
 หนา   ๑๙๙ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 
 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

 ๑ นายเกรียงไกร  รุจิราภา 
 ๒ นายเข็มชาติ  วิชัยพานิช 
 ๓ นายจารึก  เจริญผล 
 ๔ นายฐิติพงศ  กิจเจริญวิทยา 
 ๕ นายธาดา  อยูคง 
 ๖ นายนริศ  จงจินตรักษา 
 ๗ นายนเรศ  พงษกาญจนะ 
 ๘ นายนอบศักด์ิ  สังขแกว 
 ๙ นายนิคม  เพช็รโพธิ์ 
 ๑๐ นายบรรจบ  ปทมินทร 
 ๑๑ นายไพบูลย  โตมา 
 ๑๒ นายรังสรรค  วิสุทธิสระ 
 ๑๓ นายวรชาติ  พัฒนสิน 
 ๑๔ นายวิรัตน  ไกรเกตุ 
 ๑๕ นายวีรพงศ  ขําแดง 
 ๑๖ นายสมศักด์ิ  ณ  สุวรรณ 
 ๑๗ นายสรพงษ  เกศสุวรรณรักษ 
 ๑๘ นายสันติพงศ  อาสิงสมานันท 
 ๑๙ นายสุชาติ  ทองหีต 
 ๒๐ นายอภิชาติ  ธิติธีรภาพ 
 ๒๑ นางสาวกรัญฑรัตน  อินทรอราม 
 ๒๒ นางกรุณา  ยุทธสมภพ 
 ๒๓ นางกัญญา  สําเร็จกิจ 
 ๒๔ นางสาวกัลยา  อินทรพันธ 

 ๒๕ นางเกษร  พันธ ุ
 ๒๖ นางสาวชุติมา  ทั่งหิรัญ 
 ๒๗ นางนันทกา  วัฒนาประยูร 
 ๒๘ นางน้ําทิพย  นอยดี 
 ๒๙ นางเนตรนภิส  แกวนอย 
 ๓๐ นางปราณี  จินตยะ 
 ๓๑ นางปริศนา  เบญจาทิกุล 
 ๓๒ นางสาวพรพรรณ  เปรมสุข 
 ๓๓ นางสาวพรรณนิดา  วาณิชยจรรยา 
 ๓๔ นางพัสวี  ขจรกล่ํา 
 ๓๕ นางพัชราภรณ  ปทมากร 
 ๓๖ นางมณีรัตน  สุวันทารัตน 
 ๓๗ นางมยุรี  จิตรพันธุ 
 ๓๘ นางสาวมะลิ  สุดกลาง 
 ๓๙ นางมัลลิกา  สมิทธสมบูรณ 
 ๔๐ นางวลัยภรณ  นีละโยธนิ 
 ๔๑ นางสาววันเพ็ญ  ประศาสนเศรษฐ 
 ๔๒ นางวิลาวัณย  เจียมศรีสกุล 
 ๔๓ นางสาววิลาวัณย  ทองสุข 
 ๔๔ นางศิวาภรณ  ภูสุวรรณ 
 ๔๕ นางสมทรง  เจริญพันธ 
 ๔๖ นางสุกัญญา  โอฬารกิจวานิช 
 ๔๗ นางสุนันท  ตะหยวน 
 ๔๘ นางสุลักขณา  ชิ้นศุภร 



