เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๑ ข

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒)
๓ ธันวาคม ๒๕๔๘

ที่ปรึกษา ผูชํานาญการ นักวิชาการ และเลขานุการฯ ประจําสภาผูแทนราษฎร
ทวีติยาภรณชางเผือก
๑ นายจิตตเกษม นิโรจน
๔ นายสมบัติ วิอังศุธร
๒ นายปรีชา ชัยรัตน
๕ นางศศิธร หิรัญบูรณะ
๓ นายสถาพร อิ่มใจ
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
๕ นายสมัย จินตกานนท
๖ พันตํารวจโท สิทธา ทองสวัสดิ์
๗ นางสาวผองศรี ธาราภูมิ
๘ นางอรพิน พิพัฒนวิไลกุล

๑
๒
๓
๔

นายเจริญ คัมภีรภาพ
นายธีระ ธนศรีวนิชชัย
นายรุงโรจน ตรงสกุล
นายสมบัติ เลาหพงศชนะ

๑
๒
๓
๔
๕

ตริตาภรณชางเผือก
๖ นางจิณาภา ทรัพยวิสุทธิ์
นายดนัย พุมเล็ก
๗ นางวิไลลักษณ ธีปฏิกานนท
นายวศิน อรุณเกษร
๘ นางสุกัลยา โชคบํารุง
นายวิโรจน เลาหพงศชนะ
๙ นางสาวสุนันทา นาเจริญ
วาที่รอยตรี สุเมต สุวรรณพรหม
นายอัฐวิชย วิจิตรานนท

๑
๒
๓
๔
๕

ตริตาภรณมงกุฎไทย
๖ นายไพบูลย ศิริภาณุเสถียร
พันตํารวจตรี โกวิทย จิรชนานนท
๗ นายสุทิณ ชูสงวน
นายขจรศักดิ์ ทิพยทัศน
๘ นางณัฐชยา นันทิพล
เรืออากาศเอก จักรวาล ตั้งภากรณ
๙ นางพัชนี ธนาพรสิน
นายดุลย คลองสีมา
๑๐ นางลินดา เชิดชัย
นายปฐมพงศ ทินบรรเจิดฤทธิ์

๑ นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน
๒ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ

จัตุรถาภรณชางเผือก
๓ นายบุญสง ศิริมาศเกษม
๔ เรือโท พิสัย อิทธิรัตนโชติ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๑ ข
๕
๖
๗
๘
๙

นายวัชระ ตันตรานนท
รอยตํารวจเอก ศักดิ์ชัย จีรพรชัย
นายสมชาย นันทิเกียรติกุล
นายสมบุญ ดวงสโมสร
นายสุเมธี วรรณศิริกุล

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

(เลมที่ ๒)
๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
นายสุรวุฒิ เชิดชัย
นายสุรินทร ฐิติปุญญา
นายสุวัจชัย ฉัตรชุมสาย
นางสาวสรรภร อารยะกุล

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย
๑๑ นายมิน เธียรวร
๑๒ นายวัชรพล โตมรศักดิ์
๑๓ นายศักดา บูรณพงศ
๑๔ นายสยาม หัตถสงเคราะห
๑๕ นายสุวัฒน พวงยอยแกว
๑๖ นายสุวิช ชมพูนุทจินดา
๑๗ นายอัครเดช ทองใจสด
๑๘ นายเอกรินทร สถานนทชัย
๑๙ นางสาวศิรินันท เสนาขันธ
๒๐ นางอมริสา ตัณสถิตย

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

นายกิตติ ยงคสงวนชัย
นายจิตตวุฒิ ลิ้มศิริเศรษฐกุล
นายเจริญ รุจิราโสภณ
นายชินเวศ สารสาส
นายทวีศักดิ์ ฐานบัญชา
นายธงชัย เกตุราทร
นายปวิช ประพฤทธิ์ผล
นายพงษศักดิ์ กิจประเสริฐ
นายไพบูลย โคนทรงแสน
นายภูมิกิจ วราสิทธินนท

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

เบญจมาภรณชางเผือก
๑๐ วาที่รอยตรี ปริญญ เจริญพิทักษพร
นายกฤตพัฒน ชูจิต
นายจรัญ หอมเทียนทอง
๑๑ นายพรชัย มีมาก
นายฉัตรเฉลิม เฉลิมชัยวัฒน
๑๒ นายพันธศักดิ์ วิโรจนเวชภัณฑ
นายชวลิต อิสระเสนารักษ
๑๓ นายพิทักษพงษ นอยพิทักษ
นายไชยรัตน ไทยเจียมอารีย
๑๔ นายพิทูร กอเทพวัลย
วาที่รอยตรี ถาวร กาญจนประดิษฐ
๑๕ นายไพรัช วรปาณิ
นายทองดี ไชยโพธิ์
๑๖ วาที่รอยตรี มนตรี เฉียบแหลม
นายบุญเกียรติ บุญเลิศวณิชย
๑๗ นายมนตรี สามเมือง
นายประสาน เจริญวศิน
๑๘ นายเมธี วัฒนศิริโรจน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๑ ข
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

