
ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว ชือ่ - นำมสกุล วิชำโท หมำยเหตุ
วิชำเอกสือ่สำรมวลชน

1 4702518244 นางสาววาสนา โคตรสมบติั รัฐศาสตร์

ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว ชือ่ - นำมสกุล วิชำโท หมำยเหตุ
วิชำเอกภำษำอังกฤษ

1 5003017786 นายวิทยา สมศรี การบริหารท่ัวไป
วิชำเอสือ่สำรมวลชน

1 4903503219 นางสาวเยาวลักษณ์ เมืองวิจิตร การตลาด เทบียโอนPre Degree

ล ำดบัที่ รหสัประจ ำตวั ช่ือ - นำมสกลุ วิชำโท หมำยเหตุ

วิชำเอกภำษำองักฤษ

1 4903012328 นางสาวจฬุาลกัษณ์ วรีีรตัน์ ประวตัศิาสตร์ 8 ปีสมคัรใหม่

2 5303005770 นางสาวอาริดา พนัไธสง สือ่สารมวลชน

วิชำเอกภำษำไทย

1 5302026355 นางสาวสุนทรา สุขโปร่ง สือ่สารมวลชน

วิชำเอกสื่อสำรมวลชน

1 5103045315 นายวนัเฉลมิ ยนิดเีทศ รฐัศาสตร์

2 5303503717 นางสาวนลนิ ทองค า รฐัศาสตร์ ปริญญาที ่2 ม.ร.

3 5403031718 นางสาวสายทอง ทองมาก รฐัศาสตร์ ซ่อม 2 เทยีบโอนPre Degree

วิชำเอกภำษำจนี

1 5303518681 นางเพญ็ทพิย ์จวนสมัฤทธิ์ ภาษาองักฤาท ัว่ไป เทยีบโอนต่างสถาบนั

ภำค 1 ปีกำรศึกษำ  2554  (เสนอครั้งที่  46)
กรุณำติดต่อขึน้ทะเบียนบัณฑิตได้ที่ตึก สวป.ชัน้ 1 ได้ตัง้แต่วันที่  2  ตุลำคม  พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

รำยชือ่นักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ

รำยชือ่นักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ
ภำค 1 ปีกำรศึกษำ  2556  (เสนอครั้งที่  26)

กรุณำติดต่อขึน้ทะเบียนบัณฑิตได้ที่ตึก สวป.ชัน้ 1 ได้ตัง้แต่วันที่  2  ตุลำคม  พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

กรุณำติดต่อขึน้ทะเบียนบัณฑิตได้ที่ตึก สวป.ชัน้ 1 ได้ตัง้แต่วันที่  26  กันยำยน พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

รำยช่ือนักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ

ปริญญำศิลปศำสตรบณัฑติ  (ศศ.บ.)  คณะมนุษยศำสตร ์

ภำค 2  ปีกำรศึกษำ  2556 (เสนอคร ัง้ที่  14)



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว ชือ่ - นำมสกุล วิชำโท หมำยเหตุ
วิชำเอกสือ่สำรมวลชน

1 5103401864 นางสาวกริิฎา สร้อยแสวง สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เทยีบโอนต่างสถาบนั

ล ำดบัที่ รหสัประจ ำตวั ช่ือ - นำมสกลุ วิชำโท หมำยเหตุ

วิชำเอกภำษำองักฤษ

1 5403601353 นางสาวสริิลกัษณ์ หสัรงัษี สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา

2 5603600213 นางสาวธนภรณ์ แสงทอง กฎหมาย เทยีบโอนหมดสถานภาพ

วิชำเอกสื่อสำรมวลชน

1 5203600712 นางสาวลลติา สุขเกษม สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา

2 5303600091 นายรชัภูม ิเศวตศิโรรตัน์ สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา

3 5303600679 นางสาวชนญัชิดา พลิาบตุร สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา

4 5303700040 นางสาวหทัยา บญุค า้ สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา

5 5403600256 นางสาวมสัลนิ พกิุลหอม ประวตัศิาสตรเ์พื่อการท่องเทีย่ว เทยีบโอนหมดสถานภาพ

6 5403700023 นางสาวฉตัรชฎา วริิยะจรรยงค์ สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา เทยีบโอนหมดสถานภาพ

7 5403700387 นายณฐัพงศ ์โลท่อง สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา

8 5503600065 นางสาวมานิตา อรรถกิจบญัชา ภาษาองักฤาท ัว่ไป เทยีบโอนต่างสถาบนั

9 5503601147 นายอภริกัษ ์สายศิลป์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทยีบโอนต่างสถาบนั

วิชำเอกสงัคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ

1 5403601288 นายณฐัพชัร คงลอืชา ประวตัศิาสตรเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว

รำยช่ือนักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ

ปริญญำศิลปศำสตรบณัฑติ  (ศศ.บ.)  คณะมนุษยศำสตร ์ โครงกำรภำคพเิศษ

ภำคฤดูรอ้น  ปีกำรศึกษำ  2556 (เสนอคร ัง้ที่  2)

รำยชือ่นักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ
ภำค 1 ปีกำรศึกษำ  2554  (เสนอครั้งที่ 5)

กรุณำติดต่อขึน้ทะเบียนบัณฑิตได้ที่ตึก สวป.ชัน้ 1 ได้ตัง้แต่วันที่  2  ตุลำคม  พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

ปริญญำศิลปศำสตรบณัฑติ  (ศศ.บ.)  คณะมนุษยศำสตร ์   ภมิูภำค

กรุณำติดต่อขึน้ทะเบียนบัณฑิตได้ที่ตึก สวป.ชัน้ 1 ได้ตัง้แต่วันที่  2  ตุลำคม  พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว ชือ่ - นำมสกุล วิชำโท หมำยเหตุ
วิชำเอกสือ่สำรมวลชน

1 4903050823 นายสกล สอนด้วง รัฐศาสตร์

ล ำดบัที่ รหสัประจ ำตวั ช่ือ - นำมสกลุ วิชำโท

วิชำเอกภำษำองักฤษ หมำยเหตุ

1 5203025712 นางสาวจฑุามาศ ฉายษัฐษิ สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา

2 5203069348 นางสาวศิรประภา คอ้สุวรรณดี สือ่สารมวลชน  เทยีบโอนPre Degree

3 5303005796 นางวราพร ค าบงึกลาง สือ่สารมวลชน

วิชำเอกภำษำไทย

1 5303001159 นางสาวพจรินทร ์สอนตรี ภาษาองักฤษท ัว่ไป

วิชำเอกสื่อสำรมวลชน

1 4903041954 นางสาวอมราพร ธาราแดน สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา

2 4903075846 นางสาวชนาธิป อรรถจารุสทิธิ์ ภาษาองักฤษ

3 5003013314 นายเทวนิทร ์พริิยะสงวนพงศ์ การตลาด

4 5003038568 นางสาวนฤมล นวงสุทธิ์ รฐัศาสตร์

5 5103044763 นางสาววชิุดา หลา้ค าแกว้ รฐัศาสตร์

6 5103057961 นางสาวตรีทพิ อนุวงศว์รเวทย์ รฐัศาสตร์

7 5103503149 นางสาวจริวรรณ พงัยาง รฐัศาสตร์ เทยีบโอนหมดสถานภาพ

8 5203066237 นางสาวพรพมิล คงคา รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2

9 5303037641 นายภูริภทัร เขยีวข  า การโรงแรม ปริญญาที ่2 ม.ร.

10 5354007659 นางสาวพชิามญชุ ์แหยมสรอ้ยทอง รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2

11 5403054066 นายนราศกัดิ์ พงษพ์านิช รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2

12 5403066359 นางสาวอจัฉรา แคว้นคอนฉิม การบริหารท ัว่ไป

13 5403509861 นางสาวปราถนา เปรมปรีดิ์ รฐัศาสตร์ 8 ปีสมคัรใหม่

ภำค 2 ปีกำรศึกษำ  2556  (เสนอครั้งที่  1)
กรุณำติดต่อขึน้ทะเบียนบัณฑิตได้ที่ตึก สวป.ชัน้ 1 ได้ตัง้แต่วันที่  2  ตุลำคม  พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

รำยชือ่นักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ

รำยช่ือนักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ

ปริญญำศิลปศำสตรบณัฑติ  (ศศ.บ.)  คณะมนุษยศำสตร ์ 

ภำคฤดูรอ้น  ปีกำรศึกษำ  2556 (เสนอคร ัง้ที่  6)

กรุณำติดต่อขึน้ทะเบียนบัณฑิตได้ที่ตึก สวป.ชัน้ 1 ได้ตัง้แต่วันที่  2  ตุลำคม  พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป



ล ำดบัที่ รหสัประจ ำตวั ช่ือ - นำมสกลุ วิชำโท

วิชำเอกสื่อสำรมวลชน(ตอ่) หมำยเหตุ

14 5503505058 นายทศันยัน ์โกมลพนัธ์ กฎหมาย เทยีบโอนหมดสถานภาพ

15 5503509787 นายสญัชยั ไชยบอน รฐัศาสตร์ ปริญญาที ่2 ม.ร.

วิชำเอกสำรสนเทศศึกษำ

1 5303512106 นางสาวอารยา ด าคลา้ย สือ่สารมวลชน ซ่อม 2 (เทยีบโอนต่างสถาบนั)



 



 

 



 

 

 



 

 


