หนา ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑

สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
๑ นางสาวนพวรรณ สุขเจริญ

๒ นางพรสุรีย พลสมบัติ

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑ จาอากาศตรี บรรเทา เปลี่ยนสุนทร
๒ นางพิมพาวรรณ อูนากูล
๓ นางภารดี แกวมีสี

๔ นางวัฒนาพร ลิ้มสมบูรณ
๕ นางศิริวรรณ สุทธิพงศ
๖ นางสาวอุไรวรรณ ทั่งเพชร

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

นายชลินทร ประเสริฐกิจ
นายทวีเกียรติ เชาวลิตถวิล
นายประสิทธิ์ อนันตวิรุฬห
นายสมบัติ ทวีศิลป
นางจันทรเพ็ญ อานามวัฒน
นางนัยนา เปรมประพันธ
นางพรรษมน ไทยวัฒนานุกูล

๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

นางสาวรุงนภา ขันธิโชติ
นางสาววราภรณ สุขประเสริฐ
นางสมถวิล จํานงนภรักษ
นางสินีนาถ ดุลยสุข
นางสุภปภา หนองพงษ
นางสาวสุภาวดี สุทธิ
นางสาวสุภาสินี ขมะสุนทร

สํานักงานศาลปกครอง
๑
๒
๓
๔
๕
๖

นายรวมบุญ โพธิ์ทอง
นายราชัย ชัยสุวิรัตน
นายวสันต ศรีสุวรรณ
นายวิทยา วัชระเกียรติศักดิ์
นายสมชาย มณีวรรณ
นายสุดประเสริฐ บุญปาลิต

๗
๘
๙
๑๐
๑๑

นายอลงกต ไผพูล
นางกฤชญา ทิพยธรรมธารา
นางชุติมา รักษพล
นางสาวสุขใจ อัจฉริยะศาสตร
นางอัจฉรา นิยติวัฒนชาญชัย

สํานักงานศาลยุติธรรม
๑ นายกมล ธีรเวชพลกุล
๒ นายกําพล ษมาคุณากร

๓ นายเกียรติพงศ อมาตยกุล
๔ นายเกียรติวุฒิ จุฑารัตนากูล

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

นายเกื้อ วุฒิปวัฒน
นายแกว เวศอุไร
นายขจรเดช คงแสงชู
นายคัมภีร กิตติปริญญาพงศ
นายจตุรงค นาสมใจ
นายจรูญ ชีวิตโสภณ
นายจิรนิติ หะวานนท
นายชลิศร สวัสดิทัต
นายชวลิต ยงพาณิชย
นายชัยรัตน ศิลาลาย
นายชาญวิทย ทวมเจริญ
นายชาญวิทย รักษกุลชน
นายชาตรี ศิริรักษ
นายชาตรี สุริยะวิจิตรวงศ
นายชาติชาย กริชชาญชัย
นายชิงชัย ศรประสิทธิ์
นายเชาวลิต ชูรัศมี
นายณรงคศักดิ์ เนียมนัด
นายตั้งใจ ศาสตรศศิ
นายทศพล สุขใจ
นายธงชัย วรชาติเดชา
นายธงชัย อยูถนอม
นายธนาพนธ ชวรุง
นายนิติ เอื้อจรัสพันธุ
นายบัณฑิต แกวทอง
นายบุญชู ทัศนประพันธ

หนา ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
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
๕๖

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นายบุญไชย ธนาพันธสิน
นายปกิต สุวรรณพรหมา
นายประยูร กิ่งไทร
นายประสิทธิ์ เจริญถาวรโภคา
นายปานนท กัจฉปานันท
นายเปรมศักดิ์ ชื่นชวน
นายพยนต ฉุยฉาย
นายพศวัจณ กนกนาก
นายพิศิฏฐ สุดลาภา
นายพีระศักดิ์ ใจเสงี่ยม
นายพูนศักดิ์ เข็มแซมเกษ
นายเพรา โพอุทัย
นายมนตรี จิตรวิวัฒน
นายมนตรี โรจนวัฒนบูลย
นายมุนินทร สมทอง
นายไมตรี สุเทพากุล
นายยงยศ เอี่ยมทอง
นายรังสรรค ดวงพัตรา
นายราเชนทร เรืองทวีป
นายลาชิต ไชยอนงค
นายเลิศชัย ภักดีฉนวน
นายวรงคพร จิระภาค
นายวรณัฏฐ สังขใหม
นายวัฒนา วิทยกุล
นายวันชัย ชัยเสริมวงศ
นายวันชัย ธํารงพิริยะพันธ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
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

