
ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหัสผู้ทดสอบ

1 นาย เกื้อเกยีรติ สาระ วิทยาลัยเทคโนโลยสีารสนเทศเพชรบูรณ์ มฝร-1-4-22-008-0249-57

2 นาย ชีวัน คล้ายแกว้ วิทยาลัยเทคโนโลยบีริหารธุรกจิ จ.เพชรบูรณ์ มฝร-1-4-22-008-0246-57

3 นาง ฐิตาภรณ์ วุฒิพงศ์ธนากลู ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดเพชรบูรณ์ มฝร-1-4-22-008-0262-57

4 นาย นันทพล สิงมิง่ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบรีุ จังหวัดเพชรบรูณ์ มฝร-1-4-22-008-0258-57

5 นาย ปภาณ รังสิกรรภูมิ วิทยาลัยเทคโนโลยบีริหารธุรกจิ จ.เพชรบูรณ์ มฝร-1-4-22-008-0245-57

6 นาง ประภัสสร โตค้างพลู วิทยาลัยการอาชีพชนแดน จงัหวัดเพชรบูรณ์ มฝร-1-4-22-008-0257-57

7 นาย พงษ์ศักด์ิ ฬียาพรรณ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดอทุัยธานี มฝร-1-4-22-008-0259-57

8 นางสาว พัชรินทร์ บัวแพร วิทยาลัยเทคโนโลยปี่าสักธารา จ.เพชรบูรณ์ มฝร-1-4-22-008-0243-57

9 นาย พีระวัส นิยมไทย วิทยาลัยการอาชีพชนแดน จงัหวัดเพชรบูรณ์ มฝร-1-4-22-008-0255-57

10 นาย ภานุวัชร มีใหม่ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดเพชรบูรณ์ มฝร-1-4-22-008-0264-57

11 นาง มาลี แผงดี วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ จงัหวัดเพชรบูรณ์ มฝร-1-4-22-008-0253-57

12 นาง รุ่งอรุณ ปานเจริญ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ จงัหวัดเพชรบูรณ์ มฝร-1-4-22-008-0254-57

13 นางสาว ล าภู อยู่เยน็ วิทยาลัยเทคโนโลยปี่าสักธาราจ.เพชรบูรณ์ มฝร-1-4-22-008-0242-57

14 นาย เลิศวรรธน์ ชัยรัตน์ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดพิจติร มฝร-1-4-22-008-0260-57

15 นาง วิรัชดา วรรณศรี วิทยาลัยเทคโนโลยบีริหารธุรกจิ จ.เพชรบูรณ์ มฝร-1-4-22-008-0244-57

16 นาย วีระพงษ์ กองพรม วทิยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ มฝร-1-4-22-008-0247-57

17 นาย ศรายทุธ อนิทร์ทูน วทิยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ มฝร-1-4-22-008-0248-57

18 นาย ศราวุฒิ แช่มช้อย วิทยาลัยการอาชีพชนแดน จงัหวัดเพชรบูรณ์ มฝร-1-4-22-008-0256-57

19 นางสาว สุกญัญา ค ายกุ วิทยาลัยเทคโนโลยสีารสนเทศเพชรบูรณ์ มฝร-1-4-22-008-0250-57

20 นางสาว สุธีรา เขยีวกนัยะ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดเพชรบูรณ์ มฝร-1-4-22-008-0263-57

21 นาย สุนทร แกว้วิฬา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก มฝร-1-4-22-008-0265-57

22 นางสาว สุภาวดี แชเชือน วทิยาลัยเทคโนโลยหีล่มสักบริหารธรุกจิ จ.เพชรบรูณ์ มฝร-1-4-22-008-0252-57

23 นาย อนันต์ ปิงคะยอม ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดเพชรบูรณ์ มฝร-1-4-22-008-0261-57

24 นางสาว อรวรรณ เทียนนาวา วทิยาลัยเทคโนโลยหีล่มสักบริหารธรุกจิ จ.เพชรบรูณ์ มฝร-1-4-22-008-0251-57

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

ช่างพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลค า) ระดับ 1 ปี งปม. 2557 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 15 - 17 ก.ย. 2557

ณ ศูนยพั์ฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัเพชรบูรณ ์(งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)

ชือ่ - สกุล

ส านักพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชือ่ผู้ทดสอบ สาขาพนักงานการใช้คอมพวิเตอร์ (ประมวลผลค า) ระดับ 1 1/19



ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหัสผู้ทดสอบ

1 นาย กฤษฎา เขยีวธง ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดสิงห์บุรี มฝร-1-4-22-008-0316-57

2 นางสาว กุลภัสสร์สรณ์ แยม้ครวญ วิทยาลัยเทคโนโลยลีะโว้ จงัหวัดลพบุรี มฝร-1-4-22-008-0325-57

3 นางสาว เกษรินทร์ ยื้อเผ่าพันธุ์ โรงเรียนบ้านหม้อพัฒนานุกลู จงัหวัดสระบุรี มฝร-1-4-22-008-0330-57

4 นาง จนัทิมา ศรีดิลก วิทยาลัยเทคโนโลยลีะโว้ จงัหวัดลพบุรี มฝร-1-4-22-008-0327-57

5 นาย ชนินทร์ เฉลิมญาติ สถาบนัพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 2 สุพรรณบรีุ มฝร-1-4-22-008-0314-57

6 นาง ฐานุตรา จนัทรเกตุ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จงัหวัดสระบุรี มฝร-1-4-22-008-0335-57

7 นางสาว ณิชกานต์ ไคลพิมาย วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี จงัหวัดสระบุรี มฝร-1-4-22-008-0324-57

8 นาย ทศพร กณัสิทธิ์ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดสิงห์บุรี มฝร-1-4-22-008-0315-57

9 นาย ธวัชชัย เหลือหลาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี จงัหวัดลพบุรี มฝร-1-4-22-008-0321-57

10 นางสาว เนือ้ทิพย์ ปัน้ยอ้ย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี จงัหวัดลพบุรี มฝร-1-4-22-008-0322-57

11 นางสาว ปวีณา เทกระโทก วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จงัหวัดสระบุรี มฝร-1-4-22-008-0331-57

12 นาง พรพิวรรน ทองศักด์ิ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงาน จงัหวัดอา่งทอง มฝร-1-4-22-008-0317-57

13 นางสาว มาลินี ดอกจนัทร์ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดสระบุรี มฝร-1-4-22-008-0319-57

14 นาง ยพุารัตน์ ทุตาสิต โรงเรียนบ้านหม้อพัฒนานุกลู จงัหวัดสระบุรี มฝร-1-4-22-008-0329-57

15 นาย รชานนท์ ทองอทุัย บริษัท สังขะวัตรวิศวกรรม จ ากดั จ.สระบุรี มฝร-1-4-22-008-0332-57

16 นางสาว รุจริาพร บัณฑิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี จงัหวัดลพบุรี มฝร-1-4-22-008-0323-57

17 นาง วิไลวรรณ ศรีแสงออ่น วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จงัหวัดลพบุรี มฝร-1-4-22-008-0328-57

18 นาง วีนา ยอดทอง วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จงัหวัดสระบุรี มฝร-1-4-22-008-0334-57

19 นางสาว สาวิตรี ภูงามเงิน ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดสระบุรี มฝร-1-4-22-008-0320-57

20 นาง สุนันทา เสือกอ้น ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดสระบุรี มฝร-1-4-22-008-0318-57

21 นาง อรทัย พรสุขเจริญ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จงัหวัดสระบุรี มฝร-1-4-22-008-0333-57

22 นางสาว อรัุสยากร วงศ์พันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยลีะโว้ จงัหวัดลพบุรี มฝร-1-4-22-008-0326-57

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

ช่างพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลค า) ระดับ 1 ปี งปม. 2557 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 9 - 11 ก.ย. 2557

ณ ศูนยพั์ฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัสระบุรี (งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)

ชือ่ - สกุล

ส านักพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชือ่ผู้ทดสอบ สาขาพนักงานการใช้คอมพวิเตอร์ (ประมวลผลค า) ระดับ 1 2/19



ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหัสผู้ทดสอบ

1 นาง กฤษณา ลาระคร วิทยาลัยเทคโนโลยสียาม (สยามเทค) กทม. มฝร-1-4-22-008-0113-57

2 จา่สิบเอก ไกรฤกษ์ ราชพิทักษ์ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร กรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-22-008-0114-57

3 นาง จนัทนี พัชรอาภา วิทยาลัยเทคโนโลยสียาม (สยามเทค) กทม. มฝร-1-4-22-008-0111-57

4 นางสาว จริาภรณ์ เขตกฎุี วทิยาลัยเทคโนโลยสียามบริหารธรุกิจ จ.นนทบุรี มฝร-1-4-22-008-0108-57

5 นาง นงนาถ ศิรินภาทรัพย์ วทิยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ มฝร-1-4-22-008-0118-57

6 นาย นพดล เขยีวฟัก วทิยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธรุกิจ กทม . มฝร-1-4-22-008-0115-57

7 นาย นิรัญ จนัทร์ส่ง วทิยาลัยเทคโนโลยสียามบริหารธรุกิจ จ.นนทบุรี มฝร-1-4-22-008-0104-57

8 นาง บัญฑิตา สุขสถติย์ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดนนทบุรี มฝร-1-4-22-008-0123-57

9 นางสาว ปิยนุช รัตน์บ้านด่าน วิทยาลัยเทคโนโลยสียาม (สยามเทค) กทม. มฝร-1-4-22-008-0112-57

10 นางสาว พรรณพิลาศ ตรีชัยศรี วิทยาลัยเทคโนโลยพีงษ์สวัสด์ิ จงัหวัดนนทบุรี มฝร-1-4-22-008-0119-57

