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ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมสัมมนา 
งานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาค จังหวัดสงขลา ประจ าปี 2566 

ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
ณ  โรงแรมลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา จังหวัดสงขลา 

 
ตามท่ีสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  

ก าหนดจัดงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาค จังหวัดสงขลา ประจ าปี 2566 
ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ณ  โรงแรมลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา จังหวัดสงขลา  
โดยด าเนินการประชาสัมพันธ์และปิดรับสมัครไปแล้วนั้น 

 

สถาบันฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมสัมมนา จ านวน ๔๑๓ ท่าน โดยผู้เข้าสัมมนา
ต้องเข้าร่วมสัมมนาตลอดทั้ง 2 วัน  จึงจะมีสิทธิได้รับใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์  และเพ่ือความสะดวกในการ
ลงทะเบียนกรุณาแจ้งหมายเลขล าดับที่ และชื่อ-นามสกุล ตามประกาศนี้ ทั้งนี้หากไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาในวัน
ดังกล่าวได ้กรุณาแจ้งเพ่ือขอยกเลิกการเข้าร่วมสัมมนามายังอีเมล tosh@tosh.or.th ภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน 
๒๕๖๕ 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 
  

ชื่อสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน 
  

1.  นางสาว ดารีญา หวังคะเด - 
2.  นางสาว สิริพร ปลื้มกมล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอห้วยยอด 
3.  นาย วีรชัย คงเรือง SFS Aviation co.,ltd 
4.  นาย วรุฒน์  แก้ววิจิตต ์ บริษัท ก.ชัยแสง เทรดดิ้ง จ ากัด 
5.  นาง โศภิศร โอสถากันต์ บจก.ก ชัยแสง เทรดดิ้ง 
6.  นางสาว สุนิสา เพชรประดับ บริษัท ทริปเปิ้ล พี ดิสทริบิวเตอร์ จ ากัด 
7.  นาย สุเมตร อุมาสะ บจก. ก ชัยแสงเทรดดิ้ง 
8.  นางสาว จุฬารัตน์ คงสมุทร บริษัท ก.ชัยแสง เทรดดิ้ง จ ากัด  
9.  นางสาว ศิโรรัตน์ ลิ่มไทย PTTEP SERVICES COMPANY LIMITED 
10.  นางสาว ติหว้อ  ชอบงาม บริษัท ก.ชัยแสง เทรดดิ้ง จ ากัด 
11.  นาง ประณยา ประสมสุข บจก. ก ชัยแสง เทรดดิ้ง 
12.  นาย ศุภวิชญ์  บุญมา ราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์หันตรา 
13.  นาง อังคณา ชูช่วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหาดใหญ่ 
14.  นาง ปัทมา ศรีทองช่วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง 
15.  นาย บุญสิทธิ์  มรรคาเขต บริษัท ก.ชัยแสงเทรดดิ้ง จ ากัด 
16.  นาย สุรกิจ ช่วงโชต ิ บริษัท คาราบาวตะวีนแดง จ ากัด 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 
  

ชื่อสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน 
  

17.  นางสาว ตติยา ผินประดับ ฝ่ายปฏิบตัิและบ ารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต 3 ภาคใต ้

18.  นาย อุสมัน เจ๊ะเมาะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสุไหงโก-ลก 
19.  นาง จันทนี สุวรรณรัตน์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา 
20.  นางสาว ปรีญาณี ซุ่นสกุล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส 
21.  นางสาว นลพรรณ เกื้อคลัง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคใต้) จ.ยะลา 
22.  นาย อัฟฟาน ดือราวี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเบตง 
23.  นาย วิริยะ รุ่งเรือง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี 
24.  นางสาว วรรณรัตน์  อรุณวงศ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอระโนด 
25.  นางสาว กามีละห์ เจะบู การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา 
26.  นาง ปริศนา ข าสุนทร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสะเดา 
27.  นางสาว ลิญานา แวดอเลาะ บริษัท ไฮซ์ คิว แพค อินดัสตรี จ ากัด 
28.  นางสาว มัสยา หะยี บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากัด 
29.  นาย เอกชัย ปลอดภัย Northern Safety Training 
30.  นาย ธนภัทร เหตุหมัน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
31.  นาย ไสว ธาราเกษมสัมพันธ์ บริษัทกัลฟ์ จะนะ กรีน จ ากัด 
32.  นางสาว สุทิศา นพคุณรังสฤษดิ์ MM Logistics  
33.  นาย ชารีฟ นาแว ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
34.  นางสาว กมลชนก กมลเปรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล 
35.  นางสาว นลัทพร รุ่งฉาย ท่าอากาศยานหาดใหญ่  
36.  นาย สิริพงษ์ อุสาหะ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
37.  ว่าที่ ร.ต. สมบุญ ทองประสม ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
38.  นาย พยุงศักดิ์ บัวทอง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
39.  นาย วรากร บิณกาญจน์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
40.  นาย พิรุณ  พงศ์ประยูร   ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
41.  นาย ธนกร  ทองเสนอ  ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
42.  นาย ชัชชนินทร์ ศุภสิทธิยรรยง บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร 
43.  นาง กุลธณิดา ศิริภิบาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอจะนะ 
44.  นาง วาสนา สุระก าแหง โรงพยาบาลรัตภูมิ 
45.  นางสาว ศิริลักษณ์ คงพูล โรงพยาบาลรัตภูมิ 
46.  นาย วิฑูรย์ สุทธิมาส โรงพยาบาลรัตภูมิ 
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ชื่อ-สกุล 
  

