
 
 

คําส่ัง คณะนิติศาสตร�  มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 
ที่  064/2561 

เรื่อง  แต�งตั้งอาจารย�ที่ปรึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําป0การศึกษา 2561 
----------------------- 

  
 ตามที่คณะนิติศาสตร�  มหาวิทยาลัยเชียงใหม�  ได3รับผู3เข3าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ประจําป0การศึกษา 2561  จํานวน 284 คน ไปแล3วนั้น 
 เพื่อให3คําปรึกษาแก�นักศึกษาในป0การศึกษา 2561 เป9นไปด3วยความเรียบร3อย และมี
ประสิทธิภาพ สอดคล3องกับแผนการศึกษาและเป9นไปตามเอกภัตภาพของแต�ละบุคคล  อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 74 วรรคหกและมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห�งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551  คณะนิติศาสตร�  จึงแต�งตั้งอาจารย�ที่ปรึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประจําป0การศึกษา 2561 ดังต�อไปนี้ 

ลําดับ 
รหัส

นักศึกษา 
 ชื่อ - สกุล อาจารย�ที่ปรึกษา 

1. 612010031  นางสาวป@ญจมา  แก3วหนองยาง   อ.พลอยแก3ว โปราณานนท�  
2. 612010034  นางสาวพรนภัส  ขาวแสง   อ.พลอยแก3ว โปราณานนท�  
3. 612010036  นางสาวพุทธรักษ�  สมบูรณ�ทรัพย�   อ.พลอยแก3ว โปราณานนท�  
4. 612010039  นางสาวเมธาวี  โรจนเสาวภาคย�   อ.พลอยแก3ว โปราณานนท�  
5. 612010040  นางสาวรินรดา  คุณเสถียรพงศ�   อ.พลอยแก3ว โปราณานนท�  
6. 612010041  นางสาววรันธร  วงศ�พระถาง   อ.พลอยแก3ว โปราณานนท�  
7. 612010046  นางสาวศุภิกา  แก3วเกตุกวีรัตน�   อ.พลอยแก3ว โปราณานนท�  
8. 612010048  นางสาวสุจารี  ตันมล   อ.พลอยแก3ว โปราณานนท�  
9. 612010049  นางสาวสุชานาถ  ม่ันชาวนา   อ.พลอยแก3ว โปราณานนท�  
10. 612010050  นางสาวเหมหงษ�  ศรีจันทร�ดร   อ.พลอยแก3ว โปราณานนท�  
11. 612010051  นางสาวอรณิชา  กันทะวงค�   อ.พลอยแก3ว โปราณานนท�  
12. 612010052  นางสาวอรอุมา  ชมพนา   อ.พลอยแก3ว โปราณานนท�  
13. 612010053  นางสาวอริศรา  อํ่าทอง   อ.พลอยแก3ว โปราณานนท�  
14. 612010054  นางสาวอัจฉบุณณ�  แสงโสม   อ.พลอยแก3ว โปราณานนท�  
15. 612010029  นายเนติกร  หวังสุนทรชัย   อ.พลอยแก3ว โปราณานนท�  
16. 612010030  นายปฐมพร  กรุงศรี   อ.พลอยแก3ว โปราณานนท�  
17. 612010038  นายภาณุวิชญ�  อนุรักษ�วัฒนะ   อ.พลอยแก3ว โปราณานนท�  
18. 612010042  นายวัชระ  เขตสกุลคีรี   อ.พลอยแก3ว โปราณานนท�  
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ลําดับ 
รหัส

นักศึกษา 
 ชื่อ - สกุล อาจารย�ที่ปรึกษา 

19. 612010043  นายวิธวัช  นันทวงศ�   อ.พลอยแก3ว โปราณานนท�  
20. 612010055  นายอาณา  รัตนะวรรธนะ   อ.พลอยแก3ว โปราณานนท�  
21. 612012001  นางสาวกชกร  นาคินทร�   อ.คนึงนิจ ขาวแสง  
22. 612012002  นางสาวกรรณ�นิภา  พรมโน   อ.คนึงนิจ ขาวแสง  
23. 612012007  นางสาวกันตินันท�  เสมอภพ   อ.คนึงนิจ ขาวแสง  
24. 612012009  นางสาวกานต�รวี  จันอัครพงศ�   อ.คนึงนิจ ขาวแสง  
25. 612012013  นางสาวจรัสพรรณ  มาศวรรณา   อ.คนึงนิจ ขาวแสง  
26. 612012016  นางสาวชนกานต�  ธรรมเสน   อ.คนึงนิจ ขาวแสง  
27. 612012017  นางสาวชนิตา  สืบแก3ว   อ.คนึงนิจ ขาวแสง  
28. 612012020  นางสาวโชษิตา  อินทะไชย   อ.คนึงนิจ ขาวแสง  
29. 612012021  นางสาวญาดา  ศรีลัญจกาญจน�   อ.คนึงนิจ ขาวแสง  
30. 612012022  นางสาวฐิติพชร  สันทบ   อ.คนึงนิจ ขาวแสง  
31. 612012023  นางสาวณัชนันทน�  ไตรแสงรุจิระ   อ.คนึงนิจ ขาวแสง  
32. 612012024  นางสาวณัฐชา  ธนะจักร�   อ.คนึงนิจ ขาวแสง  
33. 612012026  นางสาวณัฐริกา  ญาณะวงค�ษา   อ.คนึงนิจ ขาวแสง  
34. 612012028  นางสาวณิชกุล  สิทธิวัฒนาวงศ�   อ.คนึงนิจ ขาวแสง  
35. 612012029  นางสาวณิชาภัทร�  ขันตี   อ.คนึงนิจ ขาวแสง  
36. 612012030  นางสาวดรรชนีย�  จอสูงเนิน   อ.คนึงนิจ ขาวแสง  
37. 612012003  นายกรวิชญ�  เขียวแต3ม   อ.คนึงนิจ ขาวแสง  
38. 612012004  นายกฤตธนยศ  ยนต�นิยม   อ.คนึงนิจ ขาวแสง  
39. 612012005  นายกฤษฎา  สืบสายอ�อน   อ.คนึงนิจ ขาวแสง  
40. 612012006  นายกันตพล  ชมภูพันธ�   อ.คนึงนิจ ขาวแสง  
41. 612012008  นายกานต�  ปรัตเถ   อ.คนึงนิจ ขาวแสง  
42. 612012010  นายกิตตินันท�  เขื่อนพันธ�   อ.คนึงนิจ ขาวแสง  
43. 612012011  นายกุลกิตติ  เกี๋ยงคํา   อ.คนึงนิจ ขาวแสง  
44. 612012012  นายคมสัน  คันธเนตร   อ.คนึงนิจ ขาวแสง  
45. 612012014  นายจิรโรจน�  สมโน   อ.คนึงนิจ ขาวแสง  
46. 612012015  นายจิรายุทธ  จรรยา   อ.คนึงนิจ ขาวแสง  
47. 612012018  นายชยพล  อัคเดชธนโชติ   อ.คนึงนิจ ขาวแสง  
48. 612012019  นายชยุตม�  อายุพงศ�   อ.คนึงนิจ ขาวแสง  
49. 612012025  นายณัฐดนัย  คําวิเศษ   อ.คนึงนิจ ขาวแสง  
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ลําดับ 
รหัส

