
 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ 

งานสัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา 

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563  

ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

------------------------------------------------ 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  
ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาวิชาการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา  
ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 

ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา 08.30-09.30 น. ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล หาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา และเพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียน กรุณาแจ้งล าดับที่ และชื่อของท่าน กรณียกเลิกการเข้าร่วม
สัมมนาวิชาการ ให้ท่านแจ้งมาท่ี อีเมล sukanda.p@tosh.or.th ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 

หมายเหตุ ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการทั้ง 2 หัวข้อ ต้องเข้าร่วมพิธีเปิดงานและเข้าร่วมเสวนา
หัวข้อ “Safety for Trust สกัดโควิด ฟ้ืนฟู เศรษฐกิจภาคใต้” ในเวลา 10.00 – 12.00 น. และเข้าสัมมนาใน
หัวข้อตามท่ีท่านได้ลงทะเบียนไว้ในเวลา 13.00 – 16.00 น.  

ส่วนที่ 1 รายช่ือผู้เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ “การจัดเก็บสารเคมีอันตรายอย่างไรให้ปลอดภัย” 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล บริษัท/หน่วยงาน 

1 นาย กฤษดา หล าแซ่อ่ิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
2 นางสาว พฤดี ปานแก้ว บริษัท ซีอีเอส. เอ็นจิเนียริ่ง เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
3 นาย วีรวิทย์ สุวรรณสุโข บริษัท โกลด์ คอยน์ สเปเชียลิตี้ส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
4 นางสาว ณัฏฐณิชา  ณภากูล อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
5 นางสาว สุภิญญา จิตรสุข บริษัทไฮซ์ คิว เเพค อินดัสตรี จ ากัด 

6 นาง มณฑิชา จิระจรัส 
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง คณะการจัดการ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

7 นาย นายฮาแซ มะรีมา ศูนย์ อปพร.เทศบาลนครยะลา 
8 นางสาว ธีรนุช แก่นบุญ บริษัท  ทาคาโซ่ เอสซี (ประเทศไทย) จ ากัด 
9 นาง ภัทรมนัส.  กลับดี บริษัท พาเนล พลัส จ ากัด 

10 นาย ชัชวาล เสียงหล่อ บริษัท พาเนล พลัส จ ากัด 
11 นาง กนกอร   ศรีจันทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล บริษัท/หน่วยงาน 

12 นาง สุจิตรา แก้วสระ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
13 นาง จวงจันทร์ วุฒิพันธุ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
14 นาย ธนวัฒน ์ จันทร์หนู มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
15 นางสาว วัลเพ็ญ กาญจนดูล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
16 นางสาว สกลวรรษ์ เพชรประกอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
17 นาย พรรษวุฒิ พงษ์ประวัติ บริษัท พาเนล พลัส จ ากัด 
18 นางสาว นายูวา มฮ ามัดอาลี บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) สาขาปัตตานี 

19 นางสาว อัจฉราวดี สุขช่วย 
ศูนย์เครื่องมือและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คณะการ
จัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

20 นาย ชัยชนะ เดชธนบดี บริษัท วรา เดคคอร์ จ ากัด 
21 นางสาว สุภาพรรณ ภักดีวานิช บริษัท เมอร์กาโต้ เมดิคัล (ไทยแลนด์) จ ากัด 
22 นาย อาดีฟ  วงศ์หมัดทอง  บริษัท พิธานพาณิชย์ จ ากัด  
23 นาย ณรงเดช สุวรรณาคม บริษัท พิธานพาณิชย์ จ ากัด 
24 นาง วราศรี พรหมหอม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
25 นางสาว จันทน์ผา  ตันธนา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
26 นาย วัชระ พลเธียร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
27 นางสาว ดุจหทัย เอนกชัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
28 นาย มกรา   ง้อสุรเชษฐ์ บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จ ากัด(มหาชน) 
29 นางสาว รอบีอ๊ะ มานะ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด(มหาชน)สาขาปัตตานี 
30 นางสาว พาตีฮะห์ หะยีอาแว บริษัท ชัยเจริญมารีน (2002) จ ากัด 
31 นาย ตรีรัตน์ เจริญกุล บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
32 นางสาว เยาวนา กาญจนมุสิก บริษัท ดิปป์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
33 นางสาว ชนากานต์  หลงพงษ์ บริษัท ดิปป์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
32 นางสาว ณัฐสุดา สินธุนาคร บริษัท ภัทรปาล์มออยล์ 
35 นาย มะรอปี หะยีสือแม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
36 นาย ตฤณ วาทกิจจานนท ์ บริษัท คีย์แมเนจเมนท์ จ ากัด 
37 นางสาว พรพิมล หนูสุวรรณ์ บริษัท ไทยยูเนี่ยน  ฟีดมิลล์ จ ากัด (มหาชน) จ ากัด 
38 นางสาว สุภาพร แก้วแมว บริษัท นิสซุย (ประเทศไทย) จ ากัด 
36 นาย พินิจ หนูขุ้ย บริษัทไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ ากัด(มหาชน) 
40 นางสาว ชุลีภรณ ์ แสงข า ท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
41 นาย เมธิวัจน์ เวชกะ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
42 นาย ธนชัย ณ รังษี ท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
43 นางสาว พิขญานิน ลายเจียร โรงเรียนท่าจีนอุดม วิทยา 
44 นาง ปัณฑินา ชะตารัตน์ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 
45 นาง พวงทิพย์ จ านง โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 



ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล บริษัท/หน่วยงาน 

46 นาง สาริพร ช่วยแท่น โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 
47 นาง นฤมล สิทธิพงษ์ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 
48 นาย มู่ฮัมหมัด หมาดอี โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 
49 นาง อ าไพ ค าแสน โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 
50 นางสาว สกลวรรษ์ เพชรประกอบ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
51 นาย ดุรงค์ บุญเจริญ บริษัท ส.ประสิทธิภาพการก่อสร้าง จ ากัด 
52 นาย นายสามทวี มีแก้ว บริษัทกรีนรีเวอร์พาเนล(ประเทศไทย)จ ากัด 
53 นาย ไพศาล  ตะบะขจร  บริษัทกรีนรีเวอร์พาเนล(ประเทศไทย)จ ากัด 
54 นาย สุทธิพร  ดวงจันทร์  บริษัทกรีนรีเวอร์พาเนล(ประเทศไทย)จ ากัด 

55 นาย ธวัชชัย  บุญชูวงศ ์ 
บริษัทกรีนรีเวอร์วู้ดแอนด์ลัมเบอร์แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศ
ไทย)จ ากัด 

56 นาย วิทูล ไชยภักด ี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
57 นาง สุกัลยา  เหมมณี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
58 นางสาว นูรฮายาตี มูแว บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) 
59 นาย สมศักดิ์  บัวทิพย์ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

 

ส่วนที่ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ “การประเมินความสอดคล้องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบกิจการ” 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล บริษัท/หน่วยงาน 

1 นาย อานัส  โตะมะ บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จ ากัด (มหาชน) 
2 นางสาว สุไรณี  ดือราแม บริษัท ยะลากรีนเอ็นเนอยี่ จ ากัด 
3 นาง อังคณา ชูช่วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหาดใหญ่ 
4 นางสาว อนันตยาพร ชูนุ้ย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอจะนะ 
5 นางสาว นลพรรณ เกื้อคลัง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จ.ยะลา 
6 นาง ปัทมา ศรีทองช่วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง 
7 นาง จันทนี สุวรรณรัตน์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา 
8 นางสาว กมลชนก กมลเปรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล 
9 นางสาว วรรณรัตน์ อรุณวงศ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอระโนด 

10 นาย กัณตภณ ชูหะรัญ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปี 

11 นางสาว ตติยา ผินประดับ 
ฝ่ายปฏิบัติการและบ ารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 
3 (ภาคใต้) 

12 นาย อุสมัน  เจ๊ะเมาะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสุไกงโก-ลก 
13 นางสาว ปรีญาณี   ซุ่นสกุล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส 
14 นาย วิริยะ รุ่งเรือง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี 



ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล บริษัท/หน่วยงาน 

15 นางสาว ดารินทร์ ไชยวิวัฒน์วงศ์ บริษัทยูไนเต็ด ออฟชอร์ เอวิเอชั่น จ ากัด 
16 นาย กวีพงษ์ สีทับทิม บริษัทยูไนเต็ด ออฟชอร์ เอวิเอชั่น จ ากัด 
17 นาย รุสลัน อิสาเฮาะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคใต้ (จ.ยะลา) 
18 นางสาว กิตติกานต์ เกื้อชู บริษัทเดอะโพดิจี เทค จ ากัด 
19 นาย อัฟฟาน ดือราวี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเบตง 
20 นางสาว สุริมาศ นุ่นสงค ์ บริษัท ทีคอน สยาม จ ากัด 
21 นางสาว ฮาซานะห์ กามางิน บริษัท แอพคอน โอเปอร์เรชั่นส์ แอนด์ เมนเทนแนนซ์ จ ากัด 
22 นางสาว กามีละห์  เจะบู การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา 
23 นางสาว ณัฏฐณิชา ณภากูล อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
24 นาย วัชชกร ศรีเพ็ญ The Slate 
25 นางสาว อาซีรา บือเฮง บริษัท กรี เอ็นเนอร์จี จ ากัด 
26 นางสาว สุภิญญา  จิตรสุข บริษัท ไฮซ์ คิว เเพค อินดัสตรี จ ากัด 
27 นางสาว นูรีฮัน ลายามุง บริษัท เอเซียนโอ๊ค จ ากัด 
28 นาย อดุลรอพา เจ๊ะกา บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จ ากัด 
29 นาย มะรอซาลี โตะมะแซ บริษัท ไทยเทครับเบอร์ คอปอเรชั่น จ ากัด 
30 นางสาว ธนาธิป หวานวงค ์ บริษัท ทาคาโซ่ เอสซี (ประเทศไทย) จ ากัด 
31 นาง ศิรินทร์  พฤกษ์พนา บริษัท ศิริขนอมบุรี จ ากัด 
32 นางสาว ภราดา กะหรีม บริษัท ตากใบการโยธา  จ ากัด 
33 นาย มูฮัมหมัดรอมลี สาอุ บริษัท ทริปเปิลท ีบรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน)สาขาหาดใหญ ่
34 นางสาว ลีซาร์ เปาะวี บริษัท ทริปเปิลท ีบรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน)สาขาหาดใหญ ่
35 นางสาว นายูวา  มอ ามัดอาลี บริษัท ทริปเปิลที บรอดแนด์ จ ากัด (มหาชน) สาขาปัตตานี 
36 นางสาว อาดีละห์  อาลีบาโง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสายบุรี 
37 นางสาว ธารินี ถังมณี เนชั่นแนล ออยล์เวล วาร์โก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
38 นางสาว อโนมา ชูสวัสดิ ์ บริษัท เมอร์กาโต้ เมดิคัล (ไทยแลนด์) จ ากัด 
39 นางสาว ปริศนา ชอบแต่ง บริษัท เมอร์กาโต้ เมดิคัล (ไทยแลนด์) จ ากัด 
40 นาง ปริศนา ข าสุนทร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสะเดา 
41 นางสาว สุกัญญา แก้วฤทธิ์เดช บริษัท พิธานพาณิชย์ จ ากัด  
42 นางสาว ณัฐวรรณ  ปล้องใหม่  บริษัท พิธานพาณิชย์ จ ากัด  
43 นางสาว ฮ่ายลี่ แซ่อ๋อง บริษัท พิธานพาณิชย์ จ ากัด  
44 นางสาว สุนิตา บูละ บริษัท อีเอสพี กรุ๊ป 
45 นาง ภัทรมนัส กลับดี บริษัท พาเนล พลัส. จ ากัด 
46 นางสาว สุนันทา สืบเหตุ บริษัท พาเนล พลัส จ ากัด 
47 นางสาว ศิโรรัตน์ ลิ่มไทย - 

48 นาง นิวรรณ แท่นมณี 
ศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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49 นาง กฤติยา หัสรังษ ี บริษัท เซ้าเทอร์น เซฟตี้ จ ากัด 
50 นางสาว หทัยรัตน์ วัฒนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
51 นางสาว ชนษร เพ็ชร์แก้ว บริษัทโรงงานปลาป่นภาคใต้ (1969) จ ากัด 
52 นาย โชคทวี อินทนะ บริษัท จุฑามาศ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด 
53 นางสาว นุชนารถ คงเทพ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด(มหาชน) สาขาหาดใหญ่ 
54 นางสาว รอบีอ๊ะ มานะ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด(มหาชน) สาขาปัตตานี 
55 นาย อดิเรก รอดภัย บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด(มหาชน) สาขาหาดใหญ ่
56 นางสาว สุพัตรา รอดกรง - 
57 นาย เขมทัต ศรีเจ้า บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) 
58 นางสาว ธิดารัตน์ ยอดซ้าย บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
59 นางสาว นัจวา หล๊ะเต๊ะ บริษัท ดิปป์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
60 นาย วินิจ วารินสะอาด บริษัท ทีดิก เซาท์ จ ากัด 
61 นาย สุธินทร์ เมืองพรหม บริษัท ภัทรปาล์มออยล์ จ ากัด 
62 นาย ซาการียา เบ็ญฮาวัน ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน)สาขาปัตตานี 
63 นางสาว กรรณิกา คงหนู บริษัทท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จ ากัด 
64 นาย ตฤณ        วาทกิจจานนท์ บริษัท คีย์แมเนจเมนท์ จ ากัด 
65 นางสาว สมจิตร ขุนเพชร บริษัท เคเจ เซอร์เวย์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
66 นาย กนกพล อินสุราช บริษัท เคเจ เซอร์เวย์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
67 นาย จาทัต สุทธิพันธุ์ บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
68 นาย ชูเกียรติ นาควิโรจน์ บริษัท เคเจ เซอร์เวย์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
69 นางสาว ศิริขวัญ ศิริวงศ์ บริษัท เคเจ เซอร์เวย์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
70 นางสาว นลินี ณสุย บริษัท อินเตอร์ เอเซีย โลจีสติกส์ จ ากัด 
71 นาย อัศนัย ชุ่มชื่น บริษัท อินเตอร์ เอเซีย โลจีสติกส์ จ ากัด 
72 นาง ณิชาภัาร บุญรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