ชื่อสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน 
  

47.  นาย วรากร ชั้นสุวรรณพงศ์ บจก พร้อมท์ เอ็นดีที แอนด์ อินสเป็คชั่นส์ 
48.  นาย มูหัมหมัด อะบูมะสอ หจก เคพีอาร์ แลนสแคป 
49.  นาย อาลาวี ลาเต๊ะ PSU 
50.  นาย ณภัทร พิตรชลากุล บจ เชฟรอนประเทศไทย ส ารวจและผลิต 
51.  นางสาว นลิดา จิตโสภา บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลิต จ ากัด 
52.  นาย ปริญญา  บิลสีไหม บริษัท ก.ชัยแสง เทรดดิ้ง จ ากัด 
53.  นางสาว วีรยา  โกมลเมฆ - 
54.  นางสาว นุรียา บินต่วน สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
55.  นาง นิษา ไพจิตร สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ 
56.  นาง วารุณี มะโณสงค์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
57.  นางสาว สาวิตรี อินทรพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
58.  นางสาว ซาดีน่า หมัดสุเด็น บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จ ากัด 
59.  นางสาว อรวี หมันโส๊ะ บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จ ากัด 
60.  นาย เกษม ทิพย์ดนตรี ม.ทักษิณ 
61.  นางสาว สุดารัตน์ โต๊ะขวัญ แซ็ป เฮฟวี่ดิวตี้ เซอร์วิส จ ากัด 
62.  นางสาว กนกวรรณ  โหดสุบ เบสเพอฟอร์แมนช์เอ็นจิเนียร์ริ่ง จ ากัด 
63.  นาย นายจาทัต  สุทธิพันธ์ บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
64.  นางสาว จันทร์จิรา  จีนนา บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
65.  นาย ถิรวิทย์ หมาดโหยด บริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จ ากัด 
66.  นาง อิสิญา สังข์ศิริ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
67.  นาย ชัยวัฒน์ คงพรหม บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
68.  ว่าท่ีร้อยตร ี วันอัสมีน โฮ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
69.  นาย ฟารุส สุขพันธ์เยี่ยม บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
70.  นางสาว จันทิมา เจริญศรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
71.  นาย อรรถพล เพ็ชรคงทอง PTTEP 
72.  นางสาว ดวงนภา ทองอ่อน บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด 
73.  นาง สุนีย์  งามศรีตระกูล โรงไฟฟ้าจะนะ 
74.  นาย พงค์สันท์ ปริญญาศิริ ศศิพรการโยธา 
75.  นางสาว นุสรา ยีหมะ บ.แมนเอ โฟรสเซนฟูดส์ จ ากัด 
76.  นาย ดรุนัย สุภัทรสมัย โรงพยาบาลเทพา 
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ชื่อ-สกุล 
  

ชื่อสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน 
  

77.  นาย รอกิ สะอิ (ROKI SAEI) SCT 
78.  นางสาว ณัฎฐา นวลศรี บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จ ากัด 
79.  นางสาว อนุสรา บรรณราช บริษัทเอ.พี.เค. เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จ ากัด 
80.  นาง กัญญา บุญธรรม บริษัทเอ.พี.เค เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จ ากัด 
81.  นางสาว นิสากร จันโสด บริษัทเอ.พี.เค. เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จ ากัด 
82.  นาง ชญานีย์ ธรรมรัตน์ สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
83.  นาย ณรงค์ อุไรรัตน์ บริษัทเอ.พี.เค. เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จ ากัด 
84.  นาย ครรชิต จึงมหาคุณ Expro Overseas Inc. 
85.  นางสาว ศุภลักษณ์ สาแหละ ทานตะวัน คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 
86.  นาย พันเลิศ เส็นอาลามีน หจก.ชะมวงปิโตรเลียม 
87.  นาย นพวิทย์  สอเหลบ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา 
88.  นาย สายัณห์  เพชรชนะ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต12 สงขลา 
89.  นางสาว สุนิษา  รักขิโต ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต12 สงขลา 
90.  นางสาว รวิวรรณ สายวารี เทศบาลต าบลนาทับ 
91.  นาย อัสลัน บิงดอเลาะ - 
92.  นางสาว เกศสุดา  อินทยาวงศ์  Argo Services Co.,Ltd. 
93.  นาย เสริมศักดิ์ สาและ เซฟสกิน สะเดา 
94.  นางสาว ศิริวรรณ ทิพย์รองพล บริษัท พรีเมียร์ซิลเต็มเอ็นจิเนี่ยริ่ง จ ากัด 
95.  นางสาว ฮาบีบี หมัดนะฮู ร้านกินเส้น 
96.  นาย สมโชค ทองมีสุข บจก.เจ้าพระยาท่าเรือสากล 
97.  นางสาว นราพรรณ หนูปลอด - 
98.  นาย พงศกร สินไชย บลจ.อาร์เอชบี  สาขาหาดใหญ่1 
99.  นางสาว Piyaphorn Mhadsakul  อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

