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Organizational Development Program (ODP)
โครงการเรี ยนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและเพิม่ พลังองค์กรแห่งคุณภาพ

หลักสูตร “งานบรรลุผล คนมีความสุข สังคมน่ าอยู่”

โดยใช้ เกมท้ าทายอัตตาสลับการบรรยาย (Ego Challenge Game & Short Lecture)
ระยะเวลาอบรมสัมมนา 1-2 วัน

หลักการและเหตุผล

เป้าหมายของการจัดการสูอ่ งค์กรแห่งคุณภาพก็คือ “งานบรรลุผล คนมีความสุข และสังคมน่าอยู”่ แต่
เนื่องด้ วยจากการทํางานร่วมกันมักมีปัญหาในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน ระหว่างบุคคล ทังใน
้
ระดับปฏิบตั ิการและระดับบริ หารแล้ วยังมีปัญหาการติดต่อสื่อสาร การรับรู้ และการถ่ายทอดข้ อมูล ข่าวสารอัน
เนื่องมาจากปั ญหาความไม่เข้ าใจกัน การจดจําภาพด้ านลบของกันและกันเป็ นผลให้ มีทศั นคติ ในทางลบ
ตลอดจนความรู้สกึ ไม่ไว้ วางใจกันเกิดเป็ นปั ญหาช่องว่างมากไปด้ วยข่าวลือ สุดท้ ายก็ทําให้ การ ทํางานร่วมกัน
เหมือนคนแปลกหน้ า ยึดถือกฎเกณฑ์ระเบียบอย่างมากเพื่อไม่ให้ เกิดผลร้ ายต่อตนเองและ ต่อหน่วยงานของ
ตน หากปั ญหาไม่ได้ รับการแก้ ไขก็จะลุกลามไปถึงการไม่อยากจะร่วมมือกัน ไม่ให้ เกียรติ ไม่ให้ ความเคารพกัน
ไม่ชว่ ยเหลือกัน ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพจิตของคนทํางาน ผู้รับบริการ และองค์กร
ดังนันการจั
้
ดกิจกรรมเรี ยนรู้และพัฒนาทีมงานในรูปแบบการได้ ใช้ ชีวิตร่วมกัน
ได้ ศกึ ษาความเป็ น
ตัวตนของกันและกัน
โดยอาศัยความไม่เป็ นทางการอันจะนํามาซึง่ ความเข้ าใจในมุมมองที่ตรงข้ ามได้ ดขี ึ ้น
โครงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อเสริ มสร้ างวัฒนธรรมใหม่ในการทํางานร่วมกัน โดยใช้ เกมท้ าทายอัตตา
สลับการบรรยาย (Ego Challenge Game) หลักสูตร “งานบรรลุผล..คนมีความสุข..สังคมน่าอยู่ (Lucky
Group..Happy Together)” เป็ นแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่สนุกสนาน ตื่นเต้ น ท้ าทาย เข้ าใจง่าย และได้
สาระประโยชน์ที่ใช้ ปรับปรุงและการพัฒนาทีมงานได้ อย่างเป็ นรูปธรรมโดยมุง่ เน้ นให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมเกิด
ทัศนคติและจิตสํานึกที่ดีตอ่ ตนเอง เพื่อนร่วมงาน และองค์กรด้ วยวิธีการทํางานรวมพลังเป็ นทีม ร่วมมือร่วมใจ
เสียสละ สามัคคี และผลักดันให้ ผลงานขององค์กรบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย
เกมท้ าทายอัตตา (Ego Challenge Game) คือการสร้ างสถานการณ์จําลองลักษณะที่กระตุ้นให้ ผ้ ู เข้ า
รับการเรี ยนรู้เกิดประสบการณ์การเรี ยนรู้ตรงเกี่ยวกับการพัฒนาทัศนคติ มุมมอง ความรู้ และทักษะที่ จําเป็ น
ต่อการทํางานร่วมกันให้ บรรลุเป้าหมายขององค์กรด้ วยการแข่งขันกันปฏิบตั ภิ ารกิจ และมีกิจกรรม เสริมการ
เรี ยนรู้เพื่อเชื่อมโยงไปสูก่ ารดําเนินจริ งในองค์กร
เกมท้ าทายอัตตา (Ego Challenge Game) ตังอยู
้ ่บนแนวความคิดที่วา่ การที่จะพัฒนาทัศนคติ วิธีคิด
ความรู้ และทักษะที่จําเป็ นต่อการทํางานร่วมกันเป็ นทีมนันลํ
้ าพังแค่ฟังการบรรยายในห้ องเรี ยนแต่ เพียงอย่าง
เดียวไม่เพียงพอต่อการสร้ างความรู้ความเข้ าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเต็มใจที่จะนําแนวคิด และหลักการที่
ได้ จากกิจกรรมการฝึ กอบรมไปประยุกต์ใช้ ในการทํางานจริง แต่จะต้ องสร้ างสถานการณ์ สมมติที่ก่อให้ เกิด
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ความร่วมมือร่วมใจ การช่วยเหลือเกื ้อกูลกัน การทํางานร่วมกันให้ บรรลุเป้าหมายภายใต้ เวลา ทรัพยากร และ
ข้ อจํากัดที่กําหนดเพื่อกระตุ้นให้ เกิดการเรี ยนรู้ การยอมรับ และเกิดการปรับเปลี่ยน ทัศนคติด้วยตนเอง
เกมท้ าทายอัตตา (Ego Challenge Game) เป็ นกระบวนการเบื ้องต้ นของการเรี ยนรู้ซงึ่ ผู้เข้ าร่วม
กิจกรรมจะเกิดการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง ค้ นพบตนเอง โดยอาศัย ตนเองและกระแสกลุ่มเป็ นตัวช่วย เรี ยนรู้ การ
ทํางานโดยทีม การสื่อสารสองทาง การรับรู้ การเป็ นผู้ให้ การเป็ นผู้รับ และความไว้ วางใจผู้อื่น

