รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินดวยวิธีการอบรมภาควิชาการ
สอบขอเขียนและสอบปากเปลาในการคัดเลือกบุคคลเพื่อดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง
(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงผูพ ิพากษาสมทบในศาลแรงงาน)

ฝายนายจาง จํานวน 147 คน ดังนี้
๑. นายกณวรรธน แกวคลาย
๒. นายกนก ทองเผือก
๓. นางกรณธภัทร เลิศภาสนวัฒน
๔. นางสาวกรวรรณ ตันติเนรมิต
๕. นายกฤษณ หัตถีกุล
๖. นายกวี บุญเลิศวณิชย
๗. นายกิตติพงษ เจริญคงธรรม
๘. นางกิติพร หวังลาวัลย
๙. นางเกศรา อัศดามงคล
๑๐. นางสาวขวัญเรือน ถาวรทวีวงษ
๑๑. นายครองพล อภิธนาคุณ
๑๒. นายจักริน สมิตเวช
๑๓. นางจันทิมา ยิ่งลือชา
๑๔. นางจําเรียง ศัลยพงษ
๑๕. นางสาวจิตตกาญจน เกียรติกนกกุล
๑๖. นายจิรภูนนิ ทร ธนาทรัพยเจริญ
๑๗. นางจิราภรณ วิริยะพงษากุล
๑๘. นายจุมพล จักรรัตนพาหุ
๑๙. นายเจริญ จุนพึ่งพระเกียรติ์
๒๐. นายเฉลิมพล ศักดามิ่งมงคล
๒๑. นายชนะ จงสงวน
๒๒. นางชมพูนุท อิโนอูเอะ
๒๓. นายชยุตมพงศ สุขเจริญผล
๒๔. นายชรัตน เจริญสุข
๒๕. นายชูเกษ อุนจิตติ
๒๖. นายเชษฐวัฒน ทวีไมตรี
๒๗. นายเชาวลิต คลองผจญกิจ
๒๘. นายโชคชัย โชติวฒ
ั นะพิบูลย
/29. นายโชติพงษ…
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๒๙. นายโชติพงษ โชตินุชติ
๓๐. นางสาวฐานิสา พึ่งสุภา
๓๑. นางฐิตารี อยูวิทยา
๓๒. นายณัฐธร ปญญาเสวนมิตร
๓๓. นางสาวดณยา ชื่นชนม
๓๔. นายดนัย นพรัตนนภาลัย
๓๕. นายดรุษกร วิสุทธิสนิ
๓๖. นางสาวดวงนภา ดวงแกว
๓๗. นางสาวดวงพร ชัยวัฒนายน
๓๘. นางสาวดวงพร เหมวิจิตรพันธ
๓๙. นางสาวทรรศวรรณ ปรีดาวิภาต
๔๐. นางทัศนียา พอตเตอร
๔๑. นางธนิดา ชีวติ เจริญ
๔๒. นายธีรพงศ กุศลชู
๔๓. นายธีระเนศร ธรรมรักษาสิทธิ์
๔๔. นางสาวนภนฤตย อภิวงศวณิชย
๔๕. นายนเรศ ลวนไพรินทร
๔๖. นายนําชัย เผือนพิพัฒน
๔๗. นายนิธิศ ตัณฑไพโรจน
๔๘. นางนุชรินทร โกวิทคณิต
๔๙. นายบัญชา เธียรสุนทร
๕๐. นายบัณฑิต อาวสถาพร
๕๑. นายบุญนํา เจียงประดิษฐ
๕๒. นางสาวเบญจพร เตชะปรีชาวงศ
๕๓. นายแบงค จงเสรี
๕๔. นางสาวปนัดดา ตันติภาคย
๕๕. นายประยุกต รัตนประยุกต
๕๖. นายประสงค จงอัศญากุล
๕๗. นางประเสริฐ จันทรออน
๕๘. นายปญญา เลาชู
๕๙. นางเปรมจิตร จิตตอุไร
/60. นายพล…
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๖๐. นายพล อภิธนาคุณ
๖๑. นางสาวพวงเงิน กาญจนรกั ษ
๖๒. นางสาวพัชราภรณ วัฒนสุข