นายวันเดิม สูทรัพย
นายวิเชียร โบราณวัฒน
นายวิทยา จิญกาญจน
นายวิวัธน ทองลงยา
นายวีรวิทย สายสมบัติ
นายวุฒิ เอกกิตติ
นายวุฒิชัย ไวยภาษ
นายวุฒินัย วงศฟก
นายศรัณย สะมะแอ
นายศักดิ์สิทธิ์ จิระพรวัชรานนท
นายสมเกียรติ เจริญสวรรค
นายสมคิด ใจกระเสน
นายสมจิตร มากบัว
นายสมเจตน สุรินทรศักดิ์
นายสมชัย ชัยวงษ
นายสมชัย ฑีฆาอุตมากร
นายสมชาย เงารุงเรือง
นายสมชาย อติกรจุฑาศิริ
นายสันต เกียรติกอง
นายสาคร ตั้งวรรณวิบูลย
นายสิทธิชัย โชคสวัสดิ์ไพศาล
นายสุชาติ ทนินซอน
นายสุทธินันท เสียมสกุล
นายสุเทพ คาเจริญ
นายสุพจน กิตติรักษนนท
นายสุภกิจ กิตสัมบันท

หนา ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นายสุภัทร สุทธิมนัส
นายสุเมศร พันธุโชติ
นายสุรทิน สาเรือง
นายสุรพล สนธยานนท
นายสุรศักดิ์ วิมลรัตน
นายโสรัตน เพียรอนุกูล
นายองอาจ แนนหนา
นายอดิเทพ ถิระวัฒน
นายอดิศักดิ์ ศรธนะรัตน
นายอนันต เสนคุม
นายอรรถพงษ กุลโชครังสรรค
นายอัษฎาวุธ สรหงษ
นายอําพันธ สมบัติสถาพรกุล
นางสาวขวัญชีวี เสียงสุวรรณ
นางเงินทิพย พัชรเรืองพัฒน
นางจิราวรรณ สุญาณวนิชกุล
นางฉัตรสุดา พลพิภพ
นางชนากานต ธีรเวชพลกุล
นางสาวณัชชา นอยเชื้อเวียง
นางสาวถิรพชร อิ่มใจ
นางนงนุช ดุษฎีพร
นางนวลทิพย ฉัตรชัยสกุล
นางนุจรินทร จันทรพรายศรี
นางสาวเบญจมาศ กองทรัพย
นางผองพรรณ ปนพิลา
นางพัชรวรรณ สวัสดิทัต

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖

นางพัชรภรณ อนุวุฒินาวิน
นางมาลินี คุณากรกอบกิจ
นางรุงรัตน วิจิตรจงกล
นางสาววราภรณ ปยะมงคลวงศ
นางสมศรี หรูจิตตวิวัฒน
นางสาวสุปราณี สุวรรณกุล
นางสุพัตรา สืบสม อนันตพงศ
นางสาวสุภาพร เนตรเขียน

หนา ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓

ขาราชการศาลยุติธรรม
๑๗
๑ นายเกิดโชค จิอู
๑๘
๒ นายจรัญ กรัดเกษ
๑๙
๓ นายจํารัส อักษรสิทธิ์
๒๐
๔ นายจุลจักร แสนโสม
๒๑
๕ นายชัยวัฒน สายจันดี
๒๒
๖ นายชาญ คํายอด
๗ นายชาตรี สุพิมนต
๒๓
๘ นายชําเลือง บรรจง
๒๔
๙ นายณัฐพล ชนะพันธ
๒๕
๑๐ นายธวัชชัย เกษมสุวรรณ
๒๖
๑๑ นายบรรจง อุดมการไพศาล
๒๗
๒๘
๑๒ นายบรรเลง แกนยะกูล
๒๙
๑๓ นายบุญยืน สายเพชร
๓๐
๑๔ นายประเทศ พลเรือง
๓๑
๑๕ นายพนากร โกรพิมาย
๓๒
๑๖ นายพัชร เคนเตา

