เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข

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

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๓)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

การประปาสวนภูมิภาค
ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นายชวลิต สารันต
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นายจินดา เรือนกอน
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๓๓ ราย)
นายกิตติ วิภาสวงศ
๑๘ นายศักดิ์สมิทธิ์ เอี่ยมสินธุ
นายกิติศักดิ์ บางทาไม
๑๙ นายสมชาย ทองศรี
นายจรุง ศิลปรายะ
๒๐ นายสมชาย ศรีสุนทร
นายเฉลิมพร จันฤาไชย
๒๑ นายสมเดช สอนสุภาพ
นายทินกร ดานพงศสุวรรณ
๒๒ นายสมพันธ สงมหาชัย
นายธนนภ สุวรรณพฤกษ
๒๓ นายสมศักดิ์ สิงหพานิช
นายนพพร คงครองทอง
๒๔ นายสุรพล ฝาจันทร
นายนิกร เกิดชวย
๒๕ นายสุวิชา โกมาสถิตย
นายนิพนธ จันทรศิริ
๒๖ นายเหมชาติ สัมภวะคุปต
นายปณตอรรจน พิบูลศักดิ์
๒๗ นายอนงค พรหมบุตร
รอยโท ประสาน เอี่ยมสมุทร
๒๘ นายอนุศักดิ์ ศรีแกว
นายปรีโช วัฒนศิลป
๒๙ นายอภิชาติ สุพล
นายมนัส แพมาก
๓๐ นายอารยะ งามวงศวาน
๓๑ นางกุลธิดา กุลทนันท
นายวรัญู จรัสวงษ
๓๒ นางเกษร อนามนารถ
นายวิเชียร สินเทาว
๓๓ นางศิริพร เล็กอุดม
นายวีระ พรหมจักร
นายวีระชัย ปญญาวุธ
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๖๕ ราย)
นายกิตติชัย คําวิแสง
๓ นายจิรพันธ ธีรวัฒนพันธ
นายจารึก กุลกัญญา
๔ นายชวน ผดุงเจริญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ 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

นายชัยวัฒน สังขนอย
นายชาตรี จันทาพูน
นายณรงค ทองเลิศ
นายณรงคศักดิ์ ศิริโรจน
นายดํารงค หมอมงาม
นายเดชา ทองรอด
นายถาวร นิติภาวะชน
นายเถลิง เทศวงศ
นายทองใบ อิ่มอ่ํา
นายธนาวุฒิ กัณฑมณี
นายธเนศน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นายนิพนธ ดาวฤกษ
นายบุญธรรม ธนพัฒนาภรณ
นายปฏิเวธ หิรัญพงศ
นายปฐมยศ สุขพรหมมา
นายประยุทธ ศรีภูมิ
นายประวิทย รัตนธารี
นายประวิทย แสงนาค
นายประวิทย หนูสงค
นายปราโมทย นพคุณ
นายปรีชา นาควิไล
นายปรีดา ชั้นประดับกุล
นายปญญา ภูสุดแสวง
นายผดุงศักดิ์ ดวงสุวรรณ
นายผเนียด พิมมณี
นายพรชัย ตระกูลโตนิยม

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖

(เลมที่ ๑๓)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นายพิชัย ดีชัย
นายพิสนธ แกวพรรณา
นายพีระกิจ ขําละมาย
นายพีระพล หวังวิวัฒนา
นายไพรัช ชอบอิสระ
นายไพเราะ ลิ่มปะรังษี
นายมนูญ ชัชวาลแสง
นายมังกร ภัทรภูษิต
นายยรรยง วงษอามาตย
นายลิเดช ทองคํา
นายวิชัย สายสุทธิ์
นายวิทยา จินดาวัฒนะ
นายวีระ สงวนตัด
นายศิรภพ ศุภวงศ
นายสมชาย ตัณฑุลวาณิช
นายสมบัติ พารา
นายสรรเสริญ สวนทอง
นายสละ สงวนธรรม
นายสองแสง วงษเกิด
นายสันทัด นาชัย
นายสายันห เอิบอิ่ม
นายสุกิจ แจมสากล
นายสุเทพ วังศรี
นายสุนิจ แผวพลสง
นายสุพจน ปาละสิทธิ์
นายสุวิทย จันทรุกขา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายเสวต บุญกอ
นายเหมราช กระกร่ํา
นางทิพยวรรณา กิตติเกษมสุข
นางเพียงพร ลาภสมทบ
นางเรณู ชํานิปน
เบญจมาภรณชางเผือก
นายเกียรติศักดิ์ เพชรจินดา
นายคํารณ ออนเส็ง
นายจรัญ วังสมบัติ
นายจารึก ฤทธิ์เดช
นายชโยดม กาญจโนมัย
นายชัยทัศ อิ๊ดแสง
นายชาตรี จูเทศ
นายชาลี พงษศาสตร
นายชูชาติ จารุเหติ
นายไชยยศ ศรีรัตนกูล
นายดุษฎี ชุดทอง
นายทวีวัฒน นิ่มวรพันธุ
นายธงชัย เรืองจุย
นายเธียรชัย ประมูลมาก
นายนพดล สุวรรณเลิศ
นายนิยม มะนะโส
นายนิลวัฒน เหมะสุทธินันท
นายบัณฑิต จงจินากุล
นายบุญเลิศ กมลวิบูลย
นายบุญสง ฐิติกาญจนพจนา

๖๒
๖๓
๖๔
๖๕

(เลมที่ ๑๓)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางสมศรี พงศสกุล
นางสาวสุวิมล ผดุงธนมงคล
นางเสาวนีย ศรีมะละทอง
นางอมรรัตน สุวรรณโรจน

