






ง, จ - 1 

ง., จ. รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก (เรียงตามเลขประจำตัวสอบ) และมีสิทธิเข้าสอบรอบสอง 
เพ่ือเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา ใน “โครงการ
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย  ระยะที่  ๓” ของกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

 

ที ่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกลุ โรงเรียนเดิม จังหวัด 
การรายงานตัว 

และสถานทีส่อบรอบสอง 
1 10000045 เด็กชายกฤตยชญ์ เมืองจันทร์บุร ี หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา ๑. นักเรียนทีผ่่านการสอบคัดเลือก

รอบแรกทุกคนต้องดำเนินการ ดังนี้  
    ๑.๑ ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ
รอบสอง ผ่านธนาคาร ระหวา่งวันท่ี 
 ๓ – ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ โดยนักเรียน
สามารถพิมพ์เอกสารชำระเงิน ท่ีทาง
โครงการฯ จัดส่งให้ทาง e-mail ท่ี
นักเรียนแจ้งไว้ในการสมัครสอบรอบแรก 
    ๑.๒ เลือกรูปแบบการเข้าศึกษาใน
โรงเรียนของโครงการ วมว.-มข. 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖  
ทางเว็บไซต์ https://scius.kku.ac.th/  
ในระหว่างวันท่ี ๑๐ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖  
หากไม่ดำเนินการดังกล่าวจะถือว่า 
สละสทิธิในการเข้าสอบรอบสอง 
    ๑.๓ สอบคัดเลอืกรอบสอง วันท่ี 
๒๑ มกราคม ๒๕๖๖  
เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐ น.  
ณ อาคาร SC.08 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๒. ประชุมชี้แจง 
    ๒.๑ ประชุมผู้ปกครอง ของ
นักเรียนท่ีผ่านการสอบคัดเลือกรอบ
แรก วันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖  
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้อง ๑๑๐๑ 
อาคาร SC.01 (ตึกกลม)  
คณะ วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

     ๒.๒ ประชุมนักเรียน ท่ีเข้าสอบ
รอบสอง วันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖  
เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๑๐๑ 
อาคาร SC.01 (ตึกกลม)  
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หมายเหตุ : นักเรียนและผู้ปกครอง
สามารถเข้าชม VDO ช้ีแจงเกี่ยวกับ
การเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนของ
โครงการวมว.-มข. ได้ทางเว็บไซต์ 
https://scius.kku.ac.th/ 
 
 
 

2 10000347 เด็กชายกนธี ขวัญเซ่ง แสงทองวิทยา สงขลา 
3 15000020 นางสาวณภัทร อึ่งทอง ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 
4 15000045 เด็กชายธีร์จุฑา สุวรรณพฤกษ์ ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 
5 15000069 เด็กหญิงสัตตบุษย์ ชูเลิศ ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 
6 23000012 เด็กชายพิชญุตม์ ใช่ทอง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
7 23000045 เด็กชายชนาธิป ช่ออบเชย พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรุ ี เพชรบุร ี
8 25000047 เด็กชายดลพัฒน์ ลิ้มจันทร์ทอง กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุร ี
9 49000004 เด็กชายณพงศ์ภพ เอ็งอุทัยวัฒน์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธาน ี

10 49000005 นายฉัตรเพชร เตียวศริิทรัพย ์ ดอนบอสโกวิทยา อุดรธาน ี อุดรธาน ี
11 49000009 เด็กชายภัทรพล จำปาหอม อุดรพิทยานุกูล อุดรธาน ี
12 49000011 เด็กชายกีรติธรณ์ โฮซิน อุดรพิทยานุกูล อุดรธาน ี
13 49000012 เด็กชายศรวสัย์ เนตรกิตติพงศ์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธาน ี
14 49000016 เด็กหญิงณภัทร ควรดำรงธรรม อุดรพิทยานุกูล อุดรธาน ี
15 49000019 นายสรดิศ เสนาธรรม อุดรพิทยานุกูล อุดรธาน ี
16 49000020 เด็กชายพีรดนย์ สุขธนะ อุดรพิทยานุกูล อุดรธาน ี
17 49000023 นายภัทรภณ ธนพิทักษ์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธาน ี
18 49000025 เด็กชายคุณาวุฒิ บุญยืน อุดรพิทยานุกูล อุดรธาน ี
19 49000028 นายปธานิน ตปนียะโชต ิ อุดรพิทยานุกูล อุดรธาน ี
20 49000029 เด็กชายจีรวัฒน์ ช่ืนคำ อุดรพิทยานุกูล อุดรธาน ี
21 49000031 เด็กชายปัณปารัช มาสันติสุข อุดรพิทยานุกูล อุดรธาน ี
22 49000035 เด็กชายธีร์ธวัช อาวพิทักษ์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธาน ี
23 49000038 เด็กชายวรธิษณ์ แสงศิลา อุดรพิทยานุกูล อุดรธาน ี
24 49000051 เด็กชายปฏภิาณ เอกธนบด ี อุดรพิทยานุกูล อุดรธาน ี
25 49000054 เด็กหญิงฐติารีย์ พินิจการวัฒน์กลุ อุดรพิทยานุกูล อุดรธาน ี
26 49000056 เด็กหญิงโชติกา ตุลยานันต ์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธาน ี
27 49000068 เด็กหญิงนิรัชพร วรรณะ อุดรพิทยานุกูล อุดรธาน ี
28 49000081 เด็กชายสุปรีชา เล้าประดิษฐ อุดรพิทยานุกูล อุดรธาน ี
29 49000083 เด็กชายพัฒน์ พัฒนขจร อุดรพิทยานุกูล อุดรธาน ี
30 49000099 เด็กหญิงกัญญาพัชร กิตติพัฒน์วงศ ์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธาน ี
31 49000104 เด็กหญิงจรัสภรณ์ ศิลาคม อุดรพิทยานุกูล อุดรธาน ี
32 49000105 เด็กชายสรวิศ บุญรตัน ์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธาน ี
33 49000114 เด็กชายอินทัช ศิริวรโชต ิ อุดรพิทยานุกูล อุดรธาน ี
34 49000115 เด็กชายพชรพล กิจนุกร เอนบอสโกวิทยา อุดรธาน ี
35 49000132 นางสาวบุณยวรี์ ธาดาเดช อุดรพิทยานุกูล อุดรธาน ี
36 49000156 เด็กชายจิรกร วาจนสุนทร เอนบอสโกวิทยา อุดรธาน ี

