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ข้ อมูลวิทยากร : อาจารย์ สุณิชชา ชอบชัย
ปั จจุบัน
ผู้อานวยการ สถาบันพีพีเลิร์นนิ่ง www.pplearning.com
วิทยากรเชี่ยวชาญด้ านงานบริการ งานขาย การตลาด และพัฒนาผู้นาในองค์กร
ที่ปรึกษาระบบงานขาย งานบริการ พัฒนาผู้นา และงานบริหารจัดการภายในองค์กร
โค้ ชพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ( 1:1 Coaching, Group Coaching, Team Coaching )

ประสบการณ์ งานที่ปรึกษา

ประสบการณ์ การทางาน

บริษัท มาสเตอร์ คลู อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)

บริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิคส์ อินดัสตรี จากัด

บริษัท ดิจิตอลคอม จากัด

 ผู้บริ หารสานักบริ หารกรรมการผู้จดั การ

บริษัท แอดวานซ์ โซลูชนั่ จากัด
บริ ษัท ศักดิส์ ทิ ธิ์ จากัด

 บริ หารงานบริ การ งานขาย การตลาด ฝ่ ายผลิต ลอจิสติคส์

บริษัท เอ็นมาร์ ก โซลูชนั่ จากัด

สถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง : โครงการวิทยากรออนทัวร์ / HR Sharing

 วางระบบ Tele CRM Call Center และ PC ประจาจุดขาย

โ
 ประวัตกิ ารเข้ ารั บฝึ กอบรม และพัฒนาตัวเอง ของอาจารย์ สุณิชชา ชอบชัย
 โครงการพัฒนาวิทยากรภายในองค์กร (Train The Trainer)
 หลักสูตรเคล็ดไม่(ลับ)เทคนิคการสอนแนว Training & Group













Coaching
หลักสูตรเทคนิคการเขียนหลักสูตร
หลักสูตรเทคนิคการสร้ างเครื่ องมือการสอนสาหรับวิทยากร
หลักสูตร HR เป็ นโค้ ชขององค์กร
หลักสูตร HRD กับการการวางแผนการอบรมในการพัฒนาองค์กร
หลักสูตรการพัฒนาและอบรมบุคลากรที่ CEO อยากเห็น
หลักสูตรการจัดทาแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร
หลักสูตรสุนทรี ยะสาธก (Appreciative Inquiry) AI
หลักสูตรพัฒนาการเป็ นนักเขียน
หลักสูตร Life & Planning to Success
หลักสูตร ปลดล็อคศักยภาพสูค่ วามสาเร็จ

 หลักสูตรครบเครื่ องเรื่ องการโค้ ช (รวมศาสตร์ ตา่ งๆ)
 หลักสูตรเทคนิคการเป็ นโค้ ช (Coaching Skill)
 หลักสูตรจิตวิทยาและจิตใต้ สานึก (NLP)
 หลักสูตรพัฒนาการโค้ ชภายในตัวเอง (Inner Coach)
 หลักสูตรเทคนิคการโค้ ชเชิงลึกกับการถอดบทเรี ยนการโค้ ช
 หลักสูตร Finding Life Purpose & Passion By Coach

Vas สถาบัน Life University
 หลักสูตรPCCP สถาบันไทยโค้ ช International Coach
Federation (ICF)
 หลักสูตรจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology
Coaching) สถาบันโค้ ชไทย
 หลักสูตรไพ่แห่งชีวิต(Powerful Coaching Using the
Card Of Life) สถาบันโค้ ชไทย

ประวัตกิ ารศึกษา
ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาวิชาเอกการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทัว่ ไป (Management) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
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หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ และลูกค้ านิยมเลือกใช้ บริการเป็ นโปรแกรมต่ อเนื่อง 5-8 รุ่ นต่ อปี
หมวดพัฒนาหัวหน้ างานและผู้จัดการ









