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      คณะกรรมการสอบสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา  ไดทําการสอบความรูชั้น

      เนติบัณฑิตในการสอบภาคหนึ่งและภาคสองตามหลักสูตรและระเบียบของสํานักอบรมศึกษากฎหมาย

      แหงเนติบัณฑิตยสภาเรียบรอยแลว  ปรากฏวามีผูสอบไลไดความรูชั้นเนติบัณฑิต  ในสมัยท่ี 64

      ปการศึกษา 2554  จํานวน  991  คน  เรียงตามลําดับคะแนนดังตอไปนี้

ลําดับ 1 นาย ไกรพล อรัญรัตน 1

ลําดับ 2 นางสาว อิสราภรณ ธีระวัฒนสกุล 2

นางสาว วิภา ฉันทพันธุ 3

นางสาว ฐิตินันท เต็งอํานวย 4

ลําดับ 3 นาย ณัฐกร สุดใจใหม 5

ลําดับ 4 นางสาว นัชชา เวทยวิไล 6

ลําดับ 5 นางสาว ธวัลพร   ศิริมหาพฤกษ 7

นางสาว มิ่งขวัญ สัจจาอัครมนตรี 8

ลําดับ 6 นาย เกียรติคุณ  เหลาชัย  9

ลําดับ 7 นาย ปุณณัตถ บุนนาค 10

ลําดับ 8 นางสาว จริมจิต พันธทวี 11

นาย อนุชล   สัญชยานุกูล  12

ลําดับ 9 นางสาว วัฒนาพร   เอื้อกิตติโรจน  13

ลําดับ 10 นาย เสรี สีหล่ิง 14

ลําดับ 11 นาย ปญญ จันทรลออ 15

นางสาว เบญญาภา    เวนัย 16

ลําดับท่ี ชื่อ - นามสกุล
ลําดับเขารับ

พระราชทาน

     ประกาศ  สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา

      เร่ือง  ผลการสอบความรูช้ันเนติบัณฑิต สมัยที่ 64

ปการศึกษา 2554

สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
INSTITUTE OF LEGAL EDUCATION  THAI BAR ASSOCIATION

32/2-8  ถนนกาญจนาภิเษก  แขวงบางระมาด  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพมหานคร  10170
โทรศัพท  0-2887-6835  หรือ 0-2887-6801 – 9 ตอ 405   โทรสาร   0-2887-6835
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ลําดับ 12 นาย พิพัฒน ลิมปศุภวาณิช 17

ลําดับ 13 นาย ภาณุภาส  ลิขิตธนสมบัติ 18

ลําดับ 14 นางสาว พีรยา ภัทรปติตานนท 19

นางสาว สิรักษ   มีศร 20

นางสาว ปรายฝน เพชรโพธ์ิศรี 21

นางสาว ปราณา     ธิวาคํา 22

ลําดับ 15 นาย จักรพันธ เผาคุรุพงศ 23

นาย นราธิป    ใจนอย   24

นาย อานนท    ทัศนเอี่ยม 25

ลําดับ 16 นางสาว วลัยพร โกษา 26

ลําดับ 17 นาย เรืองไกร   รังสิพล  27

นางสาว จิราภรณ ลอยเกตุ 28

ลําดับ 18 นางสาว จินตนา ศุภกิจอนันตคุณ 29

นาย วีระชัย      เดชดี   30

นาย ไพจิตร ภูคําวงค 31

นาย ชินวัฒน วุฒิธนากุล 32

นาย เจน องควานิช 33

นางสาว พรรษา  กัมพูสิริ 34

ลําดับ 19 นางสาว พรรัตน   มุยละมัย 35

นาย วรัญญ     ลอยจิรากุล 36

ลําดับ 20 นาย ไกรศร  หมวดแร 37

นางสาว ทัศนีย    รักรงค 38

นางสาว จิราพร นาสมใจ 39

ลําดับ 21 นาย นําชัย ทวีผลอุดมสิน 40

นางสาว มัตติญา คารว 41

นาย วรวรรธ รัตนมณี 42

ลําดับ 22 นาย สุวิทย กองเกียรติกมล 43

นางสาว ลลิตตา ปนดิษฐ 44

นางสาว ศิริพักร  ฤทธ์ิขันธ 45
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นางสาว กรองวิกา อภัยวงศ 46

นางสาว อิศราภรณ ดานธํารงกูล 47

นาย ชวพันธ งามขํา 48

นางสาว เมตตา แกวสระแสน 49

นาย กิตติโชค คิ้มแหน 50

ลําดับ 23 นาย วิวัฒน เพียผือ 51

นางสาว ฑิฆัมพร  เทพหนู 52

นางสาว พรพิมล พาณิชปฐมพงศ 53

ลําดับ 24 นาย มนตชัย โพธ์ิสายคุณ 54

นางสาว วรางคณา   ญาณไพศาล 55

นางสาว ษมานันท กิตติจรส 56

ลําดับ 25 นางสาว อนามิกา มากจุย 57

นาย นิรชิต สายสูง 58

นาย ธีรนัย กมลสินธุ 59

นาย ศรันยวัฒน ศิริสุขเจริญพร 60

ลําดับ 26 นาย เติมวงษ จันทรชุม 61

นางสาว สัพพัญญ   โมรา 62

นางสาว พรรณสิยา เศวตเศรนีกุล 63

นางสาว มัทรี หูวอง 64

นาย ศิรพงศ ขวัญแกว 65

นางสาว ศุภลักษณ ศิริพิศาลกุล 66

นางสาว วรณัน ดวงอุดม 67

ลําดับ 27 นางสาว พอฤทัย จันทรเมฆา 68

นาย เลิศพงศ เมฆารักษกุล 69

ลําดับ 28 นางสาว รติรส จีบโจง 70

นาง ฉันทนา สมมะนะ 71

นาย นิธิบดี กูรมะสุวรรณ 72

นางสาว ทิพยมณี หนูเอียด 73

นาย กอบชัย บุญรักษ 74
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นางสาว รศนา    ศักดิ์ศรีวาณิชกุล 75

นางสาว ภารดี ชูวิทยสกุลเลิศ 76

นาย วัธนพล วัฒนเหลาวิชย 77

ลําดับ 29 นางสาว เรียวไผ บุญลอย 78

นางสาว  ณิชาภา กัลยาณธรรม 79

วาท่ีรอยตรี กมลภัท    สาสนัส 80

นางสาว พิมพพลอย สกุลมีฤทธ์ิ 81

นางสาว ลลิตา สมใจนึก 82

นาย คงฤทธ์ิ สงวนศักดิ์ 83

ลําดับ 30 นาย ชุมพล มาเจริญ 84

นางสาว ทัตชญา เศวตธนะกฤต 85

นาย วุฒิชัย สุดชาขํา 86

นางสาว ศุภลักษณ เลิศบุญนํา 87

นางสาว ณัฐธินี เสรีเชษฐพงศ 88

นาย ฟารีส อินาวัง 89

รอยตํารวจโท กริณ     จิตตวิสุทธิกุล 90

ลําดับ 31 นาย สิวะชนม พัชรเรืองพัฒน 91

นาย นทีภัทร ปตตพงศ 92

นาย จักรพงศ นุชพัฒน 93

นาย ไสว ไชยแสง 94

นาย อธิภัทร ภัทรมงคลชัย 95

นาย กิตติคุณ แยมนิยม 96

นาย สุทธิสักก สารี 97

นางสาว ลีลา เกตุขุนทด 98

ลําดับ 32 นาย สุรสิทธ์ิ สุรเสรีวงษ 99

นาย กรุงศรี คําสุภาพ 100

นาย รัชพงศ สาเริก 101

นางสาว ปวันรัตน    รัตนะ 102

นางสาว คณึงนิจ บัวไสว 103
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นางสาว นงลักษณ    วันฟน 104

