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คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2561
คณะศิลปกรรมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
533220046-9 นาย
กองบุญ
การเกษม
ดนตรีไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
543220163-6 นาย
จิรายุ
สูตรไชย
ดนตรีและการแสดงพื้นเมือง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
543220170-9 นาย
ประสงค์
นิลบรรพต
ดนตรีและการแสดงพื้นเมือง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
533220053-2 นาย
ปติวัฒน์
สาหร่ายแย้ม
ดนตรีและการแสดงพื้นเมือง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
543220081-8 นาย
กริตย์ธชา
อนันต์ธีระกุล
ดนตรีสากล
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220109-8 นาย
เกริกกฤษ
ศรีเทศ
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220110-3 นาย
โกเมร
แว่นระเว
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220111-1 นาย
ณชพล
ช่วยพัฒน์
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220112-9 นาย
ณัฐวุฒิ
อุปแก้ว
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220113-7 นาย
ณัทภพ
อุ่นละมัย
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220114-5 นาย
ถิรวัฒน์
จันทะพา
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220116-1 นาย
ปริญญา
แดงทองดี
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220117-9 นางสาว พิชชาพร
จุลเสวก
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220118-7 นาย
ภัทร
เอกสมทราเมษฐ์ ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220119-5 นาย
รัฐพล
แซ่ตั้ง
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220121-8 นาย
ศรัทธาชน
คํามะมูล
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220122-6 นาย
ศราวุฒิ
กิจเทาว์
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220123-4 นาย
ศิริวัฒน์
สุขพัฒนานรากุล ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220125-0 นางสาว สกุลทิพย์
อ่วมแย้ม
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220126-8 นาย
สหราษฎร์
ขุ่มด้วง
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220127-6 นาย
สืบสาน
ศรีรับขวา
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220128-4 นาย
เสฏฐวุฒิ
แก้ววิเศษ
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220129-2 นาย
อนุวัฒน์
พรมมาวัน
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220213-3 นาย
คณิต
ธูปเกิด
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220214-1 นาย
คีรีรัตน์
กลั่นตา
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220215-9 นางสาว จิรัชยา
ปันสาย
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220216-7 นาย
ธนวินท์
กาญจนพัฒน์
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220217-5 นาย
นครินทร์
โชติโกศัยกานนท์ ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220218-3 นาย
เนติ
พลเสนา
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220219-1 นาย
พสิษฐ์
บุญกว้าง
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220220-6 นาย
ศุภวิธญ์
วิจิตรวงศ์วาน
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220221-4 นาย
สิงห์ชัย
แก่นตระกูล
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220278-5 นาย
มณฑล
พัวโสพิศ
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220279-3 นางสาว มนตรีญา
ศรีไตรเฮือง
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์
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คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2561
คณะศิลปกรรมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
603220280-8 นาย
รวิภาส
อ่อนโพธา
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220100-6 นาย
เทพศิลป์
วังธรรม
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220101-4 นางสาว นภัสสร
คงแสนคํา
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220102-2 นาย
วีระยุทธ
สุเมธีศรีวงศ์
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220103-0 นาย
สุธินัน
บุราณสาร
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220104-8 นางสาว สุภาวดี
คานบุตตะ
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220105-6 นาย
อนันยช
รูปดี
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220106-4 นาย
อนุสิทธิ์
มะโน
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220108-0 นาย
เอกภพ
ภักดี
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220207-8 นาย
กฤตเมธ
บุตรเต
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220208-6 นางสาว พิรญาณ์
จันทร์ชาติ
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220209-4 นาย
ศุภวิทย์
โตปาน
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220210-9 นางสาว สาวิตรี
ธงภักดิ์
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220211-7 นาย
องอาจ
จารนัย
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220130-7 นาย
กฤษฎา
วงษ์ชา
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีพื้นเมือง คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220131-5 นาย
กิตตินันท์
ศรีโยธา
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีพื้นเมือง คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220134-9 นาย
นันทวัฒน์
รินทาวุธ
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีพื้นเมือง คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220135-7 นาย
พันกรฎ์
สุจริต
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีพื้นเมือง คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220136-5 นาย
พิทักษ์พงษ์
สิมมา
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีพื้นเมือง คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220137-3 นาย
พีรพงศ์
วิศวรักษ์
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีพื้นเมือง คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220138-1 นาย
พีรวิชญ์
ปรีเปรม
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีพื้นเมือง คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220139-9 นาย
ภาณุเดช
นนทะมาศ
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีพื้นเมือง คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220140-4 นาย
ภูวนาท
พลโยธา
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีพื้นเมือง คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220141-2 นาย
ภูวนาท
ไม้แสนดี
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีพื้นเมือง คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220142-0 นาย
วราวุธ
กองผาพา
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีพื้นเมือง คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220143-8 นาย
วิชยุตม์
ยมโคตร
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีพื้นเมือง คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220144-6 นาย
วิษณุ
นามนา
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีพื้นเมือง คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220145-4 นาย
วีรพงศ์
ไตรรงค์พิทักษ์
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีพื้นเมือง คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220147-0 นาย
ศุภวิชญ์
ฉะโน
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีพื้นเมือง คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220148-8 นาย
สุรชาติ
ทะโคดา
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีพื้นเมือง คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220193-3 นาย
ชาคริต
ยอยงค์
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีพื้นเมือง คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220222-2 นาย
ดนุสรณ์
บุพโต
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีพื้นเมือง คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220223-0 นาย
ธฤต
ยางศรี
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีพื้นเมือง คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220224-8 นาย
ปริญญา
บุตรแดงน้อย
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีพื้นเมือง คณะศิลปกรรมศาสตร์
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คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2561
คณะศิลปกรรมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
603220225-6 นาย
วสันต์
สอนศักดา
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีพื้นเมือง คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220226-4 นาย
วัชรเกียรติ
โยธะพล
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีพื้นเมือง คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220227-2 นาย
วิศรุต
สุ่มมาตย์
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีพื้นเมือง คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220228-0 นาย
สิรภพ
ทองทา
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีพื้นเมือง คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220229-8 นาย
อนันต์
ชาคาร
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีพื้นเมือง คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220230-3 นาย
อรรถพล
ผลเลิศ
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีพื้นเมือง คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220281-6 นาย
กิตติวัฒน์
วรวงษ์
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีพื้นเมือง คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220282-4 นาย
พร้อมทรัพย์
หน่อแก้ว
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีพื้นเมือง คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220283-2 นางสาว พิชญา
วงษ์เคี่ยม
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีพื้นเมือง คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220284-0 นาย
พีรพล
ชาติรัมย์
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีพื้นเมือง คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220286-6 นางสาว สาธิฐา
แอมโคก
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีพื้นเมือง คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220287-4 นาย
อัษฎาวุธ
ราชบุญคุณ
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีพื้นเมือง คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220094-4 นางสาว กัญญาวีร์
ไชยประทุม
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220096-0 นาย
ณัฐภัทร
ทาอามาตย์
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220098-6 นาย
ธนโชติ
สอนคุณแก้ว
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220102-1 นาย
นววิช
แก้วดวงดี
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220103-9 นาย
ประวิทย์
ประชานันท์
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220104-7 นาย
ปรัชญา
เขยสูงเนิน
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220105-5 นาย
พงษ์ธิป
ถนอมวัฒนา
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220106-3 นางสาว เมริสา
ศาลางาม
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220108-9 นาย
วีระศักดิ์
ไสยจรัญ
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220109-7 นาย
ศราวุฒิ
ทรัพย์สม
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220150-0 นาย
ธนาทรัพย์
ปุษสะเทวะ
