รายชื่อผูสมัครสมาชิกชมรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน ภาคใตตอนบน ป 2552-2553 ( ประเภทนิติบุคคล )
ลําดับ
1

ชื่อ- สกุล
นายโชคชัย จันทรสุวรรณ

หนวยงานและที่ตั้ง
บริษัท ฮิวแมน เซฟตี้ จํากัด

ประเภท

มือถือ

E-Mail Address

วันที่สมัคร

จําหนายอุปกรณดานความปลอดภัย

081-597-4024

sales@humansafetythai.com

1 ก.ค. 52

อาหารทะเลแชเยือกแข็ง

089-657-9141

wilaiwan041@hotmail.com

11 ก.ย. 52

รับเหมากอสราง

089-516-4149

kanittha@eastern-groups.com

25 ธ.ค. 52

อุตสาหกรรมยางพาราแปรรูป

-

vsn@vonbundit.com

26 ต.ค. 52

ผลิตแผนไมอัดปารติเกิ้ล/MDF

089-867-7530

ao.od@hotmail.com

8 ต.ค. 52

126/26 ม.6 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จ.สุราษฎรธานี 84000
โทร. 077-600666-9
แฟกซ. 077-600559,600665
2

น.ส.วิไลวรรณ จงไกรจักร

บริษัท หองเย็นเอเชี่ยนซีฟูด (สุราษฎรธานี) จํากัด
57 ม.4 ถ.ทางหลวงสายเอเชีย 41
ต.ทาสะทอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธานี 84130
โทร. 077-276-888
แฟกซ. 077-276811

3

น.ส.ขนิษฐา ฤทธิ์เพชร

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)
59/21-20 ม.1 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บางกุง อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี
จ.สุราษฎรธานี 84000
โทร. 077-295316-8
แฟกซ. 077-295319-20

4

นายฉัตรชัย บํารุง

บริษัท วงศบัณฑิต จํากัด
อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84100
แฟกซ. 077355325
แฟกซ. 077355325
มือถือ 081-970-5980 คุณเพียงจันทร
E-Mail:vsn@vonbundit.com

5

นายเกรียงศักดิ์ อินนุพัฒน

บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีส จํากัด
8/8 ม.1 ถ.สุราษฎร-ทุงสง ต.เขานิพันธ
อ.เวียงสระ จ.สุราษฎรธานี 84190
โทร. 077-278-500
แฟกซ. 077-301120
มือถือ 084-446-4257 คุณอิ๋ว/ผูประสานงานอบรม

ลําดับ
6

ชื่อ- สกุล
น.ส.สุพัตรา มุสิกรัตน

หนวยงานและที่ตั้ง
บริษัท ราชาไบโอ-ดีเซล จํากัด

ประเภท

มือถือ

E-Mail Address

วันที่สมัคร

ปโตรเลียม

086-682-7677

supattra_34@msn.com

16 ต.ค. 52

แปรรูปไมยางพารา

081-894-8330

personal-surat@sunparatech.com

22 ต.ค. 52

โรงงานสกัดน้ํามันปาลม

089-498-6466

saowarot.a@upoic.co.th

20 ต.ค. 52

ผลิตและจําหนายเครื่องดื่ม

-

prasert@greenspot.co.th

26 ต.ค. 52

ผลิตถุงยางอนามัย

-

upattanapradit@ap.ansell.com

15 ต.ค. 52

260 ม.8 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก
จ.สุราษฎรธานี 84220
โทร. 077-372014 (คุณกุง-ประสานงานอบรม)
แฟกซ. 077-372014
7

น.ส.ณัฐวดี ชิตินทรียภักดี

บริษัท ซันพาราเทค จํากัด (มหาชน) (สุราษฎรธานี)
199 ม.5 ถ.ออมเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จ.สุราษฎรธานี 84000
โทร. 077-295200
แฟกซ. 077-295220

8

น.ส.เสาวรส อรุณศิริ

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
98 ม.6 ถ.เหนืองคลอง-เขาพนม, ต.หวยยูง อ.เหนือคลอง
กระบี่ 81130
โทร. 075-666075
แฟกซ. 075-666072

9

นายประเสริฐ ศุภรตรีทิเพศ

บริษัท กรีนสปอต (สุราษฎรธานี ) จํากัด
207 ม.5 ถ.ทางหลวงแผนดิน 41 ต.ทาโรงชาง อ.พุนพิน
จ.สุราษฎรธานี 84130
โทร. 077-254100-8 (คุณไหม/เลขา ฯ)
แฟกซ. 077-254109

