
ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหัสผู้ทดสอบ

1 นาง กนัตพร ผลทวี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี มฝร-1-4-22-009-0114-57

2 นาง ขนานิศ มีพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี มฝร-1-4-22-009-0096-57

3 นาย คณิต ทองวิลัย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี มฝร-1-4-22-009-0102-57

4 นางสาว จนัธร ชุมศรี วิทยาลัยเทคนคิสุราษฎร์ธาน ีแหง่ที่ 2 จ.สุราษฎร์ธานี มฝร-1-4-22-009-0093-57

5 นาย ฉกาจ ลียงค์ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดระนอง มฝร-1-4-22-009-0098-57

6 นาย ฉตัรพล เวฬุการ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี มฝร-1-4-22-009-0089-57

7 นาย ชัยชนะ คงสันต์ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี มฝร-1-4-22-009-0090-57

8 นางสาว ธิดารัตน์ รัตนมนตรี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี มฝร-1-4-22-009-0113-57

9 นาย นิกร เกล้ียงสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี มฝร-1-4-22-009-0104-57

10 นาย นิโมฮาหมัด นิเซ็ง ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดพังงา มฝร-1-4-22-009-0100-57

11 นาง บุษราภรณ์ เผือกสวัสด์ิ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี มฝร-1-4-22-009-0111-57

12 นางสาว เบญจมาศ เรืองนุน่ ร.ร.องค์การบริหารส่วนจ.สุราษฎร์ธาน ี1 (ดอนสักผดุงวทิย์) มฝร-1-4-22-009-0092-57

13 นางสาว ปริตรตาภา วีรพัฒนคุปต์ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี มฝร-1-4-22-009-0091-57

14 นาย พลวรรธน์ สียงค์ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดพังงา มฝร-1-4-22-009-0099-57

15 นาย ยทุธภูมิ บุญกระสินธุ์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี มฝร-1-4-22-009-0112-57

16 นาง วราภาณี วัตถุ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี มฝร-1-4-22-009-0106-57

17 นางสาว วลัยพร คธินทรโรจน์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี มฝร-1-4-22-009-0110-57

18 นางสาว ศรัญญา พร้อมประเสริฐ วิทยาลัยเทคโนโลยดีอนบอสโก จ.สุราษฎร์ธานี มฝร-1-4-22-009-0095-57

19 นางสาว ศิริวรรณ ดวงจนัทร์ โรงเรียนเทคโนโลยศีรีวชิัยสุวรรณภูมิ จ.สุราษฎร์ธานี มฝร-1-4-22-009-0088-57

20 นาย สถาพร มาลัย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี มฝร-1-4-22-009-0103-57

21 นาย สิทธิโชค แจง้สว่าง สถาบันพฒันาฝีมือแรงงานภาค 11 จ.สุราษฎร์ธานี (วิทยากรพเิศษ) มฝร-1-4-22-009-0101-57

22 นางสาว สุชาดา ตุวชิรานนท์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี มฝร-1-4-22-009-0108-57

23 นางสาว สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี มฝร-1-4-22-009-0097-57

24 นางสาว สุมิตตรา นุน่นุย้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี มฝร-1-4-22-009-0105-57

25 นาย สุริยา พรหมราช วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี มฝร-1-4-22-009-0094-57

26 นาง อริษา พัวพันธ์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี มฝร-1-4-22-009-0109-57

27 นางสาว อญัชิษฐา ชาญณรงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี มฝร-1-4-22-009-0107-57

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

ช่างพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางท าการ) ระดับ 1 ปี งปม. 2557 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 8 - 10 กันยายน 2557

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สราษฎร์ธานี (งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)

ชือ่ - สกุล

ส านักพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชือ่ผู้ทดสอบฯ สาขาพนักงานการใช้คอมพวิเตอร์ (ตารางท าการ) ระดับ 1 1/8



ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหัสผู้ทดสอบ

1 นางสาว กนกวรรณ ไทยประดิษฐ มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนดุสิตศูนยก์ารศึกษานอกทีต้ั่ง จ.ตรัง มฝร-1-4-22-009-0066-57

2 นาย คล่องศักด์ิ การอ ามร ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดนครศรีธรรมราช มฝร-1-4-22-009-0053-57

3 นางสาว เจนจริา หวังหลี มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนดุสิตศูนยก์ารศึกษานอกทีต้ั่ง จ.ตรัง มฝร-1-4-22-009-0068-57

