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ประวัติการศึกษา  

หลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 9 (สสสส.9 หรือ 4ส9) 
 ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า (ปี 2561) 
 
หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน ผู้น าระดับสูงด้านการเมืองการปกครอง รุ่นที่ 4 (สมพ.4) 
 สถาบันเสาหลักเพื่อแผ่นดินแห่งมหาวิทยาลัยปทุมธานี (ปี 2560) 

หลักสูตรวุฒิบัตรผู้น าท้องถิ่นยุคใหม่ รุ่นที่ 1 (วนถ.1)      
 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า (ปี 2558) 

ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาส่ือสารมวลชน    
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง (ปี 2549-2551) 

ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต รัฐศาสตรก์ารเมืองการปกครอง    
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง (ปี 2547-2549) 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต การจัดการและการประเมินโครงการ     
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (ปี 2544-2545) 
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ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด     
 มหาวิทยาลัยรังสิต (ปี 2537- 2540) 

มัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต (ไม่เรียนชีวะ)      
 โรงเรียนทิวไผ่งาม (ปี 2534-2537) 

มัธยมศึกษาตอนต้น          
 โรงเรียนทิวไผ่งาม (ปี 2531-2534) 

 

ประวัติการท างาน  

พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) เขตหลักสี่ 

กรุงเทพมหานคร 

เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน ประธานชมรมคนรักในหลวงกรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ 

ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) เขตหลักสี่ 

กรุงเทพมหานคร 

มิ.ย. 2560 – ปัจจุบัน นักส่ือสารสาธารณะระดับโซน 4PW ส านักงานคณะกรรมการ

สุขภาพแห่งชาติ (สช.) กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ 

เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการเครือข่ายผู้น านักประชาธิปไตยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

(สนช.) กรุงเทพมหานคร รุ่นปี 2560 

มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน ผู้ประสานงาน 4PW ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

(สช.) เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

ธ.ค. 2559 - ปัจจุบัน ผู้เหนี่ยวน ากระบวนการโครงการคนเห็นคน ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน เลขานุการศูนย์ประสานงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

(อปพร.) เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 



ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาชมรมลูกเสือชาวบ้านเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

ก.ย. 2559 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรมเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

ก.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนทิวไผ่งาม 

ต.ค. 2555 - ปัจจุบัน  นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิต  

พ.ย. 2555 - ปัจจุบัน  กรรมการสโมสรกีฬาหลักสี่ 

พ.ย. 2555 - ปัจจุบัน  ประธานเครือข่ายวัฒนธรรม กลุ่มรักษ์หลักสี่ 

ม.ค. 2555 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร บริษัท เคอาร์ซี ฟูจิ ซัพพลาย จ ากัด 

พ.ค. 2557 - มิ.ย. 2559 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งสองห้อง 

ก.ค. 2556 - มิ.ย. 2557 รองประธานสภาเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

ก.พ. 2556 - มิ.ย. 2556 อนุกรรมการการกีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ชุดที่ 5  

ต.ค. 2555 - ต.ค. 2559 กรรมการศูนย์ประสานงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   

(อปพร.) เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

ก.ค. 2554 - ก.ค. 2555 ประธานสภาเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

ต.ค. 2554 - ก.ย. 2555 อนุกรรมการการโยธาและผังเมือง กรุงเทพมหานคร ชุดที่ 3  

มิ.ย. 2553 - มิ.ย. 2557 สมาชิกสภาเขตหลักสี่ (ส.ข.) กรุงเทพมหานคร 

ม.ค. 2553 - ส.ค. 2559 กรรมการสภาวัฒนธรรมเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

ธ.ค. 2550 - ก.ย. 2553 คณะท างานฯ ส.ส.บุญยอด สุขถิ่นไทย, ส.ส.อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี, 

ส.ส.สกลธี ภัททิยกุล 

ต.ค. 2550 - ก.ย. 2552 อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ส านักงานเขตหลักสี่   

ม.ค. 2543 - พ.ย. 2548 พนักงานขาย บริษัท โพเวลคอมพิวเตอร์ แมนูแฟคทอริ่ง จ ากัด

  

 


