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คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
553080299-0 นาย
พร้อมพันธ์
ยงยี
การจัดการการพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080417-5 นางสาว กมลทิพย์
บุตรทองทิม
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080418-3 นางสาว กรรณ์ณิภา
ยิ้มพูลทรัพย์
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080419-1 นาย
กฤษฏิ์
วัยวัฒน์
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080420-6 นาย
คุณานนท์
มาสันเทียะ
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080421-4 นางสาว จันทิมา
ชุมดาวงค์
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080422-2 นางสาว จันทิราภรณ์
วรวัฒน์
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080424-8 นาย
เฉลิมราช
วงษ์ปัดตา
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080425-6 นางสาว ชนากานต์
แก้วคํา
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080426-4 นาย
ชิตพล
ผิวผาง
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080427-2 นางสาว ญาดา
เลิศขจรศักดิ์
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080429-8 นางสาว ณัฐธยาน์
คําวันดี
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080431-1 นางสาว ธณิญญา
ศรีระวัน
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080432-9 นาย
ธนโชติ
รักเอียด
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080433-7 นางสาว ธัญชนก
แตะไธสง
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080437-9 นางสาว พัชรพร
พัฒนกูลเกียรติ
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080438-7 นาย
พีระพล
สานุกูล
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080439-5 นางสาว ภัสสร
พันนุมา
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080441-8 นางสาว มยุรา
บุญไทย
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080443-4 นางสาว วรางคณา
แสนอุบล
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080444-2 นางสาว วราภรณ์
บุญช่วย
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080446-8 นางสาว วันวิสา
สารวรรณ
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080449-2 นางสาว ศิวพร
แคสันเทียะ
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080450-7 นางสาว ศุภรัสมิ์
ชมภูบุตร
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080451-5 นาย
สมัชญ์
อุยวัฒนกุล
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080452-3 นางสาว สมาพร
สอนคะ
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080453-1 นาย
สราวุธ
คําเอก
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080454-9 นางสาว สุชาลิณี
ฝ่ายลุน
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080455-7 นางสาว สุดารัตน์
ยืนสุข
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080456-5 นาย
เสฎฐวุฒิ
จูมคอม
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080458-1 นางสาว อังสุมา
พันธ์คํา
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080459-9 นาย
อินทรี
อินทิจันทร์
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080635-5 นางสาว ธนัญญา
น้าวัฒนไพบูลย์
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080636-3 นางสาว วาทิตา
กิจสดวก
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
603080798-7 นางสาว ณัฐฐาศิริ
ลีลา
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080799-5 นางสาว ธาริณี
เพียรการ
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080800-6 นางสาว พรพิพัฒน์
วิชัยโย
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080804-8 นาย
สิทธินนท์
พลโยธา
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080808-0 นางสาว อารยา
จันทะปิดตา
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080844-6 นางสาว ชลิตา
ทองหีต
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080845-4 นางสาว สิริลักษณ์
ธรรมพันธ์
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080846-2 นางสาว อทิตยา
ประสิทธิ์
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080848-8 นาย
ธัญธร
พินนาพิเชษฐ
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080895-9 นาย
ชินาธิป
ชาติพุดซา
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080896-7 นางสาว ศิริภัสสร
ทรงสังข์
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081052-4 นางสาว กรกนก
ดุลย์แสง
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081053-2 นางสาว กวิณญา
กกนอก
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081054-0 นาย
กัมปนาท
สุระเสียง
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081055-8 นางสาว ฐิติรัตน์
ประจงสีละวัฒน์ พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081056-6 นางสาว ธิดาชนก
จุ้ยหมื่นไวย
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081057-4 นาย
ธีรพันธ์
พลศรี
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081058-2 นาย
นันทวัฒน์
เนื่องลี
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081059-0 นางสาว นันทิณี
โพนปลัด
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081060-5 นางสาว ปิยธิดา
อันทะราษี
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081061-3 นางสาว พีรดา
วิวัฒนาช่าง
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081062-1 นางสาว อังสุมาลี
สุวรรณจักร
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080406-9 นางสาว กมลวรรณ
ทองสุข
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080410-8 นางสาว ชนิกานต์
วรสวัสดิ์
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080411-6 นางสาว ทิพยรัตน์
เชียงแสน
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080413-2 นาย
ธนากร
ชาธิพา
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080421-3 นาย
ศรัทธา
พลอาทิตย์
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080422-1 นางสาว โศรยา
จักรนารายณ์
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080423-9 นางสาว สตรีรัตน์
กองจันทร์
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080624-9 นางสาว จุฑามาศ
พืชผักหวาน
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080625-7 นาย
โชคชัย
แสนพันธ์
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080630-4 นางสาว พลอยมณี
บรรจงธนกร
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080631-2 นาย
ภาณุพันธ์
เล่งตระกูล
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080632-0 นาย
วีระวัฒน์
โยทองยศ
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
593080636-2 นางสาว อมรรัตน์
ไชยดอกเกี้ย
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080674-4 นางสาว น้ําทิพย์
เตียนมีผล
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080678-6 นางสาว จักรีวรรณ
ศุภวุฒิ
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080679-4 นาย
ธนวัฒน์
เฉลิมมิตร
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080882-7 นางสาว ชญาณิน
อุปกูล
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080883-5 นางสาว ชวิศา
อินทรพาณิชย์
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080884-3 นางสาว ญาณิน
วีทอง
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080887-7 นางสาว ไพรํา
เพิ่มสําราญ
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080888-5 นาย
ยุทธชัย
ใสเสริม
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080889-3 นาย
รพีภัทร
จารัตน์
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080890-8 นางสาว วรรณวิสา
เสริฐศรี
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081054-9 นาย
ธนากร
ช่องงาม
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081055-7 นางสาว พัชฎาพร
สีสังข์
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081056-5 นางสาว พัชรีภรณ์
ตรีบุญเมือง
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081057-3 นาย
พุฒิพงศ์
มหาอุตร
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081058-1 นาย
ภควุฒิ
พุทธามาตย์
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081060-4 นาย
วัชรพล
วงศ์ธนสารสิน
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080396-5 นางสาว กัลยกร
จันทะสอน
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080399-9 นางสาว จุติวรรณ
จาติเกตุ
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080402-6 นางสาว นงค์ชนก
ศรีวิชัย
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080403-4 นางสาว ปนัดดา
พันไธสง
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080404-2 นาย
พิทักษ์
สอนจะโปะ
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080405-0 นางสาว ระพีพร
ศิริคะเณรัตน์
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080406-8 นางสาว รัญชนา
เครือเทียน
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080411-5 นางสาว อรอุมา
ชุมปัญญา
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080457-1 นางสาว อัจฉรียา
ยศปัญญา
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080467-8 นางสาว วาทินี
เทพประดิษฐ์
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080474-1 นางสาว อรณัญช์
ไชยณรงค์
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080478-3 นาย
วานิช
ใจปิติ
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080513-7 นาย
กฤษฎากรณ์
แก้วสําราญ
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080514-5 นางสาว ชฎาพร
โพธิ์จาน
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080516-1 นางสาว นิสารัตน์
อุ่นจันที
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080517-9 นางสาว ปนัดดา
ประเสริฐศรี
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080519-5 นาย
วิชัย
แสนเมือง
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
583080521-8 นาย
อติเทพ
จันทร์เทศ
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081015-8 นางสาว กมลชนก
พุ่มระย้า
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081016-6 นางสาว กิตติยา
ศรีธเนศศักดิ์
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081017-4 นางสาว ธิดาทิพย์
มะโรงชัย
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081020-5 นางสาว นรินทร์ธารา
ไชยรัตน์
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081021-3 นางสาว ปารมิตา
วงษ์อามาตย์
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081022-1 นางสาว พิมพ์พิชชา
บุญภาไพโรจน์
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081026-3 นางสาว รัชดาภรณ์
หาปู่ทน
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081028-9 นางสาว ลัทธพรรณ
บัวผุย
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081029-7 นางสาว วินิญญา
ยืนยั่ง
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081030-2 นางสาว วิลาวัณย์
วงษ์ไชยา
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081031-0 นาย
วีรชน
ดวงชาญ
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081032-8 นางสาว ศศิวิมล
พลมิตร
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081033-6 นางสาว สุปราณี
โพธิ์หล้า
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081034-4 นางสาว อนัญญา
กัลยาวรณ์
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081035-2 นางสาว อภิญญา
นามโยธา
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081036-0 นางสาว อารีญาพร
สุทธิแสน
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080363-9 นางสาว ชนิกานต์
ศาสตรวาหา
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080364-7 นางสาว ชยลักษมี
ส่งศรี
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080365-5 นางสาว ฐิติรัตน์
แสดงหาญ
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080368-9 นาย
นิรันดร์
มีไพฑูรย์
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080374-4 นางสาว มัชฌิมา
ดุกขุนทด
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080375-2 นางสาว รุจิรา
นามไพร
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080376-0 นางสาว วรัญญา
ชัยกรี
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080378-6 นางสาว สุพัตรา
แสงกองมี
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080427-9 นางสาว พร้อมพรรณ
เงินดี
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080440-7 นางสาว วิภาวรรณ
พรุเพชรแก้ว
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080441-5 นางสาว ศิลาวดี
มะสุนี
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080453-8 นางสาว ศศิวิมล
ผลไม้
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080457-0 นางสาว ณัฐธิดา
สุดเสน่ห์
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080636-0 นางสาว นันทนา
วรหาญ
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080638-6 นางสาว ภัทรวดี
วิริยะพงษ์
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080640-9 นางสาว วารุณี
วันมะโน
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080641-7 นางสาว อารียา
ก้านผักแว่น
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
573080967-7 นางสาว เกษศิรินทร์
แสงชมภู
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080969-3 นางสาว ณัฏฐา
สมภาค
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080970-8 นางสาว ณัฐนันท์
ติยะชัยพานิช
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080972-4 นาย
นที
ปัญจวัฒน์
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080973-2 นาย
นิธิ
อึงพินิจพงศ์
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080974-0 นาย
ปัญญา
อุปลี
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080975-8 นางสาว ภัทรชนก
วรรณคีรี
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080976-6 นางสาว ธิชาภัทร
ผูกไมตรี
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080977-4 นางสาว มาริษา
นารี
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080978-2 นางสาว เมจิตรา
มาตย์แท่น
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080979-0 นางสาว วิชญ์กานต์
ผลานิสงค์
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080980-5 นางสาว วิยะดา
ชัชวาลย์
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080981-3 นาย
สัญชัย
ทองโปร่ง
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080982-1 นางสาว สิรภัทร
พงษ์พันธ์
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080984-7 นางสาว อณัฐญา
โสดาแก้ว
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
563080286-0 นาย
ฉัตริน
วิทย์ตะ
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
563080288-6 นางสาว วิภาดา
วิศิษฎบุตร
พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080263-5 นางสาว กัญญารัตน์
ประสมทอง
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080265-1 นางสาว จิณณพัต
นาควัชระ
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080266-9 นางสาว จิรภัทร
สุขศรีตรี
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080272-4 นางสาว ณัฐกาญจน์
ไปยะพรหม
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080274-0 นางสาว ณิชา
ทัศนสนวิจารณ์
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080275-8 นางสาว ธัญลักษณ์
ธงศิลา
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080279-0 นางสาว บุญญิสา
สาธรราษฎร์
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080280-5 นางสาว ปิยะนุช
โล่วณิชเกียรติกุล ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080282-1 นางสาว พรนภา
โชคคติวัฒน์
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080283-9 นางสาว พลอยไพลิน
สุริยะจันทร์
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080285-5 นางสาว พัชริตา
เวชกามา
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080288-9 นางสาว พิมพ์ชนก
ดีจันทร์
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080289-7 นางสาว พิมพ์พิชฌา
สาระไชย
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080291-0 นางสาว มัทนาภา
คําจริง
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080294-4 นางสาว วลักษณ์กมล
คงชอบ
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080584-5 นางสาว ณัฐนิช
สัมพันธ์ภักดี
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080587-9 นางสาว ธารารัตน์
กอไธสง
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
593080589-5 นางสาว ภูสุดา
เสาวพรรณ
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080662-1 นางสาว ดารินทร์
สุนิธรรม
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080663-9 นางสาว อนงค์จรีย์
นราภิรมย์
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080808-9 นางสาว กานดา
บุญชารี
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080809-7 นางสาว จิตนภา
หงษา
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080810-2 นางสาว เจนจิรา
ไชยมงคล
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080811-0 นางสาว ชนากานต์
ศรีสินธุ์
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080813-6 นางสาว ณัฐธิญา
สะตะ
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080814-4 นาย
ธรรมนันท์
นัดวิลัย
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080820-9 นางสาว ศศิพร
ลิ้มสกุล
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080821-7 นาย
สิรวิชญ์
ศิริทวี
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080822-5 นางสาว อริยาภรณ์
เมษะสิทธิโรจน์
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081026-4 นางสาว กรรณิการ์
โสมเกษตรินทร์
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081027-2 นางสาว จุฬาลักษณ์
สุขมารมย์
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081028-0 นางสาว ชญานี
แสงไกร
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081029-8 นาย
ณรงค์ชัย
ยอยรู้รอบ
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081030-3 นาย
ณัฐกานต์
สารสุข
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081031-1 นางสาว ณัฐกานต์
โสภิณ
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081032-9 นางสาว ณัฐณิชา
ศรีทองสุก
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081033-7 นางสาว ธัญญาเรศ
ภักมี
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081036-1 นาย
สุริย์
ฉิ
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080247-2 นางสาว กนิษฐา
กางสี
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080248-0 นางสาว กฤตวรรณ
อาจศิริ
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080249-8 นางสาว กัญญารัตน์
มาสิงบุญ
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080253-7 นางสาว จารุวรรณ
เหล็กทะเล
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080258-7 นางสาว ชัญญา
ชาวพิมาย
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080260-0 นางสาว ชุติกาญจน์
เย็นสวัสดิ์
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080264-2 นาย
ธัญนพ
ล้อพงค์พานิชย์
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080265-0 นาย
ธันยเชษฐ์
ประดับศรี
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080267-6 นางสาว นพพร
ในจิตร
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080268-4 นางสาว นวรัตน์
วรรณุเสน
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080269-2 นางสาว เบญญา
ตรีวิทยายนต์
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080270-7 นางสาว ปาณิสรา
คณาณุวัฒนวนิช ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080276-5 นางสาว สิริยา
ตั้งวันเจริญ
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
583080282-0 นาย
อรรถวิท
เตยหอม
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080283-8 นางสาว อี้จิง
ลี
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080464-4 นางสาว เกตุวดี
นวธารางกูร
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080465-2 นางสาว สิริวิมล
แต่งแก้ว
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080473-3 นาย
วรุฒย์ธร
คงอยู่
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080500-6 นางสาว เบญจมาศ
บุญเลิศ
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080502-2 นาย
ศาสตร์ศิลป์
อาจวิชัย
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080503-0 นางสาว สุวภรณ์
พลไพร่ฟ้า
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080911-5 นางสาว กานต์พิชชา
ทองแผ่น
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080912-3 นางสาว กิตติยา
พากเพียร
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080913-1 นางสาว เกวรินทร์
พรมสืบ
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080914-9 นางสาว เครืออ่อน
กุดวงศ์แก้ว
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080915-7 นางสาว จิรัชยา
ลอยหา
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080916-5 นางสาว จีรภา
จารุสาร
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080918-1 นางสาว ฐิติกานต์
พวงมาลา
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080920-4 นางสาว ธนภรณ์
สิทธิขวา
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080921-2 นางสาว ธนัญญา
ทองสุทธิ์
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080925-4 นางสาว ปตินันท์
เกิดทรัพย์
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080927-0 นางสาว ปัทวรรณ
ภูทองเงิน
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080929-6 นางสาว พรพชร
คุณอุดม
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080930-1 นางสาว พิมพ์นิภา
ทุมดี
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080931-9 นางสาว เพ็ญพิสุทธิ์
นิลเปรม
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080932-7 นางสาว รวิสรา
เวยสาร
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080933-5 นางสาว วราภรณ์
ศิริวิกุล
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080934-3 นาย
นฤพิพัฒน์
อามาตย์สมบัติ
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080935-1 นางสาว สุชานันท์
ตัณฑพาทย์
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080936-9 นางสาว สุพัตรา
โง๊ะบุดดา
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080937-7 นางสาว สุพัตรา
ศรีวะวงศ์
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080939-3 นางสาว อัญชริญา
คําปาน
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080940-8 นางสาว อาฑิตยา
พัฒนวีระกิจ
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080941-6 นาย
เอกชัย
รัตนพันธ์
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080234-0 นางสาว แก้วกาญจน์
แก้วแกมเกษด์
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080235-8 นางสาว ขวัญชนก
พินิจวัฒน์
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080236-6 นางสาว จิรายุ
อรรถสาร
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
573080238-2 นางสาว ชลธิชา
บัวแก้ว
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080241-3 นาย
เทพสุริยา
งามสมบัติ
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080244-7 นางสาว บุญสิตา
อ้นขวัญเมือง
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080245-5 นางสาว ปนัดดา
ไชยมาสุก
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080250-2 นางสาว เพชรอาภรณ์
ชาญมะเริง
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080251-0 นางสาว มณฑิลา
คุณสันติพงษ์
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080253-6 นางสาว มัชฌิมา
กิจคติ
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080254-4 นางสาว รุ่งนภา
พรมกาญจน์
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080257-8 นางสาว ศิรประภา
ด้วงผึ้ง
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080258-6 นางสาว สิริประภา
นิสาภัย
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080259-4 นางสาว สุธิวัลย์
ถวิลรักษ์
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080260-9 นางสาว สุพัตรา
ชามาตร์
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080261-7 นางสาว อชิรญาณ์
ชมพบ
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080263-3 นางสาว อรปรียา
วรจินดา
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080264-1 นางสาว อริสรา
สุทธิฉายา
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080267-5 นาย
เอื้ออังกูร
เกษมศิริ
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080864-7 นางสาว กิ่งกาญจน์
เกริกเปรมเวช
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080866-3 นางสาว ชฎาธาร
พิมเสน
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080869-7 นางสาว ณัฏฐณิชา
สุระเสน
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080870-2 นางสาว ประภาพร
แสนโคตร
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080872-8 นางสาว มิ่งขวัญ
แซ่โค้ว
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080873-6 นางสาว ยุรภัทร์
ทองจํารูญ
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080874-4 นางสาว ลลิตา
นาคะเมฆ
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080875-2 นางสาว วธูสิริ
เถื่อนแก้ว
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080877-8 นางสาว วิริญญา
ทิศสีราช
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080878-6 นางสาว เวธกา
มากคํา
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080880-9 นางสาว หทัยกานต์
หวานฉ่ํา
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080882-5 นางสาว อารียา
ศรีไพล
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
563080479-9 นางสาว ชนากานต์
พลดาหาญ
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
563080489-6 นางสาว ปาริฉัตร
กังวาลไกล
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080907-7 นางสาว กุลพัชร
บุญช่วย
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080909-3 นางสาว กัญญาภัค
ปัญจะรักษ์
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080910-8 นางสาว กิ่งกาญจน์
อินทโพธิ์
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080911-6 นางสาว กิจรัตน์
ศุภศิริบวร
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
593080912-4 นางสาว กุลณัฐ
สีทาแก
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080913-2 นางสาว กุลนิติ
เบ้าจรรยา
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080916-6 นางสาว เขมณิช
จินะสะทุ่ง
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080917-4 นางสาว เขมสรณ์
ภูสมนึก
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080919-0 นางสาว จิตติญา
ฉวีรักษ์
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080921-3 นางสาว จิรประภา
ชูเวช
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080922-1 นาย
จิรพงศ์
แช่มช้อย
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080923-9 นาย
จิรภัทร
ศรีไว
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080925-5 นางสาว จุฑามาศ
สมลี
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080927-1 นางสาว ชนรดี
ด่านปรีชากุล
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080929-7 นางสาว ชลธิรัตน์
สกุลสันติรัตน์
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080933-6 นางสาว ฐาปนี
โคตรโยธา
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080935-2 นางสาว ณัฐมน
เจตะวัฒนะ
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080937-8 นาย
ดนุพล
จันทํามา
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080938-6 นางสาว ธนวรรณ
เอื้อศิริตระกูล
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080939-4 นางสาว ธนัชชา
สุดดี
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080942-5 นางสาว นภสสร
พลหาญ
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080943-3 นาย
นฤปนาถ
สวัสดี
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080944-1 นาย
นลธวัฒน์
ขุมนาค
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080945-9 นางสาว นวรัตน์
เขตสมัคร
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080946-7 นางสาว นันทิกานต์
บุบผามะตะนัง
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080947-5 นางสาว เนธิตา
อันทะไชย
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080948-3 นางสาว ปภาวี
หาญปราบ
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080949-1 นางสาว ปวรา
เติมวิถี
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080951-4 นางสาว ปาณิสรา
ชุติธัญวรรณ
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080952-2 นางสาว ปาริฉัตร
วาทเกียรติกุล
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080953-0 นางสาว ปิยะเกศ
ทุมสวัสดิ์
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080954-8 นาย
พงศ์พิสิทธิ์
ทองปุ้ม
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080955-6 นาย
พชร
ชโยภาส
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080956-4 นางสาว พรินทร
ทองเพชรศรี
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080957-2 นางสาว พริมา
จันทมาศ
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080958-0 นางสาว พลอยกะรัต
เสียงเลิศ
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080962-9 นางสาว พัณณิดา
นาครัตน์
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080963-7 นางสาว พิมพ์วิภา
เวียงวิเศษ
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
593080966-1 นางสาว เพ็ญพิชชา
บุญเสนอ
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080967-9 นางสาว เฟื่องฟ้า
ชาติวิเศษ
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080968-7 นางสาว ภัคมัย
คําแก่นคูณ
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080969-5 นางสาว ภัทรานิษฐ์
ดํารงวณิชย์
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080970-0 นางสาว ภัทราพร
แสงศรี
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080971-8 นางสาว เมธาวี
นวฤกษ์
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080972-6 นางสาว รัตน์ติยากร
บุตรสุวรรณ
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080973-4 นางสาว รัตนาวลี
เชื้อไทย
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080975-0 นางสาว วรรษมน
รักอ่อน
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080976-8 นางสาว วรัญญา
จิตรประทักษ์
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080977-6 นางสาว วริศรา
ฝ่ายชาวนา
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080978-4 นาย
วัฒนชัย
สายรัมย์
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080979-2 นางสาว วิชญาดา
อิสระ
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080981-5 นาย
ศราวุธ
พ่อพันสาย
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080982-3 นางสาว ศรินรัตน์
อุดมปฏิพัทธ์
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080983-1 นางสาว ศศิวรรณ
เธียรสุภรพงษ์
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080985-7 นางสาว ศุภนุช
ถนอมทรัพย์
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080988-1 นาย
ศุภวิชญ์
แสนคํา
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080989-9 นางสาว ศุภานันท์
เชื้ออุ่น
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080990-4 นาย
สหวัฒน์
ตุ้มวิจิตร์
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080991-2 นาย
สิทธิโชค
มุมทอง
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080992-0 นางสาว สิริมนต์
บัวบุตร
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080993-8 นางสาว สิริสกุล
พันธะไชย
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080996-2 นางสาว เสาวลักษณ์
บางใบ
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080997-0 นางสาว หนึ่งฤทัย
วรรณทวี
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080999-6 นางสาว อภิชญา
บุญมา
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081000-2 นางสาว อรภา
รุณภัย
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081002-8 นาย
อานันท์
วงค์กลม
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081003-6 นางสาว อินทิรา
จอมมะเริง
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081004-4 นางสาว อุษณีย์
คําเรืองศรี
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081006-0 นางสาว ฮิเดมิ
โอคาดะ
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081083-2 นาย
ชาติศิริ
ภูผิวเงิน
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081086-6 นางสาว ณัฐมล
แก้วมณี
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081087-4 นาย
ธีรเจต
ธนะนู
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
593081088-2 นางสาว ปรารถนา
ดวงพร
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081089-0 นางสาว ปรียาภัทร
เมืองโคตร
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081090-5 นางสาว ปิยะธิดา
สีสุนา
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081091-3 นางสาว พรรณนิภา
หาญหนองบัว
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081092-1 นางสาว พรสวรรค์
เสียงล้ํา
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081093-9 นางสาว พันธิตรา
เล้ากอบกุล
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081095-5 นางสาว วรรณกร
ราษี
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081096-3 นางสาว วิชญาพร
