
 
 

ประกาศคณะนิติศาสตร 
เร่ือง  รายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาสอบสัมภาษณในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)  

ประจําภาคเรียนท่ี  1  ปการศกึษา  2552 
--------------------------------- 

 

  ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เร่ือง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) คณะนิติศาสตร ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552     
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2552 
 

  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคพิเศษ)  ขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณ               
จากกลุมผูสมัครดังนี้ 
 

1. เลือกยื่นคะแนน O-Net  A-Net สายวิทยาศาสตร 2 
ลําดับ เลขท่ีสมัคร ชื่อ-สกุล 

1 3 นาย กิตติภูม ิ   นําพา 
2 9 นาย คณินทร    เกิดสมศรี 
3 20 นางสาว พิมพชนก   ลีนะเสน 
4 31 นาย ปตุชัย   กําแพงเพ็ชร 
5 34 นางสาว ภิรญา   เขตโชติสิน 
6 49 นางสาว ทิพยสุดา   สุริยะ 
7 50 นาย ศุภกร   ขัดสาร 
8 58 นางสาว สุภาภรณ   ปญญาทิพย 
9 59 นาย มติชน   ปญญาฟู 
10 78 นางสาว สมปรารถนา   ปยะไทยเสร ี
11 80 นางสาว สรัลชนา  ประมาพันธ 
12 85 นางสาว ปณาลี    สัสสินทร 
13 87 นางสาว อุทุมพร    ดวงแกว 
14 88 นางสาว ปวรวรรณ   พฒันคุม 
15 90 นาย ปวีณ   สัมมานุช 
16 91 นาย ธนบดี   เจริญพร 
17 92 นาย ณฐกร   รัตนวรากุล 
18 99 นางสาว สุทธิกานต   ศรีใจวงศ 
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ลําดับ เลขท่ีสมัคร ชื่อ-สกุล 
19 102 นาย ณัฐพงศ   เรือนคําจันทร 
20 107 นาย เปรม   นาเตจะ 
21 108 นาย จตุรงค   เขื่อนราช 
22 110 นางสาว ลดามณ ี  บุญเปง 
23 116 นางสาว ปาลินี   สุปน 
24 119 นางสาว ภัทรนารถ   ฟญูาติ 
25 128 นาย จารึก   วิณิชยกุล 
26 135 นางสาว ศโลชา   เชื้อดี 
27 137 นางสาว วรัญญา   วงศฤทัยวัฒนา 
28 138 นาย พิเชษฐพงษ   ทองจันทร 
29 139 นางสาว ฐิติกานต   เฉยบํารุง 
30 140 นางสาว อุไรวรรณ   โภคนิภา 
31 154 นางสาว ณัฐมน   ตันวสุิทธิ์ 
32 178 นางสาว ขวัญฤดี   ขุนทอง 
33 180 นางสาว กรรณิการ   โพธ์ิทอง 
34 182 นาย ปนาวุธ   แกวศักดิ ์
35 196 นางสาว ธัญชนา    ชัยวรัิตน 
36 197 นาย เจตนา    จตุราภิรมย     
37 199 นางสาว ชนิตนันท    ปญญาวัฒชิโล 
38 200 นางสาว วรนุช   วรแสน 
39 203 นาย ณัฐสิทธิ์   ใจธติา 
40 208 นาย กิตติภณ   จิวานุพันธ  
41 216 นางสาว นันทิยา   ชูดํา 
42 221 นาย ภาณุพฒัน   สุริยวงศ 
43 222 นาย ธนาณุวัฒน   จันทะวงค 
44 234 นาย ภูมิใจ    สุขุมกาญจนะ 
45 235 นาย สุรจักษ    ณ เชียงใหม 
46 242 นาย ฉัตรวัฒน   ฉันทะ 
