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     ประกาศ  สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
      เรื่อง  ผลการสอบภาคหนึ่ง สมัยท่ี 65 ปการศึกษา 2555
            กลุมวิชากฎหมายแพงและพาณิชย

ดวยคณะกรรมการสอบความรูวิชากฎหมายสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
ไดทําการสอบขอเขียนความรูวิชากฎหมายตามหลักสูตรและระเบียบของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติ-
บัณฑิตยสภาแลว  ปรากฏวามีผูสอบไดความรูกฎหมาย ภาคหน่ึง  สมัยท่ี 65 ปการศึกษา 2555
กลุมวิชากฎหมายแพงและพาณิชย เปนจํานวน 1,521 คน เรียงตามเลขประจําตัวสอบดังตอไปนี้

  เลขประจําตัวสอบ     ช่ือ - นามสกุล

27 นางสาว พิมพพิมล สุขประเสริฐ
32 นางสาว เพชรรัตน  สพรั่งผล
39 นาย ชูสกุล ทองชวย
77 นาย วิทยา โออินทร
95 นางสาว อมรรัตน ศรีกรด
103 นางสาว วิภาวรรณ กลางนอก  
111 เรือตรี พรพรม ดวงนิล
119 นางสาว พรศรี พุทธิพร
129 นางสาว พัณณิตา ภารพันธ
140 นาย พงศสันต อนุรักษศาสน
172 นาย สัญชนัท วงศสกุลสุขดี
176 นางสาว ปญญารัตน พลอยกระจาง
180 นาย ปรีชา ศรีสมวงศ
185 นางสาว สุกัญญา แซตัง

สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
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191 นาย ศิริพงศ ทองอารีย  
210 นาย พิพัฒน วิรุฬหรัตนากร
219 นาย วรวิทย เอ่ียมสําอางค
231 นาย วีรเทพ เทพจันทรดา
235 นางสาว รดามณี พันธุโชติ
239 นาย เอกสิทธิ์ ฤทธิ์วีระเดช
242 นาย ภาณุพงศ เพียรทํา
263 นาย เกรียงไกร ริวแถว
266 นาย มิ่งสกล  ศรีศิริพงศ
269 นางสาว ทวิกา พฤกษเพ็ชรไพศาล
313 นางสาว อาคิรา คําเพ็ง
337 นาย พุทธบูชา ศิริกุลชยานนท
354 นาย อาทิตย ศรีทัศน
377 จาสิบตรี ทรงวุฒิ นันทบุรมย
384 นาย ชวิรันต์ิ แกวศรีจันทร
394 นาย ธวัชชัย เช่ียวนอย
395 นางสาว กนกวรรณ กมัณฑา
398 นาย รุงโรจน แซจาว
425 นาย อภิชาติ โกสัยสุก
446 นาย จํานง พิพัฒนกุล
448 นางสาว ภัทริยา  พันธุวิเศษ
480 นางสาว ทิวาพร เพชรจรูญ
482 นาย วิโรจน เพ็งพะเนา  
484 นาย พลากร  ฮะวังจู
485 นาย ปยเกียรติ สาวิกันย
487 นาย ณัฐ แกวจงประสิทธิ์
509 นาย ดนุพล จาตุรนตพงศา  
518 นางสาว ชลธิชา สุขสมบูรณ
526 นาย ฐิตวัฒน ทัศนไตรลักษณ
531 นาย พัฒนา คงทน  
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535 สิบเอก อนุวัฒน  ลอยมา
550 นาย เสนห มีบุญ
557 นางสาว สุวิมล พสุสินไพบูลย
559 นาย วัชพล ศักด์ิสิงห
560 นาย กิตติคุณ เงินพรหม
561 นาย จิรายุ ฟองประไพ
564 นาย ญาณพัฒน ฉัตรชัยสกุล
568 นางสาว ณิชกานต ฉัตรชัยสกุล
578 นางสาว เสาวรักษ แสงสมุทรพิทักษ
579 นางสาว จินดาพร จินดาศักด์ิชัย
587 รอยตํารวจตรี วราวุฒิ แยมพงษ
596 นาย ไผ สาทรกิจ
597 นางสาว กิตติยา  พฤกษารุงเรือง
600 นาย อนิรุทธ  ฤทธิชู
634 นาย ณัฐวุฒิ นิตยานนท
646 นาย อนุสรณ สานิง
671 นาย สมิต  ธีระวัฒน
693 นาย พนิต มานะกิจจานนท
708 รอยตํารวจเอก สมพล บูรณเทศ
711 วาท่ีรอยตรี ชนินทร ศรีอนันต
723 พันจาอากาศเอก สุชาติ ขวัญเจริญ
746 นางสาว ชนัญญา สิริเจริญสุข
748 นาย สมณรรค บัวเกิด
761 นางสาว เจตนิพิฐ เท่ียงแท
777 นางสาว ประภาพร แซล้ิม
779 นางสาว นริศรา นภาวรรณกุล
787 นางสาว กรรณิการ มุสิกิม
798 นาย ยศพล ชาติมนตรี
802 นาง อรัญญา บิลมาศ
806 นาย รัฐพล สนิท
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831 นางสาว ณฐพร ภราดรศักด์ิ
846 นางสาว วีรธิตา  เจษฎานนท
847 นางสาว ณัชชา โรหิตเสถียร
848 นาย จักรพรรด์ิ  เสริมเทียมจันทร
854 นางสาว วานไพลิน บุญบารมีไพศาล
863 นางสาว ศิวาพร ศิริกุล
865 นางสาว รุจิการย รุจิระวิโรจน
868 นาย วัชรไชย มโนรัตน
870 นาย ณรงคชัย  ตอยแกว
881 นางสาว จีรพรรณ ปทัสถาน
886 นาย จีรศักด์ิ ทองอุดม
910 นาย สมเกียรติ เพชรประดับ
931 นาย เกงภพ แกนยะกูล
932 นางสาว ยุพาวดี สวัสด์ิเมือง
936 นาย ปรัชญา ฤทธิชู
938 นางสาว นันทนภัส สัจจา
939 นาย ธนพล ออนนา
958 นาย สุเมธ จันจะนะ
965 นางสาว ศิวัญจพร  ลือชานิมิตจิต
984 นางสาว วริยา ทองเสง
995 นาย ศราวุธ ผิวอวน
997 นาย ชณรัฐ เสถียรเมธา
1000 นางสาว โศจิรัตน บูรณะพงศ
1006 นาย ทรงพล ศิริกุลวดี
1015 นาย วชิระ เล็กชัยชาญ
1032 นาย อนุพงค พามาตร
1034 นาย ปรีชาพล พลภักดี
1044 นาย ภัทรพงศ  ลือชัย
1053 นาย วรภัทร ไชยริปู
1066 นางสาว จรรยาวดี พรสมบูรณกิจ



- 5 -

1069 นางสาว อธิรัตน ยงคะอักษร
1075 นางสาว สุรียรัตน ขิยะภัทร
1089 นาย เอกวิทย พลภักดี
1090 นางสาว วนิดา ศรีถาวร
1098 นาย ธนะพงศ สันธนะวิบูลย
1099 นางสาว พรรณี พรหมมี
1111 นางสาว ฉัตรชนก ชาติเพชร
1115 นาย ธนวัฒน ณนรงค
1123 นางสาว จิรนันท  คงยอดดี
1125 นางสาว สิรีศตภัค  วิมลมงคลพร  
1126 นาย อุกฤษ ตูจินดา
1129 นาย สมบูรณ สิทธินาม
1177 นางสาว ณัชชา  อโปกุล
1199 นาย จิโรจ เนียมกุลรักษ
1204 นางสาว นิภาภรณ อุนญาติ
1208 นาย ณัฐพร ทิพวารี
1219 นาย วัชรากร คงนิล
1235 นาย สกลบุญ แสนศรี
1240 นาย กรุงสยาม โถดาสา
1242 นาย ยุทธนา แกวประสงค
1244 นาย เอกรัฐ สิงหดง
1245 นาย ธีระวัฒน วันดี  
1247 นาย ศรัณย เจษฎาพาณิชย
1250 นาย วิรศักด์ิ  ปญญาวงศ
1252 นางสาว นุจรีย ศรีฟอง
1259 นาย อิทธิพล วงษสงา
1267 นาย พิชญ  กล่ินมาลี
1269 นาย ประภัสร วงศรัตนศิริกุล
1276 นาย สงกรานต เณรเอ่ียม
1279 นาย รังสิมันตุ กล่ินทอง
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1282 นาย เอกลักษณ  กุหลาบศรี
1284 นางสาว อัจฉราภรณ สุนทรเพชร
1311 นาย สุชาติ ขอโนนแดง
1315 นางสาว อินทิรา คณะแนม
1322 นางสาว บุณฑริกา คลายดี
1323 นางสาว ปนสุมล อมาตยกุล
1324 นาย ชเนศ พราวนิลมณี
1338 นาย สายัณห ลีลาเมธวัฒน
1352 นาย สุทธิศักด์ิ สนิท
1357 นาย สมเกียรติ  อาญาเมือง
1358 นาย พีระพงษ  ศรีเลิศ  
1361 นาย รองฤทธิ์ รัตนสุภา
1367 นางสาว จุฑาพร ชัยเดชสุริยะ
1375 นาย ธีรสิทธิ์ เฟองฟูลอย
1395 ดาบตํารวจ จิรภัทร ภูมิคอนสาร
1408 นาย พลากร ศิวเวชช
1428 นาย เอณุศักด์ิชัย แพพะยอม
1433 นาย วีระยุทธ  หงษดานกลาง
1440 นางสาว สาวิตรี บรรเทิงสุข
1478 นาย นาวี ธิมาภรณ
1488 นาย ชัชพล เอกอุรุชัยเทพ
1501 นาย วินัย สายแกว
1519 นางสาว ณัฐศศิ ฝมือชาง
1526 นางสาว รสิกา กาญจนะ
1554 นางสาว อัมภา รัตนศักดากร
1560 นาย ณัฐพนธ นวลเจริญ
1579 นาย ปวรัช วิสัยกุล
1597 นางสาว ศิรินภา  จันทรัตน
1602 นางสาว สุนทรีภรณ พุดสีเสน
1605 นางสาว ภัทรวดี สถาพร
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1611 วาท่ีรอยตรี สิทธิศักด์ิ อุตมา
1614 นาย พฤฒิพงศ คณาศรี   
1617 นาย ธนากร เทพารส
1620 นาย ณัฐติพงค ชวยสกุล
1627 นางสาว กาญจนา เจริญมั่น
1628 นาย โยธิน มะโนภัย
1629 นางสาว มนัสนันท ภายสันใจเรือง
1631 นาย เนติโรจน ณ นคร
1643 นางสาว จุฑามาศ ผาสุขฤทธิ์
1655 นางสาว ชุลีพร จํารัสฤทธิรงค
1660 นาย กรกฎ วิยาสิงห
1661 นางสาว บวร ประภาสะวัต
1693 นางสาว เบญจภา  ธานีรัตน
1703 นางสาว มนธิลา มีทอง
1707 นางสาว วิจิตร ศรีต้ังรัตนกุล
1719 นาย สุภชัย เจริญเกตุทอง
1736 นาย สมเกียรติ มีทวม
1741 นาย วัชรพงศ แกวโสภา
1744 นาย ณัฐพงษ ประชาโชติ