๖๓. นางสาวพัชรี สุวรรณกุล
๖๔. นายพันธศักดิ์ จันทรปญญา
๖๕. นายพินิจ พุมจีน
๖๖. นางพิมพมณี แกวมหาวงศ
๖๗. นางสาวพิมลภาณี กอพัฒนวงศ
๖๘. นางพิไลพรรณ นวานุช
๖๙. นางเพชรลดา อาชวสนุ ทร
๗๐. นายไพรัตน ทับทิมเทศ
๗๑. นายภาณุ ถนอมวรสิน
๗๒. นายมงคลเทพ ธนะโสภณ
๗๓. นายมนตรี มงคลดาว
๗๔. นางสาวมยุรนิ ทร สุภาวงศ
๗๕. นางสาวมาลี อําพนวิพธุ
๗๖. นายยงยุทธ อิม่ อุไร
๗๗. นายรวิภาส พิตรพิบูลยพงศ
๗๘. นายรักษพล ดิถีสวัสดิ์
๗๙. นางรัชณีวรรณ กิตติจําเริญ
๘๐. นางสาวรัชดาภา ปยศทิพย
๘๑. นายรัชธิรวิศว วรคุณพิสิฐ
๘๒. นายรัฐชัย ไชยพงศาวลี
๘๓. นางสาวราตรี ศรีสถิตยวฒ
ั นา
๘๔. นางรุง ตะวัน พวงมาลี
๘๕. นางลักษมี ปลั่งแสงมาศ
๘๖. นายวรพนธ ตันติวนั รัตน
๘๗. นางสาววรรณพร รัตนถาวรกิจ
๘๘. นางสาววรรณฤดี กิจเลิศนภา
๘๙. นางสาววรีรตั น ศรีสถิตยวฒ
ั นา
๙๐. นายวันชัย วัฒนธาดากุล
/91. นางวันทนีย…
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๙๑. นางวันทนีย วุฒิอินทร
๙๒. นางสาววันเพ็ญ เจียรยืนยงพงศ
๙๓. นายวาณิช อรัญญารัชกุล
๙๔. นายวาริน พิริปญ
ุ โญ
๙๕. นายวิชัย เวชกิจวาณิชย
๙๖. นายวิทยา ลิมปรตั นกาญจน
๙๗. นายวิรัช ภูริธานนท
๙๘. นายวิวัฒน ชัยวัฒนเมธิน
๙๙. นายวิศิล กิตติวฒ
ั นากูล
๑๐๐. นายวีรชัย ลิมปรตั นกาญจน
๑๐๑. นายวีระ ทุกูลพาณิชย
๑๐๒. นางสาวศรัญญาลักษณ เหมนิธิ
๑๐๓. นางศรีนภา โฮ
๑๐๔. นางสาวศรีบังอร รัตนวงศสวัสดิ์
๑๐๕. นางสาวศุภานัน ปลอดเหตุ
๑๐๖. นายสมชัย ลัคณาพาชืน่ กุล
๑๐๗. นายสมชาย เย็นสดใส
๑๐๘. นายสมพงษ เสนานุช
๑๐๙. นายสมพงษ แจงเร็ว
๑๑๐. นางสมรัก คําพุทธ
๑๑๑. นายสมศักดิ์ มหาวิริโย
๑๑๒. นายสมิต สัมปตตะวนิช
๑๑๓. นายสยมภูว เศตะพราหมณ
๑๑๔. นายสรวงอัยย อนันทวิจกั ษณ
๑๑๕. นายสรวุฒิ เจียรธนะกานนท
๑๑๖. นายสรวุฒิ มานะสมจิตร
๑๑๗. นายสายัณห สุวรรณเนตร
๑๑๘. นายสารวุฒิ ดลสุขกุล
๑๑๙. นายสิทธิพร เจริญสิทธิกุล
๑๒๐. นางสิทธิรตั น โหตระไวศยะ
๑๒๑. นางสาวสิริภญ
ิ ญ อินทรประเสริฐ
/122. นางสาวสิรวิ รรณ…
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๑๒๒. นางสาวสิรวิ รรณ แสงบรรจง
๑๒๓. นายสุขชาติ เลิศวุฒิรักษ
๑๒๔. นายสุชาติ เฉลิมกาญจนา
๑๒๕. นางสุดารัตน รวิรัฐ
๑๒๖. นายสุเทพ ศรีเพียร
๑๒๗. นางสาวสุธาจิต ดลสุขกุล
๑๒๘. นางสุภาพร บัญชาจารุรตั น
๑๒๙. นางสาวสุมาลี อุดมศรีรงุ เรือง
๑๓๐. นางสุมติ รา นุชบุษบา
๑๓๑. นางสุรางค เลิศเกียรติพานิชย
๑๓๒. นายสุริยา วงทะนี
