รายชื่ อผู้มีสิทธิ์เข้ าร่ วมโครงการ
ค่ ายเยาวชนกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ครั้งที่ 7
ลำดับ

โรงเรี ยน

จังหวัด

รำยชื่อนักเรี ยน

1

วัดน้อยนพคุณ

กรุ งเทพฯ

2

สุ รศักดิ์มนตรี

กรุ งเทพฯ

3

นนทบุรี

4

เตรี ยมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
นนทบุรี
เซนต์คำเบรี ยล

5

มัธยมวัดนำยโรง

กรุ งเทพฯ

6

เบญจมรำชำลัย
ในพระบรมรำชูปถัมภ์
สุ รำษฎร์พิทยำ

กรุ งเทพฯ

นนทบุรี

9

เตรี ยมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
นนทบุรี
วัดสุ ทธิวรำรำม

10

สตรี วิทยำ

กรุ งเทพฯ

11

กำญจนบุรี

12

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
ฯ กำญจนบุรี
โรงเรี ยนเบญจมรำชรังสฤษฎิ์

ฉะเทริ งเทรำ

นำวสำวจีรนันท์ คงวน
นำงสำวอริ สรำ รักษำศักดิ์ชยั
นำงสำวณัคญำ ดิลกศรี

13

นำรี วิทยำ

รำชบุรี

นำงสำวธนัชพร ปัญญำศิริ

14

นครสวรรค์

นครสวรรค์

นำงสำวจิรัชญำ ยอดกัณหำ

15

วัดรำชโอรส

กรุ งเทพฯ

นำงสำวธนำพร ทองทรำย
นำงสำวพิมพ์รพัตร ไชยนต์

7
8

กรุ งเทพฯ

สุ รำษฎร์ธำนี

กรุ งเทพฯ

นำงสำวจิตรำพร สุ วรรณกำไร
นำงสำววีนทั จันทบูรณ์
นำยธนกิจ อึ้งประเสริ ฐ
นำงสำวทิพรดำ พันธ์หอม
นำยจีรพงค์ เสมอใจ
นำยอนำวิล มิตซุฟูจิ
นำยชูติวฒั น์ โตวัฒนำ
นำงสำวพรปวีณ์ ลิมปยำรยะ
นำงสำวมนฑกำนต์ พันธุ์ชื่น
นำงสำวชยุดำ พะเนียงเวทย์
นำสำวฐำนิตำ นวลนภำศรี
นำยธนกฤต ศรี สุวรรณ
นำยธรรมชำติ อุดมทองสกุล
นำยปัณณวัฒน์ มะไพร
นำงสำวศิรภัสสร เหล็กใหล
นำยวิทยำ แซ่โง้ว
นำยอรรนพ กิตติพลทวีศกั ดิ์
นำงสำววลัชญ์นนั ธน์ อิริยำภิชำติ

หมำย
เหตุ

16

สตรี วดั ระฆัง

กรุ งเทพฯ

17

ปลวกแดงพิทยำคม

ระยอง

18

นวมินทรำชินูทิศ หอวังนทบุรี

นนทบุรี

19

ทวำรวดี

นครปฐม

20

กรุ งเทพฯ

22

สำธิตมหำวิทยำลัยศรี นคริ นท
รวิโรฒ ปทุมวัน
บดินทรเดชำ(สิ งห์ สิ งหเสนี)

23

รำชวินิตบำงแก้ว

สมุทรปรำกำร

24

สงวนหญิง

สุ พรรณบุรี

25

รำชนันทำจำรย์ สำมเสน
วิทยำลัย
สำมชุกรัตนโภคำรำม

กรุ งเทพฯ

ปัตตำนี

28

สำธิต
มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์
เบญจมรำชูทิศรำชบุรี