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220190-8 นาย
เพชร
อ่วมแย้ม
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220092-7 นาย
เกียรติศักดิ์
ยิ่งนอก
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220096-9 นางสาว ชาลิสา
ตุงคะเตชะ
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220097-7 นางสาว ดุจฤดี
บําเพ็ญผล
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220098-5 นาย
เตชณัฐ
ศิลาศรี
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220099-3 นาย
บรรณวัชร
อุสส่าห์กิจ
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220101-2 นาย
ภูริเดช
ศรีเสมอ
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220102-0 นาย
วัศวีร์
เกตุจิระโชติ
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220103-8 นางสาว ศิวาพร
นูมากุชิ
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220105-4 นางสาว ศุภริชา
เพิ่มสมบัติ
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220106-2 นาย
เอลียาห์
ลัดลงเมือง
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก
คณะศิลปกรรมศาสตร์
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คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2561
คณะศิลปกรรมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
583220171-1 นาย
กฤตยชญ์
พุ่มทอง
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220208-4 นาย
ภา
เสนาไชย
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220209-2 นาย
อดิศรศักดิ์
พรหมมาแดง
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220210-7 นางสาว อัญมณี
ภูมิเพ็ง
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220099-2 นาย
กฤษณพงศ์
จําปามูล
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220102-9 นาย
จักรดุลย์
เสมรบุณย์
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220104-5 นาย
ชิดณรงค์
บุบผาโสภา
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220105-3 นางสาว ดารมาส
สีเกาะ
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220106-1 นาย
เดชาธร
ตรีทศ
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220107-9 นาย
ธนัท
พรมภักดี
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220108-7 นาย
ธนาธิป
สุชัย
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220109-5 นาย
นวพชร
กลิ่นช้าง
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220112-6 นาย
พชรพล
อินทรชาธร
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220114-2 นาย
มตรส
สืบโมรา
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220115-0 นาย
ยุคนธร
เพ็งพาทย์
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220116-8 นาย
รัตนพงษ์
แท่นอ่อน
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220117-6 นาย
วรุต
ประทุมโพธิ์
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220119-2 นาย
ศิวรัฐ
จ้อยภูเขียว
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220221-1 นาย
เกษมศานต์
ชัยเฉลียว
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220222-9 นาย
เกียรติภูมิ
กิ่งไธสง
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220223-7 นาย
เกียรติศักดิ์
ศรีนาเมือง
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220224-5 นางสาว คฐิญาภรณ์
ศรีคุณเมือง
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220225-3 นาย
จาตุรงค์
สีโนนม่วง
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220227-9 นาย
จีระสิทธิ์
คงนาวัง
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220228-7 นาย
ซาโลม
ใสรังกา
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220229-5 นางสาว ฐิติชญา
กดนอก
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220231-8 นาย
ธีรนนท์
ธัญญพันธ์
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220232-6 นาย
ภูวเดช
วงษ์บุญชา
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220233-4 นาย
สมัชชา
เตมียชาติ
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220302-1 นาย
อัธศักดิ์
พิมหานาม
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก
คณะศิลปกรรมศาสตร์
563220093-3 นาย
ประกรณ์ศักดิ์
อุณาพรหม
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก
คณะศิลปกรรมศาสตร์
563220094-1 นาย
พีรดนย์
สิมเสน
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก
คณะศิลปกรรมศาสตร์
563220172-7 นาย
จักรกริช
เศรษฐสมบรูณ์
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก
คณะศิลปกรรมศาสตร์
563220178-5 นาย
นพฤทธิ์
กาหาวงค์
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก
คณะศิลปกรรมศาสตร์
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คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2561
คณะศิลปกรรมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
563220191-3 นาย
อนวัช
เขยสูงเนิน
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220082-1 นาย
จีระพันธ์
พักจรุง
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220083-9 นาย
ชัยวัฒน์
รานอก
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220084-7 นาย
ชินวัตร
เรียงความ
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220085-5 นาย
ธนาธิป
พงศ์ด้วง
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220086-3 นาย
ธวัชชัย
แกล้งกลางดอน
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220090-2 นางสาว ระพีพร
มั่นคง
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220092-8 นาย
วสันต์
บุรพันธ์
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220093-6 นาย
สุเมธ
กุลงูเหลือม
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220200-1 นางสาว ณัชชา
จันทร์เพ็ง
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220201-9 นาย
นิติพงษ์
ใคร่รู้
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220203-5 นาย
อภิศักดิ์
ประจันตะเสน
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220204-3 นางสาว อิสริยาภรณ์
ถมยางกูร
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220077-3 นางสาว กมลชนก
ก้อนเงิน
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220080-4 นาย
ธรรมนูญ
ยอดศิริ
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220081-2 นางสาว นฤมล
ขอเฉื่อยกลาง
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220082-0 นางสาว พรสุดา
นิตย์ใหม่
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220084-6 นาย
วชิราวุธ
เสโส
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220085-4 นาย
วารินทร์
มหาวัน
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220086-2 นางสาว ศิริกัลยา
ทิพราช
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220087-0 นาย
ศิลา
ปั่นสุข
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220088-8 นาย
สรศักดิ์
เอี้ยงสูงเนิน
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220090-1 นาย
อภิรักษ์
รอบคอบ
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220089-5 นางสาว กนกวรรณ
อักษร
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220090-0 นาย
กษิดิศ
บรรจงลักษณ์
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220092-6 นาย
ณัฐวุฒิ
ฉับจันทึก
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220093-4 นางสาว นลินนิภา
ดีทุม
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220094-2 นางสาว พวงผกา
สว่างวงษ์
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220097-6 นาย
สวัสดิ์พงศ์
พรรษา
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220217-2 นาย
ศุภกฤษ
วิลามาศ
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220218-0 นางสาว สร้อยวิสา
พึ่งประสพ
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220219-8 นางสาว สิรินรัช
พิชัย
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220220-3 นาย
สุรศักดิ์
นนท์สูงเนิน
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
563220084-4 นาย
วีรชิต
พยอม
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
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คณะศิลปกรรมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
593220110-2 นาย
กษิดิศ
ต้นงอ
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220113-6 นาย
ปิยณัฐ
สงพัด
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220114-4 นางสาว พรประภา
อินโส
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220115-2 นาย
พีรพล
พลทองสถิตย์
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220119-4 นาย
สิทธิศักดิ์
เพราะทอง
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220192-4 นางสาว ดาลัด
ไกยสิทธิ์
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220193-2 นางสาว นันทิตา
แซ่ลิ้ม
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220194-0 นาย
พัฒนชาติ
ชํานาญ
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220196-6 นางสาว สุธาสินี
น้อยโนนงิ้ว
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220205-1 นาย
กรวิชญ์
อุดมเสียง
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220206-9 นางสาว กรองกาญจน์
สุทธมาตย์
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220208-5 นาย
ณัฐพันธ์
กรมน้อย
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220108-8 นาย
ธนพล
อาจโยธา
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220111-9 นาย
ธีรศักดิ์
แสนวัง
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220112-7 นาย
นพรุจ
ผ่องสนาม
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220113-5 นาย
นัฐพงษ์
ปลื้มใจ
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220114-3 นาย
ฐิติภูมิ
โพธิ์ปฐมพร
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220115-1 นางสาว ปลิตา
ศิริสาร
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220117-7 นาย
ภานุพงค์
แสนบัว
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220118-5 นาย
เมธาวี
บุญทศ
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220119-3 นาย
รัชภูมิ
แสงสิงห์
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220120-8 นาย
รัฐศาสตร์
ธรรมนิยม
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220122-4 นาย
สมเกียรติ
นนทะการ
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220123-2 นาย
อลงกรณ์
ถุงแก้วหงษ์
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220173-7 นาย
พิชญพงษ์
แนวทอง
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220212-3 นาย
คํารณ
วรรณ์ดิษฐ
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220213-1 นางสาว ณัฐสุดา
แสนพล
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220214-9 นาย
ภาณุพงษ์
สนทอง
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220121-5 นาย
กันตพงศ์
วุฒิวงค์
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220122-3 นาย
กิตติกุล
มาจันทร์แดง
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220123-1 นาย
กิตติธัช
มะลิวรรณ์
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220124-9 นาย
กิตติพงษ์
ศิริพันธ์
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220126-5 นาย
ขวัญชัย
หอมทอง
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220127-3 นาย
จารุพัฒน์
วรรัตน์
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
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คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2561
คณะศิลปกรรมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
573220128-1 นาย
จิติวัฒนา
สมภาร
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220129-9 นาย
จิรกิตต์
อันพิมพ์
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220131-2 นาย
นิติกร
ศรไชย
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220132-0 นาย
รัฐพงษ์
หงษ์เวิญ
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220134-6 นาย
สุริยา
ชมภู
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220136-2 นาย
อานนท์
พรประสิทธิ์
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220137-0 นาย
อิทธิพล
ชาญวิถี
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220234-2 นาย
กิตติคุณ
ต้นโพธิ์
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220235-0 นาย
จิรพงศ์
ลีทองดี
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220237-6 นาย
ชาญยุทธ
เชื้อบุญมี
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220239-2 นาย
ธนาวุฒิ
ทองบ้านทุ่ม
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220241-5 นาย
วิษณุกรณ์
สารมานิตย์
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220242-3 นาย
สุธาดล
สุโคตร
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220243-1 นาย
อาทิตย์
ติยะวงศ์
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220274-0 นาย
กล้าณรงค์
ชํานาญ
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
563220106-0 นาย
อลังการ
คงสีไพร
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
563220158-1 นาย
สิทธิกร
ชาสิงห์แก้ว
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
563220173-5 นางสาว จิราพันธ์
ชราผาย
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
563220187-4 นาย
ศักดา
มูลผล
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
553220111-6 นาย
กิตติพงษ์
ชํานาญ
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
553220125-5 นาย
พร้อมศักดิ์
สนธิสัมพันธ์
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
553220152-2 นาย
เอกลักษณ์
นาคสัมฤทธิ์
ดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220045-8 นางสาว กนกพร
มีชาญ
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220049-0 นาย
กิตติณัช
เข็มพล
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220050-5 นาย
เกริกเกียรติ
ตรีเนตร์
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220051-3 นาย
จตุรภัทร
ประเสริฐสาร
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220052-1 นางสาว จิดาภา
รอดทอง
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220053-9 นาย
จิรายุ
เย็นสุวรรณ
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220054-7 นาย
ฉัตรชัย
ลุ่นหมั่น
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220055-5 นาย
ชนาสิน
สุภาพรหม
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220056-3 นางสาว ชวิศา
กองเกียรติคุณ
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220058-9 นาย
ณธวรรษ
ไชยหาทัพ
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220059-7 นางสาว ณพัชญา
ศรีทอง
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220060-2 นางสาว ณัชพร
สัญญารักษ์
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
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คณะศิลปกรรมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
603220061-0 นางสาว ณัฐพร
ปัญญาวิบูลย์
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220062-8 นางสาว ดนุนุช
สุวรรณกูฏ
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220063-6 นาย
ทศพล
บุญมาน้อย
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220064-4 นาย
นที
เรืองเดช
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220066-0 นาย
นัฐพงศ์
โพนทอง
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220067-8 นาย
นัฐพล
สุดกะ
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220068-6 นางสาว นิรินพร
ไชยอุโคตร
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220069-4 นาย
เนติพงษ์
เพ็งลุน
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220070-9 นาย
บุญยฤทธิ์
โมลาขาว
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220071-7 นางสาว ปภาวี
วงษ์ศิลา
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220072-5 นางสาว ประภัสสร
พุ่มศรี
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220074-1 นางสาว ปาริชาติ
ไวยวรณ์
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220075-9 นางสาว ปิยะนุช
เล็งไธสง
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220076-7 นาย
พงศ์พนิช
อัญชุลี
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220077-5 นางสาว พรธิดา
สุวรรณกิตติกร
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220080-6 นาย
ภัทธนสันต์
กงชัยภูมิ
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220082-2 นางสาว ภัสสร
โทผาวงษ์
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220084-8 นาย
ภูดินันท์
เอกลาภ
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220085-6 นางสาว มณีรัตน์
ลีบํารุง
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220086-4 นาย
เมธา
คนล่ํา
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220087-2 นาย
ยศพล
บัวสุข
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220088-0 นาย
ราเชนทร์
น้อยหา
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220089-8 นางสาว เวธนี
จันทะขิน
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220090-3 นางสาว ศศินา
แสนสุข
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220091-1 นาย
ศุภกริช
เพ็ญสุภา
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220092-9 นาย
ศุภโชค
ศรีคําภา
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220093-7 นางสาว สาลินี
สอดศรี
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220094-5 นาย
สิทธิชัย
มะนิสสา
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220095-3 นาย
สุทธิพงษ์
พุทธา
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220096-1 นาย
สุธีรา
พวงแก้ว
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220097-9 นาย
อธิป
ธาตุแสง
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220098-7 นาย
อรรถพล
ริรักชาติ
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220099-5 นางสาว อิสราภรณ์
สระแก้ว
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220190-9 นาย
นครินทร์
สุกุมาร
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
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คณะศิลปกรรมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
603220191-7 นาย
รวี
เรืองวิทยานุสรณ์ ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220192-5 นางสาว วทันยา
ทองดอนง้าว
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220195-9 นางสาว ธารารัตน์
คงสอนศรี
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220196-7 นาย
พลศรุต
พงษ์สมบัติ
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220197-5 นาย
พิชชากร
จิตเพียร
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220198-3 นาย
รามิล
ทิพย์ศรีราช
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220199-1 นางสาว รุ่งฤดี
อุติเนตร
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220200-2 นาย
สถาพร
วรรณวงษ์
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220201-0 นางสาว สุนทรี
ชุบสุวรรณ
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220203-6 นาย
อภิสิทธิ์
โคตรหมอ
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220205-2 นางสาว อัสนีพร
พรมนอก
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220206-0 นาย
อานนท์
สุพรรณนอก
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220263-8 นางสาว ณัฐนิชา
สรรพวุธ
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220264-6 นาย
ธนาวุฒิ
นามคันที
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220265-4 นางสาว ธีร์จุฑา
ดีเลิศ
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220266-2 นางสาว ปวัณรัตฬ์
สมสอง
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220267-0 นางสาว ปวีณ์ธิดา
ไชยพาลี
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220268-8 นางสาว มนธิดา
ธนะมั่น
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220269-6 นาย
ยุทธพิชัย
นิยมสัตย์
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220271-9 นาย
วิชชาวุธ
พันแสง
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220272-7 นางสาว สุชานาถ
เผือดนอก
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220275-1 นางสาว อภิญญา
อาจศัตรู
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220276-9 นาย
อรรฆพร
ทองสุกแก้ว
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220277-7 นางสาว อังศณา
พิทักษ์
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220039-2 นาย
กิตติโชติ
พนาวัลย์สมบัติ
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220040-7 นางสาว เกศกนก
โกยสวัสดิ์
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220043-1 นางสาว ชนากานต์
เวียงเกตุ
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220044-9 นาย
ชวิศ
อินธิกาย
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220045-7 นาย
ชัชวาลย์
สุขเฉลิมพร
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220047-3 นาย
ชาญชัย
รุ่งวิศิษฏ์
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220050-4 นาย
ธัญวุฒิ
ก้อนนาค
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220051-2 นาย
นันทพล
สุท้าว
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220053-8 นาย
พงษ์ระพี
พลอยเพ็ชร์
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220054-6 นางสาว พรวิภา
แหล่ป้อง
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
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คณะศิลปกรรมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
593220057-0 นาย
พีรพล
คําสังข์
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220059-6 นางสาว มณฑกาญจน์
จงฝังกลาง
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220060-1 นาย
ยุติธรรม
สอาดจิตต์
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220061-9 นางสาว โยทะกา
เพ็งแก่นท้าว
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220062-7 นาย
โรมฤทธิ์
โนนทะคําจันทร์ ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220064-3 นางสาว วรางคณา
โสแสนน้อย
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220065-1 นาย
วรินทร์
มังวงศ์
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220066-9 นาย
วรุตม์
มังวงศ์
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220067-7 นางสาว วลัยพร
ไชยสิด
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220070-8 นางสาว ศิริพร
งดกระโทก
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220071-6 นางสาว ศิริรัตน์
เกตุเนียม
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220076-6 นางสาว สุธิดา
บุตรธนู
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220077-4 นางสาว สุธิดา
โสวัตร
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220079-0 นาย
อภิวิชญ์
กระต่ายจันทร์