วัตถุประสงค์ ของโครงการเรี ยนรู้

1. เพื่อสร้ างความสนิทสนมคุ้นเคย สมัครสมานสามัคคี และสร้ างบรรยากาศการทํางานร่วมกัน
แห่งมิตรภาพเพื่อการประสานงานกันอย่างราบรื่ นและมีประสิทธิภาพหลังเสร็จสิ ้นโครงการ
2. เพื่อให้ สมาชิกมีการปรับปรุงพฤติกรรมหรื ออุปนิสยั ส่วนตัว เพื่อลดปั ญหาความขัดแย้ งภายใน ทีม
และระหว่างทีม ทําให้ ทกุ คนเห็นจุดหมายเดียวกันโดยการแบ่งปั นความรู้และประสบการณ์ จาก
ทุกคน ทุกทีม
3. เพื่อให้ ทกุ คนมีวิธีการคิดและทัศนคติที่ถกู ต้ องเหมาะสมในการทํางานร่วมกันเป็ นทีม มีทิศทาง
การทํางานที่สอดคล้ องและส่งเสริ มกันและกัน พร้ อมที่จะช่วยเหลือทีมอื่น ๆ ให้ ประสบความ
สําเร็ จในงานไปพร้ อม ๆ กัน
4. เพื่อร่วมออกแบบวัฒนธรรมองค์กรการทํางานร่วมกันอย่างมีความสุข (Happy Work Place) ที่จะ
ใช้ เป็ นแนวทางการประพฤติปฏิบตั ทิ ี่พงึ ประสงค์ (Code of Conducts)
5. เพื่อให้ สามารถร่ วมกันวิเคราะห์และแจกแจงพฤติกรรม อุปนิสยั หรื อวัฒนธรรมการทํางานที่มี
ผลกระทบต่อการดําเนินงานและการบรรลุเป้าหมายขององค์กร

