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Modern Management Development Program (MMDP) 

การพฒันาศกัยภาพและเพิม่พลงัความเป็นผูนํ้าภายใตส้ภาวะการแขง่ขนั 

หลกัสตูร  “ภาวะผูนํ้าองคก์รยคุใหม่ (Organizational Leadership)” 

โดยใชเ้กมบรหิารสลบัการบรรยาย (Management Game & Short Lecture) 
 

 

หลกัการและเหตผุล 

  ในการบรหิารและจดัการงานยคุใหมท่ีจ่าํเป็นตอ้งเผชญิกบัความรนุแรงและความรวดเรว็ทัง้กระแสของการ

แขง่ขนัและการเปลีย่นแปลงต่าง ๆ องคก์รจะประสบความสาํเรจ็ไดห้รอืไมข่ึน้อยูก่บัผูนํ้าเป็นสาํคญั  อยา่งไรกต็าม

ไมใ่ชว่่าผูบ้รหิารทกุคนจะเป็นผูนํ้าได ้ เพราะการเป็นผูนํ้าทีแ่ทจ้รงิตอ้งเกดิขึน้จากการสรา้งแรงจงูใจใหผู้อ้ ืน่เกดิความ

ตอ้งการทีจ่ะทาํตามโดยไมม่เีงือ่นไขไมใ่ชก่ารทาํตามอาํนาจของผูบ้งัคบับญัชา  ดว้ยเหตุนี้การพฒันาศกัยภาพการ

เป็นผูนํ้าจงึเป็นเรือ่งทีส่าํคญัอยา่งยิง่สาํหรบัผูห้วัหน้างานและบรหิารทกุระดบัขององคก์ร  

 การเป็นผูนํ้าทีด่นีัน้ไมใ่ชพ่รสวรรคท์ีจ่ะตดิตวัเราทกุคนมาแต่กาํเนิดถงึแมว้่าเราจะมตีาํแหน่งมาเป็น

ตวักาํหนดสถานภาพในการบงัคบับญัชา แต่อาํนาจทีไ่ดม้านัน้กอ็าจไมไ่ดท้าํใหเ้รากลายเป็นผูนํ้าทีส่มบรูณ์ เพราะ

คนเราไมส่ามารถเกดิมาเป็นผูนํ้าทีด่ไีด ้ แต่เราสามารถพฒันาตนเองใหก้ลายเป็นผูนํ้าทีด่ไีด ้ การฝึกอบรมสมัมนาใน

หลกัสตูร “ภาวะผูนํ้าองคก์รยคุใหม ่ (Organizational Leadership : Workshop)” นี้ไดร้วบรวมแนวคดิ ทฤษฎ ี และ

มมุมองสมยัใหมท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัการเพิม่ศกัยภาพและพลงัความเป็นผูนํ้าครบสตูรทัง้การพฒันาวธิคีดิ (Conceptual) 

ทศันคตทิีถ่กูตอ้งเหมาะสม (Attitude) ความรูค้วามเขา้ใจหลกัการของสภาวะผูนํ้า (Knowledge) และการพฒันา

ทกัษะ (Skills) ทีจ่าํเป็นสาํหรบัผูนํ้าองคก์รยคุใหม ่ซึง่จะมสีว่นสนบัสนุนและพฒันาระบบการเพิม่ประสทิธภิาพองคก์ร

ใหเ้จรญิกา้วหน้า นํามาซึง่การเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของธุรกจิ 

   โครงการอบรม/สมัมนาเพื่อพฒันาศกัยภาพและเพิม่พลงัความเป็นผูนํ้าภายใต้สภาวะการแขง่ขนัและการ

เปลีย่นแปลง หลกัสตูร  “ ภาวะผูนํ้าองคก์รยุคใหม่ (Organizational Leadership) “ โดยใชเ้กมการบรหิารสลบัการ

บรรยาย (Management Game and Short Lecture) เป็นแนวทางการพฒันาบุคลากรทีส่นุกสนาน ตื่นเตน้ ทา้ทาย 

เขา้ใจงา่ย  ไดส้าระประโยชน์ทีใ่ชป้รบัปรุงและการพฒันาขดีความสามารถในการเป็นผูนํ้าไดอ้ย่างเป็นรปูธรรม โดย

กระบวนการอบรมจะทาํผูใ้หผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัการขดุรากถอนโคนทางความเชื่อ  ทศันคต ิ และ

