
 

 

ประกาศรายช่ือ 

ผู้ได้รับการเข้าอบรม 

หัวข้อ “การจัดการความปลอดภัยในการท างานบนที่สูง” 

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส & รีสอร์ท หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 

ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเข้าอบรม หัวข้อ 

“การจัดการความปลอดภัยในการท างานบนที่สูง” รุ่นที่ 1 จ านวน 41 คน ส ารอง 9 คน และรุ่นที่ 2 จ านวน 40 คน ส ารอง 10 

คน รุ่นที่สองเหลือที่นั่งส ารอง 6 ที่นั่ง (รุ่นที่ 2 จะแจ้งวัน เวลา สถานที่อีกครั้ง) 

ขอให้ท่านที่มีรายชื่อตรวจสอบรายชื่อ-นามสกุล ชื่อสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน ที่ถูกต้อง เพ่ือน าไปจัดท าใบ

ประกาศนียบัตร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะได้รับใบประกาศนียบัตร เมื่อท่านเข้าอบรมครบชั่วโมง ท าแบบทดสอบก่อน-หลัง

อบรม ท าแบบประเมินผลการจัดอบรม จึงขอให้ผู้เข้าฝึกอบรม มาลงทะเบียนและท าแบบทดสอบก่อนอบรมตามก าหนดเวลา 

หากท่านใดไม่สามารถเข้าอบรมได้ให้แจ้งเปลี่ยนชื่อหรือยกเลิกภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ที่หมายเลขโทร 074-

559480 เพ่ือให้ล าดับส ารองเข้าอบรมแทน โดยให้ล าดับส ารองตรวจสอบรายชื่อเข้าอบรมอีกครั้งในวันที่ 14 พฤศจิกายน 

2562 (ท่านที่แจ้งชื่อแล้วไม่เข้าอบรม ไม่แจ้งเปลี่ยนหรือยกเลิก สสปท.ศูนย์ฯภูมิภาค ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเข้าอบรม

หลักสูตรอื่นๆ) และในวันอบรมให้น าบัตรประชาชนมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน 

 

ส่วนที่ 1 รายชื่อผู้ที่ได้รับการเข้าอบรม จ านวน 41 คน 

ล าดับที่  ชื่อ-สกุล   สถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน 

1 นาย เทพประธาน   บริษัท เบสท์  เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 

2 นางสาว อัลณีซาร์ สัจจะเจริญพร   - 

3 นางสาว รัชนี นนทศร   - 

4 นางสาว จริยา หลีเหล็ม   - 

5 นาย ชิณวัฒน์   ทองเลี่ยมนาค บริษัท ทีเอ็มเค ฟาร์ม จ ากัด 

6 นาย อนุชา   นาเกลือ บริษัท ทีเอ็มเค ฟาร์ม จ ากัด 

7 นาย วิชัย มากกิ้ม บริษัท ทีซีเอฟ จ ากัด 

8 นาย ยุทธพงษ์ วงค์จันน้อย บริษัท ทีซีเอฟ จ ากัด 

9 นาย จิรศักดิ์ รักวงศ์ บริษัท ทีซีเอฟ จ ากัด 



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน   สถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน 

10 นาย บูรพ เดชหนู บริษัท ทรานส์ ไทย- มาเลเซีย (ประเทศไทย)  จ ากัด 

11 นาย ทวีศักดิ์ บุญศรี บริษัท ทรานส์ ไทย- มาเลเซีย (ประเทศไทย)  จ ากัด 

12 นาย สมพงค์ สุขแก้ว บริษัท พัทลุงพาราเท็กซ์ จ ากัด 

13 นางสาว ภรดา สุขสวัสดิ์ บริษัท พัทลุงพาราเท็กซ์ จ ากัด 

14 นาย อภิชาต ด าฤทธิ์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด มหาชน 

15 นางสาว เจ๊ะรอฮานี มะสาแม บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด มหาชน 

16 นาย   ไชยา หมัดแล้ บริษัท ตากใบการโยธา จ ากัด 

17 นาย   นูรดิน อาแว บริษัท ตากใบการโยธา จ ากัด 

18 นาย   ภูษิต คงชนม์ บริษัท ตากใบการโยธา จ ากัด 

19 นาย อิทธิพล การะหงษ์ บริษัท บุญฝ้ายวิศวกรรม จ ากัด 

20 นาย อารีย์ อาด า บริษัท บุญฝ้ายวิศวกรรม จ ากัด 

21 นาย วรวุฒ ิ หมัดยู่โซ๊ะ บริษัท ออล ซีซัน โฮเต็ล จ ากัด 

22 นางสาว กานต์พิชชา ซุ้นสุวรรณ บริษัท ออล ซีซัน โฮเต็ล จ ากัด 

23 นาย ปราโมทย ์ อ่อนแก้ว   ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา 

24 นาย พรพิพัฒน์ โซมพัฒน์ บริษัท พัฒนาชีคิว จ ากัด 

25 นาย สฤษฏ์พร แสงอรุณ บริษัท พัฒนาชีคิว จ ากัด 

26 นางสาว อนันตยาพร ชูนุ้ย   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอจะนะ 

27 นาย ศิรวัฒน์ ชูวาณิชย์ บริษัท พีเอสซี กรุ๊ป 1988 จ ากัด 

28 นาย ทศพร ชุมเฉิม บริษทั พีเอสซี กรุ๊ป 1988 จ ากัด 

29 นาย เอกราช ด าชู บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จ ากัด  นะคะ 

30 นาย อัทธเมศร์ บริพัตร์จิรกิจ บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จ ากัด  นะคะ 

31 นาย สุบิน ชูพันธ์ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จ ากัด 

32 นาย สันติ เสน่หา บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จ ากัด 

33 นางสาว จิระนุส ค าประทุม บริษัท เซาท์แลนด์ลาเท็กซ์ จ ากัด สาขาบางกล่ า 

34 นาย รณชัย อารมณ์ฤทธิ์ บริษัท เซาท์แลนด์ลาเท็กซ์ จ ากัด สาขาบางกล่ า 

35 นาย จตุรงค์ พิญพร บริษัท แม็คคอร์มิค (ประเทศไทย) จ ากัด 



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน 

36 นางสาว ราชาวดี ศรีเกษม บริษัท สงขลาไบโอเพาเวอร์ จ ากัด 

37   สราลี ล่องนาวา บริษัท สงขลาไบโอเพาเวอร์ จ ากัด 

38 นางสาว กิตติกานต์ เกื้อชู บริษัท ยูไนเต็ด ออฟชอร์ เอวิเอชั่น จ ากัด 

39 นาย ศุภฤกษ์ คีร ี บริษัท บ้านประกายทองวิลล์ จ ากัด 

40 นาย ประสาน มโนรี   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 

41 นาย สมบูรณ์ มโนรี   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 
 

ส่วนที่ 2 รายชื่อส ารองผู้ที่ได้รับการเข้าอบรม จ านวน 9 คน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน 

42 นาย ศักย์ศรณ์ คุณเอกอนันต์ บริษัท ปักษ์ใต้ (1970) คอนสตรัคชั่น จ ากัด 

43 นาย ชวลิต คุณเอกอนันต์ บริษัท ปักษ์ใต้ (1970) คอนสตรัคชั่น จ ากัด 

44 นาย อิสมาแอน ทับทิม บริษัท เบตง กรีน เพาเวอร์ จ ากัด 

45 นาย มาหามะ มาสยี บริษัท เบตง กรีน เพาเวอร์ จ ากัด 

46 นางสาว วรรณอนงค์ ชูทิ่ง บริษัท  มาสเตอร์ พาราวู้ด จ ากัด 

47 นาย ไชยเชษฐ์ วงค์ชัย บริษัท  มาสเตอร์ พาราวู้ด จ ากัด 

48 นาย วีระพงศ์ คล้ายหนู บริษัท  มาสเตอร์ พาราวู้ด จ ากัด 

49 นางสาว จิรา สุวรรณนิมิตร บริษัท  ท้อปโกลฟ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด 

50 นาย อติวัณณ์ ฤทธิ์ประดิษฐ์โชค บริษัท  ท้อปโกลฟ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือผู้ได้รับการเข้าอบรม หัวข้อ “การจัดการความปลอดภัยในการท างานบนที่สูง” รุ่นที่ 2 

ส่วนที่ 3 รายชื่อผู้ที่ได้รับการเข้าอบรมรุ่นที่ 2  จ านวน 40 คน  

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน 

1 นางสาว ดวงนภา ทองอ่อน บริษัท  เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด 

2 นาย เอกชัย คงสม บริษัท  เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด 

3 นาย อานัส โตะมะ บริษัท  ดับเบ้ิลไนน์ เพาเวอร์ จ ากัด 

4 นาย อาร์ฟาน อาแว บริษัท  ดับเบ้ิลไนน์ เพาเวอร์ จ ากัด 

5 นาย สามารถ ทองดีนุ้ย บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ ากัด 

6 นาย สุพรรยุทธิ์ พรหมยา บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ ากัด 

7 นาย วัชระ อ่อนทอง บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ ากัด 

8 นาย ณรงค์ อุไรรัตน์ บริษัท  เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่ง พาราวู้ด จ ากัด 

9 นาย สว่าง คงรอด บริษัท  เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่ง พาราวู้ด จ ากัด 

10 นาย คเชนทร์ นิลพันธุ์ บริษัท  กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จ ากัด ส านักงานใหญ่ 

11 นาย คมกฤช รัตนะ บริษัท  กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จ ากัด ส านักงานใหญ่ 

12 นาย อนันต์  ปิต ิ บริษัท  กรีนรีเวอร์ พาราวู้ด จ ากัด ส านักงานใหญ่ 

13 นาย วิชาญ ทัศสโร บริษัท  กรีนรีเวอร์ พาราวู้ด จ ากัด ส านักงานใหญ่ 

14 นางสาว นิศาชล สุรหมีน 
บริษัท  

กรีนรีเวอร์ วู้ด แอนด์ลัมเบอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ส านักงานใหญ่ 

15 นางสาว พรศิริ เขม้นแก้ว 
บริษัท  

กรีนรีเวอร์ วู้ด แอนด์ลัมเบอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ส านักงานใหญ่ 

16 นาย สุรพงศ์ นพรัตน์ บริษัท  สยามนครินทร์ จ ากัด 

17 นาย กิตปกรณ์ ขุนแก้ว บริษัท  สยามนครินทร์ จ ากัด 

18 นางสาว นริษา ก าเหนิดดี บริษัท  ซันไวส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

19 MR. SI THU WIN   บริษัท  ซันไวส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

20 นาย นิเฮง นิเดร์หะ บริษัท  รอแยลฟู้ดส์ จ ากัด 

21 นาย สมชาย โพธิ์รักษา บริษัท  รอแยลฟู้ดส์ จ ากัด 

22 นางสาว ปทุมมาศ แซ่ซิ่น บริษัท  รอแยลฟู้ดส์ จ ากัด 



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน 

23 นาย จักรกฤต ด้วงช่วย บริษัท  ก.ชัยแสง เทรดดิ้ง จ ากัด 

24 นาย ปริญญา บิลสีไหม บริษัท  ก.ชัยแสง เทรดดิ้ง จ ากัด 

25 นางสาว วชิราภรณ ์ จิตต์สุวรรณ บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จ ากัด 

26 นาย วินัย หลัมบินสะ    - 

27 นางสาว ณัฐวรรณ ปล้องใหม่ บริษัท พิธานพาณิชย์ จ ากัด 

28 นาย ตรีรัตน์ เจริญกุล บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากัด มหาชน 

29 นางสาว มะลิวัลย์ มานะกล้า บริษัท เอ.พี.เค.กรีนเอ็นเนอร์จี จ ากัด 

30 นาย ทัศนัย ไชยสังข์ บริษัท เอ.พี.เค.กรีนเอ็นเนอร์จี จ ากัด 

31 ส.อ. สิทธิพงศ์ ช่วยด ี บริษัท เอ.พี.เค.กรีนเอ็นเนอร์จี จ ากัด 

32 นาย สมธนา บัวด า บริษัท สงขลาไบโอเพาเวอร์ จ ากัด 

33 นาย ชาฟีอี มูสา บริษัท สงขลาไบโอเพาเวอร์ จ ากัด 

34 นาย ประวัติ พรหมอินทร์ บริษัท สงขลาไบโอเพาเวอร์ จ ากัด 

35 นาย สุรศักดิ์  มณีรัตน์ บริษัท สงขลาไบโอเพาเวอร์ จ ากัด 

36 นางสาว สุกัญญา แก้วฤทธิ์เดช บริษัท พิธานพาณิชย์ จ ากัด 

37 นางสาว อรวรรณ ชัยหาญ บริษัท ดิปป์โปรดักส์ ประเทศไทย จ ากัด 

38 นาย ธนดล บุญชูด า บริษัท ดิปป์โปรดักส์ ประเทศไทย จ ากัด 

39 นาย เทพประธาน เขียวดี บริษัท เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 

40 นาย สุรศักดิ์  จอกลอย บริษัท เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ส่วนที่ 2 รายชื่อส ารองผู้ที่ได้รับการเข้าอบรม จ านวน 10 คน (เหลือที่นั่งส ารอง 6 ที่นั่ง) 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน 

41 นาย สรวุธ เมธาวงศ ์ บริษัท พร้อมท์ เอ็นดีที แอนด์ อินสเป็คชั่นส์ จ ากัด 

42 นาย วรากร ชั้นสุวรรณพงศ์ บริษัท พร้อมท์ เอ็นดีที แอนด์ อินสเป็คชั่นส์ จ ากัด 

43 นางสาว พัทธนันท์ ศิริรัตน์ บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จ ากัด (สาขาบางกล่ า) 

44 นาย ธานี จันทสุวรรณ บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จ ากัด (สาขาบางกล่ า) 

45           



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน 

46           

47           

48           

49           

50           
 


