
 หนา   ๒๑ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

 ๑ นายกฤษฎีกา  หนูดาษ 
 ๒ นายคํารณ  มาสี 
 ๓ นายจรัล  เหลืองศรีสกุล 
 ๔ นายทศพร  จิตรอารี 
 ๕ นายธํารง  ธวัชวะชุม 
 ๖ นายปราโมทย  เอื้อจิตราเจริญ 
 ๗ นายพยงค  ขําโคม 
 ๘ นายพยนต  มัทวานุกูล 
 ๙ นายพิชัย  ณ  นคร 
 ๑๐ นายมานิตย  สาแม 
 ๑๑ นายวินัย  ไวประเสริฐ 
 ๑๒ นายสมชาย  ศิโรรัตน 
 ๑๓ นายสําอางค  เย็นฉ่ํา 
 ๑๔ นายสุเมษ  สายสูง 
 ๑๕ นายโสภณ  ธโนทัย 
 ๑๖ นางขวัญวงศ  พิกุลทอง 
 ๑๗ นางจารีย  สุวรรณภูมิ 
 ๑๘ นางจิรภา  มุงมา 
 ๑๙ นางชนิดา  จิตตสุทธิผล 
 ๒๐ นางพรสุข  จันทรดี 

 ๒๑ นางพิสมัย  ไหวดี 
 ๒๒ นางสาวภัทราวดี  คงวงศ 
 ๒๓ นางมโนรัตน  ดั้นชัยภูมิ 
 ๒๔ นางรพีพรรณ  ดวงสุวรรณ 
 ๒๕ นางรัชนี  ชาบุตรศรี 
 ๒๖ นางรุงโสฬส  พุทธปาลิต 
 ๒๗ นางวนิดา  รุงเรือง 
 ๒๘ นางวรรณวิมล  ศิริกุลยานนท 
 ๒๙ นางวรรณา  เรืองจุย 
 ๓๐ นางศิริพรรณ  จันทรสวาง 
 ๓๑ นางสนธยา  รวมใหม 
 ๓๒ นางสาวสมจิตร  ต้ังจิตรวรวงศ 
 ๓๓ นางสุจิตรา  ไชยาคํา 
 ๓๔ นางโสภา  คงมา 
 ๓๕ นางอนงคนาฎ  กลิ่นสุภา 
 ๓๖ นางอรภา  พุทธจักร 
 ๓๗ นางสาวอลิสา  ปุณกะบุตร 
 ๓๘ นางอาตีกะ  จรัลศาสน 
 ๓๙ นางสาวอุทัยวรรณ  ฉันทโส 
 ๔๐ นางสาวเอมอร  เชื้อทอง 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
 ๑ นายกิตติพงษ  หิรัญ 
 ๒ นายจรัส  ชุมปาน 
 ๓ นายจวง  เจาเพ็ง 

 ๔ นายเฉลิมชนม  อรุณมิตร 
 ๕ นายชม  ชางเกวียน 
 ๖ นายชวน  วุนแกว 



 หนา   ๒๒ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๗ นายดํารงค  ยางสกุลกิจ 

 ๘ นายดิเรก  มังคละ 

 ๙ นายเทอดชัย  กุระธรรม 

 ๑๐ นายธนวัฒน  ภูพลับ 

 ๑๑ นายธัญณัฐ  บุนนาค 

 ๑๒ นายธเนศ  คงเพ็ชรแกว 

 ๑๓ นายนพกรณ  เวทการ 

 ๑๔ นายนุกูล  มุสิกโกเมน 

 ๑๕ นายประภาส  ชะนังกลาง 

 ๑๖ นายประยูร  อุยหา 
 ๑๗ นายประสิทธิ์  นนัทวงศ 
 ๑๘ นายพิจิตร  แทนแกว 

 ๑๙ นายพินิจ  กาญจนเกต 

 ๒๐ นายมานิตย  มณีธรรม 

 ๒๑ นายรัฐชัย  ทองไชย 

 ๒๒ นายราเชนทร  อารีย 
 ๒๓ นายลีศึก  ฤทธิ์เนติกุล 

 ๒๔ นายลุอี  ฮาบิ 
 ๒๕ นายวิชญพร  ไชยรัตนะ 

 ๒๖ นายวิโรจน  ฉิมดี 
 ๒๗ นายศราวุธ  คลอสวัสดิ์ 
 ๒๘ นายศกัดิ์ณรงค  สมัครการ 

 ๒๙ นายศิริพล  เรืองศรีมั่น 

 ๓๐ นายศิลปชัย  โรจนวิภาต 

 ๓๑ นายศุภชัย  ลิมจุฑามาศ 

 ๓๒ นายสกล  โปรงสกุล 

 ๓๓ นายสมพงษ  นุยปรี 
 ๓๔ นายสมพงษ  พงษธัญญะวิริยา 
 ๓๕ นายสมศักดิ์  อิทธิวิภาต 

 ๓๖ นายสวัสดิ์  โกเมศมาลัย 

 ๓๗ นายสายัณห  วาบา 
 ๓๘ นายสรุเจต  วิเชียรรักษ 
 ๓๙ นายสุเชษฐ  อังสุภานิช 

 ๔๐ นายเหมง  บุตรกุล 

 ๔๑ นายเหรียญชัย  ทองดี 
 ๔๒ นายอดิเรก  เขตคาม 

 ๔๓ นายอภิชาติ  วาที 
 ๔๔ นายอุดม  สละวาสี 
 ๔๕ นายอุทิศ  บุญชวย 

 ๔๖ นางกมลนิตย  จันทรสม 

 ๔๗ นางสาวกรแกว  กอวัฒนา 
 ๔๘ นางสาวกุลนันทน  ราชนิยม 

 ๔๙ นางคนึงนิจ  ตอปญญา 
 ๕๐ นางจงจิตต  บัวหลวง 

 ๕๑ นางจิตรา  เตมีศรีสุข 

 ๕๒ นางจินตนา  ถาวรสิน 

 ๕๓ นางจุรีย  สุนทรโรจนพัฒนา 
 ๕๔ นางจุลลดา  วิชัยยะ 

 ๕๕ นางสาวชาลินี  ย่ิงไตรรัตน 
 ๕๖ นางญาณิศา  ณ  นคร 

 ๕๗ นางเตือนใจ  สาลัย 

 ๕๘ นางนงคนอย  ศรประสิทธิ์ 



 หนา   ๒๓ (เลมที่   ๑๕/๑) 
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 ๕๙ นางนิภาวรรณ  สามาลา 
 ๖๐ นางเนาวรักษ  อินทรพรหม 
 ๖๑ นางเนาวราห  มวงคราม 
 ๖๒ นางสาวประทีป  เกษศรี 
 ๖๓ นางประเทืองทิพย  บรรเลง 
 ๖๔ นางปราณีต  เกาะแกว 
 ๖๕ นางปยนุช  โหเฉื่อย 
 ๖๖ นางพรทิพย  สินเพ็ง 
 ๖๗ นางพรรณี  ไทยเจริญ 
 ๖๘ นางพวงรัตน  ทองปลิว 
 ๖๙ นางพัชรีพร  ชูพันธุ 
 ๗๐ นางพุทธมาตย  รัตนเมือง 
 ๗๑ นางเพ็ญณา  วันเดวา 
 ๗๒ นางภัทราพร  เพ้ียนศรี 
 ๗๓ นางสาวรวมพร  ถาวรอนุกูลกิจ 
 ๗๔ นางรัศมี  บัวบาน 
 ๗๕ นางเรณู  จิตรบาล 

 ๗๖ นางวัชราพร  ธวัชวะชุม 
 ๗๗ นางศศิภรณ  เกตุดอน 
 ๗๘ นางศิริยา  ทรัพยศิวพร 
 ๗๙ นางศิริวรรณ  ถาวร 
 ๘๐ นางสมปอง  มติธรรม 
 ๘๑ นางสมศรี  ผลชีวิน 
 ๘๒ นางสําเนียง  หันจางสิทธิ์ 
 ๘๓ นางสาวสุชาดา  ทรรพนันทน 
 ๘๔ นางสุดา  วงศบูชาศิลป 
 ๘๕ นางสาวสุดใจ  แกวโกมุท 
 ๘๖ นางสาวสุนันทา  เพงพินิจ 
 ๘๗ นางสาวสุนันท  สุขโสภี 
 ๘๘ นางสุภาวดี  วิสุทธิวงศ 
 ๘๙ นางอภิญญา  กอยทอง 
 ๙๐ นางอรสา  ฟุงเกียรติ 
 ๙๑ นางอังคณา  จ้ิวไมแดง 

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
 ๑ นายประชุม  ออนพ่ึง 
 ๒ นางดารารัตน  แกวสลับสี 

 ๓ นางสาวเนาวรัตน  มาแจง 

สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  เยาวชน  ผูดอยโอกาส  คนพิการฯ 
 ๑ นายชินธร  จันทรประภาพ 
 ๒ นายสมชาย  มนตรีศรีศักดิ์ 
 ๓ นายอภิวัฒน  สํารวญหันต 
 ๔ นางทัศนีย  จันทนะกูล 
 ๕ นางเทพวัลย  ภรณวลัย 
 ๖ นางปทมา  อินทรชู 

 ๗ นางเพ็ญสินี  ประพฤติชูวงศ 
 ๘ นางสาววรรณี  พรหมโชติวรกุล 
 ๙ นางสาทรี  เฉลิมวณิชย 
 ๑๐ นางสุกัญญา  งามสมภาพ 
 ๑๑ นางสาวอุษณี  กังวารจิตต 




