ประกาศรายชื�อผู้ที�ได้รับการเข้าอบรม
“หลักสูตร Introduction to Vision Zero และการใช้เครื�องมือการประเมินด้วยกฎทอง 7 ประการ”
โครงการ: พัฒนาการเรียนรู้ยุทธศาสตร์ Vision Zero และยกระดับการเสริมสร้างมาตรฐานวัฒนธรรม
ความปลอดภัยไทยเชิงป้องกันอย่างยั�งยืน สําหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ปี 2564
จํานวน 98 คน
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ลําดับที�
นายเดือน ปลื�มจิตต์
50
นายสาริน สาราคาม
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นายสุวิช จงไกรจักร์
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นางนริษา จิตรรักษ์
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นางสาววิกานดา อาจจันทร์
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นายรณชัย ศรีสุขแก้ว
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นางสาวนภัสสร มัณฑนาสุวรรณ
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นายณราศักดิ� ทับทองดี
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นางจํานรรจ์ ศรีแก้ว
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นายอดิเรก รอดภัย
นางสาวนุชรี เเก้วพิจิตร
นางสาวนัฐลิกา เพ็งรักษ์
นายทวีศักดิ� ไกรนรา
นายอิฐทิพร สืบวงศ์
นางสาวพัชรีวรรณ สุทธิการ
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นายศุภฤกษ์ จันทร์จิตร์
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นางสาวรัตติกาล นุ่มละมูล
นางสาวฐิตานันท์ บุญพึ�ง
นางสาวศศิพิมพ์ ครุธเกตุ
นางสาวอัจฉราพรรณ โสดา
นายวัลลภ ไขประภาย
นายวีระยุทธ อินทริง
นางสาวสุพรรณษา โกษาจันทร์
นางสาวปาณิสรา นราเที�ยง
นางสาวธิติพร ผ่องศุภเวช
นางสาวพนิตา สมัครสมาน
นางสาวชิตชนก ยมสูงเนิน
นายติ�น เก็บสําโรง
นายสุธี ลักษณ์ลาวัณย์
นางสาวนุชตา อุดมศิลป์
นางสาวธาริณี จันทร์หอม
นางสาวสายชล เจริญจิตร
นายสมัคร คําตา
นายไพศาล เกาะโพธิ�
นางสาวกานติมา แสนสิงห์
นางสาวชนัดดา ศรสุรินทร์
นางสาวรุ่งนภา พาเข็ม
นายเอนก สยุมพร
นายเริงชัย เพ็งสุวรรณ
นายพีทยา นิลบุตร
นางสาวสุพัตรา ทิมรุณ
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นายประพจน์ สุวรรณประเสริฐ
นายชาตรี ทองวัน
นางสาวบุศรากร มากบู่
นายเกียรติพร เชื�อปรางค์
นายสุวัฒน์ เอี�ยมวรพงษ์
Mr.Kajonpote Chamarat
Mr.Ananchai Mongkonpanyanan
Cholsruang Prakobboon
นายนิพนธ์ สิโกมาตย์
นางสาวมัญชรี จันแปงเงิน
นางสาวปิยวรรณ ร่วมใจ
นายขวัญใจ นามลาบุตร
นางสาวธารทิพา แสนศักดิ�
นางสาวฉัตรทกานต์ มอญสีลา
นางสาวรัตติชา ญาวิเลิศ
นางสาวกุหลาบ ทองลาย
นางสาวพัทธนันท์ ดุลชาติ
นางสาวอัญชนา รูปไธสง
นายจํานรรจ์ เกิดทรัพย์
นายมงคล โพธิ�วัน
นางสาวศศิกานต์ งามสนะ
นางสาวพัชรีย์ สุแพง
นายบารเมศวร์ คนมั�น
นางสาวปวีนัส คูณกันหา
นางสาวขวัญชนก พิมเพ็รช