นายยุทธชัย รัชตเสรีกุล
นายวันชัย อองเอี่ยม
นายวิเชียร พรมทุงคอ
นายวิทวัส บุญญสถิตย
นายวุฒิพงศ กิตติธเนศวร
นายสมชาย เลานิรามัย
นายสมชาย สาโรวาท
นายสมศักดิ์ ทรัพยทวีพร
นายสมศักดิ์ วงศวิเศษสุข
นายสรยุทธ เพ็ชรตระกูล
นายสาโรจน สามารถ
นายสุชาติ ไตรประคอง
นายสุรพล เกษาใส
นายแสงชัย โชติชวงชัชวาล
นายเหรียญชัย ลิขิตพฤกษ
นายอดิศร คําวงษา

นายกมลรัตน อนุรัตนานนท
นายกมล อรชร
นายกฤษฎา กุลภัทรภักดี
นายกฤษฎา เมธากุลวณิชย
นายกฤษฏ สัจพันโรจน
นายกวางประสิทธิ์ จันเทรมะ
นายกําจร ไชยสงคราม
นายกิจจา อาลีอิสเฮาะ
นายกิตติธร วงศไตรรัตน

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙

(เลมที่ ๒)
๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
นายอนันต อัคคพงษกุล
นายอัครพล ลีลาจินดามัย
นายอิทธิกร ขําเดช
นางชมพูนุท รุงทาบนภา
นางชุติมา จารุศิริสวัสดิ์
นางสาวณิรัฐกานต ศรีลาภ
นางสาวพรเพ็ญ สิริปทุมรัตน
นางพิกุลแกว ไกรฤกษ
นางสาวเพ็ญศรี พัทธวิวัฒนศิริ
นางมณฑาทิพย โกวิทเจริญกุล
นางสาวเรณุมาศ อิศรภักดี
นางสาวศุกรีกาญจน ธาราภิบาล
นางสมศรี แซแต
นางสาวอังคณา ภูขันสูง
นางอุบลทิพย อรุณินท

เบญจมาภรณมงกุฎไทย
๑๐ นายกิตติพงศ พลเสน
๑๑ นายกิตติพัฒน อินทรเกษตร
๑๒ นายกีรติ ธนศรีวนิชชัย
๑๓ นายกุลวุฒิ วนาสวัสดิ์
๑๔ นายเกรียงไกร นาควะรี
๑๕ นายเกรียงยศ สุดลาภา
๑๖ นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์
๑๗ นายโกสินทร สุทธิรัตน
๑๘ นายจรินทร สุนทรถาวรวงศ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๑ ข
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕

นายจักรชัย ฉันทโรจน
นายจักรวาล ทวมเจริญ
นายจันทร ตยางคนนท
นายจิรวัฒน สวางเนตร
นายจีรธวัช สุทธิบงกช
นายจีรศักดิ์ บูรวัฒนะ
นายเจริญ ติปญโญ
นายฉัตรชัย ปาติยเสวี
นายฉัตรชัย ปยะสมบัติกุล
นายฉัตรบดี จารุสกุล
นายเฉลิมเกียรติ สายแกว
นายชนะ รัตนภักดี
นายชนะ หงวนงามศรี
นายชนะ โอสถ
นายชวลิต เอื้อบุณยะนันท
นายชัชวาลย ศิริเคียนทอง
นายชัยนนท เตชะสุภากูร
นายชัยรัตน รัตนุมนอย
นายชาญณรงค ลีระศิริ
นายเชิงชาย พงษพานิช
นายโชตมสุคุณ อารยโกศล
นายฐาภพ คลี่สุวรรณ
นายฐิตินันท กันตะยศ
นายณณัฐ ลีลาภัทรี
นายณรงคเดช อุฬารกุล
นายณรงค ระฆังทอง
นายณัฐพล เขียวบริบูรณ

