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รายช่ือตวัอย่างลูกค้าทีใ่ช้บริการอบรม 

หลกัสูตรการปฐมพยาบาลและปฏิบัตกิารช่วยชีวติขั้นพืน้ฐานและขั้นสูง 
 

บริษทั ทีต่ั้ง บริษทั ทีต่ั้ง 
ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์   หลกัส่ี กทม. STAMFORD INTERNATIONAL UNIVERSITY ประเวศ กทม. 
บ. ระยองวิศวกรรมและซ่อมบาํรุง ( เครือ SCG ) * มาบตาพุด ระยอง ซีพีเอฟ เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ ( เครือCPF ) * บางรัก กทม. 
บ. มาบตาพดุโอเลฟินส์ จาํกดั (  เครือ SCG ) * มาบตาพุด ระยอง บ.เยเนอรัลอิเลคทริคอินเตอร์เนชัล่แนล โอเปอเรชัน่ คอมปานี อิงค ์ เมือง ราชบุรี 
บ. เอสซีจี เคมีคอลส์ จาํกดั ( เครือ SCG ) *  มาบตาพุด ระยอง บ. ลินเด ้( ประเทศไทย ) จาํกดั ( มหาชน ) บางปู สมุทรปราการ 
บ. ระยองโอเลฟินส์  จาํกดั ( เครือ SCG ) * มาบตาพุด ระยอง บ. คูราชิกิ สยาม รับเบอร์ จาํกดั ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 
บ. คิง เพาเวอร์ มหานคร จาํกดั พญาไท กทม. บ.สวารอฟสก้ี เจมสโตนส์ (ประเทศไทย )จาํกดั บางเสาธง สมุทรปราการ 

บ. บริดจสโตน แอร์คราฟท ์ไทร์ แมนูแฟคเจอร่ิง นิคมอมตะ ชลบุรี CITY AIRWAYS CO.,LTD. หว้ยขวาง กทม. 
บ.วายเอส เทค (ประเทศไทย) จาํกดั นิคม 304 ปราจีนบุรี บ. อยธุยา แคปปิตอล ออโต ้ลีส จาํกดั (มหาชน) ปทุมวนั กรุงเทพ 
Roche Diagnostics ( Thailand ) Limited จตุจกัร กทม. บ. เอวอน คอสเมติคส์ ( ประเทศไทย ) จาํกดั ลาดกระบงั กทม. 
บ.ไทยนิปปอนสตีล แอนด ์ซูมิคิน เอน็จิเนียร่ิง ยานนาวา กทม. บ. คริสตอลไลน์ จาํกดั บางนา กทม. 
บ.โรงแรมรอยลั ออคิด (ประเทศไทย ) จาํกดั มหาชน บางรัก  กทม. บ. สีลมการแพทย ์จาํกดั อุทยั  อยธุยา 
บ.อุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย สามพราน นครปฐม บ. ฮีโน่มอเตอร์ ( ประเทศไทย )  จาํกดั * เมือง สมุทปราการ 
บ.เค-ไมล ์แอร์ จาํกดั บางพลี สมุทรปราการ บ.สยามนวธาร จาํกดั วงันอ้ย อยธุยา 
บ. อีโนเว รับเบอร์  (ประเทศไทย ) จาํกดั ( มหาชน )  วงันอ้ย อยธุยา บ.วอง จิลเวลร่ี จาํกดั พหลโยธิน กทม. 
บ. สแตนเล่ย ์เวิร์คส์ จาํกดั บางประกง ฉะเชิงเทรา บ. อีทีเอ (ประเทศไทย ) จาํกดั บางเสาธง สมุทรปราการ 