๑๓๓. นายสุวรรณ กวีนนั ทวงศ
๑๓๔. นายสุวิทย ศรีเพียร
๑๓๕. นางสาวเสาวนีย ตฤษณารังสี
๑๓๖. นางสาวแสงเดือน กิตติจําเริญ
๑๓๗. นางโสภาพิมพ สิมะกุลธร
๑๓๘. นายอดิศร มงคล
๑๓๙. นางสาวอรณี อัฒฑกุล
๑๔๐. นางสาวอรุณ นวมงคลชัยกิจ
๑๔๑. นางสาวอัครวดี ลิมจิตติ
๑๔๒. นายอัควุฒิ สุพรประดิษฐชัย
๑๔๓. นางสาวอัจฉรา อริยโชติมา
๑๔๔. นางสาวอัจฉรีย งามพรอมสกุล
๑๔๕. นางอัมพรศรี สุพุทธิพงศ
๑๔๖. นายอัศกิจญ เอื้อเอกสิชฌ
๑๔๗. นางอุมาพร สุขสุเมฆ
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ฝายลูกจาง จํานวน ๑38 คน ดังนี้
๑. นางสาวกนกลักษณ พิมลภาสวัฒน
๒. นางสาวกัลยา ศรีดาวเรือง
๓. นางกัลยา จงประดิษฐนนั ท
๔. นางกาญจนรัตน ไพรบึง
๕. นายการะเวก ศรีผดุง
๖. นายกิตติ เสิงขุนทด
๗. นายกิตติพันธ นิวัฒนบรรหาร
๘. นายเกรียงศักดิ์ กิมภา
๙. นายเขมชาติ อภิรัชตานนท
๑๐. นายคลอง ชูแกว
๑๑. นายจรัญ สุภะ
๑๒. นางจรินทร อินสีชนื่
๑๓. นายจักรพันธ ไชยสุวรรณ
๑๔. นางสาวจันสวาสค ไชยวงษ
๑๕. นายจําเนียร สากล
๑๖. นายจิตรกร ศุภสกุล
๑๗. นายจิรวัฒน โพนเวียง
๑๘. นายเจริญชัย พึ่งถนอม
๑๙. นายฉลอง พลหมั่น
๒๐. นายเฉลิมชาติ จุลัยยานนท
๒๑. นายชยางกูร สินธุรักษ
๒๒. นายชัยพร จันทนา
๒๓. นายชัยยุทธ ชูสกุล
๒๔. นายชาติชาย กลิ่นโสภณ
๒๕. นายชินโชติ คุณสมบัติ
๒๖. นางชุติมา บุญจาย
๒๗. นายเชี้ยง กันงาม
๒๘. นายณัฏฐพัฒน ปตตายะโก
๒๙. นายเดนชัย จูประสงคทรัพย
๓๐. นายตฤบดี สุขวงค
/31. นายธนกร...
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๓๑. นายธนกร ศุขประสิทธิ์
๓๒. นายธวัชชัย สงวนพงษ
๓๓. นายนคร สุทธิประวัติ
๓๔. นางสาวนาราทิพย บุญมา
๓๕. นางสาวนารี สงวนงาม
๓๖. นายนําชัยชนะ ดีวิ
๓๗. นายนิพนธ ศิวารักษ
๓๘. นางสาวนิไลมล มนตรีกานนท
๓๙. นายบรรจบ เพ็งแจม
๔๐. นายบรรพจน ยังเจริญ
๔๑. นายบัณฑิต ตันตระกูล
๔๒. นายบุญจันทร ประทุมเทา
๔๓. นายบุญเทียน ค้ําชู
๔๔. นางบุษบา พวานุวงศ
๔๕. นางบุษบา โรจนประดิษฐ
๔๖. นายประจักษ ครองศรี
๔๗. นายประยูร ยะถา
๔๘. นายประสงค สีสกุ ใส
๔๙. นายประสาน มณีรตั น
๕๐. นายประสาน จางูเหลือม
๕๑. นายประเสริฐ เตชะพันธงาม
๕๒. นางสาวปญชญา ภาคลําเจียก
๕๓. นางสาวผการัตน มีแกว
๕๔. นายพงษเทพ วีรทัต
๕๕. นายพนม สําเฮี้ยง
๕๖. นายพนมทวน ทองนอย
๕๗. นางพรรณวดี อัมพุช
๕๘. นายพัชรพล วิชัยประเสริฐ
๕๙. นายพิจิตร ดีสุย
๖๐. นายพิชัย ซื่อมัน่
๖๑. นายพีระศิลป แซตงั้
/62. นายเพชร...
