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Supervisor Development Program (SDP)
โครงการเรี ยนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและเพิม่ พลังหัวหน้ างานยุคใหม่
หลักสูตร “ศาสตร์ และศิลปะสําหรั บหัวหน้ างานมืออาชีพ (The Smart Supervisor)”
โดยใช้ เกมการบริหารสลับการบรรยาย (Management Game and Short Lecture)
และการฝึ กปฏิบตั ิการแบบเข้ มข้ น (Incentive Practive)
ระยะเวลาอบรมสัมมนาแบบเร่งรัด 1 วัน และแบบเข้ มข้ นเน้ นฝึ กปฏิบตั ิ 2 วัน
หลักการและเหตุผล

หัวหน้ างาน (Supervisor & Foreman) ส่วนใหญ่เป็ นผู้ที่ได้ รับการพิจารณาเลื่อนขันเลื
้ ่อนตําแหน่ง มา
จากพนักงานชันต้
้ นที่มีความสามารถในการปฏิบตั งิ านดี มีความประพฤติเหมาะสม เป็ นที่ไว้ วางใจของ ฝ่ าย
จัดการ และเป็ นผู้ที่มีความรู้ความชํานาญทางเทคนิคการปฏิบตั เิ ป็ นอย่างดี แต่ยงั คงขาดความรู้ความ สามารถ
และทักษะทางการบริ หารและการจัดการ เพราะการก้ าวสูต่ ําแหน่งที่สงู ขึ ้นนันนอกจากภาระหน้
้
าที่ ความ
รับผิดชอบ การวินิจฉัยปั ญหาและการตัดสินใจจะเพิ่มมากขึ ้นแล้ วยังคงต้ องดูแลทุกข์สขุ บังคับบัญชา ลูกน้ องใน
ทีม บริหารเป้าหมายการผลิต การขาย และการบริการให้ ได้ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากฝ่ าย จัดการ วางแผนงาน
มอบหมายงาน ควบคุมติดตามงาน พัฒนาผู้ใต้ บงั คับบัญชา จูงใจให้ ลกู น้ องให้ ผลิตผลงานที่มีคณ
ุ ภาพ ทันเวลา
และได้ ปริมาณงานที่มากที่สดุ แล้ วยังต้ องตัดสินใจในปั ญหาต่างๆ รวมทัง้ อาจจะประสบปั ญหายุง่ ยากในการ
ทํางานร่วมกับผู้อื่น การลงโทษและการให้ รางวัลลูกน้ อง การจัดการและ ควบคุมการประชุม การถ่ายทอด
ข่าวสารจากระดับบนให้ ผ้ ปู ฏิบตั งิ านได้ ทราบ ดังนันหั
้ วหน้ างานจึงจําเป็ น ต้ องเรี ยนรู้บทบาท หน้ าที่ ความ
รับผิดชอบ รวมทังการฝึ
้
กทักษะที่จําเป็ นต่อการบริหารและจัดการอันจะนํา มาซึง่ ประโยชน์ตอ่ ตนเอง ทีมงาน
และองค์กร
โครงการฝึ กอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและเพิ่มพลังหัวหน้ างานยุคใหม่ภายใต้ สภาวะการ
แข่งขันและการเปลี่ยนแปลง โดยใช้ เกมการบริหารสลับการบรรยาย (Management Game & Short Lecture)
มุง่ เน้ นการถ่ายทอดแนวคิดและกลยุทธ์สมัยใหม่ที่ใช้ ได้ ผลเลิศในการพัฒนาหัวหน้ างานให้ มีจิต สํานึกในบทบาท
หน้ าที่และความรับผิดชอบของตน ตลอดจนมีความรู้และทักษะที่ถกู ต้ องเหมาะสมในการ เป็ นหัวหน้ างานยุค
ใหม่ เครื่ องมือและกิจกรรมการฝึ กอบรมเป็ นแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่สนุกสนาน ตื่นเต้ น ท้ าทาย เข้ าใจง่าย
ได้ สาระประโยชน์ที่ใช้ ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของหัวหน้ างานได้ อย่าง เป็ นรูปธรรม โดยกระบวนการจะ
มุง่ เน้ นให้ ผ้ เู ข้ าฝึ กอบรมได้ เรี ยนรู้เกี่ยวกับการขุดรากถอนโคนทางความเชื่อ ทัศนคติ และค่านิยมที่ไม่ถกู ต้ องใน
การมองตนเองและสิ่งที่อยูร่ อบตัว การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อเสริม สร้ างวัฒนธรรมใหม่ในการทํางานแบบ
หัวหน้ างานมืออาชีพ อันได้ แก่ บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบ ของหัวหน้ างาน การบริหารและสอนงาน
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา การโน้ มน้ าวจูงใจผู้ใต้ บงั คับบัญชา การควบคุม และติดตามงาน และภาวะผู้นํา โดยมีความ
ท้ าทาย (Challenge) เป็ นตัวจุดชนวนที่สําคัญ
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เกมการบริ หารสลับการบรรยายตังอยู
้ บ่ นแนวความคิดที่ว่าการที่จะพัฒนาวิธีคดิ
มุมมอง ทัศนคติ
ความรู้ความเข้ าใจ และทักษะที่จําเป็ นต่อการเป็ นหัวหน้ างานยุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพนัน้ ลําพังแค่ฟังการ
บรรยายในห้ องเรี ยนแต่เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการสร้ างความรู้ความเข้ าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเต็ม
ใจที่จะนําเอาแนวคิด และหลักการที่ได้ จากกิจกรรมการฝึ กอบรมไปประยุกต์ใช้ ในการทํางานจริง แต่จะต้ อง
สร้ างสถานการณ์สมมติที่ก่อให้ เกิดจิตสํานึกที่จะทําภารกิจในฐานะหัวหน้ างานให้ บรรลุเป้าหมายภายใต้ เวลาที่
กําหนดและเงื่อนไขที่กดดันเพื่อกระตุ้นให้ เกิดการเรี ยนรู้ การยอมรับ และเกิดการปรับเปลี่ยน ทัศนคติด้วยตนเอง
“เปลี่ยนวิธีคดิ เพื่อเปลี่ยนวิธีการ”

