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ชือ่-นามสกลุ : นายธรีเดช บุญนภา (เจ) 

วนัเดอืนปีเกดิ : 19 กมุภาพนัธ ์2537 

  สญัชาต ิ/ เชือ้ชาต ิ/ ศาสนา : ไทย / ไทย / พุทธ 

  ทีอ่ยูปั่จจบุนั : 
   KS อาพารท์เมต ซอย ขา้งหา้งพาตา้ป่ินเกลา้-ขาออก เขตบางพลดั กรงุเทพ 10700 

  ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น : 

   30/8 หมู่ 5 ต.ในเมอืง อ.เมอืงชยัภมู ิ จ.ชยัภมู ิ36000 

  งานอดเิรก : เลน่เกม ,ฟังเพลง ,ท าอาหาร ,ศกึษาการเขยีนโปรแกรมรปูแบบใหม่ๆ 

  ความสามารถพเิศษ : ท าอาหารไดใ้นระดบัพอใช ้

  คตปิระจ าใจ : “มนุษยค์อืสิง่มชีวีติทีพ่ฒันาตวัเองอยูต่ลอดเวลา” 

 

 

   

   : 080-4805243 

   : g0otgahp 

   : facebook/jayteeradej 

   : jay.bunapa@gmail.com 

  



 

 

PROFILE 
ประวตักิารศกึษา 

 

ระดบัอดุมศกึษา ปรญิญาตร ี(2555 - 2559)  

มหาวิทยาลัยราชภฏัชยัภูม ิ

คณะ บริหารธรุกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

เกรดเฉลีย่ (GPA) : 2.36 

 

ประสบการณท์ างาน 

 

เวบ็ไซต ์โปรแกรมเมอร ์(2561) 

พฒันาเว็บไซต ์นิวซโีน่ 

บรษิทั นิวซโีน่ ประเทศไทย จ ากดั 

ฟรแีลนซ ์โปรแกรมเมอร ์(2560) 

พฒันาเว็บไซต ์Fonrt-End Back-End  

พฒันาแอพลเิคช ัน่ Android 

บรษิทั อสิานสตดูโิอ จงัหวดัขอนแกน่ 

 

วตัถุประสงค ์

 

สรา้งผลงานดา้นเทคโนโลยีที่มีการใชไ้ดใ้น
ชวีิตประจ าวนั อีกทัง้ยงัสามารถต่อยอดน าไป
ประยกุตใ์ชท้กัษะไดใ้นภายภาคหนา้ 

 

 

 

 

 

 
 

บุคลกินิสยั 

 
เ ป็ นคนมองโลกในแง่ดีก่ อน เสมอ  มีความ
รบัผิดชอบต่องานที่รบัมอบหมาย เป็นผูฟั้งที่ด ี
ชอบมองเหตุการณห์ลายๆมุมมอง อยู่กบัคนสนิท
จะชอบน าอะไรใหม่ๆมาพูดคุยแนะน าเสมอ แต่
ปกตจิะเป็นคนพูดไม่เกง่ เป็นคนเงยีบ ดูเรยีบรอ้ย 
ยิม้แยม้อยูเ่สมอ เพราะ   ขีอ้าย 

 

ทกัษะความรู ้

 

ภาษาคอมพวิเตอร ์

PHP          
HTML          
Javascript         
CSS          
SQL          
C#          
JAVA          

 
โปรแกรมประยุกต ์

Adobe Photoshop        
Adobe Dreamweaver   
Sony Vegas Pro            
Microsoft Office           

 

 

 

 

 

 



 

 

WORK 

2560 IsanStudio 
ล าดบั ช่ือโครงงาน ภาษาและเคร่ืองมือ รายละเอยีด 

1 เวบ็ไซตก์ารจดัการขนส่ง ล าเลียงกรุ๊ป  
LLG (Back-End) 

PHP ,HTML ,CSS ,Javascript ,SQL 
,PHP Codeigniter Framework 

จดัการขอ้มูล รถยนตข์นส่ง พนกังาน บนัทึกรอบ
รถขนส่ง บนัทึกค่าใชจ่้าย บนัทึกสถานท่ีขนส่ง
ต่าง รีพอร์ตรายงานประจ าเดือน หนา้ต่างสรุปผล
กาด าเนินงานรายวนั/เดือน/ปี ได ้

2 เวบ็ไซตค์น้หาซิมเบอร์โทรศพัทมื์อถือ
มงคล ออนไลน์ Number Energy 

(Fonrt-End,Back-End) 

