
ลําดับ ชื่อ สกุล ระดับ 

  ๑. สํานักนายกรัฐมนตรี   
  ๑.๑ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี   
๑ นางสาวสุภาพร  ร่ืนโยธา นิติกร  ๖ 
๒ นางสาววงศวิไล  นอยมา นิติกร  ๖ 
๓ นายพันศักดิ ์ เจริญ นิติกร  ๖ 
๔ นางสาวสายชล กําเนดิบง นิติกร  ๖ 
๕ นายยืนยง  ยืดยาว นิติกร  ๖ 
๖ นายวิสุทธิ ์ ฉัตรานุฉัตร นิติกร  ๖ 
๗ นายนคัรินทร  นาคะไพบูลย นิติกร  ๕ 
๘ นายเฉลิมพล  เลียบทวี นิติกร  ๕ 
  ๑.๒ สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค   
๙ นายฐิตินนัท   สิงหา นิติกร  ๖ว 
๑๐ นายเลิศศักดิ ์ รักธรรม นิติกร  ๕ 
๑๑ นางสาวสรียา  กาฬสินธุ นิติกร  ๕ 

  ๑.๓ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   
๑๒ นายธีรพงศ  คุมรุงเรือง นิติกร  ๖ว 
๑๓ นางสาวอลิสา  มาฬมงคล นิติกร  ๕ 
๑๔ นายเศรษฐชัย  อนสมศรี นิติกร  ๕ 
๑๕ นางสาวพัชราวด ี สุนทรศารทูล นิติกร  ๕ 
  ๑.๔ สํานักงบประมาณ   
๑๖  นางวรภัทรา  ภมรศิริ นิติกร  ๖ 
  ๑.๕ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน   
๑๗ นางสาวมลลวธู  มุสิเกต ุ นิติกร ๕ 
๑๘ นายศักดริน  โตะเฮง นิติกร ๕ 
  ๑.๖ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ   
๑๙ นางสาวพรรษรัตน เพชรมณี นิติกร  ๕ 
  ๒. กระทรวงกลาโหม   
  ๒.๑ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   
๒๐ พ.ต.เศรษฐสทิธิ์  แกวคูณเมือง ระดับ ๖ 
๒๑ ร.อ.หญิงพิชามญช  แกวพ่ึงทรัพย  ร.น. ระดับ ๕ 
๒๒ ร.อ.หญิงณนุช   คําทอง ระดับ ๕ 
  ๒.๒  กองทัพบก   
๒๔ พ.ต.รัฐเกตุ   ใจจริง ระดับ ๖ 

รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน 
หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับตน รุนท่ี ๒ 