4 นาย ชนะ จนัทรสุวรรณ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดนครศรีธรรมราช มฝร-1-4-22-009-0054-57

5 ว่าทีร้่อยตรี นวพล ศรีรุ่ง ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดนครศรีธรรมราช มฝร-1-4-22-009-0052-57

6 นาย นิรันทร์ หนูสุวรรณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยพีัทลุงบริหารธุรกจิ จ.พัทลุง มฝร-1-4-22-009-0063-57

7 นาย ประพาดร แสงหอย ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดตรัง มฝร-1-4-22-009-0060-57

8 นาง ปาริตา แสงวิรุณทร วทิยาลัยเทคโนโลยจีรัสพิชากร จ.นครศรีธรรมราช มฝร-1-4-22-009-0070-57

9 นางสาว พิราพร สุขวนิช วิทยาลัยเทคนิคป่าพยอม จงัหวัดพัทลุง มฝร-1-4-22-009-0065-57

10 นาย ภาณุพงศ์ ดวงศิริ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดนครศรีธรรมราช มฝร-1-4-22-009-0050-57

11 นางสาว ภาวินี จริงจติต์ มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนดุสิตศูนยก์ารศึกษานอกทีต้ั่ง จ.ตรัง มฝร-1-4-22-009-0067-57

12 นาย มนูญ หยง้แกว้ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดนครศรีธรรมราช มฝร-1-4-22-009-0051-57

13 นาย มีชัย พลัดพร่ิง ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดตรัง มฝร-1-4-22-009-0059-57

14 นาย รวิศุทธ์ จิตรชญานรากุล วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิค จงัหวัดตรัง มฝร-1-4-22-009-0069-57

15 นาย รัฐพิทักษ์ นาควานิช ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดตรัง มฝร-1-4-22-009-0058-57

16 นางสาว รัตนาภรณ์ ฤทธิ์เดช ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดพัทลุง มฝร-1-4-22-009-0062-57

17 นาย รุจริวัฒน์ งามข า วิทยาลัยเทคโนโลยพีัทลุงบริหารธุรกจิ จ.พัทลุง มฝร-1-4-22-009-0064-57

18 นาง วันเพ็ญ ข าชูสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร จ.นครศรีธรรมราช มฝร-1-4-22-009-0072-57

19 นาย วีรพงศ์ บูกง๋ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดตรัง มฝร-1-4-22-009-0057-57

20 นางสาว วีระวรรณ ปานมาตย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร จ.นครศรีธรรมราช มฝร-1-4-22-009-0071-57

21 นาย ศักด์ิดา ชูทอง ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดพัทลุง มฝร-1-4-22-009-0061-57

22 นาย สืบสาย ตาเดอนิ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดตรัง มฝร-1-4-22-009-0056-57

23 นาง สุวิมล ลีละตานนท์ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดนครศรีธรรมราช มฝร-1-4-22-009-0055-57

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

ช่างพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางท าการ) ระดับ 1 ปี งปม. 2557 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 5 - 7 กันยายน 2557

ณ ศูนยพั์ฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัตรัง (งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)

ชือ่ - สกุล

ส านักพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชือ่ผู้ทดสอบฯ สาขาพนักงานการใช้คอมพวิเตอร์ (ตารางท าการ) ระดับ 1 2/8



ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหัสผู้ทดสอบ

1 นางสาว จารุวรรณ วรรณพราหมณ์ วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน จงัหวัดอดุรธานี มฝร-1-4-22-009-0153-57

2 นางสาว จริารัตน์ พันศรีเลา ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดหนองคาย มฝร-1-4-22-009-0136-57

3 นาย ชาคริต จองไว วทิยาลัยเทคโนโลยอีุตสาหกรรมศรีสงคราม จ.นครพนม มฝร-1-4-22-009-0154-57

4 นางสาว ทิพรัตน์ รักษาเมือง วทิยาลัยเทคโนโลยพีณิชยการบ้านดุง จ.อุดรธานี มฝร-1-4-22-009-0143-57

5 นาย ธนชิต พื้นงาม ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดอดุรธานี มฝร-1-4-22-009-0141-57

6 นางสาว เนตรดาว ชัยบุตร วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ จงัหวัดขอนแกน่ มฝร-1-4-22-009-0146-57

