นางสาวรมนต์อร บุญเรือง
ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์
อีเมล์
วันเกิด
ความสนใจส่วนบุคคล

596/161 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
+(66)8 5614 9999 , +(66)8 7632 3333, +(66)8 5195 1466
ramonawn.b@gmail.com
10 สิงหาคม 2520
ทาอาหาร, อ่านหนังสือ, ท่องเที่ยว

ประวัติการศึกษา
ปี 2564 – ปัจจุบัน
ปี 2558 - 2560
ปี 2549-2551
ปี 2548 - 2549
ปี 2537 - 2542

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
Austin Communication College
ประกาศนียบัตร
Culinary Art Certificate
มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ)
ปริญญาโท
สาขาการจัดการผู้ประกอบการ (พักการเรียนและติดตามครอบครัวไปพานัก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค)
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจ (BBA) สาขาวิชาการตลาด

ประวัติการทางาน
บริษัท วี อาร์ โกลบอล เทรดดิ้ง จากัด
ประธานบริหาร
บริษัท วี อาร์ โกลบอล พร๊อพเพอร์ตี้ จากัด
กรรมการสายงานสนับสนุนต่างประเทศ และผู้ร่วมก่อตั้ง
บริษัท ไทย พาวิลเลี่ยน คอร์ปอเรท จากัด
ผู้ช่วยรองประธานบริหาร
บริษัท โซดาเรด เทคโนโลยี จากัด
กรรมการ และผูร้ ่วมก่อตั้ง
บริษัท ๘๘ แอสโซซิเอท จากัด
กรรมการผู้จัดการ และผู้ร่วมก่อตั้ง
บริษัท เนเชอรัล ไฮจีน จากัด
กรรมการและผู้บริหารฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายจัดการ และผู้รว่ มก่อตั้ง
บริษัท เพลินจิต พร็อพเพอร์ตี้ จากัด
ผู้จัดการโครงการและฝ่ายการตลาด
บริษัท พีเอชดี เทรดดิ้ง จากัด
ผู้จัดการทั่วไป

มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน
สิงหาคม 2561 - ปัจจุบัน
กุมภาพันธ์ 2560 - ปัจจุบัน
มกราคม 2557 - ปัจจุบัน
พฤศจิกายน 2558 - มกราคม 2561
เมษายน 2556 - มกราคม 2560
มิถุนายน 2555 - ตุลาคม 2557
กันยายน 2554 – เมษยน 2557
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ประวัติการทางาน
บริษัท ไฮจีน ลิฟวิ่ง จากัด
ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท SGS North America Inc, นิวเจอร์ซีย์
ผู้เชี่ยวชาญลูกค้าฝ่ายบริการรับรองระหว่างประเทศ
บริษัท โคเน่ ไทยลิฟต์ จากัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่การตลาด-ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด
บริษัท SGS (ประเทศไทย) จากัด
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและบริการลูกค้า, ฝ่ายบริการรับรองระหว่างประเทศ
บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่การตลาดฝ่ายการตลาด

มีนาคม 2553 – สิงหาคม 2555
กุมภาพันธ์ 2551 – ธันวาคม 2552
กุมภาพันธ์ 2545 – มิถุนายน 2547
ตุลาคม 2543 – มกราคม 2545
สิงหาคม 2542 – กันยายน 2543

ตาแหน่งปัจจุบัน
ปี 2564
ปี 2564
ปี 2564
ปี 2562 – 2564

รองประธานคณะทางาน ทีป่ รึกษาประจาสมาชิกวุฒิสภา ด้านเครือข่ายท้องถิ่น-ท้องที่วิถีใหม่ จังหวัดนนทบุรี
คณะทางาน ทีป่ รึกษาประจาสมาชิกวุฒิสภา ด้านเครือข่ายท้องถิ่น-ท้องที่วิถีใหม่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
คณะทางาน รองประธานคณะทางานกรรมการผูช้ ่วยรัฐมนตรี (พลตรีนพรัตน์ แป้นแก้ว) คณะภาคกลาง
กรรมการบริหาร สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย สานักการตลาด

ประวัติการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ
Certified International Property Specialist (CIPS)

กรกฎาคม

2562

Institute of Estate Agents, Singapore

มีนาคม

2561 นักธุรกิจ (กอ.รมน) รุ่นที่ 74

กุมภาพันธ์

2558 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง“ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 6

กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจั
มหาวิทยาลักยรธรรมศาสตร์

ตุลาคม

2556 หลักสูตรผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ (CRE-KU)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มิถุนายน

2548 หลักสูตรการนาเข้า-ส่งออก และพิธีการศุลกากร

สถาบันบริหารธุรกิจสากล

มกราคม

2547 หลักสูตรงานบริการเพื่อการบริการเป็นเลิศ

สถาบัน โปร ดีเวลลอปเม้นท์

มิถุนายน

2546 หลักสูตรการเจรจาต่อรองและการขายอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท พีแอนด์พี คอนซัลแทนท์ จากัด

มีนาคม

2546 หลักสูตรการขายภาครัฐ

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

กุมภาพันธ์

2547 หลักสูตรการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

มิถุนายน

2544 หลักสูตรจิตวิทยาการขายการเจรจาและการบริการ

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จากัด

กุมภาพันธ์

2544 HACCP/ SQF การจัดการคุณภาพอาหารและความปลอดภัย

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จากัด

พฤศจิกายน

2543 หลักสูตรแนวปฏิบัติที่ดีในการผลิต (GMP)

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จากัด

มีนาคม

2543 การสัมมนาการพาณิชย์เชิงพลวัต

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จากัด

มีนาคม

2543 การสัมมนากลยุทธ์การทาธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อม SMEs

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พฤศจิกายน

2542 การสัมมนาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

โรงแรมแกรนด์เซ็นทรัล
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