
ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหัสผู้ทดสอบ

1 นาง กรุณา แสงบัลลังค์ มฝร-1-4-22-010-0019-58

2 นาง จ ารัส รู้สมัย มฝร-1-4-22-010-0010-58

3 นางสาว จรีุรันต์ เกตุแกว้ มฝร-1-4-22-010-0024-58

4 นางสาว ฉวีวรรณ วงศ์ศรีพิบูลย์ มฝร-1-4-22-010-0018-58

5 นาย ธนบดี ศรีวิเศษ มฝร-1-4-22-010-0008-58

6 นางสาว นิรชา แตงเนือ้หลือง มฝร-1-4-22-010-0006-58

7 นางสาว นิลรัตน์ มากด า มฝร-1-4-22-010-0022-58

8 นางสาว บุญศรี พรหมมา มฝร-1-4-22-010-0009-58

9 นาง ปานกมล แกว้มณี มฝร-1-4-22-010-0012-58

10 นางสาว พรชิตา เทือกทา มฝร-1-4-22-010-0005-58

11 นาย ภูริวัฒฑน์ กลุเกษ มฝร-1-4-22-010-0025-58

12 นาย ยทุธนา ยทุธยงค์ มฝร-1-4-22-010-0001-58

13 สิบเอกหญิง วราพร บุตรศิริ มฝร-1-4-22-010-0021-58

14 นาย วสุธา อยุพิตัง มฝร-1-4-22-010-0016-58

15 นางสาว วาสนา ชื่นชม มฝร-1-4-22-010-0023-58

16 นาง วิลัดดา ปรีดาวงศากร มฝร-1-4-22-010-0014-58

17 นาย วุฒิชัย ภูชาดา มฝร-1-4-22-010-0013-58

18 นาย สมเกยีรติ ใจดี มฝร-1-4-22-010-0003-58

19 นางสาว สมรัก ซาเลน มฝร-1-4-22-010-0020-58

20 นาย สมศักด์ิ สีบุญโรจน์ มฝร-1-4-22-010-0004-58

21 นาย สันติ ทองประสูตร มฝร-1-4-22-010-0002-58

22 นางสาว สุนิต อยุพิตัง มฝร-1-4-22-010-0007-58

23 นาง สุพพัตรา ตมะวิโมกษ์ มฝร-1-4-22-010-0011-58

24 นาย สุภัค งามสอาด มฝร-1-4-22-010-0015-58

25 นาง อรกญัญา พึ่งพรหม มฝร-1-4-22-010-0017-58

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (น าเสนอผลงาน) ระดับ 1 ปี งปม. 2558 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2557

ณ วทิยาลัยเทคโนโลยสียามธุรกิจในพระราชอุปถมภ์ สมเด็จพระเจ้าภินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี กรุงเทพมหานคร

ชือ่ - สกุล

วทิยาลัยเทคโนโลยสียามธรุกิจในพระราชอุปถมภ์ 

สมเด็จพระเจ้าภินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ

โสภาพัณณวดี กรุงเทพมหานคร

ส านักพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชือ่ผู้ทดสอบฯ พนักงานการใช้คอมพวิเตอร์ (น าเสนอผลงาน) 1/10



ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหัสผู้ทดสอบ

1 นาย กษิด์ิเดช เพ็งพวง วทิยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก จ.สมุทรปราการ มฝร-1-4-22-010-0058-57

2 นาย ก าพล บุญกล่อม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ มฝร-1-4-22-010-0077-57

3 นางสาว จฑุาธิป วิทยาประเสริฐ วิทยาลัยเทคโนโลยปีัญญาภิวัฒน์ จ.นนทบุรี มฝร-1-4-22-010-0062-57

4 นาย เจษฎา ศิรินภาทรัพย์ วิทยาลัยสารพัดช่าง จงัหวัดสมุทรปราการ มฝร-1-4-22-010-0068-57

5 นางสาว ณราภรณ์ บุญสอน วทิยาลัยเทคโนโลยสียามบริหารธรุกิจ จ.นนทบุรี มฝร-1-4-22-010-0060-57

6 นางสาว ธนะวดี ผลสวัสด์ิ วิทยาลัยเทคโนโลยพีงษ์สวัสด์ิ จ.นนทบุรี มฝร-1-4-22-010-0070-57

7 นางสาว ธัญญพร ณ ราช ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดนนทบุรี มฝร-1-4-22-010-0074-57