นักศึกษา 
 ชื่อ - สกุล อาจารย�ที่ปรึกษา 

50. 612012027  นายณัฐวุฒิ  มะโนกิจ   อ.คนึงนิจ ขาวแสง  
51. 612012033  นางสาวธนัชพร  นามลิวัน   รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล  
52. 612012034  นางสาวธนัญชนก  นามเสถียร   รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล  
53. 612012036  นางสาวธาดาเกตุ  ธรธนันท�   รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล  
54. 612012037  นางสาวธิศากานต�  คําพันธ�   รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล  
55. 612012038  นางสาวนภสร  บุญประเสรฐิ   รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล  
56. 612012031  นายทรรศน  พุ�มมาลัย   รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล  
57. 612012032  นายธนดล  โฉมทอง   รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล  
58. 612012035  นายธนากร  มีกิจ   รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล  
59. 612010035  นางสาวพีรดา  สุป0   อ.ดร.อุษณีย� เอมศิรานันท�  
60. 612010012  นางสาวจิรดา  วังกาวี   อ.ดร.อุษณีย� เอมศิรานันท�  
61. 612010019  นางสาวฐิติชญา  สุดเจริญ   อ.ดร.อุษณีย� เอมศิรานันท�  
62. 612010023  นางสาวณัฐวิภาดา  คําป@นทิพย�   อ.ดร.อุษณีย� เอมศิรานันท�  
63. 612010009  นายจอมพล  สังขนันท�   อ.ดร.อุษณีย� เอมศิรานันท�  
64. 612010044  นายศุภกิตติ์  กงศรี   อ.ดร.อุษณีย� เอมศิรานันท�  
65. 612010010  นายจักรินทร�  สารมา   อ.ดร.อุษณีย� เอมศิรานันท�  
66. 612010032  นายปKยะพงษ�  บัวเเดง   อ.ดร.อุษณีย� เอมศิรานันท�  
67. 612010037  นายภควัตร  มะโนคํา   อ.ดร.อุษณีย� เอมศิรานันท�  
68. 612010047  นายสิขริน  สกุลเดช   อ.ดร.อุษณีย� เอมศิรานันท�  
69. 612010056  นายอิศรา  สุนทราวงศ�   อ.ดร.อุษณีย� เอมศิรานันท�  
70. 612012039  นางสาวนมัสการ  สุป0   ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค�  
71. 612012041  นางสาวเนตรนภา  แก3วกระจาย   ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค�  
72. 612012043  นางสาวปนัดดา  ไชยยอง   ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค�  
73. 612012044  นางสาวประณัชญา  จันทร�หลวง   ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค�  
74. 612012045  นางสาวปวริศา  พรหมกอบโชค   ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค�  
75. 612012046  นางสาวป@ทมา  ป@ทมอดิสัย   ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค�  
76. 612012040  นายนฤบดี  จูใจแจ�ม   ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค�  
77. 612012042  นายปฏิพัทธ�  ไชยณรงค�พรศิริ   ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค�  
78. 612012048  นางสาวผการัตน�  ชัยยะป@ญหา   อ.ไพสฐิ พาณิชย�กุล  
79. 612012050  นางสาวพชรพร  ป@Mนชูศรี   อ.ไพสฐิ พาณิชย�กุล  
80. 612012051  นางสาวพรพฤติกร  อุบลรัตน�   อ.ไพสฐิ พาณิชย�กุล  
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81. 612012052  นางสาวพรรณปพร  วงษ�มาต   อ.ไพสฐิ พาณิชย�กุล  
82. 612012047  นายปุณณวิชญ�  ทวีรชตะ   อ.ไพสฐิ พาณิชย�กุล  
83. 612012049  นายพงศ�ภัค  พิมสาร   อ.ไพสฐิ พาณิชย�กุล  
84. 612012053  นายพรรษกร  ธีรภัทร�ศรัทธา   อ.ไพสฐิ พาณิชย�กุล  
85. 612012054  นายพลอธิป  สิทธิคง   อ.ไพสฐิ พาณิชย�กุล  
86. 612012055  นายพัคนทิน  ทะวะดี   อ.ไพสฐิ พาณิชย�กุล  
87. 612012056  นายพิชญะ  แซ�หยาง   อ.ไพสฐิ พาณิชย�กุล  
88. 612012057  นางสาวพิราอร  ทะนิตOะ   อ.ชญามณี พิริยะวณิชย�  
89. 612012058  นางสาวภัฑริญา  เวียนทอง   อ.ชญามณี พิริยะวณิชย�  
90. 612012059  นางสาวภัทรลภา  อุพพา   อ.ชญามณี พิริยะวณิชย�  
91. 612012063  นางสาวภาวิณี  สังข�สุวรรณ   อ.ชญามณี พิริยะวณิชย�  
92. 612012060  นายภาณุเดช  วีรนุกุล   อ.ชญามณี พิริยะวณิชย�  
