
ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง สังกัด เสนอขอ ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง
เปล่ียนค ำ

น ำหน้ำช่ือเป็น
เปล่ียนช่ือตัวเป็น เปล่ียนช่ือสกุลเป็น หมำยเหตุ

1 นางสาวสิพัตสา คันธภูมิ เจ้าพนักงานพัสดุ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี บ.ม.

2 นางสาวปาลินรดา คงแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส บ.ม.

3 นางสาวณัฐกาญจน์ สะตางาม เจ้าพนักงานพัสดุ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ บ.ม.

4 นางสาวกรรณิกา อินทะนะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ บ.ม.

5 นางนันทิกานต์ ปะทิ เจ้าพนักงานพัสดุ ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก บ.ม.

6 นางสาวสุพรรณี อะนันต์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร บ.ม.

7 นางสาวโสรญา เทพเกล้ียง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช บ.ม.

8 นางสาววัลย์ลดา บุญสนาม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี บ.ม.

9 นางสาวชญานันท์ นาปาเลน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา ต.ม.

10 นางสาวเทวา ดอนโคตร เจ้าพนักงานพัสดุ ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ต.ม.

11 นางอริษา พัวพันธ์ เจ้าพนักงานพัสดุ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ต.ม.

12 นางสาวรัตนา พ่ึงงาม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง ต.ม.

13 นายสมพงษ์ ไชยบุญเรือง เจ้าพนักงานพัสดุ ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ต.ม.

14 นางธิติยา เผ่าเคร่ือง เจ้าพนักงานพัสดุ ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ต.ม.

15 นายอรรคพล รุ่งเรือง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานก าแพงเพชร ต.ม.

16 นางสาวโชษิตา ไพโรจน์ นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ล าปาง ต.ม.

17 สิบตรีหญิงกัญญพัฒน พรายแสง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ต.ม.

18 ว่าท่ีร้อยตรีสุเมธ ศรีจักรวาลวุฒิ นักวิชาการพัสดุ กองบริหารการคลัง ต.ม.

19 นางสุภาวดี กะลาสี นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา ต.ม.

ตริตำภรณ์ช้ำงเผือก

20 นางสาวธัญรัตน์ หลงสมบูรณ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กองบริหารการคลัง ต.ช.

21 นางสาวปิญาพัฒน์ วงค์เสน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กองบริหารการคลัง ต.ช.

ตรวจสอบรำยช่ือข้ำรำชกำร เสนอขอพระรำชทำนเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565

กระทรวงแรงงำน กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน

เบญจมำภรณ์มงกุฏไทย

ตริตำภรณ์มงกุฎไทย
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22 นางสาวพิมพ์ชนก สืบสิทธ์ิ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ต.ช.

23 นางสาวขนิษฐา สังข์แก้ว เจ้าพนักงานธุรการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ต.ช.

24 นายไมตรี รุ่งแสงทิวากร เจ้าพนักงานพัสดุ ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ต.ช.

25 นายณัฐพงศ์ ทิพย์สกุลปัญญา นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน กองแผนงานและสารสนเทศ ต.ช.

26 นางสาวธิติพร มณีสม นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ต.ช.

27 นายจีรวิทย์ แกล้วทนงค์ นักทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล ต.ช.

28 นายณัฐวัฒน์ วิศาลศักด์ิ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ต.ช.

29 นายธนพนธ์ แก้วบุรี นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก ต.ช.

30 นายสุการ สุภาพิชิต นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม ต.ช.

ทวีติยำภรณ์มงกุฎไทย

31 นายธีระโรจน์ แสงปัญญา นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ท.ม.

32 นางสาวพเยาว์ อินทอง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน กองแผนงานและสารสนเทศ ท.ม.

33 นายเชษฐพงศ์ ปาณวร นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ท.ม.

34 นางสาวไพรินทร์ สงละเอียด นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ท.ม.

35 นายประมาณ จันโท นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี ท.ม.

36 นางสาวรัชดา พุทธรัตน์ นักทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล ท.ม.

37 นางสาวภูริชญา พิลึก นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานก าแพงเพชร ท.ม.

38 นายปกรณ์ สีม่วง นักทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล ท.ม.

39 ว่าท่ีร้อยตรีสาทิศ เบ็ญหยีหมาน นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา ท.ม.

40 นายภาณุวัฒน์ อ้วนสา นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา ท.ม.

41 นายชวภณ เสฎฐวุฒิกุล นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก ท.ม.

42 นางสุนันท์ เจริญกาศ นักจัดการงานท่ัวไป ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ท.ม.

43 นางสาวกันตภัทร พระศรี นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย ท.ม.
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44 นายศิวลักษณ์ เนตรสาร นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ท.ม.

45 นายรัตนะ ศรีบุรัมย์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ท.ม.

46 นายกิตติธร เรืองแก้ว นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี ท.ม.

47 นางสาวสุภาศิณี อินทร์ศรี นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ท.ม.

48 นายจักรกฤษณ์ พลขันธ์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ท.ม.

49 นางศุภวรรณ สุขประเสริฐ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี ท.ม.

50 นางสาวจิราภรณ์ ศรีรอด นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี ท.ม.

51 นายพรรษา กุลวราภรณ์ นักทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล ท.ม.

52 นายทรงยศ ไพรสุวรรณ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา ท.ม.

53 นางสาวอรพิน อินตาวิน นักวิชาการเงินและบัญชี กองบริหารการคลัง ท.ม.

ทวีติยำภรณ์ช้ำงเผือก

54 นางสาวรุ่งทิวา เผ่าวณิช นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ท.ช.

55 นายทวีศักด์ิ เจริญศิลป์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี ท.ช.

56 นางธัณย์จิรา ธนภัทร์พูนสิน นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา ท.ช.

57 นางสาวขวัญใจ ชัยบุรินทร์ นักจัดการงานท่ัวไป ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี ท.ช.

58 นางสาวอารมณ์ ทองปลิว นักจัดการงานท่ัวไป ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ท.ช.

59 นายสุราษฎร์ ฤทธิด ารงการ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี ท.ช.

60 นางสาวมธุรดา ชวนไชยสิทธ์ิ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี ท.ช.

61 นางพิมพ์ลดา กันฟอง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ท.ช.

62 นางสาวจิราพร ใจยวน นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ท.ช.

63 นางสาวกิตติมา เกษสุวรรณ์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา ท.ช.

64 นายสมบัตร ชอบช่ืน นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ท.ช.

65 นางสาวนันทิดา ฉลาดเจน นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ ท.ช.
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66 นายสิทธิพร โนนค า นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ท.ช.

67 นางสุมาลี ชัยวรรณ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน กองแผนงานและสารสนเทศ ท.ช.

68 นางสาวสุปรีดา ธานี นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ท.ช.

69 นายบัญชา พลสง่า นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา ท.ช.

70 นางสาวกุลณัชชา บูรณะอุดม นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ท.ช.

71 นางสาวศุภลักษณ์ สายแก้ว นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ท.ช.

72 นายจรัญ อ่ิมพรหม นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท ท.ช.

73 นางสาวทิพวิมล พรมปิมปา นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก ท.ช.

74 นายไพวัลย์ กรุดแก้ว นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ท.ช.

75 นางสาวรจนา แข็งขัน นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ท.ช.

76 นายปวัฒวงษ์ แทนข า นิติกร กองบริหารทรัพยากรบุคคล ท.ช.

77 นางสาวผดุงพร ช านาญ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ท.ช.

78 นายธีรศักด์ิ อยู่เพชร นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน กองแผนงานและสารสนเทศ ท.ช.

79 นางปิยะนุช มนทการติวงศ์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด ท.ช.

80 นายเทศกาล ค าดี นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ท.ช.

81 นายไพศาล สุราสา นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ท.ช.

82 นายภัทร์ วรศักด์ิโยธิน นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน ท.ช.

83 นางสาวกันยามาส เกตุพิชัย นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ท.ช.

84 นายเลอพงษ์ แตงเนียม ผู้อ านวยการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ป.ม.

85 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อ านวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย ป.ม.

86 ว่าท่ีร้อยตรีประพันธ์ คชประดิษฐ์ ผู้อ านวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ป.ม.

87 นายประทีป นุ่นช่ืน ผู้อ านวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ป.ม.

ประถมำภรณ์มงกุฏไทย
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กระทรวงแรงงำน กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน

88 นางบัญฑิตา สุขสถิตย์ ผู้อ านวยการ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ป.ม.

89 นายอ านวย วงศ์อุดมมงคล ผู้อ านวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา ป.ม.

90 นางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อ านวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ป.ม.

91 นายยอดเมือง ศิริประธาน ผู้อ านวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ป.ม.

92 จ่าเอกประยงค์ บุญช่วย ผู้อ านวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ป.ม.

93 นางสาวสุภาภรณ์ อาจวารินทร์ ผู้อ านวยการส านักงาน ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ป.ม.

94 นางธนิษฐ์นันท์ น่ิมวงษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ป.ม.

95 นายพูลโชค โตประเสริฐ ผู้อ านวยการส านักงาน ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ป.ม.

96 นายอนุชา ละอองพันธ์ ผู้อ านวยการส านักงาน ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ป.ม.

97 นายสมโภชน์ ชัยชนะ ผู้อ านวยการส านักงาน ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ป.ม.

98 นางปราณี บุญประกอบ ผู้อ านวยการกลุ่มงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ป.ม.

99 นางรัฐติกานต์ พวงสุกระวัฒนะ ผู้อ านวยการส านักงาน ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ป.ม.

100 นางสาวพร้อมมงคล วงศ์บุญฟู ผู้อ านวยการกลุ่มงาน กองแผนงานและสารสนเทศ ป.ม.

101 นายเมธี เมืองทอง ผู้อ านวยการส านักงาน ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง ป.ม.

102 นายสุชัย พงศ์พัฒนพาณิชย์ ผู้อ านวยการส านักงาน ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม ป.ม.

103 นางวชิราภรณ์ อินทรวงษ์โชติ ผู้อ านวยการส านักงาน ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท ป.ม.

104 นางสาวประภัสสร ประจันตะเสน ผู้อ านวยการส านักงาน ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ป.ม.

105 นายสงกรานต์ เพ่ิมฤาชัย ผู้อ านวยการส านักงาน ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี ป.ม.

106 นายสุทธิพงษ์ โกศลวิริยะกิจ ผู้ตรวจราชการกรม ส านักงานผู้ตรวจราชการกรม ป.ช.

ประถมำภรณ์ช้ำงเผือก


