
 

ประกาศรายช่ือผูผ้า่นการอบรม 
 

หลักสูตรระยะสั้น “นักจัดการโลจิสติกส์มืออาชีพด้านสินค้าเกษตร 
และอาหารที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ” (Cold Chain)  

ตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ 
 
 

 
  

        วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ         
(องค์การมหาชน) และส านักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา จดัอบรมหลกัสูตร “นักจดัการโลจสิติกส์มอื
อาชีพด้านสินค้าเกษตรและอาหารที่ต้องควบคุมอุณหภูม ิ(Cold Chain)” จ านวน 45 ชัว่โมง ระหว่าง              
วนัที ่28 สงิหาคม ถงึ 18 กนัยายน 2564 ขอประกาศรายชื่อผูผ้่านการอบรมหลกัสตูรฯ โดยมรีายชื่อดงันี้ 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 

1 จ่าสิบตรี ธีรพงศ์ หอมชื่น 

2 นางสาว พัชรีวรรณ ทะวิลา 

3 นางสาว ศานันทินี จ้ายหนองบัว 

4 นาย นวพล เกษมธารนันท์ 

5 นางสาว สุวิมล โฆษิตธ ารงสิน 

6 นาย พิมล จันทรข า 

7 นาย ศิริพัฒน์ สหเมธาพัฒน์ 

8 นางสาว กรรธิมา ประภาศรีอนันต์ 

9 นางสาว ชฎาพร แนบชิด 

10 นาย กิตติชัย ประเสริฐพรศรี 



 

ประกาศรายช่ือผูผ้า่นการอบรม 
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11 นางสาว บุญฑริย์มา ญาณาธิปสวัสดิ์ 

12 นางสาว พรพนา ตั้งชั้ว 

13 นางสาว อุษณี จิตติมณี 

14 นางสาว อธิชา บุญเสือ 

15 นางสาว หทัยรัตน์ ทันแขก 

16 นาง วัชราวดี นิรุติธรรมธรา 

17 นางสาว ณิชากร พีระพันธุ์ 

18 นาง สุภัทรา ประสงค์ชัย 

19 นางสาว พัชราภรณ์ อยู่ขอบเวียง 

20 นาย สันติพงศ์ จิโรจน์กุลกิจ 

21 นางสาว กัลยา ศรีรักษ์ 

22 นางสาว ลัลนา ตันเหมนายู 

23 นางสาว วธูสิริ ดีเดช 
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24 นางสาว สุรัตษา เมืองเสน 

25 นาย ชาธิปพงศ์ วรกาญจนานนท์ 

26 นาย เวงกวง แต 

27 นาย อรรถชัย กังสังข์ 

28 นาง ชนาธิป อรุณสุรัตน์ 

29 นาย พิพัฒน์พงศ์ เทพมณี 

30 นาย ธนวัฒน์ แกล้วทนงค์ 

31 นางสาว พุทธธิดา นุชนาฎ 

32 นาย ประจักษ์ พรมงาม 

33 นางสาว อันดามัน เพ็ชร์ชระ 

34 นางสาว สมภัสสร วงศ์วิลาสนุรักษ์ 

35 นางสาว สุภาวิตา สัมฤทธิ์ 

36 นางสาว รุ่งทิวา ดัดถุยวัตร 
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37 นางสาว เพ็ญพร ปุกหุต 

38 นาย MENG EANG TE 

39 นาย วิฆเนศ เมืองสา 

40 นางสาว พิชญา เนตรน้อยสกุล 

41 นางสาว อุไรวรรณ ค าดี 

42 นางสาว ชุณัชฎา กาญจนะ 

43 นางสาว นุชจิรา ยุโซะ 

44 นาย ชโยทิตย์ นุชนารถ 

45 นางสาว สุชาดา รัศมีพลอยจินดา 

46 นาง จิราวรรณ สมหวัง 

47 นาย อรุณ บริรักษ์ 

48 นางสาว ชิวฮง แต 

49 นาย เวงซัว แต 
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50 นางสาว ศนภสร รอดสนใจ 

51 นางสาว บัวกนก ธรรมชัยภูมิ 

52 นาย พิเชฐ พุ่มเกษร 

53 นางสาว กรวิภา ค าดี 

54 นางสาว ปานฤทัย จิมรัก 

55 นางสาว ซูไวบะห์ เจ๊ะมามะ 

56 นางสาว คัทลียา สุวรรณชมภู 

57 นางสาว สิริรัตน์ ดอกไม้ขาว 

58 นางสาว สุมาลี เงยวิจิตร 

59 นางสาว ชนาพร สีชัยปัญหา 

60 นาย ชิตพงษ์ อัยสานนท์ 

61 นางสาว ปวิชญา พึ่งโคกสูง 

62 นาย กฤชทัต วัฒนาสุนทรชัย 
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63 นางสาว พรไพลิน หุ่นยนต์ 

64 นาย อนุวัฒน์ เหล่ากาญจนา 

65 นางสาว ชนาพร วงศ์ชาวนา 

66 นาย ชัยพร ทบแป 

67 นางสาว สุนิษา ดวงแย้ม 

68 นาย สุรเดช ภัทรวิเชียร 

69 นางสาว กษิกา สุทธิวิริยะกุล 

70 นางสาว รัฐยา พรหมหิตาทร 

71 นางสาว สริตา ครองยศ 

72 นางสาว เกษร ทองเงิน 

73 นาง ศุภลักษณ์ ไชยสิทธิ์ 

74 นาย ภานุวัฒน์ นวลอ่อน 

75 นางสาว จิภาพัฒน์ ลิตากร 
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76 นาย อภิพัฒน์ ไชยน้ าอ้อม 

77 นาย โพธิสวัสดิ์ เคลิ้มกระโทก 

78 นางสาว นลิน ไตรยมาตย์ 

79 นางสาว ธัญญรัศม์ ธณัฐนันทมนต์ 

80 นางสาว พจนีย์ ศรีคุ้ม 

81 นาย กชกร ภู่ภูมิรัตน์ 

82 นาย ขจร วิชาโคตร 

83 นางสาว วีรวรรณ ผ่องฉวี 

84 นางสาว รัตนพร แจ้งเรื่อง 

85 นางสาว อุษณี กองรักษเวช 

86 นาย อนุกูล ชื่นอารมย์ 

87 นางสาว วรรณรดา แซ่เล้า 

88 นางสาว กมลทิพย์ ศรีหาวัตร 
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89 นางสาว ธัญพร เคนไชยวงศ์ 

90 นางสาว ศศิกานต์ ดีสุข 

91 นาย นพณรงค์ ทองแย้ม 

92 นางสาว นาณา ราวี 

93 ดร. ณัฐวุฒิ จารุเมฆิน 

94 นางสาว อตฏิกา เพ็ญตระการ 

95 นางสาว ศิรินภา ดีอารมณ์ 

96 นางสาว จรียา สงจันทร์ 

97 นางสาว ภัทรภรณ์ แย้มดอกบัว 

98 นาง กชมน เอียดแก้ว 

99 นางสาว พิริยา บุญเย็น 

100 นางสาว ชัญญาณ์ภัช นาชัยทอง 

101 นางสาว ธนภร เหมือนใจ 
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102 นางสาว รุ่งอรุณ แซ่ฮ้อ 

103 นางสาว ศิริพร พันสนิท 

104 
จ่าสิบ
เอก 

ค ารณ โปรยเงิน 

105 นางสาว สุนันท์ ฉัตรนิเทศตระกูล 

106 นางสาว พิมพ์มณี ภักดีธ ารงเกียรติ์ 

107 นางสาว จิรพร จันทราภิรมย์ 

108 นางสาว ยุพิน รอดไผ่ล้อม 

109 นาง อทิติยา ธงสันเทียะ 

110 นางสาว จริยาภร โคกสุก 

111 นาย ชัยวัสส์ ติวสร้อย 

112 นาย ธีรุตม์ หงษ์ขุนทด 

113 นางสาว อัจฉราพร โชติพฤกษ์ 

114 นาง ธรินี มณีศรี 
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115 นางสาว วันวิสา ด่วนตระกูลศิลป์ 

116 นาย ฉัตรชัย ราคา 

117 นาย สุวัฒน์ จรรยาพูน 

118 นาง ทัศนีย์ มีศิริ 

119 นาย ภานุมาส ทองสุขดี 

120 นาย เมธี วิเชียร์สรรค ์

121 นาง ศศิธร กอเจริญ 

122 นางสาว เนตรนภิส โสรภีูมิพันธ์ 

123 นาง จิราวรรณ เนียมสกุล 

124 นาย เสริมพงษ์ เนียมสกุล 

125 นางสาว นวรรณ สืบสายลา 

126 นาย วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล 

127 นางสาว สุนันทา ชาญสมาธิ 
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128 นาย ภวินทร์ อิ่มปราง 

129 นาย อาณัติ สังขมณี 

130 นางสาว จุฑารัตน์ จรัสภิญโญวงศ์ 

131 นาย เอกชัย สุขะปุณพันธ์ 

132 นางสาว จริยานุช อินทร์ช้าง 

133 นางสาว มะลิ จันทร์สุนทร 

134 นางสาว กนต์รพี จิตราวุธ 

135 นาง วรรณี งามขจรกุลกิจ 

136 นาย กสิณ รังสิกรรพุม 

137 นางสาว วิรัชญา จันพายเพ็ชร 

138 นางสาว พฤกษา อินทร์อุดม 
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                                                                                             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินี  มณีศรี 
                                                                                 คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 


