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เลขที่
ผู้สมัคร

1 0012 นาย อษัฎาวฒิุ สิงห์ยะบุศย์

2 0013 นาย ภูมิกร ภูมิถาวร

3 0020 นาย อคัรพงศ์ ศรีนพนิคม

4 0026 นาย ไอยรวินทร์ ขติัยะ

5 0027 นาย พชรพล มาไว

6 0031 นางสาว ศศิธร หวัใจ

7 0035 นาย กมลพล ตูจิ้นดา

8 0036 นางสาว พทัธมน วงษปั์ญญา

9 0041 นางสาว นธัสร วฒันกุล

10 0042 นางสาว ฉัตรธิดา บุญประเสริฐ

11 0048 นางสาว พิมพน์ภสั วิมุกตะลพ

12 0073 นางสาว พิชญา เจตะพนัธุ์ยา

13 0083 นางสาว อญัชิสา ประกอบชาติ

14 0086 นางสาว พิชามญชุ์ ทองเป่ียม

15 0117 นาย สุรัชชยั พ่ึงคลา้ย

16 0125 นางสาว นนธิยา อินทโน

17 0134 นางสาว กฤษญาภรณ์ ยอดยศ

18 0135 นางสาว สุวิจกัขณ์ พวัพนัธ์

19 0145 นางสาว ณฐันิชา พุม่บา้นยาง

20 0147 นางสาว ปิยะภรณ์ สุจริตตานนัท์

21 0149 นาย ศรัณย์ ชินธรรมมิตร์

22 0156 นางสาว ธญัรดา วงศน์รภทัร

23 0161 นางสาว ณปภา อารีวฒิุ

24 0170 นางสาว อารดา วิชาพานิช

25 0207 นางสาว ณิชกานต์ ฉัตรพฒันศิริ

26 0214 นางสาว กุลนิษฐ์ กงัสดารพร

27 0216 นางสาว วนิดา วงศาขจรกิจ

28 0219 นาย สิรภพ สุนทรธรรม

29 0225 นางสาว บุณยนุช ทรงวฒันา

30 0229 นาย ฐานินทรา อศัวปยกุตก์ุล

ล าดบั ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกลุ

รายช่ือผูมี้สิทธ์ิแสดงความจ านงยนืยนัสิทธ์ิเขา้ศึกษา

คณะสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา หลกัสูตรการวิจยัทางสงัคม (โครงการพิเศษ)

ปีการศึกษา 2556  (ผูมี้สิทธ์ิจริง)
รายงานตวั  เวลา 9.00 - 11.30 น. 
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31 0233 นางสาว บุณยาพร นาคอุไร

32 0237 นางสาว พทัธ์ธีรา เกษรศรี

33 0243 นางสาว ป่ินเพชญ์ ทองวิเศษ

34 0283 นางสาว วิรัญญา นุ่มเจริญ

35 0292 นางสาว กชนนัท์ กนัตงักุล

36 0294 นางสาว องัคณา เอ่ียมอธิฤทธ์ิ

37 0295 นางสาว รติกร ก าสุวรรณ

38 0299 นาย พิทกัษ์ สุดชารี

39 0302 นางสาว สุพิชชา ชลาลยั

40 0311 นาย อาลี เซ็นติยะนนท์

41 0315 นาย พนัฤทธ์ิ พรธีรนารถ

42 0320 นาย เดชาวตั สัญญวฒิุ

43 0330 นางสาว ชมยัพร ศรีสวสัด์ิ

44 0331 นางสาว ภิรัญญา ศิษยป์ระเสริฐ

45 0336 นางสาว ศศิ สอนวงศ์

46 0342 นางสาว ปาณสัสรา วฒันากร

47 0349 นางสาว ธญัยภรณ์ พรตปกรณ์

48 0350 นาย สรวิศ เขียวมีส่วน

49 0362 นางสาว กุลธิดา วณิชยรุ์จี

50 0363 นางสาว สายฝน ล้ิมเจริญ

51 0366 นางสาว สุพรทิพย์ เจริญปิยกิจ

52 0369 นางสาว ธนญัพร ตนัติกุล

53 0378 นางสาว ชลิตา ตั้งเธียรกุล

54 0391 นางสาว ณฐัธิดา หลีสกุล

55 0394 นาย วรณฐั ประคองค า

56 0399 นางสาว ธญัชนก หาญเชิงชยั

57 0402 นางสาว ฉัตรทิพย์ มณีสาร

58 0412 นางสาว จนัจิรา ประเทศ

59 0413 นางสาว สถิรจิตต์ มีอาหาร

60 0415 นางสาว ธนพร หนุนพงษ์
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61 0417 นางสาว จิดาภา จนัทรศรีสุริยวงศ์