1746 นาย อธิพงศ ศะศิเดโช
1747 นางสาว ศุภรัตน เอียดทองใส
1748 นาย ชนะพงศ ไปปอ
1780 นางสาว ธนัชชา กิจสุวรรณ
1811 รอยตํารวจตรี สวางพงษ ดวงเพชร
1812 นางสาว อรทัย แกวแดง
1813 นางสาว ภัทราภรณ เลิศทรัพยสิน 
1814 นาย อิทธิพล บุญนอก
1815 นาย ธีระศักด์ิ วังจํานงค
1821 นาย สิทธิศักด์ิ อภัยนอก
1836 นาย ธนวัฒน พ่ึงช่ืน
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1865 นาย ณภัท โอฬาริกสกุล
1866 นางสาว อรุชา หัตถวิจิตร
1867 นาง ภาวิณี นิลวรรณ
1873 นาย วรทัศน  เผือกกรุต
1927 นางสาว ญาณิศา ปรีชาวิบูลย
1938 นาย ศุภฤกษ แกวมณีชัย
1940 นางสาว พัชรี  เสกเหมาะ
1944 นางสาว ชญาดา รุงแกว
1947 นางสาว ชนกเนตร มณีรัตน  
1961 นางสาว ศุภาวีร ดุลยภากร
1963 นาย พงศพิเชฐ อนันตพันธ
1966 นาย กฤษณะ นาวารัตน
1973 นางสาว ปรียาภรณ วิชิต
1975 นาย ณัฐดนัย ภิญโญ
1977 นาย นที เข็มทอง
1978 นางสาว สุทธาวรรณ บุญวงศ
1997 นางสาว สุกานดา อุนใหม
2006 นาย นิธิ  เดชแพ
2014 จาสิบตํารวจ ทวี ศรีหะบุตร
2018 นาย ธนวัฒน บุญวงศ
2024 นางสาว จุฑามาศ อาจหาญ
2026 นาย วิชิต พัวรุงโรจน
2027 นางสาว กชพร รังษีภโนดร
2029 นาย ปุณณรัตน บริสุทธิ์นฤดม
2053 รอยตํารวจเอก ศรศิลป เปลงชัย
2055 นาย วิเชษ ขยายเสียง
2057 นาย อภิชาติ หงษประพันธ  
2067 นาย ธีรภัทร ปุกแกว
2069 นาย ภาคภูมิ พุทธสุภะ
2078 นางสาว จิรัตติกาล สุริยะ
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2082 นางสาว พรพรรณ อนุเถกิงกุล
2088 รอยตํารวจตรี ชํานาญ รัตนพันธ
2114 นางสาว อุมาพร มีศิลป
2127 นางสาว สุพัตรา กลุมไหม 
2131 นาย อดิรุจน คงปลอด
2175 นาย สุนาท ฉัตรเงิน
2179 นาย อาณัฐ เจริญกิจวัฒนกุล
2180 นางสาว พัชรินทร  ทองรอด
2181 นางสาว กันตนิษฐา  ชูช่ืน
2184 นาย พิชเวทย เตงศิริธรรม
2186 นางสาว สิริพร ไตรรัตนธนวงศ
2187 นาย รณชัย  โตงาม
2201 นางสาว ภัสรา ธรรมโชติวร
2234 นาย สุวิทย  วนาสุวรรณวณิช  
2250 นาย ประวิช สุภัทรประทีป
2257 นาย นิกร มีชู
2275 นาง ปณณธร ชินยศธนา
2288 นางสาว ศิริวิมล สุวรรณมงคล
2317 นางสาว ประภาพร เชษฐาพงศาพันธุ
2326 นางสาว วลัยลักษณ พงษงาม
2345 นางสาว จิรนันท อมรชาติ
2350 นาย เอกรักษ ทองจีน
2379 นาย คาถา  รองเดช  
2381 นาย เปาวรุจ รัตนเหล่ียม
2391 นางสาว นันทิดา ย่ิงอุปการณ
2411 นางสาว ฐานิศรา วงศทองสรรค
2425 นาย วิชัย จั๋นโปแวน
2470 นางสาว สริตา ศรีดารณพ
2475 นาย อนุสรณ เด็งเจริญ
2494 นาย ณัฐภูมิ  รพีเลิศรังสิมันต
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2524 นาย ชํานาญ เดชสุทธิ์
2550 รอยตํารวจตรี ธีรศักด์ิ โอสถานนท
2554 นางสาว ณัฐชนก  ไชยตา
2607 นาย กวิภัฎ คนึงเพียร
2611 นางสาว กิตติญา หนูสมแกว
2625 นาง พัชรี  วงศวรรณา   
2626 นางสาว สุกานดา  แกวประเสริฐ
2628 นาย มนัส  มะติมุ
2629 นาย วิษรุษ มณีรัตน
2631 นาง ทิพย ชุติธรพงษ
2643 พันตํารวจโท กองทัพ เสนาทิพย
2664 นาย ฉัตรพงษ นิยมญาติ
2667 นางสาว นาตยา คําดอกไม
2668 นาย พิสัย ทองมี
2670 นาย วันโชค พงษสวัสด์ิ
2690 นาย ศุภฤกษ เทพดํา
2692 นาย วีรพันธ สีเหมือนทอง
2695 นาย ธีรภัทร อรุณสวัสด์ิฤกษ
2726 นาย มหาสมุทร อุยานันท
2738 นาย ปฐพงค จันทรนิยม
2745 นางสาว พิณทิพย ลายธีระพงศ
2747 นางสาว ภัทราพรรณ เช้ือจินดา
2765 นางสาว อริศรา ศรีทองเย็น
2783 นาย อภิชาติ ปลอดขํา
2784 นาย ธีระธรรม ชูทอง
2785 นาย สมศักด์ิ วงษสมบัติ
2786 นาย พจนภณ  หองทองคาน
2788 นาย ฤาฤทธิ์ เริงสมุทร
2800 นาย ลัญจกร นวลักษณ
2803 นางสาว พัชรภรณ มีแพง
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2810 นาย ประสงค นะมะพะทะ
2811 รอยตํารวจเอก ประสาท สามารถกุล
2812 นาง อัมพิกา เจนสุทธิประเสริฐ
2815 นางสาว ณัฐธยาน ปริมาณ
2823 นาย สุรศักด์ิ  มีบัว
2830 นางสาว ณัฐิธิดา ชุมภูทอง
2831 นางสาว ณัฏฐกฤษตา บัวใหญ
2832 นาย พิชุตม มีนะกนิษฐ
2837 นาย วิทยา รุงเรื่อง 
2840 นาย จาตุรนต  ทองเกล้ียง
2841 นาย เกียรติศักด์ิ เพชรสงค   
2848 นาย เกริกไกร มณีวรรณ
2852 นาย ปฐวี คงยอย
2857 นาย ภีรวัฒน ยอดตอ
2861 นาย เอกศักด์ิ ขวัญแกว
2864 นาย ศิริชัย เรืองศรี
2865 นางสาว ยุวดี  ผลทรัพย  
2866 นาย สรรเสริญ เอ่ียมสุทธิวัฒน
2898 นางสาว วิรงรอง ไวโรจนกุล
2900 นาย สุรศักด์ิ วิฑูรยพิศาลศิลป
2905 นางสาว พัชรกมล เจริญขํา
2916 นางสาว พรพิมล ประดิษฐ
2966 นาย ถนอมศักด์ิ เกิดโภคา
2967 นางสาว อุรัจฉัท นาอุดม
2972 นางสาว สุชาดา นาแหยม
2977 นางสาว อินทิพร เตชะสหะพัฒนา
3005 นาย ลิขิต คําสีมวง
3010 นาย พงษธวัช วัฒนะ
3048 นาย อดิพงษ  แกวแสนเมือง
3051 นาย วิเชียร ชัยชนะ
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3067 นางสาว วารุณี ไชยพูล
3072 นาย อดุลวิทย พิพัฒนจิระกุญชร
3073 นางสาว ดวงฤทัย บุตรหนองหวา
3074 นางสาว ขวัญฤทัย คงทอง
3081 นางสาว อัญชลี ราตรี
3082 นางสาว จันทรา หลอศรีจันทร
3087 นาย วัชรินทร อุบลสถิตย
3095 นาย ณัฐวัฒน ขันตี
3096 นาย วุฒิชัย สุวรรณวานิชกุล
3103 นางสาว จุฑามาศ สิงหอนุรักษ   
3106 นาง อลิสรา ทองอําไพ
3114 นางสาว ศันสนีย ตรีพานิชย
3115 นาย พฤทธิ์ ศิริสมบัติ
3116 นางสาว นงลักษณ รัตนโสภาพันธ  
3124 นางสาว วนิดา รักขะนาม
3130 นาย บวร บํารุงศิลป
3154 นาย นรภัทร ลาภสงผล
3163 นางสาว วิชญา แกวเกิด
3174 นาย ธนพจน จับใจ
3176 นาย สายชล นิลบุตร
3206 นางสาว ณัจฉรียา กุลนิล
3216 นาย ฉัตร เอ่ียมพิจิตร   
3235 นาย สาธิต ทันใจ
3261 นาย วรวิทย อลังการนันท
3272 นาย วัฒชนะ  วงศสินนาค
3281 นาย ประภัสสร จิตรตรง
3292 นางสาว นิตยา ปะโกทะสังข
3295 นางสาว เสาวลักษณ  ศรเพชร
3301 นางสาว รุงนภา ออนหาญ
3333 นาย กุลพงษ  ศรีโสวรรณา  
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3335 นางสาว สาริศา กุลภัทรธนโชต
3345 นาย ยุทธพัฒน เศรษฐวชิรา
3347 นาย กฤษธเนศ พงษชู
3356 นาย ธนากร ลุยจันทร
3367 นาย ภัทริน อินทาทอง
3399 นาย ณัฐพงษ หนุนครบุรี
3412 นาย โกวิท ช่ืนอุทัย
3430 นาง อัญชลี เต็มโชติชญาน
3439 นาย สัมฤทธิ์ ฉัตรมงคลกุล
3450 นางสาว วราภรณ ชมมณี
3463 นาย เผด็จ สิมมา
3469 นางสาว พัชรี สรรเพ็ชร
3474 นางสาว กาญจนา ธนาวุฒิ
3501 นาย ชัยมงคล ศรจอน
3502 นางสาว กาญจนา  เอ่ียมแข    
3510 นาย นพเกา ภูเกตุ
3513 นาย อมฤต ติรนันทกุล
3521 นางสาว กรกมล พุทธซอน
3524 นาย สราวุธ ชูแกว
3532 นาย ปรัชญา ถ้ําชัยมงคล
3538 นางสาว ชุติกานต  ฉิมเอนก
3541 นาย พชร ตันชีวะวงศ
3542 นาย ภูมินันท จินตนะ
3546 นาย ถวัลยศักด์ิ  ถองแท
3548 นาย เสกศักด์ิ ดวงสุวรรณ
3562 นาย โสภณ ภูรัตนศรีทอง
3589 นางสาว ดวงทิพย สิทธินาม
3620 นาย นิติรัฐ จันทรจรัส
3631 นางสาว ลีลานาฏ พิมพพัฒน
3632 นาย อุเทน พินิจลึก
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3633 นาย วศิน บุญซื่อ
3647 นาย วรเมธ อุตสาห
3648 นางสาว หน่ึงฤดี มิ่งเหล็ก
3655 นาย จิรภัทร ผลากรกุล
3656 นางสาว สรัญญา เลิศสุภาพกุล
3671 นางสาว ลลิตา  พละไกร
3673 นาย จิตติพงศ สะตะ
3679 นาย พัฒนกาญจน ประทีปธนวงศ
3692 นางสาว วลัยลักษณ จันทดิษฐ
3703 นางสาว ปรัญญา  เรืองศรี  
3704 นางสาว ชัชปาณี จินาภาค
