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เกิดวันท่ี  19 กรกฎาคม 2521   เช้ือชาติ  ไทย  สัญชาติ  ไทย  ศาสนา  พุทธ 
สว่นสูง  165 ซม.  นํา้หนัก  92 กิโลกรัม 
หมายเลขบัตรประชาชน  3-1005-01332-71-9   ออกให้ ณ เขตบางเขน วันท่ี
ออกบัตร 12  ธันวาคม  2561 
วันบัตรหมดอายุ 18 กรกฏามคม 2570 

ท่ีอยูต่ามบัตรประชาชน  7/38 หมู2่ ต.คูคต อ.ลาํลูกกา จ. ปทุมธานี  
ท่ีอยู ่ปัจจุบัน  7/38 หมู2่ ต.คูคต อ.ลาํลูกกา จ. ปทุมธานี 12130 
สถานะ  โสด  สถานะทางการทหาร  ศกึษาวชิาทหารปี 3  
ประวัติการศกึษา 

ระดับ ปีท่ีศกึษา คุณวุฒ ิ สถานศกึษา เกรด 
ประถม 2528-2532 ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนบางบัว (เพง่ตัง้ตรงจิต

วทิยาคาร) 
 

มัธยมตน้ 2533-2536 มัธยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนดอนเมือง(ทหาร
อากาศบาํรุง) 

 

มัธยมปลาย 2536-2537 มัธยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนดอนเมือง(ทหาร
อากาศบาํรุง) 

2.60 

อุดมศกึษา 2537-2540 ประกาศศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง สถาบันเทคโนโลยี ราชมงคล 
วทิยาเขตนนทบุรี 

2.70 

ปริญญาตรี 2541-2543 คณะครุศาสตร์  อุสาหกรรม 
สาขาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 

สถาบันเทคโนโลยี ราชมงคล 
วทิยาเขต พระนครเหนือ 

2.75 
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ช่ือมารดา  นางยุพา  เฉลิมอดิเรก อาชีพ แมบ่า้น 
 
 
 
งานอดิเรก   ถา่ยภาพ 
การอบรม Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2 (ICND2) Mar 13, 2009 

ISO 9001 : 2015 Requirement 
ISO 13485 : 2016 Requirement and Process Validation for Medical Devie 
The Fundamentals of Digital marketing  Google digital Garage  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประสบการณ์ทาํงาน 



- บริษัท โครนัส โซชูช่ันส ์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มีนาคม 2563 - ปัจจุบัน) เงนิเดือน 27,000 บาท 
ตาํแหน่ง Digital marketing 
 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 
Online Marketing 

- Website จัดทาํ keyword และเน้ือหาของเวปไซตเ์พ่ือทาํ SEO ให้เขา้ไปอยูใ่นหน้าตน้ ๆ ของการ
คน้หาของ google  เขียนเน้ือหาเพิม่เติมบางสว่น เพ่ือให้เหมาะสมกับการท่ี Google จะจับคา่เพ่ือไป
อยูห่น้าหน่ึงของคาํคน้  ประสานงาน programmer แกไ้ขปรับปรุงเน้ือหาของ website ประสานงาน
ทีมงาน ประเทศอินโดนิเซียเพ่ือแกไ้ข keyword และบทความของเวปไซตืประเทศอินโดนิเซีย  ร่วม
กับทีมขายคดิโปรโมช่ันสาํหรับแสดงในหน้าเวปไซต ์รายงานสถิติการใชง้าน เวปไซต ์ผา่น google 
analtic   (https://mynurz.com/th/THA) 

- จัดทาํ Google Ad ของบริษัทในสว่นประเทศไทย สร้าง content text ad , responsive ad   ,
กาํหนด landing page ของแตล่ะ ad ประสานงานทีมกราฟฟิก ออกแบบ content display ad  ของ 
google display Ad จัดทาํ ปรับปรุง keyword ประเมินผลการทาํงานของ google ตรวจสอบ
ประเมินการใชง้บประมาณ ของ Google Ad จัดทาํสถิติตา่ง ๆ ของ google Ad ทัง้ของไทยและอิน
โดนิเซีย  

