
ท่ี ต ำแหน่ง อ ำเภอ จังหวัด
1 น.ส. สุนันทภรณ์ พรหมบัว นวก.กง.บช.ปก. ทปจ.กระบ่ี กระบ่ี
2 น.ส. นริศรา เหลืองอ่อน จพง.กง.บช.ปง. ท่ามะกา กาญจนบุรี
3 น.ส. วิไลวรรณ ศรีค า นวก.กง.บช.ปก. ทปค.จ. กาฬสินธ์ุ
4 น.ส. วิพาวรรณ อินเตชะ จพง.กง.บช. ไทรงาม ก าแพงเพชร
5 นาง ดารา ค าทุ่น นวก.กง.บช.ปก. ชนบท ขอนแก่น
6 นาย กฤษณะ เหล็กศิริ จพง.กง.บช. ทปค.จ. จันทบุรี
7 นาง ภัทรชล ก๊วยเจริญ จพง.กง.บช.ชง. เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
8 น.ส. ศิริพร ประยูรหาร เสมียนตราอ าเภอ พานทอง ชลบุรี
9 นาง สุนทรีย์ อิสริยภานันท์ เสมียนตราอ าเภอ เมืองชัยนาท ชัยนาท
10 น.ส. รัชญา ชัยมีแรง จพง.กง.บช.ปง. ทปค.จ.ชัยภูมิ ชัยภูมิ
11 น.ส. โสริยา ธรรมดารพ จพง.กง.บช.ปง. ทปค.จ. ชัยภูมิ
12 น.ส. นิชภา บ ารุงราษฎร์ เสมียนตราอ าเภอ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
13 น.ส. ภัทรพร อากาศโชติ นวก.กง.บช.ปก. ทปค.จ. ชุมพร
14 นาง ปราณิสา ไชยสาร จพง.กง.บช. เมืองเชียงราย เชียงราย
15 น.ส. นิศาชล เศรษฐเจริญกุล จพง.กง.บช.ปง. แม่อาย เชียงใหม่
16 น.ส. วิกานดา ใจค าเต๋า เสมียนตราอ าเภอ ดอยหล่อ เชียงใหม่
17 น.ส. ศศิกร แบบเหมาะ เสมียนตราอ าเภอ แหลมงอบ ตราด
18 น.ส. ศิรินันท์ ศิริเมืองจันทร์ นวก.กง.บช.ปก. องครักษ์ นครนายก
19 น.ส. ฐิติมา ล าดวน นวก.กง.บช.ปก. เมือง นครปฐม
20 นาง จรรยา แพงสระน้อย เสมียนตราอ าเภอ ประทาย นครราชสีมา
21 น.ส. มลิกา แดงบ ารุง จพง.กง.บช.ปง. จุฬาภร์ นครศรีธรรมราช
22 นาง สุวิมล มัคจิตร์ จพง.กง.บช.ปง. ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
23 น.ส. ชาณิษฐาภัทร วันสี นวก.กง.บช.ปก. ทปค.จ. นครสวรรค์
24 น.ส. ยารอด๊ะ บาเหะ จพง.กง.บช. บาเจาะ นราธิวาส
25 น.ส. อรอารีย์ ใจเฉพาะ จพง.กง.บช.ปง. นาหม่ืน น่าน
26 น.ส. ภัทราภร์ โคตมี จพง.กง.บช.ปง. บุ่งคล้า บึงกาฬ
27 นาง อนงค์ ปุยะติ นวก.กง.บช.ชก. ล าปลายมาศ บุรีรัมย์
28 น.ส. ปรัศนีย์ ปราณีตพลกรัง นวก.กง.บช.ชก. กระสัง บุรีรัมย์

