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ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมสมัมนาในรูปแบบ Online 
การจัดอบรมหลักสตูร "แนวทางเชิงวิชาการดา้นการตรวจวัด วิเคราะห์ และประเมิน

สารเคมอีันตราย ความร้อน แสงสว่าง และเสยีง รุ่นที่ ๒"  
วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕  

 

ลำดับที ่
ชื่อ-สกุล 

  
1.  นางสาว กัณฐิกา อักษรกุล 
2.  นางสาว ฤทัยรัตน์ หอมพวงภู่ 
3.  นางสาว รุ่งนภา พลพิมาย 
4.  นางสาว สุดาวรรณ ลี่ไพฑูรย์ 
5.  นางสาว สุปราณี กันยาเจริญ 
6.  นางสาว แสนรักษ์ แสนแสง 
7.  นางสาว จิรภัทร วาทินชัย 
8.  นางสาว สุธิตา เพอปะหมาน 
9.  นางสาว สุธินี สิงห์พา 

10.  นางสาว เสาวลักษณ์ พันธุ์นนท์ 
11.  นางสาว ดารีญา หวังคะเด 
12.  นางสาว ภัคนันท์ ปัญญา 
13.  นาย กิตินันท์  นาวงค์ 
14.  นางสาว อมรรัตน์ เกษสุริยงค์ 
15.  นาย ศุภกิจ กิตติโยภาส 
16.  นางสาว สุวรรณา แซ่ลี้ 
17.  นางสาว ปาลิตา สายทอง 
18.  นาย นริศ วงศ์ถาติ๊บ 
19.  นางสาว ทรรศนีย์ ประดิษฐสุวรรณ 
20.  นางสาว โสภิดา เภาเจริญ 
21.  นาย สมคิด นำชัยมาสู่ 
22.  นาย ธนพัต สุขเจริญ 
23.  นางสาว กรกมล  เจ็กนอก 
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24.  นางสาว น.ส.อุบลทิพย์ นนท์ศิริ 
25.  นางสาว มัทนีย์ บุญบรรลุ 
26.  นาง เนรัญชลา ทับทิมบัว 
27.  นางสาว ทิพย์หทัย พรมจันทร์ 
28.  นางสาว ศิรินารถ ศิริวัฒพงศ์ 
29.  นาย ศุภกร แพรธำรงกุล 
30.  นางสาว ช่อทิพย์ สิริคงตระกูล  
31.  นาย เอกรัฐ สุทธิประภา 

32.  นางสาว สุกัญญา เวียงยา 

33.  นาย ชนะศักดิ์.  ชำนาญดี 

34.  นางสาว สุกัญญา พันเพ็ชร 

35.  นาย ฤทธิ์คุณ  แสงฤทธิ์ 

36.  นาย วีระพร  ชูกลิ่น 

37.  นาย จักรวาล ชมภูบุตร 

38.  นางสาว อัญชุลี นิภาวรรณ 

39.  นางสาว จิราภรณ์ โพธิ์งาม 

40.  นาย ภาณุวัฒน์ มาบจะบก 

41.  นาย อนันทชัย จันครุฑ 

42.  นาย ณัฐพล ชนะขันธ์ 

43.  นางสาว เบญจวรรณ   พูลช่วย 

44.  นางสาว อรุณี เกตุสุวรรณ์ 

45.  นางสาว มินท์ธิตา บัญชากิจ 

46.  นาง อิสรีย์ ฉัตรวรกุลชัย 

47.  นาย สราวุธ พรหมหากุล 

48.  นางสาว นุชรัชย์ ท่อนทอง 

49.  นาย กฤษดา มาสมบูรณ์ 

50.  นางสาว เสาวภา ภักดีบุตร 

51.  นางสาว วนาลี ปะระราช 

52.  นางสาว ณัฐฉราพัชร์   พุ่มจันทร์ 

53.  นาย วัฒนา หวั่งประดิษฐ์ 

54.  นางสาว พวงรัตน์ ทิงสุข 
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55.  นางสาว พัชรินทร์ ครุฑรัมย์ 

