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         ประกาศ  ส านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา

       เร่ือง  ผลการสอบความรูช้ั้นเนติบณัฑิต ภาคสอง สมยัที่ 65 ปีการศึกษา 2555

            กลุม่วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

  ดว้ยส ำนักอบรมศึกษำกฎหมำยแห่งเนติบณัฑิตยสภำไดท้ ำกำรสอบควำมรูว้ิชำกฎหมำยตำม

หลกัสตูรและระเบียบของส ำนักอบรมศึกษำกฎหมำยแห่งเนติบณัฑิตยสภำแลว้  ปรำกฏว่ำมีผูส้อบได้

กลุ่มวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ ภาคสอง สมยัท่ี 65 ปีการศึกษา 2555 เป็นจ  านวน 780 คน

เรียงตำมเลขประจ ำตวัสอบดงัต่อไปน้ี

  เลขประจ  าตวัสอบ     ช่ือ - นามสกลุ

12 นำงสำว พมิพพ์มิล  สุขประเสริฐ

25 นำย จิตรกร สำยสุพรรณ

27 นำย เดชำ กิตติวิทยำนันท์

44 นำย ณรงค์ หลวงเทพ

47 นำย นันทพล ชื่นประดิษฐ์

49 นำย รณรงค์ หงษ์อินทร์

55 นำย ธนำกร ลกัคณำสมวิบุล

92 นำย รชัพล วฒันภคัพล

95 นำย มิ่งวรินท์ ศรีศิริพงศ์

98 นำงสำว ชนัญญำ สิริเจริญสุข

101 นำงสำว อญัชลี  แดงกระจ่ำง

120 นำย รชัภมูิ  ยอแซฟ

139 นำย สมณรรค์ บวัเกิด

148 นำงสำว จนัทิมำ เทพเรือง

158 นำย ธีรภทัร์ ก่อเกียรติ

ส ำนักอบรมศึกษำกฎหมำยแห่งเนตบิัณฑติยสภำ 
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159 นำย ทชัชกร กิจเจริญ

163 นำย ชำญวิทย์ ชยัวงศ์

184 นำย ดนุพล  จำตุรนตพ์งศำ  

212 นำงสำว ทิวำพร เพชรจรญู

235 นำงสำว อญัชลี  จตุัรงคแ์สง

271 นำย โมกขพ์ศุิทธ์ิ รตำรุณ

280 นำงสำว ชญำนี ทวีชำติ

294 นำงสำว สิทธิดำ จิตทกัษะ

300 นำย วชริวิทย์ อิสระนุสรณ์

324 นำย โกวิทย์ ใจทำ

325 นำย ปรชัญำ  สนิท

361 นำงสำว อมรรตัน์ ทวีคณู

366 นำย ศุภชยั ทุมโฆสิต

405 นำย จิรศกัด์ิ เกตุประยรู

409 นำงสำว สิริพริมำ ชมภมูิ่ง

423 นำย เอกวิช เจริญจิรศกัด์ิ

452 นำงสำว ทวิกำ พฤกษ์เพ็ชรไพศำล

465 นำงสำว ธนำภรณ์  บุญเกิด

482 นำย วรำเมศร ์ ชโูชติ  

510 นำงสำว ณฐพร ภรำดรศกัด์ิ

511 นำย รำเชนทร์ วิทยำบ ำรุง

515 นำงสำว นันทน์ภสั  ทองวำว

537 พนัต ำรวจตรี เพิม่พนู ทองค ำ

542 นำย ญำณพฒัน์ ฉตัรชยัสกุล

622 นำย วิเชยีร โทท ำ

648 นำย ศุภกัด์ิ  ยำมมำ

669 นำย บรรดิษฐ์ มะลิรส

674 นำย ธรำดล สุชนิมำศ

678 นำย มำนิต ผมพยบั

723 นำย อนุสรณ์ เด็งเจริญ
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747 นำย เจษฎำ เพชรแอน

748 นำงสำว สำริศำ  กุลภทัรธนโชต

751 นำย ทรงพล ศิริกุลวดี

752 นำย เอกวิทย์ พลภกัดี

804 นำย ณัฏฐพล อศัวชมพนุูช

817 นำย นที เข็มทอง

827 นำงสำว สุทธำวรรณ บุญวงศ์

834 นำงสำว วชริำพร กลดัเจริญ

837 นำงสำว จิรนันท์ อมรชำติ

839 นำงสำว นุตำลยั นำคพรหม

847 นำย เปำวรุ์จ รตันเหล่ียม

854 นำงสำว อินทิรำ คณะแนม

877 นำย พรียุทธ ศรีเมือง

900 นำงสำว วนิดำ ศรีถำวร

920 นำย คมสนั แคะกระโทก

953 นำงสำว กิตติยำ  พฤกษำรุ่งเรือง

969 นำงสำว กมลวรรณ สมศรี

1051 นำย สงกรำนต์ เณรเอ่ียม

1054 นำงสำว อนุวรรณ ทองหตัถำ

1063 นำย กิตติคุณ เงินพรหม

1070 นำย เอกพล  พงษ์พนัธเ์กษม  

1077 นำงสำว ชลลดำ หมดัอะดั้ม

1092 นำงสำว รวิพร ชุมชำติ

1114 นำย รงัสิมนัตุ์ กล่ินทอง

1115 นำงสำว ปรียำวดี ศรีชำย

1116 นำงสำว กนัญำรตัน์ ปินตำสำ

1136 นำย วิทยำ โออินทร์

1181 นำงสำว ปำจรีย ์ ลือตระกูล

1204 นำย พฤฒิพงศ ์ คณำศรี  

1208 นำย ณัฐติพงค์ ชว่ยสกุล
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1210 นำย อนันทพงค์ ท่ำจีน

1213 นำย ธิรวฒัน์  รปูสม

1222 นำย ชยันำท บวัทอง

1223 นำย โชคชยั  เนตรงำมสว่ำง

1247 นำงสำว พชิชำนันท์ เอ๊ียบกงไชย

1251 นำงสำว พชัศิริญำ วงศพ์ทุธะ

1290 นำย ศรำยุธ ทองขวิด

1318 นำงสำว ณัชชำ  อโปกุล

1321 นำย อุกฤษ ตูจ้ินดำ

1333 นำย ชยัณรงค ์ สิริวฒันำนนท์

1360 นำย นิพฐิพนธ ์ ฮุ่นตระกูล

1370 นำย สมเกียรติ ปัญญำเปรียว

1371 นำย พษิณุ เพชรจิตร

1380 นำงสำว พำฝัน สิทธิสำท

1390 นำงสำว สุพตัรำ  สำยหมั้น

1399 นำย ณัฐพงศ์ สมพนัธุ์

1417 นำง ภำวิณี นิลวรรณ

1464 นำงสำว ปรียำภรณ์ วิชติ

1475 นำย วิวฒัน์  ผิวอ่อน

1490 นำย สนัทดั  อยำ่งเสรี

1491 นำงสำว สุวปรียำ แจง้สว่ำง

1494 นำงสำว พรพมิล ประดิษฐ์

1518 นำย ประเทือง เรืองนภำรตัน์

1520 นำย ศิลปชยั บงัศรี

1522 นำงสำว วำสิฏฐี สำยรศัมี

1529 นำย ธณะ  อำรีพรรค

1537 นำงสำว ศิวะพร มหำวรรณ

1548 นำย ไผ่ สำทรกิจ

1565 นำย จิรำยุ ฟองประไพ

1567 นำงสำว สุธำทิพย์ พบิลูย์
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1570 นำย สุรศกัด์ิ วิฑรูยพ์ศิำลศิลป์

1571 นำงสำว ณัฐณิชำ  ดำวหล

1580 นำงสำว สุพรรณี  นิลวรรณำ

1584 นำงสำว น ้ำฝน  โพธ์ิปลอด

1597 นำงสำว ภทัรำภรณ์ เลิศทรพัยสิ์น 

1602 นำย กฤษฎำ  พรหมยำ  

1609 นำย เอกลกัษณ์  กุหลำบศรี

1615 นำย นิธิ  เดชแพ

1664 นำงสำว ธนำวดี  หนูสีคง

1676 นำย ชวำล อนุเธียร

1684 นำย สุวิทย ์ วนำสุวรรณวณิช  

1702 นำงสำว จิรตัติกำล สุริยะ

1718 นำงสำว อมรพมิล จนัทร

1720 นำงสำว นรีทิพย์ ศรีสตันำควงศ์

1722 นำงสำว อจัรำภรณ์ ศิริมนูญ

1745 นำย วชัรำ กลสำมญั

1754 นำงสำว พนิดำ หนูวฒันำ

1768 นำงสำว พชัรินทร ์ ทองรอด

1778 นำย ปิยะวฒัน์ พลนัสงัเกต

1785 นำงสำว จนัทรตัน์ วรพพิฒัน์

1790 นำย ชำญชยั ปรูะโน

1792 นำย นิติรฐั ศรีสวสัด์ิ

1813 นำย อธิรำช ธรฤทธ์ิ

1848 นำย พชภร คุณำพร

1877 นำงสำว กิตติยำ อมรเลิศวิมำน

1922 นำงสำว ธำรทิพย์ ถำวรพล

1991 นำงสำว ชวนันท์ ไกรนรำ

2024 นำย พกัตรชยั เจนจบวงษ์

2053 นำงสำว รฐัติยำภรณ์ ขุนศรี

2059 นำย วสนัต์ ทำระแพน
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2072 นำย ภมูิ กนัภมูิ

2097 นำย บดี บวรเนำวรกัษ์

2116 นำงสำว สุภำกร ยอดประทุม

2125 รอ้ยต ำรวจเอก สุเมธ  ปำนแกว้

2135 นำย ชชัพล เอกอุรุชยัเทพ

2139 นำย ณัฏฐพรรษ  ญำณวำรี

2192 นำย กรกฎ วิยำสิงห์

2199 นำงสำว ศิรินีย์ พทิกัษ์จินดำ

2279 นำย ทศพร ป้องเพ็ชร

2281 นำย สุชำติ เพชรอำวุธ

2291 นำงสำว สิริพร  ไตรรตัน์ธนวงศ์

2292 นำย รณชยั  โตงำม

2314 นำงสำว ทศันีย์ เพ็ชรศรีสม

2315 นำงสำว ปรีดำ ขำวผ่อง

2330 นำย ครรชติ ชอ่เกตุ

2361 นำย กฤษฎำ ทบัทิม

2363 นำงสำว ศศิธร เจือโร่ง

2432 นำย สมเพยีร ยนัทะรกัษ์

2475 นำย กฤษกรณ์  รุ่งแสง

2478 นำย เกรียงศกัด์ิ นวลศรี

2496 นำงสำว วิลำสินี ปิตินำนนท์

2502 นำงสำว สุวิมล วงศพ์ทิกัษ์

2578 นำย น ำพล ลญัฉเวโรจน์

2579 นำงสำว กุหลำบ เม่นคง

2588 นำย ประวิทย์ เฮงสวสัด์ิ

2625 นำย อภิรมย์ ชว่ยแกว้

2637 นำย กุลพงษ์  ศรีโสวรรณำ  

2675 พนัต ำรวจโท มงคล อุดมค ำใบ

2682 นำย สรำวุฒิ เอียดแกว้

2683 นำย นิวฒัน์ ขุนทอง
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2687 นำงสำว ภำวดี รุ่งเมือง

2690 นำย ณรงค์ แสนค ำอว้น

2712 นำย ประเสริฐ ไชยทองงำม

2761 นำย เกริกเกียรติ  รฐันวธรรม

2786 นำงสำว วิภำ  ทำแพงนอ้ย

2802 นำงสำว ศิริกรณ์ ยงเกียรติกำนต์

2821 นำย พฤทธ์ิ ศิริสมบติั

2878 นำย สำโรจน์  รกัเสมอใจ  

2891 นำย จิรภทัร  ผลำกรกุล

2902 นำย ปฏภิำณ พรหมประกำร

2926 นำงสำว วลยัลกัษณ์ พงษ์งำม

2976 นำงสำว กุลภรณ์ สิมะเชนท์

2982 นำย ธนำ อำรมฤทธ์ิ

3032 นำงสำว ชนกเนตร  มณีรตัน์  

3081 นำงสำว ทิพยว์ลัย์ แสนเรือง

3109 นำย วชัรำกร คงนิล

3110 นำย นภนต์ มำศหิรญั

3157 นำย กฤตวิทย ์ ศรีสุข

3158 นำย วนัชำติ เหล่ำกอปิกิจ

3173 นำงสำว วรรณวนิศ พุม่โพธ์ิ

3177 นำย พทิกัษ์ หวดัเพชร

3203 นำงสำว สุพชัชำ เทศใจ

3230 นำย ศุภฤกษ์ แกว้มณีชยั

3251 นำงสำว กิตติยำ สำยโสดำ

3260 นำงสำว ณัฐวดี จิรสีทอง

3269 นำงสำว วิชญำ แกว้เกิด

3323 นำงสำว อนุชธิดำ กองพรหม

3351 นำย วินิจ ผำโคตร

3358 นำย พงศนิ์ธิ พนูเกตุ

3422 นำงสำว ชมพนุูช  มัง่คัง่
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3434 นำย วุฒินันท์ ลิกขะไชย

3469 นำงสำว ปริตำ ปิติวฒันะภทัร

3544 นำย พฒิุพนัธ์ เกริกกุลธร

3545 นำงสำว วชริำกร พรพำณิชพนัธุ์

3561 นำย จอมพล สิทธิไพร

3579 นำย อรรถพร ทองค ำ

3583 นำย ภวูนำท ชว่ยเกิด  

3598 นำย สิทธิพนัธุ์ สีนวล

3610 นำย พรีธชั บตัรสมบรูณ์

3617 นำงสำว พชิำมญชุ์ เครือชยัพนิิต

3618 นำย กิตติคม พศินนกแสง

3646 นำย พรีะยุท ทองชว่ย

3656 นำงสำว กมลฤทยั  หนูมี

3658 นำย ศิวพงษ์ บุญนำ

3659 นำย สุริยนั ศรีสุวรรณ์

3660 นำงสำว อจัรำพรรณ ขนัทอง

3679 นำย กวีวฒัน์ เอกธรำพพิฒัน์

3684 นำย ธนำธิป มินรินทร์

3704 นำงสำว กรรณิกำ เมืองรำม

3706 นำงสำว จิตรำ แกว้อุ่นเมือง

3713 นำย ปณัสย์ รตันถิตะกุล

3718 นำงสำว ใหม่  วงศส์รำ้งทรพัย์

3743 นำย อภิโชติ ธนะมยั

3747 นำย วิทรู  สุทธิบริบำล

3819 นำงสำว พณิทิพย์ ลำยธีระพงศ์

3833 นำงสำว นำตยำ ค ำดอกไม้

3858 นำงสำว อรญัญำ  บุญธรกัษำ

3922 จ่ำสิบต ำรวจ ไพศำล แกว้วงัปำ

3971 นำงสำว สุพชิญำ  ฤกษ์ดี

3972 นำงสำว จุฑำธุช กรรณวงษ์
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3982 นำย ธรรศ รตันพนัธ์

3983 นำย ฐำนิส หงษ์ประพนัธ ์

3998 นำงสำว ภทัรำพรรณ เชื้ อจินดำ

4002 นำย อณุวฒัน์  น่ำชม

4005 นำย นำยประวิทย์ อ่ิมใจ

4035 นำงสำว สินีนำฎ มสิูกะเจริญ

4046 นำย ศรญัญู จ ำเนียรกูล

4051 นำย วิทยำ  รุ่งเรือง 

4055 นำย ณัฐพล เร่ิมเสริมสุข

4057 นำงสำว วิภำรตัน์ ทองชว่ย

4065 นำย ตรีณัฐ เฟ่ืองทอง

4073 นำย ณัฐวรรธน์ ยิ้ มอ่อน

4102 นำย จินตนพ บวัหลวง

4127 นำงสำว ลดัดำวลัย์ แกว้ชว่ย

4140 นำย อำทิตย์ คุณมี

4148 นำย บุญประเสริฐ แกว้ใหญ่

4161 นำย ศรำยุทธ พรมบุญแกว้

4162 นำย ภำนุวฒัน์ จนัทิกำแกว้

4165 นำงสำว อุบลวรรณ ส่งอ ำไพ

4176 นำงสำว โสภินันท์ จนัทรแ์ยม้

4182 นำงสำว จุฑำมำศ  เก้ือสกุล

4189 นำย พงษ์วรำ เทือใหม่

4205 นำงสำว อนงคน์ำถ นิลด ำ

4208 นำย นพวรรณ  อมรชำติ

4217 นำงสำว สุกำนดำ  แกว้ประเสริฐ

4218 นำย วิทยำนันท์ หนูถิน

4220 นำงสำว อจัฉรำ  แยม้โพธ์ิใช ้

4222 นำย วนัโชค  พงษ์สวสัด์ิ

4321 นำย อรรถพล  เพยีรวฒันะกุลชยั

4390 นำย เอกชยั อริยธนำกุล
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4402 นำงสำว ธีรนุช โมกขะเวส

4410 นำย วิรพนัธ์ ญำณจินดำ

4469 นำย กิตติชำติ สงัขแ์กว้

4487 นำงสำว นวลนันทนำ อ่อนฉวี

4495 นำงสำว สกำวเดือน ตนัตุลำ

4592 นำย ธีรพล รอดแผว้พำล

4617 นำย ประสพชยั แสงโตโพธ์ิ

4627 นำงสำว รสสุคนธ์ อ ำไพฤทธ์ิ

4695 นำย วรำนนท์ พลำยวงษ์

4696 นำย ชยักองพล วงศสุ์เมธ

4698 นำย จิรพงษ์ แกว้ผ่องศรี

4725 นำงสำว กำญจนำ ธนำวุฒิ

4738 นำย เชดิพงศ์ จินดำสุวรรณ์

4751 นำงสำว ศิริพร  มณีรตัน์

4752 นำย ณัฐชนน  ประทุม

4762 นำย ฤทธิศกัด์ิ  อินทรฤทธ์ิ

4764 นำย ชยัสิทธ์ิ ถนอมวงศ์

4768 นำย ณฤธร สุขคุม้

4794 นำย วีรชยั พเิศษกุญชร

4812 นำย กฤษดำ หมุนมิตร

4832 นำย ภวูนัตท์ เชยีงพฤกษ์

4837 นำย จกัรพงษ์ กำญจนรงัษี

4850 นำย ประจกัษ์  สุมทุม

4858 นำย พษิณุ  สมบติัทอง  

4896 นำย เปรม ช ำนำญดู

4927 นำงสำว รชัดำ เพชรเมืองปรำบ

4935 นำย ทศพล ปำนทอง

4947 นำย เนติโรจน์ ณ นคร

4949 นำย ชยัณรงค ์ พทุธวรคุณ

4951 นำย เฉลิมวุฒิ  พงษ์เร่ือง
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4972 นำย ณภทัร  กำญจนำมุสิก

