เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖

นางอัจฉรา ศรีเพ็ชร
นางอัจฉราพร ขันสุวรรณา
นางอัญชลี พัฒนพงศ
นางอัญชลี พิมพดี
นางอัญชลี ศรีบุญเรือง
นางอันธิฌา ชวยแกว
นางอัมพร ชัยจิตวณิชกุล
นางสาวอัมพร ตาปราบ
นางอัมพร ปนยารชุน
นางอัศรีย ใจตุย
นางอาซีซะห วองไว
นางสาวอาภรณ เนียมเปรม
นางสาวอาภรณ ศรีสวัสดิ์พฒ
ั นา
นางอารมณ การมนตรี
นางอารยา เทศเนตร
นางสาวอารียา วันจันทร
นางอารีย รอดวิลัย
นางสาวอารีรตั น ภูอิ่ม
นางอํานวย ศิริภักดิ์

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางอําพร วงศศรัณยภัทร
นางอําพัน ปลื้มใจ
นางสาวอําพันธ วัดกิง่
นางอิงอร อิ่มสมุทร
นางอินทิรา สุภาแสน
นางอุญนี อนันตกูล
นางอุทัยวรรณ มุสิกวัน
นางสาวอุน จิตต บุญวานิช
นาวาโทหญิง อุน จิตต บุญสม
นางอุบลนุช อินทรสมพันธ
นางอุบลรัตน บูรณะพานิช
นางอุไร กุลทอง
นางสาวอุไร รอยชัยเหนือ
นางอุไร หิญชีระนันทน
นางอุไรรัตน สีพแู พน
นางอุษณี สุนทรภักดี
นางอุษณีย อินทรประดิษฐ
นางเอมอร บุญญตา

กระทรวงยุติธรรม
สํานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม
๑ นายวิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ
๔ นางสาวรวิวรรณ ศรีวนาภิรมย
๒ นางสาวกาญจนามาส ชํานาญกิจ
๕ นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร
๓ นางพิมล เพ็ชรทวี
๖ นางสาวโสภี สุพรเลิศวงศ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑
๒
๓
๔

นายบุญชู คําตื้อ
นายพยนต สินธุนาวา
นายพิเชียรพัฒน อินทรพานิช
นายไพบูลย สุนทรประเสริฐ
นายไพรัช ปฐมวงศไพรัช
นายมณฑล แกวเกา
นายวิบูลย วีรเจริญรุงเรือง
นายครรชิต ทิพผล
จาเอก พรชัย ศรีดํารงค
นายสาธิต ศุภเมธี
นายอินผล อะทะยศ
นางขนิษฐา เชื้อชมกุล
นางสาวจิราพร ถิระวรรณธร
นางจุฬาณัฎฐ กษิกาเสฏฐี
นางชญานี หวลทรง
นางดาราณี มาสมบูรณ
นางสาวธัญญพัทธ ธรรมเที่ยงธรรม
นางธิติยา คามพิทักษ

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
กรมคุมประพฤติ
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
กรมบังคับคดี
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายสมเกียรติ เทพรักษ
นายองอาจ จันทรมณี
นางสาวญาดา มนทมาส
นางศรีจันทร เฉลิมเกียรติ
นางอรนุช มิ่งขวัญ
นางสาวอุไร สันชิต

นางนงนุช ฉัตรวิริยะเลิศ
นางสาวนิรมล สุขวิไล
นางปยภรณ นิ่มนวล
นางสาววงควลี แสงอุทัย
นางวรรณี เจริญสุขพลอยผล
นางสาววรรษชล ชัมภูชนะ
นางวาณี ภูววีรานินทร
นางศุภร ทิพผล
นางสุจิตรา รุจิรพิพัฒน
นางอลิสา ธัญชวานนท
นางอัจฉรา นิลสุวรรณ

กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
นายเกษม แกวจินดา
๕ นายประยุทธ ออนพานิช
นายณัชพล ชื่นชิด
๖ นายปญญา จันทรละออ
พันจาตรี ธานี แสงสงา
๗ นายไพโรจน จันทรหอม
นายบรรจง สมณะ
๘ นายเรวัตร บุญเรือง

