
ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ค ำน ำ
253 0752 นำงสำว มัชมน จลุเจมิ
254 0757 นำย อินทัช ศรีละพันธ์
255 0758 นำงสำว อัจฉรำ หัสถำดล
256 0759 นำงสำว ณัฐณิชำ เอกอนุกูล
257 0762 นำงสำว พรพิมล อภวิัฒนพร
258 0763 นำงสำว ปำณิสรำ อดุลยฤทธิกุล
259 0776 นำย สุวพัชร์ ว่องศิลป์วัฒนะ
260 0781 นำงสำว บุษยภทัร ภำคภมูิ
261 0786 นำงสำว อภษิฎำ พฤฒิธำดำ
262 0789 นำย ณัฐวรำ เพชรมำ
263 0793 นำงสำว ฐิติวรดำ วรรณทำนะ
264 0794 นำงสำว กำนต์พิชชำ หนูชัยแก้ว
265 0795 นำย พณิช ต้ังวิชิตฤกษ์
266 0798 นำงสำว กมลฉัตร มัน่ละม้ำย
267 0802 นำย วีรภทัร์ จรัสจริำวัฒน์
268 0803 นำงสำว ลักษณ์กมล กมลภธูนำพันธุ์
269 0805 นำงสำว เจติยำ ดีค ำ
270 0807 นำย บริวัตร กำยวิภำคบรรยำย
271 0809 นำงสำว ธัญภำ จนัทรโพธิ์
272 0810 นำงสำว ธัญญ์นันท์ วรรณวงศ์
273 0811 นำงสำว นภสัสร เปียจนัทร์
274 0815 นำย ธนมงคล ปัณณะสุริยำภรณ์
275 0816 นำงสำว ปภำวรินทร์ วงศ์ฉัตรทอง
276 0819 นำย ชุมพล กัญชะนะ
277 0821 นำงสำว ชญำนิศ แก้วล้อม
278 0822 นำงสำว อิศรำภรณ์ อยู่เป็นสุข
279 0824 นำงสำว รัชนี ไวยปรีชำ
280 0828 นำงสำว ศิศยำ บุญจริโชติ
281 0830 นำงสำว ธนัชชำ ศรีสุโพธิ์
282 0831 นำงสำว ภสัสร ธรรมบัวชำ

ชื่อ - สกุล

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

หลักสูตรสาขาการวิจัยทางสังคม ปกีารศึกษา 2558  (โครงการพิเศษ)
รอบบ่าย   รายงานตัวเวลา 13.00 น.    สัมภาษณ์เวลา 13.30 - 16.00 น.



ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ค ำน ำ ชื่อ - สกุล

283 0835 นำงสำว วรรณรดำ คงคล้ำย
284 0837 นำงสำว ณัฐชฎำ นำครักษ์
285 0842 นำงสำว จฑุำทิพย์ ตลับกลำง
286 0845 นำย อัครวินท์ นันทิพัฒน์
287 0848 นำงสำว อภษิฎำ ภกัดีไทย
288 0849 นำงสำว พัชรลดำ ทวีลำภ
289 0851 นำย กิตติศักด์ิ ใจสุข
290 0853 นำงสำว ชำลิสำ วิภสูมิทธ์
291 0857 นำงสำว สุภสัรำ ล่ิวเฉลิมวงศ์
292 0864 นำงสำว ณัฏฐนันท์ ไชยพันธ์
293 0865 นำงสำว นภสัสร พวงสุวรรณ
294 0867 นำงสำว ปำณิสรำ วัฒนธัญญำกำร
295 0869 นำย ธนธรรม ล้อมมหำดไทย
296 0872 นำย ธนวัฒน์ วิทยวรำวัฒน์
297 0875 นำงสำว ศุภชัยำ ล้ิมรัตนกุล
298 0880 นำย กฤษณะ ค ำวิจำรณ์
299 0881 นำงสำว เมธำวี เหมะสิขัณฑกะ
300 0882 นำงสำว กันต์ฤทัย ไกรสมสุข
301 0892 นำงสำว ชฎำพร บุญสิทธิ์
302 0894 นำงสำว จติรลดำ เผือกกันศรี
303 0896 นำงสำว เจตนิพิฐ ส่ีหิรัญวงศ์
304 0897 นำย ชญำนันท์ โพธิบ์ำย
305 0898 นำงสำว พิมพ์ชนก มำนะจรรยำพงศ์
306 0899 นำงสำว ฐำนิตำ ศิลป์ประคอง
307 0900 นำย ปิยพัทธ์ อุ่นใจทรัพย์
308 0901 นำงสำว จรัิชยำ สำค ำภร์ี
309 0903 นำงสำว อนรรฆวี สุขศิริกุล
310 0910 นำงสำว วริศรำ ตรีจติร
311 0912 นำย อภวิัฒน์ เอี่ยมวัฒนำนันท์
312 0914 นำงสำว ชลธิชำ วิรุฬห์กิจโกศล
313 0916 นำงสำว กชพร แสงอนันต์
314 0918 นำย ณัฐกฤษ เชำว์ชำญกิจ
315 0922 นำย ณัฐนน วิสูตรศักด์ิ
316 0924 นำย จำรุพัฒน์ มูลศำสตร์
317 0926 นำงสำว วีธรำวรรณ รัชตะด ำรงกิจ



ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ค ำน ำ ชื่อ - สกุล

318 0928 นำงสำว สุภทัรำมำศ โรมไธสง
319 0931 นำงสำว ณัชชำ รัตนสัค
320 0934 นำงสำว นวรัตน์ ภริูปโชติ
321 0935 นำย วุฒิเดช ปลอดภยั
322 0937 นำงสำว ชลำกร ยอดมูลคลี
323 0938 นำงสำว พรชนก เจนเขตกำรณ์
324 0940 นำงสำว เบญจวรรณ บุญเนตร์
325 0942 นำงสำว ณัฐชำ มนต์กันภยั
326 0944 นำงสำว พิมพ์ชนก บริสุทธิ์
327 0945 นำงสำว ภทัรวดี เจนพจนำรถ
328 0946 นำงสำว อำรีลักษณ์ จำดยำงโทน
329 0949 นำงสำว ศิรภสัสร ตรงต่อศักด์ิ
330 0950 นำงสำว ปัทมำ รอดรัมย์
331 0951 นำงสำว ศจ ี ภูว่ิจติร์
332 0952 นำงสำว อำทิตยำพร เข็มเพ็ชร
333 0957 นำงสำว ณัฐชนัน พิพัฒน์เสถียรไทย
334 0958 นำงสำว อัจฉริยำ นรสิทธิพ์ิทักษ์
335 0964 นำงสำว ศิรำมล อินทยำกรณ์
336 0965 นำย ปิยพัทธ์ อ่วมเถื่อน
337 0966 นำย วรกำญจน์ รัชตำกร
338 0969 นำย หัสนัย พูลสวัสด์ิ
339 0972 นำงสำว นันท์นภสั ไพสิฐธนรัฐ
340 0973 นำย จรัิฏฐ์ อัมพรรัตน์
341 0976 นำงสำว พิมพ์ชนก คงปรีพันธุ์
342 0988 นำงสำว ขวัญจริำ ยอดแก้ว
343 0990 นำย กรวิชญ์ เหลืองรัตนมำศ
344 0994 นำงสำว ชนิกำ ปทุมโชติ
345 0996 นำย ยศพรรด์ิ ศรีรมย์
346 0997 นำย พงศ์พัฒน์ อภรัิตน์ธนำธร
347 0999 นำงสำว ธัญยพร วิศิษฏธ์ีระกุล
348 1001 นำย เกียรติชัย คงกัน
349 1002 นำย วงศธร สมิตะสิริ
350 1004 นำย ธีรภทัธิ์ หิรัณยช์นำสิน
351 1006 นำงสำว อรณัฐ แก้วเพชร
352 1015 นำงสำว สิรีธร สุขกูล



ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ค ำน ำ ชื่อ - สกุล

353 1016 นำงสำว ลลิตำ จริพงษ์ธนวัฒน์
354 1019 นำงสำว ณัฐธิดำ อินปวก
355 1021 นำงสำว ไอรินลดำ ไพบูลยน์รำกร
356 1027 นำงสำว ฐิตำภรณ์ กุลมำ
357 1032 นำย กัญห์ปวีณ์ิ ชมภจูนัทร์
358 1033 นำย นฤมิต มณีฉำย
359 1036 นำงสำว สุทธิดำ บุญเกตุ
360 1039 นำงสำว นิชนันท์ เผือกพูลผล
361 1048 นำงสำว ฑิฆมัพร ลักษณ์กุลมำศ
362 1049 นำย พีรวัส ชูพิพัฒน์
363 1051 นำงสำว ปิยำภรณ์ กรุดนำค
364 1052 นำงสำว ชนิสรำ ศรีเมฆ
365 1054 นำงสำว กฤตินี ธรรมเรืองทอง
366 1056 นำงสำว คัชชิตำ จนัทร์พรหม
367 1060 นำงสำว กชกร แก้วเกตุ
368 1066 นำย ธีรชัย แพรมณี
369 1077 นำงสำว นวรัตน์ สอสุวงศ์
370 1082 นำย พสธร จฑุำมณี
371 1083 นำย รัฐภมูิ คงสุวิทย์
372 1086 นำงสำว ประภำนิช คิอินทิ
373 1088 นำงสำว วรพรรณ เจริญสุข
374 1090 นำงสำว ญำณิน จริะมณีมัย
375 1091 นำงสำว จำรวี สุทธิบริบำล
376 1092 นำงสำว รินรดำ สุนทรจติต์เจริญ
377 1093 นำงสำว ขวัญจริำ พันธ์ภกัดี
378 1099 นำงสำว ชมนำด ชโลธร
379 1100 นำงสำว ปำรณีย์ หงุ่ยตระกูล
380 1101 นำงสำว ณิพำพร แซ่ซ้ิม
381 1106 นำย ณัฐวัฒน์ ว่องเจริญวัฒนำ
382 1108 นำงสำว ชลทิพย์ สร้อยทองค ำ
383 1121 นำงสำว วณิชชำ สินประสงค์
384 1124 นำย คุณัชญ์ เนื่องนิยม
385 1128 นำงสำว กฤชยำ อุปปำจนัโท
386 1129 นำย ภำสกร เพิ่มพูล
387 1130 นำงสำว อุไรรัตน์ ทับทิมศรี



ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ค ำน ำ ชื่อ - สกุล

388 1134 นำย อรรถบูลย์ พฤกษ์ด ำรงชัย
389 1136 นำย กรณัฐ พัชรวรกมล
390 1142 นำงสำว กนกพร กล ำพบุตร์
391 1144 นำย เอกนภสินธุ์ ทัพบ ำรุง
392 1146 นำย นภพงศ์ กันทำ
393 1155 นำงสำว ขวัญข้ำว ศิโรรัตน์
394 1156 นำงสำว พนิดำ แซ่ต้ัง
395 1158 นำงสำว ดลชำ แก้วม่วง
396 1164 นำงสำว นันท์นภสั ชมเชย
397 1165 นำงสำว ภทัรสุดำ ถิระวันธุ์
398 1166 นำย โชติอนันต์ หำญคุณตุละ
399 1170 นำงสำว ฑิตยำ แซ่เตีย
400 1172 นำย ชำนนทร์ แสงทอง

หมายเหตุ 

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