เอกสารแนบท้าย ๑ 
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ที ่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกลุ โรงเรียนเดิม จังหวัด 
การรายงานตัว 

และสถานทีส่อบรอบสอง 
37 49000180 เด็กหญิงนัฐฐา ดลุบด ี อุดรพิทยานุกูล อุดรธาน ี ๑. นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก

รอบแรกทุกคนต้องดำเนินการ ดังนี้  
    ๑.๑ ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ
รอบสอง ผ่านธนาคาร ระหวา่งวันท่ี 
 ๓ – ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ โดยนักเรียน
สามารถพิมพ์เอกสารชำระเงิน ท่ีทาง
โครงการฯ จัดส่งให้ทาง e-mail ท่ี
นักเรียนแจ้งไว้ในการสมัครสอบรอบแรก 
    ๑.๒ เลือกรูปแบบการเข้าศึกษาใน
โรงเรียนของโครงการ วมว.-มข. 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖  
ทางเว็บไซต์ https://scius.kku.ac.th/  
ในระหว่างวันท่ี ๑๐ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖  
หากไม่ดำเนินการดังกลา่วจะถือว่า 
สละสทิธิในการเข้าสอบรอบสอง 
    ๑.๓ สอบคัดเลอืกรอบสอง วันท่ี 
๒๑ มกราคม ๒๕๖๖  
เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐ น.  
ณ อาคาร SC.08 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๒. ประชุมชี้แจง 
    ๒.๑ ประชุมผู้ปกครอง ของ
นักเรียนท่ีผ่านการสอบคัดเลือกรอบ
แรก วันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖  
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้อง ๑๑๐๑ 
อาคาร SC.01 (ตึกกลม)  
คณะ วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

     ๒.๒ ประชุมนักเรียน ท่ีเข้าสอบ
รอบสอง วันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖  
เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๑๐๑ 
อาคาร SC.01 (ตึกกลม)  
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
หมายเหตุ : นักเรียนและผู้ปกครอง
สามารถเข้าชม VDO ช้ีแจงเกี่ยวกับ
การเลือกเข้าศกึษาในโรงเรียนของ
โครงการวมว.-มข. ไดท้างเว็บไซต์ 
https://scius.kku.ac.th/ 

38 49000186 เด็กชายกานต์ ศภุการพิทยากลุ พัฒนาปัญญา อุดรธาน ี
39 49000217 เด็กหญิงปัญจพร แสงมณ ี อุดรพิทยานุกูล อุดรธาน ี
40 49000284 เด็กหญิงกัญญารตัน์ พาติกะบตุร อุดรพิทยานุกูล อุดรธาน ี
41 50000007 เด็กหญิงธัญพิชชา จันทร์สุข ขอนเเก่นวิทยายน ขอนแก่น 
42 50000013 เด็กหญิงอัญชลิกา แทบมะลัย ขอนเเก่นวิทยายน ขอนแก่น 
43 50000014 เด็กหญิงภณูิกา หอบรรลือกิจ ขอนแก่นวิเทศศึกษา ขอนแก่น 
44 50000026 เด็กชายกานต์ สดศิร ิ ขอนเเก่นวิทยายน ขอนแก่น 
45 50000028 เด็กหญิงปณิชา อ้วนพรมมา ขอนเเก่นวิทยายน ขอนแก่น 
46 50000036 เด็กหญิงสุพิชา จิตจักร สาธติมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ฝ่ายมัธยมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) 

ขอนแก่น 

47 50000046 นางสาวอนุรดี จำรูญ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายมัธยมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) 

ขอนแก่น 

48 50000049 เด็กชายจิรภัทร เหล่าวีระโยธิน ขอนเเก่นวิทยายน ขอนแก่น 
49 50000056 เด็กหญิงกชพร อริยะวงศ์ ขอนเเก่นวิทยายน ขอนแก่น 
50 50000058 เด็กหญิงธิตยิา เลยวานิชย์เจรญิ ขอนเเก่นวิทยายน ขอนแก่น 
51 50000065 นางสาวฟ้าใส นิยมทอง ขอนเเก่นวิทยายน ขอนแก่น 
52 50000066 เด็กชายภพประพัทธ์ มั่งคั่ง สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ฝ่ายมัธยมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) 

ขอนแก่น 

53 50000068 เด็กชายกิตติ อุดมศร ี ขอนเเก่นวิทยายน ขอนแก่น 
54 50000072 เด็กหญิงฐิตภิา ประจันตเสน แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น 
55 50000074 เด็กหญิงอัยยา กญัจนานภานิช ขอนเเก่นวิทยายน ขอนแก่น 
56 50000085 เด็กหญิงกุลณฏัฐา กาญจนศิรโิรจน ์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ฝ่ายมัธยมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) 

ขอนแก่น 

57 50000086 นางสาวจารุพร บญุเกษมสิน สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายมัธยมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) 

ขอนแก่น 

58 50000091 เด็กชายคณพศ คำสุวรรณ ์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายมัธยมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) 

ขอนแก่น 

59 50000093 เด็กชายวชิรวิชญ์ บุษราคมั สาธิต
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ฝ่ายมัธยม (มอดินแดง) 

ขอนแก่น 

60 50000094 เด็กชายทักษ์ดนัย ทวีรุ่งศรีทรัพย ์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายมัธยมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) 
 
 

ขอนแก่น 

https://scius.kku.ac.th/


ง, จ - 3 

ที ่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกลุ โรงเรียนเดิม จังหวัด 
การรายงานตัว 

และสถานทีส่อบรอบสอง 
61 50000104 นางสาวอชิรญา กุลโรจนวรากร สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ฝ่ายมัธยมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) 

