หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ พระราชทานเหรียญจักรมาลา จํานวน ๘,๗๘๕ ราย และ
เหรียญจักรพรรดิมาลา จํานวน ๓๘,๒๕๕ ราย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ รวมจํานวน ๔๗,๐๔๐ ราย ดังรายนามทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ผูรบั สนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙

เหรียญจักรพรรดิมาลา
กระทรวงยุติธรรม
๑ นายธงทอง จันทรางศุ
๑
๒
๓
๔
๕
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
๒ พันเอก วิชยุทธ จงพยุหะ

นายเกษม มูลจันทร
นายภิญโญ บูชาเกียรติ
นายสรชัย อติกนิษฐ
นายอดิศักดิ์ ชัยรัชนีกร
นายอนันต นานอยูเปรม
นายชาลี รัตนานนท
นายชุมพร วงษา
นายทรงธรรม พูนเกษมทรัพย
นายบุญธรรม ทองขลิบ
นายประจวบ มีเจตนงาม
นายไพศาล รัตนไตร
นายวัชระ สุวรรณลิขิต
นายวัลลภ ศรัณยวณิชย
นายวิเชียร ทรายทอง
นายสมเจตน สุกกสังค
นายสมบัติ ปานสัสดี
นายสันชัย อนุบัณฑิตกุล
นายอภิรมย ทับทิมออน
นางกันยา สุริฉันท

กรมคุมประพฤติ
๖
๗
๘
๙
๑๐

นางนันทนชิ า พาสกุล
นางพจนผจง แสงคูวงษ
นางศิริภรณ ยิ้มเจริญ
นางสาวสาลี่ ตอบุณยศุภชัย
นางอรวรรณ เอี่ยมอนุพงษ

กรมบังคับคดี
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

นางงามศรี ศุภกิจจานุสรณ
นางจันทนา ธรรมรัตน
นางจันทรเพ็ญ สิงหลอ
นางฉลวย เกษร
นางนภารัตน ยิ้มใจบุญ
นางปานจิต เจิมจิตรผอง
นางรัฐนันท โรจชยาภรณ
นางวรรณี ศรีสุโท
นางวิมาลา ขาวแสง
นางสิริพร ดีทอง
นางสุประภาดา จันทรเพ็ง
นางสาวสุภาพ ระหงษ
นางสาวสุภาพร วรสรวง

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙

กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
นายฉัตรพงษ กิตติพร
๑๐ นายสุธรรม ชาญสุวิทยานันท
๑๑ นางสาวกนกวรรณ ตั้งจิตบํารุง
นายชุมพล หงษวิหค
๑๒ นางกมลฉัตร มงคลกิจ
นายทรงพล ธรรมครองอาตม
๑๓ นางพรทิพย สัจจาลักษณ
นายบุญธรรม บุญหมื่น
๑๔ นางยุพดี ภิรมยยาภรณ
นายมนัส ทามะนิตย
๑๕ นางสาววราพร จิระธนาไพบูลย
นายวงศศักดิ์ ประเทียบอินทร
๑๖ นางสุขพร อุดมสิน
นายวานิช คลายสงคราม
๑๗ นางสุดาพร บุญโนทก
นายศิโรตม นนทจิตต
๑๘ นางอัญชลี ทรงประดิษฐ
นายสถิตย เพ็งมณี
นายกมล บุญเรืองลือ
นายกฤติน สังฆคุณ
นายกฤษณพงศ มะลิงาม
นายการุณ เชิดสูงเนิน
นายกิตติ แสนเรียน
นายกิตติพัฒน งามสมชนม
นายกิตติศักดิ์ คนใหญ
นายเกษม ทองถิ่น
นายเกษม ธุวพาณิชยานันท
นายเกษมศักดิ์ สิงหเดช
นายไกรสร สมชาติ
นายคํารณ ชัยเลิศ
นายจรัญ คํารอด
นายจวน คงแกว
นายจันดี มั่งจันทึก

