
ล าดบัที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสงักัด รหสัผู้ทดสอบ

1 นาย กติติพัฒน์ เรืองวุฒิ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดนนทบรีุ (วิทยากรพิเศษ) มฝร-1-7-43-001-0248-57

2 นาง แกน่จันทร์ ประเสริฐสังข์ สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ (วทิยากรพเิศษ) มฝร-1-7-43-001-0240-57

3 นาย จันทรรัตน์ พงษเ์ขตการณ์ โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ จังหวัดอทุัยธานี มฝร-1-7-43-001-0251-57

4 นางสาว ฉันทนา นธิิสมบติั ศูนย์นวดวัดคลองคาง จังหวัดนครสวรรค์ มฝร-1-7-43-001-0256-57

5 นาย ณภทัร เดชค ารณรัตน์ ศูนย์นวดวัดคลองคาง จังหวัดนครสวรรค์ มฝร-1-7-43-001-0255-57

6 นาง ณัฐชนก ครุธช่างทอง ศูนย์นวดวัดหนองหญ้านาง จังหวัดอทุัยธานี มฝร-1-7-43-001-0253-57

7 นาง ณิชารีย์ คงเวียง โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ จังหวัดอทุัยธานี มฝร-1-7-43-001-0252-57

8 นางสาว ดลฤดี ฉวีจันทร์ โรงพยาบาลหนองขาหย่าง จังหวัดอทุัยธานี มฝร-1-7-43-001-0257-57

9 นางสาว ธันย์สิตา ปยิะธรณ์ธนากลุ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ (วิทยากรพิเศษ) มฝร-1-7-43-001-0246-57

10 นาย พิชัย ล าพึงกจิ สถาบนัพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ มฝร-1-7-43-001-0239-57

11 นางสาว ภทัรภร วจีพลก าแหง ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดนนทบรีุ (วิทยากรพิเศษ) มฝร-1-7-43-001-0249-57

12 นาง รฐา ผาลี สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ (วทิยากรพเิศษ) มฝร-1-7-43-001-0241-57

13 นาย ศิริโสภณ ใจอนิทร์ สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ (วทิยากรพเิศษ) มฝร-1-7-43-001-0247-57

14 นาง สมคิด สิบแกว้ สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ (วทิยากรพเิศษ) มฝร-1-7-43-001-0243-57

15 นาง สมหมาย สุวรรณเวช สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ (วทิยากรพเิศษ) มฝร-1-7-43-001-0244-57

16 นาง สุพรรณี ตรรกดุษฎี สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ (วทิยากรพเิศษ) มฝร-1-7-43-001-0245-57

17 นาย สุรชัย อภเิดช โรงพยาบาลบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ มฝร-1-7-43-001-0254-57

18 นางสาว อรสา โอฬารกนก ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดนนทบรีุ (วิทยากรพิเศษ) มฝร-1-7-43-001-0250-57

19 นางสาว อกัษร เผ่ือนทิม สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ (วทิยากรพเิศษ) มฝร-1-7-43-001-0242-57

ล าดบัที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสงักัด รหสัผู้ทดสอบ

1 นาง กนกวรรณ จันตา ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดเชียงราย มฝร-1-7-43-001-0158-57

2 นางสาว กรรณิกา ไมตรี ชมรมนวดเพื่อสุขภาพ จังหวัดเชียงราย มฝร-1-7-43-001-0150-57

3 นางสาว กาญจนา พันแสง ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-7-43-001-0160-57

4 นางสาว จันทร์แรม พรมนวล โรงพยาบาลแมอ่อน จังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-7-43-001-0154-57

5 นาย จ าลอง วงศ์มะโน ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดเชียงใหม ่(วิทยากรพิเศษ) มฝร-1-7-43-001-0163-57

6 นาง จิตติมา เสนาไชย ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดเชียงใหม ่(วิทยากรพิเศษ) มฝร-1-7-43-001-016๒-57

สาขา พนักงานนวดไทย ระดบั 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเขา้ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายน 2557

ณ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดเชยีงใหม ่(งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ) ภาคบรกิาร

สาขา พนักงานนวดไทย ระดบั 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเขา้ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 10 - 12 กันยายน 2557

ณ สถาบันพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ (งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ) ภาคบรกิาร



ล าดบัที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสงักัด รหสัผู้ทดสอบ

7 นาง ฉวีวรรณ วิจฝัน โรงเรียนลานนานวดแผนไทย จังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-7-43-001-0146-57

8 นาง ธิดารัตน์ กนัทาแจ่ม โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-7-43-001-015๒-57

9 นางสาว บงกช บงัศรี ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงาน จังหวัดเชียงใหม ่(วิทยากรพิเศษ) มฝร-1-7-43-001-0161-57

10 นาง ประภาวรินทร์ ศรีวรรัตน์ โรงเรียนพนาเวชแพทย์แผนไทย  จังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-7-43-001-0149-57

11 นาง พันธนนท์ พงษธา ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดเชียงใหม ่(วิทยากรพิเศษ) มฝร-1-7-43-001-0168-57

12 นาง วาสนา เกดิงาม วาสนาคลินกิการแพทย์แผนไทย  จังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-7-43-001-0148-57

13 นาง วาสนา อภวิงค์งาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.บา้นทุ่งหลุก จ.เชียงใหม่ มฝร-1-7-43-001-0156-57

14 นาง วิไล วิชัยวงศ์ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดเชียงใหม ่(วิทยากรพิเศษ) มฝร-1-7-43-001-0167-57

15 นาง วิไลวรรณ ขาวสะอาด โรงเรียนลานนานวดแผนไทย จังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-7-43-001-0147-57

16 นาง ศรีพรรณ ใจพุธ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดเชียงใหม ่(วิทยากรพิเศษ) มฝร-1-7-43-001-0165-57

17 นาย สมทวี พรหมฤทธิ์ เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-7-43-001-0153-57

18 นาง สร้อยเพชร วงศ์วาลย์ โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-7-43-001-0151-57

19 นาย สัมพันธ์ จันทวงค์ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดเชียงใหม ่(วิทยากรพิเศษ) มฝร-1-7-43-001-0164-57

20 นางสาว สาธนี ขัดชุมภู ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดเชียงใหม ่(วิทยากรพิเศษ) มฝร-1-7-43-001-0166-57

21 นาง สุพัตรา ปนัจันทร์ค า โรงพยาบาลสันปา่ตอง จังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-7-43-001-0155-57

22 นาง เสาวภา กรรณกจิ ธุรกจิส่วนตัว  จังหวัดล าพูน มฝร-1-7-43-001-0159-57

23 นาง อสุาห์ ค าภรีะ โรงพยาบาลพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-7-43-001-0157-57

ล าดบัที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสงักัด รหสัผู้ทดสอบ

1 นาย วสุธา ทองนวล ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มฝร-1-7-43-001-0200-57

