
ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหสัผู้ทดสอบ

1 นาย กนกศิลป์ กุชโร วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-17-001-0085-57

2 นาย ไกรสร ค าไทยกลาง บริษทั แคเรียร์ (ประเทศไทย) จ ากัด กรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-17-001-0081-57

3 นาย ชุมพล เข็มแก้ว วิทยาลัยสารพดัช่างสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ มฝร-1-4-17-001-0095-57

4 นาย ตรีรัตน์ คุณุทยั บริษทั แคเรียร์ (ประเทศไทย) จ ากัด กรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-17-001-0082-57

5 นาย ทศพล แสงมณี บริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลส์(ประเทศไทย) จ ากดั จ.สมทุรปราการ มฝร-1-4-17-001-0092-57

6 นาย ธีรพนัธ์ ทศันวรากุล บริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลส์(ประเทศไทย) จ ากดั จ.สมทุรปราการ มฝร-1-4-17-001-0094-57

7 นาย พลสิทธิ์ เชื้อเหรียญทอง วทิยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ มฝร-1-4-17-001-0087-57

8 นาย ยงยุทธ แจ่มเสียง วทิยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ มฝร-1-4-17-001-0096-57

9 นาย วรกิจ นามวิชัย บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั(มหาชน) จ.นนทบุรี มฝร-1-4-17-001-0090-57

10 นาย วรวุฒิ เหริเมฆ บริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั จ.สมทุรปราการ มฝร-1-4-17-001-0093-57

11 นาย ศรายุทธ พลายพงศ์ บริษทั เพาเวอร์บาย จ ากัด จังหวัดปทมุธานี มฝร-1-4-17-001-0083-57

12 นาย สุดประเสริฐ งามวงศ์ดี บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั(มหาชน) จ.นนทบุรี มฝร-1-4-17-001-0091-57

13 จา่สิบเอก สุรพงษ์ น้อยสอาด โรงเรียนช่างฝีมือทหาร กรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-17-001-0089-57

14 นาย สุรพนัธ์ สกลเวียง วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-17-001-0084-57

15 จา่สิบเอก สุรสิทธิ์ สุขพนัธ์ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร กรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-17-001-0088-57

16 นาย หรัิณย์ ศุภวนนิมิต วิทยาลัยเทคโนโลยีปญัญาภวิัฒน์ จังหวัดนนทบรีุ มฝร-1-4-17-001-0086-57

ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหสัผู้ทดสอบ

1 นาย กฤตณ์พทัธ์ หรัิญปณุยโชติ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร จังหวัดนครปฐม มฝร-1-4-17-001-0152-57

2 นาย เกียรติภมูิ เกียรติอมรเวช หา้งหุ้นส่วนจ ากัดนิลออโตเมชั่น จังหวัดกาญจนบรีุ มฝร-1-4-17-001-0155-57

3 นาย จักษก์ฤษท์ แก้วดี ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร มฝร-1-4-17-001-0147-57

4 นาย จีรศักด์ิ เลิศลาภกาญจนกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบรีุ จังหวัดกาญจนบรีุ มฝร-1-4-17-001-0161-57

5 นาย ชัยวิชิต ศงสนันทน์ ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบรีุ มฝร-1-4-17-001-0148-57

6 นาย ธวัชชัย เหมสุวรรณ ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มฝร-1-4-17-001-0149-57

7 นาย ประภาส .สถิตย์ . ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร จังหวัดนครปฐม มฝร-1-4-17-001-0151-57

8 นาย ประเวศ สมประสงค์ วิทยาลัยสารพดัช่างกาญจนบรีุ จังหวัดกาญจนบรีุ มฝร-1-4-17-001-0159-57

9 นาย ปาณัสกฤต เพิ่มนาม หา้งหุ้นส่วนจ ากัดนิลออโตเมชั่น จังหวัดกาญจนบรีุ มฝร-1-4-17-001-0153-57

10 นาย พบิลู แม้ประสาท วิทยาลัยเทคโนโลยีดุรณาโปลีเทคนิค จังหวัดราชบรีุ มฝร-1-4-17-001-0157-57

11 นาย ไพศาล ยันตะนะ วิทยาลัยสารพดัช่างกาญจนบรีุ จังหวัดกาญจนบรีุ มฝร-1-4-17-001-0156-57