62 0422 นางสาว กุลจิรา อภิชนบุตร

63 0427 นางสาว ฉัตรดรุณ สิงโตมาศ

64 0428 นางสาว ชวิภา ศุภนิมิตตระกูล

65 0437 นาย สรณฐั ฉ ่ากร่ิง

66 0446 นางสาว กานตธี์รา อกัษรเวช

67 0455 นางสาว ณฐัภรณ์ ลิขิตขจรศกัด์ิ

68 0464 นางสาว ณฏัฐ์ณิภคั อนุศาสนนั

69 0475 นางสาว กญัญารัตน์ วาณิชยป์กรณ์

70 0485 นางสาว นิชานาถ ไพสินสมบูรณ์

71 0486 นางสาว ชญานิศ อภยัภกัดี

72 0505 นาย บวรลกัษณ์ ทองยอ้ย

73 0516 นางสาว ธนิตา ศรีสมบูรณ์

74 0517 นางสาว เบญจมาศ มธุราพิลาศ

75 0520 นางสาว วรพรรณ วลาพล

76 0521 นางสาว กนัตสุดา เลิศชยัประเสริฐ

77 0525 นางสาว ธีรนาฏ แสงคง

78 0529 นางสาว ปาลิตา ตรีจนัทร์เพญ็

79 0538 นางสาว นลินี ฐิตะวรรณ

80 0551 นางสาว วิภาวี พาสุริยนัต์

81 0590 นางสาว ศุภกานต์ แกว้ภิรา

82 0601 นาย จกัรวฒัน์ ขวญัชยั

83 0612 นาย ฐาปนพงศ์ ยขีนุ

84 0613 นางสาว ศิริจรรยา จนัทศรี

85 0617 นางสาว ศตพร นิลทร

86 0647 นาย ณฐักร นอ้ยวานิช

87 0653 นาย นวกิจ พลวิเศษ

88 0660 นาย ธิติวจัน์ เช้ืออาษา

89 0662 นางสาว ฐิตาภา โสภิญสวสัด์ิรัตน์

90 0665 นางสาว กญัญาพชัร สุรินทร์เซ็ง
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91 0670 นาย พิภพ ปรีดาภิรัตน์

92 0673 นางสาว ภาวินี สรณาคมน์

93 0674 นาย วิศรุต แกว้หมอ

94 0700 นางสาว ดวงกมล ตั้งอยูดี่

95 0702 นางสาว ศิริกานต์ เกษร

96 0703 นางสาว ณฐัสินี ศรีประเสริฐ

97 0709 นางสาว นนัทน์ภสั ศรีบุศยดี์

98 0712 นางสาว วชัรี พงศเ์พ่ิมกิจวฒันา

99 0734 นางสาว กนกนิภา สะเหรียม

100 0748 นางสาว สรัลชนา ไชยจูกุล

101 0762 นางสาว จิราพร แขง็ขนั

102 0768 นางสาว ทดัดาว บุญโชติ

103 0777 นางสาว เมขลา กรมนา

104 0785 นางสาว ชไมกานต์ ดวงแกว้

105 0786 นางสาว ธิยารัตน์ ฐิติศกัด์ิมงคล

106 0801 นางสาว วิสุดา วิเชียรศิลป์

107 0811 นางสาว พิมพนิ์ภา ธนูพราน

108 0812 นาย ณฐัพล ภูวบณัฑิตสิน

109 0813 นาย ทศพล ตรุเจตนารมณ์

110 0824 นาย ศุภกิตต์ิ สงอาจินต์

111 0832 นาย ธีรสิทธ์ิ เจริญสวรรค์

112 0835 นางสาว ปพิชญา แตม้จนัทร์

113 0862 นาย ธนทั บุญหนา

114 0866 นางสาว ภิญญดา ชวนกิจก าจร

115 0877 นางสาว ปรียานาถ บุญประครอง

116 0885 นาย สรวิศ อจัฉริยะโพธา

117 0886 นางสาว ไอริณ ฉายศรีสินธุ์

118 0894 นางสาว จุฑามาศ สุขแสวง

119 0908 นางสาว แทนรัก กล่ินสุวรรณ

120 0909 นาย เศรษฐการ หงษศิ์ริ


