
                               CURRICULUM  VITAE 

                                                                                     

ข้อมลูส่วนตวั  

ช่ือ นางสาว ภาวนา  

นามสกลุ บ ารงุสุข 

อายุ 54 ปี  (16 ตุลาคม 2505) 

สถานภาพ สมรส 

ศาสนา พุทธ 

ท่ีอยู่ 41 หมู่ 10 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ออ้มน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมทุรสาคร 74130 

โทรศพัท ์ 083-4451966 

Email Pawanaae@gmail.com 

  

การศึกษา  

2511 - 2522 โรงเรยีนสาธติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ประถม 1 - มธัยมศกึษาปีที ่5 

2523 - 2526 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

 รฐัศาสตรบ์ณัฑติ 

2530 - 2533 มหาวทิยาลยัสยาม 

 บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (สาขาการตลาด) 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

 

  



2543 - ปัจจบุนั มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

  

วิชาท่ีสอน  หลกัการตลาด 
  บรหิารการตลาด 
  กลยทุธการตลาด 
  นโยบายผลติภณัฑแ์ละราคา 
  สมัมนาการตลาด 
  สมัมนาปัญหาการจดัการ 
  ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัประกอบธุรกจิ 
  การจดัการเชงิยุทธ 

 การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์
  การบรหิารค่าตอบแทน 

 
                                         
                               

 โฆษณาและส่งเสรมิการขาย 
 การจดัการธุรกจิระหว่างประเทศ 

  

  

    

    

   

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 



  

 มิย  2539 - 2551  
บริษทั เพลินจิตอาเขต จ ากดั 

 ธรุกิจอสงัหาริมทรพัย ์

ต าแหน่ง ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 

ความรบัผิดชอบ  -  วางแผนกจิกรรมทางการตลาด ,การประชาสมัพนัธ ์รวมถงึการส่งเสรมิการขาย 

2535 - 2538 บริษทั สยามแอคเม แอดเวอรไ์ทซ่ิง จ ากดั 

  Advertising Agency 

Position Account Director   

ความรบัผิดชอบ  - หาลกูคา้ใหม่  ส่วนใหญ่เป็น consumer Product และ ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ 

  

2533 - 2535 J.V.S GROUP CO.,LTD. 

 Land and Property Development 

ต าแหน่ง  Marketing Supervisor  

ความรบัผิดชอบ ด้านสินเช่ือ 

  -  ตดิต่อประสานงานกบัธนาคารเกี่ยวกบัการขอสนิเชื่อของโครงการ 

  -   วเิคราะหส์นิเชื่อเบือ้งตน้ก่อนส่งใหธ้นาคารพจิารณา   

  

 ด้านการตลาด 

  - ส ารวจขอ้มลูเบือ้งตน้ก่อนเริม่โครงการในแต่ละโครงการ  

  -  ท า Feasibility Study ใหธ้นาคาร 

  - วเิคราะหต์ลาดโดยการ SWOT ANALYSIS ก่อนท ากจิกรรมการตลาด 

   

2531 - 2533 บริษทั วิทยาคม จ ากดั 

ต าแหน่ง เลขานุการแผนกการตลาด 

  

ความรบัผดิชอบ  -  ดแูลสถติริายงานประจ าเดอืนของแผนก 

  -  ดแูลค่าคอมมสิชัน่ของพนกังานขาย 

  -  เตรยีมงบประมาณประจ าปีของแผนก  (ท างานรว่มกบัผูจ้ดัการแผนก) 
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Personal Data   

First  Name MISS Pawana  

Last  Name Bumrungsuk  

Age/Date of Birth 54Years  (October 16,1962)  

Marita status Married  

Religion Buddism  

Address 41  Moo 10  ,4th  Phuttamonton,Kratumban,Samutsakorn  74130  

Contact Telephone 083-4451966  

Email Pawanaae@gmail.com  

   

Education   

1968 - 1979 THE DEMONSTRATION SCHOOL  CHULALONGKORN  UNIVERSITY  (Satit Chula)    

 High School Certificate  

1980 - 1983 CHIANGMAI  UNIVERSITY  

 Bachelor of Arts major in Political Science  

1987 - 1990 SIAM UNIVERSITY   

 Master of Business Administration major in Marketing  

   

   

 
 
 
 
 
 
 

  



   

Working Experience   

2000 - to date Nakornphathom Rajapat  University  

Position  - Lecturer  

           - Principle of Marketing  

           - Marketing Management  

           - Marketing Stategy  

           - Product and Price  Policies  

           - Siminar in Marketing  

          -  Siminar in Management  

           -  Introduction to Business Operation  

           -  Stategic Management  

           -  Human Resource Management  

           -  Advertising and  Sales Promotion    

           -  International Business Practice  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

May 1996  to 2008 PLOENCHIT ARCADE   

 Property Development  

Position Marketing Manager  reporting to the Managing Director  

Responsibilities  
include 

   

  -  Overall marketing activities, public relation and promotional plan of the project  

  -  Focal contact with Advertising Agency for designing and trend setting of   

 the project's brochures, leaflets  media selection, including overall sales   

 and marketing related matters  

  - Dealing with sub-contractors e.g Richard Ellis in price negotiation  

 marketing  strategies and other  sub-contractors for complex designing and  

 interior decoration  

  - approaching and keeping contact with potential tenants to supply  useful  

  information related to the project  

   -  keeping up to date with the marketing situation, conduct marketing sur-  

 vey  related to the movement of the market, competitors and submit the   

 reports to the Managing  Director.  
 

 

Oct 1992 - Oct 1995 SIAM ACME ADVERTISING  

  Advertising Agency  

Position Account Director reporting to the Managing Director supervising 5 staff  

 member  

      

Responsibilities 
include 

  

  - building up new accounts, contact clients and conduct presentations  

 for the major clients in consumer product and property development  industries  

  -  preparing all supporting documents to be submitted to the customers   



 as well as in charge of fees negotiations  

  - conducting market survey as requestd by the clients  

  - setting marketing strategies, giving advice, suggestions and marketing  

  solutions to individual customers  

  - co-ordinating with the creative team to prepare the job to match with the  

 clients' work order  

  -  preparing the summary of the job closing  

   

   

1990 - 1992 J.V.S GROUP CO.,LTD.  

 Land and Property Development  

Position  Marketing Supervisor reporting to the Manager and supervising 8 staff.  

   

Responsibilities 
include 

Credit Granted to Customer :  

  -  Coordinating between banks /finance institutions and customers in  

 credit/loan granted  

  -  contacting ,analyzing each customer's credit/financial status before  

 forwarding to the banks/finance institutions  

   

 Marketing  

  - finding out, conduction survey related to marketing information before  

 individual project started  

  - conducting feasibility study and present to the finance institutions  

  - analyzing and setting market trend adjusted from the present market  

 situation and under go SWOT analysis before issuing the market strategies.  

 
 
 

  



 

1988 - 1990 VITTHAYAKOM PCL.  

Position Executive Secretary to the Sales Manager.  

   

 Accountabilities included :  

  -  logistic controlling and preparing monthly report  

  -  commission calculating and record keeping of the sales representatives  

  -  preparing montly and annually budget forecase for Sales Department  

  -  controlling sales target of the sales represintatives.  

   

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