100.  นาย พิชัย สุขพันธ์เยี่ยม บ.ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จก. 
101.  นาย ภาคภูมิ ธีรสันติกุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
102.  นาย อูสมาน ละแลแม มงกุฎขวัญ 
103.  นาย บูคอรี สะแลแม บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จ ากัด 
104.  นางสาว ปาริฉัตร เปรมปรีดา บ.เจอีด ีเอ็กซ์เพรส จ ากัด 
105.  นาย ปรัชญา เพชรรัตน์ บ.เจอีดี เอ็กซ์เพรส จ ากัด  
106.  นาย รัตนพล  เจริญพงศ์ บริษัท พีระวัฒน์เทรดดิ้ง จ ากัด 
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107.  นาย นิทัศน ์ อังสุภานิช บริษัท วนาวัฒน์วัสดุ จ ากัด 
108.  นาย สมพร  บุญนา บริษัท วนาวัฒน์วัสดุ จ ากัด 
109.  นาย ธเนศ  เกื้อเหลือ บริษัท ปิยวัฒน์ทรานสปอร์ต จ ากัด 
110.  นาย เดวิทย์  สีแก้วเขียว บริษัท วนาวัฒน์วัสดุ จ ากัด 
111.  นางสาว ซูไรดา พงษ์พยัฆ โรงพยาบาลเทพา 
112.  นางสาว อามิตา สาโส๊ะ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 
113.  นางสาว ปิโยรส บุณยรัตน์ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
114.  นางสาว กนกวรรณ   จันทร์ทอง บริษัท เทพไทย โปรดัคท์ จ ากัด 
115.  นางสาว สุไรนา ยามาเจริญ บ.สงขลาไบโอ แมส จ ากัด 
116.  นาย เจตจันต์ ตะหมัง บ.สงขลาไบโอ แมส จ ากัด 
117.  นางสาว อาอีเส๊าะ สมานหมาน สภาองค์กรผู้บริโภค 
118.  นางสาว ขวัญจิรา  พรมกูล บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
119.  นางสาว จารุพักตร์ ไชยศรี บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
120.  นาย วีระชัย พันเลิศอมร บริษัททรอปิคอล แคนนิ่ง (ประเทศไทย)จ ากัด(มหาชน) 
121.  นางสาว ชไมพร ผดุงศักดิ์ บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง(ประเทศไทย)จ ากัด(มหาชน) 
122.  นาย พงศ์ชัย ล้อมลิ้ม บริษัทบ้านซูซูกิ 
123.  นาง อ้อมใจ โชติรัตน์ บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง(ประเทศไทย)จ ากัด(มหาชน) 
124.  นาย ประพันธ์ศักดิ์ แก้วกระจ่าง บริษัท บ้านซูซูกิ จ ากัด 
125.  นาย รุ่งโรจน์ สุกแป้น บริษัททรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
126.  นาย ณรินทร์  สุกแป้น บมจ.ทรอปิคอลแคนนิ่ง(ประเทศไทย) 
127.  นางสาว ฮาวาตี  ยืนนาน บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
128.  นางสาว สุรัสสา  จันทศิริ บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน 
129.  นาง นันทะวรรณ มหิมณี บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน 
130.  นางสาว สุขสันต์  สีหานาม บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน 
131.  นางสาว ละออง  นะนุ้ย บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน 
132.  นาง นภัสภรณ์  พุ่มจันทร์ บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน 
133.  นาย นฤดล ลาวัลแก้ว บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน 
134.  นาย ประชิต  ทองห่อหุ้ม บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
135.  นาย พิทักษ ์ ไชยกูล บริษัททรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
136.  นางสาว อาดีละห์  อาลีบาโง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสายบุรี 
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137.  นางสาว กัณฐิกา อักษรกุล SFS Aviation Co.,ltd 
138.  นางสาว รุสนาณี กาแบ เป็นผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา 
139.  นางสาว สโรชา  ฤทธิเดช คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
140.  นางสาว สกุลตลา เกิดพร บริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จ ากัด 
141.  นาย พิสุทธิ์ พร้อมมูล วิทยากรอิสระ 
142.  นาย ชัยพฤกษ์ จีนเพชร ส่วนบุคคล 
143.  นาย พงษ์ศักดิ์ เอ็มรัตน์ บริษัท พาภิญโญ จ ากัด 
144.  นาย สามารถ ทองอ่อน บจก ก.ชัยแสง ดีซี จ ากัด 
145.  นางสาว ปัทมา ล่าแหละหมัน เอ็ม เอ็ม แคริเออร์ จ ากัด 
146.  นางสาว วนิดา ศักดา เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จ ากัด 
147.  นาย ทศพล ช่วยประเสริฐ กรีนพาแนล 
148.  นาย ชลอ ศิริวงศ์ บมจ ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์  
149.  นาย สุพจน์ ปิมปา CPALL 
150.  นางสาว ธัญมน ศรีชนะวัฒน์ DKSH (Thailand) 
151.  นางสาว ธวัลยา โอรามหลง บ เซาท์แลนด์ลาเท็กซ์ จ ากัด สาขานาทวี 
152.  นางสาว ศิริลักษณ์ นีสูงเนิน VNS TRANSPORT  
153.  นาย อับดุลกอเดร์ อาบูถัดสา อบต.ทุ่งพอ 
154.  นาย สมเกียรติ  เพ็งแก้ว ส านักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา 
155.  นาย วรพชร  รัตนศุภสิน หน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 
156.  นางสาว นันท์นภัส แซ่ลี่ บจ.สุนทรรักษ์ขนส่ง 
157.  นางสาว สุชาดา โกกิละวาที บริษัท สุนทรรักษ์ขนส่ง จ ากัด 
158.  นางสาว ชนิตสิรี คงใจดี บริษัท สุนทรรักษ์ขนส่ง จ ากัด 
159.  ส.ต.อ. มณฑล พันธุ์รู้ดี ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
160.  นาย ธีระชัย พันฤทธิ์ บริษัท มาล์เทครับเบอร์ จ ากัด 
161.  นาย ณัฐพล  นกขาว บริษัท มาล์เทครับเบอร์ จ ากัด 
162.  นาย ชวลิต  หอมจันทร์โต บริษัท มาล์เทครับเบอร์ จ ากัด 
163.  นาย พีรพัชร์ พรมอินทร์ บริษัท มาล์เทครับเบอร์ จ ากัด 
164.  นาย ยุทธนา ไกรเสม วิสาหกิจชุมชนส านักข่าวเสียงเด็ก 
165.  นาย อดินันท์ เขียวคลองเดิม SRI TRANG GLOVES (THAILAND) PUBLIC COMPANY 

