หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๘ ข

(เลมที่ ๒)
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกและ
เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎ ไทยในโอกาสพระราชพิธีเฉลิม พระชนมพรรษา วัน ที่
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ รวมทั้งสิ้น ๗,๑๓๓ ราย ดังรายนามทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๘ ข

(เลมที่ ๒)
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

รายนามผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
อันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ประจําป ๒๕๕๐
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ทวีติยาภรณชางเผือก
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

นายกงกฤช หิรัญกิจ
นายกระหยิ่ม ศานตตระกูล
นายคํานูณ สิทธิสมาน
นายจักราวุธ นิตยสุทธิ
วาที่รอยเอก จิตร ศิรธรานนท
นายชนินทธ โทณวณิก
นายชบ ยอดแกว
นายชลิต แกวจินดา
นายชาติศิริ โสภณพนิช
นายไชย ไชยวรรณ
นายณรงค โชควัฒนา
นายดํารงค สุมาลยศักดิ์
นายตวง อันทะไชย
รอยตํารวจเอก นิติภูมิ นวรัตน
นายบดินทร อัศวาณิชย
นายประพันธ คูณมี
นายประภัทร ศรลัมพ
นายประมนต สุธีวงศ
นายประยงค รณรงค

๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘

นายประสาร มาลีนนท
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ
นายพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล
นายภราเดช พยัฆวิเชียร
นายภัทระ คําพิทักษ
รอยโท ภูมิศักดิ์ หงษหยก
นายมนัส โกศล
นายโยธิน อนาวิล
นายวรเดช อมรวรพิพัฒน
นายวรัชย ชวพงศ
นายวัชระ พรรณเชษฐ
นายวุฒิพงษ เพรียบจริยวัฒน
นายแวดือราแม มะมิงจิ
นายแวมาฮาดี แวดาโอะ
นายศิวะพร ทรรทรานนท
นายสมชาย สกุลสุรรัตน
นายสมชาย แสวงการ
นายสมบัติ เมทะนี
นายสมหมาย ปาริจฉัตต

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๘ ข
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

นายสฤษดิ์ผล ชมไพศาล
นายสันติ วิลาสศักดานนท
นายสําราญ รอดเพชร
นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน
นายสุพัทธ พูผกา
นายสุภัค ศิวะรักษ
นายสุเมธ ตันธุวนิตย
นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
นายหะยีอับดุลรอซัค อาลี
นายอนุสรณ แสงนิ่มนวล
นายอภิชาติ จีระพันธุ
เรืออากาศโท อภินันทน สุมนะเศรณี

๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑

(เลมที่ ๒)
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
นายอับดุลเราะแม เจะแซ
นายอัศวิน คงสิริ
นายอัศวิน ชินกําธรวงศ
นายอิสมาอีลลุตฟ จะปะกียา
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ
นางบัญญัติ ทัศนียะเวช
นางประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด
นางภัทรียา เบญจพลชัย
นางสุนันทา สมบุญธรรม
นางสุรางค เปรมปรีดิ์

ขาราชการการเมือง
ทวีติยาภรณชางเผือก
๑ นายกฤษดา เรืองอารียรัชต
๒ นายนิเดร วาบา

๓ นายนิเวศศ สิทธิชัย
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย

๑ นายปกรณ สุวรรณประภา
๒ นางจันทนี โกมลมิศร

๓ นางสุรางค จริยาโกวิท
ตริตาภรณชางเผือก

๑ นายปานศักดิ์ รังสิพราหมณกุล

๒ นางกัญจนา สปนเลอร
ตริตาภรณมงกุฎไทย

๑ นายกิตติวัฒน อุชุปาละนันท

๒ นายจิตรเกษม งามนิล

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๘ ข
๓
๔
๕
๖
๗

นายประกิจ เปรมธรรมกร
รอยเอก ยงยุทธ มัยลาภ
นายศักดิ์ชาย พิทักษวงศ
นายสันติ โภไคยอุดม
นายสันติ สาทิพยพงษ

๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

(เลมที่ ๒)
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
นายเอนก นาคะบุตร
นางไฉน สาลี
นางเดือนเดน นิคมบริรักษ
นางมุกดา รัมภาวัฒนา
นางสมสุดา กลิ่นดํารงค

จัตุรถาภรณชางเผือก
๑ นางสาวจิรสุดา นภีตะภัฏ

ขาราชการรัฐสภาฝายการเมือง
ทวีติยาภรณชางเผือก
๑ นางมธุรส โลจายะ
ตริตาภรณมงกุฎไทย
๑ นางนาริสา กุลละวณิชย

ขาราชการการเมืองกรุงเทพมหานคร
ตริตาภรณชางเผือก
๑ นายจิตติชัย แสงทอง
เบญจมาภรณมงกุฎไทย
๑ นางชัชชวัล เชิดชูกิจกุล

