หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ข

(เลมที่ ๒)
๔ ธันวาคม ๒๕๕๒

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ประจําป ๒๕๕๒
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปน ที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอั น มีเกียรติยศยิ่งมงกุฎ ไทยในโอกาสพระราชพิธีเฉลิม พระชนมพรรษา
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ รวมทั้งสิ้น ๘,๙๓๔ ราย ดังรายนามทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒)
๔ ธันวาคม ๒๕๕๒

รายนามผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
อันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ประจําป ๒๕๕๒
ขาราชการการเมือง
๑
๒
๓
๔

นายจิตติชัย แสงทอง
นายฉัตรชัย ปยะสมบัติกุล
นายพนิช วิกิตเศรษฐ
นายศักดา หาญบุญตรง

ทวีติยาภรณชางเผือก
๕ นายสุทัศน เศรษฐบุญสราง
๖ นายอภิชัย เตชะอุบล
๗ นางประนอม จันทรภักดี

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
๑ นายไชยวัฒน ไตรยสุนันท
๕ นายอัครพล ลีลาจินดามัย
๒ นายฐนนทศรณ เลิศฤทธิ์ศิริกุล
๖ นางนวลพรรณ ล่ําซํา
๓ นายนิมิตร ดํารงรัตน
๗ นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา
๔ นายประพล มิลินทจินดา
๘ นางสุรสา ทองแถม ณ อยุธยา
ตริตาภรณชางเผือก
๖ นายสรยุทธ เพ็ชรตระกูล
๑ นายชวนนท อินทรโกมาลยสุต
๗ นายสุริยะ ศึกษากิจ
๒ นายณัฐวุฒ จิตะสมบัติ
๘ นายอุทัยรัตน ชัยประเสริฐ
๓ นายแมน เจริญวัลย
๙ นายเอกนัฏ พรอมพันธุ
๔ นายยุพ นานา
๑๐ นายเอกศักดิ์ แดงเดช
๕ นายวุฒิกร อินทรภูวศักดิ์
ตริตาภรณมงกุฎไทย
๔ นายขภัช นิมมานเหมินท
๑ นายกมลวิศว แกวแฝก
๕ นายจักรวาล ทวมเจริญ
๒ นายกองศักดิ์ ยอดมณี
๖ นายจิรเดช อานุภาวธรรม
๓ นายเกรียงยศ สุดลาภา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ข
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๑
๒
๓
๔
๕
๖

นายฉัตร วิศวพลานนท
นายตรัยรักษ เต็งไตรรัตน
นายธนพล เจิมประไพ
นายธรรมรัต หวั่งหลี
นายบุณยธีร พานิชประไพ
นายพิชัย บุณยเกียรติ
นายพิลาศ พันธโกศล
นายภูเบศ จันทนิมิ
นายภูมิสรรค เสนีวงศ ณ อยุธยา
นายมัธยม นิภาเกษม
นายยุทธพล อังกินันทน
นายรัชดากรณ ทาระวรรณ
นายลัทธชัย โชคชัยวัฒนากร
นายวัชระ กรรณิการ
นายวิทเยนทร มุตตามระ
นายจิรายุ ตุลยานนท
นายณัฎฐพงศ วิเชียรวรรณ
นายบุรฤทธิ์ ศิริวิชัย
นายพรชัย มุงเจริญพร
นายภูริพงศ พงษสุวรรณศิริ
นายศิริรัฐ ศิริพันธุ

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒)
๔ ธันวาคม ๒๕๕๒

๒๒ นายวีระชัย ถาวรทนต
๒๓ นายศิโรตม เสตะพันธุ
๒๔ นายศุภชัย บัญชาศึก
๒๕ นายศุรพงศ พงศเดชขจร
๒๖ นายสรวงสรรค จามรจันทร
๒๗ นายสุนิติ์ ทีวะเวช
๒๘ นายสุรกิจ ลิ้มสิทธิกูล
๒๙ นางคมคาย อุดรพิมพ
๓๐ นางสาวชมพูนุท นาครทรรพ
๓๑ นางณารินี ตะลอมสิน
๓๒ นางดารณี เลศะวานิช
๓๓ นางภัทธมน เพ็งสม
๓๔ นางสาวมัลลิกา บุญมีตระกูล
๓๕ นางสาววาสนา ปรีดีจิตร
๓๖ นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ
จัตุรถาภรณชางเผือก
๗ นายสมเกียรติ คลองวัฒนสุข
๘ นายสมพงษ พิศาลกิจวนิช
๙ นายสาทิตย จีนาภักดิ์
๑๐ นายอภินันท ชวยบํารุง
๑๑ นางสาวจิตภัสร ภิรมยภักดี
๑๒ นางสาวสินฤทัย พูนศิริวงศ

ขาราชการรัฐสภาฝายการเมืองสภาผูแทนราษฎร
๑ นายวรกร คําสิงหนอก

ตริตาภรณมงกุฎไทย
๒ นายอุทัย แสนแกว

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ข

(เลมที่ ๒)
๔ ธันวาคม ๒๕๕๒

จัตุรถาภรณชางเผือก
๒ นายอธิป อัศวานันท

๑ นายสุวัฒน พวงยอยแกว

ขาราชการรัฐสภาฝายการเมืองวุฒิสภา
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
๑ นายปานศักดิ์ รังสิพราหมณกุล
จัตุรถาภรณชางเผือก
๑ นายฉัตรชัย เอี่ยมสกุล

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

นายเกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์
นายขยัน วิพรหมชัย
นายจักรกฤษณ ทองศรี
นายเจรจา เที่ยงธรรม
นายชาญชัย ประเสริฐสุวรรณ
นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ
นายณรงค จันทนดิษฐ
นายณัชพล ตันเจริญ
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
นายนพดล มาตรศรี
นายนิติวัฒน จันทรสวาง
นายนิอาริส เจตาภิวัฒน
นายภคิน ปริศนานันทกุล
นายภูมิพัฒน พชรทรัพย
นายมารุต บุญมี
นายยศศักดิ์ ชีววิญู

ทวีติยาภรณชางเผือก
๑๗ นายวัชระ เพชรทอง
๑๘ นายสมโภช สายเทพ
๑๙ นายสัญชัย อินทรสูต
๒๐ นายสุตา พรมดวง
๒๑ นายสุรชาติ ชาญประดิษฐ
๒๒ นายสุรสิทธิ์ วงศวิทยานันท
๒๓ นายสุริยา พรหมดี
๒๔ นายองอาจ วงษประยูร
๒๕ นายอดุลย เหลืองบริบูรณ
๒๖ นางสาวจิรวดี จึงวรานนท
๒๗ นางชนากานต ยืนยง
๒๘ นางสาวพัชรี โพธสุธน
๒๙ นางสาวมัลลิกา จิระพันธุวาณิช
๓๐ นางอนุรักษ บุญศล
๓๑ นางอานิก อัมระนันทน
๓๒ นางอุดร จินตะเวช

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ข

(เลมที่ ๒)
๔ ธันวาคม ๒๕๕๒

สมาชิกวุฒิสภา
ทวีติยาภรณชางเผือก
๑ นางสาวศรีสกุล มัน่ ศิลป

ที่ปรึกษา ผูชํานาญการ นักวิชาการ
และเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการสภาผูแทนราษฎร
๑ นายเชตวัน พิกุลงาม
๒ นายนิกร เลาหพงศชนะ
๓ นายวิจิตร เกตุแกว
๑ นายสะพรั่ง สุขเวชชวรกิจ
๒ นางสาวมนวดี ประกายรุงทอง
๑ นายชํานาญ หาญแกว
๒ นายเชียรชวง กัลยาณมิตร
๓ นายธรรมพิเชียร นวลปานวรชาติ
๑ นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน
๒ นายปรีชา ฤกษหราย
๓ นายพิเชฐ ทั่งโต
๑
๒
๓
๔

นายกิตติภัทร รุงธนเกียรติ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม
นายณฐกร ศรีแกว
นายบุญเกียรติ การะเวกพันธุ

ทวีติยาภรณชางเผือก
๔ นายอธิคม เริงใจ
๕ นางภรณี ลีนุตพงษ
๖ นางอรพิน พิพัฒนวิไลกุล
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
๓ นางสายสุณีย คูหากาญจน
๔ นางเสาวนีย เตชะไพบูลย
ตริตาภรณชางเผือก
๔ นายพิทักษพงษ นอยพิทักษ
๕ นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ
ตริตาภรณมงกุฎไทย
๔ นายสมพงศ นครศรี
๕ นายฮาราลด ลิงค
จัตุรถาภรณชางเผือก
๕ นายพงษศักดิ์ พีรพงศพิพัฒน
๖ นายพิชิตชัย ดิลกศรี
๗ นายภมร เชาวศิริกุล
๘ นายสุรกิจ สังขวรรณ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ข
๙ นายสุรศักดิ์ อังคสกุลเกียรติ
๑๐ นายอภิโชติ แกวสุขนนท
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