คา่นิยมทีไ่มถ่กูตอ้งในการมองตนเองและสิง่ทีอ่ยู่รอบตวั การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมเพื่อเสรมิสรา้งวฒันธรรมใหม่ใน

การทํางาน  ไดแ้ก่    การเป็นตวัของตวัเองทีส่ามารถบงการจติใจและอารมณ์ความรูส้กึของตนเองได ้การเป็นผูท้ี่

คดิคน้ทาํก่อนโดยไม่รอใหทุ้กสิง่ทุกอย่างเกดิขึน้เอง การสรา้งคณุลกัษณะแห่งการเป็นผูนํ้าทีผู่ต้ามยอมรบั  และการ

เพิม่พลงัความคดิรเิริม่สรา้งสรรคใ์นการทาํงาน ซึง่มคีวามทา้ทายเป็นตวัจุดชนวนทีส่าํคญั 

  เกมการบรหิารสลบัการบรรยาย ตัง้อยูบ่นแนวความคดิทีว่่าการทีจ่ะพฒันาทศันคตแิละทกัษะทีจ่าํเป็นต่อ

การทาํงานทีม่ปีระสทิธภิาพนัน้ ลาํพงัแคฟ่งัการบรรยายในหอ้งเรยีนแต่เพยีงอยา่งเดยีวไมเ่พยีงพอต่อการสรา้ง

ความรูค้วามเขา้ใจ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความเตม็ใจทีจ่ะนําเอาแนวคดิ และหลกัการทีไ่ดจ้ากกจิกรรมการฝึกอบรมไป

ประยกุตใ์ชใ้นการทาํงานจรงิ แต่จะตอ้งสรา้งสถานการณ์สมมตทิีก่อ่ใหเ้กดิความรว่มมอืรว่มใจ การชว่ยเหลอืเกือ้กลู

กนั การทาํงานรว่มกนัใหบ้รรลุเป้าหมายภายใตเ้วลาทีก่าํหนดเพือ่กระตุน้ใหเ้กดิการเรยีนรู ้ การยอมรบั และเกดิการ

ปรบัเปลีย่นทศันคตดิว้ยตนเอง  “เปลีย่นวธิคีดิ เพือ่เปลีย่นวธิกีาร” 
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วตัถปุระสงคข์องการฝึกอบรม 

1.  เพือ่เสรมิสรา้งบรรยากาศการทาํงานรว่มกนัแบบมติรภาพ อนัจะกอ่ใหเ้กดิการประสานงานระหว่างกนั

อยา่งราบรืน่และมปีระสทิธภิาพภายหลงัเสรจ็สิน้โครงการ 

2.  เพือ่พฒันาศกัยภาพและเตรยีมความพรอ้มของบุคลากรภายใตภ้าวะแขง่ขนั และการเปลีย่นแปลงของ

สภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร  เชน่ การเปลีย่นแปลงแนวคดิใหม ่ (Paradigm)  ทศันคต ิ

(Attitude)  ความรู ้ (Knowledge) และทกัษะ (Skill) ทีจ่าํเป็นบางอยา่งในการพฒันาและปรบัปรงุ

ประสทิธภิาพในการทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร 

3.  เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดเ้รยีนรูแ้นวคดิ และเครือ่งมอืทางการบรหิารและการจดัการสมยัใหมท่ีจ่ะ

ชว่ยพฒันาตนเองสูผู่ก้ารเป็นผูนํ้าองคก์รทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสดุ 

4.  เพือ่ทาํใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละแจกแจงพฤตกิรรม หรอือปุนิสยัการนําทีม่ผีลกระทบต่อการดาํเนินงาน

และการบรรลุเป้าหมายขององคก์ร 

 

การออกแบบหลกัสตูรฝึกอบรม 

   หลกัสตูรนี้จะมุง่เน้นการพฒันาขดีความสามารถ (Competencies) ในการเป็นผูบ้รหิารยคุใหมเ่กีย่วกบัการ

เปลีย่นแปลงอปุนิสยันสิยัและพฤตกิรรมเพือ่เสรมิสรา้งวฒันธรรมใหมใ่นการเป็นผูนํ้าองคก์ร โดยทมีวทิยากรจะ

เริม่ตน้จากการปรบัเปลีย่นทศันคต ิ วธิกีารคดิ และความเขา้ใจใหเ้หน็ดว้ยและตระหนกัในความสาํคญัและความ

