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ประกาศ 
สํานักฝกอบรมวิชาวาความ แหงสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ 

เรื่อง ประกาศรายชือ่ผูสมัครอบรมวิชาวาความ รุน 49 (นักศึกษาใหม) 
สมัครทางไปรษณีย   

****************************************************** 
 

นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศดังกลาว  ใหมาติดตอขอรับเอกสารและบัตร
ประจําตัวสอบ ผูเขารบัการอบรมวิชาวาความ รุนที่  49  ภายใน 30 วัน หรือไมนอยกวา 30 วัน 
กอนวันสอบ  หากลวงเลยระยะเวลาดังกลาวใหถือวาทานสละสิทธิ์ในการสอบ 

 

เงื่อนไขในการขอรับเอกสารและรับบัตรประจําตัวฯ 
กรณีนักศึกษาใหม สามารถติดตอรับบัตรประจําตัวและเอกสารตาง ๆ ดวยตัวเอง 

พรอมกับนําเอกสารดังนี ้
1.ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจากสภามหาวิทยาลัยฉบับภาษาไทย (ฉบับจริง)  
2. บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง พรอมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ 
 

กรณไีมสามารถมารับเอกสารดวยตัวเอง สามารถมอบอํานาจใหบุคคลอื่นมา
ดําเนินการแทนได พรอมนําเอกสารดังนี้  

1. หนังสือมอบอํานาจ  
2. บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงพรอมสําเนาบัตรประชาชนทั้งผูมอบอํานาจ

และผูรับมอบอํานาจ 
3. ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจากสภามหาวิทยาลัยฉบับภาษาไทย (ฉบับจริง

ของผูมอบอํานาจ)  
 
จึงประกาศมาใหทราบ โดยทั่วกัน  
 

ประกาศ ณ  วันที ่ 16 ตุลาคม  2560 
 

 
 

(วาที่พันตรีสมบัติ  วงศกําแหง) 
ผูอํานวยการสํานักฝกอบรมวิชาวาความ 

แหงสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ 
 

หมายเหตุ  :สําหรับนักศึกษาที่ไมมีรายชื่อตามประกาศ ใหมาติดตอดวยตัวเอง หรือโทรศัพทติดตอสํานักฝกอบรมวิชาวาความ 

                   แหงสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ  หมายเลขโทรศัพท 0-2522-7124-27 ตอ 219, 221, 083-0965211,   

                   081-9342118   โทรสาร 0-2522-7130  
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ประกาศรายชื่อผูสมัครอบรมวิชาวาความ รุน 49 

กรณีผูยังไมเคยสมัครอบรม (นักศึกษาใหม)  