การสอนงาน มอบหมาย และติดตามงาน
การสื่อสารและจูงใจสาหรับผู้นา (Leader Communication)
การพัฒนาภาวะผู้นาในตัวเอง (Leadership)
การเป็ นผู้นาในบทบาทโค้ ช (Leader as Coach)
พัฒนาทักษะการโค้ ช (Coaching Skill)
พัฒนาทักษะหัวหน้ างาน (Supervisory Skill)
พัฒนาเทคนิคการสร้ างทีมให้ เวิร์ค (Teamwork)
เทคนิคการสอนแนะ การให้ คาปรึกษา และการเป็ นพี่เลี ้ยง

หมวดพัฒนาทีมบริการ ทีมขาย และการตลาด







หมวดพัฒนาอื่นๆ และปรั บเปลี่ยนให้ สอดคล้ องกับนโยบายลูกค้ า









พัฒนาวิทยากรภายใน (Train the Trainer)
การสื่อสาร ประสานงาน และสานสัมพันธ์ อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์การทางานเชิงรุกให้ ประสบความสาเร็จ
การพัฒนาตัวเองให้ ประสบความสาเร็จด้ วย 7Q
เทคนิคการผสานใจให้ สร้ างจิตสานึกรักองค์กร
สร้ างแรงจูงใจในการทางานด้ วยทัศนคติเชิงบวก
เทคนิคการรณรงค์คา่ นิยมในองค์กร (Core Value)
Generation in Work Place (B,X,y,….)
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พัฒนาทีมขาย ณ จุดขาย (PC)
พัฒนาทีมเทเล (Tele) และพี่เลี ้ยงทีม
พัฒนาทีมงานขายเชิงกลยุทธ์
พัฒนาทีมงานขายเพื่อเพิ่มยอดขายอย่างเป็ นระบบ
เทคนิคการขาย ( เปิ ด – เจรจาต่อรอง – ปิ ดการขาย )
พัฒนาทีมงานบริการ (Service Mind , Service Mindset,
Customer Complain & Conflict Management, CRM,
CEM , Customer Value to Success)





กลุ่มลูกค้ าที่ให้ ความไว้ วางใจ (บางส่ วน)

แนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อาจารย์ สุณิชชา ชอบชัย มีความเชื่อมัน่ ว่ามนุษญ์ ทกุ คนมีศกั ยภาพ และสามารถดึงออกมาใช้ ได้ อย่างไร้ ขีดจากัด เพียงเข้ าใจ
ยอมรับ และยินดีเปลี่ยนแปลงด้ วยตัวเอง ด้ วยการมีเป้าหมายที่ชดั เจน เป้าหมายมีคณ
ุ ค่า ด้ วยหลัก SMART Goal เพียงเท่านี ้ทุกค้ นก็
สามารถพัฒนาตัวเองให้ เป็ นคนเชิงรุกที่มีคณ
ุ ภาพ และสามารถต่อยอดการดาเนินชีวิตที่ยอดเยี่ยมได้ อย่างต่อเนื่อง พร้ อมทาหน้ าที่
พัฒนาผู้คนรอบข้ างด้ วยกรอบความคิด (Mindset) ที่มงุ่ เน้ นการเรี ยนรู้ด้วย 4 ป. (เปิ ด-ปรับ-เปลี่ยน-ปรุง)
จากประสบการณ์ ทางาน การเป็ นวิทยากร ที่ปรึกษา และโค้ ชพัฒนาศักยภาพ มัน่ ใจว่าสามารถนาประสบการณ์จากการ
แลกเปลี่ยนมุมมองกว่า 20 ปี มาถ่ายทอดในคลาสผสานกับหลักการ และเชื่อมโยงกระบวนการเรี ยนรู้ตา่ งๆ เช่น Teaching, Training,
Consulting, Mentoring and Coaching ตามสถานการณ์ในคลาสของผู้เรี ยนที่เป็ นผู้ใหญ่ (Adult) เราช่ วยทาเรื่ องที่ยากให้ ง่ายได้ จริง
และสิง่ สาคัญที่สดุ คือ ผู้เรี ยนสามารถออกแบบ ประยุกต์เนื ้อหา เทคนิค รูปแบบการเปลี่ยนแปลงด้ วย ค่านิยม จุดเด่นของตัวเองได้
อย่างเป็ นธรรมชาติและยัง่ ยืน

pplearning
โรงเรี ยนฝึ กฝนคนเชิงรุก
สนุกกับการพัฒนา นาพาชีวิตตัวเอง และองค์กรสูค่ วามสาเร็จมัง่ คัง่

