หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข

(เลมที่ ๒)
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่อ งราชอิ สริ ยาภรณอัน มีเ กีย รติ ยศยิ่ งมงกุ ฎ ไทยในโอกาสพระราชพิ ธีเ ฉลิ ม พระชนมพรรษา
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ รวมทั้งสิ้น ๙,๐๘๒ ราย ดังรายนามทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ชวรัตน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหนาที่แทน
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒)
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑

รายนามผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
อันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ประจําป ๒๕๕๑
ขาราชการการเมือง
ทวีติยาภรณชางเผือก
๑ นายกมล บันไดเพชร
๒ นายชาติชาย พุคยาภรณ
๓ นายไพจิตร เทียนไพฑูรย
๑ นายธวัชชัย สุทธิบงกช
๒ นายธีรพล นพรัมภา
๓ นางสาวกฤษณา ณ ระนอง
๑
๒
๓
๔
๕
๑
๒
๓
๔

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
นายไชยยง รัตนอังกูร
นายประพล มิลินทจินดา
นายพิสุทธิ์ ชลากรกุล
นายวัน อยูบํารุง
นายกอกิจ ดานชัยวิจิตร
นายเกรียงไกร กิตติธเนศวร
นายเกษมสันต วีระกุล
นายจตุพัฒน บารมี

๔ นายวีระศักดิ์ จินารัตน
๕ นางบุปผา รอบรู
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
๔ นางนลินี ทวีสิน
๕ นางสุกัลยา โชคบํารุง
ตริตาภรณชางเผือก
๖
๗
๘
๙

นายวิมล จันทรจิราวุฒิกุล
นายโสภณ โกชุม
นายอารี ไกรนรา
นางพรรณี จารุสมบัติ

ตริตาภรณมงกุฎไทย
๕
๖
๗
๘

นายณพจนสกร ทรัพยสิทธิ์
นายณัฐพงศ ศีตวรรัตน
นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ
นายธนพล สมรูป

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข
๙ นายธานินทร แสงวนิช
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

นายนาวิน บุญเสรฐ
นายบัณฑูรย เกียรติกองชูชัย
นายไพศาล ลือพืช
นายภักดีหาญส หิมะทองคํา
นายภูมิพัฒน พชรทรัพย
นายภูวเดช อินทวงศ
นายศุภชัย ใจสมุทร
นายสมพรต สาระโกเศศ
นายสมภพ งามแสงรัตน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

นายกิตติ์ธเนศ กองเกียรตินที
นายโกวิทย ธรรมานุชิต
นายขวัญชัย สาราคํา
นายจารุวงศ เรืองสุวรรณ
นายจิรัฏฐ นิธิอนันตภร
นายชาญ คราประยูร
นายไชยรัตน ไทยเจียมอารีย
นายทนง บุษราคัม
นายนพดล มีวรรณะ
นายนัฎฐประชา เกื้อสกุล
นายไผ ลิกค
นายพรอมพงศ นพฤทธิ์

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒)
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑
๑๙ นายสมศักดิ์ แตเจริญวิริยะกุล

๒๐ นายสรยุทธ เพ็ชรตระกูล
๒๑ นายสุรชาติ ชาญประดิษฐ
๒๒ นางสาวเพ็ญชิสา หงสอุปถัมภชัย
๒๓ นางรัตนาภรณ สมบูรณ
๒๔ นางสาวลีลาวดี วัชโรบล
๒๕ นางสาววีรินทรทิรา นาทองบอจรัส
๒๖ นางศรีญาดา ชินวัตร
๒๗ นางสาวศุภรัตน นาคบุญนํา
๒๘ นางสาวอรุณี ปริศนานันทกุล
จัตุรถาภรณชางเผือก
๑๓ นายไพรัช ชัยชาญ
๑๔ นายไพศาล ชโนวรรณ
๑๕ นายไพศาล อัคคะสารกุล
๑๖ นายเรืองเดช เหลืองบริบูรณ
๑๗ นายวรกร คําสิงหนอก
๑๘ นายศักดา นพสิทธิ์
๑๙ นายสมพงษ พรหมกลาง
๒๐ นายสยาม หัตถสงเคราะห
๒๑ นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ
๒๒ นายสุรสิทธิ์ วงศวิทยานันท
๒๓ นางสาวยุวลักษณ อภิธนาคุณ

ขาราชการรัฐสภาฝายการเมืองสภาผูแทนราษฎร
๑ นางสาวกณวรรน เลาชัยวิวรรธน

ตริตาภรณมงกุฎไทย
๒ นางนาที รัชกิจประการ

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข

(เลมที่ ๒)
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑

ขาราชการรัฐสภาฝายการเมืองวุฒิสภา

๑ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล
๒ นางสาวสรัสวดี บุญเดช

ทวีติยาภรณชางเผือก
๑ นางสาวปานตา เจริญลาภ
ตริตาภรณมงกุฎไทย
๓ นางสาวโสรัจจ จันทรเสนีย
จัตุรถาภรณชางเผือก
๑ นายสมศักดิ์ ภูพนมภูมิ

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

พันตํารวจโท กานต เทียนแกว
นายการุณ โหสกุล
นายกิตติศักดิ์ รุงธนเกียรติ
นายเกียรติกร พากเพียรศิลป
นายครรชิต ทับสุวรรณ
นายจตุพร พรหมพันธุ
นายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร
นายจักรพรรดิ ไชยสาสน
นายจักรัตน พั้วชวย
นายจิรวัฒน ศิริพานิชย
นายจุมพฏ บุญใหญ
นายชาดา ไทยเศรษฐ
นายชุมพล จุลใส
นายเชวงศักดิ์ เรงไพบูลยวงษ
นายเชิดชัย วิเชียรวรรณ
นายซูการโน มะทา

ทวีติยาภรณชางเผือก
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒

นายฐนโรจน โรจนกุลเสฏฐ
นายณัฐวุฒิ สุขเกษม
นายดนัย นพสุวรรณวงศ
นายดนุพร ปุณณกันต
นายไตรรงค ติธรรม
นายทศพร เทพบุตร
นายทศพล เพ็งสม
นายธนาธร โลหสุนทร
นายธีระ ไตรสรณกุล
นายเธียรชัย สุวรรณเพ็ญ
นายนที สุทินเผือก
นายนพดล พลซื่อ
นายนรพล ตันติมนตรี
นายนวัธ เตาะเจริญสุข
นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล
นายนิยม เวชกามา

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ 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
๕๙
๖๐

นายนิรมิต สุจารี
พันตํารวจโท นุกูล แสงศิริ
นายบุญยอด สุขถิ่นไทย
นายบุญเลิศ ครุฑขุนทด
นายปกรณ มุงเจริญพร
นายประนอม โพธิ์คํา
นายประมวล เอมเปย
นายประสิทธิ์ วุฒินันชัย
นายปริญญา ฤกษหราย
รอยโท ปรีชาพล พงษพานิช
นายปารเมศ โพธารากุล
นายปุระพัฒน วิเศษจินดาวัฒนา
นายพฤฒิชัย วิริยะโรจน
นายพลพีร สุวรรณฉวี
นายพิกิฏ ศรีชนะ
นายพิเชษฐ ตันเจริญ
นายพิษณุ หัตถสงเคราะห
นายพีระเดช ศิริวันสาณฑ
นายพุฒิพงศ สงวนวงศชัย
นายไพโรจน อิสระเสรีพงษ
นายภราดร ปริศนานันทกุล
นายภิรมย พลวิเศษ
นายมนตไชย ชาติวัฒนศิริ
นายมานพ ปตนวงศ
นายมานะ โลหะวณิชย
นายมานะศักดิ์ จันทรประสงค
นายมานิต นพอมรบดี
นายมานิตย ภาวสุทธิ์

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘

(เลมที่ ๒)
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑
นายมาโนช เฮงยศมาก
นายไมตรี สอยเหลือง
นายยุคล ชนะวัฒนปญญา
นายยุซรี ซูสารอ
นายยุทธพงษ แสงศรี
นายรังสรรค วันไชยธนวงศ
นายรังสิกร ทิมาตฤกะ
นายรัฐกร เจนกิจณรงค
นายเรวัต อารีรอบ
นายเลิศศักดิ์ ทัศนเศรษฐ
นายวรสิทธิ์ กัลปตินันท
นายวราวงษ พันธุศิลา
นายวัชรพงศ คูวิจิตรสุวรรณ
นายวัชรพล โตมรศักดิ์
นายวัชระ ยาวอหะซัน
นายวิชัย ล้ําสุทธิ
นายวิเชียร อุดมศักดิ์
นายวินัย ภัทรประสิทธิ์
นายวิรัตน วิริยะพงษ
นายวีระวัฒน โอสถานุเคราะห
นายวุฒิพงษ นามบุตร
นายศักดิ์ชัย จินตะเวช
นายศุภชัย ศรีหลา
นายสกลธี ภัททิยกุล
นายสงกรานต จิตสุทธิภากร
นายสนอง เทพอักษรณรงค
นายสมคิด บาลไธสง
นายสมนึก เฮงวาณิชย

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖

นายสมบัติ ยะสินธุ
นายสมบัติ สิทธิกรวงศ
นายสรรพภัญู ศิริไปล
นายสรวุฒิ เนื่องจํานงค
นายสราวุธ ออนละมัย
นายสัมพันธ ตั้งเบญจผล
นายสาคร เกี่ยวของ
นายสาธิต เทพวงศศิริรัตน
นายสามารถ พิริยะปญญาพร
นายสําราญ ศรีแปงวงค
นายสิริพงศ อังคสกุลเกียรติ
นายสุกิจ อัถโถปกรณ
นายสุขวิชชาญ มุสิกุล
นายสุทธิ ปญญาสกุลวงศ
นายสุทธิชัย จรูญเนตร
นายสุทิน นพขํา
นายสุรจิตร ยนตตระกูล
นายสุรเชษฐ ชัยโกศล
นายสุรศักดิ์ พันธเจริญวรกุล
นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง
นายอนุชา บูรพชัยศรี
นายอนุชา สะสมทรัพย
นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ นาครทรรพ
นายอนุวัฒน วิเศษจินดาวัฒน
นายอภิวัฒน เงินหมื่น
นายอรรถพร พลบุตร
นายอรรถวิชช สุวรรณภักดี
นายอัฏฐพล โพธิพิพิธ

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔

(เลมที่ ๒)
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑
นายอัศวิน วิภูศิริ
นายอัสนี เชิดชัย
นายฮอชาลี มาเหร็ม
นางกรรณิการ เจริญพันธ
นางสาวกัลยา รุงวิจิตรชัย
หมอมราชวงศกิติวัฒนา ไชยันต
นางจิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล
นางชมภู จันทาทอง
นางสาวชินณิชา วงศสวัสดิ์
นางสาวณิรัฐกานต ศรีลาภ
นางดวงแข อรรณนพพร
นางนฤมล ธารดํารงค
นางนันทพร วีรกุลสุนทร
นางนาถยา เบ็ญจศิริวรรณ
นางสาวปรีชญา ขําเจริญ
นางปานหทัย เสรีรักษ
นางสาวปาริชาติ ชาลีเครือ
นางเปลงมณี เรงสมบูรณสุข
นางสาวผองศรี ธาราภูมิ
นางพจนารถ แกวผลึก
นางพรทิวา นาคาศัย
นางสาวพรพิมล ธรรมสาร
นางพัฒนา สังขทรัพย
นางสาวพิมพภัทรา วิชัยกุล
นางมลิวัลย ธัญญสกุลกิจ
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก
นางลินดา เชิดชัย
นางวันเพ็ญ พรอมพัฒน

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘

นางสาววิสาระดี เตชะธีราวัฒน
นางสาวสุนทรี ชัยวิรัตนะ
นางสาวสุพัชรี ธรรมเพชร
นางอนุสรา ยังตรง

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒)
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑

๑๔๙ นางสาวอรอนงค กาญจนชูศักดิ์
๑๕๐ นางอรอนงค คลายนก
๑๕๑ นางอุดมลักษณ เพ็งนรพัฒน

สมาชิกวุฒิสภา
ทวีติยาภรณชางเผือก
๑ นายเกชา ศักดิ์สมบูรณ
๒๗
๒ นายขวัญชัย พนมขวัญ
๒๘
๓ นายจรัล จึงยิ่งเรืองรุง
๒๙
๔ พันตํารวจโท จิตต ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ
๓๐
๕ นายชูชัย เลิศพงศอดิศร
๓๑
๖ นายธวัช บวรวนิชยกูร
๓๒
๗ นายธวัชชัย บุญมา
๓๓
๘ นายธันว ออสุวรรณ
๓๔
๙ นายธีระจิตต สถิโรตมวงศ
๓๕
๑๐ นายบวรศักดิ์ คณาเสน
๓๖
๑๑ นายบุญสง โควาวิสารัช
๓๗
๑๒ นายประดิษฐ ตันวัฒนะพงษ
๓๘
๑๓ นายประสงค นุรักษ
๓๙
๑๔ นายประสาร มฤคพิทักษ
๔๐
๑๕ นายประเสริฐ ประคุณศึกษาพันธ
๔๑
๑๖ นายพิชัย อุตมาภินันท
๔๒
๑๗ นายไพบูลย นิติตะวัน
๔๓
๑๘ นายมงคล ศรีคําแหง
๔๔
๑๙ นายมณเฑียร บุญตัน
๔๕
๒๐ นายมานพนอย วานิช
๔๖
๒๑ นายมูหามะรอสดี บอตอ
๔๗
๒๒ นายยุทธนา ยุพฤทธิ์
๔๘
๒๓ นายรักพงษ ณ อุบล
๔๙
๒๔ นายรุสดี บินหะยีสะมะแอ
๕๐
๒๕ นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ
๕๑
๒๖ นายไรนาน อรุณรังษี
๕๒

นายวรินทร เทียมจรัส
นายวันชัย แสงสุขเอี่ยม
นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน
นายวิทยา อินาลา
นายวิทวัส บุญญสถิตย
นายศุภวัฒน เทียนถาวร
พันตํารวจเอก สนธยา แสงเภา
นายสมชาติ พรรณพัฒน
นายสาย กังกเวคิน
นายสิงหชัย ทุงทอง
นายสิทธิศักดิ์ ยนตตระกูล
นายสุพจน เลียดประถม
นายสุรจิต ชิรเวทย
นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง
นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ
นายสุริยา ปนจอร
นายสุวิศว เมฆเสรีกุล
นายโสภณ ศรีมาเหล็ก
นายอนันต วรธิติพงศ
นายอนุรักษ นิยมเวช
นายอนุศักดิ์ คงมาลัย
นายอนุศาสน สุวรรณมงคล
นายอิทธิพล เรืองวรบูรณ
นางสาวเกศสิณี แขวัฒนะ
นางจิตรธนา ยิ่งทวีลาภา
นางจิราวรรณ จงสุทธนามณี วัฒนศิริธร

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข
๕๓ นางนฤมล ศิริวัฒน
๕๔ นางนิลวรรณ เพชระบูรณิน
๕๕ หมอมราชวงศปรียนันทนา รังสิต

(เลมที่ ๒)
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑

๕๖ นางพรทิพย โลหวีระ จันทรรัตนปรีดา
๕๗ นางอรพินท มั่นศิลป
๕๘ นางอุไร คุณานันทกุล

ประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาผูแทนราษฎร
ทวีติยาภรณชางเผือก
๑ นายสามารถ ราชพลสิทธิ์

ประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา
๑
๒
๓
๔
๕
๖

นายจิตติพจน วิริยะโรจน
นายถาวร ลีนุตพงษ
นายบรรชา พงศอายุกูล
นายบุญชัย โชควัฒนา
นายประสิทธิ์ โพธสุธน
นายไพบูลย ซําศิริพงษ

ทวีติยาภรณชางเผือก
๗ นายวรวุฒิ โรจนพานิช
๘ นายสิริวัฒน ไกรสินธุ
๙ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
๑๐ นางธันยรัศม อัจฉริยะฉาย
๑๑ นางพิกุลแกว ไกรฤกษ
๑๒ นางสาวรสนา โตสิตระกูล

ที่ปรึกษา ผูช ํานาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการสภาผูแ ทนราษฎร
๑ นายคํานึง สิงหเอี่ยม
๑
๒
๓
๔

นายชิน ขําเพชร
พันตํารวจเอก ธรรมนูญ มั่นคง
นายประชุม ทองมี
นายวิโรจน เลาหพงศชนะ

๑ นายกฤษดา กวีญาณ
๒ นายเทพรักษ เหลืองสุวรรณ
๓ นายธัญญนิธิ อักษรสิทธิ์จิรา

ทวีติยาภรณชางเผือก
๒ พันเอก เฟองวิชชุ อนิรุทธเทวา
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
๕ นายสถิตย สิริสวัสดิ์
๖ นางยุพดี วิภัติภูมิประเทศ
๗ นางลักขณา สุขเสวบัณฑิต
ตริตาภรณชางเผือก
๔ นายวาสุกรี กลาไพรี
๕ นางณัฐชยา นันทิพล

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข
๑
๒
๓
๔
๕

นายชัชวาล วรเชฐวราวัตร
นายธนา พุฒรังษี
นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ
นายนิยม อามาตร
นายปฐมพงศ สูญจันทร

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒)
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑

ตริตาภรณมงกุฎไทย
๖ นายวรวีร มะกูดี
๗ นายสมชาย นันทิเกียรติกุล
๘ นายสมชาย ฤกษนันท
๙ นายสุเมธี วรรณศิริกุล
จัตุรถาภรณชางเผือก
๑๐ นายวชิรา จันทรชู
๑๑ นายสุกฤษฏิ์ อัครวงศวริศ
๑๒ นายสุชน อินทเสม
๑๓ นายสุวรรณ สุขประเสริฐ
๑๔ นายสุวิช ชมพูนุทจินดา
๑๕ นายอภิชาติ สุดแสวง
๑๖ นายอุทัยรัตน ชัยประเสริฐ
๑๗ นางจิตติมา เกษมโกเมศ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

นายกานต กัลปตินันท
นายเจริญ รุจิราโสภณ
นายโชติธนวัฒน จิเนราวัต
นายธงชัย เกตุราทร
นายบรมกช ลีนุตพงษ
นายปนิธิ ศิรเิ ขต
นายพิพัฒน ธรรมสิทธิ์
นายไพบูลย โคนทรงแสน
นายภูมิกิจ วราสิทธินนท

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย
นายกมล เลิศเดชเดชา
๑๒ นายไพรัช วรปาณิ
นายกฤตพัฒน ชูจิต
๑๓ นายมาโนช วีระกุล
นายกฤษณะ แกวแดง
๑๔ นายวิชัย มงคลชัยชวาล
นายเกรียงศักดิ์ โชคไพรศรี
๑๕ นายวิฑูลรย ศิริวิโรจน
นายชูศักดิ์ ทรัพยรุงเรือง
๑๖ นายศิริโชค สิริวรรณภา
นายทวีศักดิ์ ลีเมฆานนท
๑๗ นายสมเกียรติ เฮงวัชรไพบูลย
นายประสพ ชุมศรี
๑๘ นายสมพร จินตนามณีรัตน
วาที่รอยตรี ปริญญ เจริญพิทักษพร
๑๙ นายสมภพ ศักดิ์พันธพนม
นายพลเทพ ปวนยา
๒๐ นายสมศักดิ์ วงศวิเศษสุข
นายพหล วรปญญา
๒๑ นายสฤษฏพงจ เกี่ยวของดํารง
นายพิทูร กอเทพวัลย
๒๒ นายสุชาติ ไตรประคอง

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘

(เลมที่ ๒)
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑

๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

นายสุรพันธ วิเชียรชม
วาที่รอยตรี สุวุฒิ สุกิจจากร
นายแสงชัย โชติชวงชัชวาล
นายเหรียญชัย ลิขิตพฤกษ
นายอนันต อัคคพงษกุล
นายอรรถสิทธิ์ โสตถิสุข
นายอัครพล ลีลาจินดามัย
นายอาทิตย ปนปก

นายอิทธิกร ขําเดช
นางชนิศา คิ้วคชา
นางสาวนพสรัญ วรรณศิริกุล
นางเนตรสิริ ธนนฐิติพัฒน
นางปราณี กันซัน
นางมณฑาทิพย โกวิทเจริญกุล
นางสาวยุวลักษณ คณะเจริญ
นางสาวสุภาลักษณ ตั้งจิตตศีล

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

เบญจมาภรณชางเผือก
นายกรุฉลาด คงชูวงศ
๒๐ นายประชา ชัยรัตน
นายกฤษฏ สัจพันโรจน
๒๑ นายประมาณ หอมคง
นายกฤษณะ เอี่ยมวงศนที
๒๒ นายประยุทธ เกงลือชัยบุตร
นายกิตติพัฒน อินทรเกษตร
๒๓ นายประสงค ชุมเชย
นายเกรียงไกร นาควะรี
๒๔ นายปราจิน เอี่ยมลําเนา
นายจิรวัฒน ปยะธาราธิเบศร
๒๕ นายปรีชา วิยาภรณ
นายฉัตรบดี จารุสกุล
๒๖ นายปรีชา สีน้ําเพชร
นายชัชวาลย วาระนุช
๒๗ นายปญญวิชช พึงจิตติสานติ์
นายชัยณรงค ณ ลําพูน
๒๘ นายพงษชัย จินดาสุข
นายชัยนนท เตชะสุภากูร
๒๙ นายพรอม พรหมพันธุ
นายเชวงศักดิ์ อัศวินนิมิตร
๓๐ นายพลพีร ตุลยสุวรรณ
นายโชตมสคุ ุณ อารยโกศล
๓๑ นายพีรกันต แกววงศวัฒนา
นายณรงค ระฆังทอง
๓๒ นายภัทร จึงกานตกุล
นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ
๓๓ นายภาคภูมิ เดชสกุลฤทธิ์
นายทวีศักดิ์ ไตรแสงรุจิระ
๓๔ นายภาณุ เชาวปรีชา
นายเทิดศักดิ์ โลหะพิพัฒนกุล
๓๕ นายภูมินทร วรปญญา
นายธนภัทร ปจฉิม
๓๖ นายภูมิพัฒน เวชพฤกษษ
นายธนภัทร ปาลกะวงศ ณ อยุธยา
๓๗ นายมัธยม นิภาเกษม
นายนิรันดร เลขาจารกุล
๓๘ นายเมธี นอยวงศ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗

นายแมน เจริญวัลย
นายรัตนพล ประคุณศึกษาพันธ
นายวรชาติ เพชรนันทวงศ
นายวรวัฒน บุญหลาย
นายวสันต ระยับศรี
นายวิเชียร วิไลงาม
นายวิญู กาวินคํา
นายวิทวัส พันธนิกุล
นายวิรัช พิมพะนิตย
นายวิษณุ เตชะประเสริฐกุล
นายศราวุฒิ เลาหพงศชนะ
นายศุภชัย มุตตาหารัช
นายสมชาย คุรุจิตโกศล
นายสมชาย เอื้ออารีรัชต
นายสมาน สุธรรมาภิวัฒน
นายสัญญา จันทรัตน
นายสาวิทย หลาบมาลา
นายสุทธิชัย ธรรมประมวล
นายสุเทพ หงษโต
นายสุนทร โนราช
นายสุภกิต เจียรวนนท
นายสุรัตน เมฆะวรากุล
นายสุรินทร นาคศุภมิตร
นายเสนห จารุวราภิรมย
นายอชิตศักดิ์ บรรจงโพธิ์กลาง
นายอธิกร ศรียาสวิน
นายอนันต แสงวัณณ
นายอนันต ฮีสวัสดิ์
นายอนุวัต บูรพชัยศรี

