
ล ำดับ ช่ือ-สกุล

1 นายเจริญ  อัคราช

2 นายธนดณ  รัตนสุวราหะ

3 นายภัทรวุฒิ  ล้ิมจิตรกร

4 นายชัยยันต์  สุวรรณสม

5 นายเดโชพล  ไกรสรกุล

6 นายสิโรตม์  แสงงาม

7 นายทักษดนย์  ต่อยอด

8 นายศิริพงศ์  จรัสโพธ์ิ 

9 นายนัครินทร์  ลีศิริวัฒนา

10 นางสาวกรรณิการ์  สมเสียง

11 นายดลยวัตร  ฉัตรปิลันธนา

12 นายธนวัฒน์  ตราชู

13 นางสาวพรทิพย์  เพ็ชร์หม่ืนไวย

14 นางสาวชลธิชา  มีพร้อม

15 นายพัชรพล  ศรีสวัสด์ิ

16 นางสาววิรัลยุภา  ยกมณี

17 นางสาวเจนจิรา พรวาปี

18 นางสาวกิติยา  บุญกาวิน

19 นายธีรภัทร์  ชุมสาร

20 นางสาวสวรินทร์  ค าแก้ว

21 นายภาณุวิชญ์  เรืองกิจ

22 นางสาวจุฬสุภัททา ปริวัตร  
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จังหวัดอุบลรำชธำนี
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23 นางสาวปัญญาภรณ์  เผ่าพันธ์ุ

24 นายธนกร  ก่ิงจันทร์

25 นางสาวปพิชญา  รัตนา

26 นายภาณุวัฒน์  แก้วกลึงกลม

ล ำดับ ช่ือ-สกุล

1 นายดนัน  ฉิมงามเสริฐ

2 นายรัฐโรจน์  อาภรณ์วรางค์กูร

3 พ.ต.ท.แสงกฤช  พิทักษ์กรณ์

4 นายจารุวัตร  ม่วงยัง

5 นายกฤตภาส  ปัญญเกียรติกุล

6 นายอดุลย์รัตน์  ขวัญเพชร

7 นายอรรถกร  สวัสดีจันทร์

8 Mr.Byoungkyu  KONG

9 นายวีระชาติ  สายสมคุณ

10 นายกวินทร์  พสุหิรัญนิกร

11 นายศุภโชติ  เสือทอง

12 ว่าท่ี ร.ต.หญิงดวงทิพย์  สวัสดีจันทร์

13 นายชูศักด์ิ  สุขใส

14 นายทัศชา  นันทิทรรภ

15 นางสาวณัฐฐา  ตัณฑวิบูลย์

16 นายพลวัฒน์  คงสีแก้ว

17 นางสาวธรรญฐศร  เกิดทองมี

18 นางสาวมลฐพรรณ  เกิดทองมี

19 นายณทรงภณ  วงศ์ชนะ

จังหวัดนครศรีธรรมรำช

อบรมวันท่ี 18-20 กรกฎำคม 2565



20 นางสาววาเศรษฐี  พรหมแก้ว

21 นางสาวชนาธินาถ  ชุมภู

22 นางสาวอุษามณี  ศรีสว่าง

23 นางสาวอภิสรา  รอดมี

ล ำดับ ช่ือ-สกุล

1 นายเทวราช  เพ่ิมสิน

2 นายธานินทร์  ยอดอัญมณีวงศ์

3 นายกฤษฏ์ชานนท์  แสงศิริ

4 นายจตุพล  ยอดอัญมณีวงศ์

5 นายศรัณย์  สายธารทิพย์

6 นายศรัณย์  พูลรักษ์

7 นางสาวกุลิสรา  เจ่ียงเพ็ชร

8 นายกิติพงษ์  มูละจงกล

9 นายเฉลิมชาติ  สายธารทิพย์

10 นายชนันท์  ฉัตรอุทุมพร

11 นายวิษณุ  เทพสุรินทร์

12 นายกันตพัฒน์  ศัลยพงษ์

13 นางสาวทศพร  วิชัยรัตน์

14 นายธนพล  แสงผิน

15 นายกฤตภาส  ขันทะธง

16 นายกันตินันท์  บุษบงค์

17 นายเนติพงษ์  วังวน

18 นายสหรัฐ  ใจกว้าง

19 นายเสฏฐวุฒิ เมืองชุม

อบรมวันท่ี 15-17 สิงหำคม 2565 
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20 นายจักร์พงษ์  เสมอเช้ือ

21 นายอนรรฆ  เพ็ญทอง

22 นายเอกศิษฏ์  ชัยรุ่งโรจน์ปัญญา

23 นางสาวพิรุฬรัตน์  พูลสมบัติ

24 นางสาวรัชฎากร  จินดารัตน์

25 นายยุคลเดช  กรโกวิท

26 นายเกียรติศักด์ิ  พุทธรินทร์

27 นายสหัสวรรษ  แสงศิริ

28 นายวิสุทธ์ิ  พิชิตชัยสถาน

29 นายจิรภัทร  พิศร

30 นางสาวชนากานต์  ฟูธรรม

31 นางสาวแพรวา  ปาละดี

32 นางสาวภคมน  ค าวงค์

33 นางสาววัชราภรณ์  แก้วดวงแสง

34 นางสาวณัฐณิชา  ใจนาง

35 นายหัสดินทร์  ปันจุติ

36 นายวุฒิไกร  ค าหล้า

37 นายภูมิศิษฐ์  ใจดี

38 นางสาวชนาธาร  เหมือนโพธ์ิ

39 นายธรรศ  ไทยเสถียร

ล ำดับ ช่ือ-สกุล

1 นายเมธาสิทธ์ิ  พงศ์ยมัด

2 นางสาวณัฏฐ์ชยธร  พลมณี

3 นางกุลพรภัสร์  ยศเศรษฐ์

อบรมวันท่ี 22-24 สิงหำคม 2565
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4 นายธิติพงศ์  โสภณเฉลิมนันท์

5 นายนนทวรรษ  อะมะระกุล

6 นางสาวอิสรีย์  ศุภเลิศจารุภัทร์

7 นางสาววรางคณา  วิโรจนะ

8 นางสาววงเดือน  อรรคโสภา

9 นางสาวณชภากร  บัวตะมะ

10 นายปิยภัทร  โภคะธนวัฒน์

11 นางสาวเบญญา  จ าปีรัตน์

12 นางสาวชยิสรา  ศิริหล้า

13 นายอิสลามี  วานิ

14 นางสาวพชรพร  วรรณแสง

15 นางสาววรรณิษา  วิเศษสัตย์

16 นายจิรายุ  กิตติวงษ์วิวัฒน์

17 นางสาวชญาดา  ปานเพ็ชร์

18 นายฐาปกรณ์  จ าปางาม

19 นายกิตติทัศน์  ล้ิมสุวรรณศิลป์

20 นายจุลดิษฐ์  ดิษฐเกษร

21 นายจิราวัฒน์  เกิดทองค า

22 นางสาววรัญญา  พัวเจริญ

23 นางสาวศศิกรานต์  ฐานวรพรพงศ์

24 นายภาณุพล  รินสันเทียะ

25 นายนาราภัทร  ณ นคร

26 นางสาวจิรัชญา  แสงจันทร์ศิริ

27 นายภิญญู  คชเผือก

28 นายวีระภัทร  สุตตาภรณ์


