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ขาราชการพลเรือนดีเดนของ สท. ประจําป ๒๕๕๑ 
 

 
                                                                                                                         

                                                                                  นางแจมจันทร  เกยีรติกุล 
                                                                              นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ 
                                                                   สํานักสงเสริมและพิทักษผูดอยโอกาส (สทอ.) 
 

 
 

นางทัศนีย   เสนีวงศ ณ อยุธยา 
นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

สํานักสงเสริมและพิทักษเยาวชน (สทย.) 
 

 
 

นายมาโนช  นรุิตติมานนท 
นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ (สทส) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

นางสาวรัชดาภรณ  สงฆสุวรรณ 
นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

สํานักสงเสริมและพิทักษเดก็ (สทด.) 
 

 
 

นางวาสนา   ทองสม 
นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

กองกลาง (กกล.) 
 

 
 

นายอนนัทนวชิญ  อนุศาสนัน 
นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

กองสงเสริมและพัฒนาเครือขาย (กพข.) 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

นางสาวกชนนัท   อินสมพนัธุ 
นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 

สํานักสงเสริมและพิทักษเยาวชน (สทย.) 
 

 
 
 
 
 

นางสาวนุชรี   พงษสีมา 
นักวเิคราะหนโยบายและแผนปฎิบัติการ 

กองกลาง (กกล.) 
 

 
 

นางชริญญา   รอดเกตุกุล 
เจาพนกังานธรุการปฏิบัติงาน 

สํานักสงเสริมและพิทักษเดก็ (สทด.) 
 
 
 
 
 
 



 
 

นางสาวกิ่งกาญจน  อาสาสมาน 
เจาหนาที่ธุรการ 

สํานักสงเสริมและพิทักษเดก็ (สทด.) 
 

 
 
 
 

 

นางสาวจิตรา  อินทรทิม 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

สํานักสงเสริมและพิทักษเดก็ (สทด.) 
 

 
 

นางสาวจุรีกรณ   ศรีมี 
นักวิชาการพัสดุ 
กองกลาง (กกล.) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

นางสาวธนภร   แตงจันทร 
นักพัฒนาสังคม 

สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ (สทส.) 
 

 
 

นางสาวเพ็ชรรัตน  วิชัยเสริมศิริ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

สํานักสงเสริมและพิทักษเยาวชน (สทย.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


