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ประกาศส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 

  

เร่ืองผลการสอบภาคหนึ่ง สมัยที่ 66 ปีการศึกษา 2556 

  

กลุ่มวิชากฎหมายอาญา 

  

 

 
  

ด้วยคณะกรรมการสอบความรู้วิชากฎหมายส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ     

บัณฑิตยสภาได้ท าการสอบข้อเขียนความรู้วิชากฎหมายตามหลักสูตรและระเบียบของส านักอบรมศึกษา

กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาแล้วปรากฏว่ามีผู้สอบได้ความรู้กฎหมายภาคหนึ่ง สมัยท่ี 66 ปีการศึกษา 

2556 กลุ่มวิชากฎหมายอาญาเป็นจ านวน 651 คน เรียงตามเลขประจ าตัวสอบดังต่อไปนี้ 

 
เลขประจ าตัวสอบ                                         ชื่อ – นามสกุล 
 

16  นาย อมรวิชญ์ ศรีระบุตร 

17  นาย ไกรนิษฐ ์ ธนาภาเสฏฐสิทธ ิ

37  นาย เดชา กิตติวิทยานันท์ 

46  นางสาว ปรีหทัย บุญทอง 

47  นางสาว เพ็ญนภา   สุระกา 

58  นาย วัชรา กลสามัญ 

80  นางสาว ณิชาภัทร ฉัตรชัยสกุล 

82  นาย สิทธิพันธ์ุ สีนวล 

84  นางสาว หฤทัย  ศิริสาธิตกิจ 

133  นาย ทรงพล ศิริกุลวดี 

166  พันต ารวจตร ี ภูมิล จารุพิพิธ 

188  นางสาว พนิดา ตีรกาญจนา 

ส ำนักอบรมศึกษำกฎหมำยแห่งเนติบัณฑิตยสภำ 
INSTITUTE OF LEGALEDUCATION  THAI BAR ASSOCIATION 

32/2-8  หมู่ที ่16  ถนนกำญจนำภิเษกแขวงบำงระมำดเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหำนคร  10170 
โทรศัพท์  0-2887-6835  หรือ 0-2887-6801 – 9 ต่อ 405โทรสำร   0-2887-6839 
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219  นาย สนธ ิ ชุมสุวรรณ   

258  นาย วีระพงษ์ วงค์สิร ิ

262  นางสาว เสาวณีย์ เสาวรัญ 

263  นาย อนันทพงค ์ ท่าจีน 

269  นางสาว ณภัฌ ยศสมบัติ 

313  นางสาว ณมน ภู่ประยูร 

324  นาย ลิขิต  พานิชย์ดี 

411  นาย วัชรพงค ์  ด ามุณี 

453  นาย เอกศักดิ์ เศรษฐพิศาล 

485  นาย ณรงค์ศักดิ์   ไกรสวรรค์ 

488  นาย ศิวา ไม้จันทร์ 

502  นางสาว วชิราพร กลัดเจริญ 

508  นางสาว ภาสิน ี วงศ์ประดิษฐ์ 

512  นางสาว อาภาพร   เจริญมั่น 

535  นาย อรรถพล เซี่ยงฉิน 

542  นาย วีระพล กาศสนุก 

544  นางสาว อมรพิมล จันทร 

548  นาย กานกวิญจน์ โค้วสีหวัฒน์ 

553  นาย ไชยกร หูพารักษา 

556  นางสาว ภรณ์ทิพย ์ ไทพาณิชย์ 

564  นาย วัชรศักดิ์ พิพัฒน์กิตติกร 

567  นาย ธนวรรธก ์ บัวชุม 

578  นาย ฐกร   จารุแพทย์ 

580  นาย วสันต ์ ทาระแพน 

585  นาย กวีศักดิ์ ก้องเวหา 

587  นางสาว ขวัญชนก   ปวิธากุล 

599  นางสาว อ้อมทิพย ์ สีตาล 

604  นางสาว วันศน ิ นามุ่น 
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608  นาย ณัฐพงศ ์ สมพันธ์ุ 

609  นาย ด ารงศักดิ์ คิมอภิชัย 

610  นาย พงศ์ธเนศ   เขียวรัตน์ 

676  นาย ศราย ุ แสนดัง 

704  นาย ภาณุพงศ ์ เพียรท า 

721  นางสาว ณัฐชยา  จันทร์ทอง 

724  นางสาว วรัฏฐา สุขสภา 

732  นาย นิพิฐพนธ ์  ฮุ่นตระกูล 

805  นางสาว อ้อมดาว   บุญประเสริฐ 

821  ว่าท่ีร้อยตร ี สมสรรค ์ อธิเวสส์ 

837  นางสาว อติพร พลเยี่ยม  

867  นาย สุทธิศักดิ์ สุขนิยม 

868  นาย อศิศร พรมณี 

874  นางสาว สิยารัตน์   เมธานวกุล 

894  นางสาว พิมพาพร อัศวะภูมิ 

898  นาย อภิวัฒน์ ขยันกิจ 

905  นาย พิศาล ตุลารักษ์ 

935  นาย จาตุรนต์   ทองเกลี้ยง 

964  ว่าท่ีร้อยตร ี นฤพล เรืองสังข ์

991  นางสาว คณิตรา   พยัคกุล 

1054  นางสาว กาญจณาวไล นนท์เปา 

1057  นาย ฉัตรภิวัฒน์   ค าพันธ์ุ 

1060  นางสาว ลลิตา สุวรรณประภา 

1137  นาย นิธิพัฒน ์  นิมิตรทรัพย์  

1149  นางสาว ชลาภัสร ์ ศุภรสหัสรังส ี

1156  นาย ศานติพจน ์ อายุวัฒน์ 

1163  นาย ชานน ปริพนธ์พจนพิสุทธิ ์

1164  นาย วชิรพล ตรีเพชร 
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1196  นาย สุดเขต   สาต้นวงษ์ 

