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เอกสารแนบท�ายประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
รายช่ือผู�สอบแข*งขันได�ในการสอบแข*งขันเพ่ือบรรจุและแต*งตั้งบุคคลเข�ารับราชการในตําแหน*งนิติกรปฏิบัติการ 

 
ท่ี เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล 

1 201850 นาย ทรงพล ลูกอินทร� 
2 200132 นางสาว สิริมา โสภา 
3 200448 นาย ฉัตรชัย แก!วประดิษฐ 
4 200385 นางสาว นววรรณ สิงห�อุบล 
5 201920 นางสาว ประดิชญา หนูฉ!ง 
6 200571 นาย ณัฐดนัย ภิญโญ 
7 200128 นาย วงศกร วุฒิคุณาภรณ� 
8 201347 นาย กฤษกร หงษ�วิไล 
9 201399 นาย อัศวเดช พิยวัฒนตระกูล 

10 201896 นาย สรัช ควรสนธ ิ
11 201205 นาย กฤศ เธียรธีรดา 
12 200357 นางสาว ปริญญาพร สุวรรณศิลป7 
13 201831 นาย วีรชาติ หวินคํา 
14 200019 นาย ปรเมฏฐ� ทศชนะ 
15 200681 นางสาว สุพัตรา ยอดแก!ว 
16 200178 นางสาว วิชชุดา พ:อนุ!ย 
17 200346 นาย เอกอนันต� สินธุพุฒิพงศ� 
18 200600 นาย กิติศักด์ิ พร!อมมูล 
19 200436 นาย สุบัณฑิต หลวงศรี 
20 201358 นางสาว จริญญา พรหมมา 
21 201647 นาย กลยุทธ กลิ่นจําปา 
22 200047 นาย ชนินทร� ธนาสุนทรารัตน� 
23 200778 นาย ณัฏฐ�นนท� จารุวนาลัย 
24 200796 นาย วิรุฬห� โพธิ์ทอง 
25 201232 นาย นราวิชญ� พรมดี 
26 201357 นางสาว หทัยภัทร ทนันไชย 
27 201244 นางสาว วิลาสิน ี ผดุง 
28 200068 นาย สิร ปAงแก!ว 
29 200372 นางสาว วาสินี กันทวีชัย 
30 200800 นางสาว นูรอัยนี เอสเอ 
31 200948 นาย วรพนธ� โยธินภาวิรชัต� 
32 201285 นางสาว มาสรี ขัดทุ:งฝาย 
33 200670 นางสาว ปุญชรัสม์ิ ปริวัตรพันธ� 
34 200746 นาง อัญญารัตน� สีหว!าสะโสม 
35 200183 นางสาว รวีวรรณ ทรัพย�สุจริต 
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36 200087 นางสาว กรวิภา มูลศักด์ิ 
37 201171 นางสาว อุบลวดี หมายเหมือนจิต 
38 201418 นางสาว รัชมาพร ณ น:าน 
39 200565 นาย นนทวิทย� ลอยวิรัตน� 
40 200085 นางสาว สุธาทิพย� กาญจนะ 
41 200425 นางสาว พิมพ�พัชร ผาสุขนิตย� 
42 200982 ว:าท่ีร!อยตรี สัญชัย ศิริเดช 
43 200656 นาย พงศธร แก!วเอ่ียม 
44 200776 นางสาว กรชนก สุริยาเรืองฤทธิ์ 
45 200005 นางสาว บุบผา ครุฑบุตร 
46 201061 นาย ธนพัฒน� เครืออยู: 
47 200257 นาย นัทธพงศ� สิมมาวัน 
48 201697 นาย ชิตพล หงศาลา 
49 200518 นางสาว จันมณีโชติ ถําวาปF 
50 201312 นางสาว หทัยทิพย� แก!วชัยวงค� 
51 201613 นาย กษิดิศ พรหมเช็ก 
52 200446 นางสาว จุฬาลักษณ� ศิริศักด์ิวัฒนา 
53 200635 นาย ชนะพล ทรัพย�สม 
54 201209 นาย อัมรินทร� ปานอ:อง 
55 200743 นาย ชิตวรงค� อุ!ยกูล 
56 201298 นาย นิติธร แยกโคกสูง 
57 200242 นาย พงษ�ประพันธ� โภชากรณ� 
58 201134 นางสาว อริยา กองวงษา 
59 200615 นางสาว อรทัย สุวรรณะ 
60 201447 นาย พูลศักด์ิ ใหม:วงษ� 
61 200406 นางสาว ขนิษฐา กอดสอาด 
62 200649 นาย จิรพล ยอดจันทร� 
63 200271 นางสาว อนุสรา มณีกรรณ� 
64 200424 นาย ปAยวัชร� วรรณใส 
65 200687 นางสาว จีรยา แถมพยัคฆ� 
66 200062 นางสาว พจมาน บุพศิริ 
67 200107 นางสาว นฤมล วงศ�แสงอนันต� 
68 200332 นาย รัฐกิจ วิรัตโนทัย 
69 200409 นาย สรวุฒ ิ แสนเทศ 
70 200126 นางสาว สุภาวดี มีเย็น 
71 200145 นาย พงษ�พัฒน� ธราพงษ�พันธ� 
72 200317 นางสาว ณัชชา ศรีจําปา 
73 200754 นางสาว ภัทราภรณ� พรหมเทศ 
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74 201292 นางสาว อารดา นพรัตยาภรณ� 
75 201773 นาย ธนไชย สอนอินทร� 
76 200653 นาย อธิศ ธรรมน!อย 
77 200358 นาย อธิวัฒน� พรหมชิต 
78 200865 นาย กฤตภาส จุติโชติ 
79 201319 นาย มงคล สาธุพันธุ� 
80 200408 นาย บุญเกิด ปะระทัง 
81 200569 นางสาว กรรนิการ� อัตถากร 
82 201136 นางสาว กนกวรรณ รัตนปทุมวรรณ 
83 201549 นาย รัฐราม สิรันทวิเนติ 
84 201075 นาย ศิวดล ธีรเจริญทรัพย� 
85 200329 นางสาว ศิริเบญญา เจดีย� 
86 200661 นางสาว จุฑาทิพย� อินสินธุ 
87 200823 นาย รณชัย ทองใบ 
88 201004 นางสาว นันทรี วิเศษรุ:งเจริญ 
89 201175 นาย ต:อศักด์ิ ภู:ระหงษ� 
90 201401 ว:าท่ี ร.ต.หญิง พรจรัส พรมกลัดพะเนาว� 
91 200038 นางสาว เมวิกา หาญอาษา 
92 201428 นาย สุรเชษฐ� วรวงศ� 
93 200797 นางสาว ณัฐกฤตา นิยมธรรม 
94 200032 นางสาว วศินี วิรานันท� 
95 200108 นางสาว วิมล ตันทร 
96 200321 นางสาว กนกวรรณ ขันหลวง 
97 201098 นาย บุริมพักตร� ศักด์ิโกมลศรี 
98 201126 นาย พีรวัส สุขทอง 
99 201193 นางสาว ปรัชญานี ใจบุญ 

