ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์
สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย
อาชีพช่างสนับสนุนด้านเทคนิค คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3 รุ่นที่ 6, 7 (รอบที่ 2)
วันทดสอบ : 22 – 23 กันยายน 2561 วันประกาศผลการทดสอบ : 24 ตุลาคม 2561
มาตรฐานอาชีพปี พ.ศ. 2558 โดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
วันออกใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ : 14 ธันวาคม 2561
วันรับมอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ : 11 มกราคม 2562
--------------------------------------------อาชีพช่างสนับสนุนด้านเทคนิค คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3 รุ่นที่ 6, 7 (ได้รับประกาศนียบัตรในรอบที่ 2 จานวน 38 ราย)
ชื่อ-สกุล
หนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพเลขที่
1. นาย ศุภกิจ
มีโพธิ์
OSCN-0002A/ICT-NWS-3-252300-A-61/000099
2. นาย ประเสริฐโชค บุศย์ประจง
OSCN-0002A/ICT-NWS-3-252300-A-61/000100
3. นาย อธิวัฒน์
ปั้นบุญชู
OSCN-0002A/ICT-NWS-3-252300-A-61/000101
4. นาย กฤติน
เสือนาค
OSCN-0002A/ICT-NWS-3-252300-A-61/000102
5. นาย พงศธร
อุ่นตาล
OSCN-0002A/ICT-NWS-3-252300-A-61/000103
6. นาย สุรวุฒิ
ทองโชติ
OSCN-0002A/ICT-NWS-3-252300-A-61/000104
7. นาย เอกรินทร์
คุณประยูรสวัสดิ์
OSCN-0002A/ICT-NWS-3-252300-A-61/000105
8. นาย อิทธิพล
กลีบมณฑา
OSCN-0002A/ICT-NWS-3-252300-A-61/000106
9. นาย รุจิโรจน์
พานิช
OSCN-0002A/ICT-NWS-3-252300-A-61/000107
10. นาย ภัทรเมษ
จารุจินดา
OSCN-0002A/ICT-NWS-3-252300-A-61/000108
11. นาย นัทธพงศ์
เอี่ยมสุข
OSCN-0002A/ICT-NWS-3-252300-A-61/000109
12. นาย ธนทัต
อุดอ้าย
OSCN-0002A/ICT-NWS-3-252300-A-61/000110
13. นาย ตริณเมษฐ์
สังขพัฒน์
OSCN-0002A/ICT-NWS-3-252300-A-61/000111
14. นางสาว ณัฐณิชา สมบูรณ์
OSCN-0002A/ICT-NWS-3-252300-A-61/000112
15. นาย ชลาธิป
สดศิริ
OSCN-0002A/ICT-NWS-3-252300-A-61/000113
16. นาย จิรวุฒิ
พุ่มแพรพันธ์
OSCN-0002A/ICT-NWS-3-252300-A-61/000114
17. นาย กฤษณพล
แสงวิทยเวช
OSCN-0002A/ICT-NWS-3-252300-A-61/000115
18. นาย กฤษณุชา
อ่วมสน
OSCN-0002A/ICT-NWS-3-252300-A-61/000116
19. นาย นฤมิตร
ปักกังพลัง
OSCN-0002A/ICT-NWS-3-252300-A-61/000117
20. นาย สุกฤษฎิ์
กลมกล่อม
OSCN-0002A/ICT-NWS-3-252300-A-61/000118
21. นาย อดิศักดิ์
กุนา
OSCN-0002A/ICT-NWS-3-252300-A-61/000119
22. นาย ภัทรทัศน์
รถพล
OSCN-0002A/ICT-NWS-3-252300-A-61/000120
23. นาย ธนโชติ
แผ่ผล
OSCN-0002A/ICT-NWS-3-252300-A-61/000121
24. นาย วรวิทย์
สุดจิตรักษ์
OSCN-0002A/ICT-NWS-3-252300-A-61/000122
25. นาย ประทีป
ทับเงาะ
OSCN-0002A/ICT-NWS-3-252300-A-61/000123
26. นาย จิรเดช
แซ่หลู
OSCN-0002A/ICT-NWS-3-252300-A-61/000124
27. นาย ณัฐพงศ์
เมธาวัชรีกุล
OSCN-0002A/ICT-NWS-3-252300-A-61/000125
/28. นาย สหชาติ...

-2ชื่อ-สกุล
28. นาย สหชาติ
ดัดพันธ์
29. นาย ณวรรธน์
หีบเพชร
30. นาย เจตน์สฤษฏิ์ เธียรธุรพล
31. นาย ศุภโชติ
ชมชื่น
32. นาย พิทักษ์
รุจิวรรณ
33. นาย ธาดา
จินตนาสิรินุรักษ์
34. นาย ธนพล
วงศ์เขื่อนแก้ว
35. นาย ฐาปนา
มะลา
36. นาย ฐกลพัฒน์
ธนบดีฉมาพัฒน์
37. นาย ไชยวัฒน์
ไตรภารา
38. นาย กฤติกาล
วีระกะลัส

หนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพเลขที่
OSCN-0002A/ICT-NWS-3-252300-A-61/000126
OSCN-0002A/ICT-NWS-3-252300-A-61/000127
OSCN-0002A/ICT-NWS-3-252300-A-61/000128
OSCN-0002A/ICT-NWS-3-252300-A-61/000129
OSCN-0002A/ICT-NWS-3-252300-A-61/000130
OSCN-0002A/ICT-NWS-3-252300-A-61/000131
OSCN-0002A/ICT-NWS-3-252300-A-61/000132
OSCN-0002A/ICT-NWS-3-252300-A-61/000133
OSCN-0002A/ICT-NWS-3-252300-A-61/000134
OSCN-0002A/ICT-NWS-3-252300-A-61/000135
OSCN-0002A/ICT-NWS-3-252300-A-61/000136

ติดต่อขอรับได้ที่ ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในวันและเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.)
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2555 2000 ต่อ 2310, 09 5923 4593, 09 5923 4702
วิธีมารับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ
1. มารับด้วยตนเอง
ณ ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ที่ตั้ง : สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา (อาคาร 76 ชั้น 2)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โปรดนาบัตรประชาชนตัวจริงของท่านมาแสดงในการรับด้วย
2. มอบอานาจให้ผู้อื่นมารับแทน โดยต้องมีหลักฐานในการรับ ดังนี้
2.1 สาเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้องของ ผู้รับใบประกาศนียบัตร
2.2 สาเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้องของ ผู้รับมอบอานาจ
โดยในสาเนาบัตรประชาชนของ ผู้รับใบประกาศนียบัตร โปรดระบุข้อความดังนี้
ข้าพเจ้า..........................................................................(ผู้รบั ใบประกาศนียบัตร)
ขอมอบอานาจให้ นาย/นาง/นางสาว ...................................มารับแทนข้าพเจ้า
ลงชื่อ.......................................
(.....................................)
วันที่......../.........../.........

