หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

กระทรวงยุติธรรม
สํานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม
๑ นายณรงค สรวงวัฒนา
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

นายนพพร บายแสง
นายปฎิญญา แกะกระโทก
นายไพโรจน พุทธิวิศิษฎ
นายมานิตย แกวโสพรม
วาที่รอยโท วิสุทธิ์ บุญสง
นายศักดิ์ ดิษฐาน
นางกรรณิการ ปญญาชัยรักษา
นางณัฏฐกานต เหมัษฐิติ

กรมคุมประพฤติ
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

นางนพรัตน ปรีดาภิมย
นางเยาวดี พันธหินกอง
นางราตรี ขัตตรี
นางวนิดา กุณาศล
นางสุดฤดี ศรีอรุณ
นางสุพัตรา เลาหกุล
นางสุมาลี อาแวกะจิ

กรมบังคับคดี
๑
๒
๓
๔
๕
๖

นายเลิศพันธุ เทียนทอง
นายสุจินต จินตนิติ
นางกัญญาภัค วงศสถิตย
นางกิตตินันท เทพศิริ
นางสาวจิตตานันท ปุญญะประสิทธิ์
นางนิภา พิมพศรี

๑
๒
๓
๔

กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
นายณัฏฐชัย ธรรมนิสนธิ์
๕ นายศักดิ์สิทธิ์ โรจนวีระ
นายธวัชชัย ไทยเขียว
๖ นายสมจิตร สัมภวะผล
นายบุญเลิศ แกวจันทร
๗ นายสมชาย โพธิ์นางรอง
นายภาคภูมิ ภูชะ
๘ พันโท เอนก ยมจินดา

๗
๘
๙
๑๐
๑๑

นางประภาพร โพธิ์ดา
นางวนิดา สุขมณี
นางศุภกาญจน มากทอง
นางอรพินธ ฉัตระทิน
นางสาวอุบล บัณฑุชัย

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

นายอัคระ อยูพุม
นางกรกนก อุทธโยธา
นางสาวเกษมา นิมะพันธ
นางจันทนา วิธีเจริญ
นางจันทิมา วนิชวัฒนะ
นางจารุวรรณ รีฮาเซ็น
นางสาวธนนันท มีธรรม
นางนลินี ผลพานิช
นางนิยม เขื่อนปญญา
นายกฤตยชญ ธนะมูล
นายกษมาณิช วงศสวัสดิ์
นายกิจจา พงษประเสริฐ
นายกิตติพล ปาวะรีย
นายเกียรติศักดิ์ เวชวงศวาน
นายโกมลวุฒิ วิงวร
นายโกเมศร งามศัพท
นายคมกริช มันตาพันธ
นายคมกริช พนมเศรษฐ
นายคําไถ ทวีพัฒน
นายจรัส สุริยะเทพ
นายจรูญ เหงาลา
นายเฉลา สรอยทอง
นายชนัธ เหลืองประทีป
นายชวัต ดอนคําไพร

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
กรมราชทัณฑ
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
จาโทหญิง ประกอบกุล กาศยปนันทน
นางเพชรรัตน กาบคํา
นางยวนใจ ดาวเจริญ
นางศิริรัตน สุขศิริ
นางสมจิตต เขียดหนู
นางสาวสาลี ผลจันทร
นางสุดารักษ กระจาง
นางสุมาพร อัมวงษ

นายชัยวุฒิ จันทรสมวงษ
นายชาคริสต ภัทรรังษี
นายชินรัตน ทับพิมล
นายเชาวนันท จงจิตต
นายโชติ มาลัยนวล
นายฐาทิตยปกรณ ประเศียรศรี
นายณรงค องอาจ
นายณัฐฏนนท จารุพรรณ
นายณัฐพงษ อุปญญ
นายณัฐพล เปรมศรี
นายดนัย ทรัพยสิน
นายดํารงศักดิ์ ตรงตอกิจ
นายเดชศักดา ฮอเจริญ
นายทรงกต พิลาชัย
นายทรงธรรม หนูเกื้อ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ 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

นายทวี รัตนอุบล
นายทวีสุข ทองเบา
นายเทพทอง ฉายาวรรณ
นายธนวัตร เปยศิริ
นายธนากร ประกอบกล
นายธเนศ ถามูลเลข
นายนพดล ละมายแกว
นายนพศักดิ์ นวลแกว
นายนเรศ แสงแดง
นายนอบ จันทรโต
นายนอย บดิการ
นายนักรบ นาคพรหรม
นายนิธิพงษ นิธิพานิช
นายนิพนธ ดวงอาจ
นายบรรยง ไหมสีเขียว
นายบัญชา เกิดบานไร
นายบําเพ็ญ สมภักดี
นายบุญธรรม พรเจริญ
นายบุญรอด สิงหะนาม
นายบุญสืบ กิจสนิท
นายประกาย วงศพึ่ง
นายประคอง เรืองอยู
นายประมวล ดันประเทศ
นายประโมทย เขียวตี๋
นายประยูร ประทุม
นายประยูร นนทศิริ

