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ประกาศ 
สํานักฝกอบรมวิชาวาความ แหงสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ 

เรื่อง ประกาศรายชือ่ผูสมัครอบรมวิชาวาความ รุน 52 (นักศึกษาใหม) 
สมัครทางไปรษณีย   

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

นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศดังกลาว  ใหมาติดตอขอรับเอกสารและบัตร
ประจําตัวสอบ ผูเขารบัการอบรมวิชาวาความ รุนที่  52  ภายใน 30 วัน หรือไมนอยกวา 30 วัน 
กอนวันสอบ  หากลวงเลยระยะเวลาดังกลาวใหถือวาทานสละสิทธิ์ในการสอบ 

 

เงื่อนไขในการขอรับเอกสารและรับบัตรประจาํตัวฯ 
กรณีนักศึกษาใหม สามารถติดตอรับบัตรประจําตัวและเอกสารตาง ๆ ดวย

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

กรณไีมสามารถมารับเอกสารดวยตัวเอง สามารถมอบอํานาจใหบุคคลอื่นมา
ดําเนินการแทนได พรอมนําเอกสารดังนี้  

1. หนังสือมอบอํานาจ  
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจ 
3. ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจากสภามหาวิทยาลัยฉบับภาษาไทย (ฉบับ

จริงของผูมอบอํานาจ)  
 
จึงประกาศมาใหทราบ โดยทั่วกัน  
 

ประกาศ ณ  วันที ่ 11  เมษายน  2562 
 

 
 

(วาที่พันตรีสมบัติ  วงศกําแหง) 
ผูอํานวยการสํานักฝกอบรมวิชาวาความ 

แหงสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ 
 

หมายเหต ุ: สําหรับนักศึกษาที่ไมมีรายชื่อตามประกาศ ใหมาติดตอดวยตัวเอง หรือโทรศัพทติดตอสํานักฝกอบรมวิชาวาความ 

                   แหงสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ  หมายเลขโทรศัพท 0-2522-7124-27 ตอ 219 - 223, 083-0965211,   

                   081-9342118   โทรสาร 0-2522-7130  
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ประกาศรายชื่อผูสมัครอบรมวิชาวาความ รุน 52 

กรณีผูยังไมเคยสมัครอบรม (นักศึกษาใหม)  

ทางไปรษณีย (เรียงอักษร) 
 

เลขประจําตัว                     ชื่อ – สกุล 

527050 นางสาว กชพรรณ ชางทอง 

527183 นางสาว กนกกร แกวรากมุข 

527329 นางสาว กนกกาญจน มีรักษ 

527251 นางสาว กนกวรรณ ทองสุภา 

527204 นางสาว กนกอร สืบประดิษฐ 

526968 นางสาว กนิษฐา สมชัย 

526893 นางสาว กมนตรัตน วงศเมธากร 

527035 นางสาว กมลชนก ชิณวงศ 

527045 นางสาว กมลชนก ปรีชาภรณ 

527098 นางสาว กมลชนก เอื้อทาน 

527288 นางสาว กมลรัตน โชติชวง 

527112 นาย กรกช การจะนะด ี

526819 นางสาว กรภัทร อุดทา 

527067 นางสาว กรรณิการ คุมศรีไว 

527216 นางสาว กรรว ี ธรรมวงค 

527156 พันตํารวจโท กระจาง จิตอาร ี

527262 วาที่รอยตร ี กฤตพัส วังสุนทร 

527016 นาย กฤษฎา พิมาย 

526915 นาย กฤษณะ จันโสม 

527218 นาย กฤษณะนันท คุมแกว 

527352 นางสาว กฤษติยา สวัสด ี

527160 นางสาว กัญจนภรณ ธนูศิลป 
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527099 นางสาว กัญญาภรณ มณีโชต ิ

527114 นาย กันตกมล ชวยคง 

527315 นางสาว กัลยา ตุนกอ 

527307 นางสาว กัลยาน ี กุมชาด 

527237 นางสาว กานตพิชชา อุทัยแพน 

527199 นาย การัณญภาส เถาวัลยราช 

527122 นาย กําธร กิจกสิวัฒน 

527011 นาย กําพลศักดิ ์ แกวเรืองฤทธิ ์

526790 นางสาว กิ่งไผ ฉอกระโทก 

527088 นาย กิจจาพันธ ปะมะโต 

526994 นาย กิตติกวิน กลางเมือง 

526888 นาย กิตติคม ขาวขํา 

527240 นาย กิตติคุณ รักมิตร 

526856 นาย กิตติชัย รอดหยู 

526773 นาย กิตติชาติ กิตติวัฒนกุล 

526930 นาย กิตติพร ธังศิร ิ

526980 พันตํารวจเอก กิตติพันธ คําวรรณ 

527257 นาย กีรต ิ ไชยศรียา 

527339 นางสาว กุลวรินทร ชาติวัฒนเศรษฐ 

526895 นางสาว กุลวร ี สุวัณนะศิร ิ

527345 นางสาว เกตุศณ ี ศรีรางกาย 

526808 นางสาว เกศกมล โสภณสิร ิ

527054 นาย เกิด สีแดง 

527293 นาย เกียรติรัตน ฮดโท 

526831 นาย เกียรติศักดิ ์ บํารุง 

526912 นาย เกียรติศักดิ ์ นวลยอง 

527296 นาย ไกรสรพรพรหม อมริสสโชคชีว ี
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527177 นาย ขจรพล พึ่งงาม 

526937 นางสาว ขวัญหทัย สุริยะมณ ี

527359 นาย เขตต เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

527046 นาย คณิศร ธาราประเสริฐ 

527336 นาย คมกฤษ กอนนิล 

526862 นาย คมคิด เครือเนตร 

527343 นาย คมสันต เที่ยงกระโทก 

527283 นาย จตุรงค เพ็งพุม 

527242 นางสาว จรุณ ี วันทอง 

526805 นาย จักรพงศ สกุลเพชรวงศ 

527072 นาย จักรพันธ ศิริพล 

527127 นาย จักรีวุธ ณรงคแสง 

527182 นางสาว จันทกาญจน โชคพิบูลไพศาล 

526944 นางสาว จันทัปปภา แกวหนอ 

527231 นาย จารุกิตติ ์ งามสมทรง 

527022 นางสาว จารุพร แกวจันทร 

526818 นางสาว จารุวรรณ อินไชยา 

526919 นางสาว จารุวรรณ รักรวม 

526961 นาย จําเนียร จันทรผลึก 

526942 นาย จําลอง แซเซียว 

527111 นางสาว จิดาภา มูลศร ี

527036 นางสาว จิตตพร นวลศรีทอง 

526940 นางสาว จิตตานันท บุญชวย 

526836 นางสาว จิตรานุช ภูมณ ี

527306 นาง จิตราภรณ อิ่มสาย 

527328 นางสาว จิรนิษฐ พีระวรรณกุล 

526871 นางสาว จิรประภา อิ่มสมบัต ิ
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526953 นาย จิรวิทย สมบัติศิร ิ

527318 นาย จิรวุฒ ิ แสงศร ี

527314 นางสาว จิลาวัลย บุญเกิด 

527203 รอยตํารวจโท จีรชาต ิ สีทองเสือ 

527209 นาย จีระศักดิ ์ หมั่นจิต 

527222 นางสาว จีริสุดา จันทนะสุต 

527047 นางสาว จุฑากมล เตต ิ

526982 นางสาว จุฑามาศ ประเสริฐศร ี

526786 นาง จุไรรัตน คุณาเมืองกุล 

526967 นาย เจษฎากร ตุลยวณิชย 

527091 นาย เจษฎากร สินธุชัย 

527322 นาย เจษฎากร สุระอุดร 

527174 นางสาว เจษฎาภรณ เชี่ยวชูพันธ 

526920 นาย ฉลองภัทร หลิวบริบูรณกูล 

526935 นางสาว ฉัฏฐวีณ สุวรรณพงษ 

527248 นางสาว ฉัตรกมล ทองทิพย 

527078 นางสาว ฉัตรชนิกา นิติภักด์ิ 

527311 นาย ฉัตรชัย คงกลอม 

526847 นางสาว ชญาน ี อักโข 

526992 นางสาว ชญาภรณ เลิศวิลัย 

527168 นางสาว ชฎาพร เซงฮะ 

527161 นางสาว ชนกนันท แกวอมตวงศ 

526972 นางสาว ชนัญญา ชํานาญวาด 

527223 นางสาว ชนัญญา หอมชื่น 

526772 นางสาว ชนาภา เอกรัตรัตธนา 

527108 นางสาว ชนิสรา โพธิ์เงิน 

527137 นางสาว ชมพร พรประภาเกษตร 
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526906 นางสาว ชมภัทรสร ทองพลาย 

527281 พันตํารวจตร ี ชยพัทธ ประสพด ี

526859 นาย ชลธิชา สุขสวัสดิ ์

527272 พันตํารวจเอก ชวลิต วงศอัจฉริยา 

526896 นางสาว ชัชชษา สิทธิโรจน 

526883 นาย ชัยณรงค พันธก่ํา 

527184 นาย ชัยวัฒน ชุมวงค 

526938 นาย ชาญชัย เทนเกาะ 

527048 นาย ชาญชัย กันตามระ 

527170 นาย ชาตร ี บุนนาค 

526829 นาย ชินนิวัฒน มูลฐ ี

527149 นาย ชินภัทร อินทมาส 

527119 นาย ชินาวุธ ซายขวัญ 

527350 นาย ชิษณุพงศ ธํารงหวัง 

527323 นางสาว ชุตินันท สัตตวุธ 

527052 นางสาว ชุติมา ชูศิริ 

527116 นางสาว ชุลีกร คงแกวขาว 

527080 นาย ชูศักดิ ์ คูศิริรัตน 

527321 นาย โชติพัฒน จันทรไชย 

527226 นางสาว โชติมนธ ปาหลวง 

527277 นางสาว ซูไวยยา สาและ 

527157 นางสาว ญาณธิชา โพนปลัด 

527317 นางสาว ญาณัจฉรา รัตนพรม 

526851 นางสาว ญาณิศา เนื่องจํานงค 

527082 นางสาว ญาณิศา สุระศิลปกุล 

527095 นางสาว ญาดา ศิริวงศ 

526939 นางสาว ญานิกา อิ่นคําแกว 
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527192 นาย ฐานพันธ อินทรสมหวัง 

526952 นางสาว ฐาปน ี บุญเตี้ย 

527151 นาย ฐิติภัทร รื่นรมย 

527219 นางสาว ฐิติมา คงชาย 

527158 นาย ฐิติวัฒน สิตวงษ 

527211 นางสาว ณฎฐมณฑน สงวนทรัพย 

526897 นาย ณพัศชธนนท สมบูรณ 

527090 นาย ณรงค นิลกาฬ 

527256 นาย ณรงค แกวเกตุ 

527010 นาย ณฤเดช เวียงลอ 

526842 นางสาว ณัฎฐากมล รักสัจจา 

526904 นางสาว ณัฏฐาพร แกวสาธร 

527348 นาย ณัฐกฤต ออนไสว 

527028 นางสาว ณัฐณิชา ชัยนุรักษ 

526955 นาย ณัฐดนัย จําปาหลา 

527153 นางสาว ณัฐตยาภรณ สอนสุรัตน 

527295 นางสาว ณัฐธิดา รักเกียรติเผา 

527031 นางสาว ณัฐนร ี แกวยม 

527264 นาย ณัฐพงศ เกตุกําพล 

527266 นาย ณัฐพล ลิมปจักร 

527304 นางสาว ณัฐวรา หลาบคํา 

527094 นางสาว ณิชนันทน พนจะโปะ 

526886 นางสาว ณิชา หระดี 

527360 นางสาว ณิชา นาควิเชียร 

527074 นางสาว ณิชาธร พักไพโรจน 

526784 นางสาว ณิชารีย มิ่งสุวรรณ 

527224 นางสาว ดรุญญา เพชรรัตน 
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527042 นางสาว ดวงฤทัย มาลัยหวาน 