วัตถุประสงค์ ของการฝึ กอบรม
1. เพื่อให้ หวั หน้ างานตระหนักในบทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของหัวหน้ างานยุคใหม่ที่ องค์กร

คาดหวัง
2. เพื่อให้ หวั หน้ ามีทศั นคติ มุมมอง และวิธีการคิดที่ถกู ต้ องเหมาะสมในการเป็ นหัวหน้ างานที่ดีใน
มุมมองของผู้บงั คับบัญชา ลูกน้ อง และผู้บริหารระดับสูง
3. เพื่อพัฒนาความเข้ าใจและทักษะการเป็ นหัวหน้ างาน (Supervisory Skill) การเป็ นแบบอย่าง ที่ดี
(Role Model) การมอบหมายงาน (Delegating) ทักษะการบริหารและสอนงานผู้ใต้ บงั คับ บัญชา
(Coaching Skill) และภาวะผู้นํา (Leadership)
4. เพื่อทําให้ สามารถวิเคราะห์และแจกแจงพฤติกรรม หรื ออุปนิสยั การทํางานที่มีผลกระทบต่อ การ
ดําเนินงานและการบรรลุเป้าหมายขององค์กร

การออกแบบหลักสูตร

หลักสูตรนี ้เป็ นการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร (Workshop) โดยจะมีการแบ่งผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมออก เป็ น
กลุม่ ๆ ละ 6 - 8 คน จะใช้ เกมการบริ หารสลับการบรรยาย (Management Game and Short Lecture) ในช่วง
แรกเพื่อถ่ายทอดแนวคิด หลักการ วิธีการ ประสบการณ์ และเครื่ องมือทางการจัดการในเรื่ องนันๆ
้ หลังจากนันจะ
้
มีการมอบหมายงานส่วนบุคคลและทํางานร่วมกันตามภารกิจที่ได้ รับมอบหมาย เพื่อพัฒนา ทักษะความชํานาญ
ให้ บรรลุผลสําเร็ จในแต่ละทักษะที่จําเป็ นสําหรับหัวหน้ างานยุคใหม่ โดยผ่านกระบวน การเรี ยนรู้ที่สําคัญ 4
ขันตอน
้
ดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 : Awareness คือการทําผู้เรี ยนให้ เกิดการตระหนัก ยอมรับ เห็นความสําคัญ และความ จําเป็ น
ที่จะต้ องพัฒนาบทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของหัวหน้ างานยุคใหม่ โดย ใช้ เกมทาง
จิตวิทยา (Psychology Game)
ขันที
้ ่ 2 : Understanding คือขันการสร้
้
างความรู้ความเข้ าใจที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และ
หลักการบทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของหัวหน้ างานยุคใหม่ โดยใช้ เกมการ บริหาร
สลับการบรรยาย (Management Game and Short Lecture)
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ขันที
้ ่ 3 : Implementation คือขันตอนของการพั
้
ฒนาทักษะที่จําเป็ นสําหรับหัวหน้ างานยุคใหม่ ได้ แก่
การบริ หารและสอนงานผู้ใต้ บงั คับบัญชา การโน้ มน้ าวจูงใจผู้ใต้ บงั คับบัญชา การควบคุมและ
ติดตามงาน และภาวะผู้นํา โดยใช้ เกมท้ าทายอัตตาสลับการบรรยาย (Ego Challenge
Game)
ขันที
้ ่ 4 : Commitment คือขันตอนการให้
้
คํามัน่ สัญญาและจัดทําแผนปฏิบตั กิ าร (Action Plan)
ในการนําความรู้และประสบการณ์จากการฝึ กอบรมไปใช้ ในการทํางานจริง