11 นาย มงคล กจิสงวน วิทยาลัยเทคโนโลยพีงษ์สวัสด์ิ จงัหวัดนนทบุรี มฝร-1-4-22-008-0109-57

12 นางสาว มาลี ปุริสาร สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ มฝร-1-4-22-008-0126-57

13 นาย เมธัส ค าจาด วทิยาลัยเทคโนโลยสียามบริหารธรุกิจ จ.นนทบุรี มฝร-1-4-22-008-0107-57

14 นาย ยทุธพงษ์ กะถาไชย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ มฝร-1-4-22-008-0127-57

15 นางสาว รุ่งทิวา สีแสงเขยีว สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ มฝร-1-4-22-008-0128-57

16 นาย ลิขติ จ านงค์เวช วทิยาลัยเทคโนโลยสียามบริหารธรุกิจ จ.นนทบุรี มฝร-1-4-22-008-0106-57

17 นางสาว วรรษมล เฟืองฟู วทิยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธรุกิจ กทม . มฝร-1-4-22-008-0117-57

18 นาย วัฒนา ลอยมา วทิยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธรุกิจ กทม . มฝร-1-4-22-008-0116-57

19 นาย วิเชียร เศวตจนัฤกษ์ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดนนทบุรี มฝร-1-4-22-008-0124-57

20 นางสาว ศิราณี พงษ์พันธุ์ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดนนทบุรี มฝร-1-4-22-008-0125-57

21 นาย สุชาติ สุดศรี ศูนยพ์ฒันาฝีมอืแรงงานจงัหวดัปทมุธาน ี(วทิยากรพเิศษ) มฝร-1-4-22-008-0121-57

22 นางสาว สุทธาทิพย์ เหมือนสกลุ วทิยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก จ.สมุทรปราการ มฝร-1-4-22-008-0103-57

23 นาย สุริยนั ไตรยพันธ์ วทิยาลัยเทคโนโลยสียามบริหารธรุกิจ จ.นนทบุรี มฝร-1-4-22-008-0105-57

24 นาย อครวงศ์ ภัทรบุญยพิศุทธิ์ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดปทุมธานี มฝร-1-4-22-008-0122-57

25 นางสาว อผทม ปิยะตระกูลเลิศ วิทยาลัยเทคโนโลยพีงษ์สวัสด์ิ จงัหวัดนนทบุรี มฝร-1-4-22-008-0120-57

26 นาย อ านาจ ทัพลา วิทยาลัยเทคโนโลยปีัญญาภิวัฒน์ จ.นนทบุรี มฝร-1-4-22-008-0110-57

ช่างพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลค า) ระดับ 1 ปี งปม. 2557 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 8 - 10 ก.ย. 2557

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ (งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)

ชือ่ - สกุล

ส านักพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชือ่ผู้ทดสอบ สาขาพนักงานการใช้คอมพวิเตอร์ (ประมวลผลค า) ระดับ 1 3/19



ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหัสผู้ทดสอบ

1 นาง เครือนิตย์ ผลินธรสิรื สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา มฝร-1-4-22-008-0206-57

2 นางสาว จไุรรัตน์ เทพนุย้ วิทยาลัยเทคโนโลยวีชิราโปลี จงัหวัดสงขลา มฝร-1-4-22-008-0214-57

3 นางสาว ช่อเพชร สงเคราะห์ วทิยาลัยเทคโนโลยอีุดมศึกษาพาณิชยการ จ.สงขลา มฝร-1-4-22-008-0211-57

4 นางสาว ธนาพร ไตรนาครัตนกลุ วทิยาลัยเทคโนโลยอีุดมศึกษาพาณิชยการ จ.สงขลา มฝร-1-4-22-008-0210-57

5 นาย พัสกร ชัยวัตร วิทยาลัยเทคโนโลยหีาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา มฝร-1-4-22-008-0212-57

6 นางสาว ยพุา เกง่กล้า วทิยาลัยเทคโนโลยหีาดใหญ่อ านวยวทิย ์จ.สงขลา มฝร-1-4-22-008-0216-57

7 นางสาว วรารัตน์ พาณิชกลุ วทิยาลัยเทคโนโลยอีุดมศึกษาพาณิชยการ จ.สงขลา มฝร-1-4-22-008-0209-57

8 นาย ศักด์ิศิวา ทองจนัทร์แกว้ วิทยาลัยเทคโนโลยหีาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา มฝร-1-4-22-008-0213-57

9 นาย สืบสาย ตาเดอนิ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดตรัง มฝร-1-4-22-008-0207-57

10 นาง สุกญัญา สว่างนิพันธ์ วทิยาลัยเทคโนโลยหีาดใหญ่อ านวยวทิย ์จ.สงขลา มฝร-1-4-22-008-0215-57

11 นาย อลัดีล สะอิ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดนราธิวาส มฝร-1-4-22-008-0208-57

12 นาง อษุณีย์ เพ็งสะและ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา มฝร-1-4-22-008-0205-57

ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหัสผู้ทดสอบ

1 นางสาว กจิติยาภรณ์ เกสร ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดระยอง มฝร-1-4-22-008-0311-57

2 นางสาว ณัฐนันท์ ภิญญศิริ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จงัหวัดชลบุรี มฝร-1-4-22-008-0306-57

3 นาย เดชอนันต์ คงส ารวย ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดระยอง มฝร-1-4-22-008-0310-57

4 นางสาว ทัศนีย์ ทะนะลัย ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดจนัทบุรี มฝร-1-4-22-008-0308-57

5 นางสาว พรทิพย์ ซ่ือพร้อม ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดราด มฝร-1-4-22-008-0309-57

6 นางสาว พิญญฎา ค ามา ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดจนัทบุรี มฝร-1-4-22-008-0307-57

7 นางสาว วิลาวรรณ หอยสังข์ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดระยอง มฝร-1-4-22-008-0313-57

8 นาง ศลิษา หนูเสมียน วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง จงัหวัดระยอง มฝร-1-4-22-008-0305-57

9 นาง สุรีย์ หนองกก วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จงัหวัดชลบุรี มฝร-1-4-22-008-0304-57

10 นาย อนุศิษฐ์ สุดจติร ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดระยอง มฝร-1-4-22-008-0312-57

11 นางสาว อมรรัตน์ ไชยแกว้ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จงัหวัดชลบุรี มฝร-1-4-22-008-0303-57

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

ช่างพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลค า) ระดับ 1 ปี งปม. 2557 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 8 - 10 ก.ย. 2557

ณ ศูนยพั์ฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัระยอง (งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

ช่างพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลค า) ระดับ 1 ปี งปม. 2557 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 8 - 10 ก.ย. 2557

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา (งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)

ชือ่ - สกุล

ส านักพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชือ่ผู้ทดสอบ สาขาพนักงานการใช้คอมพวิเตอร์ (ประมวลผลค า) ระดับ 1 4/19



ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหัสผู้ทดสอบ

1 นาย กรยทุธ ตะพาบน้ า มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ มฝร-1-4-22-008-0088-57

2 นาย โฆษิต นุชวณิชกลุ วิทยาลัยเทคโนโลยเีอเชีย จงัหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-4-22-008-0076-57

3 นางสาว จนิตนา เชื้อเมืองพาน วทิยาลัยเทคโนโลยศีรีธนาพาณิชยการ จ.เชียงใหม่ มฝร-1-4-22-008-0078-57

4 นาย ฉลอง โชโต ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดน่าน มฝร-1-4-22-008-0100-57

5 นาง ชรัตน์ เทพโซ๊ะ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดน่าน มฝร-1-4-22-008-0099-57

6 นาย ณฐพล วงค์เขื่อนแกว้ วทิยาลัยเทคโนโลยศีรีธนาพาณิชยการ จ.เชียงใหม่ มฝร-1-4-22-008-0080-57

7 นาง ณัฐนันทน์ ศิริรัตน์ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-4-22-008-0098-57

8 นางสาว ณิชาภา ศิริพันธ์ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-4-22-008-0095-57

9 นางสาว ทนิกา พุทธปวน มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ มฝร-1-4-22-008-0091-57

10 นาย ธีระชัย สุวรรณประเสริฐ วทิยาลัยเทคโนโลยศีรีธนาพาณิชยการ จ.เชียงใหม่ มฝร-1-4-22-008-0079-57

11 นางสาว นรวรรธ์ ธนันทวีภิรมย์ มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ มฝร-1-4-22-008-0094-57

12 นางสาว นราภรณ์ มีสวัสด์ิ วทิยาลัยเทคโนโลยโีปลิเทคนิคลานนา จ.เชียงใหม่ มฝร-1-4-22-008-0085-57

13 นาง นันท์นภัส ลาปวงค า ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-4-22-008-0097-57

14 นางสาว ปรียานุช กาเหล็ก วทิยาลัยเทคโนโลยศีรีธนาพาณิชยการ จ.เชียงใหม่ มฝร-1-4-22-008-0082-57

15 นาย พงษ์ปณต เดขประยรู สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน มฝร-1-4-22-008-0101-57

16 นางสาว พรทิวา ชัยค าเพ็ชร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ มฝร-1-4-22-008-0092-57

17 นาย พรพนม ประธานราษฎร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ มฝร-1-4-22-008-0093-57

18 นาย พีรพงษ์ วงค์วิชัย วทิยาลัยเทคโนโลยศีรีธนาพาณิชยการ จ.เชียงใหม่ มฝร-1-4-22-008-0081-57

19 นาง ภัชณิชา พุทธปวน วิทยาลัยเทคโนโลยเีอเชีย จงัหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-4-22-008-0077-57

20 นางสาว รุ่งทิวา สีสกลุ มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ มฝร-1-4-22-008-0090-57