527210 นาย ดิฐสนัย เตชะกุลวณิชย 

526978 นาย ดุลยวัฒน เสียงหวาน 

526833 นางสาว ตรีรัตน ทองมั่ง 

527003 นางสาว ตรีรัตน ชัยสนาม 

527178 นาย ตฤน พัชรกุลเลิศ 

527217 นาย ทรงยุต ิ สันคามิน 

526969 นาย ทรงวุฒ ิ นุชชะ 

527236 นาย ทวี แจมใสด ี

527053 นาย ทวีเกียรต ิ เพชรพงศไพศาล 

527271 นาย ทวีสิน คําตุน 

526875 นาย ทศพร ภูชมศร ี

527294 นาย ทักษิณ ลุนนี 

527274 นางสาว ทัศณีย ชมชื่น 

527194 นางสาว ทัศนีย บุญฤทธิ ์

527300 นาย ทัศพล ปองเพ็ชร 

526984 ดาบตํารวจ ทิพรักษ ไวแสน 

526816 นางสาว ทิพวรรณ แสนศร ี

526891 นาย ทิวา ชําน ิ

527312 นาย เทพพิทักษ ขอบไชยแสง 

526817 นาย เทพฤทธิ ์ นิลกําแหง 

527366 จาเอก ธงธน ชางเกวียน 

527261 นาย ธนกร กันทะมา 

527096 นาย ธนกฤต ออนประสงค 

527299 นาย ธนกฤต สุวรรณกลาง 

526927 นางสาว ธนพร พงศธเนศ 

527055 นางสาว ธนพร ปกษาจันทร 
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527021 นางสาว ธนวรรณ สอดจันทร 

527165 นาย ธนะธรรม กันทาธรรม 

526781 นาย ธนาธิป อุเทน 

527338 นางสาว ธนาภรณ ฝนด ี

527076 นาย ธนิต ดํารงคศิร ิ

526989 นางสาว ธมนวรรณ ภูวิภาค 

526943 นาย ธรรมนูญ นาคสีด ี

527320 นาย ธรรมนูญ เทพวงค 

526793 นาย ธรรศ คงสวัสดิ ์

526826 นางสาว ธัญชนก ชูศรีเอี่ยม 

527342 นางสาว ธัญชนก แกวบุตร 

527040 นางสาว ธัญญา บงแกว 

527146 วาที่รอยตรีหญงิ ธัญญา นามลทา 

526846 นางสาว ธัญญาภรณ ขลิบทองคํา 

527324 นางสาว ธัญลักษณ สักกพันธุนิกร 

527215 นางสาว ธัญวด ี เพียรสิงห 

527009 นางสาว ธัญวรรณ ชื่นชม 

527129 นางสาว ธัญวัลย แกนจําปา 

526827 นางสาว ธัณยสิตา กิตติโชติวิภากรณ 

526866 นางสาว ธันยนันท มณีเลอเลิศ 

526921 นาย ธันวา สีดวงแกว 

527070 นางสาว ธิดารัตน เวียงคํา 

527026 นาย ธิติชัย ชัยพินิจ 

527139 นางสาว ธิติมา ทองจรัส 

526811 นาย ธีรพงศ เจดียตะ 

527201 นาย ธีรพงศ หีตแกว 

527369 นาย ธีรพงษ วสันตดิลก 
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526855 นาย ธีรภัทร เผือกกรุต 

526884 นาย ธีรวัฒน ทิพยสุวรรณ 

527310 นาย ธีรวัฒน ฉันวิจิตร 

527344 นาย ธีรวัฒน ชาไชย 

527250 นาย ธีระภัส พรหมศร 

526861 นาย ธีระวัฒน บานเย็น 

526838 นาย ธีระศักดิ ์ ภาคภูม ิ

527167 นาย นที เปสูงเนิน 

526802 นาย นนทชัย เพ็งจันทร 

527089 นางสาว นนธนันท พุฒนิล 

526785 นาย นพพร สนั่นนาม 

526828 นาย นพพล อนันทคุณ 

527100 นางสาว นพวรรณ คงเนตร 

527260 นางสาว นภัส วัฒนสงค 

526950 นางสาว นภาพร ไชยงาม 

526975 นางสาว นภาพรรณ บุญสง 

526872 นางสาว นริสรา อาจคํา 

526882 นางสาว นวินดา เย็นแกว 

526771 นางสาว นัฏฐวรรณ คําเพชร 

527063 นางสาว นัฐธิชา ทรัพยเย็น 

527234 นางสาว นัทฐาภรณ ฉิมพานะ 

526898 นาย นัทธวัฒน ซิ้มเจริญสถาพร 

526947 นาย นันทวัฒน ธานี 

527163 นางสาว นัยนา เปนพรอม 

526997 นาย นาคพงษ โสภาพร 

526986 นางสาว นาฏศิลป ไชยามาตย 

527030 นางสาว นาวิกกา สุชาติวุฒ ิ
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527068 นางสาว นิชชิมา เทศวงค 

527189 นางสาว นิชาดา วัทนธนาคุณ 

527018 นาย นิทัศน สุวรรณจันทร 

527077 นางสาว นิลวรรณ สังขชุม 

527292 นางสาว นิลวรรณ ชยันตรดิลก 

527354 นางสาว นุวด ี แสงปาน 

527124 นางสาว เนตรนภา จันทรบัว 

526905 นาย เนติภูม ิ บางชุมแพ 

527002 นาย เนติรักษ สุวลักษณ 

526991 นาย บดินทธ มุลนอยส ุ

527150 พันตํารวจโท บรรจง สิทธิศักดิ ์

527206 นาย บรรเจิด คลังทรัพย 

526821 นาย บรรพต ณ บรรพต 

527367 นาย บริหาร เพ็งจันทร 

526799 นาย บัญญัต ิ ทองจันทร 

526911 รอยโท บัณฑิต ปนแววงาม 

527221 นางสาว บัวรินทร แยมกระโทก 

526807 นางสาว บาจารีย คงนวล 

527337 นาย บารม ี ญาณวรุตฆ 

527027 นาย บุญไทย ชัชวาลย 

526964 นาย บุญเลิศ ทาแกว 

526877 นาย บุญเสริม สนั่นเอื้อ 

527019 นาย บุญเหลือ อักษรเลิศสวัสดิ ์

526983 นางสาว บุศราลักษณ ทวมสุข 

526974 นางสาว บุษราภรณ นนทขุนทด 

526874 นางสาว บูชณียา บูรณเขตต 

526910 นาย เบญจพล ชวลิต 
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527039 นางสาว เบญจรัตน สีงามผอง 