วงษ์ธรรม
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081097-1 นาย
วิริทธิ์พล
ลิ้มมณีวิจิตร
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081098-9 นาย
ศุภฤกษ์
ทวีแสง
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081099-7 นางสาว สวรรยา
ไปดี
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080537-3 นางสาว กนกวรรณ
แก่นเขียว
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080542-0 นางสาว กัญณัฏฐ์
จันทร์พูล
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080543-8 นางสาว กัลยาณี
พลรักษา
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080544-6 นาย
กานต์ภพ
คําสมหมาย
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080545-4 นางสาว กุลนัท
มะนาวนอก
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080549-6 นาย
จักรพงษ์
บุญประกอบ
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080552-7 นางสาว จุฬาลักษณ์
คนคม
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080553-5 นางสาว เจนจิรา
ธนสารพิบูลกิจ
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080555-1 นางสาว ชญาณ์นันท์
เปรมาประยูรวงศา ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080556-9 นางสาว ชญาภัค
ถูกจิตต์
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080558-5 นางสาว ชนากานต์
พิมพ์สกุล
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080559-3 นาย
ชยุต
เลาหกาญจนกิจ ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080560-8 นาย
ชลสิทธิ์
นิติสุข
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080563-2 นางสาว ฌาณิกา
พิทักษ์โกศล
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080565-8 นาย
ณรงค์
พุทธาวันดี
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080566-6 นางสาว ณัฏยา
ศิริคะเณรัตน์
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080567-4 นางสาว ณัฐธิดา
เทียมไสย์
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080570-5 นาย
ดลวัฒน์
ทองเฟื่อง
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080572-1 นางสาว ธนพัชร์
แสนโคตร
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080575-5 นางสาว ธัญญารัตน์
สิริโภคสกุล
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080576-3 นางสาว ธัญพร
กํายานหอม
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080580-2 นางสาว นนธญา
สุวรรณกูฏ
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080581-0 นางสาว นพรัตน์
หิริโกกุล
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
583080582-8 นางสาว นภัสวรรณ
ช่อสูงเนิน
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080583-6 นางสาว นภัสสร
บุญกระจ่าง
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080587-8 นางสาว เบญจมินทร์
ตีรพงษ์สกุล
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080588-6 นางสาว ปฐมาวดี
ภาโนมัย
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080589-4 นางสาว ปนิฏฐา
กลั่นกุ้ง
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080590-9 นางสาว ประภาภรณ์
พิเสฎฐศลาศัย
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080591-7 นางสาว ปริชญา
เสริมพงศ์
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080592-5 นางสาว ปัญญพร
ทําพันธ์
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080594-1 นางสาว ปานเนตร
เงินทอง
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080595-9 นางสาว ปามิตตา
แสงทอง
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080596-7 นางสาว พริมพริมา
ผดุงกิจ
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080597-5 นางสาว พลอยเพชร
ดิฐสถาพรเจริญ
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080598-3 นางสาว พลอยไพลิน
ศรีน้อย
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080601-0 นางสาว พิชญา
อัตไพบูลย์
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080602-8 นางสาว พิมพ์วิภา
ปักกาโล
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080603-6 นางสาว พีรพิชญ์
ไชยสุบิน
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080606-0 นางสาว ภัคธิรา
กลางกัลยา
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080607-8 นางสาว ภัทรสุดา
แสนสีมนต์
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080608-6 นางสาว ภัทริดา
เพ็งวงษา
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080612-5 นางสาว เมทิชา
สําราญเรียบ
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080614-1 นางสาว สิรารมย์
ธีวสุรวินันท์
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080617-5 นางสาว วรชา
เต็มยอด
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080619-1 นางสาว วรินทร
แท่นวัฒนกุล
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080621-4 นางสาว วัชราภรณ์
โนนสว่าง
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080623-0 นางสาว วิชญาดา
เอกทินวัฒน์
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080624-8 นางสาว ศกลวรรณ
วรวัชรานนท์
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080625-6 นางสาว ศรัณยา
ชาญประเสริฐ
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080627-2 นาย
ศุภกิตติ์
ศรีทานันท์
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080628-0 นาย
ศุภณัฐ
กุลวงษ์
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080629-8 นางสาว ศุภนิดา
ครอบทอง
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080630-3 นางสาว สุพาณิชย์
คงพูนวิรุฬ
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080631-1 นางสาว สุวิมล
เที่ยงธรรม
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080632-9 นาย
อภิวัตร์
รัตนประกรณ์
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080634-5 นางสาว อัญชสา
ไกรบุดดา
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
583080635-3 นางสาว อาทิตยา
แก้วหาวงค์
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080636-1 นางสาว แอนนา
เดกวา
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081072-6 นางสาว กมลนัทธ์
กองโฉม
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081073-4 นางสาว ณ.ณิชา
เรืองโลหะฤทธิ์
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081078-4 นางสาว ปฎิมากร
สีตะบุตร
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081080-7 นางสาว ภัทร์ชยพร
ชะชิกุล
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081086-5 นางสาว สิรภัทร
ม้าทอง
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080493-6 นางสาว กนกพร
ไกรวิเชษฐ์
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080494-4 นางสาว กนกพร
บุญมั่น
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080496-0 นางสาว กัญรัตน์
จรโคกกรวด
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080497-8 นางสาว กัลยาณี
ส่อนราช
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080502-1 นางสาว เกศรินทร์
ภูกองไชย
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080504-7 นาย
จิตรกร
ไข่รัศมี
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080505-5 นางสาว จินต์จุฑา
สันต์สวัสดิ์
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080506-3 นางสาว จุฑาพิมพ์
สุขสวัสดิ์
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080507-1 นางสาว จุฑารัตน์
สุดจริง
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080508-9 นางสาว ฉัตรแก้ว
ชมะนันทน์
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080509-7 นางสาว ชญาพัฒน์
วิมลสันติรังษี
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080513-6 นางสาว ชุษติมณฑน์
ดวงพิมพ์
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080515-2 นางสาว ฐิตยาภรณ์
บุญพิมพ์
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080517-8 นาย
ณภัฏ
จงภักดี
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080518-6 นางสาว ณัชชา
ไชยชาติ
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080519-4 นางสาว ณัชญ์ศิกานต์
โยมศรีเคน
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080522-5 นางสาว ณัฐพร
พบวงษา
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080523-3 นางสาว ณัฐมนญ์
สุวรรณพรหม
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080526-7 นางสาว ถาวร
เลิศชัยยะวัฒน์
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080527-5 นางสาว ทักษพร
มุ่งพาณิชย์เจริญ ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080530-6 นางสาว ธิรดา
ผาน้ําคํา
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080531-4 นางสาว ธิศณา
วิบูลย์วิมลรัตน์
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080532-2 นางสาว ปภวพร
ศรีตัมภวา
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080534-8 นางสาว นิภาวัลย์
แซ่ปึง
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080537-2 นางสาว ปนัดดา
ตันศรี
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080538-0 นางสาว ประภัสสร
พฤกษาเจริญ
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080539-8 นางสาว ประภาพรรณ
แพนพา
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
573080540-3 นางสาว ปริษา
พลรักษ์
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080542-9 นางสาว ปาริชาต
บัลลังก์
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080543-7 นางสาว ปิ่นเพชร
พินธ์โต
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080544-5 นางสาว ปิยกร
สอนเอี่ยม
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080546-1 นางสาว เปรมฤทัย
โพธิ์ศรี
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080547-9 นาย
พชร
เจริญชัย
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080548-7 นางสาว พรทิวา
ไกรโสดา
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080549-5 นางสาว พลอยไพลิน
ใจรักษ์
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080551-8 นางสาว พันธนันท์
นิทัศน์วรชัย
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080552-6 นางสาว พิมลพรรณ
ฤาชา
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080553-4 นางสาว พิศมัย
พงษ์พวงเพชร
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080557-6 นางสาว ภัทรวรินทร์
จันทร์ศรี
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080559-2 นางสาว ภิญญดา
พิลาแดง
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080560-7 นางสาว มิรันตรี
ประสานศรี
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080561-5 นางสาว เมวิกา
กลั่นบิดา
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080562-3 นางสาว เมษญาณี
พิศฐาน
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080563-1 นางสาว เยาวภา
แสงจันทร์
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080564-9 นางสาว โยษิตา
ลาภไธสง
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080565-7 นางสาว รังสิยา
ลารังสิต
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080567-3 นางสาว ลลิตา
วาดวงษ์
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080568-1 นางสาว วรปภัส
นาคสุข
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080571-2 นางสาว วิภาดา
ศรีจินดา
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080572-0 นางสาว วิรากานต์
คงคาน้อย
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080573-8 นางสาว ศริยา
ตัณฑศิลป์
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080574-6 นางสาว ศศิวิมล
วิจิตรวงศ์
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080576-2 นางสาว ศิริพร
หินกอก
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080577-0 นางสาว ศิริรัตน์
สุริเทศ
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080578-8 นางสาว ศิริลักษณ์
นนทะเสน
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080579-6 นางสาว สิรฎา
ดวงทาแสง
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080581-9 นางสาว สุชัญญา
โสวิชัย
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080583-5 นางสาว สุรางคนา
โมลีย์
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080586-9 นางสาว หทัยชนก
จิตใจกล้า
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080589-3 นางสาว อร
จรรโลงเศวตกุล
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080591-6 นางสาว อาภาพร
เพียสา
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
573081019-9 นาย
จักรกฤษณ์
เอกะกุล
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573081021-2 นางสาว ชลทิชา
ฐิติกุล
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573081023-8 นางสาว ทรงสุดา
ทองยุทธ
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573081025-4 นางสาว ปิยาภรณ์
ถนอมเทวศิริกุล
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573081027-0 นางสาว รัตนาภรณ์
นามพิลา
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573081028-8 นางสาว วนิศรา
ศรีละ
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573081031-9 นางสาว ศิริขวัญ
คําสุพรหม
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573081034-3 นางสาว อริญากร
ทิพย์มณี
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573081035-1 นางสาว อิสรีย์
อานันทนสกุล
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
563080648-2 นางสาว กมลชนก
ธนาวภู
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
563080653-9 นางสาว คัทรียา
ชาติพุดซา
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
563080659-7 นางสาว เจตสุดา
วังคะฮาต
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
563080666-0 นางสาว ณัฐกุล
กลิ่นชื่นจิต
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
563080685-6 นางสาว ปวันรัตน์
ค่ําคูณ
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
563080699-5 นางสาว ภานุชนารถ
ยศภา
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
563080701-4 นางสาว เมธาวรรณ
จันทะลัย
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
563080703-0 นางสาว รัศมิมัต
สุภา
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
563080724-2 นางสาว อัญธิกา
พรหมรัตน์
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
553080659-6 นาย
จิรชัย
ทองไทย
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
553080662-7 นางสาว ชฎาพร
วงค์สุตา
ภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080300-5 นางสาว กชพรรณ
มิ่งมงคล
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080304-7 นางสาว ณัฎฐ์ทพร
สุขสวัสดิ์
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080305-5 นางสาว ณัฐณิชา
ภูกองไชย
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080306-3 นางสาว ณัฐนรี
บุญระมาตร
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080309-7 นาย
ธนมินทร์
เปี่ยมรวี
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080311-0 นางสาว นภัสนันท์
ธรรมเกตุ
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080312-8 นางสาว นัทธิยาพร
บางแก้ว
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080313-6 นางสาว นันท์นภัส
กิตติสุวรรณ
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080314-4 นางสาว ประภาวจี
วรรณชัย
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080315-2 นางสาว ปริชมน
เสริมพงศ์
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080318-6 นางสาว พิชามญชุ์
จันทนพิมพ์
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080320-9 นางสาว ภัทรพร
บัวทิพย์
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080321-7 นาย
ภูริณัฐ
เขียนโคกกรวด
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080326-7 นางสาว รุ่งกานดา
สอนเวียง
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
593080327-5 นางสาว ลลิดา
ทองอินตา
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080330-6 นางสาว วัณณิตา
โกสีนาม
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080332-2 นางสาว ศิริยากร
รสหอม
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080336-4 นางสาว สุพัตรา
ต้นกันยา
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080595-0 นางสาว ธัมมิกา
อินทรวงษ์โชติ
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080598-4 นาย
รัตนพงษ์
เสกกําปัง
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080601-1 นาย
อรรถพงษ์
กนกพรเวโรจน์
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080823-3 นางสาว กชพรรณ
กําเนิดกลาง
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080824-1 นางสาว กนิษฐา
การะเกษ
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080825-9 นางสาว กมลพร
ภูวิเศษ
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080826-7 นางสาว กฤติกา
บุญสุข
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080827-5 นางสาว กิตติยา
โสอุดทา
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080828-3 นางสาว กุลปริยา
ปราบไพรินทร์
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080829-1 นางสาว คัทลียา
ศิริวงจักร
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080830-6 นางสาว จันทรศรีสมุทร สินสิทธิประเสริฐ ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080832-2 นางสาว ดารินทร์
พุมลาวงษ์
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080834-8 นางสาว ธิภาพร
โคตรหาชัย
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080835-6 นางสาว นนทิยา
จํารัส
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080836-4 นางสาว นวกชมน
กุลวงศ์
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080837-2 นางสาว ปริณดา
ศรีโกศะบาล
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080840-3 นางสาว พระพร
ยังแสนภู
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080842-9 Ms.
PEIHONG
LIN
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080844-5 นางสาว วิมลรัตน์
พรมที
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080845-3 นางสาว ศุภวรรณ
มีเพ็ชร์
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080846-1 นางสาว สุรัติยา
ปัญนาวี
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080847-9 นาย
อรรถพล
อินทชัย
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080848-7 นางสาว ไอลดา
ทัดบุตร
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081038-7 นางสาว นิภาวรรณ
พลโคตร
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081039-5 นางสาว ปภาวี
พิมพ์จําปา
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081040-0 นางสาว สุวารี
แก้วสันเทียะ
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081041-8 นางสาว อุชณา
โกตะคาร
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080285-4 นางสาว กชกร
กําจัดภัย
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080289-6 นางสาว กุลชา
อินทรวงษ์โชติ
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080297-7 นางสาว ณัฐริกา
มหิษานนท์
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
583080300-4 นางสาว ธีราพร
ศรีสว่าง
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080303-8 นางสาว นิรมล
สนธิสุข
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080304-6 นางสาว เนตินันท์
อุกระโทก
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080305-4 นางสาว เบญญาภา
อ่อนทองหลาง
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080306-2 นางสาว ปริชมน
เดชสันเทียะ
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080310-1 นางสาว พนิดา
โพธิ์ทอง
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080311-9 นางสาว พัชรินทร์
ทองประเสริฐ
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080312-7 นาย
พัทธดนย์
เขียนโคกกรวด
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080313-5 นางสาว พิชยา
สว่างวงศ์
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080314-3 นางสาว พิมพกานต์
อัมวัน
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080315-1 นางสาว พิมพ์ชนก
รูปแก้ว
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080317-7 นางสาว ภัคธีมา
วงศ์กาศ
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080318-5 นางสาว มันตา
เตรียมล้ําเลิศ
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080327-4 นาย
อารยะ
ผลจันทร์
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080942-4 นาย
กฤตยชญ์
ชื่นประสิทธิ์
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080943-2 นางสาว กัณฐมณี
กายราช
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080947-4 นางสาว จริยา
ภูมิผักแว่น
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080949-0 นางสาว จินตนา
แป้งคอนสาร
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080951-3 นางสาว ชณิตา
ดิษฐปาน
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080953-9 นางสาว ญาณิศา
สุขจันทร์
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080956-3 นางสาว เบญญทิพย์
แก่นอาสา
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080957-1 นางสาว ผาณิตธาร
เพ็ญศิริ
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080958-9 นางสาว พัชริตา
ขจรจันทร์
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080959-7 นางสาว พัทธนันท์
เอี่ยมแก้ว
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080960-2 นาย
ภาสกร
สุวรรณเทน
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080961-0 นางสาว ภิรัญญา
โภคทรัพย์
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080962-8 นางสาว รัชฎาพร
สิงห์ทองลา
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080963-6 นางสาว วราภรณ์
ดวงคํา
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080964-4 นางสาว ศิริภา
แก้ววิไล
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080965-2 นาย
สมรักษ์
ระลวย
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080967-8 นางสาว สุขุมาล
ร่องพืช
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080970-9 นางสาว เสาวภา
พันธุ์วิเศษ
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080269-1 นาย
กมล
ศิริบูรณ์
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080275-6 นางสาว ชรินกาญจน์
ถิรชุดา
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อมูลจาก สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

หน้าที่ 17

บัญชีรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ลําดับ
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
573080276-4 นางสาว ชลิตา
โจดรัมย์
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080278-0 นางสาว ทอฝัน
จิตเรือ
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080283-7 นางสาว ปวัณรัตน์
วิมลรัตน์รัชตะ
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080286-1 นางสาว ภัทราภรณ์
ถาวร
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080289-5 นางสาว มัลลิกา
วัฒนกุล
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080290-0 นางสาว รัตยาภรณ์
จันทร
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080291-8 นาย
วรธน
พรมเขจร
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080293-4 นางสาว ศิรประภา
กองรักษา
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080297-6 นางสาว สิริรักษ์
วสุกุลพิพัฒน์
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080301-1 นางสาว สุวภัทร
ดวงคมทา
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080302-9 นางสาว อณัญญา
วิทยาภัทร์
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080303-7 นางสาว ดมิสา
ทาดะ
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080883-3 นางสาว กรชนก
ภูริเอกพรสกุล
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080884-1 นางสาว กานดา
เถื่อนถ้ํา
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080885-9 นางสาว กิ่งกาญจน์
ปราชญ์กระโทก ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080887-5 นาย
ครรชิต
ดวงชารี
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080888-3 นาย
จักรพันธุ์
คําภักดี
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080892-2 นางสาว ณัฐพร
บ้านกล้วย
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080893-0 นาย
ทรงวุฒิ
รัตนโยธิน
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080894-8 นางสาว ธัญสินี
แสงอินทร์
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080895-6 นาย
นภัทร
นีละนนท์
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080900-9 นางสาว ปภัสรา
ชัยศรี
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080901-7 นางสาว ปวิตรา
สุคติภูมิ
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080905-9 นางสาว พิรุฬห์ญา
ภูตีกา
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080906-7 นางสาว มนธกานต์
ปัญญาบุตร
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080907-5 นางสาว เรณุนันท์
ทํามาน
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080908-3 นางสาว ศนิสา
ประภัสสรกุล
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080910-6 นางสาว สราลี
เสาวลักษณ์
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
563080176-7 นางสาว กัลยรัตน์
จิตรติกรกุล
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
563080178-3 นางสาว ดรัลพร
ชัยเกียรติชัญพร ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
563080180-6 นางสาว ทวินันท์
สุมนานนท์
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
563080182-2 นางสาว ณภัชนันท์
มีชัยธนกิตติ์
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
563080184-8 นางสาว นิชาภา
ศรีดามา
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
563080187-2 นางสาว ปุณยาพร
ไชยเดช
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
563080189-8 นางสาว พิชญาภรณ์
จันทร์นคร
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
563080190-3 นาย
ภาณุพงศ์
มณีวรรณ
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
563080192-9 นางสาว โยชิโกะ
ทาคาฮาชิ
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
563080196-1 นางสาว วัชราภรณ์
ศิริสวัสดิ์
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
563080514-3 นางสาว วนิดา
สุดนางาม
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
563080517-7 นางสาว สิริยา
รักษาพล
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
563080520-8 นาย
สุวัฒน์
ดวงสุวรรณ
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
553080204-7 นางสาว ธนัชภัค
คําประไพ
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
553080206-3 นาย
ธนบูรณ์
เธียรธัญบูรณ์
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
553080209-7 นาย
นัฐฐิกรณ์
พันธุ์ยุรา
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
553080222-5 นางสาว วิชชุดา
วนิชจิวพันธ์
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
553080509-5 นางสาว จุฑามาศ
ศิรินพวงศากร
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
543080810-7 นางสาว ธนิยา
ฉิมพสุทธิ์
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
543080812-3 นางสาว ปวีณ์กร
คมพิชญ์บําเพ็ญ
ภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080177-9 นางสาว กชกร
วัฒนธีระ
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080178-7 นางสาว กนกวรรณ
หอมสิน
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080183-4 นางสาว ณัฐกฤตา
ยิ้มสกุลกาญจน์
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080184-2 นางสาว ณัฐกานต์
สิทธิจันทร์
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080185-0 นางสาว ดวงชนก
กุลนา
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080188-4 นาย
ปฐวี
สุระอุดร
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080189-2 นางสาว ปัทมา
อย่าเสียสัตย์
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080191-5 นางสาว ปาลิตา
ร้อยลา
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080195-7 นางสาว ภารดี
นามอาษา
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080197-3 นางสาว ยุพาวดี
ไชยแสง
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080201-8 นางสาว วาสนา
อ่อนมิ่ง
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080202-6 นางสาว วิชญา
โพธิ์แก้ว
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080205-0 นางสาว ศุภิสรา
พยุงแสนกุล
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080206-8 นาย
สิทธิโชค
ในจิตร
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080207-6 นางสาว สุจิตรา
เสนามาตย์
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080208-4 นางสาว สุธาริณี
กุญชนะรงค์
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080209-2 นางสาว อภิชา
โพธิ์เงิน
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080584-6 นางสาว กรรณิการ์
ดวงชาทม
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080585-4 นาย
ทรงชัย
เจริญคุณ
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080587-0 นางสาว ปิ่นมณี
วิไลลักษณ์
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
603080589-6 นางสาว วรดา
คํากัณหา
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080590-1 นางสาว วริศรา
ภัทรประเสริฐ
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080592-7 นางสาว อารียาวรรณ
สินทร
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080718-1 นาย
กฤษฎา
ศรีธรรม
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080720-4 นางสาว ณัฏฐณิชา
แสงอุบล
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080721-2 นางสาว ดอนน่าพรทิพย์ พันธะวงศ์
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080722-0 นางสาว ธีราภรณ์
ตอนโคกสูง
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080724-6 นางสาว ปวริศา
หวังธรรมาชีพ
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080725-4 นางสาว พิชามญชุ์
เจียรสุมัย
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080727-0 นางสาว สุดารัตน์
เยาวรา
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080728-8 นางสาว สุวิมล
ไชยรัง
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080982-4 นางสาว ชลดา
แรมพังเทียม
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080983-2 นางสาว ธันย์ชนก
รติวันชัย
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080984-0 นางสาว พรพรรณ
วงศ์ชู
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080985-8 นาย
ภานุวัฒน์
เฉลิมหมู่
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080986-6 นางสาว มินลยา
ทรัพย์ถาวรวงศ์
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080987-4 นางสาว สุมัทนา
เขียวชอุ่ม
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081113-8 นาย
แสงชัย
แก้วศรีรัง
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080215-7 นางสาว ชลดา
ดวงศรี
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080217-3 นางสาว ชลิดา
ศรีจันทะ
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080218-1 นางสาว ชุติมณฑน์
สนศรี
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080220-4 นางสาว ญาดา
อุดมทรัพย์
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080222-0 นาย
ทิชานนท์
นามตะ
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080223-8 นางสาว ธณัชฌา
ธรรมโชติ
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080224-6 นาย
ธนพล
ศิรพจนกุล
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080230-1 นางสาว พิมพ์ประภา
ชัยยะศาสตร์
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080235-1 นางสาว วรัญญา
บุญเขื่อง
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080236-9 นางสาว วัชรินทร์ยา
พุฒศรี
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080237-7 นาย
วีรชัย
เจนวิถี
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080238-5 นางสาว ศรัณย์พร
งอกคํา
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080593-5 นาย
กฤษณนนท์
วิจิตรวงศ์
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080730-1 นางสาว ติยาภรณ์
จันทรเสนา
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080731-9 นางสาว นรินา
จิตจักร
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080733-5 นางสาว พัชรินทร์
จิตตรง
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
603080734-3 นางสาว พีรยา
วีรยาพร
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080735-1 นางสาว รมิตา
ลี้ตระกูล
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080736-9 นาย
รังสรรค์
จันทะขาล
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080989-0 นาย
นวมินทร์
จันทร์แสง
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080990-5 นางสาว เบญจวรรณ
อุปเทห์
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080991-3 นางสาว รวิวรรณ
พลสวัด
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080992-1 นาย
เลอพงศ์
ฤาวงศ์
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080993-9 นางสาว วรรณศิริ
ลิ้มเจริญ
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080994-7 นางสาว ศุภาพิชญ์
ดอนสมจิตร
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080995-5 นางสาว สุดารัตน์
ไตรล้ํา
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080341-2 นางสาว กมลทิพย์
พิมพเนตร