8 พนัจ่าอากาศเอก ธีรภัทร นุชสา โรงเรียนช่างฝีมือทหารกรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-22-010-0064-57

9 นางสาว พิมพ์พิชชา มานัด วทิยาลัยอาชวีศึกษาเจริญพฒันาบริหารธรุกจิ กทม. มฝร-1-4-22-010-0066-57

10 นางสาว เพ็ญพักตร์ แสงไกร วทิยาลัยเทคโนโลยสียามบริหารธรุกิจ จ.นนทบุรี มฝร-1-4-22-010-0059-57

11 นาย ภูมิศักด์ิ สุขแกว้ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดนนทบุรี มฝร-1-4-22-010-0073-57

12 นางสาว เยาวภา นิกรพจน์ วทิยาลัยอาชวีศึกษาเจริญพฒันาบริหารธรุกจิ กทม. มฝร-1-4-22-010-0065-57

13 นาย รุ่ง จงรักษาศักด์ิ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ มฝร-1-4-22-010-0075-57

14 นาย วิศรุต เหมทานนท์ วิทยาลัยเทคโนโลยพีงษ์สวัสด์ิ จ.นนทบุรี มฝร-1-4-22-010-0069-57

15 นาง ศิริรัตน์ ม่วงเถื่อน วิทยาลัยเทคโนโลยพีงษ์สวัสด์ิ จ.นนทบุรี มฝร-1-4-22-010-0071-57

16 นาย ศุภกานต์ ภูโ่สภา วทิยาลัยเทคโนโลยสียามบริหารธรุกิจ จ.นนทบุรี มฝร-1-4-22-010-0061-57

17 วา่ทีร้่อยตรี สมบูรณ์ ศักดาภิพานิชย์ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดนนทบุรี มฝร-1-4-22-010-0072-57

18 พันจ่าเอกหญิง สุภาพร บริบูรณ์ทรัพย์ โรงเรียนช่างฝีมือทหารกรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-22-010-0063-57

19 นาย สุรพล เพ็ชรร่ืน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ มฝร-1-4-22-010-0076-57

20 นาง อรัญญา พงษ์ศิริวรกลุ วทิยาลัยอาชวีศึกษาเจริญพฒันาบริหารธรุกจิ กทม. มฝร-1-4-22-010-0067-57

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (น าเสนอผลงาน) ระดับ 1 ปี งปม. 2557 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 8 - 10 กันยายน 2557

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สุมทรปราการ (งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)

ชือ่ - สกุล

ส านักพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชือ่ผู้ทดสอบฯ พนักงานการใช้คอมพวิเตอร์ (น าเสนอผลงาน) 2/10



ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหัสผู้ทดสอบ

1 นางสาว กนกพร ถาวร วิทยาลัยเทคโนโลยชีลบุรี จงัหวัดชลบุรี มฝร-1-4-22-010-0021-57

2 นางสาว กฤชมณ น่วมเจริญ วิทยาลัยเทคโนโลยอีกัษรพัทยา จงัหวัดชลบุรี มฝร-1-4-22-010-0030-57

3 นางสาว จฑุารัตน์ บูรณสมภพ วิทยาลัยเทคโนโลยชีลบุรี จงัหวัดชลบุรี มฝร-1-4-22-010-0038-57

4 นาง ชาญา สมแกว้ วิทยาลัยเทคโนโลยอีกัษรพัทยา จงัหวัดชลบุรี มฝร-1-4-22-010-0031-57

5 นาย ธเนตร ประกอบ วิทยาลัยเทคโนโลยชีลบุรี จงัหวัดชลบุรี มฝร-1-4-22-010-0037-57

6 นางสาว นงค์นุช สมุทรดนตรี วิทยาลัยเทคโนโลยอีกัษรพัทยา จงัหวัดชลบุรี มฝร-1-4-22-010-0029-57

7 นาง บัวแกว้ สุกใส วิทยาลัยเทคโนโลยชีลบุรี จงัหวัดชลบุรี มฝร-1-4-22-010-0020-57

8 นางสาว ปิยพร บัวเกดิ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดจนัทบุรี มฝร-1-4-22-010-0032-57

9 นางสาว พรเทียน ปักเกตุ วิทยาลัยเทคโนโลยชีลบุรี จงัหวัดชลบุรี มฝร-1-4-22-010-0023-57

10 นางสาว พัชรินทร์ วงค์จนัทร์ วทิยาลัยเทคโนโลยภีาคตะวนัออก (อี.เทค) จ.ชลบุรี มฝร-1-4-22-010-0027-57

