
worachet.mue@gmail.com

Profile

Address Maesai Chiangrai

I'm a New Graduate.
Nickname Chet
Birthday December 31, 1998
Single 
Nationality : Thai 

 

Position : Programmer 
Can tech me to work

JOB TAGET

 Bachelor of Engineering Program in
Computer Engineering Chiang Rai
Rajabhat University in 25 January 2021

EDUCATION    

Project web database use node.js,
MVC framework on web Plumbing
Manager in December 2018 - April 2019
Apprentice in SUMMIT COMPUTER
position is tester working report in
program ireport and write document in
the frontend use JSF Prime faces to
work and learn the work of SA (system
analyst) and developer from mentor in
November 2019 - March 2020
Work job freelands in web developer
use HTML, CSS, jQuery and hosting
server on website
www.chediloung.go.th  in January 2021

MR. Worachet 
Mueangmoon

Get in contact

086-430-1220

twinpenz

EXPERIENCE

SKILLS

Project

can complete the assignment because
able to work with others and work
under pressure the last i am ready to
learn and develop

Assortment the ripeness of pineapple
from peel color system
Smart mountain water supply system
(website manager)
Website www.chediloung.go.th

node.js 

 php HTML CSS Jquery 

database MySQL 

   i like to watch movie and anime some time
i drawing when have to relaxing and play
game type hack and slash and i like to
learn new technology

INTERESTS and HOBBIES

Thank you for your consideration

JSF Prime Faces



worachet.mue@gmail.com

ประวติั

ที�อยู ่: แมส่าย เชียงราย

เป�นนักศึกษาจบใหม ่ 
ชื�อเล่น : เชษฐ์
วนัเกิด : 31 ธนัวาคม 2541
สถานะ : โสด 
สัญชาติ : ไทย 

 

ตําแหน่ง โปรแกรมเมอร ์
สามารถสอนและพรอ้มเรยีนรู้

เป�าหมายการทํางาน

ระดบั วศิวกรรมศาสตรบัณฑติ - วศ.บ.4ป�
สาขาวชิา วศิวกรรมคอมพิวเตอร ์(วศิวกรรมเครอื
ข่ายคอมพิวเตอร)์ มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงราย
 
 

การศกึษา

ทําโปรเจ็ค database ระบบจัดการประปา 
 ออกแบบฐานข้อมูลและเขียนเวบ็ไซต์ โดยใช้
node.js โดยเขียนแบบ MVC 
ฝ�กงานที� SUMMIT COMPUTER ตําแหน่ง
คือ tester  โดยทําการเขียน ireport จากนั�น
ได้ไปช่วยงาน frontend ใช ้ JSF Prime
faces 
ทํางานฟรแีลนด์ช่วงรอเกณฑ์ทหารโดยทํา
web developer ใช้ HTML, CSS,jQuery
และ เป�ดเวบ็เชิฟเวอร ์CE2 AWS ผลงานคือ
www.chediloung.go.th

นาย วรเชษฐ 
เมอืงมูล

ข้อมูลติดต่อ

086-430-1220

twinpenz

ประสบการณ์

ทักษะ

ผลงาน

สามารถทํางานที�ได้รบัมอบหมายให้เสรจ็
สิ�นได้
สามารถทํางานรว่มกับผูอื้�นและทํางานภาย
ใต้แรงกดดันได้
พรอ้มที�จะเรยีนรูแ้ละพฒันา

ระบบคัดแยกความสุกดิบของสับปะรดด้วย
ลักษณะสีของเปลือก
ระบบจัดการประปา  (website manager)
Website www.chediloung.go.th

node.js (ใชไ้ด้) 

 php HTML CSS Jquery (ใชไ้ด้) 

database MySQL (ใชไ้ด้) 

เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์
IOT microcontroller
วาดรูปการต์นู
ดหูนัง

สิ�งที�สนใจและงานอดิเรก

ขอขอบคณุสําหรบัการพจิารณา

JSF Prime Faces (พอใชไ้ด้)


