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ประกาศรายชื่อผูเขารวมงานสัมมนาออนไลนดานความปลอดภัย 
และอาชีอนามัย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจําป 2565  

วันที่ ๒๔ มนีาคม ๒๕๖๕ 
 

ตามท่ีสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน  
( อ งค ก า รม หาช น )   กํ า หน ด จั ดสั ม มน า ออน ไ ล น ด า นค วา มป ล อดภั ย แล ะ อาชี อน า มั ย   
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจําป 2565  วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕  โดยดําเนินการประชาสัมพันธ
และปดรับสมัครไปแลวน้ัน 

 
สถาบันฯ ขอประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเขารวมสัมมนาออนไลน จํานวน ๑๘๘ ทาน   

ท้ังนี้ เจ าหน า ท่ี ได จัดสงลิ งก เข ารวมสัมมนา ไปยังอีเมลของท านแลว  หากยังไมได รับอีเมล 
กรุณาติดตอแจงเจาหนาทีม่ายังอีเมล  osh-up2021@tosh.or.th  เพื่อขอรับลิงกกอนวันสัมมนา 

 
ลําดับ ชื่อ - นามสกุล 

๑.  นางสาว จิราภรณ ภคูานา 

๒.  นาย จักรี สงครามรอด 

๓.  นาย ทวีวัฒน จันทรวณิชพันธุ 

๔.  นาย กติติศักด์ิ ทองทัพไทย 

๕.  นางสาว นภิาพร คําหลอม 

๖.  นางสาว อรจิรา  บุญรีย 

๗.  นางสาว อญัชิษฐา  พารักษ 

๘.  นาย สามารถ สวาสดี 

๙.  นาย สนุทร สริิทองวิไล 

๑๐.  นางสาว ชนนิกานต ศิริขันธ 

๑๑.  นาย องัคาร โคตคํา 

๑๒.  นางสาว นชิประภา นิ่มสุวรรณ 

๑๓.  นางสาว สภุาดา พานิชย 

๑๔.  นางสาว มุทิตา  พลเจริญ 

๑๕.  นาย Suwatchai Jarawat 

๑๖.  นางสาว จารุณี เนตะวัน 

๑๗.  นางสาว วิชชุภา โครงเซ็น 

๑๘.  นางสาว พงษนภา ปุมแพง 

๑๙.  นาย ฐกร วงษมั่น 
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ลําดับ ช่ือ - นามสกุล 

๒๐.  นาย ดนุพล สุไธสง 

๒๑.  นาย นาย ประสม ประสาทงามเลิศ 

๒๒.  นางสาว ศิริพร คําจันทร 

๒๓.  นางสาว วิวรรธณ ี ทองดี 

๒๔.  นางสาว นิภาพรรณ  บุญฤทธิ์ 

๒๕.  นาย ทวีศักดิ์ ศรีจันทรโฉม 

๒๖.  นางสาว อรณุี จามจุรี 

๒๗.  นาย นคเรศ จันทรผาสุข 

๒๘.  นางสาว นภัสวรรณ บํารุงเกาะ 

๒๙.  นาย ธีรวัฒน เรืองจรญูศักดิ์ 

๓๐.  นาย ธนิกวิญญ ศรีนิธาโนทัย 

๓๑.  นางสาว นันทิศา ชางโชติชวง 

๓๒.  นางสาว พรนภา สีดา 

๓๓.  นางสาว ธิดาวรรณ  หวังผล 

๓๔.  นางสาว ศิริลักษณ   วีระคํา 

๓๕.  นาย ทัศไนย  กวิวังสานนท 

๓๖.  นางสาว สุรียวรรณ แสนสุโพ 

๓๗.  นาย Rangsan Sakeaw 

๓๘.  นาย วัฒนา  จันทะโคตร 

๓๙.  นาย ทองไกร วงศซา 

๔๐.  นาย อภิชาติ พฤกษานุศักดิ์ 

๔๑.  นางสาว จามจุรี ไชยชนะ 

๔๒.  นางสาว น้ําคาง กมลฤกษ 

๔๓.  นางสาว สุมาลี กรัตพงษ 

๔๔.  นาง กรชนก แกนคํา 

๔๕.  นาย ณฐัวัฒน กิติศรีวรพรรณ 

๔๖.  นาย สีหราช  โลตุฤทธ์ิ 

๔๗.  นางสาว พรธิดา โพธ์ิพัด 

๔๘.  นางสาว ชนิดา แกลวกลา 

๔๙.  นาย เอกณัฏฐ  เอ่ียมพิภักดิ์ 

๕๐.  นางสาว ธัญรัตน พีระธรรม 
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ลําดับ ช่ือ - นามสกุล 