12 นาย เมธี ฉัตรทอง สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 4 จังหวัดราชบรีุ มฝร-1-4-17-001-0145-57

13 นาย สิขเรศ พยอมพนัธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบรีุ จังหวัดกาญจนบรีุ มฝร-1-4-17-001-0160-57

14 นาย หฤษฎ์ณรงค์ รุ่งเรือง ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร มฝร-1-4-17-001-0146-57

15 นาย อนันต์ จันทร์แก้ว ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มฝร-1-4-17-001-0150-57

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)
สาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายน 2557

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)
สาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายน 2557

ส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชื่อผู้ทดสอบฯ สาขาอาชีพช่างเคร่ืองปรับอากาศในบา้นและการพาณิชขนาดเล็ก ระดับ 1 1/6



ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหสัผู้ทดสอบ

16 นาย อภรัิกษ์ อ่องจุย้ หา้งหุ้นส่วนจ ากัดนิลออโตเมชั่น จังหวัดกาญจนบรีุ มฝร-1-4-17-001-0154-57

17 นาย ไอยรา เพง็อุดม วิทยาลัยเทคโนโลยีดุรณาโปลีเทคนิค จังหวัดราชบรีุ มฝร-1-4-17-001-0158-57

ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหสัผู้ทดสอบ

1 นาย ณภาคม ศรีคช มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-4-17-001-0075-57

2 นาย ถนัด จีอ้าทติย์ สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน มฝร-1-4-17-001-0080-57

3 นาย บญุฤทธิ์ เจริญวทิยธ์นเดช มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-4-17-001-0076-57

4 นาย มนูญ คนสนิท วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา จังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-4-17-001-0074-57

5 นาย รักพงษ์ วงศ์สุดดี วิทยาลัยเทคนิคน่าน จังหวัดน่าน มฝร-1-4-17-001-0073-57

6 นาย สนอง เขือ่นธะนะ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน จังหวัดเชียงราย มฝร-1-4-17-001-0072-57

7 นาย สมคิด ไชยวงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ จังหวัดเชียงราย มฝร-1-4-17-001-0070-57

8 นาย สมชาติ กันทวี ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย มฝร-1-4-17-001-0079-57

9 นาย สิทธิชัย วงศ์หน่อ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-4-17-001-0078-57

10 นาย สุทศัน์ .ชมภู หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเชียงราย แอร์ คอน จังหวัดเชียงราย มฝร-1-4-17-001-0071-57

11 นาย อดิเรก เภารัตน์ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-4-17-001-0069-57

12 นาย อานนท์ โพธิห์อม มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-4-17-001-0077-57

ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหสัผู้ทดสอบ

1 นาย ชาญนะที อ่อนทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยน้ ายืน จ.อุบลราชธานี มฝร-1-4-17-001-0132-57

2 นาย ดุสิต ไชยโย มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มฝร-1-4-17-001-0136-57

3 นาย ถนอมเกยีรติ คงรอด ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงาน จังหวัดอ านาจเจริญ มฝร-1-4-17-001-0143-57

4 นาย นิยม แสนทวีสุข สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี มฝร-1-4-17-001-0141-57

5 นาย ประวิทย์ ดรุณพนัธ์ วิทยาลัยเทคนิคพบิลูมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี มฝร-1-4-17-001-0126-57

6 นาย ปริม เจียตินะ สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี มฝร-1-4-17-001-0140-57

7 นาย พฒันพงศ์ ค าวงศ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกันทรารมย์ จ.ศรีษะเกษ มฝร-1-4-17-001-0125-57

8 นาย เมธาสิทธิ์ โชคฤทยั มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มฝร-1-4-17-001-0137-57

9 นาย วัชรพงศ์ บตุรลี วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยบุณฑริก จ.อุบลราชธานี มฝร-1-4-17-001-0129-57

10 นาย วัชระ แก้วพรหม วิทยาลัยเทคนิคตระการพชืผล จังหวัดอุบลราชธานี มฝร-1-4-17-001-0124-57

11 นาย วัชรา หวังดี วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยบุณฑริก จ.อุบลราชธานี มฝร-1-4-17-001-0128-57

