
ท่ี ตําแหนง อําเภอ จังหวัด

1 นางสาว ผกากรอง แสงวิเชียร เสมียนตราอําเภอ เหนือคลอง กระบี่

2 นางสาว กนกอร กาญจนสุธา จพง.กง.บช.ปฏิบัติงาน สังขละบุรี กาญจนบุรี

3 นางสาว ธนิฎฐา ทีน้ําคํา จพง.กง.บช.ปฏิบัติงาน สามชัย กาฬสินธุ

4 นาง รุจีรัตน ปญญายง นวช.กง.บช.ปฏิบัติการ คลองขลุง กําแพงเพชร

5 นาง จันสุดา ชัยเลิศ จพง.กง.บช.ปฏิบัติงาน ภูเวียง ขอนแกน

6 นาง รัตนาภรณ ทารศ จพง.กง.บช.ปฏิบัติงาน เปอยนอย ขอนแกน

7 นาง บัวลอย วิมลศรี เสมียนตราอําเภอ นายายอาม จันทบุรี

8 นาง เปมิกา เทพพานิช จพง.กง.บช.ปฏิบัติงาน แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

9 นาย ศิวะบุตร พ่ึงอารมณ นวก.กง. บานบึง ชลบุรี

10 นางสาว เบญจมาศ พรมมา เสมียนตราอําเภอ สรรพยา ชัยนาท

11 นาง วิมลรัตน สุริยะ เสมียนตราอําเภอ แกวครอ ชัยภูมิ

12 นางสาว ณัฐภัสสร บุญกิจ เสมียนตราอําเภอ ทาแซะ ชุมพร

13 นาย ไพรรินทร มณีวรรณ เสมียนตราอําเภอ แมฟาหลวง เชียงราย

14 นางสาว ชวันภัสร วชิรวิเชียรวุฒิ เสมียนตราอําเภอ เวียงเชียงรุง เชียงราย

15 นางสาว เสาวลักษณ เสงี่ยมรัตน จพง.กง.บช.ปฏิบัติงาน สะเมิง เชียงใหม

16 นาย พิบูลย รื่นสันต ทรายทองวัฒนา จพง.กง.บช.ชํานาญงาน กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม

17 นางสาว รุงฤดี พูลเกิด จพง.กง.บช.ชํานาญงาน กันตัง ตรัง

18 นางสาว ปวีณา วรวัตร เสมียนตราอําเภอ บอไร ตราด

19 นาง นภัสกร ชื่นจิตร นวช.กง.บช.ชํานาญการ วังเจา ตาก

20 นาง ปยะนุช พันธุทอง เสมียนตราอําเภอ พุทธมณฑล นครปฐม

21 นางสาว สุภาพร สัตยซื่อ เสมียนตราอําเภอ ศรีสงคราม นครพนม

22 นาง ปราณี ชวยบุญชู จพง.กง.บช.ปฏิบัติงาน หัวไทร นครศรีธรรมราช

23 นาง อมรรัตน ชูศรี จพง.กง.บช.ชํานาญงาน สิชล นครศรีธรรมราช

24 นาย เฉลิมวุธ ปอเมืองเขียว เสมียนตราอําเภอ ลาดยาว นครสวรรค

25 นาง กชชมน จันทรพุม เสมียนตราอําเภอ ปากเกล็ด นนทบุรี

26 นาง นุรไอซ จําพันธุ เสมียนตราอําเภอ เจาะไอรอง นราธิวาส

27 นาง เปรมิกา แปงเครื่อง เสมียนตราอําเภอ เมืองนาน นาน

28 นางสาว เมธินี ถาวร ทปจ. บึงกาฬ

29 นางสาว พิกุล โฉมกระโทก จพง.กง.บช.ปฏิบัติงาน พลับพลาชัย บุรีรัมย

บัญชีรายช่ือ

ผูเขารับการศึกษาอบรมหลักสูตร เสมียนตราอําเภอ รุนท่ี 2

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ระหวางวันท่ี 13 - 24 มีนาคม 2560

ณ  โ ร ง เ ร ีย น ส ืบ ส ว น ส อ บ ส ว น พ น ัก ง า น ฝ า ย ป ก ค ร อ ง
ช่ือ - สกุล
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30 นาง บาลจิตต บุญดวง จพง.กง.บช.ปฏิบัติงาน ชํานิ บุรีรัมย

31 นาง สมปรารถนา ธนนาทชนะชน จพน.กง.ชํานาญงาน หนองเสือ ปทุมธานี

32 นางสาว อนงค ทองโปรง จพง.กง.บช.ชํานาญงาน กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ

33 นาง ภิมพสร ตนกัลยา นวช.กง.บช.ปฏิบัติการ ทปจ. ปราจีนบุรี

34 นางสาว สุทธิภัทร จันดี จพง.กง.บช.ปฏิบัติงาน กบินบุรี ปราจีนบุรี

35 นาง ญาณิศา เสน เสมียนตราอําเภอ ปะนะเระ ปตตานี

36 นาง อรอุมา คําธิตา เสมียนตราอําเภอ เสนา พระนครศรีอยุธยา

37 นาง เปรมิกา แปงเครื่อง เสมียนตราอําเภอ เมืองนาน พะเยา

38 นาง สุพัตรา ฤทธิมนตรี เสมียนตราอําเภอ ตะก่ัวปา พังงา

39 นางสาว ศิริรัตน จันทมณี เสมียนตราอําเภอ ศรีบรรพต พัทลุง

40 นางสาว ศุภลักษณ วิเชียรสรรค เสมียนตราอําเภอ วชิรบารมี พิจิตร

41 นางสาว อัญชิสา บัวสุข เสมียนตราอําเภอ เนินมะปราง พิษณุโลก

42 นาง อมรรัตน สุขารมย เสมียนตราอําเภอ เขายอย เพชรบุรี

43 นางสาว นิตยา คําวิเศษ นวช.กง.บช.ชํานาญการ กลุมงานการเงินฯ เพชรบูรณ

44 นาง สินีนาฏ ธรรมประเสริฐ เสมียนตราอําเภอ สอง แพร

45 นาง ภัณฑิรา โชติชัยปรีชา จพง.กง.บช.ปฏิบัติงาน บรบือ มหาสารคาม

46 นาง จิตอนงค ภูศรีสม จพง.กง.บช.ชํานาญงาน นิคมคําสรอย มุกดาหาร

47 นางสาว จิราพร ชัยมณี นวช.กง.บช.ปฏิบัติการ ทปจ. แมฮองสอน

48 นางสาว ศิรินันท มุงหมาย นวช.กง.บช.ปฏิบัติการ ทรายมูล ยโสธร

49 นาง ธมลวรรณ สําราญสุข จพง.กง.บช.ชํานาญงาน บันนังสตา ยะลา

50 นาง ประไพ สุรเสน จพง.กง.บช. โพธิ์ชัย รอยเอ็ด

51 นาง ณัชชา พูลสิน เสมียนตราอําเภอ กระบุรี ระนอง

52 นาย พลกฤษณ ศรีบุญมี จพง.กง.บช. ทปจ. ระยอง

53 นางสาว รัชณี เฉียบแหลม นวช.กง.บช.ชํานาญการ สวนผึ้ง ราชบุรี

54 นาง ภัทราภรณ พุฒติ นวช.กง.บช.ปฏิบัติการ เมืองลพบุรี ลพบุรี

55 นาง วรรณภา เพ็ชรรัตน นวช.กง.บช.ชํานาญการ กลุมงานการเงินฯลําปาง

56 นางสาว ฤทัยรัตน อินทรโยธา นวช.กง.บช.ชํานาญการ กลุมงานการเงินฯลําพูน

57 นางสาว ปภาดา รุจิระนาวิน เสมียนตราอําเภอ ทาลี่ เลย

58 นาง สุณีรัชช ปูระณะ นวช.กง.บช.ชํานาญการ ทปจ. เลย

59 นางสาว ปรียา ใยอุน เสมียนตราอําเภอ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ

60 นาง เยาวเรศ บัวพิทักษ เสมียนตราอําเภอ ขุนหาญ ศรีสะเกษ

61 พ.อ.อ. ศิริพงษ มีสุวรรณ นวช.กง.บช.ปฏิบัติการ วาริชภูมิ สกลนคร

62 นางสาว มลลิกา อาคาสุวรรณ จพง.กง.บช.ปฏิบัติงาน สิงหนคร สงขลา

63 นางสาว วรภรณ ดวงสุวรรณ เสมียนตราอําเภอ เมืองฯ สมุทรปราการ
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64 นางสาว ชนันทธิดา ชาญเวชพิสิทฐ จพง.กง.บช.ปฏิบัติงาน เขาฉกรรจ สระแกว

65 นาง จิดาภา สามิภักดิ์ นวช.กง.บช.ปฏิบัติการ แกงคอย สระบุรี

66 นาง ชุลีพร วงษเรียนรอด เสมียนตราอําเภอ ทาชาง สิงหบุรี

67 นางสาว นลินรัตน จอกถึง เสมียนตราอําเภอ บานดานลานหอย สุโขทัย

68 นาง สาวิตรี ม่ันคง นวช.กง.บช.ชํานาญการ อูทอง สุพรรณบุรี

69 นาง พิศมัย จินตปญญา จพง.กง.บช.ชํานาญงาน ไชยา สุราษฎรธานี

70 นางสาว ณัฐญา นพรัตน ทปจ. สุรินทร

71 นาง สิริพร วันทา จพง.กง.บช.ปฏิบัติงาน ทาบอ หนองคาย

72 นางสาว เสาวลักษณ สุพันธะ จพง.กง.บช. ทปจ. หนองคาย

73 นางสาว ภัทรพร หนองบัว นวช.กง.บช.ปฏิบัติการ สุวรรณคูหา หนองบัวลําภู

74 นางสาว ศิริพร โสภา จพง.กง.บช.ปฏิบัติงาน โพธิ์ทอง อางทอง

75 นางสาว นิจวรรณ วรรณฉวี ลืออํานาจ อํานาจเจริญ

76 นางสาว รัชนี วงศเชียงยืน เสมียนตราอําเภอ ศรีธาตุ อุดรธานี

77 นาย ดนัยภัทร กุดคลาย จพง.กง.บช.ชํานาญงาน บานโคก อุตรดิตถ

78 นางสาว นาฏอนงค พรวรรณะศิริเวช เสมียนตราอําเภอ ทัพทัน อุทัยธานี

79 นางสาว พัชรากร พสุนนท นว.กง.บช.ปฏิบัติการ น้ําขุน อุบลราชธานี

80 นางสาว ศุภักษร พุดพันธ จพง.กง.บช.ปฏิบัติงาน น้ํายืน อุบลราชธานี


