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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี  58/2557) 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ประจ าปีการศึกษา 2557 
------------------ 

 
 ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประกาศรับสมัครแพทย์ประจ าบ้านหรือแพทย์ใช้ทุน 

สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือแพทย์ใช้ทุนในโรงพยาบาลที่แพทยสภาอนุมัติให้ใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมทางการแพทย์ 
เพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ประจ าปีการศึกษา 
2557 ไปแล้วนั้น บัณฑิตวิทยาลัย ขอประกาศรายชื่อผู้สมัครและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ดังรายชื่อต่อไปนี้  ให้ไปรายงานตัว
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองผ่าน Website ที่ http://reg.kku.ac.th พิมพ์ 
ใบแจ้งยอดเพ่ือช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา  ในวันที่ 18-20 มิถุนายน 2557 (นักศึกษาสมทบ ช าระเงินที่ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
นักศึกษาสังกัดคณะแพทยศาสตร์ ส่งใบแจ้งยอดฯ ที่หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการและการศึกษาหลัง
ปริญญา ฝ่ายวิชาการ อาคารเรียนรวม ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์) และส่งเอกสารแบบรายงานตัวด้วยตนเอง 
ตามฟอร์มที่ก าหนดให้ครบถ้วนทุกรายการ ณ หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา 
ฝ่ายวิชาการ อาคารเรียนรวม ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 18-20 มิถุนายน 
2557 เวลา 09.00-12.00 น. และ เวลา 13.00-16.00 น.  มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา 
 
รหัสสาขาวิชา  610703101155  สาขาวิชา : กุมารเวชศาสตร์    
 ที ่ รหัสประจ าตัว  ชื่อ - สกุล 
 1   576070001-5   นางสาวณภัทร  เหล่าอรุณ 
 2   576070002-3   นางสาวตวงพร  ตุรงค์สมบูรณ์ 
 3   576070003-1   นายธานุพล  แสงงาม 
 4   576070004-9   นายนพนันท์  ภูค า 
 5   576070005-7   นางสาวประภาพรรณ  แก่นภักด ี
 6   556070006-5   นางสาวรุจิรา  ลีลาสุขารมย์  
 7   576070007-3   นางสาวเรณุกา  จรัสพงศ์พิสุทธิ์ 
 8   576070008-1   นางสาวศศินี  แก้วลา 
 
 

