เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๐๙ ง

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๙

ประกาศ
แตงตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
พระบาทสมเด็ จพระปรมิน ทรมหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
แต ง ตั้ ง สมาชิ ก สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ ตามมาตรา ๕ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ดังตอไปนี้
๑. นายกงกฤช หิรัญกิจ
๒. นายกระจาง จารุพฤกษพันธ
๓. นายกระหยิ่ม ศานตตระกูล
๔. นายกฤษณ กาญจนกุญชร
๕. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
๖. นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา
๗. นายการุณ กิตติสถาพร
๘. นายกําธร อุดมฤทธิรุจ
๙. หมอมราชวงศกําลูนเทพ เทวกุล
๑๐. นายกําแหง ภริตานนท
๑๑. นายกิตติ ลิ้มชัยกิจ
๑๒. นายกีรติ บุญเจือ
๑๓. นายไกรสร พรสุธี
๑๔. พลตรี คณิต สาพิทักษ

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๐๙ ง
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.
๔๐.
๔๑.

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

นายคํานูณ สิทธิสมาน
นายโคทม อารียา
พลเอก จรัล กุลละวณิชย
นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช
นายจักราวุธ นิตยสุทธิ
พลตรี จําลอง ศรีเมือง
วาที่รอยเอก จิตร ศิรธรานนท
พลโท จิรเดช คชรัตน
พลเอก จิรพงศ วรรณรัตน
นายจุฑาธวัช อินทรสุขศรี
นางจุรี วิจิตรวาทการ
พลโท เจริญศักดิ์ เที่ยงธรรม
นายฉลองภพ สุสังกรกาญจน
รอยตํารวจเอก ฉัตรชัย บุณยะอนันต
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
นายชนะศักดิ์ ยุวบูรณ
นายชนินทธ โทณวณิก
นายชบ ยอดแกว
นายชลิต แกวจินดา
นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ
นายชัชวาล อภิบาลศรี
พลโท ชัยภัทร ธีระธํารง
พลตํารวจโท ชัยยันต มะกล่ําทอง
นายชัยอนันต สมุทวณิช
นายชาญชัย สุนทรมัฏฐ
นายชาติศิริ โสภณพนิช
พลอากาศเอก ชาลี จันทรเรือง

๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๙

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๐๙ ง
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.
๖๘.

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

นายเชนทร วิพัฒนบวรวงศ
พลเอก โชคชัย หงสทอง
นายไชย ไชยวรรณ
นายณรงค โชควัฒนา
นายณรงคชัย อัครเศรณี
พลอากาศเอก ณรงคศักดิ์ สังขพงศ
พลตรี ดาวพงษ รัตนสุวรรณ
นายดํารง สุมาลยศักดิ์
นายดิลก มหาดํารงคกุล
นายตวง อันทะไชย
นางเตือนใจ ดีเทศน
นายแถมสิน รัตนพันธ
นายทรงพล ทิมาศาสตร
นายทวี สุรฤทธิกุล
นายทศพร ศิริสัมพันธ
พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี
พลเอก ธวัช จารุกลัส
นายธีรพจน จรูญศรี
พลเรือเอก นคร อรัณยะนาค
พลเรือเอก นพพร อาชวาคม
คุณหญิงนันทกา สุประภาตะนันทน
รอยตํารวจเอก นิติภูมิ นวรัตน
นายบดินทร อัศวาณิชย
พลเรือเอก บรรณวิทย เกงเรียน
นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
นางบัญญัติ ทัศนียะเวช
พลโท บันเทิง พูนขํา

๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๙

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๐๙ ง
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.

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

พลตํารวจเอก บุญศรี หุนสวัสดิ์
นายบุญสม ศิริบํารุงสุข
พลเอก ปฐมพงษ เกษรศุกร
พลตํารวจเอก ปทีป ตันประเสริฐ
นายประกอบ วิโรจนกูฎ
นายประกิจ ประจนปจจนึก
พลเรือเอก ประเจตน ศิริเดช
นายประเจิด สุขแกว
นางประทุมพร วัชรเสถียร
นายประพันธ คูณมี
นายประภัทร ศรลัมพ
นางประภา ศรีนวลนัด
พลตรี ประภาส ศกุนตนาค
นายประมนต สุธีวงศ
นายประยงค รณรงค
พลโท ประยุทธ จันทรโอชา
พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ
นาวาอากาศตรี ประสงค สุนศิริ
นายประสาท สืบคา
นายประสาร มาลีนนท
พลเรือเอก ประเสริฐ บุญทรง
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ
นายปราชญ บุณยวงศวิโรจน
นายปรีชา บัววิรัตนเลิศ
นายปรีชา วัชราภัย
พลเอก ปรีชา เปรมาสวัสดิ์
พลเอก ปรีชา โรจนเสน

๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๙

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๐๙ ง
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.
๑๒๑.
๑๒๒.

