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ประกาศรายชือ่ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม 
อบรมหลักสูตร “แนวทางเชิงวิชาการด้านการตรวจวัด วเิคราะห์ และประเมิน สารเคมี

อันตราย ความร้อน แสงสว่าง และเสียง” รุ่นที่ ๔  (แบบ Online) 
ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕  

 
ตามท่ีสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  

กำหนดจัดอบรมหลักสูตร “แนวทางเชิงวิชาการด้านการตรวจวัด วิเคราะห์ และประเมิน สารเคมีอันตราย ความร้อน 
แสงสว่าง และเสียง” รุ่นที่ ๔ โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์และปิดรับสมัครไปแล้วนั้น 

สสปท. ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการอบรมแบบออนไลน์ จำนวน ๓๐๑ ท่าน โดย
ทาง สสปท. จะจัดส่งลิ้งก์ Zoom การอบรม ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี ้หากท่านยังไมไ่ด้รับลิ้งก์การเข้าร่วม
อบรม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที ่
 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล  
1.  นางสาว วริศรา บุญอบ 

2.  นาย สงัด พิรมทอง 

3.  นางสาว กชกร นวนฉิมพลี 

4.  นาย มนต์ชัย บรรจง 

5.  นาย กิตติ ตรีประภาภรณ์ 

6.  นาย ธนวัฒน์ สมณะกุล 

7.  นางสาว นิภา จาบประไพ 

8.  นาย วีรกานต์ คงดี 

9.  นาย วีรภัทร์ เป่ียมปุก 

10.  นางสาว ศิรินารถ ศิริวัฒพงศ์ 

11.  นางสาว รุ่งนภา พลพิมาย 

12.  นาย วิทยา บุญจวง 

13.  นางสาว ธนาพร ฉิมทัด 

14.  นาย บูชา ทรัพย์เจริญ 

15.  นาย วีรพศักดิ์ สวัสดิ์วงศ์ 
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ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล  
16.  นาย สุเมธ กิตติภูมิ 

17.  นางสาว สุภาวรรณ ลุนเวลา 

18.  นาย ภัทรนนท์ เทวประกาย 

19.  นาย โซเปียน มาหามะ 

20.  นางสาว สุภาพร ตันตระกูล 

21.  ผศ. ดร. พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี 

22.  นาย วรากร ชั้นสุวรรณพงศ์ 

23.  นาย คณุตม์ ใจกล้า 

24.  นาย อริย์กันตา คำไหม 

25.  นางสาว ดารีญา หวังคะเด 

26.  นางสาว กิ่งกาญจน์ ศรีมณี 

27.  นางสาว รชนิศ สุขขี 

28.  นางสาว กรปภาภัส บุญไชย 

29.  นาย กิตติพันธ์ อุดมสุทธิธนสิน 

30.  นางสาว ปพิชญานันท์ สมสุขไพเราะ 

31.  นางสาว กิตติยา ทองสุข 

32.  นาย วีระยุทธ เดชสาทัน 

33.  นางสาว สุนทรี นาครักษ์ 

34.  นางสาว ชไมพร  เหลาทอง 

35.  นางสาว ปวีณา ปลดปล่อว 

36.  นางสาว ปิยธิดา คำแดง 

37.  นางสาว ผาสุข ปิดกันภัย 

38.  นาย พฤกษ์ พรมเสน 

39.  นาย ปุณณรัตน์ คชชา 

40.  นาย กษิดิศ  เจริญพันธ์ 

41.  นางสาว นพวรรณ เกิดผา 

42.  นาย สุขสันต์ เพ็ญธัญการ 

43.  นาย ทัศไนย กวิวังสานนท์ 
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ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล  
44.  นางสาว แก้วกมล บุญเรือง 

