
 

 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 1 

 

 
 

 

 

โครงการฝึกอบรมหลกัสตูร 

 

 

 

การสร้างทมีงาน สาํหรับนักขาย  

Teambuilding for sale           
 

  

  

นําเสนอโดยนําเสนอโดย 

  
สถาบนัฝึกอบรมสถาบนัฝึกอบรม  เทรนน่ิง เซน็เตอร ์เซอรวิ์ส เทรนน่ิง เซน็เตอร ์เซอรวิ์ส   

โทร 0 2736 0408, 0 2038 3121, 0 2736 1035  แฟกซ ์0 2736 0050  

http://www.trainingservice.co.th/


 

 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 2 

 

Operational Development Program (ODP) 

โครงการอบรม/สมัมนาเพ่ือพฒันาประสิทธิภาพและเพิ่มพลงัการทํางานยคุใหม่ 

หลกัสตูร การสร้างทมีงาน สาํหรับนักขาย Teambuilding for sale 

โดยใช้เกมการบริหารสลบัการบรรยาย (Management Game & Short Lecture) 

ระยะเวลาอบรม/สมัมนา 2 วนั  1 คืน 

  

หลักการและเหตุผล 

หากคําพดูท่ีว่า....การขายเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่หล่อเลีย้งองค์กรให้ดํารงอยู่รอด พนกังานขาย

คือผู้ปฏิบตัิภารกิจแห่งความอยู่รอดนัน้ เพราะท่ามกลางยุคสมยัท่ีเปล่ียนแปลง ลูกค้าแต่ละรายต่างมีความ

ต้องการและลกัษณะพฤติกรรมท่ีแตกตา่งกนัหลายรูปแบบ  ดงันัน้การปฏิบตัิภารกิจนีต้้องอาศยัทีมขายท่ีเป็น

มืออาชีพเท่านัน้  แตค่วามเป็นมืออาชีพนัน้จะอาศยัทกัษะและเทคนิครูปแบบเดียวสําหรับลกูค้าท่ีแตกตา่งกัน

ย่อมไม่ได้ผลหรือได้ผลก็ไม่เต็มประสิทธิภาพ  แม้ว่าสินค้าหรือบริการจะอย่างเดียวกนัแตที่มงานขายจะต้องมี

เทคนิค  ทกัษะ  ลกูลอ่ลกูชน  และยทุธวิธีท่ีแตกตา่งกนัในการขาย  ทัง้การนําเสนอ  การเจรจาตอ่รอง  การโน้ม

น้าวจงูใจ  การปิดการขาย  ตลอดจนการสร้างความสนใจให้กบัลกูค้าจนลกูค้าเกิดการตดัสินใจซือ้  หลกัสตูรนี ้

จึงได้พัฒนาขึน้มาเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการขาย และเสริมเขีย้วเล็บให้ทีมขายด้วยการเรียนรู้สุดยอดแนวคิด  

ทฤษฎี  และเทคนิคจากประสบการณ์จริงในการขายให้กบัลกูค้า  โดยผา่นส่ือและกิจกรรมตา่งๆ   

การจดักิจกรรมเรียนรู้และพฒันาทีมงานในรูปแบบการได้ใช้ชีวิตร่วมกนั  ได้ศกึษาความเป็นตวัตนของ

กนัและกนั  โดยอาศยัความไม่เป็นทางการอนัจะนํามาซึ่งความเข้าใจในมมุมองท่ีตรงข้ามได้ดีขึน้   โครงการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมเพ่ือเสริมสร้างวฒันธรรมใหม่ในการทํางานร่วมกัน โดยใช้เกมท้าทายอัตตาสลบัการ

บรรยาย (Ego Challenge & Short Lecture) หลกัสูตร “ก้าวไปด้วยกนั..ก้าวไปได้ไกล (TMSM Good & 

Smarter Team)” เป็นแนวทางการพฒันาบคุลากรท่ีสนกุสนาน ต่ืนเต้น ท้าทาย เข้าใจง่าย ได้สาระประโยชน์ท่ี

ใช้ปรับปรุงและการพัฒนาทีมงานได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเกิดทศันคติและ

จิตสํานกึท่ีดีตอ่ตนเอง เพ่ือนร่วมงาน และองค์กร ด้วยวิธีการทํางานรวมพลงักนัเป็นทีม ร่วมมือร่วมใจ เสียสละ 

