
 

 
 

ประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ 
งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๖๒ 

ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 
 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) ขอประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาวิชาการงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา  ประจ าปี ๒๕๖๒ ระหว่าง
วันที่ 5-6 กันยายน ๒๕๖๒  

ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป และเพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียน 
กรุณาแจ้งล าดับที่และชื่อของท่าน เมื่อลงทะเบียนแล้ว จะได้รับคูปองอาหารว่าง/อาหารกลางวัน และเอกสาร
ประกอบการสัมมนา  

กรณีต้องการยกเลิกการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ให้ท่านอีเมล์แจ้งมาที่ southern_tosh@tosh.or.th ภายใน
วันที่ 29 กันยายน ๒๕๖๒ 

1. รายช่ือผู้เข้าร่วมพิธีเปิดและสัมมนาวิชาการ ห้องศรีวิศวะ วันที่ 5 กันยายน ๒๕๖๒ จ านวน 332 คน 

ล าดับ ชื่อ- สกุล บริษัท 
1 นายจาตุรนต์ จินดา บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) 
2 นางสาวกมลวรรณ แดงโกเมน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) 
3 นายทวีศักดิ์ จิตเจริญ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) 
4 นางสาวสารีนา มะลี บริษัท เซาท์แลนลาเท็กซ์ จ ากัด สาขานาทวี 
5 นางสาวชนัณชนก แก้วทอง บริษัท เซาท์แลนลาเท็กซ์ จ ากัด สาขานาทวี 
6 นายสุรเชษฐ เดชรัตน์ บริษัท เซาท์แลนลาเท็กซ์ จ ากัด สาขานาทวี 
7 นายฮารือมีน ดลเล๊าะ บริษัท เซาท์แลนลาเท็กซ์ จ ากัด สาขานาทวี 
8 นายอิสมะแอ หมัสเหล็ม บริษัท เซาท์แลนลาเท็กซ์ จ ากัด สาขานาทวี 
9 นายสมปอง ชาติภัย บริษัท เซาท์แลนลาเท็กซ์ จ ากัด สาขานาทวี 

10 นายอาทร สมเสร็จ บริษัท มาล์เทครับเบอร์ จ ากัด 
11 นายปกรณ์เกียรติ เตชะสิริตระกูล บริษัท มาล์เทครับเบอร์ จ ากัด 
12 นางสาวกูมารีนา กูปาเนาะ บริษัท เอเซียน โอ๊ค จ ากัด 
13 นางสาวนภัสศร แสงชู บริษัท ทัทวิน จ ากัด 
14 นางสาวไพลิน รับไทรทอง บริษัท ทัทวิน จ ากัด 
15 นางสาวนิกัรตินี มะรอเซะ บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จ ากัด 
16 นางสมจิตร เกื้อก่อทอง บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จ ากัด 
17 นางสาวราชาวดี ศรีเกษม บริษัท สงขลาไบโอเพาเวอร์จ ากัด 
18 นายชัยทัต ประทุมวัลย์ บ.สงขลาไบโอเพาเวอร์ 
19 นายจักรินทร จังกินา จ สยามคอนทรัคชั่น  
20 นายวินิจ วารินสะอาด บริษัท หน่ าฮั่วรับเบอร์ จ ากัด 



ล าดับ ชื่อ- สกุล บริษัท 
21 นางสาวซาดีน่า หมัดสุเด็น บริษัท แป๊ะแชสงขลา จ ากัด 
22 นางสาวตัสมีรา ดิดี บริษัท แป๊ะแชสงขลา จ ากัด 
23 นางสาวเพลาพิมล เสมียนคิด OGAS Solutions 
24 นายมรุตพงศ์ คงเขียว บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
25 นายธวัชชัย ธนะเศวตร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
26 นายศรชัย ปานทน บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
27 นายลุคมาน ละเต๊ะ สงขลาไบโอเพาเวอร์ 
28 นางสาวมารีย๊ะ ละมาน บริษัท ช. กานต์มณี จ ากัด 
29 นายสงบ แซ่ลี บริษัท ช. กานต์มณี จ ากัด 
30 นางสาวอิบตีชาม ดีเย๊าะ บริษัท ซิตี้เพาเวอร์ จ ากัด 
31 นางสาวสอฝีย๊ะ เหมมันต ์ บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ า จ ากัด 
32 นางสาวละอองดาว นวลหอม บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ า จ ากัด 
33 นางสาวศิริวิมล รอดทอง บริษัท สมิหลา โคลด์ สโตเรจ จ ากัด 
34 นายยุทธนา จันทร์แก้ว บริษัท สมิหลา โคลด์ สโตเรจ จ ากัด 
35 นายณรินทร์ สุกแป้น บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
36 นายวีระชัย พันเลิศอมร บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
37 นายประชิต ทองห่อหุ้ม บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
38 นายศิวัช บุญจันทร์ บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
39 นางอรวรรณ จันทร์คง บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
40 นางสาวฮาวาตี ยืนนาน บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
41 นางสาวสุรัสสา จันทศิริ บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
42 นางนันทะวรรณ มหิมณี บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
43 นางสาวสุขสันต์ สีหานาม บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
44 นางสาวละออง นะนุ้ย บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
45 นางสาวอารยา จอมนุ้ย บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
46 นางสาวจารุพักตร์ ไชยศรี บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
47 นายศิริพงศ์ เพชรนู บริษัท สะเดา พี.เอส.รับเบอร์ จ ากัด 
48 นายสุวิชาญ นาคสวาสดิ์ บริษัท บีอีอี-บอยเบอร์เอนเนอร์จีแอนด์เอนไวเรินเมนท์ เซอร์วิวจ ากัด 
49 นายสิทธิพงศ์ พงศ์ประยูร ท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
50 นายกฤตพล พุทธแก้ว ท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
51 นายชารีฟ นาแว ท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
52 นางสาวนลัดพร รุ่งฉาย ท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
53 นายชลทิศ งามอุดม ท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
54 นางสาวภาวินา อะแช บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จ ากัด  (มหาชน) 
55 นางใจแก้ว ทองสร้อย บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จ ากัด  (มหาชน) 
56 นายวีระ แก้วหนู บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จ ากัด  (มหาชน) 
57 นายสมใจ บัวศรี บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จ ากัด  (มหาชน) 
58 นายสุบิลย์ นิลวิสุทธิ ์ บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จ ากัด  (มหาชน) 
59 นายสุพจน์ สุขโรจน์ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ 
60 นายสมนึก ปันถะ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ 



ล าดับ ชื่อ- สกุล บริษัท 
61 นายพัฒธระพงษ์ จันทวิเศษ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ 
62 นายวีรวิทย์ สุวรรณสุโข บริษัท โกลด์ คอยน์ สเปเชียลิตี้(ประเทศไทย) จ ากัด 
63 ว่าที ่ร.ต. สุพจน์ ศรีรักษ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ 
64 นายอภิสิทธิ์ เชื้อค าเพ็ง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 
65 นางสาวฟารีซะ แยแล บริษัท เอส ทู เค มารีน โปรดักส์ จ ากัด 
66 นายดวง รักษ์ทอง บริษัท หาดแก้วโกลเด็นแซนด์ จ ากัด 
67 นายโฆนันท ์จินดารัตน์ บริษัท หาดแก้วโกลเด็นแซนด์ จ ากัด 
68 นายสมมาด คงสุวรรณ บริษัท หาดแก้วโกลเด็นแซนด์ จ ากัด 
69 นางสาววิชิดา เวชสิทธิ์ บริษัท หาดแก้วโกลเด็นแซนด์ จ ากัด 
70 นายก้องภพ แสงแวว บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จ ากัด 
71 นายจรินทร์ กิ้มเกี้ยว ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย 
72 นายรวิกร หนูด า ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย 
73 นายวีระ พิณสุวรรณ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย 
74 นายปิยะวัฒน์ จิตพิบูลย์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย 
75 นายนริศ เพชรจ ารัส ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย 
76 นางสาวเพียงรวี พรมจันทร์ บจก.เฮอริเทจ โกรวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น 
77 นางสาวจิตรา ลือชาการ บจก.เฮอริเทจ โกรวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น 
78 นายพุฒิสรรค์ ศิริสมวงศ ์ Seafoodmarket 
79 นางสาวสุดาวรรณ ประดับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
80 นายจรัญ ธรรมใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
81 นางสาวนุสรินทร์ จกโป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง 
82 นางสาวเบญจมาศ สุคันโท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบางสะพาน 
83 นางสาวอรนุช ศรีทรัพย์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร 
84 นายชัชวาล ดวงภูเมฆ สวนสัตว์สงขลา 
85 นางสาวรวิวรรณ สังข์ทอง บริษัท อู่เรือ ศรีสงขลา จ ากัด 
86 นางสาวสุนิสา เนื่องตีบ บริษัท อู่เรือ ศรีสงขลา จ ากัด 
87 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพรรณ บุญชู บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จ ากัด 
88 นายสุรพล ชูสวัสดิ ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
89 นางสาวอารีญา กิริยา บริษัท เซาท์แลนด์ลาเท็กซ์ จ ากัด  สาขาบางกล่ า 
90 นางสาวกนกวรรณ พรรณราย บริษัท เซาท์แลนด์ลาเท็กซ์ จ ากัด  สาขาบางกล่ า 
91 นางสาวจารุณี สกุลวงษ์ บริษัท เซาท์แลนด์ลาเท็กซ์ จ ากัด  สาขาบางกล่ า 
92 นางสาวเบญจมาศ สงทวน บริษัท คราวน์ ฟู้ดแคน (หาดใหญ่) จ ากัด 
93 คุณโสภาพร จันทร์มณี บริษัท เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย จ ากัด 
94 คุณจันทรกานต์ ภูพันนา บริษัท เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย จ ากัด 
95 คุณชมศิลป์ ยูงทอง บริษัท เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย จ ากัด 
96 คุณอิทธิพัทธ์ มะโนเรศน์ บริษัท เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย จ ากัด 
97 คุณวินิตชญา แสงแก้ว บริษัท เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย จ ากัด 
98 คุณนเรศ มณีเลิศ บริษัท เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย จ ากัด 
99 อาจารย์ธนวรรณ บัวเจริญ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

