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การทํางานในปัจจุบัน
ทํางานในตําแหน่ง General Manager ให้กบั บริ ษทั ไฮโพ เทรนนิZง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซีZ จํากัด เป็ นวิทยากรและทีZปรึ กษาให้กบั
บริ ษทั เอกชนและหน่วยงานภาครัฐ ตัวอย่างเช่น
• บมจ. ปตท. บมจ.CP All Jaspal สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณี และเครืZ องประดับแห่งชาติ
• บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย บจ.นวพลาสติก (เครื อปูนซิเมนต์ไทย) บจ.เอ็นเอสแก๊ส แอลพีจี
• ธ.ไทยพาณิ ชย์ ธ.เกียรตินาคิน ธ.กรุ งศรี อยุธยา ธ.ออมสิ น ธ.ซูมิโตโม มิตซุย แบงค์กิeง บจ.พรอมิส (ประเทศไทย) บมจ.กรุ ง
ศรี ออโต้
• บจ.ฮอนด้า ออโตโมบิล บจ.ตรี เพชรอีซูซุเซลส์ บจ.โตโยต้ามอเตอร์ บจ.สยามนิ สสัน บจ.โตโยต้าธนบุรี บจ.อีซูซุอนั ดา
มันเซลส์ บจ.เชฟโรเลต วิริยะกรุ๊ ป บจ. ฮอนด้า พระราม3 บจ. TSL Auto Corporation บจ. หาดใหญ่สหมอเตอร์
• บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา บมจ.บิkกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์
• บจ.ไทยประกันชีวติ บมจ. ไทยประกันภัย บจ. ACE Overseas Insurance บมจ.นวกิจประกันภัย บมจ.วิริยะประกันภัย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
• บจ.Royal Canin บจ.Vet Recommended บจ.ด็อกเตอร์นก ดิสทริ บิวชันZ
• บจ.สยามซานิทารีZ แวร์ (Cotto Tiles)
• บมจ.กระจกไทยอาซาฮี บจ.เอกอน ไดเร็ คท์แอนด์แอฟฟิ นิ ตe ี มาร์ เก็ตติeง เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) CDG Group
บจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร บจ.Aerocrete SB เฟอร์นิเจอร์
• บจ.เบทาโกร บมจ.สุรพลฟู้ ดส์ บจ.ไทยกูลิโกะ บจ.นํeาตาลมิตรผล บจ.เอ็ม วอเตอร์
• บจ.Panasonic Management บจ.ซิงเกอร์ (ประเทศไทย) บจ.มิตซูบิชิ บจ.หาญเอ็นจิเนียริZ ง บจ. เจริ ญชัยหม้อแปลงไฟฟ้ า
บจ. Hafele บจ.มิสเตอร์ เดคอร์ บจ.โอทิส เอลิเวเตอร์ บจ.ไทยยาซากิ บจ. Diebold (Thailand) บจ. Jardine Engineering
บจ. บางกอก ฟอร์ซ บมจ.กันกุล เอ็นจิเนียริZ ง บมจ.ค้าเหล็กไทย (TMT) บจ.ไทย โอ พี พี บจ. UniThai Shipyard and
Engineering บจ.เอ็นเอส แก๊ส แอลพีจี บจ. Schenker (Thai)
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• บจ.โนโว นอร์ดิคส์ บจ.ไทยโอซูกา้ บจ.ทาเคดา บจ.เบอริ งเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) บจ.ดีทแฮล์ม บจ.เชอริZ ง-พลาว บจ.
Bristol Myers Squibb บจ.General Hospital Products บจ.Fresenius Kabi บจ.ไบโอฟาร์ม รพ.บางโพ บจ. ไซแอนติฟิค
โปรโมชันZ บจ. SDS Kerr บจ.คาเนโบ คอสเมติดส์
• บมจ. Property Perfect บมจ. มันZ คงเคหะการ บมจ. TCC Capital Land
• บจ.CPF Training Center สํานักงานอุทยานการเรี ยนรู ้ (TK Park) บจ.มารี นโกลด์ โปรดักส์
• บจ.ไทยทิคเก็ต เมเจอร์ บมจ.บีอีซี เทโร บจ. ISS Facility Services บจ.ไดอิจิ คิคากุ
• บจ.หอแว่น บจ. Sports City (2002)
• บจ. IT One บจ. SeniorSoft บจ.ไชโย เอ เอ บจ.สมาชิกส่งเสริ ม (เครื อ Double A) บจ.เธียรสุรัตน์ บมจ.ดีแทค
บจก.ฮวงเอ ชิปปิe ง (ประเทศไทย) บจ.เจริ ญอักษร บจ.โกดัก บจ.ไปรษณี ยไ์ ทย โรงแรมดุสิตธานี เป็ นต้น
• สถาบันพระปกเกล้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
• สํานักงานประกันสังคม สมาคมเภสัชกรรมชุมชนแห่ งประเทศไทย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(ISMED) สํานักงานเลขาธิการรัฐสภา สภากาชาดไทย
• อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาการตลาด และการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการทํางาน ของศูนย์พฒั นาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ สวนดุสิต

ประสบการณ์อืนๆ
เคยทํางานในตําแหน่ง Business Unit Manager ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด บริ ษทั แอ๊บบอต ลาบอแรตอรี ส จํากัด ซึZงเป็ นบริ ษทั
เวชภัณฑ์ชe นั นําจากสหรัฐอเมริ กา ผ่านงานในตําแหน่ง Product Manager ฝ่ ายการตลาด บริ ษทั เซอร์เวียร์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึZง
เป็ นบริ ษทั เวชภัณฑ์ชe นั นําจากฝรังZ เศส นอกจากนีeยงั เคยผ่านงานตําแหน่ง Senior Manager ฝ่ ายขายและบริ การ บริ ษทั เทเลคอม
เอเชีย คอร์ปอเรชันZ จํากัด (มหาชน) และ ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด บริ ษทั เบอริ งเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จํากัด ซึZงเป็ นบริ ษทั
เวชภัณฑ์ชe นั นําจากเยอรมนี รวมประสบการณ์ การทํางานด้ านการขาย การตลาดและการบริการกว่ า 25 ปี

ตําราวิชาการ
การติดต่ อ

-รับมืออย่ างไรเมือ ลูกค้ าโกรธ (Customer Complaint Management) กับ ซีเอ็ดยูเคชันZ พิมพ์ครัeงทีZ 2 ม.ค.2550
- การบริหารงานขาย (Sales Management) กับ ซีเอ็ดยูเคชันZ พิมพ์ครัeงแรก ปี 2551
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