
รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน 
หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับตน รุนท่ี ๓ 

 

ลําดับ  ช่ือ-สกุล  ระดับ 

  ๑. สํานักนายกรัฐมนตรี   
  ๑.๑ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี   
๑ นายทองสุข  ภานุรังกุล นิติกร  ๕ 
๒ นายสาธิต  สุทธิเสริม นิติกร  ๕ 
๓ นายอุกฤษฏ  ภักดีวานิช นิติกร  ๕ 
๔ นายกฤต  สิงหเหลือง นิติกร  ๕ 
๕ นายปติพงศ  เลิศพิสุทธิ์โสภณ นิติกร  ๕ 
๖ นายกิตติพงษ  เดชาภิวุฒ ิ นิติกร  ๕ 
๗ นางสาวผาณิต  รุงวิทยา นิติกร  ๕ 
๘ นางวรานนัท  นิวาศานนท  ชูปาน นิติกร  ๕ 

  ๑.๒ สํานักงาน สคบ.   
๙ นางสาวดาลัด  รยะสวัสดิ์ นิติกร  ๕ 
๑๐ นายพัสกร  ทัพมงคล นิติกร  ๕ 

  ๑.๓ สํานักงาน ก.พ.   
๑๑ นางจิรัตต ิ ศรีสวรรค นิติกร ๕ 
๑๒ นายอํานวยชัย  โฆษติพานิชยกุล นิติกร ๕ 
๑๓ นางสาวดารณ ี นวมนา นิติกร ๕ 

  ๒. กระทรวงการคลัง   
  ๒.๑ กรมบัญชีกลาง   
๑๔ นายมะลัยทอง   ชาติมนตรี นิติกร ๕ 
๑๕ นางสาวพรฤด ี วุฒิปญญารัตนกุล นิติกร ๕ 
๑๖ นายยงคยุทธ  บุญคง นิติกร ๕ 
๑๗ นางสาวนภัสภรณ  มากจริง นิติกร ๕ 
๑๘ นางสาวรัชน ี ดวงราบร่ืน นิติกร ๕ 
๑๙ นางอภญิญาณ  วรนันตกุล นิติกร ๕ 

ส่ิงท่ีสงมาดวย ๑ 



ลําดับ  ช่ือ-สกุล  ระดับ 

๒๐ นายวชิร  รักขิตตธรรม นิติกร ๕ 

  ๒.๒ กรมศุลกากร                          
๒๑ นางสาวอัจฉรา  เข็มทองใหญ นิติกร ๖ 
๒๒ นางกนกกาญจน  ผูบังเกิดผล นิติกร ๕ 
๒๓ นายเกษมสุข  ธาราสุข นิติกร ๕ 
๒๔ นายชัยวิทย  อ่ิมปติวงศ นิติกร ๕ 
๒๕ นายชาญชัย  ชองบัว นิติกร ๕ 
๒๖ พ.อ.อ. ชาญชัย  ประสาระวัน นิติกร ๕ 
๒๗ นางสาวทิพยสุดา  มานตา นิติกร ๕ 
๒๘ นายธานนิทร  จันทรนนท นิติกร ๕ 
๒๙ นายบญัชา  มีสามเสน นิติกร ๕ 
๓๐ นายปรีชา  จันทรเศรษฐ นิติกร ๕ 
๓๑ นายพูลศักดิ ์ สังขรอด นิติกร ๕ 
๓๒ นายภัทรเทพ  โคตรพัฒน นิติกร ๕ 
๓๓ นายวีรศักดิ ์ บุญทอง นิติกร ๕ 
๓๔ นางสาวศิริรัตน  หอมจันทร นิติกร ๕ 
๓๕ นายสมศักดิ ์ พุฒเมือง นิติกร ๕ 
๓๖ นางสาวสุชาดา  มณีโชต ิ นิติกร ๕ 
๓๗ นายสุชาต ิ นลิศรี นิติกร ๕ 
๓๘ นายสุนทร  แกวลายทอง นิติกร ๕ 
๓๙ นางสาวสุภาวรรณ  เสนีวงศ ณ อยุธยา นิติกร ๕ 
๔๐ นายองคการณ  วิเศษสินธุ นิติกร ๕ 
๔๑ นางอังสนา  วิชา  นิติกร ๕ 
๔๒ นายอานุภาพ  หอมจันทร นิติกร ๕ 
๔๓ นางสาวอุมาภรณ  น้ําคาง นิติกร ๕ 