100 ดร.สุปานดี มณีโลกย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 



ล าดับ ชื่อ- สกุล บริษัท 
101 อาจารย์สุธีร์ อินทร์รักษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
102 อาจารย์ปัทมา รักเก้ือ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
103 อาจารย์ธิติมา  ณ สงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
104 อาจารย์วันเพ็ญ ทองสุข มหาวิทยาลัยทักษิณ 
105 นางวรินทร์ทิพย์ คงฤทธิ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
106   พนักงานขับรถ  
107   พนักงานขับรถ  
108 นางสาวกนกวรรณ โหดสุบ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
109 นางสาวกัญญาพัชร คณหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
110 นางสาวกุลวานีย์ เจะดาแม มหาวิทยาลัยทักษิณ 
111 นางสาวเครือวัลย์ อินนิล มหาวิทยาลัยทักษิณ 
112 นางสาวจุลลดา สงฆ์สุวรรณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
113 นางสาวเจนจิรา มุสิกพงศ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
114 นางสาวซารีฟ๊ะ บือแน มหาวิทยาลัยทักษิณ 
115 นางสาวชุติมา มาหิเละ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
116 นางสาวฑิฆัมพร ขุนฤทธิ์มนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ 
117 นายณสกล ภูงามเขียว มหาวิทยาลัยทักษิณ 
118 นางสาวณัฐธยาน์ ด าสี มหาวิทยาลัยทักษิณ 
119 นางสาวณิชาภัทร ทวีชัยกิตติกุล มหาวิทยาลัยทักษิณ 
120 นายธีรวุธ เชื้อสง่า มหาวิทยาลัยทักษิณ 
121 นายนัฐพงษ์ ข าตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ 
122 นางสาวน้ าฝน ทองสาย มหาวิทยาลัยทักษิณ 
123 นางสาวนูชินด้า เจ๊ะยะหลี มหาวิทยาลัยทักษิณ 
124 นายปวีณ์กร หมื่นระมัด มหาวิทยาลัยทักษิณ 
125 นางสาวปิยวรรณ คงวัดใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
126 นางสาวพรจุฬา คงแก้ว มหาวิทยาลัยทักษิณ 
127 นางสาวภัศรา เกลาฉีด มหาวิทยาลัยทักษิณ 
128 นายภานุพงศ์ ไพนุพงศ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
129 นางสาวยาวารี หลีหวัน มหาวิทยาลัยทักษิณ 
130 นางสาวลัดดาวัลย์ วิจะสิกะ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
131 นายวรรณะวัฒน์ วรรณโร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
132 นายแวอูเซ็ง ปูโจะ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
133 นางสาวศิวพร สุขศรี มหาวิทยาลัยทักษิณ 
134 นางสาวศุภลักษณ์ สาแหละ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
135 นางสาวศุภวรรณ หาดแก้ว มหาวิทยาลัยทักษิณ 
136 นางสาวสโรชา สิงห์แก้ว มหาวิทยาลัยทักษิณ 
137 นางสาวสุนิสา แสงทอง มหาวิทยาลัยทักษิณ 
138 นางสาวสุภาภรณ์ ทองดี มหาวิทยาลัยทักษิณ 
139 นางสาวอรุณกมล จิตรอักษร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
140 นายอานัส อุมา มหาวิทยาลัยทักษิณ 



ล าดับ ชื่อ- สกุล บริษัท 
141 นายอาราฟัต ธนสุขเสถียร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
142 นางสาวอรินรัตน์ หาญทะเล มหาวิทยาลัยทักษิณ 
143 นายเอกรัตน์ คลองรั้ว มหาวิทยาลัยทักษิณ 
144 นางสาวนุสนานี แมเฮาะด า มหาวิทยาลัยทักษิณ 
145 นางสาวมุมีน๊ะ เรียง มหาวิทยาลัยทักษิณ 
146 นางอัมภรณ์รัตน์ มากแก้ว รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 
147 นายภาคภูมิ บุญญาศรีรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
148 นายธนวันต์ ทองบุญยัง บริษัท วี เซฟตี้ จ ากัด 
149 นางสาวศิริธร บูรณธร บริษัท เซ้าเทอร์น เซฟตี้ จ ากัด 
150 นางสาวสุนิสา อิสโร โรงเรียนบ้านมรสวบ 
151 นางสาวอาซีรา บือเฮง บริษัทกรี เอ็นเนอร์จี จ ากัด 
152 นางสาวกูมารีนา กูปาเนาะ บริษัท เอเซียน โอ๊ค จ ากัด 
153 นายกษิดิ์เดช เพชรศร ี บริษัท สงขลาพอร์ต เซอร์วิส จ ากัด 
154 นางสาวนูรีฮัน ลายามุง บ.เอเซียนโอ๊ค จ ากัด  
155 นางสาวนภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
156 นางสาวจตุรพร เชื้อช่วยชู ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 
157 ว่าที่ร้อยตรีทวีศิลป์ หนูชนะจิตร เทศบาลต าบลบางเหรียง 
158 นายฟาอีส เดชพลรุ่งเรือง มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย  
159 นายนิซอยบูลติน นิเงาะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
160 ผศ.ดร. สุชาติ จันทรมณีย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
161 นางสาวณิชการต์ รัสโนชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
162 นางสาวศุภิสรา จงกลมมณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
163 นางสาวพัทธนันท์ ศิริรัตน์ บริษัทเซาท์แลนด์รับเบอร์ (สาขาบางกล่ า) 
164 นายธรกร วงศ์วิภูษณะ บริษัทเซาท์แลนด์รับเบอร์ (สาขาบางกล่ า) 
165 นายอภิชาติ อภิฤทธิ์  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 
166 นางสาวเจ๊ะรอฮานี มะสาแม บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 
167 นางสาววาสนา แก้วน้อย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 
168 นางสาวปิยะรัตน์ ทองร้อยชั่ง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 
169 นายสมจิตร์ สาระนัย บริษัท มินเนอรัล รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
170 นายวายุภักษ์ ยงยุทธ บริษัท มินเนอรัล รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
171 นายฤทธี เมฆบุตร บริษัท มินเนอรัล รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
172 นายสิริพงษ์ สุขโล้ บริษัท มินเนอรัล รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
173 นายวีระพงษ์ มะลิแย้ม บริษัท มินเนอรัล รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
174 นายศราวุธ เพิ่มศิริ บริษัท มินเนอรัล รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
175 นายนริทร์ เกตุแก้ว บริษัท มินเนอรัล รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
176 นายกิติศักดิ์ ทิพย์ประไพ บริษัท มินเนอรัล รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
177 นางสาวฉัตรริยา ธาราสุข บริษัท มินเนอรัล รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
178 นางสาวพรพิมล พานุมาส ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วังศิลา 
179 นางสาวนภัสกร แก้วมณี บริษัท ไทยยูเนี่ยน แม๊ชเชอร์ จ ากัด 
180 นายธนเดช เดชทิพรักษ์ บริษัท ไทยยูเนี่ยน แม๊ชเชอร์ จ ากัด 



ล าดับ ชื่อ- สกุล บริษัท 
181 นางสาวสุภาวดี นุ่นสังข์ บริษัท ไทยยูเนี่ยน แม๊ชเชอร์ จ ากัด 
182 นางสาวพารีดา ระเด่นอาหมัด บริษัท ไทยยูเนี่ยน แม๊ชเชอร์ จ ากัด 
183 นายพิชัย สุขพันธ์เยียม บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยามจ ากัด 
184 นายมูฮัมหมันการิฟ บูน า บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยามจ ากัด 
185 นางทาริกา ยาโกบ บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยามจ ากัด 
186 นายนาคพันธ์ วรหะสังข์ บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยามจ ากัด 
187 นายอนันชัย อ าปลอด บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยามจ ากัด 
188 นายสานิตย์ นรากิจ บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยามจ ากัด 
189 นายอาทิตย์ ร่มวาบี บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยามจ ากัด 
190 นางสาวอรุณี สะอิ บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยามจ ากัด 
191 นางสาวโสภา สุทธิพรหมมา บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยามจ ากัด 
192 นางณปภัช คงฤทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
193 นายชิษณุพงศ์ ภักดีสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
194 นางสาวเชาวนี คงขาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
195 นางสาวเกศสุดา อินทยาวงศ์ บริษัท อดิสรสงขลา จ ากัด  
196 นางสาวมัชฌิมา รักชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
197 นางสาวฉันทิมา ศิริพงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
198 นางสาวศดานันท์ เสียงหวาน มหาวิทเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย 
199 นางสาวปรีดาพร คงนวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
200 นางสาวสุดารัตน์ หมัดบาซา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
201 นายภรัณยู แก้วชูเสน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
202 นางสาวชญานิษฐ์ รัตนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
203 นายปัญณวัฒน์ อนันต์ชื่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
204 นางญาตาวี เต็มรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
205 นางสาวเพ็ญประภา นิลละออง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
206 นางสาวนริศรา บุญรัตน์ บริษัทเซาท์แลนด์รับเบอร์ จ ากัด สาขาบางกล่ า 
207 นางสาวภิยดา กลิ่นสุวรรณ บริษัทเซาท์แลนด์รับเบอร์ จ ากัด สาขาบางกล่ า 
208 นายธานี จันทรสุวรรณ บริษัทเซาท์แลนด์รับเบอร์ จ ากัด สาขาบางกล่ า 
209 นายพิศาล ธรรมรัตน์ บจ.ทีเอ็มอาน์ เทคนิค 
210 นายคมชาญ สายทองค า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
211 นายวรากร ชั้นสุวรรณพงศ์ บริษัท พร้อมท์ เอ็นดีที แอนด์ อินสเป็คชั่นส์ จ ากัด 
212 นางสาวปุญญิศา รักษว์งศ์ บริษัท พร้อมท์ เอ็นดีที แอนด์ อินสเป็คชั่นส์ จ ากัด 
213 นายอนาวิน ไกรยูม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
214 นายอมรพันธุ์ อินทร์สังข์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
215 นางสาวปัทมวรรณ พัฒนการ ลีวิวัฒน์ถาวร 
216 นางวลัยพร พลเมือง ลีวิวัฒน์ถาวร 
217 นางอาพร จอมประพัน ลีวิวัฒน์ถาวร 
218 นางสาวพิมพ์กาญจน์ ชุมศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
219 นายมุมิน ดือราแม โรงพยาบาลกรงปินัง 
220 นายขจรศักดิ์ ไชยนาพงศ์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 



ล าดับ ชื่อ- สกุล บริษัท 
221 นางสาวอัญญา มาเส เทศบาลเมืองสะเตงนอก 
222 นายชิณวัฒน์ ทองเลี่ยมนาค บริษัท ที เอ็ม เค ฟาร์ม จ ากัด 
223 นางสาววิริยาภรณ์ เหล็กเพ็ชร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
224 นายธนศักดิ์ ชัยเจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา 
225 นางสาวสุรษา แก้วมณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
226 นางสาวอัญชนิดา สังฆะโร บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด โรงงานแปรรูปสุกรพัทลุง 
227 นางสาวอัญชิสา เหน็บบัว บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด โรงงานแปรรูปสุกรพัทลุง 
228 นางสาวมะลิวัลย์ มานะกล้า บริษัท เอ.พี.เค กรีนเอ็นเนอร์จี จ ากัด 
229 นางสาววรนิษฐา นวลจันทร ์ บริษัท เอ.พี.เค กรีนเอ็นเนอร์จี จ ากัด 
230 นางสมใจ แวคงศรี บริษัท เอ.พี.เค กรีนเอ็นเนอร์จี จ ากัด 
231 นายฉัตรชัย นนทพัฒน์อังกูร บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จ ากัด 
232 นางสาววิไลวรรณ ปราบพาลา บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จ ากัด 
233 นางสาวปิโยรส บุญยรัตน์ บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จ ากัด 
234 นายชวน วิจิตรจินดา บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จ ากัด 
235 นายสสามัด ราชาตหงา บริษั ทรีเฟอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซีเอ จ ากัด 
236 นายตามีมี มูยอ บริษั ทรีเฟอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซีเอ จ ากัด 
237 อาจารย์อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
238 อาจารย์ดร.ปรีดา สันสาคร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
239 อาจารย์ราชัน ฉ้วนเจริญ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
240 อาจารย์ศิริพร ด่านคชาธาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
241 อาจารย์มัตติกา ยงประเดิม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
242 อาจารย์ดร.ศิริลักษณ์ วีรสกุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
243 อาจารย์นิธิมา หนูหลง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
244 อาจารย์มุจลินท์ อินทรเหมือน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
245 นางสาวจันทิมา หอมกลิ่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
246 นางสาวปวีณา มะโระ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
247 นางสาวปิยมาศ ปาณ ี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
248 นางสาวอาสมะห์ กอแต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
249 นางสาวชลดา พรมเมศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
250 นางสาวชุตินันท์ บุตรรัตน์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
251 นางสาวนูรดีนี สุลง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
252 นางสาวรัชนี วราวงศ ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
253 นางสาวนูไรณี รัตต า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
254 นางสาววรรณกานต์ จ ารูญนาม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
255 นางสาวรุสนานิง สาเมาะ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
256 นางสาวฟาตีนี โตะหะ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
257 นางสาวนาเดีย แนฆามา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
258 นางสาวอิลฮาม มีเระ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
259 นางสาวซูนัยเร๊าะ คาเร็ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
260 นางสาวอาลิษา ดอเลาะ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  



ล าดับ ชื่อ- สกุล บริษัท 
261 นางสาวกุลธิดา ชูสุวรรณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
262 นางสาวเกวลิน เดชภักด ี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
263 นางสาวเกศินี รักษาศรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
264 นางสาวจารุวรรณ เสาศิริ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
265 นางสาวณัฐริกา แสงสอาด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
266 นางสาวธัญรัตน์ สมาธิ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
267 นางสาวนุชรีน่า ตะกอง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
268 นางสาวปัทมา ฤทธิ์หมุน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
269 นางสาวมาเรียม เจะอุบง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
270 นางสาวรีซ่า หมัดศิริ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
271 นางสาววนิษา นาคดนตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
272 นางสาวศิริยา หนุดพวง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
273 นางสาวสุกัลยา พัฒนาสัก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
274 นางสาวสุทธิดา นาคเกิด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
275 นางสาวอรอารี กูโน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
276 นางสาวอาทิมา ดุมลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
277 นายสหรัฐ สวนส าราญ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
278 นายนัสรูเลาะห์ ดาเล็ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
279 นายไฟซอล ยะมันยะ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
280 นางอรอุมา นกแก้ว บริษัท สุชญา ฟู๊ด จ ากัด 
281 นายศุภวัฒน์ ก าเหน็ดผล บริษัท สุชญา ฟู๊ด จ ากัด 
282 นายศุภวัฒน์ เกตุทอง บริษัท สุชญา ฟู๊ด จ ากัด 
283 นายสายัณห์ สิกขชาติ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จ ากัด 
284 นายก าชัย เตชปรีดา บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จ ากัด 
285 นางวราภรณ์ แก้วสมบูรณ์ บริษัท ไทยเมดเบปิโปรดักส์  จ ากัด 
286 นางสาวสุกัญญา การันสันต์ บริษัท ไทยเมดเบปิโปรดักส์  จ ากัด 
287 นางสาวฟารีดา ละโตะนอ บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จ ากัด 
288 นางณัฐชิน ียูโซะ บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จ ากัด 
289 นางสาวตติยา ผินประดับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอจะนะ 
290 นางสาวนลพรรณ เกือคลัง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอจะนะ 
291 นางสาวอนันตยาพร ชูนุ้ย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอจะนะ 
292 นายประเสริฐ ม่วงงาม บริษัทแมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จ ากัด 
293 นางสาวรอบีอ๊ะ มานะ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี สาขาปัตตานี 
294 นายซาการียา เบ็ญฮาวัน บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี สาขาปัตตานี 
295 นางสาวกมลวรรณ สมจิตร์ บ.กรีนริเวอร์วู้ดแอนด์ลัมเบอร์แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย จ ากัด 
296 นางสาวเนตรทิพารัตน์ ยางทอง บ.กรีนริเวอร์วู้ดแอนด์ลัมเบอร์แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย จ ากัด 
297 นางสาวจิราภรณ์ จันทนา บริษัท นีโอซีวิล 2004 จ ากัด 
298 นางหทัย นันทาทอง บริษัทไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จ ากัด 
299 นายกมลเกียรติ บัวมณี บริษัทไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จ ากัด 
300 นางสาวเด่นดวง  ทองเนื้อแข็ง บริษัทไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จ ากัด 