๕๑.  นาย ชินารณ นพจินดา 

๕๒.  วาที่ ร.ต. กฤษดา เพ็งอารีย 

๕๓.  นาย พรหมเทพ วิจิตรพาหนการ 

๕๔.  นาย พิพัฒนพงษ โลแกว 

๕๕.  นางสาว ราตรี นาดี 

๕๖.  นาย อดิศร ดาจัน 

๕๗.  นาย วิรุจ เรืองจันทร 

๕๘.  สบิเอก ไชยวรรณ งันเกาะ 

๕๙.  นางสาว SUPAVADEE MAUNMOTREE 

๖๐.  นาย นิพนธ ตั้งวิวัฒนจินดา 

๖๑.  นาย นายบุญลาภ ศรเดช 

๖๒.  นางสาว ธนาภรณ แกวหาญ 

๖๓.  นาย ฤทธิชัย สายโพธิ์ 

๖๔.  นาย ประเสริฐ กุมภะวา 

๖๕.  นางสาว สุพิชญา สอนสิทธิ์ 

๖๖.  นางสาว สิรนิารี  เงนิเจริญ 

๖๗.  นางสาว น้ําคาง   กมลฤกษ 

๖๘.  นางสาว ยุมาภรณ ชิวขุนทด 

๖๙.  นางสาว ศุภนิดา ชงขุนทด 

๗๐.  นาง กานตธีมา  วัฒนเดชาสินธุ 

๗๑.  นางสาวณิฌาวรภิญญาณัฐ พรมดวง 

๗๒.  นางสาว อัสนยี เหมกระศรี 

๗๓.  นางสาว รินยุภา สิงหเสือ 

๗๔.  นาย ชัยชนะ สุขวัน 

๗๕.  นางสาว ณฎัฐา นวลศรี 

๗๖.  นาย ธนาวุฒิ แกวลอย 

๗๗.  นาย ภาณุพงศ มณีนวล 

๗๘.  นางสาว แสนรักษ แสนแสง 

๗๙.  นาย ประเสริฐศักดิ์ บัวแดง 

๘๐.  นาย สมชาย ชํานาญกิจ 

๘๑.  นางสาว วรรณภา เจริญสมบัติ 
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ลําดับ ช่ือ - นามสกุล 

๘๒.  นาย sombut poungpee 

๘๓.  นาย ธนเชษฐ มั่นธรรม 

๘๔.  นางสาว สุภาพร มูลตรีภักดี 

๘๕.  นางสาว พิมพพจี  เลิศศรีปรียา 

๘๖.  นางสาว อมรา ฝกฝน 

๘๗.  นาย ฉัตรชัย นอยสีเหลือง 

๘๘.  นางสาว ดวงใจ เกลอกระโทก 

๘๙.  นาย ชยพัทธ โสวรรณะ 

๙๐.  นาย ภานุภาพ ชมดี 

๙๑.  นาย ชัยวัฒน  สังขสีเงิน 

๙๒.  นางสาว พิมพพิชชา วงศเห็นชอบ 

๙๓.  นาย วันเฉลิม เครือสาร 

๙๔.  นาย ปริญญา ยอดโยธี 

๙๕.  นางสาว พัทธนันท ผลงาม 

๙๖.  นางสาว ปาณิสรา อัครเดชาวุธ 

๙๗.  นางสาว ณฐัธิดา ยอดโยธี 

๙๘.  นางสาว จีรนันท สิงหคาํ 

๙๙.  นาย คุณากร พรมวิชัย 

๑๐๐.  นาย อัครา สนอุทา 

๑๐๑.  นางสาว นิรดา สัปปภิรมต 

๑๐๒.  นาง กรกนกพชร พินศิริ 

๑๐๓.  นางสาว สิริอร  โทณวรรณากร 

๑๐๔.  นางสาว อภิมน  ณ พัทลุง 

๑๐๕.  นาย เบญจรงค ประสานดี 

๑๐๖.  นางสาว สุมณฑา พิทักษเทพสมบัติ 

๑๐๗.  นาย ปกปอง  โอดคํา 

๑๐๘.  นาย ชาญชัย สิทธิชัย 

๑๐๙.  นาย จิรศักดิ์ ทองอยู 

๑๑๐.  นาย สรรพสิทธ์ิ ฐิติวานนท 

๑๑๑.  นาย พันศักดิ ์ บุญสง 

๑๑๒.  นางสาว กัณฐิกา อักษรกุล 
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ลําดับ ช่ือ - นามสกุล 