12 นาย วินิจ ทคี าเกษ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยน้ ายืน จ.อุบลราชธานี มฝร-1-4-17-001-0131-57

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)
สาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชยข์นาดเลก็ ระดบั 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 3 - 5 กันยายน 2557

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)
สาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2557

ณ ศูนยพั์ฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัเชียงใหม่

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)
สาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายน 2557

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี

ชือ่ - สกุล

ส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชื่อผู้ทดสอบฯ สาขาอาชีพช่างเคร่ืองปรับอากาศในบา้นและการพาณิชขนาดเล็ก ระดับ 1 2/6



ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหสัผู้ทดสอบ

13 นาย สมเกียรติ วงษข์ันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยบุณฑริก จ.อุบลราชธานี มฝร-1-4-17-001-0127-57

14 นาย สมัย วิไล วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยน้ ายืน จ.อุบลราชธานี มฝร-1-4-17-001-0133-57

15 นาย สราวุธ พมิพบตุร ร้านสราวุธ เซอร์วิส จังหวัดอุบลราชธานี มฝร-1-4-17-001-0134-57

16 นาย สวัสด์ิ การบญุ สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี มฝร-1-4-17-001-0142-57

17 นาย สายพณิ ยืนยัง ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดอ านาจเจริญ มฝร-1-4-17-001-0144-57

18 นาย สุรชัย ธรรมยาฤทธิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม จังหวัดนครพนม มฝร-1-4-17-001-0138-57

19 นาย สุวัจน์ จันทร์โสภา สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี มฝร-1-4-17-001-0139-57

20 นาย อรรณพ จันทร์ลา เก้าองศา แอร์การช่าง จังหวัดอุบลราชธานี มฝร-1-4-17-001-0135-57

21 นาย อลงกรณ์ ยาศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยบุณฑริก จ.อุบลราชธานี มฝร-1-4-17-001-0130-57

ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหสัผู้ทดสอบ

1 นาย ฌัฐวุฒิ ศฤงฆ์อนันต์ สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 9 พษิณุโลก มฝร-1-4-17-001-0115-57

2 วา่ที่ร้อยตรี ธีระ หงสารกุล วิทยาลัยเทคนิคสุโขทยั จังหวัดสุโขทยั มฝร-1-4-17-001-0123-57

3 นาย นคร เพช็รล้อมทอง ร้านนครเคร่ืองเย็นและทรอนิกส์ จังหวัดสุโขทยั มฝร-1-4-17-001-0122-57

4 นาย นิรันทร์ ศิริโชติสกุลชัย รานนิรันดร์เคร่ืองเย็น จังหวัดพษิณุโลก มฝร-1-4-17-001-0120-57

5 นาย บรรจง เจติยานนท์ สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 9 จังหวัดพษิณุโลก มฝร-1-4-17-001-0113-57

6 นาย ปริญญา ธีระกูล ธุรกิจส่วนตัว จังหวัดอุตรดิตถ์ มฝร-1-4-17-001-0118-57

7 นาย ปรีชา ล้ิมพลู ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโชทยั มฝร-1-4-17-001-0110-57

8 นาย มีชัย อายุรักษ์ ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดล าพนู มฝร-1-4-17-001-0111-57

9 นาย วรนาถ บรรจง ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดล าพนู มฝร-1-4-17-001-0112-57

10 นาย วิทยา ชากองมา ร้านชุมพลอิเล็กทรอนิกส์โทรทศัน์ จังหวัดพษิณุโลก มฝร-1-4-17-001-0119-57

11 นาย สายรุ้ง กล่ าเจริญ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ มฝร-1-4-17-001-0117-57

12 ดาบต ารวจ สุทธิพงศ์ เกิดโต ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโชทยั (วิทยากรพเิศษ) มฝร-1-4-17-001-0109-57

13 นาย สุรชัย ดวงมณี สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 9 พษิณุโลก มฝร-1-4-17-001-0116-57

14 นาย อกฤษณ์ วงค์มณฑา ร้านยุทธศักด์ิแอร์-เซอร์วิส จังหวัดพษิณุโลก มฝร-1-4-17-001-0121-57

15 นาย อ านวย เขียวหาย สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 9 พษิณุโลก มฝร-1-4-17-001-0114-57

ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหสัผู้ทดสอบ

1 นาย ฐานะ กลางราช วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มฝร-1-4-17-001-0102-57

2 นาย ณรงค์ศักด์ิ มาดหมาย วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มฝร-1-4-17-001-0103-57

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณโุลก

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)
สาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2557

ณ วทิยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด จังหวดัร้อยเอ็ด

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)
สาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชยข์นาดเลก็ ระดบั 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 3 - 5 กันยายน 2557

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)
สาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชยข์นาดเลก็ ระดบั 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 3 - 5 กันยายน 2557

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี

ชือ่ - สกุล

ส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชื่อผู้ทดสอบฯ สาขาอาชีพช่างเคร่ืองปรับอากาศในบา้นและการพาณิชขนาดเล็ก ระดับ 1 3/6



ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหสัผู้ทดสอบ

3 นาง ณัฏฐา จงใจภกัด์ิ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มฝร-1-4-17-001-0098-57

4 นาย เดชา หติูนุ วิทยาลัยการอาชีพศรีบญุเรือง จังหวัดหนองบวัล าภู มฝร-1-4-17-001-0106-57

5 นาย ประทปี อภยัแสน วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มฝร-1-4-17-001-0097-57

6 นาย ประสาน รัตนสวนจิก วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มฝร-1-4-17-001-0100-57

7 นาย เพชรกล้า โนมะยา วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มฝร-1-4-17-001-0105-57

8 นาย วชิรวิทย์ เจริญสุข วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มฝร-1-4-17-001-0104-57

9 นาย วิทยา ตรีบญุเมือง วิทยาลัยการอาชีพพรเพชรร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มฝร-1-4-17-001-0108-57

10 นาย สุเพญ็ จันทะอุม่เม้า วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มฝร-1-4-17-001-0101-57

11 นาย สุรกานต์ มั่นคง วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด มฝร-1-4-17-001-0107-57

12 นาย สุรกิจ เทวราช วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มฝร-1-4-17-001-0099-57

ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหสัผู้ทดสอบ

1 นาย จามร กุศลคุ้ม วิทยาลัยการอาชีพกระนวน จังหวัดขอนแก่น มฝร-1-4-17-001-0064-57

2 นาย ชรินทร์ แสนศักด์ิ ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดสารคาม มฝร-1-4-17-001-0054-57

3 นาย ธนบติั แก้วหานาม ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด มฝร-1-4-17-001-0056-57

4 นาย ธนากร ภขูาว บริษทั ช.ทวี คอลลาเซียน จ ากัด จังหวัดขอนแก่น มฝร-1-4-17-001-0066-57

5 นาย บญุรุ่ง โนใจ สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น มฝร-1-4-17-001-0049-57

6 นาย ประยงค์ สอนเสนา ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดสารคาม มฝร-1-4-17-001-0055-57

7 นาย พนิิจ ทพินัส วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด มฝร-1-4-17-001-0063-57

8 นาย เพชรไทย วินทไชย วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด มฝร-1-4-17-001-0062-57

9 นาย รัชภมูิ พลแก้ว ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบรูณ์ มฝร-1-4-17-001-0057-57

10 นาย วงกต สังข์ทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มฝร-1-4-17-001-0065-57

11 นาย วีระชัย อะตะมะ ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคาย มฝร-1-4-17-001-0053-57

12 นาย ศิริพงษ์ วีระพงษ์ สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น มฝร-1-4-17-001-0050-57

13 นาย ศิวพงศ์ ถนอมถิน่ วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ จังหวัดขอนแก่น มฝร-1-4-17-001-0060-57

14 นาย สุทธิศักด์ิ วงศ์รัตนะ ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ มฝร-1-4-17-001-0051-57

15 นาย สุริยพงค์ อึง้ประสูตร วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ จังหวัดขอนแก่น มฝร-1-4-17-001-0061-57

16 นาย อภวิัช พาทองนาค วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มฝร-1-4-17-001-0058-57

17 นาย อภวิัฒน์ ผลาจันทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลพงัขว้าง จังหวัดสกลนคร มฝร-1-4-17-001-0059-57

18 นาย อาทติย์ เจริญเพง็ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มฝร-1-4-17-001-0068-57

19 นาย อิสระ เนื่องสุมาร ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ ์(วิทยากรพเิศษ) มฝร-1-4-17-001-0052-57

20 นาย อุดมการณ์ เสนาะศัพท์ วิทยาลัยการอาชีพเซกา จังหวัดบงึกาฬ มฝร-1-4-17-001-0067-57

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)
สาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2557

ณ วทิยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด จังหวดัร้อยเอ็ด

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

สาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2557

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น

ชือ่ - สกุล

ส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชื่อผู้ทดสอบฯ สาขาอาชีพช่างเคร่ืองปรับอากาศในบา้นและการพาณิชขนาดเล็ก ระดับ 1 4/6



ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหสัผู้ทดสอบ

1 นาย กรุง เกษตรเจริญพงศ์ ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา มฝร-1-4-17-001-0045-57

2 นาย จักรวาล เกษมะณี วิทยาลัยชุมชนอุทยัธานี จังหวัดอุทยัธานี มฝร-1-4-17-001-0031-57

3 นาย ดุสิต ร่ืนรวย วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ มฝร-1-4-17-001-0036-57

4 นาย บญุธรรม อุดมศิลป์ วิทยาลัยเทคนิคพจิิตร จังหวัดพจิิตร มฝร-1-4-17-001-0044-57

5 จ่าเอก ประยงค์ บญุช่วย ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่ มฝร-1-4-17-001-0029-57

6 นาย ปราโมทย์ กีตา วิทยาลัยชุมชนอุทยัธานี จังหวัดอุทยัธานี มฝร-1-4-17-001-0030-57

7 นาย ปาพจน์ .สิงหโ์ต ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงาน จังหวัดก าแพงเพชร มฝร-1-4-17-001-0032-57

8 นาย พเิชษฐ นิลเนตร วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ มฝร-1-4-17-001-0034-57

9 นาย มานพ ดีฉนวน ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก มฝร-1-4-17-001-0037-57

10 นาย วิเชียร การะเวก ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดพจิิตร มฝร-1-4-17-001-0040-57

11 นาย วินัย แก้วเกษการณ์ สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ มฝร-1-4-17-001-0043-57

12 นาย ศุภชัย รอดภริมย์ บริษทั ปญัจบรูพา จ ากัด จังหวัดฉะเชิงเทรา มฝร-1-4-17-001-0046-57

13 นาย สัญชัย กาวิน วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด จังหวัดตาก มฝร-1-4-17-001-0038-57

14 นาย สุชาติ ปรีชาชาญ สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ มฝร-1-4-17-001-0042-57

15 นาย สุธี อ่อนชื่น ยุทธศักด์ิ แอร์ เซอร์วิส จังหวัดพษิณุโลก มฝร-1-4-17-001-0048-57

16 นาย สุรชัย ภกัดีจันทร์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ มฝร-1-4-17-001-0033-57

17 นาย สุรศักด์ิ ยะกัน วิทยาลัยเทคนิคตาก จังหวัดตาก มฝร-1-4-17-001-0039-57

18 นาย อภชิาติ มั่นคง ยุทธศักด์ิ แอร์ เซอร์วิส จังหวัดพษิณุโลก มฝร-1-4-17-001-0047-57

19 นาย อุดม วังใน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ มฝร-1-4-17-001-0035-57

20 นาย เอกลักษณ์ ธรรมอุโมงค์ ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงาน จังหวัดพจิิตร มฝร-1-4-17-001-0041-57

ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหสัผู้ทดสอบ

1 นาย ธนศักด์ิ มุลิวัลย์ ธุรกิจส่วนตัว จังหวัดร้อยเอ็ด มฝร-1-4-17-001-0023-57

2 นาย ประดิษฐ ปาลกะวงศ์ ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงาน จังหวัดนนทบรีุ มฝร-1-4-17-001-0028-57

3 นาย ภาณุพงศ์ ประจงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีปญัญาภวิัฒน์ จังหวัดนนทบรีุ มฝร-1-4-17-001-0019-57

4 นาย รวี ว่องวิทยา วิทยาลัยเทคโนโลยีปญัญาภวิัฒน์ จังหวัดนนทบรีุ มฝร-1-4-17-001-0020-57

5 นาย รุ่ง จงรักษาศักด์ิ สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ มฝร-1-4-17-001-0027-57

6 นาย สรศักด์ิ ภูร่ะโหง ธุรกิจส่วนตัว จังหวัดชัยนาท มฝร-1-4-17-001-0022-57

7 นาย สันติกรณ์ ดอนพล ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดปทมุธานี มฝร-1-4-17-001-0026-57

8 นาย สายชล ประสพสุข วิทยาลัยเทคโนโลยีปญัญาภวิัฒน์ จังหวัดนนทบรีุ มฝร-1-4-17-001-0018-57

9 นาย อภสิิทธิ์ สุมาลี วิทยาลัยเทคโนโลยีปญัญาภวิัฒน์ จังหวัดนนทบรีุ มฝร-1-4-17-001-0021-57

10 นาย อรุณ เร่ิมน้อย ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดปทมุธานี มฝร-1-4-17-001-0025-57

11 นาย อัครวงศ์ ภัทรบุญยพิศุทธิ์ ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดปทมุธานี มฝร-1-4-17-001-0024-57

ณ ศูนยพั์ฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัปทุมธานี

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)
สาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 21 - 23 เมษายน 2557

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)
สาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2557

ส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชื่อผู้ทดสอบฯ สาขาอาชีพช่างเคร่ืองปรับอากาศในบา้นและการพาณิชขนาดเล็ก ระดับ 1 5/6



ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหสัผู้ทดสอบ

1 นาย เกษม ชาญวิชิต ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา มฝร-1-4-17-001-0004-57

2 นาย คมกฤช คงคลัง วิทยาลัยอาชีวศึกษากุสุมภเ์ทคโนโลยี จังหวัดนครราชสีมา มฝร-1-4-17-001-0012-57

3 นาย ไตรวรรณ สายหยุด วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ จังหวัดนครราชสีมา มฝร-1-4-17-001-0017-57

4 นาย ทองดี กันขุนทด วทิยาลัยเทคโนโลยชีา่งกลพณิชยการนครราชสีมา จ.นครราชสีมา มฝร-1-4-17-001-0011-57

5 นาย ธวัชชัย ดวงค า ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคาย มฝร-1-4-17-001-0005-57

6 นาย ธวัชชัย จารุวงศ์วิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา มฝร-1-4-17-001-0013-57

7 นาย ธีระวัฒน์ ศักด์ิก าปงั วิทยาลัยเทคโนโลยีบวัใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มฝร-1-4-17-001-0015-57

8 นาย ประเสริฐ ม่วงการ ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดบรีุรัมย์ มฝร-1-4-17-001-0009-57

9 นาย ไพวัลย์ กรุดแก้ว สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี มฝร-1-4-17-001-0003-57

10 นาย รังสรรค์ ทองสุทธิ์ ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดบรีุรัมย์ มฝร-1-4-17-001-0010-57

11 นาย วสันต์ คูกรินทร์รัตน์ สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา มฝร-1-4-17-001-0002-57

12 นาย ศักด์ิณรงค์ รักษาขันธ์ ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงาน จังหวัดสุรินทร์ มฝร-1-4-17-001-0007-57

13 นาย สมเกียรติ สุขปล่ัง วิทยาลัยสารพดัช่างปราจีนบรีุ จังหวัดปราจีนบรีุ มฝร-1-4-17-001-0016-57

14 นาย สมศักด์ิ กางกรณ์ ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบรีุ มฝร-1-4-17-001-0006-57

15 นาย โสภี แฉล้มชาติ ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดบรีุรัมย์ มฝร-1-4-17-001-0008-57

16 นาย อัศนี หอมยา สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา มฝร-1-4-17-001-0001-57

17 นาย อุทยั เหล็กกล้า วิทยาลัยเทคนิคหนองบวัล าภ ูจังหวัดหนองบวัล าภู มฝร-1-4-17-001-0014-57

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)
สาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 2 - 5 เมษายน 2557

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา

ชือ่ - สกุล

ส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชื่อผู้ทดสอบฯ สาขาอาชีพช่างเคร่ืองปรับอากาศในบา้นและการพาณิชขนาดเล็ก ระดับ 1 6/6