1199  นางสาว หทัยชนก จิตรีเนตร 

1247  นางสาว เสาวนีย ์ พรมบุตรดี 

1307  นาย ศรัณย ์ ปุญญบวรชัย 

1321  นาย เสรีวัฒน์ ศรีโยหะ 

1323  นาย ครรชิต ช่อเกตุ 

1327  นางสาว ภาพิต ตรีรัตนพันธ ์

1341  นาย สมชาย เพราะสุนทร 

1369  นางสาว อุมาพร แอโสะ 

1392  นางสาว นฤมล ลักษณะวิมล 

1443  นาย พัชรพงษ์ วัชรเสถียร 

1447  นางสาว สุชาณ ี จงงดงาม 

1507  นาย นรินทร ์ รัตนเพ็ชร 

1522  นางสาว กุลนิษฐ ์ วัฒภากุล 

1589  นางสาว นันทัชพร จิระการวิสุทธิ ์

1613  นาย สุรพงศ ์ วรดิษฐ ์

1628  นาย ธนวัฒน์   บุญช่วย 

1636  นาย รพ ี ศรีจงใจ 

1643  นางสาว บุษย์สิรี พรหมดิเรก 

1685  นางสาว พราวรว ี ว่องไวทวีวงศ ์

1714  นาย ปัณณฑัต สุนทรอารมณ์ 

1715  นาย ศรัณย ู เกื้อก่ออ่อน 

1739  นาย กฤษดา พงษ์พานิช 

1758  นาย กิตติศักดิ์  จันทระ   

1763  นางสาว จุฑาพร  ชัยเดชสุริยะ 

1779  นาย เสถียรพงษ ์  พงษ์เจริญ 

1782  นางสาว พิไลวรรณ เพชรช ู

1787  นาย นภนต์ มาศหิรัญ 
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1788  นาย ศุภเดช   เต็มรัตน ์

1793  นาย วิทวัส ขุนอักษร  

1794  นาย วัชรากร คงนิล 

1824  นาย ชันยธร   กริชชาญชัย 

1939  นาย ทรงกลด คุ้มวงศ์ดี 

1969  นาย จตุรงค ์ ศรีโชติ 

2012  นาย อธิพงศ์ ศะศิเดโช 

2036  นาย เอกรัฐ ไชยผล 

2073  นาย นพคุณ อินทร์ช่วย 

2095  นาย น าพล ลัญฉเวโรจน์ 

2169  นางสาว เสาวนีย ์ แซ่จาง   

2209  นางสาว พิมผกา สิงห์สุข 

2238  นาย สุทัศน ์ ปานมาตย ์

2312  นางสาว พันธิตรา   พรจรูญพงษ์ 

2337  นาย ณัฐพงศ ์ เชียรวิชัย 

2346  นางสาว วรรณณ ี ส่งศรีบุญสิทธิ ์

2359  นาย ปณิธาน เกื้อสกุล 

2363  นางสาว พวงทอง   ทิพรัตนอุดมสุข 

2497  นาย จักรภัทร   ต้นติทวีรัตน์ 

2513  นาย ปรีชา ศรีสมวงศ ์

2537  นางสาว จุรีย์พร   อ่ าอ่วม 

2546  นางสาว นันทาวดี สุทธิทองแท ้

2570  นาย พรศักดิ์   ด้วงเชี่ยว 

2597  นาย ภัทรพงศ ์ พวงบุร ี

2603  นาย ศรัณย ์ ไชโยราษฎร์ 

2719  ร้อยต ารวจตรี วุฒิพงศ ์ ตระกูลวิรัตตันติ   

2721  นางสาว วรกมล สวรรค์สมบัติ 

2753  นาย พรเทพ   แสวงสุข 
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2804  นาย พิพัฒน์  สุขไพบูลย์วัฒน์ 

2901  นางสาว วันทนีย ์ โนวิชัย   

2924  นาย นพดล อาจคงหาญ 

2975  นาย รณกร ธีรเดชวิเศษไกร 

2976  นางสาว เมธารี  รานุรักษ์ 

2996  นาย รชา มากมณี 

3032  นางสาว ลัดดาวัลย ์ สงสถิตย์ 

3042  นาย ศรายุธ แก้วเงิน 

3064  นางสาว ประภาพร แซ่ลิ้ม 

3096  นางสาว ลดา ตรีศักดิ์ศรีสกุล 

3187  นางสาว วีรินท์รดา   ไชยวุฒิจักร 

3194  นาย ชนกานต์  สุวรรณอัตถ์ 

3198  นาย พันเลิศ เอกบรมสิร ิ

3201  นาย นุกูล บุญบ าเพ็ญ 

3202  นางสาว อมรรัตน์ ช่างเกวียน 

3211  นางสาว พรใจ พิรมย์พันธ์นุกุล 

3381  นางสาว ปริมประภา ชาญชัย 

3394  สิบต ารวจตร ี อานัฐนันท์ อ าลอย 

3395  นาย พิชัย โชติชัยพร 

3433  นาย ยุทธศาสตร ์ อุดติ๊บ 

3441  นางสาว กรณ์กัลย ์ แก่นแก้ว 

3451  นาย กัมพล   วิลัยพร 

3455  นาย อภินวพล   อินทเสม 

3457  นาย กิตติธัช ท่อแก้ว 

3459  นาย วรยุทธ ดวงวิเชียร 

3475  นาย รัชชานนท์ จ าปาทุม 

3476  นาย พงศกร เหมยากรณ์ 

3482  นาย จิรวัฒน์ สร้อยทอง 
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3486  นาย ดรัญญะ สติมั่น 

