ประวัตแิ ละผลงาน
คุณวสั นต์ ฤทธิมนตรี
ผูจ้ ดั การอาวุโส แผนกพนักงานสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร
บริ ษทั ในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติง&

การศึกษา ครุ ศาสตร์บณ
ั ฑิต สถาบันราชภัฏจันทร์ เกษม สาขาบริ หารการศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
สาขาการบริ หารจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

ประสบการณ์ ทํางาน
ฝ่ ายประชาสั มพันธ์ ห้ างสรรพสิ นค้ าแฟรี( พลาซ่ า จ.ขอนแก่น
ฝ่ ายโฆษณา ห้างสรรพสิ นค้าแฟรี7 พลาซ่า จ. ขอนแก่น
MAKE-UP ARSTIST ให้กบั เครื7 องสําอาง REVLON
เจ้าหน้าที7ของกองประกวดอบรมการแต่งหน้าให้กบั ผูเ้ ข้าประกวดนางสาวไทย ปี พ. ศ.
2532-2538 และให้แนวคิด,สี สันการแต่งหน้าสําหรับผูเ้ ข้าประกวดนางสาวไทย ปี 2537
• MAKE-UP ARTIST ให้กบั ฝ่ ายการตลาด เครื7 องสําอาง 4 Brand ได้แก่
เฟสก้า , ปิ แอร์ การ์แดงส์ , โมเมนต้า และ เดอ มาเบรนด์ ของ บ.แพนคอสเมติกส์
• MAKE-UP ARTIST ให้กบั เครื7 องสําอางเอสเต้ ลอเดอร์
• ฝ่ ายแฟชัน7 (สไตลิสต์) นิตยสารเปรี ยว
• วิทยากรพิเศษเกี7ยวกับเรื7 องการดูแลและรักษาผิวพรรณ เติมสี สันให้กบั บุคลิกของ
สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพจอห์นโรเบิร์ต เพาเวอร์ส และ บริ ษทั การบินไทย จํากัด
(มหาชน)
• TRAINING OPERATIONS (ฝึ กอบรมพิเศษ) ผลิตภัณฑ์ NICOLE COSMETICS
สิ นค้าบริ ษทั ในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติง& กรุ๊ ป
• ผูช้ าํ นาญการฝึ กอบรม (TRAINNIN SPECIALIST)สังกัดแผนกพัฒนาบุคลากร
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล บริ ษทั เซ็นทรัลเทรดดิ&ง จํากัด บริ ษทั ในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์ เก็ตติง& กรุ๊ ป
• SENIOR SPECIALIST( ผูช้ าํ นาญการอาวุโส)
สังกัดแผนกพัฒนาบุคลากร ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
บริ ษทั เซ็นทรัลเทรดดิ&ง จํากัด บริ ษทั ในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์ เก็ตติง& กรุ๊ ป

•
•
•
•

ปัจจุบัน
• MAKE-UP ARTIST อิสระ ทํางานให้กบั รายการโทรทัศน์ และบริ ษทั โฆษณา ต่างๆ
• วิทยากรเกี7ยวกับ Men’s Grooming สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพจอห์นโรเบิร์ต เพาเวอร์ส
• วิทยากรบรรยายเกี7ยวกับหัวข้อเทคนิคการขาย,การบริ การด้วยใจ,การพัฒนาคน,บุคลิกภาพ
ที7ดีสาํ หรับนักขายให้กบั พนักงานบริ การในกลุ่ม CENTRAL Restaurants Group ( Pizza
Hut,Auntie anne’s , Mister Donut, KFC , Baskin Robbins และ Steak Hunter)
• วิทยากรบรรยายเกี7ยวกับหัวข้อ “การบริ การด้วยใจ,การพัฒนาบุคลิกภาพที7ดีสาํ หรับนัก
ขาย”ให้กบั พนักงานแนะนําความงามและแนะนําผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารบริ ษทั ในกลุ่ม
NEO Group จํากัด
• วิทยากรให้คาํ แนะนําเรื7 องบุคลิกภาพและการแต่งกายในรายการของบริ ษทั ยูนิ ลีเวอร์ไทย
โฮล์ดิ&ง จํากัด หัวข้อ“ พลิกหมองเป็ นขาวพลิกหาสาวโอโม่”
• วิทยากรบรรยายเกี7ยวกับหัวข้อ “งานบริ การและการพัฒนาบุคลิกภาพที7ดีสาํ หรับนักขาย”
ให้กบั พนักงานแนะนําความงามบริ ษทั ในกลุ่ม สหเอเชีย Group จํากัด

• วิทยากรบรรยายเกี7ยวกับหัวข้อ “ เทคนิคการบริ การให้โดนใจลูกค้าและบุคลิกภาพที7ดี
•
•
•
•

สําหรับนักขาย”ให้กบั พนักงานบริ การในกลุ่มเซ็นทรัลพัฒนา
วิทยากรบรรยายเกี7ยวกับหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพที7ดีสาํ หรับนักขาย”ให้กบั
พนักงานแนะนําสิ นค้าบริ ษทั ในกลุ่ม PRIMA GOLD INTERNATIONALCO.,LTD
วิทยากรบรรยายเกี7ยวกับหัวข้อ “การแต่งหน้าและการพัฒนาบุคลิกภาพที7ดีสาํ หรับนักขาย”
ให้กบั พนักงานบริ ษทั มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จํากัด (มหาชน)
วิทยากรบรรยายเกี7ยวกับหัวข้อเทคนิคการขาย , การบริ การด้วยใจ , การพัฒนาคน ,
การทํางาน เป็ นทีม
บุคลิกภาพที7ดีสาํ หรับนักขายมืออาชีพ ผูบ้ รรยายพิเศษเกี7ยวกับบุคลิกภาพ , ศิลปการ
แต่งหน้า , การดูแลและรักษาผิวพรรณ

• Image Maker