45.  นาย ศักดิ์ดา ทองโคตร 

46.  นาย วุฒิพงศ์ วงษ์นิยม 

47.  นางสาว ณัฐรดา บุรีวัน 

48.  นาย สากล สุขวาณิชวิชัย 

49.  นาย ลือชา สุเพ็ญพร 

50.  นางสาว สมลักษณ ์ ภู่เทศ 

51.  นางสาว มุกดา   ไทยงาม 

52.  นาย วชิรวิชญ์ มธุรสสุวรรณ 

53.  นางสาว วรินยุพา แซ่ซ ู

54.  นาย ธีรศักดิ์ พรหมราช 

55.  นางสาว สูนีลา ใบมะ 

56.  นางสาว ภิญญาพัชญ์   ศิริพันธ์ 

57.  นาย จิรายุ แก้วโบราณ 

58.  นางสาว วรรณรัตน์ ข้าวขาวแขก  

59.  นางสาว หิรัณยา บุญพร 

60.  นางสาว ปวีณา  ตรีแก้ว 

61.  นางสาว ของขวัญ ธรรมสุภาเจริญ 

62.  นางสาว จตุพร แสงตุ๊ 

63.  นางสาว จารุณี เนตะวัน 

64.  นางสาว นัฐฑิกา สว่างกุล 

65.  นาย ภาส ุ วัชระวรากรณ์ 

66.  นางสาว วาสนา คีรีแก้ว 

67.  นาง กัญจน์รัตน์  ชอบสวน 

68.  นางสาว พัชราภรณ์ พรมสอน 

69.  นาย นที พันธ์โพธิ ์

70.  นาย แดนชัย สุวรรณโสด 

71.  นาย คำรณ หวานอารมย์ 
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ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล  
72.  นางสาว สาวิตรี ฉุดกระโทก 

73.  นาย สุรุสดิน สูหลง 

74.  นางสาว ฐาปนี พึ่งเป้า 

75.  นางสาว อัญชุลี นิภาวรรณ 

76.  นาง ปาริชาติ พรมแดน 

77.  นางสาว นุสรา   ซิ้มประดิษฐ 

78.  นาวาอากาศตรี ธณกร พึ่งพิมาย 

79.  นางสาว มินตรา พละศักดิ์ 

80.  นาย พยุงพงศ์ ศรีธรรม 

81.  นาย พิพัฒน์พงษ์ โลแก้ว 

82.  นางสาว สุทินันท์ เลิศพงศพ์ันธ์ุ 

83.  นางสาว อาจรีย์ พิศวงศ์ 

84.  นางสาว จุรีรัตน์  คล้ายเจริญ 

85.  นาย ประพันธ ์อินทร์งาม 

86.  นางสาว อภิญญา เกตุรัตน์ 

87.  นาย วรกานต์ ศิริเกตุ 

88.  นางสาว ปณตพร แสนสุภา 

89.  นางสาว วชิรา พวงพิลา 

90.  นาย ปฐมพงษ์ หอมศรี 

91.  นาย เจตน์  หงษา 

92.  นางสาว กมลพร ภูบินบก 

93.  นางสาว บุญฑริกา หม้องาม 

94.  นาย ไพงาม บึงไกร 

95.  นาย คณิต บุญส่ง 

96.  นางสาว อตินุช อินต๊ะเม้า 

97.  นาย วุฒิชัย วงศ์กันยา 

98.  นาย จตุพล  นามพุทธา 

99.  นางสาว ชนนิกานต์ สิริมาตย์ 
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ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล  
100.  นางสาว ดรุณ ี ขวักไขว่ 

101.  นางสาว จิราพร เกื้อหนองขุ่น 

102.  นาย วรัญญู เกษมสุข 

103.  นาย มงคล ซาฮา 

104.  นาย อนันต์เทพ จันทร์ช่วยนา 

105.  นางสาว สวลักษณ์ หงำกระโทก 

106.  นาย วิทูร อาจคงหาญ 

107.  นางสาว ภาวิตา ล้อปิติผล 

108.  นางสาว ธินาพร สุทธิวิริยะ 

109.  นางสาว จิตราพร  แพลูกอินทร์ 

110.  นาง คอลีเยาะ สาแมง 

111.  นาย นคเรศ จันทร์ผาสุข 

112.  นางสาว ประภาพร โมกภา 

113.  นางสาว นริศรา นามบุตร 

114.  นาย กฤษดา มาสมบูรณ์ 

115.  นางสาว สุปราณี กันยาเจริญ 

116.  นางสาว ปริมล แก้วผลึก 

117.  นาย สรยุทธ์ อยู่สุข 

118.  นาย สมชาย บัวบุญ 

119.  นาย ปุนภพ มาลากุล 

120.  นางสาว ดวงฤทัย ธาตุวิสัย 

121.  นางสาว วิภารัตน์ แสนสนุก 

122.  นางสาว ศิรินภา โฉฒศรี 

123.  นาย ชนะชัย แก่นแก้ว 

124.  นางสาว นฤมล แก้วกงพาน 

125.  นาย พรชัย เสงียม 

126.  นาย กฤษณะ ยอดดียิ่ง 

127.  นางสาว ธารทิพย์ พลบุตร 
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ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล  
128.  นางสาว สุนารี เรือนคำ 

129.  นางสาว สุทธิดา ปาระพิมพ์ 

130.  นางสาว สุทธาวรรณ จันดา 

131.  นางสาว เสาวลักษณ์ พันธุ์นนท์ 

132.  นางสาว วิลัยวรรณ์ ดวงสุธา 

133.  นาย รัตนคเชนทร์ วงขารี 

134.  นางสาว อัจฉราพรรณ ปานโต 

135.  นางสาว ภูษิตา ตันติวราชัย 

136.  นางสาว กนกนิจ แกลงกระโทก 

137.  นางสาว ฉัฏฐ์ณริน มณีวงศ์ 

138.  นางสาว สิตานันท์ เอี่ยมเศรษฐกุล 

139.  นาย สรรเพชร เหมธานินทร์ 

140.  นางสาว สุมิตรา เซ็งดา 

141.  นาย ประภาส จันทร์โคตร 

142.  นางสาว วีรพรรณ สุวรรณเพ็ชร 

143.  นาย ชัยชนะ เดชธนบดี 

144.  นาย สิรินทร ์ เพชรนาคิน 

145.  นางสาว รุ่งนภา  ฮวบสวรรค์  

146.  นางสาว สุพัชชา อนันต์ 

147.  นางสาว สุพิชญา  บุญวรรณ์ 

148.  นางสาว ราตรี นาดี 

149.  นางสาว ชุพรรษา  ประสงค์ 

150.  นางสาว ปุริลักษณ์ หลิมเฮงฮะ 

151.  นางสาว ปิยทัศน์ บำรุงเวช 

152.  นางสาว ศิวัตรา ครุธนรสิงห์ 

153.  นาย อนันทัชย จันครุฑ 

154.  นางสาว สุมารินทร์ วงษ์วัฒนะ 

155.  นาย ณัฐพล ชนะขันธ์ 
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ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล  
156.  นาย นฤเทพ บุญพลอยสมบัติ 

157.  นางสาว รุจิกาญจณ์ จงมานัสเจริญ 

158.  นาย ธนัญชัย สารพัดโชค 

159.  นาย พินัย จอมมูล 

160.  นาย อมรชัย แช่มประเสริฐ 

161.  นาย ศักดิ์ดา ถนอมธนสมบัติ 

162.  นางสาว อัญชล ี วรรณทวี 

163.  นางสาว สุรัสวดี สัมพันธ์ 

164.  นางสาว นภาภรณ์ บุตรอำคา 

165.  นาย ปณชัย แพงจันทึก 

166.  นางสาว กัญธิมา  หล่าดอนดู่ 

167.  นางสาว กัญญาณัฐ ศรีอนันต์ 

168.  นาย ฐกร  วงษ์มั่น 

169.  นาย กิตติศักดิ์ ทองทัพไทย 

170.  นางสาว จุฬา สมรูป 

171.  นาย ทนงศักดิ์  รอดรุ่งเรือง 

172.  นาย ณรงค์ศักดิ์ เถื่อนใย 

173.  นาง พจนีย์ พุฒนา 

174.  นาง เกษราพร อิสราสิริ 

175.  นางสาว ชุติภา  ขลิบทอง 

176.  นางสาว ชนารดี วิกาหะ 

177.  นางสาว ศุภางค์ ไชยนาม 

178.  นางสาว นาฏอนงค์ ม่วงกล่อม 

179.  นาย ธนเสฏฐ์ นิ่มศิริ 

180.  นาย รักชาติ จอมขวัญ 

181.  นางสาว พิมจันทร์  เอ้ือนยศ 

182.  นางสาว อภิชญา จันดาพล 

183.  นางสาว พิมพ์ลดา วราพงศ์พิศาล 
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ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล  
184.  นาย สุรศักดิ์ สิงหา.ธานี 

