ธ น ะ ชั ย ว ชิ ร ะ ว ร ก ร ร ม
15/57 (ครองสุขวิลลา) หมู 1 ถ.พระราม 2
กรุงเทพฯ 10150 (ประเทศไทย)
(ไทย) โทร. 0-2476-6844

12, rue de la Sorbonne
75005 PARIS (France)

(ฝรั่งเศส) บาน +33 (0) 1 43 25 03 88
(ฝรั่งเศส) มือถือ +33 (0) 6 73 01 92

วันที่เกิด
สถานที่เกิด

19 ส.ค. 2518
กรุงเทพฯ

สัญชาติ
ส. สมรส

ไทย
โสด

อีเมล
เว็บไซตhttp://beum.free.fr/

การ ศึ ก ษา

2544 ถึงปจจุบัน

กําลังศึกษาระดับปริญญาเอกสาขากฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง ที่มหาวิทยาลัยปารีส 1 (Panthéon-Sorbonne)
หัวขอวิทยานิพนธ “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)
หัวของานวิจัย “โขดหินและกฎหมายทะเล” (« Les rochers et le droit de la mer »)
อาจารยที่ปรึกษา ฌ็อง-พิแอร เกเนอเด็ก (Jean-Pierre QUÉNEUDEC)

2541-2542

ปริญญาโทนิติศาสตร สาขากฎหมายระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยปารีส 1 (Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne)

2540-2541

ปริญญาตรีนิติศาสตร มหาวิทยาลัยตูร ประเทศฝรั่งเศส (Université François Rabelais de Tours)

2536

สอบชิงทุนฯ และไดรับทุนการศึกษาจากกระทรวงการตางประเทศ ใหศึกษาสาขานิติศาสตร
เนนกฎหมายระหวางประเทศ 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

ตั้งแตพฤศจิกายน
๒๕๔๔-ปจจุบัน
มกราคม 2545
กรกฎาคม 2544

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

ภ า ษา
ไทย

เจาของภาษา

ฝรั่งเศส

คลองมาก ใชไดดีเสมือนเจาของภาษา

อังกฤษ

คลองทั้งสําหรับพูด อาน และเขียน

ภาษาอื่นๆ (พอรู) อิตาเลี่ยน โปรตุเกส สเปน ญี่ปุน (รวมถึงอักขระฮิระกะนะ คะตะคะนะ และคันจิ) และรัสเซีย (รวมถึงอักขระไซริลิค)

คอ มพิ ว เต อร แ ละ เท ค โนโ ล ยี สาร สนเ ทศ
มีความสนใจในเทคโนโลยีสมัยใหม รวมถึงการใชงานของเทคโนโลยีเหลานี้ในการทํางาน งานสอนคอมพิวเตอร
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร
การออกแบบ และสราง
และการดูแลเว็บไซต
ฐานขอมูล
การเขียนโปรแกรม
โปรแกรมสํานักงานทั่วไป
Internet

Microsoft Windows 95, 98, Me, 2000 และ XP & Apple Macintosh OS 6 ถึง 9 และ OS X
ภาษา HTML, ภาษา CSS, โปรแกรมสรางเว็บเพจ และโปรแกรมดูแลเว็บไซตตอไปนี้: Macromedia
Dreamweaver & Homesite, MS FrontPage, TopStyle, ฯลฯ ประสบการณมากกวา ๕ ป ตัวอยางผลงาน
สนร.  oeaparis.free.fr/ สมาคม AFNUafnu.france.free.fr/
Microsoft Access 95, 97, 2000 และ XP และ FileMaker Pro 3 ถึง 5
การเขียนโปรแกรมในภาษา Visual Basic, Visual Basic for Applications (ผลงานหลายโปรแกรม)
การใชงานขั้นสูง รวมถึงการเขียนโปรแกรมสําหรับ Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook,
Publisher; Apple ClarisWorks; Adobe Photoshop; Macromedia Fireworks, Flash
การใชงานการทองอินเทอรเน็ตขั้นสูง โดยเฉพาะการใชงานสําหรับการคนควาทางวิชาการ

ฯลฯ
การเดินทางตางประเทศ
สันทนาการ สิ่งที่สนใจ กีฬา
กุมภาพันธ ๒๕๔๗

ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน โปรตุเกส สหราชอาณาจักร เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอรแลนด ลักเซมเบอรก พมา
ภาพยนตร อานหนังสือ ฟงเพลง ละครเวที การทองเที่ยว ภาษาตางประเทศ วายน้ํา แบ็ดมินตัน จักรยาน