หนา ๑๑๓
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 ๒๕๕๕
นายประสงค บุญตัน
นายประสงคคุณ บุญวิเศษ
นายประสพ นาคจันทร
นายประสาท พึ่งมวง
นายประเสริฐ สงเสริม
นายปารีส นวลออง
นายเปรมประชา ชูคําสัตย
นายพงศพัฒน ธนิกกุล
นายพงษศักดิ์ บัวคําแสง
นายพรชัย ยัญศรี
นายพรพจน บัวสาร
นายพรมมา ศรีชานิล
นายพรมมา สําราญสุข
นายพลกร มวงทอง
นายพันศักดิ์ กันหารักษ
นายพิจิตร สุจารีย
นายพิทยา สุวรรณแยม
นายพิทักษ ศิลปกุล
นายพิทักษ สนิท
นายพิสิฐ เจดียภัทรนาท
นายไพฑูรย บุญประเชิญ
นายไพทูล ผิวขาว
นายไพรัช ดีบุบผา
นายไพศาล หวังสุข
นายไพสันต ขุยรานหญา
นายภักดี รุจิเรก

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ 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

นายภัทรพงศ หมวกสกุล
นายภัทรพล วงศใหญ
นายภาณุพงษ ทองปรีชา
นายภิรมย นวลแกว
นายภูสิต ทองสุข
นายภูสิษฐ ลียติกุล
นายมนตรี ทวีปะ
นายมนูญ สมพงษ
นายมนูญ ชนะชัย
นายมนูญ จันทรเทพ
นายมานพ บารมี
นายมานิตย เพิ่มวัฒนา
นายยศวัจน โชคกิตติ์ธัญญากุล
นายราเชนทร บุญทอง
นายรีด หละเขียว
นายเริงชัย วัชรมูสิก
นายเริงศักดิ์ เกตุจันทึก
นายเรืองศักดิ์ สุวารี
นายโรจน ประสมพงศ
นายวรรณชัย เนียมโสต
นายวสุรัตน วงคใจ
นายวันดี บุญจักษุ
นายวัลลภ ชมกุหลาบ
นายวิชัย อุปมา
นายวิชัย บุญปตุรักษ
นายวิชัย โชติปฏิเวชกุล

หนา ๑๑๔
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 ๒๕๕๕
นายวิชาญ สาระรักษ
นายวิเชียร แกวเทศ
นายวิเชียร สุวรรณสิทธิ์
นายวิทยา วงศสุภา
นายวินิจ พิทักษกาญจน
นายวินิจ ใจหาว
นายวิรัญ ภูมิศรี
นายวิศณุ ถาวรโชติ
นายวิศาล เพ็ชรวรี
นายวิษณุ ถามา
นายวีรชัย ปาลิตานนท
นายวีระชัย เปรมบุตร
นายวีระสันต ตาธุวัน
นายวุฒิไกร เจริญยุทธ
นายวุฒิชัย ศรีตะลา
นายศักดิ์ชัย ศิริวรรณ
นายศิวพรรณ เกตุสุรินทร
นายศุภชัย จารุสมบัติ
นายสงวน ฤทธิวงศ
นายสถาพร ศรีจันทรออน
นายสมเกียรติ โกสิทธิ์
นายสมเกียรติ มูสิกะ
นายสมใจ ทองคํา
นายสมชาย ประจักษ
นายสมพงศ ปทมาวิไล
นายสมพร ไทยฤทธิ์

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ 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

นายสมภพ รุจจนเวท
นายสมมาตย สุราช
นายสมศักดิ์ ยศศักดิ์ศรี
นายสมศักดิ์ สะสม
นายสมสิต ทรงสวาง
นายสรรเสริญ ศิลาพงษ
นายสวัสดิ์ ปรือทอง
นายสวัสดิ์ จันทรคํา
นายสายชล เปรมใจ
นายสายยันต บวบดี
นายสําราญ ทัพเมือง
นายสําราญ คุณประเสริฐ
นายสําเริง สุขสุคนธ
นายสุกันต เดชพันธ
นายสุชาติ สกุลนอก
นายสุทัศน จันทรอารักษ
นายสุทัศน ปญสุวรรณ
นายสุเทพ อนใจเอื้อ
นายสุภนิมิต เทพภูเขียว
นายสุภาพ วรรณทอง
นายสุรชัย ไสยวงค
นายสุรพล ปนทอง
นายสุวนนท อนเวียง
นายสุวิช กิตติโกสินท
นายเสถียรศักดิ์ มุลลุน
นายหาญณรงค นิติกูล

หนา ๑๑๕
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 ๒๕๕๕
นายอบบุญ วรรณศรี
นายอภิชาติ แสงสวาง
นายอภิญญา ใจกลา
นายอภิสิทธิ์ ขันชะลี
นายอวยพร เทศพิทักษ
นายอายุตม สินธพพันธุ
นายอํานวย เศรษฐสินธ
นายอุกฤษ เพียซาย
นายอุดมรัตน สุขแสน
นายเอกรินทร วรรณเวศ
นายเอกสิทธิ์ จูงศิริ
นางกฤษณา วังเกล็ดแกว
นางจุไร ทัสสะ
นางเฉกฉัตร จันทนะ
นางฐาปณี แกวมะเริง
นางนภัสวรรณ นิ่มนอย
นางสาวนฤมล ขลังธรรมเนียม
นางสาวนฤมล มิรอน
นางนวลจันทร จงประเสริฐ
นางเนาวรัตน ชาตินักรบ
นางบุบผา ไพฑูรยวงค
นางประไพ ขันทองดี
นางพรทิพย ภักดีทัย
นางพินยา ขุนเศรษฐ
นางมาลินี ขวัญเพรา
นางมาลี สวัสดิ์ศรี

