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ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ

1 นาย ประศักด์ิ บณัฑุนาค *009

2 นาย สาธติ ภูห่อมเจริญ 012

3 นาย ปราโมช ธรรมโชติ *021

4 นางสาว คัธลิยา รุ่งพนารัตน์ *048

5 นาย ธนรัตน์ จรัสศรี 059

6 นาย จิรวฒัน์ ต้ังเจริญถาวร 066

7 นาย ปยิะกลุ มีลุน 071

8 นาย สมเด็จ เจริญผล *074

9 นาย ประหยัด เจริญสลุง 080

10 นาง ปริษา เจริญสลุง 081

11 นาย สมควร ขันเงิน 133

12 นาย บรรเจิด นนทสูติ *135

13 นางสาว สาวติรี สัมฤทธิสุ์ขโชค 139

14 นางสาว หทยักาญจน์ ทวทีอง *141

15 นาวาอากาศหญิง สุดารัตน์ ชยากร 144

16 นาย ยุทธศักด์ิ สัมปะชาโน 145

17 นาย วเิชียร วาพดัไทย *150

18 นาย พงษสิ์ทธิ์ ทองรักษ์ 152

19 นาย สิทธิ งามล ายวง 153

20 นาย บญุเรือง เตชะววิฒัน์กลุ 166

 รุน่ที่ 12 (ผู้บรหิาร)
(แนบทา้ยประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยตุิธรรมทางปกครอง ลงวันที่  19 มกราคม พ.ศ. 2564)

ชือ่ - สกุล

บญัชีรายชือ่ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกบคุคลเพ่ือเข้ารบัการอบรม
หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รบัการรบัรองจาก ก.ศป. แล้ว)

หนา้ที ่1



ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ

21 นาง วชิรนุช พรหมภทัร์ *182

22 นาย อรรถพล แกว้สัมฤทธิ์ 186

23 นาย สราวฒิุ บญุสุข *187

24 นาย รชต ไกยศรี 188

25 นาย พรเทพ แซ่เฮ้ง *189

26 นางสาว อรวรรณ ไชยพนัธุ์ 192

27 นาง สุญาดา สุนทรศารทลู *193

28 นาย สิรวชิญ์ ง๊ะสมัน 194

29 นางสาว อรนุช ภกัดีวสุิทธพิร 195

30 นาย ดวงอาทติย์ นิธอิทุยั *196

31 นาย อนันต์ รุ่งพรทววีฒัน์ *197

32 นาย ชัยชนะ วรีะสุชาติ 198

33 นางสาว คณัสณันทพ์รรณ ผลท ามีบญุ *199

34 นาย บญุส่ง ตินารี *200

35 ผศ.ดร. ทชชยา วนนะบวรเดชน์ *201

หมายเหต ุ  * หมายถึงผู้ไม่มีวฒิุทางนิติศาสตร์

ชือ่ - สกุล

หนา้ที ่2


