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 ชือ-สกุล ภาษาอังกฤษ Anuphap Phanchamnan
การศึกษา
 ปริ ญญาตรี วิศวอุตสาหกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (อสบ.)
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
 ปริ ญญาโท คณะบริ หารธุ รกิจ สาขาการจัดการการตลาด (MBA Marketing)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
การฝึ กอบรม (คอร์ สต่ างๆ)






เรี ยนครู สมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ 6 เดือน
เรี ยนอาจาริ ยสา (อาจารย์สอนครู สมาธิ ) สถาบันพลังจิตตานุภาพ
Trainer & Coach skill for 21st Century
Understand yourself and Others : Skill for Success
The MAGNETER PRESENTATION ACADEMY (The way of ZEN)
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 DTH Marketing workshop
 SUM Presentation
 Smart Look for Successful Career and Life (ภาษาท่าทางทีสง่างามเพือความสุ ขและ
ความก้าวหน้า)
 Train the Trainer
 นพลักษณ์ (The Enneagram)
 PUBLIC SPEAKING โดย ครู โอ๋ AF
 อบรมสู่ ฝันนักเขียนขันพืนฐานรุ่ น 14 โดย อ.เปี ยมศักดิ คุณากรประทีป
 Train the Trainer Advanceโดย ดร.บัญญัติ บุญญา
 ระบบการจัดการ ISO 9001,ISO 14001,IATF 16949 โดย ดร.ทอง พุทธลอด
การทํางานในอดีต-ปัจจุบนั
 วิทยากร/ทีปรึ กษา บริ ษทั เอ็นวาย เทรนนิง เซ็นเตอร์ จํากัด
 เป็ นนักเขียน (เขียนบทความในวารสารรายเดือนให้กบั บริ ษทั ฝึ กอบรมและสัมมนาธรรม
นิติ จํากัด)
 อาจารย์สอนสมาธิ ทีสถาบันพลังจิตตานุภาพ
 อดีตอาจารย์พิเศษทีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สอนวิชาเลือก : เรื องไร้สาระ แต่กลับมี
สาระอย่างคาดไม่ถึง: วิชาจีบ วิชาเคล็ดลับจับโกหก ร่ วมกับ อ.ธนิช)
 เป็ นวิทยากรให้กบั สมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญีปุ่ น) [สสท.]
 เป็ นวิทยากรให้กบั บริ ษทั ฝึ กอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จํากัด
 เป็ นวิทยากรให้กบั กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน จังหวัดชลบุรี
 เป็ นวิทยากรหน่วยงานราชการและบริ ษทั เอกชนอีกมากมาย
 อดีตทีปรึ กษาการตลาดบริ ษทั KathyGold
 อดีตวิศวกร (ผูจ้ ดั การ) ทีบริ ษทั โทเทิลแอคเซสคอมมูนิเคชัน (DTAC)
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 ทีปรึ กษาการตลาดบริ ษทั Stepteambuiding
 อดีตทีปรึ กษาการตลาดบริ ษทั BLUE NAVI
 อดีตทีปรึ กษาการตลาดบริ ษทั CAP VISION
ประสบการณ์การทํางาน – อดีต









วิทยากรรับเชิญ บรรยายให้นกั ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
วิทยากรรับเชิญ บรรยายให้นกั ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วิทยากรรับเชิญบรรยายให้ สํานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ (สปสช.)
วิทยากรรับเชิญ บรรยายให้นกั ศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกง (BBC)
วิทยากรรับเชิญ บรรยายให้นกั ศึกษา วิทยาลัยพานิชยการบางนา
วิทยากรรับเชิญ บรรยายให้พระวิทยากร วัดสระเกศวรวิหาร
วิทยากรรับเชิญ บรรยายให้วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ
วิทยากรรับเชิญ ให้หน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆ อีกมากมาย เช่น บริ ษทั เครื อ
ซี เมนต์ไทย

บทบาทนักเขียน
 เขียนบทความ ธรรมะ ทําไม ใน
เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/dhammawhy?ref=hl
 เขียนบทความลงในนิตยสาร Goodluck Goodlife
 เขียนหนังสื อร่ วมกับ อาจารย์ณรงค์วทิ ย์ แสงทอง และโค้ชปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
ชือหนังสื อ “ใช้ชีวิตคิดแบบโค้ชเพือก้าวไปสู่ ความสําเร็จ”
 ปั จจุบนั กําลังเขียนหนังสื อของตัวเองกับสํานักพิมพ์คิดดี “สมาธิเปลียนชีวิต”
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 เขียนบทความในวารสารรายเดือนและกําลังออกหนังสื อให้กบั บริ ษทั ฝึ กอบรมและ
สัมมนาธรรมนิติ จํากัด
ผลงานทางวิชาการ
 ร่ วมกับ อาจารย์จตุพร วิศิษฏ์โชติองั กูร (นักวิชาการอิสระ KM Activist
,Coaching,Trainer,Facilitator) เขียนและถอดบทความ แนวทางการจัดทํา ขับเคลือนและ
ใช้ประโยชน์ธรรมนูญสุ ขภาพเฉพาะพืนที ของ สํานักงานคณะกรรมการสุ ขภาพ
แห่งชาติ(สช.)
หลักสู ตรทีบรรยาย
1.หลักสู ตร การบริ การอย่างมืออาชีพ (Service Mind)
2.หลักสู ตร การสร้างทีมให้มีประสิ ทธิ ภาพ (TEAM BUILDING)
3.หลักสู ตร การสื อสาร สร้างสัมพันธ์ เพิมพลัง งานสําเร็จ (Communications Skills)
4. หลักสู ตร การเพิมประสิ ทธิภาพการทํางานด้วย 5Q(IQ EQ AQ OQ SQ) (Working Efficiency
with 5 Q)
5.หลักสู ตร รู ้จกั ตัวเองเพือเข้าใจผูอ้ ืน (Get me Give you)
6.หลักสู ตร การทํางานด้วยสุ นทรี ยะสมาธิ (Meditation for Work)
7.หลักสู ตร การเป็ นผูน้ าํ และนักบริ หารมืออาชีพด้วย 5Q (Leadership with 5Q)
8.หลักสู ตร การสร้างจิตสํานึกในการรักองค์กร (Cooperation Awareness)
9.หลักสู ตร การสื อสารทีมีประสิ ทธิ ภาพ (Effective Communications)
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10.หลักสู ตร การพัฒนาบุคลากรด้วยหลักสู ตรบูรณาการแบบองค์รวม ( Human Holistic
Development )
11. หลักสู ตร การรับมือกับวันแย่ๆอย่างมืออาชีพ (Handling a bad situation professionally)
12.หลักสู ตร การบริ หารเวลาอย่างสร้างสรรค์เพือผลงานทีเป็ นเลิศ (Time Management &
Creativity for effective work techniques)
13.หลักสู ตร คิดบวกอย่างสร้างสรรค์ (Positive Thinking)
14.หลักสู ตร การบริ หารการเปลียนแปลง (Change Management)
15.หลักสู ตร เทคนิคการบริ หารลูกน้อง เพือผลงานทีเป็ นเลิศ (Personal Management)
16.หลักสู ตร พัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
17.หลักสู ตร Happy workplace องค์กรแห่งความสุข (สุ นทรี ยะแห่ งองค์กร)
18. หลักสู ตร การคิดแบบองค์รวมและเชิงระบบ (Holistic & Systematic Thinking)
19.หลักสู ตร เทคนิคการตัดสิ นใจ และแก้ไขปั ญหา (Problem Solving & Decision Making)
20.หลักสู ตร การลดความสู ญเสี ยทัง ประการ ( Wastes )
21.หลักสู ตร เทคนิคการเป็ นวิทยากรมืออาชีพ (Train the Trainer)
22.หลักสู ตร ไคเซ็นเพือการปรับปรุ งงานและเพิมผลผลิตสู่ ความสําเร็ จขององค์กร (Kaizen)
23.หลักสู ตร การดําเนินกิจกรรม SGA อย่างมีประสิ ทธิภาพ (Small Group Activity)
24.หลักสู ตร การผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing)
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25.หลักสู ตร การบริ หารจัดการโดยมีวตั ถุประสงค์หรื อเป้ าหมาย (Management by Objective –
MBO)
26.หลักสู ตร ภาวะผูน้ าํ (Leadership)
27. หลักสู ตร การคิดวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือการบริ หาร (Analysis for Management)
28.หลักสู ตร การวิเคราะห์และการแก้ไขปั ญหาทีหน้างาน (Problem Solving by Data Analysis)
29.หลักสู ตร ภาวะผูน้ าํ กับการเปลียนแปลงและการสร้างนวัตกรรม (Innovation Leadership)
30.หลักสู ตร ยกระดับบริ การด้วยงานคุณภาพ (Service mind with High Quality)
31.หลักสู ตร การบริ หารความเสี ยง (Risk Management)
32.หลักสู ตร การวิเคราะห์และการแก้ไขปั ญหาด้วย 8D (Analytical & Problem Solving by 8D)
33.หลักสู ตร เทคนิคการตัดสิ นใจ และแก้ไขปั ญหา (Problem Solving & Decision Making)
34.หลักสู ตร หัวหน้างานยุคใหม่ (Modern Leadership)
35.หลักสู ตร การพาทีมให้ประสบความสําเร็จไปด้วยกัน (Leading successful team)
36.หลักสู ตร กลยุทธ์การบริ หารคนยุค 4.0 (Management Strategy 4.0 )
37.หลักสู ตร การพัฒนาทักษะการโค้ชสําหรับหัวหน้างาน ( Coaching for Leadership )
38. หลักสู ตร DISC สําหรับหัวหน้างาน (DISC for Leadership)
39.หลักสู ตร การสร้างแรงจูงใจในการทํางาน (The Power of Motivation)
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40.หลักสู ตร การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analysis Thinking)
41.หลักสู ตร การคิดเชิงสังเคราะห์ (Synthesis Thinking)
42.หลักสู ตร การตลาด 4.0 สําหรับศตวรรษที 21 (Marketing 4.0 for the 21st Century)
43.หลักสู ตร เทคนิคการเจรจาต่อรองขันเทพ (Negotiation)
44.หลักสู ตร 7Q เพือความสําเร็จในการทํางาน (7Q for Success)
45.หลักสู ตร Poka Yoke
46.หลักสู ตร ศิลปะการครองใจหัวหน้าและผูร้ ่ วมงาน - แบบ Win Win (Good communication
Skills)
47.หลักสู ตร การพัฒนาทักษะการโค้ชสําหรับหัวหน้างาน (Coaching for Leadership)
48.หลักสู ตร สุ นทรี ยะสนทนา การสื อสารอย่างสร้างสรรค์และมีประสิ ทธิภาพเพือความสําเร็จ
ในงานและชีวติ ( Dialogue to Success )
49.หลักสู ตร การสร้างจิตสํานึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness)
50.หลักสู ตร จริ ยธรรมการทํางานเพือเพิมความสําเร็จอย่างยังยืน (Ethic for Work)
51.หลักสู ตร เทคนิคการปรับปรุ งกระบวนการทํางานอย่างต่อเนือง (Continuous Process
Improvement)
52.หลักสู ตร การพัฒนาศักยภาพด้านการคิดวิเคราะห์และหลักการคิดเชิงระบบ (Analysis &
Systematic Thinking)
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53.หลักสู ตร หัวหน้างานกับงานบริ หารคน (HR for Non HR)
54.หลักสู ตร เทคนิคการเป็ นวิทยากรมืออาชีพ (Train the Trainer)
55.หลักสู ตร คุณธรรมและจริ ยธรรมสําหรับผูน้ าํ (Moral & Ethical for Leadership)
56.หลักสู ตร การเพิมผลผลิตในตนเอง ด้วย 5Q (Personal Productivity with 5Q)
57.หลักสู ตร 9 ทักษะสู่ การทํางานแบบมืออาชีพ (9 Soft Skills for Smart Work)