LIMITED [Hat Yai Branch]  
166.  นาย ถวิน วงวร บริษัทรักษาความปลอดภัยเอสเอพีเมเนจเม้นท์ จ ากัด 
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167.  นางสาว ปริยานุช ศรีชาย บริษัทรักษาความปลอดภัยเอสเอพีเมเนจเม้นท์ จ ากัด 
168.  นางสาว ปทุมาภรณ์ ณ พัทลุง บจก.หาดใหญ่สหมอเตอร์ 
169.  นางสาว จริยา หลีเหล็ม บริษัท นีโอซีวิล 2004 จ ากัด 
170.  นางสาว ฐิติมา  นิติโชต ิ บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จ ากัด 
171.  นาย รุสลัน อิสาเฮาะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคใต้ จังหวัดยะลา 
172.  นางสาว วรารัตน์  แก้วประชุม บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จ ากัด 
173.  นาย สุรเทพ เทียนจู การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จ.ยะลา 
174.  นางสาว วานีต้า กอหลัง บริษัท พัฒนาชีคิว จ ากัด 
175.  นางสาว กัลยรัตน์ ทรัพย์เมือง บริษัท การบินไทย จ ากัด(มหาชน) สถานีภูเก็ต 
176.  นาย สถนทร Ppp 
177.  นาย วินิจ วารินสะอาด บริษัท ทีดิก เซาท์ จ ากัด 
178.  นางสาว เบญจมาศ สงทวน บริษัท อดิสร สงขลา จ ากัด 
179.  นาง โสภิตา ตั้นศรีกุลวงศ์ บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จ ากัด 
180.  นางสาว รัชนี ธรรมวาโร บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จ ากัด(มหาชน) 
181.  นางสาว ภัตติกา   ขาวมาก  บริษัท พาเนล พลัส จ ากัด 
182.  นางสาว นุจรินทร์ มุทุสิทธิ์ ไทยแอร์เอเชีย จ ากัด  
183.  นางสาว มลวดี ทิพเสน ไทยแอร์เอเชีย จ ากัด/ Corporate safety 
184.  นางสาว อาซีซะ  ละอาด บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)ศูนย์กระจายสินคา้ RDC หาดใหญ่ 

185.  นางสาว สุนิสา แสงทอง บริษัทสมิหลา โคลด์ สโตเรจ จ ากัด 
186.  นางสาว ไพลิน  รับไทรทอง บริษัท ทัทวิน จ ากัด 
187.  นางสาว นภัสศร  แสงช ู บริษัท ทัทวิน จ ากัด 
188.  นาย กมล  บัวจันทร์ ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ ากัด 
189.  นางสาว นลิน เย้ยโพธิ์ บริษัทชุมพรแอสฟัลต์จ ากัด 
190.  นางสาว ชนม์นิภา กุลชาติสถาพร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา 
191.  นาย ปัญญา  โภคา บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จ ากัด 
192.  นางสาว กรรณิการ์ กองอาสา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง 
193.  นางสาว นิภาพรรณ บุญฤทธิ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี 
194.  นาย คุณภัทร ขอสวัสดิ์ บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด(มหาชน) ฟาร์มศรีระโนด2 
195.  นางสาว อัญชลี สุขศรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอแกลง  
196.  นาย อภิวัฒน์ ยังวิลัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด 
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197.  นางสาว จิระประภา กล่ าเพชร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอปลวกแดง 
198.  นาย ชวัลวิทย์ อธิคมวรพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรา 
199.  นางสาว สุริมาศ   นุ่นสงค ์ - 
200.  นาย พรชัย เทือแดง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพุนพิน 
201.  นางสาว นภวรรณ ภูเก้าล้วน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา 
202.  นางสาว วิภาภรณ์ ทิพย์สิงห์ บริษัททองมงคลอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์มจ ากัด 
203.  นาย ธีรวัฒน์ ทาระ บริษัท อัสตอม  
204.  นางสาว อานีซา จิ รพ.ปัตตานี 
205.  นางสาว พรรณราย ขุนคลี บริษัท ทรัพย์เจิรญรุ่งกิจ จ ากัด 
206.  นางสาว จิราวัลย์ สีฟ้า บริษัท โกลด์สตีลเทคแอนด์คอนสทรัคชั่น จ ากัด  
207.  นาย อาปิ สะละ บริษัท ไชน่าเรลเวย์ นัมเบอร์ 10 (ประเทศไทย) จ ากัด 
208.  นาย Vasasilp Wattanasirisakhunthai  เอ็ม เอ็ม โลจิสติกส์ จ ากัด  
209.  นาย chatapat Tianngern เอ็ม เอ็ม โลจิสติกส์ จ ากัด  
210.  นาย Kritsada Leam Charoen เอ็ม เอ็ม โลจิสติกส์ จ ากัด  
211.  นาย สุรเดช สุวรรณชาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
212.  นาย ธนพัฒน์ ทิพย์เณร Cr3 
213.  นาย พุทธพงษ ์ สุพงษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลบาโงยซิแน 
214.  นาย ภัทรพงษ ์ ชูเสน บริษัท  วัฒนา ควอลิตี้เฮ้าส์ จ ากัด 
215.  นาย กฤตภาส ตันติพงศ์ ฝ่ายป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครสงขลา 
216.  นาย ฤทธิไกร  เซ่งเข็ม ฝ่ายป้องกันและบรรเทาฯ เทศบาลนครสงขลา 
217.  นาย สุทธิพงศ์ อยู่ดวง ฝ่ายปกครอง เทศบาลนครสงขลา 
218.  นาย อัลฟาฮัต  แหละหมัด บริษัท บี เทค อินดัสตรี จ ากัด 
219.  นางสาว หทัยชนก ไชยดี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มิ่งทรัพย์มงคล การโยธา 
220.  นาย ธวัชชัย  ขาวสังข ์ บริษัท บี เทค อินดัสตรี จ ากัด 
221.  นางสาว ณัฐกมล วิจิตร บริษัท อมฤตแอนด์แอสโซซิเอทส์ ลอยีสติคส์ จ ากัด 
222.  จ่าเอก โสภณ ไชยสงคราม ฝ่ายป้องกันและบรรเทาฯ เทศบาลนครสงขลา 
223.  นางสาว ญาณิกันต์ ข่ายสุวรรณ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอกาญจนดิษฐ์ 
224.  นาย ภัทรพงษ ์ เสนชู บริษัท  วัฒนา ควอลิตี้เฮ้าส์ จ ากัด 
225.  นาย ปิยะชัย  บุญรุ่งเกียรติ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย  
226.  นาง จิราพร หน่อสกุล บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ ่
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227.  นาย กิตติมศักดิ์ ลุนแจ้ง Naspa Asia  
228.  นาย ประยุทธิ์  แดงขาว สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
229.  นางสาว รุจา สุขโสภา บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) โรงงานผลิต

