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วิทยากร อ.สานุพันธ์  ใบศรี 

 

 

 

ประวัติการท างาน 

หัวหน้าส่วนบุคคล                                             กลุ่มบริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จ ากัด 
หัวหน้าแผนกแรงงานสัมพันธ์                               กลุ่มบริษัท ตะวันออกโปลีเมอร์
อุตสาหกรรม จ ากัด 
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล                               บริษัท ย ูสตาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(เครือจีเอ็มเอ็มแกรมมี่) 
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล                               บริษัท ซันโย เซมิคอนดักเตอร์ ประเทศ
ไทย จ ากัด 
ที่ปรึกษาโครงการ Total Human Development สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-
ญี่ปุ่น  (สสท.) 

ปัจจุบัน 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปร สมาร์ท จ ากัด 
ผู้ด าเนินรายการ     LIFE STYE กับ พลายชุมพล สถานีวิทยุ  FM. 97.75 MHZ.  

หลักสูตรที่มีความช านาญ      

การท างานเป็นทีม 
การพัฒนาภาวะผู้น า ผู้ตาม และการท างานเป็นทีม 
TEAM BUILDING 
TEAM WORK 
WALK RALLY 
การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ ส าหรับผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้างาน 
การบริหารแรงงานสัมพันธ์ โดยการใช้กิจกรรมแบบมีส่วนร่วม 
งานได้ผล คนเป็นสุข 
การสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบในการท างาน 
องค์กรแห่งความสุข Happy Workplace 
การพัฒนาการให้บริการลูกค้าที่เหนือความคาดหมาย 
การพัฒนาบุคลิกภาพในงานบริการ 
การสื่อสาร และประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
เทคนิคสอนงาน สั่งงาน การมอบหมายงานและติดตามงานอย่ามีประสิทธิภาพ 
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการท างาน 
เกม และกิจกรรมกลุ่ม ส าหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 
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บางส่วนของลกูค้า 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ส านักงานประกันสังคม เขตภาคใต้ เขตภาคเหนือ 
งานแนะแนว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
กลุ่มบริษทั ซีพี ภาคกลาง เหนือ อีสาน ใต้ 
บริษัท เอฟดีกรีน (ประเทศไทย) จ ากัด (กาแฟ
เบอร์ดี้)  
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท สยามไวเนอรี่ จ ากัด(SPY) 
บริษัท เอ็นไอ ประเทศไทย จ ากัด 
โรงพยาบาลเอกชล 
ภัตราคาร แดรี่ควีน 
บริษัท โอลิค จ ากดั 
บริษัท สยาม พี วี เอส จ ากัด 
บริษัท โกชู โคซัน จ ากัด 
บริษัท ที ไอ พี เอส จ ากดั(แหลมฉบัง) 
บริษัท เอส โซ่ ศรีราชา จ ากัด 
บริษัท ฮาร์ลิน อินเตอร ์เนชั่นแนล จ ากัด 
บริษัท มิกิ ไซมิค จ ากัด 
บริษัท เอช บี ไอ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
บริษัท เคอาร์เอส โลจิสตคิส์ จ ากัด 
บริษัท ซันโย เซมิคอนดักเตอร ์จ ากัด 
บริษัท เอส อี ซี ประเทศไทย จ ากัด 
บริษัท น้ าตาลสิงห์บุรี (มหาชน) จ ากัด 
บริษัท สยามมิชลินกรุ๊ป จ ากัด 
บริษัท โฮมอุดร เคเบิ้ล ทวีี จ ากัด 
บริษัท ซีฟโก้ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท สยาม เอ็น พี อาร์ จ ากัด 

 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร 
สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พื้นที่ 5 
ธนาคารออมสิน 
โรงเรียนปัญจพรพิทยา (บางแค) 
บริษัท เอ็นอีซ ีอิเล็คทริค ประเทศไทย 
จ ากัด 
บริษัท โตคูมิ ประเทศไทย จ ากัด 
บริษัท แมรีก็อท สวารอฟสกี้ จ ากัด 
บริษัท ยามาอิชิ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
บริษัท ภัทรประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท พี เอส เอส จ ากัด 
บริษัท วัฏฏะ คลาสสิฟายด์ส จ ากัด 
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ 
บริษัท มิเลนเนียม ไมโครเทค จ ากัด 
บริษัท สยามบรรจุภัณฑ์ จ ากัด 
บริษัท จี 3 เวิร์ดไวด์ โลจีสติก จ ากัด 
บริษัท เมทัล ฟอร์ม เอเชยี จ ากัด 
บริษัท คอมพาร์ท พริซชิัน่ จ ากัด 
บริษัท ไทยยาซากิ คอร์เปอเรชั่น จ ากัด 
บริษัท นิโปร จ ากัด 
บริษัท บางกอก บรรจุภัณฑ์ จ าสกัด 
บริษัท ซีเอส ล็อคอินโฟร ์จ ากัด 
บริษัท อินเตอร์เทค ซอสซิ่ง จ ากัด 
บริษัท ไอทีวี จ ากัด ((มหาชน) 
บริษัท ชินเอทสุ (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัท ทุนเท็กซ์ เท็กซ์ไทล์ จ ากัด 
บริษัท มีนบุรี รับสร้างบ้าน จ ากัด 
บริษัท อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษัท มินเซน แมสชีนเนอรี ่จ ากัด 
OPERATIONAL ENERGY GROUP  

 

 


