
ล ำดับที่ เลขผู้สมัคร ค ำน ำ

1 0002 นำงสำว พรรณนิภำ น้อยพันธ์
2 0005 นำงสำว ธัญจิรำ มะรินทร์
3 0007 นำย ธิติฏฐ์ ตรีธรรมรักษ์
4 0009 นำงสำว ณิชชำกร กุนณะด้วง
5 0014 นำงสำว ปภัสมนต์ มั่นคงดี
6 0017 นำงสำว อรนภำ มะโน
7 0020 นำงสำว เมริสำ ภุมมำ
8 0024 นำงสำว ภำพตะวัน เพ็งแจ่ม
9 0026 นำงสำว ณัฎฐนิช หนูคำบแก้ว
10 0031 นำงสำว วิลำสินี วงศ์อำมำตย์
11 0033 นำงสำว โศภิลำวัณย์ จันทร์ปฐมพงศ์
12 0035 นำย โชติพัฒน์ ธีระพงษ์
13 0036 นำงสำว ฐิตำภำ มำวิน
14 0037 นำงสำว อริสำ สุธำธรรมรัตน์
15 0038 นำย อภิสิทธิ์ พิชิตนิติกร
16 0040 นำงสำว เปมิกำ วัชรเธียรสกุล
17 0041 นำย ธนิน ฤทธินำคำ
18 0046 นำงสำว ธนัชพร เหรียญทองเลิศ
19 0047 นำย อลงกรณ์ ศรีเคลือบ
20 0048 นำงสำว ภำวินี อรุณเพ็ชร
21 0049 นำงสำว พิชญำภำ ถำวรสุข
22 0051 นำย เตชิต หยงสตำร์
23 0052 นำงสำว ณัฐวดี ชัยธีระพันธุก์ุล
24 0054 นำย ภำคภูมิ ชโลกุล
25 0065 นำงสำว ณัฐณิชำ จันทร์ผล
26 0066 นำงสำว สิริเกศ ไชยพิบูรณ์
27 0069 นำงสำว พิชชำพร กสิวุฒิ

ชื่อ - สกลุ

รำยชื่อผู้มีสิทธิส์อบสัมภำษณ์

คณะสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ

หลักสูตรสำขำกำรวิจัยทำงสังคม (โครงกำรพิเศษ)

ปกีำรศึกษำ 2557

รอบเช้า   รำยงำนตัวเวลำ 8.30 น.    สัมภำษณ์เวลำ 9.00 - 12.00 น.



ล ำดับที่ เลขผู้สมัคร ค ำน ำ ชื่อ - สกลุ

28 0070 นำย ยศชำติ ฉัตรตรัสตรัย
29 0071 นำงสำว สสิภำ เพชรสุธี
30 0073 นำงสำว ฐิตำภรณ์ อัญชลิสังกำศ
31 0075 นำงสำว อธิชำ ค ำจิ่ม
32 0077 นำงสำว นำนำ นำคพงษ์
33 0078 นำงสำว รุ้งพลอย มีภำษี
34 0079 นำงสำว เกวลิน นพพรมงคล
35 0081 นำงสำว ญำรินดำ สังสะโอภำส
36 0082 นำย เตวิช วงศ์ไวทยำกูร
37 0085 นำงสำว วรัญญำ ทิพำกร
38 0086 นำงสำว เบญญำภำ ทินเรืองศิริ
39 0092 นำย กำนตภณ วงศ์พันธุลั์กษณ์
40 0093 นำงสำว ดำรำรัศมี เอี่ยมแย้ม
41 0096 นำงสำว นันทพร สำยทองดี
42 0098 นำย กัณฑวัฒน์ พิศุทธ์นรนันท์
43 0099 นำย ภำณุมำศ หุน่สุวรรณ
44 0104 นำงสำว ภัทรำรัตน์ ค ำเหลือ
45 0105 นำงสำว ศุภัชฌำ ปิน่วิเศษ
46 0109 นำงสำว พรธีรำ เปีย่มมงคล
47 0111 นำงสำว กัญจน์รวีร์ ก ำเหนิดหล่ม
48 0115 นำงสำว เนรัญชลำ สุทธิอำคำร
49 0117 นำงสำว ชมชนก หลิมรัตน์
50 0118 นำย ชำนนท์ วุฒิเฉลิมวัฒน์
51 0121 นำย จิรัฏฐ์ อัมพรรัตน์
52 0122 นำงสำว ณัฐชำ มนต์กันภัย
53 0124 นำงสำว ณิชมน จันพิทักษ์
54 0125 นำงสำว ตรีรัตน์ ทองมั่ง
55 0126 นำงสำว ธำวินี อินทร์แก้ว
56 0131 นำงสำว  ฟำรินทร์ดำ ชมภูจันทร์
57 0132 นำงสำว ชลิดำ ดวงทองค ำ
58 0137 นำงสำว พรสรวง ใจยำ
59 0142 นำงสำว ปัณฑำรีย์ ชูตระกูล
60 0143 นำงสำว ณัฐชำ ใจรักหลวง
61 0144 นำงสำว รุจิรำภำ นำแรมงำม



