
 หนา   ๒๐๔ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๓๕ นางอรนุช  ศรีเขียวพงษ 
 ๑๓๖ นางอรพินท  อนิทชัย 
 ๑๓๗ นางออนศรี  เจริญสุข 

 ๑๓๘ นางอาภรณ  จะบัง 
 ๑๓๙ นางอําไพพร  ฉายศิริ 

 
สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว 

 ๑ นายดํารงค  แสงกวีเลิศ  ๒ นางสาววรรณะ  ชลประเวส 
 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
สํานักงานรัฐมนตรี 

๑  วาที่รอยตรี  ศรัณย  สมานพันธ 
 

สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
 ๑ นายชวาล  คงคชสิงห 
 ๒ นายธนชาด  ยอดสุวรรณ 
 ๓ นายนพดล  สมวาจา 
 ๔ นายประจักษ  รัตนสุวรรณ 
 ๕ นายประวัติ  นิยม 
 ๖ นายประวิทย  คนซ่ือ 
 ๗ นายประเสริฐ  มิตรชาวไทย 
 ๘ นายประเสริฐ  แกวจันทร 
 ๙ นายประหยัด  ดีออง 
 ๑๐ นายปรีชา  สรวิสูตร 
 ๑๑ นายปรีชา  สุขประเสรฐิ 
 ๑๒ นายปยะนันต  ธํารงยศ 
 ๑๓ นายมนัส  ชนะสิทธิ ์
 ๑๔ นายมานพ  ศรีนวล 
 ๑๕ นายวีระ  แผนพานชิ 
 ๑๖ นายวีระพงษ  นอยสวัสด์ิ 

 ๑๗ นายสมชัย  ชีพสุมล 
 ๑๘ นายสมนึก  ทองสุโชติ 
 ๑๙ นายสมบูรณ  นชุสุภาพ 
 ๒๐ รอยเอก  สมหมาย  ยกสกูล 
 ๒๑ นายสรวุฒิ  มารคทรัพย 
 ๒๒ นายสัมพันธ  สุวรรณทับ 
 ๒๓ นายสายันต  บรุณพันธ 
 ๒๔ นายสุชาติ  ตายทรัพย 
 ๒๕ นายสุนันท  บรรณวรรณ 
 ๒๖ นายสุรชาติ  สุวรรณเทศ 
 ๒๗ นายเสถียร  ทองบุราณ 
 ๒๘ นายเสริมศักด์ิ  อมรวรนาถ 
 ๒๙ นายโสภณ  จูโภคาทรัพย 
 ๓๐ นายอาทิตย  ทัพวงศศรี 
 ๓๑ นายอานนท  อิสริยะภิญโญ 
 ๓๒ นายสาวกษินฤดี  พัฒนโสภณ 



 หนา   ๒๐๕ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๓๓ นางกิ่งแกว  แกวเหลือง 
 ๓๔ นางจินตนา  ปญญาวงศ 
 ๓๕ นางสาวจินตนา  รัญเวศ 
 ๓๖ นางจินตวณี  ธีรญาธนานนท 
 ๓๗ นางชนากานต  ปติสม 
 ๓๘ นางสาวชวนชื่น  คลังทอง 
 ๓๙ นางสาวชูจิตต  กอบโกย 
 ๔๐ นางฐิติรัตน  ดิศโยธิน 
 ๔๑ นางทัศนีย  กมลลานนท 
 ๔๒ นางสาวนงชนก  วิมลมาศ 
 ๔๓ นางพร้ิมเพรา  บุญมหิทธิสุทธิ ์
 ๔๔ นางพัฒนาพร  ณ  ถลาง 
 ๔๕ นางพิมพร  ขอศานติวิชัย 
 ๔๖ นางเพ็ญทิพย  ทั่วประโคน 
 ๔๗ นางมนัสนันท  ศุภพิทักษสกุล 
 ๔๘ นางมิ่งขวัญ  ภูวิลัย 
 ๔๙ นางเมธินี  นอยผาสุข 
 ๕๐ นางรัชฎา  สุวรรณคังคะ 

 ๕๑ นางรัชดาภรณ  กุณามา 
 ๕๒ นางรัชนี  ไชยสวน 
 ๕๓ นางเรณู  ตันธนวิกรัย 
 ๕๔ นางเรณู  วิเศษสิงห 
 ๕๕ นางเรวดี  ศรีจําเริญ 
 ๕๖ นางวรรณภา  อุทยางกูร 
 ๕๗ นางสาววันเพ็ญ  สุวรรณวิสิฏฐ 
 ๕๘ นางสาวศิริอร  วงศเพชร 
 ๕๙ นางสมนึก  จํานงค 
 ๖๐ นางสันธิมา  โพธิวัตถุธรรม 
 ๖๑ นางสายหยุด  รอดเอี่ยม 
 ๖๒ นางสุกัญญา  มวงมา 
 ๖๓ นางสุจิตต  เกงวิบูล 
 ๖๔ นางสุชาดา  ศิริกุล 
 ๖๕ นางสุดใจ  ยางนอย 
 ๖๖ นางอัจฉรา  พุมมณีกร 
 ๖๗ นางสาวอารุรี  สุวรรณรัตน 
 ๖๘ นางอุรัญญา  ภูไพฑูรย 

 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

 ๑ นายกตัญู  ลอมลาย 
 ๒ นายกิตติ  แสงทาว 
 ๓ นายขจรศักด์ิ  จึงเจริญสุขย่ิง 
 ๔ นายครรชิต  แสนโซง 
 ๕ นายคเชนทร  สังขเพชร 
 ๖ นายจักรกริช  กาญจนรจิต 
 ๗ นายเจริญ  พระสิงห 

 ๘ นายเดชา  โพธิ์หยา 
 ๙ นายเต็มศักด์ิ  พนมวนั  ณ  อยุธยา 
 ๑๐ นายถวัลย  ชูขวัญ 
 ๑๑ นายทบ  สงวนสัตย 
 ๑๒ นายทรงภพ  กสิวิวัฒน 
 ๑๓ นายธนัท  เชียวเลี่ยน 
 ๑๔ นายธานินทร  สมบูรณสาร 



 หนา   ๒๐๖ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๕ นายธีรพล  วรรณวิภูษิต 
 ๑๖ นายประดิษฐ  ชาญชัยศรี 
 ๑๗ นายประทีป  มูลเภา 
 ๑๘ นายประพา  กําเหนิดทอง 
 ๑๙ นายประยูร  เจริญผล 
 ๒๐ นายปรีดา  กุณามา 
 ๒๑ นายพรชัย  ภูรัพพา 
 ๒๒ นายพิชัย  เทพ ี
 ๒๓ นายไพรัตน  หมันเจริญ 
 ๒๔ นายภากร  จันทรเพ็ญ 
 ๒๕ นายมาโนช  แมนอนิทร 
 ๒๖ นายมาโนช  วงศเสรี 
 ๒๗ นายเมธา  ลาม ี
 ๒๘ นายเรืองศักด์ิ  สุขรมย 
 ๒๙ นายวสันต  โรจนวิภาต 
 ๓๐ รอยตรี  วิชัย  ชิ้นศุภร 
 ๓๑ นายวินัย  ผองอําไพ 
 ๓๒ นายศักดา  นรศักด์ิศิลป 
 ๓๓ นายศิริพงษ  อุดมพงษ 
 ๓๔ นายสถาพร  ทองแดง 
 ๓๕ นายสนธยา  ฮวดเจริญ 
 ๓๖ นายสภา  จันทรกระจาง 
 ๓๗ นายสมจิตร  ทาตะ 
 ๓๘ นายสมเดช  ประวิลวรรณ 
 ๓๙ นายสมเดช  สุรวัตร 
 ๔๐ นายสมเด็จ  แนนอุดร 