อาหารสัตว์ยกหาดใหญ่ 
230.  นางสาว ศาลยา มะเลโลหิต โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกหาดใหญ่ 
231.  นางสาว อรสา กลับอินทร์ บริษัท เจ ดับบลิวเอส คอนตรัคชั่น จ ากัด 
232.  นางสาว ธนาธิป หวานวงค ์ บริษัท ไฮ-แคร์ ไทย กลัฟส์ จ ากัด 
233.  นาย นิอาดีลัน เจะเละ ดิจิตอลรีเสิร์ชแอนด์คอนซัลทิ่ง 
234.  นาง กฤติยา สิงหพันธ์ ฟาร์มอนุบาลลูกกุ้งศรีระโนด 2 
235.  นาย สมคิด   จิตราวงศ ์ บริษัทพาราวีเนียร์2002 จ ากัด 
236.  นาย ธีรวัฒน์    เล็มไข บริษัทไบโอแมส ฟิวเอล เพลเลท   จ ากัด 
237.  นาง สุนันทา เย็นส าราญ ฟาร์มอนุบาลลูกกุ้งศรีระโนด 2 
238.  นาย ศุภฤกษ ์ ชูประทีป บริษัท ชุมพรแอสฟัลท์ จ ากัด 
239.  นาย ทวีศักดิ ์   คงแดง บริษัท ทวิภาคคอนสตรัคชั่น จ ากัด 
240.  นางสาว อัจฉรา บุญเพ่ิม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอลาดหลุมแก้ว 
241.  นาย สารัช  เพชรรัตน์มุณี บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด(มหาชน) /วิศวกรรม 
242.  นาย ณฐกร สุวรรณบัณฑิต ซีพีเอฟ (ประเทศไทย )จ ากัด (มหาชน)/ วิศวกรรม 
243.  ว่าที่ ร.ต.หญิง ปวีณ์รัตน์ ยุรพันธ์ ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ 
244.  นาย เฉลิมยุทธ สันติสุขวงศ์ - 
245.  นาย วิเชียร แซ่ลิ่ม บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
246.  นางสาว สุทิศา  สุขมาก บริษทั ดิปป์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
247.  นางสาว อรวรรณ ชัยหาญ บริษัท ดิปป์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
248.  นาย ยุทธนา สุวรรณรัชตกุล ฟาร์มลูกกุ้งระโนด 
249.  นาย บุญธรรม  ขาวแก้ว ฟาร์มลูกกุ้งระโนด 
250.  นาย พงษ์อมร  บุญลาภ ฟาร์มอนุบาลลูกกุ้งศรวีิชัย ตรัง 
251.  นาย สายันต์ ชูสังข์ เทคนิควิทยุ-โทรทัศน์ 
252.  นาย สวัสดิ์ เหล็กหมาด เพียวแอสพานิชย์ 
253.  นาย บัญเจิด เย็นรักษา ร้าน บรรเจิดจานดาวเทียม 
254.  นาย กิตติภณ สินเสน่ห์ เพียวแอสพานิชย์ 
255.  นาย บรรพต พันธรักษ์ เอชบีเอ็นคอนโทรลไฟห้า 
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256.  นาย วีระชาติ หมัดหมัน บริษัท สมาร์ท เทค เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด 
257.  นาย ซาห์รอวี  แมเราะ ร้านวีเอ็มสะเดาเครื่องใช้ไฟฟ้า 
258.  นาย ฤทธิชัย วิศาลพัฒนะสิน อาร์ ไอที เซอร์วิส 
259.  นาย สุรศักดิ์ ควา อาร์ ไอที เซอร์วิส 
260.  นางสาว ณัฏฐณิชา เลขะผล บริษัท เอ็น เอส ดับบลิว คอนสตรัคชั่น 2017 จ ากัด 
261.  นางสาว สุดารัตน์   ชัยณรงค์ NSW 
262.  นาย พิสิษฐ์  ศรีรักษ์เดช บจก.พีซีซี เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 
263.  นาย สุรินทร์ สุกิจธรรมรัตน์ ฝ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

264.  นาย ประพล วงศ์ชนะ  บ.อี.เอ.เจ เอ็นจิเนียร์จ ากัด 
265.  นาย สุรชัช แก้วกับทอง สมบรูณ์การไฟฟ้า 
266.  นาย สมชาย  แก้วกับทอง สมบูรณ์การไฟฟ้า 
267.  นาย ธนไพบูลย์ สกูลแพทย์ Gmp Homecare Service 
268.  นางสาว พัทธมน ก่อพุ่ม บริษัทซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินคา้ CDC HY  

269.  นางสาว บานเช้า  คงบุตร  บริษัทซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินคา้ CDC HY 

270.  นาย สมชาติ เรืองศรี ร้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 
271.  นาย ภูวนาถ พัฒชนะ บ.ERT center (หาดใหญ่) จ ากัด 
272.  นาย ฮาแซ มะรีมา บจก.ERT CENTER HATYAI  
273.  นาย ประเสริฐสิทธิ์   มณีนวล ร้านประเสริฐแอร์รวมช่าง 
274.  นาย ชุติพนธ์ อุปการ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร โรงงานผลิตอาหารกุ้งบ้านพรุ 
275.  นาย มะรอปี หะยีสือแม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
276.  นาย กิตติศักดิ ์ ศรีจันทร์ ร้านสตาร์แอร์ 
277.  นางสาว จันทร์เพ็ญ จามจุรี บริษัท ศรีตรังเเอโกรอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ ่

278.  นาย พินิจ หนูขุ้ย บริษัทไทยยูเนี่ยนฟีดมิลล์ จ ากัด(มหาชน) 
279.  นาย เอกรินทร์ อินทร์แก้ว c.n.center services  
280.  นาย มุสตามัน กามาอุเซ็ง คิดมัต ก๊อปปี้แอนด์เน็ตเวิร์ค 
281.  นางสาว ศิริลักษณ์ ทองศรี บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ ากัด (มหาชน) 
282.  นาย สุบิลย์ นิลวิสุทธิ์ บ.สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จ ากัด 
283.  นางสาว ณัฐวดี คงเอียง บริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จ ากัด 
284.  นางสาว นูรีฮัน ลายามุง บริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จ ากัด 
285.  นางสาว อาซีรา บือเฮง บริษัท กรี เอ็นเนอร์จี จ ากัด 



ห น ้ า  11 | 15 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 
  

ชื่อสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน 
  

286.  นางสาว พรพิมล หนูสุวรรณ์ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ ากัด (มหาชน) 
287.  นาย สมพร  จีรภานิวัฒน์กุล บ.คริสเตียนนีและนีลเส็น (ไทย)จก.(มหาชน) 
288.  นาย วิชัย เพ็งแก้ว บ.อี.เอ.เจ เอ็นจิเนียร์ จ ากัด 
289.  นาย พุทธรักษ์  เทียมทัน ร้านวิทย์อิเล็กทรอนิกส์ 
290.  นาย อนิรุต สุวรรณชาตรี ติดตั้งและแก้ไขระบบไฟฟ้า 
291.  นาย อนันต์ เจ๊ะดะ ร้านอนันต์ดาวเทียมกล้องวงจรปิด 
292.  นาย ณัฐพร มากจริง บริษัทโปรซีเครียว โซลูชั่น 
293.  นาย ฐานันดร์ ฉิ่มบุตร บริษัท โปรซี่เคียว โซลูชั่น จ ากัด 
294.  นาย ศุภวิชญ์ หนูแก้ว สมาร์ทวิชญ์เซอร์วิสจ ากัด 
295.  นาย ธนบูรณ์. ชีววุฒิพงศ์ เทคโนโลยี ซายน์ 
296.  นาย เอกชัย กัญจนกาญจน์ ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต9 สงขลา 
297.  นาย เกียรติยศ พรมมา หมูเซอร์วิส 
298.  นางสาว รัชนี กงผัน บริษัท ฟูจิ อิเลคทริค (ประเทศไทย)จ ากัด 
299.  นาย เอกชัย พรมมา ร้าน หมูเซอร์วิส 
300.  นาย สมาน  ชาญกิจโกศล บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จ ากัด 
301.  ผู้ช่วยศาสตรา

