บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สฝจ.สพฐ.ตร.
โทร. ๐๒-๒๐๕-๑๕๘๖ โทรสาร.๐๒-๒๕๒-๐๓๓๐
ที่ ๐๐๓๒.๑๔๒/ ๗๖๘
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษสาหรับนักวิทยาศาสตร์ในการประชุมสัมมนาระดับ
นานาชาติเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (Intensive English Language Skills in International
Meeting and Conference Presentation)
เรียน ผบก พฐก., ศพฐ.๒, ๓, ๕,
รอง ผบก.ศพฐ.๑, ๔, ๖
ผกก กพอ.
ตามอนุ มัติโ ครงการ สฝจ.สพฐ.ตร. ที่ ๐๐๓๒.๑๔/ ๕๑๐ ลง ๒๖ มี .ค.๒๕๕๘ เรื่ อง โครงการ
ฝึกอบรมภาษาอังกฤษสาหรับนักวิทยาศาสตร์ในการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน นั้น
ขณะนี้การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้สอบผ่านเกณฑ์การ
คัดเลือกทั้งหมด ๒๖ นาย สละสิทธ์ ๒ นาย จึงเรียกผู้ที่สอบได้คะแนนเป็นลาดับถัดไปขึ้นมาแทนจานวน ๒ นาย ดัง
รายชื่อดังต่อไปนี้
๑. พฐก. จานวน ๑๒ นาย สละสิทธ์ ๑ นาย
พ.ต.ท.หญิง กรอุษา เตชบวรเกียรติ นวท. (สบ.๒) กอส.พฐก.
พ.ต.อ.อนุชิต บุญญะปฏิภาค
นวท. (สบ.๔) กชช.พฐก. (สละสิทธิ์)
ร.ต.อ.หญิง ศศิรัตน์ สุทธิพรชัย
นวท. (สบ.๒) กนฝ.พฐก.
พ.ต.ต.หญิง ออมสิน เพิ่มศักดิ์มีทรัพย์ นวท. (สบ.๒) กคม.พฐก.
พ.ต.ท.หญิง ชัดชนก โชคชัยเจริญ
นวท. (สบ.๒) กอส.พฐก.
พ.ต.ต.หญิง ยุพรัตน์ ปิ่นแก้ว
นวท. (สบ.๒) กคม.พฐก.
พ.ต.ท.หญิง ภัทราพร อมรไชย
นวท. (สบ.๓) กนฝ.พฐก.
พ.ต.ท.หญิง ชวัลลักษณ์ วรวงค์
นวท. (สบ.๓) กนฝ.พฐก.
ร.ต.อ.หญิง อรอุษา สราญชื่น
นวท. (สบ.๒) กสก.พฐก.
พ.ต.ต.หญิง สุภวรรณ พันสิ้ว
นวท. (สบ.๒) กนฝ.พฐก.
พ.ต.ท.หญิง สุภาพรรณ ปานทั่ง
นวท. (สบ.๓) กนฝ.พฐก.
พ.ต.ท.หญิง อรอุมา อังธารารักษ์
นวท. (สบ.๓) กคม.พฐก.
๒. ศพฐ.๑ จานวน ๑ นาย
พ.ต.ท.สมเจตน์ ซ้ายเส้ง

นวท. (สบ.๒) กยส.ศพฐ.๑

๓. ศพฐ.๒ จานวน ๑ นาย
พ.ต.ท.หญิง สุรดา มหันตะกาศรี

นวท. (สบ.๓) พฐ.จว.จันทบุรี

๔. ศพฐ.๓ จานวน ๑ นาย
พ.ต.ท.หญิง อารีรัตน์ ริมใหม่

นวท. (สบ.๓) กอป.ศพฐ.๓

๕. ศพฐ.๔ จานวน ๒ นาย
พ.ต.ท.หญิง ดลฤดี เพ็ชรประดิษฐ์
ร.ต.อ.สุเจน หลิ่มน้อย

นวท. (สบ.๓) พฐ.จว.มหาสารคาม
นวท. (สบ.๒) พฐ.จว.หนองบัวลาภู

๖. ศพฐ.๕ จานวน ๓ นาย
พ.ต.ท.หญิง ณาตยา ตั้งโพธิ์ทอง
พ.ต.ท.ขวัญใจ คายศ
ร.ต.อ.หญิง วรรณิษา ไพศาลธรรม

นวท. (สบ.๓) พฐ.จว.เชียงราย
นวท. (สบ.๒) กชว.ศพฐ.๕
นวท. (สบ.๒) กนฝ.ศพฐ.๕

๗. ศพฐ.๖ จานวน ๒ นาย
พ.ต.อ.กฤช โอภาสนิพัทธ์
พ.ต.อ.สุชน เลิศปรีชา

นวท. (สบ.๔) กชช.ศพฐ.๖
นวท. (สบ.๔) กชช.ศพฐ.๖

๘. ศพฐ.๗ จานวน ๔ นาย
พ.ต.อ.หญิง ศิริแข โตเลี้ยง
พ.ต.ท.หญิง กุลนาถ ชนาชินรัฐ
พ.ต.ท.หญิง ปริศนา เฟื่องฟู
พ.ต.ท.หญิง นิลรัตน์ นาคสุวรรณ์

นวท. (สบ.๔) กชช.ศพฐ.๗
นวท. (สบ.๓) พฐ.จว.ราชบุรี
นวท. (สบ.๓) กยส.ศพฐ.๗
นวท. (สบ.๒) พฐ.จว.เพชรบุรี

๙. กพอ. จานวน ๑ นาย (สละสิทธิ์)
พ.ต.ท.ปิยะ ตันตะสิระ

นวท. (สบ.๓) กพอ.สพฐ.ตร. (สละสิทธิ์)

๑๐. สฝจ. จานวน ๑ นาย
พ.ต.ต.หญิง แสนสุข บุญสืบ

นวท. (สบ.๒) ฝพน.สฝจ.

จึงขอให้ส่งตัวผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนตามรายชื่อดังกล่าวมาเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษฯ
โดยให้รายงานตัวที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในวัน จันทร์ ที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๘ เวลา
๐๘.๒๐ น. เพื่อร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม การแต่งกายเครื่องแบบปกติแขนยาว สีกากี
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
พ.ต.อ.
( นิธิ บัณฑุวงศ์ )
รอง ผบกฯ.ปรก.ผบก.สฝจ.

