
ล าดบัที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสงักัด รหสัผู้ทดสอบ

1 นาย ชนนิทร์ เฉลิมญาติ สถาบนัพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 2 สุพรรณบรีุ มฝร-1-4-15-001-0003-58

2 นาย ชีวพันธ์ จีนทั่ง ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดอา่งทอง มฝร-1-4-15-001-0006-58

3 นาย ทศพร กณัสิทธิ์ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดสิงหบ์รีุ มฝร-1-4-15-001-0005-58

4 นาย ประมาณ จันโท สถาบนัพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 2 สุพรรณบรีุ มฝร-1-4-15-001-0004-58

5 นาย มโน สีตะสิทธิ์ ผู้แทนสมาคมช่างเหมาไฟฟูาและเคร่ืองกลไทย มฝร-1-4-15-001-0001-58

6 นาย รณรงค์ กติิรักษ์ ผู้แทนสมาคมช่างเหมาไฟฟูาและเคร่ืองกลไทย มฝร-1-4-15-001-0002-58

7 นาย สุธน ธัญญะเจริญ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวหนองมว่ง จังหวัดลพบรีุ มฝร-1-4-15-001-0008-58

8 นาย โอภาส เฉลยพงษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวหนองมว่ง จังหวัดลพบรีุ มฝร-1-4-15-001-0007-58

ล าดบัที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสงักัด รหสัผู้ทดสอบ

1 นาย จักรกฤช อดุมเดช วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง จังหวัดปทุมธานี มฝร-1-4-15-001-0045-57

2 นาย วินยั ฤทธิ์เดช วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง จังหวัดปทุมธานี มฝร-1-4-15-001-0048-57

3 นางสาว อชัรี หมอยาดี วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง จังหวัดปทุมธานี มฝร-1-4-15-001-0047-57

4 นางสาว อําพรรณ ทิมจําลอง วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง จังหวัดปทุมธานี มฝร-1-4-15-001-0046-57

ล าดบัที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสงักัด รหสัผู้ทดสอบ

1 นาย คํานา ไพรสิงห์ ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จ.เชียงใหม่ มฝร-1-4-15-001-0027-57

2 นาย จตุพร พวงไวย์ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดนา่น มฝร-1-4-15-001-0043-57

3 นาย จิรวุฒิ กจิวรรณ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดแมฮ่่องสอน มฝร-1-4-15-001-0040-57

4 นาย จิรายุทธ จันทร์ศรีวงศ์ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดนา่น มฝร-1-4-15-001-0044-57

5 นาย นติิพัฒน์ จอมมงคล มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหมจ่ังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-4-15-001-0032-57

6 ว่าที่ร้อยตรี บณัฑูร พิทักษว์งศ์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหมจ่ังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-4-15-001-0030-57

7 นาย ไพโรจน์ รัตต๊ะใส วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียจังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-4-15-001-0028-57

8 นาย ภริมย์ ยะราช วิทยาลัยเทคนคินา่นจังหวัดนา่น มฝร-1-4-15-001-0037-57

9 นาย มงคล ยาวิละ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดลําพูน มฝร-1-4-15-001-0041-57

10 นาย มีชัย อายุรักษ์ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดลําพูน มฝร-1-4-15-001-0042-57

11 นาย รณชัย สุนนัตา วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียจังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-4-15-001-0029-57

12 นาย เลอศักด์ิ บญุทัน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหมจ่ังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-4-15-001-0031-57

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

สาขาอาชพีชา่งไฟฟ้าภายในอาคาร ระดบั 1 ปีงบประมาณ 2558 ผ่านการเขา้ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2558

ชือ่ - สกุล

สาขาอาชพีชา่งไฟฟ้าภายในอาคาร ระดบั 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเขา้ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 17 - 19 กันยายน 2557

ณ สถาบันพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี

ณ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดปทุมธานี

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

สาขาอาชพีชา่งไฟฟ้าภายในอาคาร ระดบั 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเขา้ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 7 - 10 กันยายน 2557

ณ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดเชยีงใหม่

ชือ่ - สกุล

ส านักพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชื่อผู้ทดสอบฯ สาขาอาชีพช่างไฟฟา้ภายในอาคาร ระดับ 1 1/8



ล าดบัที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสงักัด รหสัผู้ทดสอบ

13 นาย วิชาญ ชัยชมภู สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเชต ๓๔ จ.เชียงใหม่ มฝร-1-4-15-001-0034-57

14 นาย สถิต โพธิ์หลวง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนคิลานนา จ.เชียงใหม่ มฝร-1-4-15-001-0035-57

15 นาย สมพร เลิศคําฟู โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล จังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-4-15-001-0036-57

16 นาย สุเทพ ผูกรักษ์ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-4-15-001-0039-57

17 นาย สุรัช ทองแกว้ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร จังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-4-15-001-0033-57

18 นาย สุริยัน สุรินทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน จังหวัดเชียงราย มฝร-1-4-15-001-0038-57

ล าดบัที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสงักัด รหสัผู้ทดสอบ

1 นาย จักรเพชร จุลพรหม ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดเพชรบรีุ มฝร-1-4-15-001-0066-57

2 นาย ดิลก บชูารัตนกลุ วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนคิจังหวัดราชบรีุ มฝร-1-4-15-001-0072-57

3 นาย ถนอม บญุนาค สํานกังานยุติธรรม จังหวัดนครปฐม มฝร-1-4-15-001-0067-57

4 นาย ทวีศักด์ิ เพชรตรง วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค จังหวัดราชบุรี มฝร-1-4-15-001-0073-57

5 นาย ประเวศ สมประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบรีุ จังหวัดกาญจนบรีุ มฝร-1-4-15-001-0070-57

6 นายสาว มยุรา สุทธิประภา วทิยาลัยเทคโนโลยบีริหารธรุกจิกาญจนบรีุ จ .กาญจนบรีุ มฝร-1-4-15-001-0069-57

7 นาย สมศักด์ิ ศรีนิม่ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดสมทุรสงคราม มฝร-1-4-15-001-0065-57

8 นาย สันติภาพ กัว้พรหม มหาวิทยาลัยราชภฏัหมูบ่า้นจอมบงึ จังหวัดราชบรีุ มฝร-1-4-15-001-0068-57

9 นาย อนสุรณ์ อนิทร์ภริมย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค จังหวัดราชบุรี มฝร-1-4-15-001-0074-57

10 นางสาว อาจรีย์ หงษน์อ้ย วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค จังหวัดราชบุรี มฝร-1-4-15-001-0071-57

ล าดบัที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสงักัด รหสัผู้ทดสอบ

1 นาย กฤษณ์ กําแพงศิริชัย สถาบนัพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 7 อบุลราชธานี มฝร-1-4-15-001-0064-57

2 นางสาว กสุุมา ไชยกติิ วทิยาลัยอาชีวศึกษาสัมมาสิกขาศรีษะอโศก จ .ศรีษะเกษ มฝร-1-4-15-001-0061-57

3 นาย ณัฐพงษ์ เกตวงษา วทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมศรีสงคราม จ .นครพนม มฝร-1-4-15-001-0058-57

4 นาย ธนวัฒน์ ไขแสง วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ ์จังหวัดอบุลราชธานี มฝร-1-4-15-001-0057-57

5 นาย นพพร ไกรยวงษ์ วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี มฝร-1-4-15-001-0051-57

6 นาย บญุศรี ไหลศิริกลุ มหาวิทยาลัยราชภฏัอบุลราชธาน ีจ.อบุลราชธานี มฝร-1-4-15-001-0059-57

7 นาย เพียร ประทุม วิทยาลัยเทคนคิตระการพืชผลจังหวัดอบุลราชธานี มฝร-1-4-15-001-0049-57

8 นาย รุ่งเพชร เขียวแกว้ วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ จังหวัดอบุลราชธานี มฝร-1-4-15-001-0050-57

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ) ตอ่

สาขาอาชพีชา่งไฟฟ้าภายในอาคาร ระดบั 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเขา้ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 7 - 10 กันยายน 2557

ณ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดเชยีงใหม่

ชือ่ - สกุล

ณ สถาบันพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 4 ราชบุรี

ชือ่ - สกุล

สาขาอาชพีชา่งไฟฟ้าภายในอาคาร ระดบั 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเขา้ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 3 - 5 กันยายน 2557

ณ สถาบันพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 4 ราชบุรี

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

สาขาอาชพีชา่งไฟฟ้าภายในอาคาร ระดบั 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเขา้ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 3 - 5 กันยายน 2558

ส านักพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชื่อผู้ทดสอบฯ สาขาอาชีพช่างไฟฟา้ภายในอาคาร ระดับ 1 2/8



ล าดบัที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสงักัด รหสัผู้ทดสอบ

9 นาย วิรัตน์ อาณาอนันต์กจิ วทิยาลัยอาชีวศึกษาสัมมาสิกขาศรีษะอโศก จ .ศรีษะเกษ มฝร-1-4-15-001-0060-57