11 นาง เพชรินทร์ ตันวัฒนกลุ วิทยาลัยเทคโนโลยชีลบุรี จงัหวัดชลบุรี มฝร-1-4-22-010-0024-57

12 นาย มนชยา ศิริกจิ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี มฝร-1-4-22-010-0034-57

13 นางสาว รสสุคนธ์ ฐิตสาโร วิทยาลัยเทคโนโลยชีลบุรี จงัหวัดชลบุรี มฝร-1-4-22-010-0025-57

14 นาย วชิรวิทย์ ผาดสุวรรณ์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี มฝร-1-4-22-010-0033-57

15 นางสาว วิภารัตน์ บุตรคง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี มฝร-1-4-22-010-0036-57

16 นาง วิสิษฐี ระจติด ารงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี มฝร-1-4-22-010-0035-57

17 นางสาว ศิริพร พลแกว้ วิทยาลัยเทคโนโลยชีลบุรี จงัหวัดชลบุรี มฝร-1-4-22-010-0026-57

18 นางสาว สาวิตรี โยธาจนัทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยชีลบุรี จงัหวัดชลบุรี มฝร-1-4-22-010-0022-57

19 นาย อภินันท์ สมบูรณ์กลุ วทิยาลัยเทคโนโลยภีาคตะวนัออก (อี.เทค) จ.ชลบุรี มฝร-1-4-22-010-0028-57

พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (น าเสนอผลงาน) ระดับ 1 ปี งปม. 2557 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 8 - 10 กันยายน 2557

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี (งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

ส านักพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชือ่ผู้ทดสอบฯ พนักงานการใช้คอมพวิเตอร์ (น าเสนอผลงาน) 3/10



ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหัสผู้ทดสอบ

1 นาย กรภัทร์ แกว้มาลี วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนคิ จ.ราชบรีุ มฝร-1-4-22-010-0153-57

2 นาง จตุพร ตันติรังสี วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด จงัหวัดราชบุรี มฝร-1-4-22-010-0158-57

3 นาย จกัรพันธ์ นาควรรณโณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนคิ จ.ราชบรีุ มฝร-1-4-22-010-0154-57

4 นางสาว จริาภรณ์ จนีตุ้ม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี มฝร-1-4-22-010-0139-57

5 นาย ชนะ เชี่ยวเชิงสันติ วิทยาลัยเทคโนโลยนีครปฐม จงัหวัดนครปฐม มฝร-1-4-22-010-0152-57

6 นาย ชาติชาย เทียมสนิท สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี มฝร-1-4-22-010-0141-57

7 นายน ชุมพล มาลัยนวล สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี มฝร-1-4-22-010-0138-57

8 นาย ณัฐพงศ์ เจริญศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนคิ จ.ราชบรีุ มฝร-1-4-22-010-0155-57

9 นาย ทรงยศ ไพรสุวรรณ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดสมุทรสงคราม มฝร-1-4-22-010-0144-57

10 นาย เทอดศิลป์ โสมูล ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดเพชรบุรี มฝร-1-4-22-010-0148-57

11 นาย ธวัช สถริภัทรชัย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี มฝร-1-4-22-010-0137-57

12 นางสาว นารีรัตน์ เมธยานันท์ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดนครปฐม มฝร-1-4-22-010-0143-57

13 นางสาว บังอร จนัทร์ตรี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี มฝร-1-4-22-010-0140-57

14 นาย พงศ์พิราม เยี่ยมเพื่อน วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด จงัหวัดราชบุรี มฝร-1-4-22-010-0157-57

15 นาย พิเชษฐ นาทองบ่อ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดเพชรบุรี มฝร-1-4-22-010-0147-57

16 นาย มานะ จนัระมาด วิทยาลัยเทคโนโลยนีครปฐมจงัหวัดนครปฐม มฝร-1-4-22-010-0151-57

17 นาย วรพจน์ ญาติบรรทุง ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดสมุทรสงคราม มฝร-1-4-22-010-0145-57

18 นางสาว วันวิสาข์ เฉลิมพล วทิยาลัยเทคโนโลยพีัฒนบริหารธรุกิจ จ.นครปฐม มฝร-1-4-22-010-0150-57

19 นางสาว วิลัยวรรณ เพชรพูล วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนคิ จ.ราชบรีุ มฝร-1-4-22-010-0156-57

20 นาย วิสุทธิ์ แกว้จนี ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดสมุทรสงคราม มฝร-1-4-22-010-0146-57

21 นาย สิทธิพร โนนค า ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดนครปฐม มฝร-1-4-22-010-0142-57

22 นางสาว อริตา แซ่แต้ วทิยาลัยเทคโนโลยพีัฒนบริหารธรุกิจ จ.นครปฐม มฝร-1-4-22-010-0149-57

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี (งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (น าเสนอผลงาน) ระดับ 1 ปี งปม. 2557 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 8 - 10 กันยายน 2557

ส านักพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชือ่ผู้ทดสอบฯ พนักงานการใช้คอมพวิเตอร์ (น าเสนอผลงาน) 4/10



ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหัสผู้ทดสอบ

1 วา่ทีเ่รือตรี ไชยา วิเชียนล้ า วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารุรกจิ จ.ระยอง มฝร-1-4-22-010-0130-57

2 นาง เนตรนภา ไชยศิลป์ วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารุรกจิ จ.ระยอง มฝร-1-4-22-010-0129-57

3 นาง ปิยนันท์ คุณากรสกลุ วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารุรกจิ จ.ระยอง มฝร-1-4-22-010-0128-57

4 นางสาว วลักษณ์ โชโต ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดระยอง มฝร-1-4-22-010-0134-57

5 นาย ศราวุธ ขระณีย์ วิทยาลัยการอาชีพแกลง จงัหวัดระยอง มฝร-1-4-22-010-0133-57

6 นางสาว สาวิตรี อไุรงาม ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดระยอง มฝร-1-4-22-010-0136-57

7 นางสาว สุดา รานอก วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง จงัหวัดระยอง มฝร-1-4-22-010-0132-57

8 นาย สุพัฒน์ ทิพปภานนท์ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดระยอง มฝร-1-4-22-010-0135-57

9 นางสาว สุภัทรา สุขวัฒนา วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารุรกจิ จ.ระยอง มฝร-1-4-22-010-0131-57

ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหัสผู้ทดสอบ

1 นาย ขนินทร์ เฉลิมญาติ สถาบนัพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 2 จ.สุพรรณบรีุ มฝร-1-4-22-010-0046-57

2 นาง จฬุาภรณ์ กลับเป็นสุข ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัระนครศรีอยธุยา มฝร-1-4-22-010-0045-57

3 นาย เจษฎา พลายชุมพล สถาบนัพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 2 จ.สุพรรณบรีุ มฝร-1-4-22-010-0050-57

4 นาย ชัยณรงค์ เผ่ือนยิ้ม ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดชัยนาท มฝร-1-4-22-010-0041-57

5 นางสาว ธัญรดี ปัตตังเว วิทยาลัยเทคโนโลยชีัยบาดาล จงัหวัดลพบุรี มฝร-1-4-22-010-0051-57

6 นางสาว นราภรณ์ สุวรรณประเสริฐ สถาบนัพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 2 จ.สุพรรณบรีุ มฝร-1-4-22-010-0049-57

7 นาย บุญเสริม แดงศรี ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดลพบุรี มฝร-1-4-22-010-0040-57

8 นาง ปัณณทั้ต ทรงพระคุณ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดชัยนาท มฝร-1-4-22-010-0043-57

9 นางสาว พรทิพย์ เพ็ชรณรงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยชีัยบาดาล จงัหวัดลพบุรี มฝร-1-4-22-010-0052-57

10 นางสาว พัชราวลัย ธนารุณ สถาบนัพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 2 จ.สุพรรณบรีุ มฝร-1-4-22-010-0048-57

11 นางสาว มัลลิกา ฉมิบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยชีัยบาดาล จงัหวัดลพบุรี มฝร-1-4-22-010-0053-57

12 นางสาว วรนุช จนัทร์โอ มหาวยิาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมู ิจ.สุพรรณบรีุ มฝร-1-4-22-010-0054-57

ชือ่ - สกุล

พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (น าเสนอผลงาน) ระดับ 1 ปี งปม. 2557 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 3 - 5 กันยายน 2557

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี (งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (น าเสนอผลงาน) ระดับ 1 ปี งปม. 2557 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 8 - 10 กันยายน 2557

ณ ศูนยพั์ฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัระยอง (งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)