93. 612012061  นายภาณุพันธ�  จันทรา   อ.ชญามณี พิริยะวณิชย�  
94. 612012062  นายภาณุวัฒน�  เป9งโท   อ.ชญามณี พิริยะวณิชย�  
95. 612012064  นายภูบดี  ศรีจันทร�ดร   อ.ชญามณี พิริยะวณิชย�  
96. 612012065  นายภูมิผไท  ยิ้มจันทร�   อ.ชญามณี พิริยะวณิชย�  
97. 612012066  นางสาวรติมา  บัวคง   อ.ดร.นัทมน คงเจริญ  
98. 612012067  นางสาวรติรัตน�  แก3วประสิทธิ ์   อ.ดร.นัทมน คงเจริญ  
99. 612012068  นางสาวลักษิกา  สิริวโรทัย   อ.ดร.นัทมน คงเจริญ  
100. 612012071  นางสาววรรณวิษา  ภูพวก   อ.ดร.นัทมน คงเจริญ  
101. 612012072  นางสาววศินี  แสงสุพรรณ   อ.ดร.นัทมน คงเจริญ  
102. 612012069  นายวงศ�วริศ  ศิริเมธาวัธน�   อ.ดร.นัทมน คงเจริญ  
103. 612012070  นายวรการ  แสนแปง   อ.ดร.นัทมน คงเจริญ  
104. 612012074  นางสาววันวิสาข�  บุญสาระวัง   อ.กัญญา หิรัณย�วัฒนพงศ�  
105. 612012075  นางสาววิชญานี  ภูอิ่นอ3อย   อ.กัญญา หิรัณย�วัฒนพงศ�  
106. 612012077  นางสาววิภาดา  เก�งกาจ   อ.กัญญา หิรัณย�วัฒนพงศ�  
107. 612012079  นางสาวศศิกาญจน�  นนทธิ   อ.กัญญา หิรัณย�วัฒนพงศ�  
108. 612012073  นายวัชรพล  ช�างหล�อ   อ.กัญญา หิรัณย�วัฒนพงศ�  
109. 612012076  นายวิชยานนท�  วงศ�ใหญ�   อ.กัญญา หิรัณย�วัฒนพงศ�  
110. 612012078  นายศรัณยพงศ�  มาเรืองธนภัทร   อ.กัญญา หิรัณย�วัฒนพงศ�  
111. 612012080  นายศิวกร  จิโน   อ.กัญญา หิรัณย�วัฒนพงศ�  
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112. 612012081  นายศิวกร  มัฆวาล   อ.กัญญา หิรัณย�วัฒนพงศ�  
113. 612012082  นายศุภณัฐ  ปล่ังศรีทรัพย�   อ.กัญญา หิรัณย�วัฒนพงศ�  
114. 612012083  นายศุภฤกษ�  ปQออินเครือ   อ.กัญญา หิรัณย�วัฒนพงศ�  
115. 612010028  นางสาวนันตยากรณ�  วัชรประภาพงศ�   ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค  
116. 612010027  นายนราธร  สารคํา   ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค  
117. 612012084  นางสาวสรวรรณ  อินทพรต   อ.บุญชู ณ ปQอมเพ็ชร  
118. 612012085  นางสาวสโรชา  กลิ่นศิริ   อ.บุญชู ณ ปQอมเพ็ชร  
119. 612012087  นางสาวสุกัญญา  เช้ือเมืองพาน   อ.บุญชู ณ ปQอมเพ็ชร  
120. 612012088  นางสาวสุพรรษา  แก3วหนองโรง   อ.บุญชู ณ ปQอมเพ็ชร  
121. 612012089  นางสาวสุพิชญา  ไชยศรี   อ.บุญชู ณ ปQอมเพ็ชร  
122. 612012090  นางสาวโสรดา  บุญศรารักษพงศ�   อ.บุญชู ณ ปQอมเพ็ชร  
123. 612012092  นางสาวอัญชิสา  ฆ3องเลิศ   อ.บุญชู ณ ปQอมเพ็ชร  
124. 612012093  นางสาวอาทิตยา  รสแก3ว   อ.บุญชู ณ ปQอมเพ็ชร  
125. 612012094  นางสาวกนกวรรณ  สุทธหลวง   อ.บุญชู ณ ปQอมเพ็ชร  
126. 612012095  นางสาวกมลธิดา  คําจันทร�   อ.บุญชู ณ ปQอมเพ็ชร  
127. 612012086  นายสันติสุข  ทับทวี   อ.บุญชู ณ ปQอมเพ็ชร  
128. 612012091  นายอรรคพล  หมอกขัติ   อ.บุญชู ณ ปQอมเพ็ชร  
129. 612012096  นายกฤตย�ธร  ทองศรีจันทร�   อ.บุญชู ณ ปQอมเพ็ชร  
130. 612010057  นางสาวอิสริยา  กีรติคณวัฒน�   อ.ศักดิ์ชาย จินะวงศ�  
131. 612010033  นางสาวพนัชภรณ�  วิจิตรจิรโรจน�   อ.ศักดิ์ชาย จินะวงศ�  
132. 612010002  นายกรกฎ  สุขสบาย   อ.ศักดิ์ชาย จินะวงศ�  
133. 612012098  นางสาวกฤติมา  เกียรติอมรเวช   อ.วาทิศ โสตถิพันธุ�  
134. 612012099  นางสาวกัญญาณัฐ  ไชยาคํา   อ.วาทิศ โสตถิพันธุ�  
135. 612012100  นางสาวกานต�ธิดา  สารีทก   อ.วาทิศ โสตถิพันธุ�  
136. 612012101  นางสาวเกวลิน  คุณากิตติกุล   อ.วาทิศ โสตถิพันธุ�  
137. 612012102  นางสาวขวัญพนารัตน�  ขวัญเกื้อ   อ.วาทิศ โสตถิพันธุ�  
138. 612012104  นางสาวจงจิต  นาเมือง   อ.วาทิศ โสตถิพันธุ�  
139. 612012112  นางสาวชฎาภรณ�  เหมหอมวงษ�   อ.วาทิศ โสตถิพันธุ�  
140. 612012114  นางสาวชนัตนาถ  โตOะเอียด   อ.วาทิศ โสตถิพันธุ�  
141. 612012097  นายกฤติเดช  ศรีเผือด   อ.วาทิศ โสตถิพันธุ�  
142. 612012103  นายเขม  เขมารัชพล   อ.วาทิศ โสตถิพันธุ�  