7 นาย บันฑิตย์ ทองดอนดู่ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดหนองคาย มฝร-1-4-22-009-0135-57

8 นางสาว พรพรรณ จนัทะพงษ์ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดหนองคาย มฝร-1-4-22-009-0137-57

9 นางสาว พิมพา วิชิตสโร สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 จ.นครสวรรค์ มฝร-1-4-22-009-0134-57

10 นาย ภัทรธีระ ประทุมเม วทิยาลัยเทคโนโลยพีณิชยการบ้านดุง จ.อุดรธานี มฝร-1-4-22-009-0145-57

11 นาง มณฑชาติ แดงน้อย ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดหนองบัวล าภู มฝร-1-4-22-009-0140-57

12 นางสาว รุ่งทิวา ศรีเห็มทอง ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดหนองบัวล าภู มฝร-1-4-22-009-0148-57

13 นาย เศกสิทธิ์ ทุมโยมาเจริญ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดอดุรธานี มฝร-1-4-22-009-0142-57

14 นางสาว สรวงสุดา แสนดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย จังหวัดหนองคาย มฝร-1-4-22-009-0152-57

15 นางสาว สรัญญา ทบแป วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ จงัหวัดขอนแกน่ มฝร-1-4-22-009-0147-57

16 นาง ส าราญ เกตุแกว้ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดหนองบัวล าภู มฝร-1-4-22-009-0139-57

17 นางสาว สุทธิพร นามชู วทิยาลัยเทคโนโลยพีณิชยการบ้านดุง จ.อุดรธานี มฝร-1-4-22-009-0144-57

18 นาง สุทธิสา ประดิษฐ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย จังหวัดหนองคาย มฝร-1-4-22-009-0150-57

19 นาง สุรีรัตน์ สุ่มมาตย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย จังหวัดหนองคาย มฝร-1-4-22-009-0151-57

20 นาง แสงอรุณ สิงห์มหาไชย วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย จังหวัดหนองคาย มฝร-1-4-22-009-0149-57

21 นาย อรรถพล ทองวิทยาพร วทิยาลัยเทคโนโลยอีุตสาหกรรมศรีสงคราม จ.นครพนม มฝร-1-4-22-009-0155-57

22 นาย เอกภพ น้อยหว้า ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดหนองบัวล าภู มฝร-1-4-22-009-0138-57

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

ช่างพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางท าการ) ระดับ 1 ปี งปม. 2557 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 5 - 7 กันยายน 2557

ณ ศูนยพั์ฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัอุดรธานี (งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)

ชือ่ - สกุล

ส านักพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชือ่ผู้ทดสอบฯ สาขาพนักงานการใช้คอมพวิเตอร์ (ตารางท าการ) ระดับ 1 3/8



ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหัสผู้ทดสอบ

1 นาย กฤษดา หมัดป้องตัว สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี มฝร-1-4-22-009-0040-57

2 นางสาว กนัยา ดวงแกว้ โรงเรียนสหวิทยบ์ริหารธุรกจิ จงัหวัดสุพรรณบุรี มฝร-1-4-22-009-0048-57

3 นางสาว กลุทรัพย์ หงษ์เวียงจนัทร์ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดลพบุรี มฝร-1-4-22-009-0033-57

4 นาย ไกรสร สว่างศรี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ จ.สุพรรณบุรี มฝร-1-4-22-009-0046-57

5 นางสาว จนัทนา สุฉนัทบุตร ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดพระนครศรีอยธุยา มฝร-1-4-22-009-0038-57

6 นางสาว ชมพูนุท คงสม ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดอา่งทอง มฝร-1-4-22-009-0035-57

7 นาย ชาตรี กอบัวแกว้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี มฝร-1-4-22-009-0041-57

8 นาย ชีวพันธ์ จนีทั่ง ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดอา่งทอง มฝร-1-4-22-009-0034-57

9 นาย ถวัลย์ น้อยอทุัย ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดพระนครศรีอยธุยา มฝร-1-4-22-009-0037-57

10 นาย ทศพร กณัสิทธิ์ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดสิงห์บุรี มฝร-1-4-22-009-0039-57

11 นาย ธวัชชัย เหลือหลาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี จงัหวัดลพบุรี มฝร-1-4-22-009-0043-57

12 นางสาว ธิดารัตน์ นักระนาด สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี มฝร-1-4-22-009-0042-57