2 นาย ชิราวุธ ชะค ารอด ร้านนวดไทยเพื่อสุขภาพ จังหวัดนนทบรีุ มฝร-1-7-43-001-0201-57

3 นาง ธัญญาบรูณ์ ทองสร้อย องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง มฝร-1-7-43-001-0202-57

4 นาง รพีรัฐ พลอยประดิษฐ์ ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดระยอง มฝร-1-7-43-001-0203-57

5 นางสาว ธันยชนก แย้มศิริ ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มฝร-1-7-43-001-0204-57

6 นางสาว อนงค์ วชิระมาลี โรงพยาบาลภกัดีชุมพล จังหวัดชัยภมูิ มฝร-1-7-43-001-0205-57

7 นาง รัชนี ออมธนะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.บา้นยายดา จ.ระยอง มฝร-1-7-43-001-0206-57

8 นาง น้ าออ้ย สมฤดี ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดนครปฐม มฝร-1-7-43-001-0207-57

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ) ภาคบรกิาร (ตอ่)

สาขา พนักงานนวดไทย ระดบั 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเขา้ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายน 2557

ณ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดเชยีงใหม ่(งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)

ชือ่ - สกุล

ณ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดระยอง (งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ) ภาคบรกิาร

สาขา พนักงานนวดไทย ระดบั 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเขา้ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายน 2557



ล าดบัที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสงักัด รหสัผู้ทดสอบ

9 นางสาว ณัฐพร แกว้บณัฑิต ร้าน Good Massage กรุงเทพมหานคร มฝร-1-7-43-001-0208-57

10 นาง สุรีพรรณ เอม็เมอร์สัน ร้าน Good Massage กรุงเทพมหานคร มฝร-1-7-43-001-0209-57

11 นาย นราสิฒ เผ่าเจริญ ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดตราด มฝร-1-7-43-001-0210-57

12 นาง จันทรรัตน์ เวชชัยยวัฒน์ ธุรกจิส่วนตัว กรุงเทพมหานคร มฝร-1-7-43-001-0211-57

13 นางสาว วิริศรา เกตุพรหม ธุรกจิส่วนตัว กรุงเทพมหานคร มฝร-1-7-43-001-0212-57

14 นางสาว นฤมล กศุลศิลป์ โรงพยาบาลท่าตะเกยีบ จังหวัดฉะเชิงเทรา มฝร-1-7-43-001-0213-57

15 นางสาว แววตา แนบนลิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลวัดสุวรรณ จ.นครปฐม มฝร-1-7-43-001-0214-57

16 นาย ณรงค์ โกสีลา สหคลินกิทางด่วน เพื่อชุมชน กรุงเทพมหานคร มฝร-1-7-43-001-0215-57

17 นาง กลุรดา วิริยะ โรงพยาบาลกบนิทร์บรีุ จังหวัดปราจีนบรีุ มฝร-1-7-43-001-0216-57

18 นาย ชวลิต บญุอ่ า ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดพิษณุโลก มฝร-1-7-43-001-0217-57

19 นาง โชติกาญจน์ ชุม่มัน่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.บา้นเขาเดิน จ.นครสวรรค์ มฝร-1-7-43-001-0218-57

20 นางสาว นภทัร เพชรขาว โรงพยาบาลชะอ า จังหวัดเพชรบรีุ มฝร-1-7-43-001-0219-57

21 นาง บญุอยู่ ชูแกว้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลโคกศิลา จ.ระยอง มฝร-1-7-43-001-0220-57

22 นางสาว สรธัญ เพชรนลิ โรงพยาบาลเสาไห ้เฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา จ.สระบรีุ มฝร-1-7-43-001-0221-57

23 นาง จุฑาทิพย์ สุขเจริญ สักนกังานเทศบาล ต าบลบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา มฝร-1-7-43-001-0222-57

24 นาง สุมาลี ฤกษอ์่ า ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดนนทบรีุ มฝร-1-7-43-001-0223-57

25 นางสาว พนารัตน์ พุ่มค า ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดพิษณุโลก มฝร-1-7-43-001-0224-57

ล าดบัที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสงักัด รหสัผู้ทดสอบ

1 นาย คุณากร ค านาค ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดแพร่ มฝร-1-7-43-001-0258-57

2 นาย เชาวลิตร์ วงษดี์ โรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร่ มฝร-1-7-43-001-0263-57

3 นางสาว ณัชชา มะโนโฮ้ง ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดแพร่ มฝร-1-7-43-001-0260-57

4 นาย นพัฐกรณ์ สร้อยมขุถ์ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงาน จังหวัดแพร่ มฝร-1-7-43-001-0267-57

5 นางสาว ปาลิตา วุฒิโอสถ โรงพยาบาลสูงเมน่ จังหวัดแพร่ มฝร-1-7-43-001-0266-57

6 นาง ภทัรานชุ ค าแตงกา ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดแพร่ มฝร-1-7-43-001-0261-57

7 นาง ยุพาเรศ นนัตา โรงพยาบาลลอง จังหวัดแพร่ มฝร-1-7-43-001-0265-57

8 นางสาว สาวนวพร ศิริวฒันานุรักษ์ โรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร่ มฝร-1-7-43-001-0264-57

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ) ภาคบรกิาร (ตอ่)

สาขา พนักงานนวดไทย ระดบั 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเขา้ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายน 2557

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ) ภาคบรกิาร

สาขา พนักงานนวดไทย ระดบั 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเขา้ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 5 - 7 กันยายน 2557

ณ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดแพร ่(งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)

ณ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดระยอง (งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)

ชือ่ - สกุล



ล าดบัที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสงักัด รหสัผู้ทดสอบ

9 นาง สุนติา ขวัญเมอืง ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดแพร่ มฝร-1-7-43-001-0259-57

10 นาง อบุล เรือนทอง ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดอตุรดิตถ์ มฝร-1-7-43-001-0262-57

ล าดบัที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสงักัด รหสัผู้ทดสอบ

1 นาง กลัยรัตน์ ชนิภากลูทรัพย์ ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มฝร-1-7-43-001-0285-57

2 นางสาว จรัญญา เลิศไธสงค์ แชมปโ์มบาย จังหวัดสมทุรสงคราม มฝร-1-7-43-001-0281-57

3 นางสาว ชนาภา คุณล้าน แชมปโ์มบาย จังหวัดสมทุรสงคราม มฝร-1-7-43-001-0282-57

4 นาย ชัยญา นพคุณวิจัย ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มฝร-1-7-43-001-0271-57

5 นางสาว ณัตชยา ปนิใจ ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดเพชรบรีุ มฝร-1-7-43-001-0275-57

6 นาง ธัญญา ฐานวิเศษ ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดราชบรีุ มฝร-1-7-43-001-0272-57

7 นางสาว นริมล โพธิ์แกว้ ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดราชบรีุ มฝร-1-7-43-001-0273-57

8 นางสาว ปรรณพัขร์ กองอาษา สถาบนัสุขภาพโพธาลัย กรุงเทพมหานคร มฝร-1-7-43-001-0279-57