3707 นางสาว มัจทรีย แกวเหมือน
3722 นาย วัยวัฒน สีหะวงษ
3744 นาย ภูธเรศ คงเอียด
3775 นางสาว พรศิริ จิตตวัฒนนุกูล
3788 นางสาว เบญญาภา เหลาทิพย  
3797 นาย ชิษณุชา เทพนิมิตร
3824 นาย ศรัณย จันทรประเสริฐ
3826 นาย ศุภศักด์ิ ฉายา
3855 นาย กิตติศักด์ิ อภิพัทธธนโชติ
3860 นางสาว ลันตา อุตมะโภคิน
3864 นาย ธนพล  พุฒิแกว
3878 นางสาว สุธิดา ตันเพชรทองกุล
3893 นางสาว ปณิฐญา จิตตชนะ
3899 นางสาว นิภาวรรณ เทพนอย  
3910 นาย ธีรพงษ กิจไพบูลทวี
3915 นาย พิชัย รัตนพันธ
3918 นาย วรชัย อําภิน
3938 นาย จตุพล เพ็งแจมแจง
3954 นางสาว อารียา เกาะกลาง
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3962 นาย รณกร ธีรเดชวิเศษไกร
3965 นาย สามารถ ซอนกล่ิน
3969 นาย วราเมศร ชูโชติ  
3976 นาย อรรณพ มณีปกษิณ
3985 นางสาว สุภรัมภา หวังเจริญทรัพย
3986 นาย พันธกร หนูเสมียน
3999 วาท่ีรอยตรี ไกรยศ ชัยงามจิตร
4015 นาย สันติ พูนมั่น
4024 นางสาว ผุสชา จาละ
4034 นาย โชคชัย  เนตรงามสวาง
4037 นาย มานะ เหมจินดา
4059 นางสาว จิตรา แกวอุนเมือง
4060 นางสาว จีระนันท ทีปเนตร
4061 นางสาว มาลิณี  ลาสิงห  
4064 นางสาว ยุวดี มุณีพู
4065 นางสาว กอบแกว กิ่งจันทร
4066 นางสาว วารีรัตน ธาราบุญรัตน
4068 นาย เสริมศิริ  แตงต้ัง
4071 นาย จตุรงค ธัมมัญู
4081 นาย ชัชวาล หาญถนอม
4083 นาย ณรงค แสนคําอวน
4100 นางสาว บุษยสิรี พรหมดิเรก
4116 นาย อนุสิษฐ อุนทิม
4131 นางสาว สโรชา  เฉิดฉวีวรรณ
4136 นาย ธรรศ รัตนพันธ
4153 นาย ชาญชัย ปูระโน
4159 นางสาว อารยา วรัญญาพร
4161 นาย พิทยา  ขํากลับ
4162 นางสาว จิราพร แจงไพร
4163 นางสาว บุษกร หวานดี
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4164 นางสาว ดวงพร แซอ้ึง
4168 นางสาว สุภาวดี พรหมทอง
4172 นาย วุฒิชัย สมณะกิจ
4177 นางสาว วิลาสินี ปตินานนท
4180 นางสาว บูรณทิพย ท่ัวถวิล
4194 นางสาว รสรินทร ธงชัย
4218 นาย สิทธิศักด์ิ ตะสันเทียะ
4241 นาย สุทธิพงษ  ทองจารึก
4246 นางสาว สุทธินี ตรงชิต
4248 นาย ศุภราช ภูมิพงศ
4261 นาย บรรดิษฐ มะลิรส
4275 นางสาว ณัฎทริกา สุวรรณศรี
4297 นาย สงวน สัตราศรี
4302 นาย รักพงศ ประพันธ
4312 นาย ธเนศพล จุติพงษรักษา
4328 นางสาว อมรรัตน สุขโข
4343 นางสาว เบญจมาศ ยศทะแสน
4367 นางสาว บุญสม กาฬภักดี
4379 นาย สมพงค มาเอียด
4382 นางสาว ศุภวรรณ อําไพรัตน
4402 นาย อรรถสิทธิ์ ทิพยสัตย
4403 นางสาว ดารณี ราชภูเขียว
4404 นาย ภัทรกุล  สุเลิศ
4414 นาย ธนภัทร ทองไพบูลย
4420 นางสาว กาญจนี  เสสะเวช
4421 นาย เอกวิช เจริญจิรศักด์ิ
4424 นางสาว วาสิฏฐี สายรัศมี
4427 นาย วีระ มั่งสุวรรณ
4428 นาย วิทยา กลางมีศรี
4429 นาย พัฒนพงษ เพียชอ
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4480 นางสาว นนทารมณ ธรรมธาราณา
4486 รอยตํารวจเอก สุเมธ  ปานแกว
4499 นาย อัครวัฒน ศรีนวล
4510 นางสาว สุกัญญา สุขชวง
4511 นาย เกริกเกียรติ รัฐนวธรรม
4513 นาย ชนาธิป พาลพล
4536 นาย ศรชัย ตลาสุข
4543 นางสาว ธัญญชล มั่นคง
4551 นางสาว ณัฐชานัญ คําวงษา
4558 นางสาว วริษฐา รัตนชารี
4569 นางสาว สําเริง ศรีบุศยดี
4586 นาย ณัฐชนน ประทุม
4588 นาย วรวุฒิ พลเกษตร
4607 นาย จิรศักด์ิ เกตุประยูร
4625 นางสาว พนิดา  จารุแสงไพโรจน
4674 นาย ณัฐพล เริ่มเสริมสุข
4716 นางสาว ทัศนีย เพ็ชรศรีสม
4746 นางสาว อุษา ศรีวิเชียร
4751 นาย มนตรี ศรีสังข
4775 นางสาว ศาลินี ศรีสุขใส
4784 นาย สุริโย อินนุรักษ
4792 นางสาว สุธาริณี ศรีวิพัฒน
4802 นางสาว ปรียาวดี ศรีชาย
4806 นางสาว รุจิเรข ประจักษเลิศวิทยา
4814 นาย ณภัทร ณัฐพรโชดก
4815 นางสาว ชลลดา หมัดอะด้ัม
4818 นางสาว ศิริพร ดีเอ่ียม
4822 นาย ฐิติพงศ บุญวิจิตร
4830 นาย สัญชัย  ทวีแกว
4831 นาย ปติพงษ นวลเล่ือน
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4842 นาย พิภพ หมายประสงค
4858 สิบตํารวจเอก  วรวิทย คําลาย
4885 นางสาว ชนิดา เมธาชวลิต
4897 นางสาว รัตยา  สมไผลอม
4903 นางสาว อนุสราวดี มฤคศิรมาส
4923 นางสาว รัตนา  พลเย่ียมแสน  
4946 นางสาว รัฐติยาภรณ ขุนศรี
4955 นาย นราธิป หนูปกขิณ
4957 นาย ปริณัฐ สมนึก
4966 นางสาว กมลฤทัย หนูมี
4972 นาย อนุชา เสนสิงห
4973 รอยตํารวจตรี ศิริชัย โสมอินทร
4975 นาย ภูวนาท ชวยเกิด   
4982 นางสาว ณสรวงธร สุวรรณอาภรณ
5001 นางสาว สิริจรรยา ดีฉํ่า
5016 นาย พงศธร  ศรีวงยาง
5021 นาย ประดิษฐ ลํานัย
5027 นาย พิทักษ เมธาจิตติพันธ
5077 นางสาว นํ้าหน่ึง โพธิปฐม
5099 นาย วรภัทร ชอบเพ่ือน
5146 นาย เอกราช โภชนกิจ
5148 นางสาว สุรจิต ปรารถนา
5167 นาย สุรัตน จันทรนํ้าทวม
5190 นาย วุฒินันท ลิกขะไชย
5195 นางสาว สุวปรียา แจงสวาง
5197 นางสาว สุรยา พันธุ
5201 นาย ธวัชชัย ถาวรานุรักษ
5215 นาย อรรจน วรกุล
5241 นาย ณัฐวุฒิ  ชุณหชา
5261 นาย ศราวุฒิ แขวงเมฆ  
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5287 นางสาว นุชดา พัฒนทวีกิจ
5291 นาย จินตนพ บัวหลวง
5293 นาย สมเกียรติ ปญญาเปรียว
5320 นาย ภคนิษฐ บัณฑุชัย
5337 นาย ศิวาวุธ เอกชาวสวน
5338 นาย พีรธัช บัตรสมบูรณ
5362 นาย ภานุวัฒน จันทิกาแกว
5363 นาย ศรายุทธ พรมบุญแกว
5403 นางสาว สุปาณี กลอมจิตร
5426 นาย ชัยชาญ มูลมาก
5442 นาย เสฏฐวุฒิ ศิริมงคล
5470 นางสาว มณีรัตน  พรหมอักษร  
5480 สิบตํารวจโท ประสิทธิ์ เกตุอินทร
5483 นาย วารินทร ธรรมอักษร
5495 นาย ทศพร ปองเพ็ชร
5508 นางสาว รุงรัตน ดํารงบุล
5518 นาย กิตติศักด์ิ ตองเดช
5530 นาย ทัชชกร กิจเจริญ
5546 นาย ธารา ศิรินิกรวงศ
5560 นางสาว พัชราวลี รักความชอบ
5571 นางสาว ปองรัตน หอกุล
5580 นางสาว วรัฏฐา สุขสภา
5587 นางสาว พิชญสิรี ถาวรเศรษฐ
5589 พันตํารวจโท ไพศิษฎ สังคหะพงศ
5598 นางสาว สุธารัตน สุริยะเกษ
5600 พันตํารวจตรี นรินทร คงสุวรรณ
5607 นางสาว จิราพร ออนแกว
5610 นาง ศรัณยพร แกวประสิทธ
5614 นาย อรรถพล เพียรวัฒนะกุลชัย
5624 นาย แกลวกลา แกวสนธิ์
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5627 นาย ธนดล สวนแสน
5633 นาย ศุภฤกษ เทิงสูงเนิน
5639 นาย อาทิตย ไชยปญญา
5648 นาย ภูมิชิสส ขางโต
5671 นางสาว พาฝน สิทธิสาท
5672 นาย แสนชัย โสตถิยานนท
5681 นางสาว อมรา แขกไทย
5682 นาย ธนา เกียงเอีย
5702 นาย อนุสรณ อะสุระพงษ
5728 นางสาว อธิวรรณ เมืองแกว
5730 นางสาว พิชญาภา เพชรสงค
5739 นางสาว ประภัสสร อํ่าพิจิตร
5751 นาย ปรเมษฐ จําปา
5780 นางสาว กัลยทรรศน วนิชชานนท
5781 นาย เศรษฐวุฒิ เพชรสง
5804 นาย ไชยา ทองสา
5835 นาย สุนันทร พวงแมกลอง
5840 นาย อนุพงษ  สดใส  
5860 นาย ปฎิญา อรุณรัตน
5861 นางสาว อัจราพรรณ ขันทอง
5866 นาย ทวีศักด์ิ บุญถนอม
5876 นาย ธวัชชัย ศิริวงศ
5883 นางสาว เกศินี คําชนะ
5884 นาย ธวัชชัย  นุมแกว
5885 นางสาว ปานชนก พลสวัสด์ิ
5887 นาย ชานนท จุมพลพงษ   
5893 นางสาว สุไลพร ขันทอง
5895 นาย สันติพงษ จินดา   
5896 นาย กฤษฎา ทรัพยอยู  
5897 นาย เฉลิมวุฒิ  พงษเรื่อง
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5900 นาย อนุวัตร ปากจั่น
5901 นาย สราวุฒิ ชวยวิเศษ   
5903 นาย ชัยณรงค พุทธวรคุณ
5905 นาย อุทัย  สุขหวาน
