
 
 

 
 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม 
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ระยะเวลา ในการอบรม 6 เดือน ทุกวันเสาร์ ของ เดือน มิถุนายน 2564 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2564 
ลักษณะการอบรม  Online ผ่านระบบ zoom หรือ Onsite ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร 

 

สถานที่ ลำดับ ชื่อ - สกุล หน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี) 

กรุงเทพ 1* นายจีรศักด์ิ ชูทรัพย์ บริษัท โพรเทค แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด 

กรุงเทพ 2 นายสุรเดช เจียรยืนยงพงศ์ บริษัท เค. เอ็น. อาร์. ทรานสปอร์ต จำกัด 

กรุงเทพ 3 นางสาวชมพูนุท  วงษ์วิกิจการ CITY FRESH FRUIT CO., LTD. 

กรุงเทพ 4 นายชาญวุฒิ วิจิตรกุลวงศา The Walt Disney (Thailand) Co., Ltd 

กรุงเทพ 5 นางสาวพัชรียา จำปาไทย ซูซูโย ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 

กรุงเทพ 6 นายรัฐพงษ์ นาคาไชย CP All 

กรุงเทพ 7 นายพิชิตพล เอี่ยมงาม บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด 

กรุงเทพ 8 นายสัมพันธ์  สิทธ์ิยินดี Smart one logistics Co.,ltd. 

กรุงเทพ 9 นางสาววิชุดา มิ่งสกุล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขต 
จันทบุรี 

กรุงเทพ 10 นางสุธิณี ทีลา 
F&N Dairies (Thailand) Limited / Logistics 
Supply Chain 

กรุงเทพ 11 นางสาวปัณฑิตา มูลมา บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด 

กรุงเทพ 12* ว่าท่ีร้อยตรีหญิงขวัญชนก คล่องแคล่ว บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

กรุงเทพ 13 นายฉัตรชัย  เบญจมาศ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน) 

กรุงเทพ 14 นางสาวพิชญาพร แก่นสาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 

กรุงเทพ 15 นางสาวสุปัญญดา สุนทรนนธ์ สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

กรุงเทพ 16 นางสาวพรเพ็ชร เตชะภักดีวงศ์ AB Food 

กรุงเทพ 17 นางสาวนงลักษณ์ ลาภานันท์ บริษัท บีซีเอ็น คอลซอลต้ิง จำกัด 

กรุงเทพ 18 นางสาวภัทรนันท์ ขำขนิษฐ์ Bumrungrad international Hospital 

กรุงเทพ 19 นายวีรพล จักษ์ตรีมงคล บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 



 
 

 
 

สถานที่ ลำดับ ชื่อ - สกุล หน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี) 

กรุงเทพ 20 นายชัยวัฒน์ พรรคพวก ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 

กรุงเทพ 21 นางสาวชมษร ธนาดำรงศักด์ิ Scg Thailand Co. Ltd 

กรุงเทพ 22 นางสาววรัลชญาน์  อรรธเสรีรุจน์ Scg Thailand Co. Ltd 

กรุงเทพ 23* นายเชน ชุมพล บริษัท ลีโอวูด อินเตอร์เทรด จำกัด 

กรุงเทพ 24* นายวรวุฒิ  วงษ์เขียน บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด  

กรุงเทพ 25* นายวิรัตน์ รัตนเพชร บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด  

กรุงเทพ 26* นายสมบัติ  ศิริสวัสด์ิ บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด  

กรุงเทพ 27* นายทิวทวน อุเทน บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด  

กรุงเทพ 28* นางสาวจิรัฐิติกาล  เพียสุระ บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด  

กรุงเทพ 29* นายคณิศร พินิจดี บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด  

กรุงเทพ 30* ลดาวัลย์  สิงห์ศันสนีย์ศิร ิ บริษัท กุยบุรีผลไม้กระป๋อง จำกัด 

กรุงเทพ 31* กาญจนพร พิรุณกาญจน์ บริษัท สยามฟาร์มทซูติคอล จำกัด 

กรุงเทพ 32* นางสาวสุพัตรา  เสมสม  - 

กรุงเทพ 33 นางสาวนัยนันทร์ สามารถ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ย่ิงไพศาล โลจิสติกส ์