  ๒.๓ กรมสรรพากร                  
๔๔ นางสาวกัญญาวีร  ทวีคูณ นิติกร ๖ 

๔๕ จาเอกบุญเลิศ  คงเอ่ียม นิติกร ๖ 



ลําดับ  ช่ือ-สกุล  ระดับ 

๔๖ นายสุขสันต  ผสมธาตุ นิติกร ๖ 

๔๗ นายฉัตรวรุณ  มีชนะ นิติกร ๕ 

๔๘ นายสมศักดิ ์ คํามุงคุณ นิติกร ๕ 

๔๙ นายมะรอป  ดอเลาะ นิติกร ๕ 

๕๐ นายภิญโญ  สุวรรณจนัทร นิติกร ๕ 

๕๑ นางสาวดวงฤดี  มะลิสี   นิติกร ๕ 

๕๒ นางสาวพรเพ็ญ  สินธพวงศานนท นิติกร ๕ 

๕๓ นายสําเริง  ศรีสวัสดิ์ นิติกร ๕ 

๕๔ นายเสกสรรค  ยิ้มประไพ นิติกร ๕ 

๕๕ นางสาวจรัญญา  ขุนทอง นิติกร ๕ 

๕๖ นายณัฐรัช  ธรรมรักษ นิติกร ๕ 

๕๗ นายชัยพร  ยวุพัฒนวงศ นิติกร ๕ 

๕๘ นายอดุลย  มีสมนัย นิติกร ๕ 

๕๙ นายดนัย  ดานสวัสดิ์ นิติกร ๕ 

๖๐ นายธีรพัศ  ธนัทนิติกุล นิติกร ๕ 

๖๑ นายเกษม  เมฆกลอม นิติกร ๕ 

๖๒ นายธนาวิทย  ทิพมนตรี นิติกร ๕ 

๖๓ นายศรชัย  พรหมสวาสดิ ์ นิติกร ๕ 

๖๔ นางสาวรัญฉรา  จรุงจันทร นิติกร ๕ 

๖๕ นายสุริยา  คําศุกล นิติกร ๕ 

๖๗ นางสาวอุดมภรณ  ปญญาคง นิติกร ๕ 

๖๘ นายพงษพันธุ  สังขสมิท นิติกร ๕ 

๖๙ นางสาวชุติกานต  ศรีนิล นิติกร ๕ 

๗๐ นายชวน  วงษบุบผา นิติกร ๕ 

๗๑ นางสาวสุภาริณีย  จันทรแกวเดช นิติกร ๕ 

๗๒ นางสาวน้ําทิพย  อินทรคํานึง นิติกร ๕ 

๗๓ นายอดิศร  ไชยสุภา นิติกร ๕ 

๗๕ นายจรัญ จันแทน  นิติกร ๕ 



ลําดับ  ช่ือ-สกุล  ระดับ 

๗๖ นายนิรัตน  มีบุญ นิติกร ๕ 

๗๗ นางสาวนงลักษณ  ผิวออนด ี นิติกร ๕ 

  ๒.๔ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ   

๗๘ นายณัฐวุฒ  ไพศาลวัฒนา นิติกร ๕ 

  ๓.  กระทรวงเกษตรและสหกรณ   

  ๓.๑  กรมชลประทาน   

๗๙ นางวริชยา   วฒันสมสกุล นิติกร ๖ว 

๘๐ นายศุภมิตร  วงศทวีทอง นิติกร ๖ว 

๘๑ นายประสิทธ์ิ  มณฑาทิพย นิติกร ๖ว 

๘๒ นายเฉลิมชาติ  วัติวงษ นิติกร ๖ว 

๘๓ นายเลอศักดิ ์ บุญสาใจ นิติกร ๖ว 

๘๔ นายประสูติ  ปนเงิน นิติกร ๕ 

๘๕ นายชูเกียรติ  หงษทอง นิติกร ๕ 

๘๖ นางสาวศุจิรัตน  ทองนอย นิติกร ๕ 

๘๗ นายจตุรงค  หนูรุง นิติกร ๕ 

๘๘ นายณภัทร  สุวรรณเจริญ นิติกร ๕ 

๘๙ นายเฉลิมพล  รักธรรม นิติกร ๕ 

๙๐ นางสาวเทพวลัย  นาคประเสริฐ นิติกร ๕ 

๙๑ นางสาวชุณหมณ ี นันทพิศาล นิติกร ๕ 

 ๓.๑ กรมปศุสัตว  