รายละเอียดหลักสูตรเนือ้ หาวิชา
หลักสูตรจะแบ่งเนื ้อวิชาออกเป็ น 2 หมวด

1. หมวดวิชาบังคับ
ภารกิจที่ 1 : บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของหัวหน้ างานยุคใหม่
1.1 หัวหน้ างานคือใคร ?
1.2 ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้ างาน
1.3 บทบาทของหัวหน้ างานในองค์กร : ทําไมต้ องมีหวั หน้ างาน ?
1.4 หัวหน้ างานจะช่วยให้ บริษัทบรรลุเป้าหมายได้ อย่างไร ?
1.5 การกระทําของหัวหน้ างานจะส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างไร ?
1.6 คุณสมบัตทิ ี่จําเป็ นสําหรับหัวหน้ างานสมัยใหม่ที่องค์กรคาดหวังและต้ องการ
ภารกิจที่ 2 : บทบาทในการเป็ นหัวหน้ างาน (Coaching) : บริหารคน
2.1 การสร้ างและทํางานแบบทีมเวอร์ คที่ทรงประสิทธิผลยิ่ง (Team Build up)
2.2 การบริ หารคนและจัดการปั ญหาเกี่ยวกับคน (People Management)
2.3 การจูงใจพนักงาน (Motivation)
2.4 การสื่อสารเชิงบวก (Positive Communication)
2.5 การพัฒนาและการสอนงานผู้ใต้ บงั คับบัญชา (Coaching)
2.6 การเป็ นแบบอย่างที่ดีและภาวะผู้นํา (Role Model & Leadership)

2. หมวดวิชาเลือก (สามารถเลือกหรื อไม่เลือกเรี ยนในบางหัวข้ อได้ )
ภารกิจที่ 3 : ทักษะการบริ หารจัดการสําหรับหัวหน้ างาน (Managing) : บริ หารงาน
3.1 การวางแผน การจัดตารางงาน และการจัดลําดับความสําคัญของภารกิจ (Planning)
3.2 การจัดองค์กร (Organizing)
3.3 การจัดสรรคนเข้ าสู่องค์กร (Staffing)
3.4 การอํานวยการด้ วยการสัง่ งานและการมอบหมางาน
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3.5 การควบคุมและติดตามงาน (Controlling & Following)
3.6 การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน (Evaluation)
ภารกิจที่ 4 : การพัฒนาภาวะผู้นํา
4.1 วิธีการพื ้นฐานที่อธิบายว่าบุคคลหนึง่ จะเป็ นผู้นําได้ อย่างไรตามทฤษฎีของ BAS
4.2 ความสามารถของการเป็ นผู้นํา (Leadership Competencies)
4.3 บทบาทของผู้นําในองค์กร (Leadership Roles in Organizations)
4.4 การโน้ มน้ าวจูงใจบุคคลอื่นให้ ทําตาม เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์และสามารถนําองค์กร ไปสู่
ทิศทางที่ทําให้ เกิดความสามัคคี และเป็ นนํ ้าหนึง่ ใจเดียวกัน
4.5 หลักการเกี่ยวกับความเชื่อ (Belief) ค่านิยม (Value) จริยธรรม (Ethic) คุณลักษณะ
(Character) ความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skills) ของผู้นําองค์กรยุคใหม่
ภารกิจที่ 5 : การพัฒนาและการสอนงาน (Coaching Techniques)
5.1 การพัฒนาผู้ใต้ บงั คับบัญชา
• ความจําเป็ นที่หวั หน้ าจะต้ องพัฒนาผู้ใต้ บงั คับบัญชา
• กระบวนการพัฒนาผู้ใต้ บงั คับบัญชา
• การพัฒนาผู้ใต้ บงั คับบัญชาให้ มีคณ
ุ ลักษณะสอดคล้ องที่องค์กรคาดหวัง
นัน่ คือพัฒนาให้ เป็ น “คนเก่ง..คนดี..คนมีผลงาน”
• เครื่ องมือที่ทรงพลัง 14 ตัวเพื่อการพัฒนาพนักงานเป็ นรายบุคคล (IDP)
5.2 เทคนิคการสอนงาน (Coaching)
•
•
•
•
•

หัวหน้ างานกับธรรมชาติของการ Coach
ธรรมชาติของการเป็ นลูกน้ อง
หลักการบริหารแบบโค้ ช (Coaching Management)
หลักการสอนงานแบบพุทธวิถี “บัวสี่เหล่า”
ขันตอนในการสอนงานที
้
่เป็ นระบบแบบมืออาชีพ

เครื่ องมือและกิจกรรมส่ งเสริมการเรี ยนรู้
1.
2.
3.
4.
5.

เกมการบริ หารสลับการบรรยาย (Management Game)
เกมทางจิตวิทยา (Psychology Game)
การฝึ กปฏิบตั แิ บบเข้ มข้ น (Incentive Practice)
กืจกรรมกลุม่ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่างกัน (Knowledge Sharing)
แบบทดสอบต่างๆ (Testing)
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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
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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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