
ลําดับ บริษัท / หน่วยงาน

ท่ี

1 นางสาว สุภิญญา จิตรสุข ไฮซ์ คิว เเพค อินดัสตรี จํากัด

2 นางสาว อัญชลี พจนินท์ ไฮซ์ คิว เเพค อินดัสตรี จํากัด

3 นางสาว วริศรา สุรสิริรัตน์ ไฮซ์ คิว เเพค อินดัสตรี จํากัด

4 นาง พยอม ศิวิไล หจก.แพปลาเบอร์11

5 นางสาว นาซีม๊ะ ยโซะ หจก.แพปลาเบอร์11

ชื่อ-นามสกุล

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ (ครั้งท่ี 3)
งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคใต้ จ.สงขลา ประจําปี 2561

วันที่ 6-7 กันยายน 2561

ณ สยามนครินทร์  หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

5 ู

6 นาง จารุวรรณ เพ็ชร์รัตน์ หจก.แพปลาเบอร์11

7 นางสาว วรารัตน์ ปิยะมโณ หจก.แพปลาเบอร์11

8 นาง กําไล ทิพย์มณเฑียร หจก.แพปลาเบอร์11

9 นาย อนุพงษ์ ยิ่งคง หจก.เพิ่มพูลพานิชโลหะกิจ

10 นาย วีระ พิณสุวรรณ หจ.ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย

11 นางสาว กมีล๊ะ บู่สะเม๊าะ หจ.ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย

12 นาย ปิยะวัฒน์ จิตพิบูลย์ หจ.ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย

13 นาย จิรวัฒน์ บุญธเนศ สํานักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา

14 นาย ตฤณ พรมอินทร์ ส่วนบุคคล

15 นาย เกียรติศักดิ์ รักษาชล สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขาจะนะ

16 นางสาว รัชฎาภรณ์ รัตนชู สเตพไวส์

17 นางสาว อัสมะ ปุนยัง สเตพไวส์

18 นาง นิภาพร กรรณสูตร โรงพยาบาลหาดใหญ่ กระทรวงสาธารณสุข

19 นาง วรณัน กองรักษเวช โรงพยาบาลหาดใหญ่

20 นางสาว อรนุช บัวพรหม โรงพยาบาลชัยบุรี



ลําดับ บริษัท / หน่วยงาน

ท่ี

ชื่อ-นามสกุล

21 นางสาว ศิริภรณ์ บัวพรหม โรงพยาบาลชัยบุรี

22 นาง นันทพร ไชยชนะ โรงพยาบาลจะนะ

23 นางสาว สุกัญญา อาดํา โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์

24 นาย ปิยะพงศ์ พานัง รับเหมาส่วนตัว

25 นาง ศิริอร ภ้ทรพฤกษา รพ.หาดใหญ่

26 นาง รัตนา จิรกาลวิศัลย์ รพ. หาดใหญ่

27 นาง สุพรรณี จิตหวัง รพ หาดใหญ่

28 นาย อธินันท์ ชัญญาวงศ์ศักดิ์ รพ หาดใหญ่

29 นาย แสวสุวรรณ์ ชาตรีกุล ไม่มีสังกัด เป็น จป.วิชาชีพ รับจ็อบทุกบริบัท

30 นาย สมชัย ปราบรัตน์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

31 นาย ภัทรชนน เพชรตีบ เพชรรุ่งโรจน์คอนกรีต

ปิ ์ ั ิ ั ไ ์ ิ ์ ั่  ํ ั32 นางสาว ปิยาภรณ์ หมัดสกุล บริษัทไฮแคร์อินเตอร์เนชันแนล จํากัด

33 นางสาว นุดลี หะยีมะยิ บริษัทสุชญา ฟู๊ด จํากัด

34 นางสาว วันวิสา ปลัดจิ๊ บริษัทสุชญา ฟู๊ด จํากัด

35 นาย อดุลรอพา เจ๊ะกา บริษัทรับเบอร์แลนด์โปรดักส์จํากัด

36 นาย ประเสริฐ ม่วงงาม บริษัทแมนเอโฟรสเซนฟูดส์จํากัด

37 นาย วรณัฐ มุสิกรักษ์ บริษัทแมนเอ โฟรสเซ้นฟู้ด จํากัด

38 นาย นธี เหมมันต์ บริษัทพีจีพีจํากัด

39 นาย สุนทร บัวดํา บริษัทปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด

40 นางสาว ดวงนภา ทองอ่อน บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด

41 นางสาว จารุมน ทองชู บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด

42 นางสาว อภิรดี ช่วยหวัง บริษัทนาเมืองเพชรพาราวู้ด จํากัด (สํานักงานใหญ่)

43 นาย พิทักษ์ ไชยกูล บริษัททรอปิคอลแคนนิ่ง(ประเทศไทย)จํากัด(มหาชน)

44 นาย ฉัตรชัย จารุเหตุ บริษัททรอปิคอลแคนนิ่ง(ประเทศไทย)จํากัด(มหาชน)

45 นางสาว ละออง นะนุ้ย บริษัททรอปิคอลแคนนิ่ง(ประเทศไทย)จํากัด(มหาชน)

46 นาย ประชิต ทองหีอหุ้ม บริษัททรอปิคอลแคนนิ่ง(ประเทศไทย)จํากัด(มหาชน)

47 นางสาว วาสนา เพชรรัตน์ บริษัททรอปิคอลแคนนิ่ง(ประเทศไทย)จํากัด(มหาชน)



ลําดับ บริษัท / หน่วยงาน

ท่ี

ชื่อ-นามสกุล

48 นาง อรวรรณ จันทร์คง บริษัททรอปิคอลแคนนิ่ง(ประเทศไทย)จํากัด(มหาชน)

49 นางสาว สุขสันต์ สีหานาม บริษัททรอปิคอลแคนนิ่ง(ประเทศไทย)จํากัด(มหาชน)

50 นางสาว ชไมพร ผดุงศักดิ์ บริษัททรอปิคอลแคนนิ่ง(ประเทศไทย)จํากัด(มหาชน)

51 นางสาว สุรัสสา จันทศิริ บริษัททรอปิคอลแคนนิ่ง(ประเทศไทย)จํากัด(มหาชน)

52 นางสาว ไหมสเหร๊าะ ฤทธิ์โต บริษัททรอปิคอลแคนนิ่ง(ประเทศไทย)จํากัด(มหาชน)

53 นาง นันทะวรรณ มหิมณี บริษัททรอปิคอลแคนนิ่ง(ประเทศไทย)จํากัด(มหาชน)

54 นาง อุไร ปานนุกูล บริษัททรอปิคอลแคนนิ่ง(ประเทศไทย)จํากัด(มหาชน)

55 นาย วุฒิพงศ์ หยงสตาร์ บริษัททรอปิคอลแคนนิ่ง(ประเทศไทย)จํากัด(มหาชน)

56 นาย ฉกาด ราชเมืองฝาง บริษัททรอปิคอลแคนนิ่ง(ประเทศไทย)จํากัด(มหาชน)

57 นางสาว ฮาวาตี ยืนนาน บริษัททรอปิคอลแคนนิ่ง(ประเทศไทย)จํากัด(มหาชน)

58 นาง อ้อมใจ โชติรัตน์ บริษัททรอปิคอลแคนนิ่ง(ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน)

