
ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว ชือ่ - นำมสกุล วิชำโท หมำยเหตุ
วิชำเอกสือ่สำรมวลชน

1 5103046958 นางสาวชัชฎา แกว้ดวงตา การบริหารทั่วไป

ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว ชือ่ - นำมสกุล วิชำโท หมำยเหตุ
วิชำเอกสือ่สำรมวลชน

1 5503044132 นายนรากร พงษ์เม่น สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ซ่อม 2(เทยีบโอนหมดสถำนภำพ)

ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว ชือ่ - นำมสกุล วิชำโท หมำยเหตุ
วิชำเอกสือ่สำรมวลชน

1 5203409635 นางจารุวรรณ ตันกริุมาน รัฐศาสตร์ ซ่อม2

ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว ชือ่ - นำมสกุล วิชำโท หมำยเหตุ
วิชำเอกสือ่สำรมวลชน

1 5103408646 นางสาวส้มเปร้ียว กติิกร สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ซ่อม 2
2 5303406275 นางวิไล ปญัญางาม การบริหารทั่วไป

รำยชือ่นักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ
ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑติ  (ศศ.บ.)  คณะมนุษยศาสตร ์ภมิูภาค

ภาค ฤดูรอ้น  ปีการศึกษา  2556 (เสนอคร ัง้ที่  10)

กรุณำติดต่อขึน้ทะเบียนบัณฑิตได้ที่ตึก สวป.ชัน้ 1 ได้ตัง้แต่วันที่  8  มกรำคม  พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

ภาค 2 ปีการศึกษา  2556 (เสนอคร ัง้ที่  20)

กรุณำติดต่อขึน้ทะเบียนบัณฑิตได้ที่ตึก สวป.ชัน้ 1 ได้ตัง้แต่วันที่  8  มกรำคม  พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

รำยชือ่นักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ
ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑติ  (ศศ.บ.)  คณะมนุษยศาสตร ์ภมิูภาค

ภาค 2 ปีการศึกษา  2556 (เสนอคร ัง้ที่  8)

กรุณำติดต่อขึน้ทะเบียนบัณฑิตได้ที่ตึก สวป.ชัน้ 1 ได้ตัง้แต่วันที่  8  มกรำคม  พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑติ  (ศศ.บ.)  คณะมนุษยศาสตร ์

กรุณำติดต่อขึน้ทะเบียนบัณฑิตได้ที่ตึก สวป.ชัน้ 1 ได้ตัง้แต่วันที่  8  มกรำคม  พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

รำยชือ่นักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ

ภาค ฤดูรอ้น  ปีการศึกษา  2556 (เสนอคร ัง้ที่  31)

รำยชือ่นักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ
ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑติ  (ศศ.บ.)  คณะมนุษยศาสตร ์



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว ชือ่ - นำมสกุล วิชำโท หมำยเหตุ
วิชำเอกสือ่สำรมวลชน

1 5303400396 นางชลิดา ประทีปรัตน์ ประวติัศาสตร์เพื่อการท่องเท่ียว เทยีบโอนหมดสถานภาพ

ล าดบัที่ รหสัประจ าตวั ช่ือ - นามสกลุ วิชาโท หมายเหตุ

วิชาเอกภาษาองักฤษ

1 5003026829 นางสาวขนิษฐา เบญจมาศบญุชู สือ่สารมวลชน ซอ่ม 2

2 5203040877 นางสาวเมยาว ีวงศท์องเหลอื สือ่สารมวลชน ซอ่ม 2

3 5204025315 นางสาวอานีซะห ์ยามา สือ่สารมวลชน ซอ่ม 2

4 5403018798 นางสาวกฤตยิา ไชยสทิธิ์ สือ่สารมวลชน ซอ่ม 2

วิชาเอกภาษาไทย

1 5603005512 นายฐานนัดร จูทมิ สือ่สารมวลชน ซอ่ม 2(เทยีบโอนPre Degree)

วิชาเอกประวตัศิาสตร ์

1 5603006379 นายจกัรี ใหลมา สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา ซอ่ม 2(8 ปีสมคัรใหม่)

วิชาเอกสื่อสารมวลชน

1 4901075657 นางสาวอรวภิา จนัทะเนตร์ รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2

2 4903028753 นายธนากาญจน ์นามบตุรดี รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2

3 5002041894 นางสาวรตันา คงทองจนัทร์ รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2

4 5003018149 นายสห ธิตถิามวตั รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2

5 5102013728 นางสาวณฐัชานนัท ์พนัจนัดา ภาษาไทย ซอ่ม 2

6 5103039219 นางสาววราภรณ์ สมา่พงษ์ รฐัศาสตร์ ซอ่ม2

7 5103074521 นายประสานรกั ศรีหมอก รฐัศาสตร์ เทยีบโอน Pre Degree

8 5203006134 นางสาวศิริพร ศรีนวล รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2

9 5203018188 นายธีระพล บญุเฉย สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา ซอ่ม 2

ภาค ฤดูรอ้น ปีการศึกษา  2556 (เสนอคร ัง้ที่  6)

กรุณำติดต่อขึน้ทะเบียนบัณฑิตได้ที่ตึก สวป.ชัน้ 1 ได้ตัง้แต่วันที่  8  มกรำคม  พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

รายช่ือนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา

ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑติ  (ศศ.บ.)  คณะมนุษยศาสตร ์

ภาคฤดูรอ้น  ปีการศึกษา  2556 (เสนอคร ัง้ที่ 11)

กรุณำติดต่อขึน้ทะเบียนบัณฑิตได้ที่ตึก สวป.ชัน้ 1 ได้ตัง้แต่วันที่  8  มกรำคม  พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

รำยชือ่นักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ
ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑติ  (ศศ.บ.)  คณะมนุษยศาสตร ์โครงการภาคพเิศษ



ล าดบัที่ รหสัประจ าตวั ช่ือ - นามสกลุ วิชาโท หมายเหตุ

วิชาเอกสื่อสารมวลชน (ตอ่)

10 5203025670 นางสาวพรนภา วฒันนราธร รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2

11 5203029029 นางสาวปราวรี บญุขยาย รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2

12 5205013658 นางสาวรตันาพร หม ัน่สมบตัิ รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2

13 5301049093 นางสาวธนชัชา เมฆสงค์ นิตศิาสตร์ ซอ่ม 2 (ปริญญาที ่2 ม.ร.) 

14 5303039290 นางสาวธนญัญา วงศน์ารินทร์ รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2

15 5303040207 นางสาวมนภา วเิศษสมติ รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2 ( 8 ปีสมคัรใหม่.) 

16 5303044589 นางสาวธนิษฐา โคตะวงั สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา ซอ่ม 2 (เทยีบโอนหมดสถานภาพ)

17 5303054810 นายธีระพล โททสัสะ รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2

18 5403012874 นางสาวหน่ึงฤทยั สาธิตพฐิกุล รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2

19 5403019879 นางสาววาฟาย ์เย็นประเสริฐ ภาษาอาหรบั ซอ่ม 2

20 5403033896 นางสาวกฤชภร ฮสุเซนอาหเ์มดเอลบาร์ รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2(เทยีบโอนต่างสถาบนั)

21 5403042301 นางสาวนุชนารถ เดชพนัธ์ รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2

22 5403509564 นางสาวพรพศิ หารไชยศรี รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2 (ปริญญาที2่ ม.ร.)

23 5404001405 นางสาวศรินธร จูงใจ รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2

24 5503508953 นางสาวประภาพรรณ มนสัธรรมกุล การจดัการ ซอ่ม 2(เทยีบโอนต่างสถาบนั)

25 5503514274 นางสาวโชตกิาร เชื้อประทมุ รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2 (8 ปีสมคัรใหม)่



 



 

 

 

  



 


