เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๑)
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒

กระทรวงยุติธรรม
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
๑ นายกิตติ สุระคําแหง
๔ นายศักยา ชูใหม
๒ นายกิตติพงษ กิตยารักษ
๕ นายอภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ
๓ นายทนงศักดิ์ เกษตรธรรม
๖ นางพิณทิชา ปานทองเสม
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

นายไกรวิทย วิเศษวรรณกิจ
นายชูชาติ สนิท
นายประเวศ กันสุข
นายประสาร มหาลี้ตระกูล
นายเศวตนันท สุขพันธ
นายสุนทร บุญโต
นายสุรัตน ลิ้มลาวัลย
นางสาวกนกพรรณ กัลยาณสุต
นางจันทนา พีรแสงทอง
นางธนิกา ไชยโย
นางพรประภา แกลวกลา
นายคมกริช สุขเสถียร
นายนพดล เกียรติวงศหงส
นายบุญชู เกษร
นายศักดิ์ชาย รวยดี
นายสําราญ สกุลดี
พันจาโท สุวิทย พลเดช
นางดวงจันทร สันแกว

กรมคุมประพฤติ
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
กรมบังคับคดี
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

นางพัฒนนรี อุนเจริญธรรม
นางพัทนธาวัลย โภคพูล
นางมณีรัตน บุญฤทธิ์
นางวัจนา บวรธรรมจักร
นางสมหทัย อินทรัตน
นางสาวสุนีย เทียนมงคล
นางสาวสุมาลี กอเกิด
นางสุวรีย ฉายากุล ฉางปูนทอง
นางสาวอังคณา บุญสิทธิ์
นางอัญชลี พัฒนสาร

นางเบญจา สุภานนท
นางพิไลเนตร สุธาชี
สิบตํารวจโทหญิง มัณฑนา เฉลิมฤทธิ์
นางเยาวลักษณ ตันพิริยะกุล
นางสาวศิริกานต พอคา
นางสมจิตร ชูเชิด

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๑)
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒

กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
๑๓ นางเยาวลักษณ แมนมินทร
นายฐาปนา มุงหมายผล
๑๔ นางสาวละเมียด เทศแยม
นายเดชาศักดิ์ ตุลเตมีย
๑๕ นางลําพึง คณารักษ
นายปยะ ทั่งสุสังข
๑๖ นางวนิดา ชีพเปนสุข
นายพรศิลป ดุลยสุวรรณ
๑๗ นางสาววลัยพร ปญจะวัฒนันท
นายมนัส เฉียวกุล
๑๘ นางวิชชุดา ชัยบัณฑิตย
นายศักดิ์ชัย ค้ําชู
๑๙ นางสาวศิริวรรณ ชุมพล
นายสังเวียน ขันตี
๒๐ นางสมพร ประชุมมาก
นายสําเริง ยิ้มยอง
๒๑ นางสาวอรพรรณ เลาหัตถพงษภูริ
นายแสงประทีป โกมลบุตร
๒๒ นางอุทัยวรรณ ตะเคียนศก
นางกรรณิการ วัชรินทร
นางฉวีวรรณ เที่ยงธรรม
๒๓ นางอุทัยวรรณ เดชสุข
นางปยะพร หงษเงิน
นายกมล นิปกากร
นายกําจัด สินธุชัย
นายกิตติศักดิ์ บุญกอง
นายกิตติ์ปกรณ กล่ําบรรจง
นายเกียรติกมล ปานรัตน
นายเกียรติศักดิ์ สุขสาคร
นายโกศล ถาวร
นายขวัญชัย โพธิ์เงินนาค
นายคณาวุฒิ บุญบริสุทธิ์
นายคณิตธนพงษ นครพงศ
นายคมสันต ละคร
นายคํานึง ศักดิ์เศรษฐ

กรมราชทัณฑ
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

นายคํารณ ยอดสูงเนิน
นายจงศักดิ์ สุวรรณจุณี
นายจรัญ บานหัวงิ้ว
นายจรูญ ศิริรักษ
นายจักรี ปานเพชร
นายจารึก ชูทอง
นายจีระศักดิ์ สาระธรรม
นายเจริญ บุญยัง
นายเจริญ แพงจันทึก
นายเจริญ เหล็กสูงเนิน
นายเจษฎา วีระวรรณ
นายฉลอง แยมสุวรรณรัตน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐

นายฉลาด กรองไชย
นายฉวี สัตรูพาย
นายฉัตร สวนสําราญ
นายฉัตรชัย เปรมมางกูร
นายฉัตรชัย ยอดอุดม
นายเฉลียว ชูจันทร
นายชัชว พุฒพิมพ
นายชัยณรงค แสงประทุม
นายชัยโรจน ไทรงาม
นายชาคริต เย็นศิริกุล
นายชํานาญ ปานออน
นายชํานาญ ไลทอง
นายชีวิน ชาเชื้อ
นายชุมพล พลายพันธุ
นายชูชัย นาคะกนกเศรษฐ
นายชูรัตน ไชยนอก
นายชูศักดิ์ เพ็ชรรักษ
นายชูศักดิ์ วรรณูปถัมภ
นายเชาวลิตร ใจกลา
นายโชคดี พจนจําเนียร
นายณรงค เพ็ชรกระโทก
นายณรงค สุจันทรศรี
นายณรงคศักดิ์ กลาวเกลี้ยง
นายณัฐ จุลสุวรรณ
นายณัฐนนท นิลสังข
นายดํารงค บัวฤทธิ์

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖

(เลมที่ ๑๕/๑)
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒
นายดุสิต พลชาย
นายเดชา สืบจากดี
นายไตรรัตน กิ่งวงศา
นายถนอม บัวภา
นายถาวรณ เทพสุวรรณ
นายทนงชัย บุญบาล
นายทนงศักดิ์ ไทยพยัคฆ
นายทรงพล แกวเกต
นายทรงศักดิ์ วงศเกย
นายทวี ศิรินาม
นายทวี สวางใจ
นายทวีชัย สมหมาย
นายทวีสิทธิ์ โหสมบุญ
นายทองพูน เลิศประเสริฐ
นายเทือง ชุมนุมมณี
นายธนกร คงสิน
นายธนกาญจน กลอมแกว
นายธนวัฒน เหิรเมฆ
นายธนาชัย บุญลาภ
นายธรณธันย บัวกิ่ง
นายธรรมรัตน ทิพยรัตน
นายธวัชชัย แสงจีน
นายธีรวุฒิ ใจตรง
นายธีระ ศรีสุข
นายธีระพงษ พลับจีน
นายธีระยุทธ ทองออน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒

นายนพรัตน ธวัชโชติ
นายนิกร คงนก
นายนิพันธ บริบูรณ
นายนิรันดร ดวงโพธิ์ทอง
นายนิรุทธ คชรินทร
นายบรรเทา โกศล
นายบัณฑิต ผลพิบูลย
นายบํารุง จันทรบานคลอง
นายบุญโชติ เดชสม
นายบุญนิตย ทองเยาว
นายบุญยัง ทองสาย
นายบุญยืน เอี่ยมสอาด
นายบุญลอม คงวิจิตต
นายบุญเลิศ เพชรภู
นายบุญสง เครือวัลย
นายเบนศักดิ์ คูณมี
นายปฏิยุทธ สมสมัย
นายปฐมาภรณ สารพันธุ
นายประกาย พุทธบาล
นายประชิต มั่นคง
นายประดิษฐ เจริญสุข
นายประเดิม เย็นทรวง
นายประเทียบ ภูมิแกว
นายประเทือง คงปญญา
นายประเทือง ทัดเทียม
นายประพฤทธิ์ ขันธรรม