๙๒ นายนฤชา  แกวอุดมวัชระ นิติกร ๖ว 

๙๓ นายอําพนพงศ  ชุมสมุทร นิติกร ๕ 

  ๓.๓ กรมพัฒนาท่ีดิน   

๙๔ นายฆนนาท  ภูกรรณ นิติกร ๖ว 

๙๕ นายไชยวัฒน  เวสารัชตระกลู นิติกร ๕ 

  ๓.๔ กรมสงเสริมการเกษตร   

๙๖ นางเพ็ญศรี  ภริิสมบูรณ นิติกร ๖ว 

๙๗ นางสาวอรวรรณ ทูลมณ ี นิติกร ๕ 



ลําดับ  ช่ือ-สกุล  ระดับ 

  ๓.๕ กรมสงเสริมสหกรณ   

๙๘ นางสาวนุชนาถ  คลายแกว นิติกร ๕  

๙๙ นายอนนัต  แจงจอน นิติกร ๕  

  ๓.๖ สํานักงานการปฏิรูปท่ีดนิเพื่อเกษตรกรรม   

๑๐๐ นางสาวอรทัย  จันด ี นิติกร ๕ 

๑๐๒ นางสาวนันทรัตน  ตะลันกลู นิติกร ๕ 

๑๐๓ นางสาวกหุลาบ  สุนนท นิติกร ๕ 

๑๐๔ นายวสันต  ศรีสาผา นิติกร ๕ 

๑๐๖ นางสาวใฝฝน  บุญรังศรี นิติกร ๕ 

๑๐๗ จ.ส.ต.อติพัฒน  ผิวขาว นิติกร ๕ 

๑๐๘ จ.ส.ต.ประยุทธ  ยุระรัช นิติกร ๕ 

๑๐๙ นางสาวจรรยา  สุวัฒนพิเศษ นิติกร ๕ 

๑๑๐ ส.ต.อ.สุรชัย  พิลาวัลย นิติกร ๕ 

๑๑๑ นายสุรัช  อาจวงษา นิติกร ๕ 

๑๑๒ นางสาวอภิรด ี บรรณสาร นิติกร ๕ 

๑๑๓ นายรุงโรจน  สถาพร นิติกร ๕ 

๑๑๔ นายวิศิษ  มหาผล นิติกร ๕ 

๑๑๕ นายยุทธนา  น้ําทิพย นิติกร ๕ 

๑๑๖ นายเสร ี แกวศรีบุญ นิติกร ๕ 

๑๑๗ นายนักปราชญ  จี้กระโทก นิติกร ๕ 

๑๑๙ นางสาวมยุรีย ภูสันติภาพ นิติกร ๕ 

  ๓.๗ สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ   

  ๔. กระทรวงคมนาคม   

  ๔.๑ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม   

๑๒๑ นายชนนิทร  ธันดา นิติกร ๕ 

  ๔.๒ กรมการขนสงทางบก   

๑๒๒ นางเกษราภรณ คงเดช นิติกร ๕ 

๑๒๓ นายสุรเชษฐ คลายแจง นิติกร ๕ 



ลําดับ  ช่ือ-สกุล  ระดับ 

๑๒๔ นางสาวณฐัสุพิณ  ชนประเสริฐ นิติกร ๕ 

๑๒๕ นางสาวนริศรา  สิริทวีพร นิติกร ๕ 

๑๒๖  นายณฐกฤต  ทองสวางรัตน นิติกร ๕ 

  ๔.๓ กรมทางหลวง   

๑๒๗ นายเวหา  สีสมบัติ นิติกร ๕ 

๑๒๘ นางสาวกิตติยา  ทับทิมนาค นิติกร ๖ว 

๑๒๙ นายสันติกุล  ปาระมีแจ นิติกร ๕ 

๑๓๐ นางอนงค  พัฒนโพธ์ิ นิติกร ๕ 

๑๓๑ นายยุทธนินทร  สุทธิสถิตย นิติกร ๕ 

๑๓๒ นายพลเทพ  บุณยะกาญจน นิติกร ๕ 

๑๓๓ นางอนุมน  ศรีจรัส นิติกร ๕ 

๑๓๔ นายยิ่งยศ  รักพันธ นิติกร ๕ 

๑๓๕ นางสาวสณัฐฐา  แสงวันลอย นิติกร ๕ 

๑๓๖ วาท่ีรอยเอกมานิตย  เกิดสมบัติ นิติกร ๕ 

๑๓๗ นายสมศักดิ ์ จงึสําเร็จการ นิติกร ๕ 

