
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจ าปี 2556 
 

กลุ่มที ่2   นายเจษฎา  จันทร์อุไร 
เกิดวันที่  24 กันยายน 2508 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (วิเคราะห์และวางแผนนโยบาย) 
จากสถาบันการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 
เริ่มรับราชการครั้งแรก 20 มิถุนายน 2531 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานช านาญการ 
สถานที่ท างาน  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-319550 ต่อ 121 
ผลงานดีเด่น  โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี กับ 
   บริษัทโตโยต้าเพิร์ล ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด สมาคมผู้รับเหมาไฟฟ้าและเครื่องกล  
   ในการฝึกอบรมด้วยหลักสูตรการฝึกตามความสามารถ (CBT) หลักสูตรการฝึกเตรียม 
   เข้าท างาน 
 
กลุ่มที ่4   นายธนากร  โชติจิระกร 
เกิดวันที่  28 กรกฎาคม 2509 
วุฒิการศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนปลาย 
จากสถาบันการศึกษา การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดก าแพงเพชร 
เริ่มรับราชการครั้งแรก 10 กรกฎาคม 2543 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 
สถานที่ท างาน  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดก าแพงเพชร โทรศัพท์ 055-705071 
ผลงานดีเด่น  ดูแลและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศูนย์บริการเพื่อซ่อมบ ารุง 
   รถยนต์ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการร่วมเป็นครูฝึกสอน 
   แก่ประชาชนของส านักงานขนส่งจังหวัดก าแพงเพชร 
 
 
  



ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจ าปี 2555 
 

กลุ่มที่ 2   นายสมศักดิ์  แสงอุไร 
เกิดวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2518 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต) 
จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
เริ่มรับราชการครั้งแรก 16 ธันวาคม 2541 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานช านาญการ 
สถานที่ท างาน  ศูนยพั์ฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056-741325 
อุดมคติในการท างาน ชีวิตจะมีค่าเพราะท าเวลาให้ทวีคูณ 
 
กลุ่มที่ 4   นายปฏิญญา  สารสุวรรณ 
เกิดวันที่  13 ตุลาคม 2515 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) 
จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เริ่มรับราชการครั้งแรก 16 พฤศจิกายน 2543 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ 3 
สถานที่ท างาน  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 035-412395-6 ต่อ 271 
อุดมคติในการท างาน คิดบวก ชีวิตบวก (Positive Thinking, Positive life) 
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป นางสาวหนึ่งฤทัย  หาญประเสริฐ 
เกิดวันที่  24 ตุลาคม 2526 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) 
จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เริ่มรับราชการครั้งแรก 1 กุมภาพันธ์ 2550 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง นักวิชาการฝึกอาชีพ 
สถานที่ท างาน  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 038-851221-3 
อุดมคติในการท างาน ขยัน ตั้งใจให้ดีที่สุด พัฒนาตนอยู่เสมอ 
 
 
  



ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจ าปี 2554 
 
กลุ่มที่ 1   นายบุญเรือง  สุนทรสลิษฎ์กุล 
เกิดวันที่  11 สิงหาคม 2510 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (การศึกษามหาบัณฑิต) 
จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เริ่มรับราชการครั้งแรก 15 พฤษภาคม 2541 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานช านาญการ 
สถานที่ท างาน  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ โทรศัพท์ 054-660014 
อุดมคติในการท างาน สร้างสรรค์งานเพื่อความส าเร็จของงานคุณภาพ 
 
