
 

     ค่ายฝึกอบรม “การพฒันาสถานประกอบการสร้างเสริม
สขุภาพอย่างเป็นระบบ” 

รุน่ท่ี4  ระหว่างวนัท่ี 3-5 ตลุาคม 2557 
ณ ศนูยร์วมตะวนั จ.กาญจนบรีุ 

 



บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 

คณุวรพชร  รตันศภุสิน (โอด) 
ต าแหน่ง training specialist 

081-914-4191 

คณุธวชัชยั  สืบไทย (วชั) 
 
 



บริษทั คาสเดย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  
 

บริษทั คาสเดย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  
 

คณุยพุเยาว ์ อศัวจินดา (หน่อย) 
ต าแหน่ง mis&personal manager 

081-250-8257 

คณุสนุทรี  มณีประดบัวงศ ์(ฝน) 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบคุคล 

089-825-8523 



บริษทั เจียนน่ี เอน็เตอรไ์พรส์ จ ากดั 

 

บริษทั ชุ้นจิวเวลร่ี จ ากดั 

 

คณุนิตยา  แหวนเครือ 
ต าแหน่ง Process Development Mana 

086-368-3370 

คณุศกัดา  เบญจพลากร(เลก็) 
ต าแหน่ง ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายบคุคล 

 



บริษทั ชอไชยวฒัน์ อตุสาหกรรม จ ากดั 
 

บริษทั ชอไชยวฒัน์ อตุสาหกรรม จ ากดั 
 

คณุเยาวดา  ตรีเนตร (ดา) 
ต าแหน่ง หวัหน้าแผนก 

 

คณุโสภิดา (ตอย) 
098-271-6248 

 



บริษทั ชินแพค (ประเทศไทย) จ ากดั 

 

บริษทั ชินแพค (ประเทศไทย) จ ากดั 

 

คณุเดช  ทบัอาสา (เดช) 
ต าแหน่ง Sub leader 

 

คณุเชิด  ช่วงสงูเนิน (เชิด) 
ต าแหน่ง Leader 

 



บริษทั บลริูบบอน มารเ์กต็ต้ิง จ ากดั 

 

บริษทั บลริูบบอน มารเ์กต็ต้ิง จ ากดั 

 

คณุอไุร  ประโคน (อุ)๊ 
ต าแหน่ง หวัหน้างาน 

 

คณุสชุาติ  พทุธาราม (ตัม้) 
ต าแหน่ง วิศวกร 

 



 

บริษทั บลริูบบอน มารเ์กต็ต้ิง จ ากดั 

 

บริษทั ฟารม์โชคชยั จ ากดั 

คณุรุ่งรตัน์  (ปุ๊ ก) 
ต าแหน่ง หวัหน้างาน 

 

คณุณัฏฐนันท ์ งามสมศกัด์ิ (ตัก๊ก้ี) 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีแรงงานสมัพนัธ ์

099-174-4367 



บริษทั เนอรว่์าฟดูส ์แอนด ์คอมเมิซ 
อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

บริษทั เนอรว่์าฟดูส ์แอนด ์คอมเมิซ 
อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

คณุชยตุ  สิงหต์าก้อง (ต้นตาล) 
ต าแหน่ง ผูช่้วยผูจ้ดัการแผนกบคุคล 

083-695-2451 

คณุนพสณัชยั  ธรรมบ ารงุ (ปัน้) 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบคุคล 

094-072-3532 



บริษทั โตโคริคะ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

 

บริษทั โตโคริคะ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

 

คณุจิรพา  จ๋ิวเดช (ต๊ิก) 
ต าแหน่ง Asistant manager 

081-715-6853 

คณุชลีุพร  เพง็จนัทร ์(อ้ิม) 
ต าแหน่ง Team Leader 

089-790-4350 



 

บริษทั โตโคริคะ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั น ้าพริกแม่ศรี 

คณุพรพรรณ  โพธ์ิบงึกาฬ (ปุ้ ย) 
ต าแหน่ง Staff 
085-170-4441 

คณุชนวฒัน์  ยบุงักรู (ลกูบอล) 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีส่ิงแวดล้อม 

098-562-9538 



บริษทั ยไูนเตด็ เปเปอร ์จ ากดั 
 

บริษทั ยไูนเตด็ เปเปอร ์จ ากดั 
 

คณุมินตรา  เฉลิมลอย (แอน) 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบคุคลโรงงาน 

080-564-6162 

คณุชวลิต  เพง็สขุกลุ (โอ๋) 
ต าแหน่ง หวัหน้าแผนกแผนและซ่อมบ ารงุ 

085-5311429 



บริษทั ร้อกเวิธ จ ากดั (มหาชน) 

 

บริษทั ร้อกเวิธ จ ากดั (มหาชน) 

 

คณุเพียงแพร  วิเชียรศรี (เป้) 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ี 

