เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๓ ข
๔๔๘๖
๔๔๘๗
๔๔๘๘
๔๔๘๙
๔๔๙๐
๔๔๙๑
๔๔๙๒
๔๔๙๓
๔๔๙๔
๔๔๙๕
๔๔๙๖
๔๔๙๗
๔๔๙๘
๔๔๙๙
๔๕๐๐

๑
๑
๒
๓
๔
๕
๖

หนา ๒๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางอุบลรัตน ธรรมโชติ
นางอุพรศรี บุญแสนพล
นางอุภารัสมิ์ เล็กอุทัย
นางอุมาพร เกิดเมืองเล็ก
นางสาวอุมาพร เพิ่มทรัพย
นางสาวอุมาพร หวันเมือง
นางอุมาภรณ จันทรเขียว
นางอุมาภรณ ตะหมัง
นางสาวอุรา มธุรส
นางอุราพันธ แกวจันทร
นางอุราพันธ รอดฉวาง
นางสาวอุรารัตน เบญจารัตนมณี
นางอุไร สมรักษ
นางอุไร อภิชิตเรืองเดช
นางสาวอุไรวรรณ ตันฑอาริยะ

๔๕๐๑
๔๕๐๒
๔๕๐๓
๔๕๐๔
๔๕๐๕
๔๕๐๖
๔๕๐๗
๔๕๐๘
๔๕๐๙
๔๕๑๐
๔๕๑๑
๔๕๑๒
๔๕๑๓
๔๕๑๔

กระทรวงยุติธรรม
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
นายเจษฎา สมิตสุต
๒
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
พลตํารวจตรี ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ
๗
พันเอก วิชยุทธ จงพยุหะ
๘
๙
พันตํารวจเอก สมชาย ศิริพันธุ
๑๐
พันตํารวจโท สุรสิทธิ์ โรจนกิจอํานวย
๑๑
รอยตํารวจเอก ธรรมวิทย แตงภูมิ
๑๒
รอยตํารวจเอก วรพงษ พุฒนิล

๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
นางอุไรวรรณ ปานพุม
นางอุไรวรรณ ยงกิจวรกุล
นางสาวอุไรวรรณ แสงเพ็ชร
นางอุศนา มาโนชน
นางสาวอุษณี ณ ตะกั่วทุง
นางอุษา สุขบรรจง
นางอุษา หมาดทิ้ง
นางอุสนะห หมัดศิริ
นางอุสา เมืองแกว
นางเอมอร กิตติธรกุล
นางเอมอร ปติ
นางสาวเอื้อมพร ไชยผลอินทร
นางแอนนา วสุนธรา
นางสาวฮายาตี สาลี

คุณหญิงพรทิพย โรจนสุนันท
วาที่รอยตรี ภาณุ ทองไทย
จาสิบเอก สราวุฒ ลืมเนตร
พันจาอากาศเอก จฤทธิ์ ครุฑบุญยงค
พันจาอากาศเอก จิรศักดิ์ ศรีศวร
พันจาอากาศเอก สมพร เกตุพอคา
จาอากาศโท พัทธพล สุขสบาย

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๓ ข
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘

นายกริช สัตถาผล
นายกฤตภาส สุทธิเนตร
นายกฤษฎา ริบรวมทรัพย
นายกฤษณรักษ สงบ
นายกฤษสิริเดช พรมรังษี
นายกําชัย ศรีธรรม
นายกิตติพัฒน ปราการรัตน
นายเกษม สุขสวัสดิ์
นายไกรสร อัมมวรรธน
นายขจรพงศ สุวัณณะสังข
นายขจรยุทธ ตอทรัพยสิน
นายขวัญชัย สมัครกิจ
นายคทา มหากายี
นายคมน กลั่นมั่น
นายคมสันต ประทุม
นายจตุวิทย หอวรรณภากร
นายจรัญ คําจันดี
นายจิรพันธ ทองบุญเรือง
นายจีรเดช แสนมนตรี
นายเจตน ตาลทิพย
นายฉัตรชัย มังกรแสงแกว
นายเฉลิม สมิงวัลย
นายเฉลิมชนม แนนหนา
นายเฉลิมชล เกษจุโลม
นายเฉลิมพล ชัยมงคล
นายไฉน เดชผดุง

