
ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว ชือ่ - นำมสกุล วิชำโท หมำยเหตุ
วิชำเอกภำษำอังกฤษ

1 5603512459 นางสาวปทิตตา โกศัลวิตร สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ซ่อม2 (เทียบโอนหมดสถานภาพ)

วิชำเอกสือ่สำรมวลชน
1 4905007375 นายวรรษน์ หรัิญรัตน์วาทนิ รัฐศาสตร์

2 5101067394 นายศรายุทธ ใยบวั การตลาด ซ่อม2 (เทียบโอนหมดต่างสถาบนั)

3 5102050738 นางสาวนุสรา แกว้ศรีมา รัฐศาสตร์ ซ่อม 2
4 5202108063 นางสาวปทิตตา หว้าเกษมสันต์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ซ่อม 2
5 5203040943 นางสาวจริยาวดี ศรีข า รัฐศาสตร์ ซ่อม 2
6 5203049928 นายอธิวัฒน์ มัง่มี ประวัติศาสตร์ ซ่อม2 (เทียบโอนหมดต่างสถาบนั)

7 5254008526 นายวันใหม่ โททวี รัฐศาสตร์ ซ่อม 2
8 5303035496 นางสาววันฉลอง เกตุทอง ประวัติศาสตร์ ซ่อม2 (เทียบโอนหมดต่างสถาบนั)

9 5303041973 นายประดิษฐ์ ตุทาโน รัฐศาสตร์ 8 ปสีมัครใหม่
10 5303043524 นางประภาสิริ สารบรรณ รัฐศาสตร์ ซ่อม 2
11 5402505019 นางสาวจิตราภรณ์ จรูญวิทย์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ซ่อม2 (เทียบโอนหมดต่างสถาบนั)

12 5403037335 นางสาวจิราพร ราชภกัดี ภาษาญีปุ่น่ ซ่อม 2
13 5503502303 นายภพูนา มุขดาห์ รัฐศาสตร์ ซ่อม2 (เทียบโอนหมดสถานภาพ)

14 5503516568 นายภทัรกร ประภาสอน รัฐศาสตร์ ซ่อม2 (เทียบโอนหมดสถานภาพ)

รำยชือ่นักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ

ภำค 2 ปีกำรศึกษำ  2556  (เสนอครั้งที่  16)  
กรุณำติดต่อขึน้ทะเบียนบัณฑิตได้ที่ตึก สวป.ชัน้ 1 ได้ตัง้แต่วันที่  7  พฤศจกิำยน  พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

ปริญญำศิลปศำสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  คณะมนุษยศำสตร์   



ล ำดบัที่ รหสัประจ ำตวั ช่ือ - นำมสกลุ วิชำโท หมำยเหตุ

วิชำเอกภำษำองักฤษ

1 4903013383 นายปภงักร   นวลจนัทร์ สือ่สารมวลชน ซอ่ม 2  (8 ปีสมคัรใหม่)

2 5003048914 นางสาวปทติตา   ชีตารกัษ์ สือ่สารมวลชน ซอ่ม 2 

3 5203015275 นางสาวชิดสมยั   แฝกสนิ สือ่สารมวลชน ซอ่ม 2 

4 5203023493 นางสาวประภสัสร   ศรีนาม สือ่สารมวลชน ซอ่ม 2 

5 5203034748 นางสาวกมลวรรณ   สวสัดิ์ประสทิธิ์ ธุรกิจระหวา่งประเทศ ซอ่ม 2 

6 5206068438 นางสาวญาดา   สริิปูชกะ ภาษาไทย ซอ่ม 2 

7 5303028269 นางสาววราภรณ์   พรหมวชิยั สือ่สารมวลชน ซอ่ม 2 

8 5303503766 นางสาวณตัญิา   พฒันท์อง สือ่สารมวลชน ซอ่ม 2 

9 5303506504 นางสาววรรณภา   ขนัชารี สือ่สารมวลชน ซอ่ม 2  (เทยีบโอน Pre Degree)

10 5403014664 นายนาว ี  ชยัหลเีจริญ รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2 

11 5403030462 นายฐานิสร   หมอเมอืง ภาษาฝรัง่เศส ซอ่ม 2 

12 5403054116 นางสาววณิชชา   รุ่งสกุล สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา ซอ่ม 2 

13 5403505299 นายวทิยา   วศิรุตานนัท์ ภาษาจนี ซอ่ม 2  (ปริญญาที ่2  ม.ร.)

วิชำเอกภำษำไทย

1 5002514080 นางสาวนพรตัน ์  หารสารจอด สือ่สารมวลชน ซอ่ม 2  (ปริญญาที ่2  ม.ร.)