ล ำดับที่ เลขผู้สมัคร ค ำน ำ ชื่อ - สกลุ

62 0145 นำงสำว ผกำมำศ กุลกำนต์สวัสด์ิ
63 0146 นำงสำว ณัฐชำ น่วมส ำลี
64 0152 นำงสำว ธนัชพร ล่ิมถำวรศิริพงศ์
65 0154 นำงสำว เมยวดี ทวีวัน
66 0155 นำย ภัทร สุขถำวรำกร
67 0159 นำงสำว พรธิชำ วนกิจสัมพันธ์
68 0163 นำงสำว พนิดำ แซ่ต้ัง
69 0164 นำงสำว สุธำริณี จิรพงศำกุล
70 0165 นำงสำว ณิชำ เชำวนปรีชำ
71 0170 นำงสำว กฤติยำ อัคบำล
72 0171 นำงสำว วรำภรณ์ ตำมบุญ
73 0173 นำงสำว พรรษชล ผลพึง่คิด
74 0174 นำย จัตุวัฒน์ ล้อมมหำดไทย
75 0175 นำงสำว กฤษณำนุช สุวรรณประทีป
76 0177 นำงสำว มัลลิกำ กำระเกษ
77 0179 นำงสำว สำวิตรี สีอ่อน
78 0183 นำงสำว ชุติมณฑน์ ประสำนวรรณ
79 0185 นำงสำว ณัฐณิชำ จันทร์สืบสำย
80 0186 นำงสำว ศิรินภำ สิงหถนัดกิจ
81 0188 นำงสำว วรัญญำ มีโส
82 0192 นำงสำว พิชชำกำนต์ ศำนติประโพธ
83 0194 นำงสำว วรินทร์ธร ธำดำนุกูลวัฒนำ
84 0197 นำงสำว ดลพร วรญำณโกศล
85 0198 นำงสำว ปัทมวรรณ บุญเทียม
86 0200 นำงสำว ศิริยำกร ศศิพงศ์อนันต์
87 0201 นำย ปิยกร วรมำลี
88 0205 นำงสำว ชนิตำ บวรวัฒนวำนิช
89 0207 นำงสำว แพรพรรณ ภักดีสังข์
90 0211 นำงสำว กัญญำณัฐ มีแสง
91 0213 นำงสำว วริศฐำ สุขรักษ์
92 0214 นำงสำว อุนนดำ ค ำพลศักด์ิ
93 0215 นำงสำว ยศพร นำคสุข
94 0216 นำงสำว ศศิชำ คงคำ
95 0220 นำงสำว อธิชำ คุณำบุตร