58. หลักสู ตร การสร้างความสามัคคี คิดบวก และความรักต่อองค์กร
58.หลักสู ตร เทคนิคการสอนงาน มอบหมายและติดตามงาน
59.หลักสู ตร เทคนิคการเขียน Mind Map เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการทํางาน
(High Performance Working by Mind Map Technique)
60.หลักสู ตร EQ กับการเพิมประสิ ทธิภาพการทํางาน (Emotional Quotient for Success)
61.หลักสู ตร เทคนิคการจูงใจ โน้มน้าวใจ สําหรับหัวหน้างาน (Motivation Technique for
Leadership)
62.หลักสู ตร การประยุกต์ใช้ Daily Management กับการทํางาน
63.หลักสู ตร การวางแผนปฏิบตั ิการเพือความสําเร็จ (Action Plan for Success)
64.หลักสู ตร นักบริ หารระดับต้น/กลาง แบบมืออาชีพ ( Professional Middle Executive )
65.หลักสู ตร ทักษะผูน้ าํ ยุคใหม่และการสร้างสุ ดยอดทีม (Leadership Skills & Team awareness)
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66.หลักสู ตร : การมุ่งเน้นทีลูกค้า ( Customer Centric )
67.หลักสู ตร ความคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative Thinking)
68.หลักสู ตร ความคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative Thinking)
69.หลักสู ตร การจัดการองค์ความรู ้ในองค์กร (Knowledge Management)
70.หลักสู ตร กิจกรรม 5 ส เพือการเพิมผลผลิตและความปลอดภัยในการทํางาน
71.ออกแบบหลักสู ตรต่างๆได้ตามทีหน่วยงานและองค์กรต้องการ(Organization Development )
. อืนๆ
บรรยาย In-house Training










กรมทางหลวง (ทัวประเทศ)
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค (ทัวประเทศ)
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์
บริ ษทั การท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) AOT
สํานักบริ หารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 2 รุ่ น
คณะกรรมการการเลือกตัง (หน่วยงาน กกต.) 2 รุ่ น
ศูนย์สร้างสุ ข สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.)
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย(สํานักงาน
คปภ.)
 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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บริ ษทั IRPC
สมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญีปุ่ น) (ส.ส.ท.)
กรมพัฒนาฝี มือแรงงานจังหวัดชลบุรี
กรมพัฒนาฝี มือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
บริ ษทั ฝึ กอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จํากัด
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 4 รุ่ น
สํานักคณะกรรมการบริ หารศาลยุติธรรม
สํานักเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชีขาดอํานาจหน้าทีระหว่างศาล
สํานักประธานศาลฎีกา
สํานักงานส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
บริ ษทั บริ หารและพัฒนาเพือการอนุรักษ์สิงแวดล้อม จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จํากัด
มหาวิทยาลัยบูรพา
เทศบาลตําบลสําโรงเหนือ
สํานักงาน นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
องค์การบริ หารจัดการก๊าซเรื อนกระจก (องค์การมหาชน)
เทศบาลตําบลสําโรงเหนือ สมุทรปราการ
เทศบาลตําบลท่าทราย นนทบุรี
องค์การสุ รา กรรมสรรพสามิต
สมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญีปุ่ น) สสท.