หมวดพัฒนาภาวะผู้นา/หมวดขายและบริการ/และหมวดอืน่ ๆ(Soft Skill)
-บริษัท อีซซู เุ อ็นยิ่นแมนูแฟคเจอริ่ง (ปทท.) จากัด

-บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จากัด

-บริษัท ดี เบส โฮลดิ ้ง จากัด

-บริษัท ไทย คิควู า จากัด

-บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์ เนส จากัด (มหาชน)

-บริ ษทั เจียไต๋ กรุ๊ป จากัด

-บริษัท ฮิตาชิ (ประเทศไทย) จากัด

-การไฟฟ้าฝ่ ายผลิต

-บริษัท ยูเนี่ยน โชจิรุชิ จากัด
-บริษัท อินโดรามา จากัด

-บมจ. ไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด
-บริษัท พัฒน์กล จากัด

-บริ ษทั แอลจี อีเลคทรอนิคส์ ไทยแลนด์ จากัด
-บริ ษทั วินเนอร์ กรุ๊ ป จากัด
-โรงแรมดุสิตธานี (พัทยา)
-บริษัท นิทชู โชจิ (ไทยแลนด์) จากัด
-ไทยเทอร์ โบ เจนเนอเรเตอร์ จากัด
-บริษัท รอซโซ่ จากัด -โรงพยาบาล สมเด็จพระปิ่ นเกล้ า
-โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ
- บริษัท โรม อินทิเกรเตทซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จากัด

-บริษัท วีไอวี กรุ๊ป จากัด
-บริ ษทั โออิชิ จากัด
-บริษัท ฮิตาชิ คอนซูเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย)จากัด
-บริษัท ฮิตาชิ เซลส์ ประเทศไทย จากัด
-บริษัท ฮอนด้ า ออโต้ โมบิล (ประเทศไทย)จากัด
- บริษัท อิจิโกห์ อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จากัด
- บริษัท ฮาตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเต็ม จากัด

หมวดการสอนงาน(Coaching)

1:1 Coaching (ระดับหัวหน้าและผูจ้ ดั การ)

-บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จากัด (7-11)
-กรมชลประทาน
-บริษัท อินโดรามา จากัด
-บริษัท นิทชู โชจิ (ไทยแลนด์) จากัด
หมวดงานขายและบริ การ

-บริษัท ดี เบส โฮลดิ ้ง จากัด
-บริษัท แอดวานซ์ โซลูชนั่ จากัด
-บริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิคส์ อินดัสตรี จากัด
-ASM Security Management Company

- กรุงศรี ออโต้
- บริษัท ฮอนด้ า ออโต้ โมบิล (ประเทศไทย) จากัด
- Terminal 21 Shopping Mall
- บริษัท กงไกร สตีล จากัด
- บริ ษทั ฟรี วิลล์ โซลูชนั่ จากัด
- บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จากัด (ฟาร์ มเฮ้ าส์)
-บริษัท ยูเนี่ยน โชจิรุชิ จากัด
- บริษัท เดอะเดลี่เฮ้ าส์ เน็ตเวอร์ ค จากัด
- บริ ษัท ศักดิ์สทิ ธิ์ จากัด
- บริษัท ปุ้มปุ้ย ปลายิ ้ม จากัด
- บริษัททีเคเอส สยามเพรส แมนเนจเม้ นท์ จากัด(มหาชน) - บริษัท รอซโซ่ จากัด

- บริ ษัท ซีดีจี จากัด
- บริ ษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จากัด

