เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข

หนา ๑๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙

เหรียญจักรพรรดิมาลา
สํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๑๐ นางพัชรี อุสาห
๑๑ นางสาวภัททิยา พุมพา
๑๒ นางมณี สุขะไท
๑๓ นางวัฒนาพร ฟอนรําดี
๑๔ นางสาววัลภา ทองหลอ
๑๕ นางสุกิจจา ศรีตะลาลัย
๑๖ นางสาวสุพร บุญมาเลิศ
๑๗ นางสาวสุภาพัชร แซเลี่ยง
๑๘ นางสาวสุมล มหาเมฆทัศนีย

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

นายเจด็ด บรรจงจัด
นายนิวัต เชื้อหยก
นายปรีชา ถินปวัติ
นางสาวเกวลี ทศนักข
นางฉออน รามบุตร
นางฐะปาณีย อาจารวงศ
นางดวงใจ กลอมจิตต
นางดวงฤดี รัตนโอฬาร
นางสาวธนิดา จันทาทอง

๑
๒
๓
๔

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
นายเยี่ยมศักดิ์ คุมอินทร
๕ นางสาวเรวดี มิตรศิริสวัสดิ์
นางกัญชนาพันธุ เหงากูล
๖ นางศรีสําอาง หวังดี
นางสาวดาวกระจาย ตูเทศานันท
๗ นางศิริวรรณ ฉัตรวีระชัย
นางสาวบังอร อยูพวงทอง
๘ นางสุณี กระจางวุฒิชัย

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

นายกฤษณะ มั่งมีศรี
นายจําลอง จันทรเรือง
นายฉลอง ศรีลุวัตร
นายชเนรินทร สมินทรปญญา
นายชัยณรงค กาพยเกิด
นายชุมพล ขันตีพันธุวงศ
นายชูโชค ทองตาลวง
นายเชษฐ ขวัญทอง

กรมประชาสัมพันธ
๙ นายเชิดศักดิ์ รุจิโกไศย
๑๐ นายไชยยันต พงศะบุตร
๑๑ นายณัฏฐภพ พัฒนธนสรณ
๑๒ วาที่รอยตรี ถิรพุทธิ์ อุดมสิน
๑๓ นายทินรัตน สัจจาพิทักษ
๑๔ นายธนพล โคมเมือง
๑๕ นายธนา ทั่วประโคน
๑๖ นายนพจักร จิรันดร

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ 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

นายบรรเทา คงมา
นายบุญเลิศ อัศวดีกูล
นายประวิน พัฒนะพงษ
นายประสพ สหะรัตน
นายปรีชา โพประสิทธิ์
นายปรีชา ภควัตชัย
นายปญญา ชมจําป
นายพัฒนเดช ยศกรกุล
นายพัสกร แกวบุญเรือง
นายไพรัช โรจนสุธีวัฒน
นายมังกร จีนดวง
นายยุทธพงษ อยูกาญจนเศรษฐ
นายวิทยา จันจร
นายวินัย ณรงคชัย
นายวิบูลย ศรีโคตร
นายวิโรจน พุทธโชติ
นายวิโรจน หลุยบุญเปง
นายศักดิ์ชัย ทวีวิทยชาคริยะ
นายสถาพร เดือนแจม
นายสถิตย กาลจักร
นายสมเกียรติ แซหงอ
นายสมชาย สรอยจุฑา
นายสานิตย บุตรมางกูล
นายสาโรช บัวแดง
นายสุนทร บุบผาชาติ
นายสุพรรณ สุภาชัย

