นางสาว ฉันทิกา ขาวปอด ค าม่วง6546510435 กาฬสินธ์ุ

210 นางสาว ณัฐฤพร  แก่กลาง ยางตลาดวิทยาคาร6546510481 กาฬสินธ์ุ

211 นางสาว สุดารัตน์ พันลออ สมเด็จพิทยาคม6546510598 กาฬสินธ์ุ

212 นาย จิรศักด์ิ ญาณสาร กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์6546510700 กาฬสินธ์ุ

213 นางสาว พิชญธิดา ภูย่ิง กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์6546510846 กาฬสินธ์ุ

214 นางสาว ประภัสสร กาญจนเกตุ กุดบากพัฒนาศึกษา6547510045 สกลนคร

215 นางสาว วีรอร พวงพันธ์ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา6547510312 สกลนคร

216 นาย ทรงพล โสภาคะยัง เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ6547510593 สกลนคร

217 นาย สิรวิชญ์ บัวทรัพย์ มัธยมวาริชภูมิ6547510662 สกลนคร

218 นางสาว จิดาภา จันพวง มัธยมวานรนิวาส6547510695 สกลนคร

219 นาย วชิรวิทย์  คานดง นครพนมวิทยาคม6548510069 นครพนม

220 นาย ฐิตการ ไชยเทศ บ้านข่าพิทยาคม6548510235 นครพนม

221 นางสาว ธัญนาฏ ดาแพง นครพนมวิทยาคม6548510241 นครพนม

222 นางสาว พัชราภา แมดม่ิงเหง้า นาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธ์ิประชานุเคราะห์)6548510251 นครพนม

223 นางสาว อรกานต์ ปานนาก นครพนมวิทยาคม6548510256 นครพนม
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะเกษตรศำสตร์ สำขำเกษตรศำสตร์ วิชำเอกสัตวศำสตร์ แผนท่ี 1 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

224 นาย กฤติศักด์ิ ภูชุม ปิยะมหาราชาลัย6548510376 นครพนม

225 นางสาว ปรางค์ทิพย์ สุวรรณมงคล ค าชะอีวิทยาคาร6549510054 มุกดาหาร

226 นางสาว นันธิกานต์  ศรีมะวงษ์ ค าสร้อยพิทยาสรรค์6549510055 มุกดาหาร

227 นาย วุฒิพันธ์  บุญรักษ์ มุกดาหาร6549510118 มุกดาหาร

228 นางสาว นันท์ณพัชร สุพร ค าสร้อยพิทยาสรรค์6549510137 มุกดาหาร

229 นาย ศตวรรษ จันทร์ทิบุตร ค าสร้อยพิทยาสรรค์6549510210 มุกดาหาร

230 นางสาว จิดาภา แสนจันทร์ หว้านใหญ่วิทยา6549510238 มุกดาหาร

231 นางสาว อินทิรา น้อยทรง หนองสูงสามัคคีวิทยา6549510262 มุกดาหาร

232 นางสาว ละอองดาว ชมแช่ม หนองสูงสามัคคีวิทยา6549510328 มุกดาหาร

รวมท้ังหมด 232 คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะวิทยำศำสตร์ สำขำจุลชีววิทยำ 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

1 นางสาว อัยรัตน์ ช านาญนา พิมายวิทยา6530510486 นครราชสีมา

2 นางสาว วรรณวนัช เมืองข า ห้วยแถลงพิทยาคม6530510623 นครราชสีมา

3 นางสาว ก่ิงกาญจน์ จันทา ค าเขือ่นแก้วชนูปถัมภ์6535510205 ยโสธร

4 นางสาว ธันยพร โสมสิริรักษ์ ชัยภูมิภักดีชุมพล6536510390 ชัยภูมิ

5 นางสาว รักษ์สุดา แก้วสาระภูมิ เขาสวนกวางวิทยานุกูล6540511416 ขอนแก่น

6 นางสาว วรัญญา ศรีพุทธา ศรีกระนวนวิทยาคม6540512190 ขอนแก่น

7 นาย ณัฐวุฒิ รัตนคุณ น ้าสวยวิทยา6543510146 หนองคาย

8 นางสาว ยุวดี เศษรักษา ผดุงนารี6544510379 มหาสารคาม

9 นาย ภูมิรพี แก้วกุมาร อนุกูลนารี6546510800 กาฬสินธ์ุ

10 นางสาว ชนัญชิดา สีเชียงหา อากาศอ านวยศึกษา6547510215 สกลนคร

รวมท้ังหมด 10 คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะวิทยำศำสตร์ สำขำชีววิทยำ 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

1 นางสาว ชลิดา  แข็งขัน ภู่วิทยา6530510266 นครราชสีมา

2 นาย อัครพนธ์ ภิญโญ ราชสีมาวิทยาลัย6530510428 นครราชสีมา

3 นาย ภูริ โกกะพันธ์ ราชสีมาวิทยาลัย6530510439 นครราชสีมา

4 นางสาว เอกพัชรี บุญศักด์ิ มารีย์วิทยา6530510619 นครราชสีมา

5 นางสาว พรทิวา แน่นอุดร โรงเรียนสูงเนิน6530510639 นครราชสีมา

6 นาย อณาวิล ชูดี โรงเรียนประทาย6530510944 นครราชสีมา

7 นางสาว เบญจมาภรณ์ คิดการ โรงเรียนครบุรี6530511386 นครราชสีมา

8 นางสาว วิราภรณ์ บุญนาค ขามทะเลสอวิทยา6530511503 นครราชสีมา

9 นาย นัฏฐวัฒน์  พลเสน โรงเรียนบัวใหญ่6530511688 นครราชสีมา

10 นาย เสกสรรค์ ปักเคธาติ บุรีรัมย์พิทยาคม6531510474 บุรีรัมย์

11 นางสาว มนัสชนก ทองรักสี ประโคนชัยพิทยาคม6531510566 บุรีรัมย์

12 นาย ธนพัทธ์ เจริญวิวัฒนานนท์ สุรวิทยาคาร6532510167 สุรินทร์

13 นางสาว อาทิตยา มณีสอดแสง สิรินธร6532510280 สุรินทร์

14 นางสาว ไอรดา ทองนพคุณ ขุขันธ์6533510215 ศรีสะเกษ

15 นาย เจษฎา จิตรโสม โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์6533510282 ศรีสะเกษ

16 นาย พีรพัฒน์ ไชยหงษ์ค า เดชอุดม6534510378 อุบลราชธานี

17 นางสาว ยุพาภรณ์ สลักค า นารีนุกูล6534510597 อุบลราชธานี

18 นางสาว นริศรา  มาซา เลิงนกทา6535510215 ยโสธร

19 นาย สุรพิชญ์ ช านาญ บ้านแท่นวิทยา6536510234 ชัยภูมิ

20 นาย ชิษณุพงศ์ โพธ์ิย่ี ชัยภูมิภักดีชุมพล6536510340 ชัยภูมิ

21 นาย ก่อวงษ์ ซองวงษ์หล้า แก้งคร้อวิทยา6536510426 ชัยภูมิ

22 นางสาว นภัษรา เจริญชีพ ภูเขียว6536510606 ชัยภูมิ

23 นางสาว สุนิสา บุญเม่น แก้งคร้อวิทยา6536510635 ชัยภูมิ

24 นางสาว จิดาภา พุทธขิน ภูเขียว6536510662 ชัยภูมิ

25 นางสาว พรธิตา ศรีกุลวงษ์ กัลยาณวัตร6540510352 ขอนแก่น
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะวิทยำศำสตร์ สำขำชีววิทยำ 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

26 นางสาว สรุดา วิลัยกูล น ้าพองศึกษา6540510369 ขอนแก่น

27 นางสาว พนิตา ศรีข า หนองเรือวิทยา6540510453 ขอนแก่น

28 นางสาว อัจจิมา บางวิเศษ หนองเรือวิทยา6540510485 ขอนแก่น

29 นางสาว อรวรา ราดเจริญ บ้านไผ่6540510654 ขอนแก่น

30 นาย กษิดิศ แสนเทพ พล6540510802 ขอนแก่น

31 นางสาว ปาริชาติ อาจฤทธ์ิ ศรีกระนวนวิทยาคม6540511059 ขอนแก่น

32 นางสาว พลอยวรินทร์  จ ารุราย ศรีกระนวนวิทยาคม6540511108 ขอนแก่น

33 นางสาว สุพิชญา ขุนตาแสง แก่นนครวิทยาลัย6540511349 ขอนแก่น

34 นางสาว ธารทองทิพย์ พยัฆชาญศิลป์ แก่นนครวิทยาลัย6540511619 ขอนแก่น

35 นางสาว มัณฑนา ราชเสนา ศรีกระนวนวิทยาคม6540511821 ขอนแก่น

36 นางสาว ธัญญารัตน์   จ่าโส โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม6540511869 ขอนแก่น

37 นางสาว จิราพัชร ศิริมา บ้านไผ่6540512261 ขอนแก่น

38 นาย ปฏิภาณ ศรีสุนทร โรงเรียนโนนหันวิทยายน6540512445 ขอนแก่น

39 นางสาว ศศิกานต์ โอดพิมพ์ กัลยาณวัตร6540512493 ขอนแก่น

40 นางสาว ปัญนิตา เดนชา บ้านดุงวิทยา6541510109 อุดรธานี

41 นางสาว ศิรภัสสรณ์ บุญมาตุ่น โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา6541510481 อุดรธานี

42 นางสาว สุธาสินี ศรีบุตรวงษ์ อุดรพิทยานุกูล6541510585 อุดรธานี

43 นาย ณรงค์ชัย กองทุ่งมน ภูกระดึงวิทยาคม6542510049 เลย

44 นางสาว อภิชญา หงษ์สง่า เชียงคาน6542510324 เลย

45 นาย ชัยวัฒน์ ผลผดุง เลยอนุกูลวิทยา6542510375 เลย

46 นางสาว จุฬารัตน์ ค าจันทร์วงศ์ กุดบงพิทยาคาร6543510096 หนองคาย

47 นางสาว กัลยา พวงแสง ท่าบ่อ6543510137 หนองคาย

48 นางสาว จอมสยาม  จิตต์ประทุม สารคามพิทยาคม6544510327 มหาสารคาม

49 นางสาว ชนากานต์ มนต์ปราณีต สตรีศึกษา6545510046 ร้อยเอ็ด

50 นาย ณภัทร มณีวรรณ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล6545510707 ร้อยเอ็ด
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะวิทยำศำสตร์ สำขำชีววิทยำ 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

51 นางสาว วชิราภรณ์ เช่ียวชาญ สตรีศึกษา6545510816 ร้อยเอ็ด

52 นางสาว ประกายพลอย  ปัตทะมะ ร่องค า6546510312 กาฬสินธ์ุ

53 นางสาว ชนัญชิดา คนกล้า กุฉินารายณ์6546510750 กาฬสินธ์ุ

54 นางสาว ชาลิสา ภักดีพิน พังโคนวิทยาคม6547510372 สกลนคร

55 นางสาว อาทิตยา ธรรมธุระ สกลราชวิทยานุกูล6547510493 สกลนคร

56 นาย ธนพล จัตุชัย นาแกสามัคคีวิทยา6548510095 นครพนม

57 นาย  ธราดล วรรณเสริฐ หนองสูงสามัคคีวิทยา6549510333 มุกดาหาร

58 นาย วรุตม์ ทองศรี จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร6549510347 มุกดาหาร

รวมท้ังหมด 58 คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะเทคนิคกำรแพทย์ สำขำเทคนิคกำรแพทย์ 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

1 นางสาว วาริษา คตมรคา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา6530511125 นครราชสีมา

2 นางสาว กัลยารัตน์ เกริงรัมย์ ถนนหักพิทยาคม6531510584 บุรีรัมย์

3 นางสาว อัญมณี ดวงศรี สุรวิทยาคาร6532510247 สุรินทร์

4 นาย ดิศรณ์ วรรณจู กันทรลักษ์วิทยา6533510175 ศรีสะเกษ

5 นางสาว ณัฐสุดา พิมพ์ภักด์ิ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา6534510524 อุบลราชธานี

6 นางสาว ย่ีเฟิญ หลิน มัญจาศึกษา6540510683 ขอนแก่น

7 นาย ธนาธิป ปฤกษากร กัลยาณวัตร6540510762 ขอนแก่น

8 นางสาว นลินรัตน์  ชอบค้า มัญจาศึกษา6540510902 ขอนแก่น

9 นางสาว ชิโนรี สังเก้ือ ศรีกระนวนวิทยาคม6540512229 ขอนแก่น

10 นางสาว ทัชติยา ชัยมณี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี6541510025 อุดรธานี

11 นางสาว ศุภิสรา ภูแล่นดี โพธ์ิตากพิทยาคม6543510054 หนองคาย

12 นางสาว นัทธ์ชนัน ปุริตังสันโต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย
มัธยม)

6544510156 มหาสารคาม

13 นาย ธีระนันท์ อินทรบุตร ท่าคันโทวิทยาคาร6546510199 กาฬสินธ์ุ

14 นางสาว อารียา ตาวะศรี อนุกูลนารี6546510616 กาฬสินธ์ุ

15 นางสาว ศศิกานต์  ชื่นบุญเพ่ิม อนุกูลนารี6546510787 กาฬสินธ์ุ

16 นางสาว เนตรมาดา เรืองสวัสด์ิ พรรณาวุฒาจารย์6547510558 สกลนคร

17 นาย อนันต์สิทธ์ิ จักรบุตร นาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธ์ิประชานุเคราะห์)6548510004 นครพนม

รวมท้ังหมด 17 คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะเทคโนโลยี สำขำเทคโนโลยีธรณี 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

1 นาย สุรพิชญ์ วีระพันธ์ไพบูลย์ บุญวัฒนา6530510644 นครราชสีมา

2 นาย จิรพันธ์ เพราะขุนทด มัธยมด่านขุนทด6530510808 นครราชสีมา

3 นางสาว ปิยนุช รักสกุล บุ่งคล้านคร6538510184 บึงกาฬ

4 นางสาว สุธิดา ภูพานเพชร สว่างแดนดิน6547510337 สกลนคร

5 นาย วชิรปาณี วงค์ตาขี่ นาแกสามัคคีวิทยา6548510146 นครพนม

รวมท้ังหมด 5 คน

6 มกราคม 2565 หนา้ 40 /  134

vilaivan
Typewritten Text
52

vilaivan
Typewritten Text
7



ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะสหวิทยำกำร สำขำเทคโนโลยีและนวัตกรรมอำหำร 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

1 นางสาว ชาลิสา นามวิเศษ น ้าพองศึกษา6540510752 ขอนแก่น

รวมท้ังหมด 1 คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะสหวิทยำกำร สำขำนวัตกรรมกำรท่องเท่ียวและกำรบริกำร 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

1 นางสาว อนัญญา วโรภาสธานี ปทุมเทพวิทยาคาร6543510229 หนองคาย

2 นาย สิทธานต์ มณีมล หนองคายวิทยาคาร6543510400 หนองคาย

รวมท้ังหมด 2 คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะนิติศำสตร์ สำขำนิติศำสตร์ 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

1 นางสาว ภัทราพร  จันทะน้อย ปากช่อง6530510039 นครราชสีมา

2 นางสาว นันทิตา สุขจิตร ด่านขุนทด6530510098 นครราชสีมา

3 นางสาว สุภัคตา ลือค าหาญ โรงเรียนปากช่อง 26530510160 นครราชสีมา

4 นาย อาทิตย์  โสดาจันทร์ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสด์ิผดุงวิทยา"6530510381 นครราชสีมา

5 นางสาว ธีรดา  ส าเนากลาง โรงเรียนสีค้ิว "สวัสด์ิผดุงวิทยา"6530510606 นครราชสีมา

6 นางสาว ปิยวรรณ ศรีนอก โรงเรียนประทาย6530510684 นครราชสีมา

7 นางสาว ลลิภัทร ชาเวียง สุรนารีวิทยา6530510704 นครราชสีมา

8 นางสาว อณิชา  พันธุพรม บุญเหลือวิทยานุสรณ์6530510845 นครราชสีมา

9 นาย กฤติน พานิชชา มัธยมด่านขุนทด6530511152 นครราชสีมา

10 นางสาว ฑิตฐิตา แสนพะเนาว์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา6530511236 นครราชสีมา

11 นาย ธนดล ขะจีรัมย์ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม6530511241 นครราชสีมา

12 นางสาว ฐิติมา ลมก่ิง โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา6530511257 นครราชสีมา

13 นาย แท่งทอง มุกดา มารีย์วิทยา6530511509 นครราชสีมา

14 นางสาว นันทิยา  เล็งดี ล าทะเมนไชยพิทยาคม6530511590 นครราชสีมา

15 นางสาว อาทิตยาพร  เดียงขุนทด มัธยมด่านขุนทด6530511609 นครราชสีมา

16 นางสาว มลฑกานต์ ศรีแก้ว กนกศิลป์พิทยาคม6531510002 บุรีรัมย์

17 นางสาว วิริยา โพธนอก โนนสุวรรณพิทยาคม6531510041 บุรีรัมย์

18 นางสาว อัญญารัตน์ หาญธิติภูวดล นาโพธ์ิพิทยาคม6531510047 บุรีรัมย์

19 นางสาว พิมพ์พร  ศิริวงศ์พานิช พุทไธสง6531510119 บุรีรัมย์

20 นาย นิติเทพ  ทองน้อย ประโคนชัยพิทยาคม6531510296 บุรีรัมย์

21 นางสาว ฐิตา ยะโสธร ล าปลายมาศ6531510396 บุรีรัมย์

22 นางสาว อารีรัตน์ เชื้อรามัญ สิงหวิทยาคม6531510463 บุรีรัมย์

23 นาย เดชาวัสส์  ดาทอง รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก6531510518 บุรีรัมย์

24 นาย ธนพล สร้อยโชติ รัตนบุรี6532510012 สุรินทร์

25 นางสาว ธนัญาพัช พอกพูน สิรินธร6532510294 สุรินทร์
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะนิติศำสตร์ สำขำนิติศำสตร์ 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

26 นางสาว ณิชากร ปุริตาเน ชุมพลวิทยาสรรค์6532510391 สุรินทร์

27 นางสาว จิรัชญา เจนรอบ สิรินธร6532510421 สุรินทร์

28 นางสาว สุมิตรา บึงชาลี ชุมพลวิทยาสรรค์6532510533 สุรินทร์

29 นางสาว ธิดารัตน์ สุขจันทร์ วรคุณอุปถัมภ์6533510057 ศรีสะเกษ

30 นางสาว พุทธิชา  โกสาแสง กันทรลักษ์วิทยา6533510124 ศรีสะเกษ

31 นางสาว ผุสดี ค าวงษา ศรีสะเกษวิทยาลัย6533510217 ศรีสะเกษ

32 นาย ธีรภัทร์ จ าปี ขุขันธ์6533510331 ศรีสะเกษ

33 นาย พัศยศ   แหวนเงิน ปรางค์กู่6533510540 ศรีสะเกษ

34 นางสาว สุดารัตน์ มลัย ก าแพง6533510542 ศรีสะเกษ

35 นาย ยศปกรณ์ เรืองแสน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี6534510259 อุบลราชธานี

36 นางสาว จุฬารัตน์  บุเงิน อาเวมารีอา6534510700 อุบลราชธานี

37 นางสาว วนัชนาค ชัยเพชร ชัยภูมิภักดีชุมพล6536510006 ชัยภูมิ

38 นาย อริย์ภพ ใจมูล ชัยภูมิภักดีชุมพล6536510115 ชัยภูมิ

39 นาย ธรรมภณ สิริรุจิชาญ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ6536510148 ชัยภูมิ

40 นางสาว สิริยากร พรประทุม ภูเขียว6536510377 ชัยภูมิ

41 นาย รัชชานนท์ รอดหวาน ปัญจดี6536510396 ชัยภูมิ

42 นางสาว กุสุมา ปัดทุม ชัยภูมิภักดีชุมพล6536510408 ชัยภูมิ

43 นางสาว พรปวีณ์ วันชัย คอนสารวิทยาคม6536510424 ชัยภูมิ

44 นาย ชัยภัทร เชชัยภูมิ ชัยภูมิภักดีชุมพล6536510451 ชัยภูมิ

45 นาย สิทธิศักด์ิ สุขนาแซง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ6536510510 ชัยภูมิ

46 นาย จิรเดช พิมพ์เมืองเก่า ชัยภูมิภักดีชุมพล6536510792 ชัยภูมิ

47 นาย กิตติภณ จันทร์บัว ชัยภูมิภักดีชุมพล6536510805 ชัยภูมิ

48 นางสาว จิวรา ศรีวงษ์ ขอนแก่นวิทยายน6540510153 ขอนแก่น

49 นางสาว ฑิตยา ปัทถาพงษ์ ขอนแก่นวิทยายน6540510213 ขอนแก่น

50 นางสาว สุธาสินี  แพนไธสง ขอนแก่นวิทยายน6540510230 ขอนแก่น
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะสหวิทยำกำร สำขำนิติศำสตร์ 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

51 นาย วัศพล ตาดทอง ศรีกระนวนวิทยาคม6540510433 ขอนแก่น

52 นางสาว วิสุกาณต์ แสงภักดี ขอนแก่นวิทยายน6540510503 ขอนแก่น

53 นางสาว ณัฐณิชา มือขุนทด ขอนแก่นวิทยายน6540510549 ขอนแก่น

54 นางสาว ศศิวรรณ  โสภา ภูเวียงวิทยาคม6540510787 ขอนแก่น

55 นางสาว แพรวา เกตุภูเขียว ขอนแก่นวิทยายน6540510913 ขอนแก่น

56 นางสาว วราภรณ์ พลรักษา อมตวิทยา6540510952 ขอนแก่น

57 นางสาว รวิสรา เทียนปล่ัง ศรีกระนวนวิทยาคม6540511025 ขอนแก่น

58 นางสาว จิรภาภรณ์ สีหาพล กัลยาณวัตร6540511530 ขอนแก่น

59 นาย ศิริวุฒิ จันทร์เก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่าย
มัธยมศึกษา (มอดินแดง)

6540511534 ขอนแก่น

60 นาย ศิริศักด์ิ จ๋ิวอยู่ ภูเวียงวิทยาคม6540511636 ขอนแก่น

61 นางสาว ศศิชา  ลวงสวาท ชนบทศึกษา6540511952 ขอนแก่น

62 นางสาว ธัณญภรณ์ มกรานุรักษ์ ขอนแก่นวิเทศศึกษา6540512224 ขอนแก่น

63 นางสาว พัชรีภรณ์ บัวแก้ว แวงใหญ่วิทยาคม6540512244 ขอนแก่น

64 นางสาว วาสนา สิงห์คราน บ้านไผ่6540512264 ขอนแก่น

65 นาย ธนธรณ์ พูลกลาง หนองเรือวิทยา6540512275 ขอนแก่น

66 นางสาว อัญธิกา   มาเพชร ภูผาม่าน6540512359 ขอนแก่น

67 นาย ภราดร เหนือเกษ อุดรพัฒนาการ6541510082 อุดรธานี

68 นาย มนัส โพธ์ิทอง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี6541510131 อุดรธานี

69 นางสาว อารยา ด่านระหาร สตรีราชินูทิศ6541510138 อุดรธานี

70 นางสาว ศศิกานต์ จ าปาทิ กุดจับประชาสรรค์6541510142 อุดรธานี

71 นางสาว อาริสา ทับธานี บ้านดุงวิทยา6541510145 อุดรธานี

72 นางสาว ธัญญานุช เพ็ชรสิม สุมเส้าพิทยาคาร6541510155 อุดรธานี

73 นางสาว กัญญุตา  สีกา จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย6542510208 เลย

74 นางสาว ชุลีพร เนธิบุตร วังโพนงามวิทยา6542510248 เลย
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะนิติศำสตร์ สำขำนิติศำสตร์ 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

