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เว็บไซต

28 ป
19 ส.ค. 2518 ณ กรุงเทพมหานคร
ไทย
โสด

http://beum.free.fr/

การ ศึ ก ษา
2544 ถึงปจจุบัน

กําลังศึกษาระดับปริญญาเอกสาขากฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง - Doctorat en droit
ที่มหาวิทยาลัยปารีส 1 (Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne)
วิทยานิพนธเรื่อง “บทบาทของเกาะในการแบงเขตนานน้ําทางทะเล” (« Le rôle des îles dans la délimitation maritime »)
อาจารยที่ปรึกษา ฌ็อง-มารค ซอแร็ล (Jean-Marc SOREL)

2542-2543

ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง (ระดับ “เตรียมปริญญาเอก”) “กฎหมายระหวางประเทศและองคการระหวางประเทศ” Diplôme d’études approfondies (D.E.A.) de droit international et organisations internationales
มหาวิทยาลัยปารีส 1 (Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne)
งานวิจัยเรื่อง “โขดหินและกฎหมายทะเล” (« Les rochers et le droit de la mer »)
อาจารยที่ปรึกษา ฌ็อง-พิแอร เกเนอเด็ก (Jean-Pierre QUÉNEUDEC)
วิชาที่เรียน : กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง กฎหมายองคการระหวางประเทศ กฎหมายทะเล กฎหมายพื้นที่ทางทะเล
กฎหมายสถาบันและการคลังขององคการระหวางประเทศ และคอมพิวเตอรประยุกตสําหรับการศึกษาสาขานิติศาสตร

2541-2542

ปริญญาโทนิติศาสตร สาขากฎหมายระหวางประเทศ - Maîtrise en droit, mention Droit international
มหาวิทยาลัยปารีส ๑ (Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne)
วิชาที่เรียน กฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศ กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล กฎหมายการคาระหวางประเทศ
กฎหมายการแขงขันทางการคาของสหภาพยุโรป กฎหมายสถาบันสหภาพยุโรป กฎหมายพาณิชยนาวี กฎหมายแรงงานระหวาง
ประเทศและในสหภาพยุโรป วิธีการยุติขอพิพาทและอนุญาโตตุลาการ ภาษาอังกฤษนิติศาสตร
วิชาที่เรียนเนน (Travaux dirigés) : กฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศ (สองเทอม)
กฎหมายระหวางเประเทศ แผนกคดีบุคคล และกฎหมายการคาระหวางประเทศ

2540-2541

ปริญญาตรีนิติศาสตร สาขากฎหมายมหาชน - Licence en droit, mention Droit public
มหาวิทยาลัยเมืองตูร (Université François Rabelais de Tours)
วิชาที่เรียนเนน (Travaux dirigés) : กฎหมายระหวางประเทศ แผนกคดีเมือง (สองเทอม)
กฎหมายปกครองเรื่องกฎระเบียบขาราชการ และกฎหมายปกครองเรื่องทรัพยสินของรัฐ

2539-2540

ปริญญาระดับ “DEUG” นิติศาสตร - DEUG en droit มหาวิทยาลัยเมืองตูร (Université François Rabelais de Tours)

2536

สอบชิงทุนฯ และไดรับทุนการศึกษาจากกระทรวงการตางประเทศ ใหศึกษาดานนิติศาสตร
สาขากฎหมายระหวางประเทศ แผนกคดีเมือง กฎหมายทะเล ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ที่ประเทศฝรั่งเศสเปนระยะเวลา 10 ป

2536

ประกาศนียบัตรการจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ประ สบกา รณ ก าร ทํา งาน และการฝ ก งา น
สิงหาคม 2546
ก.ค. - ส.ค. 2546
เมษายน 2546
พฤศจิกายน 2545
ตุลาคม 2545

ลามใหกับคณะผูพิพากษาระดับสูง นําโดยประธานศาลฎีกา ที่ศาลปกครองสูงสุด (Conseil d’État) และ “ศาลขัดกัน” ฝรั่งเศส
เขาอบรมหลักสูตรกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมืองของ The Hague Academy of International Law
วิชาหลักของ Professor MERON (28 ก.ค. - 15 ส.ค. 2546)
แปลสารคดีรายการโทรทัศนฝรั่งเศส “Faut pas rêver” เรื่อง “รังนกนางแอน” และ “การแขงวาวจุฬาปกเปา”
ลาม (ฝรั่งเศส<->ไทย) ใหกับคณะขาราชการระดับสูง สส. สว. สําหรับการเดินทางดูงาน (จัดโดยสถาบันพระปกเกลาฯ) ที่
วุฒิสภา สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม สํานักงานผูตรวจราชการแผนดิน และโรงเรียนขาราชการระดับสูง ในประเทศฝรั่งเศส
ลาม (ฝรั่งเศส<->ไทย) ใหกับคณะขาราชการกรมสรรพสามิตที่เดินทางมาดูงานกรมศุลกากรและสรรพสามิตประเทศฝรั่งเศส