5930 นางสาว ศุทธภา กรวิกดรงค
5950 นาย รังสฤษฎ วิจิตรไกรสร
5974 นาย ไกรสิทธิ์ เศรษฐเมธีกุล
5979 นาย พรภัทร กุมแกว
6003 นาย ฉัตรชัย อาภรณไพบูลย
6021 นางสาว นิธิวดี ออดอําไพ
6029 นางสาว วรรณวิศา  พรหมแกว
6030 นาย ปยะพงศ สงรอด
6031 นาย ณฤธร สุขคุม
6039 นาย กุลพัชร รังคสิริ
6057 นาย บัญชา อินทรสงเคราะห
6058 นาย ธีรพล รอดแผวพาล
6067 นางสาว เอกภาวีณ เกษเพชร
6069 นางสาว ศิวพร ไพฑูรย   
6105 นาย สามารถ โสภา
6111 นาย เจษฎา บํารุง
6115 นาย ยุทธชัย โรจนศิริมนตรี
6124 นาย สนอง พรหมไชยศรี
6129 นาย สมเกียรติ  คงเกล้ียง
6130 นางสาว ลนิตา คําดี
6157 นาย ธนธัช แรงสูงเนิน
6164 นาย ฉัตรชัย นราพงศ   
6168 นาย นัฐพงษ ธนาวุธ
6169 นาย พงศศักด์ิ  คําออน
6189 นางสาว วงคผกา สุดชู
6197 นาย กมลชัย เวทีบูรณะ
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6199 นางสาว ศศิประภา ศรีอุดมพงษ
6207 นาย ศุภชัย  สมแกว
6225 นาย อภิสิทธิ์ สินดํา
6226 นาย สุพจน ดิสโร
6227 นาย ธวัชชัย  ฤทธิ์น่ิม
6228 นางสาว จิราพร เกิดวั่น
6229 นาย ธีรวัฒน มณีวงค  
6232 นางสาว สุพัตรา  เพงพิศ
6287 นางสาว อภิญญา เกษมปญญา
6298 วาท่ีรอยตรี ชยพล บริเพชร
6319 นาย ชัยกองพล วงศสุเมธ
6337 นาย ธนากร คํายอด
6377 นาย สุวิทย รอดมณี
6410 นาย บรรจง สอนวิชา
6457 นาย วรัทภพ ปริยานนท
6465 นาย อารักษ บัวแกว
6466 นาย  ชินวัฒน ศรีคงคา 
6469 นาย ณัฐพล วีระโอฬารกุล
6478 นางสาว กมลชนก มุขศรี
6497 นาย ยุทธนา เมฆประภา
6514 นาย ธีรยุทธ แสนสุข
6517 นาย ภูวเนศวร คําคุณนา
6548 นาย ณธีนนท โฆษิตเวชสกุล
6556 นาย วัฒนา หรสิทธิ์
6559 นางสาว ศุภัทร ภัทรสุนทร
6583 นางสาว เนติมา  โฆมานะสิน
6586 นาย สุวิทย เนติวัฒนากุล
6592 นาย วิโรจน บัวอินทร
6599 นางสาว สฟนา หมูดเส็ม
6605 นางสาว ปวีณรัตน รุงแจง
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6618 นาย นันทภพ ทองนุน
6622 นาย อนุชา  เพชรศิริ
6632 นางสาว จันทรา ชนะกุล
6633 นางสาว มัชฌิมา ภามัง
6634 นาย วราวุฒิ หอยหน
6644 นาย ราเชนทร วิทยาบํารุง
6654 นาย พีรพัฒน บุญมี
6657 นางสาว แกวตา ตรึงไตรรัตน
6665 นาง เพ็ญศรี อุปติศฤงค
6689 นางสาว วรรณรัตน  การุณยวนิช
6692 นาย ณัฐพล วงคมาน
6693 นาย รังสรรค กันไชยชาติ
6739 นางสาว รัชดา เพชรเมืองปราบ
6740 นาย กิจจา สําลีนวล
6760 นางสาว เจษฎาพร ศรีภิรมย
6772 นาย นิติรัฐ ศรีสวัสด์ิ
6800 นางสาว สิริกานต รุงเพ็ชรวงศ
6812 นางสาว นิรชา บุญอภัย  
6844 นาย วศิน แสงแกว
6849 นาย พชร ธรรมวาทศักด์ิ
6879 นาย สุภวัตร อ้ึงสมบูรณสุข
6882 นาย สุรศักด์ิ  มณีศิริรัตน
6885 นาย เกียรติพิทักษ เกียรติอังกูร
6900 นาย ศรัณย สมานบุญวนิช
6930 นาย ชวาล อนุเธียร
6933 นางสาว กีรติ เดชเดโช
6975 นาย ศฐาวุฒิ ศรีสรานุกรม
6992 นาย สุรศักด์ิ พราหมณชูเอม
6994 นาย ตองรัก อินทรสมหวัง
7016 นาย วัชรพงษ ทองคง
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7039 นาย อรรถวุฒิ ฉัตรเจริญ
7040 นาย สํารวล ดอกคํา
7052 นางสาว จุฑามาศ  เจตกรกฤต 
7064 นางสาว แหวน ปะวะเค
7110 นาย กิตตินันต อิสริยอนันต
7134 นาย ชัยพร มานะกิจจงกล
7141 นาย มิตรชัย  ถาดครบุรี
7144 นาย อาคันตุกะ อนุพันธ
7148 นางสาว ยุรดา ปลอดคง
7255 นางสาว สุภาวดี นุสนธ
7258 นาย บรรณกร ตุลยสิงห
7290 นาย เกษตรศักด์ิ บุญโต
7291 นาง จันทรแรม ล้ิมโอภาส
7312 นาย ประวิทย นาคนวล
7334 นางสาว สุนันทา บุญมี
7356 นาย ภิญโญ รัตนวงศ
7393 นางสาว ธีรวรรณ ปญญาสวางจิตร
7440 นาย สนธยา โสพรรณรัตน
7472 นาย สุทธิพงศ ปานแกว
7473 นางสาว ศรีสุภัค เปยมศรี
7478 นาย สุรเชษฐ เสี่ยงตรง
7479 นาย ภาณุวัฒน มาตรแสง
7493 จาสิบตํารวจ ไพศาล แกววังปา
7534 นาย ศักด์ิชัย วรรณบวร
7550 นางสาว อนงคนาถ ภุชฌงค
7556 นาย วิเชียร สุภายุทธ
7596 นางสาว ภาลาภ วัลยะเพ็ชร
7597 นาย วิทยานันท หนูถิน
7634 นางสาว จันทรฉาย ทัดศรี
7669 นาย ธนกร รุงหิรัญวัฒน
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7687 นางสาว ชยานันท คุมรักษ
7714 นางสาว วชิราภรณ ทองอราม
7731 นาย อภิชาติ พันธชัย
7761 นาย ธีรวัฒน ทองปนแกว
7763 นาย บุญฤทธิ์ แยมมลิ
7819 นาย เดชดํารง จําปาดิบ
7828 นาย ทศพล  หอมคง
7860 นางสาว ธารทิพย ถาวรพล
7861 นาย จุฑาวัชร บุญทอง
7867 นาย สุรศักด์ิ แกวสีเขียว   
7871 นางสาว อัจฉรา  สิวะสุธรรม
7950 นาย นพดล อาจคงหาญ
8018 นาย นราธิป สุขอนันต
8057 นาย อธิวัฒน บัวบาน
8070 นางสาว ฐิติรัตน ห.เพียรเจริญ
8095 สิบตํารวจเอก ราชัน ลาภรัตน
8345 นางสาว วิลินดา ตาลาน
8374 พันตํารวจตรี โกเศษฐ  คํ่าคูณ
14006 นาย กันตภณ นภัทรระวี
14021 นาย ธนากร หงษทอง
14044 พันจาเอก ภควัต ฝายแสนยอ
14046 นาย กานต เจิมพวงผล
14053 นางสาว นฤมล มีชูกรณ
14060 นางสาว ชลธิชา อินทรามะ
14066 นางสาว นฤมล พุมเมือง
14067 นางสาว ฐิตพร พงษไพโรจน
14073 นาย พีรภัทร คุระวรรณ
14118 นาย นิมิตร ต.เทียนประเสริฐ
14132 นางสาว บงกช เอกกาญธนกร
14147 นาย จักรภัทร รัตนแสงกําจร
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14150 พลเรือตรี เทวัญ บุญตานท
14153 นาย ศิวดล ธีรเจริญทรัพย
14157 นาย กิตติศักด์ิ โรจนนันทกิจ  
14158 นาย มานิตย บรรณจิรกุล
14163 นางสาว พัณณิน เตียสิริวโรดม
14174 นาย ปราการ สมบุญย่ิง
14197 นาย ภัคพล เอมศิรานันท
14198 นาย มาณพ ประวาลลัญฉกร
14202 นาย อภิชาติ วรรณสุข
14217 นางสาว ศิริพร จิระพรวัชรานนท
14233 นาย ศิวนาถ วงศสอน
14254 นางสาว ภัทรรัตน  พงษเจริญ
14257 นางสาว ทัศนีย โอทอง
14260 นาง สุวธิดา แผวลุมแฝก
14262 นางสาว ศิรประภา  โชติกมาศ
14266 นางสาว ดารารัตน สุวุฒิ
14270 นาย วีรวิช สุทธิสมภพ
14271 นางสาว ชนากานต พวงสุวรรณ
14273 นางสาว ดุจจินดา ชาญเดช
14284 นาย มังกร หงสวีรกุล  
14291 นางสาว จิตอารีย ปุญญะศรี
14300 นาย เสกสรรค อินใจคํา
14342 นางสาว ชิดชนก ลําใย
14353 นางสาว พัทธธีรา ศรีประทักษ
14358 นาย กฤชพล  คมสัตยธรรม
14382 นาย ศุภวิชญ ชอบธรรม
14386 นาย มงคล ลิมบานเย็น
14410 นางสาว นิษานาถ สุภาพ 
14416 นางสาว วันรัชม พิรุณจินดา
14424 จาสิบตรี  สุบรรณ พลศรี
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14450 พันตํารวจโท ไกร มาประเสริฐ
14460 นางสาว พรทิวา อายุเกษม
14463 นาย ธีรชัย  เกื้อเกตุ
14470 นางสาว จิตตินันท สุนารักษ
14476 นาย ฆฤณ  เจริญภักดี
14478 นางสาว ฟารีดา หมัดเหล็ม
14479 นางสาว ยวิษฐา จันทรทิพย
14481 นางสาว พิชญา ลิมปหวังอยู
14482 นาย ย่ิงยศ  คงบริรักษ
14484 นาย ศรัณย ชัยเกษตรสิน
14495 นางสาว ทิพวัลย แสงอุไร
14499 นาย ชโยทิศ  ตรงจิตซื่อสกุล
14503 นาย วันชัย ไพบูลยอภิบาล
14504 นาย ชยุต วงษราชธ
14506 นาย พัสสพล วุฑฒกนก
14508 นาย อภินพ อติพิบูลยสิน
14512 นางสาว ชุดา ภูมิวาณิช
14528 นาย มงคลชัย แกวพวงงาม
14542 นางสาว มิตราภรณ เลขบวรวงค
14544 นางสาว พิชญา วิศาลโภคะ
14547 นางสาว พีรชยา พิณเมืองงาม
14548 นาย เอกรินทร ชาติสุภาพ
14557 นางสาว ณัฐพร  งามแกว
14559 นางสาว ลัทชยา ภาคนาม
14561 นางสาว สุพัตรา พวกสนิท
14562 นางสาว วรันธร เมธีวรรณกิจ