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220080-5 นางสาว อัมพิกา
เทียงอวน
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220081-3 นางสาว อาทิตยา
ผ่านไธสง
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220149-5 นางสาว พิชญ์นิจ
เจริญขํา
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220152-6 นางสาว สุภาวดี
คําจีด
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220176-2 นางสาว กนกวรรณ
แย้มวงษ์
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220177-0 นางสาว ชิดชนก
วิชาญนุวัฒน์
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220178-8 นางสาว ญาณิศา
เขมาภิวงศ์
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220180-1 นางสาว นันท์นาลิน
ดีอด
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220181-9 นางสาว นิศารัตน์
พรมสอน
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220182-7 นางสาว ปิยนาถ
ศรีแก้ว
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220183-5 นางสาว วรพิน
ถวิลมาตย์
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220184-3 นางสาว วารีวิสุทธิ์
กัณหา
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220185-1 นางสาว ศรัณญา
คําสาลี
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220225-5 นาย
พงษ์สิทธิ์
อุสาชน
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220226-3 นาย
ศิริศักดิ์
ธรรมชาติ
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220227-1 นางสาว ศุภจินต์
วิระพรสวรรค์
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220228-9 นาย
สุชาติ
พานิล
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220230-2 นางสาว จิณโศภิษฐ์
ตั้งชู
ทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220181-8 นาย
อิศรา
ขันทะม่วง
ทัศนศิลป์ วิชาเอกเครื่องเคลือบดินเผา
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220200-0 นางสาว นลินนิภา
สรรพวุธ
ทัศนศิลป์ วิชาเอกเครื่องเคลือบดินเผา
คณะศิลปกรรมศาสตร์

ข้อมูลจาก สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

หน้าที่ 10

บัญชีรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ลําดับ
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374

คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2561
คณะศิลปกรรมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
583220201-8 นางสาว ประกายดาว
ตะสอน
ทัศนศิลป์ วิชาเอกเครื่องเคลือบดินเผา
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220204-2 นางสาว ลลิตา
สายแก้ว
ทัศนศิลป์ วิชาเอกเครื่องเคลือบดินเผา
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220040-5 นางสาว กิตติมา
กันณารักษ์
ทัศนศิลป์ วิชาเอกเครื่องเคลือบดินเผา
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220063-3 นาย
พงษ์พิสุทธิ์
ผากา
ทัศนศิลป์ วิชาเอกเครื่องเคลือบดินเผา
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220082-9 นางสาว สุนิษา
เรืองนา
ทัศนศิลป์ วิชาเอกเครื่องเคลือบดินเผา
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220203-3 นางสาว กรรณิกา
จันทรัตน์
ทัศนศิลป์ วิชาเอกเครื่องเคลือบดินเผา
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220204-1 นาย
กิตติพงษ์
โสมาศรี
ทัศนศิลป์ วิชาเอกเครื่องเคลือบดินเผา
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220207-5 นางสาว นพมาส
จุลกิจถาวร
ทัศนศิลป์ วิชาเอกเครื่องเคลือบดินเผา
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220209-1 นาย
วิษณุ
พลตื้อ
ทัศนศิลป์ วิชาเอกเครื่องเคลือบดินเผา
คณะศิลปกรรมศาสตร์
553220038-0 นาย
กิตติคุณ
กาบแยง
ทัศนศิลป์ วิชาเอกเครื่องเคลือบดินเผา
คณะศิลปกรรมศาสตร์
553220060-7 นาย
ต่อศร
เทพอุทัย
ทัศนศิลป์ วิชาเอกเครื่องเคลือบดินเผา
คณะศิลปกรรมศาสตร์
553220090-8 นางสาว วาทินี
ศิริอมรพรรณ
ทัศนศิลป์ วิชาเอกเครื่องเคลือบดินเผา
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220029-4 นาย
กิตติคุณ
ธนะแพสย์
ทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220030-9 นางสาว เกศรินทร์
กอมาตย์
ทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220031-7 นาย
เกียรติศักดิ์
จันทร์คํา
ทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220032-5 นาย
ขวัญชัย
สุโพธิ์
ทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220038-3 นาย
ณัฐกมล
แก้วอัคฮาด
ทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220039-1 นางสาว ณัฐธิดา
มณีทอน
ทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220042-2 นางสาว ทัศนีย์
กองสี
ทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220044-8 นางสาว ธิดารัตน์
เถาะนอก
ทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220049-8 นาย
พงศธร
ทิพาเสถียร
ทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220050-3 นาย
พรพงศ์
ศรีสว่างวงศ์
ทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220055-3 นางสาว ยลธิดา
เหล่าธรรม
ทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220057-9 นางสาว รัชดาภา
พิณเหลือง
ทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220059-5 นาย
วรวิทย์
ไชยพิศ
ทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220062-6 นาย
วุฒิพงศ์
จักสี
ทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220065-0 นาย
ศิวนาถ
จินารัตน์
ทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220069-2 นาย
สุริยาวุฒิ
แสนตอง
ทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220070-7 นางสาว เสาวลักษณ์
สาหร่ายรักษ์
ทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220075-7 นางสาว อภิรดี
ชัยทวี
ทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220193-1 นางสาว จารุวรรณ
สวัสดี
ทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220196-5 นางสาว ณัฐติญา
ภิญโญดม
ทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220197-3 นางสาว ธนัญญา
ชานนตรี
ทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220039-0 นาย
กิตติภณ
สุพล
ทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
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คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2561
คณะศิลปกรรมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
573220043-9 นาย
จักเรศ
เสาวดี
ทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220044-7 นางสาว จารุหทัย
บัวภา
ทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220047-1 นาย
ชยพล
อัปมะเย
ทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220048-9 นาย
ชาญวิทย์
หล้าทุม
ทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220050-2 นาย
เดชวัฒน์
ทองเทพ
ทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220053-6 นางสาว ทวินันท์
โคตรสุวรรณ
ทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220056-0 นาย
ธนิต
พลราช
ทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220057-8 นาย
ธีรวัฒน์
น้อยตะวัน
ทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220059-4 นาย
บุญฤทธิ์
ชัยทุม
ทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220060-9 นางสาว ปาลินี
สีม่วง
ทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220061-7 นาย
พงษ์ชกร
แก้วเพชร
ทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220066-7 นางสาว พุธิตา
สุนทรโลหะนะกูล ทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220071-4 นาย
วสุพล
ชูเรือง
ทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220073-0 นางสาว วันวิษา
ศรีหราช
ทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220074-8 นาย
วายุ
เพชรจันทร์ศรี
ทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220075-6 นาย
วุฒพิชัย
ภูมิประสาท
ทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220079-8 นางสาว สุณีวรรณ
รูปต่ํา
ทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220084-5 นาย
อธิก
จิตตั้งบุญญา
ทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220085-3 นาย
อภิสิทธิ์
ไสเหลื่อม
ทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220087-9 นางสาว อาภาพรรณ
จันทะดวง
ทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220206-7 นาย
ชัยณรงค์
สุมะนะ
ทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220208-3 นางสาว มุกขรินทร์
สามคูเมือง
ทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220211-4 นาย
สุรพล
วงษ์ธรรม
ทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220276-6 นางสาว สุวนันท์
ขุมดินพิทักษ์
ทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220297-8 นางสาว มณีรัตน์
พรมจักร์
ทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220299-4 นางสาว ศิริวรรณ
ผุดผ่อง
ทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
563220030-7 นาย
กฤษดา
วิชระโภชน์
ทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
563220031-5 นางสาว กิตติยาพร
แสนแหบ
ทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
563220033-1 นาย
จารึก
ศรีเชียงสา
ทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
563220036-5 นาย
ชรินทร
จันทรัตน์
ทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
563220037-3 นางสาว ชัญญานุช
กาญจนปรมาภา ทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
563220053-5 นางสาว ปริมประภา
พุฒนอก
ทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
563220065-8 นางสาว สกาวใจ
เสน่หา
ทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
563220164-6 นาย
จิตรกร
คุ้มนายอ
ทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
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คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2561
คณะศิลปกรรมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
553220049-5 นาย
เจริญ
เลรุ่งรดิส
ทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220037-5 นางสาว ณธนัน
ภูแสงศรี
ทัศนศิลป์ วิชาเอกประติมากรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220041-4 นาย
ทศพร
สิงหเสนี
ทัศนศิลป์ วิชาเอกประติมากรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220061-8 นางสาว วัชรี
บึงไสย์
ทัศนศิลป์ วิชาเอกประติมากรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220072-3 นาย
อดิศักดิ์
จันทร์เทพ
ทัศนศิลป์ วิชาเอกประติมากรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220073-1 นาย
อนรรฆ
กวียานันท์
ทัศนศิลป์ วิชาเอกประติมากรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220180-0 นาย
สิทธิพล
กลับกลาง
ทัศนศิลป์ วิชาเอกประติมากรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220041-3 นาย
จักรกริช
วิเสโส
ทัศนศิลป์ วิชาเอกประติมากรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220049-7 นาย
ไชยวัฒน์
มาลา
ทัศนศิลป์ วิชาเอกประติมากรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220051-0 นาย
ตุลธร
พรหมวิชานนท์
ทัศนศิลป์ วิชาเอกประติมากรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220210-6 นาย
สุรเชษฐ์
พรจ่าย
ทัศนศิลป์ วิชาเอกประติมากรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220290-2 นาย
ชัยพร
ก๊กบางยาง
ทัศนศิลป์ วิชาเอกประติมากรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220295-2 นาย
ปิติศักดิ์
สงทามะดัน
ทัศนศิลป์ วิชาเอกประติมากรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
563220149-2 นาย
วนชล
แสงโชติ
ทัศนศิลป์ วิชาเอกประติมากรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
563220166-2 นาย
ธนเสฏฐ์
อินทจันทร์
