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ผลงานด้านภาพยนตร์ 
ดับเบิ้ล แอ๊คชั่น   เดฟ    ปีเตอร์ ไมอ๊อกซี่ 
ช่องส่องผี    ผู้นำลัทธิ   Appshot 
แช่ง     บาทหลวง   มันเวิร์ค 
MKI     ชักก้า    หนังเยอรมัน 
Product Wars   ฟิล    Black Pills 
Kobe     นาธาน   Black Pills 
Pool     สามี    Anders Lennberg 
Sent     Sebastian Cilantro  HBO Asia 
สมุย     กาย สเป็นเซอร์  เป็นเอก รัตนเรือง 

• ได้รับเลือกเป็น Official Selection ในงานเทศการภาพยนตร์นานาชาติ  
ที่ Venice ประเทศอิตาลี 

• ได้รับเลือกเข้าชิงรางวัลสุพรรณหงส์ สาขา นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม  
ปี 2561 

 
อดัม     ก้อง    ฮามีซี อัคคีรัฐ 
Fail Stage เพราะฝันมันใหญ่มาก   เหนือ   ปารัชชา ปวโรฬาล  
         วิทยา & อภิวัฒน์บุญะลักษี 
Halfworlds 2   ชาลี    HBO Asia 

• ได้รับการส่งชื่อเข้าชิงรางวัล International Emmy Awards ที่ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

 
Hard Target    พิธีกร    Roel Reine 
Die Diplomatin   เจโจมา    Franziska Meletzky 
เพชฌฆาต    ยมบาล   ทอม วอลเล่อร์ 
ทวง     เดฟ    นัฐวุฒิ พูนพิริยะ 
Lupin III    อาจิต    Ryuhei Kitamura 
ผีเข้าผีออก    พี่เด    ภาคภูมิ วงศ์จินดา 
Gegen Den Sturm   ฟิลลิป    Sebastian Vigg 
Trafficker    โซวาน   Larry Smith 
หลงใหล    เฮซุส    นัฐวุฒิ พูนพิริยะ  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เคาท์ดาวน์    เฮซุส    GTH  
• รางวัลสุพรรณหงส์ นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม 
• รางวัลตุ๊กตาทอง นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม 
• รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม 

 
Croc     ส้ม    Stewart Rafill 
มือปืนเก๋าเจ้ง   ผู้ประกาศข่าว 
ต้มยำกุ้ง    ริค    ปรัชญา ปิ่นแก้ว 

ผลงานด้านละครเวที 
มนต์ดำคอมเพล็กซ์   เกจิหมู   Index 
Rewriting Her Life    Justin    Barbary Masry 
Viktor Victoria   Cassell   Moony  
Mercury    Jerry/Minos   Tyler Ham Pong 
What We Did To Weinstein Yusef    Annabelle Munro 
Stuck     Jorge    The Jewel Box 
Theatre 

ผลงานด้านซีรี่ย์/ละครโทรทัศน์ 
เพลิงริษยา    เดช    ช่อง 8 
พรุ่งนี้จะไม่มีแม่แล้ว  ครูยักษ์   Line TV 
Instinct    เฮียแมน   Line TV 
มายเดียฮีโร่    พางกิว   ช่อง True 
ชุมแพ     นาพลอย   ช่อง 3 
ยุทธการปราบนางมาร  แฟรงค์   ช่อง GMM 
เดอะคิลลิสต์    อเล็กส์   ช่อง MONO 
แม่สื่อปากร้าย พ่อครัวรสจัด ประทีป   ช่อง 7 
สมิงเจ้าท่า    อลัน เชอวาลิเอ  ช่อง 7 
วายุพหุยุทธ์    เดช    ช่อง ONE 
ใต้ปีกปักษา    เดอะฟ๊อกส์   ช่อง 3 
แพ้คำว่ารัก    น้าทีน    ช่อง GMM 
แฟนฉันเป็นเงือก   ดร.ชนะชล   ช่อง 3 
ระเริงชล    แฟรงค์   ช่อง 3 
เพลิงบุญ    ปีเตอร์   ช่อง 3 
ลูบคมกามเทพ   โนอาร์   ช่อง 3 
นักบุญทรงกลด   ทรงศักดิ์   ช่อง 7 



ทีมล่าทรชน    มาคัส    ช่อง GMM 
O Negative รักออกแบบไม่ได้ อาจารย์ บั๊ดดี้  ช่อง GMM 
หลอน เดอะซีรี่ส์ ตอน เดจาวู อีริค    ช่อง 9 
แฝดล่องหน    ดร.ครูเกอร์   ช่อง 7 
ชาติพยัคฆ์    ผู้กองปีเตอร์   ช่อง 3 
รหัสปริศนา    จ่าแม่น   ช่อง 7 
เกรียนเฮาส์    พี่โมท    ช่อง 9 
เพราะมีเธอ    กาย    ช่อง ONE 
กุหลาบเล่นไฟ   สมภพ    ช่อง 7 
พรายพยากรณ์   ปราชญ์   ช่อง 7 
สายลับสามมิติ   มิสเตอร์ OK   ช่อง 3 
บ้านนี้มีรัก    รับเชิญ   ช่อง 9 
คู่หูตำหรับเฮี้ยน   รับเชิญ   ช่อง 7 
ยมบาลเจ้าขา   รับเชิญ   ช่อง 7 
คือหัตถาครองพิภพ  ท่านเจ้าคุณ   ช่อง 7 
เทพธิดาขนนก   รับเชิญ   ช่อง 3 
คดีเด็ดเกิดเหตุรัก   รับเชิญ   ช่อง 7 
สะใภ้กาฝาก    ปีเตอร์   ช่อง 3 
แฝดพี่ฝาดน้อง   มีเชล    ช่อง 3 

ผลงานโฆษณา 
ไส้กรอก 7 Eleven   เทวดา 
Nissan X Trail   คนลักพาตัว 
Coca-Cola Zero   Main 
Central Air    Main 
Buddy Dean    Main 
Toshiba    Featured