นางสาว พรสิริ สุริยกัณฑ 105

ลําดับ 33 นาย ปติ สุธีรศานต 106

นางสาว จันทิดาภา หาญทวี 107

นาย ธีระนิตย พงศพนรัตน 108

นางสาว กาญจนา ไพจิตรกุญชร 109

นาย เริงชัย  เมียนแกว 110

นางสาว ลดาวัลย   ใยพิมล 111

นางสาว ศลิตา     พัฒนชัยวงษคูณ    112

นาย นพดล ยงเกียรติกานต 113

นาย จารุวัตร นพศรี 114

นางสาว อารยา เนื่องจํานงค 115

นางสาว ปยนันทน เอี่ยมโอภาส 116

นาย ภิรวิทย ภาณุวัฒนากร 117

นางสาว ธารทิพย  เชวงทรัพย  118

นางสาว สินี แสงอรุณศิริ 119

ลําดับ 34 พันตํารวจโท  เอกพล บงกชมาศ 120

นาย ทนายรัฐ กุลบุปผา 121

นางสาว ปสุตา ตั้งวงษเลิศ 122

นาย ภาคภูมิ   สิทธิประเสริฐ 123

นางสาว เนตรทิพย  บัวเพชร 124

นางสาว แสงสุรีย พงษพันธ 125

นางสาว เสฏฐา  เธียรพิรากุล 126

นาย อภิพงศ ศานติเกษม 127

นางสาว นุชนาฎ ฉางเขาชัย 128

นาย เหรียญชัย   อยูสบาย 129

นางสาว น้ําฟา     ประสิทธ์ิหิรัญ 130

นาย วรวัฒน ณัถฤทธ์ิ 131

นางสาว พิไลพร เตือนวีระเดช 132
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นาย ลิขิต ภูเงิน 133

นางสาว นมิตา ตั้งพิทักษไพบูลย 134

ลําดับ 35 นางสาว ชณิฐตา ชัยกิจสิริพันธุ 135

นางสาว นัทธหทัย ขําดี 136

นาง อังคณา นวลละออง 137

นาย กิตติ สกลศิลป 138

นาย เคียงชน อํานวยสิทธ์ิ 139

นางสาว พิมพชนก   วิริยะโรจน 140

นางสาว จุฬาพันธ นิมกาญจน 141

ลําดับ 36 นางสาว ศิรินทิพย ศศิพนัง 142

นาย ศุภชัย ชวยผักแวน 143

นางสาว จิตรลดา ประทีปจิตร 144

นาย พสยุ อิศรเสนา ณ  อยุธยา 145

นางสาว ลดาวดี พัฒนประสิทธ์ิ 146

นาย เทอดทูน รัฐกาญจน 147

นาย นพเดช ทองสมัครพันธ 148

นางสาว ปยวรรณ ศุภกิจมงคลกุล 149

ลําดับ 37 นางสาว มุจลินท นวลนิ่ม 150

นางสาว ศิริพร พูพวก 151

นาย ประดิษฐ เรืองบุญ 152

นาย พฤฒ  สุรรัตนากร บุญศรี 153

นาย วีรวุฒิ ปลองบรรจง 154

นาย พิทักษพงค บัวเบิก 155

นางสาว ณัฏฐนรี ศรีสมบูรณ 156

นางสาว วรัญญา สนิทสม 157

นาย พลกฤต ประสิทธ์ิศิลปสิริ 158

ลําดับ 38 นางสาว สุธิดา ปอมสถิตย 159

นางสาว ธฤษิดา เอี่ยมสุขแสง 160

นาย สรวิศ สุขเกื้อ 161
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นาง ธัญรัตน  ลิโมทัย 162

นางสาว วีระยา     ศรีบุญมา  163

นาย ธนา   ฉายสุวรรณ 164

นางสาว นิสารักษ   เพ็งลํา 165

นาย อิสระพงศ  วิสารทานนท 166

นางสาว ณัฐวิภา เบญจกุล 167

นางสาว สุวลี โฆษิตสุนทรกุล 168

นาย จีระศักดิ์     พิมคีรี 169

นางสาว กนกวรรณ  ถาวรสันต 170

นางสาว สุภาพร วันทะมาตร 171

นางสาว ภัทรพร พุมขจร 172

ลําดับ 39 นางสาว เสริมศิริ พุทธิมาปญญรัตน 173

นางสาว สคราญ ขาวเรือง 174

นางสาว พัณณภัสสร ธรรมพศุตม 175

นาย กลา  เพ็ญศิริสมบูรณ  176

นาย นิธิ   โพธิดารา 177

นาย ณกรณ กิติธนเดชาพล 178

นาย คนธธร เลิศนภาวงศ 179

นาย ณัทรัฏฐ ลีลาอมรพันธ 180

ลําดับ 40 นาย ภัทรเดช เครือสุวรรณศิริ 181

นางสาว วีรวัลย วรัญู 182

นาย นริศร  พรรณพัฒน 183

นางสาว เสาวลักษณ  ขุนทอง    184

นางสาว จิรชยา นันทสุขเกษม 185

นาย ธวัช อิงศิโรรัตน 186

นาย วุฒิชัย    เกียรติบวรกุล    187

นาย ศิวนัฐ  กลวยดี 188

นาย ชวลิต วัฒนะสุวรรณกร 189

นางสาว วิไลวรรณ ชนะฤทธ์ิ 190
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นางสาว นิติวรรณ ศรีพรหมมา 191

นาย ชุมพล   คงคานนท  192

นางสาว พินทพิสุทธ์ิ วงศชุมพิศ 193

นางสาว ศุภาภรณ     เตชะภาสรนันทน  194

นาย วัชระ เนื่องสิกขาเพียร 195

นางสาว ภรณี ตัณฑชุณห 196

นางสาว วริศรา สุรเดช 197

นางสาว สิริลักษณ วิริยะดี 198

ลําดับ 41 นาย วรรณเวช ศรีสวัสดิ์ 199

นาย พีระศักดิ์ นภาศรี 200

นาย อดิศักดิ์ จันทรมุณีย 201

วาท่ีรอยตรี จักรพงษ จิระสุคนธมาลย 202

นางสาว วชิรา ภาสุนีย 203

รอยตํารวจเอก พุฒิพงษ พิพัฒนวงศ 204

นาย ดุษฎี กล่ินเกษร 205

วาท่ีรอยตรี พิสิฐษ เอกสิริไตรรัตน 206

นาย สามารถ แออวม 207

นางสาว วิริยาพร   ชินชนานุภาพ 208

นาย ลัทธพงศ ปุลิโส 209

นางสาว ณัฐกฤตา    ชาญเดช 210

นาย จิตรการ ตั้งเสริมวงศ 211

นางสาว นภสร เพชรพลอย 212

นาย อนุวัติ กลมเกล้ียง 213

นางสาว สรัลรัตน จันทวี 214

นาย วิณัฐกรณ พรเทพาประสิทธ์ิ 215

นาย ณัฐวุฒิ มูลเพ็ญ 216

นางสาว นันทนิตย เชื้อเมืองพาน 217

นางสาว ธันยชนก เต็มบัณฑิต 218

นาย ชนะชน    สวางทรัพย 219
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นาย ตุลยวัต     โฆษิตวัฒนฤกษ  220