527107 นางสาว เบญจรัตน จากล่ํา 

526889 นางสาว เบญจวรรณ ศรีทองคํา 

526824 นาย ปกรณ สุวรรโณ 

526880 นาย ปฐมพงษ กาลรา 

527075 นางสาว ปฐมาวด ี พวงสุกระ 

526946 นาย ปณิธาน คราประยูร 

527005 นางสาว ปนัสยา เครือทราย 

527351 นางสาว ปภาดา บุญสุภา 

526892 นาย ประชา ลาภสุวัจนานนท 

526864 นางสาว ประทุมรัตน มานุจํา 

527225 นาย ประพันธ กันสิทธิ ์

526957 นาย ประวิทย อิ่นติ๊บ 

526778 นาย ประสบชัย ศรีฮวบ 

526863 นาย ประเสริฐ มีพรสวรรค 

526809 นางสาว ปราณปริยา วิเชียรกันทา 

527097 นาย ปริญญา ถิรธนาศักดิ ์

526923 นาย ปรีชา มูลบรรจง 

527130 นาย ปรีชา สวรรคโพธิ์งาม 

527273 นาย ปรีชา นาคจํารูญ 

527349 นางสาว ปรีญาภรณ เยนา 

526774 นางสาว ปรียานุช แสนสุข 

526979 นางสาว ปลายฝน ยอดกลา 

527145 นาย ปวงธรรม อุไรวงค 

527332 นาย ปวริศ ชองคันปอน 

526878 นาย ปวริศร วิเศษสุวรรณ 

527006 นางสาว ปวีกานต ศรีเวียง 
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526812 นางสาว ปานิสา ศรีอินทร 

527305 นางสาว ปาริชาต ปุยหลวง 

526791 นางสาว ปาลิตา วงศสุวรรณ 

527004 นางสาว ปยกานต พุมเทียน 

527023 นางสาว ปยธิดา แพรเผือก 

527110 นางสาว ปยพัชร ขวัญปาก 

527330 นาย ปยวัฒน สุระอุดร 

527128 นางสาว ปยะดา เขียวใหญ 

526922 นาง ปยะนุช จามีกรกุล 

526823 นางสาว ปุญญชิตา บุญมี 

526981 นางสาว ปุณยาพร หิรัญไธสง 

526794 นางสาว ไปรดา จันทรภิรมย 

527085 นางสาว ไปรยา ยะมอนแกว 

527008 พันตํารวจโท ผดุงศักดิ ์ สุวรรณชัยรบ 

526902 นางสาว ผไทมาส พยนต 

526949 พันตํารวจโท พงศธร คําวันนา 

527190 นาย พงศธร โพธิ์ทองมา 

527289 นาย พงศธร สังขวิสุทธิ ์

526854 นาย พชธกร ดวงใน 

527033 จาโทหญิง พชรพร บุญเสริฐ 

526973 นางสาว พชรพรรณ ประเสริฐศร ี

526848 นางสาว พนิตนาฏ โชคสุวัฒนสกุล 

527331 นางสาว พรชนก ใจสมคม 

526962 นาย พรชัย นําระนะ 

527291 นาย พรเทพ ยมรัตน 

527104 นางสาว พรนิพา ปองแกว 

527121 นางสาว พรปภา พละศิลา 



 

14 
 

526936 นางสาว พรพนิต วิทยาพาสุข 

526792 นางสาว พรพิไล ชวยขุน 

527193 นางสาว พรรณลักษณ พีระพฤฒิพงศ 

526908 นางสาว พรรณิกา ทองสวัสดิ ์

526977 นางสาว พรรษา โนวิชัย 

527205 นางสาว พรวันเพ็ญ ชวยกระจาง 

526987 นางสาว พรสุดา วงศหาญ 

526948 นางสาว พราวพนิต นิลสวิท 

527105 นาย พลพจน อาดปานเสก 

527200 นาย พสิษฐ พิลา 

526780 นาย พัชรพล มงคลสวัสดิ ์

527235 นาย พัชรินทร สระแกว 

526990 นางสาว พัฒนวรรณ แสนแกว 

527118 นางสาว พัทธมน สาธุภาพ 

526822 นางสาว พัสตราภรณ สวนสุข 

527109 นางสาว พาขวัญ เพ็งบุญช ู

527180 นางสาว พิกุล สายสุพรรณ 

526810 นางสาว พิชญาภัค คงสถาพรกุล 

527243 นางสาว พิมพพิลาส ใจมั่น 

527187 นางสาว พิมพรว ี ผาปอง 

526993 นางสาว พิมพิกา ศิริประยงค 

527171 นางสาว พิมสาย อิศรภักด ี

527365 นางสาว พิศมัย บุตรตะกะ 

527356 นาย พิษณ ุ สิทธิถนอมวงศ 

526958 นาย พิสิฐ เศรษฐวิชัย 

527140 นาย พีรภัทร ฉาบพิมาย 

527136 นาย เพชญสร เองฉวน 
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527333 นาย เพียรชยั อุตรชน 

527254 นาง ไพรมณ ี ถวิลเพชรสกุล 

527106 นาย ไพโรจน อยูสาโก 

527073 นางสาว ภวิภา เหมือนช ู

527147 นาง ภัทชดาพร ชัยรัตนสกุล 

526835 นางสาว ภัทรนิษฐ จันทบูรณ 

526945 นาง ภัทรพิมพ สวัสดิ์วงค 

527244 นางสาว ภัทรภัสสร คมขํา 

527081 นางสาว ภัทรวด ี เจริญวิรกิจ 

527115 นางสาว ภัทริกา บูรวัฒนะ 

526865 นาย ภาคภูม ิ โพธิ์แสง 

526926 นาย ภาคยพิชาญ นกแล 

527113 นาย ภาณุพงศ สอนลา 

527057 นาย ภาณุวัตร คูณม ี

527326 นาย ภาณุวิชญ กระตายทอง 

526844 นาย ภาธร ลักษณพันธุภักด ี

526850 นาย ภานุวัฒน ลิ้มตระกูล 

527239 นาย ภานุวัฒน สุรินทร 

526928 นางสาว ภาวดี ทาเปลว 

526776 นาย ภูกานต นครจินดา 

527249 นาย ภูเบศร แซจึง 

526832 นาย ภูริช เชี่ยวนอย 

527143 นาย ภูวดล พิทักษกุล 

527290 พันตํารวจโท มงคล ฮดโท 

526999 นางสาว มณีรัตน ปนแกว 

526966 พันตํารวจเอก มนตรี พรมเส็น 

527247 นางสาว มนัชญา วะน้ําคาง 
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527364 นาย มะนาย ิ สาแม 