75 นางสาว นลินรัตน์  บุตรนัย ศรีสงครามวิทยา6542510350 เลย

76 นางสาว ศิรินภา ทาศิริ เลยอนุกูลวิทยา6542510381 เลย

77 นางสาว พิมพ์มาดา พันสนิท ภูกระดึงวิทยาคม6542510479 เลย

78 นาย ณัฐวุฒิ  ทับสุริ สังคมวิทยา6543510039 หนองคาย

79 นางสาว เบญจมาศ ง้ิวพิมพา พระพุทธบาทวิทยาคม6543510263 หนองคาย

80 นาย ทนงศักด์ิ โยธะวงศ์ ชุมพลโพนพิสัย6543510297 หนองคาย

81 นางสาว สุภัทรียา ฉายาพัฒน์ สารคามพิทยาคม6544510005 มหาสารคาม

82 นางสาว ลักษิกา อาษากิจ พยัคฆภูมิวิทยาคาร6544510139 มหาสารคาม

83 นางสาว บังอร ลาภภิญโญ ปทุมรัตต์พิทยาคม6545510056 ร้อยเอ็ด

84 นาย สรยุทธ บุญสุข ค าม่วง6546510132 กาฬสินธ์ุ

85 นาย ชนกันต์ สาราจันทร์ กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์6546510729 กาฬสินธ์ุ

86 นางสาว พัชราภรณ์  ทับทิม ธาตุนารายณ์วิทยา6547510177 สกลนคร

87 นางสาว ภิรมย์รัตน์ เหลาบัว ปลาปากวิทยา6548510311 นครพนม

88 นางสาว จุฬาลักษณ์   ปากดี ค้อวิทยาคม6548510325 นครพนม

รวมท้ังหมด 88 คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

วิทยำลัยนำนำชำติ สำขำนิเทศศำสตรบัณฑิต วิชำเอกเทคโนโลยีส่ือสร้ำงสรรค์ 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

1 นางสาว วิรีญา ชอบถาวร สตรีชัยภูมิ6536510443 ชัยภูมิ

2 นางสาว ปพิชญา เพ็งคุ่ย โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม6536510907 ชัยภูมิ

3 นางสาว สุทธิรัก  สิงห์ชารี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย
มัธยม)

6544510038 มหาสารคาม

4 นางสาว ชรันธร แก้วไพฑูรย์ มุกดาหาร6549510033 มุกดาหาร

รวมท้ังหมด 4 คน

6 มกราคม 2565 หนา้ 47 /  134

vilaivan
Typewritten Text
52

vilaivan
Typewritten Text
7



ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

วิทยำลัยนำนำชำติ สำขำนิเทศศำสตรบัณฑิต วิชำเอกวำรสำรศำสตร์ระหว่ำงประเทศ 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

1 นางสาว ฉัตรธิดา   นะตะวัน อนุกูลนารี6546510722 กาฬสินธ์ุ

รวมท้ังหมด 1 คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะบริหำรธุรกิจและกำรบัญชี สำขำบริหำรธุรกิจบัณฑิต  สำขำวิชำผู้ประกอบกำรดิจิทัล 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

1 นางสาว ภัคจิรา การอุปฏิ สุรนารีวิทยา6530510309 นครราชสีมา

2 นางสาว จิรัชญา ใหญ่โคกกรวด อัสสัมชัญนครราชสีมา6530511001 นครราชสีมา

3 นาย ฉัตรกานต์ ล้ิมสุวรรณ์ ราชสีมาวิทยาลัย6530511155 นครราชสีมา

4 นางสาว แพรวา เดชารัมย์ นางรองพิทยาคม6531510445 บุรีรัมย์

5 นาย ภูตะวัน  ท ามารุ่งเรือง สิรินธร6532510107 สุรินทร์

6 นาย ณภัทร  เนตรภิญโญ อัสสัมชัญอุบลราชธานี6534510617 อุบลราชธานี

7 นาย อครเดช ทาระขจัด เลิงนกทา6535510227 ยโสธร

8 นางสาว จุฑาทิพย์  เนตรพุกกณะ ขอนแก่นวิทยายน6540510351 ขอนแก่น

9 นางสาว ชนัญชิดา เหล่าเลิศฤทธิกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่าย
มัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

6540510795 ขอนแก่น

10 นางสาว วัชรภรณ์ ทวีสิน ขอนแก่นวิทยายน6540511507 ขอนแก่น

11 นางสาว กุลนาถ เวทสรากุล แก่นนครวิทยาลัย6540511670 ขอนแก่น

12 นางสาว กานต์ขวัญ จันทร์หอม สตรีราชินูทิศ6541510296 อุดรธานี

13 นางสาว กัญญ์วรา  ทองศรีเพชร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี6541510490 อุดรธานี

14 นางสาว ไอรินทร์ เมษะสิทธิโรจน์ อุดรพิทยานุกูล6541510568 อุดรธานี

15 นาย หัสนัย  โคตเถร จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย6542510202 เลย

16 นาย เฉลิมศิริ ศิริขันธ์แสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย
มัธยม)

6544510591 มหาสารคาม

17 นางสาว ภวมินตร์ ศิรินนท์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย6545510391 ร้อยเอ็ด

18 นาย กฤตวิทย์ ศรีภักดี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย6545510602 ร้อยเอ็ด

19 นางสาว กรกนก ไวจงเจริญ สตรีศึกษา6545510874 ร้อยเอ็ด

20 นาย ปกรณ์ อุตเจริญ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ6547510707 สกลนคร

21 นางสาว ชนัญดา ส่งเสริม ธาตุพนม6548510148 นครพนม

22 นาย ธีรชญา ค ามุงคุณ นาแกสามัคคีวิทยา6548510329 นครพนม

23 นางสาว ณัฐกฤตา วงศ์ค าพา จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร6549510187 มุกดาหาร
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะบริหำรธุรกิจและกำรบัญชี สำขำบริหำรธุรกิจบัณฑิต  สำขำวิชำผู้ประกอบกำรดิจิทัล 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

24 นางสาว ม่ิงกมล มุกดาพิพัฒน์กุล มุกดาหาร6549510194 มุกดาหาร

รวมท้ังหมด 24 คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

วิทยำลัยนำนำชำติ สำขำบริหำรธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) วิชำเอกกำรตลำดระหว่ำงประเทศ 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

1 นาย เจตษฎา ชาลีรินทร์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ6536510125 ชัยภูมิ

2 นาย อเล็กซานเดอร์ จอนห์ เนย์เลอร์ ขอนแก่นวิเทศศึกษา6540512078 ขอนแก่น

3 นางสาว บัณฑิตา เขียนจูม ปทุมเทพวิทยาคาร6543510030 หนองคาย

4 นางสาว พัตรพิมล ปัตลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย
มัธยม)

6544510585 มหาสารคาม

รวมท้ังหมด 4 คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

วิทยำลัยนำนำชำติ สำขำบริหำรธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) วิชำเอกกำรเป็นผู้ประกอบกำรระหว่ำงประเทศ 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

1 นาย พงศธร บุญมาทน โรงเรียนพิบูลมังสาหาร6534510328 อุบลราชธานี

2 นางสาว ชนิสรา คูสกุลรัตน์ ขอนแก่นวิทยายน6540511649 ขอนแก่น

3 นาย สุทธิภูมิ ทุมรักษา ปทุมเทพวิทยาคาร6543510290 หนองคาย

รวมท้ังหมด 3 คน

6 มกราคม 2565 หนา้ 52 /  134

vilaivan
Typewritten Text
52

vilaivan
Typewritten Text
7



ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

วิทยำลัยนำนำชำติ สำขำบริหำรธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) วิชำเอกธุรกิจสำกล 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

1 นางสาว กมลพร พุฒิวณิชย์พิมล สุรนารีวิทยา6530510319 นครราชสีมา

2 นางสาว สิริยาภรณ์ สิทธ์ิอมรพร สุรนารีวิทยา6530510667 นครราชสีมา

3 นางสาว นัทชา แข็งขัน โรงเรียนสีชมพูศึกษา6540510841 ขอนแก่น

รวมท้ังหมด 3 คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะบริหำรธุรกิจและกำรบัญชี สำขำบริหำรธุรกิจบัณฑิต วิชำเอกกำรเงิน 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

1 นางสาว ไอย์ ฮามา สุรนารีวิทยา6530510587 นครราชสีมา

2 นางสาว รัฐนันท์ ชวนขุนทด มัธยมด่านขุนทด6530510749 นครราชสีมา

3 นางสาว อทิตยาพร งามพินิจพงษ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์6531510158 บุรีรัมย์

4 นางสาว ธัญญาลักษณ์ กลมขุนทด หนองบัวแดงวิทยา6536510113 ชัยภูมิ

5 นางสาว กนกวรรณ ดิลกลาภ บ้านแท่นวิทยา6536510519 ชัยภูมิ

6 นางสาว วันดี บัตรพันชนะ พนาศึกษา6537510004 อ านาจเจริญ

7 นางสาว นงนภัส  ไสวารี แก่นนครวิทยาลัย6540510417 ขอนแก่น

8 นาย ธัญพัฒน์ ลีไตรรงค์ ขอนแก่นวิทยายน6540511106 ขอนแก่น

9 นางสาว จิดาภา เจริญรบ สตรีศึกษา6545510708 ร้อยเอ็ด

10 นางสาว รัตติกาล เกิดค า นาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธ์ิประชานุเคราะห์)6548510133 นครพนม

รวมท้ังหมด 10 คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะสหวิทยำกำร สำขำบริหำรธุรกิจบัณฑิต วิชำเอกกำรเงินธุรกิจ 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

1 นางสาว ชงภร โภคทรัพย์อนันต์ ปทุมเทพวิทยาคาร6543510016 หนองคาย

2 นางสาว สุนิษา น้อยค าดี โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา6543510018 หนองคาย

3 นางสาว บัณทิตา   ภูพันนา วังหลวงพิทยาสรรพ์6543510378 หนองคาย

4 นาย ธนกฤต สุวอ หนองคายวิทยาคาร6543510413 หนองคาย

รวมท้ังหมด 4 คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะบริหำรธุรกิจและกำรบัญชี สำขำบริหำรธุรกิจบัณฑิต วิชำเอกกำรจัดกำร กำรประกอบกำรพำณิชย์ และ

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

1 นางสาว ปรีชญา นิลพล มารีย์วิทยา6530510002 นครราชสีมา

2 นางสาว แพรวา ทิพย์สระน้อย อัสสัมชัญนครราชสีมา6530510014 นครราชสีมา

3 นางสาว สุรางคณา ดวงสุดาวรรณ มารีย์วิทยา6530510019 นครราชสีมา

4 นางสาว วันวิสา จงเช่ือกลาง สุรนารีวิทยา6530510138 นครราชสีมา

5 นาย ไกรวิชญ์ ธีระวัฒนา สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา6530510251 นครราชสีมา

6 นางสาว กัลย์ธิรา นิโรจน์วรวัชร อัสสัมชัญนครราชสีมา6530510417 นครราชสีมา

7 นาย ชาคริต จิตรโคกกรวด ราชสีมาวิทยาลัย6530510577 นครราชสีมา

8 นางสาว สโรชา ฉวยสูงเนิน อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา6530510660 นครราชสีมา

9 นาย เอกราช บัวพัฒน์ สุรธรรมพิทักษ์6530510924 นครราชสีมา

10 นางสาว ศุภาลัย ชัยชนะรุ่งเรือง มารีย์วิทยา6530510930 นครราชสีมา

11 นางสาว หัตถวดี สดสุชาติ ราชสีมาวิทยาลัย 26530511143 นครราชสีมา

12 นางสาว นันทกานต์ ชีวารัมย์ ประโคนชัยพิทยาคม6531510097 บุรีรัมย์

13 นางสาว อลิสรา พัชรเวทิน นางรอง6531510103 บุรีรัมย์

14 นาย ณัฐพล ล้ีศัตรูพ่าย กระสังพิทยาคม6531510133 บุรีรัมย์

15 นาย ศิรวุฒิ เจริญพันธ์ สิรินธร6532510023 สุรินทร์

16 นางสาว ปาริฉัตร ชิรัมย์ สิรินธร6532510257 สุรินทร์

17 นางสาว กุลนิษฐ์  บุตรอุดม ยโสธรพิทยาคม6535510147 ยโสธร

18 นางสาว อาธิตยา มังกร แก้งคร้อวิทยา6536510207 ชัยภูมิ

19 นางสาว ศศิกานต์ ประสงค์ ชัยภูมิภักดีชุมพล6536510393 ชัยภูมิ

20 นางสาว ธัญญรัตน์  อักษร แก่นนครวิทยาลัย6540510130 ขอนแก่น

21 นางสาว วรพิชชา  พงษ์รัตน์ ขอนแก่นวิทยายน6540510135 ขอนแก่น

22 นางสาว เจนิสตา  สุริโย แก่นนครวิทยาลัย6540510245 ขอนแก่น

23 นางสาว วิภาวี มีเศษ แก่นนครวิทยาลัย6540510270 ขอนแก่น

24 นางสาว ธนัชชา ขามธาตุ ขอนแก่นวิทยายน6540510533 ขอนแก่น
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะบริหำรธุรกิจและกำรบัญชี สำขำบริหำรธุรกิจบัณฑิต วิชำเอกกำรจัดกำร กำรประกอบกำรพำณิชย์ และ

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

25 นางสาว ฐิติรัตน์ ประจงชัยรัชต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่าย
มัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

6540510566 ขอนแก่น

26 นางสาว กุลภรณ์ นกหงษ์ แก่นนครวิทยาลัย6540510707 ขอนแก่น

27 นาย พงษ์ภิชญะ  ชุมผาง โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม6540512019 ขอนแก่น

28 นางสาว วรัตน์ภรณ์ หม่ืนพรม กัลยาณวัตร6540512120 ขอนแก่น

29 นาย ทัตพร มุมอภัย อุดรพิทยานุกูล6541510433 อุดรธานี

30 นางสาว ธนัชพร ดอกรัก อุดรพิทยานุกูล6541510518 อุดรธานี

31 นาย ธนกร แก้วหล่อ อุดรพิทยานุกูล6541510550 อุดรธานี

32 นาย นิติภูมิ จันดี อุดรพิทยานุกูล6541510582 อุดรธานี

33 นาย ธนาโชค สุวรรณ์ อุดรพิทยานุกูล6541510620 อุดรธานี

34 นางสาว สุชาดา ใจช่วง มุกดาหาร6549510021 มุกดาหาร

รวมท้ังหมด 34 คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะสหวิทยำกำร สำขำบริหำรธุรกิจบัณฑิต วิชำเอกธุรกิจระหว่ำงประเทศ 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

1 นางสาว ฐิตานันทร์ ประยูรหาญ บุญวัฒนา6530510828 นครราชสีมา

2 นางสาว จินตภา สุทธิอาคาร โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรต้ังตรงจิตร 156535510266 ยโสธร

3 นาย มานพ พินึกรัมย์ เทพสถิตวิทยา6536510614 ชัยภูมิ

4 นางสาว สวรินทร์ ทองทิพย์ แก้งคร้อวิทยา6536510712 ชัยภูมิ

5 นาย ภูวเดช กีรติกมลวุฒิ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย6545510455 ร้อยเอ็ด

6 นางสาว กัญญาณัฐ ลือธิสาร ปทุมรัตต์พิทยาคม6545510785 ร้อยเอ็ด

7 นางสาว ณัฐนันท์ จันไทย เรณูนครวิทยานุกูล6548510194 นครพนม

รวมท้ังหมด 7 คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะสหวิทยำกำร สำขำบัญชีบัณฑิต 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

1 นางสาว ประภัสสร ก ่ารัมย์ กระสังพิทยาคม6531510303 บุรีรัมย์

2 นางสาว กนกวรรณ เทืองท้าว ลือค าหาญวารินช าราบ6534510358 อุบลราชธานี

3 นางสาว ฐิตาพร มังดินด า ภูเขียว6536510185 ชัยภูมิ

4 นางสาว ดวงนภา สีดานุย น ้าพองศึกษา6540510935 ขอนแก่น

5 นาย กิตติกวิน บัลลังก์ โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา6543510019 หนองคาย

6 นางสาว ฐิติยา สิมหล้า สารคามพิทยาคม6544510390 มหาสารคาม

รวมท้ังหมด 6 คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะพยำบำลศำสตร์ สำขำพยำบำลศำสตรบัณฑิต 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

1 นางสาว ศุภลักษณ์ สังฆมณี พิมายวิทยา6530510169 นครราชสีมา

2 นางสาว ศุภิสรา สุพรรณนอก โรงเรียนประทาย6530510181 นครราชสีมา

3 นางสาว จีรันดา ฝ่ายทะแสง สุรธรรมพิทักษ์6530510430 นครราชสีมา

4 นางสาว กมลวรรณ พยัคมะเริง มหิศราธิบดี6530510561 นครราชสีมา

5 นางสาว นภสร  บรรจงจิตร สุรธรรมพิทักษ์6530510658 นครราชสีมา

6 นางสาว ณัฐนิชา ท้าวเนาว์  เพ็งด้วง สุรธรรมพิทักษ์6530510757 นครราชสีมา

7 นาย ภัทรดนัย  หัสครบุรี ราชสีมาวิทยาลัย6530510820 นครราชสีมา

8 นางสาว กนกนิภา สุริยะเย็น ด่านขุนทด6530510899 นครราชสีมา

9 นางสาว อารยา  หมอส าฤทธ์ิ โนนสูงศรีธานี6530511219 นครราชสีมา

10 นางสาว พรสุรีย์  ตับกลาง โนนสูงศรีธานี6530511461 นครราชสีมา

11 นางสาว เก็จพลอย เรือนคง หนองบุญมากประสงค์วิทยา6530511548 นครราชสีมา

12 นางสาว รุ่งฤดี พลหาญ ประโคนชัยพิทยาคม6531510019 บุรีรัมย์

13 นางสาว วิสุทธิญา ผะดาศรี สตึก6531510048 บุรีรัมย์

14 นางสาว ชนากานต์ แจ่มรัมย์ ประโคนชัยพิทยาคม6531510112 บุรีรัมย์

15 นาย ชัชนันท์ ชาญเลิศ ล าปลายมาศ6531510190 บุรีรัมย์

16 นางสาว จิราภา วงศ์สวาสด์ิ กู่สวนแตงพิทยาคม6531510198 บุรีรัมย์

17 นางสาว ปวริศา อ าพันมาก ประโคนชัยพิทยาคม6531510203 บุรีรัมย์

18 นางสาว กนกวรรณ เขือ่นม่ัน ล าปลายมาศ6531510245 บุรีรัมย์

19 นางสาว ภัทราภรณ์  จิตเย็น พุทไธสง6531510275 บุรีรัมย์

20 นางสาว จิราพร ศรีชู พุทไธสง6531510276 บุรีรัมย์

21 นางสาว จิรนันท์  สีกัณหา พุทไธสง6531510277 บุรีรัมย์

22 นางสาว ธัญนิสา ปริวันตัง นาโพธ์ิพิทยาคม6531510327 บุรีรัมย์

23 นางสาว พสุดา ราชรัมย์ ล าดวนพิทยาคม6531510374 บุรีรัมย์

24 นางสาว อรจิรา วงศ์ประโคน บ้านกรวดวิทยาคาร6531510415 บุรีรัมย์

25 นางสาว จิราภรณ์ จุมพล นาโพธ์ิพิทยาคม6531510417 บุรีรัมย์
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะพยำบำลศำสตร์ สำขำพยำบำลศำสตรบัณฑิต 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

26 นางสาว อารียา ม่วงประโคน บ้านกรวดวิทยาคาร6531510420 บุรีรัมย์

27 นางสาว จีรนันท์  ยุบไธสง อุดมอักษรพิทยาคม6531510438 บุรีรัมย์

28 นาย นพรัตน์ ภูศรี นาโพธ์ิพิทยาคม6531510496 บุรีรัมย์

29 นางสาว เพียงตะวัน พ่ึงวงษ์ ประโคนชัยพิทยาคม6531510616 บุรีรัมย์

30 นางสาว วราภรณ์ ใจศิล ศีขรภูมิพิสัย6532510027 สุรินทร์

31 นาย ภูมิ ภูมิพัตร ศีขรภูมิพิสัย6532510044 สุรินทร์

32 นางสาว หยาดพิรุณ  ใจรักษ์ สนมวิทยาคาร6532510070 สุรินทร์

33 นางสาว อารีรัตน์ พลชะลี โนนเทพ6532510073 สุรินทร์

34 นางสาว ทิพย์นิรันดร์ ประไวย์ วีรวัฒน์โยธิน6532510079 สุรินทร์

35 นางสาว เบญจรัตน์ เทพณรงค์ กาบเชิงวิทยา6532510134 สุรินทร์

36 นางสาว ธมลวรรณ ส านักนิตย์ สุรวิทยาคาร6532510158 สุรินทร์

37 นางสาว มัณฑนา  เจริญศิริ สุรวิทยาคาร6532510164 สุรินทร์

38 นางสาว วิจิตรา ประดับวงค์ สังขะ6532510187 สุรินทร์

39 นางสาว กมนชนก ทองอ่วมใหญ่ สิรินธร6532510228 สุรินทร์

40 นางสาว ฉายแสง สมหวัง สิรินธร6532510286 สุรินทร์

41 นางสาว กฤษมาภรณ์ บุญท้วม ท่าตูมประชาเสริมวิทย์6532510382 สุรินทร์

42 นางสาว ภัทรอนงค์ ขันงาม นารายณ์ค าผงวิทยา6532510423 สุรินทร์

43 นางสาว ญาณิศา บุญเศษ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์6532510474 สุรินทร์

44 นางสาว สุธิตา ดาทอง ปราสาทเบงวิทยา6532510534 สุรินทร์

45 นางสาว วันวรินทร์ สิงห์บัวขาว ขนาดมอญพิทยาคม6532510599 สุรินทร์

46 นางสาว สุรีรัตน์  พรมบุตร กันทรลักษ์วิทยา6533510060 ศรีสะเกษ

47 นางสาว จารุวรรณ ทาวงค์ษา วัดหลวงวิทยา6533510130 ศรีสะเกษ

48 นางสาว อารียา สีหะวงษ์ ยางชุมน้อยพิทยาคม6533510183 ศรีสะเกษ

49 นางสาว นภัสสร  เภาแก้ว ปรางค์กู่6533510206 ศรีสะเกษ

50 นาย ธีรภัทร อุดรพันธ์ ขุขันธ์6533510307 ศรีสะเกษ
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะพยำบำลศำสตร์ สำขำพยำบำลศำสตรบัณฑิต 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

51 นางสาว ปัณชญา ไชยเพชร ศรีสะเกษวิทยาลัย6533510313 ศรีสะเกษ

52 นางสาว จิรัชญา ศรบุญทอง ศรีสะเกษวิทยาลัย6533510330 ศรีสะเกษ

53 นางสาว ปราณปริยา ชาวน่าน กันทรลักษ์วิทยา6533510369 ศรีสะเกษ

54 นางสาว ศศิธร ศรีหล่ิง โรงเรียนราษีไศล6533510472 ศรีสะเกษ

55 นางสาว ผกามาส  แก้วภักดี สตรีสิริเกศ6533510503 ศรีสะเกษ

56 นางสาว อรสิณี เสนานิมิตร ศรีสะเกษวิทยาลัย6533510535 ศรีสะเกษ

57 นางสาว มุทิตา นามวงค์ ศรีสะเกษวิทยาลัย6533510536 ศรีสะเกษ

58 นางสาว นรีรัตน์ ช่างชัย ก าแพง6533510541 ศรีสะเกษ

59 นางสาว อรณิช พิศสระ ศรีสะเกษวิทยาลัย6533510544 ศรีสะเกษ

60 นางสาว กนกวรรณ พรหมทา ศรีสะเกษวิทยาลัย6533510545 ศรีสะเกษ

61 นางสาว ทิพวรรณ  ส่องสีโรจน์ กันทรลักษ์วิทยา6533510549 ศรีสะเกษ

62 นาย พิรพัฒน์  ทองมนต์ ศรีสะเกษวิทยาลัย6533510599 ศรีสะเกษ

63 นางสาว จิราวรรณ์ รจนัย สตรีสิริเกศ6533510611 ศรีสะเกษ

64 นางสาว ช่อชมพู ขุนภักนา ศรีสะเกษวิทยาลัย6533510630 ศรีสะเกษ

65 นางสาว ขวัญข้าว นนทะสร ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์6533510758 ศรีสะเกษ

