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        ประกาศ  ส านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา

      เร่ือง  ผลการสอบความรูช้ั้นเนติบณัฑิต ภาคสอง สมยัที่ 65 ปีการศึกษา 2555

          กลุม่วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

  ดว้ยส ำนักอบรมศึกษำกฎหมำยแห่งเนติบณัฑิตยสภำไดท้ ำกำรสอบควำมรูว้ิชำกฎหมำยตำม

หลกัสตูรและระเบียบของส ำนักอบรมศึกษำกฎหมำยแห่งเนติบณัฑิตยสภำแลว้  ปรำกฏว่ำมีผูส้อบได้

กลุม่วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาคสอง สมยัท่ี 65 ปีการศึกษา 2555 เป็นจ  านวน 1,097 คน

 เรียงตำมเลขประจ ำตวัสอบดงัต่อไปน้ี

     เลขประจ  าตวัสอบ ช่ือ - นามสกลุ

7 นำงสำว พมิพพ์มิล  สุขประเสริฐ

20 นำย เดชำ กิตติวิทยำนันท์

37 นำย ณรงค์ หลวงเทพ

42 นำย รณรงค์ หงษ์อินทร์

48 นำย วรสรณ์ คงปำน

72 นำงสำว ณัฐสุดำ  อนันตมงคลกุล

74 นำย มิ่งวรินท์ ศรีศิริพงศ์

102 นำงสำว ว่ำนไพลิน บุญบำรมีไพศำล

115 นำย สมณรรค์ บวัเกิด

124 นำงสำว จนัทิมำ เทพเรือง

130 นำงสำว จิดำภำ  อินอยู ่ 

132 นำงสำว ขวญัหญิง ขวญัเก้ือ

136 นำย ทชัชกร กิจเจริญ

164 นำย กฤตภำส หนูดำษ

168 นำย อริยธ์ชั เจย้เปล่ียน

187 นำย ณัฐ แกว้จงประสิทธ์ิ

ส ำนักอบรมศึกษำกฎหมำยแห่งเนตบิัณฑติยสภำ 
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193 นำงสำว ณัฐฐำลดำ สภำนนท์

200 พนัจ่ำอำกำศเอก สุชำติ ขวญัเจริญ

211 นำงสำว สำอีดะห์ สำและ

213 นำย ล ำไผ่ ภิรมยกิ์จ

225 นำงสำว อญัชลี  จตุัรงคแ์สง

248 นำงสำว สุรชัฐำ ชนิชฎำธำร

255 นำย โมกขพ์ศุิทธ์ิ รตำรุณ

293 นำงสำว พมิพใ์จ ค ำอินทร์

302 นำงสำว สกำวรตัน์ ลลิตจรญู

327 นำย ชนกศกัด์ิ ยิ้ มวิไล

335 นำงสำว อมัภำ รตันศกัดำกร

336 นำย ธีระศกัด์ิ วงัจ ำนงค์

351 นำย ศุภชยั ทุมโฆสิต

383 นำย วรวรรณ  อ่ิมจนัทึก

387 นำย จิรศกัด์ิ เกตุประยรู

391 นำงสำว สิริพริมำ ชมภมูิ่ง

405 นำย เอกวิช เจริญจิรศกัด์ิ

422 นำงสำว กนกพร รุจิเรขเสรีกุล

423 นำงสำว วลีรตัน์  นอ้ยนำรถ

427 นำย วิโรจน์ สุทธิรอด

430 นำงสำว โสภิดำ  ธญัญโชติ

483 นำย กิตติศกัด์ิ สุขประเสริฐ

500 นำงสำว ณฐพร ภรำดรศกัด์ิ

501 นำย รำเชนทร์ วิทยำบ ำรุง

572 นำย ชเนศ พรำวนิลมณี

590 นำงสำว ภิรมรตัน์ อินถำ

629 นำงสำว อำภำพร  เจริญมัน่

641 นำย พสุิทธ์ิ ภทูองโปร่ง 

662 นำย สิรวิชญ์ วรรณะ

673 นำงสำว ชลธิชำ สุขสมบรูณ์

675 นำย บรรดิษฐ์ มะลิรส
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676 นำงสำว มรกต ศรีสำคร

742 นำงสำว วำทิณี  ค ำดี

752 นำย เอกวิทย์ พลภกัดี

772 นำงสำว เจียมจิต สมศกัด์ิ

774 นำงสำว อริตำ  จีนไทย  

794 นำงสำว วนัเพ็ญ  พำสิงห ์ 

796 นำย จิรภทัร เหมนัต์

797 นำงสำว ลดัดำวลัย ์ พริะภำค

799 นำงสำว สำริณี รตันมณี

812 นำย กรกิจ กอ้งไพบลูยผ์ล

817 นำย รุ่งโรจน์ จิตรอกัษร

822 นำย ชชัวำล  กำรุญบริรกัษ์

824 นำงสำว สุภำภรณ์  บ ำรุงศรี

825 นำย ธีระ  ชุนเคลือบทอง

830 นำงสำว ลภสัรดำ  บุญศรีโรจน์

831 นำงสำว วชริำพร กลดัเจริญ

839 นำงสำว อรอนงค ์ สุทธิชยำพพิฒัน์

840 นำย เปำวรุ์จ รตันเหล่ียม

847 รอ้ยต ำรวจโทหญิง สุภำภรณ์  พงศพ์ำนิช

861 นำย คุณำกร เจริญพงศ์

862 นำย ชยัวฒันะ  กิติวงศว์ฒันชยั

895 นำงสำว วนิดำ ศรีถำวร

914 นำย ปรีดำ  ตญัจพฒัน์กุล

935 นำย ยศวฒัน์ ฉินทสงเครำะห์

951 นำงสำว กิตติยำ  พฤกษำรุ่งเรือง

983 นำงสำว แพรวนภำ แซ่เตีย

995 นำย วิสุทธ์ิ  ฉนัทแดนสุวรรณ

1000 นำย วรุตม์ ธีรจนัทรำงกูร

1003 นำย สนธิ  ชุมสุวรรณ  

1009 นำงสำว พมิพำพร อศัวะภมูิ

1018 ว่ำท่ีรอ้ยตรีหญิง ธิดำรตัน์  ยวนทอง
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1019 นำย อภิชำติ สุวรรณรตัน์

1020 นำย ปิติพงษ์ สำยรตัน์

1030 นำงสำว สุวนำ ริยำพนัธ์

1031 นำงสำว ศุภลกัษณ์ ตรีสุโท

1033 นำย พลหน่ึง กจัฉปำนันท์

1069 นำย สงกรำนต์ เณรเอ่ียม

1076 นำย ธีรวุฒิ  เมินขุนทด

1103 นำย ไตรภมูิ ม่วงดี

1106 นำงสำว รวิพร ชุมชำติ

1111 นำย เนติรตัน์  พลแดง  

1121 นำย เรวตั พลรกัษำ

1168 นำย โยธิน กณัทะวงศ์

1192 นำย เอกชยั ซอดี

1209 นำงสำว สุรภำ ค ำแขก

1212 นำย ณัฐติพงค์ ชว่ยสกุล

1214 นำย อนันทพงค์ ท่ำจีน

1217 นำย ธิรวฒัน์  รปูสม

1230 นำงสำว พอพนัธุ์ นิลวงศ์

1254 นำงสำว พชิชำนันท์ เอ๊ียบกงไชย

1255 นำย มกรำนนท์ ชยัสุวรรณ

1264 นำงสำว จิตติกำญจน์  นุกูลชติ

1292 นำย ประภำชยั  เสือพำดกร

1331 นำงสำว ณัชชำ  อโปกุล

1333 นำย อุกฤษ ตูจ้ินดำ

1340 นำย จิโรจ เนียมกุลรกัษ์

1343 นำย สุวฒัน์ชยั  นุทธบตัร

1344 นำย พงศส์นัต์ อนุรกัษ์ศำสน์

1376 นำย นิพฐิพนธ ์ ฮุ่นตระกูล

1390 นำย พษิณุ เพชรจิตร

1400 นำงสำว พำฝัน สิทธิสำท

1401 นำงสำว ปวีณรตัน์ รุ่งแจง้
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1412 นำย อำณัฐ เจริญกิจวฒันกุล

1413 นำงสำว สุพตัรำ  สำยหมั้น

1419 นำย ยุทธศำสตร์ อุดต๊ิบ

1420 นำย เกรียงไกร  ปฐมเอกมงคล

1421 นำย ณัฐพงศ์ สมพนัธุ์

1424 นำย นรำพฤกษ์ ภวจิตตทำน

1434 นำงสำว วีรธิตำ  เจษฎำนนท์

1436 นำย มะยโูซะ กูเตะ

1479 นำย กิตติศกัด์ิ  สมพล

1481 พนัต ำรวจตรี ธชัพงศ์ นำคสิงห์

1503 นำย อรุณ เตียวตระกูล

1505 นำงสำว ปรียำภรณ์ วิชติ

1513 นำย วิวฒัน์  ผิวอ่อน

1537 นำงสำว พรพมิล ประดิษฐ์

1598 นำย ไผ่ สำทรกิจ

1603 นำงสำว พจนำถ อินทรค์ ำนึง

1619 นำงสำว ศรณัญำ  สอนดี

1661 นำย ศุภโชค ทองตรี

1665 นำย ณรงคศ์กัด์ิ เอียดอ่อน

1670 นำงสำว พรพมิล หอมชื่น

1677 นำย อำทิตย์ พมิพส์ำลี

1679 นำย ธีรพงษ์ กิจไพบลูทวี

1724 นำงสำว สรวงสุดำ  สำยสิน

1735 นำย ชวำล อนุเธียร

1742 ว่ำท่ีรอ้ยตรี สมชำย ปำกบำรำ

1744 นำย สุวิทย ์ วนำสุวรรณวณิช  

1765 นำย พชิญ์ เบญจำทิกุล

1769 นำย ดุลยวตั ตั้งธนรพี

1771 นำงสำว อมรรตัน์ ยนัตะพนัธ์

1774 นำย ทิวำนนท ์ อุทยั

1775 นำงสำว อมรพมิล จนัทร
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1784 นำงสำว รตันำ  พลเยีย่มแสน  

1799 นำย พรรษฤทธ์ิ รงัดิษฐ์

1804 นำย วชัรำ กลสำมญั

1817 นำงสำว นิยะดำ อภิปรชัญำพงศ์

1825 นำงสำว อลิษำ  เพ็ชรเกล้ียง

1830 นำงสำว กนัตนิษฐำ  ชชูื่น

1831 นำงสำว พชัรินทร ์ ทองรอด

1844 นำย ปิยะวฒัน์ พลนัสงัเกต

1852 นำงสำว ณัฐธิดำ  ใจเย็น

1853 นำย ธวชัชยั เชี่ยวนอ้ย

1864 นำย ปิติคุณ  อูต่ะเภำ

1882 นำย อธิรำช ธรฤทธ์ิ

1936 นำย ฐิติพงศ์ ดวงศรี

1942 นำย พฒันกิจ จกัรสุ์วรรณ

1952 นำย นัฐพร แสนสุข

1970 นำย ภษิูต ขวญันัทธี

1981 นำย อุกฤษฏ์ โยธสิงห์

2050 นำย ธีรภทัร์ ปุกแกว้

2140 นำย พกัตรชยั เจนจบวงษ์

2149 นำย ณัฐพล โชคประกิจสุนทร

2172 นำงสำว รฐัติยำภรณ์ ขุนศรี

2173 นำย ธำนินทร์ อินทยงค์

2176 นำย วสนัต์ ทำระแพน

2189 นำงสำว ปิยะนุช ถมัภบ์รรฑุ

2196 นำย ณรงค์ ยิ้ มศรี

2197 นำย พทิกัพงษ์  มีเกล็ด  

2206 นำงสำว ภำณุมำศ  บุตตะกุล

2214 นำย บดี บวรเนำวรกัษ์

2228 นำย ปรำกำร พทิกัษ์พนิิจเลิศ

2241 นำงสำว ดวงพร กลีบกลำง

2264 นำย ณัฏฐพรรษ  ญำณวำรี
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2298 นำย พงศพ์สุิทธ์ิ คงเรือง

2308 นำย เทอดพงษ์ ศรีเชยีงสำ

2317 นำย นิติธรรม ธรรมประชำ

2318 นำย วิศรุต พำนิช

2370 นำงสำว วชริปำณี  อ่ำววิจิตรกุล

2385 นำย จตุรงค ์ ศรีโชติ

2395 นำย พรพสิิฎฐ  ศิริรกัษ์

2398 นำย สมพร ตนัเอง

2406 นำงสำว วธิดำ ทองขำว

2409 นำย เสรีวฒัน์ ศรีโยหะ

2410 นำงสำว วิลำสินี ปันนิตำมยั

2411 นำย วฤษฎ์ อินทรม์ำ

2412 นำย คมสนั กิจประสงค์

2434 นำงสำว สิริพร  ไตรรตัน์ธนวงศ์

2435 นำย รณชยั  โตงำม

2438 นำงสำว สุรยำ พนัธุ

2466 นำย ยุติศกัด์ิ  สโมสร

2475 นำย ครรชติ ชอ่เกตุ

2477 นำย ชำญณรงค์ แสนสุข

2479 นำย ศรำยุทธ ขนัธะบรูณ์

2481 นำย สำธิต หอมหวล

2482 นำย ณัฐพงศ์ ทองสม

2502 นำงสำว พชัรกมล  เจริญข ำ

2511 นำย วุฒิพงศ์ คงเพชรกุล

2519 นำย ปรีชำ  ด ำสนิท 

2528 นำย กฤษฎำ ทบัทิม

2534 นำย สุภพชัร เอียดเจริญ

2537 นำงสำว ชุติมณฑน์ ชนะทรพัยส์กุล

2544 นำย เกษม  ศิริบุญมำ

2559 นำงสำว วรำภรณ์ ชมมณี

2568 นำงสำว ป่ินภทัรำ  สถิรวิสำลกิจ
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2571 นำงสำว กมลชนก มุขศรี

2572 นำย วิริยะ หวงัแกว้

2583 นำย เตชติ จิตรกัษ์

2598 นำย สำยณั หมื่นใจ

2601 นำย จิระเดช  ขุนเสนำะ

2610 นำย บุญญฤทธ์ิ โกร่งกระโทก

2612 นำย สิทธิศกัด์ิ  อภยันอก

2648 นำงสำว ขวญัชนก อินทรน์อ้ย

2660 นำงสำว วิลำสินี ปิตินำนนท์

2695 นำย อดิพงษ์  แกว้แสนเมือง

2703 นำงสำว วิจิตตรำ รกักมล

2739 นำย ชยัณรงค ์ คงเกล้ียง

2746 นำงสำว ณพฐัธิกำ ฐิติกรเหมทำนนท์

2791 รอ้ยต ำรวจตรี นิวฒั  เหลืองแก่

2796 นำย ภำณุมำศ  มำพทิกัษ์

2811 นำย กุลพงษ์  ศรีโสวรรณำ  

2816 นำงสำว สิริพชิญ์ ประทุมทอง

2821 นำงสำว พทัธนำถ สรคัคำนนท์

2837 นำย ยุทธภมูิ อุไรสำย

2844 นำย รงัสฤษฎ์ วิจิตรไกรสร

2847 นำย ปรีชำ ศรีสมวงศ์

2864 นำย สรำวุฒิ เอียดแกว้

2865 นำย นิวฒัน์ ขุนทอง

2872 นำงสำว จุฑำพร  ชยัเดชสุริยะ

2890 นำย ทิวตัถ์ สุวรรณหงส์

2896 นำย สณัหกิจ บุณยรตัน์เสวี

2914 นำย ผำไท รปูชยัภมูิ

2996 นำย ธวชัชยั ค ำปำ

3028 นำงสำว สุพรรษำ พรมเจริญ

3039 นำย พษิณุวชัร์ โพธิแพทย์

3053 นำย มโน คงฉิม
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3086 นำย ภทัรพงศ ์ พวงบุรี

3087 นำย สำโรจน์  รกัเสมอใจ  

3091 นำย ธวชัชยั  สุระค ำแหง

3101 นำย จิรภทัร  ผลำกรกุล

3102 นำงสำว สรญัญำ เลิศสุภำพกุล

3115 นำงสำว ศิรินทรทิ์พย์ รำชแกว้

3123 นำงสำว สโรชำ  เฉิดฉวีวรรณ

3185 นำงสำว ลีลำ ทิพยธ์ำร

3188 นำงสำว พรรณนิภำ อุ่นเอม

3192 นำย ภำสวิชญ์ บณัฑิตทศันำนนท์

3234 นำงสำว อำภำพรรณ  วำทีรกัษ์

3273 นำย นัฐพล ค ำสีดำ

3350 นำงสำว ทิพยว์ลัย์ แสนเรือง

3376 นำย กฤษฎำ ไชยศรี

3384 นำงสำว รตัตยำ อำจชชูว่ย

3396 นำงสำว พชัณี หำรกุดเลำะ

3410 นำย วชัรำกร คงนิล

3412 นำย นภนต์ มำศหิรญั

3439 นำย วีระวฒัน์  ศรีสุข

3553 นำงสำว ฐิติรตัน์ ห.เพยีรเจริญ

3571 นำย มนตรี ถีระแกว้

3576 นำงสำว วิชญำ แกว้เกิด

3579 นำงสำว กมลพร ภกัดีบุญ

3641 นำย สมพร จนัทรแ์กว้

3642 นำย เกียรติศกัด์ิ  ขำวหวำน

3664 นำงสำว รสรินทร์ ธงชยั

3675 นำย จกัรวรรด์ิ  ชว่ยชู

3708 นำย ชยัพร กอสนำน

3712 นำย สมบรูณ์ ขุนจนัทร์

3716 นำย วรพงศ ์ เหลืองอร่ำมพำนิช

3744 นำงสำว ชมพนุูช  มัง่คัง่
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3778 นำย วชัรพล ชนโนรำช