ล าดับ ชื่อ- สกุล บริษัท 
301 นางสาวพรทิพย์ ศรีวิโรจน์ บริษัทไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จ ากัด 
302 นายนิวัฒน์  คงมณี บริษัทไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จ ากัด 
303 นายสมชาย พฤกษ์พัฒนพงษ์ บริษัทไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จ ากัด 
304 นายธวัชชัย  ทองศรี บริษัทไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จ ากัด 
305 นายอับดุลการีม  หามะ บริษัทไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จ ากัด 
306 นายวิฑูรย์  ชุมคง บริษัทไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จ ากัด 
307 นางสาวลัดดาวรรณ  ปีเลี่ยน บริษัทไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จ ากัด 
308 นางสาวกมลวรรณ สมจิตร์ บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จ ากัด 
309 นายพงศ์ธร เก้าแสน บริษัทยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จ ากัด 
310 นายธรรมรินทร์ ชมชื่น บริษัทยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จ ากัด 
311 นายพิสฏฐ์ แสงงาม บริษัทยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จ ากัด 
312 นายเกียรติศักดิ์ รักษาชล สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขาจะนะ 
313 นางสาวอนงค์นาฏ ปลอดใจดี บริษัท ผาทอง ทุ่งสง จ ากัด 
314 นางสาวปุญญพัฒน์ ขวัญทอง บริษัท ผาทอง ทุ่งสง จ ากัด 
315 นางณัฐวรินทร์ จันทร์พุ่ม บริษัท ผาทอง ทุ่งสง จ ากัด 
316 นางสาวพาตีฮะห์   หะยีอาแว บริษัทชัยเจริญมารีน(2002)จ ากัด 
317 นายมานิตย์ รัตนพันธ์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารกุ้งบ้านพรุ 
318 นายจ าลอง พัฒนา บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารกุ้งบ้านพรุ 
319 นายไพโรจน์ มากจันทร์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารกุ้งบ้านพรุ 
320 นายโกเมน ดวงจินดา บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารกุ้งบ้านพรุ 
321 นายวิเชียร บูรณะ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารกุ้งบ้านพรุ 
322 นายสิทธิชัย สังข์ศิริ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารกุ้งบ้านพรุ 
323 นายวรายุทธ ฉิมภักดี บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารกุ้งบ้านพรุ 
324 นายเกรียงไกร นวลจุ้ย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารกุ้งบ้านพรุ 
325 นายนิวัฒน์ อินทกูล บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารกุ้งบ้านพรุ 
326 นายวรวรรธน ์เรืองเกียรติกุล บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารกุ้งบ้านพรุ 
327 นายนเรศ ชะนะพาล บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารกุ้งบ้านพรุ 
328 นายชุติพนธ์ อุปการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารกุ้งบ้านพรุ 
329 นางดุษฎี ด้วงดี บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารกุ้งบ้านพรุ 
330 นายพีรศักดิ์ เสนประดิษฐ์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารกุ้งบ้านพรุ 
331 นางวรางคณา เกียรติธิวัฒน์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารกุ้งบ้านพรุ 
332 นางสาวกัยารัตน์ ประสพสุขโชค บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารกุ้งบ้านพรุ 

 

         * ส าหรับผู้สมัครที่มีล าดับที่ ๑๕๑ ขึ้นไปและกรณีแจ้งชื่อสมัครเพ่ิมหลังจากประกาศนี้สามารถเข้าร่วมชมงานและเข้า
ร่วมสัมมนาวิชาการได้ตามปกต ิและสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ีหน้าห้องสัมมนาที่ท่านเข้าร่วม 

 
 
 
 



2. รายช่ือผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ห้องกัลปพฤกษ์ วันที่ 5 กันยายน ๒๕๖๒ จ านวน 99 คน 

ล าดับ ชื่อ- สกุล บริษัท 
1 นางสาวสารีนา มะลี บริษัท เซาท์แลนลาเท็กซ์ จ ากัด สาขานาทวี 
2 นางสาวชนัณชนก แก้วทอง บริษัท เซาท์แลนลาเท็กซ์ จ ากัด สาขานาทวี 
3 นายสุรเชษฐ เดชรัตน์ บริษัท เซาท์แลนลาเท็กซ์ จ ากัด สาขานาทวี 
4 นายฮารือมีน ดลเล๊าะ บริษัท เซาท์แลนลาเท็กซ์ จ ากัด สาขานาทวี 
5 นายอิสมะแอ หมัสเหล็ม บริษัท เซาท์แลนลาเท็กซ์ จ ากัด สาขานาทวี 
6 นายสมปอง ชาติภัย บริษัท เซาท์แลนลาเท็กซ์ จ ากัด สาขานาทวี 
7 นายนนทิพงศ์ เทียนไชย บริษัท มาล์เทครับเบอร์ จ ากัด 
8 นางสาวอาซีรา บัวเฮง บริษัท กรี เอ็นเนอร์จี จ ากัด 
9 นายสุบิลย์ นิลวิสุทธิ ์ บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จ ากัด  (มหาชน) 

10 นางสาวซาดีน่า หมัดสุเด็น บริษัท แป๊ะแชสงขลา จ ากัด 
11 นางสาวตัสมีรา ดิดี บริษัท แป๊ะแชสงขลา จ ากัด 
12 คุณยุทธนา ยาอีด บริษัท เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย จ ากัด 
13 คุณณทัตกรณ์ สีนุ่น บริษัท เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย จ ากัด 
14 คุณเนติรัฐ นิดกิจ บริษัท เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย จ ากัด 
15 คุณธรรมนูญ หมีคง บริษัท เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย จ ากัด 
16 คุณพิเชษฐ์ รัตนสุชล บริษัท เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย จ ากัด 
17 นายวายุภักษ์ ยงยุทธ บริษัท มินเนอรัล รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
18 นายนริทร์ เกตุแก้ว บริษัท มินเนอรัล รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
19 นายฤทธี เมฆบุตร บริษัท มินเนอรัล รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
20 นายคมน์ กางชูดวง บริษัท ท ีเอ็ม เค ฟาร์ม จ ากัด 
21 นางสาวนูรีฮัน ลายามุง บริษัท เอเซียน โอ๊ค จ ากัด 
22 นายวินิจ วารินสะอาด บริษัท หน่ าฮั่วรับเบอร์ จ ากัด 
23 นายวีรวิทย์ สุวรรณสุโข บริษัท โกลด์ คอยน์ สเปเชียลิตี้(ประเทศไทย) จ ากัด 
24 ว่าที ่ร.ต. สุพจน์ ศรีรักษ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ 
25 นายอภิสิทธิ์ เชื้อค าเพ็ง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 
26 นางสาวเพียงรวี พรมจันทร์ บจก.เฮอริเทจ โกรวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น 
27 นางสาวจิตรา ลือชาการ บจก.เฮอริเทจ โกรวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น 
28 นายพุฒิสรรค์ ศิริสมวงศ ์ Seafoodmarket 
29 นางสาวสุดาวรรณ ประดับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
30 นายจรัญ ธรรมใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
31 นางสาวนุสรินทร์ จกโป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง 
32 นางสาวเบญจมาศ สุคันโท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบางสะพาน 
33 นางสาวอรนุช ศรีทรัพย์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร 
34 นายชัชวาล ดวงภูเมฆ สวนสัตว์สงขลา 
35 นางสาวรวิวรรณ สังข์ทอง บริษัท อู่เรือ ศรีสงขลา จ ากัด 
36 นางสาวสุนิสา เนื่องตีบ บริษัท อู่เรือ ศรีสงขลา จ ากัด 
37 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพรรณ บุญชู บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จ ากัด 
38 นายสุรพล ชูสวัสดิ ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 



ล าดับ ชื่อ- สกุล บริษัท 
39 นางอัมภรณ์รัตน์ มากแก้ว รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 
40 นายภาคภูมิ บุญญาศรีรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
41 นายธนวันต์ ทองบุญยัง บริษัท วี เซฟตี้ จ ากัด 
42 นางสาวศิริธร บูรณธร บริษัท เซ้าเทอร์น เซฟตี้ จ ากัด 
43 นางสาวสุนิสา อิสโร โรงเรียนบ้านมรสวบ 
44 นางสาวกูมารีนา กูปาเนาะ บริษัท เอเซียน โอ๊ค จ ากัด 
45 นายกษิดิ์เดช เพชรศรี บริษัท สงขลาพอร์ต เซอร์วิส จ ากัด 
46 นางสาวนูรีฮัน ลายามุง บ.เอเซียนโอ๊ค จ ากัด  
47 นางสาวนภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
48 นางสาวจตุรพร เชื้อช่วยชู ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 
49 นางสาวเบญจมาศ สงทวน คราวน์ฟู้ดแคน หาดใหญ่ 
50 ว่าที่ร้อยตรีทวีศิลป์ หนูชนะจิตร เทศบาลต าบลบางเหรียง 
51 นายฟาอีส เดชพลรุ่งเรือง มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย  
52 นายนิซอยบูลติน นิเงาะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
53 ผศ.ดร. สุชาติ จันทรมณีย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
54 นางสาวณิชการต์ รัสโนชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
55 นางสาวศุภิสรา จงกลมมณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
56 นางณปภัช คงฤทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
57 นายชิษณุพงศ์ ภักดีสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
58 นางสาวเชาวน ีคงขาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
59 นางสาวเกศสุดา อินทยาวงศ์ บริษัท อดิสรสงขลา จ ากัด  
60 นางสาวมัชฌิมา รักชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
61 นางสาวฉันทิมา ศิริพงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
62 นางสาวศดานันท์ เสียงหวาน มหาวิทเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย 
63 นางสาวปรีดาพร คงนวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
64 นางสาวสุดารัตน์ หมัดบาซา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
65 นายภรัณยู แก้วชูเสน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
66 นางสาวชญานิษฐ์ รัตนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
67 นายปัญณวัฒน์ อนันต์ชื่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
68 นางญาตาวี เต็มรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
69 นางสาวเพ็ญประภา นิลละออง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
70 นางสาวพัทธนันท์ ศิริรัตน์ บริษัทเซาท์แลนด์รับเบอร์ จ ากัด สาขาบางกล่ า 
71 นายธนกร วงศ์วิภูษณะ บริษัทเซาท์แลนด์รับเบอร์ จ ากัด สาขาบางกล่ า 
72 นางสาวเด่นดาว กายฤทธิ์ บริษัทเซาท์แลนด์รับเบอร์ จ ากัด สาขาบางกล่ า 
73 นางสาวนริศรา บุญรัตน์ บริษัทเซาท์แลนด์รับเบอร์ จ ากัด สาขาบางกล่ า 
74 นางสาวภิยดา กลิ่นสุวรรณ บริษัทเซาท์แลนด์รับเบอร์ จ ากัด สาขาบางกล่ า 
75 นายธานี จันทรสุวรรณ บริษัทเซาท์แลนด์รับเบอร์ จ ากัด สาขาบางกล่ า 
76 นายวิชิต ปิหิรัญ บริษัทเซาท์แลนด์รับเบอร์ จ ากัด สาขาบางกล่ า 
77 นายพิศาล ธรรมรัตน์ บจ.ทีเอ็มอาน์ เทคนิค 
78 นายคมชาญ สายทองค า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 