- บริ ษัท ธรรมชาติ ซีฟ้ ดส์
ู จากัด
- บริ ษัท ฮุนได(ไทยแลนด์) จากัด

 ประสบการณ์ การสอน : โค้ ชชิ่งโปรแกรม Soft Skills (รายชื่อลูกค้ ากลุ่มบริษัทอุตสาหกรรม)







บริษัท อีซซู เุ อ็นยิ่นแมนูแฟคเจอริ่ง (ปทท.) จากัด
บริษัท โตโยต้ า ทูโช ฟอร์ คลิฟท์ (ไทยแลนด์) จากัด
บริษัท ฮอนด้ า แอคเซส เอเชีย แอนด์โอเชียเนีย จากัด
บจก.ไทรอัมพ์มอเตอร์ ไซเคิลส์(ไทยแลนด์)
บจก. คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ (ประเทศไทย)
บริษัท ไดเซล เซฟตี ้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จากัด








บริษัท ไทยแอลลิแอนซ์ เอ็นจิเนียริ่ง &คอนสตรัคชัน่ จากัด
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊ อปเมนต์ จากัด (มหาชน)
บริษัท คลาเรี ยนท์มาสเตอร์ แบทช์
บริษัท สยามสเตนเลสสตีล จากัด
บริษัท เอช วี ฟิ ลล่า
บริ ษัท ศรี บริ สทุ ธิ์







































บริษัท ฮิตาชิ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท เอฟ จี เอ (ประเทศไทย) จากัด (FUJITSU)
บริษัท อลูคอน จากัด
บริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท บุญรอด บริวเบอรี่ จากัด
บริษัท ไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด (มหาชน) TUF
PZ Cussons (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท จรูญรัตน์ โปรดักส์ จากัด
บริษัท ไทยปิ ยะค้ าเหล็ก จากัด
บริษัท พี เอส สหยูเนี่ยน (ปทท.) จากัด
บริษัท มิค อินดัสตรี ส์ (ปทท.) จากัด
บริษัท ไทยคิควู า อินดัสทรี ส์ จากัด
บริษัท อิมพีเรี ยลพอทเทอรี่ จากัด
บริษัท เอกไทยเคมี จากัด
บริษัท บริษัทไทยยูเนียนฟี ดมิลล์ จากัด
บริษัท ทัทซูโน่ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์ วิส จากัด
บริษัท เอสทีฟเอ็นจิเนียคอนซัลแตนท์ จากัด
บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท อินโนเวชัน่ เทคโนโลยี จากัด
บริษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอสโอเอส เซอร์ วินเซส (ประเทศ
ไทย) จากัด
บริษัท ไทย เอ็น โอเค จากัด (Thai NOK)
บริษัท วัลคัว อินดัสตรี ส์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท มารี นโกลด์ โปรดักส์ จากัด
บริษัท โรงงานกระดาษเทนมา (ปทท.) จากัด
บริษัท แบ็กส์ แอนด์โกล์ฟ จากัด
บริษัท นีโอคอสเมด จากัด
บริษัทไทยคาร์ ตอน (รังสิต) เซอร์ วิส จากัด
บริษัท ยูเนี่ยน โชจิรุชิ จากัด
บริษัท พรี เมียร์ มาร์ เกตติ ้ง จากัด
บริษัท ไอเซิร์ฟ จากัด
บริษัท มี ้ด จอห์นสัน นิวทริชนั (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท กงไกร สตีล จากัด
บริษัท พีเจ้ นท์ (ไทยแลนด์) จากัด
บริษัท เอ็น เอช เค สปริง จากัด
บริษัท บุญรอด ปทุมบริวเวอรี่ จากัด
บริษัท อีเกิ ้ล ออตาวา จากัด
บริษัท อิจิโกห์ อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จากัด








































