เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐

นางลําพูน มามี
นางวรรณลักษณ ธีระอัมพรพันธุ
นางวรรณวิสา สุรชัย
นางวรรณา พงษศรี
นางวันทนา คงสุวรรณ
นางสาวศิรินาถ ลิมมโนนุกูล
นางสาวสมรัตน เสาวคนธ
นางสาวสวรส เพ็ชรใหม

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นางสาวสุชาดา เจตนาวณิชย
นางสุนารี เลื่อนลอย
นางสุภาวดี จันทรกระจาง
นางเสาวนิต แกวรัตนภัทร
นางอดาพร สมพงษ
นางอรุณี อุรัจจเสวก
นางสาวอรพินทร มาลากิจ

กระทรวงวัฒนธรรม
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๑๖ นายไมตรี มะโนรี
๑ นายคําสอน สรอยสิงห
๑๗ นายวรวุฒิ เทียนทอง
๒ นายเทพฤทธิ์ นิลมาลย
๑๘ นายวราวุธ สาลีสี
๓ นายธนพัฒน เฉลิมรัตน
๑๙ นายวัฒพงศ รุงเรือง
๔ นายธเนศ อดุลยกิจ
๒๐ นายสมบูรณ ไชยปดชา
๕ นายนที เจนกาญจนดิลก
๒๑ นายสมพงศ บุญแสง
๖ นายนุกูล ตือยัสสะ
๒๒ นายสุรสิทธิ์ สุวรรณทรัพย
๗ นายบรรเจิด ยอดสนิท
๒๓ นายอนุวัต ปราชญเวทย
๘ นายบรรทูล อิ่มสุขศรี
๙ นายประชา สอาด
๒๔ นางกันตสินี สุชามาลาวงษ
๑๐ นายประยูร หนูสุก
๒๕ นางกันหา สิงหสําราญ
๑๑ นายปรีดา สีชุม
๒๖ นางกาญจนาพร ระหวางบาน
๒๗ นางจิตรวรรณ พลดาหาญ
๑๒ นายปยะชาติ ทับศฤงฆรา
๒๘ นางจินดา ปตตะวงค
๑๓ นายพนม ศิลปโรจน
๒๙ นางจุฬาภรณ เห็มทิพย
๑๔ นายพรหมมา พรหมจรรย
๓๐ นางแจมศรี เทศนธรรม
๑๕ นายมานพ สิงคะกุล

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕

นางชนิกานต แยกผิวผอง
นางสาวฐิตินันท เนื่องสุข
นางสาวณัชชา ปติสุนทรชัย
นางณาตยา ประชุมวงษ
นางนริสา แสงอุบล
นางนวลจันทร พุทธลา
นางนัยนา ศรีนวลดี
นางนิภาพร สมรรคจันทร
นางสาวบังอร มงคล
นางปทุมรักษ เตตานัง
นางประยูรฤดี ผาติธรรมธร
นางปราณี สุทธิพรมณีวัฒน
นางผุสดี มุงคัมภีรกุล
นางพรทิพย บุญละคร
นางพรรณนภา อาษาสุข
นางสาวพัชรินทร ชินเดช
นางพิมพปภัสสร วรานุสาสน
นางพิสมัย รุงเรือง
นางเพ็ญศรี แตงทอง
นางสาวเพลินตา ประดับสุข
นางภิญญา จะปะกียา
นางมลิวรรณ สุทธิพันธุ
นางมุกดา ชาญเชี่ยว
นางยินดี บริพันธุ
นางระเบียบ ภูกลาง

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นางรัสรินทร เศรษฐวิบูลย
นางวรรณวิภา จาปะสุข
นางวัชราภรณ มีพงษ
นางสาววัลภา ไวยรัตน
นางสาววิมลวรรณ บุญยเกตุ
นางสาวศุภรัตน สาลีคงประยูร
นางศุภารักษ ตัณฑรังษี
นางสมปนัฏ สระบุญมา
นางสายสวาท โสขวัญฟา
นางสิริรัตน จันทรชุม
นางสุจิตรา คงมงคล
นางสุดารัตน ศรีจันทร
นางสุธิดา ไชยอุดม
นางสุวิณี เย็นสําราญ
นางแสงอุษา แอคะรัจน
นางอนุสรา โสตถิกุล
นางอภิญญา ดํารงฤทธิ์
นางสาวอรวรรณ ปจฉิมศิริ
นางอรสา ณ นคร
นางอังคณา ศรีสมุทร
นางอัชณา สิงหสวัสดิ์
นางสาวอัญชลี เพ็ชรสวาง
นางอุทุมพร เรือนนอย
นางอุไร เลอศักดิ์อนุสรณ
นางอุไรวรรณ รักจํารูญ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๑ นางสาวชวมน เลมงคล
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

นายจรัญ ทิวากรรุงโรจน
นายจําลอง มวงทวม
นายชูศักดิ์ ชื่นชอบ
นายเชาวลิตร สุวรรณรัตน
นายณัฐ รัตนวราหะ
นายตระกูล หาญทองกูล
วาที่รอยตรี ธวัช เติมญวน
นายบุญนาค โมกงาม
นายประดิษฐ เวียงแกว
นายประเทือง เฉลิมแสน
นายปญญา พูลศิริ
วาที่รอยตรี รักชาติ ตุงคะบูรณะ
นายรัศมี เทพกิจ
นายวิธาร จันทรา
นายศักดิ์ชัย พจนนันทวาณิชย
นายศุภชัย สุกขีโชติ
จาเอก สนทยา อยูสถิตย
นายสมกิจ ชนินทยุทธวงศ
นายสมชาย วัฒนการุณวงศ
นายสันตนิธิ ภูเทพอมรกุล
นายสิทธิพงษ ศิริวัฒน
นายสุรพล ยงคเจาะ
นายสุรินทร ธนาวุฒิ

