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ประวัติการศึกษา
 สถาบัน Covenant Global USA. ปริ ญญาเอก หลักสูตร “การสือ# สารข้ ามวัฒนธรรม” (Doctor of Missiology)
 สถาบัน PTS ปริ ญญาโท หลักสูตร “ปรัชญาคริตศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต” (Master of Divinity)
 สถาบัน Pentecostal Seminary ปริ ญญาโท หลักสูตร “การบริ หารพันธกิจ” (Master of Ministry Administration)
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช คณะศิลปศาสตร์ ปริ ญญาตรี หลักสูตร “ไทยคดีศกึ ษา” (Bachelor of Thai Case
Study)
 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต คณะมนุษยศาสตร์ โปรแกรมวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 สถาบัน Haggai (Hawaii) หลักสูตร Effective Communication for Leader
ประสบการณ์ การทํางาน: เป็ นวิทยากรด้ านภาษาต่างประเทศ ให้ แก่บริ ษัท ไฮโพ เทรนนิ#ง แอนด์ คอนเซ้ าท์แทนซี# จํากัด รวมทังเป็
^ น
วิทยากรให้ แก่ภาครัฐ และภาคเอกชน… ภูเก็ต: ผู้สื#อข่าวภาษาอังกฤษหนังสือพิมพ์ Voice of Phuket, นักจัดรายการวิทยุภาค
ภาษาไทย FM 88 MHz Phuket, นักจัดรายการวิทยุภาคภาษาอังกฤษ FM 95 MHz Phuket, Producer สถานีวิทยุภาคภาษาอังกฤษ
FM 95 MHZ Phuket … กรุ งเทพฯ: ที#ปรึ กษาและวิทยากร สถาบันสอนภาษาอังกฤษธุรกิจ Business English Quick and Easy, ที#
ปรึกษาและวิทยากร สถาบันการศึกษาระหว่างประเทศ IEO Study Aboard, ที#ปรึกษาและผู้ประสานงาน องค์กรพันธกิจไม่แสวงหาผล
กําไร, Covenant Global (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ), อาจารย์พิเศษภาควิชาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัย Assembly of God, Vendor ฝ่ าย
ร่างเอกสารภาษาอังกฤษ บริ ษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จํากัด, วิทยากรด้ านภาษาต่างประเทศ ให้ แก่ภาครัฐและเอกชน รวมไปถึง
เป็ นผู้คิดค้ นเทคนิคการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษให้ ง่ายและเข้ าถึงด้ วย The Cross, Creative and Writer สํานักพิมพ์ MIS (มีผลงานวาง
จําหน่ายตามร้ านหนังสือชันนํ
^ าทัว# ประเทศ) อาทิเช่น การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, บริ ษัท Summit Auto
Seats Industry Co., Ltd., บริ ษัท พีเออี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน), บริ ษัท ฟอยล์มาสเตอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด, บริ ษัท สยามฟูรูกา
วา จํากัด (ผู้ผลิต FB แบตเตอรี# ), บริ ษัท ไทย นิปปอน เซอิกิ จํากัด, Bayer Thai Co., Ltd., สถาบันเหล็กและเหล็กกล้ าแห่งประเทศไทย,
Kohler Thailand Public Company Limited, บริ ษัท EPSON (Thailand) Co., Ltd. ฯลฯ เป็ นต้ น
ผลงานที&วางจําหน่ าย: คิดไทยพูดอังกฤษ, ร้ องเพลงได้ จําศัพท์แม่น, สร้ างครอบครัว 2 ภาษา สอนพ่อแม่พดู ภาษาอังกฤษกับลูก
เกียรติประวัต:ิ ได้ รับการยอมรับจากสือ# มวลชนส่วนกลางและต่างประเทศในการให้ สมั ภาษณ์ เพื#อออกอากาศทางสถานีวิทยุ และ
โทรทัศน์ตา่ ง ๆ เช่น การสัมภาษณ์เป็ นภาษาอังกฤษในฐานะผู้สอนภาษาอังกฤษจากรายการโทรทัศน์ Biz Twist เพื#อออกอากาศไปยัง
ผู้ชมถึง 26 ประเทศ ร่วมกับวิทยากรจากสถาบัน Wall Street, ได้ รับการกล่าวถึงโดยสํานักข่าวต่างประเทศทัง^ เอพีและรอยเตอร์ (ในการ
สร้ าง สถิติโลก), ได้ รับการตีพิมพ์ภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์ ไทยรัฐ เดลินิวส์ และ ภาพ ข่าวรวมทังสกู
^ ๊ ปจากหนังสือพิมพ์
ข่าวสด และคมชัดลึก, ได้ รับการสัมภาษณ์เป็ นในฐานะผู้ประพันธ์บทเพลงภาษาอังกฤษ ในรายการข่าวภาคภาษาอังกฤษ ช่อง 11,
ได้ รับเชิญให้ เข้ าร่วมรายการของชํายามเช้ า ITV, ได้ รับการถ่ายทําสกู๊ปเต็มรายการเพื#ออกอากาศในรายงาน Thailand Record ข่อง 9,
ได้ รับการออกอากาศทางรายการที#นี#กรุงเทพ ช่อง 5, ได้ รับการสัมภาษณ์เพื#ออกอากาศในรายการสีสนั บันเทิง ช่อง 3, ได้ รับการ
ออกอากาศทางรายการข่าวภาคคํ#า ช่อง 7, ได้ รับการออกอากาศในฐานะผู้จดั ทําโครงการสอนภาษาอังกฤษสัญจร ช่อง Thai PBS,
ได้ รับการสัมภาษณ์สดจากรายการ Nation news ทาง Nation Channel, ได้ รับการสัมภาษณ์เพื#อออกอากาศในรายการข่าวของ True
Vision, ได้ รับการสัมภาษณ์เพื#อออกอากาศทางช่องสํารวจโลก, ได้ รับเชิญเป็ นวิทยากรเข้ าร่วมรายการของสถานีวิทยุขา่ ว Trinity
Radio, ได้ รับการสัมภาษณ์สดเพือ# ออกอากาศทางสถานีวิทยุร่วมด้ วยช่วยกัน
การติดต่ อ:

โทรศัพท์ 0-2615--4499, 0-2615-4477-8, Email: hipo-training@hotmail.com

บริษัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซ้ าท์ แทนซี จํากัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400
โทร0-2615-4499, 0-2615-4477 -8 โทรสาร 0-2615-4479 อีเมล์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com เว็บไซท์ www.hipotraining.co.th