66 นาย พีรวิชญ์ ใจสว่าง น ้ายืนวิทยา6534510293 อุบลราชธานี

67 นางสาว พิชญาวรรณ จะโรจร น ้ายืนวิทยา6534510294 อุบลราชธานี

68 นาย สุริยา แสงฉาย มัธยมตระการพืชผล6534510336 อุบลราชธานี

69 นางสาว อมรรัตน์ อัจฉฤกษ์ โนนกุงวิทยาคม6534510380 อุบลราชธานี

70 นางสาว ณัฐธิตินันท์ นาควัน บุณฑริกวิทยาคาร6534510478 อุบลราชธานี

71 นางสาว จุฬาลักษณ์ วะสุรีย์ นารีนุกูล6534510483 อุบลราชธานี

72 นางสาว บัณฑิตา ส ามาวงค์ มัธยมตระการพืชผล6534510549 อุบลราชธานี

73 นางสาว ปราจรีย์ สมบูรณ์ ชุมชนบ้านบุเปือย6534510631 อุบลราชธานี

74 นางสาว มะลิวัลย์ สายดวง ชุมชนบ้านบุเปือย6534510638 อุบลราชธานี

75 นางสาว ชนิดาภา ผิวเงิน ไผ่ใหญ่ศึกษา6534510680 อุบลราชธานี
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะพยำบำลศำสตร์ สำขำพยำบำลศำสตรบัณฑิต 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

76 นางสาว ญาณวดี   เมาะราษี ยโสธรพิทยาคม6535510016 ยโสธร

77 นางสาว ฟ้าประทานพร บุญสาร ค าเขือ่นแก้วชนูปถัมภ์6535510062 ยโสธร

78 นางสาว อรปรียา ธงศรี ป่าต้ิววิทยา6535510093 ยโสธร

79 นางสาว จิราภรณ์ ช านิสาร เลิงนกทา6535510111 ยโสธร

80 นางสาว สุปราณี  แสวงดี ค าเขือ่นแก้วชนูปถัมภ์6535510124 ยโสธร

81 นางสาว นิตยา พาลพล ยโสธรพิทยาคม6535510190 ยโสธร

82 นางสาว เนตรนภา บุญปก ค าเตยวิทยา6535510239 ยโสธร

83 นางสาว วชิรญาณ์ หิรัญญามาศ โรงเรียนบ้านหันวิทยา6536510044 ชัยภูมิ

84 นางสาว วาสิตา โตนสันเทียะ โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา6536510076 ชัยภูมิ

85 นางสาว ธีรวรรณ มะณีจันทร์ หนองบัวแดงวิทยา6536510101 ชัยภูมิ

86 นางสาว วิรากร วงษ์จันทึก ชัยภูมิภักดีชุมพล6536510110 ชัยภูมิ

87 นางสาว กฤตชญา เหมือนตา ภูเขียว6536510160 ชัยภูมิ

88 นางสาว ฐิตารีย์ หิรัญธานี ชัยภูมิภักดีชุมพล6536510188 ชัยภูมิ

89 นางสาว ประภัสสร น้อยต าแย ชัยภูมิภักดีชุมพล6536510190 ชัยภูมิ

90 นางสาว ชลธร อาจสามารถ หนองบัวแดงวิทยา6536510219 ชัยภูมิ

91 นางสาว ชุตินันท์  เงินจัตุรัส ชัยภูมิภักดีชุมพล6536510331 ชัยภูมิ

92 นางสาว พัทธนันท์ มุ่งพูนกลาง โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี6536510460 ชัยภูมิ

93 นางสาว อภิญญา  โคราชแก้ว โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม6536510471 ชัยภูมิ

94 นางสาว สิริลักษณ์ แก้วบางทราย เทพสถิตวิทยา6536510484 ชัยภูมิ

95 นาย พรหมมินทร์ ก าไรศิลป์ ภูเขียว6536510528 ชัยภูมิ

96 นางสาว จารุณิภา เช้ือจ าเริญ คอนสารวิทยาคม6536510609 ชัยภูมิ

97 นางสาว ภัทรวดี  ศรีสุภาพ นาหนองทุ่มวิทยา6536510629 ชัยภูมิ

98 นางสาว จิรนันท์ สองศรี สตรีชัยภูมิ6536510680 ชัยภูมิ

99 นางสาว ภัทรดา กุระจินดา ชานุมานวิทยาคม6537510006 อ านาจเจริญ

100 นาย นันทวุฒิ เดชโฮม มัธยมแมด6537510027 อ านาจเจริญ
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะพยำบำลศำสตร์ สำขำพยำบำลศำสตรบัณฑิต 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

101 นางสาว พิมพ์ชนก  บุตรโท อ านาจเจริญ6537510050 อ านาจเจริญ

102 นางสาว ฟ้าประทาน เคร่ืองหอม อ านาจเจริญ6537510069 อ านาจเจริญ

103 นางสาว ฟาริดา  สมควร อ านาจเจริญ6537510088 อ านาจเจริญ

104 นางสาว นันทิกานต์  อินทร์ขาว อ านาจเจริญ6537510093 อ านาจเจริญ

105 นางสาว สุมินทรา คณาสาร อ านาจเจริญ6537510109 อ านาจเจริญ

106 นางสาว ชลิตา โคตรหลักค า อ านาจเจริญ6537510110 อ านาจเจริญ

107 นาย โภไคย บัวเผ่ือน เสนางคนิคม6537510180 อ านาจเจริญ

108 นางสาว สกุลศรี ศรีวะวงศ์ เสนางคนิคม6537510181 อ านาจเจริญ

109 นางสาว พิมวิภา สีน ้าเงิน เสนางคนิคม6537510182 อ านาจเจริญ

110 นางสาว ชินรัตน์ ไชยส่ง เสนางคนิคม6537510185 อ านาจเจริญ

111 นางสาว ญาณิศา โพธ์ิสุริยะ พรเจริญวิทยา6538510012 บึงกาฬ

112 นางสาว เกษวรา  ทรงคาสี โซ่พิสัยพิทยาคม6538510027 บึงกาฬ

113 นางสาว ธราพร รัติยา บึงกาฬ6538510058 บึงกาฬ

114 นางสาว วรรณภา พิลา ท่าดอกค าวิทยาคม6538510083 บึงกาฬ

115 นางสาว ชนากานต์ อรกุล ศรีวิไลวิทยา6538510108 บึงกาฬ

116 นางสาว นรีกานต์ วัฒโน หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก6538510162 บึงกาฬ

117 นางสาว กฤษณัญญา จันทร์โคตร เซกา6538510186 บึงกาฬ

118 นางสาว ปนัดดา สุขดี ศรีวิไลวิทยา6538510199 บึงกาฬ

119 นางสาว อรปรียา บุตรหึง หนองบัวพิทยาคาร6539510064 หนองบัวล าภู

120 นางสาว พัชราวรรณ ศรีเทพ ศรีบุญเรืองวิทยาคาร6539510119 หนองบัวล าภู

121 นางสาว พิชญาดา เทียมทอง ศรีบุญเรืองวิทยาคาร6539510129 หนองบัวล าภู

122 นาย ณัฐวุฒิ รัตพลที หนองบัวพิทยาคาร6539510188 หนองบัวล าภู

123 นางสาว ธนพร ศรีสะอาด หนองบัวพิทยาคาร6539510202 หนองบัวล าภู

124 นางสาว อัญชิสา พันธ์เดช หนองบัวพิทยาคาร6539510205 หนองบัวล าภู

125 นางสาว มลทิรา แพมไพสงค์ โนนสังวิทยาคาร6539510262 หนองบัวล าภู

6 มกราคม 2565 หนา้ 64 /  134

vilaivan
Typewritten Text
52

vilaivan
Typewritten Text
7



ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะพยำบำลศำสตร์ สำขำพยำบำลศำสตรบัณฑิต 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

126 นาย กฤษฎา จันทร์ยุทา หนองบัวพิทยาคาร6539510264 หนองบัวล าภู

127 นางสาว สิริรัชชประภา สารีบุตร หนองบัวพิทยาคาร6539510309 หนองบัวล าภู

128 นางสาว อนันตา พิมพัฒน์ ศรีกระนวนวิทยาคม6540510024 ขอนแก่น

129 นางสาว ธิยาดา น้อยโนนทอง โรงเรียนสีชมพูศึกษา6540510059 ขอนแก่น

130 นางสาว พรธิดา อุปมาโท ชุมแพศึกษา6540510142 ขอนแก่น

131 นางสาว ปุณยาพร ชัยล้ินฟ้า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่าย
มัธยมศึกษา (มอดินแดง)

6540510209 ขอนแก่น

132 นางสาว ชญานิน พลนิกาย ชุมแพศึกษา6540510334 ขอนแก่น

133 นางสาว จิราวรรณ  บัวมาตย์ ศรีกระนวนวิทยาคม6540510401 ขอนแก่น

134 นาย ธนภัทร์ แก้วบุตรดี มัญจาศึกษา6540510435 ขอนแก่น

135 นางสาว อพัชชา กองจร มัญจาศึกษา6540510497 ขอนแก่น

136 นางสาว ภัทราภา ละเลิศ อุบลรัตน์พิทยาคม6540510736 ขอนแก่น

137 นางสาว จันทิมา ศรีพิเมือง อุบลรัตน์พิทยาคม6540510737 ขอนแก่น

138 นางสาว ชนิกานต์ สุขใจ บ้านไผ่6540511141 ขอนแก่น

139 นางสาว ณัฐชยา ขันผง ศรีกระนวนวิทยาคม6540511146 ขอนแก่น

140 นางสาว จารุวรรณ  อัศววัฒนานุกูล หนองสองห้องวิทยา6540511148 ขอนแก่น

141 นางสาว วิลาสินี แสนอยู่ หนองสองห้องวิทยา6540511149 ขอนแก่น

142 นางสาว นัทธมน ภคพรวงศ์ ศรีหนองกาววิทยา6540511185 ขอนแก่น

143 นางสาว กัลยรัตน์ ภูศรีฤทธ์ิ ประถมปรีดาภรณ์6540511253 ขอนแก่น

144 นางสาว กฤตชญา สุตะพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่าย
มัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

6540511285 ขอนแก่น

145 นางสาว จีรพรรณ คนขยัน กัลยาณวัตร6540511309 ขอนแก่น

146 นางสาว ภัทราพร  ทองวงษ์ ขอนแก่นวิทยายน6540511847 ขอนแก่น

147 นางสาว ปินิดา ศรีบุตรราช ขอนแก่นวิทยายน6540512283 ขอนแก่น

148 นางสาว ภัคจิรา บุญแนบ กัลยาณวัตร6540512293 ขอนแก่น
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะพยำบำลศำสตร์ สำขำพยำบำลศำสตรบัณฑิต 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

149 นางสาว วิยะดา แก้วคูณ แวงน้อยศึกษา6540512431 ขอนแก่น

150 นางสาว ลัดษา เหล็งหวาน น ้าโสมพิทยาคม6541510001 อุดรธานี

151 นางสาว ปิยะดา ทองทิพย์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี6541510047 อุดรธานี

152 นางสาว ภัสรารินทร์   ชัยจุมพล ศรีธาตุพิทยาคม6541510210 อุดรธานี

153 นางสาว วิลาสินี วิต๊ะกุล บ้านดุงวิทยา6541510279 อุดรธานี

154 นางสาว อังคณา รุ้งแสง อุดรพิทยานุกูล6541510316 อุดรธานี

155 นางสาว ศศิชา ทามูระ สตรีราชินูทิศ6541510332 อุดรธานี

156 นางสาว วิภารัตน์ อินทวิเศษ หนองหานวิทยา6541510336 อุดรธานี

157 นางสาว ภัทรวดี เท่ียงกินนารี หนองหานวิทยา6541510349 อุดรธานี

158 นางสาว ศศิวิมล ตุพิลา วังสามหมอวิทยาคาร6541510363 อุดรธานี

159 นาย พีรภัทร  ถันทอง น ้าโสมพิทยาคม6541510695 อุดรธานี

160 นางสาว ณัฐธิดา ศรีบุรินทร์ เลยพิทยาคม6542510040 เลย

161 นางสาว แก้วกาญจน์ ชมภูค า เลยพิทยาคม6542510083 เลย

162 นางสาว ลักษิกา ทองรอด หนองหินวิทยาคม6542510218 เลย

163 นาย นราธิป สุวรรณชัย เลยพิทยาคม6542510254 เลย

164 นางสาว ดวงมณี ดีธัมมา ภูหลวงวิทยา6542510401 เลย

165 นางสาว ภัณทิรา ค าสรดี ปทุมเทพวิทยาคาร6543510133 หนองคาย

166 นางสาว ทักขิณา ทะไกรราช ปทุมเทพวิทยาคาร6543510224 หนองคาย

167 นางสาว กรกนก รุ่งสว่าง ปทุมเทพวิทยาคาร6543510274 หนองคาย

168 นางสาว ชุติมา อุปถานา เซิมพิทยาคม6543510391 หนองคาย

169 นางสาว เขมมิกา ผลบุญ สารคามพิทยาคม6544510013 มหาสารคาม

170 นางสาว จิราพรรณ สุวรรณเพ็ง สารคามพิทยาคม6544510096 มหาสารคาม

171 นางสาว ชไมพร ญาติโสม พยัคฆภูมิวิทยาคาร6544510126 มหาสารคาม

172 นางสาว ธัญลักษณ์  บุญมาพิลา วาปีปทุม6544510141 มหาสารคาม

173 นางสาว ปภาดา ไกยะวงค์ บรบือวิทยาคาร6544510222 มหาสารคาม
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะพยำบำลศำสตร์ สำขำพยำบำลศำสตรบัณฑิต 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

174 นางสาว สุนิสา ค าโฮง บรบือ6544510234 มหาสารคาม

175 นางสาว ภัทราภรณ์ โสภาใฮ สารคามพิทยาคม6544510274 มหาสารคาม

176 นางสาว ทิพย์ธารา เกษแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย
มัธยม)

6544510449 มหาสารคาม

177 นาย ภูบดินทร์ ศรีสังข์ ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก6544510461 มหาสารคาม

178 นางสาว ธิดารัตน์ เตค าหัน ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก6544510463 มหาสารคาม

179 นางสาว รุ่งฤทัย ช่างเกวียน สารคามพิทยาคม6544510526 มหาสารคาม

180 นางสาว นิชานันท์  ราชจันทร์ สารคามพิทยาคม6544510534 มหาสารคาม

181 นางสาว ทิพย์สุดา กัญญาค า เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด6545510150 ร้อยเอ็ด

182 นาย ภาคิน  มงคล น ้าใสวรวิทย์6545510178 ร้อยเอ็ด

183 นางสาว อริศรา ธรรมวิเศษ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล6545510271 ร้อยเอ็ด

184 นางสาว ชไมพร อรุณา สตรีศึกษา6545510296 ร้อยเอ็ด

185 นางสาว กฤติกุลกันยา  ทุมพร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล6545510316 ร้อยเอ็ด

186 นางสาว จิราวรรณ พงพันนา โพนทองพัฒนาวิทยา6545510331 ร้อยเอ็ด

187 นางสาว ณัฐฉรียา ตามรศิริ สตรีศึกษา6545510347 ร้อยเอ็ด

188 นางสาว ศริญญา    นาพิมพ์ จันทรุเบกษาอนุสรณ์6545510408 ร้อยเอ็ด

189 นางสาว สุพรรณษา ค าผุย สตรีศึกษา6545510477 ร้อยเอ็ด

190 นางสาว วรรณิดา นาวีมะ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล6545510483 ร้อยเอ็ด

191 นางสาว รัตตัญญุตา ขันค า สตรีศึกษา6545510687 ร้อยเอ็ด

192 นางสาว เมทาวดี ศรีสุโน สตรีศึกษา6545510880 ร้อยเอ็ด

193 นางสาว ชนาภา ศรีค า สตรีศึกษา6545510886 ร้อยเอ็ด

194 นางสาว วชิราภรณ์ บุตตะวงศ์ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก6545510911 ร้อยเอ็ด

195 นางสาว อารีรัตน์ กุลศรี โรงเรียนเมืองสมเด็จ6546510007 กาฬสินธ์ุ

196 นางสาว เอมิล่ี คอพเพอลาร์ แก้วเสด็จพิทยาคม6546510011 กาฬสินธ์ุ

197 นางสาว ณัฐริกา คามจังหาร อนุกูลนารี6546510024 กาฬสินธ์ุ
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะพยำบำลศำสตร์ สำขำพยำบำลศำสตรบัณฑิต 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

198 นางสาว พิมประภา  ศรีทอง ห้วยผ้ึงพิทยา6546510062 กาฬสินธ์ุ

199 นางสาว พนิดา  โชติจรุง กุฉินารายณ์6546510071 กาฬสินธ์ุ

200 นางสาว แทนหทัย รินทราช อนุกูลนารี6546510096 กาฬสินธ์ุ

201 นางสาว ปาณิศา ฆารสว่าง อนุกูลนารี6546510104 กาฬสินธ์ุ

202 นางสาว ณัฐธิดา จอมทะรักษ์ กมลาไสย6546510165 กาฬสินธ์ุ

203 นางสาว ชลธิชา ทิพย์เนตร กมลาไสย6546510188 กาฬสินธ์ุ

204 นางสาว จิตราวดี  รัดทิพย์ ท่าคันโทวิทยาคาร6546510233 กาฬสินธ์ุ

205 นางสาว สุภัทรตา สุทธิชุม กมลาไสย6546510260 กาฬสินธ์ุ

206 นางสาว เยาวลักษณ์ แสวงผล ห้วยผ้ึงพิทยา6546510317 กาฬสินธ์ุ

207 นางสาว กนกวรรณ อินอุ่นโชติ ห้วยผ้ึงพิทยา6546510318 กาฬสินธ์ุ

208 นาย พีรพัฒน์ นามสง่า โรงเรียนบัวขาว6546510325 กาฬสินธ์ุ

209 นางสาว ณัฐณิชา ภารสมบูรณ์ อนุกูลนารี6546510373 กาฬสินธ์ุ

210 นางสาว สุตาภัทร  ภูงามดี หนองกุงศรีวิทยาคาร6546510450 กาฬสินธ์ุ

211 นางสาว ชลธิชา   คงด้วง กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์6546510488 กาฬสินธ์ุ

212 นางสาว อรัญญา ปรุงกระโทก สมเด็จพิทยาคม6546510551 กาฬสินธ์ุ

213 นางสาว ธนพร  ภูเล่ือน อนุกูลนารี6546510667 กาฬสินธ์ุ

214 นางสาว กนกวรรณ จันนี กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์6546510674 กาฬสินธ์ุ

215 นางสาว ศศิธร บุญน้อย อนุกูลนารี6546510828 กาฬสินธ์ุ

216 นางสาว อภิญญา วิชัยวงษ์ อนุกูลนารี6546510831 กาฬสินธ์ุ

217 นางสาว อรัญญา บริสุทธ์ิ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา6547510034 สกลนคร

218 นางสาว อภิญญา  ผายสียวน โรงเรียนภูดินแดงวิทยา6547510083 สกลนคร

219 นางสาว กุลฑีรา โคตรอาษา มัธยมวานรนิวาส6547510120 สกลนคร

220 นางสาว วรรณรัตน์  ทัศคร โรงเรียนสกลทวาปี (สกลราชวิทยานุกูล 2)6547510122 สกลนคร

221 นางสาว ธันยพร เศิกศิริ กุดบากพัฒนาศึกษา6547510145 สกลนคร

222 นางสาว อิชยา อัคนิฐมนตรี มัธยมวานรนิวาส6547510164 สกลนคร
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะพยำบำลศำสตร์ สำขำพยำบำลศำสตรบัณฑิต 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

223 นางสาว กัญญาณัฐ พรมวัง มัธยมวานรนิวาส6547510188 สกลนคร

224 นางสาว นุสรา ทิพย์ค ามี กุดบากพัฒนาศึกษา6547510205 สกลนคร

225 นางสาว ประภัสสร ทิพย์ค ามี กุดบากพัฒนาศึกษา6547510206 สกลนคร

226 นางสาว มิวลดา นามฮุง กุดบากพัฒนาศึกษา6547510207 สกลนคร

227 นางสาว วีรยา พวงพันธ์ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา6547510209 สกลนคร

228 นางสาว สิริกร เหลือศิริ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา6547510263 สกลนคร

229 นาย ปฤษฎ์ิ ฤทธิธรรม มัธยมวาริชภูมิ6547510315 สกลนคร

230 นางสาว วรรณิสา  นามบุรี เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ6547510353 สกลนคร

231 นางสาว รินลดา อุตราศรี ท่านผู้หญิงจันทิมาพ่ึงบารมี6547510380 สกลนคร

232 นางสาว พรหมพร หาญเวช มัธยมวานรนิวาส6547510463 สกลนคร

233 นางสาว ขนิษฐา ทอนรินทร์ ธาตุนารายณ์วิทยา6547510530 สกลนคร

234 นางสาว อภิติยา ผาไชย โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา6548510058 นครพนม

235 นางสาว สิริรักษ์ สารีพล โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา6548510059 นครพนม

236 นางสาว ศุภานัน ศิริวงค์ นครพนมวิทยาคม6548510073 นครพนม

237 นางสาว สิรีธร  บัวสุดตา นครพนมวิทยาคม6548510083 นครพนม

238 นางสาว สุทธิดา  นิตยาคม นครพนมวิทยาคม6548510198 นครพนม

239 นางสาว ณัฐาพร  อ่อนพินา นครพนมวิทยาคม6548510222 นครพนม

240 นางสาว วรัญญา นวนบุรี อุ่มเหม้าประชาสรรค์6548510315 นครพนม

241 นางสาว ประภาสิริ รุ่งโรจน์ มุกดาหาร6549510084 มุกดาหาร

242 นางสาว พรนภา อุปนิ มุกดาหาร6549510101 มุกดาหาร

243 นางสาว ฐิติวรดา ทับทิมไสย์ มุกดาหาร6549510198 มุกดาหาร

244 นางสาว ริญาทอง  อุณวงค์ นวมินทราชูทิศ อีสาน6549510280 มุกดาหาร

รวมท้ังหมด 244 คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะวิทยำศำสตร์ สำขำฟิสิกส์ 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

1 นาย ต่อพล จึงไพศาล บุญวัฒนา6530510332 นครราชสีมา

2 นาย นิธิกร  มุ่งเอ้ือมกลาง บุญวัฒนา6530510337 นครราชสีมา

3 นางสาว ธนกาญจน์ ปรึกกระโทก สุรนารีวิทยา6530510756 นครราชสีมา

4 นาย ภัทรพล ศรีอุ้มสุข บุญวัฒนา6530510789 นครราชสีมา

5 นาย รัฐนันท์ ดีเลิศ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์6531510054 บุรีรัมย์

6 นางสาว ประภาพร เจนเป็นพันธ์ ละหานทรายวิทยา6531510210 บุรีรัมย์

7 นาย ปิยวิทย์ จูงกลาง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์6531510215 บุรีรัมย์

8 นาย นันทิพัฒน์ พัดทอง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์6531510360 บุรีรัมย์

9 นางสาว มุทิตา บุญเหมาะ แตลศิริวิทยา6532510422 สุรินทร์

10 นาย อภิสิทธ์ิ  ทองแสน กันทรารมณ์6533510204 ศรีสะเกษ

11 นางสาว วิรดา  บุญทอง โรงเรียนพิบูลมังสาหาร6534510113 อุบลราชธานี

12 นางสาว ชญาณี  พิมพ์ดี เบ็ญจะมะมหาราช6534510161 อุบลราชธานี

13 นางสาว กนกพร ลาภรักษ์ นารีนุกูล6534510646 อุบลราชธานี

14 นางสาว ณัฐนิชา สีเทา ยโสธรพิทยาคม6535510052 ยโสธร

15 นางสาว ธัญวลัย วัยอุดมวุฒิ ยโสธรพิทยาคม6535510128 ยโสธร

16 นาย กิตติกวิน ภาสขุนทด โรงเรียนบ าเหน็จณรงค์วิทยาคม6536510369 ชัยภูมิ

17 นาย กฤษดา ดวงจิตต์ ชัยภูมิภักดีชุมพล6536510411 ชัยภูมิ

18 นางสาว พรรณวรินทร์ ดีสวัสด์ิ สตรีชัยภูมิ6536510419 ชัยภูมิ

19 นาย จักรพันธ์ พรมเอ่ียม คอนสารวิทยาคม6536510613 ชัยภูมิ

20 นางสาว พิยะดา สัจจสังข์ ภูเขียว6536510627 ชัยภูมิ

21 นาย ยุทธพิชัย ค าภูแสน บ้านเขว้าวิทยายน6536510741 ชัยภูมิ

22 นางสาว สุพัตรา เมตตามิตต์ บ้านเขว้าวิทยายน6536510793 ชัยภูมิ

23 นางสาว จณิสตา จริยไพบูลย์ น ้าพองศึกษา6540510180 ขอนแก่น

24 นาย พรพิทักษ์  นามสีสุข น ้าพองศึกษา6540510299 ขอนแก่น

25 นางสาว มลวดี ชมภูวิเศษ หนองเรือวิทยา6540510445 ขอนแก่น
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะวิทยำศำสตร์ สำขำฟิสิกส์ 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

