
 

 
                                                     

                   
 
      ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 เร่ือง ผลการคัดเลือกผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม (ออนไลน์) 

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
โดยการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสือ่อเิล็กทรอนิกส์ (Interactive E-Learning)  

หัวข้อวิชาการสอนงานและการติดตามงาน  
------------------------------------------ 

   
   ตามท่ีสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิทยาลัยป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย ได้กำหนดจัดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทา                   
สาธารณภัย โดยการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Interactive E-Learning) หัวข้อวิชาการสอนงาน
และการติดตามงาน ให้แก่บุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในสังกัดศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเขต ส่วนกลาง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และสำนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดสาขา กำหนดดำเนินการระหว่างวัน ท่ี 14 - 15 สิงหาคม 2564 ตามตาราง 
การฝึกอบรม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปทุมธานี นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิก ส์ (Interactive E-Learning) 
หัวข้อวิชาการสอนงานและการติดตามงาน จำนวน 131 คน ตามรายช่ือแนบท้ายประกาศนี้ 

            ประกาศ  ณ วันท่ี         สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕6๔ 
 
 

   (นางปนัดดา ภู่เจริญศิลป์) 
   หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบรุี 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)  
หัวข้อวิชาการสอนงานและการติดตามงาน     

แนบท้ายประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงวันท่ี        สิงหาคม พ.ศ. ๒๕6๔ 

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

001 นางสาว กนกวรรณ องอาจ 

002 นางสาว กนิตา อุปัชชนานันท์ 

003 นาง กมลภู บุปผาเจริญสุข 

004 นางสาว กรรณิการ์ ปล้ืมใจ 

005 นางสาว กฤตภรณ์ เชิงรัมย์ 

006 นาย กฤษฎา ก้อนแก้ว 

007 ว่าท่ี ร้อยตรี กฤษณ์ สินพิศุทธิ์ 

008 นาย กษริน ตริณตระกูล 

009 นาย กิตติพงศ์ วังคะฮาด 

010 นาง ขนิษฐา แห่งธรรม 

011 นาย จตุรงค์ ปิ่นเกษร 

012 นางสาว จินตนา นันทาพิพัฒน ์

013 นาย จีระวัฒน ์ นามทัศน์ 

014 นางสาว ฉัตรระพี  ประดิษฐ์สาร 

015 นางสาว ชฎาพันธ์ เกตุโรจน์ 

016 นาย ชวัลวัฒน์ ธีรศาสตร์ 

017 นางสาว ช่อทิพย์ จำเริญกุล 

018 นาง เชฐณี พวงกนก 

019 นาย เชาวลิต นิฒรรัตน ์

020 นางสาว ฐาปนี ปล้ืมใจ 
 

02๑ นางสาว ... 
 

 
 
 



 

- ๒ -  
 

021 นางสาว ฑิตษ์ฏยา ผงผ่าน 

022 นาย ณฐพล สุชาติพงษ์ 

023 นางสาว ณัฏฐกานต ์ แสงนวล 

024 นางสาว ณัฐชยา ผิวเงิน 

025 นาย ณาภ์วิฬก์ พรรณ์สะอาจ 

026 นางสาว ตรีรัตน์ ชมพูผุดผ่อง 

027 นาย ติณณภพ กฤชธนากร 

028 นาย ทนงศักดิ์ ลำจำปา 

029 นาย ทินภัทร โคเลิศ 

030 นางสาว ทิพย์สุดา ภูมิพาณิชย์ 

031 นาง ธนธรณ์ รัตนภานพ 

032 นาง ธนภร  เกตุสวัสดิ์ 

033 นาย ธนาเดช ริยาพันธ์ 

034 นางสาว ธัญกมล คงแก้ว 

035 นางสาว ธันย์ชนก นันตติกูล 

036 นาย ธีรพล สะโสดา 

037 นางสาว นงลักษณ ์ ยะคำป้อ 

038 นาย นพนัย  โพธ์ิหา 

039 นางสาว นพรัตน์ โกด ี

040 นาย นพัศม์ บุณยมาลิก 

041 นาง นภสร งามสอน 

042 นางสาว นราภัทร สาระกูล 

043 นางสาว นฤมล คณะนาม 

044 นางสาว นันท์นภัส เนื้อสีจัน 

045 นางสาว นันท์นภัส อาสายุทธ์ 
 

04๖ นางสาว ... 
 



 

- ๓ - 
 

046 นางสาว นันท์นภัส เดชะ 

047 นางสาว นันทนิตย ์ ศรีจันทร์ 

048 นาย บัญชา ศรีคง 

049 นาย บัญญัติ ใยงูเหลือม 

050 นาง เบญจวรรณ ชยางกูร ณ อยุธยา 

051 นาง เบ็ญจวรรณ อุดม 

052 นางสาว ปกกมล กำจรกิตติคุณ 

053 นาง ปนัดดา ภู่เจริญศิลป์ 

054 นาย ประทีป บุญสิทธ์ิ 

055 นาง ปราณี ผิวประเสิรฐ 

056 นางสาว ปรียาภรณ์ ต่อวงศ์ 

057 นาย ปวีณ นิลเอก 

058 นางสาว ปัญจภรณ์ ฆารเจริญ 

059 นาง ปาณัฒศภา จินตนาดิลก 

060 นาง ปิยวรรณ วัฒนวงษ์สิงห์ 

061 นางสาว เปมิกา แซ่ล่ิม 

062 นางสาว พรหมภัสสร  ล้ิมตระกูล 

063 นางสาว พัชราภรณ์ กิตติสุนทโรภาศ 

064 นางสาว พัทธ์หทัย หงคงคา 

065 นาย พิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา 

066 นางสาว เพ็ญพร ใจเย็น 

067 นางสาว ภรธิรัช กองเงิน 

068 นางสาว ภัคจีรา พรหมดี 

069 นาง ภาณินี วงศ์สร้างสรรค์ 

070 นาย ภานุพงค์ ม่วงคำ 

071 นางสาว ... 
 
 



 

- ๔ - 
 

071 นางสาว ภาศิกา ศิรินุพงศ์ นิลล้วน 

072 นาง ภาสินี สุวรรณเจริญ 

073 นางสาว เภารำไพ จรรยา 

074 นางสาว มนสิชา  เจริญพร 

075 นางสาว รุ่งฟ้า เกตุโชติ 

076 นาง รุจา ทุมนัส 

077 นางสาว รุจิรา จริยพันธ์ 

078 นางสาว วรรณนิภา สุขสถิตย์ 

079 นาย วรวุฒิ พรประเสริฐ 

080 นางสาว วรางคณา ถนอมวงษ ์

081 นางสาว วาสนา  กิ่งรกั 

082 นางสาว วิชชิริณ ี อื้อรัตน์ 

083 นางสาว วิชาณี หมื่นใจ 

084 นาย วินัย เรืองเกษม 

085 นางสาว วิภาพร กุหลาบ 

086 นางสาว วีกุณญา ธาระพุทธ 

087 นาย วีระพงษ์ ธนพงศากร 

088 นางสาว แวโนรฮายาต ี โมง 

089 นาย ศรณ์รังสรรค์ วงศ์สมุทร 

090 นางสาว ศราวดี เพรงมา 

091 นางสาว ศศิญาวัลย์ ชัยเจริญ 

092 นางสาว ศศิธร หมายเจริญศรี 

093 นางสาว ศศิภัสส์ สงสมพันธ์ 

094 ว่าที่ร้อยตรี ศักดิ์ดา รัตนา 

095 นางสาว ศิรินภา  เสริมศรี 

096 นาย ... 
 
 



 

- 5 - 
 

096 นาย ศุภกิจ อยู่ร่มพฤกษ ์

097 นางสาว ษิญาภา คงสวัสดิ์ 

098 นาย สงบ สะโตน 

099 นางสาว สมจิตร เย็นสบาย 

100 นาย สราวุธ แก้ววิจิตร 

101 นาง สโรชา กันเนื่อง 

102 นาย สัณฐาน ใจเอื้อ 

103 นางสาว สาวิตรี ขวัญมล 

104 นาย สิงหนาท  ราชภัณฑารักษ์ 

105 นาย สิทธิชัย ทองอินทร์ 

106 นาง สิริพิน ทิพย์รภัสกุล 

107 นางสาว สิริยา รักบำรุง 

108 นางสาว สิริลักษณ์ สายหงษ์ 

109 นางสาว สุกัญญา แก้วเรือง 

110 นาย สุชาติ ศรนารายณ์ 

111 นาย สุทธิพงษ์ สุวรรณศรี 

112 นางสาว สุธาธาร โชติยา 

113 นางสาว สุนาร ี บุญชุบ 

114 นางสาว สุนิสา กุลอ่อน 

115 นาง สุภัคชญา จาติเกตุ 

116 นางสาว สุภัทรา ถ้ำกระแสร์ 

117 นาย สุริยา มีเป่ียมสมบูรณ์ 

118 นาย สุวรรณ สิงห์พุทธา 

119 นางสาว หทัยวัลลภ์ มีสมศักดิ์ 

120 นาง หอมกล่ิน คำสุด 
 

121 นางสาว ... 
 



 

- 6 - 
 

121 นางสาว อนัญญา เทียนหอม 

122 ว่าที่ร้อยตรี อนุรักษ ์ ศรีจันทร์ 

123 นาย อนุรักษ ์ เกษรสิทธ์ิ 

124 นาง อภิญญา รัตนเรืองรุ่ง 

125 นางสาว อรนารถ บุญเส้ง 

126 นาง อรพิน พงษ์ศิริ 

127 นาย อรรถพล จิตรพันธ์ 

128 นางสาว อรุณ ี สุปัญโญ 

129 นางสาว อารีรัตน์ ลือสุขศรี 

130 นาย อุดมศักดิ์ ขาวหนูนา 

131 นาง อุไรวรรณ เตชะเลิศวรวงษ์ 

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

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 
 
 
 