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
การประปานครหลวง 3 รุ่ น
สมาคมมัคคุเทศก์และธุรกิจนําเทียว จังหวัดพิษณุโลก
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สมาคมมัคคุเทศก์และธุรกิจนําเทียว จังหวัดกําแพงเพชร
สมาคมมัคคุเทศก์และธุรกิจนําเทียว จังหวัดสุ โขทัย
ตํารวจท่องเทียว จังหวัดพิษณุโลก
ตํารวจท่องเทียว จังหวัดสุ โขทัย
บริ ษทั ฮิตาชิ อินดัสเตรี ยล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั นําสิ นประกันภัย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย(สํานักงาน
คปภ.)


















บริ ษทั ทริ ปเปิ ลทีบรอดแบนด์ จํากัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุ งเทพ วิทยาเขตรังสิ ต
บริ ษทั เอสอีไอ อินเตอร์คอนเนคท์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จํากัด รุ่ นที 1
บริ ษทั เอสอีไอ อินเตอร์คอนเนคท์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จํากัด รุ่ นที 2
บริ ษทั DIC Graphic (Thailand) นิคมอมตะซิตี
บริ ษทั นัมบุซิล ( ไทยแลนด์) จํากัด
บริ ษทั ซีดีจี (CDG)
บริ ษทั ไทยลักษณ์
บริ ษทั ไทยแอร์โร่
บริ ษทั บางกอกแคน 3 รุ่ น
บริ ษทั 1557
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา 3 รุ่ น
บริ ษทั แฮปปี แลนด์ กรุ๊ ป จํากัด (สํานักงานใหญ่)
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ
บริ ษทั เคมีแมน จํากัด
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โรงพยาบาลเทพธาริ นทร์
บริ ษทั ซีคอน คอนสตรัคชัน ซี สเต็ม จํากัด
บริ ษทั KSB Pums จํากัด
บริ ษทั QPR (Quality Poeple Recruiting )
บริ ษทั อรสิ ริน (อสังหาริ มทรัพย์ เชียงใหม่)
บริ ษทั คอนไซส์ (Koncise)
บริ ษทั ไทยพัฒนาครุ ภณ
ั ฑ์ จํากัด
บริ ษทั วินโดว์เอเชีย 2 รุ่ น
บริ ษทั อินโนเวชัน (Innovation)
บริ ษทั Amway
โรงเรี ยนในกลุ่มเทศบาลหนองแคอนุสรณ์ 5 โรงเรี ยน
สํานักบริ หารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
บริ ษทั อินเตอร์ เรี ยลตีแมเนจเม้นท์ จํากัด (IRM)
บริ ษทั KOG LOGISTICS & Projects (Thailand) Ltd.
เทศบาลตําบลสําโรงเหนือ
Knowledge Exchange Center (KX) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
บริ ษทั อรสิ รินโฮลดิง จํากัด
บริ ษทั อรสิ รินพร๊ อพเพอร์ตี
บริ ษทั อรสิ รินกรุ๊ ปจํากัด
บริ ษทั นอร์ทโฮมพร๊ อพเพอร์ตี จํากัด
บริ ษทั นอร์ทโฮมจํากัด
โรงแรมเดอะไทด์ บางแสน
โรงแรมเอวัน พัทยา
บริ ษทั ในกลุ่ม UMI Group (กระเบืองดูราเกส)
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บริ ษทั เซนไซน์ จํากัด (มหาชน) SENSE SIGN CO.,LTD.
เทศบาลนครนนทบุรี
บริ ษทั โรงไฟฟ้า บีแอลซี พี เพาเวอร์ จํากัด
บริ ษทั เขาเขียว คันทรี คลับ
โรงแรมลองบีช การ์เด้น โฮเต็ล แอนด์ สปา
บริ ษทั อินเตอร์ เรี ยลตีแมเนจเม้นท์ จํากัด (IRM)
บริ ษทั KOG LOGISTICS & Projects (Thailand) Ltd.