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑

กรมการศาสนา
๒ นางอนงคนารถ เหมทานนท
กรมศิลปากร
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖

นายสุวรรณ กลั่นรอด
นายเสวก จิรสุทธิสาร
นางกรกนก พันธไพศาล
นางสาวกัลยรัตน เกษมศรี
นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแกว
นางขนิษฐา ธารีเธียร
นางจันทรทิวา เกษร
นางจันทรพลอย เดชภิมล
นางจารี อนนาค
นางจุฑาทิพย อังศุสิงห
นางสาวชมเพลิน ลิ้มสุนทร
นางณัฐฐิตา สวัสดิ์ศุภผล
นางสาวดารณี เตชะศักดิ์ศรี
นางทิพยมาศย ซวนละลิ่ม
นางนภาเพ็ญ พวงทวี
นางนภาภรณ คชแกว
นางสาวนิรมล นุชทรัพย
นางนิรมล หาญทองกูล
นางนุชนาฏ ฐิติโภคา
นางบุญสิตา พยัคศิริ
นางสาวปญฑารีย วรรณะ
นางสาวผองพรรณ เมตตา
นางผองพรรณ วัชรเสถียร

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

นางพรพรรณ ทองตัน
นางพรรณทิพา ศรีจํานงค
นางสาวพอตา แกนแกว
นางพัชรี พงศนเรศ
นางภัทรา ปาลจันทร
นางภัสรา จันโทมุข
นางภาพร ตระกูลปาน
นางมาลินี แกวเงิน
นางรัชนี ซอเซวี
นางรุงอรุณ ศรีนา
นางเรืองบุญญ ธรรมสวัสดิ์
นางวนิดา จันทรตรง
นางสาววรางคณา จารุนัฏ
นางสาววริยา รัตนาภิรมย
นางสาววัลยา บุญเจริญสุขวงศ
นางวารี วัฒนธรรม
นางวาสนา ปาลกะวงศ ณ อยุธยา
นางวิบูลยลักษณ คุณยศยิ่ง

หนา ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นางวิมลพรรณ สุขเกษม
นางวิราทิพย วิบูลยจันทร
นางสนธยา ยิ่งบุญ
นางสาวสมบัติ แนวสา
นางสาลินี ชุมวรรณ
นางสุกัลยา ตั้นชีวะวงค
นางสุนันทา โลสุวรรณ
นางสาวสุพจี สุภาพ
นางสุพัตร ปญญาจักร
นางสุพัตรา พัสดุประดิษฐ
นางสุรัตนา ศิริกุล
นางอรวรรณ ศรีโรย
นางอัญชิสา เสือเพ็ชร
นางอัมพรพรรณ โสวัตร
จาโทหญิง อารี วัฒนศรียกุล
นางอุมาพร วณีสอน
นางเอมอร พุทธจันทร

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ
นายมนัส สุทเธนทร
๘ นางวิภา ปานประชา
นายวินัย วรวัตร
๙ นางสาวศิริพรรณ ทองเจิม
นางจันทนา ศรีเมือง
๑๐ นางสุพิน วิริยะพงศพานิช
นางดวงกมล ดวงสีดา
๑๑ นางองุน อัมพวัน
๑๒ นางอรอนงค ไกยูรวงศ
นางสาวธนะจิตร สอนคม
๑๓ นางสาวอัญชลี โตสกุล
นางปนัดดา นอยฉายา
๑๔ นางสาวอําพร พวงพยอม
นางภาณี เกษมสันต

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข

หนา ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
๑ นายอภินันท โปษยานนท
๓ นางปรียาภรณ บุญมา
๒ นางสาวอรพิน โอฬารานนท

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สํานักงานรัฐมนตรี
๑ นายคํานึง เพิ่มพูล
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๑ นางฐิตยา ทวีศักดิ์
๔ นางสาววิภา ลิปภานนท
๒ นางบุญสรอย บุญเอื้อ
๕ นางสาวอัญชลี ธนะศิริวัฒนา
๓ นางฟูธนิช นิราศภัย
๑
๒
๓
๔

กรมวิทยาศาสตรบริการ
นายทรงศักดิ์ พงศพันธวิโรจน
๕ นางเพ็ญศรี ฌลิมชัย
นายภาณุพงศ หลาบขาว
๖ นางวรรณดี มหรรณพกุล
นางนฤมล พูลผลอํานวย
๗ นางศรีสุดา หรมระฤก
นางสาวพรพิศ อรุณประเสริฐศรี
๘ นางสาวสุรีย ศิลาตระกูล

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
๑ นายชาติชาย กาญจนานุสนธิ์
๓ นางธันยพร กัลยาณเมธี
๒ นายชิดชัย พัวสุริยัน
๔ นางนฤมล อุทโยภาศ

กระทรวงศึกษาธิการ
๑
๒
๓
๔
๕

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายกรีฑา สุภาพพรชัย
๖ นายกุลธร เลิศสุริยะกุล
นายกฤชกร สัตยบัณฑิต
๗ นายเกษม รุจิเรข
นายกฤษณะ พลรบ
๘ นายคมสัน ฆารไสว
นายกัมพล บุญญา
๙ นายคําตัน วรรณชู
นายการุณ สกุลประดิษฐ
๑๐ นายคํานึง กลสรร