ทัศนศิลป์ วิชาเอกประติมากรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
563220211-3 นางสาว อธิมาตร
สิงหา
ทัศนศิลป์ วิชาเอกประติมากรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
553220069-9 นาย
ปฐมพงษ์
ทองอ้วน
ทัศนศิลป์ วิชาเอกประติมากรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220026-0 นางสาว กรรณิกา
พานิล
ทัศนศิลป์ วิชาเอกภาพพิมพ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220028-6 นางสาว กาญจนา
ปรอยโคกสูง
ทัศนศิลป์ วิชาเอกภาพพิมพ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220034-1 นางสาว จิตติมา
โพธิสิงห์
ทัศนศิลป์ วิชาเอกภาพพิมพ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220035-9 นางสาว เจนจิรา
ดีพร้อม
ทัศนศิลป์ วิชาเอกภาพพิมพ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220043-0 นางสาว ทิพวรรณ
สุ่มมาตย์
ทัศนศิลป์ วิชาเอกภาพพิมพ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220051-1 นาย
พรภวิษย์
งามดี
ทัศนศิลป์ วิชาเอกภาพพิมพ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220053-7 นางสาว ภัทรวดี
สระจันทร์
ทัศนศิลป์ วิชาเอกภาพพิมพ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220054-5 นางสาว เมวดี
พลอาสา
ทัศนศิลป์ วิชาเอกภาพพิมพ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220067-6 นางสาว สิปปนันท์
ภูริเดชพัชรพงศ์
ทัศนศิลป์ วิชาเอกภาพพิมพ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220195-7 นางสาว ชลิดา
ทองอยู่
ทัศนศิลป์ วิชาเอกภาพพิมพ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220199-9 นางสาว ธิดารัตน์
ชุมปัญญา
ทัศนศิลป์ วิชาเอกภาพพิมพ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220206-8 นางสาว อัญจิมา
ชื่นช่อ
ทัศนศิลป์ วิชาเอกภาพพิมพ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220045-5 นางสาว เจนภา
มาลีรัตน์
ทัศนศิลป์ วิชาเอกภาพพิมพ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220054-4 นางสาว ทองศิริ
วงชาลี
ทัศนศิลป์ วิชาเอกภาพพิมพ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220058-6 นาย
ธีรวัตร์
มิควาฬ
ทัศนศิลป์ วิชาเอกภาพพิมพ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220068-3 นางสาว ระชาวี
ศรีคราม
ทัศนศิลป์ วิชาเอกภาพพิมพ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220076-4 นาย
ศักดิภัทร
ป้องขันธ์
ทัศนศิลป์ วิชาเอกภาพพิมพ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
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คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2561
คณะศิลปกรรมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
573220078-0 นางสาว สิริกานต์
เชี่ยวงาน
ทัศนศิลป์ วิชาเอกภาพพิมพ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220081-1 นางสาว สุธิดา
ภาหลง
ทัศนศิลป์ วิชาเอกภาพพิมพ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220083-7 นางสาว หทัยทิพย์
ใจวงษ์
ทัศนศิลป์ วิชาเอกภาพพิมพ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220195-6 นางสาว ชนะศิกานต์
เทียมพิทักษ์
ทัศนศิลป์ วิชาเอกภาพพิมพ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220199-8 นางสาว กัญญ์วรา
จารวรรณ
ทัศนศิลป์ วิชาเอกภาพพิมพ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220214-8 นางสาว อัญญารัตน์
นิโลดม
ทัศนศิลป์ วิชาเอกภาพพิมพ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220289-7 นางสาว จัสมิน
ทานะกัณฑ์
ทัศนศิลป์ วิชาเอกภาพพิมพ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220291-0 นางสาว โชติวรรณ
นามบุปผา
ทัศนศิลป์ วิชาเอกภาพพิมพ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220292-8 นางสาว ทัศนีย์
เงี่ยงไข่น้ํา
ทัศนศิลป์ วิชาเอกภาพพิมพ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220294-4 นางสาว ธิชาภา
ตุทา
ทัศนศิลป์ วิชาเอกภาพพิมพ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
563220048-8 นางสาว ธัญกมล
ศิลปกิจ
ทัศนศิลป์ วิชาเอกภาพพิมพ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
563220138-7 นาย
ธีระวัฒน์
แก้วจันทร์
ทัศนศิลป์ วิชาเอกภาพพิมพ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
553220036-4 นาย
กรวิทย์
วิเศษชาติ
ทัศนศิลป์ วิชาเอกภาพพิมพ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
553220040-3 นาย
คมสันต์
พงษ์เพียจันทร์
ทัศนศิลป์ วิชาเอกภาพพิมพ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
553220050-0 นางสาว ชาริณี
ดีเส็ง
ทัศนศิลป์ วิชาเอกภาพพิมพ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
553220064-9 นางสาว ธิดารัตน์
พลรักษา
ทัศนศิลป์ วิชาเอกภาพพิมพ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
553220074-6 นางสาว พรรณนิภา
สะท้าน
ทัศนศิลป์ วิชาเอกภาพพิมพ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
543220040-2 นาย
สิริวัฒน์
พลสงคราม
ประติมากรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
533220026-5 นาย
ยุทธนา
ขันลุน
ประติมากรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
533220109-1 นาย
ธนวัฒน์
อนุรักษ์
ประติมากรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220154-2 นางสาว เกศสิรี
พุกหา
ศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220156-8 นางสาว ฐิรัติกาล
ศรีคุณเมือง
ศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220157-6 นาย
ณัฏฐชัย
เรืองสันเทียะ
ศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220159-2 นาย
ทวีป
เสาวรัจ
ศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220160-7 นางสาว ธนภรณ์
เหลาไชย
ศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220161-5 นาย
พงศธร
พุทธโคตร
ศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220162-3 นางสาว พนิดาศิลป์
วรพิมพ์รัตน์
ศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220163-1 นาย
พิชาธรณ์
สุทธิเพท
ศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220164-9 นางสาว ภัสสิริ
ประดับเพ็ชร์
ศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220165-7 นาย
มาวิน
ภาณุรักษ์
ศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220166-5 นาย
วีรภัทร
จันทร์เลิศฤทธิ์
ศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220167-3 นาย
อนุกูล
หมอกชัย
ศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220168-1 นางสาว อัจฉรียา
ปัญญามงคล
ศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220216-6 นางสาว จิราภรณ์
บุตรโชติ
ศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
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คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2561
คณะศิลปกรรมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
593220217-4 นาย
ธนวัฒน์
พิทยาวิวัฒน์กุล
ศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220218-2 นางสาว ปิยะฉัตร
ไชยดํา
ศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220220-5 นางสาว ลดาพรรณ
พันธุ์สะอาด
ศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220221-3 นางสาว วิชชุดา
คําอ้อ
ศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220222-1 นางสาว ศุภรดา
ทาโบราณ
ศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220223-9 นางสาว สุนิตา
ทองสุขดี
ศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220224-7 นางสาว สุพิชา
นุชิต
ศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220147-8 นาย
ชนาธิป
สมบุตร
ศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220148-6 นางสาว ชนิกานต์
ภูผิวผา
ศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220150-9 นางสาว เฌอตินท์นารา ตันติพงศ์พีรเดช ศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220151-7 นางสาว ทิพยาภรณ์
กัณฑะวงษ์
ศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220153-3 นางสาว ธัญพิชชา
วงศ์เสน
ศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220155-9 นางสาว พิณธุอร
บุญมี
ศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220157-5 นาย
มนุเชษฐ์
แก้วคําใส
ศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220160-6 นาย
วสัณฏ์
ภู่ทองอ่อน
ศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220161-4 นางสาว อคิราห์
กาญจนสอน
ศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220163-0 นางสาว ศิริธิดา
นิลนามะ
ศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220164-8 นาย
ศุภกร
กุระจินดา
ศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220168-0 นางสาว อัมพวา
ใจใส
ศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220172-8 นางสาว กรกนก
กงวิรัตน์
ศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220173-6 นางสาว จุฑามาศ
เดชาสุรักษ์ชน
ศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220175-2 นาย
ตะวัน
พฤฒิสาร
ศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220176-0 นาย
ธันย์รัตนราม
ชีพนุรัตน์
ศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220177-8 นาย
ธิติวัฒน์
ศรีคัณฑะ
ศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220178-6 นางสาว นงนภัส
บังศรี
ศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220179-4 นางสาว นัทธมน
แซ่เตีย
ศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220180-9 นางสาว ประภัสสร
คอนเมือง
ศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220181-7 นาย
ปรีชา
พรหมเมตตา
ศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220182-5 นางสาว ปาลิตา
ศรีวบุตร
ศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220184-1 นางสาว มนุชาธิป
แพทย์ประดิษฐ์
ศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220186-7 นางสาว รัชนีกร
จันทหาร
ศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220187-5 นางสาว รัตติญาภรณ์
สุวรรณธาดา
ศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220190-6 นางสาว ศิรา
อินทรสถาพร
ศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220191-4 นางสาว ศิรินารถ
เหมะธุลิน
ศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
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คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2561
คณะศิลปกรรมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
573220198-0 นางสาว วราลี
แซ่หลี่
ศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220264-3 นางสาว กุลภรณ์
นิลคูหา
ศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220265-1 นาย
ธนเดช
วิเสฏโฐ
ศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220268-5 นางสาว พุทธภรณ์
นนท์พละ
ศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220269-3 นางสาว มาริสา
วัฒนวิชัย
ศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220270-8 นาย
วิศรุต
วงศ์สุทธิเลิศ
ศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220271-6 นาย
วีรนนท์
แก้วโสภาค
ศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220273-2 นาย
อิงครัต
ประกอบผล
ศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220279-0 นางสาว เปรมฐิณี
มีแสง
ศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220303-9 นาย
จีรพันธ์
ชุมพล
ศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220120-9 นางสาว กนิษฐา
ขอบเหลือง
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220121-7 นางสาว กมลรัตน์
โชคเหมาะ
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220123-3 นาย
ชวลิต
วะศรีดา
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220124-1 นางสาว ช่อผกา
ฝาชัยภูมิ