๒ นางสาวนฤมล พุมเจริญดี

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๘ ข

(เลมที่ ๒)
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ทวีติยาภรณชางเผือก
๑ นายวิชัย หุตังคบดี

๒ นายศิริพงษ ลิมปชัย
ตริตาภรณชางเผือก

๑ นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ

๒ นางสาวพรพิมล คงอุดม
จัตุรถาภรณชางเผือก

๑ นายวันชัย เปยมสวัสดิ์
๒ นายษุภมน หงสกุล หุตะสิงห
๓ นายสายัณต จันทรเหมือนเผือก

๔ นายอภิมุข ฉันทวานิช
๕ นายเอก จึงเลิศศิริ
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย

๑ นางสาวกานตกนิษฐ แหวสันตติ

๒ นางสาววิลาวัลย ธรรมชาติ

สมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย
๑ นายบัญชา ธีโรภาส
๒ นายวสันต ธรรมคุติ

๓ นายวิสูตร บูรณะรักษธรรม
เบญจมาภรณมงกุฎไทย
๑ นางจินตนา อารีย

ที่ปรึกษา ผูชํานาญการ และเลขานุการฯ ประจําสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ทวีติยาภรณชางเผือก
๑ พันตํารวจเอกหญิง พิมพพรรณ พุทธารักษสกุล

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๘ ข

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒)
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
๑
๒
๓
๔

นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล
นายจิรัฐ ทองผิว
นายบรรจง ตะริโย
นายมณเฑียร บุญตัน

๕ นายอัฐวิชย วิจิตรานนท
๖ นายอุทัย จันทิมา
๗ นางอัญชลี ชวนิชย
ตริตาภรณชางเผือก

๑
๒
๓
๔

นายกิตติ สุขุตมตันติ
นายโฆสิต สุวินิจจิต
นายปฐวาท สุขศรีวงศ
นายไมตรี ลักษณโกเศศ

๕ นายสะพรั่ง สุขเวชชวรกิจ
๖ นายองอาจ ผองลักษณ
๗ นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกําจร
ตริตาภรณมงกุฎไทย

๑ นายไพโรจน ปนแกว
๒ นายวรุธ สุวกร
๓ นายศักดิ์สิทธิ์ วรกิจรุงโรจน

๔ นายสมยงค แกวสุพรรณ
๕ นายอักกพล พฤกษะวัน
จัตุรถาภรณชางเผือก

๑ นายเกื้อ แกวเกต
๒ รอยเอก นวินภพ ปานะวิภาต

๓ นางสายสม วงศาสุลักษณ
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย

๑
๒
๓
๔

นายจรัญ วิวัฒนเจษฎาวุฒิ
นายณฐกร ศรีแกว
นายประเสริฐ เกษมโกเมศ
นายรณรงค ตั้งเติมทอง

๕ นายศิริชัย มาโนช
๖ นายสมชาย สาโรวาท
๗ นายอภิโชติ แกวสุขนนท
เบญจมาภรณชางเผือก

๑ นายจรูญโรจน มัญชุนากร

๒ นายเจต ประภามนตรีพงศ

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๘ ข
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

นายชินศักดิ์ พุทธิสุทธิศักดิ์
นายไทย สุพานิชวรภาชน
นายนพพร มาตังคสมบัติ
นายปรีชา วงศาสุลักษณ
นายพงษศักดิ์ ชิวชรัตน
นายวราศักดิ์ กมลโชติรส
นายวิชัย ปยวรรณวงศ
นายวิทูร ทวีสกุลชัย

๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

(เลมที่ ๒)
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
นายวิวรรธน ตั้งวิวรรธน
นายสุชาติ จันทวนิชกุล
นายสุภาพ ปูรานิธิ
นายอธิก ตรีรัตนกิตติกุล
นายอัชดา เกษรศุกร
นางสาวนุชรัตน ภิญโญสิริธร
นางมาลี ทิตตภักดี
นางสาวเอกดรุณ ศรีสนิท

เบญจมาภรณมงกุฎไทย
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

นายกิตติภณ สิริพลากรกิจ
นายขวัญชัย โชติพันธุ
นายขัตติยา ไชยเอีย
นายจักรพงษ พวงสาโรจน
นายชูเกียรติ ตั้งคุณสมบัติ
นายชูชาติ ตันอังสนากุล
นายไชยยศ บุญญากิจ
นายฐนนทศรณ เลิศฤทธิ์ศิริกุล
นายทยุติ กาญจนาภรณ
รอยตรี ทรงพล เทียมพัฒน
นายธัชสกล พรหมจมาศ
นายธานินทร ชีวะผลาบูรณ
นายนคร วิชัยผิน
นายนที สิทธิประศาสน
รอยตํารวจโท บรรณพงศ เกงเรียน
นายประกิต พิลังกาสา
นายประสงค เลิศรัตนวิสุทธิ์

๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔

นายปวรินทร สุพานิชวรภาชน
นายปยะ ศกุนตนาค
นายพงศชิต ชิตพงศ
นายพรพรหม วงศพิวัฒน
นายพัฒนพงษ ตนุมัธยา
นายพินิจ อุดมสมปอง
นายพิริยะ โตสกุลวงศ
นายพิศณุ นิลกลัด
นายพุฒิพงศ สิทธิแสงชัย
นายภาคภูมิ วาณิชกะ
นายภาวัต คชรัตน
นายภูริพงศ พูลพร
นายมุฮําหมัดซากี เจะหะ
นายไมตรี ยิ้มเศรษฐี
นายยุธยา จีนหีต
นายรังสรรค ทองทา
นายรุงเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๘ ข
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙

นายเรืองฤทธิ์ ภูประเสริฐ
นายวิทยา บูรณศิล
นายวิรุฬห วงศอภิสัมโพธิ์
นายวีระ มั่นศิลปไพบูลย
นายศิลปน บูรณศิลปน
รอยตรี สกุลเดช ไตรรัตนวรุณ
นายสมนึก กยาวัฒนกิจ
นายสมพงษ พัดปุย
นายสมมาต ขุนเศษฐ
นายสมศักดิ์ ฉัตรทวีศักดิ์
นายสยาม สุขสมใจ
นายสันติธร บุญเจือ
นายสันติพัฒน อรุณธารี
นายสัมฤทธิ์ สิริอรามสกุล
นายสุเมธ พุมมาลา
นายสุรพันธุ ตนุมัธยา
นายแสน ชฎารัมย
นายอนันต เดชอนันตชาติ
นายอนันต พรเศรษฐถาวร
รอยตรี อนุรักษ เกงเรียน
นายอับดุลรอซะ มะแซ
นายอาหมัด สาหีม
นายเอกบุรุษ ศรีสนิท
นางสาวกรรณิการ ศรีธัญญลักษณา
นางสาวกาญสรีย บูรณเขตต

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒)
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖

นางสาวจรัสรัตน จํารัสฤทธิรงค
นางสาวชลธนสรณ พิสฐศาสน
นางญานิน วังซาย
นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณเจริญ
นางถวิลวดี บุรีกุล
นางนภาจรี นําเบญจพล
นางสาวนภารัตน กิตติรัตนมงคล

๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒

นางสาวปณิตตรา สาสุนีย
นางสาวพรอนันต แปนนาบอน
นางพัชรา ตัณฑยรรยง
นางสาวพิมพพร สุขใจ
นางสาวเพาวพรรณ พานิชชีวะ
รอยโทหญิง วันทิตา ลิ่วเฉลิมวงศ
นางสาวศิริธร อรไชย
นางสาวินี จันทรประภา
นางสุธีรัตต ยศยิ่งยวด
นางสุวรรณา เขมะวิชานุรัตน
นางสาวหทัยทัต สุมาลยศักดิ์
นางสาวอรกัลยา เลิศฤทธิ์ศิริกุล
นางสาวอริสราภรณ วงศกิติมากร
นางสาวอสมา พิทักษถิ่นไทย
นางสาวอัครวรรณ เจริญผล
นางสาวอันธิกา ปรีญานนท

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๘ ข

(เลมที่ ๒)
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
๑ พันตํารวจโท พีระศักดิ์ กลีบจันทร
๒ พันตํารวจโท เยีย่ ม สุดาทิพย

๓ พันตํารวจโท สิริ จินาเพ็ญ
ตริตาภรณชางเผือก

๑ นายโชคดี แทรกสุข
๒ นายสุภชัย งามสม

๓ นายองอาจ หลําอุบล
ตริตาภรณมงกุฎไทย

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

นายจาตุรงค ยายืน
นายฉัตรชัย นิพัฒนศิริผล
นายชลิต ขวัญแกว
นายชูศักดิ์ เดชดี
นายณรงค สังขะโห
นายธรรมพิเชียร นวลปานวรชาติ
นายนิคม บุญเสริม
นายบุญสง คีรินทร
นายบุญสง โควาวิสารัช
นายประชา วิรุณราช

๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

นายปรีชา อิ่มโภชน
นายพีรพงศ จิระวงศประภา
นายไพรัช พิมสาร
นายวีรพล กราบไกรแกว
นายวีระ ชมพันธุ
นายสมนึก ทักษิณา
นายเสนอ พวงภิญโญ
นางอมรรัตน นิติวรรัตน
นางอํานวย ยอดระบํา