บริษัท อุบลไบโอทานอล จากัด
บริษัท โยชิโมโตะ เฟล็กโซ่ พรินติ ้ง (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรื อง
บริษัท เคนดอลล์ แกมมาตรอน จากัด
บริษัท คลาเรี ยนท์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ประชาอาภรณ์ จากัด (มหาชน)
บริษัท อุตสาหกรรมตราอูฐ จากัด
บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์ เนส จากัด (มหาชน)
บริษัท โฮย่า กลาส ดีสค์ (ปทท.) จากัด
บริษัท สยามอินดัสเทรี ยล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
บริษัท ยูเนี่ยน ออโต้ พาร์ ท จากัด (2โรงงาน)
บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ ไทยแลนด์ จากัด
บริษัท เจียไต๋กรุ๊ป จากัด
บริษัท กรี นไลน์ จากัด
บริษัท แอลเอฟเอเชีย (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท เอสอีไอ จากัด
บริษัทเว้ งโฮลดิ ้ง จากัด
บริษัทเอ็กซ์โปรโอเวอร์ ซีส์อิ ้งค์ จากัด
บริษัทไทยนิปปอนด์เพ้ นท์ จากัด
บริษัท เทพคินโช ฟูดส์ จากัด
บริษัท อิเมอร์ สนั จากัด
บริษัท ไอทีแอพลิเคชัน่ จากัด
บริษัท สยามวู้ดแลนด์ จากัด
บริษัท ซีพี แอนด์ เค (ไทยแลนด์) จากัด
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จากัด (ฟาร์ มเฮ้ าส์)
บริษัท นวภัณฑ์พลาสติก อุตสาหกรรม จากัด
บริษัท ธีซีส อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ( POLO)
บริษัทน ้าตาลมิตรผล จากัด (มิตรภูหลวง จ.เลย)
บริษัทน ้าตาลมิตรผล จากัด (จ.สุพรรณ)
บริษัท เอสเตท ครี เอชัน่ จากัด
บริษัท ไมเออร์ อินดัสตรี ส์ จากัด
บริษัท ไฮเทคนิทชู จากัด
บริษัท เอส พาเนล จากัด
บริษัท ยิบอินซอย แอนด์ แย๊ คส์จากัด
บริษัท สปี ดมาร์ ค ทรานสปอร์ เตชัน่ จากัด
บริษัท เกรี ยงไทยวัฒนา
บริษัท แอพลิแคท จากัด
บริษัท เมอร์ เคเทอร์ จากัด









บริษัท ลัคกี ้เฟรม จากัด
บริษัท ฟิ นมอร์ จากัด
บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จากัด
บริษัท วาย เอส เอส จากัด
บริษัท ไมน์ฮาร์ ท (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ทูฟนอร์ ท จากัด
บริษัท แปซิฟิค เมล็ดพันธ์ จากัด









บริษัท อายิโนะโมะโต๊ ะ(ประเทศไทย)จากัด
บริษัท ฮอนด้ า ล็อค ไทย จากัด
บริษัท เบสเทรด พรี ซิชนั่ จากัด
บริษัท โอเอซีส จากัด
บริษัท พีซีเอส จากัด
บริษัท สหรุ่งโรจน์ (มหาชน) จากัด
บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จากัด

 ประสบการณ์ การสอน : โค้ ชชิ่งโปรแกรม Soft Skills /Selling Skills (รายชื่อลูกค้ ากลุ่มการเงิน/ธนาคาร/ประกันภัย)











บจก. อยุธยา แคปปิ ตอล ออโต้ ลีส (มหาชน) กรุงศรี ออโต้
ธนาคาร เกียรตินาคิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
บริษัท เอซไลฟ์แอสชัวรันซ์ จากัด
บริษัท วิริยะประกันภัย จากัด
บริษัท ไทยสมุทรประกันภัย จากัด
บริษัท LMG ประกันภัย จากัด
บริษัทสยามไมล์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จากัด
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
บริษัท สบาย สบาย ลีสซิ่ง จากัด

 ประสบการณ์ การสอน : โค้ ชชิ่งโปรแกรม (รายชื่อลูกค้ ากลุ่มบริการธุรกิจผลิตและจัดจาหน่ าย)



