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220125-9 นาย
ชุมพล
เพ็งลี
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220127-5 นางสาว ณัฐชา
เวียงบ่อแก
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220128-3 นาย
ณัฐพล
พงษ์อุทธา
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220129-1 นาย
ธวัชชัย
โพธิกมล
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220131-4 นางสาว ปณิดา
บุญมาศ
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220132-2 นางสาว ปิยธิดา
ศรีวงศ์แสง
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220137-2 นางสาว วิภาวี
สุขพรวดี
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220139-8 นางสาว ศิริลักษณ์
ฉายาวัฒนะ
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220141-1 นาย
ศุภศิลป์
น้อยแวงพิม
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220142-9 นางสาว สุพัตรา
สุทธิรักษ์
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220143-7 นาย
อนุพงษ์
ซาระวงศ์
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220197-4 นางสาว ชวิศา
สนองชาติ
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220198-2 นาย
ธนาธิป
ปัญญาชนะกุล
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220209-3 นางสาว กนกวรรณ
ศรีแดง
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220210-8 นางสาว กัญญ์วรา
สาธรราษฎร์
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220211-6 นางสาว ณพัชญ์ปภา
ภัทร์ภูวนันต์
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220212-4 นาย
ทศพล
คําบ่อ
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220213-2 นาย
เนติพงษ์
กาญจนกัณโห
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220214-0 นางสาว พัชริดา
เภาพาน
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220215-8 นางสาว อรัญญา
โสดาชู
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
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คณะศิลปกรรมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
583220124-0 นาย
กิตติพงษ์
รมย์วิชัย
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220126-6 นางสาว นันธิกา
รันศรี
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220127-4 นางสาว ฉัตรชญา
ปรือทอง
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220128-2 นาย
นายเจษฎา
เจริญชีพ
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220129-0 นางสาว นุชลิน
จําปามูล
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220132-1 นางสาว ผกาภรณ์
อูปแก้ว
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220134-7 นาย
พรหมมินทร์
บุญเหลี่ยม
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220135-5 นางสาว พิมพ์ลภัส
สีคต
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220136-3 นางสาว ฟ้าใส
แซ่ตั้ง
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220137-1 นางสาว ภัทราภรณ์
อรรถวงษ์
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220138-9 นางสาว วรพนิต
ธรรมะ
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220142-8 นาย
สุทธิเบศน์
เพียราช
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220143-6 นางสาว สุวนันท์
พรมเขียว
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220216-5 นางสาว ณัฐจงกล
เปียดี
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220139-6 นางสาว ขนิษฐา
นาสมรูป
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220140-1 นางสาว ขนิษฐา
พุทธรักษา
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220141-9 นางสาว ขวัญสุดา
ฝ่ายจารี
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220142-7 นางสาว คัณฑมาศ
จันทร์หอม
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220143-5 นางสาว จินดารัตน์
เทียนไทย
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220145-1 นางสาว ณัฐณิชา
เนื่องโคตะ
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220146-9 นางสาว ธิติมา
ยุ่นดร
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220148-5 นางสาว นัฐยา
จันทราศรี
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220149-3 นางสาว นารีนาถ
ภารเขจร
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220151-6 นาย
ประณิธาณ
ภารสง่า
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220152-4 นางสาว ปาริชาติ
ศรีเตชะ
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220153-2 นางสาว ปาริชาติ
อะวะตา
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220156-6 นางสาว พรรณธิตา
พวงนาค
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220161-3 นางสาว ศิระประภา
เทพวงค์
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220162-1 นาย
สงกรานต์
บุตรโยจันโท
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220166-3 นางสาว สุภาภรณ์
ลาน้ําคํา
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220167-1 นาย
สุรสิทธิ์
ติดมา
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220168-9 นาย
เสฎฐวุฒิ
แสนสุข
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220169-7 นางสาว อัจจิมา
พรมหลวงศรี
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220170-2 นางสาว อารียา
ขําผา
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
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คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2561
คณะศิลปกรรมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
573220171-0 นางสาว อิสริยา
โชติมีศรี
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220245-7 นางสาว ดาลิณี
สาลีลาด
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220248-1 นางสาว นิลุบล
แสงจันทร์
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220249-9 นางสาว นุชนารถ
ระหงษ์
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220250-4 นางสาว เบญจมาศ
สมบัติตา
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220252-0 นางสาว ปรียาภรณ์
พัชนี
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220253-8 นางสาว ปิยะวรรณ
สีเล
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220254-6 นาย
ภคภพ
ศรีชุมแสง
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220255-4 นางสาว รัตนาพร
เสนสิทธิ์
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220256-2 นางสาว วนิลลัดดา
ทานะเวทย์
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220257-0 นางสาว ศศิธร
โสภา
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220259-6 นาย
อนุชา
บัวระภา
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220260-1 นาย
อนุสรณ์
สีปัตตา
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220263-5 นางสาว อัจฉราภรณ์
กะกุลพิมพ์
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220277-4 นางสาว พิมพ์ประภา
สุขนอก
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220278-2 นางสาว วรรณภา
โพธินาม
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220304-7 นางสาว ทวิวรรณ
โชติรอด
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220306-3 นาย
พลวัฒน์
แก้วธะชาติ
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220307-1 นาย
วันชัย
ผมไผ
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
563220115-9 นาย
ปิยะพงษ์
ภูขีด
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
563220212-1 นาย
ผดุงเดช
สุทธิ
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
553220153-0 นาย
กฤษกร
ภูครองทุ่ง
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
553220156-4 นาย
จารุวัฒน์
นาแสวง
ศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220172-1 นางสาว ชัญญาณินท์
ชัชวาลย์
ศิลปะการแสดง วิชาเอกการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220173-9 นางสาว ณัฐมน
ศรีไสย
ศิลปะการแสดง วิชาเอกการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220174-7 นางสาว ทักษพร
พงษ์เหมวัฒนา
ศิลปะการแสดง วิชาเอกการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220175-5 นางสาว ทิพยมนตร์
รัตนวงค์
ศิลปะการแสดง วิชาเอกการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220177-1 นางสาว ธัญชนก
นาคสมบูรณ์
ศิลปะการแสดง วิชาเอกการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220178-9 นางสาว พรทิพย์
วงษ์หาแก้ว
ศิลปะการแสดง วิชาเอกการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220179-7 นางสาว พัณนันท์
พันธุ์นายม
ศิลปะการแสดง วิชาเอกการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220180-2 นาย
พิพัฒน์
จันทร์ทิพย์
ศิลปะการแสดง วิชาเอกการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220181-0 นางสาว ภัทร์สิริย์
โชติมนต์ชิตา
ศิลปะการแสดง วิชาเอกการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220182-8 นาย
ภัทราวุธ
นาสําแดง
ศิลปะการแสดง วิชาเอกการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220184-4 นาย
วนัสบดี
บุญศิริ
ศิลปะการแสดง วิชาเอกการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
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คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2561
คณะศิลปกรรมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
603220185-2 นางสาว วรินทร์พร
ศรีสุธีรัชต์
ศิลปะการแสดง วิชาเอกการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220186-0 นาย
สันติภาพ
สาพรม
ศิลปะการแสดง วิชาเอกการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220187-8 นางสาว โสภิตนภา
ศรีมี
ศิลปะการแสดง วิชาเอกการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220241-8 นาย
คมกริช
ใจปิติ
ศิลปะการแสดง วิชาเอกการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220242-6 นางสาว ชลลดา
ทุยเวียง
ศิลปะการแสดง วิชาเอกการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220243-4 นาย
ธนธรณ์
เนตรนี
ศิลปะการแสดง วิชาเอกการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220244-2 นางสาว ปนัดดา
ศิริทีปกากร
ศิลปะการแสดง วิชาเอกการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220245-0 นาย
ปัญญา
อุทัย
ศิลปะการแสดง วิชาเอกการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220247-6 นางสาว เพ็ญพิตรา
สุริยันต์
ศิลปะการแสดง วิชาเอกการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220249-2 นาย
สัจจาวุธ
สุริยะดง
ศิลปะการแสดง วิชาเอกการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220250-7 นางสาว อภิษฐา
วอทอง
ศิลปะการแสดง วิชาเอกการละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220149-6 นางสาว กายกาญจน์
ภูจอมเพชร
ศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฏยศิลป์อีสาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220150-1 นางสาว ขนิษฐา
โพธารินทร์
ศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฏยศิลป์อีสาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220152-7 นางสาว ฐิติชญา
ธนาอนันประเสริฐ ศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฏยศิลป์อีสาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220154-3 นาย
ฐิติพงษ์
คูณทวี
ศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฏยศิลป์อีสาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220156-9 นางสาว น้ําฝน
คําควร
ศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฏยศิลป์อีสาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220157-7 นาย
บุญญฤทธิ์
