
ล าดบัที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสงักัด รหสัผู้ทดสอบ

1 นาง กลัยา วรรณค าลือ โรงเรียนนวดแผนไทยและส่งเสริมสุขภาพ อดุรธานี จ .อดุรธานี มฝร-1-7-43-004-0064-57

2 วา่ที่ร้อยตรี หญิง แกว้ใจ คงธรรมชาติ ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย จังหวัดขอนแกน่ มฝร-1-7-43-004-0055-57

3 นาย คงสิทธิ์ วิไลวรรณ โรงเรียนนวดแผนไทยและส่งเสริมสุขภาพอดุรธานี จ .อดุรธานี มฝร-1-7-43-004-0062-57

4 นางสาว จุฑานษิฐ์ ธีรพัฒนพันธ์ ร้านจิตรลดา นวดแผนไทย แอนด์ สปา จ.นครราชสีมา มฝร-1-7-43-004-0056-58

5 นาง ชญาณ์นนัท์ คาวาเบะ ร้านภตูะวัน จังหวัดนครปฐม มฝร-1-7-43-004-0058-57

6 นางสาว ชนสิรา อยูแ่ล้ว โรงเรียนนวดแผนไทยและส่งเสริมสุขภาพอดุรธานี จ .อดุรธานี มฝร-1-7-43-004-0067-57

7 นางสาว ฐิติธีรภทัร ไกรวงษ์ ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย จังหวัดขอนแกน่ มฝร-1-7-43-004-0054-57

8 นางสาว ณภทัร ธีราวิบลู โรงเรียนสปาออฟสยาม จังหวัดปทุมธานี มฝร-1-7-43-004-0059-57

9 นางสาว ธัญภสักรณ์ คูหาทอง โรงเรียนนวดแผนไทยและส่งเสริมสุขภาพอดุรธานี จ .อดุรธานี มฝร-1-7-43-004-0066-57

10 นางสาว นฤนาตย์ พงษอ์ิม่ โรงเรียนนวดแผนไทยและส่งเสริมสุขภาพอดุรธานี จ .อดุรธานี มฝร-1-7-43-004-0063-57

11 นาง เนตรนภศิ สนองคุณ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์อปุถมัภ์) มฝร-1-7-43-004-0051-57

12 นางสาว ปริญา เพ็ชร์ร่ืน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์อปุถมัภ์) มฝร-1-7-43-004-0049-57

13 นาย ปรีดี ลาภเลิศสุข โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์อปุถมัภ์) มฝร-1-7-43-004-0053-57

14 นาง พรพิมล ขันธสมบติั สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๕ นครราชสีมา (วทิยากรพิเศษ) มฝร-1-7-43-004-0057-57

15 นางสาว พุทธิมา ชาตรูปะมยั โรงเรียนสปาออฟสยาม จังหวัดปทุมธานี มฝร-1-7-43-004-0060-57

16 นาง ลัดสุดา บญุปก ร้านอนนัทรา เซนทรัลบางนา กรุงเทพมหานคร มฝร-1-7-43-004-0061-57

17 นางสาว สมเพียร วงศ์ตาขน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์อปุถมัภ์) มฝร-1-7-43-004-0052-57

18 นาง สมสมัย ชาสมบติั โรงเรียนนวดแผนไทยและส่งเสริมสุขภาพอดุรธานี จ .อดุรธานี มฝร-1-7-43-004-0065-57

19 นางสาว อนญัญา หวังผล โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์อปุถมัภ์) มฝร-1-7-43-004-0050-57

ล าดบัที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสงักัด รหสัผู้ทดสอบ

1 นางสาว กฤษณา ลักษณะ ร้านระนองแลนด์นวดแผนไทย แอนด์สปา จังหวัดระนอง มฝร-1-7-43-004-0030-57

2 นางสาว โฉมยงค์ สิมมะลา โรงแรมแฟร์ เฮาส์ วิลล่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี มฝร-1-7-43-004-0048-57

3 นาง ณภรรศวรรณ ศักด์ิสมบรูณ์ สมาคมแพทย์แผนไทย สาขาเรวดี จังหวัดนนทบรีุ มฝร-1-7-43-004-0032-57

4 นาย ธนชาติ พินธุรักษ์ สมาคมแพทย์แผนไทย จังหวัดกระบี่ มฝร-1-7-43-004-0037-57

5 นาง นทริ มสีมบติั ดวงจันทร์คลินกิการแพทย์ แผนไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มฝร-1-7-43-004-0027-57

สาขา นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะ (หตัถบ าบดั) ระดบั 1 ปงีบประมาณ 2557 ผ่านการเขา้ฝึกอบรม ระหว่างวันที ่11 - 13 มถุินายน 2557

ณ สถาบันพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 11 สุราษฎรธ์านี

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ) ภาคบรกิาร
สาขา นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะ (หตัถบ าบดั) ระดบั 1 ปงีบประมาณ 2557 ผ่านการเขา้ฝึกอบรม ระหว่างวันที ่31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2557

ณ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานกรงุเทพมหานคร และโรงเรยีนฝึกอาชพีกรงุเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์อุปถัมภ)์

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ) ภาคบรกิาร

ส านักพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชื่อผู้ทดสอบฯ สาขา นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะ (หตัถบ าบดั) ระดับ 1 1/3



ล าดบัที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสงักัด รหสัผู้ทดสอบ

6 นางสาว นธกานต์ สุวรรณ ศูนย์พัฒนาแพทย์แผนไทย นธกานต์ จังหวัดสงขลา มฝร-1-7-43-004-0038-57

7 นาย นนทรีย์ ยศสิงห์ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดชุมพร (วิทยากรพิเศษ) มฝร-1-7-43-004-0029-57

8 นาง ปณิตา โค้วกติิกลุ ปณิตาสปาแอนด์เฮลท์คลับ จังหวัดตรัง มฝร-1-7-43-004-0039-57

9 นางสาว ปารีณาภสัร์ รวมเจริญ มาสซาจ เซ็นเตอร์ จังหวัดกระบี่ มฝร-1-7-43-004-0044-57

10 นางสาว พัชรมาศ ปิน่วงศ์สกลุ วารินทร์สปา จังหวัดตรัง มฝร-1-7-43-004-0040-57

11 นาย พิสุทธิ์ จารุวงศ์พันธ์ สมาคมแพทย์แผนไทย สาขาเรวดี จังหวัดนนทบรีุ มฝร-1-7-43-004-0033-57

12 นาง ภาณี นากนฤมล ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดตรัง มฝร-1-7-43-004-0036-57

13 นาง รัตติกาล จารู บา้นรักสุขภาพนวดแผนไทย จังหวัดยะลา มฝร-1-7-43-004-0046-57

14 นางสาว วรารัตน์ แซ่ล่ิม สถานสุีขภาพ จังหวัดชุมพร มฝร-1-7-43-004-0031-57

15 นาย วิเชียร จันทร์เมอืง ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดกระบี ่(วิทยากรพิเศษ) มฝร-1-7-43-004-0042-57

16 นางสาว ศกลรัตน์ ชูคง ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดกระบี่ มฝร-1-7-43-004-0043-57

17 นางสาว ศรุดา เดชจันทร์แสง ร้านกิง่หยก จังหวัดสุราษฎร์ธานี มฝร-1-7-43-004-0028-57

18 นาย ศุภกร ข าวิไล บริษทั ศุภกรแอนด์บอด้ีแคร์ จ ากดั กรุงเทพมหานคร มฝร-1-7-43-004-0045-57

19 นางสาว สาลี บญุส่ง ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดภเูกต็ (วิทยากรพิเศษ) มฝร-1-7-43-004-0041-57

20 นางสาว สุภาพ ยาพันธ์ ร้านสุขภาพนวดไทย จังหวัดตรัง มฝร-1-7-43-004-0035-57

21 นางสาว หทัธญา เมฆมนิตรา สมาคมแพทย์แผนไทย สาขาเรวดี จังหวัดนนทบรีุ มฝร-1-7-43-004-0034-57

22 นางสาว อสิริยา อนิถา ซาเซ็นบติูครีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มฝร-1-7-43-004-0047-57

ล าดบัที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสงักัด รหสัผู้ทดสอบ

1 นาง กนกพร ฟู้คส์ Eismbahnstrasse Homburyสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มฝร-1-7-43-004-0005-57

2 นางสาว กาวรัตน์ เลิศรัตน์ ร้าน Spa Bam Boo จังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-7-43-004-0007-57

3 นางสาว กติิญาดา เลาหะพพิฒัน์ชัย ร้านกชภ ูนวดแผนไทย กรุงเทพมหานคร มฝร-1-7-43-004-0021-57

4 นาย ชญานนิทร์ บญุเลิศ สมาคมแพทย์แผนไทย จังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-7-43-004-0015-57

5 นาง เตชินี ฮูบอลด์ Gold Elephant สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มฝร-1-7-43-004-0017-57

6 นางสาว นงลักษณ์ ชัยขัติ สถาบนัพฒันาทรัพยากรมนุษย์ ส าหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ จ.เชียงใหม่ มฝร-1-7-43-004-0002-57

7 นาง น้ าออ้ย เคร็ทช์แมร์ Raunthai ThaiSpa Massage สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มฝร-1-7-43-004-0022-57

ณ สถาบันพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 10 ล าปาง และศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดเชยีงใหม่

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ) ภาคบรกิาร
สาขา นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะ (หตัถบ าบดั) ระดบั 1 ปงีบประมาณ 2557 ผ่านการเขา้ฝึกอบรม ระหว่างวันที ่11 - 13 มถุินายน 2557

ณ สถาบันพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 11 สุราษฎรธ์านี

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ) ภาคบรกิาร

สาขา นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะ (หัตถบ าบัด) ระดับ 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหว่างวันที ่8 - 10 เมษายน 2557

ส านักพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชื่อผู้ทดสอบฯ สาขา นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะ (หตัถบ าบดั) ระดับ 1 2/3



ล าดบัที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสงักัด รหสัผู้ทดสอบ

8 นาย พิมพ์ภนินัท์ ภาพิมลธนตั ร้านจุนนภา มาสาจ แอนด์ รีแรกซ์ จังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-7-43-004-0013-57

9 นาง ภทัรภร นาคพงศ์ ร้านภทัรภรนวดแผนไทย จังหวัดนครราชสีมา มฝร-1-7-43-004-0026-57

10 นาง เยาวลักษณ์ รมหรัิญ สถาบนัพฒันาทรัพยากรมนุษย์ ส าหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ จ.เชียงใหม่ มฝร-1-7-43-004-0003-57

11 นางสาว วนดิา แกส็เลอร์ Sukho Thai Spa Massage สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มฝร-1-7-43-004-0020-57

12 นางสาว วภิาภทัรินทร์ ศุภชาติตันติพงศ์ บริษทั เชียงใหมล่านนา สปา จ ากดั จังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-7-43-004-0010-57

13 นางสาว วิไลลักษณ์ กองเงิน ชมรมรักษน์วดไทย จังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-7-43-004-0014-57

14 นาง วีณา ณ นคร สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ (วทิยากรพเิศษ) มฝร-1-7-43-004-0024-57

15 นาง ศิริจันทร์ วินซ์ ร้านศิริจันทร์ฉายคลีนคิ การแพทย์แผนไทย จ.เชียงใหม่ มฝร-1-7-43-004-0016-57

16 นาง ศิริรัตน์ วงศ์สุทธิโกศล ร้าน Thai traditional Massage Chiang Mai, Thailand จ.เชียงใหม่ มฝร-1-7-43-004-0006-57

17 นาย สมศักด์ิ สมหวัง Andaman Pool & Phuket จังหวัดภเูกต็ มฝร-1-7-43-004-0023-57

18 นาย สังวรณ์ เชือ้เตจ๊ะ ร้านจุนนภา มาสาจ แอนด์ รีแรกซ์ จังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-7-43-004-0012-57

19 นาย สิรพริษฐ์ อนนัต์ชืน่สุข สมาคมแพทย์แผนไทย จังหวัดปทุมธานี มฝร-1-7-43-004-0008-57

20 นางสาว สุกญัญา ซุ้สคา Buschu Thaimassage สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มฝร-1-7-43-004-0019-57

21 นางสาว สุขฤดี ชัยงาม บริษทั เชียงใหมล่านนา สปา จ ากดั จังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-7-43-004-0009-57

22 นาง สุปราณี บลัเทอร์ Ariya Spatrade สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มฝร-1-7-43-004-0018-57

23 นาง สุวารินทร์ เปรมมณี สถาบนัพฒันาทรัพยากรมนุษย์ ส าหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ จ.เชียงใหม่ มฝร-1-7-43-004-0004-57

24 นาย อดุล สุขร่องช้าง สถาบนัพฒันาทรัพยากรมนุษย์ ส าหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ จ.เชียงใหม่ มฝร-1-7-43-004-0001-57

25 นางสาว อรวรีว์ สลิตจ ารูญศักด์ิ สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ (วทิยากรพเิศษ) มฝร-1-7-43-004-0025-57

26 นาง อษุามณี ศาสนะสุพินธ์ ร้านอโธคยา ศาลา จังหวัดกระบี่ มฝร-1-7-43-004-0011-57

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ) ภาคบรกิาร

สาขา นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะ (หัตถบ าบัด) ระดับ 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหว่างวันที ่8 - 10 เมษายน 2557

ณ สถาบันพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 10 ล าปาง และศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดเชยีงใหม่

ชือ่ - สกุล

ส านักพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชื่อผู้ทดสอบฯ สาขา นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะ (หตัถบ าบดั) ระดับ 1 3/3


