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ประวัติการศึกษา 

ปี วุฒิการศึกษา 
2539 Doctor of population and development.  

National Institute of Development Administration 
2529 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2525 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

ประวัติการท างาน 

ปี ต าแหน่งงาน 
2563 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

2561-2562 กรรมการประกันคุณภาพ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
2560  กรรมการบริหารคณะเศรษฐศาสตร์ (ประธานฝ่ายประกันคุณภาพ) มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย 
2558 – ปัจจุบัน 
2531 – 2554 

กรรมการสาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

2555 - 2557 หัวหน้าสาขาวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ 
กรรมการร่างหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (นานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

รองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งระวี วีระเวสส ์
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 

126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพ 10400 
โทรศัพท์: +66(0) 2697-6305   โทรสาร: +66(0)2277 4359 

โทรศัพท์ (มือถือ): 088-495-0177 
 

E-mail : rungravee.wer@gmail.com 
            rungravee_wer@utcc.ac.th 
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ปี ต าแหน่งงาน 
2551 - 2554 ประธานคณะกรรมการพัฒนางานวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ 

กรรมการส่งเสริมงานวิจัย ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
2549 - 2550 ประธานคณะกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างสถาบัน 

ประธานคณะกรรมการโครงการ ECON CAFÉ 
ประธานคณะกรรมการโครงการคิดได้-เขียนเป็น อย่างนักเศรษฐศาสตร์ 
ประธานคณะกรรมการโครงการนักเศรษฐศาสตร์รุ่นเยาว์ คณะเศรษฐศาสตร์ 

2547 - 2548 กรรมการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
2545 - 2546 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ 
2539 - 2544 กรรมการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

 

ผลงานโครงการวิจัย และโครงการที่ปรึกษา 

ปี ชื่อโครงการ 
2560 การศึกษาสถานการณ์การผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์ของประเทศไทย   ภายใต้งบประมาณกองทุนสัตว์ป่าโลก ส านักงาน
ประเทศไทย (WWF-Thailand)  (หัวหน้านักวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ร่วมกับ
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย) 

2559 - 2560 โครงการจัดท าดัชนีคุณภาพชีวิตของประชาชนฐานราก ประจ าปี 2559 ภายใต้
งบประมาณของธนาคารออมสิน (หัวหน้าโครงการ และนักวิจัยหลัก) 

2559 โครงการกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการยกระดับดาวเด่น SMEs ไทย ภายใต้
งบประมาณของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (หัวหน้าโครงการ
และนักวิจัยหลัก) 

2558 - 2559 โครงการศึกษารูปแบบการค้าและวิเคราะห์พฤติกรรมการส่งออกของประเทศไทย
ในตลาดเอเซียตะวันออก ภายใต้ทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (หัวหน้า
โครงการ และนักวิจัยหลัก) 

2557 โครงการศึกษาห่วงโซ่อุปทานสินค้ารายสาขาที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรี 
อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า ภายใต้งบประมาณกรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (หัวหน้านักวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ร่วมกับสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) 
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2556 - 2557 โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่มีการเติบโตสูงของประเทศ
ไทย (SMEs High Growth Sectors) ภายใต้งบประมาณส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (หัวหน้านักวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัย
บูรพา)  

2556 การวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันส่งออกสินค้าไทยในบูรไนดารุสซาลาม ภายใต้
ส่วนงานพัฒนาการวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (หัวหน้า
โครงการและนักวิจัยหลัก) 

2556 โครงการกรอบทิศทางพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ภายใต้งบประมาณเมือง
พัทยา (หัวหน้าโครงการ และนักวิจัยหลัก) 

2556 โครงการจัดท าดัชนีเมืองพัทยา ภายใต้งบประมาณเมืองพัทยา(หัวหน้าโครงการและ
นักวิจัยหลัก) 

2554 โครงการศึกษาผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อผู้ประกอบการ SMEs 
ในสาขาที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย (High Impact Sectors) ภายใต้
งบประมาณส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (หัวหน้านักวิจัย
ด้านเศรษฐศาสตร์ร่วมกับสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา 
สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันวิจัยและ
พัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์) 

2553 โครงการการเปรียบเทียบราคาสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยกับต่างประเทศที่ส าคัญ 
ภายใต้งบประมาณกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ (หัวหน้านักวิจัยด้าน
เศรษฐศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยรามค าแหง) 

2553 โครงการการศึกษาอุปสงค์น าเข้าสินค้าไทยของกลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าว
อาหรับ ภายใต้ทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (หัวหน้าโครงการและ
นักวิจัยหลัก) 

2551 - 2552 โครงการวิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
เนื่องมาจากการท าความตกลงเขตเสรีทางการค้า ภายใต้ทุนวิจัยของกรมควบคุม
มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หัวหน้านักวิจัยทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) 

