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(สำเนา)

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  (ภาคพิเศษ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะนิติศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ปีการศึกษา  ๒๕๕๔

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -

ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่        ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกและคัดเลือกเข้าศึกษาระดับ

ปริญญาตรี  (ภาคพิเศษ)   คณะวิศวกรรมศาสตร์   คณะนิติศาสตร ์  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ไปแล้วเมื่อวันที่  ๒๖  เมษายน  -  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๔

บัดนี้การพิจาณาผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงขอ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  ตามลำดับคณะดังรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ขอให้ผู้มีรายชื่อในประกาศฉบับนี้ไปสัมภาษณ์  ณ  คณะที่ได้รับ

คัดเลือกในวันที่ ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  เวลา  ๐๘.๓๐  -  ๑๒.๐๐  น.  หากไม่มาสอบสัมภาษณ์ตาม

วัน  เวลา  ดังกล่าว  จะถือว่าสละสิทธิ์

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่    พฤษภาคม  ๒๕๕๔

(ศาสตราจารย์  ดร.พงษ์ศักดิ์  อังกสิทธิ์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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คณะวิศวกรรมศาสตร์  

ลำดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล

1 4 นาย สมควร เนตรยอง สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า

2 26 นางสาว เกศสิรินทร์ คิดคำส่วน สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ

3 30 นาย วรเชษฐ์ มาลัยผา สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล

4 47 นาย ทศพร ประเสริฐมงคล สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล

5 66 นาย กิตติคุณ ขุมคำ สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ

6 76 นาย นฤเบศ ฟูสายมา สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ

7 77 นาย ณัฐวุฒิ พิเคราะห์งาน สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า

8 85 นาย บัณฑิต ประภาวิลัย สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ

9 125 นาย ศุภสันต์ ฟองรัตน์ สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ

10 126 นาย จตุรงค์ คำเงิน สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ

11 147 นาย นิพัทธ์ชัย สิทธิผล สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า

12 152 นาย จิรกร ศรีโปธา สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล

13 154 นาย ธนภัทร ธรรมสิทธิ์ สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ

14 159 นาย อรรถพล ปินใจ สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล

15 166 นาย ปพน สันทราย สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ

16 174 นางสาว มินตรา สุวรรณลพ สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า

17 183 นาย ปิยะวุฒ วุฒิเขตต์ สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล

18 185 นาย พงศ์ดนัย เฟื่องวิทยารัตน์ สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ

19 198 นาย พงศกร แสงศรี สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ

20 228 นาย พลากร คำปวน สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล

21 253 นาย นฤพล รัตตมณี สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล

22 284 นางสาว แสงอู ตาลี สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า

23 297 นาย นักคิดท์ ภาพติ๊บ สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ

24 307 นางสาว วิภาวี มณีชมภู สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ

25 324 นาย พีระพงษ์ กองอินทร์ สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ

26 349 นาย กฤตฌ์ปวิณ จตุรพิพิธพรชัย สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล

27 361 นาย ชัยวัลย์ ตันสุหัช สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า

28 371 นาย ยุทธพงศ์ คอคง สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ

29 383 นางสาว สุภาวิณีร์ เนตรนิลพฤกษ์ สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ

30 386 นาย กรกฎ กันธิดา สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า
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31 406 นาย ฐิติ ปัญญาศิริวัฒน์ สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล

32 514 นาย วิสูตร แสนหาญ สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล

33 529 นาย ธนวัฒน์ เชษฐ์วิสุต สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล

34 560 นาย ชวลิต แก้วคำเชื้อ สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ

35 573 นาย ณัฐพงษ์ สุวัฒนวนิช สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ

36 597 นางสาว ทรงรวี รุ่งเรือง สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ

37 621 นาย พิพัฒน์ เด่นปิยะวิจิตร สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า

38 626 นาย ชนินทร์ บุญมา สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล

39 629 นาย อนุรักษ์ ศรีสุวรรณ สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล

40 684 นาย ณัฐพล ปรีชากุล สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล

41 716 นาย ธีรวัฒน์ มหาวรรณ สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล

42 735 นาย วีรทัย เดือนดาว สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ

43 740 นาย พิษณุ ปินตาสา สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า

44 832 นาย ภูริภัทร์ ลิ้มสุวรรณ สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ

45 893 นาย เอกลักษณ์ มีชัย สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า

46 906 นาย ชนะ เปรมโรจน์ สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า

47 909 นาย พุทธพร พัฒนเจริญ สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ

48 950 นาย พชร ไชยวรรณ์ สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ

49 965 นาย กฤษณ์ อินทร์ต่อม สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ

50 971 นางสาว ชนิกานต์ พิบูลย์ สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ

51 985 นาย เสริมพงษ์ พะโยม สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า

52 1002 นาย ณัฏฐกร สุบรรพวงศ์ สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล

53 1081 นาย อรรถพล อินใจ สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า

54 1086 นางสาว ศรัญรัตน์ บุญลือ สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ

55 1132 นาย วิษณุพงศ์ ไชยธิมา สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ

56 1140 นางสาว วัชรี ฟุ้งวัชรากร สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ

57 1156 นางสาว พัณณิตา ไชยเทียน สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ

58 1165 นาย วุฒิิพงศ์ เขียวฟู สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ

59 1228 นางสาว ภัสรา สายปัน สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ

60 1234 นาย ณัฐวุฒิ พรมตัน สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า

61 1276 นาย รักษิต กันไพเราะ สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า

62 1284 นาย จิรกฤต แก้วประดิษฐ์ สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ
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63 1297 นาย พหลยุทธ ชุ่มเชื้อ สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า

64 1432 นาย บรภาค นาอินทร์ สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ

65 1447 นาย มหโชค พงค์เจริญ สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า

66 1477 นางสาว เกสรา วงศ์ฤกษ์ดี สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ

67 1537 นาย ปภาวิท เขื่อนเพชร สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ

68 1547 นาย สาธิต องอาจ สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า

69 1619 นาย ศุภกร ทอรักสาร สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล

70 1625 นาย ทนต์ แก้วบุญเรือง สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล

71 1626 นาย ธีรพล คำฉาย สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ

72 1643 นาย นิธิ สุขวรรณโณ สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า

73 1645 นาย วชิร ยอดทอง สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล

74 1663 นาย พรเทพ สมบูรณ์ความสุข สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล

75 1668 นาย กฤษณะ กันทาปัน สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล

76 1706 นาย วรพงศ์ ใจดี สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ

77 1734 นาย สถาพร ศรศิริกุล สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ

78 1758 นาย พลวัต พิมโพนทอง สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า

79 1816 นาย ชัยรัตน์ เวศนารัตน์ สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล

80 1827 นาย ภูมินทร์ สุคันธรัต สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า

81 1865 นาย กรกต ผาสุข สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า

82 1955 นาย ธนพัทธ์ ปันซื่อ สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า

83 2012 นาย ฐิติพงษ์ สิงห์คำ สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล

84 2063 นาย กานต์ พินิจการ สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ

85 2221 นาย ชนุพัทร ปาเตนา สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล

86 2239 นาย ณัฐกานต์ คำบุญเรือง สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า

87 2306 นาย ตันติกร ชมภู สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ

88 2413 นาย ชนวีร์ ประพันธ์ สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล

89 2434 นาย ณัทสรณ์ คันธราษฎร์ สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า

90 2460 นาย กฤษดา แตงสุวรรณ สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล

91 2620 นาย ภัทรวิชญ์ บัวย้อย สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ

92 2657 นาย ตรีภพ ผาแก้ว สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า

93 2669 นาย ธวัช ประมวลการ สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล

94 2696 นาย วีระศักดื์ สุดสวาท สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า
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95 2707 นาย เจษฎาวัจน์ เตชะนันท์ สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล

96 2729 นาย ณัฐวุฒิ บริสุทธิ์ สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ

97 2731 นาย พงศกร บุญงาม สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล

98 2849 นาย ธนาพงค์ ทำทอง สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล

99 2868 นาย อิทธิกร เค้าสิม สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า

100 2882 นาย นฤดม  สุดใจ สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ

101 2902 นาย ศรีธนา พันธุ์คำวัง สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล

102 2923 นาย ณัฐพงษ์ หลวงหมื่น สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล

103 2987 นาย ปรัชญา เปรมหิรัญ สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล

104 3007 นาย ณัฐพล ขุนทอง สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล

105 3019 นาย ชาคริต คำเรือน สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า

106 3032 นาย วิทยาวุธ ม่วงนา สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ

107 3092 นาย อภิปกรณ์ สวัสดิ์มงคลกุล สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล

108 3120 นาย อนุชิต เพ็งที สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า

109 3125 นาย วงศกร ไชยบัวคำ สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า

110 3146 นาย พัชร์ดนัย ฤกษ์ธนพันธ์ สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล

111 3152 นาย สิรภพ สิงหนาท สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล

112 3158 นาย ฉกาจ ดวงจันทร์ สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ

113 3159 นาย วิศรุต วัฒนตระการ สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ

114 3164 นาย ชนสรณ์ หาญเจริญกิจ สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า

115 3176 นาย ปริญญา วัฒนาอุดม สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ

116 3231 นาย ร่มฉัตร ราบรื่น สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ

117 3249 นางสาว พัชราภรณ์ ณ สุวรรณ สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ

คณะนิติศาสตร์  สาขานิติศาสตร์ รูปแบบที่ 1

ลำดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล

1 192 นาย ทักษ์ดนัย ด่านรุ่งโรจน์

2 315 นาย ธวัชชัย แก้วกัณหา

3 357 นางสาว ญาริณี จำภูศรี

4 366 นาย ปรัชญา ใจน้อง

5 508 นาย ภูมิทวี จิตภูษา

6 536 นางสาว นวพร ศรีภิญโญ
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7 540 นางสาว ชไมพร พิงคะสัน

8 548 นางสาว ชนนิกานต์ แผ่นชัยภูมิ

9 582 นางสาว ชนพิสุทธิ์ มะโนจิต

10 594 นาย ณราวิทย์ บุญหมั้น

11 710 นาย สุฒากร คีรีพันธ์

12 728 นาย ทฤษฎี จีจอม

13 972 นางสาว กรศศิ ชัยเดช

14 984 นาย ปารณ บุญช่วย

15 1027 นางสาว วรรณวิศา วงค์สวัสดิ์

16 1061 นาย ชาญณรงค์ อินทร์โพธิ์

17 1122 นางสาว สุระวิวรรณ จิโน

18 1136 นางสาว ชไมพร กมล

19 1141 นาย ภูผา เกิดสนอง

20 1146 นาย ทรงวุฒิ ฉากไธสง

21 1157 นางสาว อัญมณี เจนศาสดา

22 1229 นาย จิตตกร ธิลา

23 1231 นางสาว ขวัญจิรา มีอักโข

24 1236 นางสาว นฤภร มณฑากูล

25 1335 นางสาว สุทัตตา โรจนปัญญา

26 1348 นางสาว กัลย์สุดา อุ่นเมือง

27 1398 นางสาว มลทิชา จันทร์ต๊ะวงค์

28 1399 นาย จิตรพงษ์ สิทธิวงศ์

29 1420 นาย วรทัต หาญเตชะ

30 1423 นางสาว ธีราพร สุรเสรีวงษ์

31 1433 นางสาว ชณัฐดา น้ำสา

32 1498 นางสาว วารุณี จันทรศิริรังษี

33 1554 นางสาว ภัทราภรณ์ สันธิ

34 1580 นาย ทัศนัย เหล่ากว้าง

35 1633 นางสาว ฌัชชา เชาวนปรีชา

36 1732 นางสาว ปวีณ์ธิดา หินเดช

37 1810 นางสาว มนัสชนก วิเศษศิริ

38 2154 นางสาว วริศรา ยะตา
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39 2162 นางสาว เบญญา สินธุคุณากร

