
 

                                                     

                   
 
      ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 เร่ือง ผลการคัดเลือกผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม (ออนไลน์) 

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
โดยการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสือ่อเิล็กทรอนิกส์ (Interactive E-Learning)  

หัวข้อวิชาเทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 
------------------------------------------ 

   
   ตามท่ีสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิทยาลัยป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย ได้กำหนดจัดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทา                   
สาธารณภัย โดยการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ( Interactive E-Learning) หัวข้อวิชาเทคนิคการ
นำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ให้แก่บุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในสังกัดศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเขต ส่วนกลาง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และสำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา กำหนดดำเนินการในวันจันทร์ท่ี 16 สิงหาคม 2564 ตามตารางการฝึกอบรม 
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปทุมธานี นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Interactive E-Learning) 
หัวข้อวิชาเทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 188 คน ตามรายช่ือแนบท้ายประกาศนี้ 

            ประกาศ  ณ วันท่ี         สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕6๔ 
 
 

   (นางปนัดดา ภู่เจริญศิลป์) 
   หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี รักษาราชการแทน  

    ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผอ.วปภ.วิทยาเขต ปท................. วันที่ ......../............./๒๕๖๔ 
แทน หัวหน้ากลุ่มงาน.................. วันที่ ......../............/๒๕๖๔ 
ผู้ปฏิบัติงาน ................................ วันที่ ......../.........../๒๕๖๔ 
ผู้พิมพ์/ทาน ................................ วันที่ ......../.........../๒๕๖๔ 

 



 

 
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม (ออนไลน์) 

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
โดยการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Interactive E-Learning)  

หัวข้อวิชาเทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 
แนบท้ายประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงวันท่ี        สิงหาคม พ.ศ. ๒๕6๔ 

------------------------------------------ 

001 นางสาว กนกวรรณ องอาจ 

002 นางสาว กนิตา  อุปัชชนานันท ์

003 นางสาว กนิษฐา   พรมที 

004 นาง กมลภู บุปผาเจริญสุข 

005 นางสาว กรรณิการ์ ปล้ืมใจ 

006 นางสาว กฤตภรณ์ เชิงรัมย์ 

007 ว่าที่ ร้อยตรี กฤษณ์ สินพิศุทธ์ิ 

008 นาย กษริน ตริณตระกูล 

009 นาย กิตติภณ สีมะเด่ือ 

010 นาย กิตติพงศ์ วังคะฮาด 

011 นางสาว กุรุพินท ์ จันทร์เจริญ 

012 นาย ขจรยศ รณฤทธิพิบูล 

013 นาง ขนิษฐา แห่งธรรม 

014 นาย คณิศร โชปัญญา 

015 นาย จตุรงค์ ป่ินเกษร 

016 นางสาว จันทร์เจ้า ใจระย้า 

017 นาง จิดาภา บุญชู 

018 นางสาว จินตนา  นันทาพิพัฒน ์

019 นาย จีระวัฒน์ นามทัศน ์

020 นางสาว จุไรรัตน์ ลุสวัสดิ์ 
 

02๑ นาย ... 
 

 
 



 

- ๒ -  
 

021 นาย เจนวิทย์ สุวรรณ์ 

022 นางสาว ฉัตรระพี ประดิษฐ์สาร 

023 นางสาว ชฎาพันธ์ เกตุโรจน์ 

024 นาย ชวัลวัฒน์ ธีรศาสตร์ 

025 นางสาว ช่อทิพย์ จำเริญกุล 

026 นางสาว ชาริณี บูรณสุต 

027 นางสาว ชุติกาญจณ์ เล็นดำ 

028 นาง ชุติมา พิทักษ์นภา 

029 นาง เชฐณี พวงกนก 

030 นาย ไชยบดินทร์ สิทธิลีลากรณ์ 

031 นางสาว ฐาปนี ปล้ืมใจ 

032 นางสาว ฑิตษ์ฏยา ผงผ่าน 

033 นาย ณรงค์พัชร์  ไชยสมบัติ 

034 นางสาว ณัฏฐกานต ์ แสงนวล 

035 นางสาว ณัฐชยา ผิวเงิน 

036 นาย ณาภ์วิฬก์ พรรณ์สะอาจ 

037 นางสาว ณิชาพัช โยธนัง 

038 นางสาว ดวงกมล ชาลีกุล 

039 นางสาว ดวงพร เฉินบำรุง 

040 นางสาว ตรีรัตน์ ชมพูผุดผ่อง 

041 นาย ติณณภพ กฤชธนากร 

042 นาย ทนงศักดิ์ ลำจำปา 

043 นาย ทศพร ขุมเงิน 

044 นางสาว แทนตา สุริยะวงศ์ 

045 นาย ธนชาติ วีรชาติเมธี 
 

04๖ นาง... 
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046 นาง ธนธรณ์ รัตนภานพ 

