
ล าดบัที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสงักัด รหสัผู้ทดสอบ

1 นาย กรฤทธิ์ ยวงอู ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดนครศรีธรรมราช มฝร-2-7-43-001-0047-57

2 นาง กฤษณา ลักษณะ ระนองแลนด์นวดแผนไทย (เพื่อสุขภาพ) จังหวัดระนอง มฝร-2-7-43-001-0039-57

3 นางสาว กลุจิรา บวัทอง ร้านสบายกายนวดเพื่อสุขภาพ จังหวัดกระบี่ มฝร-2-7-43-001-0042-57

4 นางสาว จรีรัชฎ์ ขวัญนมิติร สมาคมแพทย์แผนไทย (บา้นสุขภาพ) จังหวัดกระบี่ มฝร-2-7-43-001-0044-57

5 นาง จันทริ มสีมบติั ดวงจันทร์คลินกิการแพทย์แผนไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มฝร-2-7-43-001-0055-57

6 นาง ณัฐฐิญาน์ เนาวกาญจน์ ณัฐฐิญานน์วดไทยเพื่อสุขภาพจังหวัดนราธิวาส มฝร-2-7-43-001-0048-57

7 นางสาว ดาหวัน ภกัแดงพัน โรงพยาบาลควนขนนุ จังหวัดพัทลุง มฝร-2-7-43-001-0050-57

8 นางสาว นกึรัก คงแกว้ โรงพยาบาลหวัไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช มฝร-2-7-43-001-0052-57

9 นาง ปรีดา อนิบวั โรงพยาบาลควนขนนุ จังหวัดพัทลุง มฝร-2-7-43-001-0051-57

10 นาง ภาณี นาถนฤมล บา้นนวดไทยเพื่อสุขภาพ จังหวัดตรัง มฝร-2-7-43-001-0043-57

11 นาย ภาสกร อกัษรทิพย์ ร้านบอด้ีนวดแผนไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มฝร-2-7-43-001-0053-57

12 นางสาว ภมูศิิริ ฐิติสันต์ิ ร้านสิริวรรณนวดไทย จังหวัดตรัง มฝร-2-7-43-001-0037-57

13 นาง รุ่งทิพย์ ยศสิงห์ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดชุมพร (วิทยากรพิเศษ) มฝร-2-7-43-001-0049-57

14 นาง ลัดดา มณีโชติ เรือนโบตัน นวดเพื่อสุขภาพ จังหวัดสงขลา มฝร-2-7-43-001-0045-57

15 นาย วิรัตน์ จินดารส จอยพีพี จังหวัดกระบี่ มฝร-2-7-43-001-0041-57

16 นางสาว วิสาขะ โคตะมี ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดกระบี ่(วิทยากรพิเศษ) มฝร-2-7-43-001-0046-57

17 นาง ศิริกาณจน์ ภกัดี ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดระนอง มฝร-2-7-43-001-0040-57

18 นางสาว ศุรดา เดชจนัทร์แสง ร้านกิง่หยก จังหวัดสุราษฎร์ธานี มฝร-2-7-43-001-0054-57

19 นาย สมยศ รัตนมา ชมรมนวดแผนไทยวัดโคกสูง จังหวัดสงขลา มฝร-2-7-43-001-0056-57

20 นางสาว สุภาพ ยาพันธ์ สุภาพนวดแผนไทย จังหวัดตรัง มฝร-2-7-43-001-0038-57

ล าดบัที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสงักัด รหสัผู้ทดสอบ

1 นางสาว เกษสุดา เดชด ารงศักด์ิ สมาคมแพทย์แผนไทย สาขาเรวดี จังหวัดนนทบรีุ มฝร-2-7-43-001-0034-57

2 นาง ชนญัญา ลอยวัน ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดนครราชสีมา มฝร-2-7-43-001-0031-57

3 นาง ธัณย์จิรา ธนภทัร์พนูสิน สถาบนัพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 5 นครราชสีมา มฝร-2-7-43-001-0030-57

4 นาย พิสุทธิ์ จารุวงศ์พันธ์ สมาคมแพทย์แผนไทย สาขาเรวดี จังหวัดนนทบรีุ มฝร-2-7-43-001-0033-57

5 นาง ภาวดี นสุสะ ร้านสบายดี & สปา จังหวัดนนทบรีุ มฝร-2-7-43-001-0036-57

6 นาย สุชาติ เอือ้ไพบลูย์ สมาคมแพทย์แผนไทย สาขาเรวดี จังหวัดนนทบรีุ มฝร-2-7-43-001-0035-57

7 นางสาว อารีย์ กกสันเทียะ ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดนครราชสีมา มฝร-2-7-43-001-0032-57

สาขา พนักงานนวดไทย ระดบั 2 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเขา้ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 25  - 27 มถุินายน 2557

ณ สถาบันพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 5 นครราชสีมา

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ) ภาคบรกิาร

สาขา พนักงานนวดไทย ระดบั 2 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเขา้ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 3 - 5 กันยายน 2557

ณ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดตรงั (งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ) ภาคบรกิาร

ส านักพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชื่อผู้ทดสอบมาตรฐานฯ สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 2 1/3



ล าดบัที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสงักัด รหสัผู้ทดสอบ

1 นาง กนกลดา เปยีผ้ึง ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดระยอง (วิทยากรพิเศษ) มฝร-2-7-43-001-0029-57

2 นางสาว เกสรา ชุม่วารี สถาบนัพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 3 ชลบรีุ (วิทยากรพิเศษ) มฝร-2-7-43-001-0028-57

