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ประกาศ
แตงตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
แตงตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๒๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๔๙ ดังตอไปนี้
๑. นายกนก โตสุรัตน
๒. นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร
๓. นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล
๔. นายกลานรงค จันทิก
๕. นายการุณ ใสงาม
๖. นายกิตติ ตีรเศรษฐ
๗. นายเกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม
๘. นายเกียรติชัย พงษพาณิชย
๙. นายคมสัน โพธิ์คง
๑๐. นายจรัญ ภักดีธนากุล
๑๑. นายจรัส สุวรรณมาลา
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๑๒. นายจุตินันท ภิรมยภักดี
๑๓. นายเจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ
๑๔. นายเจิมศักดิ์ ปนทอง
๑๕. นายช.ชัยนาท ศรีเสมาเมือง
๑๖. นายชนินทร บัวประเสริฐ
๑๗. นายชวลิต หมื่นนุช
๑๘. นายชาติชาย เจียมศรีพงษ
๑๙. นายชาติชาย แสงสุข
๒๐. นายชาลี กางอิ่ม
๒๑. นายชํานาญ ภูวิลัย
๒๒. นายชูชัย ศุภวงศ
๒๓. นายโชคชัย อักษรนันท
๒๔. นายไชยยศ เหมะรัชตะ
๒๕. นางดวงสุดา เตโชติรส
๒๖. นายเดโช สวนานนท
๒๗. นายธนพิชญ มูลพฤกษ
๒๘. พลตํารวจโท ธรรมนิตย ปตะนีละบุตร
๒๙. นายธวัช บวรวนิชยกูร
๓๐. นายธิติพันธุ เชื้อบุญชัย
๓๑. นายธีรวัฒน รมไทรทอง
๓๒. นายนครินทร เมฆไตรรัตน
๓๓. นายนรนิติ เศรษฐบุตร
๓๔. นายนิตย วังวิวัฒน
๓๕. นายนิมิตร ชัยจีระธิกุล
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๓๖. นายนุรักษ มาประณีต
๓๗. นายปกรณ ปรียากร
๓๘. นายประดิษฐ เหลืองอราม
๓๙. นายประพันธ นัยโกวิท
๔๐. นายประวิทย อัครชิโนเรศ
๔๑. นายประสงค พิทูรกิจจา
๔๒. นายปริญญา ศิริสารการ
๔๓. นางพรรณราย แสงวิเชียร
๔๔. นางสาวพวงเพชร สารคุณ
๔๕. นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ
๔๖. นายพิสิฐ ลี้อาธรรม
๔๗. พลเรือเอก พีรศักดิ์ วัชรมูล
๔๘. นายไพบูลย วราหะไพฑูรย
๔๙. นายไพโรจน พรหมสาสน
๕๐. นายมนตรี เพชรขุม
๕๑. นางมนูญศรี โชติเทวัญ
๕๒. นายมานิจ สุขสมจิตร
๕๓. พลตํารวจเอก มีชัย นุกูลกิจ
๕๔. นายรัฐ ชูกลิ่น
๕๕. นางรุจิรา เตชางกูร
๕๖. นายวรากรณ สามโกเศศ
๕๗. นายวัชรา หงสประภัศร
๕๘. นายวิชัย รูปขําดี
๕๙. นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์
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๖๐. นายวิชัย ศรีขวัญ
๖๑. นายวิชา มหาคุณ
๖๒. นายวิทธยา บริบูรณทรัพย
๖๓. นายวิทยา คชเขื่อน
๖๔. นายวิทยา งานทวี
๖๕. นายวิทวัส บุญญสถิตย
๖๖. นายวีนัส มานมุงศิลป
๖๗. นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร
๖๘. นายวุฒิสาร ตันไชย
๖๙. นายศรีราชา เจริญพานิช
๗๐. นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล
๗๑. นายศักดิ์นรินทร เขื่อนอน
๗๒. นายศิวะ แสงมณี
๗๓. นายเศวต ทินกูล
๗๔. นางสดศรี สัตยธรรม
๗๕. นายสนั่น อินทรประเสริฐ
๗๖. นายสมเกียรติ รอดเจริญ
๗๗. นายสมคิด เลิศไพฑูรย
๗๘. นายสมชัย ฤชุพันธุ
๗๙. นายสมยศ สมวิวัฒนชัย
๘๐. นายสวัสดิ์ โชติพานิช
๘๑. นายสวาง ภูพัฒนวิบูลย
๘๒. นายสวิง ตันอุด
๘๓. นายสามขวัญ พนมขวัญ
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๘๔. นายสุนทร จันทรรังสี
๘๕. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
๘๖. นายสุรพล พงษทัดศิริกุล
๘๗. นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ
๘๘. นายเสรี นิมะยุ
๘๙. นายเสรี สุวรรณภานนท
๙๐. นายหลักชัย กิตติพล
๙๑. นายอนุศาสน สุวรรณมงคล
๙๒. นายอภิชาติ ดําดี
๙๓. นายอรรครัตน รัตนจันทร
๙๔. นายอรัญ ธรรมโน
๙๕. นางสาวอลิสา พันธุศักดิ์
๙๖. นายอัครวิทย สุมาวงศ
๙๗. นางอังคณา นีละไพจิตร
๙๘. นางสาวอาภา อรรถบูรณวงศ
๙๙. นายอุทิศ ชูชวย
๑๐๐. นายโอกาส เตพละกุล
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วั น ที่ ๑ มกราคม พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ เป น ป ที่ ๖๒
ในรัชกาลปจจุบัน
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ

