
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 54/2565) 
เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  การรับนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ 

และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง 
นราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) และการรับนักเรียนที่ผ่านเข้าค่ายโครงการวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 

โอลิมปิกระหว่างประเทศ  เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  รอบที่ 1 (แบบ Portfolio) 
ประจ าปีการศึกษา 2565 

------------------------------------- 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2419/2564) ลงวันที่ 19  พฤศจิกายน  พ.ศ. 
2564 ได้ด าเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐาน 

วิทยาศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช 

นครินทร์ (สอวน.) และการรับนักเรียนที่ผ่านเข้าค่ายโครงการวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่าง 
ประเทศ  เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  รอบท่ี 1 (แบบ Portfolio)  ประจ าปีการศึกษา 2565 ไปแล้ว 

นั้น บัดนี้ การด าเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ 
คัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในการรับนักเรียนดังกล่าว   ดังรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ โดยให้ผู้ผ่านการ 
คัดเลือกตรวจสอบรายละเอียดของการสอบสัมภาษณ์ ในแต่ละคณะ/สาขาวิชาได้ทาง website 
https://admissions.kku.ac.th  และต้องปฏิบัติตามก าหนด หากไม่ปฏิบัติตามก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ 
ในครั้งนี ้

    ประกาศ   ณ  วันที่    7  มกราคม  พ.ศ.2565 

(รองศาสตราจารย์ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์) 
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 




ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร


คณะวิทยำศำสตร์ สำขำ คณิตศำสตร์ 


จังหวัด


รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือก มีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรส่งเสริมโอลิมปิกวิชำกำร (สอวน.)


เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี          /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565


1 นางสาว กมลชนก ชูค าสัตย์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร6549510348 มุกดาหาร


รวมท้ังหมด 1 คน


6 มกราคม 2565 หนา้ 1 /  18



vilaivan

Typewritten Text

54



vilaivan

Typewritten Text

7







ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร


คณะวิทยำศำสตร์ สำขำ จุลชีววิทยำ 


จังหวัด


รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือก มีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรส่งเสริมโอลิมปิกวิชำกำร (สอวน.)


เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี          /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565


1 นางสาว ปุณยาพร เทียนเจษฎา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
นครราชสีมา


6530510693 นครราชสีมา


รวมท้ังหมด 1 คน


6 มกราคม 2565 หนา้ 2 /  18
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร


คณะวิทยำศำสตร์ สำขำ ชีววิทยำ 


จังหวัด


รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือก มีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรส่งเสริมโอลิมปิกวิชำกำร (สอวน.)


เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี          /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565


1 นาย ภูมินทร์ พินิจมนตรี แก้งคร้อวิทยา6536510831 ชัยภูมิ


รวมท้ังหมด 1 คน


6 มกราคม 2565 หนา้ 3 /  18
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร


คณะเทคนิคกำรแพทย์ สำขำ เทคนิคกำรแพทย์ 


จังหวัด


รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือก มีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรส่งเสริมโอลิมปิกวิชำกำร (สอวน.)


เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี          /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565


1 นางสาว ขวัญข้าว กุมสูงเนิน บุญวัฒนา6530510875 นครราชสีมา


2 นาย คมสันต์ เตโพธ์ิ สุรวิทยาคาร6532510617 สุรินทร์


3 นาย รัชต์ชวิศ รฐาดีชัยโชคนิธิ นารีนุกูล6534510482 อุบลราชธานี


4 นางสาว พัชรินทร์  เกาะแก้ว ลือค าหาญวารินช าราบ6534510669 อุบลราชธานี


5 นางสาว ปุณยนุช สังข์โสม กัลยาณวัตร6540510370 ขอนแก่น


6 นาย ปราชญา พรหมศร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)


6540510790 ขอนแก่น


7 นางสาว ธัณญภรณ์ มกรานุรักษ์ ขอนแก่นวิเทศศึกษา6540512224 ขอนแก่น


8 นางสาว สุปวีณ์ พอชัย ล าปางกัลยาณี6552510005 ล าปาง


9 นางสาว ชัญญารัตน์ เหลาะเหม อ ามาตย์พานิชนุกูล6581510024 กระบ่ี


10 นางสาว ชุติกาญจน์ วรตันติ วิเชียรมาตุ6592510006 ตรัง


11 นาย ธนิศร ช่วงรัตน์ สตรียะลา6595510016 ยะลา


12 นางสาว นิสุริสติย่า  นิบือซา อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์6596510003 นราธิวาส


รวมท้ังหมด 12 คน


6 มกราคม 2565 หนา้ 4 /  18
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร


คณะเทคโนโลยี สำขำ เทคโนโลยีธรณี 


จังหวัด


รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือก มีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรส่งเสริมโอลิมปิกวิชำกำร (สอวน.)


เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี          /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565


1 นางสาว ปราญชลี  นวลศิริ ศรีสะเกษวิทยาลัย6533510153 ศรีสะเกษ


2 นางสาว ชนิดาภา สุดแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)


6540512466 ขอนแก่น


3 นาย จิรัฏฐ์ ล าเพาพงศ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์6573510003 นครปฐม


4 นางสาว อิสรีย์ โชติเรืองนภา พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี6576510012 เพชรบุรี


รวมท้ังหมด 4 คน


6 มกราคม 2565 หนา้ 5 /  18
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร


คณะพยำบำลศำสตร์ สำขำ พยำบำลศำสตรบัณฑิต 


จังหวัด


รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือก มีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรส่งเสริมโอลิมปิกวิชำกำร (สอวน.)


เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี          /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565


1 นาย ธีรยุทธ พฤษพงษ์ บึงศรีราชาพิทยาคม6520510046 ชลบุรี


2 นาย วันธงไชย ชราศรี กันทรารมณ์6533510399 ศรีสะเกษ


3 นางสาว พัณณิตา  หน่อแก้ว แก่นนครวิทยาลัย 26540512161 ขอนแก่น


4 นางสาว สุวนันท์ ดวงตา อุดรพิชัยรักษ์พิทยา6541510420 อุดรธานี


5 นางสาว อรทัย แสนตาแสง มหาไชยพิทยาคม6546510101 กาฬสินธ์ุ


รวมท้ังหมด 5 คน


6 มกราคม 2565 หนา้ 6 /  18
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร


คณะวิทยำศำสตร์ สำขำ ฟิสิกส์ 


จังหวัด


รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือก มีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรส่งเสริมโอลิมปิกวิชำกำร (สอวน.)


เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี          /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565


1 นาย ศุภฤกษ์ สุขดา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)


6540510266 ขอนแก่น


รวมท้ังหมด 1 คน


6 มกราคม 2565 หนา้ 7 /  18
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร


คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 


จังหวัด


รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือก มีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรส่งเสริมโอลิมปิกวิชำกำร (สอวน.)


เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี          /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565


1 นาย มาสุข ดีพลงาม โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี


6530510874 นครราชสีมา


2 นางสาว ชาลิสา ประสาทพิธพรชัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
นครราชสีมา


6530511149 นครราชสีมา


3 นาย ธนภัทร แคะมะดัน บุญวัฒนา6530511301 นครราชสีมา


4 นาย ปิยังกูร สารภาค วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
บุรีรัมย์


6531510368 บุรีรัมย์


5 นาย นนทวัชร์ เหล่าโคตร สตรีสิริเกศ6533510400 ศรีสะเกษ


6 นาย นิติธร พรหมพิลา สตรีสิริเกศ6533510527 ศรีสะเกษ


รวมท้ังหมด 6 คน


6 มกราคม 2565 หนา้ 8 /  18
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร


คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำ วิศวกรรมเคมี 


จังหวัด


รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือก มีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรส่งเสริมโอลิมปิกวิชำกำร (สอวน.)


เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี          /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565


1 นาย เกริกพล กอปรสิริพัฒน์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี


6530510041 นครราชสีมา


2 นางสาว ปวีณา ขีระมาตย์ อ านาจเจริญ6537510169 อ านาจเจริญ


รวมท้ังหมด 2 คน


6 มกราคม 2565 หนา้ 9 /  18
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร


คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำ วิศวกรรมเคร่ืองกล 


จังหวัด


รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือก มีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรส่งเสริมโอลิมปิกวิชำกำร (สอวน.)


เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี          /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565


1 นาย เมณฑกะ เตียวศิริทรัพย์ ดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี (โครงการ วมว)


6510510087 กรุงเทพมหานคร


2 นาย พศุตม์ อวพรชัย เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ6524510025 ฉะเชิงเทรา


3 นาย บุญพร้อม สุตะพันธ์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี


6530510444 นครราชสีมา


4 นาย พัทธดนย์ แก้วมูลมุข แก้งคร้อวิทยา6536510200 ชัยภูมิ


5 นาย สุริยะ อภินันท์มงคล ร้อยเอ็ดวิทยาลัย6545510289 ร้อยเอ็ด


รวมท้ังหมด 5 คน


6 มกราคม 2565 หนา้ 10 /  18
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร


คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำ วิศวกรรมไฟฟ้ำ 


จังหวัด


รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือก มีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรส่งเสริมโอลิมปิกวิชำกำร (สอวน.)


เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี          /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565


1 นาย จักรกฤษณ์  โพธิแสง ราชสีมาวิทยาลัย6530510491 นครราชสีมา


2 นาย ณฐพงศ์ จิระวุฒิพงศ์ ขอนแก่นวิทยายน6540510143 ขอนแก่น


3 นาย ชนภัทร บุปผามาลัย จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย6542510062 เลย


4 นาย กัณฑ์พสิษฐ์ โพธ์ิบึงกาฬ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย6542510280 เลย


รวมท้ังหมด 4 คน


6 มกราคม 2565 หนา้ 11 /  18
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร


คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำ วิศวกรรมโยธำ 


จังหวัด


รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือก มีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรส่งเสริมโอลิมปิกวิชำกำร (สอวน.)


เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี          /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565


1 นาย นที  แสงอาทิตย์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี


6530510122 นครราชสีมา


2 นาย ชินดนัย  ปราณีตพลกรัง บุญวัฒนา6530510976 นครราชสีมา


3 นาย ธราธิป  ศรีใส กันทรารมณ์6533510257 ศรีสะเกษ


4 นาย รพีภูมิ  แสงอินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 (ฝ่ายมัธยม)


6544510128 มหาสารคาม


5 นาย ภูนิภัทร์ ไชยายงค์ นวมินทราชูทิศ อีสาน6549510259 มุกดาหาร


รวมท้ังหมด 5 คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร


คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำ วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญำประดิษฐ์ 


จังหวัด


รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือก มีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรส่งเสริมโอลิมปิกวิชำกำร (สอวน.)


เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี          /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565


1 นาย พูนเพ่ิม เกษหอม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ปทุมวัน


6510510361 กรุงเทพมหานคร


2 นาย ภัทรวัฒน์ ขาดรัมย์ ระยองวิทยาคม6521510027 ระยอง


3 นาย ธนธร อินปา พังเคนพิทยา6534510066 อุบลราชธานี


4 นาย ธนวัต อุดม ขอนแก่นวิทยายน6540512051 ขอนแก่น


5 นาย ภูตะวัน   นานวน เลยพิทยาคม6542510148 เลย


6 นาย ตรีเพชร  วิเชียรศรี สกลราชวิทยานุกูล6547510435 สกลนคร


7 นาย กีรติ ศรีราช นาแกสามัคคีวิทยา6548510094 นครพนม


8 นาย เทอดภูมิ สุวรรณไขศรี จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร6549510308 มุกดาหาร


9 นาย วรุตม์ ทองศรี จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร6549510347 มุกดาหาร


รวมท้ังหมด 9 คน


6 มกราคม 2565 หนา้ 13 /  18
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร


คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำ วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ 


จังหวัด


รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือก มีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรส่งเสริมโอลิมปิกวิชำกำร (สอวน.)


เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี          /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565


1 นาย ธนพนธ์ สอดแก้ว ศรีสะเกษวิทยาลัย6533510517 ศรีสะเกษ


รวมท้ังหมด 1 คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร


คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำ วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 


จังหวัด


รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือก มีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรส่งเสริมโอลิมปิกวิชำกำร (สอวน.)


เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี          /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565


1 นาย ณัฐพัชร์ ประทุมพิทักษ์ อ านาจเจริญ6537510171 อ านาจเจริญ


2 นาย เมธวิน ยาง๊ะ สตูลวิทยา6591510001 สตูล


รวมท้ังหมด 2 คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร


คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำ วิศวกรรมส่ือดิจิทัล หลักสูตรนำนำชำติ 


จังหวัด


รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือก มีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรส่งเสริมโอลิมปิกวิชำกำร (สอวน.)


เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี          /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565


1 นางสาว ฐิติยา คูประทุมศิริ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี


6530510790 นครราชสีมา


รวมท้ังหมด 1 คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร


คณะสำธำรณสุขศำสตร์ สำขำ สำธำรณสุขศำสตร์  : อนำมัยส่ิงแวดล้อม อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 


จังหวัด


รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือก มีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรส่งเสริมโอลิมปิกวิชำกำร (สอวน.)


เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี          /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565


1 นางสาว สมฤทัย  กันหา ร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลา
ภิเษก


6527510026 สระแก้ว


รวมท้ังหมด 1 คน
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเลขท่ีสมัคร


คณะสำธำรณสุขศำสตร์ สำขำ สำธำรณสุขศำสตร์ วิชำเอก : อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 


จังหวัด


รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือก มีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์
โครงกำรส่งเสริมโอลิมปิกวิชำกำร (สอวน.)


เพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี          /2565 ลงวันท่ี        มกราคม พ.ศ. 2565


1 นาย สิรภพ โพธิโต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
นครราชสีมา


6530511379 นครราชสีมา


2 นางสาว ชนิดาภา ผิวเงิน ไผ่ใหญ่ศึกษา6534510680 อุบลราชธานี


รวมท้ังหมด 2 คน
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