
ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

1 นาย กร พงษ์เถ่ือน

2 นาง กรมิษฐ์ แมลงภู่ทอง

3 นางสาว กรองแก้ว หนูอ่ิม

4 นาง กรุณา สมบัติมี

5 นางสาว กฤษฎาพร ไชยสาสน์

6 นางสาว กวินนาถ วาสิกานนท์

7 นาง กัลยา โชติธาดา

8 นางสาว กัลยาณี สมัยสงค์

9 นาย กิตติ ล้ีสยาม

10 นาย กิตติเจริญ ศุภชัยศิริกุล

11 นาย กิติศักด์ิ รุจิกาญจนรัตน์

12 นางสาว กุลณัฐ นะมินรัมย์

13 นางสาว คณิตา ไชยนุมาตร์

14 นาย คมสัน ธีรานุรักษ์

15 นาง จรรยา วงค์ชัย

16 นาย จักราวุธ ชัยสวัสด์ิ

17 นาย จักริน สุขสงค์

18 นางสาว จารุวรรณ เรืองเกิด

19 นางสาว จิตรณิญาณ์ ฐิติปัญญรัตน์

20 นางสาว จินตวีร์ ประกอบบุญ

21 นาย เจษฎา อุดมพิทยาสรรพ์

22 นาง ฉวีวรรณ วิจฝัน

23 นาย ฉัตรชัย ไตรภูธร

24 นางสาว ฉัตรรวี บุตรโชติ

25 นางสาว ฉัตรลดา หงษ์วิลัย

26 นาย ชนาณัติ แสงอรุณ

27 นาง ชนิญญา ชัยสุวรรณ

28 นางสาว ชมพูนุท คุ้มญาติ

29 นางสาว ชลาลัย เตาวะโต

30 นาย ชเอม ขุมเพชร

31 นาย ชัยรัตน์ อังศุเกษตร

32 นาย ชาญกิต เขียวนิล

33 นาง ชุติมา ฟ้าอุ้ม

34 นางสาว ญาณิศา บุญเก้ือ
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35 นาย ฐนโรจน์ โรจนกุลเสฏฐ์

36 นางสาว ฐิติรัตน์ แก้วบังวัน

37 นางสาว ณัฐฐ์ธิดา วงษ์ดารา

38 นาย ณัฐพล เผ่าวัฒนา

39 นางสาว ณัฐริกา สายรักษา

40 นางสาว ณัทนัยธร  คงอินทร์ 

41 นางสาว ดนุลดา นิรมลพานิช

42 นางสาว ดวงภรณ์ แดงจีน

43 นาย ทศพล ประทุมวัน

44 นางสาว ธนกานต์ กิจนิธิประภา

45 นาย ธนภณ ลิมปอารยะกุล

46 นางสาว ธนัชพร แย้มพันธ์ุเกษร

47 นาย ธเนศ รัชนีกร

48 นางสาว ธมนวรรณ อภิเศรษฐ์กูล

49 นางสาว ธมนวรรณ วิรุณศรี

50 นาย ธรรพันธ์ บางขันธ์

51 นาย ธัชกร ศรีบุญแก้ว

52 นาย นรวร วาณิชเวชกุล

53 นางสาว นลินพรรณ พชรจีราวัฒน์

54 นางสาว นันท์นภัส นิยมศรี

55 นาย นิวัฒน์ ค ามุงคุณ

56 นางสาว นุสรา อุปเสน

57 นาง บุญศรี หลิน

58 นางสาว ประถมพร มาตย์วิเศษ

59 นาง ประภัสสรา ทองอยู่

60 นาย ประเสริฐ โมกแก้ว

61 นาย ประเสริฐ สังขกุล

62 นางสาว ปริชาติ หงษ์สิงห์

63 นางสาว ปวีณนุช พันธุมาศ

64 นาง ปิยพัชร์ หลักเพ็ชร์

65 นาย ปิยะพงษ์ ชูชนะ

66 นางสาว ปิยะพร ฉัตรสมพร

67 นาง พนารัตน์ ดีทอง

68 นาย พรณารายณ์ สมสัตย์



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

        รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมกำรอบรมหลักสูตรเพ่ิมพูนทักษะกำรใช้กัญชำและสร้ำงควำมเช่ือม่ันในกำรให้บริกำร                 

(กำรปรุงยำเฉพำะรำย)

69 นางสาว พรพิมล เตชะลือ

70 นาย พิเชษฐ์ ลายู

71 นางสาว พิมพิมล บัวสงค์

72 นางสาว แพรพลอย โปธา

73 นาง ไพจิตร พิลึก

74 นางสาว ไพลดา อ้นพันธ์

75 นางสาว ภนิดา วามนตรี

76 นาย ภพ นโมอนัตตา 

77 นาง ภราดา  นุ่นงาม

78 นางสาว ภาวิณี สุธีพิเชฐภัณฑ์

79 นาง ภาวินี เมตาภรณ์

80 นาง มนสิกาญจน์ ศรีรัตน์สมบูรณ์

81 นางสาว มัตติกา มาตุอ าพันวงศ์

82 นางสาว รจนา แก้วเคนมา

83 นางสาว รมยกรณ์ เอราวัณ

84 นางสาว รสริน ทักษิณ

85 นางสาว รสสุคนธ์ ภูมิสถาน

86 นางสาว รัฐณัฐอร อมรพูนเกียรติ

87 นาง ฤทัยกาญจน์ อินทร์แพง

88 นาง ละมูล จาบทอง

89 นางสาว เลักษณ์ จูด้วง

90 นางสาว วนิดา บางประเสริฐ

91 นางสาว วารีรัตน์ แสนสุภา

92 นาย วิทยา ทุมมาปักษ์

93 นาย วีรพล โพธ์ิใคร

94 นางสาว ศุภนิดา คนหาญ

95 นาง ศุภากร อรุณปราการ

96 นางสาว โศภิษฐา ทรงศรีเจริญ

97 นาย สกล สุขขะปัญญา เสง่ียมศรี

98 นาย สมยศ รัตนมา

99 นางสาว สายพิรุณ ละคร

100 นางสาว สิรินันท์ ปาดา

101 นางสาว สุจารี พนมเขต

102 นาง สุชาดา เพียรกุศล
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103 นางสาว สุภาลักษณ์ เนธิบุตร

104 นาง สุภาวดี จุฑากฤษฎา

105 นางสาว สุภิญญา บุญประเสริฐ

106 นางสาว สุวัจณี ชูทอง

107 นางสาว หทัยรัตน์ เตขะจินดารัตน์

108 นาย หลักทอง ใบสะอาด

109 นางสาว อชิรญา คุณากรกวิน

110 นาย อธิวัฒน์ สีดากุล

111 นาย อนุวัตร นิลโกศล

112 นางสาว อภิสมัย ดวงราษี

113 นาย อมร ผาติเวทย์

114 นางสาว อรวี พรหมนิตย์

115 นางสาว อัจฉรา แสนนอก

116 นาย อาวุธ หงษ์ศิริ

117 นาย อ าพล เรืองเดช

118 นางสาว อุทุมพร เบียนชัย

119 นาง อุไรวรรณ อมรนิมิตร

120 นางสาว อุสณา เหลืองอร่าม

121 นาย เอกลักษณ์ ศุภลักษณ์สกุล