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒

(เลมที่ ๒)
๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
นายดําริห เกิดสมเกียรติ
นายตอพงศ ชีวประวัติดํารงค
นายถาวร โรจนาภรณ
นายทยากร ธนายุวรัตน
นายทรงธรรม คงสุวรรณ
นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ
นายทวีศักดิ์ ไตรแสงรุจิระ
นายทํานาย ไกรโชค
นายทําเนียบ อุฬารกุล
นายเทิดศักดิ์ โลหะพิพัฒนกุล
นายธงชัย หุตังคบดี
นายธนกรณ พูนภิญโญศักดิ์
นายธนไชย ไทยเจียมอารีย
นายธนภัทร ปจฉิม
นายธนะ ไทยผดุงพานิช
นายธัชพงศ ธรรมพุฒิพงศ
นายธาตรี บุญดีเจริญ
นายธิติ สุนทรปติภัทร
นายนคร จินาวรกุล
นายนครินทร เนตรจรัสแสง
นายนพพร โชคไพรศรี
นายนพพล เหลืองทองนารา
นายนภดล กรณศิลป
นายนรพล ตันติมนตรี
นายนันทิวัฒน พงษเจริญ
นายนิยม เทพบุผา
นายนิรันดร เลขาจารกุล

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๑ ข
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙

นายนิสากร หวั่งหลี
นายบดินทร บุญวิสุทธิ์
นายบัณฑิต โชติวิทยะกุล
นายบุญเทียน ค้ําชู
นายประจวบ วสิฏฐิตานนท
นายประมวล เอมเปย
นายประยุทธ เกงลือชัยบุตร
นายประศาสน จงอัศญากุล
นายประสาน รัตนสาลี
นายปริญญา ฤกษหราย
นายปรีชัย มาละวรรณโณ
นายปรีชา แดงเดช
นายปองพล เตชะวิจิตรา
นายปานเทพ พัวพงษพันธ
นายปติ เจริญพรวรนาม
นายปยะวัฒน วรัทเศรษฐ
นายไผท สิทธวีร
วาที่รอยเอก พงษณุเดช แทงทอง
นายพงษศักดิ์ ชิวชรัตน
นายพงษศักดิ์ ศรีเจริญ
นายพรชัย หอพิทักษกุล
นายพรเทพ อุเทนสุต
นายพรอม พรหมพันธุ
นายพลพีร ตุลยสุวรรณ
นายพาณิชย สืบภู
นายพิชัย วังศิริไพศาล
พันจาอากาศเอก พินิจ บุญคุม

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖

(เลมที่ ๒)
๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
นายพิพัฒน เลิศกิตติสุข
นายพีระพัชร ระเดน
นายเพชรน้ําหนึ่ง จตุรงคเสรีกุล
นายไพบูลย จันทรมงคล
นายไพโรจน ศรีพยัพ
นายภาณุสักก ประภาพร
นายภาสกร กายสําโรง
นายภูมินทร ลีพิลา
นายภูมิพัฒน พชรทรัพย
นายภูวนาท คุนผลิน
นายภูวไนย คุนผลิน
นายภูวศิษฐ ปรมะเจริญโรจน
นายมลสิช วิเศษโชติกุล
นายมานพ เชื้อไทย
นายแมน เจริญวัลย
นายยงยุทธ สุวรรณบุตร
นายยงยุทธ อาริยะชน
นายรัฐนันท เหมรัตน
นายรัตนชัย เตชะไมตรี
นายรัตนพล ประคุณศึกษาพันธ
นายรุงโรจน จักรชัยรุงเรือง
นายไรวินท เลขวรนันท
นายวนรัชต ตั้งคารวคุณ
นายวรฉัตร กุศลสมบูรณ
นายวรชาติ เพชรนันทวงศ
นายวรเศรษฐ ผาติกุลเศรษฐ
นายวสุพล เปาอินทร

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๑ ข
๑๒๗
๑๒๘
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

นายวัชรพล ปลั่งศรีสกุล
นายวัชระ แววดํา
นายวัลลภ เตียศิริ
นายวัลลภ รุจิรากร
นายวิกิจ อิสระเสนารักษ
นายวิจักร เต็งอํานวย
นายวิชัย ศิรินคร
นายวิเชษฎ สุวิสิทฐ
นายวิเชียร วิไลงาม
นายวิญู กาวินคํา
นายวิทิต ลาวัณยเสถียร
นายวิทูร เจริญชัยฤทธิ์
นายวิโรจน ศักดาไกร
นายวิเศษ ภานุทัต
นายวิษณุ เตชะประเสริฐกุล
นายวีรวัฒน ยมจินดา
นายวีระวิทย โชติชวง
นายวีระศักดิ์ บุญเพลิง
นายศรายุทธ จารุประกร
นายศรายุทธ ศรีนิเวศน
นายศักดา บุณยรักษ
นายศักดิ์ชัย เข็มทอง
นายศุภชัย มุตตาหารัช
นายศุภชัย อรรฆยภาวศุทธิ
นายสธน เหลารุงโรจน
นายสมเกียรติ นิ่มศรีตระกูล
นายสมคิด ธนาพรพาณิชยกุล