ล ำดับที่ เลขผู้สมัคร ค ำน ำ ชื่อ - สกลุ

96 0226 นำย กฤตพจน์ รัตนเกื้อกังวำน
97 0227 นำย แสงทิพย์ พรหมอักษร
98 0232 นำงสำว กฤษรำ ศรีธรรำษฎร์
99 0238 นำงสำว ชำฎำบดี จันทรำรังษี
100 0245 นำงสำว ภีมสวิตต์ สุขพิสิษฐ
101 0246 นำงสำว ธัญชนก ประมัย
102 0249 นำย อรรถพันธ์ จิตรเพียรบุญ
103 0251 นำงสำว ณัฐพร เหลืองรุ่งโรจน์
104 0253 นำงสำว ณัฐนันท์ ประยูรหงษ์
105 0255 นำงสำว ศิรณัฎฐ์ พิมพสุต
106 0256 นำย วสุพล พยัตเทพินทร์
107 0257 นำงสำว ณัฐชญำ ประวำทวิน
108 0258 นำงสำว สุดำรัตน์ ภำวศุทธิพันธุ์
109 0264 นำงสำว ปัณณพร กำรจะนะดี
110 0269 นำงสำว อัญชิษฐำ สิทธิชัย
111 0270 นำงสำว กมลชนก ซือตระกูล
112 0275 นำย ภูภิเบศ อำร์ปำจช์
113 0281 นำย สรรพวิช หนูเนียม
114 0286 นำย ศรำวุฒิ ช่วยเงิน
115 0287 นำงสำว อำรยำ แขวงเมือง
116 0288 นำงสำว จุฑำมณี สำรเสวก
117 0297 นำงสำว ธันยพร อ้นแดง
118 0300 นำงสำว มัทรียำ รัฐมนตรี
119 0309 นำงสำว กฤตพร สมเพ็ชร
120 0310 นำงสำว ณัฐทิตำ แกมทับทิม
121 0311 นำงสำว นวลพรรณ วัฒนะจรรยำ
122 0314 นำงสำว รชำดำ ภำโกดี
123 0315 นำงสำว นิตยำ สุขดี
124 0327 นำงสำว กำญจนมำส เอกธรรมสุทธิ์
125 0328 นำงสำว บุศรินทร์ เรืองรุก
126 0329 นำงสำว ปติญำ พลอยน้อย
127 0330 นำงสำว ศศิโสม เรือนแก้ว
128 0332 นำงสำว สิตำนัน วรรณเลิศ
129 0333 นำงสำว ชุติพันธุ์ ทองแม้น



ล ำดับที่ เลขผู้สมัคร ค ำน ำ ชื่อ - สกลุ

130 0336 นำงสำว โชติกำ สังสิทธิกุล
131 0339 นำงสำว ณฏฐณิชำ อ่อนบำง
132 0342 นำงสำว ธันยำ คงอนุมัติ
133 0346 นำงสำว ภณิตำ สิงห์ภำณุรำช
134 0348 นำย ตฤณ ศิริกุล
135 0349 นำงสำว สุชำวดี ข ำแจ่ม
136 0353 นำย นิติกร ปันแก้ว
137 0354 นำงสำว ธัญญำ ยอแซฟ
138 0355 นำงสำว วรัชยำ ทองทำ
139 0359 นำงสำว สิริกมล มณีศรี
140 0360 นำย ทรงกลด สุขสรำญ
141 0361 นำงสำว ณัฐวิภำ พชรวโรทัย
142 0362 นำงสำว ชนกชนม์ แขไข
143 0364 นำงสำว ชัชชญำ จีนธำดำ
144 0365 นำงสำว สิริอร สุนทรนนท์
145 0367 นำงสำว หทัยภัทร ตันติรุ่งอรุณ
146 0368 นำย ปวเรศ เจริญสม
147 0370 นำงสำว อำภำรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร
148 0371 นำงสำว สรัญญำ งำมข ำ
149 0378 นำงสำว ศันศนีย์ ตอศิริกุล
150 0381 นำงสำว พัณณิตำ ประยูรหงษ์
151 0383 นำงสำว มุทิตำ ศรีสุข
152 0384 นำย ธีรภัทธิ์ หิรัณย์ชนำสิน
153 0385 นำงสำว กำนต์สินี วงษ์สมำน
154 0386 นำย ชยพัทธ์ อุณหะกะ
155 0390 นำงสำว ณัชชำรินทร์ นุชสำย
156 0394 นำงสำว สรัลนุช สุริยจันทร์
157 0395 นำงสำว กัญจนพัชร วัฒกำพัฒน์
158 0401 นำงสำว ณัทชิยำ ธนิตธนเฟือ่งฟู
159 0403 นำงสำว ณรรฐพร สิตกมล
160 0406 นำงสำว ศิรประภำ ต่ำยหลี
161 0412 นำงสำว เมธำพร ผ่องยิ่ง
162 0416 นำงสำว ชำลิดำ สัตตบรรณ
163 0419 นำงสำว ชนำธินำถ ชำญวิชำ