จารย ์ดร. 
พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
302.  นางสาว สิริวิภา มานิตย์ โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานการท่าอากาศยาน ภูเก็ต 
303.  นาย ไตรทศ วินิจกุล บ.ฟิวเจอร์การ์เมนท์จ ากัด 
304.  นาย พัฑฒนะ สุขช่วย รับเหมาก่อสร้างในนามนิติบุคคล 
305.  นางสาว กนกวรรณ ชิดดุสดี บริษัท ศรีเจริญ ปาล์ม ออยล์ จ ากัด 
306.  นาย สุริยะ คลิ้งคล้าย R I T service  
307.  นาย วีรวิทย์ สุวรรณสุโข บริษัท โกลด์ คอยน์ สเปเชียลิตี้ส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
308.  นาย ยม ชั่งนิยม ชั่งนิยมบริการ 
309.  นาย นพดล เหล็มกาศ บริษัท ท้อปโกลฟ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด 
310.  นาย อติวัณณ์ ฤทธิ์ประดิษฐ์โชค บริษัท ท้อปโกลฟ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด 
311.  นาย ชะโอด เพชรประวัติ บมจ.ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) 
312.  นาง สมร ชั่งนิยม ชั่งนิยม 
313.  นางสาว มีเรียม จินดา บริษัทอีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 จ ากัด 
314.  นาย อภินันท์ เพชรกูล บริษัท อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 
315.  นางสาว สุไรยา การะวรรณ ศปข.9 
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316.  นางสาว วาสนา รัตนา ศปข.9 
317.  นาย อรรถพร เอียดชุม ศปข.9 
318.  นางสาว สุลิษา อนุวัฒนากุล ศปข.9 
319.  นางสาว ชญานิศ ตาพรม ศปข.9 
320.  นาย วุฒิชัย  ไพบูลย์สมบัติ บริษัท แซดทีอี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
321.  นางสาว ชนาภัทร  คงแก้ว  บริษัท เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย จ ากัด  
322.  นาย นเรศ มณีเลิศ บริษัท เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย จ ากัด 
323.  นาย วรวุฒิ  ไพโรจน ์ Semperflex Asia 
324.  นางสาว มณีรัตน์ หนูชัยแก้ว บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ 
325.  นางสาว ภาวินา อะแซ บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ 
326.  นางสาว โสภาพร จันทร์มูณี SAC 
327.  นางสาว วันวิสาข์ อุปถัมภ์ Samperfex 
328.  นาย ภัคพล สุขการ Semperflex Asia Corp.,Ltd. 
329.  นางสาว ศิรินาถ ช่วยเอียด บริษัท เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย จ ากัด 
330.  นางสาว สรณ์สืรื หยดย้อย บ. เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย 
331.  นาย รังสิมันต์ หล๊ะหมุด Semperflex Asia Corp., Ltd. 
332.  นางสาว อัณศยา ตุกวุ่น บริษัท ดับบลิว เอ็มเอส ดีโป จ ากัด 
333.  นางสาว ฮานีน  แอเก็ม บริษัท ซีอาร์ซี อินสเปคชั่นส์ จ ากัด 
334.  นางสาว ขอลีฝ๊ะ ติเอียดย่อ อบต.สะกอม 
335.  ว่าท่ีร้อยตร ี กษิดิ์เดช  เพชรศรี บริษัท สงขลาพอร์ตเซอร์วิส จ ากัด 
336.  นาย คมสันต์ ช่วยเกต บ.ซี เวลท์ โฟรเซ่น ฟู้ด จ ากัด 
337.  นางสาว เนตรทิพารัตน์ ยางทอง natethiparut@greenriverholding.com 
338.  นางสาว ธันยชนก โชติอัมมร  โรงแรมลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา  
339.  นาย นิจพงษ์ ชัยนาม โรงแรมลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา  
340.  นาย ไซนาน หมัดสอ โรงแรมลากูน่า แกรนด์ สงขลา 
341.  นางสาว อัจฉรา ครุฑสังข์ บริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) 
342.  นางสาว ศศิการ  ไทยธรรม บริษัท มาเยคาว่า (ประเทศไทย) จ ากัด 
343.  นาย วรรณชาติ แมโนน บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจ ากัดมหาชน 
344.  นาย นนทชา แจ้งอักษร Porper cool service 
345.  นางสาว สุปรีดา ธีรวรัชนันท ์ บริษัทฟู เจียน อันจ้วง เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
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346.  นาง กรัณฑิกา จันทรนวล Semperflex Asia Corp., Ltd. 
347.  นางสาว ศมนวรรณ  เจี้ยงเต็ม บริษัทฟูเจียน อันจ้วง เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
348.  นางสาว นริศรา บุญรัตน์ บริษัทเซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย จ ากัด 
349.  นางสาว URAIWAN NUANMUSING บริษัท อินทรีอีโคไซเคิล จ ากัด 
350.  นางสาว ศันสนีย์ ชายเกตุ บริษัทกว๋างเขิ่นรับเบอร์ (สตูล)จ ากัด 
351.  นาย อาลิส ตาเดอิน บริษัทกว๋างเขิ่นรับเบอร์ (สตูล) จ ากัด 
352.  นาย ประวิทย์ แก้วมณี บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร บ้านพรุ 
353.  นางสาว ประกายดาว  เจริญพิพัฒธรรม บ.เซมเพอร์เฟล็กซ์เอเซีย จ ากัด 
354.  นาง อนัญญา  มานิล การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย (ส านักงาน กฟผ.หาดใหญ่) 