http://reg.kku.ac.th/
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รหัสสาขาวิชา  610704101155  สาขาวิชา : จิตเวชศาสตร์    
 ที ่ รหัสประจ าตัว  ชื่อ - สกุล 
 1   576070009-9   นางสาวนรักษ์  รอดโพธิ์ทอง 
 2   576070010-4   นางสาวปุณพร  กมลมุนีโชติ 
 3   576070011-2   นางสาวศิริวรรณ  วราอัศวปติ 
 4   576070012-0   นายสิปณัฐ  ศิลาเกษ 
รหัสสาขาวชิา  610706101155 สาขาวิชา : จักษุวิทยา    
 ที ่ รหัสประจ าตัว  ชื่อ - สกุล 
 1   576070013-8   นางสาวจิตราภรณ์  วรวชิวงค์ 
 2   576070014-6   นางสาวธาวิน ี ตริสกุล 
 3   576070015-4   นายนนทวัตร  ชีวเรืองโรจน ์
 4   576070016-2   นายภัคพล  สุวรรณชาติ 
 5   576070017-0   นางสาวรวิปภารัศมิ์  พูลนิติพร 
 6   576070018-8   นางสาววนิดา  บุญศรี 
 7   576070019-6   นางสาวอโนชา  อินทรพาณิชย์ 
รหัสสาขาวิชา   610710101155 สาขาวิชา : พยาธิวิทยากายวิภาค    
 ที ่ รหัสประจ าตัว  ชื่อ - สกุล 
 1   576070020-1   นางสาวกตัญญู  สว่างศรี 
 2   576070021-9   นายกริชกาวิน  พรหมฤทธิ์ 
 3   576070022-7   นายประกาศิต  เสงี่ยมวิบูล 
 4   576070023-5   นางสาวเพ่ือนพร  หลักเขต 
 5   576070024-3   นางสาววนิดา  ผาตาล 
รหัสสาขาวิชา  610712101155 สาขาวิชา : รังสีวิทยา  
 ที ่ รหัสประจ าตัว  ชื่อ - สกุล 
 1   576070025-1   นายเกรียงศักดิ์  ทองอินทร์ 
 2   576070026-9   นางสาวจันทนี  ศรีสวัสดิ ์
 3   576070027-7   นางสาวจิดาภา  สถาพรชัยสิทธิ์ 
 4   576070028-5   นางสาวณัฎฐา  วงศ์วิชิต 
 5   576070029-3   นางสาวณัฏฐา  สีหานู 
 6   576070030-8   นางสาวณัฐนันท์  คุณาวงษ์กฤต 
 7   576070031-6   นางสาวณัฐา  อุ่นเจริญ 
 8   576070032-4   นายธนบดี  สุธรรมวันทนีย์ 
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 รหัสสาขาวิชา  610712101155 สาขาวิชา : รังสีวิทยา (ต่อ)  
 ที ่ รหัสประจ าตัว  ชื่อ - สกุล 
 9   576070033-2   นางสาวนภาพร   รุจิรามงคลชัย 
 10   576070034-0   นายประพัฒน์  เรืองฤทธิ์กุล 
 11   576070035-8   นางสาวปิยะนันท์  เมืองฮาม 
 12   576070036-6   นางสาวแพรวพรรณ  นาอุดม 
 13   576070037-4   นายมิก  วรรณสารเมธา 
 14   576070038-2   นายยุทธพงศ์  ระรื่นรมย์ 
 15   576070039-0   นางสาวศิรินันท์  สุศีลสัมพันธ์ 
 16   576070040-5   นางสาวสุธิน ี สุราช 
 17   576070041-3   นางสาวสุพัตรา  เจริญสมพร 
 18   576070042-1   นางสาวสุพิชา  สุขส าราญ 
 19   576070043-9   นางสาวอรอนงค์  สรวงศิริ 
 
รหัสสาขาวิชา  610713101155 สาขาวิชา : วิสัญญีวิทยา  
 ที ่ รหัสประจ าตัว  ชื่อ - สกุล 
 1   576070044-7   นางสาวกรองแก้ว  ภาณุมนต์วาที 
 2   576070045-5   นางสาวขวัญชนก  ค าเสียง 
 3   576070046-3   นายปวิตร  ทรัพยานนท์ 
 4   576070047-1   นายปัณณวัฒน์  ศิริกัณรัตน์ 
 5   576070048-9   นายพีระพงษ์  สังข์สูงเนิน 
 6   576070049-7   นางสาวภาวิดา  เตวุฒิธนกุล 
 7   576070050-2   นางสาววรรณรัตน์  ลิมวัฒนาสมุทร 
 8   576070051-0   นางสาวอติพร  กุลวงศ ์
 9   576070052-8   นางสาวอภิญญา  น้อยฤทธิ์ 
 10   576070053-6   นางสาวอาภากร  อัสวะวิสิทธิ์ชัย 
 