กลุ่มที่ 3   ว่าที่ร้อยโทสมเกียรติ์  ป้อมบุญมี 
เกิดวันที่  14 กันยายน 2517 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 
จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก 
เริ่มรับราชการครั้งแรก 1 กันยายน 2541 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ 3 
สถานที่ท างาน  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก โทรศัพท์ 055-299270-5 
อุดมคติในการท างาน ส านึกในหน้าที่ ภักดีต่อหน่วยงาน 
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป นางสาววันทนา  แก้วทอง 
เกิดวันที่  27 พฤศจิกายน 2520 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี (ศิลปศาสตรบัณฑิต) 
จากสถาบันการศึกษา สถาบันราชภัฏสงขลา 
เริ่มรับราชการครั้งแรก 3 ตุลาคม 2548 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง บุคลากร 
สถานที่ท างาน  กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โทรศัพท์ 0 2247 0305 
อุดมคติในการท างาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ถูกต้อง ตรงเวลา และประหยัดคุ้มค่า 
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กลุ่มที่ 1   นางสาวทิพาพรรณ  ไทยมี 
เกิดวันที่  20 สิงหาคม 2502 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต) 
จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เริ่มรับราชการครั้งแรก 10 มกราคม 2526 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานช านาญการ 
สถานที่ท างาน  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 038-851220 
อุดมคติในการท างาน ท างานเพ่ือประชาชนและตอบแทนคุณแผ่นดิน 
 
กลุ่มที่ 3   นายพนิต  วิสุทธิศักดิ์ชัย 
เกิดวันที่  3 มีนาคม 2496 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี (ครุศาสตรบัณฑิต) 
จากสถาบันการศึกษา สถาบันราชภัฏเลย 
เริ่มรับราชการครั้งแรก 1 มิถุนายน 2533 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ 3 
สถานที่ท างาน  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวล าภู โทรศัพท์ 042-378465 
อุดมคติในการท างาน ท าให้ดีที่สุดและท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายปิยะวัฒน์  อุทัยเลิศ 
เกิดวันที่  11 พฤษภาคม 2519 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี (ศิลปศาสตรบัณฑิต) 
จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
เริ่มรับราชการครั้งแรก 3 ตุลาคม 2548 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง นักวิชาการฝึกอาชีพ 
สถานที่ท างาน  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาท โทรศัพท์ 042-378465 
อุดมคติในการท างาน เอาใจเขามาใส่ใจเรา 
 
 
  



ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจ าปี 2552 
 

กลุ่มที่ 1   นายโกเมศ  ปิยะพันธุ์ 
เกิดวันที่  20 ธันวาคม 2512 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี (อุตสาหกรรมบัณฑิต) 
จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
เริ่มรับราชการครั้งแรก 15 กันยายน 2538 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานช านาญการ 
สถานที่ท างาน  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา โทรศัพท์ 074-336052 
อุดมคติในการท างาน ท าวันนี้ให้ดีที่สุด 
 
กลุ่มที่ 3   นายกฤษณะ  อุ่นทองมา 
เกิดวันที่  25 เมษายน 2516 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี (ครุศาสตรบัณฑิต) 
จากสถาบันการศึกษา สถาบันราชภัฏล าปาง 
เริ่มรับราชการครั้งแรก 15 ธันวาคม 2543 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ครูฝึกฝีมือแรงงาน ชั้น 2 
สถานที่ท างาน  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ โทรศัพท์ 054-543361-4 
อุดมคติในการท างาน การท าดีไม่จ าเป็นต้องประกาศให้ใครทราบ 
 

  



ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจ าปี 2551 
 
กลุ่มที่ 1   นายเลอพงษ์  แตงเนียม 
เกิดวันที่  1 ธันวาคม 2506 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต) 
จากสถาบันการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เริ่มรับราชการครั้งแรก 24 กรกฎาคม 2532 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานช านาญการ (นักวิชาการฝึกอาชีพ 7ว) 
สถานที่ท างาน  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-319550 
 
กลุ่มที่ 3   นายวีรพันธ์  กตารัตน์ 
เกิดวันที่  24 พฤศจิกายน 2501 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี (วิทยาศาสตรบัณทิต) 
จากสถาบันการศึกษา สถาบันราชภัฏพระนคร 
เริ่มรับราชการครั้งแรก 9 กันยายน 2534 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ครูฝึกฝีมือแรงงาน ชั้น 3 
สถานที่ท างาน  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-466003-5 
 

