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นนทพัฒน์ โพธี
การศึกษา
- ปริญญาตรี : มนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริญญาโท : เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- หลักสูตรที่ปรึกษาวิชาชีพธุรกิจ วปธ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- INTERNATIONAL TRANSPORT & BUSINESS SCHOOL
ประวัติการทางาน
- ผู้จัดการคลังสินค้าและจัดส่ง :บริษัท หาญเอ็นจิเนียริ่ง จากัด และบริษัทในเครือ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง :บริษัท หาญเอ็นจิเนียริ่ง จากัด และบริษัทในเครือ
- อาจารย์สอนพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
- วิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค- วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
- วิชาเศรษฐศาสตร์มหาภาค- วิชาพฤติกรรมองค์กร
- ผู้จัดการขนส่ง : บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จากัด (มหาชน)
- ผู้จัดการขนส่ง : บริษัท ออโต้ ทรานสปอร์ต จากัด
- เจ้าหน้าที่การตลาด (BROKER) : บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์เกียรตินาคิน
- ผู้จัดการคลังสินค้าและจัดส่ง (ที่ปรึกษา) : บริษัท รัตนสมบูรณ์ จากัด
- เจ้าหน้าที่การเงิน : บริษัท ทิฟฟ่าICD จากัด
ประวัติการทางานด้านวิชาการ และการอบรม
- วิทยานิพนธ์ เรื่องปัจจัยสาขาเศรษฐกิจหลักที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของจังหวัดสุพรรณบุรี
- วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการบริหารโลจิสติกส์แอนด์ซัพพลายเชน ในองค์กรของรัฐและเอกชน
- วิทยากรผู้พัฒนาหลักสูตรทางด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ - ซัพพลายเชน ประจาสถาบัน MOTIVA
- วิทยากรและที่ปรึกษาหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการทางานในโรงงานและคลังสินค้า
หลักสูตรฝึกอบรมที่ถนัด
- เทคนิคการจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
- การปฏิบัติงานในคลังสินค้า
- เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ - Work Improvement
- ซัพพลายเชนกับการบริหารระบบปฏิบัติการ
- จิตสานึกความปลอดภัยในการทางาน
- การพัฒนาวิธีการทางานด้วยหลัก KAIZEN
- การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้า
- การเพิ่มผลผลิตและลดของเสีย
- การลดต้นทุน
- การบริหารจัดการ outsourse อย่างมีประสิทธิภาพ
- ความปลอดภัยในการทางานกับสารเคมี
- การสอนงานอย่างไรให้ได้งาน
- การปรับปรุงวิธีการทางาน
- การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าและบุคลากรคลังสินค้า
- การตรวจนับพัสดุคงคลังประจาปีเพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับพัสดุคงคลัง
- การเพิ่มศักยภาพพนักงานที่ปฏิบัติงานคลังสินค้า
- 10 Q
- การบริหารระบบการปฏิบัติการและซัพพลายเชน
- เทคนิคการคิด
- QC การควบคุมคุณภาพเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - การเขียนเอกสารภายในองค์กร
- การจัดเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธี
- 5ส , QCC , Visual control , Horenso
- การประสานงานภายในองค์กร
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ตัวอย่าง ลูกค้าที่เคยจัดอบรมให้
Nippon Paint Co.,Ltd.
บริษัท กิตติแสงชัยบริการ จากัด
Bridgestone Carbon Black (TH) Co.,Ltd.
Thai Kobelco Construction Machinery Co.Ltd.
Nittsu logistics Co.,Ltd.
NR Engineering Co.,Ltd.
บจ. อมฤต แอนด์ แอสโซซิเอทส์
The Cool Co.,Ltd.
บริษัท ซากะ ฟาสเซ็นเนอร์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท Thai Hitachi Enamel Wire
บริษัท หาญเอ็นจิเนียริ่ง จากัด
บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จากัด
บริษัท ออโตทรานสปอร์ต จากัด
บจ.เอ็กซตาร์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น
บจ.ไทย ไล้ท์บล็อก แอนด์แพเนล
C.P.All Public Co.,ltd.
บจ.เอเซีย แปซิฟิคปิโตรเคมิคอล
บจ.วิชัยศักดิ์ ค้าสากล
สนง.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
บจ.ยูนิติสส์
บจ.ปรีชาถาวรอุตสาหกรรม
บจ.จีทีซี
บจ.พรีไซซกรีน เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส
บจ.แอร์โรคลาส
บจ.สยามทรัพย์มณี
บจ.ซินเจนทา ซีดส์
Hitech Nittsu (Thailand) Co.,Ltd.
บจ.ซัมไฮเทคส์
DEMCO Co.,Ltd.
บจ.ฮีโน่ กาญจนบุรี
OCEAN Commerce Co.,Ltd.
บจ.อินโนคอนส์ (ประเทศไทย)
ฯลฯ

Pharma Alliance Co.,Ltd.
Infastec Thai Co.,Ltd.
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.พังงา
Fluid Mechanic Supply Co.,ltd.
บมจ.ไวท์ กรุ๊ป
บริษัท โปรเซอร์วิส จากัด
บจ. มิตซุย โซโค (ประเทศไทย)
บจ.ลีกอร์ กรุ๊ป เอ.อี.เอเซีย
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จากัด
กรมชลประทาน
บริษัท คิวทูเอส จากัด
บริษัท ชิลแมทช์ จากัด
บจ.อินเตอร์พีทีฟ
บจ.วาไรเทค
บจ.เอสซีจี แลนด์สเคป
บจ.ไทยเทอร์โบ เจนเนเรเตอร์
บจ.เรสเตอร์ (ประเทศไทย)
FGC FurniformCo.,Ltd.
บจ.เอเชีย แปซิฟิคปิโตรเคมิคอล
บจ.ไทยชิบาอุระ เด็นชิ
บจ.ล็อกซเล่ย์ไวร์เลส
บจ.ที.ซี.ฟาร์มา-เคม
บจ.โตชิโน ซัพพลาย
Rama Production Co.,Ltd.
KDI Service & Technology Co.,Ltd.
บจ.เอฟบี (ประเทศไทย)
บจ.คาราบางตะวันแดง
บมจ.กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง
Mitsubishi Turbo Charger Co.,Ltd.
บจ.เหลียงชิ อุตสาหกรรม (ประเทศไทย)
บจ.สยามเมธี
บจ.คาราบาวตะวันแดง