56.  นาย สิทธิพล  กลางแม 

57.  นางสาว นุสรา  โรจน์วลิาวัลย ์

58.  นางสาว นุสรา  สีสมยา 

59.  นางสาว เบญจวรรณ อุดมศรี 

60.  นางสาว ราตรี นาดี 

61.  นาย อนุชาติ ดานขุนทด 

62.  นางสาว อภิมน ณ พัทลุง 

63.  นางสาว พิมมุก  พชรพิชญ์ 

64.  นางสาว กาญจนา สุจะชารี 

65.  นางสาว สุธาทิพย์ อืนยะ 

66.  นางสาว ปริยาภรณ์  โทนหงส์สา 

67.  นางสาว ไอลดา อัปมาเต 

68.  นาย ทวีศักดิ์ ศรีจันทรโฉม 

69.  นางสาว จงกล สังข์อ่วม 

70.  นาย มินธดา บุญราช 

71.  นางสาว ธนัชญา มากพงษ์ 

72.  นางสาว ดาริน ทองศรี 

73.  นางสาว สุภมาส ลิ้มวงษ์สกุล 

74.  นางสาว เกศรินทร์ ไทยประยูร 

75.  นาย ลือชา สุเพ็ญพร 

76.  นาย สิทธิวัฒน์  อาสาหม้อ 

77.  นาย บัณฑิต ปิยะพงษ์กุล 

78.  นาย สามารถ ฉิมวิเศษ 

79.  นางสาว ผการัตน์ ชูสุวรรณ์ 

80.  นางสาว วรรณวิษา เพชรบูรณ์ 

81.  นางสาว ฮานีฟาร์ ไมเด็น 

82.  นางสาว สุดารัตน์  เสือพาดกอน 

83.  นางสาว วริบฐา ถึกมี 

84.  นาย พีระพงษ์ ไตรรัตน์เสรีกิจ 

85.  นาย โชคชัย บุญอ่ำ 
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86.  นางสาว สุปราณี พุดแดง 

