เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

นายปยะ ริมพงษพิศาล
นายไพโรจน จันทรสําราญกุล
นายวรวุฒิ ชัยศิริรัตน
นายวิชัย ตุงคะบูรณะ
นายวิชัย ภูมงคลชัย
นายวิชัย วิศวกุลวาณิช
นายสุนทร ทองกําเหนิด
นายอํานาจ ปญญาพินิจ
นางสาวกัลยา วิชาชูเชิด
นางสาวจินดา ฉันทะธัมมะ
นางสาวจุฑามาศ เสนละมัย
นางเบญจทรัพย บวรสาโชติ
นางสาวประภาพรรณ แหลมคม
นางสาวพรทิพย ออนเนียม

๑ นายประกิต จั่นอุไร
๒ นายวิเชียร อุดมรัตนะศิลป
๑
๒
๓
๔
๕

นายเฉลิมพร จันฤาไชย
นายธานี ทองประชุม
นายบุญยก คงกิจ
นายสมชาย ศรีสุนทร
นายสังเวียร บุญจรัส

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๓)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘

นางสาวพัชรินทร ปญญาภรณทรัพย
นางมนทิรา ฤกษปยะทรัพย
นางเมธาวี สุชาติล้ําพงศ
นางยุพาวรรณ ยิ้มละมัย
นางสาววาสนา ชาติทอง
นางษมาภรณ วิจิตรจรรยา
นางสมพร สมบูรณวิบูลย
นางสมพิศ บุญรอด
นางสายขวัญ เชาวนะกิจ
นางสุกัญญา นิรมาน
นางสาวสุณิสสา นพคุณ
นางสาวหทัยวรรณ อินทรสูต
นางสาวอนุตตรีย ประเสริฐชัย
วาที่รอยตํารวจตรีหญิง อารีย ชุมชูจันทร

การประปาสวนภูมิภาค
ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๓ ราย)
๓ นางสาวอรพิน อัศวนิก
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม
๖
๗
๘
๙

๙ ราย)
นายสืบศักดิ์ แจมใส
วาที่รอยโท สุรศักดิ์ ลิ้มเจริญ
นายอนันต ชัยยุทธ
นางรัตนา กิจวรรณ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๓)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑๒ ราย)
นายกําธร เทพนิมิตกุล
๗ นายวันชัย สาครินทร
นายฉลอง พลโยธี
๘ นายวิโรจน ใบแกว
นายนคร ลอยกุลนันท
๙ นายสมชาย มนตบุรีนนท
นายนิวัตร สถิตกาญจนะ
๑๐ นายสวณัฐ เผือกสุวรรณ
๑๑ นางกุลนภา วงศสินอุดม
นายพรชัย ตระกูลโตนิยม
นายพิศักดิ์ ชลยุทธ
๑๒ นางศรีสุภา ชื่นดอนกลอย
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓๕ ราย)
นายชูชาติ จารุเหติ
๑๙ นายหลักชัย พัฒนเจริญ
นายณัฐะพจน แกวประดิษฐทุน
๒๐ นายอรุณ ดีมา
นายถวัลย พาณิชยตระกูล
๒๑ นายอัมพร เพชรกาญจนาพงศ
นายทรงศักดิ์ ยิ่งธงชัย
๒๒ นายอุดม เข็มเจริญ
นายธงเพชร คําแหงพล
๒๓ นายเอกรัตน นาคะกุล
นายบํารุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ
๒๔ นางกิตติยา เปาศิลา
นายเปรมปติ กันตะปติ
๒๕ นางสาวจุฑามาศ เฉลิมกิจ
นายพงษธร พานิชสุโข
๒๖ นางเดือนเพ็ญ รัตตานนท
นายพิทักษ นันทโต
๒๗ นางสาวนุชนาฎ เอี้ยวสกุล
นายวุฒินันท โพธิ์ทองนาค
๒๘ นางภัทราภรณ ตางประโคน
นายศตพล ทับทิม
๒๙ นางละออศรี ศรีสวัสดิ์
นายศรธง สุวรรณโชติ
๓๐ นางสาวลัดดา คุณเลิศกิจ
นายสํารวย รัตนวงษ
๓๑ นางวรจรรย เลิศรัตน
นายสุพิณ ทับศรีนวล
๓๒ นางสาวสุพรรณี ศักดิ์สุจริต
นายสุรพล ชัยสนาม
๓๓ นางอัมพร กรณญาณี
นายสุรศักดิ์ ขจรศรี
๓๔ นางอารีย ลิ้มเจริญ
นายสุวิชา ศรีแสงออน
๓๕ นางอุษณีย หนูเกื้อ
นายเสรี กรับไกรแกว