9 นาย พินจิ ภผูา สมาคมชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดกาญจนบรีุ มฝร-1-7-43-001-0278-57

10 นาง ภณัฑิลา มแีสง โรงเรียนนวดแผนไทยและส่งเสริมสุขภาพอุดรธานี จ.อุดรธานี มฝร-1-7-43-001-0289-57

11 นาย มานติย์ แสนเกษม ศูนยฝึ์กอาชีพนวดไทย สาขาสมาคมแพทยแ์ผนไทย กรุงเทพมหานคร มฝร-1-7-43-001-0287-57

12 นางสาว วรรษดิา อาศัยศาสน์ ชมรมนวดไทยประยุกต์ กรุงเทพมหานคร มฝร-1-7-43-001-0286-57

13 นาง วรันต์ภรณ์ จันทนะเจริญ ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดราชบรีุ มฝร-1-7-43-001-0274-57

14 นางสาว วิภา สิริทวีทรัพย์ ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดสมทุรปราการ มฝร-1-7-43-001-0284-57

15 นางสาว ศรีพูลสิน วิมลเศรษฐ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี (วิทยากรพิเศษ) มฝร-1-7-43-001-0277-57

16 นาง ศิรินชุ สิริพุทธวัลย์ ศูนย์แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จังหวัดราชบรีุ มฝร-1-7-43-001-0276-57

17 นาง ศิริพร ขันผง ศูนย์ฝึกอาชีพวัดยายร่ม กรุงเทพมหานคร มฝร-1-7-43-001-0283-57

18 นาง สมปอง ท าขวัญ สถาบนัพัฒนาฝีมอืแรงงาน ภาค 4 ราชบรีุ มฝร-1-7-43-001-0269-57

19 ร้อยตรี สุรชัย สร้อยสวัสด์ิ ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดกาญจนบรีุ มฝร-1-7-43-001-0288-57

20 นางสาว อญัชลี พาลุกา ธุรกจิส่วนตัว กรุงเทพมหานคร มฝร-1-7-43-001-0280-57

21 นาง อมัพวรรณ พทิักษเ์ฉลิมวงษ์ สถาบนัพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 4 ราชบรีุ มฝร-1-7-43-001-0268-57

22 นาง อสิรีย์ ศรีอดุมพงษ์ สถาบนัพัฒนาฝีมอืแรงงาน ภาค 4 ราชบรีุ มฝร-1-7-43-001-0270-57

ชือ่ - สกุล

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ) ภาคบรกิาร

สาขา พนักงานนวดไทย ระดบั 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเขา้ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 3 - 5 กันยายน 2557

ณ สถาบันพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 4 ราชบุร ี(งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ) ภาคบรกิาร (ตอ่)

สาขา พนักงานนวดไทย ระดบั 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเขา้ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 5 - 7 กันยายน 2557

ณ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดแพร ่(งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)



ล าดบัที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสงักัด รหสัผู้ทดสอบ

1 นาง กนกลดา เปยีผ้ึง ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดระยอง (วิทยากรพิเศษ) มฝร-1-7-43-001-0190-57

2 นาย กฤษณะ กล่ินไม้ ร้านหตัถานวดแผนไทย จังหวัดพิษณุโลก มฝร-1-7-43-001-0177-57

3 นาง กลัยกร อมรปติิโชติ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดเพชรบรูณ์ (วิทยากรพิเศษ) มฝร-1-7-43-001-0195-57

4 นางสาว กาญจนา ประภาอนิทร์ ศูนย์สุขภาพเวชการไทย จังหวัดพิษณุโลก มฝร-1-7-43-001-0176-57

5 นาย จรัญ หาญค า โรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดนา่น มฝร-1-7-43-001-0199-57

6 นาง ชวนพิศ อนิวิเชียร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลวัดตายม จ.พิษณุโลก มฝร-1-7-43-001-0189-57

7 นางสาว ญานกิา ตะตา ร้านหตัถเวชแกว้นวดแผนไทย จังหวัดอตุรดิตถ์ มฝร-1-7-43-001-0173-57

8 นางสาว ดวงใจ บญุประสงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลดงมลูเหล็ก จ .เพชรบรูณ์ มฝร-1-7-43-001-0192-57

9 นาย ทรรศนพล เฮ้ิงมล สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก (วิทยากรพิเศษ) มฝร-1-7-43-001-0185-57

10 นาง ธันยลัลน์ ตันตราจิณ ร้านหตัถเวชแกว้นวดแผนไทย จังหวัดอตุรดิตถ์ มฝร-1-7-43-001-0175-57

11 นาง นงคราญ เชือ้เมอืงพาน โรงพยาบาลอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย มฝร-1-7-43-001-0193-57

12 นาง นภสัรดา ใจชมภู ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดตาก (วิทยากรพิเศษ) มฝร-1-7-43-001-0188-57

13 นางสาว ปทิตตา จรรยา ร้านพันมอืนวดแผนไทย จังหวัดพิษณุโลก มฝร-1-7-43-001-0180-57

14 นาง ประภาพรรณ หงส์โตสวัสด์ิ รีสอร์ทสุชาดาฮัท จังหวัดอตุรดิตถ์ มฝร-1-7-43-001-0174-57

15 นาง พรทวี กลุเวิน โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก มฝร-1-7-43-001-0179-57

16 นาง พักตร์พร้ิง วงศ์มณีวรรณ ร้านพักตร์พร้ิงนวดแผนไทย สระโคล่จังหวัดพิษณุโลก มฝร-1-7-43-001-0181-57

17 นางสาว แพรวทิพย์ พึ่งเกตุพรธนา ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดอตุรดิตถ์ มฝร-1-7-43-001-0197-57

18 นางสาว ภาพิมล กล่ินนิม่นวล ร้านนานอ้ยเพื่อสุขภาพ จังหวัดนา่น มฝร-1-7-43-001-0170-57

19 พันตรี มนตรี อชัวากลุ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดสุโขทัย (วิทยากรพิเศษ) มฝร-1-7-43-001-0169-57

20 นาง มาลี จันต๊ะ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงาน จังหวัดนา่น (วิทยากรพิเศษ) มฝร-1-7-43-001-0198-57

21 นาง รสรินทร์ จันทรเกษ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงาน จังหวัดพิจิตร (วิทยากรพิเศษ) มฝร-1-7-43-001-0196-57

22 นาง วาทินี จินศุร ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดอตุรดิตถ์ (วิทยากรพิเศษ) มฝร-1-7-43-001-0194-57

23 พันตรี วิทยา ใจชมภู ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดตาก (วิทยากรพิเศษ) มฝร-1-7-43-001-0187-57

24 นางสาว ศราภรณ์ ศรีวิชัย โรงพยาบาลเสาไห ้จังหวัดสระบรีุ มฝร-1-7-43-001-0178-57

25 นาง สมหมาย ด้วงลอย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลหนองโก จ.เพชรบรูณ์ มฝร-1-7-43-001-0191-57

26 นาง สิโรรัตน์ เอกวิลัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ สระโคล่ จังหวัดพิษณุโลก มฝร-1-7-43-001-0183-57

27 นาง สุดารัตน์ สุขะตะ โรงพยาบาลพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มฝร-1-7-43-001-0182-57

28 นางสาว สุนศิา ธิยศ ร้านภณิูศานวดไทยเพื่อสุขภาพ จังหวัดนา่น มฝร-1-7-43-001-0172-57

29 นาย สุรศักด์ิ สิงหช์ัย โรงพยาบาลพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มฝร-1-7-43-001-0184-57

30 นาง หทัยทิพย์ สุถาลา ร้านหทัยทิพย์นวดเพื่อสุขภาพ จังหวัดนา่น มฝร-1-7-43-001-0171-57

31 นาง อริยาภรณ์ ธันยาปยิวัฒน์ ร้านอริยาภรณ์การแพทย์แผนไทย จังหวัดเพชรบรูณ์ มฝร-1-7-43-001-0186-57

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ) ภาคบรกิาร

สาขา พนักงานนวดไทย ระดบั 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเขา้ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 3 - 5 กันยายน 2557

ณ สถาบันพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 9 พิษณุโลก (งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)

ชือ่ - สกุล



ล าดบัที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสงักัด รหสัผู้ทดสอบ

1 นางสาว กาญจนา สุขวัฒนา ชมรมนวดแผนไทย วัดปา่ยุบ จังหวัดชลบรีุ มฝร-1-7-43-001-0085-57

2 นาย กติติกลุ เมธากรสกลุ ธุรกจิส่วนตัว กรุงเทพมหานคร มฝร-1-7-43-001-0096-57

3 นางสาว เกศกญัญษ โชติวุฒิ ศูนย์พัฒนาอาชีพการแพทย์แผนไทย สัตหบี จ.ชลบรีุ มฝร-1-7-43-001-0088-57

4 นางสาว จรัญญา จันทร์เสถียร ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดนครศรีธรรมราช มฝร-1-7-43-001-0104-57

5 นาง จรัลรัตน์ สุรวิจารย์ ศูนย์พัฒนาอาชีพการแพทย์แผนไทย สัตหบี จ.ชลบรีุ มฝร-1-7-43-001-0089-57

6 นางสาว จันทนยี์ ศรีพยางค์ โรงพยาบาลหวัไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช มฝร-1-7-43-001-0115-57

7 นางสาว ชิราณี ผู้ส าอางค์ ธุรกจิส่วนตัว กรุงเทพมหานคร มฝร-1-7-43-001-0097-57

8 นาย ชูศักด์ิ ชูคง ธุรกจิส่วนตัว กรุงเทพมหานคร มฝร-1-7-43-001-0095-57

9 นาง ณัฐกานต์ ร่ืนรวย ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดสมทุรปราการ มฝร-1-7-43-001-0107-57

10 นางสาว ณัฐวดี ใจสุทธิ ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดตราด มฝร-1-7-43-001-0109-57

11 นาง ดิษฐ ยีนลิ ร้านกนกวรรณ นวดไทย จังหวัดปทุมธานี มฝร-1-7-43-001-0093-57

12 นาย เดชณรงค์ สิทธิสงคราม ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดอดุรธานี มฝร-1-7-43-001-0101-57

13 นางสาว ทิพยาภรณ์ พระคุณ ชมรมนวดแผนไทย วัดปา่ยุบ จังหวัดชลบรีุ มฝร-1-7-43-001-0086-57

14 นางสาว ธนกร กล้าการขาย ร้านธนกร นวดแผนไทย จังหวัดปทุมธานี มฝร-1-7-43-001-0091-57

15 นางสาว ธัญพรพรรณ วงศ์สง่า แกลงนวดไทย จังหวัดระยอง มฝร-1-7-43-001-0112-57

16 นางสาว นฤมล เจียมสว่างพร ธุรกจิส่วนตัว กรุงเทพมหานคร มฝร-1-7-43-001-0099-57

17 นาย นนัทิวรรธน์ วโรดมพสุกลุ ร้านธนกร นวดแผนไทย จังหวัดปทุมธานี มฝร-1-7-43-001-0090-57

18 นางสาว นาวียา รัตนพันธ์ ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดนครศรีธรรมราช มฝร-1-7-43-001-0103-57

19 นาง นชุฎา ขุมทองโด ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดนครศรีธรรมราช มฝร-1-7-43-001-0105-57

20 นางสาว พัชตราภรณ์ เพ็งบญุมา ชมรมนวดแผนไทย วัดปา่ยุบ จังหวัดชลบรีุ มฝร-1-7-43-001-0084-57

21 นางสาว ภัษยชรัญภรณ์ ทาท่าหว้า ศูนย์พฒันาการแพทย์แผนไทยไดมอนด์พฤกษาดีไวน์เอ็ดจ์ จ ากัด จ.นนทบรีุ มฝร-1-7-43-001-0114-57

22 นางสาว มลิวรรณ อริยพงศ์ ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดนครศรีธรรมราช มฝร-1-7-43-001-0102-57

23 นางสาว รภทัภร นนัทนธ์าดา ไทยสปาบรูพา  จังหวัดตราด มฝร-1-7-43-001-0118-57

24 นางสาว ร าไพ แกน่ภเูลิศ ไทยสปาบรูพา  จังหวัดตราด มฝร-1-7-43-001-0117-57

25 นาย วรนาถ อชัฌายกชาติ ธุรกจิส่วนตัว กรุงเทพมหานคร มฝร-1-7-43-001-0098-57

26 นาง วรรณประภา กลัยาโพธิ์ เรือนสุภาพ นวดแผนไทย กรุงเทพมหานคร มฝร-1-7-43-001-0119-57

27 นางสาว วรรณิศา เฉือ่ยนิม่ ร้านกนกวรรณ นวดไทย จังหวัดปทุมธานี มฝร-1-7-43-001-0092-57

28 นาย วีรชัย รัตนวงศ์ ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดตราด มฝร-1-7-43-001-0111-57

29 นางสาว ศิริลักษณ์ สุจิตตกลุ ไทยสปาบรูพา  จังหวัดตราด มฝร-1-7-43-001-0116-57

30 นางสาว สมจิต เทพมะณี ศูนย์พัฒนาอาชีพการแพทย์แผนไทย สัตหบี จ.ชลบรีุ มฝร-1-7-43-001-0087-57

31 นาง สิริเพชร จรูญศรีสวัสด์ิ ชมรมนวดไทยบา้นพ่อครู กรุงเทพมหานคร มฝร-1-7-43-001-0113-57

32 นาง สุชาวดี อนงค์ถวิล ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดตราด มฝร-1-7-43-001-0110-57

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ) ภาคบรกิาร

สาขา พนักงานนวดไทย ระดบั 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเขา้ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน 2557

ณ สถาบันพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 3 ชลบุร ี(งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)