นายกานต บุญศิริ
นายกําพล ธนบุณยวัฒน
นายกิตติ สุนทรมโนกุล
นายทองดี ไชยโพธิ์
นายนิติ ฮาซัน
นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม
นายบุญทอง ปญญาสวางจิตร
นายประสาน เจริญวศิน
นายภักดี มะแอ
นายมนตรี สิงหปุณณภัทร
นายยงยุทธ เหลี่ยมมุกดา
นายกมล อรชร
นายกริชพล ลีลาชัย
นายกัมปนาท ไชยวรรัตน
นายกิตติภณ สิริพลากรกิจ
นายคเชนทร มาสมาน
นายจิตติน วิเศษสมบัติ
นายชัชวาลย ศิริเคียนทอง
นายชัยศิลป แตมศิริชัย
นายชิตภณ ศานติสุข
นายเชิงชัช สุภาศรี
นายณฐพร โตประยูร

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒)
๔ ธันวาคม ๒๕๕๒

๑๑ นางกัลยา ศิริเนาวกุล
๑๒ นางทิพย อมาตยกุล
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย
๑๒ นายวรเศรษฐ อิสสระยั่งยืน
๑๓ นายสนธิ สุนทรปยะกุล
๑๔ ดาบตํารวจ สมชาย ภิรมยชาติ
๑๕ นายสมชาย อุปาระ
๑๖ นายสุณัย ผาสุข
๑๗ นางสาวจันทรเพ็ญ ใจกลา
๑๘ นางดรุณี รุงศรีทอง
๑๙ นางสาวเพ็ญศรี พัทธวิวัฒนศิริ
๒๐ นางวรรณวิมล ศิริประวัติกุล
๒๑ นางสมศรี แซแต
เบญจมาภรณชางเผือก
๑๒ วาที่รอยโท ณรงคชัย พรอมเพรียงชัย
๑๓ นายณรงเดช อุฬารกุล
๑๔ นายทศพร จอยกันเจียก
๑๕ นายทิวัตถ ผองแผว
๑๖ นายธนกรณ พูนภิญโญศักดิ์
๑๗ นายธเนศรัสมิ์ ปยะวัฒยากร
๑๘ นายประสาสนชัย คงอรุณ
๑๙ นายปรีชัย มาละวรรณโณ
๒๐ นายพงศา คอมแพงจันทร
๒๑ นายพยุงรัฐ ชาเรืองดช
๒๒ นายพัฒนพงษ ตนุมัธยา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒)
๔ ธันวาคม ๒๕๕๒

๔๐ นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา
๔๑ นายสําเนียง ตันติวาสิน
๔๒ นายสุรพงษ สิทธิกรณ
๔๓ วาที่รอยโท สุรัช พรพฤฒิพันธุ
๔๔ นายเสริมยศ ทองคํา
๔๕ นายอธิคม ไชยศิวามงคล
๔๖ นายเอกพจน ยอดพินิจ
๔๗ นายเอกสิทธิ์ ตอวัฒนบุญ
๔๘ นางสาวกนกวรรณ กิตติธเนศวร
๔๙ นางสาวกรรณิการ ศรีธัญญลักษณา
๕๐ นางจารุณี พิมพะนิตย
๕๑ นางสาวธีรดา ศุภะพงษ
๕๒ นางนันทนา โควสุรัตน
๕๓ นางสาวพรทิพย ศรีพงศไทย
๕๔ นางสาวภัทรวดี อภิเดนนภาลัย
๕๕ นางลภนาวดี ศิริลาภอนันต
๕๖ นางสมนึก เขมาชีวะ
เบญจมาภรณมงกุฎไทย
๙ นายกําลาภ วิวัฒนมงคลกุล
นายกฤต ธนิศราพงศ
๑๐ นายกิจปภพ เพ็ชรตระกูล
นายกฤตเมต เองฉวนธาดา
๑๑ นายกิตติศักดิ์ ยุทธนาระวีศักดิ์
นายกฤษณพงษ ตันติมงคลสุข
นายกฤษณะ สมทรัพย
๑๒ นายกีรติ กิจมานะวัฒน
นายกอเกียรติ พาณิชยารมณ
๑๓ นายกีรพงศ เพชรเฟองฟา
นายกอง เฮงสวัสดิ์
๑๔ นายเกริกฤทธิ์ แจงพรมมา
นายกองทัศน สุวรรณนพวงษ
๑๕ นายเกรียงศักดิ์ รุงธนเกียรติ
นายกําธรณ โลววิวัฒนกุล
๑๖ นายคงธวัช พงษศักดิ์
นายภคิน วรวรรณปรีชา
นายภาคภูมิ ปุผมาศ
นายภาสกร กายสําโรง
นายภูริพงศ พูลพร
นายเมธี สุคันธมาลย
นายราชันย กามีฮา
นายไรวินท เลขวรนันท
นายเลิศชัย ธนประศาสน
นายวิจักร เต็งอํานวย
นายวินัย ตันติไพจิตร
นายวีระศักดิ์ บุญเพลิง
นายศักดิ์ชัย เข็มทอง
นายสมพงศ ประสพดี
นายสมหมาย ศรีสุทธิยางกูร
นายสยาม วัชรปรีชา
นายสยาม สุขสมใจ
นายสรวิศ ขุนจันทร

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒

นายคมเอก กวินอัครฐิติ
นายจรัญ ปทุมถาวรสกุล
นายจรัญ เสาวกุล
นายจรัสหลา ภูมิวัฒน
นายจริยวัตร เจริญชาง
นายจักร กิตติพร
นายจักริณทร ชนันสิริกุล
นายจารุวัฒน ศิริวัจนพร
นายจิรยุ อานุภาวธรรม
นายเจริญ โตวัน
นายฉัตรชัย อนันตรังสี
นายฉัตรณรงคชัย ศิริกุล
นายเฉลิมพล ศักดามิ่งมงคล
นายชัชวาล แดงบุหงา
นายชัยชนะ ทัศนิยม
นายชัยยศ รัตนทุมมาพร
นายชัยโรจน จรัสพุทธิวงศ
นายชัยวัฒก ปณฑยางกูร
นายชัยวัฒน โกวิทจินดาชัย
นายชากร จงสมจิตต
รอยเอก ชาคริต ศึกษากิจ
นายชาญเดช เดชอนันตชาติ
นายชาญวิทย มุนิกานนท
นายชาญวิทย วิภูศิริ
นายชาติชาย โรจนาวิไลวุฒิ
นายชาลี อรรจนานนท

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา
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
๖๘

(เลมที่ ๒)
๔ ธันวาคม ๒๕๕๒
นายชาวินท อุทัยพัฒน
นายชิตชัย เธียรกาญจนวงศ
นายชิน อัมพรรัตน
นายเชน สุขสวี
นายเชาว เต็มรักษ
นายเชี่ยวชาญ ครองมงคลกุล
นายโชติวัฒน ลัทธะพานิชย
นายฐนิตกิตต เล็กศรีสกุล
นายฐิติ วิศวชัยวัฒน
นายฐิติพันธ โรจนวรพร
นายฐิติวัชร ดีประเสริฐวงศ
พันจาเอก ณฐกร แกวดี
นายณดล ธัญญากรดิลก
นายณรงค บุณยสงวน
นายณรงค สกุลศิริรัตน
นายณรงค หงษบิน
นายณรงคชัย กุตเสนา
นายณัฐ แจสิริ
นายณัฐ วิบุลศิลป
นายณัฐ สมิติเมธา
นายณัฐจักร เวชกิจ
นายณัฐพล ทรัพยมนู
นายณัฐวุฒิ กุลศักดิ์วิมล
นายณัฐวุฒิ มวงศิริ
นายดนัย สิทธิวัชระชัย
นายดนุพล ฉัพพรรณรังสี

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ข
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

นายดํารงค ภูติภัทร
นายทวี ปยะพัฒนา
นายทวีป พันธสุวรรณ
นายทศพล หมอนทองเทียม
นายธงไชยพัฒน วศินบรรเจิด
นายธนชัย แซจึง
นายธนชาติ พวงพี
นายธนพล บุญวรุตม
นายธนู อินทรธนู
นายธวัชชัย จงศิริรักษ
นายธวัชชัย โรจนรักษ
นายธัชชญาณณัช เจียรธนัทกานนท
นายธัญญนิธิ ชวรัตนนิธิโชติ
นายธํารง ตรีประเสริฐพจน
นายธิติพัทธ เงินงาม
นายธีรชัย ชุติมันต
นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ
นายธีรวุฒิ ประกายสันติสุข
นายธีระ เฟองฟูลอย
นายธีระพล มากจอย
นายธีระวัฒน พอใจ
นายนคร อรุณเจริญรัตน
นายนันทิวัฒน สุขวิบูลย
นายนาวิน รัตตเสรี
นายนาวี เลิศพาณิชยกุล
นายนิกม เมธาเจริญวิทย

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐

(เลมที่ ๒)
๔ ธันวาคม ๒๕๕๒
นายบรรจบ รัตนสูรย
นายบรรเจิด ปรีดาวิภาต
นายบรรเจิด เหลาปยะสกุล
นายบัญชา ยินดี
นายบัณจงศักดิ์ วงศรัตนวรรณ
นายบุญดํารง ประเสริฐโสภา
นายบุญมา อิ่มวิเศษ
นายบุญศุภภะ ตัณฑัยย
นายบุญสม ผองบุพกิจ
นายบุรินทร วิจิตรศิริ
นายปรนันท ชัยวิรัตนะ
นายประกิจกล ศรีไพบูลย
นายประชา อัศวนิเวศน
นายประพันธ บูรณุปกรณ
นายประภาส ชัยวัฒนายน
นายประมา ศาสตระรุจิ
นายประยุทธ อินทรตลาดชุม
นายประวิทย จิตนราพงศ
นายประสพโชค เลายะรัตน
นายประเสริฐ ลิมปนัดดา
นายปราสาท วิทยาภัทร
นายปริญญา ธีระรัตนานนท
นายปริญญา เรงพินิจ
นายปรีชา กาบแกว
นายปญจะ ศรีทรงผล
นายปยวัฒน สื่อไพศาล

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖

นายผดุง มงคลอัครา
นายพงศรัตน สะสมทรัพย
นายพงศสินธุ เสนพงศ
นายพงษศักดิ์ พงษวานิชสุข
นายพงษศักดิ์ พิมพงค
นายพงษศักดิ์ ภูนิลวาลย
นายพรชัย สินเสรีกุล
นายพรหมกฤษณ ศรีสุขพรอม
นายพรหมมิน สีตบุตร
นายพฤทธิ์ อธิประยูร
นายพลกฤต ยังตรง
นายพลวัฒน เล็กสมบูรณไชย
นายพลวัต ดานผาสุกสกุล
นายพัชฤทธิ์ ปณฑะคุปต
นายพัฒนพงศ ตั้งปกรณ
นายพัฒนพงศ โรจนวิภาต
นายพันธศักดิ์ จันทรปญญา
นายพาชัย จันทรพิทักษ
นายพาโชค จันทรพิทักษ
นายพายุ ศรีศุภร
นายพิชัย พงษสุวรรณ
นายพิทักษ สุระพร
นายพิมล เตชะเจริญวิกุล
นายพิษณุ เฉลิมวัฒน
นายพีรพล อรอินทร
นายพีระวิทย แสงสวัสดิกุล

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒

(เลมที่ ๒)
๔ ธันวาคม ๒๕๕๒
นายไพร มั่งคั่ง
นายไพรัช ปยะกิจ
นายไพโรจน คุนผลิน
นายไพโรจน ภัทรพาณิชยกุล
นายไพศาล เติมวรรธนภัทร
นายภัทรกิจ พิศาลชนานันท
นายภัทรดนัย ใหมพระเนตร
นายภัทรพงศ ภัทรประสิทธิ์
นายภานุพัฒน พึ่งแพง
นายมงคล ทรัพยอนันตกุล
นายมนชัย พงศสถาบดี
นายมนตรี มาลีพันธุ
นายมนัส กอนแกว
นายมาโนช เสนพงศ
นายเมธา อรุณประสาทพร
นายยศชนัน วงศสวัสดิ์
นายยุทธชัย ศิริเขต
นายรัชพล พานิชอัตรา
นายวรเทพ สุวัฒนพิมพ
นายวรพงฆ ทวีศิลป
นายวรพงศ สิทธิมนต
นายวรพล ทังสมบัติ
นายวรพันธ โลกิตสถาพร
นายวรวิทย จึงสุระ
นายวรวุฒิ นวโภคิน
นายวศิน ตันติวณิชชานนท

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘

นายวสันต จันทรสัจจา
นายวัฒนพงศ คงวัฒน
นายวัฒนา ภูวโรดม
นายวันชัย ศิริธรรม
นายวาทิต จงวัฒนไพบูลย
นายวารินทร เอี่ยมวชิรกุล
นายวิจิตร ศรียรรยงวัฒน
นายวิชัย ลาภไชยยง
นายวิชาญ ตันสุริยวงษ
นายวิเชียร เลาหธนสาร
นายวิเชียร วิวัฒนขจรสุข
นายวิตต ภัทรยานนท
นายวิทยา วิรารัตน
นายวิทิต ทองโสภิต
นายวินัย สระทองอินทร
นายวิบูลย กรมดิษฐ
นายวิภาส ทองสุทธิ์
นายวิรัช นิลวดี
นายวิศาล มหชวโรจน
นายวิเศษ อุดมสินวัฒนา
นายวิษณุ ธงทอง
นายวิสูตร จิตสุทธิภากร
นายวีรดร ลัทธะพานิชย
นายวีระ ขันธีวิทย
นายวีระเทพ เบญจนากาศกุล
นายวีระพัฒน กฤตธนาทิพย

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔

(เลมที่ ๒)
๔ ธันวาคม ๒๕๕๒
นายวุฒิชัย เจริญประเสริฐ
นายไวยวุฒิ รัชนิพนธ
นายศราวุธ คงเพชร
นายศราวุธ สมวัฒนา
นายศรีสุข รุงวิสัย
นายศักดิ์ชัย คุณวิทยา
นายศักดิ์ชัย แปลกฤทธิ์
นายศาศวัต ศรีงาม
นายศิระ บุญรัตน
นายศิริพงศ มกรพงศ
นายศุภกร วีรสุวิภากร
นายศุภศักดิ์ ใบบริบาลกุล
นายสดใส โรจนวิชัย
นายสมเกียรติ เดชรักษาวัฒนา
นายสมเจตน สุดประสงค
นายสมชาย แกวนิล
นายสมชาย เตชะเจริญวิกุล
นายสมชาย เอื้อพิพัฒนากูล
นายสมยศ สิริมณีกุล
นายสมลักษณ เจียมธีระนาถ
นายสมศักดิ์ ชินศักดิ์ชัย
นายสมศักดิ์ วิวัฒนธนาฒย
นายสมศักดิ์ อัศวเรขา
นายสมานพงษ เกลี้ยงลํายอง
นายสรศักดิ์ แกอินทร
นายสรสิทธิ์ ศิริกุลพิสุทธิ์

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐

วาที่รอยตรี สรายุทธ บุญเลิศกุล
นายสังคม ชูสุวรรณ
นายสัณฑศักษ รัศมีรัตน
นายสันติ รักพานิชมณี
วาที่รอยตรี สานนท บุญมี
นายสายันต อินสอน
วาที่รอยตรี สิทธิพัฒน ภาสบุตร
นายสิทธิวัฒน ชีรวินิจ
นายสิรวิชญ สงวนสันติกุล
นายสิริพงษ วงษชัยวิทย
นายสิริโรจน สิริพลากรกิจ
นายสีหนาท ไกรคุปต
นายสุกฤษติ์ สุนทร
นายสุชาติ สุรกิจบวร
นายสุทธิ เทศกาล
หมอมหลวงสุธีเทพ จรูญโรจน
นายสุนทร วัฒนาพร
นายสุภกิจ เพียรยิ่ง
นายสุภสาสน เมาะราษี
นายสุเมธ สุทธิภักติ
นายสุรเชษฐ สมบัติศิรินันท
นายสุรพล คุณานันทกุล
นายสุรวินย แสวงดี
นายสุรสิทธิ์ ทองจันทร
นายสุรัช อัศวธนสาร
นายสุวิทย แกวเกตุ