4986 นำย ชนิกร  บวัใหญ่  

4987 นำงสำว จริยำ แสงปำนแกว้

5028 นำย บุญฤทธ์ิ  ศรีสุขใส

5029 นำงสำว ชมพู่ สิทธิไกรพงษ์

5071 นำย ธนำชล ศรีนิล

5100 นำงสำว อญัญำรตัน์  พนัธโ์ชติ

5122 นำย ปริญญำ มำชยัภมูิ

5125 นำงสำว อภิญญำ เกษมปัญญำ

5155 นำย เอกสิทธ์ิ  ศรีสงัข์

5175 นำย ประภสัสร์ จิตรต์รง

5176 สิบต ำรวจตรี ไพสำร ใจซ่ือ

5185 นำย สุรเชษฐ์ เส่ียงตรง

5213 นำย วรวุฒิ ด ำข ำ

5286 นำงสำว วรรณวิศำ  พรหมแกว้

5287 นำย กิตติศกัด์ิ  จนัทระ  

5290 นำย วิษณุ ชมูี

5371 นำง ปรำณี ลิขิตบุญฤทธ์ิ

5479 นำงสำว ดวงชวีนั ส ำเนียก

5483 นำย อนุชำ  เพชรศิริ

5489 นำย สุรศกัด์ิ  มณีศิริรตัน์

5542 นำย สรพล เพิม่พลำดิศยั

5577 นำย อรรถวุฒิ ฉตัรเจริญ

5592 นำย สำยทอง ใยเมือง

5674 นำย วิเศษศิษฐ ์ ปฏเิวทย์

11029 นำย ศุภะ วรธรรมำนุสำร

11032 นำงสำว อธิรตัน์ ยงคะอกัษร

11048 นำย รงครตัน์ ค ำสงค์

11050 นำย ถนอมศกัด์ิ งำมนิยม

11052 นำย มรุสนัต์ โสรตัน์
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11083 นำย เทอดศกัด์ิ จนัทะวงษ์

11090 นำย อภิชำติ  วรรณสุข

11092 นำงสำว พมิพมิล  วิภำมณีโรจน์  

11094 นำย แดนชยั ไชวิเศษ

11115 นำย พพิฒัน์ วิรุฬหร์ตันำกร

11123 นำงสำว เพชรดำ บุญหิรญั

11134 นำงสำว ศิรประภำ  โชติกมำศ

11184 นำงสำว จิรำพร เจียรพนัธพ์งษ์

11215 นำงสำว ชุติมำ ธีรศิลป

11217 นำย เพยีรพนัธุ์ พริะภิญโญ

11233 นำย จิระเดช จนัทรเ์มือง

11274 นำย มงคล ลิมบำนเย็น

11278 นำงสำว ณัฐภทัร  วสุธำดำ

11279 นำย วิชติ วงศปิ์ยนันทกุล

11313 นำย ธีรโชติ ไผ่สุรตัน์

11334 นำงสำว พทัธธี์รำ ศรีประทกัษ์

11339 นำย วีระพนัธ์ สถำนกอง

11363 นำงสำว ภทัรำพรรณ วิสิทธวงศ์

11364 รอ้ยต ำรวจตรี ชยัพร สีมำวุธ

11365 นำงสำว สหทยั  จนัทรเ์จริญ

11368 นำย นรำธิป  ช ำนำญศรี

11412 นำงสำว เยำวลกัษณ์  ชมจินดำ  

11444 นำย อำทิตย์ ตั้งไพวรรณ

11479 นำย พงศพ์ณิช  บุญแดง

11498 นำย กมล  ด ำกระเด็น 

11508 นำงสำว กรรชรส ธรรมนิตยกุล

11546 จ่ำเอก กมล เหมรำ

11629 นำงสำว สุธำรตัน์ สุริยะเกษ

11635 นำย คงกฤช กลัน่แกว้

11655 นำย อรรคพร เนตรประภำ
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11673 นำงสำว กญัญร์ฐำ จ ำปำเงิน

11703 นำงสำว วรวลัคุ์ ชำญสตบุตร

11711 นำงสำว ทิพยว์รรณ ป่ินแกว้

11735 นำย พชิยั ทรพัยป์ระเสริฐ

11746 นำงสำว ศิรินุช วุฒิวรำรำงค์

11801 นำย พงศิลณ์ ศิริจรญูวงศ์

11807 นำงสำว วิลำสินี สุขเจริญ

11885 รอ้ยเอก กำนต์ ตระกูลสม

11897 นำงสำว ภสัสรวฤนท์ กฤษณ์กมลพชัร

11908 นำงสำว สุธำรดี ผิวทองงำม

11923 นำงสำว ศิวำพร ศิริกุล

11942 นำย  ปณชยั แว่นใหญ่

11949 นำย สุทธินันต์ ศรีนำง

11982 นำย เสกสรรค ์ กนัยำสำย

11987 นำงสำว แพรวศุภำงค์ พงษ์สุวรรณ

12009 นำงสำว หทยัชนก  แสงกล่ิน

12067 นำย ธนวฒัน์ พึง่ชื่น

12074 นำย นพฤทธ์ิ อุนจะน ำ

12079 นำงสำว อมรรตัน์ ค ำภำลี

12101 นำงสำว สุธำทิพย ์ แกว้ศิวะวงศ์

12106 นำงสำว จนัทรำ หล่อศรีจนัทร์

12108 นำงสำว จุฑำทิพย์ วงคค์ ำหลำ้

12119 นำย รฐัวฒัน์ สรรสรวิสุทธ์ิ

12219 นำย สงวน สตัรำศรี

12244 นำย รตันชยั เหมือนพนัธ์

12255 นำงสำว จิตรลดำ ไชยสถิตย์

12302 นำงสำว สุกนัตธี์ร์ ด่ำนวรพงศ์

12320 นำงสำว วริศรำ นวลโคกสงู

12335 นำงสำว รตินันท์ ชชูยัมงัคลำ

12346 นำย อภิชำต ด ำรงสนัติสุข
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12367 นำงสำว ธญัธิติ เฉตวงษ์

12375 นำย ศิวชั ใจวิถี

12380 นำงสำว อภสัรำ สุทธิลกัษณ์

12413 นำย กิรพฆัน์ ผลพฤกษ์

12437 นำงสำว สุพฒัชำ ทิพรตันเดช

12535 นำงสำว เจษฎำพร จนัทโสม

12557 นำงสำว ชโนวรรณ ไชยดี

12580 นำย วุฒิกร ทรงสุวรรณ

12602 นำย ศรณัย์ ชยัเกษตรสิน

12607 นำงสำว สุดำรตัน์  มรกฎสระนอ้ย

12716 นำย คณิน  เต็งสุวรรณ์

12731 นำย คเณศ  เต็งสุวรรณ์

12751 นำย สุวิทย์ จนัทรม์ณี

12768 นำงสำว ปุณยนุช บุญทรงสนัติกุล

12794 พนัจ่ำเอก ศรุษฐ์ จฑูำ

12804 นำย สมศกัด์ิ เทียมทดั

12821 นำย เศรษฐวุฒิ เพชรสง

12968 นำย ฐำปกรณ์ ฤชุปนัย

12969 นำงสำว มนัสวี โชติวนกุล

12982 นำย วรวุฒิ  ทองชำติ

12988 นำย วรพจน์ ธ ำรงเวียงผ้ึง

13009 นำย ศุภชยั  สมแกว้

13061 นำงสำว เมทินี  ประสพจนัทร ์ 

13116 นำงสำว ลษัมณ  วิริยะงำมวงศ์

13133 นำย ภทัร์ ทองบุญรอด

13152 นำย อิศรำ ปันแดน

13166 นำงสำว ณัชชำ  เมืองสง

13183 นำย ชยกฤต โรจน์นภำกุล

13217 นำงสำว วีรธิ์ชำ  ตั้งรตันำวลี

13238 นำย สลิล  ธรศิริกุล  
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13256 นำย วริทธ์ิ สมทรง

17006 นำย ฆฤณ  เจริญภกัดี

17007 นำงสำว ชุดำ ภมูิวำณิช

17058 นำงสำว ศรำรินทร์ จนัทรวฒันำวณิช

17087 นำงสำว สุภิญญำ สุพำณิชกร

17091 รอ้ยต ำรวจโท กิตติศกัด์ เพ็ชรวงษ์

17152 นำย เกรียงไกร พณิอกัษร  

17156 นำงสำว กฤษณำ ศกัดิวรพงศ์

17164 นำย นิติวตัร พวัประเสริฐ

17172 นำงสำว วรนัธร เมธีวรรณกิจ

17174 นำงสำว ทิพวรรณ พงศต์ระกูลนนท์

17177 นำงสำว ปำริชำต ขนัอำสำ

17180 นำงสำว ผจงจิตต์ ชวำลีมำภรณ์

17181 นำงสำว นพวงษ์ มงัคละชน

17199 นำงสำว จุฬำรตัน์ เทพวรชยั

17204 นำย สณัหสิ์ทธ์ิ ยุทธภณัฑบ์ริภำร

17229 นำงสำว พชิณิกำ โป๊ะบุญชื่น

17231 นำย ภำณุวฒัน์ ชยัสถำพร

17237 นำงสำว องัคณำ อยูย่นืยง

17245 นำย กุลชำติ เปรมวิมล

17261 นำงสำว จิตตินันท์ สุนำรกัษ์

17262 นำงสำว อิษิรำ ธนรชั

17292 นำงสำว ภทัรวรรณ  ประภำกรณ์

17310 นำย ภคัพล เอมศิรำนันท์

17321 นำงสำว รภสั  อำยุวฒัน์  

17322 นำงสำว กำนตสุ์ดำ เอ้ืออมรรตัน์

17335 นำย พงศศิ์ริ เจนวณิชชำนนท์

17336 นำย พงษ์พฒัน์  หำญเชงิชยั

17341 นำย ธีรชยั  เก้ือเกตุ

17345 นำงสำว จุฬำลกัษณ์  รตันะจินดำวงศ์
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17347 นำงสำว นำฏนภสั เหล็กเพ็ชร

17348 นำงสำว ภำภทัร จินดำ

17351 นำงสำว เมธินี สำรสุวรรณ

17382 นำย วีรวิช สุทธิสมภพ

17392 นำงสำว ศนิชำ นิติวรำงกูร

17393 นำงสำว สลิล ศิริพรพทิกัษ์

17394 นำงสำว หทยัทิพย ์ รตันพงศเ์ศรษฐ์

17400 นำงสำว ปำริฉตัร ์ จนัทรส์มบรูณ์

17415 นำงสำว สุขุมำภรณ์ ยอดวีระพงศ์

17445 นำงสำว นิศำรตัน์ กลำ้เวช

17453 นำงสำว ปิยำพชัร วงษ์ประสิทธ์ิ

17454 นำย ปรชัพร สีโท

17468 นำย วิศรุฏ ขุนจนัทร์

17470 นำงสำว กรองทอง  ไทยสุโข

17483 นำย ชสิูทธ์ิ  ลิขิตมัน่ชยั

17511 นำย ณัฐพงษ์ วิทยำรุ่งเรืองศรี

17512 รอ้ยต ำรวจโท อำนนท์ วงัรุ่งโรจน์

17515 นำงสำว นริศรำ หรุ่นสงูเนิน

17533 นำย ชำนนท์ ส ำเภำอินทร์

17549 นำงสำว รชันก ชว่ยเชยีร

17566 นำย วรจกัร์ กนัตำ

17568 นำงสำว ญำณี อริยะพทิกัษ์

17572 นำย วิมพทัธ์ รำชประดิษฐ์

17578 นำงสำว ธนิตำ  ธรรมเจริญ

17583 นำย นิธิสรณัย์ จุลมนต์

17586 นำย สิทธิชยั เมืองแกว้

17587 นำย ธเนศ องคพ์สุิทธ์ิ

17592 นำย ธ ำรงศกัด์ิ สุเดชะ

17628 นำงสำว สุภธิดำ สุกใส

17635 นำงสำว นรตัน์ชร ธิติบลูยำรตัน์
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17654 นำย อนิรุธ สมบรูณ์

17655 นำงสำว ณพชัร ครุฑนุย้

17673 นำย ศิวดล ธีรเจริญทรพัย์

17674 นำย อศัวิน  ไตรศรีศิลป์

17685 นำย พรี์ สำมคัคมีิตร

17727 นำงสำว นันทวรรณ จรเทศ

17729 นำงสำว ธญัรดี  ชงบำงจำก

17730 นำงสำว สโรชำ สมสวสัด์ิ

17745 นำงสำว ณุทำรีย์ บพติรพทิกัษ์

17746 นำย วรวุฒิ ศิริโชติ

17748 นำย ณัฐพล ปภสัสรำพนัธุ์

17754 นำย สุรวิชญ์ วงศล์ะคร

17770 นำย กรกิตติ ศิวโมกษ์

17779 นำงสำว วีรนิติ คลองมีคุณ

17797 นำย พงศกร สุขชื่น

17815 นำงสำว ภำวิดำ  อำรยำงกูร

17817 นำงสำว ณัฐนันท ์ ใจซ่ือ

17820 นำย เอกพงศ ์ สุดใจใหม่  

17823 นำย คณัสพสิิษฐ์ รำชสิงห์

17866 นำย ชนำธิป  ธุวธนำนุรกัษ์

17873 นำย ณัฏฐภณ อุดม

17882 นำงสำว นุชพร มชัปำโต

17884 นำย ภคพล ทิศธรรม

17893 นำงสำว บุณยนุช พรหมประพนัธ์

17896 นำงสำว พชัรำภรณ์ บำงจัน่

17917 นำย กิตติเมศร์ ถิระภิรมยไ์ชย

17932 นำงสำว ปิยรตัน์ วงศง์ำมขวญั

17938 นำย อภิศิษฏ์ ภู่ภทัรำงค์

17974 นำย เถลิงเกียรติ พพิฒันภมูิพร

17988 นำงสำว พรลกัษณ์ บุญเรือง
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18042 นำย พงศธร ยวงสมวงศ์

18245 นำงสำว ณัฏฐณิชำ โกกะพนัธ์

18257 นำงสำว คคันำงค์ เอมรำช

18261 นำย เกรียงศกัด์ิ  ถิรพฒันะ

18305 นำย สุวิชำ สุวรรณโคตร

18317 นำย พทิกัษ์ มำตุเวส

18338 นำย เอกชยั สมบรูณ์

18342 นำงสำว จุลศดำ ดวงจิตร์

18347 นำย ถิรำยุ จนัทรด์ ำ

18357 นำย สุขุม ใจจิตร

18389 นำงสำว อรพรรณ  ล่ิมเหรียญทอง  

18397 นำย สมพำน พนัคลอง

18404 นำงสำว ลทัชยำ ภำคนำม

18418 นำงสำว พรรณทิพย์ ฉิมรกัษ์

18420 นำงสำว พชรณัฏฐ์ พมิพสิ์รินำถ

18429 นำย บญัชำ เติมสินวำณิช

18436 นำย นรำธิป เวียงธีรวฒัน์

18439 นำงสำว ยุพำ เลิศบุญอริยะศกัด์ิ

18484 จ่ำเอก  จกัษ์กรี ขจรจิตร์

18527 นำย ชำญวุฒิ  ภู่หรุ่น

18531 นำย ฉตัรชยั สุรชวีพล

18533 นำย กฤติน เรืองพยุงศกัด์ิ

18557 นำงสำว สุภำภรณ์ พนิิจ

18561 นำย สิโรตม์ ประทุมชำติ

18562 รอ้ยต ำรวจตรี  ยุทธนำ กญัธง

18572 นำงสำว ชญำนี กลีบบวั

18592 นำงสำว ชื่นชวีิน ยิ้ มเฟือง

18597 นำย ธีรพนัธุ์ อุดมสินกุล

18693 นำย ไพศำล รตันไตร

18712 นำง ศิริพร ครีีพฒัน์
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18756 นำย ชนมพรรษ์ ตนัติมำสน์

18807 นำงสำว เบญจพร อนุสรณ์วำณิช

18817 นำย นรำธิป เสนำนุช

18869 นำงสำว ธญัญำ ริปันโน

19017 นำงสำว ศรณัยร์ชัต์ สุวรรณโณ

19034 นำย ภมูมำ จนัทรผ์ะกำ

19059 นำย ธีรพล ปะพะลำ

19080 นำงสำว ปรำงคสิ์รินทร์ เอนกสุวรรณกุล

19100 นำย ทินวุฒิ ภมูิบรรเจิด

19103 นำย สิทธิเดช  รุ่งเรือง

19117 นำย สุวฒัน์  สญัวงษ์  

20302 นำย อิทธิพล  พลูเอียด

20311 นำย วิกรม  วชริมงคลพงษ์

20317 นำงสำว นพร เนติสตัยำภิบำล  

20319 นำงสำว มธุริน เจริญภิญโญชยั

20320 นำย สุธี ปันแกว้

20321 นำงสำว ธญัญลกัษณ์ ชลสุวรรณ

20325 นำย ธนวฒัน์ รินทรพ์รุม้

20326 นำงสำว ปุณยนุช  อ่ิมธีระนนท์

20327 นำงสำว สุอกัษร  คงเมือง  

20329 นำย รตันชยั  สิริรตันสนัติ

20330 นำย ภรำดร เมืองตงั

20345 นำย พษิณุ  อภิรตัน์มนตรี  

20348 นำย พรพพิฒัน์ อุดมทวีทรพัย์

20350 นำย วรเทพ เท่ียงธรรม

20352 นำย ปำรินทร ์ กำรุณยธร

20353 นำย สมชำย เจือจอ้ย

20367 นำย เอกชยั สุพทิกัษ์

20369 นำงสำว พรรณทิพย ์ ชำญชยัวรวิทย์

20375 นำย รงัสิมนัตุ์ พมิลวงศ์
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20385 นำงสำว นุชนำถ อฐัธรรมรตัน์

20389 นำงสำว อธิพร สิทธิธีรรตัน์

20400 นำงสำว สริดำ งำมแสงไสว

20406 นำย ธนำตย ์ คุณภทัรวรกิจ

20409 นำงสำว สุธีรำ สอวิหก

20419 นำย อำชวิน ตงล้ิม

20420 นำงสำว สุริยำ  พชิติผจงกิจ

20450 นำย กมัพล เชื้ อสอำด

20468 นำงสำว พมิพำ บุญพมิพ์

20489 นำย อภิชยั ปวรำงกูร

20515 นำย สวโรจน์ นิมมำนพชัรินทร์

20528 พนัต ำรวจโท นิรุติ พฒันรฐั

20529 นำย พรีวสั วุฒิภกัดี

20538 นำงสำว กนัยสิ์นี เอกธนำกุลพชัร

20574 นำงสำว สำวิตรี เพชรทอง

20575 นำย เกษม  อำภรณ์ภิญโญ

20577 นำย ธนพฒัน์ วิชำกุล

20579 นำย ประวติั  ไชยสว่ำง

20594 นำย ณัฐกิตต์ิ สมสุข

20605 นำย จำมีกร แสงโชติชยั

20607 นำย มงักร  หงสว์ีรกุล  

20624 นำย ปรุฬหก์รณ์  เหลืองบริบรูณ์

20633 นำย ศกัดำ  สถิรเรืองชยั

20640 นำงสำว บุญญำภรณ์ โพธิสกุลวงศ์

20647 นำย ธนำกร เพยีเพ็ง

20655 นำย สมยั มำตรวงัแสง

20662 นำงสำว กุลนิษฐ์ ยิง่ชล

20666 นำงสำว นฤมล ศกัด์ิสกุลไกร

20671 นำงสำว ฐิติภำ ล้ิมเจริญ

20690 นำงสำว กุมผกำ ณ แกว้
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20698 นำย นิธิวชัร์ อิทธิวฒันพงศ์

