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Operational Development Program (ODP) 

โครงการเรียนรู้ร่วมกนัเพ่ือพฒันาประสทิธิภาพและเพ่ิมพลงัการทํางานยคุใหม ่

หลกัสตูร  “การสร้างสมดุลให้กับชีวติและการงาน (Work-Life Balance)” 

โดยใช้เกมท้าทายอตัตาสลบัการบรรยาย (Ego Challenge Game) 

ระยะเวลาอบรม/สมัมนา 1 วนั 

 

หลักการและเหตุผล 
การพฒันาคณุภาพชีวิตในองค์กรนัน้ถือได้วา่เป็นพืน้ฐานสําคญัในการสร้างความสขุในการทํางาน 

ให้กบัพนกังาน สนบัสนนุให้พนกังานเกิดกําลงัใจในการทํางานอนัสง่ไปท่ีการเจริญเตบิโตทางธุรกิจอย่าง ยัง่ยืน

แตใ่นปัจจบุนัดเูหมือนวา่ทกุองค์กรจะคาดหวงัและต้องการเวลาจากพนกังานมากขึน้เร่ือยๆ พนกังาน ดมีู

ความสขุน้อยลงหรือมีความทกุข์เพิ่มขึน้ มีปัญหากบัครอบครัว เครียดและล้าสะสมมากขึน้ บางคนอาจ จะคดิวา่

การบริหารเวลาท่ีมีประสิทธิภาพอาจจะเพียงพอกบัการตอบปัญหา แตแ่ท้จริงแล้วไมไ่ด้ชว่ย เทา่ไหร่ การจดัการ

กบัปัญหาและการสร้างความสมดลุให้กบัชีวิตและการงาน (Work – Life Balance) อยู่ ท่ีมมุมองทัง้ของตนและ

คนรอบข้างตา่งหาก วินยัเป็นการจดัสรรโอกาสทําให้ชีวิตและสงัคมมีระบบระเบียบ และมีโอกาสเกิดขึน้ ทําให้ทํา

อะไรได้คล่อง ดําเนินชีวิตได้สะดวกขึน้ ดําเนินกิจการได้สะดวก ถ้าชีวิตและ สงัคมไมมี่ระเบียบ ไมเ่ป็นระบบ ก็จะ

สญูเสียโอกาสในการท่ีจะดําเนินชีวิตและทํากิจการของสงัคมให้เป็น ไปด้วยดี  ตลอดจนทําให้การพฒันาได้ผลดี 

 วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 
 1.  เพ่ือเรียนรู้และเข้าใจความแตกตา่งระหวา่งคณุภาพการทํางานและการสร้างสมดลุในชีวิตและ     

 การทํางาน 

 2.  เพ่ือสํารวจตวัเองและสามารถจดัสมดลุในชีวิตและงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 3. เพ่ือสามารถจดัการกบัความเครียดท่ีเกิดขึน้ได้อยา่งเหมาะสม 

 4.  เพ่ือให้เกิดการตระหนกัในการสร้างโอกาสให้กบัชีวิตและการงานด้วยการเสริมสร้างวินยัให้กบั 

  ตนเอง 

 5.  เพ่ือให้สมาชิกได้เรียนรู้แนวคิด ทฤษฎี และหลกัการทํางานสมยัใหมใ่นศตวรรษท่ี 21 เป็นการ 

 เตรียมความพร้อมสูก่ารเปล่ียนแปลง  เพิ่มขีดความสามารถ และเพิ่มผลผลิตให้กบัตนเองให้มี 

 ความรู้ความสามารถ วิธีคิด มมุมอง และทกัษะชีวิต (Life Skill) ท่ีสอดคล้องกบัการเป็น “มนษุย์

 ในศตวรรษท่ี 21..เขาทํางานกนัอย่างไร” 
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 รายละเอียดหลักสูตรเนือ้หาวชิา 
 1.  Work - Life Balance คืออะไร  