 หนา   ๒๐๐ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 
 

 ๔๙ นางสาวสุลาวัณย  ทัศนานุตริยะ 
 ๕๐ นางอาภรณ  สุวรรณประทีป 

 ๕๑ นางอุษา  มัญชุนากร 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
 ๑ นายกมลเทพ  อรรถกมล 
 ๒ นายกิตติศักด์ิ  ยางนอก 
 ๓ นายเกรียงไกร  หาญณรงค 
 ๔ นายคําแหง  ออนเย็น 
 ๕ นายจรูญ  สงดวง 
 ๖ นายจํารัส  นามะบุตร 
 ๗ นายเฉลียว  ลาโภกาญจน 
 ๘ นายชูชาติ  ทองกันยา 
 ๙ นายณรงค  แสนหาญ 
 ๑๐ นายทองสุก  โทผาวงษ 
 ๑๑ นายเทเวศน  ทาวบรรพต 
 ๑๒ นายธีรชาติ  ทิพยปาละ 
 ๑๓ นายธีรพงษ  ศรีสุคนธ 
 ๑๔ นายนิกร  อาษาราช 
 ๑๕ นายบุญเลิศ  ระหารนอก 
 ๑๖ นายประภัส  ฤทธิ์จิตเพียร 
 ๑๗ นายประยุทธ  เวฬุมาศ 
 ๑๘ นายประยูร  บุญมา 
 ๑๙ นายปติศักด์ิ  ผิวผัน 
 ๒๐ นายเผด็จ  อภิรัตนวงศ 
 ๒๑ นายพยงค  สิทธิชัย 
 ๒๒ นายพรชัย  กุลกุศล 

 ๒๓ นายไพศาล  กิจสาลี 
 ๒๔ นายมานพ  พรมหนองแสน 
 ๒๕ นายเมฆินทร  เก็บสมบัติ 
 ๒๖ นายรังสรรค  เทพบริสุทธิ์ 
 ๒๗ นายราเชนทร  ไชยวงศ 
 ๒๘ นายวิทยา  สงาเนตร 
 ๒๙ นายวิบูลย  พรหมมีชัย 
 ๓๐ นายสงา  มหาอุดมพันธ 
 ๓๑ นายสมชาย  ตาจันทึก 
 ๓๒ นายสมพร  เวชกามา 
 ๓๓ นายสมศักด์ิ  พันธุเต้ีย 
 ๓๔ นายสรสิทธิ์  วิชาศิลป 
 ๓๕ นายสัจจา  สาลัย 
 ๓๖ นายสํารวม  ไวยเนตร 
 ๓๗ นายสุคนธรักษ  นางาม 
 ๓๘ นายอนุผล  วิเศษศรี 
 ๓๙ นายอนุสันต  เทียนทอง 
 ๔๐ นายอรุณ  ภูวัฒนา 
 ๔๑ นายอํานาจ  แสงทอง 
 ๔๒ นางกนกพร  เทพยรักษ 
 ๔๓ นางกรรณิการ  เหรียญจํารัส 
 ๔๔ นางกัลยกร  จันทะแสง 
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 ๔๕ นางจรัสศรี  บัณฑิตกุล 
 ๔๖ นางเฉลยพร  นอยจินดา 
 ๔๗ นางชมัยพร  เมธสุทธิ ์
 ๔๘ นางชวิศา  ขันติยาภรณ 
 ๔๙ นางชีวาพร  คุมจอหอ 
 ๕๐ นางไทญนาถ  ปุณมะลัง 
 ๕๑ นางนภัทร  สัตพันธ 
 ๕๒ นางสาวนวลศรี  จันทรส 
 ๕๓ นางสาวนัยนา  สุวรรณรัตน 
 ๕๔ นางนุชนาฏ  ผาดสุวรรณเดช 
 ๕๕ นางเบญจรงค  สวนียะ 
 ๕๖ นางสาวเบญจา  จรสัมฤทธิ์ 
 ๕๗ นางเบ็ญจา  วีระพจนานันท 
 ๕๘ นางปราณี  นิรุตตินานนท 
 ๕๙ นางปราณี  ประพันธ 
 ๖๐ นางปริยากร  เกงสาคร 
 ๖๑ นางผลา  ศรีขาว 
 ๖๒ นางพรทิพย  สุขสราญ 
 ๖๓ นางสาวพารื่น  นิตยสุทธิ์ 
 ๖๔ นางเพลินจิต  กิจภิญโญชัย 
 ๖๕ นางภรภัทร  เพงไพฑูรย 
 ๖๖ นางสาวมนพัทธ  ดิศผดุง 
 ๖๗ นางมานิตา  ตุลาดิลก 

 ๖๘ นางมาลี  สงาวงศ 
 ๖๙ นางรําไพ  ปานนุย 
 ๗๐ นางรุงมณี  ตุลกิจจาวงศ 
 ๗๑ นางวนัสนันท  โปรงใจ 
 ๗๒ นางวรรณวิมล  คูวิบูลยศิลป 
 ๗๓ นางสาววันทนา  เพ็งผอง 
 ๗๔ นางวัลลัดดา  แกวคํามูล 
 ๗๕ นางวารี  วงษสุนทร 
 ๗๖ นางวิไลวรรณ  ประโพธิเทศ 
 ๗๗ นางศุกรพิชญา  บุญญารัตนนิธ ิ
 ๗๘ นางศุภานันท  ยุวนนัทการุญ 
 ๗๙ นางสมจิตร  ธนานุรักษ 
 ๘๐ นางสอิ้ง  พญาครุฑ 
 ๘๑ นางสําอางค  บุญเจริญ 
 ๘๒ นางสาวสินีพร  เทพพัตรา 
 ๘๓ นางสาวสุดารัตน  ราชสาร 
 ๘๔ นางสุนตนา  คําแจม 
 ๘๕ นางหทัยรัตน  โชติพานิช 
 ๘๖ นางอรุณีย  สมนอก 
 ๘๗ นางอารี  สรแกว 
 ๘๘ นางอุษณีย  คําสุข 
 ๘๙ นางอุษา  หงสกาญจนกุล 
 ๙๐ นางอุไร  ขัตติยะสุวงศ 

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
 ๑ นายสิทธิชัย  จริยเจริญย่ิง  ๒ นางจันทรศิริ  สุคนธฉายา 
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 ๓ นางมยุรี  วรเดช 
 ๔ นางมาสสุรีย  ศรีพรหมมา 
 ๕ นางรัตนา  สัยยะนิฐี 

 ๖ นางสุชานี  แสงสุวรรณ 
 ๗ นางสาวอุทุมพร  กังวาลไกล 

สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  เยาวชน  ผูดอยโอกาส  คนพิการ ฯ 
 ๑ นายจิระศักด์ิ  อําแดงพิน 
 ๒ นายธิติพงษ  อยูโพธิ์ 
 ๓ นายมาโนช  นิรุตตินานนท 
 ๔ นายวรพจน  หัตถพันธุ 
 ๕ นายวีรเดช  ชั้นอนิทรงาม 
 ๖ นายอาทิตย  เผาจินดา 
 ๗ นางคนึง  นาคประยูร 
 ๘ นางสาวจริยาภรณ  การสมลาภ 

 ๙ นางสาวเนาวรัตน  นุเทศ 
 ๑๐ นางสาวบุษบา  โทนสุวรรณ 
 ๑๑ นางมณฑา  บัวทรัพย 
 ๑๒ นางมธุรส  ชีชาง 
 ๑๓ นางวชิรา  ทองตัน 
 ๑๔ นางสาวสายหยุด  สุวรรณภานนท 
 ๑๕ นางสาวิตรี  บํารุงราชหิรัณย 

 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี 

๑  นางประคองศรี  หาญตระการพงษ 
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 ๑ นายฉลองรัฐ  ดําขํา 
 ๒ นายณัฐวัตร  เทศมงคล 
 ๓ นายไตรพันธ  คงกําเนิด 
 ๔ นายทวีศักด์ิ  มหารัตนวงศ 
 ๕ นายทอง  ทองสุก 
 ๖ นายนภดล  บุญญชะลิโต 
 ๗ นายนิรันดร  กฤติวาณิชย 
 ๘ นายประพันธ  อรรจนกุล 

 ๙ นายพรชัย  ทองย่ิงสกุล 
 ๑๐ นายพิชิต  ศรีวัฒนพงศ 
 ๑๑ นายพิทยา  นามแดง 
 ๑๒ นายพุทธิภรณ  เย็นทรัพย 
 ๑๓ นายไพโรจน  ล้ิมจํารูญ 
 ๑๔ นายไพศาล  กิจภาค 
 ๑๕ นายมนตรี  บุญญยูวะ 
 ๑๖ นายรมไทร  จินตกานนท 