47 256 นางสาว กมลชนก   ดวงแสง 
48 265 นางสาว นิศากร   โสสิงห 
49 275 นาย อานุภาพ  ประยูรเวช 
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ลําดับ เลขท่ีสมัคร ชื่อ-สกุล 
50 281 นางสาว น้ําฝน   สวัสดภิาพ 
51 290 นาย วันชนะ   เอี่ยมกลํ่า 
52 304 นางสาว พัชราวลี  แกวกิติ 
53 310 นางสาว วิภาว ี วงษเคี่ยม 
54 314 นาย ศิริพัฒน  ขิงหอม 
55 321 นาย ธนารัตน  จันทรมา 
56 323 นาย นฤดล  อินตะสงค 
57 344 นางสาว ณัฐนิช  ปฤกษากร 
58 351 นาย กฤษณพนัธ  ธรรมสุหิรัญ 
59 353 นาย ณัฐพันธ  ซึงพานิช 
60 357 นาย สมโภช  ขางจะงาม 
61 360 นาย กนกสิน  มิ่งเชื้อ 
62 373 นางสาว ฉัตรภรณ  ระเบ็ง 
63 380 นางสาว พักตรพิไล  หนอคํา 
64 384 นางสาว รัชนีกร  ศรีพรม 
65 390 นางสาว พิมพจุฑา  วิญญรัตน 
66 397 นาย ณัฐพล  สาคร 
67 416 นางสาว หทัยชนก  วงคคํา 
68 418 นาย ณัฏฐ  ดิษฐาน 
69 422 นาย สุระ  คูรุงเรือง 
70 427 นางสาว เธียรดา  พระเทพ 
71 429 นางสาว พัชราพร  พงคดา 
72 432 นาย ชลธิศ  ทิพยพาละ 
73 441 นางสาว พัชริดา  เทวโรอุปโค 
74 450 นางสาว สุกัญญา  ปญญามาก 
75 462 นางสาว พิชุดา  พรมสัตย 
76 472 นางสาว เกศิน ี ยศมาด ี
77 473 นาย ทศพร  บุตรนิยม 
78 481 นางสาว กันติชา  บุญชัย 
79 501 นางสาว พลอยไพลิน  จินดาศักดิ ์
80 517 นางสาว พัฒนากาญจน  ฟองคํา 
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ลําดับ เลขท่ีสมัคร ชื่อ-สกุล 
81 525 นาย กฤษฎา  ศรีเจริญศักดิ์ 
82 537 นางสาว ลลิตา   เขื่อนขวา 
83 544 นางสาว สดารา  ศรีวิลัย 
84 546 นางสาว หัสญา  ปุรารักษ 
85 550 นางสาว สิรวริณทญ   ปญญา 
86 552 นางสาว พรพรรณ ี  ตื้อตัน 
87 564 นางสาว วรญา   นาคธน 
88 565 นาย ณัฐกร   ชุมอินทรจักร 
89 566 นางสาว ธัญญรัตน   คําลือ 
90 567 นางสาว ภัทรสุดา   ธรรมอินทร 
91 576 นางสาว อมลยา  สุคําวัง 
92 579 นางสาว นภัสวรรณ   ตริยถาวรวงศ 
93 585 นาย นันทพล   ลาปน 
94 588 นางสาว นิธิดา   สิทธิชัย 
95 605 นาย อาติยะ  ทองลับแกว 
96 613 นางสาว รุจิรา   ศรีนรพรรณ 
97 622 นางสาว กชกร   ณะศร ี
98 623 นาย อนุชิต   ธิติชินภัทร 
99 625 นางสาว จตุพร   ชุมประเสริฐ 
100 646 นางสาว กรฎาพร   สุดาแกว 
101 660 นางสาว นารีรัตน   ขอบรูป 
102 677 นาย พันเลิศ   เอกบรมสิริ 
103 681 นางสาว ภภัสสร   กําจาย 
104 684 นางสาว รุจิพัชร   มัฏฐาพันธ 
105 693 นางสาว เพชรรัตน   หล่ิมบางอิฐ 
106 698 นาย ปติพงษ  นิโรจน 
107 706 นาย อัศวิน   คงยืน 
108 717 นางสาว กมลชนก   กอนสมบัติ 
109 719 นางสาว ชนามาศ   จรูญพันธเกษม 
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2. เลือกยื่นคะแนน O-Net  A-Net สายคณิตศาสตร 2 
ลําดับ เลขท่ีสมัคร ชื่อ-สกุล 

