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หน�อย — รัตน�กมล คล�องแคล�ว ตําแหน�ง Full-Stack Developer
/ศิษย�เก�าอินเทอร�แอคทีฟแอปพลิเคชัน #7

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

Kibana
เครือ่งมือสําหรับแสดงข�อมูลจากท่ีส�งมาจาก Logstash จัดเก็บใน Elasticsearch 
สามารถแสดงผลเป�นกราฟ ตาราง หรอื Dashboard ซึ่งเรานํามาร�วมใช�กับการ
เก็บ Log และติดตาม Transaction ต�าง ๆ ของ Request ท่ีเข�ามา ทําให�สะดวกขึน้
ในการทํางาน

notion.so
เป�นเครือ่งมือช�วยจด จัดการบรหิารงานตารางเวลาในรูปแบบต�าง ๆ ได� เพราะ 
notion สามารถจดและจัดการเน้ือหาเป�นหมวดหมู� สร�างเพจ มีเครือ่งมือในการ
จดบันทึกท่ีดีมาก ๆ ทํา Task, Todolist, Wiki, Database แอปเดียว All In One 
สามารถเชื่อมต�อกับ Slack, Github รวมถึงเครือ่งมือต�าง ๆ ของ Google ได�ด�วย

Jenkins
เป�น tool ท่ีช�วยในการทํา CI/CD ช�วยในการทํา Auto Deploy เป�น  
Open Source สามารถติดต้ังผ�าน Docker ได�

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

JWT authentication spring 
boot

npm install from nexus

ca technologies L7 trust 
certificate

/Stay connect: instagram.com/30rkmkk
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https://www.elastic.co/kibana/
https://www.notion.so
https://www.jenkins.io/
https://www.instagram.com/30rkmkk/
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ม้ินท� — สมฤทัย สายวัน ตําแหน�ง UX/UI Designer
/ศิษย�เก�าอินเทอร�แอคทีฟแอปพลิเคชัน #13

search.muz.li
Muzli แหล�งค�นหา inspiration ต�าง ๆ ในการออกแบบท้ัง Website, 
Application, Icon, Illustrations และอ่ืน ๆ

ant.design
Ant Design | Front-end Framework รองรับท้ัง React, Vue, Angular 
มี Components ให�ใช�งานหลากหลาย เรยีบง�าย สวยงาม ช�วยลดระยะ
เวลาการทํางานได�มากขึน้ มี Design Resources ให�สามารถนําไปใช�
ประกอบการออกแบบผลงานได�

Podcasts: R U OK
R U OK ช�อง Podcasts เก่ียวกับสุขภาพจิต เพื่อให�เข�าใจตัวเองมากขึน้ 
ช�วยลดความรู�สึก Burnout ในการทํางาน ทําให�ใส�ใจกับสุขภาพจิตตัวเอง
มากขึน้

ngModelChange previous 
value

convertify figma to xd plugin

datepipe angular

/Stay connect: linkedin.com/in/somrueth-sw
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/Top 3 recommendation resources (qtr.4, 2021) /Top 3 last potential search history (qtr.4, 2021)

https://search.muz.li/
https://ant.design/
https://thestandard.co/podcast_channel/ruok/
https://th.linkedin.com/in/somrueth-sw
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ก�อย — นิภา แจ�มยวง ตําแหน�ง Senior Developer (iOS)
/ศิษย�เก�าอินเทอร�แอคทีฟแอปพลิเคชัน #9

miro.com
แพลตฟอร�มสําหรับการสร�าง Whiteboard ออนไลน�ท่ีทุกคนสามารถ 
เข�ามาเสนองาน หรอืมีส�วนร�วมได�แบบ Real-time

Firebase App Distribution 
Firebase App Distribution คือ พื้นท่ีสําหรับ Upload Application 
Android และ iOS เพื่อให� QA, Tester, User ดาวน�โหลด Application 
มาทดสอบ หรอืมาใช�งานได�

Swift UI

PDPA

Big data

/Stay connect: facebook.com/Nugoyna
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gitlab.com
ช�วยจัดการเก็บ Source Code ของแต�ละโปรเจค (Git Repository)

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

https://www.miro.com
https://console.firebase.google.com
https://www.facebook.com/Nugoyna
https://gitlab.com
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เมษา — สุทธญาณ� ธนิสรกุล ตําแหน�ง UX/UI Designer
/ศิษย�เก�าอินเทอร�แอคทีฟแอปพลิเคชัน #13

Figma
All in one design tool สําหรับการออกแบบ Interface มีหลายฟีเจอร�ท่ี
ช�วยลดเวลาการทํางานของ Designer และตอบโจทย�กับหลาย Process 
ในการทํางานร�วมกับทีมอ่ืน ต้ังแต� Brainstrom ไปจนถึงการ Deliver งาน

material.io
เว็บไซต�รวบรวมแนวทาง Guideline, Components สําหรับการออกแบบ 
Interface

mobbin.design
เว็บไซต�รวบรวม Screenshot, Design Pattern จาก Mobile Application 
ท่ีอยู�บน production จรงิ ๆ

How Spotify deal with color 
blindness?

Atomic design principles

/Stay connect: linkedin.com/in/suttaya-dhanisornkul
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/Top 3 recommendation resources (qtr.4, 2021) /Top 3 last potential search history (qtr.4, 2021)

Using design tokens with 
design system

https://www.figma.com/
https://www.material.io
https://mobbin.design
http://www.linkedin.com/in/suttaya-dhanisornkul
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