ขอนแก่น ๑. นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก
รอบแรกทุกคนต้องดำเนินการ ดังนี้  
    ๑.๑ ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ
รอบสอง ผ่านธนาคาร ระหวา่งวันท่ี 
 ๓ – ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ โดยนักเรียน
สามารถพิมพ์เอกสารชำระเงิน ท่ีทาง
โครงการฯ จัดส่งให้ทาง e-mail ท่ี
นักเรียนแจ้งไว้ในการสมัครสอบรอบแรก 
    ๑.๒ เลือกรูปแบบการเข้าศึกษาใน
โรงเรียนของโครงการ วมว.-มข. 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖  
ทางเวบ็ไซต์ https://scius.kku.ac.th/  
ในระหว่างวันท่ี ๑๐ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖  
หากไม่ดำเนินการดังกล่าวจะถือว่า 
สละสทิธิในการเข้าสอบรอบสอง 
    ๑.๓ สอบคัดเลอืกรอบสอง วันท่ี 
๒๑ มกราคม ๒๕๖๖  
เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐ น.  
ณ อาคาร SC.08 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๒. ประชุมชี้แจง 
    ๒.๑ ประชุมผู้ปกครอง ของ
นักเรียนท่ีผ่านการสอบคัดเลือกรอบ
แรก วันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖  
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้อง ๑๑๐๑ 
อาคาร SC.01 (ตึกกลม)  
คณะ วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

     ๒.๒ ประชุมนักเรียน ท่ีเข้าสอบ
รอบสอง วันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖  
เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๑๐๑ 
อาคาร SC.01 (ตึกกลม)  
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หมายเหตุ : นักเรียนและผู้ปกครอง
สามารถเข้าชม VDO ช้ีแจงเกี่ยวกับ
การเลือกเข้าศกึษาในโรงเรียนของ
โครงการวมว.-มข. ไดท้างเว็บไซต์ 
https://scius.kku.ac.th/ 
หมายเหตุ : นักเรียนและผู้ปกครอง
สามารถเข้าชม VDO ช้ีแจงเกี่ยวกับ
การเลือกเข้าศกึษาในโรงเรียนของ
โครงการวมว.-มข. ไดท้างเว็บไซต์ 
https://scius.kku.ac.th/ 
 

62 50000111 เด็กชายปวริศ เดชอุดมพร สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายมัธยมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) 

ขอนแก่น 

63 50000120 เด็กชายณฐกร หินเธาว ์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายมัธยมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) 

ขอนแก่น 

64 50000122 เด็กหญิงจดิาภา อาภรณร์ัตน ์ ขอนเเก่นวิทยายน ขอนแก่น 
65 50000132 เด็กหญิงพิชชานันท์ เมตุลา สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ฝ่ายมัธยมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) 

ขอนแก่น 

66 50000134 เด็กหญิงณณภัทร ศิวะศร ี สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายมัธยมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) 

ขอนแก่น 

67 50000141 เด็กหญิงกุลปริยา กุคำอู สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายมัธยมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) 

ขอนแก่น 

68 50000152 เด็กชายณฐพงศ์ รุ่งโรจน์นิมติชัย สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายมัธยมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) 

ขอนแก่น 

69 50000161 เด็กหญิงธีมานันท์ แก่นศักดิศ์ิร ิ ขอนเเก่นวิทยายน ขอนแก่น 
70 50000167 เด็กหญิงณัฐวลญัช์ แสนเสนา สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ฝ่ายมัธยมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) 

ขอนแก่น 

71 50000180 เด็กหญิงพลอยอันดา สุวรรณโณ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายมัธยมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) 

ขอนแก่น 

72 50000181 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ตรีศริิรัตน์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายมัธยมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) 

ขอนแก่น 

73 50000186 เด็กชายตลุชาติ โมลีวิศิลา ขอนเเก่นวิทยายน ขอนแก่น 
74 50000189 เด็กชายสรวิชญ์ ดาวด ี สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ฝ่ายมัธยมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) 

ขอนแก่น 

75 50000199 เด็กหญิงศภุานัน ลังการิน สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายมัธยมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) 

ขอนแก่น 

76 50000211 นายวิษณุพงศ์ อ่อนประสงค ์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายมัธยมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) 

ขอนแก่น 
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ที ่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกลุ โรงเรียนเดิม จังหวัด 
การรายงานตัว 

และสถานทีส่อบรอบสอง 
77 50000229 เด็กหญิงบุษยภรณ์ ศรีวงษ ์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ฝ่ายมัธยมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) 

ขอนแก่น ๑. นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก
รอบแรกทุกคนต้องดำเนินการ ดังนี้  
    ๑.๑ ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ
รอบสอง ผ่านธนาคาร ระหวา่งวันท่ี 
 ๓ – ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ โดยนักเรียน
สามารถพิมพ์เอกสารชำระเงิน ท่ีทาง
โครงการฯ จัดส่งให้ทาง e-mail ท่ี
นักเรียนแจ้งไว้ในการสมัครสอบรอบแรก 
    ๑.๒ เลือกรูปแบบการเข้าศึกษาใน
โรงเรียนของโครงการ วมว.-มข. 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖  
ทางเว็บไซต์ https://scius.kku.ac.th/  
ในระหว่างวันท่ี ๑๐ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖  
หากไม่ดำเนินการดังกล่าวจะถือว่า 
สละสทิธิในการเข้าสอบรอบสอง 
    ๑.๓ สอบคัดเลอืกรอบสอง วันท่ี 
๒๑ มกราคม ๒๕๖๖  
เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐ น.  
ณ อาคาร SC.08 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๒. ประชุมชี้แจง 
    ๒.๑ ประชุมผู้ปกครอง ของ
นักเรียนท่ีผ่านการสอบคัดเลือกรอบ
แรก วันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖  
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้อง ๑๑๐๑ 
อาคาร SC.01 (ตึกกลม)  
คณะ วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

     ๒.๒ ประชุมนักเรียน ท่ีเข้าสอบ
รอบสอง วันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖  
เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๑๐๑ 
อาคาร SC.01 (ตึกกลม)  
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หมายเหตุ : นักเรียนและผู้ปกครอง
สามารถเข้าชม VDO ช้ีแจงเกี่ยวกับ
การเลือกเข้าศกึษาในโรงเรียนของ
โครงการวมว.-มข. ไดท้างเว็บไซต์ 
https://scius.kku.ac.th/ 
หมายเหตุ : นักเรียนและผู้ปกครอง
สามารถเข้าชม VDO ช้ีแจงเกี่ยวกับ
การเลือกเข้าศกึษาในโรงเรียนของ
โครงการวมว.-มข. ไดท้างเว็บไซต์ 
https://scius.kku.ac.th/ 

