เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑

๑

๑
๒
๓
๔

นายวีระ ศรีสกุลวรทัย
นายวีระชัย วิเศษพันธุรังษี
นายสถาพร พรหมเจียม
นายสมพงษ วรภมร
นายสหรัฐ ปอแกว
นายสายัณห น้ําเงิน
นายสําราญ หนูแสง
นายสุกิจ เอกอธิคมกิจ
นายสุรศักดิ์ จันทรเรือง
วาที่รอยโท เสนห รอดลมูล
นายเสรี เมธาวณิชพงศ
นายอภิไธ จันทรสวาง
นายอรรคเดช วสุวัต

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔

(เลมที่ ๑๓)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นายอุทัย ไชยสุทธินันท
นางโกสุมภ วงษา
นางฉวีวรรณ วินิจเขตคําณวน
นางดวงจิต สุวรรณประทีป
นางสาวนงนรา อัตนวานิช
นางนงนุช วงศกาฬสินธุ
นางสาวประไพ กําแพงแกว
นางพรวรินทร พูลทรัพย
นางสาวพวงทอง พงษพรต
นางพิมลพรรณ บัวศรีนาค
นางมันธนา ทิพพะพาทย
นางสาวมาลีลา ศิริยนตระกาล
นางวาริณี สุนทรวินิต

การประปาสวนภูมิภาค
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นางจุไรรัตน กวางสุขสถิตย
ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๒ ราย)
นายทศพล ทิพรส
๒ นายปรีชา อุกะโชค
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นายประเวช มณีสะอาด
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑๔ ราย)
นายชวลิต อาภรณ
๕ นายวิชัย มนัสสนิท
นายปฏินันท จันทรศุภเสน
๖ นายวิชิต กังแฮ
นายประมุข วานิชสุจิต
๗ นายวินัย แสงศุภวรรธน
นายพสิษฐ ศุขไพบูลย
๘ นายสัมฤทธิ์ ภาคมฤค

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๓)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐

๑๒ นางสาวจรรยา คําสวัสดิ์
๙ นายอรรถพล กําธรเกียรติ
๑๓ นางสาวทัศนีย แซเตีย
๑๐ นายเอกนัย กาญจนรจิต
๑๔ นางเสาวนีย ขุนทอง
๑๑ นางเกษร วัชรกุลปรีชาชาติ
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓๖ ราย)
๑๙ นายวิมล กองมณี
๑ นายกมลศักดิ์ รักประยูร
๒๐ นายวุฒิพงษ พิมพะวะ
๒ นายเกียรติศักดิ์ สวางวัฒนไพบูลย
๒๑ นายศักดา พรรณะ
๓ นายจําลอง แกวกุลวงษ
๒๒ นายศิลป ประดับ
๔ นายชัยยา สุวรรณโชติ
๒๓ นายสมเกียรติ วงศพานิช
๕ นายชาญ ตั้งจิตประสงค
๒๔ นายสมเกียรติ สวางเนตร
๖ นายชุมพล โชคพงษอุดมชัย
๒๕ นายสุรพล ปญจเทพ
๗ นายบรรจบ บุญขวัญ
๒๖ นายหัสดี ปุนนา
๘ นายบุญเลิศ กาญจนโกศล
๒๗ นายเหล็ก ประสานวงศ
๙ นายพันธชาติ ชัยประสิทธิ์
๒๘ นายอาวุธ เกื้อกิ้ม
๑๐ นายพันธศักดิ์ แผวประยูร
๒๙ นางสาวจตุพร โสธรรมมงคล
๑๑ นายพุฒิพัฒน ธีรเวทยวิกุล
๓๐ นางจิตติมา ทองเทศ
๑๒ นายพูลศิลป ดีรอด
๓๑ นางดรุณี เจริญชีพ
๑๓ นายไพศาล ปรางมาศ
๑๔ นายเมธี ลีละศุภพงษ
๓๒ นางสาวปญจนา คํานูณเศรษฐ
๑๕ นายลิลิต แกวนภา
๓๓ นางพรเพ็ญ บุญแจง
๑๖ นายเลิศศักดิ์ ภูอนุสรณชัย
๓๔ นางศิวิไล รุงเรือง
๑๗ นายวิชัย จันทะมาตร
๓๕ นางสาวสําอาง สินิทธานนท
๑๘ นายวิชาญ นิ่งนอย
๓๖ นางสุรัตนา บุญพียรผล
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๔๑ ราย)
๔ นายเฉลา แกนกระโทก
๑ นายกฤษฎา ศังขมณี
๕ นายชาญ บุญแจง
๒ นายกิตติพงศ กิตติสถาวร
๖ นายธงชัย สถิตยตระกูล
๓ นายจรัส แสนจิตต