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080343-8 นางสาว กัญญาวีร์
เหลือผล
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080344-6 นางสาว จินดารัตน์
วงเวียน
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080345-4 นางสาว ชนิตาล
พาแกดํา
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080346-2 นางสาว โซเฟีย
พาเตอร์ซัน
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080347-0 นางสาว ณฐิตา
ศักดาราช
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080349-6 นางสาว นันท์นภัสร์
เพ็ญจันทร์
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080350-1 นางสาว บุญเจริญ
เขม้นกสิกิจ
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080352-7 นางสาว พิรญาณ์
โพธิ์มี
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080353-5 นางสาว ภัทรสุดา
อินนา
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080355-1 นางสาว ลักษิกา
โมรัษเฐียร
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080356-9 นาย
ศักย์ศรณ์
ศรีศักดิ์
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080357-7 นางสาว ศิริรัตน์
สร้อยสนธ์
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080358-5 นาย
สินสิทธิ์
ตั้งธรรมาทัศน์
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080359-3 นางสาว สุดารัตน์
นามไพร
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080622-4 นางสาว กีรติ
ขามเดช
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080623-2 นางสาว ทิพย์วารี
เข้มบุญศรี
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080624-0 นาย
ภราดร
มีชื่อ
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080625-8 นาย
ภาสกร
อ่อนช้าง
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080774-1 นางสาว ชนานางค์
พรหมแก้ว
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080777-5 นางสาว ลลิตวดี
สีดาพันธ์
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080779-1 นางสาว ศิสิริน
สาธร
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080780-6 นางสาว อันนา
แพทย์เพียร
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081029-9 นาย
กฤษณ์
กล้าวาจา
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
603081030-4 นางสาว กานต์พิชชา
ศรีวายพราหมณ์ ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081031-2 นางสาว จําเรียง
สุรเกียรติชัย
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081032-0 นางสาว ตรีนภา
วิชัยโย
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081033-8 นาย
ทัตพงศ์
ยุวะเวช
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081034-6 นางสาว ทิวากร
พรมธิดา
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081035-4 นางสาว ปิยวรรณ
พลยาง
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081036-2 นาย
พีรพงษ์
ดวงแก้ว
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081037-0 นางสาว โยวดี
ตะก้อง
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081038-8 นางสาว ศิรินาฎ
ภูจักงาม
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081039-6 นางสาว ศุภาพิชญ์
หนูนารถ
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081040-1 นางสาว สายธาร
พันธวงค์
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080340-3 นางสาว จตุรพร
ดวงไข่ษร
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081119-4 นางสาว ณัฐมน
พยุงดี
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080243-2 นางสาว กชกร
ปานชาลี
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080244-0 นาย
กฤษณ์
จิราทิวัฒนากุล
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080245-8 นางสาว กัญญาวีร์
เจียรกุล
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080248-2 นางสาว ชนาทิพย์
ชนะบุญ
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080252-1 นางสาว ฐิติพร
วิจิตรโกสุม
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080257-1 นางสาว ณิกญภัทร
ชาญณรงค์
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080259-7 นาย
ธนปกรณ์
จันทะสอน
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080261-0 นางสาว ธันญนันท์
รุ่งรัตนพงศ์
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080262-8 นางสาว เธียรรัตน์
ชานุชิต
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080263-6 นาย
นริณธณา
สุริยพันธุ์
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080264-4 นางสาว นริศรา
ขวาซุย
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080265-2 นางสาว นาตยา
จินเจา
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080266-0 นาย
นิติภูมิ
กัลยาณี
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080267-8 นางสาว นุชจิฬาภรณ์
เหล่าสมบัติ
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080268-6 นางสาว ปณัสยา
พุฒชนะ
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080270-9 นางสาว ปภาชุดา
วงศ์มุกดา
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080272-5 นางสาว ปรีมา
ตันติพานิชธีระกุล ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080274-1 นางสาว พลอย
ไกรศรีวรรธนะ
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080275-9 นางสาว พอหทัย
พละศักดิ์
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080277-5 นาย
พิศาล
สารมาตย์
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080278-3 นางสาว เพชร
ไกรศรีวรรธนะ
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
603080281-4 นางสาว รัตตวัลย์
กุลไพศาล
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080283-0 นางสาว ลัลน์นลิน
กวีกิจธนกุล
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080285-6 นาย
ศุภกร
ปรานะพรม
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080286-4 นางสาว โศรยา
ทิพยะ
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080289-8 นางสาว สุชาวดี
สุวรรณโชติ
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080292-9 นางสาว สุวพร
ศิริศุภกาญจน์
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080293-7 นางสาว เสาวเรศ
สุขเต็มดี
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080294-5 นางสาว หทัยภัทร
เกี๊ยงบางยาง
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080295-3 นางสาว อัจฉริยา
มั่งมี
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080296-1 นางสาว อัญพัชร์
เอกอัครธนาศักดิ์ ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080297-9 นาย
อัษฎายุธ
ธีรทัศนานนท์
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080298-7 นางสาว อิณทร์อุสา
เอื้อวิทยาศุภร
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080595-1 นางสาว เขมนิภาส์
นิธิหิรัญวงษ์
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080596-9 นาย
ณัฐภาส
จันทนาคม
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080597-7 นางสาว ดาริกา
เวียงแก้ว
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080601-2 นางสาว ปรีดาภรณ์
ผลพรต
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080603-8 นางสาว ภันทิลา
ศิริพันธ์โนน
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080604-6 นาย
วนาคิน
นาคนาคา
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080605-4 นางสาว สมฤทัย
เอี่ยมรัมย์
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080739-3 นางสาว กวินนา
ศิลาวงศ์
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080740-8 นางสาว จิรารัตน์
มังกร
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080741-6 นางสาว ณัฐพร
จั่นทอง
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080742-4 นางสาว ณิชกุล
ศรีสวัสดิ์
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080743-2 นางสาว ทัศนีย์
พันทวี
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080744-0 นางสาว ธนัชพร
พันธุ์เสือ
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080745-8 นางสาว ปรมาภรณ์
ป้อมสนาม
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080746-6 นางสาว ปิยฉัตร
ประเสริฐยิ่ง
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080747-4 นาย
พัชรพล
เปี่ยมฤทัยพินิจ
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080748-2 นางสาว ภริตพร
ศรีนัครินทร์
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080749-0 นางสาว รจิตา
สุดสงวน
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080750-5 นางสาว วิภาพรรณ
พานศรี
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080752-1 นางสาว ศิริรัตน์
ใยนนท์
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080753-9 นางสาว สโรชา
พร้อมญาติ
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080754-7 นางสาว สายน้ําผึ้ง
ศรีโชค
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
603080755-5 นางสาว สุคนธา
บาลุน
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080756-3 นางสาว สุธาสินี
โอปาก
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080758-9 นางสาว สุพิชฌาย์
กิจเอื้อวิริยะ
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080759-7 นางสาว อภิสรา
สิทธิ์สา
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080865-8 นาย
จักรกฤษณ์
สามารถ
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080866-6 นางสาว ภัทรสุดา
แสนเสนา
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080867-4 นางสาว สิริกัญญา
นิตรคําหาญ
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080996-3 นางสาว กนกวรรณ
กลิ่นหอมสุด
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080998-9 นางสาว กุลญารัตน์
เผยศิริ
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080999-7 นางสาว จันจิรา
สุนารักษ์
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081000-3 นางสาว จันทกานต์
จันทร์แปลก
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081001-1 นางสาว จิราพร
พัดเพ็ง
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081002-9 นางสาว ชลธิชา
ลีลาชัย
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081003-7 นางสาว นพมาศ
อุปพงษ์
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081004-5 นางสาว นภัทรัตน์
พรสิราธนรัชต์
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081005-3 นางสาว นัทจรีย์
ศรีบวรชัย
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081006-1 นางสาว ปวีณา
ประทุม
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081007-9 นางสาว ปิยกาญจน์
มณีกัญญ์
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081008-7 นางสาว พรทิพย์
พรมโสภา
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081009-5 นางสาว พัทธวรรณ
ราชมี
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081010-0 นางสาว พิณวดี
สุขจิต
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081011-8 นางสาว ภัชญาภา
กานนท์
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081012-6 นาย
วาทศิลป์
จริยไพบูลย์
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081013-4 นางสาว วาสิตา
เนาว์สูงเนิน
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081014-2 นางสาว ศรุดา
สุวรรณปัฏนะ
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081015-0 นางสาว ศิรภัสสร
ทองดี
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081016-8 นางสาว ศิวนาถ
เย็นอารมย์
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081017-6 นางสาว สุธิตา
เคนวงษ์
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081018-4 นาย
หาญพยัฆฆ์
เปาอินทร์
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081019-2 นางสาว อภิญญา
แสงกุล
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080299-5 นาย
กรรชัย
จันทร์มณี
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080302-2 นางสาว กวิสรา
รองเมือง
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080303-0 นางสาว กัญนิษฐ์ปภา
คําสอน
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080305-6 นางสาว จงมณี
สระแก้ว
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
603080308-0 นาย
ชนาธิป
ตรีพลี
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080309-8 นางสาว ชนาภา
ภูไชยแสง
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080310-3 นางสาว ชยาภรณ์
นามบุดดี
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080313-7 นางสาว ณัฐชยา
นาทันลิ
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080314-5 นางสาว ณัฐณิชา
นนทะโคตร
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080315-3 นาย
แทนไท
สมศรี
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080319-5 นางสาว ธิดารัตน์
ถนอมสอน
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080322-6 นางสาว พลอยวรีย์
วีระภักดี
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080324-2 นางสาว พิมพ์ชนก
กังไพบูลย์
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080326-8 นางสาว ภาวดี
บุระดา
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080329-2 นางสาว รัชนี
พลมาตย์
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080331-5 นางสาว รุ่งทิวา
วงศ์ไชยรัตนกุล
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080332-3 นางสาว วรรธิดา
ศิริพณิชย์กุล
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080336-5 นางสาว ศุภาพิชญ์
บํารุงธรรม
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080339-9 นางสาว อาภัสร
สระแก้ว
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080340-4 นาย
อิงควัชร
จันทมูล
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080606-2 นางสาว กัญญาณัท
บุญส่ง
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080607-0 นาย
เขตโสภณ
บูรณะ
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080608-8 นางสาว จิราพร
สาระนันท์
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080609-6 นาย
เทพประสิทธิ์
เผ่าพันธุ์
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080610-1 นางสาว ธนาภรณ์
ชุมนรารักษ์
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080612-7 นางสาว วลัยลักษณ์
มุ่งรองกลาง
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080613-5 นางสาว วิภาภัทร
สมาน
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080614-3 นาย
สุทธิพงษ์
บาระมี
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080615-1 นางสาว สุหรรษา
จิตรสายธาร
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080617-7 นางสาว อชิรญา
รุ่งเรือง
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080618-5 นางสาว อริสรา
ประเสริฐสิทธิ์
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080619-3 นางสาว อรุณสิริ
ภาคนาม
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080620-8 นางสาว เอมีรี่
โคนโนะ
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080760-2 นางสาว เกศบุตร
แดงมา
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080763-6 นางสาว ชวิศา
เจริญคํา
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080764-4 นาย
ปนิกรณ์
เสรีวิสุทธิพงศ์
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080766-0 นางสาว เพ็ญพิสุทธิ์
เหลี่ยมสมบัติ
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080767-8 นางสาว มาริษา
สินปั่นจริต
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
603080769-4 นาย
อัครวินท์
พึ่งกุศล
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080770-9 นางสาว อัปสรสวรรค์
วรรณวัฒน์
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080868-2 นาย
ปรเมษฐ์
จงดูกลาง
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080869-0 นางสาว พวงทอง
เจริญผล
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080870-5 นางสาว พัชริกา
สุทธิผาย
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081021-5 นางสาว เจนจิรา
สาระผล
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081022-3 นาย
นิภัทร์
สํารองทรัพย์
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081023-1 นางสาว ปภาวรินทร์
ภูธร
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081024-9 นาย
ประสิทธิ์
พลเสนา
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081025-7 นาย
พรชัย
รัตนพันธ์
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081026-5 นางสาว พิชญ์ดา
นพรัตน์
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081027-3 นางสาว เอริกา
ทัดมาลา
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081028-1 นางสาว ศิริกมล
เพิ่มผล
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080366-6 นางสาว กิจติมา
ดวงบุบผา
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080369-0 นางสาว ขนิษฐา
วิยะกุล
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080372-1 นางสาว ชลิดา
จันทรักษ์
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080373-9 นางสาว ชุติมา
เกื้อกูล
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080378-9 นาย
ต่อพงศ์
เชื้ออุ่น
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080380-2 นางสาว ธมลวรรณ
ศรีชัยมูล
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080381-0 นาย
ธรรมรัฐ
ผดุงสิทธิธรรม
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080383-6 นางสาว ธัญชนก
บุญประคม
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080386-0 นางสาว นริศรา
ศิโร
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080390-9 นาย
ปฐวีศิลป์
ภูถมศรี
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080394-1 นางสาว พลอยพิมพ์
คํามูล
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080395-9 นางสาว พลอยไพลิน
ผลสงเคราะห์
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080401-0 นาย
วัฒนา
มาตย์นอก
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080404-4 นางสาว ศริญญา
ถาวงษ์กลาง
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080408-6 นางสาว สโรชา
ค้าขาย
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080410-9 นางสาว สุภาภรณ์
ทาทอง
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080413-3 นางสาว อตินุช
โคบาล
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080414-1 นางสาว อรดี
การพิศมัย
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080628-2 นาย
ณัฐวุฒิ
วงศ์ประโคน
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080629-0 นางสาว ปริญญา
วานิช
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080630-5 นางสาว ปุณยวีร์
โนนทนวงษ์
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
603080632-1 นางสาว ศุภัทรา
ศิวินา
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080633-9 นางสาว สุพิชฌาย์
แสนอุบล
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080634-7 นางสาว อนงค์นาถ
ใจทน
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080782-2 นางสาว เขมอัปสร
ศิริ
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080784-8 นางสาว ชลลดา
พลลี
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080786-4 นางสาว ทัชชา
ตอโมกข์
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080787-2 นาย
นลธวัช
สิงห์แก้ว
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080789-8 นางสาว ประภาสิริ
ชาตรี
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080791-1 นางสาว พิชญ์อาภา
แก่นโชติกุล
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080793-7 นางสาว วริศรา
คํายอดแก้ว
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080796-1 นางสาว อรอุมา
บํารุงภักดี
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080843-8 นางสาว ปรียาภรณ์
หกสี
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080871-3 นาย
คติพจน์
นนทบุตร
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080872-1 นางสาว จุฬาดา
คําชมภู
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080873-9 นาย
เจริญทรัพย์
ทองกลม
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080874-7 นาย
โชคชัย
คําจันทา
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080875-5 นางสาว ญาณีภรณ์
วงค์พุทธา
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080876-3 นาย
ทรงทรัพย์
วิรุฬหา
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080877-1 นางสาว ทัศนีย์
สีสันงาม
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080879-7 นาย
ธนพงษ์
โสภา
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080882-8 นางสาว พัชราภา
โลตุฤทธิ์
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080883-6 นางสาว พิกุลทอง
ถ่องตะคุ
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080884-4 นางสาว พีรญา
แนววิลัย
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080885-2 นางสาว รณัยชนก
น้อมวารีย์
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080887-8 นางสาว วรดา
คํามุงคุณ
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080888-6 นางสาว วราภรณ์
ศรีษาพุทธ
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080889-4 นาย
วัชรินทร์
ทวีโชติ
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080890-9 นางสาว วิลาศิณี
แสนภักดี
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080891-7 นาย
ศราวุฒิ
พุทธา
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080892-5 นาย
สมพร
แวงวรรณ
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080893-3 นาย
อดิศร
ถือสยม
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081041-9 นางสาว เก็จมณี
แก้วเรือง
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081042-7 นางสาว จุฑามาศ
พรหมศรีหา
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081043-5 นาย
ฐิติกร
เอ็มประโคน
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
603081044-3 นาย
นิธิบดินทร์
แก้วเพชร
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081045-1 นางสาว ปางทิพญ์
เอี้ยงลักขะ
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081046-9 นางสาว ปิยลักษณ์
แสงชัยศิลป์
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081047-7 นางสาว เมธินี
ผาพิมพ์
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081048-5 นางสาว ศวิตา
โอษฐงาม
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081049-3 นางสาว สิริกร
นนท์สะเกตุ
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081050-8 นางสาว อรุณรัตน์
ไชยสุข
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081051-6 นางสาว อินทิรา
วุฒิชัยรังสรรค์
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081082-5 Ms.
LEILA MARIA TAUFENBACH
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081083-3 Mr.
JUN YEONG
PARK
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081084-1 Mr.
SANGIN
PARK
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081085-9 Mr.
JINSEONG
PARK
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081087-5 Mr.
AKIHITO
BANNO
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081088-3 Ms.
CHIHIRO
KITANO
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081089-1 Mr.
RYOHEI
SUZUKI
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081090-6 Mr.
DARRYL
LIM KANGFU
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081092-2 Ms.
MAI
SHIMOBEPPU
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080361-5 นางสาว กนกวรรณ
สมวงค์ษา
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080362-3 นางสาว กิตติยา
เพียตุ
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080364-9 นางสาว กุลนิภา
บุตรลุน
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080367-3 นางสาว ชัญญานุช
รู้บุญ
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080368-1 นางสาว ชุติกาญจน์
โสหะ
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080369-9 นางสาว ชูติมา
บัวสงเคราะห์
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080371-2 นางสาว ธนัชชา
สีสองชั้น
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080373-8 นางสาว ธินิดา
ห้วยจันทร์
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080378-8 นางสาว ปาณิสรา
พันวอ
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080380-1 นางสาว พนัชกร
สุเทวี
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080383-5 นาย
พิชชากร
ทองกล่ํา
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080384-3 นางสาว พิมชนก
บุญแจ้ง
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080386-9 นางสาว มณฑิกา
โม้กุดแอก
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080387-7 นาย
ยศธร
เค้าหงษ์
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080388-5 นางสาว วทัญญุตา
ชมภักดี
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080389-3 นางสาว วรางคณา
สุขแสนศรี
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080390-8 นางสาว วันวิสา
ธัญญานนท์
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
593080396-6 นางสาว ศิรินภา
เฉื่อยไธสง
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080397-4 นางสาว สุนิดา
เวียงชัย
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080398-2 นางสาว สุมินตรา
มากเอี่ยม
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080400-1 นางสาว อารียา
วงศ์ประชาสุข
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080402-7 นางสาว อุไรวรรณ
นุ่นนาแซง
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080612-6 นางสาว กรรณิการ์
ดีสองชั้น
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080620-7 นางสาว ศุภรัตน์
กุมรัมย์
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080665-5 นางสาว ไอรินทร์
อยู่ทอง
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080673-6 นาย
ณัฐชนน
จันทร์ฉาย
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080862-3 นางสาว กนกวรรณ
นิยมพล
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080863-1 นางสาว ชนิตา
กันยามัย
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080865-7 นางสาว ธนัญญา
ตันชวลิต
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080866-5 นางสาว ธัญจิรา
หงส์พิพิธ
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080867-3 นางสาว บัวสวรรค์
บุญมาวงษา
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080868-1 นางสาว ปราณพิชญ์
ปุรัมพกา
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080869-9 นางสาว พรชณิตว์
นามโคตร
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080870-4 นางสาว พรพิตรา
โสมี
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080871-2 นาย
พัฒฤทธิ์
แก่นจันทร์
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080873-8 นางสาว มาฆศิริ
จารุเจษฎา
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080876-2 นางสาว วนิดา
บานเย็น
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080877-0 นางสาว ศศินา
ราษีทอง
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080880-1 นางสาว อารยา
วานิชกร
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081043-4 นางสาว จันทร์จิรา
ประวิเศษ
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081044-2 นางสาว จารุวรรณ
สังฆะจารย์
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081045-0 นางสาว จินดารัตน์
สุดงาม
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081046-8 นาย
จิรายุ
หาฤทธิ์
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081047-6 นาย
ณัฐวัฒน์
ตันทะวงค์
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081048-4 นาย
ธีรนันท์
วันโยศิริทรัพย์
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081049-2 นาย
นฤพนธ์
สุริฉาย
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081050-7 นาย
ปัญญวัฒน์
ฉายาวรรณ์
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081051-5 นาย
พงศธร
เชาวลิตกิจกุศล
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081052-3 นาย
พิริยะพงศ์
พิมพระลับ
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081115-5 Miss
SHEN SHI
YUE TING
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081120-2 นาย
วิศรุต
พิรุณสุนทร
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
583080354-1 นางสาว กนกพร
หลักคําพันธ์
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080357-5 นางสาว กวินนา
จันทร์ดิษฐ
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080359-1 นางสาว กาญจนาพร
พองพรหม
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080360-6 นางสาว เกลวรินทร์
ประภาศรี
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080361-4 นาย
เกษมพันธุ์
วรรณทอง
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080365-6 นาย
ณัชสิทธิ์
บาลี
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080368-0 นางสาว ธิติภรณ์
แก้วหาญ
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080370-3 นางสาว บุสบา
ขันซ้อน
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080373-7 นางสาว พัชรี
สายชมภู
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080375-3 นางสาว พัทธนันท์
อยู่เย็น
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080376-1 นางสาว ภัทรวดี
เก่งนา
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080379-5 นางสาว ราชาวดี
ซ้วนขาว
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080380-0 นางสาว วาทณี
มีระหงษ์
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080382-6 นางสาว ศศิธร
มีพรหม
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080383-4 นาย
ศักดิ์นรินทร์
พิมพ์วันคํา
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080386-8 นางสาว สิริกัญญา
แก้วสูงเนิน
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080389-2 นางสาว อภิสรา
โคตรโยธา
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080390-7 นางสาว อรจิรา
จารัตน์
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080391-5 นางสาว อรอนงค์
มะอาจเลิศ
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080393-1 นางสาว อิงนภา
ภวภูตานนท์
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080504-8 นาย
กฤติน
ขันละ
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080505-6 นาย
จักรกฤษณ์
จันทเรือง
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080506-4 นาย
จิรายุ
ภักดิ์วาปี
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080508-0 นาย
ภานุพงศ์
โกพล
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080509-8 นางสาว ยุภาพร
ขุรีทรัพย์
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080510-3 นาย
รามิน
นามศิริ
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080512-9 นาย
อัษฎาวุฒิ
ศรีทน
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080991-1 นางสาว เจนจิรา
ถาสีทะ
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080992-9 นางสาว เจนจิรา
อรุณถิน
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080995-3 นางสาว ณัชฌานนท์
ผุยปุโรย
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080996-1 นางสาว ธันย์ภมรรัตน์
ฤทธิ์มะหา
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080998-7 นาย
ธนากร
ธนะฤกษ์
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080999-5 นางสาว นันทรัตน์
ป่าถ่อน
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081000-1 นางสาว พนิตา
ดวงจันทร์เทียม
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ลําดับ
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คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
583081002-7 นางสาว พิมพ์รําไพ
วงศ์นาค
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081003-5 นางสาว มณฑิรา
มูลตรีภักดิ์
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081004-3 นางสาว มลธิชา
เกิดสุข
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081007-7 นาย
วัชระ
พระวิเศษ
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081008-5 นางสาว วารุณี
โทแก้ว
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081009-3 นางสาว วิชิดา
ศิริภูมิ
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081010-8 นาย
ศาสตรา
ประดับสุข
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081011-6 นางสาว ศุภมาส
สุพรหม
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081012-4 นางสาว สาธิตา
วงษาบุตร
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081013-2 นางสาว สิริยากร
ก้านสุวรรณ
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081114-6 นางสาว ณัฐณิชา
เหล่าฤทธิ์
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080334-6 นางสาว ชณิตา
หินตะ
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080337-0 นางสาว ดุษณี
สระเพ็ชร
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080946-5 นาย
พีระพงษ์
ถือฉลาด
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080950-4 นางสาว รวิพร
ภักดีสมัย
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080952-0 นางสาว เรืองทิพย์
ผิวมะลิ
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080953-8 นางสาว วรนุช
กาละพันธ์
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080955-4 นางสาว ศิริลักษณ์
จันดาเบ้า
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
563080222-6 นางสาว พิมพ์ชนก
ศรีคง
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081106-6 Mr.