กรมราชทัณฑ
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

นายจํานงค ทั่งดี
นายจํานงค ปอมปองกัน
นายจํารัส คงจันทร
นายจํารัส สังขพงค
นายจํารัส อุดปน
นายจําลอง เล็กผลา
นายเจิมชัย ขุนโต
นายชม คงทวี
นายชลินทร อภิรัตนพันธุ
นายชวดล เงินอยู
นายชากร สินศุข
นายชาญชัย ธนนิมิตร
นายชาญวุฒิ พบสระบัว
นายชูชาติ จั่นพานิช
นายโชคชัย โพธิ์อยา

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ 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
๕๖

นายถนอม ตราโชติ
นายทนงค บุญสง
นายทัตเทพ ณรงคฤทธิ์
นายเทอดศักดิ์ ชมรัตน
นายเทียนชัย มุกดารา
นายธงชัย ตลับนาค
นายธงชัย สมบัติเจริญ
นายธนบดี ธานีโต
นายธนพล ทองสรอย
นายธนิต สกุลพราหมณ
นายธวัช วัฒนศาสตร
นายธวัชชัย ใจตระหนัก
นายธีรเดช ธรรมดํารงจิต
นายธีระ รักษาประเสริฐกุล
นายธีระศักดิ์ โลหิตพันธ
นายนพ หนูเปา
นายนพปฎล สราวิช
นายนรินทร โรยแกว
นายนิธิ กองกระโทก
นายนิพนธ อยูกิ่ม
นายนิมิตร ทองแดง
นายบรรจง ใจคํา
นายบันเทิง เพียงกระโทก
นายปฏิพัทธ ไวยโรจน
นายประทีป เสนขวัญแกว
นายประไพ ชุมเกศ

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นายประภากร มีแสงแกว
นายประยุทธ แผวสูงเนิน
นายประโยชน ขันธประโยชน
นายประสงค จันโอทาน
นายประสงค ทองสวาง
นายประสงค สุทธิพราหมณ
นายประสาท แกวเหลา
นายประสาท พรมยอง
นายประเสริฐ อะทุน
นายประหยัด มอญแสง
นายปราโมทย พรามณี
นายปราโมทย สงอําพร
นายปรีชา ตนเพาะ
นายปรีชา ทิพยอักษร
นายปรีชา พรหมเวียง
นายปรีชา ยามี
นายเปยมสุข ภวานุวงศ
นายพงศศักดิ์ บุรีรัตน
นายพรชัย ชางเทศ
นายพรม ซองพู
นายพิบูลย พรหมทอง
นายพิศ หมืน่ แจง
นายพีรพล สัลลกานนท
นายไพบูลย สถิตย
นายไพโรจน ยิ้มกมล
นายภาณุพันธ อุนออน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘

นายมณฑล สังขแกว
นายมนตรี วิไลพิศ
นายมรกต อินทรักษา
นายมานพ เรืองวัฒนานนท
นายมานิตย ชุมตา
นายมาโนช วงศหนังสือ
นายเมธา เอี่ยมสุขแสง
นายยุทธนา บัวพันธ
นายยุทธศักดิ์ ทองประพันธ
นายรัตน รัตนวงษ
นายราเชน จําปาดิษฐ
นายเรวิทย ลอยเลื่อน
นายเริงฤทธิ์ แพรวงษ
นายวราวุฒิ ออนขาว
นายวสันต ดุลยไมตรี
นายวัชระ แสงประดับ
นายวัฒนา จารุพันธ
นายวันชัย เสตะรุจิ
นายวิจิตร วรรณโสภา
นายวิเดช ดาวชวย
นายวินัย ชาติเสริมศักดิ์
นายวิริยะ น้ําคาง
นายวิวัฒน ดอนแรม
นายวิศิษฐ วิลัย
นายวิสุทธิ์ สุระทอง
นายวิสูตร สิงหทอง