การออกแบบหลักสูตร

โปรแกรมการเรี ยนรู้มงุ่ เน้ นการฝึ กประสบการณ์เรี ยนรู้ตรงจากกิจกรรมเพื่อผู้เรี ยน “คิดเป็ น ทําได้ ” โดย
จะมีการแบ่งสมาชิกออกเป็ นทีม ๆ ละ 8 - 10 ท่าน เพื่อทํางานส่วนบุคคลและทํางานร่วมกันเป็ นทีม ตาม
ภารกิจที่ได้ รับมอบหมายภายใต้ แรงกดดันให้ สําเร็จตามเป้าหมาย โดยมีกระบวนการเรี ยนรู้ดงั นี ้
ขันที
้ ่ 1 : Awareness คือการทําผู้เรี ยนให้ เกิดการตระหนัก ยอมรับและเห็นความสําคัญและความ
จําเป็ นที่จะต้ องทํางานร่ วมกันเป็ นทีมภายใต้ สภาวะการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลง โดย ใช้
กิจกรรมสร้ างพลังทีม (Team Build up Game)
ขันที
้ ่ 2 : Understanding คือขันการสร้
้
างความรู้ความเข้ าใจที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และ
หลักการทํางานร่วมกันเป็ นทีมภายใต้ สภาวะการแข่งขัน
โดยใช้ เกมการบริ หารสลับการ
บรรยาย (Management Game and Short Lecture)
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ขันที
้ ่ 3 : Implementation คือขันของการนํ
้
าแนวคิด หลักการ ความรู้ ทัศนคติ และทักษะที่จําเป็ น
ต้ องมีตอ่ การทํางานร่ วมกันเป็ นทีม โดยใช้ กิจกรรมภาคสนามหรื อเกมท้ าทายอัตตา (Ego
Challenge Game)
ขันที
้ ่ 4 : Commitment คือขันตอนของการสร้
้
างคํามัน่ สัญญาต่อกัน (Commitment) เพื่อจัดทํา
แผน (Action Plan) ในการรณรงค์ให้ เกิดการทํางานร่วมกันเป็ นทีมที่มีประสิทธิภาพ

กิจกรรมและเครื่ องมือการฝึ กอบรม/สัมมนา

1. เกมการละลายพฤติกรรม / กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์ / กิจกรรมสร้ างพลังทีม
2. เกมการบริ หารสลับการบรรยาย (Management Game and Short Lecture)
3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ (Knowledge Sharing)
4. กิจกรรมภาคสนามเกมท้ าทายอัตตา (Ego Challenge Game)