13 นางสาว นัทธ์มนต์ งามดีธนาภัทร์ โรงเรียนสหวิทยบ์ริหารธุรกจิ จงัหวัดสุพรรณบุรี มฝร-1-4-22-009-0047-57

14 นาง พนอ บุญเนตร ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดลพบุรี มฝร-1-4-22-009-0032-57

15 นาย พิเชษฐ์ จนัทร์นหงษ์ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดลพบุรี มฝร-1-4-22-009-0031-57

16 นางสาว มาลินี ดอกจนัทร์ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดสระบุรี มฝร-1-4-22-009-0030-57

17 นาย วรเชฏฐ์ ทองสา ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดอา่งทอง มฝร-1-4-22-009-0036-57

18 นางสาว สุกญัญา เจริญกิจธนลาภ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมู ิจ.สุพรรณบรีุ มฝร-1-4-22-009-0044-57

19 นางสาว อนุทิตา เล็กเพชร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมู ิจ.สุพรรณบรีุ มฝร-1-4-22-009-0045-57

20 นางสาว อญัชนา เมืองขวัญใจ โรงเรียนสหวิทยบ์ริหารธุรกจิ จงัหวัดสุพรรณบุรี มฝร-1-4-22-009-0049-57

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

ช่างพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางท าการ) ระดับ 1 ปี งปม. 2557 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 5 - 7 กันยายน 2557

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี (งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)

ชือ่ - สกุล

ส านักพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชือ่ผู้ทดสอบฯ สาขาพนักงานการใช้คอมพวิเตอร์ (ตารางท าการ) ระดับ 1 4/8



ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหัสผู้ทดสอบ

1 นางสาว กรรณิกา ทองดี วทิยาลัยเทคโนโลยปีระจวบคีรีขันธ ์จ.ประจวบคีรีขันธ์ มฝร-1-4-22-009-0116-57

2 นางสาว กญัญ์ชิสา เรืองจอ้ย วทิยาลัยเทคโนโลยปีระจวบคีรีขันธ ์จ.ประจวบคีรีขันธ์ มฝร-1-4-22-009-0117-57

3 นาย เกรียงศักด์ิ เลิศฤทธิยามาศ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดสมุทรสาคร มฝร-1-4-22-009-0124-57

4 นางสาว จริาภรณ์ ศรีรอด ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดสมุทรสาคร มฝร-1-4-22-009-0125-57

5 นาย ณัฐชานนท์ แสงโชติ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดอตุรดิตถ์ มฝร-1-4-22-009-0127-57

6 นาย นภดล สายคติกรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ มฝร-1-4-22-009-0119-57

7 นางสาว พัชราภรณ์ ชัยพัฒนเมธี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ มฝร-1-4-22-009-0120-57

8 นาย พิสิฐ ขาวด้วง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ มฝร-1-4-22-009-0122-57

9 นาย มโนภพ ตามภกัดีพาณิชย์ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ มฝร-1-4-22-009-0132-57

10 นาย วสันต์ พื้นผา ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ มฝร-1-4-22-009-0128-57

11 นาย วิทยา จนัทร์ศิริ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ มฝร-1-4-22-009-0115-57

12 นาย ศิระ ต้อยสุวรรณ์ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ มฝร-1-4-22-009-0130-57

13 นาย สามารถ ระยะวรรณ์ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ มฝร-1-4-22-009-0131-57

14 นาย สุทัศน์ เชื้ออนิทร์ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดอตุรดิตถ์ มฝร-1-4-22-009-0126-57

15 นาง สุพร วัฒนประทีป วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกงัวล จ.ประจวบคีรีขนัธ์ มฝร-1-4-22-009-0118-57

16 นางสาว สุภาศิณี อนิทร์ศรี ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ มฝร-1-4-22-009-0129-57

17 นาย อคัรวงศ์ ภัทรบุญยพิศุทธิ์ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดปทุมธานี มฝร-1-4-22-009-0133-57

18 นางสาว อชัฌาพร กว้างสวาสด์ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ มฝร-1-4-22-009-0123-57

19 นาย เอกรินทร์ วิจติต์พันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ มฝร-1-4-22-009-0121-57

ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหัสผู้ทดสอบ

1 นางสาว จติราภา เสนาขนัธ์ วทิยาลัยเทคโนโลยทีกัษณิาบริหารธรุกจิ กรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-22-009-0085-57