โรงแรมแกรนด์เบลล่า พัทยา
โรงแรมสยามเบย์ชอร์ พัทยา (โรงแรมในกลุ่มสุ โกศลทังหมด)
สาธารณสุ ขจังหวัดสุ ราฎษร์ธานี
บริ ษทั บูรพาพรอสเปอร์ จํากัด (Burpa Prosperv Co.,Ltd.)
บริ ษทั เอส.เค. ออโต้เพ้นท์ จํากัด
บริ ษทั เอเชียคอมแพ็ค จํากัด
บริ ษทั จีเม่า รับเบอร์ อินเตอร์เนชันเนลไทยแลนด์ จํากัด
บริ ษทั ฮิตาชิออโต้โมทีฟซี สเต็ม (Hitachi Automotive Systems)
บริ ษทั คอมแพ็ค อินเตอร์เนชันแนล จํากัด
บริ ษทั เอเซียคอมแพ็ค จํากัด
บริ ษทั โรแยล พลัส จํากัด
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ข้าราชการกรมสุ ขภาพจิต
บริ ษทั ทีที ออโตโมทีฟ สตีล (ไทย์แลนด์)
บริ ษทั ออโต้อลั ลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั Top Trend Manufacturing Co.,Ltd
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บริ ษทั โปรเฟนเดอร์ จํากัด
โรงแรมเม้าเทนท์บีชพัทยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
บริ ษทั เดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ จํากัด
บริ ษทั วีแคนบาย จํากัด (VCANBUY)
บริ ษทั ไทยไฟน์ ซินเตอร์ จํากัด
NPC Safety and Environmental Service Co.,Ltd.
บริ ษทั ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั แซดเอฟ เลมฟอร์เดอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด
บริ ษทั ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จํากัด
บริ ษทั ฟูจิสึ เจเนอรัล – (ประเทศไทย) จํากัด
ร้านอาหาร The manhattan fish market
บริ ษทั จรุ งไทยไวร์แอนด์เคเบิล จํากัด (มหาชน)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
บริ ษทั เลียร์ ออโตโมทีฟ จํากัด
บริ ษทั โมอาว็าด มานูแฟคเจอเรอส์ จํากัด
บริ ษทั ฝาจีบ จํากัด
บริ ษทั ไทยซัมมิทอีสเทิร์นซี บอร์ด โอโตพาร์ท อินดัสตรี จํากัด (ระยอง)
บริ ษทั แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จํากัด
M&T Face Care Center
บริ ษทั ลาล่ามูฟ อีซีแวน (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั เซอร์เทคและพลาเม็กซ์ จํากัด
บริ ษทั สามร้อยยอด จํากัด
บริ ษทั คานาเอคซ์ จํากัด
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บริ ษทั ไทย รี เบิร์ท จํากัด
บริ ษทั เอ็มเอสแอล ซอฟต์แวร์ (ไทยแลนด์) จํากัด
บริ ษทั ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั ฟูจิซึ เจเนรัล (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั ไทยเวททรอน อิเล็กทรอนิกส์ จํากัด
บริ ษทั ในเครื อ MS Group ทังหมด
บริ ษทั ซูกิโนะ เพลส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั เครื องสําอาง แบรนด์ อมาเบล
บริ ษทั เวล สเวด จํากัด
บริ ษทั วาตานาเบ้ อีต (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั ไทยมิฮาร่ า จํากัด
