
“การพฒันาสถานประกอบการสรา้งเสรมิ 

สุขภาพอยา่งเป็นระบบ” รุ่นที่ 6 
ค่ายฝึกอบรม 

ระหว่างวันที ่20 – 22 ธันวาคม 2557 ณ ศูนยร์วมตะวัน จ.กาญจนบรุี 



บริษัท ผลิตภณัฑอ์าหารเพื่อสุขภาพ จ ากัด 

คุณสาลณิี  เปลี่ยนทอง (เปิ้ล) 

ต าแหนง่  เจา้หนา้ที่ควบคมุเอกสาร 

082 – 685-2426  

คุณณปภชั นามคนัท ี(เปีย) 

ต าแหนง่  เจา้หนา้ที่ควบคมุเอกสาร 

092 – 5611-7376  



บริษัท ซีพีออลล ์(ศูนย์กระจายสินคา้บางบัวทอง) 

คุณศิรวิรรณ  ค านกึ (ปุ๊ก) 

ต าแหนง่ เจ้าหนา้ทีก่จิกรรม 

086 – 993-0318 

คุณวนิดา  เหลา่เมืองกลาง (บิว) 

ต าแหนง่ เจ้าหนา้ทีค่วามปลอดภัย 

02 – 92567673#32 



บริษัท รอยัลไทม์ ซิตี้ จ ากัด 

คุณแสงเดอืน  แสงกลา้ (เดือน) 

ต าแหนง่ เจ้าหนา้ทีส่ิ่งแวดลอ้ม 

035- 7450714 

คุณสุภัตรา  สุขส าแดง (สุ) 

ต าแหนง่ จป.วิชาชพี 

084- 055-9058 



คุณเกศราลกัษณ ์ ฮุงหวน (กี้) 

ต าแหนง่ จป.วิชาชพี 

084- 706-6426 

คุณถนอม  หัสดง (น้อย) 

ต าแหนง่ เจ้าหนา้ทีบ่คุคล 

084- 878-2029 

บริษัท อาหารเบทเทอร์ จ ากัด 



คุณสิริกร  สุขเกษม (อิ๊ด) 

ต าแหนง่ ผอ.โรงพยาบาลสาธารณสุขต าบล 

061-469-5405 

คุณพัฒนา  พิมพว์ัน (พัฒน์) 

ต าแหนง่ นวก.สาธารณสุขช านาญการ 

090-505-2892 

สาธารณสุขนครปฐม 



คุณธนชยั  มาลศีร ี(ยู) 

ต าแหนง่ โรงพยาบาลสาธารณสุขต าบล 

061-4655-263 

  

สาธารณสุขนครปฐม 



คุณประเสรฐิ  เชยกวีวงศ ์(เล็ก) 

ต าแหนง่ จป.วิชาชพี 

086- 8068-669 

คุณยุวล ี ภูสีฤทธิ์ (ยุ) 

ต าแหนง่ ตัวแทนฝา่ยบรหิาร 

081-636-7933 

บริษัท อินเตอร์แนชชัน่แนลรบัเบอรพ์าทส์ จ ากัด 



คุณนพพล  ประจิต (แม็ค) 

ต าแหนง่ พนักงานบคุคล 

085- 152-2386 

คุณชชัวาล  เรอืงแยม้ (ชัช) 

ต าแหนง่ รองหัวหนา้แผนก 

089- 928-6464 

บริษัท มาซัน จ ากัด 



คุณพชรมณ  กันแกว้ (เจี้ยบ) 

ต าแหนง่ เจ้าหนา้ทีฝ่กึอบรม 

082- 628-9804 

คุณพิชติชยั  สระโอษฐ (ต้น) 

ต าแหนง่ เจ้าหนา้ทีฝ่กึอบรม 

- 

บริษัท คราวน์ เซรามคิส์ จ ากัด 



คุณเพชรตัน ์ โสดสงค ์(เปิ้ล) 

ต าแหนง่ พนักงานปฎิบตักิาร 

089- 043-1020 

บริษัท คราวน์ เซรามคิส์ จ ากัด 



คุณสุปราณี  ศิลาพันธ์ (หนึ่ง) 

ต าแหนง่ พนักงานประจ าแผนก 

087- 761-5446 

คุณณัฐวุฒิ  สอนสี (แบงค)์ 

ต าแหนง่ พนักงานปฎิบตักิาร 

080- 426-9220 

บริษัท เดอะสยามเซรามิคกรุป๊ อินดสัทริส ์จ ากัด 



คุณไพรตัน ์ มุ่งปิน่กลาง (ไพรัตน)์ 

ต าแหนง่ ผู้จัดการพืน้ที่ 

087- 928-7696 

คุณเบญจรตัน ์ ธรรมศร ี(วิไล) 