2 5303055544 นางสาวเนตรอกัษร   นุชเนตร สือ่สารมวลชน ซอ่ม 2  (เทยีบโอนต่างสถาบนั)

3 5503051863 นางสริิกร   จ ัว่จนัทกึ การบรหิารทรพัยากรมนุษย์ ซอ่ม 2  (ปริญญาที ่2  ม.ร.)

วิชำเอกประวตัศิำสตร ์

1 5203048755 นางสาววชัรี   วุฒชิยั สือ่สารมวลชน ซอ่ม 2 

2 5203065189 นางณฏัฐริา   กาญจนศิลป์ ภาษาไทย ซอ่ม 2  (เทยีบโอนต่างสถาบนั)

3 5303046212 นายกฤษฎา   ลาภพาณิชยกุล ปรชัญา ซอ่ม 2  (เทยีบโอน Pre Degree)

4 5303518152 นายวรากร   อศัวภูมิ รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2  (ปริญญาที ่2  ม.ร.)

วิชำเอกสื่อสำรมวลชน

1 4902010190 นางสาวองัคณา   สุขใส รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2  (เทยีบโอนต่างสถาบนั)

รำยช่ือนักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ

ปริญญำศิลปศำสตรบณัฑติ  (ศศ.บ.)  คณะมนุษยศำสตร ์

ภำคฤดูรอ้น  ปีกำรศึกษำ  2556 (เสนอคร ัง้ที่  8)

กรุณำติดต่อขึน้ทะเบียนบัณฑิตได้ที่ตึก สวป.ชัน้ 1 ได้ตัง้แต่วันที่  7  พฤศจกิำยน  พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป



ล ำดบัที่ รหสัประจ ำตวั ช่ือ - นำมสกลุ วิชำโท หมำยเหตุ

วิชำเอกสื่อสำรมวลชน  (ตอ่)

2 4903013151 นางสาวมนสัพนัธน ์  มิง่เมอืง ประชาสมัพนัธ์ ซอ่ม 2 (เทยีบโอนหมดสถานภาพ)

3 4903032417 นางพจมาลย ์  บตุรสุข รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2 

4 4903509315 นายชนินทร ์  สณัฑกุล การบริหารท ัว่ไป 8 ปีสมคัรใหม่

5 4905500718 นายสมประสงค ์  สุวรรณโมกข์ รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2 

6 4906025574 นายธวชั   ธาดาวศิรุต รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2 

7 5003029773 นางสาวสุวมิล   สุตคาน การตลาด ซอ่ม 2 

8 5003044897 นางสาวดารารตัน ์  แซไ่ล่ รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2 

9 5003512208 นางสาวปาริชาต ิ  ชูพลู ภาษาองักฤษ ซอ่ม 2 

10 5004003439 นางสาวมนตธ์ิรา   ถอ้ยค า จติวทิยาท ัว่ไป ซอ่ม 2 

11 5006029531 นายกฤษฎา   ฤกษง์าม รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2 

12 5102010435 นางสาวพนิดา   ใจสอาด ภาษาไทย ซอ่ม 2 

13 5103008560 นายชีวธันยั   วงศก์วาง รฐัศาสตร์

14 5103058151 นางสาวศิริพร   พนิิจอกัษร รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2 

15 5103513429 นางสาวกาญจนา   ธูปทอง รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2 

16 5104502009 นางสาวศิรินนัท ์  สทิธิเชนทร์ รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2 

17 5154000045 นายตฤณ   ง ัว่สมบูรณ์ รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2 

18 5202021258 นางสาวจารุวรรณ   ระยอง รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2 

19 5203008262 นางสาวเยาวลกัษณ์   นฤภยั รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2 

20 5203026546 นางสาววสุรตัน ์  กตะศิลา ภาษาองักฤษท ัว่ไป ซอ่ม 2 

21 5203035117 นายพงษศ์กัดิ์   ลาค า รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2 

22 5203035174 นางสาวอาริสา   สุริยะกมล รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2 

23 5203052997 นางสาวสริินยา   รูท้  านอง สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา ซอ่ม 2 

24 5204505563 นางสาวณฐัริศรา   เสถยีรวรกานต์ จติวทิยา

25 5205002891 นายวนัปิยะ   ศรีจนัทร์ เทคโนโลยกีารศึกษา ซอ่ม 2 

26 5205003840 นายนฏัฐกิตติ์   มานะเสริมวงศ์ รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2 

27 5205011413 นางสาวจตินิภา   ใจทน ภาษาองักฤษท ัว่ไป ซอ่ม 2 

28 5302012561 นางสาวปนิตา   สงิหพนัธ์ รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2 

29 5303009475 นางสาวจริาภรณ์   ลาภแกว้ การทอ่งเทีย่ว ซอ่ม 2 



ล ำดบัที่ รหสัประจ ำตวั ช่ือ - นำมสกลุ วิชำโท หมำยเหตุ

วิชำเอกสื่อสำรมวลชน  (ตอ่)