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖

(เลมที่ ๒)
๔ ธันวาคม ๒๕๕๒
นายสุวุฒิ ศรีเพ็ญ
นายเสก นาคสมบูรณ
นายเสถียร เที่ยงตรง
นายแสงชิต มหาคุณาจีระกุล
นายโสภณ สนหอม
นายหรัณย วรรณโมลี
นายหฤษฎณัฐ ประเสริฐสุวรรณ
นายอดิศร พงศวิจิตรพันธุ
นายอธิโชค วินทกร
นายอธิพันธ โตสุขศรี
นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ
นายอธิวัฒน บุญนํามุตพิสิฐ
นายอนุชิต สกุลคู
นายอภิชัย นพสุวรรณวงศ
นายอภิชาติ พาณิชยกุล
นายอภิดล กัญญมานนท
นายอภิวิชญ กิจกําจาย
นายอมร ประกายศรีโรจน
นายอรชัย ปุณณะนิธิ
นายอรรณพ ทับสุวรรณ
นายอรรถพล เข็มเฉลิม
นายอัครวัฒน คุรุนันทพันธ
นายอาชวินท อนันตกูล
นายอาทิตย เวกสูงเนิน
นายอานนท ปวีณวัฒน
วาที่รอยตรี อิลยัส หะยีอาแว

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑

นายอิสมาแอล จะปะกียา
นายอุดมศักดิ์ โศภนกิจ
นายอุทัยพันธุ จารุวัฒนกิตติ
นายเอก โรจนสกุล
นายเอกธิชัย สอดศรี
นางกมลทรรศน อรอินทร
นางกมลพร ไตรรักษ
นางสาวกรกฎ ธนศรณรงค
นางสาวกรกรรัฐ รุงเรืองธัญญา
นางสาวกฤตยา เลาหพงศชนะ
นางสาวกษิรา ภูมิพชั รกิจ
นางกอบสุข จารุจินดา
นางกัลยา คุรุจิตโกศล
นางสาวกานตระพี ธงไชย
นางสาวกิรฐา ชาลีเคลือ
นางสาวกุลวดี เกียรติไชยากร
นางสาวเกวริน วิเศษจินดาวัฒน
นางสาวเกวลิน วีรวรรณ
รอยตํารวจเอกหญิง ขนิษฐา
หมื่นแสน
นางสาวจริญญา จรรยโกมล
นางจันทนี ไทยเจริญ
นางจันทรฉาย วงศวิบูลเศรษฐ
นางสาวจันทรเพ็ญ โอสุคนธทิพย
นางจันทรัสม อุเซ็ง
นางสาวจารุมาศ วีรกุลสุนทร

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗

(เลมที่ ๒)
๔ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางสาวจิดาภา สิงหบุตร
นางสาวจิราภรณ ไชยสาสน
นางสาวชนิดา หะธรรมวงศ
นางสาวชบา ผดุงชาติ
นางสาวชมพูนุช จิตรปฏิมา
นางชยากร วงศรักษ
นางชลธิชา กอเกียรติธํารงค
นางสาวชาดา ทิชาชล
นางสาวชุติกาญจน พันธวัสส
นางสาวเชาวรินทร เชาวกิตติโสภณ
นางสาวฐิภา นววัฒนทรัพย
นางสาวณภัทร คงพันธ
นางสาวณัฐชุกร รุงเรืองธัญญา
นางณัฐธิดา เจนจิตรานนท
นางสาวณิชยา พหูสูตร
นางสาวณิชาภัทร วาทินานนท
นางสาวดาเรศ คมขํา
นางสาวทิฐิพันธ เพ็ชรตระกูล
นางสาวทิพยชีวัน วงศสุรไกร
นางสาวธัญญธร สุรีวังอารีย
นางสาวธิดารัตน วังวิจิตร
นางนพวรรณ กียปจจ
นางสาวนภัสวรรณ พันธเจริญวรกุล
นางนภาภรณ เลขาจารกุล
นางสาวนันทนา รณเกียรติ
นางนารดา อึ้งสวัสดิ์

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนินา ทองประเสริฐ
นางนิภาพร ตั้งอดุลยรัตน
นางเนติมา เอื้อธรรมาภิมุข
นางเบ็ญจวรรณ ลิมปนภากิจ
นางสาวปนัดดา เจริญกิจเลิศนภา
นางปรัชดา ตั้งอุปละ
นางสาวปรางคทิพย เนตรรังษี
นางสาวปริยาภัทร เชื้อดวงผุย
นางสาวปองทิพย ฤทธิ์อิ่ม
นางสาวปุณยนุช วัฒนาจิรกุล
นางสาวปุณยวีร แกวอูป
นางพจ เกียรติธร
นางพรทิพย ชัยศิริรัตน
นางพรทิพย เชื่อมเสรี
นางสาวพรทิพย อยูกลั่น
นางสาวพัชณี เพ็ญวุฒิกุล
นางสาวพินธัส ไชยกุล
นางสาวพิมพสุดา เยื่อใย
นางสาวพิมพิดา วิวรรธนดิฐกุล
นางพูลสุข เลาตระกูล
นางสาวภัททิรา รุงโรจน
นางสาวภัทรินทร ลือกาญจนวนิช
นางสาวภิญญลักษณ กีรติพัฒนนันท
นางภูวษา สินธุวงศ
นางยลดา หวังศุภกิจโกศล
นางสาวรุงลาวัลย ศรีแปงวงค
นางสาววรดนู นิมมิต

๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑

(เลมที่ ๒)
๔ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางสาววรัชยา โกแสนตอ
นางวรัทยา หิรัญญา
นางวราภรณ ไตรวิทยานุรักษ
นางสาววราภรณ เอี่ยมพิบูลยวัฒนา
นางสาววสา เทพเรียน
นางวัลยา เชาวะวนิชย
นางวิภารัตน อัศววิรุฬหการ
นางสาววิไลรัตน เกียรติไชยากร
นางสาวศริญญา คงเพชร
นางสาวศศิพิมพ เทพวงศศิริรัตน
นางสาวศันสนีย วงศวรเศรษฐ
นางศุลีพร มณีเนตร
นางสรารัตน เนื้อนวลจันทร
นางสาวสริตา จิตรพิทักษเลิศ
นางสาวสลิลา แนวพญา
นางสาวสาริศา งามธนวัฒน
นางสาวสุชญา สินประสงค
นางสาวสุชาดา เชื้อโพลง
นางสุฑาทิพย วาทีทิพย
นางสุณิสาทิพย ไตรสรณกุล
นางสาวสุนา จงมานัสเจริญ
นางสาวสุพัตรา มงคลชัยชวาล
นางสุพิณ ฟูกลิ่น
นางสุภา สังขวรรณ
นางสุรี อึ้งอัมพรวิไล
นางสาวสุวรรณา เจียรธนะกานนต
นางสาวสุวิชา สุทธภักติ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุวิมล ทองธรรมชัย
นางสาวเสมอแข สอยเหลือง
นางสาวเสริมทรัพย วรปญญา
นางสาวเสาวนีย เอมโอษฐ
นางโสพิศ เทพยปฏิพัธน
นางโสภณา จิรวงศนุสรณ
นางสาวอติญาดา ไตรวิเชียร
นางสาวอภิรดี พรพฤฒิพันธุ
นางสาวอรภัค สุวรรณภักดี
นางสาวอรรถจิดา วิเศษจินดาวัฒน
นางสาวอรวรรณ พัฒนพล

๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒

(เลมที่ ๒)
๔ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางอลิสา ตระกูลทอง
นางสาวอลิสา เลิศเดชเดชา
นางอังศุมาลิน เกี่ยวของ
นางอาริยา ภักตรนิกร
นางสาวอารียรัตน บุญเกิด
นางสาวอุบลรัตน บุญประสาทสุข
นางสาวอุราวรรณ อัยศิริ
นางสาวอุไร อนันตสิน
นางสาวเอื้ออิศรา หมื่นแสน
นางสาวแอนนิตา โตะตาหยง

ที่ปรึกษา ผูชํานาญการ นักวิชาการ
และเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการวุฒิสภา
๑
๑

๑
๒
๓

ทวีติยาภรณชางเผือก
นายเรืองชัย ทรัพยนิรันดร
๒ นายอัฐวิชย วิจิตรานนท
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
วาที่รอยตรี วสุ แสงสิงแกว
๒ นายวิญู ยุพฤทธิ์
ตริตาภรณชางเผือก
๑ นางสาวณัฐธีรา ขจรเสรีลิขิตกุล
ตริตาภรณมงกุฎไทย
๑ นายเกื้อ แกวเกต
จัตุรถาภรณชางเผือก
๔ นายมิน เธียรวร
นายจิตตวุฒิ ลิ้มศิริเศรษฐกุล
๕ นายศิริชัย มาโนช
นายธานินทร เลาหเพียงศักดิ์
นายพิทักษ ศิริวันสาณฑ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ข
๑
๒
๓
๑
๒
๓
๔
๕
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒)
๔ ธันวาคม ๒๕๕๒

