เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา ในโอกาสพระราชพิธี
ฉัตรมงคล วั นที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ จํานวน ๑๒๒ ราย แยกเปน ฝายหนา (บุ รุษ) ๖๗ ราย
และฝายใน (สตรี) ๕๕ ราย ดังรายนามตอไปนี้
ฝายหนา
ปฐมจุลจอมเกลา
นายเกษม วัฒนชัย
นายพลากร สุวรรณรัฐ
ทุติยจุลจอมเกลาวิเศษ
พลเรือเอก ชุมพล ปจจุสานนท
นายสมพล พันธุมณี
นายกิจจา ผลภาษี
นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ
นายปกรณ สัตยวณิช
พลโท ชูศักดิ์ สุวรรณศิริกุล
นายปริญญา สากิยลักษณ
นายเมธา รัชตะปติ
นายกุลวี เนตรมณี
นายประดิษฐ ปญจวีณิน
นายเกรียงไกร วิศวามิตร
นายจํานรรจ มินะพันธุ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖ ข

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา
ทุติยจุลจอมเกลา
นายสันติ ทักราล
นายกฤษณ กาญจนกุญชร
นายจรัลธาดา กรรณสูต
นายสุวัฒน เทพอารักษ
นายโกวิทย เพงวาณิชย
พลโท เอกชัย จุลเสวก
หมอมหลวงจิรพันธุ ทวีวงศ
นายสมพงษ สุวรรณวลัยกร
นายธวัชชัย สันติสุข
นายทรงศักดิ์ ทวีเจริญ
นายสุพจน รุจิรกุล
นายบัณฑูร ล่ําซํา
ตติยจุลจอมเกลาวิเศษ
นายศิระชัย โชติรัตน
นายวุฒิพันธุ วิชัยรัตน
นายศุภรัตน ควัฒนกุล
นายไกรสร พรสุธี
นายพงศโพยม วาศภูติ
นายพชร ยุติธรรมดํารง
นายประสิทธิ์ วัฒนาภา
นายธารา ตริตระการ
นาวาอากาศเอก อาวุธ เงินชูกลิ่น
นายวรศักดิ์ ปจฉิมะศิริ
นายวิโรจ อิ่มพิทักษ
พลโท ชายชาญ ตาตะนันทน

๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖ ข

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐

นายธานีรัตน สานติวัตร
นายประสิทธิ์ หนูนารี
นายประสพโชค ออนกอ
นายสุวิทย ศรีอัษฎาพร
พลตรี ประสาท เหลาถาวร
นายวสันต อุทัยเฉลิม
นายสุรพล นาถะพินธุ
นายดนุชา สินธวานนท
นายประเสริฐ กตัญู
นาวาอากาศเอก สมาน สังขรณ
นายทวี เต็มญารศิลป
นายวิจิตร ธรานนท
นายสัญลักษณ เจริญเปยม
นายนพกฤษณ จันทิก
นายอัมมาร สยามวาลา
นายวิรัช อยูถาวร
ตติยจุลจอมเกลา
หมอมราชวงศศุภดิศ ดิศกุล
นายฉันชาย สิทธิพันธุ
รอยเอก เจตนา พงษพานิช
นายสวิจักร โลจายะ
พลเรือโท สินาด หงสกุล
พลเอก ธีระวัฒน ปทมานนท
นายบุรินทร กันตะบุตร
พันตํารวจเอก หมอมหลวงปรีมณฑ
ภาณุมาศ

สืบราชตระกูล
สืบตระกูล
สืบตระกูล
สืบตระกูล
สืบตระกูล
สืบตระกูล
สืบตระกูล
สืบตระกูล

หมอมเจาพิริยดิศ ดิศกุล
พลตํารวจเอก เสนห สิทธิพันธุ
พลเอก เจริญ พงษพานิช
นายสมชาติ โลจายะ
พลเรือตรี จวบ หงสกุล
พลเอก ถนอม ปทมานนท
นายบัณฑิต กันตะบุตร
พลตํารวจตรี หมอมราชวงศนิตย
ภาณุมาศ