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖

(เลมที่ ๒)
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑

นายอภิชาติ จันทรสกุลพร
นายอมร กิจเชวงกุล
นายอลงกรณ ตุงคะบรรหาร
นายอารักษ ศิโรรัตนวนิช
นายอํานวย สกุลวัฒนะ
นายอุเทน ชาติภิญโญ
นายเอกมล อนันตกูล
นายโอภาส เพชรมุณี
นางกนกวรรณ วงศกาวี
นางกาญจนาภรณ วงศสังวาลย
นางสาวจารุวรรณ ปวราจารย
นางสาวชญานิศ จันทรัตน
นางณฐพร ชลายนนาวิน
นางสาวเปรมิการ ธนโรจนประดิษฐ
นางพจนา มาโนช
นางพลอยจินดา จินดารัตนกุล
นางสาวพัชรี ศิริโชติ
นางสาวเมทินี มหาคุณาจีระกุล
นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
นางวันทนา บอโพธิ์
นางสาววันเพ็ญ วันทนาศิริ
นางสาววิมล จันทร
นางสาววิมล โอชะสานนท
นางสาวศรีสุภัทร สวัสดิ์พรไพบูลย
นางสาวสรชา วีรชาติวัฒนา
นางสุจินดา เชิดชัย
นางสุภัคสิริ หฤษฎางคกูร
นางสาวสุภัตรา วิมลสมบัติ
นางสาวอวัสดา ปกมนตรี

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒)
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑

เบญจมาภรณมงกุฎไทย
นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ
๒๗ นายคราวุฒิ วิชัยคํามาตย
จาสิบโท กริช นนทฤทธิ์
๒๘ นายคอเหล็ด หะยีสาอิ
นายกฤตพล อุตสาห
๒๙ นายคํานวน สวางเพราะ
นายกฤษฎา ตันสกุล
๓๐ นายจตุพล โพธิ์จันทร
นายกฤษฎา อินทามระ
๓๑ นายจักรกริศน จิตสุทธิภากร
นายกลวัชร กองเรืองกิจ
๓๒ นายจักรวาล วรรณาวงค
นายกษพงษ ชวาลสันตติ
๓๓ นายจําเริญ เตียงทอง
นายกองศักดิ์ ยอดมณี
๓๔ นายจําลอง ชวยรอด
รอยตํารวจโท กอบชัย สุรพนานนทชัย
๓๕ นายจิรเดช อานุภาวธรรม
นายกานตพนธ เตชะเดชอภิพัฒธ
๓๖ นายจีระวัฒน ลีนะกนิษฐ
นายกิจจา จํานงคอาษา
๓๗ นายเจน ปยะทัต
๓๘ นายเจริญ วิจารณ
นายกิจเสริม เวศยไกรศรี
นายกิตติ เจริญพรพานิชกุล
๓๙ รอยโท เจษฎา ศิวรักษ
นายกิตติพงษ สุขวิสิฏฐ
๔๐ นายเจะอีลยาส โตะตาหยง
นายกิตติศักดิ์ ทักษสกุล
๔๑ นายฉัตรชัย ชัยวิเศษ
นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ
๔๒ นายชัยเดช สิทธิสุทธิ์
๔๓ นายชัยธวัฒน ศรีมวง
นายกีรติ กลิ่นหอม
นายกูฮาเซ็ม กูจินามิง
๔๔ นายชัยนรินท ชุณหไชยพันธุ
นายเกรียงไกร วังวิจิตร
๔๕ นายชัยวัฒน เอี่ยมสมบูรณกร
นายเกรียงไกร ศุภนันทนานนท
๔๖ นายชาญชัย บัวชุม
นายเกษม โรจนวัฒนะ
๔๗ นายชาญชัย ศรีสุวรรณ
นายเกษม สุทธิจิตรานนท
๔๘ นายชาตรี คุปตะวานิช
นายโกสิทธิ์ ลิขิตปรีดา
๔๙ นายชานนท สุวรรณมณี

๒๔ นายโกสินทร รัตนวิบูลย
๒๕ นายขภัช นิมมานเหมินท
๒๖ นายคมกฤช วงศสมบุญ

๕๐ นายชีวเวช เวชชาชีวะ
๕๑ นายชูชาติ เพ็ชรอําไพ
๕๒ นายโชคชัย สุดดี

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒)
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑

๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔

นายไชยทัศน อาทรธรรมคุณ
นายไชยนิรันดร พยอมแยม
นายซิน เมธากุลวณิชย
นายฐานุพงศ สุขเจริญไกรศรี
นายณัชพล ตันเจริญ
นายณัฏฐชัย ศรีรุงสุขพินิจ
นายณัฐฐินันท สุขสมพงษ
นายณัฐพงษ มงคลนาวิน
นายณัฐพล เจริญวงค
นายณัฐภัทร รวมพัฒนา
นายณัฐศักดิ์ พัฒนกุลชัย
นายดนัย รอดจากไร
นายดํารงคศักดิ์ จงไพโรจนโฆษิต
นายดุลยวิทย เลาทองดี
นายโดง แสวงลาภ
นายตระกูล เจริญเชื้อ
นายไต มากุลสวัสดิ์อุดม
นายทนงศักดิ์ หลิม
นายทรงศักดิ์ สินวิมล
นายทวีป ตันพิพัฒนกุล
นายทวีวัฒน ธีระกุลสถิตย
นายทัฬห จรัสธนกิจ

๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑

นายธนัญชัย สุภสร
นายธนิก สินพูนภักดิ์
นายธนิตศักดิ์ เธียรธนาพจน
นายธเนศ เจริญชัยฤทธิ์
นายธรากร ฐิติวณิชกุล
นายธานี ชวาลรัตน
นายธีรยุทธ จักรอรามวรกุล
นายธีรอัศญ สีหสินอิทธ
นายธีระวุฒิ สัมมาทรัพย
นายนธพล อภิปุญญา
นายนพ ชีวานันท
นายนพดล มุงเจริญพร
นายนฤพนธ ประสูตร
นายนฤพล นิยมทรัพย
นายนิติรัฐ สุนทรวร
นายนิทัศน มณีศิลาสันต
นายนิพนธ วนิชกุลพิทักษ
นายนิรันดร จันทรแคน
นายบดินทร ภาสกานนท
นายบัณฑิตย โรจนรุงเรือง
นายบุญธรรม ทองกลอมสี
นายบุรินทร สุขพิศาล

๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙

นายเทวัญ พึ่งผล
นายธนกฤต เลิศไกร
นายธนพล ศิริวุฒิกร
นายธนภัทร เทพทอง
นายธนศักดิ์ วัจนสุนทร

๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖

นายปฏิพล พิมานเมฆินทร
นายประกุล มนาป
นายประคอง เฮงสาโรชัย
นายประจญ ไทรเมือง
นายประทิน นาคสําราญ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐

นายประทุม องอาจ
นายประพล อนุเคราะหดิลก
นายประวิตร พิศาลบุตร
นายประเวศร วัลลภบรรหาร
นายประเวส พิพิธสุขสันต
นายปรัชญา บุตดีวงศ
นายปราโมทย จันทรสาขา
นายปราโมทย สุขบุญสง
นายปยะวัฒน เกตุแกว
นายปยะวิทย เจียงประดิษฐ
นายปยะศักดิ์ ปยสรรพกิจ
นายพงศรัณย สุวรรณศิริเขต
นายพงษศักดิ์ เวสสะเลิศ
นายพชร ทวีผล
นายพนม มีประเสริฐ
นายพฤนท ปานจีน
นายพลกิตติ์ พรพงษศักดิ์
นายพัชรพล วีรกุลสุนทร
นายพัฒนา ทิวะพันธุ
นายพัฒนา หลังปูเตะ
นายพันธสิทธิ์ เพ็ญตระกูล
นายพันธุชัย กิจชระโยธิน
นายพีรเดช อนันตนาถรัตน
นายพีรยุทธ โอรพันธ

๑๓๑ นายพีระศักดิ์ ศรีรุงสุขจินดา
๑๓๒ นายพุทธิพงษ ดานบุญสุต
๑๓๓ นายพูลศักดิ์ ทวีกุล

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗

(เลมที่ ๒)
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑
นายไพบูลย โพธิ์นอย
นายฟรีดี เบ็ณอิบรอน
นายภณ งามวิทยานนท
นายภาณุพงศ ศิริกุล
นายภูมิพัฒน สรณวิโรจน
นายภูริพงศ พงษสุวรรณศิริ
นายมงคลสิฎฐ สิงหธีร
นายมนเทพ โพธิ์งาม
นายยงยุทธ ทวีสิทธิ์
นายยิ่งโรจน สัตยาภักดีชัย
นายยุทธยา พิมเสน
นายยุพ นานา
นายโยธิน เจริญไพฑูรย
นายรชต ศุภผลศิริ
นายรชา เพริศพิพัฒน
นายรังสรรค สบายเมือง
นายรัฐ คลังแสง
นายราเมศ รัตนะเชวง
นายรุงทิวา พวงเพ็ชร
นายเรืองยศ โภคกุลกานนท
นายฤทธิรงค พงษเจริญ
นายเลิศชัย กิตติรัตนไพบูลย
นายวรรธดล เหลืองชวยโชค
นายวรวิทย เจนธนากุล

๑๕๘ นายวรวุฒิ หงษสุธร
๑๕๙ นายวราวุธ ตีระนันทน
๑๖๐ นายวัชรพันธุ ศรีพูนภักตร

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗

นายวาสุเทพ ศรีโสดา
นายวิกรานต ศุภมงคล
นายวิชเทพ ทรัพยทวีพร
นายวิชัย ศิริประเสริฐโชค
นายวิเชียร สุภัทรกุล
นายวิทยา เตมีย
นายวิทวัฒน กาญจนะ
นายวิทวัส วิภากุล
นายวิรัช ปยพรไพบูลย
นายวิรัตน อุดมสินวัฒนา
นายวิรุจ กิจนันทวิวัฒน
นายวิโรจน พุทธวิถี
นายวิโรจน พูลสุข
นายวิศิษฎ ลีนุตพงษ
นายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห
นายวีรชัย เหลืองชวยโชค
นายวีระกิตติ์ วราสิทธิ์สิริ
นายวีระชัย ถาวรทนต
นายวีระพันธุ ลีลาประชากุล
นายวีระศักดิ์ เจริญประเสริฐ
นายวุฒิชัย อัศวเทศานนท
นายศรีเภา รุจิพัชรกุล
นายศักดา หาญบุญตรง
นายศักดิ์พล สรชาติเมธินนั ท
นายศิริวัฒน วงศจารุกร
นายศุภชัย รักพานิชมณี
นายศุภชัย สุทธิพงษชัย

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔

(เลมที่ ๒)
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑
นายศุภเดช พูนพิพัฒน
นายศุรพงศ พงศเดชขจร
นายสกลภัทร เหมือนจันทรเชย
นายสงกรานต สิงหอําพล
นายสมเกียรติ จรัสพิทยากุล
นายสมเกียรติ ศรมณี
นายสมชัย กองคํา
นายสมชัย สันตินิภานนท
นายสมชาย ถาวรยิ่งรัตน
นายสมชาย ฟกบาง
นายสมชาย โลหวิสุทธิ์
นายสมชาย สหนันทพร
นายสมบัติ แกวสองเมือง
นายสมบัติ เฉลิมวุฒินันท
นายสมบัติ อุไรธรากุล
นายสมพงษ สิงหสมบุญ
นายสมยศ ดวงพัตรา
นายสมศักดิ์ วงษดรุณีย
นายสมศักดิ์ เหมพรรณไพเราะ
นายสมหมาย โฉมงาม
นายสรธัญ เพียมา
วาที่รอยตรี สวาง บุญคํา
นายสัญชัย ฐิติปุญญา
นายสัญญลักษณ อัศวชินโชติ
นายสัญญา จันทรนฤกุล
นายสัณฐิภูมิ์ ทวีผล
นายสันติ บุลสถาพร

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒)
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑

๒๑๕ นายสันติภาพ เกี่ยวของ
๒๑๖ นายสัษฐา สุทธยาคม
๒๑๗ นายสายฝน คลายโชติ
๒๑๘ นายสาระ ล่ําซํา
๒๑๙ นายสิปปกร ขาวสอาด
๒๒๐ นายสุกิจ คงปยาจารย
๒๒๑ นายสุขสันต ยศะสินธุ
๒๒๒ นายสุขสันติ์ ตั้งสะสม
๒๒๓ นายสุชาติ จุลละทรัพย
๒๒๔ นายสุชาติ ศรีเพียร
๒๒๕ นายสุทัศน กองธรนินทร
๒๒๖ นายสุพจน กรทองสกล
๒๒๗ นายสุพล ชัยสถาพร
๒๒๘ นายสุรพล กอวรกุล
๒๒๙ นายสุรสิทธิ์ มัจฉาเดช
๒๓๐ นายสุรินทร ไชยศุภนาถ
๒๓๑ นายเสกสรร ขาวคม
๒๓๒ นายเสถียร เชื้อประเสริฐศักดิ์
๒๓๓ นายเสถียร โพธิ์ชัยหลา
๒๓๔ นายเสนอ ฑีฆัศวสูร
๒๓๕ นายแสงอรุณ ธนาดํารงศักดิ์
๒๓๖ นายแสนคม อนามพงษ
๒๓๗ นายโสภณ หอมหวาน

๒๔๒ นายอนุรัตน สะสมทรัพย
๒๔๓ นายอนุวัตร ปรีดี
๒๔๔ นายอเนน อึ้งอภินันท
๒๔๕ นายอภัยชนม วัชรสินธุ
๒๔๖ นายอภิรักษ นามบุตร
๒๔๗ นายอภิราช บรรณารักษ
๒๔๘ นายอภิศักดิ์ พละวิชัย
๒๔๙ นายอรรถการ ตฤษณารังสี
๒๕๐ นายอรรถชาญ เชาวนวานิชย
๒๕๑ นายอัฐพงษ คุนผลิน
๒๕๒ นายอัษฎางค ลีลาจินดามัย
๒๕๓ นายอาวุธ พลอยสองแสง
๒๕๔ นายเอกชัย ทรงอํานาจเจริญ
๒๕๕ นายเอกเดช รติรันต
๒๕๖ นางสาวกรชนก ศรีสังข
๒๕๗ นางกรวิภา วิลลาส
๒๕๘ นางสาวกวิดา อัยศิริ
๒๕๙ นางกานตทิตา รอดรัศมี
๒๖๐ นางกิ่งทิพย เจริญประเสริฐ
๒๖๑ นางสาวกิตติกร กิตติวงศพาณิช
๒๖๒ นางสาวกิตติกา กิตติศิลป
๒๖๓ นางสาวเครือมาตย เพ็งกลาง
๒๖๔ นางสาวจรรยา พุคยาภรณ

๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑

๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘

นายโสภณ อุนสถานนท
นายอดุลย สุนทราวงศ
นายอธิวัฒน ศรีไชยยานุพันธ
นายอนุพงศ วัศรากิจ

นางจันทรา แสงศรีรัตนกุล
นางสาวจารุวรรณ คณาเสน
นางสาวจิตภัสร ภิรมยภักดี
นางสาวจิราพรรณ ลักษณวิสิษฐ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒)
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑

๒๖๙ นางจิราภรณ วิริยะพงษากุล
๒๗๐ นางสาวจุฑารัตน โพธิกุล
๒๗๑ นางจุรินทรทิพย บัวนาค
๒๗๒ นางสาวชญาพร สงสกุล
๒๗๓ นางสาวชยาภา วงศสวัสดิ์
๒๗๔ นางสาวชลลดา พรหมเดชไพบูลย
๒๗๕ นางสาวฐิติญารัตน โพธิวรรณา
๒๗๖ นางสาวฐิติพร โรจนพฤกษ
๒๗๗ นางสาวณฐมน คงอําพล
๒๗๘ นางสาวณัฏฐิรา แกลวกลาหาญ
๒๗๙ นางสาวดุษฎี นพขํา
๒๘๐ นางสาวทินาธิป สุขปลื้ม
๒๘๑ นางสาวธีราภรณ กลางพิมาย
๒๘๒ นางนงลักษณ คิวสุวรรณ
๒๘๓ นางนภาธรณ ณ สงขลา
๒๘๔ นางสาวนภาภรณ นิลมวง
๒๘๕ นางนวลพรรณ ล่ําซํา
๒๘๖ นางนิดาวรรณ เพราะสุนทร
๒๘๗ นางสาวนิภาภัทร พันธะไชย
๒๘๘ นางสาวนิศารัตน ผิวนวล
๒๘๙ นางบงกช ตันติศักดิ์
๒๙๐ นางบุญศรี หลักกําจร
๒๙๑ นางเบ็ญจวรรณ วงษสุนทร

๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘

๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕

๓๑๙ นางวรลักษณ ศรีสอาด
๓๒๐ นางสาววรวรรณ จงวิโรจน
๓๒๑ นางสาววรุณี ผิวนวล
๓๒๒ นางสาววารีรัตน หอมพวงภู

นางสาวประกายดาว เขมะจันตรี
นางปริตตา อังกินันทน
นางสาวปวริศา วรสิริประภา
นางสาวปฬาวาญ พรหมคุณ

นางสาวปณญาดา ตันติมนตรี
นางสาวผกามาศ ทั่งไพบูลย
นางพรทิพย เทพตระการพร
นางสาวพรพิมล พงษเภตรา
นางสาวพรรณนิภา พงษพันธ
นางสาวพิมพพร ชีวานันท
นางสาวพิมพรภัส สุภาสุธาวสุกุล
นางสาวพิมพวิภา มะลิออง
นางพีระพร เตือนสกุล
นางสาวเพ็ญภรณ เสียมภักดี
นางสาวภัณฑิภา กัลณุกา
นางสาวภัสวรี แขวัฒนะ
นางสาวภูรีวรรณ ประเสริฐศักดิ์
นางสาวมณทิพย เทพวารินทรามาศ
นางสาวมรกต อิสระเสนารักษ
นางสาวมีนฌาพอนณ เนาวรัตน
นางสาวเมตตา ลิมปกิรติ
นางสาวเมธาวี สอยเหลือง
นางสาวรัชภรณ วงศาโรจน
นางรัตนา ไหมทองคํา
นางริรินดา พินธุโสภณ
นางสาวรุจิกาญจน ทัศนแสงสูรย
นางลาวัลย พรหมศิริ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๒๓ นางศรีวัฒนา อัศดามงคล
๓๒๔ รอยตํารวจตรีหญิง ศิรพร เลิศนุวัฒน
๓๒๕ นางศิราณี นิมมิต
๓๒๖ นางศิริพร วังวิจิตร
๓๒๗ นางสาวศุภรานันท วังมณี
๓๒๘ นางสาวสกุณี หาญรุจิระกุล
๓๒๙ นางสมปรารถนา ชัยวิรัตนะ
๓๓๐ นางสาวสิริสดุ า พิพัฒนศิริกุล
๓๓๑ นางสุขสม สาฟูวงศ
๓๓๒ นางสุขุมาลย ประสมศักดิ์
๓๓๓ นางสาวสุจินตนา จรรยาทิพยสกุล
๓๓๔ นางสุจินตนา จรัสพิทยากุล
๓๓๕ นางสาวสุนิตา ประวันเต
๓๓๖ นางสาวสุนี ใยขม
๓๓๗ นางสาวสุพชิ ฌาย ตันศรีวรรัตน

๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒

(เลมที่ ๒)
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑
นางสาวสุพีรณัฐ วงษชีวะสกุล
นางสุภาวดี บรรณารักษ
นางสาวสุวนันท คงยิ่ง
นางสุวรรณา กิตติภูมิวงศ
นางสาวสุวรรณี ขําเจริญ
นางสาวสุวัฒนา สีหลักษณ
นางสาวสุวิตา อรอินทร
นางเสริมศิริ เรืองระวีนุกิจ
นางสาวเสาวนีย เมืองแสน
นางสาวโสภิดา คิ้วคชา เชิดชัย
นางอรดี พงศพันธุผูภักดี
นางสาวอัจฉรา กองกิจวิทยา
นางสาวอัญชลี ชัยทรัพย
นางอัญชลี พันป
นางอุไรวรรณ เกียรติสุรนนท

ที่ปรึกษา ผูชํานาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการวุฒิสภา
ทวีติยาภรณชางเผือก
๑ พันเอก บุญชัย วิรุฬหศรี
๑ นายรัศมี วรรณิสสร
๒ นายสันติภาพ เตชะวณิช
๑ นายวันชัย จงสุทธนามณี
๑ นายพันธศักดิ์ ศรีทรัพย
๒ นายวิทยา พิณโอภาส
๓ นางชญชทิเนษต นิ่มสมบุญ
๑ นายณัฐเมศร เรืองพิชัยพร
๒ นายสมเกียรติ แสงสุเรนทร

๒
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
๓
๔
ตริตาภรณชางเผือก
๒
ตริตาภรณมงกุฎไทย
๔
๕

นายสมชัย วองอรุณ
นายโสภณ ดํานุย
นางสิรินมาส คัชมาตย
นางผาณิต พูนศิริวงศ
นางสาวภัทราพร สรอยทอง
นางศรีรัตนา เชาวนวุฒิเสถียร

จัตุรถาภรณชางเผือก
๓ นางสาลินี วังตาล

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒)
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย
๑ นายเกียรติพงศ นอยใจบุญ
๒ นายณัฐวุฒิ์ มโนสุทธิ
๓ นายธนา ไชยประสิทธิ์
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

๔ นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร
๕ นายสกล เขมะพรรค
๖ นางสาวรัญจวน ทองรุต

เบญจมาภรณชางเผือก
นายเกียรติชัย พงษพาณิชย
๑๒
นายจิโรจน ทวีอุดมทรัพย
๑๓
นายเฉลิม หาญพาณิชย
๑๔
นายชุมพร เกิดแกว
๑๕
นายปติ เจริญพรวรนาม
๑๖
นายพงษศักดิ์ ศรีเจริญ
๑๗
นายภัทรวรรธน ดาราประภานิธิวัฒน
๑๘
นายวิทยา นราธัศจรรย
๑๙
นายวิรัช วีระสกุลรักษ
๒๐
นายศักดิ์ชัย คิ้วศุภกร
๒๑
นายสมคิด ธนาพรพาณิชยกุล
เบญจมาภรณมงกุฎไทย
นายเกรียงศักดิ์ วรมงคลชัย
๑๗
นายจเด็จ สวัสดิ์วงษ
๑๘
นายจรูญ ลงสุวรรณ
๑๙
นายจอมพล รัตนจํานงค
๒๐
นายเจน นําชัยศิริ
๒๑
นายเจษฎา ศรีพงษ
๒๒
นายเจษฎา อนุจารี
๒๓
นายชนาธิป ตามสมัย
๒๔
นายชนาธิป บุญมั่น
๒๕
นายชัยณรงค คูวิจิตรสุวรรณ
๒๖
นายชัยรัตน แสงอรุณ
๒๗
นายชาติชาย สุภัควนิช
๒๘
นายชูโชค เจริญผล
๒๙
นายซาริฟ สายนุย
๓๐
นายณรงค สังฆกิจ
๓๑
นายณัฐพล ประคุณศึกษาพันธ
๓๒

นายสินธุ พูนศิริวงศ
นายสุทธิศักดิ์ โลหสวัสดิ์
นายสุนทร องสุพันธกุล
นายสุเมธ ถาวร
นายสุรโรจน นวลมังสอ
นายอิทธิภณ เติมแตม
นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล
นางสาวชนัญญา ประคุณศึกษาพันธ
นางสาวภรภัทร สุมิตรากิจ
นางสุรีย พันเจริญ
นายณัฐพล มีกุล
นายธนภน วัฒนกุล
นายธนิต โสรัตน
นายธีรรัตน จึงยิ่งเรืองรุง
นายนิกร สุศิริวัฒนนนท
นายบุญเลิศ คชายุทธเดช
นายประเทศ ศรีพงษ
นายประมุข ไชยวรรณ
นายประเสริฐ ชัยกาญจนาศักดิ์
นายปารย ปราศจากศัตรู
นายผดุง ทองบริสุทธิ์
นายพชร ศุภวิมลพันธุ
นายพัณรสี ฤทธารมย
นายไพบูลย มงคลศุภวาร
นายไพรัช บุญประกอบวงศ
นายไพโรจน วงศพรหม

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ 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
๕๙

นายไพศาล ตอยิบ
นายภคพล เพ็ชรกิ่ง
นายภานุศานต คงจันทร
นายยงยุทธ ชางฉาย
นายรัฐชทรัพย นิชิดา
นายโรจน ธุวนลิน
นายเลอพงษ ซารยีด
นายวรการ วงษสุวรรณ
นายวรายุ วัฒนศิริ
นายวิชิต จิรัฐิติเจริญ
นายวีรกร อองสกุล
นายวีรชัย ชื่นชมพูนุท
นายวีรพงษ เกรียงสินยศ
นายวีระชัย ศรีขจร
นายวีระพันธุ ชินวัตร
นายศิวะศักย แนวจันทร
นายศุภชัย เหมือนโพธิ์
นายสงคราม สกุลพราหมณ
นายสมเกียรติ ถาวรวิศิษฐพร
นายสมเกียรติ รอดเจริญ
นายสมชาย กุลคีรีรัตนา
นายสมบูรณ สุดมากศรี
นายสมปอง จังทองศิริ
นายสมสุข ศรีสถิตยวัฒนา
นายสัก ทํานุ
ดาบตํารวจ สัญญา แพนลา
นายสัญญา เอียดจงดี

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒)
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑
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
๘๕
๘๖

นายสันต แวอูมาร
นายสิทธิกิตติ์ รัชตะทรัพย
นายสุชัย ศักดิ์ศิริเวทยกุล
นายสุตรี ดวงเนตร
นายสุทธิ อัชฌาศัย
นายอดิศร รัตนาภิรตานนท
นายอมรเทพ จิรัฐิติเจริญ
นายอัครเดช บูรณะรุงเรืองกิจ
นางกฤษณา ธีระวุฒิ
นางสาวจเรรัตน พิทักษธีระธรรม
นางสาวจิตตระการ สัยวัตร
นางสาวชัญญา มังคละคีรี
นางสาวณัชชา จันทรเจริญ
นางสาวธันยพร โสรัตน
นางสาวนนทวรรณ สงเสริม
นางสาวนริศรา เอี่ยมสกุลภิญโญ
นางสาวนฤมล ซําศิริพงษ
นางนาดา วรานุศุภากุล
นางสาวนุชจรี ราศีเกรียงไกร
นางสาวบวรรัตน อุดมโภชน
นางสาวบัวบุตรี ศิริวัฒน
นางสาวบุษบา ศรีลาปง
นางสาวปวีณา ใจคํา
นางปองขวัญ ลาซูส
นางสาวปุณฑรี ชวนชื่น
นางสาวพริมา ยนตตระกูล
นางภา พลางกูร

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔

นางสาวภาวินี ซําศิริพงษ
นางสาวมณฑา ทิพยสุมณฑา
นางสาวมธุรส ไชยทอง
นางสาววนิดา แสงสารพันธ
นางวรรัตน วิทยกุล
นางวริยา อินพาเพียร
นางวิริยา อุดมผล
นางสาวสุกรานต โรจนไพรวงศ

(เลมที่ ๒)
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑

นางสาวสุกัญญา โควคาสัย
นางสุชาดา นันทะพานิชสกุล
นางสาวสุภาพร ยมหงษ
นางสาวสุมนา สุวรรณศรี
นางสาวสุรกาญจน แสงสุขเอี่ยม
นางสาวเสาวนีย สมันตตรีพร
นางสาวอุดมลักษณ ไชยทอง

ขาราชการการเมืองกรุงเทพมหานคร
๑ นายถิรวิทย ธํารงศรีสุข
๒ นางสาวชลธิชา ชัยเวส

เบญจมาภรณมงกุฎไทย
๓ นางสาววรางคณา กาญจนชูศักดิ์

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ทวีติยาภรณชางเผือก
๑
๒
๓
๔
๕
๖

๑
๒
๓
๔
๕

นายกิตพล เชิดชูกิจกุล
นายคํารณ บํารุงรักษ
นายธนะกฤช พุกรักษา
นายบํารุง รัตนะ
นายประสิทธิ์ มะหะหมัด
นายพินิจ กาญจนชูศกั ดิ์

นายณัทวุฒิ หมัดนุรักษ
นายตรีสิทธิ์ ศิริวรรณ
นายนภาพล จีระกุล
นายประพนธ เนตรรังษี
นายประพันธ มวงศิริ

๗
๘
๙
๑๐
๑๑
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
๑ นางนฤมล รัตนาภิบาล
ตริตาภรณชางเผือก
๖
๗
๘
๙

นายพิพัฒน ลาภปรารถนา
พันตํารวจโท วันชัย ฟกเอี้ยง
นายสุไหง แสวงสุข
นายไสว โชติกะสุภา
นางสาวปราณี เชื้อเกตุ

นายประสิทธิ์ รักสลาม
นายพีรพล กนกวลัย
นายวิรัช อินชวย
นายสุพิน คลายนก

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข
๑
๒
๓
๔
๕

นายกษิดิ์เดช ชุติมันต
นายพิรกร วีรกุลสุนทร
นายสมชาย เวสารัชตระกูล
นายสาทร มวงศิริ
นางกนกนุช นากสุวรรณ

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
จัตุรถาภรณชางเผือก
๖
๗
๘
๙

(เลมที่ ๒)
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑
นางกรณิศ งามสุคนธรัตนา
นางบุศกร คงอุดม
นางเมธาวี ธารดํารงค
นางสาวเรณุมาศ อิศรภักดี

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย
๑ นายสุริยา โหสกุล

สมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร
๑
๒
๓
๔
๕
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

นายกิติศักดิ์ เตาประเสริฐ
นายจรูญ พุมดอกไม
นายชัยสิทธิ์ ตันธนาสุวัฒน
นายไชยยศ เรืองใจ
นายดํารงศักดิ์ เหลารักผล
นายกํากับ เบญญาพล
นายกิตติพงศ เจียมกิจรุง
นายเกรียงศักดิ์ ทองมา
นายจักรทอง เกิดนาค
นายเจริญชัย พรเทพสุขสม
นายเฉลิมชัย ฉิมหิรัญ
นายเชื้อ พัวไพบูลยวงศ
นายไชยณรงค ทรงศิริ
นายดวง พุมมาลี
นายตอพงษ พุทธบูชา
นายนพสรรพ ปคุณพูลสิน

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
๖
๗
๘
๙

นายประดิษฐ วานิชานันท
นายประสิทธิ์ ไตรรัตน
นายอนันต ขํามะโน
นายเอกศักดิ์ สังขบุณย

ตริตาภรณชางเผือก
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

นายบัญชา บุญชม
นายบุญไชย สิริศรีสัมพันธ
นายบุญมี นิและ
นายประสงค ผลพืชน
นายประสาน เลิศสุขีเกษม
นายเพิ่มยศ มวงมณี
นายมีศักดิ์ ชมภูสาร
นายรัชต โกญจนาท
นายสมเกียรติ กันทรวรากร
นายสมเกียรติ ปญญะธารา
นายสมจิตร บุญสม

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๑
๒
๓
๔
๕

นายสมชาย เต็มไพบูลยกุล
นายสมาน เดชะชีพ
นายสําอางค ทิพวัลย
นายสุติพงส ธนโกเศศ
นายสุนันท บุปผเวส
นายสุภชัย ทองผจง
นายสุรชัย สิทธิญาวณิชย
นายสุรเลิศ ไวยลิกรี
นายสุวรรณ เอี่ยมสุขนันท
นายโสภณ แทนศิริ
นายไสว นอยจาด
นายอดิศร รักษาวงศ
นายอภินันท รําเพย
นายชาติชาย ปตตะพงศ
นายชูเกียรติ เล็กเพ็ชร
นายดํารงค สาหรายวัง
นายมนัส บัวทอง
นายลพ ชางเรือน

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒)
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑

๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
ตริตาภรณมงกุฎไทย
๖
๗
๘
๙

นายอรุณ สุทธิชาติ
นายอัมรินทร แกวโชติ
นายอัศวิน ตนวีรพงษศิริ
สิบเอก อําพันธ เฉลิมบุญ
นายอุทัย กนกวุฒิพงศ
นางเทียมจันทร อุทัยไพศาลวงศ
นางสาวยุพดี เกียรติสังวร
นางรุงทิวา เลิศสุขีเกษม
นางสมแกว แจมประเสริฐ
นางสาวสิริพร ฐิติไชโย
นางสุรีย พรประดิษฐ
นางสาวอรวรรณ โพธิ์ศรี
นางอําไพ เกตุสุวรรณ
นายสมชาย ทรัพยพจน
นายสี เส็งมา
นายหฤทัย ปทมานนท
นางวรรณา สังขทอง

จัตุรถาภรณชางเผือก
๑ นายกมล คําสุวรรณ
๒ นายกมล พงศภูมิวานิช
๓ นายกิตติ ประสานวงศวุฒิ
๔ นายกิตติธัช นาสวน
๕ นายคามิน โชติรัตน
๖ นายจิรเสกข วัฒนมงคล
๗ นายชัยรัตน สมอ

๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

นายชินเทพ กลิ่นสืบเชื้อ
นายณรงค ชุติวงศธนะพัฒน
นายณัฐกฤต เงินฉาย
นายทวี เอมชาวนา
นายทวีพร อนุตรพงษสกุล
นายทวีศักดิ์ อุมบางตลาด
นายทอง รุงแสง

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒)
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑

๑๕ นายทองสุข เขียนดวงจันทร

๔๑ นายยงวุฒิ ทองอยู

๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐

๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖

นายธนเดช สหคุณาวุฒิ
นายธนาวิทย ฤทธิศรี
นายนิพนธ จิตตั้งธรรมกุล
นายบรรจง ดวงรัศมี
นายบรรเจิด แสงจันทร
นายบุญเพ็ง บุญแถว
นายบุญมา สัมพัตร
นายบุญสืบ หุยะพันธุ
นายปกรณ เบญจรัตน
นายประจวบ เหมือนโพธิ์
นายประเมิน สวนสมุทร
นายประสิทธิ์ ทนุวงษ
นายปรีชา มวงดี
นายปญญา นอยไม
นายปญญา หวังพิทักษ
นายผาด นิสัยชล
นายพสธร ศิริเบญจวรรณ
นายพิชิตชัย แซจึง
นายพินิตยศักดิ์ นันทาพณิชยกุล
นายพุฒิพัฒน ฟาขาว
นายเพียว พรขจรกิจกุล
นายภาสวร พฤกษาชาน
จาสิบเอก มนัส สุวรรณพานิช
วาที่รอยตรี มานพ แกวงาม
นายมานิต พวงรอด

นายรังสรรค กียปจจ
นายลพชัย ธาราทิศ
นายวรรณชัย วราศิริกุล
นายวรากรณ บุญมาเลิศ
นายวรินทร มัสโอดี
นายวันชัย วัฒนมงคล
นายวิชาญ หงสนฤชัย
นายวิเชียร เย็นทรวง
นายวิเชียร รางสาท
นายวิเชียร สิตตะวิบุล
นายวิทยา เลิศอําไพ
นายวิรัช หยกเล็ก
นายศรัณย มูสิกะ
นายศิริพงษ เย็นอังกูร
นายศีลธรรม พัชรประกาย
นายศุภกิตติ สุคันธปรีย
นายสมเกียรติ กิตติมิ่งมงคล
นายสมเกียรติ อโนทัยสินทวี
นายสมชาย กรสิริพักตร
นายสมชาย นิยมราช
นายสมนึก มอญดะ
นายสมบัติ ทองอราม
นายสมบุญ กกฟา
นายสมศักดิ์ คลายประยงค
นายสมศักดิ์ บัวเพชร

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๑
๒

นายสิทธิชัย ชื่นใจเล็ก
นายสุธี สากลวารี
นายสุบิน พันธทุมสาร
นายสุรชัย ชูสังข
นายสุรพงษ ประดิษฐพรกูล
นายสุรินทร เกิดสําราญ
นายสุวิทย บุญมา
วาที่รอยตรี แสงอาทิตย เจริญลาภ
นายอดิศักดิ์ แกวโชติ
นายอดุลย โยธาสมุทร
นายอธิศักดิ์ ชวงชู
นายอภิคม อชินีทองคํา
นายอรรณพ ขาวนุน
นายอาคม สุทธากร
นายอํานวย ชัยพรประเสริฐ
นายเอก ชุณหชัชราชัย
นางเจริญ สุขสวัสดิ์
นางฉัฐภรณ พลับศิริ
นางสาวดวงพร ยิ้มเจริญ
นางสาวดิษยา นวกุลชัย
นางนราพรรณ เดนนะหลี