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

นายสุทธิพงษ ลิ้มสุวรรณ
นายอภิชาต จารุศิริ
นางจรัสศรี นิ่มพานิช
นางสาวดวงพร อุกฤษณ
นางดารณี จันทรวงษ
นางสาวลินจง คร่ํากระโทก
นายกาจกอง รัตนะ
นายกิตติ บุญวันต
นายกรีฑา ลอยวิสุทธิ์
นายเกษม กาลธิโร
นายเกียรติชัย กลุมจอหอ
นายเกียรติศักดิ์ บุญลอม
นายโกศล ขุนใหม
นายคมสันต ลัทธิศักดิ์ศิริ
นายจตุพร ขันการไถ
นายจรูญ กาญจนามัย
นายจอมชัย กีระนันทน
นายจักรวาล ชัยมงคล
นายจารุศักดิ์ แฝงดานกลาง
นายจําลอง วงคสิทธิ์
นายจิตรประพันธ พรไตรรัตน
นายจิระศักดิ์ สามชูศรี
นายจิระศักดิ์ เอี่ยมแสน
นายเจริญ แกวมวย
นายฉอง มณีวงค

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
กรมราชทัณฑ
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวสมใจ กออริยวงศ
นางสุดารัตน นพรัตน
นางสุนิสา บุญฤทธิ์
นางสุมนา จงรุงโรจน
นางอารีรัช สุจริต

นายชยะ ชาติบัญชาชัย
นายชยานนท ปฤชานนท
นายชัยยุทธ ศรีสุวรรณ
นายชัยรัตน ปนนาค
นายชัยเลิศ ทาจี้
นายชัยวัฒน รัตนวงศไพบูลย
นายชาญยุทธ พุดอําพร
นายชาติ ใจชุม
นายชํานาญ ตะเที่ยง
นายชํานาญ รวมพงษ
นายชูชาติ จีนจําปา
นายไชยวัฒน พิสิษฐกุล
นายณรงค เกตุแกว
นายณรงค นาคมี
นายณรงค ศรีสุวรรณ
นายณัชธชนม ไชยสุวรรณ
นายดํารงคศักดิ์ ตรงตอกิจ
นายดิเรก มีคง
นายดิเรก สุขเกษม

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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

นายตุรชัย พิพัฒนพงษ
นายตุลาพงศ ทองสุก
นายถนอม พงษไพศาล
นายถนัด บุตรมหา
นายถาวรรัตน เพ็งทิพย
นายทรงยศ นิลมณี
นายทศพร สุขทรรศรีย
นายทศพล พันธพงค
นายทัศนัย เชื้อทอง
นายทัศนา กิจผลิต
นายธนกร ชัยมงคล
นายธนยศ อัครเสนากุล
นายธนวัฒน ตะพานทอง
นายธวัช สรอยสงค
นายธานี รอดโพธิ์ทอง
นายธีรยุทธ สีมาลา
นายธีระชัช ชางเสียง
นายธีระชัย รูปะวิเชตร
นายธีโรจน โพธากาญ
นายนคร ฉัตรฐากูร
นายนฤทธิ์ ทิพยสิทธิ์
นายนพพร มังกะโรทัย
นายนราไชย ฆารกุล
นายนรินทร หทัยโชติ
นายนาวา แตงแดน
นายนิกร บุญอารีย

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายนิยม หาแสงศรี
นายนิรันดร อัคนิต
นายนิวัตร เวียงโอสถ
นายนุกูล จุยเจริญ
นายบุญชัย ทองหุน
นายบุญธรรม แกวเชิด
นายบุญธรรม หนูเอียด
นายบุญลาภ วิเวกอรุณ
นายบุญเลิศ พันธทองเพ็ชร
นายบุญสง จีระเสถียร
นายบุญสง ใจหงษ
นายบุญสง อัคนิต
นายประจวบ บุญเลิศ
นายประชุม คงสมบูรณ
นายประดิษฐ ลือขจร
นายประเทือง ดวงชู
นายประเทือง ตราชื่นตอง
นายประวิทย แกวสวาง
นายประสพ พะนิรัมย
นายประสาน เพชรเกตุ
นายประสาน ศรประสิทธิ์
นายประสาน ศิวิลัย
นายประสิทธิ์ เส็นสมมาตร
นายประเสริฐ วงศษา
นายประเสริฐ อาจมุณี
นายประหยัด สูงแข็ง

