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ตําแหนงนิติกร (กองกฎหมาย) 
เลขประจําตัว 

ผูเขารับการประเมิน 
                      ช่ือ – สกุล 

02001 นางสาว ทัศนีย เงินสุข 
02002 นางสาว เอกอนงค พรหมถาวร 
02003 นางสาว จันทราภา แสนคํา 
02004 นาย วิษณุ ทองแกมแกว 
02005 นาย กิตติชัย พ่ึงพระพุทธ 
02006 นาย อักษร ปานเนาว 
02007 นางสาว ณหทัย สุขเสนา 
02008 นาย กุลเดช กุลเจริญ 
02009 นางสาว สมหญิงณัฐ แกวลําหัด 
02010 นางสาว กชมน ชองสมบัติ 
02011 นาย วรวัฒน วนิชยาโกศล 
02012 นางสาว ศุภาพิชญ ปอมปราการ 
02013 นาย อุดรเขตต โนนนอย 
02014 วาท่ี ร.ต.หญิง ขวัญจิรา มีบ ุ
02015 นางสาว ศิริภรณ บุญเพียร 
02016 นาย ชลดรงค วงษพรวน 
02017 วาท่ีรอยตรี จักรี แปนจันทร 
02018 นางสาว เอมจิต นันตา 
02019 นางสาว ชญานิษฐ พลโลก 
02020 นาง สิริพร ม่ันคง 
02021 นาย ชญานนท ชางวัลย 
02022 นางสาว ปยนุช มาโต 
02023 นาย สุรดิษฐ จารุศิริวัฒนา 
02024 นางสาว มนัสชนก สีทะนน 
02025 นาย สมชาย งวดสูงเนิน 
02026 นาย อุกฤษฏ ไทยงามศิลป 
02027 นางสาว พิชามญชุ เกตุสําเภา 
02028 นางสาว เจนจิรา แกวมวงพะเนา 
02029 นางสาว สิริยา ภูตาสืบ 
02030 นางสาว กนกอร พูนสง 
02031 นาย ธรรมจักร หอมไกล 
02032 นางสาว จินตนา ภาแกดํา 
02033 นาย ดนวัต พัดเย็นชื่น 
02034 นาย โชควัฒนา ยันตพิเศษ 
02035 นางสาว กาญจนา นาแซง 
02036 นางสาว ธนาภรณ สิงหพรมมา 
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02037 นางสาว นวพรรณ แพงเพ็ง 
02038 นางสาว รจนา พรมพันธุ 
02039 นาย ฮาริส พงศยี่หลา 
02040 นางสาว พัฑรา พิริยานนท 
02041 นางสาว นิภาวรรณ ทองหอม 
02042 นาย วัชระพงศ ธนไชยเต็มวงศ 
02043 นาย ณัฐกิตติ์ พูลเอียด 
02044 นางสาว ศิริญญา ทองศร ี
02045 นางสาว ปรียาภรณ พุทธา 
02046 นางสาว สุภาดา บุญมาตุน 
02047 นางสาว นันทพร ศุภพลธร 
02048 นางสาว นันทิภัคค พูนทวีธีรฤทธิ์ 
02049 นาย สุทธิพงศ อุนเรือน 
02050 นางสาว อิสศิริยาภรณ ทุมดี 
02051 นางสาว วราลี พรมกะจิน 
02052 นาย ธนภัทร เมฆกิจ 
02053 นางสาว อรพรรณ ศุภเสถียร 
02054 นาย ศิริวัฒน ตะกะศิลา 
02055 นางสาว ชรินทรทิพย วันณิภากรณ 
02056 นางสาว ภรณวิรินทร อ๋ิวสกุล 
02057 นางสาว ตรีญาภรณ สีกูกา 
02058 นาย พิษณุ สิทธิถนอมวงศ 
02059 นาย กันตกมล ชวยคง 
02060 นางสาว ธมนวรรณ คัมภีระ 
02061 นางสาว พีรยา โปะลําพงษ 
02062 นาย วิวัฒน ผิวออน 
02063 นางสาว ศศิประภา สนเอ่ียม 
02064 นางสาว ชิรินทรา หลานสัน 
02065 นางสาว วัจนารัตน ดวงนาค 
02066 นางสาว ชลันธร ชาวชน 
02067 นางสาว ปทมา เดชเล 
02068 นาย วชิรวิชญ เลิศสิทธินนท 