ที่ปรึกษากรรมการการเลือกตั้ง
ตริตาภรณมงกุฎไทย
๑ นายประสาน เจนรวมจิต

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๘ ข

(เลมที่ ๒)
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

เลขานุการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ตริตาภรณมงกุฎไทย
๑ นายชัยธร หัตถกรรม
๒ นายเอกชัย ไชยนุวัติ

๓ นางสาวศศพร งามสกุลรุงโรจน

เลขานุการกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ทวีติยาภรณชางเผือก
๑ พันตํารวจเอก พงศเทพ ประภาตะนันทน
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
๑ พันตํารวจโท พิชิต พิทักษโลหพิตร
ตริตาภรณมงกุฎไทย
๑ นายปรีชา กสิวรเศรษฐ
๒ นายพรเทพ พรไชยา

๓ นางสาวสิฌาภัทร จัดกระบวนพล
๔ นางสาวสุรยี  ศิริเมธานนท

เลขานุการกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
ตริตาภรณมงกุฎไทย
๑ นางสาวพัสนันท รัตนงาม

๒ นางวัชรี สุวรรณนพ

สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ทวีติยาภรณชางเผือก
๑ นายเพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย
๒ นายสงวน ลิ่วมโนมนต

๓ นายสําเภา วงศทองเหลือ
๔ นางใยอนงค ทิมสุวรรณ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๘ ข

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒)
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

นายเกรียง วิศิษฏสรอรรถ
นายขจิต เจริญศิลป
นายชวลิต นิ่มละออ
นายชวลิต อาคมธน
นายชัชวาล ศรีวชิราวัฒน
นายชาญยุทธ เจนธัญญารักษ
นายชาติชัย อุดมกิจมงคล
นายโชติอนันต งามดํารงคยืนยง
นายณัฏฐคเณศ นัชชาธิติพัทธ
นายตอพงศ เสลานนท
นายทรงศักดิ์ ประจงจัด
นายทวี เตชะธีราวัฒน
นายธีรพันธ นาทีกาญจนลาภ
นายธีรวัจน นามดวง
นายเธียรชัย มหาศิริ
นายนิมิตร สัมพันธารักษ
นายเนาวรุจน ปานเมทนี
นายประเทือง แสงสังข
นายประยูร สงคประเสริฐ
นายปริญญา ศิริสารการ
นายผดุงชาติ วิวัฒนานนท
นายพิภพ ธงไชย
นายพิษณุนาท ศรีทะวงศ
นายไพโรจน พลเพชร
นายภาคภูมิ วิธานติรวัฒน
นายไมตรี วงศเลิศ
นายยุทธนา กาญจนวงศชัย

๒๘
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

นายราชันย วีระพันธุ
นายวันชัย วัฒนธาดากุล
นายวิฑูรย เลี่ยนจํารูญ
นายวิรัตน เอี่ยมเอื้อยุทธ
นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ
นายไวยิ่ง ทองบือ
นายสมศักดิ์ ถนอมวรสิน
นายสุกิจ ศิริภัทร
นายสุพจน พลบุตร
วาที่รอยตรี สุรพล ดวงแข
นายสุรศักดิ์ วานิชกิจ
นายสุวันชัย แสงสุขเอี่ยม
นายแสงชัย เอกพัฒนพาณิชย
นายหาญณรงค เยาวเลิศ
นายอนุวัฒน ธุมชัย
นายอรุณ นวลศรี
นายอาภรณ สังขวัฒนะ
นายอุทัย สอนหลักทรัพย
นายโอกาส เตพละกุล
นางเตือนใจ บุรพรัตน
นางนภาทิพย จรัสจิรกาล
นางสาวนาฏฤทัย นิยมไทย
นางนิภาพร พุทธพงษ
คุณหญิงปทมา เจียจวบศิลป
นางภรณี ลีนุตพงษ
นางสุภาพร ถิ่นวัฒนากูล
นางสุมณฑา เหลาชัย

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๘ ข

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒)
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เบญจมาภรณมงกุฎไทย
๑ นายชาย ศรีบัวเลิศ
๒ นายธนรัจจ เขียวแกว
๓ นายสันติ ทิพยตําแย

๔ นายเอกสิทธิ์ อัครศรีสวัสดิ์
๕ นางสาวโศภิตา สุทธิเดช

สํานักพระราชวัง
ทวีติยาภรณชางเผือก
๑ นายประชิด วามานนท
๒ นายพชร จารุจินดา

๓ นางปทมาวดี สุทัศน ณ อยุธยา
๔ คุณศุภวัชร วัชรเสถียร
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย

๑
๒
๓
๔
๕

นายกิตติ วัฒนเสริมกิจ
นายประวิตร ศุภชลาศัย
นายเริงชัย ทองหลอ
นางขวัญมนัส ลิมปชาติ
นางเฉลิมขวัญ กิจไพฑูรย

๖
๗
๘
๙

นางสาวพรรณปทุม ไตรเทพพิสัย
นางรัตนา วิชญาณรัตน
นางวัลลภา เปลี่ยนศิริกุล
นางสืบพงษ สิริสุขะ

เบญจมาภรณชางเผือก
๑ นายวิเชียร ผลวัฒนสุข

คูสมรสของบุคคลบางตําแหนง
ทวีติยาภรณชางเผือก
๑ นายกิติศักดิ์ ศิริมังคละ
๒ นายทรงเกียรติ เมณฑกา

๓ นาวาอากาศเอกหญิง จันทิรา คงศักดิ์
๔ นางดวงใจ เรียววิไลสุข

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๘ ข
๕
๖
๗
๘
๙

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

นางทัดดาว อิทธิวิกุล
นางทีปสุรางค ภักดีธนากุล
นางมัณฑนา วาศภูติ
นางวรรณา จันทนเสนะ
นางโสภางค ภาษี

(เลมที่ ๒)
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
นางอนัญญา โพธิศิริ
นางอารมณ กลาณรงคราญ
นางอุมาพร ฟูตระกูล
นางอุษา รุจิประภา
นางเอมวลี แสวงศักดิ์

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

นางกัญญา จึงจตุรพิธ
นางเจือสุคนธ บันเทิงสุข
นางชนิกา เทวกุล ณ อยุธยา
นางฐิติปรางค ธาระรูป
นางณัฐจุฑา บัณฑิตอาภรณ
นางดาณา กรรณสูต
นางนพนภา กุลทนันทน
นางเบญจพร มกรพงศ
นางเบญจมาศ ชินะจิตร
นางเบญจมาศ ทองไขมุกต
นางปริญดา บุญญฤทธิพงษ
นางพจนารถ จันทรเสวก
นางพัชรา เกศวพิทักษ
นางพันทิพา จันทิก
นาวาอากาศโทหญิง เพียงมาศ สังขพงศ
นางภัทรลดา พุมหิรัญ
นางภัทรวดี วงศชะอุม
นางยานี ธรรมรักษ

๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕

นางรัชนี พานิชพันธ
นางวณี ปนประทีป
นางวรรณะ ศิริชนะ
นางวันทนี พรหมสุวรรณ
นางวาสนา โชติชะวารานนท
นางวิชุลดา ปุญญกริยากร
นางวิสสุดา กนิษฐานนท
คุณหญิงศิริพร สีวะรา
นางสิริพร พูนคํา
นางสุดารัตน พยัฆวิเชียร
นางสุธาสินี สุขัคคานนท
นางอรณี ประทุมทาน
นางอรุณศรี เจริญพานิช
นางอลิสา ภูชอุม
คุณหญิงอังศุภา ปณยาชีวะ
คุณหญิงอัจฉรา ภูวนารถนุรักษ
นางอานิก อัมระนันทน

ตริตาภรณชางเผือก
๑ นายสุรพล ตันตราภรณ

๒ นายอาคม บาระมีชัย

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๘ ข
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

นางกษมน กิตติอําพน
นางจณัญญา เศวตรุนทร
นางจิตอําไพ พันธุมณี
นางชัชสรัญ อิศรางกูร ณ อยุธยา
นางชุติมา ดวงรัตน
นางฐิตินาถ สัจจิพานนท
นางณัฐกิตติมา จิตรานุเคราะห
นางดวงมาลย หิรัณยัษฐิติ
คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี
นางเทียมจันทร อันทะไชย
นางนฤมล สิงหเสนี
นางนวลฉัตร ทวีชัยการ
นางนัยนา อยูพรต
นางบุศรา เชียงปวน
รอยเอกหญิง ปฏินุช หนีพาล
นางพิมลพรรณ เสรีรังสรรค
นางเพ็ญพรรณ สุธีวงศ

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖

(เลมที่ ๒)
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
นางภัทรา วสันตสิงห
นางวณีถวิล โชติรัตน
นางวราภรณ ลิ้มชัยกิจ
นางวันเพ็ญ สุชาติเวชภูมิ
นางวัลยลดา หงสทอง
นางวัลลภา ชวยประสิทธิ์
นางวิภารณี เมาลานนท
นางวิภาวี ศรีขวัญ
นางศริยา กิตยารักษ
นางศรีสุข กรุยรุงโรจน
นางสกุล บุตรศรีภูมิ
หมอมหลวงสุจิตรา สุโขธนัง
นางสุนงนาท สูตะบุตร
นางสุพร สีตบุตร
นางแสงอรุณ กาญจนรัตน
นางอริยรัตน สุภาพงษ
นางอัจฉรา ตั้งปรัชญากูล

