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คุณโชคชัย จันสุวรรณ
บริษัท ฮิวแมน เซฟตี้ จํากัด
ประธานชมรม ฯ

คุณสุริษา รักษา
บริษัท จี เอส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
เลขานุการ

คุณพงศอมร จรูญพงศ
ษัท สุราษฎรธานีมารีน โปรดักส จํากัด
ผูชวยเลขานุการ

คุณสุเทพ เกิดสมบัติ
บริษัท สุราษฎรบิทูเมน จํากัด
รองประธานฝายวิชาการ

คุณวุฒิศักดิ์ แสงศิวะฤทธิ์
บริษัท แพนเอเซีย (1981) จํากัด
รองประธานฝายบริหาร

คุณวิไลวรรณ จงไกรจักร
บริษัท หองเย็นเอเชี่ยนซีฟูด(สุราษฎรธานี)จํากัด
ประชาสัมพันธ

คุณณัฐวดี ชิตินทรียภักดี
บริษัท ซันพาราเทค จํากัด (มหาชน) (สุราษฎรธานี)
เหรัญญิก

คุณไตรรัตน เยี่ยมบุญยะ
บริษัท ทักษิณปาลม (2521) จํากัด
กรรมการ

คุณวัชระ บูชากรณ
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
กรรมการ

คุณมิตร ทองกระจาง
บริษัท นทีชัย จํากัด
รองประธานฝายกิจกรรม

คุณอารักษ เสนเรือง
ธุรกิจสวนตัว
กรรมการ

คุณวิโรจน ชูสิทธิ์
บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด
ปฏิคม

คุณวิโรจน นวนหนู
บริษัท ไทยรับเบอรลาเท็คซกรุป จํากัด
กรรมการ

คุณศิรดา สงแสง
บริษัท ฮิวแมน เซฟตี้ จํากัด
นายทะเบียน

คุณอุเธน พัฒนประดิษฐ
บริษัท ชัวรเท็กซ จํากัด
กรรมการ

เบอรโทรติดตอของคณะกรรมกาชมรมความปลอดภัยในการทํางาน ภาคใตตอนบน 2553
No.

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

สถานที่ทํางาน

เบอรโทรศัพท

แฟกซ

มือถือ

อีเมล

ประธาน

บริษัท ฮิวแมน เซฟตี้ จํากัด

077-600666-9

077-600559

081-5974024

3577211@gmail.com

1 นายโชคชัย

จันทรสุวรรณ

2 นายสุเทพ

เกิดสมบัติ

รองประธานฝายวิชาการ

บริษัท สุราษฎรบิทูเมน จํากัด

077-357214-6

077-357217

081-4777019

suthep@tipcoasphalt.com

3 นายวุฒิศักดิ์

แสงศิวะฤทธิ์

รองประธานฝายบริหาร

บริษัท แพนเอเซีย (1981) จํากัด

077-311025-8

077-240487

081-5696669

s_wuthisak@yahoo.com

4 นายธีรพันธ

ธนมิตรามณี

เหรัญญิก

หางหุนสวนจํากัด ธนาคอนกรีตอัดแรง

077-213158-60

077-284694

081-6763328 thanaconcrete@hotmail.com

5 นายกิตติพงศ

มลิเครือ

เลขานุการ

การไฟฟา - เขื่อนรัชชประภา

ประชาสัมพันธ

บริษัท วนชัย พาแนล อินดัสทรีส จํากัด

077-226328-9

ปฏิคม

บริษัท ทักษิณปาลม (2521) จํากัด

ผูชวยเลขานุการ

6 นายเกรียงศักดิ์ อินนุพัฒน

077-242555ตอ5221-2 077-242545 ตอ 5226

086-9434893

kittpong.m@egat.co.th

077-355769

089-8677530,
084-6297820

ao.od@hotmail.com

077-200654-7

077-200656

081-7874984

y_trirat@hotmail.com

บริษัท ไทยรับเบอรลาเท็คซกรุป จํากัด

077-355338-9

077-355338

081-8955023

wirote69@hotmail.com

7 นายไตรรัตน

เยี่ยมบุญยะ

8 นายวิโรจน

นวนหนู

9 นายวีรชัย

ภิเภก

กรรมการ

บริษัท เสริมสุข จํากัด ( มหาชน )

077-254011ตอ161

077-254024

085-3066007

pepak_@hotmail.com

10 นายมิตร

ทองกระจาง

กรรมการ

บริษัท นทีชัย จํากัด

077-357170-3ตอ2010

077-357174

089-4708899

mitr.t@hotmail.com

11 นายวัชระ

บูชากรณ

กรรมการ

บริษัท ปตท. จํากัด ( มหาชน )

077-283978

077-281081

081-7871211

watchara.b@pttplc.com

12 นางสุคนธา

มุสิคกลัด

กรรมการ

บริษัท วี เอส อาร ออโตเซลล จํากัด

077-200052-5ตอ4

077-200052-5 ตอ666 081-9565940

sukonta_99@yahoo.com

13 นายพงศอมร

จรูญพงศ

กรรมการ

บริษัท สุราษฎรธานีมารีน โปรดักส จํากัด

077-273200-1

077-285052

081-5977306

engineer@surat.co.th

14 นายวิโรจน

ชูสิทธิ์

กรรมการ

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด

-

-

086-4703380,
081-6931929

oods@aerothai.co.th

15 นางสาวศิรดา

สงแสง

เจาหนาที่

บริษัท ฮิวแมน เซฟตี้ จํากัด

077-600666-9 ตอ 111

077-600559

081-6763304 sales@humansafetythai.com

