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เบอรี ่— ธนพร  ไวกวี ตําแหน�ง Lead Product Designer
/ศิษย�เก�าอินเทอร�แอคทีฟแอปพลิเคชัน #8

/Top 3 recommendation resources (qtr.4, 2021)

mobbin.design/browse/ios/apps
flow + patterns + elements + design ของแอปอ่ืน ๆ  
อารมณ�แอบดูแอปชาวบ�านแบบไม�ต�องโหลด 😘

mural.co
workshop + flow

protopie.io
Prototype เหมือนแอปจรงิ สําหรับคนไม�ชอบโค�ดเยอะ ๆ แต�เข�าใจ 
concept สนุก อันน้ีแนะนําให�ลองเล�น 🤟

/Top 3 last potential search history (qtr.4, 2021)

How to ……. on [Program]

Error/Success rate NNG

Tiktok or IG >> UX/UI designs
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/Stay connect: linkedin.com/in/thanaporn-waikawee

https://www.linkedin.com/in/thanaporn-waikawee-310359125/
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กาน�า — นันทิพัฒน� จังคณานันท� ตําแหน�ง Front-end Developer
/ศิษย�เก�าอินเทอร�แอคทีฟแอปพลิเคชัน #8

/Top 3 recommendation resources (qtr.4, 2021)

themeforest.net
Popular online marketplace that lets users buy and sell websites 
themes.The themes may be related to Wordpress Themes, 
HTML Templates, CMS and other platforms.

getbootstrap.com
HTML, CSS, and JS framework used for developing responsive 
and mobile-first websites. Flexible lightweight and very easy to 
use. Good documentation and community support.

codepen.io
Development platform where anyone can build, test, and 
discover front-end code. Build and deploy your inspiration. 
Results can be seen in real-time, allowing for quicker 
debugging.

/Top 3 last potential search history (qtr.4, 2021)

Scroll with anchor without  
# in URL

How to create a CSS typing 
animation multiple lines

How to multiple transforms 
css
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ผิง — ตรติยา  ทองวลิาศ ตําแหน�ง Consulting-Application Integration
/ศิษย�เก�าอินเทอร�แอคทีฟแอปพลิเคชัน #10

/Top 3 recommendation resources (qtr.4, 2021)

stackoverflow.com
find and resolve solution and communicate about  
solution or bug

udemy.com, skooldio.com
leaning skills, many topics, skill levels, and languages  
that you want.

docs.microsoft.com/learn/certifications/browse/
if you want to know about Microsoft products

/Top 3 last potential search history (qtr.4, 2021)

…… not working

error ……

why are io domains expensive
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/Stay connect: linkedin.com/in/tritaya-thongvilard

https://www.linkedin.com/in/tritaya-thongvilard-2a38ba1a3


พิณ — กวสิรา จรติเพ็ชร ตําแหน�ง UX&UI Designer
/ศิษย�เก�าอินเทอร�แอคทีฟแอปพลิเคชัน #10

/Top 3 recommendation resources (qtr.4, 2021)

land-book.com
ดู Reference ของเว็บสวย ๆ ท่ัวโลก เพื่อนํามาออกแบบให�สวย 
และใช�งานง�าย

iconscout.com
ดูตัวอย�างภาพประกอบและไอคอนต�าง ๆ สามารถดาวน�โหลด 
ได�ฟรบีางอัน

uxdesign.cc
อ�านข�อมูล รเีสรชิต�าง ๆ เก่ียวกับ UX

/Top 3 last potential search history (qtr.4, 2021)

ux design

figma

design ui animation
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/Stay connect: instagram.com/kavist.p
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https://www.instagram.com/kavist.p/
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