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ประวัตกิ ารศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาโท

สาขานันทนาการ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
สาขาการจัดการนันทนาการ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
สาขาการพัฒนาสังคม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ตําแหน่ งปั จจุบัน
วิทยากรอาวุโส บริษัท ดิ อิมเพรสชัน่ เทรนนิ่ง จํากัด

ปั จจุบัน


Trainer : The Impression Training Company Limited

ประสบการณ์ ทาํ งาน


ผู้จดั การฝ่ ายวัฒนธรรมองค์กร : AIS.

ความเชี่ยวชาญพิเศษ













Corporate Culture
Change Management
Continuous Process Improvement (CPI)
Effective Communication
Emotional Quotient
Interaction Management
Problem Solving & Decision Making (PSDM)
Service Mind
Supervisory Skill
Train-the-Trainer
Time Management
Team Building
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องค์ กรและหน่ วยงานที่เคยให้ การบรรยาย




































บริ ษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท มาซูมา่ (ประเทศไทย) จํากัด
บรรษัท บริ หารสินทรัพย์สขุ มุ วิท จํากัด
บริ ษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์ เนชัน่ เนล จํากัด
บริ ษัท สยามคูโบต้ า คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษัท สยามพิวรรธน์ จํากัด
ธนาคารกรุงเทพ
บริ ษัท สยามกลการ อุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษัท แจ่มใส พับลิชซิ่ง จํากัด
บริ ษัท นิสสัน โฟล์คลิฟฟ์ จํากัด
บริ ษัท ดีทีจี กรุ๊ป จํากัด
บริ ษัท ไทยซัมมิท ออโตพาร์ ท อินดัสตรี จํากัด
บริ ษัท โกลด์เพรส อินดัสตรี ้ จํากัด
บริ ษัท ทีทีซี นํ ้าดื่มสยาม จํากัด
บริ ษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จํากัด
บริ ษัท ไซโก้ อินสทรูเมนต์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท นาทาชา ครี เอชัน่ จํากัด
บริ ษัท ซัมมิทแหลมฉบัง โอโต บอดี ้ เวิร์ค จํากัด
บริ ษัท ไดกิ ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรี ส์ จํากัด
บริ ษัท เอ็นอีซี โทคิน อีเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จํากัด (ไวไว)
บริ ษัท ชินวัตร คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท SC Asset Corporation
บริ ษัท เครื่ องกีฬายูนิเวอร์ แซล (ไทย) จํากัด
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
กระทรวงการคลัง
กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
มูลนิธิพลังงานเพือ่ สิ่งแวดล้ อม
ธนาคาร สแตนดาร์ ด ชาร์ เตอร์ นครธน จํากัด
บริ ษัท ไดเนอร์ คลับ (ประเทศไทย) จํากัด (บริ หารงานขายของซิตี ้แบงค์)
บริ ษัท STC Group
บริ ษัท เงินทุนหลักทรัพย์ เอบีเอ็น แอมโร จํากัด
บริ ษัท ยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไทยซูซกู ิมอเตอร์ จํากัด
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บริ ษัท ไอทีวี (มหาชน) จํากัด
บริ ษัท กันตนากรุ๊ป (มหาชน) จํากัด
บริ ษัท เทเวศประกันภัย จํากัด(มหาชน)
บริ ษัท ชูโอ ไทยเคเบิล จํากัด
บริ ษัท Ronda (Thailand) Co., Ltd.
บริ ษัท Endo Forging (Thailand) Co., Ltd.
บริ ษัท NCC Management Co., Ltd.
บริ ษัท Capital OK Co., Ltd.
สนามกอล์ฟ Alpine Golf & Sports Club
บริ ษัท Trinity Securities Group
บริ ษัท ปตท จํากัด
บริ ษัท อิตลั ไทย
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