
ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล
1 นางสาว กชพร ร่มร่ืน

2 นางสาว กชมน อินทร์บัว

3 นางสาว กนกวรรณ สืบเชาวสิริกุล

4 นางสาว กนกวรรณ ประภากุล

5 นางสาว กนกอร สมบัติ

6 นางสาว กมลชนก โตสุจริตธรรม

7 นาง กรมิษฐ์ แมลงภู่ทอง

8 นางสาว กรรญดา ณ หนองคาย

9 นางสาว กรวรรณ สิริจันทพันธ์ุ

10 นางสาว กฤษฎาพร ไชยสาสน์

11 นางสาว กัญ กตคุณสิริ

12 นางสาว กัญญาวีร์ ศักด์ิชัยเกตุมาลา

13 นาง กานดา ธีระวิทย์

14 นางสาว กานต์รวี สุนทร

15 นางสาว กิติยา สุวรรณพงศ์

16 นางสาว กุสุมา ศรียากูล

17 นาง ขัติยา บุบผาทอง

18 นาย ค านวณ ณ ศรีสุข

19 นาย จตุพล ศรีส าราญ

20 นางสาว จันทร์จีรา บุญรอด

21 นาง จันธิดา กมลาสน์หิรัญ

22 นางสาว จิราลักษณ์ แก่นแท่น

23 นาย จีรศักด์ิ สิริภาณุพงศ์ชัย

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิอบรมกัญชำรุ่นท่ี 1 ในวันท่ี 16 กันยำยน 2562
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24 นาย จุฑารมณ์ ม่ังค่ัง

25 นาย เจตน์ พัฒนเสรี

26 นาย เจมส์ พ่ึงผล

27 นาย ชยันต์ นาคสวัสด์ิ

28 นาย ชยานนท์ ชยาภิบาล

29 นางสาว ชลธิชา เม่นมุกดา

30 นางสาว ชลัดดา ด ารงเลิศวรกุล

31 นางสาว ชวณัฐ รัตโนสถ

32 นางสาว ชัชนันท์ เกษมไชยานันท์

33 นางสาว ชัฏติกา พวงงาม

34 นาย ชัยเดช ชนะอุดมทรัพย์

35 นาย ชาญกิต เขียวนิล

36 นางสาว ชุติญา ด้วงศาลเจ้า

37 นาง ชูศรี กิจวรเกียรติ

38 นางสาว ณฐมน สุรเสน

39 นาง ณภรรศวรรณ ศักด์ิสมบูรณ์

40 นางสาว ณัชชา เวชพงศา

41 นาย ณัฐพรรษ วงศ์เยาวรัตน์

42 นางสาว ณัฐพัชร อุดไว

43 นางสาว ดนุลดา นิรมลพานิช

44 นางสาว ดลชา ศรีบูรณกร

45 นาย ด ารงค์รักษ์ สิงห์โตข า

46 นาง ทยิดา ไทยถาวร
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47 นาย ทศพล ประทุมวัน

48 นาย ธนโรจน์ ทิมอุดม

49 นางสาว ธนัตถ์นันท์ ต้ังติยะพันธ์

50 นางสาว ธนิษฐา ประชากูล

51 นาย ธเนศ รัชนีกร

52 นางสาว ธวัลรัตน์ เล็กศิริรัมย์

53 นางสาว ธารณา จันทร์แจ้ง

54 นาย นนท์ธิวัฒน์ พิพัฒน์จิรัฐโชติ

55 นาย นพพันธ์ุ ประกิจบุญฤทธ์ิ

56 นางสาว นภัสชญา เกษรา

57 นาง นภาพร สุวัฒนะโสภณ

58 นาย นรวร วาณิชเวชกุล

59 นางสาว นฤมล เพริศวงศ์

60 นางสาว นิภาพร ค าแฮ

61 นาย นิรุติ ตุ้ยสมบัติ

62 นาย บุญชนะ เรือนแก้ว

63 นาย บุญส่ง อโนทัยสินทวี

64 นางสาว เบญจกุล เกียรตุมาพันธ์

65 นางสาว เบญจวรรณ หมายม่ัน

66 นางสาว ปภาภัทร เชียรวุฒิกร

67 นาย ประกิจ แต้จิระกุล
68 นาย ประศาสน์ อุทธา

69 เรือโท ประเสริฐ โมกแก้ว

3/7



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิอบรมกัญชำรุ่นท่ี 1 ในวันท่ี 16 กันยำยน 2562

