
ล ำดับที่ เลขผู้สมัคร ค ำน ำ

1 0002 นำงสำว พรรณนิภำ น้อยพันธ์
2 0014 นำงสำว ปภัสมนต์ มั่นคงดี
3 0017 นำงสำว อรนภำ มะโน
4 0024 นำงสำว ภำพตะวัน เพ็งแจ่ม
5 0040 นำงสำว เปมิกำ วัชรเธียรสกุล
6 0047 นำย อลงกรณ์ ศรีเคลือบ
7 0048 นำงสำว ภำวินี อรุณเพ็ชร
8 0054 นำย ภำคภูมิ ชโลกุล
9 0066 นำงสำว สิริเกศ ไชยพิบูรณ์
10 0069 นำงสำว พิชชำพร กสิวุฒิ
11 0070 นำย ยศชำติ ฉัตรตรัสตรัย
12 0078 นำงสำว รุ้งพลอย มีภำษี
13 0086 นำงสำว เบญญำภำ ทินเรืองศิริ
14 0105 นำงสำว ศุภัชฌำ ปิน่วิเศษ
15 0117 นำงสำว ชมชนก หลิมรัตน์
16 0118 นำย ชำนนท์ วุฒิเฉลิมวัฒน์
17 0132 นำงสำว ชลิดำ ดวงทองค ำ
18 0137 นำงสำว พรสรวง ใจยำ
19 0144 นำงสำว รุจิรำภำ นำแรมงำม
20 0146 นำงสำว ณัฐชำ น่วมส ำลี
21 0164 นำงสำว สุธำริณี จิรพงศำกุล
22 0171 นำงสำว วรำภรณ์ ตำมบุญ
23 0175 นำงสำว กฤษณำนุช สุวรรณประทีป
24 0183 นำงสำว ชุติมณฑน์ ประสำนวรรณ
25 0188 นำงสำว วรัญญำ มีโส
26 0198 นำงสำว ปัทมวรรณ บุญเทียม
27 0200 นำงสำว ศิริยำกร ศศิพงศ์อนันต์
28 0205 นำงสำว ชนิตำ บวรวัฒนวำนิช

ชื่อ - สกลุ

รำยชื่อผู้มีสิทธิแ์สดงควำมจ ำนงเข้ำศึกษำ

คณะสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ

หลักสูตรสำขำกำรวิจัยทำงสังคม (โครงกำรพิเศษ)

ปีกำรศึกษำ 2557   (ผู้มีสิทธิ์จริง)



ล ำดับที่ เลขผู้สมัคร ค ำน ำ ชื่อ - สกลุ

29 0207 นำงสำว แพรพรรณ ภักดีสังข์
30 0211 นำงสำว กัญญำณัฐ มีแสง
31 0214 นำงสำว อุนนดำ ค ำพลศักด์ิ
32 0215 นำงสำว ยศพร นำคสุข
33 0216 นำงสำว ศศิชำ คงคำ
34 0220 นำงสำว อธิชำ คุณำบุตร
35 0227 นำย แสงทิพย์ พรหมอักษร
36 0232 นำงสำว กฤษรำ ศรีธรรำษฎร์
37 0245 นำงสำว ภีมสวิตต์ สุขพิสิษฐ
38 0251 นำงสำว ณัฐพร เหลืองรุ่งโรจน์
39 0255 นำย ศิรณัฎฐ์ พิมพสุต
40 0270 นำงสำว กมลชนก ซือตระกูล
41 0297 นำงสำว ธันยพร อ้นแดง
42 0300 นำงสำว มัทรียำ รัฐมนตรี
43 0311 นำงสำว นวลพรรณ วัฒนะจรรยำ
44 0327 นำงสำว กำญจนมำส เอกธรรมสุทธิ์
45 0333 นำงสำว ชุติพันธุ์ ทองแม้น
46 0336 นำงสำว โชติกำ สังสิทธิกุล
47 0346 นำงสำว ภณิตำ สิงห์ภำณุรำช
48 0348 นำย ตฤณ ศิริกุล
49 0349 นำงสำว สุชำวดี ข ำแจ่ม
50 0353 นำย นิติกร ปันแก้ว
51 0355 นำงสำว วรัชยำ ทองทำ
52 0360 นำย ทรงกลด สุขสรำญ
53 0367 นำงสำว หทัยภัทร ตันติรุ่งอรุณ
54 0371 นำงสำว สรัญญำ งำมข ำ
55 0378 นำงสำว ศันศนีย์ ตอศิริกุล
56 0384 นำย ธีรภัทธิ์ หิรัณย์ชนำสิน
57 0385 นำงสำว กำนต์สินี วงษ์สมำน
58 0386 นำย ชยพัทธ์ อุณหะกะ
59 0394 นำงสำว สรัลนุช สุริยจันทร์
60 0406 นำงสำว ศิรประภำ ต่ำยหลี
61 0421 นำงสำว ณัฐชำนันท์ ธีรสันต์ธำดำ



