
ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหสัผู้ทดสอบ

1 วา่ที่ร้อยตรี จตุรงค์ ดวงแก้ว วิทยาลัยชุมชนอุทยัธานี จังหวัดอุทยัธานี มฝร-1-4-15-002-0120-57

2 นาย จักรวาล เกษมะณี วิทยาลัยชุมชนอุทยัธานี จังหวัดอุทยัธานี มฝร-1-4-15-002-0119-57

3 วา่ที่ร้อยตรี ชวลิต เอกสินเสริม วิทยาลัยเทคนิคตาก จังหวัดตาก มฝร-1-4-15-002-0130-57

4 นาย ชินวัตร เหล่าตุ่นแก้ว วิทยาลัยเทคนิคตาก จังหวัดตาก มฝร-1-4-15-002-0131-57

5 นางสาว ดวงจันทร์ ธนิกกุล วิทยาลัยเทคนิคพจิิตร จังหวัดพจิิตร มฝร-1-4-15-002-0127-57

6 นาย ดุสิต ร่ืนรวย วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ มฝร-1-4-15-002-0117-57

7 นาย บญุธรรม อุดมศิลป์ วิทยาลัยเทคนิคพจิิตร จังหวัดพจิิตร มฝร-1-4-15-002-0125-57

8 นาย ปฏภิาณ บรุะตะ วิทยาลัยเทคนิคพจิิตร จังหวัดพจิิตร มฝร-1-4-15-002-0126-57

9 นาย ปราโมทย์ กีตา วิทยาลัยชุมชนอุทยัธานี จังหวัดอุทยัธานี มฝร-1-4-15-002-0118-57

10 นาย พเิชษฐ นิลเนตร วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ มฝร-1-4-15-002-0124-57

11 นาย ภาคภมูิ เมฆโพธิ์ วิทยาลัยเทคนิคพจิิตร จังหวัดพจิิตร มฝร-1-4-15-002-0128-57

12 นาย มนต์ชัย มูระวงษ์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ มฝร-1-4-15-002-0122-57

13 นาย วินับ แกว้เกษการณ์ สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ มฝร-1-4-15-002-0112-57

14 นาย วีระพงศ์ วังนาค วิทยาลัยสารพดัช่างก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร มฝร-1-4-15-002-0135-57

15 นาย ศักฎา พลูทอง บริษทั มิยาบ ิกริลล์ จ ากัดกรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-15-002-0137-57

16 นาย ศิริยศ ยัง่ยืนศิริ สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ มฝร-1-4-15-002-0114-57

17 นาย สมบติั วงค์กัน วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด จังหวัดตาก มฝร-1-4-15-002-0133-57

18 นาย สราวุธ พชัรชมพู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ มฝร-1-4-15-002-0123-57

19 นาย สัญชัย กาวิน วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด จังหวัดตาก มฝร-1-4-15-002-0134-57

20 นาย สุชาติ ปรีชาชาญ สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ มฝร-1-4-15-002-0113-57

21 นาย สุทธิพนัธ์ สุวรรณรัตน์ วิทยาลัยการอาชีพแม่สอดจังหวัดตาก มฝร-1-4-15-002-0132-57

22 นาย สุภทัร นาคทอง สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ มฝร-1-4-15-002-0115-57

23 นาย สุรชัย ภกัดีจันทร์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ มฝร-1-4-15-002-0121-57

24 นาย สุรศักด์ิ ยะกัน วิทยาลัยเทคนิคตาก จังหวัดตาก มฝร-1-4-15-002-0129-57

25 นาย อภรัิกษ์ วงษเ์พช็ร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคเหนือนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ มฝร-1-4-15-002-0136-57

26 นาย อัมภฤณ ฤทธิน์ุ่ม ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดอุทยัธานี มฝร-1-4-15-002-0116-57

ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหสัผู้ทดสอบ

1 นาย ชัชวาล อิม่ละมัย วิทยาลัยเทคนิคสระบรีุ จังหวัดสระบรีุ มฝร-1-4-15-002-0151-57

2 นาย ชีวพนัธ์ จีนทั่ง ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง มฝร-1-4-15-002-0138-57

3 นาย เชาวลิต สารภี วิทยาลัยเทคนิคสระบรีุ จังหวัดสระบรีุ มฝร-1-4-15-002-0152-57

4 นาย ไชยา สุริโย ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบรีุ มฝร-1-4-15-002-0139-57

5 นาย ธาดา ค าแดง มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี จังหวัดลพบรีุ มฝร-1-4-15-002-0156-57

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหรรม ระดับ 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเข้ารับการฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 10 - 12 กันยายน 2557

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหรรม ระดับ 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเข้ารับการฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 9 - 11 กันยายน 2557

ณ ศูนยพั์ฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัสระบุรี

ชือ่ - สกุล

ส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชื่อผู้ทดสอบฯ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 1/11



ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหสัผู้ทดสอบ

6 นาย นพรัตน์ ตินานพ ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงาน จังหวัดสระบรีุ มฝร-1-4-15-002-0140-57

7 นาย นิรันดร์ โสประโคน บริษัท ซันฟู้ดอนิเตอร์ เนชั่นแนล จ ากดั จงัหวดัสระบุรี มฝร-1-4-15-002-0143-57

8 นาย นิรุตติ เนียมพนัธ์ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง) จ ากดั จงัหวดัสระบุรี มฝร-1-4-15-002-0148-57
9 นาย ประยูร แย้มโอษฐ์ บริษทั ทพีไีอ โพลีน จ ากัด(มหาชน) จังหวัดสระบรีุ มฝร-1-4-15-002-0150-57

10 นาย เมธี แพงศรี บริษัท ซันฟู้ดอนิเตอร์ เนชั่นแนล จ ากดั จงัหวดัสระบุรี มฝร-1-4-15-002-0145-57

11 นาย เมษวัฒน์ โสภารัตน์วรีกลุ วิทยาลัยมวกเหล็ก จังหวัดสระบรีุ มฝร-1-4-15-002-0147-57

12 นาย รุ่งชัย แก่นสากล วิทยาลัยสารพดัช่างสระบรีุ จังหวัดสระบรีุ มฝร-1-4-15-002-0141-57

