นาย ภาคเพียร พยายาม
ที่อยู่ : 123 หมู่ 2 ถนนบายพาส หนองไม้แดง เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
โทรศัพท์มือถือ : 0867357394
อีเมล : sales@thaifixit.com
วันเกิด : 19 ก.ย. 2525
สถานะทางทหาร : อยู่ในระหว่างรับราชการทหาร
สถานะทางครอบครัว : โสด
เงินเดือนขั้นต่ำที่ต้องการ : 25,000.00 บาท
วันที่สามารถเริ่มงานได้ : ด่วนที่สุด
ความสนใจและกิจกรรมที่ชื่นชอบ : ทำอาหาร เล่นเปียโน โยคะ วิ่ง
เป้าหมายในการทำงาน : มีความปรารถนาอยากเป็นนักวิเคราะห์ระบบ และเป็นผู้เชี่ยวชาญ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของคอมพิวเตอร์

ประวัติการศึกษา

มี.ค. 2543 ถึง พ.ย. 2546
วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มี.ค. 2540 ถึง พ.ย. 2542
ปวช ไฟฟ้า
เทคโนโลยีบางนา
มี.ค. 2538 ถึง พ.ย. 2540
โรงเรียนเมืองวิทยา นนทบุรี

ประวัติการทำงาน

Smart Technology Co., Ltd., ดินแดง กรุงเทพ
ช่วงเวลา : ส.ค. 2559 ถึง ปัจจุบัน
ตำแหน่งงาน : IT Manager
ความรับผิดชอบ
- Mange IT Team.
- Control software license and hardware inventory.
- Responsible for Server (Evenlog, Service, Update).
- Responsible for Network (Firewall, Security).
- Support users for IT technical problems.
- Analyze and develop system to support business.
BEF Consultant Co., Ltd., จตุจักร กรุงเทพ
ช่วงเวลา : ม.ค. 2557 ถึง ก.ค. 2559
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ตำแหน่งงาน : IT Support Officer
ความรับผิดชอบ
Started off as ICT officer and promoted to Software tester and
developer with exposure to different testing platforms. My prime
responsibilities involved handling systems of over 300 clients with
various Operating System platforms like Microsoft, Mac and Linux.
Performing Problem analysis, engaging in upgrade activities, identifying
service improvements, ways to automate service request and assist
users within 4 hours.
โรงแรมกะตะภูเก็ต, หาดกะตะ ภูเก็ต
ช่วงเวลา : มี.ค. 2553 ถึง ธ.ค. 2556
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ไอที
ความรับผิดชอบ
1. ติดตั้ง ดูแลรักษา และซ่อมบำรุง Hardware และ Software
2. ดูแลระบบ Network Branch Links ของทุกสาขา
3. ดูแลระบบ Database, Server ของบริษัท
4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Thai Holiday Dot Com, เขาหลัก จ.พังงา
ช่วงเวลา : ก.พ. 2550 ถึง ก.พ. 2553
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล
ความรับผิดชอบ
วิเคราะห์ข้อมูลการจองห้องพัก

ประวัติการฝึกอบรม

หลักสูตร : ความปลอดภัยระบบเครือข่าย
สถาบัน : AIA Institute
ช่วงเวลา : 24 พ.ย. 2552 ถึง 24 พ.ย. 2552
รายละเอียด:
หลักการออกแบบระบบความปลอดภัย
หลักสูตร : Mac OSX Lion Server
สถาบัน : Apple Thailand, Bangkok
ช่วงเวลา : 1 ม.ค. 2532 ถึง 1 ม.ค. 2533
รายละเอียด:
Mac Server setup
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ทักษะทางเทคนิค
ทักษะ

หมวดหมู่

ความชำนาญ

Exchange 2010 Administration

Servers

Good

Mac Server setup for MDM

Mobile devices

Good

MCSA Windows Server 2012

Servers

Good

RedHat Certified Engineer(RHCE)

Operating System

Excellent

ทักษะทางภาษา
ภาษา

ความชำนาญ

Thai

Excellent

English

Good

Chinese

Average

บุคคลอ้างอิง

นายนิเวศ ดำรงธรรม
ตำแหน่ง: ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท: เอบีซี จำกัด
ที่อยู่: หนองแขม กรุงเทพ
โทรศัพท์: 02 2766754
อีเมล: niwatt007@hotmail.com
ความสัมพันธ์: หัวหน้างาน
นายมนูญ นิรันดรกุล
ตำแหน่ง: ผู้จัดการใหญ่
บริษัท: ซีทีเซ็ทจำกัด
ที่อยู่: อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์: 084 3375442
อีเมล: manoons@gmail.com
ความสัมพันธ์: เพื่อนร่วมงาน
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