
 

 

ประกาศรายช่ือ 

ผู้ได้รับการเข้าอบรม 

หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน” 

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมสยาม ออเรียนทัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 

ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเข้าอบรม หัวข้อ 

“การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน” รุ่นที่ 1 จ านวน 101 คน ส ารอง 19 คน 

ขอให้ท่านที่มีรายชื่อตรวจสอบรายชื่อ-นามสกุล ชื่อสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน ที่ถูกต้อง เพ่ือน าไปจัดท าใบ

ประกาศนียบัตร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะได้รับใบประกาศนียบัตร เมื่อท่านเข้าอบรมครบชั่วโมง ท าแบบทดสอบก่อน-หลังอบรม 

ท าแบบประเมินผลการจัดอบรม จึงขอให้ผู้เข้าฝึกอบรม มาลงทะเบียนและท าแบบทดสอบก่อนอบรมตามก าหนดเวลา หากท่าน

ใดไม่สามารถเข้าอบรมได้ให้แจ้งเปลี่ยนชื่อหรือยกเลิกภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ที่หมายเลขโทร 074-559480 เพ่ือให้

ล าดับส ารองเข้าอบรมแทน โดยให้ล าดับส ารองตรวจสอบรายชื่อเข้าอบรมอีกครั้งในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 (ท่านที่แจ้งชื่อ

แล้วไม่เข้าอบรม ไม่แจ้งเปลี่ยนหรือยกเลิก สสปท.ศูนย์ฯภูมิภาค ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเข้าอบรมหลักสูตรอ่ืนๆ) และในวัน

อบรมให้น าบัตรประชาชนมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน 

 
ส่วนที่ 1 รายชื่อผู้ที่ได้รับการเข้าอบรม จ านวน 101 คน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน 

1 นางสาว นาซีมะ๊ ยูโซ๊ะ หจก. แพปลาเบอร์ 11 

2 นาย ธีระพัฒน์    เวชกุล   โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง 

3 นาย กฤษดา หล าแซ่อ่ิม บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จ ากัด 

4   ใจแก้ว   ทองสร้อย บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จ ากัด (มหาชน)   

5   ภาวินา  อะแซ บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จ ากัด (มหาชน)   

6   สุบิลย์  นิลน์วิสุทธิ ์ บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จ ากัด (มหาชน)   

7 นางสาว   อัลณีซาร์ สัจจะเจริญพร    -  

8 นาย ศราวุฒิ   นาควงษ์   โรงพยาบาลมะนัง 

9 นางสาว รัชนี นนทศร    -  

10 นางสาว จริยา   หลีเหล็ม    -  

11 นาง  ฟาอีซ๊ะ วันสอารี   โรงพยาบาลทุ่งยางแดง  

12 นาง รัตนา รักดี   โรงพยาบาลทุ่งยางแดง  

13 นาย ชอราฮูดีน มามะ   โรงพยาบาลทุ่งยางแดง  



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน 

14 นาง นุรียัล เส็นและ   โรงพยาบาลทุ่งยางแดง  

15 นางสาว พรสุรีย์ สินแต่ง   โรงพยาบาลละงู 

16 นาย อนวัชช์ ช่างแกหรา   โรงพยาบาลละงู 

17 นาย ฟารุค สาดีน   โรงพยาบาลละงู 

18 นางสาว วซูรีนา  สาแล   ส านักงานธารณสุขจังหวัดยะลา 

19 นาย กฤษดา  หล าแซ่อ่ิม บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จ ากัด 

20 นาย วัชระ  ศรีแก้ว บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จ ากัด 

21 นาย อิสมะแอ  ล่อหลี บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จ ากัด 

22 นาย สันติพงษ์ ทองหอม   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

23 นางสาว วราภรณ์ เส็นสมมาตร   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

24 นาย วชิระ  แก้วจัน   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 

25 นาย ภีษกร   สุขขะ   โรงพยาบาลสิงหนคร 

26 นาง รัตนา    ชูโชต ิ   โรงพยาบาลรัตภูมิ 

27 นางสาว อรชร ชูหอย บริษัท พัทลุงพาราเท็กซ์ จ ากัด 

28 นาย พงพันธ์ แอ้งอ่อง บริษัท พัทลุงพาราเท็กซ์ จ ากัด 

29 นางสาว พรพิมล  แก้วบุญทอง   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองปัตตานี 

30 นางสาว ภัทรวนันต์ ร่มแก้ว   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี 