78 50000245 เด็กหญิงวลยัพรรณ สร้อยแก้ว ขอนเเก่นวิทยายน ขอนแก่น 
79 50000246 เด็กชายณฏัฐ์วัฒน์ สัจจพงษ ์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ฝ่ายมัธยมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) 

ขอนแก่น 

80 50000297 เด็กหญิงเบญญาภา มณีวรรณ แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น 
81 50000346 เด็กหญิงพิชญาภา ไพคำนาม ขอนเเก่นวิทยายน ขอนแก่น 
82 50000347 นายธนภัทร เตรียมเวชวุฒิไกร สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ฝ่ายมัธยมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) 

ขอนแก่น 

83 50000352 เด็กหญิงกุลปริยา ชีวาจร ขอนเเก่นวิทยายน ขอนแก่น 

84 50000386 นายภูมิพัฒน์ พลเขตต ์ ขอนเเก่นวิทยายน ขอนแก่น 

85 51000007 เด็กชายสรชัช นาคทรัพย์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย เลย 

เลย 

86 51000013 เด็กหญิงชญาภา บางยี่ขัน เลยพิทยาคม เลย 

87 51000015 เด็กชายพิชญุตม์ พรหมเทศ เลยพิทยาคม เลย 

88 51000019 เด็กชายณฏัฐนันท์ แสนประสิทธ์ิ เลยพิทยาคม เลย 

89 51000031 เด็กชายอภิชัย ใฝ่ชำนาญ เลยพิทยาคม เลย 

90 51000036 เด็กหญิงธัญญารตัน์ พาภักด ี เลยพิทยาคม เลย 

91 51000041 เด็กหญิงสิรลิักษณ์ ศรสีุภะ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย เลย 

เลย 

92 51000053 นายณัฐวิทย์ พันโยศร ี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย เลย 

เลย 

93 51000091 เด็กชายพันธ์ุธัช ผลสลัด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย เลย 

เลย 

94 51000104 นายชญาวัส ปิติพัฒนวงศ ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย เลย 

เลย 

95 51000127 เด็กชายนฤบดี ศรีพระจันทร ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย เลย 

เลย 

96 51000129 เด็กชายจิรายุ แท่นวัฒนกุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย เลย 

เลย 

97 51000159 นายเกริกดนยั จิตมาตย ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย เลย 

เลย 

98 51000174 เด็กชายดิษฐวัฒน์ ศิริศักดิ ์ เลยพิทยาคม เลย 
99 51000184 เด็กชายชนาธิป ทิพย์โอสถ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย เลย 
เลย 

100 52000021 เด็กหญิงญาดา ศิรดิลธนเกษม สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร 
101 52000022 เด็กหญิงอายมูิ อุทัยวัฒน์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร 
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ที ่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกลุ โรงเรียนเดิม จังหวัด 
การรายงานตัว 

และสถานทีส่อบรอบสอง 
102 52000025 เด็กชายพงษภัทร รุจโิรจน์อำไพ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร ๑. นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก

รอบแรกทุกคนต้องดำเนินการ ดังนี้  
    ๑.๑ ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ
รอบสอง ผ่านธนาคาร ระหวา่งวันท่ี 
 ๓ – ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ โดยนักเรียน
สามารถพิมพ์เอกสารชำระเงิน ท่ีทาง
โครงการฯ จัดส่งให้ทาง e-mail ท่ี
นักเรียนแจ้งไว้ในการสมัครสอบรอบแรก 
    ๑.๒ เลือกรูปแบบการเข้าศึกษาใน
โรงเรียนของโครงการ วมว.-มข. 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖  
ทางเว็บไซต์ https://scius.kku.ac.th/  
ในระหว่างวันท่ี ๑๐ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖  
หากไม่ดำเนินการดังกล่าวจะถือว่า 
สละสทิธิในการเข้าสอบรอบสอง 
    ๑.๓ สอบคัดเลอืกรอบสอง วันท่ี 
๒๑ มกราคม ๒๕๖๖  
เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐ น.  
ณ อาคาร SC.08 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๒. ประชุมชี้แจง 
    ๒.๑ ประชุมผู้ปกครอง ของ
นักเรียนท่ีผ่านการสอบคัดเลือกรอบ
แรก วันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖  
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้อง ๑๑๐๑ 
อาคาร SC.01 (ตึกกลม)  
คณะ วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

     ๒.๒ ประชุมนักเรียน ท่ีเข้าสอบ
รอบสอง วันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖  
เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๑๐๑ 
อาคาร SC.01 (ตึกกลม)  
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หมายเหตุ : นักเรียนและผู้ปกครอง
สามารถเข้าชม VDO ช้ีแจงเกี่ยวกับ
การเลือกเข้าศกึษาในโรงเรียนของ
โครงการวมว.-มข. ไดท้างเว็บไซต์ 
https://scius.kku.ac.th/ 
หมายเหตุ : นักเรียนและผู้ปกครอง
สามารถเข้าชม VDO ช้ีแจงเกี่ยวกับ
การเลือกเข้าศกึษาในโรงเรียนของ
โครงการวมว.-มข. ไดท้างเว็บไซต์ 
https://scius.kku.ac.th/ 

103 52000032 เด็กชายพชรสณัห์ สุวรรณรงค ์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร 
104 52000039 เด็กชายณฏัฐพล ชาตะวราหะ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร 
105 52000040 เด็กหญิงณัฏฐพัชร ภูชูธรรม สว่างแดนดิน สกลนคร 
106 52000047 เด็กชายปญุญพัฒน์ ตระกลูเจรญิ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร 
107 52000062 เด็กหญิงธนัชชา พาพิทักษ์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร 
108 52000082 นายนราธิป กุลกานนท ์ วิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร 
สกลนคร 