  ๕. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม   

  ๕.๑ กรมควบคุมมลพิษ   

๑๓๘ นายเชาวลิต  แจงอักษร นิติกร ๕ 

  ๕.๒ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพนัธุพืช   

๑๓๙ นางสาวปรียาภรณ  เกราะแกว นิติกร ๖ว 

๑๔๐ นางจีรพรรณ  สวาง นิติกร ๖ว 

๑๔๑ นายดํารง  มูลสาร นิติกร ๕  

๑๔๒ นายไพชยันต  จันทรขอนแกน นิติกร ๕  

๑๔๓ นายเจริญ  จองแก นิติกร ๕  

๑๔๔ นายสุวจัชัย  ศิริทิพย นิติกร ๕  

๑๔๕ นายวรพนธ  หิรัญรัตนา นิติกร ๕  

  ๕.๓ กรมปาไม   

๑๔๖ นางสุภาษิต วงษกําภ ู นิติกร ๕ 



ลําดับ  ช่ือ-สกุล  ระดับ 

  ๕.๔ กรมทรัพยากรน้ํา   

๑๔๗ นางสาวบุญธิดา  เปลงแสง นิติกร ๕ 

  ๖. กระทรวงพาณิชย   

  ๖.๑ กรมการประกันภัย   

๑๔๙ นางสนธยา  นอยภูธร นิติกร ๖  

  ๗. กระทรวงมหาดไทย    

  ๗.๑ กรมการปกครอง   

๑๕๒ นางจิรวด ี จินดาพล นิติกร ๕  

  ๗.๒ กรมการพัฒนาชุมชน   

๑๕๖ นายณรงค  ชลประคอง นิติกร ๖ว  

  ๗.๓ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน   

๑๖๑ นายรภัสสิทธ์ิ  นิธิบุญเศรษฐ นิติกร ๖ว 

๑๖๒ นายสุด ี   พันธหมุด นิติกร ๖ว 

  ๘. กระทรวงยุติธรรม   

  ๘.๑ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม   

๑๖๕ นางสาวขวัญชนก  เทพวงค นิติกร ๕ 

๑๖๖ นางสาวสุดาพร  สกุลดี นิติกร ๕ 

๑๖๗ นางสาวปานหทัย  ศรีสมุทร นิติกร ๕ 

 ๘.๒ กรมบังคบัคด ี  

๑๖๘ นางสาววงควลี  แสงอุทัย นิติกร ๖ว 

๑๖๙ นางสาวสุนีย  วรนอย นิติกร ๖ว 

๑๗๐ นายอนภุาพ  ศุภเศรษฐศิริ นิติกร ๕ 

๑๗๑ นายปวีณ  กุมาร นิติกร ๕ 

๑๗๒ นายภูริภัทร  พลไชยขา นิติกร ๕ 

๑๗๓ นางสาวพรพิมล  วิชัยดษิฐ นิติกร ๕ 

๑๗๔ นายเกียรติศักดิ์  สิงหสาย นิติกร ๕ 

๑๗๕ นางสาวปยะพชัร  คลอยเคล่ือน นิติกร ๕ 

๑๗๖ นางสาวจิราณ ี เทศมงคล นิติกร ๕ 



ลําดับ  ช่ือ-สกุล  ระดับ 

๑๗๗ นายเสร ี ชูเพ็ง นิติกร ๕ 

๑๗๘ นายกฤษดา  ทาจินา    นิติกร ๕ 

๑๗๙ นายสุวิทย  จอมคําสิงห นิติกร ๕ 

๑๘๐ นางสาวอมรรัตน  วงษประสิทธ์ิ นิติกร ๕ 

๑๘๑ นางสาวหนึ่งฤทัย  ดวงมณ ี นิติกร ๕ 

  ๘.๓ กรมราชทัณฑ   

๑๘๒ นายเมธากร  สุทธิธรรม นิติกร ๖ว 

๑๘๓ นายสิริชัย  ยมเกิด นิติกร ๖ว 

๑๘๔ นายกองศักดิ ์ อินทรักษ นิติกร ๕ 

