
ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว ชือ่ - นำมสกุล วิชำโท หมำยเหตุ
วิชำเอกประวัติศำสตร์

1 5103513205 นายมงคล ชาชิต ส่ือสารมวลชน 8 ปสีมัครหใม่

ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว ชือ่ - นำมสกุล วิชำโท หมำยเหตุ
วิชำเอกสือ่สำรมวลชน

1 5202022165 นางสาวภทัรวดี ปั่นเมือง รัฐศาสตร์ ซ่อม 1
2 5202027479 นายฐิติ น้อยอบุล รัฐศาสตร์

ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว ชือ่ - นำมสกุล วิชำโท หมำยเหตุ
วิชำเอกสือ่สำรมวลชน

1 5403600421 นางสาวณัฏฐ์ โฉมวัน ประวติัศาสตร์เพื่อการท่องเท่ียว เทียบโอนหมดสถานภาพ

ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว ชือ่ - นำมสกุล วิชำโท หมำยเหตุ
วิชำเอกสือ่สำรมวลชน

1 4903029074 นางสาวเจือจิต ปญัญา ภาษาองักฤษ ซ่อม 2

รำยชือ่นักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ

ปริญญำศิลปศำสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  คณะมนุษยศำสตร์
ภำค  2  ปีกำรศึกษำ  2555  (เสนอครั้งที่  41)

กรุณำติดต่อขึน้ทะเบียนบัณฑิตได้ที่ตึก สวป.ชัน้ 1 ได้ตัง้แต่วันที่  12 ธันวำคม  พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

รำยชือ่นักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ
ภำค  2  ปีกำรศึกษำ  2556  (เสนอครั้งที่  1)

อนุปริญญำศิลปศำสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  คณะมนุษยศำสตร์  
กรุณำติดต่อขึน้ทะเบียนบัณฑิตได้ที่ตึก สวป.ชัน้ 1 ได้ตัง้แต่วันที่  12 ธันวำคม  พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

รำยชือ่นักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ
ภำค  1  ปีกำรศึกษำ  2556  (เสนอครั้งที่  30)

ปริญญำศิลปศำสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  คณะมนุษยศำสตร์
กรุณำติดต่อขึน้ทะเบียนบัณฑิตได้ที่ตึก สวป.ชัน้ 1 ได้ตัง้แต่วันที่  12 ธันวำคม  พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

รำยชือ่นักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ
ภำค  1  ปีกำรศึกษำ  2556  (เสนอครั้งที่  7)

ปริญญำศิลปศำสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  คณะมนุษยศำสตร์  โครงกำรภำคพิเศษ
กรุณำติดต่อขึน้ทะเบียนบัณฑิตได้ที่ตึก สวป.ชัน้ 1 ได้ตัง้แต่วันที่  12 ธันวำคม  พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป



ล ำดบัที่ รหสัประจ ำตวั ช่ือ - นำมสกลุ วิชำโท หมำยเหตุ

วิชำเอกภำษำองักฤษ

1 4903009266 นางสาวศิริรกัษ ์  นาลา สือ่สารมวลชน

2 5003505087 นางสาววราพร   ทะนนัชยั สือ่สารมวลชน ซอ่ม 2 (8 ปี สมคัรใหม่)

3 5303027782 นางสาวอมลั   ราดี้ห ์ ภาษาองักฤษเฉพาะดา้น ซอ่ม 2 (เทยีบโอนต่างสถาบนั)

วิชำเอกภำษำไทย

1 5503504432 นางสาวสุนสัชา   สุวรรณมาลี ภาษาองักฤษท ัว่ไป ซอ่ม2(เทยีบโอน Pre Degree)

วิชาเอกประวตัศิาสตร ์

1 4903014779 นายเอกฤทธิ์   จติรหาญ การทอ่งเทีย่ว ซอ่ม 2

2 5104003370 นางสาวนนัทนิา   สุทธิช่วย ภาษาไทย ซอ่ม 2

3 5303053283 นางสาวจฑุามาศ   สงิหค์ลี สือ่สารมวลชน ซอ่ม 2

4 5401028369 นางสาวชลธิชา   ใจทา ภาษาองักฤษท ัว่ไป ซอ่ม 2

5 5403051914 นายนราวชิญ ์  กรุงวงศ์ ภาษาองักฤษเฉพาะดา้น ซอ่ม 2

6 5603032151 นายธนาศกัดิ์   หอเกรียงไกร ปรชัญา ซอ่ม2(เทยีบโอน Pre Degree)

