
 
ล ำดบั โรงเรียน จงัหวดั รำยช่ือนกัเรียน หมำย

เหตุ 
1 วดันอ้ยนพคุณ กรุงเทพฯ นำงสำวจิตรำพร  สุวรรณก ำไร  

นำงสำววีนทั  จนัทบูรณ์ 
2 สุรศกัด์ิมนตรี กรุงเทพฯ นำยธนกิจ  อ้ึงประเสริฐ    

นำงสำวทิพรดำ  พนัธ์หอม 
3 เตรียมอุดมศึกษำพฒันำกำร

นนทบุรี 
นนทบุรี นำยจีรพงค ์ เสมอใจ   

 
4 เซนตค์ำเบรียล กรุงเทพฯ นำยอนำวิล  มิตซุฟูจิ  

นำยชูติวฒัน ์ โตวฒันำ 
5 มธัยมวดันำยโรง กรุงเทพฯ นำงสำวพรปวณ์ี  ลิมปยำรยะ  

นำงสำวมนฑกำนต ์ พนัธ์ุช่ืน  
6 เบญจมรำชำลยั  

ในพระบรมรำชูปถมัภ ์
กรุงเทพฯ นำงสำวชยดุำ  พะเนียงเวทย ์  

นำสำวฐำนิตำ  นวลนภำศรี  
7 สุรำษฎร์พิทยำ สุรำษฎร์ธำนี นำยธนกฤต  ศรีสุวรรณ  

นำยธรรมชำติ  อุดมทองสกลุ 
8 เตรียมอุดมศึกษำพฒันำกำร

นนทบุรี 
นนทบุรี นำยปัณณวฒัน์  มะไพร  

นำงสำวศิรภสัสร  เหลก็ใหล 
9 วดัสุทธิวรำรำม กรุงเทพฯ นำยวิทยำ  แซ่โงว้  

นำยอรรนพ  กิตติพลทวีศกัด์ิ 
10 สตรีวิทยำ กรุงเทพฯ นำงสำววลชัญน์นัธน ์ อิริยำภิชำติ  

 
11 เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรี

ฯ กำญจนบุรี 
กำญจนบุรี นำวสำวจีรนนัท ์ คงวน  

นำงสำวอริสรำ  รักษำศกัด์ิชยั 
12 โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎ์ิ ฉะเทริงเทรำ นำงสำวณคัญำ  ดิลกศรี   

 
13 นำรีวิทยำ รำชบุรี นำงสำวธนชัพร  ปัญญำศิริ  

 
14 นครสวรรค ์ นครสวรรค ์ นำงสำวจิรัชญำ  ยอดกณัหำ  

 
15 วดัรำชโอรส  กรุงเทพฯ นำงสำวธนำพร  ทองทรำย  

นำงสำวพิมพร์พตัร  ไชยนต ์

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าร่วมโครงการ 

ค่ายเยาวชนกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ 

มหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์คร้ังที ่7 



16 สตรีวดัระฆงั  กรุงเทพฯ นำงสำวพีรดำ  ลำดสิน   
นำงสำวอชิรญำณ์ เอ่ียมส ำอำงค ์

17 ปลวกแดงพิทยำคม ระยอง นำยชยตุพงศ ์ เสียงสงัข ์  
 

18 นวมินทรำชินูทิศ หอวงันทบุรี นนทบุรี นำยเขมณฏัฐ ์ ภูมิพฤกษ ์  
นำยสุทธิพงศ ์ พงษจ์นัโอ 

19 ทวำรวดี นครปฐม นำงสำวจิรำพร  จ ำปำทอง  
นำงสำวธญัญำรัตน ์ เกตุแกว้ 

20 สำธิตมหำวิทยำลยัศรีนครินท
รวิโรฒ ปทุมวนั 

กรุงเทพฯ นำงสำวศศิญดำ  อบอำย  
นำงสำวพิมพก์มน  อภิพงษโ์ยธิน 

22 บดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ นำยอิศเรศ  เกษะประกร  
 

23 รำชวินิตบำงแกว้ สมุทรปรำกำร นำงสำวพรธิดำ  ผลพยงุ  
นำงสำวณฐัณิชำ  ภทัรำภรณ์ 

24 สงวนหญิง สุพรรณบุรี นำงสำวจิดำภำ  ซงัยนืยง  
นำงสำวจุฑำรัตน ์ ปูทอง 

25 รำชนนัทำจำรย ์สำมเสน
วิทยำลยั 

กรุงเทพฯ นำงสำวเมธำวี  สุวรรณพำณิช  
นำงสำววนชัรมณ์  อินตะโสม 

26 สำมชุกรัตนโภคำรำม สุพรรณบุรี นำยพีรพฒัน ์ เอมคลำ้  
นำยณฐับุตร  ค ำอินทร์ 

27 สำธิต
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ 

ปัตตำนี นำงสำวฟิตรีญำ  สะมะแอ  
 

28 เบญจมรำชูทิศรำชบุรี รำชบุรี นำงสำวฐิติพร  มีแกว้  
นำงสำวณฏัฐิกำ  แซ่ล้ิม 

29 สำรวิทยำ กรุงเทพฯ นำงสำวป่ินสุดำ  เพิ่มพิมล  
 

30 บดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพฯ นำงสำวกลิุสรำ วงจำงำม  
นำงสำวณฐัธยำน  สิรภทัรกิตติคุณ 

31 สิรินธรรำชวิทยำลยั นครปฐม นำยณฐัพงษ ์ บุตรฉ ่ำ  
นำงสำวณชยำ  ทองเชียง 

32 สตรีวิทยำ2 กรุงเทพฯ นำงสำวสณัติยำ  สรรสนัทดั  
นำงสำววรำพร  สรชยั 



33 เซนตนิ์โกลำส พิษนุโลก นำวสำวณฎัฐพร  จูอ๊อต  
นำสำวอำทิตยำ  อินค ำ 

34 กนัทรลกัษว์ิทยำ ศรีสะเกษ นำงสำวพชัรี  อุดม  
นำงสำวปลำยฟ้ำ  สิงคะ 

35 กำญจนำภิเษกวิทยำลยั นครปฐม นำงสำวจินดำพร  มำ้นสอำด  
 

36 วดัรำชบพิธ กรุงเทพฯ นำยธนบดี  ศิลป์สรรคศิ์ริ  
นำยทินกร  เมษำ 

37 ชลประทำนวิทยำ นนทบุรี นำงสำวสภำวภทัร  วิบูลยล์กัษณำกลู  
นำยสำวนฐักร  เอ่ียมอ ำพนัธ ์

38 สุรนำรีวิทยำ  นครรำชสีมำ ศศิตำ อยูอุ่่นพะเนำ   
ภริม เศษแสงศรี. ภวรัญชน ์ด ำเดช 

39 ปำกพนงั นครศรีธรรมรำช นำงสำวไพลิน  รัตนมณี  
 

40 อสัสมัชญัศรีรำชำ ชลบุรี นำงสำวนวพร  วิจิตรเตมีย ์  
นำยศุภวิชญ ์ สืบแสง 

41 เตรียมอุดมนอ้มเกลำ้ นนทบุรี นำงสำวปรำณรพีพชัญญ ์ รอดจินดำ  
นำงสำวโยษิตำ บำงยำง 

42 ศรีสะเกษวิทยำลยั ศรีสะเกษ นำยภิญโญ  อรบุตร  
นำงสำวอภิรดำ  สมภำค 

43 บุญวฒันำ นครรำชศรีมำ นำงสำววนัวิสำ  แพงมำ  
นำงสำวชญำดำ  แปงอินต๊ะ 

44 เซนตโ์ยเซฟระยอง ระยอง นำงสำวอนัดำมนั  ธุรำกิจ  
 

45 เบญจมรำชำลยั ในพระบรมฯ กรุงเทพฯ นำงสำวสุทศันีย ์ นิธิตธีรัตน์  
นำงสำวณิชำ  บุญรังศรี 

46 ไทรนอ้ย นนทบุรี นำงสำวภทัรจำริน  สุขเกษม  
นำยอนพทัย ์ อศัวพิพฒัสิริกลุ 

47 บวัหลวงพิทยำคม บุรีรัมย ์ นำยพีรพฒัน ์ ก ำแกว้  
นำยดนุพล บุญจนัทร์ 

48 ศรีรำชำ ชลบุรี นำงสำวอรัญญำ แดงเฉย  
 

 