ช่ือ - สกุล

บัญชีรำยช่ือ
ผู้เข้ำรับกำรศึกษำอบรมหลักสูตร เสมียนตรำอ ำเภอ รุ่นท่ี 1/2562

ระหว่ำงวันท่ี 22 เมษำยน - 3 พฤษภำคม 2562
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29 น.ส. นิภาพันธ์ ฐานวงศ์ จพง.กง.บช.ปง. วช. ปค.
30 น.ส. วีราณัฏฐ์ โพธ์ิพรม จพง.กง.บช.ปง. กองคลัง ปค.
31 น.ส. ธนิดา โพธ์ิสอาด นวก.กง.บช.ปก. เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
32 นาง ลินจง หวังงาม นวก.กง.บช.ปก. ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี
33 น.ส. นันท์นภัส โกศล เสมียนตราอ าเภอ ยะหร่ิง ปัตตานี
34 น.ส. ศันศนีย์ วิริยะ นวช.กง.บช.ปก. ทปค.จ. พระนครศรีอยุธยา
35 นาง เบญจวรรณ ภัทรวาณี จพง.กง.บช.ชง. ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
36 น.ส. เบญจวรรณ อยู่ยงสินธ์ุ นวก.กง.บช. ทปจ. พระนครศรีอยุธยา
37 น.ส. กัลยาณี สุนทรากร นวก.กง.บช.ชก. ทปค.จ. พังงา
38 น.ส. กัณฑิมา เกิดละเอียด จพง.กง.บช.ปง. เขาชัยสน พัทลุง
39 น.ส. ขนิษฐา อินแตง จพง.กง.บช.ปง. ทปจ. พิจิตร
40 น.ส. จิณัฐตา อินทะวัง นวก.กง.บช.ปก. เนินมะปราง พิษณุโลก
41 นาย ศราวุธ พลอยเกล่ือน จพง.กง.บช.ปง. ทปค.จ. เพชรบุรี
42 น.ส. อุทัยวรรณ ธรรมโสม นวก.กง.บช.ปก. หล่มเก่า เพชรบูรณ์
43 น.ส. เพชรลัดดา หนองกาวี นวก.กง.บช.ปก. ทปค.จ. แพร่
44 นาย วัทธิกร ชูต้ังถาวร นวก.กง.บช.ปก. ยางสีสุราช มหาสารคาม
45 น.ส. ชรินทิพย์ กุโบลา นวก.กง.บช.ปก. ทปค.จ. มุกดาหาร
46 นาง อัญชนา วงศ์สุวรรณ จพง.กง.บช.ปง. ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
47 น.ส. วันเพ็ญ นามบุญเรือง จพง.กง.บช.ปง. ทปค.จ. ยโสธร
48 น.ส. ฟารีซา ลีลาอมรเดช จพง.กง.บช.ชง. ทปค.จ. ยะลา
49 น.ส. เกศณี อ่อนสา นวก.กง.บช.ปก. โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด
50 น.ส. ปนัดดา แก้วค้าง จพง.กง.บช.ปง. ปลวกแดง ระยอง
51 น.ส. นันท์นภัส แท่นทอง จพง.กง.บช.ปง. บ้านคา ราชบุรี
52 น.ส. ปรียา ตาบุญ จพง.กง.บช.ปง. ทปค.จ. ล าปาง
53 น.ส. จารุณี จูแวน จพง.กง.บช.ปง. ทปค.จ. ล าพูน
54 นาง บวรลักษณ์ อาจแก้ว จพง.กง.บช.ชง. นาด้วง เลย
55 น.ส. สุภัชชญา ทองค าผุย นวก.กง.บช.ปก. เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
56 น.ส. ณพัฐอร เสนาวัง จพง.กง.บช.ปง. บ้านม่วง สกลนคร
57 นาง สุพาฝัน คงรอด นวก.กง.บช.ชก. เมืองสงขลา สงขลา
58 นาย พงศธร ชัยเสน นวก.กง.บช.ปก. ทปค.จ. สมุทรปราการ
59 นาย นันทวัฒน์ อัครทรงสวัสด์ิ เสมียนตราอ าเภอ บางคนที สมุทรสงคราม
60 น.ส. รัชนู ภู่วัด นวก.กง.บช.ปก. เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
61 น.ส. นงนุช แต้มสีคราม จพง.กง.บช.ปง. วัฒนานคร สระแก้ว
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62 น.ส. สาริศา สังข์ชุม เสมียนตราอ าเภอ เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี
63 นาง วรัญญา คงมี เสมียนตราอ าเภอ บางระจัน สิงห์บุรี
64 น.ส. สุขสวัสด์ิ สิงโต นวก.กง.บช.ปก. คีรีมาศ สุโขทัย
65 นาง ณัฏฐ์ธยาน์ คงประเสริฐ นวก.กง.บช.ปก. เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
66 น.ส. ปัทมาพร ทิพย์รัตน์ จพง.กง.บช.ปง. วิภาวดี สุราษฎร์ธานี
67 น.ส. รัชนีย์ วิชาเงิน จพง.กง.บช.ปง. ทปจ. สุรินทร์
68 น.ส. เสาวนีย์ วิเศษสุนทร จนท.ธก. เมืองหนองคาย หนองคาย
69 น.ส. วราภรณ์ ไชยทิพย์ จพง.กง.บช.ปง. ทปค.จ. หนองบัวล าภู
70 นาง วงค์เดือน สวัสด์ิ นวก.กง.บช.ปก. ลืออ านาจ อ านาจเจริญ
71 น.ส. เข็มเพชร เศวตวงษ์ จพง.กง.บช.ปง. เพ็ญ อุดรธานี
72 น.ส. นัฏชนก ค าวังพฤกษ์ เสมียนตราอ าเภอ ทองแสนขัน อุตรดิตถ์
73 น.ส. สุธาทิพย์ อินจันทร์ เสมียนตราอ าเภอ สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
74 น.ส. ศิริวิมล นามมุงคุล จพง.กง.บช.ปง. โขงเจียม อุบลราชธานี
75 น.ส. ประภารัตน์ พลที จพง.กง.บช.ปง. นาตาล อุบลราชธานี


