
ล ำดับที่ เลขผู้สมัคร ค ำน ำ
263 0651 นำงสำว ศุภปำณัสม์ เยี่ยมยนต์
264 0654 นำงสำว ปญุญภสัร์ ดิษเจริญ
265 0660 นำย ภำสพงศ์ ทองสิมำ
266 0662 นำย ศิรชัช ตรีวิศวเวทย์
267 0663 นำงสำว เปมิกำ โสพร
268 0664 นำงสำว บวรวรรณ เอื้อกมลสุข
269 0667 นำงสำว วิภำวี มงคลโสฬศ
270 0669 นำงสำว ปณัณพร อรุณศักด์ิ
271 0671 นำงสำว กีรติกำนต์ จัตุชัย
272 0675 นำงสำว พัทธมน สุนทรพำนชิกิจ
273 0678 นำงสำว ภำนชุนำถ ซุ่นสกุล
274 0682 นำย วัชพล เรืองรอด
275 0683 นำงสำว ภทัริดำ มูลศิริ
276 0688 นำงสำว ยลรดี พันธ์เต้ีย
277 0693 นำงสำว แพรวพรรณรำย พงษ์รักษ์
278 0694 นำงสำว มนสันนัท์ พันธวุฒิยำนนท์
279 0696 นำงสำว ปนสัยำ เตชะศรินทร์
280 0700 นำย อธิปรำษฎร์ กัณหำ
281 0701 นำย สรวีย์ ธนะไชย
282 0702 นำงสำว มำรินญำพร พุทธรัตนส์กุล
283 0703 นำย สุธนชั หล่ิมโตประเสริฐ
284 0706 นำย ภริูทัต พรหมชำติ
285 0709 นำงสำว มำริษำ พินจิศักด์ิกุล
286 0710 นำงสำว กนกนภำ คำรวธนภมูิ
287 0711 นำย วรุตน์ สง่ำศรี

ชื่อ - สกุล

รำยชื่อผู้มีสิทธิส์อบสัมภำษณ์

คณะสังคมวทิยำและมำนุษยวทิยำ 

หลักสูตรสำขำกำรวจิยัทำงสังคม (โครงกำรพิเศษ)

ปีกำรศึกษำ 2557

รอบบา่ย   รำยงำนตัวเวลำ 13.00 น.    สัมภำษณ์เวลำ 13.30 - 16.00 น.



ล ำดับที่ เลขผู้สมัคร ค ำน ำ ชื่อ - สกุล
288 0715 นำย นฤกรณ์ จรัสบญุไพศำล
289 0720 นำงสำว ขวัญจิรำ นำควำรี
290 0721 นำงสำว กุลธิดำ สุขเขตร์
291 0722 นำย ภำนพุงศ์ มัน่แน่
292 0723 นำงสำว กนกวรรณ จระกำ
293 0726 นำย ภำคภมูิ สัจจำสัย
294 0729 นำงสำว ปยิำภรณ์ ทองพูนกิจ
295 0730 นำงสำว ยุวรัตน์ อุทำนวรพจน์
296 0737 นำงสำว พัทธ์ธีรำ เผ่ือนประเสริฐสุข
297 0739 นำงสำว ศรัณย์รัตน์ เพ็งมณี
298 0749 นำงสำว ณัทนนัทน์ อธิภคักุล
299 0750 นำงสำว พลอย จันทร์เนตร์
300 0751 นำงสำว อมลรุจี วงศ์ศรีใส
301 0754 นำงสำว หฤทัย ประทุมชำติ
302 0756 นำงสำว ปำหนนั สุวรรณวงศ์
303 0759 นำงสำว ปรำณปริยำ ณ พัทลุง
304 0761 นำงสำว อรไพลิน รัศสุวรรณ์
305 0763 นำย คณฉัต จัดพล
306 0765 นำงสำว ณัฐณิชำ พรธิอั้ว
307 0767 นำงสำว รุจิรัตน์ เพชรฤทธิ์
308 0770 นำงสำว ณิชำรีย์ สิทธิอลังกำนนท์
309 0771 นำงสำว วธูสิริ ไขว้พันธุ์
310 0772 นำงสำว สุธำทิพย์ เงินโพธิ์
311 0773 นำงสำว ศิริยำ ร่องพืช
312 0775 นำงสำว อัฐภญิญำ ทิพวำที
313 0777 นำงสำว ปฐมำภรณ์ สุวรรณศร
314 0778 นำงสำว ภำวิสุทธิ์ เนยีมพูลทอง
315 0779 นำงสำว พิชำมญชุ์ ทองเปีย่ม
316 0780 นำย สุพศิน พรรณรังษี
317 0781 นำงสำว กรปภำ สังข์ทอง
318 0782 นำงสำว ภทัรสุฎำ ชุณหชัชวำลกุล
319 0785 นำงสำว ภริูดำ มีศิริ



ล ำดับที่ เลขผู้สมัคร ค ำน ำ ชื่อ - สกุล
320 0787 นำงสำว เฉลิมขวัญ เสือดอนกลอย
321 0788 นำงสำว ณัฐธิดำ รูปดี
322 0789 นำงสำว ณฐพร ตรียะวรำงพันธ์
323 0790 นำงสำว วีรพัทรำพร วงษ์ดี
324 0792 นำงสำว พัทธ์ธีรำ อินทุภติู
325 0797 นำงสำว ปญัญรินทน์ ลีลำชุติพงศ์
326 0798 นำย ณปพล เหล็งสุดใจ
327 0799 นำงสำว พัชรี ดำรำไก
328 0800 นำงสำว นชุรวี ศรีหำสำร
329 0801 นำย เจมส์ ต้ังจิตอนรัุกษ์
330 0803 นำงสำว กมลชนก แสงครุฑ
331 0805 นำงสำว ชำลิสำ สวนอ้อย
332 0806 นำย กำนต์นธิิ เกิดโชติ
333 0808 นำย พีรณัฐ จัตุรงค์
334 0809 นำย อธิปญัญำ กำนงั
335 0813 นำงสำว หทัยภทัร รัตนะ
336 0814 นำย หฤษฎ์ สุวภำพไพบลูย์กุล
337 0816 นำงสำว เมลดำ สหเมธำพร
338 0826 นำงสำว พิชนนัท์ พันธ์เศรษฐ์
339 0830 นำงสำว เพ็ญพิชชำ สระทองโต
340 0834 นำงสำว ปณพร ขวำธิจักร์
341 0837 นำงสำว ขนษิฐำ มำดลย์
342 0838 นำงสำว ณิชำภำ โง้วตระกูล
343 0840 นำงสำว พิรญำณ์ แก้วกระจ่ำง
344 0843 นำย ปริญญำ สุขจีน
345 0844 นำย ภทัรพงศ์ จิตติพัทธพงศ์
346 0846 นำย พัสกร เอกร่ำเริงแสน
347 0848 นำงสำว ณัชชำ พรหมวรรณ
348 0849 นำงสำว ณัฐวรำ พรหมวรรณ
349 0850 นำย วรรณนพ เหล่ียมศรีจัน
350 0851 นำย วุฒิพงศ์ ถิรบวรสกุล
351 0852 นำงสำว ทัศนลั์กษณ์ ศรีขจร



ล ำดับที่ เลขผู้สมัคร ค ำน ำ ชื่อ - สกุล
352 0859 นำงสำว ปฏมิำ ดวงขำว
353 0861 นำงสำว ณัฐจำรี พำนจิวรำนนัท์
354 0862 นำย ปรัชญำ รนขำว
355 0863 นำงสำว จิรวรรณ ปำลวัฒน์
356 0872 นำย จิรพงศ์ สอนเจริญ
357 0877 นำงสำว ปยิะทิพย์ เทพสุรินทร์
358 0879 นำงสำว ณัฐรดำ มะลิลำ
359 0883 นำย สุภกิณห์ รูปใหญ่
360 0884 นำงสำว จิรำธิณีย์ รักพลับ
361 0887 นำงสำว ศศินนัท์ ภูส่งค์
362 0888 นำงสำว กุลธิดำ อ่อนปำน
363 0890 นำงสำว อริสำ วิวัฒนวิงศ์
364 0894 นำย กำนต์ แก้วพันธุ์พงศ์
365 0896 นำย ศุภกร เพชรโมฬี
366 0897 นำงสำว พิมพ์ชนก เพ็งรักษ์
367 0899 นำงสำว พิมพ์ญำดำ เจริญรักษ์หรัิญ
368 0903 นำงสำว ชญำกำณฑ์ เรืองศิริไพศำล
369 0904 นำงสำว ปณิุกำ บตุรศรีทองลำภ
370 0907 นำงสำว กรทิพย์ โชติชุ่ม
371 0912 นำย หลักทรัพย์ มณีรัตน์
372 0913 นำงสำว อัญญมำศ รุจีปกรณ์
373 0914 นำงสำว ปนสัยำ เนำวพันธ์
374 0915 นำงสำว ภำนชุนำรถ มำกคูณ
375 0920 นำย รำชศักด์ิ บษุบรรณ
376 0926 นำงสำว วรรณภำ ประทุมวี
377 0928 นำงสำว ปยิวรรณ ทองสุก
378 0932 นำงสำว ศตพร ลิมปะพันธุ์
379 0939 นำงสำว สุธินี ฉัตรไธสง
380 0941 นำงสำว นภสัสร พวงสุวรรณ
381 0943 นำงสำว ชุดำภำ ชูศรี
382 0944 นำย รัชชำนนท์ บปุผำชำติ
383 0945 นำงสำว ภนติำ ฤทธิ์นุม่



ล ำดับที่ เลขผู้สมัคร ค ำน ำ ชื่อ - สกุล
384 0948 นำย อัฆรำ คงสมพงษ์
385 0949 นำงสำว กำนต์พิชชำ อภวิันท์สนอง
386 0950 นำงสำว ศิวพร ขวัญเมือง
387 0952 นำงสำว ชัญญำ บญุฤทธิ์เดโชชัย
388 0955 นำย ธนณัฏฐ์ เภตรำวนชิย์
389 0956 นำงสำว ดลยำ สวำทสุข
390 0959 นำย กำนต์ ภกัดีสุข
391 0960 นำงสำว พลอยไพลิน พิณเพ็ชร
392 0962 นำย กรกต ศรีสุวรรณ
393 0963 นำงสำว ปวริศำ ค ำภร์ี
394 0971 นำงสำว ชญำนษิฐ์ ว่องวรำนนท์
395 0978 นำย สมมำตร โตเหมือน
396 0979 นำงสำว พิชญำภำ แพงทวี
397 0981 นำย สิทธิชำติ สุชำติ
398 0982 นำงสำว นวกำญจน์ บณัฑิตนยิมำนนท์
399 0986 นำงสำว กัญจนพร นศุรีอัน
400 0998 นำงสำว ภทัรระพี ศิริอริยำพร

หมายเหต ุ ผู้สมคัรที่ไมไ่ดย้ื่นผลทดสอบ O-Net และ Gat แบบ E-Score ขอให้น ามายื่นในวันสัมภาษณ์