2550 โครงการยุทธศาสตร์การค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้งบประมาณ กระทรวง
พาณิชย์ (หัวหน้านักวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)  
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2550 โครงการศึกษาวิจัยการวิเคราะห์ความต้องการ และศักยภาพการเข้าถึงแหล่งทุนใน
ระบบตามแนวทางการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ของประชากรกรุงเทพมหานครและ
ภาคกลางภายใต้งบประมาณส านักงานแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (หัวหน้านักวิจัยด้าน
เศรษฐศาสตร์ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง) 

2548 - 2549 โครงการศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ของการจัดตั้งเขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับชิลี 
ภายใต้งบประมาณส านักอเมริกาและแปซิฟิก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ (หัวหน้านักวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ร่วมกับสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทยและสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) 

2548-2549 โครงการศึกษาวิจัย ความเป็นไปได้ของการจัดตั้งเขตการค้าเสรีระหว่างเมอร์โคซูร์
กับไทย ภายใต้งบประมาณส านักอเมริกาและแปซิฟิก กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (หัวหน้านักวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ร่วมกับสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทยและสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) 

2547 - 2548 โครงการศึกษาความสามารถในการแข่งขันการค้าบริการของไทยกับประเทศคู่
เจรจา FTA ภายใต้งบประมาณกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ (หัวหน้า
นักวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย) 
 

2546 - 2547 การวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงแข่งขันของธุรกิจส่งออกกุ้งสดแช่เย็น แช่แข็งของ
ไทย ภายใต้งบประมาณของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง (หัวหน้านักวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 

2544 - 2545 พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอขนาดย่อมและขนาดกลาง ภายใต้งบประมาณของสถาบัน
พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระทรวงอุตสาหกรรม (นักวิจัยร่วมกับคณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

2544 การน าเข้าสินค้าทุนกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย: วิเคราะห์
ความเป็นเหตุเป็นผล  ภายใต้ส่วนงานคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย (หัวหน้าโครงการและนักวิจัยหลัก) 

2543 - 2544 โครงการศึกษาเพ่ือจัดตั้งองค์กรบริหารการประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 
ภายใต้งบประมาณของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (หัวหน้านักวิจัยทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ ร่วมกับสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
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ผลงานวิชาการได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 

ปี ชื่อบทความ 
2561 รุ่งระวี วีระเวสส์. “รูปแบบการค้าและพฤติกรรมการส่งออกของประเทศไทยใน

ตลาดเอเชียตะวันออก” วารสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (มกราคม-
มิถุนายน), หน้า 169-181. 

2560 รุ่งระวี วีระเวสส์. “ศักยภาพการแข่งขันการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาในตลาดโลก: 
วิเคราะห์ด้วยดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ” วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี ปีที่
10 ฉบับที่1  (มกราคม-มิถุนายน 2559). 

2556 รุ่งระวี วีระเวสส์. “การวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันส่งออกสินค้าไทยในบูรไนดา
รุสซาลาม” วารสารวิจัยรามค าแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 16 
ฉบับพิเศษ (กรกฎาคม – ธันวาคม 2556), หน้า 1-10 

2556 รุ่งระวี วีระเวสส์. “อุปสงค์การท่องเที่ยวในตลาดโลก: วิเคราะห์ด้วยฟังก์ชั่นการ
บริโภค”. วารสารรามค าแหง ปีที่30 ฉบับที2่ (กรกฎาคม-ธันวาคม 2556), หน้า 
170-185. 

2555 รุ่งระวี วีระเวสส์. “การวิเคราะห์ศักยภาพการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของ
อาเซียนในตลาดโลก” วารสารวิจัยรามค าแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ปีที่ 15 ฉบับพิเศษ (กรกฎาคม – ธันวาคม 2555), หน้า 11-20 

2554 รุ่งระวี วีระเวสส์. “อุปสงค์น าเข้าสินค้าไทยของกลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าว
อาหรับ” วารสารวิจัยรามค าแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับ
พิเศษ (กรกฎาคม – ธันวาคม 2554), หน้า 26-45 

2553 รุ่งระวี วีระเวสส์. “การวิเคราะห์เชิงพลวัติของอุปสงค์การส่งออกข้าวไทยใน
ประเทศซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ “ วารสารวิจัยรามค าแหง ฉบับ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับพิเศษ (กรกฎาคม – ธันวาคม 2553), 
หน้า 23-33 

2552 รุ่งระวี วีระเวสส์ และ เอกรัตน์ พ่ึงพร.“ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าหมวด
อาหารไทยในประ เทศสหรัฐอเมริกา” วารสารโรงเรียนนายเรือ ปีที่9 ฉบับที่1 
(มกราคม-มีนาคม 2552), หน้า 9-23. 

2551 รุ่งระวี วีระเวสส์ และ รักษ์พงษ์ . “พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคท่ีมีต่อธุรกิจ
ค้าปลีกสมัยใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร.” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2551), หน้า 29-43 
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ปี ชื่อบทความ 
2551 รุ่งระวี วีระเวสส์ และ ชัยยุทธ์ กระจ่างเย่า. “การแข่งขันส่งออกของธุรกิจเสื้อผ้า

ส าเร็จรูปไทยในตลาดญี่ปุ่น” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่ 28 
ฉบับที่ 4 (ตุลาคม- ธันวาคม 2551), หน้า 25-39 

2547 อ านวย แสงโนรี, รุ่งระวี วีระเวสส์ และ อุรสา บัวตะมะ. “การวิเคราะห์ความ
ได้เปรียบเชิงแข่งขันทางธุรกิจส่งออกกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งของไทย” วารสารเกษตร
พระจอมเกล้า ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 (2547), หน้า 33-47. 