20715 นำงสำว ปวีณณำ  โพธิชยัยำ

20723 นำย วสุ พทิกัษ์

20754 นำย รฐัวิทย์ พรปณิธำนพงศ์

20755 นำย เศรษฐพล บุญสวสัด์ิ

20761 นำย ภชูติ เสริมศกัด์ิ

20762 นำงสำว กนกอร ช ำนำญ

20803 นำงสำว กชพร เขมวรำภรณ์

20805 นำงสำว วชริำ จนัตะ๊คำด  

20806 พนัต ำรวจตรี ธเนตร บุญชว่ย

20817 นำงสำว ธนำทิพย์ ค ำรตัน์

20829 นำงสำว วชริญำณ์ ถำพรผำด

20846 นำย ยุทธศกัด์ิ สุริยะวงศ์

20852 นำย จินตศกัด์ิ  เจียมปัญญำ

20861 นำย วุฒิ  ศรีธีระวิศำล

20873 นำย ฉตัรเฉลิม  ธรรมวินทร

20880 นำย ประสำนศิลป์ พนัธศิ์ริ

20881 นำงสำว จิรำยุ สุขนำ

20891 นำงสำว ฑิตำ ตนัคณิตเลิศ

20896 นำงสำว สุพรรณลกัษณ์  แกว้อนุ

20897 นำงสำว ปิยำภำ สิริวีรพจน์

20899 นำงสำว พรอ้มพร พชิญภ์กัดีอนันต์

20914 นำย สุทธิพงษ์ เชี่ยวเอ่ียมวฒันำ

20916 รอ้ยต ำรวจโท รณรงค์ ชื่นจิตร

20936 นำงสำว วชัณีย์ กลำงประพนัธ์

20937 นำงสำว อภิญญำ  ทองสงัข์

20939 นำงสำว ชุติมำ  สุวรรณพมิพ์

20943 นำงสำว ยุวดี หีบทอง

20960 นำย ธนวฒัน์ สินเกษม

20962 นำงสำว ธนัชจกร โยธำภกัดี
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20963 นำงสำว สุกลัยำ ยำป้อม

20978 นำงสำว รฐัวินท์ อมรสนัต์

20983 นำงสำว พรประหน่ึง  วชริเข่ือนขนัธ์

20991 นำย ธนวฒัน์ มัน่ต่ำย

20992 นำงสำว ณัฐสุดำ รตัตมณี

20995 นำย ณรงคฤ์ทธ์ิ สมพร

20996 นำงสำว สุปรำณี  สีค ำ

21000 นำย ธวชัชยั สินคำ้

21001 นำย ณรงคพ์ล  จนัทรเ์อม  

21004 นำย นวพล เอ่ียมสอำด

21013 นำงสำว ลลิตตำ แกว้เกษกำรณ์

21014 นำงสำว วิชยำภรณ์ ตั้งจิตติพร

21020 นำงสำว ศรณัยพ์ร ไชยอนันต์

21032 นำงสำว พทัธนันท์ จิรพฒันำนันท์

21033 นำงสำว ชนำกำนต ์ ศรีกลัน่

21043 นำย อภินพ อติพบิลูยสิ์น

21048 นำงสำว สุพฒันำ สุธำพร

21049 นำย ชวีิน เชยีงกำร

21053 นำย ณัฐวุฒิ  เชดิหิรญักร

21054 นำงสำว หทยัรตัน์ ทรพัยอ์ร่ำมดี

21062 นำงสำว องัคว์รำ สินเกษม

21067 นำงสำว ปิยดำ  กิตติสุวรรณ์

21092 นำงสำว รตันำภรณ์  โคววิกกยั

21097 นำงสำว ภำวิณี จนัทสุวรรณ

21102 นำย วศิน สิทธิสร

21103 นำงสำว ศิริพร เหล่ำสมบรูณ์

21117 นำย ณฐพงษ์  อรรณพไกรสร

21119 นำงสำว กุณชล์ภสั ศรีสมบรูณำนนท์

21126 นำย วชัรินทร ์ แสงสกั

21128 นำงสำว วลยัรตัน์  เกตุวตัถำ
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21135 นำงสำว รวยร่ืน พรวฒันวิชยั

21186 นำงสำว อรนิชำ ยิง่ยง

21200 นำย อุกฤษฏ ์ ตณัตรีบรูณ์

21207 นำงสำว สิริกำญจน์  แกว้ธนะสิน

21213 นำงสำว จุติพร  ภเูรือง

21229 นำย วิทวสั ผำเจริญ

21230 นำย แสนภมูิ  ศรีษะแกว้

21235 นำย ประสิทธ์ิ แสวงทรพัย์

21236 นำงสำว ศลิษำ  อนิลบล

21252 นำงสำว พลอยไพลิน ทรงนิลรกัษ์

21255 นำงสำว นัชชำ เคยีงประคอง

21296 นำย ฑีฆนันท์ ตรีนุชกร

21316 นำงสำว พริิยำ วงศเ์จริญเกียรติ

21324 นำงสำว กฤตยำ เศียรอุ่น

21345 นำงสำว ประภำพรรณ จินดำมยั

21353 นำย วรำพงศ ์ จนัทนพนัธ์

21366 นำย เตชติ ชยัเดชสุริยะ

21382 นำงสำว สุปำณี ขวญัจนัทึก

21384 นำงสำว ลกัขณำภรณ์ ครุฑเมือง

21405 นำย ธีรยุทธ เจริญผลอนันต์

21410 นำย ดนุภทัร  วิสุทธิภกัดี

21411 นำย  ศุภฤกษ์  เจนประวิทย์

21418 นำย ภวูดล  ปัญญำเป่ียมศกัด์ิ  

21460 นำงสำว พรพติรำ บุญชู

21461 นำงสำว ชณำณุช  ตีระวฒันำนนท ์ 

21463 นำงสำว ชนนพร บุญเลิศ

21490 นำงสำว ฝนทิพย์ แจ่มจ ำรสั

21510 นำย วีระพงศ ์ ยิง่เภตรำ

21511 นำย นิวฒันำ ไกรยะวงค์

21521 นำย พรีวสั วุฒิชยั
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21525 นำย วีกิจ เจริญสุข

21561 นำงสำว รชัดำภรณ์ ค ำจนัทร์

21574 นำงสำว สุดำพร เจียมจไูร

21575 นำงสำว มลัลิกำ หุนตระนี

21601 นำงสำว สุชำดำ มิ่งขวญั

21612 นำงสำว ศุภคั ลิขิตวฒันำนุรกัษ์

21613 นำย สุรศกัด์ิ  รตันำพรรณ

21614 นำย ณัฐชนัน ธรำพงษ์พนัธ์

21615 นำงสำว วิชุดำ  เตชอมรศิริ

21635 นำงสำว บงกช เฟ่ืองฟู

21639 นำย พลวฒัน์ อุ่นส ำโรง

21640 นำย ฐิติ มีศรี

21645 นำย สมโภชน์ จนัทะคุณ

21675 นำงสำว ปฤษฎี บรูณะวรกุล

21682 นำย ชำติชำย เมำลีชำติ

21698 นำย ภทัรกร ฉตัรไชยเดช

21705 นำย อนุรกัษ์  เด่ือกระโทก  

21709 นำงสำว ภทัรศ์ยำ พดุเท่ียง

21742 นำย ชยชำ  นุตรำวงศ์

21743 นำงสำว เบญจพร  ภู่ทองวฒันวงษ์

21745 นำงสำว จรรยำ กองแดน

21747 นำย ธนพนธ ์ ปึงจิตตว์ิสุทธ์ิ

21750 นำย จตุพร ปรีชำ

21753 นำงสำว พรทิพย ์ งีเกำะ

21766 นำงสำว ชญำพฒัน์ อมัพะวตั

21773 นำย ถิระวุธ จตุเทน

21778 นำย วิรตัน์ นำทิพเวทย์

21781 นำงสำว รุจิรำ ไชยลงักำ

21793 นำย ฉนัทวฒัน์ เศรณีปรำกำร

21808 นำย ศุชำนนท์ ศรุติสุต
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21809 นำงสำว พรเพ็ญ พทิกัษ์วำณิชย์

