
 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสัมมนาวิชาการ 
งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปี ๒๕๖๓ 
วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมฟอร์จนู ราชพฤกษ์ จังหวัดนครราชสีมา 

-------------------------------------------------------------- 
 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) ขอ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาวิชาการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปี 2563 วันที่ 21 สิงหาคม 2563 

 ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา 08.30  น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ 
จังหวัดนครราชสีมา และเพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียน กรุณาแจ้งล าดับที่ และชื่อของท่าน กรณียกเลิกการ
เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ให้ท่านแจ้งมาท่ี อีเมล tosh@tosh.or.th ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 

ส่วนที ่๑  รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ “การป้องกันอันตรายในการท างานตกจากที่สูง (Work at Height 

Safely)” 

ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกลุ บริษัท / หน่วยงาน 

1 นางสาว ปวีณา ชื่นตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
2 ดร. เลิศฤทธิ์ ตั้งชูวงษ ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ
3 ดร. วราวุฒ ิ มหามิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ
4 นางสาว สุดารัตน์ ชุตินทร บริษัท หนิวบี จ ากัด 
5 นางสาว พรนภา ปัญจมาตย์ บริษัท ทัสคัน คอน จ ากัด 
6 นาย อภิชาติ เจริญเชาว์ บริษัท ทัสคัน คอน จ ากัด 
7 นาย วส ุ มณีเลิศ บริษัท ทัสคัน คอน จ ากัด 
8 นาย ไชยา ปูนกลาง บริษัท ฟอเรสท์ วัลเล่ จ ากัด 
9 นาย ศักดิ์ดา  อนงค์ บริษัท ทัสคัน คอน จ ากัด 

10 นาย วิรัลวิชญ ์ ปานชื่น บริษัท ทัสคานี วิลล์ จ ากัด 
11 นางสาว อัญชลี วนวาที บริษัท ทัสคัน คอน จ ากัด 
12 นาย ศรัญญู คล้ายบัว บริษัท ทัสคานี วิลล์ จ ากัด 



ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกลุ บริษัท / หน่วยงาน 

13 นาย อรรณพ บัวใหญ่ บริษัท ทัสคานี วิลล์ จ ากัด 
14 นางสาว นฤมล วงษ์จันทึก บริษัท ทัสคัน คอน จ ากัด 
15 นาย ชัยนรินทร์ ยังยิ้ม บริษัท ทัสคานี วิลล์ จ ากัด 
16 ว่าที่ ร.ต. กฤษดา เพ็งอารีย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
17 นางสาว ณัฐกมล หวังแลกลาง บริษัท ฟอเรสท์ วัลเล่ จ ากัด 
18 นาย พงศ์ธร แสงชูติ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
19 นาย วิชาญ บุญค้ า มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
20 นางสาว นาเดีย มณีส าส๊ะ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
21 นางสาว ศิรินรัตน์ พะเนตรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นบุรีรัมย์ 
22 นางสาว อัญชลี แสงแก้ว มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นบุรีรัมย์ 
23 นางสาว อินทนิล ด้วยงา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
24 นาย ดนัย สังขะวัฒนะ ทัสคัน คอน จ ากัด 
25 นาย สมชาย มีแดง ทัสคัน คอน จ ากัด 
26 นางสาว สุภาดา พานิชย์ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 
27 นางสาว พชรวรินทร์ อินทรสวัสดิ์ บริษัท ทอสกานา วัลเล่ อาคิเทค จ ากัด 
28 นาย เอกพล แสงสว่าง บริษัท ทอสกานา วัลเล่ อาคิเทค จ ากัด 
29 นางสาว ณิชชา แก้วรัตน์ บริษัท ทอสกานา วัลเล่ อาคิเทค จ ากัด 
30 นาย กลยุทธ์ ธนากิจไพศาล บริษัท ทอสกานา วัลเล่ อาคิเทค จ ากัด 
31 นาย ธวัชชัย ลาพรมมา บริษัท ทอสกานา วัลเล่ อาคิเทค จ ากัด 
32 นาย ปิยะพันธ์ จงเจริญ บริษัท ทอสกานา วัลเล่ อาคิเทค จ ากัด 
33 นางสาว สุนิสา พวงสันเทียะ บริษัท ทัสคัน คอน จ ากัด 
34 นาย สุรัชต์ ศรีตั้งตรง บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซียจ ากัด มหาชน 
35 นางสาว พิมณภัทร์ แต้วงศ์เจริญใจ - 
36 นาย อนิรุทธ์ คุรุอังกูร บริษัท ทรีโอ พลาสติก จ ากัด 
37 นางสาว ศศิกันยา มรรครมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
38 นางสาว น้ าฝน แซ่โค้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
39 นางสาว นวพร ภู่ธัญญเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
40 นางสาว ยอเเสง  เหมือนกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 



ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกลุ บริษัท / หน่วยงาน 

41 นางสาว พรทิวา บ้ าสันเทียะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
42 นางสาว อาภากรณ์ แก้วกุดเลาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
43 นางสาว ดลรัชนก  ทองบัวศรี บริษัท ทัสคัน เอสเตท เซอร์วิส จ ากัด 
44 นางสาว วาสนา บุญวิเศษ บริษัท ทัสคัน เอสเตท เซอร์วิส จ ากัด 
45 นาง ศตกมล โพธิมณี บริษัท วีพี สตาร์ซ (2000) จ ากัด 
46 นางสาว สวลักษณ์ หง ากระโทก บริษัท วีพี สตาร์ซ (2000) จ ากัด 
47 นาย ธนชนม์ ฉน ากลาง บริษัท นีสเทิร์น สตีล จ ากัด 
48 นาย วรวุฒ ิ ช่อรัมย์ บริษัท นีสเทิร์น สตีล จ ากัด 
49 นาย ศตวรรษ โตบึงกอก บริษัท ทัสคัน เอสเตท เซอร์วิส จ ากัด 
50 นาง มานิสา ชายกลาง บริษัท ทัสคัน เอสเตท เซอร์วิส จ ากัด 
51 นางสาว วิกานดา ลานจันทึก บริษัท ทอสกานา วัลเล่ คันทรีคลับ จ ากัด 
52 นาง ขันธ์แก้ว  หอมดาวเรือง บริษัท ทอสกานา วัลเล่ คันทรีคลับ จ ากัด 
53 นางสาว วีริยาณัณท์ จิตตรัตน์ บริษัท ไทยคาลิ จ ากัด 
54 นางสาว ธัญญารัตน์ เคนมี บริษัท ทัสคัน เอสเตท เซอร์วิส จ ากัด 
55 นางสาว มณีญา พลหมอ บริษัท รักษาความปลอดภัย ชัยภูมิ โปรการ์ด จ ากัด 
56 นางสาว ยุภาดา  กลอนกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
57 นาย กฤษดา สีคันทา บริษัท ทอสกานา วัลเล่ คันทรีคลับ จ ากัด 
58 นาย เงิน รัตนพิมพ์ บริษัท ทอสกานา วัลเล่ คันทรีคลับ จ ากัด 
59 นาย เสกสรร จันทร์เชื้อ บริษัท ทอสกานา วัลเล่ คันทรีคลับ จ ากัด 
60 นาย ไตรเวช แป้นโพธิ์ บริษัท ทอสกานา วัลเล่ คันทรีคลับ จ ากัด 
61 นาย ธีรวุฒ ิ ประเสริฐสงค์ บริษัท ทอสกานา วัลเล่ คันทรีคลับ จ ากัด 
62 นางสาว พยุง ทรัพย์สง่า บริษัท เหล็กฟ้าใส จ ากัด 
63 นาง ณัชนันท์ สรรค์วิวัฒน ์ บริษัท นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟตี้ จ ากัด 
64 นาย พรชัย ชมค า บริษัท เหล็กฟ้าใส จ ากัด 
65 นางสาว อารี ตาแสง บริษัท นาซ่าไฟน์เทรนนิ่ง จ ากัด 
66 นางสาว สลักจิตร ดอดกระโทก บริษัท นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟตี้ จ ากัด 
67 นาง จิรัชฌา องอาจวรกุล ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสร้อยค าพัฒนกิจ 
68 นาย ฉลวย พระเมืองแก้ว ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสร้อยค าพัฒนกิจ 



ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกลุ บริษัท / หน่วยงาน 

69 นาย ธีรศักดิ์ เจริญเกียรติ บริษัท ราชสีมากรีน เอ็นเนอร์ยี จ ากัด 
70 นาย ราชวัตร ฐานวิเศษ บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จ ากัด 
71 นาย ธนวัฒน ์ จันท์เทวนุมาส บริษัท แม็คนิเควนช์ (โคราช) จ ากัด 
72 นาย สุรสิทธิ์ จูสิงห์วัฒนา บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส์ โคราช จ ากัด 
73 นางสาว ฐิติพันธ์ กุมสินพันธ์ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
74 นางสาว บวรศิริ ก าเนิดเมือง บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
75 นาย ยุทธพล รังใส บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากัด ( มหาชน ) 
76 นาง นริศรา อัศวิเศษ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปภารุ่งเรือง 
77 นาย อัครวัฒน์ ปภาเรืองรัตน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปภารุ่งเรือง  
78 นางสาว สังวาน สุโพธิ์ บริษัท วีพี สตาร์ซ (2000) จ ากัด 
79 นาย ณัฐวุฒิ การรักษา บริษัท ดับบลิวเอชเอคอร์ปอเรชั่น จ ากัด(มหาชน) 
80 นาย ปภาวิน เวชประโคน บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
81 นาย วิโรจน ์ สีกะสัง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด(มหาชน) 
82 นาย ภาคิน  ถวิลครบุรี บริษัท ซีพีเอฟประเทศไทยจ ากัดมหาชนโคราช 
83 นาง ชนิดาภา จ าปารัตน์ บริษัท เจเพ็น จ ากัด 

84 นางสาว วรรณิศา ร้อยแก้ว 
บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(ซัลไฟท์ส ดิวิชั่น) 

85 นางสาว ยุพาพร  ปานสีสอาด บริษัท ไทยเปอร์อ๊อกไซด์ จ ากัด 
86 นางสาว จารุวรรณ ต่อพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
87 นางสาว สร้อยสุดา รอดก าเหนิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
88 นางสาว จารุวรรณ ขันนาค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
89 สิบเอกหญิง ลลิตา บุญปลูก บริษัท รักษาความปลอดภัย ทัสคัน เอสเตท จ ากัด 
90 นาย อนุสินธ์   ธงฉิมพลี บริษัท รักษาความปลอดภัย ทัสคัน เอสเตท จ ากัด 
91 นาย ธวัชชัย วงษ์น้อย บริษัท รักษาความปลอดภัย ทัสคัน เอสเตท 
92 นาย วิลัย บรรเทาทึก บริษัท น้ าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) 
93 นาย ภัทรวัฒน์ สิงหะสุริยะ บริษัท น้ าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) 
94 นาย สรพงษ์ จอมโคกกรวด บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
95 นาย ธีระศักดิ์ สันติทวีชนะ บริษัท สยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช จ ากัด 



ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกลุ บริษัท / หน่วยงาน 

96 นางสาว เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์ ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 
97 นางสาว วาสนา เอกา บริษัท ศิลาสากพัฒนาจ ากัด 
98 นาย อานนท์ เคล้าเครือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
99 นางสาว วิภา สามีราย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโชคชัย 

100 นางสาว ยุภาวดี ชูศรีพัฒน์ บริษัท เจเพ็น จ ากัด 
101 นาย สรายุทธ ปัจสาไพ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอภูเขียว 
102 นางสาว ปิยนันท์ สุดใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
103 นาย ฉัตรชัย ปู่แก้ว บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขานคราชสีมา 2 
104 นาย พิพัฒน์ แซ่ก่อ บริษัท ทรีโอ พลาสติก จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๒  รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ “เทคนิคการท างานในที่อับอากาศอย่างปลอดภัย (Confined 