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๓)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐

๒๕ นายอนันต วรชุน
นายธีรพงศ หนูเกื้อ
๒๖ นายอนุสรณ จันทนมุข
นายนิธิศ ทองสอาด
๒๗ นายเอกรัตน นาคะกุล
นายนิยม เนตวงษ
นายบํารุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ
๒๘ นางจงจิต โตอินทร
นายประกอบ พิทยาภรณ
๒๙ นางสาวจันทรา ศรีจําลอง
นายพงษศักดิ์ แจมกระจาง
๓๐ นางสาวทัศนีย สําเริงเวทย
นายมานะ เชื้อหอม
๓๑ นางทิชาภรณ สฤษฎิพันธาวาทย
นายวัชรินทร ภูเขาทอง
๓๒ นางนรัญชลี รุงรัตนาอุบล
นายวาณิชย อิ่มเอม
๓๓ นางพวงฉัตร ทองจุล
นายวิสาขะ บัวรา
๓๔ นางเพลินพิศ วิสูง
นายศักรินทร ถนอมพร
๓๕ นางสุกัญญา งามวงศวาน
๓๖ นางสาวสุขุมาลย ศุภวัฒนวิมล
นายสมเกียรติ บุญจันทร
๓๗ นางสุจิตรา เสียงใหญ
นายสมพงษ สุวรรณชาติ
นายสมศักดิ์ นิ่มศรีกุล
๓๘ นางสาวสุนีย สิงหกุล
นายสมศักดิ์ วินิจกุล
๓๙ นางสุมาลี ขุนโขลนอนุสรณ
นายสฤษฎ อสนีจารึกจิต
๔๐ นางสาวสุระณี เหลืองธาดา
นายสันติชัย ตรีนุสนธิ์
๔๑ นางเสาวรส คงทวีศักดิ์
นายสุนทร นิยมไทย
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓๖ ราย)
๘ นายประเสริฐ แจมแจง
นายจักรพงศ คําจันทร
๙ นายประเสริฐ เหลืองศิริมงคล
นายจําเนียร เมืองจันทร
๑๐ นายพงศกร มวงเมืองมงคล
นายชนะ ทิพยมณี
นายชัยฤทธิ์ จูสกุลวิจิตร
๑๑ นายมงคล วัลยะเสวี
นายชูชาติ กัทลี
๑๒ นายวันชัย ประสงคเจริญ
นายชูศักดิ์ โอทาริก
๑๓ นายวันชัย แลภูเขียว
นายธนู แกวนก
๑๔ นายวิทยา พาณิชกระจาง

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

๑
๑
๒
๑
๒
๓
๔
๑
๒

นายวีระชัย เมษดาคม
นายศักดิ์สิทธิ์ แกวแสนชัย
นายสกนธ ดําริหสุข
นายสมชาย ดาราย
นายสมหมาย พิบูลยเวช
นายสิงหคํา สวัสดี
นายเสถียร พรหมมา
นายโสภัณ ใจรักพันธุ
นายอภินันท โชคชัยทวี
นายอานุภาพ วัฒนสมบูรณ
นางกนกวรรณ สุวรรณโชติ

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖

(เลมที่ ๑๓)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสาวชมนาถ พรสมผล
นางตรียา ภิรัชอมรพันธ
นางปทมา หวังวิวัฒนา
นางรัมณีย สถิตกาญจนะ
นางสิริธร สุพล
นางสาวเสาวนีย วิเศษธาร
นางอติภา แสงงาม
นางอรชร คําประภา
นางสาวอรุณี วัฒนโชติภิญโญ
นางอรุณีศิริ เพชรล้ํา
นางอาภิชญา สุวรรณทัต

การไฟฟานครหลวง
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒ ราย)
นายพรเทพ ธัญญพงศชัย
๒ นายสมาน จันทรักษา
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๓ ราย)
นายชัยศักดิ์ ทองเดชศรี
๓ นายสุกริช สมประสงค
นายวิศัลย ลอลือเลิศ
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๘ ราย)
นายจุลพล ฉายทองดี
๕ นายวรายุทธ พิชิตานนท
นายนพดล สงครอด
๖ นายสมมิตร เชาวรียวงษ
นายประสิทธิ์ พงษภมร
๗ นางนารี ศุกรวรรณ
นายพงศศิลป ฤทธิพงศ
๘ นางสาวอังคณา ดิเรกสถาพร
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๓๖ ราย)
นายกีรพัฒน เจียมเศรษฐ
๓ นายจาตุรงค คงมา
นายจรัญชัย โชติกูล
๔ นายจาตุรงค สุริยาศศิน