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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

นายปราโมทย พันธุผึ้ง
นายปราชญพงศ เศรษฐพงศ
นายปรีชา ทองคํา
นายปรีชา ทองสุข
นายพงศวฒ
ุ ิ เกษีสม
นายพนม นาทวรทัต
นายพรศักดิ์ โนนศรี
นายพิชัย สราวัน
นายพิมล ภูสวุ รรณ
นายพิสิฐ สาดี
นายพีระพงษ พูนสุขประเสริฐ
นายพูลศักดิ์ เกตุการณ
นายไพฑูรย ประทุม
นายไพฑูรย วงศคําสา
นายไพยุทธ เทียบโพธิ์
นายไพรสณฑ ศิริพุทธ
นายไพโรจน เทียมนอย
นายภราดร นาคพันธุ
นายภักดี แกวเนียม
นายมณู คําภีระ
นายมนู ทวมทอง
นายมานพ แสงเพ็ชร
นายมิตรศิลป หมืน่ สี
นายไมตรี บดิกาญจน
นายรวง ภูมิโคกรักษ
พันตรี รัฐกฤษณ ใจจริง

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายเริงชัย ธาราศรี
นายลอยหลา ชิตเดชะ
นายเลิศสุวัฒน อะนันต
นายวราศักดิ์ โพธิก์ ลาง
นายวันชัย กวานสกุล
นายวัชรินทร จันทมาศ
นายวิรัช ดําราช
นายวิวัฒน กรเพชร
นายวีระพล หนูเกาะทวด
นายวุฒิ หนูฟอง
นายวุฒิชัย คําวรรณาบูลย
นายศรีสขุ โนวาส
นายศักดิ์ชัย แดงโชติ
นายศักดา เจริญทาว
นายศิริพล ประชุมชนะ
นายศุภชัย เกตุดี
นายศุภโชค เดชาพงษ
นายสงวน จันทารัมย
นายสงา ทองสุข
นายแสวง เมฆแสน
นายสถิตย ออนแกว
นายสฤษดิ์ ทองขาว
นายสนทยา พูนขวัญ
นายสนอง เจริญบุตร
นายสนัน่ วัดจัง
นายสมเกียรติ ธารมรรค

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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

นายสมเกียรติ ไลจินดา
นายสมคิด จันทะการ
นายสมคิด เอี่ยมชัง
นายสมชาย ไทยประยูร
นายสมชาย มัน่ ชาวนา
นายสมชาย แสงประทุม
นายสมพงศ เสงนุย
นายสมพงศ ไสยวงศ
นายสมพงษ ปกสุข
นายสมพร ไกรเมศวร
นายสมพร สิงหคําปอง
นายสมโภชน สมสนิท
นายสมมาตร โชควินิจ
นายสมยศ บาลจาย
นายสมรักษ พันชนะ
นายสมศักดิ์ บุญญาธนานุรตั น
นายสมศักดิ์ แรกจํานงค
นายสมศักดิ์ วงศไทย
นายสมอง สุวรรณรัตน
นายสมาน คําอัน้
นายสมาน อาบูซาแม็ง
นายสยาม ฟกขาว
นายสรพงษ เธียรกุลฉาย
นายสรรชัย กอนทอง
นายสวัสดิ์ ทองสวาท
นายสวัสดิ์ วงศมณี