(รวม ๗๕ ราย)
๒๑ นายประสาท เพ็ชรมาก
๒๒ นายปรีชา รุจิราโรจนากร
๒๓ นายพงษพันธ กันทะวัง
๒๔ นายพนม ศรีจันทร
๒๕ นายไพฑูรย กองธนะ
๒๖ นายไพฑูรย พิกุลสารทิศ
๒๗ นายยุทธนา ศรประสิทธิ์
๒๘ นายเรวัต รักเกียรติเผา
๒๙ นายวรดี ชินคชบาล
๓๐ นายวิรัตน นามเรืองศรี
๓๑ นายวิโรจน สถิตยพงษ
๓๒ นายวิวัติ นพศิริวงศ
๓๓ นายวีรพงศ ฉายจรุง
๓๔ นายวีระ กลัดสําเนียง
๓๕ นายสมคิด เดี่ยวฉิม
๓๖ นายสมชาย แสงมณีโชติ
๓๗ นายสมศักดิ์ มันทะสูตร
๓๘ นายสรวิศ ติภู
๓๙ นายสันติ แดงกลาง
๔๐ นายสัมพันธ กุลวานิช

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๓)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

นายสายัณห โสมพะยอม
๕๙ นางปราณี อุดมรัตนะศิลป
นายสุชาติ วิชัยกุล
๖๐ นางปยวรรณ วุฒิกรภัณฑ
นายหาญ นวลกระจาง
๖๑ นางพรใจ แกวสะอาด
นายอดุลย บุตรโคตร
๖๒ นางเพลินพิศ สอนนอย
นายอารมณ จํานงชอบ
๖๓ นางรัตนา ชาติวงศ
๖๔ นางลัดดาวัลย แจมแจง
นายอุทัยเรือง วิไลแกว
๖๕ นางลัดดาวัลย แสงเจือ
นางสาวกาญจนา โชติประภา
๖๖ นางวราภรณ ชัยสนิท
นางกาญจนา นวลกระจาง
๖๗ นางสมบัติ พัดขุนทด
นางจรวย ฤทธิมนตรี
๖๘ นางสมภัทร ชูอิสสระ
นางจิระภา รัตนพันธ
๖๙ นางสุธารัตน โรจนวณิช
นางจีรภา จีระมะกร
นางชไมพร กาญจนานุกูล
๗๐ นางสุธิดา เอี่ยมชู
นางดวงฤดี ดาวสกุล
๗๑ นางเสาวภา เดียวตระกูล
นางนงเยาว ชัยชนะ
๗๒ นางสาวโสภา โพธิรัตนากูล
นางนฤมล มณีสะอาด
๗๓ นางสาวอนุสรณ สุพล
๗๔ นางสาวอภิลักษณ เรืองไกร
นางเบญจพร ชัยยุทธ
๗๕ นางอุไร นิ้มวัฒนา
นางประมงค นาคเพชร
นางประมวล เฟองเพียร
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๔๙ ราย)
นายกฤษฎา ศังขมณี
๘ นายเทวัญ วังสดาน
นายกิตติพงษ กิตติสถาวร
๙ นายธวัชชัย บุญถึง
๑๐ นายธีรพล สังขประคอง
นายจรัส แสนจิตต
๑๑ นายนคร เริงนิรันดร
นายเฉลิมไชย ไทยประเสริฐ
๑๒ นายบุญลือ ปานภู
นายเฉลิมพล ประเสริฐสุวรรณ
๑๓ นายประธาน การะเกษ
นายชํานาญ กันสิทธิ์
๑๔ นายภีระ ดวงแกว
นายไชยรัตน พันธุสิน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒

นายมนตชัย ราชแกว
นายรอบ เชื่องชา
นายลิขิต จิตรมณีพันธ
นายวรพล รัตนพานิช
นายวิมาณ รัศมี
นายวีรวัฒน อังควณิช
นายวีระพันธ จันทรแสง
นายสงขลา สุวรรณเดช
นายสติ เจริญพจน
นายสมเกียรติ บุญจันทร
นายสมบัติ หงษไกรเลิศ
นายสมบูรณ ขวัญยืน
นายสมบูรณ หาญสกุลดี
นายสายบัว ศรีอนงค
นายสุกิจ คําบุญฐิติสกุล
นายสุชีพ ขาวมะณี
นายสุวรรณ กลิ่นประทุม
นายหลักชัย พัฒนเจริญ

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙

(เลมที่ ๑๓)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางกาหลง นิ่งนอย
นางเกษร นามเรืองศรี
นางสาวจรัสศรี ตระกูลรังสิ
นางถนอมศรี แสนเสนห
นางทิชาภรณ สฤษฏิพันธาวาทย
นางพนอ วิทยานันท
นางพวงทอง วังสดาน
นางพิจิตรา พลดอน
นางมานิดา อุดมอาริยะ
นางรวมพร บัวเผื่อน
นางสาวรัชฎาวรรณ พนัสอําพน
นางสาววรรธนียา จิตตนูนนท
นางวัลภา พันธุมี
นางสาวสิรินันทน นาคประสิทธิ์
นางสาวสุวรรณา ดุลยอนุกิจ
นางเสาวรส คงทวีศักดิ์
นางอัจฉรา บุญโต

การไฟฟานครหลวง
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นายธงชัย วัฒนพานิช
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๓ ราย)
๑ นายทรวง มุกดากานทอง
๓ นายสุรชัย อัศวปรีชา
๒ นายพจน ธรรมโชติ
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒๘ ราย)
๑ นายขจรเดชาวุฒิ เมืองถ้ํา
๒ นายชูศักดิ์ จันทรศรี