KOLJA
KROCKEL
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081107-4 Mr.
JOHANNES
BLOHM
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081108-2 Mr.
JOHANNES SEBASTIAN SCHURMANN
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081109-0 Mr.
JANNES
ROHRIG
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081110-5 Miss
KATHARINA
KANNAPIN
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081111-3 Miss
LIM SU QI
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081112-1 Miss
RACHEL CHUA JIA LING
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081118-9 Mr.
KAZUHIRO
AOI
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081088-1 Miss
BENNIE LIM
YOU MIN
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081089-9 Mr.
KOK CHUN
HONG
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081090-4 Miss
SILKE
SCHRADER
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081091-2 Miss
YUME
OBINATA
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081092-0 Mr.
ANDREAS
WALDERICH
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081093-8 Mr.
NAOKI
NAKATANI
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081094-6 Miss
NATTHALY
NATSCHKE
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อมูลจาก สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

หน้าที่ 31

บัญชีรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ลําดับ
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088

คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
583081095-4 Mr.
SATOSHI
KASAJIMA
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573081050-5 Mr.
ZHENYU
QU
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573081077-5 Ms.
HIMIKO
OKA
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
563080814-1 Mr.
MENG
RAO
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
563080797-5 Ms.
JIA
DONG
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
563080798-3 Ms.
BUYIMEI
LIU
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
563080799-1 Ms.
QIAN
MA
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
563080800-2 Ms.
CHONGHUI
WANG
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
563080801-0 Ms.
XUE
WANG
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
563080802-8 Ms.
XIANYUE
YANG
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
563080803-6 Ms.
XINGXING
LONG
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
563080804-4 Ms.
AN
XU
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
563080805-2 Ms.
QIANER
HUANG
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
563080806-0 Ms.
ZIQUAN
ZHANG
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
563080807-8 Ms.
JIE
LIU
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
563080808-6 Ms.
LIN
YAN
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
563080809-4 Ms.
YUSHAN
WANG
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
563080810-9 Ms.
YUAN
YUAN
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
563080811-7 Ms.
JINGYAN
CAO
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
563080812-5 Ms.
DI
ZHANG
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
563080813-3 Ms.
YI
ZHENG
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
563080842-6 Mr.
ANANDO
KADDAR
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080157-4 นางสาว กัลยา
จารัตน์
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080159-0 นางสาว จิณัฐตา
ธรรมรัตน์
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080161-3 นางสาว ฉัตรทิพย์
ชัยศิลา
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080165-5 นางสาว ณณิชา
ประจัญมอญ
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080166-3 นาย
ธนกฤต
ชาติอนุลักษณ์
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080167-1 นางสาว ธันยพร
อภิบาลศรี
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080168-9 นางสาว นันทกาญจน์
นาคาแก้ว
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080169-7 นางสาว นันทพร
ปากวิเศษ
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080172-8 นาย
พรพิสุทธิ์
ไชยรักษ์
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080179-4 นางสาว สุชานาถ
นาคทรัพย์
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080182-5 นางสาว อาภาวดี
พุฒรา
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080562-5 นางสาว พิชญดา
อุ่นหนู
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
593080563-3 นางสาว สิริรักษ์
ทองเสือสิริโชติ
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080752-0 นางสาว จันจิรา
แบงกระโทก
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080753-8 นางสาว ชญาภา
สอนภักดี
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080754-6 นางสาว ชนนิกานต์
มาพรศรี
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080756-2 นางสาว ณัฐณิชา
ศรีสอาด
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080757-0 นางสาว ณิชกานต์
ไทยธุระไพศาล
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080758-8 นางสาว ประภัสสร
ศรีบุญเรือง
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080759-6 นาย
ปิยะพงษ์
ชื่นตา
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080760-1 นางสาว ปิยะพร
กลั่นความดี
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080761-9 นาย
พงษ์พัฒน์
เหลาเพ็ง
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080762-7 นางสาว พรรธิภา
ทบโคตร
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080765-1 นางสาว ศุภาพิชญ์
ฤทธิ์ฤๅชัย
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080766-9 นางสาว สุรภา
เลาหวิวัฒน์
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080767-7 นางสาว อคัมย์สิริ
ทองมาศ
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080768-5 นาย
อนุวัฒน์
กุลสง
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080769-3 นางสาว อรอุมา
ใจเรือง
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081022-2 นางสาว รัตนประภา
มาดี
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080137-9 นาย
กษิดิ์เดช
เทพสาร
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080138-7 นางสาว กาญจนา
ปราณีวงศ์
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080139-5 นางสาว จิราพร
อาจนคร
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080141-8 นางสาว ชนิตาภา
เจิมขุนทด
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080142-6 นางสาว ทรรศิกา
เจริญศรี
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080147-6 นางสาว ปาณิศา
นิติอมร
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080151-5 นางสาว พลอยจรัส
เรือโป๊ะ
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080152-3 นางสาว ภคนันท์
ธัญจิรานุกูล
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080153-1 นางสาว ภัทรธีรา
วรรณภักดี
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080155-7 นางสาว รัชนีกร
รัตนกร
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080157-3 นาย
วศิน
อุทรักษ์
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080158-1 นางสาว ศณิฌา
กฤษณสุวรรณ
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080160-4 นางสาว ศิรดา
ทิพย์รักษา
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080162-0 นาย
สรวิศ
ศรีเสรี
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080165-4 นางสาว สุรัสวดี
ถวิลการ
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080167-0 นางสาว อัญดาวีร์
ตังตระกูล
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080493-7 นางสาว กาญจนา
แซ่ตัน
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
583080494-5 นาย
ณัฐปคัลภ์
เตียสุวัติเศรษฐ
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080830-5 นางสาว กนกวรรณ
ไชยกันยา
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080831-3 นางสาว กฤติยาภรณ์
สอนสุภี
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080832-1 นาย
กิตติชัย
หัสนัย
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080833-9 นางสาว กุนนิพา
พันลิลา
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080834-7 นางสาว จิราธร
ผลสมหวัง
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080835-5 นางสาว จุฑากานต์
หาญอาษา
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080836-3 นางสาว ชญาณิศา
ติ๊บปะละ
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080837-1 นางสาว ณภาภัช
มารศรี
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080839-7 นาย
นิธิชัย
รื้อเรือง
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080840-2 นางสาว ปุณยวีร์
โสภณธรรมกิจ
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080841-0 นางสาว เปรมจิต
สุรเกียรติชัย
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080842-8 นาย
พชร
เอ้มะราช
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080843-6 นางสาว พีรินทร์ดา
ปรางค์สุวรรณ
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080844-4 นางสาว วีรวรรณ
รัตนะมณี
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080847-8 นางสาว อภิญญา
บุตรจันทร์
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080848-6 นาย
อภินันท์
จิรัคคกุล
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080122-1 นางสาว กมลชนก
สุขร่วม
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080125-5 นางสาว กัลยรัตน์
สรรพชัย
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080126-3 นางสาว จันทิมาพร
ภูษาแก้ว
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080131-0 นางสาว ณิชารีย์
บัวอินทร์
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080133-6 นางสาว ธนาวดี
ตั้งตระกูล
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080135-2 นางสาว นริศรา
ณรงค์วิโรจน์
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080137-8 นางสาว ปราญชลี
ชูปาน
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080149-1 นางสาว สุดารัตน์
บูรณอารีย์พงษ์
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080150-6 นาย
สุรชัย
สุริยงคต
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080153-0 นางสาว อรัญญา
ตันปุระ
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080156-4 นางสาว อารียา
สมปัญญา
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080629-7 นาย
นคร
ศรีน้ําย้อย
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080630-2 นาย
นิธิชัย
ศรีมันตะ
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080776-4 นางสาว กาญจณี
เจริญนาม
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080777-2 นางสาว กิตติยาพร
เต่าสมตา
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080778-0 นางสาว จิราพร
การะภักดี
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080779-8 นางสาว ชลิตา
ฟ้าคุ้ม
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
573080780-3 นางสาว ฐานิตา
นุชเนตร์
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080781-1 นางสาว ณัฐฐากร
ใจเอื้อ
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080782-9 นางสาว ณัฐณิชา
สิงจานุสงค์
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080783-7 นาย
ณัฐวุฒิ
บรรจมาตย์
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080784-5 นางสาว ดวงใจ
ภู่นิ่ม
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080785-3 นางสาว ธิติยากรณ์
มงคลเคหา
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080786-1 นางสาว ปัญชิกา
ผดุงสิทธิโชค
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080787-9 นาย
ปิยภัทร
ภัทรโชติ
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080788-7 นางสาว พัชราพร
ปัญญาวัชระ
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080789-5 นางสาว เพ็ญพิชชา
สมศักดิ์
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080790-0 นางสาว มนัสนันท์
วงศ์เครือศร
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080791-8 นางสาว วรุณรัตน์
อาจแก้ว
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080792-6 นางสาว วาริน
เอกสูงเนิน
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080793-4 นางสาว วิโรชิณี
ใจเดช
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080794-2 นาย
สิทธิชัย
เงินโคกสูง
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080795-0 นางสาว สุทธิดา
สิทธิไกรพงษ์
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080796-8 นางสาว สุนัสรา
พลศักดิ์
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080797-6 นางสาว อภิชญา
อุ่นโสดา
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
563080406-6 นาย
จตุพล
วัชรกนกศิริ
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
563080408-2 นางสาว จุฑาทิพย์
ตีรณานุสิษฐ์
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
563080416-3 นางสาว ปณิตา
สิงห์มี
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
563080417-1 นาย
ปวีณ
นกแย้ม
ภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080183-3 นางสาว กรองกาญจน์
ด้านเนาลา
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080185-9 นางสาว ขนิษฐา
ทองใคร้
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080186-7 นาย
เจษฎา
ประจิตร
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080188-3 นางสาว ฐิตารีย์
บุญญาดา
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080189-1 นางสาว ณิชาวีร์
เปรมกมล
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080190-6 นางสาว ธันยธรณ์
จันทวงษ์
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080191-4 นางสาว นรินทร
รัตนพันธ์
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080192-2 นางสาว นัฐกานต์
วุทธิพงษ์ปรีชา
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080194-8 นางสาว ปิยะฉัตร
บุญเอก
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080195-6 นางสาว พรสวรรค์
จิตต์ปราณี
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080200-9 นางสาว วราภรณ์
ไชยกันยา
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080203-3 นางสาว สุพิชญาณ์
ยงประพัฒน์
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
593080565-9 นาย
กฤตพัฒน์
ศรีสุพรรณ
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080569-1 นางสาว พิชชา
พรหมคุณ
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080572-2 นางสาว ศศิภา
ประทีป ณ ถลาง ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080573-0 นางสาว อารยา
สุขสําราญ
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080770-8 นางสาว ชนิกานต์
มั่นบุญสม
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080771-6 นางสาว ฐานิตา
กันเกตุ
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080774-0 นาย
ธนพัฒน์
ศรีศักดา
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080776-6 นางสาว ปาณิสรา
สืบสาย
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080777-4 นางสาว ฟ้า
บุญมี
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080778-2 นางสาว เมธาวี
พูลสวัสดิ์
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080780-5 นางสาว ศุภิสรา
รอดภัย
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080169-6 นางสาว กนกพร
พันธุ์ปลาโด
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080171-9 นางสาว กฤติกา
ศรีโคตร
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080173-5 นางสาว จิรัชญา
ประชานันท์
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080174-3 นางสาว ชนิศรา
สัมพันธะ
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080175-1 นางสาว ธนภรณ์
มิเร
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080176-9 นาย
ธนวิชญ์
สุทธศิลป์
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080177-7 นางสาว นนทิชา
กองพร
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080179-3 นาย
พงศธร
พรมบุตร
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080181-6 นางสาว ภัทราพร
ระงับภัย
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080187-4 นางสาว สัณห์สิรี
จันทร์สด
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080189-0 นางสาว สิริยาพร
เทพวรรณ
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080850-9 นางสาว กฤตพร
วันเพ็ญ
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080851-7 นางสาว ณัฐธิดา
สนิทเชื้อ
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080853-3 นางสาว บวรลักษณ์
สนธิศรี
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080854-1 นางสาว บุญณิศา
พิบูลย์ศิริกุล
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080855-9 นาย
ปฐมพนธ์
พิกุลงาม
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080856-7 นางสาว ปภาดา
เหนือแสน
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080859-1 นางสาว เปรมฤทัย
สุรเกียรติชัย
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080861-4 นางสาว พรรณพิมล
จงรุ่งโรจน์อําไพ
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080862-2 นางสาว ภัทรกันย์
จันทวงษ์
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080863-0 นางสาว ภัสรา
คูหานา
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080864-8 นางสาว ภาณิศา
แสงสุริยา
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080865-6 นางสาว วรรณวนัช
ค่าเอ่น
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
583080866-4 นาย
วัทธิกร
แซ่อึ้ง
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080867-2 นางสาว วาสนา
อุบลวรรณ์
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080869-8 นางสาว อรอุมา
ศรีสุรักษ์
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080871-1 นางสาว อาทิมา
ทองสมุทร
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080157-2 นางสาว กนกมณี
สายแวว
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080164-5 นางสาว ณัฐสุดา
อันตรี
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080166-1 นางสาว ธัญญลักษณ์
ปิ่นโพธิ์
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080171-8 นางสาว ภัสวรรณ
ถวิลไพร
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080173-4 นางสาว วรินทร์รัตน์
สิทธิเสนา
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080175-0 นาย
ศรันธ์
มุสิกะสาร
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080177-6 นางสาว สิริวรรณ
สุระ
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080799-2 นางสาว จันทร์เพ็ญ
มีหล้า
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080800-3 นางสาว จิรภิญญานันท์ โอโน
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080801-1 นางสาว จิราพัชร
ทองเครือ
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080803-7 นางสาว โชติกา
วิจิตรานนท์
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080804-5 นาย
ฐนนนต์
แสงวงษา
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080805-3 นางสาว ฐิติพร
จันทร์สิงห์
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080806-1 นางสาว ทัศวรรณ
โพธิขํา
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080808-7 นางสาว ธนพร
พระวงษ์
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080809-5 นางสาว นงลักษณ์
กุลวริทธิ
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080810-0 นางสาว นวพร
เวียงนนท์
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080811-8 นางสาว ปลื้มกมล
รัตนแสง
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080812-6 นางสาว ปาริฉัตร
กุลประสูติ
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080813-4 นาย
พชร
บุญค้ํา
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080815-0 นางสาว พัชรีภรณ์
กรจักร์
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080816-8 นางสาว เรือนแก้ว
จงกลรอด
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080817-6 นางสาว ศิริญา
อินทรประเสริฐ
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080818-4 นางสาว สุภรณี
ทองทวี
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
563080106-8 นาย
นวเจตน์
คีฟึล
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
563080429-4 นาย
ธนวัต
เลิศวรสิริกุล
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
563080434-1 นางสาว พิฐชญาณ์
วรรณศิลป์
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080338-0 นางสาว กลาภร
ใต้ศรีโคตร
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080342-9 นาย
ณัฏฐ์วัฒน์
บัวขาววงศ์ภูธร
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080343-7 นางสาว ณัฐรียา
ศิลาไสล
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
593080347-9 นางสาว ปรรณพร
สุวรรณศรี
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080348-7 นางสาว ปรัชญา
คงโนนกอก
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080350-0 นางสาว พรหมพร
พรมหาชัย
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080355-0 นางสาว ศิริวรรณ
สีม่วงงาม
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080357-6 นางสาว หทัยภัทร
ไชยแสง
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080358-4 นางสาว อนัญญา
กุลไธสง
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080359-2 นางสาว อภิญญา
หนูขยัน
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080360-7 นางสาว อริสรา
แอมนนท์
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080602-9 นางสาว กัญญ์ญาณัฐ
ไพศาลธนภัทร
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080603-7 นางสาว ณัฐนรี
ดีบุญชัย
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080604-5 นางสาว ทิพยสุดา
แก้วสีเป่ง
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080605-3 นางสาว นีรนรี
วงศ์ปริยกุล
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080607-9 นางสาว ปุณยนุช
ลี้ไพโรจน์กุล
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080608-7 นาย
พสิษฐ์
ทะกันจร
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080609-5 นางสาว พัชราพร
ปุณประวัติ
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080849-5 นางสาว กมลพัฒน์
แก้วอินทร์
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080850-0 นางสาว กุลธิดา
แสนเทพ
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080852-6 นาย
ชัชพงศ์
หาสูง
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080853-4 นาย
ธวัช
ภูพันนา
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080854-2 นางสาว ธัญลักษณ์
ทองปลิว
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080855-0 นางสาว ปิยมล
อรุณธีร์กิจ
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080856-8 นางสาว มลธิชา
ว่องทั่ง
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080857-6 นางสาว ลภัสรดา
ภูไข
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080859-2 นางสาว อภิณห์พร
นามจรัสเจริญกิจ ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080860-7 นางสาว อัจฉรียา
ใชยรมย์วิกุล
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080861-5 นางสาว อัญมณี
วงศ์แหล้
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080329-0 นางสาว กมลทิพย์
เดชกวินเลิศ
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080338-9 นางสาว ธันย์ชนก
เขียวเชย
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080340-2 นางสาว ปวีณ์นุช
วงศ์อนันต์
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080343-6 นางสาว พรณปพรรณ
ภิรมย์ไกรภักดิ์
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080344-4 นางสาว พรรณนิภา
เลิศกิจไพบูลย์
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080345-2 นาย
พัดโบก
สายรัตน์
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080346-0 นางสาว ภัทรวรรณ
บุญชิต
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080350-9 นาย
ศรัณย์
เจริญเมือง
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
583080351-7 นางสาว สุภัสสรา
เผือกเพ็ง
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080352-5 นางสาว สุภาภรณ์
บวนขุนทด
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080971-7 นางสาว กนกพร
ไชยเหง้า
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080972-5 นาย
กันต์กวิน
รอดแช่ม
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080973-3 นาย
คุณานนท์
กาญจนเตชะ
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080974-1 นางสาว จตุรพร
ใจแจ้ง
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080975-9 นางสาว จอมขวัญ
ศรีปิยะบุตร
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080976-7 นางสาว จิณห์ณัฐภา
พลมลตรี
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080978-3 นางสาว ชิดหทัย
เหล่าทองสาร
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080979-1 นางสาว ฌานิกา
ชลังสุทธิ์
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080981-4 นาย
ทักษิณ
ทาจวน
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080982-2 นางสาว นจิตร
จงร่างกลาง
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080984-8 นางสาว ปาจรีย์
มีลาภ
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080985-6 นาย
พงศธร
ชินะสาวะวัฒน์
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080988-0 นางสาว ภัทราพร
สุริยะไชย
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080989-8 นางสาว ยุพารัตน์
สังสุทธิ
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080305-3 นางสาว กานต์ธิดา
ทะยานยุทธ์
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080306-1 นางสาว จุฬาลักษณ์
ภูมิช่วง
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080307-9 นางสาว ชญากาณฑ์
พงษ์โสภิตศิลป์
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080309-5 นางสาว นภิศเนตร
วรรณ์คํา
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080312-6 นางสาว ปราณชนก
ทัพธานี
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080315-0 นางสาว พัทธ์ธีรา
แสงพล
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080317-6 นางสาว ฟูจิตร์
ศิริอรรถ
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080319-2 นางสาว สโรชา
ศรีเวียงราช
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080321-5 นางสาว อรวรรณ
โกรกสําโรง
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080322-3 นาย
อวิรุธ
เอกตาแสง
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080323-1 นางสาว อาภาศิริ
ประดับศรี
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080912-2 นางสาว เกวลี
โพธิ์คํา
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080913-0 นางสาว จินตนา
สิมมาโคตร
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080914-8 นางสาว ชนากานต์
ตรีชา
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080915-6 นางสาว ณัฐชา
ชุ่มนาเสียว
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080916-4 นางสาว ณัฐนรี
ศรีสุวรรณ
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080917-2 นางสาว ณัฐรดา
พูลศิริ
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080920-3 นางสาว นันทชล
ผลไม้
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
573080921-1 นางสาว นันทพร
วลาศิลป์
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080922-9 นางสาว เบญจรัตน์
อินทร์หัวย่าน
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080923-7 นางสาว ปุญญิศา
กาญจนศร
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080924-5 นาย
พงศกร
คําภักดี
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080925-3 นางสาว พัชรวลัย
บุญขวาง
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080926-1 นางสาว พัสวีนิษฐ์
ละออปักษิณ
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080927-9 นางสาว พิชญา
ครอบทอง
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080929-5 นางสาว วิภาวี
ภูศิริ
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080930-0 นางสาว ศิวาพร
ราชโยธา
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080931-8 นาย
สรวิศ
ธนาธีระสกุล
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080933-4 นางสาว สิริกร
บัวสวัสดิ์
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080934-2 นางสาว สุธีร์อร
ศรีสวรรค์
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080935-0 นางสาว สุภมาส
โชคชัยรัชดา
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080936-8 นางสาว อารียา
บุญมาก
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
563080529-0 นางสาว ภัทรานิษฐ์
พรอัจฉริยกุล
ภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080088-8 นางสาว กนกอร
นีระ
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080089-6 นาย
กรกช
กมลศิริ
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080100-4 นางสาว ชลธิชา
บุตตาสี
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080101-2 นาย
ชัชวาลย์
ชนะไชย
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080102-0 นางสาว ชุติปภา
เกิดอินทร์
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080103-8 นางสาว โชติรส
แยบยนต์
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080104-6 นางสาว โชติรส
เวียงวิเศษ
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080105-4 นางสาว ญาดา
จันทร์ประทัด
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080106-2 นางสาว ฑิตยา
สมหลักชัย
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080107-0 นาย
ณภัทร
ปาลา
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080111-9 นางสาว ทิพย์วารินทร์
เข้มบุญศรี
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080112-7 นาย
เทพฤทธิ์
อุประ
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080114-3 นาย
ธนวินท์
พรมภิภักดิ์
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080118-5 นางสาว นงนภัส
ศรีทองหลาง
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080120-8 นางสาว นภสร
สิงห์ยะบุศย์
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080122-4 นางสาว นันท์นภัส
โง่นแก้ว
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080123-2 นาย
นิติรัตน์
บุญนิธิ
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080124-0 นาย
ปฏิภาณ
สาลี
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080125-8 นางสาว ปภาวรินท์
วารี
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
603080126-6 นางสาว ประวารตรี
ค้ําคูณ
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080127-4 นางสาว ปราณชนก
จันทะมาลา
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080130-5 นาย
ปัณณ์รัฐ
โกมารกุลณนคร ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080131-3 นางสาว เปมิกา
วงค์สอน
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080132-1 นาย
พชร
ปาระมัด
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080133-9 นางสาว พรปวีณ์
ปาลกะวงศ์ณอยุธยา ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080137-1 นาย
พุทธรักษา
ดีจริง
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080141-0 นาย
ภราดร
ศรีสุเลิศ
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080142-8 นางสาว มธุรดา
เมตตา
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080144-4 นางสาว รักษิณา
พรหมดี
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080145-2 นาย
รัฐพัทธ์
สันติวงศ์
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080149-4 นางสาว วณิชา
โคตรวงศ์ษา
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080150-9 นาย
วรชาติ
คงวัฒนะ
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080151-7 นางสาว วริศรา
บุษราคัม
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080153-3 นางสาว วริษฐา
อธิคมสวัสดิ์
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080156-7 นางสาว ศรัณยา
วรวิเศษ
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080157-5 นางสาว ศลิษา
สวัสดี
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080158-3 นางสาว ศศิกานต์
ภวภูตานนท์
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080161-4 นางสาว ศุภิสรา
แก้วเวียงสิ่ว
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080167-2 นางสาว สุชาวดี
สีลารวม
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080175-3 นางสาว อาทิตยา
ทองชัย
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080176-1 นางสาว อุบลวรรณ
แก้วเรือง
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080551-1 นางสาว ขนิษฐา
อิ่มพรหม
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080552-9 นางสาว ขวัญศิริ
ศรีสะอาด
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080553-7 นางสาว เขมิกา
สอนพูล
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080554-5 นางสาว จินต์จุฑา
กําลังงาม
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080555-3 นางสาว จิราภรณ์
รินทร์แสงสี
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080558-7 นาย
ชิษณุพงศ์
อภัยแสน
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080559-5 นางสาว ณัฐนันท์
ภวภูตานนท์
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080560-0 นางสาว ณัฐวดี
เหล่าศรีคู
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080561-8 นาย
ณัฐวัตร
กลีบม่วง
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080562-6 นาย
ดนุรุจ
วัยยุวัฒน์
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080564-2 นางสาว บัณฑิตา
พนาวัฒนวงศ์
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080567-6 นางสาว ปภาดา
พิมพ์ดี
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
603080569-2 นาย
ปุญญพัฒน์
จันทรประทักษ์
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080570-7 นางสาว พลอยไพลิน
ปะวะเท
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080573-1 นางสาว มิ่งกมล
งามใจ
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080574-9 นางสาว เรืองรําไพ
ปลอบเมือง
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080575-7 นาย
สมพล
คําวงษา
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080576-5 นางสาว สวลี
เสาวลักษณ์
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080577-3 นางสาว สิปราง
ปินะกาโน
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080578-1 นางสาว สิริยากร
บัวขาว
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080579-9 นางสาว สุทธิดา
เศรษฐมาตย์
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080697-3 นางสาว ชนนาถ
ทัปนวัชร์
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080700-0 นางสาว นงนภัส
คําภักดี
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080710-7 นางสาว สราลี
เอื้อวรรณกิจ
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080712-3 นาย
สุรเชษฐ์
ด้วงคําจันทร์
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080713-1 นางสาว เหมือนฝัน
ยะสุรีย์
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080714-9 นางสาว อนัญญา
กําเนิด
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080715-7 นางสาว อรวรรณ
ดวงตา
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080716-5 นางสาว อัจฉราพรรณ
สุทธิ
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080863-2 นางสาว วิลาสินี
บุรัตน์
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080956-5 นางสาว กนกพร
ไกยราช
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080957-3 นางสาว กษมา
อ้อทอง
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080958-1 นางสาว กัญญาภัค
สุธาบัณฑิตพงศ์
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080959-9 นางสาว เขมิกา
คนทัศน์
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080960-4 นางสาว ซายากะ
นาคามูระ
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080961-2 นางสาว ณัฐกานต์
พิเชียรโสภณ
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080962-0 นางสาว ณัฐณิชา
ศิระจันทรศักดา ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080963-8 นาย
ณัฐปกร
งามสว่าง
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080964-6 นางสาว ณิชกานต์
ภักดี
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080965-4 นางสาว ธนพร
โกศัลวิตร
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080966-2 นางสาว นลพรรณ
พิมพ์ทิพย์
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080967-0 นางสาว นิติมา
ส่งสุข
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080968-8 นาย
นิยม
ซาหยอง
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080969-6 นางสาว เบญจมินทร์
วิเศษ
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080970-1 นางสาว ปาริฉัตร
พานพล
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080971-9 นางสาว ปิยะธิดา
สัติยะวงษ์
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
603080972-7 นาย
พลกฤษณ์
กาญจนะคช
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080973-5 นางสาว พีรดา
ชาดวง
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080974-3 นางสาว มณีมัญชุ์
ปัจเวก
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080975-1 นางสาว มนัสนันท์
สิทธิศร
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080976-9 นางสาว รวิษฎาพร
พันธุ์สวัสดิ์
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080977-7 นางสาว รัตนพร
วงศ์พงศกร
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080978-5 นางสาว สายสุดา
สายกระสุน
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080979-3 นางสาว สุธีรา
ดีชื่น
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080980-8 นางสาว อังศุธร
ศรีแก้วน้ําใส
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080981-6 นาย
อานุภาพ
นามคํา
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081080-9 Mr.
