หนา ๗๕
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เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

นายสมชัย สุขสันติชัย
นายสาธิต ตูจินดา
นายสินทบ รุเทียนชัย
นายสุทธิรักษ บูชากุล
นายสุภัทร พาหุสัจจะลักษณ
นายสุเมธ สินธุยนต
นายสุรศักดิ์ วิชยานานนท
นายสุวิทย คํานนท
นางจารุณี หลอศิริ

๑ นายฤทธิรงค จัยสิน
๑ นายกมล พชรกร
๒ นายบรรจบ ศรีสลวย
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒

(เลมที่ ๑๓)
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒
นางชูศรี ฤทธิจันทร
นางประภาพันธ สุนทรเสถียรกุล
นางพยอม ศรีอนันต
นางพอตา วีระอนันตวัฒน
นางพิศณาวดี บางตระกูลนนท
นางวาสนา นาคพิพัฒนกุล
นางวิจิตรา สังขทอง
นางศรัณยา สีน้ําเพชร
นางสาวอุษา ไชยวานิชผล

การประปาสวนภูมิภาค
ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๒ ราย)
๒ นายวิเศษ ชํานาญวงษ
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓ ราย)
๓ นายสมชัย บุญสม

จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม
๑๑
นายจํารูญ ปารมี
๑๒
นายชัยยง ศรีดี
๑๓
นายชูชีพ ซัง
๑๔
นายเชิดชัย อินทรหะ
๑๕
นายฑัยหณรงค ประสานแกว
๑๖
นายนิรัญ ปาณะดิษฐ
๑๗
นายปกรณ จิรเศรษฐ
๑๘
นายพรชัย มุตติศานต
๑๙
นายวรวุฒิ เปาศิลา
นายศรายุทธ สิงหะเดชะ

๑๙ ราย)
นายสมคิด วรรณศรี
นายสมชาย จันทรเทียน
นายสมนึก ลิ้มทองสิทธิคุณ
นายสิน สัตบงกฏ
นายสุวิทย อภิบาลศรี
เรืออากาศเอก แสง สองแสง
นายอรุณ สืบสายชล
นางเกื้อกูล รัตนสุวรรณ
นางสาวเพ็ญศรี บุญญฤทธิ์

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑
๒

หนา ๗๖
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(เลมที่ ๑๓)
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๕ ราย)
๙ นายสุรชัย เล็บสิงห
นายธวัช กอนนาค
๑๐ นายเสริม หึกขุนทด
นายพิสิฐ หงสวณิชยกุล
นายมาโนช อุปถัมภกานนท
๑๑ นางฐิติรัตน รวีจรัสพร
นายวชิระ เกติยะ
๑๒ นางนงนุช อํานวยมงคลพร
นายวิริยะ บุญกาญจน
๑๓ นางวราภรณ ทาวรรณ
นายวิโรจน วงศทองเหลือ
๑๔ นางสาวสุดาพร นาคพิน
นายสมนึก มณีทัศน
๑๕ นางสาวอัจฉริยา อภัยวงศ
นายสมศักดิ์ เพชรประเสริฐ
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๒๕ ราย)
๑๔ นายพิพัฒน ประทุม
นายจําเนียร เมืองจันทร
๑๕ นายไพรัช จันทบาล
นายชัยณรงค ภูศรี
๑๖ นายมงคล วัลยะเสวี
นายดุษฎี บุญใหญ
๑๗ นายวิชัย วรแสน
นายธนา ฉายาวิสาร
๑๘ นายวิโรจน เสือทิม
นายนเรนทร ยวดยง
๑๙ นายศรีทอง ปาละวงศ
นายบัณฑิต ประทุมวงษ
๒๐ นายศิริ บัวรา
เรือโท ประจักร จิตรีพิทย
๒๑ นายสําราญ มีแสง
นายประสิทธิ์ สุขสมกลิ่น
นายประเสริฐ แกวดอนหัน
๒๒ นายสุวิทย เหลืองรัชพันธุ
นายพงศกร มวงเมืองมงคล
๒๓ นางชุติมน ประมูลมาก
๒๔ นางปทมา หวังวิวัฒนา
นายพงษศักดิ์ วิภาทิน
๒๕ นางอัญชลี รัตนสุภา
นายพลวัฒน พลกุล
นายพิชัย อาจองค
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๔๑ ราย)
นายการุณย เรืองยศ
๓ นายจักรี สัธนานันท
นายกําพล พันธุรัตน
๔ นายจินตศักดิ์ สุกาญจน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

๑
๒
๓
๔

นายจีระศักดิ์ เงยวิจิตร
นายชานน จรูญสิริเศรษฐ
นายชูชีพ รวมบุญ
นายทวี สวรรคเชิดวิลัย
นายทวีศักดิ์ สุขกอน
นายทองอยู ขุนพล
นายนพคุณ เทพบุตร
นายบรรเจิด ศรีทัศน
นายภานุวัฒน เพิ่มจิระพานิช
นายภูชัย สัปปพันธ
นายมณี เชื้อมั่น
นายมนูญ ธนะสังข
นายวิศาล วงษวัฒนะ
นายวีระ พึ่งอําพล
นายสุคนธ ชูรักษา
วาที่รอยตรี สุรเชษฐ ยุทธเกียรติ
นายเสนีย บุญรัตนวิจิตร
นางสาวกฤติกา ธรรมสโร
นางจิระวรรณ มาตะพัตดิ์

หนา ๗๗
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๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑

(เลมที่ ๑๓)
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒
นางเจษฎา คงกิจ
นางฉวีวรรณ อนบุรี
นางสาวฑิฆัมพร อาษากิจ
นางดวงกมล ทรงสุภาพ
นางทัศนีย อรัณยะปาล
นางธัญญาพร ธนจิรสิน
นางสาวนงนาฎ เนียมสกุล
นางปทุม ขุนวิเศษ
นางผองศรี พิชญานุพงศ
นางพงศทรัพย อินทรบํารุง
นางเพ็ญพิศ เกิดบางกา
นางยุคลธร โนนตาไทย
นางยุวดี สินภิบาล
นางวรนุช ปทุมวัฒน
นางสาววารุณี วงคสัมพันธชัย
นางสุพันธนิดา อัครปรีชานนท
นางสุภัทรา ศรีไชยวงค
นางสาวสุภาพ วะมะพุทธา

การไฟฟานครหลวง
ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นางกรรณิการ อัคคะพู
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๗ ราย)
๕ นายสุรศักดิ์ วิระยะวานิช
นายฐานิสต เจนถนอมมา
๖ นายอนุสรณ ปรัชญาภรณ
นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย
๗ นางกุลชลี เตียวตระกูล
นายสมศักดิ์ จันทรนอย
นายสุเมธ ภัทราผลาพิบูล