21 นาย วริทธิ์พล บุรยเดชาวรรธน์ วิทยาลัยเทคโนโลยเีมโทร จงัหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-4-22-008-0084-57

22 นางสาว วลัยพร สุพรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ มฝร-1-4-22-008-0086-57

23 นางสาว วิภาพรรณ จนัทร์ตระกลู ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-4-22-008-0096-57

24 นาย สมหมาย สุขค า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน มฝร-1-4-22-008-0102-57

25 นางสาว สุรีรัตน์ ขนัค า วทิยาลัยเทคโนโลยศีรีธนาพาณิชยการ จ.เชียงใหม่ มฝร-1-4-22-008-0083-57

26 นาง อรัญญา เวียนทอง มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ มฝร-1-4-22-008-0087-57

27 นาย อคัรพล สุขพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยเีอเชีย จงัหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-4-22-008-0075-57

28 นางสาว องัคณา กติิกร มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ มฝร-1-4-22-008-0089-57

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

ช่างพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลค า) ระดับ 1 ปี งปม. 2557 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 7 - 9 ก.ย. 2557

ณ ศูนยพั์ฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัเชียงใหม่ (งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)

ชือ่ - สกุล

ส านักพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชือ่ผู้ทดสอบ สาขาพนักงานการใช้คอมพวิเตอร์ (ประมวลผลค า) ระดับ 1 5/19



ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหัสผู้ทดสอบ

1 นางสาว กณุฑิกา ยอดจกัร์ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธรุกิจ กทม . มฝร-1-4-22-008-0186-57

2 นาย เจริญศักด์ิ จา่ยอั้น วทิยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอห์น กรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-22-008-0175-57

3 นาย ถาวร สืบแสน วทิยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอห์น กรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-22-008-0181-57

4 นาย ธนัช ชื่นสุวิมล วทิยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอห์น กรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-22-008-0182-57

5 นางสาว พูนสุข อดุมทัศนีย์ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอห์น กรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-22-008-0177-57

6 นาย ภาสกร จนัทร์ประภาส วทิยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธรุกิจ กทม . มฝร-1-4-22-008-0188-57

7 นางสาว ยวุลี สายสังข์ วิทยาลัยเทคโนโลยไีทยบริหารธุรกจิ กทม. มฝร-1-4-22-008-0189-57

8 นาย วัชรพงศ์ จนัทรังษี วทิยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธรุกิจ กทม . มฝร-1-4-22-008-0185-57

9 นางสาว วัลภา อมัราช วทิยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอห์น กรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-22-008-0176-57

10 นาย ศักด์ิสิทธิ์ วงศ์ตรง วทิยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอห์น กรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-22-008-0174-57

11 นางสาว สินอดุม จนัทร์แกว้ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธรุกิจ กทม . มฝร-1-4-22-008-0187-57

12 นาย สุนทรา ทรัพยไ์หลมา วทิยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอห์น กรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-22-008-0180-57

13 นางสาว สุภาวดี กลุขนุทด วทิยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธรุกิจ กทม . มฝร-1-4-22-008-0183-57

14 นางสาว สุรัชดา คุณาพันธุ์ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอห์น กรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-22-008-0179-57

15 นางสาว สุรางค์ นิตยะ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอห์น กรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-22-008-0178-57

16 นางสาว อมรรัตน์ บุญพิทักษ์ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธรุกิจ กทม . มฝร-1-4-22-008-0184-57

17 นาย อานนท์ วงษ์ครุฑ วิทยาลัยเทคโนโลยไีทยบริหารธุรกจิ กทม. มฝร-1-4-22-008-0190-57

ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหัสผู้ทดสอบ

1 นางสาว กญัญ์ศรินทร์ ขมิน้เขยีว วิทยาลัยอาชีวศึกษา จงัหวัดอดุรธานี มฝร-1-4-22-008-0385-57

2 นางสาว กาญจนา หนูราช วิยาลัยการอาชีพพรรณานคิม จังหวัดสกลนคร มฝร-1-4-22-008-0377-57

3 นาย กติติศักด์ิ ค าผัด วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จงัหวัดแพร่ มฝร-1-4-22-008-0336-57

4 นาย เกยีรติศักด์ิ แฟงชัยภูมิ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ ่จงัหวัดหนองคาย มฝร-1-4-22-008-0386-57

5 นางสาว ชนิสรา มัน่คง วิทยาลัยอาชีวศึกษา จงัหวัดหนองคาย มฝร-1-4-22-008-0394-57

ช่างพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลค า) ระดับ 1 ปี งปม. 2557 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 6 - 8 ก.ย. 2557

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

ณ ศูนยพั์ฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร: วดัธาตุทอง (งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

ช่างพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลค า) ระดับ 1 ปี งปม. 2557 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 5 - 7 ก.ย. 2557

ณ ศูนยพั์ฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัอุดรธานี (งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)

ชือ่ - สกุล

ส านักพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชือ่ผู้ทดสอบ สาขาพนักงานการใช้คอมพวิเตอร์ (ประมวลผลค า) ระดับ 1 6/19



ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหัสผู้ทดสอบ

6 นาย ชมปพันล์ เกริกชัยฐิณัล ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดอดุรธานี มฝร-1-4-22-008-0372-57

7 นาย ชัยกจิ วัชระเอนกกลู วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย มฝร-1-4-22-008-0381-57

8 นาย ชัยรัตน์ แกว้ค าแสน ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดอดุรธานี มฝร-1-4-22-008-0370-57

9 นางสาว ณฐพร หงษ์นารี วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา จังหวัดสกลนคร มฝร-1-4-22-008-0393-57

10 นาง ดวงนภา ปิดตาทานัง วิทยาลัยอาชีวศึกษา จงัหวัดอดุรธานี มฝร-1-4-22-008-0383-57

11 นางสาว ดาริน สาโถน วิทยาลัยการอาชีพศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล าภู มฝร-1-4-22-008-0374-57

12 นาย ทวี ไพกมุภัณฑ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จงัหวัดแพร่ มฝร-1-4-22-008-0337-57

13 นาย ทศพร แสงจ าปี วทิยาลัยการอาชีพสวา่งแดนดิน จังหวดัสกลนคร มฝร-1-4-22-008-0389-57

14 นาง นงนุช ไพกมุภัณฑ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จงัหวัดแพร่ มฝร-1-4-22-008-0338-57

15 นาง นงษ์นิด ทิพรักษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา จงัหวัดอดุรธานี มฝร-1-4-22-008-0384-57

16 นาง ประภาภรณ์ ธะนะวงค์ วิทยาลัยการอาชีพสอง จงัหวัดแพร่ มฝร-1-4-22-008-0341-57

17 นาย ปรัชญา วีรวรรณ วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน จังหวัดอดุรธานี มฝร-1-4-22-008-0375-57

18 นางสาว ปิยะธิดา สมบูรณ์ธนากร วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน จ.สกลนคร มฝร-1-4-22-008-0388-57

19 นางสาว พรสวรรค์ ปันธิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จงัหวัดแพร่ มฝร-1-4-22-008-0339-57

20 นางสาว พรหมกนกพร เกษทองดี ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดเลย มฝร-1-4-22-008-0373-57

21 นาย พิชาญ ภูประทาน วิทยาลัยเทคโนโลยอีาเซียน จงัหวัดหนองคาย มฝร-1-4-22-008-0395-57

22 นาง พิมลณัฐ กิ่งจ าปา วิทยาลัยการอาชีพลอง จงัหวัดแพร่ มฝร-1-4-22-008-0340-57

23 วา่ทีร้่อยตรี พิสิฏฐ์ ธนานันต์ วิทยาลัยเทคโนโลยธีีรภาดา จงัหวัดร้อยเอด็ มฝร-1-4-22-008-0392-57

24 นางสาว ภัคจริา บุญกว้าง วิทยาลัยเทคโนโลยพีิชญบัณฑิต จ.อดุรธานี มฝร-1-4-22-008-0391-57

25 นาย ภัทรพงษ์ ไตรโยธี วิทยาลัยการอาชีพเซกา จงัหวัดหนองคาย มฝร-1-4-22-008-0378-57

26 นางสาว วัชราภรณ์ วังหอม วทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมศรีสงคราม จ.นครพนม มฝร-1-4-22-008-0387-57

27 นาย วีรยทุธ ศรีพงเพริด วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย มฝร-1-4-22-008-0380-57

28 นาย สมชาย ทิพรักษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา จงัหวัดอดุรธานี มฝร-1-4-22-008-0382-57

29 นาย สมศักด์ิ เพ็งธรรม ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดอดุรธานี มฝร-1-4-22-008-0371-57

30 นาย สมศักด์ิ ค ามะมูล วิทยาลัยเทคนิคอดุรธานี จงัหวัดอดุรธานี มฝร-1-4-22-008-0396-57

31 นาย สวัสด์ิ ขนานแขง็ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดหนองคาย มฝร-1-4-22-008-0369-57

32 นางสาว สุจติรา ทองดี วทิยาลัยการอาชีพหนองหาน จังหวดัอุดรธานี มฝร-1-4-22-008-0376-57

33 นางสาว แสงเดือน อดุค ามี ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดแพร่ มฝร-1-4-22-008-0342-57

34 นาย อภิสิทธิ์ โรมเมือง วิทยาลัยสารพัดช่างอดุรธานี จงัหวัดอดุรธานี มฝร-1-4-22-008-0379-57

35 นางสาว อรวรรณ เศวตวงศ์ วทิยาลัยบริหารธรุกิจและการท่องเทีย่ว จ .อุดรธานี มฝร-1-4-22-008-0390-57

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ) ต่อ

ช่างพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลค า) ระดับ 1 ปี งปม. 2557 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 5 - 7 ก.ย. 2557

ณ ศูนยพั์ฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัอุดรธานี (งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)

ส านักพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชือ่ผู้ทดสอบ สาขาพนักงานการใช้คอมพวิเตอร์ (ประมวลผลค า) ระดับ 1 7/19



ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหัสผู้ทดสอบ

1 นาย กรภัทร์ แกว้มาลี วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนคิ จ.ราชบรีุ มฝร-1-4-22-008-0364-57

2 นาง จตุพร ตันติรังสี วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด จงัหวัดเพชรบุรี มฝร-1-4-22-008-0362-57

3 นาย จกัรพันธ์ นาควรรณโณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนคิ จ.ราชบรีุ มฝร-1-4-22-008-0365-57

4 นางสาว จริาภรณ์ จนีตุ้ม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี มฝร-1-4-22-008-0348-57

5 นาย ชนะ เชี่ยวเชิงสันติ วิทยาลัยเทคโนโลยนีครปฐม จงัหวัดนครปฐม มฝร-1-4-22-008-0357-57

6 นาย ชาติชาย เทียมสนิท สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี มฝร-1-4-22-008-0346-57

7 นาย ชุมพล มาลัยนวล สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี มฝร-1-4-22-008-0344-57

8 นาย ณัฐพงศ์ เจริญศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนคิ จ.ราชบรีุ มฝร-1-4-22-008-0368-57

9 นางสาว ณัฐสุดา องักนิันทน์ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดเพชรบุรี มฝร-1-4-22-008-0353-57

10 นาย ทองเจอื ขอนแกน่ วทิยาลัยเทคโนโลยบี้านโป่งบริหารธรุกิจ จ.ราชบุรี มฝร-1-4-22-008-0361-57

11 นาย เทอดศิลป์ โสมูล ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดเพชรบุรี มฝร-1-4-22-008-0354-57

12 นางสาว ธีรภรณ์ ล้อมสุขา โรงเรียนฐานเทคโนโลย ีจงัหวัดสมุทรสาคร มฝร-1-4-22-008-0359-57

13 นางสาว นนทพร กาญจนกลุ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดสมุทรสงคราม มฝร-1-4-22-008-0355-57

14 นางสาว นารีรัตน์ เมธยานันท์ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดนครปฐม มฝร-1-4-22-008-0351-57

15 นางสาว บังอร จนัทร์ตรี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี มฝร-1-4-22-008-0347-57

16 นาย ปริญญา กรุดตาด สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี มฝร-1-4-22-008-0343-57

17 นาย ปัญจพล ทันตกาญจนพันธุ์ วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม มฝร-1-4-22-008-0360-57

18 นาง ปิยะนุช มนทการติวงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี มฝร-1-4-22-008-0345-57

19 นาย พงศ์พิราม เยี่ยมเพื่อน วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด จงัหวัดเพชรบุรี มฝร-1-4-22-008-0363-57

20 นาย พิเชษฐ นาทองบ่อ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดเพชรบุรี มฝร-1-4-22-008-0352-57

21 นาง พิมพ์ชนก ศรีภูวงษ์ โรงเรียนฐานเทคโนโลย ีจงัหวัดสมุทรสาคร มฝร-1-4-22-008-0358-57

22 นาย มานะ จนัระมาด วิทยาลัยเทคโนโลยนีครปฐม จงัหวัดนครปฐม มฝร-1-4-22-008-0356-57

23 นาย รัศวิทย์ ถริพัฒนกลุ วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนคิ จ.ราชบรีุ มฝร-1-4-22-008-0366-57

24 นางสาว วลัยวรรณ เพชรพูล วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนคิ จ.ราชบรีุ มฝร-1-4-22-008-0367-57

25 นาย สุชาติ ศรีพวงสุวรรณ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดนครปฐม มฝร-1-4-22-008-0349-57

26 นาย เสมา ขนันาก ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดนครปฐม มฝร-1-4-22-008-0350-57

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

ช่างพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลค า) ระดับ 1 ปี งปม. 2557 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 3 - 5 ก.ย. 2557

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี (งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)

ชือ่ - สกุล

ส านักพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชือ่ผู้ทดสอบ สาขาพนักงานการใช้คอมพวิเตอร์ (ประมวลผลค า) ระดับ 1 8/19



ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหัสผู้ทดสอบ

1 นาย คล่องศักด์ิ การอ ามร ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจ.นครศรีธรรมราช มฝร-1-4-22-008-0156-57

2 นาง จามรี อ านวยพร ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจ.นครศรีธรรมราช มฝร-1-4-22-008-0152-57

3 นาง จรีุรัตน์ วุ่นคง ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดตรัง มฝร-1-4-22-008-0157-57

4 นาย ธีรพงศ์ ชัยพงศ์วัฒนา วิทยาลัยเทคนิคตรัง จงัหวัดตรัง มฝร-1-4-22-008-0167-57

5 นาง นฤมล เยาว์ด า วิทยาลัยการอาชีพกนัตัง จงัหวัดตรัง มฝร-1-4-22-008-0173-57

6 นาย นิรันทร์ หนูสุวรรณ์ วทิยาลัยเทคโนโลยพีัทลุงบริหารธรุกิจ จ.พัทลุง มฝร-1-4-22-008-0164-57

7 นาง ประทุมทิพย์ พร้อมปัญญา ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดตรัง มฝร-1-4-22-008-0159-57

8 นางสาว ปิยนาถ ลักษณะปิยะ วทิยาลัยเทคโนโลยจีรัสพิชากร จ.นครศรีธรรมราช มฝร-1-4-22-008-0170-57

9 นาง พรพิศ หยง้แกว้ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจ.นครศรีธรรมราช มฝร-1-4-22-008-0153-57

10 นางสาว พิฐชญาณ์ ขาวข า วิทยาลัยเทคนิคสตูล จงัหวัดสตูล มฝร-1-4-22-008-0169-57

11 นาย ภาณุพงศ์ ดวงศิริ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจ.นครศรีธรรมราช มฝร-1-4-22-008-0154-57

12 นาย มนูญ หยง้แกว้ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจ.นครศรีธรรมราช มฝร-1-4-22-008-0155-57

13 นาง รัชฎาภรณ์ ยอดมณี วทิยาลัยเทคโนโลยภีาคใต้ (เอส.เทค) จ.นครศรีธรรมราช มฝร-1-4-22-008-0161-57

14 นาง ราตรี ขาวนวล ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดตรัง มฝร-1-4-22-008-0158-57

15 นาย รุจริวัฒน์ งามข า วทิยาลัยเทคโนโลยพีัทลุงบริหารธรุกิจ จ.พัทลุง มฝร-1-4-22-008-0165-57

16 นางสาว วัชราภรณ์ ทองทา วทิยาลัยเทคโนโลยภีาคใต้ (เอส.เทค) จ.นครศรีธรรมราช มฝร-1-4-22-008-0162-57

17 นาย วัชรินทร์ สุขสาย ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดระนอง มฝร-1-4-22-008-0160-57

18 นาง วิไลลักษณ์ บ ารุงภักด์ิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลิเทคนคิตรัง จังหวัดตรัง มฝร-1-4-22-008-0168-57

19 นาง ศาลินีย์ ไชยบุตร วิทยาลัยเทคนิคป่าพยอม จงัหวัดพัทลุง มฝร-1-4-22-008-0166-57

20 นาง ศุภกาญจน์ อกัษรสิทธิ์ วทิยาลัยเทคโนโลยจีรัสพิชากร จ.นครศรีธรรมราช มฝร-1-4-22-008-0171-57

21 นาย สินชัย ขวัญเมือง วทิยาลัยเทคโนโลยภีาคใต้ (เอส.เทค) จ.นครศรีธรรมราช มฝร-1-4-22-008-0163-57

22 นาง สุภาภรณ์ นาทะชัย วทิยาลัยเทคโนโลยจีรัสพิชากร จ.นครศรีธรรมราช มฝร-1-4-22-008-0172-57

23 นาง สุวิมล ลีละตานนท์ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจ.นครศรีธรรมราช มฝร-1-4-22-008-0151-57

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

ช่างพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลค า) ระดับ 1 ปี งปม. 2557 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 2 - 4 ก.ย. 2557

ณ ศูนยพั์ฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัตรัง (งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)

ชือ่ - สกุล

ส านักพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชือ่ผู้ทดสอบ สาขาพนักงานการใช้คอมพวิเตอร์ (ประมวลผลค า) ระดับ 1 9/19



ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหัสผู้ทดสอบ

1 นาง กรรธิมา ถานทองดี ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดสกลนคร มฝร-1-4-22-008-0285-57

2 นาง จดิาภา ลีลานนท์ วทิยาลัยเทคโนโลยภีาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื จ.ขอนแกน่ มฝร-1-4-22-008-0299-57

3 นาง จรีวรรณ สมศรีนวล ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดเลย มฝร-1-4-22-008-0281-57

4 นาง ชญานิษฐ์ แสงทิพย์ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดสารคาม มฝร-1-4-22-008-0278-57

5 นาง ชนัดดา มหานาม วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ จงัหวัดขอนแกน่ มฝร-1-4-22-008-0291-57

6 นาย ชรินทร์ แสนศักด์ิ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดสารคาม มฝร-1-4-22-008-0279-57

7 นาย ชาญ เอี่ยมมา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแกน่ มฝร-1-4-22-008-0266-57

8 นาย ไชยพันธ์ ครันเล็ก ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดมุกดาหาร มฝร-1-4-22-008-0277-57

9 นาย ณัฐวุฒิ กาญจนเจริญพงศ์ วทิยาลัยเทคโนโลยภีาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื จ.ขอนแกน่ มฝร-1-4-22-008-0298-57

10 นางสาว ธนกรณ์ แกว้กา่ วทิยาลัยเทคโนโลยพีังโคนพณิชยการ จ.สกลนคร มฝร-1-4-22-008-0301-57

