-๒-

เอกสารแนบ

ผลการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์ (ICT)
สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ชั้น ๓ จานวน ๖ คน
วันสอบ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๑. นางสาวคมขา
ธรรมวิหาร
๒. นางสาวจิตติมา
ปัญญาพิสิทธิ์
๓. นายชัยกุล
กาญจนโภคิน
๔. นายชูพันธุ์
รัตนโภคา
๕. นายพันธกิจ
คาภา
๖. นายสุรพล
คุณศรี
สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ชั้น ๓ จานวน ๙ คน
วันสอบ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๑. นายชนินทร์
เอี่ยมสะอาด
๒. นายฐิติพงศ์
ธรรมวิสทุ ธิ์
๓. นางสาวด๊ะวรี
โพทอง
๔. นางสาวนิภาพร
จันตะเทพ
๕. นายพุทธินันท์
นาคสุข
๖. นายวิรัช
หิมพานต์
๗. นางสาววิลาวัณย์ สมประจบ
๘. นายศรราม
คาภีระ
๙. นางสาวอนุมาศ
แสงสว่าง
สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ชั้น ๓ จานวน ๑๐ คน
วันสอบ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๑. นางสาวฐิติมา
ศักดิ์ดี
๒. นายณัฏฐ์สิทธิ์
แก้วสังหาร
๓. นายณัฐพล
ธนเชวงสกุล
๔. นายธนชัย
ทะแยแก้ว
๕. นายนคร
พุทธรัตน์
๖. นายมนตรี
รักธรรม
๗. นางสาวรัตติกานต์ วิบูลย์พานิช
๘. นายสันติชัย
อินหาดกรวด
๙. นายสุชาติ
กล่าพิมาย
๑๐. นายอภิชิต
เทียมเมือง

-๓สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ชั้น ๓ จานวน ๓ คน
วันสอบ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๑. นางสาวภัทราพร วิสูตรสุวรรณ
๒. นายวสันต์
เซ็นเสถียร
๓. นายวีรวงศ์
จิรภาส
สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ชั้น ๓ จานวน ๖ คน
วันสอบ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๑. นายกัมปนาท
ทิพผล
๒. นายเกรียงไกร
แก้วแสน
๓. นายธนะโรจน์
เจริญพุฒิวัฒน์
๔. นางสาวนพรัตน์
ง้าวไข่นา
๕. นางสาวพันธนา
ก้อนเชือรัตน์
๖. นายสุวัจชัย
ปริญญาพล
สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ชั้น ๓ จานวน ๓ คน
วันสอบ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
๑. ว่าที่ ร.ต.หญิง กิตติกานต์ ปานอยู่
๒. นายธนภาค
เชือแย้ม
๓. นายประณต
สืบสายอ่อน
สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ชั้น ๓ จานวน ๔ คน
วันสอบ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
๑. นายเฉลิมชัย
แซ่สื่อ
๒. นายชยังกูร
วรัญญาณ
๓. นายชานนท์
เล็กรัตน์
๔. นายนพรัตน์
ผลเวช
สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ชั้น ๓ จานวน ๓ คน
วันสอบ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
๑. นายธีรวุฒิ
ชัยจิรารักษ์
๒. นางสาวสุดารัตน์ วรเวทวิชัย
๓. นายอนุพงค์
คงสระ

/สาขาซอฟต์แวร์...

-๔สาขาแอนิเมชัน อาชีพนักผลิตโครงสร้างตัวละครแอนิเมชัน ชั้น ๓ จานวน ๕ คน
วันสอบ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๑. นางสาวชนกนันท์ กันโต
๒. นายธนวัช
หอมแพน
๓. นางภัทรพร
นุชน้อย
๔. นายสัมพันธ์
ปราณีมาโพธ
๕. นายอภินันท์
รัตนวารินทร์

/สาขาแอนิเมชัน...