ส านักพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชือ่ผู้ทดสอบฯ พนักงานการใช้คอมพวิเตอร์ (น าเสนอผลงาน) 5/10



ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหัสผู้ทดสอบ

13 นางสาว วัชรี เพ็ชรวงษ์ มหาวยิาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมู ิจ.สุพรรณบรีุ มฝร-1-4-22-010-0055-57

14 นาย ศุภชัย พวงบุบผา วทิยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จ.สุพรรณบุรี มฝร-1-4-22-010-0057-57

15 นางสาว สาวิตรี ภูงามเงิน ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดสระบุรี มฝร-1-4-22-010-0039-57

16 นาย สิทธิวรรต รอบรู้ มหาวยิาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมู ิจ.สุพรรณบรีุ มฝร-1-4-22-010-0056-57

17 นางสาว สุชาดา ศิลาไพร ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัพระนครศรีอยธุยา มฝร-1-4-22-010-0044-57

18 นาง สุดารัตน์ หมัดป้องตัว สถาบนัพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 2 จ.สุพรรณบรีุ มฝร-1-4-22-010-0047-57

19 นาย โองการ โยสุดใจ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดชัยนาท มฝร-1-4-22-010-0042-57

ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหัสผู้ทดสอบ

1 นางสาว กณุฑิกา ยอดจกัร์ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธรุกิจ กทม . มฝร-1-4-22-010-0082-57

2 นางสาว ณัฏญาพร ชื่นมัจฉา วิทยาลัยเทคโนโลยไีทยบริหารธุรกจิ กทม. มฝร-1-4-22-010-0085-57

3 นางสาว ณัฐนันท์ นรมัง่ วิทยาลัยเทคโนโลยไีทยบริหารธุรกจิ กทม. มฝร-1-4-22-010-0088-57

4 นางสาว ทิพวรรณ ประดิษฐ์สุวรรณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยไีทยบริหารธุรกจิ กทม. มฝร-1-4-22-010-0081-57

5 นางสาว บุษบา พวงพันสาย วิทยาลัยเทคโนโลยไีทยบริหารธุรกจิ กทม. มฝร-1-4-22-010-0078-57

6 นาย ประจกัษ์ ปาสารักษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยไีทยบริหารธุรกจิ กทม. มฝร-1-4-22-010-0089-57

7 นาย ปรัชญา ทองเดช ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-22-010-0092-57

8 นางสาว มาลี ปุริสาร สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ มฝร-1-4-22-010-0090-57

9 นางสาว ยวุลี สายสังข์ วิทยาลัยเทคโนโลยไีทยบริหารธุรกจิ กทม. มฝร-1-4-22-010-0084-57

10 นาง เรณู หุน่กลัด วิทยาลัยเทคโนโลยไีทยบริหารธุรกจิ กทม. มฝร-1-4-22-010-0083-57

11 นางสาว วัฒนา ออ่นนุม่ วิทยาลัยเทคโนโลยไีทยบริหารธุรกจิ กทม. มฝร-1-4-22-010-0087-57

12 นาย วีรวัฒน์ บุญเกดิ วิทยาลัยเทคโนโลยไีทยบริหารธุรกจิ กทม. มฝร-1-4-22-010-0086-57

13 นางสาว ศุภานิช แสงผา วิทยาลัยเทคโนโลยไีทยบริหารธุรกจิ กทม. มฝร-1-4-22-010-0079-57

14 นางสาว สุวิมล แขกซอง วิทยาลัยเทคโนโลยไีทยบริหารธุรกจิ กทม. มฝร-1-4-22-010-0080-57

15 นาย โสพล ชนะแสวง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ มฝร-1-4-22-010-0091-57

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ) ต่อ

พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (น าเสนอผลงาน) ระดับ 1 ปี งปม. 2557 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 3 - 5 กันยายน 2557

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี (งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (น าเสนอผลงาน) ระดับ 1 ปี งปม. 2557 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 29 - 31 สิงหาคม 2557

ณ ศูนยพั์ฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร: วดัธาตุทอง (งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)

ชือ่ - สกุล

ส านักพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชือ่ผู้ทดสอบฯ พนักงานการใช้คอมพวิเตอร์ (น าเสนอผลงาน) 6/10



ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหัสผู้ทดสอบ

1 นาย เกรียงศักด์ิ เลิศฤทธิยามาศ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดสมุทรสาคร มฝร-1-4-22-010-0115-57