ส่ิงท่ีสงมาดวย ๑ 



ลําดับ ชื่อ สกุล ระดับ 

๒๕ พ.ต.สัญชัย   บูรณะสัมฤทธิ์ ระดับ ๖ 
๒๖ พ.ต.สุรัตน   แสงเย็นพันธุ ระดับ ๖ 
๒๗ พ.ต.หญิงเครือวัลย   ไพรวนั ระดับ ๖ 
๒๘ พ.ต.สมเกียรต ิ  วิจารณธนา ระดับ ๖ 
๒๙ พ.ต.ประเสริฐ  พิศมัย ระดับ ๖ 
๓๐ พ.ต.สายัณต  ขุนขจี ระดับ ๖ 
๓๑ พ.ต.อรรฆยุทธ  แสงสวาง ระดับ ๖ 
๓๒ พ.ต.สุเมธ  เมนะสูต ระดับ ๖ 
๓๓ พ.ต.ประณัฐ  อรรถวิล ระดับ ๕ 
๓๔ พ.ต.อดุลวิทย  ทองนวม ระดับ ๖ 
๓๕ ร.อ.ณพวัฒน  ประสาทเขตการ ระดับ ๕ 
๓๖ พ.ต.นติินัย  ศักดิ์ชัยนนัท ระดับ ๖ 
  ๒.๓  กรมการสารวัตรทหารบก   
๓๗ พ.ต.กฤษณะ   นิยมมาก ระดับ ๖ 
๓๘ พ.ต.สายันต   งามกิจวัตร ระดับ ๖ 
๓๙ พ.ต.พิษณุ   เด็ดแกว ระดับ ๖ 
๔๐ พ.ต.วิชัย  ดํานิล ระดับ ๖ 
๔๑ พ.ต.สมภพ  บัญชาวงศ ระดับ ๖ 
๔๒ ร.อ.สมยศ  แสงพลอย ระดับ ๕ 
๔๓ พ.ต.จิโรจน  ผลอรรถ ระดับ ๖ 
  ๒.๔ กองทัพอากาศ   
๔๔ น.ต.ชวพงษ    หงษเวียงจันทร ระดับ ๖ 
๔๕ น.ต.ชัยวัฒน   วัชรคีรี ระดับ ๖ 
๔๖ ร.อ.นิธิวัต   ติจันทึก ระดับ ๕ 
๔๗ ร.อ.อรัญ  สุทัศน ณ อยุธยา ระดับ ๕ 
๔๘ ร.อ.อรสรรค  ศรีผุย ระดับ ๕ 
  ๒.๕ กองทัพเรือ    
๔๙ น.ต.ยุทธนา  เหมรัญ  ร.น. ระดับ ๖ 
๕๐ น.ต.สันทยานนท สุวรรณโชติ ร.น. ระดับ ๖ 
๕๒ น.ต.วรดษิฐ  จันศิริรัตน ร.น. ระดับ ๖ 
๕๓ น.ต.ธวัช  พวงวิจิตร ร.น. ระดับ ๖ 
๕๔ น.ต.ไพฑูรย  สังขทอง ร.น. ระดับ ๖ 
๕๕ น.ต.นติิรักข  การดี ร.น. ระดับ ๖ 



ลําดับ ชื่อ สกุล ระดับ 

๕๖ น.ต.จตุรงค  สุขเกษม ร.น. ระดับ ๖ 
๕๗ น.ต.ณัฐดล  เปรมบุตร ร.น. ระดับ ๖ 
๕๘ น.ต.ฐิติกร  คําดาํรงกุล ร.น. ระดับ ๖ 
  ๓.  กระทรวงการคลัง   
  ๓.๑ กรมบัญชีกลาง   
๕๙ นายมงคล   วรรณพงษ นิติกร ๖ว 
๖๐ นางสาวสุภาภรณ  โรจนรุงทวี นิติกร ๖ว 
๖๑ นางสาวพัชชา   ปงเจริญ นิติกร ๕ 
๖๒ นายธนิตศักดิ ์  พรศรีอานนัต นิติกร ๕ 
๖๓ นางสาวสายฝน   โชชัย นิติกร ๕ 
๖๔ นายชรัมภ  โชติอาภรณ นิติกร ๕ 
๖๕ วาท่ีร.ต. หญิงเมษิณี  ประธานธุรารักษ นิติกร ๕ 
๖๖ นางสาวศิริกุล  คูสุวรรณ นิติกร ๕ 
๖๗ นางสาวชลธิชา  นวลนอย นิติกร ๕ 
๖๘ นายรุงโรจน  เสาวภิชาต ิ นิติกร ๕ 
  ๓.๒ กรมศุลกากร     
๖๙ นางสาวกรกมล  วัฒนเสริมกิจ นิติกร ๖  
๗๐ นายอาวุธ  แดงบรรจง นิติกร ๖ว  
๗๑ นางชมภูนุช  อนันตมนตรี นิติกร ๖ 
๗๒ นายทวีสันต  ผิวเกล้ียง นิติกร ๖ 
๗๓ นายทิพยมล  ไพชํานาญ นิติกร ๖ 
๗๔ นายธนกฤต  ล้ินทอง นิติกร ๖ 
๗๕ นายธนา  นาเจริญ นิติกร ๖ 
๗๖ นายธวัชชัย  จันทรขํา นิติกร ๖ 
๗๗ นายธีระศักดิ ์ บรรณาลังค นิติกร ๖ 
๗๘ นายปราโมทย  สุขใย นิติกร ๖ 