นางสาว พิณพลอย  สุทินประภา 221

ลําดับ 42 นางสาว สโรชา เรืองจันทร 222

นาย จักรธราธิปป ชัยศุภฤกษนิมิต 223

นาย ทศภูมิ พงศเสาวภาคย 224

นาย ฉัตรชัย เอมราช 225

นาย กิตติ์บดี เสวกพันธ 226

นาย สุธี คีรีเดช 227

นาย ธรรมนูญ รุงระวี 228

นาย ภาคภูมิ   พิริยสถิต 229

นาย ชัยณรงบ เรืองโชติพัฒน 230

นางสาว ณัชชา สุวรรณรัตน 231

นาย กษิดิศ  มธุรส   232

นาย ปรเมษฐ วงศสถิตพร 233

นาย ประวิทย   เหมริหนี 234

นางสาว ศศิรัตน ยุวดี 235

นาย ฐิติพล มาเห็ม 236

นางสาว พวงไขมุกข วิภาตะวัต 237

นางสาว มัลลิกา บัวโชติ 238

นาย ภัทรพงศ แกวประจุ 239

นางสาว รุจิพร จินตมาศ 240

นางสาว ณัฏฐฐณิชา แสงจันทรงาม 241

นาย ชลันธร ชีชาง 242

นาย ทีสิทธ์ิ วงศาโรจน 243

นางสาว วรพิณณ    เดชะสกุล 244

นางสาว จารุภา วจนกิจไพบูลย 245

นางสาว เพ็ญนภา สิริกานตยุปกฤต 246

ลําดับ 43 นาย ครรชิต สมจิตร 247

นาย วีรพรรณ ปนคํา 248
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นางสาว มณีรัตน จันทรหนิ้ว 249

นาย วิชาฤทธ์ิ โพธ์ิพุทธชัย 250

นางสาว กานดา  ปานดํา 251

นางสาว จุฬารัตน เพชรรัตน 252

นาย จักรพงศ ดวงจันทร 253

นาย รัชกฤต กิตินันท 254

นางสาว สุจิวรรณ  ศรีธีระวิโรจน 255

นาย เกียรติศักดิ์  ศรีนิล 256

นางสาว นิลุบล รักงาม 257

นาย ประณต ศรีละพันธ 258

นางสาว กัญญาณัฐ ประสพไทย 259

นาย อนุรักษ เสงสุย 260

นางสาว ชุติพรรณ อธิเกียรติ์ 261

นางสาว ปวรา โพธิพิพิธ 262

นางสาว ชิดชนก ไชยเจริญ 263

นางสาว ชนัตพร สมนาม 264

นาย กฤษฎา จุลเจิม 265

นาย ณัฐภูมิ ตระกูล 266

นางสาว มาธุสร ศรีเกิด 267

นางสาว สวรัตน ชาตริยานุโยค 268

นางสาว นันทมนัส     แทงทอง 269

ลําดับ 44 นางสาว อรพิน ทรงประสิทธ์ิ 270

นางสาว วัชรี พั่วพันธ 271

นางสาว วิภาวี สวรรคโพธ์ิงาม 272

นางสาว พันธิพา สามะบุตร 273

นาย อนิรุต เหนอย 274

นาง เนาวรัตน พิมพกลัด 275

พันตํารวจตรี ปรีชา ตะนะแสง 276

นาย ประดิษฐ รักกิจ 277
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นางสาว หทัยเพชร   หนูประเสริฐ 278

นาย วิทยา   วะละคํา 279

นาย กิติกร  ทัศนาขจร 280

นาย ชัยยุทธ ลิขสิทธ์ิวัฒนกุล 281

นาย นาวิน มั่นไสย 282

นาย ธิติวัฒน เอี่ยมสอาด 283

นางสาว ณัฐฐิรา วรรณฤกษ 284

นาย ศิริพล ตันติพูล 285

นางสาว วชิราภรณ จันทรประเสริฐ   286

นาย ธนพันธ    แสงพงศานนท   287

นาย ณัฐพงศ เหลืองประเสริฐ 288

ลําดับ 45 นาย ดนุวัตร วงศชนะ 289

รอยเอกหญิง พิมพวิภา พิชิตพล 290

นางสาว สุปนันท อินทจักร 291

นางสาว อนิรัตน จินดา 292

นาย เอกรัฐ ฤชุโรจน 293

นางสาว ณิศาภรณ สายปญญา 294

นาย มนูญ ลอมพรม 295

นางสาว ธัญญาภรณ ผลทรัพย 296

นาย สาธิต ศรีสวัสดิ์ 297

นางสาว วลัยภรณ ทองจูด 298

นางสาว วารุณี มูลดิษฐ 299

นาย สุวิทย ตาทิพย 300

นาย พีรพัฒน    เทียนศิริ 301

นางสาว นภเกตน ตรีรัตน 302

นางสาว พิมพศศิ จันทรสวาง 303

นางสาว พรนภัส คีระสมบูรณ 304

นาย นัทรี เกตุแกว 305

นางสาว วิมลพรรณ ตั้งมั่นวิทยศักดิ์ 306
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นางสาว สลิลทิพย ทิพยพิมานชัย 307

นาย ปุรเชษฐ   มนัสศิริเพ็ญ 308

ลําดับ 46 นาย สําราญ พงศนุรักษ 309

นาย นัฐพล สุขบรรจง 310

นางสาว อริสรา จันทรชวโรจน 311

นางสาว นันทพร ศุภพลธร 312

นาย สักกพันธุ จิตรจง 313

นาย ทศพล มุณีศรี 314

พันตํารวจเอก วุฒิพงษ เย็นจิตต 315

นาย อมรเทพ เฉลิมพันธพิพัฒน 316

นาง นันทิตา ธารินเจริญ 317

นาย พงศรัตน รัตนพงศ 318

นางสาว อาภาศรี เจริญศรีสกุล 319

นาย กฤษณ   ธนนิมิตร 320

นางสาว กัลยกร   รัตนวณิช 321

วาท่ีรอยตรี สุทธิพงษ ปราบปราม 322

นางสาว จรรยพร กฤษฎาวิวัฒน 323

นาย อดิศร   ภูปน   324

นาย อนุศักดิ์ บํารุงศักดิ์ 325

นางสาว สุเจตนา รุจิวณิชยกุล 326

นางสาว ภิญญดา โชติกิตติกุล 327

นางสาว รุงฤทัย รักษาสี 328

นางสาว รศิพร  เสวกพันธ   329

นาย ธีระวัฒน  เลิศคอนสาน 330

นางสาว จุฑารัตน  เมธาวีบริรักษ  331

นาย วรุณ เกียรติชัยศักดิ์ 332

นาย ปฐมพงศ ทิพยดารา 333

นาย วิทูร   กุลวานิช     334

นาย ณัฐปคัลภ ลาชโรจน 335
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นางสาว ศุภศิริ โกรัตนะ 336