10 นาย วุฒิชัย เศรษฐนนัท์ วทิยาลัยเทคโนโลยีบริหารธรุกิจรักไทย สิรินธร จ.อุบลราชธานี มฝร-1-4-15-001-0053-57

11 นาย สมัย ประสมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ ์จังหวัดอบุลราชธานี มฝร-1-4-15-001-0056-57

12 นาย สุขี เส้นเกษ วทิยาลัยเทคโนโลยีบริหารธรุกิจรักไทย สิรินธร จ.อุบลราชธานี มฝร-1-4-15-001-0055-57

13 นาย สุรชาติ ไกรเพชร วทิยาลัยเทคโนโลยีบริหารธรุกิจรักไทย สิรินธร จ.อุบลราชธานี มฝร-1-4-15-001-0052-57

14 นาย อดุลย์ คําพันธ์ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ มฝร-1-4-15-001-0063-57

15 นาย อมัพร หรัิญเขว้า วทิยาลัยอาชีวศึกษาสัมมาสิกขาศรีษะอโศก จ .ศรีษะเกษ มฝร-1-4-15-001-0062-57

16 นาย อาณัติ เหล่าโกก้ วทิยาลัยเทคโนโลยีบริหารธรุกิจรักไทยน้ํายืน จ.อุบลราชธานี มฝร-1-4-15-001-0054-57

ล าดบัที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสงักัด รหสัผู้ทดสอบ

1 นาย กมลภพ ปานหวาน ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดพัทลุง มฝร-1-4-15-001-0004-57

2 นาย เกยีรติศักด์ิ กจิเวช ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดสตูล มฝร-1-4-15-001-0010-57

3 นาย โกเมศ ปยิะพันธุ์ สถาบนัพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 12 สงขลา มฝร-1-4-15-001-0019-57

4 นาย ฆอเหลด รอเกตุ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสตูล (วิทยากรพิเศษ) มฝร-1-4-15-001-0025-57

5 นาย จํานง อรัญดร ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดสตูล มฝร-1-4-15-001-0009-57

6 นาย เจริญสินธ์ แสนสุข สถาบนัพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 12 สงขลา มฝร-1-4-15-001-0022-57

7 นาย เฉลิมศักด์ิ สิทธิชัย สถาบนัพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 12 สงขลา มฝร-1-4-15-001-0013-57

8 นาย ธวัช แกว้ลอย วิทยาลัยการอาชีพนาทวี จังหวัดสงขลา มฝร-1-4-15-001-0023-57

9 นาย ธวัชชัย คงเคว็จ วิทยาลัยเทคนคิสตูล จังหวัดสตูล มฝร-1-4-15-001-0012-57

10 นาย ธิปก แกว้พิบลูย์ สถาบนัพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 12 สงขลา มฝร-1-4-15-001-0014-57

11 นาย บญัชา หาญณรงค์ สถาบนัพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 12 สงขลา มฝร-1-4-15-001-0016-57

12 นาย พงศกร หะรัตพันธ์ สถาบนัพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 12 สงขลา มฝร-1-4-15-001-0015-57

13 นาย ภริมย์ ศรีงาม สถาบนัพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 12 สงขลา มฝร-1-4-15-001-0017-57

14 นาย ภษูติ จูหอ้ง ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดตรัง มฝร-1-4-15-001-0005-57

15 นาย มานติย์ เทพษร สถาบนัพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 12 สงขลา มฝร-1-4-15-001-0020-57

16 นาย วรวิทย์ เส้งคุ้ย วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา จังหวัดสงขลา มฝร-1-4-15-001-0026-57

17 นาย วิรัตน์ เทพรักษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา จังหวัดสงขลา มฝร-1-4-15-001-0024-57

18 นาย แวหามะ หะยีสาเมาะ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดปตัตานี มฝร-1-4-15-001-0006-57

19 นาย สการา บสูะมญั ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดนราธิวาส มฝร-1-4-15-001-0001-57

20 นาย สมชาย เนยีมสวัสด์ิ วิทยาลัยการอาชีพควนขนนุ จังหวัดพัทลุง มฝร-1-4-15-001-0003-57

21 นาย สวาท คําทอง สถาบนัพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 12 สงขลา มฝร-1-4-15-001-0021-57

ชือ่ - สกุล

สาขาอาชพีชา่งไฟฟ้าภายในอาคาร ระดบั 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเขา้ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 3 - 5 กันยายน 2558

ณ สถาบันพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 4 ราชบุรี

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

สาขาอาชพีชา่งไฟฟ้าภายในอาคาร ระดบั 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเขา้ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 2 - 7 มถุินายน 2557