รายละเอียดหลักสูตรเนือ้ หาวิชา

ภารกิจที่ 1 : เตรี ยมความพร้ อมสูก่ ารแข่งขันด้ วยพลังทีม
1.1 เริ่ มต้ นที่ตวั บุคลากร
• ปรับรูปแบบความคิดใหม่ (Paradigm)
• พัฒนาและปรับปรุงพฤติกรรมส่วนตัว
• วัฒนธรรมการทํางานที่เป็ นปั ญหาต่อความสําเร็จขององค์กร
1.2 การพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการทํางานร่วมกันเป็ นทีม
• ความสําคัญของการทํางานร่วมกันเป็ นทีม
• ลักษณะและรูปแบบของการการทํางานร่วมกันเป็ นทีมแนวใหม่
ภารกิจที่ 2 : ลักษณะของทีมงานที่มีผลการปฏิบตั งิ านยอดเยี่ยม
2.1 ลักษณะของทีมที่มีผลการปฏิบตั ยิ อดเยี่ยม
2.2 ทําไมทีมจึงประสบความล้ มเหลว
2.3 การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานเป็ นทีม
ภารกิจที่ 3 : องค์ประกอบที่จําเป็ นต่อการทํางานร่วมกันเป็ นทีม
3.1 องค์ประกอบด้ านสมาชิกกลุม่
3.2 องค์ประกอบด้ านผู้นํากลุม่
3.3 องค์ประกอบด้ านการจัดรูปแบบภายในทีม
ภารกิจที่ 4 : การพัฒนาทักษะที่จําเป็ นต่อการทํางานร่วมกันเป็ นทีม
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4.1 มีการประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Cross Functional)
4.2 มีการสื่อสารอย่างเปิ ดเผยและจริ งใจ (Open Communication)
4.3 มีเป้าหมายในการทํางานร่วมกันในระดับสูงและมีความท้ าทาย
4.4 การปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันในแนวลึกและแนวกว้ าง
4.5 มีการแบ่งปั นความรู้และประสบการณ์ซงึ่ กันและกัน (Sharing)
4.6 การแก้ ปัญหาความขัดแย้ งภายในทีมเพื่อก่อให้ เกิดความร่วมมือ
4.7 มีการให้ เกียรติและไว้ เนื ้อเชื่อใจกันในทีม
4.8 มีการสนับสนุนและช่วยเหลือเกื ้อกูลกัน
ภารกิจที่ 5 : การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
5.1 แนวคิด ทฤษฎี และหลักการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
5.2 จิตวิทยาพื ้นฐานของการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล
5.3 กระบวนการสื่อสารภายในองค์กร
5.4 เทคนิคและวิธีการปรับปรุงการสื่อสารในองค์กร
ภารกิจที่ 6 : การประสานงานแบบข้ ามสายงาน (Cross Functional)
6.1 การพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบ และวิธีการติดต่อประสานงาน
6.2 เทคนิคและวิธีการสร้ างความร่วมมือ
6.3 ยุทธวิธีการประสานงานระหว่างคน – คน และคน – หน่วยงาน
6.4 หลักการติดต่อประสานงานข้ ามสายงาน (Cross Functional)
ภารกิจที่ 7 : อุปสรรคและสาเหตุที่ทําให้ การทํางานร่วมกันเกิดความล้ มเหลว “ทําไมทีมไม่เวอร์ ค”
7.1 ปั ญหาและอุปสรรคและสาเหตุที่มกั จะเกิดจากการทํางานร่วมกัน
7.2 การสร้ างบรรยากาศและสภาพแวดล้ อมที่ดีในการทํางานร่วมกัน (Happy Work Place)
7.3 แนวทางการแก้ ไขปั ญหาทีมไม่เวอร์ คตามแนวคิด ทฤษฎี และหลักวิชาการที่ใช้ ได้ ผลเลิศ
ภารกิจที่ 8 : การกําหนดวิถีทางองค์กร (Corporate Way) เพื่อให้ งานบรรลุผล..คนมีความสุข..สังคมน่าอยู่
8.1 ร่วมกันออกแบบวิถีทางขององค์กร (Corporate Way)
8.2 กําหนดค่านิยมหลักขององค์กร (Core Values)
8.3 มาตรฐานการประพฤติปฏิบตั ทิ ี่พงึ ประสงค์ของคนในองค์กร (Code of Conducts)
8.4 ออกแบบกิจกรรมรณรงค์วฒ
ั นธรรมและค่านิยมองค์กร (Action Plan)
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ระยะเวลา / สถานที่ ฝึกอบรม/สัมมนา
ระยะเวลาการอบรม 1-2 วัน เวลา 09.00-16.00 น. ฝึกอบรมภายในบริ ษัท หรื อนอกสถานที่
วิ ทยากรผู้นําสัมมนา อาจารย์ภวู ส์ มิง กองเกิด และทีมงาน
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการสร้างวัฒนธรรมและคุณค่าองค์กร การบริหารการเปลีย่ นแปลง
การพัฒนาผูน้ ําองค์กรยุคใหม่ การผ่าตัดองค์กรด้วย DNA และการทํางานเป็ นทีม
• ประธานกรรมการบริหารอุทยานการเรียนรูเ้ กษตรศาสตร์ (KU Learning Resort)
• ประธานกรรมการบริหารบริษทั โรงแรมเดอะกรีนแลนด์ รีสอร์ท จํากัด
• ประธานกรรมการบริหารกลุม่ บริษทั ในเครือวิชนกรุ
ั ่ ๊ป (VisionGroup)
• กรรมการและผูอ้ าํ นวยการ HRD Designer (Thailand) Institute
• ประธานทีป่ รึกษาโรงแรมวังสวนสุนนั ทา แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา
• อาจารย์พเิ ศษสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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อาจารย์ ภูวส์ มิ ง กองเกิ ด
การศึกษา






ผู้เชี่ยวชาญการฝึ กอบรมแนวพฤติ กรรมศาสตร์ และเกมการบริ หารสลับการบรรยาย
ปริ ญญาโท สาขาจิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
ปริ ญญาโท สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
กําลังศึกษาปริ ญญาเอก สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประวัติการทํางาน
• หัวหน้าฝา่ ยฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร บริษท
ั โซโก้ (ประเทศไทย) จํากัด
• ผูจ
้ ดั การศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษทั อิตลั ไทยอุตสาหกรรม จํากัด
• ผูจ
้ ดั การฝา่ ยบุคคลและบริหาร บริษทั สยามเพรสแมเนจเม้นท์ จํากัด
• บริษท
ั ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
• สร้างหลักสูตรและบรรยายในโครงการแปรสภาพรัฐวิสาหกิจการบริหารการเปลีย
่ นแปลง และการออกจาก
ระบบราชการให้กบั องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย องค์การเภสัชกรรม ธนาคารแห่งประเทศไทย การ
เคหะแห่งชาติ กรมทีด่ นิ และจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ปัจจุบนั
• วิทยากร และทีป
่ รึกษา บริษทั เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เซอร์วสิ จํากัด
• กรรมการผูจ
้ ดั การ Hi Print and Modern Graphics Co., Ltd.
• ผูอ
้ าํ นวยการศูนย์สง่ เสริมภาพพจน์องค์การ Pro image Promotion Center
• กรรมการบริหาร Digital Zone Production Co., Ltd.
• อาจารย์พเิ ศษสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และเอกชนหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นต้น
• ทีป
่ รึกษาด้านการออกแบบและวางแผนทรัพยากรมนุษย์ และการออกแบบระบบการบริการให้กบั หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนมากกว่า 21 หน่วยงาน
• วิทยากรผูม
้ ชี อ่ื เสียงบรรยายให้กบั หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากมายหลายแห่ง