KIETTISACK
LOUSOMBOUNE ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081091-4 Ms.
SONOKA
TAKAGI
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081096-4 นางสาว นูรีซัง
อะปิเส็ง
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081097-2 นางสาว อามีเราะห์
สมาแฮ
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080101-1 นางสาว วัลย์นภัสร์
ชัยอาวุธ
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080104-5 นางสาว จิรัชญา
ศรีชัยชนะ
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080105-3 นางสาว กัญญาพร
สวัสดิ์วงศ์ไชย
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080107-9 นางสาว ชนิสรา
ศรแผลง
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080108-7 นางสาว ชมพูนิกข์
ปรางทอง
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080109-5 นาย
ชัยนันต์
วัชระไชยคุปต์
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080111-8 นางสาว ชุติกาญจน์
สุภธีระ
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080120-7 นางสาว ธิติมา
กงสะเด็น
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080121-5 นางสาว ธิติมา
พิลากุล
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080124-9 นาย
ปริญญา
จันดาเขียว
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080125-7 นางสาว ปริณนันท์
ปุรณะ
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080133-8 นาย
ภาณุพงษ์
ต่อสกุล
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080135-4 นางสาว มิ่งกมล
พิมพา
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080143-5 นางสาว สปัน
เย็นเสมอ
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080144-3 นางสาว สลินพร
คุณะ
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080145-1 นาย
สิงหราช
เวียงอินทร์
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080147-7 นางสาว สุชญา
จันทร์ตาฝั้น
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080148-5 นางสาว สุดารัตน์
อุดแจ่ม
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080540-5 นาย
จิณณภัทร
เพียรชัย
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080541-3 นางสาว จิลารัตน์
สายทิพย์
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
593080544-7 นาย
ณภัทร
เนืองเฉลิม
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080546-3 นางสาว ธนัชพร
คําแสน
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080547-1 นางสาว นฤพร
ธารีเกตุ
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080550-2 นางสาว พิมพ์กวิน
แพงจันทร์
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080551-0 นางสาว พิมพ์พรรณ
จันทวงศ์
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080552-8 นางสาว ภัทรภร
มงคลนิเทศ
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080557-8 นางสาว ศุภสิริ
ศรีหาใต้
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080659-0 นางสาว กานต์พิชชา
บุญมาก
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080669-7 นางสาว จตุรพร
วงศ์ถาวร
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080732-6 นางสาว กมลชนก
ธรรมฤทธิ์
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080733-4 นางสาว กรกนก
เชื้อเพชร
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080734-2 นางสาว จณิสตา
แสนเพชร
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080735-0 นางสาว ชญาดา
บึงมุม
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080736-8 นางสาว ณัฐฐาพร
ขันยศ
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080737-6 นางสาว นภัสสร
ปักมะนัง
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080738-4 นางสาว นัชชา
ศิริสาร
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080739-2 นางสาว บุษกร
หม่องคําหมื่น
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080741-5 นางสาว พลอยไพลิน
ทองเนื้อดี
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080742-3 นางสาว พิชญดา
โสระศรี
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080743-1 นางสาว ภัทธีมา
จันทะวิชัย
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080744-9 นางสาว มณฑิตา
ช่างยันต์
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080745-7 นางสาว วริษา
ภูมิภูเขียว
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080746-5 นางสาว ศิริวรรณ
ห่อทอง
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080747-3 นางสาว สุดารัตน์
พะธะนะ
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080749-9 นาย
อัษฎาวุธ
ธนะคํา
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081013-3 นางสาว ขจีมาศ
กฤตาคม
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081014-1 นางสาว ณัฐกาญจน์
วิทย์ตะ
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081015-9 นาย
ทนุธรรม
ใบกว้าง
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081016-7 นางสาว ธัญทิพย์
อารยางกูร
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081017-5 นางสาว นิติการ
ผานาค
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081018-3 นางสาว พรทิพย์
ถิ่นวิมล
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081019-1 นางสาว พิธุวดี
ศรีหาภูธร
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081020-6 นาย
ศราวุฒิ
สายวิลัย
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081021-4 นางสาว สุภัสสร
เมธีปฏิภาณ
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
593081103-2 Miss
SHI JIA
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081104-0 Miss
WANG ZE
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081105-8 Mr.
TAIHEI
ABE
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080080-2 นางสาว กาญจนา
ฐิติวานนท์
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080082-8 นางสาว กีรตา
รวมธรรม
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080083-6 นางสาว กุลธิดา
ตั้งจิต
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080087-8 นางสาว จุฬารัตน์
ใจแก้ว
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080090-9 นาย
ชาคริต
นวลมณี
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080091-7 นาย
เชาวลิต
แก้วพวง
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080097-5 นางสาว ทิพย์สุดา
กัติยัง
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080100-2 นางสาว นงลักษณ์
ต้นวงศ์
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080101-0 นางสาว นพวรรณ
มากทอง
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080102-8 นาย
นราวิชญ์
ลีลายุวัฒน์
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080108-6 นางสาว ปิยวรรณ
โชคสวัสดิ์
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080110-9 นาย
พงค์ปวีร์
ชาญธีระประวัติ ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080113-3 นางสาว พรรณพัชร
เรืองวสุ
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080117-5 นาย
เพชรสายฟ้า
พงษ์พาณิชย์
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080121-4 นางสาว วนาวัลย์
สุวรรณมิตร
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080122-2 นาย
วัฒนพงษ์
จําเนียรสุข
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080124-8 นางสาว ศศิกาญจน์
มูลน้อย
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080127-2 นาย
ภาดา
โคตรชารี
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080129-8 นางสาว สุชานาถ
ยอดอินทร์
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080487-2 นางสาว กนกวรรณ
ค้ําชู
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080488-0 นาย
กิตติ
ผ่องศรี
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080489-8 นางสาว กุลธิดา
วงค์ศรี
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080490-3 นางสาว แขไข
จินาเซ่ง
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080491-1 นาย
จิรายุส
สามารถ
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080784-6 นางสาว กชกร
อึ้งตระกูล
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080785-4 นางสาว กิตติกานต์
วจนะเรืองไท
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080786-2 นางสาว เกสรา
ทําเนาว์
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080788-8 นางสาว จิราพร
โสภัย
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080789-6 นางสาว จีรภัทร
พรมมงคล
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080790-1 นางสาว ฉัตรสุดา
เทียมสิงห์
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080791-9 นางสาว ชนม์นิภา
นนทโคตร
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
583080793-5 นางสาว ชุดากาญจน์
ปะการะสังข์
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080794-3 นางสาว มัณยา
สังข์ทอง
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080795-1 นาย
ณัชพล
กันนุฬา
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080797-7 นางสาว ดาวรุ่ง
เจียมภูเขียว
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080798-5 นางสาว ทะนงลักษณ์
ยศกลาง
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080799-3 นาย
ธนพงษ์
บรรเทากุล
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080800-4 นางสาว นภารัตน์
นครเรียบ
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080801-2 นางสาว นันทิชา
รังมาตย์
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080802-0 นางสาว นุชนารถ
วงศ์ชื่น
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080803-8 นางสาว บุศรา
มูลดับ
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080804-6 นางสาว ปฐมาพร
ขวัญมิ่ง
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080805-4 นางสาว ประกายแก้ว
จันทรวงศ์
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080806-2 นางสาว ปราญิชา
จันปุ่ม
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080807-0 นางสาว ปาจรีย์
ศรีหาคลัง
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080808-8 นางสาว ผกาพรรณ
ฤทธิมนตรี
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080809-6 นางสาว พรชนก
สายสิม
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080812-7 นางสาว พิชามญชุ์
อริยวงศ์ธนกุล
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080813-5 นางสาว พีรยา
ไชยรักษ์
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080814-3 นางสาว พีรินทร์
รัตนบุตร
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080815-1 นางสาว เพชราภรณ์
ศุภรัตนกุล
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080816-9 นางสาว นภชนก
สุระวิชัย
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080818-5 นาย
ภัทรพงศ์
พลทะกลาง
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080820-8 นางสาว ภาคินี
จิตรสว่าง
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080821-6 นางสาว มุนัลท์ญา
ธนศักดิ์พูนชัย
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080826-6 นางสาว สุกัญญา
สังข์ทอง
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080827-4 นางสาว สุพิชญา
คําผุย
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080828-2 นางสาว อนันตพร
นาคดิลก
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080829-0 นางสาว อังสนา
ใจตรง
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080074-6 นาย
กรวิชญ์
บุตระมี
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080075-4 นาย
กิตติพงษ์
บุญประคม
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080076-2 นางสาว กุลภรณ์
จันเจียวใช้
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080078-8 นางสาว ชมพูนุช
ฉายประดิษฐ์
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080081-9 นางสาว ชุติมา
แสงสว่าง
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080082-7 นางสาว เชิญขวัญ
จันทร์ดี
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
573080083-5 นางสาว ฐาปนี
ไชยสิงห์
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080085-1 นางสาว ณัฐธนิดา
กุดจิก
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080091-6 นางสาว ธันยพร
เมาลิทอง
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080094-0 นางสาว นภัสสร
ทีหอคํา
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080095-8 นาย
นวชน
เคนสิงห์
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080100-1 นางสาว พรกนก
หอมวุฒิวงศ์
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080105-1 นางสาว ไพรินทร์
ภาพสิงห์
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080108-5 นาย
ร่มโพธิ์
ทองไพยุทธ
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080109-3 นางสาว ระวิสุดา
บุญครอง
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080112-4 นางสาว วัชรินทร์
จันทา
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080119-0 นางสาว สุพิชชา
อ่อนปุย
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080726-9 นางสาว กนกวรรณ
เลิศชนะ
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080729-3 นางสาว กัญฐิมา
สาสีดา
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080732-4 นางสาว พิมพ์พิศา
ศรีพุทธางกูร
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080733-2 นางสาว เจริญสุข
พรคณาปราชญ์
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080738-2 นางสาว ณัฐริกา
คนใหญ่
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080739-0 นางสาว ดวงหทัย
พิทักษ์เจริญวงศ์ ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080740-5 นาย
ตฤณวัฒนา
ภูชานนต์
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080742-1 นางสาว ทิพัตชา
สูรยาวัฒน์สกุล
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080743-9 นางสาว ธนวรรณ
สินศิริ
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080744-7 นาย
ธนากร
โรจน์บุญถึง
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080746-3 นางสาว ธิดารัตน์
พัฒนประเสริฐ
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080747-1 นางสาว นพลักษณ์
ชัยโยแสง
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080748-9 นางสาว นภัสวรรณ
เจริญชัย
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080750-2 นางสาว พธูสิริ
เอี่ยมวิจารณ์
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080751-0 นางสาว พรนรินทร์
ศรีลาพัฒน์
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080752-8 นางสาว พรพิชญ์ชา
อาจนุการ
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080753-6 นางสาว พลอยไพลิน
สุธรรมวิรัตน์
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080755-2 นางสาว พิษณ์สุดา
ภูลวรรณ
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080757-8 นางสาว ภัทรพร
บุญญานุวัตร
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080758-6 นางสาว ภัทราพร
วงศ์ละคร
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080759-4 นาย
ภานุพันธ์
พรมกุล
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080760-9 นางสาว รมิดา
ผายพิมพ์
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080761-7 นางสาว วริศรา
เพชรเทศ
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
573080762-5 นาย
วัชรพล
ตีรวัฒนประภา
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080763-3 นางสาว วาลุกา
ศุภบวรรัตน์
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080764-1 นาย
ศรัณย์
ภู่ดี
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080765-9 นางสาว ศิรินาฎ
สุวรรณกูฏ
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080766-7 นางสาว ศุภากร
ไคร้นุ่น
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080768-3 นางสาว สิรินทรา
อัศยาพร
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080769-1 นางสาว ศุทธินี
เรืองเจริญรัตน
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080771-4 นางสาว หทัยรัตน์
อรุโณทัย
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080772-2 นางสาว อธิชา
แสงสุวรรณ
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080773-0 นางสาว อลิตา
นวลงาม
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080774-8 นางสาว อิงฟ้า
แสนภูวา
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080775-6 นาย
เอื้ออังกูร
โพธิ์เพชร
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
563080074-5 นางสาว วณัฐชญา
ประทุมนันท์
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080637-9 นางสาว กนกอร
พันธ์ศรี
ภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080638-7 นางสาว กมลฉัตร
มีทรัพย์
ภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080640-0 นางสาว กานต์ธิดา
ไตรยนํา
ภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080642-6 นางสาว ชัชดาพร
ติดมา
ภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080644-2 นาย
ชินวุฒิ
วิจารณ์
ภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080645-0 นางสาว ณัฐสุดา
ทองแทน
ภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080646-8 นางสาว ตรีกมล
นนฤาชา
ภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080647-6 นาย
ทรงเกียรติ
ศรีนาง
ภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080648-4 นาย
ไทเรียว
ค้ําคูณ
ภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080649-2 นางสาว ธัญชนก
วรรณสุข
ภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080650-7 นางสาว ธัญญารัตน์
โทแก้ว
ภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080653-1 นางสาว นพมาศ
กาญชนะพงค์
ภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080654-9 นาย
นรวิชญ์
จันทรกมลชัย
ภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080655-7 นางสาว นันทวรรณ
แสนแก้ว
ภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080656-5 นางสาว บุศรัตน์
ยอดเจริญ
ภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080657-3 นางสาว เบนยา
ลักษวุธ
ภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080658-1 นางสาว ปาลิตา
พิทักษ์พงษ์กุล
ภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080659-9 นาย
พชรพล
หลินหะตระกูล
ภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080661-2 นาย
พิชญุตม์
สุวิริยะกุล
ภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080662-0 นางสาว พีรยา
ชมประยูร
ภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080663-8 นาย
ภูมิสรรค์
สุธรรมทาน
ภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
583080666-2 นางสาว เรือนแก้ว
ผิวนวล
ภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080667-0 นางสาว ศศิประภา
อรัญพูล
ภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080668-8 นางสาว สิริยาภรณ์
แสนสุด
ภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080669-6 นางสาว สุกัญญา
ลิ้มมณีวิจิตร
ภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080670-1 นางสาว สุภัควิภา
สุทธิสนธิ์
ภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080671-9 นางสาว หทัยภัทร
รองเมือง
ภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080672-7 นางสาว หิรันยา
ลิมปิกุล
ภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080673-5 นางสาว อมาวสุ
คณานันท์
ภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080674-3 นางสาว อัญชลิกา
แก่นพรหม
ภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080675-1 นาย
อินทัช
ตั้งจิตนบ
ภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081067-9 นางสาว กุลิสรา
คําประภา
ภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081069-5 นางสาว พัชราพร
รักชวน
ภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081070-0 นางสาว วิภาวี
ทับพวง
ภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081071-8 นางสาว สุภัสสร
ดิเรกศรี
ภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080460-1 นาย
กิตติคุณ
ยศเรือง
ภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080463-5 นาย
ไกรศร
ตันตระภิรมย์
ภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080464-3 นาย
คมกริช
ก่องนอก
ภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080469-3 นาย
ฐานที
อัญญะโพธิ์
ภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080470-8 นาย
ธนกฤต
ทัศนขนิษฐากุล
ภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080472-4 นาย
ธนชาติ
ภูทํานอง
ภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080476-6 นางสาว พรรษชล
ทิทํา
ภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080477-4 นางสาว พิมพ์ตะวัน
เงาะเศษ
ภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080479-0 นางสาว ภัทชา
ใจอ่อน
ภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080480-5 นาย
มิตร
สินธุพันธ์ประทุม ภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080481-3 นาย
รัฐนันท์
บุญศรไชย
ภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080482-1 นางสาว รุจิรา
ศรีวิเศษ
ภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080483-9 นางสาว วัลนุริน
ศรีบุญวงษ์
ภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080484-7 นางสาว วัลลภา
หะริตา
ภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080488-9 นางสาว สุรางคณา
กิ่งแก้ว
ภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080490-2 นาย
อติเทพ
คล้ายเพ็ชร
ภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
563080611-5 นางสาว กมลวรรณ
เพียชิน
ภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
563080626-2 นาย
อัทธ์
มหาหิงค์
ภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
563080628-8 นางสาว นวพร
เมืองเหนือ
ภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
563080641-6 นาย
ศรัณย์ภัทร
กิจจรรยา
ภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
563080760-8 นาย
กฤตนัย
เจตจินดา
ภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
563080763-2 นางสาว ศิริลักษณ์
ชมภูทีป
ภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
553080634-2 นางสาว พิชชานินท์
สุนานนท์ชัยสกุล ภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080680-8 นางสาว ณัฐกฤตา
เก้าเกศเกียรติกุล ภาษาอังกฤษ (นานาชาติ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080681-6 นางสาว ธัญญากมล
แสนแก้ว
ภาษาอังกฤษ (นานาชาติ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080682-4 นางสาว ธันย์ชนก
รัญดร
ภาษาอังกฤษ (นานาชาติ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080683-2 นางสาว ปริชญา
เขจรนิตย์
ภาษาอังกฤษ (นานาชาติ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080685-8 นางสาว ปวีณันต์
มังคะวัฒน์
ภาษาอังกฤษ (นานาชาติ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080686-6 นางสาว ปวีณา
พิมพ์โยวงศ์
ภาษาอังกฤษ (นานาชาติ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080687-4 นางสาว ปาณิศา
จันทรรวงทอง
ภาษาอังกฤษ (นานาชาติ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080688-2 นางสาว ปาณิศา
ผาเพชร
ภาษาอังกฤษ (นานาชาติ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080689-0 นางสาว พรไพลิน
ศรีสุระกุล
ภาษาอังกฤษ (นานาชาติ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080691-3 นางสาว พิณพรรัตน์
ชารีนิวัฒน์
ภาษาอังกฤษ (นานาชาติ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080692-1 นางสาว ไพจิตรา
ขุ่ยรานหญ้า
ภาษาอังกฤษ (นานาชาติ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080695-5 นางสาว มัณฑณา
ไชยวงษ์จันทร์
ภาษาอังกฤษ (นานาชาติ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080696-3 นางสาว วราภัสร์
แซ่เลา
ภาษาอังกฤษ (นานาชาติ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080699-7 นาย
วิภูพัฒน์
ธีร์ธนะกาญจน์
ภาษาอังกฤษ (นานาชาติ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080701-6 นางสาว อรอมล
จันทรวารี
ภาษาอังกฤษ (นานาชาติ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081106-5 Miss
YANG
YULE
ภาษาอังกฤษ (นานาชาติ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080593-2 นางสาว กมลชนก
ใจกล้า
ภาษาอังกฤษ (นานาชาติ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080594-0 นางสาว เกตน์สิรี
พิมพ์โสดา
ภาษาอังกฤษ (นานาชาติ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080595-8 นางสาว ฉวีวงษ์
อาสนชัย
ภาษาอังกฤษ (นานาชาติ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080596-6 นางสาว ชลิสา
ทบบุญ
ภาษาอังกฤษ (นานาชาติ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080598-2 นางสาว ฐิติรัตน์
สุทธิประภา
ภาษาอังกฤษ (นานาชาติ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080600-1 นางสาว ณัฐธิดา
ผ่านเมือง
ภาษาอังกฤษ (นานาชาติ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080601-9 นางสาว ณัฐวดี
เลาวะเกียรติ
ภาษาอังกฤษ (นานาชาติ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080602-7 นาย
ติณพงศ์
มาจอมพล
ภาษาอังกฤษ (นานาชาติ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080603-5 นางสาว ธัชฎาพร
ล้อวงศ์งาม
ภาษาอังกฤษ (นานาชาติ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080606-9 นางสาว นันทิศา
ทินนรัตน์
ภาษาอังกฤษ (นานาชาติ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080607-7 นางสาว นาโอโกะ
อิวาตะ
ภาษาอังกฤษ (นานาชาติ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080608-5 นางสาว ปัญจมาพร
นาคประเวศน์
ภาษาอังกฤษ (นานาชาติ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080610-8 นาย
ปิยทัศน์
ศิริพล
ภาษาอังกฤษ (นานาชาติ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080611-6 นางสาว ปิยะฉัตร
วิราธร
ภาษาอังกฤษ (นานาชาติ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080613-2 นางสาว ชัญชวัลย์
แซ่เลา
ภาษาอังกฤษ (นานาชาติ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
573080614-0 นางสาว รวินท์นิภา
ฤทธิ์กําลัง
ภาษาอังกฤษ (นานาชาติ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080615-8 นางสาว วริศรา
ศิริเขตร์
ภาษาอังกฤษ (นานาชาติ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080616-6 นางสาว วิภาวรรณ
อาบสุวรรณ
ภาษาอังกฤษ (นานาชาติ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080617-4 นางสาว สุดปรีดา
มั่งคั่ง
ภาษาอังกฤษ (นานาชาติ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080618-2 นางสาว อัญชนา
เนียมมณี
ภาษาอังกฤษ (นานาชาติ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080619-0 นางสาว อารียา
กิจชลวิวัฒน์
ภาษาอังกฤษ (นานาชาติ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573081037-7 นางสาว ศิวนาถ
ยางงาม
ภาษาอังกฤษ (นานาชาติ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573081072-5 Mr.
CHANGWEN
CHEN
ภาษาอังกฤษ (นานาชาติ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573081074-1 Ms.
TANG
PHUONG TRANG ภาษาอังกฤษ (นานาชาติ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080208-3 นางสาว กนิษฐา
จารุสานต์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080209-1 นางสาว กมลวรรณ
วรรณสุทธิ์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080210-6 นางสาว กัญญา
แซ่ริม
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080215-6 นางสาว จิตตานันท์
ภูริเศรษฐศักดิ์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080217-2 นาย
จิรพัฒน์
ทองศรีจันทร์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080219-8 นางสาว ณิรัฐฎา
พุ่มแก้ว
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080220-3 นาย
ทศพล
ภูเงิน
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080221-1 นาย
ทัตพงศ์
จันนุวงศ์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080222-9 นาย
ธนานนท์
ภูกองไชย
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080223-7 นาย
นครินทร์
เสมอไว
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080225-3 นางสาว นวิยา
เตชธรรม
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080226-1 นางสาว นัชชา
เจริญชัย
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080229-5 นางสาว นุสบา
นวลทอง
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080232-6 นางสาว ปภาวี
สุวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080233-4 นางสาว ปาริฉัตร
บุญสนิท
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080242-3 นางสาว รัตนภรณ์
สิงคราม
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080244-9 นาย
วรชาติ
อิสริยะชัยกุล
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080247-3 นางสาว วาสนา
รําแพน
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080250-4 นางสาว ศิรินธร
ตติเวชกุล
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080251-2 นางสาว สโรชา
หิรัณยสโรช
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080252-0 นาย
สิทธิณัฐ
คงเดชอุดมกุล
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080253-8 นางสาว สุชาวลี
แจ่มกระจ่าง
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080256-2 นาย
อนุชา
กําลังวรรณะ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080257-0 นาย
อโนชา
สิมมา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080259-6 นางสาว อริสา
พรหมจรรยา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
593080260-1 นางสาว อังคณา
เจติปา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080574-8 นางสาว กุลสตรี
แสงวงศ์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080575-6 นางสาว ชุติมา
วงศ์เกย
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080578-0 นาย
นนทณัฐ
ไวว่อง
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080580-3 นางสาว มณีกาญจน์
จันทร์รัตน์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080581-1 นางสาว อิษยา
อุทินทุ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080661-3 นาย
ณัฐพัฒน์
คุ้มคง
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080670-2 นางสาว กรกมล
ภานุศรี
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080781-3 นางสาว เขมขนิษฐ์
บุญมีเจริญวงศ์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080782-1 นางสาว จิรัชดา
เวียงแก้ว
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080783-9 นางสาว ชนกนันท์
ตั้งดวงดี
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080784-7 นาย
ชาคริยา
พัวโสพิศ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080785-5 นาย
ณัฐพงศ์
บุตรศิริ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080787-1 นางสาว ณิชากร
แสงดํา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080788-9 นางสาว ณิชารีย์
ศุภผลา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080789-7 นางสาว ตวงพร
สอรักษา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080792-8 นางสาว นันทณัฏฐ์
ตั้งวัฒนารุจ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080793-6 นางสาว นันทพร
ข่าขันมะลี
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080794-4 นาย
ปวีณ
ภูมิทน
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080795-2 นางสาว พิมประไพ
สมหวัง
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080796-0 นาย
พีระวัฒน์
วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080800-5 นางสาว วรรัตน์
ถิตย์หนองแวง
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080801-3 นางสาว วรางคณา
แก้วพะเนาว์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080802-1 นางสาว วานิสา
แซ่ตัง
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080803-9 นาย
ศักดิ์สิทธิ์
ราชชมภู
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080804-7 นางสาว สมสตรี
พลโคกก่อง
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080805-5 นาย
ปัณณ์
เกลี้ยงไธสง
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080807-1 นางสาว อัญธิณี
พวงสูงเนิน
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081023-0 นางสาว พิชญา
วรรธนะอมรา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081024-8 นางสาว เพชรนภา
พึ่งกลิ่น
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081025-6 นางสาว สิรินยา
แก้วกอน
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081117-1 Mr.
KHAMPHONE SOUKSAVANH ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080193-9 นางสาว เกตุวรี
วงศ์สุพรรณ์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080196-3 นางสาว ชนม์ธิดา
กลางประพันธ์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
583080198-9 นางสาว โชติกา
สิทธิโชค
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080199-7 นางสาว ญาดา
อินทร์คล้าย
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080200-8 นางสาว ฐิตารีย์
บางบ่อ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080201-6 นางสาว ณัฏฐธิดา
สุภาพแท้
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080203-2 นางสาว ณัฐมน
ไชยศิวามงคล
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080205-8 นางสาว ณัฐรีย์
ยุ่นฉลาด
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080206-6 นางสาว ณิชากร
นิพรรัมย์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080207-4 นางสาว ณิชารีย์
เทียมประเสริฐ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080210-5 นาย
ทัดเทพ
ธีระสาร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080212-1 นางสาว ธนพรรษ์
อัตถาชน
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080215-5 นางสาว ธันยาพร
ชาญธีรวัฒนา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080217-1 นาย
นภพล
แกล้วกล้า
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080218-9 นางสาว นุชนาถ
ชิดรัมย์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080220-2 นางสาว ประภัสรา
วิเศษขลา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080222-8 นาย
ปองพล
พงษ์สระพัง
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080228-6 นางสาว พีรยา
สุรัตนะ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080230-9 นางสาว ภัทรวรินทร์
เมืองด้วง
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080231-7 นาย
ภัทรวิทย์
ฐิตะสังกุล
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080232-5 นางสาว ภาณุมาศ
วรรณศรีสกุล
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080233-3 นางสาว มณิสรา
บุตรพรหม
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080236-7 นาย
ศิระวัชร์
เหลืองวิเศษ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080239-1 นาย
อภิวิชญ์
นรวรรณ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080240-6 นาย
อรุษ
กาญจนปรมาภา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080241-4 นาย
อลงกรณ์
ใจเสรี
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080242-2 นางสาว อัญชิสา
สายแสงจันทร์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080243-0 นางสาว อัญอร
อุทัยยศ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080246-4 นาย
เอกราช
ไชยมาสุก
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080495-3 นางสาว เกศินี
สีนาเพียง
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080496-1 นาย
จิตรวิสุทธิ์
คนึงสัตย์ธรรม
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080497-9 นางสาว ตะวันสิริ
ชัยประสงค์สุข
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080498-7 นางสาว ภูริชญา
ฑีฆายุพันธุ์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080499-5 นาย
ภูริพันธุ์
โพธิ์ชัยแก้ว
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080872-9 นางสาว กนกพร
เจือสมบูรณ์ผล
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080873-7 นางสาว กัลยารัตน์
จันทร์สมคอย
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
583080874-5 นางสาว กาญจนาพร
ชัยนาม
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080875-3 นางสาว ชนากานต์
เพ็งลองตอง
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080876-1 นางสาว ชลธีชา
คิมมิม
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080877-9 นางสาว ชิดชนก
แย้มวงษ์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080878-7 นาย
ธนเดช
รัตนวงค์กต
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080879-5 นาย
ธนาณัติ
แสงสว่าง
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080880-0 นางสาว ธิษตยา
วิริยะแสงจันทร์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080881-8 นางสาว นวพร
สุวรรณเจริญ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080882-6 นางสาว นุสบา
บูรณะพงษ์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080883-4 นาย
ปฏิภาณ
มหาอุดม
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080884-2 นางสาว ปณิดา
เห็มสมัคร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080885-0 นางสาว ปวิตรา
สัจจมงคล
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080886-8 นางสาว ปัญจมา
จันทร์สุวรรณ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080887-6 นาย
ปัณณวิชญ์
ขอสุข
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080888-4 นางสาว พสุกานต์
เจริญผล
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080889-2 นางสาว พิชญาพร
พึ่งกุศล
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080890-7 นางสาว พิชยา
อรินทมะพงษ์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080891-5 นางสาว พิมพ์ขวัญ
เทียนทองดี
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080892-3 นาย
พุทธฤกษ์
ก้อนเงิน
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080893-1 นางสาว ภัทรวดี
โพธิ์ขาว
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080894-9 นางสาว มนัสนันท์
ฉิมมาลี
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080895-7 นางสาว ยศธร
แสงจันทร์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080896-5 นาย
รณกฤต
กาญจนาปกรณ์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080897-3 นางสาว รัฐกานต์
ปิ่นแก้ว
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080898-1 นางสาว วาริศา
ทุมมาไว
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080899-9 นางสาว วิสสุตา
โฆษะวิสุทธิ์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080900-0 นางสาว ศิรินทร์รัตน์
ปัดถารัตน์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080901-8 นางสาว ศุภรัช
พงศ์คุณาพร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080902-6 นางสาว ศุภิสรา
อภิญญานนท์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080904-2 นางสาว สุภัสสร
แซ่เล้า
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080905-0 นางสาว อภิญญา
จันทร์ผือโป้ด
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080906-8 นางสาว อรญาดา
อินทะผิว
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080908-4 นางสาว อัญรัตน์
บัวขาว
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080909-2 นาย
อัฐพงศ์
ทองมหา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อมูลจาก สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

หน้าที่ 54

บัญชีรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ลําดับ
1837
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คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
583080910-7 นางสาว อัณศยา
อะนา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080179-2 นางสาว กนกพร
เกษมพร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080180-7 นางสาว กัลยาณี
สุโคตรพรหมมี
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080183-1 นางสาว จินต์จุฑา
ภาคภูมิ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080184-9 นางสาว จุฑารัตน์
บุญจิตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080189-9 นางสาว ญาณิศา
จลประดิษฐ์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080194-6 นางสาว ธนัทกาล
คันธธาศิริ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080197-0 นางสาว ประภัสรา
อาษาสะนา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080198-8 นางสาว ประภาสิริ
ภาณุมนต์วาที
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080199-6 นางสาว ปรียาพร
แก้วสุวรรณ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080203-1 นางสาว พิมพ์ศิริ
ชัยเนตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080204-9 นางสาว พิศวาท
นันภักดี
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080205-7 นาย
พิสิฐ
อรุณศรี
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080208-1 นางสาว โมนา
นาดี
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080209-9 นางสาว รมัณยา
บรรจงอักษร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080211-2 นาย
รัชฎา
ประคํามินทร์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080212-0 นาย
ราชภพ
ศรีหล้า
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080213-8 นางสาว วนาลัย
สุระแสง
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080215-4 นางสาว วิไลพร
ทุมกิ่ง
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080219-6 นาย
เศรษฐนันท์
ขาวสะอาด
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080221-9 นาย
สรศาสตร์
หุ่นศิริ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080222-7 นาย
สุขสรร
ปานเจริญศักดิ์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080226-9 นางสาว หทัยพันธน์
ผูกดวง
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080228-5 นางสาว อโรชา
รุจิรังสิรัตน์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080230-8 นางสาว อิมอร
โคตุทา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080232-4 นางสาว เอมวลี
พยุงพรเจริญ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080820-7 นางสาว กวินธิดา
มิตรสหะ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080822-3 นางสาว กัลยา
มีลา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080823-1 นาย
การิต
ทาระพันธ์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080824-9 นางสาว กิตติยา
เพียเทพ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080825-7 นางสาว กุลนิดา
ประไพพันธ์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080826-5 นางสาว เกตนรี
พงษ์เสน่ห์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080828-1 นางสาว จิดาภา
ชาน้อย
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080830-4 นางสาว จุฬารัชต์
ศิริวัจนพร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
573080831-2 นางสาว ชญานี
สิงห์โต
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080832-0 นางสาว ชนิกานต์
พัฒนเพ็ญ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080833-8 นางสาว ชุติกาญจน์
คําจันทร์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080834-6 นางสาว ฌัน
ธนาณัฐวุฒิ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080836-2 นางสาว ณัฐนิชา
สีสาผา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080837-0 นาย
เตชภาส
อินทรสมหวัง
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080838-8 นาย
ธนาคม
ชินวานิชย์เจริญ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080839-6 นางสาว ธารทิพย์
เนินหาด
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080840-1 นางสาว ธิดารัตน์
เรืองวิเศษ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080841-9 นางสาว นวรัตน์
อินทรบํารุง
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080842-7 นางสาว ประภาภัทร
ประทุมรัตน์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080843-5 นางสาว ณัฎฐมนฑน์
เดิมศรีภูมิ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080844-3 นาย
ปิยพัทธ์
แสนโภชน์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080847-7 นางสาว พัชรพร
หลายพัฒน์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080848-5 นางสาว พิสินี
เจียตระกูล
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080851-6 นางสาว ภักดิ์สุภา
บุญประภาศรี
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080852-4 นางสาว ภัทรสุดา
วโรพัฒน์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080855-8 นางสาว สุทธิกานต์
ขินานา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080856-6 นางสาว สุธาดา
บุตรรัตน์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080858-2 นางสาว อภิญญา
สุทธิประภา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080861-3 นางสาว อารียา
ศรีชมภู
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573081082-6 นางสาว ณิฑณาพัชญ์
หอมจันทร์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080001-6 นางสาว กมนพร
ยวนใจ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080002-4 นาย
กฤตพล
นนทศิลา
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080003-2 นางสาว กฤตยาณี
ศรีพิมสอ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080004-0 นาย
ก้องพิภพ
วงศ์ศรี
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080005-8 นางสาว กัญญารัตน์
บุญมี
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080006-6 นางสาว เกวลิน
มิตรมาตย์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080007-4 นาย
คุณาธิป
อรินทมะพงษ์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080008-2 นางสาว จิตติยากร
ทองโต
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080009-0 นางสาว จิราภรณ์
พงษ์วาปี
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080010-5 นางสาว จิราภรณ์
สืบสุนทร
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080012-1 นางสาว ชัญญานุช
บุญมาหล้า
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080013-9 นาย
ณัชพล
บุญชิต
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
603080014-7 นางสาว ณัฐกฤษตา
จันทะบาล
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080016-3 นางสาว ณัฐนิชา
กังสดาลทิพย์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080017-1 นางสาว ทาริณี
ทับศิริ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080021-0 นางสาว ธนาภรณ์
ลัทธิ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080022-8 นาย
ธีรภัทร
แสงศรี
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080023-6 นางสาว นภัสสร
มีสัตย์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080024-4 นาย
นเรนทร์ฤทธิ์
ไตรภูมิพิทักษ์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080025-2 นางสาว น้ําฝน
เขตดอน
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080026-0 นาย
ปฏิภาณ
คุ้มกลาง
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080027-8 นาย
ปฏิภาณ
ทิพย์เจริญ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080028-6 นาย
ปฏิภาณ
ภูมิกําเนิด
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080029-4 นางสาว ปรัชญาภรณ์
สุขนิตย์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080030-9 นาย
ปัณณวิชญ์
ชัชวาล
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080031-7 นาย
พงศธร
นามพิลา
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080032-5 นาย
ภัคกร
กิจนอกพุดซา
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080033-3 นางสาว รุ่งรัตน์
พลชัย
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080034-1 นาย
วรินทร์
ตะนะคี
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080035-9 นางสาว วาสนา
วิริยจารี
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080036-7 นางสาว วิภารัตน์
ถนัดหนังสือ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080037-5 นาย
วิวรรฒน์
มหาพุทธรังสี
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080038-3 นาย
วีระยุทธ
งามจิตร
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080039-1 นางสาว ศิริพร
ตาตะมิ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080040-6 นางสาว ศิริรัตน์
แสนบุญศิริ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080041-4 นาย
สันทณัฐ
พิสาดรัมย์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080042-2 นางสาว สุดาพร
นัดนรา
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080043-0 นางสาว สุพัชรี
สวัสดี
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080044-8 นางสาว สุพัตรา
วระไวย์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080534-1 นางสาว ชุติกาญจน์
จิตต์จันทร์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080535-9 นางสาว ชุตินันท์
รสจันทร์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080536-7 นาย
นพรัตน์
บริกูล
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080537-5 นางสาว นภัส
อริยฐิติกุล
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080538-3 นาย
นราวิชญ์
อินเสมียน
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080540-6 นางสาว ศยามินทร์
จันทะคัต
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080659-1 นางสาว กนกพร
อินตาวงศ์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
603080660-6 นางสาว กมลชนก
ชมภูพันธุ์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080661-4 นาย
กษม
เหง่าบุญมา
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080662-2 นางสาว กุลธิดา
มาลาม
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080665-6 นางสาว เจสิตา
น้ําโมง
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080666-4 นาย
ชนาธิป
จิตรพิลัย
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080667-2 นางสาว ชนิประภา
เหล่าทอง
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080668-0 นางสาว ณัฐยา
นามาใหม่
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080669-8 นาย
ณัฐวัฒน์
ทอดทอง
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080670-3 นางสาว ธัญญาภัทร์
ปัญญางาม
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080671-1 นางสาว ธัญลักษ์
สนธยานานนท์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080672-9 นางสาว ธันยมล
ราชมุณีสุข
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080673-7 นางสาว นาโอมี
คะโนล์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080674-5 นางสาว พิชญาภา
ทวีชัย
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080675-3 นางสาว ภัทรวรรณ์
ทาขุลี
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080677-9 นางสาว รสกร
ตันประเสริฐ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080678-7 นางสาว รักษา
ประจันทร์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080679-5 นาย
วรพลพงค์
สุทธิ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080680-0 นางสาว วิชุดา
บัวรินทร์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080681-8 นางสาว วิลาวรรณ
ภูมิมณี
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080682-6 นาย
สมบูรณ์
โตจิตร
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080683-4 นางสาว โสรยา
สุวรรณชัย
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080684-2 นาย
อภิรักษ์
บุปผาชื่น
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080685-0 นางสาว อริสรา
ศรีเพ็งตา
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080686-8 นางสาว อลิสรา
อนุพันธ์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080851-9 นางสาว ยุภา
นารินนท์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080853-5 นาย
ศุภวิชญ์
วงศ์วิริยะชัย
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080855-1 นางสาว สลิลทิพย์
ศรีมีชัย
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080856-9 นางสาว อรรัชฎา
ศรีเดชา
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080925-6 นางสาว กัญญาวีร์
กล่อมเกลี้ยง
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080928-0 นาย
ชุติเทพ
ล่ามแขก
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080929-8 นางสาว นาฏนภางค์
พวงชน
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080930-3 นางสาว นิลนันท์
อุกระโทก
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080931-1 นางสาว พชรพร
กั้วพรหม
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080932-9 นางสาว มณัชฌา
ภูจ้อย
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ลําดับ
1973
1974
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
603080933-7 นางสาว เมธาวดี
ทรารมย์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080934-5 นางสาว วรรณภา
วรรณสาร
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080935-3 นางสาว วริสรา
เวียงคํา
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080936-1 นาย
ศุภกร
ถือธรรม
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080937-9 นาย
อรรถชัย
แนวเงินดี
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081093-0 Ms.
HANA HANIFAH
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081094-8 Ms.
HENY SETYA
RAHAYU
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081095-6 Ms.
LIRANDIFA FUTRI SURATNA
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080003-1 นางสาว กัลยา
คุณความดี
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080010-4 นางสาว จิดาภา
ประกอบธรรม
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080011-2 นางสาว ทักษิณา
นอบไทย
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080016-2 นางสาว นุจรินทร์
ขลังวิเชียร
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080017-0 นางสาว บุศยรังสี
ยุภาศ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080018-8 นาย
ปฏิกานต์
พันทวี
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080019-6 นางสาว ประไพรลักษณ์ สังกรณีย์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080021-9 นางสาว ปริตา
ปู่วัง
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080022-7 นางสาว ปลิดา
พรหมมา
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080023-5 นางสาว ปิติยา
ทองบุญมา
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080024-3 นางสาว ปิยาอร
ไชยานุกูล
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080027-7 นางสาว พรพิสุทธิ์
ประทุม
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080028-5 นางสาว พรรณกาญจน์
พาณิชย์ศิริ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080029-3 นางสาว พรรณภัทร
พาณิชย์ศิริ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080031-6 นางสาว พิจิตรตรา
คําบ่อ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080034-0 นางสาว ภัคจิรา
แสนหาญ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080035-8 นาย
ภาณุพงษ์
ธาตุแก้ว
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080040-5 นางสาว วัชราภรณ์
แก้วพิลา
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080041-3 นาย
วิรุฬห์
นาทะยัพ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080043-9 นางสาว ศิริญญา
สุขทองสา
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080044-7 นาย
ศุภชัย
ดิลกลาภ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080048-9 นางสาว สุดารัตน์
สมขุนทด
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080050-2 นางสาว สุวนันท์
กิจกล้าอนันต์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080051-0 นางสาว หทัยภรณ์
มีทิพย์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080054-4 นางสาว อรทัย
ยังสูงเนิน
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080507-3 นาย
กิตติภณ
กองพันธ์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ลําดับ
2007
2008
2009
2010
2011
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2013
2014
2015
2016
2017
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2019
2020
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2030
2031
2032
2033
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2037
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คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
593080508-1 นาย
คึกฤทธิ์
คําวิลัยศักดิ์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080515-4 นางสาว ธนพร
แพนพา
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080517-0 นางสาว ธีร์จุฑา
ปุสารัมย์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080526-9 นาย
เศรษฐศาสตรา จารุเดชา
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080667-1 นาย
สิรธีร์
ศรีพรหม
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080682-5 นาย
กานต์ชนก
พรมภาพ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080683-3 นางสาว เขมินทรา
บุญธรรม
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080684-1 นางสาว จิราภรณ์
จินดาสุ่ม
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080685-9 นางสาว จีรนันท์
บุญมี
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080687-5 นางสาว ชนิษฎา
แทนนิกร
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080688-3 นางสาว ชลธิชา
เชษฐา
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080689-1 นางสาว ณัฐนรี
ห่อนบุญเหิม
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080690-6 นาย
ณัฐพงษ์
เชื้ออู่ทรัพย์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080692-2 นางสาว ดรณีรัตน์
คํามุงคุณ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080693-0 นางสาว ทวินันท์
มูลเอก
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080695-6 นางสาว ธนัชชา
สิทธิขวา
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080696-4 นางสาว ธนัชญา
สายแก้ว
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080697-2 นางสาว ธนัชพร
ทองวงษา
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080699-8 นางสาว ธัณย์สิตา
เนื่องรินทร์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080700-9 นางสาว ธิดารัตน์
เดชรัตน์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080701-7 นาย
นราธิป
เหล่าพล
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080702-5 นางสาว ประภานิช
ศรีสุโข
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080703-3 นาย
พงศกร
วังคะฮาด
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080704-1 นาย
พงศ์พล
พรหมแสนวิเศษ รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080705-9 นางสาว พัทธมน
สังขศิลา
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080707-5 นางสาว เพชรรัตน์
โกการัตน์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080708-3 นางสาว มาริษา
พงศ์พิริยะจิต
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080709-1 นางสาว รัตนาวดี
พรหมแก้ว
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080710-6 นางสาว ฤดี
โสระบุตร
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080711-4 นาย
วโรดม
หระสิทธิ์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080712-2 นางสาว วิภาษณีย์
จิรวัฒน์สุนทร
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080713-0 นางสาว ศิริลักษณ์
คําสงค์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080714-8 นางสาว พิชญ์ชิสา
ภักดี
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080718-0 นางสาว อรสา
ราชวงษ์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ลําดับ
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
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2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074

คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
593080719-8 นาย
อานนท์
รอยเวียงคํา
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081007-8 นางสาว ฑัณฑิกา
อาบจันทึก
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081008-6 นางสาว อาทิตยา
นามวงษ์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081116-3 Miss
SAYAKA
KOGA
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080002-2 นางสาว กาญจนา
เจริญพร
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080003-0 นางสาว กาญจนา
ถึงปัดชา
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080005-6 นาย
ครรชิต
ศิริรัตน์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080006-4 นาย
จิรพนธ์
บุตรด้วง
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080008-0 นางสาว ชนัฐฎา
ปาสามารถ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080014-5 นางสาว ณัฐวรา
เพ็ชรนาดี
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080017-9 นางสาว ธนวรรณ
โมราศิลป์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080018-7 นางสาว ธนัญญา
นราพงษ์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080020-0 นางสาว นิศาชล
ทัพลา
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080022-6 นางสาว บุษกร
จันทาทุม
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080023-4 นาย
ปฏิภาณ
จันทร์นวล
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080030-7 นางสาว แพรพรรณ
สอนดี
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080031-5 นางสาว ภคษร
ภูพาที
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080032-3 นางสาว ภรณ์นภัส
ศิริเวช
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080035-7 นางสาว รัชนก
พลประสิทธิ์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080036-5 นางสาว รุ่งไพลิน
พารา
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080038-1 นางสาว วิมลสิริ
ฉายดิลก
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080039-9 นางสาว ศุภาพิชญ์
พูลลาภ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080041-2 นางสาว สุชาดา
จิตต์ไตรรัตน์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080044-6 นาย
อภิณพ
ปัญโญวัฒน์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080045-4 นางสาว อรปรียา
เกรียงศรี
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080046-2 นางสาว อรปรียา
มูลอาสา
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080047-0 นาย
อังกูร
เกตะวันดี
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080452-1 นางสาว กาญจนา
วงค์มณี
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080454-7 นางสาว อัจฉริยาภรณ์
จันทร์สุวรรณ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080458-9 นาย
ชโนดม
ถิรวิทยานุรักษ์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080469-4 นาย
ชาดไท
น้อยอุ่นแสน
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080470-9 นาย
ทรงชัย
เวชยันต์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080479-1 นางสาว กรรณิการ์
บุญธรรมา
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080480-6 นางสาว ขนิษฐา
กันหา
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ลําดับ
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
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2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
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คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
583080482-2 นาย
นพรัตน์
สุดตะมา
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080484-8 นางสาว รัชดา
เถินมงคล
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080485-6 นางสาว สินีนาฏ
เรืองแหล้
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080486-4 นาย
สุรชัย
ถกลกิจสกุล
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080702-4 นางสาว กมลวรรณ
ประมนต์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080703-2 นางสาว กรชนก
อยู่ยอด
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080704-0 นาย
กฤษดา
นนทราษฎร์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080705-8 นางสาว กัญญารัตน์
ศรีอักษร
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080708-2 นางสาว คณัสนันท์
เรืองสมบัติ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080709-0 นาย
จักรพงศ์
สิงห์พรหมสาร
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080710-5 นางสาว จุฬารัตน์
นาคอก
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080711-3 นางสาว เจนจิรา
กองแสงศรี
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080712-1 นาย
ชัยชนะ
ชนะภักดี
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080713-9 นาย
ชัยพัฒน์
สว่างวัฒนา
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080714-7 นางสาว ญาติมา
บรรทุมพร
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080715-5 นาย
ณรงค์ฤทธิ์
อุปจันทร์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080717-1 นาย
เดชาธร
บัวงาม
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080718-9 นาย
ธนนันท์
ประเสริฐ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080719-7 นาย
ธนภัทร
เทวานฤมิตร
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080720-2 นาย
ธรรมนูญ
ร่มวาปี
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080721-0 นาย
ธราธร
ถานะ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080722-8 นางสาว นฤมล
กันตะวงษ์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080723-6 นาย
นิธิกร
แก้วลําหัด
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080724-4 นางสาว นุสรา
บัวบาน
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080725-2 นางสาว ปนัดดา
ชลการณ์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080726-0 นางสาว ประภาวดี
จันทร์สุโมกข์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080728-6 นาย
ปิยภัทร
ปรีพูล
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080729-4 นางสาว พรกมล
นวลละออง
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080730-9 นางสาว พรรณิภา
เรืองเวหา
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080731-7 นาย
พิพัฒน์
ชิตังเม
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080734-1 นาย
พีรพัฒน์
ขาวนวน
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080735-9 นาย
ภัทรพล
เหล่าราช
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080736-7 นางสาว มณีโชติ
พลึกรุ่งโรจน์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080737-5 นางสาว มัชฌิมา
เคนพิทักษ์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
583080738-3 นางสาว เมธาวลัย
พรมทองดี
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080739-1 นางสาว รสลิน
จําปา
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080740-6 นางสาว รินรดา
สืบแสง
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080741-4 นาย
วรพงษ์
แซ่อึ้ง
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080742-2 นางสาว วรัญญา
เสริฐศรี
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080745-6 นางสาว ศิริภัฏ
ฦาชา
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080746-4 นาย
ศุภกร
โสภาวตานนท์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080747-2 นางสาว ศุภาพิชญ์
ทอดศรี
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080748-0 นางสาว สุดปรารถนา
มงคลสิน
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080749-8 นางสาว สุภาพร
โสภากุล
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080751-1 นางสาว อภิญญา
แซ่ลี้
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080753-7 นางสาว อารีรัตน์
คําภีระ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080754-5 นางสาว อารีรัตน์
สินทอง
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080755-3 นาย
อิสราษฎ์
สังชะนา
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080002-1 นางสาว กัญญาพัชร
โสประโคน
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080003-9 นาย
คณพศ
ขันวงษ์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080004-7 นาย
คณากรณ์
พลไชย
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080007-1 นางสาว ณัฐชนันท์
คลังแสง
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080009-7 นาย
ณาศิส
โกณานนท์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080010-2 นาย
ทศวรรษ
คําพิลัง
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080011-0 นางสาว ธนัชพร
ศรรักษ์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080012-8 นาย
ธนารินทร์
สุภรัตนกูล
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080013-6 นางสาว ธันยากร
หาญสุวรรณ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080019-4 นาย
ภานุพล
คชอาจ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080020-9 นางสาว ยุพา
สายแก้ว
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080024-1 นางสาว รุ่งฤดี
ผาบสิมมา
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080025-9 นางสาว ลลิตา
ศรียงยศ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080026-7 นางสาว วราภรณ์
พลโคตร
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080027-5 นางสาว วราภรณ์
หารินไสล
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080028-3 นาย
วัชรพล
ฉันทวรภาพ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080029-1 นางสาว วัลลภา
ไววิจิตร
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080032-2 นางสาว วิภาวี
เกลื่อนกระโทก
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080034-8 นางสาว ศันสนีย์
ขุนทวี
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080036-4 นางสาว ศิริวรรณ
การบรรจง
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
573080038-0 นางสาว อนามิกา
สินประเสริฐ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080039-8 นาย
อรรถพล
ผดุงกิจ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080430-0 นางสาว นิชาภัทร
จันทร์โสด
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080621-3 นาย
ทนงค์
บรรยงค์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080623-9 นาย
เวทพิสิฐ
ถาวรศักดิ์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080624-7 นางสาว อมรรัตน์
เมืองขวา
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080649-1 นางสาว กนิษฐา
จันทรประทักษ์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080650-6 นาย
กมลชัย
สุวรรณรงค์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080652-2 นาย
กลวัชร
กาญจนะแก้ว
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080653-0 นางสาว กุลสินี
ดอนกลาง
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080655-6 นางสาว ชญานิษฐ์
ตรวจนอก
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080656-4 นางสาว ชฎาภรณ์
กนกแก้ว
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080657-2 นางสาว ณัฐณิชา
จันทร์ผล
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080658-0 นางสาว ณัฐณิชา
อินเฉลียว
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080659-8 นางสาว ณิชกานต์
วงษ์ธิ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080660-3 นางสาว ดลชนก
ดีชัยยะ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080661-1 นางสาว ดวงกมล
ศรีธง
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080662-9 นางสาว ทิพานัน
จันทรางศุ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080663-7 นาย
เทพพิทักษ์
สังฆะมณี
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080664-5 นาย
ธนกร
ศรีฤทธิประดิษฐ์ รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080665-3 นางสาว ธิติกานต์
นุชนา
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080666-1 นางสาว นนท์สิชา
เถื่อนทนนท์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080667-9 นางสาว เบญจมาภรณ์
วงนะรัตน์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080668-7 นางสาว ปรียานุช
ดลรัศมี
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080669-5 นางสาว ปรียานุช
ศรีวรขันธ์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080670-0 นางสาว ปุณชรัสมิ์
พลทม
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080672-6 นางสาว พิณลดา
รัตนะ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080676-8 นาย
ภูธเรศ
สระแก้ว
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080677-6 นางสาว รัชพร
ปัญญาศรี
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080678-4 นางสาว รัตนา
วรดี
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080679-2 นางสาว วริศรา
โพธิแสง
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080680-7 นางสาว ศศิธร
สุระท้าว
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080681-5 นางสาว ศิริลักษณ์
สะแกทอง
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080682-3 นางสาว ศิวพร
ขวัญเมือง
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ลําดับ
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210

คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
573080683-1 นางสาว สกุลแก้ว
เบ้าดี
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080684-9 นาย
สมากรณ์
แห้วเหมือน
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080685-7 นาย
สหรัฐ
บุดดา
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080686-5 นางสาว สาวิภา
ประทุมสันต์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080688-1 นางสาว สุพัตตรา
อันนอก
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080689-9 นางสาว สุวรรณา
โนนทนวงษ์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080692-0 นางสาว อัญธิศา
ศรีเชื้อ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080693-8 นางสาว อารียา
สังสุทธิ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573081038-5 นางสาว นูนาดา
คุ้มกุดขมิ้น
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
553080318-2 นาย
จักรวัฒน์
สิงห์พรหมสาร
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
533080926-7 นางสาว ฐิติกานต์
ไชยา
รัฐประศาสนศาสตร์ (โครงการพิเศษ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
533081213-9 นางสาว ปรียะทัศนีย์
แสนองอาจ
รัฐประศาสนศาสตร์ (โครงการพิเศษ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080460-4 นางสาว กมลชนก
จันทะโชติ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080461-2 นาย
เกียรติศักดิ์
สุริยะภูมิ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080465-4 นาย
ชนาธิป
ผ่องโสภานุกูล
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080466-2 นางสาว ชนิดา
โคนุตะ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080468-8 นาย
ชัยพิสิฐ
กิจเจริญ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080469-6 นาย
ชิศพลว์
หารี
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080471-9 นาย
ฌานวัฒน์
ศิริธันยบูรณ์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080472-7 นางสาว ณัฏฐ์ญานี
รามิลฉัตรคุปต์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080473-5 นางสาว ณัฐพร
พุทธพฤกษ์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080474-3 นางสาว ณิชากานต์
แสงสุริยา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080475-1 นาย
ธนชานันท์
ก่อบุญ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080476-9 นางสาว ธิดารัตน์
โคตรักษา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080477-7 นางสาว นรินธร
เผือกศรี
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080480-8 นาย
ปวีณ
วรรคสังข์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080484-0 นางสาว พัชราภา
สุทธิอาจ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080485-8 นางสาว พิชญ์สินี
วิริยะพงษ์ษา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080486-6 นาย
พูนทรัพย์
จันทศิลป์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080487-4 นางสาว เพ็ญพิชา
สารถี
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080488-2 นางสาว ภัทรธร
ชํานาญ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080489-0 นางสาว รัตติยา
บัวพันธ์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080490-5 นาย
วทัญญู
แพงสา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080493-9 นาย
วิชรัตน์
ศรีสุข
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ลําดับ
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244

คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
603080496-3 นาย
สิทธิศักดิ์
สมเพ็ชร
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080499-7 นางสาว สุวัจณี
หนูคล่องแคล่ว
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080500-8 นางสาว อัจฉริยา
พรมวงค์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080502-4 นางสาว อาทิตยา
นิลผาย
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080503-2 นางสาว อาริญา
แก้วมาลา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080638-9 นาย
จิรายุทธ
โฮ้หนู
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080639-7 นาย
ชัชชนม์
มหาชนะวงศ์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080640-2 นาย
พงศ์นริศร์
บุญพูน
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080642-8 นางสาว สุภาสิริ
วาลมูลตรี
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080810-3 นางสาว ชฎาพร
มะลิซ้อน
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080811-1 นางสาว ณสิตา
โอบอ้อม
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080812-9 นางสาว ณัฐนันท์
โสภารักษ์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080813-7 นางสาว ธัญจิรา
แก้วจันทร์วงษ์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080815-3 นางสาว นิรัชชา
ยุทธเนตร
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080816-1 นางสาว บุษกร
เอกอภิวงศกุล
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080817-9 นางสาว พรทิพย์
รัตนพันธ์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080818-7 นางสาว พัฒธลียา
สง่าวงศ์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080819-5 นางสาว วิลาสินี
ผิวงาม
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080820-0 นาย
อัษฎาวุธ
จริตรัมย์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080897-5 นาย
ขจรเกียรติ
มูลชีวะ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080898-3 นางสาว ชุตินันท์
ศรีบุรินทร์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080900-2 นางสาว ปิยะธิดา
จงเทพ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080901-0 นางสาว พรทิพา
พาเหลี่ยม
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080902-8 นางสาว พรรษชล
มณีทับ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080903-6 นางสาว พิมพ์พรรณ
ราคายิ่ง
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080905-2 นางสาว ศศิธร
บุญปอง
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080906-0 นางสาว สราลี
โอธินทรยุทธ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080908-6 นางสาว สุพัทตรา
เดียมประโคน
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081063-9 นางสาว กวินธิดา
ตั้งใจ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081064-7 นางสาว จิตติณัฏฐ์
โสเกษ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081066-3 นางสาว ณัฐชา
ฐาโอษฐ์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081067-1 นาย
นพรัตน์
อินธิแสง
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081068-9 นาย
ปฐมพงษ์
ปิทบแสน
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081069-7 นาย
ปิยวัฒน์
คงเดชอุดมกุล
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
603081070-2 นาย
ภัคพงศ์
พูนสิรินาวิน
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081071-0 นางสาว อัธยา
นวลวัน
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081081-7 Ms.
ORLAPHANH PHONTHACHAN สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080427-1 นางสาว กรุณา
ขันทองคํา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080428-9 นางสาว กาญจนา
พรหมโคตร
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080429-7 นางสาว เกษศิรินทร์
ลาภปรากฎ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080431-0 นาย
คถาคต
บึ้งไชย
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080432-8 นาย
จตุรัตน์
อิ่มอรุณรักษ์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080433-6 นางสาว จิดาภา
ปรากฏรัตน์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080434-4 นางสาว จีรนันท์
ไชยสงค์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080435-2 นางสาว จุรีรัตน์
ถาปาลบุตร
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080437-8 นางสาว ญาดา
วัฒนา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080438-6 นาย
ณัฐกานต์
ประทุมทอง
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080440-9 นางสาว สุวพิชญ์
เชื้อศรีนนตรี
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080441-7 นางสาว ดวงหทัย
ไชยวรรณ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080442-5 นาย
ธนิต
ชูศักดิ์คุณศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080443-3 นางสาว ธันยธรณ์
ยืนนาน
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080445-9 นางสาว ธิติมา
สักขาพรม
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080446-7 นางสาว นภัสสร
จุลโพธิ์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080447-5 นางสาว นิสราภรณ์
แสงรัตน์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080448-3 นางสาว ประภัสสร
นุชรุ่งเรือง
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080449-1 นางสาว ปรียานันท์
จันไตร
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080450-6 นาย
พงศกร
อ้นสันเทียะ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080451-4 นาย
พรชัย
อนุนิวัฒน์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080454-8 นางสาว มธุรดา
โรจน์ทินกร
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080455-6 นางสาว รานี
อาลี
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080458-0 นางสาว ศศลักษณ์
วภักดิ์เพชร
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080460-3 นางสาว ศิริพร
สีบัวบุญ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080461-1 นาย
ศุภกร
พลเยี่ยม
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080463-7 นางสาว สาวิตรี
กองแก้ว
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080465-3 นางสาว สุวนันท์
ประหา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080466-1 นางสาว อนันตญา
นาคดิลก
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080468-7 นางสาว อรอารียา
ป้องสนาม
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080469-5 นางสาว อัญมณี
ใบภักดี
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
593080470-0 นางสาว อินทนิล
สถาปิตานนท์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080638-8 นางสาว จุฑามาศ
จิวจรัสรงค์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080639-6 นาย
ฉัตรบดินทร์
สนธิ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080640-1 นางสาว ชญานี
อามาตย์ทัศน์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080641-9 นางสาว ชนิกานต์
สร้อยสูงเนิน
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080643-5 นางสาว นวพรรษ
สุนทรารักษ์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080892-4 นางสาว ณัฐมล
สืบค้า
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080893-2 นางสาว ดาริน
จันดี
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080894-0 นางสาว ธัญวรัตม์
พรหมประกาย
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080895-8 นางสาว บุริมนาถ
สําโรง
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080896-6 นางสาว ผกาสินี
กองพรหม
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080897-4 นางสาว พัชรินทร์
ดาวเรือง
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080899-0 นาย
ศุภวัทน์
กอบางยาง
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080900-1 นางสาว สิริมล
มุมทอง
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081062-0 นาย
คมสัน
ฉัตรไชยเดช
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081063-8 นางสาว ธิดารัตน์
สุระแสง
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081066-2 นางสาว ปรียนิตย์
กาษี
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081067-0 นางสาว พลอยฤทัย
สมประสงค์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081069-6 นางสาว ภัทรวรินทร์
อุทุม
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081070-1 นางสาว ศรัณยา
กัสปะ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081071-9 นางสาว สโรชา
โพวิเศษ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081072-7 นางสาว สิรินภา
บัวทรัพย์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081073-5 นางสาว สุดารัตน์
หนูคล่องแคล่ว
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080414-9 นางสาว จิรัฐิติกาล
อันทะสา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080417-3 นาย
กิตติพิชญ์
พรหมโคตร
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080421-2 นางสาว ณัฐริกา
ปอสูงเนิน
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080422-0 นางสาว ณัฐสุดา
แสงจันทร์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080424-6 นางสาว ธัญลักษณ์
ยืนนาน
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080427-0 นางสาว นฤมล
เหมะธุลิน
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080429-6 นาย
ปณิญญ์
สุวรรณศร
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080432-7 นางสาว ปานดาว
โยดิน
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080433-5 นางสาว ปิยะดา
แนวประเสริฐ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080434-3 นาย
พงค์เทพ
สีคันทา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080435-1 นาย
พงศธร
กลางบุราณ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
583080438-5 นางสาว เพชรรัตน์
รัตนบุตรา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080439-3 นาย
มนตรี
ภูศรีโสม
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080443-2 นางสาว ศิรัญญา
จตุลาเภท
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080444-0 นางสาว สรัญญา
กุลชะโมรินทร์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080445-8 นางสาว สุกฤตา
สีเขียว
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080447-4 นาย
สุพร
ตลิ่งไธสงค์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080450-5 นางสาว อมรรัตน์
อัครมเหสักข์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080475-9 นางสาว ชนันธร
น้อยวงษ์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080476-7 นางสาว ธนัชชา
ใจเที่ยง
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080524-2 นาย
ทัศไนย
สมบูรณ์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080525-0 นางสาว ธันยพร
บัวภา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080526-8 นาย
นพพร
วังแสนแก้ว
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080527-6 นาย
นรินทร์
ทองดวง
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080528-4 นางสาว เบญจมาศ
จงพิมาย
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080530-7 นางสาว ภาวินีย์
ศรีเพ็ญรัก
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080531-5 นาย
ยืนยง
หมู่โสภณ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080532-3 นางสาว รัตนาพร
โภคพันธ์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080533-1 นางสาว สาวิตรี
ผงพิลา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080535-7 นางสาว สุพัตรา
เขตเวียง
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080536-5 นาย
อรรถกร
สมแวง
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081037-8 นางสาว กนกพร
แซมสีม่วง
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081038-6 นางสาว กนกวรรณ
พูลพิพัฒน์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081040-9 นางสาว ขวัญลดา
นิชํานาญ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081041-7 นางสาว จริยา
จินาวัลย์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081042-5 นางสาว จิตรลดา
จันเคน
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081043-3 นางสาว จุฬาลักษณ์
นิจกระโทก
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081044-1 นางสาว ชฎาพร
ชินนะ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081045-9 นางสาว ชนกนันท์
จันธํารงค์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081048-3 นาย
ณัฐพงษ์
ธิติมงคลวัฒน์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081049-1 นางสาว ดวงใจ
ชัยสงคราม
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081050-6 นาย
ต้นบุญ
ทองดวง
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081051-4 นางสาว ธีร์วรา
สร้อยสูงเนิน
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081052-2 นาย
นรภัทร
กาฬอ่อนศรี