ทางไปรษณีย (เรียงอักษร) 
เลขประจําตัว ชื่อ – สกุล 

496099 นางสาว กชกร เหลืองรัตนมาศ 
495908 นางสาว กชพร โลกคําลือ 
495847 นาย  กตัญ ู โกมุทมาศ 
496231 นางสาว กนกกร ทิพยพีทานนท 
495714 นางสาว กนกกาญจน โคตรวงค 
495953 นางสาว กนกพร การสอน 
496093 นางสาว กนกรัฐ แกวปนตา 
495836 นางสาว กนกวรรณ พลับพลาทอง 
495956 นางสาว กนกวรรณ เคาแคน 
496317 นางสาว กนิษฐา ทะนันไชย 
496450 นางสาว กมณฑพัชญ ปทุมไกยะ 
496357 นางสาว กมลชนก เยนา 
496155 นางสาว กมลนัทธ หมื่นภู 
496163 นาง กมลภัทร เจริญพงษ 
495947 นาย กรกช พูลสระคู 
496059 นางสาว กรรณิการ ชวยกลาง 
496174 นางสาว กรวรรณ อนุมาศ 
496235 นาย กรวีร ใจจิตร 
496051 นางสาว กรอุษา วิวัฒนเดชากุล 
495856 นาย กริณ สุวรรณศักดิ์ 
496090 นางสาว กรินทร โตรักตระกูล 
496182 นางสาว กฤตติกา จันทรเพ็ญ 
496032 นาย กฤตยพล ปจฉิม 
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495786 นาย กฤษณะ นาทองบอ 
495927 นาง กฤษณา กันทัด 
496444 นางสาว กลิ่นสุคนธ มักการุณ 
495769 นางสาว กวิตา สุดอาราม 
496318 นางสาว กษมพร มหัตเดชกุล 
495746 นาย กองพิศุทธิ ์ ธรฤทธิ์ 
496354 นาย กองสกุล สุขกระจาง 
496066 นางสาว กอบกาญจน ตระกูลเกิด 
496150 นางสาว กัญญณัช ชีพันธ 
495917 นางสาว กัญญาภัทร โคตะมา 
495712 นางสาว กัญธิมา มะลิกา 
495890 นาย กันติทัต ไฝนุย 
495701 นางสาว กัลยา ฉวีนวล 
496281 นางสาว กัลยา พงษกลา 
495782 นางสาว กาญจนา ศักดิ์ทวีชัย 
496118 นางสาว กาญจนาพร เถงจะ 
496195 นางสาว กาญจนาวรรณ ปบัว 
495870 นาย กานต พันธวงศ 
495973 นางสาว การะเกด สารเหลา 
495757 นางสาว กิดากานต ลักษโณสุรางค 
495717 นาย กิตติ ์ ชลวร 
495742 นาย กิตต ิ วงศกิตติรักษ 
496022 นาย กิตติกวิน วิชัย 
496177 นางสาว กิตติ์รว ี นพชัยกิตติยุค 
495834 นางสาว กิตติลักษณ นิ่มเชื้อ 
496320 นาย กิตติศักดิ ์ กองทอง 
495787 นางสาว กิติพร กระลาม 
496432 นางสาว กุลนิษฐ ซื่อกําเนิด 
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496157 นางสาว กุลิสรา บุญผล 
496382 นางสาว กุสุมา แสงจันทร 
495868 นาย เกรียงกมล สุระ 
496398 นาย เกรียงไกร ไชยมงคล 
496014 นางสาว เกวลิน แกวตาป 
496068 นางสาว เกวลิน ตุนแกว 
496080 นางสาว เกียรติมาภรณ แกวทองคํา 
495924 นาย เกียรติยศ หลังสัน 
495881 นาง โกสุมภ จิตตปาลพงศ 
495706 นาย ขวัญชัย อัตโณ 
496428 นางสาว ขวัญมณี มณีโชติ 
495739 นางสาว เขมิกา กองแกว 
496462 นาย คณพศ กอนศรี 
495946 นาย คณิศร จอมมณี 
496377 นาย คเณศร ศรีนามล 
495804 นาย คนึง ขุนไชย 
496112 นาย คม มิตรศีล 
496224 นาย คีตะพิชญ วโรดมวิจิตร 
495722 นาย คีตาญ ชคทันดก 
496456 นาย โฆศิษ แซตั่น 
496345 นางสาว จงกลพรรณ ศรีคํา 
495879 นางสาว จตุพร พัฒชนะ 
495943 นางสาว จตุพร แซเตี่ยว 
496078 นาย จตุรภัทร เทพสุภา 
495918 นางสาว จรรยา อองภา 
496217 นางสาว จริญา แกวพิกุล 
496439 นาย จักรกฤษณ ทุงสะโร 
495885 นาย จักรภพ มณีกุล 
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495925 นางสาว จันทกานต วังวรรธกะ 
495896 รอยตํารวจตรี จันทรมณี พรหมพลจร 
496088 นาง จันทรศรี จันทรหนองแวง 
496405 นางสาว จันทรัสม ทาทอง 
495864 นางสาว จันทิมา ถมจันทรแกว 
495776 นาย จารุวัฒน คุมครอง 
496115 นาย จํารูญ เพียรดี 
496142 นางสาว จิฎาภา ตันติวงศวัฒน 
495821 นางสาว จิดาภา พงศ 
495825 นางสาว จิตรตยา ประจิต 
496033 นาง จิตรพิชญ จุมปามัญ 
496215 นาย จิตรมานะ ทุมทอง 
495795 นาย จิตวัต ปงชัย 
496351 นางสาว จิตสุภา จรัสเจริญวิทยา 
496263 นางสาว จิรดา พูลทรัพย 
496067 นาย จิรพันธุ วิบูลยวงศ 
496467 นาย จิรวัฒน สุธีรศักดิ์ 
495783 นางสาว จิรัชญา ปยะนราธร 
495950 นางสาว จิรัชญา หาญณรงค 
495753 นาย จิรากิตติ ์ แสงลี 
495745 นางสาว จิราพร นครเรียบ 
495822 นางสาว จิราพัชร โพธิยอด 
495780 นางสาว จีรนันท วัฒนสกุลพงศ 
495928 นาย จีรศักดิ์ ขันทะเสน 
