
 หนา   ๑๙๔ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๑๕ นายปยศักด์ิ  เทียนธวัช 
 ๑๖ นายพิเชษฐ  นนทรักส 
 ๑๗ จาสิบเอก  ภราดร  สังกรแกว 
 ๑๘ นายภิรมย  อั๋นประเสริฐ 
 ๑๙ นายเร่ิม  มณีธรรม 
 ๒๐ นายวรดิศ  จงใจ 
 ๒๑ นายวัชชิรา  ศักด์ิสนิท 
 ๒๒ นายวิโรจน  พันธุอุดม 
 ๒๓ นายสมชาย  นอยสกุล 
 ๒๔ นายสมชาย  ประเสริฐศรี 
 ๒๕ นายเสนีย  นิลทจันทร 
 ๒๖ นายเอก  เกิดเต็มภูมิ 
 ๒๗ นางสาวเกษร  สุขโหตุ 
 ๒๘ นางจงดี  กากแกว 
 ๒๙ นางจิราพร  โชตึก 
 ๓๐ นางสาวจีรวรรณ  ภักดีฉนวน 

 ๓๑ นางธนวรรณ  ชุมแวงวาป 
 ๓๒ นางนงลักษณ  สันติวณิชย 
 ๓๓ นางนัยนา  บุพพวงษ 
 ๓๔ นางนาฎยา  นิลทจันทร 
 ๓๕ นางนิตยา  เลาหบรรจง 
 ๓๖ นางสาวนุชรีย  สงหอง 
 ๓๗ นางพเยาว  เนตรประชา 
 ๓๘ นางสาวพวงแกว  วิวัฒนเจษฎาวุฒิ 
 ๓๙ นางพัชรี  อัจฉริยตระกูล 
 ๔๐ นางสาวรําไพ  ศูนยจันทร 
 ๔๑ นางลํายอง  รอดเรือง 
 ๔๒ นางวรันธร  เฉลิมโฉม 
 ๔๓ นางศศิพรรณ  รัตนประพิศ 
 ๔๔ นางสาวศิริวรรณ  สังขพันธุ 
 ๔๕ นางสุดยอด  ชมสะหาย 
 ๔๖ นางอนงค  แตงออน 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
สํานักงานรัฐมนตรี 

 ๑ นางโสภา  เลาะฟอ  ๒ นางอัจฉราพรรณ  ธโนทัย 

สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
 ๑ นายกิตติ  บุญยืน 
 ๒ นายไกวัล  เดือนจํารูญ 
 ๓ นายจํานงค  คงฤทธิ์ 
 ๔ นายจิรายุทธ  สุวรรณจรัส 
 ๕ นายจิระศักด์ิ  ศรีพรหมมา 
 ๖ นายเจริญศักด์ิ  เกียรติสกุลเดชา 

 ๗ นายชัยศักด์ิ  ไชยสอน 
 ๘ นายณรงค  ศิขรินพร 
 ๙ นายทวีศักด์ิ  ศรีสุนทร 
 ๑๐ นายเทวฤทธิ์  ชาตรีนันท 
 ๑๑ นายธนากร  ฉัตรภูติ 
 ๑๒ นายนิธิรัชร  จันทรสังข 