  ๙.  กระทรวงแรงงาน   

 ๙.๑ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  

๑๘๕ นางสาวจุติวด ี คงตุก นิติกร ๖ว 

๑๘๖ นายวิรัช  สุมาลี นิติกร ๕ 

๑๘๗ นายประยงค  ประเสริฐสุข นิติกร ๕ 

๑๘๘ นายไพโรจน  พันธคาร นิติกร ๕ 

  ๙.๒ สํานักงานประกันสังคม   

๑๘๙ นายสมชาย  บุญศรี นิติกร ๖ 

๑๙๐ นายไมตรี  ขุนทอง นิติกร ๖ 

๑๙๑ นายฤทธิรงค  เดชชํานาญ นิติกร ๖ 

๑๙๒ นายยุทธศักดิ ์ ขนานชี นิติกร ๖ 

๑๙๓ นายพรชัย  อักษรเสือ นิติกร ๕ 

๑๙๔ นายธาตรี  วีรเดชะ นิติกร ๕ 

๑๙๕ นางสาวจีรนุช  คงมณ ี นิติกร ๕ 

  ๑๐. กระทรวงศึกษาธิการ   

  ๑๐.๑ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู   

  และบุคลากรทางการศึกษา   

๑๙๖ นายธีรศักดิ ์ อุบลรัตน นิติกร ๕ 
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  ๑๐.๒  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

๑๙๗ นางสาวกาญจนา  ไทรฟก นิติกร ๕ 

  ๑๐.กระทรวงสาธารณสุข   

  ๑๐.๑สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา   

๑๙๘ นายวินัย  สุขศรี นิติกร ๕ 

  ๑๑. กระทรวงอุสาหกรรม   

  ๑๑.๑ กรมโรงงานอุตสาหกรรม   

๑๙๙ นางสาวอุบล  จันเขียว นิติกร ๕ 

  ๑๑.๒ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร   

๒๐๐ นายอัชวรรณ  อุทัยรังษ ี นิติกร ๕ 

  ๑๒. หนวยงานอิสระ   

  ๑๒.๑ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร   

๒๐๑ นางสาววิลาวรรณ  ราร่ืน นิติกร ๖ 

๒๐๒ นายคมกฤษ  สายตา นิติกร ๖ 

๒๐๓ นางสาววภิารัตน  ถมยา นิติกร ๖ 

๒๐๔ นายบุญยงค  จันทรแสง นิติกร ๖ 

๒๐๕ นางวลัยพร  เอ้ียงออง นิติกร ๕ 

๒๐๖ นายอัครเดช  คนซ่ือ นิติกร ๕ 

  ๑๒.๒ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา   

๒๐๗ นายประเสริฐ  สีเลิศ นิติกร ๕ 

๒๐๘ นายขวัญชัย  ปฏิมาหงสทอง นิติกร ๕ 

๒๐๙ นางสาววภิาว ี ชมะโชติ นิติกร ๕ 

๒๑๐ นางสาวศศิพรรณ  พวงพันธ   นิติกร ๕ 

๒๑๑ นายบุญสงค  ลาคํา นิติกร ๕ 

๒๑๒ นางสาวภณัฑลิา  กิติโยดม นิติกร ๕ 

๒๑๓ นางชุตินธร  ทวีโรจนกุลศรี นิติกร ๕ 

๒๑๔ นายเริงฤทธ์ิ  จลุกะ นิติกร ๕ 
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๒๑๕ นายกิตติวงศ  สมัครผล นิติกร ๕ 