496020 นางสาว จุฑาทิพย ทาวแกนจันทร 
495800 นางสาว จุฑามาศ สิทธิฤทธิ์ 
495877 นาง จุฑามาศ ดิษยบุตร 
496409 นางสาว จุฑามาศ นวนนุกูล 
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495824 นางสาว จุฑารัตน อิ่มเจริญ 
496104 นางสาว จุฑารัตน ลิมปาภินันท 
495731 นางสาว จุไรรัตน ทวีกาญจน 
495758 นางสาว เจตชุดา มีพล 
495812 นางสาว เจนจิรา เขียวออน 
496316 นาย เจริญ โพธิรินทร 
495832 นาย เจษฎา แสนโสม 
495840 นาย ฉัตรณรงค วงศพนารัตน 
496057 นาย ฉัตรธนะ โลทอง 
496344 นาย ชญานนท มณีจร 
496161 นางสาว ชนกชนม ไชยชุมศักดิ ์
495764 นาย ชนกันต จันทรสวาง 
495850 นางสาว ชนนิกานต วงศทองทิว 
496391 นางสาว ชนนิกานต ศิริธร 
496201 นาย ชนะชัย ศิริไพร 
495768 นาย ชนะมนต ไชยแกว 
496335 นางสาว ชนานันท สาอาย 
496136 นางสาว ชนาภา เสนาพันธ 
496327 นางสาว ชนิดาภา ใจเสน 
496026 นางสาว ชนิตนันท ปญญาวัฒชิโล 
495994 นางสาว ชนิตรา พวงอินทร 
496449 นาย ชนินทรธรษ บุดดี 
496464 นาง ชบาไพร แกวกงพาน 
496191 นางสาว ชมพิศ ทิพยวงค 
496401 นางสาว ชมพูนุท ภูมิวัตร 
496332 นาย ชยกร แกวผดุง 
496255 นาย ชยณัฐ สุขุมปาลกุล 
495806 นาย ชยังกูร ดอนปนไพร 
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495866 นางสาว ชยานิษฐ แกววารี 
496042 นางสาว ชยารัตน จังพล 
496459 นาย ชยุต เหลาพิทักษวรกุล 
496254 นาย ชลดรงค วงษพรวน 
496431 นางสาว ชลนิกานต ไชยมะงั่ว 
496375 นางสาว ชลภัทร นาคเกิด 
496208 นางสาว ชลฤทัย ติดสนิท 
496421 นาย ชลิต หนูยิ้มซาย 
496315 นางสาว ชวัลญา มีญาณเยี่ยม 
496017 นางสาว ชวัลพัชร คัจฉสุวรรณมณี 
496392 นางสาว ชอฟา มีวุฒิสม 
496162 นางสาว ชัญญา สุทธิประภา 
496287 นาย ชัยธนวัฒน พานทอง 
496485 นาย ชัยวัฒน กาญจนาภิพันธุ 
496453 นาย ชาญชัย เมืองมูล 
496137 นาย ชานุวัฒน รัตนวงศ 
495704 นางสาว ชินุภา พงษนริศร 
495948 นางสาว ชิรินทรา ไผวานิชกุล 
496011 นาย ชิษณุพงศ นุมนาม 
496239 นางสาว ชุติกาญจน เรืองชัย 
495844 นาย ชุติพนธ บุญสิทธิ์ 
495855 นางสาว ชุติมา ชาละมาลย 
496295 พันตํารวจโท ชูเกียรต ิ ภูบานหมอ 
496282 นาย เชนท เกตุชูรัตน 
495990 พันตํารวจโท เชิดชัย หอมจันทนากุล 
495992 นาย ไชยณะรงค ถิ่นคําบง 
495926 นาย ไชยวัฒน ชาติประสพ 
495871 นางสาว โซวอี้ สําอางเนตร 
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496374 นาย ญัตติ สุภัทรนิยพงศ 
496370 นางสาว ญาคุณาภัต ธนาภัสกรณ 
496436 นางสาว ญาณิศา อยูวัฒนา 
496443 นางสาว ญาณี เรืองฤทธิศักดิ ์
496034 รอยตํารวจเอก ฐานิต กุมารจันทร 
496071 นาย ฐาปกร กลิ่นอําพันธ 
495902 นางสาว ฐาปนี อิ่มสําราญ 
495974 นางสาว ฐิตารีย ชุมเจริญ 
496306 นาย ฐิติกร ไกรยะราช 
496413 นางสาว ฐิติยา กาวิรส 
496368 นางสาว ณภัทร ปราบไกรสีห 
496156 รอยตํารวจเอก ณรงคฤทธิ์ บุญมี 
496041 นางสาว ณัชชา แสนหอม 
496234 นาย ณัชพล แสนอาทิตย 
496110 นางสาว ณัฎฐธญาภรณ ปงเมือง 
495761 นาย ณัฏฐ ณ สุนทร 
496113 นางสาว ณัฏฐณิภัค อนุศาสนัน 
496180 นางสาว ณัฏฐพัชร อัครวสุวัฒน 
496468 นาย ณัฐกิตติ ์ ประโรกิจจักร 
495914 นางสาว ณัฐชา นพรัตนสําราญ 
496256 นางสาว ณัฐชา เจนรุงโรจนสกุล 
496085 นางสาว ณัฐณิชา ชีวะเศรษฐธรรม 
496024 นางสาว ณัฐณิฌาฏ ศรีลาศักดิ ์
495718 นางสาว ณัฐธิดา ปาลวัฒน 
495911 นางสาว ณัฐธิดา ธีระมงคลสวัสดิ์ 
496081 นาย ณัฐนนท งามเจริญ 
496414 นาย ณัฐนนท สะอาดเอี่ยม 
496289 นาย ณัฐนรินทร ชานนท 
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495951 นาย ณัฐพงศ ณ  ลําปาง 
496229 นาย ณัฐพงศ ระชินลา 
496278 นาย ณัฐพงศ จิรพญากุล 
496013 นาย ณัฐพงษ สุทธิศิริวัฒน 
495788 นางสาว ณัฐพร ตี้กุล 
495774 พันจาอากาศเอก ณัฐพล ราชภูเขียว 
495820 นาย ณัฐพล ทรัพยมณี 
495863 นาย ณัฐภัทร เลาหวิโรจน 
496325 นาย ณัฐภัทร ศิริวงศ 
495979 นาย ณัฐรัฐ สุนทรนันท 
496313 นาย ณัฐวัฒน เจนจิตต 
495996 นาย ณัฐวัตร โพธิ์นอย 
