
                         รายงานผลการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ศูนยเ์รียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง  จังหวัดนนทบุรี 

๑ 

 

บทที่ ๑  
ข้อมูลทั่วไปของหนว่ยงาน 

ข้อมูลทั่วไปของหนว่ยงาน 

ชื่อหน่วยงาน :  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง  จังหวัดนนทบุรี 
   (Women and Family Development and Learning Center, Nonthaburi Province) 

สังกัด : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
           (Department of Women’s Affairs and Family Development = DWF) 

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 (Ministry of Social Development and Human Security = MSDHS) 

สถานที่ตั้ง : เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ที่ ๑ ถนนติวานนท์ ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ 

โทรศัพท์ : ๐๒-๕๘๓ ๘๓๕๐  

โทรสาร : ๐๒- ๕๘๓ ๘๓๕๐ ต่อ ๑๕  

เว็บไซต์ : www.women-trainingcenter.com 

เฟซบุ๊ก : (เดิม) ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง จ.นนทบุรี 
    (ใหม)่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี 

E-mail : women. training center@gmail.com 
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๒ 

 

ประวัติหน่วยงาน 

พ.ศ. ๒๕๐๓ – ๒๕๒๕   

ชื่อหน่วยงาน สถานสงเคราะห์หญิงบ้านปากเกร็ด สังกัด กองสัมมาอาชีวสงเคราะห์ กรมประชาสงเคราะห์ 
กระทรวงมหาดไทย  
กลุ่มเป้าหมาย หญิงผู้พ้นโทษจากการกระท าความผิด พระราชบัญญัติ ปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๐๓ 

บทบาทภารกิจ ๑. ให้การบ าบัดรักษา 

            ๒. ให้การศึกษา 

         ๓. ให้การฝึกอบรมวิชาชีพ 

         ๔. อบรมฟ้ืนฟูปรับสภาพจิตใจแก่หญิงผู้พ้นโทษ 

พ.ศ. ๒๕๒๖ – ๒๕๓๐   

กลุ่มเป้าหมาย ๑. หญิงผู้ต้องโทษจากการกระท าความผิดพระราชบัญญัติปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๐๓ 
         ๒. กลุ่มแรงงานสตรีอพยพจากชนบท ที่มีอายุ ระหว่าง ๑๕ – ๒๐ ปี (มีฐานะยากจน การศึกษา
น้อย ขาดความรู้และทักษะต่างๆเสี่ยงต่อการว่างงาน ขาดโอกาสเลือกงานที่ต้องการ ประสบปัญหาในการ
ท างานหรือถูกล่อลวงไปในทางเสื่อมเสีย) 

๑๖ ก.พ. ๒๕๓๑ – ๒๕๓๕  

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง สังกัด กองสัมมาอาชีวสงเคราะห์ กรม
ประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย 

กลุ่มเป้าหมาย เยาวสตรีและสตรีที่มีภูมิล าเนาในเขตพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง ที่มี อายุ ๑๖ – ๒๑ ปี ที่มี
คุณสมบัติ ดังนี้  

๑) มีฐานะยากจน 

๒) การศึกษาน้อย ขาดความรู้และทักษะต่างๆที่เสี่ยงต่อการว่างงาน 

๓) ขาดโอกาสเลือกงานที่ต้องการ ประสบปัญหาในการท างานไม่มีงานท า 

๔) ถูกล่อลวงไปในทางเสื่อมเสียอันเป็นการท าลายภาพพจน์ของสตรีไทย 

บทบาทภารกิจ ๑. ให้การสงเคราะห์ 
                  ๒. ให้การฝึกอบรมวิชาชีพ 
                   ๓. ให้การฝึกอบรมตามแผนโครงการคุณภาพชีวิต ได้แก่  
 ๓.๑) แผนพัฒนาจิตใจ  
 ๓.๒) แผนพัฒนาสังคม อารมณ์ สติปัญญา  
 ๓.๓) แผนเสริมทักษะและประสบการณ์ชีวิต 

พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๔๔  

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง สังกัด กองสัมมาอาชีวสงเคราะห์  
กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
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๓ 

 

พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙   

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง 

สังกัด ส านักป้องกันปัญหาการค้าหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๕ มี.ค. ๒๕๕๘    
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง สังกัด ส านักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก กรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
กลุ่มเป้าหมาย สตรีที่มีภูมิล าเนาในเขตพ้ืนที่ ๑๓ จังหวัดภาคกลาง (จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี  
จ.พระนครศรีอยุธยา จ.อ่างทอง จ.สิงห์บุรี จ.ชัยนาท จ.สุพรรณบุรี จ.กาญจนบุรี จ.นครปฐม จ.ราชบุรี  
จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์และ จ.กรุงเทพมหานคร) ทีม่ีอายุตั้งแต่ ๑๔ ปี ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ๑) มีฐานะยากจน 

