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ล าดบัที่ เลขประจ าตวัสอบ

1 นางสาว ตวงรัตน์ มหาคุณาจรีะกุล 001

2 นาย พงศ์พันธุ์ จติรานกุิจ 002

3 ว่าทีร้่อยเอก คมกริช เวชสัสถ์ *004

4 นางสาว วรางคณา ชัยศรีทิพย์ 005

5 นางสาว วัฒนา ขาวสวน 006

6 นางสาว ฑิตฐิตา ธิติธรรมพฤกษ์ 007

7 นาย ธเนศ เกษศิลป์ *008

8 นาย วัลลภ คชบก 010

9 นาย ตุลฉัตร อุดารักษ์ 013

10 นาย ยศพัทธ์ เหลืองสดใส 014

11 นาย เจริญวัตร พุทธอร่าม *015

12 นาย ภานพุิศุทธ์ อัศวพรอาภาภทัร์ 016

13 นาง จติติมา ราชรักษ์ 017

14 นาย เอกรัตน์ งามข า 018

15 นางสาว สมปรารถนา อุปนนัท์ 019

16 นาย เอกวิศว์ คุณดิลกกาญจน์ 022

17 นางสาว พรพรรณ เจริญสุข 029

18 นางสาว กัญญ์ณพัชญ์ ภกัดีวิวัฒน์ 030

19 พันต ารวจโทหญิง สุนนัทา เทียบรัตน์ 031

20 นาย จริาวัฒน์ แช่มชัยพร 032

21 นาย ฐนกร เจริญสุข *033

22 นาย ชัชวิน คงเจริญ 034

23 นางสาว อนงศ์นาฏ จนัทรังษี 035

24 นางสาว มีนา เหล่าหะเกียรติ 037

25 นางสาว กนกวรรณ ธารายศ 038

26 นางสาว กันตวรรณ ชัยเทอดศิริ 040

27 นาย ภชุงค์ ธีรนนัทราพร 042

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธสิอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือก เพ่ือเขา้รับการอบรม
หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธพิีจารณาคดปีกครอง (ทีไ่ดร้ับการรับรองจาก ก.ศป.แล้ว) รุ่นที ่12

(แนบท้ายประกาศมลูนิธวิิจัยและพัฒนากระบวนการยุตธิรรมทางปกครอง ลงวันที ่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564)

