
ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหัสผู้ทดสอบ

1 นาย มโน สีตะสิทธิ์ ผู้แทนสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเคร่ืองกลไทย มฝร-2-4-15-001-0001-58

2 นาย รณรงค์ กติิรักษ์ ผู้แทนสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเคร่ืองกลไทย มฝร-2-4-15-001-0002-58

ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหัสผู้ทดสอบ

1 นาย เกรียงศักด์ิ แวดราแม ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดพังงา มฝร-2-4-15-001-0018-56

2 นาย เกยีรติ ขวัญนิติวงศ์ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดภูเกต็ มฝร-2-4-15-001-0014-56

3 นาย ขจรยศ หนูคง ศุนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดนครศระรรมราช มฝร-2-4-15-001-0006-56

4 นาย ชนะ จนัทรสุวรรณ ศุนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดนครศระรรมราช มฝร-2-4-15-001-0005-56

5 นาย ชนะ กฤตานุพงศ์ วทิยาลัยเทคโนโลยดีอนบอสโกสุราษฎร์ จ.สุราษฎร์ธานี มฝร-2-4-15-001-0012-56

6 นาย ชัชนภ พรหมอปุถมัภ์ วิทยาลัยเทคนิคสิชลจงัหวัดนครศรีธรรมราช มฝร-2-4-15-001-0007-56

7 นาย ดรณ์ พลจรัส ศุนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดกระบี่ มฝร-2-4-15-001-0001-56

8 นาย ธวัชชัย ศรีรัตนกลุ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี มฝร-2-4-15-001-0015-56

9 นาย ธีรวุฒิ รุ่งเรือง ศุนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดตรัง มฝร-2-4-15-001-0011-56

10 นาย นภดล บุญสุข วทิยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี มฝร-2-4-15-001-0020-56

11 นาย ปํญญา ร่มโพธิ์ทอง ศุนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดชุมพร มฝร-2-4-15-001-0004-56

12 นาย ปรีชา กญุแจทอง ศุนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดชุมพร มฝร-2-4-15-001-0003-56

13 นาย พงศ์ชัย วีระสุนทร ศุนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดพัทลุง มฝร-2-4-15-001-0002-56

14 นาย ไพโรจน์ สรรพขาว สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี มฝร-2-4-15-001-0016-56

15 นาย ศักด์ิชัย ลีพัน์ ศูนยพ์ัฬนาฝีมือแรงงานจงัหวัดปทุมธานี มฝร-2-4-15-001-0019-56

16 นาย สถาพร มาลัย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี มฝร-2-4-15-001-0017-56

17 นาย สรรคืพงศ์ ลูกรักษ์ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี มฝร-2-4-15-001-0021-56

18 นาย หมัดอารี หมุดแหล๊ะ ศุนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดปัตตานี มฝร-2-4-15-001-0009-56

19 นาย อดิมาน จารง ศุนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดปัตตานี มฝร-2-4-15-001-0010-56

20 นาย อนุสร เพชรรัตน์ ศุนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดปัตตานี มฝร-2-4-15-001-0008-56

21 นาย อาคม สาระพงษ์ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดระนอง มฝร-2-4-15-001-0013-56

สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 2 ปีงบประมาณ 2556 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 29 - 30 มกราคม 2556

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 ปงีบประมาณ 2558

(คณะอนุกรรมการก าหนด)

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

ส านักพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชือ่ผู้ทดสอบฯ สาขาอาชีพช่างไฟฟา้อุตสาหกรรม ระดับ 2 1/3



ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหัสผู้ทดสอบ

1 นาย ครรชิต ปิยะลังกา สถาบนัพฒันาฝีมอืแรงงานภาค 10 ล าปาง (วทิยากรพเิศษ) มฝร-2-4-15-001-0009-54

2 นาย จกัรกริช เทพแปง บริษัท เทคโนโลย ีอนิสตรูเมนท์ จ ากดั มฝร-2-4-15-001-0023-54

3 นาย จริเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน โรงเรียนเทคโนโลยกีรุงธน เชียงราย มฝร-2-4-15-001-0026-54

4 นาย ช านาญ นพสาริกา ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงาน จงัหวัดอทุัยธานี มฝร-2-4-15-001-0014-54

5 นาย เดชพงษ์ เลางาม โรงเรียนล าปางพาณิชยการและเทคโนโลยี มฝร-2-4-15-001-0022-54

6 นาย ตฤรภัทร จนัทร์ฉาย ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงาน จงัหวัดอทุัยธานี มฝร-2-4-15-001-0015-54

7 นาย ธนายทุธ แกว้ศักด์ิ โรงเรียนบริหารธุรกจิและเทคโนโลยเีชียงราย มฝร-2-4-15-001-0020-54

8 นาย บุญทวี ขนัทะ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงาน จงัหวัดพิจติร มฝร-2-4-15-001-0011-54

9 นาย พงษ์ศักด์ิ ฬียาพรรณ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงาน จงัหวัดอทุัยธานี มฝร-2-4-15-001-0013-54

10 นาย พศิน ผ่องศรี วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา จงัหวัดล าปาง มฝร-2-4-15-001-0019-54

11 นาย พินิจ ประภากรวิไล สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน มฝร-2-4-15-001-0017-54

12 นาย วรนาถ บรรจง ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงาน จงัหวัดล าพูน มฝร-2-4-15-001-0012-54

13 นาย วิเชษฐ แกว้เพียร บริษัท เทคโนโลย ีอนิสตรูเมนท์ จ ากดั มฝร-2-4-15-001-0024-54

14 นาย วุฒิชัย ชัยวัง โรงเรียนล าปางพาณิชยการและเทคโนโลยี มฝร-2-4-15-001-0021-54

15 นาย เศกสรรค์ ดอกดวง บริษัท เทคโนโลย ีอนิสตรูเมนท์ จ ากดั มฝร-2-4-15-001-0025-54

16 นาย เศกสันต์ิ ทาตายุ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ล าปาง มฝร-2-4-15-001-0027-54

17 นาย สุริยนั สุรินทร์ โรงเรียนเทคโนโลยกีรุงธน เชียงราย มฝร-2-4-15-001-0018-54

18 นาย อภิชาติ ค ามูล ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงาน จงัหวัดเชียงใหม่ มฝร-2-4-15-001-0010-54

19 นาย อมรเทพ ค าตีบ ศูนยพ์ฒันาฝีมอืแรงงาน จงัหวดัอตุรดิตถ ์(วทิยากรพเิศษ) มฝร-2-4-15-001-0016-54

ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหัสผู้ทดสอบ

1 นาย กรีเทพ กรีทอง โรงเรียนฝึกอาชพีกรุงเทพมหานคร (อาทรสังขะวฒันะ) มฝร-2-4-15-001-0002-54

2 นาย ชาตรี เทวิง โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) มฝร-2-4-15-001-0001-54

3 นาย พิเชษฐ์ สุรินทร์ โรงเรียนฝึกอาชพีกรุงเทพมหานคร (หลวงพอ่ทวศัีกด์ิฯ) มฝร-2-4-15-001-0006-54

4 นาย ภานุวัฒน์ จนัทร์เอี่ยม โรงเรียนฝึกอาชพีกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสนฯ์) มฝร-2-4-15-001-0008-54

5 วา่ที่

ร้อยตรี
สมศักด์ิ เยน็ประสิทธิ์ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มว้นบ ารุงศิลป์) มฝร-2-4-15-001-0003-54

6 นาย สุคนธ์ มีสุข โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) มฝร-2-4-15-001-0007-54

สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 2 ปีงบประมาณ 2554 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2554

ณ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1,2)

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 2 ปีงบประมาณ 2554 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 7 - 10 มิถุนายน 2554

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ล าปาง

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

ส านักพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชือ่ผู้ทดสอบฯ สาขาอาชีพช่างไฟฟา้อุตสาหกรรม ระดับ 2 2/3



ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหัสผู้ทดสอบ

7 นาย หทัยวุธ แสงบุตร โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก) มฝร-2-4-15-001-0004-54

8 นาย อ านาจ ชุไชย์ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) มฝร-2-4-15-001-0005-54

ล าดับที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสังกัด รหัสผู้ทดสอบ

1 นาย โกศิลป์ ประกอบ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดชัยภูมิ มฝร-2-4-15-001-0038-54

2 นาย ชัยรัตน์ แกว้แสนค า ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดอดุรธานี มฝร-2-4-15-001-0044-54

3 นาย ณัฐพงศ์ แพงเจริญ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดสุรินทร์ มฝร-2-4-15-001-0028-54

4 นาย ด ารง ทิพยสิ์งห์ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดหนองคาย มฝร-2-4-15-001-0031-54

5 นาย ถนอมเกียรติ คงรอด ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดอ านาจเจริญ มฝร-2-4-15-001-0036-54

6 นาย ทิพากร ชินสาร ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดนครพนม มฝร-2-4-15-001-0032-54

7 นาย ธ ารง วงษ์ชาดี ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดร้อยเอด็ มฝร-2-4-15-001-0037-54

8 นาย ประชา เศวตวงศ์ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดอดุรธานี มฝร-2-4-15-001-0045-54

9 นาย ไพวัลย์ กรุดแกว้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อบุลราชธานี มฝร-2-4-15-001-0039-54

10 นาย ศักด์ิชาย พรมนิกร ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดอ านาจเจริญ มฝร-2-4-15-001-0034-54

11 นาย ศิริยศ ยั่งยนืศิริ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดอา่งทอง มฝร-2-4-15-001-0029-54

12 นาย สมชาย ค าแพง ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดศรีสะเกษ มฝร-2-4-15-001-0030-54

13 นาย สัมฤทธิ์ เกาะลุน ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดมหาสารคาม มฝร-2-4-15-001-0042-54

14 นาย สุกรี พรมนิกร วิทยาลัยเทคนิคอบุลราชธานี มฝร-2-4-15-001-0040-54

15 นาย เสกสรร ไตรยราช ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดนครพนม มฝร-2-4-15-001-0033-54

16 นาย โสพิศ ศรีสารคาม ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดมหาสารคาม มฝร-2-4-15-001-0043-54

17 นาย อดุลย์ ค าพันธ์ ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดอ านาจเจริญ มฝร-2-4-15-001-0035-54

18 นาย อนุรักษ์ กลางแกว้ วิทยาลัยเทคนิคอบุลราชธานี มฝร-2-4-15-001-0041-54

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ) ต่อ

สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 2 ปีงบประมาณ 2554 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2554

ณ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1,2)

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ)

สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 2 ปีงบประมาณ 2554 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหวา่งวนัที่ 26 - 28 เมษายน 2554

ส านักพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชือ่ผู้ทดสอบฯ สาขาอาชีพช่างไฟฟา้อุตสาหกรรม ระดับ 2 3/3