PHP ,HTML ,CSS ,Javascript ,SQL 
,PHP Codeigniter Framework  

สามารถคน้หาเบอร์โทรศพัทท่ี์ตอ้งการ สูตร
ค านวณเลขมงคล เช่น การงาน การเงิน ความรัก 
โชคลาภ จดัการเก็บขอ้มูลเบอร์โทรศพัทผ์กูกบั
พนกังานผูจ้ดัจ าหน่ายค านวณเงินเดือนกบัค่า 
Commission ภายในเวบ็ไซตไ์ด ้รีพอร์ตรายงาน
ประจ าเดือน หนา้ต่างสรุปผลกาด าเนินงาน
รายวนั/เดือน/ปี ได ้

3 เวบ็ไซตก์ารจดัการขอ้มูลส่วนของ 
Back-End แอพพลิเคชัน่ Parking 

ระบบแจง้เตือนรถจอดขวา้งทางภายใน
พ้ืนท่ีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

AngularJS(2) ,PHP ,HTML ,CSS 
,Javascript ,SQL ,PHP Codeigniter 
Framework 

สามารถส่งรายการแจง้เตือนเจา้ของรถท่ีมี
แอพพลิเคชัน่ Parking เป็นขอ้ความ,เสียง วา่รถ
ของท่านก าลงัขวา้งทางผูอ่ื้นอยูห่รือมีอุบติัเหตุ
เกิดข้ึน นอกจากน้ีแอพพลิเคชัน่ Parking ยงั
สามารถติดต่อกบัทางร้านอาหารท่ีตอ้งการ
โฆษณาร้าน แจกจ่ายสิทธิโปรโมชัน่ใหผู้ท่ี้มี
แอพพลิเคชัน่ Parking ได ้

4 เวบ็ไซตร้์านขายนาฬิกาออนไลน์  
T-Watch (Front-End & Back-End) 

PHP ,HTML ,CSS ,Javascript ,SQL 
,PHP Codeigniter Framework 

เวบ็ขายสินคา้ E-Commerce จดัการขอ้มูลสินคา้ 
Inventory ตดัสตอ๊กสินคา้ บิลใบสัง่ซ้ือ เก็บ
ประวติัการสัง่ซ้ือ สรุปยอดรายเดือน 

5 แอพพลิเคชัน่ I-Check บนัทึกรายการ
ผูป่้วยโรคเบาหวานคณะแพทศาสตร์ 

มหาวทิยาลยันครพนม 

AngularJS(4) ,PHP ,HTML ,CSS 
,Javascript  ,Typescript ,SQL ,PHP 
Codeigniter Framework(Restful) 
,Ionic Framework(3) 

ผูป่้วยใชแ้อพพลิเคชัน่ในการบนัทึกการ
รับประทานยา การออกก าลงักาย อาการ
ภาวะแทรกซอ้น รายการติดต่อหมอหรือ
เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ เจา้หนา้ท่ีสามารติดตาม
อาการของผูป่้วยไดต้ามท่ีผูป่้วยกรอกขอ้มูลทนัที 

 

 



 

 

WORK 

2561 Newzeno 
ล าดบั ช่ือโครงงาน ภาษาและเคร่ืองมือ รายละเอยีด 

1 เวบ็ไซตโ์ปรโมทขายสินคา้ 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าของบริษทั นิวซีโน่ 

(Front-End & Back-End) 

PHP ,HTML ,CSS ,Javascript ,SQL 
,PHP Codeigniter Framework 

ตวักรองคน้หาสินคา้ ข่าวสารโปรโมชัน่ของ
เวบ็ไซต ์ หนา้ Front-End  ส่วนของ Back-End 
จดัการขอ้มูลสินคา้ จดัการขอ้มูลพนกังาน 
ต าแหน่งของพนกังาน การจดัการปรับขอ้มูลหนา้
เวบ็ไซตท์ัว่ไป เช่น การบริการ การติดต่อ 

 

 
  



 

 IMAGE 

LLG Transport Website 

 

 

 

 

 

 

Number Energy Website 

 



 

 IMAGE 

 

Parking-Warning Website 

 

 

 

 

 
T-Watch Website Ecommerce 

 

  



 

 IMAGE 

 

 

 

 

I-CHECK Application Android 

  



 

 IMAGE 

 

 

Newzeno Website 