• ความแตกตา่งคณุภาพการทํางานและการสร้างสมดลุในการทํางานกบัชีวิต 

• ทําไมการจดัการเวลาจงึไมใ่ชคํ่าตอบสดุท้าย 

• วิธีการจดัการกบัความเครียด 

• เทคนิคการสร้างสมดลุในการทํางานกบัชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ธรรมชาตขิองมนษุย์กบัทศันคต ิ(ความคิดสขุ-ทกุข์ และโรคเบ่ืองาน) 

3. ข้อคิดกบัการเป็นมนษุย์เงินเดือน (รักงาน-รักเพ่ือนร่วมงาน-รักองค์กร) 

4. พฤตกิรรมแหง่ความสขุและความสําเร็จของคนทํางาน 

• แง่คดิหลกัธรรมะกบัการนํามาประยกุต์ใช้ในการทํางานอยา่งมีความสขุ 

• การบริหารร่างกาย เพ่ือความสขุในการทํางาน 

• เทคนิคการบริหารจิตเพ่ือสร้างความสขุ และสนกุกบังาน กบัหลกั 5 อยา่ 

• หลกัการพฒันาตนเองสูค่วามสําเร็จ 

5. การเสริมสร้างวินยัในชีวิตและการงาน 

• ความหมายท่ีแท้จริงขิงคําวา่ “วินยั” 

• ทําไมต้องจดัระเบียบ ทําไมต้องมีวินยั 

• แนวทางการเสริมสร้างวินยัทางโลก และวินยัทางธรรม 

  6. ทกัษะชีวิต (Life Skills) 

        ทกัษะชีวิต (Life Skill) แรงขบัเคล่ือนอนัทรงพลงัขององค์กร โดย Pro.George DeMetropolis แหง่ 

University of Phoenix  ทกัษะ 12 ประการของคนทํางานยคุใหมท่ี่จะทําให้ตนเองประสบความสําเร็จ และเป็นท่ี

ต้องการขององค์กรในศตวรรษท่ี 21   

 

ทักษะท่ี 1 : เตรียมพร้อมตอ่สภาวะ “ความกดดนั” (Coping with Stress)  

กลุม่คน Generation Y ไมไ่ด้เผชิญเฉพาะความกดดนัจากงานเพียงเทา่นัน้หากยงัต้องเผชิญหน้า กบั

วฒันธรรมท่ีแตกตา่งของกลุ่มคนในรุ่นก่อนหน้าท่ีมีอยูเ่ดิมในองค์กรนัน่คือ คน Generation B และคน 

Generation X  ด้วยการบริหารความเข้าใจกนัของคนตา่งเจนเนอเรชัน่เพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือ “ตา่ง Gen 

ตา่งใจทํางานร่วมกนัได้หากเข้าใจกนั (Generation Gap)” 

 

ทักษะท่ี 2 : ทกัษะการวิเคราะห์และประเมินผลข้อมลู (Accessing, Analyzing & Synthesizing) 

   ในยคุนีมี้ข้อมลูมากมายเข้ามาในชีวิตของเรา ทําให้ไมรู้่เลยวา่ข้อมลูท่ีเราได้รับมาจากแหลง่ตา่งๆ นัน้

เป็นข้อมลูท่ีถกูต้องและนา่เช่ือถือสกัแคไ่หน ดงันัน้เราต้องมีทกัษะการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมลู ตา่งๆ ท่ีได้

รับมาเพ่ือให้สามารถนํามาใช้ได้อยา่งมีประสิทธิผล  

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 4 

 

ทักษะท่ี 3 : มีความรับผิดชอบสงู (Productivity & Accountability) 

มีความรับผิดชอบสงูและมีความสามารถในการสร้างผลงานมากกวา่คนอ่ืนในองค์กรเน่ืองจากการ 

เปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วและสภาพแวดล้อมท่ีทําให้เราถกูหนัเหออกจากงานได้ง่ายขึน้ในยคุใหมนี่จ้งึสง่ผลให้ ผลิต

