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Your Trusted Advisor for Speaker & Trainer Solutions

Mr. Ronnakrit Sittiphrom
รณกฤต สิทธิพรหม (ครูคิม)

การศึกษา (Education)
Bachelor s’ Degree in Administration faculty, Internatonal Business

ตําแหนง (Position)
1. Inspiration Speaker
2. Member of Business Network International (BNI)
3. Choreographer and Mindset Trainer at Superstar Academy the College of Asia

ประสบการณการการฝกอบรม (Training Experience)
• การแสดงสําหรับการแสดงละครเวทีกับ จากบริษัท Exact
• การแสดงสําหรับการแสดงภาพยนตร จากสมาคมผูกํากับหนังไทย
• ประกาศนียบัตรใบผูป
 ระกาศวิทยุ และโทรทัศน จากสมาคมผูประกาศวิทยุ และโทรทัศนในพระบรม
•
•
•
•
•
•
•

ราชูปถัมภ
หลักสูตร วี เจ จากเซ็นเตอรพอยท
หลักสูตรพิธีกร จากโครงการแกรมมี่การด
คอรสอบรมอบรมสัมมนา Mind Training Basic จากสถาบัน HOAI
คอรสอบรมสัมมนา ปลุกยักษ โคชสิริลักษณ ตันศิริ
คอรสอบรมสัมมนา First Step to the Millionaire อ. ชาญ ตระการศิลป
คอรสอบรมสัมมนา Negotiation อ.ชาญ ตระการศิลป
คอรสอบรมสัมมนา Goal Setting ดร. ปรัชญา ปยะมโนธรรม
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

คอรสอบรมสัมมนา Millionaire Mind Intensive โดย T. Harv Eker ประเทศสิงคโปร
คอรสอบรมสัมมนา Turn Passion to Wealth บริษทั Maximum Potential Partners จํากัด
คอรสอบรมสัมมนา Passion to Wealth Leader Program บริษัท Maximum Potential Partners จํากัด
NLP (Neuro Linguistic Programming )
คอรสการอบรมการดูแลสุขภาพดวยพลังจักรวาลขั้นที่ 6 โดย พลเอกเกษม นภาสวัสดิ์
หลักสูตรการเขียนหนังสือใหได 100 ลาน โดย อ.สมคิด ลวางกูร
คอรสอบรมสัมมนา Design Your Financial Freedom บริษัท Maximum Potential Partners จํากัด
หลักสูตรการลงทุนในตลาดหุนพอมดการเงิน จากสถาบันพอมดการเงิน
หลักสูตรอบรมการทําธุรกิจบน eBay

ประสบการณการการเปนวิทยากร (Speaker Experience)
• วิทยากรการสรางแรงบันดาลใจ และแรงจูงใจ ใหกับ D- Dance Troupe คณะผูออกแบบ ทา เตนใหกับศิลปนคายจี
เอ็มเอ็ม แกรมมี่ (2010)
• วิทยากรการสรางแรงจูงใจประกอบการเตนรํา นักเรียนระดับมัธยมตนและปลายโรงเรียนศรีวกิ รม (2010)
• วิทยากรการสรางแรงจูงใจประกอบการเตนรํา มหาวิทยาลัยหาดใหญ(2010)
• วิทยากรสรางแรงบันดาลใจ และแรงจูงใจใหกับทีมขายของโรงเรียนซุปเปอรสตาร อาคาเดมี่
• วิทยากรการสรางแรงบัลดาลใจใหกันนักโทษเรือนจําครองเปรม(2010)
• วิทยากรรวมกับการอบรมนักธุรกิจ BNI กลุมอะเมซิ่ง ใน LT Camp จังหวัดปทุมธานี (2010)
• วิทยากร สัมมนา Dance With Your Destiny ใหกับทีมงานตัวแทน AIA
• วิทยากร สัมมนา Dance With Your Destiny ใหกับทีมงานตัวแทนบริษทั โตเกียวมารีน
• วิทยากร และ ผูจัดงานสัมมนาสําหรับบุคคลทั่วไป Dance With Your Destity (2010)
• อาจารยพิเศษโรงเรียนศรีวกิ รมในชมรมครีเอทีฟแดนซ
• วิทยากรการสรางแรงจูงใจประกอบการเตนรํา มหาวิทยาลัยหาดใหญ(2010)
• วิทยากรและผูอ ํานวยการจัดงานสัมมนาสําหรับบุคคลทั่วไป Dance with your destiny(2010)
• วิทยากรอบรมนักเรียนชั้นประถมปที่ 4 – 6 โรงเรียนมาแตรเดอี เรื่องเทคนิคและหลักความคิดเพื่อการพรีเซ็นหนา
หอง (2011)
• ผูคิดคนหลักสูตรภาษาอังกฤษ English super fun (2011)
• วิทยากรอบรมคอรสนักพูด 1000 % Speaker ใหกับนักธุรกิจ BNI กลุมยูนีค และอะเมซิ่ง (2011)
• วิทยากรอบรมคอรสนักพูด 1000 % Speaker ใหกับตัวแทน ING ประกันชีวิต (2011)
• วิทยาการอบรมคอรสนักขายเชิงรุกสถานบริการดานความงาม Oriental Beauty ที่มีสาขา
มากกวา 30 สาขาทั่วประเทศไทย (2011)
• วิทยากรกรอบรมคอรส Dance with your destiny ใหกับพนักงาน และพนักงานขายแวนตาทีห่ างแวนตาระดับไฮ
คลาส The OPTO (2011)
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• วิทยากรนําทีมการทําทีมบิ้วดิง้ ใหกับทีมงานขาย บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) ผูนําเขา และ
จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลชั้นนํา อาทิเชน จอหนนี่ วอคเกอร , วอดกา ฯลฯ (2011)
• วิทยากรสรางแรงบันดาลใจ พลิกฟนใจหลังน้ําทวม บริษัท แสงมิตร จํากัด (2011)
• วิทยากรสรางแรงบันดาลใจงานสัมมนาประจําป บริษัท วอยซพลัส จํากัด (2012)
• วิทยากรสรางแรงบันดาลใจงานประชุมตัวแทนผลิตภัณฑพลอยใส (2012)
• วิทยากรสรางแรงบันดาลใจบริษัท อินเทลิเจนท บิซิเนส คอนซัลติ้ง จํากัด (2012)
• วิทยากรคอรส Dance with your service mind โรงพยาบาลทาชาง สิงหบุรี
• วิทยากรสรางแรงบันดาลใจใหกับ บริษัท ทีวีไดเร็ค จํากัด (2012)
• วิทยากรสอนจิตวิทยาการเรียนรูภาษาอังกฤษใหกับครูอาชีวะ เพื่อพาครูสอนทําอาหารไทย สูประเทศจีน (2012)
• วิทยการสอนจิตวิทยา Dance with your service mind ใหกับฝายบริการลูกคา สํานักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ หรือGISDA
• ทีม Dance trainer .และ สอนจิตวิทยา ใหกับเหลานักลาฝน Academy Fantasia Season 9 (2012)
• วิทยาการคอรส Dance with your destiny ใหกับพนักงาน บริษัท ซี.เอ. เทรดิ้ง จํากัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (Contact Us)
For more information on “AIM Speakers” please contact us.
TELEPHONE AIM Client Services: 02-377-2293 / FAX 02-377-2294
Mobile: 085-131-3835 (English) / 086-810-4434 (Thai)
Email & Web Site: info@aiminline.com / www.aiminline.com
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