สามคัคี และผลกัดนัให้ผลงานของทีมบรรลผุลสําเร็จตามเป้าหมายได้ 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรม 

1. เพ่ือสร้างความสนิทสนมคุ้นเคย  สมคัรสมานสามคัคี  และสร้างบรรยากาศการทํางานร่วมกนัแห่ง

มิตรภาพเพ่ือการประสานงานกนัอยา่งราบร่ืนและมีประสิทธิภาพหลงัเสร็จสิน้โครงการ 

2. เพ่ือให้สมาชิกมีการปรับปรุงพฤติกรรมหรืออปุนิสยัส่วนตวั เพ่ือลดปัญหาความขดัแย้งภายในทีม 

ทําให้ทกุคนเห็นจดุหมายเดียวกนั โดยมีการแบง่ปันความรู้และประสบการณ์จากทกุคน  ทกุทีม 
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3. เพ่ือให้ทกุคนมีวิธีการคดิ และทศันคติท่ีถกูต้องเหมาะสมในการทํางานร่วมกนัเป็นทีม มีทิศทางใน

การทํางานท่ีสอดคล้องและส่งเสริมกันและกัน  พร้อมท่ีจะช่วยเหลือทีมอ่ืน ๆ ให้ประสบ

ความสําเร็จในงานไปพร้อม ๆ กนั 

4. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์และแจกแจงพฤติกรรมหรือวัฒนธรรมการทํางานท่ีมีผลกระทบต่อการ      

ดําเนินการและการบรรลเุป้าหมายขององค์กร 

5. เพ่ือสร้างแรงจงูใจ และกระตุ้นวิญญาณทีมขาย ให้ดงึศกัยภาพภายในออกมาเป็นพลงัขบัเคล่ือน

ไปสูเ่ป้าหมายร่วมกนั หรือมีเทคนิคการขายเชิงรุก 

6. เพ่ือให้ทราบถึงหลกัการวิเคราะห์ความต้องการของลกูค้าแบบ “รู้เขา รู้เรา” และตอบสนองความ

ต้องการ ของลกูค้าได้อยา่งเกินความคาดหวงั  

7. เพ่ือเสริมสร้างและปรับปรุงบุคลิกภาพ  ตลอดจนพฒันาทกัษะการขายท่ีแพรวพราวรอบทิศทาง 

ทิง้หา่งคูแ่ขง่ขนัแบบเหนือชัน้กวา่  

 

การออกแบบหลักสูตร 

หลกัสูตรนีมุ้่งเน้นการพฒันาขีดความสามารถในการทํางานร่วมกันเป็นทีมและกําหนดแนวทางการ

ประพฤตปิฏิบตัท่ีิพงึประสงค์สําหรับพนกังานเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม  เพ่ือเสริมสร้างวฒันธรรมการ

ทํางานใหม่ โดยวิทยากรผู้ เช่ียวชาญจะทําการปรับเปล่ียนทศันคติ  และกรอบแนวคิดให้เห็นด้วยและตระหนกั

ในความจําเป็นท่ีจะต้องมีการเปล่ียนแปลงอปุนิสยัหรือพฤติกรรมการทํางานด้วยการฝึกอบรมแนวพฤติกรรม

ศาสตร์ (Behavioral Training) หลงัจากนัน้จะทําให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในหลกัวิธีการ รูปแบบ และ

ขัน้ตอนการทํางานร่วมกนัโดยใช้เกมการบริหารสลบัการบรรยาย (Management Game and Short Lecture)   

ผสมผสานด้วยการฝึกอบรมแบบกลุ่มปฏิบตัิการ (Workshop)  เพ่ือกําหนดมาตรฐานการ ประพฤติปฏิบตัิท่ีพึง

ประสงค์ (Code of Conduct) และจบลงด้วยกิจกรรมการสร้างคํามัน่สญัญาหรือสร้างความผูกพนัทางใจ 

(Commitment)  และแผนปฏิบตัิการการนําไปประพฤติปฏิบตัิ (Action Plan)  ซึ่งจะมีการแบง่ผู้ เรียนออกเป็น

กลุ่ม ๆ ละ 8 - 9 ท่าน  โดยใช้กิจกรรมเปล่ียนเกมเปล่ียนกลุ่มเพ่ือทํางานส่วนบคุคลและทํางานร่วมกนัเป็นทีม

ตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมายภายใต้แรงกดดนัให้สําเร็จตามเป้าหมาย  โดยมีกระบวนการเรียนรู้ดงันี ้

 

กจิกรรมและเคร่ืองมือการฝึกอบรม/สัมมนา 

1.  เกมการละลายพฤตกิรรม / กิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์ / กิจกรรมสร้างพลงัทีม 

2.  เกมการบริหารสลบัการบรรยาย (Management Game and Short Lecture) 

3.  กิจกรรมภาคสนาม : เกมท้าทายอตัตา (Ego Challenge Game) 

 

รายละเอียดหลักสูตรเนือ้หาวิชา 
ตอนท่ี 1 : การสร้างและพัฒนาทีมขาย (Team Building) 

ภารกิจท่ี 1 : ภารกิจเตรียมความพร้อมสูก่ารแขง่ขนัด้วยพลงัทีม 
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1.1 เร่ิมต้นท่ีตวับคุลากร 

•  ปรับรูปแบบความคดิใหม ่(Paradigm) 

•  พฒันาและปรับปรุงพฤตกิรรมสว่นตวั 

•  วฒันธรรมการทํางานท่ีเป็นปัญหาตอ่ความสําเร็จขององค์กร 

1.2 การพฒันาและปรับปรุงรูปแบบการทํางานร่วมกนัเป็นทีม 

•  ความสําคญัของการทํางานร่วมกนัเป็นทีม 

•  ลกัษณะและรูปแบบของการการทํางานร่วมกนัเป็นทีมแนวใหม ่

ภารกิจท่ี 2 : ภารกิจการพฒันาทกัษะท่ีจําเป็นตอ่การทํางานร่วมกนัเป็นทีม 

 2.1 มีการประสานงานกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ (Cross Functional) 

2.2 มีการส่ือสารอยา่งเปิดเผยและจริงใจ (Open Communication) 

2.3 มีเป้าหมายในการทํางานร่วมกนัในระดบัสงูและมีความท้าทาย 

2.4 การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนัในแนวลกึและแนวกว้าง (Interpersonal Skill) 

2.5 มีการแบง่ปันความรู้และประสบการณ์ซึง่กนัและกนั (Sharing) 

2.6 การแก้ปัญหาความขดัแย้งภายในทีมเพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือ 

2.6 มีการให้เกียรตแิละไว้เนือ้เช่ือใจกนัในทีม (Trust & Respect) 

2.7 มีการสนบัสนนุและชว่ยเหลือเกือ้กลูกนั (Supporting) 

2.8 มีการสร้างจิตสํานกึในหน้าท่ีและความรับผิดชอบ (Accountability) 

2.9 มีการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีดีในการทํางาน 

2.10 มีการปรับปรุงพฤตกิรรมเพ่ือเสริมสร้างวฒันธรรมในการทํางาน 

 

ภารกิจท่ี 3 : ภารกิจลกัษณะของทีมงานท่ีดีและมีประสิทธิภาพแนวใหม ่

3.1 ลกัษณะของทีมท่ีมีผลการปฏิบตัยิอดเย่ียม 

3.2 ทําไมทีมจงึประสบความล้มเหลว 

3.3 การพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีม 

ภารกิจท่ี 4 : ภารกิจองค์ประกอบท่ีจําเป็นตอ่การทํางานร่วมกนัเป็นทีม 

4.1 องค์ประกอบด้านสมาชิกกลุม่ 

4.2 องค์ประกอบด้านผู้ นํากลุม่ 

4.3 องค์ประกอบด้านการจดัรูปแบบภายในทีม 

 

ตอนท่ี 2 : การสร้างแรงจูงใจให้ทีมขายทาํงานบรรลุเป้าหมาย 

Mission 1 :   ภารกิจสร้างแรงจงูใจให้ตนเอง (Motivation comes from inside) 

1. แรงจงูใจในงานขายสร้างได้ด้วย...ตวัคณุ – ทําไมพนกังานขาย ทํายอดขายไมท่ะลเุป้า 
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2. การกําหนดเป้าหมายแหง่ชยัชนะและความสําเร็จ 

• มองเห็นความเป็นสําคญัและความเป็นเจ้าของ (เป้าหมาย) 

• มองภาพแหง่ความสําเร็จ 

• ผลลพัธ์แหง่ชยัชนะ คือ ความสขุและความภมูิใจท่ีได้รับ 

3. เทคนิคการสร้างแรงจงูใจพนกังานขายด้วยการปรับมุมมองและพฤติกรรมการทํางานใหม่ (Creating 

Efficient Behavior) 

• การยอมรับนบัถือตนเอง (Self - esteem) 

• การเสริมสร้างทศันคต ิความเช่ือ และคา่นิยมในการทํางาน 

• ความคดิท่ีเป็นบวก (Positive thinking) 

• การมีพฤตกิรรมการทํางานเชิงรุก (Proactive) 

• การเป็นผู้ ท่ีมีความมุง่มัน่ท่ีจะได้ชยัชนะ (Passion to win) 

 

Mission 2 :  ภารกิจสร้างบคุลิกภาพแหง่ความเช่ือมัน่ (บคุลิกดีมีชยัไปกวา่คร่ึง) 

4. จิตวิทยาการเสริมสร้างเสนห์่และความประทบัใจ และสะท้อนภาพลกัษณ์ขององค์กร!!! 

•   การแตง่กายตัง้แตศี่รษะจรดปลายเท้า  เพ่ือสร้างความประทบัใจยามแรกเจอ 

•   กริยา มารยาท ในการต้อนรับลกูค้าแบบ VIP เชน่ การไหว้ การนัง่ การยืน เป็นต้น 

•   บคุลิกภาพอนังดงามท่ีแสดงออกทางสีหน้า ทา่ทาง รอยยิม้จากดวงใจ 

•   การใช้จริตในนํา้เสียงและคําพดูให้ลกูค้าตดิตรึงใจ 

5. กิจกรรม Role Play : Smart Personality (พร้อมฟังคําวิจารณ์และชีแ้นะจากทา่นวิทยากร) 

     

 Mission 3 : ภารกิจ...เสริมเขีย้วเล็บนกัขาย ขายอยา่งไรให้ทะลเุป้า!! 

6.  เทคนิคการค้นหาความต้องการของลกูค้า (Customer Needs)  

• ความสําคญัของ Customer Needs 

• การใช้คําถามในการค้นหา Customer Needs 6 แบบ 

• เทคนิคการค้นหาจดุขาย (Selling Point) 

7. ยทุธวิธีและกระบวนการขายสําหรับนกัขายสายพนัธุ์แกร่ง!! 

• การเปิดการขายอยา่งแนบเนียนลกูค้าไมอ่ดึอดัไร้การปฏิเสธ 

• การใช้สินค้าตวัอยา่งนําเสนอขายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

• เทคนิคการจบัอารมณ์ความสนใจสินค้าด้วยการตอกยํา้จดุเดน่ของรถท่ีลกูค้าสนใจ 

• การใช้คําพดูท่ีสร้างอารมณ์แหง่ความเป็นเจ้าของรถ ขณะสนทนาในรถ 

• สดุยอดเทคนิคการขจดัข้อโต้แย้งและการเจรจาตอ่รองเพ่ือโอกาสในการขาย 
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• การปิดการขายอยา่งแนบเนียนด้วยรถในฝัน 

• การตดิตามลกูค้าอยา่งมืออาชีพ 

• เทคนิคการตอบคําถามเพือ่สร้างความฝันในการเป็นเจ้าของรถแห่งความสขุของลูกคา้ 

 

Mission 4 : ภารกิจ...Your customer heart is yours  บริการจากใจ...ถึงใจ 

8. ความหมาย ความสําคญั และความจําเป็นของการบริการ “คุณภาพบริการนําการขาย” 

• ความสําคญัและความจําเป็นของการมีคณุภาพการให้บริการท่ีดี 

• คณุสมบตั ิ10 ประการขององค์กรท่ีจดัวา่มีบริการท่ีเป็นเลิศเหนือคูแ่ขง่ 

9. องค์ประกอบแหง่ความสําเร็จในการให้บริการ 

• ความรู้ (Knowledge) 

• ทศันคต ิ(Attitude) 

• ทกัษะ (Skill) 

• ความตัง้ใจ (Attention) 

