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การแขงขัน FIREMAN ศูนยการคาเซ็นทรัลทุกสาขา ครั้งที่ 17 ประจําป 2561
วันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ สวนเซ็นทรัลพารค ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 จัดโดย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

คุณปณิดา สุขศรีดากุล ประธานพิธีเปด

คุณนพดล ตันติกิตติพิสุทธิ์ กลาวรายงานวัตถุประสงคการจัดการแขงขัน

การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถาน
ประกอบการเปนภารกิจของหนวยงาน Fireman
ที่ประจําอยูตามศูนยการคาฯ สาขาตางๆ ดวย
ความมุง มัน่ ปฏิบตั หิ นาทีเ่ พือ่ ปองกันการสูญเสีย
ชีวติ และทรัพยสนิ ซึง่ เกิดจากอัคคีภยั รวมถึงการ
สรางความเชือ่ มัน่ และภาพลักษณทดี่ ขี ององคกร
จึงมีความจําเปนในการฝกปฏิบัติวิธีดับเพลิง
การเสริมสรางประสบการณดานตางๆ ใหกับผู
ทําหนาทีค่ วามปลอดภัยดานอัคคีภยั ใหมคี วามรู
ความชํานาญในการใชอปุ กรณ ความพรอมดาน
รางกาย ความพรอมดานจิตใจ และการทํางาน
เปนทีมใหมศี ักยภาพและขีดความสามารถทีจ่ ะ
เขาผจญเพลิงและกูภ ยั ขัน้ รุนแรงได ดังนัน้ แผนก
สงเสริมและกํากับดูแลมาตรฐาน (สสม.) บริหาร

คุณปณิดา สุขศรีดากุล ประธานพิธีเปด

ของ Fireman จากศูนยการคาตางๆ ในเครือ
รวมไปถึง เพื่อให Fireman มีโอกาสพบปะแลก
เปลีย่ นความคิดเห็นในการปฏิบตั หิ นาทีร่ ะหวาง
กัน ทําใหเกิดความสามัคคีในการรวมมือกัน
ทํางาน สามารถชวยเหลือซึ่งกันและกันได
ในสวนของการแขงขัน ควบคุมดูแลโดย
อาจารยสวัสดิ์ เจริญวรชัย จากบริษทั ลีดเดอร
ไฟร เซฟตี้ จํากัด กูรคู นสําคัญของวงการดับเพลิง
ไทย ประกอบดวยภาคปฏิบัติ 4 ฐาน และภาค
ทฤษฎี 1 ฐาน ดังนี้
ฐานที่ 1 เทคนิคการดับเพลิงในอาคาร
ฐานที่ 2 ทดสอบสมรรถภาพรางกาย
ฐานที่ 3 แขงขันดับเพลิงทีเ่ กิดจากแกส
ฐานที่ 4 แขงขันการใชนา้ํ ในการดับเพลิง

ความปลอดภัย จึงจัดทําโครงการแขงขันและ
ฐานที่ 5 ทดสอบความรูเ กีย่ วกับอัคคีภยั
สําหรับวัตถุประสงคหลักของการแขงขัน
ทดสอบประสิทธิภาพนักดับเพลิง (Fireman) ของ ไดแก เพื่อให Fireman ผูทําหนาที่ปองกันและ (ทฤษฏี)
ศูนยการคาเซ็นทรัลทุกสาขาขึน้ เปนประจําทุกป ระงับอัคคีภยั ไดทบทวน เตรียมพรอมทัง้ รางกาย
กอนการแขงขันมีพิธีเปดโดยคุณปณิดา
ครัง้ นีเ้ ปนครั้งที่ 17 ประจําป 2561
และจิตใจ อีกทัง้ เพือ่ วัดผลความรู ความสามารถ สุขศรีดากุล ผูช ว ยกรรมการผูจ ดั การใหญ สาย
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งานปฏิบัติการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด
(มหาชน) เปนประธาน มีผเู ขารวมสังเกตการณ
จากหน วยงานราชการ ตั วแทนสมาคมศู นย
การคาไทย สมาคมคาปลีกไทย กองพันทหาร
ราบที่ 29 กาญจนบุรี สถานีตํารวจนครบาล
ทาขาม สานักงานเขตบางขุนเทียน สานักงาน
สวัสดิการคุม ครองแรงงานพืน้ ที่ 7 โรงพยาบาล
นครธน สถานีดบั เพลิงและกูภ ยั ดาวคะนอง ฯลฯ

โดยคุณนพดล ตันติกิตติพิสุทธิ์ ผูอ ํานวยการ
ฝายบริหารทรัพยสนิ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา เปน
ผูก ลาวรายงานวัตถุประสงคการจัดการแขงขันตอ
ประธานในพิธี ลําดับตอมา ผูบ ริหารระดับสูงได
เดินทักทายใหกําลังใจผูเ ขาแขงขันและเยีย่ มชม
อุปกรณระงับอัคคีภยั ทีน่ าํ มาจัดแสดง โดยมีคณ
ุ
สวัสดิ์ เจริญวรชัย บรรยายสรุป
ทัง้ นี้ ผูเ ขาแขงขันเปน Fireman จากศูนย
การคาในเครือเซ็นทรัล จํานวน 33 ทีม ไดแก
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว เซ็ นทรั ลพลาซา
ปน เกลา เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา เซ็นทรัล
พลาซา บางนา เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เซ็นทรัล
พลาซา พระราม 3 เซ็นทรัลพลาซา พระราม 9
เซ็นทรัล เวิลด เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสวิลล เซ็นทรัล
พลาซา แจงวัฒนะ เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร
เซ็นทรัล พลาซาเวสต เกต เซ็ นทรั ลพลาซา
ศาลายา เซ็นทรัลพลาซา ขอนแกน เซ็นทรัล
พลาซา อุดรธานี เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี
เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก เซ็นทรัลพลาซา ลําปาง

เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต เซ็นทรัล
เฟสติวัล เชียงใหม เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
เซ็นทรัล พลาซา ชลบุรี เซ็นทรัลพลาซา มารีนา
พัทยา เซ็นทรั ลเฟสติวัล พัทยาบีช เซ็นทรัล
พลาซา ระยอง เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎรธานี
เซ็นทรัลเฟสติวลั สมุย เซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ
เซ็นทรัลเฟสติวลั ภูเก็ต เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช อาคารสานักงาน ดิ ออฟฟศเศส
แอท เซ็นทรัลเวิลด เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
และเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย
ผลการแขงขัน มีดงั นี้
ชนะเลิศ เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎรธานี

ชนะเลิศ เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎรธานี

รองชนะเลิ ศลําดั บ ที่ 2 เซ็ นทรั ล พลาซา
เวสตเกต
รองชนะเลิ ศลําดั บ ที่ 3 เซ็ นทรั ล พลาซา
ลําปาง
รางวัลพิเศษแขงขันปดตาแตงชุดผจญเพลิง
พรอมอุปกรณชว ยหายใจชวยหายใจ SCBA เซ็นทรัล
พลาซา เวสตเกต
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