รหัสสาขาวิชา  610714101155 สาขาวิชา : เวชศาสตร์ครอบครัว  
 ที ่ รหัสประจ าตัว  ชือ่ - สกุล 
 1   576070054-4   นายปิยะพงษ์  ค าบูชา 
 2   576070055-2   นายพรรษ  โนนจุ้ย 
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รหัสสาขาวิชา  610715101155 สาขาวิชา : ศัลยศาสตร์  
 ที ่ รหัสประจ าตัว  ชื่อ - สกุล 
 1   576070056-0   นางสาวจุติรัตน์   เสาวงค์ 
 2   576070057-8   นายชยุต  พงศ์ศรีประชา 
 3   576070058-6   นายณรงค์วรรษ  พรหมสาขา ณ สกลนคร 
 4   576070059-4   นายดุษฎี  สุรกิจบวร 
 5   576070060-9   นายธเนศ  ธนสารวิมล 
 6   576070061-7   นางสาวธัญสิร ี หวังชูชอบ 
 7   576070062-5   นางสาวพรนภัส  สุขประเสริฐ 
 8   576070063-3   นางสาวพิมพ์ธวัล  วชิโรดม 
 9   576070064-1   นายภาคภูมิ  เผือกพันธ์ 
 10   576070065-9   นายภาวิชญ ์ บุญญะพานิชสกุล 
 11   576070066-7   นางสาววรลักษณ์  ภู่สูงเนิน 
 12   576070067-5   นายวรวิทย์  กมลภัทรเจริญ 
 13   576070068-3   นายวัชระ  อัครชลานนท์ 
 14   576070069-1   นายวิชเยนทร ์ โชติวนิช 
 15   576070070-6   นายสิงโต  ศิริวิโรจน์ 
 16   576070071-4   นายสุรศักดิ์  น้อยสุวรรณา 
 17   576070072-2   นายอัครวัฒน์  วงศ์เทพ 
รหัสสาขาวิชา  610716101155 สาขาวิชา : ออร์โธปิดิกส์    
 ที ่ รหัสประจ าตัว  ชื่อ - สกุล 
 1   576070073-0   นายกวิน  เนตรสุนีย์ 
 2   576070074-8   นายกิตติคุณ  เทียนทอง 
 3   576070075-6   นายปวีณวัตร  จุลสม 
 4   576070076-4   นายพงศธร  ชัยเลิศพงษา 
 5   576070077-2   นายศิรวิชญ์  สุวิทยะศิริ 
รหัสสาขาวิชา  610716102155 สาขาวิชา : เวชศาสตร์ฟื้นฟู    
 ที ่ รหัสประจ าตัว  ชื่อ - สกุล 
 1   576070078-0   นางสาวกวิณัฐ  ดาราบถ 
 2   576070079-8   นางสาวธนิศรา  เรืองพัฒนาวิวัฒน์ 
 3   576070080-3   นางสาวเพ็ญพร  น าการุณอรุณโรจน์ 
 4   576070081-1   นางสาวศศิธร  สายยศ 
 5   576070082-9   แพทย์หญิงเสาวนีย์  แก้วบุญเรือง 
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รหัสสาขาวิชา  610718101155 สาขาวิชา : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา    
 ที ่ รหัสประจ าตัว  ชื่อ - สกุล 
 1   576070083-7   นางสาวกนกพร  บุตรมารศรี 
 2   576070084-5   นางสาวกุลธิดา  ลุสวัสดิ ์
 3   576070085-3   นางสาวจันทร์ทิพย์  ธรานนท ์
 4   576070086-1   นายณัฐพงษ์  พุทธบุญกันต์ 
 5   576070084-9   นางสาวดวงสมร  เกียรติสุดา 
 6   576070088-7   นายพล  ลิขิตดี 
 7   576070089-5   นางสาวพิรชา  ตั้งตรงไพโรจน์ 
 8   576070090-0   นางสาวยุวดี  อิฐรัตน์ 
 
รหัสสาขาวิชา  610719101155 สาขาวิชา : โสต ศอ นาสิกวิทยา    
 ที ่ รหัสประจ าตัว  ชื่อ - สกุล 
 1   576070091-8   นายกิตติชัย  มงคลกุล 
 2   576070092-6   นายจักร ี นฤคนธ์ 
 3   576070093-4   แพทย์หญิงนวรัตน์  วัชรโยธนิ 
 4   576070094-2   นางสาวปานวาด  เหลืองประเสริฐ 
 5   576070095-0   นางสาวสุนิสา  ประวัตินภา 
 6   576070096-8   นางสาวสุพิชยา  เครอืน้ าค า 
 