047 นาง ธนภร เกตุสวัสดิ์ 

048 นาย ธนาเดช ริยาพันธ์ 

049 นางสาว ธัญกมล คงแก้ว 

050 นาง ธัญวรรณ นุชประมูล 

051 นางสาว ธันย์ชนก นันตติกูล 

052 นาง ธาราธิป ศรีพันธ์ 

053 นาย ธีรชัย บุญชุ่ม 

054 นาย ธีรพล สะโสดา 

055 นาย ธีรยุทธ ม่วงมณี 

056 นาย ธีระศักดิ์ บำรุงศรี 

057 นาย นพดล ช่วยด้วง 

058 นาย นพนัย โพธ์ิหา 

059 นางสาว นพรัตน์ โกด ี

060 นาย นพัศม์ บุณยมาลิก 

061 นางสาว นราภัทร สาระกูล 

062 นางสาว นริศา เส็นขาว 

063 นางสาว นฤมล  คณะนาม 

064 นางสาว นันท์นภัส เดชะ 

065 นางสาว นันท์นภัส เนื้อสีจัน 

066 นางสาว นันท์นภัส อาสายุทธ์ 

067 นาย นิคมสิน ดีจันทร์ 

068 นาง เนตรประวีณ์ สุขธรานนท์ 

069 นาย บัญชา ศรีคง 

070 นาย บัญญัติ ใยงูเหลือม 

071 นาย... 
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071 นาย เบญจพล ไชยรัมย ์

072 นางสาว เบญจมาศ เชียรวิชัย 

073 นาง เบญจวรรณ ชยางกูร ณ อยุธยา 

074 นาง เบ็ญจวรรณ อุดม 

075 นางสาว ปกกมล กำจรกิตติคุณ 

076 นาง ปนัดดา ภู่เจริญศิลป์ 

077 นาย ประทีป บุญสิทธ์ิ 

078 นางสาว ประภาพร สวัสดิภาพ 

079 นาย ประมวล โพธ์ิหล้า 

080 นาง ปราณี ผิวประเสริฐ 

081 นางสาว ปรียาภรณ์ ต่อวงศ์  

082 นาย ปวีณ นิลเอก 

083 นางสาว ปวีณา ศรีหาพล 

084 นางสาว ปัญจภรณ์ ฆารเจริญ 

085 นาง ปิยวรรณ วัฒนวงษ์สิงห์ 

086 นางสาว ปิยะพิมพ์ กิติสุธาธรรม 

087 นางสาว ปุณิกา พรานพนัส 

088 นางสาว เปมิกา แซ่ล่ิม 

089 นาย พงศกร พรายมี 

090 นางสาว พรพิมล ยิ้มห้อย 

091 นาย พรพิสุทธ์ิ บุญศิริ 

092 นาย พลวรรธน์ กล่ินหอม 

093 นางสาว พลอยนิล บัวทอง 

094 นางสาว พัชญ์สิตา เริงนิรันดร์สถิต 

095 นาย พัฒนพล สายยศ 

096 นางสาว... 
 
 



 

- 5 - 
 

096 นางสาว พัทธ์พิชา ไพรวัลย์ 

097 นางสาว พัทธ์หทัย หงคงคา 

098 นาย พิทักษ์พงษ์ พื้นอภัย 

099 นาย พิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา 

100 นางสาว เพ็ญพร ใจเย็น 

101 นางสาว ภรธิรัช กองเงิน 

102 นางสาว ภัคจีรา พรหมดี 

103 นาง ภาณินี วงศ์สร้างสรรค์ 

104 นาย ภานุพงค์ ม่วงคำ 

105 นางสาว ภาศิกา ศิรินุพงศ์ นิลล้วน 

106 นางสาว เภารำไพ จรรยา 

107 นางสาว มนสิชา เจริญพร 

108 นาง มาละนี จินดารัตน ์

109 นาง แมซาย สมตน 

110 นางสาว รจนา พวงยอด 

111 ว่าที่ร้อยตรี รังสรรค์ กันธะรังษี 

112 นางสาว รุ่งฟ้า เกตุโชติ 

113 นาง รุจา ทุมนัส 

114 นางสาว รุจิรา จริยพันธ์ 

115 นางสาว วรรณนิภา สุขสถิตย์ 

116 นาย วรวุฒิ พรประเสริฐ 

117 นาย วรัญชัย หนูบุญ 

118 นางสาว วรางคณา ธาราเสาวรภย์ 

119 นาย วัฒนพงษ ์  พงศ์กิจจาเลิศ 

120 นางสาว วันวิสาข์ เจริญทรัพย์ 
 

121 นางสาว ... 
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121 นางสาว วาสนา กิ่งรัก 

122 นางสาว วิชชิริณ ี อื้อรัตน์ 

123 นางสาว วิชาณี หมื่นใจ 

124 นาย วินัย เรืองเกษม 

125 นางสาว วิภาดา เอี่ยมคง 

126 นางสาว วิภาพร กุหลาบ 

127 นางสาว วีกุณญา ธาระพุทธ 

128 นาย วีระพงษ์ ธนพงศากร 

129 นางสาว แวโนรฮายาต ี โมง 

130 นาย ศรณ์รังสรรค์ วงศ์สมุทร 

131 นาย ศรายุทธ ขอเสริมกลาง 

132 นางสาว ศราวดี เพรงมา 

133 นางสาว ศศิญาวัลย์ ชัยเจริญ 

134 นางสาว ศศิธร หมายเจริญศรี 

135 นางสาว ศศิธร พรมมาลา 

136 นางสาว ศศิภัสส์ สงสมพันธ์ 

137 ว่าที่ร้อยตรี ศักดิ์ดา รัตนา 

138 นาย ศักรินทร์ ศิริพันธ์ 

139 นางสาว ศิรินภา เสริมศรี 

140 นาง ศิริพร อังคภากรณ์กุล 

141 นางสาว ศิริมา  วันดาว 

142 นาย ศุภชัย ใจยงค์ 

143 นางสาว ษิญาภา คงสวัสดิ์ 

144 นาย สงบ สะโตน 

145 นาย สณฑ์พงศ์ ศรีวงษ์ 

146 ว่าที่เรือตรี สมพงษ์ ป้ันพานิช 
    147 นาย... 
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147 นาย สมยศ มานพกวี 

148 นางสาว สรัญทิพย์ พรมสมบัติ 

149 นาย สราวุธ แก้ววิจิตร 

150 นาง สายใจ ศรีลาบัญ 

151 นาย สาโรจน์ ทิพย์รัตน์ 

152 นางสาว สาวิตรี ขวัญมล 

153 นาย สิงหนาท  ราชภัณฑารักษ์ 

154 นาย สิทธิชัย ทองอินทร์ 

155 นาง สิริพิน ทิพย์รภัสกุล 

156 นางสาว สิริลักษณ์ สายหงษ์ 

157 นางสาว สุกัญญา แก้วเรือง 

158 นางสาว สุกัญญา พรมมา 

159 นาย สุชาติ ศรนารายณ์ 

160 นาย สุทธิพงษ์ สุวรรณศรี 

161 นางสาว สุธาธาร โชติยา 

162 นางสาว สุนันทา พาสกล 

163 นางสาว สุนิษา  สังข์ธนู 

164 นางสาว สุนิสา กุลอ่อน 

165 นาง สุภัคชญา จาติเกตุ 

166 นางสาว สุภัทรา ถ้ำกระแสร์ 

167 นางสาว สุภานันท์  เทพภักด ี

168 จ่าเอก สุริยัน บอมขุนทด 

169 นาย สุริยา  ดวงจิตร 

170 นาย สุวรรณ สิงห์พุทธา 

171 นาย สุวัฒน์ เป่ียมพรม 

172 นาย เสฏฐวุฒิ บุญรอด 
 

    173 นาง... 
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173 นาง เสาวณี ขำคม 

174 นาง หอมกล่ิน คำสุด 

175 ว่าที่ร้อยตรี อนุรักษ ์ ศรีจันทร์ 

176 นาย อนุรักษ ์ เกษรสิทธ์ิ 

177 นาง อภิญญา รัตนเรืองรุ่ง 

178 นางสาว อมราวดี มานะจิตต์ 

179 นางสาว อมราวดี จองรัตนวนิช 

180 นางสาว อรนารถ บุญเส้ง 

181 นาง อรพิน พงษ์ศิริ 

182 นาย อรรถพล จิตรพันธ์ 

183 นางสาว อรุณรัตน์ เกษราพงศ์ 

184 นางสาว อรุณ ี สุปัญโญ 

185 นางสาว อังคณา พึ่งรัศมี 

186 นาย อัญกฤษ ปุญนุวงศ์ 

187 นาง อุไรวรรณ เตชะเลิศวรวงษ์ 

188 นางสาว อุไรวรรณ  แก้วมูลคำ 

    

*********************** 
 
 

ข้อมูลเพิ่มเติม : วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปทุมธานี 
     โทรศัพท์/โทรสาร 0 2959 5681, 0 2959 5126 
 
ผู้ประสานงาน  1. นางสาวจินตนา  นันทาพิพัฒน์  โทรศัพท์เคล่ือนที่ 08 9359 4547 
 2. นางสาวสิริยา     รักบำรุง  โทรศัพท์เคล่ือนที่ 08 9504 9512 
 
 