100 201482 นาย สมฤทธิ์ ลิ้มวนานนท� 
101 201616 นาย กิตต์ิธนัตถ� วงศ�รัตนปLญญา 
102 201746 นาย สุวัจน� สุนทองหล!า 
103 200100 นางสาว ลมสงบ หอมเศรษฐี 
104 200472 นางสาว กนกอร ภูวดลไพโรจน� 
105 201013 นาย สถาพร ราชสาวงศ� 
106 201681 นางสาว ทัศไนย มะปะเท 
107 200772 นางสาว แพรวพรรณ จันทรศัพท� 
108 201706 นาย ศรนรินทร� ทินบุตร 
109 200153 นาย วรุตม� ยังถาวร 
110 200612 นางสาว นริศรา ถาวระ 
111 201085 นางสาว จริยาภรณ� สมปูM 
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112 200266 พันจ:าอากาศตรี พงศ�พิชญ� ภูลวรรณ 
113 200390 นางสาว เบญจวรรณ ทองเพ็ง 
114 200096 นางสาว ธัญลักษณ� หิรัญ 
115 200239 นาย ปAยะฉัตร พงษ�ลา 
116 200886 นาย อลงกรณ� นุกูลรักษ� 
117 200252 นางสาว ปวีย�ธิดา ธารเนตร 
118 200345 นางสาว นิศารัตน� จงใจเทศ 
119 200552 นางสาว ปุณิกา เกตุพันธ� 
120 201180 นาย วัชรากร ชาวตะโปน 
121 201278 นาย พุฒิพงศ� จออนันต� 
122 200114 นางสาว ตวงรัตน� จุมปาแฝด 
123 200311 นางสาว กรกฎ นิตย�โชติ 
124 200360 นางสาว ณัจภัค จินต�จันทรวงศ� 
125 200602 นาย พิชญ� พิพัฒน�สันติกุล 
126 200876 นาย เศรษฐวุฒิ เพ็งพุ:ม 
127 200998 นางสาว สุภาวดี จันทร�ฉ้ิน 
128 201245 นางสาว ปาริชาติ สุริยะฉาย 
129 200468 นาย จิรัสพันธ� อินทวงศ� 
130 200584 นางสาว ภัทรพร ตันกุล 
131 200512 นาย วรายุส ไวเวหา 
132 200918 นางสาว สุเจตนา รุจิวณิชย�กุล 
133 201669 นาย ณัฐพล เกษมสุข 
134 200160 นาย วิสุทธิพรรษ� อินทมะโน 
135 201073 ส.ต.ต. สุขุม วรรณะเดชะ 
136 201376 นางสาว เกตุทิพย� กลางประพันธ� 
137 200427 นางสาว เมธาวี ภูริเอกทัต 
138 200804 นาย ชีวภัทร� สวิงสุวรรณ 
139 201187 นางสาว เสริมศิริ พุทธิมาปLญญรัตน� 
140 201388 นาย จิรวัฒน� สรรเพชร 
141 200324 นาย วีรวุฒ ิ ศรีชาย 
142 201336 นาย อัมเรศน� สิงห�ทวีศักด์ิ 
143 201753 นาย ปLญญพัฒน� แปลงรัตน� 
144 200849 นาย บดีศร นิจธรรมสกุล 
145 200135 นางสาว นาตยา หารทะเล 
146 200093 นาย พงศ�พล ภูพุฒ 
147 201081 นาย จตุพล บุญเสนา 
148 201550 นาย ธนพัฒน� ม่ันศิลป7 
149 200084 นางสาว วราพร ไวนฤนาท 
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150 201956 นาย ศฤงคาร เสน:หา 
151 200315 นาย อิสรานนท� แก!วเนตร 
152 201609 นาย อภิชัย พาบุ 
153 200966 นางสาว อภิญญา พันธ�โภคา 
154 200834 นางสาว กฤติยาณี สังข�ทอง 
155 200791 นาย เจนวิทย� นิตยพลสิทธิ์ 
 