ภาพของพนกังานแตล่ะคนนัน้ลดลง 

 

ทักษะท่ี 4 : มีวินยั (Discipline) 

การมีวินยัในตวัเองนําพาตวัเองให้อยู่รอดในสภาพแวดล้อมท่ีเตม็ไปด้วยสิ่งลอ่ใจคนทํางานรุ่นใหมจ่งึ

ต้องเจอกบัสิ่งลอ่ตาล่อใจท่ีจะทําให้เกิดกิเลสมากกวา่คนรุ่นก่อนๆ และมีความยากลําบากในการดแูลตวั เอง

มากกวา่คนรุ่นเก่า  ดงันัน้คนรุ่นใหมต้่องมีความเข้มงวดกบัการปกครองและดแูลตวัเองให้มากกวา่คน รุ่นก่อนๆ  

วินยั..คือรากฐานของคณุภาพ  งานจะดีได้ด้วยการมีวินยั  ชีวิตจะดีได้ด้วยการมีวินยั  และสงัคม จะดีได้ด้วยการ

มีวินยั  ดงันัน้ชาว EWG จะต้องเป็นแบบอยา่งท่ีดีของผู้ ท่ีมีระเบียบวินยัอยา่งเข้มข้น 

 

ทักษะท่ี 5 : เก็บสะสมเสบียงไว้เพ่ือใช้ในอนาคต 

จดัระบบการเก็บสะสมเสบียงเพ่ือชีวิตในอนาคต สิ่งท่ีคนรุ่นใหมค่วรสะสมเป็นเสบียงให้กบัชีวิตตวั เอง

ในระยะยาวคือประสบการณ์ชีวิตในงานและนอกงาน  สะสมความดี  สะสมเงินทองไว้ใช้จา่ยเม่ือยาม จําเป็น  

สะสมความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนฝงู..และสดุท้ายจะต้องสะสมธรรมะเก็บไว้ในใจบ้าง  

 

ทักษะท่ี 6 : ทกัษะการส่ือสารและการปฏิสมัพนัธ์ (Communication & Interactive) 

การส่ือสารและการมีปฏิสมัพนัธ์กบับคุลากรในองค์กรและสงัคมภายนอกเป็นสิ่งสําคญั องค์กรท่ี มุง่สู่

ความสําเร็จในอนาคตต้องให้ความสําคญัตอ่การส่ือสาร โดยเฉพาะการส่ือสารภายในองค์กรเน่ืองจาก เป็น

พืน้ฐานในการสงัเคราะห์องค์ความรู้และการปฏิบตังิานในด้านอ่ืน ๆ  

 

ทักษะท่ี 7 : ทกัษะการทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน (Collaboration) 

มีความสามารถในการทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้เป็นอยา่งดี ไมว่า่จะเป็นใครก็ตามก็สามารถทํางาน ด้วยได้

อยา่งไมมี่ปัญหา และสามารถสร้างบรรยากาศท่ีดีในการทํางานเป็นทีมได้ด้วยการติดตอ่ประสาน งานกบัคนทกุ

คนด้วยความสมัพนัธ์ท่ีดี เคารพ และให้เกียรตซิึง่กนัและกนั 

 

ทักษะท่ี 8 : ทกัษะความเป็นผู้ นํา (Leadership) 

เร่ืองของภาวะผู้ นําท่ีกลา่วถึงในท่ีนีก็้คือทกัษะท่ีสามารถนําตนเองได้ เป็นผู้ นําในชีวิตของตนเอง 

นอกจากนัน้ก็ยงัต้องสามารถนําพาคนอ่ืนหรือทีมงานท่ีตนดแูลให้ไปสูเ่ป้าหมายท่ีกําหนดไว้ได้ด้วย 
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ทักษะท่ี 9 : ทกัษะการคดิอยา่งมีเหตผุล (Critical Thinking) 

การคิดอยา่งมีเหตผุล มีตรรกะในการคดิ เน่ืองจากทกุอยา่งเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วมาก ดงันัน้จะ