2 นางสาว จริาพร พลทองมาก วทิยาลัยเทคโนโลยไีทยบริหารธรุกิจกรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-22-009-0081-57

3 นาย นภดล เขยีวฟัก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพฒันาบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-22-009-0075-57

ช่างพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางท าการ) ระดับ 1 ปี งปม. 2557 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 29 - 31 สิงหาคม 2557

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

ช่างพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางท าการ) ระดับ 1 ปี งปม. 2557 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 1 - 3 กันยายน 2557

ณ ศูนยพั์ฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัอุดรธานี (งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

ณ ศูนยพั์ฒนาฝีมือแรงงานกรุงทพมหานคร: วดัธาตุทอง (งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)

ชือ่ - สกุล

ส านักพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชือ่ผู้ทดสอบฯ สาขาพนักงานการใช้คอมพวิเตอร์ (ตารางท าการ) ระดับ 1 5/8



ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหัสผู้ทดสอบ

4 นางสาว นันทพร โสมสมบัติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพฒันาบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-22-009-0076-57

5 นาย บุญฤทธิ์ บุญชัยกมลอากร วทิยาลัยเทคโนโลยไีทยบริหารธรุกิจกรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-22-009-0084-57

6 นางสาว ปฐมาภรณ์ อสุนี ณ อยธุยา วทิยาลัยเทคโนโลยไีทยบริหารธรุกิจกรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-22-009-0079-57

7 นางสาว ภัณฑิรา ประทุมโช วทิยาลัยเทคโนโลยไีทยบริหารธรุกิจกรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-22-009-0082-57

8 นางสาว เยาวภา นิกรพจน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพฒันาบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-22-009-0078-57

9 ว่าที่ร้อยตรีหญงิ รัชฎาพร กนัเสนาะ วทิยาลัยเทคโนโลยไีทยบริหารธรุกิจกรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-22-009-0080-57

10 นางสาว รัตนาภรณ์ ใสหมี วทิยาลัยเทคโนโลยทีกัษณิาบริหารธรุกจิ กรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-22-009-0086-57

11 นาย วิทวัฒนชัย แสงศิริ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดกรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-22-009-0074-57

12 นาย ศุภฤกษ์ รวงผ้ึงหลวง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพฒันาบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-22-009-0077-57

13 นางสาว สุภัค วิเศษอดุม ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดกรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-22-009-0073-57

14 นางสาว สุภิชญา สมบัติ วทิยาลัยเทคโนโลยทีกัษณิาบริหารธรุกจิ กรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-22-009-0087-57

15 นาย อานนท์ วงษ์ครุฑ วทิยาลัยเทคโนโลยไีทยบริหารธรุกิจกรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-22-009-0083-57

ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหัสผู้ทดสอบ

1 นางสาว กนกพร ถาวร วิทยาลัยเทคโนโลยชีลบุรี จงัหวัดชลบุรี มฝร-1-4-22-009-0003-57

2 นางสาว กมลรส เกดิแกว้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อ.ีเทค) จ.ชลบรีุ มฝร-1-4-22-009-0010-57

3 นางสาว จฑุามาศ ทัศนะศร วิทยาลัยเทคโนโลยชีลบุรี จงัหวัดชลบุรี มฝร-1-4-22-009-0002-57

4 นาย เจษฎา พลายชุมพล สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี มฝร-1-4-22-009-0029-57

5 นาง ชลกนก โฆษิตคณิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-22-009-0028-57

6 นาย ณัฐพล รุ่งสว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยชีลบุรี จงัหวัดชลบุรี มฝร-1-4-22-009-0009-57

7 นางสาว ทัศนีย์ ทะนะลัย ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดจนัทบุรี มฝร-1-4-22-009-0015-57

8 นาย ธันว์ หันประดิษฐ์ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดระยอง มฝร-1-4-22-009-0018-57

9 นาย นพพร วัฒนสิทธิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยอีกัษรพัทยา จงัหวัดชลบุรี มฝร-1-4-22-009-0012-57

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

ช่างพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางท าการ) ระดับ 1 ปี งปม. 2557 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 28 - 30 สิงหาคม 2557

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี (งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)ต่อ

ช่างพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางท าการ) ระดับ 1 ปี งปม. 2557 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 29 - 31 สิงหาคม 2557

ณ ศูนยพั์ฒนาฝีมือแรงงานกรุงทพมหานคร: วดัธาตุทอง (งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)

ชือ่ - สกุล

ชือ่ - สกุล

ส านักพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชือ่ผู้ทดสอบฯ สาขาพนักงานการใช้คอมพวิเตอร์ (ตารางท าการ) ระดับ 1 6/8



ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหัสผู้ทดสอบ

10 นาง บัวแกว้ สุกใส วิทยาลัยเทคโนโลยชีลบุรี จงัหวัดชลบุรี มฝร-1-4-22-009-0001-57

11 นาย ปัญญา เขยีวถนิ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดสระแกว้ มฝร-1-4-22-009-0019-57

12 นางสาว ปิยพร บัวเกดิ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดจนัทบุรี มฝร-1-4-22-009-0014-57

13 นาย พงษ์ศักด์ิ วงษ์ชมภู วิทยาลัยการอาชีพวังน้ าเขยีว จงัหวัดสระแกว้ มฝร-1-4-22-009-0025-57

14 นาย พนม โนใหม่ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดระยอง มฝร-1-4-22-009-0017-57

15 นางสาว พรทิพย์ ซ่ือพร้อม ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดตราด มฝร-1-4-22-009-0020-57

16 นางสาว พรเทียน ปักเกตุ วิทยาลัยเทคโนโลยชีลบุรี จงัหวัดชลบุรี มฝร-1-4-22-009-0005-57

17 นางสาว พิญญฏา ค ามา ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดจนัทบุรี มฝร-1-4-22-009-0016-57

18 นาง เพชรินทร์ ตันวัฒนกลุ วิทยาลัยเทคโนโลยชีลบุรี จงัหวัดชลบุรี มฝร-1-4-22-009-0006-57

19 นาย มงคล แกว้กณัหา วิทยาลัยเทคโนโลยอีกัษรพัทยา จงัหวัดชลบุรี มฝร-1-4-22-009-0026-57

20 นางสาว มนชนก นาคสุข โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลย ีจงัหวัดสระแกว้ มฝร-1-4-22-009-0022-57

21 นางสาว รสสุคนธ์ ฐิตสาโร วิทยาลัยเทคโนโลยชีลบุรี จงัหวัดชลบุรี มฝร-1-4-22-009-0007-57

22 นางสาว ลักขณา ว่องวิโรจน์กลุ วิทยาลัยเทคโนโลยอีกัษรพัทยา จงัหวัดชลบุรี มฝร-1-4-22-009-0013-57

23 นาง วาสิษฐี ระจติด ารงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี มฝร-1-4-22-009-0024-57

24 นางสาว ศิริพร พลแกว้ วิทยาลัยเทคโนโลยชีลบุรี จงัหวัดชลบุรี มฝร-1-4-22-009-0008-57

25 นาย สฑีรุจ ศรีสันติสุข มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-22-009-0027-57

26 นางสาว สาวิตรี โยธาจนัทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยชีลบุรี จงัหวัดชลบุรี มฝร-1-4-22-009-0004-57

27 นาย เอกชัย อนิทะสะ โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลย ีจงัหวัดสระแกว้ มฝร-1-4-22-009-0021-57

28 นางสาว เอน็ดู ชาญชิต วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อ.ีเทค) จ.ชลบรีุ มฝร-1-4-22-009-0011-57

29 นาง แอนนา ป่าสนธ์ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ าเขยีว จงัหวัดสระแกว้ มฝร-1-4-22-009-0023-57

ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหัสผู้ทดสอบ

1 นาง กรวิทย์ พิริยะอรุณโรจน์ วทิยาลัยเทคโนโลยอีักษร พัทยาจังหวดัชลบุรี มฝร-1-7-41-002-0030-57

2 นาย กลยทุธ์ สาดี ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัอ านาจเจริญ มฝร-1-7-41-002-0024-57

3 นาย จรีศักด์ิ เตียวตระกลู ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัปราจีนบุรี มฝร-1-7-41-002-0014-57

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ) ต่อ

ช่างพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางท าการ) ระดับ 1 ปี งปม. 2557 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 28 - 30 สิงหาคม 2557

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี (งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)

ชือ่ - สกุล

ช่างพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางท าการ) ระดับ 1 ปี งปม. 2557 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 8 - 10 สิงหาคม 2557