355.  นางสาว เกศกนก จรเด่น บริษัท เอ็ม.อี.ซี.วิศวกรรม จ ากัด 
356.  นางสาว ณฐพร  ปิยะพานิชกุล บริษัท พีวาย เอ็มไพร์วู้ด จ ากัด 
357.  นางสาว อมรา   จันทร์คง บริษัท  พีวาย เอ็มไพร์วู้ด จ ากัด 
358.  นาย พิศาล ธรรมรัตน์ บจ.ทีเอ็มอาร์ เทคนิค 
359.  นาย ชนะชัย แก่นแก้ว บริษัท ซีเคเอ็นเนอร์จี้พลัส จ ากัด 
360.  นางสาว ลีซาร์ เปาะวี บมจ ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ 
361.  นาย พัฒน์ พรหมจรรย์ PTTEP  
362.  นาย ขวัญชัย  พุ่มพวง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์  อาหาร  / วิศวกรรม 
363.  นาย อรุณ สังข์สุวรรณ อรุณวรรณ 
364.  นางสาว สมจิตร  ขุนเพชร บริษัท เคเจ เซอร์เวย์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
365.  นางสาว ศิริขวัญ  ศิริวงศ์ บริษัท เคเจ เซอร์เวย์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
366.  นาย เนติรัฐ นิลกิจ Semperflex Asia Corp., Ltd. 
367.  นาย ภูกิจ สุนทรวิจิตร บริษัท เคเจ เซอร์เวย์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
368.  นางสาว ดวงพร พรหมยา บริษัทเซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย จ ากัด 
369.  นาย ศุภชัย  สกุลดี บริษัท เคเจ เซอร์เวย์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
370.  นาย ณัฐวุธ  พุทธกูล บริษัท กิ่งใจ จ ากัด 
371.  นางสาว ชนลดา  สุนทรวิจิตร บริษัท กิ่งใจ จ ากัด 
372.  นาย สัมฤทธิ์ อินคะเน เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย จ ากัด 
373.  นาย นพกร นุ่นสังข์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
374.  นางสาว พัชรา ทองเลิศ บริษัท เซมเพอร์เฟล็กซ์เอเซีย จ ากัด 
375.  นาย นครนันทน์ ยอดจันทร์นวล บริษัท เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย จ ากัด 
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376.  นาย พีระยุทธ มากแก้ว บ.เซมเพอร์เฟล็กซ์เอเชียจ ากัด 
377.  นาย ธนกฤต อรุณชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
378.  นาย ซุกรี  เบ็ญอ้าดัม Semperflex Asia.Corp.Ltd 
379.  นางสาว นันทนา ทองนุ่ม บจก.สงขลามารีนโปรดักส์ 
380.  นางสาว สุภาวดี ศรีสวัสดิ์ บจก.สงขลามารีนโปรดักส์ 
381.  นางสาว สาฟียะฮ์  สังช่อ เค เอส พี พาราวู๊ด จ ากัด 
382.  นาย เสรี ค าจันทร์ สรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ 
383.  นาย พิเชษฐ์  รัตนสุชล Semperflex Asia 
384.  นาย ยุทธนา  ยาอีด Semperflex Asia 
385.  นาย ณทัตกรณ ์ สีนุ่น Semperflex Asia 
386.  นางสาว สุขาดา ขวดแก้ว บริษัท ธนราษฎร์ทุ่งสง จ ากัด 
387.  นาย ถาวร บุญช่วย บริษัท ธนราษฎร์ทุ่งสง จ ากัด 
388.  นาย พัลลภ ไชยทอง บริษัท ธนราษฎร์ทุ่งสง จ ากัด 
389.  นางสาว ธนาภรณ์ ใจอ่อน บริษัท ธนราษฎร์ทุ่งสง จ ากัด 
390.  นางสาว อุไรวรรณ ศรีศักดา บริษัท ธนราษฎร์ทุ่งสง จ ากัด 
391.  นาย กันตพัฒน์  เกศดาหา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรินทร วิศวกรรม (2015) 
392.  นาย กิตติศักดิ์ ศศิธร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรินทร วิศวกรรม (2015) 
393.  นาย กฤษดา เพชรสุภา บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จ ากัด 
394.  นาย สาธิต เจริญวรรณ เชนเซอร์วิส 
395.  นาย เสรี พัศระ Semperflex asia cor. 
396.  นางสาว ดุจลดา  ทรัพย์สุนทร บริษัท เอ แอล ปาล์ม จ ากัด 
397.  นาย สุทิน   ปิดตาละโพธิ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
398.  นาย อภินันท์  ภู่ขันเงิน บริษัท เอ แอล ปาล์ม จ ากัด 
399.  นางสาว ยอดขวัญ  พอกพูน  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
400.  นางสาว ศรุตา แสงทอง มหาวิทยาลัยทักษิณ 
401.  นางสาว พยอม  ธนมี มหาวิทยาลัยทักษิณ 
402.  นาย กิตติพศ บุญช่วย Freelance 
403.  นางสาว ลัดดาวรรณ สุวรรณ บ.พลัสเอ๊กซโพลเรชั่น จ ากัด 
404.  นาย ชยกฤต จีรวงศ์สุนทร บริษัท พลัสเอ๊กซโพลเรชั่น จ ากัด 
405.  นาย อภิชาติ  จันทร์ทองแท้ บริษัท เคเอชไออุตสาหกรรม จ ากัด 
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406.  นาย รุ่งรัตน์  จงอ่อน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
407.  นางสาว ณัฏฐณิชา เลขะหล Nsw constructions 2017  co.,ltd. 
408.  นางสาว ฐิตาพร มณีคง บริษัทเวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) 
409.  นางสาว ขวัญใจ สุคันธเมศ บริษัทแร่สัมพันธ์ จ ากัด 
410.  นางสาว วาสนา แก่นทองแดง บริษัท ทีทีพีไมน์นิ่ง 
411.  นาย พรเทพ ไหมใจดี บริษัทมั้งกี้ร๊อก 
412.  นาย ธนากร อักษรภิทักษ์ บริษัทมั้งกี้ร๊อก 
413.  นางสาว ธนัชญา ทิมจร บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน) 

 
 
 