527134 นาย มาตรา เต็งทอง 

527227 นาย มานะ โรจนสาโรจน 

526825 นางสาว มาริษา บัญณา 

526996 นางสาว มาล ี จําลองเดช 

527229 นางสาว มูรนา เจะและ 

526998 นางสาว เมษปยา นานันท 

526941 นาย ยอดมน ู ประดับกรณ 

527185 นาย ยาซีน งามทรัพย 

526971 นาย ยิ่งศักดิ ์ แพงจันทรศร ี

526796 นางสาว ยุพด ี ดําสดี 

527263 นางสาว ยุภาวัลย ทองเรือง 

527325 นางสาว ยุวรินทร ฐิติกุลจรัสชัย 

527252 นางสาว เยาวลักษณ คัฒมาตร 

527051 นางสาว รจนา ขันคํา 

527172 นาย รติภัทร รัตนวงศ 

527007 นาย รพีพัฒน สวัสดิสาร 

527025 นาย รพีพัฒน กองแกว 

527133 นาย รพีพัฒน นํานาผล 

526960 นางสาว รภีพันธ พิมพปร ุ

527041 นางสาว รมยรวินท เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

526845 นางสาว รสพร นาคนรินทร 

526985 นาย รัชชพงศ เล็กขาว 

527258 นางสาว รัญธิญา มณีวรรณ 

527285 นาย รัฐศาสตร เกษแกว 

527346 นางสาว รัตนาภรณ เตจา 

526868 นาย ราชัน ทาคําหอ 
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527370 นางสาว รุงนภา สวงเมา 

527276 นางสาว เรี่ยมพลอย กุศลช ู

527208 นางสาว ลดานุช ปุพพโก 

527195 นางสาว ลักษณา หรั่งบุร ี

526815 นาย วงศพัทธ ใบไม 

526777 นาย วชิรวิทย วรกาญจน 

527265 นางสาว วนัสนันท กลิ่นประทุม 

526860 นางสาว วนิดา ศักมาส 

527238 นางสาว วนิดา เตชะวิจิตรไพศาล 

526951 นาย วรเชษฐ สุขพราม 

527132 นาย วรพงศ ทองมูล 

527284 นาย วรพนธ เลขนาวินวิทย 

526775 นาย วรยุส ไกรเดช 

526840 พันตํารวจโท วรรณด ี ศรีสวัสดิ ์

526933 นางสาว วรรษมน จันทรดาพรหม 

526783 นาย วรวุฒ ิ เรืองเดช 

526932 นางสาว วรัชยา ไชยวุฒ ิ

527327 นางสาว วรันพร วิรุฬหจรรย 

527275 นาย วรากร สมานมิตร 

526873 นางสาว วรางคณา อินทะปญโญ 

527144 นางสาว วรางคณา กันถัด 

526901 นางสาว วราภรณ ทิพยรัตน 

527058 นางสาว วราภรณ ตรีเมฆ 

527000 นางสาว วราลักษณ มัทธวรัตน 

526894 นาย วรุฒ ตีรถะวรวรรณ 

527340 นางสาว วลัยวรรธน นัดทะยาย 

526867 นาย วส ุ อติชาติกุล 
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527353 นาย วัชรพงษ วชิรัคกุล 

526834 นาย วัชระพล ศรีบุญเรือง 

527303 นางสาว วัชรีพร อรุณพงษ 

527282 นาย วัฒนา นิคมวรรณ 

527173 พันตํารวจโท วันชัย สืบจากศร ี

527362 นางสาว วันวิสาข คลอวุฒินันท 

526954 นางสาว วารีชล ศรีสม 

527166 นางสาว วาสนา มาลัยทอง 

527154 นางสาว วิชญา จําเนียรสุขสกุล 

527083 นางสาว วิชญารัตน ธาดาอนันตวงศ 

526820 รอยตํารวจเอก วิเชษฐ ศิริงาม 

527301 นาย วิทวัฒน อุนเจริญ 

527286 นาย วิทูรย ชางนิรันดร 

527071 นาย วิทูล ไทยไชยนต 

527014 นางสาว วิภา วุฒิพรม 

527267 นางสาว วิภากร แสงหอย 

527175 นางสาว วิภารัตน สุวลักษณ 

527138 นางสาว วิรัญชนา เรียงทอง 

527368 นางสาว วิริยา พันธทอง 

527313 นางสาว วิลาวัณย วิลัยพันธ 

527012 นาย วิศิษฎ สิริเศรษฐนนท 

526782 นาย วิษณ ุ มหาวงศ 

527092 นาย วีรชน สิงหคง 

527126 นาย วีรพจน คงตระกูลพิทักษ 

527198 นางสาว วีรว ี ศรีสังข 

527015 นาย วีรศักดิ ์ สุกรินทร 

527255 นาย วีระพงษ อันทะเดช 
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526924 นาย วีรัตน ทิพวาร ี

527152 นาย วุฒิชัย คําทองไชย 

526956 นาย ศรศักดิ ์ การกระสัง 

526789 นาย ศรัณย อิสณพงษ 

527079 นาย ศรัณยพงศ พรหมชัย 

526788 นางสาว ศรัณยรัชต รักเกียรต ิ

527120 นางสาว ศรันยพร ปากหวาน 

526870 นาย ศรีสุข พูลเพิ่ม 

527363 นาวาโท ศักดิ์ดาวุธ ทองทิตตเจริญ 

526858 นาย ศิรภัส อิสระพานิชย 

527162 นางสาว ศิรภัสสร มณีโชต ิ

526798 นางสาว ศิริญญา ทองศร ี

527142 นางสาว ศิรินภา พิมพกรรณ 

527230 นาย ศิริพงษ ไทยงาม 

527034 นางสาว ศิริพร กาศกระโทก 

526801 นางสาว ศิริรัตน คลองภูเขียว 

526931 นาย ศิวณัฐ รัญเสวะ 

526779 นาย ศุภกิต นาคจัง 

526887 นาย ศุภโชค บุญสุข 

527341 นาย ศุภณัฐ ดวงพิมพ 

526970 นาย ศุภนันท ขอนทอง 

527102 นางสาว ศุภนิดา รอดกสิกรรม 

526814 นางสาว ศุภลักษณ ออนบาง 

527220 นางสาว ศุภวรรณ พนมเริงไชย 

527032 นาย ศุภสิทธิ ์ กาญจนพัชรกิจ 

527148 นางสาว ศุภิสรา ลิ่วเฉลิมวงศ 

526899 นาย เศรษฐ คุณเศรษฐ 
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527159 นางสาว สกุลกาญจน เทียมมนต 

