
 
 
 
 
 

โครงการสร้างท่ีปรึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานส าหรับภาคอุตสาหกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม 
ระดับทั่วไป (Supply Chain Logistics Consultant : SCLC)  

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล 
1 นายอาจอ านงค์ อภิรักษ์ภูบาล 
2 นายนัฐศิษฏ์ ดิษฐานนท์ 
3 นายวิวัฒน์ ตีระวนิชพงศ์ 
4 นายนพดล  ศรีพุทธา 
5 นายประวิตร แสงห้าว 
6 นายอดุล เกษมสันติภาพ 
7 นายภูรินทร์ คุณมงคล 
8 นายสมศักดิ์ มนัสสูงเนิน 
9 นางสาวภิกชญา  คงแก้ว 
10 นายชาญวุฒิ วิจิตรกุลวงศา 
11 นายณัฏฐ์ ทองค า 
12 นางวรกช  อุดมวันสุขทวี 

ทั้งนี้ ผู้ที่มีรายชื่อได้รับการคัดเลือกข้างต้นต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 
1. โอนเงินค่าค้ าประกันเข้ารับการฝึกอบรม จ านวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เข้าบัญชีในนาม 

“สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)”   
- ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  บัญชีเลขที่ 064-1-11613-6 ออมทรัพย์ สาขา พัฒนาการ 17  
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  บัญชีเลขที่ 009-2-23325-3 ออมทรัพย์ สาขา บางกะปิ (สุขุมวิท 45) 
- ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  บัญชีเลขที่ 172-0-23923-3 ออมทรัพย์ สาขา สุขุมวิท 43 
และส่งส าเนาใบโอนเงินไปที่ คุณภัททดา Email: Patthada@tpa.or.th  ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2561  

2. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม และได้โอนเงินค้ าประกันแล้วทุกคน ต้องเข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม
และปฐมนิเทศ ในวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 ณ ห้องอบรม 3C สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)      
ตามก าหนดการดังนี้ 

เวลา 08.00 – 09.00 น.   ลงทะเบียน 
เวลา 09.00 – 09.20 น.  ผู้อ านวยการกองโลจิสติกส์ กล่าวเปิดการอบรม 
เวลา 09.20 – 10.30 น.  ผู้จัดการโครงการด าเนินการปฐมนิเทศ 
เวลา 10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง  
เวลา 10.45 น. เป็นต้นไป  เริ่มฝึกการอบรม 

3. ผู้ใดที่ไม่ด าเนินการตามข้อ 1. และ 2. ถือว่า สละสิทธิ์ เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งทางโครงการฯ จะเรียกผู้ที่มีรายชื่อ
ส ารองล าดับถัดไปเข้ารับการฝึกอบรมแทน 
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โครงการสร้างท่ีปรึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานส าหรับภาคอุตสาหกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม ระดับเฉพาะทาง (SCLS) 
สาขาการบริหารจัดการการผลิตและสินค้าคงคลัง (Production and Inventory Management : PIM)  

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล 
1 นายจ าลอง บุญทับถม 
2 นายชินวุฒิ ประภาทรงสิทธิ์ 
3 นายณัฐวรรณ์ วันทนาจารย์ 
4 นางสาวดารัตน์ เดชอ าไพ 
5 นายด ารงค์ ถาวร 
6 นายทรงพล ชูทรัพย์ 
7 นางสาวเบญจพร พวงจ าปี 
8 นายศิววงศ์ ค่อนดี 
9 นายสถาพร หนูทอง 
10 นางสาวสมใจ พูนเกษม 
11 นายสราวุธ อินทรวงศ์ 
12 นายส าเริง กั๊กสูงเนิน 
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ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม ระดับเฉพาะทาง (SCLS) 
สาขาการบริหารจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้า (Warehouse and Distribution Management : WDM) 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล 
1 นายฉลอง อนุนิวัฒน์ 
2 นายชวลิต มณีศรี 
3 นายณฐพล จงสุวรรณ 
4 นายณรงค์ ทมเจริญ 
5 นายประภากร ศรีสังข์งาม 
6 นายภัทรวิทย์ ศรีเมือง 
7 นางสาว รชวีย์ หล่อศรีศุภชัย 
8 นางศิรประภา มโนมัธย์ 
9 นายสมพงษ์ อภิธรรมสุนทร 
10 นายอรรถพล สลีวงศ์ 
11 นางสาวอรอนงค์ คณะรัฐ 
12 นางสาวอุษา เกิดกิ่ง 
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