13 นาย วิริยะ ทองเย็น บริษทั ปนูซิเมนต์ไทย(แก่งคอย) จ ากัด จังหวัดสระบรีุ มฝร-1-4-15-002-0155-57

14 นาย วีรพงศ์ พนมใส บริษทั สังขะวัตรวิศวกรรม จ ากัด จังหวัดสระบรีุ มฝร-1-4-15-002-0154-57

15 นาย สมเกียรต์ิ ดาวงษ์ บริษทั ซันฟู้ดอินเตอร์ เนชั่นแนล จ ากัด จังหวัดสระบรีุ มฝร-1-4-15-002-0144-57

16 นาย สมชาย ปิ่นทองค า วิทยาลัยเทคนิคสระบรีุ จังหวัดสระบรีุ มฝร-1-4-15-002-0153-57

17 นาย สมบติั ลาชุมภู บริษทั ทพีไีอ โพลีน จ ากัด(มหาชน) จังหวัดสระบรีุ มฝร-1-4-15-002-0149-57

18 นาย สรายุทธ พนัทา บริษทั ซันฟู้ดอินเตอร์ เนชั่นแนล จ ากัด จังหวัดสระบรีุ มฝร-1-4-15-002-0146-57

19 นาย อรรถสิทธิ์ อยูค่รบ บริษทั กัลฟ ์เพาเวอร์เจเนอขัน่ จ ากัด จังหวัดสระบรีุ มฝร-1-4-15-002-0142-57

ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหสัผู้ทดสอบ

1 นาย นพดล ผิวนวล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) กรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-15-002-0081-57

2 เรืออากาศเอก เฉลิมกิจ ศรีม่วง โรงเรียนช่างฝีมือทหารกรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-15-002-0092-57

3 นาย เดชคฤทธิ์ สุขวัฒนโชติ วิทยาลัยเทคโนโลยีปญัญาภวิัฒน์ จังหวัดนนทบรีุ มฝร-1-4-15-002-0089-57

4 นาย ถนัด ทศักุลณี บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอน็จเินียร่ิง จ ากดั (มหาชน) กรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-15-002-0079-57

5 นาย ทศพร ชัยนุรักษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) กรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-15-002-0082-57

6 นาย ประดิษฐ ปาลกะวงศ์ ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบรีุ มฝร-1-4-15-002-0095-57

7 เรืออากาศเอก ปรีดี ปยุศิริ โรงเรียนช่างฝีมือทหารกรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-15-002-0091-57

8 พนัตรี พจน์ หลอดทอง โรงเรียนช่างฝีมือทหารกรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-15-002-0090-57

9 นาย ภาณุพงษ์ ประจงการ วทิยาลัยเทคโนโลยปีัญญาภิวฒัน์ จงัหวดันนทบุรี มฝร-1-4-15-002-0087-57

10 นาย ยศพล พิชญเดชาวงศ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกกรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-15-002-0084-57

11 นาย รชานนท์ แสงตันชัย บริษัท เซ็กโก้เอ็นจเินียร่ิง แอนด์คอน สตรัคชั่น จ ากัด จ.สมุทรปราการ มฝร-1-4-15-002-0077-57

12 นาย รวี ว่องวิทยา วิทยาลัยเทคโนโลยีปญัญาภวิัฒน์ จังหวัดนนทบรีุ มฝร-1-4-15-002-0088-57

13 นาย วระวัฒน์ เลิศข ารูป บริษัท เซ็กโก้เอ็นจเินียร่ิง แอนด์คอนสตรัคชั่น จ ากัด จ.สมุทรปราการ มฝร-1-4-15-002-0076-57

14 นาย วรากรณ์ ทบัหว่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-15-002-0086-57

15 นาย วันชัย แซ่ล้ี วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-15-002-0085-57

16 จา่สิบเอก สมภพ แสงสว่าง โรงเรียนช่างฝีมือทหารกรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-15-002-0094-57

17 นาย สมหมาย เชตะมี บริษัท เซ็กโก้เอ็นจเินียร่ิง แอนด์คอนสตรัคชั่น จ ากัด จ.สมุทรปราการ มฝร-1-4-15-002-0078-57

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ) ต่อ

สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหรรม ระดับ 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเข้ารับการฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 9 - 11 กันยายน 2557

ณ ศูนยพั์ฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัสระบุรี

ชือ่ - สกุล

สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหรรม ระดับ 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเข้ารับการฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 8 - 10 กันยายน 2557

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ

ชือ่ - สกุล

ส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชื่อผู้ทดสอบฯ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 2/11



ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหสัผู้ทดสอบ

18 นาย สุวิระพงษ์ เพชรศรี บริษทั ซิต้ีเพาเวอร์ จ ากัดกรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-15-002-0080-57

19 นาย อดิเรก ทวิัฑฒานนท์ วทิยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ มฝร-1-4-15-002-0075-57

20 จ่าสิบเอก อิศเรศวร์ ทองใหม่ โรงเรียนช่างฝีมือทหารกรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-15-002-0093-57

21 นาย เอกพล เนตรแสงศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) กรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-15-002-0083-57

ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหสัผู้ทดสอบ

1 นาย กฤษดา ศรีจันทร์พยิม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอหน์ กรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-15-002-0110-57

2 นาย เจนณรงค์ มีสมพงษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอหน์ กรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-15-002-0105-57

3 นาย ณัฐพงษ์ จันมี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอหน์ กรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-15-002-0104-57

4 นาย ณัฐพล ธูปประดิษฐ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอหน์ กรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-15-002-0099-57

5 นาย ทรงขันธ์ ค าพรีะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอหน์ กรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-15-002-0111-57

6 นางสาว ทพิยสุดา สาคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอหน์ กรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-15-002-0107-57

7 นาย เทดิศักด์ิ วิชาชัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอหน์ กรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-15-002-0098-57

8 นาย นครินทร์ หุ่นทอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอหน์ กรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-15-002-0100-57

9 นาย นิติกร มาตา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอหน์ กรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-15-002-0103-57

10 นาย บญุยืน ประสมสี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอหน์ กรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-15-002-0109-57