- Facebook ดูแล Facebook ของบริษัทสาํหรับประเทศไทย เขียนคอนเทน ทัง้หมดของ Facebook 
บริษัท วางแผนและ update ขา่วสารโปรโมช่ันตา่ง ๆ ของบริษัทในชอ่งทาง facebook ตอบคาํถาม
เบ้ืองตน้ของลูกคา้ท่ีเขา้มาในชอ่งทาง facebook แลว้สง่ตอ่ให้ทีมขายดูแลตอ่ไป 
(https://www.facebook.com/MyNurzth) 

- Youtube Channel สร้างชอ่ง youtube ของบริษัท ทาํการคดิหัวขอ้เน้ือหาสาํหรับชอ่งทาง youtube 
ทาํการประสานงานนัดหมาย ผูช้าํนาญการ ผูแ้สดงสาํหรับการถา่ยทาํ เป็นผูถ้า่ยทาํคลิปวีดีโอ โดย
กลอ้งมือถือ หรือ DSLR ตามความเหมาะสม ทาํการตัดตอ่คลิปวีดีโอทัง้หมดของชอ่งยูทูปบริษัท 
upload คลิปตา่ง ๆ   https://bit.ly/3htWxGd   MyNurz channel  

- Line OA อัพเดทขา่วสารของบริษัทในชอ่งทาง line OA  ตอบคาํถามเบ้ืองตน้ของลูกคา้ท่ีติดตอ่เขา้
มาทาง line OA แประสานงานทีมขายดาํเนินการตอ่ เสนอแนวทางการจัดทาํคูปองสว่นลดสาํหรับ
ลูกคา้ท่ีติดตอ่เขา้มาทาง Line OA  

- ตรวจสอบความเคล่ือนไหวตา่ง ๆ ของเวปไซตคู์แ่ขง่ รายงานเม่ือมีการเปล่ียนแปลงทางราคา หรือ
โปรโมช่ันใหม ่ๆ ของคูแ่ขง่ 

offline Marketing 
- ประสานงานการออกบูธในงานตา่ง ๆ  
- ประสานงานทีมงาน กราฟฟิก ในกรออกแบบโปรชัวร์ เพ่ือใชใ้นการประชาสัมพันธ ์ 
- ติดตอ่หา partner ตา่ง ๆ เชน่การทาํ Dtac reward 3BB point KTC reward เป็นตน้ 
- หาวธีิเพิม่ชอ่งทางในการชาํระเงนิของลูกคา้ 
- ประชุมทีมร่วมกับทีมงานขายเพ่ือจัดทาํโปรโมช่ันรายเดือน 
- ชว่ยทีมงานวเิคราะหป์ระเมินผลโดยรวมของตลาด  
- ถา่ยรูปทาํบัตรพนักงาน และงานอ่ืน ๆ  

ความสาํเร็จ 
- ลดคา่ใชจ้า่ยในการ โฆาณา google Ad จากเดิมท่ีมีคา่ใชจ้า่ยตอ่เดือน 80000 บาท ลดเหลือ 40000 - 
50000 บาท 
- จัดทาํ seo sem จนคาํคน้ท่ีตอ้งการข้ึนมาอยูห่น้า 1 ของการคน้หาโดย google 
- สามารถทาํให้มียอด การติดตามใน facebook บริษัทเกิด 1000 คนเป็นครัง้แรกของบริษัท 
- เปิดชอ่ง youtube สาํหรับบริษัท  
- เปิดการเปิด partner ร่วมระหวา่งบริษัทกับ dtac scb thai-subcon vkool  
- เพิม่ยอดขายลูกคา้ของบริษัทสาํหรับบริการถึงบา้นจากเฉล่ีย เดือนละไมเ่กิน 100000 บาท เป็นมากกวา่ 
100000 บาท 
- เพิม่ยอดการโทรเขา้มาสอบบถามบริการจากเฉล่ียวันละไมเ่กิน 5 สาย เป็นเฉล่ียวันละ 7 - 8 สาย 

https://mynurz.com/th/THA
https://www.facebook.com/MyNurzth
https://bit.ly/3htWxGd


- ชว่ยเพิม่ความสาํเร็จในการขายในแบบ B2B จากเดินมีคูค่า้ 10 แหง่ เพิม่เป็น 20 แหง่ 
 