ี ั ั ิ ิ ั ปิ ิ่59 นาย วีระชัย พันเลิศอมร บริษัททรอปคิอลแคนนิง

60 นางสาว อรวรรณ ชัยหาญ บริษัทดิปป์โปรดักส์(ประเทศไทย)จํากัด

61 นาง อารุณี เก้ือก่อยอด บริษัทฉลองอุตสาหกรรมน้ํายางข้นจํากัด

62 นางสาว บุญพา คชไกร บริษัทฉลองอุตสาหกรรมน้ํายางข้น จํากัด

63 นางสาว กนกวรรรณ จันทร์ทอง บริษัท ไฮแคร์ไทยกลัฟส์จํากัด

64 นางสาว ศิรกาญจน์ วรภูเบศ บริษัท ไฮแคร์ ไทยกลัฟส์ จํากัด

65 นางสาว เพ็ญนภา โชติวัตนปัญญา บริษัท ไฮแคร์ ไทยกลัฟส์ จํากัด

66 นางสาว มาริสา เบ็ญโส๊ะ บริษัท ไฮแคร์ ไทยกลัฟส์

67 นาย สมควร เตโชชะ บริษัท เอสจีเอ็มพี จํากัด

68 นางสาว ปิยะฉัตร กล้าคง บริษัท เอสจีเอ็มพี จํากัด

69 นางสาว เกศกนก จรเด่น บริษัท เอ็ม.อี.ซี. วิศวกรรม จํากัด

70 นาย พงศกร กรัณยโพธิกร บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด

71 นางสาว ชลิตา สังข์ไทย บริษัท อินโนเวทีฟ โกลฟส์ จํากัด

72 นาย สันติพงศ์ พูลช่วย บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

73 นาย ศรชัย ปานทน บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

74 นาย ธวัชชัย ธนะเศวตร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
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75 นาย มรุตพงศ์ คงเขียว บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

76 นางสาว ณัฏฐณิชา ณภากูล บริษัท เหมืองแร่ลิวง จํากัด

77 นาง วารุณี ทําคง บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จํากัด มหาชน สาขาระนอง

78 นางสาว นาฎระพี ลิยิ้ม บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จํากัด มหาชน สาขา ระนอง

79 นาย วินิจ วารินสะอาด บริษัท หน่ําฮั่วรับเบอร์ จํากัด

80 นางสาว ณัฐธิดา ราษฏร บริษัท สุชญา ฟู๊ด จํากัด

81 นางสาว สุภาสิน คงทอง บริษัท สุชญา ฟู๊ด จํากัด

82 นางสาว รอฮานา หราหนิ บริษัท สยามรังนกทะเลใต้ จํากัด

83 นางสาว นันทนา ทองนุ่ม บริษัท สงขลามารีนโปรดักส์ จํากัด

84 นางสาว กมลชนก สุวรรณวงศ์ บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จํากัด (มหาชน)

85 นาย ชนก สุวรรณรัตน์ บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จํากัด (มหาชน)

ิ ่ ้ ิ ั  ิ่  ํ ั  ( )86 นางสาว พนิดา แท่นแก้ว บริษัท สงขลาแคนนิง จํากัด (มหาชน)

87 นาง ทิวากร ไพบูลย์สมบัติ บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จํากัด (มหาชน)

88 นาย ภูเบศร์ ยังช่วย บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จํากัด (มหาชน)

89 นางสาว วิลาสินี ศรีช่วย บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จํากัด (มหาชน)

90 นาย เชิดพงศ์ เหลียวพัฒนพงศ์ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์(ประเทศไทย) จํากัด

91 นาย วีรวิทย์ สุวรรณสุโข บริษัท ศรีตรังโกลฟส์(ประเทศไทย) จํากัด

92 นาง อิสิญา สังข์ศิริ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์(ประเทศไทย) จํากัด

93 นาย สิรวิชญ์ มวยดี บริษัท ศรีตรังเเอโกรอินดัสทรี จํากัด (สาขาทุ่งสง)

94 นาง ชไมพร อ๋องสุวรรณ บริษัท ย้งเชาว์ จํากัด

95 นาง ซูมัยยะห์ หะยียามา บริษัท มาสเตอร์พาราวู้ด จํากัด (สาขานาทวี)

96 นางสาว ลีซาร์ เปาะวี บริษัท มาสเตอร์พาราวู้ด จํากัด

97 นาย สมพร จิตต์จํานงค์ บริษัท พี. แอนด์ เอส.เปโตร เซอร์วิส จํากัด

98 นาง ภัทรมนัส กลับดี บริษัท พาเนล พลัส จํากัด

99 นางสาว ปุญญิศา รักษ์วงศ์ บริษัท พร้อมท์ เอ็นดีที แอนด์ อินสเป็คชั่นส์ จํากัด

100 นาย วรากร ชั้นสวรรณพงศ์ บริษัท พร้อมท์ เอ็นดีที แอนด์ อินสเป็คชั่นส์ จํากัด100 นาย วรากร ชนสุวรรณพงศ บรษท พรอมท เอนดท แอนด อนสเปคชนส จากด