หนา ๑๘๐
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 ๑๕)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นายสุรเวช ดีมาก
นายสุรัตน สดชื่น
นายสุริยงค หุณฑสาร
สิบเอก แสนพัน ชิณศิริ
นายไสว ชุติกชุษณพงศ
นายอรชุน สาครินทร
นายอรรณพ อยูประยงค
นายอิสรีย ศีลเตชะ
นางเกษมศิริ เพงพิศ
นางจํานงค ศรัณยพิพัฒน
นางชฎิลรัตน ชมพูนุท ณ อยุธยา
นางชมภูนุต พิณปราโมทย
นางดวงใจลักษณ ปริญญาคุปต
นางสาวทิฆัมพร บุญมาก
นางสาวทิพานันท สุขผล
นางสาวนงเยาว สุขขา
นางนิจวรรณ เทพขจร
นางสาวบุญตา ดานมงคล
นางบุญเรือน ทองปน
นางสาวปริยากร พัฒนโพธิ์
นางสาวปาริชาติ กรรณสูต
นางสาวพัชลดา แกวสีปลาด
นางมาริสา สมันตรัฐ
นางมุกดา นวลแสง
นางสาวยุวดี สิทธิพาที
นางสาวรวงทอง ยศธํารง

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗

นางรัชนีวรรณ แสงอําไพ
นางวัชนันท อินจนา
นางสาววาสนา สมวงศ
นางวิชนี จังวัฒนาทรัพย
นางวิลาสลักษณ วิศาลาภรณ
นางสายทอง เปยมเพิ่มพูน
นางสุกานดา โตษะสุข
นางสาวสุณี ทรงประกอบ
นางสุนันทา อยูประยงค

หนา ๑๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕

(เลมที่ ๑๕)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสาวสุนา จันทรทอง
นางสาวสุนีย บัวทิพยวรรณ
นางสุวิมล ศิริมานนท
นางอรุณี แดงพันธ
นางอารยา สุกกสังค
นางอําพร สรอยจุฑา
นางสาวอุทัยวรรณ แจงศรี
นางอุไรวรรณ นอยคํายาง

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
๑ นายทวี เมธากุลวัฒน
๓ นางวรรณทวี ศรีสุกใส
๒ นางสาวพิมพันธ เทพพิทักษ
๔ นางสาววรวรรณ เอี่ยมโชติวัฒน
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๗ นางภิรมย ธรรมศิริ
๑ นายชัยรัตน แขวงเมฆ
๘ นางมณฑา มีเพียร
๒ นายสุธี พิทยาธรเลิศ
๙ นางสิริพร เลิศธรรมเทวี
๓ นายอมรศักดิ์ กิจพาณิชย
๑๐ นางสุดใจ วัฒนคุลัง
๔ นางจุฑารัตน วรรณโอทอง
๑๑ นางหฤทัย บุณยประเวศ
๕ นางสาวพรทิพย โตตาบ
๖ นางพัชณี สิทธิสุข
๑๒ นางอัชรา รัชตะวรรณ
๑
๒
๓
๔
๕

นายทฤษฎี ลีละศร
นายธนา อุทัยรัตน
จาเอก บําเหน็จ ดวงจันทร
นายประพจน รักรื่นเริง
นายประสาทพร เมฆกระจาง

สํานักขาวกรองแหงชาติ
๖ นายประเสริฐ กอบพิพัฒน
๗ นายปรีชา พูลอราม
๘ นายพันศักดิ์ ถนัดชาง
๙ นายวรวุฒิ บุญเฉลียว
๑๐ นายวันธนะ อาจมาก

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๑ นายวิม ยาหิรัญ
๑๒ นายศีลธรรม ชาญชัยศักดิ์
๑๓ นายอลงกรณ จรูญสมิทธิ์
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

นายคณุตม สิงหสาย
นายชูเกียรติ ชวงชัยชัชวาล
นายเดชา หัตถาพันธ
นายธนา จานุสรณ
นายธวัชชัย กิจรัตนะกุล
นายประยูร จินตนธรรม
นายไพโรจน เหมือนโต
นายวัชระ วรศักดิ์
นายวิโรจน ถิระพานิช
นายสมัย อัศวสันติ
นายสุธีร ดิฐสถาพรเจริญ
นางกชพรรณ ธนางวนใจรัก
นางสาวเกษร วจนรจนา
นางสาวจิราภรณ ตันติวงศ
นางจุฑาทิพย เตชชาติวนิช