ล าดับ ชื่อ- สกุล บริษัท 
79 นายวรากร ชั้นสุวรรณพงศ์ บริษัท พร้อมท์ เอ็นดีที แอนด์ อินสเป็คชั่นส์ จ ากัด 
80 นางสาวปุญญิศา รักษ์วงศ์ บริษัท พร้อมท์ เอ็นดีที แอนด์ อินสเป็คชั่นส์ จ ากัด 
81 นายอนาวิน ไกรยูม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
82 นายอมรพันธุ์ อินทร์สังข์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
83 นางสาวปัทมวรรณ พัฒนการ ลีวิวัฒน์ถาวร 
84 นางวลัยพร พลเมือง ลีวิวัฒน์ถาวร 
85 นางอาพร จอมประพัน ลีวิวัฒน์ถาวร 
86 นางสาวพิมพ์กาญจน์ ชุมศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
87 นายมุมิน ดือราแม โรงพยาบาลกรงปินัง 
88 นายขจรศักดิ์ ไชยนาพงศ์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 
89 นางสาวอัญญา มาเส เทศบาลเมืองสะเตงนอก 
90 นางสาววิริยาภรณ์ เหล็กเพ็ชร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
91 นายธนศักดิ์ ชัยเจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา 
92 นางสาวสุรษา แก้วมณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
93 นางสาวอัญชนิดา สังฆะโร บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด โรงงานแปรรูปสุกรพัทลุง 
94 นางสาวอัญชิสา เหน็บบัว บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด โรงงานแปรรูปสุกรพัทลุง 
95 นายภาสกร เมืองรอด บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จ ากัด 
96 นายชาญณรงค์ ธรรมขุนนุ้ย บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จ ากัด 
97 นางสาวรอบีอ๊ะ มานะ บริษัท ศรตีรังแอโกรอินดัสทรี สาขาปัตตานี 
98 นายซาการียา เบ็ญฮาวัน บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี สาขาปัตตานี 
99 นายชาพิวัฒน์ อินทมณี บริษัท นีโอซีวิล 2004 จ ากัด 

 

* ส าหรับผู้สมัครที่มีล าดับที่ ๕๑ ขึ้นไปและกรณีแจ้งชื่อสมัครเพ่ิมหลังจากประกาศนี้สามารถเข้าร่วมชมงานและเข้าร่วม
สัมมนาวิชาการได้ตามปกต ิและสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ีหน้าห้องสัมมนาที่ท่านเข้าร่วม 

 
3. รายช่ือผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ห้องศรีวิศวะ วันที่ 6 กันยายน ๒๕๖๒ จ านวน 101 คน 

ล าดับ ชื่อ- สกุล บริษทั 
1 นายจาตุรนต์ จินดา บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) 
2 นางสาวกมลวรรณ แดงโกเมน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) 
3 นายทวีศักดิ์ จิตเจริญ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) 
4 นายสมชาย แซ่ซ า บริษัท ควอลิตี คอยส์ อิดัสตรีส์ (พี.บี.) จ ากัด 
5 นางจิราวรรณ  ว่องวราคุณ บริษัท ควอลิตี คอยส์ อิดัสตรีส์ (พี.บี.) จ ากัด 
6 นางสาวพรสวรรค์ พรปัญญานุกูล บริษัท ควอลิตี คอยส์ อิดัสตรีส์ (พี.บี.) จ ากัด 
7 นางสาวศิริพร จงบูรณสิทธิ์ บริษัท ควอลิตี คอยส์ อิดัสตรีส์ (พี.บี.) จ ากัด 
8 นางสาวชนัณชนก แก้วทอง บริษัท เซาท์แลนลาเท็กซ์ จ ากัด สาขานาทวี 
9 นายอนงค์ กิมเคม บริษัท เซาท์แลนลาเท็กซ์ จ ากัด สาขานาทวี 

10 นางสาวสุรายา ดีเย๊าะ บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จ ากัด 
11 นางรอซีม๊ะ มะแซ บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จ ากัด 
12 นางสาวนุสดีร์น ปิยา บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จ ากัด 



ล าดับ ชื่อ- สกุล บริษทั 
13 นายสุชีพ บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จ ากัด 
14 นางสมจิตร์ เกื้อก่อทอง บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จ ากัด 
15 นางสาวราชาวดี ศรีเกษม บริษัท สงขลาไบโอเพาเวอร์จ ากัด 
16 นายจักรินทร จังกินา จ สยามคอนทรัคชั่น  
17 นางสาวปณพฌ์พรณ์ ชูมีจันทรทอง บริษัท เอสพริ้นท์ (2004) จ ากัด 
18 นางสาวธีร์ แก้วน้อย บริษัท เอสพริ้นท์ (2004) จ ากัด 
19 นายภาคภูมิ วงศ์พรศิริ บริษัท เอสพริ้นท์ (2004) จ ากัด 
20 นายศักดิ์สิทธิ์ หนูด ามะดัน บริษัท เอสพริ้นท์ (2004) จ ากัด 
21 นางสาวซาดีน่า หมัดสุเด็น บริษัท แป๊ะแชสงขลา จ ากัด 
22 นางสาวตัสมีรา ดิดี บริษัท แป๊ะแชสงขลา จ ากัด 
23 นางสาวเพลาพิมล เสมียนคิด OGAS Solutions 
24 นายลุคมาน ละเต๊ะ สงขลาไบโอเพาเวอร์ 
25 นางสาวมารีย๊ะ ละมาน บริษัท ช. กานต์มณี จ ากัด 
26 นายสงบ แซ่ลี บริษัท ช. กานต์มณี จ ากัด 
27 นางสาวอิบตีชาม ดีเย๊าะ บริษัท ซิตี้เพาเวอร์ จ ากัด 
28 นางสาวสอฝีย๊ะ เหมมันต ์ บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ า จ ากัด 
29 นางสาวละอองดาว นวลหอม บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ า จ ากัด 
30 นายวุฒิพงศ์ หยงสตาร์ บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
31 นายพิทักษ์ ไชยกูล บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
32 นายศิริพงศ์ เพชรนู บริษัท สะเดา พี.เอส.รับเบอร์ จ ากัด 
33 นายวฬุพนธ์ วัชรดิลก บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต 
34 นางสาวนารีนาถ พรหมรักษ์ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ 
35 นางสาวอาริน อาดัมเจริญ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
36 นางสาวชวิศา บุญพันธ์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
37 จ่าอากาศเอกกิตติศักดิ์ มะขามป้อม ท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
38 นางสาวนัสรินทร์ ตาปู บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จ ากัด  (มหาชน) 
39 นางสาวรอกีเยาะ บราเฮ็ง บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จ ากัด  (มหาชน) 
40 นางสาวลักษคณา ช่วยสระบอก บริษัท สงขลาไบโอ แบส จ ากัด 
41 นางสาวสุไรนา ยาบาเจริญ บริษัท สงขลาไบโอ แบส จ ากัด 
42 นายดวง รักษ์ทอง บริษัท หาดแก้วโกลเด็นแซนด์ จ ากัด 
43 นายทรงศักดิ์ สุวรรณข า บริษัท หาดแก้วโกลเด็นแซนด์ จ ากัด 
44 นางสาวจิตรา ลือชาการ บจก.เฮอริเทจ โกรวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น 
45 นายจรัญ ธรรมใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
46 นางสาวรวิวรรณ สังข์ทอง บริษัท อู่เรือ ศรีสงขลา จ ากัด 
47 นางสาวสุนิสา เนื่องตีบ บริษัท อู่เรือ ศรีสงขลา จ ากัด 
48 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพรรณ บุญชู บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จ ากัด 
49 นางสาวเบญจมาศ สงทวน บริษัท คราวน์ ฟู้ดแคน (หาดใหญ่) จ ากัด 
50 คุณสัมฤทธิ์ อินคะเน บริษัท เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย จ ากัด 
51 คุณอาทิตย์ กอเจริญรัตน์ บริษัท เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย จ ากัด 
52 คุณพัชรา ทองเลิศ บริษัท เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย จ ากัด 



