
ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ค ำน ำ
1 0002 นำงสำว ฐิติชญำ สุดยนิดี
2 0003 นำงสำว สรำลิต เอี่ยมเจริญ
3 0013 นำย ถวัลย์ พัฒลำภมำ
4 0018 นำงสำว อภษิฎำ ทวีปวรเดช
5 0020 นำงสำว อำฑิตยำ อุ่มบำงตลำด
6 0021 นำงสำว ธรัญชกร ภกูิตติเวช
7 0022 นำงสำว มณีรัตน์ ทินอยู่วงษ์
8 0024 นำงสำว ธรณ์ธันย์ เกษภญิโญ
9 0026 นำงสำว อภชิญำ เลอศักด์ิพัฒนกุล
10 0030 นำย สิทธำ พสุทันท์
11 0034 นำย ปุณยวีร์ เกตุชำญชัย
12 0038 นำงสำว ณัฐชยำ ญำณรัตน์
13 0040 นำย พีรพล ชินประกำยรัตน์
14 0041 นำงสำว สิรีธร อุปพงษ์
15 0042 นำงสำว รมิตำ งำทวีสุข
16 0045 นำย วงศพัทธ์ เสือพำณิชย์
17 0047 นำงสำว ชนิศำ อินทรโชติ
18 0048 นำย นฤทธิ์ ปำนแก้ว
19 0050 นำงสำว กรกนก อินทรวิชำ
20 0051 นำงสำว บุณยวีร์ เด่นสกุล
21 0066 นำงสำว ธนัชพร แซ่ล้ิม
22 0074 นำย พิชญะ เหล่ำอุตสำหะ
23 0077 นำงสำว กำญจนภทัร ไกรศรีพันธุ์
24 0080 นำงสำว กชกร ทองตะนุนำม
25 0081 นำงสำว อนงคณำ เตรียมตำ
26 0083 นำงสำว จดิำภำ อินทรพันธ์
27 0084 นำงสำว ปริชดำ สกุลจำรุมรรคำ
28 0086 นำงสำว ธิดำรัตน์ พรมกำร
29 0087 นำงสำว ปรียำพันธุ์ พำนิชสมบัติ
30 0092 นำย ธนกฤษ เกตุเนตร

ชื่อ - สกุล

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

หลักสูตรสาขาการวิจัยทางสังคม ปกีารศึกษา 2558  (โครงการพิเศษ)
รอบเช้า   รายงานตัวเวลา 8.30 น.    สัมภาษณ์เวลา 9.00 - 12.00 น.



ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ค ำน ำ ชื่อ - สกุล
31 0093 นำย พัสกร กิตติบุญกำนต์
32 0110 นำงสำว กัญญำพัชร คงแก้ว
33 0113 นำงสำว กนกพร ปรีชำบริสุทธิก์ุล
34 0117 นำงสำว ศิวพร บุญทรัพย์
35 0120 นำงสำว ศศิมำ พรมเดเวช
36 0125 นำงสำว พชรภทัร์ ต้ังวรพัฒน์พงษ์
37 0128 นำงสำว ชวัลระวีณ์ โกพัฒน์ตำ
38 0131 นำงสำว วรำพร จงอรุณรุ่งโรจน์
39 0132 นำงสำว พิชญำ  เจริญศิริกำรกุล
40 0133 นำงสำว เจนจริำ ถำสีทะ
41 0134 นำงสำว วรัญญำ รำชคง
42 0136 นำย สรวิชญ์ โล่สถำพรพิพิธ
43 0140 นำงสำว สุชำวนันท์ อุดนันท
44 0147 นำงสำว อิงฟ้ำ ดอนเหล่ือม
45 0148 นำงสำว กัญญำภคั พุ่มแยม้
46 0150 นำงสำว ณภทัรำรัตน์ โมรำสุข
47 0153 นำงสำว ปวีณ์สุดำ อินทรัคคัมพร
48 0156 นำย กอบพร แก้วมณี
49 0161 นำงสำว ธมลวรรณ แสงสี
50 0163 นำย นิรวิทธ์ เก้ำเอี้ยน
51 0165 นำงสำว จริสุตำ บุญเจอื
52 0166 นำงสำว ฑิตฐิตำ พุฒภำ
53 0167 นำงสำว ไกรวิณี เหมทนำม
54 0168 นำงสำว ตรีรัตน์ ทนงศิลป์
55 0178 นำย ชัยวัฒน์ โพธิปฐมวัฒน์
56 0180 นำงสำว นันทพันธ์ สุวรรณมิสสระ
57 0184 นำงสำว กรชวัล ศรีศักดำ
58 0195 นำงสำว ขวัญอนงค์ อ่อนศรี
59 0196 นำงสำว รติกำนต์ ไทยสุวรรณ
60 0201 นำงสำว มนัสนันท์ เนำวนิวัฒน์
61 0203 นำงสำว กัญญำพัชร อิทธิสวัสด์ิ
62 0204 นำงสำว กิ่งกำญจนำ บุญสิงห์
63 0207 นำงสำว ธันญำ กันทะวงค์
64 0209 นำงสำว โชษิตำ สุขทัศน์



ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ค ำน ำ ชื่อ - สกุล
65 0211 นำงสำว กุลธิดำ เหมวำรี
66 0222 นำงสำว กนกวรรณ ไพบูลย์
67 0223 นำงสำว ศศิชำ เตียวลักษณ์
68 0225 นำงสำว ญำณิศำ สนำน้อย
69 0226 นำงสำว อรพินท์ เสนำะกล่ิน
70 0227 นำงสำว ปริชญำ แก้วสีนวล
71 0230 นำงสำว บุณยำนุช ทับเทศ
72 0232 นำงสำว เกล้ำกำญ ศิริสินธุ์
73 0234 นำงสำว ณัฏฐณิชำ อริยะวรกุล
74 0236 นำงสำว ปิยวดี ชื่นจติร์
75 0237 นำย ไกรวิชญ์ ชนิลกุล
76 0239 นำงสำว มนสินี ท ำขวัญ
77 0246 นำงสำว ปิยำพัชร เปี่ยมปิยชำติ
78 0249 นำงสำว พัชรกมล ม่วงสกุล
79 0252 นำย เสฏฐพงศ์ มำตังคะ
80 0256 นำงสำว ตติยำ ปัฐยำวัต
81 0260 นำงสำว ณัฏธณิชำ ภมร
82 0261 นำย รัชชำนนท์ บรรลุพงษ์
83 0262 นำงสำว ญำณวี สมัครคำมัย
84 0265 นำงสำว ปิยธิดำ อุษมำกรกุล
85 0269 นำย นพอนันต์ สำลี
86 0270 นำงสำว กุลนิภำ เกิดเอี่ยม
87 0277 นำงสำว สิริกำญจนำ บุญดำ
88 0278 นำงสำว ศิริรัตน์ สุวรรณ์จนัทร์รัศมี
89 0280 นำงสำว นนท์นภสั จำตุจริำนนท์
90 0285 นำย อภวิิชญ์ แก้วตระกูลพงษ์
91 0291 นำย เกียรติยศ ใบศรี
92 0293 นำย ชนะชล สุคนธ์พำนิช
93 0295 นำงสำว กำนต์พิชชำ รักษำธรรม
94 0301 นำงสำว แอนนำ เดกวำ
95 0302 นำงสำว ชนิสรำ ยำประสิทธิ์
96 0303 นำงสำว ฐิติกำญจน์ บุญน ำ
97 0304 นำงสำว กฤตยภรณ์ รักษำ 
98 0305 นำงสำว กฤติมำ ส ำเภำอินทร์



ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ค ำน ำ ชื่อ - สกุล
99 0306 นำงสำว จรุวรรณ หนูจนัทร์แก้ว
100 0307 นำงสำว ภชัรี นำพุดซำ
101 0308 นำงสำว ปณิดำ บุณยะสุนำนนท์
102 0309 นำงสำว กำญจนำพร จั่นชำวนำ
103 0322 นำงสำว จริสตำร์ งำมวงศ์รณชัย
104 0323 นำงสำว สุวิชญำ บุญสนิท
105 0325 นำงสำว ปรำณรวี ศรีแสงทรัพย์
106 0327 นำงสำว แสงอรุณ สุวินัย
107 0332 นำย จกัรภทัร พงศ์ไพฑูรย์
108 0335 นำงสำว พงศ์ลดำ วงษำ
109 0336 นำงสำว พศิกำ พันธ์โสดำ
110 0337 นำงสำว กฤตยฉัตร สำรีบุตร
111 0338 นำย วัชรเทพ เทพสุวรรณ
112 0339 นำย นพนัย วรรณเผือก
113 0340 นำงสำว รวิพร ทิพยป์ระชำบำล
114 0342 นำงสำว วิภำสิริ สมบูรณ์
115 0343 นำงสำว ปริยำภรณ์ เพชระบูรณิน
116 0345 นำงสำว นำวัล รำษฎร์นิยม
117 0346 นำงสำว ภำวินี นิ่มนวล
118 0348 นำงสำว เบญจรงค์ คชนำวงค์
119 0349 นำย พัฒพีระพงศ์ เจยีรณัย
120 0350 นำงสำว วุฒิดำว ทองค ำสุก
121 0356 นำงสำว หัทยำ ประจมิทิศ
122 0357 นำงสำว สิรีธร สีวิลำศ
123 0359 นำงสำว พรจฬุำลักษณ์ วงศ์ประเสริฐสุข
124 0366 นำงสำว วรดำ เลิศพิชำกร
125 0384 นำงสำว สุธิดำ คงทอง
126 0387 นำย ภมูิวรพล ยิ่งมหิศรำนนท์
127 0388 นำงสำว อังค์ริสำ ธีระพันธ์
128 0395 นำงสำว พิมพ์พิชชำ อุดมทรัพยถ์ำวร
129 0397 นำงสำว ณัฏฐำ เลำหวิริยะกมล
130 0398 นำงสำว เจนจริำ กิตติบุญโญภำส
131 0400 นำงสำว นิรชำ ไชยชำติ
132 0402 นำงสำว ตฤณรพี จ ำปี



ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ค ำน ำ ชื่อ - สกุล
133 0403 นำย ทะเล ศักด์ิเกษมกฤต
134 0407 นำงสำว พำณิภคั พุ่มล ำเจยีก
135 0408 นำย ศิรณัฎฐ์ พิมพสุต
136 0409 นำย กฤษณ์ ทองรอด
137 0415 นำงสำว สิริมนต์ กิจจำนุกิจ
138 0424 นำงสำว อุทัยวรรณ จนัทร์ปัญญำ
139 0436 นำย ธนนท์ พัฒนะจฑุำ
140 0437 นำงสำว ธนัชพรรณ เครือเทศน์
141 0439 นำงสำว พิมพ์มำดำ นิ่มส ำลี
142 0440 นำงสำว ณัฎฐณิชำ โภคภริมย์
143 0442 นำงสำว เบญจพร สร้อยกล่อม
144 0443 นำงสำว ผกำกำนต์ เอกอินทุมำศ
145 0445 นำงสำว พจมำน บุตรรักษ์
146 0446 นำงสำว ชญำณ์นันท์ บุรำณเศรษฐ์กมน
147 0450 นำย บุรสิทธิ์ เหมำะใจ
148 0451 นำงสำว อภชิญำ พัฒนนุสินธุ
149 0452 นำงสำว เมษมุนินทร์ ครุฑจอ้น
150 0456 นำงสำว ณัฐกำนต์ เลิศผดุงวิทย์
151 0459 นำงสำว อำภำธิณี กรรณเทพ
152 0467 นำงสำว อัสมำ สุวรรณ์ 
153 0468 นำงสำว อรยำ ทวิอำรยกุล
154 0474 นำย นวสุลิ สุคลธำ
155 0475 นำงสำว กฤตพร วีระกิจพำนิช
156 0478 นำงสำว สมกุลยำ จนัสะ
157 0480 นำงสำว วรดำ ภำณุทัต
158 0484 นำงสำว ชินำนำ สิทธิสร
159 0489 นำงสำว ธิดำศิลป์ เปล่ียนละออ
160 0493 นำงสำว เมธำวี สุวรรณ
161 0495 นำงสำว พรรณประภำ ภกัษำ
162 0496 นำงสำว บุปผำพิศุทธิ์ บุญท้ำว
163 0498 นำงสำว ลภสัรดำ จนิดำ
164 0500 นำย ศิษฎำ ศิลำน้อย
165 0501 นำงสำว ศิริกำรณ์ เกี๋ยงแก้ว
166 0502 นำงสำว ญำณิศำ ด่ำนดุสิตำพันธ์



ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ค ำน ำ ชื่อ - สกุล
167 0504 นำงสำว สุภำพร ทับทิม
168 0510 นำงสำว ณัฐฐิญำ ค้ำไกล
169 0513 นำงสำว วนัชชำ เงินรำษฎร์
170 0515 นำงสำว เทพวดี พันสลำบขวำ
171 0517 นำงสำว วิศณี เนตรเก่ง
172 0518 นำงสำว พิมพ์วิภำ จกัขุจนัทร์
173 0519 นำงสำว สุพิชญำ ส ำลีรัตน์
174 0520 นำย พุทธวัฒน์ เกิดผล
175 0523 นำงสำว ทิพยว์ิภำ จนัทร์เรือง
176 0526 นำงสำว ณัฏฐณิกำนต์ ไตรพัฒน์
177 0528 นำงสำว รัตนกร บ ำรำศทุกข์
178 0529 นำงสำว ธนิถำ สวนเศรษฐ
179 0537 นำย ธนกร วรพิทักษำนนท์
180 0538 นำงสำว จนิตกำนท์ ไลยยำงกูร
181 0541 นำงสำว จรัิชญำ มำเสำวภำคย์
182 0549 นำงสำว เยำวลักษณ์ วำณิชยก์ุล
183 0551 นำงสำว ญำสุมิน หวังหลี
184 0555 นำงสำว ปำณิสรำ เกิดกุลรัตน์
185 0562 นำงสำว วรมน มณฑำนุช
186 0566 นำย ศุภณัฐ กระจำ่งแจง้
187 0567 นำงสำว ณัฐสินำ โสตถิรัตนพันธุ์
188 0573 นำงสำว กณภทัร์ วรรณวิวัฒน์
189 0577 นำงสำว ปิยดำ สถำพรอำนนท์
190 0580 นำงสำว ธัณยสิ์ตำ ธนะวณิชสกุลชัย
191 0583 นำงสำว ปัทมวรรณ พรพิริยะวงษ์
192 0589 นำงสำว ภควดี เบ็ญอำหลี
193 0591 นำงสำว พรสวรรค์ ภูสุ่วรรณ
194 0594 นำงสำว ภวรัญชน์ จนัทรภกัดี
195 0595 นำงสำว จฑุำมำศ พรงำม
196 0597 นำย ธนวินท์ สุริวงศ์
197 0606 นำงสำว ศุภสิรำ แสนสุขทวีทรัพย์
198 0607 นำงสำว อิสริยำภรณ์ ประไพชำติ
199 0608 นำงสำว จนัทิมำ แสงเนตร
200 0612 นำงสำว ฉัตรริศำ จนัทนำกร



ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ค ำน ำ ชื่อ - สกุล
201 0613 นำงสำว ณัชชำ เทียนประเสริฐกิจ
202 0619 นำงสำว ปุญญิศำ พรอ ำนวยทรัพย์
203 0623 นำงสำว ปำจรีย์ รัทนีย์
204 0627 นำงสำว ศตนันท์ ส่งสุข
205 0628 นำย จนิไตย อุดรชัยนิตย์
206 0630 นำงสำว วรรณวิสำ วิจติรไพศำล
207 0631 นำงสำว นัทธ์ชนก สดใส
208 0632 นำย กฤตเมธ สังข์จนี
209 0633 นำงสำว กิตติกำนต์ กิตติค ำรณ
210 0635 นำงสำว สริตำ สุตสุนทร
211 0636 นำงสำว วรัชญำ ประพฤติดี
212 0642 นำงสำว วิริญำ ผ่ำนส ำแดง
213 0646 นำงสำว ดำวนภำ จำรุเรืองไพศำล
214 0650 นำย บำรมี นิตยำพร
215 0654 นำงสำว ชลนภสั นนตะบุตร
216 0658 นำงสำว ปิยวรรณ สิงห์สุวรรณ
217 0659 นำงสำว จริภทัร อำษำกิจ
218 0660 นำงสำว พรนภสั วงศ์วิวัฒน์
219 0661 นำย ณัฐภทัร สมัครกำร
220 0665 นำงสำว ณัฐณิชำ อนันตระ
221 0666 นำงสำว อนรรฆวี บดีนิธิเกษม
222 0669 นำงสำว กันตพร จตุพัฒนกุล
223 0671 นำย ชยพล พรธนยศกร
224 0674 นำย กันตภณ ศรีวำรินทร์
225 0677 นำงสำว ณัฐณิชำ วงศ์สิทธิกำร
226 0679 นำงสำว นภสัสร นิจโรจน์กุล
227 0683 นำงสำว ธัญชนก สุขสวัสด์ิ
228 0685 นำงสำว ศศิภำ สว่ำงเนตร
229 0690 นำงสำว กำนต์ิชนิต บูรณ์เจริญ
230 0691 นำงสำว นำฏยำ ทองเหลือ
231 0694 นำงสำว วริศรำ ศิริชำนนท์
232 0695 นำย วิกรำนต์ จรรยำภรณ์
233 0698 นำงสำว ปำริฉัตร ไสยวงศ์
234 0701 นำงสำว คุณำกร พรพงษ์สุริยำ



ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ค ำน ำ ชื่อ - สกุล
235 0704 นำย วุฒิภทัร อินทรมงคล
236 0706 นำงสำว เมธำวี วิเศษสินธุ์
237 0707 นำงสำว พิชชำนันท์ ฉำยแก้วสกุลชัย
238 0716 นำงสำว นริศรำ ชมบุญ
239 0721 นำงสำว สิริญญำ ใจสมัคร
240 0725 นำงสำว ชญำนิศ อภบิำลมงคล
241 0729 นำย กฤษณะ โพล้งหิรัญ
242 0733 นำงสำว ทัศนีย์ ค ำด้วง
243 0734 นำงสำว สุธำทิพย์ เตชะวรรณเศรษฐ์
244 0737 นำงสำว ศิรดำ สุรวัฒนวิเศษ
245 0739 นำงสำว ธิดำรัตน์ ฟักนวล
246 0741 นำงสำว ศิรดำ เดชไกรวัลย์
247 0743 นำงสำว พิชญำภำ ถำวรสุข
248 0744 นำย สิทธิชำติ สุชำติ
249 0746 นำงสำว คชำภรณ์ ยอดล้ ำ
250 0747 นำงสำว นิสรีน ฤทธิง์ำม
251 0748 นำงสำว ศิรภสัสร โฆษิตสมิต
252 0750 นำงสำว สุดำวัลย์ คุ้มทอง

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