496077 นาย ณัฐวัตร พันธุนะ 
495737 นาย ณัฐวุฒิ กะสมหมาย 
496303 สิบโท ณัฐวุฒิ จันทรคณา 
496054 นางสาว ณัตตยา โคนประโคน 
495736 นางสาว ณิชกาญจน พูลสวัสดิ ์
495805 นางสาว ณิชกานต กันทะพะเยา 
496211 นางสาว ณิชกานต จิรขจร 
496339 นางสาว ณิชษิญา บุญประดิษฐ 
496448 นางสาว ณิญา กิตติ์นิธ ิ
496165 นางสาว ดณิตา วิวาห 
496228 นางสาว ดนยพร สุวรรณรัตน 
496294 นางสาว ดวงใจ พวงแกว 
496330 นางสาว ดวงฤดี พุฒตาลดง 
496160 นางสาว ดาริน นิลสกุล 
496466 นางสาว ดาวเรือง ดีดวงพันธ 
495949 นาย ดิศกุล มีสุข 
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495907 นาย เดชพิพัฒน เดชเชียร 
495809 นาย เดชาธร ฐานสุรพล 
495831 นางสาว ตวงสวรรย ปานกุล 
495732 นาย ติณห เรืองสูง 
496372 นาย ตุลธร ชูแกว 
496307 นาย เตอ อินถา 
496232 นางสาว ถกลรัตน มุงโตกลาง 
495904 นาย ถิรนันท ตันสกุล 
496342 นางสาว ทรงขวัญ พลอินทร 
495726 นาย ทรงพล จันทะมาตย 
495915 นาย ทวีพงษ เนาวราช 
495799 นาย ทวีศักดิ์ หลาสกุล 
495880 นาย ทวีศักดิ์ ออนทาว 
496129 นาย ทศพล สวนะทรงธรรม 
496484 นาย ทศพล ชุมชูศักดิ์ศร ี
496427 วาที่รอยตํารวจโท ทองชัย สามาดี 
495810 นาย ทองด ี จุลคําภา 
496029 นาย ทักษ พหลโยธิน 
495937 นางสาว ทักษพร เอียดเพชร 
495765 นาย ทัตเทพ แสงประทีป 
496385 นางสาว ทัศนีภรณ สีแสง 
495702 นางสาว ทัศนีย เกิดแสงสุริยงค 
495797 นางสาว ทัศนีย กาฬรัตน 
495962 นางสาว ทัศมัยพร สุวรรณวัฒน 
496270 นางสาว ทิฆัมพร เจิมศักดิ์ 
495905 นาย ทินวัฒน ปญญาปรุ 
496139 นางสาว ทิพยอุษา อินโต 
496269 นางสาว ทิพรัตน อุไรวงษ 
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496238 นางสาว ทิวลี แกวหอทอง 
496441 นาย เทพสิทธิ์ วงษตาธรรม 
496103 พันตํารวจโท เทวิน สุรศาสตรพิศาล 
496135 นาย ธณาภัทร พุทธกูล 
495867 นาย ธนกฤต ตาวิโรจน 
496437 นางสาว ธนกัญพัชร ทิ้งโคตร 
495873 นางสาว ธนพร เอื้ออรชรพงศ 
495891 นาย ธนพล ลิมทวีสมเกียรติ 
495802 นางสาว ธนวรรณ มงคลสมบัติศิริ 
495760 นาย ธนวัฒน นาคะอินทร 
496411 นาย ธนวัฒน ธิบดี 
496312 นาย ธนา สงแสง 
496089 นางสาว ธนาภรณ บัวงาม 
496400 นางสาว ธนาภรณ สิงหพรมมา 
495826 นาย ธนายุทธ ฟูมั่น 
495969 นางสาว ธมลวรรณ พัฒนยรรยง 
496279 นาย ธวัชชัย โมะสิทธิ์ 
495851 นาย ธัชพล สกีแพทย 
495910 นาย ธัญกร ตรีตรง 
496406 นางสาว ธัญธิดา ชูดํา 
495857 นาย ธันญพงศ สังขเพชร 
496036 นางสาว ธันยนันท อยูทองด ี
496004 พันตํารวจเอก ธานี ผูกพานิช 
496220 นาย ธานุวัฒน อุปพงษ 
495957 นางสาว ธารารัตน อาวาทย 
496216 นาย ธิดานันท ภูนกยูง 
495740 นางสาว ธิติมา ชูสุวรรณ 
496252 นาย ธิติวัฒน อรัญญานนท 
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495976 นาย ธีรชัย ดําแกว 
496076 นาย ธีรดนย ศรีฟา 
496187 นาย ธีรธัช ชื่นภักดิ ์
496038 นาย ธีรยุทธ เรือนเงิน 
496461 นาย ธีรยุทธิ์ ตระกูลฟารมธวัช 
495779 วาที่รอยตํารวจโท ธีรศักดิ์ รอดคําวงศ 
496069 นาย ธีระวุฒิ อิสสระ 
495815 นาย ธีริศ ฉัตรศิริ 
496102 พันตํารวจเอก นคร พักไพโรจน 
495922 นาย นนท เนียมแสง 
496323 นาย นนทพัทธ ชุตินทราศร ี
495929 นางสาว นนศธร มนทิวาลัย 
496175 นาย นพวินท ฤทธิ์สมิตชัย 
495889 นางสาว นภชนก วงษนอย 
495975 นางสาว นภาพร ลือเรื่อง 
495999 นาย นรธีร เพ็ชรพูล 
495741 นางสาว นริศรา สุขประเสริฐ 
495858 นาย นฤเบศ เพ็งศรี 
496134 นางสาว นฤมล เสรีกุลพานิช 
495785 นางสาว นลิลนิภา ออนทอง 
496166 นางสาว นวลพรรณ ชื่นชมภู 
495743 นาย นอม ปจมิตร 
495942 นางสาว นัจกร อิสสภาพ 
496039 นางสาว นันทนภัส สุภาอวน 
496268 นางสาว นันทนภัส แกวมณีชัย 
496172 นางสาว นันทิยา แกวประสิทธิ์ 
496035 นาย นาดา ไชยจิตต 
495835 นางสาว น้ําทิพย นิ่มดิษฐ 
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496384 นางสาว น้ําทิพย ทิพยคํามา 
496337 นางสาว น้ําเทียน นวลแกว 
496349 นาย นิติธร ทองเทียมทอง 