-        บริษัท เอม็ซีเอส กรุ๊ป ไทยแลนด ์จาํกัด  (คุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) เงนิเดือน 25,000 บาท 
ตาํแหน่ง  Digital Marketing  
 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 
      จัดทาํ Content สื่อประชาสัมพันธ ์ถา่ยภาพน่ิง ร่างสคริปและถา่ย - ตัดตอ่ VDO จัด live สดขายหรือ
แนะนําสนิคา้ใน Facebook คดิ บทความ ขอ้ความ กาํหนดแผนงานโปรโมช่ันสนิคา้ วางแผนการ
ประชาสัมพันธ ์ในรูปแบบตา่ง ๆ แบบรายเดือน  วางแผนชว่งเวลาการโพส บทความ ขอ้ความ การจัดหา Tag 
ตา่ง ๆ ใน Facebook ตอบคาํถามลูกคา้ใน Facebook ในบางครัง้ จัดทาํ SEO Mata Tag  website 
GoogleAd google Analytics  Google เทรนด ์Admin Youtube Line Office ของบริษัทและ บริษัทใน
เครือ  จัดทาํ กราฟฟิก โฆษณาสนิคา้และโปรชัวร์ ในบางครัง้  ออกแบบ วางแผน บูธ  จัดหา พริตต้ี MC 
ประสานงาน Supply ภายนอกในการ หาพ่ืน้ท่ีในการออกบูธ  กอ่สร้างบูธ  
    ดูแลระบบ Network ภายในองคก์ร ประสานงาน Supply ภายนอก จัดซ้ืออุปกรณ์ IT  ดูแล Firewall 
Fortigate ดูแล link ของสาขาตา่ง ๆ  
 
ความสาํเร็จ 
ริเร่ิม การทาํโปรโมช่ันประจาํเดือน 
ริเร่ิม การ live สดขาย อะไหลเ่คร่ืองชง เมด็กาแฟในชอ่งทาง facebook ของบริษัท 
เปิดชอ่ง youtube สาํหรับบริาัทเพ่ือการโปรโมตสนิคา้ 
 
  
- บริษัท คงศักดิ ์เอกซเรย ์การแพทยอุ์ตสาหกรรม จาํกัด (พฤศจิกายน 2560 - กันยายน 2562) เงนิ
เดือน 25,000 บาท 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ  

ออก สเปก อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Server PC NAS Network เพ่ือใชป้ระกวดราคาในการติดตัง้
พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์บริษัท จาํหน่าย 
(ชว่งยังหาพนักงานการตลาดไมไ่ด)้ ประสานงานกับผูจั้ดงานแสดงสนิคา้ (เมืองทอง) ออกแบบบูธ ประสาน
งานการออกบูธตา่ง ๆ ของบริษัท เกบ็รวมรวมสถิติการประกวดราคาตามโรงพยาบาลของรัฐ  ถา่ยรูปสนิคา้เพ่ือ
โพสลง facebook บริษัท  ดูแล โพส - ตอบคาํถามลูกคา้  facebook บริษัท 
ควบคุมสต๊อกวัสดุการผลิต จา่ย - สัง่ซ้ือวัสดุการผลิตประเภทเหลก็ จัดทาํเอกสาร BOM สาํหรับผลิตเคร่ือง
เอกซเรย ์แบบตา่ง ๆ 
ตรวจสอบความถูกตอ้งของการดาํเนินการผลิตช้ินสว่นท่ีเป็นเหลก็ของบริษัท(QC) 
จัดหาพนักงานเขา้ทาํงาน ดูแลเอกสารวันลา - ทะเบียนประวัติพนักงาน  ประกันสังคม ตรวจสอบช่ัวโมงการ
ทาํงานเพ่ือนําสง่บัญชีดาํเนินการคดิตน้ทุน 
เจา้หน้าท่ีปฏิบัติงาน ISO 13485 
ดาํเนินการจดสทิธิบัตร อนุสทิะิบัตร เคร่ืองหมายการคา้ สิง่ประดิษฐ์ตา่ง ๆ ของบริษัท 
 
ความสาํเร็จ 

ประสานงาน นําเสนองานจนสามารถนําบริษัทออกบุธงาน MDA 2018 ซ่ึงเป็นครัง้แรกท่ีบริษัทออ
กบุธในงานแสดงสนิคา้ไดส้าํเร็จ 

จัดทาํ BOM การผลิตสนิคา้ใหม ่จัดทาํแผนการตรวจสอบวัตถุดิบคงเหลือตา่ง ๆ เพ่ือใชป้ระกอบการ
ทาํ ISO 9001 และ 13485 