ณ สถาบันพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 12 สงขลา

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ) ตอ่

ส านักพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชื่อผู้ทดสอบฯ สาขาอาชีพช่างไฟฟา้ภายในอาคาร ระดับ 1 3/8



ล าดบัที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสงักัด รหสัผู้ทดสอบ

22 นาย สัญชัย เหร่าหมดั วิทยาลัยเทคนคิกาญจนาภเิษกปตัตาน ีจ.ปตัตานี มฝร-1-4-15-001-0008-57

23 นาย สุชาติ สาเจริญ สถาบนัพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 12 สงขลา มฝร-1-4-15-001-0018-57

24 นาย หมดัอารี หมดุแหล๊ะ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดปตัตานี มฝร-1-4-15-001-0007-57

25 นาย อะหมาด บนิอตํีา วิทยาลัยเทคนคิสตูล จังหวัดสตูล มฝร-1-4-15-001-0011-57

ล าดบัที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสงักัด รหสัผู้ทดสอบ

1 นาย ณรงค์ชัย นชุคํา วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบรูณ์ มฝร-1-4-15-001-0063-56

2 นาย เทพรักษ เพ็งคุ้ม วิทยาลัยเทคนคิเพชรบรูณ์ มฝร-1-4-15-001-0055-56

3 นาย ธีระศักด์ิ ส่ีเหล่ียมงาม วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบรูณ์ มฝร-1-4-15-001-0065-56

4 นาย ประทีป ราชบรีุ วิทยาลัยเทคนคิเพชรบรูณ์ มฝร-1-4-15-001-0058-56

5 นาย ผดุงวิทย์ ดิษฐเจริญ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบรีุจังหวัดเพชรบรูณ์ มฝร-1-4-15-001-0061-56

6 นางสาว ผ่องพรรณ เขียวดี วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบรูณ์ มฝร-1-4-15-001-0064-56

7 ว่าที่ร้อยตรี เผด็จ ปญัญาศุภโชติ วิทยาลัยเทคนคิเพชรบรูณ์ มฝร-1-4-15-001-0057-56

8 นาย มานพ ศรีนาราง วิทยาลัยเทคนคิเพชรบรูณ์ มฝร-1-4-15-001-0056-56

9 นาย วีระศักด์ิ สุวรรณขันธ์ วิทยาลัยการอาชีพชนแดนจังหวัดเพชรบรุณ์ มฝร-1-4-15-001-0059-56

10 นางสาว ศิริพร คํามี วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบรูณ์ มฝร-1-4-15-001-0067-56

11 นาย สมจิตร นาจรวย วิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบรีุจังหวัดเพชรบรูณ์ มฝร-1-4-15-001-0060-56

12 นางสาว สาวิตรี ศิริลา วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบรูณ์ มฝร-1-4-15-001-0066-56

13 นาย สิทธิพันธ์ จันทร์งาม วิทยาลัยเทคโนโลยีปาุสักธาราจังหวัดเพชรบรูณ์ มฝร-1-4-15-001-0062-56

ล าดบัที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสงักัด รหสัผู้ทดสอบ

1 นาย จรัญ อนิเกดิ วิทยาลัยเทคนคิสระแกว้ จังหวัดสระแกว้ มฝร-1-4-15-001-0070-56

2 นาย จิรพัฒน์ พูนสวัสด์ิ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดตราด มฝร-1-4-15-001-0078-56

3 นาย เจษฎา รัตนปราการ วิทยาลัยเทคนคิสัตหบี จังหวัดชลบรีุ มฝร-1-4-15-001-0076-56

4 นาย ชัยพิสิษฐ์ ผิวออ่น วิทยาลัยการอาชีพองค์รักษ ์จังหวัดนครนายก มฝร-1-4-15-001-0074-56

5 นาย ธีระยุทธ มอญขาม วิทยาลัยเทคนคิสระแกว้ จังหวัดสระแกว้ มฝร-1-4-15-001-0069-56

6 นาย ปริพนธ์ พรมจิว๋ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดจันทบรีุ มฝร-1-4-15-001-0079-56

7 นาย ไพโรจน์ ขุนทอง วิทยาลัยการอาชีพวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว้ มฝร-1-4-15-001-0075-56

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

สาขาอาชพีชา่งไฟฟ้าภายในอาคาร ระดบั 1 ปีงบประมาณ 2556 ผ่านการเขา้ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2556

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์

ชือ่ - สกุล

ณ สถาบันพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 12 สงขลา

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

สาขาอาชพีชา่งไฟฟ้าภายในอาคาร ระดบั 1 ปีงบประมาณ 2556 ผ่านการเขา้ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2556