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นางสุรีพร อัชฌานนท
นางสาวสุวนี นภาภาค
นางสาวสุวรรณา นิ่มพงษศักดิ์
นางสาวสุวรรณา มีนะโยธิน
นางสุวิชา นาควัชระ
นางอรอุมา วชิรประดิษฐพร
นางอารีย เตชะหรูวิจิตร

นายพุฒิเมธ อมรรัตนโกมล
นายวันชัย เรือนเงิน
นายวิชัย พรหมเพศ
นายวิทยา เถาวัลย
นายวินัย ศรีสมุทรนาค
นายสงวน ยืนยง
นายสมชาย รัตนศรัทธา
นายสายันต ดาวเรือง
นายสุจริต สัณฑมาศ
นายสุเทพ จงพิทักษรัตน
นายสุนทร เรืองไธสง
นายสุภัทร ดวงศรี
นายสุรชัย เขมะภาตะพันธ
นายสุรวุฒิ ประสิทธิชัย
นายโสมนัส ชางรบ
นายอภิชัย เรงมานะวงษ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘

นายอัฏฐวัฒน ไชยณรงค
นางกนกพร พละพันธ
นางกนกพรรณ อรทัย
นางกรกมล รัตอาภา
นางกรชศา เจริญเลิศ
นางสาวกรรณิกา เหลืองอัครวงศ
นางสาวกรองแกว อัมมวรรธน
นางกาญจนา โคตรอาษา
นางกุลกัญญา วิชญสมบูรณ
นางสาวเกศินี อมแยม
นางขจีพรรณ แดงเอียด
นางไขแสง สุขศรี
นางสาวงามตา กัลยาณเมธี
นางสาวจงรักษ ฮั่วเจียม
นางจันทนา ธรฤทธิ์
นางสาวจันทิพย อรุณรัตน
นางสาวจิตรา บัวประเสริฐ
นางสาวฉลวย จันทรัตน
นางสาวฉวีวรรณ จันทรศรีนวล
นางฉวีวรรณ พละกาบ
นางฉวีวรรณ วุฒิ
นางสาวชนิดาพร ฦาชา
นางชวนพิศ บุญเกิน
นางชอทิพย เครือเพ็ชร
นางชัชชฎา แยมสงาพรรณ
นางสาวชุติมา พวงสาตร

หนา ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นางโชติกา บุญยัง
นางณัฐชนก หังศเนตร
นางดวงกมล เกิดหลํา
นางดารณี มณีมัย
นางสาวทิพภาพร ภูมิโสม
นางทิพยวัน มนัสโยธิน
นางธนพรรณ เผื่อนงูเหลือม
นางธันยพัต โฆษิตเบ็ญจพล
นางนฤภร เฉลิมกลิ่น
นางนวพร คุณดิลกสุนทร
นางสาวนวลละออ วัฒโน
นางสาวนวลอนงค นามกันยา
นางสาวนันทนภัส จันทรเฉลิม
นางนิตยา จันทรศรี
นางนิตยา พจนธนาบันเทิง
นางนิศา สมศรีดา
นางนุจริน ใจกลา
นางบังอร ประพันธศรี
นางสาวบุญเรือน เกิดชวย
นางสาวบุญศรี ยงเสถียรโชติ
นางเบญจวรรณ ผองศรีใส
นางเบญจวรรณ เมธวัฒนธรากุล
นางเบ็ญจา มาศรีนวล
นางปราณี กลัดสวัสดิ์
นางปราณี นอยบุดดี
นางปุณิกา บุญญาอรุณเนตร