บริ ษทั อีซูซุ ตังเซี ยฮวด จํากัด
ศูนย์ทนั ตกรรมเด็นทรัลแคร์
สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันตก
บริ ษทั ไทยมิตซูวา จํากัด
บริ ษทั ASICS (Thailand)
บริ ษทั อาร์มสตองรับเบอร์ แอนด์ เคมีคลั โปรดักส์ จํากัด

บรรยาย Public Training
 หลักสู ตร รู ้จกั ตัวองเพือเข้าใจผูอ้ ืน (Get me Give you)
 ทอร์คธรรม
 หลักสู ตร “การเพิมประสิ ทธิภาพการทํางานด้วย 5Q(IQ EQ AQ OQ SQ) (Working
Efficiency with 5 Q)”
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 หลักสู ตร การวิเคราะห์และการแก้ไขปั ญหาด้วย D (Analytical & Problem Solving by
8D)
 สมาธิเปลียนชีวิต
 หลักสู ตร “เสริ มสร้างความสุ ขในองค์กร เพือการพัฒนาอย่างยังยืน”
 หลักสู ตร การบริ การอย่างมืออาชีพ
 หลักสู ตร สุ นทรี ยะสนทนา การสื อสารอย่างสร้างสรรค์และมีประสิ ทธิ ภาพ เพือ
ความสําเร็จในงานและชีวติ (Dialogue)
 9 Soft Skills for Smart Work : 9 ทักษะสู่ การทํางานแบบมืออาชีพ
English Camp & Walk Rally
 โรงเรี ยนสัตหี บ ชลบุรี
Team Building & Walk Rally











บริ ษทั ไทยแอร์โร่ รุ่ นที1
บริ ษทั ไทยแอร์โร่ รุ่ นที2
บริ ษทั ไทยมัตโต เอ็นเอส
วิทยาเทคโนโลยีชลบุรี 2 รุ่ น
บริ ษทั ไดโด้แมนูแฟคเจอริ ง
การประปานครหลวงฝ่ ายช่าง
บริ ษทั 3BB 3 รุ่ น
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
บริ ษทั ในเครื อไทยเบฟเวอเรจ
บริ ษทั โมเม้นทีฟ
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บริ ษทั การท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) AOT
บริ ษทั เจแอนด์พี ซิตีกรุ๊ ป (JAP)
บริ ษทั Thappline (ท่อส่ งนํามัน)
บริ ษทั วิชนกลาส
ั
อินดัสทรี ส์ จํากัด
บริ ษทั วิชนกลาส
ั
แอนด์ ดอร์ อินดัสเทรี ยล จํากัด
บริ ษทั STOP CH (Software)
บริ ษทั ตําแหลก
โรงเรี ยนบดินทรเดชา (สิ งห์ สิ งหเสนี) 4
บริ ษทั อาบาเทก (เอเซีย) จํากัด
โรงเรี ยนสามพัน เพชรบูรณ์
บริ ษทั อินโนเวชัน (Innovation)
บริ ษทั Amway
บริ ษทั PI Industry จํากัด
บริ ษทั ไทยพัฒนาครุ ภณ
ั ฑ์ จํากัด
บริ ษทั วินโดว์เอเชีย 2 รุ่ น
บริ ษทั QPR (Quality Poeple Recruiting )
โรงเรี ยนในกลุ่มเทศบาลหนองแคอนุสรณ์ 5 โรงเรี ยน 2 รุ่ น
สํานักบริ หารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 2 รุ่ น
บริ ษทั คอนไซส์ (Koncise)
บริ ษทั โตโยต้าบัส (TOYOTA BUZZ) จํานวนพนักงาน 1,400 คน
บริ ษทั ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) จํานวนพนักงาน 800 คน
การประปานครหลวงฝ่ ายธุรการ
บริ ษทั บลูริเวอร์ โปรดักส์ จํากัด
บริ ษทั ริ ชชีเนเชอรัลออยล์ จํากัด

ประวัติอาจารย์อนุภาพ พันชํานาญ REV00 / Issued date 9 Apr-2019

NY Training Center Co.,Ltd.
