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 ประกาศมหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  จังหวัดเชียงใหม่  รุ่นที่ 7 
ปีการศึกษา 2558 

 
 
  ตามท่ี มหาวิทยาลัยรามคําแหงรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ภาคพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 7 ประจําปีการศึกษา 2558 น้ัน 
  ให้ผู้มีรายช่ือแนบท้ายประกาศน้ีไปสอบข้อเขียน  ในวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558        
เวลา 13.00 – 16.00 น. ตามลําดับเลขที่  ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่  
  ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษานําบัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้าราชการ 
หรือบัตรราชการที่มีรูปถ่ายมาแสดงในวันสอบด้วย ผู้ที่ไม่มีบัตรมาแสดงไม่มีสิทธิเข้าสอบ  
  ผู้ที่สมัครสอบแล้ว แต่ไม่มีช่ือมีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ให้นําหลักฐานการสมัครมาแสดง 
วันสอบข้อเขียน  
  ห้ามผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบเมื่อเวลาเริ่มสอบผ่านไปแล้ว 15 นาที 
  ผู้ที่เข้าสอบข้อเขียนแล้วกําหนดสอบสัมภาษณ์  ณ  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558 ตามลําดับแนบท้ายประกาศน้ี 
  ผู้ที่สมัครสอบทาง Internet ให้นําเอกสารดังต่อไปน้ี มาย่ืนในวันสอบข้อเขียนด้วย 

1. ใบสมัคร Print จาก Internet 
2. สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) 
3. สําเนาใบปริญญาบัตร  
4. สําเนาบัตรประชาชน 
5. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 น้ิว จํานวน 1 รูป 

      
ประกาศ    ณ    วันที่    30   เมษายน  พ.ศ. 2558   
 

       
       ลงช่ือ   สุขสมัย  สุทธิบดี 

            (รองศาสตราจารย์สุขสมัย  สุทธิบดี) 
                 ประธานกรรมการบริหารโครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต  จังหวัดเชียงใหม ่

            รองอธิการบดีฝ่ายนิติการ  ปฏิบัติราชการแทน 
                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 



 
กําหนดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษา 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 7 
สอบ  ณ  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม ่

  
วันอาทิตย์ที่  10  พฤษภาคม  2558    

รายงานตัว   เวลา 08.30 น. 
 

(ผู้ที่ไม่ไปสอบสัมภาษณ์ถือว่าสละสิทธ์) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับที่ หมายเหตุ
1 น.ส. กมลชนิต สารวุฒิพันธ์
2 นาย กมลชัย งามมีศรี
3 น.ส. กรรณิการณ์ จันทร์นิล
4 นาย กฤษดา อุ่นอารมณ์
5 ว่าที่ ร.ต. กวินวัชญ์ กันใจศักดิ์ ***
6 น.ส. กังสดาล กันทะมูล
7 น.ส. กัญญณัฐณ์ ทองอร
8 นาย กัมพล วิลัยพร
9 น.ส. กาญจนา ปัญญาเถิง
10 นาย การุทธ์ บุญมหาธนากร ***
11 น.ส. เกล็ดดาว บาลชน
12 นาย ไกรเชษฐ์ ทองบุตร
13 น.ส. ขวัญชนก คํามาลา
14 นาย คณินทร์ เกิดสมศรี
15 นาย จักรพันธ์ อยู่ดี ***
16 น.ส. จันทร์จิรา น้อยยะ
17 น.ส. จารุณี พรหมพนัส ***
18 นาย จําเริญ รัตนสุคนธ์
19 น.ส. จินตนากานต์ ตาโม๊ะ
20 นาย จิรพัฒน์ สุวรรณรัตน์ ***
21 ว่าที่ร้อยตรีหญิง จิรารัตน์ ขัดมะโน
22 น.ส. จุติพร อุปนันท์
23 ว่าที่ ร.ต.ท. เจษฎาภรณ์ พงษ์อมรพรหม
24 นาย ฉัตรชัย วีระเดชะ
25 น.ส. ฉัตรลดา ยานารส
26 น.ส. ชญาดา บูรณวิเชียร
27 น.ส. ชญาดา น้อยฉ่ํา
28 น.ส. ชญาน์นันท์ พลนราเศรษฐ์ ***
29 นาง ชณิกาญจน์ ป่าหลวง
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30 นาย ชาตรี ลาพิงค์
31 น.ส. ชุติกาญจน์ ทะทอง
32 นาย ชุติพนธ์ ต๊ะปวน
33 นาง โชติกา ศรีทับทิม
34 น.ส. ฐณัชญ์พร จิรธนรุ่งโรจน์
35 น.ส. ฐาปนี แก้วบํารุง
36 น.ส. ฐาปนีต์ พงษ์ธรรม
37 นาย ฐิติวัชร์ ฐิติปริพัฒน์
38 ร.ต.ท. ณฐมนัส ธนาคํา
39 น.ส. ณัชจิรัฏฐ์ ประมวญผล ***
40 พ.ต.ท. ณัฏฐวัฒน์ พิโลนพงศธร
41 น.ส. ณัฐชยาน์ หาญป่า
42 น.ส. ณัฐทิชา เป๊กทอง
43 นาย ณัฐพงศ์ ศรีมนัส
44 น.ส. ณัฐพร  ศรีกอก ***
45 น.ส. ณัฐพร  พูลโภคะ
46 น.ส. ณัฐรดา สมศรี
47 น.ส. ณัฐวรรณ เหลืองเมฆา
48 นาย ณัฐวัฒน์ เขื่อนแก้ว
49 นาย ณัฐวุฒิ แสงรัตน์
50 น.ส. ณัฐิกานต์ ชุติกาญจนาพันธุ์
51 น.ส. ณิชา กุลสวัสดิ์ ***
52 นาย ตติยะ จันทนุพงศา
53 น.ส. ทัดดาว อุทัย
54 ส.ต.ต. ธนกฤต มาหมื่น
55 นาย ธนวัฒน์ ฉัตรมงคงพันธ์
56 น.ส. ธนวัฒนี เนติวิวัฒน์
57 น.ส. ธนาภรณ์ พรหมพุทธา
58 น.ส. ธนาภา อุ่นเจริญ
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59 น.ส. ธนิดา ปัญญาพร
60 น.ส. ธนียา จันทร์คง
61 นาย ธรรมนูญ นาคสีดี
62 น.ส. ธัญชนก มาอินทร์
63 นาย ธันว์ วิสิทธิ์พานิช
64 น.ส. ธิดาลักษณ์ ถือเงิน
65 นาย ธิติธร นานทิน
66 นาย นพพล นพคุณ
67 นาย นพรุจ นิรันดร์ ***
68 น.ส. นริศรา เช้ือมูล
69 น.ส. นลพรรณ เดชาติ ***
70 นาย นวพล รัชตชูเกียรติ
71 น.ส. นัชชพร ตันบัวคล่ี
72 น.ส. นันทิยา โถดี
73 นาย นาขวัญ อนันชัย
74 น.ส. นิชาภา แก้วปินตา
75 นาย นิพิฐพนธ์ มูตยะ
76 น.ส. นิภาพร ปวงนคร
77 นาง นิโลบล กัญธง
78 น.ส. เนตรทิพย์ บัวเพชร
79 นาย บุญชัย หมี่นเป็ง
80 นาย บุรัสกร ปินตาวะนา
81 นาย ปฐมพงศ์ ทองรวย
82 นาย ปฐมพร พัฑฒโภคิณ
83 นาย ปพณ จิรกิตยางกูร
84 น.ส. ประภัสสร สีเหลือง
85 นาย ประวิทย์ วิชริน
86 นาย ปรัชญา จันทร์ศักดิ์
87 นาย ปราชญานนท์ หนูพรหม ***