527207 นาย สงกรานต เตว ี

527214 นาย สงกรานต กิจฉลอง 

527064 นาย สถาพร ฉวีกุลมหันต 

526852 นาย สนอง จิตติถาวร 

526925 นาย สมเกียรต ิ อินทสุทธิ ์

526849 นาย สมเจตน ภิรมยมาก 

526976 พันตํารวจโท สมถวิล จอกจอหอ 

526857 รอยเอก สมพงศ สุขแนบ 

527280 นาย สมภาส พลวัฒน 

526787 นางสาว สมฤทัย ทะโน 

527044 นาย สมศักดิ ์ ชุมพล 

527066 นาย สมหมาย ชูเอกกุล 

526916 นาย สมหวัง เขื่อนแกว 

527103 นาย สมัย จาวใจเด็จ 

527125 พันตํารวจโท สรธรรศจ เอี่ยมละออ 

527017 นาย สรรไชย มุกดาสนิท 

527233 นางสาว สรอยมุก พลพรพิสิฐ 

526869 นางสาว สโรชา มรสุม 

526890 พันตํารวจเอก สวัสดิ ์ เย็นประสิทธิ ์

527270 นางสาว สสิน ี วาทีสาธกกิจ 

527334 นางสาว สัจจะพร ตนะสอน 

527197 นาย สัณหกิจ ไขแสง 

527061 นางสาว สายรมย ขวาภักด ี

526843 นาย สําราญ สามทอง 

527287 นาย สิงหนาท พงศภิญโญศักดิ ์

526963 นาย สิทธิชัย หนองหาร 
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527298 นาย สิทธิชัย ชางคํา 

527297 นาย สิทธินนท ลีแวง 

527093 นาย สิทธิพงษ นอยเจริญ 

526837 นาย สิทธิศักดิ ์ วงคพันธ 

526917 นาย สิรเมศ เที่ยงตรง 

527181 นาย สิริวัฒน ชาญเฉลิม 

527024 นางสาว สิริวิมล ทินราช 

527186 นาย สืบสกุล สุวรรณภาพร 

526903 นาย สุขคิด โฆมานะสิน 

527308 นาย สุขสมบูรณ อารีย 

527123 นางสาว สุจิตรา จงรักษ 

526800 นางสาว สุชดาพร จันทรทรงสวาง 

527117 นางสาว สุชาดา วรเวก 

527253 นาย สุชาต ิ เทพพรมวงศ 

526934 นางสาว สุชิฐาณ ี โพธิ์ธนหิรัญ 

527319 นางสาว สุณิสา ศิริวัฒน 

527228 นางสาว สุดาพรรณ กลิ่นเอม 

526913 นางสาว สุดารัตน ดวงสีดา 

527358 นาง สุดาวรรณ เสรีสวัสดิ์พิชัย 

526918 นางสาว สุทธิดา แคภูเขียว 

527196 นาย สุทัศน เพ็งผาน 

527084 นางสาว สุธีกานต ไชยอามิตร 

527164 นางสาว สุธีกานต ทาวยศ 

527357 นาย สุนทร สายวาร ี

526876 นางสาว สุนิษา พัตราพล 

527245 นางสาว สุนิษา มานะท ี

527278 นางสาว สุนิษา ทันบุญมา 
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527069 นาย สุปรีดา ประดิษฐแทน 

527059 พันตํารวจโท สุพจน นาสถิตย 

527347 นางสาว สุพัตตรา คงทอง 

527038 นางสาว สุพัตรา มูลสุวรรณ 

526797 นางสาว สุพิชฌาย นอยยม 

527246 นางสาว สุภาวด ี ยวนแหว 

527269 นางสาว สุภาอักษร สุทธิพงศ 

527268 นาย สุรวิทย วงศแกนคํา 

527141 นาย สุรศักดิ ์ อุปรโคตร 

527060 นางสาว สุรัสวด ี วิรวุฒ ิ

527049 นาย สุรีพงศ วงควาริยา 

527086 นาย สุรียเดช บุญเสนา 

527013 นางสาว สุวพัชร รุงสวาง 

526806 นาย สุวพัชร กรอุไร 

527087 นาย สุวัฒน แสนทว ี

527361 นาย สุวิจักขณ ศรีภวัศราคม 

526879 นาย เสกสรร พรมจริง 

527037 นาย เสกสรร พูลสุด 

527355 นาย เสกสรร ศุภรัตนาพิทักษ 

526959 รอยตํารวจเอก เสฏฐวุฒ ิ นิลจันทร 

527188 นาย เสร ี ธารชมพ ู

526839 นางสาว เสาวนีย ไตรโยธ ี

526988 นางสาว เสาวลักษณ อวมจันทร 

526914 นางสาว โสภิดา ไทธาน ี

526813 นางสาว อชิรญา จันทนา 

527131 นาย อธิปไตย โยธามาตย 

527065 นาย อธิวัฒน วงษมั่น 
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527043 นางสาว อนรรฆสุดา อุดมนิทัศน 