11 นาย พงศ์เดช ตรวจมรรคา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอหน์ กรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-15-002-0101-57

12 นาย พทิกัษ์ เขียวขาว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอหน์ กรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-15-002-0108-57

13 นาย สรศักด์ิ หวังดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอหน์ กรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-15-002-0097-57

14 นาย อดิศร มาตรพนัธ์นา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอหน์ กรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-15-002-0102-57

15 นางสาว อนุโลม ศรีพณิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอหน์ กรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-15-002-0106-57

16 นาย เอือ้การย์ เศิกศิริ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอหน์ กรุงเทพมหานคร มฝร-1-4-15-002-0096-57

ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหสัผู้ทดสอบ

1 นาย กฤษณะ อุน่ทองมา ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ มฝร-1-4-15-002-0166-57

2 นาย เกียรติศักด์ิ กาทองทุ่ง วิทยาลัยการอาชีพสอง จังหวัดแพร่ มฝร-1-4-15-002-0164-57

3 นาย คุณานนต์ พึ่งพา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จังหวัดแพร่ มฝร-1-4-15-002-0161-57

4 นาย ชลอ มะโนเมือง วิทยาลัยการอาชีพสอง จังหวัดแพร่ มฝร-1-4-15-002-0165-57

5 นาย ถนอม แสงสว่าง วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จังหวัดแพร่ มฝร-1-4-15-002-0157-57

6 นาย ธนาคาร เคร่ืองจักร วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จังหวัดแพร่ มฝร-1-4-15-002-0160-57

7 นาย ประสงค์ เพง็ตะโก วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จังหวัดแพร่ มฝร-1-4-15-002-0158-57

ณ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอห์น กรุงเทพมหานคร

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ) ต่อ

สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหรรม ระดับ 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเข้ารับการฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 8 - 10 กันยายน 2557

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหรรม ระดับ 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเข้ารับการฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 6 - 8 กันยายน 2557

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหรรม ระดับ 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเข้ารับการฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 5 - 7 กันยายน 2557

ณ ศูนยพั์ฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัแพร่

ชือ่ - สกุล

ส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชื่อผู้ทดสอบฯ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 3/11



ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหสัผู้ทดสอบ

8 นาย มงคล อินทรประดิษฐ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จังหวัดแพร่ มฝร-1-4-15-002-0159-57

9 นาย วันชัย คิดศรี วิทยาลัยการอาชีพสอง จังหวัดแพร่ มฝร-1-4-15-002-0162-57

10 นาย สุรชัย พรมมา วิทยาลัยการอาชีพสอง จังหวัดแพร่ มฝร-1-4-15-002-0163-57

ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหสัผู้ทดสอบ

1 นาย กฤตณ์พัทธ์ หรัิญปณุยโชติ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร จ.นครปฐม มฝร-1-4-15-002-0173-57

2 นาย กิตติ จุย้เจริญ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบรีุ จ.กาญจนบรีุ มฝร-1-4-15-002-0182-57

3 นาย โกเมศ กาบแก้ว มหาวิทยาลัยราชภฏัหมู่บา้นจอมบงึ จังหวัดราชบรีุ มฝร-1-4-15-002-0181-57

4 นาย จักษก์ฤษท์ แก้วดี ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร มฝร-1-4-15-002-0170-57

5 นาย ดนุพล นาคอินทร์ ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร มฝร-1-4-15-002-0169-57

6 นาย ปฎภิาณ สวนสวัสด์ิ ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร มฝร-1-4-15-002-0171-57

7 นาย ประภาส .สถิตย์ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร จ.นครปฐม มฝร-1-4-15-002-0172-57

8 นาย ปาณัสกฤต เพิ่มนาม หา้งหุ้นส่วนจ ากัด นิลออโตเมชั่น จังหวัดกาญจนบรีุ มฝร-1-4-15-002-0177-57

9 นาย พงศนาถ พิทักษ์เฉลิมวงศ์ การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค จังหวัดราชบรีุ มฝร-1-4-15-002-0174-57

10 นาย ไพศาล ยันตะนะ วิทยาลัยสารพดัช่างกาญจนบรีุ จังหวัดกาญจนบรีุ มฝร-1-4-15-002-0178-57

11 นาย วรวุธ พกิุลทอง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด นิลออโตเมชั่น จังหวัดกาญจนบรีุ มฝร-1-4-15-002-0176-57

12 นาย สมเกียรติ ชาลี วิทยาลัยเทคโนโลยีบา้นโปง่บริหารธุรกิจ จังหวัดราชบรีุ มฝร-1-4-15-002-0183-57

13 นาย สารัช เฮงไต้ โรงเรียนฐานเทคโนโลยีจังหวัดสมุทรสาคร มฝร-1-4-15-002-0180-57

14 นาย โสภณ ยืนยัน โรงเรียนฐานเทคโนโลยีจังหวัดสมุทรสาคร มฝร-1-4-15-002-0179-57

15 นาย หฤษฎ์ณรงค์ รุ่งเรือง ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร มฝร-1-4-15-002-0168-57

16 นาย อนันต์ จันทร์แก้ว ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มฝร-1-4-15-002-0167-57

17 นาย อภรัิกษ์ อ่องจุย้ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด นิลออโตเมชั่น จังหวัดกาญจนบรีุ มฝร-1-4-15-002-0175-57

ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหสัผู้ทดสอบ

1 นาย จักราวิทย์ นาสมใจ วิทยาลัยสารพดัช่างขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มฝร-1-4-15-002-0067-57

2 นาย จักวาลย์ บญุพร้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีพชิญบณัฑิต จังหวัดหนองบวัล าภู มฝร-1-4-15-002-0066-57

3 นาย เฉลิมพล ศิลาวิเศษ สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น มฝร-1-4-15-002-0061-57

4 นาย ทกัษณิ โคทนา วิทยาลัยการอาชีพกระนวน จังหวัดขอนแก่น มฝร-1-4-15-002-0072-57

5 นาย ธวัชชัย ดวงค า ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคาย มฝร-1-4-15-002-0064-57

6 นาย ประเสริฐพงศ์ นามราช สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น มฝร-1-4-15-002-0062-57