  



ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจ าปี 2550 
 
กลุ่มที่ 1   ว่าที่ร้อยเอกสมศักดิ์  เนียมสุวรรณ 
เกิดวันที่  29 ธันวาคม 2502 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี (นิติศาสตรบัณฑิต) 
จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
เริ่มรับราชการครั้งแรก 3 มิถุนายน 2529 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง นิติกร 7ว 
สถานที่ท างาน  กลุ่มงานกฎหมาย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 3579 
 
กลุ่มที่ 3   นายธเนศวร์  แป้นเพ็ชร 
เกิดวันที่  6 มกราคม 2505 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี (ครุศาสตรบัณฑิต) 
จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
เริ่มรับราชการครั้งแรก 16 มีนาคม 2541 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ครูฝึกฝีมือแรงงาน ชั้น 2 
สถานที่ท างาน  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง โทรศัพท์ 045-615864 
 
  



ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจ าปี 2549 
 
กลุ่มที่ 1   ว่าที่เรือตรีอนุรัตน์  ชาประดิษฐ์ 
เกิดวันที่  30 ธันวาคม 2516 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี 
จากสถาบันการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
เริ่มรับราชการครั้งแรก 2 มกราคม 2540 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง นักวิชาการฝึกอาชีพ 6ว 
สถานที่ท างาน  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ โทรศัพท์ 056-255026 
 
กลุ่มที่ 2   นางสุภาภรณ์  ยะนาย 
เกิดวันที่  16 พฤษภาคม 2523 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี 
จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เริ่มรับราชการครั้งแรก 24 กันยายน 2544 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5 
สถานที่ท างาน  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 073-348548 
 
กลุ่มที่ 3   นายธเนศ  พลาบัญช์ 
เกิดวันที่  26 สิงหาคม 2512 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี 
จากสถาบันการศึกษา สถาบันราชภัฏสุรินทร์ 
เริ่มรับราชการครั้งแรก 16 มีนาคม 2542 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ครูฝึกฝีมือแรงงาน ชั้น 2 
สถานที่ท างาน  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครนายก โทรศัพท์ 037-398461-5 
 
 
  



ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจ าปี 2548 
 
กลุ่มที่ 1   นายวาริน  สองเมือง 
เกิดวันที่  22 มกราคม 2507 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (รัฐประศาสนศาตรมหาบัณทิต) 
จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เริ่มรับราชการครั้งแรก 24 กรกฎาคม 2532 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง นักวิชาการฝึกอาชีพ 7ว 
สถานที่ท างาน  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 073-348548 
 
กลุ่มที่ 2   นางสาวหัสเม๊าะ  อาลี 
เกิดวันที่  8 มีนาคม 2510 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี 
จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เริ่มรับราชการครั้งแรก 1 กุมภาพันธ์ 2537 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 5 
สถานที่ท างาน  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 073-532130-1 
 
กลุ่มที่ 3   นายศรีวิชัย  เกตุค้างพลู 
เกิดวันที่  12 มีนาคม 2504 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี 
จากสถาบันการศึกษา สถาบันราชภัฏนครราชสีมา 
เริ่มรับราชการครั้งแรก 19 สิงหาคม 2539 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ครูฝึกฝีมือแรงงาน ชั้น 2 
สถานที่ท างาน  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง โทรศัพท์ 038-683951-3 
 
 
 
  



ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจ าปี 2547 
 
กลุ่มที่ 1   นางสาวกอบกุล มะลิวัลย์ 
เกิดวันที่  7 เมษายน 2505 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี (ศิลปศาสตรบัณทิต) 
จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
เริ่มรับราชการครั้งแรก 10 ตุลาคม 2537 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง บุคลากร 6ว 
สถานที่ท างาน  ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ส านักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2247 0305 
 