73 นาย ชารีฟ นาแว 
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

74 นางสาว นลัทพร รุ่งฉาย 
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

75 นาง จิราพร หน่อสกุล บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
76 นาง นิศา ปานสี โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 
77 นาง สมจิตร อวะภาค โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 
78 นาง ทิวาพร คงบ้านควน โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 
79 นาย อมรเทพ สุพงษ์ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 
80 นาง สุจิรา ศรีสุวรรณ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 
81 นางสาว อกนิษฐ์ รามศรี โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 
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82 นาง อภิญญา นพสุวรรณ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 
83 นางสาว กานต์พิชชา จันทโชติ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 
84 นาง สมจิต อรุณพันธ์ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 
85 นางสาว ดวงพร ทองจินดา บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จ ากัด 
86 นาง ดราภรณ์  อวะภาค โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 
87 นาย เกษม     แก้วประทุมวัน โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 
88 นางสาว ภัททิรา นพคุณ บริษัทอินโนเวทีฟ โกลฟส์ จ ากัด 

89 นางสาว นุชรี แก้วพิจิตร 
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) ส านักงาน
ใหญ่ 

90 นางสาว สุดารัตน์ หนุนทอง บริษัท โอเรียนเต็ลแคน จ ากัด 
91 นางสาว นิขจิตร คลองดี ศูนย์บริการปฎิบัติการทางเภสัชศาสตร์ 
92 นางสาว ศิริลักษณ์ ทองศรี บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์  จ ากัด (มหาชน) 
93 นางสาว อาซีรา บือเฮง บริษัท กรี เอ็นเนอร์จี จ ากัด  
94 นางสาว ซอบารียะห์  นานาดี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จ.ยะลา 
95 นางสาว จันทร์จิรา จีนนา บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่งจ ากัด 
96 นางสาว เบญจมาศ สงทวน บริษัท คราวน์ฟู้ดแคน (หาดใหญ่) จ ากัด 
97 นางสาว พรศิริ  เขม้นแก้ว บริษัท กรีนรีเวอร์พาเนล (ประเทศไทย) จ ากัด 

98 นางสาว ศิยามล  หมาดหมีน 
บริษัท กรีนรีเวอร์วู้ดแอนด์ลัมเบอร์แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