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143. 612012105  นายจักรพงศ�  ชิวปรีชา   อ.วาทิศ โสตถิพันธุ�  
144. 612012106  นายจิตรนาถ  มากะนัต   อ.วาทิศ โสตถิพันธุ�  
145. 612012107  นายจิรพงศ�  วงศ�ใหญ�   อ.วาทิศ โสตถิพันธุ�  
146. 612012108  นายจิรภัทร  มณีวรรณ   อ.วาทิศ โสตถิพันธุ�  
147. 612012109  นายเจตนิพัทธ�  แดงโน   อ.วาทิศ โสตถิพันธุ�  
148. 612012110  นายเจตพล  ชํานาญนา   อ.วาทิศ โสตถิพันธุ�  
149. 612012111  นายเจตรินทร�  เพียงตา   อ.วาทิศ โสตถิพันธุ�  
150. 612012113  นายชนกพล  คล3ายเพชร   อ.วาทิศ โสตถิพันธุ�  
151. 612012120  นางสาวชาลิดา  จกะวัฒนากุล   ผศ.วสุ สิงหัษฐิต  
152. 612012122  นางสาวช่ืนฟQา  นรนิธิวรรณ   ผศ.วสุ สิงหัษฐิต  
153. 612012124  นางสาวโชติกา  ภวิกาวีราทร   ผศ.วสุ สิงหัษฐิต  
154. 612012115  นายชนาธิป  โอบโคกสูง   ผศ.วสุ สิงหัษฐิต  
155. 612012116  นายชยางกูร  จงถิรวงศ�   ผศ.วสุ สิงหัษฐิต  
156. 612012117  นายชวกร  พานิชชอบ   ผศ.วสุ สิงหัษฐิต  
157. 612012118  นายชัชชน  อัญญปราณี   ผศ.วสุ สิงหัษฐิต  
158. 612012119  นายชัชชล  เจียห�สกุล   ผศ.วสุ สิงหัษฐิต  
159. 612012121  นายชินกฤต  ฝ@งกิจ   ผศ.วสุ สิงหัษฐิต  
160. 612012123  นายชุติพล  ภักดิ์ภูวดล   ผศ.วสุ สิงหัษฐิต  
161. 612012125  นายฌาณุพงศ�  งานการ   ผศ.วสุ สิงหัษฐิต  
162. 612012126  นายฐิติพันธ�  มาอินทร�   ผศ.วสุ สิงหัษฐิต  
163. 612012127  นายณธร  ไตรเกษมศักดิ์   ผศ.วสุ สิงหัษฐิต  
164. 612012128  นางสาวณัฏฐ�นรี  นิรันต�พานิช   ผศ.สาลิณี ภู�รุ�งเรืองผล  
165. 612012129  นางสาวณัฏฐฤทัย  วงศ�อินทร�   ผศ.สาลิณี ภู�รุ�งเรืองผล  
166. 612012130  นางสาวณัฐณิชา  ศรีมณี   ผศ.สาลิณี ภู�รุ�งเรืองผล  
167. 612012132  นางสาวณัฐวรา  เรือนพันธ�   ผศ.สาลิณี ภู�รุ�งเรืองผล  
168. 612012131  นายณัฐฤกษ�  ธนันชัย   ผศ.สาลิณี ภู�รุ�งเรืองผล  
169. 612010004  นางสาวกัญญาณัฐ  ไชยรัมย�   อ.ชัยณรงค� เหลืองวิลัย  
170. 612010005  นางสาวกัญญาณัฐ  สุภามณี   อ.ชัยณรงค� เหลืองวิลัย  
171. 612010011  นางสาวจิดาภา  หลวงศักดิ์ดา   อ.ชัยณรงค� เหลืองวิลัย  
172. 612010013  นางสาวชญาดา  สีตื้อ   อ.ชัยณรงค� เหลืองวิลัย  
173. 612010016  นางสาวชิฎาภรณ�  แสนมูล   อ.ชัยณรงค� เหลืองวิลัย  
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174. 612010017  นางสาวญาณิศา  ออนตะไคร3   อ.ชัยณรงค� เหลืองวิลัย  
175. 612010018  นางสาวญาณิศา  อุนจะนํา   อ.ชัยณรงค� เหลืองวิลัย  
176. 612010020  นางสาวณภัทร  แก3วยนต�   อ.ชัยณรงค� เหลืองวิลัย  
177. 612010021  นางสาวณัฐกมล  -   อ.ชัยณรงค� เหลืองวิลัย  
178. 612010022  นางสาวณัฐนันท�  กันทศิลปV   อ.ชัยณรงค� เหลืองวิลัย  
179. 612010025  นางสาวนคนันทินี  ดีเลิศวุฒิกร   อ.ชัยณรงค� เหลืองวิลัย  
180. 612010026  นางสาวนภัสสร  จุ3ยพิทักษ�   อ.ชัยณรงค� เหลืองวิลัย  
181. 612010003  นายกฤตภัค  คงเมือง   อ.ชัยณรงค� เหลืองวิลัย  
182. 612010006  นายเขมทัต  สุรโิย   อ.ชัยณรงค� เหลืองวิลัย  
183. 612010007  นายคณุตม�  ชมภูไชย   อ.ชัยณรงค� เหลืองวิลัย  
184. 612010008  นายจตุรงค�  พันมา   อ.ชัยณรงค� เหลืองวิลัย  
185. 612010015  นายชนกานต�  สมเพาะ   อ.ชัยณรงค� เหลืองวิลัย  
186. 612010024  นายธิติวุฒิ  เภตรา   อ.ชัยณรงค� เหลืองวิลัย  
187. 612012133  นางสาวณิชกานต�  หนูจีนเส3ง   อ.สุธาสินี สุภา  
188. 612012135  นางสาวดวงนภา  คิริสุขใจ   อ.สุธาสินี สุภา  
189. 612012136  นางสาวตริตาภรณ�  วงศ�กิติ   อ.สุธาสินี สุภา  
190. 612012140  นางสาวทัตพร  นิเท   อ.สุธาสินี สุภา  
191. 612012134  นายดนุสิทธิ์  เยี่ยงพฤกษาวัลย�   อ.สุธาสินี สุภา  
192. 612012137  นายถาวร  คําตะพันธ�   อ.สุธาสินี สุภา  
193. 612012138  นายทนุธรรม  นนทมาตย�   อ.สุธาสินี สุภา  
194. 612012139  นายทศวรรษ  คําไชยเทพ   อ.สุธาสินี สุภา  