มานัง่เรียนรู้แบบเดมิๆ ก็คงจะใช้เวลามากเกินไป ไมท่นัใช้ พนกังานท่ีเก่งๆ ในยคุนีจ้ะต้องมีทกัษะ การใช้ตรรกะ

อยา่งดี สามารถมองออกถ้าทําแบบนีแ้ล้วจะเกิดอะไรขึน้ และถ้าเกิดแล้วจะต้องมีแผนในการ ป้องกนัอย่างไรบ้าง  

  

ทักษะท่ี 10 : ทกัษะการคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ (Innovation & Creative Thinking) 

มีทกัษะในการคิดอะไรใหม่ๆ  การท่ีเราจะเตบิโตได้ในยคุสมยันีส้ิ่งสําคญัก็คือการท่ีเราสามารถคิด อะไรท่ี

ไมเ่คยมีมาก่อน หรือสามารถตอ่ยอดความคดิเดมิออกไปสูค่วามคิดใหม่ๆ  ได้อย่างท่ีไมเ่คยพบเจอ มาก่อน  

ทักษะท่ี 11 : ทกัษะการปรับตวัข้ามวฒันธรรม (Global Citizenship) 

มีทกัษะในการปรับตวัให้เข้ากบัวฒันธรรมของประเทศตา่งๆ  เพราะปัจจบุนันีเ้ป็นโลกท่ีไร้พรมแดน 

ดงันัน้คนท่ีจะประสบความสําเร็จได้จะต้องมีความเป็นประชากรของโลก  ซึง่ก็คือสามารถท่ีจะอยูท่ี่ไหนก็ได้ 

สามารถปรับตวัเข้ากบัวฒันธรรมของประเทศตา่งๆได้อย่างรวดเร็ว และมีความเข้าใจคนจากประเทศอ่ืน 

 

ทักษะท่ี 12 : มีความรู้สกึเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurialism) 

มีความรู้สกึการเป็นผู้ประกอบการ ในยคุนีถ้้าเราทํางานแบบเป็นพนกังานคนหนึง่ท่ีคดิแคทํ่างาน ไปวนัๆ 

มองแคว่า่ตนเองเป็นแคล่กูจ้างไมไ่ด้มีผลกระทบอะไรกบัผลงานขององค์กร ถ้าคิดแบบนีเ้ราก็จะไมมี่ความก้าว 

หน้าได้เลย  

 

 แนวทางการเรียนรู้ 

• การบรรยายและแลกเปล่ียนความคดิเห็นซึง่กนัและกนั 

• เกมท้าทายอตัตาสลบัการบรรยาย (Ego Challenge Game) 

• Workshop เพ่ือทําให้มีการคดิ เขียน และพดูอยา่งเตม็ท่ี เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าฝึกอบรมนําเสนอ 

แนวความคิดของตวัเองและของทีม 

 

ระยะเวลา / สถานท่ีฝึกอบรม/สมัมนา 

ระยะเวลาการอบรม 1 วนั  เวลา 09.00-16.00 น. ฝึกอบรมภายในบริษัท หรือนอกสถานท่ี 

 

วิทยากรผู้นําสมัมนา    อาจารยภ์วูส์มงิ   กองเกดิ และทมีงาน 

 ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการสรา้งวฒันธรรมและคณุคา่องคก์ร  การบรหิารการเปลีย่นแปลง   

การพฒันาผูนํ้าองคก์รยคุใหม่   การผา่ตดัองคก์รดว้ย DNA  และการทาํงานเป็นทมี 

•  ประธานกรรมการบรหิารอทุยานการเรยีนรูเ้กษตรศาสตร ์(KU Learning Resort)  

•  ประธานกรรมการบรหิารบรษิทั โรงแรมเดอะกรนีแลนด ์รสีอรท์ จาํกดั 

•  ประธานกรรมการบรหิารกลุม่บรษิทัในเครอืวชิ ัน่กรุ๊ป (VisionGroup) 
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•  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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