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๔
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 ๒)
๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
นายสมชาย เทียมประยูร
นายสมชาย เอื้ออารีรัชต
นายสมนึก ศิริจรัสวงศ
นายสมบัติ ชัยรัตนมโนกร
นายสมพงศ ประสพดี
นายสมพงษ กูลวงค
นายสมพงษ ธนกิจบวร
นายสมพร ทิมแสง
นายสมพร สืบถวิลกุล
นายสมภณ โพธิโสภณ
นายสมยศ อิทธิสถิตกุลชัย
นายสมศักดิ์ คุณเจริญ
นายสมศักดิ์ รัตนเจริญ
นายสมศักดิ์ ศิริลาภอนันต
นายสยาม วัชรปรีชา
นายสรวิศ ขุนจันทร
นายสรวุฒิ เนื่องจํานงค
นายสัญญา เคาทอง
นายสัญญา จันทรัตน
นายสันติชัย จิตรัตน
นายสากล เห็มโพธิ์
นายสารินทร สุขเสรี
นายสําเนียง ตันติวาสิน
นายสิทธิคุณ เทียมประเสริฐ
นายสิทธิชัย ชีพบริสุทธิ์
นายสินศักดิ์ เจียรสินเจริญ
นายสุขสันต หุตังคบดี

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๑ 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
๒๐๗

นายสุชา จุลเพชร
นายสุชาติ จันทวนิชกุล
นายสุชาติ มณีโชติ
นายสุทธิชัย ธรรมประมวล
นายสุทธิพงษ ภัทรปกรณ
นายสุทีป บุญนวล
นายสุเทพ หงษโต
นายสุนทร โนราช
นายสุพจน พฤกษานานนท
นายสุรชัย พันธุมาศ
นายสุรพงษ สิทธิกรณ
นายสุรศักดิ์ ตังวงศประเสริฐ
นายสุระ วีระเกียรติกุล
นายสุรัตน เมฆะวรากุล
นายสุรินทร นันทไพฑูรย
นายสุรินทร วงศเมฆ
นายสุริยะ อรุณรุง
นายสุวิทย ทองนวล
วาที่รอยตรี สุวิน สุขสมกิจ
นายเสกสรร รังสิยีรานนท
นายเสฎฐวุฒิ หนูไพโรจน
นายเสนห จารุวราภิรมย
นายโสพรรณ รักธรรม
นายอโณทัย คุณาลัย
นายอดิศักดิ์ จันทรวิทัน
นายอนันต ตั้งตรงเวชกิจ
นายอนันต สัจเดว

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
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
๒๓๓
๒๓๔

(เลมที่ ๒)
๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
นายอนุชา บูรพชัยศรี
นายอนุรักษ สุธีธร
นายอภิวัฒน อังคษร
นายอภิสัณห เย็นบุญสง
นายอภิสิทธิ์ งามอัจฉริยะกุล
นายอมร เมฆาพร
นายอรรคพร วิจิตรานนท
นายอรรถพร ตั้งนุศาสน
นายอวยชัย เบญจทรัพย
นายอานนท บุราณเศรษฐ
นายอารักษ ศิโรรัตนวนิช
นายอาศุชิน เปาอารีย
นายอํานวย อุดมเจริญไมตรี
นายอิทธิกร สุนทรมหิทธิ
นายอิสกันต ไกรวิทย
นายอุตรา วรรณากรกิจ
นายอุทัย ภาคเจริญ
นายอุเทน ชาติภิญโญ
นายเอกพล กมลจิตภักดี
นางสาวกชกร ออศิริชัยเวทย
นางสาวกนกพร เบญจทรัพย
นางสาวกนกวรรณ เขมารมย
นางกรรณิการ สุขเสรี
นางกาญจนาภรณ วงศสังวาลย
นางสาวกุลธิดา คงรุงภากร
นางสาวเกศสิณี แขวัฒนะ
นางสาวขวัญกมล ตรีสุคนธ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๑ ข
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางจันทรพร อาริยวัฒน
นางสาวจารุวรรณ ปวราจารย
นางสาวจิตติมาศ เกตุวรวิทย
นางฉันทนา หทัยวิทวัส
นางสาวชญาดา วิชัยดิษฐ
นางสาวชลมาศ ทองชัย
นางชลาธร ถนอมกุลบุตร
นางชูจิต วาสนะสมสิทธิ์
นางดวงพร หงวนงามศรี
นางทวีพร ศรีพงษ
นางทิพย อมาตยกุล
นางสาวเทียมใจ ศิริธรรม
นางสาวธารินี อุนมั่น
นางสาวนวพร บุญรักษา
นางสาวนวลกนก คชนันทน
นางสาวนันทพร นาเมืองรักษ
นางสาวนิชาภา ศิริวัฒน
นางสาวนิสา ทองประเสริฐ
นางสาวนุชสรา เกียรติวินัยสกุล
นางน้ําผึ้ง โตอัสมิ
นางสาวบุษบา เปรมเจริญ
นางสาวเบญจวรรณ โพธิ์ศรี
นางสาวปกเกศ อึ๊งภากรณ
นางปยะชนก ตั้งคารวคุณ
นางสาวเปรมิการ ธนโรจนประดิษฐ
นางพจนา มาโนช
นางสาวพนอม นพพวง

๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘

(เลมที่ ๒)
๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
นางสาวพรทิพย ศรีพงศไทย
นางสาวพัชรี ศิริโชติ
นางสาวภูวดี คุนผลิน
นางสาวมนชยา แกลวกลาหาญ
นางสาวมนัญญา วิภัติภูมิประเทศ
นางมยุรี ธนาเกียรติภิญโญ
นางสาวเมทินี มหาคุณาจีระกุล
นางสาวยุวลักษณ อภิธนาคุณ
นางสาวเยาวลักษณ ฤกษศานติวงษ
นางรวมพร ประคุณศึกษาพันธ
นางสาวรัชดา เพ็งนรพัฒน
นางรัชนี วัชรีวงศ ณ อยุธยา
นางสาวรัตนา ภักดีพาณิชพงศ
นางสาวรุจิรา ไชยทิ
นางวันทนา ซิงห
นางวันวิสาข แสงเพ็ญ
นางสาววิภา กาลอรุณกิจ
นางสาววิลาวรรณ มาชนา
นางสาววิลาวัลย ธรรมชาติ
นางวีรินท อรรถไกรรัตน
นางสาวศราวรรณ ทรัพยรุงเรือง
นางศศิมา กองธรนินทร
นางสาวศิริพร ไชยสุต
นางศิริพร หอสัจจกุล
นางสมนึก เขมาชีวะ
นางสาวสรชา วีรชาติวัฒนา
นางสาวสวาท สุขสําราญ

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๑ ข
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘

นางสาวสุกัญญา วิวาจารย
นางสาวสุดใจ วันอุดมเดชาชัย
นางสุนทรา อังศุวาริน
นางสุนีย สัจจาไชยนนท
นางสาวสุพัตรา อัมพรแสงทอง
นางสาวสุมณี วราชิต
นางสาวเสาวลักษณ โชติเทวัญ
นางสาวอติภา ประภาสะวัต
นางอนงคนุช พุกกะณะวณิชย
นางสาวอภิชาดา ฤกษหราย

๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗

(เลมที่ ๒)
๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
นางสาวอภิรดี วังศกาญจน
นางสาวอรทัย ดวงวิโรจน
นางสาวอรพินท เสริมประภาศิลป
นางสาวอรวรรณ มีใหม
นางอรสา พิมมานโรจนากูร
นางสาวอวัสดา ปกมนตรี
นางอังคณีย เกิดหนุนวงศ
นางสาวอัจฉราวรรณ ศิริกุล
นางสาวอําไพวรรณ สุวรรณยั่งยืน

อดีตขาราชการการเมือง
ตริตาภรณมงกุฎไทย
๑ นายประเชิญ ติยะปญจนิตย
อดีตขาราชการรัฐสภาฝายการเมืองของวุฒิสภา
ตริตาภรณชางเผือก
๑ นายจเรรัฐ ปงคลาศัย
กรรมการตรวจเงินแผนดิน
ทวีติยาภรณชางเผือก
๑ นายสําราญ ภูอนันตานนท
๒ นายสิทธิพันธ ศรีเพ็ญ

๑ พันตํารวจตรี ฉัตรชัย หนูทวี
๒ นายเชี่ยวชาญ สุขชวย

ตุลาการศาลปกครอง
ทวีติยาภรณชางเผือก
๓ นายตระหงาน เกียรติศิริโรจน
๔ นายตรีทศ นิโครธางกูร