๗๙ นายมงคล  ไขขาว นิติกร ๖ 
๘๐ นายธนศักดิ ์ โกษาผล นิติกร ๖ 
๘๓ นายระวิพงษ  สวัสดิ์วอ นิติกร ๖ 
๘๔ นายเอกพงษ  วีระวัฒโสภณ นิติกร ๖ 
๘๕ นายวิรัชช  จิระเมธากุล นิติกร ๖ 
๘๖ นายศภุชัย  ทวีวงษ นิติกร ๖ 
๘๗ นายสุดวง  จันทรรัตน นิติกร ๖ 



ลําดับ ชื่อ สกุล ระดับ 

๘๘ นางสุนีย  เกษตรสุนทร นิติกร ๖ 
๘๙ นายสุรสิทธิ ์ กลับประสิทธิ ์ นิติกร ๖ 
๙๐ นางสาวอมรรัตน  สายเช้ือ นิติกร ๖ 
  ๓.๓ กรมสรรพสามิต   
๙๑ นายศิริชัย  ศภุชัยศิริจันทร นิติกร ๕ 
๙๒ นายวัชริน   สละสินธร นิติกร ๕ 
๙๓ นายสุวินัย  พิมพันธ   นิติกร ๕ 
๙๔ นายวิทยา  ตัวสระเกษ นิติกร ๕ 
๙๕ นายประสาท  เวียงแกว นิติกร ๕ 
๙๖ นายเจษฎาพร  ชูอินทร นิติกร ๕ 
๙๗ นายเฉลิม  สงคงโคก นิติกร ๕ 
๙๘ นายจักรภัทร  สูงศักดิ ์ นิติกร ๕ 
๙๙ นางปาณิศา สีหาบุญทอง                นิติกร ๕ 
๑๐๐ นายพนมเดช ทองดี                     นิติกร ๕ 
๑๐๑ นายฉัตรชัย  บุญนาํ นิติกร ๕ 
๑๐๒ จาสิบตรีสมบญุ  เฮงใจบุญ นิติกร ๕ 
๑๐๓ จาสิบตํารวจเอนก  อินสิงห นิติกร ๕ 
๑๐๔ นางกษมพร  ประกอบการ นิติกร ๕ 
๑๐๕ นายพงคเดช  นวลสาย นิติกร ๕ 
๑๐๖ นายสหทัศน  เรืองครุฑ นิติกร ๕ 
๑๐๗ สิบตาํรวจโทนรัินดร  นอมแนบ นิติกร ๕ 
๑๐๘ นายบญุมี  บญุธรรม นิติกร ๕ 
๑๐๙ จาสิบตํารวจชาญณรงค  อนศรีวงศ นิติกร ๕ 
๑๑๐ นายอุเทน  หัตตะโสภา นิติกร ๕ 
๑๑๑ นายสมชาย  วงชัยวรรณ นิติกร ๕ 
๑๑๒ นางประภาพรรณ  ยาวิชัย นิติกร ๕ 
๑๑๓ นายทวีป  พิทักษทักษิณ นิติกร ๕ 
๑๑๔ นายกิตติศักดิ ์ รัมมะณะกัจจะ นิติกร ๕ 
๑๑๕ นายธนกฤต  เงาอําพันไพฑรูย นิติกร ๕ 
๑๑๖ นายอนนัต  บํารุงยุต ิ นิติกร ๕ 
๑๑๗ นายอิทธิพล  เอ่ียมละออ นิติกร ๕ 
๑๑๘ นายทวีศักดิ ์ สุทธินนท นิติกร ๕ 
๑๑๙ นายวรวุฒ ิ บุญรอด นิติกร ๕ 



ลําดับ ชื่อ สกุล ระดับ 

๑๒๐ นางสาวชลลัดดา  คุณชล นิติกร ๕ 
๑๒๑ นายภูมิ  กันภูมิ นิติกร ๕ 
๑๒๒ นางสาวทศพร  สุขสมบูรณ นิติกร ๕ 

