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อาจารยพัชรี แชมชอย

การศึกษา
 ปริญญาตรี ศิลปะศาสตรบัณฑิต

-

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

 ปริญญาโท ศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต

-

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

 ปจจุบัน กําลังศึกษาปริญญาเอก (สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา) - มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
ประวัติการทํางาน
- ผูจ ดั การฝกอบรม ฝายทรัพยากรบุคคล

-

บริษทั ครัวการบินกรุงเทพ จํากัด

- ผูจ ดั การแผนกฝกอบรมและคุณภาพ

-

โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด

- ผูช ว ยผูจ ดั การฝายฝกอบรม

-

โรงแรม ฮอลิเดย อินน กรุงเทพฯ

- ผูชว ยผูจ ดั การฝายฝกอบรม

-

โรงแรม อินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

- ผูช ว ยผูจ ดั การฝายฝกอบรม

-

โรงแรม เมอริเดียน กรุงเทพฯ

- นักฝกอบรมและพัฒนาหลักสูตร

-

โรงแรม เมอริเดียน ภูเก็ต

- นักฝกอบรมและพัฒนาหลักสูตร

-

โรงแรม แรมแบรนท กรุงเทพฯ

- นักฝกอบรมและพัฒนาหลักสูตร

-

โรงแรม ซันรูท กรุงเทพฯ

- หัวหนาครูผสู อน

-

สถานเสริมความงามแจมจันทร

- เจาของกิจการเบเกอรี่
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อาชีพหลัก

- วิทยากรอิสระ
- นักเขียน
ประสบการณการเปนอาจารยพิเศษ
• มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประสบการณงานเขียน/งานวิชาการ
• หนังสือกีฬาเบิลเทนนิส
• หนังสือกีฬาบาสเกตบอล
• หนังสือกีฬาแอโรบิคดานซ
• หนังสือกีฬาวายน้ํา
ประสบการณการเปนวิทยากร










ผูจ ดั การฝกอบรม ฝายทรัพยากรบุคคล
ผูจัดการแผนกฝกอบรมและคุณภาพ
ผูชวยผูจัดการฝายฝกอบรม
ผูชวยผูจัดการฝายฝกอบรม
ผูชวยผูจัดการฝายฝกอบรม
นักฝกอบรมและพัฒนาหลักสูตร
นักฝกอบรมและพัฒนาหลักสูตร
นักฝกอบรมและพัฒนาหลักสูตร
Hotel Training Club

-

บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จํากัด
โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด
โรงแรม ฮอลิเดย อินน กรุงเทพฯ
โรงแรม อินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
โรงแรม เมอริเดียน กรุงเทพฯ
โรงแรม เมอริเดียน ภูเก็ต
โรงแรม แรมเบรนท กรุงเทพฯ
โรงแรม ซันรูท กรุงเทพฯ
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ประสบการณการบรรยาย



























กระทรวงศึกษาธิการ
กรมการขนสงทางบก
กรมชลประทาน
การไฟฟานครหลวง
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค(สคบ.)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
(กสทช.)
บริษัท ทรูคอรปอเรชั้น จํากัด(มหาชน)
บริษัท ระขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
บริษัท อินตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, กรุงศรีออโต
บริษัท Flynow
บริษัท เนสทเล(ไทย) จํากัด
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
บริษัท สยามโคบูตาอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
บริษัท อาคเนยประกันภัย
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด(มหาชน)
บริษัท ไทยลอตเต จํากัด
บริษัท ล่ําสูง จํากัด (มหาชน)
บริษัท โกลดสตาร เมททอล จํากัด
บริษัท Banana Family Park
บริษัท ในเครืออีจีวี
บริษัท เงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม
บริษัท ทอปวิว เมเนจเมนท จํากัด
บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท พารท(ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน)
บริษัท สามมิตร กรีน พาวเวอร จํากัด
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บริษัท พีทีที โพลีเมอร โลจิสติกส จํากัด
โรงพยาลบาล ศรีวิชัย
โรงพยาบาล วชิระ
โรงพยาบาล มหาชัย
โรงพยาบาล กรุงสยามเซนตคารลอส
โรงแรม ซัมมิท พาวิลเลี่ยน กรุงเทพ
โรงแรม คลับอันดามัน ภูเก็ต
โรงแรม อาวนาง พังงา
โรงแรม ริเวอรไรนเพลส เซอรวิส อพารทเมนต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไรพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาลัยโชติเวช
วิทยาลัยดุสิตธานี
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวกรุงเทพ
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