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ) ตอ่

สาขาอาชพีชา่งไฟฟ้าภายในอาคาร ระดบั 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเขา้ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 2 - 7 มถุินายน 2557

ส านักพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชื่อผู้ทดสอบฯ สาขาอาชีพช่างไฟฟา้ภายในอาคาร ระดับ 1 4/8



ล าดบัที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสงักัด รหสัผู้ทดสอบ

8 นาย มนตรี เนาวรัตน์ไพบลูย์ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดจันทบรีุ มฝร-1-4-15-001-0080-56

9 นาย ยุตจพงศ์ โกศลจิตร วิทยาลัยเทคนคิสระแกว้ จังหวัดสระแกว้ มฝร-1-4-15-001-0072-56

10 นาย วัชระ โต้โล้ง โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี จังหวัดสระแกว้ มฝร-1-4-15-001-0077-56

11 นาย วิชัย แย้มชม วิทยาลัยเทคนคิสระแกว้ จังหวัดสระแกว้ มฝร-1-4-15-001-0071-56

12 นาย วีระพล ร้องครอง วิทยาลัยเทคนคิบรูพาปราจีน จังหวัดปราจีนบรีุ มฝร-1-4-15-001-0073-56

13 นาย สรพงษ์ พาภกัดี วิทยาลัยเทคนคิสระแกว้ จังหวัดสระแกว้ มฝร-1-4-15-001-0068-56

14 นาย สันติ นกเขาเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ จังหวัดสระแกว้ มฝร-1-4-15-001-0081-56

ล าดบัที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสงักัด รหสัผู้ทดสอบ

1 นาย จีระ สังเกตกจิ โรงเรียนจิตรลดา (สายอาชีพ) มฝร-1-4-15-001-0032-56

2 นาย ชโลทร วาดสันทัด ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานกรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-15-001-0041-56

3 นาย ชวฤทธิ์ นามจําปา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) มฝร-1-4-15-001-0024-56

4 นาย ชาญชัย อรุณประเสริฐ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) มฝร-1-4-15-001-0025-56

5 วา่ที่ร้อยตรี ชูศักด์ิ เกษมรัติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) มฝร-1-4-15-001-0031-56

6 นาย เดชคฤทธิ์ สุขวัฒนโชติ วิทยาลัยเทคโนโลยีปญัญาภวิัฒน์ มฝร-1-4-15-001-0038-56

7 นาย ทศพร ชัยนรัุกษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) มฝร-1-4-15-001-0020-56

8 นาย เทิดศักด์ิ วิชาชัย โรงเรียนเซนต์จอหน์โปลีเทคนคิ มฝร-1-4-15-001-0035-56

9 นาย นภดล ผิวนวล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) มฝร-1-4-15-001-0019-56

10 นาย บญุยืน ประสมสี โรงเรียนเซนต์จอหน์โปลีเทคนคิ มฝร-1-4-15-001-0037-56

11 นาย พิชิต อนิทรักษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) มฝร-1-4-15-001-0018-56

12 นาย มนชยา ศิริกจิ สถาบนัพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 3 ชลบรีุ มฝร-1-4-15-001-0040-56

13 นางสาว รัตนาภรณ์ จันทรา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) มฝร-1-4-15-001-0029-56

14 นาย วิทวัส ชมฉัยยา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) มฝร-1-4-15-001-0026-56

15 นางสาว ศุภร พูลเพิ่ม โรงเรียนจิตรลดา (สายอาชีพ) มฝร-1-4-15-001-0034-56

16 นาย สมศักด์ิ ไชเหล็ก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) มฝร-1-4-15-001-0022-56

17 นาย สรศักด์ิ หวังดี โรงเรียนเซนต์จอหน์โปลีเทคนคิ มฝร-1-4-15-001-0036-56

18 นาย สุเมธ เชิงดา โรงเรียนจิตรลดา (สายอาชีพ) มฝร-1-4-15-001-0033-56

19 วา่ที่ร้อยตรี สุรศักด์ิ ผลาชีวะ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) มฝร-1-4-15-001-0030-56

20 นาย หรัิณย์ ศุภวนนมิติร วิทยาลัยเทคโนโลยีปญัญาภวิัฒน์ มฝร-1-4-15-001-0039-56

21 นาย อภรัิกษ์ คุ้มถิน่แกว้ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) มฝร-1-4-15-001-0028-56

22 นาย อํานาจ พรปญัญาวุฒิ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) มฝร-1-4-15-001-0027-56

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ) ตอ่

สาขาอาชพีชา่งไฟฟ้าภายในอาคาร ระดบั 1 ปีงบประมาณ 2556 ผ่านการเขา้ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2556