10

น.ส.นันธิยา สงนุรักษ

บริษัท ชัวรเท็กซ จํากัด

นายอุเทน พัฒนประดิษฐ

31/1 ม.4 ถ.สุราษฎร-ตะกั่วปา ต.เขาหัวควาย

nsongnurak@ap.ansell.com

อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธานี 84130
โทร. 077-277-400 ตอ 1004 (คุณวิริยา(ออม))
แฟกซ. 02-739-7214
11

นายวุฒิศักดิ์ แสงศิวะฤทธิ์

บริษัท แพนเอเซีย (1981) จํากัด
17 ถ.เจริญลาภ ต.ทาขาม อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธานี 84130
โทร. 077-311-025
แฟกซ. 077-240-487

ผลิตอาหารทะเลสําเร็จรูปภาขนะปดผนึก

081-569-6669

s_wuthisak@yahoo.com

1 ต.ค. 52

ลําดับ
12

ชื่อ- สกุล
น.ส.ดรุณี นามไทย

หนวยงานและที่ตั้ง
บริษัท บิซิเนส เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ จํากัด

ประเภท

มือถือ

E-Mail Address

วันที่สมัคร

รับเหมากสราง

087-4376824

darunee.n@pttbsc.com

15 ต.ค. 52

รับเหมากอสราง

-

-

15 ต.ค. 52

-

-

-

รับเหมากอสราง

-

info@greencons.com

15 ต.ค. 52

โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ

087-891-2192

somjet_safety@windowlive.com

15 ต.ค. 52

คลังสํารองปโตรเลียม

089-2059837

pansak.chucharoen@ugp.co.th

20 ธ.ค. 52

โรงไฟฟา

08*6072773

mitr.w@egat.co.th

20 ธ.ค. 52

081-9682894

jirasak.ho@egat.co.th

(บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) คลังปโตรเลียม สุราษฎรธานี
13/3 ม.3 ถ.ปากน้ํา ต.บางกุง อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000
โทร. 077-077-283-978
แฟกซ. 077-281-081
13

คุณประสงค บุญประสงค

บริษัท พีระมิดคอนกรีต จํากัด
1/6 ม.2 ถ.สุวินทวงศ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
โทร. 02-5407251, 077-922-051
แฟกซ. 02-5407565, 077-922051 คุณแหมม-ประสานงานอบรม

14

น.ส. แอเสาะ ตรอแม

บริษัท กรีนคอนส จํากัด
140-38-39 ถ.นนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กทม.
โทร. 02-681-3722-5 (คุณซู)
แฟกซ. 02-281-3726

15

นายสมเจตน เลิศไกร

บริษัท ไทยทาโลวแอนดออยล จํากัด
30 ม.4 ต.ไทรขึง อ.พระแสง จ.สุราษฎรธานี 84210
โทร. 077-277218
แฟกซ. 077-277222
มือถือ 089-7970116 คุณนุช-ผูประสานงานอบรม

16

นายพันธศักดิ์ ชูเจริญ

บริษัท ยูนิคแกสแอนดปโตรเคมีคัลส จํากัด (มหาชน)
คลังสุราษฎรธานี ถนนสุราษฎร-ปากน้ํา ต.บางกุง อ.เมือง
จ.สุราษฎรธานี 84000
โทร. 077แฟกซ. 077-922565