กลุ่มที่ 2   นายประเสริฐ  เด่นขจรเกียรติ 
เกิดวันที่  17 เมษายน 2517 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) 
จากสถาบันการศึกษา Polytechnic University 
เริ่มรับราชการครั้งแรก 16 เมษายน 2542 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง นักวิชาการฝึกอาชีพ 5 
สถานที่ท างาน  ส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน โทรศัพท์ 0 2643 4987-8 
 
กลุ่มที่ 3   นายจ ารัส  เจริญเขตต์ 
เกิดวันที่  26 มิถุนายน 2506 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี (ครุศาสตรบัณฑิต) 
จากสถาบันการศึกษา วิทยาลัยครูอุบลราชธานี 
เริ่มรับราชการครั้งแรก 21 สิงหาคม 2529 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ครูฝึกฝีมือแรงงาน ชั้น 3 
สถานที่ท างาน  ส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน โทรศัพท์ 0 2643 4987-8 
 
 
  



ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจ าปี 2546 
 
กลุ่มที่ 1   นายจ าเนียร  ขาวจันทร์ 
เกิดวันที่  6 กุมภาพันธ์ 2506 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี (ค.อ.บ. สาขาเครื่องกล) 
จากสถาบันการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์ 
เริ่มรับราชการครั้งแรก 16 มีนาคม 2531 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง นักวิชาการฝึกอาชีพ 6ว 
สถานที่ท างาน  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 035-412394 
ผลงานดีเด่น  เป็นผู้ช่วยที่ปรึกษาด้านก าจัดฝุ่นในโรงสีตามโครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย 
 
กลุ่มที่ 2   นายรัตนพล  ชนยุทธ 
เกิดวันที่  9 กรกฎาคม 2516 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี (ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ) 
จากสถาบันการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
เริ่มรับราชการครั้งแรก 16 มกราคม 2540 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง นักวิชาการฝึกอาชีพ 5 
สถานที่ท างาน  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ โทรศัพท์ 056-255071 
ผลงานดีเด่น  เป็นผู้รับผิดชอบเครื่องกลึง CNC โดยให้การอบรมกับผู้รับการฝึกอบรม 
 
กลุ่มที่ 3   นายจ าลอง  อ้นประดิษฐ์ 
เกิดวันที่  25 ธันวาคม 2490 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี (ก.ศ.บ. สาขาภาษาอังกฤษ) 
จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 
เริ่มรับราชการครั้งแรก 1 กุมภาพันธ์ 2523 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ครูฝึกฝีมือแรงงาน ชั้น 3 
สถานที่ท างาน  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2390 0261-5 
ผลงานดีเด่น  -เป็นผู้ประสานงานโครงการ ADB สาขาช่างเชื่อมโลหะ 
   -เป็นครูผู้ช่วยและประสานงานการฝึกอบรมครูช่างเชื่อม 
 
 
  



ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจ าปี 2545 
 
กลุ่มที่ 1   นายประเสริฐ  สงวนเดือน 
เกิดวันที่  15 กุมภาพันธ์ 2500 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  

(สาขาบริหารอาชีวะและเทคนิคการศึกษา) 
จากสถาบันการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
เริ่มรับราชการครั้งแรก 1 กรกฎาคม 2526 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานฝึกอาชีพ 7 
สถานที่ท างาน  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 035-412394 ต่อ 701 
อุดมคติในการท างาน ปัญหาของงานทุกอย่างเป็นแบบฝึกหัดให้เราได้เรียนรู้ 
 
กลุ่มที่ 2   นายเฉลิมพล  เนียมสกุล 
เกิดวันที่  31 มกราคม 2516 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
จากสถาบันการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
เริ่มรับราชการครั้งแรก 2 กันยายน 2539 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง นักวิชาการฝึกอาชีพ 5 
สถานที่ท างาน  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก โทรศัพท์ 055-515251 
อุดมคติในการท างาน ซื่อสัตย์ อดทน รับใช้ประชาชนและเบื้องยุคลบาท 
 
กลุ่มที่ 3   นายจ าเนียร  บุตรจันทร์ 
เกิดวันที่  12 กุมภาพันธ์ 2499 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ประถมศึกษาปีที่ 4 
จากสถาบันการศึกษา โรงเรียนบ้านโนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
เริ่มรับราชการครั้งแรก 16 ตุลาคม 2521 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง พนักงานบริการอัดส าเนา 
สถานที่ท างาน  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น โทรศัพท์ 043-237961 
อุดมคติในการท างาน ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและดีที่สุด 
   ค านึงถึงประสิทธิภาพของงานให้มีผลดีต่อหน่วยงานมากท่ีสุด 
 
  



ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจ าปี 2544 
 
กลุ่มที่ 1   นายประเสริฐ  ธัญญเจริญ 
เกิดวันที่  15 สิงหาคม 2500 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 
จากสถาบันการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
เริ่มรับราชการครั้งแรก 26 สิงหาคม 2528 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานฝึกอาชีพ 7 
สถานที่ท างาน  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 038-276821 
อุดมคติในการท างาน จริงจัง จริงใจ ต่อการท างาน 
กลุ่มที่ 2   นายนภดล  น้อยอุทัย 
เกิดวันที่  1 สิงหาคม 2515 
วุฒิการศึกษาสูงสุด บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) 
จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เริ่มรับราชการครั้งแรก 24 ตุลาคม 2537 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3 
สถานที่ท างาน  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาท โทรศัพท ์056-414801 
อุดมคติในการท างาน ท าดี ให้ดีที่สุด 
 
กลุ่มที่ 3   นายวัชรินทร์  ช ารัมย ์
เกิดวันที่  29 กรกฎาคม 2502 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
จากสถาบันการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
เริ่มรับราชการครั้งแรก 2 กันยายน 2539 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ครูฝึกฝีมือแรงงาน ชั้น 1 
สถานที่ท างาน  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท ์044-614937 
อุดมคติในการท างาน ท างานในหน้าที่ให้ดีที่สุดและใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดและด าเนินชีวิต 
   ตามรอยพระยุคลบาท 
 
 
  



ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจ าปี 2543 
 
กลุ่มที่ 1   นางบุญยงค์  อภิวรรธนโสทร 
เกิดวันที่  20 กันยายน 2494 
วุฒิการศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 
จากสถาบันการศึกษา โรงเรียนดุสิตศึกษา 
เริ่มรับราชการครั้งแรก 1 เมษายน 2519 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 
สถานที่ท างาน  กองวิชาการและแผนงาน โทรศัพท์ 0 2247 6603 
อุดมคติในการท างาน ท าวันนี้และวันพรุ่งนี้ให้ดีที่สุด 
 
กลุ่มที่ 2   นายประดิษฐ์  ราชเดิม 
เกิดวันที่  2 ตุลาคม 2516 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี 
จากสถาบันการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
เริ่มรับราชการครั้งแรก 17 กรกฎาคม 2539 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง นักวิชาการฝึกอาชีพ 4 
สถานที่ท างาน  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0 2921 8581 
อุดมคติในการท างาน อดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย 
 
กลุ่มที่ 3   นายสุภี  สุขนาแซง 
เกิดวันที่  1 กันยายน 2491 
วุฒิการศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนปลาย 
จากสถาบันการศึกษา ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน จ.อุบลราชธานี 
เริ่มรับราชการครั้งแรก 16 พฤษภาคม 2522 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ครูฝึกฝีมือแรงงาน ชั้น 2 
สถานที่ท างาน  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานฯ อุบลราชธานี โทรศัพท ์045-311650-5 
อุดมคติในการท างาน ผลงานคือความภาคภูมิใจที่ดีที่สุด 
 
  



ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจ าปี 2542 
 
กลุ่มที่ 1   นางนิภา  รัตนานุวัติ 
เกิดวันที่  1 พฤษภาคม 2500 
วุฒิการศึกษาสูงสุด เนติบัณฑิตไทย 
จากสถาบันการศึกษา ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
เริ่มรับราชการครั้งแรก 7 พฤษภาคม 2521 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง นิติกร 7 
สถานที่ท างาน  ฝ่ายนิติการ ส านักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2248 3867 
อุดมคติในการท างาน - 
 
กลุ่มที่ 2   นางสาวเพชรวรรณ  นันทะสาร 
เกิดวันที่  26 สิงหาคม 2506 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรีทางด้านศิลปศาสตร์ 
จากสถาบันการศึกษา สถาบันราชภัฏล าปาง จ.ล าปาง 
เริ่มรับราชการครั้งแรก 18 ตุลาคม 2536 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 3 
สถานที่ท างาน  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานฯ ล าปาง โทรศัพท์ 054-356680 
อุดมคติในการท างาน เสียสละและอุทิศตนปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาราชการ 
 
กลุ่มที่ 3   นายประเทือง  ศรีข า 
เกิดวันที่  30 กรกฎาคม 2493 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี 
จากสถาบันการศึกษา สถาบันราชภัฏล าปาง จ.ล าปาง 
เริ่มรับราชการครั้งแรก 6 ธันวาคม 2520 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ครูฝึกฝีมือแรงงาน ชั้น 3 
สถานที่ท างาน  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0 2921 8774 
อุดมคติในการท างาน ประจบนายด้วยผลงาน ดีกว่าประจบนายด้วยลิ้น และจงท างานให้ดีกว่าดีที่สุด 
 
 
  



ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจ าปี 2541 
 
กลุ่มที่ 1   นายสันติพงศ์  สนธิ 
เกิดวันที่  24 สิงหาคม 2498 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี (ร.บ.) 
จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เริ่มรับราชการครั้งแรก 19 พฤษภาคม 2526 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง บุคลากร 7 
สถานที่ท างาน  กองการเจ้าหน้าที่ 
อุดมคติในการท างาน ซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา ท าดีได้ดีท าชั่วได้ชั่ว อุทิศเวลาให้แก่ราชการ 
   ท าใจให้เปิดกว้างไม่คิดเล็กคิดน้อยยอมรับค าต าหนิเพ่ือปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 
 
กลุ่มที่ 2   นายสมพงษ์  แสนวงค์วรรณ 
เกิดวันที่  11 ธันวาคม 2505 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี 
จากสถาบันการศึกษา สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ จ.เชยีงใหม่ 
เริ่มรับราชการครั้งแรก 18 ตุลาคม 2536 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 3 
สถานที่ท างาน  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดล าพูน 
อุดมคติในการท างาน ท าให้ดีที่สุดเพ่ือประโยชน์สูงสุดของทางราชการ และองค์กรโดยท าให้เต็มก าลัง 
   ความสามารถของตนเอง 
 
กลุ่มที่ 3   นายอมร  มุ่งพันกลาง 
เกิดวันที่  21 มีนาคม 2503 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
จากสถาบันการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา 
เริ่มรับราชการครั้งแรก 22 กรกฏาคม 2529 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ครูฝึกฝีมือแรงงาน ชั้น 2 
สถานที่ท างาน  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ.อุบลราชธานี 
อุดมคติในการท างาน เราท างานต้องท าให้ดี อย่าท าเพียงเพ่ือหวังสิ่งตอบแทน การให้ความรู้ 
   แก่ผู้ด้อยโอกาสถือว่าเราได้ลดปัญหาทางสังคมไปส่วนหนึ่ง เป็นต้นไทร 
   ที่ให้ความร่มเย็น เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ปีกดีกว่าเป็นไม้ประดับราคาแพง 
   ที่เจ้าของจะไม่ต้องการเมื่อไรก็ได้  



ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจ าปี 2540 
 
กลุ่มที่ 1   นายธวัช  เผ่าวณิช 
เกิดวันที่  21 กันยายน 2502 
วุฒิการศึกษาสูงสุด วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
จากสถาบันการศึกษา CEBU INSTITUTE OF TECHNOLOGY ประเทศฟิลิปปินส์ 
เริ่มรับราชการครั้งแรก 17 กันยายน 2527 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานฝึกอาชีพ 6 
สถานที่ท างาน  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกลาง 
อุดมคติในการท างาน ท างานด้วยความจริงจัง และจริงใจ 
 
กลุ่มที่ 2   นางสาวประภัสสร  ประจันตะเสน 
เกิดวันที่  7 กันยายน 2510 
วุฒิการศึกษาสูงสุด เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
เริ่มรับราชการครั้งแรก 16 กันยายน 2536 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง นักวิชาการฝึกอาชีพ 5 
สถานที่ท างาน  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคาย 
อุดมคติในการท างาน ยอมรับการเปลี่ยนแปลง แสวงหาความรู้ มุ่งสู่ความก้าวหน้า เพื่อการพัฒนา 
 
กลุ่มที่ 3   นายมีชัย  อายุรักษ์ 
เกิดวันที่  28 สิงหาคม 2513 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ไฟฟ้าก าลัง) 
จากสถาบันการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 
เริ่มรับราชการครั้งแรก 9 กันยายน 2534 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ครูฝึกฝีมือแรงงาน ชั้น 4 
สถานที่ท างาน  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดล าพูน 
อุดมคติในการท างาน ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน 
 
  



ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจ าปี 2539 
 
กลุ่มที่ 1   นายวสันต์ชาย  เคหะวันยะ 
เกิดวันที่  26 ตุลาคม 2500 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เริ่มรับราชการครั้งแรก 2 เมษายน 2522 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานฝึกอาชีพ 6 
สถานที่ท างาน  กองมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
อุดมคติในการท างาน มีมนุษยสัมพันธ์ บริการประชาชน พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
 
กลุ่มที่ 2   นายประสิทธิ์  พูลทอง 
เกิดวันที่  8 พฤศจิกายน 2505 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
จากสถาบันการศึกษา วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 
เริ่มรับราชการครั้งแรก 16 พฤศจิกายน 2527 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง นักวิชาการฝึกอาชีพ 4 
สถานที่ท างาน  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง 
อุดมคติในการท างาน มุ่งม่ันและเสียสละในการท างาน 
 
กลุ่มที่ 3   นายวิโรจน์  กฤษณศรีวิสุทธิ์ 
เกิดวันที่  22 เมษายน 2495 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา) 
จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 
เริ่มรับราชการครั้งแรก 16 พฤษภาคม 2522 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ครูฝึกฝีมือแรงงาน ชั้น 4 
สถานที่ท างาน  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคตะวันออก จ.ชลบุรี 
อุดมคติในการท างาน พยายามท างานในหน้าที่ให้ดีที่สุด และแสวงหาความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
   เข้ามาปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น และเป็นประโยชน์แก่ราชการให้มากที่สุด 
 
  



ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจ าปี 2538 
 
กลุ่มที่ 1   นายสมปอง  คงนิ่ม 
เกิดวันที่  23 ธันวาคม 2497 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศิลปศาตรบัณฑิต 
จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
เริ่มรับราชการครั้งแรก 8 มกราคม 2528 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง เจ้าพนักงานฝึกอาชีพ 4 
สถานที่ท างาน  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกลาง 
อุดมคติในการท างาน อย่ากลัวว่าจะท างานนั้นไม่ได้ แต่จงกลัวว่าจะไม่ได้ท างานนั้น 
 
กลุ่มที่ 2   นางอนันธิตา  ก้าวกิจประเสริฐ 
เกิดวันที่  21 ธันวาคม 2511 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี 
จากสถาบันการศึกษา วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง 
เริ่มรับราชการครั้งแรก 25 พฤษภาคม 2532 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3 
สถานที่ท างาน  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคตะวันออก จ.ราชบุรี 
อุดมคติในการท างาน ความพยายามอยู่ที่ไหน ความส าเร็จอยู่ที่นั่น 
 
กลุ่มที่ 3   นายจ าเนียร  น้ าจันทร์ 
เกิดวันที่  10 สิงหาคม 2498 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ประถมศึกษาปีที่ 4 
จากสถาบันการศึกษา วัดศาลาแดง 
เริ่มรับราชการครั้งแรก 2 เมษายน 2527 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง คนงาน 
สถานที่ท างาน  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคเหนือตอนล่าง จ.นครสวรรค์ 
อุดมคติในการท างาน ท าหน้าที่วันนี้ให้ดีที่สุด แต่ไม่หยุดให้ดีกว่านี้ 
 
  



ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจ าปี 2537 
 
กลุ่มที่ 1   นายประสาร  ทัศการ 
เกิดวันที่  18 ธันวาคม 2499 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขาครุศาสตรบัณฑิต 
จากสถาบันการศึกษา สถาบันราชภัฏล าปาง 
เริ่มรับราชการครั้งแรก 1 ตุลาคม 2530 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง เจ้าพนักงานฝีกอาชีพ 4 
สถานที่ท างาน  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานฯ จ.ล าปาง 
อุดมคติในการท างาน จงรู้จักตน รู้จักคน และรู้จักงาน 
 
กลุ่มที่ 2   นายปิยะ  เสนานุช 
เกิดวันที่  10 ตุลาคม 2511 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปวส. ช่างยนต ์
จากสถาบันการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลนครราชสีมา 
เริ่มรับราชการครั้งแรก 1 ตุลาคม 2534 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 2 
สถานที่ท างาน  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานฯ จ.ล าปาง 
อุดมคติในการท างาน ท าตัวให้เข้ากับงาน แล้วงานจะเป็นส่วนหนึ่งของตัวเรา 
 
กลุ่มที่ 3   นายสุรินทร์  หุตะจิตต์ 
เกิดวันที่  19 มิถุนายน 2494 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี 
จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เริ่มรับราชการครั้งแรก 16 มีนาคม 2514 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ครูฝึกฝีมือแรงงาน ชั้น 4 
สถานที่ท างาน  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานฯ จ.ราชบุรี 
อุดมคติในการท างาน ท างานในวันนี้ให้เต็มความสามารถ 
 
 
  



ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจ าปี 2536 
 
กลุ่มที่ 1   นางสาววรรณี  โกมลกวิน 
เกิดวันที่  21 มิถุนายน 2503 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 
จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เริ่มรับราชการครั้งแรก 4 มกราคม 2531 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง นักวิชาการแรงงาน 5 
สถานที่ท างาน  ส านักงานเลขานุการกรม 
อุดมคติในการท างาน รอบคอบ รวดเร็ว ริเริ่ม 
 
กลุ่มที่ 2   นางสาวสุวชิรา  บุญเฉลียว 
เกิดวันที่  30 กันยายน 2504 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ 
จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรวมค าแหง 
เริ่มรับราชการครั้งแรก 28 สิงหาคม 2528 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง บุคลากร 3 
สถานที่ท างาน  ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
อุดมคติในการท างาน จงท างานอย่างมีความสุขจึงจะสนุกกับการท างาน 
   จงท างานด้วยใจเพ่ืองานจึงจะเป็นงานที่ท าด้วยใจ 
   จงท างานเพ่ืองาน มิใช่เพียงเพ่ือหวังสิ่งตอบแทน 
 
กลุ่มที่ 3   นายปิ่น  ใจกันธิยะ 
เกิดวันที่  3 กันยายน 2494 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ประถมศึกษาปีที่ 4 
จากสถาบันการศึกษา โรงเรียนบ้านทุ่งบ่อแป้น 
เริ่มรับราชการครั้งแรก 3 มกราคม 2521 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง นักการภารโรง 
สถานที่ท างาน  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ล าปาง 
อุดมคติในการท างาน ท าวันนี้ดีกว่าวันข้างหน้า 
 


