ประกาศศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง ผลการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
--------------------------------------------ตามทีศ่ ูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ได้ ด าเนิ น การทดสอบสมรรถนะบุ ค คลตามมาตรฐานอาชี พ ในสาขาซอฟต์ แ วร์ แ ละการประยุ ก ต์ อาชี พ
นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น ๓ รุ่นที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ และรุ่นที่ ๑๒ เมื่อวันที่
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ สถานที่ทดสอบ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ โดยศูนย์รับรอง
สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ได้ตรวจสอบผลแล้ว ปรากฏว่ ามีผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ ตามรายละเอียดแนบท้าย
ทั้งนีข้ อให้ผู้ทมี่ ีรายชื่อผ่านการทดสอบ โปรดชาระเงินค่าออกใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และ
หนังสือรั บรองมาตรฐานอาชีพ จานวน ๑๐๐ บาท โดยทางศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะส่งใบ PAYIN ให้ท่านชาระเงินไปทางอีเมล์ของท่าน เมื่อ
ชาระเงินแล้วสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จึงจะพิมพ์ใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือ
รับรองมาตรฐานอาชีพ โดยให้ท่านมารับที่ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ อาคารสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา (อาคาร ๗๖) ชั้น ๓ โทร. ๐๙๕-๙๒๓๔๕๙๓ ,
๐๙๕-๙๒๓๔๗๐๒ ในวันทาการ (จันทร์-ศุกร์) เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. โปรดนาบัตรประชาชนตัวจริงของท่าน
มาแสดงในการรับด้วย
ในกรณีที่ไม่สามารถมารับด้วยตนเอง สามารถมอบอานาจให้ผู้อื่นมารับแทนได้ โดยสาเนาบัตรประชาชนของ
ผู้รับใบประกาศนียบัตร (พร้อมรับรองสาเนา) และสาเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอานาจ (พร้อมรับรองสาเนา) ทั้งนี้
ให้ระบุข้อความในสาเนาบัตรประชาชนของผู้รับใบประกาศนียบัตรว่าได้มอบอานาจให้ผู้ใดมารับแทน
ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(รองศาสตราจารย์ ดร. คณิต เฉลยจรรยา)
ผู้อานวยการสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา

-๒-

เอกสารแนบ

ผลการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น ๓ จานวน ๒๕ คน
วันสอบ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐
สถานที่ทดสอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
๑. นายกนต์ธร
อินทร์ประสิทธิ์
๒. นางสาวกัลยาณิน พูนสินบูรณะกุล
๓. นายกีรติ
บุ้งทอง
๔. นายโกวิท
อภิชัยเสถียรโชติ
๕. นายจักรพันธ์
ตู้ธนบัตร
๖. นายจิรทีปต์
สุทธิรัตน์
๗. นางสาวฉัตรติยา ฉัตรกุศลสกุล
๘. นายเฉลิมชัย
จินดาประกาย
๙. นางสาวชนากานต์ เทศนนท์
๑๐. นางสาวชนุตรา
คัคนางกูล
๑๑. นายณรงค์ชัย
มะเค็ง
๑๒. นายณัฐภัทร
รุจิระยรรยง
๑๓. นายณัฐวัฒน์
สุภาพ
๑๔. นางสาวทิพย์วาริน ขาสังข์
๑๕. นายธิติวัฒน์
คูรัตนศิลวรชัย
๑๖. นางสาวธีระรัตน์ อรุณรัตน์
๑๗. นายนรุตม์
แดงสุวรรณ
๑๘. นายปิยภูมิ
ลิ่มพัฒนา
๑๙. นางสาวพจนาถ นาคหรั่ง
๒๐. นางสาวพรปวีณ์ คอนจอหอ
๒๑. นายพสธร
สดมีสี
๒๒. นางสาวพัชราธร วงศ์อนุสรณ์
๒๓. นางสาวพิมภิลัย เรือนแปง
๒๔. นางสาววรัญรัตน์ พุกเล็ก
๒๕. นายวาสุเทพ
วิจิตรอมรเลิศ
สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น ๓ จานวน ๒๙ คน
วันสอบ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐
สถานที่ทดสอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
๑. นายกฤษฎา
สุทธ์พัฒนกุล
๒. นายกันดิศ
ฟินดี้
๓. นายกันตพิชญ์
อนันตศักดิ์
๔. นายคณิศร
อเนกานนท์
๕. นางสาวจิตรัตน์
นวลยงค์
/๖. นางสาวจุฑาทิพย์..

๖. นางสาวจุฑาทิพย์
๗. นายชัยวัฒน์
๘. นายณัฏฐกิตติ์
๙. นายณัฐกร
๑๐. นางสาวตฤณ
๑๑. นายปฏิภาณ
๑๒. นายปารเมศ
๑๓. นายพศิน
๑๔. นายภาณุวัฒน์
๑๕. นางสาววิภาพร
๑๖. นางสาววิมลสิริ
๑๗. นางสาววิลาวัณย์
๑๘. นางสาวศรสวรรค์
๑๙. นายศรันยู
๒๐. นางสาวศศิธร
๒๑. นางสาวศิรินาฏ
๒๒. นายศิวดล
๒๓. นายศีลวัฒน์
๒๔. นางสาวสุธินี
๒๕. นางสาวสุมณฑา
๒๖. นายอรรถพันธ์
๒๗. นายอัครวัฒน์
๒๘. นายอาณาจักร
๒๙. นายอุดมกานต์

สุทน
วาจาเพราะ
วัฒนพานิช
บัวอิ่น
อินทสิทธิ์
ดุจติปิยะ
ผิวอ่อน
รอดเดช
นิลวรรณาภา
ฉันทสิทธิกุลชัย
มาตุรัตน์
สุดชี
ศิลา
เสนานาญ
คงสวัสดิ์
วันริโก
ขัติยะ
วิศวะโยธานันท์
วงศ์วิริยะชัย
ลู่สุวรรณเลิศ
เลี่ยมชาญชัย
รุจิกรหิรัณย์
แก้ววันทา
จันทรานุวัฒน์กุล

-----------------------------------------