ล าดับ ชื่อ- สกุล บริษทั 
53 คุณภัคพล สุขการ บริษัท เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย จ ากัด 
54 คุณกรัณฑิกา จันทร์นวล บริษัท เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย จ ากัด 
55 นายธนวันต์ ทองบุญยัง บริษัท วี เซฟตี้ จ ากัด 
56 นางสาวสุนิสา อิสโร โรงเรียนบ้านมรสวบ 
57 ว่าที่ร้อยตรีทวีศิลป์ หนูชนะจิตร เทศบาลต าบลบางเหรียง 
58 นายนิซอยบูลติน นิเงาะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
59 นางสาวเด่นดาว กายฤทธิ์ บริษัทเซาท์แลนด์รับเบอร์ (สาขาบางกล่ า) 
60 นางสาวนริศรา บุญรัตน์ บริษัทเซาท์แลนด์รับเบอร์ (สาขาบางกล่ า) 
61 นายวายุภักษ์ ยงยุทธ บริษัท มินเนอรัล รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
62 นายศราวุธ เพ่ิมศิริ บริษัท มินเนอรัล รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
63 นายวีระพงษ์ มะลิแย้ม บริษัท มินเนอรัล รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
64 นางสาวปัทมวรรณ พัฒนการ ลีวิวัฒน์ถาวร 
65 นางวลัยพร พลเมือง ลีวิวัฒน์ถาวร 
66 นางอาพร จอมประพัน ลีวิวัฒน์ถาวร 
67 นางสาววิริยาภรณ์ เหล็กเพ็ชร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
68 นายธนศักดิ์ ชัยเจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา 
69 นางสาวสุรษา แก้วมณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
70 นางสาวพิศนภา ลาวิลัย ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบฯ 
71 นางสาวมะลิวัลย์ มานะกล้า บริษัท เอ.พี.เค กรีนเอ็นเนอร์จี จ ากัด 
72 นางสาววรนิษฐา นวลจันทร ์ บริษัท เอ.พี.เค กรีนเอ็นเนอร์จี จ ากัด 
73 นางสมใจ แก้วคงศรี บริษัท เอ.พี.เค กรีนเอ็นเนอร์จี จ ากัด 
74 อรอุมา นกแก้ว บริษัท สุชญา ฟู๊ด จ ากัด 
75 อาทิตยา ดวงมณี บริษัท สุชญา ฟู๊ด จ ากัด 
76 ณัฐธิดา ราษฎร บริษัท สุชญา ฟู๊ด จ ากัด 
77 นางวราภรณ์ แก้วสมบูรณ์ บริษัท ไทยเมดเบปิโปรดักส์  จ ากัด 
78 นางสาวสุกัญญา การันสันต์ บริษัท ไทยเมดเบปิโปรดักส์  จ ากัด 
79 นางสาวสุไรณี ดือราแม บริษัท ยะลากรีนเอ็นเนอยี่ จ ากัด 
80 นายนิอาซาน นิตีมุง บริษัทยะลากรีนเอ็นเนอยี่ จ ากัด 
81 นางสาวลิซาร์ เปาะวี บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน)สาขาสงขลา 
82 นางสาวนาซีม๊ะ ยูโซะ หจก. แพปลาเบอร์ 11 
83 นางสาวจุฑารัตน์ เล็กวุฒิกรณ์ หจก. แพปลาเบอร์ 11 
84 นางเพ็ชรรัตน์ จ าเริญ หจก. แพปลาเบอร์ 11 
85 นางสมพรรณ ชูมนต์ หจก. แพปลาเบอร์ 11 
86 นางศิริกัญญา ทองสด หจก. แพปลาเบอร์ 11 
87 นายชาพิวัฒน์ อินทมณี บริษัท นีโอซีวิล 2004 จ ากัด 
88 นางสาวลัคนา แก่นแก้ว Choryou 
89 นายทินกร เพ่ิมพูน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
90 นายพงษ์ศักดิ์ หมัดโต๊ะหมัน บริษัทยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จ ากัด 
91 นายชัยภพ สุจริตธุระการ บริษัทยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จ ากัด 
92 นายอาวุธ ปรีชา  บริษัทยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จ ากัด 



ล าดับ ชื่อ- สกุล บริษทั 
93 นายสุไลหมาน นพกะ บริษัทยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จ ากัด 
94 นายสราวุธ วุ่นดี บริษัทยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จ ากัด 
95 นายณัฐพล แก้วรัตนะ บริษัทยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จ ากัด 
96 นางสาวมธุริน ทับทิมอ่อน  -  
97 นางณัฐวรา มาศนุ้ย ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ หาดใหญ่ 
98 นางปาริชาติ มธรพฤกษ์ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ หาดใหญ่ 
99 นางสาวเมธาวี ดีแย้ม ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ หาดใหญ่ 

100 นางสาวปิยะฉัตร นวลประสงค์ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ หาดใหญ่ 
101 นางสาวภูษณิศา ยวงใย ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ หาดใหญ่ 

 

         *ส าหรับผู้สมัครที่มีล าดับที่ 101 ขึ้นไปและกรณีแจ้งชื่อสมัครเพ่ิมหลังจากประกาศนี้สามารถเข้าร่วมชมงานและเข้าร่วม
สัมมนาวิชาการได้ตามปกต ิและสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ีหน้าห้องสัมมนาที่ท่านเข้าร่วม 

 

4. รายช่ือผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ห้องกัลปพฤกษ์ วันที่ 6 กันยายน ๒๕๖๒ จ านวน 125 คน 

ล าดับ ชื่อ- สกุล บริษัท 
1 คุณปารมี ชนะพาล บริษัท เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย จ ากัด 
2 คุณศิรินาถ ช่วยเอียด บริษัท เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย จ ากัด 
3 คุณทัตตนัย รัตนบัญฑิต บริษัท เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย จ ากัด 
4 คุณกลิ่นจันทร์ ม่วงมี บริษัท เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย จ ากัด 
5 คุณบรรจง พรหมจรรย์ บริษัท เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย จ ากัด 
6 คุณนเรศ มณีเลิศ บริษัท เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย จ ากัด 
7 นางสาวนูรีฮัน ลายามุง บริษัท เอเซียน โอ๊ค จ ากัด 
8 นางสาวนิกัรตีนี มารอเชะ บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จ ากัด 
9 นายธวัชชัย ข าเจริญ บริษัท เอสพริ้นท์ (2004) จ ากัด 

10 นายสุทธิพงศ์ ดวงจันทร์ บริษัท เอสพริ้นท์ (2004) จ ากัด 
11 นางสาวดวงเดือน แซ่ลิ้ง บริษัท เอสพริ้นท์ (2004) จ ากัด 
12 นางสาวฟาอีซะ แยแล บริษัท เอส ทู เค มารีน โปรดักส์ จ ากัด 
13 นายวินิจ วารินสะอาด บริษัท หน่ าฮั่วรับเบอร์ จ ากัด 
14 นางกฤติยา สิงหพันธ์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 
15 นายนุกูล ยอดถึง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 
16 นายฉัตรชัย จารุเหตุ บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
17 นายชารีฟ นาแล ท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
18 นายบริพันธ์ คุณสงค์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
19 นางสาวณัฐภรณ ์ทองไสย บริษัท สยามมิชลิน จ ากัด (หาดใหญ่) 
20 นายธนากร คงเอียด บริษัท สยามมิชลิน จ ากัด (หาดใหญ่) 
21 นายอาคม แดงแสงทอง บริษัท สยามมิชลิน จ ากัด (หาดใหญ่) 
22 นายกรกต ปรียานุสิทธิ์ บริษัท สยามมิชลิน จ ากัด (หาดใหญ่) 
23 นายธรรมรัตน์ กุลนิล บริษัท สยามมิชลิน จ ากัด (หาดใหญ่) 