Training Center Service 52/174 Krungthep-Kreetha Rd., Sapansung Bangkok 10250 Tel: 0 2736 0408, 0 2736 1035, 0 2038 3121 Fax: 0 2736 0050 www.trainingservice.co.th

7

ลูกค้าที่ เคยใช้บริ การบางส่วน
หน่ วยงานราชการ / รัฐวิ สาหกิ จ
การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
โรงพยาบาลศิรริ าช
โรงพยาบาลอนันทมหิดล
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมทีด่ นิ กระทรวงมหาดไทย
สํานักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
การเคหะแห่งชาติ
บริษทั อสมท. จํากัด (มหาชน)
สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กรมสรรพากร
ธนาคาร / สถาบันการเงิ น
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเอเชีย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารออมสิน
ธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน)
บริษทั เงินทุนธนชาติ จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากัด
บริษทั จีอี แคปปิ ตอล (ประเทศไทย) จํากัด
สมาคมประกันวินาศภัย
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลกรุงเทพ
โรงพยาบาลสมิตเวช
โรงพยาบาลปิ ยะเวท
โรงพยาบาลเปาโล (ทุกเครือ)
โรงพยาบาลไทยนครินทร์
ภาคเอกชน
บริษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
บริษทั สยามโตโยต้า อุตสาหกรรม จํากัด
บริษทั ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั ยูนิลเี วอร์ ไทย โฮลดิง้ ส์ จํากัด

ภาคเอกชน
บริษทั จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน จํากัด
บริษทั ไพร้ซว์ อเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส จํากัด
บริษทั แคดเบอร์ร่ี อดัมส์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั กรุงเทพวิทยุและโทรทัศน์ จํากัด (ช่อง7)
บริษทั นํ้าตาลมิตรผล จํากัด
บริษทั ดีทแฮล์ม จํากัด (DKSH Thailand)
บริษทั โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษทั โฟร์โมสท์ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั โอลิมเปี ยไทย จํากัด
บริษทั รอแยลเฮ้าส์ จํากัด
บริษทั ควอลิตเ้ี ฮ้าส์ จํากัด
บริษทั เอ็นซี เฮ้าส์ซงิ่ จํากัด
บริษทั ดาต้าไอที จํากัด
บริษทั ริชมอนเด้ (บางกอก) จํากัด
บริษทั เพอร์นอต ริคาร์ด ประเทศไทย จํากัด
บริษทั บุญรอด บริวเวอร์ร่ี จํากัด
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั เอ็มเค เรสทัวรองต์ จํากัด
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์ จํากัด และบริษทั ในเครือ
บริษทั สหพัฒนาพิบลู ย์ จํากัด และบริษทั ในเครือ
บริษทั พรูเด็นเชีย่ น ทีเอส ไลฟ์ จํากัด
บริษทั โมโตโรล่า ประเทศไทย จํากัด
บริษทั ชไนเดอร์อเิ ล็คทริก จํากัด
บริษทั ทรู คอร์เปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริษทั อีส๊ เอเซียติก ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั บางกอกฮิตาชิเอลิเวเตอร์ จํากัด
บริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (หาชน)
บริษทั เชลล์แห่งประเทศไทย จํากัด
บริษทั ฟริโต-เลย์ ประเทศไทย จํากัด
บริษทั สยามไวน์เนอร์ร่ี จํากัด
บริษทั แมคโคออฟฟิต จํากัด
บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั จอห์นสัน แวกซ์ โปรเฟสชันแนล
่
จํากัด
้
บริษทั ไทยเพรสซิเดนท์ฟูด จํากัด
บริษทั บางจากการปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)
บริษทั บุญรอดเทรดดิง้ จํากัด
บริษทั ปตท. จํากัด(มหาชน)
บริษทั ล็อกซเล่ย์ เทรดิง้ ส์ จํากัด
บริษทั อาดัมส์ (ประเทศไทย) จํากัด
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