70 นาง ปรานอม บุญสันต์

71 นางสาว ปรียากมล มีอยู่เต็ม

72 นาย ป่ิน ไล้เลิศ

73 นางสาว ป่ินลักษณ์ วงศ์ดิลกวัฒน์

74 นาย ปิยะพงษ์ จิระพงษ์พันธ์

75 นาย ปิยะพงษ์ ชูชนะ

76 นาย ปิยะวัฒน์ ภูมิสุวรรณ

77 นาย เผด็จศักด์ิ บูรณสถิตนนท์

78 นาย พงษ์ศักด์ิ ปาลตานนท์

79 นางสาว พชรธมลพรรณ สืบสุพรรณ

80 นาง พรทิพย์ ทารา

81 นาง พรพนา ทรงพินิจ

82 นาง พรพิมล เจริญสุข

83 นางสาว พริชา จ าปาเงิน

84 นางสาว พอฤทัย สร้อยเพ็ชร

85 นาย พิเชฐ สมเชย

86 นาย พิเชษฐ์ เลิศธรรมศักด์ิ

87 นาย พิตรพิบูล ธารภูธรร

88 นางสาว พิมพ์ชนก พงษะพัง

89 นาง พิไลวรรณ์ ลิมติตะโยธิน

90 นาย พิสิษฐ์ ขุนจิตราวรพานิช

91 นางสาว เพ็ญจันทร์ มีชนกิจ

92 นาย ไพฑูรย์ นิภานันท์
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93 นาย ไพศาล พรชัยสิทธิกุล

94 นางสาว ภภัสสร พชรกิตติพร

95 นางสาว ภาวิณี สุธีพิเชฐภัณฑ์

96 นาย ภูดิศ ภานุภ์คนันท์

97 นาย มงคลฉัตร อวงรัมย์

98 นางสาว มณีกาญจน์ นภาแก้ว

99 นาย มนตรี สุทธิธรรม

100 นาง ม่ิงขวัญ อนันตเสนกุล

101 นางสาว มุจิรา พนิตนรากุล

102 นาย ยงยุทธ ทวีแสงรุ่งโรจน์

103 นางสาว ยุพิน แก้วกอเกตุ

104 นางสาว รัตนาพร ไพบูลย์

105 นาย โรมทอง ดีสุข

106 นาง วนิดา จันทรเทพเทวัญ

107 นางสาว วรนุช สมุทรอาลัย

108 นางสาว วราภรณ์ รอดคุ้ม

109 นาง วาสนา นรสิงห์

110 นางสาว วิภาวี บ ารุงกิจ

111 นาง วิไล ก้านแก้ว

112 นางสาว วิไลวรรณ จตุพรประสิทธ์ิ

113 นางสาว วีณา กุลอ้ึง

114 นางสาว ศศิธร ตัณฑวรรธนะ

115 นาย ศักด์ิ ญาณอัมพร
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116 นาง ศิริลักษณ์ ชัยวัฒนเมธิน

117 นาย สมชาย สุวรรณศิลา

118 นาย สมหมาย ทับงาม

119 นาย สยันต์ พรมดี

120 นาย สัมพันธ์ กล่ าโกมล

121 นาย สามิต ชาญวัฒนวิกรัย

122 นาง สายพิรุณ อินทร์ทอง

123 นาย สิทธิพร สิทธิพรพันธ์

124 นาง สิริพร เนตรผาบ

125 นาย สืบสกุล ขุนเทพ

126 นาง สุกัญญา สว่างจิตร

127 นาง สุขใจ พนิชศักด์ิพัฒนา

128 นางสาว สุจิตรา โตะพา

129 นางสาว สุจิรา เกล่ือนถนอม

130 นางสาว สุชาดา ทรงผาสุข

131 นาย สุทธิพงษ์ ต้ังวงษ์สุจริต

132 นาย สุนทร คงหอม

133 นาย สุพจณ์ เจริญพานิชสันติ

134 นางสาว สุพณิชย์ แสงเพ็ญพราว

135 นาย สุพล นรสิงห์

136 นางสาว สุภัทรพร ทองสุกใส

137 นาง สุภาภรณ์ เวชบุล

138 นางสาว สุมลทา คุชิตา
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139 นางสาว เสาวนีย์ บุญนาค

140 นางสาว โสฬส แสงรัชนี

141 นาง หรรษา ทักราล

142 นางสาว อดิศา บูรณประพฤกษ์

143 นาง อนัญญา ผลธัญญา

144 นาย อนุวัฒน์ จ าดี

145 นางสาว อรพินท์ ศรีสกุล

146 นางสาว อรวรีว์ สลิตจ ารูญศักด์ิ

147 นาย อาทิตย์ เฉลิมพันธ์พิพัฒน์

148 นาง อิสรีย์ จิตต์สมนึก

149 นาง อุบล บุญรอด

150 นาง อุษนี ใจออน
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