101 นางสาว รอฮีมะห์ โอ๊ะหลํา บริษัท แป๊ะแชสงขลา จํากัด
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102 นาย เอราวัฒน์ รัตนามัยภูเบศร์ บริษัท แป๊ะแชสงขลา จํากัด

103 นาย สรายุทธ ต่ายกระทึก บริษัท ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) คลังน้ํามันภูเก็ต

104 นาย เอกรินทร์ จินพงศ์ บริษัท ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) คลังน้ํามันภูเก็ต

105 นางสาว อัญชนิดา สังฆะโร บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด โรงงานแปรรูปสุกรพัทลุง

106 นางสาว ชนมน สมบัติยานุชิต บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด

107 นางสาว วรรณวนัช รัตนมณี บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด

108 นาง อรกมล สามใหม่ บริษัท บีเคเทรดดิ้ง จํากัด

109 นาย ภิทชญา นคราบัณฑิตย์ บริษัท บีเคเทรดดิ้ง จํากัด

110 นาย ทวี โต๊ะลาวัล บริษัท บีเคเทรดดิ้ง จํากัด

111 นางสาว สุพรรษา ไชยทอง บริษัท บีเคเทรดดิ้ง จํากัด

112 นาย สมชาติ นาควิโรจน์ บริษัท นาเมืองเพชรพาราวู้ด จํากัดู

113 นาย ไพบูลย์ ทวีวงศ์ บริษัท นาเมืองเพชรพาราวู้ด จํากัด

114 นางสาว วรรณิสา แสงแก้ว บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จํากัด (สถานีหาดใหญ่)

115 นางสาว นฤมล มีเสน บริษัท ทรีเอ็นดี เซฟต้ี เซอร์วิส จํากัด

116 นางสาว ดวงนภา ทองชุม บริษัท ทรีเอ็นดี เซฟต้ี เซอร์วิส จํากัด

117 นางสาว ขวัญตา ขวัญซ้าย บริษัท ทรีเอ็นดี เซฟต้ี เซอร์วิส จํากัด

118 นาย ปิติ หนูทอง บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด

119 นาย ธวัชชัย สุวรรณประสม บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด

120 นาย อภิเชษฎ์ รัตนิยะ บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด

121 นาย วัฒนา ภู่พันธ์ บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด

122 นาย ศรัทธา พูลสวัสดิ์ บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด

123 นาย ศักดิ์นรินทร์ บินยูโซ๊ะ บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด

124 นาย ทรงพล นพรัตน์ บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด

125 นาย ชูศักดิ์ ณ ภิบาล บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด

126 นาย พิชากรณ์ ไชยประภา บริษัท ทรานส์ ไทย มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด126 นาย พชากรณ ไชยประภา บรษท ทรานส ไทย-มาเลเซย (ประเทศไทย) จากด

127 นาย คมสัน จันทร์สว่าง บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด
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128 นางสาว สารีนา มะลี บริษัท เซาท์แลนด์ลาเท็กซ์ จํากัด(สาขานาทวี)

129 นางสาว สุชาดา ประสงค์แสนสุข บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จํากัด สาขา บางกล่ํา

130 นาย ปิยพัทธ์ บัวดํา บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จํากัด สาขา บางกล่ํา

131 นาย ไมตรี กระมุทพิจิตร บริษัท เซาท์เทิร์น เอ็มทีเอส จํากัด

132 นาย นเรศ มณีเลิศ บริษัท เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย จํากัด

133 นางสาว อัดชรี จิเบ็ญจะ บริษัท เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย จํากัด