11 นาย ธนชิต พื้นงาม ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดอดุรธานี มฝร-1-4-22-008-0288-57

12 นาง ธัญญารัตน์ พร้อมจติร วิทยาลัยการอาชีพขอนแกน่ จงัหวัดขอนแกน่ มฝร-1-4-22-008-0297-57

13 นาง ธัญพิชชา นามจนัดี วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ จงัหวัดขอนแกน่ มฝร-1-4-22-008-0292-57

14 นาย นิคม ผิวขาว สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแกน่ มฝร-1-4-22-008-0270-57

15 นาง บังอร ไทยประเสริฐ วทิยาลัยเทคโนโลยไีทยบริหารธรุกิจ จ.ขอนแก่น มฝร-1-4-22-008-0289-57

16 นาย บุญรุ่ง โนใจ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแกน่ มฝร-1-4-22-008-0267-57

17 นางสาว ปทุมพร ลครพล วทิยาลัยเทคโนโลยกีารจัดการขอนแก่น จ.ขอนแก่น มฝร-1-4-22-008-0294-57

18 นาย ประทีป บุญครอง ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดกาฬสินธุ์ มฝร-1-4-22-008-0273-57

19 นาย ประวิณ มาตรา ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดเลย มฝร-1-4-22-008-0284-57

20 นาย ประเสริฐพงศ์ นามราช สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแกน่ มฝร-1-4-22-008-0271-57

21 นาย ประหยดั ศรีอาษา ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดอดุรธานี มฝร-1-4-22-008-0287-57

22 นาย ปิยะ ปินะกาพัง วทิยาลัยเทคโนโลยกีารจัดการขอนแก่น จ.ขอนแก่น มฝร-1-4-22-008-0295-57

23 นางสาว ปุญชรัสมิ์ แกว้มุลตรี ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดกาฬสินธุ์ มฝร-1-4-22-008-0275-57

24 นาง พิลัยวรรณ์ หงส์วิเศษ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดเลย มฝร-1-4-22-008-0282-57

25 นาย เพชรเหล็ก ทองภูธร ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดเลย มฝร-1-4-22-008-0283-57

26 นาง รัชนี พากพูลไพร ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดกาฬสินธุ์ มฝร-1-4-22-008-0274-57

27 นาย วรชัย ผลเพียร วทิยาลัยเทคโนโลยพีังโคนพณิชยการ จ.สกลนคร มฝร-1-4-22-008-0300-57

28 นาย วินัย นักผูก ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดสกลนคร มฝร-1-4-22-008-0286-57

29 นาย ศิวะพงศ์ แพงปัสสา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแกน่ มฝร-1-4-22-008-0268-57

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

ช่างพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลค า) ระดับ 1 ปี งปม. 2557 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 1 - 3 ก.ย. 2557

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น (งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)

ชือ่ - สกุล

ส านักพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชือ่ผู้ทดสอบ สาขาพนักงานการใช้คอมพวิเตอร์ (ประมวลผลค า) ระดับ 1 10/19



ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหัสผู้ทดสอบ

30 นาย สดใส คัมภิรา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแกน่ มฝร-1-4-22-008-0269-57

31 นาง สาวิตรี ไชยธงรัตน์ วิทยาลัยการอาชีพขอนแกน่ จงัหวัดขอนแกน่ มฝร-1-4-22-008-0296-57

32 นาย สุทธิศักด์ิ วงศ์รัตนะ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดกาฬสินธุ์ มฝร-1-4-22-008-0272-57

33 นาย สุพัด ถงุแกว้ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดสารคาม มฝร-1-4-22-008-0280-57

34 นางสาว สุพัตรา เนมขนุทด ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดหนองบัวล าภู มฝร-1-4-22-008-0293-57

35 นาย สุวัฒน์ เจริญพิบูลย์ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดมุกดาหาร มฝร-1-4-22-008-0276-57

36 นาง หนูเพ็ชร วรรณราช วทิยาลัยเทคโนโลยไีทยบริหารธรุกิจ จ.ขอนแก่น มฝร-1-4-22-008-0290-57

37 นาง อรุณี แสงงาม วทิยาลัยเทคโนโลยแีละอตุสาหกรรมต่อเรือหนองคาย มฝร-1-4-22-008-0302-57

ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหัสผู้ทดสอบ

1 นางสาว จนัธร ชุมศรี วทิยาลัยเทคนคิสุราษฎร์ธานแีหง่ที ่2 จ.สุราษฎร์ธานี มฝร-1-4-22-008-0196-57

2 นาย จริเดช ส่องแสง วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง จงัหวัดพังงา มฝร-1-4-22-008-0193-57

3 นางสาว จฑุารัตน์ บรรณาลังก์ โรงเรียนเทคโนโลยศีรีวชิยัสุวรรณภมู ิจ .สุราษฎร์ธานี มฝร-1-4-22-008-0191-57

4 นาย ฉกาจ สียงค์ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดระนอง มฝร-1-4-22-008-0199-57

5 นางสาว ธัญญรัตน์ ทวีศรี วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี มฝร-1-4-22-008-0197-57

6 นาย นพสถติย์ เส้งสุย ร.ร.องค์การบริหารส่วนจ.สุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย)์ มฝร-1-4-22-008-0195-57

7 นาง พรรณี สวัสดี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี มฝร-1-4-22-008-0202-57

8 นางสาว วลัยพร คธินทรโรจน์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี มฝร-1-4-22-008-0204-57

9 นางสาว ศุภศิริ พัฒนภักดี วทิยาลัยอาชวีศึกษาเทสบาลเมอืงนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี มฝร-1-4-22-008-0192-57

10 นาย สมพร รอดทราย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี มฝร-1-4-22-008-0201-57

11 นางสาว สายฝน บุราคร ร.ร.องค์การบริหารส่วนจ.สุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย)์ มฝร-1-4-22-008-0194-57

12 นางสาว สุมิตตรา นุน่นุย้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี มฝร-1-4-22-008-0200-57

13 นาง อริษา พัวพันธ์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี มฝร-1-4-22-008-0203-57

14 นางสาว อมุาภรณ์ นาภูมิ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก จ.สุราษฎร์ธานี มฝร-1-4-22-008-0198-57

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ) ต่อ

ช่างพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลค า) ระดับ 1 ปี งปม. 2557 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 1 - 3 ก.ย. 2557

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น (งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

ช่างพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลค า) ระดับ 1 ปี งปม. 2557 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 28 - 30 ส.ค. 2557

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี (งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)

ชือ่ - สกุล

ส านักพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชือ่ผู้ทดสอบ สาขาพนักงานการใช้คอมพวิเตอร์ (ประมวลผลค า) ระดับ 1 11/19



ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหัสผู้ทดสอบ

1 นางสาว กลุณัชชา บูรณะอดุม ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดหนองบัวล าภู มฝร-1-4-22-008-0145-57

2 นาย จกัรพงษ์ สีหานาถ วิทยาลัยเทคโนโลยธีีรภาดา จงัหวัดร้อยเอด็ มฝร-1-4-22-008-0144-57

3 นาย จ าลอง จนัทร์เหลือง วิทยาลัยเทคโนโลยธีีรภาดา จงัหวัดร้อยเอด็ มฝร-1-4-22-008-0143-57

4 นาง ดวงใจ สมภักดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอด็ จงัหวัดร้อยเอด็ มฝร-1-4-22-008-0138-57

5 นาย ธนภัทร อมัหะธร วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอด็ จงัหวัดร้อยเอด็ มฝร-1-4-22-008-0129-57

6 นางสาว ประนอม สีสุวรรณ์ วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภู จ.หนองบัวล าภู มฝร-1-4-22-008-0137-57

7 นาย พรพจน์ แสวงดี ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดร้อยเอด็ มฝร-1-4-22-008-0150-57

8 นางสาว พรพรรณ โสภาพล วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอด็ จงัหวัดร้อยเอด็ มฝร-1-4-22-008-0134-57

9 นาย มังกร ปินะกาพัง วิทยาลัยการอาชีพศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล าภู มฝร-1-4-22-008-0140-57

10 นางสาว มุกดา ดลเจอื วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอด็ จงัหวัดร้อยเอด็ มฝร-1-4-22-008-0136-57

11 นางสาว รจนา แขง็ขนั ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดหนองบัวล าภู มฝร-1-4-22-008-0147-57

12 นาย รัฐพล อธิมัง วิทยาลัยเทคโนโลยธีีรภาดา จงัหวัดร้อยเอด็ มฝร-1-4-22-008-0142-57

13 นางสาว ลักขณา สีลาง วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอด็ จงัหวัดร้อยเอด็ มฝร-1-4-22-008-0132-57

14 นาง วิลัย เมาะราษี วิทยาลัยเทคโนโลยร้ีอยเอด็ จงัหวัดร้อยเอด็ มฝร-1-4-22-008-0130-57

15 นาย สมบัติ ม่วงทองใบ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดหนองบัวล าภู มฝร-1-4-22-008-0146-57

16 นาย สุทธิลักษณ์ ศิรินันติกลุ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอด็ จงัหวัดร้อยเอด็ มฝร-1-4-22-008-0131-57

17 นางสาว สุพรรณี บุบผาเฮ้า วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง จงัหวัดร้อยเอด็ มฝร-1-4-22-008-0141-57

18 นาง สุรกญัญา ชัยรัตน์ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดหนองบัวล าภู มฝร-1-4-22-008-0148-57

19 นาย อนุศร โสภาบุตร ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดมุกดาหาร มฝร-1-4-22-008-0149-57

20 นาย อนุสรณ์ หงษ์ศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอด็ จงัหวัดร้อยเอด็ มฝร-1-4-22-008-0139-57

