ประกาศคณะนิติศาสตร์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
หลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต แบบ 2 (ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2564
ตามที่ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปิดรับสมัคร
นักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แบบ 2 (ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นัน้
คณะนิติศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
หลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต แบบ 2 (ภาคพิ เ ศษ) จ านวน 28 คน เพื่ อ เข้ า สอบสั ม ภาษณ์ ใ นวั น เสาร์ ที่ 1
พฤษภาคม 2564 รายชื่อดังต่อไปนี้
ลาดับ
เลขที่นั่งสอบ
สอบห้อง ZOOM1
1
0116141K00027
2
0116141K00028
3
0116141K00018
4
0116141K00015
5
0116141K00016
6
0116141K00017
7
0116141K00019
8
0116141K00020
9
0116141K00021
10
0116141K00022
11
0116141K00023
12
0116141K00024
13
0116141K00025
14
0116141K00026

ชื่อ-สกุล
นางสาว พิชามญชุ์ ทรัพย์ไพบูลย์
นางสาว ดรุเณศ เฌอหมื่อ
นางสาว อัณณ์ณิชา ผ่องโสภณรัตน์
นาย พสิษฐ์ โฆษิตชัยพิทักษ์
นางสาว พรหมชนก ศรีเที่ยง
นางสาว พิมพ์พลอย มอญแสง
นาย นิติกร ชูชาติ
นางสาว กฤติยา สุทธนู
นาย ภานุพงศ์ จือเหลียง
นางสาว อัจฉรียา อุณจักร
นาย บุญรัตน์ นิธิไพจิตมาศ
นางสาว นันทวดี เบ็ญอาหลี
นาย จักกาย คุ้มครอง
นางสาว ชลธิชา แก้วหล้า

เวลาสอบ
09.00 น.
09.30 น.
10.00 น.
10.30 น.
11.00 น.
11.30 น.
12.00 น.
13.00 น.
13.30 น.
14.00 น.
14.30 น.
15.00 น.
15.30 น.
16.00 น.

-2ลาดับ
เลขที่นั่งสอบ
สอบห้อง ZOOM2
1
0116141K00001
2
0116141K00004
3
0116141K00002
4
0116141K00003
5
0116141K00005
6
0116141K00006
7
0116141K00007
8
0116141K00008
9
0116141K00009
10
0116141K00010
11
0116141K00012
12
0116141K00013
13
0116141K00014
14
0116141K00011

ชื่อ-สกุล
Ms. SESOUDA MALATHIP
Mr. SAYKHENE PHETTHANTA
นาย สิทธิเดช สนั่นเสียง
นาย รัฐนนท์ สุขุสวานนท์
ร้อยโท จารุนนท์ ส่งสวัสดิ์
นาย ดิสพงษ์ วิชา
นาย พิชัยณรงค์ มัณฑนวงศ์
นางสาว สวรรยา ฟักจันทร์
สิบเอกหญิง สุชาดา โทนุสินธ์
นาย คณิต โชติขุนทศ
นาย ตะวัน มุดซาเคน
นางสาว วรัชยา ไขยวุฒิ
นาย ภาณุพงศ์ ลาภนิกรชัย
Mr. NAEEM ASHAN TALHA

เวลาสอบ
09.00 น.
09.30 น.
10.00 น.
10.30 น.
11.00 น.
11.30 น.
12.00 น.
13.00 น.
13.30 น.
14.00 น.
14.30 น.
15.00 น.
15.30 น.
16.00 น.

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 1
พฤษภาคม 2564 ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting ID : 819 764 1680 ตามเวลาที่กาหนดข้างต้น ผู้เข้าสอบ
ต้องเปิดกล้องขณะสอบสัมภาษณ์ และให้เข้ามารายงานตัวก่อนเวลาสอบ 30 นาที
ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ)
คณบดีคณะนิติศาสตร์