527101 นาย อนันฐวุฒ ิ แกวเนตร 

527029 นาย อนุชา รมพยอม 

527212 นาย อนุรักษ อาสา 

527176 นางสาว อนุสรา อาวุธ 

526909 นาย อภิชาต กันทา 

527241 นาย อภิเชษฐ เกตุรัตน 

526803 นางสาว อภิสรา คลายนิยม 

527259 นาย อมรเทพ แกนแกว 

527213 นางสาว อมรรัตน อินทรสุข 

526907 นางสาว อมลณัฐ ทางเรือ 

526929 นางสาว อรจิรา บุญกําเนิด 

527191 นางสาว อรชพร ผิวขํา 

526795 นางสาว อรญา หิรัญโท 

526900 นาง อรทัย เสาวรส 

527309 นาง อรนิตย ณรงคชัยกุล 

527316 นางสาว อรนุช ศรีกุดตา 

526841 นาย อรรถฤทธิ ์ เต็กจินดา 

527155 นางสาว อรวรรณ แกวสีดํา 

527302 นาย อริยะ ตังสวานิช 

527020 นางสาว อริสรา ไลวานิช 

527001 นาย อรุษ อยูเปนสุข 

526965 นาย อัครดิษฐ ประดิษฐผล 

526885 นางสาว อัจร ี แกวภักดี 

527232 นางสาว อัญชล ี พรอโนทัย 

526995 นางสาว อัยดา สายราง 

527179 นาย อาชวิน แจมใส 
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527135 นางสาว อาทิตา เกิดสมกาล 

526804 นาย อําพร ขยันงาน 

527056 นาย อิศรเวทช สังขทัต ณ อยุธยา 

526830 นางสาว อุทัยวรรณ จันทรปญญา 

527202 นางสาว อุมาพร แสมตะฝา 

526881 นาง อุมารินทร รัตนมงคล 

527062 นางสาว อุษณีย สระทองขม 

527279 นาย เอกชัย เกื้อกุลบุตร 

527335 นางสาว เอื้ออัญ แสนสุข 

526853 นางสาว โอบอุม ถึงศร ี

527169 นาย โอภาส แพพวง 

527050 นางสาว กชพรรณ ชางทอง 

527183 นางสาว กนกกร แกวรากมุข 

527329 นางสาว กนกกาญจน มีรักษ 

527251 นางสาว กนกวรรณ ทองสุภา 

527204 นางสาว กนกอร สืบประดิษฐ 

526968 นางสาว กนิษฐา สมชัย 

526893 นางสาว กมนตรัตน วงศเมธากร 

527035 นางสาว กมลชนก ชิณวงศ 

527045 นางสาว กมลชนก ปรีชาภรณ 

527098 นางสาว กมลชนก เอื้อทาน 

527288 นางสาว กมลรัตน โชติชวง 

527112 นาย กรกช การจะนะด ี

526819 นางสาว กรภัทร อุดทา 

527067 นางสาว กรรณิการ คุมศรีไว 

527216 นางสาว กรรว ี ธรรมวงค 

527156 พันตํารวจโท กระจาง จิตอาร ี
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527262 วาที่รอยตร ี กฤตพัส วังสุนทร 

527016 นาย กฤษฎา พิมาย 

526915 นาย กฤษณะ จันโสม 

527218 นาย กฤษณะนันท คุมแกว 

527352 นางสาว กฤษติยา สวัสด ี

527160 นางสาว กัญจนภรณ ธนูศิลป 

527099 นางสาว กัญญาภรณ มณีโชต ิ

527114 นาย กันตกมล ชวยคง 

527315 นางสาว กัลยา ตุนกอ 

527307 นางสาว กัลยาน ี กุมชาด 

527237 นางสาว กานตพิชชา อุทัยแพน 

527199 นาย การัณญภาส เถาวัลยราช 

527122 นาย กําธร กิจกสิวัฒน 

527011 นาย กําพลศักดิ ์ แกวเรืองฤทธิ ์

526790 นางสาว กิ่งไผ ฉอกระโทก 

527088 นาย กิจจาพันธ ปะมะโต 

526994 นาย กิตติกวิน กลางเมือง 

526888 นาย กิตติคม ขาวขํา 

527240 นาย กิตติคุณ รักมิตร 

526856 นาย กิตติชัย รอดหยู 

526773 นาย กิตติชาติ กิตติวัฒนกุล 

526930 นาย กิตติพร ธังศิร ิ

526980 พันตํารวจเอก กิตติพันธ คําวรรณ 

527257 นาย กีรต ิ ไชยศรียา 

527339 นางสาว กุลวรินทร ชาติวัฒนเศรษฐ 

526895 นางสาว กุลวร ี สุวัณนะศิร ิ

527345 นางสาว เกตุศณ ี ศรีรางกาย 
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526808 นางสาว เกศกมล โสภณสิร ิ

527054 นาย เกิด สีแดง 

527293 นาย เกียรติรัตน ฮดโท 

526831 นาย เกียรติศักดิ ์ บํารุง 

526912 นาย เกียรติศักดิ ์ นวลยอง 

527296 นาย ไกรสรพรพรหม อมริสสโชคชีว ี

527177 นาย ขจรพล พึ่งงาม 

526937 นางสาว ขวัญหทัย สุริยะมณ ี

527359 นาย เขตต เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

527046 นาย คณิศร ธาราประเสริฐ 

527336 นาย คมกฤษ กอนนิล 

526862 นาย คมคิด เครือเนตร 

527343 นาย คมสันต เที่ยงกระโทก 

527283 นาย จตุรงค เพ็งพุม 

527242 นางสาว จรุณ ี วันทอง 

526805 นาย จักรพงศ สกุลเพชรวงศ 

527072 นาย จักรพันธ ศิริพล 

527127 นาย จักรีวุธ ณรงคแสง 

527182 นางสาว จันทกาญจน โชคพิบูลไพศาล 

526944 นางสาว จันทัปปภา แกวหนอ 

527231 นาย จารุกิตติ ์ งามสมทรง 

527022 นางสาว จารุพร แกวจันทร 

526818 นางสาว จารุวรรณ อินไชยา 

526919 นางสาว จารุวรรณ รักรวม 

526961 นาย จําเนียร จันทรผลึก 

526942 นาย จําลอง แซเซียว 

527111 นางสาว จิดาภา มูลศร ี



 