  ๓.๕ สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ   
๑๒๓  นายธีรเดช  ลิขิตตระกูลวงศ นิติกร ๖ว 

  ๔.  กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา   
  ๔.๑ สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ   

๑๒๔ นางสาวสิริจิตต  วองประสิทธิ์ นิติกร ๕ 
  ๔.๒ สํานักงานพัฒนาการทองเท่ียว   

๑๒๕ นางสาวอรวรรณ  เนาวประโคน นิติกร ๕ 
  ๕.  กระทรวงเกษตรและสหกรณ   
  ๕.๑  สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ   

๑๒๖ นางสาวศิริกุล  ประเสริฐเวชรัตน นิติกร ๕ 
  ๕.๒  กรมชลประทาน   

๑๒๗ นายมนญู  รัตนอุบล นิติกร ๖ว 
๑๒๘ นายสุกิจ  เมฆประเสริฐรัศมี นิติกร ๖ว 
๑๒๙ นายเรวัตร  นายางเริญ นิติกร ๖ว 
๑๓๐ นายกฤษฎา  เกตุแกววัตถุ นิติกร ๖ว 
๑๓๑ นายธีระพงษ  หวังสุขขุม นิติกร ๖ว 
๑๓๒ นายสรประดษิฐ  สุขสวัสดิ์ นิติกร ๕ 
๑๓๓ นางสาววารี  หนอทิม นิติกร ๕ 
๑๓๔ นายอลงกร  วิวัฒนเกษมชัย นิติกร ๕ 
  ๕.๓  กรมประมง   

๑๓๕ นางสาวลอองดาว  วงเวิน นิติกร ๕ 
  ๕.๔ กรมปศุสัตว   

๑๓๖ นางสาวพรรณพิไล ไอยวรรณ นิติกร ๕  
  ๕.๕ กรมพัฒนาที่ดิน   

๑๓๗ นายวิเชียร  อําภามณ ี นิติกร ๖ ว 
  ๕.๖ กรมสงเสริมสหกรณ   

๑๓๘ นายคณพัฒน  หงษประธานพร นิติกร ๖ว  
  ๕.๗ กรมการขาว   

๑๓๙ นายบัณฑิต  จันทร นิติกร ๕ 
     



ลําดับ ชื่อ สกุล ระดับ 

 ๕.๘ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  
๑๔๑ นายพงษศักดิ ์ อรวิจิตร นิติกร ๖ 
๑๔๒ นายเนต ิ  หาญชนะ นิติกร ๖ 
๑๔๓ นายอนุชา  จันทา นิติกร ๖ 
๑๔๔ นายนิยม  เธียรโสภณ นิติกร ๖ 
๑๔๕ นายนิวัฒน  ทองสีพราย นิติกร ๖ 
๑๔๖ นายถาวร  ภูพวก นิติกร ๖ 
๑๔๗ นายธีระ  ลอยวิรัตน นิติกร ๖ 
๑๔๘ ส.ต.อ.อรุณ  ศรีนาทม นิติกร ๖ 
๑๔๙ นางเทพอารีย  บุตรแขก นิติกร ๖ 
๑๕๐ นางวิไลลักษณ  บุตรดา นิติกร ๖ ว 
๑๕๑ นายพิเชษฐ  พูนทองอินทร นิติกร ๖ว 
๑๕๒ นางสาวชุติมา  นิตยสุวรรณ นิติกร ๖ 
๑๕๓ นายประสิทธิ ์ ซาลาม นิติกร ๖ 
๑๕๔ นางสาวก่ิงแกว  ทองจรูญ นิติกร ๖ 
๑๕๕ นายสมาน  แกวพฤกษ นิติกร ๖ 
๑๕๗ นายอํามริต  คงแกว นิติกร ๖ 
๑๕๘ นายสามารถ  ชัยขรรคเมือง นิติกร ๖ 
๑๕๙ นายสุรัตน  พูลสวัสดิ์ นิติกร ๖ 
๑๖๐ นายอาวุธ  สมยา นิติกร ๖ 
๑๖๑ นายบญุธรรม  สุทธิคุณ นิติกร ๖ 
๑๖๒ นางรจนพรรณ  ณรงคอินทร นิติกร ๖ 
๑๖๓ นายชยุตม  ทวีสอน นิติกร ๖ 
๑๖๔ นายกิต  สมัครวงศ นิติกร ๕ 
๑๖๕ นายพูนศักดิ ์ นาโศก นิติกร ๕ 
๑๖๖ นายศิรบด ี ทองศรีจันทร นิติกร ๕ 
๑๖๗ นายกําธร  สงวนวงษ นิติกร ๕ 
๑๖๘ นายมนตรี  ศรีเพ็ชรใส นิติกร ๕ 
๑๖๙ นายลิขิต  ผันผอน นิติกร ๕ 
๑๗๐ นายศรายุธ  พิชัย นิติกร ๕ 
๑๗๑ นางสาวสุกัญญา  อัครวิจิตร นิติกร ๕ 

