
ล าดบัที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสงักัด รหสัผู้ทดสอบ

1 นางสาว นวลนภิา เพ็ชรโรบล โรงพยาบาลราชบรีุ จังหวัดราชบรีุ มฝร-1-7-43-012-0085-57

2 นางสาว ปรรณพัขร์  กองอาษา สถาบนัสุขภาพโพธาลัย กรุงเทพมหานคร มฝร-1-7-43-012-0092-57

3 นางสาว ปรียานชุ สุทธิรักษา ร้านละมนุ โลตัสบา้นโปง่ จังหวัดราชบรีุ มฝร-1-7-43-012-0084-57

4 นางสาว ปณุยนชุ ขลิบสุวรรณ ร้านนอ้งภ ูสปา จังหวัดราชบรีุ มฝร-1-7-43-012-0088-57

5 นาย มานติย์ แสนเกษม ศูนย์ฝึกอาชีพนวดไทย สาขาสมาคมแพทย์แผนไทย กทม. มฝร-1-7-43-012-0091-57

6 นางสาว วรรษดิา อาศัยศาสน์ ชมรมนวดไทยประยุกต์ กรุงเทพมหานคร มฝร-1-7-43-012-0090-57

7 นางสาว วิภา สิริทวีทรัพย์ ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดสมทุรปราการ มฝร-1-7-43-012-0093-57

8 นาย ศักด์ิชัย สุขอร่าม ร้านนอ้งภ ูสปา จังหวัดราชบรีุ มฝร-1-7-43-012-0087-57

9 นาง เสริมศรี ชูชืน่ ร้านนอ้งภ ูสปา จังหวัดราชบรีุ มฝร-1-7-43-012-0086-57

10 นางสาว อญัชลี พาลุกา ธุรกจิส่วนตัว กรุงเทพมหานคร มฝร-1-7-43-012-0089-57

11 นาง อมัพวรรณ พทิักษเ์ฉลิมวงศ์ สถาบนัพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 4 ราชบรีุ มฝร-1-7-43-012-0083-57

ล าดบัที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสงักัด รหสัผู้ทดสอบ

1 นางสาว จารุณีย์ พลรงค์ บริษทั บนัยนัทรี รีสอร์ท แอนด์สปา ไทยแลนด์ (จ ากดั) จ.ภเูกต็ มฝร-1-7-43-012-0078-57

2 นาง นฤมล หนสูวัสด์ิ บริษทั บนัยนัทรี รีสอร์ท แอนด์สปา ไทยแลนด์ (จ ากดั) จ.ภเูกต็ มฝร-1-7-43-012-0081-57

3 นาย เบญจมนิทร์ อนกุาร ร้านอโธคยา ศาลา จังหวัดกระบี่ มฝร-1-7-43-012-0082-57

4 นางสาว ผ่องศรี หรัิญ บริษทั บนัยนัทรี รีสอร์ท แอนด์สปา ไทยแลนด์ (จ ากดั) จ.ภเูกต็ มฝร-1-7-43-012-0080-57

5 นางสาว พัชรินทร์ สุทธิพันธ์ บริษทั บนัยนัทรี รีสอร์ท แอนด์สปา ไทยแลนด์ (จ ากดั) จ.ภเูกต็ มฝร-1-7-43-012-0075-57

6 นางสาว สาวิตรี มสุีขศรี บริษทั บนัยนัทรี รีสอร์ท แอนด์สปา ไทยแลนด์ (จ ากดั) จ.ภเูกต็ มฝร-1-7-43-012-0076-57

7 นางสาว สิริยุพิณ ผลทิพย์ บริษทั บนัยนัทรี รีสอร์ท แอนด์สปา ไทยแลนด์ (จ ากดั) จ.ภเูกต็ มฝร-1-7-43-012-0077-57

8 นางสาว อรอมุา ออ่นเกตุพล บริษทั บนัยนัทรี รีสอร์ท แอนด์สปา ไทยแลนด์ (จ ากดั) จ.ภเูกต็ มฝร-1-7-43-012-0079-57

สาขา นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบ าบัด) ระดับ 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหว่างวันที ่26 - 28 สิงหาคม 2557

ณ ศูน์ย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดภเก็ต

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ) ภาคบรกิาร
สาขา นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบ าบัด) ระดับ 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหว่างวันที ่8 - 10 กันยายน 2557

ณ สถาบันพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 4 ราชบุรี

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ) ภาคบรกิาร

ส านักพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชื่อผู้ทดสอบฯ สาขา นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวนัตก (หตัถบ าบดั) ระดับ 1 1/4



