รายชื่อผู้ได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ
สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์
อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3 รุ่นที่ 13, 14, 15, 16
วันสอบ : 16, 17, 20 ธ.ค. 60 และ 20 ม.ค. 61 วันประกาศผลสอบ : 23 มี.ค. 61
(ประกาศรายชื่อเฉพาะผู้ที่ได้ชาระค่าธรรมเนียมแล้วเท่านั้น)
--------------------------------------------รุ่นที่ 13 ทดสอบเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 มีจานวน 5 คน ดังนี้
1. นางสาว ชนิกานต์ สิงหนาทนิติรักษ์
2. นาย นพดล
ศรีสรรค์
3. นาย นพรัตน์
คงเป็นนิจ
4. นางสาว ปวีณ
สือเจริญ
5. นางสาว นันทินี
สุดโททอง
รุ่นที่ 14 ทดสอบเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560 มีจานวน 5 คน ดังนี้
1. นางสาว ชิดชนก หลีเกษม
2. นางสาว ทิพศรัญ เชยโมภักดี
3. นางสาว พรพิมล ไชยกลาง
4. นางสาว เพ็ญพักตร์ บัววัน
5. นาย ศตพร
อยู่เทศะ
รุ่นที่ 15 ทดสอบเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 มีจานวน 29 คน ดังนี้
1. นาย กฤษฎา
บัวอินทร์
2. นาย กฤษดา
การเดช
3. นางสาว กาญลดา ฐานะดิษกุล
4. นาย จักริน
เขียวเจริญ
5. นางสาว จิรัชยา
ฉันสาราญ
6. นางสาว ฐายิกานี มอญคา
7. นาย ณัฐพงษ์
เนตรแสงศรี
8. นางสาว ณัฐริกา วงมงคล
9. นางสาว ดนุชา
ประเทศ
10. นาย ปกป้อง
สังวรกาญจน์
11. นาย ประเสริฐ
แสงเดชะ
12. นาย ปิติกร
ทองแซม
13. นางสาว พฤษาพร ขัติยะวงค์
14. นาย พลางกูร
วัฒนกุล
15. นาย ภัทรพล
พลเยี่ยม
16. นางสาว รัชนันท์ สิริอัครกุล
17. นาย วรศักดิ์
อินเจิง
18. นาย ศรุต
บุบผาผสม
19. นางสาว ศุภิสรา
มหาบุณย์
20. นางสาว สิริกาญจน์ วันเจริญ

/21. นางสาว สุชานันท์ ..

-221. นางสาว สุชานันท์ เกียรตินันท์
22. นาย สุตสรณ์
อยู่มาก
23. นาย สุเมธ
สุริยานนท์
24. นางสาว โสภิตา
ดวงดาว
25. นาย อดิศักดิ์
บุญมาก
26. นาย ชยชัย
แซ่พัง
27. นาย วณัฐพงศ์
ประสมศรี
28. นาย ศุภวิชญ์
ศรีชมภู
29. นางสาว อุษณีย์
สิงห์คู่
รุ่นที่ 16 ทดสอบเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 มีจานวน 8 คน ดังนี้
1. นาย ไชยพร
ก๋งเกษม
2. นาย ณัฐพล
สินพล
3. นาย ณัฐภัทร
อยู่เย็น
4. นางสาว กรชนก กิจนิยม
5. นางสาว เจนจิรา ซ่อนกลิ่น
6. นาย ธนบดี
พนมสารนรินทร์
7. นางสาว ธัญญารัตน์ วีระวรเวท
8. นาย ปธานิน
อิสสระ
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://cbkmutnb.com และ facebook.com/cbkmutnb
ติดต่อขอรับได้ที่ ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.) สอบถาม โทร. 095-9234593, 095-9234702
วิธีมารับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ
1. มารับด้วยตนเอง
ณ ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ที่ตั้ง : สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา (อาคาร 76 ชั้น 2)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
โปรดนาบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงในการรับ
2. มอบอานาจให้ผู้อื่นมารับแทน ต้องมีหลักฐานดังนี้
2.1 สาเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสาเนา) ของผู้รับประกาศนียบัตรฯ
2.2 สาเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสาเนา) ของผู้รับมอบอานาจ
โปรดระบุข้อความไว้ในสาเนาบัตรประชาชนของผู้รับประกาศนียบัตรฯ ดังนี้
ข้าพเจ้า..........................................................................(ผู้รับประกาศนียบัตรฯ)
ขอมอบอานาจให้ นาย/นาง/นางสาว ...................................มารับแทนข้าพเจ้า
ลงชื่อ.......................................
(.....................................)
วันที.่ ......./.........../.........