31 นาย อธิป กาซอ   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี 

32 นาย ชฎิล สรรพภาษิต   รร.ปัญญาภิวัฒน ์

33 นาง ณัฐวรา มาศนุ้ย   รร.ปัญญาภิวัฒน ์

34 นาง ปาริชาติ มธุรพฤกษ์   รร.ปัญญาภิวัฒน ์

35 นางสาว ดวงนภา ทองอ่อน บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด 

36 นางสาว ฮ่ายลี่ แซ่อ๋อง บริษัท  พิธานพาณิชย์ จ ากัด 

37 นางสาว สุกัญญา แก้วฤทธิ์เดช บริษัท  พิธานพาณิชย์ จ ากัด 

38 นางสาว ณัฐวรรณ ปล้องใหม่ บริษัท  พิธานพาณิชย์ จ ากัด 

39 นางสาว นฤมล มีเสน บริษัท  ทรีเอ็นดี เซฟตี้ เซอร์วิส จ ากัด 

40 นางสาว ขวัญตา ขวัญซ้าย บริษัท  ทรีเอ็นดี เซฟตี้ เซอร์วิส จ ากัด 

41 นางสาว ดวงนภา ทองชุม บริษัท  ทรีเอ็นดี เซฟตี้ เซอร์วิส จ ากัด 

42 นางสาว วรรณอนงค์ ชูทิ่ง บริษัท  มาสเตอร์ พาราวู้ด จ ากัด 

43 นางสาว ฮารีตา ยาหมาย บริษัท  มาสเตอร์ พาราวู้ด จ ากัด 



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน 

44 นาย ประสิทธิ์ พาหุพันโต บริษัท  มาสเตอร์ พาราวู้ด จ ากัด 

45 นาย บัณฑิต เร้าสูงเนิน บริษัท  ซีทีเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนแทนแนนซ์ เซอร์วิสเซส จ ากัด 

46 นางสาว พฤดี ปานแก้ว บริษัท  ซีทีเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนแทนแนนซ์ เซอร์วิสเซส จ ากัด 

47 นางสาว ภัทรวดี พร้อมมูล บริษัท  ซีทีเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนแทนแนนซ์ เซอร์วิสเซส จ ากัด 

48 นางสาว ฮัมดียะห์   ปะแดปูซู   โรงพยาบาลแม่ลาน 

49 นางสาว ราชาวดี ศรีเกษม บริษัท สงขลาไบโอเพาเวอร์ จ ากัด 

50 นางสาว อัญชนิดา สังฆะโร บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด โรงงานแปรรูปสุกรพัทลุง 

51 นางสาว ธนิศรา เรืองกูล บริษัท บ้านประกายทองวิลล์ จ ากัด 

52 นาย กฤตพล เกื้อสกุล บริษัท บ้านประกายทองวิลล์ จ ากัด 

53 นาย อับดลรอหมาน โอรามหลง บริษัท บ้านประกายทองวิลล์ จ ากัด 

54 นางสาว ลัดดา ทิพย์ด้วง บริษัท เซาท์แลนด์ลาเท็กซ์ (พัทลุง) จ ากัด 

55 นาย ภูเบศ เหลือทายะนะ บริษัท เซาท์แลนด์ลาเท็กซ์ (พัทลุง) จ ากัด 

56 นาย นพดล สุวรรณโณ บริษัท เซาทแ์ลนด์ลาเท็กซ์ (พัทลุง) จ ากัด 

57 นางสาว เบญจมาศ สงทวน บริษัท คราวน์ฟู้ดแคน (หาดใหญ่) จ ากัด 

58 นางสาว คอดีนะ หล าเยะ บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จ ากัด สาขา บางกล่ า 

59 นางสาว เอ้ือการย์ ด่านชัยประเสริฐ บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จ ากัด สาขา บางกล่ า 

60 นาย ชยุต ติ้วสกุล บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จ ากัด สาขา บางกล่ า 

61 นาย วีระชัย พันเลิศอมร บริษัท  ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

62 นาย สมมาตร พุ่มทอง บริษัท  ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

63 นาย ยงยุทธ ปัณวรรณ์ บริษัท  ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

64 นาย วิสุทธิ ์ นวนติ้ง บริษัท  ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

65 นางสาว พรศิริ เขม้นแก้ว บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จ ากัด ส านักงานใหญ่ 

66 นางสาว ศิยามล หมาดหมีน บริษัท กรีนรีเวอร์ วู้ด แอนด์ลัมเบอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)จ ากัด ส านักงานใหญ่ 

67 นาย ธีรวุฒ ิ อ่อนยัง บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จ ากัด 

68 นาย ณรงค์ จุลพันธ์ บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จ ากัด 

69 นาย ประกิต เภอศรี บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จ ากัด 

70 นางสาว พรรัตน์ เผือกหนู บริษัท บ้านกาญจนทรัพย์ จ ากัด 

71 นางสาว พนิดา บัวทอง บริษัท บ้านกาญจนทรัพย์ จ ากัด 

72 นางสาว ชนัญทิพญ์ พัฒธนพงศ์เดชา บริษัท คราวน์ฟู้ดแพ็คเก็จจิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

73 นาย อภิชาต ด าฤทธิ์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน 

74 นาย   นูรดิน อาแว บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 

75 นางสาว ปริษา เขียวขาว บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด มหาชน 