หนา ๑๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙

๑๔ จาสิบเอก อุบายดิลละ แวอูเซ็ง
๑๕ นางพนัสดา จรูญสมิทธิ์
๑๖ นางสาวพิทยา อินทรบรรลือ
สํานักงบประมาณ
๑๖ นางณิชยา ลิขิตเดชาโรจน
๑๗ นางปุณณภา พวงรักพันธุ
๑๘ นางสาวพจนา ตั้งตรงจิตร
๑๙ นางสาวพวงทิพย บุญถาวร
๒๐ นางเรณู คชาอนันต
๒๑ นางวารุณี สูแสวงสุข
๒๒ นางศศิกาญจน จันทรทิม
๒๓ นางสาวศิริลักษณ วิริยะจิตกร
๒๔ นางสาวศุภรัตน วิริยะกิจวัฒนา
๒๕ นางอนงคนาฏ ดีเรือง
๒๖ นางอมรา นอยสกุล
๒๗ นางอลิสา ปนประเสริฐ
๒๘ นางสาวอารยา วัฒนประภาพงศ
๒๙ นางสาวอุไรพรรณ สุริยธรรม

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
๑ นายถวิล เปลี่ยนศรี
๓ นายบรรจง ชื่นสุวรรณ
๒ นายธีรพงศ วิบูลยโสภณ
๔ นายอนุสิษฐ คุณากร
๑ นายโกมล จิรชัยสุทธิกุล
๒ นายดํารง วงศสัตยนนท

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓ นายประเวศ อรรถศุภผล

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑
๒
๓
๔
๕

หนา ๑๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
นายเจษฎา ประกอบทรัพย
๖ นางชญานี มีประเสริฐ
นายตรีธา ปยธโร
๗ นางเพ็ญนภา ตุลยากําจาย
นายภาณุ สังขะวร
๘ นางศิริพรรณ ติ่งอวม
นางจินตนา คองสกุล
๙ นางสาวอรอนงค อมรฉัตร
นางจินตนา หวังใจสุข

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
๑ นายสุพรรณ อัชรพรพรรณ
๒ นางสาวพัชรา คลายจินดา

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
นายไชยยงค มงคลกิจงาม
๑๖ นางสาวฐิติภัค ไชยวสุ
นายเนาวฤทธิ์ ฤทธิแปลก
๑๗ นางนิตยา กมลวัทนนิศา
นายบุญลือ เดชานีรนาท
๑๘ นางสาวพงษลัดดา มานชู
นายพิษณุ วรนารถ
๑๙ นางสาวพจณี อรรถโรจนภิญโญ
นายมนตรี บุญพาณิชย
๒๐ นางสาวพรรณี เรืองโชติ
นายยุทธนา วงศานุพัทธ
๒๑ นางสาวเพทาย เพ็ญประยูร
๒๒ นางสาวมาลี หรูวัฒนานนท
นายวรวิทย วรธัญญะกิจ
๒๓ นางยุพิน มุขวิลัย
นายวิทยา ปนทอง
๒๔ นางสาวลดาวัลย คําภา
นายสุขเกษม วงศสุบรรณ
๒๕ นางสาววนิดา เทพพรหม
นายสุชาติ ชะนะภัย
๒๖ นางวนิดา พิชาลัย
นายสุรเดช เหลี่ยววงคภูธร
นายสุริยา จันทรกระจาง
๒๗ นางสมจิตต จรรยพงษ
นางกมลภัคค เงินฉ่ํา
๒๘ นางสาวสุนารี ติเพียร
นางสาวจํารูญ ไวยสุขศรี
๒๙ นางสุภาพร ทองดี
นางชมพูนุท ชวงโชติ