14567 นาย วิทวัฒน รองเดช
14571 นาย ปฐมฤกษ พินิจ
14573 นางสาว ณัฐธยาน น่ิมนวล
14598 นางสาว รัชนก ชวยเชียร
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14612 นาย ประณิธาน พวงภู
14616 นางสาว ปาณิสรา เรืองมณี   
14625 นาย พันธพิชัย พันธุกล่ินทอง
14631 นาย นราธิป อาษารักษ
14647 นาย ปรเมฏฐ  ทศชนะ
14650 นาย คุณภัทร ดุษฎีพร
14681 นางสาว เต็มใจ ธนามี
14686 นาย อุกฤษฏ โพธิตา
14758 นางสาว แพร พฤกษเบญจกุล
14759 นางสาว จิตติมา หมั่นดี
14760 นางสาว วราภรณ ปรัชญาวุฒิรัตน
14762 นาย ปริญญา สนิทชน
14774 นาย นราธิป เวียงธีรวัฒน
14795 นางสาว ดมิสา ล้ิมไทย
14815 นางสาว วีรนิติ คลองมีคุณ
14825 นางสาว วรรณพร  อ้ึงตระกูล
14828 นางสาว สุรียพร ขวัญแกว
14830 นางสาว วัชโรบล ขุมหิรัญ
14832 นาย สุพจน ยาสมุทร
14853 นางสาว อุไรวรรณ ผิวจันทร
14858 นางสาว ชุติวรรณ รอยวงศ
14863 นางสาว กัญญารัตน ชินตะวัน   
14864 นางสาว พรเพ็ญ พิทักษวาณิชย
14877 นาย ดิษพงษ ประสิทธิ์เรืองสุข
14878 นาย สัณหสิทธิ์ ยุทธภัณฑบริภาร
14880 วาท่ีรอยตรี กฤตยา โพธิดารา
14888 นางสาว ทิชากร อรามรัตน
14890 นาย ปกรณ ภูตระกูล
14901 นางสาว ณิชวรรณ ธนสมบัติกุล
14908 นาย ชัชชัย  ทุยไธสง
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14912 นาย นพัตธร สําเภาเงิน
14913 นางสาว ภัทรวดี สุวิพล
14917 นางสาว รัชฎาพร วิญญกูล
14922 นางสาว ไอยทิพย วองเพ่ิมผล
14923 นางสาว กิจจพัฒน รัตนพันธ
14927 นาย ภูพิงค ศรีต้ังศิริกุล
14928 นาย กุลชาติ เปรมวิมล
14934 รอยตํารวจโท จักรพงศ ทาสุวรรณ
14941 นาย ศักด์ิ จิระโพธิ์
14952 นาย พงศพณิช  บุญแดง
14958 นาย วันชัย หฤทัยสุขสันต์ิ
14965 รอยตํารวจตรี ปองพล รั้งกลาง    
14969 นาย ศุภะ วรธรรมานุสาร
14978 นาย สุพจน ตันติภิรมย  
14990 นาย เถลิงเกียรติ พิพัฒนภูมิพร
14993 นางสาว ชวพร ณ นคร
14997 นางสาว ทักษะกัญญา จันทศรี
15019 นางสาว เพชรรัตน หาญนฤตนันต
15032 วาท่ีรอยตรี รัฐสภา  จันทรตากอง
15036 นาย บรรชัย สืบสังข
15037 นาย ชนินธร งามภักดี
15038 นางสาว อัจฉรา งามภักดี   
15043 นาย ศักด์ิชัย เกงกวาสิงห
15048 นาง ไพรินทร บุญแยม
15052 นาย มงคล ปญญา
15059 นางสาว ฉมาพันธ  วรเวชวิจิตร
15060 นาย สันติชัย สุขราษฎร
15070 วาท่ีรอยตํารวจตรี ณัฐพล ชุมบัวตอง
15076 นางสาว ชนินดา พูลศิลป
15083 นางสาว ศานตมล ประสาทกุล
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15100 นางสาว ภัทรวรรณ ประภากรณ
15114 นาย อริยะ ประทุมทา
15134 นาย พูนทรัพย รวมเมฆ
15142 นางสาว นภาพร  ฉายตระกูล
15175 นาย กรกิตติ ศิวโมกษ
15186 นางสาว ทัศนีย สาลี
15187 นางสาว ณัฐธิดา กลมขุนทด
15199 นางสาว ภาสินี ปรีชาพืช
15206 นาย วศกร  บัวงาม
15207 นาย จอมภพ ศานติบูรณ
15213 นางสาว ช่ืนชีวิน ย้ิมเฟอง
15214 นาย ธีรพันธุ อุดมสินกุล
15216 นางสาว สโรชา สมสวัสด์ิ
15219 นางสาว ภาวิดา  อารยางกูร
15220 นางสาว สลิล ศิริพรพิทักษ
15222 นางสาว หทัยทิพย  รัตนพงศเศรษฐ
15223 นางสาว ประภาพร ฤทธิรงค
15226 นาย วิทวัส พานิชบัณฑิตกุล
15227 นางสาว จริยา แกวสืบ       
15239 นางสาว สาธวี สุทธิสวัสด์ิ
15242 นาย สมชาย แซต้ัง
15248 นางสาว ธัญญวรัตน  กังวานรัตนกุล
15254 นาย เทพสุ บวรโชติดารา
15255 นาย ณัฐสิทธิ์ ตอซอน
15258 นาย รัฐภพ พงศชัยประทีป
15307 นางสาว ธันยพร ชูช่ืน
15309 นางสาว นัยนปพร ขุนจันทร
15317 นางสาว ศรินทร เลืองวัฒนะวณิช
15335 นาย ศรัณยโรจณ มูลรังษี
15345 นางสาว ธัญรดี ชงบางจาก
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15350 นาย วิมพัทธ ราชประดิษฐ
15353 นางสาว อัมพิรา เทพสงา
15362 นาย ปรเมษฐ โชติพงศ  
15363 นางสาว ประภัสสร ช่ืนสมบัติ
15364 นางสาว ปยะวรรณ จันทรศัพท
15394 นางสาว กุลนิธี ขุนทองจันทร
15400 นาย ณัฐชนน ธนศิโรรัตน
15407 นาย ทิวากร ดวงเกตุ
15414 นางสาว ยศวดี คามบุศย
15425 นาย คมฐิพัฒน ปรีดาศักด์ิ
15434 นาย ชยนิน เกงสุวรรณ
15437 นาย นิธิสรัณย จุลมนต
15438 นางสาว กัญญมน ชัยรัตนาวรรณ
15441 พันตํารวจโทหญิง จารุวรรณ เปยทอง
15450 นาย คณัสพิสิษฐ ราชสิงห
15462 นาย ปริญญา พิชยวัฒน
15468 นางสาว อินทิรา อินทรสูต
15471 นาย พุฒิมณฑ ทิพยรัตน
15477 นางสาว ประภัสสร ปานปอมเพชร
15478 นาย สมหมาย แยมย่ิง
15479 นาย ชิติพัทธ ทองสกุล
15482 รอยตํารวจเอก วีระวุฒิ เศษแสงศรี
15484 นาง นุสรา วงษสุวรรณ
15487 จาสิบตํารวจ จันทรดา วงษชา
15496 นางสาว ศศิบุตร  นวกุล
15498 นางสาว อรวรรณ เด็นเพชรหนง
15501 นาย ภูมิฤกษ หวังปรีดาเลิศกุล
15503 นาย ชานนท สําเภาอินทร
15505 นาย ภาณุพงศ รัศมีสมศรี
15507 นาย ภูวรินทร ทองคํา
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15509 นางสาว ธัญญา ริปนโน
15517 นางสาว ดวงกมล โคตรพงศ
15519 นาย สิทธิชัย เมืองแกว
15520 นาย ธเนศ องคพิสุทธิ์
15521 นาย ศุภณัฏฐ โสตถิพันธุ
15532 นางสาว ศุภรัตน แสงผะกาย
15551 นาย ธนกร  อนันตันตนนท
15567 นาย ณัฐพงษ วิทยารุงเรืองศรี
15592 นาย ณัฐพล ปภัสสราพันธุ
15611 นาย ธเนตร อุดมสิน
15612 นาย ทิพยพล สรอยศิริ
15613 นาย ภานุวัฒน ปานประดิษฐ
15630 นางสาว บงกชพร ปฏิภาคศิริ
15633 นางสาว สุภักษร มหบุญพาชัย
15637 สิบเอก กิติศักด์ิ พรอมมูล
15660 นาย ยุทธพงศ โสมปาน
15675 นางสาว ศีนุช ธรรมพิทักษ
15680 นาย สุทัน ทายดี
15685 นางสาว จุฑามาศ ถิระวัฒน
15693 นางสาว รุจิระ ธโนภาสรัตน
15708 นางสาว จินตนา คูเสถียร
15723 นาย ปฐมพงศ รังสิกุล
15728 นางสาว อลิสา  ทีฆายุทธสกุล
15739 นางสาว ปยะจิตต ผิวทองงาม
15743 นาย ณัฐพงค ลือฉาย
15774 นางสาว ช่ืนฤดี เลขะสมาน
15777 นางสาว ญาณี อริยะพิทักษ
15778 นางสาว ไพลิน พุมสุคันธรส
15780 นาย โชคพิชัย ปทุมชัยศิริกุล
15792 นาย ธนพล พุฒสกุล
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15793 นางสาว ซารีนา ตวนเพ็ง
15795 นาย พีรเดช ธรรมประทีป
15798 นางสาว ญาณินท พิเชียรสุนทร
15805 นางสาว เพ็ญศิริ หนูนิล
15806 นาย ธนพล ทุมก่ํา
15808 นาย พงศธร ยวงสมวงศ
15813 นางสาว บุณยกร  จิราภัสร
15817 นาย เทพรัตน พันธุแพทย  
15825 นางสาว บุตรี โรจนบุรานนท
15831 นางสาว รัตถยา  พรรณพงาพันธุ
15833 นาย ศิลปชัย กงตาล
15837 นางสาว ศิรดา วรสาร
15838 นางสาว ณพนรา ล้ิมรทีพงษ    
15849 นางสาว สราญรัตน ลีลาศิริวณิชย
15854 นาย วณัฐ เหมไกรวุฒิ
15857 นางสาว พันธณี ทองพรอม
15867 นางสาว นภาพร กอแกว
15877 นางสาว ศรุตยา เดชธรรมรงค
15878 นางสาว ณุจิรา จารุดุล
15886 นางสาว ทิชากร บุญช่ืน
15914 นางสาว ชฎาภา  รุงเรือง
15921 นางสาว นุตประวีณ สมดี
15922 นางสาว พิชณิกา โปะบุญช่ืน
15923 นางสาว ลัฏฐิวัน  คงจันทร
15941 นาย อนิรุธ สมบูรณ
15943 นางสาว ชลธิชา ตะทองดวง
15945 นาย หัฏฐวุฒิ พานิกุล
15966 นาย คเณศ เต็งสุวรรณ
15974 นางสาว นพวงษ มังคละชน
15982 นาย ณวัฒน ธานินทราวัฒน
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15984 นางสาว ฉัตติญาณ พุมหมัน
16000 นาง ปาริชาติ โมไนยกุล
16005 นางสาว กฤติยาณี บูรณตรีเวทย
16006 นางสาว พรรณวดี มณีวัต
16035 นาย อภิสิทธิ์ คําโน
16056 นาย พิรียาพัชร  พิมเผือก