3515  นางสาว ปาณิสรา  เรืองมณี  

3519  นาย ชัยวัฒน์  ปิมแปง 

3602  นางสาว จิรนันท์   มอญไข่ 

3652  นางสาว ธนภัตร์ บุญยรัตน์ 

3663  นาย ตินพัฒน์ นรนายา 

3680  นางสาว รัตยา   สมไผ่ล้อม 

3691  นาย สุเมธ จันทร์สุขเกษม 

3731  นางสาว จันทนา รัตนชาติ 

3733  นางสาว นลิน เอียดตรง 

3735  นาย จตุพร  ศรีวัน 

3761  นาย สุรศักดิ์   มีบัว 

3808  นางสาว ปรีดา ขาวผ่อง 

3839  นาย วิธัช   ทองสาร 

3911  นาย ยุทธพล จันทอุ่ม 

4110  นาย มนัส   มะติมุ 

4432  นาย ณัฐพงศ ์ เศรษฐสุข 

4724  นาย จินตนพ บัวหลวง 

4743  นาย ปิยะวัฒน ์ พลันสังเกต 

4752  นาย นฤพล สังรวมใจ 

4835  นาย ปิติคุณ   อู่ตะเภา 

4881  นาย พักตรชัย เจนจบวงษ์ 

4883  นาย ปฐวีร์ รอดแก้ว 

4884  นางสาว นาถชนก เพชรศรี 

4885  นางสาว กรกฎ   ทิพย์โกมุท 

4901  นาย รัฐกิจ   เอมเกต ุ

4916  นาย สายัณ หมื่นใจ 

4931  นางสาว ลภัสรดา   บุญศรีโรจน ์
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5089  พันต ารวจโท อนันต์ วันทาน ี

5248  นาย สมส่วน สาสิม 

5329  นาย อัครพล ศักดิ์แก้ว 

5367  นาย ปรัชญา   ปัญญาสิริดี 

5387  นางสาว ราวิณี ศักดา 

5395  นาย ประกาศิต   แสงกล้า 

5422  นางสาว จิตติมา ส่งแก้ว 

5869  นาย ณัฐวัตร สมเรือง 

5875  นาย อภิโชติ ธนะมัย 

5914  นาย ณัฏฐ์ณรงค ์ รอดชูชื่น 

5952  นาย ธนาธิป มินรินทร ์

6244  นางสาว ศิริพร คงระบ า 

6249  นางสาว เสาวลักษณ ์ ศิลาชาต ิ

6339  นาย จิรศักดิ์ ชัยเดช 

6388  นาย ณัฐพล อุดมศิลป ์

6412  นาย ยุทธพงศ ์  เพชรโชติ 

6452  นางสาว รังสิมา ดาราพงษ์ 

6479  นาย นิธ ิ  เดชแพ 

6543  นาย ณัฐวุฒ ิ ชุนเชย 

6571  นาย ภูเบศน ์ แก้วประเสริฐ 

6589  นางสาว สุดาวรรณ อุปค า 

6717  นางสาว ธันยมัย ธนิสสรานนท์ 

6718  นางสาว สิริลาภ   เทพสุนทร 

6844  นางสาว จตุพร ชื่นตระกูลโชคกุล 

6856  นาย อัครเดช แสงรัตน์ 

12011  นางสาว ดวงรุ่ง  รัตนภิรมย ์  

12037  นาย ภัทรชัย คู่พิทักษ์ขจร 

12094  นางสาว ปริศนา ธรรมวิทยาภูมิ 
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12167  นางสาว ชนกนันท ์  นาคบัว 

12209  นางสาว จิตรานุช นาคใหม ่

12218  นาย พีรวัส  สุขทอง 

12226  นาย นัคราวุฒ ิ เครือวงศ ์

12227  นางสาว พีรยา สุวรรณพนารักษ์ 

12241  นาย ปุณกัณฐ์ ฐิติภัค 

12242  นางสาว ทัศน์วรรณ   ทารีมุกข์ 

12263  นางสาว จตุพร ชุมประเสริฐ 

12283  จ่าสิบต ารวจ โกญจนาท ทิน้อยสกุล 

12289  นาง ฐิติยา ศรีมณี 

12296  นาย พชร วิเชียรสรรค ์

12298  นาย ภัทรพล พลรังสิต 

12303  นาย ธนภูวภัสสร์ สีสวย 

12311  นางสาว สุธิณี ปิ่นนิกร 

12312  นางสาว นพวรรณ เลาหบุญญานุกูล 

12332  นาย สหรัตน์   เสือแก้ว 

12391  นางสาว ณัฏฐธิดา ธรรมแสง 

12396  นางสาว จีรภา บุญฤทธ์ิไชยศร ี

12434  นางสาว พัดชา พานพิทักษ์ 

12435  นาย อมรเทพ   อ านวยพล 

12437  นาย อภิชาติ   นภดลปรีชาวัฒน์ 

12439  นาย ธนวรรธ กล้าปราบศึก 

12463  นาย เศรษฐวิทย ์ คุณเศรษฐ ์

12467  นาย สนธยา ชนะชัยพิพัฒน์ 

12469  นางสาว อณุตรา บุนนาค 

12488  นาง จุฑามาศ ฐานะปัตโถ 

12527  นาย ปรีชา บัวศร ี

12563  นางสาว กีรตินันท ์ บุญสร้างสม 



 

10 
 

12572  นาย ศุภกร จินตนาดิลก 

12610  นางสาว อัญชล ี วานิจจะกูล 

12619  นางสาว อมรพรรณ ธนะโสธร 

12668  นางสาว สุดารัตน์   พรมงคลสุข 

12690  นาย สัญชัย ธนาอนวัช 

12708  นาย วิทยา ใจสมุทร 

12752  นาย ตรีณพงศ ์ ศรีภพภควัฒน์ 

12764  นาย สักรินทร ์ แซ่ตั้ง 

12791  นางสาว มณีรัตน์   พวงค า 

12808  นางสาว วริษฐา วสาคารวะ 

12810  นางสาว ณัชชา   นุชด ารงค์ 

12811  นาย ภัทรกร   ศรีทองสุข 

12863  นางสาว กาญจนาภา ล าดับวงศ ์

12880  นางสาว บุญราศร ี  เกิดโชค 

12886  นาย ทรงธรรม ปิงสุทธิวงศ ์

12925  นางสาว ภัทรวดี   ศิริจ ารัส 

12937  นางสาว รัชต์วดี เฟ่ืองปรางค ์

13001  นาย วัชกร ไข่แก้ว 

13018  นาย พิสิษฐ ์ ตรีบุพชาติสกุล 

13022  นางสาว รัชมาพร ณ น่าน 

13032  นาย นฤพนธ์ ทรงพระ 

13041  สิบต ารวจโท สาริน อินต้อ 

13106  นาย พิพัฒน์พงศ์  พินเมือง  

13107  นาย ประสิทธิ ์ แก้วเทวา 

13138  นาย เทคนิค เกษทองมา 

13268  นาย ปิยะ จันทร์ส้ม 

13269  พันต ารวจโท อัศจรรย ์ สังวโรสกุล 

13299  นาย ชูจิตร ไตรวรรณ ์
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13368  นาย ลักษณ์พงศ ์ จันทระ 

13387  นางสาว ยุวดี มัญติยาการกุล 

13398  นางสาว สุจิรา เช่ือมไพบูลย ์

13406  นาย สิทธิวัฒน์   สุดโคตร 

13424  นางสาว พรหทัย   จันทร์แสงศร ี

13499  นางสาว สุภัทรา สุขปาณ ี

13518  นาย บุญศักดิ์   หาญเทอดสิทธ์ิ 

13623  นางสาว วีร์ธิชา   ตั้งรัตนาวลี 

13640  นางสาว ชุติมา   ไกรฤกษ์โอฬาร 

13655  นางสาว ภัทรา   จีนาภักดิ์ 

13656  นาย อิทธิพล   ดาววงศ์ญาติ 

13693  นาย ณัฐพงศ ์  เจริญราษฎร ์

13713  นางสาว พุทธมาตย์ บุญโพธิ์กอง 

13742  นางสาว ธัญลักษณ ์ โสรส 

13909  นาย ปัญญโรจน ์ โรจนหัสดิน 

13916  นาย พุฒิมณฑ ์ ทิพย์รัตน์ 

13945  นางสาว ประภาสิน ี  ฉินสกลธนาพร 

13989  นางสาว สุธิสาร์ โรจนสุวรรณ 

14025  นางสาว มัตติกา กุลสุยะ 

14079  จ่าอากาศเอก กฤติกร บุญเรือง 

14125  นาย ชวางกูร   กองสมบัต ิ

14169  นาย อภิวัฒน์ เชาวลิต 

14190  นาย ศรุต   ราชปรีชา 

14192  นาย ธนัท   สิทธิพลพร  

14242  นาย ยุทธภูมิ  มันกลาง 

14254  นาย วรพจน ์ ธ ารงเวียงผึ้ง 

14294  นาย จารุกิตติ์   คงแสงชู 

14296  นาย สุพจน ์ วิเชียรวรรณ 
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14324  จ่าสิบเอก ปิยะณัฐ   ทิพย์ไสยาสน ์

14340  นางสาว สัจจานร ี มานะกล้า 

14402  นางสาว สิรินันท์ ศรีจันทร ์

14404  นางสาว อัญชรีย์ อินทิแสน 

14475  นางสาว ชุติมณฑน ์ ทินะพงศ์ 

14564  นางสาว ชญาภา   ศิลาพิชิต 

14601  นาย ธนากิต บุญเทาว์ 

14624  นาย ศรัช นิรัญทว ี

14629  นางสาว ณัฐณิชา วัชราภรณ ์

14732  นาย พิสิทธิ ์ แสงนวล 

14771  นางสาว สุธารดี ผิวทองงาม 

14795  นางสาว สุทธิณี ทองจันทร ์

14819  นางสาว จุฑาทิพย ์ สิงหกลางพล 

14919  นาย กฤษกร   หงษ์วิไล 

15130  นาย อานนท์   ปอโนนสูง 

15194  นาย วรุณเทพ  รักชาติเจริญ 

15198  นาย ปฐมพงษ์ ค าเขียว 

15235  นางสาว อิศรารัตน์ อิศราภรณ์ 

15278  นาย ภูเบศ แท่นนิล 

15338  นาย เอกสิทธิ ์ ศิลธร 

15346  นาย ธนุศ ตันวิรัช 

15358  นาย ธนากร ขอสกุลไพศาล 

15376  นางสาว พรทิพย ์ โสภาเจริญสกุล 

15380  นาย วโรดม จูกระจ่าง 

15444  นาย ชัยธวัช มิรัตนไพร 

15525  นาย พงศ์กเศม บุรัสการ 

15569  นาย อภิศักดิ์   ภารกิจโกศล 

15597  นาย อธิบดี กาวีจันทร ์
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16057  นาย ยุรนันท์ อุดรจรัส 

16251  นางสาว คณิตฐา   นุชนารถ 

16328  นาย อาล ี เดชาญนีย ์

16438  นาย นพรัตน์  สว่างเดือน  

16448  นาย วราวุฒิ  หอยหน 

16450  นาย พลเอก  จินตนะพันธ ์ 

18012  นางสาว ช่อทิพย ์  ไทยกุล 

18016  นางสาว พร้อมพร สกุลวัชรินร์ 

18023  นาย ธีรนันท์     วงศ์จอม 

18034  นาย ศุภนุ บุญชูวงค ์

18035  นาย ณัฐวิช ศิริกาญจน์ 

18041  นาย ยุทธพงศ ์    ภู่ประค า 

18057  นางสาว เทียนสิน พิริยะวงศ ์

18070  นางสาว สิราพร สังข์เกิด 

18087  นางสาว ณัฐนพิน   วีระธรรม 

18102  นาย เจษฎากร ธีระพันธพงศ์ 

18109  นาย พลภวิษย ์ พันธุ์ค าเกิด 

18111  นางสาว ขนิษฐา    เอ้ือเกษมสิน 

18128  นางสาว ฐิตินาถ   พึ่งรักษาเกียรติ 

18258  นางสาว ศรัณย์ภัทร เตจ๊ะ 

18273  นาย ภวินท์ หาเรือนขวัญ 

18281  นาง ณัฐนันท์ เพลินพิศศิร ิ

18292  หม่อมหลวง ปรียทิพย ์ เทวกุล 

18300  นางสาว ทิพวรรณ พงศ์ตระกูลนนท์ 

18302  นาย ธิติชัย ยันตรศรี 

18318  ร้อยต ารวจโท กิตติศักด์ เพ็ชรวงษ์ 

18329  นางสาว จุฑาภา จุลาณุกะ 

18399  นาย สมัคร ขุมทอง 
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18404  นางสาว อมลณัฐ สนั่นศิลป์ 

18409  นาย ธีรนันทน์ ผิวนิล 

18411  นางสาว เอมิกา   พิทักษ์ชีวานนท์ 

18414  นางสาว โชติมา เทศสีแดง 

18415  นาย สิรวิชญ ์ ทีวะกุล 

18417  พันต ารวจตร ี อติโรจน ์ พิทักษ์สกุลกิตยา 

18437  นาย บุญยเกียรติ   วรรณศิร ิ

18443  นาย คมชาญ สว่างแจ้ง 

18444  นางสาว นภกมล หะวานนท์ 

18447  นาย อภิศิษฏ์ ภู่ภัทรางค์ 

18449  นาย ธนพัฒน ์ มีชูพร 

18450  นางสาว เพชรลดา ส าลีทอง 

18466  นางสาว ปองพร จีวะรัตน์ 

18549  นาย อรรถวัฒน์ พูนสวัสดิ์ 

18555  นาย นวพล กาญจนสาธิต 

18556  นาย ธนพงษ ์   วงศ์เสรี 

18562  นาย ชยานันต์ ลิ่มสุวรรณ 

18566  นางสาว กษมา     ชลิตชากร 

18594  นางสาว พรพรรณ สมบูรณ์พรทว ี

18606  นาย คมสัน สุขแพทย ์

18610  นางสาว ฐานิต จันทร์แสงศร ี

18611  นาย วีระยุทธ   บุณยบุตร 

18612  นาย สุรวงศ ์ จันนาคิน 

18621  นางสาว พชรพร   พงษ์อาภา 

18624  นางสาว ขวัญชนก      จึงสกุล 

18641  นางสาว รจเรจน ์    ใสสอาด 

18648  นางสาว วนัชพร   ศรีภา 

18673  นาย ปาลีวัชรร ์ คะสุวรรณวงศ ์
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18717  นาย ฐิตินันท์ จันทรกานตานนท์ 

18772  นาย ลัชชานนท์ ทองโปร่ง 

18779  นางสาว บุณยกร   จิราภัสร ์

18816  นาย กริช คมกริช 

18833  นางสาว มนัสว ี เพชรย้อย 

18839  นางสาว จารุวรรณ    ทองสีมัน 

18841  นาย เริงชัย   อรรคทิมากูล 

18846  นางสาว นันท์นภัส   ตันตินันทวัฒน์ 

18856  นางสาว เป่ียมศศิมาศ ชูวงศ ์

18859  นางสาว สลิลทิพย ์ อักษรนิตย์ 

18885  นาย สุวัฒน ์   สัญวงษ ์   

18886  นางสาว พัชรนันท์ รักพงษ์ไทย 

18907  นาย ณัฐวิโรจน ์ นวลย่อง 

18926  นางสาว วริฏฐา ขวัญสมคิด 

19014  นาย เกียรติศักดิ์ ชมจันทร ์

19018  นาย วงษ ์    วรวิทย์วัฒนา 

19027  นางสาว กมลลักษณ ์ หวังวีระ 

19032  นางสาว ศิริกาญจน์   สอนศีลพงศ์ 

19035  นาย นนทกร   เกรียงศิริ 

19036  นางสาว นันทนัช ตันติไวทยพันธุ ์

19041  นาย ปราปต์อาชว ์ จิรธนวรกาญจน ์

19061  นางสาว ภัคพิชา ชอบธรรม 

19071  ร้อยต ารวจตรี อลงกต      สงวนพรหม   

19100  นาย ณัฏฐภณ อุดม 

19113  นาย ณัฐนนท์ ลิ่มสกุล 

19151  นางสาว พูยา ทริปาทิ 

19152  นางสาว วรันธร เมธีวรรณกิจ 

19185  นางสาว ดาริกา ศรีพงษ์พันธุ์กุล 
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19196  นาย กสิณ   ทองสกุล 