หนา ๒๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔

๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
นายชนะ สงวนสัตย
นายชัชวาลย โพธิ์อยู
นายชัยชาญ ไชยรังสินันท
นายชัยณรงค สะอาง
นายชํานาญ แตงจุด
นายชิต จิโนภณ
นายชิต พันธุงาม
นายชิตนนท เผื่อนพิภพ
นายชินชาติ ติยะพรัญชัย
นายชุมพล บุญภักดี
นายชูเกียรติ ชัยมงคล
นายเชาว ศรีศิริ
นายเชาวรัตน พันทะสาร
นายโชคชัย ทองใบ
นายฐิตะพันธุ หลอเลิศสุนทร
นายณรงค ภูเขียว
นายณเรศ บัวเกศ
นายณัฎฐนนท วิริยานุรักษกุล
นายณัฐพงษ ปฏิโก
นายณัฐพล สาระกุล
นายณัฐพล สีหมอก
นายเด็ดดวง เสือเทศ
นายตอพงษ อัควิษณุ
นายตอศักดิ์ อุดมโชค
นายทรงกลิ่น ดอนเจดีย
นายทรงพล จั่นลา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๓ ข
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐

นายทองคูณ วุฒิจังหรีด
นายทองหลอ บัวประชุม
นายธงชัย จารุวรกุล
นายธงชัย ทองทวี
นายธณัฐ สุขรมย
นายธนนันทพงศ เข็มวิเชียร
นายธนบวร จิรถาวรกุล
นายธนาเทพ ชาตะนาวิน
นายธนิตย กรรณบูรพา
นายธรรมโรจน รื่นเริงบุญ
นายธวัชชัย อูไพทูรณ
นายธีระวัฒน วรเวทวุฒิคุณ
นายธีระวิทย ดารา
นายธีรินทร มะระกานนท
นายนคร วัฒนา
นายนรพันธุ พลอยสองแสง
นายนริส เหลงเคน
นายนันทวุธ นันทพูลสิน
นายนันโท ศาสตรประสิทธิ์
นายนิคม ประจันพล
นายบุญธรรม เพ็ชรพราว
นายบุญยง วองทรง
นายบุญฤทธิ์ หนูเขียว
นายบุญเลิศ อินทรแกว
นายบุญสราง อุตกูล
นายบุญสาร ธิเสน

หนา ๒๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖

๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
นายปฏิพล ประกอบธัญ
นายปณิธาร ยิ้มชอย
นายประกิจ สาระเทพ
นายประกิต จันโท
นายประเทือง ทิพวงศ
นายประยุทธชิงชัย ระดมจินดา
นายปรัชญา มวงประสิทธิ์
นายปรีชา ปนมี
นายปรีชา ศิริเงินยวง
นายปองพล กาษร
นายปยบุตร เทียมเศวต
นายปยะเชษฐ สตันยสุวรรณ
นายเปลี่ยน รอดแกว
นายพงศธร อินทะแสน
นายพงศบัณฑิต ชัยชาญ
นายพชร ธุระตา
นายพรชัย เตชวุฒิวัฒน
นายพรรณอร ทวีรัตน
นายพลรัตน เกตุเลขา
นายพิชัยยุทธ แซเจี่ย
นายพิชิต วัฒนโชติวงษ
นายพิทยา สุขเนาว
นายพิทักษ หวังวิวัฒนศลิ ป
นายพิศากร รุงแจง
นายพิศาล รอดคลายขลิบ
นายพุทธิพงศ โพธิ์ชัย

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๓ ข
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒

นายเพ็ชร บุญมาศ
นายเพยาว โพธิ์งาม
นายไพฑูรย สวนลําไย
นายไพโรจน อินทรศิริ
นายไพศาล บุญสะกันต
นายภคกฤตย วาสิกศิริ
นายภานุวัฒน นิรัติศยกุล
นายภิญโญ จูสี
นายมนตรี ญานสิทธิฤทธิ
นายมนัส สมบุญ
นายมานะ ทองวิลัย
นายยงยุทธ ดวงหวัง
นายยุทธนา ประสิทธิ์ชัยชํานะ
นายยุทธนา ไพรนอย
นายยุทธพงศ เกษตริกะ
นายยุทธพงษ พลอยนัด
นายรณชัย ชะนะสาร
นายรณชัย อิทธิวรรณพงศ
นายรณชัย เอี่ยมวิไลย
นายราชันย วิไลรัตน
นายรุจิภาส เขียนนุกูล
นายโรม จุไร
นายวรรณรัตน เสระพันธุ
นายวรรษิษฐ แสงอิ่ม
นายวรวิทย กาญจนวิภากุล
นายวสันต กุลดิลก

หนา ๒๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘

๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
นายวัชรินทร ทองดี
นายวันชัย วงษนิล
นายวิเชียร เจษฎากานต
นายวิศิษฎ อนันตสกุลวัฒน
นายวิษณุชัย วลัยศรี
นายวิษณุศักดิ์ เทียมเศวต
นายวิสิษฐ ตั้งทิวาชัย
นายวีระพงษ ประยูรเสถียร
นายวีระพงษ อินทรแกว
นายศราวุธ สุดใจ
นายศรีศักดิ์ นิ่มใหม
นายศักดิ์ชัย กาย
นายศักดิ์ดา สารจันทร
นายศักดิ์สิทธิ์ แสงทอง
นายศิริ เรืองเกษม
นายศุภกิจ วงศเชียงศรี
นายสนธยา เจนปยพงศ
นายสมชาติ เตชวุฒิวัฒน
นายสมชาย ถนอมเขตต
นายสมชาย พงสระ
นายสมชาย มณฑา
นายสมชาย สิงหสุวรรณ
นายสมบูลย ขวัญอวม
นายสมยศ นาคพนม
นายสมศักดิ์ ขวัญอวม
นายสฤษดิ์พล ธนะรัชต

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๓ ข
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔

นายสันติ พุมพฤกษ
นายสัมพันธ เปลงปลั่ง
นายสําเริง ปานดี
นายสิทธิชัย สุขกล่ํา
นายสิทธิพร แพรทอง
นายสุขเกษม โตมี
นายสุชิน วรวิชชวงษ
นายสุทธิศักดิ์ เพ็ชรผึ้ง
นายสุพิไชย ลิ่มศิวะวงศ
นายสุรณรงค ศรีสุวรรณ
นายสุรพล ทิพโรจน
นายสุรพล เรืองไทย
นายสุรวัช ภูแพร
นายสุรศักดิ์ จั่นหนู
นายสุรศักดิ์ นีละพันธ
นายสุริยา คงเหมาะ
นายสุวิทย ธนปญญากร
นายเสนห บุตรนาค
นายเสริมพล พงษทองเมือง
นายหาญณรงค แกวแจม
นายอนรรฆ จรรยา
นายอนันต เกตุสุพรรณ
นายอนันตพร มหาพัณณาภรณ
นายอนุชา เชยสาคร
นายอนุทิน ออนอุบล
นายอนุพงษ ตันพงษ

หนา ๒๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐

๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
นายอนุรักษ มะลิกัน
นายอนุรักษ อินทะแสน
นายอนุวัต ปลาผล
นายอนุสรณ พยัคฆาคม
นายอลงกรณ สิงหจันทร
นายอาชวิช ศรศรีชัย
นายอานนท มณีอนันตเศรษฐ
นายอุทัย สมปรีดา
นายอุเทน ทองแตง
นายเอกชัย จันทรชลอ
นายเอนก นัดดาพรหม
นายเอนก มวงประสิทธิ์
รอยตํารวจเอกหญิง ชลาศัย ผุดผาด
รอยตํารวจเอกหญิง รัชดาภรณ มรมวง
นางสาวกนกวรรณ แสงอักษร
นางสาวกมลวร เรืองแกว
นางสาวกมลวรรณ ไกรทองสุข
นางกมลวรรณ พรศิวะเลิศ
นางสาวกรนิกา สมศรี
นางสาวกรรณิการ สุทธพจนารักษ
นางกรระวี ตันตระกูล
นางสาวกรองแกว จันทรแกว
นางกันยปริญญ ภูมิจิตร
นางสาวกานทิพย โพธิ์ออน
นางสาวกุรุพินท กตัญญตะ
นางสาวเกียรติศิริ เรืองแสง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๓ ข
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖

นางสาวครินทรา สุธาประดิษฐ
นางสาวจริญญา บูรพรัตน
นางสาวจารุวรรณ พลอยนัด
นางสาวจิราภรณ สวนพุฒ
นางสาวจุฑาภรณ บํารุงเพชร
นางสาวเจรจิรา อินทรแกว
นางสาวชลธิชา สกุลแกว
นางสาวชลัมภู วงศวรวิวัฒน
นางฐิติมา ตั้งเลิศไพบูลย
นางสาวณัฎฐิณี แสงกุศลสง
นางสาวณัฐธิดา อุบล
นางสาวณิชชิศา จุมจวง
นางสาวดวงกมล มีสมบัติ
นางสาวดวงสมร ชูดีจันทร
นางสาวทรรศนีย รัตนเรืองไร
นางสาวทัศนีย สุพรมอินทร
นางทิพอาภา ยานะถนอม
นางสาวธนสิริ ยกเชื้อ
นางสาวธนิดา ตั้งวณิชเจริญ
นางสาวธนุตรา กนกศักดิ์โสภณ
นางธิติยา วุฒิภดาดร
นางสาวนงนุช คงดี
นางสาวนงนุช ชื่นโพธิ์
นางสาวนงนุช บุญเดิม
นางสาวนภาพร ชื้อตระกูล
นางสาวนภาวรรณ ชอบประดิถ

หนา ๒๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒

๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
นางสาวนฤมล อนันตเรือง
นางนารถธิดา สุศรี
นางสาวนิรมล เกษตรศิลปชัย
นางสาวเนาวรัตน นันทโชต
นางบุญชู วัฒนโชติวงษ
นางสาวบุญเตือน กองธานี
นางสาวประจวบ ชะมด
นางปวีณวรรณ สุวรรณเกต
นางปญจมาพร ศรีเกิดพงษ
นางสาวปานใจ โวหารดี
นางสาวปานทิพย บุณยสุต
นางสาวผกาวรรณ นามสวาง
นางสาวพจนา ชูแกว
นางสาวพรทิพย รัตนชัยฤทธิ์
นางสาวพรธิพา ลิ้มอรุณ
นางสาวพรพรรณ ศิลปวัฒนาพร
นางสาวพัชรินทร ภักดีบุตร
นางสาวพิณผกา สุคชเดช
นางเพ็ญทิพย สุตธรรม
นางสาวแพรว ศุภจริยาวัตร
นางสาวมณีรัตน บรรเทา
นางสาวมัฉชิมา สายโสภา
นางมาณวิกา ชินวัตร
นางโมนา อัควิษณุ
นางสาวยิ่งลักษณ อภิบาล
นางเยาวลักษณ มอรตัน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๓ ข
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘

นางรณิดา เลิศมานะกุล
นางสาวรสสุคนธ กลิ่นหอม
นางสาวรัชนิตยาภรษ บัวขํา
นางสาวรัตนา จรูญศักดิ์สิทธิ์
นางสาวรัตนาวรรณ ชะนะสาร
นางรุจนีย ไกรพิบูลย
นางสาวละออ ชมพักตร
นางสาววรดา วสันตนันทสิริ
นางวรรณดี บัวภา
นางสาววรรณี อิ่มศูนย
นางสาววรางคนา นพคุณ
นางสาววริศรา ลี้ธีระกุล
นางสาววันทนีย ศรีนวล
นางสาวศรีตระกูล เวลาดี
นางสาวศรีทัศน กันแตง
นางสาวศิราพร ชาวสมุทร
นางสาวศิริจันทร โพธิ์รุณ
นางศิริพันธุ สุวัณณะสังข
นางสาวศุภลักษณ บํารุงเมือง
นางสาวสจี อิ่มแตง
นางสนิทพิมพ สงวนสัตย
นางสาวสมรักษ เจริญสุข
นางสาวสมสรวย วัฒนศิริ
นางสาธินี มามูล
นางสาวสายนิธิ แลคไธสง
นางสาวสายสรอย กัลยา

หนา ๒๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓

๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
นางสาวสาวิตรี ฉุยฉาย
นางสาวสุจิตรา บุญมา
นางสาวสุธิพร พรหมลักษณ
นางสาวสุนิสา เดนดาวเรือง
นางสาวสุปราณี พันธะทัน
นางสาวสุพัตรา ประจุลลา
นางสาวสุภรภัค พยัคฆาคม
นางสาวสุภัทชา พะพลทับ
นางสาวสุรพร ธิอุด
นางสาวสุรินทิพย ใจทอง
นางสาวสุวรรณา ลาภสุวัจนานนท
นางสาวสุวรรณี คําภูวัน
นางสาวหฤษวรรณ สมนึก
นางสาวอนงค จันทรสวางภพ
นางสาวอมรรัตน เล็กวิชัย
นางสาวอรพินท ตั้งปฐมวงศ
นางสาวอรุณสวัสดิ์ พชร ภูริทัตพงศ
นางสาวอรุณี สิงหเสนห
นางสาวอัญชลี กองศรีสุข
นางสาวอัญชลี เทพณรงค
นางสาวอัมพิกา สันติพิทักษ
นางสาวอัษฏสินี เอกสรกุล
นางสาวอารีย เหล็มปาน
นางอารียา ไชยานุวงศ
นางสาวอาวีพรรณ สุมิตร