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

นางสาวรัตนาภรณ ออนแกว
นางสาวราณี เมืองคํา
นางเรณู ชูศักดิ์
นางสาววรรณฤดี พลวิภาต
นางวาสนา สาลีวรรณ
นางศุภภณิศา เรืองรุง
นางสกาวเดือน บุญประเสริฐ
นางสุดารัตน นาสมกบ
นางสาวสุทัสสา สุขสวาง
นางสุพร หุตากร

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
๑๑
รอยเอก กันณพงศ ทองมั่น
๑๒
พันตํารวจตรี กลาหาญ คลองพยาบาล
๑๓
พันตํารวจโท จักรกฤษณ
๑๔
วิเศษเขตการณ
๑๕
นายณัฐธวิชช จันทรสวาง
๑๖
นายดุสิต หลอเจริญ
๑๗
จาสิบเอก ไตรภูมิ ยะประทุม
๑๘
นายธนันทพงศ ปยะวรรณะกูล
๑๙
นายนิรันดร ชัยศรี
๒๐
นายมาโนช กองเกียรติพานิช
พันตํารวจโท วรรณพงษ คชรักษ

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวสุมาลี ประพิณไพโรจน
นางสาวสุวรรณา ฉัตรไทย
นางเสริมศรี พานะ
นางเสาวคนธ เจษฎารัตน
นางสาวอรปภา จริยารักษ
นางสาวอัจจิมา อินทรธนู
นางอัญชุรี ทองโชติ
นางอัญณิการ ตันตยานนท
นางอุษา เมืองลอย

รอยตํารวจเอก สมัคร จันทร
นายสาธิต จิตรถนอม
พันตํารวจโท อนุรักษ โรจนนิรันดรกิจ
นายเอกราช เผือกสกนธ
พันตํารวจโทหญิง ณิชาภัทร พึ่งกลั่น
นางนภาพร อุฒมนตรี
นางนฤมล บุญเกษม
นางสายฝน ผลอุทิศ
นางสาววรรณา เอื้อศิริพันธ
นางสาวโสภาพรรณ ปานชุมจิตร

สถาบันนิติวิทยาศาสตร
๑ พันตํารวจโท กีรติ แปลกบรรจง
๔ พันตํารวจโท สุรสิทธิ์ โรจนกิจอํานวย
๒ นายไกรสร อัมมวรรธน
๕ นางสาวฐิตาภา สวนคลาย
๓ พันตํารวจโท สมชาย อมรสุนทรศิริ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

๑
๒
๓
๔

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
นายนิมิตร นันตา
๕ นางรุงเรือง รุจิณรงค
นายวิชัย ไชยมงคล
๖ นางสุรียรัตน สุวรรณภูมิ
นายสุนทร ชื่นศิริ
๗ นางอรวรรณ ทองสุพรรณ
นางสาวพัชราวัล พันธศิลาโรจน

๑
๒
๓
๔
๕
๖

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
พันตํารวจโท งามพล บุญลิ่มเต็ง
๗ พันตํารวจโท สมพร ชื่นโกมล
พันตํารวจโท ชัยวิณ เสมาทอง
๘ นายเสรี สุดาจันทร
นายทองสุข ณ พล
๙ พันตํารวจโท สุวัฒน ปราสัยระบิน
พันตํารวจโท ธานัท ใจแข็ง
๑๐ นายอําพล วงศศิริ
พันตํารวจโท ปฐม นาคะเสงี่ยม
๑๑ นางฉวีวรรณ นิลวงศ
พันตํารวจโท ไพโรจน เลารัตนานุรักษ

กระทรวงแรงงาน
สํานักงานรัฐมนตรี
๑ นางรตี วัลลิสตุ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นายประทีป ทรงลํายอง
๙ นางสาวชุลีรัตน ทองทิพย
นายปรีชา ดวงเงิน
๑๐ นางธนวรรณ เกียรติวงศ
นายพรชัย โกวิทพรพิเชฎฐ
๑๑ นางพนิดา เสถียรจิตร
นายวิชัย คงรัตนชาติ
๑๒ นางสาวพิมพาภรณ ฐิตยานันท
นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย
๑๓ นางสาวมาลี จันทรวัฒรังกูล
นางกนกกาญจน สุขสันติชัย
๑๔ นางสาวยุพิน มูลจันทะ
นางสาวกนกรัตน ถิ่นนคร
๑๕ นางสาวระพีพรรณ ศรีประโภชน
นางจารุณี เขมะรังษี
๑๖ นางสาวรัชนีวรรณ เฟองฟู