 ๔๑ นายสรศักด์ิ  อินทรปรีชา 
 ๔๒ นายสลับ  เถกิงผล 
 ๔๓ นายสวัสด์ิ  ชูสุข 
 ๔๔ นายสันติ  คุรุวิทย 
 ๔๕ นายสามารถชาย  จอมวิญญา 
 ๔๖ นายสาย  เตรียมไธสง 
 ๔๗ นายสุขเกษม  ขําเลิศ 
 ๔๘ นายสุธี  ถ่ินอุมช ู
 ๔๙ นายสุธี  เมืองขํา 
 ๕๐ นายสุรชัย  สุริยาอารักษ 
 ๕๑ นายสุเทพ  โชคบุญธิยานนท 
 ๕๒ นายสุเมษ  บาล ี
 ๕๓ นายเสกสรรค  ถามุลตรี 
 ๕๔ นายอดุลย  นามสอน 
 ๕๕ นายอนามัย  พรมหลา 
 ๕๖ นายอาคม  ยุทธพลนาว ี
 ๕๗ นายอํานวย  คนสะอาด 
 ๕๘ นายอุดม  จันพลทนั 
 ๕๙ นายอุทัย  หัทยานนท 
 ๖๐ นางกนิษฐา  จันทรศัพท 
 ๖๑ นางกรรณิการ  นิ่มธุภะริยะ 
 ๖๒ นางกฤษณา  ถนอมไชย 
 ๖๓ นางกัลยาณี  ศรีสันต 
 ๖๔ นางโกศรี  สุขเอี่ยม 
 ๖๕ นางจงเพียร  นพทิพย 
 ๖๖ นางจรัสวรรณ  รังสิยานนท 



 หนา   ๒๐๗ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๖๗ นางจันทนา  วณชิยเศรษฐ 
 ๖๘ นางจิตร  ลิมจุฑามาศ 
 ๖๙ นางสาวจินดาพร  สีวิจ๋ี 
 ๗๐ นางชลิต  เขียวทอง 
 ๗๑ นางญาณี  เลิศไกร 
 ๗๒ นางดวงพร  ทิศาดลดิลก 
 ๗๓ นางดวงพร  อินทรแยม 
 ๗๔ นางสาวเดือนทอง  บรรเทิงจิตต 
 ๗๕ นางถนอมศรี  กุลวชิรา 
 ๗๖ นางทัศนีย  เพชรสุข 
 ๗๗ นางธัชรินทร  เทียงบุญ 
 ๗๘ นางธิดา  นันทะพงษ 
 ๗๙ นางสาวนันทัชพร  รมยะสมิต 
 ๘๐ นางนิตยา  ปดทุม 
 ๘๑ นางเนาวนิตย  อินทรสกุล 
 ๘๒ นางสาวปราณี  ทองวรรณ 
 ๘๓ นางสาวปราณี  นันทิทรรภ 
 ๘๔ นางปรีดา  อัมพาผล 
 ๘๕ นางพรศิริ  สิงหทิศ 
 ๘๖ นางเพชรรัตน  ปอมเย็น 
 ๘๗ นางภาวนา  ละมุล 
 ๘๘ นางยศชลี  อนิทรพานิช 
 ๘๙ นางย่ิงพรรณ  อินทรประดิษฐ 
 ๙๐ นางสาวยุพเรศ  วงศบุญม ี
 ๙๑ นางรวยพร  วงศถาวรจิตร 
 ๙๒ นางระร่ืน  ไชยฮอย 

 ๙๓ นางรัตจนะ  ศรีรางกูล 
 ๙๔ นางร่ืนฤดี  อารีกุล 
 ๙๕ นางรุงอรุณ  ละคํามา 
 ๙๖ นางเรณุกา  ฉิมวงษ 
 ๙๗ นางละมัย  ฤทธิ์ขจร 
 ๙๘ นางวรรณประภา  แกวประดิษฐ 
 ๙๙ นางวลีพรรณ  แมนอนิทร 
 ๑๐๐ นางวันดี  เบ็ญจศิริวรรณ 
 ๑๐๑ นางวันทนีย  วงศเสรี 
 ๑๐๒ นางสาววารินทร  พักเกาะ 
 ๑๐๓ นางวิภา  สุวรรณทับ 
 ๑๐๔ นางวิยะดา  นาคพวง 
 ๑๐๕ นางสาวศรีเพ็ญ  เวชพันธ 
 ๑๐๖ นางศาสนา  อินทสุรัช 
 ๑๐๗ นางสาวศิริมา  ฤกษรัตนวราพร 
 ๑๐๘ นางสมควร  ออนตา 
 ๑๐๙ นางสมคิดย  บัวลังกา 
 ๑๑๐ นางสมจิต  ตันติวณิชชานนท 
 ๑๑๑ นางสมร  สังขเพชร 
 ๑๑๒ นางสาวสมสกุล  ซ่ือสัตย 
 ๑๑๓ นางสาวสรียา  สุกจ่ัน 
 ๑๑๔ นางสุชาดา  วรอุไร 
 ๑๑๕ นางสุดเอื้อม  กอมณ ี
 ๑๑๖ นางสาวสุปราณี  ภณวิเชียร 
 ๑๑๗ นางสาวสุภรณ  บุญปว 
 ๑๑๘ นางสุภาพร  รวดเร็ว 



 หนา   ๒๐๘ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๑๙ นางสาวเสริมศรี  แพสุวรรณรักษ 
 ๑๒๐ นางเสริมสุข  ชาญโชติ 
 ๑๒๑ นางโสภาพรรณ  ทุมโฆสิต 
 ๑๒๒ นางสาวอรพงษ  สุนทรเวสน 
 ๑๒๓ นางอรพรรณ  ภมรสุวรรณ 

 ๑๒๔ นางสาวอรสา  สุนทรวิภาต 
 ๑๒๕ นางสาวอัจฉรา  ถนัดอักษร 
 ๑๒๖ นางอัญชลี  เที่ยงธรรม 
 ๑๒๗ นางอาภรณ  ศรีสุโข 

 
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 ๑ นายธวัชชัย  นาครอบรู 
 ๒ นายนพดล  มหกรรมโกลา 
 ๓ นางปยะพร  เฉลิมชวง 
 ๔ นางภัทรียา  กลิ่นพยอม 

 ๕ นางสาววรียา  เอี่ยมวิบูลย 
 ๖ นางวิภาดา  เจียมจิตต 
 ๗ นางอัจฉราฉวี  หาสุณหะ 

 
สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  เยาวชน  ผูดอยโอกาส  คนพิการฯ 

 ๑ นายชินทัต  วิภาสธวัช 
 ๒ นายเชาว  แจมศักด์ิ 
 ๓ นายณรงค  จันทรบูรณะพินิจ 
 ๔ นายประยงค  พนาสันติกุล 
 ๕ นายปรีดา  เรืองฤทธิ์นําชัย 
 ๖ นายพงศเทพ  พนากุลวิจิตร 
 ๗ นายพิษณุพงษ  จิระโภคานนท 
 ๘ นายมนัส  จิตพินิจธรรม 
 ๙ นายศิริชัย  ทองสุกสกุล 
 ๑๐ นายสมชาย  เจริญอํานวยสุข 
 ๑๑ นางสาวกรรณิการ  รัตนมณี 
 ๑๒ นางจินดา  โพคะรัตนศิริ 
 ๑๓ นางชูศรี  ชูโต 
 ๑๔ นางฐนันตภัค  เฟอขุนทด 
 ๑๕ นางทัศนีย  เสนีวงศ  ณ  อยุธยา 

 ๑๖ นางนภาพร  มาทรัพย 
 ๑๗ นางนัดดา  คงวุฒิ 
 ๑๘ นางนิภา  ทับแสง 
 ๑๙ นางสาวบารมี  รังสิพราหมณกุล 
 ๒๐ นางสาวพิสมัย  อุทัยสมัยรัตน 
 ๒๑ นางเพ็ญพรรณ  ใจดี 
 ๒๒ นางวิจิตรา  ทองไทย 
 ๒๓ นางสาวสุขุมา  อินทรทัต 
 ๒๔ นางสุธาทิพย  ศิริชยาพร 
 ๒๕ นางสุนทรี  พัวเวส 
 ๒๖ นางสาวสุนีย  บุญถาวร 
 ๒๗ นางสาวสุนีย  ประทุมรัตน 
 ๒๘ นางสาวสุภาศิริ  ผลวัฒนะ 
 ๒๙ นางสาวอาจารี  แสงชัน 