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘

(เลมที่ ๑๕/๑)
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒
นายประภัศร เภาทอง
นายประยงค อาจผักปง
นายประยุทธ บุดดีวงศ
นายประสิทธิ์ คงเรือง
นายประเสริฐ ธนะนิมิตร
นายประเสริฐ เหลืองทอง
นายปราโมช ทองรักษ
นายปราโมทย ใจเย็น
นายปรีชา ทะนุพันธ
นายปรีชา ศรีโหมี
นายปญญา อุสาหะ
นายปาริชาติ วงษมงคล
นายเปรื่อง ศรีอินทร
นายผจญ พรสวัสดิ์
นายพงษศักดิ์ นางาม
นายพงษศักดิ์ บัวเพ็ชร
นายพงษศักดิ์ บุญสวาง
นายพนม อิ่มนิรันดร
นายพยัพ จินาวัลย
นายพร พรรณศรี
นายพลเทพย คงสุทธิ์
นายพัฒนชาติ รุงเชษฐ
นายพิชัย สาธุธรรม
นายพิทยา จินารัตน
นายพิทักษ เนื่องสิทธะ
นายพิสัณห ศรีกุล

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔

นายไพจิตร บุญรวม
นายไพฑูรย มวงไหมทอง
นายไพฑูรย รุงเรือง
นายไพฑูรย อางทอง
นายไพบูลย รายณะสุข
นายไพบูลย สุวรรณดวง
นายไพบูลย หลวงจินา
นายไพโรจน ทองเกลี้ยง
นายไพโรจน โสมเพชร
นายไพโรจน อี๊ธงชัย
นายไพศิลป จรูญเพ็ญ
นายภาณุวัฒน ขาวขํา
นายภุชงค ผาติเสน
นายภูวนาท แกวประเสริฐ
นายมงคล อนุรัตน
นายมนชัย จิวานานนท
นายมนตรี ญาณสมบัติ
นายมนู วิวัฒนวานิช
นายมนูญ บุญขันธ
นายมะนพ เพ็ชรรัตน
นายมังกร ศรีราช
นายมานพ พุมเมฆ
นายมาโนช พวงแกว
นายมูฮําหมัด มะแปน
นายยงยุทธ ประมวลสุข
นายยงยุทธ ศรีสม

หนา ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐

(เลมที่ ๑๕/๑)
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒
นายยอแสง เกตุรุน
นายยิ่งศักดิ์ ธรรมาวุฒิ
นายยุทธพล แสงจันทร
นายยุทธศักดิ์ ธานี
นายเย็น แสงแดง
นายรณชัย วรอุไร
นายรณภูมิ คงจตุพร
นายรวรรณดี พุมโกมุท
นายรัฐพล ถึงนอก
นายเรวัตร โตเจริญ
นายวชิรา สุระเสนา
นายวรชาติ พรมศรี
นายวรยุทธ สิงหทอง
นายวรรณชัย เจือกโวน
นายวรวิทย ไชยประคอง
นายวรวิทย สิงหะนาม
นายวรสิทธิ์ จันทรประทัศน
นายวังสะถาน ใจตรง
นายวัฒนชัย สุนทรวัฒน
นายวัฒนา คงสมบัติ
นายวัฒนา อินตะพิงค
นายวิชัย จําปาทอง
นายวิชัย สวัสดิ์
นายวิเชียร ธนะเลิศ
นายวิเชียร อุนเมือง
นายวิเชียร เอี่ยมละออ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖

หนา ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

นายวิฑูรย ศรีแกวนิตย
นายวิโรจน ชวงชัย
นายวิโรจน ศิริมิรินทร
นายวิลาศ สุขเกษม
นายวิวัฒน นวลดุษฎี
นายวิสิทธิ์ ศิริวรรณ
นายวีระชัย มั่งมีผล
นายวีระเทพ พรหมสาขา ณ สกลนคร
นายวุฒิชัย ภูมิเดช
นายวุฒิชัย มีทุม
นายศราวุฒิ พูลเหลือ
นายศรีปราชญ สุวรรณเวก
นายศักดา ศรีพันดอน
นายศักดิ์ชัย กรองไชย
นายศักดิ์ชาย วิจิตรรัตน
นายศิริมาศ มณีโลกย
นายสงบ ถาโอด
นายสงัด ภูกลาง
นายสถิตย ขาวเขียว
นายสนั่น บุญลอย
นายสนิท องอาจ
นายสมเกียรติ ถนอมสุข
นายสมเกียรติ ทองเหลือง
นายสมจิต บูรณจิตร
นายสมเจตน นาคตรง
นายสมชัย เล็กสุมา

๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒

(เลมที่ ๑๕/๑)
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒
นายสมชาย อดทน
นายสมชาย อุดมโชค
นายสมนึก สุวรรณเตมีย
นายสมบัติ ไชยทองศรี
นายสมบูรณ บุญเพชรแกว
นายสมพงษ บุญทา
นายสมพร สุธร
นายสมยศ ทวมเจริญ
นายสมยศ นิ่มบุญ
นายสมศักดิ์ การสมเจตน
นายสมศักดิ์ ขวัญทอง
นายสมศักดิ์ ยุทธโอภาส
นายสมหมาย พูลประภัสร
นายสมาน ชํานาญไพร
นายสมาน วรรณสุข
นายสรรชัย ขุนทิพย
นายสวง เกิดเรืองสุขสาคร
นายสวาด คํามุงคุณ
นายสหัส เการัมย
นายสังคม เรณู ณ อยุธยา
นายสัญชัย มูลพิมพ
นายสัญญา กะหมัง
นายสัญญา ประสานบุญ
นายสันติ มาฉิมมี
นายสันติสุข ภักดีพรหมมา
นายสัมพันธ การชนไชย

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘

นายสาคร สุดใจ
นายสาธิต บุญจอม
นายสายันต ขุนปลาด
นายสําเภา จาดรับ
นายสําราญ บัวลอย
นายสําเริง สวัสดี
นายสิทธิชัย อินทพงษ
นายสิทธิพร เปลี่ยนรุง
นายสุกาญจน แสงงาม
นายสุขุม กันทะมัง
นายสุเทพ ชิดทอง
นายสุเทพ ลําใบยูโซะ
นายสุธี เดชเพชร
นายสุนทร คุมประยูร
นายสุนทร อิทธิพร
นายสุปญญา เอี่ยมสะอาด
นายสุพจน คะแนนสิน
นายสุพจน จุลชาติ
นายสุภักดิ์พงษ บุญจรัส
นายสุภาพ แสงนิล
นายสุรชัย ชูครุฑ
นายสุรชัย มีแตม
นายสุรชิต จอมพงศ
นายสุรพงษ เขียวกลาง
นายสุรพล ขําจิตร
นายสุรพล ชวยทอง

หนา ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔

(เลมที่ ๑๕/๑)
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒
นายสุรพล บุญศรีภิรัตน
นายสุรินทร เสนาคชวงค
นายสุวิชัย ศรีทองพิมพ
นายสุวิทย เพ็ชรสีทอง
นายเสนาะ หาวัตร
นายเสริมศักดิ์ จันทรวิโรจน
นายเสรี สมพิทักษ
นายเสวียน แสงพันธ
นายเสารแกว ไชยศรี
นายอนันต ฉันทรัตนาคินทร
นายอนันต โสภา
นายอภัย จันทรครุธ
นายอภิชัย พูลถาวร
นายอภิวัฒน พลวัฒน
นายอภิสิทธิ์ วิญญาปา
นายอรัญ ดิสระ
นายอรุณ จํารัสกุล
นายอรุณ นกหนู
นายอัมพร สมจิตต
นายอาทิตย กรองไชย
นายอานันท สุทธิธรรมมา
นายอํานาจ เรืองนาค
นายอุดม ปญญาบุตร
นายอุทัย ศรีออน
นายอุทัย สนิท
นายเอกฉันท จันเจริญ

หนา ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕

นางกาญจนา คําประชา
นางจรรยอร ออนแกว
นางจันทิมา ใจหลัก
นางจีรวรรณ ออนแกว
นางจุไร ยอดระบํา
นางดวงสมร ปรีชารัตน
นางนพวรรณ นันทกิจ
นางสาวนฤมล รื่นอารมย
นางสาวนิภา นิ่มนวล
นางสาวนิรมล ธรรมเจริญ
นางสาวบุญนาค บํารุงสิน
นางบุญยิ่ง สายรัตน
นางประคอง ปติสุทธิ์
นางปรีดา อุรุวรรณ
นางผุสดี กัณหาลี
นางพรรณนภา ประภาสะวัต
นางพิมพา กุลทนาวงศ
นางพิศมัย เกตุสุวงษ
นางเพ็ญนี โชติพงศ
นางสาวเพียงขวัญ อ่ําพันธุเปรม
นางยมลพร สนประเสริฐ

๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕

(เลมที่ ๑๕/๑)
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒
นางเยาวลักษณ พิชิตวิทยาเอก
นางรัตนา อัคนิต
นางละออง อยูยั่งยืน
นางวนิดา วิรัตนเกษม
นางวรรณพร เสวะกะ
นางสาววันทนีย ฤทธิ์ลอย
นางศิริพร ขยันกิจ
นางสาวศิริวรรณ ทาระวา
นางสมพิศ ลักษณา
นางสมศรี อุดมสมบูรณ
นางสาวสาพิยะ หมุดหละ
นางสําเนียง กลับทับลังค
นางสาวสุณี สหชาติโภคานันท
นางสุธรรมา อยูสุวรรณ
นางสุนีรัตน ขุนเภา
นางสุภัทรา วิจิตรอักขรา
นางสุภา คงพันธุ
นางอนงค รัตนใบ
นางอรวรรณ เดชสุข
นางอําไพ อุดร

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
๑ นายวิทยา ปะดุกา
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
๑ พันตํารวจโท กิตติศักดิ์ ดีอินทร
๓ พันตํารวจโท เทอดศักดิ์ พุฒซอน
๒ พันตํารวจโท เชน กาญจนาปจจ
๔ พันตํารวจโท นิคม สุทธิวงษ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข
๕
๖
๗
๘

พันตํารวจโท
พันตํารวจโท
พันตํารวจโท
พันตํารวจโท

บรรจบ อยูยืนยง
พัฒนะ ศุกรสุต
พันเลิศ ตั้งศรีไพโรจน
สมบัติ เตื้องวิวัฒน

หนา ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๑)
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒

๙
๑๐
๑๑
๑๒

นายสิทธิพร ไสยมรรคา
นางสาวเกศรา อดุลยพิจิตร
พันตํารวจโทหญิง พรทิพย ล.วีระพรรค
นางสาวอุสิณี สันนิจยางกูร

สํานักงานกิจการยุติธรรม
๑ นายดนุพล ชื่นอารมณ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
๑๒ นายวิเชียร เกตุนวม
นายกิตติ ขําตนวงษ
๑๓ นายวิตถวัลย สุนทรขจิต
นายจเร ผกผา
๑๔ นายวิสิทธิ์ ผลโภค
นายปฎินันท ศรีหิรัญ
๑๕ นายวีรวัฒน เต็งอํานวย
นายประทีป สายหยุด
๑๖ นายวีระพงษ เทียนเสริมทรัพย
นายประยงค ปรียาจิตต
๑๗ นายสมชาย สินเสถียรพร
นายพงศธร ธรรมชาติ
๑๘ นายสิทธิศักดิ์ ทวีการไถ
นายพงษธร พัฒนภักดี
๑๙ นายสิทธิศักดิ์ วัจนะรัตน
นายพงษธร ศรีไพรวรรณ
๒๐ นายอรุณ ออดสวัสดิ์
นายเพิ่มพงษ เชาวลิต
๒๑ นางสาวลําดวน ไพรอังกูร
วาที่รอยตรี มงคล กลิ่นสุคนธ
นายวัฒนา เกิดผล
๒๒ นางสุมาลี ศรีปานเงิน

กระทรวงแรงงาน
สํานักงานรัฐมนตรี
๑ นายสมเกียรติ บุญทอง
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
๑ นายเกรียงศักดิ์ ศรีทิพโพธิ์
๔ จาสิบเอก ปรีชา จันทรศรี
๒ นายเกียรติพงษ แสนยากุล
๕ นายพงษโชษณ ไทรงาม
๓ นายนพดล จงสมชัย
๖ นายเพชรดินฟา ดิศโยธิน