195. 612012141  นายธนกฤต  อินตOะปาน   อ.สุธาสินี สุภา  
196. 612012142  นายธนพัฒน�  กันทาสุวรรณ�   อ.สุธาสินี สุภา  
197. 612012145  นางสาวธราภรณ�  สารศรี   ผศ.ดร.ALEXANDRE CHITOV  
198. 612012146  นางสาวธัญญะรัตน�  สุรกิจรุ�งโรจน�   ผศ.ดร.ALEXANDRE CHITOV  
199. 612012147  นางสาวธัญญาลักษณ�  เอื้อสมัคร   ผศ.ดร.ALEXANDRE CHITOV  
200. 612012148  นางสาวธันย�ชนก  ศรีวัฒนา   ผศ.ดร.ALEXANDRE CHITOV  
201. 612012149  นางสาวธีรยา  เรือนเดื่อ   ผศ.ดร.ALEXANDRE CHITOV  
202. 612012150  นางสาวนภัสกรณ�  เอี่ยมพิพิธภักดี   ผศ.ดร.ALEXANDRE CHITOV  
203. 612012152  นางสาวนัจนันท�  สุขลักษณ�   ผศ.ดร.ALEXANDRE CHITOV  
204. 612012153  นางสาวนัฏฐพร  ทิพย�ราชา   ผศ.ดร.ALEXANDRE CHITOV  
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205. 612012156  นางสาวเนตรชนก  เกิดศรี   ผศ.ดร.ALEXANDRE CHITOV  
206. 612012159  นางสาวประภารัตน�  แซ�ลิ่ว   ผศ.ดร.ALEXANDRE CHITOV  
207. 612012160  นางสาวปานชีวา  ทองแก3ว   ผศ.ดร.ALEXANDRE CHITOV  
208. 612012161  นางสาวปุณยนุช  กลับรินทร�   ผศ.ดร.ALEXANDRE CHITOV  
209. 612012162  นางสาวปุณยาพร  อาจสมรรถ   ผศ.ดร.ALEXANDRE CHITOV  
210. 612012143  นายธนศักดิ์  เยื้อนใยดี   ผศ.ดร.ALEXANDRE CHITOV  
211. 612012144  นายธรณ�เทพย�  โตสะอาด   ผศ.ดร.ALEXANDRE CHITOV  
212. 612012151  นายนราวิชญ�  คุ3มเนตร   ผศ.ดร.ALEXANDRE CHITOV  
213. 612012154  นายนิติภูมิ  ซุยกระเดื่อง   ผศ.ดร.ALEXANDRE CHITOV  
214. 612012155  นายนิธิพล  ภู�วรรณะ   ผศ.ดร.ALEXANDRE CHITOV  
215. 612012157  นายเนตินันท�  ไทยเอียด   ผศ.ดร.ALEXANDRE CHITOV  
216. 612012158  นายเนติศาสตร�  พ3องพงษ�ศรี   ผศ.ดร.ALEXANDRE CHITOV  
217. 612012163  นางสาวผกากรอง  มหาสุวรรณ   ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ�  
218. 612012166  นางสาวพรทิพย�  ศรีง้ิวราย   ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ�  
219. 612012168  นางสาวพลอยจันทร�  นักเสียง   ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ�  
220. 612012169  นางสาวพัชราภรณ�  ป@ญโญใหญ�   ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ�  
221. 612012171  นางสาวพิมพ�ชนก  จูวัฒนสําราญ   ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ�  
222. 612012172  นางสาวพุทธิดา  ดีขุนทด   ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ�  
223. 612012173  นางสาวภัคชัญญา  เหลืองเรณู   ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ�  
224. 612012174  นางสาวภัจจาพร  วงศ�หล3า   ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ�  
225. 612012175  นางสาวภารดี  สุทธิชาญบัญชา   ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ�  
226. 612012179  นางสาวมนัสนันท�  ฐิติพันธุ�ดํารง   ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ�  
227. 612012180  นางสาวยมลพร  สนสด   ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ�  
228. 612012181  นางสาวยิ่งนรา  สุริยจันทร�   ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ�  
229. 612012182  นางสาวรุ�งรวิน  ตุระซอง   ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ�  
230. 612012183  นางสาวลักษณพร  รอบรัมย�   ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ�  
231. 612012184  นางสาวลักษิกา  ม่ันคง   ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ�  
232. 612012185  นางสาวลีลาวดี  แสนคําวัง   ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ�  
233. 612012188  นางสาววทันยา  แก�นคํา   ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ�  
234. 612012189  นางสาววนัชพร  ขาวเอี่ยม   ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ�  