109 52000104 เด็กหญิงณัฐวลญัชญ์ พิริยสัตยา สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร 
110 52000115 นายธนพล ทองลอง สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร 
111 52000121 เด็กหญิงพิฐณฏา พจนชัยศักดิ ์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร 
112 52000124 เด็กหญิงภชรติา วงศ์หารมิาตร สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร 
113 52000143 เด็กชายอชิรวิชญ์ พบสมยั สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร 
114 52000148 เด็กชายสวพล ทัศนบรรลือ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร 
115 52000163 เด็กหญิงอมติดา สริิวชิระกลุ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร 
116 53000003 เด็กหญิงจริชยา ลิ้มมณ ี ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย 
117 53000004 นายพสิษฐ์ น้อยเจรญิ ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย 
118 53000017 นายเตชทัต พยอมใหม ่ ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย 
119 53000073 เด็กชายภัทรกร สุทธจรรยา ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย 
120 55000005 นางสาวณัฐพร บตุตะวงศ ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธาน ี
121 55000011 เด็กชายธีรภัทร ปริปรุณะ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธาน ี
122 55000013 เด็กชายวริศ อิ่มอาเทศ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธาน ี
123 55000022 เด็กหญิงศภุลักษ์ ธรรมนุวงศ ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธาน ี
124 55000024 เด็กชายกฤษณ์ สรุพัฒน์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธาน ี
125 55000038 นายกิตตภิพ พรมกสิกร เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธาน ี
126 55000039 เด็กชายศิวนาท ทนงจิตร อาเวมารีอา อุบลราชธาน ี
127 55000045 เด็กหญิงสายสวรรค์ ทัศราช เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธาน ี
128 55000064 นายศุภณัฐกรณ์ คำยอด เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธาน ี
129 55000116 เด็กหญิงธณัฐลิตา วาสโสหา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธาน ี
130 55000120 เด็กหญิงธัญพัฒน์ โหมขุนทด เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธาน ี
131 55000121 เด็กชายโชติวัฒน์ พูลเสน นารีนุกูล อุบลราชธาน ี
132 55000443 เด็กชายคณตุม์ เทนโสภา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธาน ี
133 56000015 เด็กหญิงสุลักษณา โพนนาด ี บัวขาว กาฬสินธุ ์
134 56000032 เด็กชายเกียรติกลุ วิวัฒน์เจริญ บัวขาว กาฬสินธุ ์
135 56000033 นางสาวชญาภา คล้ายแก้ว กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ ์ กาฬสินธุ ์
136 56000034 เด็กชายวรชิต พยุงเกษม บัวขาว กาฬสินธุ ์
137 56000037 เด็กหญิงอารยีา จูวัฒนาประเสริฐ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ ์ กาฬสินธุ ์
138 56000048 เด็กชายคนาชัย ยี่สารพัฒน ์ เอกปัญญา กาฬสินธุ ์
139 56000060 นายเตชินท์ เจรญิกุล บัวขาว กาฬสินธุ ์
140 56000147 เด็กชายณัฐดนย์ ทองหล่อ บัวขาว กาฬสินธุ ์
141 58000021 เด็กหญิงเพชรกะรัต สุวรรณสุทธิชัย สาธิตมหาวิทยาลยั

มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
มหาสารคาม 

https://scius.kku.ac.th/
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ที ่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกลุ โรงเรียนเดิม จังหวัด 
การรายงานตัว 

และสถานทีส่อบรอบสอง 
142 58000023 เด็กหญิงรจนพัฒน์ ศรีเเก้ว สารคามพิทยาคม มหาสารคาม ๑. นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก

รอบแรกทุกคนต้องดำเนินการ ดังนี้  
    ๑.๑ ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ
รอบสอง ผ่านธนาคาร ระหวา่งวันท่ี 
 ๓ – ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ โดยนักเรียน
สามารถพิมพ์เอกสารชำระเงิน ท่ีทาง
โครงการฯ จัดส่งให้ทาง e-mail ท่ี
นักเรียนแจ้งไว้ในการสมัครสอบรอบแรก 
    ๑.๒ เลือกรูปแบบการเข้าศึกษาใน
โรงเรียนของโครงการ วมว.-มข. 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖  
ทางเว็บไซต์ https://scius.kku.ac.th/  
ในระหว่างวันท่ี ๑๐ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖  
หากไม่ดำเนินการดังกล่าวจะถือว่า 
สละสทิธิในการเข้าสอบรอบสอง 
    ๑.๓ สอบคัดเลอืกรอบสอง วันท่ี 
๒๑ มกราคม ๒๕๖๖  
เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐ น.  
ณ อาคาร SC.08 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๒. ประชุมชี้แจง 
    ๒.๑ ประชุมผู้ปกครอง ของ
นักเรียนท่ีผ่านการสอบคัดเลือกรอบ
แรก วันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖  
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้อง ๑๑๐๑ 
อาคาร SC.01 (ตึกกลม)  
คณะ วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

     ๒.๒ ประชุมนักเรียน ท่ีเข้าสอบ
รอบสอง วันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖  
เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๑๐๑ 
อาคาร SC.01 (ตึกกลม)  
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หมายเหตุ : นักเรียนและผู้ปกครอง
สามารถเข้าชม VDO ช้ีแจงเกี่ยวกับ
การเลือกเข้าศกึษาในโรงเรียนของ
โครงการวมว.-มข. ไดท้างเว็บไซต์ 
https://scius.kku.ac.th/ 
หมายเหตุ : นักเรียนและผู้ปกครอง
สามารถเข้าชม VDO ช้ีแจงเกี่ยวกับ
การเลือกเข้าศกึษาในโรงเรียนของ
โครงการวมว.-มข. ไดท้างเว็บไซต์ 
https://scius.kku.ac.th/ 

143 58000031 นางสาวกญัญาภัทร จันทร์กลัด สารคามพิทยาคม มหาสารคาม 
144 58000040 เด็กหญิงรินทรกานต์ วงชาร ี สารคามพิทยาคม มหาสารคาม 
145 58000056 นายฐิติรตัน์ ราชดา สารคามพิทยาคม มหาสารคาม 
146 58000082 เด็กชายชุติเทพ หน่อสีดา สารคามพิทยาคม มหาสารคาม 
147 58000106 เด็กหญิงศรุดา ศรสีารคาม สารคามพิทยาคม มหาสารคาม 
148 58000141 เด็กหญิงกณุช์จิรัญญา วริศวรรณศิร ิ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม 
149 59000005 นางสาวชุติกาญจน์ บุทธิจักร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย มุกดาหาร 
มุกดาหาร 