26 นางสาว ปาณิศา ไปบน ชนบทศึกษา6540510709 ขอนแก่น

27 นางสาว มนต์นภา อินทแสง อุบลรัตน์พิทยาคม6540511189 ขอนแก่น

28 นางสาว อรอุมา  เทียมทนงค์ อมตวิทยา6540512035 ขอนแก่น

29 นาย วัชรพงศ์  เพชรก้อน อมตวิทยา6540512094 ขอนแก่น

30 นาย พิพัฒน์ ปัตตานี ประจักษ์ศิลปาคาร6541510495 อุดรธานี

31 นางสาว สุณีรัตน์  บุตรด้วง วังม่วงพิทยาคม6543510313 หนองคาย

32 นาย ตะวัน ฉาน ชุมพลโพนพิสัย6543510344 หนองคาย

33 นางสาว ยศวดี โชคเจริญ นาดูนประชาสรรพ์6544510651 มหาสารคาม

34 นาย ชาคริต แสงสว่าง จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์6545510052 ร้อยเอ็ด

35 นางสาว ทิพย์ชนก  ตาลดง ปทุมรัตต์พิทยาคม6545510166 ร้อยเอ็ด

36 นาย ภัทรเกียรติ พละมาตย์ เสลภูมิพิทยาคม6545510522 ร้อยเอ็ด

37 นาย กฤตยชญ์ พรศิรินพคุณ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย6545510523 ร้อยเอ็ด

38 นางสาว ธิดา บุตรพรม โพนทองพัฒนาวิทยา6545510568 ร้อยเอ็ด

39 นางสาว ธัญชนก จอมค าสิงห์ สตรีศึกษา6545510721 ร้อยเอ็ด

40 นางสาว สุวัพิชชา ปุริตา พระกุมารร้อยเอ็ด6545510776 ร้อยเอ็ด

41 นางสาว กิติพร วัฒทัน ธวัชบุรีวิทยาคม6545510891 ร้อยเอ็ด

42 นางสาว สิรินทรา สิงห์บุญมี เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ6547510090 สกลนคร

43 นางสาว นริศรา จันทร์สวัสด์ิ ดงมะไฟวิทยา6547510382 สกลนคร

44 นาย ชยาพล สุริย์ นครพนมวิทยาคม6548510215 นครพนม

45 นางสาว ปณิตา บุญธูป มุกดาหาร6549510223 มุกดาหาร

รวมท้ังหมด 45 คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ สำขำภำษำไทย คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ศิลปศำสตรบัณฑิต

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

1 นางสาว ธันยชนก ธงอาจ โรงเรียนบัวลาย6530510816 นครราชสีมา

2 นางสาว อารยา ม่ันคง เมืองคง6530510903 นครราชสีมา

3 นางสาว สุพรรษา ประเสริฐศรี พุทไธสง6531510160 บุรีรัมย์

4 นาย เลิศชาย  เม้ียงหอม วีรวัฒน์โยธิน6532510009 สุรินทร์

5 นางสาว นันทภัค ทองวาว สวายวิทยาคาร6532510512 สุรินทร์

6 นางสาว อมรรัตน์ บุญรอง ปรางค์กู่6533510444 ศรีสะเกษ

7 นางสาว พัสวี รัตนผาติพงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช6534510216 อุบลราชธานี

8 นางสาว ธิดารัตน์ ลาดสาวแห ค้อวังวิทยาคม6535510014 ยโสธร

9 นาย สิทธิชัย ฝาชัยภูมิ ชัยภูมิภักดีชุมพล6536510074 ชัยภูมิ

10 นาย ศิริศักด์ิ นิลพงษ์ โรงเรียนโนนกอกวิทยา6536510114 ชัยภูมิ

11 นาย นนทวัฒน์  เขิมขันธ์ แก้งคร้อวิทยา6536510348 ชัยภูมิ

12 นางสาว ชญานิษฐ์ เรืองเจริญ คอนสารวิทยาคม6536510775 ชัยภูมิ

13 นางสาว ธันญาภรณ์  เปล่ียนพิทักษ์ นาวังศึกษาวิช6539510097 หนองบัวล าภู

14 นางสาว สุภัสสรา  ไสยลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่าย
มัธยมศึกษา (มอดินแดง)

6540510246 ขอนแก่น

15 นางสาว กัญญาณัฐ เมฆมนต์ ขามแก่นนคร6540510395 ขอนแก่น

16 นางสาว ณัฐพร ศิริวัชรศิลป์ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม6540510642 ขอนแก่น

17 นางสาว ณัฐธิชา แสนรักษา โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง6540510741 ขอนแก่น

18 นางสาว นริศรา กองแก้วกาเหรียญ หนองเรือวิทยา6540511062 ขอนแก่น

19 นางสาว กาญจนา  สุนทอง นครขอนแก่น6540511250 ขอนแก่น

20 นางสาว โสภิดา  แหวนวิเศษ พยัคฆภูมิวิทยาคาร6544510117 มหาสารคาม

21 นางสาว ศิริประภา จอมค าสิงห์ สตรีศึกษา6545510147 ร้อยเอ็ด

22 นางสาว พัฒศิวดี หลวงหล่ือ โคกล่ามพิทยาคม6545510232 ร้อยเอ็ด

23 นางสาว เมธาวี งอยภูธร โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา6547510050 สกลนคร
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ สำขำภำษำไทย คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ศิลปศำสตรบัณฑิต

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

รวมท้ังหมด 23 คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ สำขำภำษำอังกฤษ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ศิลปศำสตรบัณฑิต

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

1 นางสาว คณิศร์กุล สุวรรณ์วรธานี สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา6530510584 นครราชสีมา

2 นางสาว ชณาลัย ทรงศิริเลิศ เมืองคง6530510883 นครราชสีมา

3 นางสาว ชนากาน ว่องรัตนะไพศาล บุญวัฒนา6530510989 นครราชสีมา

4 นาย วรุตม์ ประสานทอง ประโคนชัยพิทยาคม6531510029 บุรีรัมย์

5 นางสาว ณัฐพร มาศรักษา ประโคนชัยพิทยาคม6531510542 บุรีรัมย์

6 นางสาว กัลยา สุดาจันทร์ ส าโรงทาบวิทยาคม6532510161 สุรินทร์

7 นางสาว ลักษมีกานต์ อ่ินแก้ว ศรีสะเกษวิทยาลัย6533510334 ศรีสะเกษ

8 นางสาว พรรณิดา วงพิมล โรงเรียนพิบูลมังสาหาร6534510055 อุบลราชธานี

9 นางสาว ณิชารีย์  พลราษฏร์ มัธยมตระการพืชผล6534510533 อุบลราชธานี

10 นางสาว บุณฑริกา มาคะเซน แก้งคร้อวิทยา6536510397 ชัยภูมิ

11 นางสาว วริสรา รุ่งโรจน์ พรเจริญวิทยา6538510010 บึงกาฬ

12 นาย เบญจพล หนูนิล นาวังศึกษาวิช6539510049 หนองบัวล าภู

13 นางสาว ศิรภัสสร ลาเพ็ง ชุมแพศึกษา6540510157 ขอนแก่น

14 นางสาว อภิสรา  สุขเพีย หนองสองห้องวิทยา6540510959 ขอนแก่น

15 นางสาว กมลลักษณ์ ขาวไชยมหา กัลยาณวัตร6540511488 ขอนแก่น

16 นางสาว ไอยลิน พลไธสง บ้านไผ่6540511690 ขอนแก่น

17 นางสาว จริญญา  พระสลัก โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี6541510175 อุดรธานี

18 นาย ภัทรจาริน ชื่นชมกุล อุดรพิชัยรักษ์พิทยา6541510442 อุดรธานี

19 นางสาว ณิชกานต์ สีหาราช อุดรพิทยานุกูล6541510539 อุดรธานี

20 นางสาว วิภาดา พุทธนิมนต์ ดอนบอสโกวิทยา6541510926 อุดรธานี

21 นาย ศุภากร แพงพันตอง พยัคฆภูมิวิทยาคาร6544510080 มหาสารคาม

22 นางสาว ศุภาพิชญ์ ดิษฐสุนนท์ สารคามพิทยาคม6544510559 มหาสารคาม

23 นางสาว วรินยุพา ศรีมงคล ร้อยเอ็ดวิทยาลัย6545510164 ร้อยเอ็ด

24 นางสาว จุฬาลักษณ์ รัตนวรรณ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย6545510260 ร้อยเอ็ด

25 นางสาว ฐานิตา ช านาญหัตถ์ กมลาไสย6546510748 กาฬสินธ์ุ
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ สำขำภำษำอังกฤษ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ศิลปศำสตรบัณฑิต

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

26 นางสาว ศศิธร ปัตลา โรงเรียนบัวขาว6546510906 กาฬสินธ์ุ

27 นาย อติภูมิ ชิชัยยาง เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ6547510456 สกลนคร

28 นางสาว แววมณี  อ้อนวอน ดงมะไฟวิทยา6547510491 สกลนคร

29 นาย ราเมศวร์ สมพมิตร พรรณาวุฒาจารย์6547510547 สกลนคร

รวมท้ังหมด 29 คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะสหวิทยำกำร สำขำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรจัดกำรธุรกิจ 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

1 นางสาว มินราวัลย์ สุธนโภคิน แก้งคร้อวิทยา6536510711 ชัยภูมิ

2 นางสาว วรรณภา จันทร์สว่าง บ้านผือพิทยาสรรค์6541510548 อุดรธานี

3 นางสาว สุกัญญา มุ่งดี กุดบงพิทยาคาร6543510194 หนองคาย

4 นางสาว กัญญารัตน์ ชมส าราญ วังหลวงพิทยาสรรพ์6543510338 หนองคาย

5 นาย ฆนาชัย พระยาลอ หนองคายวิทยาคาร6543510401 หนองคาย

6 นางสาว สุภาวดี สุราษฎร์ หนองคายวิทยาคาร6543510412 หนองคาย

7 นางสาว ภาณุมาศ พาหุพันธ์ุโต บรบือวิทยาคาร6544510264 มหาสารคาม

รวมท้ังหมด 7 คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะสหวิทยำกำร สำขำรัฐประศำสนศำสตร์ 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

1 นางสาว รัญธิดา บุญคุ้มฉิม โรงเรียนสีค้ิว "สวัสด์ิผดุงวิทยา"6530510450 นครราชสีมา

2 นางสาว วีรภัทรา ประคองชีพ บุรีรัมย์พิทยาคม6531510688 บุรีรัมย์

3 นางสาว อนุสรา ปรากฏ โขงเจียมวิทยาคม6534510149 อุบลราชธานี

4 นางสาว วิลาวรรณ จันทะหาร ขอนแก่นวิทยายน6540510041 ขอนแก่น

5 นาย นรวิชญ์ วิชาธรรม แก่นนครวิทยาลัย6540510264 ขอนแก่น

6 นางสาว สุมินตรา โพธ์ิปี อุบลรัตน์พิทยาคม6540510779 ขอนแก่น

7 นาย คุณากร  เนตรพนา แก่นนครวิทยาลัย6540511778 ขอนแก่น

8 นางสาว ศศิธร  อาทิตย์เท่ียง โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม6540511797 ขอนแก่น

9 นางสาว อรพิน พรหมวงษา ท่าบ่อ6543510284 หนองคาย

10 นางสาว นงค์รัก นาเคน วังหลวงพิทยาสรรพ์6543510307 หนองคาย

11 นาย ศิวกร อ่อนบุญมา หินโงมพิทยาคม6543510353 หนองคาย

12 นาย ธีรภัทร์  แสนสมบัติ จันทรุเบกษาอนุสรณ์6545510938 ร้อยเอ็ด

13 นางสาว กัญญารัตน์ วงศ์วัฒนชัย ปิยะมหาราชาลัย6548510159 นครพนม

รวมท้ังหมด 13 คน
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คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ สำขำรัฐประศำสนศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ รัฐ

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

1 นาย ศิขเรศ สุภาพ ราชสีมาวิทยาลัย6530511318 นครราชสีมา

2 นางสาว  ผาติรัตน์ ทองเวียง เทพสถิตวิทยา6536510047 ชัยภูมิ

3 นางสาว ณัฐณิชา  ลาบุรี โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม6540510238 ขอนแก่น

4 นางสาว หน่ึงฤทัย  ชินค า หนองเรือวิทยา6540510273 ขอนแก่น

5 นางสาว สุชิราภรณ์ แสงสุข โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม6540510811 ขอนแก่น

6 นางสาว พัชรภรณ์ ชัยตอกเต้ีย สตรีราชินูทิศ6541510764 อุดรธานี

รวมท้ังหมด 6 คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะวิทยำศำสตร์ สำขำวัสดุศำสตร์และนำโนเทคโนโลยี 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

1 นาย อนุวรรตน์ กันยา หนองบัวพิทยาคาร6539510331 หนองบัวล าภู

2 นางสาว ณัฐชา เจียรเสริมสิน ปทุมเทพวิทยาคาร6543510250 หนองคาย

รวมท้ังหมด 2 คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะสหวิทยำกำร สำขำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ วิชำเอก วิทยำกำรข้อมูลและปัญญำประดิษฐ์ 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

1 นางสาว ประภาภรณ์ ช านาญพล ค าแคนวิทยาคม6540510040 ขอนแก่น

2 นาย ภูวดล ทันดา สตรีศึกษา6545510799 ร้อยเอ็ด

รวมท้ังหมด 2 คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะสหวิทยำกำร สำขำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ วิชำเอก วิทยำกำรคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

1 นางสาว ศานต์ฤทัย  สายบุตร กระสังพิทยาคม6531510288 บุรีรัมย์

2 นาย สุรศักด์ิ สายวัน บ้านกรวดวิทยาคาร6531510681 บุรีรัมย์

3 นางสาว รัญชนา  ปะนันโต ปะค าพิทยาคม6531510689 บุรีรัมย์

4 นาย ปริญญา อุตทา สุรวิทยาคาร6532510156 สุรินทร์

5 นาย ทิพย์พรัตน์ ขมประเสริฐ สตรีสิริเกศ6533510396 ศรีสะเกษ

6 นาย ภานุวัฒน์ ธรรมบุตร เขือ่งในพิทยาคาร6534510585 อุบลราชธานี

7 นาย นัฐชัย  พนมเกียรติศักด์ิ หนองบัวแดงวิทยา6536510214 ชัยภูมิ

8 นาย นันทิพัฒน์ บุตรวัง พรเจริญวิทยา6538510124 บึงกาฬ

9 นาย โสภณ เป็งสุภา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี6541510086 อุดรธานี

10 นางสาว อรปรียา จันทะโคตร ประจักษ์ศิลปาคาร6541510367 อุดรธานี

11 นาย พัชรกร  เขตอนันต์ เชียงคาน6542510129 เลย

12 นาย พิพิธธน พิพิธกุล ปทุมเทพวิทยาคาร6543510232 หนองคาย

13 นางสาว ณัฐธิชา พังขัน หนองคายวิทยาคาร6543510397 หนองคาย

14 นางสาว จุฑามาศ  สีเทา หนองคายวิทยาคาร6543510399 หนองคาย

15 นางสาว อริษา บัวขัน หนองคายวิทยาคาร6543510403 หนองคาย

16 นางสาว ธัญญเรศ จิตบุตร โกสุมวิทยาสรรค์6544510539 มหาสารคาม

17 นาย พิริยกร พันธ์ุพานิชย์ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก6545510492 ร้อยเอ็ด

18 นาย ธนาพร ชนิดกุล จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก6545510506 ร้อยเอ็ด

19 นาย ณัฐดนัย  ภาคภูมิ มุกดาหาร6549510013 มุกดาหาร

รวมท้ังหมด 19 คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะสหวิทยำกำร สำขำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำและกำรออกก ำลังกำย 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

1 นางสาว ชวาลา สมสร บุญวัฒนา6530510706 นครราชสีมา

2 นาย กวีวัฒน์ ปล่ังกลาง บุญเหลือวิทยานุสรณ์6530511382 นครราชสีมา

3 นาย พุฒิพงศ์ ภูครองจิตร์ แก่นนครวิทยาลัย6540512281 ขอนแก่น

4 นาย สถาพร สารีแก้ว ผาสามยอดวิทยาคม6542510106 เลย

5 นาย วรกร ทาขุลี กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์6546510546 กาฬสินธ์ุ

รวมท้ังหมด 5 คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะวิทยำศำสตร์ สำขำวิทยำศำสตร์ส่ิงแวดล้อม 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

1 นางสาว ขวัญมาดา เดชดี ปากช่อง6530510131 นครราชสีมา

2 นางสาว พัชรพร สินธุวงค์สานนท์ บุญวัฒนา6530510178 นครราชสีมา

3 นางสาว วริยา  สลับแก้ว โรงเรียนสีค้ิว "สวัสด์ิผดุงวิทยา"6530510290 นครราชสีมา

4 นางสาว ศศิกาญจน์ กฤษฎีรัตนมณี โรงเรียนเทศบาล 1 บูรพาวิทยากร6530510296 นครราชสีมา

5 นาย นราวิชญ์ เต็งผักแว่น มารีย์วิทยา6530510906 นครราชสีมา

6 นาย ภัทรพงศ์  เหล่ากอที สุรธรรมพิทักษ์6530510925 นครราชสีมา

7 นาย ปกรณ์ สุมหิรัญ กระสังพิทยาคม6531510058 บุรีรัมย์

8 นางสาว กนกพร สารคูณ บัวหลวงวิทยาคม6531510186 บุรีรัมย์

9 นางสาว เนตรอัปสร เจียมทอง พุทไธสง6531510310 บุรีรัมย์

10 นางสาว อรสา ประเสริฐ รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก6531510337 บุรีรัมย์

11 นาย สุวัฒน์ พวงขจร สุรวิทยาคาร6532510021 สุรินทร์

12 นาย พัทธดนย์ แดงมีสี ศรีสะเกษวิทยาลัย6533510043 ศรีสะเกษ

13 นางสาว จิราพร  ค าพิภาค ปทุมพิทยาคม6534510248 อุบลราชธานี

14 นางสาว นิลุบล เชาว์พลกรัง เขมราฐพิทยาคม6534510274 อุบลราชธานี

15 นางสาว ภัทรภร ยาวะโนภาส เดชอุดม6534510414 อุบลราชธานี

16 นางสาว โชติรส บุญกอง มัธยมตระการพืชผล6534510537 อุบลราชธานี

17 นางสาว ธนัชพร อ่อนทา นารีนุกูล6534510601 อุบลราชธานี

18 นางสาว พิมพ์มาดา  แสงย้อย เลิงนกทา6535510057 ยโสธร

19 นางสาว ศศิวิมล ขันซ้าย โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรต้ังตรงจิตร 156535510180 ยโสธร

20 นางสาว กัญญารัตน์ โคตรพันธ์ ค าเขือ่นแก้วชนูปถัมภ์6535510219 ยโสธร

21 นางสาว ญาศุมินทร์ แสงภักดี เลิงนกทา6535510258 ยโสธร

22 นางสาว ณัฐพร  สีหะนาม ภูเขียว6536510577 ชัยภูมิ

23 นาย กนกศักด์ิ  ผุยเถิง ภักดีชุมพลวิทยา6536510616 ชัยภูมิ

24 นางสาว วรรณพร ศรีพันดอน บ้านแท่นวิทยา6536510694 ชัยภูมิ

25 นาย คมสัน สมพงษ์ เมืองพญาแลวิทยา6536510723 ชัยภูมิ
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะวิทยำศำสตร์ สำขำวิทยำศำสตร์ส่ิงแวดล้อม 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

26 นางสาว ยุพาวะดี ลาอ่อน โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน6536510753 ชัยภูมิ

27 นางสาว อาทิตยา ราชเจริญ แก้งคร้อวิทยา6536510829 ชัยภูมิ

28 นางสาว ณัฐธิดา ม่ังมี อ านาจเจริญ6537510210 อ านาจเจริญ

29 นางสาว ณัฐวรา พลแก้ว โซ่พิสัยพิทยาคม6538510013 บึงกาฬ

30 นาย ฤทธิไกร รัตนาวัฒน์ โซ่พิสัยพิทยาคม6538510042 บึงกาฬ

31 นางสาว สิริรัตน์ ปานาพุฒ หนองบัวพิทยาคาร6539510280 หนองบัวล าภู

32 นาย ธนพล ค าเหลา น ้าพองศึกษา6540510101 ขอนแก่น

33 นาย ชาญณภัทร  ขุนน้อย กัลยาณวัตร6540510325 ขอนแก่น

34 นางสาว บัณฑิตา เพียดา แก่นนครวิทยาลัย6540510358 ขอนแก่น

35 นาย ชนาธิป  น้อยนิล โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง6540510732 ขอนแก่น

36 นางสาว ธีรธาดา แก้วพิภพ ศรีกระนวนวิทยาคม6540511314 ขอนแก่น

37 นางสาว ศิริรัตน์ สูงนารถ หนองนาค าวิทยาคม6540511330 ขอนแก่น

38 นาย วริทธ์ินันท์ เวียงธีรวัฒน์ ขอนแก่นวิทยายน6540511377 ขอนแก่น

39 นางสาว ณัฎฐ์กฤตา นุ่นขาว หนองสองห้องวิทยา6540511417 ขอนแก่น

40 นางสาว เสาวลักษณ์ ภิรมกิจ หนองสองห้องวิทยา6540511421 ขอนแก่น

41 นางสาว ชมพูนุท  เทพยุหะ ชนบทศึกษา6540511583 ขอนแก่น

42 นางสาว พัชรพรรณ ชูจิตร บ้านไผ่6540511603 ขอนแก่น

43 นางสาว นิธิลดา  บุญพันธ์ มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ6540511643 ขอนแก่น

44 นางสาว อาทิตติญา ปาณะศรี บ้านไผ่6540511704 ขอนแก่น

45 นางสาว อรวรรณ ปัญญา โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม6540511903 ขอนแก่น

46 นาย วัลลภ ศรีกูล บ้านไผ่พิทยาคม6540511970 ขอนแก่น

47 นางสาว สุปรียา จัตวานิล กัลยาณวัตร6540512009 ขอนแก่น

48 นางสาว อุมาพร เจริญศรีธงไชย ขามแก่นนคร6540512166 ขอนแก่น

49 นางสาว ณัฐนิชา เนินชัด กัลยาณวัตร6540512251 ขอนแก่น

50 นางสาว พรภวิษย์ โพธ์ิศรีวังชัย อุดรพิทยานุกูล6541510435 อุดรธานี
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะวิทยำศำสตร์ สำขำวิทยำศำสตร์ส่ิงแวดล้อม 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

51 นางสาว เยาวลักษณ์ ต้ังจิตวิวัฒน์ อุดรพิทยานุกูล6541510544 อุดรธานี

52 นางสาว ญาณ์ฐิตา โชตะวัน เซนต์เมร่ี6541510827 อุดรธานี

53 นางสาว กวินทิพย์ ยอดทองหอม ทรัพย์อุดมวิทยา6541510873 อุดรธานี

54 นางสาว นริศรา กันค าภา จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย6542510196 เลย