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

พลเอก ปรีดี สามิภักดิ์
ทานผูหญิงปรียา เกษมสันต ณ อยุธยา
พลอากาศโท ปญญา ศรีสุวรรณ
พลเอก ปานเทพ ภูวนารถนุรักษ
นายปติพงศ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
รอยตํารวจเอก ปุระชัย เปยมสมบูรณ
นายพงศศักติฐ เสมสันต
นายพงษศกั ดิ์ อังกสิทธิ์
นางสาวพจนีย ธนวรานิช
นายพชร ยุติธรรมดํารง
พลตํารวจเอก พัชรวาท วงษสุวรรณ
นายพรชัย มาตังคสมบัติ
นายพรชัย รุจิประภา
คุณพรทิพย จาละ
นายพรเพชร วิชิตชลชัย
นายพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล
พลเรือโท พะจุณณ ตามประทีป
นายพิชัย วาสนาสง
นายพินิจ จารุสมบัติ
นายพูลศักดิ์ อยูประเสริฐ
พลเอก เพิ่มศักดิ์ พวงสาโรจน
พลเอก ไพโรจน พานิชสมัย
พลเอก ไพศาล กตัญู
นายไพศาล พืชมงคล
พลอากาศเอก ไพศาล สีตบุตร
นายภราเดช พยัฆวิเชียร
นายภัทระ คําพิทักษ

๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๙

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๐๙ ง
๑๒๓.
๑๒๔.
๑๒๕.
๑๒๖.
๑๒๗.
๑๒๘.
๑๒๙.
๑๓๐.
๑๓๑.
๑๓๒.
๑๓๓.
๑๓๔.
๑๓๕.
๑๓๖.
๑๓๗.
๑๓๘.
๑๓๙.
๑๔๐.
๑๔๑.
๑๔๒.
๑๔๓.
๑๔๔.
๑๔๕.
๑๔๖.
๑๔๗.
๑๔๘.
๑๔๙.

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางภัทรียา เบญจพลชัย
นายภิรมย สิมะเสถียร
นายภูมิศักดิ์ หงสหยก
พลเอก มนตรี สังขทรัพย
นายมนัส โกศล
นางมาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ
พลตํารวจโท มาโนช ศัตรูลี้
นายมีชัย ฤชุพันธุ
นางมุกดา อินตะสาร
นายโยธิน อนาลวิล
นายรองพล เจริญพันธุ
พลอากาศเอก ระเดน พึ่งพักตร
นายรังสรรค แสงสุข
พลโท วรเดช ภูมิจิตร
นายวรเดช อมรวรพิพัฒน
นายวรัชย ชวพงศ
พลตํารวจโท วัชรพล ประสารราชกิจ
นายวัชระ พรรณเชษฐ
นายวัฒนา สวรรยาธิปติ
นายวันชัย ศิรชิ นะ
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ
พลอากาศโท วัลลภ มีสมศัพท
พลเรือเอก วิชัย ยุวนางกูร
นายวิทย รายนานนท
นายวิทยา เวชชาชีวะ
นายวินัย สะมะอุน
นายวิบูลย เข็มเฉลิม

๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๙

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๐๙ ง
๑๕๐.
๑๕๑.
๑๕๒.
๑๕๓.
๑๕๔.
๑๕๕.
๑๕๖.
๑๕๗.
๑๕๘.
๑๕๙.
๑๖๐.
๑๖๑.
๑๖๒.
๑๖๓.
๑๖๔.
๑๖๕.
๑๖๖.
๑๖๗.
๑๖๘.
๑๖๙.
๑๗๐.
๑๗๑.
๑๗๒.
๑๗๓.
๑๗๔.
๑๗๕.
๑๗๖.

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

นายวิริยะ นามศิริพงศพันธุ
นายวิรุณ ตั้งเจริญ
พลตํารวจโท วิโรจน จันทรังษี
พลโท วิโรจน บัวจรูญ
นายวิษณุ เครืองาม
นายวีรพงษ รามางกูร
พลเรือเอก วีรพล วรานนท
พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์
นายวีระชัย ตันติกลุ
พลตํารวจตรี วีระพงษ สุนทรางกูร
นายวุฒิพงษ เพรียบจริยวัฒน
นายวุฒิพันธ วิชัยรัตน
นายแว ดือ ราแม มะมิงจิ
นายแวมะฮาดี แวดาโอะ
พลเอก ไวพจน ศรีนวล
นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย
นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช
นายศิวะพร ทรรทรานนท
พลเอก สนั่น มะเริงสิทธิ์
นายสมเกียรติ ออนวิมล
พลเอก สมเจตน บุญถนอม
นายสมชาย สกุลสุรรัตน
นายสมชาย แสวงการ
พลเอก สมชาย อุบลเดชประชารักษ
พลเอก สมทัต อัตตะนันทน
นายสมบัติ ธํารงธัญวงศ
นายสมบัติ เมทะนี

๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๙

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๐๙ ง
๑๗๗.
๑๗๘.
๑๗๙.
๑๘๐.
๑๘๑.
๑๘๒.
๑๘๓.
๑๘๔.
๑๘๕.
๑๘๖.
๑๘๗.
๑๘๘.
๑๘๙.
๑๙๐.
๑๙๑.
๑๙๒.
๑๙๓.
๑๙๔.
๑๙๕.
๑๙๖.
๑๙๗.
๑๙๘.
๑๙๙.
๒๐๐.
๒๐๑.
๒๐๒.
๒๐๓.

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

นายสมพล พันธมณี
นายสมภพ เจริญกุล
นายสมโภชน กาญจนาภรณ
พลตํารวจโท สมศักดิ์ แขวงโสภา
พลอากาศเอก สมหมาย ดาบเพ็ชร
นายสมหมาย ปาริจฉัตต
นายสราวุธ วัชรพล
นายสฤษดิ์ผล ชมไพศาล
นายสังศิต พิริยะรังสรรค
นายสันติ วิลาศศักดานนท
นายสําราญ รอดเพชร
นายสุจิต บุญบงการ
พลโท สุเจตน วัฒนสุข
คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน
พลเรือเอก สุชาต ญาโณทัย
นายสุชาติ ไตรประสิทธิ์
นายสุชาติ อุปถัมภ
นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน
พลตํารวจเอก สุเทพ ธรรมรักษ
พลเอก สุเทพ สีวะรา
นายสุธรรม จิตรานุเคราะห
พลเอก สุนทร ขําคมกุล
พลตํารวจเอก สุนทร ซายขวัญ
นางสุนันทา สมบุญธรรม
นายสุพัทธ พูผกา
นายสุภัค ศิวะรักษ
นายสุมนต สกลไชย

๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๙

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๐๙ ง
๒๐๔.
๒๐๕.
๒๐๖.
๒๐๗.
๒๐๘.
๒๐๙.
๒๑๐.
๒๑๑.
๒๑๒.
๒๑๓.
๒๑๔.
๒๑๕.
๒๑๖.
๒๑๗.
๒๑๘.
๒๑๙.
๒๒๐.
๒๒๑.
๒๒๒.
๒๒๓.
๒๒๔.
๒๒๕.
๒๒๖.
๒๒๗.
๒๒๘.
๒๒๙.
๒๓๐.

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

นายสุเมธ ตัณธุวนิตย
นายสุรชัย ภูประเสริฐ
พลเอก สุรพล ชินะจิตร
นายสุรพล นิติไกรพจน
นางสุรางค เปรมปรีดิ์
นายสุริชัย หวันแกว
พลเอก สุรินทร พิกุลทอง
นายสุรินทร พิศสุวรรณ
พลเรือเอก สุรินทร เริงอารมณ
นายสุวรรณ หันไชยุงวา
นายสุวัฒน อนใจกลา
นายเสฐียรพงษ วรรณปก
นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
พลเอก โสภณ ศีลพิพัฒน
นายโสภณ สุภาพงษ
พลเอก องคกร ทองประสม
พลอากาศเอก อดิเรก จํารัสฤทธิรงค
นายอดิศักดิ์ ศรีสรรพกิจ
พลตรี อดุล อุบล
พลตํารวจโท อดุลย แสงสิงแกว
นายอนุสรณ แสงนิ่มนวล
นายอภิชาติ จิระพันธุ
เรืออากาศโท อภินันท สุมนะเศรณี
นางสาวอรจิต สิงคาลวนิช
นายอรรคพล สรสุชาติ
นายอับดุล รอซัค อาลี
นายอับดุลเราะแม เจะแซ

๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๙

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๐๙ ง
๒๓๑.
๒๓๒.
๒๓๓.
๒๓๔.
๒๓๕.
๒๓๖.
๒๓๗.
๒๓๘.
๒๓๙.
๒๔๐.
๒๔๑.
๒๔๒.

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๙

นายอัมมาร สยามวาลา
นายอัศวิน คงสิริ
นายอัศวิน ชินกําธรวงค
พลเอก อาทร โลหิตกุล
พลเอก อาภรณ กุลพงศ
นายอําพน กิตติอําพน
นายอําพล จินดาวัฒนะ
นายอิสมาแอล ลุทฟ จะปะกียา
นายอิสมาแอล อาลี
พลตํารวจเอก อิสระพันธ สนิทวงศ ณ อยุธยา
นางอุมา สุคนธมาน
พลเอก อูด เบื้องบน

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ เปนปที่ ๖๑ ในรัชกาลปจจุบัน
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ

