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1ขวัญ — นลธวัช คงเจรญิ
/ศิษย�เก�าอินเทอร�แอคทีฟแอปพลิเคชัน #11
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ตําแหน�ง UX/UI Designer
/Stay connect: linkedin.com/in/nonthawach-kongcharern

maze.co
เว็บไซต�สําหรับ track พฤติกรรมผู�ใช�งาน เม่ือนํา prototype ไปทํา 
usability testing สามารถดูการ drop off, บรเิวณท่ี user คลิก และระยะ
เวลาท่ีผู�ใช� ใช�เวลาทําคว�ามเข�าใจแต�ละหน�า สามารถใส�แบบสอบถามความ
พึงพอใจลงไปได�ด�วย

checklist.design
เป�น checklist เวลาทํา ux/ui จะคอยบอกเราว�า ฟังก�ชันท่ีเรากําลังจะทํา 
design จะต�องมี ui อะไรบ�าง มีการรวบรวม reference จาก product 
จรงิๆ และมี blog ให�อ�านลงลึกเก่ียวกับฟังก�ชันน้ันๆ ด�วย

refactoringui.com
เว็บไซต�ท่ีเก่ียวกับหนังสือชื่อ refactoring ui เป�นเว็บท่ีรวบรวมทรคิการ
ออกแบบ ui ว�าทํายังไงให�ดูดี ให�ดูสวย ในเว็บน้ีจะเอาเน้ือหาบางส�วนจาก
หนังสือมาลง แต�ถ�าอยากรู�เต็มๆ ต�องซื้อ e-book ของเค�านะ

plugin in figma

interaction design foundation

ant design components

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

https://www.linkedin.com/in/nonthawach-kongcharern-808514148/
https://maze.co
https://checklist.design
https://refactoringui.com


2พลุ — พสิษฐ� นิยมทอง
/ศิษย�เก�าอินเทอร�แอคทีฟแอปพลิเคชัน #11
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ตําแหน�ง Front-end Developer
/Stay connect: instagram.com/pnplu/

nuxtjs.org
Framework Base on VueJS is simple the best seo and 
performance

svelte.dev
SvelteJS is a new Javascript framework, Is framework concept 
use Real Dom Difference Concept ReactJS or VueJS is use 
Virtual Dom Pros. is Light weight and super base performance

sass-lang.com
Sass is a CSS Preprocessor it can use a function or variable to 
css file, can use nested loop and easy to using

Web 3.0

Optimize Web Performance

Productive Myself

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

https://www.instagram.com/pnplu/
https://nuxtjs.org
https://svelte.dev
https://sass-lang.com


ไก�อู — พรรณลักษณ� เตชะศรอีมรรัตน�
/ศิษย�เก�าอินเทอร�แอคทีฟแอปพลิเคชัน #12

behance.net
เป�นเว็บไซต�ดูเรฟท่ีมีผลงานท่ีมีนักออกแบบทําจรงิเลยสามารถ 
นําไปเป�นเรฟจรงิได�

designil.com
มีคอนเท�นออกแบบเยอะมาก มีบทความท่ีช�วยเรือ่งการออกแบบ  
เรือ่งโค�ดและอีกมากมาย

are.na
เป�นเว็บไซต�ท่ีมีงานออกแบบให�ใช�งานเป�นเรฟ เว็บมาใหม� ลักษณะการใช�
งานคล�าย Pinterest

What is pixel perfect?

Mock-up browser safari on 
mobile

How to multiple prototype in 
Figma
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ตําแหน�ง Senior Product Designer
Stay connect: linkedin.com/in/pannalaktecha/ 3

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

https://www.behance.net/
https://designil.com
https://are.na
https://linkedin.com/in/pannalaktecha/


4เมือง — ครองภพ  ผลงาม 
/ศิษย�เก�าอินเทอร�แอคทีฟแอปพลิเคชัน #13

Top 3 recommendation resources (qtr.4, 2021) Top 3 last potential search history (qtr.4, 2021)
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ตําแหน�ง Software Engineer
/Stay connect: inkedin.com/in/khrongpop-phonngam

stackoverflow.com
Find the answers of coding bugs for all programer in 
the world, Answer the questions from programer folks 
to get badge.

hackerrank.com
Improve the logical programing.

dev.to
Read the developer articles.

concurrency vs parallelism vs 
asynchronous

golang concurrency

hexagonal architecture

http://www.inkedin.com/in/khrongpop-phonngam-29057b181/
https://stackoverflow.com
https://hackerrank.com
https://dev.to
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