ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 35 /2565)
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในการรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 Portfolio ประจาปีการศึกษา 2565
(โครงการพัฒนาผู้มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
.................................................................................................................
ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2147/2565) เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 Portfolio ประจาปีการศึกษา 2565
ซึ่งได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้วนั้น เพื่อให้การดาเนินการสอบสัมภาษณ์ ในการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญา
ตรี วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในการรับนักเรียนเพื่อเข้า
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 Portfolio ประจาปีการศึกษา
2565 (โครงการพัฒนาผู้มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส ารสนเทศ) ดังรายชื่อ และรายละเอียด
การสอบสัมภาษณ์แนบท้ายประกาศ
ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565

(รองศาสตราจารยไมตรี อินทรประสิทธิ์)
รองอธิการบดีฝายการศึกษาและบริการวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

2
เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่
/2565 ) ลงวันที่
มกราคม พ.ศ.2565
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในการรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 Portfolio ประจาปีการศึกษา 2565
(โครงการพัฒนาผู้มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1.1 โครงการพัฒนาผู้มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคปกติ)
ลาดับที่ ชื่อนามสกุล
1
นายชินดนัย สุขสาลี

โรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย
ปทุมธานี

จังหวัดโรงเรียน
ปทุมธานี

2

นายนรวิชญ์ ผการัตน์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

ชลบุรี

3
4

นายฐานุพงศ์ พิชิตวงศ์ศรี
นายสมโภช คาเทียนทอง

พิมายวิทยา
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นครราชสีมา
นครราชสีมา

5

นายธนภัทร แคะมะดัน

บุญวัฒนา

นครราชสีมา

6

นายเอกะรัตตะฆัต สืบเหล่างิ้ว

ห้วยหินพิทยาคม

บุรีรัมย์

7

นางสาวฐิดาพร เติมสุข

สิรินธร

สุรินทร์

8

นายชัยภัทร มียิ่ง

สุรวิทยาคาร

สุรินทร์

9

นายเจษฎาภรณ์ บอกประโคน

กันทรลักษ์วิทยา

ศรีสะเกษ

10

นางสาวอรไอลิน อิทธิศาล

แก้งคร้อวิทยา

ชัยภูมิ

11

นางสาวศิริภาพร ใสจันทึก

กัลยาณวัตร

ขอนแก่น

12

นายธราดล วิชัย

แก่นนครวิทยาลัย

ขอนแก่น

13

นางสาวศุภวรรณ เพ็ญศรี

หนองเรือวิทยา

ขอนแก่น

14

นางสาวปรางนภา วิบูลย์อัฐพล

กัลยาณวัตร

ขอนแก่น

15

นายศุภชาญ เกาวนันทน์

ขอนแก่นวิทยายน

ขอนแก่น

16

นายณัฐวราวิทย์ โชติการพิพฒ
ั น์

เลยพิทยาคม

เลย

17

นายวริศ ทองนาม

เลยพิทยาคม

เลย

18

นางสาวสุวรินทร์ โพธิ์ตาก

สุวรรณภูมิพิทยไพศาล

ร้อยเอ็ด

19

นายธีรภัทร์ นพรัตน์

เสลภูมิพิทยาคม

ร้อยเอ็ด

20

นายธนชัย ฝูงขจร

สตรีศึกษา

ร้อยเอ็ด

21

นางสาววรัชมน ประเสริฐสังข์

โพนทองพัฒนาวิทยา

ร้อยเอ็ด
/ 22 นายนันพงศ์ ....
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ลาดับที่ ชื่อนามสกุล