บริ ษัท ออลล์เทรนนิ่ง จากัด (7-11)
บริ ษัท อมริ นทร์ บ๊ คุ เซนเตอร์
บริ ษัท เธียรสุรัตน์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท โตโยต้ า นนทบุรี
บริ ษัท เลอโนโว จากัด
บริ ษัท เจ ไอ บี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จากัด
บริ ษัท กรุนด์ฟอส (ปทท.) จากัด
บริ ษัท กรี นวิง มาร์ เก็ตติ ้ง จากัด (ศูนย์นิสสันเชียงราย)
บริ ษัท นิวบูตคิ ซิตี ้ จากัด
บริ ษัท สยามคอสมอส เซอร์ วิส จากัด
บริ ษัท ไทยเอเวชัน่ เซอร์ วิส จากัด
บริ ษัท แอมโบรสไวน์ จากัด
บริ ษัท ลีโอเทคโนโลยีแอนด์มาร์ เกตติ ้ง จากัด
บริ ษัท สิทธิพร แอทโซซิเอท จากัด
บริ ษัท ดิจิตอลคอม จากัด
บริ ษัท ยู.เอส. ซัมมิท (โอเวอร์ ซีส์) จากัด
บริ ษัท มาสเตอร์ คลู อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด









บริ ษัท จินตนา อินเตอร์ เทรด จากัด
บริ ษัท แคนนอนมาร์ เก็ตติ ้ง จากัด
บริ ษัท ฮงฮวด จากัด
บริ ษัท อิมแพค เอ็กซิบิชนั่ แมเนจเม้ นท์ จากัด
LF Logistic Co.,LTD.
บริ ษัท ณัฐพงษ์ มอเตอร์ จากัด
บริ ษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จากัด

 ประสบการณ์ การสอน : โค้ ชชิ่งโปรแกรม (รายชื่อลูกค้ ากลุ่มบริการ สื่ อสาร โรงแรม โรงพยาบาล ห้ าง และอืน่ ๆ)
















บริ ษัท อมริ นทร์ บ๊ คุ เซนเตอร์
บริ ษัท ดิเอราวันกรุ๊ป จากัด
โรงแรมคามาลายา สมุย
โรงแรมเดอะไลบราลี่
โรงแรม ที เค พาเลซ
โรงแรมดุสิตธานี (พัทยา)
โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า กูเก็ต
ไอยรา บีช โฮเตล แอนด์ พลาซ่า
โรงแรมเคซี รี สอร์ ทแอนด์สปา
โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล
โรงพยาบาลจังหวัดตรัง
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่ นเกล้ า
โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ
โรงพยาบาลยันฮี















สมาคมโรงแรม (กลุม่ ทรัพยากรมนุษย์)
โรงแรมแอบโซลูท
โรงแรมนารายณ์
โรงแรมอีสติน มักกะสัน
บริ ษัท อิมพีเรี ยลพลาซ่า จากัด (สาโรง)
Simply Asia Food
Terminal 21 Shopping Mall
Bludeck Co.Ltd.
บริ ษัท ดีเบสโฮลดิ ้ง จากัด
บริ ษัท อิมแพค เอ็กซิบิชนั่ แมเนจเม้ นท์ จากัด
ASM Security Management Company
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อ.ส.ม.ท.
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

 ประสบการณ์ การสอน : โค้ ชชิ่งโปรแกรม (รายชื่อลูกค้ าหน่ วยงานราชการและรั ฐวิสาหกิจ)












ธนาคารแห่งประเทศไทย
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
สถาบันส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น
สานักคณะกรรมการเลือกตัง้ (กกต.)
สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
กรมชลประทาน
กรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กรมทรัพยากรธรณี
สมาคมส่งเสริ มสถานภาพสตรี
โรงเรี ยนสตรี จลุ นาค











ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้านครหลวง
กรมสุขภาพจิต
วิทยาลัยการอาชีพบ้ านแพ้ ว
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
สนง.รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