ลําดับ 47 นาย ปองพล ศรีเปารยะ 337

นางสาว ศุภวรรณ สันปาแกว 338

นาย สมมิตรชัย ไพศาล 339

นาย นัทวุฒิ รอยศรี 340

นางสาว จรรยา จันทอง 341

นางสาว วิภาวรรณ กิตติชยางกูร 342

นางสาว จิราวรรณ อินตะ 343

นาย อัมรัตน หอมนาน 344

นางสาว ณุมาพร พัฒนพงศธร 345

นางสาว จีรวรรณ แสงจันทร 346

นาย เชิดเกียรติ วิสุทธิภักดี 347

นางสาว ทิพรัตน วรชัย 348

นาย สิงหา วสันหิรัญกิจ 349

นาย ธัชฤทธ์ิ พรรณลาภ 350

นาย กรกฤช พีรภาสกรกมล 351

นาย ณรงคชัย นาคเกษม 352

นางสาว วรรณิศา เพชรสุทธ์ิ 353

นางสาว วริสรา ชื่นศรีสวาง 354

นาย จักรกฤษณ ปลอดยอดย่ิง 355

นาย จิรวัฒน รัตนสุวงศชัย 356

ลําดับ 48 นาย สามารถ ทูลไธสง 357

นาย รพินทร ขุนหลัด 358

นางสาว จุไรลักษณ รัตนตยวรา 359

นาย สุรัตนชัย มั่นศรีถาวร 360

นาย วินัย นิชางทอง 361

รอยตํารวจเอก สาธิต ตรีเทพา 362

นาย กรวีณ รัตนพันธ 363

นางสาว รติพร เรืองกิจ 364
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นางสาว ศิริรัตน รัศมีทินกรกุล 365

นาย เอกนัย   พันธนิล 366

นางสาว จุฑาเรศร ศรีเจริญ 367

นางสาว ณัฐพัชร มีแสง 368

นางสาว ประภาศิริ บุรินทรกุล 369

นางสาว รวีวรรณ วังแสง 370

นาย จักรพงศ อินทรหอม 371

นางสาว วรวรรณ บัวแดง 372

นางสาว จุฬาลักษณ พูลสวัสดิ์ 373

นางสาว ภูษณิศา ธีรวโรดม 374

นางสาว ฐิติวดี สินธวณรงค 375

นางสาว ทิพยวิมล   แสนอุบล 376

นางสาว ภัทราภรณ ศรีสุข 377

ลําดับ 49 พันตํารวจเอก ภัสสิษฐ ณ โมรา 378

นางสาว มรกต บุญอยู 379

นาง รุงรัตน ธีระโกศล 380

นางสาว จุรี อิสระ 381

นาย ณัธพล ชัยชาญธรรม 382

นาย ยุทธนา รบนิกร 383

นางสาว จีรวรรณ บุญศรี 384

นางสาว ปรารถนา อุประชัย 385

นาย พลเอก  กัจฉปานันท 386

นางสาว ณัฐวดี     บุญชื่น 387

นาย ณัฐจักร    ใสสุวรรณ 388

นาย ชวกร แซภู 389

นาย ธีทัต เมธีวิริยาภรณ 390

นางสาว เบญจมาภรณ สมทวีศิลป 391

นาย ปยณัฐ  กรุณกิจ 392

นาย ภูมิกิจ กวีพันธ 393
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นาย ธนากร กาสุวรรณ 394

นาย ชิงธง   วงศสุนพรัตน   395

นาย ณัฐพงศ กวางไพศาล 396

ลําดับ 50 นาย ปชาธิป แสงศรีจันทร 397

พันตํารวจตรี วิจิตร บุญวรรณ 398

นาย สุวัชญศิษฏ พุทธเดชากุล 399

นาย โสภณ แกวจรูญ 400

รอยตํารวจเอก สายชล แสนสุข 401

นาย วิทยา จันทรใส 402

นาย วีระวัฒน สวัสดิโกมล 403

นางสาว ณัฐวรรณ แจงสี 404

นาย ธีระยุทธ บุญแกวสุข 405

นาย วลงกรณ หมัดเลขา 406

นางสาว ศิริพร นาคเปา 407

นางสาว ศรินทิพย เกษตรศิลป 408

นาย วิเศษ จงใจภักดี 409

นาย ศุภสิน นิลรัตนานนท 410

นางสาว อรฉัตร บุญมานุช 411

นางสาว อรวรรณ ลอประกานตสิทธ์ิ 412

นาย พิทักษ ไทยเจริญ 413

นางสาว รุงเพชร เหล่ียมเพชร 414

นาย พีระพงศ   ยศวิจิตร 415

พันตํารวจตรีหญิง พวงผกา มุงดี 416

นางสาว นิติยา ทับทิมสี 417

นางสาว พัฏชรินทร ศรีพรหม 418

นาย ซอแหละ     บิลหมาด   419

นาย ทรงเกียรติ์ ล่ิมสมพร 420

นาย นพพล เปยงใจ 421

นางสาว กันยนัยน ทรงทองคํา 422
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นาย กอบเกียรติ ธนัญชยะ 423

นาย อนุวัช  ตวงวิทย 424

นางสาว ปยธิดา   ศิระวนาดร   425

นาย ภควัต  ภูผา 426

นาย ปภณ ปริพนธพจนพิสุทธ์ิ 427

นางสาว อุไรวรรณ ชูลา 428

นาย สุพิชฌาย เกษตรสิน 429

นางสาว ปยรัตน   แซเฮง 430

นางสาว นิภาภัทร     ชาติชํานิ   431

นาย อิทธิมนต สุวรรณวิภากร 432

ลําดับ 51 นาย เกตุแกว แกวใส 433

นาย กองเกียรติ มณีวงศ 434

นาย วสันต แชมชุม 435

นางสาว นิตยา ลําเภา 436

นางสาว นามพร อัศวสุปรีชา 437

นางสาว สิริทิพย ไทยมงคล 438

นาย พิพัฒน กวางนอก 439

นาย กรณณเศรษฐ ชินมหาวงศ 440

นางสาว ภัทราภรณ เกษตรสาระ 441

นาง ฐปนจันทร ยศตรีสรณ 442

นางสาว นิติ ชมภูมิ่ง 443

นาย สมบูรณ ชัยเดน 444

นางสาว อัญชลี บุญรอด 445

นางสาว สินีนาฏ เนียมเกตุ 446

นาย อนุรักษ  ตูจินดา 447

นาย มงคล มาสงา 448

นางสาว ณัฐธยาน วองวงศารักษ 449

พันตํารวจโท ประสิทธ์ิ นพกาศ 450

นาย กิติพงษ กอเกิด 451
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นางสาว ดารณี    พรมชู 452

นางสาว อชิชญา ออตวงษ 453

นางสาว พลอย ศรีวิริยเลิศกุล 454

นาย รวมพล ตนสุนันทกุล 455

นาย มังกร   อิ่มประพันธตรี 456

นางสาว อธิพร ศรประชุม 457

นางสาว เอมอมรา กฤษณะโลม 458

นาย เวสารัช เขียวขจี 459

นาย ธนิต ทองกระสัน  460

นาย สิทธิภาคย ภูริสินสิทธ์ิ 461

ลําดับ 52 นาย ชวรินทร นอยขํา 462

นาย ธัช ฤทธิรงค 463

นาย ภูษณ จารุทัสนางกูร 464

นาย เทพฤทธ์ิ เหลืองออน 465

นางสาว เมธาวี บัวสมบูรณ 466

นางสาว ธนภรณ บัวกลอย 467

นางสาว สุพัตรา คําแทง 468

นางสาว กฤษฏิ์ธิปชา  แสงคีรีเขต 469

นางสาว หงสสิริ ซื่อสัตตบงกช 470

นางสาว ไพรพัชระ ทะชาดา 471

นางสาว ขวัญจิตต มั่นถึง 472

นาย ถิรคุณ บูรณเจริญ 473

นาย อิทธิชัย     สําราญ  474

นาย มรกต สุกสีจันทร 475

นาย เจษฎา จันทรโชโต 476

นาย ภฤคเดช วิเศษสุรการ 477

นาย โกศล   พระโคตร 478

นาย กอบเกียรติ เอี่ยมสงวน 479

นาย บุญจิตติ เสงี่ยมงาม 480
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นาย ภูมิรัตน  พรสุขสวัสดิ์ 481