55 นาย วริทธ์ิพล  ปราชญาวิริยะ เลยพิทยาคม6542510380 เลย

56 นางสาว ชนิตา อ่อนบัวขาว สารคามพิทยาคม6544510213 มหาสารคาม

57 นางสาว เนตรนัดดา มณีล ้า พยัคฆภูมิวิทยาคาร6544510294 มหาสารคาม

58 นางสาว บุณฑริกา เปรมชยกุล สตรีศึกษา6545510084 ร้อยเอ็ด

59 นางสาว นิศารัตน์ ศรีบุญเรือง สตรีศึกษา6545510144 ร้อยเอ็ด

60 นาย กิตตินนท์ ญาณสิทธ์ิ โพนทองพัฒนาวิทยา6545510416 ร้อยเอ็ด

61 นาย ธีธัช สวนเสริมผล ร้อยเอ็ดวิทยาลัย6545510519 ร้อยเอ็ด

62 นางสาว กัญญาภัค  สมคะเน เมยวดีพิทยาคม6545510557 ร้อยเอ็ด

63 นางสาว อรทัย สมบูรณ์ สตรีศึกษา6545510693 ร้อยเอ็ด

64 นางสาว กมลทิพย์ อันทะไชย สตรีศึกษา6545510698 ร้อยเอ็ด

65 นางสาว นิรมล  ธงทอง สตรีศึกษา6545510861 ร้อยเอ็ด

66 นางสาว ศิริพร ประดับเสริฐ ร่องค า6546510092 กาฬสินธ์ุ

67 นางสาว อรวรรณ  ฤทธ์ิฤาชัย สมเด็จพิทยาคม6546510422 กาฬสินธ์ุ

68 นางสาว ชลธิชา ไชยชิต กมลาไสย6546510743 กาฬสินธ์ุ

69 นางสาว อัญชิสา ค าประกายกุล ธาตุนารายณ์วิทยา6547510248 สกลนคร

70 นางสาว ขวัญทิพย์ สอนสมนึก ธาตุนารายณ์วิทยา6547510529 สกลนคร

71 นาย ภารดร ธรรมศิริ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ6547510563 สกลนคร

72 นางสาว นิตยา แววไธสง ธาตุนารายณ์วิทยา6547510622 สกลนคร

73 นางสาว กุลธิดา ดีนัก นครพนมวิทยาคม6548510005 นครพนม

74 นาย อธิราช ชาดีกรณ์ สหราษฎร์รังสฤษด์ิ6548510271 นครพนม

75 นางสาว ชลธิชา เสนพันธ์ สหราษฎร์รังสฤษด์ิ6548510275 นครพนม
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะวิทยำศำสตร์ สำขำวิทยำศำสตร์ส่ิงแวดล้อม 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

76 นาย ขจรศักด์ิ ศิริฟอง โคกสว่างประชาสรรค์6548510369 นครพนม

77 นาย เมธี ประทุมมาศ หนองสูงสามัคคีวิทยา6549510283 มุกดาหาร

รวมท้ังหมด 77 คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะสหวิทยำกำร สำขำวิทยำศำสตร์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

1 นาย น าชัย ใจบุญช่ืน บ้านหมากแข้ง6541510902 อุดรธานี

2 นางสาว นภาภรณ์ อุชี สตรีศึกษา6545510482 ร้อยเอ็ด

3 นางสาว อัญกร นวลขาว อุเทนพัฒนา6548510339 นครพนม

รวมท้ังหมด 3 คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมเกษตร 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

1 นางสาว พรทิพย์ คงทอง โรงเรียนครบุรี6530511618 นครราชสีมา

2 นางสาว กชพร  สีสถาน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์6533510486 ศรีสะเกษ

3 นางสาว ศตนันท์ ศุภะพินิ เลิงนกทา6535510084 ยโสธร

4 นาย สิทธิราชย์  ขันเงิน ยโสธรพิทยาคม6535510233 ยโสธร

5 นาย วงศพัทธ์ บุตะเขียว โรงเรียนกวางโจนศึกษา6536510641 ชัยภูมิ

6 นาย ภาณุวัฒน์ สาริยา น ้าพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก6540510160 ขอนแก่น

7 นางสาว จิราภรณ์ ทะเกิงผล โรงเรียนมัธยมหนองเขียด6540512518 ขอนแก่น

8 นางสาว กิตติยา ธิวาศรี กุดบงพิทยาคาร6543510102 หนองคาย

9 นาย ธีรวัฒน์  น้าสุข นาเชือกพิทยาสรรค์6544510561 มหาสารคาม

10 นางสาว อนุชิดา หาญสระคู สตรีศึกษา6545510386 ร้อยเอ็ด

11 นางสาว ชัญญานุช  พลเย่ียม เมยวดีพิทยาคม6545510621 ร้อยเอ็ด

12 นาย อัฏฐกรกฎ จอมหงษ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย6545510684 ร้อยเอ็ด

13 นางสาว นิตยตา แดนขนาน กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์6546510293 กาฬสินธ์ุ

14 นางสาว นิชาภา สินธุภูมิ สมเด็จพิทยาคม6546510364 กาฬสินธ์ุ

15 นางสาว ร ามะนา โพนหม้ัน กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์6546510407 กาฬสินธ์ุ

16 นาย กะวีวัตน์ แก่นยางหวาย ปลาปากวิทยา6548510240 นครพนม

17 นาย จักรี  ค ามุงคุณ ดงหลวงวิทยา6549510334 มุกดาหาร

รวมท้ังหมด 17 คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

1 นางสาว ฐิติยา คูประทุมศิริ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี

6530510790 นครราชสีมา

2 นาย สิปปกร วรวัฒนานุกุล ปากช่อง6530510892 นครราชสีมา

3 นางสาว ฐิติยา โพชราช สตึก6531510192 บุรีรัมย์

4 นาย นนทวัชร์ เหล่าโคตร สตรีสิริเกศ6533510400 ศรีสะเกษ

5 นาย นฤเบศ ศรีวะรมย์ ยโสธรพิทยาคม6535510079 ยโสธร

6 นาย พัฒนกิจ เช้ือเจ็ดตน เลิงนกทา6535510257 ยโสธร

7 นาย ธีระพร สว่างเพราะ ยโสธรพิทยาคม6535510260 ยโสธร

8 นาย สรศักด์ิ แก้วกันหา ภูเขียว6536510542 ชัยภูมิ

9 นาย ธัญลักษณ์ ศศิวรินทร์กุล มัญจาศึกษา6540510028 ขอนแก่น

10 นางสาว เปรมิกา แต้วกลาง ขอนแก่นวิทยายน6540510357 ขอนแก่น

11 นางสาว พิมพ์ชนก สันติ หนองเรือวิทยา6540511387 ขอนแก่น

12 นางสาว ธิดาลักษณ์ เมืองแพน ชุมแพศึกษา6540511876 ขอนแก่น

13 นาย กันตินันท์ เหล่าสุวรรณ ขอนแก่นวิทยายน6540512434 ขอนแก่น

14 นางสาว ณิชากร จันทร์ยุทา บ้านผือพิทยาสรรค์6541510156 อุดรธานี

15 นาย ปฎิภาณ เหลืองทอง วรราชวิทยา6542510327 เลย

16 นาย ธิติ ตุลยวรรธน์ ปทุมเทพวิทยาคาร6543510301 หนองคาย

17 นางสาว ทัตพร นามฤทธ์ิ นาภูพิทยาคม6544510048 มหาสารคาม

18 นาย จิรภัทร ชุติมันตพงศ์ สารคามพิทยาคม6544510052 มหาสารคาม

19 นาย ศิวดล รังมาตย์ สารคามพิทยาคม6544510404 มหาสารคาม

20 นาย ธนพล เหนือโท สุวรรณภูมิพิทยไพศาล6545510352 ร้อยเอ็ด

21 นาย พีรวัส หารพรม อนุกูลนารี6546510258 กาฬสินธ์ุ

22 นาย ภัทรพล แสนบุญศิริ โรงเรียนบัวขาว6546510346 กาฬสินธ์ุ

23 นาย ศาสตราวุธ ปานอีเม้ง นาแกสามัคคีวิทยา6548510199 นครพนม

24 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ สิงห์สา ค้อวิทยาคม6548510250 นครพนม
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

รวมท้ังหมด 24 คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมเคร่ืองกล 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

1 นาย อาทิตย์  ศรีบุญ วังหลวงพิทยาสรรพ์6543510091 หนองคาย

2 นาย ณัฐวุฒิ บุญพันธ์ หนองแวงวิทยาคม6549510331 มุกดาหาร

รวมท้ังหมด 2 คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

1 นาย สันติ  สีสุวะ มัธยมตระการพืชผล6534510321 อุบลราชธานี

2 นางสาว วิราณี บึงอ้อ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ6536510470 ชัยภูมิ

3 นาย กฤตภัทร ละมุลตรี ขอนแก่นวิทยายน6540510940 ขอนแก่น

4 นางสาว ฑิมพิกา  สังฆะวัน สตรีศึกษา6545510212 ร้อยเอ็ด

รวมท้ังหมด 4 คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

1 นาย ชินวัฒน์ คงกลาง บุญวัฒนา6530510981 นครราชสีมา

2 นางสาว ชนิกามาศ ภักดีรุ่งโรจน์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา6531510131 บุรีรัมย์

3 นางสาว ษวรรญา  อนัน ผ่ึงแดดวิทยาคาร6549510068 มุกดาหาร

รวมท้ังหมด 3 คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมส่ือดิจิทัล หลักสูตรนำนำชำติ 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

1 นาย วงศ์รวี ศรีไชยโย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่าย
มัธยมศึกษา (มอดินแดง)

6540510164 ขอนแก่น

2 นางสาว จริญญาภรณ์ พิมพ์ภู อุดรพิทยานุกูล6541510858 อุดรธานี

รวมท้ังหมด 2 คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะศึกษำศำสตร์ สำขำศึกษำศำสตรบัณฑิต วิชำเอกกำรสอนภำษำไทย 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

1 นาย ธงเธียร อินกะสังข์ กระสังพิทยาคม6531510193 บุรีรัมย์

2 นางสาว ธัญลักษณ์ กุลพรม อ านาจเจริญ6537510024 อ านาจเจริญ

3 นางสาว สุภาวดี ช ากรม กัลยาณวัตร6540512191 ขอนแก่น

4 นางสาว อรปรียา  เชยทอง สตรีราชินูทิศ6541510543 อุดรธานี

5 นางสาว จุฑาทิพย์ นันสะอาด สมเด็จพิทยาคม6546510103 กาฬสินธ์ุ

6 นาย ไกรยุทธ   คะสีทอง พังโคนวิทยาคม6547510442 สกลนคร

รวมท้ังหมด 6 คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะศึกษำศำสตร์ สำขำศึกษำศำสตรบัณฑิต วิชำเอกคณิตศำสตรศึกษำ 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

1 นาย นิรพัชร์ ทหารนะ บุญวัฒนา6530510878 นครราชสีมา

2 นาย นราวิชญ์ เศรษฐี ห้วยแถลงพิทยาคม6530511122 นครราชสีมา

3 นาย ณัฐที  แจ้สูงเนิน ปากช่อง6530511300 นครราชสีมา

4 นางสาว ณัชชา  ล้ิมศิริโพธ์ิทอง จอมพระประชาสรรค์6532510370 สุรินทร์

5 นางสาว อภิญญา  เนาวบุตร ยางชุมน้อยพิทยาคม6533510181 ศรีสะเกษ

6 นางสาว สาธิกา ขยันการ โขงเจียมวิทยาคม6534510026 อุบลราชธานี

7 นางสาว ศศิวิมล โมคศิริ น ้ายืนวิทยา6534510235 อุบลราชธานี

8 นางสาว ธันยพร ฐานหม่ัน โรงเรียนกวางโจนศึกษา6536510233 ชัยภูมิ

9 นางสาว เลิศนภา ใจเพียร โนนเมืองวิทยาคาร6539510085 หนองบัวล าภู

10 นางสาว กชพร ณิชเสฏฐี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่าย
มัธยมศึกษา (มอดินแดง)

6540510175 ขอนแก่น

11 นางสาว กุสุมา ศิริวงษ์ ก้านเหลืองวิทยาคม6540510976 ขอนแก่น

12 นางสาว นวิษา อัคฮาด สันติพัฒนกิจวิทยา6540511254 ขอนแก่น

13 นาย ไอน ้า พยอม ขอนแก่นวิเทศศึกษา6540512082 ขอนแก่น

14 นางสาว พัชรา โฮมแพน ทุ่งฝนวิทยาคาร6541510213 อุดรธานี

15 นางสาว ญาดานุช สุขเกษม โนนสะอาดพิทยาสรรค์6541510247 อุดรธานี

16 นางสาว โยษิตา พรมดอนยาง นาเชือกพิทยาสรรค์6544510444 มหาสารคาม

17 นาย จักริน เพชรโรจน์ ร่องค า6546510070 กาฬสินธ์ุ

18 นาย พัสกร สายละออ สามชัย6546510575 กาฬสินธ์ุ

19 นาย ปภาวิน ละราคี โรงเรียนบัวขาว6546510648 กาฬสินธ์ุ

20 นาย กิตติศักด์ิ ยศพิบูลย์ ท่านผู้หญิงจันทิมาพ่ึงบารมี6547510374 สกลนคร

21 นางสาว ปิยะมาศ จูเจ๊ก ท่านผู้หญิงจันทิมาพ่ึงบารมี6547510401 สกลนคร

22 นางสาว รัชฎาภรณ์ พลธิราช นิคมน ้าอูนเจริญวิทยา6547510665 สกลนคร

23 นางสาว พรชนก พนมสินรัตน์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร6549510048 มุกดาหาร

24 นางสาว ทิพย์ภาดา อามาตย์มนตรี มุกดาหาร6549510073 มุกดาหาร
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะศึกษำศำสตร์ สำขำศึกษำศำสตรบัณฑิต วิชำเอกคณิตศำสตรศึกษำ 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

25 นางสาว อรัญญา  ป้ึงตะเนน ค าสร้อยพิทยาสรรค์6549510190 มุกดาหาร

รวมท้ังหมด 25 คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะศึกษำศำสตร์ สำขำศึกษำศำสตรบัณฑิต วิชำเอกคอมพิวเตอร์ศึกษำ 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

1 นางสาว แพรพลอย ศรีจันทึก สุรธรรมพิทักษ์6530510364 นครราชสีมา

2 นางสาว อาซาริยาห์ ภัทรเมษสิยาห์กุล กระสังพิทยาคม6531510515 บุรีรัมย์

3 นางสาว จุฑารัตน์ เสมอภักด์ิ อ านาจเจริญ6537510019 อ านาจเจริญ

4 นางสาว นราพร มาตรวงศ์ นาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก6541510504 อุดรธานี

5 นางสาว อินทิรา ฤทธิพรม โพนทองพัฒนาวิทยา6545510414 ร้อยเอ็ด

6 นาย รุ่งสุริยา แก้วคชสาร ค าม่วง6546510502 กาฬสินธ์ุ

7 นาย สุรชัย ค าตลบ สกลนครพัฒนศึกษา6547510149 สกลนคร

รวมท้ังหมด 7 คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะศึกษำศำสตร์ สำขำศึกษำศำสตรบัณฑิต วิชำเอกพลศึกษำ 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

1 นาย ธนา ขุนวงค์ ล าปลายมาศ6531510323 บุรีรัมย์

2 นาย สุภกฤษฎ์ิ พงศ์ศิรินพคุณ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์6531510430 บุรีรัมย์

3 นาย กนกพล  บุญจันทร์ นาโพธ์ิวิทยา6534510632 อุบลราชธานี

4 นาย ยศกร ม่ันคง แก้งคร้อวิทยา6536510271 ชัยภูมิ

5 นาย ศักด์ิกรินทร์  จินดาเพชร โรงเรียนเพชรวิทยาคาร6536510308 ชัยภูมิ

6 นาย จักรกฤษ ค าพวง ภูเขียว6536510587 ชัยภูมิ

7 นางสาว โสภิตา ติค ารัมย์ โรงเรียนกวางโจนศึกษา6536510649 ชัยภูมิ

8 นาย วรเมธ กะสันเทียะ คอนสารวิทยาคม6536510782 ชัยภูมิ

9 นาย เกียรติภูมิ หม่ันจ ารูญ หนองเรือวิทยา6540510086 ขอนแก่น

10 นางสาว พรไพลิน  หลาบนรินทร์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น6540510116 ขอนแก่น

11 นาย พุทธิชาติ ศิลป์ประกอบ หนองสองห้องวิทยา6540510740 ขอนแก่น

12 นาย ศุภวิชญ์ วงชาลี โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย6540510808 ขอนแก่น

13 นาย ณัฐพล จันลา มัญจาศึกษา6540511354 ขอนแก่น

14 นาย วิชัยญา ภูถวิล ขอนแก่นวิทยาลัย6540512043 ขอนแก่น

15 นางสาว กิติญา จันดาเวียง หนองวัวซอพิทยาคม6541510399 อุดรธานี

16 นางสาว วรินณา  ภูมีนา โนนสะอาดชุมแสงวิทยา6541510781 อุดรธานี

17 นาย ธนโชติ สุทธิโชติกุล มหาไถ่ศึกษาเลย6542510257 เลย

18 นางสาว เนตรชนก ปาโส พยัคฆภูมิวิทยาคาร6544510009 มหาสารคาม

19 นาย อัษฎาวุธ ขันทะบูรณ์ ขัติยะวงษา6545510366 ร้อยเอ็ด

20 นาย ศิวพล  สุปัญญาบุตร กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธ์ุ6546510230 กาฬสินธ์ุ

21 นาย เทียนชัย วงศ์ศิลปชัย นาแกสามัคคีวิทยา6548510045 นครพนม

22 นางสาว นงนภัส ตาละ หว้านใหญ่วิทยา6549510230 มุกดาหาร

รวมท้ังหมด 22 คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะศึกษำศำสตร์ สำขำศึกษำศำสตรบัณฑิต วิชำเอกวิทยำศำสตร์ศึกษำ 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

1 นาย พีรวิชญ์ กล่ินสด สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา6530510038 นครราชสีมา

2 นาย วรเมธ  อ่อนเขนย เสิงสาง6530510268 นครราชสีมา

3 นางสาว นงนภัส อินประสิทธ์ิ มัธยมด่านขุนทด6530510517 นครราชสีมา

4 นางสาว สุนันท์ ชอบเรียบร้อย มัธยมด่านขุนทด6530510559 นครราชสีมา

5 นางสาว ศศิกานต์ พรมกล้า ล าปลายมาศ6531510384 บุรีรัมย์

6 นางสาว ปฏิพร เกิดมงคล ล าปลายมาศ6531510392 บุรีรัมย์

7 นางสาว ณัฐณิชา แจ่มถาวร ประโคนชัยพิทยาคม6531510472 บุรีรัมย์

8 นางสาว ชวัลกร แสงฉาย ประโคนชัยพิทยาคม6531510576 บุรีรัมย์

9 นาย ปฏิภาณ มาลานนท์ นาโพธ์ิพิทยาคม6531510661 บุรีรัมย์

10 นางสาว วรินทร ดอกพวง โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์6533510120 ศรีสะเกษ

11 นางสาว ฐิติชญา นุเรศรัมย์ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์6533510176 ศรีสะเกษ

12 นางสาว กนกพิชญ์ สุรวิทย์ กันทรลักษ์วิทยา6533510293 ศรีสะเกษ

13 นาย อมรเทพ อุดมสุข กันทรลักษ์วิทยา6533510523 ศรีสะเกษ

14 นางสาว นิยตา นัยเนตร โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์6533510575 ศรีสะเกษ

15 นางสาว จิดาภา เกษอรุณศรี ลือค าหาญวารินช าราบ6534510408 อุบลราชธานี

16 นางสาว วณิชยา ดานจง บ้านเขว้าวิทยายน6536510192 ชัยภูมิ

17 นางสาว อินทุอร เสนาฤทธ์ิ บ้านแท่นวิทยา6536510479 ชัยภูมิ

18 นางสาว อรทัย ทองภูธรณ์ บ้านแท่นวิทยา6536510488 ชัยภูมิ

19 นาย ภูมิพิพัฒน์ ลานขามป้อม ภูเขียว6536510540 ชัยภูมิ

20 นาย อนุชา ดาภูเขียว ภูเขียว6536510557 ชัยภูมิ

21 นางสาว รัตนากร ทาแก้ง คอนสารวิทยาคม6536510567 ชัยภูมิ

22 นางสาว นัธชา บัวสิม ท่ามะไฟหวานวิทยาคม6536510817 ชัยภูมิ

23 นางสาว นิชานันท์ โพธ์ินาฝาย สตรีชัยภูมิ6536510858 ชัยภูมิ

24 นาย พุฒิพงษ์ ชิตวงศ์ อ านาจเจริญ6537510001 อ านาจเจริญ

25 นางสาว ปวีณา ขีระมาตย์ อ านาจเจริญ6537510169 อ านาจเจริญ
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะศึกษำศำสตร์ สำขำศึกษำศำสตรบัณฑิต วิชำเอกวิทยำศำสตร์ศึกษำ 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

26 นางสาว ชนท์ณิกานต์ ศรีมุงคุณ บ้านขามพิทยาคม6539510094 หนองบัวล าภู

27 นางสาว กัลยาพร ค าเวียง ศรีบุญเรืองวิทยาคาร6539510121 หนองบัวล าภู

28 นางสาว ชรินรัตน์ ริพา ศรีบุญเรืองวิทยาคาร6539510141 หนองบัวล าภู

29 นางสาว มรกต เอมสีกุล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม6540510033 ขอนแก่น

30 นางสาว ปาล์มวดี แวะศรีภา น ้าพองศึกษา6540510163 ขอนแก่น

31 นาย  วีระพงศ์  สอนวงษ์ มัญจาศึกษา6540510487 ขอนแก่น

32 นางสาว ศุภาวรรณ บุสทิพย์ แก่นนครวิทยาลัย6540510608 ขอนแก่น

33 นาย เดชฤทธ์ิ วันจงค า ภูเวียงวิทยาคม6540510621 ขอนแก่น

34 นางสาว ย่ิงนภา พิทักษ์ พล6540510786 ขอนแก่น

35 นางสาว จันทร์ทิพา  จันทนามศรี แก่นนครวิทยาลัย6540510815 ขอนแก่น

36 นางสาว ไหมแพรวา  แสนนาม มัญจาศึกษา6540510819 ขอนแก่น

37 นางสาว สุธาทิพย์ เหล่าประเสริฐ ภูเวียงวิทยาคม6540510833 ขอนแก่น

38 นาย ภูวิศ ทองมวล บ้านไผ่6540511037 ขอนแก่น

39 นางสาว เอมิกา จินดาศรี แก่นนครวิทยาลัย6540511138 ขอนแก่น

40 นาย ธนทร วงษ์หนองแล้ง นครขอนแก่น6540511211 ขอนแก่น

41 นาย สรวิชญ์ ต้ังภักดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่าย
มัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

6540511265 ขอนแก่น

42 นางสาว ชญานิษฐ์ สงวนญาติ แก่นนครวิทยาลัย6540511451 ขอนแก่น

43 นาย อนุภัทร  นาหลวง มัญจาศึกษา6540511522 ขอนแก่น

44 นางสาว ภัทรานุช พุทธสอน ชนบทศึกษา6540511784 ขอนแก่น

45 นางสาว สุภิชญา ไชยโสดา ศรีกระนวนวิทยาคม6540511811 ขอนแก่น

46 นางสาว พรกวี ทองโคตร ประถมปรีดาภรณ์6540511861 ขอนแก่น

47 นางสาว อธิตยา จินดา ศรีกระนวนวิทยาคม6540512188 ขอนแก่น

48 นางสาว ณัจฉรียา ค ามูล โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์6540512307 ขอนแก่น

49 นางสาว กัญญาณัฐ พันสวัสด์ิ โรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค์6540512353 ขอนแก่น
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะศึกษำศำสตร์ สำขำศึกษำศำสตรบัณฑิต วิชำเอกวิทยำศำสตร์ศึกษำ 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

50 นาย จักรพรรด์ิ  ไชยเวช อุดรพิชัยรักษ์พิทยา6541510754 อุดรธานี

51 นางสาว อริศรา  เหล่าราช นาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก6541510805 อุดรธานี