086-397-6956 

คณุวรรณนิการ ์สขุรสัช ู(เฟิรน์) 
ต าแหน่ง โอเปอรเ์รเตอร ์

092-332-5223 



บริษทั เรก็ซ ์เอน็เตอรไ์พรส์ จ ากดั 

 

บริษทั เรก็ซ ์เอน็เตอรไ์พรส์ จ ากดั 

 

คณุอ าภา  ศรีสะจิตร (ภา) 
ต าแหน่ง หวัหน้าแผนก 

 

คณุสินธุส์มทุร  ชยับตุร (สิน) 
ต าแหน่ง หวัหน้าแผนก 

 



บริษทั โรงงานแม่รวย 

 

บริษทั โรงงานแม่รวย 

 

คณุนายบรรพจน์  ซาดร (พจน์) 
ต าแหน่ง ช่างเคร่ืองจกัร 

087-327-8090 

คณุสง่า  ปริุมายะดา (แต) 
ต าแหน่ง รองหวัหน้าแผนก 

081-686-9186 



 

บริษทั โรงงานแม่รวย 

 

บริษทั โรงงานแม่รวย 

คณุสอนชยั  ไทยน้อย (อ้วน) 
ต าแหน่ง รองหวัหน้าแผนกบรรจ ุ

 

คณุนรงคฤ์ทธ์ิ  บญุเปรอืง (ฤทธ์ิ) 
ต าแหน่ง รองห้วหน้าแผนกเคลือบ 

084-678-7276 



บริษทั อพั แอนด ์คมัเมอร ์จ ากดั บริษทั ชิมาคาวะแมนูแฟคเจอร่ิง เอเชีย จ ากดั 

คณุวฒิุศกัด์ิ  พลูจนัทร ์(วฒิุ) 
ต าแหน่ง Chef 
084-944-2171 

คณุนิพนธ ์ โพธ์ิแพงพุ่ม (เด่ียว) 
087-596-4467 

 



บริษทั เวสเทิรน์ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั เวสเทิรน์ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากดั 

คณุปวีณา  อทุ ากา (Jaew) 
ต าแหน่ง daily operator 

084-675-6959 

คณุอทุมุพร  ศรีจนัทร ์(Au) 
ต าแหน่ง nurse 
085-122-4974 



บริษทั สยามคลัเลต็ จ ากดั 
 

บริษทั สยามคลัเลต็ จ ากดั 
 

คณุปิยะพล  ชติุมาแสงตระกลู (Pon) 
ต าแหน่ง หวัหน้าแผนกผลิต2 

086-314-6332 

คณุศิริญญา  ภู่ระหงษ์ (Noy) 
ต าแหน่ง พนักงานธรุการ 

083-890-1751 



บริษทั เอส.พี.เอส อินเตอรเ์ทต จ ากดั 
 

บริษทั เอส.พี.เอส อินเตอรเ์ทต จ ากดั 
 

คณุณัฐพล  พิทกัษ์ศิลป์ (นัท) 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีแรงงานสมัพนัธ ์

084-944-2171 

คณุสมประสงค ์ เช้ือจนั (บอย) 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยั 

และส่ิงแวดล้อม 



บริษทั เอส.พี.เอส อินเตอรเ์ทต จ ากดั 
 

บริษทั เอส.พี.เอส อินเตอรเ์ทต จ ากดั 
 

คณุภมิูสิษฐ ์ เตม็ศิริมงคล (Ironman) 
ต าแหน่ง ผูจ้ดัการแผนก 

089-245-1408 

คณุกิตติพงศ ์ โชคยางกรู (Jeab) 
ต าแหน่ง ผูจ้ดัการแผนก 

 



บริษทั แอลดี เรสเตอรองส ์จ ากดั 
 

บริษทั แอลดี เรสเตอรองส ์จ ากดั 
 

คณุพงษ์รตัน์  เลาทองดี (อาม่า) 
ต าแหน่ง ประธานท่ีปรึกษาอาวโุส 

081-355-5525 

คณุปราณี  ตุ้มฉิน (นี) 
081-375-1372 

 



โรงพยาบาล บางประกอก 8 
 

โรงพยาบาล บางประกอก 8 
 

คณุวารณีุ  โยธินธรรม (น้ิง) 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ 

085-284-7441 

คณุอญัชลี รกัพ่อ (อ้อม) 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ 

082-497-6878 



สหกรณ์นมหนองโพ 
 

สหกรณ์นมหนองโพ 
 

คณุน ้าฝน  บญุขวญั (ฝน) 
ต าแหน่ง จนท.คมุเอกสาร 

080-656-9603 

คณุจินดาพร  เอ่ียมทอง (นัท) 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีปฏิบติังาน 

084-694-3868 



บริษทั สยามคลัเลต็ จ ากดั 

คณุปาริชาต  เรืองกลัป์ (ตาล) 
082-2-022-050 

 