กรุงเทพ 34 นางสาวชัญญานุช ศิริสัตย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ย่ิงไพศาล โลจิสติกส ์

กรุงเทพ 35 นางสุนิษา เชิดครบุร ี บริษัท ทีเอ็นเคบิวต้ี จำกัด 

กรุงเทพ 36 นางสาวประภาพร ห้วยเรไร บริษัท ทีเอ็นเคบิวต้ี จำกัด 

กรุงเทพ 37 นายพงศธร เกิดนอก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ย่ิงไพศาล โลจิสติกส ์

กรุงเทพ 38 นางสาวอารมณ์ ศักดี บริษัท ทีเอ็นเค บิวต้ี จำกัด 

กรุงเทพ 39 นางสาวกนกนต กล่อมจอหอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ย่ิงไพศาล โลจิสติกส ์

กรุงเทพ 40 นางสาวไอริณ จันทร์ดงยาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ย่ิงไพศาล โลจิสติกส ์

กรุงเทพ 41 นางสาวนิศาชล นามบุตร Yps logistics 

กรุงเทพ 42 นางสาวปัทมวรรณ จันทร์พิทักษ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ย่ิงไพศาล โลจิสติกส ์

กรุงเทพ 43 นางสาวสุพัตรา กองปา บริษัท ทีเอ็นเคบิวต้ี จำกัด 

กรุงเทพ 44 นางสาวสุกัญญา บุญใหญ่ อำนวยการขนส่ง จำกัด 

กรุงเทพ 45 นายจิรปณต โชติพิชญกูล อำนวยการขนส่ง จำกัด 

กรุงเทพ 46* นายปรีชา  พรมมา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 



 
 

 
 

สถานที่ ลำดับ ชื่อ - สกุล หน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี) 

กรุงเทพ 47 นางสาวจุฑามาศ เอ้ือประเสริฐ บริษัท ที.ซี. ฟาร์มา-เคม จำกัด 

กรุงเทพ 48 นางสาวศลิษา เจริญสุข อำนวยการขนส่ง จำกัด 

กรุงเทพ 49* นางสาววริษฐา สักกลาง  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

กรุงเทพ 50 นางสาวนภสร ชัยสงคราม บริษัท ที.ซี.ฟาร์มา-เคม จำกัด 

กรุงเทพ 51* นางสาวดุษฎี แย้มเกษร  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

กรุงเทพ 52* นางสาวศรีประภา ชนะรัตนไพศาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

กรุงเทพ 53 นางสาวอุษณี จิตติมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

กรุงเทพ 54 นางสาวเกษมณี แสงจันทร์ บริษัท เอสอาร์พี มีเดีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

กรุงเทพ 55 นางสาวกุลสตรี เน่ืองจำนงค ์ KCG Corporation 

กรุงเทพ 56 นางจิราวรรณ  สมหวัง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

กรุงเทพ 57* นางสาวอัญชลี แผนศรี บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

กรุงเทพ 58 นายเสฎฐวุฒิ อินทร์ปาน Abbott Medical thailand 

กรุงเทพ 59 นายเฉลิมชัย  แสงสุข เดอะมอลล์ กรุ๊ป 

กรุงเทพ 60 นายเอกพันธ์  ศรีใสคำ เดอะมอลล์ กรุ๊ป 
ประกาศรายชื่อ ณ วันที่ 20 เมษายน 2564 

 

                                                                                                        
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินี  มณีศร ี

           คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ผู้เข้าอบรมท่ีมีรายช่ือ โปรดดำเนินการ ดังนี้ 
1 ลิงค์เข้าแบบฟอร์มการยืนยันการเข้าอบรมหลักสูตร “การปรับเปล่ียนองค์กรแบบลีนซัพพลายเชน”   
(Lean Supply Chain Transformation) รุ่น 3 
 

https://forms.gle/zqNxqGHcsjXto9nW9 
 
2.กลุ่มไลน์ “Lean SPU #3” เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 

    
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่  
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
โทรศัพท์ 081-6489499 และ081-4980378 
Email logistics@spu.ac.th 

https://forms.gle/zqNxqGHcsjXto9nW9
mailto:logistics@spu.ac.th

