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รายชื่ อตัวอย่ างลูกค้ าทีใ่ ช้ บริการอบรม
หลักสู ตรการปฐมพยาบาลและปฏิบัตกิ ารช่ วยชีวติ ขั้นพืน้ ฐานและขั้นสู ง
บริษทั

ทีต่ ้งั

บริษทั

ทีต่ ้งั

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
บ. ระยองวิศวกรรมและซ่อมบํารุ ง ( เครื อ SCG ) *
บ. มาบตาพุดโอเลฟิ นส์ จํากัด ( เครื อ SCG ) *
บ. เอสซี จี เคมีคอลส์ จํากัด ( เครื อ SCG ) *
บ. ระยองโอเลฟิ นส์ จํากัด ( เครื อ SCG ) *
บ. คิง เพาเวอร์ มหานคร จํากัด
บ. บริ ดจสโตน แอร์คราฟท์ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ ง
บ.วายเอส เทค (ประเทศไทย) จํากัด
Roche Diagnostics ( Thailand ) Limited
บ.ไทยนิปปอนสตีล แอนด์ ซูมิคิน เอ็นจิเนียริ่ ง
บ.โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย ) จํากัด มหาชน
บ.อุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย
บ.เค-ไมล์ แอร์ จํากัด
บ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย ) จํากัด ( มหาชน )
บ. สแตนเล่ย์ เวิร์คส์ จํากัด
บ. คิดเพือ่ ความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม
บ.เอสซี ลอร์ แมนูแฟ็ คเจอริ่ ง ( ประเทศไทย ) จํากัด
บ.ฮอนด้า อาร์ แอนด์ ดี เอเซี ยแปซี ฟิค จํากัด *
Orion Machinery Asia Co.,Ltd.
บ. ยูมาร์ค กรุ งเทพ จํากัด
บ.วอง ฮอนด้า คาร์ ส์ จํากัด
บ.ซี เกท เทคโนโลยี ( ประเทศไทย ) จํากัด *
บ.ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จํากัด
ANANTARA SIAM BANGKOK HOTEL
บ. บีพี ไฟร์การ์ด แอนด์ เซอร์วิส จํากัด
บ. ออโต้ คอนเทนเนอร์ จํากัด
บ.เลสชาโก้ (ประเทศไทย ) จํากัด
บ. ซี เมนส์ จํากัด(โรงซ่อมบํารุ งรถไฟฟ้า BTS) *
บ. เมททรอน เมดิคอล จํากัด
โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม จีเอสพี (ประเทศไทย ) จํากัด
บ.มณี กาญจน์สยาม จํากัด
บ.เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จํากัด
เชอราตัน แกรนด์ สุ ขมุ วิท
บ. ไดอิจิ เพลซ ( ไทยแลนด์ ) จํากัด
บ.ไทยพลาสติกและเคมีภณั ฑ์ จํากัด
บ.เคฮิน ออโตพาร์ทส์ (ประเทศไทย ) จํากัด
* อบรมหลักสู ตรดังกล่าวตั้งแต่ 2 – 6 ครั้ง / ปี

หลักสี่ กทม.
มาบตาพุด ระยอง
มาบตาพุด ระยอง
มาบตาพุด ระยอง
มาบตาพุด ระยอง
พญาไท กทม.
นิคมอมตะ ชลบุรี
นิคม 304 ปราจีนบุรี
จตุจกั ร กทม.
ยานนาวา กทม.
บางรัก กทม.
สามพราน นครปฐม
บางพลี สมุทรปราการ
วังน้อย อยุธยา
บางประกง ฉะเชิงเทรา
บางปู สมุทรปราการ
ลาดกระบัง กทม.
บางแขน กทม.
อุทยั อยุธยา
พระราม 2 กทม.
จตุจกั ร กทม.
เทพารักษ์ สมุทรปราการ
จตุจกั ร กทม.
ปทุมวัน กทม.
ลําลูกกา ปทุมธานี
คันนายาว กทม.
คลองเตย กทม.
จตุจกั ร กทม.
พานทอง ชลบุรี
ยานนาวา กทม.
บางรัก กทม.
ปลวกแดง ระยอง
คลองเตย กทม.
ศรี ราชา ชลบุรี