โรงเรียน

จังหวัดโรงเรียน

22

นายนันทพงศ์ ศรีจันทร์

กาฬสินธุพ์ ิทยาสรรพ์

กาฬสินธุ์

23
24

นายธณภัทร ภูคงเดือน
นายวสิษฐ์พล พันชนกกุล

อนุกูลนารี

กาฬสินธุ์

เตรียมอุดมศึกษา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

สกลนคร

25

นายนราวิชญ์ จังตระกูล

ปิยะมหาราชาลัย

นครพนม

26

นายธนาธร แต้วฒ
ั นาพานิชย์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

นครปฐม

หมายเหตุ : โดยในวันสัมภาษณ์ ขอให้ผู้เข้าสัมภาษณ์เตรียมแนะนาตนเอง พร้อมเสนอผลงานเด่นๆ ที่ได้รับ รางวัลจาการ
เข้ า ร่ ว มการประกวด แข่ ง ขั น หรื อ การเข้ า รั บ อบรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สายงานทางด้ า นคอมพิ ว เตอร์ อธิ บ ายพอ
สั ง เขป (แข่ ง ขั น อะไร ท าโครงการอะไร หรื อ ได้ อ ะไรจากการอบรม) ไม่ เ กิ น 3:30 นาที (สามารถใช้ slide
ประกอบการนาเสนอผ่าน zoom ได้ ใบประกาศต่าง ๆ หรือรางวัลต่าง ๆ ขอให้ขยายให้กรรมการอ่านได้ชัดเจน)
1.2 โครงการพัฒนาผู้มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพิเศษ)
ลาดับที่ ชื่อนามสกุล

โรงเรียน

จังหวัดโรงเรียน

1

นายพิทักษ์พงศ์ สุภาพเพ็ชร

ชุมแพวิทยายน

ขอนแก่น

2

นางสาวสวิตตา แสงวรรณกูล

ขอนแก่นวิทยายน

ขอนแก่น

3

นายพชร วรรณวานิชกุล

ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

ร้อยเอ็ด

หมายเหตุ : โดยในวันสัมภาษณ์ ขอให้ผู้เข้าสัมภาษณ์เตรียมแนะนาตนเอง พร้อมเสนอผลงานเด่นๆ ที่ได้รับ รางวัลจาการ
เข้ า ร่ ว มการประกวด แข่ ง ขั น หรื อ การเข้ า รั บ อบรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สายงานทางด้ า นคอมพิ ว เตอร์ อธิ บ ายพอ
สั ง เขป (แข่ ง ขั น อะไร ท าโครงการอะไร หรื อ ได้ อ ะไรจากการอบรม) ไม่ เ กิ น 3:30 นาที (สามารถใช้ slide
ประกอบการนาเสนอผ่าน zoom ได้ ใบประกาศต่าง ๆ หรือรางวัลต่าง ๆ ขอให้ขยายให้กรรมการอ่านได้ชัดเจน)
1.3 กาหนดการสอบสัมภาษณ์
วั น ที่
10 มกราคม 2565

เวลา

กาหนดการ

08.30 น.
รายงานตั ว
09.00-16.00 น.
สอบสั ม ภาษณ์
**ภาคปกติ แ ละโครงการพิ เ ศษ สอบสั ม ภาษณ์ วั น -เวลาเดี ย วกั น **

/1.4 รายละเอี ย ดการสอบสั ม ภาษณ์ ….
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1.4 รายละเอี ย ดการสอบสั ม ภาษณ์
1. ขอให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ กาหนดชื่อในการสอบสัมภาษณ์ดังนี้ “โครงการที่สมัคร-ชื่อ-สกุล”
“โครงการทุนผู้มีความสามารถ-ชื่อ-สกุล” และ “โครงการผู้มีความสามารถ-ชื่อ-สกุล”
ตัวอย่างเช่น “โครงการผู้มีความสามารถ-นส.เนตรนรินทร์ ชนะบัว”
2. สอบสั ม ภาษณ์ อ อนไลน์ ผ่ า น Zoom
Topic: Portfolio CS
Time: Jan 10, 2022 08:00 AM Bangkok
Join Zoom Meeting
https://kku-th.zoom.us/j/2654722153?pwd=MEhJK3pkZXplWStXOEdxTUVOaVpWQT09
Meeting ID: 265 472 2153
Passcode: 596750
1.5 รายละเอี ย ดการส่ ง เอกสารการตรวจร่ า งกาย
1. ให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดาเนินการส่งเอกสารการตรวจร่างกายตามแบบฟอร์ม
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาที่เมล์ natech@kku.ac.th คุณเนตรนรินทร์ ชนะบัว
ภายในวั น ที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.
2. แบบฟอร์มรายงานตรวจสุขภาพร่างกาย (ดาวน์โหลดที่ https://admissions.kku.ac.th)
3. หากเกิดปัญหาในการส่งข้อมูลสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณเนตรนรินทร์ ชนะบัว
หมายเลขโทรศัพท์ 089-7102645 (ในเวลาราชการ)

/ หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ….
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2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลาดับที่ ชื่อนามสกุล

โรงเรียน

จังหวัดโรงเรียน

1

นายกมลจิตต์ พูนพิพฒ
ั นพงษ์

นารีนุกูล

อุบลราชธานี

2

นายเจษฎา เพ็งหนู

ศรีเมืองวิทยาคาร

อุบลราชธานี

3

นายธรรมรัตน์ วงษ์มา

นายางกลักพิทยาคม

ชัยภูมิ

4

นายจักษวัฏ เรืองอร่าม

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

5

นายมานพ เวียนเทียน

เลยพิทยาคม

เลย

6

นายรพีพฒ
ั น์ ศรีสวัสดิ์

เลยพิทยาคม

เลย

7

นายพีระพงศ์ เต้าประจิม

จันทรุเบกษาอนุสรณ์

ร้อยเอ็ด

8

นางสาวอินทิรา ฤทธิพรม

โพนทองพัฒนาวิทยา

ร้อยเอ็ด

9

นายวรวุธ โคตรนาแพง

เสลภูมิพิทยาคม

ร้อยเอ็ด

10

นางสาวณัฐริกา โสมิตร

สมเด็จพิทยาคม

กาฬสินธุ์

11

นางสาวชญาดา ภูสีดนิ

หนองกุงศรีวิทยาคาร

กาฬสินธุ์

หมายเหตุ : โดยในวันสัมภาษณ์ ขอให้ผู้เข้าสัมภาษณ์เตรียมการนาเสนอไม่เกิน 30 นาที รายละเอียดดังนี้
1. แนะนาประวัติ (ครอบครัว, ความสามารถการส่งเสีย)
2. แนะนาความสามารถพิเศษ (ด้านคอมพิวเตอร์ ทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์) (ถ้ามี)
3. แนะนารางวัลต่างๆ ทีไ่ ด้จากการประกวดแข่งขัน (ด้านคอมพิวเตอร์ ทุกระดับ (เขตการศึกษา, ภูมิภาค, จังหวัด,
ประเทศ)) และแจกแจงส่วนทีน่ ักเรียนรับผิดชอบ (กรณีเป็นงานกลุ่ม) (ถ้ามี)
4. นาเสนอสิ่งทีน่ ักเรียนภาคภูมใิ จที่สุด (ถ้ามี)
5. ให้นักเรียนนาเสนอนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือโครงงานคอมพิวเตอร์ ที่นักเรียนอยากจะทา (เพื่อการประกวด
แข่งขัน หรือนาไปใช้ประโยชน์) (ถ้ามี)
6. วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยาลัยที่เน้นความเป็นเลิศและเป็นผู้นาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม นักเรียนคิดว่า
จะสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้อย่างไร (ถ้ามี)
7. นักเรียนวาดฝันอนาคตไว้อย่างไร อยากประกอบอาชีพอะไร
2.1 กาหนดการสอบสั ม ภาษณ์
วั น ที่
วั น จั น ทร์ ที่ 10 มกราคม 2565

วั น -เวลา
12.30 น.
13.00-16.00 น.

