เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๓)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑

๓๗
๓๘
๓๙
๔๐

นางเยาวลักษณ ดามพประเสริฐกุล
๔๑ นางวัชรี ประสาทเขตตการ
นางลลิดา แกวจินดา
๔๒ นางศศิธร ศรีมงคล
นางวรรณีย หวังใจสุข
๔๓ นางสมสมัย ธารีศัพท
นางวรวรรณ เพ็ญธวัชวงศ
๔๔ นางอัชฌา อารีรอบ
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๕ ราย)
๑ นายธวัชชัย ลิจุติภูมิ
๔ นางภัทราภรณ ภัทระศิขริน
๒ นางสาวกนกพรรณ พัชรพงศพรรณ
๕ นางวันทนา พิลาสรมย
๓ นางกรรณิการ กาศยปนันทน

๑
๒
๓
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๑
๒

การประปาสวนภูมิภาค
ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นายมนตรี อารีรัตน
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๖ ราย)
นายพิชญ ชูชื่น
๔ นางสาวจันทิรา จุโฬทก
นายวินัย ณัฐศาสตร
๕ นางสาวธนิตา ทองธวัช
นางจันทิมา ถมศิริ
๖ นางพรรณพิลาส ไมงาม
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑๒ ราย)
นายกฤษฎา สุริยะวรรณ
๗ นายประจง มีศิริ
นายฉัตรชัย มีพฤกษ
๘ นายประสาร กองสุข
นายฐากูร มหาสุวรรณ
๙ นายพัลลภ เคมาไชย
นายทองใบ ชื่นเชื่อม
๑๐ นายเรืองสุวรรณ โยวะ
๑๑ นายวีระพันธ เห็นประเสริฐ
นายเทียนชัย สิงหป
นายธีระ ประสพศักดิ์
๑๒ นางสาววรนุช โพธิ์แกว
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๔๐ ราย)
นายกิติ พิบูลยไพโรจน
๓ นายเฉลิม วางอภัย
นายจํารัส รังรองธานินทร
๔ นายชูศักดิ์ เลื่อมนรินทร

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

นายทองดี พรหมนาค
นายบุญเกื้อ บางหลวง
นายประเสริฐ โลหรันยะ
นายปริญญา มวงคุ
นายปญญาวุฒิ สีตลพฤกษ
นายปยะ โปษนานนท
นายเผชิญ ศรีทองกุล
นายพจนารถ เกิดธรรม
นายพรพงษ ปรัชญามาศ
นายพัฒนา กมลบูรณ
นายมนูญ เกิดวิเชียร
นายมานพ นวลถวิล
นายวรวุฒิ มาลัยวรรณ
นายวิจิตร เกิดบางกา
นายวิรุฬ นิสสัยดี
นายวิศิษฏ ธัญปราณีตกุล
นายวีระศักดิ์ อยูออน
นายศิริ วัชรวิไล
เบญจมาภรณชางเผือก
นายกฤช เกษจรัล
นายกฤษณ ทาทอง
นายกิตติศักดิ์ ยงเจริญ
นายกิติเทพ เลขะวิพัฒน
นายโกศล อักษรอินทร
นายคมสัน บุญเอี่ยม
นายนพดล พุมกันภัย

(เลมที่ ๑๓)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑

๒๓ นายสติ กาศลุน
๒๔ นายสถาพร ธรรมชาติ
๒๕ นายสถิตย เอี่ยมดี
๒๖ นายสม พรวนตนไทร
๒๗ นายสมเกียรติ ภิริยะกากูล
๒๘ นายสมบัติ ศรีวสุทธิ์
๒๙ นายสมยศ ศิลาออน
๓๐ นายสุเทพ บุญมา
๓๑ นายสุนทร เพ็ชรอินทร
๓๒ นายสุเมธ ศรีคง
๓๓ นายสุวิช แสงแข
๓๔ นายอภิวัฒน นาวานุกูล
๓๕ นายเอกชัย อัตถกาญนนา
๓๖ นางดาวรุง ปติปญญา
๓๗ นางบํารุง ชมกระแสรสินธุ
๓๘ นางสาวประภา พวงแกว
๓๙ นางรัชนี กาญจนกุล
๔๐ นางศิริกุล ทวิชศรี
(รวม ๓๕ ราย)
๘ นายนิยม กุลบุตร
๙ นายบุญรอด ภูธนะกูล
๑๐ นางบุญสง ทองรอด
๑๑ นายประพันธ อรัณยะนาค
๑๒ นายปริญญา ยันตพร
๑๓ นายพรต หรั่งกิจ
๑๔ นายพินิจ เทพารักษ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข

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

(เลมที่ ๑๓)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นายอนุ คมใส
นายอรุณ ปุระศิริ
นายอัษฎา ชูสิน
นางทองนิ่ม พันธุรัตน
นางธิดา ไพบูลยศิริ
นางสาวรัชนิศ เทอดจิตธรรม
นางรัชนีกร สุสําเภา
นางสาววิภาวี โชควิวัฒนวนิช
นางสุขตา เหมวัณโณ
นางอรุณรัตน รัตนคร

๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

นายราย ทับยัง
นายวินิจ วาดบรรเจิด
นายวีรวัฒน รุจิณรงค
นายวีรวัฒน อังควณิช
นายสงขลา สุวรรณเดช
นายสมบัติ ทองโชติ
นายสําเริง คงทน
นายสุทัศน แกวมะไฟ
นายสุทัศน นุชปาน
นายไสว สุขขา
นายหลักชัย พัฒนเจริญ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๕๖ ราย)
๑๕ นายมนัส อินธิบาล
นายกลาศึก กองกําไก
๑๖ นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง
นายกิตติพงศ สมพงษพันธุ
๑๗ นายวรวิทย ศรีเศรษฐพงศ
นายจตุพร อิ่มสําราญ
๑๘ นายวิโรจน หอมจันทร
นายทวีสรรค สืบภา
๑๙ นายสกลณรงค สาลี
นายธน โชติกเสถียร
๒๐ นายสมเกียรติ สิริสุรพล
นายธนิต ธนเสนีวัฒน
๒๑ นายสมชาย ไตรจันทร
นายธีรวิทย เลิศคณาวนิชกุล
นายนิคม พงศสุวรรณ
๒๒ นายสมศักดิ์ ณ พัทลุง
นายบุญเลิศ ราชแบน
๒๓ นายสราวุธ เอี่ยมสงคราม
๒๔ นายสํารวล ใจหาว
นายประถม โกยสมบูรณ
๒๕ นายสุคจน มีโชค
นายพรชัย จันทรเพชร
๒๖ นายสุทธิพงศ ฟูธนากร
นายไพฑูรย อรชร
๒๗ นายสุรศักดิ์ บัวสาร
นายไพมาสน โอภาส
๒๘ นายสุวิทยชัย วิริยะประสพสุข
นายมนตชัย ตันยเวช

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒

๑
๒
๓
๑
๒
๓
๔
๕

นายอดุลย แสงทอง
นายอภิปราย อรรคสูรย
นายอาทิตย มาลัยวรรณ
นายอาวุธ สุขสวัสดิ์
นายอําพล สุดนิคม
นายโอฬาร ตันติจริยา
นางสาวกฤติกา เฟองกําลูน
นางสาวกาญจนา สุกาญจนาเศรษฐ
นางขนิษฐา เสือทิม
นางจีระพันธุ สกาวจิต
นางสาวชวนพิศ ฤทธิ์บันเริง
นางดวงทิพย พิทักษานนทกุล
นางสาวนฤมล รวิภาสสกุล
นางนุชนภา พิณทอง

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖

(เลมที่ ๑๓)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นางปาริชาติ อารีสงากุล
นางสาวพิชญสินี ฤกษจริจุมพล
นางพูลสุข มงคลพร
นางยุภาพร สุวรรณผิว
นางสาววราพร เจริญวัฒนะโพธิ์แกว
นางวราภรณ เนตรขํา
นางวาสนา วัฒนกูล
นางวิยดา สุขเกษม
นางสาวเศวตวิมล อิ่มอุดม
นางสุปราณี กุลวานิช
นางสาวสุภมาส นอยเสงี่ยม
นางอรวรรณ เสือคํารณ
นางอังคนา พันตาวงศ
นางโอลีมา เกตุเนตร

การไฟฟานครหลวง
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๖ ราย)
นายทินกร งาวเทพนิมิต
๔ นายรณชิต รัตนารามิก
นายธีระ อัจฉริยศรีพงศ
๕ นายวุฒิกรณ แยมสกุลณา
นายนิเวศน อรุณรัตน
๖ นายอาทร สินสวัสดิ์
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๙ ราย)
นายธีระศักดิ์ วิวัฒนวัฒนา
๖ นายวิเชียร พีรติยุทธ
นายนเรศน อองแตง
๗ นายสมเกียรติ ประสงคเกียรติ
นายประดิษฐ สุวีรานนท
๘ วาที่รอยตรี สมปอง บุญชู
นายพันธศักดิ์ วุฒิประสิทธิผล
๙ นางสุดารัตน จันทรนอย
นายไพศาล พงศศิวะสถิตย