10. เทคนิคการให้บริการลกูค้าแบบเกินความคาดหวงั 

• บนัได 5 ขัน้สูก่ารบริการอยา่งมียทุธศาสตร์ 

• การกําหนดคณุคา่ร่วมขององค์กร และสร้างปรัชญาคณุภาพการบริการ 

• มาตรฐานการบริการลกูค้าด้วยใจ 8 กลยทุธ์ 

 

ระยะเวลา / สถานที่ฝึกอบรม/สัมมนา 

ระยะเวลาการอบรม 2 วนั 1 คนื   ฝึกอบรมภายในบริษัท หรือนอกสถานท่ี 

 

 

วิทยากรผู้นําสัมมนา    อาจารยภ์วูส์มงิ   กองเกดิ และทมีงาน 

 ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการสรา้งวฒันธรรมและคณุคา่องคก์ร  การบรหิารการเปลีย่นแปลง   

การพฒันาผูนํ้าองคก์รยคุใหม่   การผา่ตดัองคก์รดว้ย DNA  และการทาํงานเป็นทมี 

•  ประธานกรรมการบรหิารอทุยานการเรยีนรูเ้กษตรศาสตร ์(KU Learning Resort)  

•  ประธานกรรมการบรหิารบรษิทั โรงแรมเดอะกรนีแลนด ์รสีอรท์ จาํกดั 

•  ประธานกรรมการบรหิารกลุม่บรษิทัในเครอืวชิ ัน่กรุ๊ป (VisionGroup) 

•  กรรมการและผูอ้าํนวยการ HRD Designer (Thailand) Institute 

•  ประธานทีป่รกึษาโรงแรมวงัสวนสนุนัทา แหง่มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

•  อาจารยพ์เิศษสถาบนัอดุมศกึษาของรฐัและเอกชน ไดแ้ก ่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   

          มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยักรงุเทพ  และมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ 
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อาจารย ์ภวูส์มิง  กองเกิด 
 

ผู้เช่ียวชาญการฝึกอบรมแนวพฤติกรรมศาสตร ์และเกมการบริหารสลบัการบรรยาย 

การศึกษา    

 ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาชมุชน มหาวิทยาลยัศิลปากร 

  ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

  ปริญญาโท  สาขาพฒันาทรัพยากรมนษุย์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

  กําลงัศกึษาปริญญาเอก  สาขาการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ประวติัการทาํงาน 

• หวัหน้าฝา่ยฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร บรษิทั โซโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 

• ผูจ้ดัการศนูยฝึ์กอบรมและพฒันาทรพัยากรมนุษย ์บรษิทั อติลัไทยอตุสาหกรรม จาํกดั 

• ผูจ้ดัการฝา่ยบุคคลและบรหิาร บรษิทั สยามเพรสแมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

• บรษิทัในเครอืธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

• สรา้งหลกัสตูรและบรรยายในโครงการแปรสภาพรฐัวสิาหกจิการบรหิารการเปลีย่นแปลง และการออกจาก

ระบบราชการใหก้บัองคก์ารโทรศพัทแ์หง่ประเทศไทย องคก์ารเภสชักรรม ธนาคารแหง่ประเทศไทย การ

เคหะแหง่ชาต ิกรมทีด่นิ และจุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั 

ปัจจบุนั 

• วทิยากร และทีป่รกึษา บรษิทั เทรนนิ่ง เซน็เตอร ์เซอรว์สิ จาํกดั 

• กรรมการผูจ้ดัการ Hi Print and Modern Graphics Co., Ltd. 

• ผูอ้าํนวยการศนูยส์ง่เสรมิภาพพจน์องคก์าร Pro image Promotion Center 

• กรรมการบรหิาร Digital Zone Production Co., Ltd. 

• อาจารยพ์เิศษสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั และเอกชนหลายแหง่ เชน่ มหาวทิยาลยักรงุเทพ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล และจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เป็นตน้ 

• ทีป่รกึษาดา้นการออกแบบและวางแผนทรพัยากรมนุษย ์และการออกแบบระบบการบรกิารใหก้บัหน่วยงาน

ภาครฐัและเอกชนมากกว่า 21 หน่วยงาน 

• วทิยากรผูม้ชี ือ่เสยีงบรรยายใหก้บัหน่วยงานภาครฐัและเอกชนมากมายหลายแหง่ 
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ลูกค้าท่ีเคยใช้บริการบางส่วน 
 