1 6 นางสาว ธัญธิณี    งามวัฒนากุล 
2 13 นาย สมพร    ทาวภมูิเมฆ 
3 23 นางสาว ภัคจิรา   ใจมั่น 
4 44 นางสาว วิภาดา   ศุภชูชัย 
5 73 นางสาว ขวัญชนก    มานอย 
6 79 นาย เอกดนยั   บุญเรือง 
7 86 นางสาว นิชนันท    เตชะสาย 
8 95 นาย อิทธิเดช    เนติวิวัฒน 
9 104 นาย ภูวฤทธิ ์  พิมพบุตร 
10 123 นางสาว ปยาพัชร   สีดา 
11 124 นางสาว แคทลยีา   พัวเพิ่มพูลศิริ 
12 126 นางสาว วรัญญา   วิมลวรวิโรจน 
13 136 นางสาว รัตนาพร   โฮมละคร 
14 143 นาย กุลภัสสร   ภูมาลี 
15 171 นางสาว ศศิธร   แกวขัติ 
16 172 นางสาว กรวรรณ   บัวดอกตูม 
17 173 นางสาว วรัญชลี   ไทยยันโต 
18 175 นาย จตุพร   ช่ืนชมพุทธ 
19 177 นาย ศิริพัฒน   วิภาศรีนิมิต 
20 181 นาย พิชญ   บุญวิวฒันาการ 
21 193 นางสาว ปยวรรณ    เดีย่วสันตกิุล 
22 202 นาย วิวัฒน    กฤชรัตนศักดิ ์
23 205 นางสาว จารุมณ ี แสนคําวงศ 
24 226 นางสาว รัตนาวด ี  วิธวาศิริ 
25 227 นางสาว ภัทรวด ี  ไทรชมภ ู
26 228 นาย ยุทธพงศ   สักกายะกรมงคล 
27 237 นาย พงศภัค   นามแดง 
28 238 นาย ธรรม   ขนันไทย 
29 252 นาย จักรพันธ   สุระมณ ี
30 260 นาย จักรกฤช   หมีทอง 
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ลําดับ เลขท่ีสมัคร ชื่อ-สกุล 
31 280 นาย ทศพร  สอนเจตน 
32 283 นางสาว จารุวรรณ  กาบคํา 
33 284 นาย ภูมิทัศน  พิศไทย 
34 285 นางสาว นิชธาวัลย  เนติสุทธิกานต 
35 286 นางสาว กมลชนิต  สารวุฒิพันธ 
36 288 นาย เติมพงค  กองโน 
37 299 นาย ชินวัตร  เทพวาลย 
38 305 นางสาว เกศกนก  หลวงคําแดง 
39 312 นางสาว ศิริประภา  เขียวแดง 
40 320 นางสาว สกาวเดือน  ศิริ 
41 341 นาย ธีรศักดิ์  เฮงตระกูล 
42 347 นางสาว ดลนภา  ทองกรณ 
43 352 นาย พงศภูวศิ  สะสม 
44 356 นางสาว วรเกต ุ ชุมกาศ 
45 364 นางสาว จิตรลดา  ประสพดี 
46 391 นางสาว จิตตาภัทร  กันทาจา 
47 396 นาย จิรภัทร  อินทรสกุล 
48 410 นาย ภพภัคพงษ  วรียกนก 
49 423 นางสาว สิริขวัญ  พันธุอุโมงค 
50 424 นาย ธนวุฒ ิ อินทะพันธุ 
51 430 นางสาว กมลพร   กันธะวงศ 
52 442 นางสาว จูแพนา   เพ็ญเพชรศักดิ ์
53 447 นางสาว ณัฏฐนลิน  ทรงเดช 
54 451 นาย วสันต  อภิญญาวัชรกุล 
55 456 นางสาว เพ็ญกมล  ไชยองคการ 
56 483 นาย ฑิตาพันธุ  ไทยเจริญ 
57 493 นางสาว อภิญญา  นครังกุล 
58 513 นางสาว ชนากานต  ไชยพรม 
59 514 นางสาว ณัฏฐธิดา  ดวงคําสวัสดิ์ 
60 521 นางสาว ชลาลัย  คลายสุทธิ์ 
61 530 นาย ดนัย  วรรณวิจติร 
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ลําดับ เลขท่ีสมัคร ชื่อ-สกุล 
62 551 นางสาว สุดหทัย  สุปนะ 
63 555 นาย ธนวุฒ ิ คําแปง 
64 562 นาย สุรคร  จันทร 
65 569 นาย กนกศกัดิ ์ ทองคํา 
66 580 นางสาว จงกลณ ี รักษาธรรม 
67 583 นาย จิรพจน  ตั้งไพบูลยวณิช 
68 591 นาย กษิดิศ  นิรันตสุข 
69 603 นาย ติณณภพ  แซกัง 
70 611 นาย ปยะภัทร  ไทยานันท 
71 612 นาย นภัทร  ธีระชาญณรงค 
72 615 นางสาว จตุพร  วรมูล 
73 616 นางสาว ชลิดา  ไชยกาญจน 
74 624 นาย โชติพัฒน  สุขสวาง 
75 640 นาย ธรรมฤทริ์  เสารศรีจันทร 
76 645 นาย อลงกรณ  ศรีบุญเรือง 
77 647 นางสาว กมลพรรณ  บุญเปง 
78 652 นางสาว ธีริศรา  คุณาธารกุล 
79 655 นาย สิทธิศักดิ์  อินพรมมา 
80 658 นางสาว ปญจพร  รอดโพธ์ิทอง 
81 667 นางสาว ลักษิกา  นอยหมอ 
82 676 นางสาว กมลชนก  กันทะแกว 
83 679 นาย พีรพล  โมคศักดิ ์
84 687 นาย นนท  คําปู 
85 704 นาย ณัฐวุฒ ิ วงษวริศรา 
86 708 นาย ฐาปกรณ  แสงเมือง 
87 713 นาย เชษฐินันท  นนทแกว 
88 718 นางสาว ชนรดี  ชินประดิษฐสุข 
89 721 นาย ณรงคศักดิ ์ อารีย 
90 726 นางสาว ชญานิษฐ  สารจินดาพงศ 
91 727 นางสาว วันวิสาข  ศาสตรสมัย 
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3. เลือกยื่นคะแนน O-Net  A-Net สายภาษาตางประเทศ 
ลําดับ เลขท่ีสมัคร ชื่อ-สกุล 

1 11 นางสาว กมลภัทร    เลาหเพ็ญแสง 
2 22 นางสาว ชัชรีย   คําสุข 
3 41 นางสาว อรจนา   โบวเสรีวงศ 
4 46 นางสาว ศิริมรกต   ศรีมงคล 
5 56 นางสาว ภรณธิดา   สุทธิศิลป 
6 69 นาย วุฒิกร   โนจิตร 
7 89 นาย วีรยุทธ   จิ๋วชูเวียง 
8 122 นางสาว ภัทราภรณ   ปาละกุล 
9 129 นางสาว พัทธมน   ทับเที่ยง 
10 159 นางสาว มนันชยา   แจคํา 
11 179 นางสาว มญัชุกร   พรณัฐวุฒกิุล 
12 188 นาย สุพีรพัชร    พิมพมาศ 
13 229 นางสาว กมลชนก   พัฒนโศภนพงศ 
14 278 นางสาว ทิพยศุภางค  พัวประเสริฐ 
15 325 นาย ณัฐวุฒ ิ แสงรัตน 
16 328 นางสาว สิริกุล  ปฐมนุพงศ 
17 342 นาย ชนะโชค  ศรีอนุสรณชัย 
18 383 นางสาว สมิตานันท  บรรเทา 
19 389 นางสาว พรลีณา  แยมดอนไพร 
20 398 นางสาว เมธิกา  เมฆฉาย 
21 406 นาย อรรถวุฒิ  สารกาศ 
22 409 นาย ณัฐพล วงคอาย 
23 457 นางสาว หยาดนภา  กัลยาณชน 
24 503 นางสาว มาลาตรี  เครือบุญอุน 
25 554 นางสาว ชรินทิพย  เนตรสุวรรณ 
26 574 นางสาว กชกร  ยะโสภา 
27 608 นาย ภาณวุัฒน   อ่ิมสม 
28 614 นางสาว ณัฐพร   ฉายสุขศรี 
29 635 นางสาว ติรณา   แซจู 
30 636 นางสาว ชลิตตาภรณ   โงวศิริ    
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ลําดับ เลขท่ีสมัคร ชื่อ-สกุล 
31 686 นางสาว ปภาณนิ   สุขสืบนุช 
32 697 นาย อิสรพงษ   เวชยานนท 
33 711 นางสาว ขนิษฐา   ชัยปน 
34 712 นาย จารุวัตร   ปราณีโชติรส 

 
  สอบสัมภาษณวันเสารท่ี 16 พฤษภาคม  2552  เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม
อาคารเรียนรวม ชั้น 1  คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
  อนึ่ง ในวันสอบสัมภาษณใหผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณมารายงานตัวกอนเวลา  09.00 น. และ
ขอใหผูเขารับการสัมภาษณทุกคนนําบัตรบัตรประจําตัวประชาชน แสดงตอเจาหนาที่ที่รับรายงานตัวดวย 
   

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาศึกษาในหลักสูตร           
นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)  ณ  หองเรียน ปริญญาโท 101 คณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหมและ    
ดูรายละเอียดที่   http://www.law.cmu.ac.th    ในวันพฤหัสบดีที่   21  พฤษภาคม  2552 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่        14        พฤษภาคม  2552 
 
 
 
               (อาจารยกัญญา  หิรัณยวัฒนพงศ) 

               ผูชวยคณบดี  รักษาการแทน  
                   คณบดีคณะนิตศิาสตร 

 


