กาหนดการสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่วนกลาง
ภาคต้น ประจาปีการศึกษา 2560
ณ ห้องประชุม 2 กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ว.ด.ป.

เวลา

ชื่อ - สกุล

คณะ

รหัส

16-ต.ค.-60 09.00 -12.00 น. 1. น.ส.กัญญารัตน์ สันหนัง สาธารณสุขศาสตร์ 583110171-4

เบอร์โทร

ภูมิลาเนา

867673894 ขอนแก่น

2. น.ส.ศิวนาถ จุ้ยบุตร

สัตวแพทยศาสตร์ 563180110-0

843090355 นครศรีธรรมราช

3. นายสหรัฐ ชินลา

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 593200206-1

930954425 ขอนแก่น

4. นายสถาพร คาจตุรัส

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 583200152-7

850065119 ขอนแก่น

5. นายธนากร คาทอน

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 583200177-1

933436554 มหาสารคาม

6. น.ส.นูรีซัง อะปิเส็ง

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

603081096-4

987122573 ยะลา

7. น.ส.ศุภรัตน์ กุมรัมย์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

593080620-7

958013354 บุรีรัมย์

8. นาย จิณณภัทร เพียรชัย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

593080540-5

857476055 ขอนแก่น

9. น.ส.อามีเราะห์ สมาแฮ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

603081097-2

980931063 ปัตตานี

10. น.ส.ทานตะวัน ริมประชา พยาบาลศาสตร์

593060004-1

903502582 นครพนม

11. น.ส.พิชญา ศิริมาก

พยาบาลศาสตร์

603060090-3

961071741 มหาสารคาม

12. นาย นพคุณ เวียงคา

พยาบาลศาสตร์

603060260-4

953151146 ยโสธร

13. น.ส.ฟารีดา การี

พยาบาลศาสตร์

603060306-6

635845750 ปัตตานี

14. น.ส.สายทอง กองอุดม

ศึกษาศาสตร์

593050391-4

820230980 ร้อยเอ็ด

15. น.ส.ธารารินทร์ แซมไธสง ศึกษาศาสตร์

593050187-3

911270205 ขอนแก่น

ศึกษาศาสตร์

583050015-1

867177424 หนองคาย

เกษตรศาสตร์

573030014-4

931179710 นครพนม

18. น.ส.ลัดดาวัลย์ กันหาบุตร เกษตรศาสตร์

573030150-6

956168881 ศรีสะเกษ

19. น.ส.บุษกร พลดงนอก

เกษตรศาสตร์

583030475-9

931194239 ร้อยเอ็ด

20. น.ส.ลลิตา บุญฉิม

เกษตรศาสตร์

583030620-6

868614336 ขอนแก่น

21. นายวรชัย ทองขาว

เกษตรศาสตร์

583030643-4

930603480 บึงกาฬ

22. นายภูดิส จินดารักษ์

เกษตรศาสตร์

593030183-3

985903499 เลย

23. น.ส.ศรันยา สีตาแสง

เกษตรศาสตร์

603030053-7

930049942 ขอนแก่น

24. นายภาสกร พิทักษ์

เกษตรศาสตร์

603030090-1

983374655 นครราชสีมา

25. นายธนโรจน์ ศรีชา

เกษตรศาสตร์

603030457-3

945052129 ยโสธร

26. น.ส. วรชยา สุขอยู่

เกษตรศาสตร์

603030483-2

804892513 สุรินทร์

27. นายจักรพันธ์ ร่วมทอง

บริหารธุรกิจและการบัญชี

583210007-0

981760490 อานาจเจริญ

28. น.ส.เบญจมาภรณ์ ผู้อยู่สุข บริหารธุรกิจและการบัญชี 583210525-8

882390889 สมุทรสาคร

29. น.ส.อัมพร ดีทวี

บริหารธุรกิจและการบัญชี

573210639-2

900364946 สุรินทร์

30. น.ส.สุวนันท์ พรมนิล

บริหารธุรกิจและการบัญชี

573210678-2

945741279 ขอนแก่น

16-ต.ค.-60 13.00 -16.00 น. 16. น.ส.มลฤดี ขจีวรกุล
17. น.ส.กัญญารัตน์ คาลือ

กาหนดการสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่วนกลาง
ภาคต้น ประจาปีการศึกษา 2560
ณ ห้องประชุม 2 กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ว.ด.ป.

เวลา

ชื่อ - สกุล

17-ต.ค.-60 09.00 -12.00 น. 31. น.ส.สุนันทา นาสุริวงษ์

คณะ

รหัส

เบอร์โทร

ภูมิลาเนา

วิทยาศาสตร์

573021024-2

913676621 เลย

32. น.ส.โสรญา พันธ์ชัย

วิทยาศาสตร์

593021210-7

828763841 นครราชสีมา

33. น.ส.วนิดา สรรพสิทธิ์

วิทยาศาสตร์

573020989-3

901138446 สระบุรี

34. น.ส.จินต์จุฑา ศรีอมรรัตน์ วิทยาศาสตร์

573020179-8

807666154 นครพนม

35. น.ส.วิภารัตน์ ผลมาตร

วิทยาศาสตร์

573020192-6

972273971 ชัยภูมิ

36. นายจิระศักดิ์ โมครัตน์

วิทยาศาสตร์

583021219-8

956629707 อุดรธานี

37. นายโค๊ท ศรีใส

วิทยาศาสตร์

573021424-6

916848453 ขอนแก่น

38. น.ส.จณิสตา สุวัฒนา

วิทยาศาสตร์

603020071-1

968470509 อุดรธานี

39. นายพงศธร ทิพาเสถียร

ศิลปกรรมศาสตร์

583220049-8

859267083 ขอนแก่น

40. นายชุมพล เพ็งลี

ศิลปกรรมศาสตร์

593220125-9

831440571 ขอนแก่น

17-ต.ค.-60 13.00 -16.00 น. 41. น.ส.ประภัสสร อาษาเค ศิลปกรรมศาสตร์

583220012-1

921497205 ขอนแก่น

42. นายภัทรพล พลขันธุ์

ทันตแพทยศาสตร์ 603130077-6

905788770 มหาสารคาม

43. น.ส.ชฎา จันทะแสน

นิติศาสตร์

583270825-0

854973926 อุดรธานี

44. นายมหาภาค มุลาลินน์

นิติศาสตร์

593270652-6

854923191 สุรินทร์

45. น.ส.สุธารัตน์ บารุงศักดิ์ เทคนิคการแพทย์

603090111-3

857935168 นราธิวาส

46 น.ส.วิภาวี ตากกระโทก

แพทยศาสตร์

603070326-4

844049844 หนองคาย

47. น.ส.นันท์นภัส สุวรรณขวา แพทยศาสตร์

593070292-4

973043444 มหาสารคาม

48. น.ส.จุไรรัตน์ เชื้อบัณฑิตย์ แพทยศาสตร์

583070245-2

651198727 ยโสธร

49. น.ส.สุภาวดี สีหามาตย์

แพทยศาสตร์

603070329-8

999083027 มหาสารคาม

50. น.ส.จริยา นะสีดา

แพทยศาสตร์

603070308-6

882971511 ชลบุรี

51. น.ส.ปิยมาศ สวัสดี

แพทยศาสตร์

603070320-6

610380905 บุรีรัมย์

52

วิทยาลัยการปกครองท้องถิน่

53

เภสัชศาสตร์

54

เศรษฐศาสตร์

55 ( 2 ราย )

วิศวกรรมศาสตร์

56 ( 2 ราย )

วิทยาเขตหนองคาย