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๖๒. นายเพชร โสมาบุตร
๖๓. นายไพโรจน วิจติ ร
๖๔. นายภาคภูมิ สุกใส
๖๕. นายภานุ กลอมจิตร
๖๖. นายภาสกร โพธิ์วาสนา
๖๗. นายภูภาร สมาทา
๖๘. นายภูวสิษฐ จันทเขต
๖๙. นายมงคล ปนงาม
๗๐. นายมงคล ธนกัญญา
๗๑. นายมนตรี ศรีทอง
๗๒. นายมนัส ยิ้มศรี
๗๓. นายมานะ แสวงสุข
๗๔. นายมานะ คุม กระโทก
๗๕. นายมานัส ศาสตรประเสริฐ
๗๖. นางสาวรมิดา สีทอง
๗๗. นายราเชน หรั่งมะเริง
๗๘. นายเรืองชัย พิลาไชย
๗๙. นางลลิตา ขันติญานุวฒ
ั น
๘๐. นางสาวลัดดา อาดํา
๘๑. นายวรชิต แจงสีสุก
๘๒. นางวรรณิกา ชารีชัย
๘๓. นางสาววรรณี โพธิ์ทอง
๘๔. นางสาววาสนา รัตนานันท
๘๕. นายวิชติ ศักดิ์ จําลอง
๘๖. นายวิเชียร เพชรกาศ
๘๗. นายวิเชียร เพ็ชรดี
๘๘. นายวิรัช พยุงวงษ
๘๙. นายวิโรจน ชัยสายัณห
๙๐. นางสาววิไลวรรณ ผาลิกา
๙๑. นายวิเศษ ใจงาม
๙๒. นายวีระยุทธ ฮามวงศ
/93. นายศรีน้ํา...
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๙๓. นายศรีน้ํา เพชรศรี
๙๔. นายศักดิ์สิทธิ์ วัฒนโยธิน
๙๕. นายศิริพงษ พูลสวัสดิ์
๙๖. นายศุภกฤต ชูความดี
๙๗. นายศุภชัย นามสุทโท
๙๘. นายศุภณัฐ หงษทอง
๙๙. นายสงคราม หาญตะ
๑๐๐. นายสงวนศักดิ์ จงลักขณา
๑๐๑. นายสมจิตร เตชนันท
๑๐๒. นายสมจิตร ขันตี
๑๐๓. นายสมบัติ โกแมนพิชัย
๑๐๔. นายสมบัติ นอยหวา
๑๐๕. นายสมบูรณ หนูผอม
๑๐๖. นายสมพงษ แพวชิระกุล
๑๐๗. นายสมาน นะราวงษ
๑๐๘. นายสรยุทธ ศิรวิ รภา
๑๐๙. นายสฤษดิ์ เทพวงค
๑๑๐. นายสังวาลย พวกขุนทด
๑๑๑. นายสังวาลย เทียมสงา
๑๑๒. นายสันติภาพ แสนจันทร
๑๑๓. นางสาวสายทอง สุปะมา
๑๑๔. นายสาโรจน ฉัตรฉายา
๑๑๕. นายสิทธิชัย บุญเลื่อน
๑๑๖. นางสาวสุกญ
ั ญา นิลสนธิ
๑๑๗. นางสุธิมา เกษกาญจน
๑๑๘. นายสุปรีชา บุญรัตน
๑๑๙. นายสุพจน ฉิมทวม
๑๒๐. นายสุพจน โกมินทร
๑๒๑. นางสาวสุพัฒนา ดอกจันทร
๑๒๒. นางสุภาพ พรพาที
๑๒๓. นายสุริยะ จันทรศริ ิ
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๑๒๔. นายสุริยัน วรรณฤทธิ์
๑๒๕. นางสุรีพร สมบูรณพงศ
๑๒๖. นางสาวสุรีย บุญเตาชู
๑๒๗. นายเสนอ ทรัพยเย็น
๑๒๘. นายเสรี เงางาม
๑๒๙. นายหัสชัย พยาบาล
๑๓๐. นายหัสดี แกววงษา
๑๓๑. นายอดิศร โพธิ์อาน
๑๓๒. นายอัชฌา เหลืองอาทิจ
๑๓๓. นางสาวอัปสร กฤษณะสมิต
๑๓๔. นายอาทร ทอทอง
๑๓๕. นายอารักษ กลาหาญ
๑๓๖. นายอาลี นิมะ
๑๓๗. นายอุดมศักดิ์ บุพนิมิตร
๑๓๘. นายอุทิตย พาคํา