27 
 

527036 นางสาว จิตตพร นวลศรีทอง 

526940 นางสาว จิตตานันท บุญชวย 

526836 นางสาว จิตรานุช ภูมณ ี

527306 นาง จิตราภรณ อิ่มสาย 

527328 นางสาว จิรนิษฐ พีระวรรณกุล 

526871 นางสาว จิรประภา อิ่มสมบัต ิ

526953 นาย จิรวิทย สมบัติศิร ิ

527318 นาย จิรวุฒ ิ แสงศร ี

527314 นางสาว จิลาวัลย บุญเกิด 

527203 รอยตํารวจโท จีรชาต ิ สีทองเสือ 

527209 นาย จีระศักดิ ์ หมั่นจิต 

527222 นางสาว จีริสุดา จันทนะสุต 

527047 นางสาว จุฑากมล เตต ิ

526982 นางสาว จุฑามาศ ประเสริฐศร ี

526786 นาง จุไรรัตน คุณาเมืองกุล 

526967 นาย เจษฎากร ตุลยวณิชย 

527091 นาย เจษฎากร สินธุชัย 

527322 นาย เจษฎากร สุระอุดร 

527174 นางสาว เจษฎาภรณ เชี่ยวชูพันธ 

526920 นาย ฉลองภัทร หลิวบริบูรณกูล 

526935 นางสาว ฉัฏฐวีณ สุวรรณพงษ 

527248 นางสาว ฉัตรกมล ทองทิพย 

527078 นางสาว ฉัตรชนิกา นิติภักด์ิ 

527311 นาย ฉัตรชัย คงกลอม 

526847 นางสาว ชญาน ี อักโข 

526992 นางสาว ชญาภรณ เลิศวิลัย 

527168 นางสาว ชฎาพร เซงฮะ 
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527161 นางสาว ชนกนันท แกวอมตวงศ 

526972 นางสาว ชนัญญา ชํานาญวาด 

527223 นางสาว ชนัญญา หอมชื่น 

526772 นางสาว ชนาภา เอกรัตรัตธนา 

527108 นางสาว ชนิสรา โพธิ์เงิน 

527137 นางสาว ชมพร พรประภาเกษตร 

526906 นางสาว ชมภัทรสร ทองพลาย 

527281 พันตํารวจตร ี ชยพัทธ ประสพด ี

526859 นาย ชลธิชา สุขสวัสดิ ์

527272 พันตํารวจเอก ชวลิต วงศอัจฉริยา 

526896 นางสาว ชัชชษา สิทธิโรจน 

526883 นาย ชัยณรงค พันธก่ํา 

527184 นาย ชัยวัฒน ชุมวงค 

526938 นาย ชาญชัย เทนเกาะ 

527048 นาย ชาญชัย กันตามระ 

527170 นาย ชาตร ี บุนนาค 

526829 นาย ชินนิวัฒน มูลฐ ี

527149 นาย ชินภัทร อินทมาส 
 
 

ประกาศ ณ วันที่  11  เมษายน  2562 
สํานักฝกอบรมวิชาวาความ แหงสภาทนายความ 

 
 
 
หมายเหตุ  ผูสมัครเขารับการฝกอบรมวิชาวาความ รุน 52 รายนามดังตอไปนี้ สํานักฝกอบรมฯ 
ยังไมสามารถประกาศเลขประจําตัวผูเขาการฝกอบรมฯ ไดเนื่องจากยังขาดคุณสมบัติการสมัครเขา
รับการฝกอบรมวิชาวาความ  ทั้งนี้ กรุณาติดตอกลับมายังสํานักฝกอบรมวิชาวความ แหงสภา-
ทนายความ ภายในวันที่ 30  เมษายน 2562 มฉิะนั้นถือวาทานสละสิทธ์ิในการสมัครเขารับ
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การฝกอบรมวิชาวาความ รุนที่ 52 และสํานักฝกอบรมวิชาวาความฯ  จะไมคืนคาสมัครใหไมวา
กรณีใดก็ตาม   
 

1 นางวารินทร  สารสินพิทักษ 

2 นางสาวนาฏธยาน  วิลัยรัตน 

3 นางสาวจิราพร  แสนปาง 

4 นายเกริกชัย  กฤตวงศวิมาน 

5 นายปรีชาพล  วิลา 

6 นายชูชัย  นุมนวล 

7 นางสาวภัทรารัตน  สุวรรณวัฒนา 

8 นายวัชรพงศ  เลิศสุรวัฒน 

9 นางสาวณัชชา  ใจมั่น 

10 นายธีรวุฒิ  อิ่มใจ 

11 นายธีรสิทธิ์  อุดมวิชัยวัฒน 

12 นางสาวศรัณยา  กาเตะ 

13 นางสาวฉัตรแกว  สมบูรณ 

14 นางสาวกนกพร  นุนสังข 

15 นางสาวรักษิณา  แซม ี

16 นางสาวชลิฎา  หงโสดา 

17 นายพลากร  พลหนองหลวง 

18 นายสรสิทธิ์  เสมอเชื้อ 

19 นายไกรสร  บุลบาล 

20 ดาบตํารวจเฉลิมพล  เคนตากแดด 

21 นายคเณศวรค  คําปน 

22 นายกฤษณะ  จักรเงิน 

23 นายชาคิด  สัญจร 

24 นายวัฒนา  ดาราย่ิง 

25 นายสุริยา  ศรีโกตะเพชร 

26 นายอาณัต ิ ทัพวิเศษ 

27 นางสาวอรุณี  สืบสายเกิด 

28 นางสาวตรีชฎา  จันทะวลี 
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ประกาศ ณ วันที่  11  เมษายน  2562 
   สํานักฝกอบรมวิชาวาความ แหงสภาทนายความ 

 
 

************หากมีขอสงสัยประการใดใหติดตอสํานักฝกอบรมวิชาวาความฯ    

หมายเลขโทรศัพท  0-2522-7124-27ตอ 219- 223, 083-0965211, 081-9342118 ******  

 
 
 
 
 
 
 

29 นางสาวนิศารัตน  เทียมเย็น 

30 นายจิรพงษ  จิตรตั้ง 

31 นายธนศักดิ ์ ลาลด 

32 นางสาวเนตรนภัส  มะละวัลย 

33 นายโชติวุฒิ  คําแกว 

34 นายอานันท  รวีนิภา 

35 นางสาวกุลสตรี  รสมาลี 

36 นายพิชญตม  ภูพันธวิวัฒน 

37 นางสาวมารีนา  เชื่องยาง 

38 นายพรพิทักษ  มณีโชติ 

39 นายรชานนท  ภูสิงห 

40 นางสาวประกายฝน จันทราช สมบัติบูรณ 

41 นายสมควร  นิ่มนวลศรี 

42 นางสาวกาญจนา  ชัยประพันธ 

43 นายวุฒิชัย  มัชฌิมา 

44 นายทรงพล  แสงสวาง 
 