87.  นางสาว รมิตา  สุขแสวง 

88.  นาย กิตติ ศรีทองหล่อ 

89.  นางสาว น้ำเพชร   มาตาชนก 

90.    สุนทรี เลิศล้ำ 

91.  นางสาว ปนัดดา  ร่มรุกข์ 

92.  นางสาว คณิญญา โสดาลี 

93.  นาย ณัฐธพงษ์ สุภา 

94.  นางสาว นิอรอุมา ปาระ 

95.  นางสาว สุนิษา  เฮ็งเส็ง 

96.  นางสาว ทยิดา โรจนไพฑูรย์ทิพย์ 

97.  นาง เกษราพร อิสราสิริ 

98.  นางสาว ภาวิณี ขวัญเมือง 

99.  นางสาว วาทกานต์ พรหหมานุวัตร 

100.  นางสาว สุทัตตา พันปลาโด 

101.  นางสาว กมลทิพย์ เวียงฆ้อง 

102.  นางสาว จุฬาภรณ์ คนใหญ่ 

103.  นางสาว เบญจมาศ อำนวยชีวะ 

104.  นางสาว กมลชนก จวงจันทร์ 

105.  นางสาว เอ้ืองกาญจน์  ทาทอง 

106.  นาย ธีรพล ทองประสาน 

107.  นางสาว ชญานี  ศรประเสริฐ 
108.  นาย มานพ รุ่งเรือง 
109.  นางสาว ปวีณา ซาฟีวงษ์ 
110.  นางสาว กนิษฐา เจริญเชื้อ 
111.  นางสาว มณีรัตน์ คุ้มเวช 
112.  นาย อนุชาติ ดานขุนทด 
113.  นางสาว สุทธิดา เชี่ยวสกุล 
114.  นางสาว ผกายวรรณ  นาคทอง 
115.  นาย ธนกร ทิพย์สมบัติ 
116.  นางสาว พัชรี พรมบุตร 
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117.  ว่าที่ ร.ต. ทรงพล  ศิขิรัมย์ 
118.  นางสาว ธนัชชา ขุนรองชู 
119.  สิบเอก ภูมิพัฒน์ ครุสาตะ 
120.  นางสาว วิภาวี ทับสิงห ์
121.  นางสาว นภาพร มีสะอาด 
122.  นางสาว ตุลยา  รินทนาพิพัฒน์ 
123.  นางสาว สลักจิต ศรีเพริศ 
124.  นาย นิพนธ์ โพธิ์แพงพุ่ม 
125.  นางสาว นัฐนภา เนาวคำแพง 
126.  นางสาว วัลลภา  พ่ึงเป้า 
127.  นางสาว นันทรียา คนหาญ 
128.  นาย มานัส  ทะแดง 
129.  นางสาว สุภาพร จรจันทร์ 

130.  นางสาว สุมณฑา พิทักษ์เทพสมบัติ 

131.  นาย ประสงค์ ประกอบ 

132.  นาย ทรงสิทธิ์ จันทรกานต์ 

133.  นางสาว เสาวลักษณ์ ณ รังษร 

134.  นาย กิติศักดิ์ เพชรสุวรรณ 

135.  นางสาว สุลักษณา  สอนสังข์ 

136.  นางสาว นิภาภรณ์ สุดส ี

137.  นางสาว ธัญญาภรณ์ วิเศษแก้ว 

138.  นางสาว วรรณณิภา ใสยจิตต์ 

139.  นาย จตุพล ผ่องแผ้ว 

140.  นางสาว สิริรัตน์ ช้อยแสง 

141.  นางสาว ศุภิสรา ระตะขันธ์ 

142.  นาย เอกราช  แก้วสมนึก 

143.  นาย กันตภณ อรุณรุ่งเรืองกิจ 

144.  นาย วิษกรณ์ กูลไขย์ 

145.  นาย บรรพต  แกลา 

146.  นางสาว อินทนิล อินทใส 

147.  นาง พจนีย์  พุฒนา 
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148.  นาย ยุทธกิจ ชูสุทธิ์ 

149.  นางสาว พัทธนันท์ ทิพย์สังวาลย์ 

150.  นางสาว วาลิกา  แสงแก้ว 

151.  นาย อัสมี สาและ 

152.  นางสาว ชญานันทน์ บัญญัติ 

153.  นาย ศราวุธ สุขสถาน 

154.  นาย สงกรานต์ ดวงใส 

155.  นางสาว พัชรินทร์   ผันกลาง 

156.  นาย อาชญาสิทธิ์  รักญาติสกุล 

157.  นาย สุรกิจ กลั่นพรหม 

158.  นางสาว อริศราวรรณ  จำเริญ 

159.  นาย จิรศักดิ์ ทองอยู่ 

160.  นาย ธนพงศ์ สุธรรมวัฒนกุล 

161.  นางสาว สุรัสวดี สัมพันธ์ 

162.  นาย วีรพงษ์ เทียนมิ่งมาตย์ 

163.  นางสาว พรนภา สิงห์ทอง 

164.  นาย เกษม เลิศพรทิพย์ 

165.  นาย สงัด  พิรมทอง 

166.  นางสาว อารยาวดี   ทองสีนวล 

167.  นางสาว อัจฉรา  ดวงใจ 

168.  นาย จักรพงษ์ อินพรม 

169.  นางสาว เบญจมาศ ทองสว่าง 

170.  นางสาว ณิชกุล สีกาลัง 

171.  นางสาว อมรรัตน์  บุญแทน 

172.  นางสาว น้ำฝน เกตุทอง 

173.  นาย นิเวศน์ พันธุ์เดช 

174.  นาย ยงยุทธ พงษ์ธนากุล 

175.  นาย ชุมพล ชัชชวลิตสกุล 

176.  นาย รัตนศักดิ์ รัตนโสภา 

177.  นาย ธนัญชัย สารพัดโชค 

178.  นางสาว ละออง  อุปมัย 
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179.  นาย กิตติภณ  ช่างวิโรจน์ 