52 นางสาว ใกล้รุ่ง อุ่นวิเศษ ชุมพลโพนพิสัย6543510246 หนองคาย

53 นาย ทศกร สรสิทธ์ิ ชุมพลโพนพิสัย6543510322 หนองคาย

54 นางสาว กัญญาวีร์ โมกศรี สารคามพิทยาคม6544510185 มหาสารคาม

55 นาย ปานนรินทร์ แสงนิล สารคามพิทยาคม6544510374 มหาสารคาม

56 นางสาว สุวรรณี สาลี สุวรรณภูมิวิทยาลัย6545510442 ร้อยเอ็ด

57 นางสาว กัญญาพัชร อันทะไชย สตรีศึกษา6545510900 ร้อยเอ็ด

58 นางสาว ศศิพร พลเวียง จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก6545510916 ร้อยเอ็ด

59 นางสาว ชนากานต์ สีเพ็ชร ดูกอ่ึงประชาสามัคคี6545510944 ร้อยเอ็ด

60 นางสาว รพีพร  ทวีโชติ ร่องค า6546510122 กาฬสินธ์ุ

61 นางสาว พรทิพย์ ไชยพล อนุกูลนารี6546510175 กาฬสินธ์ุ

62 นางสาว ศศิกานต์ กาสิงห์ ห้วยเม็กวิทยาคม6546510420 กาฬสินธ์ุ

63 นางสาว ศศิธร ภูแช่มโชติ ยางตลาดวิทยาคาร6546510478 กาฬสินธ์ุ

64 นางสาว จุฑาทิพย์ ชัยชนะ อนุกูลนารี6546510801 กาฬสินธ์ุ

65 นางสาว ปกิตตา คุณอาษา ดงกลางพัฒนศึกษา6546510860 กาฬสินธ์ุ

66 นางสาว ภัทราพร แสนราช เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ6547510153 สกลนคร

67 นางสาว กัญญาณัฐ แก้วก่า อากาศอ านวยศึกษา6547510179 สกลนคร

68 นาย โชคชัย ศรีสารคาม อากาศอ านวยศึกษา6547510194 สกลนคร

69 นาย งามพล สินไชย นครพนมวิทยาคม6548510120 นครพนม

70 นางสาว ณัฐธยาน์ เผือดผุด เรณูนครวิทยานุกูล6548510170 นครพนม

71 นางสาว กนิฐนันท์ วรรณดี เรณูนครวิทยานุกูล6548510189 นครพนม

72 นางสาว วิชิตา แก้วมณีชัย เรณูนครวิทยานุกูล6548510190 นครพนม

73 นางสาว จันทณา เหวยไทย พะทายพิทยาคม6548510272 นครพนม

74 นาย ณฐกร  แฝงสาคู มุกดาหาร6549510167 มุกดาหาร
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะศึกษำศำสตร์ สำขำศึกษำศำสตรบัณฑิต วิชำเอกวิทยำศำสตร์ศึกษำ 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

75 นางสาว จตุพร คนหาญ หนองแวงวิทยาคม6549510336 มุกดาหาร

รวมท้ังหมด 75 คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะศึกษำศำสตร์ สำขำศึกษำศำสตรบัณฑิต วิชำเอกสังคมศึกษำ 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

1 นาย กิติพัฒน์ ประทุมวงษ์ ราชสีมาวิทยาลัย6530510222 นครราชสีมา

2 นาย ดิลกธรรม น ้าทอง ปริยัติธีรวิทยา6531510601 บุรีรัมย์

3 นาย หริรักษ์ โสภา ลือค าหาญวารินช าราบ6534510276 อุบลราชธานี

4 นาย เจษฎา ประจัญมอญ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร6536510288 ชัยภูมิ

5 นางสาว ปิยธิดา  เตโพธ์ิ โนนศิลาวิทยาคม6540510141 ขอนแก่น

6 นางสาว วันใส สายทองทิพย์ จระเข้วิทยายน6540510278 ขอนแก่น

7 นางสาว สุทธิวรรณ สีพาต่ิง กัลยาณวัตร6540511090 ขอนแก่น

8 นางสาว ยุวธิดา แสนนาม มัญจาศึกษา6540511274 ขอนแก่น

9 นางสาว กรกนก  ย่ิงยง บ้านไผ่6540511318 ขอนแก่น

10 นาย ภูวนัย ไกรวัน ท่านางแนววิทยายน6540511437 ขอนแก่น

11 นางสาว อมรรัตน์ วงศ์พุฒ ทุ่งฝนพัฒนศึกษา6541510254 อุดรธานี

12 นาย ฐาปณัฐ สอนสุภาพ ศรีสงครามวิทยา6542510500 เลย

13 นางสาว พนมพร ปะวันเณย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย
มัธยม)

6544510423 มหาสารคาม

14 นาย สุทธิโชคชัย บุตรสุคนธ์ นาเชือกพิทยาสรรค์6544510501 มหาสารคาม

15 นาย นวพล  ชัยอาวุธ นาเชือกพิทยาสรรค์6544510516 มหาสารคาม

16 นางสาว ศิริลักษณ์ แสนประกอบ พระกุมารร้อยเอ็ด6545510563 ร้อยเอ็ด

17 นาย ต้นตระกูล  เปล่งรัศมี อนุกูลนารี6546510445 กาฬสินธ์ุ

18 นาย ปวรุตม์ บุตรวัง ค าม่วง6546510482 กาฬสินธ์ุ

19 นางสาว สุวนันท์ หินสุข บ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"6546510542 กาฬสินธ์ุ

20 นางสาว ชลันธรี รัตนวิชัย สกลราชวิทยานุกูล6547510028 สกลนคร

21 นางสาว กิตติยากร  วงศ์ค า อากาศอ านวยศึกษา6547510281 สกลนคร

22 นางสาว วิลาสินี ผ้ึงศรี มัธยมวาริชภูมิ6547510304 สกลนคร

23 นาย กัมพล สวัสดี นาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธ์ิประชานุเคราะห์)6548510081 นครพนม

24 นางสาว กัลยาณี ง้ิวพรม เรณูนครวิทยานุกูล6548510179 นครพนม
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะศึกษำศำสตร์ สำขำศึกษำศำสตรบัณฑิต วิชำเอกสังคมศึกษำ 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

25 นาย กฤษฎา  นครชัย หนองสูงสามัคคีวิทยา6549510125 มุกดาหาร

รวมท้ังหมด 25 คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะเกษตรศำสตร์ สำขำเศรษฐศำสตร์เกษตร แผนท่ี 1 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

1 นาย อัสนี ข้องนอก เมืองคง6530510455 นครราชสีมา

2 นางสาว ดวงแก้ว ยศพังเทียม โรงเรียนครบุรี6530510522 นครราชสีมา

3 นางสาว มลฑิกาณ สว่างเนตร ปากช่อง6530510605 นครราชสีมา

4 นางสาว ณัฐริกา พุทไธสง โรงเรียนสีค้ิว "สวัสด์ิผดุงวิทยา"6530510956 นครราชสีมา

5 นาย อัมรินทร์ มากะเต ประโคนชัยพิทยาคม6531510509 บุรีรัมย์

6 นางสาว ฐิติยา  บึงแก้ว กันทรลักษ์วิทยา6533510148 ศรีสะเกษ

7 นางสาว ธิติมา อ่อนเนตร พังเคนพิทยา6534510282 อุบลราชธานี

8 นาย ณัฐภัทร  ต้นโพธ์ิ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี6534510390 อุบลราชธานี

9 นางสาว พิมพ์ผกา ไม้สันเทียะ จัตุรัสวิทยาคาร6536510143 ชัยภูมิ

10 นางสาว อังคณา  ชัยภักดี ชัยภูมิภักดีชุมพล6536510184 ชัยภูมิ

11 นางสาว ปนัสนันท์  ช านาญ บ้านแท่นวิทยา6536510431 ชัยภูมิ

12 นาย อภิชาติ จันดาเขียว โรงเรียนเพชรวิทยาคาร6536510796 ชัยภูมิ

13 นาย เกษมศักด์ิ บุญเรือน ปลาค้าววิทยานุสรณ์6537510227 อ านาจเจริญ

14 นางสาว สุปรียา คงดี โนนสังวิทยาคาร6539510220 หนองบัวล าภู

15 นางสาว สุรีรัตน์ หวานจิตร บ้านไผ่6540510661 ขอนแก่น

16 นางสาว สุพัตรา เทพอินศร น ้าพองศึกษา6540510799 ขอนแก่น

17 นาย รัฐวัฒน์ กาวะโล ขอนแก่นวิทยายน6540510987 ขอนแก่น

18 นาย ศุภวัฒน์ ภูมิไพศาล ขอนแก่นวิทยายน6540511375 ขอนแก่น

19 นาย ณัฐวุฒิ ไพรพา ขอนแก่นวิทยายน6540511528 ขอนแก่น

20 นางสาว นันท์นพัชร กมลคร อุบลรัตน์พิทยาคม6540511620 ขอนแก่น

21 นาย บรมศักด์ิ  บุตรดา เลยพิทยาคม6542510215 เลย

22 นางสาว ไอศิกา  นามพุทธา สารคามพิทยาคม6544510119 มหาสารคาม

23 นางสาว ดวงฤทัย ยศสังข์ เมืองสรวงวิทยา6545510257 ร้อยเอ็ด

24 นางสาว กัญญาลักษณ์ นาทันใจ สตรีศึกษา6545510413 ร้อยเอ็ด

25 นางสาว ปวีณา ศรีโยหะ มุกดาหาร6549510189 มุกดาหาร
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะเกษตรศำสตร์ สำขำเศรษฐศำสตร์เกษตร แผนท่ี 1 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

รวมท้ังหมด 25 คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะเศรษฐศำสตร์ สำขำเศรษฐศำสตรบัณฑิต 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

1 นาย ปฐมฤกษ์  พูนไธสง ราชสีมาวิทยาลัย6530510134 นครราชสีมา

2 นาย ปฏิภาณ ทวีธนภัค ราชสีมาวิทยาลัย6530510285 นครราชสีมา

3 นางสาว ณัฐณิชา พิริยอารีกุล มารีย์วิทยา6530510420 นครราชสีมา

4 นาย รักษ์ตระกูล  ตระกูลสุนทรชัย ราชสีมาวิทยาลัย6530510637 นครราชสีมา

5 นางสาว ธนพร เวบสูงเนิน มารีย์วิทยา6530510662 นครราชสีมา

6 นางสาว สิรินทิพย์ วัฒนอิศรานุกุล มารีย์วิทยา6530510867 นครราชสีมา

7 นางสาว นรมน  ทองบุญยัง บุญวัฒนา6530510988 นครราชสีมา

8 นางสาว เพ็ญพิชชา  คิดเห็น มารีย์วิทยา6530511010 นครราชสีมา

9 นางสาว ดลยา เขจรนิตย์ บุญวัฒนา6530511136 นครราชสีมา

10 นางสาว ศิริภาพร แขกระโทก บุญวัฒนา6530511471 นครราชสีมา

11 นางสาว ศิริกัลยา สวัสด์ิผล ขามสะแกแสง6530511520 นครราชสีมา

12 นางสาว ฐิติรัตน์ แท้ประสาทสิทธ์ิ ปลูกปัญญา6530511525 นครราชสีมา

13 นาย นิติภูมิ อยู่หนู นางรอง6531510191 บุรีรัมย์

14 นาย พูนอริยะ พูนม่ัน นางรอง6531510334 บุรีรัมย์

15 นาย กิตติภัทร์ แต้เจริญวิริยะกุล สิรินธร6532510253 สุรินทร์

16 นางสาว นงนภัส วิจิตรเศรณี สิรินธร6532510419 สุรินทร์

17 นางสาว อารยา สายน้อย สุรินทร์ภักดี6532510644 สุรินทร์

18 นาย ศุภณัฐ บุญอินทร์ ศรีสะเกษวิทยาลัย6533510308 ศรีสะเกษ

19 นาย ณัฐชนน  เย่ียมรัมย์ สตรีสิริเกศ6533510351 ศรีสะเกษ

20 นาย ยุทธศาสตร์ นามวงศ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย6533510362 ศรีสะเกษ

21 นางสาว ธัญญาภรณ์ ทัดแก้ว ก าแพง6533510391 ศรีสะเกษ

22 นางสาว นภัทรชนก กลางมงคล ลือค าหาญวารินช าราบ6534510244 อุบลราชธานี

23 นางสาว จิรวรรณ นันตวัน นารีนุกูล6534510581 อุบลราชธานี

24 นางสาว ปัฐทิชา ดอกบัว กุดชุมวิทยาคม6535510032 ยโสธร

25 นาย เศรษฐศาสตร์  แสนสุข ยโสธรพิทยาคม6535510116 ยโสธร
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะเศรษฐศำสตร์ สำขำเศรษฐศำสตรบัณฑิต 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

26 นางสาว ชนิดาภา ศรีมันตะ เลิงนกทา6535510166 ยโสธร

27 นาย ธรรมรัตน์ มรรคญาณ ยโสธรพิทยาคม6535510170 ยโสธร

28 นางสาว ทศรัสม์ิ ธัญญ์ธนพลังกร ยโสธรพิทยาคม6535510177 ยโสธร

29 นาย ณัฐภัทร โชคชนะวรกิตกุล ยโสธรพิทยาคม6535510242 ยโสธร

30 นางสาว นภัสนันท์ อาจกล้า ชัยภูมิภักดีชุมพล6536510087 ชัยภูมิ

31 นาย พฤทธ์ิ พันธ์ุเดช ชัยภูมิภักดีชุมพล6536510121 ชัยภูมิ

32 นางสาว ณิชา อิศรางกูร ณ อยุธยา บ้านแท่นวิทยา6536510380 ชัยภูมิ

33 นางสาว ละอองดาว ง้าวชัยภูมิ สตรีชัยภูมิ6536510518 ชัยภูมิ

34 นาย ไรวินท์ สังขะพัตร์ หนองบัวพิทยาคาร6539510321 หนองบัวล าภู

35 นางสาว ภทรพรรณ โหมขุนทด ขอนแก่นวิทยายน6540510023 ขอนแก่น

36 นางสาว คีตรภัทร ปัญญา กัลยาณวัตร6540510066 ขอนแก่น

37 นางสาว พรชิตา ไลไธสง โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม6540510161 ขอนแก่น

38 นางสาว ชลดา พิพัฒน์บริภัณฑ์ ขอนแก่นวิทยายน6540510179 ขอนแก่น

39 นางสาว กุลสตรี ชุ่มนาเสียว แก่นนครวิทยาลัย6540510472 ขอนแก่น

40 นางสาว บุษยมาศ  หล้ากันหา หนองเรือวิทยา6540510498 ขอนแก่น

41 นางสาว ณัฐสุดา  ทวีวิทย์หิรัญพร ขอนแก่นวิทยายน6540510502 ขอนแก่น

42 นาย สหรัฐ เจริญผิว มัญจาศึกษา6540510520 ขอนแก่น

43 นางสาว ศิริวรรณา ประก่ิง มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ6540510651 ขอนแก่น

44 นาย มณฑวัฒน์ เกษร แวงใหญ่วิทยาคม6540510689 ขอนแก่น

45 นางสาว อัญรินทร์ เจริญบรรลือชัย โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง6540510832 ขอนแก่น

46 นางสาว ฐิติรัตน์ อินทรปพงศ์ ขอนแก่นวิทยายน6540510960 ขอนแก่น

47 นางสาว ธิติสุดา  จ านงค์กิจ ขอนแก่นวิทยายน6540511014 ขอนแก่น

48 นางสาว สุมิตรา เล่ห์กัน อุบลรัตน์พิทยาคม6540511018 ขอนแก่น

49 นางสาว สุวิมล อภิรักษ์ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม6540511048 ขอนแก่น

50 นางสาว เกสรี แสนบุตร กัลยาณวัตร6540511155 ขอนแก่น
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะเศรษฐศำสตร์ สำขำเศรษฐศำสตรบัณฑิต 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

51 นาย ปารเมษฐ์  งวงช้าง แก่นนครวิทยาลัย6540511270 ขอนแก่น

52 นางสาว ทัศไนยวรรณ ช่างปรุง ขอนแก่นวิทยายน6540511288 ขอนแก่น

53 นางสาว วิชญา ศรีพงษ์วิวัฒน์ ขอนแก่นวิทยายน6540511357 ขอนแก่น

54 นาย สองเมือง จันทลี อุบลรัตน์พิทยาคม6540511409 ขอนแก่น

55 นางสาว ศิรดา  บัวพุทธา ขอนแก่นวิทยายน6540511521 ขอนแก่น

56 นางสาว เกศวรินทร ธินนังวัฒนะ กัลยาณวัตร6540511575 ขอนแก่น

57 นางสาว กาญจนา ณ กาฬสินธ์ุ ขอนแก่นวิทยายน6540511819 ขอนแก่น

58 นาย เจษฎากร  แข่งขัน ประชารัฐวิทยาเสริม6540511845 ขอนแก่น

59 นางสาว ชาลิสา เกษทองมา ขอนแก่นวิทยายน6540512092 ขอนแก่น

60 นางสาว อารียา จ ้าดา กัลยาณวัตร6540512145 ขอนแก่น

61 นางสาว ศุภิสรา จันทศิลา ขอนแก่นวิทยายน6540512340 ขอนแก่น

62 นางสาว ปานไพลิน ปันนวน อุดรพิทยานุกูล6541510054 อุดรธานี

63 นางสาว ลอร์ร่า คุทนีย์ อุดรพิชัยรักษ์พิทยา6541510079 อุดรธานี

64 นางสาว สิรินทร์ สอนพัลละ สตรีราชินูทิศ6541510248 อุดรธานี

65 นางสาว ณิชาภัทร ชมเชยรัตน์ อุดรพิทยานุกูล6541510458 อุดรธานี

66 นาย ภวินท์ รัตสุ กุมภวาปี6541510519 อุดรธานี

67 นาย สยมภู  ขวัญทอง อุดรพิทยานุกูล6541510567 อุดรธานี

68 นางสาว กมลนิตย์ ล้ิมวัฒนชัย กุมภวาปี6541510925 อุดรธานี

69 นาย วทัญญู เนตรแสงศรี นาแห้ววิทยา6542510061 เลย

70 นาย วรกมล คุณโชติธ ารง จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย6542510152 เลย

71 นาย ต่อโชค สัตนาโค เลยพิทยาคม6542510267 เลย

72 นาย กิตติภพ ดอนอินทร์ ศรีสงครามวิทยา6542510314 เลย

73 นางสาว ศิวาพร คุณความดี ปทุมเทพวิทยาคาร6543510175 หนองคาย

74 นางสาว พิชญาดา เพ็งวิชัย ปทุมเทพวิทยาคาร6543510309 หนองคาย

75 นางสาว ปาณิสรา ปองดี สารคามพิทยาคม6544510243 มหาสารคาม
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะเศรษฐศำสตร์ สำขำเศรษฐศำสตรบัณฑิต 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

76 นางสาว ธัญชนก โสภาที เขวาไร่ศึกษา6544510626 มหาสารคาม

77 นางสาว สุปรียา ปริมนต์ เขวาไร่ศึกษา6544510655 มหาสารคาม

78 นางสาว ลลิดา กุหลาบโชติ ขัติยะวงษา6545510158 ร้อยเอ็ด

79 นางสาว มนต์นภา โพธ์ิสีลา เมยวดีพิทยาคม6545510163 ร้อยเอ็ด

80 นางสาว กานต์ธีรา ผลเจริญ สตรีศึกษา6545510187 ร้อยเอ็ด

81 นางสาว มีณา เสือเจริญ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด6545510293 ร้อยเอ็ด

82 นางสาว พิรานันท์ ฐิติยาธนานันท์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย6545510367 ร้อยเอ็ด

83 นาย ศิวนาถ คงกระพันธ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย6545510466 ร้อยเอ็ด

84 นางสาว ณัฐธิดา ลุมพิลา พนมไพรวิทยาคาร6545510619 ร้อยเอ็ด

85 นางสาว ศศิกานต์ หวานอารมย์ ศรีธวัชวิทยาลัย6545510633 ร้อยเอ็ด

86 นางสาว ธัญภัสสญ์ พิมพ์บูลย์ เสลภูมิพิทยาคม6545510702 ร้อยเอ็ด

87 นางสาว กมลชนก อนงค์นุช ร้อยเอ็ดวิทยาลัย6545510746 ร้อยเอ็ด

88 นาย ธีระนันท์  จันทร์ลา ร่องค า6546510023 กาฬสินธ์ุ

89 นาย วรกานต์ ไตรรัตน์วรกุล สมเด็จพิทยาคม6546510328 กาฬสินธ์ุ

90 นาย ภูริภัทร แผลงฤทธ์ิ สหัสขันธ์ศึกษา6546510531 กาฬสินธ์ุ

91 นาย หัสดิน ฤทธิพันธ์ กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์6546510624 กาฬสินธ์ุ

92 นาย พิณไพร สะตะ โรงเรียนบัวขาว6546510644 กาฬสินธ์ุ

93 นางสาว ชลธาร อุทรักษ์ โรงเรียนบัวขาว6546510694 กาฬสินธ์ุ

94 นาย ณัฏฐพงษ์ ภูอินนา กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์6546510768 กาฬสินธ์ุ

95 นาย วรรณรัตน์  บุบผา สมเด็จพิทยาคม6546510813 กาฬสินธ์ุ

96 นาย ภูริเดช ราชอาจ กมลาไสย6546510847 กาฬสินธ์ุ

97 นางสาว ภัทราวดี ศรีวรกุล สกลราชวิทยานุกูล6547510221 สกลนคร

98 นางสาว ศิรินทร์ญา มัททวีวงศ์ พังโคนวิทยาคม6547510354 สกลนคร

99 นาย ธีรศักด์ิ พ่อบุตรดี สหราษฎร์รังสฤษด์ิ6548510286 นครพนม

100 นางสาว ณิชากร อุค า จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร6549510035 มุกดาหาร
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะเศรษฐศำสตร์ สำขำเศรษฐศำสตรบัณฑิต 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

101 นางสาว พรชิตา บุญมาศรี ดอนตาลวิทยา6549510151 มุกดาหาร

102 นาย ธนดล ภาระพงษ์ มุกดาหาร6549510155 มุกดาหาร

103 นางสาว ปณิดา  บัวสด มุกดาหาร6549510159 มุกดาหาร

104 นางสาว กมลชนก ชูค าสัตย์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร6549510348 มุกดาหาร

105 นางสาว ญาณิศา  จิตรวิกรานต์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร6549510368 มุกดาหาร

รวมท้ังหมด 105 คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะวิทยำศำสตร์ สำขำสถิติและวิทยำกำรข้อมูล สำขำวิชำเอกสถิติศำสตร์ 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

1 นางสาว นิดา สิทธิสม ปักธงชัยประชานิรมิต6530510342 นครราชสีมา

2 นางสาว วชิรญาณ์ อ้นไธสง พุทไธสง6531510311 บุรีรัมย์

3 นางสาว วรัญญา ส าอางค์ สนมวิทยาคาร6532510020 สุรินทร์

4 นาย ธนรัชฎ์ นาหนองตูม น ้าพองศึกษา6540510080 ขอนแก่น

5 นาย ธีรภัทร์ เจริญกิจ อุดรพิทยานุกูล6541510464 อุดรธานี

6 นาย สิปปกร ก้อนรัตน์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย6545510407 ร้อยเอ็ด

7 นางสาว สุนันทินี บทมาตร กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์6546510811 กาฬสินธ์ุ

8 นาย ปฏิภาณ สีดามาตย์ สกลราชวิทยานุกูล6547510421 สกลนคร

รวมท้ังหมด 8 คน

6 มกราคม 2565 หนา้ 113 /  134

vilaivan
Typewritten Text
52

vilaivan
Typewritten Text
7



ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะวิทยำศำสตร์ สำขำสถิติและวิทยำกำรข้อมูล สำขำวิชำเอกสำรสนเทศสถิติและวิทยำกำรข้อมูล 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

1 นางสาว สุกัญญา เก่งไพร สตึก6531510336 บุรีรัมย์

2 นางสาว สิริญาพร รสจันทร์ เลิงนกทา6535510048 ยโสธร

3 นางสาว นิสารัตน์ ขวัญบุญจันทร์ จัตุรัสวิทยาคาร6536510118 ชัยภูมิ

4 นาย เอกราช  ชัยสงค์ ศรีบุญเรืองวิทยาคาร6539510124 หนองบัวล าภู

5 นางสาว ประภัสสร อาษาสนา ศรีกระนวนวิทยาคม6540512245 ขอนแก่น

6 นาย ธนพล  เร่งรัด ประจักษ์ศิลปาคาร6541510803 อุดรธานี

7 นางสาว บุณยนุช อินทวงษ์ ท่าบ่อ6543510261 หนองคาย

8 นาย นวพรรษ ดอนหนองบัว ปทุมเทพวิทยาคาร6543510287 หนองคาย

9 นาย วัชรนันท์ พันมูล บรบือวิทยาคาร6544510254 มหาสารคาม

10 นาย กรภัทร์  ศรีสารคาม สตรีศึกษา6545510917 ร้อยเอ็ด

รวมท้ังหมด 10 คน
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คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ สำขำสังคมศำสตร์ วิชำเอกพัฒนำสังคม คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

1 นาย ภูวนัตถ์ หม่ันเสมอ ราชสีมาวิทยาลัย6530510391 นครราชสีมา

2 นางสาว นภสรณ์ คูณมา สุรธรรมพิทักษ์6530510778 นครราชสีมา

3 นางสาว ณัชญา จัดนอก สีดาวิทยา6530511115 นครราชสีมา

4 นางสาว จิณห์จุฑา จันทร์กล่ิน สิรินธร6532510634 สุรินทร์

5 นางสาว กมลพร  เกตุพงษ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย6533510281 ศรีสะเกษ

6 นาย พิพัฒน์ เมืองจันทร์ ก าแพง6533510484 ศรีสะเกษ

7 นางสาว ประภาพร ขันแข็ง ศรีสะเกษวิทยาลัย6533510663 ศรีสะเกษ

8 นางสาว โยษิตา เมืองจันทร์ น ้ายืนวิทยา6534510353 อุบลราชธานี

9 นางสาว กนกพร แสนวงษ์ ยโสธรพิทยาคม6535510156 ยโสธร

10 นางสาว ณัฐวิมล  สนธิ หนองบัวแดงวิทยา6536510191 ชัยภูมิ

11 นางสาว กาญจสุนันท์  จันดา โรงเรียนบ าเหน็จณรงค์วิทยาคม6536510516 ชัยภูมิ

12 นางสาว พรปวีณา โคตรหล่อน นครขอนแก่น6540511244 ขอนแก่น

13 นางสาว กรรณิกา พลเสนา นครขอนแก่น6540511479 ขอนแก่น

14 นางสาว ลลิตา เรืองแหล้ นครขอนแก่น6540511618 ขอนแก่น

15 นางสาว เหมสุดา บุญดอนกลาง อุดรพิชัยรักษ์พิทยา6541510298 อุดรธานี

16 นางสาว ชนัญธิดา ชัยอามาตย์ ปทุมเทพวิทยาคาร6543510022 หนองคาย

17 นางสาว กฤตยา อาจอักษร ชุมพลโพนพิสัย6543510252 หนองคาย

18 นางสาว กานต์ทิตา นอขุนทด สารคามพิทยาคม6544510118 มหาสารคาม

19 นางสาว พัชราภรณ์ สุทร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย6545510012 ร้อยเอ็ด

20 นาย กฤติเดช พิมพิลา สตรีศึกษา6545510339 ร้อยเอ็ด

21 นางสาว ณิชนันท์ อนุไพรพฤกษ์ สตรีศึกษา6545510345 ร้อยเอ็ด

22 นางสาว ฐิตาภรณ์ ชอบกล้า กุฉินารายณ์6546510636 กาฬสินธ์ุ

23 นางสาว ภัคจิรา  อุดมนา อนุกูลนารี6546510914 กาฬสินธ์ุ

24 นางสาว กัญญาภัค  ธิโสภา เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ6547510288 สกลนคร

25 นางสาว เบญจพร เหลืองเจริญ ปิยะมหาราชาลัย6548510155 นครพนม
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คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ สำขำสังคมศำสตร์ วิชำเอกพัฒนำสังคม คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

26 นางสาว ศศินา  พิสัยยัง บ้านแพงพิทยาคม6548510156 นครพนม

27 นางสาว ปิยรัตน์  ล าพัว ธาตุพนม6548510253 นครพนม

28 นางสาว ณิชาภัทธ แสนสุข หนองสูงสามัคคีวิทยา6549510119 มุกดาหาร

29 นางสาว จิราภา บัวแก้ว ดงหลวงวิทยา6549510135 มุกดาหาร

30 นางสาว เสาวคนธ์  คนเพียร ค าบกวิทยาคาร6549510220 มุกดาหาร

รวมท้ังหมด 30 คน
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คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ สำขำสังคมศำสตร์ วิชำเอกสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ คณะมนุษยศำสตร์และ

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

1 นางสาว ชนินตา การสมลาภ สุรนารีวิทยา6530510179 นครราชสีมา

2 นางสาว อัจฉรานันท์ บุญเจิม มัธยมด่านขุนทด6530510692 นครราชสีมา

3 นาย ธนรัตน์ วงษ์อินตา สุรวิทยาคาร6532510195 สุรินทร์

4 นางสาว ศศิวิมล แสงใส ส้มป่อยพิทยาคม6533510479 ศรีสะเกษ

5 นางสาว ทิพยาภรณ์ ผ่านวงศ์ หนองบัวพิทยาคาร6539510147 หนองบัวล าภู

6 นางสาว ธนพร เมืองศรี กัลยาณวัตร6540510321 ขอนแก่น

7 นางสาว ภัทรวดี บางขุนทด ชุมแพศึกษา6540510562 ขอนแก่น

8 นางสาว ณัฐนิชา พิมพ์เพ็ง ขอนแก่นวิทยายน6540510591 ขอนแก่น

9 นางสาว สิริยากร บุญหล้า ศรีกระนวนวิทยาคม6540511122 ขอนแก่น

10 นางสาว ศิริวิภา  ศิลาอ า นครขอนแก่น6540511153 ขอนแก่น

11 นาย พัชรพงษ์ จุลสม โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม6540511157 ขอนแก่น

12 นางสาว ชุติกาญจน์ ค าสอาด กัลยาณวัตร6540511223 ขอนแก่น

13 นางสาว อรอุมา นนทจันทร์ เลยพิทยาคม6542510178 เลย

14 นางสาว เทพอนงค์ สิงห์ทอง บรบือวิทยาคาร6544510253 มหาสารคาม

15 นางสาว ชนาพร  รัตนเสน สตรีศึกษา6545510236 ร้อยเอ็ด

16 นางสาว นลัท จันปาน เชียงใหม่ประชานุสรณ์6545510252 ร้อยเอ็ด

17 นางสาว ชญานิน พลกล้า เขาวงพิทยาคาร6546510829 กาฬสินธ์ุ

18 นางสาว พณิชนาถ มุ่งนากลาง สกลราชวิทยานุกูล6547510589 สกลนคร

รวมท้ังหมด 18 คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะสัตวแพทยศำสตร์ สำขำสัตวแพทยศำสตรบัณฑิต โครงกำรเรียนดี คุณธรรมเด่น

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

1 นางสาว วรกมล เพ็ชรทองหลาง บุญวัฒนา6530510050 นครราชสีมา

2 นางสาว นภาภรณ์  สีสนอง บุญวัฒนา6530510269 นครราชสีมา

3 นางสาว ภาวิณีย์ กุลเกษ สุรนารีวิทยา6530510294 นครราชสีมา

4 นางสาว โยษิตา ลอยศักด์ิ สุรนารีวิทยา6530510312 นครราชสีมา

5 นางสาว ยวิษฐา วังตาล โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี

6530510320 นครราชสีมา

6 นางสาว ฐิติรัตน์ พลทามูล โรงเรียนบัวใหญ่6530510528 นครราชสีมา

7 นางสาว ฐิตาพร ผางกระโทก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา6530510560 นครราชสีมา

8 นางสาว กมลพร โฮซากะ สุรนารีวิทยา6530510731 นครราชสีมา

9 นางสาว พิมพ์รวี เย้ืองกลาง โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี

6530510803 นครราชสีมา

10 นางสาว อรีนตา  อวยพร อัสสัมชัญนครราชสีมา6530510825 นครราชสีมา

11 นางสาว ธัญญารัตน์ สุภิมารส โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา6530511436 นครราชสีมา

12 นาย พิธาน เรืองรัมย์ ประโคนชัยพิทยาคม6531510082 บุรีรัมย์

13 นางสาว ไทญาดา  รินอ าภา นางรอง6531510292 บุรีรัมย์

14 นางสาว วนิสา วรรณะใจ มีชัยพัฒนา6531510556 บุรีรัมย์

15 นางสาว วรรณิษา พระงาม สุรวิทยาคาร6532510115 สุรินทร์

16 นาย ธนภัทร ตันทะอธิพานิช สุรวิทยาคาร6532510510 สุรินทร์

17 นาย คมสันต์ เตโพธ์ิ สุรวิทยาคาร6532510617 สุรินทร์

18 นางสาว ปราญชลี  นวลศิริ ศรีสะเกษวิทยาลัย6533510153 ศรีสะเกษ

19 นางสาว ณัฐณิชา จินดาหิรัณย์ สตรีสิริเกศ6533510157 ศรีสะเกษ

20 นางสาว ณัฎชญา อมรวิศิษฏ์ ขุขันธ์6533510409 ศรีสะเกษ

21 นาย ธนวัฒน์ แสนส่ิง ขุขันธ์6533510410 ศรีสะเกษ

22 นางสาว พุทธิภา สัมพุทธานนท์ กันทรลักษ์วิทยา6533510425 ศรีสะเกษ

23 นาย ฉันทพัฒน์ จ าปาสุข สตรีสิริเกศ6533510458 ศรีสะเกษ
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะสัตวแพทยศำสตร์ สำขำสัตวแพทยศำสตรบัณฑิต โครงกำรเรียนดี คุณธรรมเด่น

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

24 นางสาว ศุภพิชญ์  รุญเจริญ สตรีสิริเกศ6533510532 ศรีสะเกษ

25 นางสาว น ้าทิพย์ สืบสี ลือค าหาญวารินช าราบ6534510289 อุบลราชธานี

26 นางสาว ดารุณี แสนเจริญสุข เขมราฐพิทยาคม6534510422 อุบลราชธานี

27 นางสาว อิสริยาภรณ์ บ ารุงวงศ์ ศรีเมืองวิทยาคาร6534510494 อุบลราชธานี

28 นางสาว นาถยา สองเมือง ค าเขือ่นแก้วชนูปถัมภ์6535510105 ยโสธร

29 นาย ชิษณุพงศ์ สนธิ หนองบัวแดงวิทยา6536510091 ชัยภูมิ

30 นาย ปัณณ์วัตน์ การพันธ์ ชัยภูมิภักดีชุมพล6536510139 ชัยภูมิ

31 นาย ปิยะชาติ ก้านจักร คอนสารวิทยาคม6536510462 ชัยภูมิ

32 นางสาว ณัฐริกา ตอบกระโทก แก้งคร้อวิทยา6536510767 ชัยภูมิ

33 นางสาว ปรารถนา  แสนหล้า ภูเขียว6536510799 ชัยภูมิ

34 นางสาว สิริบูรณ์ นุชนุ่ม แก้งคร้อวิทยา6536510883 ชัยภูมิ

35 นางสาว จิรัชญา มาสูงเนิน แก้งคร้อวิทยา6536510895 ชัยภูมิ

36 นางสาว นริศรา จันทน์หอม พนาศึกษา6537510044 อ านาจเจริญ

37 นางสาว ศิรประภา จันเทวา อ านาจเจริญ6537510048 อ านาจเจริญ

38 นางสาว วริยา รัตนพิทักษ์สุข อ านาจเจริญ6537510073 อ านาจเจริญ

39 นางสาว สรินยา จันทริมา อ านาจเจริญ6537510096 อ านาจเจริญ

40 นาย ณัฐพัชร์ ประทุมพิทักษ์ อ านาจเจริญ6537510171 อ านาจเจริญ

41 นางสาว ปิยฉัตร พาติกบุตร บึงกาฬ6538510075 บึงกาฬ

42 นางสาว ชนกนันท์ บุญมี เซกา6538510122 บึงกาฬ

43 นางสาว สุภัค คีรีวงศ์ ศรีบุญเรืองวิทยาคาร6539510104 หนองบัวล าภู

44 นางสาว ปนัดดา จอมทอง ศรีบุญเรืองวิทยาคาร6539510116 หนองบัวล าภู

45 นางสาว กัลญาณี ปัตฐภี ศรีบุญเรืองวิทยาคาร6539510136 หนองบัวล าภู

46 นางสาว สุภาภรณ์ แก้วประดับ หนองบัวพิทยาคาร6539510316 หนองบัวล าภู

47 นางสาว พัชริฎา พลโคตร หนองเรือวิทยา6540510051 ขอนแก่น

48 นางสาว เภสัชรักษ์ แท่งทองหลาง ขอนแก่นวิทยายน6540510095 ขอนแก่น
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะสัตวแพทยศำสตร์ สำขำสัตวแพทยศำสตรบัณฑิต โครงกำรเรียนดี คุณธรรมเด่น

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

49 นางสาว พรรณภษา  กอมาตย์ น ้าพองศึกษา6540510131 ขอนแก่น

50 นางสาว นภาดา ขามธาตุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่าย
มัธยมศึกษา (มอดินแดง)

6540510227 ขอนแก่น

51 นาย นัครินทร์  อ่อนเงิน แก่นนครวิทยาลัย6540510425 ขอนแก่น

52 นางสาว ชนม์นิภา แก้วเทพ มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ6540510429 ขอนแก่น

53 นาย จิตกร สาบุตร แก่นนครวิทยาลัย6540510471 ขอนแก่น

54 นางสาว ปรีญาภรณ์ คลังเกตุ ขอนแก่นวิทยายน6540510536 ขอนแก่น

55 นางสาว พิมพ์ชนก ซ่ือตรง มัญจาศึกษา6540510774 ขอนแก่น

56 นางสาว กัลยาณี หว่ันเอียด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่าย
มัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

6540510796 ขอนแก่น

57 นางสาว ณัทภชศร ศรีท าบุญ ขอนแก่นวิทยายน6540510892 ขอนแก่น

58 นางสาว ศุภิสรา ป้องศรี กัลยาณวัตร6540510924 ขอนแก่น

59 นางสาว พิระดา ชารินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่าย
มัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

6540510981 ขอนแก่น

60 นางสาว มิลธิตา แก้วส าราญ กัลยาณวัตร6540511067 ขอนแก่น

61 นางสาว ชวัลรัตน์ ชัยนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่าย
มัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

6540511298 ขอนแก่น

62 นางสาว ศศิธร โยธชัย ขอนแก่นวิทยายน6540511587 ขอนแก่น

63 นางสาว ปณัฎฎา ชัยยะโชค โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม6540511746 ขอนแก่น

64 นางสาว อรไพลิน เวียงศรี ขอนแก่นวิทยายน6540511924 ขอนแก่น

65 นางสาว ลลิตภัทร เพ็ญศิริวรรณกุล ชุมแพศึกษา6540511960 ขอนแก่น

66 นาย วรณัฏฐ์ ด าเนตร ขอนแก่นวิทยายน6540512127 ขอนแก่น

67 นางสาว พิชญาภา เหล่าวชิระสุวรรณ แก่นนครวิทยาลัย6540512292 ขอนแก่น

68 นาย ภูวนนท์ ชัยชนะอุดมกุล ขอนแก่นวิทยายน6540512432 ขอนแก่น

69 นาย ศักด์ิพล พิมพ์วงษ์ เพ็ญพิทยาคม6541510524 อุดรธานี
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะสัตวแพทยศำสตร์ สำขำสัตวแพทยศำสตรบัณฑิต โครงกำรเรียนดี คุณธรรมเด่น

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

70 นางสาว กีรตยา พิมพิสาร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี6541510775 อุดรธานี

71 นางสาว ปริณดา นาอุดม อุดรพิทยานุกูล6541510842 อุดรธานี

72 นาย นิธิกร ผาวิชัย หนองวัวซอพิทยาคม6541510927 อุดรธานี

73 นางสาว ณัฏฐธิดา อิสรพงศ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย6542510026 เลย

74 นางสาว กัลยกร ไตรฟ้ืน ศรีสงครามวิทยา6542510027 เลย

75 นางสาว กมลวรรณ ป้อมสุวรรณ เลยพิทยาคม6542510087 เลย

76 นางสาว ศตพร แจ่มใส จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย6542510223 เลย

77 นาย ธนวัฒน์  บุตรดีศักด์ิ ศรีสงครามวิทยา6542510387 เลย

78 นางสาว สุพรรณษา คงตระกูล ปทุมเทพวิทยาคาร6543510051 หนองคาย

79 นางสาว วิภวานี แก่นอินทร์ ปทุมเทพวิทยาคาร6543510210 หนองคาย

80 นางสาว พาขวัญ นิคมภักด์ิ ปทุมเทพวิทยาคาร6543510242 หนองคาย

81 นางสาว สุปริยา เพ่ือนรัมย์ สารคามพิทยาคม6544510061 มหาสารคาม

82 นางสาว สุชานันท์ ไกรอาสา สารคามพิทยาคม6544510102 มหาสารคาม

83 นาย กฤตภาส สุวรรณมาโจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย
มัธยม)

6544510187 มหาสารคาม

84 นางสาว พิชญาภา มะลิงาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย
มัธยม)

6544510281 มหาสารคาม

85 นางสาว วิศรุตา ทินน้อย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย
มัธยม)

6544510500 มหาสารคาม

86 นางสาว จิรัชยา รักพงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย
มัธยม)

6544510553 มหาสารคาม

87 นางสาว ธีราพร ทิพย์รักษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย
มัธยม)

6544510668 มหาสารคาม

88 นางสาว นลินนิภา ไชยเสนา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล6545510089 ร้อยเอ็ด

89 นางสาว พิชชาธร ถิน่น้อย สตรีศึกษา6545510267 ร้อยเอ็ด
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะสัตวแพทยศำสตร์ สำขำสัตวแพทยศำสตรบัณฑิต โครงกำรเรียนดี คุณธรรมเด่น

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

90 นางสาว พิชญ์อาภา งามบาง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย6545510337 ร้อยเอ็ด

91 นางสาว รวิวรรณ โทนหงสา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย6545510644 ร้อยเอ็ด

92 นางสาว ธนาภรณ์  ปัญญาเดชสกุล สตรีศึกษา6545510736 ร้อยเอ็ด

93 นางสาว ณัฐกานต์  สิทธิสวัสด์ิ อนุกูลนารี6546510240 กาฬสินธ์ุ

94 นางสาว กชมล  ไชยสถิตย์ อนุกูลนารี6546510288 กาฬสินธ์ุ

95 นางสาว ศศิภา ปัญญา กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์6546510342 กาฬสินธ์ุ

96 นางสาว กติกา โคตะวินนท์ กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์6546510456 กาฬสินธ์ุ

97 นางสาว โยษิตา พลต้ือ อนุกูลนารี6546510595 กาฬสินธ์ุ

98 นาย ภัทรพล แสงวงศ์ ธาตุนารายณ์วิทยา6547510111 สกลนคร

99 นางสาว เมธาพร กระโจม กุดบากพัฒนาศึกษา6547510249 สกลนคร

100 นาย จิรายุ  ศรีจันทร์ฮด บ้านม่วงพิทยาคม6547510413 สกลนคร

101 นาย จักรภัทร วงศ์มีแก้ว สกลราชวิทยานุกูล6547510515 สกลนคร

102 นางสาว เบญจมาภรณ์ สีเทียวไทย สกลราชวิทยานุกูล6547510524 สกลนคร

103 นางสาว พัชรมณฑ์ บุญญฤทธ์ิ มัธยมวาริชภูมิ6547510531 สกลนคร

104 นางสาว พิกุลแก้ว  ศรีแสง ธาตุนารายณ์วิทยา6547510542 สกลนคร

105 นางสาว อรพิชญ์ เอ้ียงลักขะ สกลราชวิทยานุกูล6547510592 สกลนคร

106 นางสาว พิชญาภา ยาคล้าย สกลราชวิทยานุกูล6547510677 สกลนคร

107 นางสาว อาริญา ใจกล้า นครพนมวิทยาคม6548510063 นครพนม

108 นาย ภาณุวัฒน์ หารไชย เรณูนครวิทยานุกูล6548510166 นครพนม

109 นางสาว วริษฐา สารธิมา จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร6549510026 มุกดาหาร

110 นางสาว ขวัญมาดา ชาชมราษฎร์ มุกดาหาร6549510082 มุกดาหาร

111 นาย เกียรติศักด์ิ แสงอาจหาญ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร6549510268 มุกดาหาร

รวมท้ังหมด 111 คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะสำธำรณสุขศำสตร์ สำขำสำธำรณสุขศำสตร์  : อนำมัยส่ิงแวดล้อม อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

1 นางสาว อาริศา เฉียงจะโปะ สุรธรรมพิทักษ์6530510081 นครราชสีมา

2 นาย ปิยวัฒน์ นิลกลาง ราชสีมาวิทยาลัย6530510162 นครราชสีมา

3 นาย ชัยชนินทร์ ทรวงโพธ์ิ มหิศราธิบดี6530510995 นครราชสีมา

4 นางสาว ณัฐกฤตา ศรีวิเชียร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา6530511279 นครราชสีมา

5 นางสาว อรณิชา แก้วเทพ มารีย์วิทยา6530511280 นครราชสีมา

6 นางสาว จุฑาภัทร พงษ์กลาง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา6530511441 นครราชสีมา

7 นางสาว อรณิชา เหยียดกระโทก โรงเรียนครบุรี6530511552 นครราชสีมา

8 นางสาว ปภาวี มนขุนทด มัธยมด่านขุนทด6530511682 นครราชสีมา

9 นางสาว ระพีพรรณ์ สมานสุข สิรินธร6532510249 สุรินทร์

10 นางสาว รุ้งฟ้า ทองแม้น จอมพระประชาสรรค์6532510309 สุรินทร์

11 นางสาว กัลยา จันดา ศีขรภูมิพิสัย6532510342 สุรินทร์

12 นาย พันธกานต์ สุขดี ศีขรภูมิพิสัย6532510345 สุรินทร์

13 นางสาว พรไพลิน เปล่ียนสี วีรวัฒน์โยธิน6532510477 สุรินทร์

14 นางสาว สุชาดา เกษหอม ขุขันธ์6533510161 ศรีสะเกษ

15 นางสาว ปทุมทิพย์ สมาฤกษ์ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม6534510104 อุบลราชธานี

16 นางสาว สุดารัตน์ ปล้ืมจิตร อัสสัมชัญอุบลราชธานี6534510155 อุบลราชธานี

17 นางสาว ธันยพร เนาว์ประโคน เลิงนกทา6535510127 ยโสธร

18 นางสาว วริศรา เหล่าลาภ ภูเขียว6536510383 ชัยภูมิ

19 นางสาว ภัทรวดี ต้นกันยา บึงกาฬ6538510146 บึงกาฬ

20 นางสาว ธัญสุดา ชุมพร บึงกาฬ6538510152 บึงกาฬ

21 นางสาว โสภิตสุดา สีมูลทา ศรีวิไลวิทยา6538510219 บึงกาฬ

22 นางสาว มนัสนันท์ ปัญญาวรรณ์ ศรีชมภูวิทยา6538510256 บึงกาฬ

23 นางสาว ตะวันฉาย  มุกดาหาร นาจานศึกษา6540510925 ขอนแก่น

24 นางสาว พลอยวรินทร์  อาษาภา กัลยาณวัตร6540511414 ขอนแก่น

25 นาย วรายุทธ์ ศรีโปฏก หนองเรือวิทยา6540511707 ขอนแก่น
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะสำธำรณสุขศำสตร์ สำขำสำธำรณสุขศำสตร์  : อนำมัยส่ิงแวดล้อม อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