  ๕.๙ สํานักงานมาตรฐานสนิคาเกษตรและอาหารแหงชาติ   
๑๗๒ นายปรีชา  ยาศรี นิติกร ๕ 



ลําดับ ชื่อ สกุล ระดับ 

  ๕.๑๐ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร   
๑๗๓ นางสาวพรพิมล  นิสารัตนพร นิติกร ๕ 

  ๖. กระทรวงคมนาคม   
  ๖.๑ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม   

๑๗๔ นายณัฐกฤต  บุญญทลัง นิติกร ๕ 
  ๖.๒ กรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวี   

๑๗๕ นายพงษธร  ชํานิกุล นิติกร ๖ว 
  ๖.๓ กรมการขนสงทางบก   

๑๗๖ นางสาวราตรี บุญนติย นิติกร ๕ 
๑๗๗ นายสุรพล เหรียญทิพยเจริญ นิติกร ๕ 

  ๖.๔ กรมการขนสงทางอากาศ   
๑๗๘ วาท่ีรอยตรีจราวุฒ ิ อํานักมณี นิติกร ๕ 

  ๖.๕ กรมทางหลวง   
๑๗๙ นายฤทธ ี สิทธิ นิติกร ๖ว 
๑๘๐ นายศักดา  สิทธิพล นิติกร ๖ว 
๑๘๑ นายผลาวุฒ ิ ชินวด ี นิติกร ๕ 
๑๘๒ นางสาวประกายกุล  เทพซาว นิติกร ๕ 
๑๘๓ นางสาวสิริวรรณ  ปสสาจันทร นิติกร ๕ 
๑๘๔ นายเจษฎา  ทองแยม  นิติกร ๖ว 
๑๘๕ นางสาวรุงฤทัย  วัฒนาโกศยั    นิติกร ๕ 
๑๘๖ นางสาวชนดิา  ช. คําพัฒน นิติกร ๕ 
๑๘๗ นายรุงสวาง  เพ็งแจม นิติกร ๕ 
๑๘๘ นายวีระพล  อุยไพบูลยสวัสดิ ์ นิติกร ๕ 
๑๘๙ นายสุขสวัสดิ ์ พุฒศรี นิติกร ๕ 

  ๗.  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
  ๗.๑  กรมควบคุมมลพิษ   

๑๙๐ นางสาวสุวลักษณ  จูสวัสดิ ์ นิติกร ๖ว 
  ๗.๒ กรมปาไม   

๑๙๑ นายพรสรร กุณฑลสุรกานต นิติกร ๖ว 
  ๗.๓ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช   

๑๙๒ นายนติิพงษ  แสนจันทร นิติกร ๖ 
๑๙๓ นายมนตสันต  เขมาปทุมศักดิ ์ นิติกร ๖ 
๑๙๔ นายอุเทน  ภูษิตรานุสรณ นิติกร ๖ 