STAMFORD INTERNATIONAL UNIVERSITY
ซี พีเอฟ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ( เครื อCPF ) *

ประเวศ กทม.
บางรัก กทม.
เมือง ราชบุรี
บางปู สมุทรปราการ
ศรี มโหสถ ปราจีนบุรี

พระประแดง สมุทรปราการ

อุทยั อยุธยา

บ.เยเนอรัลอิเลคทริ คอินเตอร์เนชัล่ แนล โอเปอเรชัน่ คอมปานี อิงค์

บ. ลินเด้ ( ประเทศไทย ) จํากัด ( มหาชน )
บ. คูราชิกิ สยาม รับเบอร์ จํากัด
บ.สวารอฟสกี้ เจมสโตนส์ (ประเทศไทย )จํากัด
CITY AIRWAYS CO.,LTD.
บ. อยุธยา แคปปิ ตอล ออโต้ ลีส จํากัด (มหาชน)
บ. เอวอน คอสเมติคส์ ( ประเทศไทย ) จํากัด
บ. คริ สตอลไลน์ จํากัด
บ. สี ลมการแพทย์ จํากัด
บ. ฮีโน่มอเตอร์ ( ประเทศไทย ) จํากัด *
บ.สยามนวธาร จํากัด
บ.วอง จิลเวลรี่ จํากัด
บ. อีทีเอ (ประเทศไทย ) จํากัด
บ.คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด *
บ. เวสเทอร์น พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด
บ.รักษาความปลอดภัย ซิ เคียวริ ทสั (ประเทศไทย )
บ.เอเพคซ อินดรัสทรี เซลแอนด์ เซอร์วิส จํากัด
Gemological Research ( Thailand ) Co.,Ltd.
บ. ไทย อินเตอร์ ไฟลอิ้ง จํากัด
บ. แบงคอค เมโทร เน็ตเวิร์คส์ จํากัด
บ. ซี เนียร์ แอโรสเปซ (ไทยแลนด์ )
บ. ซี เมนส์ จํากัด(โรงซ่อมบํารุ งรถไฟฟ้าใต้ดิน) *
บ. อมารี เอ็กเซท จํากัด
บ.สยาม ฮาร์เวสท์ จํากัด
บ.โคเน่ จํากัด ( มหาชน )
ห้างหุ ้นส่ วนจํากัด เอส พี เอส เมดิแคร์
บ.ยูเอ็มที อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
บ.อัลสตรอม ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จํากัด
กาญจนรัตน์ การแพทย์เล็ป จํากัด
วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
บ. แอมเวย์ (ประเทศไทย ) จํากัด
บ.บางกอก กรี นเพาเวอร์ จํากั
บ.นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บ.พิลิปเวน (ประเทศไทย ) จํากัด

บางเสาธง สมุทรปราการ

ห้วยขวาง กทม.
ปทุมวัน กรุ งเทพ
ลาดกระบัง กทม.
บางนา กทม.
อุทยั อยุธยา
เมือง สมุทปราการ
วังน้อย อยุธยา
พหลโยธิน กทม.
บางเสาธง สมุทรปราการ

ซ. รางนํ้า กทม.
ราชเทวี กทม.
วัฒนา กทม.
หนองจอก กทม.
บางรัก กทม.
หลักสี่ กทมง
ดินแดง กทม.
ปิ่ นทอง ชลบุรี
พระรามเก้า กทม.
ห้วยขวาง กทม.
วังน้อย อยุธยา
จตุจกั ร กทม.
บางใหญ่ กทม.
ศรี ราชา ชลบุรี
คลองเตย กทม.
เมือง สมุทรปราการ
บางเขน กทม.
บางกะปิ กทม.
กําแพงแสน นครปฐม
บ้านค่าย ระยอง
จตุจกั ร กทม.