496245 นาย นิตินัย ชางทอง 
495708 นาย นิทนันท ทองศรี 
496001 นาย นิธาน อวิรุทธพงศ 
496168 นาย นิธ ิ คีรีเดช 
496227 นาย นิพนธ แจมจํารัส 
496149 นางสาว นิภาพร สะน้ําเที่ยง 
496305 นาย นิรุธ ดวงธรรม 
496176 นางสาว นิลนลิน ศรีสังข 
496094 นาย นิวัฒน สุขเสริม 
496204 นางสาว นิสากร ทองประเสริฐ 
495901 นางสาว เนตรนภิส เขียวรัตน 
496114 นาย เนตรนิล เหลืองวัฒนพงศ 
495715 พันตํารวจโท เนติพงษ นาคปลัด 
496355 นางสาว บงกชธร จูมวันทา 
496343 นาย บรรจง วังกี 
496053 นาย บรรพต ธรรมมา 
496178 นางสาว บัณฑิตา วรรณศุกร 
496061 นางสาว บาลา เต็กสุวรรณ 
496399 นาย บุญญฤทธิ์ รองบอน 
496209 นาย บุญญารักษ คลายคง 
496447 นางสาว บุญฑรี ทองภักด ี
496290 นางสาว บุณยกร มุสิโก 
496418 นางสาว บุษกร โนนทิง 
496388 นางสาว บุษยมาส ไพบูลยวีวัฒนา 
496451 นาย เบญจรงค บัวรพันธ 
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495995 นาย ปกรณ เบาชาลี 
496309 นาย ปกรณ สันปาแกว 
495980 นางสาว ปนัสนันท เมืองขํา 
496181 นางสาว ปพัชญา ชัยศรี 
495734 นางสาว ปภัสราภรณ พรสุขสวาง 
496361 นางสาว ปยุดา สีหานาม 
495823 นางสาว ประกายแกว กลิ่นกุหลาบ 
496230 นางสาว ประถามภรณ นรสิงห 
496000 นาย ประมูล ศรีลาดเลา 
495720 นาย ประสิทธิ์ หนูภักด ี
496133 นาย ปราการ พิทักษธรรม 
495954 พันตํารวจโท ปราณีต อินฮวบ 
495707 นาย ปรินทร ธรรมชาติ 
495884 นาย ปรินทร ธีรชิตกุล 
496423 นางสาว ปรีชญา เกลี้ยงสง 
496048 วาที่รอยตํารวจโท ปรีชา กุนอก 
495813 นาย ปรีดา สัมบุณณานนท 
495936 นางสาว ปรียาภรณ สกุนินนท 
496283 นางสาว ปวรชญา ไกรษร 
495748 นางสาว ปวิชญา สุภัทรประทีป 
496487 นางสาว ปวีณกร วิมลพันธุ 
496153 นางสาว ปวีณนุช อวมคงสาตร 
496395 นางสาว ปวีณา สุวรรณประทีป 
495796 นางสาว ปวีรัตน โอชนานนท 
495733 นาง ปญจพาณ เหลืองอราม 
495887 นาย ปญญวุธ เหลาเจริญ 
496125 นาย ปณณวิชญ หาญประดิษฐ 
496285 นางสาว ปทมา วงษลุน 
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495744 นางสาว ปานขวัญ แอหลัง 
495791 นางสาว ปานรวี ปาณะศรี 
496455 นาย ปารมี กรวยทองกุล 
495930 นางสาว ปาลิตา สุขใจมิตร 
496106 นาย ปนพงศ พานิชสุนทร 
496171 นางสาว ปยธิดา สําราญภูมิ 
496379 นางสาว ปยพร อนุรักษ 
495923 นางสาว ปยะพร คามภีรภาพพันธ 
495755 นาย ปยะภัทร ชัยเจริญ 
495912 นางสาว ปยาภัสร อรุณรุมแสง 
495756 นางสาว ปุณยนุช บุญประถัมภ 
496243 นางสาว ปุณยนุช อัมพรกลิ่นแกว 
496028 นางสาว เปยมพร สุขอยู 
496138 นางสาว ผกาแกว ทองมา 
496047 นางสาว ผกายมาศ วองวิวัฒนไวทยะ 
495723 นาย พงศกร รอดทับ 
496237 นาย พงศธร ทุนิจ 
496247 นาย พงศปกรณ กิติสมเกียรต ิ
496145 นาย พงษศักดิ ์ รัตนแสงสวาง 
495849 นางสาว พชรมล หมูคํา 
496031 นางสาว พนิดา เกิดอุดม 
496246 นางสาว พนิดา อาจภักด ี
496056 นาย พรชัย ศรีคํามี 
495931 นางสาว พรทิพย พรหมพุฒิพงศ 
496360 นางสาว พรทิพย ออนทองอิน 
495921 นางสาว พรทิพา สีกาแกะ 
495909 นางสาว พรนภา สระทองขํา 
496301 นางสาว พรนภา ปาลือสี 
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495991 นาง พรพรรณ อ่ําเอี่ยม 
495727 นางสาว พรพรหม พรหมสวัสดิ์ 
496021 นางสาว พรพิชชา หลักคํา 
496107 นางสาว พรพิชชา จันทนวัลย 
495998 นางสาว พรเพ็ญ คงขจรเกียรต ิ
496440 นางสาว พรรณทิพย เกลียวประเสริฐ 
496271 นางสาว พรรณวลี ยิ้มแสง 
495878 นาย พรวิสิต เรียมแสน 
496348 นางสาว พรสุดา บุราณรมย 
495808 สิบตํารวจเอก พรสุริยะ หมอทิพย 
496298 นาย พลกฤษณ ภิรมยกิจ 
495752 นางสาว พลอยเพชร คณนานนทธรรม 
496251 จาสิบตํารวจ พลาวุธ ทองศิริ 
496087 นางสาว พัชญสิตา อิสรียวรทิต 
496420 นางสาว พัชราภรณ พรมปญญายืน 
496146 นาง พัชรินทร ปจมิตร 
496324 นางสาว พัชรีย นพวิจิตร 
496121 นาย พัฒนชัย ทุมพร 
496442 นาย พัฒนพงษ สุภะกะ 
496074 รอยตํารวจโท พัฒนศักดิ์ โสมาเกตุ 
496063 นางสาว พัทธธีรา ลาภธนานนท 
