
ท่ี ต ำแหน่ง อ ำเภอ จังหวัด
1 นาง พัชรินทร์ แพรกปาน นวก.กง.บช.ปก. ทปจ.กระบ่ี กระบ่ี
2 น.ส. วริศรา เจิมจิตรผ่อง นวก.กง.บช.ปก. ทปจ. กาญจนบุรี
3 นาย มานพ อินทพันธ์ุ นวก.กง.บช.ปก. กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ
4 น.ส. วรรษมล คนดี นวก.กง.บช.ปก. ทปค.จ. ก าแพงเพชร
5 น.ส. นงเยาว์ นรมาตร จพง.กง.บช.ปง. ทปค.จ. ขอนแก่น
6 น.ส. สิริพร จิตตเจริญ จนท.กง.บช. ทปค.จ. จันทบุรี
7 น.ส. ปาจารีย์ พิมสิม นวก.กง.บช.ปก. บางปะกง ฉะเชิงเทรา
8 น.ส. จันทร์ธิดา ใจแปง นวก.กง.บช.ปก. ทปค.จ. ชลบุรี
9 น.ส. ประภัสสร แส้ทอง เสมียนตราอ าเภอ เนินขาม ชัยนาท
10 น.ส. นิลตรา พรมเมือง จพง.กง.บช.ปง. ทปค.จ.ชัยภูมิ ชัยภูมิ
11 น.ส. อรทัย ใหม่คามิ นวก.กง.ปก. ทปค.จ. ชุมพร
12 น.ส. กัตติยา พยอม จนท.กง.บช. ทปค.จ. เชียงราย
13 น.ส. อนุสรา จันทร์ศิริ เสมียนตราอ าเภอ อมก๋อย เชียงใหม่
14 นาง มลฤดติ ษมาจิตสวยงาม เสมียนตราอ าเภอ กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
15 น.ส. สุพัตรา ปัญญาดง เสมียนตราอ าเภอ เมืองตราด ตราด
16 น.ส. ชลธิชา ม่วงทอง จพง.กง.บช.ปง. อุ้มผาง ตาก
17 น.ส. อมรรัตน์ พรมเรือง จพง.กง.บช.ปง. แม่ระมาด ตาก
18 นาง สุกานดา ภูเขม่า จพง.กง.บช.ปง. บ้านนา นครนายก
19 น.ส. พิสินี ปัจจันตดุสิต นวก.กง.บช.ปก. ดอนตูม นครปฐม
20 น.ส. สุมิตรา สายแวว นวก.กง.บช.ปก. ธาตุพนม นครพนม
21 น.ส. ฐานธรรมมา ค้าขาย จนท.ธก. พิมาย นครราชสีมา
22 นาง ทิพย์สุคนธ์ แสงนวล จนท.ธก. วังน  าเขียว นครราชสีมา
23 น.ส. อุไรวรรณ ทองวิเชียร จพง.กง.บช.ปง. ชะอวด นครศรีธรรมราช
24 น.ส. จารุวรรณ นาคงาม จพง.กง.บช.ปง. ทปค.จ. นครศรีธรรมราช
25 น.ส. ปวีณา รนวิทย์ เสมียนตราอ าเภอ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
26 น.ส. สุกัญญา ตุลา จพง.กง.บช.ปง. ทปค.จ. นนทบุรี
27 น.ส. นันทนัท อินทร์ทอง จพง.กง.บช. ทปค.จ. นราธิวาส
28 น.ส. เยาวเรศ พักนิล จพง.กง.บช. เวียงสา น่าน

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายช่ือ
ผู้เข้ำรับกำรศึกษำอบรมหลักสูตร เสมียนตรำอ ำเภอ รุ่นท่ี 2/2562

ระหว่างวันท่ี 7 - 18 พฤษภาคม 2562
ณ  ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ  อ าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน



2

ท่ี ต ำแหน่ง อ ำเภอ จังหวัดช่ือ - สกุล
29 น.ส. ชัชนวนันทร์ สมุห์นวล เสมียนตราอ าเภอ ทุ่งช้าง น่าน
30 น.ส. กรรณิกา สุมารสิงห์ จพง.กง.บช.ปง. เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
31 น.ส. ณัฐนพิน วงค์พันธ์ุดี นวก.กง.บช.ปก. บ้านกรวด บุรีรัมย์
32 นาง ศุภิศา ปัตตังทานัง นวก.กง.บช.ชก. นางรอง บุรีรัมย์
33 นาย จิรานุวัฒน์ เต็มใจ นวช.กง.บช.ปก. วช. ปค.
34 น.ส. สุนิษา ปู่พูด จพง.กง.บช.ปง. ทปค.จ. ประจวบคีรีขันธ์
35 น.ส. ฐิติพร นิรันดร์สุข นวก.กง.บช.ปก. ทปจ. ปัตตานี
36 น.ส. พรพรรณ พลวิชัย จพง.กง.บช.ปง. นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
37 น.ส. พอหทัย ชัยเวช จพง.กง.บช.ปง. ทปจ. พระนครศรีอยุธยา
38 นาย ณัฐพงษ์ ไกรจิตติ นวก.กง.บช. ทปจ. พระนครศรีอยุธยา
39 น.ส. จริยา เท่าบุรี จพง.กง.บช.ปง. ภูซาง พะเยา
40 น.ส. รัตนา ข าสอาด จพง.กง.บช.ปง. ทับปุด พังงา
41 นาง ระวิภา แก้วขาวทอง จพง.กง.บช.ปง. เขาชัยสน พัทลุง
42 นาย กิตติณัฎฐ์ นรมานิตย์ จนท.กง.บช. ทปจ. พิจิตร
43 นาง จิราพร จารุเสนีย์ นวก.กง.บช.ปก. บางระก า พิษณุโลก
44 น.ส. อ้อยทิพย์ กองหล้า จพง.กง.บช.ปง. ศรีเทพ เพชรบูรณ์
45 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ยุพารัตน์ หลิมศิวิไล นวก.กง.บช.ปก. ทปค.จ. แพร่
46 น.ส. ปัทธมาภรณ์ เน่ืองเม็ก นวก.กง.บช.ชก. กุดรัง มหาสารคาม
47 น.ส. มณินทร วันณวาทร์ จพง.กง.บช.ปง. เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
48 น.ส. วราภรณ์ อินป๋ัน นวก.กง.บช.ชก. ปาย แม่ฮ่องสอน
49 น.ส. กิติยา ยังซ่ือ จพง.กง.บช.ปง. มหาชนะชัย ยโสธร
50 นาย รัฐชาติ พรหมน้อย นวก.กง.บช.ปก. ทปค.จ. ยะลา
51 น.ส. อารีรัตน์ ดอนชาดา นวก.กง.บช.ปก. ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
52 น.ส. จุฑามาศ หม่ืนโฮ้ง จพง.กง.บช.ปง. ทปค.จ. ระยอง
53 น.ส. ชุติรดา ยอดม่ัน นวก.กง.บช.ปก. โคกส าโรง ลพบุรี
54 นาง นันท์นภัส สักลอ จพง.กง.บช.ชง. ทปค.จ. ล าปาง
55 น.ส. สุภาภรณ์ ค าโพธ์ิ จพง.กง.บช.ปง. เมืองล าพูน ล าพูน
56 น.ส. คณัสนันท์ แก้วญาติ นวก.กง.บช.ปก. ทปค.จ. เลย
57 น.ส. ภรณ์ทิพย์ หม้อแก้ว นวก.กง.บช.ปก. โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
58 น.ส. จุรีพร วงศ์อินอยู่ จพง.กง.บช.ปง. นิคมน  าอูน สกลนคร
59 น.ส. กรกนก แสงจันทร์ นวก.กง.บช.ปง. ทปค.จ. สงขลา
60 นาง กฤติยาภรณ์ ไกรแก้ว นวก.กง.บช.ชก. ทปจ. สตูล
61 น.ส. สุปรียา สุวรรณพรม นวก.กง.บช.ปก. พระประแดง สมุทรปราการ
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62 นาย ชูชาติ สุดถนอม เสมียนตราอ าเภอ อัมพวา สมุทรสงคราม
63 นาง วิภาดา ย่ีสุนเทศ จพง.กง.บช.ชง. ทปค.จ. สมุทรสาคร
64 น.ส. จรัญญา ยะถาคาร นวก.กง.บช.ปก. ทปค.จ. สระแก้ว
65 น.ส. ฉวีวงศ์ อภิมุขสุรกุล เสมียนตราอ าเภอ หนองแซง สระบุรี
66 นาง พรทิพย์ คุ้มกัน จพง.กง.บช.ชง. ทปค.จ. สิงห์บุรี
67 น.ส. ณัชชา ค าพยอม นวก.กง.บช.ปก. ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
68 น.ส. บุษรา จันทร์ลอย นวก.กง.บช.ปก. หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
69 นาย จิรเจต มีบุญ เสมียนตราอ าเภอ พระแสง สุราษฎร์ธานี
70 น.ส. วิชุดา บุญพนิตนันท์ เสมียนตราอ าเภอ โนนนารายณ์ สุรินทร์
71 น.ส. ไพรัตน์ ผิวผ่อง นวก.กง.บช.ปก. ทปค.จ. หนองคาย
72 น.ส. จรินธร จูมสี จพง.กง.บช.ปง. ทปค.จ. หนองบัวล าภู
73 นาง นิจวรรณ วรรณฉวี นวก.กง.บช.ปก. ชานุมาน อ านาจเจริญ
74 น.ส. สุวิมล ท าเนาว์ นวก.กง.บช.ปก. หนองหาน อุดรธานี
75 น.ส. ปัทมา ทิมจันทร์ เสมียนตราอ าเภอ น  าปาด อุตรดิตถ์
76 นาง วัณทนา เอี ยงเถ่ือน เสมียนตราอ าเภอ ทัพทัน อุทัยธานี
77 น.ส. จรรยา วัชการ นวก.กง.บช.ปก. นาจะหลวย อุบลราชธานี
78 น.ส. มณฑกาญจน์ โคตรพันธ์ นวก.กง.บช.ปก. กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี


