
 หนา   ๒๕ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๗ นายปญญา  หาญลํายวง 
 ๑๘ นายพงษสันต  ผดุงนาม 
 ๑๙ นายพรเทพ  ปญจรัตน 
 ๒๐ นายพูลศักดิ์  สัจจธรรมนุกูล 
 ๒๑ นายไพฑูรย  ประเสริฐทรัพย 
 ๒๒ นายไพรัตน  หอมกระจาย 
 ๒๓ นายมานะ  ภูหลํา 
 ๒๔ นายยงศักดิ์  ณ  สงขลา 
 ๒๕ นายยุทธนา  วงศวิรัติ 
 ๒๖ นายรายาศิต  เต็งกูสุลัยมาน 
 ๒๗ นายวัชรินทร  เงินทอง 
 ๒๘ นายวิทยา  ปทมะรางกูล 
 ๒๙ นายศุกล  อริยสัจสี่สกุล 
 ๓๐ นายสถาพร  พานิช 
 ๓๑ นายสนิท  พิเคราะหฤกษ 
 ๓๒ นายสมคิด  ศรีเมฆ 
 ๓๓ นายสมบัติ  สุวรรณมูล 
 ๓๔ นายสมปอง  เกตุคง 
 ๓๕ นายสมพงค  ต้ังพงษ 
 ๓๖ นายสมพงศ  นอยไรภูมิ 
 ๓๗ นายสมศักดิ์  กลับหอม 
 ๓๘ นายสมศักดิ์  ทองแดง 
 ๓๙ นายสมาน  สาระกูล 
 ๔๐ นายสิงหา  นิสภา 

 ๔๑ นายสุชิน  มวงมี 
 ๔๒ นายสุบิน  เพียยุระ 
 ๔๓ นายสุพจน  นาราภิรมย 
 ๔๔ นายสุรศักดิ์  นาคนาคา 
 ๔๕ นางสาวกัญจนา  ทูลธรรม 
 ๔๖ นางกิ่งเพชร  เงินทอง 
 ๔๗ นางจํารอง  สาระกูล 
 ๔๘ นางจินตนา  ติยะรังษีนุกูล 
 ๔๙ นางชุติญา  จงมีเสร็จ 
 ๕๐ นางณิชา  คารไชยภูมิ 
 ๕๑ นางดารารัตน  ธรรมานุชิต 
 ๕๒ นางนราทิพย  ทองวินิชศิลป 
 ๕๓ นางปาริชาติ  ชมชื่น 
 ๕๔ นางสาวรัชนีวรรณ  จีนธรรม 
 ๕๕ นางรัตนา  เพ็ญประยูร 
 ๕๖ นางวรรณา  พิทักษศานต 
 ๕๗ นางสมพิศ  ศิริโยธา 
 ๕๘ นางสพุร  อบเชย 
 ๕๙ นางสุพัฒตรา  ตรีพงษพันธ 
 ๖๐ นางสาวสุพิชชา  ณ  ปอมเพชร 
 ๖๑ นางสาวสุมาลี  ติยศิวาพร 
 ๖๒ นางเสาวภา  วนิชาชีวะ 
 ๖๓ นางสาวอนุทิน  เพชรอุทัย 
 ๖๔ นางสาวอาภรณ  อุกฤษณ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

 ๑ นายกนก  คุมประวัติ 
 ๒ นายกิจจา  ชื่นชีพ 

 ๓ นายกุศล  ชอบธรรม 
 ๔ นายเขมชาติ  แยมนิล 



 หนา   ๒๖ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๕ นายคะนอง  พลซักซาย 
 ๖ นายชติวุฒิ  บาลทิพย 
 ๗ นายชาย  สุทธี 
 ๘ นายปรีชา  วงศโยธา 
 ๙ นายไพชยนต  จันทะวัง 
 ๑๐ นายไพศาล  ประโพธิเทศ 
 ๑๑ นายมงคล  สิงหะพล 
 ๑๒ นายวิเชฏฐ  ทวีสุข 
 ๑๓ นายศิริวัฒน  แกวประดิษฐ 
 ๑๔ นายสณฑทรรศน  ปอมเย็น 
 ๑๕ นายสมพร  สันทดั 
 ๑๖ นายสุดใจ  ศาลาจันทร 
 ๑๗ นางกรสิริ  รอดมีเชาวน 
 ๑๘ นางเครือวัลย  ดวงนภา 
 ๑๙ นางจันทรฉาย  แยมอยู 