2 นาย จกัษ์กฤษท์ แกว้ดี ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดสมุทรสาคร มฝร-1-4-22-010-0117-57

3 นางสาว จนัทร์ทิพย์ ชุณหะจนัทร์ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดกาญจนบุรี มฝร-1-4-22-010-0118-57

4 นางสาว จริาภรณ์ ศรีรอด ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดสมุทรสาคร มฝร-1-4-22-010-0116-57

5 นางสาว จไุรวรรณ รักสมยา วทิยาลัยการอาชีพวงัไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์ มฝร-1-4-22-010-0105-57

6 นาย ชานนท์ อาคะมา 08 1208 1609 ส านกัพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมอืแรงงาน มฝร-1-4-22-010-0120-57

7 นาง นงนุช บุญมาก ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดกาญจนบุรี มฝร-1-4-22-010-0119-57

8 นาย นภดล สายคติกรณ์ วทิยาลัยการอาชีพวงัไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์ มฝร-1-4-22-010-0111-57

9 นางสาว นัยนา ศรีสุข ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มฝร-1-4-22-010-0127-57

10 นาย ปริญญา กรุดตาด สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี มฝร-1-4-22-010-0114-57

11 นาย พัฒนพล เผ่าส าราญ วิทยาลัยการอาชีพปราณบรีุ จ.ประจวบคีรีขันธ์ มฝร-1-4-22-010-0113-57

12 นาย พิสิฐ ขาวด้วง ม.เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ มฝร-1-4-22-010-0112-57

13 นางสาว เพียงฤทัย หนูสวัสด์ิ ม.เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ มฝร-1-4-22-010-0110-57

14 นาย ภานุพงษ์ นันทวิสาร วทิยาลัยเทคโนโลยปีระจวบคีรีขนัธ ์จ.ประจวบคีรีขนัธ์ มฝร-1-4-22-010-0104-57

15 นาย มโนภพ ตามภักดีพานิชย์ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มฝร-1-4-22-010-0121-57

16 นางสาว วิลาวรรณ สุขชนะ ม.เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ มฝร-1-4-22-010-0106-57

17 นาย วิสรุต ส่ือสุวรรณ ม.เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ มฝร-1-4-22-010-0107-57

18 นาย ศิระ ต้อยสุวรรณ์ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มฝร-1-4-22-010-0126-57

19 นาย สามารถ ระยะวรรณ์ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มฝร-1-4-22-010-0123-57

20 นางสาว สุภาศิณี อนิทร์ศรี ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มฝร-1-4-22-010-0124-57

21 นาย อนันต์ จนัทร์แกว้ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มฝร-1-4-22-010-0122-57

22 นางสาว อรจริา ปานสวย ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มฝร-1-4-22-010-0125-57

23 นางสาว องัคณา จตัตามาศ ม.เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ มฝร-1-4-22-010-0109-57

24 นางสาว อชัฌาพร กว้างสวาสด์ิ ม.เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ มฝร-1-4-22-010-0108-57

25 นาย เอกศิษฐ์ จิรภาคยเ์รืองเดช วทิยาลัยเทคโนโลยปีระจวบคีรีขนัธ ์จ.ประจวบคีรีขนัธ์ มฝร-1-4-22-010-0103-57

พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (น าเสนอผลงาน) ระดับ 1 ปี งปม. 2557 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 29 - 31 สิงหาคม 2557

ณ ศูนยพั์ฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ (งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

ส านักพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชือ่ผู้ทดสอบฯ พนักงานการใช้คอมพวิเตอร์ (น าเสนอผลงาน) 7/10



ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหัสผู้ทดสอบ

1 นาง รัตติกรณ์ ทองแซม โรงเรียนเทคโนโลยศีรีวชิยัสุวรรณภมู ิจ .สุราษฎร์ธานี มฝร-1-4-22-010-0093-57

2 นางสาว สุภัตตรา แกว้ศาลา ว.อาชีวศึกษาเทศบาลเมืองนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี มฝร-1-4-22-010-0094-57

3 นาง ปาลิดา เส้งสุย ร.ร.องค์การบริหารส่วนจ.สุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย)์ มฝร-1-4-22-010-0095-57

4 นาย ชินณภัทร สวัสดี วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี มฝร-1-4-22-010-0096-57

5 นาย ไกรศร กรดมาก วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก จ.สุราษฎร์ธานี มฝร-1-4-22-010-0097-57