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081053-0 นางสาว เบญจมาภรณ์
แข่จะวัด
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อมูลจาก สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

หน้าที่ 69

บัญชีรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ลําดับ
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
583081054-8 นาย
ปฏิภาณ
แก้วเนตร
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081055-6 นางสาว ปทิตตา
รําพรรณนิยม
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081058-0 นาย
ปวรปรัชญ์
บุตรศรี
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081059-8 นาย
พงศกร
รูปใหญ่
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081060-3 นางสาว พริม
สําแดง
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081061-1 นาย
เควิน
จิรเศรษฐากูล
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081062-9 นางสาว รัตติญา
น้อยโนนทอง
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081063-7 นางสาว รัตนา
รักสุทธี
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081064-5 นางสาว ศศิธร
อนันตริยะทรัพย์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583081065-3 นางสาว สิริกาญจน์
พงษ์สระพัง
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080380-9 นางสาว กนกวรรณ
ศรีสองชัย
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080381-7 นางสาว กมลวรรณ
แสงดอก
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080383-3 นาย
กษณะ
ปัญญาคํา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080384-1 นางสาว กุลกันยา
แฝงฤทธิ์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080385-9 นางสาว เกศณีย์
ชาวด่าน
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080387-5 นาย
เขตตะวัน
ทัพซ้าย
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080389-1 นางสาว จินตนา
สิงห์ปัญญา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080391-4 นางสาว ชลธิชา
กองเดช
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080393-0 นางสาว ชุติกาญจน์
ชมภูวัฒนา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080394-8 นางสาว ดลรฎา
ทากรม
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080395-6 นางสาว นภัสสร
สดสุชาติ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080396-4 นางสาว นภาพร
สุมรัมย์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080397-2 นางสาว นวรัตน์
นาชัย
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080398-0 นางสาว นันท์นภัส
ธงฤทธิ์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080399-8 นางสาว นันทิยา
ศรีมามาศ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080400-9 นางสาว บังอร
ชิณะวิ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080401-7 นางสาว บุญปฏิมา
ส่งเสริม
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080403-3 นางสาว พิมพ์ศิริ
ดํารงสิทธิ์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080404-1 นาย
พีรวิชญ์
ทามโคกสูง
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080405-9 นางสาว ฟาริดา
ธิวะโต
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080406-7 นางสาว มณีรัตน์
ขอกรดสําโรง
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080407-5 นาย
ยุทธนา
มังสุไร
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080410-6 นางสาว รุ่งศิลป์
ณรงค์ศักดิ์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080411-4 นางสาว ศรัณย์พร
ไกยะโส
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
573080412-2 นางสาว ศิริพร
วอขวา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080413-0 นางสาว นัทธมน
วงศ์สอาด
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080414-8 นางสาว ศุภสิตา
เนตรแสง
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080416-4 นางสาว สตรีรัตน์
ไทยพิริยะกุล
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080418-0 นางสาว สุนิษา
จอมเผือก
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080421-1 นางสาว อุบลรัตน์
วรรณสุทธิ์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080442-3 นางสาว ธนิดา
รอดรัตน์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080455-4 นางสาว ธิดารัตน์
สุขคําปา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080642-5 นางสาว ฐิราภรณ์
มณีเลิศ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080643-3 นางสาว ธนวรรณ
เชียงที
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080644-1 นาย
พงษ์พัฒน์
มะกุล
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080645-9 นางสาว เมษา
สารศักดิ์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080647-5 นางสาว ศรสวรรค์
หล้าประเสริฐ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080986-3 นางสาว กมลทิพย์
สิงหวิบูลย์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080987-1 นางสาว ขนิษฐา
คํานาค
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080988-9 นางสาว จุฑารัตน์
ชาสังข์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080989-7 นาย
ชัยดิลก
อัสสพันธ์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080990-2 นางสาว ณัฏฐพร
โชติศิริรักษ์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080991-0 นางสาว ณัฐธิดา
ธัยยามาตร์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080993-6 นางสาว ธนิกา
วิทยพาณิชกร
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080994-4 นางสาว ปัทมพร
หลักกล้า
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080995-2 นางสาว พรฐิชา
ชุติสิริวงศ์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080996-0 นางสาว พลอยไพลิน
แสงคํา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080997-8 นางสาว ภณิตา
ธีรเมธาเลิศ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080998-6 นางสาว ภัทรารัตน์
คําเหลือ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080999-4 นางสาว เมธารินทร์
สุวรรณจักร์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573081001-8 นาย
วศิน
ลีลานุช
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573081003-4 นาย
ศิวกร
มังคละคีรี
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573081004-2 นางสาว ศุภธาร
สุวรรณาคม
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573081006-8 นางสาว สุกัญญา
เพ็ชรนาค
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573081008-4 นางสาว สุภลักษณ์
เปรี่ยมมะเริง
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573081009-2 นางสาว สุวนันท์
กอบัว
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573081011-5 นางสาว อรญา
อโนมา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573081012-3 นางสาว อัจฉราพร
พัฒนพีระศิลป์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
573081013-1 นางสาว อารยา
แขวงเมือง
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
563080258-5 นางสาว ณัฐชยา
สิงจานุสงค์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080050-1 นางสาว กนกพร
ประทุมทิพย์
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080053-5 นางสาว ชาริสา
วรธงไชย
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080055-1 นางสาว ณัฐวรรณ
เธียรธัญบูรณ์
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080057-7 นางสาว แทนวรรณ
ป้องกัน
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080058-5 นาย
ธนชิต
องค์มาลัย
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080060-8 นาย
ธัชชา
กาลธิษา
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080061-6 นางสาว นภัสกร
สุขบุญญาสถิตย์ สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080064-0 นางสาว เบญจวรรณ
อรรควงษ์
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080066-6 นางสาว ปิยะกมล
เมืองแก้ว
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080067-4 นางสาว พชรมล
เพ็ชรมณี
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080069-0 นางสาว พิมพ์ชนก
ตันวรพิพัฒน์
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080071-3 นางสาว พุทธรักษา
เจษฎานุรักษ์
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080073-9 นางสาว มณีรัฐ
สอนสุภาพ
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080075-5 นางสาว เมธาวี
เวียงกมล
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080076-3 นางสาว สายธาร
สิมศิริวัฒน์
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080077-1 นางสาว สุดาเจริญ
บุญรุ่งเรืองภากร สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080460-2 นางสาว กันติชา
อนุรักษ์เกียรติ
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080461-0 นางสาว ธัญญรัตน์
เทพวารินทร์
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080462-8 นางสาว รณัณธร
จันทรักษา
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080757-9 นางสาว เกศรินทร์
ทุมมา
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080758-7 นาย
คุณานนต์
เสาสามา
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080759-5 นางสาว จิตรโสภา
จันทร์ภูเขียว
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080760-0 นางสาว ฉัตปีญาพักช์
ฤกษ์อภิสิทธิ์
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080761-8 นาย
ชนินทร์
ประเสริฐสังข์
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080762-6 นางสาว ณภัสสร
เจนสาริกรณ์
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080763-4 นาย
ณัฐพงษ์
คงเป็นนิล
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080764-2 นางสาว ธิติสุดา
ธํารงนวานันท์
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080765-0 นาย
ปภินวิทย์
พลนรา
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080766-8 นาย
ปัญญาวุธ
วรครบุรี
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080767-6 นางสาว ปาจรีย์
แก้วขวาน้อย
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080768-4 นางสาว พรญาณี
ชาญประเสริฐ
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080769-2 นางสาว พัดชา
เพ็งพล
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
583080770-7 นางสาว พาณีพร
เสียงสนั่น
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080771-5 นาย
พิสิฐ
ตั้งวงษ์ศรีประไพ สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080772-3 นางสาว พิสุทธิพร
ราซิดี
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080773-1 นาย
พีรพงศ์
แก้วมณีวัฒน์
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080775-7 นาย
มาวิน
ถาปนา
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080777-3 นางสาว รักชนก
ทนทาน
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080779-9 นาย
ศรากรณ์
เดชแสงจันทร์
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080780-4 นาย
สิรวิชญ์
แก้วมณี
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080782-0 นางสาว หทัยรัตน์
อาพัดนอก
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583080783-8 นางสาว หัถยา
ชาติวงค์
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080040-3 นางสาว กมลวัลย์
วิเศษนคร
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080041-1 นางสาว คคนางค์
บุญเลิศ
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080042-9 นางสาว คนธวรรณ
สะบู่แก้ว
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080043-7 นางสาว ชยังกูร
โสสีดา
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080044-5 นางสาว ชลีรัตน์
จันคํา
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080048-7 นาย
ธนากร
บัวเวช
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080049-5 นาย
ธรณ์ธันย์
ธนะสีลังกูร
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080050-0 นางสาว ธัญธรณ์
สุไชยะ
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080051-8 นาย
นิธิพัฒน์
สาโรจน์
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080053-4 นาย
พงษ์กฎ
แซ่ลี้
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080054-2 นางสาว พัณณิตา
สะอิ้งทอง
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080056-8 นาย
ภควิตต์
สืบวิเศษ
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080057-6 นาย
ณัฐพงษ์
จันทมา
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080058-4 นางสาว ภาวดี
ศรีสุข
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080059-2 นางสาว วนิดา
วงษ์ภูงา
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080061-5 นางสาว วารุณี
ที่รักษ์
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080062-3 นางสาว วิภารัตน์
เงินศรี
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080065-7 นาย
ศุภวิชญ์
ภูวฤทธิ์
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080067-3 นางสาว ศุภิสรา
หมั่นหินลาด
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080068-1 นางสาว สิริประภา
กิตติกําจร
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080070-4 นางสาว สุธิดา
พายงูเหลือม
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080071-2 นางสาว สุภาภรณ์
บางละมาต
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080434-2 นาย
เสกสรร
พรหมสุทธิ์
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080456-2 นางสาว เจนจิรา
ชินเนหันหา
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
573080625-5 นางสาว เกศศิณี
ภูพลผัน
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080697-0 นาย
ตรีกวิน
สมบูรณ์วงศ์
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080699-6 นางสาว ธัญชิตา
สุทธิสําแดง
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080700-7 นางสาว นภัสวรรณ
สุทธยากรณ์
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080701-5 นางสาว นวลปรียา
อยู่คํา
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080702-3 นาย
นัทธพงศ์
วิวิธสุรการ
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080703-1 นางสาว บุษยมาศ
ดาก่ํา
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080704-9 นางสาว พรนัชชา
ชื่นบาน
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080705-7 นางสาว ปภัชญา
วงษ์ไชยา
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080706-5 นาย
พีรพงษ์
พลวิชัย
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080707-3 นางสาว ภณษร
ฟักฤกษ์
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080708-1 นางสาว ภัทรสุดา
ก้อนยะ
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080709-9 นางสาว ภัทรสุดา
อุปมะ
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080710-4 นางสาว ภัทรา
เพชรเยียน
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080711-2 นาย
ภาสกรณ์
ประทุมพล
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080712-0 นางสาว มัสวี
เทียนเครือ
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080713-8 นางสาว ยุวภา
โพธิราช
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080714-6 นางสาว ฤทัยทิพย์
อั๋งศิริ
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080715-4 นาย
วรากร
เศรษฐกุลอนันต์ สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080716-2 นางสาว ศิริลักษณ์
จูมวงษ์
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080718-8 นาย
สมพร
บงบุตร
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080719-6 นางสาว สุดธิดา
คําดีบุญ
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080720-1 นางสาว สุทธิวรรณ
วงษ์ศรี
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080722-7 นางสาว แสงอุษา
ยิ่งคงดี
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573080724-3 นางสาว อัจฉริยา
อุทัยมาต
สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080045-6 นางสาว กมลวรรณ
ไมยวรรณ
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080046-4 นางสาว จิราพัชร
เทศะบํารุง
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080047-2 นางสาว ฉันท์ชนก
โสภาจิตร์
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080048-0 นาย
ชยุต
หอมดี
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080049-8 นาย
ชัยธวัช
พวงสิงห์
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080050-3 นาย
ณัฏฐชัย
บุญญรังษ์
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080051-1 นางสาว ณิชากร
มั่งมี
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080052-9 นางสาว ดารารัตน์
พร้อมจะบก
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080053-7 นางสาว ทักษพร
คีรีเมฆ
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
603080054-5 นางสาว ทักษิณา
วันแปลก
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080055-3 นาย
ธนกฤต
ตันติจารุวุฒิ
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080057-9 นางสาว นันธิยา
สีไก่แก้ว
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080059-5 นางสาว ปทิตตา
สูงสุมาลย์
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080060-0 นางสาว ประภาพร
กันยาสุด
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080063-4 นางสาว พิมพิลา
แก้วอาสา
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080064-2 นางสาว พิราวัลย์
กิติปัญญา
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080065-0 นาย
พิสิทธิ์
อยู่สบาย
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080066-8 นางสาว แพงบุญ
ทองอินทร์
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080069-2 นางสาว ภานุชนาถ
พงษ์เส็ง
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080071-5 นาย
ภูวนาถ
ภูโคกยาว
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080075-7 นาย
วรพงศ์
หล้าทุม
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080076-5 นางสาว วาสนา
มะณีสาร
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080077-3 นางสาว วิภาวิณีย์
วงษ์ดีไทย
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080078-1 นางสาว วิลาสินี
จตุรพรพันธ์
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080079-9 นางสาว สวิตตา
วงศ์ถาวรสันติ
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080081-2 นางสาว สุธาทิพย์
จันทร์บ้านโต้น
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080082-0 นางสาว อภัสสร
ไชยรัตน์
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080083-8 นางสาว อรนิชา
อนุสูตร์
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080541-4 นางสาว กัลยรัตน์
เรืองกิจพิริยกุล
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080544-8 นางสาว ชญานิษฐ์
ก่อพันธ์
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080545-6 นางสาว ณัฐชยา
พันคง
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080546-4 นางสาว นิรชา
แก้ววิเศษ
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080547-2 นางสาว ปนัสยา
แสนสีหา
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080549-8 นางสาว พิมพ์ชนก
นาคนามอรุณ
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080550-3 นางสาว รสิตา
ทับเกลี้ยง
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080687-6 นางสาว กานต์ธิดา
โพธิ์ชัย
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080689-2 นาย
จิตวิสุทธิ์
พลแสน
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080691-5 นาย
ปณิธาน
ดีนาง
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080693-1 นาย
ศุภณัฐ
พันธ์มุก
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080694-9 นาย
สุธีมนต์
คมสรรพ์
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080695-7 นางสาว สุพัตรา
ภู่ระหงษ์
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080696-5 นางสาว อัจฉราพร
แสงนาฝาย
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080857-7 นาย
โชคทวี
ศรีชมภู
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
603080858-5 นางสาว ธนัญญา
ทนเหมาะ
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080859-3 นาย
ธีรดนย์
หมื่นวงษา
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080860-8 นาย
ปาณชัย
วรภาพ
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080861-6 นางสาว ภัทจิรา
เหลาท้าว
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080862-4 นางสาว สุวิชญา
โสมาบุตร
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080938-7 นาย
ณัฐฎนันท์
โภชนานนท์
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080939-5 นาย
ณัฐวัฒน์
ศรีทองแท้
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080940-0 นาย
ธรรศ
คุณาธิปพงษ์
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080941-8 นางสาว นนทกานต์
ผ่องภิรมย์
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080943-4 นางสาว ปิยาพัชร
สุวรรณเกษม
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080944-2 นางสาว พันณิตา
สาริโก
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080945-0 นาย
พุฒิพันธุ์
ศรีคิรินทร์
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080946-8 นาย
ภานุพงศ์
จําปาแดง
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080947-6 นาย
ภาสกร
สุระดี
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080948-4 นางสาว เย็นฤดี
ภูมิดา
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080950-7 นางสาว วันเพ็ญ
ชัยพงษ์
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080951-5 นางสาว วาสนา
ศักดิ์ถาวรชัย
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080952-3 นางสาว สิริมนต์
คชรักษ์
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080953-1 นางสาว สิริวดี
ทองกลาง
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080954-9 นางสาว สุชาณัฏฐ์
รักศิลป์
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080955-7 นางสาว อารียา
วงค์สุนะ
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080056-0 นาย
กิตตินันท์
โสพุดอ่อน
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080057-8 นาย
กีรติ
นาสิมมา
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080058-6 นางสาว กุลณัฐ
วิชาผา
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080059-4 นางสาว กุลรุจี
จิตรหาญ
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080060-9 นางสาว ขนิษฐา
ทองทวี
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080062-5 นาย
จิรายุทธ์
ศรีสุภาพ
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080063-3 นาย
ฉัตรชัย
เรืองวชิรปัญญา
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080064-1 นางสาว ชญาวรรณ
พัฒน์ชนะ
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080068-3 นาย
ธนภัทร
ศรีศิริโชคชัย
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080070-6 นางสาว ธาริตา
ผาบุดลา
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080073-0 นางสาว นฤพร
ตั้งประชาชัย
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080074-8 นางสาว นิรัตน์ชา
บุญรักษ์
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080075-6 นางสาว เบญจภรณ์
อัปมานะ
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
593080076-4 นางสาว ปนัดดา
แก้ววงษา
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080078-0 นางสาว พนิดา
วิชัยศร
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080079-8 นางสาว พิชญ์สินี
แสนทวีสุข
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080081-1 นาย
พิชญุตม์
จําเริญศรี
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080082-9 นางสาว พีรกานต์
ผิวทอง
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080083-7 นางสาว ภัทรสิริ
เนื่องวงษา
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080084-5 นาย
ภูริวัฒก์
อินทร์ไชยา
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080085-3 นางสาว รวิษรา
เปรมกลาง
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080086-1 นางสาว รับขวัญ
มาตย์ภูธร
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080087-9 นางสาว ลลิตา
รัตนะคุณ
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080088-7 นางสาว วราภรณ์
สิทธิคํา
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080089-5 นางสาว วริยา
ศิริภูมิ
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080091-8 นางสาว ศรุตา
จันทราเจริญปัญญา สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080092-6 นาย
ฉันทกร
ศรีคลัง
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080093-4 นาย
สิทธิโชค
โจทย์ครบุรี
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080095-0 นางสาว สุทธิดา
นาจอมทอง
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080096-8 นางสาว สุภารักษ์
เหมือนชอบ
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080097-6 นางสาว สุวรรณา
ปรีบุญพูล
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080098-4 นางสาว อมรรัตน์
เชื่องดี
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080099-2 นางสาว อาทิตญา
ฤาชา
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080528-5 นางสาว กัลยรัตน์
แสวงผล
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080530-8 นาย
ณัฐนันท์
มีสาร์
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080531-6 นางสาว ธัญญกร
ดีพร้อม
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080533-2 นางสาว มญชุ์มัทนา
เรืองสุริยา
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080534-0 นางสาว วณิชยา
สิทธิมณีวรรณ
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080535-8 นางสาว วิชชุดา
อินทนา
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080536-6 นางสาว วิระวรรณ
โสดาทิพย์พรชัย สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080658-2 นางสาว พฤกษา
ทิมประดับ
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080720-3 นาย
ขวัญมงคล
คล้ายสาหร่าย
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080721-1 นาย
จอมปราชญ์
ประจักษ์แจ้ง
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080722-9 นางสาว ทิพานัน
แข็งแรง
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080723-7 นางสาว บงกชกร
เข็มพุดซา
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080724-5 นางสาว บริพัตร์
กุณวงศ์
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080725-3 นางสาว ปิติณัช
อุดมเศรษฐพงศ์
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
593080726-1 นาย
ภรศิษฐ์
เกิดบ้านชัน
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080727-9 นางสาว ภาคินี
บุญญรัตนสิริ
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080728-7 นางสาว มยุรฉัตร
บุพใจ
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080729-5 นาย
วีรเพ็ชร
สมหวัง
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080730-0 นาย
สรกฤช
วงค์ษา
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080731-8 นางสาว อรวรรณ
ยังสูงเนิน
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081009-4 นางสาว พรพิมล
ชื่นตา
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080504-0 นางสาว กมลรัตน์
การัมย์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080505-8 นาย
กฤษดา
โศกดุล
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080506-6 นาย
เจษฎา
รักษาภักดี
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080507-4 นาย
ชนภัทร
ใชยเม็ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080509-0 นางสาว ณีรัญชญา
สายทองทิพย์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080510-5 นางสาว ดาราธิป
เวียงอินถา
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080511-3 นางสาว ทัศนียา
แก้ววังชัย
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080512-1 นางสาว ทิตาวีร์
การรัมย์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080514-7 นางสาว บัณฑิตา
อิ่มเจริญ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080515-5 นางสาว ประดับเพชร
นาคทอง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080518-9 นาย
พิชญุตม์
วันตา
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080520-2 นางสาว พิมพ์ปวีณ์
อนุสุริยา
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080524-4 นางสาว วรัญญา
คลื่นแก้ว
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080526-0 นาย
ศุภากร
หันตุลา
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080527-8 นางสาว สุธาวัลย์
ศิริสุข
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080528-6 นางสาว สุพรรษา
ฤทธิพิพัฒน์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080529-4 นางสาว อภิสรา
แสงอรุณ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080530-9 นางสาว อริศรา
พรหมดวง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080531-7 นาย
อัครเดช
โคตนายูง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080645-2 นางสาว กชณิภา
เหมัตธุรินทร์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080647-8 นาย
โชคจุติ
ทัพซ้าย
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080648-6 นางสาว ศานตมล
กองคํา
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080649-4 นาย
ศิริชัย
เชาว์พานิช
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080823-4 นางสาว ฑิตยา
ไชยศรีหา
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080826-8 นางสาว ธนพร
ภักดีธนา
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080827-6 นางสาว ธนัชญา
คูยิ่งรัตน์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080828-4 นาย
ธฤต
โชติกานต์กุล
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
603080830-7 นางสาว นันทนา
หนาซุย
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080831-5 นางสาว ปุณยาพร
ชิณะวิ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080832-3 นางสาว พิชชาพร
มงคลวงศ์โรจน์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080833-1 นางสาว ภัทราภรณ์
ระเบียบนา
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080834-9 นาย
ภานุวัฒน์
ธานีวัฒน์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080835-7 นางสาว สไมพร
อุทัยเรือง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080836-5 นางสาว สุธิตา
โพธิ์อุดม
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080909-4 นางสาว เกวลิน
พรพงษ์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080910-9 นางสาว จุฑาทิพย์
ศิริขันธ์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080912-5 นางสาว นาขวัญ
สามาลา
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080913-3 นางสาว นีลนารา
พิมพ์พันธ์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080914-1 นางสาว มุกดา
ยานศิริ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080915-9 นาย
รัฐตระกูล
บาดาล
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080916-7 นางสาว เรืองลดา
เนตรวงค์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080918-3 นางสาว วรรัชต์
โพนะทา
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080919-1 นางสาว ศันสนีย์
ลุนกระพี้
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080921-4 นางสาว อนงค์ประภา
มาหาร
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080922-2 นาย
อภิสิทธิ์
แซ่เล่า
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080923-0 นางสาว อาภาศิริ
พจนา
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603080924-8 นางสาว เอเซีย
พงษ์สุวรรณ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081074-4 นางสาว ธนัชชา
หุ่นลําภู
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081075-2 นางสาว ธิติกาญจน์
แสงฤทธิ์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081076-0 นางสาว พลอยผกา
ชาธิรัตน์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081077-8 นาย
ภัทรพฤกษ์
อึ้งจัตุรัส
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081078-6 นางสาว อารยา
ดียิ่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603081079-4 นางสาว อินทิรา
มนตรี
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080471-8 นางสาว กัญญาณัฐ
โพธิ์คํา
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080472-6 นาย
กิตติภณ
สาระมาน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080474-2 นางสาว จริยาภรณ์
เย็นจตุรัส
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080477-6 นางสาว ชิสา
ภูพัฒนโชติ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080481-5 นาย
ตรีกวินท์
วิชัยกําจร
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080483-1 นางสาว ธัญวรัตน์
โคนโนะ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080484-9 นางสาว นฤมล
ศิริมา
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080485-7 นางสาว บุษปรัชญ์
สายทอง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
593080486-5 นางสาว พรทิพย์
มั่นทับ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080487-3 นางสาว พิชชญา
วิภักดิ์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080488-1 นาย
พีรพล
จ่าเคน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080489-9 นาย
พีรวัฒน์
เศษฤทธิ์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080490-4 นางสาว มยุรินทร์
กุลวงศ์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080491-2 นางสาว มิณฑิกรณ์
อภิศิกาญจนพงศ์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080492-0 นางสาว เมธ์วดี
กิตติไชยสิทธิ์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080494-6 นางสาว รุ้งไพลิน
เชิมชัยภูมิ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080495-4 นาย
วรุณ
สมานเพชร
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080496-2 นางสาว วศินี
นามมูล
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080498-8 นางสาว วิชญา
ไกรจันทร์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080499-6 นางสาว วิชญาณี
อินทะเสย์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080500-7 นาย
วิชิรพล
จันดา
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080501-5 นางสาว วิลาสินี
ถามูลแสน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080502-3 นางสาว สิริปรียา
กันตะปีติ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080504-9 นางสาว อภัสสร
สินโพธิ์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080505-7 นางสาว อุไรวรรณ
บุญเกิด
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080649-3 นาย
คุณาสิน
ลุนพุฒ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080652-4 นางสาว นันท์นภัส
ศิลป์มานะกิจ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080655-8 นางสาว มสฤณา
ชัยชมภู
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080657-4 นางสาว ศรัณย์พร
อึ้งวนารัชต์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080902-7 นางสาว จิราภรณ์
ทรงพระ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080903-5 นางสาว ฐิตินันท์
อ่องพิมาย
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080904-3 นาย
พิชิต
สมบัติสถิตย์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593080906-9 นางสาว ภิรมย์ธัญญวรัตน์ นาถโกษา
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081074-3 นางสาว จารุวรรณ
ทองเพชร
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081075-1 นางสาว ฌญาดา
แสงภักดี
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081076-9 นางสาว นฤมล
ฝากสระ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081077-7 นางสาว บุตรมณี
บุญผล
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081078-5 นางสาว ปรมาภรณ์
แสงแก่นสาร
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081079-3 นางสาว วรรษมล
พันธ์สัมฤทธิ์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593081081-6 นางสาว สุนันทา
ภูถมศรี
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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