21824 นำย จกัรธร โรจนกำญจน์

21825 นำย ณัฐกรณ์  บลันำลงัค์

21832 นำย เฉลิมชยั  ศิลำขำว

21840 นำงสำว ประณำลี จินดำศรี

21844 นำย พพิฒัน์ แสนปล่ียน

21846 นำงสำว เกรซ ธญัสิริวุฒิ

21853 นำย ดิษรินทร ์ สีมำไพศำล

21865 นำย พสุิทธ์ิ บวัแยม้

21884 นำงสำว พฤกษำ เครือแสง

21887 นำงสำว ทิพวรรณ เกตุวงษ์

21902 นำงสำว โสมอรุณ กำญจนไพหำร

21903 นำงสำว ประภสัสร  ผดุงรำช

21912 นำย กมัปนำท  โชติสิริสกุล

21947 นำงสำว กฤษณี เกียรติธนศกัด์ิ

21948 นำงสำว กลัยำณี เลำหเรืองรองกุล

21949 นำงสำว กุลชญำ  นรำรตัน์

21950 นำย ยิง่  แข็งแรง

21952 นำย วชัรินทร ์ ทองเจียม

21954 นำย สุรเชษฐ ์ ศรีอรุณ

21963 นำงสำว วริสรำ รชัวฒันะ

21964 นำย พนัธกิตต์ิ ล้ิมพธัยำเนตร์

21967 นำย วรพล จรสักิตติกร

21969 นำย วีรพงศ ์ ด ำเนินงำม

21976 นำย ไอลวิล โปตระนันทน์

21981 นำงสำว สุพรรณษำ  ธนะวรรณ

21988 นำย มนตรี ถำวรยุติกำรต์

21994 นำย ชชัวิน คงเจริญ

21996 นำงสำว วิลำวลัย์ ปะตงัทะสำ

21997 นำย กฤษดำ  เท่ียงธรรม
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22004 นำงสำว ทิพยร์ตัน์  กุหลำบแกว้

22008 นำย วริน อศัวรตัน์

22009 นำย เฉลิมพร โชติศิริ

22013 นำย ชยัพร สุขสมัพนัธ์

22024 นำย นันทปรีชำ พรหมแชม่

22030 นำงสำว ปัทมำภรณ์ ทองสลบั

22035 นำงสำว ทิพวลัย์ ศรีรกัษำ

22041 นำย จกัรพงษ์ ใสล ำเพำะ

22059 นำงสำว สุภทัรำ หนัสนัเทียะ

22065 นำงสำว วรำภรณ์ บริพนัธ์

22068 นำงสำว นฤมล  พลำยงำม

22073 นำย เอกรำช ฤทธิแผลง

22076 นำย ศุภกฤษ ธนธรศุภโชค

22085 นำย กฤช ศรีสุริยชยั

22098 นำงสำว ปิยกุล กิตติสิโรตม์

22119 นำย เทอดธรรม สงัขพนัธำนนท์

22131 นำงสำว ฐณวดีย์ วงคส์งัข์

22137 นำงสำว สิตรียำ แสงสุดตำ

22143 นำงสำว ชนกำนต์ สงัสีแกว้

22146 นำย วสนัต ์ ส ำรวมจิตร

22225 นำงสำว อโณทยั โลมพนัธ์

22230 นำย กณัหำ คงทน

22235 นำงสำว ปวีณำ ช ำนำญพฤกษำ

22244 นำย พงคก์ร อรรคนิตย์

22262 นำย อำทิตย ์ สำรพำนิช

22270 นำย ณัฐพงศ์ ศรีมนัส

22271 นำย พงศชำญ ชะมุนี

22276 นำย กำนดิศ  สีแกว้น ้ำใส

22288 นำย อภิชำติ บุญมำศ

22289 นำย มงคล ไกรกิตติวุฒิ
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22314 นำงสำว ชลิดำ เหมสตูร

22321 นำย ณัฐนที คงยุนุย้

22342 นำย ภำนุวฒัน์ เอมพณิ

22380 นำงสำว ชยุดำ เรืองเอียด

22388 นำย ปรศันัย  ทิมฤกษ์

22393 นำงสำว สุรีภรณ์  ฮึงวฒันำ

22394 นำย ปิยะพงษ์ โชคถำวร

22456 นำงสำว นำฏจุฑำ นิลเล็ก

22473 นำย ญำณโชติ ทองพรำว

22491 นำย ปัญญำ ศรีสะอำด

22558 นำงสำว ปะรำลี ประดิษฐพงษ์

22564 นำงสำว ศนัสนีย์ ตั้งเจริญสุขพศิำล

22570 นำย ธนำกรณ์  ศรแสดง

22712 นำย อำนนท์ พึง่พำญำติ

22782 รอ้ยต ำรวจโท วรเศรษฐ์ ศรีใหม่

/ ผูท่ี้สอบได ้...



28

   ผูท่ี้สอบไดท้ั้งภำคหน่ึงและภำคสองแลว้  ตอ้งยืน่ค ำรอ้งขอข้ึนทะเบียนสอบปำกเปล่ำ

ตัง้แตว่นัองัคารท่ี 7 พฤษภาคม 2556 ถึงวนัศกุรท่ี์ 24 พฤษภาคม 2556  หากไม่ยื่นภายในก าหนด

จะถือว่าผูน้ั้นสละสิทธิเขำ้สอบปำกเปล่ำ ครั้งท่ี 2 สมยัท่ี 65  ส่วนรำยชื่อผูม้ีสิทธิสอบปำกเปล่ำทั้งหมด

จะประกำศใหท้รำบภำยในวนัพธุท่ี 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

        ส ำนักอบรมศึกษำกฎหมำยแห่งเนติบณัฑิตยสภำ

                                (หม่อมหลวงเฉลิมชยั เกษมสนัต)์

                                               เลขำธิกำร 

                                  หม่อมหลวงเฉลิมชยั เกษมสนัต์