จาํเป็นทีจ่ะตอ้งเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการเป็นผูนํ้าโดยใชเ้กมทางจติวทิยา (Psychology Game) “เปลีย่นวธิคีดิเพือ่

เปลีย่นวธิกีาร” จากนัน้กจ็ะทาํการพฒันาทกัษะทีจ่าํเป็นต่อการสรา้งสภาวะผูนํ้าโดยใชเ้กมการบรหิารสลบัการ

บรรยาย (Management Game and Short Lecture) ในลาํดบัต่อมากจ็ะใหผู้เ้รยีนไดว้เิคราะหต์นเอง และเพือ่น

รว่มงานเกีย่วกบัคณุลกัษณะบางประการทีส่ง่ผลต่อความสาํเรจ็และความลม้เหลวขององคก์รดว้ยเกมทา้ทายอตัตา 

(Ego Challenge Game) ตามดว้ยการประชมุกลุ่มยอ่ยเพือ่กาํหนดมาตรฐานการประพฤตปิฏบิตัทิีพ่งึประสงค ์ซึง่จะมี

การแบ่งผูเ้รยีนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 - 6 ทา่น เพือ่ทาํงานสว่นบุคคลและทาํงานรว่มกนัเป็นทมีตามภารกจิทีไ่ดร้บั

มอบหมายใหส้าํเรจ็ข ัน้ที ่โดยมขี ัน้กระบวนการและตอนดงันี้ 

ขัน้ตอนที ่1 :  Awareness  คอืการทาํผูเ้รยีนใหเ้กดิการตระหนกั ยอมรบั เหน็ความสาํคญั และความ 

จาํเป็นทีจ่ะตอ้งพฒันาบทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของผูนํ้ายคุใหม ่โดย ใชเ้กมทาง

จติวทิยา  (Psychology Game)  

ขัน้ตอนที ่2 :  Understanding  คอืขัน้การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจทีถ่กูตอ้งเกีย่วกบัแนวคดิ ทฤษฎ ี และ

หลกัการบทบาท หน้าที ่ และความรบัผดิชอบของผูนํ้ายคุใหม ่ โดยใชเ้กมการ บรหิารสลบั

การบรรยาย (Management Game and Short Lecture)  

ขัน้ตอนที ่3 :  Implementation คอืขัน้ตอนของการพฒันาทกัษะทีจ่าํเป็นสาํหรบัผูนํ้ายคุใหม ่ ไดแ้ก ่ การ

บรหิารและสอนงานผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การโน้มน้าวจงูใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  การควบคมุและ

ตดิตามงาน  และภาวะผูนํ้า โดยใชเ้กมทา้ทายอตัตาสลบัการบรรยาย (Ego Challenge 

Game)  

ขัน้ตอนที ่4 :   Commitment  คอืขัน้ตอนการใหค้าํมัน่สญัญาและจดัทาํแผนปฏบิตักิาร (Action Plan)  

     ในการนําความรูแ้ละประสบการณ์จากการฝึกอบรมไปใชใ้นการทาํงานจรงิ 
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รปูแบบ / เคร่ืองมือการฝึกอบรม 

1.  เกมการบรหิารสลบัการบรรยาย (Management Game and Short Lecture) 

2.  กจิกรรมกลุ่มสมัพนัธ ์(Group Dynamics) 

3.  เกมทางจติวทิยา (Psychology Game) 

4.  กจิกรรมกลุ่มปฏบิตักิาร (Workshop)  

 

รายละเอียดหลกัสตูรเน้ือหาวิชา 

บทที ่1 : การเตรยีมความพรอ้มสูก่ารแขง่ขนัดว้ยพลงัแหง่การนําทีม่ปีระสทิธภิาพ 

1.1 เริม่ตน้ทีต่วับุคลากร 

•  ปรบัรปูแบบความคดิใหม ่(Paradigm) 

•  พฒันาและปรบัปรงุพฤตกิรรมสว่นตวั 

•  วฒันธรรมการทาํงานทีเ่ป็นปญัหาต่อความสาํเรจ็ขององคก์ร 

1.2 แนวคดิของการเป็นผูนํ้า 

•  การโน้มน้าวจงูใจบุคคลอืน่ใหท้าํตาม เพือ่บรรลุวตัถุประสงคแ์ละสามารถนําองคก์ร

 ไปสูท่ศิทางทีท่าํใหเ้กดิความสมคัรสมานสามคัค ี และเป็นน้ําหนึ่งใจเดยีวกนั 

(Cohesive)  

