
ท่ี ตําแหนง อําเภอ จังหวัด

1 นางสาว ไกรลักษณ ชุมมิ่ง เสมียนตราอําเภอ เมืองกระบี่ กระบี่

2 นาง ปานชีวา จันทรคณา จพง.กง.บช.ปฏิบัติงาน หนองปรือ กาญจนบุรี

3 นาง มัณฑิรา สะอาดซื่อ จพง.กง.บช.ปฏิบัติงาน รองคํา กาฬสินธุ

4 นางสาว ถิรดา ปญจวัฒน นวช.กง.บช.ปฏิบัติการ พรานกระตาย กําแพงเพชร

5 นางสาว กรรณณิการ แกวดอนหัน จพง.กง.บช.ปฏิบัติงาน เขาสวนกวาง ขอนแกน

6 นางสาว จารุดา กองศรี จพง.กง.บช.ปฏิบัติงาน แวงใหญ ขอนแกน

7 นาง อังคณา หลวงพล เสมียนตราอําเภอ ขลุง จันทบุรี

8 นางสาว กัญญารัตน กลิ่นแพรทอง จพง.กง.บช.ชํานาญงาน คลองเข่ือน ฉะเชิงเทรา

9 นางสาว กรรัช ณรินทร เสมียนตราอําเภอ เกาะสีชัง ชลบุรี

10 นางสาว คะนึง ใจแสน เสมียนตราอําเภอ สรรคบุรี ชัยนาท

11 นางสาว พิราวรรณ วรอิสรีย เสมียนตราอําเภอ ภูเขียว ชัยภูมิ

12 นาง เกสร พุมมณี นวช.กง.บช.ชํานาญการ ทปจ. ชุมพร

13 นางสาว พิมพชนก สมนึก นวก.กง. ทปค.จ.เชียงราย เชียงราย

14 นาง จารุนันท ศรีวิชัย นวช.กง.บช.ปฏิบัติการ แมวาง เชียงใหม

15 นางสาว อุบลวรรณ ทาปน นวช.กง.บช.ชํานาญการ แมออน เชียงใหม

16 นางสาว ศศิมา เพ็ชรสุด นวช.กง.บช.ปฏิบัติการ กันตัง ตรัง

17 นางสาว มลฤดี คณานันท เสมียนตราอําเภอ แหลมงอบ ตราด

18 นางสาว อุษา ต่ันปน จพง.กง.บช.ปฏิบัติงาน อุมผาง ตาก

19 นาง สุนิษา ปอมทอง เสมียนตราอําเภอ บานนา นครนายก

20 นางสาว ชรินทร เกื้อแกว เสมียนตราอําเภอ บางเลน นครปฐม

21 นาง จรงลักษณ มหาโคตร เสมียนตราอําเภอ นาแก นครพนม

22 นางสาว ปารมาภรณ โพธ์ิเอี่ยม จพง.กง.บช.ปฏิบัติงาน หวยแถลง นครราชสีมา

23 นางสาว สุนันท สถิรอนันต จพง.กง.บช.ชํานาญงาน หนองบุญมาก นครราชสีมา

24 นางสาว นิลวดี ดําเพ็ง จพง.กง.บช.ปฏิบัติงาน ทปจ. นครศรีธรรมราช

25 นางสาว สมหญิง พันธโต เสมียนตราอําเภอ ตาคลี นครสวรรค

26 นางสาว ลัดดา จันทรพา เสมียนตราอําเภอ ไทรนอย นนทบุรี

27 นางสาว นิภาวรรณ สิทธิสาร เสมียนตราอําเภอ ระแงะ นราธิวาส

28 วาที่ ร.ต.หญิง ดารณี อินทนนท เสมียนตราอําเภอ นานอย นาน

29 นางสาว ศิริประภา บุตรดี ทปจ. บึงกาฬ

30 นาย สามารถ แซมรัมย จพง.กง.บช.ปฏิบัติงาน หนองหงส บุรีรัมย

31 นาง วีนัสนันท ออนศิระ จพน.กง.ปฏิบัติงาน ทปจ. ปทุมธานี

บัญชีรายชื่อ

ผูเขารับการศึกษาอบรมหลักสูตร เสมียนตราอําเภอ รุนท่ี 1

ระหวางวันท่ี 27 กุมภาพันธ - 10 มีนาคม 2560

ชื่อ - สกุล

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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32 นางสาว อนงค ทองโปรง จพง.กง.บช.ชํานาญงาน กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ

33 นางสาว ปภาอร จีบสุวรรณ นวช.กง.บช.ปฏิบัติการ กลุมงานการเงินฯปราจีนบุรี

34 นางสาว ราตีปะห อาลี จพง.กง. ยะหริ่ง ปตตานี

35 นางสาว วิลัยวรรณ ผลประเสริฐ เสมียนตราอําเภอ บานแพรก พระนครศรีอยุธยา

36 นางสาว สุรัชณี ลี้วงศวัฒนา เสมียนตราอําเภอ เชียงมวน พะเยา

37 นางสาว สุภาวดี พรมหมบุตร เสมียนตราอําเภอ เกาะยาว พังงา

38 นางสาว มุกดา หมื่นแคลว เสมียนตราอําเภอ ปาพะยอม พัทลุง

39 นางสาว อมรรัตน แกวทุง เสมียนตราอําเภอ บึงนาราง พิจิตร

40 นางสาว อรุณรัตน คําแกว จพง.กง.บช.ปฏิบัติงาน วังทอง พิษณุโลก

41 นางสาว ปรีญารัชญ โตสกุล จพง.กง.บช.ปฏิบัติงาน ทปค.จ.เพชรบุรี เพชรบุรี

42 นาง รติรัตน เจตอารีทรัพย นวช.กง.บช.ปฏิบัติการ กลุมงานการเงินฯเพชรบูรณ

43 นาง สุริยา เวียงยศ เสมียนตราอําเภอ สอง แพร

44 นางสาว ปฏิพัทธ ไชยพันธุ จพง.กง.บช.ปฏิบัติงาน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

45 นางสาว อาภา ทันช่ืน จพง.กง.บช.ชํานาญงาน ช่ืนชม มหาสารคาม

46 นางสาว ประภาศิลป ทักษิณพิลา นวช.กง.บช.ปฏิบัติการ ทปจ. มหาสารคาม

47 นาย สรวิชญ โพธ์ิสุวรรณ จพง.กง.บช.ชํานาญงาน ดงหลวง มุกดาหาร

48 นางสาว กชพร เชียงคํา จพง.กง.บช.ปฏิบัติงาน ปางมะผา แมฮองสอน

49 นาง ออมใจ ชูยศ นวช.กง.บช.ชํานาญการ เมืองยโสธร ยโสธร

50 นาง มัลลิกา ปานดวง นวช.กง.บช.ชํานาญการ ยะหา ยะลา

51 นาง นภัสสร ดําขํา นวช.กง.บช. หนองฮี รอยเอ็ด

52 นางสาว จุฑารัตน ใบงา เสมียนตราอําเภอ ละอุน ระนอง

53 นาง บงกช เอกอุรุ เสมียนตราอําเภอ บานคาย ระยอง

54 นางสาว วรรณา คงทอง นวช.กง.บช.ชํานาญการ โพธาราม ราชบุรี

55 นางสาว สาธิยา ไวยวุฒิ นวช.กง.บช.ปฏิบัติการ ลําสนธิ ลพบุรี

56 นางสาว ธัญวลัย ปงจันตา นวช.กง.บช.ชํานาญการ กลุมงานการเงินฯลําปาง

57 นาย สุรกิต ยอดเมืองนาย จพง.กง.บช.ปฏิบัติงาน เวียงหนองลอง ลําพูน

58 นางสาว ปนัดดา เหลาโนนครอ เสมียนตราอําเภอ วังสะพุง เลย

59 นางสาว สุมาลี บุญปญญา เสมียนตราอําเภอ กันทรลักษ ศรีสะเกษ

60 นางสาว ศิริรัตน เหลาพรม นวช.กง.บช.ปฏิบัติการ สองดาว สกลนคร

61 นาง กุลภรณ แกวประสม จพง.กง.บช.ชํานาญงาน สะบายอย สงขลา

62 นางสาว อัตนา ภักตรดวงจันทร เสมียนตราอําเภอ บางเสาธง สมุทรปราการ

63 นางสาว ปทมา แสงสรอย จพง.กง.บช.ปฏิบัติงาน ทปจ. สมุทรสงคราม

64 นาง สุริษา ลาดนอก จพง.กง.บช.ปฏิบัติงาน เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

65 นาง ราตรี จําปาสุข จพง.กง.บช.ปฏิบัติงาน ตาพระยา สระแกว

66 นางสาว วิภาวี คามภู นวช.กง.บช.ปฏิบัติการ ดอนพุต สระบุรี

67 นางสาว พรเพ็ญ วัฒนาบดี เสมียนตราอําเภอ คายบางระจัน สิงหบุรี
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68 นางสาว สายพิณ ประยูร จพง.กง.บช.ปฏิบัติงาน สรรคโลก สุโขทัย

69 นางสาว ปุญยพัฒน บัวศรีพันธุ จพง.กง.บช.ปฏิบัติงาน สามชุก สุพรรณบุรี

70 นางสาว กนกอร จันทฤทธ์ิ จพง.กง.บช.ปฏิบัติงาน คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี

71 นางสาว เสาวนีย กระแสโท ทปจ. สุรินทร

72 นางสาว นันทภัก บุตรเสน จพง.กง.บช.ปฏิบัติงาน เมืองหนองคาย หนองคาย

73 นาย นิรุต สายพรม จพง.กง.บช.ชํานาญงาน กลุมงานการเงินฯหนองบัวลําภู

74 นาง นันทนา เข็มทอง จพง.กง.บช.ปฏิบัติงาน ไชโย อางทอง

75 นางสาว สุกัญญา ออนหวาน พนา อํานาจเจริญ

76 นางสาว ภารดี สุวรรณศิริ เสมียนตราอําเภอ หนองแสง อุดรธานี

77 นางสาว สิรินาฎ เยือจันทร จพง.กง.บช.ชํานาญงาน ตรอน อุตรดิตถ

78 นางสาว กนกวรรณ ตาคํา เสมียนตราอําเภอ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

79 นาง อภิญญา กอนทรัพย จพง.กง.บช.ชํานาญงาน สําโรง อุบลราชธานี

80 นาง สุพรรณี พิบูลย จพง.กง.บช.ชํานาญงาน กุดขาวปุน อุบลราชธานี
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