3794 นำง พรนิภำ คสูกุลรตัน์

3801 นำงสำว ธญัพชิชำ แกว้ทอง

3814 นำง เพลินใจ พลกุล

3817 นำย ชำณุ  ตนัเจริญ

3831 นำงสำว วรรณวรำงค์ พรมตะ๊

3843 นำง วิรงรอง ชยัภมูิ

3849 นำงสำว แกว้กิริยำ สิงหวำยุ

3852 นำงสำว รสิกำ กำญจนะ

3870 นำย ปัฐพงค์ จนัทรนิ์ยม

3875 นำงสำว ประภสัสร อ ำ่พจิิตร

3895 นำย จอมพล สิทธิไพร

3929 นำย มิตรชยั  ถำดครบุรี

3948 นำย สิทธิพนัธุ์ สีนวล

3973 นำงสำว กลัยกร ศรีชยั

3987 นำงสำว มณัทนำ  ศรีมุกข์

3992 นำย ศุภกฤษ สิริดลสุข

4019 นำงสำว พมิพธี์รำ  หอรุ่งเรือง

4034 นำย กมลภพ จิตรณรงค์

4045 นำย รชัต์ นีรพฒันกุล

4058 นำย มธัยสัถ์ ทองนอก

4062 นำงสำว กรรณิกำ เมืองรำม

4070 นำงสำว จีรวรรณ สุขคง

4072 นำย กฤษฎำ ศิวิไลซ์

4076 นำงสำว จุฑำมำศ ถิรินทรพงศ์

4084 นำย สุนำท ฉตัรเงิน

4099 นำย อภิโชติ ธนะมยั

4106 นำงสำว พชรพรรณ วงษ์สนอง

4155 นำงสำว นริศรำ น ้ำค ำ

4183 นำงสำว กมลธร รฐัประเสริฐ

4194 พนัจ่ำเอก อธิพงษ์  เหมือนฤทธ์ิ
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4206 นำงสำว ลนัตำ อุตมะโภคนิ

4215 นำงสำว กชณัช นิธิกมลฉตัร

4250 นำงสำว พชิญสิ์รี ถำวรเศรษฐ

4316 นำย นรินทร์ สำยธนู

4348 เรืออำกำศโท ฤทธิจกัร จนัทรน์วล

4370 นำย ศิริชยั  เพชรรกัษ์

4372 นำย นัฐวุฒิ  เพชรสถิตย์

4406 นำย ปิยำกร อำชวสุ์นทร

4408 นำงสำว ฐิติรตัน์  ทรพัยช์ำตอนันต์

4432 นำย พชิยั รตันพนัธ์

4471 นำงสำว พรพรรณ วรตนัติ

4474 นำย สนัติรำษฎร ์ รตันไชย  

4487 นำงสำว วิภำรตัน์ ทองชว่ย

4499 นำงสำว กฤษณ์ธีรำ ค ำแหง

4508 นำย วุฒิชยั  ขอ้ยีแ่ซ่

4509 นำงสำว เสำวลกัษณ์ ศิลำชำติ

4536 นำงสำว ลดัดำวลัย์ แกว้ชว่ย

4539 นำย ชยัวฒัน์  ศรีชว่ย

4541 นำย อุดม ศรีทอง 

4550 นำย วนัเฉลิม  ชใูจ  

4558 นำงสำว สุณัฐชำ โล่สถำพรพพิธิ

4560 นำงสำว ลกัขณำ  ชนะบุตร

4568 นำงสำว ณัฐภำกร พรล้ีเจริญ

4575 นำย เฉลิมเดช โพโสภำ

4578 นำย เกริกเกียรติ คงดี

4632 นำย ศรำยุทธ พรมบุญแกว้

4633 นำย ภำนุวฒัน์ จนัทิกำแกว้

4637 นำงสำว อุบลวรรณ ส่งอ ำไพ

4668 นำย พำณำสน์ ตนัโชติกุล

4714 นำย วิทยำนันท์ หนูถิน

4724 นำย บญัชำ อ่อนเกิด
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4832 นำย นพกมล  แสงรุ่งอรุณ

4862 นำย นุชำ สิริสินเพิม่พนู

4920 นำย ชยัพร มำนะกิจจงกล

4928 นำงสำว อุญำรตัน์ พฒัสงค์

4930 นำย ไพสิฐ พลประสิทธ์ิ

4937 นำย เอกชยั อริยธนำกุล

4954 นำงสำว ศรีเงินตรำ  ชำญณรงค์

5006 นำย วิชำ สำรบรูณ์

5016 นำย ภริูวจัน์ โพธิศิระวงศ์

5088 นำย อุดมศกัด์ิ สุขสง

5094 นำย เชำวริน  ปัญญำ  

5198 นำย ณัฐกรณ์  จนัทรท์อง

5199 นำย วิริยะ เพง่ผล

5200 นำย ปฐวีร์ รอดแกว้

5214 นำงสำว ณัฐนันท์ ระลึก

5215 นำงสำว ธญัลกัษณ์ พงศแ์พทย์

5217 นำงสำว โชติกำ เพชรบุรี

5218 นำงสำว พชัยำวดี บดิกำร

5235 นำย กฤติพฒัน์  ศรีเทพเอ่ียม 

5240 นำย ปรชัญำ จิตรำนนท์

5266 นำงสำว กลัยทรรศน์ วนิชชำนนท์

5335 นำย ธีรภทัร ชเูนียม

5341 นำงสำว พรรษมน  หอรุ่งเรือง

5370 นำง นัยเนตร หงวนกระโทก

5373 นำงสำว พมิผกำ สิงหสุ์ข

5389 นำย ณัฐชนน  ประทุม

5418 นำงสำว โสธยำ อ่ิมเลง้

5444 นำงสำว ศิวนำถ จเูทศ

5464 นำย สุรพงษ์  ทบัทอง

5519 สิบต ำรวจโท เกียรติศกัด์ิ เขียวสลบั

5586 นำย เปรม ช ำนำญดู
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5598 นำย นิติรฐั จนัทรจ์รสั

5604 นำย ชุติพงษ์ สุทธิแยม้

5639 นำย อนุวตัร ปำกจัน่

5657 นำย ชยัณรงค ์ พทุธวรคุณ

5661 นำงสำว สุภำวดี  ดว้งกูล

5662 นำย เฉลิมวุฒิ  พงษ์เร่ือง

5669 นำงสำว ศุจิรำวดี  ศรีเสถียรวงศ์

5675 นำงสำว สุนิษำ  วิเชยีร

5681 นำย ณภทัร  กำญจนำมุสิก

5693 นำย นันทวิทย ์ พทุธสงัฆ ์ 

5723 นำย เอกรำช  โภชนกิจ

5724 นำย สุธี พงศย์ีห่ลำ้

5743 นำย ภำนุวตัร์ พรหมศกัด์ิ

5744 นำย จำตุรนต ์ จำรุสิริรกัษ์

5764 นำย ชยัรตัน์ บรรลือสินธุ์

5773 นำงสำว สุภมณี ชนะศึก

5774 นำย อิทธิพงษ์ ทองทำ

5777 นำย บุญฤทธ์ิ  ศรีสุขใส

5790 นำย วฒันชยั ศรีจริยำ

5792 นำย ศุภชยั  ข ำเปรม

5809 นำงสำว พฒิุธำดำ ศรีปำน

5814 นำงสำว ศรีสุภคั เป่ียมศรี

5822 นำย ธนำชล ศรีนิล

5879 นำงสำว ปวีณ์ริสำ วรรณพงศ์

5899 นำงสำว อภิญญำ เกษมปัญญำ

5930 นำย เอกสิทธ์ิ  ศรีสงัข์

5954 นำย วุฒิพงค์ วงษ์รีย์

5974 นำย สุรเชษฐ์ เส่ียงตรง

5975 นำย ชนน์กฤษฏ์ บุญรำมณรงค์

5986 นำงสำว ชญัธิกำ ภำษิต

5995 นำย อภิรกัษ์ อตัตะพนัธ์
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6000 นำย ธวชัชยั ซ ำอ๋วง

6019 นำย พงศกร ขอ้งสำย

6028 นำย ณัฐภทัรพล นิเทศ

6032 นำงสำว ชมบงกช ธนำภรณ์พบิลู

6035 นำย พงศกร ศรีภิรมย์

6036 นำงสำว ดวงธิดำ ชื่นสว่ำง

6060 นำงสำว พริลัยำ เทพเดชำ

6081 นำย วศิน  แสงแกว้

6145 นำย สิทธิโชค สุคนธพ์นัธ์

6157 นำย สุพฒัน์ แหว้เพ็ชร

6168 นำย วุฒิชยั ชติชลธำร

6195 นำย สดำยุ ทองพรม

6216 นำย ธีรำยุทธ์ ธีระวิชยัยุทธ์

6242 นำย ณัฐพล วงคม์่ำน

6254 นำงสำว ลีลำนำฏ พมิพพ์ฒัน์

6258 นำงสำว ณัฎฐำ พรวรำนนทวชัร์

6259 นำย ปณิธำน เก้ือสกุล

6277 นำย ภำณุวิทย์ ทองมีเพชร

6299 นำย สิขรินทร์ เฉิดฉำย

6322 นำย สุทธิพงศ์ ปำนแกว้

6369 นำย ธีรภทัร  รกัปลอดภยั  

6374 นำย อนันตช์ยั ครีีกิจขจร

6497 นำย เอกชยั  บุญวิเศษ

6521 นำงสำว ธีรช์นำ วงษ์ภมูิ

6553 นำย พชัรินทร ์ จนัทรก์ล่ิน

6657 นำงสำว แพรวำ มัน่พลศรี

6696 นำย คมสนั นอ้ยวรรณำ

6714 นำย กฤษนิมิต อุบลอ่อน

11007 นำง จงรกัษ์ พรมศิริเดช

11018 นำย ไพฑรูย์ สงัฆะมณี

11021 นำย ทองเพิม่ จ ำศรี
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11022 นำย ศุภะ วรธรรมำนุสำร

11023 นำงสำว ดวงสมร นิตะพฒัน์

11024 นำย อำนุภำพ พนัธห์ล่อโส

11025 นำย อธิชยั  ยงคะอกัษร  

11027 นำงสำว ชุลีภรณ์ วิริยะรตันพร

11047 นำย มรุสนัต์ โสรตัน์

11063 นำงสำว ณัฐนันท์ ไผ่งำม

11086 นำย เทอดศกัด์ิ จนัทะวงษ์

11092 นำงสำว ฐำนิตำ เทสะเวส

11103 นำย พทุธพงศ์ วรรธนะจิตติกุล

11108 นำย พพิฒัน์ วิรุฬหร์ตันำกร

11134 นำงสำว ศิรประภำ  โชติกมำศ

11142 พนัต ำรวจโท ประสิทธ์ิ ผลดี

11147 รอ้ยต ำรวจเอกหญิง กุลวดี  ณ  นคร

11164 นำงสำว นวลละออง  พมิพพ์นัธ์

11168 นำงสำว อินทิรำ ดำรำพำณิชย์

11175 นำงสำว จงกลณี จุลนิพฐิวงษ์

11176 นำย อิศวพร ศิริวจนำ

11181 นำงสำว เปรมปรีดำ วงศำบำล

11203 นำงสำว ปรียำนุช อินทรงัษี

11256 นำงสำว ธนัฎฐำ ดีแท้

11257 นำย วิชติ วงศปิ์ยนันทกุล

11258 นำงสำว ยอดกมล ทองค ำ

11268 นำงสำว รดำมณี พนัธุโ์ชติ

11296 นำงสำว กฐัฎำ ศงัขมณี

11308 นำย ศิระวงศ์ อโนรำช

11309 นำย สนธยำ ชนะชยัพพิฒัน์

11314 นำย นวมินทร ์ ไกรเทพ

11357 นำย พศินภมูิ จิตกลำ้

11371 นำย มนปภสั วฒันธรรม

11372 นำงสำว ปรชัญนันท ์ รตันพฒัน์
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11383 นำงสำว กำนตล์ดำ นพรตัน์

11390 นำงสำว สุวิมล อนุเอกจิตร

11392 นำงสำว วิชชุตำ กระจ่ำงคนัถมำตร์

11398 นำย ปกรณ์  ภู่ตระกูล

11401 นำย ภทัรชยั คู่พทิกัษ์ขจร

11427 นำงสำว หทัญำ  อศัวนิเวศน์

11445 พนัต ำรวจตรี จ ำเนียร สกลอินทร์

11449 นำย พงศพ์ณิช  บุญแดง

11465 นำงสำว เบญจรตัน์  วิไลพนัธ์

11479 นำย วรชยั อ ำภิน

11516 นำงสำว สุจำรี รุจิวณิชยกุ์ล

11579 นำงสำว ศิริลกัษณ์  รุ่งเรืองกุลดิษฐ์

11602 นำงสำว สุธำรตัน์ สุริยะเกษ

11607 นำย คงกฤช กลัน่แกว้

11622 นำย โอภำส กองบุญมำ

11624 รอ้ยต ำรวจเอก กิจชยั อินไชย

11677 นำงสำว นภสรณ์ ล้ิมจ ำเริญ

11678 นำงสำว อภณัตรี  วงษำยำง

11683 สิบต ำรวจโท ณัฐสิทธ์ิ บวัจมู

11691 นำย พนัเลิศ บรูพวฒัน์

11711 นำย วสนัต์ อนัทวำปี

11774 นำย จกัรพรรด์ิ  เสริมเทียมจนัทร์

11824 นำย ชจูิตร ไตรวรรณ์

11843 นำงสำว เบญจรตัน์ บินลอย

11847 นำงสำว นวจิรดำ เรืองวุฒิ

11856 นำย พรีพฒัน์ บุญมี

11889 นำงสำว ชนำภทัร  ปัทมชนะโชติ

11895 นำงสำว วำรุณี รตันพล

11904 นำงสำว ฐิติชญำน์ เพชรรตัน์

11907 นำย  ปณชยั แว่นใหญ่

11908 นำย ฉลอง สีหำรำช
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11914 นำงสำว สุพฒัชำ ทิพรตันเดช

12012 นำย ธนวฒัน์ รำชวงั

12035 นำงสำว บุตรี  โรจนบุรำนนท์

12036 พนัเอก พรีพงษ์ เมืองบุญชู

12045 นำงสำว พรประไพ ชยัวิวธัน์

12049 นำย ธนวฒัน์ พึง่ชื่น

12050 นำงสำว ญิศรำ เกตุโพนทอง

12051 นำย ณัฐพล หำญพฒันชยักูร

12074 นำงสำว ลดัดำวลัย์ จนัทรเ์ทพ

12077 นำงสำว ชนกพร สิริพพิฒัน์

12098 นำงสำว จุฑำทิพย์ วงคค์ ำหลำ้

12129 นำย เอกภพ กุหลำบวงษ์

12145 นำง เพ็ญศรี กนัพรอ้ม

12164 นำย ธนชยั ยงัชำ่งเขียน

12195 นำงสำว ปิยพร ศรีพรสวรรค์

12208 นำย สงวน สตัรำศรี

12233 นำงสำว สุจิรำ เชื่อมไพบลูย์

12278 จ่ำสิบเอก ปิยะณัฐ  ทิพยไ์สยำสน์

12299 นำงสำว สุกนัตธี์ร์ ด่ำนวรพงศ์

12330 นำงสำว รตินันท์ ชชูยัมงัคลำ

12359 นำย วีรยุทธ  คุมสุศรี

12414 นำงสำว ประภำสินี  ฉินสกลธนำพร

12421 นำงสำว กมลธีรำ สุวรรณประสิทธ์

12426 นำย สิทธิผล  พงศพ์ฒันะกิจ

12436 รอ้ยต ำรวจตรี พรีวสั บุตรโต

12466 นำย กลำ้ สมุทวณิช

12530 นำงสำว มนฑิตำ ดำวฤกษ์

12534 นำงสำว กณิศำ  ชยัพรแกว้

12547 นำย สุทธิพงษ์ จงกลณี

12571 นำย ทิพยพ์ล สรอ้ยศิริ

12654 นำย ศรณัย์ ชยัเกษตรสิน
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12684 นำงสำว พชัรำภรณ์ ตฤณวุฒิพงษ์

12763 นำงสำว สุภำวดี นุสนธ์

12780 นำงสำว กมลภสั เศรษฐวชัรำวนิช

12798 นำงสำว ถวลัยรตัน์ ธำรีสำร

12820 นำย รณัย กำรงำนอนัวิจิตร

12846 นำย พงศภ์ทัร เสมรสุต

12962 นำย ปิยชำต สงวนหงษ์

12967 รอ้ยต ำรวจตรี นิพนธ์ วนัดีศรี

12993 นำย ศิวะวุฒิ ศรีสตัยำกุล

13028 นำย นที ศรีตะวนั

13073 นำงสำว มณีไพลิน  ศรีอุเทนชยั

13075 นำงสำว จริยำพร  ศิริกุล

13090 นำย บุญยวฒัน์ กำระเวกพนัธุ์

13106 นำย วรพจน์ ธ ำรงเวียงผ้ึง

13123 นำงสำว สุรีรตัน์ ทองอินทร์

13154 นำย ศุภชยั  สมแกว้

13181 นำงสำว อิศรำรตัน์ อิศรำภรณ์

13242 นำงสำว มำริษำ เผือกผล

13275 นำงสำว ลษัมณ  วิริยะงำมวงศ์

13309 นำงสำว วิสำ  หวงัสุวรรณ

13327 นำย อภิชำติ อรญัโชติ

13353 นำย บวร บ ำรุงศิลป์

13392 นำงสำว วีรธิ์ชำ  ตั้งรตันำวลี

13439 นำย วริทธ์ิ สมทรง

13539 นำย ดิสพร แสงเพชร

17007 นำงสำว ชุดำ ภมูิวำณิช

17037 นำงสำว ศศินันท ์ ธรรมนิฐินันท์

17043 นำย ชโยทิศ  ตรงจิตซ่ือสกุล

17044 นำงสำว วรำพร พฤกษ์สรนันทน์

17047 นำย อรรถพงษ์ สรำ้งเกตุ

17051 นำงสำว ป่ินมุก งำมเลิศโภคนิ
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17052 นำย จกัรพรรณ ดิษฐเนตร

17053 นำงสำว ภทัรวดี สุวิพล

17059 นำงสำว อภิพร  วีรญำณปรีชำวิทย ์ 

17066 นำงสำว ศีนุช ธรรมพทิกัษ์

17076 นำงสำว เพชรดำ กมัพสิูริ

17086 นำย สุทธิรกัษ์ ยิ้ มยงั

17087 นำย ศิวนำถ  วงศส์อน

17089 รอ้ยต ำรวจโท กิตติศกัด์ เพ็ชรวงษ์

17090 นำงสำว อรุณศรี ภำนนท์

17091 นำงสำว วรวรรณ เชยชดิ

17097 นำงสำว พชิญำ  รำญสระนอ้ย  

17105 นำย กฤชพล  คมสตัยธ์รรม

17108 นำย ทวีชยั  พละสำร

17110 นำงสำว เมษยำ โรจนอำรีย์

17114 นำงสำว ประภสัสร ชื่นสมบติั

17117 นำงสำว จุฑำภำ จุลำณุกะ

17124 นำงสำว จิตธนำ  ฟุ้งทศธรรม

17128 นำงสำว จรรจิรำ ไผ่โสภำ

17130 นำงสำว ภสัริณ กิตติพรหมวงศ์

17131 นำงสำว พณัณิน เตียสิริวโรดม

17158 นำงสำว นนทิชำ  อคัรเสวี

17162 นำงสำว ทิพวรรณ พงศต์ระกูลนนท์

17164 นำงสำว พลอยไพลิน อ่ิมสวำสด์ิ

17165 นำงสำว ปำริชำต ขนัอำสำ

17167 นำงสำว กนกพรรณ ชลชวลิต

17169 นำงสำว นพวงษ์ มงัคละชน

17187 นำย ธำนินทร์ อินทสระ

17192 นำย สุรภพ จนัทรเ์ปล่ง

17195 นำงสำว วรำภรณ์  ปรชัญำวุฒิรตัน์

17220 นำงสำว พชิณิกำ โป๊ะบุญชื่น

17222 นำย ภำณุวฒัน์ ชยัสถำพร
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17226 นำงสำว วรำงคณำ  สงัขท์อง

17230 นำงสำว อมรรตัน์ สมบรูณ์วงศ์

17231 นำงสำว ณัฏฐนันท ธีรำทรง

17232 นำงสำว นภำพร  ฉำยตระกูล

17233 นำงสำว ทิพวลัย ์ แสงอุไร

17251 นำงสำว จิตตินันท์ สุนำรกัษ์

17252 นำงสำว อิษิรำ ธนรชั

17255 หม่อมหลวง ปรียทิพย์ เทวกุล

17267 นำงสำว อยัลกัษณ์ อ้ิงจะนิล

17269 นำงสำว รวิวรรณ ดิเรกอุดมศกัด์ิ

17270 นำงสำว อนงค ์ ศรชยั

17271 นำงสำว ภทัรวรรณ  ประภำกรณ์

17272 นำงสำว วรรฏัฐ์ ปำนจนัทร์

17278 นำง รจนำ นพเกตุ

17297 นำงสำว รภสั  อำยุวฒัน์  

17298 นำงสำว กำนตสุ์ดำ เอ้ืออมรรตัน์

17299 นำย ณัฏฐศกัย์ สถิตยนำค

17316 นำงสำว ปิยะวดี งำมดี

17318 นำงสำว พชัรินทร์ เรือนชื่น

17320 นำงสำว ลฏัฐิวนั  คงจนัทร์

17321 นำงสำว อนุสรำ เก้ือข ำ

17324 นำงสำว จุฬำลกัษณ์  รตันะจินดำวงศ์

17325 นำงสำว ญำณวรรณ คุณวุฒิ

17326 นำงสำว นำฏนภสั เหล็กเพ็ชร

17327 นำงสำว ภำภทัร จินดำ

17328 นำงสำว เพชรลดำ ส ำลีทอง

17329 นำย อภิรฐั  ดีทองอ่อน

17330 นำงสำว เมธินี สำรสุวรรณ

17331 นำงสำว พมิพม์ำดำ บุญเพลิง

17340 นำงสำว พรีชยำ พณิเมืองงำม

17349 ว่ำท่ีรอ้ยตรี รฐัสภำ  จนัทรต์ำกอง
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17354 นำงสำว ชนำกำนต์ พว่งสุวรรณ

17355 นำย วีรวิช สุทธิสมภพ

17357 นำงสำว รตันำ  มหำหงษ์

17362 นำงสำว ศนิชำ นิติวรำงกูร

17363 นำงสำว สลิล ศิริพรพทิกัษ์

17364 นำงสำว หทยัทิพย ์ รตันพงศเ์ศรษฐ์

17371 นำงสำว ปำริฉตัร ์ จนัทรส์มบรูณ์

17372 นำงสำว ธญัญพร ทองศรีนุช

17380 นำย โยธิน เรืองจวง

17386 นำงสำว อลิสำ  ทีฆำยุทธสกุล

17390 นำย ยุรทิต พรมเวียง

17397 นำงสำว นัยน์ปพร ขุนจนัทร์

17407 นำย ปรีชำ สมชยั

17410 พนัโทหญิง มณีจนัทน์ พฒันพชัร

17413 นำงสำว นิศำรตัน์ กลำ้เวช

17414 นำงสำว ภทัรสุดำ วรสำร

17415 นำงสำว พชิญำ ลิมป์หวงัอยู่

17421 นำงสำว ปิยำพชัร วงษ์ประสิทธ์ิ

17423 นำย ปฏญิญำ  ศรีวชัโรดม

17430 นำย วิโรจน์  สุวรรณวงศ์

17432 สิบเอกหญิง ศุภมำศ  หน่อแดง

17436 นำงสำว กีรติกำนต์ วรวิสุทธินันท์

17444 นำงสำว ณัฐธิดำ กลมขุนทด

17455 นำงสำว สำธวี สุทธิสวสัด์ิ

17458 นำงสำว อริสำ บ ำรุงสุข

17460 รอ้ยต ำรวจเอก  สมบติั พรรณขำม

17465 นำงสำว ปิยะนันท์ ทองห่อ

17466 นำงสำว ฐิตำรีย์ เศรษฐจกัษ์

17470 นำย ณัฐพงษ์ วิทยำรุ่งเรืองศรี

17472 นำย พวิฒัน์ สำมวงั

17473 นำงสำว นริศรำ หรุ่นสงูเนิน
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17474 นำย พฒิุมณฑ์ ทิพยร์ตัน์

17476 นำย ปรีชำ เส็นฤทธ์ิ

17479 นำย นรำวุฒิ  ค ำป่ำตนั

17484 นำย ชำนนท์ ส ำเภำอินทร์

17491 นำงสำว ศุทธินี  วิสุทธธรรม  

17492 นำงสำว ปวีณำ  เกียรติเสริมขจร  

17502 นำงสำว ปวีณำ เจริญถำวรโภคำ

17522 นำงสำว ญำณี อริยะพทิกัษ์

17523 นำงสำว ไพลิน พุม่สุคนัธรส

17528 นำย วิมพทัธ์ รำชประดิษฐ์

17533 นำงสำว ณิชำภทัร ดวงแกว้

17534 นำงสำว ศรนัยำ แรงกุศล

17537 นำงสำว ธนิตำ  ธรรมเจริญ

17542 นำย นิธิสรณัย์ จุลมนต์

17546 นำย สิทธิชยั เมืองแกว้

17547 นำย ธเนศ องคพ์สุิทธ์ิ

17548 นำย ศุภณัฏฐ์ โสตถิพนัธุ์

17552 นำย ธีรพร สอนสอำด

17576 นำย วิวฒัน์ พพิฒันพงศกุ์ล

17599 นำงสำว อรณิชำ ชยนัตน์คร

17602 นำย อนิรุธ สมบรูณ์

17604 นำงสำว ณพชัร ครุฑนุย้

17614 นำย อภิสิทธ์ิ โตด ำรงรตัน์

17621 นำย ศิวดล ธีรเจริญทรพัย์

17622 นำย อศัวิน  ไตรศรีศิลป์

17625 นำย อภิวุฒิ นะวำระ

17631 นำย พรี์ สำมคัคมีิตร

17634 นำงสำว กรธศัชณันฎ์ ภกัดีอำภรณ์

17638 นำงสำว ภชัลภำ กำนดิศยำกุล

17654 พนัตรี กมัพล ลอ้ตระกำนนท์

17656 รอ้ยต ำรวจตรี จริญ ขำวเอ่ียม
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17680 นำงสำว สโรชำ สมสวสัด์ิ

17695 นำงสำว ณุทำรีย์ บพติรพทิกัษ์

17711 นำย กรกิตติ ศิวโมกษ์

17714 นำงสำว ปำนทิพย ์ พฤกษำชลวิทย์

17716 นำย จรญั  อคัรวงษ์

17730 พนัเอก จุมพล  จุมพลภกัดี

17731 นำงสำว จำรุณี  พรหมพนัส

17741 นำย พนัธุพ์งศ์ ปำนพลู

17746 นำงสำว ภำวิดำ  อำรยำงกูร

17759 นำงสำว กนัยำรกัษ์  บุญรกัษ์  

17770 นำย เจษฎำ มณีวงศ์

17775 นำงสำว ทิชำกร  บุญชื่น

17786 พนัโท กมล เวชศำสตร์

17792 นำงสำว วชัรำภรณ์  เอกประเสริฐ

17793 นำย สกนธ์ รำศีวิสุทธ์ิ

17796 นำย พรีภทัร  คุระวรรณ

17807 นำง อรทยั ทำเอ้ือ

17816 นำย อ ำนำจ แกว้มณี

17828 นำงสำว พชัรำภรณ์ บำงจัน่

17836 นำย ธวชัสินธุ์ ศรีสุวรรณ

17840 นำงสำว พนัธุทิ์พำ  ศนูยต์รง

17841 นำงสำว นภทัลดำ ศรีชยั

17850 นำย กิตติเมศร์ ถิระภิรมยไ์ชย

17854 นำงสำว ณัชกำนต์ สิทธิวิริยะชยั

17856 นำงสำว พมิพใ์จ เสนแกว้

17861 ว่ำท่ีพนัต ำรวจโท ภำณุภณ  ชยัสนิท

17863 นำย ภมูิฤกษ์ หวงัปรีดำเลิศกุล

17868 นำย อภิศิษฏ์ ภู่ภทัรำงค์

17870 นำงสำว จนัทรรตัน์ ชดิชม

17875 ว่ำท่ีรอ้ยตรี รงัสรรค์ เทพนวล

17877 นำงสำว ไอยทิพย์ ว่องเพิม่ผล
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17898 นำย ศรณัยโ์รจณ์ มลูรงัษี

17908 นำงสำว พมิพช์นก เย็นสวสัด์ิ

17939 นำย วิทวสั  รชัตำจำ้ย

17940 นำย ชยักฤต ทิพยก์ำญจนรตัน์

17961 นำงสำว สุกญัญำ จินดำนุ

17972 นำย กฤษฎำ สมุทรรตัน์

17992 นำงสำว ธนำนันท์ รอดสงัวำลย์

18025 นำงสำว ดวงใจ ผะสำรพนัธ์

18055 นำย อภิพงษ์ ไชยวนั

18068 นำย ประณิธำน พวงภู่

18103 นำย อำสำฬห์ สุกหอม

18114 นำย สุรวุธ แสงบุญ

18117 นำย ธวชัชยั พรมสอน

18149 นำงสำว นิศำนำถ แยม้สำหร่ำย

18154 นำย สุทธินันท์ บุญมณี

18155 นำงสำว ภทัรำนิษฐ์ เยำด ำ

18193 นำงสำว คคันำงค์ เอมรำช

18195 นำย เกรียงศกัด์ิ  ถิรพฒันะ

18207 นำย ชนะศกัด์ิ ศิริทรพัย์

18230 นำงสำว ภสัรำวลยั แสงแปลง

18231 นำย พสิิฏฐ์ ดีบำ้นโสก

18245 นำย ณัฐพงษ์ อุ่นตะ๊

18271 นำย ธวชัพงศ์ เกตำนิรุจน์

18283 นำย เอกชยั สมบรูณ์

18295 นำย ปฐมพงศ์ รงัสิกุล

18316 นำย ชวลิต  วิรชัวฒันกุล

18324 นำย อ ำพล  นังกะทำ

18348 นำงสำว ลทัชยำ ภำคนำม

18349 นำย ภมูิ สุนทรวรเชษฐ์

18351 นำงสำว ขวญัมนัต รตันติกุล

18352 นำย ณัฐวฒัน์  ชอบผล
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18394 นำย ปริญญำ พรทวีกณัทำ

18398 นำย บวร เหมือนสุ่ม

18417 นำงสำว อรพมิพ ์ อ ำนำจดี

18427 นำงสำว อตินุช ชยัเพยีรเจริญกิจ

18437 นำงสำว นฤมล  มีชกูรณ์

18461 นำงสำว อลิษำ นุชพเิรนทร์

18482 นำงสำว กนกวรรณ  ชยัวิสุทธ์ิ

18485 นำย ธนวฒัน์ ลดัดำกลม

18488 นำย ชำญวุฒิ  ภู่หรุ่น

18493 นำย ฉตัรชยั สุรชวีพล

18495 นำย กฤติน เรืองพยุงศกัด์ิ

18510 นำงสำว ชอ่ม่วง ม่วงทอง

18524 นำย พฒันภมูิ อิงปัญจลำภ

18525 นำงสำว สุภำภรณ์ พนิิจ

18540 นำงสำว ชญำนี กลีบบวั

18549 นำย ศรนรินทร์ ทินบุตร

18570 นำย สุมนภศัร์ คุม้จนัทร์

18578 นำงสำว เหมือนฝัน อุทยัเวียนกุล

18592 นำย กรวชัร อุปลำ

18613 นำย กริช คมกริช

18638 นำงสำว ฐิตพร พงษ์ไพโรจน์

18669 นำย อภิพร บรูณะพนัธุ์

18679 นำงสำว ลลิน  อนุจำรี

18697 นำงสำว ไพริน ขจรเกียรติสุข

18724 นำย รชำนนท ์ ละอองทอง

18757 นำย ทรงพล ไชยสุวรรณ

18761 นำย อภิรฐั  ทศันำ

18763 นำงสำว ณัฐธิดำ  เหล่ำรกัวงศ์

18771 นำย กอ้งเกียรติ อองสนัเทียะ

18797 นำงสำว พรประภทัร์ แพง่พบิลูย์

18800 ว่ำท่ีรอ้ยตรี ยุทธนำ  อินเฉลิม
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18802 นำย สุพณิ บุญเจริญ

18818 นำงสำว กมลชนก บุญยงค์

18828 นำย นรำธิป เสนำนุช

18842 รอ้ยต ำรวจโท ปรำบดำ สุขสุนทรีย์

18846 นำงสำว พชัรวดี  วงศช์ู

18850 นำย สุวฒัน์  ชยัรกัษำ  

18876 นำย กุลเดช สุทธิวรชยั

18877 นำงสำว ปิยะวรรณ ประประโคน

18894 นำงสำว ธญัญำ ริปันโน

18905 นำงสำว รงรอง โรยทองค ำ

18941 นำย กฤษฏภิทัร  ศรีหนองโคตร

18942 นำงสำว วชัรำ  สินประสงค ์ 

18971 นำงสำว อภิญญำ ยศเสือ

19076 นำงสำว สุทธำสินี ประพทุธพ์ทิยำ

19088 นำย กฤษฎำ ฉตัรชยักำร

19102 นำย ธีรพล ปะพะลำ

19131 นำย ณัฐพล เกิดปรำโมทย์

19132 นำงสำว ปรำงคสิ์รินทร์ เอนกสุวรรณกุล

19140 นำย ชพูงษ์ เคยีงกิติวรรณ

19191 นำย นิพล ครุฑทสัสะ

19212 รอ้ยโท อดุล โสภำ

19215 นำย รพพีล อำจนอ้ย

19289 นำย ณพเกษม โชติดิลก

19291 นำงสำว สิริจิตต ์ ชศูกัด์ิ

19294 นำงสำว วรรณพร  เกียรติรตันชยั

20302 นำย อิทธิพล  พลูเอียด

20307 นำงสำว สุกญัญำ ธรรมเสน

20317 นำย สุธี ปันแกว้

20319 นำงสำว ปุณยนุช  อ่ิมธีระนนท์

20320 นำงสำว อภิชญำ  ทิมพทิกัษ์

20340 นำงสำว ภทัรพร  บุญยิง่ยง
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20349 นำย เอกชยั สุพทิกัษ์

20367 รอ้ยต ำรวจโท อษัฎำงค์ ทองแดง

20370 นำงสำว นุชนำถ อฐัธรรมรตัน์

20373 นำงสำว อธิพร สิทธิธีรรตัน์

20382 นำย ตะวนั  ศรีสวสัด์ิ  

20383 นำย จตุพร  สงัขเ์พ็ชร

20389 นำย ธนำตย ์ คุณภทัรวรกิจ

20394 นำงสำว สุธีรำ สอวิหก

20400 นำย อำชวิน ตงล้ิม

20402 นำงสำว สุริยำ  พชิติผจงกิจ

20403 นำงสำว ณัฐนันท์ บรูณะโอสถ

20404 นำงสำว สุกำนดำ  บุนยสถิตย์

20407 นำงสำว ดวงพร  วิสุวรรณ  

20413 นำย สุรวุฒิ ศิริบรรณำกุล

20414 นำงสำว จนัจิรำ แสงสว่ำง

20430 นำงสำว พรจรสั พรมกลดัพะเนำว์

20433 นำย กมัพล เชื้ อสอำด

20434 นำย สุชำติ  อินอร่ำม

20446 นำย ภำรุทธ์ บุญมหำธนำกร

20451 นำงสำว อชันำ ไชยชนะ

20453 นำย มนัส ประจวบจินดำ

20454 นำย ทวีศกัด์ิ หลำ้หมอ

20455 พลต ำรวจโท กิตติธชั เรือนทิพย์

20462 นำย ตะวนั กุลกำญจนำวรรณ

20477 ว่ำท่ีรอ้ยตรี สมำน ทำโคตร

20484 นำงสำว ประพตัรำ ไชยปำน

20485 นำย กฤษฎำ  เจือละออง

20486 นำงสำว ภทัรลภำ หนูเอียด

20487 นำย เชำวรตัน์  โชติรตัน์  

20495 นำงสำว ภทัรกิต์ิ บุญละคร

20498 นำย พงษ์ดนัย สุขประเสริฐ
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20506 นำย พรีวสั วุฒิภกัดี