76 นาย ธัญวัฒน ์ มีรน บริษัท ออล ซีซัน โฮเต็ล จ ากัด 

77 นาย ตัสลิม มะหามะ บริษัท ออล ซีซัน โฮเต็ล จ ากัด 

78 นาย อัซฮา สือน ิ   โรงไฟฟ้า ปัตตานี กรีน 

79 นางสาว ต่วนรอสเมาะห์ นิบันดัร   โรงไฟฟ้า ปัตตานี กรีน 

80 นางสาว จันจิรา ดิสระ บริษัท เคเจ เซอร์เวย์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

81 นาย กนกพล อินสุราช บริษัท เคเจ เซอร์เวย์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

82 นาย สันญา พุทธจันทร์ บริษัท เคเจ เซอร์เวย์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

83 นาย พีรพล สุขเอียด บริษัท อินโนเวทีฟ โกลฟส์ จ ากัด 

84 นางสาว ดวงพร ทองจินดา บริษัท อินโนเวทีฟ โกลฟส์ จ ากัด 

85 นางสาว กนกวรรณ จันทร์ทอง บริษัท เทพไทย โปรดัคท์ จ ากัด 

86 นางสาว รุ่งเรือง เวียงค า บริษัท เทพไทย โปรดัคท์ จ ากัด 

87 นาง ณัฐธิชา เทพวรรณ บริษัท เทพไทย โปรดัคท์ จ ากัด 

88 นางสาว ณัฐธิดา เอ่ียมศิริโชติ บริษัท เทพไทย โปรดัคท์ จ ากัด 

89 นาย เฉลิมพล หนูแดง บริษัท เทพไทย โปรดัคท์ จ ากัด 

90 นาย ประเสริฐ อมรชร บริษัท หาดใหญ่หรรษาพลาซ่า จ ากัด 

91 นาย สูแหล๊ะ หมัดลิหมีน บริษัท หาดใหญ่หรรษาพลาซ่า จ ากัด 

92 นาย สมปอง ง่วนสน บริษัท หาดใหญ่หรรษาพลาซ่า จ ากัด 

93 นางสาว ซารีปะ สามะ บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จ ากัด 

94 นางสาว ปรารถนา เซียหวัน บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ า จ ากัด 

95 นางสาว ละอองดาว นวลหอม บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ า จ ากัด 

96 นาย ธนวัฒน ์ โประเทพ บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จ ากัด  นะคะ 

97 นาย วรารัตน์  แก้วประชุม บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จ ากัด  นะคะ 

98 นาย ศิริโชค มีไข่ บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จ ากัด  นะคะ 

99 นาย สุชาติ ศรมณี บริษัท สะบ้าย้อย ลาเท็กซ์ จ ากัด 

100 นางสาว หัชยา ศาสคุณ บริษัท สะบ้าย้อย ลาเท็กซ์ จ ากัด 

101 นางสาว ศศิภา จันทร์ด า บริษัท สะบ้าย้อย ลาเท็กซ์ จ ากัด 
 
 



ส่วนที่ 2 รายชื่อที่ได้รับการส ารอง จ านวน 19 คน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน 

102 นางสาว อริสา โสยดี บริษัท ทีซีเอฟ จ ากัด 

103 นาย ชวน วิจิตรจินดา บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จ ากัด 

104 นาย เอกมันต์ อับดุลลา บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จ ากัด 

105 นาย พิเชษฐ์ หนูในน้ า บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จ ากัด 

106 นาย ประสาน มโนรี   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 

107 นาย พรพจน์ คงสงค์   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 

108 นาย จิตกวี ดิสระ   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 

109 นาย ณรงค์ อุไรรัตน์ บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จ ากัด 

110 นาย วีรศักดิ์ เกตตะพันธ์ บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จ ากัด 

111 นางสาว ขวัญไพร หลงอะหลี บริษัท ออมนิสตาร์ จ ากัด 

112 นางสาว ปุณิกา เพชรไพร บริษัท ออมนิสตาร์ จ ากัด 

113 นางสาว ยุภาพร เลขะแมน บริษัท ออมนิสตาร์ จ ากัด 

114 นาง กฤติยา   สิงหพันธ์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด โรงเพาะฟักลูกกุ้งท่าบอน 

115 นาง สุนันทา   เย็นส าราญ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ฟาร์มนครฟาร์ม 

116 นาย ขจรศักดิ์  บุญชู หจก. บุญชู การช่าง หาดใหญ่ 

117 นาย เฉลิม  ขักขะโร หจก. บุญชู การช่าง หาดใหญ่ 

118 นาย อาทิตย์ เพ่ิมพูน บริษัท ซีอีซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด สาขาประเทศไทย 

119 นาย ณัฐพล เพ็ชรชุม บริษัท ซีอีซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด สาขาประเทศไทย 

120 นาย กฤตพล พงศ์สวัสดิ์ บริษัท ซีอีซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด สาขาประเทศไทย 
 