กันยายน 2545

ลาม (ฝรั่งเศส<->ไทย) ใหกับคณะผูพิพากษาไทยที่เดินทางมาดูงานระบบการทํางานดานคดีอาญาของศาลอุทธรณกรุงปารีส

สิงหาคม 2545

ลาม (ฝรั่งเศส<->ไทย) ใหกับคณะขาราชการจากสถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร ที่เดินทางมาดูงานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของเทศบาลเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส

2544-ปจจุบัน
มกราคม 2545
กรกฎาคม 2544

ฝกงานที่ “สมาคมฝรั่งเศสเพื่อสหประชาชาติ” (Association française pour les Nations unies หรือ AFNU)
ลาม (ฝรั่งเศส<->ไทย) ใหกับคณะนักศึกษาซึ่งประกอบดวยผูบริหาร อบจ. จากสถาบันพระปกเกลาฯ สําหรับการดูงานที่
(DATAR องคกรบริหารสวนภาค Picardie, อบจ. จังหวัด Somme และเทศบาลเมือง Amiens ในประเทศฝรั่งเศส
ผูใหการอบรมในหัวขอวัฒนธรรมไทยสําหรับผูที่จะไปทํางานประจําที่เมืองไทย (สําหรับ Berlitz ปารีส)

ภ า ษา
ไทย
ฝรั่งเศส

เจาของภาษา อังกฤษ

ภาษาอื่นๆ (พอรู)

อิตาเลี่ยน โปรตุเกส สเปน ญี่ปน
ุ รัสเซีย

คลองมาก ใชไดดีเสมือนเจาของภาษา
¾
¾
¾
¾

กุมภาพันธ ๒๕๔๗

คลองทั้งสําหรับการพูด อาน และเขียน

ประกาศนียบัตรพรอมเกียรตินิยม (“ดีเลิศ”) จาก Alliance française กรุงเทพฯ (2534-2536)
โลเกียรติคุณวิชาภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (ม. 5 ป 2535 และม. 6 ป 2536)
ประธานชมรม “ภาษาฝรั่งเศส” โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (2536)
ลามใหกับทีมนักฟุตบอลบริษท
ั TOTAL (2536)

๑/๒

คอ มพิ ว เต อร แ ละ เท ค โนโ ล ยี สาร สนเ ทศ
มีความสนใจในเทคโนโลยีสมัยใหม รวมถึงการใชงานของเทคโนโลยีเหลานี้ในการทํางาน
ไดสอนคอมพิวเตอร (การใชโปรแกรมสํานักงาน หรือ Desktop และโปรแกรมอินเทอรเน็ต) ใหกับเพื่อน และผูรวมงานในหลายโอกาส
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร

¾
¾

Microsoft Windows 95, 98, Millennium, 2000 และ XP การโชงานขั้นสูง การดูแลระบบ และเครือขาย
Apple Macintosh, ระบบ (OS) 6 ถึง 9 และ OS X การโชงานขั้นสูง

การออกแบบ และสราง
และการดูแลเว็บไซต

¾
¾
¾

การใชภาษา HTML (HyperText Markup Language) สําหรับสรางเว็บเพจ
การใชภาษา CSS (Cascading Style Sheet) สําหรับสรางลักษณะ (styles) ของเว็บเพจ
การใชงานโปรแกรมสรางเว็บเพจ (ทั้งแบบ HTML หรือแบบ WYSIWYG) ; การใชงานโปรแกรมดูแล
เว็บไซต ; โปรแกรมเขียนภาษา CSS ตอไปนี้: Microsoft FrontPage, Macromedia Dreamweaver &
Homesite, TopStyle, ฯลฯ ; การใชงานขั้นสูง เขาใจภาษาชุดคําสั่ง JavaScript การเขียนภาษา HTML
และ CSS ในแบบ Hardcoding
ผลงานสรางเว็บไซตหลายเว็บไซต (ประสบการณมากกวา ๕ ป) โดยเฉพาะ
o
เว็บไซตของสมาคม AFNU
http://afnu.france.free.fr/
o
เว็บไซตสํานักงานผูดูแลนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส
http://oeaparis.free.fr/
o
เว็บไซตของสมาคม A.D.D.I.O.I.
http://addioi.free.fr/
o
เว็บไซตสวนตัว ซึ่งมีผูเขาชมกวา 70 คนตอวัน
http://beum.free.fr/