บ. คิดเพ่ือความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม  บางปู สมุทรปราการ บ.คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั *  ซ. รางนํ้า กทม. 
บ.เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอร่ิง ( ประเทศไทย ) จาํกดั ลาดกระบงั กทม. บ. เวสเทอร์น พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั ราชเทวี กทม. 
บ.ฮอนดา้ อาร์ แอนด ์ดี เอเซียแปซีฟิค จาํกดั * บางแขน กทม. บ.รักษาความปลอดภยั ซิเคียวริทสั (ประเทศไทย ) วฒันา กทม. 
Orion Machinery Asia Co.,Ltd. อุทยั อยธุยา บ.เอเพคซ อินดรัสทรี เซลแอนด ์เซอร์วิส จาํกดั หนองจอก กทม. 
บ. ยมูาร์ค กรุงเทพ จาํกดั พระราม 2   กทม. Gemological Research ( Thailand ) Co.,Ltd. บางรัก  กทม. 
บ.วอง ฮอนดา้ คาร์ส์ จาํกดั จตุจกัร กทม. บ. ไทย อินเตอร์ ไฟลอ้ิง จาํกดั หลกัส่ี กทมง 
บ.ซีเกท เทคโนโลยี ( ประเทศไทย ) จาํกดั * เทพารักษ ์สมุทรปราการ บ. แบงคอค เมโทร เน็ตเวิร์คส์  จาํกดั ดินแดง  กทม. 
บ.ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จาํกดั จตุจกัร กทม. บ. ซีเนียร์ แอโรสเปซ (ไทยแลนด ์) ป่ินทอง ชลบุรี 
ANANTARA SIAM BANGKOK HOTEL ปทุมวนั กทม. บ. ซีเมนส์ จาํกดั(โรงซ่อมบาํรุงรถไฟฟ้าใตดิ้น) * พระรามเกา้ กทม. 
บ. บีพี ไฟร์การ์ด แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั ลาํลูกกา ปทุมธานี บ. อมารี เอก็เซท จาํกดั หว้ยขวาง กทม. 
บ. ออโต ้คอนเทนเนอร์ จาํกดั คนันายาว กทม. บ.สยาม ฮาร์เวสท ์จาํกดั วงันอ้ย อยธุยา 
บ.เลสชาโก ้(ประเทศไทย ) จาํกดั คลองเตย กทม. บ.โคเน่ จาํกดั ( มหาชน ) จตุจกัร กทม. 
บ. ซีเมนส์ จาํกดั(โรงซ่อมบาํรุงรถไฟฟ้า BTS) * จตุจกัร กทม. หา้งหุ้นส่วนจาํกดั เอส พี เอส เมดิแคร์ บางใหญ่ กทม. 
บ. เมททรอน เมดิคอล จาํกดั พานทอง ชลบุรี บ.ยเูอม็ที อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ศรีราชา ชลบุรี 
โรงงานเภสชัอุตสาหกรรม จีเอสพี (ประเทศไทย ) จาํกดั ยานนาวา กทม. บ.อลัสตรอม ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จาํกดั คลองเตย กทม. 
บ.มณีกาญจน์สยาม จาํกดั บางรัก กทม. กาญจนรัตน์ การแพทยเ์ลป็ จาํกดั เมือง สมุทรปราการ 
บ.เอส ไอ จี คอมบิบลอ็ค จาํกดั ปลวกแดง ระยอง วิทยาลยันานาชาติพระนคร บางเขน กทม. 
เชอราตนั แกรนด ์สุขมุวิท คลองเตย กทม. บ. แอมเวย ์(ประเทศไทย ) จาํกดั บางกะปิ กทม. 
บ. ไดอิจิ เพลซ ( ไทยแลนด ์) จาํกดั ศรีราชา ชลบุรี บ.บางกอก กรีนเพาเวอร์ จาํก ั กาํแพงแสน นครปฐม 
บ.ไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ ์จาํกดั พระประแดง สมุทรปราการ บ.นวพลาสติกอุตสาหกรรม จาํกดั บา้นค่าย ระยอง 
บ.เคฮิน ออโตพาร์ทส์ (ประเทศไทย ) จาํกดั อุทยั อยธุยา บ.พิลิปเวน (ประเทศไทย ) จาํกดั จตุจกัร กทม. 
* อบรมหลกัสูตรดงักล่าวตั้งแต่ 2 – 6 คร้ัง / ปี 

 