ลําดับ ชื่อ สกุล ระดับ 

๑๙๕ นางปณิดา  พัฒนพงศ นิติกร ๖ 
  ๘. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
  ๘.๑ สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสนเทศและการสื่อสาร   

๑๙๖ นายสถาพร  สอนเสนา นิติกร ๕ 
  ๙. กระทรวงพลังงาน   
  ๙.๑ สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน   

๑๙๗ นางสาวรุจิรา    ญาณะเหล็ก นิติกร ๕ 
  ๙.๒ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน   

๑๙๘ นางสาวธิดารัตน  คชโกษัย นิติกร ๕ 
  ๑๐.  กระทรวงพาณิชย   

  ๑๐.๑ กรมทรัพยสินทางปญญา   
๑๙๙ รอยตรีจักรา  ยอดมณี นิติกร ๖ ว 

  ๑๑.  กระทรวงมหาดไทย    
  ๑๑.๑ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย   

๒๐๐ นางสาวฑิมพิกา  สอนสมฤทธิ์ นิติกร ๕ 
  ๑๑.๒ กรมการปกครอง   

๒๐๑ นายเพ่ิมยศ  ฉายศรี นิติกร ๖  
๒๐๒ นายไพโรจน  ศรีละมุล นิติกร ๖  
๒๐๓ นายภัทรภร  สิงหทองชัย นิติกร ๖  
๒๐๕ นายโฆษิต  รักษาทรัพย นิติกร ๖  
  ๑๑.๓ กรมการพัฒนาชุมชน   

๒๐๖ นายยุทธนา  พรหมกสิกร นิติกร ๖  
  ๑๑.๔ กรมโยธาธิการและผังเมือง   

๒๐๗ นายวันชัย  ปนแกว นิติกร ๕ 
  ๑๑.๕ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น   

๒๐๘ วาท่ี ร.ต.ปริวรรต  สมณะ นิติกร ๖ ว 
๒๑๒ นายวันชัย  หอมหวล นิติกร ๖ ว 
๒๑๓ นางสาวนิลวรรณ  สุรียอํานวยพร นิติกร ๕ 
๒๑๔ นายโกมนิทร  อินรัสพงศ นิติกร ๕ 
๒๑๕ นายบญัชา  ล่ิมศิริวงศ นิติกร ๕ 
๒๑๖ นางสาวลัคนา  มากเจริญชัย นิติกร ๕ 
๒๑๗ นายบญุชนะ  พ่ึงทอง นิติกร ๕ 

     



ลําดับ ชื่อ สกุล ระดับ 

 ๑๒.  กระทรวงยุติธรรม  
  ๑๒.๑ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม   

๒๑๘ นางสาวธีราพร  พิมสิม นิติกร ๕ 
๒๑๙ รอยตรีปารเมศ  บุญญานันต นิติกร ๕ 
๒๒๐ นางสาวสกุลรัตน  วงษสําราญ นิติกร ๕ 
๒๒๑ นางสาววีณา  คชาธาร นิติกร ๕ 

  ๑๒.๒ กรมบังคับคด ี   
๒๒๒ นายวรดุล  จรรยาม่ัน นิติกร ๖  
๒๒๓ นายธวัชชัย  ธัญญะเจริญ นิติกร ๖  
๒๒๔ นายวรพจน  ไมหอม นิติกร ๕ 
๒๒๕ นางสาวกรรัตน  นันทกสิกร นิติกร ๕ 
๒๒๖ นางสาวกรรณกิาร  สุภาพงษ  นิติกร ๕ 
๒๒๗ นางสาวอรรวี  เอ้ือสถาพร นิติกร ๕ 
๒๒๘ นายอดศิร  เศรษฐพิพัฒนกุล นิติกร ๕ 
๒๒๙ นางสาวสุจิรา  บุญเกิด นิติกร ๕ 
๒๓๐ นางพรรณธิพา  เถ่ือนสันเทียะ  นิติกร ๕ 
๒๓๑ นายปริญญวัฒน  เปยมปนวงศ นิติกร ๕ 
๒๓๒ นายธีรภัทร  นอยสะอาด นิติกร ๕ 
๒๓๓ นายณรงค  แกวลอดหลา นิติกร ๕ 
๒๓๔ นางสาวพัศศรณ  ศุภมาตร นิติกร ๕ 