ล าดบัที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสงักัด รหสัผู้ทดสอบ

6 นางสาว กญัญา นงค์เหล็ก ชีวรักษ ์รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-7-43-012-0059-57

7 นางสาว จันทรา จาพบ ร้านจุนนภา มาสซาจ แอนด์ รีแรกซ์ จังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-7-43-012-0062-57

8 นางสาว จุฑามาศ สีทับข า สถานปฏบิติัการแพทย์แผนไทยอาศรมเสลา จ.พิษณุโลก มฝร-1-7-43-012-0068-57

9 นางสาว จุนนภา ศรีจันทร์ดร ร้านจุนนภา มาสซาจ แอนด์ รีแรกซ์ จังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-7-43-012-0061-57

10 นาง ชนดิา แมน่ย า ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-7-43-012-0072-57

11 นาง ณัฐสุดา ล ายู บริษทัเอเซีย เฮลท์แคร์ ทัวริซ่ึม จ ากดั จังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-7-43-012-0058-57

12 นาย ณัฐากร ค าเปง็ ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-7-43-012-0073-57

13 นางสาว นรมน แกว้ก าชัยเจริญ ธุรกจิส่วนตัว กรุงเทพมหานคร มฝร-1-7-43-012-0074-57

14 นางสาว ปิน่นภา แสงตะวัน บริษทั โปรสปา จ ากดั จังหวัดชลบรีุ มฝร-1-7-43-012-0065-57

15 นางสาว พัฒนา แจ้งใจ ร้านราชพฤกษ ์นวดแผนไทย จังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-7-43-012-0057-57

16 นางสาว พัตร์พิมล เริญรัมย์ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวันเชียงใหม ่ จังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-7-43-012-0070-57

17 นาง พิมพ์ประไพ แสงนภาวรรณ ร้านจุนนภา มาสซาจ แอนด์ รีแรกซ์ จังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-7-43-012-0063-57

18 นางสาว พิมลพรรณ ค าเมอืง ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-7-43-012-0071-57

19 นางสาว วิไลลักษณ์ กองเงิน ชมรมรักษก์ารนวดไทย จังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-7-43-012-0067-57

20 นางสาว ศโรรัตน์ พงษสุ์ข โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม ่จังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-7-43-012-0064-57

21 นาย สังวรณ์ เชือ้เตจ๊ะ ร้านจุนนภา มาสซาจ แอนด์ รีแรกซ์ จังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-7-43-012-0066-57

22 นาย สัจพจน์ สีโหม้ี ธุรกจิส่วนตัว จังหวัดพิษณุโลก มฝร-1-7-43-012-0069-57

23 นาง สุกญัญา วาฤทธิ์ โรงแรม อโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-7-43-012-0060-57

ล าดบัที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสงักัด รหสัผู้ทดสอบ

1 นาง กรรณิกา เยดลิชคา TARA THAI SPA ACADEMY (GERMANY) มฝร-1-7-43-012-0048-57

2 นาย การย์วิชญ์ วงษท์อง บริษทั ไซแอม สปา เฮลท์ แอนด์ บวิต้ี จ ากดั จ .เชียงใหม่ มฝร-1-7-43-012-0039-57

3 นาย จ าลอง วงค์มะโน ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดเชียงใหม ่(วิทยากรพิเศษ) มฝร-1-7-43-012-0050-57

4 นางสาว ธนกิา วงค์สุยะ เชียงใหม ่สปา มนัตรา จังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-7-43-012-0042-57

5 นางสาว บงกช บงัศรี ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดเชียงใหม ่(วิทยากรพิเศษ) มฝร-1-7-43-012-0056-57

6 นางสาว พัทธ์ธีรา สุทธะ สมาคมไทยล้านนาสปา จังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-7-43-012-0053-57

ชือ่ - สกุล

ณ สถาบันพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 10 ล าปาง ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดเชยีงใหม่

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ) ภาคบรกิาร
สาขา นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หตัถบ าบดั) ระดบั 1 ปงีบประมาณ 2557 ผ่านการเขา้ฝึกอบรม ระหว่างวันที ่24 - 26 มถุินายน 2557

ณ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดเชยีงใหม่

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ) ภาคบรกิาร
สาขา นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบ าบัด) ระดับ 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหว่างวันที ่1 - 3 สิงหาคม 2557

ส านักพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชื่อผู้ทดสอบฯ สาขา นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวนัตก (หตัถบ าบดั) ระดับ 1 2/4



ล าดบัที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสงักัด รหสัผู้ทดสอบ

7 นางสาว ภาวนา เจริญสุขมณี เชียงใหม ่สปา มนัตรา จังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-7-43-012-0041-57

8 นาง มณัฑนา เพพ็นส์เลอร์ TARA THAI SPA ACADEMY (GERMANY) มฝร-1-7-43-012-0046-57

9 นาง รัตดา ยันส์เซ่น RAMATHAI MASSAGE (GERMANY) มฝร-1-7-43-012-0045-57

10 นาง วาสนา เลาเมน็ Somthai Thai-Massage & Wellness มฝร-1-7-43-012-0047-57

11 นางสาว วีณา กองมงคล สมาคมไทยล้านนาสปา จังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-7-43-012-0043-57

12 นาง ศรีพรรณ ใชพุธ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดเชียงใหม ่(วิทยากรพิเศษ) มฝร-1-7-43-012-0051-57

13 นาง สมพร สุธรรม ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดเชียงใหม ่(วิทยากรพิเศษ) มฝร-1-7-43-012-0052-57

14 นาย สัมพันธ์ จันทวงค์ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดเชียงใหม ่(วิทยากรพิเศษ) มฝร-1-7-43-012-0055-57

15 นางสาว สาธนี ขัดชุมภู ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดเชียงใหม ่(วิทยากรพิเศษ) มฝร-1-7-43-012-0049-57

16 นางสาว สุทธิรักษ์ สิทธิสุนทร โรงเรียนไอทีเอม็นวดไทยโบราณ จังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-7-43-012-0040-57

17 นางสาว อนดิา มพีลกจิ โรงเรียนเชียงใหมส่ปา จังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-7-43-012-0038-57

18 นางสาว อรัญญา แซ่ลี บา้นชมนาดสมนุไพรสด สปา แอนด์ อโรมา จ.เชียงใหม่ มฝร-1-7-43-012-0054-57

19 นางสาว อาทิตยา กนัธะวงษ์ ลานนาค า สปา จังหวัดเชียงใหม่ มฝร-1-7-43-012-0044-57

ล าดบัที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสงักัด รหสัผู้ทดสอบ

1 นางสาว ชีวี คงตรีแกว้ โรงเรียนสอบวชิาชีพความงามและสุขภาพสปา ชีวาศรม กรุงเทพมหานคร มฝร-1-7-43-012-0037-57

2 นางสาว ญาณภร ยติกลุเกษม โรงเรียนสอบวชิาชีพความงามและสุขภาพสปา ชีวาศรม กรุงเทพมหานคร มฝร-1-7-43-012-0034-57

3 นางสาว พัชรประภา บญุย่อง โรงเรียนสอบวชิาชีพความงามและสุขภาพสปา ชีวาศรม กรุงเทพมหานคร มฝร-1-7-43-012-0035-57

4 นางสาว รัตนมน เจียวท่าไม้ โรงเรียนสอบวชิาชีพความงามและสุขภาพสปา ชีวาศรม กรุงเทพมหานคร มฝร-1-7-43-012-0036-57

ชือ่ - สกุล

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ) ภาคบรกิาร
สาขา นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบ าบัด) ระดับ 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหว่างวันที ่8 - 10 เมษายน 2557

ณ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานกรงุเทพมหานคร และโรงเรยีนสอบวิชาชพีความงามและสุขภาพสปา ชวีาศรม กรงุเทพมหานคร

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ) ภาคบรกิาร (ตอ่)
สาขา นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หตัถบ าบดั) ระดบั 1 ปงีบประมาณ 2557 ผ่านการเขา้ฝึกอบรม ระหว่างวันที ่24 - 26 มถุินายน 2557

ณ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดเชยีงใหม่

ส านักพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชื่อผู้ทดสอบฯ สาขา นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวนัตก (หตัถบ าบดั) ระดับ 1 3/4



ล าดบัที่ โทรศัพท์ หน่วยงานสงักัด รหสัผู้ทดสอบ

1 นาง กญัญารัตน์ ลายนอก โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) มฝร-1-7-43-012-0022-57

2 นางสาว กติิญาดา เลาหะพพิฒัน์ชัย โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์อุปถัมภ)์ มฝร-1-7-43-012-0001-57

3 นางสาว กลุจิรา บวัทอง โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์อุปถัมภ)์ มฝร-1-7-43-012-0004-57

4 นางสาว ขณิตา จันทร์หล้า โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ) มฝร-1-7-43-012-0008-57

12 นาย จักรพงษ์ ครุฑธปกัษี โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) มฝร-1-7-43-012-0023-57

13 นาย จารุวัฒน์ ยิม้มี โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) มฝร-1-7-43-012-0025-57

14 นาง ชญาณ์นนัท์ คาวาเบะ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก) มฝร-1-7-43-012-0018-57

15 นางสาว ชญานนัทน์ ทองรอด โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) มฝร-1-7-43-012-0027-57

16 นางสาว ชญาภา หมัน่เสมอ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวศัีกด์ิ ชุตินธโร อุปถัมภ)์ มฝร-1-7-43-012-0006-57

17 นางสาว ชนญัญา จ านวนจิตต์ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ) มฝร-1-7-43-012-0009-57

18 นางสาว ชุติกาญจน์ ดารารุ่ง โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก) มฝร-1-7-43-012-0017-57

19 นางสาว ฐิติธีรภทัร์ ไกรวงษ์ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์อปุถมัภ์) มฝร-1-7-43-012-0002-57

20 นางสาว ณภทัร ธีราวิบลู โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บอ่นไก)่ มฝร-1-7-43-012-0013-57

21 นางสาว ณัฐธยาน์ รัตนเจริญยงค์ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวศัีกด์ิ ชุตินธโร อุปถัมภ)์ มฝร-1-7-43-012-0007-57

22 นางสาว นฤนาตย์ พงษอ์ิม่ ศูนยท์ดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสายสลิด จงัหวดัอดุรธานี มฝร-1-7-43-012-0030-57

23 นางสาว นติยา จีแดง โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ) มฝร-1-7-43-012-0010-57

24 นาง ปณิชา สุมงัคะ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มว้นบ ารุงศิลป์) มฝร-1-7-43-012-0028-57

25 นาง ปทิตตา ใจเย็น โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) มฝร-1-7-43-012-0014-57

26 นางสาว ปริญา เพ็ชรร่ืน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) มฝร-1-7-43-012-0016-57

27 นาย ปรีดี ลาภเลิศสุข โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มว้นบ ารุงศิลป์) มฝร-1-7-43-012-0029-57

28 นาง พิกลุ จองซอนะ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บอ่นไก)่ มฝร-1-7-43-012-0012-57

29 นางสาว เมธาวี รักชาติ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) มฝร-1-7-43-012-0026-57

30 นาง รุ่งชีวัน เขาทอง โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) มฝร-1-7-43-012-0015-57

31 นาย รุทธกร มทิธิศร ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสายสลิด จังหวัดอุดรธานี มฝร-1-7-43-012-0033-57

32 นาง ลัดสุดา บญุปก โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) มฝร-1-7-43-012-0024-57

33 นางสาว วรารัตน์ แซ่ล่ิม โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์อุปถัมภ)์ มฝร-1-7-43-012-0003-57

34 นาง วาสนา ปญัญาวงศ์ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสายสลิด จังหวัดอุดรธานี มฝร-1-7-43-012-0032-57

35 นาง วิไลลักษณ์ เปีย่มวิริยวงศ์ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสายสลิด จังหวัดอุดรธานี มฝร-1-7-43-012-0031-57

36 นาย ศุภกร ล าวิไล โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก) มฝร-1-7-43-012-0019-57

37 นาง สังวาล กาละปนั โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บอ่นไก)่ มฝร-1-7-43-012-0011-57

38 นาย สิรพริษฐ์ อนนัต์ชืน่สุข โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวศัีกด์ิ ชุตินธโร อุปถัมภ)์ มฝร-1-7-43-012-0005-57

39 นาย สุรศักด์ิ ครุฑธปกัษี โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) มฝร-1-7-43-012-0021-57

40 นางสาว อรวรรณ เทพชุมภู โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) มฝร-1-7-43-012-0020-57

รายชือ่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ) ภาคบรกิาร
สาขา นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบ าบัด) ระดับ 1 ปีงบประมาณ 2557 ผ่านการเข้าฝึกอบรม ระหว่างวันที ่25 - 27 ตุลาคม 2556

ณ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานกรงุเทพมหานคร และโรงเรยีนฝึกอาชพีกรงุเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์อุปถัมภ)์

ชือ่ - สกุล

ส านักพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รายชื่อผู้ทดสอบฯ สาขา นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวนัตก (หตัถบ าบดั) ระดับ 1 4/4