นางสาว อาภาพัชร ไชยฤกษ 482

นางสาว ดวงหทัย     ใจซื่อ 483

นาย ปุณณรัตน ศรีทวี 484

นาย กิตธิ นาคะนิธิ 485

นางสาว นัดดา เล้ียงจรูญรัตน 486

นางสาว วิสารัตน ชเนศวร 487

ลําดับ 53 นาง เบญจวรรณ ปยะการุณ 488

นาย กานต ทับประยูร 489

นาย ณัฐดน สุวรรณโค 490

นางสาว ปยะวรรณ สุขขา 491

นางสาว รวมรัตน โชติประยูร 492

นางสาว ณัฏฐนันท ขําเวช 493

นาย พรเทพ ชัยคุม 494

นางสาว บรินดา บุณยรักษ 495

นาย พงษเทพ รามรังสฤษฎิ์ 496

นาง กณิการ   กมนณพ ล้ิมเจริญ 497

นาย อัครเดช อัญชลีกุล 498

นาย วินประพัฒน มหาสวัสดิ์ 499

นางสาว สุดาพร ดํารงฤทธิกุล 500

นางสาว พัชราภา วีรวงศ 501

นางสาว ฤาชุตา สุภาคํา 502

นาย นิติธร กาทองทุง 503

นางสาว หทัย  วีระพงศ   504

นาย วีระชาติ โสพันธ 505

นาย บุญฤทธ์ิ    จันสี 506

นางสาว วรินทร กิจเจริญ 507

นางสาว จิตรติยา  สุคําภา  508

นาย ประจักษ ตั้งมโนวุฒิกุล 509
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นาย ภูมิเกียรติ วรรณแกว 510

นาย จงไพบูลย คงมณีพิทักษ 511

นาย จิรสิน ถาวะโร 512

วาท่ีรอยตรี เอกรพ หลงสมัน 513

นาย กฤติน พลกรรณ 514

ลําดับ 54 นางสาว รัตนาภรณ อุนพัฒนาศิลป 515

รอยตํารวจโท วิโรจน กาศสนุก 516

นาย นคเรศ วงศสวัสดิ์ 517

นาย อลงกรณ นามบัณฑิต 518

นาย เกรียงศักดิ์ เรืองนุย 519

นางสาว ดวงธิดา สันโดด 520

พันตํารวจโท ชัยรัตน วรุณโณ 521

นาย นัตติกร โชติเนตร 522

วาท่ีรอยตรี ปรัชญา ปนเกี๋ยง 523

นางสาว มาลินี เกรียงไกรลิปกร 524

นาย ชูเกียรติ ศรีจันทร 525

นางสาว เทียนทอง   เฉียวเฉง 526

นางสาว สุกัญญา เมียดเตียบ 527

นาย โมกข   ทองสมบูรณาธร 528

นางสาว เพ็ญศรี   จังคุณากร   529

นางสาว นาถนภา ผูใหพร 530

นาย ปญญา กองอุดมการ 531

นาย นิวัฒน  ปยะวงษ   532

นาย ศุภณัฏฐ ชีวะกองเกียรติ 533

นาย ธีรเดช วิเศษศักดิ์  534

นางสาว รุจีรัฐ ตั้งศุภกุล 535

นาย ธานุสรณ แพทยา 536

นาย ฤทธิธรรม จันทวีระ 537

นางสาว พัชรินทร ปดตังถาเน 538
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นาย ประภาส จุนปาน 539

นางสาว สุดารัตน  กอพันธ 540

นางสาว อรณิช  วงษรัตนานุกูล 541

นาย พลวิชช ฉัตรธนะกุล 542

นาย พีรพล ศรีเทพประดิษฐ 543

นางสาว นัดดาว อาชาทองสุข 544

ลําดับ 55 นาย วีรวัฒน จันทรนิภา 545

นางสาว รัตนา เจริญวรรณธนัง 546

นางสาว โสมรัศม รัตนวานิช 547

นาย ประคํา วิริยวิทยาวงศ 548

นางสาว วาสนา บุญเอนก 549

นาย สิทธิราช โคตะมูล 550

นางสาว กันตวรรณ ชัยเทอดศิริ 551

นาย ธิติพัฒน อังภิวัฒนศรานนท 552

นางสาว อรวรรณ มิตยสิทธ์ิ 553

นาย พันศักดิ์ พัวพันธ 554

นาย สมัคร ชาวนา 555

นางสาว ภูริศา จันทรกรัด 556

นาย อํานาจ งามเลิศ 557

นาย ฤทธิชัย นุนเกล้ียง 558

นาย สมหมาย ศรีษะพล 559

นางสาว ทิพวรรณ ควรคิด 560

นาย พูลทรัพย เดือนเพ็ง 561

นาย ภูริเทพ สละ 562

นาย ปฏิเวธ สุวรรณรัชตมณี 563

นาย รณชัย ย้ิมสินสมบูรณ 564

นาย ดวงดี วานิชกร 565

พันตํารวจโท โรจนรุตม ดวงสอาด 566

นางสาว ธรรมภรณ สีขาว 567
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นางสาว เพชรรัตน  จิตตพิพัฒน  568

นางสาว เนตรนภา   ศิริสมบัติ 569

นาย จิรธัช เอื้อศิริวัฒนชัย 570

นาย นันทิวัฒน  นามพรมมา 571

นางสาว จิตรวรรณ ชูบุญทอง 572

นางสาว ฉัตรกุล   สินสงวน 573

นาย สิทธิเวทย จิวสิทธิประไพ 574

นาย ปานเทพ   วิสุทธิสาโรช 575

นางสาว ปภาวรินท จีนสลุต 576

นางสาว สินธนา ดาระดาษ 577

นาย ณฐวรรธน สุระแสงประเสริฐ 578

นางสาว อรุโณทัย ซื่อสุวรรณ 579

นางสาว กุลนันทน    คาเจริญ 580

นาย ภาคภูมิ   ศุขอารีย 581

นางสาว อุมาพร   สังขะเลขา 582

นางสาว ศิรินุช นานาวัน 583

นางสาว สุภณิดา เรืองศรีมั่น 584

นาย ณพสิทธ์ิ เทียมเผือก 585

นางสาว สุชาดา วงษวิวัฒนาวุฒิ 586

ลําดับ 56 นางสาว พรประภา เหมงเวหา 587

รอยตํารวจโท เดโช แกวอําดี 588

นาย ประมาณ ยวนยี 589

นางสาว สุวรรณี ทัศนาภิรมย 590

นางสาว ประวีณนุช ยองสวัสดิ์ 591

นาย เอกวัฒน รัตนาวงศศรี 592

นางสาว พิชญาภร สุคนธากานต 593

นางสาว นภาพรรณ โสขุมา 594

นาย สายันต แกวผอง 595

นางสาว พรพิชญา นาควิเชียร 596
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นางสาว ประภัสสร ชัยสิทธิฤกษกุล 597