ฐานขอมูล

¾

Microsoft Access (ทุกรุน) ตั้งแตการใชงานปกติจนถึงการสรางฐานขอมูลที่ใชความสัมพันธ
ผลงานการสรางฐานขอมูลโดย Microsoft Access :
- ฐานขอมูล NO-VISA สําหรับสถานทูตไทย ณ กรุงปารีส
- ฐานขอมูล การบัญชี สําหรับสํานักงานอัครราชทูตที่ปรึกษาฝายการศึกษา (สถานทูตไทย ณ กรุงปารีส)
FileMaker Pro (ทุกรุนทั้งสําหรับทั้ง Macintosh และ Windows) การใชงาน และการสรางฐานขอมูล

¾
การเขียนโปรแกรม

¾
¾
¾

¾

โปรแกรมทั่วไป

¾

โปรแกรมงานออฟฟศ Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint ทุกรุน

¾
¾

โปรแกรมการจัดการขอมูลสวนตัว (PIM) : Microsoft Outlook (ทุกรุน)
โปรแกรมสรางงานพิมพ (PAO) :
Microsoft Publisher (ทุกรุน) ; ClarisWorks / AppleWorks (ทุกรุน) การใชงานขั้นสูง

¾

Internet

การเขียนโปรแกรมในภาษา Visual Basic : Microsoft Visual Basic 5 และ 6
การเขียนโปรแกรมในภาษา Visual Basic for Applications ซึ่งใชกับ Microsoft Office
ผลงานการสรางโปรแกรมเดกสทอปและโปรแกรมอินเทอรเน็ต
o
โปรแกรม ไทยเบราเซอร สรางในภาษา Visual Basic
http://beum.free.fr/thai/beumie_index.htm
โปรแกรมนี้มีผูดาวนโหลดแลวมากกวา 50,000 ครั้งบนเว็บไซต Thaiware
http://www.thaiware.com/software/browser/BW00051.htm
การสรางแฟมวิธีใชในระบบปฏิบัติการ Windows ทั้ง WinHelp และ HTML Help
โปรแกรม รัฐธรรมนูญไทยฉบับวินโดวส 95 ในรูปแบบ WinHelp และ HTML Help
http://beum.free.fr/thai/thaicons_index.htm

การใชงานขั้นสูง และการเขียนโปรแกรมในภาษา Visual Basic for Applications (VBA)

มีสวนรวมในการสรางวารสารนักเรียนไทยเมืองตูร สยามวิชชั่น (Siam Vision)
โปรแกรมแกไขภาพนิ่งและภาพเครื่องไหว ทั้งแบบจุดและแบบเว็คทอเรียล :
Adobe Photoshop, Macromedia Fireworks & Flash

¾

การใชงานโปรแกรมเหลานี้เพื่อแกไขรูปภาพ การสรางภาพเคลื่อนไหว
(animated GIF) และภาพ Flash สําหรับเว็บเพจ
โปแกรมอื่นๆ : Microsoft Works et ClarisWorks / AppleWorks การใชงานขั้นสูง

¾
¾

การใชงานการทองอินเทอรเน็ตขั้นสูง โดยเฉพาะการใชงานสําหรับการคนควาทางวิชาการ
การใชงานโปรแกรมอินเทอรเน็ตทุกประเภท

กิ จ ก รรมสมาคม
A.D.D.I.O.I

AETF

ผูรวมกอตั้ง และผูจัดสรางและดูแลเว็บไซต(เว็บมาสเตอร) ของสมาคม A.D.D.I.O.I. (Association du D.E.A.
de droit international et organisations internationales de l'université de Paris I – PanthéonSorbonne – สมาคมนักศึกษาของ D.E.A. กฎหมายระหวางประเทศและองคการระหวางประเทศของ
มหาวิทยาลัยปารีส ๑ – Panthéon-Sorbonne) ไดดํารงตําแหนงรองประธานป ๒๕๔๔-๒๕๔๕
http://addioi.free.fr/
สมาชิกสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศส (Association des étudiants thaïlandais en France - AETF)

ฯลฯ
การเดินทางตางประเทศ

เอเชีย ไทย พมา
ยุโรป ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน โปรตุเกส สหราชอาณาจักร เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอรแลนด ลักเซมเบอรก

สันทนาการ สิ่งที่สนใจ
กีฬา

กุมภาพันธ ๒๕๔๗

ภาพยนตร อานหนังสือ พิพิธภัณฑ ฟงเพลง ละครเวที การทองเที่ยว ภาษาตางประเทศ
วายน้ํา แบ็ดมินตัน ขี่จักรยาน

๒/๒