ประสานงานทีมงานขาย ชว่ยเจรจา จนสามารถเป็นผุส้ง่สนิคา้ DR ให้แกห่ลาย โรงพยาบาลสัตว ์
สาํเร็จ 
   
- บริษัท สบายดีแอร์เวยส์ จาํกัด ( พฤ ศจิกายน 2559 – ตุลาคม 2560)  เงนิเดือน 25,000 บาท 



หน้าท่ีความรับผิดชอบ  จัดการดูแลระบบระบบ Network ภายในบริษัท ทัง้ switch cisco ตระกูล SG 2960 
3850  ดาํเนินการบริหารจัดการ config Firewall Fotigate 100D 200D 90E ประสานงาน vendor 
ภายนอก ในดา้น internet ภายยอก config firewall ดาํเนินการ ออกติดตัง้ สถานนี ดาํเนินการตามสนาม
บนิตา่ง ๆ ตามไดรั้บมอบหมาย  ถา่ยภาพ กิจกรรมตา่ง ๆ ของบริษัท ตามแค ่โ อกาส  
 
- จัดหางาน jobbkk  (มิถุนายน 2559 – พฤศจิกายน 2559) เงนิเดือน 22000 บาท 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ  แกไ้ข เหตุเสยี คอมพิวเตอร์ท่ัวไป install software  ดูแล Network อุปกรณ์ cisco 
vpn  และระบบ Voip  server windows 2008  2012 ระบบ mail  ระบบ mac-5  AD  file server 
printer 
 
- Huawei Thailand (สัญญา 3 เดือน 2/2016 – 5/2016) 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ  ทาํการติดตัง้อุปกรณ์ สวติท ์หัวเวย่ให้กับ บริษัท ดีแทค ทาํการสาํรวจเสน้ทางและเดิน
สาย fiber optic ตามจุดท่ีลูกคา้กาํหนด 
 
- บริษัท อีซูซุ กรุงเทพ เซลล ์   ตาํแนหง่  IT อาวุโส  เงนิเดือน 20000 บาท  ตัง้แต ่ 1 กันยายน 2557 
ถึง สงิหาคม 2558 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ  ดูแลระบบ คอมพิวเตอร์ hardware software server windows 2008  AD Share 
File server (NAS) Mail Server AS-400 Navision 2009 Network ภายในบริษัท ทัง้สาํนักงานใหญ ่
และสาขาตา่ง ๆ ใน กรุงเทพทัง้หมด จัดหาพริตต้ี mc ให้บริษัท (บางครัง้) 
 
- บริษัท ทริปเบิล้ทรีบรอดแบรนด ์(3BB)  ตาํแหน่ง Network operation service เงนิเดือน 18,500 
บาท ระยะเวลา กันยายน 2556 – มกราคม 2557 สาเหตุท่ีออก ประกอบอาชีพอิสระ 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ  monitor link วงจรเชา่ของลูกคา้ ทัง้ Lesline และ adsl 3G ดาํเนินการประสานงาน
กับ ชา่งและ Operator ตา่ง ๆ เม่ือเกิดเหตุเสยี ทาํการแกไ้ข config เร่งดว่น ให้กับลูกคา้ ดาํเนินการ config 
อุปกรณ์ router cisco adsl 3G  Voip ตา่ง ๆ เพ่ือนําสง่ลูกคา้  
 
- บริษัท จัสมินอินเตอร์เน็ต (Ji-net)  ตาํแหน่ง Network operation service เงนิเดือน 16,500 บาท 
ระยะเวลา ตุลาคม 2547 –  สงิหาคม 2556 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ  monitor link วงจรเชา่ของลูกคา้ ทัง้ Lesline และ adsl ดาํเนินการประสานงานกับ 
ชา่งและ Operator ตา่ง ๆ เม่ือเกิดเหตุเสยี ทาํการแกไ้ข config เร่งดว่น ให้กับลูกคา้ ดาํเนินการ config 
อุปกรณ์ router cisco adsl router Voip ตา่ง ๆ เพ่ือนําสง่ลูกคา้ ออก onsite ติดตัง้อุปกรณ์ตา่ง ๆ หรือแกไ้ข
เหตุเสยีหน้างานให้ลูกคา้  
- ฟรีแลนซ ์  รับงาน ถา่ยภาพ ทัง้ภาพน่ิงและ VDO  รับ ดูแล FB บริษัท ตัง้แต ่ 2558 ถึงปัจจุบัน  
 



 
 

 
 



 
 

 
 