ล ำดับที่ เลขผู้สมัคร ค ำน ำ ชื่อ - สกลุ

62 0428 นำงสำว ปุญญิศำ รักหลวง
63 0429 นำย กฤษฎิ์ พิมพ์ดำ
64 0451 นำงสำว นวิยำ เชำว์วิไล
65 0490 นำงสำว ฤทัยชนก ศักด์ิศรี
66 0493 นำงสำว ณปภัช สิริเกษมชัย
67 0506 นำงสำว ณฐิตำ กสินเกษมพงษ์
68 0570 นำงสำว วรัญญำ จันทร์โถ
69 0586 นำงสำว ข้ำมฟ้ำ วิวัฒน์สินอุดม
70 0627 นำงสำว ชนำธิป ซ้ำยขวำ
71 0632 นำงสำว ณัฐธิดำ มลทวีไพศำล
72 0639 นำงสำว รชำ เกียรติจริยวัตร
73 0645 นำงสำว ธนำภรณ์ วันวัฒนกุล
74 0662 นำย ศิรชัช ตรีวิศวเวทย์
75 0669 นำงสำว ปัณณพร อรุณศักด์ิ
76 0671 นำงสำว กีรติกำนต์ จัตุชัย
77 0675 นำงสำว พัทธมน สุนทรพำนิชกิจ
78 0683 นำงสำว ภัทริดำ มูลศิริ
79 0700 นำย อธิปรำษฎร์ กัณหำ
80 0715 นำย นฤกรณ์ จรัสบุญไพศำล
81 0723 นำงสำว กนกวรรณ จระกำ
82 0739 นำงสำว ศรัณย์รัตน์ เพ็งมณี
83 0750 นำงสำว พลอย จันทร์เนตร์
84 0756 นำงสำว ปำหนัน สุวรรณวงศ์
85 0763 นำย คณฉัต จัดพล
86 0765 นำงสำว ณัฐณิชำ พรธิอั้ว
87 0771 นำงสำว วธูสิริ ไขว้พันธุ์
88 0780 นำย สุพศิน พรรณรังษี
89 0788 นำงสำว ณัฐธิดำ รูปดี
90 0789 นำงสำว ณฐพร ตรียะวรำงพันธ์
91 0790 นำงสำว วีรพัทรำพร วงษ์ดี
92 0800 นำงสำว นุชรวี ศรีหำสำร
93 0801 นำย เจมส์ ต้ังจิตอนุรักษ์
94 0805 นำงสำว ชำลิสำ สวนอ้อย



ล ำดับที่ เลขผู้สมัคร ค ำน ำ ชื่อ - สกลุ

95 0806 นำย กำนต์นิธิ เกิดโชติ
96 0808 นำย พีรณัฐ จัตุรงค์
97 0809 นำย อธิปัญญำ กำนัง
98 0834 นำงสำว ปณพร ขวำธิจักร์
99 0840 นำงสำว พิรญำณ์ แก้วกระจ่ำง
100 0843 นำย ปริญญำ สุขจีน
101 0848 นำงสำว ณัชชำ พรหมวรรณ
102 0849 นำงสำว ณัฐวรำ พรหมวรรณ
103 0850 นำย วรรณนพ เหล่ียมศรีจัน
104 0851 นำย วุฒิพงศ์ ถิรบวรสกุล
105 0852 นำงสำว ทัศน์ลักษณ์ ศรีขจร
106 0861 นำงสำว ณัฐจำรี พำนิจวรำนันท์
107 0862 นำย ปรัชญำ รนขำว
108 0888 นำงสำว กุลธิดำ อ่อนปำน
109 0890 นำงสำว อริสำ วิวัฒนิวงศ์
110 0896 นำย ศุภกร เพชรโมฬี
111 0899 นำงสำว พิมพ์ญำดำ เจริญรักษ์หิรัญ
112 0912 นำย หลักทรัพย์ มณีรัตน์
113 0932 นำงสำว ศตพร ลิมปะพันธุ์
114 0948 นำย อัฆรำ คงสมพงษ์
115 0955 นำย ธนณัฏฐ์ เภตรำวนิชย์
116 0960 นำงสำว พลอยไพลิน พิณเพ็ชร
117 0962 นำย กรกต ศรีสุวรรณ
118 0963 นำงสำว ปวริศำ ค ำภีร์
119 0979 นำงสำว พิชญำภำ แพงทวี
120 0986 นำงสำว กัญจนพร นุศรีอัน


