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 ภูมิลําเนา
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 ประวัติการศึกษา
-ปริญญาตรี คณะ บริหารธุรกิจ , สาขาวิชาเอก คอมพิวเตอรธุรกิจ พ.ศ.2552, มหาวิทยาลัย
หาดใหญ , GPA 3.533.
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) คณะ บริหารธุรกิจ , สาขาวิชาเอก คอมพิวเตอรธุรกิจ
พ.ศ.2544 , โรงเรียนหาดใหญบริหารธรุกิจสากล , GPA 2.84
-ประกาศนียบั ตรวิชาชี พ(ปวช.) คณะ บริหารธุรกิจ , สาขาวิช าเอก การบัญชี พ.ศ.2542 ,
โรงเรียนอุดมศึกษาพาณิชยการ
-ประถมศึกษาปที่1 - มัธยมศึกษาปที่3 พ.ศ.2539 , โรงเรียนแสงทองวิทยา
 ความสามารถพิเศษ
-กีฬา เทนนิส , บาสเกตบอล
 การวางแผนชีวิตและความสําเร็จ
ผมจะแบงออกเปนสามดานตองมีเปา หมายที่ชั ดเจนสามดานนี้ แล ววางแผนวาจะทํ าอยา งไรก็จะ
เริ่มตนไดครับ
1. ปจจัยเรื่องความสุขในชีวิตจิตใจ
หลักๆ แลวมันก็คือการที่จะตองรูวาเราตองการอะไร ทําความรูจักตัวเองเยอะๆ ถายิ่งมีปรัชญาหรือ
แนวคิดประจําใจดีๆ ก็จะชวยไดมาก ของผมไมไดดีเดนอะไรครับ แค ”Do what you love and make it
works” ก็พอแลว แคไดทําสิ่งที่ชอบและมีความสุขไปกับมันชีวิตก็มีความสุขมากแลวครับ
2. ปจจัยเรื่องการงานและการเงิน
ตองรูวาตัวเองชอบอะไร ถนัดอะไร ขีดจํากัดของเราอยูตรงไหน จะเดินขามขีดจํากัดไปไหมหรือจะ
อยูแคตรงนี้ ตองประเมินตัวเองดวยความมั่นใจกอน จากนั้นก็ตั้งเปาหมายวาจะไปอยางไรอาจจะวางแผน 3 ป
นี้จะทําอะไรบางเพื่อไปถึงจุดนั้นๆอายุเทานี้ควรจะมีเงินออมเทาไหรมีเงินลงทุนเทาไหร มีเงินเก็บฉุกเฉิน

เทาไหร เปรียบเปรยกับการเดินเขา ถาเรารูวาถาไปยอดเขามันมีอากาศดี และนอนสบาย เราอยากไปยอดเขา
เราก็จะตองรูวาวิธีที่จะไปยอดเขาไปอยางไรใชไหมครับ ? แลวถาเราเปนคนที่รางกายไมแข็งแรง จะตองมี
ลูกหาบมาชวยหิ้วของขึ้นไปไหม ก็จะตองคิดแลว สําหรับผมเอง การมีความสุขคือการที่ไ ดทําในสิ่งที่เรารัก
แลวทําออกมาไดสําเร็จ และทําใหคนรอบขางและสังคมดีขึ้น มันเลยผูกไปกับเรื่องงานคอนขางมาก เพราะ
ผมจะเปนคนที่ใชเงินซื้อความสุขคอนขางเยอะ ซึ่งบางครั้งก็ไมใชเรื่องถูกตองนัก ตามตําราวากันวาเราควร
จะสุขไดจากใจ
3. ปจจัยเรื่องสังคม ครอบครัว
ปจจัยเรื่องสังคมและครอบครัวเพื่อนฝูงคือปจจัยในการผลักดันใหเราอยูไดในสังคมอยางมีความสุข
และผลักดันใหเรามีความสุขดวย แตที่ผมไมรวมเอาขอสามไปรวมกับขอแรกและขอที่สองเพราะสังคมกับ
ครอบครัว มีปจจัยเรื่อง ”คน” และ ”จิตใจ” เขามาเกี่ยวของเยอะที่สุด บางครั้งก็มีเหตุผล (การตัดสินใจเรื่อง
ยายบาน และเรื่องเพื่อน จิปาถะ) บางครั้งก็ไมมีเหตุผล (เชนความรัก) ปจจัย เรื่องครอบครัวนี่ก็สําคัญคือพอ
แม และบุตรภรรยา นี่เปนเรื่องที่วางแผนดีก็ดีไป ไมดีนี่พาลมจมไดเหมือนกัน ผมเองแมยังไมผานมาทั้งหมด
แตฟงจากผูใหญหลายๆ คนแลวสรุปไดวา ในเรื่องของ ”คน” เราไมมีสูตรตายตัวในการวางแผนและจัดการ
ครับ แตเราสามารถ ”ฝน” ไวไดวาเราอยากไดสังคมและครอบครัวอยางไร เชน ถาเราฝนไววาวันหนึ่งเรา
อยากจะอยูในสังคมที่มี แตความเอื้อเฟอเผื่อแผ ถาวันๆ เรามัวแตคาขายหลักทรัพยผมวาลําบากที่จะบรรลุขอ
นี้ แตถาเราทํางาน การกุศล ชวยเหลือคนอื่นเมื่อตัวเองพรอม สิ่งที่จะไดกลับมาก็คือความเอื้อเฟอเผื่อแผ ซึ่ง
จะซอนกันกับขอหนึ่งดวย
 เปาหมายชีวิต
มีง านทํ า มีเงิ นใช อยูแ บบพอเพีย ง สามารถเลี้ ยงดูครอบครัว ได จุด สูง สุด ในชี วิตแคมี ครอบครัว ที่
อบอุนก็เพียงพอมีคนที่เขาใจใหกําลังใจอยูขางๆ ทําในสิ่งที่ทําแลวมีความสุขสบายใจ ที่รักที่ชอบใหกับคนที่
เรารัก
 งานปจจุบัน
ปจจุบันประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว เปดรานกราฟกเล็กๆ รับทํานามบัตร ตรายาง ไวนิล สติ๊กเกอร
ฯลฯ ชื่อราน

