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ประกาศรายชือ่ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม 
อบรมหลักสูตร “การพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยสูม่าตรฐานสากล รุ่นที ่2” 

ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕  
 

ตามท่ีสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  
กำหนดจัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยสู่มาตรฐานสากล รุ่นที่ 2” โดยดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์และปิดรับสมัครไปแล้วนั้น 

สสปท. ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการอบรม จำนวน ๙๖ ท่าน โดยทาง สสปท. จะ
จัดส่งลิ้งก์ Zoom การอบรม ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ หากท่านยังไม่ได้รับลิ้งก์การเข้าร่วมอบรม กรุณา
ติดต่อเจ้าหน้าที ่
 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล  
1.  นางสาว ธนัชญา มากพงษ์  

2.  นาย  อภิวัฒน์ ชาวสวน 

3.  นาย บุญยฤทธิ์ นิลโนรี 

4.  นางสาว ศิรินารถ ศิริวัฒพงศ์ 

5.  นาย ณัฏฐศรัณยุ์  ยินดี 

6.  นาย ทัศไนย  กวิวังสานนท์ 

7.  นาย กิตติพงศ์ หอมจันทร์ 

8.  นางสาว สุชาดา  หงษ์จร 

9.  นางสาว นิภาพรรณ บุญฤทธิ ์

10.  นางสาว วชิรา พวงพิลา 

11.  นาย จิรพิชัย ตาวงศ์ 

12.  นาย อุดมศักดิ์ ฤกษ์ด ี

13.  นางสาว พัชราภรณ์ จันตา 

14.  สิบเอก ภฤศ  สุปะวะโรทัย 

15.  นาย วรินทร ทิพารดี 

16.  นางสาว นารีรัตน์ เผ่าพันธ์ 

17.  นางสาว ดวงฤทัย ธาตุวิสัย 
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18.  นาย ฤทธิ์คุณ  แสงฤทธิ์ 

19.  นาย สุขสันต์ เพ็ญธัญการ 

20.  นางสาว พรเพ็ญ ภานุกรอุดม 

21.  นาย เริงชัย เกริ่นกระโทก 

22.  นาย อนันทชัย จันครุฑ 

23.  นาย โชคชัย บุญอ่ำ 

24.  นางสาว เสาวลักษณ์ แสนนาม 

25.  นาย ปฏิภาณ ภูกิ่งงาม 

26.  นางสาว จำนงจิต พรหมคนซื่อ 

27.  นางสาว  ราตรี นาดี 

28.  นางสาว จิรภัทร วาทินชัย 

29.  นางสาว เจนจิรา จันทะศรี 

30.  นางสาว ปรัชญาวรรณ สร้อยสุวรรณ ์

31.  นางสาว วริบฐา ถึกมี 

32.  นางสาว ชเนตตี สวัสดิ์ศรี 

33.  นาง สุภา มีเกียรติกุลธร 

34.  นาย สามารถ ฉิมวิเศษ 

35.  นาย นพรัตน์ โค้วบุญญะราศรี 

36.  นาย เกษม เกตจินดา 

37.  นาย มนต์เสวี  สุพัฒน์สร 

38.  นางสาว เมธิณี ตึ้งมูล 

39.  นางสาว โชติกา เหมะธุลิน 

40.  นางสาว กัญญารัตน์ วิลัยพิศ 

41.  นางสาว พิมพ์ชนก แก่นคำ 

42.  นาย อังคาร โคตคำ 

43.  นางสาว พรพรรณ คำรัก 

44.  นางสาว จุฑามาศ จงจิตต์เวชกุล 

45.  นาย สมเกียรติ  ศรีทอน 
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46.  นาย วรรณะ ปรีชาธวนิชย์ 

47.  นางสาว ทยิดา โรจนไพฑูรย์ทิพย์ 

48.  นางสาว วาทกานต์ พรหมมานุวัตร 

49.  นาย นรเศรษฐ์ วงศ์ศรีรักษา 

50.  นาย ทวีศักดิ์ ศรีจันทร์โฉม 

51.  นาย สราวุธ พรหมหากุล 

52.  นางสาว ปัทมาพร บัวแดง 

53.  นางสาว กัลยาณี ศรีปัตตา 

54.  นางสาว สกุลตลา เกิดพร 

55.  นาย พงษ์พันธ ์คำปาน 

56.  นาย สมพร  คงคำศรี 

57.  นาย จีรวัฒน์ เจริญผล 

58.  นางสาว ขนิษฐา  ยามดี 

59.  นาย ปิยภัทร มูลศรีนวล 

60.  นางสาว เกษมณี ภูมิเชวง 

61.  นางสาว ดวงกมล บุญทวงศ์ 

62.  นาย ชวฤทธิ์ ชูหนองทอน 

63.  นางสาว รุ่งนภา พลพิมาย 

64.  นาย บัณฑิต ปิยะพงษ์กุล 

65.  นาง สุพรรณา  แหวนทองคำ 

66.  นางสาว รุ่งนภา ชื่นสำราญ 

67.  นาย รัชชานนท์ ทองรักษ์ 

68.  นางสาว ทิพย์ธิดา เอกมาตร์ 

69.  นาย พิภพ ประภูชะเนย์ 

70.  นาย มนตรี สีลมงคลกุล 

71.  นางสาว สายธาร บุญครอง 

72.  นางสาว สมฤดี วงษ์วัฒนะ 

73.  นางสาว รัสรินทร์ พูลศิริธนภัทร์ 
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74.  นาย ธเนศ นกแก้ว 

75.  นาย อภิวัฒน์ เขียวอร่าม 

76.  นาย นพรัตน์ คำปาน 

77.  นาย สุพัฒน์ ตรีภพ 

78.  นางสาว เกวลิน ศรียอด 

79.  นาย พสุ ผลถาวรสุข 

80.  นางสาว พิมล บุญวงศ์ 

81.  นาย ปณิธาน เกื้อกิจ 

82.  นางสาว ภัทราพร ทองอร่าม 

83.  นางสาว จุฑารัตน์ ระดมสุข 

84.  นาย วรพล สงชุม 

85.  นาย พงษ์พิชญ์  มนต์ประสิทธิ์ 

86.  นางสาว สุธาทิพย์ มนต์ประสิทธิ์ 

87.  นางสาว อมรรัตน์ โพธิสารสกุล 

88.  นางสาว บุศรากร มากบู่ 

89.  นางสาว ทิพา ม่านกลาง 

90.  นางสาว อัญมณี ชูโชติ 

91.  นาย สมปอง วงแก้ว 

92.  นาย สุกฤษฏิ์ วิจิตรละไม 

93.  นางสาว อาริยา นาวาเจริญ 

94.  นาย อาทิตย์ จันทรเสนา 

95.  นางสาว สุภาศิริ บัวสาย 

96.  นางสาว รัชญา นันทาพจน์ 
 