16057 นาย ธีระวรรธน สุนทรเมธาวี
16064 นางสาว ธนิตา ธรรมเจริญ
16065 วาท่ีรอยตรี รังสรรค เทพนวล
16083 นางสาว ชุติกาญจน ชัยณรงครัตน
16088 นาย สุวิชา สุวรรณโคตร
16092 นาย ศักดา ฟกหวาน
16094 นางสาว สุวิชาภา ออนพ่ึง
16095 นางสาว ฐานิสรา พาหะมาก
16110 นาย อํานาจ เหมฬา
16126 นาย กําธร สาสุธรรม
16139 นาย วุฒิกร ทรงสุวรรณ
16152 นางสาว จุฑารัตน รัตนตันติกุล
16157 นางสาว ขนิษฐา สุขเสน   
16176 นางสาว ณัฐยาภรณ สุวรรณชาตรี
16181 นาย สุรเขต อินจับ
16191 นางสาว ณิชาภัทร ดวงแกว
16227 นาย กริช คมกริช
16239 พันตํารวจตรี จําเนียร สกลอินทร
16244 นาย ศรายุทธ ใสสะอาด
16249 นางสาว กนกรดา ดงปาลี
16261 นาย พีร สามัคคีมิตร
16262 นาย นายจันทรฑิต มูลดี
16270 นางสาว ลัษมณ  วิริยะงามวงศ
16281 นาย บัญชา เติมสินวาณิช
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16282 นาย ศักย ศรีพงษ
16284 นาย วรพงศ เริงธรรม
16297 นางสาว นาฏนภัส เหล็กเพ็ชร
16308 นาย กิตติเมศร ถิระภิรมยไชย
16309 นาย สุทธินันท บุญมณี
16312 นาย ณัฐดนัย ประยูรหงษ
16345 นางสาว พรลักษณ บุญเรือง
16360 นางสาว ศิรภัสสรณ องอาจ
16366 นาย ไกรสร เอ่ียมอุบล
16367 รอยตํารวจเอก นัทธกานต วรรณพันธ
16401 นาย อภิรัฐ ดีทองออน
16410 นางสาว ณัฏฐณิชา โกกะพันธ
16476 นางสาว ฐิติมา เจียมบุรเศรษฐ
16481 นางสาว ณพัชร ครุฑนุย
16494 นาย ธณวัฒน โสพิกุล
16495 นาย นฤฤทธิ์ จันทรขาว
16497 นาย วุฒิชัย จันทคาร
16504 นางสาว ทิพยสุดา  ศรีรัตนา
16509 นาย ธํารงศักด์ิ สุเดชะ
16512 รอยตํารวจตรี สรอยเพชร พันทิม
16513 นางสาว ศุภมาศ แกวบริสุทธิ์
16514 นาย รุงโรจน เรืองรุง
16515 นางสาว สินพันธ จันทรสุข
16516 นาย ภัทร เหลาขวัญสถิตย
16521 นางสาว พจนันท วีระพันธ
16523 นาย สุรพงศ อํารักษ
16527 พันตํารวจโท เพชร กรมขันธ
16552 นาย ภาณุวัฒน ชัยสถาพร
16563 นาย มรุสันต โสรัตน
16569 นางสาว มนพร เฉลิมทรัพย



- 36 -

16578 นาย ฉัตรชัย สุรชีวพล
16582 นาย พิวัฒน สามวัง
16585 นางสาว วันเพ็ญ เกิดเกต
16593 พันตํารวจโท ศักด์ิชัย พิมพแกว
16594 นางสาว พีรญา สอนคุณแกว
16595 นาย ตุลยวัต มุสิกะรังษี
16609 นางสาว อรุณี ศรีทิพโยวาท
16610 นางสาว วรรณวิฉัตร สุทธิพงษประชา
16632 นางสาว เพชรจรัส วิวัฒนาการ
16639 นาย ปฏิญญา  ศรีวัชโรดม
16643 นาย วัฒนา กรีพานิช
16646 นาย ไชยวัฒน บุญเรืองศักด์ิ
16670 นางสาว พิชญา ราญสระนอย  
16672 นาย กลา สมุทวณิช
16687 สิบตํารวจตรี พิทยา คําแหงพล
16713 นาย เจษฎา ชีวะหิรัญ
16744 จาสิบตํารวจ  ทองสุข รัตสีวอ
16760 นาย นิพนธ เพ็ชรลอม
16765 นางสาว ญาดา ศรีประทุม
16769 นางสาว ชญาภัทร แกวมหากาฬ    
16785 นางสาว จิตราภรณ ทรัพยสิน
16794 นางสาว ชญานี กลีบบัว
16799 นางสาว วริสา เจริญชัยสกุลสุข
16871 นางสาว ยุวรินทร พิสิษฐกุล
16881 นาย ปรีดา ธุระกิจเปรมปรีด์ิ
16903 นางสาว บุษยา จับศรทิพย
16904 นางสาว รตินันท ชูชัยมังคลา
16920 พันตํารวจตรี  ยุทธศักด์ิ อินทรทรัพย
16934 นางสาว สุพัฒนี ภูชฎาภิรมย
16941 นาย อนุพงษ บุตรโพธิ์
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16953 นาย กิตติธัช จันทรนวล
16972 นางสาว กานตสุดา เอ้ืออมรรัตน
17027 นางสาว สิริจิตต  ชูศักด์ิ
17036 นาย มานพ ปนวงษงาม
17052 นางสาว สุดา เลิศปรีชาพล
17058 นาย สุวัฒน  ชัยรักษา  
17060 นาย ธนพงศ ดอนไพร
17077 นางสาว ชโนวรรณ ไชยดี
17137 นาย ธนกฤต ช่ืนอารมย
17150 นาย ดิสพร แสงเพชร
17154 นาย อธิป จันทนโรจน
17158 นาย รพีพล อาจนอย
17163 นาย คมกริช ยศออน
17177 นางสาว สกลรัตน สรางสมวงษ
17179 นาย บริพัตร ถนอมนาม
17184 นางสาว สุพิศสา อินทุกรรม
17218 นาย นนทวริศ ชางชนะ
17240 นาย ธีรพัทธ รอดความทุกข
17326 นาย เกียรตินันท แสงชมภู
17374 นางสาว โสวลักษณ รักษาแกว
17395 นางสาว ปาฬารีย เสริมสวัสด์ิศรี
17434 นาย สุกิจ ชูกล่ิน
17442 นาย ชัยวัฒน ไพสิฐพานิชตระกูล
17445 นาย พิพัฒน มอญภาษา
17474 นาย พชร สุขเจริญ
17501 นาย ณัฐวัตร รัตนบุษย
17507 จาอากาศเอก ปญญา บุบผานนท
17519 นาย อํานาจ งิมสันเทียะ
17543 นาย ศิริมงคล ทนันชัย
17544 นางสาว ดวงสมร นิตะพัฒน
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17579 นาย ยุทธพงศ ภูวเศรษฐาวร
19216 นางสาว สิริมา โสภา
19222 นางสาว ปุณยนุช อ่ิมธีระนนท
19225 นาย พรพิพัฒน อุดมทวีทรัพย
19230 นางสาว รตนพร เจริญธนสถาพร
19234 นาย เอกชัย สุพิทักษ
19239 นางสาว ปุณยวีร ปุณยสิริวิทย
19242 นางสาว แพรวพรรณ  พฤกษสมบูรณ
19243 นางสาว บุญยณี เพชรนวลนอย
19244 นาย สุธี ปนแกว
19247 นาย พิษณุ  อภิรัตนมนตรี   
19252 นาย สุวัชระ พ่ึงนวม
19254 นางสาว ศิริพร  ธนานุรักษากุล
19259 นาย ภราดร เมืองตัง
19260 นาย ปวันวิทย  จงเฉลิมชัยฤกษ
19267 นางสาว อัชนา ไชยชนะ
19271 นางสาว กิติญา พักษาหาร
19283 นาย อาชวิน ตงล้ิม
19288 นางสาว เบญจวรรณ รสสุนทร
19291 รอยตํารวจโท รณรงค ช่ืนจิตร
19300 นางสาว จตุรพร ศรีสมบัณฑิต    
19301 นาย โอภาส ประทุมทอง
19302 นางสาว พรปรีณัน เกียรติไพบูลย   
19310 นางสาว สุพรรณิการ ปญญาสันติกุล
19316 นางสาว จิดาภา แซต้ัง
19318 นางสาว ภัทรลภา หนูเอียด
19321 นางสาว ธัญญลักษณ ชลสุวรรณ
19322 นาย สกนธ วงศชวย
19344 นาย ธนากร เพียเพ็ง
19357 นาย มนัส ประจวบจินดา
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19362 นาย ณรงคฤทธิ์ เพ่ิมสุข
19363 นาย สมชาย เจือจอย
19369 นาย ชัยวัฒน พวงทอง
19371 นาย ธนพัฒน วิชากุล
19401 นางสาว อธิพร สิทธิธีรรัตน
19417 นาย ภูวดล  ปญญาเปยมศักด์ิ   
19441 นาย ชวลิต สีหล่ิง
19444 นาย กฤษฎา เจือละออง
19494 นาย ธิรวัฒน  รูปสม
19501 นาย สวโรจน นิมมานพัชรินทร
19524 นางสาว แพร  รัตนไพศาล     
19537 นาย ปรุฬหกรณ เหลืองบริบูรณ
19549 นาย นพคุณ ย่ิงสุขวัฒนา   
19560 นางสาว วันวิสา  ผองสอาด
19575 นางสาว ศุภมาส  บุญศิริ
19578 นาย ศุชานนท ศรุติสุต
19580 นาย วโรดม บุญมั่น
19583 นางสาว จิราวรรณ ชวยแดง
19589 นาย ปาระมี บัวสงาชาติ
19595 นางสาว อโณทัย ไพศาล
19597 นาย กร ถิ่นธานี
19599 นาย ณัฐกรณ  บัลนาลังค
19605 นาย จีรวุฒิ ชนิดกุล
19606 นาย บารมี เจริญสุขศิริ
19611 นางสาว ขวัญชนก  เลิศอมรสกุลชัย  
19614 นางสาว สไบทิพย วานิชกูล
19615 นางสาว ดารารัตน อุตรศรี
19620 นางสาว เจิมขวัญ จรูญศักด์ิชัย
19628 นาย ภูชิต เสริมศักด์ิ
19629 นางสาว กนกอร ชํานาญ
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19634 พันตํารวจโท นิรุติ พัฒนรัฐ
19642 นาย สมภพ บอทรัพย
19643 นาย ธีรวัฒน หาญใจไทย
19662 นางสาว เสาวนีย ชาววัง
19677 สิบตํารวจโท ไพฑูรย เกื้อหนุน
19685 นาย พีรวัส วุฒิภักดี
19687 นางสาว สุภาวดี คชธรรม   
19698 นางสาว นภัสวรรณ ออกแมน
19701 นางสาว วรรณวิสา  ชูผลา
19716 นางสาว ภัทรานิษฐ เยาดํา
19718 นางสาว ฐิติภา ล้ิมเจริญ
19719 นางสาว ฑิตา ตันคณิตเลิศ
19723 นางสาว ฐิติกาญจน แสงศิริ
19735 นางสาว บังอร นวมไมพุม
19736 นาย พลสิทธิ์ อมรินทรเทวา
19751 นางสาว รพีพร จันทรจิรานุวัฒน
19770 นาย เชษฐพงษ พรหมนิวาส
19771 นาย ทวีศักด์ิ หลาหมอ
19775 นางสาว ชุติมา สุวรรณพิมพ