185.  นางสาว พรรณทิวรรณ โห้ประเสริฐ 

186.  นางสาว อัญชลีญา บุญมา 

187.  นางสาว ภัทรสุดา  รอดสุข 

188.  นาย ภัคพงศ์  ยศทิศ 

189.  นาย ธีรศักดิ์ บุตรธิยากลัด 

190.  นาย เอกสกุล บุญปกครอง 

191.  นาย ณัฐพล สีโอ 

192.  นาย สุทัศน์  เสียมไหม 

193.  นาย วรวุฒิ บุญชู 

194.  นางสาว วรัชยา  สุขเกษม 

195.  นางสาว เสาวรส กิจไพศาลศิลป์ 

196.  นางสาว ชนากานต์ คงสมพจน์ 

197.  นาย ประสม  ประสาทงามเลิศ 

198.  นางสาว พรสวรรค์ ระลึกดี 

199.  นางสาว อทิตยา รักษ์บัวทอง 

200.  นาย รัชชานนท์ หิรัญการ 

201.  นาย อปินโย มาตราช 

202.  นางสาว จินตนา สาบุตร 

203.  นางสาว เสาวลักษณ์ อินทปัทม์ 

204.  นาย กิตติศักดิ์ คำมา 

205.  นางสาว สิริชีวรารัตน์ พรมรุกขชาติ 

206.  นางสาว ทวีพร  กลักเพ็ชร 

207.  นางสาว สกาวรักษ์ เชวงปาน 

208.  นางสาว อภิญญา แดงแนวน้อย 

209.  นาย สรรพสิทธิ์ ชมภูนุช 

210.  นางสาว ศิริพร ชัยยศศรีชนะ 

211.  นาง กัญญ์ณณัฏฐ ์ ศรีสมัย 



ห น ้ า  9 | 12 

 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล  
212.  นาย ปิยภัทร มูลศรีนวล 

213.  นางสาว ปรียารัตน์ ศุภจรูญวงศ์ 

214.  นาย ธนเดช นิสัยดี 

215.  นางสาว อจลญา อมรวรวงศ์ 

216.  Mr. Thanadech Nisaidee 

217.  นางสาว พรรณอร  เกษพ่วง 

218.  นางสาว ขัตติยาภรณ์ เกตุพล 

219.  นาง ธมนวรรณ วิไลรัตน์ 

220.  นาง ชฎาพร จันทร์พันธ์ 

221.  นางสาว นิรันตี  บุญนิธี 

222.  นาย เพชรายุธ กระโพธิ์ 

223.  นางสาว ธีรกานต์  ชัยพรหม 

224.  นาง ธัญญา สิงโต 

225.  นาย จิรภัทร เชาว์วิศิษฐ์เสรี 

226.  นาง ยุคนธร จันทร์ดำ 

227.  นาย อิสเรศ  วงษ์ฝุง 

228.  นางสาว พิชญพร พูนนาค 

229.  ดร. นิรัญกาญจ์ จันทรา 

230.  นางสาว กุณฑลีย์ บังคะดานรา 

231.  นางสาว ปียาพร นาคดีล้วน 

232.  นาย อภิชาติ พฤกษานุศักดิ์ 

233.  นางสาว สุปรียา แข่งขัน 

234.  นางสาว วัชราภรณ์ นิ่มน้อย 

235.  นาง พจนีย ์ เชิดเพ็ชรัตน์ 

236.  นางสาว จิรวรรณ ทวีเขตกรณ์ 

237.  นาย ปริญ ใจหนุน 

238.  นางสาว Supalak puypong 

239.  นาย ปฐมีน ตันติเสาวภาพ 
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ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล  
240.  นาย อภิชา  ฉาไธสง 

241.  นาย ธเนศ นกแก้ว 

242.  นาย ชิน ศรีมาลานนท์ 

243.  ว่าที่ร้อยตรีหญิง รัชนก  เนินดี 

244.  นางสาว ธนาภรณ์ ใจอ่อน  

245.  นาย เกษมศักดิ์  แสนปลื้ม 

246.  นาย ชัชวาลย์ นาคประสงค์ 

247.  นาย ศักดา ชูรัตน์ 

248.  นางสาว จงเชาว์จิต โพธิ์อยู่ 

249.  นางสาว จิราย ุ ศิริวงศ์ 

250.  นางสาว ศิรินภา ลิ้มตระกูล 

251.  นาย สมศักดิ์ พรอนันต์รัตน์ 

252.  นางสาว จุฑารัตน์ ระดมสุข 

253.  นาย วิรัช  ตุลยสิทธิชัย 

254.  นาย ทนงศักดิ์ จริงวาจา 

255.  ว่าที่ร้อยตำรวจโท รวิกร  ธรรัตโนบล 

256.  นาย นิพนธ์ ตั้งวิวัฒน์จินดา 

257.  นางสาว สุพรรษา  โพธิ์ศรี 

258.  นางสาว อัยลีน  โสมี 

259.  นางสาว เบญจมาภรณ์ เบ้าดี 

260.  นาย อดิสร ปริสุทธิ์สุนทร 

261.  นางสาว สุพัตรา นวลละออง 

262.  นาย พิพัฒน์พงษ์ โลแก้ว 

263.  นาย ธนกร สิทธิฤทธิ ์

264.  นางสาว สุภัคชญา อยู่นิ่ม 

265.  นางสาว ชลิตา โถชาลี 

266.  นางสาว เย็นจิตร โพธิ์พนา 

267.  นางสาว จริยา เต็บห้วยห้า 
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ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล  
268.  นาย สุทธิศักดิ์ ปิยะพิสุทธิ์ 

269.  นาง ธัญญารัตน์ ณ นคร 

270.  นางสาว สุลักษณา  สอนสังข์ 

271.  นางสาว ศิริรัตน์ ฉัตรธีรภาพ 

272.  นาย กันตภณ เผือกแก้ว 

273.  นาย เอกราช สมบัติสวัสดิ์ 

274.  นาย สราวุฒ ิหนองหลวง 

275.  นาย ชัชชัย ธนโชติ 

276.  นางสาว ปิยาภรณ์ พรหมอินทร์ 

277.  นาย นิเวศน์ พันธ์ุเดช 

278.  นางสาว เกษมณี ภูมิเชวง 

279.  นางสาว กิตติยา  วงศ์จอม 

280.  นาย ธีรวุฒิ  แสงสวัสดิกุล 

281.  นางสาว ทิวดี สหัชสันต์ 

282.  นางสาว รัตนา  ขิกขำ 

283.  นาง อรวรรณ ชำนาญพุดซา 

284.  นางสาว สุภมาส ล้ิมวงษ์สกุล 

285.  นางสาว กาญจนา หนูหมาด 

286.  นางสาว รัตนา หน่อจำปา 

287.  นางสาว ภนิตา เพ่ิมเพียร 

288.  นางสาว เทพกัลยาน์ โรจน์มหัธนกุล 

289.  นาย สิทธิชัย สิงห์สุ 

290.  นาย วีรวัฒน์ จันทร์ขาว 

291.  นางสาว เบญจมาศ ธรรมมาศักดิ์ 

292.  นาย สมพร  คงคำศรี 

293.  นางสาว สุพรรษา พิเคราะห์ยาม 

294.  นาย สมพร จีรภานิวัฒน์กุล 

295.  นางสาว เนตรฤทัย  สุภาผล 
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ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล  
296.  นาย สถิตคุณ ชมภักดิ์ 

297.  นางสาว จุรีภรณ์ แก้วจันดา 

298.  นางสาว ทิพย์กมล  สุตะนนท์ 

299.  นาย จิรโรจน์ ไชยสิทธิ์ปรีดา 

300.  นางสาว วรรณศิริ อัสดง 

301.  นางสาว อุษาวดี ไพราม 
 

 

 
 
 
 
 


