
ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว ชือ่ - นำมสกุล วิชำโท หมำยเหตุ
วิชำเอกสือ่สำรมวลชน

1 5003083192 นายนครินทร์ ศรีเมือง รัฐศาสตร์ 8 ปสีมัครหใม่

ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว ชือ่ - นำมสกุล วิชำโท หมำยเหตุ
วิชำเอกสือ่สำรมวลชน

1 5303401367 นางสาวบญุชินี พงศ์ธเนศ การบริหารท่ัวไป

ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว ชือ่ - นำมสกุล วิชำโท หมำยเหตุ
วิชำเอกสือ่สำรมวลชน

1 5503045279 นางสาวรัฐน์ญาณัน ยุทธ์ธนอดุม รัฐศาสตร์ เทียบโอนต่างสถาบนั

ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว ชือ่ - นำมสกุล วิชำโท หมำยเหตุ
วิชำเอกสือ่สำรมวลชน

1 4902410010 นางสาวเนตรนภา ประทุมมาศ สังคมวทิยาและมานษุยวทิยา ซ่อม 2 (เทยีบโอนตำ่งสถำบนั)

2 4903404897 นางสาวปยิะดา วิชาโคตร สังคมวทิยาและมานษุยวทิยา ซ่อม 2 (เทยีบโอนหมเสถำนภำพ)

3 5403410359 นางสาวณพิชญ์ ออ่นอนิทร์ การบริหารท่ัวไป ซ่อม 2 (เทยีบโอนตำ่งสถำบนั)

4 5503403502 นางสาวนีรยา ยืนนาน การจัดการ เทียบโอนต่างสถาบนั

ภำค 2 ปีกำรศึกษำ  2555  (เสนอครั้งที่  40)

กรุณำติดต่อขึน้ทะเบียนบัณฑิตได้ที่ตึก สวป.ชัน้ 1 ได้ตัง้แต่วันที่  14 พฤศจกิำยน  พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

รำยชือ่นักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ

ปริญญำศิลปศำสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  คณะมนุษยศำสตร์

รำยชือ่นักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ
ภำค 1  ปีกำรศึกษำ  2556  (เสนอครั้งที่  28)

ปริญญำศิลปศำสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  คณะมนุษยศำสตร์ ภมูิภำค
กรุณำติดต่อขึน้ทะเบียนบัณฑิตได้ที่ตึก สวป.ชัน้ 1 ได้ตัง้แต่วันที่  14 พฤศจกิำยน  พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

รำยชือ่นักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ
ภำค 2 ปีกำรศึกษำ  2555  (เสนอครั้งที่  40)

ปริญญำศิลปศำสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  คณะมนุษยศำสตร์ ภมูิภำค
กรุณำติดต่อขึน้ทะเบียนบัณฑิตได้ที่ตึก สวป.ชัน้ 1 ได้ตัง้แต่วันที่  14 พฤศจกิำยน  พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

รำยชือ่นักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ
ภำค 2 ปีกำรศึกษำ  2555  (เสนอครั้งที่  7)

ปริญญำศิลปศำสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  คณะมนุษยศำสตร์ ภมูิภำค
กรุณำติดต่อขึน้ทะเบียนบัณฑิตได้ที่ตึก สวป.ชัน้ 1 ได้ตัง้แต่วันที่  14 พฤศจกิำยน  พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว ชือ่ - นำมสกุล วิชำโท หมำยเหตุ
วิชำเอกสือ่สำรมวลชน

1 5203700355 นางสาวสิชา พลากลุมณฑล ประวติัศาสตร์เพื่อการท่องเท่ียว

2 5303700230 นายกฤษณ์ ยะอนันต์ สังคมวทิยาและมานษุยวทิยา

3 5303700248 นางสาวอาสยา หงษ์ศรีจิรดา สังคมวทิยาและมานษุยวทิยา

ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว ชือ่ - นำมสกุล วิชำโท หมำยเหตุ
วิชำเอกสือ่สำรมวลชน

1 5006432875 นายอภรัิกษ์ ธนะกษิต สังคมวทิยาและมานษุยวทิยา ซ่อม 2

2 5303402514 นางสาววิจิตรา กอ๋งจี รัฐศาสตร์ ซ่อม 2

3 5306430991 พระภาณุ กอ้นจันทร์ รัฐศาสตร์ ซ่อม 2

4 5401404743 นายรฐนนฐ์ สังข์ธูป รัฐศาสตร์ ซ่อม 2

5 5503405770 นายภาติยะ ศีตะจิตต์ สังคมวทิยาและมานษุยวทิยา ซ่อม 2 (8 ปสีมคัรใหม่)

ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว ชือ่ - นำมสกุล วิชำโท หมำยเหตุ
วิชำเอกสือ่สำรมวลชน

1 5503600404 นางสาวอาทิตย์ตา บญุทา ภาษาองักฤษท่ัวไป เทียบโอนต่างสถาบนั
วิชำเอกสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ

1 5403700312 นางสาวอมานิสต์ เชาวลิต ประวติัศาสตร์เพื่อการท่องเท่ียว

รำยชือ่นักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ
ภำค 2 ปีกำรศึกษำ  2555  (เสนอครั้งที่  7)

ปริญญำศิลปศำสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  คณะมนุษยศำสตร์ โครงกำรภำคพิเศษ
กรุณำติดต่อขึน้ทะเบียนบัณฑิตได้ที่ตึก สวป.ชัน้ 1 ได้ตัง้แต่วันที่  14 พฤศจกิำยน  พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

รำยชือ่นักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ
ภำค ฤดูร้อน  ปีกำรศึกษำ  2556  (เสนอครั้งที่  5)

ปริญญำศิลปศำสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  คณะมนุษยศำสตร์ โครงกำรภำคพิเศษ
กรุณำติดต่อขึน้ทะเบียนบัณฑิตได้ที่ตึก สวป.ชัน้ 1 ได้ตัง้แต่วันที่  14 พฤศจกิำยน  พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

รำยชือ่นักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ
ภำค ฤดูร้อน  ปีกำรศึกษำ  2555  (เสนอครั้งที่  7)  

ปริญญำศิลปศำสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  คณะมนุษยศำสตร์ ภมูิภำค
กรุณำติดต่อขึน้ทะเบียนบัณฑิตได้ที่ตึก สวป.ชัน้ 1 ได้ตัง้แต่วันที่  14 พฤศจกิำยน  พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป



ล ำดบัที่ รหสัประจ ำตวั ช่ือ - นำมสกลุ วิชำโท หมำยเหตุ

วิชำเอกภำษำองักฤษ

1 5003000295 นางสาวนารดา   พรวาทะ การโรงแรม ซอ่ม 2

2 5103048301 นายปณิธาน   นุ่มพุ่มพา ภูมศิาสตร์ ซอ่ม 2

3 5203006902 นางสาวภาวดิา   เหลา่สุทธิวงศ์ สือ่สารมวลชน ซอ่ม 2

4 5303017098 นายคุณชั   โลกู้ลประกิจ สือ่สารมวลชน

5 5303017106 นายชยัวฒัน ์  ค ามา สือ่สารมวลชน ซอ่ม 2

6 5303040405 นางสาวองัศุมาล ี  อนิสุข สือ่สารมวลชน ซอ่ม 2

7 5403027120 นางสาวปฐมาภรณ์   จนิดาวุฒกิุล ภาษาฝรัง่เศส ซอ่ม 2  (เทยีบโอน Pre Degree)

8 5603015842 นางสาวพองเพช็ร   เทีย่งแท ้ สือ่สารมวลชน ซอ่ม 2 (เทยีบโอนหมดสถานภาพ)

วิชำเอกภำษำไทย

1 5403508541 นางสาวฟาตมีุ ๊  มาราวี รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2  (ปริญญาที ่2  ม.ร.)

วิชำเอกสื่อสำรมวลชน

1 4903509349 นายสมโชค   แดงสมสอาด ภาษาองักฤษ ซอ่ม 2

2 5002071651 นางสาวปิยมาส   สรีาช สารสนเทศศึกษา ซอ่ม 2

3 5003052536 นางสาวน า้ฝน   ละมา้ยแข สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา ซอ่ม 2

4 5003063277 นางสาวเขมจริา   ชา้งเขยีว รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2 (เทยีบโอนหมดสถานภาพ)

5 5004000385 นางสาวจารุณี   โคตนนท์ รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2

6 5103009576 นางสาวสุธาทพิย ์  กอนไธสง รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2

7 5203019350 นางสาวศิรินทพิย ์  ลดีี จติวทิยา

8 5303015225 นางสาวขวญันภา   พงกาวี รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2

9 5303023047 นายอศิราชยั   คุณประทมุ ประวตัศิาสตร์ ซอ่ม 2

10 5303054133 นางสาวปาณิสรา   เตยีวสมบูรณ์กิจ สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา ซอ่ม 2

11 5303066434 นางสาวพรชุต   แซจ่งั รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2  (8 ปีสมคัรใหม่)

12 5303515844 นายณวฒัน ์  ฉตัรเดชา รฐัศาสตร์

13 5303519218 นางสาวนพรตัน ์  ไตรวจิติรคุณ รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2  (เทยีบโอนต่างสถาบนั)

รำยช่ือนักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ

ปริญญำศิลปศำสตรบณัฑติ  (ศศ.บ.)  คณะมนุษยศำสตร ์

ภำค  2  ปีกำรศึกษำ  2556 (เสนอคร ัง้ที่  17)

กรุณำติดต่อขึน้ทะเบียนบัณฑิตได้ที่ตึก สวป.ชัน้ 1 ได้ตัง้แต่วันที่  14 พฤศจกิำยน  พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป



ล ำดบัที่ รหสัประจ ำตวั ช่ือ - นำมสกลุ วิชำโท หมำยเหตุ

วิชำเอกสื่อสำรมวลชน  (ตอ่)

14 5303519812 นางสาวการะเกด   โตสมตน รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2  

15 5403022089 นางสาวนฐัวล ี  เอง้สบืวงค์ รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2 

16 5403507824 นางสาวดวงพร   แซแ่ต ้ รฐัศาสตร์ ซอ่ม 2  (8 ปีสมคัรใหม่)

วิชำเอกสงัคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ

1 5503020397 นางสาวบญุสติา   ค ามา จติวทิยา 8 ปีสมคัรใหม่

วิชำเอกภำษำญ่ีปุ่ น

1 5503518150 นายชลเขตร   ทพิยวรรณากร ภาษาองักฤษท ัว่ไป เทยีบโอนหมดสถานภาพ

ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว ชือ่ - นำมสกุล วิชำโท หมำยเหตุ
วิชำเอกสือ่สำรมวลชน

1 4903072306 นางสาวยุภาพร นาโสก ภาษาองักฤษ

รำยชือ่นักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ
ภำค ฤดูร้อน  ปีกำรศึกษำ  2556  (เสนอครั้งที่  2)

ปริญญำศิลปศำสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  คณะมนุษยศำสตร์ 
กรุณำติดต่อขึน้ทะเบียนบัณฑิตได้ที่ตึก สวป.ชัน้ 1 ได้ตัง้แต่วันที่  14 พฤศจกิำยน  พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป



 

 

 

 



 

 





 