180.  นางสาว กรณ์กณิศ  แสงดี 

181.  นางสาว ทันยธร เขตต์สุพรรณ 

182.  นางสาว เมธาวี คุ้มขำ 

183.  นางสาว วรรณา  มะณีเนียม 

184.  นางสาว อมรรัตน์ เกตุอ่ำ 

185.  นางสาว ปุณญิสา ผุดผ่อง 

186.  นางสาว ดลพร ชาญนิรุตติ 

187.  นางสาว ศิรินภา บุญโต 

188.  นางสาว พิชญา วรนุช 

189.  นางสาว แพรทอง  เสาวรัตนพงษ์ 

190.  นาย ณรงค์ชัย ทองแก้ว 

191.  นางสาว อุษวดี ไพราม 

192.  นางสาว กนกพิชญ์ สมศรี 

193.  นางสาว จิรัชญา รอยรัตน์ 

194.  นางสาว มณิภา บุตรศรี 

195.  นางสาว ชนกานต์  สกุลแถว 

196.  นางสาว ณัฐวรรณ จันทร์สมาน 

197.  นางสาว กุลภัสสร์ เชยโชต ิ

198.  นาย ทัศน์พงษ์ ตันติปัญจพร 

199.  นางสาว พัดชา ประจญกล้า 

200.  นางสาว จิราพร 

201.  นาย นริสันต์ นาคะเกศ 

202.  นางสาว สุทินันท์ เลิศพงศ์พันธุ์ 

203.  นาย กิตติพร แสนสะสม 

204.  นางสาว จันจิรา สิงห์มาตย์ 

205.  นาย ทศพล ช่วยประเสริฐ 

206.  นางสาว ณิชกุล สีกาลัง 

207.  นาย อนุพงศ์ คชสงคราม 

208.  นางสาว พรสวรรค์ ระลึกดี 

209.  นางสาว ศิริลักศณ์  วีระคำ 
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210.  นางสาว จารุณี กุลวงค์ 

211.  นางสาว ทฤตมน  ทองเรือง 

212.  นางสาว น้ำค้าง  กมลฤกษ์ 

213.  นาย อนุรักษ์ จันทร์รุ่งทวีกุล 

214.  นางสาว มะลิวัลย์ พวงมณี 

215.  นางสาว จามจุรี ไชยชนะ 

216.  นางสาว ธเนษตรี ม่วงสกุล 

217.  นางสาว สุภาวดี ศรพรหมฉาย 

218.  นางสาว อัญชนา เสริฐสอน 

219.  นางสาว ภคธฤตา สุนทรอำไพ 

220.  นาย ศักดา  ชูรัตน์ 

221.  นางสาว วรางคณา  สินธุยา 

222.  นาย ปิยะมิตร สมบูรณ์ 

223.  นางสาว กมลวรรณ เกษร 

224.  นาย สันติ คำลอย 

225.  นาย สุริยา บุญลี 

226.  นางสาว จารุณี เนตะวัน 

227.  นางสาว หฤทชญา นับแสง 

228.  นางสาว กศิณีย์ คำสอน 

229.  นางสาว ณัฐริณีย์ ยอยเงิน 

230.  นาย อาคม สมหมั่น 

231.  นางสาว ขวัญฤดี เนตรแสงศรี 

232.  นาย ธนวัฒน์ สมณะกุล 

233.  นาย อัษฎาวุธ รักชัง 

234.  นางสาว สุชาดา เรืองอุไร 

235.  นางสาว กฤติภา ช่างทำนา 

236.  นาย ทัศไนย กวิวังสานนท์ 

237.  นาย ญาณภัทร นิลชนิภรณ์ 

238.  นางสาว วนิดา  แก่นโส 

239.  นาง วริสรา พณิชย์อำนวย 

240.  นางสาว ภารดี กมลานนท์ 
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241.  นางสาว กิ่งกาญจน์ ศรีมณี 