ตริตาภรณมงกุฎไทย
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

นายวัฒนา สถาวโรดม
นางกฤตติณา วีระสัมพันธ
นางกอบเกียรติ ไกรจิตติ
นางกัลยา ตันมณีวัฒนา
นางเกษศิรินทร รุจินินนาท
นางชัญญา บัวประเสริฐ
นางชุลีกร เดชเดโช
นางญาดา ประพิณมงคลการ

๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

นางฐิติวรดา สุธรรมโกศล
นางดวงทิพย พวงสาโรจน
นางดวงฤดี พรไชยา
นางตาบทิพย มิลินทจินดา
นางธิดารัตน รัตนจันทรา
นางธิติมา อินทรปาณ
นางธีราภรณ ตัณฑพานิช
นางนิ่มนวล ทิมาศาสตร

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๘ ข
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖

นางนุชนารถ วะสีนนท
นางเบญจวรรณ ติวราภรณศานติ์
นางประภา ศรีนวลนัด
นางปราณี ทัพภวิมล
นางปริตา เทศประทีป
นางปริศณา วรานนท
นางผกาแกว ชินวรรโณ
นางพรพรรณ โพธิ์สุวัฒนากุล
นางพรพวง รางนอย
นางพิชญา พจนสุนทร
นางพิมลพรรณ บุญพัฒน
นางพิลดา ญาโณทัย
นางพูลสุข เจริญพานิช
นางเพียงจิต ตันติกุล
นางภคมน สุรดิฐนันท
นางมัณฑนา ศรีสุขวัฒนา
นางเยาวภางค พูลสุวรรณ
นางเยาวลักษณ งามวงศชน
นางรัตนสุดา จันทรภิรมย
นางวนิดา เนื่องผลมาก

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕

(เลมที่ ๒)
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
นางวนิดา ศิลปอาชา
นางวรนารถ ปะรักกะมานนท
นางวรรณี ศรีสุวรรณ
นางวรวิจิตรา หุนสวัสดิ์
นางวัญจนา มาณวพัฒน
นางวัลลภา ศีลพิพัฒน
นางเวียงจันทร วุฒิวงศ
นางศิริพร นิ่งนอย
นางสมปอง พรหมนารท
นางสัมพันธ อุดมฤทธิรุจ
นางสุจินตนา ชลวิจารณ
นางสุนีย สะมะอุน
นางเสาวลักษณ ชยานุวัชร
นางโสลี จัมปาสุต
นางหทัยรัตน นิลกําแหง
นางอนัษฎา โพธิสุวรรณ
นางอรอนงค จุฑานนท
นางอัญชลี จํารัสฤทธิรงค
นางอุไร อาชวาคม

จัตุรถาภรณชางเผือก
๑
๒
๓
๔
๕

นางกรทิชาต วัฒนพันธุ
นางกรพัณณ พงษเจริญ
นางกันยา อัมพรกลิ่นแกว
นางขวัญจิตร ฤาชุตานันท
นางจรรยา นิติไกรพจน

๖
๗
๘
๙
๑๐

นางจันทรา ศานตตระกูล
นางจิตติ แสงเทียน
นางจิตรา ละอองมณี
นางชัชชมา สมบูรณทรัพย
นางชุมศรี แสนอิสระ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๘ ข
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕

นางชุมาพันธ วิเชียรเกื้อ
นางเชอรลี่ บุญยะอนันต
นางดวงศิริ พิชยวัฒน
นางดวงสมร ศรีพัฒนาวัฒน
นางทวีติยาภรณ พุกกะณะสุต
นางทิพวรรณ กิตติสถาพร
นางธัญญา ออนวิมล
นางธันยา จันทรวิทัน
นางนาคมัลลิกา ดวงแกว
นางนาฏสุมิตา ทัตติ
รอยโทหญิง นิรมล ภูริเวทย
นางนิ่มนวล สุภัทราพาหิรผล
นางบงกช วีระศักดิ์
นางบุษบา ชลพัฒนา
นางประภาศรี เกษะโกมล
นางพัชณี เจริญพจน
นางเพชรา จิตรพัฒนากุล
นางเพ็ญศรี บุญมี
นางภาณี สุมนะเศรณี
นางภาศินี อัครวิบูลย
นางรัชนี จันทรังษี
นางรัตนา สุภัควณิช
นางเรวดี พัวเวส
นางวรนุช ยศธแสนย
นางวรรณี อุบลเดชประชารักษ

