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ประกาศรายชือ่ผู้เขา้ร่วมอบรม 
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

หัวข้อ “การทำงานบนที่สูง” รุ่นที่ ๒ 

ด้วย สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) 
ได้ดำเนินการจัดอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หัวข้อ “การทำงานบนที่สูง”
รุ่นที่ ๒ ในวันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖2 เวลา 08.3๐ – ๑๖.0๐ น. ณ ห้องสินสมุทร โรงแรมราชมังคลา สงขลาเมอร์เมด 
จังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ให้มีความสอดคล้องกับกฎหมาย และเพิ่มความ
ปลอดภัยในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน น้ัน 

บัดนี้ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม โดยถือประกาศนี้เป็นที่

สิ้นสุด รายช่ือดังต่อไปนี ้

ลำดับที ่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกลุ ชื่อสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน 
1 นาย กมล บัวจันทร์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด 
2 นาย อัซฮา สือนิ โรงไฟฟ้าชีวมวลปัตตาน ี
3 นางสาว วิจิตรา ไชยตรี บริษัท พี เอ อ ี(ประเทศไทย) จำกัด มหาชน 
4 นางสาว ปริษา เขียวขาว บริษัท พี เอ อ ี(ประเทศไทย) จำกัด มหาชน 
5 นางสาว สิริยากร หนูเนตร บริษัท ยูนิแมครับเบอร์ จำกัด 
6 นาย สุขเกษม ประสิทธิ์หิมะ บริษัท เอ็นไว กรีน เซาท์เทริน์ จำกัด 
7 นาย ธารินทร์ ปฏิตัง บริษัท เอ็นไว กรีน เซาท์เทริน์ จำกัด 
8 นาย ชูชาติ ปฏิตัง บริษัท เอ็นไว กรีน เซาท์เทริน์ จำกัด 
9 นาย ภูไทย ศรีจันทร ์ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอชอาร์ โปร แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 

10 นาย ศุภชัย แดงสุภา บริษัท รักษาความปลอดภัย เอชอาร์ โปร แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 
11 นาย ธนาธร ปลื้มสงค ์ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาทุ่งสง 
12 นาย วีรวิทย์ สุวรรณสุโข บริษัท โกลด์ คอยน ์สเปเชียลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด 
13 นาย พุฒิสรรค ์ ศิริสมวงศ ์ Phuttisanconstruction Co., Ltd 
14 นาย บุญญฤทธิ ์ กรีหอม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
15 นาย ฉัตรมงคล จันทร์ทองเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
16 นางสาว ปรียาภรณ์ ไหมวัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
17 นาย กฤษดา  หลำแซ่อิ่ม บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด 
18 นางสาว ปาจรีย ์ แก้วชนะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
19 นาย มูฮัมหมัดรอมลี สาอ ุ บริษัท ทริปเปลิที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) สาขาสงขลา 
20 นางสาว ลีซาร ์ เปาะวี บริษัท ทริปเปลิที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) สาขาสงขลา 
21 นาย อภิชาต ดำฤทธ์ิ บริษัท เจรญิโภคภัณฑ ์จำกัด (มหาชน)  
22 นางสาว นฤมล ต้นอินทร์ บริษัท ทริปเปลิที อินเทอร์เนต็ จำกัด 
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ลำดับที ่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกลุ ชื่อสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน 
23 นางสาว เจ๊ะรอฮานี มะสาแม บริษัท เจรญิโภคภัณฑ ์(จำกดั) มหาชน 
24 นางสาว อัสราณีย ์ ดอซะ บริษัท เหมืองวังไผ่ จำกัด 
25 นาย เปลี่ยน ปรีฎาพาก บริษัท คิวซีบซี ีคอร์ปอเรชั่น จำกัด 
26 นางสาว ธนวรรณ บริบูรณ์ทรัพย ์ บริษัท คิวซีบซี ีคอร์ปอเรชั่น จำกัด 
27 นาย ภูดิท ปรียานนท์ บริษัท อิสร จำกัด 
28 นางสาว น้ำฝน เกตุทอง บริษัท  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร จำกัด 
29 นาย หมัดอาหลี หลีหนุด SP INTERNATIONAL ENGINEERING CO., LTD 
30 นาย เกียติศักด์ิ สุดรักษ ์ บริษัท เซาท์แลนด ์(พัทลุง) จำกัด 
31 นาย สราวุฒ ิ นวลศรี บริษัท เซาท์แลนด ์(พัทลุง) จำกัด 
32 นาย บุญญเกียรต ิ ชายเพ็ชร บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกดั 
33 นาย ปกฤษณ ์ สุวรรณศิลป ์ บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกดั 
34 นางสาว ต่วนรอสเมาะ นิบันดัร โรงไฟฟ้าปัตตานี 
35 นาง กาญจนา บุญเลิศ  -  
36 นางสาว ธนัญญา ปะดุกา  -  

 
หมายเหตุ :   
1. กรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ขอให้ผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมอบรมติดต่อเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 3 กันยายน 2562 
2. กรณี คำนำหน้าชื่อ, ชื่อ – นามสกุล, หรือชื่อสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน ผิดพลาด ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่
ภายในวันที่ 3 กันยายน 2562 
2. วันที่จัดอบรมหากผู้มีสิทธิเข้าอบรมไม่มาร่วมอบรมในวันดังกล่าวข้างต้น ทางสถาบันขอตัดสินในการเข้าร่วม
อบรมอื่นๆ ของสถาบันฯ ต่อไป  
 
ติดต่อเจ้าหน้าที่ : ๐๖-๑๔๒๐-๑๓๗๒  คุณพัชพร  ศรีสงวน 
 