150 59000007 เด็กชายพีรพัฒน์ พรมจันทร ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย มุกดาหาร 

มุกดาหาร 

151 59000009 นางสาวปวริศา ไตรยสุทธ์ิ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย มุกดาหาร 

มุกดาหาร 

152 59000014 เด็กหญิงกานต์กนกศ์ เดชพละ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย มุกดาหาร 

มุกดาหาร 

153 59000015 เด็กชายกันตินันท์ โอฬารเสถียร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย มุกดาหาร 

มุกดาหาร 

154 59000019 เด็กชายฐักกูร เหลืองรุ่งเรือง มุกดาหาร มุกดาหาร 
155 59000021 เด็กหญิงรดา ญานสังวรชัย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย มุกดาหาร 
มุกดาหาร 

156 59000028 เด็กหญิงณิชากานต์ ม่วงไทย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย มุกดาหาร 

มุกดาหาร 

157 59000034 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ทวีบุตร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย มุกดาหาร 

มุกดาหาร 

158 59000038 เด็กหญิงชยุตรา สมหมาย มุกดาหาร มุกดาหาร 
159 59000046 เด็กหญิงศรินรัตน์ วรวิรุฬห์ธนา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย มุกดาหาร 
มุกดาหาร 

160 59000056 เด็กหญิงณิชนันทน์ มิควาฬ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย มุกดาหาร 

มุกดาหาร 

161 59000057 นางสาวอารียา อุทัยแสน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย มุกดาหาร 

มุกดาหาร 

162 59000061 เด็กชายจิรภัทร ชัยสุนทร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย มุกดาหาร 

มุกดาหาร 

163 59000063 นางสาวกมลชนก ยังม ี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย มุกดาหาร 

มุกดาหาร 

164 59000066 เด็กชายณภัทร ไชยสัจ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย มุกดาหาร 

มุกดาหาร 

165 59000068 นางสาวพิชญา จันปุ่ม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย มุกดาหาร 

มุกดาหาร 

166 59000069 เด็กหญิงพรรณศริิ ทองปรีชา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย มุกดาหาร 
 

มุกดาหาร 
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ที ่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกลุ โรงเรียนเดิม จังหวัด 
การรายงานตัว 

และสถานทีส่อบรอบสอง 
167 59000070 เด็กหญิงภฏัฐรภิา อุดมรัตน ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย มุกดาหาร 
มุกดาหาร ๑. นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก

รอบแรกทุกคนต้องดำเนินการ ดังนี้  
    ๑.๑ ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ
รอบสอง ผ่านธนาคาร ระหวา่งวันท่ี 
 ๓ – ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ โดยนักเรียน
สามารถพิมพ์เอกสารชำระเงิน ท่ีทาง
โครงการฯ จัดส่งให้ทาง e-mail ท่ี
นักเรียนแจ้งไว้ในการสมัครสอบรอบแรก 
    ๑.๒ เลือกรูปแบบการเข้าศึกษาใน
โรงเรียนของโครงการ วมว.-มข. 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖  
ทางเว็บไซต์ https://scius.kku.ac.th/  
ในระหว่างวันท่ี ๑๐ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖  
หากไม่ดำเนินการดังกล่าวจะถือว่า 
สละสทิธิในการเข้าสอบรอบสอง 
    ๑.๓ สอบคัดเลอืกรอบสอง วันท่ี 
๒๑ มกราคม ๒๕๖๖  
เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐ น.  
ณ อาคาร SC.08 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๒. ประชุมชี้แจง 
    ๒.๑ ประชุมผู้ปกครอง ของ
นักเรียนท่ีผ่านการสอบคัดเลือกรอบ
แรก วันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖  
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้อง ๑๑๐๑ 
อาคาร SC.01 (ตึกกลม)  
คณะ วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

     ๒.๒ ประชุมนักเรียน ท่ีเข้าสอบ
รอบสอง วันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖  
เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๑๐๑ 
อาคาร SC.01 (ตึกกลม)  
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หมายเหตุ : นักเรียนและผู้ปกครอง
สามารถเข้าชม VDO ช้ีแจงเกี่ยวกับ
การเลือกเข้าศกึษาในโรงเรียนของ
โครงการวมว.-มข. ไดท้างเว็บไซต์ 
https://scius.kku.ac.th/ 
หมายเหตุ : นักเรียนและผู้ปกครอง
สามารถเข้าชม VDO ช้ีแจงเกี่ยวกับ
การเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนของ
โครงการวมว.-มข. ไดท้างเว็บไซต์ 
https://scius.kku.ac.th/ 

168 59000072 เด็กหญิงปิน่อุมา พาที วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย มุกดาหาร 

มุกดาหาร 

169 59000077 เด็กชายวชิรวิชญ์ ชาภูม ี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย มุกดาหาร 

มุกดาหาร 

170 59000090 นางสาวณัฐนิช มะโนขันธ์ุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย มุกดาหาร 

มุกดาหาร 

171 59000091 เด็กชายภรูิต จิตปญัญา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย มุกดาหาร 

มุกดาหาร 

172 59000095 เด็กชายณภัทร เดชพงศ์พรหม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย มุกดาหาร 

มุกดาหาร 

173 59000104 เด็กหญิงเมทิกา นิยกิจ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย มุกดาหาร 

มุกดาหาร 

174 59000107 นางสาวทิฆัมธพ์ร หิมะคณุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย มุกดาหาร 

มุกดาหาร 

175 59000119 นายจิตติพัฒน์ ถึงแสง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย มุกดาหาร 

มุกดาหาร 

176 59000136 เด็กชายพระนาย เพริดพราว วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย มุกดาหาร 

มุกดาหาร 

177 59000143 เด็กชายปัณณทัต ใจแข็ง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย มุกดาหาร 