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย
๔ นายศุรวีร รัตนไชย
นายพงศกร พรหมสุวรรณ
๕ นายสุภาพ ปูรานิธี
นายวิชัย ปยวรรณวงศ
๖ นางมาลี ทิตตภักดี
นายศราวุธ ยุพฤทธิ์
เบญจมาภรณชางเผือก
๖ นางสาวขวัญกมล ตรีสุคนธ
นายกัมพล ชาติธรรมรักษ
๗ นางสาวจรัสรัตน จํารัสฤทธิรงค
นายจักรชัย ฉันทโรจน
๘ นางชฎิลรัตน ทรัพยอัดแอ
วาที่รอยตรี วรวิทย ชัยลิมปมนตรี
๙ นางวัลลิกา จิตตวราวงษ
นายสมบัติ จินดาพล
๑๐ นางสุเนตร คุณานันทกุล
นายอนันต เดชอนันตชาติ
เบญจมาภรณมงกุฎไทย
๑๖ นายทศพล พิชญโยธิน
หมอมหลวงกรกสิวัฒน เกษมศรี
๑๗ นายเทพราช รังสิต
นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล
๑๘ นายธนา ธรรมวิหาร
นายกําธร อักษรศรี
๑๙ นายธนู พีรโภคิน
นายกิตติพงษ จิรัฐิติเจริญ
๒๐ นายธัญญา โพธิ์วิจิตร
นายขจรเกียรติ นิพัฒนโภคัย
นายเขมวัฒน สิริธีรศาสน
๒๑ นายธารินทร บวรวนิชยกูร
เรืออากาศโท คันธนิธิ์ สุคนธทรัพย
๒๒ นายบัญชา เลาหะวรุตมชัย
นายจักรสุระ วรรธนะภูติ
๒๓ นายบุรินทร ตันวัฒนะพงษ
นายจุตินันท ภิรมยภักดี
๒๔ นายประธาน ไชยประสิทธิ์
๒๕ นายประพันธ เย็นทาเรือ
นายชัชพล มงคลิก
๒๖ นายพงษศักดิ์ เหมาะประสิทธิ์
นายชูวิทย ลดากรเวทย
๒๗ นายพรพิพัฒน วัฒนนภาเกษม
นายฐานิศร โทณะพงษ
๒๘ นายพลวัต ดานผาสุกกุล
นายฐิติเดช ไวยภาษ
๒๙ นายพัชรพล ศรีเจริญ
นายเติมธรรม สิทธิเลิศ
๓๐ นายพิชิตไชย จูมั่น
นายทรงศักดิ์ ลิ้มสมบัติอนันต

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ข
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

นายพิรุณ ฉัตรวนิชกุล
นายไพศาล ซําศิริพงษ
นายมนตรี ฐิรโฆไท
นายมานะ ตรีรยาภิวัฒน
นายเมธา วนดิลก
นายยรรยง อัครจินดานนท
นายรัฐภูมิ ตูจินดา
นายวรเชษฐ บุณยประทีปรัตน
นายวราพงษ โพธิ์ทองคํา
นายวสุเชษฐ โสภณเสถียร
นายวิทยา จึงยิ่งเรืองรุง
พันจาเอก วีรทัศน ศรีเมือง
นายวีรวัฒน รัตนะ
นายวีระพงษ ศรีนวกุล
นายศุภากร รัชพงศ
นายเศรษฐา ศิระฉายา
นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม
นายสมกรณ ปรัชญาวุฒิรัตน
นายสมชัย สมัยสุต
นายสมบูรณ ศรีสุข
นายสมพร สีหาวงษ
นายสิทธิพงษ เนื้อนาทองสกุล
นายสุทัศน ชมวิเศษสมุทร
นายสุภจักร งามลักษณ
นายสุรชาติ ชัยตระกูลทอง
นายสุรพล อัศววิฬุรหการ

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๒)
๔ ธันวาคม ๒๕๕๒
นายองอาจ กอสินคา
นายอณาวุฒิ ชูทรัพย
นายอภิชาติ ซําศิริพงษ
นายอภิรัฐ ทัศนา
นายอภิศักดิ์ กสิณธร
นายอรรถพล วิจิตรเกษมกิจ
นายอิฐบูรณ อนวงษา
นางกฤษณา สุยะมงคล
นางสาวกัลยา คุณานันทกุล
นางสาวกาญจนภิวรรณ กีรติเรืองเดช
นางสาวจิรทีปต ทองสุข
นางสาวชาลียา แกวจินดา
นางชุติปภา ทะสะภาค
นางสาวณัฐวดี สาหีม
นางสาวเต็มสิริ ทิพยจันทา
นางสาวทิพนันทา ตีระวนิช
นางนนทพรรณ ตันติมนตรี มานะทัศน
นางสาวนฤมล สามิภักดิ์
นางสาวนุตรา อุตมาภินันท
นางบุษบงค นิพัฒนโภคัย
นางสาวพรรณลดา มัธยมจันทร
นางสาวพรรณิสา ศรีเจริญ
นางสาวพอจิตต กีรติมโนชญ
นางสาวพิณลัพธพร นาคสมบูรณ
นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ
นางเพ็ญพรรณ โกวิทวาณิชย

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘

นางสาวฟารีดา ขจัดมาร
นางรมณีย กังกเวคิน
นางสาววราลักษณ ยนตตระกูล
นางสาววัชรี ธีระกนก
นางสาววาณี พงศยี่หลา
นางสาววิภาพร วัฒนพงศศิริ

๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔

(เลมที่ ๒)
๔ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางสาววีณา ไชยวรรณ
นางสายใจ เลิศวิริยะประภา
นางสุวรรณา จิตประภัสสร
นางสาวอัจฉราวรรณ เจียรธนพร
นางอารยา แสงเภา คลายชัง
นางอาลียะห อินทรผล

ขาราชการการเมืองกรุงเทพมหานคร

๑ นายธีระชน มโนมัยพิบูลย
๒ พันตํารวจเอก สวัสดิ์ จําปาศรี

๑
๒
๓
๔
๑
๒

ทวีติยาภรณชางเผือก
๑ นายวัลลภ สุวรรณดี
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
๓ นายสุทธิสรรค ศิวพิทักษ

ตริตาภรณชางเผือก
๑ นางทยา ทีปสุวรรณ
ตริตาภรณมงกุฎไทย
นายชีวเวช เวชชาชีวะ
๕ นายมนู สิทธิประศาสน
นายถนอม ออนเกตุพล
๖ นายวสันต มีวงษ
นายธราดล เปยมพงศสานต
๗ นายสัญญา จันทรัตน
เรืออากาศเอก พิทักษ ฐานบัญชา
๘ นางเบญทราย กียปจจ
เบญจมาภรณมงกุฎไทย
นายชวาล เหมมณฑารพ
๓ นางสาวฐิติมา อภิธรรมวงศ
นายบุญเลิศ อัสสวุฒิ

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
๑ นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
๒ นางสาวพรพิมล คงอุดม

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ข

๑ นายวันชัย เปยมสวัสดิ์
๒ นายษุภมน หงสกุล หุตะสิงห
๓ นายสายัณต จันทรเหมือนเผือก

(เลมที่ ๒)
๔ ธันวาคม ๒๕๕๒

ตริตาภรณชางเผือก
๑ นางอนงค เพชรทัต
ตริตาภรณมงกุฎไทย
๔ นายอภิมุข ฉันทวานิช
๕ นายเอก จึงเลิศศิริ

จัตุรถาภรณชางเผือก
๑ นางสาวกานตกนิษฐ แหวสันตติ
๒ นางสาววิลาวัลย ธรรมชาติ

สมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร
๑ นายบัญชา ธีโรภาส
๒ นายวสันต ธรรมคุติ

จัตุรถาภรณชางเผือก
๓ นายวิสูตร บูรณะรักษธรรม
เบญจมาภรณชางเผือก
๑ นางจินตนา อารีย

ตุลาการศาลปกครอง
๑
๒
๓
๔
๕
๖

นายคม บูรณวรศิลป
นายจิรศักดิ์ สีใจเจริญ
นายดนัย ศรีโมรา
นายนอบ มากบุญ
นายบุญชู จันทรวงศ
นายพัฒนา คูศรีพิทักษ