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐

นางพงษทิพย โลหขุนพรหม
นางพรทิพย เผื่อนนาค
นางพรทิพย แสนสุข
นางพรประสิทธิ์ พิทักษจิตต
นางพรรณี แกวนันชัย
นางพรสุภา มากเทพพงษ
นางสาวพวงทิพย วีระเชียร
นางพัชริน เสือเกิด
นางพัฒนระพี นิ่มนวล
นางพัทธนันท ดวงดี
นางสาวพัทธยา บุญจันทร
นางพิมพธรัตน ทิพวรรณ
นางสาวพิมล สวัสดิ์พิบูลย
นางสาวพิสมัย ใจเย็น
นางเพชรรัตน พรหมธีระวงศ
นางสาวเพ็ญจันทร บุญหลง
นางภัทรภร นาควังไทร
นางสาวภัทรา ศรีดวง
นางภาวนา สงวนรัตน
นางภิญญา ชุมจิตต
นางมลฤดี ภักดีคง
นางมัชชุภรณ พรหมบุตร
นางสาวมาลี ชวยเรือง
นางสาวเมตตา พิบูลยนุรักษ
นางสาวยุพา เอี่ยมอําพร
นางสาวเยาวดี พาจรทิศ

หนา ๑๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นางเยาวลักษณ ฐิติวร
นางรนิตา จะนู
นางราตรี มหันต
นางรําพึง ชัยรัตน
นางละมอม สงประสพ
นางลัดดาวัลย คีรีวงศ
นางลาวัลย เหลืองเช็ง
นางเลขา ชนะสงคราม
นางวรรณเพ็ญ ศรีดิษฐ
นางวรลักษณ อุดมวรรณ
นางวัชรี อาววิจิตรกุล
นางสาววัฒนา ปญจแกว
นางวัฒนา ออนพุทธา
นางสาววันทอง ทาริวงศ
นางวันเพ็ญ ธีรานุกูลกิจ
นางวารีทิพย เกลี้ยงประดิษฐ
นางวิภา นอยฉิม
นางสาววิมาลา แยบดี
นางสาววิลาวัลย ยิ่งศิริ
นางวิไล โควายงธนกูร
นางศรินทร จิตรผอง
นางสาวศรีพรรณ ปญญาตุย
นางศิริพร นครพุม
นางศิริมา จันทรอินทร
นางศิริวรรณ สังขทอง
นางศุภกร จันทรเพ็ญ

หนา ๑๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖

นางสมใจ ธรรมสุนทร
นางสมถวิล ชาญวิจิตร
นางสมทรง ดังกลาง
นางสมทรง โยโล
นางสมบุญ บุญฤทธิ์
นางสมพร วัยวัฒนะ
นางสาวสมพิศ วงษครุธ
นางสมอักษร วิไลทรัพย
นางสายสุดา ปทมานนท
นางสุกัญญา คลองบัญชี
นางสาวสุจี เย็นผาสุข
นางสาวสุชิตา มีสุข
นางสุดใจ มิรัตนไพร
นางสุดา โพธิ์ไพชยนต
นางสาวสุดารัตน ศรีสมวงษ
นางสุธิดา บุตรนาแพง
นางสุนิสา โมระศิลปน
นางสุภางค นรเศรษฐวรชัย
นางสุมิตรา สุวรรณรงค
นางสุอารีย ตะกรุดโทน

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑

๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖

นางสาวแสงเดือน ไชยวงศ
นางโสภา ปานเหลือง
นางหทัยทิพย สิงหพันธุ
นางอณิยา เหลาสุนทรวณิช
นางอมรรัตน สานุจิตต
นางอมราวดี เพียเฮียง
นางอรวรรณ หอมชื่น
นางสาวอรสา ขําโสภณ
นางอรุณทิพย ลมสูงเนิน
นางอังคณา เสียงกอง
นางอัจฉรา พิศแลงาม
นางสาวอัญชลี นิตยสุวรรณ
นางสาวอัญธิกา ดอกบัว
นางอัญอานันท ปลื้มใจ
นางอําไพวัล ไชยพงษ
นางอุดม เที่ยงสันเทียะ
นางอุดมลักษณ เพ็งรัตน
นางอุดมศรี พิมพนอย
นางอุไรพร นามบุปผา
นางอุษณีย รัตนะสุขจิตต

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๑ นายกมล โสตถิโภคา
๒ นายปญญา อุดชาชน

๓ นายพิมล ธรรมพิทักษพงษ

กรุงเทพมหานคร
๑ นายกมล อาวอุดมสุข

๒ นายกมล อุปผล