19791 นาย สมนึก  งามลิขิตวัฒนกุล
19830 นาย เปยมวุฒิ วุฒิวณิชย
19838 นางสาว จันจิรา ชมบุญ   
19839 นางสาว ปภัสรา ขํามั่น
19840 นาย จินตศักด์ิ  เจียมปญญา
19843 นาย ชวลิต ชวลิตพงศพันธุ
19848 นาย รชต สุระเศรณีกุล
19849 นาย วิทวัส ผาเจริญ
19855 นาย วราพงศ  จันทนพันธ
19872 นางสาว อรณิชา มังคละ
19873 นางสาว กัญญา สุดเสมอใจ
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19912 นาง กฤษณา กันทัด
19918 นาย นรวุฒิ  มุลตรีบุตร
19921 นาย วศิน พิพัฒนฉัตร
19927 นาย ธวัชชัย สินคา
19933 นางสาว ปนัดดา เลไธสง
19949 พันจาตรี  ยุทธนา ปตเน
19966 นางสาว พัชรา กาวิละ
19976 นางสาว รพีพรรณ มหุวรรณ
19978 นางสาว ชลพร  พละศึก
19987 นางสาว ธีรพร ผาติไกรศรี
19995 นางสาว ดวงพร พลอยประดับ
20000 นาย ตะวัน กุลกาญจนาวรรณ
20017 นาย อุดมพร อรุณโน
20018 นาย อภิสิทธิ์  จันทรจิตร  
20022 นางสาว วรพรรณ  สีตลพฤกษ
20033 นาย ธนาตย  คุณภัทรวรกิจ
20035 นางสาว ธารีรัตน โยมบุตร
20036 นางสาว วรัญญรัตน คําโส
20044 นางสาว ลักขณาภรณ ครุฑเมือง
20054 นางสาว เกวลี ภักดีคง
20057 นาย เสรีวัฒน ศรีโยหะ
20058 นาย นิวัฒนา ไกรยะวงค
20067 นางสาว ณัฐนันท บูรณะโอสถ
20074 นาย พีรันธร วีระภรณพิมล
20076 นางสาว ชาลิสา รัตนาวิบูลย
20084 นาย วรพจน วรพงศ
20086 นางสาว สุรียพร สอนจันทร
20091 นาย ปยบดี ชีวิตโสภณ
20092 นาย พิสิษฐวุฒิ วรรณธนสถิตย
20096 นางสาว กมลวรรณ ต่ิงอวม
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20101 นาย ธนวัฒน สินเกษม
20107 นางสาว ธิดา อุนชัยศรี
20117 นางสาว ยมนา ฐินะกุล
20126 นางสาว นวลจันทร ทิพาศรี
20128 นางสาว ปวีณณา โพธิชัยยา
20140 นางสาว พรรณทิพย ชาญชัยวรวิทย
20141 นาย ฉันทวัฒน เศรณีปราการ
20159 นางสาว ธิติพร จรรยาสุภาพ
20178 นางสาว ชุธิดา สุภัคกิตติมณีกุล
20194 นาย จามีกร แสงโชติชัย
20197 นางสาว ทิพวัลย ศรีรักษา
20206 นาย กีรติ นิธิกุล
20209 นางสาว ยุวรัตน ชารี
20211 นาย จักรวาล กลีบบัว
20219 นาย บรรจง ศรีเพ็ง
20225 นางสาว กุลชญา  นรารัตน
20226 นางสาว กฤษณี เกียรติธนศักด์ิ
20248 นาย คมสัน ประดิษฐชัย
20251 นางสาว รัฐวินท อมรสันต
20264 นาย โกวิท เนตรทิพย
20294 นางสาว ศศิธร มุสิกะศิริ
20295 นาย ณอรรถพล กาญจนนันทวงศ
20296 นาย จุติ ล่ิวเฉลิมวงศ
20308 นาย ภัทรกร ฉัตรไชยเดช
20322 นาย วีรวิชญ ตนุยาอภินันท
20328 นางสาว ภรณทิพา หงษกุลทรัพย
20334 นาย ธนพัน วงศเอย
20335 นาย วีรศักด์ิ  เทียนทอง  
20336 นาย ณัฐพันธ มัตติทานนท
20341 นางสาว เมธปยา เมธีลักษณ
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20343 นางสาว สิริกาญจน  แกวธนะสิน
20345 นาย สุรสิทธิ์  เหลืองวิริยะ
20362 นางสาว มณีรัตน มหาชัยเจริญ
20370 นาย อนุรักษ เด่ือกระโทก   
20371 นาย เกรียงไกร สวัสด์ิแดง
20375 นาย เนติ แกวจงประสิทธิ์
20377 นางสาว ชุติมา อินทรเกล้ียง   
20379 นางสาว นัชชา ลาภจิตร  
20384 นาย กัลปพล คุณนุช
20387 นางสาว พัชราภรณ บางจั่น
20388 นางสาว ธารญา จิรัชยาวัชรากร
20389 นางสาว สิรีธร กีรติเวชกุล
20392 นาย สุวพรรณ  ศรีภูวงษ
20394 นาย ฑีฆนันท ตรีนุชกร
20407 นาย ศรัณย ตันสกุล
20409 นาย สัญญา บุตรชน  
20411 นางสาว อรนิตย เมตตามตะกุล
20415 นางสาว สรัญญา คุณเลิศกิจ
20416 นางสาว วรัษฐพร อุทยารัตน
20418 นางสาว ศศิธร ศาลางาม
20424 นาย วัชรินทร  ทองเจียม
20426 นางสาว สุนิสา วัตตธรรม
20429 นาย อัครณัฏฐ พงษรามัญ
20433 นาย กฤษณะ  วิจิตร     
20438 นางสาว ญาดา ศรีนพพงศ
20450 นางสาว ปนัดดา พิพัฒนมงคลชัย
20470 นาย รุงโรจน เขียวอินตะ
20475 นางสาว ธนวรรณ พัฒนะเอนก
20479 นางสาว ปยธิดา คงปญญา
20480 นาย พงษพันธ ศรีปาน    



- 44 -

20489 นางสาว นฤมล ศักด์ิสกุลไกร
20501 นาย ชยพล บอเงิน
20502 นางสาว ศราวดี วิมลสุรนาถ
20503 นางสาว มนทิรา  บัณฑิตตนสกุล
20504 นาย วณิชย เกียรติชัยศักด์ิ
20516 นาย นิเวศน สุราอามาตย
20518 นาย บัณฑิต ประธานชัยมงคล
20526 นาย วรพล จรัสกิตติกร
20528 นางสาว อมรรัตน โอภาสสมานมิตร
20531 นางสาว ยุวดี หีบทอง
20533 นาย ชีวิน เชียงการ
20534 นาย สุนันท  เรืองสวัสด์ิ   
20535 นางสาว จรรยา กองแดน
20541 นางสาว ดาริน  รังสิวรารักษ
20546 นาย กรณพิสิษฐ ขลุดสกุล
20548 นางสาว รัชฎา พิทักษจรัสพร
20552 นางสาว ชนัญญา บุญเจริญผล
20562 นางสาว อรทัย หาดสุด
20569 นาย ฐัทธกรณ บุญนวล
20570 นาย ธนวัฒน ตุลาธน
20575 นางสาว ณัฐชยา แชรศรี
20576 นาย นันทปรีชา พรหมแชม
20580 นาย เผาพงศ ฝอดสูงเนิน
20582 นางสาว ปนอนงค พืชมงคล
20584 นาย มีชัย ยืนมั่น
20587 นาย วีรพงษ  เชียงคาม
20589 นาย อภินันท ทัพผึ้ง
20590 นาย พิสันท  จันจุฬา  
20594 นางสาว ศลิษา  อนิลบล
20595 นางสาว ธันยธร เนตตกุล
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20597 นาย ดิษรินทร  สีมาไพศาล
20603 นาย นิเทพ วังวิเศษการณ
20606 นางสาว กรณิกา รักสมบัติ
20631 นาย อาทิตย  สารพานิช
20642 นางสาว ณัฐจิมา  ทองนวล
20645 นางสาว อมรรัตน คําภาลี
20646 นางสาว วรภาดา จันทนพันธ
20647 นางสาว เบญจภรณ พรหมสูตร
20649 นางสาว กุลนิษฐ ย่ิงชล
20653 นาย ฉลองชัย จันทรใจดี
20661 นาย วสุ พิทักษ
20680 นาย รพีพงษ  เอกปยะพรชัย
20684 นาย ณัฐพงษ  วายุพัฒน   
20685 นาย ปรัศว  นาคะ  
20698 นาย รัฐวัฒน สรรสรวิสุทธิ์
20700 รอยตํารวจตรี อนุชิต เหลาแหลม
20706 นางสาว รังสิมา รัตนะ
20711 นางสาว พรพิมล รักษาศีละ
20715 นาย ไกร นาค-อก
20723 นางสาว วชิรา จันตะคาด   
20738 นาย นิพันธ ชินวงศ
20742 นางสาว หน่ึงฤทัย ขวัญเปรมฤทัย
20744 นาย ปวริศ เมตตา
20750 นางสาว พัทธนันท จิรพัฒนานันท
20781 นาย นิพนธ เล้ียงเชวงวงศ
20798 นางสาว ภาวิณี จันทสุวรรณ
20817 นาย ณัฐวุฒิ  สุวรรณวัฒนกุล
20823 นาย นิรุติ บุญภักดี
20829 นาย เศรษฐพล บุญสวัสด์ิ
20834 นางสาว หัทญา  อัศวนิเวศน
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20845 นาย อัศวิน พาณิชยพงศพัฒน
20849 นางสาว ศุภลิน เหลาโชคชัย
20856 นางสาว นิภาพร  กางออนตา
20857 นางสาว อรวดี สุวรรณทวี
20869 นางสาว อังคณา อยูยืนยง
20870 นางสาว ภัทรสุดา วรสาร
20871 นางสาว นิศารัตน กลาเวช
20892 นาย ศุภวัฒน  ศุภพล
20895 นางสาว กัญญา ประยูรสตางค
20906 นางสาว ปนัดดา วังใน
20919 นาย วศิน สิทธิสร
20924 นางสาว กมลภัส เศรษฐวัชราวนิช
20930 นาย ศักดา สถิรเรืองชัย
20931 นางสาว ณัฐชยา  อริยภูวงศ
20939 นาย ณัฐวุฒิ  เชิดหิรัญกร
20961 นางสาว จุฑามาศ  ต้ังวงค
20965 สิบตํารวจตรี อรรถพร บุรีคํา
20974 นาย ธนวัฒน มั่นตาย
20975 นางสาว ณัฐสุดา รัตตมณี
20984 นางสาว จิรภัทร ชีรวินิจ
20986 นางสาว มัลลิกา หุนตระนี
20988 นางสาว พรอมพร พิชญภักดีอนันต
20994 นาย ยุทธศักด์ิ สุริยะวงศ
21003 นาย นริศ เพชรมณี  
21017 นาย อรรถมิตร ภูทอง
21022 นาย ฐิติ มีศรี
21029 นาย จุฑาศักด์ิ  ภาณุประพันธ
21030 นาย อิทธิวุฒิ แสงรัตนเดช
21031 นางสาว ศิริรัตน กลอมสกุล
21045 นาย ณัฐพล ศรุติเกรียงไกร
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21046 นางสาว ปยดา กิตติสุวรรณ