ชื่อ - สกุล

หนา้ที ่1 จาก 5



ล าดบัที่ เลขประจ าตวัสอบ

28 นาย ภคัวัฒน์ แสงภู่ 043

29 นางสาว ปฤจฉาพร คินธร 044

30 พันต ารวจเอก กฤษฏิช์วินทร์ วีระจติต์ 045

31 นาย นรัินดร์ แสนสอน 046

32 นางสาว อรอุมา ด าคล้าย 047

33 นางสาว ธัญญ์ฐิตา ญาณวิริยะวงษ์ *049

34 นาย ไพบลูย์ ขุนอินทร์ *050

35 นาง สีนวล วงศ์พันธุ์ 052

36 นาย อดุลย์ ขยายวงค์ 054

37 นางสาว วราพรรณ สีโกเมน 055

38 นาย สมคิด บญุล้นเหลือ 056

39 นางสาว ศิริภทัร ธรรมเขต 057

40 นาย ธีระยุทธ ปกติ 058

41 นางสาว อรพรรณ จติต์ไมตรี 060

42 นาย กนกศักด์ิ พรหมเมศร์ 061

43 นาย อริยะ ทองพีรพันธุ์ 062

44 นาง บณุยวีร์ สอนสุภาพ 063

45 นางสาว นงรักษ์ ธงแดง 065

46 นาย ปกรณ์ วงศ์วิเศษนนท์ 067

47 นาย พิชิต สาระคง 068

48 นาย บญุยฤทธิ์ ประชิดเขตต์ 069

49 นาวาตรี วิวัฒน์ สุนทรจารุ 070

50 นาย นรนติิ ศิลาเกษ 073

51 นางสาว นริศรา หงษ์ทอง 075

52 นาย องอาจ สายบตุร *078

53 นาย สุรสีห์ ศุภเสถียร *083

54 นาย กรณ์ อรรถเนติศาสตร์ 084

55 นาย อนพุล คมคาย 085

56 นาย เสฏฐพงศ์ ไปวันเสาร์ 087

57 นางสาว ศรีเพชรรัตน์ เมฆวิวัฒนาวงศ์ 088

58 นางสาว จรินทร คิดอ่าน 089

ชื่อ - สกุล

หนา้ที ่2 จาก 5



ล าดบัที่ เลขประจ าตวัสอบ

59 นาย ณภทัร รุจเิสถียร 090

60 นาย คุณากร ทรัพย์ผล 091

61 นาย จกัรกฤษณ์ ศรีสุวรรณ 093

62 นางสาว ศรีมาฏา การเทีย่ง 094

63 นางสาว เมธิยา วงศ์สิงห์ 096

64 พันต ารวจเอก ชวลิต ชวลิตพงศ์พันธุ์ 098

65 นาย พิชญ์ พิพัฒนสั์นติกุล 100

66 นางสาว ศิวาพร อินทรสุข 101

67 นาย กิตตินนัท์ ศรีมงคล 102

68 นาย วิรัช นพภาพันธ์ 104

69 นาง เสาวภางค์ บญุญภทัโร 105

70 นาย โกวิทย์ มีพรบชูา 106

71 นาย ประดิษฐ์ อินทร์เฉลียว 107

72 นาย กฤษฏพ์งศ์ วงษ์มหทัธน 108

73 นาวาเอก จริพงษ์ เขียนนลิ *109

74 นาง ประกายพรึก ทัง่ทอง *111

75 นาย สุเทพ จนัทิมา 112

76 นาง ปริศนา วรรณารักษ์ *113

77 นาย พิเชษฐพันธ์ เชื้อแพ่ง *114

78 นาย วชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์ *115

79 นางสาว หทัยชนก แถลงการณ์ 116

80 นางสาว อภฐิา วิริยะพงษ์ 118

81 สิบต ารวจตรี นปดล นพเคราะห์ 119

82 นาย ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ *120

83 นาย ปยิะ นชุพงษ์ 121

84 นาย รัฐภมูิ ราชกิจ 123

85 นาย กัณฑ์สมิต เท็งวินจิ 124

86 นาย ธีรพัฒน์ ภูพ่ลับ 125

87 นางสาว สาวิตรี พรหมเดช 126

88 นาย สุธิชาติ ชูรักษา 127

89 นาย ปฏญิญา แสงนลิ 129

ชื่อ - สกุล

หนา้ที ่3 จาก 5



ล าดบัที่ เลขประจ าตวัสอบ

90 นางสาว ทิพย์ระวี ขุดข า 134

91 นางสาว ธัญญารัตน์ นวลเปน็ใย *136

92 นาย พงศ์พันธ์ ศรีเสวตร์ 137

93 นางสาว รชนกีร จนัทรเสนา 138

94 นางสาว ศุภศิริ เวศาขวรินธ์ 140

95 นาย ณรงค์ ชลประคอง 142

96 นาย ศักดา สกุลโกศล 147

97 นาย ปกาสิต พรหมปิน่ชมพู 149

98 นางสาว ระดาภทัร จงธรรมคุณ 151

99 นาย ไกรวิทย์ เงามุข 154

100 นาย ไพศาล จงัวัฒนกุล 155

101 นาย โรจน์ ไตรวิทยาศิลป์ *156

102 นาย เนติศักด์ิ บญุทอง 157

103 นาง ทัพพ์พรรณ ศรีบวัอ่อน *158

104 นาง อรุณี ชุติวงศ์ 159

105 ว่าทีร้่อยตรี อานนท์ แก้วปญัญา 160

106 นาย วรารัตน์ สังข์นาค 162

107 นางสาว พิชญ์สินี แดงทับ 163

108 นางสาว วิลาสินี ปติินานนท์ 165

109 นางสาว ภาวิณี มะทอง 167

110 นาย บญุหนา ศรีสุวงค์ 168

111 นาย ชวัลวิชญ์ อัชรีวงศ์ไพศาล 169

112 นาย รณกร อ้นทองสุก 170

113 นางสาว ทัศนวรรณ จลุละศร 171

114 นางสาว ศิริลักษณ์ แปม่จ านกั 172

115 นางสาว สิตานนัท์ ศรีวรกร 173

116 นาย สุพรรณ จนัทโชติ 176

117 นาย ถิรพัฒน์ เจตินยั 177

118 นาย มณเฑียร ศรีทอง 179

119 นาย สมศักด์ิ มหรรณพ 180

120 นางสาว อภญิญา จนัทร์ทุง่ 181

ชื่อ - สกุล

หนา้ที ่4 จาก 5



ล าดบัที่ เลขประจ าตวัสอบ

121 นาย ธิติ สายเชื้อ 183

122 นางสาว สุธาสินี เจริญสิทธิ์ 190

123 นาย ศิริศักด์ิ ขวัญสุข *191

หมายเหต ุ  * หมายถึงผู้ไม่มีวุฒิทางนติิศาสตร์

ชื่อ - สกุล

หนา้ที ่5 จาก 5