134 นาย ชิเดนทรีย์ ฟองมณี บริษัท ซีเวิลด์ ไดวิ่ง แอนด์มารีน ซัพพลาย จํากัด

135 นาย ชนินทร์ ชัชวาล บริษัท ซีเวิลด์ ไดวิ่ง แอนด์มารีน ซัพพลาย จํากัด

136 นางสาว พาตีฮะห์ หะยีอาแว บริษัท ชัยเจริญมารีน(2002)จํากัด

137 นาย ทัศพันธ์ โนรดี บริษัท ฉลองอุตสาหกรรมน้ํายางข้น จํากัด

138 นางสาว ไพลิน รับไทรทอง บริษัท จีที ทรานสปอร์ต2012 จํากัด3

139 นางสาว ธันยพร ศรีสุข บริษัท คราวน์ ฟู้ดแคน (หาดใหญ่)จํากัด

140 นางสาว อารยา ไทยนิรมิตร บริษัท กรีนพาราวู้ด จํากัด

141 นาย สุริยา แก้วเกาะสะบ้า บริษัท กรีนพาราวู้ด จํากัด

142 นางสาว ปิยะฉัตร เพ็ชรคง บริษัท 2 เอส เมทัล จํากัด (มหาชน)

143 นางสาว อโนมา ชูสวัสดิ์ บริษัท  เมอร์กาโต้  เมดิคัล  (ไทยแลนด์)  จํากัด

144 นางสาว ปริศนา ชอบแต่ง บริษัท  เมอร์กาโต้  เมดิคัล  (ไทยแลนด์)  จํากัด

145 นางสาว สุภาพรรณ ภักดีวานิช บริษัท  เมอร์กาโต้  เมดิคัล  (ไทยแลนด์)  จํากัด

146 นางสาว อารยา สุรามฤทธิ์ บริษัท  เมอร์กาโต้  เมดิคัล  (ไทยแลนด์)  จํากัด

147 นาย อรุณ มูเก็ม บริษัท  เมอร์กาโต้  เมดิคัล  (ไทยแลนด์)  จํากัด

148 นาย สายันต์ บัวทอง บริษัท  เมอร์กาโต้  เมดิคัล  (ไทยแลนด์)  จํากัด

149 นาย จักรพงศ์ เกราะแก้ว บริษัท  เมอร์กาโต้  เมดิคัล  (ไทยแลนด์)  จํากัด

150 นาย ภาณุวัฒน์ เทพศรี บริษัท  เมอร์กาโต้  เมดิคัล  (ไทยแลนด์)  จํากัด

151 นาย อันวา ไกรสุทรังค์ บริษัท  เมอร์กาโต้  เมดิคัล  (ไทยแลนด์)  จํากัด

152 นาย ณัฐชนนท์ ทองแสงแก้ว บริษัท  เมอร์กาโต้  เมดิคัล  (ไทยแลนด์)  จํากัด

153 นางสาว อัญชลี จันทร์สีดํา บริษัท  เมอร์กาโต้  เมดิคัล  (ไทยแลนด์)  จํากัด
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154 นางสาว สูวัยบะห์ ตาเย๊ะ บริษัท  เมอร์กาโต้  เมดิคัล  (ไทยแลนด์)  จํากัด

155 นางสาว จันทร์จิรา มณี บริษัท  เมอร์กาโต้  เมดิคัล  (ไทยแลนด์)  จํากัด

156 นางสาว อารีย์ ตันเวชกุล บริษัท  เมอร์กาโต้  เมดิคัล  (ไทยแลนด์)  จํากัด

157 นาย Moe เพ่ือนบ้าน บริษัท  เมอร์กาโต้  เมดิคัล  (ไทยแลนด์)  จํากัด

158 นาย Pho  San เพ่ือนบ้าน บริษัท  เมอร์กาโต้  เมดิคัล  (ไทยแลนด์)  จํากัด

159 นางสาว ภาวินา อะแซ บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่

160 นาง รัตนาภรณ์ ศรีมะฆะ บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่

161 นาย วีระ แก้วหนู บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่

162 นาย ณรินทร์ สุกแป้น บมจ.ทรอปิคอลแคนนิ่ง(ประเทศไทย)

163 นาย พิทักษ์ ไชยกูล บมจ.ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย)

164 นางสาว อาซีซะ ละอาด บมจ.ซีพีออลล์

165 นาย สมพร จันทสุริวงศ์ บมจ.เจิรญโภคภัณฑ์อาหาร165 ุ ญ

166 นาย ชุติพนธ์ อุปการ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ําบ้านพรุ

167 นาย ธีรยุทธ แก้วพิจิตร บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ําบ้านพรุ

168 นาย เกรียงไกร นวลจุ้ย บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ําบ้านพรุ

169 นาย นิวัฒน์ อินทกูล บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ําบ้านพรุ

170 นาย วรรณชาติ แมโนน บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ําบ้านพรุ

171 นาย ไตรภพ ถาวรประสิทธิ์ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ําบ้านพรุ

172 นาย สมพงค์ เส้งนนท์ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ําบ้านพรุ

173 นาย เขมทัต ศรีเจ้า บจก.อันวาร์พาราวูด

174 นางสาว นาดีเราะ บิลหมัน บจก.หาดใหญ่สหมอเตอร์

175 นางสาว วาธินี ต่อวิวรรธน์ บจก.หาดใหญ่สหมอเตอร์

176 นางสาว นริษา กําเหนิดดี บจก ซันไวส์ อินเตอร์เนชั่นแนล

177 นางสาว นุชนาฎ หมะบู้ บ.ไฮไท ซีฟู้ด จํากัด

178 นางสาว นุชนาฎ หมะบู้ บ.ไฮไท ซีฟู้ด จํากัด

179 นาง มัยมุเน๊าะ หมะเหม บ.ไฮไท ซีฟู้ด จํากัด

180 นาง หับเส๊าะ หมัดหมาน บ ไฮไท ซีฟ้ด จํากัด180 นาง หบเสาะ หมดหมาน บ.ไฮไท ซฟูด จากด

181 นางสาว พฤดี ปานแก้ว บ. เอส.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด
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182 นาย ชารีฟ นาแว ท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

183 นาย ชนะพล ชีวโสตสกุล ท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

184 นางสาว นลัทพร รุ่งฉาย ท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

185 นาย ศุภชาการณ์ ประเพชร ท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

186 นาย กฤตพล พุทธแก้ว ท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

187 นาย วิทยา ทองประจุแก้ว ท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

188 นางสาว ชนิดาภา มณีนพ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

189 นาย วิรัญญู คงเรือง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

190 นาย อารมณ์ สว่างจันทร์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

191 พ.อ.อ. ครรชิต ชูช่วย ท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

192 นางสาว เจนจิรา แจ่มจันทา ท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

193 นางสาว ญาดา วีรการณ์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)193 ญ ญ

194 นาง สุธีรา แจ่มแจ้ง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

195 นางสาว สุธิตา เพอปะหมาน ดิปป์โปรดักส์(ประเทศไทย)จํากัด

196 นาย สิทธิธรรม ยุกตวิมลกุล ซีอาร์ หาดใหญ่ ประเทศไทยจํากัด

197 นาย จรัญ ขวัญปาน ชมรมจป.ภาคใต้ตอนล่าง

198 นาย หมะซุกรี มะเด็ง เค.เอ.ดับเบิ้ลยู

199 นางสาว ปิยวรรณ มาศโอสถ คราวน์ ฟู้ด แพ็คเก็จจิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

200 นางสาว ธีรชญาน์ ศิริชัชวาลวงศ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

201 นาง วนิดา วงศ์สุวรรณ โกลด์ คอยน์ สเปเชียลิตี้ส์ (ประเทศไทย) จํากัด

202 นางสาว พิมพ์สุจี กัญญาพลเชษฐ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอทุ่งสง

203 นางสาว อนันตยาพร ชูนุ้ย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอจะนะ

204 นาย ศุภโชค วงษ์มณฑา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง

205 นางสาว ลัดดาวัลย์ นุกูลเตชะศิริ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง

206 นางสาว ตติยา ผินประดับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฝ่ายปฏิบัติการและบํารุงรักษา

207 นางสาว อารีรัตน์ กลิ่นจันทร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช

208 นาย สมเด็จ เฑียรฆโรจน์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหาดใหญ่208 นาย สมเดจ เฑยรฆโรจน การไฟฟาฝายผลตแหงประเทศไทยหาดใหญ

209 นาย ธรากร ฑีฆโชติวัฒนา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หาดใหญ่
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210 นาย อโณทัย ไพฑูรย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สํานักงานหาดใหญ่

211 นางสาว นัสรีนี มามะ Topglove medical thailand co.,tld

212 นาย ก้องภพ แสงแวว Thaiunion group pcl

213 นางสาว นิกัรตีนี มะรอเซะ S2K marine product

214 Somchai Limpanathan Prompt NDT and Inspection

215 นางสาว ดารารัตน์ แก้วโยชน์ Owen oil tools LP

216 นาย สนธยา กาญจนวงค์ cpf โรงงานบ้านพรุ

217 นางสาว วาสนา สุทธิวิเชียรโชติ CEC International, Ltd. (Thailand Branch)

218 นาย อาทิตย์ เพ่ิมพูน CEC International, Ltd. (Thailand Branch)

219 นาย นลิน ณรงค์ CEC International, Ltd. (Thailand Branch)

220 นาง วรางคณา เกียรติธิวัฒน์ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

221 นางสาว กันยารัตน์ ประสพสุขโชค บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร221 ุ ญ

222 นาย วรายุทธ ฉิมภักดี บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

223 นางสาว เบญจพร ปานศรี บจก.ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม

224 นางสาว อนัญญา แก้วเกาะสะบ้า บริษัท กรีนพาราวู้ด จํากัด

225 นาย อุดมศักดิ์ มโนคติวัฒนา บริษัท กรีนพาราวู้ด จํากัด

226 นาย ชัชวิสิฏฐ์ สุวรรณมณี บริษัท ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)

227 นาย พิชัย สุขพันธ์เยี่ยม บ.ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จก.

228 นางสาว อุทัยวรรณ โพธิ์แก้ว สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา

229 นาย ปราโมทย์ อ่อนแก้ว สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา

230 นาย อภิชนม์ แก้วมณี ศูนย์ความปลอดภัยในการทํางานเขต 9 (สงขลา)

231 นางสาว ปัทม์วรรณ สังข์ช่วย ศูนย์ความปลอดภัยในการทํางานเขต 9 (สงขลา)

232 นางสาว ประภาพิมพ์ อุทัยรัตน์ ศูนย์ความปลอดภัยในการทํางานเขต 9 (สงขลา)

233 นางสาว ณัฐนรี เพ็ชรรัตน์ ศูนย์ความปลอดภัยในการทํางานเขต 9 (สงขลา)

234 นางสาว วาสนา รัตนา ศูนย์ความปลอดภัยในการทํางานเขต 9 (สงขลา)

235 นางสาว กัลยา หมุดประเสริฐ ศูนย์ความปลอดภัยในการทํางานเขต 9 (สงขลา)

236 นาย ศักดิ์นรินทร์ สังฆธาต ศนย์ความปลอดภัยในการทํางาน เขต 8 (สราษฎร์ธานี)236 นาย ศกดนรนทร สงฆธาตุ ศูนยความปลอดภยในการทางาน เขต 8 (สุราษฎรธาน)

237 นาย สุรวุฒิ มากแดง ศูนย์ความปลอดภัยในการทํางาน เขต 8 (สุราษฎร์ธานี)
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238 นาย สิทธิชัย บุญคงดํา ศูนย์ความปลอดภัยในการทํางาน เขต 8 (สุราษฎร์ธานี)