145, Soi Rangsit-Nakornnayok 66 Tambol Prachathipat
Thanyaburi, Pathumthani 12130
Tel: 0-2991-6292, 0-2991-6294-5, 08-1991-0534 Fax: 0-2991-6289
Web Site: http://www.ny-consult.com

























E-mail: service@ny-consult.com

บริ ษทั บิลเลียนไทย ซับพลายส์จาํ กัด
บริ ษทั ทรี ฟอร์เวิร์ด ซับคอนแทรค(ไทยแลนด์) จํากัด
บริ ษทั อินเตอร์ เรี ยลตี แมเนจเม้นท์ จํากัด
บริ ษทั แพนดอร่ า โพรดักชัน จํากัด
บริ ษทั ในกลุ่ม เคโวเคอร์ (KAVOKERR Group)
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย(สํานักงาน
คปภ.)
บริ ษทั อินเตอร์ เรี ยลตีแมเนจเม้นท์ จํากัด (IRM)
บริ ษทั KOG LOGISTICS & Projects (Thailand) Ltd.
เทศบาลตําบลสําโรงเหนือ
บริ ษทั อัลลายด์เทคประเทศไทย จํากัด
บริ ษทั ไทย ออล-เวลล์ เพ้นท์ จํากัด
บริ ษทั โคเซ่ อลูมินมั (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั เอนไก( Enkei) (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั โรงไฟฟ้า BLCP
บริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) (SCG)
บริ ษทั ทริ ปเปิ ลทีบรอดแบนด์ จํากัด (มหาชน)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์
บริ ษทั เซนไซน์ จํากัด (มหาชน) SENSE SIGN CO.,LTD.
เทศบาลนครนนทบุรี
บริ ษทั โรงไฟฟ้า บีแอลซี พี เพาเวอร์ จํากัด
บริ ษทั บูรพาพรอสเปอร์ จํากัด (Burpa Prosperv Co.,Ltd.)
บริ ษทั เอส.เค. ออโต้เพ้นท์ จํากัด
บริ ษทั สหเซวา จํากัด (บริ ษทั ในเครื อสหพัฒน์)
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 บริ ษทั เวล ทรานส์ จํากัด









ข้าราชการกรมสุ ขภาพจิต
บริ ษทั ECOLAB
บริ ษทั บริ หารและพัฒนาเพือการอนุรักษ์สิงแวดล้อม จํากัด (มหาชน)
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพานิชย์
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
บริ ษทั เอ็มเอสแอล ซอฟต์แวร์ (ไทยแลนด์) จํากัด

จุดเด่ นของวิทยากรทีจะทําให้ ผ้ เู รียนได้ ประโยชน์ สูงสุ ด
 พูดเรื องทีจะบรรยายให้คนฟังเข้าใจได้ง่ายๆ
 อ่านความรู ้สึก แนวคิด ของผูเ้ ข้าอบรมได้ออก ทําให้รู้ว่าจะบรรยายด้วยวิธีไหน
 มีการปรับตัวเข้ากับผูเ้ รี ยนได้ดี สร้างความเป็ นกันเองแบบสนิทสนม ทําให้ผเู ้ รี ยนรู ้สึก
ถึงการไม่ได้เรี ยน แต่เป็ นการแชร์เรื องราวต่างๆ กัน
 มีเรื องราวสนุกๆ มากมายทีจะเล่าให้ผเู ้ รี ยนได้ร่วมสนุก ไม่วา่ จะเป็ นเรื องทีคนทัวไป
สนใจอยูใ่ นปั จจุบนั และเรื องทีสร้างความประทับใจต่างๆ
 เชือมโยงเรื องเล่าต่างๆ เข้ากับหัวข้อทีสอนได้เป็ นอย่างดี
 สรุ ปหัวข้อทีจะบรรยายให้ผเู ้ รี ยนได้มีคียเ์ วิร์ด เพือนําหลักการไปใช้งานได้จริ ง
 ทังหมดจะผ่านความสนุกสนานตังแต่เริ มบรรยายจนจบการบรรยาย ทีเรี ยกว่าสนุก
และสาระอย่างแท้จริ ง
 เป็ นคนทีเข้าใจชีวิต จึงมองเห็นว่าสิ งทีคนต้องการทีแท้จริ งคืออะไร
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