ศิษยเกาดีเดน ประจำป พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

นายชินเดช เมธารมณ
สาขาธุรกิจภาคเอกชน
วัน เดือน ป เกิด 26 สิงหาคม 2512
อายุ 51 ป
เกียรติประวัติและผลงานสรางชื่อเสียง
พ.ศ. 2563
รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมดีเดน (The Prime Minister’s Small
and Medium Industry Award) ประเภทการจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม
พ.ศ. 2563
รางวัล Green Industry Level II กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำป 2563
พ.ศ. 2563
รางวัลโครงการเพิ่มศักยภาพ SMEs ดวยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Value Chain)
ของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2562
รางวัลการพัฒนาการจัดการนวัตกรรมขององคกรอยางเปนระบบตามมาตรฐานสากล
ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2560
รางวัลโครงการพัฒนาสูสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ของ
สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ประจำป 2560
พ.ศ. 2559 - ปจจุบัน สนับสนุนการทำปริญญานิพนธและสรางเครื่องตนแบบ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล วทอ. มจพ.
พ.ศ. 2553
กรณีศึกษาจากการเขาใหคำปรึกษา, 7 Good Practices Plant Models, Engineering
Consulting Services 2010, Thai-German Institute
พ.ศ. 2552
กรณีศึกษาจากการเขาใหคำปรึกษาลงในวารสาร, 20 Good Practices of PSMEs
Project 2009, Thai-German Institute
พ.ศ. 2540-2546
เขียนหนังสือ Mini book Physic (best seller), Mini book Mathematics for
Science (best seller), Mini book Mathematics for Arts (best seller),
Summary the theory of Physic และ One card Physic จำนวน 16 เลม
พ.ศ. 2536
ลงบทความ Comscan Application Report for Inspection of Yocht hulls on
manufacturing defects and damages due to osmosis, Welding and Metal
technology Journal: Year 13 No. 19 Nov/Dec,1993
พ.ศ. 2533 - 2536
รางวัลเหรียญเงิน และเหรียญทองแดง โดยเปนตัวแทนมหาวิทยาลัย ในการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ในกีฬาฟนดาบสากล ประเภทฟนดาบฟอยด และฟนดาบ

เอเป และรวมการแขงขัน Thailand Open TASA ไดลำดับ 9 ของประเทศไทย
ประเภทฟนดาบเอเป บุคคลชาย

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2528-2530
พ.ศ. 2531-2532
พ.ศ. 2533-2535
พ.ศ. 2536-2541
พ.ศ. 2561-2563

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาชางเขียนแบบเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา พระนครเหนือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาชางเขียนแบบเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา พระนครเหนือ
ปริญาญาตรี สาขาเทคโนโลยีการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา พระนครเหนือ
ปริญาญาโท (M.Eng) สาขาวิศวกรรมการผลิต บัณฑิตวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา พระนครเหนือ
ปริญาญาโท (ExMBA) สาขาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน
2548 - 2558 ผูจัดการ Lean Manufacturing บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัด
2550 – 2559 ที่ปรึกษาของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เลขทะเบียน 54Z44 ดาน Lean
Manufacturing, ดาน TPM, ดาน Productivity, ดาน Supply Chain ใหกับบริษัท SMEs กวา
25 กิจการ
2546 – 2548 ผูจัดการฝายผลิต บริษัท คอบรา อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
2545 – 2546 วิศวกรอาวุโส บริษัท เวสเทรินส ดิจิดอล (ประเทศไทย) จำกัด
2543 – 2545 วิศวกรอาวุโส บริษัท รีท-ไรท (ประเทศไทย) จำกัด
2538 – 2543 นักวิชาการ 6 ศูนยพัฒนาและวิเคราะหคุณสมบัติของวัสดุ (MPAD)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)
2535 – 2538 วิศวกร บริษัท เอเซี่ยน เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนส คอรป จำกัด (AEC)
ตำแหนงปจจุบัน
* กรรมการผูจัดการ บริษัท บีทีพี อุตสาหกรรม จำกัด
* กรรมการ บริษัท ไพรา เดเวลอปเมนท จำกัด
* กรรมการ บริษัท ศรีชลธร จำกัด
* กรรมการ บริษัท Tripple Heart Enterprize จำกัด

สถานที่ทำงาน และ สถานที่ติดตอ
โรงงานและสำนักงานใหญ

38/63 หมู 4 อรดาแฟคตอรี่แลนด ถ.ลำลูกกา ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150
โทรศัพท 0-2987-1402-3, 0-2987-0397 โทรสาร 0-2987-0398
Email :
chindej@btpindustrieslimited.com
Web-Site:
www.btpindustrieslimited.com,
www.glindee.com
www.facebook.com/naturalbybtp

