หนา ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๓๖๗๖
๓๖๗๗
๓๖๗๘
๓๖๗๙

จาสิบตํารวจหญิง
จาสิบตํารวจหญิง
จาสิบตํารวจหญิง
จาสิบตํารวจหญิง
วิเวกทองสุข

อัญชัน มากบุญ
อัญญาณี แสนคํา
อัมพร ผึ่งผาย
อารีวรรณ

(เลมที่ ๑๕)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐

๓๖๘๐ จาสิบตํารวจหญิง
บัณฑรวรรณ
๓๖๘๑ จาสิบตํารวจหญิง
๓๖๘๒ จาสิบตํารวจหญิง
๓๖๘๓ จาสิบตํารวจหญิง

อินทิรา
อุดมพร นิตะโย
อุบล สรอยเพชร
อุบล แสงสินธุ

เหรียญจักรพรรดิมาลา
สํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๑ นางกาบแกว สุขรื่น
๔ นางประทุม พลับแดง
๒ นางกุญชรี สวัสดิ์ภักดี
๕ นางเอมปรีดิ์ แกวจันทึก
๓ นางเดือนรุง รัชตะวรรณ
๖ นางสาวเอมอร โพธิ์ทองแสงอรุณ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
นายฆองชัย เกียรติกิตติสรณ
๑๑ นายสมพาศ นิลพันธ
นายจงศิริ กาญจนการุณ
๑๒ นายอํานวย โชติสกุล
นายจักรพันธ ทองประดิษฐ
๑๓ นางจินตนา บุษยะกนิษฐ
นายชํานัญ ชูโต
๑๔ นางนงเยาว รุงเริงสุข
นายทนัสไชย พรอําไพ
๑๕ นางสาวบุลภรณ สีระปนโน
นายบุญชื่น ถิระสิทธิวัฒน
๑๖ นางราตรี พยนตรักษ
นายไพโรจน อาจรักษา
๑๗ นางวันดี จรุงจิตอารีย
นายเวชยันต งามเหมาะ
๑๘ นางสาวสมปอง ยิ่งสุขกมล
นายศิริพงศ ภัทรสถาพรชัย
๑๙ นางสุรียพร รามสมภพ
นายสมพงษ ไวถนอมสัตว
กรมประชาสัมพันธ

๑ นายครองศักดิ์ ศรีทร
๒ นายโฆสิต วงศขจรสุข

๓ นายเฉลิมชัย จันทรเสนา
๔ นายชัยชนะ สมิงวรรณ

หนา ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

นายชัยยุทธ ศิวายพราหมณ
นายชาติชาย ชาธรรมา
นายนรกิจ ศรัทธา
นายนอย ละออง
นายนุกูล นาคคชฤทธิ์
นายบัณฑิต วิศิษฎสิน
นายบุญฤทธิ์ บุญถาวร
นายประตินันทน วีระมนุรักษ
นายประพันธ ไชยวิลยศ
นายประยุทธ วิชัยดิษฐ
นายประยูร ไมแกว
นายประยูร ศักดิ์สงาวงษ
นายปฤศณา ธนะสินไพบูลย
จาสิบเอก มนู อยูประจักษ
นายมาโนช โอสถเจริญ
นายมิ่งขวัญ เสนาพรหมรักษ
นายยงยุทธ สินพิบูลย
นายวีรพงษ วงศเครือ
นายวุฒิไกร พุฒธรรม
นายศิวดล ดวงจินดา
นายสิงหสมุท ผิวเหลือง
นายสิรยศ อาจหาญ
นายสุชาติ อวดคม

๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐

(เลมที่ ๑๕)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นายสุเทพ โทนปน
นายสรินทร วีระพงษ
นายอุดม สีใส
นายเอกพันธ ภูยาธร
นายเอนก แนมทอง
นางสาวกรรณิกา ชีวภักดี
นางจิรภา คําแสน
นางจุฑามาศ ภมรนาค
นางชโลบล สุวรรณ
นางสาวชุติมา แหละยุหีม
นางธารทิพย ทองงามขํา
นางนิตยา หิรัญประดิษฐ
นางนิสากร ศักดิ์สงาวงษ
นางบุษยา ใจเปยม
นางสาวพรรณี ตั้งใจสถาปตย
นางมารศรี ธนรักษ
นางวัชนี โสพรรณเมศ
นางวิวรรณ บุญเลิศ
นางวิศณี ทวีวิทยชาคริยะ
นางสาวสิริลักษณ อําไพพรรณวิจิตร
นางสุรัชณา ฤกษชนะ
นางสาวอัจฉรา ศิลปไชย
นางอุไรจิตร คันธะพฤกษ

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
๑ นายเดชาวัต แจงชืน่

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

นายเกรียงเดช อินทาปจ
นายชัยเปลว พงษอารี
นายธนภัทร ตันแขมรัตน
นายสถาพร ทรงพร
นายสมศักดิ์ ลีภัทรพณิชย
เรือโท สวาง มานาม
นายสุนทร ไตรสุวรรณ

หนา ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๘ นายสุพศิน สุเมธิวิทย
๙ นางสาวดลพร ภุมมะกสิกร
๑๐ นางสาวพวงเพ็ญ สุขแกว
๑๑ นางสาวพันธิตร วรนิธิไพศาล
๑๒ นางศรีรัตน รัษฐปานะ
๑๓ นางสุภาภรณ วงษกรวรเวช
๑๔ นางอัจฉรี อ่ําบุญ

สํานักขาวกรองแหงชาติ
๑ นายกิตติ ตันติรังสี
๑๘ นายพูลพงษ สุภาวีระ
๒ นายกิตติพงษ วรฉัตร
๑๙ นายรัชดา กาญจนพุฒิไตร
๓ นายคมกฤช หอมชง
๒๐ นายรื่น สงวนชีพ
๔ พลตํารวจเอก จุมพล มั่นหมาย
๒๑ นายวีระพันธ อภัยรัตน
๒๒ นายสมชาย จันทราเพ็ญ
๕ นายชัยวัฒน นิยมาภา
๒๓ นายสมบัติ กาญจนพันธ
๖ นายชาญชัย พิชิตพาล
๒๔ นายสุวัฒน มะลิลาพันธุ
๗ นายชูเกียรติ มาลินีรัตน
๒๕ นายอนันต ใจเกษม
๘ นายธนันชัย โกมลเสน
๒๖ นายอรรคพันธ ฝาเงิน
๙ นายธวัชชัย นุยวงศ
๒๗ นายอัมรินทร ศรีหิรัญ
๑๐ นายธํารงศักดิ์ ทําบุญ
๑๑ นายไธศรรย แตงเล็ก
๒๘ นายอุทัย กูเกียรติกาญจน
๑๒ นายนําพร บุญปราบ
๒๙ นางกาญจนา บัวรัษฏ
๑๓ นายบุญยเกียรติ เอี่ยมชื่น
๓๐ นางประภาวดี จําปาทอง
๑๔ นายบุญรุง บุญเอิบ
๓๑ นางปทมาวดี ทัศนาญชลี
๓๒ นางสาวปุณยวีร นิลจันทร
๑๕ นายประดิษฐ แสงแกว
๓๓ นางสาวพรทิพย ทิพยโยธิน
๑๖ นายปญญา หรือโอภาศ
๓๔ นางสุนทรา โตประภัสร
๑๗ นายพฤหัส ไวยสุศรี

หนา ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

นายกิตติ ยวงสะอาด
พันจาเอก พรพิทักษ จาดเจริญ
นายสิรนนท สกลวิทยานนท
นายสุรวุฒิ พันธุพิมานมาศ
นางสาวจันทนา ฉัตตะวีระ
นางฉวีวรรณ อ่ําพันธุ
นางชลรัตน พรรณโชคดี

(เลมที่ ๑๕)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐

สํานักงบประมาณ
๘ นางพนิดา ไพศาลยกิจ
๙ นางพัชรา แบนจาด
๑๐ นางสาวภัทรา เทียนสุวรรณ
๑๑ นางสมรจิต โหตรภวานนท
๑๒ นางสุจิตรา เพ็ชรสิงห
๑๓ นางสุปราณี ปนนวม

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
๑ นายปกรณ ศรีจันทรงาม
๔ นายอภิชาต อบอุนสกุล
๒ นายประยงค บัตรสมบูรณ
๕ นายอํานวย ทองอนันต
๓ นายอดิศักดิ์ ตันยากุล
๖ นางสาวนิลวรรณ ชัฎอนันต
๑ นายดิสทัต โหตระกิตย
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒ นางสาวพรเพ็ญ คํานูณวัฒน

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
นายเทียนชัย มุสิกสวัสดิ์
๘ นางภสมณฑ กมลวานนท
นายพันธุเรือง พันธุหงส
๙ นางรจนา นาคะวัจนะ
นายวิชิต กุลสินนิธิพงศ
๑๐ นางสาววันทนีย ธีรพงศนภาลัย
๑๑ นางสาวสุปรียา สิทธิเวช
นางกาญจนา สัมพันธสันติกูล
๑๒ นางอรนุช ชัยศิริ
นางเฉลิมศรี สงคประเสริฐ
๑๓ นางสาวอรวรรณ นุยภักดี
นางสาวณัฏฐา บัวหลวง
๑๔ นางอรวิไล พงศสถิตสุนทร
นางสาวนิภาพร จันทนวงศงาน

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
๑ นางปริยกา เกสรทอง
๓ นางสุชาดา มูลศรี
๒ นางวนิดา ทวมประถม

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

หนา ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๘ นางปาริชาต เทพอารักษ
นายตฤณพงศ คําทอน
๙ นางพวงแกว พรพิพัฒน
นายเตชพล ฐิตยารักษ
๑๐ นางลําดวน สุวรรณสันติสุข
นายทีปรัตน วัชรางกูร
นายวิรัช พูนทรัพย
๑๑ นางวันทนา หงสพันธุ
นายสุรชัย คุมสิน
๑๒ นางสาวสุดา เหลืองโรจนกุล
นายอําพน กิตติอําพน
๑๓ นางเสาวนีย ภูสกุล
นางจุฑารัตน ชมภูพันธุ
๑๔ นางสาวอังสนา แสงวิจิตร

กระทรวงการคลัง
๑ นายจิระ พันธคีรี
๒ นายพิษณุ วิรยศิริ
๓ นางนพพรรัตน จํารูญกุล
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

นายกงใจ ไชยมาตย
นายเกษม สุขแสนไกรศร
นายคารม สุตโต
นายคูณ ไชยศรี
นายเฉลิมพร จารุกิตติยุทธ
นายเฉลิมศักดิ์ ปาณศรี
นายทศพร ชาลีกุล
นายธนพล เทียนไพโรจน
นายธีรธร แชมสนิท
นายนิวัฒน สุนทรนิพัทธ
นายประจวบ สมสวัสดิ์

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
๔ นางลัดดา สุโขบล
๕ นางอรัญญา ภักดี
กรมธนารักษ
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

นายประสิทธิ์ สืบชนะ
นายปรีชา มงคลหัตถี
นายผิน โนนคูเขตโขง
นายพลกฤต เมณฑกานุวงษ
นายพุทธินันท บุญทองงาม
นายไพโรจน คุมทรง
นายมณฑล เขียวขจี
นายมณฑล เอกอุดมพงษ
วาที่รอยตรี ยงยุทธ เรืองภัทรกุล
นายรุงรดิส คํายวง
นายวรเชษฐ ทับทิม