26 นางสาว ฐิติมา แก้วทุย กัลยาณวัตร6540511956 ขอนแก่น

27 นางสาว ณิชนันท์ จันทรังศรี กัลยาณวัตร6540511961 ขอนแก่น

28 นางสาว พิชญาภา สละ ขอนแก่นวิทยายน6540511996 ขอนแก่น

29 นางสาว ทัศนีย์ ภาระไพร อมตวิทยา6540512147 ขอนแก่น

30 นาย พีระภัทร สิทธิจันทร์ ชุมแพศึกษา6540512211 ขอนแก่น

31 นาย ธนชาติ ศรีจันทร์ บ้านดุงวิทยา6541510452 อุดรธานี

32 นางสาว วาสนา ภูหัดสวน ทุ่งฝนพัฒนศึกษา6541510534 อุดรธานี

33 นาย ธนธัช  เอ่ียมนิรัตน์ อุดรพิทยานุกูล6541510578 อุดรธานี

34 นางสาว อนัญญา ไชยสิงห์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า6541510762 อุดรธานี

35 นาย ภูวนาถ โคตรชนะ เลยพิทยาคม6542510457 เลย

36 นางสาว เจนจิรา วงอ่อน ท่าบ่อ6543510163 หนองคาย

37 นางสาว สุนันทินี นะวะนิยม ปทุมเทพวิทยาคาร6543510302 หนองคาย

38 นางสาว ดารารัตน์ ขันชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย
มัธยม)

6544510018 มหาสารคาม

39 นางสาว จุฑาทิพย์ แสงไชยา สารคามพิทยาคม6544510269 มหาสารคาม

40 นางสาว นิชากรณ์ ปะกิคา วาปีปทุม6544510355 มหาสารคาม

41 นางสาว พลอยไพรินทร์ จันทบุตร โกสุมวิทยาสรรค์6544510457 มหาสารคาม

42 นางสาว จีรวรรณ  ค าเดช บรบือ6544510578 มหาสารคาม

43 นางสาว ภาวิณี วงศ์สังข์ หนองพอกวิทยาลัย6545510489 ร้อยเอ็ด

44 นางสาว นภัสสร วงษ์วิพัฒน์ สตรีศึกษา6545510725 ร้อยเอ็ด

45 นางสาว น ้าทิพย์  สินโพธ์ิ สตรีศึกษา6545510820 ร้อยเอ็ด

46 นางสาว ชลธิชา หงษ์บัวภา จันทรุเบกษาอนุสรณ์6545510828 ร้อยเอ็ด

47 นางสาว ชาลิสา เนาวบุตร สตรีศึกษา6545510902 ร้อยเอ็ด

48 นางสาว ฐิดารินทร์  ศิริธรณ์ชยะกุล กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์6546510153 กาฬสินธ์ุ

49 นางสาว เพชรลัดดา  ภักดีแก้ว ร่องค า6546510162 กาฬสินธ์ุ
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะสำธำรณสุขศำสตร์ สำขำสำธำรณสุขศำสตร์  : อนำมัยส่ิงแวดล้อม อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

50 นางสาว จันจิรา โพธ์ิชัยแก้ว ร่องค า6546510241 กาฬสินธ์ุ

51 นางสาว กชกร โสภาเลิศ กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์6546510390 กาฬสินธ์ุ

52 นาย รัฐนันท์  ภูบุญลาภ กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์6546510529 กาฬสินธ์ุ

53 นางสาว กนกพร อยู่หนูพะเนาว์ อนุกูลนารี6546510565 กาฬสินธ์ุ

54 นางสาว สุกัญญา ขุม่เรืองศรี โรงเรียนดงมูลวิทยาคม6546510612 กาฬสินธ์ุ

55 นางสาว กฤติยาภรณ์ ศิริก าเลิศ สามชัย6546510749 กาฬสินธ์ุ

56 นางสาว ชลดา ไชตะมาตย์ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา6547510048 สกลนคร

57 นางสาว อุณหกานต์ แก่นสาร์ หนองแวงวิทยา6547510058 สกลนคร

58 นางสาว กมลลักษณ์  ขันธุปัทม์ มัธยมวานรนิวาส6547510151 สกลนคร

59 นางสาว ธิติรัตน์  ไชยแก้ว เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ6547510198 สกลนคร

60 นาย ฆนากร  จันทร์นคร นาแกสามัคคีวิทยา6548510051 นครพนม

61 นางสาว เบญจวรรณ ขานเพราะ ปลาปากวิทยา6548510268 นครพนม

รวมท้ังหมด 61 คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะสำธำรณสุขศำสตร์ สำขำสำธำรณสุขศำสตร์ วิชำเอก : อนำมัยส่ิงแวดล้อม 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

1 นาย ภัทรพล   กร่ิงกระโทก โชคชัยสามัคคี6530510219 นครราชสีมา

2 นางสาว ชุติกานต์  รักธรรม มารีย์วิทยา6530510461 นครราชสีมา

3 นางสาว ณิชาภัทร ติวสร้อย มารีย์วิทยา6530511145 นครราชสีมา

4 นางสาว เบญญาภา เกษหอม พระครูพิทยาคม6531510441 บุรีรัมย์

5 นางสาว กนกวรรณ ทุมแก้ว พระครูพิทยาคม6531510602 บุรีรัมย์

6 นางสาว วราภรณ์  เจริญศิริ เมืองแกพิทยาคม6531510669 บุรีรัมย์

7 นางสาว ดนยา  ทับทิมศรี รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก6532510091 สุรินทร์

8 นางสาว พัชรมณฑ์ สระแก้ว สิรินธร6532510487 สุรินทร์

9 นางสาว ชญานิศ ศิลาวงค์ คูซอดประชาสรรค์6533510038 ศรีสะเกษ

10 นางสาว ทิพมาศ ดวงแก้ว กันทรารมณ์6533510236 ศรีสะเกษ

11 นางสาว นิธิศา โนนสังข์ กันทรลักษ์วิทยา6533510558 ศรีสะเกษ

12 นางสาว ทิพรดา เคนสุวรรณ เขมราฐพิทยาคม6534510339 อุบลราชธานี

13 นางสาว แพรทอง สิทธิเวช จัตุรัสวิทยาคาร6536510182 ชัยภูมิ

14 นาย ชินณวัตร บุญรัตน์ เซกา6538510218 บึงกาฬ

15 นางสาว ศศิธร ภูพันนา หนองบัวพิทยาคาร6539510197 หนองบัวล าภู

16 นางสาว ระพีพรรณ  ฤาไชย ชุมแพศึกษา6540510581 ขอนแก่น

17 นาย ไชยรัตน์  โฮมจัตุรัส มัญจาศึกษา6540511562 ขอนแก่น

18 นางสาว ชุติมา ศิริค า กัลยาณวัตร6540512428 ขอนแก่น

19 นาย ธีรวัฒน์ ฤทธิยา อุดรพิชัยรักษ์พิทยา6541510015 อุดรธานี

20 นางสาว รัตนาภรณ์ บางดี บ้านดุงวิทยา6541510410 อุดรธานี

21 นางสาว ลักขณา  บุญพา โนนสะอาดชุมแสงวิทยา6541510739 อุดรธานี

22 นางสาว สุดารัตน์ ศิลาพจน์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย6542510170 เลย

23 นางสาว นันทรัตน์ จันทศร ศรีสองรักษ์วิทยา6542510312 เลย

24 นางสาว รามาธิบ ปุณขันธ์ุ ปทุมเทพวิทยาคาร6543510247 หนองคาย

25 นางสาว ณัชชา  โคตาแสง พยัคฆภูมิวิทยาคาร6544510159 มหาสารคาม
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะสำธำรณสุขศำสตร์ สำขำสำธำรณสุขศำสตร์ วิชำเอก : อนำมัยส่ิงแวดล้อม 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

26 นางสาว พิลาวรรณ  พันโน อนุกูลนารี6546510079 กาฬสินธ์ุ

27 นางสาว จิรดา รัตนไทย อนุกูลนารี6546510459 กาฬสินธ์ุ

28 นางสาว อารดา นาถมทอง กมลาไสย6546510463 กาฬสินธ์ุ

29 นางสาว ทิพลดา สมบัติภูธร โรงเรียนบัวขาว6546510888 กาฬสินธ์ุ

30 นางสาว ปรียารัตน์  บุตรสอน บ้านแพงพิทยาคม6548510002 นครพนม

31 นางสาว ปฐมพร เคนนันท์ นาแกสามัคคีวิทยา6548510129 นครพนม

32 นางสาว จันทิมา แสนสุริวงค์ พะทายพิทยาคม6548510383 นครพนม

33 นางสาว ชาลิณี โยธาค า ผาเทิบวิทยา6549510195 มุกดาหาร

รวมท้ังหมด 33 คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะสำธำรณสุขศำสตร์ สำขำสำธำรณสุขศำสตร์ วิชำเอก : อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

1 นางสาว ศศิธร  ชินวุฒิ สตรีประเสริฐศิลป์6523510016 ตราด

2 นางสาว ธัญลักษณ์ วาหะมงคล สุรธรรมพิทักษ์6530510097 นครราชสีมา

3 นางสาว ภาริณี ทองนาเมือง โรงเรียนประทาย6530510224 นครราชสีมา

4 นางสาว ธิราพร บัวนาค โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม6530510611 นครราชสีมา

5 นางสาว จันทร์สุดา รานอก โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา6530510753 นครราชสีมา

6 นางสาว ไอรดา ประทุมโพธ์ิ มารีย์วิทยา6530510953 นครราชสีมา

7 นางสาว นิศารัตน์ จันทร์ภิรมย์ บ้านเหล่ือมพิทยาสรรพ์6530511200 นครราชสีมา

8 นางสาว นพรัตน์ ลาดนอก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา6530511369 นครราชสีมา

9 นาย สิรภพ โพธิโต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา6530511379 นครราชสีมา

10 นางสาว กรรณิกา วรรณศรี มารีย์วิทยา6530511562 นครราชสีมา

11 นางสาว จิตตนาถ เมิมขุนทด มัธยมด่านขุนทด6530511582 นครราชสีมา

12 นางสาว พจนีย์ วโรพัฒน์ โรงเรียนครบุรี6530511714 นครราชสีมา

13 นางสาว รสริน เจียมรัมย์ กนกศิลป์พิทยาคม6531510013 บุรีรัมย์

14 นางสาว กรปภา  ธิปประโคน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์6531510043 บุรีรัมย์

15 นางสาว นิชาภัทร ยุยรัมย์ สตึก6531510070 บุรีรัมย์

16 นางสาว ชนันธร  ช่างท า หนองก่ีพิทยาคม6531510167 บุรีรัมย์

17 นางสาว กัญญาณัฐ พุงไธสง พุทไธสง6531510271 บุรีรัมย์

18 นาย อนุชา ท าอาษา บ้านกรวดวิทยาคาร6531510567 บุรีรัมย์

19 นางสาว พัชรี บ ารุงแคว้น รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก6531510638 บุรีรัมย์

20 นางสาว รุ่งฤดี แก้วบุตรดี ศีขรภูมิพิสัย6532510055 สุรินทร์

21 นางสาว มุธิตา ดาแก้ว ประสาทวิทยาคาร6532510301 สุรินทร์

22 นางสาว มยุรฉัตร ทวีเกิด วีรวัฒน์โยธิน6532510369 สุรินทร์

23 นางสาว สุภาวิดา  กรวยทอง แตลศิริวิทยา6532510465 สุรินทร์

24 นาย วัชรานนท์ หนุนวงศ์ ยางชุมน้อยพิทยาคม6533510056 ศรีสะเกษ

25 นางสาว อรอุมา วงศ์จันทร์ กันทรารมณ์6533510097 ศรีสะเกษ
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะสำธำรณสุขศำสตร์ สำขำสำธำรณสุขศำสตร์ วิชำเอก : อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

26 นางสาว นุชสิรี ทูลภิรมย์ สตรีสิริเกศ6533510228 ศรีสะเกษ

27 นางสาว ปิยะธิดา กระแสเทพ โรงเรียนราษีไศล6533510272 ศรีสะเกษ

28 นางสาว ขนิษฐา เจริญศรีวิบูลย์ ศรีสะเกษวิทยาลัย6533510406 ศรีสะเกษ

29 นาย ชาคริสต์ สีบุญ เบญจลักษ์พิทยา6533510569 ศรีสะเกษ

30 นางสาว ศุภรัตน์  เพ็งแจ่ม สตรีสิริเกศ6533510692 ศรีสะเกษ

31 นางสาว ปาริชาติ แก้วชนะ ลือค าหาญวารินช าราบ6534510061 อุบลราชธานี

32 นางสาว พรนภัส บุตราช อาเวมารีอา6534510197 อุบลราชธานี

33 นางสาว กรวิกา ศรดี พรเมตตาคริสเตียน6534510379 อุบลราชธานี

34 นางสาว จณิตตา สีเขียว มัธยมตระการพืชผล6534510383 อุบลราชธานี

35 นางสาว นันทณา   น้ิวทอง โรงเรียนบัวงามวิทยา6534510453 อุบลราชธานี

36 นางสาว ประภัสสร สุทธี โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม6534510522 อุบลราชธานี

37 นางสาว สุพรรณิการ์ นวพัฒน์ธานี กุดชุมวิทยาคม6535510006 ยโสธร

38 นางสาว วรัญญา ชมสาร เลิงนกทา6535510056 ยโสธร

39 นางสาว อาภัสรา สร้อยแก้ว เลิงนกทา6535510145 ยโสธร

40 นางสาว อารีรัตน์ รักพวก ค าเขือ่นแก้วชนูปถัมภ์6535510154 ยโสธร

41 นาย เจษฎาภรณ์ ผ่าโผน ค้อวังวิทยาคม6535510183 ยโสธร

42 นางสาว กฤษณา ชัยหมอก จัตุรัสวิทยาคาร6536510142 ชัยภูมิ

43 นาย พายุพงษ์ ก าเนิดเขว้า บ้านเขว้าวิทยายน6536510177 ชัยภูมิ

44 นาย พีรณัฐ เสนปอพาน ชัยภูมิภักดีชุมพล6536510202 ชัยภูมิ

45 นางสาว รุศจิรา ชาสงวน บ้านแท่นวิทยา6536510275 ชัยภูมิ

46 นาย สุรภัทร ร่ืนกล่ิน โรงเรียนสระพังวิทยาคม6536510676 ชัยภูมิ

47 นางสาว วริศรา รักงาน หนองคอนไทยวิทยาคม6536510729 ชัยภูมิ

48 นางสาว ศมนพรรณ กุมศัสตรา ชัยภูมิภักดีชุมพล6536510847 ชัยภูมิ

49 นางสาว พชิรา  สุระพิน อ านาจเจริญ6537510152 อ านาจเจริญ

50 นางสาว วิลาสินี ศรีรักษ์ เสนางคนิคม6537510230 อ านาจเจริญ
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะสำธำรณสุขศำสตร์ สำขำสำธำรณสุขศำสตร์ วิชำเอก : อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

51 นางสาว ปิยนัด สุขดี ศรีวิไลวิทยา6538510190 บึงกาฬ

52 นางสาว พลอยชมพู  ยาวาปี หนองบัวพิทยาคาร6539510310 หนองบัวล าภู

53 นางสาว รชตวรรณ ประกอบดี หนองเรือวิทยา6540510005 ขอนแก่น

54 นางสาว อารยา โพธิรุด ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)6540510038 ขอนแก่น

55 นาย ธนกร แก้วพรม หนองสองห้องวิทยา6540510257 ขอนแก่น

56 นางสาว สรญา สารศรี ประถมปรีดาภรณ์6540510289 ขอนแก่น

57 นาย ปิยะวัฒน์  เบญจานุกร นครขอนแก่น6540510296 ขอนแก่น

58 นางสาว กนิษฐา ปัญญามี ภูเวียงวิทยาคม6540510301 ขอนแก่น

59 นาย อนรรฆวี เจริญภัณฑารักษ์ นครขอนแก่น6540510510 ขอนแก่น

60 นางสาว ณัฐนิชา กล่ินอุบล โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง6540510537 ขอนแก่น

61 นางสาว สุภัธราภรณ์ บุตุธรรม ชุมแพศึกษา6540510612 ขอนแก่น

62 นาย ธนากร บุญมี นครขอนแก่น6540510680 ขอนแก่น

63 นางสาว ศุภิสรา ปานเกษม มัญจาศึกษา6540510697 ขอนแก่น

64 นางสาว ญาราภร  ศิริจันทร์ ขามแก่นนคร6540511204 ขอนแก่น

65 นางสาว ปาริฉัตร จ าปาราช มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ6540511928 ขอนแก่น

66 นางสาว สุพรรณสา กูดทา โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง6540512011 ขอนแก่น

67 นางสาว ฐิตารีห์ ทองเทียม ชุมแพศึกษา6540512170 ขอนแก่น

68 นางสาว กนกนุช บัวพัฒน์ ศรีกระนวนวิทยาคม6540512362 ขอนแก่น

69 นางสาว จิราวรรณ ล ่าสัน มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี6541510023 อุดรธานี

70 นางสาว อารีรักษ์ จันรัญ อุดรพิชัยรักษ์พิทยา6541510497 อุดรธานี

71 นางสาว อลิษา จิตกล้า ประจักษ์ศิลปาคาร6541510613 อุดรธานี

72 นางสาว สุทธิตา ศรีเมือง ภูกระดึงวิทยาคม6542510147 เลย

73 นางสาว ณัฐพัชร์ ฐิติกนกทอง เลยพิทยาคม6542510274 เลย

74 นางสาว ปนัดดา ว่องไว พยัคฆภูมิวิทยาคาร6544510176 มหาสารคาม

75 นางสาว ศุภาพิชญ์ ธงยศ พยัคฆภูมิวิทยาคาร6544510260 มหาสารคาม
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร

คณะสำธำรณสุขศำสตร์ สำขำสำธำรณสุขศำสตร์ วิชำเอก : อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 

จังหวัด

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

76 นางสาว เบญยทิพย์  แสนบุญมา วาปีปทุม6544510356 มหาสารคาม

77 นางสาว สโรธร  ขวัญศรี สารคามพิทยาคม6544510376 มหาสารคาม

78 นางสาว ฐปานีย์ บุญกอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย
มัธยม)

6544510555 มหาสารคาม

79 นางสาว กรรนิตา หึมวัง โรงเรียนนาข่าวิทยาคม6544510666 มหาสารคาม

80 นางสาว เนตรนภา แก้วขอนแก่น สตรีศึกษา6545510473 ร้อยเอ็ด

81 นางสาว จุฑาทอง ค่อมคิรินทร์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย6545510525 ร้อยเอ็ด

82 นางสาว ปณิตา  สีแสด เสลภูมิพิทยาคม6545510674 ร้อยเอ็ด

83 นาย สุทธิรักษ์ ชัยมาตย์ ธงธานี6545510747 ร้อยเอ็ด

84 นางสาว อภิญญา เวียงใต้ ปทุมรัตต์พิทยาคม6545510815 ร้อยเอ็ด

85 นางสาว จิรภา ดีรักษา ยางตลาดวิทยาคาร6546510470 กาฬสินธ์ุ

86 นางสาว ดาวนภา บุระภา ยางตลาดวิทยาคาร6546510473 กาฬสินธ์ุ

87 นางสาว สุจิตรา บรรจง สมเด็จพิทยาคม6546510737 กาฬสินธ์ุ

88 นางสาว เกียรติธิดา ถวิลถึง โรงเรียนบัวขาว6546510769 กาฬสินธ์ุ

89 นางสาว พรทิพย์ หาญมนตรี โรงเรียนภูดินแดงวิทยา6547510106 สกลนคร

90 นางสาว ขวัญฤทัย ธรรมเนียม พังโคนวิทยาคม6547510523 สกลนคร

91 นางสาว กัญญาณัฐ สุนนทราช ธาตุพนม6548510260 นครพนม

92 นางสาว รุ้งตะวัน ใจสุข มุกดาวิทยานุกูล6549510002 มุกดาหาร

93 นางสาว อริสา  เทพนวล โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี6572510032 สุพรรณบุรี

94 นาย สุจิต สมเวท สมุทรสาครบูรณะ6574510034 สมุทรสาคร

95 นางสาว รัชฎาภรณ์ ลิบประเสริฐ ป่าเด็งวิทยา6576510004 เพชรบุรี

รวมท้ังหมด 95 คน
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คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ สำขำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ศิลปศำ

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

1 นาย ธีรวัฒน์ ชัยบ ารุง สุรธรรมพิทักษ์6530510365 นครราชสีมา

2 นาย ธิเบศ เดินสันเทียะ มัธยมด่านขุนทด6530510409 นครราชสีมา

3 นางสาว เขมจุฑา กมลสัตย์ อัสสัมชัญนครราชสีมา6530510544 นครราชสีมา

4 นางสาว กัลยรัตน์ กอบพิมาย พิมายวิทยา6530510781 นครราชสีมา

5 นางสาว ศรัญญา ผกากล่ิน ห้วยแถลงพิทยาคม6530510966 นครราชสีมา

6 นางสาว วนิดา โด่งดัง ประโคนชัยพิทยาคม6531510098 บุรีรัมย์

7 นางสาว ชนิษฐา เฒ่าทา นาโพธ์ิพิทยาคม6531510443 บุรีรัมย์

8 นางสาว เกศแก้ว แจ่มใส จอมพระประชาสรรค์6532510186 สุรินทร์

9 นางสาว กมลวรรณ เสาเวียง ยางชุมน้อยพิทยาคม6533510024 ศรีสะเกษ

10 นางสาว พิชญ์สินี  อาษาศรี นารีนุกูล6534510075 อุบลราชธานี

11 นางสาว พิชญาภัค บุญเพศ นารีนุกูล6534510346 อุบลราชธานี

12 นาย ณัฐนนท์ วรรณมาตร ชัยภูมิภักดีชุมพล6536510015 ชัยภูมิ

13 นางสาว โชษิตา ทางขุนทด บ้านค่ายวิทยา6536510046 ชัยภูมิ

14 นางสาว อารีญาน์ ภูมิมะนาว นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก6536510825 ชัยภูมิ

15 นางสาว ชญาดา ถูระบุตร อ านาจเจริญ6537510179 อ านาจเจริญ

16 นางสาว ธาริดา บุตนาม ศรีวิไลวิทยา6538510205 บึงกาฬ

17 นางสาว วิลาภา  ทองเฟ่ือง โนนสังวิทยาคาร6539510260 หนองบัวล าภู

18 นาย พีรวิชญ์ กุลชาติ กัลยาณวัตร6540510384 ขอนแก่น

19 นางสาว พัสตราภรณ์ พลอยสุภา ขอนแก่นวิทยายน6540510897 ขอนแก่น

20 นางสาว อินทิรา เหิงขุนทด นครขอนแก่น6540511169 ขอนแก่น

21 นาย สิทธิพล แสวงสาย กัลยาณวัตร6540511423 ขอนแก่น

22 นางสาว พรนภา โพธิยา เขาสวนกวางวิทยานุกูล6540512135 ขอนแก่น

23 นางสาว สลิลทิพย์ ช้ันงาม อุดรพิชัยรักษ์พิทยา6541510382 อุดรธานี

24 นางสาว เกษมพร คูณนาเมือง อุดรพิชัยรักษ์พิทยา6541510383 อุดรธานี

25 นางสาว ฐายาพร  โชติพินิจ อุดรพิทยานุกูล6541510430 อุดรธานี
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คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ สำขำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ศิลปศำ

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรรับนักเรียนท่ีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์

(โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)
เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี           /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565

26 นางสาว สิริรัตน์  มีสุข ศรีสองรักษ์วิทยา6542510250 เลย

27 นาย นวพล อ่ิมใจ ปทุมเทพวิทยาคาร6543510223 หนองคาย

28 นางสาว ศรินญา  โพธ์ิเสน สารคามพิทยาคม6544510089 มหาสารคาม

29 นางสาว สุธาสินี สุนนท์นาม หนองผ้ึงวิทยาคาร6545510655 ร้อยเอ็ด

30 นาย อภิวัฒน์  ไต่ตาม สมเด็จพิทยาคม6546510569 กาฬสินธ์ุ

31 นางสาว ปณิดา  บุตรสะอาด มัธยมวาริชภูมิ6547510356 สกลนคร

32 นางสาว ชนัญธิดา คนหาญ มุกดาหาร6549510142 มุกดาหาร

รวมท้ังหมด 32 คน
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