6 นาย สิทธิโชค แจง้สว่าง สถาบันพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี (วิทยากรพิเศษ) มฝร-1-4-22-010-0098-57

7 นาย นิกร เกล้ียงสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี มฝร-1-4-22-010-0099-57

8 นางสาว ภูมิกา สุขเนียม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี มฝร-1-4-22-010-0100-57

9 นาย คณิต ทองวิลัย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี มฝร-1-4-22-010-0101-57

10 นาย ยทุธภูมิ บุญกระสินธุ์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี มฝร-1-4-22-010-0102-57

ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหัสผู้ทดสอบ

1 นาย กฤษฎา เขยีวธง ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดสมุทรสงคราม มฝร-1-7-41-003-0021-57

2 นาย จกัรกฤษณ์ พลขนัธ์ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดฉะเชิงเทรา มฝร-1-7-41-003-0008-57

3 นางสาว ณัฐชานันท์ อุ่นสิวิลัย วทิยาลัยเทคโนโลยอีักษรบริหารธรุกิจ จ.ระยอง มฝร-1-7-41-003-0024-57

4 นายง ดนุพล นาคอนิทร์ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดสมุทรสงคราม มฝร-1-7-41-003-0022-57

5 นาย ธนเดช ไผ่สมสกลุ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดปราจนีบุรี มฝร-1-7-41-003-0014-57

6 นาย ธันว์ หันประดิษฐ์ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดระยอง มฝร-1-7-41-003-0017-57

7 นาย บัญชา จนัทร์ออ่น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ มฝร-1-7-41-003-0007-57

8 นาย พนม โนใหม่ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัระยอง มฝร-1-7-41-003-0016-57

9 นาย พิชัย ล าพึงกจิ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ มฝร-1-7-41-003-0006-57

10 นาย ไพฑูรย์ วชิรวงศ์ภิญโญ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดระยอง มฝร-1-7-41-003-0018-57

11 นาย ไพรวัลย์ นพตะนา วิทยาลัยเทคโนโลยอีกัษร พัทยา จงัหวัดชลบุรี มฝร-1-7-41-003-0027-57

ชือ่ - สกุล

ณ ศูนยพั์ฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัระยอง (งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)

พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (น าเสนอผลงาน) ระดับ 1 ปี งปม. 2557 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2557

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี (งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (น าเสนอผลงาน) ระดับ 1 ปี งปม. 2557 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 28 - 30 สิงหาคม 2557

ส านักพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชือ่ผู้ทดสอบฯ พนักงานการใช้คอมพวิเตอร์ (น าเสนอผลงาน) 8/10



ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหัสผู้ทดสอบ

12 นางสาว ภัทรนันท์ จนัทร์แยม้ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดสมุทรสงคราม มฝร-1-7-41-003-0020-57

13 นาย ยทุธพงษ์ กะถาไชย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ มฝร-1-7-41-003-0002-57

14 นางสาว รณัชยธ์ิดา รุจรัิตน์ธนาโชติ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ มฝร-1-7-41-003-0001-57

15 นาย วัชนะ ยงัเจริญ วทิยาลัยเทคโนโลยอีักษร พัทยา จังหวดัชลบุรี มฝร-1-7-41-003-0028-57

16 นาย วิเชียร ใจกว้าง ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัฉะเชิงเทรา มฝร-1-7-41-003-0009-57

17 นาย วิทยา นาคประเสริฐ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจนีบุรี มฝร-1-7-41-003-0029-57

18 นาย วีระศักด์ิ การบุญ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดปราจนีบุรี มฝร-1-7-41-003-0015-57

19 นาย สงคราม ทองดุน ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดบึงกาฬ มฝร-1-7-41-003-0011-57

20 นาย สมหมาย จเุรศ วทิยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ ์จ.ประจวบคีรีขันธ์ มฝร-1-7-41-003-0023-57

21 นาย สรรพวัฒ พันธ์ปาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ มฝร-1-7-41-003-0005-57

22 นาย สหัสธวัช รูปเลิศ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี มฝร-1-7-41-003-0004-57

23 นาย สุจนิต์ ปัญจา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี มฝร-1-7-41-003-0003-57

24 นาย สุชาติ สุดศรี ศูนยพ์ฒันาฝีมอืแรงงานจงัหวดัปทมุธาน ี(วทิยากรพเิศษ) มฝร-1-7-41-003-0013-57

25 นางสาว สุนันธินี ล่อเฮง วทิยาลัยเทคโนโลยอีาเซียนบริหารธรุกิจ จ.ระยอง มฝร-1-7-41-003-0030-57

26 นาย สุลักษณ์ ยอ่มกลาง ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัระยอง มฝร-1-7-41-003-0019-57

27 นางสาว สุลาลีวรรณ วงศ์สอาด วทิยาลัยเทคโนโลยอีักษรบริหารธรุกิจ จ.ระยอง มฝร-1-7-41-003-0026-57

28 นาย เสมา ขนันาก ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดนครปฐม มฝร-1-7-41-003-0010-57

29 นาย อนุสรณ์ บุญยนื วทิยาลัยเทคโนโลยอีักษรบริหารธรุกิจ จ.ระยอง มฝร-1-7-41-003-0025-57

30 นาย อคัรวงศ์ ภัทรบุญยพิศุทธิ์ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดปทุมธานี มฝร-1-7-41-003-0012-57

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ) ต่อ

พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (น าเสนอผลงาน) ระดับ 1 ปี งปม. 2557 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2557

ณ ศูนยพั์ฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัระยอง (งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)

ชือ่ - สกุล

ส านักพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชือ่ผู้ทดสอบฯ พนักงานการใช้คอมพวิเตอร์ (น าเสนอผลงาน) 9/10



ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหัสผู้ทดสอบ

1 นางสาว กรกมล เอื้อภราดร ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดสุโขทัย มฝร-1-4-22-010-0007-57

2 นางสาว ขนิษฐา ฟองภู่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก มฝร-1-4-22-010-0011-57

3 นางสาว จรัสศรี เหล็กสิงห์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จงัหวัดพิษณุโลก มฝร-1-4-22-010-0004-57

4 นาย ชรัตน์ เทพโซ๊ะ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดน่าน มฝร-1-4-22-010-0009-57

5 นาง ฐิตาภรณ์ วุฒิพงศ์ธนากลู ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดเพชรบูรณ์ มฝร-1-4-22-010-0008-57

6 นางสาว ณธษา สุขสบาย มหาวิทยาลัยนเรศวรจงัหวัดพิษณุโลก มฝร-1-4-22-010-0003-57

7 นาย ณรงค์ศักด์ิ พึ่งพงษ์ กองแผนงานและสารสนเทศ กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน มฝร-1-4-22-010-0015-57

8 นางสาว ธัญญา ใบบาง วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบรีุ จังหวัดเพชรบรูณ์ มฝร-1-4-22-010-0016-57

9 นาย พีระสิทธิ์ รัตนาคม มหาวิทยาลัยนเรศวร จงัหวัดพิษณุโลก มฝร-1-4-22-010-0005-57

10 นาย ไพโรจน์ พาสพิษณุ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก มฝร-1-4-22-010-0019-57

11 นาง วราภรณ์ จอ๊ดดวงจนัทร์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก มฝร-1-4-22-010-0014-57

12 นาย สมภพ สุทธหลวง วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จงัหวัดพิษณุโลก มฝร-1-4-22-010-0018-57

13 นาย สยมภู ชมภูษา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก มฝร-1-4-22-010-0013-57

14 นางสาว สลิลาภรณ์ พลอยวิลัย วิทยาลัยเทคโนโลยสีารสนเทศ จ.เพชรบูรณ์ มฝร-1-4-22-010-0001-57

15 นาย สารัช ดีวัน วิทยาลัยเทคโนโลยสีารสนเทศ จ.เพชรบูรณ์ มฝร-1-4-22-010-0002-57

16 นาย สิทธิพงษ์ อนิตา ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดสุโขทัย มฝร-1-4-22-010-0006-57

17 นาง สุจริา จนัทร์รอด สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก มฝร-1-4-22-010-0010-57

18 นาย สุทัศน์ เชื้ออนิทร์ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดอตุรดิตถ์ มฝร-1-4-22-010-0017-57

19 นาง สุพัตรา ทองม่วง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก มฝร-1-4-22-010-0012-57

พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (น าเสนอผลงาน) ระดับ 1 ปี งปม. 2557 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 25 - 27 มิถุนายน 2557

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี (งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

ส านักพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชือ่ผู้ทดสอบฯ พนักงานการใช้คอมพวิเตอร์ (น าเสนอผลงาน) 10/10