นาย ชาญศิลป ธิติอุดมสิทธ์ิ 598

นาย ปราการ มูลการ 599

นาย วรพงษ นาคฉัตรีย 600

นาย ปรียชนก จิรภิวงศ 601

นาย ธงชัย ศรีศิริ 602

นาย เอกพงค วังจํานงค 603

นาย พงษพันธ  ดีพัฒชนะ 604

นางสาว สุจิตตรา สกุลชัยวัฒนา 605

นาย ภูมิพัฒนพลากานต วงศสุเมธ 606

นาย ณัฐวุฒิ   อุไรรัตน 607

นาย วิทยา    ทัพรวย 608

นาย ปยะพงษ    สุกชวง 609

นางสาว ประภัสสร สมบัติวงศ 610

นางสาว อุมาพร ย่ิงยง 611

นางสาว ศศิณี ตัญเจริญสุขจิต 612

ลําดับ 57 นาย สมศักดิ์ พงศสุวภาพ 613

นาย พิกรรณ วานิชสรรพ 614

นาย ชัยยุทธ เอกชัย 615

พันตํารวจโท ประสิทธ์ิ ปานดํา 616

พันตํารวจโท คมสัน บุญเติม 617

นาย วิเศษ  สุดหลา 618

นาย สุรพงษ อนสําราญ 619

นาย อนุรักษ ปนตาเทพ 620

นางสาว นุชสรา วิวัฒนรัตนบุตร 621

นางสาว สิศินาถ นากแกว 622

นาย ชัยวัฒน อินธิราช 623

นางสาว พนิดา งามลวน 624

นางสาว น้ําฝน ตรีกา 625
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นาย ศักดา พงษากลาง 626

วาท่ีรอยตรีหญิง สุพิชา ฤกษนิรันดร 627

นางสาว รัชนิตย  เพชราภิรัชต 628

นาย วิชิต ภูมิลําเนา 629

นางสาว จรินทรทิพย     ตันสวางกุล 630

นางสาว ชุติมา พงศทองเมือง 631

นาย สุขสันต     พันธพืช 632

นางสาว กรกนก เปาะทองคํา 633

นาย ฉัตรศิราช ลาภิวงค 634

นาย นิติ เมืองโคตร 635

นาย พัทธพล สุขจะ 636

นางสาว วิรัญชนา แพงคํา 637

นาย เมธานนท ประภากร 638

นางสาว วิลาสินี  ผดุง 639

นาย ชัยวัฒน โพธ์ิหอม 640

นางสาว เพชรา พาออนตา 641

นางสาว ณัฐนรี สถิตไพบูลย 642

นางสาว ขวัญจิรา เลอสุวณิช 643

นางสาว ฉัตรภรณ แตงแจ 644

นางสาว ปณิตา ผองภรพล 645

นาย ชญานทัต มัณฑางกูร 646

นางสาว ภาวินี     อนันตธนสาร 647

ลําดับ 58 นาย ประมวล บุญชื่อ 648

นาย กมล นวรัตนากร 649

นาย ปญญาพล เทียมวัน 650

นาย วิรัชสินธุ พัชรเกษมสกุล 651

นาย สุรชัย ศรีสมนาง 652

นางสาว มณทยา มุงดี 653

นาย สุรชัย ธีรสมบูรณกุล 654
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นางสาว เจนทิพย ฤกษศานติวงษ 655

นาย สมชาย มณีนพรัตนสุดา 656

นาย ธนวัฒน ราชภักดี 657

นาย อํานาจ เตกอวยพร 658

นาง ศรีไพร ทองคํา 659

นางสาว อรพรรณ ศรีสาร 660

นาย ฉัตรภวัตต ปรีชาวุฒินันท 661

นาย อรรถวุฒิ ศรียาภัย 662

สิบตํารวจตรี ประชารักษ เกตุตากแดด 663

นางสาว วราภรณ เกิดทอง 664

นาย ณัฏฐกิตติ์ นวลละออง 665

รอยตํารวจโท ภูวเดช พรหมมะกฤต 666

นาย เกรียงไกร   ไตรกิ่ง 667

นาย ศิริศักดิ์ โทนธนู 668

นาย พีรวิชญ    จันทรแจมสี 669

นางสาว ริช   จันทรประเสริฐ 670

นางสาว จุฑามาศ ศิริชุม 671

นาย นัฐกานท ขาวสอาด 672

นาย อาทิตย  ชูเกียรติวัฒนากุล 673

นาย วรัสสรร ชัยสุริยาทวิกูล 674

นาย ณัฐพล   สัตนาโค 675

นาย กฤษณ    ชอบรส 676

นาย ปณณวิชญ ตปนียากร 677

นาย นฤพนธ ท่ังสุวรรณ 678

ลําดับ 59 นาย จักรินทร ชาลีพุทธาพงศ 679

นาย อุทิศ อุตระธิยางค 680

นาง วีรวรรณ ทองนุม แบรนดอน 681

นาย ปรีชา เประยะโพธ์ิเดช 682

นาย พัทธพิรภพ ดวงจันทร 683
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นาย ภมรศักดิ์ เพรามธุรส 684

นางสาว พิรดีย สายชมภู 685

นางสาว อนุสรา ฤทธ์ิตา 686

นาย ยุทธการ โสภัณนา 687

นาย ธณกร คชรักษ 688

นาย วศิน สุธีรพรหม 689

นาย ศักดิ์ชาย กตบุญวงศ 690

นางสาว ยอดธรรมชนก      อมรเนรมิตสกุล 691

นางสาว ณัฐพร   สุประดิษฐ ณ อยุธยา 692

นางสาว จีรทรรศน ประชากรณ 693

นางสาว ขวัญฤทัย  พงษสุข 694

นาย ภัทร จันทรยวง 695

นาย พูนภัทร  วสุพงศพิพัฒน 696

นาย ทนงศักดิ์   นารอง 697

นาย กฤตวรรธน ทรงประโคน 698

นางสาว สุภาชีพ   สุสมบูรณ 699

วาท่ีรอยตรี อภิวัฒน นาคชํานาญ 700

นางสาว จริยา ปญญาสกุลชัย 701

นางสาว จารุมณี แกวมะโน 702

นาย สิริวัฒน จิรัฐติกาลสกุล 703

ลําดับ 60 นาย วินัย จีรวงศสุนทร 704

นางสาว ปรีดาลักษณ ทัศนียะเวช 705

นางสาว กฤษณีวัลย วิทยสมิทธ์ิ 706

นางสาว วริษา จันทรเกษมพร 707

นาย เกริกเกียรติ บัวแบน 708

นาย สิริพงศ สิริวรนาค 709

นาย กิตติพงษ สัจจารักษ 710

วาท่ีรอยตรี ชัยบูรณ หนองคูนอย 711

นาง ภูษณิศา บูรณชัย 712
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นาง รัตยา โพธิผลิ 713

นางสาว ปทมา มาศโอสถ 714

นางสาว ภัทรานิษฐ อินทรจันทร 715

นางสาว เอกกมล บ้ังเงิน 716

นางสาว ศิริขวัญ หนูขุนนาง 717

นาย ฤทธิชัย โนนใหญ 718

นางสาว เสาวนีย ล้ิมประเสริฐย่ิง 719

นางสาว วิลาวรรณ ลีเจริญเกียรติ 720

นาย สามารถ บิลหมาด 721

นางสาว จุฑารัตน    บัวสองสี 722

นางสาว ดวงพร ชอลี 723

นาย อุเทน    ชวยงาน 724

นางสาว ณิชนันทน   ตันติมนตรี 725

นางสาว ตองฤทัย อัครวิเนค 726

นาย ธนะวัฒน  ปุมพิมาย 727

ลําดับ 61 วาท่ีรอยตรี อุทัย สมฉายะนิติ 728

นาย อรรถพล ธรรมวิมล 729

นางสาว ปฐมาพร ศรีทอง 730

นาย พีรพงษ สุรสิทธ์ิ 731

นางสาว ปริศนา แวดอุดม 732

นาย กฤษฎา โรยนรินทร 733

รอยตํารวจเอกหญิง อรุณี อินทรมณี 734

นาย จุมพล พุกพบสุข 735

นางสาว ประภาพรรณ ศุภพิชญนาม 736

นาย ธวัชชัย เติมใจ 737

นางสาว ขนิษฐา แกวมา 738

นาย พงษสิรินันท บุตรศรี 739

นางสาว ธมนตพัตร ภักดิ์แจมจรูญ 740

นางสาว ชมชนก รัชตะวราโชติ 741
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นาง หิรัญญา ปะดุกา 742

นางสาว อาศิณา จิตรพรหมมา 743

นาย พีรทัศน สุนทรชูเกียรติ 744

นาย แคนทอง  สาที 745

นางสาว สุชาดา บัวงาม 746

นางสาว อาทิตยา นกนอย 747

นางสาว พรรณรพี ยูวะนิยม 748

นาย กฤษณ ตันติภิรมย  749

นาย ไชทัศน     จันทรเทพ 750

นาย นิตินันทน   บูรณะเจริญรักษ 751

นาย โรจธรณ เกตุแกว 752

นาย อําพล แกวปาน 753

นาย มาโนชญ ธารสมถวิล 754

นางสาว ปยาพร นครไทยภูมิ 755

นางสาว สโรชิณี กล่ินหอม 756

นางสาว วิรยา วชิรประทีป 757

ลําดับ 62 นาย สรวิชญ ผลออ 758

นาย เฉลียว หารโย 759

นาย อรรถพนธ ภิรมยทอง 760

นางสาว จันทิมา เกษบุรี 761

นางสาว กรกช โภชนา 762

นาย จรกฤตย แมงทับ 763

นาย เมฆินทร แผลงฤทธ์ิ 764

นาง จันทรเพ็ญ กุย 765

นาย พิทยา แกวคง 766

นาย ธนภณ สุภเวชกิจ 767

นางสาว สุมาลี เทียมบุญ 768

นางสาว สิริกาญจน วิไลธัญญา 769

รอยตํารวจตรี เสรีชัย ศรีพรหม 770
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นาย ปยะพงษ ยะโสราษฎร 771

นาย โชติชัย มากู 772

นาย ณัฏฐพิเชษฐ พูลทองคํา 773

นางสาว นริศรา   ทุมมา 774

นาย กิตติ วงศสุขสิริเดชา 775

นางสาว อมรพรรณ ทองใบ 776

นางสาว ชนิดาภา บุญญาลัย 777

นางสาว ภัทรวดี โสมสิน 778

นาย พณศักร เอี่ยมสุภาษิต 779

นางสาว พัฒชะรีย วังนิคม 780

นางสาว บราลี ไอยะรา 781

นาย ปาฏิหาริย    วัฒนประคัลภ 782

นาย ณัฐพร บุญฮก 783

นางสาว พรรณรัตน   พหลเวชช 784

นาย กฤษกร สายนาค 785

นางสาว จงกลนี ตันติวิท 786

ลําดับ 63 จาสิบตํารวจ  ประธาน พรหมเผา 787

พันตํารวจตรี วิชิต ดาวแจม 788

นาง ฉออน สวยรูป 789

นาย สมหวัง หมอยาดี 790

นาย วีระศักดิ์ สโมสร 791

นางสาว พจนาถ หลูมณี 792

นางสาว ดวงใจ ชุมประยูร 793

นาย บุญเล้ียง ฟูตระกูลพันธุ 794

จาเอก ณปกรณ บุญมาก 795

นาย พงษระพี บัววารี 796

นางสาว ศรีสุดา ปลอดออน 797

นางสาว จุฑาภรณ ชูเชิด 798

นาย รัฐกรณ เกษมสวัสดิ์ 799



 - 29 -

นางสาว กัลยา จันปาน 800

นาย นิรัตน นอมนําทรัพย 801

นางสาว พันธาทิพย ศรีขวัญ 802

นางสาว พิชยา อติภัทรากูล 803

นาย พากรณ เทียกทอง 804

นาย จักรินทร อุตมูล 805

นางสาว พัชรินทร เพ็ชรอินทร 806

นาย เกียรติยศ ดวงสูงเนิน 807

นางสาว ขวัญชนก คํามาลา 808

นาย วีรพงศ นนทะภา 809

นางสาว วิธู ตัณฑเสน 810

นางสาว วรรณธิภา  ไตรภูมิ 811

นาย อัคคณัฐ ชนะกุล 812

นาย นันทวัฒน  วิรติการ 813

นาง ขวัญดาว    มงคลพันธ   814

นาย ศิริชัย   สมศรี 815

นางสาว ฮุสนา ยีสมัน 816

นาย จักรี อรรคคํา 817

นาย มณฑล อรรถบลยุคล 818

นางสาว ชมพูนุท         พรมมา 819

ลําดับ 64 นาย นพคุณ สิงหเฉลิม 820

นางสาว มาลี สุนันทลิกานนท 821

นาย ศีรวิษ สุขชัย 822

นาย มงคล คัมภิรานนท 823

พันตํารวจโท ชาญศักดิ์ สุนทะโรจน 824

นาย อัครวัฒน เลิศสกุลรัตนะ 825

นางสาว ชลลดา สังสะนา 826

นาย รวมพล โรจนสกุล 827

นาย วิชัย พุทธิสาวงศ 828
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นาย พลพีร สิริพจนรัตน 829

นาย สุทธิพัฒม มาลากรอง 830

นาย วิทยา เผือกพงพันธ 831

นาย กิติธัณย หิรัณยพศิน 832

นางสาว อุมาพรรณ นันทนพิบูล 833

นาย ธีระกิตติ์ เฉลิมกิจพานิชย 834

นางสาว ปรารถนา เกียรติกังวานไชย 835

นาย อมรศักดิ์ เครือวัลย 836

นาย ไพศาล กางศรี 837

นาย กริช ไกรดิษฐ 838

นาย ธีรพงศ กานา 839

นาย เกียรติศักดิ์     สงแกว 840

นางสาว ศิภาวรรณ ปานประทีป 841

นางสาว ศิริรัตน    ศิริยุวสมัย 842

นาย ธีรพันธ    ก๋ําดารา 843

นางสาว มัลลิกา แกวมาก 844

นางสาว ปาวีนา   ทาอาสา 845

นาย กองภพ บุญรัตน 846

นางสาว จุรีพร ออนสําโรง 847

นาย ไตรภพ ลีลาชนะชัยพงษ 848

นาย ประวัติการณ    ทารวรรณ 849

ลําดับ 65 นาย ไพโรจน เพ็ญจันทร 850

นาย ไชยา จิ๋วพัฒนกุล 851

นางสาว วชิราภรณ พงษวิไล 852

นางสาว ศิริวรรณ คามาปาน 853

นาย จันทบาล อายุวัฒน 854

นาย เอกพงษ อินวิเชียร 855

พันตํารวจโท คนึง ปนทองนอย 856

นางสาว อารีวรรณ จตุทอง 857
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นางสาว สุทธิดา สาพะลับ 858

นางสาว ธีรพร เกศทับทิม 859

นาง ชุติมณฑน ใบเศวต 860

นางสาว วรกต เกษปรีชาสวัสดิ์ 861

นางสาว นวลสิริ วิไลศรี 862

นาย วีรยุทธ พนังศรี 863

นางสาว สุพิชา ปทุมานันท 864

นาย ประสิทธ์ิ สุโทนี 865

นาย โชติวุฒิ สุขประดับ 866

นางสาว กนกพร พิทักษศานต 867

นาย ชัยนรินทร   กวีพราหมณ 868

นางสาว ณัฐพร ประทุมสุวรรณ 869

นางสาว ปรียาชาติ หาลําเจียก 870

รอยตํารวจตรี ภูริพงศ พนาโยธากุล 871

นาย ไชยวัฒน ปยนันทภัทร 872

ลําดับ 66 พลอากาศโท ประเสริฐ ถังมณี 873

นาย ชัยสิทธ์ิ เตชะธเนศ 874

นาย สามารถ แสงดีจริง 875

พันตํารวจตรีหญิง พันธานนท มีนา 876

นาย สมพงษ มณีศรี 877

นาย ทองสิท คําแทง 878

นาย ธนาวุธ นอยจีน 879

นาย บรมัตถ อินทสโร 880

นางสาว สุกัญญา เทียนนอย 881

นาย ณรงค รอดวิหค 882

นางสาว รัชนี ปานเนียม 883

นาย สุทธิพันธุ ศรีคําซาว 884

นาย คณิต  จีระดิษฐ 885

นางสาว สุภิญญา เรืองโรจน 886
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นางสาว ธนวรรณ อินทรพิทักษ  887

นางสาว หรรษา พัฒนพานิชกุล 888

นาย ภูริทัต แสนมนตรีกุล 889

ลําดับ 67 นาย ณรงค แกวลอดหลา 890

นาย ไพโรจน มุณีจันทร 891

นางสาว วรรณา ใจแสน 892

นาย ครรชิต เจริญอินทร 893

นางสาว สาวิตรี งาคม 894

นางสาว วรินทรทิพย พิชิตมงคล 895

นางสาว มณีรัตน จงจิตต 896

นางสาว พรรษภัทร บุตรกินรี 897

นางสาว ละมาย แกวประชุม 898

นาย ชิงชัย มณีภัณฑ 899

นาย ศรัณยพงศ เภตรา 900

นาย เอกชัย สุทธจิตร 901

นางสาว ปวีณสุดา โชติชมภู 902

นาย สถาพร เชาวนสุภา 903

นางสาว กานตธิดา พุมคชา 904

นาย ชยุต นิลหัตถ 905

รอยตํารวจโท ทรงชาติ เขียวสนาม 906

นาย วิศรุต สุพรส 907

นางสาว ศิริประภา ปญญาวงศ 908

นาย ปฏิญญา จิรัญดร 909

นางสาว เชิญพร กมลวาทิน 910

ลําดับ 68 นาย มนตรี ศรีสกุล 911

พันตํารวจเอก ปราโมทย ใหญอรุณ 912

นาย ณรงคศักดิ์ แกวประสิทธ์ิ 913

นางสาว บุญประคอง จูมาพันธ 914

นาย ปติชัย เกตุคํา 915



 - 33 -

นาย วีนัส สมนึก 916

นางสาว สายทิพย จาละ 917

นางสาว มนชิดา รุจิกัณหะ 918

นางสาว นฤมล วงศแสงอนันต 919

นางสาว เกษราพร เพชรนาค 920

นางสาว สุปวีณ กรดเสือ 921

นาย ธนาวิชญ ภูรีญาณสวัสดิ์ 922

นาย วรจักร บุญประชม 923

นาย จิรวัฒน  เครือจันทร 924

นางสาว อรุณี   ปราชญาวงศ 925

นาง นภวรรณ ถาวรานันต 926

นางสาว ศิรินันท    สนั่นกอง  927

นางสาว ณัฐสิรยา   อนันตวรปญญา 928

ลําดับ 69 นาง กัญญาพัชร นาคประดา 929

นางสาว อรวี สุภัทรประทีป 930

นาย อภิชาติ บอพลอยเพชร 931

รอยตํารวจโท นิธิวัฒน คํานนท 932

นาย รณกร สมบุญ 933

นางสาว ดวงเดือน ธารายศ 934

นาย อภิวัฒน สุดสาว 935

นาย เฉลิมชัย มาตยเมือง 936

นาย วัชรินทร อินทรอารีย 937

นาย ภัคเดช จันทรกุล 938

นาย อรรณพ ประสพจันทร 939

นางสาว สิรินทรพัชร ตงศิริ 940

วาท่ีรอยตรี ธีระวุฒิ สิทธิกูล 941

พันตํารวจโท ขวัญเมือง โพธิตา 942

นางสาว แพรวพรรณ หลายปญญา 943

นางสาว ปยะลักษณ ทัฬหิกรณ 944
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นาย ชินวัตร     เดชนันทรัตน  945

นาย อุดมศักดิ์   ศักดิ์ธงชัย 946

นาย อัษฎางค วิชัยธรรม 947

นางสาว วิภาพร   แตงแดง 948

นางสาว วรรลิยา สกุลเดช 949

นางสาว อธิพร สุขเนตร 950

นาย สืบศานติ์ โรจนาวรรณ 951

ลําดับ 70 นางสาว ปยพร จันทภา 952

นาย พิษณุ ชื่นจิตต 953

นางสาว จุฬารัตน ปญญานุกุล 954

นาย นรินทร ตันถาวร 955

นางสาว ปยภรณ สกุลพุทธิไพบูลย 956

วาท่ีรอยตรี โสภณ โชติตันติโสภณ 957

นาย วราวุธ ศุภลักษณ 958

นาย ปญโย สูเหตุ 959

นาย ประจวบ แกวชี 960

นาย สาธิต บริพิศ 961

นาย วิศิษฏ ศรีประเสริฐ 962

นาย พัฒนพงษ รัตนะ 963

นาย ทวีพงษ รักเรียน 964

นางสาว ศศิภรณ ยาวะโนภาส 965

รอยตํารวจโท บุญนํา ลบโลกา 966

นางสาว วราภรณ บุญสูงเนิน 967

วาท่ีรอยตรี ธนู สิริพฤฒิพิบุล 968

นาย อดิศร ภัคธนกุล 969

นางสาว พัชรามล อินทรสุวรรณโณ 970

นางสาว จิรพร นอมมนัส 971

นางสาว อัจฉรา    ฉะออน 972

นางสาว วิลาสินี สมอารยพงศ 973
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นาย ณรงคพันธ ปรารมภ 974

ลําดับ 71 นาย สุวัจชัย ศิริทิพย 975

นางสาว จันทรราตรี ออนแกว 976

นาย ปราธูป ศรีกลับ 977

นาย ซากีรีน อารีพงษ 978

ลําดับ 72 นาย พรสรร กุณฑลสุรกานต 979

นาย ธุรวิช สุวรัชชุพันธุ 980

นางสาว พิมลพรรณ มีทิศสม 981

นางสาว รพีพร ผดุงแสง 982

นางสาว ธิชาดา อุปวัติ 983

จาเอก วิสิทธิ พรมลี 984

นาย ศิริพงษ แกวสวัสดิ์ 985

ลําดับ 73 นาย อภิชาติ ฝายเดช 986

ลําดับ 74 นาย ทรงชัย บุญโต 987

นาย สายชล  สงวนพันธ 988

ลําดับ 75 นาย ธวัชชัย คลายผูก 989

นาง ฑิตฐิตา สูหา 990

นางสาว เพลงสกุณ โพธ์ิทะเล 991

           

(นายสุชาติ  ธรรมาพิทักษกุล)

เลขาธิการ

สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา

ประกาศ  ณ  วันท่ี  6  มิถุนายน  2555

(นายไพโรจน   วายุภาพ)

ประธานคณะกรรมการอํานวยการ

อบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา

สุชาติ  ธรรมาพิทักษกุล

ไพโรจน   วายุภาพ