Space Technique)” 

ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกลุ บริษัท / หน่วยงาน 

1 นางสาว สุดารัตน์  ชุตินทร บริษัท หนิวบี จ ากัด 
2 ดร. เลิศฤทธิ์ ตั้งชูวงษ ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ
3 นางสาว อัจฉรา ทิพมาศนานนท์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
4 นางสาว อาทิตยา จันทะบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
5 ดร. วราวุฒ ิ มหามิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ
6 นางสาว สายธาร บุญครอง บริษัท ทัสคัน เอสเตท เซอร์วิส จ ากัด 
7 นางสาว อภิชญา  เกตุค้างพลู บริษัท แอคทู-ลั่ม จ ากัด 
8 นางสาว อรพิม น้ ากระโทก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
9 นางสาว อาธิติภรณ์ สีหานาถ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

10 นางสาว อริสรา สีแซก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
11 นางสาว จณิชชา โพธิ์นอก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
12 นาย ศุภิชัย ดึงกระโทก มหาวิทยาลัยราชภัฏนคราชสมีา 
13 นางสาว ชนนิกานต์  เกิดอุลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
14 นางสาว ณปภัช สิทธิวงศ ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
15 นางสาว มินตรา  ผลาเหิม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
16 นางสาว สุทธิดา เต้นกระโทก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
17 นางสาว กัญญารัตน์  แก่นพุทรา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
18 นางสาว ขวัญฤดี โพธิ์สูงเนิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
19 นาย ศิร ิ ศรีละคร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
20 นางสาว สุกัญญา พังทอง บริษัท วังปู จ ากัด 
21 นางสาว ฟาติมา ลอตันหยง บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จ ากัด 
22 นางสาว ภวมล จารุเฉลิมรัตน์ บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จ ากัด 
23 นาย เพทาย นกเสือ ทัสคัน คอน จ ากัด 
24 นางสาว กัลยา บุญเจียม บริษัท ฟอเรสท์ วัลเล่ จ ากัด 
25 นาย จ าปา บุดดีเหมือน ทัสคัน คอน จ ากัด 
26 นาย วิชิต แก่นไชย ทัสคัน คอน จ ากัด 



ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกลุ บริษัท / หน่วยงาน 

27 นาย วุฒิพงษ์  แดงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
28 นางสาว พิมณภัทร์  แต้วงศ์เจริญใจ - 
29 นางสาว พลอยมณี ศรีบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
30 นาย นพดล โชติประวิทย์ THS DEVELOPMENT CO.,LTD. 
31 นางสาว ขนิษฐา นพสันเทียะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
32 นาย รุ้งวิทย์  ดาดขุนทด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
33 นางสาว ขวัญฤดี  ศิลสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
34 นางสาว สุนันทา แปรสันเทียะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
35 นางสาว อาภากรณ์  แก้วกุดเลาะ มหาวิทยาลัยราชนครราชสีมา 
36 นางสาว ยุภาดา กลอนกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
37 นางสาว อรุณรัตน์  วงศ์ค าจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
38 นางสาว พัชรี สงวนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
39 นางสาว รัติญาพร พานทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
40 นางสาว พรทิวา บ้ าสันเทียะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
41 นางสาว ผกาพันธุ์  ผ่องกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
42 นางสาว พรรณภา ปีบกระโทก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
43 นางสาว วิลาสิน ี แก้วเมืองนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
44 นางสาว นุจรินทร์  กว้างนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
45 นางสาว อนุชจารินทร์   เพชรเเก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
46 นางสาว ปวีณา  ขุมทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
47 นางสาว สุชาวดี  มะลิกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
48 นางสาว ปนัดดา ดวงฉิมมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
49 นางสาว อัจฉรา  ครุฑสังข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
50 นางสาว โสรญา  สุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
51 นางสาว ดวงหทัย กลมสันเทียะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
52 นางสาว รัชดา ขอบสันเทียะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
53 นางสาว อัญศิยา อัครชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
54 นางสาว สุวรรณี กะโห้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
55 นางสาว ไพรินทร์ ช้อนขุนทด มหาวิทยาลัยราชภัฏนคราชสมีา 



ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล บริษัท / หน่วยงาน 

56 นางสาว ศิริลักษณ์ นามกระโทก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
57 นางสาว สุทธิดา ประเสริฐสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
58 นางสาว ผกาวดี  โทนผลิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
59 นางสาว นิรชา พงพันนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
60 นางสาว รุ่งทิวา ถอยกระโทก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
61 นางสาว สุนันทา ยะงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
62 นางสาว พรนิภา สุบงกช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
63 นางสาว ปิยะวรรณ พานพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
64 นางสาว วราภรณ์ สอนกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
65 นางสาว อรยา แขพิมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
66 นาย วิกรม มีศิริ AKC Engineering Co.,Ltd 
67 นาย นราศักดิ์ นิจจอหอ บริษัท นีสเทิร์น สตีล จ ากัด 
68 นางสาว ศิริขวัญ ทนกระโทก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
69 นางสาว วราพร นรินทร์นอก มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
70 นางสาว อนงค์นาฏ เทพอุทัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
71 นางสาว จริยาพร พิมพ์ตะคุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
72 นางสาว สุกัญญา ขับผักแว่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
73 นาย ประเสริฐ ตั้งรุ่งโรจน์สกุล บริษัท โคราช พรีซิชั่น จ ากัด 
74 นางสาว นภัสวรรณ บ ารุงเกาะ บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จ ากัด 
75 นาย ชัชวาลย ์ มะพล บริษัท เบญจเซฟตี้เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จ ากัด 
76 นางสาว อารี  ตาแสง บจก. นาซ่าไฟร์เทรนนิ่ง 
77 นาย ปิยพนธ์ สรรค์วิวัฒน ์ บจก.นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนเซฟตี้ 
78 นางสาว กาญจนา สิงห์พัฒน์ บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จ ากัด 
79 นางสาว สาวิตรี  เมืองวัฒนะ บ.ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส์ โคราช จ ากัด 
80 นางสาว บวรศิริ  เนืดเมือง บริษัทไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
81 นาย ยุทธพล รังใส บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากัด ( มหาชน ) 
82 นางสาว นันทิศา ช่างโชติช่วง บริษัทเจเพ็นจ ากัด 
83 นาย ธนเสฏฐ ์ คิดสง่า บริษัทดีโก้ยูเนี่ยนกรุ๊ป 
84 นางสาว กนกวรรณ  พุ่มพวง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 



ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล บริษัท / หน่วยงาน 

85 นางสาว ณัฐวรรณ เลิศภิญโญชัยถาวร มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
86 นาย ธีระศักดิ์ สันติทวีชนะ บริษัท สยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช จ ากัด 
87 นางสาว ภริสา คะสูงเนิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
88 นาย อดิศร พ่ึงค า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
89 นางสาว จันทิรา กุลวงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
90 นางสาว สุปราณี บุญครอง วิทยาลัยนครราชสีมา 
91 นางสาว พรพรรณ วัชรวิทูร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
92 นางสาว ณฤดี  พูลเกษม วิทยาลัยนครราชสีมา 
93 นางสาว นิพาวรรณ์   แสงพรม วิทยาลัยนครราชสีมา 
94 นางสาว ปฐว ี จีรณราวุฒิ วิทยาลัยนครราชสีมา 
95 นาย อิศเรศ เลิศอิสราลักษณ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 
96 นาง ศุภรดา โมขุนทด วิทยาลัยนครราชสีมา 
97 นางสาว กาญจนา  สุภาผล บริษัท เอ.แอล.เอ็ม.ที.(ประเทศไทย)จ ากัด 
98 นางสาว สวรส  สิทธิวงศ ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพิมาย 
99 นาย รัฐพล พรหมโคตร วิทยาลัยนครราชสีมา 

100 นาย อธิษฏ์ เชิดไชย วิทยาลัยนครราชสีมา 
101 นางสาว พรนภา  สิงห์ทอง บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
102 นาย กิตติศักดิ์ ทองทัพไทย บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
 