  ๑๒.๓ กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ   
๒๓๕ นายศุขโข  สืบสุข นิติกร ๕ 

  ๑๒.๔ กรมราชทัณฑ   
๒๓๖ นายพิคดิ  วรุณศรี นิติกร ๖ ว 
๒๓๗ นายชาญชัย  นามจักร นิติกร ๖ว 
๒๓๘ นายสมาน  นนทะบตุร นิติกร ๕ 

  ๑๒.๕ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ   
  ปราบปรามยาเสพติด   

๒๓๙ นายนธิิราช จติรภิรมยศรี นิติกร ๖ว 
  ๑๓. กระทรวงแรงงาน   
  ๑๓.๑ กรมการจัดหางาน   

๒๔๐ นางสาวทิพากร วุฑฒิปรีชา นิติกร ๕ 
   



ลําดับ ชื่อ สกุล ระดับ 

  ๑๓.๒ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน   
๒๔๑ นายสหัส พูนทอง นิติกร ๖ ว 
๒๔๒ นายสรศักดิ ์วิศิษฏสรศักดิ ์ นิติกร ๖ ว 
๒๔๓ นายเอกพงษ อินวิเชียร นิติกร ๖ว 
๒๔๔ นายฤทธิรงค ทิพรส นิติกร ๖ว 
๒๔๕ นายธนิต  รอบรู นิติกร ๖ว 
๒๔๖ นายสรณ  สรณอภิทิฐิ นิติกร ๕ 
๒๔๗ นายอุบล  รอดทอง นิติกร ๕ 

  ๑๓.๓ สํานักงานประกันสังคม   
๒๔๘ นางสาวสุณี ศศลักษณกุล นิติกร ๖ว  
๒๔๙ นายสุภคัชัย  ศรีมาลา นิติกร ๖ว  
๒๕๐ นายทิพากร  ศรีแกว นิติกร ๖  
๒๕๑ นางสาวสุกิจจา  วานิชพงษพันธุ นิติกร ๖  
๒๕๒ นายจํารุญ  ทวีเขตรกิจ นิติกร ๖ว  
๒๕๓ นางสาวภรัณยา  ถนอมแกว นิติกร ๕ 
๒๕๔ นางสาวพิมพา  ศรีบุศยด ี นิติกร ๕ 
๒๕๕ นายวีรวัฒน  กางถิ่น นิติกร ๕ 
  ๑๔. กระทรวงศึกษาธิการ   
  ๑๔.๑  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู   
  และบุคลากรทางการศึกษา   

๒๕๖ นางณัฐชยา  เข็มทอง นิติกร ๕ 
  ๑๔.๒ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

๒๕๗ นายธาํรงค  มณีวงศ นิติกร ๕ 
  ๑๔.๓ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา   

๒๕๘ นางสาวณัฐิกา นิตยาพร นิติกร ๕ 
  ๑๕.กระทรวงสาธารณสุข   
  ๑๕.๑ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   

๒๖๐ นายไวพจน  แสนใจธรรม นิติกร ๖ 
  ๑๕.๒ กรมการแพทย   
๒๖๑ นางสาววราภรณ วรบุตร นิติกร ๕ 

  ๑๕.๓ กรมควบคุมโรค   
๒๖๒ นางสาวจุรีภรณ   ปยะพุทธานนท นิติกร ๕ 

   



ลําดับ ชื่อ สกุล ระดับ 

  ๑๕.๔ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   
๒๖๓ นายสาโรจน  ยอดประดษิฐ นิติกร ๕ 

  ๑๕.๕ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา   
๒๖๔ นายจติต ิ ญาณปญญา นิติกร ๖ 
  ๑๖. หนวยงานอิสระ   
  ๑๖.๑ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร   