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย
นายณัฐ สําเร็จวาณิชย
๗
นายประเสริฐ เหมวัน
๘
รอยตํารวจตรี ไพบูลย อังกระโทก
๙
นายยุทธนา รุงโรจนรัตนชัย
๑๐
นายลี่จั๊ว แซเฮง
๑๑
นายวิเชียร มุขจีน
๑๒
เบญจมาภรณชางเผือก
นายกฤตพล เครือคลาย
๓
วาที่รอยโท กษิดิ์เดช ศรีสนิทวงศ
๔

(เลมที่ ๒)
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑
นางนวลศรี เสือโรจน
นางนิรมล โตจิรกุล
นางสาวปราณี ธรรมนิยม
นางปญญวร อรุณเรืองศิริเลิศ
นางพจนา ลําเรียง
นางสาวพรพรรณ สุนทรปยะกุล
นางภัทรวดี ศรีทองใบ
นางภัทรศรี สุวิมล
นางมะลิวรรณ พุทธิชาติ
นางยุพดี ศรีประสาน
นางวิภาวัลย พรมขํา
นางสาววิรงครอง นวมดี
นางศรีสุรางค เจริญสุวรรณ
นางสาวสุดคนึง แกวทอง
นางสุดา สุวิชาโสภณ
นางสาวสุนียรัตน ยั่งยืนอมรฤทธิ์
นางสาวสุภาพรรณ ปงดํารงค
นางสาวสุภาวดี ทองทิพย
นางสาวอภิรมย แกวโชติ
นางอัมพร โสภณดิเรกรัตน
นางสาวโอปอ ศิริเดช
นายศิริพงษ รัสมี
นายสุนทร รอดพน
นายสุริยา จันทรเหมือนเผือก
นายสุวัชร จําปาขอม
นางจารุพักตร ลิ่มทอง
นางบุญศรี รักษานนท
นายกองศักดิ์ กาจคะนอง
นายเกรียงศักดิ์ เจริญรัตนกุล

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ 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
๓๑

นายเกียรติศักดิ์ ชางเจริญ
นายจงรักษ เหล็งหนูดํา
นายจตุรงค โตรื่น
นายจรัล ซันอาลี
นายจรูญ อมาตยวินิจ
นายจักรพันธ มั่งคั่ง
นายจํานงค บัวสุวรรณ
นายจําเริญ พุมเพ็ชร
นายจิรพนธ พูลพาณิชย
นายเจริญ มณีดํา
นายฉลอง สุคนธทรัพย
นายเฉลิม เจกแสง
นายเฉลิม เทพสถิตยภรณ
นายชิน เรืองหิรัญ
นายชูพันธ เพ็ญสุวรรณ
นายโชคชัย อักษรศิริ
นายไชยา บุญสุข
นายณ ภรรทร สัตยธรรม
นายณรงคศักดิ์ มวงศิริ
นายดอกรัก จันทรทอง
นายทวีศักดิ์ พิมพสําฤทธิ์
นายธนกร อิภิรมย
นายธนชัย โชคสถาพรกุล
นายธนณัฐ หาญเศรษฐการ
นายธนภัทร เกี้ยวทอง
นายธเนศ แสงโชติ
นายธรรมนูญ นุตรพิบูลมงคล

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒)
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑
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
๕๗
๕๘

นายธวัช ศรีวัฒนะ
นายธีรพร เนตรรังสี
นายธีระ ปริญญานุสรณ
นายนพดล ศรีมงคล
นายนริศ ถนอมกุลบุตร
นายนันทชัย พิชชากรปญญา
นายนิรันดร พรมจีน
นายบุญเลิศ คงโครัด
นายประดิษฐ ธรรมสิน
นายประพฤทธ หาญกิจจะกุล
นายประพันธุ อินทอง
นายประสิทธิ์ ศรีเจริญ
นายประสิทธิ์ หอทอง
นายประเสริฐ ขันโต
นายประเสริฐ ชมฤทธิ์
นายปราโมทย ชวาลา
นายปริญญา แสนสุข
นายพงศสันต กุลพรไพศาล
นายพงษเกียรติ ลีลายุทธการ
นายพงษศักดิ์ วุฒิวัย
นายพนา วุฒิเดช
นายพลศักดิ์ แดงบัว
นายพัชกฤต เตียรธิติ
นายไพโรจน พราโนต
นายภาคภูมิ อึ้งทรงธรรม
นายมนตรี เปรมบุญ
นายมนู คลายจาด

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข
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
๘๕

นายมานพ มารุงเรือง
นายมานะ ยิ้มใย
นายยชญธนิน คูณธนานุวัฒน
นายยิ่งยงค จิตเพียรธรรม
นายรมยธีรา คลายขยาย
นายรังสรรค กาญจนพิบูลย
จาสิบตํารวจ วนศักย ทองคํา
นายวรพรต ชะเอม
นายวรวัฒน พึ่งสาย
นายวัชพงศกฤต อนสุวรรณ
นายวาณิช สังขรอด
นายวิโรจน หอมคง
นายวีรยุทธ นิ่มเจริญ
นายวีระพล เหมรัตนากร
นายศักดา เนียมถนอม
นายศิววงศ วงศพิชญา
นายศุภากร แกวสุขโข
นายสกล สุดเกตุ
นายสงา ยงเกียรติพานิช
นายสมเกียรติ บวรกิจธํารง
นายสมเกียรติ อยูเผือก
นายสมบูรณ ตรงการดี
นายสมปอง คลายวิจิตร
นายสมพงษ ตรงจิตตรักษา
นายสมพงษ หมัดนุรักษ
นายสมพงษ อภิวงศ
นายสมโภชน ชยุติแสงไพศาล

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๑๑
๑๑๒

(เลมที่ ๒)
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑
นายสมศักดิ์ ดูเบ
นายสมศักดิ์ ทั่งบุญ
นายสมศักดิ์ บุญเพ็ชร
นายสมศักดิ์ เลิศวิริยะ
นายสมัย มะลูลีม
นายสมาน หมัดนุรักษ
นายสลาง ชินะกานนท
นายสหธรณ สังขการ
นายสันทัด ขุนดี
นายสามารถ หวังพิทักษ
นายสายชล สุขสมปอง
นายสารัช มวงศิริ
นายสําเริง นกทอง
นายสิทธิชัย ไชยาริพันธ
นายสุชัย ตั้งจิตธนกุล
นายสุชาติ อวนศรี
นายสุทัศน สุวรรณนิกขะ
นายสุเทพ ทันจิตร
นายสุบิน พุกกระทุม
นายสุพจน ชางทอง
นายสุรชัย พึ่งธรรม
นายแสวง เขงดี
นายหฤษฎ วรโชติรุงเรือง
นายอนุชาติ คงสมกัน
นายอนุสรณ สถาพร
นายอราม บุญฤทธิ์
นายอัครพล สกุลมัดเซ็นศิริ

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗

นายอากาศ วสิกชาติ
นายอํานวย บัวทิพย
นายอํานาจ ปานเผือก
นายเอกภาพ หงสกุล
นางกรรณิการ ศราทธทัต
นางจุฑาทิพย เจียมใจจิต
นางสาวฐิติชญา วีระชาลี
นางสาวดารณี โตะสวัสดิสุข
นางดารานี ชูสังข
นางสาวบุณยนุช ปทิตหิรัณยา
นางสาวเบญญาภา เกษประดิษฐ
นางพิมพาภรณ พานทอง
นางสาวเพ็ญพิมล วิภาคทรัพย
นางไพรัช ปนกร
นางภรภัทร โชติกะสุภา

(เลมที่ ๒)
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑

นางยุพาพร อิทธะรงค
นางสาววณิชชา นาคศุภมิตร
นางสาววรรณฉวี สังขคุม
นางสาววัชราภรณ กลับวงศา
นางสาววาสนา ทักษิโนทก
นางสาวสมนึก วงษสุด
นางสลัด ดอกสันเทียะ
นางสาวสาวิตรี สีสด
นางสุจิตรา นาสหชาติ
นางสาวสุธิดา นุนเอียด
นางสาวโสภา อมราศรัยศรี
นางสาวหฤทัย มวงบุญศรี
นางสาวอรพินทร เพชรทัต
นางสาวอิศริยา สิทธิการิยะ

สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ตริตาภรณชางเผือก
๑ นายเกียรติพงษ นอยใจบุญ
๒ นายพิพฒ
ั น ปรีดาวิภาต

๓ นายศรัณย ลีฬหเกรียงไกร

กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ตริตาภรณมงกุฎไทย
๑ นายสถาพร จิตรสองแสง

๒ นายอมรเทพ สิทธิบุศย

ที่ปรึกษาและเลขานุการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ตริตาภรณชางเผือก
๑ นายไกรฤกษ จาฏามระ
๒ นายฐิติเชฏฐ นุชนาฏ

๓ นายประกิต ประสิทธิ์ศุภผล
๔ นายพสิษฐ ศักดาณรงค

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข

(เลมที่ ๒)
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑

ตริตาภรณมงกุฎไทย
๑ นายทนายรัฐ กุลบุปผา
๒ นายธนพล วิทยาภัทร
๓ นายนันทพล ไขมุกด

๔ นางสาวกิติมา แกวนะรา
๕ นางกุณฑลา ศศะสมิต
๖ นางสาวปญญสิริ เรี่ยมทอง

เลขานุการผูวาการตรวจเงินแผนดิน
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
๑ นายกิตติวัฒน เมณฑกา

เลขานุการกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
๑ นางสาวอุบลรัตน เหลืองบงกช
ตริตาภรณมงกุฎไทย
๑ นางฐิติมา ไมสนธิ์

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ทวีติยาภรณชางเผือก
๑ นายคณิศ แสงสุพรรณ

๒ นางอัญชลีพรรณ อมรวิวัฒน
ตริตาภรณมงกุฎไทย
๑ นายจิ้ง พิพัฒนเวช
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย

๑ นายพรศักดิ์ ศรีละมุล
๒ นางธารศรี ศรีวรขาน

๓ นางยุพิน เลาหพงศชนะ
๔ นางสาวอภิชา เลาหพงศชนะ
เบญจมาภรณชางเผือก

๑ นายฐนนทศรณ เลิศฤทธิ์ศิริกุล
๒ นายปรีชา ถิรกิจพงศ

๓ นายสมศักดิ์ ศิริลาภอนันต

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒)
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑

เบญจมาภรณมงกุฎไทย
๑ นายโกสินทร ฐิตะภาส

๙ นายอุดม หอมจําปา

๒ นายฐิติพล ไชยประวัติ

๑๐ นางสาวเขมจิรา เล็กศรี

๓ นายพยงค คชาลัย

๑๑ นางสาวชลจิต วรวังโส

๔ นายยุทธภูมิ จารุเศรนี

๑๒ นางสาวบงกชรัตน ขจรประศาสน

๕ นายศิวะ หงษนภา

๑๓ นางสาวปทมารัตน ขจรประศาสน

๖ นายสุวิทย สรรพวิทยศิริ

๑๔ นางปยะธิดา อังศุพันธุ

๗ นายอดุล วรรณศร

๑๕ นางสาววัฒนีพร ขจรประศาสน

๘ นายอรรครินทร อภิวรานุวัฒน

๑๖ นางสาวสุณีย วิจิตรโท

คูสมรสของบุคคลบางตําแหนง
ทวีติยาภรณชางเผือก
๑ นางกนกวลี แกวพิจิตร

๑๒ นางรุจิเลขา โงนคํา

๒ นางกอบกาญจน เสนามนตรี

๑๓ นางวราภรณ ตั้งภากรณ

๓ นางจินตนา มีนชัยนันท

๑๔ นางวันเพ็ญ โฆษิตานนท

๔ นางจุไร สะสมทรัพย

๑๕ นางสายฝน ฟองงาม

๕ นางนันทิภา ฉายแสง

๑๖ นางสุธาสินี สุขัคคานนท

๖ นางแนงนอย สมเจริญ

๑๗ พันเอกหญิง สุภาณี คีรีวิเชียร

๗ นางพัชรา รัตนเสถียร

๑๘ นาวาอากาศเอกหญิง สุมนา จุลโมกข

๘ นางพันทิพา จันทิก

๑๙ นางสุวรรณา เปรมรัศมี

๙ นางมณีรัตน โควสุรัตน

๒๐ นางสุวรรณา ศิลปะอาชา

๑๐ นาวาเอกหญิง รัชนี คําคลาย

๒๑ นางอรุณลักษณ กิจเลิศไพโรจน

๑๑ นางรัตนา สุภัควณิช

๒๒ นางอัจฉรา ภัทรานวัช

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒)
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
๑ นายดิษฐอัชพณ สูตรสุคนธ

