
ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว ชือ่ - นำมสกุล วิชำโท หมำยเหตุ
วิชำเอกสือ่สำรมวลชน

1 5403035552 นางสาวชนเนษฎ ์โคตโน รัฐศาสตร์ 8 ปสีมัครใหม่

ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว ชือ่ - นำมสกุล วิชำโท หมำยเหตุ
วิชำเอกสือ่สำรมวลชน

1 4802076705 นางสาวกรรณิการ์ ธงชัย รัฐศาสตร์

ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว ชือ่ - นำมสกุล วิชำโท หมำยเหตุ
วิชำเอกภำษำอังกฤษ

1 5403046054 นางสาวแพงพิมพ์ โพธิภ์า ส่ือสารมวลชน เทียบโอนหมดสถานภาพ

วิชำเอกสือ่สำรมวลชน
1 5103063060 นายชิราวุธ ชะโนวรรณ รัฐศาสตร์
2 5203022750 นางสาวนลิน ลีลานิรมล ภาษไทย ซ่อม 1(เทียบโอนต่างสถาบนั)

ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว ชือ่ - นำมสกุล วิชำโท หมำยเหตุ
วิชำเอกสือ่สำรมวลชน

1 5203700579 นายเกษมสิทธิ ์ศรีธัญพร สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 8 ปสีมัครใหม่

ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑติ  (ศศ.บ.)  คณะมนุษยศาสตร ์

กรุณำติดต่อขึน้ทะเบียนบัณฑิตได้ที่ตึก สวป.ชัน้ 1 ได้ตัง้แต่วันที่  15 มกรำคม  พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

รำยชือ่นักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ

ภาค 2 ปีการศึกษา  2555 (เสนอคร ัง้ที่  42)

รำยชือ่นักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ
ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑติ  (ศศ.บ.)  คณะมนุษยศาสตร ์

ภาค 1  ปีการศึกษา  2556 (เสนอคร ัง้ที่  31)

กรุณำติดต่อขึน้ทะเบียนบัณฑิตได้ที่ตึก สวป.ชัน้ 1 ได้ตัง้แต่วันที่ 15  มกรำคม  พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

รำยชือ่นักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ
ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑติ  (ศศ.บ.)  คณะมนุษยศาสตร ์

ภาค ฤดูรอ้น ปีการศึกษา  2555 (เสนอคร ัง้ที่  32)

กรุณำติดต่อขึน้ทะเบียนบัณฑิตได้ที่ตึก สวป.ชัน้ 1 ได้ตัง้แต่วันที่  15 มกรำคม  พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

รำยชือ่นักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ
ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑติ  (ศศ.บ.)  คณะมนุษยศาสตร ์ โครงการภาคพเิศษ

ภาค 1 ปีการศึกษา  2556 (เสนอคร ัง้ที่  8)

กรุณำติดต่อขึน้ทะเบียนบัณฑิตได้ที่ตึก สวป.ชัน้ 1 ได้ตัง้แต่วันที่  15  มกรำคม  พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว ชือ่ - นำมสกุล วิชำโท หมำยเหตุ
วิชำเอกสือ่สำรมวลชน

1 5306423590 นางสุจิตรา พัตรภกัด์ิ รัฐศาสตร์ ซ่อม 2 (เทียบโอนหมดสถานภาพ)

ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว ชือ่ - นำมสกุล วิชำโท หมำยเหตุ
วิชำเอกสือ่สำรมวลชน

1 4902410010 นางสาวเนตรนภา ประทุมมาศ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ซ่อม 2 (เทียบโอนต่างสถาบนั)

2 5002414588 นางสาววันฤดี เสรีสันติกลุ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ซ่อม 2
3 5103407051 นางสาวจรวยพร จงพิมาย สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ซ่อม 2
4 5306432401 จ่าสิบเอกหญิงกมลวรรณ มีมุข รัฐศาสตร์ ซ่อม 2
5 5403407975 นายเจริญ เรืองแกว้มณี รัฐศาสตร์ ปริญญาท่ี 2 ม.ร.

ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว ชือ่ - นำมสกุล วิชำโท หมำยเหตุ
วิชำเอกภำษำอังกฤษ

1 5103600994 นายรัชพล อปัโมกข์ด ารง ส่ือสารมวลชน เทียบโอนหมดสถานภาพ

วิชำเอกสือ่สำรมวลชน
1 5403600561 นางสาวลภสัรดา เบญญยอภกิลุ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

รำยชือ่นักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ
ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑติ  (ศศ.บ.)  คณะมนุษยศาสตร ์ ภมิูภาค

ภาค 2 ปีการศึกษา  2556 (เสนอคร ัง้ที่  9)

กรุณำติดต่อขึน้ทะเบียนบัณฑิตได้ที่ตึก สวป.ชัน้ 1 ได้ตัง้แต่วันที่  15  มกรำคม  พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

รำยชือ่นักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ
ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑติ  (ศศ.บ.)  คณะมนุษยศาสตร ์ โครงการภาคพเิศษ

ภาค ฤดูรอ้น  ปีการศึกษา  2556 (เสนอคร ัง้ที่  7)

กรุณำติดต่อขึน้ทะเบียนบัณฑิตได้ที่ตึก สวป.ชัน้ 1 ได้ตัง้แต่วันที่ 15  มกรำคม  พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

รำยชือ่นักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ
ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑติ  (ศศ.บ.)  คณะมนุษยศาสตร ์ ภมิูภาค

ภาค ฤดูรอ้น  ปีการศึกษา  2556 (เสนอคร ัง้ที่  11)