วิชำเอกสื่อสำรมวลชน

1 4902044181 นางสาวรุ่งทวิา   สรุีง้ รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2

2 5002046794 นางสาวเสาวรส   โตะ๊อาจ สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา ซอ่ม 2

3 5003055679 นางสาวดวงดาว   อนิทเจริญศานต์ สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา ซอ่ม 2 (8 ปีสมคัรใหม่)

4 5003507109 นางสาวปิยวรรณ   มาโค การตลาด ซอ่ม 2

5 5102033312 นางสาววนิสรา   วงษค์ า การประชาสมัพนัธ์ ซอ่ม 2 (เทยีบโอนต่างสถาบนั)

6 5102089421 นางสาวมะลวิลัย ์  ปญัญาคูณ รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2

7 5103072608 นางสาวสรินยา   รตันวาร รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2

8 5203058911 นายสมประสงค ์  วงษว์ศิิษฐ์ รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2 (8 ปีสมคัรใหม่)

9 5203064372 นางสาวปญัจรตัน ์  งามถิ่น รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2

10 5303007453 นางสาวสุนิสา   มนตรีวงษ์ สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา ซอ่ม 2

11 5303026107 นางสาวกาญจนา   กวดไธสง ภาษาองักฤษท ัว่ไป ซอ่ม 2 (8 ปีสมคัรใหม่)

รำยช่ือนักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ

ปริญญำศิลปศำสตรบณัฑติ  (ศศ.บ.)  คณะมนุษยศำสตร ์

กรุณำติดต่อขึน้ทะเบียนบัณฑิตได้ที่ตึก สวป.ชัน้ 1 ได้ตัง้แต่วันที่  12 ธันวำคม  พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

ภำคฤดูรอ้น  ปีกำรศึกษำ  2556  (เสนอคร ัง้ที่  10)



ล ำดบัที่ รหสัประจ ำตวั ช่ือ - นำมสกลุ วิชำโท หมำยเหตุ

วิชำเอกสื่อสำรมวลชน  (ตอ่)

12 5303048465 นายธนตัถ ์  ดษิยบตุร รฐัศาสตร์ ซอ่ม2(เทยีบโอนหมดสถานภาพ)

13 5303055791 นางสาวจารุลกัษณ์   มชียั รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2

14 5303071764 นางสาวปิยะนุช   แสงสวา่ง การบริหารท ัว่ไป ซอ่ม 2 (เทยีบโอนต่างสถาบนั)

15 5303518822 นายสนัน่   เขือ่นวงค์ การบริหารท ัว่ไป ซอ่ม 2

16 5304018889 นางสาวพชร   นิลรตัน์ สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา ซอ่ม 2

17 5306036368 นางสาวชุตนินัท ์  จ านงคร์ตัน์ การทอ่งเทีย่ว ซอ่ม 2

18 5356001957 นางสาวฐติพิร   จลุพยคัฆ์ รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2

19 5402033830 นางสาวศิริธร   เผ่าปาละ รฐัศาสตร์ เทยีบโอนต่างสถาบนั

20 5403014524 นางสาวณฐัธิดา   จนัทรานนท์ รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2

21 5403014649 นายอภชิยั   ปญัญา รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2

22 5403014904 นายพฒันศกัดิ์   ศิริเชษฐภูริวฒัน์ วทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทศัน์ ซอ่ม 2 (8 ปีสมคัรใหม่)

23 5403038788 นางสาวพมิลสริิ   ศิริธรรมกิจ การบริหารท ัว่ไป ซอ่ม 2 (เทยีบโอนต่างสถาบนั)

24 5403042657 นางสาวธิดารตัน ์  แกว้เนตร รฐัศาสตร์ ซอ่ม2(เทยีบโอนหมดสถานภาพ)

25 5403053217 นางสาวณฐัชา   เขยีวหวาน รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2

26 5403057911 นางสาวจฑุารตัน ์  พรหมทอง รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2

27 5403512360 นายวสุธร   ทองสุข การประชาสมัพนัธ์ ซอ่ม2(เทยีบโอนหมดสถานภาพ)

วิชาเอกสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา

1 5103515341 นางสาวอรุณี   ขตัตยิะ รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2

วิชาเอกภาษาจนี

1 5103011259 นางสาวอญัชล ี  เจอืจาน สือ่สารมวลชน ซอ่ม 2

2 5303010887 นางสาวจูโพ   เซอเมงิ สือ่สารมวลชน ซอ่ม 2



  

 

 

 



 

 

 



 