•  หลกัการเกีย่วกบัความเชือ่ (Beliefs)  คา่นิยม (Values)  จรยิธรรม (Ethics)  

คณุลกัษณะ (Character)  ความรู ้(Knowledge)  และทกัษะ (Skills) 

•  ทฤษฎกีารเป็นผูนํ้าของ Bass : วธิกีารพืน้ฐานทีอ่ธบิายว่าบุคคลหนึ่งจะกลายเป็นผูนํ้า

ไดอ้ยา่งไร 

- กญุแจ 2 ประการต่อการเป็นผูนํ้าทีม่ปีระสทิธภิาพ 

- หลกัเกณฑข์องการเป็นผูนํ้า (Principles of Leadership) 11 ประการ 

- ปจัจยัของการเป็นผูนํ้า (Factors of Leadership) 

    - หลกั 3 ประการสาํหรบัการเป็นผูนํ้า (3 Be… 4 Know…. 3 Do) 

    - รปูแบบของการเป็นผูนํ้า (Leadership Models) 

    - กระบวนการของการเป็นผูนํ้าทีย่ ิง่ใหญ่ (The Process of Great Leadership) 

 

บทที ่2 : ความสามารถของการเป็นผูนํ้า (Leadership Competencies) 

2.1 ความหมายของความสามารถในการเป็นผูนํ้า 

•  การพฒันาตนเอง (Self Development) 

•  การพฒันาบุคคลอืน่ (Others Development) 

2.2 การวเิคราะหค์วามสามารถของการเป็นผูนํ้า 

2.3 ขัน้ตอนสาํหรบัการวเิคราะหค์วามสามารถของการเป็นผูนํ้า 

2.4 ผูนํ้าแหง่การเปลีย่นแปลง (Transformational Leadership) 

2.5 ผูนํ้าแบบโลกาภวิฒัน์ (Global Leadership) 

2.6 การเปลีย่นแปลงองคก์ร (Organizational Change) 

•  ขัน้ตอนการเปลีย่นแปลง 
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•  กลยทุธก์ารเปลีย่นแปลง 

•  การต่อตา้นการเปลีย่นแปลง 

บทที ่3 : บทบาทของผูนํ้าในองคก์ร (Leadership Roles in Organizations) 

  3.1 บทบาทของผูจ้ดัการ (Manager Role) 

  3.2 บทบาทของผูส้รา้งวสิยัทศัน์ (Visionary Role) 

  3.3 บทบาทของผูฝึ้กสอน (Coach Role) 

  3.4 บทบาทของนกัการศกึษา (Educator Role) 

  3.5 บทบาทของนกัประชาสมัพนัธ ์(Public Relations Role) 

  3.6 บทบาทของนกัการทตู (Ambassador Role) 

 

 บทที ่4 : ความฉลาดทางการเป็นผูนํ้าทางจติวญิญาณ (Spiritually Intelligent Leadership) 

  4.1 หลกัเกณฑ ์12 ประการของความฉลาดทางการเป็นผูนํ้าทางจติวญิญาณ 

  4.2 ผูนํ้าทีไ่มด่ ี(Bad Leadership) 

 

 

 บทที ่5 : ทกัษะทีส่าํคญัต่อการเป็นผูนํ้า (Essential Skills for Leadership) 

5.1 ผูนํ้ากบัการสือ่ความหมาย 

5.2 ผูนํ้ากบัการพฒันาวสิยัทศัน์และแรงบนัดาลใจ 

5.3 ผูนํ้ากบัการมอบอาํนาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

5.4 ผูนํ้ากบัการสรา้งและพฒันาทมีงาน 

5.5 ผูนํ้ากบัการตดิต่อประสานงาน 

5.6 ผูนํ้ากบัการแกป้ญัหาและตดัสนิใจ 

5.7 ผูนํ้ากบัการจงูใจและการสรา้งขวญักาํลงัใจ 

5.8 ผูนํ้าความฉลาดหลกัแหลม 

5.9 ผูนํ้ากบัการจดัการการเปลีย่นแปลง 

5.10 ผูนํ้ากบัการสรา้งความสมัพนัธแ์ละพฒันาใหด้ขี ึน้อยา่งต่อเนื่อง 

5.11 ผูนํ้ากบัการใชร้ปูแบบของการจดัการแบบมสีว่นรว่ม 

 

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) 

•  กรรมการและผูอ้าํนวยการ HRD Designer (Thailand) Institute 
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•  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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