มุกดาหาร 

178 59000173 นางสาวจินต์จุฑา ปึ้งตะเนน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย มุกดาหาร 

มุกดาหาร 

179 60000029 เด็กหญิงพิมพล์ภสั เสง่ียมวิบลู ยโสธรพิทยาคม ยโสธร 
180 60000030 เด็กหญิงเพชรพัชชา เคนเหลา ยโสธรพิทยาคม ยโสธร 
181 60000031 เด็กชายรัฐนนท์ มริะสิงห ์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร 
182 61000001 เด็กหญิงอนันตญา ศรผี่องงาม ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 
183 61000004 เด็กหญิงนัชชา ประกอบแสง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 
184 61000012 เด็กชายธีระบรรจง สุโพธิณะ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด 
185 61000015 เด็กหญิงวนัชพร สุทธิพิริยะหทัย ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 
186 61000016 เด็กชายพิสิษฐ์ ตั้งตระกลูวงศ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 
187 61000025 เด็กชายธนัช ศรีโคตา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 
188 61000039 นางสาวภัทราวดี ธรรมเสนา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 
189 61000042 เด็กหญิงกุลปรียา พันทะชุม ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 
190 61000046 เด็กชายวรันธร ธนะแพสย ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 
191 61000047 นายนิติธร โอวรากร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 
192 61000049 เด็กชายภัทรภูมิ สุกใส ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 
193 61000055 เด็กชายณภัทร มติรภานนท์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 
194 61000057 เด็กชายณพวรรธน์ โลกานิตย ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 
195 61000063 เด็กหญิงหฤทชญา อุทัยวศิน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 
196 61000065 เด็กชายกันตภณ เลิศฤทธิ ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 
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ที ่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกลุ โรงเรียนเดิม จังหวัด 
การรายงานตัว 

และสถานทีส่อบรอบสอง 
197 61000071 นายสรจักร บุตรสมบัต ิ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด ๑. นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก

รอบแรกทุกคนต้องดำเนินการ ดังนี้  
    ๑.๑ ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ
รอบสอง ผ่านธนาคาร ระหวา่งวันท่ี 
 ๓ – ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ โดยนักเรียน
สามารถพิมพ์เอกสารชำระเงิน ท่ีทาง
โครงการฯ จัดส่งให้ทาง e-mail ท่ี
นักเรียนแจ้งไว้ในการสมัครสอบรอบแรก 
    ๑.๒ เลือกรูปแบบการเข้าศึกษาใน
โรงเรียนของโครงการ วมว.-มข. 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖  
ทางเว็บไซต์ https://scius.kku.ac.th/  
ในระหว่างวันท่ี ๑๐ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖  
หากไม่ดำเนินการดังกล่าวจะถือว่า 
สละสทิธิในการเข้าสอบรอบสอง 
    ๑.๓ สอบคัดเลอืกรอบสอง วันท่ี 
๒๑ มกราคม ๒๕๖๖  
เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐ น.  
ณ อาคาร SC.08 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๒. ประชุมชี้แจง 
    ๒.๑ ประชุมผู้ปกครอง ของ
นักเรียนท่ีผ่านการสอบคัดเลือกรอบ
แรก วันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖  
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้อง ๑๑๐๑ 
อาคาร SC.01 (ตึกกลม)  
คณะ วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

     ๒.๒ ประชุมนักเรียน ท่ีเข้าสอบ
รอบสอง วันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖  
เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๑๐๑ 
อาคาร SC.01 (ตึกกลม)  
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หมายเหตุ : นักเรียนและผู้ปกครอง
สามารถเข้าชม VDO ช้ีแจงเกี่ยวกับ
การเลือกเข้าศกึษาในโรงเรียนของ
โครงการวมว.-มข. ไดท้างเว็บไซต์ 
https://scius.kku.ac.th/ 
หมายเหตุ : นักเรียนและผู้ปกครอง
สามารถเข้าชม VDO ช้ีแจงเกี่ยวกับ
การเลือกเข้าศกึษาในโรงเรียนของ
โครงการวมว.-มข. ไดท้างเวบ็ไซต์ 
https://scius.kku.ac.th/ 

198 61000076 นางสาวเพียงเพชร วราธนากร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 
199 61000087 นายพรหมภูมิ ศรีประสาร สุวรรณภมูิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด 
200 61000088 เด็กหญิงปณัณภรณ์ บุญศล ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 
201 61000100 เด็กหญิงนิรัชญาพร บุตรตะกาศ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 
202 61000106 เด็กชายจิรวัฒน์ โพธิโชต ิ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 
203 61000111 เด็กหญิงกัญญาสิริ ลมิเรืองรอง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 
204 61000113 นายพศวีร์ พงศ์ธนวรรณกร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 
205 61000118 เด็กหญิงอธิชา พันธะไชย ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 
206 61000121 เด็กชายอัครวัฒน์ พินยะพงค ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 
207 61000124 เด็กชายกฤษพล สิงห์ชา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 
208 61000140 เด็กชายขจรยศ มหาสาโร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 
209 61000144 นางสาวพมิพ์ริศา จิตประเสริฐวงศ ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 
210 61000166 เด็กชายปวเรศ ไชยงาม ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 
211 61000183 เด็กชายวงศพัทธ์ เลิศวิชากุล ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 
212 62000018 เด็กหญิงกฤตยิาภรณ์ กาญจนสิงห ์ อำนาจเจรญิ อำนาจเจรญิ 
213 64000012 เด็กชายพันบุญ วิเศษศักดิ ์ ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูม ิ
214 64000034 เด็กชายรังสิพล คนสมบูรณ ์ ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูม ิ
215 64000096 เด็กหญิงภูษณิศา บดสูงเนิน แก้งคร้อวิทยา ชัยภูม ิ
216 65000004 นางสาวกัญญาพัชร์ สีหะวงษ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย บุรรีัมย ์
บุรีรัมย ์

217 65000015 เด็กหญิงธัญวรัตม์ พัฒยา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย บุรรีัมย ์

บุรีรัมย ์

218 65000031 เด็กชายรพินทร์ ผลผดุง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย บุรรีัมย ์