496012 นาย พัทธพงศ พจนารถ 
496446 นาย พัสกร วรภัทรศัจธร 
495839 วาที่รอยตรีหญิง พัสตราภรณ ศรีประสม 
496040 นาย พิชชา ขาวสะอาด 
495725 นางสาว พิชชาดา วงษเทพ 
495798 นางสาว พิชชาภา นิลละออ 
495988 นางสาว พิชญา วัฒนกสิวิชช 
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495790 นางสาว พิชญาพร พิชญวิวัฒน 
496218 นาย พิชามญชุ แสนทําพล 
495985 นางสาว พิณ อัศวไชยตระกูล 
496314 นาย พิทักษพงศ พรหมทอง 
496221 นาย พิธิวัฒน นงคโพธิ์ 
495705 นาย พินิจ ดีหรอง 
496202 นาย พิพัฒนพงษ มณฑนม 
495801 นางสาว พิมพิศา สิทธิชาคํา 
496433 นาง พิรญาณ กิตติคุณบริรักษ 
496131 นางสาว พิริยจีรา พฤกษไพบูลย 
496193 นาย พิรุณ สุทธินันท 
495816 นางสาว พิศมัย ตาส ี
496009 นาย พิษณุ รสมาลี 
496101 นาย พิสิษฐภณ สุพิชญาภรณ 
496055 นาย พีรณัฐ ไชยจําเริญ 
496049 นางสาว พีรดา มั่นหมาย 
495848 นาย พีรพงศ ไกรสิทธิ์ 
496070 นางสาว พุฒฌิตาภัสณ สิงหอัศวเดชกุล 
496293 นางสาว พุทธรัตน ประสิทธิศิลปชัย 
496296 นาย เพชร ใจเสาร 
496486 นางสาว เพชร จันทรลือ 
496321 นาย เพชรประชา ภูทองเงิน 
496225 นางสาว เพชรลัดดา วารีเขต 
495853 นางสาว เพ็ญทิวา สุธรรมวงศ 
496222 วาที่พันตํารวจโท โพธิ์เงิน ขันติวิริยวาณิชย 
495852 นางสาว ไพลิน จีนสุขแสง 
496018 นางสาว ไพลิน พวงแกว 
496015 นางสาว ไพสุภา ณ นคร 
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496008 นางสาว เฟองฟา ธิพิมภา 
496308 นางสาว ภัคจิรา วนจันทรรักษ 
496092 นาย ภัคศรัญย ฤทธิยา 
496050 นาย ภัทร ศุภักษร 
496098 นาย ภัทรชัย จันศรีคง 
496390 นางสาว ภัทรภร พวงภาคีศิริ 
495830 นางสาว ภัทรวดี ไชยบาล 
496148 นาย ภัทรวุฒิ อุธาดร 
495713 นางสาว ภัทราพร ติณศรี 
495735 นางสาว ภาณิศา เจริญชันษา 
496304 นางสาว ภาณุมาศ วรพัฒนานันต 
496277 นาย ภานุ เลิศปญญาชน 
496284 นาย ภานุพงศ โกศลเกียรติสกุล 
495965 นาย ภานุวัฒน อาจสูงเนิน 
496079 นางสาว ภาพิมล จันทวงษวาณิชย 
496350 นางสาว ภาวินี อินพล 
496214 นาย ภิชัย แกนนาค 
496109 สิบโท ภิรวัฒน หริ่มเจริญ 
496052 นาย ภูธิป รอดช ู
495859 นาย ภูมิวัฒน พลไตร 
495964 นาย ภูริพัฒน อินทวิเชียร 
496249 นาย ภูริวัฒน ชัยศิริโรจน 
496322 นาย มงคล สิงหปน 
496105 นางสาว มณฑา สามงามพุม 
496188 นาย มณีพงศ ทองสกุล 
496095 นางสาว มณีรัตน อุนจิตตวรรธนะ 
496030 นาย มนตรี เสียงหวาน 
496331 นาย มนัส ขันใส 
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495963 นาย มเหษธิ สนิทวงศ 
496253 นางสาว มัลลิกา ระเบียบ 
495938 นางสาว มาธุสร โสภาพล 
496434 นาย มานิต จันทรา 
496412 วาที่รอยเอก มานิตย เกิดสมบัติ 
496460 นางสาว มินตรา นาคทัพ 
496424 นางสาว มุกรวี โตสม 
495730 นาย เมธาสิทธิ์ หวังดี 
496194 นางสาว เมธินี ชูอุย 
496292 นางสาว เมธิศา เมธารินทร 
495886 นางสาว เมนิตรา บุญปาน 
495811 นาย ไมตรี แสนคําคูณ 
496383 นาย ยงยุทธ จรูญสกุลวงศ 
495883 พันตํารวจเอก ยศไกร มาประเสริฐ 
495977 นางสาว ยุคนธร รองแกว 
495971 นาย ยุตต ิ อมรเลิศวัฒนา 
496240 นาย ยุทธนา รื่นสุวรรณ 
496261 นางสาว ยุพยง ปานแกว 
496167 นางสาว ยุวรัตน นาเม็ง 
496353 นางสาว ยูกิ ฮาเซะงะวา 
496132 นาย โยธิน โกฎธิ 
496096 นางสาว โยษิตา พักไพโรจน 
495983 นาย รชณัฐ มะโนแสน 
495770 นางสาว รชยา หาญานุวัฒน 
495920 นาย รณกร ชัยสิทธินาม 
496010 นางสาว รติพรรณ เสถียรปกิรณกรณ 
495814 นางสาว รติมา สุระรัตนชัย 
495894 นางสาว รติรัตน จันทราช 
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496264 นางสาว รลิตา แกวสีใส 
496147 นางสาว รวิสรา ทาวสกุล 
495778 นาง รวีสมัย วิชพล 
496260 นางสาว รสสุคนธ จิตภักด ี
495981 นางสาว รักษหทัย แววรั้งรัตนกุล 
495817 นาย รัชกฤต กลั่นเลี้ยง 
496144 นางสาว รัชชัญญา นิยมเดชา 
496465 นางสาว รัชตาร ี ลาพิงค 
495709 นาย รัชพล ชูประดิษฐ 
496422 นางสาว รัฐยา ประทุมวัตร 