ล าดับ ชื่อ- สกุล บริษัท 
24 นายวีรวิทย์ สุวรรณสุโข บริษัท โกลด์ คอยน์ สเปเชียลิตี้(ประเทศไทย) จ ากัด 
25 ว่าที ่ร.ต. สุพจน์ ศรีรักษ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ 
26 นายอภิสิทธิ์ เชื้อค าเพ็ง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 
27 นางสาวฟารีซะ แยแล บริษัท เอส ทู เค มารีน โปรดักส์ จ ากัด 
28 นายเจตจันต์ ตะหมัง บริษัท สงขลาไบโอ แบส จ ากัด 
29 นายสมมาด คงสุวรรณ บริษัท หาดแก้วโกลเด็นแซนด์ จ ากัด 
30 นายอรรภพล ปราบนคร บริษัท หาดแก้วโกลเด็นแซนด์ จ ากัด 
31 นายก้องภพ แสงแวว บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จ ากัด 
32 นายรวิกร หนูด า หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย 
33 นายปิยะวัฒน์ จิตพิบูลย์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย 
34 นายนนริศ เพชรจ ารัส ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย 
35 นางสาวเพียงรวี พรมจันทร์ บจก.เฮอริเทจ โกรวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น 
36 นายชัชวาล ดวงภูเมฆ สวนสัตว์สงขลา 
37 นายสุรพล ชูสวัสดิ ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
38 นางวิภาวรรณ ฉายศิริพันธ์ บริษัท อริยะมอเตอร์ จ ากัด 
39 นางสาวจิตติมา เดชฉิม บริษัท อริยะมอเตอร์ จ ากัด 
40 นายสุทธิชัย แกล้วทนงค์ บริษัท อริยะมอเตอร์ จ ากัด 
41 นายพิเชษฐ์ คิมหันต์ บริษัท อริยะมอเตอร์ จ ากัด 
42 นายภาคภูมิ บุญญาศรีรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
43 นางสาวศิริธร บูรณธร บริษัท เซ้าเทอร์น เซฟตี้ จ ากัด 
44 นางสาวนภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
45 นางสาวณิชการต์ รัสโนชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
46 นางสาวศุภิสรา จงกลมมณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
47 นายอภิชาติ อภิฤทธิ์  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 
48 นางสาวเจ๊ะรอฮานี มะสาแม บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 
49 นางสาววาสนา แก้วน้อย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 
50 นางสาวปิยะรัตน์ ทองร้อยชั่ง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 
51 นายชาลีวุฒิ รามฤทธิ์ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
52 นายฤทธี เมฆบุตร บริษัท มินเนอรัล รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
53 นายนริทร์ เกตุแก้ว บริษัท มินเนอรัล รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
54 นายสิริพงษ์ สุขโล้ บริษัท มินเนอรัล รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
55 นางสาวนภัสกร แก้วมณี บริษัท ไทยยูเนี่ยน แม๊ชเชอร์ จ ากัด 
56 นางสาวพารีดา ระเด่นอาหมัด บริษัท ไทยยูเนี่ยน แม๊ชเชอร์ จ ากัด 
57 นางสาวธิดาพร รอดชุม บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยามจ ากัด 
58 นายสุรชัย เพ็ชรสุวรรณ บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยามจ ากัด 
59 นายมาโนชญ์ ด าจันทร์ บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยามจ ากัด 
60 ว่าที ่ร.ต. อาชีส หวัดช ู บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยามจ ากัด 
61 นางสาวประภัสสร รัตนสุวรรณ บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยามจ ากัด 
62 นายอาหลีนนากี หมาดลียัน บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยามจ ากัด 
63 นายวัชรพล วงศ์ธีรฟทธิ์ บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยามจ ากัด 



ล าดับ ชื่อ- สกุล บริษัท 
64 นางสาวเบญจพร ปานศรี บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยามจ ากัด 
65 นายพิชัย สุขพันธ์เพี่ยม บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยามจ ากัด 
66 นางสาวภิยดา กลิ่นสุวรรณ บริษัทเซาท์แลนด์รับเบอร์ จ ากัด สาขาบางกล่ า 
67 นายธานี จันทรสุวรรณ บริษัทเซาท์แลนด์รับเบอร์ จ ากัด สาขาบางกล่ า 
68 นายวิชิต ปิหิรัญ บริษัทเซาท์แลนด์รับเบอร์ จ ากัด สาขาบางกล่ า 
69 นายพิศาล ธรรมรัตน์ บจ.ทีเอ็มอาน์ เทคนิค 
70 นายมุมิน ดือราแม โรงพยาบาลกรงปินัง 
71 นางสาวอัญญา มาเส เทศบาลเมืองสะเตงนอก 
72 นายคมน์ กางชูดวง บริษัท ที เอ็ม เค ฟาร์ม จ ากัด 
73 นางสาวอัญชนิดา สังฆะโร บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด โรงงานแปรรูปสุกรพัทลุง 
74 นายสสามัด ราชาตหงา บริษั ทรีเฟอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซีเอ จ ากัด 
75 นายตามีมี มูยอ บริษั ทรีเฟอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซีเอ จ ากัด 
76 นายชนิตย์ ทองแซม บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จ ากัด 
77 นางสาวศศิธร พันธุ์คง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
78 นายธนศักดิ์ ชัยเจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
79 นายพงศกร จันทรโชต ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
80 นางสาวสุมาลี เพชรสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา 
81 นายทศพร พร้อมมูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
82 นางสาวชนัญชิดา ช่อมณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
83 นายพงศธร กุลชุมภุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
84 นายพชรฌน บังเพช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
85 นายรณกฤต ล้านพลแสน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
86 นายเอกภาพ อ่อนผิว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
87 นายณัฐภัทร แก้วคงจันทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
88 นายณัชพล จิตตาศิรินุวัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
89 นางสาวกรรณนิกา หัชบูรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
90 นางสาวญาณิน บุณยะศิวะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
91 นายประกอบ รอบแคว้น หจก.เจริญ เมคเกอร์ 
92 นางสาวนินาซูระห์ นิแวเล๊าะ บริษัท เอส ที ลาเท็กซ์ จ ากัด 
93 นางพัชรี ศรีปัด บริษัท เอส ที ลาเท็กซ์ จ ากัด  
94 นายชพัทรนรินทร์ น้ าต า บริษัท เอส ที ลาเท็กซ์ จ ากัด 
95 นายศราวุฒิ บุญแก้ววรรณ บริษัท เอส ที ลาเท็กซ์ จ ากัด  
96 นายอ านาจ แสนศรี บริษัท เอส ที ลาเท็กซ์ จ ากัด 
97 นายนิอาแซ ต่วนมะ บริษัท เอส ที ลาเท็กซ์ จ ากัด 
98 นางสาวนายูวา มฮ ามัดอาลี บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด มหาชน 
99 นายอัฟฟาน ดือราวี บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) 

100 นางสาวปิยะวรรณ์ ดวงแป้น บริษัท ไทยเทค รับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
101 นายอนุวัฒน์ อัคคีสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
102 นายมูฮัมหมัดรอมลี สาอุ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน)สาขาสงขลา 
103 คุณดวงนภา ทองอ่อน บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด 



ล าดับ ชื่อ- สกุล บริษัท 
104 คุณบุสดี ณ นิตย์ บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด 
105 คุณสายรุ้ง สอระมัน บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด 
106 คุณคณิตา คงรื่น บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด 
107 นายประเสริฐ ม่วงงาม บริษัทแมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จ ากัด 
108 นางสาวพรศิริ เขม้นแก้ว บ.กรีนรีเวอร์พาเนล ประเทศไทยจ ากัด 
109 นางสาวกมลวรรณ สมจิตร์ บ.กรีนริเวอร์วู้ดแอนด์ลัมเบอร์แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย จ ากัด 
110 นางสาวเนตรทิพารัตน์ ยางทอง บ.กรีนริเวอร์วู้ดแอนด์ลัมเบอร์แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย จ ากัด 
111 นางสาวจิราภรณ์ จันทนา บริษัท นีโอซีวิล 2004 จ ากัด 
112 นายรัชชานนท์ โมสิกะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
113 นายสุธรรม จตรพรหม โรงพยาบาลสงขลา 
114 นายธีรพงศ์ ทองค า ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)จ ากัด(มหาชน) 
115 นายกษิดิศ หล าแซ่อ่ม ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)จ ากัด(มหาชน) 
116 นางสาวเฉิมโฉม ณภิบาล ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)จ ากัด(มหาชน) 
117 นางสาวแสงเดือน นวนจันทร์ ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)จ ากัด(มหาชน) 
118 นางสาวศิยามล หมาดหมีน บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จ ากัด 
119 นางสาวเนตรทิพารัตน์ ยางทอง บริษทั กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จ ากัด 
120 นายดนสัด รักหมัด บริษัทยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จ ากัด 
121 นายประกิต เกงศรี บริษัทยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จ ากัด 
122 นายณรงค์ จุลพันธุ์ บริษัทยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จ ากัด 
123 นางสาวอรวรรณ ชัยชาญ บริษัท ดิปป์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

124 
นางสาวศิยามล หมาดหมีน 

บริษัท กรีนรีเวอร์วู้ดแอนด์ลัมเบอร์แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
สาขาใหญ่ 

125 
นางสาวเนตรทิพารัตน์ ยางทอง 

บริษัท กรีนรีเวอร์วู้ดแอนด์ลัมเบอร์แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
สาขาใหญ่ 

 

         * ส าหรับผู้สมัครที่มีล าดับที่ 51 ขึ้นไปและกรณีแจ้งชื่อสมัครเพ่ิมหลังจากประกาศนี้สามารถเข้าร่วมชมงานและเข้าร่วม
สัมมนาวิชาการได้ตามปกต ิและสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ีหน้าห้องสัมมนาที่ท่านเข้าร่วม 

 
5. รายช่ือผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ห้องสมิหลา วันที่ 6 กันยายน ๒๕๖๒ จ านวน 107 คน 

ล าดับ ชื่อ- สกุล บริษัท 
1 นายสายัณห์ บุญยอดสี บริษัท เอสพริ้นท์ (2004) จ ากัด 
2 นางสาวช่อผกา มุมมาลา บริษัท เอสพริ้นท์ (2004) จ ากัด 
3 นางสาวสุลีวรรณ เพชรนอก บริษัท ควอลิตี คอยส์ อิดัสตรีส์ (พี.บี.) จ ากัด 
4 นางสาวชะอ้อน จันโท บริษัท ควอลิตี คอยส์ อิดัสตรีส์ (พี.บี.) จ ากัด 
5 นางสาวสารีนา มะลี บริษัท เซาท์แลนลาเท็กซ์ จ ากัด สาขานาทวี 
6 นายสุรเชษฐ เดชรัตน์ บริษัท เซาท์แลนลาเท็กซ์ จ ากัด สาขานาทวี 
7 นางสาวโสภิดา ทองเส็ง บริษัท เซาท์แลนลาเท็กซ์ จ ากัด สาขานาทวี 
8 สุริยา ขวัญดี บริษัท เซาท์แลนลาเท็กซ์ จ ากัด สาขานาทวี 
9 นางสาวกูมารีนา กูปาเนาะ บริษัท เอเซียน โอ๊ค จ ากัด 



ล าดับ ชื่อ- สกุล บริษัท 
10 นายสมคิด จิตราวงศ ์ บริษัทพาราวีเนียร์ 2002 จ ากัด 
11 นางสาวศิริวิมล รอดทอง บริษัท สมิหลา โคลด์ สโตเรจ จ ากัด 
12 นายยุทธนา จันทร์แก้ว บริษัท สมิหลา โคลด์ สโตเรจ จ ากัด 
13 นางอ้อมใจ โชติรัตน ์ บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
14 นางสาวจารุพักตร์ ไชยศรี บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
15 นายบุญลือ สุวรรณกาญจน์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
16 นางสาวชนิดาภา มณีนพ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
17 นางสาวนลัทพร รุ่งฉาย ท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
18 นางสาวภาวินา อะแช บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จ ากัด  (มหาชน) 
19 นายสุบิลย์ นิลวิสุทธิ ์ บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จ ากัด  (มหาชน) 
20 นายดรัล ทองเผือก บริษัท สงขลาไบโอ แบส จ ากัด 
21 นางสาวศิริพร ศิริธร บริษัท สงขลาไบโอ แบส จ ากัด 
22 นางสาวซาดีน่า หมัดสุเด็น บริษัท แป๊ะแชสงขลา จ ากัด 
23 นางสาวตัสมีรา ดิดี บริษัท แป๊ะแชสงขลา จ ากัด 
24 นายโฆนันท ์จินดารัตน์ บริษัท หาดแก้วโกลเด็นแซนด์ จ ากัด 
25 นายนพพร เมืองเล่ง บริษัท หาดแก้วโกลเด็นแซนด์ จ ากัด 
26 นางสาววิชิตา เวชสิทธิ์ บริษัท หาดแก้วโกลเด็นแซนด์ จ ากัด 
27 นายจรินทร์ กิ้มเกี้ยว ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย 
28 นายมณเฑียร คงมี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย 
29 นายธนวัฒน ์ตุลวรรธนะ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย 
30 นางวิยดา คงมี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย 
31 นายพุฒิสรรค์ ศิริสมวงศ ์ Seafoodmarket 
32 นางสาวสุดาวรรณ ประดับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
33 นางสาวนุสรินทร์ จกโป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง 
34 นางสาวเบญจมาศ สุคันโท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบางสะพาน 
35 นางสาวอรนุช ศรีทรัพย์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร 
36 นางสาวอาซีรา บัวเฮง บริษัท กรี เอ็นเนอร์จี จ ากัด 
37 นางอัมภรณ์รัตน์ มากแก้ว รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 
38 นางสาวอาซีรา บือเฮง บริษัทกรี เอ็นเนอร์จี จ ากัด 
39 นายกษิดิ์เดช เพชรศรี บริษัท สงขลาพอร์ต เซอร์วิส จ ากัด 
40 นางสาวจตุรพร เชื้อช่วยชู ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 
41 นายฟาอีส เดชพลรุ่งเรือง มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย  
42 ผศ.ดร. สุชาติ จันทรมณีย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
43 นางสาวพัทธนันท์ ศิริรัตน์ บริษัทเซาท์แลนด์รับเบอร์ (สาขาบางกล่ า) 
44 นางจุฑารัตน์ รักษายศ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
45 นายสมจิตร์ สาระนัย บริษัท มินเนอรัล รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
46 นายกิติศักดิ์ ทิพย์ประไพ บริษัท มินเนอรัล รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
47 นางสาวฉัตรริยา ธาราสุข บริษัท มินเนอรลั รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
48 นางสาวพรพิมล พานุมาส ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วังศิลา 
49 นางสาวสุภาวด ีนุ่นสังข์ บริษัท ไทยยูเนี่ยน แม๊ชเชอร์ จ ากัด 



ล าดับ ชื่อ- สกุล บริษัท 
50 นายธนเดช เดชทิพรักษ์ บริษัท ไทยยูเนี่ยน แม๊ชเชอร์ จ ากัด 
51 นายชิณวัฒน์ ทองเลี่ยมนาค บริษัท ที เอ็ม เค ฟาร์ม จ ากัด 
52 นายสุพจน์ สุขโรจน์ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ 
53 นายสมนึก ปันถะ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ 
54 นายพัฒธระพงษ์ จันทวิเศษ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ 
55 นางสินิทธิ์ จันทเขตร บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยามจ ากัด 
56 นายอนุรักษ์ และด า บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยามจ ากัด 
57 นางสมพร นรากิจ บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยามจ ากัด 
58 นายการียา ไมมะหาด บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยามจ ากัด 
59 นายมูฮ าหมัดการิฟ บูน า บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยามจ ากัด 
60 นางณปภัช คงฤทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
61 นายชิษณุพงศ์ ภักดีสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
62 นางสาวเชาวน ีคงขาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
63 นางสาวเกศสุดา อินทยาวงศ์ บริษัท อดิสรสงขลา จ ากัด  
64 นางสาวมัชฌิมา รักชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
65 นางสาวฉันทิมา ศิริพงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
66 นางสาวศดานันท์ เสียงหวาน มหาวิทเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย 
67 นางสาวปรีดาพร คงนวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
68 นางสาวสุดารัตน์ หมัดบาซา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
69 นายภรัณยู แก้วชูเสน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
70 นางสาวชญานิษฐ์ รัตนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
71 นายปัญณวัฒน์ อนันต์ชื่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
72 นางญาตาวี เต็มรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
73 นางสาวเพ็ญประภา นิลละออง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
74 นายคมชาญ สายทองค า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
75 นายวรากร ชั้นสุวรรณพงศ์ บริษัท พร้อมท์ เอ็นดีที แอนด์ อินสเป็คชั่นส์ จ ากัด 
76 นางสาวปุญญิศา รักษ์วงศ์ บริษัท พร้อมท์ เอ็นดีที แอนด์ อินสเป็คชั่นส์ จ ากัด 
77 นายอนาวิน ไกรยูม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
78 นายอมรพันธุ์ อินทร์สังข์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
79 นางสาวพิมพ์กาญจน์ ชุมศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
80 นายขจรศักดิ์ ไชยนาพงศ์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 
81 นางสาวอัญชิสา เหน็บบัว บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด โรงงานแปรรูปสุกรพัทลุง 
82 นางปสุดา วงศ์อากนิษฐ์ 168 Corporation Co., Ltd. 
83 นางสาวปิโยรส บุญยรัตน์ บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จ ากัด 
84 นายชวน วิจิตรจินดา บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จ ากัด 
85 นางสาวนริษา ก าเหนิดดี บจก.ซันไวส์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
86 นางสาวคูซายฟ๊ะ กาเอะบากอ บริษัทมารืเด้ค-ยะลา จ ากัด 
87 นายเจริญชัย แช่ทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
88 นางสาวฟารีดา ละโตะนอ บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จ ากัด 
89 นางณัฐชินี ยูโซะ บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จ ากัด 



ล าดับ ชื่อ- สกุล บริษัท 
90 นางสาวตติยา ผินประดับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอจะนะ 
91 นางสาวนลพรรณ เกือคลัง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอจะนะ 
92 นางสาวอนันตยาพร ชูนุ้ย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอจะนะ 
93 คุณเสาวลักษณ์ ออสันตินุสกุล บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด 
94 คุณรัฐพงศ์ ธรฤทธิ์ บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด 
95 คุณณัชกานต์ เจนสาวิกิจ บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด 
96 คุณณัฐธิดา หนูทอง บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด 
97 คุณจิราภรณ์ มากสวัสดิ์ บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด 
98 สิยามล หมาดหมี บริษัทกรีนรีเวอร์พาเนล ประเทศไทย จ ากัด 
99 นางสาวศิยามล หมาดหมีน  บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จ ากัด 

100 นายเดโช ช่างสาร บริษัทยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จ ากัด 
101 นายพชร นิมิตรสุวรรณ บริษัทยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จ ากัด 
102 นายเกียรติศักดิ์ รักษาชล สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขาจะนะ 
103 นายนิธิพงศ์ นวนฤทธิกุล บริษัท ดิปป์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
104 นายสุริยา ไชยจารีย์ บริษัท ดิปป์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
105 นางสาวเฉลิมวิมล อิมรัสนงค์ บริษัท ดิปป์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
106 นางสาวมะลิษา ศรีกะระมะหันโต บริษัท ดิปป์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
107 นางสาวพาตีฮะห์   หะยีอาแว บริษัทชัยเจริญมารีน(2002)จ ากัด 

 

* ส าหรับผู้สมัครที่มีล าดับที่ ๕๑ ขึ้นไปและกรณีแจ้งชื่อสมัครเพ่ิมหลังจากประกาศนี้สามารถเข้าร่วมชมงานและเข้าร่วม
สัมมนาวิชาการได้ตามปกต ิและสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ีหน้าห้องสัมมนาที่ท่านเข้าร่วม 

 


