
ความปลอดภัยไทยเชิงป้องกันอย่างยั�งยืน สําหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)  ปี 2564

ลําดับที�  รายชื�อ ลําดับที�  รายชื�อ 

1 นายเดือน ปลื�มจิตต์ 50 นายรัฐภูมิ สิงห์รอ

2 นายสาริน สาราคาม 51 นายณราศักดิ�     ทับทองดี

3 นางสาวปิยรัตน์ มูลแก้ว 52 นางสาวนูรฮายาตี     มูแว

4 นางคณิตา วัฒนสาธิตอาภา 53 นายอาธร   มัจชะ

5 นางสาวศศิประภา คิดการ 54 นางสาวกามีละห์   มะแซ

6 นางสาวยุวธิดา สุขขวัญ 55 นางชนิดา พืชมงคล

7 Ms.Jutamas Areuea 56 นายอดุลรอพา    เจ๊ะกา

8 Ms.Supattra Tantapong 57 นางจํานรรจ์ ศรีแก้ว

9 Ms.Jiraprapa Montri 58 นางสาวจิราภรณ์  ภูคานา

10 นายสุวิช จงไกรจักร์ 59 นายพีรณัฏฐ์  เกษมมณีโคตร

11 นางนริษา จิตรรักษ์ 60 นายธรรมจักร  อรรคศรี

12 นางสาววิกานดา อาจจันทร์ 61 นายเอกรัฐ  มัธยางกูล

13 นายรณชัย ศรีสุขแก้ว 62 นางสาวอรอนงค์ แก้วเซ่ง

14 นางสาวนภัสสร มัณฑนาสุวรรณ 63 นางสาวนุชจรี  เพชรแก้ว

15 นางสาววิภาวดี สุวรรณวงษ์ 64 นางสาวจันทร์เพ็ญ จามจุรี

16 นายนรินท์ เต็มใจ 65 นายอดิเรก รอดภัย

17 นางสาวณัฏฐ์ชญา พุ่มพวง 66 นางสาวนุชรี เเก้วพิจิตร

18 นางสาวสุพรรณี นาควงษ์ 67 นางสาวนัฐลิกา  เพ็งรักษ์

19 นางสาวจิรภัทร์ แก้วนาคแนว 68 นายทวีศักดิ�  ไกรนรา

20 นางสาวโชติรส แสงชมภู 69 นายอิฐทิพร  สืบวงศ์ 

21 นางสาวอัมพวัลย์ ทิพโย 70 นางสาวพัชรีวรรณ สุทธิการ

22 นางสาวสุกัญญา  ปะสังคะเต 71 นายยุรนันท์  เกื�อกูล

23 นายสําเลิง อ่อนแก้ว 72 นายศุภฤกษ์  จันทร์จิตร์

24 นายพนมไพร  ทาบุญเมือง 73 นางสาววรัตถพัชร นิโกรธา

ประกาศรายชื�อผู้ที�ได้รับการเข้าอบรม

“หลักสูตร Introduction to Vision Zero และการใช้เครื�องมือการประเมินด้วยกฎทอง 7 ประการ”

โครงการ: พัฒนาการเรียนรู้ยุทธศาสตร์ Vision Zero และยกระดับการเสริมสร้างมาตรฐานวัฒนธรรม 

จํานวน 98 คน 



25 นางสาวรัตติกาล  นุ่มละมูล 74 นายประพจน์ สุวรรณประเสริฐ

26 นางสาวฐิตานันท์  บุญพึ�ง 75 นายชาตรี ทองวัน

27 นางสาวศศิพิมพ์  ครุธเกตุ 76 นางสาวบุศรากร มากบู่

28 นางสาวอัจฉราพรรณ โสดา 77 นายเกียรติพร เชื�อปรางค์

29 นายวัลลภ ไขประภาย 78 นายสุวัฒน์ เอี�ยมวรพงษ์

30 นายวีระยุทธ อินทริง 79 Mr.Kajonpote Chamarat

31 นางสาวสุพรรณษา โกษาจันทร์ 80 Mr.Ananchai Mongkonpanyanan

32 นางสาวปาณิสรา นราเที�ยง 81 Cholsruang Prakobboon

33 นางสาวธิติพร ผ่องศุภเวช 82 นายนิพนธ์     สิโกมาตย์

34 นางสาวพนิตา  สมัครสมาน 83 นางสาวมัญชรี  จันแปงเงิน

35 นางสาวชิตชนก    ยมสูงเนิน 84 นางสาวปิยวรรณ     ร่วมใจ

36 นายติ�น   เก็บสําโรง 85 นายขวัญใจ   นามลาบุตร 

37 นายสุธี ลักษณ์ลาวัณย์ 86 นางสาวธารทิพา  แสนศักดิ�

38 นางสาวนุชตา อุดมศิลป์ 87 นางสาวฉัตรทกานต์   มอญสีลา

39 นางสาวธาริณี จันทร์หอม 88 นางสาวรัตติชา  ญาวิเลิศ

40 นางสาวสายชล เจริญจิตร 89 นางสาวกุหลาบ  ทองลาย

41 นายสมัคร คําตา 90 นางสาวพัทธนันท์  ดุลชาติ

42 นายไพศาล เกาะโพธิ� 91 นางสาวอัญชนา  รูปไธสง

43 นางสาวกานติมา แสนสิงห์ 92 นายจํานรรจ์  เกิดทรัพย์

44 นางสาวชนัดดา ศรสุรินทร์ 93 นายมงคล  โพธิ�วัน

45 นางสาวรุ่งนภา พาเข็ม 94 นางสาวศศิกานต์  งามสนะ 

46 นายเอนก  สยุมพร 95 นางสาวพัชรีย์  สุแพง

47 นายเริงชัย  เพ็งสุวรรณ 96 นายบารเมศวร์  คนมั�น

48 นายพีทยา  นิลบุตร 97 นางสาวปวีนัส คูณกันหา

49 นางสาวสุพัตรา  ทิมรุณ 98 นางสาวขวัญชนก พิมเพ็รช
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