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ) ต่อ

สาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหรรม ระดับ 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเข้ารับการฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 5 - 7 กันยายน 2557

ณ ศูนยพั์ฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัแพร่

ชือ่ - สกุล

สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหรรม ระดับ 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเข้ารับการฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 3 - 5 กันยายน 2557

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหรรม ระดับ 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเข้ารับการฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 25 - 27 มิถุนายน 2557

ชือ่ - สกุล

ส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชื่อผู้ทดสอบฯ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 4/11



ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหสัผู้ทดสอบ

7 นาย ปญัญา หาญโก่ย วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ จังหวัดขอนแก่น มฝร-1-4-15-002-0068-57

8 นาย รณชัย ประทมุเขตต์ วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน จังหวัดอุดรธานี มฝร-1-4-15-002-0073-57

9 นาย รุ่งนคร กางแม บริษทั ช.ทวี คอลลาเซียน จ ากัด จังหวัดขอนแก่น มฝร-1-4-15-002-0074-57

10 นาย วิศรุต ซุปวา วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มฝร-1-4-15-002-0071-57

11 นาย สดใส คัมภริา สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น มฝร-1-4-15-002-0060-57

12 นาย สมศักด์ิ รัตนวิบลูย์ สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น มฝร-1-4-15-002-0063-57

13 นาย สัมฤทธิ์ เกาะลุน ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม มฝร-1-4-15-002-0065-57

14 นาย สุรพงษ์ มหานาม วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ จังหวัดขอนแก่น มฝร-1-4-15-002-0069-57

15 นาย เสน่ห์ สอนเวียง วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ จังหวัดขอนแก่น มฝร-1-4-15-002-0070-57

ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหสัผู้ทดสอบ

1 นาย ธนภมูิ เพื่องเพยีร มหาวิทยาลัย ราชภฏัอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ มฝร-1-4-15-002-0038-57

2 นาย ธนัชกร คงทนั วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จังหวัดพษิณุโลก มฝร-1-4-15-002-0032-57

3 นาย ธีรยุทธ ศิริสุรักษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์ มฝร-1-4-15-002-0031-57

4 นาย สมคิด อุน่ม่อน สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 9 พษิณุโลก มฝร-1-4-15-002-0034-57

5 นาย สมเจตน์ บญุชื่น มหาวิทยาลัย ราชภฏัอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ มฝร-1-4-15-002-0039-57

6 นาย สมศักด์ิ ศรสุรินทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์ มฝร-1-4-15-002-0030-57

7 นาย สารัลย์ กระจง มหาวิทยาลัย ราชภฏัอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ มฝร-1-4-15-002-0036-57

8 นาย สุประกิจ สุริยะ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา จังหวัดน่าน มฝร-1-4-15-002-0033-57

9 นาย อนุชา ริกากรณ์ มหาวิทยาลัย ราชภฏัอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ มฝร-1-4-15-002-0037-57

10 นาย อนุสรณ์ รวมทรัพย์ วิทยาลัยเทคนิคสองแคว จังหวัดพษิณุโลก มฝร-1-4-15-002-0040-57

11 นาย อภชิาต มั่นคง ร้าน อ.ยุทธศักด์ิ แอร์ เซอร์วิส จังหวัดพษิณุโลก มฝร-1-4-15-002-0035-57

ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหสัผู้ทดสอบ

1 นาย เกรียงศักด์ิ แวดราแม ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดพงังา มฝร-2-4-15-002-0028-57

2 นาย ขจรยศ หนูคง ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช มฝร-2-4-15-002-0019-57

3 นาย ชนะ จันทรสุวรรณ ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช มฝร-2-4-15-002-0018-57

4 นาย เชิดพงศ์ จันทรวัฒนกิจ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มฝร-2-4-15-002-0023-57

5 นาย ดรณ์ พลจรัส ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่ มฝร-2-4-15-002-0016-57

6 นาย ธวัชชัย ศรีรัตนกุล สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฏร์ธานี มฝร-2-4-15-002-0024-57

7 นาย ธีระวุฒิ รุ่งเรือง ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง มฝร-2-4-15-002-0027-57

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ) ต่อ

สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหรรม ระดับ 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเข้ารับการฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 25 - 27 มิถุนายน 2557

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหรรม ระดับ 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเข้ารับการฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 11 - 13 มิถุนายน 2557

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณโุลก

ชือ่ - สกุล

สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหรรม ระดับ 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเข้ารับการฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 11 - 13 มิถุนายน 2557

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี

ชือ่ - สกุล

ส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชื่อผู้ทดสอบฯ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 5/11



ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหสัผู้ทดสอบ

8 นาย ปญัญา ร่มโพธิท์อง ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร มฝร-2-4-15-002-0020-57

9 นาย พงศ์ชัย วีระสุนทร ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดพทัลุง มฝร-2-4-15-002-0021-57

10 นาย ไพโรจน์ สรรพขาว สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฏร์ธานี มฝร-2-4-15-002-0026-57

11 นาย วิทยา จันทร์ศิริ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มฝร-2-4-15-002-0022-57

12 นาย สถาพร มาลัย สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฏร์ธานี มฝร-2-4-15-002-0025-57

13 นาย อาคม สาระพงษ์ ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง มฝร-2-4-15-002-0017-57

ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหสัผู้ทดสอบ

1 นาย โกเมศ ปยิะพนัธ์ สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา มฝร-1-4-15-002-0055-57

2 นาย ฆอเหลด รอเกตุ ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงาน จังหวัดสตูล (วิทยากรพเิศษ) มฝร-1-4-15-002-0048-57

3 นาย ธวัช แก้วลอย วิทยาลัยการอาชีพนาทวี จังหวัดสงขลา มฝร-1-4-15-002-0057-57

4 นาย ธวัชชัย คงเคว็จ วิทยาลัยเทคนิคสตูล จังหวัดสตูล มฝร-1-4-15-002-0051-57

5 นาย บญัชา หาญณรงค์ สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา มฝร-1-4-15-002-0053-53

6 นาย พงศกร หะรัตพนัธ์ สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา มฝร-1-4-15-002-0052-52

7 นาย มะแอน โต๊ะด า ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดสตูล มฝร-1-4-15-002-0047-57

8 นาย มานิตย์ เทพษร สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา มฝร-1-4-15-002-0056-57

9 นาย วรวิทย์ เส้งคุ้ย วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา จังหวัดสงขลา มฝร-1-4-15-002-0058-57

10 นาย วิรัตน์ เทพรักษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา จังหวัดสงขลา มฝร-1-4-15-002-0059-57

11 นาย ศักการียา บอืซา ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดนราธิวาส มฝร-1-4-15-002-0043-57

12 นาย ศุภรัตน์ สองเมือง ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดสตูล มฝร-1-4-15-002-0049-57

13 นาย สการา บสูะมัญ ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดนราธิวาส มฝร-1-4-15-002-0042-57

14 นาย สมชาย เนียมสวัสด์ิ วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน จังหวัดพทัลุง มฝร-1-4-15-002-0045-57

15 นาย สุชาติ สาเจริญ สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา มฝร-1-4-15-002-0054-57

16 นาย สุนทร หมัดแล ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดนราธิวาส มฝร-1-4-15-002-0041-57

17 นาย อดิมาน จารง ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดปตัตานี มฝร-1-4-15-002-0046-57

18 นาย อะหมาด บนิอีต า วิทยาลัยเทคนิคสตูล จังหวัดสตูล มฝร-1-4-15-002-0050-57

19 นาย อับดุลกอเดร์ สูหลง ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา มฝร-1-4-15-002-0044-57

ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหสัผู้ทดสอบ

1 นาย ทศพร เพช็รจะบก วิทยาลัยอาชีวศึกษากุสุมภเ์ทคโนโลยี จ.นครราชสีมา มฝร-1-4-15-002-0027-57

2 นาย ธนวัตน์ ทรัพย์ศรีเกือ้กูล วิทยาลัยสารพดัช่างนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มฝร-1-4-15-002-0026-57

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ) ต่อ

สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหรรม ระดับ 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเข้ารับการฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 11 - 13 มิถุนายน 2557

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหรรม ระดับ 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเข้ารับการฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 2 - 7 มิถุนายน 2557

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหรรม ระดับ 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเข้ารับการฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 2 - 4 เมษายน 2557

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา

ชือ่ - สกุล

ส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชื่อผู้ทดสอบฯ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 6/11



ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหสัผู้ทดสอบ

3 นาย ธนาวุธ ค าอ้อ ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคาย มฝร-1-4-15-002-0007-57

4 นาย ธีรวัฒน์ เจริญศิริ วิทยาลัยเทคโนโลยีบวัใหญ่จังหวัดนครราชสีมา มฝร-1-4-15-002-0018-57

5 นางสาว นฤมล บรรจงปรุ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา มฝร-1-4-15-002-0016-57

6 นาย นิยม แสนทวีสุข สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี มฝร-1-4-15-002-0003-57

7 นาย พรีะ พานิชนอก วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์จังหวัดนครราชสีมา มฝร-1-4-15-002-0015-57

8 นาย ไพโรจน์ เกิดโชค ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดสุรินทร์ มฝร-1-4-15-002-0005-57

9 นาย มนชยา ศิริกิจ สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบรีุ มฝร-1-4-15-002-0001-57

10 ว่าที่ร้อยตรี ยุทธนา พนูสูงเนิน วิทยาลัยอาชีวศึกษากุสุมภเ์ทคโนโลยี จ.นครราชสีมา มฝร-1-4-15-002-0011-57

11 นาย ยุทธนา ทรัพย์ประเสริฐ วิทยาลัยสารพดัช่างปราจีนบรีุ จังหวัดปราจีนบรีุ มฝร-1-4-15-002-0024-57

12 ว่าที่ร้อยตรี เรวัตร อินถา วิทยาลัยเทคนิคหนองบวัล าภ ูจังหวัดหนองบวัล าภู มฝร-1-4-15-002-0025-57

13 นาย วิชาญ เวียงยิง่ วิทยาลัยเทคนิคปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา มฝร-1-4-15-002-0013-57

14 นาย วุฒิชา โพธิศ์รีทา วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาป ีจังหวัดอุดรธานี มฝร-1-4-15-002-0022-57

15 นาย ศักด์ิรวี สุวัฒนารัตน์ วิทยาลัยการอาชีพกบนิทร์บรีุ จังหวัดปราจีนบรีุ มฝร-1-4-15-002-0021-57

16 นาย ศุภชัย ญาณชาญปรีชา ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงาน จังหวัดปราจีนบรีุ มฝร-1-4-15-002-0008-57

17 นาย ศุภชัย รอดภริมย์ บริษทั ปญัจยูรพา จ ากัด จังหวัดฉะเชิงเทรา มฝร-1-4-15-002-0019-57

18 นาย สวัสด์ิ การบญุ สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี มฝร-1-4-15-002-0004-57

19 นาย ส ารอง เพง็ธรรม ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดนครนายก มฝร-1-4-15-002-0006-57

20 นางสาว สุจิตรา นารีรักษ์ วิทยาลัยการอาชีพกบนิทร์บรีุ จังหวัดปราจีนบรีุ มฝร-1-4-15-002-0020-57

21 นาย สุพจน์ สุรเสียง วิทยาลัยสารพดัช่างนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา มฝร-1-4-15-002-0009-57

22 นาย สุรชัย ตะไลกลาง วทิยาลัยเทคโนโลยชีา่งกลพณิชยการนครราชสีมา จ.นครราชสีมา มฝร-1-4-15-002-0010-57

23 นาย สุรพงษ์ มหาชยานันต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพชิญบณัฑิต จังหวัดหนองบวัล าภู มฝร-1-4-15-002-0012-57

24 นาย เสริม ชูชาติ สถาบันพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 5 นครราชสีมา (วทิยากรพิเศษ) มฝร-1-4-15-002-0023-57

25 นาย ไสว ร่มมะเริง วิทยาลัยสารพดัช่างนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มฝร-1-4-15-002-0028-57

26 นาย อดิศร สินธุโคตร วิทยาลัยเทคนิคปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา มฝร-1-4-15-002-0014-57

27 นาย อมรเทพ แสงจันทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีบวัใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มฝร-1-4-15-002-0017-57

28 นาย อุส่าห์ บตุรทา วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จังหวัดนครนายก มฝร-1-4-15-002-0029-57

29 นาย เอกลักษณ์ จ าปาศรี สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 5 จังหวัดนครราชสีมา มฝร-1-4-15-002-0002-57

ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหสัผู้ทดสอบ

1 นาย ครรชิต ปยิะลังกา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ล าปาง (วิทยากรพิเศษ) มฝร-2-4-15-002-0003-57

2 นาย ถนัด จีอ้าทติย์ สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน มฝร-2-4-15-002-0009-57

3 นาย ธีรพงษ์ ณ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย จังหวัดเชียงใหม่ มฝร-2-4-15-002-0014-57

4 นาย นิรันดร์ แก้วบญุเรือง วทิยาลัยเทคโนโลยีและการจดัการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ จ.ล าปาง มฝร-2-4-15-002-0013-57

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

สาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหรรม ระดับ 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเข้ารับการฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 11 -13 กุมภาพันธ์ 2557

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ล าปาง

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ) ต่อ

สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหรรม ระดับ 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเข้ารับการฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 2 - 4 เมษายน 2557

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา

ชือ่ - สกุล

ส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชื่อผู้ทดสอบฯ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 7/11



ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหสัผู้ทดสอบ

5 นาย บญุทวี ขันทะ สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 10 ล าปาง มฝร-2-4-15-002-0002-57

6 นาย มานพ ดีฉนวน ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก มฝร-2-4-15-002-0008-57

7 นาย มีชัย อายุรักษ์ ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดล าพนู มฝร-2-4-15-002-0005-57

8 นาย ยุทธนา ศรีบญุปวน วิทยาลัยเทคนิคล าพนู จังหวัดล าพนู มฝร-2-4-15-002-0010-57

9 นาย รณชัย สุนันตา วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย จังหวัดเชียงใหม่ มฝร-2-4-15-002-0015-57

10 นาย วรนาถ บรรจง ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดล าพนู มฝร-2-4-15-002-0006-57

11 นาย วุฒิพงศ์ พงษสุ์วรรณ วิทยาลัยเทคนิคล าพนูจังหวัดล าพนู มฝร-2-4-15-002-0011-57

12 นาย สถิต โพธิห์ลวง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ มฝร-2-4-15-002-0012-57

13 นาย โสวิด อาจวงศ์ ส านักพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน มฝร-2-4-15-002-0001-57

14 นาย อดิศักด์ิ ฮามวงค์ ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก มฝร-2-4-15-002-0007-57

15 นาย อภชิาต ค ามูล ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ มฝร-2-4-15-002-0004-57

ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหสัผู้ทดสอบ

1 นาย กฤษณ์ พลอยประดิษฐ์ วิทยาลัยการอาชีพเถิน จังหวัดล าปาง มฝร-1-4-15-002-0049-56

2 นาย ขวัญชัย ไศลบาท สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 10 ล าปาง มฝร-1-4-15-002-0035-56

3 นาย ครรชิต ปยิะลังกา สถาบันพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 10 ล าปาง (วทิยากรพิเศษ) มฝร-1-4-15-002-0034-56

4 นาย จตุพร พวงไวย์ ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน มฝร-1-4-15-002-0039-56

5 นาย จริวุฒิ กิจวรรณ ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน มฝร-1-4-15-002-0030-56

6 นาย จิรายุทธ จันทร์ศรีวงศ์ ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน มฝร-1-4-15-002-0051-56

7 นาย ชัยกฤต เรือนวงค์ ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดล าพนู มฝร-1-4-15-002-0023-56

8 นาย ถนัด จีอ้่ทติย์ สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน มฝร-1-4-15-002-0047-56

9 นาย ธีรพงษ์ ณ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย จังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-4-15-002-0045-56

10 นาย นริศ เกิดธูป วิทยาลัยเทคนิคบา้นครู จังหวัดล าพนู มฝร-1-4-15-002-0029-56

11 นาย นิรันดร์ แก้วบญุเรือง วทิยาลัยเทคโนโลยีและการจดัการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ จ.ล าปาง มฝร-1-4-15-002-0019-56

12 นาย บญุทวี ขันทะ สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 10 ล าปาง มฝร-1-4-15-002-0032-56

13 นาย บญุสนอง ตาเมืองมูล ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดล าพนู มฝร-1-4-15-002-0021-56

14 นาย ประเสริฐ อสงไชยวฒันกลุ สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 10 ล าปาง มฝร-1-4-15-002-0031-56

15 นาย ไพโรจน์ ปยิรังสรรค์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน มฝร-1-4-15-002-0041-56

16 นาย ภริมย์ ยะราช วิทยาลัยเทคนิคน่าน จังหวัดน่าน มฝร-1-4-15-002-0040-56

17 นาย มีชัย อายุรักษ์ ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดล าพนู มฝร-1-4-15-002-0022-56

18 นาย ยุทธนา ศรีบญุปวน วิทยาลัยเทคนิคล าพนู จังหวัดล าพนู มฝร-1-4-15-002-0025-56

19 นาย รณชัย สุนันตา วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย จังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-4-15-002-0046-56

20 นางสาว รัชวรรณ ทองน่วม สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 10 ล าปาง มฝร-1-4-15-002-0033-56

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ล าปาง

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหรรม ระดับ 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเข้ารับการฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 11 -13 กุมภาพันธ์ 2557

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหรรม ระดับ 1 ปีงบประมาณ 2556 ผ่านการเข้ารับการฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 4 - 6 กันยายน 2556

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ล าปาง

ชือ่ - สกุล

ส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชื่อผู้ทดสอบฯ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 8/11



ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหสัผู้ทดสอบ

21 นาย วรนาถ บรรจง ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดล าพนู มฝร-1-4-15-002-0024-56

22 นาย วรรณกร พรหมอารีย์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน มฝร-1-4-15-002-0042-56

23 นาย วิจิตร หน่อแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีล าปาง (แลมป์-เทค) จังหวัดล าปาง มฝร-1-4-15-002-0036-56

24 นาย วุฒิพงศ์ พงษสุ์วรรณ วิทยาลัยเทคนิคล าพนู  จังหวัดล าพนู มฝร-1-4-15-002-0026-56

25 นาย ศราวุธ วงศ์ค าลือ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา จังหวัดล าปาง มฝร-1-4-15-002-0020-56

26 นาย ศรีนัต สุทศิ วิทยาลัยเทคนิคล าพนู  จังหวัดล าพนู มฝร-1-4-15-002-0027-56

27 นาย สถิต โพธิห์ลวง วทิยาลัยเทคโนโลยโีปลิเทคนิคลานนาเชยีงใหม ่จ.เชยีงใหม่ มฝร-1-4-15-002-0018-56

28 นาย สมคิด ไชยวงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ จังหวัดเชียงราย มฝร-1-4-15-002-0050-56

29 ว่าที่ร้อยตรี สันติ สุขจินตนาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีล าปาง (แลมป์-เทค) จังหวัดล าปาง มฝร-1-4-15-002-0037-56

30 นาย สุระเชษฎ์ สีปนิตา วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย จังหวัดเชียงราย มฝร-1-4-15-002-0038-56

31 นาย อดิศักด์ิ ฮามวงค์ ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก มฝร-1-4-15-002-0048-56

32 นางสาว อรวรรณ สุนันต๊ะ วิทยาลัยเทคนิคล าพนู จังหวัดล าพนู มฝร-1-4-15-002-0028-56

33 นาย เอกภพ ค าปาตัน วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา จังหวัดน่าน มฝร-1-4-15-002-0043-56

34 นาย เอกลักษณ์ ธรรมอุโมงค์ ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดพจิิตร มฝร-1-4-15-002-0044-56

ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหสัผู้ทดสอบ

1 นาย เกรียงศักด์ิ ปาณวร สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ มฝร-1-4-15-002-0004-56

2 นาย เกรียงศักด์ิ เลิศฤทยฺามาศ ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดสมทรสงคราม มฝร-1-4-15-002-0014-56

3 นาย จรัญ อิม่พรหม ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาท มฝร-1-4-15-002-0009-56

4 จ่าสิบเอก จรัล เอีย่มชนะ ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบรีุ มฝร-1-4-15-002-0012-56

5 นาย ชัยชาญ อุน่เมือง สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 10 ล าปาง มฝร-1-4-15-002-0008-56

6 นาย เชษฐพงศ์ ปาณวร สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ มฝร-1-4-15-002-0005-56

7 นาย ไพศาล สุราสา สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ มฝร-1-4-15-002-0003-56

8 นาย มนตรี ธรรมเกษร สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ มฝร-1-4-15-002-0006-56

9 นาย รุ่ง จงรักษาศักด์ิ สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ มฝร-1-4-15-002-0002-56

10 นาย วรเชษฏฐ์ ทองสา ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง มฝร-1-4-15-002-0016-56

11 นาย วีระพงษ์ วงษช์าดี สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ มฝร-1-4-15-002-0001-56

12 นาย ศิริยศ ยัง่ยืนศิริ ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง มฝร-1-4-15-002-0017-56

13 นาย สมชาติ กันทวี ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย มฝร-1-4-15-002-0011-56

14 นาย สมพงษ์ ทพัผดุง ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบรีุ มฝร-1-4-15-002-0015-56

15 นาย สัมศักด์ิ กางกรณ์ ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบรีุ มฝร-1-4-15-002-0013-56

16 นาย สุรสิทธิ์ พุ่มเกิด สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ มฝร-1-4-15-002-0007-56

17 นาย สุวิษณ์ บา่ยเมือง ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาท มฝร-1-4-15-002-0010-56

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหรรม ระดับ 1 ปีงบประมาณ 2556 ผ่านการเข้ารับการฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 29 - 31 มกราคม 2556

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ) ต่อ

สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหรรม ระดับ 1 ปีงบประมาณ 2556 ผ่านการเข้ารับการฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 4 - 6 กันยายน 2556

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ล าปาง

ชือ่ - สกุล

ส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชื่อผู้ทดสอบฯ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 9/11



ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหสัผู้ทดสอบ

1 นาย ฉัตรพฒัน์ จริยากฤตย์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง มฝร-1-4-15-002-0029-54

2 นาย ณรงค์ศักด์ิ ศิริมาสกุล โรงเรียนเทคโนโลยีไออาร์พซีี จังหวัดระยอง มฝร-1-4-15-002-0026-54

3 นาย ดนูนารถ แปน้มา วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพดุ จังหวัดระยอง มฝร-1-4-15-002-0023-54

4 นาย ทนง ทองมาก วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพดุ จังหวัดระยอง มฝร-1-4-15-002-0024-54

5 นาย ธัญญพฒัน์ กิตติโพธิกลาง วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง มฝร-1-4-15-002-0028-54

6 นาย นพดล น้อยอุทยั ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาท มฝร-1-4-15-002-0032-54

7 นาย บญัชา แปน้มา วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพดุ จังหวัดระยอง มฝร-1-4-15-002-0022-54

8 นาย บญัชา พลสง่า ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว มฝร-1-4-15-002-0034-54

9 นาย มานะ ณ นคร ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบรีุ มฝร-1-4-15-002-0033-54

10 นาย วงศกร แน่นหนา โรงเรียนเทคโนโลยีไออาร์พซีี จังหวัดระยอง มฝร-1-4-15-002-0025-54

11 นาย วัฒนะ รัตนโชคชยัสกลุ ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด มฝร-1-4-15-002-0031-54

12 นาย วัฒนา กล้าหาญ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง มฝร-1-4-15-002-0027-54

13 ว่าที่ร้อยตรี วินัย สุขียุติ ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง มฝร-1-4-15-002-0030-54

ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหสัผู้ทดสอบ

1 นาย กิริยา สิทธิวงษ์ ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดนครนายก มฝร-1-4-15-002-0036-54

2 นาย จักรกริช เทพแปง บริษทัเทคโนโลยีอินสตรูเมนท ์จ ากัด มฝร-1-4-15-002-0047-54

3 นาย จักร์ชัย เตชะสาย บริษทัเทคโนโลยีอินสตรูเมนท ์จ ากัด มฝร-1-4-15-002-0052-54

4 นาย ชนะ ขวัญพรหม สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี มฝร-1-4-15-002-0045-54

5 นาย ชูศักด์ิ จันทร์เปรม ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดกาญจนบรีุ มฝร-1-4-15-002-0049-54

6 นาย ธานี ศรีวงศ์ ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบวัล าภู มฝร-1-4-15-002-0035-54

7 นาย ธ ารงค์ วงษช์าดี ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด มฝร-1-4-15-002-0048-54

8 นาย ประภาส ศรีช านาญ วิทยาลัยเทคนิคชัยภมูิ จังหวัดชัยภมูิ มฝร-1-4-15-002-0046-54

9 นาย พเิชษฐ์ จันทร์นุหงษ์ ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบรีุ มฝร-1-4-15-002-0042-54

10 นาย วิเชษฐ แก้วเพยีร บริษทัเทคโนโลยีอินสตรูเมนท ์จ ากัด มฝร-1-4-15-002-0050-54

11 นาย วิศาล ภชุฌงค์ โรงเรียนเทคนิคพณิชยการลพบรีุ จังหวัดลพบรีุ มฝร-1-4-15-002-0051-54

12 นาย วีระชัย อะตะมะ ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคาย มฝร-1-4-15-002-0038-54

13 นาย ศักด์ิชัย ลีพนัธุ์ ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดปทมุธานี มฝร-1-4-15-002-0040-54

14 นาย สมคิด เวชศิลป์ ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดกาญจนบรีุ มฝร-1-4-15-002-0041-54

15 นาย สมศักด์ิ กางกรณ์ ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบรีุ มฝร-1-4-15-002-0037-54

16 นาย สมศักด์ิ เพง็ธรรม ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี มฝร-1-4-15-002-0043-54

17 นาย สุชาติ สุดศรี ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดปทมุธานี มฝร-1-4-15-002-0039-54

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา

ชือ่ - สกุล

สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหรรม ระดับ 1 ปีงบประมาณ 2554 ผ่านการเข้ารับการฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 12 - 14 กรกฏาคม 2554

ณ ศูนยพั์ฒนาฝีมือแรงงานจังหวดัระยอง

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหรรม ระดับ 1 ปีงบประมาณ 2554 ผ่านการเข้ารับการฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 12 - 14 กรกฏาคม 2554

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

ส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชื่อผู้ทดสอบฯ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 10/11



ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหสัผู้ทดสอบ

18 นาย โสพศิ ศรีสารคาม ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม มฝร-1-4-15-002-0044-54

19 นาย อาทติย์ แหลมหลัก บริษทัเทคโนโลยีอินสตรูเมนท ์จ ากัด มฝร-1-4-15-002-0053-54

ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหสัผู้ทดสอบ

1 นาย กิตติพชัร บวัจ านงค์ สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบรีุ มฝร-1-4-15-002-0015-54

2 นาย จักรเพชร จุลพรหม ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบรีุ มฝร-1-4-15-002-0012-54

3 นาย ชัยวิชิต ศงสนันทน์ ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดนครปฐม มฝร-1-4-15-002-0013-54

4 นาย ชัยสิน มุททารัตน์ ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดนครปฐม มฝร-1-4-15-002-0014-54

5 นาย เชิดพงัศ์ จันทรวัฒนกิจ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มฝร-1-4-15-002-0001-54

6 นาย ถนอม บญุนาค ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร มฝร-1-4-15-002-0003-54

7 นาย ทวีศักด์ิ เพชรตรง โรงเรียนดรุณาราชบรีุโปลีเทคนิค จังหวัดราชบรีุ มฝร-1-4-15-002-0006-54

8 นาย ธวัช สวนโต สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบรีุ มฝร-1-4-15-002-0018-54

9 นาย ธีรวุฒื ส่งกล่ิน ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มฝร-1-4-15-002-0009-54

10 นาย บญัชา ทะสังขาร์ สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบรีุ มฝร-1-4-15-002-0017-54

11 นาย บ ารุง จามีกรรักษ์ สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบรีุ มฝร-1-4-15-002-0016-54

12 นาย ปฐม ภูเ่ด่นดวง สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบรีุ มฝร-1-4-15-002-0019-54

13 นาย ประภาส สถิต โรงเรียนดรุณาราชบรีุโปลีเทคนิค จังหวัดราชบรีุ มฝร-1-4-15-002-0004-54

14 นาย พบิลู แม้ประสาท โรงเรียนดรุณาราชบรีุโปลีเทคนิค จังหวัดราชบรีุ มฝร-1-4-15-002-0005-54

15 นาย พษิณุ ลายหงษ์ ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มฝร-1-4-15-002-0010-54

16 นาย วิทยา จันทร์ศิริ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มฝร-1-4-15-002-0002-54

17 นาย ศิระ ต้อยสุวรรณ์ ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบรีุ มฝร-1-4-15-002-0011-54

18 นาย ศิริศักด์ิ ทองกิตติกุล สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบรีุ มฝร-1-4-15-002-0021-54

19 นาย สุนทร ขุนรักษ์ สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบรีุ มฝร-1-4-15-002-0020-54

20 นาย อนุสรณ์ อินทร์ภริมย์ บริษทัเวสทโ์คสท ์เอ็นจีเนียร่ิง จ ากัด มฝร-1-4-15-002-0007-54

21 นาย อาคม เลาหภกัดี บริษทัเวสทโ์คสท ์เอ็นจีเนียร่ิง จ ากัด มฝร-1-4-15-002-0008-54

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ) ต่อ

สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหรรม ระดับ 1 ปีงบประมาณ 2554 ผ่านการเข้ารับการฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 12 - 14 กรกฏาคม 2554

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหรรม ระดับ 1 ปีงบประมาณ 2554 ผ่านการเข้ารับการฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 19 - 22 เมษายน 2554

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี

ส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชื่อผู้ทดสอบฯ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 11/11