40 2219 นาย สุรเชษฐ์ ชูเด่น

41 2227 นางสาว พัทธนันท์ จันลองจับจิต

42 2272 นางสาว โศรดา พวงพิลา

43 2279 นาย นันทภพ สุภิวงศ์

44 2408 นาย ภูริทัตต์ ศรีมณฑก

45 2426 นางสาว ฉัตรธิดา นันทะโค

46 2443 นางสาว ปิยมน มัทธุจัด

47 2493 นางสาว ณัฐกานต์ ฉันทะ

48 2649 นาย นิธิิกร สงวนแก้ว

49 2664 นางสาว อติภรณ์ ตรึกตรอง

50 2681 นางสาว พัชรโรดม บุดดา

51 2711 นาย ปองพล จำรูญพันธุ์

52 2834 นาย พงศ์พล เตียวโชคตระกูล

53 2861 นางสาว ธนิตตา หลักคงคา

54 2933 นางสาว ขวัญธิดา อินทรชัย

55 2944 นางสาว ธัญวรัตม์ ศรีศิริปัญญา

56 2976 นาย ต่อพงศ์ ม่วงคุณ

57 3166 นางสาว ณัฐจิรา บุญยรังคะ

58 3186 นางสาว ชิดชนก จันทบาล

59 3215 นาย กิตตินันท์ ช้างแรงการ

60 3230 นางสาว พรพิมล ถนอมศักดิ์ศรี

คณะนิติศาสตร์  สาขานิติศาสตร์ รูปแบบที่ 2

ลำดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล

1 8 นางสาว พชรพรรณ ดาวดึงส์

2 60 นาย พงศธร ทรงสว่าง

3 109 นาย ปราชญา สุทธิพันธ์

4 330 นางสาว ลลิตภัทร เนียมจันทร์

5 332 นาย ภาสิน โชติกะ

6 348 นางสาว ตันหยง มากบุญ

7 355 นาย ปรินทร มณีฉาย
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8 393 นางสาว กัลย์สุดา สุดดีพงษ์

9 398 นาย ทศพล ชุมมะเสนา

10 421 นาย พีระพงษ์ ใจกล้า

11 500 นาย ธันฐกรณ์ ศุภางเผ่า

12 501 นางสาว เพชราพร เทพาคำ

13 653 นางสาว ชนกนาถ กำแพงเพ็ชร

14 681 นางสาว รติกร อังศุสิงห์

15 691 นาย ณัฐหรินทร์ พีระญาอานนท์

16 719 นางสาว พัชราพร แก้วเขียว

17 796 นาย วงศกร วุฒิคุณาภรณ์

18 822 นาย สมุทร แม้นสมุทร

19 932 นาย กฤติพัฒน์ มูลศิริ

20 937 นางสาว จินต์จุฑา จอมธิ

21 940 นางสาว เปี่ยมจิตต์ ชวนไชยสิทธิ์

22 995 นางสาว พิชญ์นรี ทรงฤกษ์

23 1042 นางสาว พรสุดา ทิศวงค์

24 1057 นาย อนุรัตน์ ฟักทอง

25 1109 นาย ชัชพงศ์ ปิยะสาธุกิจ

26 1247 นาย อภิชาติ ติ๊บปิน

27 1255 นาย กฤษดา อุโฆษกุล

28 1257 นางสาว พิพิรพร เจริญผล

29 1264 นางสาว ขวัญชนก คำสม

30 1303 นางสาว นุชวรา พ่วงแย้ม

31 1314 นางสาว วราภรณ์ ตรีประเสริฐวงศ์

32 1331 นาย ไตรรัตน์ อิทธิวราภรณ์กุล

33 1412 นาย ชวลิต วัฒนาโยธิน

34 1417 นาย โอฬารัก กาลจักร

35 1428 นางสาว ศรสินี วจีสัตย์

36 1460 นาย ปิยะพันธุ์ บุญชูดวง

37 1462 นาย ธนิตศักดิ์ ธนพรพงศ์สิน

38 1465 นาย เชาวณัฐ สุขเข

39 1474 นางสาว ภณิตา มีเปี่ยม
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40 1478 นาย ดิศรณ์ คุณเดชะ

41 1524 นาย พงศธร ธนาสดใส

42 1599 นางสาว ศิรดา ทัศคร

43 1600 นางสาว ชญานิศ เหลืองอ่อน

44 1644 นาย สิทธิพงษ์ แก้วนันไชย

45 1646 นางสาว โชษิตา ทองคำ

46 1648 นางสาว ปวริศา กอพงษ์

47 1650 นาย กรกช แสนเขื่อน

48 1660 นางสาว ถิรวรรณ กองโชค

49 1778 นางสาว วรันธร ธาราสุวรรณชัย

50 1783 นาย ปนัด เย็นใจ

51 1824 นางสาว ชิดชนก ภิรมย์

52 1826 นาย ปริญญชาต จะปิน

53 1873 นางสาว ประอร วัชรพุกก์

54 1879 นางสาว ปิยภรณ์ คำมาโมงค์

55 1890 นาย พีรัช มะกา

56 2086 นาย ณัฐภูมิ ชั่งใจ

57 2149 นาย พงษ์พาณิชย์ ศรีทอง

58 2173 นาย นนทวัช จินดารัตน์

59 2243 นางสาว เจนจิรา เจริญดี

60 2318 นาย เสริมพงษ์ ทรัพย์สุข

61 2319 นาย ธนกร หวันชัยศรี

62 2482 นาย ณัฏฐา ศรีภากรณ์

63 2486 นาย ศิวัช อินสตุล

64 2607 นางสาว กุลนิดา อึ้งตระกูล

65 2662 นางสาว วรางคณา ชัยศรีทิพย์

66 2674 นางสาว ณัชชา ยุทธปรีชานันท์

67 2704 นาย สุขพงศ์ ประเสริฐสม

68 2753 นางสาว สุพิญญา มากูลต๊ะ

69 2761 นาย โสภณัฐ สุมันตกุล

70 2818 นาย ภูวกร ทองรักษ์

71 2828 นาย ประสงค์ เจริญบุญประเสริฐ
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72 3014 นาย วชิรกร แก่นเรณู

73 3040 นางสาว จุฑามาศ วงศ์คำ

74 3085 นางสาว สุมนรัตน์ โพธิ์อบ

75 3132 นางสาว ริญญารัตน์ กิตติ์อริยรัฐ

76 3138 นางสาว ทิพย์สุดา ชูมณี

77 3184 นางสาว อติพร พานิช

78 3206 นาย พีรณัฐ ศรียอด

79 3213 นาย ธนะภัทร์ เทียมภู่

80 3246 นางสาว ศุภลักษณ์ ชัยสาร

คณะนิติศาสตร์  สาขานิติศาสตร์ รูปแบบที่ 3

ลำดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล

1 41 นางสาว เสาวลักษณ์ มากทองหลาง

2 45 นาย เทียนชัย คุณยศยิ่ง

3 121 นางสาว วรพิชชา ทามะนิตย์

4 205 นางสาว ภัสราภรณ์ แสนคำลือ

5 210 นาย ศุภกร เจริญสุข

6 234 นาย กฤติน ทัศน์เอี่ยม

7 240 นาย ภูวิชญ์ เทพเทวิน

8 531 นางสาว อชิรญาณ์ อาสุ

9 636 นาย สุวิจักขณ์ พรหมวัชรานนท์

10 914 นางสาว กมลชนก ประสงค์ทรัพย์

11 918 นางสาว ศุภลักษณ์ ใจปินตา

12 930 นางสาว นันท์กมล อินทร์แสง

13 945 นาย สุทธิพงศ์ ธิแจ้

14 1017 นางสาว ศศิธร บุญยืน

15 1056 นางสาว รุ่งนภา พัวพัฒนโชติ

16 1094 นางสาว จิรัชยา เมืองสุวรรณ

17 1139 นางสาว น.ส.วิภาดา สมร

18 1150 นางสาว ภัททิยา ชัยสงคราม

19 1204 นางสาว ชาลิสา ณ ระนอง

20 1240 นาย ธนพัฒน์ มะลิลา



               หน้า 11/16

21 1341 นางสาว รัตนวิถา จตุมานนท์

22 1363 นางสาว พรพิสุทธิ์ ประสานทวีผล

23 1392 นาย ศักดิสิทธ์ อริยะวงษ์

24 1394 นางสาว น้ำทิพย์ ทิพย์คำมา

25 1533 นางสาว เป็นเพื่อน ทิพย์รัตน์

26 1609 นางสาว ณิชกานต์ สัจกุล

27 1684 นาย นิธิภัทร์ สร้อยเชื้อดี

28 1708 นาย เอกรัตน์ บุตรจันทร์

29 1719 นางสาว เบญจภรณ์ วงศ์ไชย

30 1731 นางสาว รสสุคนธ์ สุขสกุล

31 1860 นางสาว ปอถักทอง บุญทอง

32 1925 นาย คมกริบ คำแดง

33 1932 นางสาว ลักขณา ดาทอง

34 1985 นางสาว พัชนัย เผ่าเสถียรพันธ์

35 1987 นางสาว วีรยา แสวงทรัพย์

36 2047 นางสาว ดารารัตน์ รมณียวงษ์

37 2083 นางสาว พรศิริ สอนบุญทอง

38 2099 นางสาว เมธาวี ตั้งเกริกโอฬาร

39 2112 นางสาว นูรีฮัน สะอิ

40 2211 นางสาว สุศฤงคาร คงศิลป์

41 2248 นางสาว ณัฐธิดา ตาปราบ

42 2307 นาย ชวณัฐ เสรีรัตน์

43 2333 นางสาว ณัฐธิดา เลิศพานิช

44 2349 นางสาว ปิยพร ยมานันท์

45 2354 นางสาว เบญจมาศ ยานสกุล

46 2379 นางสาว ศิริรัตน์ พิพัฒน์กิตติกร

47 2410 นางสาว ชัญญา ธวิตอังกูร

48 2542 นาย เบญจรงค์ ตปนียศิลป์

49 2572 นางสาว ธัญญารัตน์ ทาคำแปง

50 2626 นาย ธนศักดิ์ แซ่ตั้ง

51 2671 นาย กฤตย์ สิวาพานิช

52 2691 นางสาว ภัทรวรรณ สัจจะพรเทพ
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53 2798 นาย เมธี คันธะวงศ์

54 2814 นางสาว ศนิชล พฤทธิ์ลาภากร

55 2929 นางสาว สุรัตน์วดี จงสมจิตต์

56 2963 นางสาว พิมพ์ศิริ วิบุลศิลป์

57 3006 นางสาว ชลฎา ไสยรินทร์

58 3009 นาย เบญจรงค์ กัลยา

59 3170 นางสาว ชนิดาภา สาลี

60 3243 นางสาว สิริรัตน์ ยงจิระนนท์

คณะนิติศาสตร์  สาขานิติศาสตร์ รูปแบบที่ 4

ลำดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล

1 6 นาย วีรยุทธ จิ๋วชูเวียง

2 33 นาย อานุภาพ ประยูรเวช

3 92 นางสาว สิริกุล ปฐมนุพงศ์

4 175 นางสาว สิรภัทร ชยางกูร

5 207 นาย อรรถพงษ์ ศรีบุญเรือง

6 265 นางสาว สุภาภรณ์ ปัญญาทิพย์

7 291 นางสาว ชณัฐกานต์ อุดทาเศษ

8 310 นางสาว สุกัญญา ปัญญามาก

9 354 นางสาว กมลชนก กันทะแก้ว

10 373 นาย ธนบดี เจริญพร

11 375 นางสาว พิมพ์ธนู ยาดี

12 468 นางสาว ปาลินี สุปน

13 478 นางสาว ชนรดี ชินประดิษฐสุข

14 482 นางสาว เธียรดา พระเทพ

15 519 นางสาว ธนพร พงศ์ธเนศ

16 532 นางสาว วรัญชลี  ไทยยันโต

17 583 นางสาว สิรวริณทญ์ ปัญญา

18 590 นางสาว พัชราวลี แก้วกิติ

19 611 นางสาว ภัทราภรณ์ ปาละกุล

20 646 นาย ฐานันดร์ จันทรเขตต์

21 682 นาย รุ่งโรจน์ ตั๋นดี
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22 692 นาย พชรพล ก่ำการยุทธ

23 741 นาย เอกดนัย บุญเรือง

24 791 นางสาว ยลรวีร์กานต์ จันทร์ภัทรบูรณ์

25 869 นางสาว นารีรัตน์ ขอบรูป

26 962 นาย คณนาถ มุ้งเงิน

27 1114 นางสาว สกุลตลา กันธิยะ

28 1121 นาย วรพัฒน์ ยอดเรือน

29 1545 นาย เกียรติวรรษ ศุภกา

30 1944 นางสาว ธัญลักษณ์ ทองสิงห์

31 1976 นาย ติณณภพ เปล่งแสง

32 2064 นาย มุนินทร์ จุมปาทอง

33 2078 นางสาว ธัญชนก โต๊ะเมือง

34 2494 นางสาว พิมชนา ตึกขาว

35 2544 นางสาว ณฐมน ใจลังกา

36 3102 นาย วิจักษณ์ เฮวสุวรรณ

37 3105 นาย จักรกฤช หมีทอง

38 3126 นาย ธีระกุล จิตรใจ

39 3130 นาย ณัฐสิทธิ์ ใจธิตา

40 3151 นางสาว กุลรัศมิ์ จุ้ยเดช

คณะรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์  สาขาการระหว่างประเทศ

ลำดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล

1 22 นางสาว ณัฏฐนันท์ ไชยมงคล

2 40 นางสาว ปัทมวรรณ ฟักขาว

3 50 นาย ธนพล ทรัพย์นิมิตร

4 127 นางสาว ณิศาชล บุบผา

5 157 นางสาว กีรติ เลี้ยวสกุล

6 182 นาย ชินดนัย ตันสกุล

7 302 นางสาว จินตนา วงศ์ละ

8 320 นางสาว ฉัตรกนก พูลสมบัติ

9 381 นางสาว รัฎาพร ศรวงษ์

10 458 นางสาว ประภาศรี ไชยโนฤทธิ์
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11 550 นางสาว พอชม ธนะภูมิชัย

12 620 นาย ก้องการ ฉริยะพงศ์พันธุ์

13 802 นาย กฤษภาณุ เครือเนตร

14 910 นางสาว สุภิชชา จันทนาลักษณ์

15 942 นาย ภัทรพล สุภาคุณ

16 953 นางสาว รวิสรา เชี่ยวชูกุล

17 1019 นางสาว นิภารัตน์ พลคำ

18 1064 นางสาว เจนจิรา มิตรแสง

19 1100 นางสาว อาทิตยาพร ชมนาวัง

20 1129 นางสาว ปภาดา เกิดเจริญ

21 1133 นางสาว รัชฎากรณ์ อ้ายเจริญ

22 1148 นาย วรากร จูห้อง

23 1152 นางสาว ทัตพิชา พงษ์ศิริ

24 1163 นางสาว เนตรนภา วงศ์โสมนัสพันธุ์

25 1187 นางสาว สุดปรารถนา พรหมมา

26 1307 นาย ชัชชม สังข์ทอง

27 1328 นางสาว ฐิติมา ตรีอำนรรค

28 1343 นาย อนุสรณ์ จันทร์ศร

29 1346 นาย จักรพันธ์ พรหมศร

30 1352 นาย ศุภณัฐ แสงอรุณฉาย

31 1355 นางสาว ทิพย์ตะวัน เสน่หา

32 1409 นางสาว วีริยา จันทร

33 1436 นาย คมสัน วงศ์แหลมมัจฉา

34 1492 นาย ศตวรรษ พุทธานุรักษ์

35 1500 นางสาว แสงรุ้ง รัตนวงษ์โกศล

36 1520 นาย ทัดชนม์ กลิ่นชำนิ

37 1551 นางสาว สรัญธรณ์ บุตรชัย

38 1562 นางสาว กุลธิดา เพ็ชรวงศ์

39 1584 นางสาว มาลัย เทพประสิทธิ์

40 1589 นางสาว ณัฐธยาน์ ฉันทะ

41 1595 นางสาว ภูริอร แต้สวัสดิ์

42 1685 นางสาว วันวิสาข์ แสนคำภา



               หน้า 15/16

43 1733 นางสาว ณัฐกมล ใจเดช

44 1735 นางสาว ปัทมาภรณ์ เมืองพุ่ม

45 1765 นางสาว พรทิพา สายคำพา

46 1814 นางสาว กมลชนก เหียดใส

47 1817 นางสาว อลิสา จันทร์เพ็ง

48 1885 นาย พงศกร ผ่องภิญโญ

49 1896 นางสาว ปาณิสรา เมฆพัฒน์

50 1927 นาย ทัศน์พล บุญประไพ

51 1977 นางสาว วรัญญา เศรษฐาวงศ์

52 2009 นาย นพปภพ หังษาภิบาล

53 2010 นางสาว จิตรลดา ธรรมสอน

54 2049 นางสาว จีรพรรณ แก้วบุดดี

55 2096 นาย กลิน ปั้นมณี

56 2130 นางสาว ฉัตรฑริกา ไทยประสงค์

57 2142 นาย ปพณพัชร์ ศิริรพีวัชร์

58 2164 นางสาว ณิชชา ธีรกุลธนวัต

59 2200 นางสาว นิปภิชฌาย์ ทองชุม

60 2209 นางสาว กุลจิรา แก้วจ้อน

61 2265 นางสาว ศิโรรัตน์ พรหมรักษา

62 2334 นาย ชนวีร์ การีกลิ่น

63 2363 นาย สกุลพงษ์ นันทน์วิกรม

64 2432 นางสาว ศรัญญา สันติภพ

65 2498 นางสาว นฤหทัย เกษมรัตน์

66 2511 นางสาว สิริโสภา เฉตระการ

67 2522 นางสาว ธัญกร ศรีบรรพต

68 2535 นาย กานต์ สกุลพราหมณ์

69 2560 นางสาว เบญจมาศ ขุนมนตรี

70 2581 นางสาว ปาริฉัตร อินทร์เพ็ญ

71 2590 นาย ศลิศธา วิไลรัตน์

72 2656 นางสาว ไพลิน เอี่ยมนุ้ย

73 2815 นางสาว เมธิชา ยอดปัญญา

74 2826 นางสาว อักษิกา อักษรศิลป์
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75 2903 นางสาว อัญมณี ณรงค์ชัย

76 2925 นางสาว ณพัทธ์ชญา คำแพง

77 2935 นาย กฤษณศักดิ์ หริรักษ์ไพบูลย์

78 2937 นางสาว คนึงนิจ ปิจนันท์

79 2953 นางสาว ศุภวรรณ แก่นจันทน์

80 2975 นางสาว ปิยากร ละออ

81 3042 นางสาว แกมกาญจน์ มีความรัก

82 3064 นาย พิทวัส โตวิชัย

83 3071 นาย ศักดิ์สยาม จะยะสกูล

84 3100 นางสาว นาบีล่า ศรีเจริญ

85 3113 นาย ศิวกร ชัยชนะ

86 3165 นางสาว ทิพานัน ลิ่มไทย

87 3167 นางสาว กมลชนก ดอนอ่อนเบ้า

88 3171 นางสาว นงวิภา มณีปะวัด

89 3175 นางสาว วิภาวี วังเชิ่ง

90 3180 นาย รัฐพล มานะสวัสดิ์