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นายวีรชัย เพชรรัตน
นายวีรพงษ วงศพิชัย
นายวีระพงค คุมแควน
นายเวช พุมศิริ
นายไวฟน สุวรดี
นายศักดิ์เกษม ชางกรุด
นายศิริชัย ชวยชู
นายเศรษฐี ทองวัฒนกุล
นายสนั่น ไทยจิต
นายสนิท บุษดี
นายสมคิด มณีพันธ
นายสมคิด วุฒิกร
นายสมใจ สุขแสงชู
นายสมชัย สามสูงเนิน
นายสมชัย อนสืบสาย
นายสมชาย ชื่นชม
นายสมชาย เปรมใจ
นายสมชาย วรรณวิจิตร
นายสมชาย สุขจันทร
นายสมเดช ใจหาญ
นายสมนึก สุกงาม
นายสมพร ศรีสมบัติ
นายสมภพ ลิมปจักร
นายสมศักดิ์ พงษสุวรรณ
นายสมศักดิ์ มณีศรี
นายสมหมาย สกุลนัทธี

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐

นายสัญชัย พงศสวัสดิ์
นายสายชล สุพรรณกูล
นายสายัณห ธราพร
นายสํารวย ปลอดภัย
นายสําเริง ไพธิวรรณ
นายสิทธิพร วงศเอื้อภักดีกุล
นายสีลา แสงสารวัด
นายสุจิน อินทรจันทร
นายสุจินต ชินสวัสดิ์
นายสุทนู วนารักษ
นายสุนทร ดวงประสาท
นายสุพจน พิบูลลาภ
นายสุพันธ พันธดง
นายสุพิต จินพละ
นายสุวิชาญณ วิรัตน
นายสุวิทย คลายอุบล
นายสุวิน ดวงทอง
นายเสนห ดุษดี
นายเสรี ศิริมาตย
นายแสวง จาทัน
นายแสวง ปรานกระโทก
นายแสวง แอบจันทึก
นายโสธร เสรีพงศ
นายโสภณ ปะสะกวี
นายอดิศักดิ์ เสมานันทภิรมย
นายอดุลย จิตตเขตต

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นายอดุลย นุชนารถ
นายอนันต กองแกว
นายอนุรักษ พึ่งพินิจ
นายอนุรุจ ไทยประยูร
นายอรชุน เวชวงษ
นายอวยชัย บุญสาใจ
นายอาทิตย ฟกทองอยู
นายอารักษ บุญฑาทิพย
นายอาวุธ ชูวาลา
นายอํานวย เครืออิ่ม
นายอํานาจ ปรัชญาพันธ
นายอํานาจ แสงจันทร
นายอําพันธ คงจันทร
นายอุดม หมอยาดี
นายอุทัย ยิ่งเจริญ
นายเอกชัย วชิรวัฒนา
นายเอกณรงค วัฒนพฤกษ
นางกรรณิการ รูปสม
นางคนึงนิตย นาชม
นางจันทรสวาง สุเพ็งคํา
นางสาวจินตนา วงศเหรียญทอง
นางชฎาพร รักษาทรัพย
นางชูศรี บุญถูก
นางนนทพร เปลี่ยนทอง
นางนริศรา ผองผดุง
นางโนรี มัลลิกะมาส

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐

นางสาวปราณี โพธิ์มีศรี
นางสาวพนิดา สิงหเมธา
นางพรทิพย โชคสมัย
นางพรทิพย นรมาตร
นางพวงพร ศิริพันธุ
นางสาวพิมพร วีระพงศ
นางเพ็ญศรี นพบุรี
นางสาวเพลินใจ แตเกษม
นางไพบูลย ถือแกว
นางไพรวัลย ชินสวัสดิ์
นางมัณฑะนา สุทธิวรชัย
นางรชยา สวัสดิ์กวาน
นางรวิพร กุลบุตร
นางรัตนา ภูไพบูลย