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายสหจักษณ ไกยวงศ
นายสิทธิพงษ ศรีเพ็ญ
นายสันทะนา วิเชฎฐพงษ
นายสาทก เพียงกระโทก
นายสายัญ สกุลแกว
นายสําเภา ชอเหมือน
นายสุขวัฒน รัศมี
นายสุขสันต ปรีชา
นายสุทธิพงษ จินตนิติ
นายสุชาติ มุขจัน่
นายสุทัศน มาลโรจน
นายสุทิน โตะทอง
นายสุทิน ศรีสงค
นายสุทีป คณาครุฑ
นายสุเทพ นาคขวัญ
นายสุเทพ เพชรเกลี้ยง
นายสุพชัย ภูมิลา
นายสุพรไชย แกวชุม
นายสุรจิต ภูจริต
นายสุรพล มารุง เรือง
นายสุรพล อินทรสุข
นายสุรสิทธิ์ ศรีทองพิมพ
นายสุระเชษฐ แสงนุภาพ
นายสุรินทร เทพสุวรรณ
นายสุวิทย ศรีสังขทอง
นายเสถียร สุดลาภา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายเสริมจิตร แกวจินดา
นายแสนศักดิ์ วัชรารัตน
นายโสภณ เอี่ยมวัฒนานันท
นายไสว วิเชียรชาติ
นายอณิวชั ร โพธิ์ทอง
นายอนนท จันทรวิเศษ
นายอนันต กันทะมี
นายอนันต นรินทรางกูล ณ อยุธยา
นายอนันต เนื่องจากจันทร
นายอนันต สังขทอง
นายอนันต อินทะเรือง
นายอนุพงษ บัวพันธุ
นายเอนก เดชาคํา
นายเอนก ทองลอย
นายอรุณ บุญพรานชู
นายอารอม เศรษฐสินธ
นายอารีย ประดิษฐสุวรรณ
นายอํานวย อินเล็ก
นายอํานวย อินวัดพันธ
นายอํานาจ ผายพิมาย
นายอุดม เกษมวงศ
นายอุได ปนสุวรรณ
นายอุทัย ไชยลังกา
นายอุนคํา โพธิ์ทิพย
นายเอกภักดิ์ จูสกุล
นางกิตติมา พินทุเมฆินทร

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

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางกงใจ นาชัยดี
นางกัญจนรัชต แกวจันทร
นางกานตนิภา มันทิกะ
นางจารุวรรณ สุทธาวงศ
นางชมัยพร แกวจินดา
นางชิดชนก บัตรมาก
นางสาวณัฐธยาน กฤติพงศสกุล
นางดลฤดี อุปมาณ
นางสาวดวงนภา เจริญจิตร
นางนันทพร อุไรรัตน
นางนงนุช กันตา
นางนุชนารถ วิเศษศิริ
นางนิภา งามไตรไร
นางนิรชา ฟกโต
นางบุญศรี เดนอมร
นางสาวปรียธดิ า สมจิตร
นางไปรยา ทองเต็ม
นางพรพิมล วงษดี
นางพรสวรรค อวนศรี
นางสาวพิกุล พุทธรอด
นางพิชยา แสงเพลิง
นางสาวเพ็ญแข ทรงวิชา
นางสาวพูลศรี อุตะมะ
นางละมลศรี เกลี้ยงประไพ
นางสาววิรงรอง อุปลพันธุ
นางสาธิตา สุขขํา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๔๗ นางสายสุดา ยิ้มแยม
๒๔๘ นางสาวสุกญ
ั ญา จินดานุช
๒๔๙ นางสุกญ
ั ญา ใจจริง

