
1 0018 นางสาว อภิษฎา ทวีปวรเดช

2 0021 นางสาว ธรัญชกร ภูกิตติเวช

3 0050 นางสาว กรกนก อินทรวิชา

4 0080 นางสาว กชกร ทองตะนุนาม

5 0086 นางสาว ธิดารัตน์ พรมการ

6 0136 นาย สรวิชญ์ โล่สถาพรพิพิธ

7 0140 นางสาว สุชาวนันท์ อุดนันท

8 0180 นางสาว นันทพันธ์ สุวรรณมิสสระ

9 0195 นางสาว ขวัญอนงค์ อ่อนศรี

10 0223 นางสาว ศศิชา เตียวลักษณ์

11 0234 นางสาว ณัฏฐณิชา อริยะวรกุล

12 0236 นางสาว ปิยวดี ชื่นจิตร์

13 0246 นางสาว ปิยาพัชร เปีย่มปิยชาติ

14 0252 นาย เสฏฐพงศ์ มาตังคะ

15 0256 นางสาว ตติยา ปัฐยาวัต

16 0293 นาย ชนะชล สุคนธ์พานิช

17 0302 นางสาว ชนิสรา ยาประสิทธิ์

18 0303 นางสาว ฐิติกาญจน์ บุญน า

19 0339 นาย นพนัย วรรณเผือก

20 0345 นางสาว นาวัล ราษฎร์นิยม

21 0346 นางสาว ภาวินี นิ่มนวล

22 0359 นางสาว พรจุฬาลักษณ์ วงศ์ประเสริฐสุข

23 0366 นางสาว วรดา เลิศพิชากร

24 0388 นางสาว อังค์ริสา ธีระพันธ์

25 0395 นางสาว พิมพ์พิชชา อุดมทรัพย์ถาวร

26 0408 นาย ศิรณัฎฐ์ พิมพสุต

27 0409 นาย กฤษณ์ ทองรอด

28 0415 นางสาว สิริมนต์ กิจจานุกิจ

ประจ าปกีารศึกษา 2558   (ผู้มีสิทธิ์จริง)

ชื่อ - สกุลเลขท่ีผู้สมัคร

รายช่ือผู้มีสิทธิแ์สดงความจ านงเข้าศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

หลักสูตรสาขาการวิจัยทางสังคม   (โครงการพิเศษ)

