
 
 

 
 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม 
หัวข้อการฝึกอบรม หลักสูตร “นักวางแผนอุปสงค์ (Demand Planner)” รุ่น 3 

 

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

 

ลำดับ ชื่อ - สกุล หน่วยงานต้นสังกัด 

1 Mr. Paskorn Iamamornlert บริษัท ว.ศิริกาญออโตพาร์ท  จำกัด 

2 นายสมเกียรติ  เกิดบุญเรือง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 

3 นางสาวธนภรณ์ ศิริพจนาทิพย์ บริษัท ว.ศิริกาญออโตพาร์ท  จำกัด 

4 นางสาวพีรดา ผลเพิ่ม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

5 นายอนุชิต    มั่นนิ่ม บริษัท ว.ศิริกาญออโตพาร์ท  จำกัด 

6 นางสาวชฎาพร แนบชิด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

7 นายสุวิชา สวัสดี กองทัพอากาศ 

8 นางหนึ่งฤทัย จำปาถิ่น มหาวิทยาลัยชินวัตร 

9 นายวิญญู วีรจิตโอฬาร บริษัท ลีโอวูด อินเตอร์เทรด จำกัด 

10 นางสาวพิชชาภัทร์ ไทรทอง โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 

11 นายภูวนาท สุริยาอัมพร N-health โรงพยาบาลกรุงเทพ สนามจันทร์ 

12 นายกฤษฏพน จึงจรรยา บริษัท ศรีราชา เอวิเอช่ัน จำกัด 

13 นายวศิน  พรหมพิทักษ์กุล มหาวิทยาลัยชินวัตร 

14 นายวงศกร โชติวิบูลธนวงศ์ BK SPACOSMED Co., Ltd. 

15 นางสาวภูษณิศา รุจีรัตนาวรพันธุ ์ บ.เด็นโซ่ / QA 

16 นางสาวจุฑาทิพย์  ลีลาธนาพิพัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

17 นายธีรยุทธ มูเล็ง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

18 นางสาวอัญชณา  คุ้มญาติ คณะเทคโนโลยีสังคม มทร.ตะวันออก วข.จันทบุรี 

19 นายเกียรติศักดิ์ วุฒิสันต์ บริษัท เอกซ์เปอร์ต ทรานสปอร์ต จำกัด 

20 นางสาวนิศากร มะลิวัลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

21 นายสมเกียรติ  ประชาอุดม บริษัท ไพศาลยังมา 888 จำกัด 



 
 

 
 

ลำดับ ชื่อ - สกุล หน่วยงานต้นสังกัด 

22 นายชานน เอื้อพัฒนะอำรงุ PepsiCo Services Asia Limited 

23 นางสาววีรากานต์ อิสมาแอล บริษัท สรรพานค้า เซ็นทรัล จำกัด 

24 นางสาวอรพิณ  เมฆเมฆา บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด 

25 นางสาวอรอนงค์ คณะรัฐ Freelance 

26 นางสาวสิริญาณ์ พสุวรพงศ์ บริษัท พร้อมพงษ์สตีล จำกัด 

27 นางสาววันทนา ศรีสกุลเดชารักษ์ บริษัท พร้อมพงษ์สตีล จำกัด 

28 นางสาวนิศากร พรหมเมศร์ บริษัท ศาลา-ท่าน้ำ จำกัด 

29 นายพลชาติ  เหลืองนฤมิตชัย บริษัท เฮ้าส์ออฟโซป(ไทยแลนด์) จำกัด 

30 นายพุฒิพงศ์ ควรรักษ์เจริญ ALLEGRO  Microsystems (Thailand) 

31 นางสาววิภาพร จันคมณี Nxp manufacturing 

32 นางสาวเฉลิมรักษ์ หงษ์โต NXP Manufacturing (Thailand) Ltd. 

33 นางสาวกษิกา สุทธิวิริยะกุล 989 Auto Inno Tech Co.,Ltd 

34 นางสาวปาลีญา อินทรสังขนาวิน Baking Cottage  

35 นายพลายุทธ์ ม่วงเจริญ N-health LG 

36 นายสมบูรณ์ ต้ังสิริพัฒนา บริษัท ข้าวพันดี จำกัด 

37 นางสาวพรพนา ต้ังช้ัว AddCom Technologies(Thailand)Co., Ltd. 

38 นางสาวนพรัตน์ สุวรรณวลัยกร S&P Syndicate Plc. 

39 นางสาวเชษฐ์สุดา เป่ียมสมบูรณ์ NHealth 

40 นายเมธี ด้ันเมฆ National Healthcare System 

41 นางสาวกาญจนา กันภัย บริษัท ซอร์ส เทคโนโลยี ซิสเต็ม จำกัด 

42 นางสาวศรัญญา ถิ่นสุข - 

43 นางสาวปริม อนันต์สถาพร Pandora Production Thailand 

44 นางสาวใจดาว ลาภเจริญจริง Itg 

45 นางสาวกุลนิภา โพธิ์อบ บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) 

46 นางสาวเบญญาภา สุนทรชัชเวช บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) 

47 นายอนันต์ ดีโรจนวงศ์ Chosen the best Co.,Ltd. 



