เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
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หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๓)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙

การประปาสวนภูมิภาค
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นายนคร จิรเศวตกุล
ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นายปรีชา ประพฤติธรรม
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๙ ราย)
นายจรัล คําเชื้อ
๖ นายวิเชียร อุดมรัตนะศิลป
๗ นายวุฒิชัย จิตรงาม
นายเจริญ บุญเสนอ
นายประเสริฐ อูทอง
๘ นายเอกศักดิ์ อิทธิสิฎฐ
นายไพศาล เดชาติวงศ ณ อยุธยา
๙ นางสาวอรพิน อัศวนิก
นายวิชัย พุมเมือง
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๙ ราย)
นายดุสิต มิตรกระจาง
๖ วาที่รอยตรี อนุพันธ เกตุสิริ
นายประพนธ ชมกระแสรสินธุ
๗ นางบังอร วิริยะการุณย
นายพงษศักดิ์ เจริญธรรม
๘ นางรัตนา กิจวรรณ
นายวิชัย สาสาร
๙ นางสายสมร สิทธิโชค
นายวีรพงษ รังรองธานินทร
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒๖ ราย)
นายกําธร เทพนิมิตกุล
๙ นายพูนสงา ยาวะโนภาส
นายเจริญ กําเนิดบุญ
๑๐ นายเพียร กลิ่นจันทร
๑๑ นายภุมเรศ ศรีไพรวรรณ
นายฉลอง พลโยธี
๑๒ นายยุทธนา ศรีวงษ
นายชูเกียรติ บัณฑิต
๑๓ นายวันชัย เกียรติโอภาส
นายนคร ลอยกุลนันท
๑๔ นายวันชัย สาครินทร
นายนิวัตร สถิตกาญจนะ
๑๕ นายวันชาติ ทัศนสุวรรณ
นายประพันธ จันทนนท
๑๖ นายวิโรจน ใบแกว
นายพิศักดิ์ ชลยุทธ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๗
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๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑
๒

นายสมชาย มนตบุรีนนท
นายสมบุญ โตอิ่ม
นายสวณัฐ เผือกสุวรรณ
นายสังข นันตะเครือ
นายสุพจน ทิพราช

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๓)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙

๒๒ นายสุรศักดิ์ เพียรสมภาร
๒๓ นายโสภณ พรมเงิน
๒๔ นางกุลนภา วงศสินอุดม
๒๕ นางคณาพร เตชะตานนท
๒๖ นางสาววัฒนา ปนแกว
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๓๔ ราย)
นายชยวัฒน หนูบุญ
๑๘ นายสุวิชา ศรีแสงออน
นายถวัลย พาณิชยตระกูล
๑๙ นายเสรี กรับไกรแกว
นายทรงศักดิ์ ยิ่งธงชัย
๒๐ นายอัมพร เพชรกาญจนาพงศ
นายเทียรศักดิ์ ทีทองแดง
๒๑ นายอํานวย ทีวงศ
นายธงเพชร คําแหงพล
๒๒ นางกิตติยา เปาศิลา
นายนันทพงศ ทับทิม
๒๓ นางสาวจุฑามาศ เฉลิมกิจ
นายเปรมปติ กันตะปติ
๒๔ นางเดือนเพ็ญ รัตตานนท
นายพงษธร พานิชสุโข
๒๕ นางประไพ ธรรมชาติ
นายพิทักษ นันทโต
๒๖ นางภัทราภรณ ตางประโคน
นายวิสุทธิ์ แกวประดิษฐ
๒๗ นางละออศรี ศรีสวัสดิ์
นายวุฒินันท โพธิ์ทองนาค
๒๘ นางสาวลัดดา คุณเลิศกิจ
นายศรธง สุวรรณโชติ
๒๙ นางวรจรรย เลิศรัตน
นายสงวน วิสุทธิ์
๓๐ นางสาวสุพรรณี ศักดิ์สุจริต
๓๑ นางอัมพร ผองพิศเพ็ญ
นายสํารวย รัตนวงษ
๓๒ นางอารีย ลิ้มเจริญ
นายสุพิณ ทับศรีนวล
๓๓ นางอํานวย รบไพรินทร
นายสุรพล ชัยสนาม
๓๔ นางอุษณีย หนูเกื้อ
นายสุรศักดิ์ ขจรศรี
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓๒ ราย)
นายโกศล อักษรอินทร
๓ นายจิรายุ ชยางศุ
นายแควน เต็มรัตน
๔ นายฐานัตถ สุภานันท

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

๑
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

นายทนงค ปาทอง
นายทรงวุฒิ สุวรรณศิริกุล
นายทอง หอมกระแจะ
นายทองสุข ระวังศรี
นายนิวัฒน แพงศรีสาร
นายประเสริฐ พูนศรีธนากูล
นายพิชัย ดิษาภิรมย
นายพิเชฐ พิริยานิมิตร
นายวิโรจน กิตติรัตนชัย
นายสมบูรณ กอนแกว
นายสมพงค รักษาภักดี
นายสมพงษ สงวนทรัพย
นายสังขทอง โยคะสิงห
นายสังเวียน รักสม

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒

(เลมที่ ๑๓)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นายสุจินต ฉิมมณี
นายสุพัฒน จรัสสุขสวัสดิ์
นายสุรชัย เชื้อแพง
นายสุรพงษ ปกาสิทธิ์
นายเสนีย บุญรัตนวิจิตร
นายอภัย ศรีอิทธิยาเวทย
นายอัษฎา ชูสิน
นายอุบล สิทธาภา
นางนพวรรณ เตชะวณิช
นางฝนทิพย มีสุข
นางวิมลรัตน บุญจรัส
นางสุขตา เหมวัณโณ
นางสุดารัตน พรหมวิรัช
นางสุพัตรา ทองประชุม

การไฟฟานครหลวง
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒ ราย)
นายรักพงษ เพชรจันทร
๒ นายอังกูร มนธาตุผลิน
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑๕ ราย)
นายกวีพงษ หิรัญกสิ
๙ นายรังสรรค พูนอัศวสมบัติ
นายกิตติ เมฆวิจิตรแสง
๑๐ นายวิชัย คุณประภา
๑๑ นายวิเชียร ภัสสรากุล
นายไกรรัตน ชัยสิทธิ์
๑๒ นายศิริ ตัณฑวัฒน
นายชาญณรงค ตะยาภิวัฒนา
๑๓ นายสุชาติ สินหยู
นายชูศักดิ์ ชมจินดา
๑๔ นายสุรพล โศภนคณาภรณ
นายพิเชฐ เรืองแสงวัฒนา
๑๕ นางอมรรัตน ไพบูลยพานิช
นายไพรบูลย นุชนาฎนนท
นายโยธิน เบญจมาศ

