เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๑ ข

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒)
๓ ธันวาคม ๒๕๔๘

รายพระนามและรายนามผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
อันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๘

๑ นายเกรียงไกร ภูมิเหลาแจง
๒ พันตํารวจโท ชัชวาล บุญมี

สมาชิกวุฒิสภา
ทวีติยาภรณชางเผือก
๓ นายปยะชนก ลิมปะพันธุ
๔ นายสรรพกิจ ปรีชาชนะชัย

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ทวีติยาภรณชางเผือก
๑๕ นายชูวิทย กมลวิศิษฎ
๑ นายกรณ จาติกวณิช
๑๖ นายซาตา อาแวกือจิ
๒ รอยตรี กฤษฎา การุญ
๑๗ นายณรงค ดูดิง
๓ นายกฤษ ศรีฟา
๑๘ นายเทพไท เสนพงศ
๔ นายกล่ําคาน ปาทาน
๑๙ นายธนัสถ ทวีเกื้อกูลกิจ
๕ นายกิตติกร โลหสุนทร
๒๐ นายธารา ปตุเตชะ
๖ นายกูเฮง ยาวอหะซัน
๒๑ นายธีระชาติ ปางวิรุฬหรักษ
๗ นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์
๒๒ นายนาราชา สุวิทย
๘ นายกอเกียรติ สิริยะเสถียร
๙ นายจิรวุฒิ สิงหโตทอง
๒๓ นายนิยม ชางพินิจ
๑๐ นายจุลพันธ อมรวิวัฒน
๒๔ รอยตรี ปรพล อดิเรกสาร
๑๑ นายฉัตรชัย ศิลาพร
๒๕ นายประพร เอกอุรุ
๒๖ นายประมวล พงศถาวราเดช
๑๒ นายเฉลิมชาติ การุญ
๒๗ นายประเวช รัตนเพียร
๑๓ นายชัยศรี กีฬา
๒๘ นายประเสริฐ บุญชัยสุข
๑๔ นายชาญยุทธ เฮงตระกูล

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๑ ข
๒๙
๓๐
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

นายปราโมทย วีระพันธ
นายปวีณ แซจึง
นายพายัพ ชินวัตร
นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย
นายมังกร ยนตตระกูล
นายมานะ คงวุฒิปญญา
วาที่รอยตรี โมฮามัดยาสรี ยูซง
นายยุทธนา โพธสุธน
นายยุรนันท ภมรมนตรี
รอยเอก รชฏ พิสิษฐบรรณกร
นายรัฐกิตติ์ ผาลีพัฒน
นายเรวัต แสงวิจิตร
นายเรืองเดช สุพรรณฝาย
นายวรัญู เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นายวัฒนา มังคลรังษี
นายวิทยา บุตรดีวงค
นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์
นายศรัณย ศรัณยเกตุ
นายศุภพรพงศ ชวนบุญ
นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน
นายสมชัย เจริญชัยฤทธิ์
นายสรวงศ เทียนทอง
นายสุชาติ ลายน้ําเงิน
นายสุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ
นายสุริยะ รวมพัฒนา
นายเสมอกัน เที่ยงธรรม
นายหัสนัยน สอนสิทธิ์

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา
๕๖
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 ๒)
๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
นายอดุลย นิลเปรม
นายอดุลย สาฮีบาตู
นายอนุวัธ วงศวรรณ
นายอนุสรณ ไกรวัตนุสสรณ
นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ
หมอมหลวงอภิมงคล โสณกุล
นายอันวาร สาและ
นายอับดุลการิม เด็งระกีนา
นายอัมรินทร ตั้งประกอบ
นายอิสมาแอล เบญอิบรอฮีม
นายอุดร ทองประเสริฐ
นายอุทัย มิ่งขวัญ
นายเอกพจน วงศอารยะ
นางกนกวรรณ วิลาวัลย ศรีจันทรงาม
นางจันทรเพ็ญ แสงเจริญรัตน
นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ
นางสาวชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร
นางฐิติมา ฉายแสง
นางสาวณหทัย ทิวไผงาม
นางสาวธิรดา สนิทวงศชัย
นางนันทนา ทิมสุวรรณ
นางสาวปารีณา ไกรคุปต
นางสาวเพ็ญชิสา หงษอุปถัมภชัย
นางสาวภัทรา วรามิตร
นางมาลินี อินฉัตร
นางสาวรสพิมล จิรเมธากร
นางสาวละออง ติยะไพรัช

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๑ ข
๘๓ นางสาวศิลัมพา เลิศนุวัฒน
๘๔ นางสิรินทร รามสูต

๑ นายคณวัฒน วศินสังวร
๑
๒
๓
๔

นายพัฒเดช ธรรมจรีย
นายพิษณุ หัตถสงเคราะห
นายไพจิตร เทียนไพฑูรย
นายสุวิทย เมษินทรีย

๑ นายจักรภพ เพ็ญแข
๒ นายธวัชชัย สุทธิบงกช
๑
๒
๓
๔
๕
๑
๒
๓
๔

นายกณพ เกตุชาติ
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
นายชัยยุทธ จรรยโกมล
นายณัฐสกล ภวนะวิเชียร
นายดนุพร ปุณณกันต
นายไกรสิน โตทับเที่ยง
นายจตุพร พรหมพันธุ
นายชื่นชอบ คงอุดม
นายณัฏฐพล กรรณสูต

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒)
๓ ธันวาคม ๒๕๔๘

๘๕ นางสาวสุณีย เหลืองวิจิตร

ขาราชการการเมือง
ทวีติยาภรณชางเผือก
๒ นายสรจักร เกษมสุวรรณ
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
๕ นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ นาครทรรพ
๖ นายอัคคี ศรีทราชัยกุล
๗ นายอุตตม สาวนายน
ตริตาภรณชางเผือก
๓ นายพิทักษ ธวัชชัยนันท
๔ นางสาวณฐกมล นนทะโชติ
ตริตาภรณมงกุฎไทย
๖ นายธนะวัตร วัฒนวงษภิญโญ
๗ นายบุญธรรม พิกุลศรี
๘ นายสมาน เลิศวงศรัฐ
๙ นายอลงกรณ ทวีรักษา
จัตุรถาภรณชางเผือก
๕ นายปรเมศวร งามพิเชษฐ
๖ นายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์
๗ นายวิบูลย ฮอแสงชัย
๘ นายเสริมสุข เหลาหชัยอรุณ

