ประวัตสิ ่ วนตัวและผลงานในวงการบันเทิง
ครู โบ สุ ธิดา สิ งหราช SUTIDA SINGHARACH เกิด 20 มิถุนายน พ.ศ. 2532 อายุ 29 ปี
**ปี 2551 จบการศึกษาจากโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สายการเรี ยน วิทย์-คณิ ต)
**ปี 2555 จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ สื่ อสารการแสดง มหาวิทยาลัยรังสิ ต เกรดเฉลี่ย 3.33
**ปี 2558 (ตุลาคม) จบปริ ญญาโท จากวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต เกรดเฉลี่ย 4.00

••ประวัติการทํางานในวงการบันเทิง••
- สอนการแสดงให้กบั นักแสดงอิสระ และนักแสดงสังกัดต่างๆเพื่อต่อยอดสู่ อาชีพนักแสดง (2561)
- Workshop การแสดงในภาพยนตร์ซีรี่ย ์ เรื่ อง Blood Valentine สังกัด MONO (2561)
- Workshop การแสดง ให้ทีมนักแสดง ภาพยนตร์ซีรี่ย ์ เรื่ อง Be my boy สังกัด ททบ.5 (2561)
- สอนการแสดงให้หนุ่ม-สาว นางแบบรุ่ นใหม่ ให้กบั สถาบัน Club model (2561)
- เป็ นครู สอนการแสดง ทีมนักแสดงช่อง7 ในละครเรื่ อง มหาหิน ค่ายโคลีเซียม (2560)
ออกอากาศทุกวัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เริ่ ม 8 ธันวาคม 2560 – 9 มกราคม 2561 (เรตติ้งตอนจบ 9.4)
- เป็ นโค้ชการแสดง ภาพยนตร์ Let’s Go Bangkok Holiday (2560)
- สอนการแสดง นักแสดงสังกัดช่อง 7 ในละครโทรทัศน์เรื่ อง ลูกหลง (2560)

- สอนการแสดงทีมนักแสดง ภาพยนตร์ เรื่ อง ปรุ งรัก ฉบับมาลายู สังกัดค่าย Monvichit (2560)
- สอนการแสดงทีมนักแสดงภาพยนตร์ เรื่ อง What the duck the series สังกัดค่าย จินเล่อ (2560)
- สอนการแสดงทีมนักแสดงภาพยนตร์ แผ่นดินของพ่อ เรื่ อง ไม่มีชาวเขา มีแต่ชาวเรา (2560)
- โค้ชการแสดงนักแสดงหลักในโฆษณาลูกอม RICOLA (RICOLA THAILAND) (2560)
- สอนการแสดงกลุ่มศิลปิ น สังกัด MONO MUSIC ค่าย MONO (2560)
- เป็ นอาจารย์พิเศษ สังกัดวิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่ อใหม่ ม. สวนสุ นนั ทา (2560)
- เป็ นอาจารย์พิเศษ สอนการแสดงในสาขาสื่ อสารการแสดง ม. รังสิ ต (2560)
- เป็ น Creative รายการ สมุนไพรเข้าเส้น season3 - season4 ช่อง True ปลูกปั ญญา (2559)
- เป็ น Creative รายการ เกษตรขั้นเทพ ออกอากาศทางช่อง True ปลูกปัญญา (2559)
- กากับการแสดง ศิลปะนิพนธ์ เรื่ อง NOT HIM BUT HER ม.ธุรกิจบัณฑิต (2559)
- เป็ น Acting coach พรอยพัชรา ในละครโทรทัศน์เรื่ อง สัญญาแค้นแสนรัก (2558)
- เป็ นผูช้ ่วยผูก้ ากับ ละครโทรทัศน์ เซน สื่ อรักสื่ อวิญญาณ บริ ษทั ในเครื อ GMM (2558)
- เป็ น Casting Director ในละคร อนิลทิตา ออกอากาศทางช่อง 5 (2557)
– เป็ น Acting coach ภาพยนตร์ หล่อลากไส้ (2556)
- สอนการแสดงในสถาบัน ไทเกอร์ โมเดลลิ่ง ไทแลนด์ ลาดพร้าว 69 ตั้งแต่ปี 2556 – ปัจจุบนั
- เป็ นผูช้ ่วยผูก้ ากับละครโทรทัศน์ (ช่อง7) ในปี (2555)
- เป็ น casting Director ละครโทรทัศน์ ช่อง 7 เรื่ อง "คุณชายเลี้ยงหมู คุณหนูเลี้ยงแกะ" (2555)
- สอนการแสดง อ้อม อังคนา นางเอกละครสังกัดช่อง7 (2555)
- เป็ นพิธีกร งานเสวนา หัวข้อ "คนบันเทิงมืออาชีพ" แอน ทองประสมเป็ นวิทยากรรับเชิญ (2554)
ช่ องทางติดต่ อ : สุ ธิดา สิ งหราช (โบกัส) 0862388849 ID line : khunbogus