17

นายมิตร วรรณฉวี

การไฟฟาฝายผลิต - เขื่อนรัชชประภา

นายจีรพันธ กรันยวิทยาการ

53 ม.3 ถ.สุราษฎร - ตะกั่วปา ต.เขาพัง อ.บานตาขุน

นายจิรศักดิ์ หอกุล

จ.สุราษฎรธานี 84130
โทร. 077-242546 ตอ 5211
แฟกซ. -

ลําดับ

ชื่อ- สกุล

หนวยงานและที่ตั้ง

นายสิทธิพร อิสลาม

การไฟฟาฝายผลิต - เขื่อนรัชชประภา

นายจาโรจน ขวัญซาย

53 ม.3 ถ.สุราษฎร - ตะกั่วปา ต.เขาพัง อ.บานตาขุน

ประเภท

มือถือ

E-Mail Address

โรงไฟฟา

089-7305093

mitr.w@egat.co.th

วันที่สมัคร

089-4973771

จ.สุราษฎรธานี 84130
โทร. 077-242546 ตอ 5211
แฟกซ. 18

นายดุสิต นวมนวล

หางหุนสวนจํากัดมิตรเกษมซัพพลาย

-

eng.mks@hotmail.com

13 พ.ย. 52

ผลิตและจําหนายเอสฟตส

081-4777019

suthep@tipcoasphalt.com

25 ก.พ. 53

ผลิตยางแทงสงออก

081-8955023

wirote69@hotmail.com

25 ก.พ. 53

ผลิตอาหารทะเลแชแข็งสงออก

081-5977306

precha@surat.co.th

20 ธ.ค. 52

รับเหมากอสราง

086-7403950

nongsu_narak@hotmail.com

24 พ.ย. 53

จําหนายอุปกรณโรงงานและติดตั้งเครื่งจักร

132/6 ม.5 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี
84000
โทร. 077-295333-7
แฟกซ. 077-295338
19

นายสุเทพ เกิดสมบัติ

บริษัท สุราษฎรบิทูเมน จํากัด
139/5 ม.3 ถ.สุราษฎรธานี-ตะกั่วปา ต.ทาโรงชาง อ.พุนพิน
จ.สุราษฎรธานี 84130 โทร. 077-357214-6 แฟกซ. 077-357217

20

นายวิโรจน นวนหนู

บริษัท ไทยรับเบอรลาเท็คกรุป จํากัด
5 ม.3 ถ.สุรษฎรธานี-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี
84100 โทร. 077-355-339 แฟกซ. 077-355-338

21

นายพงศอมร จรูญพงศ

บริษัท สุราษฎรธานี มารีน โปรดักส จํากัด
126/2 ม.4 ถ.สุราษฎร-นครศรี ฯ ต.บางกุง อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี
โทร. 077-273200-1 แฟกซ. 077-285052

22

นางสาวสุริษา รักษา

บริษัท จี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
55/3 ถ.สุราษฎร-นครศรี ฯ ต.ทุงกง อ.กาญจนดิญฐ

gs_2544@yahoo.com

จ.สุราษฎรธานี 84000
โทร. 077-227997-8
แฟกซ. 077-227996
23

นางสาวนันทนา ออนชุลี

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)
141/86 ม.5 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุง อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี
84000

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

080-2632255

nantana.o@cpf.co.th

3 มี.ค. 53

24

นายประกิต ประสิทธศุภผล

บริษัท นิวไบโอดีเซล จํากัด

ผลิตและจําหนายไบโอดีเซล

-

suraya@new-biodiesel.com

11 ก.พ. 53

ประเภท

มือถือ

E-Mail Address

วันที่สมัคร

แปรรูปอาหารทะเล

-

karakat_3@hotmail.com

29 ม.ค. 53

ผลิตและจําหนายเครื่องดื่ม

089-4708899

mitr.t@hotmail.com

20 ม.ค. 53

การบิน

081-6931929

oods@aerothai.co.th

20 ม.ค. 53

คลังสํารองปโตรเลียม

081-7871211

watchara.b@pttplc.com

20 ม.ค. 53

โรงงานสกัดน้ํามันปาลม

081-7874948

y_trirat@hotmail.com

20 ธ.ค. 52

รับเหมาติดตั้งเครื่องจักร

-

sekan_mc20@hotmail.com

18 ก.พ. 53

086-5444751

sakolwan@cpall.co.th

3 มี.ค. 53

99/19 ม.4 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุง อ.เมือง
จ.สุราษฎรธานี 84000

ลําดับ

ชื่อ- สกุล

หนวยงานและที่ตั้ง
โทร. 077-225124-5 ตอ 141 คุณกิ๊ก/บุคคล
แฟกซ. 077-225126

25

นางสาวกัญญนก สัจจะวัฒนะ

บริษัท สหมั่งมี ซีฟูด นูทรีชั่น จํากัด
104/4 ม.8 ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.ชุมพร 86120
โทร. 077-521-888 แฟกซ. 077-521-777

26

นายมิตร ทองกระจาง

บริษัท นทีชัย จํากัด
1 ม.2 ถ.ทางหลวง 41 ต.ทาโรงชาง อ.พุนพิน
จังหวัดสุราษฎรธานี โทร. 077-357170-3 แฟกซ. 077-357174

27

นายวิโรจน ชูสิทธิ์

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด
ศูนยควบคุมการบินสุราษฎรธานี ม.4 ถ.เอเชีย 2 ต.หัวเตย
อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธานี

28

นายวัชระ บูชากรณ

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
คลังปโตรเลี่ยม สุราษฎรธานี
13/3 ถ.สุราษฎร-ปากน้ํา ต.บางกุง อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี
โทร. 077-283978, 077-281081

29

นายไตรรัตน เยี่ยมบุญยะ

บริษัท ทักษิณปาลม (2521) จํากัด
331 ถ.ธราธิบดี ต.ทาขาม อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธานี 84130
โทร. 077-200654-8 แฟกซ. 077-200656

30

นายเสกสรรณ รัตนศิลป

บริษัท เอส.พี.บี. พาเนล อินดัสตรี้ส
38/2 ม.7 ถ.เพชรเกษม ต.นาใต อ.บานนาเดิม จ.สุราษฎรธานี 84210

โทร. 077-277800, 089-729-2239 คุณเสกสรรณ/eng. แฟกซ. 077-277849
saksan_mc20@hotmail.com
31

นายสกล วงศรุงโรจนกิจ

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)

(พัฒนาบุคล#20)

283 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ ฯ 10500
โทร.02-677-1793

จําหนายสินคาอุปโภคบริโภค

แฟกซ.02-638-3035
นันทวัน สุขใส (หญิง) จป.วิชาชีพ (nantawansuk@cpall.co.th)
077-253520-1

ลําดับ
32

ชื่อ- สกุล
นางสาวปภาดา พูลโภคพล

หนวยงานและที่ตั้ง
บริษัท เว.เค.ชั่น วิลเลจ จํากัด

ประเภท

มือถือ

E-Mail Address

วันที่สมัคร

โรงแรม

-

-

25 ก.พ. 53

โรงแรม

-

eng@thekalasamui.com

23 ก.พ. 53

119 ม.2 ต.อาวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 8100
โทร.075-637130 แฟกซ. 075-637134-5
33

-

โรงแรมเดอะกะลาสมุย
210/8 ม.4 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

รายชื่อผูสมัครสมาชิกชมรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน ภาคใตตอนบน ป 2552-2553 ( ประเภทบุคคลธรรมดา )
ลําดับ

ชื่อ- สกุล

ที่อยู

มือถือ

E-Mail Address

วันที่สมัคร

081-895-2197

saen_arak@hotmail.com

11 ก.ย. 52

1

นายอารักษ เสนเรือง

240/52 ม.4 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000

2

นางสาววิไลวรรณ จงไกรจักร

089-657-9141

wilaiwan041@hotmail.com

11 ก.ย. 52

3

นายวิโรจน นวนหนู

15 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.การะเกด อ.เชียรใหญ จ.นครศรี ฯ 80190
5 ม.3 ถ.สุรษฎรธานี-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี
84100 โทร. 077-355-339 แฟกซ. 077-355-338

081-895-5023

wirote69@gmail.com

28 ก.ย. 52

นางสาวสุริษา รักษา

16/42 ม.3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี
โทร. 077-295316 แฟกซ. 077-295319

086-740-3950

nongsu_narak@hotmail.com

8 ต.ค. 52

นายยุทธนา พรมแกว

บริษัท ยูนิคแกสแอนดปโตรเคมีคัลส จํากัด (มหาชน) คลังสุ
ราษฎรธานี 99 ม.3 ต.บางกุง อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000
โทร. 077-922567-9 แฟกซ. 077-922566

081-6934940

-

20 ธ.ค. 52

นายวีระศักดิ์ ลิ้มสุวัฒนกุล

บริษัท ยูนิคแกสแอนดปโตรเคมีคัลส จํากัด (มหาชน) คลังสุ
ราษฎรธานี 99 ม.3 ต.บางกุง อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000
โทร. 077-922567-9 แฟกซ. 077-922566

-

-

20 ธ.ค. 52

นายอานนท ชอจําป

บริษัท ยูนิคแกสแอนดปโตรเคมีคัลส จํากัด (มหาชน) คลังสุ
ราษฎรธานี 99 ม.3 ต.บางกุง อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000
โทร. 077-922567-9 แฟกซ. 077-922566

082-417-3025

-

20 ธ.ค. 52

086-679-0499

kosit_surat@hotmail.com

4 ก.พ. 53

086-6929667

boonklong.j@cpf.co.th

3 มี.ค. 53

4

5

6

7

8

9

นายโฆสิต สุทธินิยม

นายบุญคลอง จันทโฆษ

33/105 ม.2 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุง อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี
84000
177/254 ม.9 ถ.การเคหะสงขลา 13 ต.เขารูปชาง อ.เมือง จ.
สงขลา 90000 โทร. 086-6929667