ท่ี



ชื่อ - สกุลเลขท่ีผู้สมัครท่ี

29 0437 นางสาว ธนัชพรรณ เครือเทศน์

30 0446 นางสาว ชญาณ์นันท์ บุราณเศรษฐ์กมน

31 0452 นางสาว เมษมุนินทร์ ครุฑจ้อน

32 0459 นางสาว อาภาธิณี กรรณเทพ

33 0484 นางสาว ชินานา สิทธิสร

34 0489 นางสาว ธิดาศิลป์ เปล่ียนละออ

35 0502 นางสาว ญาณิศา ด่านดุสิตาพันธ์

36 0519 นางสาว สุพิชญา ส าลีรัตน์

37 0523 นางสาว ทิพย์วิภา จันทร์เรือง

38 0526 นางสาว ณัฏฐณิกานต์ ไตรพัฒน์

39 0537 นาย ธนกร วรพิทักษานนท์

40 0549 นางสาว เยาวลักษณ์ วาณิชย์กุล

41 0566 นาย ศุภณัฐ กระจ่างแจ้ง

42 0567 นางสาว ณัฐสินา โสตถิรัตนพันธุ์

43 0577 นางสาว ปิยดา สถาพรอานนท์

44 0606 นางสาว ศุภิสรา แสนสุขทวีทรัพย์

45 0630 นางสาว วรรณวิสา วิจิตรไพศาล

46 0632 นาย กฤตเมธ สังข์จีน

47 0654 นางสาว ชลนภัส นนตะบุตร

48 0661 นาย ณัฐภัทร สมัครการ

49 0666 นางสาว อนรรฆวี บดีนิธิเกษม

50 0669 นางสาว กันตพร จตุพัฒนกุล

51 0674 นาย กันตภณ ศรีวารินทร์

52 0683 นางสาว ธัญชนก สุขสวัสด์ิ

53 0690 นางสาว กานต์ิชนิต บูรณ์เจริญ

54 0694 นางสาว วริศรา ศิริชานนท์

55 0695 นาย วิกรานต์ จรรยาภรณ์

56 0704 นาย วุฒิภัทร อินทรมงคล

57 0706 นางสาว เมธาวี วิเศษสินธุ์

58 0725 นางสาว ชญานิศ อภิบาลมงคล

59 0741 นางสาว ศิรดา เดชไกรวัลย์



ชื่อ - สกุลเลขท่ีผู้สมัครท่ี

60 0743 นางสาว พิชญาภา ถาวรสุข

61 0747 นางสาว นิสรีน ฤทธิง์าม

62 0752 นางสาว มัชมน จุลเจิม

63 0759 นางสาว ณัฐณิชา เอกอนุกูล

64 0762 นางสาว พรพิมล อภิวัฒนพร

65 0763 นางสาว ปาณิสรา อดุลยฤทธิกุล

66 0786 นางสาว อภิษฎา พฤฒิธาดา

67 0793 นางสาว ฐิติวรดา วรรณทานะ

68 0805 นางสาว เจติยา ดีค า

69 0807 นาย บริวัตร กายวิภาคบรรยาย

70 0809 นางสาว ธัญภา จันทรโพธิ์

71 0819 นาย ชุมพล กัญชะนะ

72 0821 นางสาว ชญานิศ แก้วล้อม

73 0822 นางสาว อิศราภรณ์ อยู่เป็นสุข

74 0828 นางสาว ศิศยา บุญจิรโชติ

75 0831 นางสาว ภัสสร ธรรมบัวชา

76 0835 นางสาว วรรณรดา คงคล้าย

77 0848 นางสาว อภิษฎา ภักดีไทย

78 0853 นางสาว ชาลิสา วิภูสมิทธ์

79 0857 นางสาว สุภัสรา ล่ิวเฉลิมวงศ์

80 0864 นางสาว ณัฏฐนันท์ ไชยพันธ์

81 0867 นางสาว ปาณิสรา วัฒนธัญญาการ

82 0869 นาย ธนธรรม ล้อมมหาดไทย

83 0872 นาย ธนวัฒน์ วิทยวราวัฒน์

84 0875 นางสาว ศุภัชยา ล้ิมรัตนกุล

85 0882 นางสาว กันต์ฤทัย ไกรสมสุข

86 0892 นางสาว ชฎาพร บุญสิทธิ์

87 0894 นางสาว จิตรลดา เผือกกันศรี

88 0896 นางสาว เจตนิพิฐ ส่ีหิรัญวงศ์

89 0900 นาย ปิยพัทธ์ อุ่นใจทรัพย์

90 0901 นางสาว จิรัชยา สาค าภีร์



ชื่อ - สกุลเลขท่ีผู้สมัครท่ี

91 0903 นางสาว อนรรฆวี สุขศิริกุล

92 0926 นางสาว วีธราวรรณ รัชตะด ารงกิจ

93 0928 นางสาว สุภัทรามาศ โรมไธสง

94 0931 นางสาว ณัชชา รัตนสัค

95 0935 นาย วุฒิเดช ปลอดภัย

96 0937 นางสาว ชลากร ยอดมูลคลี

97 0938 นางสาว พรชนก เจนเขตการณ์

98 0944 นางสาว พิมพ์ชนก บริสุทธิ์

99 0949 นางสาว ศิรภัสสร ตรงต่อศักด์ิ

100 0952 นางสาว อาทิตยาพร เข็มเพ็ชร

101 0973 นาย จิรัฏฐ์ อัมพรรัตน์

102 0990 นาย กรวิชญ์ เหลืองรัตนมาศ

103 0996 นาย ยศพรรด์ิ ศรีรมย์

104 0999 นางสาว ธัญยพร วิศิษฏ์ธีระกุล

105 1001 นาย เกียรติชัย คงกัน

106 1016 นางสาว ลลิตา จิรพงษ์ธนวัฒน์

107 1027 นางสาว ฐิตาภรณ์ กุลมา

108 1033 นาย นฤมิต มณีฉาย

109 1048 นางสาว ฑิฆมัพร ลักษณ์กุลมาศ

110 1086 นางสาว ประภานิช คิอินทิ

111 1090 นางสาว ญาณิน จิระมณีมัย

112 1092 นางสาว รินรดา สุนทรจิตต์เจริญ

113 1099 นางสาว ชมนาด ชโลธร

114 1100 นางสาว ปารณีย์ หงุ่ยตระกูล

115 1134 นาย อรรถบูลย์ พฤกษ์ด ารงชัย

116 1136 นาย กรณัฐ พัชรวรกมล

117 1142 นางสาว กนกพร กล าพบุตร์

118 1146 นาย นภพงศ์ กันทา

119 1165 นางสาว ภัทรสุดา ถิระวันธุ์

120 1172 นาย ชานนทร์ แสงทอง

หมายเหต ุ:  เรียงตามเลขทีผู้่สมคัร


