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สมัครตําแหน่ง    Your Position Name 27 มกราคม 2554 

นาย วรวุฒิ ชูรัตน์ 
calvin.bas@hotmail.com, calvin.bas@gmail.com
23/277 หมู่ หมู่ที่ 3 อาคาร หมู่บ้านตวันนาวิลล์ ถนน รังสิต-นครนายก แขวง ลําผักกูด
ธัญบุรี, ปทุมธานี 12110, ไทย
0839286884(มือถือ)
0831674898(มือถือ)

 
ข้อมูลส่วนตัว
สัญชาติ  : ไทย
ส่วนสูง  : 165.0 ซม.
น้ําหนัก  : 52.0 ก.ก.
วันเดือนปีเกิด  : 28 ส.ค. 2530
รถส่วนตัว  : มี
 

เป้าหมายในการทํางาน
- ได้ก้าวไปเป็นผู้บริหารระดับสูง
- ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ/ผู้มีความรู้เฉพาะทาง/guru

 

สายอาชีพที่ต้องการ
ประเภทของงานที่ต้องการ:  งานประจํา, งานชั่วคราว, งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายป,ี งานอิสระ
สายงานที่ต้องการ: (ตามลําดับ)
1. ไอที/คอมพิวเตอร์: ระบบเทคโนโลยีการจัดการ
2. ไอที/คอมพิวเตอร์: ผู้สนับสนุนฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ไอที/คอมพิวเตอร์: เวบมาสเตอร์/ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการควบคุมเครือข่าย
ธุรกิจที่ต้องการ: (ตามลําดับ)
1. ทุกประเภทธุรกิจ
2. ไอที - ซอร์ฟแวร์/โทรคมนาคม
3. ไอที - อินเทอร์เน็ต
เงินเดือนที่ต้องการ: ต่อรองได้
สถานที่ทํางานที่ต้องการ
1. กรุงเทพมหานคร, จตุจักร
2. กรุงเทพมหานคร, ลาดพร้าว
3. กรุงเทพมหานคร, พญาไท
4. กรุงเทพมหานคร, ราชเทวี
5. กรุงเทพมหานคร, ดอนเมือง
6. กรุงเทพมหานคร
7. ปทุมธานี
สามารถเริ่มงานใหม่ได้ตั้งแต่:  1 ม.ค. 2554
คุณได้รับอนุญาตให้ทํางานในเมืองไทยหรือไม่?:  ได้รับอนุญาต
คุณมีความสะดวกที่จะย้ายที่ทํางานหรือไม่?:  สะดวก
ต้องการงานที่มีการเดินทางหรือไม่?:  ประมาณ 50%

 

การศึกษา
ปริญญาตรี คณะ บริหารธุรกิจ, สาขาวิชาเอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ต.ค. 2549 - ต.ค. 2553, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ไทย, คะแนนเฉลี่ย/คะแนนสูงสุด
(GPA.)3.05/4
## Technical Skills ##@ Language Computer : C++ , HTML , JAVA BASIC@ Network : MS Windows XP,7, TCP/IP
Wireless , Hostport@ Software : MS office 2007, Nokia Pc-Suite, ACD See, GIF Animator, Themes webpage , Design
webpage@ Marking Online, PhotoShop, Nero , iTunes , Mac Os # Program , iPhone OS App. , CMS , WP , E-
commers ,Webmaster
:http://www.iAppShow.comhttp://www.PathumTip.comhttp://www.TipSiamservice.comhttp://3genius.wordpress.com/
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะ บัญช,ี สาขาวิชาเอก การบัญชี
ก.ย. 2547 - ก.ย. 2549, โรงเรียนเทคนิคพณิชยการพิษณุโลก, ไทย, คะแนนเฉลี่ย/คะแนนสูงสุด
(GPA.)3.2/4
Courses @ Accounting Systems @ Windows , Symbian and Mac OS , Windows Mobile 5.0 @ Network
LAN/WLAN/VPN @ Database , SQL , MindMap ,## Technical Assistant ##@ Manage day-to-day software computer
@ Install software applications on Windows workstations.@ Manager Networking TCP/IP,Wireless@ Manager website
and advertise online.@ Install OS Windows@ Report accounting
 