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์

สาขาอาชพีชา่งไฟฟ้าภายในอาคาร ระดบั 1 ปีงบประมาณ 2556 ผ่านการเขา้ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2556

ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)

ชือ่ - สกุล

ส านักพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชื่อผู้ทดสอบฯ สาขาอาชีพช่างไฟฟา้ภายในอาคาร ระดับ 1 5/8



ล าดบัที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสงักัด รหสัผู้ทดสอบ

23 นาย เอกพล เนตรแสงศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) มฝร-1-4-15-001-0023-56

24 นาย เอกภฐั เมธยาภา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) มฝร-1-4-15-001-0021-56

ล าดบัที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสงักัด รหสัผู้ทดสอบ

นางสาว โญศิสุภร ศรีปาก วทิยาลัยเทคโนโลยบีริหารธรุกจิรักไทย จ .มุกดาหาร มฝร-1-4-15-001-0050-56

นาย ธรรมนอง บญุสงค์ วิทยาลัยการอาชีพนวมนิทราชินมีกุดาหาร มฝร-1-4-15-001-0052-56

นาย ธราเทพ วังวงค์ วิทยาลัยการอาชีพนคิมคําสร้อยจังหวัดมกุดาหาร มฝร-1-4-15-001-0044-56

นาย บญุส่ง ศักด์ิศรี ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดยโสธร มฝร-1-4-15-001-0048-56

นาย วีรยุทธ สู่เสน วิทยาลัยเทคนคิหวัตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ มฝร-1-4-15-001-0042-56

นาย สมัย อยูน่าคง ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดมกุดาหาร มฝร-1-4-15-001-0046-56

นาย สวัสดิทิวา ทรงเดชกล้า ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดยโสธร มฝร-1-4-15-001-0049-56

นาย สุขสันต์ิ สุกใส ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดมกุดาหาร มฝร-1-4-15-001-0047-56

นาย สุวัฒน์ เจริญพิบลูย์ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวดัมุกดาหาร (วทิยากรพิเศษ) มฝร-1-4-15-001-0054-56

นาย อนศุร โสภาบตุร ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดมกุดาหาร มฝร-1-4-15-001-0045-56

นาย อภวิัฒน์ ผลาจันทร์ ศูนยพ์ฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดัสกลนคร (วทิยากรพเิศษ) มฝร-1-4-15-001-0053-56

นาย อรรถพล วงศ์ใหญ่ วิทยาลัยเทคนคิหวัตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ มฝร-1-4-15-001-0043-56

นาย อกัษร อนิปาว วิทยาลัยการอาชีพนวมนิทราชินมีกุดาหาร มฝร-1-4-15-001-0051-56

ล าดบัที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสงักัด รหสัผู้ทดสอบ

1 นาย กฤษฎา ชมเพลินใจ วิทยาลัยเทคโนโลยีปญัญาภวิัฒน์ มฝร-1-4-15-001-0014-56

2 นาย คมสันต์ แกว้สุวรรณ สถาบนัพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 2 สุพรรณบรีุ มฝร-1-4-15-001-0003-56

3 นาย ประดิษฐ์ ปาลกะวงศ์ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดนนทบรีุ มฝร-1-4-15-001-0012-56

4 นาย ประเสริฐ อสงไชยวฒันกลุ สถาบนัพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 10 ลําปาง มฝร-1-4-15-001-0005-56

5 นาย พรชัย ออ้ยพันธุ์ดี สถาบนัพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 2 สุพรรณบรีุ มฝร-1-4-15-001-0004-56

6 นาย พิเชฐ สุรินทนนท์รักษ์ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดกาญจนบรีุ มฝร-1-4-15-001-0006-56

7 นาย ภาณุพงศ์ ประจงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีปญัญาภวิัฒน์ มฝร-1-4-15-001-0017-56

8 นาย รวี ว่องวิทยา วิทยาลัยเทคโนโลยีปญัญาภวิัฒน์ มฝร-1-4-15-001-0016-56

9 นาย ระชา ศิลปชัย สถาบนัพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 2 สุพรรณบรีุ มฝร-1-4-15-001-0002-56

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

สาขาอาชพีชา่งไฟฟ้าภายในอาคาร ระดบั 1 ปีงบประมาณ 2556 ผ่านการเขา้ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2556

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

สาขาอาชพีชา่งไฟฟ้าภายในอาคาร ระดบั 1 ปีงบประมาณ 2556 ผ่านการเขา้ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2556

ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)

ชือ่ - สกุล

ณ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดมกุดาหาร

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

สาขาอาชพีชา่งไฟฟ้าภายในอาคาร ระดบั 1 ปีงบประมาณ 2556 ผ่านการเขา้ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 29 - 30 มกราคม 2556

ณ สถาบันพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี

ชือ่ - สกุล

ส านักพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชื่อผู้ทดสอบฯ สาขาอาชีพช่างไฟฟา้ภายในอาคาร ระดับ 1 6/8



ล าดบัที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสงักัด รหสัผู้ทดสอบ

10 นาย รุ่งนรัินดร์ ฝ้ันสืบ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดเชียงราย มฝร-1-4-15-001-0007-56

11 นาย วรพจน์ ญาติบรรทุง ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดสมทรสงคราม มฝร-1-4-15-001-0011-56

12 นาย วันชัย ติขิณานนท์ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดสมทรสงคราม มฝร-1-4-15-001-0010-56

13 นาย วิเชียร ลัดดาวัลย์ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดสมทรสงคราม มฝร-1-4-15-001-0009-56

14 นาย วิศาล ภชุณงค์ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดลพบรีุ มฝร-1-4-15-001-0008-56

15 นาย สายชล ประสพสุข วิทยาลัยเทคโนโลยีปญัญาภวิัฒน์ มฝร-1-4-15-001-0013-56

16 นาย อภสิิทธิ์ สุมาลี วิทยาลัยเทคโนโลยีปญัญาภวิัฒน์ มฝร-1-4-15-001-0015-56

17 นาย อทุัย สุมา สถาบนัพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 1 สมทุรปราการ มฝร-1-4-15-001-0001-56

ล าดบัที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสงักัด รหสัผู้ทดสอบ

1 นาย ขจรยศ หนคูง ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช มฝร-1-4-15-001-0038-54

2 นาย ชนะ จันทรสุวรรณ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช มฝร-1-4-15-001-0037-54

3 นาย ชาญยุทธ เกดิขวัญ ศูนยพ์ฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดักระบี ่ (วทิยากรพเิศษ) มฝร-1-4-15-001-0035-54

4 นาย เชษฐา ทองพรหม วิทยาลัยการอาชีพกระบรีุ จังหวัดระนอง มฝร-1-4-15-001-0041-54

5 นาย นพดล บญุสุข วทิยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี มฝร-1-4-15-001-0040-54

6 วา่ที่ร้อยตรี นวพล ศรีรุ่ง ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช มฝร-1-4-15-001-0036-54

7 นาย ประพันธ์ ศิริธรรม วิทยาลัยเทคนคิพังงา จังหวัดพังงา มฝร-1-4-15-001-0042-54

8 นาย ศักการียา บอืซา ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดนราธิวาส มฝร-1-4-15-001-0043-54

9 นาย สรรค์พงศ์ ลูกรักษ์ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี มฝร-1-4-15-001-0039-54

ล าดบัที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสงักัด รหสัผู้ทดสอบ

1 นาย ครรชิต ปยิะลังกา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลําปาง (วทิยากรพิเศษ) มฝร-1-4-15-001-0001-54

2 นาย จักรกริช เทพแปง บริษทั เทคโนโลยี อนิสตรูเมนท์ จํากดั มฝร-1-4-15-001-0015-54

3 นาย จิรเชษฐ์ เชือ้เมอืงพาน โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงธน เชียงราย มฝร-1-4-15-001-0018-54

4 นาย ชํานาญ นพสาริกา ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงาน จังหวัดอทุัยธานี มฝร-1-4-15-001-0006-54

5 นาย เดชพงษ์ เลางาม โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี มฝร-1-4-15-001-0014-54

6 นาย ตฤณภทัร จันทร์ฉาย ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงาน จังหวัดอทุัยธานี มฝร-1-4-15-001-0007-54

7 นาย ธนายุทธ แกว้ศักด์ิ โรงเรียนบริหารธุรกจิและเทคโนโลยีเชียงราย มฝร-1-4-15-001-0012-54

สาขาอาชพีชา่งไฟฟ้าภายในอาคาร ระดบั 1 ปีงบประมาณ 2554 ผ่านการเขา้ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 7 - 10 มถุินายน 2554

ณ สถาบันพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 10 ล าปาง

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

สาขาอาชพีชา่งไฟฟ้าภายในอาคาร ระดบั 1 ปีงบประมาณ 2554 ผ่านการเขา้ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2554

ณ สถาบันพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 11 สุราษฎรธ์านี

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

สาขาอาชพีชา่งไฟฟ้าภายในอาคาร ระดบั 1 ปีงบประมาณ 2556 ผ่านการเขา้ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 29 - 30 มกราคม 2556

ณ สถาบันพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี

ชือ่ - สกุล
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ล าดบัที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสงักัด รหสัผู้ทดสอบ

8 นาย บญุทวี ขันทะ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงาน จังหวัดพิจิตร มฝร-1-4-15-001-0003-54

9 นาย พงษศั์กด์ิ ฬียาพรรณ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงาน จังหวัดอทุัยธานี มฝร-1-4-15-001-0005-54

10 นาย พศิน ผ่องศรี วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา จังหวัดลําปาง มฝร-1-4-15-001-0011-54

11 นาย พินจิ ประภากรวิไล สถาบนัพัฒนาฝีมอืแรงงานนานาชาติเชียงแสน มฝร-1-4-15-001-0009-54

12 นาย วรนาถ บรรจง ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงาน จังหวัดลําพูน มฝร-1-4-15-001-0004-54

13 นาย วิเชษฐ แกว้เพียร บริษทั เทคโนโลยี อนิสตรูเมนท์ จํากดั มฝร-1-4-15-001-0016-54

14 นาย วุฒิชัย ชัยวัง โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี มฝร-1-4-15-001-0013-54

15 นาย เศกสรรค์ ดอกดวง บริษทั เทคโนโลยี อนิสตรูเมนท์ จํากดั มฝร-1-4-15-001-0017-54

16 นาย เศกสันต์ิ ทาตายุ สถาบนัพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 10 ลําปาง มฝร-1-4-15-001-0019-54

17 นาย สุริยัน สุรินทร์ โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงธน เชียงราย มฝร-1-4-15-001-0010-54

18 นาย อภชิาติ คํามลู ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-4-15-001-0002-54

19 นาย อมรเทพ คําตีบ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงาน จงัหวดัอุตรดิตถ์ (วทิยากรพิเศษ) มฝร-1-4-15-001-0008-54

ล าดบัที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสงักัด รหสัผู้ทดสอบ

1 นาย คณิต พิมพ์คําไหล วิทยาลัยเทคนคิหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ มฝร-1-4-15-001-0023-54

2 นาย ช่วงชัย ศิริสุรักษ์ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวดัสุรินทร์ (วทิยากรพิเศษ) มฝร-1-4-15-001-0032-54

3 นาย ธนวัฒน์ บวัแย้ม โรงเรียนคําแพง จังหวัดศรีสะเกษ มฝร-1-4-15-001-0031-54

4 นาย บรรหาญ ผาดสุวรรณ สถาบนัพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 3 ชลบรีุ มฝร-1-4-15-001-0027-54

5 นาย ประภาส สารรัตน์ โรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยีจังหวัดร้อยเอด็ มฝร-1-4-15-001-0024-54

6 นาย ประหยัด ศรีอาษา ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดอดุรธานี มฝร-1-4-15-001-0030-54

7 นาย เฟื้อ คิดกิง่ วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มฝร-1-4-15-001-0022-54

8 นาย มานะ ณ นคร ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดจันทบรีุ มฝร-1-4-15-001-0028-54

9 นางสาว รัตติยา เกตนอก บริษทั น้ําตาลครบรีุ จํากดั มฝร-1-4-15-001-0021-54

10 นาย สมชาย สุขะเกตุ วิทยาลัยเทคนคิชัยภมูิ มฝร-1-4-15-001-0034-54

11 นาย สมาน กนษิฐ โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา มฝร-1-4-15-001-0026-54

12 นาย สุวิษณ์ บา่ยเมอืง ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดชัยนาท มฝร-1-4-15-001-0020-54

13 นาย แสงอาทิตย์ มากพูน สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา (วทิยากรพเิศษ) มฝร-1-4-15-001-0033-54

14 นาย เอกชัย พรมจีน ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวดันครนายก (วทิยากรพิเศษ) มฝร-1-4-15-001-0029-54

15 นาย โองการ โยสุดใจ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดชัยนาท มฝร-1-4-15-001-0025-54

ณ สถาบันพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 5 นครราชสีมา

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ) ตอ่

สาขาอาชพีชา่งไฟฟ้าภายในอาคาร ระดบั 1 ปีงบประมาณ 2554 ผ่านการเขา้ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 7 - 10 มถุินายน 2554

ณ สถาบันพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 10 ล าปาง

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

สาขาอาชพีชา่งไฟฟ้าภายในอาคาร ระดบั 1 ปีงบประมาณ 2554 ผ่านการเขา้ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2554

ส านักพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชื่อผู้ทดสอบฯ สาขาอาชีพช่างไฟฟา้ภายในอาคาร ระดับ 1 8/8