ศรีแก้ว
ศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฏยศิลป์อีสาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220159-3 นางสาว ปัทมาพร
จันทร์เสถียร
ศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฏยศิลป์อีสาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220160-8 นางสาว เปี่ยมลาภ
ผิวชัย
ศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฏยศิลป์อีสาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220161-6 นางสาว พัชราภรณ์
แก้วสมบัติ
ศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฏยศิลป์อีสาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220162-4 นางสาว พัสวี
กาญจนลักษณ์
ศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฏยศิลป์อีสาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220163-2 นางสาว ภัชฑราวดี
ไทยแท้
ศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฏยศิลป์อีสาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220164-0 นางสาว ภัทราวดี
แนนไธสง
ศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฏยศิลป์อีสาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220165-8 นางสาว ศิริอร
บุตรศรี
ศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฏยศิลป์อีสาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220166-6 นางสาว สรนันท์
พลศรี
ศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฏยศิลป์อีสาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220167-4 นางสาว สโรชา
นันทโพธิ์เดช
ศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฏยศิลป์อีสาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220168-2 นางสาว สิขรินทร์
รักศรี
ศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฏยศิลป์อีสาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220169-0 นางสาว สุภาวดี
ยกน้อยวงษ์
ศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฏยศิลป์อีสาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220170-5 นางสาว สุรัสวดี
ศรีเวียงราช
ศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฏยศิลป์อีสาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220171-3 นาย
อาทร
สารวงษ์
ศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฏยศิลป์อีสาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220231-1 นางสาว เกสรินทร์
บุญยัง
ศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฏยศิลป์อีสาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220232-9 นางสาว จันทร์อุมา
โพธิจักร
ศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฏยศิลป์อีสาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220233-7 นางสาว จุฑารัตน์
วิเศษจันทร์
ศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฏยศิลป์อีสาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220234-5 นาย
เจนณรงค์
สานเสน
ศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฏยศิลป์อีสาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
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คณะศิลปกรรมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
603220235-3 นางสาว ธิดารัตน์
วรรณวิจิต
ศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฏยศิลป์อีสาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220236-1 นางสาว เปมิกา
ทองโสม
ศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฏยศิลป์อีสาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220238-7 นางสาว ภัสสรา
ขันติคเชนชาติ
ศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฏยศิลป์อีสาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220239-5 นาย
วรัทยา
ฟ้อนบําเรอ
ศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฏยศิลป์อีสาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220240-0 นางสาว อารีรัตน์
พึ่งพา
ศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฏยศิลป์อีสาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220289-0 นาย
สุประดิษฐ์
อยู่สวัสดิ์
ศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฏยศิลป์อีสาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220001-8 นาย
กรกมล
ปัทถาพงษ์
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220002-6 นางสาว กัญญารัตน์
ทรแสน
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220003-4 นางสาว เกศรินทร์
พิพิธกุล
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220005-0 นางสาว จินตนา
ดีราชรัมย์
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220006-8 นางสาว ชลลดา
ศรีเมือง
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220007-6 นางสาว ฐิตาภา
อังคประเสริฐกุล ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220009-2 นางสาว ณัฐชยา
โคตรุฉิน
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220010-7 นางสาว ณัฐณี
พันธุ์ภักดีนุพงษ์
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220011-5 นางสาว ณัฐวิภา
แสงงาม
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220012-3 นาย
ธนภณ
เดิมทํารัมย์
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220013-1 นาย
ธนาเทพ
พรมภักดี
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220014-9 นาย
ธีรกานต์
สุขจิตร์
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220017-3 นาย
นาวาริน
พิพุฒ
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220018-1 นาย
ปฏิภาณ
สิทธิ
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220020-4 นาย
ปรีชา
พรมมี
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220021-2 นางสาว พรรษชล
สมัย
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220022-0 นางสาว พัชรลักษณ์
บูรณวานิช
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220023-8 นางสาว พัชรากร
ประสมสุข
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220025-4 นางสาว พิมพ์พิสุทธิ์
หงวนไธสง
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220026-2 นางสาว พีพิชญ์
ถาวร
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220027-0 นาย
ภาณุพันธ์
สมเสริฐ
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220028-8 นางสาว วรฤทัย
ศุภโกศล
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220029-6 นางสาว วราภรณ์
ภูงาม
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220031-9 นางสาว วรินรัตน์
เพิ่มทรัพย์
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220032-7 นาย
วัชรประวิณ
มาสขาว
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220033-5 นาย
วัชรพงษ์
ทั่งทอง
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220034-3 นางสาว วัชราภรณ์
บุญวิเศษ
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220035-1 นางสาว วัชราภรณ์
มลิวรรณ์
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
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คณะศิลปกรรมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
603220036-9 นางสาว วิศัลย์ศยา
บุญมา
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220037-7 นาย
วิสัยทัศน์
ภูมิภาค
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220038-5 นาย
ศิริภูมิ
สุวีณาศิรพร
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220039-3 นางสาว ศุภิสรา
คดิลก
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220040-8 นาย
สกรรจ์
ชาติประมง
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220041-6 นางสาว สโรชา
คําภูมี
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220042-4 นาย
สาริศ
ศรีโอษฐ์
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220043-2 นาย
อภิเดช
สุกใส
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220044-0 นางสาว อารียา
ชนไพโรจน์
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220188-6 นางสาว สมฤดี
ยะสุกิม
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220189-4 นางสาว สิริกร
ศรีเรือง
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220252-3 นางสาว กัญปวีณ์
เจษฎางกูร
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220253-1 นางสาว เก็จมณี
มณีเนตร
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220254-9 นางสาว ชนาพร
กลีบมะลิ
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220255-7 นางสาว ทรัพย์อนันต์
อาจดีลัง
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220256-5 นาย
ธนัช
นิธุรัมย์
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220257-3 นาย
ธนิทธิ
ยันนี
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220259-9 นางสาว พลอย
เลวรรณ์
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220260-4 นางสาว พิชญา
ดงรุ่ง
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220261-2 นางสาว เพ็ญนภา
เหล่าเลิศวรกุล
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
603220262-0 นาย
สราวุธ
นวนเทศ
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220002-5 นาย
กาญจน์
อาจปักษา
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220003-3 นางสาว กิตติวรรณ
ข้อยุ่น
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220004-1 นางสาว กุลณัฐ
เกตุจ้อย
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220005-9 นางสาว จุฑาทิพย์
คุณมี
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220006-7 นาย
จุติชัย
จันละมา
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220008-3 นาย
ชนวีร์
ชูตระกูล
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220010-6 นาย
ณภัทร
กองเมืองปัก
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220014-8 นาย
ณัฐนนท์
ณ นคร
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220019-8 นางสาว ธนัชชา
ทรัพย์สิริรัตนะ
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220020-3 นางสาว นพวรรณ
ตัณฑสิทธิ์
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220021-1 นาย
นัฐการต์
วรชินา
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220022-9 นาย
พงศกร
ขืมจันทร์
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220023-7 นาย
พงศธร
พวงทอง
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
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คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2561
คณะศิลปกรรมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
593220025-3 นาย
พิเชษฐ์
ไชยรินทร์
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220026-1 นางสาว ภัทราวดี
วงษ์ขามธาตุ
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220028-7 นางสาว ระพีพัฒน์
ญาติไธสง
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220029-5 นางสาว วราภรณ์
สิทธิปกรณ์
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220030-0 นางสาว วาริษา
พูลสง่า
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220032-6 นางสาว สุชาดา
เทพขุนทอง
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220034-2 นางสาว อรณัฐ
เฉียงสระน้อย
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220035-0 นางสาว อริสา
โภคสวัสดิ์
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220036-8 นางสาว อาจรีย์
โยธาไพร
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220144-5 นางสาว กุลชา
จันทร์สม
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220145-3 นาย
เกียรติศักดิ์
การเกษม
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220147-9 นางสาว ปาลิน