ทวีติยาภรณชางเผือก
๗ นายวัชรพงษ เลิศวุฒิ
๘ นายสุทธิวัฒน มาศพันธ
๙ นายหัสฎี ศรีวิเชียร
๑๐ นายอิทธิพล ทัศนา
๑๑ นางสาวบุบผา อัครพิมาน
๑๒ นางสาวสุมณี ชัยยะศิริสุวรรณ

เลขานุการศาลรัฐธรรมนูญ
ตริตาภรณชางเผือก
๑ นางสาวศศพร งามสกุลรุงโรจน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ข

๑
๒
๓
๔

นายจรด จุลสิกขี
นายณัฐกร โตสกุล
นายธนวัฒน เนติโพธิ์
นายธีทัต แพงสภา

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒)
๔ ธันวาคม ๒๕๕๒

ตริตาภรณมงกุฎไทย
๑ นายณพล อรุณอาศิรกุล
เบญจมาภรณมงกุฎไทย
๕ นายเนติพงษ วิจิตรเวชการ
๖ นายพงษศักดิ์ ชมสุวรรณ
๗ นายวันชัย โตความรู
๘ นายสมผล ตระกูลรุง

เลขานุการกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
๑ นายปรีชา กสิวรเศรษฐ
๒ นายพรเทพ พรไชยา

ตริตาภรณชางเผือก
๓ นางสาวสิฌาภัทร จัดกระบวนพล
๔ นางสาวสุรีย ศิริเมธานนท

เลขานุการผูตรวจการแผนดิน
ตริตาภรณมงกุฎไทย
๑ นายพงษระพี บูรณสมภพ

เลขานุการกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
ตริตาภรณชางเผือก
๑ นางวัชรี สุวรรณนพ
ตริตาภรณมงกุฎไทย
๑ นางสาวจอย รักษาพราหมณ

กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
๑ พันตํารวจเอก ณรงค จันทราช
๓ พันตํารวจโท สุริยา บาราสัน
๒ พันโท วินัย อินทรโมฬี

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ข
๑
๒
๓
๔
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

วาที่รอยตรี กมล วิภาดาพิสุทธิ์
นายเทวะ เวชพันธุ
นายธานี ออนละเอียด
นายธีรวัฒน ละเอียด

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒)
๔ ธันวาคม ๒๕๕๒

ตริตาภรณชางเผือก
๕ นาวาอากาศโท วินัย เพียรสนอง
๖ นายสมหมาย ประไพพานิช
๗ นางรัชนี เกษคุปต

ตริตาภรณมงกุฎไทย
นายกริช เกียรติสุรนนท
๑๗ นายภิสันต เจนรวมจิต
นายชัยฤกษ ชวงกรุด
๑๘ นายมีชัย คําเพ็ญ
นายชิงชัย รัตนพัฒน
๑๙ นายวรศักดิ์ สมรรถการ
นายดํารงค ฟากระจาง
๒๐ นายวัททพร เกษรแพทย
๒๑ นายวิบูลยศักดิ์ อุปรมัย
วาที่รอยตํารวจตรี ดุสิต พรหมสิทธิ์
๒๒ นายวีรชัย ชีวศุภกร
นายธนกิจ กิจวานิชขจร
๒๓ นายศรัณรักษ ประสานพรรณ
นายธมกฤษณ แสงฉาย
๒๔ นายสมชาย ปราระกานนท
นายประเสริฐ อุปถัมภ
๒๕ นายสมชาย ลิ้มสกุล
นายปรีชา พวงนอย
๒๖ นายสมพงษ เลาสิทธิวรงค
นายปรีชา ภูริลดาพันธ
นายพชร วงศวิลาวัณย
๒๗ นายสืบศักดิ์ ตั้งวินิต
นายพิทยา ชุณหอรรถกิจ
๒๘ นายสุเทพ นัยนิติกุล
นายพินิจ อัศวโกวิทกรณ
๒๙ นายแสงทอง โตอดิเทพย
นายพิรุฬห โตศกุลวรรณ
๓๐ นายเอกชัย เนติภูมิกุล
๓๑ นางสาวณวพร โชคถาวร
นายพิศิษฐ ยินดีวี
นายเพิ่มศักดิ์ เชื้อชาติ

สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๑ นายขจิต เจริญศิลป
๒ นายชวลิต นิ่มละออ

ทวีติยาภรณชางเผือก
๓ นายชวลิต อาคมธน
๔ นายชัชวาล ศรีวชิราวัฒน

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ข
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

นายชาญยุทธ เจนธัญญารักษ
นายชาติชัย อุดมกิจมงคล
นายชินโชติ แสงสังข
นายโชติอนันต งามดํารงคยืนยง
นายณัฏฐคเณศ นัชชาธิติพัทธ
นายตอพงศ เสลานนท
นายทรงศักดิ์ ประจงจัด
นายทวี เตชะธีราวัฒน
นายธีรพันธ นาทีกาญจนลาภ
นายธีรวัจน นามดวง
นายเธียรชัย มหาศิริ
นายนิมิต สัมพันธารักษ
นายเนาวรุจน ปานเมทนี
นายบุณยสิทธิ์ กาญจนวงศชัย
นายประยูร สงคประเสริฐ
นายผดุงชาติ วิวัฒนานนท
นายพิภพ ธงไชย
นายพิษณุนาท ศรีทะวงศ
นายภาคภูมิ วิธานติรวัฒน
นายไมตรี วงศเลิศ
นายราชันย วีระพันธุ
นายวันชัย วัฒนธาดากุล
นายวิรัตน เอี่ยมเอื้อยุทธ

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

(เลมที่ ๒)
๔ ธันวาคม ๒๕๕๒
นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ
นายไวยิ่ง ทองบือ
นายสมศักดิ์ ถนอมวรสิน
นายสุกิจ ศิริภัทร
นายสุพจน พลบุตร
วาที่รอยตรี สุรพล ดวงแข
นายสุรศักดิ์ วานิชกิจ
นายสุวันชัย แสงสุขเอี่ยม
นายแสงชัย เอกพัฒนาพาณิชย
นายหาญณรงค เยาวเลิศ
นายอนุวัฒน ธุมชัย
นายอรุณ นวลศรี
นายอาภรณ สังขวัฒนะ
นายอุทัย สอนหลักทรัพย
นายโอกาส เตพละกุล
นางเตือนใจ บุรพรัตน
นางนภาทิพย จรัสจิรกาล
นางสาวนาฏฤทัย นิยมไทย
นางนิภาพร พุทธพงษ
คุณหญิงปทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล
นางสุภาพร ถิ่นวัฒนากูล
นางสุมณฑา เหลาชัย

คูสมรสของบุคคลบางตําแหนง
๑ นางนพมาศ ไวยรัชพานิช

ทวีติยาภรณชางเผือก
๒ นางผกา วราชิต

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒)
๔ ธันวาคม ๒๕๕๒

๖ พันเอกหญิง อลิสา เสนามนตรี
๓ นาวาอากาศเอกหญิง เพ็ญศรี เกษโกวิท
๗ คุณหญิงอิสริยาภรณ ปญจมานนท
๔ นางรัชเกลา กังศศิเทียม
๕ นางสุมาลี โพธิแทน
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
๑๔ นางพัชรา ชุมรัตน
๑ นางกมลรัตน บุญ-หลง
๑๕ นางพัชรา โพธิ์สุข
๒ นางกรรณิการ สายสอาด
๑๖ นางสาวพิลาสลักษณ บุญถึง
๓ นางกษมน กิตติอําพน
๑๗ นางเพชรัตน ทิพยทัศน
๔ นางจณัญญา เศวตรุนทร
๑๘ พันเอกหญิง ลักขณา แผวพลสง
๕ นางชุติมา ดวงรัตน
๑๙ นางวณี จิวะรังสรรค
๖ นางฐิตินาถ สัจจิพานนท
๒๐ นางวันเพ็ญ สุชาติเวชภูมิ
๗ นางณัฐกิตติมา จิตรานุเคราะห
๘ นางดวงมาลย หิรัณยัษฐิติ
๒๑ นางวัลลภา ชวยประสิทธิ์
๙ นางดวงฤดี พรไชยา
๒๒ นางศริยา กิตยารักษ
๑๐ นางนฤมล สิงหเสนี
๒๓ นางสุกัญญา ศิริยุทธวัฒนา
๑๑ นางนวลฉัตร ทวีชัยการ
๒๔ นางเสาวนีย ธํารงเวียงผึ้ง
๒๕ นางอัญชลี มีลาภ
๑๒ นางเนาวรัตน ดํารงศักดิ์
๒๖ นางอํานวยพร ศิลปโอสถ
๑๓ นางเบญจวรรณ โลหชิตรานนท
ตริตาภรณชางเผือก
๙ นางนิศา บุญถนอม
๑ นางกฤตติณา วีระสัมพันธ
๑๐ นางนุชนารถ วะสีนนท
๒ นางกอบเกียรติ ไกรจิตติ
๑๑ นางผกาแกว ชินวรรโณ
๓ นางจงดี บัวทอง
๔ นางญาดา ประพิณมงคลการ
๑๒ นางพิชญา พจนสุนทร
๕ นางตรึงจิต ออนศิระ
๑๓ นางเยาวลักษณ งามวงศชน
๖ นางตาบทิพย มิลินทจินดา
๑๔ นางรัชนี วิริยะชัย
๗ นางทัฬห ติวราภรณศานติ์
๑๕ นางรัตนพร แกวมีชัย
๘ นางธิดารัตน รัตนจันทรา
๑๖ นางวนิดา เนื่องผลมาก