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖ ข
นายวิบูลศรี ธรรมสโรช

สืบตระกูล

นายอนุวัตร เชื้อพิบูลย

สืบตระกูล

๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐
พลตรี พระยาวิบุลอายุรเวท
(เสก ธรรมสโรช)
พลเรือเอก สมบูรณ เชื้อพิบูลย

ตติยานุจุลจอมเกลา
หมอมราชวงศพันธุรังษี ภาณุพันธุ

หมอมหลวงสมชาย จักรพันธุ
นายชัชชัย จารุเสถียร

สืบราชตระกูล จอมพล สมเด็จพระราชปตุลา
บรมพงศาภิมุข เจาฟาภาณุรังษี
สวางวงศ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ
วรเดช
สืบราชตระกูล พระวรวงศเธอ พระองคเจาปยบุตร
สืบตระกูล จอมพล ประภาส จารุเสถียร
ฝายใน

ทุติยจุลจอมเกลาวิเศษ
หมอมราชวงศประสารสุวรรณ สุวรรณรัฐ
คุณหญิงศรีนาถ สุริยะ
พันเอกหญิง คุณนิออน สนิทวงศ ณ อยุธยา
คุณหญิงวนิดา พูนศิริวงศ
พันเอกหญิง คุณหญิงจิตรวดี จุลานนท
คุณหญิงทัศนียา สุวรรณรัฐ
คุณหญิงภรณี ล่ําซํา
ทุติยจุลจอมเกลา
คุณจันทนี ธนรักษ
คุณหญิงเกื้อกูล เสถียรไทย
คุณหญิงนงนุช อูนากูล
คุณหญิงอุไรวรรณ สวัสดิศานต

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖ ข

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
คุณสุรางคนา พุทธิพร
คุณหญิงบูลยวิภา โสณกุล ณ อยุธยา
คุณหญิงจิราภา สูตะบุตร
คุณหญิงขวัญตา เทวกุล ณ อยุธยา
หมอมหลวงอรจิตรา สนิทวงศ
คุณหญิงศรีสุพรรณา เกษมสันต ณ อยุธยา
คุณหญิงจิระประวัติ ฉายเหมือนวงศ
ตติยจุลจอมเกลา
คุณหญิงแสงจันทร แสงวิเชียร
คุณหญิงอรุณวรรณ ศรีสมทรัพย
หมอมราชวงศปรียนันทนา รังสิต
คุณหญิงวงจันทร พินัยนิติศาสตร
คุณบุญชอบ บําเพ็ญนรกิจ
คุณหญิงรําพึงพิศ มะเริงสิทธิ์
คุณหญิงกุสุมา แจมจํารัส
คุณหญิงสุรีรัตน มากฤทธิ์
คุณหญิงสุพัฒน บุณยเกียรติ
คุณหญิงยุพดี สิงหโตโรจน
คุณหญิงเกศกัญญา พรหโมปกรณ
คุณหญิงจิระพรรณ องคสิงห
คุณหญิงรุงรัฐ เรือนแกว
คุณหญิงธัญนันท สุขมา
คุณหญิงจุไรพรรณ เดชาติวงศ ณ อยุธยา
คุณอรนุช สืบพันธโพธิ์
คุณหญิงสุมณฑา วิสุทธารมณ
คุณหญิงเฉิดฉัน แสงรุจิ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖ ข

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา
จตุตถจุลจอมเกลา
หมอมกมลา ยุคล ณ อยุธยา
นางสาววรรณา สมบูรณวิบูลย
นางบังอร เขมะจารุ
พลตรีหญิง ทรรศนีย ปจจุสานนท
นางสุพัตรา จารุจรณ
หมอมราชวงศทิพพาวดี ดุละลัมพะ
หมอมราชวงศเดือนเดน กิติยากร
หมอมราชวงศเอมจิตต จิตรพงศ
หมอมหลวงยุวันวรี กิติยากร
หมอมหลวงหิรัญญิกา วรรณเมธี
นางสาวนพคุณ อยูจาํ นง
พันเอกหญิง วารุณี อมาตยกุล
นางสุกัญญา บูรณะ
นางสาวจินตนา ธูปทอง
นางปทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล
นางอรศรี วังวิวัฒน
นางสาวจงรักษ สังขประสิทธิ์
นางศศิวงศ ปงตระกูล

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐

