
 

ส ำเนำ 
ประกาศคณะนิติศาสตร์ 

เรื่อง รายชื่อนักศกึษาเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศกึษาคณะนิติศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2557 

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

   ตามประกาศคณะนิติศาสตร์   ลงวันที่  15 สิงหาคม 2557 เรื่อง รับสมัคร

ทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม ถึง 29 สิงหาคม 

2557 และประกาศคณะนิติศาสตร์  ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เรื่องขยายระยะเวลารับสมัคร

ทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 ระหว่าง วันที่ 29 สิงหาคม - 5 กันยายน 

2557 นั้น 
 

   บัดนี้ คณะกรรมการทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้า 

ขอรับทุนการศกึษาเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้เข้ารับการสัมภาษณ์ จ านวน 21 คน 

ดังรายชื่อต่อไปนี ้

 

1. นางสาวสุกัญญา สิงหป์ระเสริฐ รหัสนักศึกษา 572012152 

2. นางสาวณัฏฐนิช ผอ่งจิตร์ รหัสนักศึกษา 572012036 

3. นางสาวอชิรญา จันทนา รหัสนักศึกษา 572010079 

4. นางสาวศิรินทิพย์ วงค์ใจ รหัสนักศึกษา 572010064 

5. นายธนโชติ หมูค า รหัสนักศึกษา 572010022 

6. นางสาวจิรัชยา ใจกาศ รหัสนักศึกษา 572010005 

7. นางสาวฐิติณัติ วงศแ์ก้วมูล รหัสนักศึกษา 572012034 

8. นายสัตยา ทองอว้น รหัสนักศึกษา 562012177 

9. นางสาววริษฐา ศรชียานุพันธ์ รหัสนักศึกษา 562012153 

10. นายสมพนธ์ บุตรเลิศวเิศษฐีฐะ รหัสนักศึกษา 562010071 

11. นางสาววชริาภรณ์ จันตะ๊นุ รหัสนักศึกษา 562010063 

12. นางสาวบุษกร เอี่อมสอาด รหัสนักศึกษา 562010040 

13. นางสาวจุฑามาส สุมาตร์ รหัสนักศึกษา 562010011 

14. นางสาวอัจฉรา สืบแสงทอง รหัสนักศึกษา 552012140 

15. นายพงศธร ศริิจิรกาญจน์ รหัสนักศึกษา 552012073 

16. นางสาวญาคุณาภัต ธนาภัสกรณ์ รหัสนักศึกษา 552012036 
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