ประกาศ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ
ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาคนอกเวลาราชการ ปีการศึกษา 2563
………………………………..
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ
ภาคนอกเวลาราชการ ปีการศึกษา 2563 มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. หมวดวิชากฎหมายธุรกิจทั่วไป
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ชื่อ - สกุล
นางสาวกมลชนก
นางสาวจิณณ์นิภา
นางสาวชโลทร
นางสาวฐิติกาญจน์
นายทิวัตถ์
นายธฤต
นายธีร์วรเวธน์
นางสาวนวียา
นางสาวนันทินี
นางสาวปันธวีย์
นางสาวพิจิตรี
นายพีรพล
นางสาวเพชรไพลิน
นางสาวภาวิตา
นางสาวมณฑิรา
นางสาวรวิศา
นางวันวิสา

อินวะษา
ดีทองหลาง
วงศ์กรเชาวลิต
ชัยพินิจ
ศุภศฤงคาร
ภูมิวัฒน์
เศวตพงศ์
อโนรีย์
วิโรจนะดารา
เรืองวงษ์ศา
เลิศลักษณาพร
ธนทวี
ทองพาหุสัจจะ
ลี้สกุล
อินทโชติ
โสพร
ตั้งมนสิการกุล
/18. นางสาวศิรวีย์ ครองศิล

-218.
19.
20.
21.
22.
23.

นางสาวศิรวีย์
นางสาวสุจารี
นายสุปิยะ
นางสาวอฑตยา
นางสาวอุษณีย์
นางสาวไอลดา

ครองศิล
จิตรหัสต์ชัย
ติงวสุธาร
นิลทองคํา
มหากิจศิริ
ศิริสิงห์

2. หมวดวิชาภาษีอากร
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ชื่อ - สกุล
นางสาวกนกพร
นางสาวเกศสินี
นางสาวเกศินี
นางสาวจุไรพร
นางสาวเจนนิจ
นางสาวชนมน
นายชาตรี
นายชานน
นางสาวชาลิสา
นางสาวฐิตินันท์
นายณัฏฐ์
นางสาวณัฐวดี
นางสาวนลินา
นางสาวนุสรา
นางสาวปณาลี
นางสาวปภัสราภรณ์
นางสาวพลอยเพชร
นายภูมินทร์
นายยสินทร
นางสาววริศรา
นายวัชระ
นายวุฒิพงศ์

ศรีโสภณ
ศรีทิพย์วงศ์
เอี่ยมมุทิตา
สุขสาโรจน์
วิทยาศัย
ทองพิลา
มีจิตรไพศาล
รังสราญนนท์
อมรธาตรี
เจริญวิจิตรวงศ์
สมบัติรัตนโรจน์
บุญยะกาพิมพ์
กาญจนมงคล
มานะกิจลาภ
ปิติเศรษฐ
ใจเฉลียว
พูนจันทร์
อินทร์ปัญญา
จันทร์สมบูรณ์
การบูรณ์
ธิเขียว
ลิ้มวราภัส
/23. นางสาวสาธินี เลิศเมธากุล

-323.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

นางสาวสาธินี
นางสาวสิรามล
นางสาวสุภาภรณ์
นางสาวสุภาวี
นายสุรณัติ
นางสาวอรณิชา
นางสาวอรฤดา
นายเอก

เลิศเมธากุล
สุขเอี่ยม
แสงก่ํา
ไกรทอง
วัฒนาไพศาล
ศิริลักษณาพร
คําเลิศลักษณ์
มั่นเกษวิทย์
ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์)
คณบดี

หมายเหตุ
1. ผู้มีสิ ทธิ์เข้าศึกษาหลักสู ตรศิล ปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ ปีการศึกษา
2563 กรุณารายงานตัว และกรอกข้อมูลสถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ ที่สะดวกสําหรับการติดต่อ ได้ที่ลิงก์
https://1th.me/34UK6 หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 ถึงวันพุธที่
17 มิถุนายน 2563
2. ผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องลงทะเบียนในโครงการอบรมพิเศษความรู้เบื้องต้น ทางกฎหมาย
และ/หรื อ บริ ห ารธุ ร กิ จ แล้ ว แต่ ก รณี โดยมี ค่ า ธรรมเนี ย มโครงการละ 5,000 บาท (ห้ า พั น บาทถ้ ว น)
ชาระเงิน โดยการ โอนเงิน เข้า บั ญชี ธ นาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด (มหาชน) ชื่ อ บั ญ ชี คณะนิ ติศ าสตร์
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย เลขที่ บั ญ ชี 045-522901-3 และส่ ง หลั ก ฐานการโอนเงิ น ไปที่ อี เ มล :
ma.econlaw@gmail.com

