รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตร เทคนิคและศิลปะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่ 9 ธันวาคม 2562
ณ ห้อง Trophy ชั้น ๑ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
ลำาดับ

ลำาดับ
ชื่อสถานประกอบกิจการ

(แห่ง)

ชื่อ - สกุล

ตำาแหน่ง

(คน)

1 ซอสพริกไทยรุ่งเรือง บจก.

1

นางสาวดาวนภา ศรีโท

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย แผนก/ฝ่าย บุคคล

2 ซี โอ ดี บจก.

2

นายอนุพล พิมพ์ชัยกุล

หัวหน้างานสรรหาและว่าจ้าง
แผนก/ฝ่าย แผนกทรัพยากรบุคคล

ซี โอ ดี บจก.

3

นายภัทรพล ผาพิมพ์

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

3 ทิปโก้แอสฟัลท์ บมจ.

4

นางสาวนิภาพร รูปสม

เจ้าหน้าที่สวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์
แผนก/ฝ่าย ทรัพยากรบุคคล

4 ไทยฮะจิบัง บจก.

5

นางสาวอรนุช สุขสุลาภ

เจ้าหน้าที่บุคคล แผนก/ฝ่าย ทรัพยากรบุคคล

ไทยฮะจิบัง บจก.

6

นางสาวศุภาศิริ ป้องเพชร

เจ้าหน้าที่บุคคล แผนก/ฝ่าย ทรัพยากรบุคคล

5 นำ้ามันบริโภคไทย บจก.

7

นางสาวศิริวรรณ บุบผากอง

เจ้าหน้าที่ แผนก/ฝ่าย ทรัพยากรบุคคล

นำ้ามันบริโภคไทย บจก.

8

นายธนกร อ้อยบำารุง

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
แผนก/ฝ่าย ทรัพยากรบุคคล

6 นำ้ามันบริโภคไทย บจก. สาขาปู่เจ้าสมิงพราย

9

นางสาวบุญญรัตน์ ธารีทรง

พนักงาน แผนก/ฝ่าย ทรัพยากรบุคคล

7 บรูเนลเทคนิคัลเซอร์วิส (ไทยแลนด์) บจก.

10 นางสาวสาวิตรี ยิ้มเจริญถาวร

Receptionist / Administration

11 นางภัทรา แซ่ตั้ง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล แผนก/ฝ่าย HR

8 แปซิฟิค ค้าไม้ บจก.

12 นางสาวชญานิศ วังชมพู

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล แผนก/ฝ่าย บุคคล

9 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ บจก.

13 นางสาวยุพิน สายเพชร

ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ บจก.

14 นางสาวชิติพัทธ์ คุ้มกัน

บรูเนล เทคนิคัล เซอร์วิส (ไทยแลนด์) บจก.

10 พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล แผนก/ฝ่าย ทรัพยากร
บุคคล
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล แผนก/ฝ่าย ทรัพยากร
บุคคล

15 นางสาวอัจฉรา รอดเหลือ

Supervisor -HR แผนก/ฝ่าย บริหารทรัพยากรมนุษย์

16 นายศรายุทธ ชมเปราะ

Group Leader-HR
แผนก/ฝ่าย บริหารทรัพยากรมนุษย์

11 พีเอโฟน บจก.

17 นายธัชพล กางทอง

จนท.ฝึกอบรม

12 มติชน บมจ.

18 นางสาวสุชานาฏ ศรีสัชชนกุล

พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

มติชน บมจ.
13 แมคคีย์ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) บจก.
14

รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส
บจก.

19 นางสาวฐิติรัตน์ ตันไพศาล
20 นางสาวเบญญา เลิศกุลธรา
21 นางสาวพีระพงศ์ ศรีสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ภายในและประสานงาน
แผนก/ฝ่าย ทรัพยากรบุคคล
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
แผนก/
ฝ่าย ทรัพยากรบุคคล
Executive Company Communication
แผนก/ฝ่าย HR
ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล
แผนก/ฝ่าย ทรัพยากรบุคคล

ลำาดับ

ลำาดับ
ชื่อสถานประกอบกิจการ

(แห่ง)

ชื่อ - สกุล

ตำาแหน่ง

(คน)

15 ริชชี่ เฮ้าส์ บจก.

22 นายดวงดี เมืองมา

จนท.บุคคล แผนก/ฝ่าย ทรัพยากรบุคคล

16 โรงพยาบาลบางนา 1

23 นางสาวรัชนี ปันบำารุงสุข

หัวหน้าศูนย์เอกสารระบบคุณภาพ
แผนก/ฝ่าย ศูนย์บริหารคุณภาพ

24 นางสาวรัชนี ม่วงอ่อน

หน.แผนกประชาสัมพันธ์

17 โรงแรมThe Park Nine Hotel Suvarnabhumi

25 นายโสภณ อุดหนุนพงษ์

HR Manager แผนก/ฝ่าย HR

18 แลนซิ่ง บิสสิเนส ซิสเต็มส์ บจก.

26 นางสาวพรทิพย์ แคล้วภัย

ผู้จัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล แผนก/ฝ่าย ทรัพยากรบุคคล

เเลนซิ่ง บิสนิเนส ซิสเต็มส์ บจก.

27 นางสาวรุ่งอรุณ เพนินศรี

โรงพยาบาลบางนา1

19 สยามเมทัล เวอร์ค อินดัสตรี บจก.
สยาม อะซึมา มัลติ ทรานส์ บจก.

28 นายสิทธิชัย โพธิชาญประเสริฐ
29

จป.วิชาชีพ แผนก/ฝ่าย ความปลอดภัย

นางสาวพัชริดา ปัญญาพนา
จันทร์

20 สหศิลป์ไฮเทค บจก.

30 นางสาวพรพนา บุญโพธิ์ชา

21 สำานักงานบัญชี

31

22 อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น บจก.

32 นางสาวณัฐรินทร์ จันอ้น

จนท บริหารทรัพยากรมนุษย์ แผนก/ฝ่าย ทรัพยากร
มนุษย์

23 อิงค์ ออน เปเปอร์ บจก.

33 นางสาวศิริวรรณ เกียรติสุขโข

จนท.ฝ่ายบุคคลฯ แผนก/ฝ่าย บุคคล

34 นายสามารถ ม่านกลาง

หัวหน้างานควบคุมเครื่องหลังการพิมพ์ แผนก/ฝ่าย
บุคคล

35 นายอุบล มิยะเศษ

Production Supervisor แผนก/ฝ่าย Production

36 นางนารีรัตน์ สมมิตร์

Production Supervisor แผนก/ฝ่าย Production

อิงค์ ออน เปเปอร์ บจก.
24 เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) บจก.
เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) บจก.

นางสาววณิชาภรณ์ พันธุ์วุฒิ
ภิญโญ

25 เอ็มเจดี เรสซิเด้นส์ บจก.

37 นางสาวเสาวรส แก้วละคร

26 แอ๊ด ด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) บจก.

38 นายวัฒนา แย้มมา

แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) บจก.
27 Hihi inter บจก.

39 นางสาวนันธิดา เที่ยงไธสง
40

นายบัณฑิต พรพิทักษ์ชัยกุล

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล แผนก/ฝ่าย บุคคล
ผู้ทำาบัญชี แผนก/ฝ่าย บัญชี

Human Resources & Safety Offcer แผนก/ฝ่าย
Human Resources
เจ้าหน้าที่สวัสดิการและแรงานสัมพันธ์ แผนก/ฝ่าย
บริหารทรัพยากรบุคคล
เจ้าหน้าที่บุคคล แผนก/ฝ่าย บริหารทรัพยากรบุคคล