ทองสันเทียะ
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220169-9 นางสาว ก.นันท์นภัส
กาญจนะเดชะ
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220170-4 นางสาว ชฎาทิพย์
โพธิสว่าง
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220171-2 นางสาว ชรินรัตน์
ทองจันทร์
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220172-0 นางสาว นัทษนัน
ชัยชาญ
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220173-8 นาย
พุทธิพงษ์
เอี้ยงลักขะ
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
593220175-4 นางสาว สิตานันท์
โชติกรจินดา
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
543220054-1 นางสาว ปานพัชร
วิริยะพาณิชย์
ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220006-6 นางสาว ญาณี
แซ่โล้ว
ออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาบรรจุภัณฑ์และนิทรรศการ คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220009-0 นางสาว ธัญพร
มณีราชกิจ
ออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาบรรจุภัณฑ์และนิทรรศการ คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220019-7 นางสาว ศศิประภา
มหามาตย์
ออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาบรรจุภัณฑ์และนิทรรศการ คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220024-4 นางสาว อารีรัตน์
พรมยาลี
ออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาบรรจุภัณฑ์และนิทรรศการ คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220182-6 นางสาว ญาณิศา
เรืองกิจพิริยกุล
ออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาบรรจุภัณฑ์และนิทรรศการ คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220186-8 นางสาว นารีนาฏ
บาลลา
ออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาบรรจุภัณฑ์และนิทรรศการ คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220005-7 นางสาว กาญจนา
ราชรี
ออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาบรรจุภัณฑ์และนิทรรศการ คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220006-5 นางสาว จิดาภา
เลิศวุฒิชัยกุล
ออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาบรรจุภัณฑ์และนิทรรศการ คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220012-0 นาย
ทศพร
คํามุงคุล
ออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาบรรจุภัณฑ์และนิทรรศการ คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220028-5 นางสาว ศิริประภา
ชื่นใจ
ออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาบรรจุภัณฑ์และนิทรรศการ คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220035-8 นางสาว อารียา
เนื้อนาจันทร์
ออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาบรรจุภัณฑ์และนิทรรศการ คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220286-3 นางสาว สุธารักษ์
บุตดาพงศ์
ออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาบรรจุภัณฑ์และนิทรรศการ คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220009-9 นางสาว ณัชชารีย์
สิริธนาธนรัตน์
ออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาภาพถ่าย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220025-1 นาย
วสิษฐ์พล
จันทิหล้า
ออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาภาพถ่าย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220027-7 นางสาว ศิริญา
จริงวาจา
ออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาภาพถ่าย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
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คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2561
คณะศิลปกรรมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
573220033-2 นางสาว อมรรัตน์
บัวบาล
ออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาภาพถ่าย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
553220013-6 นาย
ศุภโชค
สุวรรณศร
ออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาภาพถ่าย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220002-4 นาย
กวินวัฒน์
ประทุมวัฒน์
ออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220005-8 นางสาว ชลดา
คาดพันโน
ออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220023-6 นางสาว อัชราพร
อนุชน
ออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220185-0 นาย
นพัฐกรณ์
ถาพร
ออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220189-2 นางสาว วริศรา
ประภาศิริ
ออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220191-5 นางสาว อารดา
วิไลรัศมี
ออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220008-1 นางสาว ฐิติรัตน์
ฐปนตรีทิพยนิภา ออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220010-4 นาย
ดนัย
เนื่องวงษา
ออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220014-6 นาย
ธนพล
พิมพ์ขวา
ออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220018-8 นาย
พรเทพ
แก้วกุดฉิม
ออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220019-6 นาย
พิทยา
สาระพัตร
ออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220024-3 นางสาว วริศรา
รถแก้ว
ออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220030-8 นาย
ศุภชัย
พรมพิทักษ์
ออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220284-7 นาย
รุ่งรวิน
จุลสุวรรณ
ออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220285-5 นางสาว ศิรินภา
นามโส
ออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220287-1 นาย
สุริยพงษ์
คําหงษา
ออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล คณะศิลปกรรมศาสตร์
563220132-9 นาย
ธนวัฒน์
สุขทวีดํารงค์
ออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220001-6 นางสาว กรวรรณ
ประมูปถัมภ์
ออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาออกแบบเลขนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220003-2 นาย
กิตติพงษ์
ทาระเวท
ออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาออกแบบเลขนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220004-0 นางสาว กุลธิดา
ประทุมทิพย์
ออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาออกแบบเลขนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220007-4 นางสาว ณัฐชา
พรหมราช
ออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาออกแบบเลขนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220008-2 นาย
ตรีทเศศ
ประสาทบัณฑิตย์ ออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาออกแบบเลขนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220011-3 นางสาว นันท์ณภัส
มงคลศิรวัฒน์
ออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาออกแบบเลขนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220012-1 นางสาว ประภัสสร
อาษาเค
ออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาออกแบบเลขนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220013-9 นาย
ปริญญ์
วงศ์แหวน
ออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาออกแบบเลขนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220014-7 นางสาว ภัทรานิษฐ์
ไชยวัณณ์
ออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาออกแบบเลขนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220015-5 นางสาว รัศมี
คําภิวัลย์
ออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาออกแบบเลขนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220016-3 นางสาว ลลิตา
ศรีอัคราช
ออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาออกแบบเลขนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220018-9 นางสาว ศรุตา
คําสวัสดิ์
ออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาออกแบบเลขนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220183-4 นางสาว ตรวงรัตน์
แจ่มจันทร์
ออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาออกแบบเลขนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220184-2 นางสาว ธีรธัญภัค
เหลืองอุบล
ออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาออกแบบเลขนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
583220187-6 นางสาว บูรณี
ศรีจันพร
ออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาออกแบบเลขนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
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บัญชีรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
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คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2561
คณะศิลปกรรมศาสตร์
รหัสนักศึกษา คํานําหน้า
ชื่อ
สกุล
สาขาวิชา
คณะ
583220188-4 นางสาว พัชริดา
พันธุมาศ
ออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาออกแบบเลขนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220003-1 นางสาว กนกวรรณ
เมาะราษี
ออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาออกแบบเลขนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220007-3 นางสาว ชนนิกานต์
อารามพงษ์
ออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาออกแบบเลขนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220015-4 นาย
ธีรพล
ดงเจริญ
ออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาออกแบบเลขนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220016-2 นางสาว เบญจพร
อินทร์ชั้นศรี
ออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาออกแบบเลขนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220020-1 นาย
พิพัฒน์พงษ์
มัทวัง
ออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาออกแบบเลขนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220021-9 นางสาว ภัทรดาภา
กลิ่นอุบล
ออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาออกแบบเลขนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220026-9 นางสาว วิภาวดี
พรมพุทธา
ออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาออกแบบเลขนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220029-3 นาย
ศุภกฤษฎิ์
แก้ววังปา
ออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาออกแบบเลขนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220031-6 นาย
สาธิต
ชูชื่น
ออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาออกแบบเลขนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220034-0 นางสาว อรอริยา
ปิ่นละออ
ออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาออกแบบเลขนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220036-6 นางสาว อารียา
ปิยนารถ
ออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาออกแบบเลขนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220280-5 นางสาว เกวลี
ปาปี
ออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาออกแบบเลขนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
573220281-3 นางสาว ญาณิศา
สัตยานุชิต
ออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาออกแบบเลขนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
563220005-6 นาย
ฐาปกรณ์
ทัพโพธิ์
ออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาออกแบบเลขนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
563220015-3 นางสาว พัชนี
ตรีเดช
ออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงวิชาออกแบบเลขนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
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