 ๒) การศึกษาน้อย ขาดความรู้และทักษะต่างๆที่เสี่ยงต่อการว่างงาน 

 ๓) ขาดโอกาสเลือกงานที่ต้องการ ประสบปัญหาในการท างาน ไม่มีงานท า 

 ๔) ถูกล่อลวงไปในทางเสื่อมเสียอันเป็นการท าลายภาพพจน์ของสตรีไทย  
บทบาทภารกิจ ๑. ให้การสงเคราะห์ 
 ๒. ให้การฝึกอบรมวิชาชีพ 

 ๓. ให้การฝึกอบรมตามแผนโครงการคุณภาพ ได้แก ่ 
     ๓.๑) แผนพัฒนาจิตใจ 

                       ๓.๒) แผนพัฒนาสังคม อารมณ์ สติปัญญา  
                       ๓.๓) แผนเสริมทักษะและประสบการณ์ชีวิต 

๖ มี.ค. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน  
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี  
สังกดั กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กลุ่มเป้าหมาย เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ๑๕ จังหวัด โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 
 ๑) สตรีและครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม 

 ๒) ผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี 
 ๓) ผู้ที่ถูกศาลสั่ง คุ้มครองสวัสดิภาพ 

 ๔) ผู้ที่แสดงออกแตกต่างจากเพศโดยก าเนิด 

บทบาทภารกิจ เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้จากการแปลงนโยบายด้านสตรีและครอบครัวตามภารกิจ
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวสู่การปฏิบัติให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างตรง
จุด และต่อสภาพปัญหาในพ้ืนที่ อีกทั้งเป็นต้นแบบแก่ท้องถิ่น องค์กรภาคีเครือข่าย 
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๔ 

 

บทบาทภารกิจ และเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ 

วิสัยทัศน ์
ยกระดับคุณภาพชีวิตของสตรีและครอบครัว เสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม

ของทุกภาคส่วน 
 

พันธกิจ 
๑. ส่งเสริมศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตสตรีและครอบครัวให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
๒. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ การช่วยเหลือ คุ้มครอง เยียวยาแก่สตรีและครอบครัวผู้ประสบปัญหา 

๓. ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการ
พัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัว 

๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ 
 

ภารกิจ 

 ตามค าสั่งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ ๑๙๘/๒๕๕๙ เรื่องแบ่งส่วนราชการภายในกรม 
โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาและครอบครัว ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มแผนงานและวิชาการ กลุ่ม
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (๑) จัดบริการสวัสดิการสังคมและด าเนินการให้ความช่วยเหลือ คุ้มครอง แก้ไข เยียวยา 
บ าบัด ฟื้นฟู พัฒนาอาชีพ การฝึกอาชีพ การสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้
ประสบปัญหาทางสังคม และครอบครัวหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการค้าประเวณี 
  (๒) พัฒนาวิชาการระบบและรูปแบบการให้บริการสวัสดิการและก าหนดมาตรฐาน การ
คุ้มครองและพัฒนาอาชีพแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและครอบครัวหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการค้าประเวณี 
  (๓) เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาอาชีพ การสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ การฝึก
อาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาศักยภาพและสถานภาพสตรีและครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม 
ผู้ที่ต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ 
  (๔) ก าหนดมาตรการ กลไกในการแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีและร่วมกับองค์กรเครือข่ายทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศเพ่ือแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี 
  (๕) จัดท ามาตรฐานการด าเนินงาน การติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
  (๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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๕ 

 

เขตพื้นที่ความรับผิดชอบ 
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๖ 

 

โครงสร้างการบริหารงาน  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง  จังหวัดนนทบุร ี

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

  

 

นางลักษณา  อิศรางกูร ณ อยุธยา 
ผู้อ านวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี 

กลุ่มส่งเสรมิการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ 

งานฝึกอาชีพในสถาบัน งานฝึกอาชีพนอกสถาบัน 

นางสาวอรวรรณ  อยู่อ้อน 
หัวหน้างานฝึกอาชีพในสถาบัน 

นายทองดี  สิมมา 
หัวหน้างานฝึกอาชีพนอกสถาบัน 

นางสาวอรวรรณ  อยูอ่้อน 

นางเตือนใจ  เรืองศรี 
หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป 

ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

งานคลังและพัสดุ 

งานอ านวยการ 

งานแม่บ้านเรือนนอน 

นางสาวศุภวรรณ  ขูดแก้ว 
หัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการ 

กลุ่มแผนงานและวิชาการ 

งานแผนและวิชาการ 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานโครงการตามนโยบาย 

งานพัฒนาระบบบริหาร
บุคลากร 

เงินสงเคราะห์ครอบครัว 

กลุ่มส่งเสรมิการจดัสวสัดิการสังคม 
ด้านสตรีและครอบครัว 

นางสาวปฏิญญา  คงอาวุธ 
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 

ด้านสตรีและครอบครัว 

งานสวัสดิการสังคม งานพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัว 

งานสังคมสงเคราะห์ งานส่งเสริมสุขภาพและการพยาบาล 

งานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 



                         รายงานผลการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ศูนยเ์รียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง  จังหวัดนนทบุรี 

๗ 

 

    อัตราก าลัง/ประเภทบุคลากร 

ประเภทบุคลากร ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 

กลุ่มแผนงาน
และวิชาการ 

กลุ่มส่งเสริม
การเรียนรู้
และพัฒนา

อาชีพ 

กลุ่มส่งเสริม
การจัด

สวัสดิการ
สังคมด้าน
สตรีและ
ครอบครัว 

รวม
ทั้งสิ้น 
(คน) 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

ชาย 
(คน) 

หญิง 

(คน) 
ข้าราชการ - ๑ - ๒ - ๓ ๑ ๓ - ๑ ๑๑ 
ลูกจ้างประจ า - - ๔ ๕ - ๑ ๒ ๖ - - ๑๘ 
พนักงานราชการ - - ๒ ๕ - ๒ ๑ ๒ ๑ ๑ ๑๔ 
พนักงานจ้างเหมา - - ๒ - - - ๒ ๒ - ๑ ๗ 
รวมทั้งสิ้น (คน) - ๑ ๘ ๑๒ - ๖ ๖ ๑๓ ๑ ๓ ๕๐ 

 

    อัตราก าลังโรงพิมพ์ศูนย์เรียนรู้ฯ 

ประเภท/อัตราก าลังบุคลากร 
ประเภท หญิง 

(คน) 
ชาย 
(คน) 

จ านวน 
(คน) 

ลูกจ้างชั่วคราว (โรงพิมพ์) ๒ ๒ ๔ 

รวมทั้งสิ้น ๒ ๒ ๔ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
  



                         รายงานผลการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ศูนยเ์รียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง  จังหวัดนนทบุรี 

๘ 

 

ที ่ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง ประเภทบุคลากร หมายเหตุ 
ผู้อ านวยการ 
๑. นางลักษณา  อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อ านวยการ ข้าราชการ  

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
๒. นางเตือนใจ   เรืองศรี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญ

งาน 
ข้าราชการ  

๓. นางสาวกัญญรัตน์  เสถียรไทย เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน ข้าราชการ  
๔. นางศิริธร  บุญสา พนักงานธุรการ ระดับ ส.๔ ลูกจ้างประจ า  
๕. นายวงศกร  ฟ้าบ ารุง พนักงานธุรการ ระดับ ส.๔ ลูกจ้างประจ า  
๖. นายอ านาจ  กลิ่นขจร ช่างซ่อมบ ารุง ระดับ ช.๔ ลูกจ้างประจ า  
๗. นายเพื่อชาติ  ทองนุ่ม ช่างไฟฟ้าระดับ ช.๓ ลูกจ้างประจ า  
๘. นางสาวราสี  ความตั้งใจ ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ระดับ ช.๓ ลูกจ้างประจ า  
๙. นางดรณี  บ าเรอจิต พนักงานพิมพ์ ระดับ ส.๔ ลูกจ้างประจ า  

๑๐. นายพยัพ  ทองนุ่ม พนักงานธุรการ ระดับ ส.๓ ลูกจ้างประจ า  
๑๑. นางนันทนา  ประคองค า พนักงานพิมพ์ ระดับ ส.๔ ลูกจ้างประจ า  
๑๒. นางวรรณา  เต็มปรีชา พนักงานพิมพ์ ระดับ ส.๔ ลูกจ้างประจ า  
๑๓. นางสาวพัทธนันท์  ส ารวย ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น.๓ พนักงานราชการ  
๑๔. นายปรีดา  ทองนุ่ม ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ พนักงานราชการ  
๑๕. นางสาววันเพ็ญ  เหมือนเพ็ชร เจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานราชการ  
๑๖. นางดารารัตน์  อ่วมสวัสดิ์ พนักงานบริการ พนักงานราชการ  
๑๗. นายวรัท  แจ่มจ ารัส เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม พนักงานราชการ  
๑๘. นางสาวผาณิชย์ติพร  เพชรรัตน์ เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ พนักงานราชการ  
๑๙. นางสาวศยามล  นาคจ าแลง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี พนักงานราชการ  
๒๐. นายฉลวย  พรมเสนา พนักงานขับรถยนต์ พนักงานจ้างเหมา  
๒๑. นายวิรพงศ์  ประเสริฐสุข พนักงานขับรถยนต์ พนักงานจ้างเหมา  
กลุ่มแผนงานและวิชาการ 
๒๒. นางสาวศุภวรรณ  ขูดแก้ว นักพัฒนาสังคมช านาญการ ข้าราชการ  
๒๓. นางสาวชมพูนุท  คล่องสีมา นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ข้าราชการ  
๒๔. นางวรารัตน์  อินทรทัศน์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ข้าราชการ  
๒๕. นางสาวอรสา  ยังประภา พนักงานธุรการ ระดับ ส.๔ ลูกจ้างประจ า  
๒๖. นางสาววิภาดา  แก่นจันทร์หอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานราชการ  
๒๗. นางสาวสุริษา  แก้วรักษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานราชการ  
กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ 
๒๘. นางสาวอรวรรณ  อยู่อ้อน นักพัฒนาสังคมช านาญการ ข้าราชการ  
๒๙. นายทองดี  สิมมา เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ 

ช านาญงาน 
ข้าราชการ  



                         รายงานผลการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ศูนยเ์รียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง  จังหวัดนนทบุรี 

๙ 

 

ที ่ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง ประเภทบุคลากร หมายเหตุ 
๓๐. นางสาวสุนันทา  สุรินทร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ข้าราชการ  
๓๑. นางสาวสุวรรณรัตน์  ชัยดี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ข้าราชการ  
๓๒. นางสาวทัศนีย์  ปลั่งสมบัติ พนักงานธุรการ ระดับ ส.๔ ลูกจ้างประจ า  
๓๓. นายสุรวุฒิ  โชติดิลก พนักงานพิมพ์ ระดับ ส.๔ ลูกจ้างประจ า  
๓๔. นางมนัสนันท์  ระวิพานิชย์ พนักงานธุรการ ระดับ ส.๔ ลูกจ้างประจ า  
๓๕. นายสายัณ  บุญธรรม พนักงานธุรการ ระดับ ส.๔ ลูกจ้างประจ า  
๓๖. นางอภิชญา  ไกรพานิชย์ พนักงานธุรการ ระดับ ส.๔ ลูกจ้างประจ า  
๓๗. นางวิไล  นนท์นาคร พนักงานธุรการ ระดับ ส.๔ ลูกจ้างประจ า  
๓๘. นางสาวกฤษณา  แพนาค พนักงานธุรการ ระดับ ส.๔ ลูกจ้างประจ า  
๓๙. นางลัดดาภรณ์  รอดสัมฤทธิ์ พนักงานธุรการ ระดับ ส.๔ ลูกจ้างประจ า  
๔๐. นางเอวิกา  สุดเสียง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ พนักงานราชการ  
๔๑. นายนิวัฒน์  กัลยา นักพัฒนาสังคม พนักงานราชการ  
๔๒. นางสาวนงนุช  บุญยัง ครฝูึกอาชีพสงเคราะห์ชั้น ๓ พนักงานราชการ  
๔๓. นางเกตุม์ประภาวดี  ทิพยปรีชา ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ พนักงานจ้างเหมา  
๔๔. นายณณณลักษณ์  ทองชมภู เจ้าหน้าที่อบรมและฝึกวิชาชีพ พนักงานจ้างเหมา   
๔๕. น.ส.ตระการรัตน์  แดงทน เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมวิชาชีพ พนักงานจ้างเหมา  
๔๖. นายราวิน  วงศ์แห่งมิตร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล พนักงานจ้างเหมา  
กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้านสตรีและครอบครัว 
๔๗. นางสาวปฏิญญา  คงอาวุธ นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ ข้าราชการ  
๔๘. นางสาววาจา  มาล าโกน นักพัฒนาสังคม พนักงานราชการ  
๔๙. นายกิตติธัช  สงวนศิริ นักพัฒนาสังคม พนักงานราชการ  
๕๐. นางสาวขวัญยุภา  ยงยศ นักพัฒนาสังคม พนักงานจ้างเหมา  
โรงพิมพ์ศูนย์ฯ 
๕๑. นางสาวอรจิตร  อาษาธง หัวหน้าพนักงานตรวจบรู๊ฟ ลูกจ้างชั่วคราว  
๕๒. นายอรรถพล  จันทร์ศรี หัวหน้าพนักงานช่างพิมพ์ ลูกจ้างชั่วคราว  
๕๓. นายฤทธิชัย  มีบง ช่างพิมพ์ ลูกจ้างชั่วคราว  
๕๔. นางสาวศินีกันต์  จ าปา เจ้าหน้าที่โรงพิมพ์ ลูกจ้างชั่วคราว  
 

 