 ๒๐ นางธนาภรณ  พรมสุวรรณ 
 ๒๑ นางนงลักษณ  สุขมั่นคง 
 ๒๒ นางสาวนภกมล  รัตนมณี 
 ๒๓ นางประไพศรี  บรเพ็ชร 
 ๒๔ นางสาวปรัชญาณี  พราหมพันธ 
 ๒๕ นางปราณี  อํารุง 
 ๒๖ นางปนนัดดา  วงศภูมิ 
 ๒๗ นางพานี  อุทุมทอง 
 ๒๘ นางยุพิน  สุขกอน 
 ๒๙ นางศศิธร  หวังวรวุฒิ 
 ๓๐ นางศิริดา  ทรงธรรมเสนีย 
 ๓๑ นางศิริวัฒนา  เพ็ญรัตน 
 ๓๒ นางสาวสงกรานต  ศรีจันทรกาศ 
 ๓๓ นางสาวสุจิตรา  สุวรรณประเสริฐ 
 ๓๔ นางอรวรรณ  บุญแสน 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
 ๑ นายเกริกพงศ  สุวรรณชาติ 
 ๒ นายจรัล  ทองงาม 
 ๓ นายจุมพล  พุมโพธิสุวรรณ 
 ๔ นายเจะสมาแอ  เจะสามะ 
 ๕ นายเฉวก  พันเพียง 
 ๖ นายชวง  นอยคําแพง 
 ๗ นายดําริห  บํารุง 
 ๘ นายถวัลย  เรืองกิจการ 
 ๙ นายถาวร  ผลงาม 
 ๑๐ นายทวีป  จําเนียร 

 ๑๑ นายทศพร  ถาวร 
 ๑๒ นายธนัย  สงวนศิริ 
 ๑๓ นายธวัชวรรณ  ยอดพยุง 
 ๑๔ นายธเนศวร  กรุณานนท 
 ๑๕ นายบุญชัย  เนกขัมพิทักษ 
 ๑๖ นายบุญรัตน  ตอปญญา 
 ๑๗ นายปกรณ  พันธุ 
 ๑๘ นายประชา  แสนทรงสิริ 
 ๑๙ นายประทาน  ทุมพงษ 
 ๒๐ นายพนม  รอตเอี่ยม 



 หนา   ๒๗ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๑ นายพีรพล  เปลงเกียรติกุล 

 ๒๒ นายมนตรี  เทือกสุบรรณ 

 ๒๓ นายโมหามัสสากี  มูซอ 

 ๒๔ นายยุทธนันท  มณีแสง 

 ๒๕ นายยุทธนา  ยุวนันทการุญ 

 ๒๖ นายวันชัย  กรีฑาพันธ 

 ๒๗ นายวัลลภ  เจริญสุทธินันท 

 ๒๘ นายวิทยา  โคตะนนท 

 ๒๙ นายวิรัตน  สุระเดช 

 ๓๐ นายวิโรจน  เจริญทมิ 

 ๓๑ นายศุภฤทธิ์  กุสุโมทย 

 ๓๒ นายสถาพร  คําแทง 

 ๓๓ นายสนิท  สกุนา 

 ๓๔ นายสมคิด  กังวานเลิศปญญา 

 ๓๕ นายสมจิต  อํารุง 

 ๓๖ นายสมบัติ  อินทสุรัช 

 ๓๗ นายสมพร  แกวฉิมมา 

 ๓๘ นายสมเจตน  นัครวรายุทธ 

 ๓๙ นายสมโภชน  บุญแสน 

 ๔๐ นายสําเภา  ประชีพฉาย 

 ๔๑ นายสุทธิ  จันทรวงษ 

 ๔๒ นายสุนทร  เกาะแกว 

 ๔๓ นายสุภาพ  บุญชาโด 

 ๔๔ นายสุรชัย  บรรจงแกว 

 ๔๕ นายสุรเชษฐ  เจริญใจ 

 ๔๖ นายเสนิส  เปยมสงา 

 ๔๗ นายเสนห  ปานพันธโพธิ์ 

 ๔๘ นายโสภณ  จารุสิริรังษี 

 ๔๙ นายอนวัชช  ไทยขวัญ 

 ๕๐ นายอัฑฒพน  อนันตรักษ 

 ๕๑ นายอํานาจ  หอสกุลไท 

 ๕๒ นายอโศก  รินฤาษี 

 ๕๓ นางงามจิต  แตสุวรรณ 

 ๕๔ นางณัฏฐิยา  สุทธสุวรรณ 

 ๕๕ นางธนวรรณ  งามเลิศศิริชัย 

 ๕๖ นางสาวธิศณา  คงเจริญ 

 ๕๗ นางนงนุช  สุขา 

 ๕๘ นางนงลักษณ  โรจนวิจิตร 

 ๕๙ นางนภา  มณีโชติ 

 ๖๐ นางสาวนันทิกา  สิทธิกร 

 ๖๑ นางนิรันดร  อุดมกูล 

 ๖๒ นางพงษศิริ  อุปริรัตน 

 ๖๓ นางพรทิพย  มามะกะมูละ 

 ๖๔ นางเพ็ญจิตต  กลั่นขจร 

 ๖๕ นางสาวมารศรี  ขอบคุณ 

 ๖๖ นางมาริสา  พิจารณสรรค 

 ๖๗ นางลัดดา  ไพหนูศรี 

 ๖๘ นางวงศสวรรค  รอดบุญพา 

 ๖๙ นางวันนิวัติ  โกสิทธิ์ 

 ๗๐ นางสาววัลภา  เผือกผาสุข 

 ๗๑ นางวิยะดา  โพธิอาศน 

 ๗๒ นางวิลาวัณย  ใบบัว 



 หนา   ๒๘ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๗๓ นางวิไลวรรณ  บุญไทย 
 ๗๔ นางสาวศิรินาถ  มิตรานนท 
 ๗๕ นางสายพิณ  สกุลแกว 
 ๗๖ นางสุนีย  ฉิมศิริ 

 ๗๗ นางสาวสุนีย  มุทุตานนท 
 ๗๘ นางอวยพร  ชัยรัตนประภากุล 
 ๗๙ นางสาวอัจฉรา  บริบูรณ 

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
 ๑ นายปริญญา  นิจถาวร 
 ๒ นายสุจิตต  ไตรพิทักษ 
 ๓ นางดารารัตน  ขําขจร 

 ๔ นางปฐมา  ศรธนะรัตน 
 ๕ นางสาวพัทธวิรา  สมบูรณชัย 

สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  เยาวชน 
ผูดอยโอกาส  คนพิการ ฯ 

 ๑ นางแจมจันทร  เกียรติกุล 
 ๒ นางสาวณฐภัทร  อินทรปรีดา 
 ๓ นางนวลผจง  สาลีผล 
 ๔ นางพัชรา  เดชพุมไสว 
 ๕ นางสาวมยุรี  สิริมังคโล 

 ๖ นางสาวรพีพรรณ  กลิ่นเจริญ 
 ๗ นางสาวรวิวรรณ  เกาวนันทน 
 ๘ นางสาวสุนันทนา  จันทนยิ่งยง 
 ๙ นางเสาวลักษณ  วรพงศธร 
 ๑๐ นางอาภรณ  กุลกุศล 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 ๑ นายกมล  ศักดิ์ประสิทธิ์ 
 ๒ นายเกษม  สมัยแกว 
 ๓ นายณกรณ  ไกรอนุพงษา 
 ๔ นายนพรัตน  พงศกิตติโชติ 
 ๕ นายบุญเจือ  สมทิพย 
 ๖ นายประภัส  สุชาติ 
 ๗ นายมนตรี  โมวพรหมานุช 
 ๘ นายยุทธนา  สมบูรณจิตต 

 ๙ นายวสันต  พรหมศิริรัตน 
 ๑๐ นายวัชรินทร  ออนนุม 
 ๑๑ นายวิษณุ  อนเงิน 
 ๑๒ นายวุฒิพงศ  กะสินัง 
 ๑๓ นายศักดิ์ชัย  ถนัดวณิชย 
 ๑๔ นายศักดิ์ชัย  ศรีบุญซื่อ 
 ๑๕ นายสมเกียรติ  พยัตเทพินทร 
 ๑๖ วาที่รอยตรี  สมพูนทรัพย  กลาวิกรณ 