21 นางสาว อรกญัญา วินทะไชย วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย จงัหวัดร้อยเอด็ มฝร-1-4-22-008-0133-57

22 นาย อสิระ วรนาม วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอด็ จงัหวัดร้อยเอด็ มฝร-1-4-22-008-0135-57

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

ช่างพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลค า) ระดับ 1 ปี งปม. 2557 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 27 - 29 ส.ค. 2557

ณ ศูนยพั์ฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัร้อยเอ็ด (งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)

ชือ่ - สกุล

ส านักพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชือ่ผู้ทดสอบ สาขาพนักงานการใช้คอมพวิเตอร์ (ประมวลผลค า) ระดับ 1 12/19



ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหัสผู้ทดสอบ

1 นางสาว กรรณิกา บุญเกษม ม.เทคโนโลยรีาชมงคล รัตนโกสินทร์ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ มฝร-1-4-22-008-0225-57

2 นางสาว กฤติกา สระสม วทิยาลัยเทคโนโลยปีระจวบคีรีขนัธ ์จ.ประจวบคีรีขนัธ์ มฝร-1-4-22-008-0218-57

3 นาย เกรียงศักด์ิ เลิศฤทธิ์ยามาศ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดสมุทรสงคราม มฝร-1-4-22-008-0227-57

4 นาย จกัษ์กฤษท์ แกว้ดี ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดสมุทรสงคราม มฝร-1-4-22-008-0229-57

5 นางสาว จนัทร์ทิพย์ ชุณหะจนัทร์ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดกาญจนบุรี มฝร-1-4-22-008-0232-57

6 นางสาว จริาภรณ์ ศรีรอด ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดสมุทรสงคราม มฝร-1-4-22-008-0228-57

7 นาง จรีุวรรณ อรัญพฤกษ์ วทิยาลัยการอาชีพวงัไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์ มฝร-1-4-22-008-0219-57

8 นาย ชัยญา นพคุณวิจยั ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มฝร-1-4-22-008-0236-57

9 นาย ธวัช สถริภัทรชัย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี มฝร-1-4-22-008-0231-57

10 นาง ธีญารัตน์ องิคามระธร วทิยาลัยเทคโนโลยปีระจวบคีรีขนัธ ์จ.ประจวบคีรีขนัธ์ มฝร-1-4-22-008-0217-57

11 นาง นงนุช บุญมาก ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดกาญจนบุรี มฝร-1-4-22-008-0233-57

12 นาย นพดล สายคติกรณ์ ม.เทคโนโลยรีาชมงคล รัตนโกสินทร์ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ มฝร-1-4-22-008-0226-57

13 นางสาว นัยนา ศรีสุข ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มฝร-1-4-22-008-0240-57

14 นาย ปฎิภาณ สวนสวัสด์ิ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มฝร-1-4-22-008-0230-57

15 นางสาว เพียงฤทัย หนูสวัสด์ิ ม.เทคโนโลยรีาชมงคล รัตนโกสินทร์ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ มฝร-1-4-22-008-0224-57

16 นาย มโนภพ ตามภักดีพานิชย์ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มฝร-1-4-22-008-0235-57

17 นาย มาณพ เขดิช านาญ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ มฝร-1-4-22-008-0220-57

18 นางสาว วิลาวรรณ สุขชนะ ม.เทคโนโลยรีาชมงคล รัตนโกสินทร์ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ มฝร-1-4-22-008-0221-57

19 นาย วิศรุต ส่ือสุวรรณ ม.เทคโนโลยรีาชมงคล รัตนโกสินทร์ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ มฝร-1-4-22-008-0222-57

20 นาย ศิระ ต้อยสุวรรณ์ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มฝร-1-4-22-008-0239-57

21 นาย สามารถ ระยะวรรณ์ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มฝร-1-4-22-008-0238-57

22 นางสาว สุภาศิณี อนิทร์ศรี ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มฝร-1-4-22-008-0241-57

23 นาย อนันต์ จนัทร์แกว้ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มฝร-1-4-22-008-0237-57

24 นางสาว อรจริา ปานสวย ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มฝร-1-4-22-008-0234-57

25 นางสาว อชัฌาพร กว้างสวาสด์ิ ม.เทคโนโลยรีาชมงคล รัตนโกสินทร์ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ มฝร-1-4-22-008-0223-57

ช่างพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลค า) ระดับ 1 ปี งปม. 2557 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 26 - 28 ส.ค. 2557

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

ณ ศูนยพั์ฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ (งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)

ชือ่ - สกุล

ส านักพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชือ่ผู้ทดสอบ สาขาพนักงานการใช้คอมพวิเตอร์ (ประมวลผลค า) ระดับ 1 13/19



ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหัสผู้ทดสอบ

1 นางสาว กนกพร ถาวร วิทยาลัยเทคโนโลยชีลบุรี จงัหวัดชลบุรี มฝร-1-4-22-008-0055-57

2 นางสาว กมลรส เกดิแกว้ วทิยาลัยเทคโนโลยภีาคตะวนัออก (อี.เทค) จ.ชลบุรี มฝร-1-4-22-008-0059-57

3 นาย กฤษณะ สันติสถาพรสุข วทิยาลัยเทคโนโลยภีาคตะวนัออก (อี.เทค) จ.ชลบุรี มฝร-1-4-22-008-0066-57

4 นางสาว ขลกนก โฆษิตคณิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-22-008-0073-57

5 นาง ขวัญจติ สันติสถาพรสุข วทิยาลัยเทคโนโลยภีาคตะวนัออก (อี.เทค) จ.ชลบุรี มฝร-1-4-22-008-0057-57

6 นาย จกัรกฤษณ์ พลขนัธ์ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดฉะเชิงเทรา มฝร-1-4-22-008-0068-57

7 นางสาว จฑุามาศ ทัศนะศร วิทยาลัยเทคโนโลยชีลบุรี จงัหวัดชลบุรี มฝร-1-4-22-008-0054-57

8 นางสาว จฑุารัตน์ บูรสมภพ วิทยาลัยเทคโนโลยชีลบุรี จงัหวัดชลบุรี มฝร-1-4-22-008-0048-57

9 นาย ณัฐพล รุ่งสว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยชีลบุรี จงัหวัดชลบุรี มฝร-1-4-22-008-0052-57

10 นางสาว ธนาทิพา ประยรูธนาไพศาล ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดฉะเชิงเทรา มฝร-1-4-22-008-0067-57

11 นาง นาตยา สมบูรณ์กลุ วทิยาลัยเทคโนโลยภีาคตะวนัออก (อี.เทค) จ.ชลบุรี มฝร-1-4-22-008-0060-57

12 นาง บัวแกว้ สุกใส วิทยาลัยเทคโนโลยชีลบุรี จงัหวัดชลบุรี มฝร-1-4-22-008-0045-57

13 นาย ประเสริฐ สังขท์อง วทิยาลัยเทคโนโลยภีาคตะวนัออก (อี.เทค) จ.ชลบุรี มฝร-1-4-22-008-0062-57

14 นางสาว ปัญจพร ศรีสวรรค์ วทิยาลัยเทคโนโลยภีาคตะวนัออก (อี.เทค) จ.ชลบุรี มฝร-1-4-22-008-0065-57

15 นางสาว พรเทียน ปักเกตุ วิทยาลัยเทคโนโลยชีลบุรี จงัหวัดชลบุรี มฝร-1-4-22-008-0047-57

16 นางสาว พัชรินทร์ วงค์จนัทร์ วทิยาลัยเทคโนโลยภีาคตะวนัออก (อี.เทค) จ.ชลบุรี มฝร-1-4-22-008-0064-57

17 นางสาว พิสมัย ผุยผัน วทิยาลัยเทคโนโลยภีาคตะวนัออก (อี.เทค) จ.ชลบุรี มฝร-1-4-22-008-0063-57

18 นาง เพชรินทร์ ตันวัฒนกลุ วิทยาลัยเทคโนโลยชีลบุรี จงัหวัดชลบุรี มฝร-1-4-22-008-0049-57

19 นาย มนชยา ศิริกจิ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี มฝร-1-4-22-008-0072-57

20 นางสาว รสสุคนธ์ ฐิตสาโร วิทยาลัยเทคโนโลยชีลบุรี จงัหวัดชลบุรี มฝร-1-4-22-008-0053-57

21 นาง วาสิษฐี ระจติด ารงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี มฝร-1-4-22-008-0070-57

22 นาย วิเชียร ใจกว้าง ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดฉะเชิงเทรา มฝร-1-4-22-008-0069-57

23 นางสาว วิภารัตน์ บุตรคง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี มฝร-1-4-22-008-0071-57

24 นาย สฑีรุจ ศรีสันติสุข มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-22-008-0074-57

25 นางสาว สาวิตรี โยธาจนัทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยชีลบุรี จงัหวัดชลบุรี มฝร-1-4-22-008-0046-57

26 นางสาว สุมิตรา ทวีสุข วิทยาลัยเทคโนโลยชีลบุรี จงัหวัดชลบุรี มฝร-1-4-22-008-0050-57

27 นางสาว สุรัตนา กล่อมสกลุ วิทยาลัยเทคโนโลยชีลบุรี จงัหวัดชลบุรี มฝร-1-4-22-008-0051-57

28 นาย อภินันท์ สมบูรณ์กลุ วทิยาลัยเทคโนโลยภีาคตะวนัออก (อี.เทค) จ.ชลบุรี มฝร-1-4-22-008-0061-57

29 นาง อารีรัตน์ พรหมภู่ วิทยาลัยเทคโนโลยชีลบุรี จงัหวัดชลบุรี มฝร-1-4-22-008-0056-57

30 นางสาว เอน็ดู ชาญชิต วทิยาลัยเทคโนโลยภีาคตะวนัออก (อี.เทค) จ.ชลบุรี มฝร-1-4-22-008-0058-57

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

ช่างพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลค า) ระดับ 1 ปี งปม. 2557 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 18 - 20 ก.ค. 2557

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี (งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)

ชือ่ - สกุล

ส านักพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชือ่ผู้ทดสอบ สาขาพนักงานการใช้คอมพวิเตอร์ (ประมวลผลค า) ระดับ 1 14/19



ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหัสผู้ทดสอบ

1 นาง กฤษฎาวัลย์ จนัศรีศุภมงคล ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดหนองคาย มฝร-1-7-41-001-0032-57

2 นาย จตุพล คงมาก ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดชุมพร มฝร-1-7-41-001-0013-57

3 นาย จรัญ อิ่มพรหม ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดชัยนาท มฝร-1-7-41-001-0004-57

4 นาย เจษฎา พลายชุมพล ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดนนทบุรี มฝร-1-7-41-001-0017-57

5 นาย ชัยณรงค์ เผ่ือนยิ้ม ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดชัยนาท มฝร-1-7-41-001-0006-57

6 นางสาว ฐานิตา แกว้มณี ศูนยพ์ฒันาฝีมอืแรงงานจงัหวดัชยัภมู ิ(วทิยากรพเิศษ) มฝร-1-7-41-001-0010-57

7 นาย ณัฐชลินท์ ปัถวี ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดพังงา มฝร-1-7-41-001-0024-57

8 นางสาว ณัฐวดี ข าเนตร วทิยาลัยเทคโนโลยอีักษร บริหารธรุกิจ จ.ระยอง มฝร-1-7-41-001-0036-57

9 นาย ถวัลย์ น้อยอทุัย ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดระยอง มฝร-1-7-41-001-0022-57

10 นาย ทรงยศ ไพรสุวรรณ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดสมุทรสงคราม มฝร-1-7-41-001-0026-57

11 นาย ธวัชชัย ดวงค า ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดหนองคาย มฝร-1-7-41-001-0030-57

12 นาย ธีรวิทย์ หทัยรัตนานนท์ วทิยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ ์จ.ประจวบคีรีขันธ์ มฝร-1-7-41-001-0035-57

13 นางสาว ธีรารัตน์ ไกรชมสม ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดปราจนีบุรี มฝร-1-7-41-001-0021-57

14 นางสาว นรินรัตน์ กล้าหาญ วทิยาลัยเทคโนโลยอีาเซียน บริหารธรุกิจ จ.ระยอง มฝร-1-7-41-001-0039-57

15 นางสาว นาฏศิริ ศิริสัมพันธ์ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดปราจนีบุรี มฝร-1-7-41-001-0020-57

16 นาย บันฑิตย์ ทองดอนดู่ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดหนองคาย มฝร-1-7-41-001-0031-57

17 นางสาว ประวีณา ออ่นเกษ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดสระแกว้ มฝร-1-7-41-001-0029-57

18 นางสาว ปรารถนา นามบุรี วทิยาลัยเทคโนโลยอีักษร บริหารธรุกิจ จ.ระยอง มฝร-1-7-41-001-0037-57

19 นาย ปรีชา กญุแจทอง ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดชุมพร มฝร-1-7-41-001-0012-57

20 นางสาว ปัณณทัต ทรงพระคุณ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดชัยนาท มฝร-1-7-41-001-0005-57

21 นางสาว ปาริชาติ สิทธิกนั ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดตาก มฝร-1-7-41-001-0015-57

22 นางสาว ปิยพร บัวเกดิ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดจนัทบุรี มฝร-1-7-41-001-0003-57

23 นาง พยงค์ แม้นเดช ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดนครปฐม มฝร-1-7-41-001-0018-57

24 นางสาว พรพรรณ จนัทะพงษ์ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดหนองคาย มฝร-1-7-41-001-0033-57

25 นางสาว พุทธิดา สกลุวิริยกจิกลุ วิทยาลัยเทคโนโลยอีกัษร พัทยา จงัหวัดชลบุรี มฝร-1-7-41-001-0038-57

26 นาย พูนศักด์ิ รอดไธสง ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดสระแกว้ มฝร-1-7-41-001-0028-57

27 นาย ไพเทิด มหายศ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดตาก มฝร-1-7-41-001-0016-57

28 นาย ไพโรจน์ อนิทสาขา ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดชุมพร มฝร-1-7-41-001-0011-57

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

ช่างพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลค า) ระดับ 1 ปี งปม. 2557 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 8 - 10 ก.ค. 2557

ณ ศูนยพั์ฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัระยอง (งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)

ชือ่ - สกุล

ส านักพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชือ่ผู้ทดสอบ สาขาพนักงานการใช้คอมพวิเตอร์ (ประมวลผลค า) ระดับ 1 15/19



ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหัสผู้ทดสอบ

29 นาย มานพ ดีฉนวน ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดตาก มฝร-1-7-41-001-0014-57

30 นาย วรพจน์ ญาติบรรทุง ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดสมุทรสงคราม มฝร-1-7-41-001-0027-57

31 นางสาว ศศิธร เทียนทอง ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดนครปฐม มฝร-1-7-41-001-0019-57

32 นาย สนธยา นาสูงเนิน ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดชัยภูมิ มฝร-1-7-41-001-0009-57

33 นาย สันธยา แช่มขนุทด ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดชัยภูมิ มฝร-1-7-41-001-0008-57

34 นางสาว สาวิตรี อไุรงาม ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดระยอง มฝร-1-7-41-001-0023-57

35 นางสาว สุมาลี สุวรรณเกต ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดสมุทรสงคราม มฝร-1-7-41-001-0025-57

36 นาย สุวัฒน์ พูลเลิศ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดจนัทบุรี มฝร-1-7-41-001-0002-57

37 นาย สุวิษณ์ บ่ายเมือง ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดชัยนาท มฝร-1-7-41-001-0007-57

38 นางสาว อมรวรรณ คันทะ กองพฒันาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกจิการ กทม. มฝร-1-7-41-001-0034-57

39 นาย อ านาจ รักนิม่ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดจนัทบุรี มฝร-1-7-41-001-0001-57

ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหัสผู้ทดสอบ

1 นางสาว ขนิษฐา ฟองภู่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก มฝร-1-4-22-008-0008-57

2 นาง จรัสศรี เหล็กสิงห์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จงัหวัดพิษณุโลก มฝร-1-4-22-008-0003-57

3 นางสาว ณธษา สุขสบาย มหาวิทยาลัยนเรศวร จงัหวัดพิษณุโลก มฝร-1-4-22-008-0002-57

4 นาย ทวีศักด์ิ จนัทรพุฒ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระ จงัหวัดพิษณุโลก มฝร-1-4-22-008-0006-57

5 นางสาว ธัญญรัตน์ แกว้เฮ้า วิทยาลัยเทคโนโลยสีารสนเทศเพชรบูรณ์ มฝร-1-4-22-008-0001-57

6 นาย พีระสิทธิ์ รัตนาคม มหาวิทยาลัยนเรศวร จงัหวัดพิษณุโลก มฝร-1-4-22-008-0004-57

7 นางสาว ไพเราะ พุทธสอน วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จงัหวัดพิษณุโลก มฝร-1-4-22-008-0005-57

8 นาย สยมภู ชมภูษา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก มฝร-1-4-22-008-0011-57

9 นาย สุทัศน์ เชื้ออนิทร์ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดอตุรดิตถ์ มฝร-1-4-22-008-0009-57

10 นางสาว หนึง่ฤทัย ใจเดียว ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดอตุรดิตถ์ มฝร-1-4-22-008-0010-57

11 นาย เอกรินทร์ ธนะวงศ์ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา จงัหวัดน่าน มฝร-1-4-22-008-0007-57

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

ช่างพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลค า) ระดับ 1 ปี งปม. 2557 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 11 - 13 ม.ิย. 2557

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณโุลก (งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

ช่างพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลค า) ระดับ 1 ปี งปม. 2557 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 8 - 10 ก.ค. 2557

ณ ศูนยพั์ฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัระยอง (งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)

ชือ่ - สกุล

ส านักพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชือ่ผู้ทดสอบ สาขาพนักงานการใช้คอมพวิเตอร์ (ประมวลผลค า) ระดับ 1 16/19



ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหัสผู้ทดสอบ

1 นางสาว กรฤดี สุขะวัฒนะ ว.เทคโนโลยแีละการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ จ.ล าปาง มฝร-1-4-22-008-0018-57

2 นาย กฤษดา หมัดป้องตัว สถาบนัพัฒนาฝมอืแรงงานภาค 2 สุพรรณบรีุ มฝร-1-4-22-008-0031-57

3 นาง กวิตา ปานล้ าเลิศ ม.ราชภัฎสวนดุสิต ศูนยก์ารศึกษานอกทีต้ั่ง จ.สุพรรณบุรีมฝร-1-4-22-008-0045-57

4 นางสาว กลุทรัพย์ หงษ์เวยีงจันทร์ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดลพบุรี มฝร-1-4-22-008-0026-57

5 นาย คณิต ทองวิลัย สถาบนัพัฒนาฝมอืแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี มฝร-1-4-22-008-0013-57

6 นางสาว จนัทนา สุฉนัทบุตร ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มฝร-1-4-22-008-0040-57

7 นาย ชาตรี กอบัวแกว้ สถาบนัพัฒนาฝมอืแรงงานภาค 2 สุพรรณบรีุ มฝร-1-4-22-008-0029-57

8 นาย ชานนท์ อาคะมา 08 1208 1609 ส านกัพัฒนาตรฐานและทดสอบฝีมอืแรงงาน กพร. มฝร-1-4-22-008-0012-57

9 นางสาว ดวงรัตน์ มาสถติย์ วิทยาลัยเทคโนโลยลีะโว้ จงัหวัดลพบุรี มฝร-1-4-22-008-0027-57

10 นาง ดวงสอาด ไวยมะยรุา ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดอา่งทอง มฝร-1-4-22-008-0036-57

11 นางสาว ธิดารัตน์ นักระนาด สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี มฝร-1-4-22-008-0048-57

12 นาย ธีรยทุธ ถงุทอง สถาบนัพัฒนาฝมอืแรงงานภาค 2 สุพรรณบรีุ มฝร-1-4-22-008-0032-57

13 นางสาว นราภรณ์ สุวรรณประเสริฐ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี มฝร-1-4-22-008-0046-57

14 วา่ทีร้่อยตรี นวพล ศรีรุ่ง ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช มฝร-1-4-22-008-0020-57

15 นางสาว นัทธ์มนต์ งามดีธนาภัทร์ โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกจิ จังหวัดสุพรรณบรีุ มฝร-1-4-22-008-0042-57

16 นาง บุญนาค ประทุมศิลป์ โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกจิ จังหวัดสุพรรณบรีุ มฝร-1-4-22-008-0041-57

17 นาย บุญเสริม แดงศรี ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดลพบุรี มฝร-1-4-22-008-0024-57

18 นาง พนอ บุญยเนตร ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดลพบุรี มฝร-1-4-22-008-0025-57

19 นางสาว พรรณี ทองทาสี ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดสระบุรี มฝร-1-4-22-008-0033-57

20 นางสาว พัชราวลัย ธนารุณ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี มฝร-1-4-22-008-0047-57

21 นางสาว รณัชยธ์ิดา รุจิรัตน์ธนาโชติ สถาบนัพัฒนาฝมอืแรงงานภาค 1 สุมทรปราการ มฝร-1-4-22-008-0016-57

22 นางสาว รักคณา รักษาวงศ์ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช มฝร-1-4-22-008-0021-57

23 นางสาว รัตนา แกว้บญุเรือน ว.เทคโนโลยแีละการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ จ.ล าปาง มฝร-1-4-22-008-0017-57

24 นาย วรเชฎฐ์ ทองสา ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดอา่งทอง มฝร-1-4-22-008-0034-57

25 นาย วสันต์ เทวัญ ว.เทคโนโลยแีละการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ จ.ล าปาง มฝร-1-4-22-008-0019-57

26 นางสาว วัชรี เพ็ชรวงษ์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมู ิจ.สุพรรณบรีุ มฝร-1-4-22-008-0037-57

27 นาย ศรายทุธ บุญวระ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มฝร-1-4-22-008-0038-57

28 นาง ศรีวรรณ มณีวงษ์ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง จงัหวัดสุพรรณบุรี มฝร-1-4-22-008-0043-57

29 นาย ศุภชัย พวงบุปผา วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร - แจ่มใส จ.สุพรรณบรีุมฝร-1-4-22-008-0044-57

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

ช่างพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลค า) ระดับ 1 ปี งปม. 2557 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 17 - 19 ม.ิย. 2557

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี (งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)

ชือ่ - สกุล

ส านักพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชือ่ผู้ทดสอบ สาขาพนักงานการใช้คอมพวิเตอร์ (ประมวลผลค า) ระดับ 1 17/19



ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหัสผู้ทดสอบ

30 นาย สยาม ธีระบุตร ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดอา่งทอง มฝร-1-4-22-008-0035-57

31 นาย สิทธิโชค แจง้สว่าง สถาบันพฒันาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี (วิทยากรพเิศษ)มฝร-1-4-22-008-0015-57

32 นางสาว สุชาดา ศิลาไพร ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มฝร-1-4-22-008-0039-57

33 นาง สุดารัตน์ หมัดป้องตัว สถาบนัพัฒนาฝมอืแรงงานภาค 2 สุพรรณบรีุ มฝร-1-4-22-008-0030-57

34 นางสาว โสภา บัณฑิต ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช มฝร-1-4-22-008-0022-57

35 นาย อภิวัฒน์ บัวเจริญ สถาบนัพัฒนาฝมอืแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี มฝร-1-4-22-008-0014-57

36 นาย อศัวิน ภูท่อง ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดลพบุรี มฝร-1-4-22-008-0023-57

37 นางสาว อรุารัตน์ เดชวงษา วิทยาลัยเทคโนโลยลีะโว้ จงัหวัดลพบุรี มฝร-1-4-22-008-0028-57

ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหัสผู้ทดสอบ

1 นาย กมลพรรณ อนิริสพงศ์ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดพัทลุง มฝร-1-4-22-008-0018-57

2 นางสาว กรองกาญจน์ เอกพิพัฒน์วงศ์ วิทยาลัยเทคนิคสตูล จงัหวัดสตูล มฝร-1-4-22-008-0027-57

3 นาย เกยีรติศักด์ิ กจิเวช ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดสตูล มฝร-1-4-22-008-0040-57

4 นางสาว ขนิษฐา ศิลาคุณ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดสตูล มฝร-1-4-22-008-0026-57

5 นาย จ านง อรัญดร ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดสตูล มฝร-1-4-22-008-0023-57

6 นาย จริะพงศ์ ศรีสวัสด์ิ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา มฝร-1-4-22-008-0038-57

7 นางสาว จริาพร หนูสุวรรณ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดสตูล มฝร-1-4-22-008-0025-57

8 นาย เฉลิมศักด์ิ สิทธิชัย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา มฝร-1-4-22-008-0036-57

9 นาย ดรุณ โรมา ธุรกจิส่วนตัว จงัหวัดสงขลา มฝร-1-4-22-008-0044-57

10 นาย ถวิล หลีเจริญ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดนราธิวาส มฝร-1-4-22-008-0041-57

11 นาย ธวัชชัย กาญจนถาวร ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดพัทลุง มฝร-1-4-22-008-0017-57

12 นาย นิโมฮัมหมัด นิเซ็ง ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดปัตตานี มฝร-1-4-22-008-0032-57

13 นาย บูรฮาน ยามา ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดนราธิวาส มฝร-1-4-22-008-0013-57

14 นาย ประทีป จนัทรลาภ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดยะลา มฝร-1-4-22-008-0014-57

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

ช่างพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลค า) ระดับ 1 ปี งปม. 2557 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 2 - 7 ม.ิย. 2557

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงชลา (งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ) ต่อ

ช่างพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลค า) ระดับ 1 ปี งปม. 2557 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 17 - 19 ม.ิย. 2557

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี (งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)

ชือ่ - สกุล

ชือ่ - สกุล

ส านักพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชือ่ผู้ทดสอบ สาขาพนักงานการใช้คอมพวิเตอร์ (ประมวลผลค า) ระดับ 1 18/19



ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหัสผู้ทดสอบ

15 นางสาว ปิยลักษณ์ เทพกล่ า วทิยาลัยเทคโนโลยหีาดใหญ่อ านวยวทิย ์จ.สงขลา มฝร-1-4-22-008-0039-57

16 นางสาว ปิยะดา ปานเพชร ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดพัทลุง มฝร-1-4-22-008-0015-57

17 นางสาว ปิยา ชุมแกว้ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดสตูล มฝร-1-4-22-008-0024-57

18 นาย มงคล ผลินธรสิรื สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา มฝร-1-4-22-008-0037-57

19 นาย มีชัย พลัดพร้ิง ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดตรัง มฝร-1-4-22-008-0020-57

20 นาย มือกอืตา สาและ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดยะลา มฝร-1-4-22-008-0042-57

21 นาย รัฐพิทักษ์ นาควานิช ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดตรัง มฝร-1-4-22-008-0022-57

22 นางสาว รัตนาภรณ์ ฤทธิ์เดช ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดพัทลุง มฝร-1-4-22-008-0016-57

23 นางสาว วรรญา จนัทรัตนา ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดปัตตานี มฝร-1-4-22-008-0033-57

24 นาง แวด๊ะ สมันเหมือน ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดปัตตานี มฝร-1-4-22-008-0029-57

25 นาย ศักด์ิดา ชูทอง ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดพัทลุง มฝร-1-4-22-008-0019-57

26 นาย สนธยา แกว้มาลัย ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดนราธิวาส มฝร-1-4-22-008-0012-57

27 นาย สุธรรม ขาวเกื้อ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดตรัง มฝร-1-4-22-008-0021-57

28 นาย สุรศักด์ิ เด็นเก วิทยาลัยการอาชีพละงู จงัหวัดสตูล มฝร-1-4-22-008-0028-57

29 นาย หมัดอารี หมุดแหล๊ะ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดปัตตานี มฝร-1-4-22-008-0035-57

30 นางสาว หัสเม๊าะ อาลี ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดปัตตานี มฝร-1-4-22-008-0034-57

31 นาย อนุสร เพชรรัตน์ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดปัตตานี มฝร-1-4-22-008-0030-57

32 นาย อสัอารี ลาเต๊ะ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดปัตตานี มฝร-1-4-22-008-0031-57

33 นางสาว อาภาภรณ์ ด าแกว้ วิทยาลัยเทคโนโลยวีชิราโปลี จงัหวัดสงขลา มฝร-1-4-22-008-0043-57

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ) ต่อ

ช่างพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลค า) ระดับ 1 ปี งปม. 2557 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 2 - 7 ม.ิย. 2557

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงชลา (งปม.ส านักพัฒนามาตรฐานฯ)

ชือ่ - สกุล

ส านักพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชือ่ผู้ทดสอบ สาขาพนักงานการใช้คอมพวิเตอร์ (ประมวลผลค า) ระดับ 1 19/19