กาหนดการ
รายงานตั ว
สอบสั ม ภาษณ์

/ 2.2 รายละเอี ย ดการสอบสั ม ภาษณ์ ….
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2.2 รายละเอี ย ดการสอบสั ม ภาษณ์
1. ขอให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ กาหนดชื่อในการสอบสัมภาษณ์ดังนี้ “โครงการที่สมัคร-ชื่อ-สกุล”
“โครงการทุนผู้มีความสามารถ-ชื่อ-สกุล” และ “โครงการผู้มีความสามารถ-ชื่อ-สกุล”
ตัวอย่างเช่น “โครงการผู้มีความสามารถ-นส.เนตรนรินทร์ ชนะบัว”
2. สอบสั ม ภาษณ์ อ อนไลน์ ผ่ า น Zoom
Topic: สอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 Portfolio (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
Time: Jan 10, 2022 08:00 AM Bangkok
Join Zoom Meeting
https://kku-th.zoom.us/j/94781817865?pwd=VmVialNJWnFwNlNBdEZCbUl0ZGI2Zz09
Meeting ID: 947 8181 7865
Passcode: 011016
2.3 รายละเอี ย ดการส่ ง เอกสารการตรวจร่ า งกาย
1. ให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดาเนินการส่งเอกสารการตรวจร่างกายตามแบบฟอร์ม
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาที่เมล์ natech@kku.ac.th คุณเนตรนรินทร์ ชนะบัว
ภายในวั น ที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.
2. แบบฟอร์มรายงานตรวจสุขภาพร่างกาย (ดาวน์โหลดที่ https://admissions.kku.ac.th)
3. หากเกิดปัญหาในการส่งข้อมูลสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณเนตรนรินทร์ ชนะบัว
หมายเลขโทรศัพท์ 089-7102645 (ในเวลาราชการ)

/ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ….
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3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
ลาดับที่
1

ชื่อนามสกุล
นางสาวนงนภัทร คุณธรรม

3.1 กาหนดการสอบสั ม ภาษณ์
วั น ที่
วั น จั น ทร์ ที่ 10 มกราคม 2565

โรงเรียน
เซกา

วั น -เวลา
08.30 น.
09.00-12.00 น.

จังหวัดโรงเรียน
บึงกาฬ

กาหนดการ
รายงานตั ว
สอบสั ม ภาษณ์

3.2 รายละเอี ย ดการสอบสั ม ภาษณ์
1. ขอให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ กาหนดชื่อในการสอบสัมภาษณ์ดังนี้ “โครงการที่สมัคร-ชื่อ-สกุล”
“โครงการทุนผู้มีความสามารถ-ชื่อ-สกุล” และ “โครงการผู้มีความสามารถ-ชื่อ-สกุล”
ตัวอย่างเช่น “โครงการทุนผู้มีความสามารถ-เนตรนรินทร์ ชนะบัว”
2. สอบสั ม ภาษณ์ อ อนไลน์ ผ่ า น Zoom
Topic: สอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 portfolio (สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์)
Time: Jan 10, 2022 08:00 AM Bangkok
Join Zoom Meeting
https://kku-th.zoom.us/j/92139707863?pwd=WUZlcFB1WENLZldPMWphd2V5Y1l6QT09
Meeting ID: 921 3970 7863
Passcode: 435388
3.3 รายละเอี ย ดการส่ ง เอกสารการตรวจร่ า งกาย
1. ให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดาเนินการส่งเอกสารการตรวจร่างกายตามแบบฟอร์ม
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาที่เมล์ natech@kku.ac.th คุณเนตรนรินทร์ ชนะบัว
ภายในวั น ที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.
2. แบบฟอร์มรายงานตรวจสุขภาพร่างกาย (ดาวน์โหลดที่ https://admissions.kku.ac.th)
3. หากเกิดปัญหาในการส่งข้อมูลสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณเนตรนรินทร์ ชนะบัว
หมายเลขโทรศัพท์ 089-7102645 (ในเวลาราชการ)

