
ลําดับที่ รหัสประจําตัวนิสิต ลายมือชื่อชื่อ-สกุล

รายชื่อนิสิตปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 7
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

1 5424850014 นางสาว กนกวรรณ  ขัดโพธิ์

2 5424850022 นาย กฤษดาพงษ์  การวิจิตร์

3 5424850031 นางสาว เกศราภรณ์  สืบแย้ม

4 5424850049 นาง จรีภรณ์  ดอนปิ่นไพร

5 5424850057 นางสาว จันทิรา  คงกะเรียน

ุ

5 5424850057 นางสาว จนทรา  คงกะเรยน

6 5424850065 นางสาว จุรีพร  พ่วงฉ่ํา

7 5424850073 นางสาว ฉันทิชา  เจริญศิลป์

8 5424850561 พันตํารวจโท ชัยนรงค์  ดีศิริ

9 5424850081 นาง ฐิตวดี  เพลงปาน

10 5424850090 นาย ณภัทร  ภัทร์นิธิ

11 5424850111 นาย ดนัย  สวนทอง

12 5424850120 นางสาว ธนกร  ขําเลิศ

13 5424850600 สิบเอก นรรธพงษ์  ใคร่เครือ

14 5424850146 นางสาว นฤมล  นาคน้อยฤ

15 5424850154 นาย นิพนธ์  ชาญปรีชา

16 5424850162 สิบตํารวจตรีหญิง นิภาพรรณ  ทองบ้านบ่อ

17 5424850570 พันจ่าอากาศเอก นิยม  ชาวชัยนาท

18 5424850171 นาวาอากาศโท บัณฑิต  ทองมี

19 5424850596 นางสาว บษบา  นักฟ้อน19 5424850596 นางสาว บุษบา  นกฟอน

20 5424850189 นางสาว บุษยา  แซ่คู

21 5424850197 นางสาว เบญญาภา  ผันผวน

22 5424850201 นางสาว ปภัทรชา  เปียรักษา

23 5424850219 นางสาว ประภาศรี  บัวศรี

24 5424850227 นางสาว ปรางค์ทิพย์  เหลืองอรัญนภา

25 5424850235 นาย พิชิต  เจียมจิโรจน์

26 5424850243 ร้อยตํารวจโท พิระวัตร์  วงศ์ศิริเมธีกุล

27 5424850251 นาย ภาคภูมิ  สุวรรณ์

28 5424850260 พันตํารวจตรี ภาณทัต  เหลืองสัจจกล5424850260 ุ ุ

29 5424850278 นาย ภาณุวัฒน์  สายอุบล



ลําดับที่ รหัสประจําตัวนิสิต ลายมือชื่อชื่อ-สกุล
30 5424850286 นางสาว ภาวิณี  เพชรแต่ง

31 5424850588 นาย ภูวดล  ด่านภู่วงศ์

32 5424850294 จ่าอากาศเอกหญิง ภูษิตาณัฏฐ์  ต้ังทวีวัฒนา

33 5424850308 นางสาว มณีกานต์  เชิญขวัญศรี

34 5424850316 สิบตํารวจตรีหญิง เมลดา  โชคประกอบบุญ

35 5424850324 นาง รสสุคนธ์  จั่นน้ําแดง

36 5424850332 นาย รัชศักด์ิ  ลิ้มอิ่ม

37 5424850341 นางสาว รัศมี  ศรีหงส์37 5424850341 นางสาว รศม  ศรหงส

38 5424850367 นางสาว วัชรี  มีบุญ

39 5424850383 นางสาว วิลาวัณย์  นิยมญาติ

40 5424850391 นาย วิษณุ  เจียมสว่างวงศ์

41 5424850405 นาย วุฒิชัย  เชิญขวัญศรี

42 5424850413 พันตํารวจโท ศรายุทธ  ชิงชู

43 5424850421 นาย ศักดาพจน์  จันทร์ภิวัฒน์

44 5424850430 นางสาว ศิรินทิพย์  แทนนิ่ม

45 5424850448 นาย ศุภกิจ  เอี้ยวตระกูล

46 5424850456 นางสาว ศุภรัตน์  บุญบางเก็งุ ุญ

47 5424850464 นาง ศุภาพิชญ์  นาคขํา

48 5424850472 นาย สยามเกียรติ  เหลืองวิลัย

49 5424850481 นางสาว สินีนารถ  สว่างภพ

50 5424850499 นางสาว สุนิดตา  เกิดโภคา

51 5424850502 นางสาว สพัฒนา  คงเจริญ51 5424850502 นางสาว สุพฒนา  คงเจรญ

52 5424850511 นาย อนุชาติ  สกุลรัตนกุลชัย

53 5424850529 นางสาว อรนุช  ปลื้มโต๊ะสะอาด

54 5424850537 นาย อัครนันท์  ชัยธัมมะปกรณ์

55 5424850545 เรือเอกหญิง อัจฉรา  สว่างภพ

56 5424850553 นาง อารยา  ภักดีฉนวน