 ปจจัยที่ทําใหประสบผลสําเร็จ
อยาปลอยเวลาที่ผานไปใหเสียเปลา ในโลกนี้ไมมีอะไรที่ทําและหาไมได คําวาเปนไปไมไดในโลก
นี้ไ ม มี อยู ที่ ตั ว เราเองจะหาหรื อ ไม พร อ มที่ จ ะเรีย นรู พั ฒ นาตั ว เอง ดิ้ น รนให มี ห นทางคนที่ จ ะประสบ

ความสําเร็ จไดในระดับหนึ่ง คือ ตอ งมีความขยัน คิดและทํา หาโอกาสใหกับตัว เอง มีความพอเพียง แลว
ความสําเร็จจะทยอยเขามาในชีวิต
 มุมมองตอมหาวิทยาลัยหาดใหญ หรือ ประสบการณที่ประทับใจ
ไดรูจักเพื่อน รุนนอง ครูอาจารยที่นารักทุกคน ไดรูสึกถึงบรรยากาศที่เปนครอบครัวใหญ ผมมีความ
ตั้ง ใจที่จะเขามาเรี ย นตอ ในระดับ ปริญญาตรี ตั้ง แตแรกเริ่ม ที่ สํา คั ญ เมื่ อผมไดกลั บ มาเรีย นตอในระดับ
ปริญญาตรี ทําใหไดรูวาสิ่งที่ผูใหญบอกกลาวเปนหวงเรื่องการเรียนนั้น เปนจริงทุกคําพูด ทําใหรูสึกวาผมโต
เปนผูใหญแลวจริงๆไมไดแคมีอายุมากขึ้น การศึกษาเปนสิ่งที่สําคัญ หวนนึกกลับไปสมัยที่มีโอกาศไดเรียน
ไมไดตั้งใจสักเทาไหร แต ณ เวลานี้พอไดกลับมาพบบรรยากาศเกาๆ สิ่งที่ตองทําคือจบใหได มันทําใหเราได
ตั้งใจที่จะจบการศึกษาจากที่นี้ใหไดและทําอยางเต็มที่ ผมขอขอบคุณอาจารยทุกทานที่อบรม ใหความรูกับ
ผมตั้ ง แต ไ ด ก า วเข า มาเรี ย นจนสํ า เร็ จ การศึ ก ษา โดยเฉพาะอาจารย คณะบริ ห ารธรุ กิ จ สาขาวิ ช าเอก
คอมพิวเตอรบริการธุรกิจ ทุกๆทานครับ ขอบคุณครับ
 สิ่งที่อยากจะฝากตอรุนนอง
สิ่งที่ ผูใหญ หรือพอแม คอยตักเตือนนั้น อยากใหนองๆจําไวเลย ในประโยคที่บอกกันวา “อาบน้ํา
รอนมากอน” เปนเรื่องจริงควรฟงไว อยาทิ้งการเรียนเมื่อยังมีโอกาสไดเรียน อนาคตการเรีย นการศึกษาเปน
ตัวกําหนดชีวิตเราในสวนหนึ่ง แตความหวังดีที่ผูใหญคอยเปนหวง ควรจะทําตามและเชื่อฟง เพื่ออนาคตของ
ตัวเอง และเพื่อพอกับแมของเรา
“อยาคิดวาเรียนไปเพื่อใหจบๆ เพราะอนาคตขางหนามันก็จะจบแบบไมสวยเหมือนกัน”