235. 612012190  นางสาววรพณิต  สิทธิพงศ�   ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ�  
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236. 612012192  นางสาววรวลัญช�  แสงศรี   ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ�  
237. 612012164  นายพงษ�ตระกูล  หนูพุ�ม   ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ�  
238. 612012165  นายพงษ�พรรณ  สมศรี   ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ�  
239. 612012167  นายพริษฐ�  จันทเวทย�ศิริ   ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ�  
240. 612012170  นายพิทวัส  เมฆะ   ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ�  
241. 612012176  นายภูมิรพี  บัวดี   ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ�  
242. 612012177  นายภูฤทธิ์  โพธิสุวรรณ   ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ�  
243. 612012178  นายภูวดิท  ภาวัตโชติกุล   ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ�  
244. 612012186  นายวงศกร  ทิพย�สุข   ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ�  
245. 612012187  นายวชรโชติ  ไชยลังกา   ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ�  
246. 612012191  นายวรพล  พรหมมาศ   ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ�  
247. 612010001  นางสาวกมลนาถ  พันพลู   ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์  
248. 612010045  นายศุภณัฐ  วัฒนวรรณกุล   ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์  
249. 612012193  นางสาววริศรา  มณีพลอยสกุล   อ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย�กุล  
250. 612012196  นางสาววารุณี  มนัสภูมิ   อ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย�กุล  
251. 612012197  นางสาววิภาวี  ไชยปKdน   อ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย�กุล  
252. 612012200  นางสาวศศิธร  อนุสัตธรรม   อ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย�กุล  
253. 612012202  นางสาวศิริรัตน�  เครือคําวัง   อ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย�กุล  
254. 612012206  นางสาวศุภนิดา  บัวใย   อ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย�กุล  
255. 612012207  นางสาวศุภิสรา  จันทรจรัส   อ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย�กุล  
256. 612012208  นางสาวสมหฤทัย  ซื่อตรง   อ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย�กุล  
257. 612012211  นางสาวสุณิตา  เนตรทอง   อ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย�กุล  
258. 612012212  นางสาวสุดาวรรณ  เงินเมือง   อ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย�กุล  
259. 612012194  นายวสิษฐ�พล  จุลนิล   อ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย�กุล  
260. 612012195  นายวัชรากร  ไชยปรีชา   อ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย�กุล  
261. 612012198  นายวีรศักดิ์  ต�วนเครือ   อ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย�กุล  
262. 612012199  นายศรีดิน  สังข�ทอง   อ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย�กุล  
263. 612012201  นายศิรพัชร�  บุญสมศรี   อ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย�กุล  
264. 612012203  นายศุทธิเกียรติ  แก3วตรีวงษ�   อ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย�กุล  
265. 612012204  นายศุภชัย  สุวรรณ   อ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย�กุล  
266. 612012205  นายศุภทิน  ใจผาวัง   อ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย�กุล  
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 ชื่อ - สกุล อาจารย�ที่ปรึกษา 