๑๑๓.  นาย มงคล แนบเนียน 

๑๑๔.  นาย ศุภเดช นิยมทอง 

๑๑๕.  นางสาว ณฐัฐานิตา  อาจหาญ 

๑๑๖.  นางสาว ฐติิรัตน แกวใส 

๑๑๗.  นางสาว กนกพิชญ สมศรี 

๑๑๘.  นาย ทรงสิทธ์ิ จันทรกานต 

๑๑๙.  นางสาว นภัสสร นาประดิษฐ 

๑๒๐.  นางสาว จิราภรณ พวกยะ 

๑๒๑.  นางสาว พัชรี ปยะเดชธีรวงศ 

๑๒๒.  นางสาว สุพิชญา ภาธร 

๑๒๓.  นางสาว สุกันยา  อุทัยศรี 

๑๒๔.  นางสาว พนิดา ใจเข่ือนแกว 

๑๒๕.  นางสาว ประภาพร  เพ็ชรสังหาร 

๑๒๖.  นาย สมพล ภาระเปลื้อง 

๑๒๗.  วาที่ ร.ต.หญิง มยุรี นาคศิธร 

๑๒๘.  นางสาว ศิริพร ชัยยศศรีชนะ 

๑๒๙.  นางสาว นูรไอนะ โตะลู 

๑๓๐.  นาย พิศิษฐ ในเมอืง 

๑๓๑.  นาย ศุภกาล ตุยเต็มวงศ 

๑๓๒.  นาย อธิป สาโรวาท 

๑๓๓.  นางสาว วาสนา สุดหลา 

๑๓๔.  นาง นิธิมา ฝดศริิ 

๑๓๕.  นาย รัชตะ จันทรพาณิชย 

๑๓๖.  นางสาว ไอยรดา ภมรพล 

๑๓๗.  นางสาว รินรดา อยูคง 

๑๓๘.  นาย บรรพต ผสมมี 

๑๓๙.  นาย ณฐัพงศ  ประกอบการดี 

๑๔๐.  นางสาว กันญณภัส ปญญา 

๑๔๑.  นาย ชุมพล ชัชชวลิตตสกุล 

๑๔๒.  นางสาว สุมิตรา แถมสุข 

๑๔๓.  นางสาว สุเนตตรา ปานทรัพย 
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ลําดับ ช่ือ - นามสกุล 

๑๔๔.  นางสาว วรางคณา  ไกรเพ็ชร 

๑๔๕.  นางสาว นริศรา นามบุตร 

๑๔๖.  นางสาว นรศิรา  พูลทอง 

๑๔๗.  นางสาว ละออง อุปมัย 

๑๔๘.  นางสาว มณฑา ชยาสนา 

๑๔๙.  นางสาว วรดา บาลทิพย 

๑๕๐.  นางสาว ธิรดา ประเสริฐสุข 

๑๕๑.  นาย วิคิด  สาบัว 

๑๕๒.  นาย นครนิทร ตะโกเนียม 

๑๕๓.  นางสาว อุมาพร ทองสาดี 

๑๕๔.  นาย ณฎัฐพัชร รุงกิจพณิชยกุล 

๑๕๕.  นางสาว พฤกษพร แซ โงว 

๑๕๖.  นาย ประเสริฐ พะนมมาศ 

๑๕๗.  นางสาว อภิรดี ศรีโอภาส 

๑๕๘.  นาย สมชาย มีเชาว 

๑๕๙.  นางสาว ดนิตา จุลเหลา 

๑๖๐.  นางสาว นภาพร  มีสะอาด 

๑๖๑.  นาย พิทยาธร แกมกระโทก 

๑๖๒.  นางสาว กนกวรรณ อาจแกว 

๑๖๓.  นาย กิตติภณ    ชางวิโรจน 

๑๖๔.  นาย ธนัญชัย สารพัดโชค 

๑๖๕.  นางสาว ปาริฉัตร  เปรมปรีดา 

๑๖๖.  นางสาว สาวิตรี เหวขุนทด 

๑๖๗.  นางสาว วรรณวิสา วอสูงเนิน 

๑๖๘.  นาย ประสิทธิ  คําโสภา 

๑๖๙.  นาย ปราบดา ยืนยงค 

๑๗๐.  นางสาว มุกมณี พัฒศรี 

๑๗๑.  นาย ฐาปกรณ ชัยเสนา 

๑๗๒.  นาย วันชัย บุญเก้ือ 

๑๗๓.  นาย ประสิทธิ์ รุจิฉาย 

๑๗๔.  นางสาวประพัฒนสรณ มีจันทรตระกูล 
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ลําดับ ช่ือ - นามสกุล 

๑๗๕.  นางสาว กัญญา ชุนเกาะ 

๑๗๖.  นาย ถานิสร ภาสะฐติิ 

๑๗๗.  นาย นพดล เชียงทุม 

๑๗๘.  นางสาว นิตยา พอกพูน 

๑๗๙.  นางสาว วันวิสาข พิทักษสกุลถาวร 

๑๘๐.  นางสาว ปรญิญดา ออนวงษ 

๑๘๑.  นางสาว สุรีรัตน เวินขุนทด 

๑๘๒.  นาง ณชันันท สวรรควิวัฒน 

๑๘๓.  นาย ทศพล ชอบสูงเนิน 

๑๘๔.  นาง รตันาภรณ ศรีเทพย 

๑๘๕.  นาย เจษฎา อูอรุณ 

๑๘๖.  นาย วาโย โพธ์ิงาม 

๑๘๗.  นางสาว วราภรณ คํากลิ่น 

๑๘๘.  นางสาว อารียรัตน เจียมเมืองปก 

 
 


