
ประกาศคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ 
ที่ นต.0405/05003 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2563 
******************** 

 
สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 -12.00 น. 
สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 -17.30 น. 
สถานที่สอบ ออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet 
 
หมวดวิชากฎหมายเอกชน 

ล าดับ เลขทะเบียน ชื่อ-นามสกุล สาขา 
1 6330142 นางสาวถวัลยรัตน์ ธารีสาร หมวดวิชากฎหมายเอกชน 
2 6330170 นายธัชกร เกษมโสตร์ หมวดวิชากฎหมายเอกชน 
3 6330173 นางสาวนภัสสร ลอยลาวัลย์  หมวดวิชากฎหมายเอกชน 
4 6330205 นายสาธิน สิทธิพันธ์ หมวดวิชากฎหมายเอกชน 
5 6330422 นายทรงพล ชาญศิริไพบูลย์ หมวดวิชากฎหมายเอกชน 
6 6330427 นายสุไลย์มาน ราฟีร์ หมวดวิชากฎหมายเอกชน 
7 6330470 นางสาวเพชรพลอย สุทธิมา หมวดวิชากฎหมายเอกชน 
8 6330480 นางสาวผริตา ฟ้าอ านวยพร หมวดวิชากฎหมายเอกชน 
9 6330486 นางสาวนันทวรรณ จรเทศ หมวดวิชากฎหมายเอกชน 
10 6330489 นางสาวธมลวรรณ จารุมาศ หมวดวิชากฎหมายเอกชน 
11 6330490 นางสาวจิรามาศ บุญอินทร์ หมวดวิชากฎหมายเอกชน 
12 6330527 นายโชคชัย สุดด ี หมวดวิชากฎหมายเอกชน 
13 6330174 นางสาวภคพร เพชรสังข ์ หมวดวิชากฎหมายเอกชน 
14 6330564 นางสาวโชติกา หนูเกื้อ หมวดวิชากฎหมายเอกชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
หมวดวิชากฎหมายมหาชน 
 
 

 

 

 

 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ เลขทะเบียน ชื่อ-นามสกุล สาขา 
1 6330076 นางสาวสุดารัตน์ สุบรรณ์ หมวดวิชากฎหมายมหาชน 
2 6330091 นายอลงกรณ์ นุกูลรักษ์ หมวดวิชากฎหมายมหาชน 
3 6330096 นางลลิตา สุวรรณจูฑะ หมวดวิชากฎหมายมหาชน 
4 6330104 นายสิพลดนัย สะราค า หมวดวิชากฎหมายมหาชน 
5 6330157 นายศรัทธา บุญเลื่อน หมวดวิชากฎหมายมหาชน 
6 6330181 นางสาวปณิชา สิงห์ศิริ หมวดวิชากฎหมายมหาชน 
7 6330183 นายประเสริฐ ศรีเกตุ หมวดวิชากฎหมายมหาชน 
8 6330273 นายอนณ จันทร์มีศรี หมวดวิชากฎหมายมหาชน 
9 6330274 นางสาวเนตรชนก ชัยสงคราม หมวดวิชากฎหมายมหาชน 
10 6330276 นางสาวฉัตริกา สุดคีรี หมวดวิชากฎหมายมหาชน 
11 6330381 นายพีรวัฒน์ พูลเพิ่ม หมวดวิชากฎหมายมหาชน 
12 6330382 นายธนวัตร คูณค าตา หมวดวิชากฎหมายมหาชน 
13 6330449 นางสาวสุดารัตน์ ปลื้มใจ หมวดวิชากฎหมายมหาชน 
14 6330451 นายอรรถพล ตรีภพ หมวดวิชากฎหมายมหาชน 
15 6330467 นางสาวจุฑารัตน์ แสงศรีจันทร์ หมวดวิชากฎหมายมหาชน 
16 6330474 นางสาวสุนทรี ศรีสุวรรณ หมวดวิชากฎหมายมหาชน 
17 6330481 นายชัยสิทธิ วังสีคุณ หมวดวิชากฎหมายมหาชน 
18 6330483 นางสาวจิราพัชร เพ็ชราการ หมวดวิชากฎหมายมหาชน 
19 6330492 นายชนินทร์ ธนาสุนทรารัตน์ หมวดวิชากฎหมายมหาชน 
20 6330531 นายภูมิพัฒน์ อนุกูลสัมพันธ์ หมวดวิชากฎหมายมหาชน 
21 6330561 นายสามารถ รุ่งโรจน์ หมวดวิชากฎหมายมหาชน 



 
 
หมวดวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ เลขทะเบียน ชื่อ-นามสกุล สาขา 
1 6330008 นายวรภัทร วัชรานุทัศน ์ หมวดวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
2 6330009 นางสาวรุจิราภรณ์ พรมภักด ี หมวดวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
3 6330014 นายนวนิต สวัสดิกูล หมวดวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
4 6330094 นายนันท์นิพัทธ์ นิราศนภาภัย หมวดวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
5 6330095 นางปริญญา นริาศนภาภัย หมวดวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
6 6330140 นางสาวนันนภาฤทธ์ิ พูลลาภ หมวดวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
7 6330141 นางสาวไข่มุก สสีมยา หมวดวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
8 6330186 ร้อยต ารวจโทหญิง ลักษส์ุดา โพธิท์อง หมวดวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
9 6330189 นายอภิวัฒน์ วรรณโรจน ์ หมวดวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
10 6330264 นางสาวอารีรตัน์ วงษ์ชาลี หมวดวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
11 6330415 นายศุภโชค เกาะไพศาลสมบัต ิ หมวดวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
12 6330417 นางสาวญาณิศา แว่นแก้ว หมวดวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
13 6330418 นายปิยทัศน์ มณีนวล หมวดวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
14 6330428 นางชนัญชิดา สงวนพงษ ์ หมวดวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
15 6330464 นางสาวศรัญญา บุตตะกลุ หมวดวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
16 6330465 นางสาวกรวิกา เนียมศร ี หมวดวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
17 6330466 นางสาวอภิรดี รักษ์ธรรม หมวดวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
18 6330475 นางสาวกัญญาวรี์ สุพมาตร หมวดวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
19 6330476 นางสาวธนัชชา สินสุภางค ์ หมวดวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
20 6330477 นายวรรธนัย แตงจั่น หมวดวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
21 6330478 นางสาวพนิดา แซ่ตั้ง หมวดวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
22 6330479 นางสาวชลทิชา สุขัง หมวดวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
23 6330487 นายชิตพล บุญน า หมวดวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
24 6330488 นายพิชัย น้ ากระจาย หมวดวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
25 6330493 นางสาวศิริยานันท์ บรรจง หมวดวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
26 6330509 นายณัฐพงษ์ สังข์ทอง หมวดวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
27 6330519 นางนันทกา ธนธัชวรพิศุทธ์ หมวดวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
28 6330526 นายณัฐชนน อักษรารตันานนท์ หมวดวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
29 6330563 นายชวพงษ์ สุวรรณศร ี หมวดวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 



 
หมวดวิชากฎหมายธุรกิจและนวัตกรรม 

 

ล าดับ เลขทะเบียน ชื่อ-นามสกุล สาขา 
1 6330075 นางสาวนิจญาณอมร อินสุข หมวดวิชากฎหมายธุรกิจและนวัตกรรม 
2 6330177 นางสาวเพ็ญพิชชา ทวีพงษ์ หมวดวิชากฎหมายธุรกิจและนวัตกรรม 
3 6330206 นางสาววิภาดา เสือช้อย หมวดวิชากฎหมายธุรกิจและนวัตกรรม 
4 6330229 นายกฤษณะชัย อุ่นเสน่หา หมวดวิชากฎหมายธุรกิจและนวัตกรรม 
5 6330330 นางสาวพรทิพย์ ไชยวุฒิ หมวดวิชากฎหมายธุรกิจและนวัตกรรม 
6 6330387 นายปณิธิ มั่นธรรม หมวดวิชากฎหมายธุรกิจและนวัตกรรม 
7 6330439 นางสาวกนกนันท์ ชนาทรธรรม หมวดวิชากฎหมายธุรกิจและนวัตกรรม 
8 6330472 นายเทพพงศ์ มังกรงาม หมวดวิชากฎหมายธุรกิจและนวัตกรรม 
9 6330485 นางสาวปัญจรส พานทอง หมวดวิชากฎหมายธุรกิจและนวัตกรรม 
10 6330491 นางสาวณิษา ปัณฐรัตนากุล หมวดวิชากฎหมายธุรกิจและนวัตกรรม 


