
ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอ ประจําปการศึกษา 2558 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร (ภาคพิเศษ) 

แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก2 

ลําดับที่ เลขที่ผูสมัคร ช่ือ - สกุล 

1 001 นางสาว มาลัยรัตน  สัตยดิษฐ 

2 004 นางสาว พัฒนนรี  อํ่าโต 

3 005 นางสาว จฬารัตน  ทุมะลิ 

4 012 นาย ณัฐวุฒิ  กล่ินเกษร 

5 013 นาย ชัยโชติ  ศรีวรขาน 

6 014 นาย โชติธนิต  ทองศรีงาม 

7 015 นาย สมบัต ิ อํ่าสุด 

8 019 นางสาว กิตติยา  คําหอมกุล 

9 021 นางสาว นฤมล  ศิริวิพฤกษ 

10 023 นางสาว พรพิมล  สระทองปง 

11 025 นางสาว ปรานตชญา  กุลหิรัญวิสิฐ 

12 041 นางสาว ธัญญารัตน  มังกร 

13 044 นาย อลงกรณ  กิตติพนังกุล 

14 051 นางสาว นิพัทธา  จํารัส 

แผนการศึกษา แผน ข 

ลําดับที่ เลขที่ผูสมัคร ช่ือ - สกุล 

1 002 นาย สราวุธ  พานิชวงศ 

2 003 นาย กษิรา  นิติธนนันต 

3 006 นางสาว นิรนัท  ฟกสกุล 

4 009 นางสาว พีระภรณ  พึ่งบานเกาะ 

5 010 สิบตํารวจตรีหญิง วรรณภา  ลิขิตปญญา 

6 016 นางสาว ชุรีพร  เหลืองวัฒนวิไล 

7 017 นาย ชัยรัตน  ประสิทธ์ิ 

8 018 รอยตํารวจโท มานพ  จันทรศร 

9 020 นางสาว เยาวรัตน  ทองนวล 

10 024 นางสาว อรัญญา  เล็กผลจันทร 

11 026 นาย บัณฑิต  ปกษาทอง 

12 027 นางสาว ภณัฐฎา  เปล่ียนศรี 

13 028 นางาสาว ขวัญใจ  แกวดอนไพร 

14 029 นาย มนตชัย  ทองมูลชัย 

15 030 นางสาว จิดาภา  หาญปกรณ 



แผน ข (ตอ) 

ลําดับที่ เลขที่ผูสมัคร ช่ือ - สกุล 

16 031 นาง ปวิชญาดา  สิทธิพรหม 

17 032 นางสาว พรพรรณ  สอดสุข 

18 034 นาง สมคิด  จําเนียรดํารงการ 

19 035 นาง ชัญพัช  กุลดิลก 

20 036 นางสาว ฐิตารีย  เลิศศิริมหาคุณ 

21 037 นาง วรางคณา  กะสิ 

22 038 นาย พนม  กะสิ 

23 040 นางสาว สิริพร  ออนวิมล 

24 042 นาย สิงหา  มีผิวหอม 

25 043 นาย ชาญธนา  สุดงาม 

26 045 นาย ณรงคศักดิ์  อําไพจิตต 

27 046 นางสาว วีจิพัชร  เติมคุนานนท 

28 048 นาง พรพรรณ  วงศประเสริฐ 

29 049 นาย ธนวัฒน  วิถีชัย 

30 050 นาย พิทยาพล  มะอักษร 

31 052 นางสาว สุพัชรดา  ผิวขาว 

32 054 นาย กรีพล  มีเผาพงษ 

33 055 นางสาว ปภาดา  วีระทวีมาศ 

34 056 นาย ภัทรสิทธ์ิ  พลายแกว 

หมายเหตุ:  

ทางโครงการฯ ขอเปล่ียนแปลงกําหนดการรายงานและชําระเงินลงทะเบียน จากวันเสารที่ 18 กรกฎาคม 

2558 เปล่ียนเปน วันจันทรที่ 20 กรกฎาคม 2558  

 

ขอใหผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาตอแจงขนาดไซสเส้ือโปโล มายังโครงการฯ ภายในวันศุกรที่ 10 กรกฎาคม 2558 

ติดตอคุณภัณฑิรา  มงคลจุฑา เบอรโทร 081-7223161 หรือ ID Line: Moncheri_ku 

  

แบบผูชาย 

    แบบผูชาย  แบบเส้ือผูชาย พิเศษ 

ขนาด S M L XL XXL 3L 4L 5L 

รอบอก (นิ้ว) 38 40 42 44 46 48 50 52 

ความยาวตัว 26 27 28 29 30 31 32 33 

  

 

 

 



แบบผูหญิง 

แบบผูหญิง แบบเสื้อผูหญิง พิเศษ 

ขนาด S M L XL XXL 3L 4L 5L 

รอบอก (น้ิว) 34 36 38 40 42 44 46 48 

ความยาวตัว 23 24 25 26 27 28 29 30 

ขนาดรอบอก วัดโดยรวมทั้งตัว (ทั้งดานหนาและดานหลัง) ความยาวลําตัว วัดตั้งแตขางลําคอถึงชายเส้ือในลักษณะตั้งฉากกับลําตัว 

หนวยในการวัดเปน นิ้ว 

 

การรายงานเขาศึกษา สําหรับนิสิตใหม (วันจนัทรที่ 20 กรกฎาคม 2558) 

  

เอกสารและหลักฐานประกอบการรายงานตัว 

ขอใหผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาตอจัดเรียงเอกสารและหลักฐานการประกอบการรายงานตัว ดังน้ี 

 

1. ใบคะแนน (Transcript) ฉบับจริง พรอมสําเนา ที่ระบุชื่อปริญญา พรอมวัน/เดือน/ป ที่สําเร็จการศึกษา หรือ 

จบการศึกษาและอยูระหวางดําเนินการขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัยฯ จะตองมีใบคะแนน (Transcript) ฉบับจริง 

ที่มีคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร และหนังสือรับรอง ฉบับจริง  ซ่ึงรับรองวา “เรียนครบหลักสูตรแลวขณะน้ีอยูระหวาง

ดําเนินการขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัยฯ หากไดรับอนุมัติจะจบการศึกษาในวันที่... (ตองไมเกนิวันที่ 8 สิงหาคม 2558) 

2. สําเนาทะเบียนบาน 

3. สําเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกุล หรือยศ (ถามี) 

4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ 

5. รูปถาย 1 น้ิว จํานวน 1 รูป (หามใชรูปถายที่สวมชุดครุยรับปริญญา) 

 

การชําระเงินลงทะเบียน (วันจันทรที่ 20 กรกฎาคม 2558) 

 

ขอใหผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาตอมารับเอกสารชําระเงินลงทะเบียนผานทางธนาคาร งวดที่ 1 ที่หองโครงการ ศศ.ม.รัฐศาสตร 

(ภาคพิเศษ) ชั้น 5 อาคาร 9 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ภายในวันจันทรที่ 20 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 - 17.00 น. 

มิฉะน้ัน จะถือวาสละสิทธ์ิในการเขาศึกษาตอ 

จํานวนเงินลงทะเบียน งวดที่ 1 

แผน ก แบบ ก2   43,460 บาท 

แผน ข   44,460 บาท  

 

กําหนดการปฐมนิเทศ 

     วันเสารที่ 25 กรกฎาคม 2558   

 

กําหนดการเปดเรียน 

วันเสารที่ 8 สิงหาคม 2558  