๒๒ นาวาโทหญิง ภรณี ชอยเพ็ง

๒ พันโท นพปฎล กุลจรรยาวิวัฒน

๒๓ นางมาณวิกา อรุณรังษี

๓ นางกรรณิกา สุวรรณเกษร

๒๔ นางรัชเกลา กังศศิเทียม

๔ นางกองกาญจน ศรีอนุชาต

๒๕ นางรัตติยา ศรีพันธุ

๕ นางกิ่งกาญจน ตั้งศรีเกียรติกุล

๒๖ นางรัตนา ทนุวงษ

๖ นางเกศสุดา โภคกุลกานนท

๒๗ นางเรวดี พานิชกุล

๗ นางจันทนา พิทักษพรพัลลภ

๒๘ นางวณี คานเขต

๘ นางจิตรา คงเพชร

๒๙ นางวนิดา ศิริมหาพฤกษ

๙ นางจินตนา สัยวัตร

๓๐ นางแวววดี ทิวถนอม

๑๐ นางชวนพิศ สายเชื้อ

๓๑ นางศนิรัตน รมเย็น

๑๑ นางชะบา มะทา

๓๒ นางศรินรัตน เตียวเจริญโสภา

๑๒ นางนพมาศ ไวยรัชพานิช

๓๓ นางศศิวรรณ ใสกระจาง

๑๓ นางนวลนภา สมชัย

๓๔ นางศิริพร โนนศรีชัย

๑๔ นางนวลพรรณ แสนวิเศษ

๓๕ นางสุกัญญา ธีรเกาศัลย

๑๕ นางนิลุบล ลิ่มพงศพันธุ

๓๖ นางสุขสรร ยอดเมืองเจริญ

๑๖ นางผุสดี พวงราช

๓๗ นางสุนงค สาลีรัฐวิภาค

๑๗ พันโทหญิง พนัสยา เย็นทรวง

๓๘ นางสุพร วงศหนองเตย

๑๘ นางพรใจ โหตระไวศยะ

๓๙ นางสุรีรัตน ตันประเสริฐ

๑๙ นางพรรณวีรินทร รัตนวานิช

๔๐ นางเสาวนีย กลั่นวารินทร

๒๐ นางพูลศิริ มุกดาธนพงศ

๔๑ นางเสาวนีย ตันประเสริฐ

๒๑ นางไพริน สุวรรณพรหมา

๔๒ นางอมรพรรณ พงศพิโรดม

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒)
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑

ตริตาภรณชางเผือก
๑ นายทวีศักดิ์ แกวสนิท
๒ นายพินิจยศ สอาดเอี่ยม
๓ นายศิริชัย ไตรสุทธิ์
๔ นายสมาน พรหมนอย
๕ นายสมุทร วรฤทธิ์
๖ นายสุรพล เตชะหรูวิจิตร
๗ นางกนกนุช ทองใจสด
๘ นางกรองแกว สันตะบุตร
๙ นางกอบกาญจน ธรรมวาทิน
๑๐ นางกัญญา เตชะไพบูลย
๑๑ นางกัญญาพัชร ชางพินิจ
๑๒ นางกาญจนา พุกกะรัตน
๑๓ นางดวงใจ อดิเรกสาร
๑๔ นางดวงฤดี พรไชยา
๑๕ นางนงลักษณ โชคชัยวัฒนากร
๑๖ นางนัทธมน เฮงยศมาก
๑๗ นางบังอร นพสุวรรณวงศ
๑๘ นางปราณี ประเสริฐสุวรรณ
๑๙ นางปราณี สุตเตมีย
๒๐ นางเพ็ญพร เกียรติไชยากร
๒๑ นางรัตนา จันทรพิทักษ
๒๒ นางลดาวัลย เจริญประเสริฐ
๒๓ นางละมัย คลังผา
๒๔ นางลักษมี สุนทรสัจบูลย

๒๕ นางลําดวน นําบุญจิตต
๒๖ นางลินดา ฉันทวานิช
๒๗ นางวนิชา ใจสําราญ
๒๘ นางวรวรรณ บรรณวัฒน
๒๙ นางวรุณพร กาญจนวัฒน
๓๐ นางวลัยทิพย ชาติสุวรรณ
๓๑ นางวินา นิติตะวัน
๓๒ นางวิภาดา เล็กอุทัย
๓๓ นางวิไลพร สวัสดิ์พาณิชย
๓๔ นางศิระประภา คมสัน
๓๕ นางศิริกุล ศิริพงศติกานนท
๓๖ นางสมพิศ พรหมประสิทธิ์
๓๗ นางสมานจิตต ไกรฤกษ
๓๘ นางสมิตา สรสุชาติ
๓๙ นางสาวิตรี ดามาพงศ
๔๐ นางสุกัญญา ศิริยุทธวัฒนา
๔๑ นางสุขจิต นพวงศ ณ อยุธยา
๔๒ นางสุขใจ ซอศรีสาคร
๔๓ นางสุปราณี มีชวย
๔๔ นางสุวรรณา คุณจักร
๔๕ นางอรทัย พลวิเศษ
๔๖ นางอรนุช จินตะเวช
๔๗ นางอัญชลี พรหมา

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒)
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑

ตริตาภรณมงกุฎไทย
๑ นายชนินทร ลีวิโรจน
๒ นายนนท บูรณสมภพ
๓ นางกนกพร อนุพงษ
๔ นางกัทลี สุริยวงศ
๕ นางจงกลนี เอี่ยมพลับใหญ
๖ นางจําลองลักษณ สัญญะเดชากุล
๗ นางทิพวรรณ เตรัตน
๘ นางนงลักษณ อึ้งอภินันท
๙ นางนฤนาท หลาวทอง
๑๐ นางนันทนา สังขวิจิตร
๑๑ นางนิตยา จีนาภักดิ์
๑๒ นางเบญจมาศ วรรักษ
๑๓ นางเบญจลักษณรายา สุวรรณนิมิตร
๑๔ นางผานิต ศุภกิจวิเลขการ
๑๕ นางพรนัชชา สุนทรศร
๑๖ นางพรรัตน หงสกุล
๑๗ นางพัฒนา สมานไทย
๑๘ นางมณี นิมิตกุล
๑๙ นางยลศรี ศรีจํานงค

๒๐ นางเยาวมาลย เพ็งศรีทอง
๒๑ นางรัชนี พิศวงปราการ
๒๒ นางรัชนี วิริยะชัย
๒๓ นางรัตนพร แกวมีชัย
๒๔ นางวนาศรี ชูวงษ
๒๕ นางวนิดา บุนนาค
๒๖ นางวาสนา ชุมดวง
๒๗ นางวิภา วีระพงศ
๒๘ นางศรีศัย วิศรุตเวช
๒๙ นางศิริพร สกลพันธุ
๓๐ นางศิริวรรณ ปลูกสวัสดิ์
๓๑ นางสุจติ รา ผาลีพัฒน
๓๒ นางสุชาดา จักรพันธุ ณ อยุธยา
๓๓ นางสุปรียา จันทรสุรินทร
๓๔ นางสุภาวดี วัฒนเสน
๓๕ นางสุมามาลย วิวรรธนดิฐกุล
๓๖ นางสุรัส บูรณดิลก
๓๗ นางอรัญญา แสงสิงแกว
๓๘ นางอัญชลี อนุยุทธพงศ
จัตุรถาภรณชางเผือก

๑
๒
๓
๔
๕
๖

นายภูรีธร กําภู ณ อยุธยา
นางกอบแกว กิตติธเนศวร
นางกาญจนา ดาโรจน
นางกาญจนา วงศไตรรัตน
นางกิ่งแกว ทองเปยม
นางจงพิศ มัณฑะจิตร

๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

นางจารุวรรณ จิระภาค
นางจิตตอนงค แกวหลวง
นางจิตรา ไกรวงศ
นางจินตนา สุทธปรีดา
นางจิรวรรณ คงมาลัย
นางจิระภา อยูยอด

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙

นางชลธิชา ปานแยม
นางชลธิชา มาฉิม
นางชาริตา ลีลายุทธ
นางชาลินี ทวิชศรี
นางชินตา ศิริกุล
นางชุติพร บัวจรูญ
นางฐาปนี สุดลาภา
นางณพวรรณ สพันธุพงษ
นางณัฏฐา ลิมปะพันธุ
นางณัฐทินี รอดโพธิ์ทอง
นางดรุณี เทศวิศาล
นางดวงทิพย สีวะรา
นางเธียรทิพย ไชยชิต
นางนพพร ชีวานันท
นางนภัสลักษณ ปานอยนนท
นางนลินี ดานชัยวิจิตร
นางนวลจิรา ศิริวัฒน
นางนองนุช สังขทรัพย
นางนันทวรรณ ประสพดี
คุณหญิงนิตยา มวงมณี
นางนิพิฐพร มูลพฤกษ
นางนูรอสีดะ โตะตาหยง
นางบานเย็น เรืองวรบูรณ
นางปราณี คิดบรรจง
นางปราณี เจริญชาง
นางปอยใจระพี เตริยาภิรมย
นางปยฉัตร สุนทรีเกษม

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒)
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖

นางปยะนุช วิทยาสุข
นางพรสวรรค จันทรอิทธิกุล
นางพัชรินทร ธารณา
นางพิมวัลย ภูชฎาภิรมย
นางเพ็ญแข นิลคูหา
นางภาพร ภุมมะกาญจนะ
นางภาวนา เจนสมุทรสินธุ
นางมนัญญา เบญจกุล
นางมะลิวัลย พงษมณี
นางเยาวภาพรรณ เยาววิวัฒน
นางรัตนาวดี ทองเล็ก
นางรําพูล ตันติวณิชชานนท
นางรื่นจิต ฉัตรพัฒนศิริ
นางวรรณวดี ชิตพงศ
นางวลัยภรณ เพิ่มทรัพย
นางวลัยลักษณ คําเพ็ญ
นางวาสนา ขวัญเมือง
นางวาสนา อิสระเสนารักษ
นางวิชชุดา สงาเนตร
นางวิธู จรุงวัฒน
นางวิภา จันทรรวงทอง
นางศกุณา วิวัฒนธนาฒย
นางศริ นนารถ รั ต นประภาพรรณ
นางศิณีนารถ รวมพัฒนา
นางศิริกัญญา จักษุดุลย
นางสมผิว ราชสีห
นางสริยา หัตถสงเคราะห

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗

นางสลักจิต ชิวปรีชา
หมอมหลวงสารภี กิตติชัยเสรี
นางสุพรรณี ผลอํานวย
นางสุภาวดี ทองศรี
นางสุภาวดี นพขํา
นางสุภาวดี มนุญปจุ
นางสุมณฑา เองไพบูลย
นางสุมาลี รัตนปรีดากุล
นางสุรภา คชรัตน
นางสุวพร วิรบุตร
นางสุวาณี แกวแกมทอง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

นายวิชัย โรจนสุนันท
นายวิวัฒน ตั้งปอง
นายสมศักดิ์ เจริญพันธ
นางกนกชน พัฒนถาบุตร
นางกาญจนสินี เบาจรรยา
นางกิ่งกมล เทอดจิตธรรม
นางกิ่งกาญจน ตระกูลเกษมสุข
นางกิ่งแกว แสงแผว
นางเกษณี สุบงกฎ
นางขนิษฐา เจียมวิจักษณ
นางขวัญเรือน กริชชาญชัย
นางจงกล ขุนทอง
นางจดหมาย ตันศิริ
นางจิตรา ฐาปนดุลย
นางจิตรา พิณสายแกว

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒)
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑

๗๘ นางไหม มนิสสาร
๗๙ นางอนงค อนันตกูล
๘๐ นางอภิญญา ไทยภักดี
๘๑ นางอภิญญา อภิชาตอํามฤต
๘๒ นางอรทัย ขวัญอยู
๘๓ นางอรพิน ชัยเดชสุรยิ ะ
๘๔ นางอลิซเบธ พลาศรัย
๘๕ นางอะซันซอน ขาวเธียร
๘๖ นางอัศนีย วังแกว
๘๗ นางอาภา บุณยะประดับ
๘๘ นางอุบลวรรณ ราชพลสิทธิ์
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย
๑๖ นางจิรายุ ลับไพรี
๑๗ นางจุฬาภรณ พัฒนโสภณ
๑๘ นางณัฐณิชาช เพิ่มทองอินทร
๑๙ นางทรารัตน สุเทพากุล
๒๐ นางทิพยพรรณี โดยชื่นงาม
๒๑ นางธัญนันท ปนทอง
๒๒ นางธิดารัตน สัจจพงษ
๒๓ นางนงเยาว กุลชล
๒๔ นางนพพมนต คุมบน
๒๕ นางนพวรรณ กิติวัฒน
๒๖ นางนภาพร ประภาจิตร
๒๗ นางนวรัตน อารีรัตน
๒๘ นางนวลนารถ ติณรัตน
๒๙ นางนวลอนงค เปลงวิทยา
๓๐ นางนวลอนงค สัจจานิตย

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒)
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑

๓๑ นางนันทกา แตงเลี่ยน

๕๕ นางลาวรรณ มณีรัตน

๓๒ นางนันทกา วงศไทย

๕๖ นางวิลาวัลย หลาบเลิศบุญ

๓๓ นางนันทินี โชคระดา

๕๗ นางเวนิกา ฤทธาคนี

๓๔ นางบุญบา ดิษฐแยม

๕๘ นางศริญญา กปลกาญจน

๓๕ นางบุณฑริก สมบูรณสุข

๕๙ นางสวางศรี ชางเผือก

๓๖ นางบุณยพร วองไว

๖๐ นางสวาท โกชุม

๓๗ นางบุปผเวส เกื้อทิพย

๖๑ นางสวีดา อยูบํารุง

๓๘ นางเบญจมาศ ไชยแสนสุข

๖๒ นางสะอิดะ วาบา

๓๙ นางปานี ศรีสุพล

๖๓ นางสิริกุล พุมพวง

๔๐ นางปาริชาติ สวาวสุ

๖๔ หมอมหลวงสิริฉัตร พรหมประยูร

๔๑ นางปยะมาลา ดําริกาญจน

๖๕ นางสุนันทา เขมะประภา

๔๒ นางพจมาน พุมพันธมวง

๖๖ นางสุนีย ตางงาม

๔๓ นางพรจิตร หรุนเริงรมย

๖๗ นางสุนีย ศรีเมือง

๔๔ นางพรรณา กาวชู

๖๘ นางสุรพิน สําโรงวัฒนา

๔๕ นางพัฒนาวดี วรพุทธพงศ

๖๙ นางสุรศรี หาวเจริญ

๔๖ นางเพียงเพ็ญ ศักดิ์สมบูรณ

๗๐ นางอนัญลักษณ เหมือนแกว

๔๗ นางภัทธมน เพ็งสม

๗๑ นางอรอนงค วิสาพรหม

๔๘ นางภัทราวนิต อมาตยกุล

๗๒ นางอัจฉรา พิพัฒนาศัย

๔๙ นางภัสรา ดีรัศมี

๗๓ นางอัชฌา เสียงหลาย

๕๐ นางยศริน นินนาท

๗๔ นางอิสริยา ณ นคร

๕๑ นางยุวดี เปลี่ยนจิตรดี

๗๕ นางอุดม กลั่นเสนาะ

๕๒ นางรอซีดะ อูมา

๗๖ นางอุมาพร แกวทอง

๕๓ นางเรวดี ธํารงธัญวงศ

๗๗ นางอุษณา จิราพันธุ

๕๔ นางลลนา ไตรมาศ

๗๘ นางเอื้อมพร นาควัฒนานุกูล

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒)
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑

เบญจมาภรณชางเผือก
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

เรือเอก ชิดชนกสิทฐ วัฒนศิริธร
นายบดินทร ตามไท
นายปรีชา บุณยกิดา
นายวัลลภ อธิคมประภา
นายสิรินทร เบ็ญจศิริวรรณ
นางกชกรณ ศิลปมหาบัณฑิต
นางกนกนันท เจนวัฒนานนท
นางกนกลักษณ เกียรติชัยศักดิ์
นางกนกวรรณ กาวชู
นางกันยา วงษดรุณีย
นางกุหลาบ หะยีหมัด
นางจินตนา ทองสมบูรณ
นางจินตนา บัวเทียน
นางจีรนันท ธงสันติ
นางชนันชิดา เหลาธีระเชาวน
นางชนากานต สุชาตานนท
นางซูคีเราะห โตะมีนา
นางฎารัตน ชิตวงศ
นางณัฐชา โกมุทานนท
นางดวงแข ลวณะมาลย
นางดุษฎี จันทรพิทักษ

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

นางนิภาพร คชาชีวะ
นางนุชนภา สุขสวัสดิ์
นางนุชนาถ แสงสุวรรณนุกุล
นางนูรีฮะ เด็งระกีนา
นางเนาวรัตน สิริยะเสถียร
นางบุหลัน กุลวิจิตร
นางปฏิญญา โพธิพิพิธ
นางปนัดดา สุวรรณโชติ
นางปราณี สุพรรณฝาย
นางปยะพร ตันณีกุล
นางพนิดา ศักดิเศรษฐ
นางพรรณี ขวัญอนอินทร
นางพันธทิวา อวมเจิม
นางพิชญา บุญคง
นางพิมลทิพย สุขวัฒนา
นางเพ็ญ งามมีศรี
นางเพ็ญวิภา แกววัฒนะ
นางภัทรียา เทียนถาวร
นางภุมรา จันทรสุรินทร
นางมณีรัตน ตมิศานนท
นางมาลินี มะหะมัดยังกี

๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

นางทัศนีย นิ่มวัฒนา
นางทิพยวดี วัฒนธรรม
นางธนิดา เจิมวัฒนะ
นางนภา ธีระศักดิ์
นางนาตอนงค ศรศักดา

๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒

นางยุวรี วงศขจรศิลป
นางรวมพร ประคุณศึกษาพันธ
นางรัมภา มัธยันตพล
นางละไม พงศถาวราเดช
นางวรกร จาติกวณิช

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

นางวราพร ธีระอรรถเศรษฐ
นางวัลภา จันทรเปลง
นางวารุณีย ควรอักษร
นางศราทิพย กฤษณคุปต
นางศรีทอง ทองคําใส
นางศศินันท โพธิ์ทองนาค
นางศศิพร ลายน้ําเงิน
นางสตรีรัตน บุญยสัมพันธ
นางสมศรี เจริญชัยฤทธิ์
นางสรพิกา เตาะเจริญสุข
นายชาติชาย เดชฤทธิพิทักษ
นายทรงศักดิ์ จันทรรัตนปรีดา
นายบุญทวี ยิ่งทวีลาภา
นายปมุข อัจฉริยะฉาย
นายวิสุทธิ์ ธัญญสกุลกิจ
นายสมศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล
นายสุรัตน ธารดํารงค
นางกรพินธุ สลักเพชร
นางกัลยารัตน เทพอักษรณรงค
นางกาญจนลดา มฤคพิทักษ
นางกานดา ตรีทอง
นางกานตธีรา พลซื่อ
นางไกลรุง พลบุตร
นางเครือวัลย มาเหร็ม
นางจีรวรรณ ซูสารอ
นางจุฑารัตน พงศอายุกูล

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒)
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑

เบญจมาภรณมงกุฎไทย
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒

นางสุดา การุญ
นางสุพัตรา บุณยะตุลานนท
นางสุวรี เดชกิจวิกรม
นางแสงรวี ตั้งสุทธิพงศ
นางหทัยทิพย จิตสัมฤทธิ์
นางอนรรฆมณี โชคคณาพิทักษ
นางอนิศา ปุราภา
นางอรนุช ถิน่ พังงา
นางอุษา ปางวิรุฬหรักษ

นางชนิดา สุวรรณเพ็ญ
นางชุติพันธุ ทองชื่น
นางณัฐธร โอบออม
นางณัฐพิชา ณ อุบล
นางดวงแข โพธสุธน
นางดวงแข วันไชยธนวงศ
นางดารณี สุวรรณสิงห
นางเดือนเดน วิริยะโรจน
นางทรายนูบะห ยาวอหะซัน
นางทองมา บาลไธสง
นางทัศนีย ไกรสินธุ
นางทัศนีย ทัศนเศรษฐ
นางทิพวรรณ ชาติวัฒนศิริ
นางธัญพร มุงเจริญพร
นางนงคนุช ศรีมาเหล็ก
นางนราภรณ ไวนิยมพงศ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒)
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑

๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔

นางนวลทวี วุฑฒิโชติ
นางนันทนัดดา ภัททิยกุล
นางนันทิยา โลหะวณิชย
นางนัยนญภัค รุงธนเกียรติ
นางน้ําฝน ศิริวันสาณฑ
นางนิตยา บุญมา
นางนิระมล พิริยะปญญาพร
นางนิลุบล อุดมศักดิ์
นางสาวนุชจิรัตน ธีระกนก
นางนุชนาฏ อุดมาภินันท
นางบังอร โพธิ์คํา
นางปฐมาภรณ มุสิกุล
นางประภัสสร โรจนพานิช
นางปรียา วานิช
นางปยะนาฎ ภัทรประสิทธิ์
นางพนมพร ฝายสีงาม
นางพรทิพย ยะสินธุ
นางพรรณวิภา สุทินเผือก
นางพวงทิพย สิทธิกรวงศ
นางเพชรารัตน เกี่ยวของ
นางเพ็ญพรรณ เสียมภักดี
นางเพิ่มศิริ สถิโรตมวงศ

๖๐ นางมัณฑนา สงวนวงศชัย
๖๑ นางมัทนา จิตสุทธิภากร
๖๒ นางยงจิต จันทรพิทักษ
๖๓ นางยุพาพร ไชยสาสน
๖๔ นางยูมิ ชิราอิชิ
๖๕ นางรจนา พรรณพัฒน
๖๖ นางรัชนี ศิริไปล
๖๗ นางเรณู เอมเปย
๖๘ นางลัดดา โชควัฒนา
๖๙ นางวรรณฤดี ศรีคาํ แหง
๗๐ นางวรรณวิสา ชนะวัฒนปญญา
๗๑ นางวราพร พากเพียรศิลป
๗๒ นางวันทณี จุลใส
๗๓ นางวิมลนันท ทิมาตฤกะ
๗๔ นางศรีสกุล โตมรศักดิ์
๗๕ นางศิริพรรณ ตันธนศรีกุล
๗๖ นางศิริมา ชัยตระกูลทอง
๗๗ นางสมฤดี ศิริชัยเอกวัฒน
๗๘ นางสรยา แสงเภา
๗๙ นางสังวาลย ศรีแปงวงค
๘๐ นางสารีนาม หะยีดาโอะ
๘๑ นางสําเนียง เจนกิจณรงค

๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙

นางไพรินทร จิรัฐิติเจริญ
นางไพลิน อภิรักษโยธิน
นางภคนันท รุงแสง
นางภาวิกา เลียดประถม
นางภิรมยรัตน ติธรรม

๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖

นางสุดารัตน บูรพชัยศรี
นางสุดาวดี วิริยะพงษ
นางสุธาทิพย ตันเจริญ
นางสุภกัญญา ชวนิชย
นางสุมล โพธารากุล

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔

นางสุมลรัตน สะสมทรัพย
นางสุรีพร สายนุย
นางสุวรรณี คณาเสน
นางสูรียานี แวดาโอะ
นางเสาวลักษณ ชีววินิจ
นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ
นางอรนันท ยุพฤทธิ์
นางอรนันท เลี้ยงบุญเลิศชัย

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒)
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒

นางอรนุช ล้าํ สุทธิ
นางอรวรรณ นาครทรรพ
นางอัญชลี ปตนวงศ
นางอาภรณ เจตนจันทร
นางอิสรีย อังคสกุลเกียรติ
นางอุดร จินตะเวช
นางอุไรลักษณ แสงสุขเอีย่ ม
นางเอมอร ซําศิริพงษ