 หนา   ๑๙๕ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๑๓ นายประยุทธ  เตาแกว 
 ๑๔ นายพร  อองบุญ 
 ๑๕ นายมนตรี  ปทมากร 
 ๑๖ นายมานะ  ปอมภู 
 ๑๗ นายวินัย  กรรไพเราะ 
 ๑๘ นายศุภชัย  อัชฌานภาลัย 
 ๑๙ นายสมศักด์ิ  หอมหวล 
 ๒๐ นายสมสมัย  ไวยมิตรา 
 ๒๑ นายสุภาชัย  สาระจรัส 
 ๒๒ นายอกนิษฐ  ชัยรัตน 
 ๒๓ นายอภิชัย  ศุภวงศชัย 
 ๒๔ นายอภิชาติ  อภิชาตบุตร 
 ๒๕ นายอิฐศักด์ิ  ศรีสุโข 
 ๒๖ นางกรพินธุ  วงศเจริญ 
 ๒๗ นางจงจิตต  ธรรมธุระ 
 ๒๘ นางจําลอง  จันทรยวง 
 ๒๙ นางสาวจิตตกาญจน  สุขคง 
 ๓๐ นางฉมชบา  วสวานนท 
 ๓๑ นางฉัตรชลัยย  ล้ิมปสุวรรณ 
 ๓๒ นางทัศนีย  สามงามไกร 
 ๓๓ นางนพมาศ  สุวรรณโอภาส 
 ๓๔ นางสาวนันทพร  ศรีธัญรัตน 
 ๓๕ นางปณิธิ  บุญเฉลิมชัย 
 ๓๖ นางประชาศรี  คงระเบียบ 
 ๓๗ นางปยวรรณ  ฟกเงิน 
 ๓๘ นางสาวผดุงศรี  ธรรมกมล 

 ๓๙ นางพรทิพย  ไพชํานาญ 
 ๔๐ นางพัชรี  จิตบุณยโชติ 
 ๔๑ นางสาวพิจิตรา  ขาวประเสริฐ 
 ๔๒ นางมณฑา  อมตเวทย 
 ๔๓ นางสาวมาลี  ชินวิชา 
 ๔๔ นางสาวยุพา  พิศาลพันธุ 
 ๔๕ นางรัตนา  วิรุณกาญจน 
 ๔๖ นางสาวราณี  วงศประจวบลาภ 
 ๔๗ นางราตรี  พูลสวัสด์ิ 
 ๔๘ นางวนาลี  พิบูลยผล 
 ๔๙ นางสาววนิดา  อินทจันทร 
 ๕๐ นางวรรณภา  นุกูลอุดมพานิชย 
 ๕๑ นางวรรณา  สิทธิวงศ 
 ๕๒ นางวราภรณ  เต็งติชวลิต 
 ๕๓ นางวารุณี  ชินวินิจกุล 
 ๕๔ นางวีรนิจ  วิชชุรังษี 
 ๕๕ นางสกุณา  ปรงแกว 
 ๕๖ นางสาวสมจิตร  เจ่ิงฤทธิ์ 
 ๕๗ นางสมศรี  คงสอน 
 ๕๘ นางสาวสายพิณ  เพ็ญสวาง 
 ๕๙ นางสาวสายหยุด  วัชรคิรินทร 
 ๖๐ นางสุจิตรา  พินดวง 
 ๖๑ นางสาวสุชาดา  สุรเชษฐ 
 ๖๒ นางสุดา  บุญยืน 
 ๖๓ นางสาวเสาวลักษณ  จิรไกรโกศล 
 ๖๔ นางโสภี  เอี่ยมสําลี 



 หนา   ๑๙๖ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๖๕ นางอรุณี  พงษกําเนิด 
 ๖๖ นางอัจฉรา  สมอุปฮาด 

 ๖๗ นางอัญชลี  เชยสุวรรณ 
 ๖๘ นางอุไร  อินทะเสโน 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
 ๑ นายโกศล  เรืองสวาง 
 ๒ นายไกรชิต  ปญญามี 
 ๓ นายคณิต  อภิรัตนวงศ 
 ๔ นายจรูญ  ศรีทอง 
 ๕ นายเจริญ  อยูคุมญาติ 
 ๖ นายฉัตรชัย  ศิลปรัศมี 
 ๗ นายเฉลิม  เขียวแสงนิล 
 ๘ นายชัชวาล  ชนาวิรัตน 
 ๙ นายชัยชาติ  มหาสุวรรณ 
 ๑๐ นายชาลี  สมมาตร 
 ๑๑ นายชุมพล  วัฒนพร 
 ๑๒ นายเชาวนกฤษณ  อรามเรือง 
 ๑๓ นายถาวร  รองเลื่อน 
 ๑๔ นายทวีป  เจริญธรรม 
 ๑๕ นายธงชัย  ทองมา 
 ๑๖ นายธวัช  มโนนุเมธากุล 
 ๑๗ นายธํารง  บุญญานุวัตร 
 ๑๘ นายธีระชัย  ทิพยรักษ 
 ๑๙ นายนิธิ  นนทอาษา 
 ๒๐ นายบุญพร้ิง  ทองทัย 
 ๒๑ นายประณต  จันทรศรี 
 ๒๒ นายประดิษฐ  ชวยเจริญ 
 ๒๓ นายประเสริฐ  ฉับจันทึก 

 ๒๔ นายประเสริฐ  มนินทา 
 ๒๕ นายไพจิตร  ศิลปทาว 
 ๒๖ นายไพรวรรณ  กาญจนวงศ 
 ๒๗ นายภักดี  พวงจิตร 
 ๒๘ นายมนตรี  วงษวัชระโยธิน 
 ๒๙ นายมนตรี  ศรีสมบัติ 
 ๓๐ นายมนัส  จิตตมาศ 
 ๓๑ นายยรรยง  ศรีทิน 
 ๓๒ นายยอดชาย  ลอมณรงค 
 ๓๓ นายลือชัย  ทรัพยสุจริต 
 ๓๔ นายเลิศปญญา  บูรณบัณฑิต 
 ๓๕ นายวสันต  กมลศรี 
 ๓๖ นายวิชาญ  ไครโทง 
 ๓๗ นายวิทัศน  เตชะบุญ 
 ๓๘ นายวินัย  คงแกว 
 ๓๙ นายวิโรจน  ชูเกลี้ยง 
 ๔๐ นายวีระ  คีรีวงศ 
 ๔๑ นายวีระศักด์ิ  นิ่มธุภะริยะ 
 ๔๒ นายสนทนา  นุชจังหรีด 
 ๔๓ นายสนั่น  เชิมชัยภูมิ 
 ๔๔ นายสมควร  ถนอมนา 
 ๔๕ นายสมบัติ  เออชูชื่น 
 ๔๖ นายสมพร  เทพสุวรรณ 



 หนา   ๑๙๗ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๔๗ นายสมพล  วาณิชยจรรยา 
 ๔๘ นายสาโรจน  อยูก่ิม 
 ๔๙ นายสิทธิชัย  สมบูรณสงค 
 ๕๐ นายสุนทร  เรืองคลาย 
 ๕๑ นายสุพจน  กองแกว 
 ๕๒ นายโสภณ  รอดชาติ 
 ๕๓ นายโสฬส  ปนคืด 
 ๕๔ นายอรัญ  รอบไธสง 
 ๕๕ นายอุทัย  ต้ังเจียมศรี 
 ๕๖ นายอุทิศ  อุทัยรัตน 
 ๕๗ นางสาวกลัยาณี  เทอดเกียรติกุล 
 ๕๘ นางกาญจนา  ยุทธพลนาวี 
 ๕๙ นางกุหลาบ  มงคลสาร 
 ๖๐ นางเกษรา  ชัยเหลืองอุไร 
 ๖๑ นางเกษรา  โรจนวิภาต 
 ๖๒ นางจงรัก  อัชเศรษฐ 
 ๖๓ นางจริยา  รักษาวงศ 
 ๖๔ นางจุฑามาศ  วงษไทยวรรณ 
 ๖๕ นางฉออน  อสุนี  ณ  อยุธยา 
 ๖๖ นางชั้นทอง  มีโพธิ์ 
 ๖๗ นางดวงพร  พวงมหา 
 ๖๘ นางทวิชา  วัชราไทย 
 ๖๙ นางสาวทิพวรรณ  ตันติวงศ 
 ๗๐ นางเทวี  เวียงแกว 
 ๗๑ นางสาวนันทิยา  จันทรศิริ 

 ๗๒ นางบุญมา  บัวหอม 
 ๗๓ นางบุษราคัม  ปญญามี 
 ๗๔ นางบุหงา  พุมเจริญ 
 ๗๕ นางประณมพร  วชิรถาวรชัย 
 ๗๖ นางสาวประเสริฐศรี  เกตุกรุด 
 ๗๗ นางปราณี  ผองอําไพ 
 ๗๘ นางพัชรีย  เตะวงษ 
 ๗๙ นางเพชรียา  ศรีสุนาครัว 
 ๘๐ นางเพ็ญนภา  ศรีพลัง 
 ๘๑ นางไพรวรรณ  พลวัน 
 ๘๒ นางยุพเยาว  ทีทา 
 ๘๓ นางรังสินี  ทองชมภู 
 ๘๔ นางศิริรัตน  โพธิพานิช 
 ๘๕ นางสาวสนม  สุวรรณวร 
 ๘๖ นางสมลักษณ  ทองไพรวัลย 
 ๘๗ นางสมานใจ  โพธาราม 
 ๘๘ นางสมใจ  หนูชุม 
 ๘๙ นางสายใจ  เรืองรอง 
 ๙๐ นางสุชิน  อินทะวงษา 
 ๙๑ นางสาวสุวรรณี  หิรัณยรัชต 
 ๙๒ นางสาวอนงคลักษณ  เกี้ยวสกุล 
 ๙๓ นางอรามศรี  อํานวยกิจ 
 ๙๔ นางอัจฉรา  จึงเจริญสุขย่ิง 
 ๙๕ นางอารีย  พันธุแสน 
 ๙๖ นางสาวอินฐิรา  สายสิญจน 



 หนา   ๑๙๘ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
 ๑ นายบุญสม  สีสุวรรณ 
 ๒ นางจินดาวรรณ  จีระนันตชัย 
 ๓ นางดวงสุดา  เมืองวงษ 
 ๔ นางปรีญา  เฟองพิศิษฐ 
 ๕ นางมาลี  เซียนประเสริฐ 

 ๖ นางเยาวลัคน  จันทนสุรคน 
 ๗ นางสาวสุทธิพร  ซูซูกิ 
 ๘ นางสาวอัจฉรา  บุญสมบัติ 
 ๙ นางสาวอุไรวรรณ  อัศวเลิศกมล 

สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก 
เยาวชน  ผูดอยโอกาส  คนพิการ ฯ 

 ๑ นายอานนท  ศรีวัดปาน 
 ๒ นายโอภาส  พิมลวิชยากิจ 
 ๓ นางสาวกระดังงา  แกวตาทิพย 
 ๔ นางสาวชวลี  อุปภัย 
 ๕ นางสาวชะรัตน  เรืองศิริ 
 ๖ นางสาวนภวรรธ  พงษไสว 
 ๗ นางสาวปราณีต  คงอิ่ม 
 ๘ นางสาวพนมพร  ไตรตนวงศ 

 ๙ นางรสสุคนธ  จินดาวิทย 
 ๑๐ นางวันดี  ขําสําอางค 
 ๑๑ นางสาวสายสุนีย  เขียวหวาน 
 ๑๒ นางสุกิจจา  ทศบุศย 
 ๑๓ นางสาวสุธิดา  จุฑามาศ 
 ๑๔ นางสุรางค  ทับทิมทอง 
 ๑๕ นางสาวอรพินธ  เกิดสวาง 
 ๑๖ นางอุไร  หนองพล 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
สํานักงานรัฐมนตรี 

 ๑ นางประคองศรี  หาญตระการพงษ  ๒ นางสาวปุณยา  มณีรัตนบวรชัย 

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 ๑ นายเกษมศักด์ิ  ต้ังมั่น 
 ๒ นายนพดลย  อนุกูล 
 ๓ นายบุญชัย  รังษิปญญาภรณ 
 ๔ นายประชาชาติ  นพเสนีย 
 ๕ นายปรีชา  กลีบสุข 

 ๖ นายพิสิฐพงษ  คุณยศย่ิง 
 ๗ นายพีรยุทธ  แสนศรี 
 ๘ นายไพบูลย  ตาเจริญเมือง 
 ๙ นายไมตรี  นันตะจันทร 
 ๑๐ นายรัตนะ  สวามีชัย 