กรุณำติดต่อขึน้ทะเบียนบัณฑิตได้ที่ตึก สวป.ชัน้ 1 ได้ตัง้แต่วันที่ 15  มกรำคม  พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป



ล าดบัที่ รหสัประจ าตวั ช่ือ - นามสกลุ วิชาโท หมายเหตุ

วิชาเอกภาษาองักฤษ

1 5003071817 นางสาวขวญัชนก ฉิมนอก การโรงแรม ซอ่ม 2

2 5103051941 นางสาวกนัตพ์ชิญา โกสยีอมัพร สือ่สารมวลชน ซอ่ม 2(เทยีบโอนหมดสถานภาพ)

3 5303509896 นางสาวแรมใจ ขนัแกว้ สือ่สารมวลชน ซอ่ม 2 (8 ปีสมคัรใหม่)

4 5403002842 นางสาวแพรพนัธุ ์อนิสนัทราย สือ่สารมวลชน ซอ่ม 2

วิชาเอกประวตัศิาสตร ์

1 5003074894 นายเสริฐศกัดิ์ สุระ สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา ซอ่ม 2

วิชาเอกภาษาเยอรมนั

1 5003506705 นางสาวปภาวรินทร ์มณีุชยั ภาษาองักฤษ

วิชาเอกสื่อสารมวลชน

1 4903058867 นางสาวอจัฉรา องิคามระธร รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2

2 4903514307 นางสาวนารีรตัน ์แซห่ลี รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2

3 4954007615 นางสาวภานุมาศ พงษไ์ธสง สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา ซอ่ม 2

4 5003078457 นางสาวธนิยา ประสทิธิเม ภาษาไทย ๙อม 2 (เทยีบโอนต่างสถาบนั)

5 5201118949 นางสาวจตพุร วรมลู นิตศิาสตร์

6 5203037436 นางสาววลยัลกัษณ์ เยาวไสย รฐัศาสตร์ 8 ปีสมคัรใหม่

7 5403511016 นางสาวปิยะดา จอมทพิย์ รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2(เทยีบโอน Pre Degree)

วิชาเอกประวตัศิาสตรเ์พื่อการทอ่งเที่ยว

1 5203033344 นายวรพล อมรพทิกัษ์ ศิลปศึกษา

วิชาเอกจนีศึกษา

1 5004001235 นายชยากร วฒันสนิ ครุศึกษา เทยีบโอนต่างสถาบนั

วิชาเอกภาษาจนี

1 5403505588 นางสาวภสัสรศิ์ริ วงศอ์ทุยั ภาษาองักฤษท ัว่ไป เทยีบโอนต่างสถาบนั

รายช่ือนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา

ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑติ  (ศศ.บ.)  คณะมนุษยศาสตร ์ 

ภาค 2  ปีการศึกษา  2556 (เสนอคร ัง้ที่  21)

กรุณำติดต่อขึน้ทะเบียนบัณฑิตได้ที่ตึก สวป.ชัน้ 1 ได้ตัง้แต่วันที่ 15  มกรำคม  พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป



ล าดบัที่ รหสัประจ าตวั ช่ือ - นามสกลุ วิชาโท หมายเหตุ

วิชาเอกภาษาองักฤษ

1 5205009441 นายณฐัพงศ ์สุวรรณกูฏ รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2

2 5303013139 นางสาวจริยา ประธรรมมะยะเต สือ่สารมวลชน ซอ่ม 2

วิชาเอกภาษาไทย

1 5103010483 นางสาวหทัยา บญุนอ้ย ประวตัศิาสตรเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว ซอ่ม 2

วิชาเอกประวตัศิาสตร ์

1 5503508235 นายกฤตกร อารีวโรดม รฐัศาสตร์ ซอ๋ม 2 (8 ปีสมคัรใหม่)

วิชาเอกสื่อสารมวลชน

1 4903019729 นางสาวนนัทน์ภสั โชตชิยัชาญสทิธิ์ รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2

2 4905004638 นางสาววไิลพร ข  าโพธิ์ รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2(8 ปีสมคัรใหม่)

3 5103009857 นางสาวพณฐัดา รสดี รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2

4 5203028500 นางสาวณฐักานต ์บญุทรพัย์ สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา ซอ่ม 2

5 5203060412 นางสาวบวัตอง ครองชน สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา ซอ่ม 2

6 5204015878 นางสาวสาลนีิ สจัจะวไิชย รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2

7 5303035348 นางสาวแคทลยีา อาสารณะ รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2

8 5303056187 นางสาวปญัญดา ครีีระลกึ รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2

9 5403020687 นายณฐกร นิตะโย รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2

10 5403045932 นางสาวโสภา สาเฮาะ รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2(เทยีบโอน Pre Degree)

วิชาเอกสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา

1 4903012682 นางสาวขวญัเทยีน แกว้ละมลุ สือ่สารมวลชน

วิชาเอกภาษาจนี

1 5203075964 นางสาวพรทพิย ์แซห่ลี่ สือ่สารมวลชน

รายช่ือนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา

ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑติ  (ศศ.บ.)  คณะมนุษยศาสตร ์ 

ภาค ฤดูรอ้น ปีการศึกษา  2556 (เสนอคร ัง้ที่  12)

กรุณำติดต่อขึน้ทะเบียนบัณฑิตได้ที่ตึก สวป.ชัน้ 1 ได้ตัง้แต่วันที่ 15  มกรำคม  พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป



 



 

 

 

 

 

 

 



 

ซอ่ม 2(เทยีบโอนหมดสถานภาพ)

 

๙อม 2 (เทยีบโอนต่างสถาบนั)



 

 