ต าแหนง่ ผู้จัดการสาขาเซน็ทรลัเวิลด์ 

084- 944-2171 

บริษัท เจียนนีเ่อน็เตอร์ไพรซ์ จ ากัด 



คุณรัตกาล  ทองธีระ (Boom) 

ต าแหนง่ นักศกึษาฝกึงานแผนก Safety 

082- 372-4012 

คุณมะลวิลัย ์ ไสยยิง่ (Wan) 

ต าแหนง่ จนท.บุคคลและธุรการ 

082-792-4794 

บริษัท ไทยโทเรซนิเทติคส์ จ ากัด 



คุณพิมพช์นก  เขือนอก (พิมพ์) 

ต าแหนง่ นักศกึษาฝกึงานแผนก Safety 

089- 945-2269 

 บริษัท ไทยโทเรซนิเทตคิส์ จ ากัด 



บริษัทอนิโดราม่า โพลีเอสเตอร์ 

อินดัสตรีส์ จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทฟิชเชอร์แอนด์พายเคิลแอฟ 

พลายแอนเซส (ไทยแลนด์) จ ากัด 

คุณนภาพร  ชูราศ ี(จอย) 

ต าแหนง่ หัวหน้าฝา่ยบคุคล  

087- 675-8205 

คุณศิรพิร  เรอืงทพั (มดแดง) 

ต าแหนง่ พยาบาล 

085- 660-8847 



ศูนย์ความปลอดภยัแรงงานเขต 2 ชลบุร ี 

คุณสมพร  ไชยพนัธ์ (พร) 

ต าแหนง่ นักวิชาการแรงงาน 

080 – 610-1957  



คุณภูมินทร ์ ฤกษ์ฤทธิช์ยั (ต๊ะ) 

ต าแหนง่ เจ้าหนา้ที่ 

092-583-5091 

บริษัท ราชาเซรามิค จ ากัด 

คุณสมใจ  วัฒธนวุฒิ (รักษ)์ 

ต าแหนง่ ผู้จัดการส่วนความปลอดภยั 

081-642-4988 



บริษัท ราชาปอร์ซเลน จ ากัด 

คุณสมคิด   (คิด)  

ต าแหนง่ ผช.หน.แผนกรกัษาความปลอดภยั 

086-176-2435 

คุณสุภาภรณ ์ จันทราน (จุก) 

ต าแหนง่ เจ้าหนา้ที ่ 

092-583-5091 



บริษัท บิกซีซุปเปอรเ์ซน็เตอร์ จ ากัด (มหาชน) สาขาออ้มใหญ่ 

คุณปรางใส  สิมมา (เบียร)์ 

ต าแหนง่ ผช.หน.แผนกรกัษาความปลอดภยั 

083-232-1480 

คุณณัฐชญา  ประสิทธิ ์(ฝน) 

ต าแหนง่ หน.ฝ่ายปอ้งกนัการสูญเสีย 

083-044-8798 



บริษัท บิกซีซุปเปอรเ์ซน็เตอร์ จ ากัด (มหาชน) สาขาออ้มใหญ่ 

คุณนิภาภรณ ์ ต้นตา้ว (ปาย) 

ต าแหนง่ บัญชี 

087-357-4810 

 



บริษัท โปลิโฟมอุตสาหกรรม จ ากัด 

คุณวงศ์มณ ี ค านนท ์(วงศ์) 

ต าแหนง่ จป.วิชาชพี 

087-561-4662 

 

คุณส าเรจ็  บุญหลงั (หนุ่ม) 

ต าแหนง่ จป.วิชาชพี 

086-384-4379 

 



ฝ่ายชา่งสุวรรณภมูิ บริษัทการบินไทย 

คุณมณเฑียร  ทองรอด (หนุ่ย) 

ต าแหนง่ นายชา่งอากาศยาน 

081-4832827 

 

คุณสิทธิพล  กลางแม (หน่อง) 

ต าแหนง่ วิศวกรอากาศยาน 

083-165-6156 

 



บริษัท บีทาเก้น จ ากัด 

คุณสุดารตัน ์ แสงค า (เล็ก) 

ต าแหนง่ Safety addmin 

083-1656156 

 