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

นางวนิดา ศิลปอาชา
นางวรนารถ ปะรักกะมานนท
นางวัญจนา มาณวพัฒน
นางวัฒนา พลายสา

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒)
๔ ธันวาคม ๒๕๕๒

๒๑ นางศิริพร นิ่งนอย
๒๒ นางศิริสุภา กุลทนันทน
๒๓ นางอมรา สาขากร
๒๔ นางอรอนงค จุฑานนท
ตริตาภรณมงกุฎไทย
นางกนกพร วัชโรทยางกูร
๒๑ นางลลนา ไตรมาศ
นางกรพัณณ พงษเจริญ
๒๒ นางวรนุช ยศธแสนย
นางกันยา อัมพรกลิ่นแกว
๒๓ นางวัชรี สุขอนันต
นางจรรยา นิติไกรพจน
๒๔ นางศรีสกุล บุรกรรมโกวิท
นางจิตจุฑา เจริญพจน
๒๕ นางศิริกัญญา จักษุดุลย
นางจิตรา อเนกพุฒิ
๒๖ นางศิริวรรณ เรืองเพชร
นางฉัตรสุดา ชินณพงศ
๒๗ นางสองศรี อังคสุวรรณ
นางดวงศิริ พิชยวัฒน
๒๘ นางสุธิดา ทันจิตต
นางทิพวรรณ กิตติสถาพร
๒๙ นางสุนทรี ตันทวีวงศ
๓๐ นางสุปราณี อุบลทิพย
นางธนวรรณ ศรีวรรธนะ
๓๑ นางสุพรรณี ศิริสัมพันธ
นางธันยา จันทรวิทัน
นางธีราภรณ ตัณฑพานิช
๓๒ นางสุภัทรา อังกสิทธิ์
นางนาฏสุมิตา ทัตติ
๓๓ นางสุมาลี ศิรินันทพร
รอยโทหญิง นิรมล ภูริเวทย
๓๔ นางสุรัตน พิทักษวัชระ
นางพัชรินทร จิตตจันทรกลับ
๓๕ นางสุรางคณา วายุภาพ
นางพัฒนา ทิมสุวรรณ
๓๖ นางสุรียพร ดิษฐแพ
รอยเอกหญิง พันธิลา อินทรหอม
๓๗ นางสุวณีย กุลธรเธียร
นางภาศินี อัครวิบูลย
๓๘ นางอนงค ยิ่งเสรี
นางมยุรี อิงคนินันท
๓๙ นางอภิรดี มังคละพฤกษ
นางเรวดี พัวเวส
๔๐ นางอัญชุลี คุณวิบูลย

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ข
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

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒)
๔ ธันวาคม ๒๕๕๒

จัตุรถาภรณชางเผือก
๒๖ นางพรรณวดี จันทรเรือง
นายสันติภาพ บุณยากร
๒๗ นางพรรณี อังสนานนท
นายเอกมล มนัสวานิช
๒๘ นางพิไลวรรณ สุวรรณทัต
นางกรองกาญจน โกมลภมร
๒๙ นางภัทรดา ทองพูล
นางกฤตยา จิณณวาโส
๓๐ นางภานุมาตีฐต สมุทรคีรีจ
นางกานดา สาระธนะ
๓๑ นางมนตรัก ภูรีศรีศักดิ์
นางจริยา ดานกิตติกุล
๓๒ นางยุพดี บุนนาค
นางจัตตาฬีส ภิรมยรัตน
นางจันทนี ฉายะศรีวงศ
๓๓ นางรวิวาร สุวรรณเนตร
นางชอผกา จิตตเกษม
๓๔ นางรสนันท อัครวงษ
นางฐานันดรนาถ เทพาพรสุวรรณ
๓๕ นางรัตนาภา เทวกุล ณ อยุธยา
นางดนุชา เทอดเผาไทย
๓๖ นางรําไพ สิงหรา ณ อยุธยา
๓๗ นางรุงทิพย สุขสมจิตร
นางดิศจี สอนไว
๓๘ นางเรวดี ธํารงธัญวงศ
นางทิศา รัตนวรรณ
๓๙ นางวรรณวิมล สุวรรณอัตถ
นางเทวีรัตน อยูประยงค
๔๐ นางวันเพ็ญ ลีลาวชิโรภาส
นางไทศิกา ไพรสงบ
๔๑ นางวาสินี ผิวผอง
นางธนาภรณ โปษยานนท
๔๒ นางสมจิตต สิทธิวิรัชธรรม
นางธัญรัศม อาจวงษ
นางธีรพร พรพฤฒิพันธุ
๔๓ นางสมบูรณ บุญเผื่อน
นางธีรวรรณ บุญยินดี
๔๔ นางสมพร เฮงสวัสดิ์
นางนารีรัตน มินทราศักดิ์
๔๕ นางสิรีรัศมิ์ อักษรศรีกุล
นางนิภา เชาวกิตติโสภณ
๔๖ นางสุชฎา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นางเบญจวรรณ วิชยาทร
๔๗ นางสุชาดา พรหมศร
๔๘ นางสุพัตรา โอนพรัตนวิบูล
หมอมหลวงประทิ่นทิพย นาครทรรพ
๔๙ นางสุมลรัตน ดํารงเกียรติวัฒนา
นางพรจิตต ชวรุง
๕๐ นางสุมาลี ดีเสมอ
นางพรพรรณ จึงยิ่งเรืองรุง

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒)
๔ ธันวาคม ๒๕๕๒

๕๕ นางอรวรรณ เกิดผล
๕๖ นางอรอนงค ประณุทนรพาล
๕๗ นางอัจฉรา กิจวารี
๕๘ นางอัญชลี ภูทอง
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย
นายปุณณิศร ศกุนตนาค
๒๒ นางดุษฎี สุนทรศารทูล
นายวันชัย ยิ้มฉาย
๒๓ นางทัชชกร เวชกรกานนท
นายสมชาย เครือภู
๒๔ นางธนพร พลับรูการ
นางกรรณิการ สงวนชื่อ
๒๕ นางนราวดี ศิริสมรรถการ
นางกอกาญจน เสงี่ยมพงษ
๒๖ นางบุศราวดี เอกชัย
นางกัญจนี ศุนาลัย
๒๗ นางบุษบา เผือกผอง
นางกัญญรัตน ปนกระษิณ
๒๘ นางเบญจมาศ เปลี่ยนวงษ
นางกาญจนา ขอบทอง
๒๙ นางเบญจมาศ วิไลชนม
นางกาญจนา รังคสิริ
๓๐ นางเบญจวรรณ ชยนนท
นางกิ่งแกว สุธาธรรม
๓๑ นางประชุม ฉายะพงศ
นางกุลภา ขาวขํา
๓๒ นางประชุมพร สุวรรณตรา
๓๓ นางประภัศรา แดงเอียด
นางกุลวดี ธีรพัฒนะ
นางเครือวัลย เจียรณัย
๓๔ นางประภาศิริ พุมพิเชฏฐ
นางงามจิตต สาพิทักษ
๓๕ นางปราณี มนัสศิริเพ็ญ
นางชุติมา สุขภิมนตรี
๓๖ นางปทมา อนมาน
นางแซนดรา ประศาสนวินิจฉัย
๓๗ นางพนิดา จันทรทรัพย
นาง ฑไพฑูรย บุนนาค
๓๘ นางพรทิพย หานตระกูล
นางณัชชา หันหาบุญ
๓๙ นางพัชรีพร แกวศรีนวล
นางณิชาณี กานทอง
๔๐ นางพันทิพย ชูพงศ
นางณินทอรญา เจียมสุขสุจิตต
๔๑ นางพิมพพิมล ถาวรสถิตย
๔๒ นางพิมลพรรณ คุณากูลสวัสดิ์
นางดวงกมล สกลเดชา
นางสุวลี เวียงธีรวัฒน
นางอนัญญา คลายจํานง
นางอรกัญญา เณรบํารุง
นางอรพรรณ เหลืองโรจนกุล

