เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๒๒ ง

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แตงตั้งกรรมการกฤษฎีกา
ตามที่ ไ ด มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ แต ง ตั้ ง กรรมการกฤษฎี ก า ตามประกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๖ นั้น
โดยที่วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการดังกลาว ครบกําหนดสามปแ ลว จึงมีพระบรม
ราชโองการโปรดเกลา ฯ แตงตั้งใหผูมีนามดังตอไปนี้ เปนกรรมการกฤษฎีกาตามความในมาตรา ๑๑
และมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ จํานวน ๑๑๓ ราย ดังนี้
๑. นายกมลชัย รัตนสกาววงศ
๒. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
๓. นายการุณ กิตติสถาพร
๔. นายเกษม สุวรรณกุล
๕. นายเกษมสันต วิลาวรรณ
๖. นายเกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
๗. นายโกวิทย โปษยานนท
๘. นายเข็มชัย ชุติวงศ
๙. นายคณิต ณ นคร
๑๐. นายคัมภีร แกวเจริญ
๑๑. นายเคียง บุญเพิ่ม
๑๒. นายจรัญ ภักดีธนากุล
๑๓. นางจริยา เจียมวิจิตร
๑๔. นายจเร อํานวยวัฒนา
๑๕. นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช
๑๖. หมอมราชวงศจัตุมงคล โสณกุล
๑๗. นายจํารัส เขมะจารุ
๑๘. นายเฉลิมศักดิ์ วานิชสมบัติ
๑๙. นางโฉมศรี อารยะศิริ

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๒๒ ง
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

พลเรือเอก ชลินทร สาครสินธุ
นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล
นายชัยเกษม นิติสิริ
นายชัยวัฒน วงศวัฒนศานต
นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ
นายเชิดพงษ สิริวิชช
นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ
นายเชาวน สายเชื้อ
พลตํารวจเอก ดรุณ โสตถิพันธุ
นายดิเรก สุนทรเกตุ
นายทักษพล เจียมวิจิตร
คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค
นายธงทอง จันทรางศุ
นายธานิศ เกศวพิทักษ
นายนคร ศิลปอาชา
นายนพนิธิ สุริยะ
นายนรนิติ เศรษฐบุตร
คุณหญิงนันทกา สุประภาตะนันทน
นายบดี จุณณานนท
นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
นายบุญปลูก ชายเกตุ
พลตํารวจเอก บุญเพ็ญ บําเพ็ญบุญ
พลเอก ประพาฬ กุลพิจิตร
นายประสงค วินัยแพทย
นายประสพสุข บุญเดช
นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
นายปรีชา วัชราภัย

๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๒๒ ง
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.
๖๑.
๖๒.
๖๓.
๖๔.
๖๕.
๖๖.
๖๗.
๖๘.
๖๙.
๗๐.
๗๑.
๗๒.
๗๓.

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

นายปลั่ง มีจุล
นายปญญา ถนอมรอด
นายปนทิพย สุจริตกุล
นายปยะพันธ จัมปาสุต
นายปติพงศ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
นางสาวพจนีย ธนวรานิช
นายพชร ยุติธรรมดํารง
นายพนัส สิมะเสถียร
พลเอก พิชิต ยูวะนิยม
นายพรชัย นุชสุวรรณ
นายพรชัย สุนทรพันธุ
คุณพรทิพย จาละ
นางสาวพวงเพชร สารคุณ
นายพิชัยศักดิ์ หรยางกูร
นายเพ็ง เพ็งนิติ
นายไพโรจน นิงสานนท
นายไพศิษฐ พิพัฒนกุล
นายมนู เลียวไพโรจน
นายมีชัย ฤชุพันธุ
นายไมตรี ตันเต็มทรัพย
นายยรรยง พวงราช
นายรองพล เจริญพันธุ
นายเรวัต ฉ่ําเฉลิม
นายวัฒนา รัตนวิจิตร
นายวันชัย ศารทูลทัต
นายวิฑูรย ตั้งตรงจิตต
นายวิฑูรย อึ้งประพันธ

๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๒๒ ง
๗๔.
๗๕.
๗๖.
๗๗.
๗๘.
๗๙.
๘๐.
๘๑.
๘๒.
๘๓.
๘๔.
๘๕.
๘๖.
๘๗.
๘๘.
๘๙.
๙๐.
๙๑.
๙๒.
๙๓.
๙๔.
๙๕.
๙๖.
๙๗.
๙๘.
๙๙.
๑๐๐.

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

นายวิลาศ สิงหวิสัย
นายวิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ
นายวิษณุ เครืองาม
นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ
นายวุฒิพันธุ วิชัยรัตน
นายศรีราชา เจริญพานิช
นายศักดา โมกขมรรคกุล
นายศิริ เกวลินสฤษดิ์
นายศุภรัตน ควัฒนกุล
นายสงขลา วิชัยขัทคะ
นายสมชัย ฤชุพันธุ
นายสมชาย พงษธา
นายสมบูรณ บุญภินนท
นายสมยศ เชื้อไทย
นายสรรเสริญ ไกรจิตติ
นายสวัสดิ์ โชติพานิช
นายสันติ ทักราล
นายสีมา สีมานันท
นางสาวสุคนธ กาญจนาลัย
นายสุชาติ ไตรประสิทธิ์
นางสุดาศิริ วศวงศ
นายสุเทพ เจตนาการณกุล
นายสุนทร มณีสวัสดิ์
นายสุประดิษฐ หุตะสิงห
พลตํารวจเอก สุพาสน จีระพันธุ
นายสุรชัย ภูประเสริฐ
นายสุรพล นิติไกรพจน

๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๒๒ ง

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐๑. นายสุรินทร นาควิเชียร
๑๐๒. นายโสภณ รัตนากร
๑๐๓. นายอมร จันทรสมบูรณ
๑๐๔. พลอากาศเอก อมร แนวมาลี
๑๐๕. นายอรรถนิติ ดิษฐอํานาจ
๑๐๖. นายอรุณ ภาณุพงศ
๑๐๗. นายอัชพร จารุจินดา
๑๐๘. พลเอก อัฎฐพร เจริญพานิช
๑๐๙. นายอารีย วงศอารยะ
๑๑๐. นายอาษา เมฆสวรรค
๑๑๑. นายอํานัคฆ คลายสังข
๑๑๒. นายอําพน กิตติอําพน
๑๑๓. นายเอนก สิทธิประศาสน
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒