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

๒๕๐ นางสุประวีณ พัฒนวิบูลย
๒๕๑ นางอาจารี ศรีสุนาครัว
๒๕๒ นางอัมพร นิระโส

กรมคุม ครองสิทธิและเสรีภาพ
๑ นายภคภัทร วสุธาวุฒิจารณ
๓ นายสุรศักดิ์ ศรีสาร
๒ นายวัลลภ มาใจ
๔ นายจันทรชม จินตยานนท
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
๒๐
พันตํารวจโท กฤตธัช อวมสน
๒๑
พันโท กิตติ ภักดีรักษพงศ
๒๒
พันตํารวจโท เฉลิม ปยรัตนเสถียร
๒๓
นายชาญบุล แกมนิล
๒๔
พันตํารวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล
๒๕
พันตํารวจโท ธเนตร นพคุณ
๒๖
พันตํารวจโท บรรณฑูรย ฉิมกรา
๒๗
นายบุญเรือง ลีลาวิจติ รเศรษฐ
๒๘
พันตํารวจโท ประวุธ วงศสีนิล
๒๙
นายประสพโชค กมุทชาติ
๓๐
พันตํารวจโท พงศพร พราหมณเสนห
๓๑
พันตํารวจโท พงศอินทร อินทรขาว
๓๒
นายมหิธร กลัน่ นุรักษ
๓๓
นายมีชัย จตุพฤกษ
๓๔
นายรวมพล สวนสีดา
๓๕
รอยตํารวจเอก วศิษฐ บุญรักษา
๓๖
นายวัลลภ ศิรเิ ลิศตระกูล
๓๗
พันตํารวจโท วีรวัชร เดชบุญภา
พันตํารวจโท ศุภชัย ไชยศิริ

พันตํารวจโท ศันสนะ แกวทับทิม
นายสโรช พราหมณนาค
พันตํารวจโท สถาพร จตุวรพัฒน
นายสมพร บุญฉายแสง
พันตํารวจโท สิทธิโชค จาแกว
พันโท สิทธิพร เจริญพุฒ
พันตํารวจโท สุมิตร ชโนวิทย
นายสุรพล บมไล
พันตํารวจโท หัตถชัย จันทรปลั่ง
นางกรรณิกา ริมโพธิ์เงิน
นางคัชรินทร บุญเหลือ
นางสาวจันทรวรีย กระดาษ
นางชําเรือง เที่ยงวงศ
นางพวงทอง ปาลวัฒนวิไชย
นางวรรษมล เพ็งดิษฐ
นางวันธนา นาถะพินธุ
นางวิจิตรา กะลําภากร
นางสาวอําภา ธนรักศักดิ์

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

สถาบันนิติวิทยาศาสตร
๑ นายสุธีรพันธุ สักการเวช
๑
๒
๓
๔

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
นายพิสุทธิ์ ภูเงิน
๕ นายเสนีย วัยวัฒนะ
นายมานิต โกเมศ
๖ พันตํารวจโท อารยา โตมอญ
วาที่รอยโท วัฒนา สุคนธพงษเผา
๗ นายเอื้อ ทองสุพรรณ
นายสันติชัย ดนหรอหมาน
๘ นางสาวสุนันทา ปยะกาญจน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
พันตํารวจโท เกรียงไกร คุมบํารุง
๘ พันตํารวจโท วันนพ สมจินตนากุล
พันตํารวจโท เจษฎา ชินรัตน
๙ นายวิสาร หทัยธรรม
จาสิบเอก เฉลิมพร ทิพยโสตนัยนา
๑๐ พันตํารวจโท วีระพันธ ประหยัด
พันตํารวจโท ณรงค สุขทรัพย
๑๑ นายสัญชาติ อุปนันชัย
พันโท นราวิทย เปาอินทร
๑๒ นายอังกูร ปญญาจิรภาส
พันตํารวจโท ประวิทย กังวล
๑๓ นางรมณี กลั่นบิดา
นายพิสิฏฐ สกาญจนชัย

กระทรวงแรงงาน
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นายนิรัตน ฐากูรบุตร
๘ นางสาวจิดาภา มีสมนึก
รอยเอก พีระภัฎ บุญเจริญ
๙ นางณัฐชนน ชัยถาวรพงศ
นายวิสันติ์ ประเสริฐศรี
๑๐ นางนภสร ทุงสุกใส
นายสุชาติ วิชชาวุธ
๑๑ นางสาวรัชนี ศรีชนะชัยโชค
นายอฑิตยา นวลศรี
๑๒ นางสาววาสนา กุลชัยสวัสดิ์
นางเกษร วรรณศุกร
๑๓ นางสาวโสพิศ หมัดปองตัว
นางจันทนา ศรีกมลพัฒนาวุธ
๑๔ นางสาวอัมพร เปรมปรี