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙

(เลมที่ ๒)
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
นางวัชรี สุขอนันต
นางวิสาขา พลางกูร
นางศรีสกุล บุรกรรมโกวิท
นางศิรินรี แขวงโสภา
นางสมวงศ โรจนอนนท
นางสุชินา เกษรมาลา
นางสุธิดา ทันจิตต
นางสุพรรณี ศิริสัมพันธ
นางสุภัทรา อังกสิทธิ์
นางสุมนทิพย จิตสวาง
นางสุมาลี ศิรินันทพร
นางสุรางคณา วายุภาพ
นางสุรียพร ดิษฐแพ
นางสุวณีย กุลธรเธียร
นางโสภาพรรณ ณ ระนอง
นางสองศรี อังคสุวรรณ
นางหยาดฟา ศรีเอี่ยมสะอาด
นางอนงค ยิ่งเสรี
นางอภิรดี มังคละพฤกษ
นางอรพรรณ วัชรพล
นางอรษา มีสมศัพย
นางอัญชุลี คุณวิบูลย
นางอัมพร คลองมีคุณ
นางอารี ชลวิทย

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๘ ข

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒)
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

นายพิทักษ ศิริวันสาณฑ
นายสันติภาพ บุณยากร
นายสิงหา มณีโชติ
นายสุธี ผลทวี
นายอภิพงศ ดีศรีวงศ
นายเอกมล มนัสวานิช
นางกมลทิพย มีนพัฒนสันติ
นางกรกฏ สูตรสุวรรณ
นางกรองกาญจน โกมลภมร
นางกฤตยา จิณณวาโส
นางกัญญามน พลเดช
นางกาญจนาภรณ เรืองอารียรัชต
นางกานดา สาระธนะ
นางกิตติมา ขันตี
นางกุลธิดา ผดุงทรัพย
นางเกสินี แสงอุไร
นางเครือวรรณ อักษร
นางจริยา ดานกิตติกุล
นางจันทนี ฉายะศรีวงศ
นางจินดา ศิวาดํารงค
นางจุฑารัตน เอี่ยมอําภา
นางจุลณีย ถนอมพล
นางใจทิพย ประภาพันธ
นางชวิศา รตารุณ
นางโชติกา ภูเจริญยศ
นางชอผกา จิตตเกษม

๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒

นางฐานันดรนาถ เทพาพรสุวรรณ
นางณัฐกมล นิติเศรณี
นางดนุชา เทอดเผาไทย
นางดิศจี สอนไว
นางดุษณี ภมรบุตร
นางตริตาภรณ จรูญศรี
นางทิพวัลย พูนขํา
นางทิศา รัตนวรรณ
นางเทวีรัตน อยูประยงค
นางไทศิกา ไพรสงบ
นางธนวรรณ เกียรติดํารง
นางธนาภรณ โปษยานนท
นางธีรวรรณ บุญยินดี
นางนงลักษณ คงบริรักษ
นางนฤมล เทียนศาสตร
นางนันทิยา ตระกูลศิลป
นางนารีรัตน มิทราศักดิ์
นางนิตยาภรณ สิงหามาตย
นางเบญจวรรณ วิชยาทร
หมอมหลวงประทิ่นทิพย นาครทรรพ
นางประไพ จารุพฤกษพันธ
นางพงษผกา กริยาผล
นางพรรณี สิทธิประภา
นางพรรณี อังสนานนท
นางพิมพประภา สงคธนาพิทักษ
นางภัทรดา ทองพูล

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๘ ข
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕

นางภัทรพร ศรีอุดมขจร
นางมนตรัก ภูรีศรีศักดิ์
นางมาลี ปาละวงศ
นางมุทิตา พรรณสมัย
นางยุพดี บุนนาค
นางยุพดี รวิวรรณพงษ
นางยุพิน ดิสสะมาน
นางยุวดี อักษรศรี
นางรวิวาร สุวรรณเนตร
นางรสนันท อัครวงษ
นางรัตติยา ศิลปวิวัฒน
นางรําไพ สิงหรา ณ อยุธยา
นางรุงทิพย สุขสมจิตร
นางวรรณมาศ ศิริเสาวลักษณ
นางวรรณวิมล สุวรรณอัตถ
นางวันเพ็ญ ลีลาวชิโรภาส
นางวาสินี ผิวผอง
นางวิรัลพัชร วงศตระกูลรักษา
นางศศิณัฐ สงวนสัตย
นางสมบูรณ เข็มเฉลิม
นางสมบูรณ บุญเผื่อน
นางสมพร จารุเกษมรัตนะ
นางสาธิดา โตวิวัฒน

