
ล ำดับที่ เลขผู้สมัคร ค ำน ำ
1 0009 นำงสำว ณิชชำกร กุนณะด้วง
2 0026 นำงสำว ณัฎฐนิช หนูคำบแก้ว
3 0033 นำงสำว โศภิลำวัณย์ จันทร์ปฐมพงศ์
4 0035 นำย โชติพัฒน์ ธีระพงษ์
5 0036 นำงสำว ฐิตำภำ มำวิน
6 0073 นำงสำว ฐิตำภรณ์ อัญชลิสังกำศ
7 0081 นำงสำว ญำรินดำ สังสะโอภำส
8 0174 นำย จัตุวัฒน์ ล้อมมหำดไทย
9 0177 นำงสำว มัลลิกำ กำระเกษ
10 0194 นำงสำว วรินทร์ธร ธำดำนุกูลวัฒนำ
11 0201 นำย ปิยกร วรมำลี
12 0315 นำงสำว นิตยำ สุขดี
13 0342 นำงสำว ธันยำ คงอนุมัติ
14 0416 นำงสำว ชำลิดำ สัตตบรรณ
15 0424 นำงสำว ปัญจพร อึ๊งประเสริฐ
16 0491 นำงสำว ณัฏฐณิชำ โชคชัยนิรันดร์
17 0503 นำงสำว มำริษำ รัตนกฤษฎำธำร
18 0547 นำงสำว พิชำมญช์ บุญวงศ์แก้ว
19 0551 นำงสำว มนัสนันท์ ศศิปริมำนนท์
20 0605 นำงสำว ปำนไพลิน ภักดี
21 0654 นำงสำว ปุญญภัสร์ ดิษเจริญ
22 0701 นำย สรวีย์ ธนะไชย
23 0721 นำงสำว กุลธิดำ สุขเขตร์
24 0730 นำงสำว ยุวรัตน์ อุทำนวรพจน์
25 0775 นำงสำว อัฐภิญญำ ทิพวำที
26 0837 นำงสำว ขนิษฐำ มำดลย์
27 0846 นำย พัสกร เอกร่ำเริงแสน
28 0863 นำงสำว จิรวรรณ ปำลวัฒน์
29 0915 นำงสำว ภำนุชนำรถ มำกคูณ
30 0949 นำงสำว กำนต์พิชชำ อภิวันท์สนอง
31 0956 นำงสำว ดลยำ สวำทสุข

ชื่อ - สกลุ

รำยชื่อผู้มีสิทธิแ์สดงควำมจ ำนงเข้ำศึกษำ (เรียงตามเลขทีผู้่สมัคร)

คณะสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ

หลักสูตรสำขำกำรวิจัยทำงสังคม (โครงกำรพิเศษ)

ปีกำรศึกษำ 2557   (ผู้มีสิทธิ์ส ารอง)



ล ำดับที่ เลขผู้สมัคร ค ำน ำ
1 0915 นำงสำว ภำนุชนำรถ มำกคูณ
2 0721 นำงสำว กุลธิดำ สุขเขตร์
3 0177 นำงสำว มัลลิกำ กำระเกษ
4 0026 นำงสำว ณัฎฐนิช หนูคำบแก้ว
5 0416 นำงสำว ชำลิดำ สัตตบรรณ
6 0035 นำย โชติพัฒน์ ธีระพงษ์
7 0775 นำงสำว อัฐภิญญำ ทิพวำที
8 0701 นำย สรวีย์ ธนะไชย
9 0081 นำงสำว ญำรินดำ สังสะโอภำส
10 0846 นำย พัสกร เอกร่ำเริงแสน
11 0730 นำงสำว ยุวรัตน์ อุทำนวรพจน์
12 0315 นำงสำว นิตยำ สุขดี
13 0009 นำงสำว ณิชชำกร กุนณะด้วง
14 0551 นำงสำว มนัสนันท์ ศศิปริมำนนท์
15 0491 นำงสำว ณัฏฐณิชำ โชคชัยนิรันดร์
16 0073 นำงสำว ฐิตำภรณ์ อัญชลิสังกำศ
17 0194 นำงสำว วรินทร์ธร ธำดำนุกูลวัฒนำ
18 0174 นำย จัตุวัฒน์ ล้อมมหำดไทย
19 0201 นำย ปิยกร วรมำลี
20 0342 นำงสำว ธันยำ คงอนุมัติ
21 0503 นำงสำว มำริษำ รัตนกฤษฎำธำร
22 0033 นำงสำว โศภิลำวัณย์ จันทร์ปฐมพงศ์
23 0547 นำงสำว พิชำมญช์ บุญวงศ์แก้ว
24 0949 นำงสำว กำนต์พิชชำ อภิวันท์สนอง
25 0036 นำงสำว ฐิตำภำ มำวิน
26 0654 นำงสำว ปุญญภัสร์ ดิษเจริญ
27 0837 นำงสำว ขนิษฐำ มำดลย์
28 0956 นำงสำว ดลยำ สวำทสุข
29 0863 นำงสำว จิรวรรณ ปำลวัฒน์
30 0605 นำงสำว ปำนไพลิน ภักดี
31 0424 นำงสำว ปัญจพร อึ๊งประเสริฐ

ชื่อ - สกลุ

รำยชื่อผู้มีสิทธิแ์สดงควำมจ ำนงเข้ำศึกษำ (เรียงตามล าดบัคะแนน)

คณะสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ

หลักสูตรสำขำกำรวิจัยทำงสังคม (โครงกำรพิเศษ)

ปีกำรศึกษำ 2557   (ผู้มีสิทธิ์ส ารอง)