02069 นางสาว ชุลีกร มกรารัตต 
02070 นางสาว กานตธีรา สุขแสน 
02071 นาย สิทธิพัฒน หนอทอง 
02072 นาย ปรมินทร กระไรภูมิ 
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02073 นาย อัษฎายุธ เฉีนยแหลม 
02074 นางสาว กาญจนา นิลพัน 
02075 นางสาว ปณณภัสร พีรสกุลสิทธิ ์
02076 นาย อรรถพล รื่นเริง 
02077 นาย อุดม สรอยอยู 
02078 นาย สุวิทย ใสสุวรรณ 
02079 นางสาว ชัญญาพัชญ โพธิ์จันทร 
02080 นางสาว อินทุอร ขามสันเทียะ 
02081 วาท่ี ร.ต. เตชินท โพธิ์ศรี 
02082 นางสาว มุกรวี โตสม 
02083 นาย สหรัฐ สมราง 
02084 นางสาว กัลยาภัสร ชวงฉํ่า 
02085 นางสาว วิภาดา บุญศรี 
02086 นางสาว ทินมณี หิรัญโยดม 
02087 นาย สงกรานต สาระกิจ 
02088 นาย ธีรธร ลิ้มจุติธรรม 
02089 นางสาว นวพร ไกรสุขุม 
02090 นางสาว อนันตญา เองมหัสสกุล 
02091 นางสาว สุดาลักษณ ฆองสนั่น 
02092 นาย ปกรณ สุทธินนท 
02093 นางสาว ทิวาพร อุปไพร 
02094 นาย ธนสร เทพกุนา 
02095 นาย กริชชัยพงศ กายวรากุล 
02096 นาย พีรวิชญ จิระจรูญพันธุ 
02097 นางสาว มทินา เข่ือนสุวรรณ 
02098 นางสาว ธีรวด ี ณรงคชัย 
02099 นางสาว ธนพร อินทกาญจน 
02100 นาย กฤตยะ โสมา 
02101 นางสาว ณัฐพร บัวสุวรรณ 
02102 นางสาว พัชรีภรณ สวัสด ี
02103 นางสาว ประภัสสร สวางภพ 
02104 นาย พงศภัค เจนวัฒนวิทย 
02105 นางสาว รัตนา บุญพูน 
02106 นางสาว เกษมณี แกวคําบง 
02107 นาย นนทพัทธ พวงรอด 
02108 นางสาว พิชญาภา พวงชอย 
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02109 นางสาว ภัทรนิษฐ จันทบูรณ 
02110 นางสาว เยาวเรศ นกศิริ 
02111 นางสาว อุษณีย ศิริพัฒนพาณิชย 
02112 นางสาว ลภัสรดา ลวนไพศาลนนท 
02113 นาย ธนโชต ิ ชินปญจะพล 
02114 นาย ฮาฟต ดอเลาะ 
02115 นางสาว แคทลียา สังสัย 
02116 นางสาว นฤมล จันทรโท 
02117 นาย ชนาธิป สามัคคีธรรม 
02118 นางสาว รุจิรา ทองดา 
02119 นางสาว ปารติยา โคตรสุโน 
02120 นางสาว กัลยา ใกลสวาง 
02121 นาย กฤษณะ ไกแกว 
02122 นาย จักรพงศ ยิ้มใจบุญ 
02123 นางสาว ลักษมี สวุรรณคีรี 
02124 นาย นรุตม พัฒนไพศาลชัย 
02125 วาท่ี ร.ต. วัฒนา สนั่นเอ้ือ 
02126 นาย ธนวัฒน พลายคง 
02127 นาง ปนัดดา แสนกลา 
02128 นาย ธันวา จันทรเท่ียง 
02129 นาย เฉลิมวุฒ ิ ธรรมอักษร 
02130 วาท่ีรอยตรีหญิง จิรัฐติกาล ณ สุวรรณ 
02131 นางสาว ปทิตตา สนุทรโรจน 
02132 นาย เทพประสิทธิ ์ มณีพันธุ 
02133 นางสาว อารดา ทัพเทพเทวินทร 
02134 นางสาว มุกรินทร โพธิ์ทอง 
02135 นาย ธีรฉัตร พรแดง 
02136 นางสาว วิภารัตน พัฒนมะณี 
02137 นาย วัชรากร จิรโสภณ 
02138 นางสาว นีรชา พลภักดี 
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