20519 นำงสำว พทัธนันท ์ เครือพนัธุ์

20530 นำงสำว วิภำพร แสงอ่อนตำ

20551 นำงสำว กรรพี โรจน์บุญถึง

20557 นำงสำว สำวิตรี เพชรทอง

20558 นำย เกษม  อำภรณ์ภิญโญ

20560 นำย ธนพฒัน์ วิชำกุล

20562 นำย ประวติั  ไชยสว่ำง

20567 นำย ฐำกูร โชคพนิพง

20576 นำย ชเนวิน  โพธ์ิรำม  

20578 นำย ณัฐกิตต์ิ สมสุข

20579 นำงสำว ทวิวงษ์  แสงพงษ์ชยั

20580 นำงสำว มุกดำ คชำผล

20583 นำย รเณศ ทรงสวสัด์ิ

20588 นำย นิติรุจน์  หิรญัรตันกุล

20589 นำย จำมีกร แสงโชติชยั

20592 นำย กลัป์พล คุณนุช

20595 นำย วิมล สงัเก้ือ

20609 นำงสำว นันทน์ภสั ลีเอ้ือ

20615 นำย ปณำวุธ จอมใจ

20635 นำย ธนำกร เพยีเพ็ง

20637 นำย วศิน แกว้พทิกัษ์

20640 นำย ชนะพล ค ำบอนพทิกัษ์

20641 นำย สมยั มำตรวงัแสง

20644 นำงสำว ชดัตำ สุขเกษม

20648 นำงสำว กุลนิษฐ์ ยิง่ชล

20650 นำย ญำณเสฎฐ์ คงทน

20651 นำงสำว ผกำมำศ วฒันะจิตโกศล

20652 นำงสำว นฤมล ศกัด์ิสกุลไกร

20657 นำงสำว ฐิติภำ ล้ิมเจริญ

20660 นำงสำว สำยชล ลงลอย
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20669 นำย กลยุทธ์ เศรษฐกำร

20681 นำย ศิวะดล อุปริพทุธิ

20691 นำงสำว ปัณณ์ณภสั พำณิชยป์รีชำกร

20694 นำงสำว ดวงพร  ห่อไธสง

20700 นำย วสุ พทิกัษ์

20712 นำงสำว ณัฐวจี จกัรสำร

20715 นำย โกมินทร ์ ฮำมพทิกัษ์

20726 นำย ภำคภมูิ อรทยั

20736 นำย วรรษภณ  จ ำปำวงษ์

20746 นำงสำว เกวลี ภกัดีคง

20749 นำย รฐัวิทย์ พรปณิธำนพงศ์

20766 นำย กรีฑำ วิศำลศิริกุล

20768 นำย ณฐ แก่นวงศษ์ำ

20776 นำงสำว กำนตทิ์ตำ ทองสนัตต์ิ

20784 นำงสำว จิริยำภำ ขจรบุญ

20809 นำย อิสระ  จนัทระ

20811 นำงสำว สิรีธร กีรติเวชกุล

20836 นำย ยุทธศกัด์ิ สุริยะวงศ์

20839 นำย ทิคมัพล นำคนิทรสิ์ริชยั

20841 นำงสำว กญัจนัชนก ธรรมวโร

20842 นำย ธนำพล ใจเสง่ียม

20843 นำงสำว ปภสัรำ ข ำมัน่

20844 นำย จินตศกัด์ิ  เจียมปัญญำ

20854 นำย สรรณวรรษ เจนสำริกิจ

20864 นำย ชนิวตัร นำคพนิ

20865 นำย ฉตัรเฉลิม  ธรรมวินทร

20866 นำงสำว วณิชชำ  โสภำพล

20867 นำงสำว พรทิมำ  กุศลมำนิตย์

20870 นำงสำว นำจรีย ์ ภแูลบุตร

20874 นำงสำว ณัชชำ พลวิลยั

20875 นำย ประสำนศิลป์ พนัธศิ์ริ
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20876 นำงสำว จิรำยุ สุขนำ

20883 นำงสำว ฑิตำ ตนัคณิตเลิศ

20888 นำงสำว พรอ้มพร พชิญภ์กัดีอนันต์

20889 นำย จีรวุฒิ ชนิดกุล

20890 นำงสำว วรรณิดำ  คงทอง

20927 นำย พรอ้มพงศ ์ อุทยัดำ

20929 นำงสำว อภิญญำ  ทองสงัข์

20931 นำงสำว ชุติมำ  สุวรรณพมิพ์

20947 นำงสำว กมลวรรณ  เกตุเวช

20950 นำย ปิยะณัฐ โยธี

20953 นำงสำว ทิพวลัย์ เอ่ียมทรพัยเ์อนก

20955 นำย ธนวฒัน์ สินเกษม

20956 นำงสำว สุกลัยำ ยำป้อม

20972 นำงสำว รฐัวินท์ อมรสนัต์

20979 นำงสำว พรประหน่ึง  วชริเข่ือนขนัธ์

20987 นำย ธนวฒัน์ มัน่ต่ำย

20988 นำงสำว ณัฐสุดำ รตัตมณี

20989 นำงสำว มณีจุฑำ ปำนะชำ

20992 นำงสำว สุปรำณี  สีค ำ

20996 นำย ธวชัชยั สินคำ้

21001 นำย อำทิตย์ นอ้ยหลุบเลำ

21008 นำงสำว ลลิตตำ แกว้เกษกำรณ์

21009 นำงสำว วิชยำภรณ์ ตั้งจิตติพร

21015 นำงสำว ศรณัยพ์ร ไชยอนันต์

21029 นำงสำว พทัธนันท์ จิรพฒันำนันท์

21031 นำย วีรชำติ หวินค ำ

21041 นำย อภินพ อติพบิลูยสิ์น

21043 นำงสำว กมลชนก หมัน่ผดุงกิจ

21049 นำงสำว สุพฒันำ สุธำพร

21050 นำย ชวีิน เชยีงกำร

21058 นำย ณัฐวุฒิ  เชดิหิรญักร
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21059 นำงสำว หทยัรตัน์ ทรพัยอ์ร่ำมดี

21062 นำย รพพีงษ์  เอกปิยะพรชยั

21081 นำงสำว ปิยดำ  กิตติสุวรรณ์

21087 นำย รชต สุระเศรณีกุล

21088 นำย อรรถพล เภำอ่อน

21095 นำงสำว จิรภทัร ชรีวินิจ

21107 นำงสำว รตันำภรณ์  โคววิกกยั

21116 นำย วสนัต์ ปันอ่ิน

21122 นำงสำว ทศันีย ์ ศรีมหำดไทย  

21135 นำย อำณัฐ  ฉลองชนม์

21141 นำงสำว รวยร่ืน พรวฒันวิชยั

21147 นำย ปรีดำ นำคผิว

21148 นำงสำว ปำริตำ ชั้นงำม

21153 นำงสำว ปุณยำนุช  สุมะโน  

21192 นำย กนัตภณ ไทยค ำ

21204 นำงสำว อรนิชำ ยิง่ยง

21228 นำงสำว สิริกำญจน์  แกว้ธนะสิน

21233 นำงสำว ธำวินี ปุนหำวงศ์

21234 นำงสำว สุภิญญำ  ภมูิคอนสำร

21265 นำย เจษฎำ  นครขวำง

21270 นำย ณรงคช์ยั เชยีจอหอ

21272 นำงสำว ศลิษำ  อนิลบล

21285 นำย เอกชยั เหลืองวิจิตร์

21287 นำง วรรณพร รกัษ์ศิลป์

21290 นำงสำว พลอยไพลิน ทรงนิลรกัษ์

21292 นำงสำว นัชชำ เคยีงประคอง

21305 นำงสำว นัชชพร ตนับวัคล่ี

21311 นำงสำว อชริญำ รอบรตัน์

21315 นำย นพคุณ  ยิง่สุขวฒันำ  

21342 นำย พชร ชนะพนัธ์

21349 นำย ฑีฆนันท์ ตรีนุชกร
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21354 นำงสำว ธนพร  รตันพเิชฐกุล

21368 นำงสำว ภรณ์ณภสั ผลำผล

21371 นำย สมนึก ปำนซำ้ย

21374 นำงสำว บุศญำ เหมือนสงัข์

21375 นำงสำว เบญญทิพย ์ คงทอง

21378 นำงสำว วนัวิสำ  ผ่องสอำด

21380 นำงสำว กฤตยำ เศียรอุ่น

21383 นำงสำว จำมจุรี สงัลำ

21403 นำงสำว ชุติมำ  บริหำร

21419 นำงสำว ลลิตำ ด ำรงศกัด์ิ

21425 นำงสำว ศุภจิต คสิูทธิผล

21426 นำย เตชติ ชยัเดชสุริยะ

21430 นำงสำว พชัรำ กำวิละ

21437 นำงสำว สุปำณี ขวญัจนัทึก

21441 นำย ธนกฤษ ตนัสุขชยั

21442 นำย เจษฎำกร เทพพรม

21455 นำงสำว เพยีงตะวนั กนัลอ้ม

21457 นำย มงัครกัษ์ อุทกิจ

21462 นำย ธีรยุทธ เจริญผลอนันต์

21475 นำย  ศุภฤกษ์  เจนประวิทย์

21477 นำงสำว มณีรตัน์  กิติพศิำลกุล 

21478 นำย เอกชยั หรุ่นโพธ์ิ

21488 นำงสำว สุพตัรำ กลุ่มไหม 

21489 นำงสำว สไบทิพย์ วำนิชกูล

21490 นำงสำว รชัมำพร ณ น่ำน

21502 นำงสำว ศศิธร  พนำกำนต ์ 

21530 นำย ภุชงค์ ไชยรุ่งเรือง

21541 นำงสำว รชัฎำ เกษรำงกูล

21580 นำย เอกสิทธ์ิ อุปัญ

21583 นำย บุญญฤทธ์ิ ศรีเมือง

21593 นำย พรีวสั วุฒิชยั
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21597 นำย วีกิจ เจริญสุข