ณ ศูนยพั์ฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัระยอง (งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)

ชือ่ - สกุล

ส านักพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชือ่ผู้ทดสอบฯ สาขาพนักงานการใช้คอมพวิเตอร์ (ตารางท าการ) ระดับ 1 7/8



ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหัสผู้ทดสอบ

4 นาย ชนินทร์ เฉลิมญาติ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี มฝร-1-7-41-002-0003-57

5 นาย ชัชชัย แสงสุริยา ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัสมุทรสงคราม มฝร-1-7-41-002-0018-57

6 นาย ชานนท์ อาคะมา 08 1208 1609 ส านกัพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมอืแรงงาน กพร. มฝร-1-7-41-002-0010-57

7 นางสาว ณัชชา แจม่กระจะ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัชัยนาท มฝร-1-7-41-002-0011-57

8 นางสาว ดุจฤทัย เพียรดี ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัปราจีนบุรี มฝร-1-7-41-002-0015-57

9 นาย เดชอนันต์ คงส ารวย ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัระยอง มฝร-1-7-41-002-0017-57

10 นางสาว นนทพร กาญจนกลุ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัสมุทรสงคราม มฝร-1-7-41-002-0020-57

11 นางสาว นราภรณ์ สุวรรณประเสริฐ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี มฝร-1-7-41-002-0006-57

12 นางสาว นันท์นภัส ศิรวงศ์ภัสสรา วทิยาลัยเทคโนโลยอีักษร พัทยา จังหวดัชลบุรี มฝร-1-7-41-002-0029-57

13 นางสาว บุญเรือน มรกต วทิยาลัยเทคโนโลยอีาเซียน บริหารธรุกจิ จ.ระยอง มฝร-1-7-41-002-0031-57

14 นาย ปฏิภาณ สวนสวัสด์ิ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัสมุทรสงคราม มฝร-1-7-41-002-0019-57

15 นาย ปิยะวัฒน์ อทุัยเลิศ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัชัยนาท มฝร-1-7-41-002-0013-57

16 นางสาว พรทิพย์ ทองมาก วทิยาลัยเทคนิคอักษรบริหารธรุกิจ จังหวดัระยอง มฝร-1-7-41-002-0027-57

17 นางสาว พัชราวลัย ธนารุณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี มฝร-1-7-41-002-0005-57

18 นางสาว ภัทราภรณ์ เชื้อทอง ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัอ านาจเจริญ มฝร-1-7-41-002-0025-57

19 นางสาว มาลี ปุริสาร สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ มฝร-1-7-41-002-0001-57

20 นาย ยตุติศักด์ิ รอดไธสง ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัสระแก้ว มฝร-1-7-41-002-0021-57

21 นางสาว รุ่งทิวา สีแสงเขยีว สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ มฝร-1-7-41-002-0002-57

22 นาย วศิน สิงหโยทะกา ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัสระแก้ว มฝร-1-7-41-002-0022-57

23 นาย วัชรพงษ์ ติกะโกศล สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ มฝร-1-7-41-002-0008-57

24 ว่าทีร้่อยตรี วินัย สุขยีติุ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัระยอง มฝร-1-7-41-002-0016-57

25 นาย วิระศักด์ิ วัตถุ วทิยาลัยเทคนคิประจวบคีรีขนัธ ์จ.ประจวบคีรีขนัธ์ มฝร-1-7-41-002-0026-57

26 นาย ศุภกติต์ิ แกว้เรียง ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัอ านาจเจริญ มฝร-1-7-41-002-0023-57

27 นาง สมฤดี คชสาร วทิยาลัยเทคโนโลยอีักษร บริหารธรุกิจ จ.ระยอง มฝร-1-7-41-002-0028-57

28 นาง สุดารัตน์ หมัดป้องตัว สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี มฝร-1-7-41-002-0004-57

29 นาย สุรัตน์ เฮงทับทิม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ มฝร-1-7-41-002-0007-57

30 นาย เอกรินทร์ ปานมงคล สถาบันพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ (วิทยากรพิเศษ) มฝร-1-7-41-002-0009-57

31 นาย โองการ โยสุดใจ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัชัยนาท มฝร-1-7-41-002-0012-57

ช่างพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางท าการ) ระดับ 1 ปี งปม. 2557 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2557

ณ ศูนยพั์ฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัระยอง (งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ) ต่อ
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