๒๖๕ นางศิวภรณ  ชัยเฉลิมศักดิ์ นิติกร ๖ 
๒๖๖ นายสัณหชัย  สินธุวงษ นิติกร ๖ 
๒๖๗ นางปวีณา  ศรีสาทร นิติกร ๖ 
๒๖๘ นายยุทธพงศ  ปนอนงค นิติกร ๖ 
  ๑๖.๒ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา   

๒๖๙ นายจิระเดช  ธาราศักดิ ์ นิติกร ๖ 
๒๗๐ นางสาวจุฑาลักษณ   จําปาทอง นิติกร ๖ 
๒๗๑ นางสาวอนรรฆวี  คําภูมี นิติกร ๖ 
๒๗๒ นายบญุเชิด  เขตจัตุรัส นิติกร ๖ 
๒๗๓ นางสาวสมสมร  นาคนาค นิติกร ๖ 
๒๗๔ นางสาวนภพร  ชวรงคกร นิติกร ๕ 
๒๗๕ นายกิตติชาต ิ สัมพันธนิรันดร นิติกร ๕ 
๒๗๖ นางสาวกษมา  มาลาวรรณ นิติกร ๕ 
๒๗๗ นางสาวพัชรี  ธรรมปรีชา นิติกร ๕ 
๒๗๘ นางสาวบุษปน  ปญจบุรี นิติกร ๕ 
๒๗๙ นายเฉลิมชัย  ศรีจันทร นิติกร ๕ 
๒๘๐ นายอานันท  เกียรติสารพิภพ นิติกร ๕ 
๒๘๑ นางสาววิภาภรณ  บุตรสุวรรณ นิติกร ๕ 

  ๑๖.๓ สํานักงานศาลยุติธรรม   
๒๘๒ นางสาวจนัทนา  บารมีอวยชัย นิติกร ๖ว 
๒๘๓ นายอภิสิทธิ ์ สายเปา นิติกร ๖ว 

  ๑๖.๔ สํานักงานอัยการสูงสุด   
๒๘๔ นางสาวกัญญารัตน  ภูวัฒนาดิลกกูร นิติกร ๖ 
๒๘๕ นางสาวอรสา  ซื่อสัตย นิติกร ๖ 
๒๘๖ นายประสาน  บุญคง นิติกร ๖ 
๒๘๗ นางสาวดวงเดอืน  สุวรรณอัตถ นิติกร ๖ 

   



 

 

ลําดับ ชื่อ สกุล ระดับ 

๒๘๘ นางศุลี  แกวดวงด ี นิติกร ๖ 
  ๑๖.๕ สํานักพระราชวัง   

๒๘๙ นายสมคดิ  พุมมณี นิติกร ๖ 
  ๑๖.๖ สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน   

๒๙๐ นายทวีศักดิ ์  ตั้งตรงไพโรจน นิติกร ๖ว 
๒๙๑ นายวิทยา   นีติธรรม นิติกร ๖ว 

  ๑๖.๗ สํานักราชเลขาธิการ   
๒๙๒ นางสาวดวงสุดา  นาเนกรังสรรค นิติกร ๕ 
๒๙๓ นายเอนก  วิไลประภากร นิติกร ๖ 
๒๙๔ นายชลวิทย  นิโครธานนท นิติกร ๕ 
๒๙๕ นายรัฐภูมิ  บวัสําลี นิติกร ๕ 

  ๑๖.๘ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ   
๒๙๖ นางสาวรัตนา  เจริญวรรณธนัง นิติกร ๖ 

  ๑๗. มหาวิทยาลัย   
  ๑๗.๑ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

๒๙๗ นางสาวย่ิงลักษณ  แสงอราม นิติกร ๖ 
  ๑๗.๒ มหาวิทยาลัยรามคําแหง   

๒๙๘ นายศักดา  ดอกแกว นิติกร ๖ 
  ๑๗.๔ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

๓๐๐ นางวัชรี  หาทองคํา นิติกร ๖ 