21610 นำงสำว ประภำพรรณ ดำรำสม

21624 นำงสำว ภิญญภคั  แสงภู่

21635 นำงสำว เขมจิรำ วิชยัดิษฐ์

21636 นำงสำว สุดำพร เจียมจไูร

21637 นำงสำว มลัลิกำ หุนตระนี

21676 นำย สุรศกัด์ิ  รตันำพรรณ

21677 นำย ณัฐชนัน ธรำพงษ์พนัธ์

21678 นำงสำว วิชุดำ  เตชอมรศิริ

21687 นำย ปิยะวุฒิ เทพมำ

21702 นำงสำว กรกำญจน์ แกว้มลูค ำ

21705 นำย ฐิติ มีศรี

21716 นำงสำว ภทัริน  กุศลชู

21750 นำย ชำติชำย เมำลีชำติ

21756 นำงสำว ณัฐพร พศินอก

21778 นำย อนุรกัษ์  เด่ือกระโทก  

21788 นำงสำว พรผจง ธรรมสุธน

21814 นำย ธนำวุฒิ ขตัติยะสุวงศ์

21829 นำย ระวี เจียรพนัธุ์

21830 นำย ธนพนธ ์ ปึงจิตตว์ิสุทธ์ิ

21832 นำย พสินัท ์ จนัจุฬำ  

21833 นำย วรรธนัย นำซีก

21839 นำงสำว ปัญจพำณ์ นรถี

21842 นำงสำว กุลยำ ศรีเปำรยะ

21850 นำงสำว รุจิรำ ไชยลงักำ

21851 นำย พงษ์พนัธ ์ ศรีปำน  

21860 นำย สุชำติ โชติชว่ง

21864 นำย ฉนัทวฒัน์ เศรณีปรำกำร

21882 นำย ศุวิล จนัทพนัธ์

21889 นำย ศุชำนนท์ ศรุติสุต

21899 สิบต ำรวจโท สนัติ หอมชื่น
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21902 นำงสำว กณิศำ  วงคค์ม

21907 นำย ณัฐกรณ์  บลันำลงัค์

21909 นำย ณัฐฐิพงษ์ ชุบไธสง

21926 นำงสำว ประณำลี จินดำศรี

21936 นำงสำว ชลธิชำ บวัเขียว

21941 นำย ดิษรินทร ์ สีมำไพศำล

21954 นำย ชยัวฒัน์ อนุกูลวุฒิพงศ์

21956 นำย พสุิทธ์ิ บวัแยม้

21958 นำงสำว ชนิดำ เกิดกรรณ์

21967 นำงสำว จุฑำมำส วดัตมู

21978 นำงสำว ชชิำณัฏฐ์ กล่ินมะลิทอง

21999 นำงสำว โสมอรุณ กำญจนไพหำร

22006 นำย สุภเดช พฒิุธนกร

22019 นำงสำว อภิชญำ  ใจดี

22040 นำย ยิง่  แข็งแรง

22042 นำย วชัรินทร ์ ทองเจียม

22050 นำงสำว วริสรำ รชัวฒันะ

22051 นำย พนัธกิตต์ิ ล้ิมพธัยำเนตร์

22053 นำย วรพล จรสักิตติกร

22064 นำงสำว สุพรรณษำ  ธนะวรรณ

22073 นำย ชชัวิน คงเจริญ

22074 นำย กฤษดำ  เท่ียงธรรม

22089 นำย ชยัพร สุขสมัพนัธ์

22102 นำย จกัรินทร์ กำยแกว้

22107 นำย นันทปรีชำ พรหมแชม่

22111 นำย ฐำณิสร ์ จิตรอรุณ

22118 นำงสำว ทิพวลัย์ ศรีรกัษำ

22120 นำย พชัรสิทธ์ิ ศิริวิริยะ

22137 นำย สุทธิศกัด์ิ สุขนิยม

22160 นำงสำว ชุลีกร มำนะเจริญวงศ์

22163 นำย สิรภพ จฑูะประชำกุล
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22168 นำงสำว จนัทนำ ขำวนวล

22172 นำย กฤช ศรีสุริยชยั

22178 นำงสำว จุฑำมำส เกียรติวรศรีกุล

22180 ว่ำท่ีรอ้ยตรี ศิริวรวุฒิ ตั้งเศรษฐพฒัน์

22205 นำงสำว ยลพรรณ สีตะระโส

22212 นำงสำว เพ็ญศิริ ฤทธ์ิมงคล

22213 นำงสำว พชัรำภรณ์  ฤทธ์ิมงคล

22235 นำงสำว สิรินำรถ พลึิก

22242 นำงสำว ชนกำนต์ สงัสีแกว้

22248 นำย ปุลวิทย์ วำณิชยเศรษฐกุล

22259 นำย พงศธร ค ำแหง

22262 นำย สำยหยุด เพ็งบุญชู

22263 นำย รงัสิวุฒิ พนูเอียด

22266 นำงสำว สุมน สุวรรณนิยม

22274 นำย กีรติ ชำญศิลป์

22277 นำงสำว อภิชำ ธนะมยั

22304 นำงสำว รุ่งมิตร ชุนเฮงพนัธุ์

22305 นำย อชริะ สุทธิธนกูล

22307 นำงสำว ณิชำ ภมรบุตร

22341 นำงสำว กุลนิษฐ์ ตรีบุพชำติสกุล

22346 นำงสำว วิรณัรฏัน์ สุโคตร

22347 นำย พชิยั เชงิดี

22352 นำย อำทิตย ์ สำรพำนิช

22358 นำย ประดิษฐ์ ภำสดำ

22369 นำย กำนดิศ  สีแกว้น ้ำใส

22443 นำย ภำนุวฒัน์ เอมพณิ

22463 นำย ไพศำล อุ่นด ำรงคก์ำร

22477 นำงสำว ฐิติกำญจน์ แสงศิริ

22481 นำงสำว ชยุดำ เรืองเอียด

22507 นำย ปิยะพงษ์ โชคถำวร

22511 นำย สิทธิโชค พรหมสิทธ์ิ
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22512 นำงสำว นภธนันต์ พชิำภทัรว์ีรกุล

22514 นำงสำว เมธำวี แกว้แฝก

22534 นำย ธีระพงษ์  สิงหค์รำม

22549 นำงสำว ฐำปนี ใจกลำ้

22557 นำย จิรชยั อมัรำลิขิต

22560 นำย นิพนธ์ ทองสุกดี

22563 นำย นรินทร ์ อน้ทอง

22565 นำย ธนพนัธ์ พำนทอง

22566 นำงสำว ชนำภรณ์ วงคแ์พทย์

22567 นำย วีรพงศ์ สู่สวสัด์ิ

22582 นำย ถิรตัว์ สุวรรณจ ำปำ

22583 นำย ญำณโชติ ทองพรำว

22621 นำงสำว ภสัสร  ทบัสุข  

22635 นำงสำว ณัฐนันท ์ สรรเกียรติกุล

22648 พนัจ่ำโท วนัชยั มำกวงค์

22653 สิบต ำรวจตรีหญิง มณฑรส สุวรรณ

22666 นำย ภำณุพงศ์ ประดิษฐผ์ล

22714 นำงสำว นริศรำ ชำญจำรุ

22720 นำงสำว อญัชสิำ พรมทอง

22722 นำงสำว นันทธิ์รำ ไสยรินทร์

22740 นำงสำว ชุติมำ เตชะพรุิฬห์

22751 นำย ณัฐกร เลำรุจิรำลยั

22787 นำงสำว วิไลลกัษณ์  แจ่มใส  

22900 นำงสำว พสิมยั สมพบ

22905 นำย ชำญชยั เชำวนำงกูร

22909 นำย วิศรุต  อุทยัเลิศ  

22927 นำย วชัรชยั พงษ์นุช

/ ผูท่ี้สอบได ้...
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   ผูท่ี้สอบไดท้ั้งภำคหน่ึงและภำคสองแลว้  ตอ้งยืน่ค ำรอ้งขอข้ึนทะเบียนสอบปำกเปล่ำ

ตัง้แตว่นัองัคารท่ี 7 พฤษภาคม 2556 ถึงวนัศกุรท่ี์ 24 พฤษภาคม 2556  หากไม่ยื่นภายใน-

ก าหนดจะถือว่าผูน้ั้นสละสิทธิเขำ้สอบปำกเปล่ำ ครั้งท่ี 2 สมยัท่ี 65 ส่วนรำยชื่อผูม้ีสิทธิสอบปำกเปล่ำ

ทั้งหมดจะประกำศใหท้รำบภำยในวนัพุธท่ี 29 พฤษภำคม 2556 และจะท ำกำรสอบปำกเปล่ำ ครั้งท่ี 2 สมยัท่ี 65 

 ในวนัอาทิตยท่ี์ 2 มิถุนายน 2556  ณ ส านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา(ชั้น 4) 

(รำยละเอียดส ำหรบักำรสอบปำกเปล่ำจะแจง้ไวใ้นประกำศรำยชื่อผูม้ีสิทธิสอบปำกเปล่ำ)

               ประกำศ  ณ  วนัท่ี  30  เมษำยน  2556

                            ไพโรจน์  วำยุภำพ

                       (นำยไพโรจน์  วำยุภำพ)

                  ประธำนคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร

                         อบรมศึกษำกฎหมำยแห่งเนติบณัฑิตยสภำ

                                 หม่อมหลวงเฉลิมชยั เกษมสนัต์

                               (หม่อมหลวงเฉลิมชยั เกษมสนัต)์

                                              เลขำธิกำร 

ส ำนักอบรมศึกษำกฎหมำยแห่งเนติบณัฑิตยสภำ