496002 พันตํารวจเอก รัฐศักดิ ์ รักสลาม 
496435 นางสาว รัตนาพร หมื่นนารา 
496426 นางสาว รามวลี ทองเรือง 
496275 นางสาว รินทิพย นพคณาวงศ 
496267 นางสาว รุงทิพย แผนทอง 
496286 นางสาว รุจีรัตน จุลหอม 
496005 นางสาว ฤชุบดี สอนนํา 
496027 วาที่รอยโท ฤทธิรงค นุชลํายอง 
496359 นางสาว ฤทัยกานต ฟองตา 
496108 นางสาว ลลิตา ถิ่นจําลอง 
495767 นางสาว ลัฐกา เนตรทัศน 
495945 นาย ลุคมาน ยูโซะ 
496016 พลตํารวจตรี เล็ก สังขดิษฐ 
496151 นาย วงศกร เทพธรณี 
495869 นาย วงศวริศ เตชะประจักษจิตต 
496210 นางสาว วชรพร จันทรฉลอง 
496242 นาย วณิชย พลสวัสดิ ์
495982 นางสาว วนัชพร กวงคํา 
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496291 นางสาว วนัชพร บดิการ 
495919 นางสาว วนิดา โกศิลา 
496393 วาที่รอยตรีหญิง วนิดา มีไทยสงค 
495933 นางสาว วรกมล นรเศรษฐสถาพร 
496111 นาย วรงคชัย เผื่อนปฐม 
495875 นางสาว วรณัน ศิริเพ็ญ 
496127 นาย วรปรัชญ วงศตระกูล 
496185 นางสาว วรพนิต เกื้อสกุล 
495934 นาย วรภัทร เรียนสุด 
496072 นางสาว วรรณกานต สิทธิสุข 
495984 นางสาว วรรณวิสา นครังกุล 
496394 นาย วรวุฒิ แสนดวงด ี
496302 นางสาว วรัญญา เอื้อเฟอพันธ 
496311 นางสาว วรัญญา เหมทานนท 
496389 นางสาว วรางคณา แซลิ้ม 
495710 นางสาว วราภรณ แสงเงิน 
496366 นาย วรินทร โชติสนธิ์ 
496023 นาย วรุฒ ศรีประเสริฐ 
496430 นาย วรุตม ชนะกุล 
496387 นาย วศานนท แปนพยอม 
495703 นาย วส ุ อนรัตน 
496300 นาง วังแฟน อินทรเงิน 
495789 นาย วัชระ บุญสง 
496233 นาย วัชระ วทัญูคุณากร 
496083 นางสาว วัชราภรณ พันธุมี 
495970 นาย วัชรินทร ถึงสุข 
495892 นางสาว วัชรีวันท อินธนากรสกุล 
495818 นาย วัฒนา กันทาแจม 
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496213 นาย วันเฉลิม ศรีวิเชียร 
495959 นาย วันไทย พุมพวง 
496429 นาย วันอาสาฬ ทัศนันท 
495913 นาย วัสษณัฐ ยัญญลักษณ 
495838 ดาบตํารวจ วานิช ดวงมณีวานิช 
495721 นางสาว วานิสสา เอียบสกุล 
496043 สิบโทหญิง วาสนา ขันทอง 
496143 นาย วิชญวิสิษ โชติกิจพิศาล 
496404 นาย วิชัย ทอนศรี 
496207 จาสิบตํารวจ วิชาญ ผิวผอง 
496130 นางสาว วิชิตา ธนทวีธรรม 
496369 นาย วิทูร อภิวงศสุวรรณ 
495803 นางสาว วินิตา เกรียงสันติกุล 
495874 นางสาว วิภาวดี จันทรแชม 
495837 นางสาว วิภาวรรณ เทศชื่น 
495966 นางสาว วิมลณัฐ จงเจริญมั่นคง 
495997 นางสาว วิยะดา ธงภักดิ์ 
496266 ดาบตํารวจ วิรุจน คําสุรันทร 
496183 นาย วิโรจน บุญไชโย 
496333 นางสาว วิไลลักษณ อัมรินทร 
495872 นาย วิษณุศักดิ์ ทรงศรี 
496212 นาย วิสิฎฐ เวชพิศ 
495900 นาย วิสิฏฐ ศาลาสวัสดิ ์
496438 นาย วีรวุฒิ นุตกุล 
495941 นาย วีรศักดิ์ ปรัสพันธ 
496280 นาย วีระศักดิ์ สายกุณา 
495842 นาย วุฒิชัย ใสสุข 
495940 นาย วุฒิชัย ฑีฆะ 
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496397 นางสาว ศฐปภพรหม แสนกลาง 
495828 นาย ศตวรรษ อกตัน 
496310 นางสาว ศยามล อึ๊งภากรณ 
496402 นาย ศรพรรษ เกลี้ยงนิล 
495772 นาย ศรราม คําภานิล 
496373 นางสาว ศรัญญา คาจะโปะ 
496319 นาย ศรัณย วรกูลชัยเลิศ 
496378 นาย ศรัณย มาลีวรรณ 
496329 นาย ศราวุธ สุทธหลวง 
495935 นางสาว ศรุตยา ปยะวัฒนกุล 
496179 นางสาว ศศิตา เฉลิมกิจ 
496198 นาย ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล 
496223 นาย ศักรินทร เพ็ชรเที่ยง 
495777 นางสาว ศันสนีย วัฒนวงศ 
495784 นางสาว ศิรดา จันทรวังทอง 
495711 นางสาว ศิรประภา ทองแสน 
495903 นางสาว ศิรประภา มาตสารี 
496297 นางสาว ศิริพร คงสุขกาญจนา 
496338 นางสาว ศิริพร เภรีฤกษ 
496241 นางสาว ศิริมาศ ชาติเสนา 
495967 นางสาว ศิริลักษณ พงษเภา 
496336 นางสาว ศิริลักษณ บุญมาก 
495968 นางสาว ศิลามณี มุขดี 
495895 นาย ศิวากร ทองชัยเดช 
495833 นาย ศิวาศักดิ์ สุขสันติ์ 
496100 นาย ศุทธิกุล ทิพยปญญานุกูล 
496265 นางสาว ศุภนารี สมภาวงษ 
495987 นางสาว ศุภาพิชญ เชยขุนทด 