2544 รุ่งระวี วีระเวสสส์ "การน าเข้าสินค้าทุนกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย: วิเคราะห์ความเป็นเหตุเป็นผล" วารสารวชิาการ APHEIT-JOURNAL, 
ปีที่ 8 ฉบับที่1 พฤศจิกายน 2544, หน้า 57-69. 

2543 รุ่งระวี วีระเวสสส์ ""อุปสงค์การน าเข้าเคมีภัณฑ์ของประเทศไทย" วารสารวิชาการ 
APHEIT-JOURNAL, ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 พฤศจิกายน 2543: 75-81. 

 

ผลงานที่น าเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการ หรือ Proceeding 

ปี ชื่อผลงาน 
2551 “การวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพการเข้าถึงแหล่งทุนในระบบตามแนว

ทางการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนของประชากรกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภาค
กลางบางจังหวัด” การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิชาการ 
ครั้งที่1, ถ่ายทอดงานวิจัยสู่สังคมเพ่ือพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 27-29 สิงหาคม 
2551 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง หน้า 
684-698. 

2551 “การติดตามผลและการศึกษาแนวทางการพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการแปลงสินทรัพย์
เป็นทุน”การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิชาการ ครั้งที่1, 
ถ่ายทอดงานวิจัยสู่สังคมเพ่ือพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 27-29 สิงหาคม 2551 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง หน้า 317-326.  

2545 “Export competitiveness and sustainability of shrimp aquaculture 
industry in Thailand” Being Sustainable-Competitiveness for Business 
& Industry 2002 Conference, Thailand, 2002, pp.1-10. 
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ต ารา/หนังสือวิชาการ 

ปี ชื่อต ารา 
2558 รุ่งระวี วีระเวสส์. ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย  

(Thai Economy Studies). กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์อภิโชติ. 
2558 รุ่งระวี วีระเวสส์. เศรษฐศาสตร์การจัดการ  

(Managerial Economics). กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์อภิโชติ. 
2552 รุ่งระวี วีระเวสส์. เศรษฐศาสตร์องค์กรอุตสาหกรรม  

(Economics of Industrial Organization).  
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 

2550 รุ่งระวี วีระเวสส์. เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น 
(Introduction to Macroeconomics).  
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 

2542 รุ่งระวี วีระเวสส์. ระเบียบวิธีวจิัยทางเศรษฐศาสตร์  
(Research Methodology in Economics).  
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 

2542 รุ่งระวี วีระเวสส์. หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น.  
คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 

 

 

วิทยากรอบรมให้กับหน่วยงานราชการ 

ปี หัวข้อเรื่อง 
2561 วิทยากรอบรมหัวข้อ “การประเมินความสามารถแข่งขันธุรกิจของอุตสาหกรรมสิ่ง

ทอ: Sport wear” ภายใต้โครงการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของประเทศ
ไทย ปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารอ านวยการ 
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
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ปี หัวข้อเรื่อง 
2557 วิทยากรอบรมหัวข้อ “เศรษฐศาสตร์แรงงาน” เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 

ให้กับเจ้าหน้าที่จากกระทรวงแรงงาน ภายใต้โครงการฝึกอบรมนักบริหารแรงงาน
ระดับกลาง รุ่นที่16 ณ โรงแรมเวียงใต้ กรุงเทพมหานคร. 

2557 วิทยากรอบรมหัวข้อ “เทคนิคการพยากรณ์แรงงาน” เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 
ให้กับเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน ณ โรงแรมปริ้นส์ตั้น พาร์ค สวีท 

2557 วิทยากรอบรมหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงประชากรและผลกระทบทางเศรษฐกิจ” 
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ให้กับเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน ณ โรงแรมปริ้นส์
ตั้น พาร์ค สวีท 
 

2557 วิทยากรอบรมหัวข้อ “วิเคราะห์การค้าและการตลาดอุตสาหกรรมเหล็กและ
เหล็กกล้า”เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ให้กับเจ้าหน้าที่จากกรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ ณ ห้องประชุม1 ชั้น6 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์. 

งานบริการสังคม และประสบการณ์อ่ืนๆ 

ปี ต าแหน่ง 
2557 - ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ (Peer Reviews) วารสารวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 
2555 - 2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

รามค าแหง 
2551 - 2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

รามค าแหง 
2550 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์  

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
2547 - 2551 อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตม

ฟอร์ด 
- Managerial economics 
- International Trade 

2548 - 2549 คณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคม และคณะอนุกรรมาธิการแก้ไขปัญหาความยากจน 
รัฐสภา 
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