หน่วยงานราชการ / รฐัวิสาหกิจ 
การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย 
องคก์ารโทรศพัทแ์หง่ประเทศไทย 
โรงพยาบาลศริริาช 
โรงพยาบาลอนนัทมหดิล 
กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
กรมทีด่นิ กระทรวงมหาดไทย 
สาํนกังานเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ
การเคหะแหง่ชาต ิ
บรษิทั อสมท. จาํกดั (มหาชน) 
สาํนกังานสลากกนิแบ่งรฐับาล 
กรมสรรพากร 
ธนาคาร / สถาบนัการเงิน 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารเอเชยี จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
ธนาคารออมสนิ 
ธนาคารธนชาต ิจาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั เงนิทนุธนชาต ิจาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั หลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จาํกดั 
บรษิทั จอี ีแคปปิตอล (ประเทศไทย) จาํกดั 
สมาคมประกนัวนิาศภยั 
ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั (มหาชน) 
โรงพยาบาล 
โรงพยาบาลกรงุเทพ 
โรงพยาบาลสมติเวช 
โรงพยาบาลปิยะเวท 
โรงพยาบาลเปาโล (ทกุเครอื) 
โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์
ภาคเอกชน 
บรษิทั โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จาํกดั 
บรษิทั สยามโตโยตา้ อตุสาหกรรม จาํกดั 
บรษิทั ปนูซเีมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั ยนูิลเีวอร ์ไทย โฮลดิง้ส ์จาํกดั 

ภาคเอกชน 
บรษิทั จอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั จาํกดั 
บรษิทั ไพรซ้ว์อเตอรเ์ฮา้ส ์คเูปอรส์ จาํกดั 
บรษิทั แคดเบอรร์ี ่อดมัส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
บรษิทั กรงุเทพวทิยแุละโทรทศัน์ จาํกดั (ชอ่ง7) 
บรษิทั น้ําตาลมติรผล จาํกดั 
บรษิทั ดทีแฮลม์ จาํกดั (DKSH Thailand) 
บรษิทั โคหเ์ลอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั โฟรโ์มสท ์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั โอลมิเปียไทย จาํกดั 
บรษิทั รอแยลเฮา้ส ์จาํกดั 
บรษิทั ควอลติีเ้ฮา้ส ์จาํกดั 
บรษิทั เอน็ซ ีเฮา้สซ์ิง่ จาํกดั 
บรษิทั ดาตา้ไอท ีจาํกดั 
บรษิทั รชิมอนเด ้(บางกอก) จาํกดั 
บรษิทั เพอรน์อต รคิารด์ ประเทศไทย จาํกดั 
บรษิทั บุญรอด บรวิเวอรร์ี ่จาํกดั 
บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั เอม็เค เรสทวัรองต ์จาํกดั 
บรษิทั เจรญิโภคภณัฑ ์จาํกดั และบรษิทัในเครอื 
บรษิทั สหพฒันาพบิลูย ์จาํกดั และบรษิทัในเครอื 
บรษิทั พรเูดน็เชีย่น ทเีอส ไลฟ์ จาํกดั 
บรษิทั โมโตโรล่า ประเทศไทย จาํกดั 
บรษิทั ชไนเดอรอ์เิลค็ทรกิ จาํกดั 
บรษิทั ทร ูคอรเ์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั อีส๊เอเซยีตกิ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั บางกอกฮติาชเิอลเิวเตอร ์จาํกดั 
บรษิทั กรงุเทพประกนัภยั จาํกดั (หาชน) 
บรษิทั เชลลแ์หง่ประเทศไทย จาํกดั 
บรษิทั ฟรโิต-เลย ์ประเทศไทย จาํกดั 
บรษิทั สยามไวน์เนอรร์ี ่จาํกดั 
บรษิทั แมคโคออฟฟิต จาํกดั 
บรษิทั การบนิไทย จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั จอหน์สนั แวกซ ์โปรเฟสชัน่แนล จาํกดั 
บรษิทั ไทยเพรสซเิดนทฟู้์ด จาํกดั 
บรษิทั บางจากการปิโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั บุญรอดเทรดดิง้ จาํกดั 
บรษิทั ปตท. จาํกดั(มหาชน) 
บรษิทั ลอ็กซเล่ย ์เทรดิง้ส ์จาํกดั 
บรษิทั อาดมัส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
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