 
 

 
 

ลำดับ ชื่อ - สกุล หน่วยงานต้นสังกัด 

48 นางสาวปริศนา สุธัมมะ บริษัท โลจิสติคส์ เน็ทเวิร์ค ประเทศไทย จำกัด 

49 อรชร คำขอด บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด 

50 นางโสพิศ คุ้มชาติ โรงพยาบาลพญาไท2 

51 นายทวี รัตนจรัสกุล บริษัท ที ซี พี ไดเวอร์ซิไฟด์ 1995 จำกัด 

52 นายธณเดช ธัญเจริญการค้า การไฟฟ้านครหลวง 

53 นายเวสสภู วงศ์ภมร Logistics Consultant Co.,Ltd. 

54 นางสาวณัฎฐวิตรา ปรางทอง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

55 นายวีรพงษ์ อัศวเสถียร บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) 

56 นางสาวสุวิภา อภิรมยานนท์ - 

57 นายพุฒิเกียรติ  แจ่มจำรัส ธุรกิจส่วนตัว 

58 นางสาวนงลักษณ์ ลาภานันท์ บริษัท บีซีเอ็น คอลซอลต้ิง จำกัด 

59 นางสาวชวิศา เกเย็น  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

60 นายศิรินทร์ หล่อวิเชียรรุ่ง Design and printing 

61 นางสาวกมลชนก เจียมอนุกูลกิจ Pion 

62 นางสาวอรพรรณ ตุลาทอง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

63 นางสาวนิลยา ตุลาทอง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

64 นายประยุทธ ว่องไว บริษัท สยามไวเนอรี่ จำกัด 

65 นายอัฐพงศ์ ไหลอุดมสิน บริษัท เอมแพ็ค ประเทศไทย จำกัด 

66 นางสาวอรวรรณ จารุมะกร บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรช่ัน จำกัด 

67 นางสาวชัชศจี อุปการดี บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรช่ัน จำกัด 

68 นายปรเมศวร์ พงศ์กรกัมพล บริษัท วังวราเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 

69 นางสาวเพ็ญพักตร์ มโนธรรม Flow inter co.,ltd. 

70 นายพีระพงษ์ ชูเนียม บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัด 

71 นางศรีโสม ศรีวิเชียร Consult /Freelance 

72 นางสาวกนกกาญจน์ จันทร์เงิน บริษัท ออโต ้บิสซิเนส คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 

73 นายมารุต ภะมะรินทร ์ บริษัท เยเนอรัลแคนด้ี จำกัด 



 
 

 
 

ลำดับ ชื่อ - สกุล หน่วยงานต้นสังกัด 

74 นางสาวศศิธร  เฉลิมนิรันดร  Auto Business Corporation Co.,Ltd.  

75 นาย จักรพงษ์ สารภักดิ ์ - 

76 นางสาวจารุมาศ รักทองหล่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

77 นางสาวสราวลี น้ำแก้ว General Candy Co.,Ltd. 

78 นางสาวธัญชนก จุฑามณี บริษัท เค เอ็น เค คอนซัลต้ิง เซ็นเตอร์ จำกัด 

79 นางสาวจารุวรรณ พรมแก้ว โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

80 กนกลดา เพชรตระกูลชัย Decathlon (Thailand) Co., Ltd. 

81 นาย พชร นวพาณิชย์เจริญ บริษัท สมชัยปักษ์ใต้กรุงเทพขนส่ง จำกัด 

82 นาย อัคคเดช ภักดีนวน ธุรกิจส่วนตัว 

83 นางสาวน้ำฝน ดวงตาแก้ว สปีด คอมพิวเตอร์  

84 นางสาว ปิยะจิตต์ เช้ือชูชาติ Siam KITO co., ltd 

85 ทยาตา มงคลมาตย์ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรช่ัน จำกัด 

86 นาย ณัฏฐชัย เจริญวิภาสเจต บริษัท เอแอนด์ทีอินฟินิตัสเซอร์วิส จำกัด 

87 สราลี ทิพพิมานชัยกร บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรช่ัน จำกัด 

88 นางสาวรัตนาศรี ขจีฟ้า     อาชีพอิสระ 

89 นางสาวอุไร พรมดี บริษัท อีพีอี แพคเกจจ้ิง (ประเทศไทย ) จำกัด 

90 นางสาว สุภาพร จันทร์อินตา โรงพยาบาลเปาโล 
ประกาศรายชื่อ ณ วันที่ 20 เมษายน 2564 

 

               
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินี  มณีศร ี

           คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ผู้เข้าอบรมที่มีรายชื่อ โปรดดำเนินการ ดังนี้ 
1 ลิงค์เข้าแบบฟอร์มการยืนยันการเข้าอบรมหลักสูตร “นักวางแผนอุปสงค์ (Demand Planner)” รุ่น 3 
 

https://forms.gle/RBDsxtbsyVrv49M79 
 

2.กลุ่มไลน์ “Demand SPU #3” เพื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรม และรับทราบข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 

      
 
 

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

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

https://forms.gle/RBDsxtbsyVrv49M79
mailto:logistics@spu.ac.th