ชือ่ - สกุล



ล าดบัที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสงักัด รหสัผู้ทดสอบ

33 นาง สุภาวดี ชาติมนตรี ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดก าแพงเพชร มฝร-1-7-43-001-0108-57

34 นาง สุรีย์พร ชาญเวช ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดระยอง มฝร-1-7-43-001-0100-57

35 นางสาว อรนลิน ลือภกัตรา ธุรกจิส่วนตัว กรุงเทพมหานคร มฝร-1-7-43-001-0094-57

36 นาง อลิษา เนือ้ออ่น ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดพังงา มฝร-1-7-43-001-0106-57

ล าดบัที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสงักัด รหสัผู้ทดสอบ

1 นางสาว กฤษณา ค ายอด ร้านชิโนสปาเซ็นทรัล จังหวัดภเูกต็ มฝร-1-7-43-001-0136-57

2 นางสาว ชนาภา ตะวงษา ธุรกจิส่วนตัวจังหวัดภเูกต็ มฝร-1-7-43-001-0145-57

3 นาง ชัญญกญัญ์ ชมมอญ โรงแรมเดอะโบท๊เฮ้าส์อนิน ์กะรน จังหวัดภเูกต็ มฝร-1-7-43-001-0134-57

4 นาง ฐาณิศร์ ศรีสวัสด์ิ บริษทั ภเูกต็พรรณนาราสปา จ ากดั จังหวัดภเูกต็ มฝร-1-7-43-001-0140-57

5 นางสาว ณัฏฐพัชร์ สุวรรณศรี บริษทั ศุโข สปา จ ากดั จังหวัดภเูกต็ มฝร-1-7-43-001-0132-57

6 นาย ธนกฤต รักขนาม ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดภเูกต็ มฝร-1-7-43-001-0144-57

7 นาง นชุนาฎ ธรรมาภริมย์ ร้านศรีวนาสปา จังหวัดภเูกต็ มฝร-1-7-43-001-0141-57

8 นางสาว ปทิตตา ดิเส็ม บริษทั ศุโข สปา จ ากดั จังหวัดภเูกต็ มฝร-1-7-43-001-0130-57

9 นาย ปวีณ เกดิเส้ง ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดภเูกต็ มฝร-1-7-43-001-0143-57

10 นางสาว ปารีณาภสัร์ รวมเจริญ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดกระบี ่(วิทยากรพิเศษ) มฝร-1-7-43-001-0142-57

11 นางสาว วิภาพร ณะสตา ร้านชิโนสปาเซ็นทรัล จังหวัดภเูกต็ มฝร-1-7-43-001-0137-57

12 นาง วีรยาอร ณัฎฐเอมอร โรงแรมเดอะโบท๊เฮ้าส์อนิน ์กะรน จังหวัดภเูกต็ มฝร-1-7-43-001-0133-57

13 นางสาว ศิริกลู ทองแกว้ ร้านชิโนสปาเซ็นทรัล จังหวัดภเูกต็ มฝร-1-7-43-001-0138-57

14 นาย สังคม ธรรมแสง ร้านชิโนสปาเซ็นทรัล จังหวัดภเูกต็ มฝร-1-7-43-001-0135-57

15 นางสาว สิโรบล นุน่คง บริษทั ศุโข สปา จ ากดั จังหวัดภเูกต็ มฝร-1-7-43-001-0131-57

16 นางสาว สุคนธ์ทิพย์ แสงรุ้ง ร้านชิโนสปาเซ็นทรัล จังหวัดภเูกต็ มฝร-1-7-43-001-0139-57

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ) ภาคบรกิาร (ตอ่)

สาขา พนักงานนวดไทย ระดบั 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเขา้ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน 2557

ณ สถาบันพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 3 ชลบุร ี(งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)

ชือ่ - สกุล

สาขา พนักงานนวดไทย ระดบั 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเขา้ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2557

ณ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดภเูก็ต (งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ) ภาคบรกิาร



ล าดบัที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสงักัด รหสัผู้ทดสอบ

1 นางสาว เกตต์นภิา แสงเทพ ร้านเกตต์นภิานวดแผนไทย จังหวัดเพชรบรูณ์ มฝร-1-7-43-001-0225-57

2 นางสาว ชนญัญา จ านวนจิตต์ ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดนนทบรีุ มฝร-1-7-43-001-0226-57

3 นางสาว ธมลวรรณ   สร้อยมกุ ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดพิจิตร มฝร-1-7-43-001-0227-57

4 นางสาว พิพัฒสัตยา มากงาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลสากเหล็ก จ.พิจิตร มฝร-1-7-43-001-0228-57

5 นางสาว กติติกานต์ เครือเมอืงมล นางสาวกิตติกานต์ เครือเมืองมล ร้านมนตรีนวดเพือ่สุขภาพ จังหวดันนทบรีุ มฝร-1-7-43-001-0229-57

6 นาง ชลิตา มมีา ร้านมนตรีนวดเพื่อสุขภาพ จังหวัดนนทบรีุ มฝร-1-7-43-001-0230-57

7 นาย เฉลิมชัย ตุ้มทอง สมาคมแพทย์แผนไทยวัดโพธิ์ จังหวัดขอนแกน่ มฝร-1-7-43-001-0231-57

8 นาง ประทุม แพโพธิ์ ร้านนวดแผนไทย อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร มฝร-1-7-43-001-0232-57

9 นาย สุทธิพงษ์ ปงิยศ โรงพยาบาลบางมลูนาค จังหวัดพิจิตร มฝร-1-7-43-001-0233-57

10 นางสาว จารุวรรณ สุดเทศ โรงพยาบาลโพธิ์ ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร มฝร-1-7-43-001-0234-57

11 นางสาว ชาลินี เอมสวัสด์ิ โรงพยาบาลวังทรายพูล จังหวัดพิจิตร มฝร-1-7-43-001-0235-57

12 นาง ยุวดี อไุรวรรณ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดพิจิตร (วิทยากรพิเศษ) มฝร-1-7-43-001-0236-57

13 นาย ณรงค์ ฤทธิ์สุทธิ์ โรงพยาบาลทับคล้อ จังหวัดพิจิตร มฝร-1-7-43-001-0237-57

14 นาง สุกฤตา ฤทธิ์สุทธิ์ โรงพยาบาลทับคล้อ จังหวัดพิจิตร มฝร-1-7-43-001-0238-57

ล าดบัที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสงักัด รหสัผู้ทดสอบ

1 นาง จิราภรณ์ พันธ์รูปท้าว ศูนย์สงเคราะหแ์ละฝึกอาชีพสตรีรัตนาภา จ.ขอนแกน่ มฝร-1-7-43-001-0122-57

2 นาย ชูกจิเจริญ โมด้า ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดขอนแกน่ มฝร-1-7-43-001-0126-57

3 นางสาว ธนวรรณ พันเทศ ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดขอนแกน่ มฝร-1-7-43-001-0125-57