ล ำดับที่ เลขผู้สมัคร ค ำน ำ ชื่อ - สกลุ

164 0421 นำงสำว ณัฐชำนันท์ ธีรสันต์ธำดำ
165 0422 นำงสำว มณินทร เจ๊ะแฮะ
166 0423 นำงสำว ปุณยธร มโนสุดประสิทธิ์
167 0424 นำงสำว ปัญจพร อึ๊งประเสริฐ
168 0427 นำงสำว ชนิสร บัววิเชียร
169 0428 นำงสำว ปุญญิศำ รักหลวง
170 0429 นำย กฤษฎิ์ พิมพ์ดำ
171 0432 นำงสำว สิรำวรรณ สกุลมำลัยทอง
172 0434 นำงสำว นภัสสร ลำภพิเชษฐวัฒนำ
173 0436 นำงสำว รวิสรำ บรรจงศิริ
174 0437 นำงสำว ฐำนิสร นำครินทร์
175 0441 นำงสำว กำนต์พิชชำ กำญจนะ
176 0444 นำงสำว นภัสวรรณ เนียมแตง
177 0445 นำย ภำนุรุจ สิทธินววิธ
178 0451 นำงสำว นวิยำ เชำว์วิไล
179 0454 นำงสำว ชัชชม หลียะลำ
180 0457 นำงสำว ทักษพร จันที
181 0460 นำงสำว ปนัสยำ นิมโรธรรม
182 0463 นำย วรเมธี มีปำน
183 0465 นำงสำว อรนุช ขุนรัง
184 0473 นำงสำว สุพิชญำ สุขขัง
185 0474 นำงสำว ศิวรุณ จิรกุลศุภำกรสิริ
186 0475 นำงสำว มุกระวี สังข์แก้ว
187 0477 นำงสำว โชติกำ บุญน ำ
188 0478 นำย พงศ์ปรำชญ์ คล้ำยเกตุ
189 0489 นำงสำว บงกชกร โทเกำะ
190 0490 นำงสำว ฤทัยชนก ศักด์ิศรี
191 0491 นำงสำว ณัฏฐณิชำ โชคชัยนิรันดร์
192 0492 นำงสำว วรรณวิษำ สำยบุญยืน
193 0493 นำงสำว ณปภัช สิริเกษมชัย
194 0494 นำย ณัฐภัทร ตระกูลทวีสุข
195 0495 นำงสำว กรรภิรมย์ วิเศษสิงห์
196 0499 นำย ณรงค์ฤทธิ์ สีม่วง
197 0500 นำงสำว สุขุมำล ศิริเนตร์



ล ำดับที่ เลขผู้สมัคร ค ำน ำ ชื่อ - สกลุ

198 0502 นำงสำว ศิวนำถ สุกิจปำณีนิจ
199 0503 นำงสำว มำริษำ รัตนกฤษฎำธำร
200 0506 นำงสำว ณฐิตำ กสินเกษมพงษ์
201 0511 นำงสำว ณิชกำนต์ เหล่ำสำรคำม
202 0517 นำงสำว ภัทรำพร ศักด์ิศิริภำกุล
203 0524 นำงสำว อัจฉรำ เปียโชติ
204 0526 นำงสำว ศรัณย์ภัทร แก้วไวยุทธิ์
205 0529 นำงสำว ณิชจรีย์ บุญรัตนำนันต์
206 0530 นำงสำว สุชำสิณี รุทระกำญจน์
207 0532 นำย อิทธิ ปำนะลักษณ์
208 0534 นำงสำว นำฏนภำงค์ บรรเจิดก้อง
209 0535 นำงสำว กุลวรินทร์ โกมลรัตน์
210 0538 นำงสำว พรรษชล ตันศิลป์
211 0541 นำงสำว สุธิดำ ขวัญมงคลเจริญ
212 0547 นำงสำว พิชำมญช์ บุญวงศ์แก้ว
213 0548 นำงสำว ธนวรรณ ศรีเสน
214 0549 นำย สุรภำพ สุรมำศ
215 0550 นำงสำว ธัญญ่ำ ปัญจะโรทัย
216 0551 นำงสำว มนัสนันท์ ศศิปริมำนนท์
217 0553 นำงสำว มนฤทัย ป่ำหลวง
218 0554 นำย ชญำนันต์ อยู่แสง
219 0558 นำงสำว สุขวสำ สุทธิสวัสด์ิ
220 0559 นำย นฤเบศ เนตรทิพย์
221 0561 นำงสำว ปำณิสรำ กิตติศุภพร
222 0564 นำงสำว ศศธร สุขบรรณ์
223 0567 นำงสำว สโรชินี ชมจินดำ
224 0568 นำย กษิน ปรุงอำวุธ
225 0570 นำงสำว วรัญญำ จันทร์โถ
226 0572 นำงสำว ลักษณำจันทร์ โอนิกะ
227 0575 นำงสำว ชญำกำนต์ ธรรมวิวัฒน์
228 0577 นำงสำว ชญำนิษฐ์ เทพเล่ือน
229 0578 นำงสำว สุนิดำ ทรัพย์บ ำรุงสกุล
230 0582 นำงสำว จินดำภำ เต็มประเสริฐฤดี
231 0584 นำงสำว ชนม์นิภำ หงษ์สุวรรณ
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232 0586 นำงสำว ข้ำมฟ้ำ วิวัฒน์สินอุดม
233 0592 นำงสำว นิติกำญจน์ รุ่งเรืองยศเมธี
234 0594 นำงสำว พรชนก ประดิษฐ์ทอง
235 0598 นำงสำว กนกพร วีสันเทียะ
236 0600 นำงสำว สุพิชญำ เศวตเลข
237 0602 นำงสำว ณัฐณิชำ โอฐยิ้มพรำย
238 0604 นำงสำว ภริตำ พรมเช็ก
239 0605 นำงสำว ปำนไพลิน ภักดี
240 0606 นำย เจษฎำ คงเพชร
241 0608 นำงสำว นนทสรวง สอนอ้อ
242 0615 นำงสำว ธันยภัทร เลิศรุ่งวิทยำชัย
243 0618 นำย ณัฐภัสสร์ ประยูรช่วย
244 0621 นำงสำว ธนกรณ์ งำมสมทรัพย์
245 0622 นำย พีรศิษฏ์ วีระจันทร์
246 0623 นำงสำว ลลิตำ เศรษฐชัย
247 0627 นำงสำว ชนำธิป ซ้ำยขวำ
248 0628 นำงสำว กมลชนก วุฒิญำโณ
249 0629 นำงสำว รัญชนำ รุ่งเรือง
250 0632 นำงสำว ณัฐธิดำ มลทวีไพศำล
251 0635 นำงสำว ปัญรวีร์ ศุภสิริอมรวงษ์
252 0636 นำงสำว จินดำรัตน์ ธนพรพงศ์สิน
253 0638 นำงสำว ชนำกำนต์ ฤกษ์ทวีสุข
254 0639 นำงสำว รชำ เกียรติจริยวัตร
255 0640 นำงสำว ฐิตำภำ นภำลัย
256 0641 นำย ปฏิเวธ เหลืองศรีสว่ำง
257 0642 นำงสำว อัณตำ โตข ำ
258 0644 นำงสำว อิงคมญช์ จันทร์ศิวำนำถ
259 0645 นำงสำว ธนำภรณ์ วันวัฒนกุล
260 0646 นำงสำว อนันธิชำ บุญสม
261 0647 นำงสำว ณลิณช์ภัฏ วิไลสุวรรณ์
262 0649 นำงสำว พรรณภัทร รำชำภรณ์

หมายเหตุ ผู้สมคัรทีไ่มไ่ดย้ื่นผลทดสอบ O-Net และ Gat แบบ E-Score ขอให้น ามายื่นในวันสัมภาษณ์