รหัสสาขาวิชา  610720101155 สาขาวิชา : อายุรศาสตร์    
 ที ่ รหัสประจ าตัว  ชื่อ - สกุล 
 1   576070097-6   นางสาวชณิตา  อุณหพิพัฒพงศ์ 
 2   576070098-4   นางสาวณภาภัช  มุ่งวัฒนา 
 3   576070099-2   นายณัฐกานต์  บูรณะกุล 
 4   576070100-3   นางสาวณัฐธิดา  ตันสังวรณ์ 
 5   576070101-1   นายตุลยชาติ  โคตรโสภา 
 6   576070102-9   นายทินกฤต  ศศิประภา 
 7   576070103-7   นายธนชัย  แสนลัง 
 8   576070104-5   นางสาวธนัชนันท ์ ทดทะศรี 
 9   576070105-3   นางสาวธนัชพร  วิศวไพศาล 
 10   576070106-1   นายธีรินทร์  ลาน้ าเที่ยง 
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 รหัสสาขาวิชา  610720101155 สาขาวิชา : อายุรศาสตร์ (ต่อ)    
 ที ่ รหัสประจ าตัว  ชื่อ - สกุล 
 11   576070107-9   นายนฤนนท์  ดลสฤษฎ์ไชย 
 12   576070108-7   นางสาวนัฐยา  พานิชย์ดี 
 13   576070109-5   นางสาวนิโลบล  พันธุวรรณ 
 14   576070110-0   นายปรัชญา  อินทสุวรรณ 
 15   576070111-8   นางสาวปวรวรรณ  มหาวรากร 
 16   576070112-6   นางสาวปิยกาญจน์  วัชเรนทร์วงศ์ 
 17   576070113-4   นางสาวปิยลักษณ์  วิโรจนส์กุล 
 18   576070114-2   นางสาวพรพิมพ์  ตันติบัณฑิต 
 19   576070115-0   นายภาณุวัฒน์  นพินกุล 
 20   576070116-8   นางสาวล าพวน  มะประโพธิ์ 
 21   576070117-6   นางสาววรกมล  อ่ าอ าไพ 
 22   576070118-4   นายวรพล  ลี้ประกอบบุญ 
 23   576070119-2   นางสาววรรณิศา  เล่าสุอังกูร 
 24   576070120-7   นางสาววิจิตรา  โชติมงคล 
 25   576070121-5   นางสาววิชชุดา  จ าปามาศ 
 26   576070122-3   นายศราวุฒิ  ศรีประสาน 
 27   576070123-1   นางสาวสาวิณ ี คงเพชร 
 28   576070124-9   นายอภิชาติ  ชูตระกูล 
 29   576070125-7   นายอภิรักษ์  ทีรฆพงศ์ 
 

 รหัสสาขาวิชา  6107201020565 สาขาวิชา : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน    
 ที ่ รหัสประจ าตัว  ชื่อ - สกุล 
 1   576070126-5   นายธนาวัต  แหวนวงษ์ 
 2   576070127-3   นางสาวพัชรียา  ศรีสุข 
 3   576070128-1   นางสาวภัทรกันย์  กันยะกาญจน์ 
 4   576070129-9   นายภาณุพงศ์  ด าเกิงขจรวงศ์ 
 5   576070130-4   นางสาวมลชนิดา  มะธิโตปะน า 
 6   576070131-2   นางสาววลัญช์รัตน ์ แสงพนัสธาดา 
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ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน จะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (บัณฑิตศึกษาชี้แจงระบบการเรียน
การสอน นักศึกษารับรหัสประจ าตัว แผนรายวิชา ตารางสอน)  ณ ห้องประชุมมิตรภาพ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00-16.30 น. 
 
  ประกาศ ณ วันที่    17  มิถุนายน  พ.ศ.  2557 
 
 
 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี  ตัตตะวะศาสตร์) 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 ปฏิบัติราชการแทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 