267. 612012209  นายสรกฤษณ�  เกษม   อ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย�กุล  
268. 612012210  นายสหภูมิ  ชัยสิทธิ์   อ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย�กุล  
269. 612012213  นางสาวสุทธิดา  สีตา   อ.ดร.ป0ดิเทพ อยู�ยืนยง  
270. 612012215  นางสาวสุนทรีลักษณ�  เป9นเลา   อ.ดร.ป0ดิเทพ อยู�ยืนยง  
271. 612012216  นางสาวสุพิชชา  ขําฤทธิ์   อ.ดร.ป0ดิเทพ อยู�ยืนยง  
272. 612012217  นางสาวสุพิชญา  บรรพต   อ.ดร.ป0ดิเทพ อยู�ยืนยง  
273. 612012219  นางสาวสุรีรัตน�  สาตร�ทอง   อ.ดร.ป0ดิเทพ อยู�ยืนยง  
274. 612012220  นางสาวเสาวลักษณ�  พรหมรัตน�   อ.ดร.ป0ดิเทพ อยู�ยืนยง  
275. 612012221  นางสาวโสภาวดี  ภูรักษา   อ.ดร.ป0ดิเทพ อยู�ยืนยง  
276. 612012222  นางสาวหทัยชนก  ตู�มาละ   อ.ดร.ป0ดิเทพ อยู�ยืนยง  
277. 612012223  นางสาวอโณทัย  อดิศัยสกุล   อ.ดร.ป0ดิเทพ อยู�ยืนยง  
278. 612012224  นางสาวอภิสรา  นพศรี   อ.ดร.ป0ดิเทพ อยู�ยืนยง  
279. 612012225  นางสาวอริสรา  แสนอาสวะ   อ.ดร.ป0ดิเทพ อยู�ยืนยง  
280. 612012227  นางสาวอัมราภรณ�  นันติ   อ.ดร.ป0ดิเทพ อยู�ยืนยง  
281. 612012214  นายสุธนัย  อริยะเครือ   อ.ดร.ป0ดิเทพ อยู�ยืนยง  
282. 612012218  นายสุรนันท�  บุญแก3วทอง   อ.ดร.ป0ดิเทพ อยู�ยืนยง  
283. 612012226  นายออมสิน  อึงไพเราะ   อ.ดร.ป0ดิเทพ อยู�ยืนยง  
284. 612012228  นายเอกณัฐ  พินิจสอน   อ.ดร.ป0ดิเทพ อยู�ยืนยง  

 
 ทั้งนี้ ตั้งแต�บัดนี้เป9นต3นไป 
  ส่ัง ณ วันที่   8   สิงหาคม 2561 
 
 
 

     (ผู3ช�วยศาสตราจารย� ดร.พรชัย  วิสุทธิศักดิ์) 
     คณบดีคณะนิติศาสตร�  มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 