๒๑๖ วาท่ีรอยตรีเฉลิมวุฒิ  รักพานิช นิติกร ๕ 

  ๑๒.๓ สํานักงานศาลยุติธรรม   

๒๑๗ นางสาววไิลวรรณ  ประถมสาสน นิติกร ๖ว 

๒๑๘ นางสาวพัชราภรณ  ศรีศิวะเศรษฐ นิติกร ๖ว 

๒๑๙ นางพชรมน  แสงเดือน นิติกร ๖ว 

 ๑๒.๔ สํานักงานอัยการสูงสุด  

๒๒๐ นายมานพ  จันทรนิกูล นิติกร ๖ 

๒๒๑ นางสาวอัชรี  ขาวขํา นิติกร ๖ 

๒๒๓ นางวารุณ ี ทะโกสา นิติกร ๖ 

๒๒๔ นางยวงพร  วงคแสง นิติกร ๖ 

๒๒๕ นางสาววารุณ ี สุรโชติเวศย นิติกร ๖ 

๒๒๖ นายปญญา  หากิจจา นิติกร ๖ 

๒๒๗ นางสาวทัศนยี  เท่ียงในธรรม นิติกร ๖ 

๒๒๘ พันจาเอกนิติพัฒน  ขันธแกว นิติกร ๖ 

๒๒๙ วาท่ีรอยตรีโชค  ในเยน็ นิติกร ๖ 

๒๓๐ นางสาวจิรประภา  อุดม นิติกร ๖ว 

๒๓๑ นายเสกสรร  เพ็ญจันทร นิติกร ๖ 

๒๓๒ นายจิรภัทร  กติต์ิรัฐ นิติกร ๖ว 

๒๓๓ นายโยธิน  จันทโรทัย นิติกร ๖ว 

๒๓๔ นายศิษฏ  อินทวงศ นิติกร ๖ว 

๒๓๕ นายพิทักษ  วทิยาพาสุข นิติกร ๖ว 

๒๓๖ นางเสาวลักษณ  จันทรวิเศษ นิติกร ๖ว 

๒๓๗ นางสาวสุน ี ทองสงา นิติกร ๖ว 

๒๓๘ นางสาวอรุณ ี ชังอิน นิติกร ๖ว 

๒๓๙ นางสาวอุทัยรัตน  คลายแกว นิติกร ๖ว 

๒๔๐ นายอโนทัย  โรจนอกนษิฐกลุ นิติกร ๖ว 

๒๔๑ นายฉัตรชัย  หลอตระกูล นิติกร ๖ว 
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๒๔๒ นางสาวนิตยรดี  ชํานาญกิจ นิติกร ๖ว 

๒๔๓ นายนิติพัฒน  ชนานันทชัยกลุ นิติกร ๖ว 

๒๔๔ นางสาวสุประวีณ  ภาสุวเกียรติ นิติกร ๖ว 

๒๔๕ วาท่ีรอยตรีหิรัญ  เจริญธรรมโชติ นิติกร ๖ว 

๒๔๖ วาท่ีรอยตรีสยามรัฐ  ธิติไท นิติกร ๖ว 

๒๔๗ นายพงษชาย  ชูเช้ือ นิติกร ๖ว 

๒๔๘ นายนิคม  สีหราช นิติกร ๖ว 

๒๔๙ นางสาวเกษร  ฝายริพล นิติกร ๖ว 

๒๕๐ นางสาวลัดดาวัลย  สมานบุญวนิช นิติกร ๖ 

๒๕๑ นายวสันต  จันทรคง นิติกร ๖ 

๒๕๒ นางสาวเรวด ี จันทรพินิจ นิติกร ๖ 

๒๕๓ นางสาวพนัชกร  ฮงประยูร นิติกร ๖ 

๒๕๔ นายธรรมนูญ  จันทรทว ี นิติกร ๖ 

๒๕๕ นายสถาพร  ปญจรัก นิติกร ๖ 

๒๕๖ จ.ส.ต.เรวัฒน  พันทะมนต นิติกร ๖ว 

๒๕๗ นายเดชา  คําชม นิติกร ๖ 

๒๕๘ นายสุนทร  เทียบเพชร นิติกร ๖ 

๒๕๙ นายเดชาวัต  ภูลายเหลือง นิติกร ๖ 

๒๖๒ นางสาวสุภรณ  งามประเสริฐ นิติกร ๖ว 

๒๖๓ นางสาวสมจิตร  คิดวอง นิติกร ๖ 

๒๖๔ นางสาวระวิกาญจน  แกวแมว นิติกร ๖ 

๒๖๕ นายราเชนทร  กลางสวัสดิ์ นิติกร ๖ 

๒๖๖ นายฤทธิชัย  แปดดานจาก นิติกร ๖ว 

๒๖๗ นายสมพงษ  อนแสน นิติกร ๖ 

๒๖๘ นางสาวจันทนา  แสนคํา นิติกร ๖ 

๒๖๙ นางแพรทอง  สุขสิงห  นิติกร ๖ 

๒๗๐ นายดุลยพินิจ  กิติศักดิ ์ นิติกร ๖ 

๒๗๑ นายอภิศักดิ ์ ฟุมสุขวิเศษ นิติกร ๖ 
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๒๗๒ นายธีรพงศ  บริสุทธิญาณี นิติกร ๖ 

๒๗๓ นายยุทธศาสตร  เขจรศาสตร นิติกร ๖ 

๒๗๔ นางสาวธนัญญา  ผันแกว นิติกร ๖ 

๒๗๕ นายชัยธัช  บุณยถาวรพนัธ นิติกร ๖ว 

๒๗๖ นางสาวพรรณกรณ  พรหมเพ็ญ นิติกร ๖ว 

๒๗๗ นางสาวจิตติมา  กลับวงคศา นิติกร ๖ว 

๒๗๘ นายอดิศักดิ ์ ทรงศิลป นิติกร ๖ว 

๒๗๙ นางสาวอโนชา  สวาสดิ์รัตน นิติกร ๖ว 

๒๘๐ นางสาวอุมพร  คําพิทักษ นิติกร ๖ว 

๒๘๑ นางปวณีา  เกิดทองทว ี นิติกร ๕ 

๒๘๒ นายสงคราม  นาควิจิตร นิติกร ๕ 

๒๘๓ นายบุญญฤทธ์ิ  จิ้นสุริวงษ นิติกร ๕ 

  ๑๒.๕ สํานักพระราชวัง   

๒๘๔ นายธีรพงศ  สวัสดิ-์ชูโต นิติกร ๕ 

๒๘๕ นายกิตติวัฒน  บุณฑริก นิติกร ๕ 

  ๑๒.๖ สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน   

๒๘๖ นายพีรธร   วมิลโลหการ นิติกร ๖ว 

๒๘๗ นางสาวทิพยวรรณ   วรรณโสภณ นิติกร ๖ว 

๒๘๘ นายกณัฐกรณ   ทรัพยทว ี นิติกร ๕ 

๒๘๙ นางสาวทัตพชิา   ชัยทัต นิติกร ๕ 

๒๙๐ นางสาวนีรนุช  อันทวงษา นิติกร ๕ 

๒๙๑ นายประวิทย  สันธนะวิทย นิติกร ๕ 

๒๙๒ นางสาวตริตาเวสน  โสธนะเสถียร นิติกร ๕ 

๒๙๓ นางสาววสันตศิริ  ทรัพยสิรินทร นิติกร ๕ 

๒๙๔ นางสาวอัจฉริยะพณัห  วงศวาร นิติกร ๕ 

๒๙๕ นางสาวเพ็ญนภิา  ชุมทอง นิติกร ๕ 

๒๙๖ นางสาวอรธีรา  อสัมภินวัฒน นิติกร ๕ 

๒๙๖ นางสาวอรธีรา  อสัมภินวัฒน นิติกร ๕ 
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๒๙๖ นางสาวอรธีรา  อสัมภินวัฒน นิติกร ๕ 

  ๑๒.๗ สํานักราชเลขาธิการ   

๒๙๗ นางสาวณัชชา  จิระสวัสดิ ์ นิติกร ๕ 

๒๙๘ นายปรีดา  นันทดี นิติกร ๖ 

๒๙๙ นางสาวสลิลา  กล่ันเรืองแสง นิติกร ๕ 

  ๑๒.๘ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต ิ   
๓๐๐ นายสมพงษ  พวงเงิน นิติกร ๕ 
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