3 นางสาว จาตินนัท์ เนาวภาส ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดสมทุรปราการ มฝร-2-7-43-001-0025-57

4 นาย ณฐพร บญุยืน โรงพยาบาลวังน้ าเย็น จังหวัดสระแกว้ มฝร-2-7-43-001-0021-57

5 นาย บญุรอด ศรีลาชัย ศูนย์พัฒนาอาชีพการแพทย์แผนไทย สัตหบี จังหวัดชลบรีุ มฝร-2-7-43-001-0023-57

6 นาง บษุบา ยินดีสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว้ จังหวัดสระแกว้ มฝร-2-7-43-001-0018-57

7 นาย มานะ วงษพ์า โรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแกว้ มฝร-2-7-43-001-0020-57

8 นาย ยศวัฒน์ พรมจรรย์ ธุรกจิส่วนตัว กรุงเทพมหานคร มฝร-2-7-43-001-0026-57

9 นาย วิชัย ต้านสิน ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดชุมพร มฝร-2-7-43-001-0027-57

10 นาง วิไลลักษณ์ เปีย่มวิริยวงศ์ ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย จ .เชียงใหม่ มฝร-2-7-43-001-0024-57

11 นาย สิรพริษฐ์ อนนัต์ชืน่สุข ศูนย์พัฒนาอาชีพการแพทย์แผนไทย สัตหบี จังหวัดชลบรีุ มฝร-2-7-43-001-0022-57

12 นางสาว สิริกร บานฤทัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลโคคลาน จังหวัดสระแกว้ มฝร-2-7-43-001-0019-57

ล าดบัที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสงักัด รหสัผู้ทดสอบ

1 นาง ธนชัพร คุ้มเมอืง วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบรีุ  จังหวัดกาญจนบรีุ มฝร-2-7-43-001-0005-57

2 นาย นนทรีย์ ยศสิงห์ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดชุมพร (วิทยากรพิเศษ) มฝร-2-7-43-001-0003-57

3 นางสาว ผาณิต สามญั ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดตราด มฝร-2-7-43-001-0001-57

4 นางสาว วรารัตน์ แซ่ล่ิม ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดชุมพร (วิทยากรพิเศษ) มฝร-2-7-43-001-0004-57

5 นางสาว สุทธ์สินี หกักะยานนท์ ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดตราด มฝร-2-7-43-001-0002-57

6 วา่ที่ร้อยตรี อษกร ธัญญเจริญ ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดสุพรรณบรีุ มฝร-2-7-43-001-0006-57

ชือ่ - สกุล

ณ สถาบันพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 3 ชลบุรี

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ) ภาคบรกิาร

สาขา พนักงานนวดไทย ระดบั 2 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเขา้ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 17  - 19 มถุินายน 2557

ณ สถาบันพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ) ภาคบรกิาร

สาขา พนักงานนวดไทย ระดบั 2 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเขา้ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 18  - 20 มถุินายน 2557

ส านักพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชื่อผู้ทดสอบมาตรฐานฯ สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 2 2/3



ล าดบัที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสงักัด รหสัผู้ทดสอบ
1 นาย จารุวัฒน์ ยิม้มี โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์อปุถมัภ์) มฝร-2-7-24-004-0009-57
2 นางสาว ฐิติธีรภทัร ไกรวงษ์ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) มฝร-2-7-24-004-0006-57

3 นาง ณัฏฐา ศรีค า โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มว้นบ ารุง ศิลป์) มฝร-2-7-24-004-0013-57

4 นางสาว ณัฐธยาน์ รัตนเจริญยงค์ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์อปุถมัภ์) มฝร-2-7-24-004-0010-57

5 นางสาว นงลักษณ์ อา่งทอง โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวศัีกด์ิ ชุตินธโร อุปถัมภ)์ มฝร-2-7-24-004-0007-57

6 นาง นวพร พาณิชยว์รกลุ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) มฝร-2-7-24-004-0003-57

7 นางสาว ปริญา เพ็ชรร่ืน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก) มฝร-2-7-24-004-0012-57

8 นาง ปริยา ครุฑปกัษี ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานกรุงเทพมหานคร มฝร-2-7-24-004-0016-57

9 นาย ปรีดี ลาภเลิศสุข โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) มฝร-2-7-24-004-0015-57

10 นางสาว มาลินี บญุสิน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก) มฝร-2-7-24-004-0011-57

11 นาง ลัดสุดา บญุปก โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวศัีกด์ิ ชุตินธโร อุปถัมภ)์ มฝร-2-7-24-004-0008-57

12 นางสาว ศิริจันทร์ บญุล้อม โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) มฝร-2-7-24-004-0004-57

13 นาย ศุภกร ข าวิไล โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) มฝร-2-7-24-004-0001-57

14 นางสาว สลักจิตร ศรสิทธิ์ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มว้นบ ารุง ศิลป์) มฝร-2-7-24-004-0014-57

15 นาย สิรพริษฐ์ อนนัต์ชืน่สุข โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) มฝร-2-7-24-004-0002-57

16 นางสาว อรวรรณ เทพชมภู โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) มฝร-2-7-24-004-0005-57

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ) ภาคบรกิาร

สาขา พนักงานนวดไทย ระดบั 2 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเขา้ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2557

ณ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานกรงุเทพมหานคร และโรงเรยีนฝึกอาชพีกรงุเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์อุปถัมภ)์

ส านักพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชื่อผู้ทดสอบมาตรฐานฯ สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 2 3/3