 

24 
 

495952 นาย สกธรณ สีสังข 
495775 นางสาว สกาวรัตน ทองดอนสนธิ์ 
496272 นาย สกุล นาพันธุ 
495916 นาย สถาปตย สิงหโยธา 
495939 นาย สถาพร สัจธรรม 
496419 นาย สถิตย วงษสุเพ็ง 
496288 นาย สนธิ คลายสุบิน 
496250 รอยตํารวจโท สมควร เลาชู 
495861 พันตํารวจโท สมชาย หมายมั่น 
496259 นาย สมนึก กิจธุระ 
495978 นาย สมพนธ บุตรเลิศวิเศษฐีฐะ 
495993 นาย สมศักดิ์ สีลีวงศ 
496362 นางสาว สมหทัย หาญวัฒนะชัย 
495898 นาย สมหมาย แยมยิ่ง 
495876 นางสาว สรณชญา บุญประสิทธิ์ 
495882 นางสาว สรพรรณ ศิริกุลวัฒนา 
496274 นาย สรายุทธ นิยม 
496189 นางสาว สรารัตน เต็กสุวรรณ 
495754 นางสาว สริตา ศรีจันทร 
496206 นาย สโรชา ยองใย 
496458 นางสาว สลิษา มฤคสนธิ 
496396 นางสาว สวิชญา อภิไชย 
495747 นาย สหพงษ คงอุดมธนกร 
495751 นาย สัญขวุฒิ เหมวัล 
496347 นางสาว สัตตบงกช หรั่งอินทร 
495781 นาย สันติพล วงศแกวโพธิ์ทอง 
496122 นาย สัมพันธ คงมหสันติ 
495843 นาย สานนท เปาะทองคํา 
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495897 นางสาว สายใจ ดวนขัน 
495986 นาย สายสัมพันธ อรรถเนติกุล 
496006 นาย สิทธิพร สาตะเสน 
496158 นาย สิทธิพัฒน อภัยสันติพงษ 
496075 นาย สิปปนนท สรอยจําปา 
496454 วาที่รอยตรีหญิง สิมาภรณ ยอดเพ็ชร 
495719 นาย สิรภพ อัคสินธวังกูร 
496169 นางสาว สิรมยพร พรหมสามพราน 
495846 นางสาว สิริกัลยา สมัคร 
495961 นางสาว สิริณิพัชร ไชยสิม 
496186 นางสาว สิริพร สุพล 
496416 นางสาว สิริเพ็ญ ยาสูงเนิน 
496126 นางสาว สิริมา บานชื่น 
496073 นางสาว สึคะสะ พาภักด ี
495906 นางสาว สุกฤตา ภาณุตระกูล 
495773 นางสาว สุกัญญา ขําสีนวล 
496371 นางสาว สุกัญญา เพชรมี 
496452 นางสาว สุกัญญา ปานพูล 
496123 นางสาว สุกุลยา คําเพ็ง 
496463 นางสาว สุชญา จิตสุภานันท 
496173 นางสาว สุชาศิณี สุชาการ 
495865 นางสาว สุชีรา สิทธิสาร 
495888 นางสาว สุชีวัน วิชาพร 
495771 นางสาว สุทธวีร บุญรัตน 
495750 นางสาว สุทธิดา มาผาบ 
495829 นางสาว สุทธิดา โจวเจริญ 
496046 นางสาว สุทธิดา ยอดสาย 
495955 วาที่รอยตรี สุทธิพันธ คันธัพ 
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496365 นางสาว สุทธิรักษ เนื่องมัจฉา 
496376 นาย สุธน คงศิลป 
496190 นางสาว สุธินี เลิศเลื่อมใส 
496415 นางสาว สุธินี เนินกลาง 
496164 นาย สุนทร เจริญพงษ 
496199 นาย สุนทร ศุภรานนท 
496025 นางสาว สุนันทา โควถาวร 
496184 นางสาว สุนิดา วรกิจ 
496058 นางสาว สุนิสา ตอแกว 
495989 นางสาว สุนีย อินทะเสน 
496205 รอยตํารวจเอก สุพจน ไทยออน 
496019 นางสาว สุพัตรา ปญญาสิทธิ์ 
496386 นางสาว สุภมาส นิตยานนท 
496084 นาย สุภัค ธีระบุตร 
496119 นางสาว สุภาพร ศรีเขื่อนแกว 
495862 นางสาว สุภาภร สุวรรณศรี 
496219 นางสาว สุภารัตน สุขวงศ 
496116 นางสาว สุภิญญา วณิชเจริญงาม 
495738 นาย สุรเกียรต ิ ควงกังแสน 
495759 นาย สุรเชษฐ เหลากสิการ 
496044 วาที่รอยเอก สุรพงษ พวงผกา 
496380 นาย สุรพงษ เส็งล้ํา 
495763 พันตํารวจโท สุรพล ศรีนวกะตระกูล 
496203 นาย สุรวัฒน ชลอสันติสกุล 
496363 นางสาว สุรัตนา ธรรมวโร 
495841 นาย สุริวัฒน สงวนสิน 
496082 นางสาว สุรียพร แกวเกา 
496328 นางสาว สุรียรัตน คําวงศ 
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496196 นางสาว สุลีภรณ สังมีแสง 
496124 นางสาว สุวนันท มหาวรรณ 
496236 นางสาว สุวภัค สมบูรณ 
496244 นางสาว สุวรรณี เรี่ยมรัตนากร 
495960 นาย สุวิชชา พินิจมนตรี 
496226 นาย สุวิชา สุวิชชานนท 
496403 นาย เสฎฐวุฒิ สุจริต 
496273 นาย เสนห ปญญานวล 
496117 นาย เสริมศักดิ์ รําจวน 
496417 นาย แสนสุข สายรัตน 
495794 นางสาว โสรญา จงเทพ 
496340 นาย โสรัจจ มากแกว 
495762 นางสาว หงสหยก หมื่นไธสง 
495792 นางสาว หทัยลิต วงษดี 
496152 นางสาว หนึ่งฤดี วุฒิการณ 
496086 นางสาว หฤทัย ไชยเสนีย 
496364 นาย อชกร ชุนเฮงพันธุ 
496299 นางสาว อชิรญา โชติพนัส 
496097 นาย อดิศร นิลเอก 
495728 นางสาว อธิชา ธรรมชาติ 
496060 นาย อนพัทย ใจเย็น 
496003 นาย อนวัช สุดตา 
496192 นางสาว อนัฐตยา บางภูภมร 
496326 นางสาว อนามฤณ โอประเสริฐสวัสดิ ์
495958 นาย อนุกูล ชํานาญสิงห 
496346 นางสาว อนุธิดา อยูทอง 
496483 นาย อนุภาพ จีนเจือ 
496356 นาย อนุสรณ บัวทอง 
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495716 นางสาว อนุสรา มานอก 
495893 นางสาว อภัสนันท สมเดช 
496197 นางสาว อภิชญา อนุรักวงตระกูล 
496407 นางสาว อภิชญา กิตติพิบูลย 
495793 นาย อภิชาต ิ ภูภิญโญ 
495845 วาที่รอยตรีหญิง อภิญญา กันยา 
496457 นางสาว อภิญญา วงศอนุ 
496248 นาย อภิภู ตั้งตน 
495944 นาย อภิวัฒน กาญจนภักดิ์ 
496258 นาย อภิวุฒิ รัตนรุจ 
496065 นาย อภิสิทธิ์ สมรูป 
496045 รอยตํารวจเอก อมรพันธุ ฉิมอิ่ม 
495819 นางสาว อมรรัตน สุวรรณรัตน 
496091 นางสาว อรทัย เครืออินทร 
496367 นาย อรรณพ ทองปญจา 
496352 นาย อรรถพล หลาบหนองแสง 
496062 นาย อรรถวุฒิ สารกาศ 
496128 นาย อรรถสิทธิ์ จารีบูรณภาพ 
495899 นางสาว อรอุมา ผิวผุย 
495729 นางสาว อริสรา ญาณอุบล 
496200 นางสาว อริสรา สามสีทอง 
495932 นางสาว อรุณวดี จําศักดิ์ 
496257 นางสาว ออมเพชร องคศิริพร 
496141 นางสาว อังควิภา สนพิพัฒน 
496064 นางสาว อัชฌาภรณ เลาหจารุรัตน 
496425 นางสาว อัญชัญ ชัยวงค 
496334 นางสาว อัญธิกา คุมทรัพย 
495972 นางสาว อันธิกา ชุมธิ 
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496381 นาย อัษฎาวุธ ใจกาวิน 
496410 นาย อัษฎาวุธ ทองจันทร 
495827 นางสาว อาทิติยา เชื้อพรมมา 
496140 นาย อานนท อาทร 
496159 นางสาว อาภรณพรรณ สอิด 
495860 นางสาว อารยา เฝอชาต ิ
495854 นางสาว อารียา ปกษาไพร 
495724 นางสาว อารีรัตน พรหมมหาวัน 
496120 พันตํารวจโท อํานาจ เหล็กดี 
496276 นางสาว อําพันธ ทองใส 
496445 นาย อิทธิกร รัตนะวัน 
496007 นาย อินทัช สรอยศรี 
496358 นาย อิสระ ศิลปเวช 
496341 วาที่รอยตรี อุทิศ อินธิชัย 
495807 นางสาว อุมาพร เพ็ชรขุนทด 
496154 นางสาว อุษา สิริวัฒนกุล 
496262 นางสาว อุเสนีย สรแสง 
496037 พันจาเอก เอก ภูมิพัฒนโชติ 
495766 นาย เอกธาดาธร ตามพร 
495749 นาย เอกนรินทร เกิดศิริ 
496408 นาย เอกพัฒน อนัคฆกุล 
496170 นางสาว เอกอนงค พรหมถาวร 

 

ประกาศ ณ วันที่  16  ตุลาคม  2560 
สํานักฝกอบรมวิชาวาความ แหงสภาทนายความ 

 
 