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88 น.ส. ปริญาพร พัฒนาวงศ์เสรีกุล ***
89 นาย ปัณณพัฒน์ ศุภราภรณ์
90 น.ส. ปาริฉัตต์ อธิพรหม
91 นาย ปุณณรัตน์ ศรีทวี
92 ร.ต.ท. เผด็จ เป็งเมืองลอง
93 นาย พงศกร พระวิสัตย์
94 นาย พงศ์ภินันท์ ไตรศรีศิลป์
95 ว่าที่ ร.ต.หญิง พรกนก ฝีปากเพราะ
96 นาง พรรณธิพา วจนานวัช
97 ส.ต.อ. พลัง กุดแก้ว
98 นาย พศิน โยวะผุย
99 นาย พันเลิศ เอกบรมสิริ
100 น.ส. พิชญ์ศุภางค์ วิริยะชัยวงศ์
101 นาย พิทักษ์ ริยะนา
102 น.ส. พิมพ์พิมล นวชัย
103 น.ส. ภัทรานิษฐ์ อุดมพรสุขสันต์
104 น.ส. ภานินี อ้นเพ็ง ***
105 นาย ภานุวัฒน์ นาวีพัฒนา
106 นาย ภารุทธ์ บุญมหาธนากร
107 นาย ภู ล้ิมทอง
108 นาย ภูดิศ วงศ์จักร์
109 น.ส. มยุรฉัตร สายอินทร์ ***
110 น.ส. มัทวัง เครือเวทย์
111 น.ส. เมลดา พรหมมินทร์
112 นาย ยอดชัย จันทร์กระจ่าง
113 ร.ท. โยธิน กัณทะวงศ์
114 น.ส. รจเรข คงประณีต
115 น.ส. รังสิมา ลัธธนันท์
116 นาย รัชกฤช ศรีธนานิธิ ***
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117 นาย ราเชนทร์ ฉายะพงษ์
118 น.ส. ริญญาภัทร์ ชมภูงาม
119 น.ส. รุ่งทิวา จอมงาม
120 นาย เรวัต ดวงมา
121 น.ส. เรียงอักษร พิทาคํา
122 นาย ฤทธิพร ยืนยงวรรณโชติ
123 น.ส. ลภัสรดา จําปาเทศ
124 นาย เลิศศักดิ์ สุจินดา
125 นาย วรพันธ์ ชาญยุทธคีรี
126 น.ส. วรากานต์ การะกัน
127 น.ส. วราภรณ์ เนตรประดิษฐ
128 น.ส. วริษฐา ทนันไชย ***
129 น.ส. วันทนีย์ โนวิชัย
130 น.ส. วันวิสาข์ กิจพูลลาภ
131 น.ส. วิภาภัทร การะกัน
132 นาย วิศรุต พานิช
133 นาย ศศิพงษ์ เมืองจันทร์
134 นาย ศักดิ์กมล รัตนประทุม
135 น.ส. ศิริพรรณ จันทร์ต๊ะรังศรี ***
136 น.ส. ศิวพร อินต๊ะหล่อ
137 นาย เศวตรัตน์ เรือนปิงวัง
138 นาย สมชาติ มงคล
139 ว่าที่พันตรี สังวร จอมดวง
140 นาย สาคร ศรศรี ***
141 นาย สิขเรศ นามแก้ว
142 น.ส. สุจิรา เช่ือมไพบูลย์
143 น.ส. สุธาฌาน วงษ์เทพ
144 นาย สุธาเวศ วงศ์ชมภู
145 น.ส. สุธิดา เพ็ชรภูมิ
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146 น.ส. สุพชยาฌ์ ใจสม ***
147 นาย สุรฉัตร ควัฒน์กุล
148 นาย สุรเชษฐ์ อินทจักร
149 น.ส. สุรีย์รัตน์ นามวงค์
150 น.ส. สุวนุช อินว่าน ***
151 น.ส. สุวรัตน์ แสงอรุณศิริ
152 นาย สุวัชญ์ศิษฏ์ พุทธเดชากุล
153 น.ส. เสาวลักษณ์ พงษ์พรต
154 นาย แสงชัย เอกบรมสิริ
155 น.ส. อธิชา อุดหมอ
156 ร.ต.อ. อนุชา  อินทร์บุญ
157 นาย อนุพงษ์ วงศ์รัตนมัจฉา ***
158 นาย อนุรักษ์ ลองวิลัย
159 น.ส. อภัสรา คําเหล็ก
160 น.ส. อมรรัตน์ พนมเครือวงษ์
161 น.ส. อรวรรณ โป่งปันต๊ะ ***
162 นาง อริศรา ฐิติปริพัฒน์
163 น.ส. อรุณประภา วงค์แก้วเก้ียว
164 น.ส. อังคณา นวลละออง
165 นาย อิสระ เจนรักสุขุม
166 นาย อุดร เพชรแสนงาม
167 นาย อุเทน อุปมัย
168 นาง อุบลวรรณ ศรีอําพร
169 น.ส. เอ้ือมดาว มาวงษ์
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