4 นางสาว บญุญานี เบญจคีรี ศรีจันทร์นวดเพื่อสุขภาพ จังหวัดขอนแกน่ มฝร-1-7-43-001-0124-57

5 นาง พรศิริ อสิรภกัดี โรงเรียนส่งเสริมวิชาชีพและวัฒนธรรมไทยสปา จ.ขอนแกน่ มฝร-1-7-43-001-0123-57

6 นาง ภทัรภร นาคพงศ์ ร้านภทัรภรนวดไทย จังหวัดนครราชสีมา มฝร-1-7-43-001-0129-57

7 นาง ระเบยีบ บญุไธสง ศูนย์การศึกษานอกระบบ จังหวัดขอนแกน่ มฝร-1-7-43-001-0121-57

8 นาย ศักดา สุดสุข ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดอตุรดิตถ์ มฝร-1-7-43-001-0127-57

9 นาย สุรสิทธิ์ ขันธะนามศรี ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดมหาสารคาม มฝร-1-7-43-001-0128-57

10 นาย อดุมศักด์ิ กาฬภกัดี โรงพยาบาลขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ มฝร-1-7-43-001-0120-57

ชือ่ - สกุล

ณ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดพิจิตร (งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ) ภาคบรกิาร

สาขา พนักงานนวดไทย ระดบั 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเขา้ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 25 - 27 มถุินายน 2557

ณ สถาบันพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 6 ขอนแก่น (งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ) ภาคบรกิาร

สาขา พนักงานนวดไทย ระดบั 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเขา้ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2557



ล าดบัที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสงักัด รหสัผู้ทดสอบ

1 นางสาว กฤตพร ศรีแกว้ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-7-43-001-0002-57

2 นาง กลอยใจ สุธรรม โรงแรม เลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-7-43-001-0017-57

3 นาง กญัญาณี สัมโภชานนท์ ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-7-43-001-0003-57

4 นาย คณพศ กอ้นศรี โรงแรม รติลานนา จังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-7-43-001-0016-57

5 นาง ฐานดิา ชัยวิชาชาญ ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-7-43-001-0007-57

6 นาง ณัฐสุดา ล ายู บริษทั เอเชียเฮลท์แคร์ ทัวร์ริสซ่ึม จ ากดั จ.เชียงใหม่ มฝร-1-7-43-001-0010-57

7 นาง นชุสาคร เขมะศิริ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.บา้นทุ่งเส้ียว จ.เชียงใหม่ มฝร-1-7-43-001-0009-57

8 นาย ปรีชา กรพิทักษ์ ศูนย์แพทย์แผนไทย รพ.เทศบาลนครเชียงใหม ่จ.เชียงใหม่ มฝร-1-7-43-001-0005-57

9 นาง ปณุณภา โชคเมธาวุฒิ โรงพยาบาลแมแ่ตง จังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-7-43-001-0011-57

10 นาง ภคัจิรา ปญัญา ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-7-43-001-0015-57

11 นาย วิโรจน์ ทาสี โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-7-43-001-0001-57

12 นางสาว ศิรินทร์ทิพย์ ศิริราษฎร์ตระกูล ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-7-43-001-0004-57

13 นางสาว สาลี บญุส่ง ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดภเูกต็ (วิทยากรพิเศษ) มฝร-1-7-43-001-0014-57

14 นาง สิริกร บญุรักษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ดอนแกว้ จ.เชียงใหม่ มฝร-1-7-43-001-0006-57

15 นางสาว สุพิน ขันทอง ศูนย์เฉลิมพระเกยีรติเทศบาล ต าบลเวียง จังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-7-43-001-0012-57

16 นาง แสงหล้า สมปอ้ กลุ่มแมบ่า้นนนัทาราม จังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-7-43-001-0013-57

17 นาย อาจณรงค์ ชมพู โรงพยาบาลชุมชนดอนแกว้ จังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-7-43-001-0008-57

ล าดบัที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสงักัด รหสัผู้ทดสอบ

1 นางสาว กติต์รวี อคัรกมลฐิติโชติ ศูนย์อบรมเรือนไมส้ปา จังหวัดชลบรีุ มฝร-1-7-43-001-0049-57

2 นางสาว กติติยา พรหมมา สมาคมแพทย์แผนไทย สาขาวังพิกลุ จังหวัดชลบรีุ มฝร-1-7-43-001-0043-57

3 นางสาว ค านาง กาสนทิ ว.เทคโนโลยทีางการแพทยแ์ละสาธารณสุข กาญจนาภิเษก จ.นนทบุรี มฝร-1-7-43-001-0056-57

4 นาง จีระวรรณ ลิฟวิงสต้ัน สมาคมแพทย์แผนไทย สาขาวังพิกลุ จังหวัดชลบรีุ มฝร-1-7-43-001-0058-57

5 นาย เจษฎา อดุมพทิยาสรรพ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข 

กาญจนาภเิษก จังหวัดนนทบรีุ
มฝร-1-7-43-001-0054-57

6 นาย ชโลธร พันธุ์แกว้ ศูนย์พฒันาการแพทย์แผนไทยไดมอนด์พฤกษาดีไวน์เอ็ดจ์ จ ากัด  จ.นนทบรีุ มฝร-1-7-43-001-0051-57

7 นางสาว ณวมล จันทร์บปุผา ร้านวิวสปา กรุงเทพมหานคร มฝร-1-7-43-001-0048-57

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ) ภาคบรกิาร

สาขา พนักงานนวดไทย ระดบั 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเขา้ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 18 - 20 มถุินายน 2557

ณ สถาบันพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 3 ชลบุร ี(งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ) ภาคบรกิาร

สาขา พนักงานนวดไทย ระดบั 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเขา้ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 24 - 26 มถุินายน 2557

ณ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดเชยีงใหม ่(งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)



ล าดบัที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสงักัด รหสัผู้ทดสอบ

8 นางสาว ธัญญธร ณ นคร สมาคมแพทย์แผนไทย สาขาวังพิกลุ จังหวัดชลบรีุ มฝร-1-7-43-001-0057-57

9 นางสาว ธารวิมล ละมลูมอญ สมาคมแพทย์แผนไทย สาขาวังพิกลุ จังหวัดชลบรีุ มฝร-1-7-43-001-0059-57

10 นาย นที พุ่มจันทน์ สมาคมแพทย์แผนไทย สาขาวังพิกลุ จังหวัดชลบรีุ มฝร-1-7-43-001-0044-57

11 นาย นายโอฬาร วรปญัญาเดชา สมาคมแพทย์แผนไทย สาขาวังพิกลุ จังหวัดชลบรีุ มฝร-1-7-43-001-0041-57

12 นาง เนตรนภศิ สนองคุณ ธุรกจิส่วนตัว กรุงเทพมหานคร มฝร-1-7-43-001-0050-57

13 นาง ปญุชรัสมิ์ เรืองศรีกรณ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลศาลาแดง จ.อา่งทอง มฝร-1-7-43-001-0052-57

14 นาง พัชรา คุณรัตนโชติ สถาบนัพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 3 ชลบรีุ มฝร-1-7-43-001-0060-57