29

สำรวิทยำ

กรุ งเทพฯ

30

บดินทรเดชำ (สิ งห์ สิ งหเสนี) 2 กรุ งเทพฯ

นำงสำวกุลิสรำ วงจำงำม
นำงสำวณัฐธยำน สิ รภัทรกิตติคุณ

31

สิ รินธรรำชวิทยำลัย

นครปฐม

นำยณัฐพงษ์ บุตรฉ่ ำ
นำงสำวณชยำ ทองเชียง

32

สตรี วิทยำ2

กรุ งเทพฯ

นำงสำวสัณติยำ สรรสันทัด
นำงสำววรำพร สรชัย

26
27

กรุ งเทพฯ

สุ พรรณบุรี

รำชบุรี

นำงสำวพีรดำ ลำดสิ น
นำงสำวอชิรญำณ์ เอี่ยมสำอำงค์
นำยชยุตพงศ์ เสี ยงสังข์
นำยเขมณัฏฐ์ ภูมิพฤกษ์
นำยสุ ทธิพงศ์ พงษ์จนั โอ
นำงสำวจิรำพร จำปำทอง
นำงสำวธัญญำรัตน์ เกตุแก้ว
นำงสำวศศิญดำ อบอำย
นำงสำวพิมพ์กมน อภิพงษ์โยธิน
นำยอิศเรศ เกษะประกร
นำงสำวพรธิดำ ผลพยุง
นำงสำวณัฐณิ ชำ ภัทรำภรณ์
นำงสำวจิดำภำ ซังยืนยง
นำงสำวจุฑำรัตน์ ปูทอง
นำงสำวเมธำวี สุ วรรณพำณิ ช
นำงสำววนัชรมณ์ อินตะโสม
นำยพีรพัฒน์ เอมคล้ำ
นำยณัฐบุตร คำอินทร์
นำงสำวฟิ ตรี ญำ สะมะแอ
นำงสำวฐิติพร มีแก้ว
นำงสำวณัฏฐิกำ แซ่ลิ้ม
นำงสำวปิ่ นสุ ดำ เพิ่มพิมล

33

เซนต์นิโกลำส

พิษนุโลก

นำวสำวณัฎฐพร จูอ๊อต
นำสำวอำทิตยำ อินคำ
นำงสำวพัชรี อุดม
นำงสำวปลำยฟ้ำ สิ งคะ
นำงสำวจินดำพร ม้ำนสอำด

34

กันทรลักษ์วิทยำ

ศรี สะเกษ

35

กำญจนำภิเษกวิทยำลัย

นครปฐม

36

วัดรำชบพิธ

กรุ งเทพฯ

37

ชลประทำนวิทยำ

นนทบุรี

38

สุ รนำรี วิทยำ

นครรำชสี มำ

39

ปำกพนัง

นครศรี ธรรมรำช

40

อัสสัมชัญศรี รำชำ

ชลบุรี

41

เตรี ยมอุดมน้อมเกล้ำ

นนทบุรี

42

ศรี สะเกษวิทยำลัย

ศรี สะเกษ

43

บุญวัฒนำ

นครรำชศรี มำ

44

เซนต์โยเซฟระยอง

ระยอง

45

เบญจมรำชำลัย ในพระบรมฯ

กรุ งเทพฯ

นำงสำวสุ ทศั นีย ์ นิธิตธีรัตน์
นำงสำวณิ ชำ บุญรังศรี

46

ไทรน้อย

นนทบุรี

47

บัวหลวงพิทยำคม

บุรีรัมย์

48

ศรี รำชำ

ชลบุรี

นำงสำวภัทรจำริ น สุ ขเกษม
นำยอนพัทย์ อัศวพิพฒั สิ ริกลุ
นำยพีรพัฒน์ กำแก้ว
นำยดนุพล บุญจันทร์
นำงสำวอรัญญำ แดงเฉย

นำยธนบดี ศิลป์ สรรค์ศิริ
นำยทินกร เมษำ
นำงสำวสภำวภัทร วิบูลย์ลกั ษณำกูล
นำยสำวนัฐกร เอี่ยมอำพันธ์
ศศิตำ อยูอ่ ุ่นพะเนำ
ภริ ม เศษแสงศรี . ภวรัญชน์ ดำเดช
นำงสำวไพลิน รัตนมณี
นำงสำวนวพร วิจิตรเตมีย ์
นำยศุภวิชญ์ สื บแสง
นำงสำวปรำณรพีพชั ญญ์ รอดจินดำ
นำงสำวโยษิตำ บำงยำง
นำยภิญโญ อรบุตร
นำงสำวอภิรดำ สมภำค
นำงสำววันวิสำ แพงมำ
นำงสำวชญำดำ แปงอินต๊ะ
นำงสำวอันดำมัน ธุรำกิจ