242.  นางสาว อาทิตยา จิตจำนงค์  

243.  นางสาว จิราภรณ์ อรุณรัมย์ 

244.  นางสาว สุชาดา อวยจินดา 

245.  นาย วีรยุทธ ประนัย 

246.  นางสาว กัลยาภัสร์ ทิพย์เวศ 

247.  นางสาว นิสา พักตร์วิไล 

248.  นางสาว จารินี นันท์วิสุทธิ์ 

249.  นาย วรพชร  รัตนศุภสิน 

250.  นางสาว สุมิตรา เซ็งดา 

251.  นาย หัชพร  หอมรส 

252.  นาย ธีร์ธวัช บุตรมาตา 

253.  นาย ธนาวุธ  โนราช 

254.  นาย สราวุฒิ เกินแก้ว 

255.  นางสาว ณธิดา อินทร์แป้น 

256.  นางสาว ธัชญากร เมธารัชกุล 

257.  นาย ชัยชนะ  เดชธนบด ี

258.  นาย ไพงาม บึงไกร 

259.  นางสาว รัตธิญาพร กาลคลอด 

260.  นางสาว อัจนพิม ฉันท์ใด 

261.  นางสาว วราภรณ์ ชุมรุม 

262.  นาย พชรพล สิงห์โตอ่อน 

263.  นางสาว อริสรา ลัดจะโป๊ะ 

264.  นางสาว รุ่งนภา ฮวบสวรรค์ 

265.  นาย พนม. ครุฑธา 

266.  นางสาว นุสรา   ซิ้มประดิษฐ 

267.  นางสาว วริศรา  ชูประเสริฐ 

268.  นางสาว นันทิตา  เพ่ิมทรัพย์ 

269.  นางสาว จุตฑารัตน์ เผือกหอม 

270.  นางสาว รัตนา หน่อจำปา 

271.  นาย เจนณรงค์ เลิศทะเสมา 
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272.  นาย ธนวัฒน์   ชัยทาน 

273.  นาย นายชัยวัฒน์ สุวรรณสิทธิ์ 

274.  นางสาว ฉัตรวิไบ บุญรุ่งเกียรติ 

275.  นางสาว นิศารัตน์ พิพิธกุล 

276.  นาย อรุณ จันทร์ฉาย 

277.  นาย สุรเธพ สุชาติวุฒิ 

278.  นางสาว นางสาวสุทธิดา ลั่นนาวา 

279.  นาย นายสุทธิพงษ์  ช่างลาย 

280.  นางสาว อริษา บำรุงศิลป์ 

281.  นาย กฤษณพล มายะกฤษณะ 

282.  นาย นิพนธ์  มะเด 

283.  นางสาว มลฤดี ระหัส 

284.  นางสาว ศุภนารี ตุ้ยสา 

285.  นางสาว กัญญารัตน์ ช่างโคกสูง 

286.  นางสาว วราพร ทากิจ 

287.  นางสาว วีรดา ตรีพงษ์ 

288.  นางสาว ณัชชา พฤกษารัตนนนท์ 

289.  นางสาว อริสรา  แดงวงษ์ 

290.  นางสาว เกศกนก ทองภู 

291.  นางสาว อัสรีดา ไชยมงคล 

292.  นาย พีรพัฒน์ ยาวิชัย 

293.  นาย วุฒิรักษ์ ดวงไสย 

294.  นางสาว ณัฎฐา นกไทย 

295.  นาย เกรียงศักดิ์ เคลือศรี 

296.  นางสาว สุดารัตน์ วรวัฒน์ 

297.  นาย วิทยา  บุญจวง 

298.  นางสาว เจริญขวัญ ช้างสุวรรณ 

299.  นาย ปิยะชัย บุญรุ่งเกียรติ 

300.  นางสาว อาทิตยา ชูกลิ่น 

 