 THE TOPGUN’s STRENGTH©
(ตามลําดับ)
1. ทันยุคสมัย
จากประสบการณ์ในการ ทํางานบนสื่อ Internet กระผม
สามารถเรียนรู้และประยุกต์ใช้ social network เข้ากับงาน
ในการ ADS ได้ดี และยังสามารถ กระจายข่าวสารได้ดี มี
การ เรียนรู้ สื่อใหม่ๆ สิ่งใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะนําเข้า
าใช้กับ งาน / องค์กร ตามความต้งการของ ผู้ใช้ และ
สามารถ ถ่ายทอดความรู้ในการใช้งาน ได้ โดยใช้ภาษาที่
บุคลธรรมดาไม่มีความรู้เกี่ยวกับสื่อ อินเทอร์เน็ต เข้าใจได้
2. คิดอย่างมีหลักการ
ในการทํางานต่างๆ หรือ การทํา Project ร่วมสักอย่าง การ
ระดมความคิด กระผมว่าเป็นสิ่งสําคัญ เราควรมีการตกลง
และมีการมอบหมายหน้าที่ และ บทลงโทษ อย่างชัดเจน
เพื่อ เป็นหลักการ ในการดําเนินงาน นั้นๆ ควรมี บรรได ใน
การทํางาน เพื่อที่งานจะได้ออกมาอย่างสมบูรณ์ และ รู้จัก
เลือกที่จะใช้ คน ที่ เหมาะ กับงาน
3. มีความเคารพ เกรงใจผู้อื่น
การทํางานใดๆ การเคารพ ในผู้อื่นเป็นสิ่งสําคัญ หาก เรา
ต้องการ ให้ผู้อื่น เคารพในตัวเรา เช่นกัน เราควรที่จะเคารพ
เค้าในหน้าที่การงานเข้า เขาผู้นั้นก่อน หากคนในสถานที่
ทํางาน มีความเคารพซึ่งกันและกัน การปฎิบัติงาน จะออก
มามากกว่า ทํางานตามเงินเดือน หรือ ทํางานตามหน้าที่
4. เหตุผลอยู่เหนืออารมณ์
การทํางาน ควรใช้ เหตุผล เป็นหลัก ไม่ควรใช้อารมณ์ มา
ตัดสินว่า เขา หรือ เธอ ผู้นั้น ทํางานไม่ดี ในความผิดผลาด
อาจมีอะไรดีๆ ที่เราอาจมองไม่เห็นในตัวเขา เช่นกัน ความ
คิดนี้ก็เป็นผม หากเรามีเหตุผลในการทํางาน การตัดสินใจ
ปัญหาที่เกิดจะเป็นเรื่องที่สามารถแก้ไขได้ ควรแยกอารมณ์
กับ เหตุผลในที่ทํางาน การประชุม ภาระหน้าที่ของแต่ะคน 
5. ให้ความร่วมมือในการทํางาน
การทํางาน หากจะประสพความสําเร็จ ผมเช่นกัน ควรมี
ความร่วมมือใน หน้าที่ และเป้นความร่วมมืออย่างจริงใจ
ไม่ใช่แค่ ร่วมมือเพราะถูก สั่งงาน หากเป้นงานที่ไม่ถนัด จะ
ต้องมีการตกลงกับหัวหน้างาน ก่อน ว่า งานที่ได้มา อาจไม่
ดีตามคาดหหมาย เช่นกัน การให้งาน ก็ควรจะเป็นงานที่
เขา ผู้นั้น ถนัด หรือ งานที่ใกล้เคียงสามารถทําได้
 

THE TOPGUN’s APTITUDE©
ดนตรี:  
ฟัง: คลาสสิก, ประกอบละคร/ภาพยนตร์
กีฬา: ว่ายน้ํา ขั้นกลาง
กิจกรรมกลางแจ้ง:
 ดําผิวน้ํา ขั้นต้น
งานอดิเรกอื่นๆ:
 ท่องเที่ยว ภายในประเทศ, มากกว่าเดือนละ

ครั้ง
 ถ่ายภาพ ขั้นกลาง
 อ่านหนังสือ ศิลปะ / สถาปัตยกรรม /

ออกแบบ / ถ่ายภาพ,
คอมพิวเตอร์ / อินเทอร์เน็ต,
สุขภาพ, เทคนิค/ สารคดี

 ทําสวน ขั้นกลาง
เลี้ยงสัตว์
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งานนอกเวลา/การฝึกงาน
จํานวนงานนอกเวลาทั้งหมดที่ทํา: 1 แห่ง, ระยะเวลา 2 ปี

ก.พ. 2552 - ปัจจุบัน 2554( 2 ปี )
ทิพย์สยามเซอร์วิส จํากัด, กรุงเทพมหานคร, ไทย
ประเภทของธุรกิจ:  การค้า/นําเข้า/ส่งออก
ตําแหน่งล่าสุด: webmaster / marketting online
ตําแหน่งเทียบเท่ากับในตลาด: ไอที/คอมพิวเตอร์: เจ้าหน้าที่บริหารเวบไซต์
ผู้ใต้บังคับบัญชา: 2
ประเภทของงาน : ฝึกงาน
เงินเดือนล่าสุด : 10,000 THB ต่อเดือน
 

ทักษะและภาษา
ภาษา :
อังกฤษ อ่าน: ปานกลาง

ฟัง: เริ่มต้น
เขียน: ปานกลาง
พูด: เริ่มต้น

ไทย อ่าน: ปานกลาง
ฟัง: ดี
เขียน: ปานกลาง
พูด: ปานกลาง

คอมพิวเตอร์: 
Ms Word มืออาชีพ
Ms
PowerPoint

ชั้นสูง

Ms Excel ชั้นสูง
Internet ชั้นสูง
DNS ชั้นสูง
Windows ชั้นสูง
SQL ขั้นกลาง
Ms Access ขั้นกลาง
MySQL ขั้นกลาง
Mac ขั้นกลาง
PHP ขั้นกลาง
TCP/IP ขั้นกลาง
HTML/DHTMLขั้นกลาง
C/C++ ขั้นกลาง
C# ขั้นกลาง
Visio ขั้นกลาง
Java ขั้นกลาง
Firewall ขั้นกลาง
LAN/WAN ขั้นกลาง
Router ขั้นกลาง
Security ขั้นกลาง
Photoshop กําลังศึกษา
 

 เลี้ยงสัตว์ สุนัข, แมว
 สร้างบล็อก(เวป

ไซต์)
ชั้นสูง

 เล่นเกม ชั้นสูง
 เล่นอินเตอร์เนต มืออาชีพ
 งานเขียน ขั้นกลาง

จัดลําดับความชอบของความสนใจ/งานอดิเรก 
(สูงสุด 5 อันดับ) 
1. เล่นอินเตอร์เนต 2. สร้างบล็อก(เวปไซต์) 3. ถ่ายภาพ
4. เลี้ยงสัตว์ 5. เล่นเกม
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