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

นางภาวัฒนวดี ภัทรธิยานนท
นางมนทกานติ โมกขะสมิต
นางมาลินี เกษมสันต ณ อยุธยา
นางรุงนภา กีรติบุตร
นางรุงนภา ตันยุวรรธนะ
นางวนิดา คุณากร
นางวรนุช แสงนิ่มนวล
นางวัชรพร สาขากร
นางวันทนา สาครินทร
นางวัลลภา หงษหยก
นางวิจิตรา อุดชาชน
นางวิไล ตปนียางกูร
นางศรัณยกร จันทรตรีกิติกุล
นางศรีประไพ พริ้งพงษ
นางศิรินทรา ตั้งสถาพรพันธ
นางศิริพร สมุทรสาคร
นางกรวิภา วรานิชกุล
นางกัลยาณี ปนนิกร
นางคมคาย แทบทาม
นางจงหทัย จันทรวีระเสถียร
นางจันทรา พรายมูล
นางฉวีวรรณ ศรุตานนท
นางณัชนี สงวนชาติศรไกร
นางธิดาวรรณ แสวงการ
นางนพวรรณ ฤาชัยสา

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓

(เลมที่ ๒)
๔ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางศิริลักษณ ณ กาฬสินธุ
นางสุชาดา ไตรรัตนธนวงศ
นางสุพจี วิชัยดิษฐ
นางสุภัทรา สันติวรวุฒิ
นางสุไลรัตน โอสถานนท
นางสุวรรณี ตรีวัฒนสุวรรณ
นางอนงค ทรัพยนภาพร
นางอภิญญา วรรณพินิจ
นางอรนุช สมสุวรรณ
นางอรอนงค เตชะมณีสถิตย
นางอรุณวดี เหมือนพะวงศ
นางอรุณศรี หงษภักดี
นางอังคณา วัฒนกุล
นางอัมพร ดิศกุล
นางอุดมลักษณ ปตรวลี

เบญจมาภรณชางเผือก
๑๐ นางนริตา ไตรสรณกุล
๑๑ นางนฤมล ศรีธวัชพงศ
๑๒ นางนาตยา โภคกุลกานนท
๑๓ นางนิยดา ทองประเสริฐ
๑๔ นางบุษกร เพชรสุวรรณ
๑๕ นางบุษบา เปลี่ยนขํา
๑๖ นางประทุม ชัยโกศล
๑๗ นางปรารถนา สูนนาดํา
๑๘ นางปวีณา อินทรแกว

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒)
๔ ธันวาคม ๒๕๕๒

๑๙ นางปยะดา วงษประยูร
๒๐ นางผุสดี ลําพองชาติ

๓๐ นางวรรณวิภา คงรัตนชาติ
๓๑ นางวันธนี จันทรแกวแร

๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

นางพจนา ผลสง
นางพัฒนา ศรีชนะ
นางพิชยา แกวจินดา
นางมธุรส เจริญรุงอุทัย

๓๒
๓๓
๓๔
๓๕

นางวัลละภา รักษภักดี
นางศรีจันทร อินทะพงษ
นางศศินี หงษหยก
นางศิริพร บุญอารีย

๒๕
๒๖
๒๗
๒๘

นางมยุรมาศ นวรัตน ณ อยุธยา
นางเยาวลักษณ กิตติวงศากูล
นางรุงตะวัน มาฆทาน
นางเรวดี สุขประดิษฐ

๓๖
๓๗
๓๘
๓๙

นางสมจิตร ตั้งสุภากิจ
นางสรวงมณฑ สิทธิสมาน
นางสุดา เชาวภานันท
นางอรนารถ เชิดบุญชาติ

๒๙ นางวงศสุหงส พูลสวัสดิ์
๑ นางจารุวรรณ วิพรหมชัย
๒ นางจุฑาพัตธน เมนะสวัสดิ์
๓
๔
๕
๖

นางชุติมา เทือกสุบรรณ
นางโชติมา วงศวิทยานันท
นางสาวณัฐนันท สุยะใหญ
นางสาวธัญพิชชา ตรีวิชาพรรณ

๗ นางนุสรา แสงศรี
๘ นางบี ปตุเตชะ

๔๐ นางฮาลีมะห มะมิงจิ
เบญจมาภรณมงกุฎไทย
๙ นางพิณ สุวรรณภักดี
๑๐ นางเพ็ชรี ชาญประดิษฐ
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

นางรุจิรัตน อินทรสูต
นางวาสนา จันทนดิษฐ
นางวาสนา มาตรศรี
นางสุนีย เที่ยงธรรม

๑๕ นางอภิญญา ชีววิญู

สํานักนายกรัฐมนตรี
ทวีติยาภรณชางเผือก
๑ นายนิธิ หวังเจริญรุง
๒ นางเบญจมาศ พูลพนัง

๓ นางสาวสมคิด อินชื่นใจ
๔ นางสาวอมรภัทร พงษพันธุ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ข
๑ นายชาวันย สวัสดิ์-ชูโต
๒ นายนิพัฒน ปรีศิริ
๓ นายรณรงค เทพรักษ
๑
๒
๓
๑
๒
๓
๑
๑
๒
๓
๑
๒
๓
๔
๑
๒

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒)
๔ ธันวาคม ๒๕๕๒

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
๔ นางสาวพรเพ็ญ สิริปทุมรัตน
๕ นางสมิตา สรสุชาติ

ตริตาภรณชางเผือก
๔ นางวัชรี หวยหงษทอง
พันตรี ฐิติวัฒน ทินราช
๕ นางสมศรี สวนแกว
นายสุวรรณชัย โนนทะเสน
๖ นางสาวสัจจพร โสภาเจริญ
นางณัชญาภรณ สุขศรี
ตริตาภรณมงกุฎไทย
๔ นางจันทรรัตน บูชาสุข
รอยตํารวจเอก ตอวงศ พิทักษโกศล
๕ นางสาวนิศารัตน ชางไชย
นายสรรไชย มุกดาสนิท
๖ นางวรรณา จิรกิติ
นายอภิวัฒน วงคชุมพันธ
จัตุรถาภรณชางเผือก
นางจันทนี มโนมัยพิบูลย
๒ นางสาวสุภารักษ ตั้งจิตตศิล
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย
๔ นายสมชาย แสงชมพูเพ็ญ
นายกระเษม กัณฑมณี
๕ นายสุชาติ สุขศรี
นายเชษฐพงษ เมี่ยงพันธุ
๖ นางสาวรสิตา วงษภักดี
นายบรรดาศักดิ์ สีหาราช
เบญจมาภรณชางเผือก
นายปรีชา โลหะสุนทร
๕ นางสาวปทมารัตน ขจรประศาสน
นายวราวุธ เลาหพงษชนะ
๖ นางสาวเมธาวี ตันวัฒนะพงษ
นายศุภเดช พูนพิพัฒน
๗ นางสาววัฒนีพร ขจรประศาสน
นางสาวบงกชรัตน ขจรประศาสน
เบญจมาภรณมงกุฎไทย
นายฌานฉลาด ทวีทรัพย
๓ นายทศพล บุญชวย
นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล
๔ นายธนญชัย ทรัพยสารสิน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ข
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

นายธัญธวัช แพงไธสง
นายนาวิน นารูลา
นายพรชัย ล้ําเลิศ
นายพิศิษฐ อริยะอมรกุล
นายภควัต อินทมาศ
นายวิชา กุลกอบเกียรติ
นายวิทวัส ล่ําซํา
นายวุฒินันท สภาวสุ
นายศักดิ์สิน ปจจักขะภัติ

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

(เลมที่ ๒)
๔ ธันวาคม ๒๕๕๒
นายสัตยะพล สัจจะเดชะ
นายสาธร วงศหนองเตย
นายสุนทร สุนทรธาราวงศ
นางสาวกชมล งานภคศิลป
นางสาวคนธรัตน สุวิญญัติชัยพร
นางสาวปวีณา นูมหันต
นางสาวยุวธิดา แกวทา
นางสาววิรินดา พูนพิพัฒน
นางสาวแสงทอง ปุณณหิตานนท