99 นางสาว ศจีพัชร ประทุมทอง บริษัท เอ.พี.เค.กรีนเอ็นเนอร์จี จ ากัด 
100 นางสาว มะลิวัลย์ มานะกล้า บริษัท เอ.พี.เค.กรีนเอ็นเนอร์จี จ ากัด 
101 นางสาว ธิรตี คงเขียว บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ ากัด (มหาชน) 
102 นางสาว ณัฐวดี  คงเอียง บริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จ ากัด 
103 นาย พิสิษฐ์        ประดิษฐอุกฤษฎ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยะลายูเนี่ยนพลาสติก 
104 นางสาว รอกีเยาะ แลฮา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยะลายูเนี่ยนพลาสติก 
105 นางสาว รอฆายะ แลแว ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยะลายูเนี่ยนพลาสติก 
106 นาย สุรเชษฐ์ แซ่ลิ่ว บริษัท สงขลามารีนโปรดักส์ จ ากัด 
107 นางสาว อาซีซะ ละอาด บริษัท ซีพีออลล์ มหาชน จ ากัด 
108 นาย นายธีระพัฒน์ เวชกุล โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง 
109 นางสาว กุสุมา สมาคม บริษัท ซีพี. ออลล์จ ากัด มหาชน 
110 นางสาว กัญญาวีร์ แก้วมาก บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด มหาชน 
111 นางสาว ชวัลลักษณ์ หัสสุวรรณ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด มหาชน 
112 นาย ณัฐพล สุขะปิณฑะ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด มหาชน 
113 นาย รุจิภาส แก้วนุ้ย บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด มหาชน 
114 นาย จักรพันธ์ ด านุ้ย บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด มหาชน 
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115 นางสาว ทิพวรรณ ศิริเลข บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด มหาชน 
116 นางสาว ธนัชชา สุวรรณวิภากร บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด มหาชน 
117 นางสาว พัทธมน  ก่อพุ่ม บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด มหาชน 
118 นาย มูหหมัด อาเซ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด มหาชน 
119 นาย ปัณณฑัต  กาฬสุวรรณ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด มหาชน 
120 นางสาว ธัญญารััตน์  ชูศรี บริษัท แอล พี เอฟ มีท โฟรเซน จ ากัด 
121 นางสาว วรัญญา จันทร์ไพฑูรย์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ 
122 นาง ศิริอร ภัทรพฤกษา โรงพยาบาลหาดใหญ่ 
123 นาง สุพรรณี  จิตหวัง โรงพยาบาลหาดใหญ่ กลุ่มงานอชีวเวชกรรม 
124 นางสาว อัญชนิดา สังฆะโร บริษัท เบทรโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด  
125 นางสาว มัญชุกานต์ หยงสตาร์ บริษัทโชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตจ ากัด 
126 นาย ปราการ ณรงค์ฤทธิ์ บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จ ากัด 
127 นางสาว ปิยะวรรณ์   ดวงแป้น บริษัทไทยเทค รับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
128 นางสาว ฑิฆัมภรณ์ เรืองสุข บริษัท ไทยฮ้ัวยางพารา (สาขาฉลุง) 
129 นางสาว สาฟียะฮ์ สังช่อ บริษัท ไทยฮ้ัวยางพารา (สาขาฉลุง) 
130 นาย บุญญเกียรติ  ชัยเพ็ชร์ บริษัทโชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตจ ากัด 
131 นาย นเรศ มณีเลิศ บริษัท เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย จ ากัด 
132 นางสาว อรอมล กลับฟ้าผ่า บริษัท เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย จ ากัด 
133 นางสาว ภัศน์ศรัณย์  ร าจวนจร บริษัท  หวาไถ้  รับเบอร์  จ ากัด 
134 นางสาว สุชาดา   วิใจ บริษัท  หวาไถ้  รับเบอร์  จ ากัด 
135 นางสาว สอฝีย๊ะ เหมมันต์ บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ า จ ากัด 
136 นาย วัชรินทร์ อินทชูติ ส านักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา 

137 นาย สราวุธ        สุวรรณสมบูรณ ์
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ า
บ้านพรุ มหาชน (จ ากัด) 

138 นาย นิรวิทย์     หมื่นชล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิช้ย 
139 นางสาว ฟัยรุส แวบาการ์ บริษัท ซี เวลท์ โฟรเซ่น ฟู้ด จ ากัด 
140 นาย ด ารงยศ     จิตรวรีะนันรังษ ี บริษัท ซีพีออลล์ มหาชน (จ ากัด) 
141 นางสาว กันยารัตน์       ประสพสุขโชค บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 
142 นาง วรางคณา เกียรติธิวัฒน์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 
143 นาย ดุรงค์ บุญเจริญ บริษัท ส.ประสิทธิภาพการก่อสร้าง จ ากัด 
144 นางสาว วรารัตน์ แก้วประชุม บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จ ากัด 
145 นาง วิภาวรรณ    ฉายศิริพันธ์ บริษัท อริยะมอเตอร์ จ ากัด 
146 นางสาว ชนัญทิพญ์     พัฒธนพงศ์เดชา บมจ.คราวน์ ฟู้ด แพ็คเก็จจิ้ง (ประเทศไทย) 
147 นางสาว นูรฮายาตี     มูแว บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี สาขานราธิวาส 
148 นาย จิระศักดิ์     ช านาญสถล บริษัทไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่งจ ากัด 