บุรีรัมย ์

219 65000047 เด็กหญิงกัญญลักษณ์ แฟงคล้ายวรกิตต ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย บุรรีัมย ์

บุรีรัมย ์

220 65000076 เด็กชายธนกฤต จัตุนวรัตน ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย บุรรีัมย ์

บุรีรัมย ์

221 65000094 เด็กหญิงขวัญข้าว บุตรด ี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย บุรรีัมย ์

บุรีรัมย ์

222 65000213 เด็กหญิงโชติกา ภูงามทอง บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย ์
223 66000002 เด็กหญิงธนภร พลศักดิ ์ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ 
224 66000006 เด็กชายอานันท์ ช่างเพชร ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ 
225 66000009 เด็กชายสริดนัย ลิมปิโชติพงษ ์ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ 
226 66000010 เด็กชายธนพงศ์ พาท ี ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ 
227 66000015 เด็กชายภูตะวัน โพธิ์ขาว สตรสีิรเิกศ ศรีสะเกษ 
228 66000018 เด็กหญิงปวันรตัน์ ศรีจังอินทร ์ สตรสีิรเิกศ ศรีสะเกษ 
229 66000019 เด็กหญิงจดิาภา พันจรรยา ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ 
230 66000025 เด็กหญิงฉันทิศา ทองปัญญา ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ 
231 66000039 เด็กชายวรปรัชญ์ กณะสุต ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ 
232 66000040 นางสาวทิพย์ปภา บุตราช ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ 
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ที ่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกลุ โรงเรียนเดิม จังหวัด 
การรายงานตัว 

และสถานทีส่อบรอบสอง 
233 66000045 นางสาวกาญจน์ธีรา พรหมคณุ ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ ๑. นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก

รอบแรกทุกคนต้องดำเนินการ ดังนี้  
    ๑.๑ ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ
รอบสอง ผ่านธนาคาร ระหวา่งวันท่ี 
 ๓ – ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ โดยนักเรียน
สามารถพิมพ์เอกสารชำระเงิน ท่ีทาง
โครงการฯ จัดส่งให้ทาง e-mail ท่ี
นักเรียนแจ้งไว้ในการสมัครสอบรอบแรก 
    ๑.๒ เลือกรูปแบบการเข้าศึกษาใน
โรงเรียนของโครงการ วมว.-มข. 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖  
ทางเว็บไซต์ https://scius.kku.ac.th/  
ในระหว่างวันท่ี ๑๐ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖  
หากไม่ดำเนินการดังกล่าวจะถือว่า 
สละสทิธิในการเข้าสอบรอบสอง 
    ๑.๓ สอบคัดเลอืกรอบสอง วันท่ี 
๒๑ มกราคม ๒๕๖๖  
เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐ น.  
ณ อาคาร SC.08 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๒. ประชุมชี้แจง 
    ๒.๑ ประชุมผู้ปกครอง ของ
นักเรียนท่ีผ่านการสอบคัดเลือกรอบ
แรก วันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖  
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้อง ๑๑๐๑ 
อาคาร SC.01 (ตึกกลม)  
คณะ วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

     ๒.๒ ประชุมนักเรียน ท่ีเข้าสอบ
รอบสอง วันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖  
เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๑๐๑ 
อาคาร SC.01 (ตึกกลม)  
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หมายเหตุ : นักเรียนและผู้ปกครอง
สามารถเข้าชม VDO ช้ีแจงเกี่ยวกับ
การเลือกเข้าศกึษาในโรงเรียนของ
โครงการวมว.-มข. ไดท้างเว็บไซต์ 
https://scius.kku.ac.th/ 
หมายเหตุ : นักเรียนและผู้ปกครอง
สามารถเข้าชม VDO ช้ีแจงเกี่ยวกับ
การเลือกเข้าศกึษาในโรงเรียนของ
โครงการวมว.-มข. ไดท้างเว็บไซต์ 
https://scius.kku.ac.th/ 

234 66000048 เด็กชายพิรพัฒน์ รุ่งพัฒนาชัยกุล ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ 
235 66000053 เด็กชายณธีนนท์ ป้อมหิน สตรสีิรเิกศ ศรีสะเกษ 
236 66000054 เด็กหญิงจุฑาศิณี ประมวล สตรสีิรเิกศ ศรีสะเกษ 
237 66000063 เด็กชายพชรภัทร ป้องกัน สตรสีิรเิกศ ศรีสะเกษ 
238 66000070 เด็กชายชนะภัย น้อยพรหม ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ 
239 66000072 เด็กชายภัทรบดินทร์ อัครเกศสกลุ สตรสีิรเิกศ ศรีสะเกษ 
240 67000068 เด็กหญิงปิยรัตน์ ปาละศริ ิ สิรินธร สุรินทร ์
241 67000133 เด็กหญิงศริิภาภรณ์ ประคองด ี สิรินธร สุรินทร ์
242 67000146 เด็กชายกฤชกัมพล จันทร์เกลี้ยง สิรินธร สุรินทร ์
243 69000003 นายอัฑฒ์ มงคลสินธุ ์ เบญจมราชูทิศ จันทบุร ี จันทบุร ี
244 70000074 เด็กชายรชต ศรีโกตะเพชร์ เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 
245 71000004 เด็กชายเกณฑ์กณัมไ์ชย ชุ่มชูจันทร ์ ตราษตระการคุณ ตราด 
246 76000021 นายภูพาน ผะอบเหล็ก เซกา บึงกาฬ 
247 78000039 เด็กหญิงณพรรษวรรณ อนนัตณ์ัฎฐพงศ ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย ปทุมธาน ี
ปทุมธาน ี

248 82000216 เด็กชายนัทธวัฒน์ มีสาร์ธนะโชต ิ วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร 
249 82000266 เด็กชายกันตพัฒน์ ปานกรด สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
250 82000438 เด็กหญิงณิชา เจิ้ง สาธิตมหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 

251 82000584 นายวศิน เหลืองสุวาลัย สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
252 82001102 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา พรเจริญมุสิกลุ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร 

 

หมายเหตุ : ข้อมูล ช่ือ-สกุล โรงเรียน จังหวัด มาจากการกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครออนไลน์ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
 

https://scius.kku.ac.th/





