30 5303011810 นางสาวชนาภา   นามแสง รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2 

31 5303015712 นางสาวกณัตณา   นวลมี รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2 

32 5303020795 นางสาวมนสัชนก   อรุณสุขศรีประชาสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา ซอ่ม 2 

33 5303025117 นายคชสาร   หม ัน่เรียน รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2 

34 5303027576 นางสาวปาริฉตัร   กุลเสวตร์ สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา

35 5303028376 นางสาวฉตัราภรณ์   ศรีสมยั การบริหารท ัว่ไป ซอ่ม 2 

36 5303039092 นางสาวชิดชนก   ศรีเกตุ รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2

37 5303042005 นางสาวปรารถนา   เอีย่มสมบตัิ รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2

38 5303043649 นางสาวนิตยา   สระทอง รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2

39 5303047756 นางสาวดาวประกาย   ดวงค า รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2

40 5303048473 นางสาวเนตรณภทัร   มตัตาเฮต รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2

41 5303057128 นางสาวยศวด ี  สุริยจนัทราทอง รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2  (เทยีบโอน Pre Degree)

42 5303071970 นางสาวนิภารตัน ์  ธรรมขนัธ์ ภาษาองักฤษท ัว่ไป ซอ่ม 2  (เทยีบโอนต่างสถาบนั)

43 5303508419 นางสาวจฑุารตัน ์  ป๋ิวธญัญา ภาษาองักฤษท ัว่ไป ซอ่ม 2

44 5303514565 นายจริศกัดิ์   พรสายชล รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2  (8 ปีสมคัรใหม่)

45 5306068320 นางสาวพสัชาวล ี  ประสาร รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2

46 5402082019 นางสาวจฑุารตัน ์  ศรีเหลอื รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2  (เทยีบโอนต่างสถาบนั)

47 5403005175 นางสาวดาวกิา   ค านวณศิลป์ รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2  (เทยีบโอนต่างสถาบนั)

48 5403007809 นางสาวกรณ์ภสัสร   ศรีคนัธมาตร รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2  (8 ปีสมคัรใหม่)

49 5403013781 นายสุรเดช   ไหมทอง สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา ซอ่ม 2

50 5403020356 นางสาวเจนจริา   พรมแสน รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2

51 5403023103 นางสาวมสารศัม ์  ธญัญากีรตวิฒัน์ รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2  (8 ปีสมคัรใหม่)

52 5403038028 นางสาวอณญัญา   วอหลา้ รฐัศาสตร์

53 5403056129 นางสาววไิลพร   มาศิริ รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2  (เทยีบโอนต่างสถาบนั)

54 5403507550 นายไมตรี   อมรสวสัดิ์ รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2  (เทยีบโอน Pre Degree)

55 5503011933 นางสาวเขม   รอยขามป้อม รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2 (เทยีบโอนหมดสถานภาพ)

56 5503020041 นายธนาวุฒ ิ  ดเีลศิ รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2  (เทยีบโอนต่างสถาบนั)

57 5503030677 นางสาวกลัยา   แสงมณีย์ กฎหมาย ซอ่ม 2  (ปริญญาที ่2  ม.ร.)



ล ำดบัที่ รหสัประจ ำตวั ช่ือ - นำมสกลุ วิชำโท หมำยเหตุ

วิชำเอกสื่อสำรมวลชน  (ตอ่)

58 5503509183 นางสาวสริิลกัษณ์   กาญจนะ การบริหารการศึกษา ซอ่ม 2  (8 ปีสมคัรใหม่)

วิชำเอกสำรสนเทศศึกษำ

1 5303037583 นางสาววภิาว ี  คา้คลอ่ง สือ่สารมวลชน ซอ่ม 2  (เทยีบโอนต่างสถาบนั)

วิชำเอกสำรสนเทศศำสตรแ์ละบรรณำรกัษศำสตร ์

1 5603511907 นายนนัทภพ   บญุโกย รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2 (เทยีบโอนหมดสถานภาพ)

วิชำเอกภำษำจนี

1 5503050352 นายประสาน   หวงัใจธรรม การตลาด ซอ่ม 2  (ปริญญาที ่2  ม.ร.)

วิชำเอกประวตัศิำสตรเ์พื่อกำรทอ่งเที่ยว

1 5203030555 นางสาวพชัรี   จริะธรรมมานนท์ สือ่สารมวลชน ซอ่ม 2

2 5303502800 นางสาวสุณิศา   อนิทรก าแหง สือ่สารมวลชน ซอ่ม 2



 

 

 

 

 







  