สาขาแอนิเมชัน อาชีพนักผลิตโครงสร้างตัวละครแอนิเมชัน ชั้น ๓ จานวน ๔ คน
วันสอบ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๑. นายธนายุต
พูลสิน
๒. นายพีรพล
ชานาญกิจ
๓. นางสาวรัชนี
ลือดารา
๔. นางสาวอุมาพร
ชนะภัย
สาขาแอนิเมชัน อาชีพนักผลิตโครงสร้างตัวละครแอนิเมชัน ชั้น ๓ จานวน ๒๑ คน
วันสอบ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘
๑. นายกรัณฑ์
ฤทธิรงค์
๒. นายกฤตศกร
สัมพันธ์พานิช
๓. นางสาวจิราภา
ชัยพิศ
๔. นางสาวณิชารีย์ ธงวาด
๕. นางสาวดวงสุดา ณรัมย์
๖. นางสาวธัญลักษณ์ ก้อมณี
๗. นางสาวนัทวรรณ เอี่ยมสาอางค์
๘. นายบุญพิทักษ์
ตันเจริญ
๙. นายปราโมทย์
เพ็งอาทิตย์
๑๐. นายยศรัณย์
จุลอาพันธ์
๑๑. นายรวิพล
เมฆเฉลย
๑๒. นายรัฐศาสตร์
ทิวาพัฒน์
๑๓. นายฤทธิไกร
เอกจิตร
๑๔. นางสาววันทนา นาแก้ว
๑๕. นางสาววิชญะดา เหมือนพะวงศ์
๑๖. นางสาวศิริพร
ตลับทอง
๑๗. นางสาวเสาวลักษณ์ ขุนนางจ่า
๑๘. นายอนุลักษณ์
มีสมปลืม
๑๙. นางสาวอภิญญา ชุ่มใจศรี
๒๐. นางสาวอัญมณี พิจิตวรการ
๒๑. นายเอราวัณ
อ่อนน้อม
/สาขาแอนิเมชัน...

-๕สาขาแอนิเมชัน อาชีพนักผลิตโครงสร้างตัวละครแอนิเมชัน ชั้น ๓ จานวน ๑๘ คน
วันสอบ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๑. นางสาวกัญญารัตน์ ภูดินดาน
๒. นายกาลัญญ์
สิงห์เสมา
๓. นางสาวกุลชาติ จันทะหงส์
๔. นายเฉลิมวุฒิ
สุตโท
๕. นางสาวณัฏฐณิชา โคตะยันต์
๖. นายณัฐวิทย์
ดุลชาติ
๗. นางสาวดวงกมล อังคุนะ
๘. นายทรงศักดิ์
บูรณะ
๙. นายทศพล
ชื่นมาลา
๑๐. นางสาวเทพสุดา วงศ์ภักดี
๑๑. นายปณวัฒน์
ตรีเมฆ
๑๒. นางสาวปริศนา เกษไธสง
๑๓. นางสาวพัชราภรณ์ จันโทภาศ
๑๔. นายภาณุสิทธิ์
โสภัณฑ์
๑๕. นายรณธิไกร
ทาทอง
๑๖. นางสาววัลยา
สุรีอาจ
๑๗. นายสันติภาพ
วงศ์แก้วโพธิ์ทอง
๑๘. นางสาวสุโรทัย
แสนจันทรแดง
สาขาแอนิเมชัน อาชีพนักผลิตโครงสร้างตัวละครแอนิเมชัน ชั้น ๓ จานวน ๑๕ คน
วันสอบ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
๑. นางกฤษณา
ลาระคร
๒. นายโชติวิทย์
ช่างแก้ว
๓. นายณัฐชนน
สุรจินตนาภรณ์
๔. นายณัฐพงษ์
คงเพชรศักดิ์
๕. นายธนพล
จุลกะเศียน
๖. นายธนารักษ์
ตุ้มทอง
๗. นายธีรศักดิ์
งามสง่า
๘. นายนิธิ
วงศ์พิทักษ์
๙. นางสาวนิภา
แก้วกิ่ง
๑๐. นายปฎิภาณ
มากเทพวงศ์
๑๑. นายมงคล
อมรหิรญ
ั วงศ์
๑๒. นางสาวมัชฌิมา หอมหวน
๑๓. นายศักดิ์ดา
ฟักขาว
๑๔. นางศิริเพ็ญ
กันจนาธิมาศ
๑๕. นายศุภฤกษ์
แววนกยูง
/สาขาเครือข่าย...

-๖สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย อาชีพช่างสนับสนุนด้านเทคนิค ชั้น ๓ จานวน ๒๒ คน
วันสอบ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
๑. นายจิรวัฒน์
อิทธิศรัทธา
๒. นายชนากานต์
ทรัพย์นริ ันดร์
๓. นางสาวณัฎฐิดา โฉมอุปราด
๔. นายธนพล
พิลาศรี
๕. นายธนพล
จิตต์ศิริ
๖. นายธราธีร์
บุญชีพ
๗. นายธีรภัทร
โต๊ะแก้ว
๘. นายนนทพัฒน์
ศรีหาผล
๙. นายประพล
คงอุสาหะ
๑๐. นางสาวปริดสะดี นิลต่าย
๑๑. นางสาวปวีณา
จันดี
๑๒. นายพงศ์สถิตย์
แสงประชุม
๑๓. นายพิศิษฐ์
สงัดกิจ
๑๔. นายวรากร
เงินงาม
๑๕. นายวิษณุ
สุขเทียม
๑๖. นายวีรวุฒิ
ปทุมมิน
๑๗. นายสราวุฒิ
ทองวงค์
๑๘. นางสาวสาวิตรี
จูฑะสุวรรณศิริ
๑๙. นายสุพิชญกรณ์ จันทร์ใจ
๒๐. นายสุวิทธ์
เหมพันธ์
๒๑. นางสาวอ้อยฟ้า แซ่เจีย
๒๒. นายอิทธิพล
พรหมโชติ
สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย อาชีพช่างสนับสนุนด้านเทคนิค ชั้น ๓ จานวน ๒๒ คน
วันสอบ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
๑. นางสาวกชพร
สุขีมิตร
๒. นางสาวกนกรัตน์ หวังใจสุข
๓. นายขวัญชัย
ตระกูลสันติชัย
๔. นายคมกริช
แก้วเกตุ
๕. นายคมกริช
บารุงโลก
๖. นางสาวจิราพร
ปราณีต
๗. นางสาวจุฑามาศ ชัยประเสริฐโกศล
๘. นางสาวชลิตา
สกุลไทย
๙. นายชาญวุฒิ
บุญเอียด
๑๐. นางสาวณัฏฐาวดี นาคประสิทธิ์ศักดิ์
/๑๑. นางสาวธนพร...

-๗๑๑. นางสาวธนพร
แสงสุวรรณ
๑๒. นายนราธร
อินทะรังสี
๑๓. นางสาวผกายวรรณ พรมป้อ
๑๔. นายพลรัตน์
สิมารัตน์
๑๕. นางสาวภารดี
ศรีทอง
๑๖. นายภิญโญ
สุรัตน์ตะนันทกุล
๑๗. นายมานิตย์
ดอกไม้ทอง
๑๘. นางสาวเรวดี
สินธุ์ทรัพย์สมาสุข
๑๙. นายวรรธนะ
อัมพวัน
๒๐. นางสาวศิโรรัตน์ ปลืมปลัง่
๒๑. นายอนุสรณ์
ดวงแสงฤทธิ์
๒๒. นายอมรชัย
อินลี
สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย อาชีพช่างสนับสนุนด้านเทคนิค ชั้น ๔ จานวน ๓ คน
วันสอบ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
๑. นายกิตติพงษ์
กิจนพเกียรติ
๒. นายพิชิต
อุดมฤทธิ์ยานนท์
๓. นายอนันต์
เกตุเหลือ
สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ ชั้น ๓ จานวน ๒๐ คน
วันสอบ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
๑. นายกรวัฒน์
พลเยี่ยม
๒. นางสาวจิรภรณ์ มิตรแสง
๓. นางสาวจีรวัสส์
เดชสิงห์
๔. ว่าที่ ร.ต. ชัยวัฒน์ ทวีผล
๕. นางสาวนภาพร สุทธินาคสมบัติ
๖. นางสาวปารย์
ศิริมนพร
๗. นางสาวพชรอร เพชรสมุทร
๘. นายพรชัย
รอดเจริญ
๙. นางสาวพรรณภา นวลปลอด
๑๐. นายพิศาล
บุญมาวาสนาส่ง
๑๑. นางสาวภริษา
ภัทรธนาวัชร์
๑๒. นางสาวภัทรา
พิศุทธิ์เกียรติ
๑๓. นายภุชงค์
คงสุทธิ
๑๔. นายภูวนาท
นาชัย
๑๕. นายโยธิน
หนูแดง
๑๖. นายรักษิต
เนียมเปรม
/๑๗. นายวัฒนพงศ์...

-๘๑๗. นายวัฒนพงศ์
๑๘. นางสาววาสนา
๑๙. นายสุภัทร์ชัย
๒๐. นายอานาจ

จิราทวีทรัพย์
อินมูลน้อย
กัญจนา
กองสุข

สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ ชั้น ๓ จานวน ๓๔ คน
วันสอบ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙
๑. นางสาวกอบกาญจน์ จารุธนศักดิ์กูร
๒. นายเกรียงศักดิ์
มูลทองจาด
๓. นายจุตินันท์
ไวถนอมสัตว์
๔. นายชนาธิป
ศรียาภัย
๕. นางสาวนิตยา
นามแก้ว
๖. นายนิติกร
นิตยาชิต
๗. นางสาวเบญญา เพียรเลิศ
๘. นางสาวปภัสสร จาเนียร
๙. นางสาวปภาวี
คูธนพิทักษ์กุล
๑๐. นายประพฤทธิ์
จิตรรุ่งวิทยา
๑๑. นายปรีดี
ภู่ประเสริฐ
๑๒. นายปิยวัชร์
ทรัพย์ปรุง
๑๓. นางสาวพชรอร วงษ์หรรษา
๑๔. นางสาวมณีนุช
ตังอยู่สุข
๑๕. นางสาวเมวิกา
ทองกาพร้า
๑๖. นางสาววชิราภรณ์ พรศิวมงคลกุล
๑๗. ร.ท หญิง วณิชยา พันธ์ไพโรจน์
๑๘. นายวีรุทย์
สัตบุษ
๑๙. นางสาวศศิประภา บานศิลป์
๒๐. นางสาวศิริวรรณ มูลเม้า
๒๑. นายศุภชัย
ตรีเพชรสมคุณ
๒๒. นายสมบัติ
ชันอินทร์งาม
๒๓. นายสรวิศ
ไพฑูรย์วงศ์
๒๔. นางสาวสวรรยา จารุดารงศักดิ์
๒๕. นางสาวสุทธาทิพย์ นันทพืชอุดม
๒๖. นางสาวสุปราณี ไทยกาเนิด
๒๗. นางสาวสุพิชฌาย์ แสงชาติ
๒๘. นางสาวสุภาวดี กลมมิตร์
๒๙. นายอชิระ
รติวรากรกุล
๓๐. นายอนาวิล
แก้วสะอาด
/๓๑. นายอรรถพล...

-๙๓๑. นายอรรถพล
๓๒. นายอาทิตย์
๓๓. นางสาวอารญา
๓๔. นางสาวอารี

คาสุวรรณ
ธนะวงศ์
อุ่นใจ
ชุมฤทธิ์

สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ ชั้น ๔ จานวน ๓ คน
วันสอบ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙
๑. นายรัฐวัฒน์
ยาสมาน
๒. นายศรุฒ
ไสยะหุต
๓. นายครรชิต
จิตต์ประสงค์
สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ ชั้น ๕ จานวน ๖ คน
วันสอบ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙
๑. นายชาติชาย
ไทยสมัยรุ่งโรจน์
๒. นายชุติชัย
อินทุราม
๓. นายปิยะพล
ชื่นรัตนกุล
๔. นายวิฑูรย์
เจริญพงศ์
๕. นางสาวศิริมา
บุญมี
๖. นายสุตพันธ์
เจริญทองตระกูล
สาขาการฮาร์ดแวร์ อาชีพผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ จานวน ๒๑ คน
วันสอบ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙
๑. ว่าที่ ร.ต. กรพัฒน์
๒. นายกันตพงศ์
๓. นายกิตติศักดิ์
๔. นายเกียรติศักดิ์
๕. นายจาลอง
๖. นายจิรายุทธ
๗. นายดฤพล
๘. นายเด่น
๙. นายเทพนุสรณ์
๑๐. นายธนวัฒน์
๑๑. นายธีรพงษ์
๑๒. นายปานะพันธ์
๑๓. นายพงศธร
๑๔. นายพิเชษฐ์

นาคสถิรไกร
นพรัตยาภรณ์
ไทยชน
พรามพยุง
ศรีวารีรัตน์
หมอนวดดี
รัตนรุ่งงาม
จูมพิลา
เอียดศรี
สว่างโลก
มาลีพันธ์
เพียรเกิด
เลาหวิจิตรจันทร์
โลกาพิพฒ
ั น์
/๑๕. นายเพิ่มชาย...

- ๑๐ ๑๕. นายเพิ่มชาย
๑๖. นายภาคภูมิ
๑๗. นางสาวรุจเิ รศ
๑๘. นายลือชัย
๑๙. นายสัญชัย
๒๐. นายอัคคชิต
๒๑. นางสาวอัจฉรียา

มณีสุวรรณ
เบ็ญมาศ
ศรีขิริยะกุล
รัตนะบัวงาม
รื่นณรงค์
กระแสสังข์
ประจันตะเสน

สาขาการฮาร์ดแวร์ อาชีพผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ ชั้น ๔ จานวน ๑๙ คน
วันสอบ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙
๑. นายเกรียงไกร
ไชยชาติ
๒. นายขันเพชร
สุยะจเร
๓. นายจักรพงษ์
สิงห์บุตรา
๔. นายชนธัญ
พิมพ์ครู
๕. นายชัยวัฒน์
สิวะตรีศรศิลป์
๖. นายเชาวลิตร
ชาญกระโทก
๗. นายเทวินทร์
เนือทอง
๘. นายนิมิต
ยันตะศรี
๙. นายปัญญา
ธรรมพนิตสกุล
๑๐. นายพงศธร
โพธิ์เงิน
๑๑. นายยงยุทธ
นรินนอก
๑๒. นายยุทธนา
กลิ่นมาลา
๑๓. นายลิขสิทธิ์
ปีบัว
๑๔. นายวิชัย
รักพาณิชมณี
๑๕. นายสมศักดิ์
หรูพทิ ักษ์
๑๖. นายสฤษดิ์
ตัวประเสริฐ
๑๗. นายสิริพงษ์
เฉลิมโรจน์กุลเดช
๑๘. นายเสฐียรพงษ์ ผุยคาสิงห์
๑๙. นายอภินันท์
สาระดี
---------------------------------------