15 นางสาว พุทธิมา ชาตรูปะมยั โรงเรียนสปาออฟสยาม จังหวัดปทุมธานี มฝร-1-7-43-001-0046-57

16 นางสาว เพ็ญทรัพย์  หอจันทึก วัดทุ่งลานนา กรุงเทพมหานคร มฝร-1-7-43-001-0053-57

17 นางสาว วีณา ออ่งดา สมาคมแพทย์แผนไทย สาขาวังพิกลุ จังหวัดชลบรีุ มฝร-1-7-43-001-0042-57

18 นาย ศิริศักด์ิ กฤติยารัตนวงศ์ ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดนครราชสีมา มฝร-1-7-43-001-0047-57

19 นางสาว สุดารัตน์ สิทธิ ว.เทคโนโลยทีางการแพทยแ์ละสาธารณสุข กาญจนาภิเษก จ.นนทบุรี มฝร-1-7-43-001-0055-57

20 นางสาว สุภาเพ็ญ กวินกสิกร สมาคมแพทย์แผนไทย สาขาวังพิกลุ จังหวัดชลบรีุ มฝร-1-7-43-001-0045-57

ล าดบัที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสงักัด รหสัผู้ทดสอบ

1 นางสาว กฤตสุดา เขียวอบุล สถาบนัพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 9  พิษณุโลก มฝร-1-7-43-001-0026-57

2 นางสาว กนัยากร นาคนอ้ย ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดกาญจนบรีุ มฝร-1-7-43-001-0037-57

3 นางสาว กติิญาดา เลาหะพพิฒัน์ชัย ธุรกจิส่วนตัว กรุงเทพมหานคร มฝร-1-7-43-001-0020-57

4 นางสาว ขนษิฐภคั เยาวสังข์ คลินกิการแพทย์แผนไทยเนตรดาวกรุงเทพมหานคร มฝร-1-7-43-001-0029-57

5 นางสาว จีระปฐัน์ สลิตจ ารูญศักด์ิ ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดกาญจนบรีุ มฝร-1-7-43-001-0040-57

6 นาย ไชยรัตน์ วงศ์อสิเรศ คลินกิแพทย์แผนไทยประยุกต์แสงดาว กรุงเทพมหานคร มฝร-1-7-43-001-0022-57

7 นางสาว ปรีชญา สุวรรณดี โรงพยาบาลค่ายสุรสิงห ์จังหวัดกาญจนบรีุ มฝร-1-7-43-001-0034-57

8 นางสาว พิมพ์ภชั วรพุฒ ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดอทุัยธานี มฝร-1-7-43-001-0019-57

9 นาง ภาวินี ประสานเกลียว คลินกิแพทย์แผนไทยประยุกต์แสงดาว กรุงเทพมหานคร มฝร-1-7-43-001-0021-57

10 นาง ภาสินี เพิ่มพูล ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดสุพรรณบรีุ มฝร-1-7-43-001-0018-57

11 นางสาว รัตนาพร ธีรเวชเจริญชัย ธุรกจิส่วนตัว กรุงเทพมหานคร มฝร-1-7-43-001-0025-57

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ) ภาคบรกิาร (ตอ่)

สาขา พนักงานนวดไทย ระดบั 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเขา้ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 18 - 20 มถุินายน 2557

ณ สถาบันพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 3 ชลบุร ี(งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ) ภาคบรกิาร

สาขา พนักงานนวดไทย ระดบั 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเขา้ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 17 - 19 มถุินายน 2557

ณ สถาบันพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 2 สุพรรณบุร ี(งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)

ชือ่ - สกุล



ล าดบัที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสงักัด รหสัผู้ทดสอบ

12 นาง วรณัน ผาทอง ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดกาญจนบรีุ มฝร-1-7-43-001-0036-57

13 นาย วัฒนา ไตรทิพย์ นติิบคุคลหมูบ่า้นจัดสรร กรีนวิลล์บชี (บางแสน) จ.ชลบรีุ มฝร-1-7-43-001-0031-57

14 นาง วันเพ็ญ โชติหรัิญรัตน์ ธุรกจิส่วนตัว กรุงเทพมหานคร มฝร-1-7-43-001-0024-57

15 นางสาว ศรัณย์กร จิตรวีระนนัรังษี คลินกิแพทย์แผนไทยประยุกต์แสงดาว กรุงเทพมหานคร มฝร-1-7-43-001-0023-57

16 นาย สงบ กาบลิ คลินกิการแพทย์แผนไทยเนตรดาวกรุงเทพมหานคร มฝร-1-7-43-001-0028-57

17 นางสาว สุนสิา กล่ินสุคนธ์ ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดกาญจนบรีุ มฝร-1-7-43-001-0038-57

18 นาง สุภา บานเย็น ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดกาญจนบรีุ มฝร-1-7-43-001-0039-57

19 นางสาว สุวลี ธีระกจิ ธุรกจิส่วนตัว  กรุงเทพมหานคร มฝร-1-7-43-001-0033-57

20 นาย เสถียร ทองโต ส านกังานสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก มฝร-1-7-43-001-0027-57

21 นางสาว องัคณา ศรีสิทธิ์ ธุรกจิส่วนตัว กรุงเทพมหานคร มฝร-1-7-43-001-0032-57

22 นางสาว อจัฉรา ใบแสง ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดกาญจนบรีุ มฝร-1-7-43-001-0035-57

23 นาย อตัถกร โจทย์กิง่ คลินกิการแพทย์แผนไทยเนตรดาวกรุงเทพมหานคร มฝร-1-7-43-001-0030-57

ล าดบัที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสงักัด รหสัผู้ทดสอบ

1 นาง กนกวรรณ โมเทงิ ร้านอโธคยา ศาลา จังหวัดกระบี่ มฝร-1-7-43-001-0063-57

2 นางสาว กรัญญา รักแกว้ ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดพัทลุง มฝร-1-7-43-001-0075-57

3 นางสาว กลุรัศมิ์ สนานคุณ สถานสุีขภาพ จังหวัดชุมพร มฝร-1-7-43-001-0076-57

4 นางสาว ณัฐนนัท์ ถวิลวงค์ โรงแรมสารีสมยุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มฝร-1-7-43-001-0067-57

5 นาย ธนชิต คมสัตยา บา้นเชลยรักษ ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มฝร-1-7-43-001-0083-57

6 นางสาว ธิตินนัท์ สิทธิจันทร์ ร้านร้อยลีลาสปา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มฝร-1-7-43-001-0070-57

7 นางสาว นงคราญ จ าปา เซ็นทรัลเฟลติเวล สมยุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มฝร-1-7-43-001-0068-57

8 นางสาว บปุผาชล แสงทมาตร์ บปุผาชล นวดแผนไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มฝร-1-7-43-001-0071-57

9 นาย เบญจมินทร์ อนกุาร ร้านอโธคยา ศาลา จังหวัดกระบี่ มฝร-1-7-43-001-0062-57

10 นางสาว ปทิตตา สนานคุณ สถานสุีขภาพ จังหวัดชุมพร มฝร-1-7-43-001-0077-57

11 นางสาว ปภาวรินท์ อสิสระโชติ ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดปตัตานี มฝร-1-7-43-001-0080-57

12 นางสาว พรสวัสด์ิ แกน่ทอง โรงแรมเลอเมอร์เดียน เกาะสมุย รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สุราษฎร์ธานี มฝร-1-7-43-001-0064-57

13 นาย พินจิ รักเมอืง หตัถเวชแผนไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มฝร-1-7-43-001-0082-57

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ) ภาคบรกิาร (ตอ่)

สาขา พนักงานนวดไทย ระดบั 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเขา้ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 11 - 13 มถุินายน 2557

ณ สถาบันพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 11 สุราษฎรธ์านี (งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ) ภาคบรกิาร

สาขา พนักงานนวดไทย ระดบั 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเขา้ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 17 - 19 มถุินายน 2557

ณ สถาบันพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 2 สุพรรณบุร ี(งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)

ชือ่ - สกุล



ล าดบัที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสงักัด รหสัผู้ทดสอบ

14 นาย ภทัรพล ขาวศรี ร้านนวดไทยเพื่อสุขภาพ จังหวัดพัทลุง มฝร-1-7-43-001-0072-57

15 นางสาว มณิสรา รักจันทร์ โรงพยาบาลพัทลุง จังหวัดพัทลุง มฝร-1-7-43-001-0074-57

16 นางสาว เยาวณีย์ เผือกภมูิ โรงแรมบญัดารีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มฝร-1-7-43-001-0065-57

17 นาย วรนนท์ สิทธิศักด์ิ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดภเูกต็ (วิทยากรพิเศษ) มฝร-1-7-43-001-0079-57

18 นาย วัชรชัย ชูหรัิญพงศ์ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดภเูกต็ (วิทยากรพิเศษ) มฝร-1-7-43-001-0081-57

19 นาย วิทยา เรืองเดช โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลบา้นบอ่ทราย จ.พัทลุง มฝร-1-7-43-001-0073-57

20 นางสาว สุนทัธี นาคสวาทด์ิ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดภเูกต็ มฝร-1-7-43-001-0078-57

21 นางสาว สุภาภรณ์ ขาวพิมาย บริษทั เนเชอรัลวิง เฮล สปา รีสอร์ท จ.สุราษฎร์ธานี มฝร-1-7-43-001-0066-57

22 นางสาว อรชร สุริวงศ์ PCU โพธาวาส  จังหวัดสุราษฎร์ธานี มฝร-1-7-43-001-0069-57

23 นาง อษุามณี ศาสนะสุพินธ์ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงาน จังหวัดกระบี ่(วิทยากรพิเศษ) มฝร-1-7-43-001-0061-57

ล าดบัที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสงักัด รหสัผู้ทดสอบ

1 นาง กญัญารัตน์ ลายนอก โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์อุปถัมภ)์ มฝร-1-7-24-004-0005-57

2 นาย จักรพงษ์ ครุฑปกัษี โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวศัีกด์ิ ชุตินธโร อุปถัมภ)์ มฝร-1-7-24-004-0015-57

3 นางสาว จารุชา ศิริธรรม โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บอ่นไก)่ มฝร-1-7-24-004-0009-57

4 นางสาว ชญานนัทน์ ทองรอด โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มว้นบ ารุง ศิลป์) มฝร-1-7-24-004-0011-57

5 นางสาว ณภทัร ธีราวิบลู โรงเรียนสปาออฟสยาม จังหวัดปทุมทธานี มฝร-1-7-24-004-0016-57

6 นาง ทับทิม ย้อยสนทิ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์อุปถัมภ)์ มฝร-1-7-24-004-0004-57

7 นางสาว แท่งทอง ปญัญานกุจิ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ) มฝร-1-7-24-004-0002-57

8 นางสาว นริศรา จินาวรณ์ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บอ่นไก)่ มฝร-1-7-24-004-0008-57

9 นางสาว นฤนาตย์ พงษอ์ิม่ ศูนยฝึ์กอาชีพหลักสูตรการแพทยแ์ผนไทย สาขาเรือนสุขภาพ 12 ราศี จ.สุรินทร์ มฝร-1-7-24-004-0020-57

10 นาง ปณิชา สุมงัคะ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มว้นบ ารุง ศิลป์) มฝร-1-7-24-004-0012-57

11 นาง ปทิตตา ใจเย็น โรงเรียนสปาออฟสยาม จังหวัดปทุมทธานี มฝร-1-7-24-004-0017-57

12 นางสาว ประภาภรณ์ บ ารุงบรีุ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์อุปถัมภ)์ มฝร-1-7-24-004-0006-57

13 นางสาว พิมพ์ชนก วฒันภมรเศรษฐ์ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) มฝร-1-7-24-004-0007-57

14 นาง รุ่งชีวัน เขาทอง โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บอ่นไก)่ มฝร-1-7-24-004-0010-57

15 นาง รุ่งนภา พึ่งขุนทด ศูนยฝึ์กอาชีพหลักสูตรการแพทยแ์ผนไทย สาขาเรือนสุขภาพ 12 ราศี จ.สุรินทร์ มฝร-1-7-24-004-0018-57

ชือ่ - สกุล

ณ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานกรงุเทพมหานคร และโรงเรยีนฝึกอาชพีกรงุเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์อุปถัมภ)์

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ) ภาคบรกิาร

สาขา พนักงานนวดไทย ระดบั 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเขา้ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2557

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ) ภาคบรกิาร (ตอ่)

สาขา พนักงานนวดไทย ระดบั 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเขา้ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 11 - 13 มถุินายน 2557

ณ สถาบันพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 11 สุราษฎรธ์านี (งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)



ล าดบัที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสงักัด รหสัผู้ทดสอบ

16 นางสาว ศิริจันทร์ บญุล้อม โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ) มฝร-1-7-24-004-0003-57

17 นาย สมศักด์ิ สมหวัง ศูนยฝึ์กอาชีพหลักสูตรการแพทยแ์ผนไทย สาขาเรือนสุขภาพ 12 ราศี จ.สุรินทร์ มฝร-1-7-24-004-0019-57

18 นาย สุชาติ นาหอ่ม โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มว้นบ ารุง ศิลป์) มฝร-1-7-24-004-0013-57

19 นางสาว หทัยกาญจน์ จอมจักร์ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวศัีกด์ิ ชุตินธโร อุปถัมภ)์ มฝร-1-7-24-004-0014-57

20 นางสาว อรวรรณ เทพชุมภู โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ) มฝร-1-7-24-004-0001-57

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ) ภาคบรกิาร (ตอ่)

สาขา พนักงานนวดไทย ระดบั 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเขา้ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2557

ณ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานกรงุเทพมหานคร และโรงเรยีนฝึกอาชพีกรงุเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์อุปถัมภ)์

ชือ่ - สกุล