239 นางสาว รัตนาภรณ์ เพ็ชรประพันธ์ บริษัท ศิลาอารี จํากัด

240 นางสาว พรนภา วันเพ็ญ บริษัท พิธานพาณิชย์ จํากัด

241 นาย นายธัชชัย มีมุสิก ฉัตรทองพร็อพเพอร์ตี้และบริษัทในเครือ

242 นาย มะรุสดี ยีเฮง ฉัตรทองพร็อพเพอร์ตี้และบริษัทในเครือ

243 นาย สิทธิชัย หลุมเพ็ชร โกลด์ คอยน์ สเปเชียลิตี้ส์ (ประเทศไทย) จํากัด

244 นาย แสน ราชผล โกลด์ คอยน์ สเปเชียลิตี้ส์ (ประเทศไทย) จํากัด

245 นาย ทวีรัตน์ รัชชโต โกลด์ คอยน์ สเปเชียลิตี้ส์ (ประเทศไทย) จํากัด

246 นาง นัทริยา สังข์ขาว โกลด์ คอยน์ สเปเชียลิตี้ส์ (ประเทศไทย) จํากัด

247 นาย อารีย์ หลงหัน บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จํากัด

248 นาย ใบ พูลสง บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จํากัด

249 นาย อรรถพล จันทร์อุ่ย บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จํากัด249 ุ ุ

250 นาย กฤติน หฤทัยบริรักษ์ บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จํากัด

251 นาย พิษณุพงษ์ เนาวรัตน์ บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จํากัด

252 นางสาว จีรนันท์ สนเส็ม บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จํากัด

253 นาย สันติรักษ์ อักขระนุรักษ์ บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จํากัด

254 นาย รุสลัน พิมพ์ประพันธ์ บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จํากัด

255 นาย บุญญเกียรติ ชัยเพ็ชร บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จํากัด

256 นางสาว ณัฐวดี มูลศรี บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จํากัด

257 นาย ตรรกวิทย์ ฉุ้นประดับ บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จํากัด

258 นาย ธีปกร อนุพันธ์ บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จํากัด

259 นางสาว ลัดดาวรรณ พุทธกูล บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จํากัด

260 นางสาว มัญชุกานต์ หยงสตาร์ บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จํากัด

261 นาย มาน มุทุกันต์ บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จํากัด

262 นางสาว อินทราภรณ์ ก่อแก้ว บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จํากัด

263 นางสาว คําจันทร์ สังข์ทอง บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จํากัด

264 นางสาว สริยา จันทวิเศษ บริษัท โชติวัฒน์อตสาหกรรมการผลิต จํากัด264 นางสาว สุรยา จนทวเศษ บรษท โชตวฒนอุตสาหกรรมการผลต จากด

265 นางสาว ศิรินทิพค์ ฤทธิรงค์ บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จํากัด
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266 นางสาว สริดา กาญจนฉวี บ.เซ้าท์อิสต์เอ็นเตอร์ไพรส์กรุ๊ป จก.

267 นางสาว กนกพรรณ เก้ือทอง บ.เซ้าท์อิสต์เอ็นเตอร์ไพรส์กรุ๊ป จก.

268 นางสาว โสธิยา มีดี บ.เซ้าท์อิสต์เอ็นเตอร์ไพรส์กรุ๊ป จก.

269 นาง อรวรรณ ปานแก้ว บ.เซ้าท์อิสต์เอ็นเตอร์ไพรส์กรุ๊ป จก.

270 นาย คํานวณ ศิริสวัสดิ์ บ.เซ้าท์อิสต์เอ็นเตอร์ไพรส์กรุ๊ป จก.

271 นาย นคร ลิ่มกตัญญู บจก.ไทยอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สังเคราะห์

272 นาง เยาว์วพา แดงบรรจง สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา

273 นางสาว ฮารีซา มีนทกานต์ บริษัท เอ็ม เจ อินดัสตรี จํากัด

274 นาย ภูกิจ ตัรฑติยากร บริษัท เอ็ม เจ อินดัสตี จํากัด

275 นาย จําลอง เกลาแก้ว บริษัท เอ็ม เจ อินดัสตรี จํากัด