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางวรรณา สงฆจิน
นางสาววาสนา วัดละเอียด
นางสมจิต ชูเกษร
นางสาวสมศรี ประสาทแกว
นางสมหมาย พูนสุขประเสริฐ
นางสายัณห คงแกว
นางสุกัญญา เอกอุดมพงษ
นางสาวสุจริต สุทธานันท
นางสุดาวรรณ ขันธอุบล
นางสุวารี รวบทองศรี
นางอรพิน กาสุนันท
นางสาวอรสา ลิ้นสงวน
นางอรอินทร สุกาญจนเศรษฐ
นางอุษณีย สุเรณู

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
๑ นายประสงค กุลโภคิน
๔ นางสมพร ตรวจมรคา
๒ วาที่รอยตรี ธนกร สถานานนท
๕ นางโสมไสว แกวกุลวณิชย
๓ นางสาวปติกาญจน สิทธิเดช
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
๘
นายกอเกียรติ ซองสุข
๙
นายเกริกไชย ศรีศุกรเจริญ
พันตํารวจโท โกวิทย ตาดมี
๑๐
นายกําธร มนเทียรอาสน
๑๑
พันตํารวจโท ขรรคชัย สรอยสุวรรณ
๑๒
นายชวลิต กอนทอง
๑๓
พันตํารวจโท ไชยยงค กฤษณจินดา
๑๔

พันตํารวจเอก ณรัชต เศวตนันท
พันตํารวจเอก ทวี สอดสอง
พันตํารวจโท ธรณินทร คลังทอง
พันตํารวจโท นิพนธ แจมสุวรรณ
พันตํารวจเอก บุญชอบ เกตุเทศ
พันตํารวจเอก ประเวศน มูลประมุข
พันตํารวจเอก พิเชษฐ เวชพันธุ

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

พันตํารวจโท สนธยา รัตนธารส
พันตํารวจโท สมศักดิ์ แววพานิช
พันตํารวจเอก สราวุธ บุญศิริโยธิน
พันตํารวจเอก สุพจน พรหมศิริ
พันตํารวจโท สันตทรง ตังละแม
พันตํารวจโท อดุลย งามเจริญ
พันตํารวจเอก อนุสรณ เกษะศิริ
พันตํารวจโท อภิมุข ศักดิ์ธนา
นางสาวกัญญา บุศยารัศมี

๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสาวฉันทนา จํานง
นางชอทิพย สุขเนาวรัตน
นางสาวธันยวดี ธัญญเจริญ
พันตํารวจโทหญิง นิรมล ยศธร
นางสาวประไพรัตน ไพศาล
นางผองพรรณ กาญจนวัฒนา
นางสาวรัตนา ศรีนครไชย
นางสาวศันสนีย วงศคุณันดร
นางสถาพร นีรนาทวงศ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร
๑ คุณหญิงพรทิพย โรจนสุนันท
๒ นางวารุณี เมฆอรียะ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
นายณรงค รัตนานุกูล
๑๐ นายอนันต ตันสกุล
๑๑ นางจีรพรรณ มุกุระ
นายพัฒนพันธุ สุขยิ่ง
๑๒ นางสาวนฤมล กมลวาทิน
นายพิสุทธิ์ เจริญฤทธิ์
๑๓ นางสาวนวลลออ ณ มหาไชย
นายวินัย มณฑาพงษ
๑๔ นางสาวปทมาวดี ธรรมสโรช
นายสงคราม ขําตนวงษ
๑๕ นางศันสนีย ศุภมันตา
นายสัณห หงสลดารมภ
๑๖ นางอรวรรณ บุญสมเชื้อ
นายเสนีย หัชยกุล
๑๗ หมอมหลวงอารยา สิโรดม
นายโสภณ หงษสามารถ
นายอดุล ประยูรสิทธิ

กระทรวงแรงงาน
สํานักงานรัฐมนตรี
๑ นางนงเยาว ชมภูศรี