19200  นาย เสฏฐพงษ ์ ไทพาณิชย์ 

19216  นางสาว โสมอรุณ กาญจนไพหาร 

19263  นางสาว สมภัสสร หลิ่วผลวณิชย์ 

19265  นางสาว ทัศนีย ์ บุษบา 

19273  ว่าท่ีร้อยตร ี ชวนันท์ กนกวิจิตรศิลป ์

19276  นาย เกรียงศักดิ์ เล่ียวศรีสุข 

19282  นางสาว ขวัญ จารุไพบูลย์ 

19283  นางสาว นิดาภัทร มิ่งมงคล 

19303  นาย กฤษดา   เท่ียงธรรม 

19325  นาย ประเดิมศักดิ์ คงทน 

19332  นางสาว ปริญดา ขาวสง่า 

19438  นาย สมาวิษฐ ์ กิตติเกษมศิลป ์

19457  นางสาว ณิชวรรณ ธนสมบัติกุล 

19458  นาย ไพฑูรย ์   รอดบ าเรอ 

19468  นางสาว ชุติมา เตชะพิรุฬห ์

19494  นางสาว ยมนา ฐินะกุล 

19512  นาย ปวิธชาต ค้ าช ู

19516  นาย คมสัน แสงนิลุบลโสภา 

19525  นางสาว สุนันทา  บุญม ี

19536  นาย พยัตพงศ ์    โมฆรัตน์   

19567  นาย เอกรัก ผลสว่าง 

19651  นางสาว อรวรรณ    ลิ่มทอง 

19662  นางสาว จุฑาทิพย ์ จันทร์แจ้งดี 

19666  นาย กรวรรต วุฒิวงศ ์

19703  นางสาว ณัฐณิชา ขัมมะรัตน์ 

19714  นางสาว ธันยพร แสงแจ้น 

19744  นางสาว พิรุณรักษ์ ศิวารมณ์ 
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19745  นาย ณัฐภัทท์ โภควรพงศ ์

19821  นางสาว ยลธิดา   สุทธิฤทธ์ิ 

19827  นางสาว ปณัฐกานต์ ยันตรกิจโกศล 

19968  นางสาว พันธุ์ทิพา     ศูนย์ตรง 

20012  นางสาว ปรียาภรณ์     สิทธิเลิศ 

20052  พันจ่าเอก ครรชิต อุทะจันทร ์

20061  นาย พิชญ์    บุญเลี้ยง 

20072  นาย ชูพงษ์ เคียงกิติวรรณ 

20086  นางสาว กนกวรรณ ธนศรีสถิตย ์

20092  นาย ศรนรินทร ์ ทินบุตร 

20147  นางสาว อุบลวรรณ ทองเคลือ  

20150  นาย ธีรรัตน์    มังคุด 

20195  นาย สกนธ ์ ราศีวิสุทธิ ์

20208  นางสาว จุฑามาศ     ตั้งปทุม 

20240  นาย นราธิป เสนานุช 

20241  นาย นภัส   มงคลภัทรสุข 

20368  ร้อยต ารวจโท วรวุธ ตนะทิพย ์

22101  นาย สันติ จันทกมล 

22108  นางสาว รตนพร เจริญธนสถาพร 

22110  นางสาว มณฑิรา เลิศวรไตรวิชญ์ 

22119  นางสาว ภคนันท ์ ตันติยาสวัสดิกุล 

22120  นาย พงศกร เพ็ญจันทร์ 

22127  นาย รัฐวิทย ์ พรปณิธานพงศ์ 

22157  นาย รเณศ ทรงสวัสดิ ์

22159  นาย จีรวัสส ์  อินทะชิต 

22190  นางสาว ชนุตพร   รัตนจันทร ์

22191  นางสาว สราลี   พุ่มพวง 

22194  นาย พุทธชาติ  จันทร์ณธาดา   
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22219  นางสาว ชมพร รักษาเกียรติศักดิ์ 

22231  นาย สมเจตน์ รัตนวารินทร์ชัย 

22234  นาย วศิน วังวิเศษการณ ์

22235  นางสาว ดวงฤทัย   ไม้พวง 

22244  นางสาว เสาวนีย ์ ชาววัง 

22247  นางสาว โชติมา ทับทอง 

22263  นาย วุฒิชัย เต็งพงศธร 

22273  นาย ชนน ศิลปรัสม ี

22276  นาย นพคุณ ถูกจิตร 

22278  นาย ฐากูร เสาวภา 

22279  นาย ณัฐธร   พิงภักดิ์ 

22281  นาย รัชต์กิจ เฝ้าหาผล 

22289  นาย กรีฑา วิศาลศิริกุล 

22300  นาย ทศธรรม แนวบรรทัด 

22302  นางสาว ทิพย์ลักษณ ์ นาเคณ 

22315  นางสาว ศศิพร เจียวก๊ก 

22319  นางสาว ทิพยวดี สาริกานนท์   

22324  นาย ชัชวิน คงเจริญ 

22333  นาย เจษฎา อมรสิน 

22334  นาย ธนานันท์  คชานันท์ 

22336  นาย วลงกรณ์ โสดาศรี 

22338  นาย คมสันต์ ฟ้ากระจ่าง 

22339  นาย ปณวัตร วงศ์มาศ 

22340  นาย พศวีร์ โชว์ธนะพานิช 

22370  นาย จุฑาศักดิ์   ภาณุประพันธ ์

22409  นาย พุฒิพงศ์   ศรีสมพันธ ์

22435  นาย เพชรพิทักษ์ ใจบาน 

22442  นางสาว ชุติมณฑน ์ เสียงสุทธิวงศ ์
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22443  นางสาว สุพัฒนา สุธาพร 

22452  นาย วรวิทย ์ อมรวัฒนพงศ์ 

22505  นางสาว ยลฬ์ฑิตา ศรีมาวิน 

22510  นางสาว วราพร โพธิ์เงิน 

22511  นางสาว ณัฐวรรณ สิตวรเวศย์ 

22512  นางสาว เต็มพร   อินทรภักดิ์ 

22518  นาย ศาสตร์ อาชวนิจกุล 

22536  ว่าท่ีร้อยตร ี เนติพงษ์ หล่าวเจริญ 

22538  นาย ศรายุทธ อรสินท์ 

22548  นาย กฤษฎา  เจือละออง 

22559  นาย ศักดา เจริญสันติพงศ ์

22571  นาย ช านาญ อุทัศน์ 

22607  นาย ประสานศิลป ์ พันธ์ศิริ 

22634  นางสาว ณัฐวดี   อินทวงศ ์

22635  นาย ภาสุร์   ณ  สงขลา 

22653  นาย ธีรศักดิ์   เฮ้งตระกูล 

22663  นาย เลิศศักดิ์  พิทักกิจ 

22679  นางสาว กานต์พิชชา กาศโอสถ 

22685  นาย พิชิต เจริญศร ี

22709  นางสาว ดนัยา   อุ่นทวีทรัพย์ 

22729  นาย มงคลศักดิ์ บรรจง 

22741  นางสาว สุรีย์พร สอนจันทร ์

22745  นางสาว จันจิรา แสงสว่าง 

22751  นางสาว รัฐวรรณ พุทธประสาทพร 

22778  นาย ธันวา   ถนอมเกียรติ 

22785  นาย ธนะเกียรติ   บูรณ์เจริญ 

22792  นางสาว จิตเรศ ปัญญาดี 

22797  นางสาว นันท์นภัส  ธนศรีวนิชชัย 
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22810  นาย ทศวรรธน ์ จีนเขตกรณ์ 

22811  นางสาว สุปาณ ี ขวัญจันทึก 

22816  นางสาว เบญจมาศ กล่อมจันทร ์

22837  นาย ปริวัฒน ์ สอนดี 

22842  นางสาว ชนพร ปรัชญาอาภรณ์ 

22856  นางสาว ชนนิกานต์   ไชยพันธ ์

22890  นาย มาโนชญ์   เรียนสร้อย 

22892  นางสาว อัญมณ ี ตันรัตนะ 

22894  นางสาว วรัญญา   อยู่นิ่ม 

22933  นางสาว นัชชา เคียงประคอง 

22934  นางสาว จิราย ุ สุขนา 

22935  นางสาว นัชชพร ตันบัวคลี ่

22942  นางสาว สุรีย ์ สมกมลชนก 

22954  นางสาว ศุภรดา   เสาร์น้อย 

23015  นางสาว ชนกานต์ สังสีแก้ว 

23070  นาย ทวีศักดิ์  แซ่ตั้ง 

23075  นาย ยุทธนา หอมกันทา 

23079  นาย ค าผอง ลมอ่อน 

23084  นาย นนทศักดิ์ ผู้สันติ 

23107  นางสาว สิตราภรณ์ ตาทิคุณ 

23114  นางสาว กันย์สิน ี เอกธนากุลพัชร 

23136  นาย ดนุพล แสงศรีบุญเรือง 

23140  นางสาว สิรีธร นิธิเบญญากร 

23210  นางสาว เกรซ ธัญสิริวุฒิ 

23216  นาย ภรัณย ู กัญญาศักดิ์ 

23224  นาย วุฒธิพงศ์ เสียงล้ าเลิศ 

23239  นาย ทรงกลด หาญก าจัดภัย 

23240  นางสาว รพีพร   อภิภัทรางกูร 
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23241  นางสาว มนทกานติ์  เชมนะศิร ิ

23243  นางสาว วลัญช์ภัทร พิมดา 

23244  นาย ธนภูม ิ  ไพศาลศิลป์   

23246  นางสาว ชมพูนุช โพธินักขา 

23292  นาย อภิชาติ สุวรรณบล 

23293  นาย โกมินทร ์ ฮามพิทักษ์ 

23301  นางสาว ธนาทิพย ์ ค ารัตน์ 

23319  นางสาว กรัญญา  จางศิร ิ  

23321  นางสาว ศศิธร นิลสวิท 

23337  นาย พงษ์พิพัฒน์ ศรีนวล 

23341  นาย ยิ่ง  แข็งแรง 

23343  นาย ชยพล   มูลเมืองมา 

23344  นาย ฑราวิท   เช้ือแอบราช 

23403  นางสาว กรรณิการ ์ ทองนาเพียง 

23416  นาย ชาเลศ สุทธินรากร 

23473  นางสาว ณัฐชยา พารุ่ง 

23517  นาย ธีระพงศ์  บัวจันทร ์

23523  นาย วโรดม บุญมั่น 

23524  นาย สุวิชา จักรเจริญ 

23543  นาย ทศพล วายโสกา 

23555  นาย พิสุทธิ ์ บัวแย้ม 

23570  นาย สารัช ภัทรานนท์อุทัย 

23571  นางสาว สุริยา  พิชิตผจงกิจ 

23615  นางสาว สุธิชา เมฆอัมพร 

23650  นาย กฤชวัฏ จัมปาสุต 

23658  นางสาว ชนิสรา เหลืองมหามงคล 

23692  นาย อัฐว ี บัวยม 

23703  นางสาว วิสาลักษณ ์ สังข์กรด 
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23705  นางสาว องค์อร สุทธิวงษ์ 

23711  นาย ปิยะวุฒ ิ เทพมา 

23721  นางสาว อุษา   เอ่ียมประเสริฐ 

23723  นาย มงคล สวนเกิด 

23732  นาย ปรัชญ์สพล สุตาวงษ์ 

23742  นางสาว ศศิวรรณ เปลี่ยนประเสริฐ 

23745  นางสาว นวพร ค ามงคล 

23751  นาย เฉลิมชัย ค าผุย 

23757  นาย ธนาตย์ ชื่นวัฒนา 

23758  นาย ธนภูม ิ ศรีโพนทอง 

23807  นาย ธนา ภัทรภาษิต 

23815  นางสาว นงลักษณ ์  ถาวัง 

23873  นางสาว สาวิตร ี ภูษา 

23885  นางสาว อรววรณ   ทองกรด 

23920  นาย อรรถกร วรินทร์เสถียร 

23939  นาย ธีรัตต์   โพธิรัตน์ 

23956  นาย ปรีชากุล ปิ่นรอด 

23958  นาย ณัฐพล ใจยินดี 

23962  นาย นพดล   คงทรัพย์โสภณ 

23966  นาย ขวัญชัย เผ่าเต็ม 

23971  นางสาว นุชศรา เลิศสุดคนึง 

23975  นางสาว วรรษมน โลหชิตรานนท์ 

23993  นาย กมลภัทร วิสุทธิภักดี 

23994  นาย ดนุภัทร   วิสุทธิภักดี 

24074  พลต ารวจโท กิตติธัช เรือนทิพย ์

24075  นางสาว กัญญาภัทร เหมรา 

24078  นางสาว วิภาดา เรืองสิทธิเดชกุล 

24099  นาย เจษฎา  นครขวาง 
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24100  นางสาว กัญญาภัค ขาวพา 

24172  นาย อ๊อด  นิยมสินธ์ุ 

24174  นาย ศุภผล  เลาบุษรารักษ์    

24223  นาย พุฒิพรหม   นิยมทรัพย์ 

24226  นางสาว รัชภร ส่อนราช 

24229  นางสาว ศุภาพิชญ์  ค าเรืองศร ี  

24232  นาย รวีภัทร์ ฉัตรไชยเดช 

24233  นางสาว อัจฉรา สงวนชิต 

24282  นาย ปุณณรัตน์ บริสุทธิ์นฤดม 

24290  นางสาว สุจรรยา สุจริตศรีชัยกุล 

24323  นาย สิทธิศักดิ์ อินพรมมา 

24332  นาย อาทิตย์   สารพานิช 

24341  นาย นวพล สนิทแจง 

24343  ร้อยต ารวจเอก สมบัต ิ จึงประสบสุข 

24348  นาย วงศกร   ชูขันธ์ 

24357  นาย อาทิตย์ น้อยหลุบเลา 

24367  นาย ญาณโชติ ทองพราว 

24371  นางสาว เบญจวรรณ รสสุนทร 

24373  นาย ชนวัชร์ ไชยรัตนะ 

24374  นางสาว ภิญญาพัชญ์   พิทักษ์วราพร 

24392  นางสาว สุดา เลิศปรีชาพล 

24412  นางสาว เขมจิรา วิชัยดิษฐ ์

24414  นางสาว นรัตถา วรคุณธาดา 

24425  นางสาว ณัฐนิช   ชลิศราพงศ ์

24461  นาย พงค์กร อรรคนิตย์ 

24478  นาย พิสิฏฐ ์ พิณทอง 

24497  นาย จตุพร ปรีชา 

24509  นาย ภาสกร เท่ียงพูนวงศ ์



 

24 
 

24511  นาย ณรัช เส้งพัฒน์ 

24549  นาย วรศักดิ์ กันธายอด 

24565  นางสาว วรัชญา ศรีมณฑา 

24571  นาย ศุภมิตร เปรมปิยะวัฒน์ 

24602  นาย สุชาติ วัฒนาฟุ้งเจริญ 

24715  นางสาว มนัสชนก   มาตา 

24788  นาย กิตติคุณ วงศ์ทองทิว 

24828  นางสาว สุพัตรา  สายหมั้น 

24872  นาย วิชชานนท์ เกษตรสิน 

24884  นางสาว เนตรนรินทร ์ วิจิตรนิติกุล 

24922  ว่าท่ีร้อยต ารวจตรี ขจรเกียรติ   หมีทอง 

24926  นาย มนตรี   ชุนหชัย 

24999  นางสาว ศิรดา รุจทิฆัมพร 

25092  นางสาว อารยา เรืองศิลป์ 

25114  นาย สิทธิกร   วิจิตรโสภา 

25136  นาย สันติภาพ เหมพิจิตร 

25163  นาย ชูรัช กาญจนประทีป 

25187  นาย ธีรศานต์   แก้วสง 

25213  นางสาว มะลิวัลย ์  หาญกาง 

25214  นาย จาตุรงค์ พงศ์เสาวคนธ์ 

25297  นาย จิรกฤต ปฏิกรัชต์ 

25389  นางสาว นริษรา ประสิทธิปานวัง 

25410  นาย ณัฐวุฒ ิ ภาโอภาส 
 

/ผู้ที่สอบได้ ... 
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  ผู้ท่ีสอบได้ทั้งภาคหนึ่งและภาคสองแล้ว  ต้องย่ืนค าร้องขอขึ้นทะเบียนสอบปากเปล่าตั้งแต่

วันศุกรท่ี์ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันศุกร์ท่ี 15 พฤศจิกายน 2556  หากไม่ยื่นภายในก าหนดจะถือว่าผู้นั้น

สละสิทธิเข้าสอบปากเปล่าครั้งท่ี 1 สมัยท่ี 66  ส่วนรายชื่อผู้มีสิทธิสอบปากเปล่าท้ังหมดจะประกาศให้

ทราบภายในวันอังคารท่ี 3 ธันวาคม 2556 และจะท าการสอบปากเปล่าครั้งท่ี 1  สมัยท่ี 66 ในวันอังคารท่ี 

10 ธันวาคม 2556  ณ ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ส าหรับรายละเอียดการสอบปาก

เปล่าจะแจ้งไว้ในท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบปากเปล่า)  

 

                              ประกาศ  ณ  วันท่ี         ตุลาคม  2556     

      

      

 

(นายดิเรก  อิงคนินันท์) 

ประธานคณะกรรมการอ านวยการ 

อบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 

 

 

(นายสราวุธ  เบญจกุล) 

เลขาธิการ 

ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 

     