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗

(เลมที่ ๒)
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
นางสายสมร อสัตถวาสี
นางสิริวรรณ เพ็ญแข
นางสุกัญญา รักษเผา
นางสุจิตรา จิตสุทธิผล
นางสุพรรณี พลายเวช
นางสุพัชรินทร สัมปตตะวนิช
นางสุภาณี ผดุงพัฒโนดม
นางสุมาลี ดีเสมอ
นางเสาวนีย นภีตะภัฎ
นางแสงดาว เกษมสันต
นางโสภา ศุภสกุลอาภาพิบูล
นางโสภิตสุดา ทวิพัฒน
นางอรกัญญา เณรบํารุง
นางอรพรรณ เหลืองโรจนกุล
นางอรวรรณ เกิดผล
นางอรอนงค ประณุทนรพาล
นางอัญชลี ภิรมยนาม
นางอัญชลี ภูทอง
นางอุทัยวรรณ นาวินธรรม
นางอุรัจฉฑา ทวาทศิน
นางอุไรรัตน บุญสงประเสริฐ
นางเอื้อจิต นีละศรี

เบญจมาภรณชางเผือก
๑ นายรังสิต อุดมโชค
๒ นางกนกวรรณ เกตุมาก

๓ นางกาญจนา ขอบทอง
๔ นางคนึงนิจ ไกรพานนท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๘ ข
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

นางชูนิตย พินัยนิติศาสตร
นางณินทอรญา เจียมสุขสุจิตต
นางดวงสวรรค ชวยพนัง
นางทิพยวัลย สุนทร
นางธนิดา เมืองคํา
นางนพรัตน อุไรวิชัยกุล
นางนารีรัตน อาภรณเอี่ยม
นางบุญนาค เย็นยิ่ง
นางบุษบา เผือกผอง
นางเปยมสุข เศษแสงศรี
นางพรจิตร หรุนเริงรมย
นางพันทิพย ชูพงศ
นางภาสมร สกุลวงศธนา
นางมารยาท กลิ่นสุคนธ
เรือโทหญิง เมธณี ถวิลประวัติ

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓

(เลมที่ ๒)
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
นางรัชฎา สุวรรณโชติ
นางวัชรี ฟูกาญจนานนท
นางวัชรีย โพธิ์อุบล
นางศิริรัตน สมทอง
นางศิริลักษณ ณ กาฬสินธุ
นางศิริศรัณย จันทรตรี
นางสุชาดา ไตรรัตนธนวงศ
นางสุภาพร วรรณไพบูลย
นางสุวลัย ศัตรูลี้
นางอภิญญา ลอยชูศักดิ์
นางอรนุช อนันตพิพัฒน
นางอรุณวดี เหมือนพะวงศ
นางอุบล ทัตตะวร
นางเอื้อมเดือน สงหอง

เบญจมาภรณมงกุฎไทย
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

นายดนุ เบญจพลชัย
นายธีระ วัชรเสถียร
นายวิชรัตน วิจิตรวาทการ
นางกรรณชฎา พิริยะรังสรรค
นางงามจิตต สาพิทักษ
นางชอทิพย วาศนาสง
นางซูไรนิง อาลี
นางณินทิรา โสภณพนิช
นางทิพวัลย พรพิบูลย
นางธิดาวรรณ แสวงการ

๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

นางธีรนาฏ โชควัฒนา
นางนุระมา อาลี
นางแนบ รณรงค
นางน้ําทิพย ปาริจฉัตต
นางบุญเสริม วรรณรัตน
นางปราณี ยอดแกว
นางปริยา จีระพันธุ
นางปาริชาต ศิวะรักษ
นางผุสรา สุนทรางกูร
นางพัชรี ชมไพศาล

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๘ ข
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔

นางพัทธยา ศิรธรานนท
นางพิชยา แกวจินดา
นางเพ็ญศรี บุญเจือ
นางเฟาซียะ จะปะกียา
นางมณี นามศิริพงศพันธุ
นางรัศมี สยามวาลา
นางเรวดี ธํารงธัญวงศ
นางลัดดา รัตนพันธุ
นางลินยู เจริญกุล
นางวิภาดา โทณวณิก
นางศศินี หงษหยก
นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท
นางสมหมาย โกศล
นางสรวงมณฑ สิทธิสมาน

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘

(เลมที่ ๒)
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
นางสัณหจุฑา จิราธิวัฒน
นางสายสุนีย แสงนิ่มนวล
นางสุดา เชาวภานันท
นางสุนทรี ทองประสม
นางสุนียนาถ สืบคา
นางสุปรียา ศกุนตนาค
นางสุภัทรา อุปถัมภ
นางสุมาลี สกุลสุรรัตน
นางสุมิตรา อัศวาณิชย
นางสุรีรัตน ตันธุวนิตย
นางอรวรรณ เที่ยงธรรม
หมอมราชวงศอัจฉรียา คงสิริ
นางฮามือเสาะ เจะแซ
นางฮาลีมะห มะมิงจิ