21065 นางสาว วนิดา มีศรี
21082 นาย อัครวัฒน เข็มโรจน
21085 นาย รณกฤต พรมชัย
21094 นาย อนุรุจน กิจพูลลาภ
21102 นาย มังครักษ อุทกิจ
21120 นางสาว สุชาดา มิ่งขวัญ
21126 นาย วิวัฒนชัย คําคูเมือง
21127 นาย ณัฐชนัน ธราพงษพันธ
21128 นางสาว วิชุดา  เตชอมรศิริ
21134 นางสาว พินันทา วีสุวรรณ
21145 นางสาว มาริสา ศรีอริยะกุล
21146 นางสาว ลักษณารีย ประเสริฐสม
21147 นาย ธนสรรค ทิพยารมณ
21158 นางสาว วีณา อัครโชติกวนิชย
21162 นางสาว นันทณภัส บางตาย
21168 นาย ณฐพงษ  อรรณพไกรสร
21171 นางสาว หทัยรัตน ทรัพยอรามดี
21181 นางสาว มีนณรี ฉัตรจินดา
21188 นาย ศุภมิตร นิลนามะ
21200 นางสาว สุพรรณลักษณ แกวอนุ
21205 นาย สมพงษ ถิ่นดง
21208 นางสาว ภัสสร ทับสุข  
21209 นางสาว วิชยาภรณ ต้ังจิตติพร
21210 นางสาว ลลิตตา แกวเกษการณ
21213 นาย อรรถพล เภาออน
21215 นาย วราวุฒิ วิเศษ
21217 นาย ชินะพันธ งามวงษนอย
21218 นางสาว นพมาศ เกิดวิชัย
21224 นาย พีรเดช สมุทรจิตต
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21225 นาย ณัฐนันท วัชราวิวัฒน
21236 นางสาว สุภัทรา หันสันเทียะ
21237 นางสาว ธนาภรณ  กุลศิริ
21249 นาย ณัฐพงศ ศรีมนัส
21258 นาย ศรายุทธ สัจจากุล
21263 นางสาว กุณชลภัส ศรีสมบูรณานนท
21270 นางสาว ปทมาภรณ ทองสลับ
21292 นางสาว สหทัย  จันทรเจริญ
21304 นางสาว บงกช เฟองฟู
21305 นางสาว ศุภัค ลิขิตวัฒนานุรักษ
21309 นาย สังคม  โสภากาลณ
21315 นางสาว พรประหน่ึง  วชิรเข่ือนขันธ
21316 นาย อังกูร พงศานานุรักษ
21337 นางสาว ฝนทิพย แจมจํารัส
21362 นางสาว อชิรญา รอบรัตน
21376 นางสาว นิจจารีย กีรติบํารุงพงศ
21390 นางสาว สาวิตรี เพชรทอง
21402 นาย ปยะพงษ โชคถาวร
21409 นางสาว รังสิยา พูพันธ
21428 นาย ภูมีนาท ปาเบา
21429 นางสาว ณัฐดา อินฉัตร
21436 นางสาว พลอยพิม นาคพงษ
21465 นางสาว เบญจญาณี คณากรเจริญสุข
21469 นาย พิทักษ  พรหมสนิท   
21473 นางสาว มยุรี ศรีนวล
21474 นางสาว วรรษมน โลหชิตรานนท
21503 นางสาว มัตติกา กุลสุยะ
21507 นาย วิศรุต อุทัยเลิศ  
21521 นางสาว เกษรินทร  เพ่ิมพูล
21531 นางสาว ธิณีพัน ตรีกําธร
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21532 นางสาว ตวงพร อินทรภักด์ิ
21536 นางสาว ฐณวดีย วงคสังข
21559 นาย ธราดล ไขแสงจันทร
21566 นางสาว ศันสนีย ต้ังเจริญสุขพิศาล
21572 นางสาว รัตนาภรณ  โคววิกกัย
21573 นาย สิทธิพันธ เจี่ยทอง
21589 นาย วิศรุต ไมแพ
21590 นางสาว กมลวัทน โภคบุตร
21591 นาย วิทวัส ธรรมรักษา
21594 นางสาว จันทรจรัส คชชา
21608 นาย ภานุวัฒน ลับบัวงาม
21609 นางสาว ณัฏฐกฤตา  พจนานุวัฒน
21619 นาย ชัยพร สุขสัมพันธ
21626 นาย วิเชียร ไชโย
21634 นางสาว กณิศา วงคคม
21643 นาย สุรศักด์ิ  รัตนาพรรณ
21672 นาย วีกิจ เจริญสุข
21692 นางสาว รัชฎา เกษรางกูล
21704 นางสาว ดวงใจ เลิศศิลปชาญชัย
21735 นาย ณภัทร หนูเนตร
21736 นางสาว ชนิกานต เจตนวราพงศ
21742 นาย พิพัฒน แสนปล่ียน
21746 นางสาว วิมลพรรณ มวงย้ิมพงษ
21750 นางสาว ทวินันท ดิษฐพูล
21752 นางสาว ปรมาภรณ ปฐมานนท
21785 นาย เมธี อาชามาส
21788 นางสาว อุษณีย คูวิมล
21803 นาย ภาคภูมิ ศรีวัชรกาญจน
21805 นาย นพศร ยะปะเต
21807 นาย สิทธิพล วิศาลาภรณ
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21808 นาย วิกรานต ฮวดรักษาสัตย
21836 นาย พิชัย เชิงดี
21839 นางสาว รวยรื่น พรวัฒนวิชัย
21875 นางสาว กีรติ แจมิตร   
21884 นาย เทอดธรรม สังขพันธานนท
21885 นาย หรรษา สีแดง
21892 นาย นนทกร โรจนอุนวงศ
21900 นาย ไกรยุทธ กัลยาสนธิ
21901 นางสาว กาญจนสุดา เอ้ือหย่ิงศักด์ิ
21926 นาย สุธี พูลผล
21928 นาย ไอลวิล โปตระนันทน
21938 นาย สัณหวัฒน จิตรากุล
21940 นาย ปญญา ศรีสะอาด
21961 นาย ชาติชาย เมาลีชาติ
21983 นาย เอกราช ฤทธิแผลง
21985 นางสาว วิมลศรี ล่ิมกุล
21994 นาย โชดก แปนละมอม
22031 นางสาว ชิดชนก การินไชย
22036 นาย ณัฏฐธนัน พัฒนสุขพันธุ
22055 นาย เอ้ือการย โสภาคดิษฐพงษ
22056 นางสาว สุพัตรา  ยะใจบุญ
22076 นาย จีรวัฒน อริยประยูร
22095 นาย ปรัศนัย  ทิมฤกษ
22121 นางสาว โศรดา เดชศรี
22123 นางสาว วราพรรณ สีโกเมน
22125 นางสาว อภิญญา มงคลพันธ 
22133 นางสาว มิ่งขวัญ สุวัณณะสังข
22149 นางสาว สิรินารถ พิลึก
22206 นาย สิทธิโชค พรหมสิทธิ์
22208 นาย ศรัณยู เกื้อกอออน
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22210 นางสาว ลําพูล  ทองพูน
22211 นางสาว ปยทิพย  สีมวง
22221 นาย เจษฎากร เทพพรม
22225 นาย อภิวัฒน มีทรัพย
22239 นางสาว จิตภัสสร ชางกลึง
22274 นาย วิศวชาติ ฉลาดธัญญกิจ
22281 นาย ถิรัตว สุวรรณจําปา
22291 นางสาว วริสรา รัชวัฒนะ
22314 นาย ปวีณพิมุกข ภิรมยไกรภักด์ิ
22319 นางสาว อรนิชา ย่ิงยง
22327 นาย คณิน ล่ิมสกุล
22347 นาย วาทิน หนูเกื้อ
22350 นาย ปริญญา อรรถศิริปญญา
22370 นางสาว ฐิติพร วิชัยธนพัฒน
22372 นาย ญาณโชติ ทองพราว
22376 นางสาว จิรวรรณ หงษทอง
22378 นาย สัณฐิติ  ธนสถิรชัย  
22390 นาย นราภพ มีชัยชนะ
22400 นางสาว จุรีพร กอนสันเทียะ
22406 นางสาว อัญญารัตน โกละกะ
22411 นาย กฤติชัย สําราญบํารุง  
22415 นางสาว ชญาณิศ พิบูลยสวัสด์ิ
22484 นาย สุทธินันท แพทยานันท
22507 นาย กันตพัฒน เจตนเสน
22528 รอยตํารวจเอก ชัชวาล สังขรักษา
22533 นาย คุณากร เทียนทอง
22537 นางสาว พรอมพรรณ  เปรมธนวิศิษฏ
22547 นาย เฉลิมพร โชติศิริ
22548 นาย อรรถพงศ เกษสุริยงค
22600 นางสาว พิจิตรา ต้ังภาธร
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22612 นางสาว นันทินี สุนทรพิมล
22618 นางสาว อมรรัตน เรืองเดชอนันต
22628 นาย เอกพันธ  จันทรรักษ
22667 รอยตํารวจโท สุนัน ใจดี
22672 นาย สมาบัติ เกษตรเอ่ียม
22674 นางสาว ชมพู สิทธิไกรพงษ
22675 นาย พงษพิษณุ ชูละเอียด

/ผูที่สอบได ...
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   ผูท่ีสอบไดท้ังภาคหน่ึงและภาคสองแลว  ตองย่ืนคํารองขอข้ึนทะเบียนสอบปากเปลา
ตั้งแตวันจันทรท่ี 5 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันจันทรท่ี 19 พฤศจิกายน 2555 หากไมย่ืนภายใน
กําหนดจะถือวาผูนั้นสละสิทธเิขาสอบปากเปลาครั้งท่ี 1 สมัยท่ี 65 สวนรายช่ือผูมีสิทธิสอบปากเปลา
ท้ังหมดจะประกาศใหทราบภายในวันอังคารท่ี 4 ธันวาคม 2555 และจะทําการสอบปากเปลาครั้งท่ี 1  
สมัยท่ี 65 ในวันจันทรท่ี 10 ธันวาคม 2555  ณ สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
(รายละเอียดสําหรับการสอบปากเปลาจะแจงไวในทายประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบปากเปลา)

                             ประกาศ  ณ  วันท่ี         พฤศจิกายน  2555

                             (ศาสตราจารยพิเศษ ไพโรจน  วายุภาพ)
                                 ประธานคณะกรรมการอํานวยการ
                           อบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา

                               (หมอมหลวงเฉลิมชัย  เกษมสันต)
                                              เลขาธิการ
                    สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา


