เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๑ นางกฤษณา สุภาจรูญ
๒ นางสาวจิระภาพร ไหลมา

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
๓ นางสาวสมศรี แกวนุกูลกิจ

กระทรวงพาณิชย
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑
๒
๓
๔

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
๑๖ นางสาวเบญญทิพย บุญตันบุตร
นายชาตรี เมฆนันทไพศิฐ
๑๗ นางสาวปานจิตต พิศวง
นายเชิดเกียรติ มานิตประเสริฐ
๑๘ นางพรพรรณ วิบูลยศิริรัตน
นายพิศิษฐ บุษยนิลเพ็ชร
๑๙ นางสาวพูนสิน ยมจินดา
นายมานะ จงเปนสุขเลิศ
๒๐ นางสาวมัลลิกา ตติยสถาพร
นายรัฐนันท จันจรัสศรี
นายวิฑูร สุขพูล
๒๑ นางยุวดี โชติกมล
นายวิบุญ วงศอนันต
๒๒ นางลัดดาวัลย ศรีกร
นายวีระยุทธ จงไทย
๒๓ นางวัชรีย อิสารพายุห
นายวุฒิชัย วิภูษณวิทย
๒๔ นางสาวสุนันทา นอยพิทักษ
๒๕ นางสาวสุมาลี เหลืองสะอาด
นายสมพร ธรรมบูชิต
๒๖ นางสาวเสาวลักษณ ขวัญสิริวิศาล
นายอารีย เดวี
๒๗ นางอรดี ศรีสนั่น
นายอิทธิเดโช เมตตา
๒๘ นางอารีรัตน สุวรรณทัต
นางกมลพรรณ แกวเมืองเพชร
๒๙ นางสาวอารีวรรณ บัวงาม
นางจินตนา ชุมพงษ
นางสาวณิชาภา อุดมสถิตธรรม
นายพีรเชษฐ คงรินทร
นายไพรัช เกียรติโชคชัยกุล
นายไพโรจน ปฐมวัฒน
นางกาญจนา วิชาชัย

กรมการคาตางประเทศ
๕ นางเกื้อกูล ไชยวัฒนาสราญสุข
๖ นางสาวชลาทร พึ่งน้ําใส
๗ นางสาวมนทิพย ฉันทกุลวณิช
๘ นางสาวมุกดา งามเทาว

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๙ นางวิไลพร สุทธิมรรคผล
๑๐ นางศรินยา ไชยอินทร
๑๑ นางศิริพร ยิ้มมงคล
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑
๒
๓
๔
๕

นายเกษม จันทรตรง
นายเงียบ แสงจําปา
นายชัยทูรย ละมูล
นายนรเศรษฐ พรหมทอง
นายมงคล ทวีวิทย
นายวรพันธ ประเสริฐยิ่ง
นายวิทยา รักญาติ
นายวิษณุ อํานวยพรชูสกุล
นายสมชัย เวชโพธิ์กลาง
นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ
นายสุพัตร บุญเรือง
นายสุเมธ วงษกระสันต
นายอํานวย โพธาราม
นางกฤษณา พลศักดิ์
นางสาวกาญจนา รัตนวิภาสชัย
นางสาวจิตติมา วิทยาอนุมาส
นายชัยยศ พิพิธธนาบรรพ
นายไชยา สุปรียาวรรณชัย
นายสําราญ จันทะเสน
นางจิรวรรณ ภูมิโคกรักษ
นางฉวีวรรณ เมาลีทอง

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑

๑๒ นางสาวสมใจ สุพินิจ
๑๓ นางสุรางค อนุวัตรยรรยง
๑๔ นางโสภา เฉยเจริญ
กรมการคาภายใน
๑๗ นางจุฬาพร ผลสุขการ
๑๘ นางนงลักษณ โกสิยะพันธ
๑๙ นางนิยดา หมื่นอนันต
๒๐ นางปรารถนา หัสมินทร
๒๑ นางสาวพัทยา เชิงสะอาด
๒๒ นางภาวนา สิงหเสมานนท
๒๓ นางสาวระวีวรรณ จารุนิธิ
๒๔ นางรื่นฤดี ริมชลา
๒๕ นางสาวเรวดี วีระวุฒิพล
๒๖ นางสาววาสนา อยูดี
๒๗ นางศรีสุรางค หลาสองสี
๒๘ นางสาวสุชาดา คําเสือ
๒๙ นางสุภาพร มีมุข
๓๐ นางสาวอรสา สุทธิปญญา
๓๑ นางสาวอุษา ไวยเจริญ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา
๖ นางสาวเชาวนี หออัมพวันวงศ
๗ นางสาวประไพ เนติศุภลักษณ
๘ นางสาวมลิ รัตนงามกุล
๙ นางสาวสุภารัตน ฮุนพงษสิมานนท
๑๐ นางเสงี่ยม เพ็งนาเรนทร

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
๑ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร
๔ นางสุปราณี เศรษฐเจริญสุข
๒ นางสาวนัดดาเนตร ชื่นวณิช
๕ นางสาวอรุณี พูลแกว
๓ นางสาวสุขทวี ศรประเสริฐ
๑
๒
๓
๔
๕
๖

นายนพพร บุรัสการ
นายปณิธิ อุทัยรัตน
นายวรมัน เฟองอารมย
นายวิชญ ผลผลาหาร
นางสาวกาญจนา พงษพานิช
นางกุลณี อิศดิศัย

กรมสงเสริมการสงออก
๗ นางจิตนิภา หวังเชิดชูวงศ
๘ นางปาจรีย สุโขบล
๙ นางวรรณี บัวประเสริฐ
๑๐ นางสาววัลยกุลภรณ สวนทวี
๑๑ นางสุกานดา วงศสวาง

กรมทรัพยสินทางปญญา
๑ วาที่รอยตรี วิชยา วังภคพัฒนวงศ
๔ นางสาววัชรา ชํานาญวงษ
๒ นายสมบูรณ เฉยเจริญ
๕ นางสาวสุมาลี ยะอัมพันธ
๓ นางสาวทิพวรรณ ไชยฉอุม
๖ นางอรสิรี หนูพรหม

กระทรวงมหาดไทย
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑ นายกฤษฎา บุญราช
๙ นายชวงชัย เปาอินทร
๒ นายกอบเกียรติ กาญจนะ
๑๐ นายชวลิต ธูปตากอง
๓ นายกําธร ถาวรสถิตย
๑๑ นายชัยวัฒน ศิรินพุ งศ
๑๒ นายเชษฐา สังฆรักษ
๔ นายเกษม วัฒนธรรม
๑๓ นายไชยกิจ เหมพัฒน
๕ นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา
๑๔ นายทรงพล จําปาพันธุ
๖ นายคมกริช บุญวัฒนพงศ
๑๕ นายทรงฤทธิ์ พิมพโพธิ์
๗ นายคมชาญ บัวแยม
๑๖ นายทศพร พันธธง
๘ นายฉกรรจ ทิมทอง