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๑
๒

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๓)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๔๔ ราย)
นายกิตติ พุมศรีธร
๒๓ นายวิทยา สามสุวรรณ
นายคมกริช ศรีปญญา
๒๔ นายสมบูรณ กอนแกว
นายจตุพร อิ่มสําราญ
๒๕ นายสมพงษ สงวนทรัพย
นายจิรายุ ชยางศุ
๒๖ นายสมพร นันตะ
นายจีระศักดิ์ เงยวิจิตร
๒๗ นายสังวาลย มงคลมะไฟ
นายชาญชัย จันทบาล
๒๘ นายสังเวียน รักสม
นายชานน จรูญสิริเศรษฐ
๒๙ นายสุคนธ ชูรักษา
นายฐานัตถ สุภานันท
๓๐ นายสุเมธ แวนประชา
นายทนงค ปาทอง
๓๑ นายสุวิทยชัย วิริยะประสพสุข
นายทรงวุฒิ สุวรรณศิริกุล
๓๒ นายอภัย ศรีอิทธิยาเวทย
นายทอง หอมกระแจะ
๓๓ นายโอฬาร ตันติจริยา
นายทองสุข ระวังศรี
๓๔ นางขนิษฐา เสือทิม
นายธน โชติกเสถียร
๓๕ นางจิตติมา ใสบริสุทธิ์
นายธนิต ธนเสนีวัฒน
๓๖ นางจุฬาทิพ พลกุล
นายธีรยุทธ อังกุรนาค
๓๗ นางนพวรรณ เตชะวณิช
นายประเสริฐ พูนศรีธนากูล
๓๘ นางนาตยา เสาวธารพงศ
นายพรชัย จันทรเพชร
๓๙ นางฝนทิพย มีสุข
นายพิเชฐ พิริยานิมิตร
๔๐ นางวิมลรัตน บุญจรัส
นายพุทธรัตน ชุละดี
๔๑ นางสิริธร สุพล
นายไพฑูรย ไผลอม
๔๒ นางสุดารัตน พรหมวิรัช
นายมณเฑียรทอง ธนเศรษฐ
๔๓ นางสุพัตรา ทองประชุม
นายมาโนชญ จันทรแกว
๔๔ นางสาวสุภมาส นอยเสงี่ยม
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๙๐ ราย)
นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน
๓ นายเจียระนัย บุญรักษา
นายเข็มชาติ งามสุข
๔ นายชวลิต วรชิน

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

นายชาญ ขาวพรม
นายชาลี ครุธสภา
นายโชค ณิชากรพงศ
นายไชยเชษฐ ลัทธิธนธรรม
นายไชยวัฒน เปรื่องเวทย
นายธงชัย ระยะกุญชร
นายธนู ประสงค
นายธีระยุทธ เอี่ยมขอพึ่ง
นายนภพร เจริญศรี
นายนฤพนธ ไทยกลา
นายนาวิน วิริยะโยธิน
นายบันลือศักดิ์ ศรีสิทธิ์
นายบุญเพิ่ม ฤทธิ์รุน
นายปกรณ ไกรสกุล
นายประดิษฐ ดีนอก
นายประทีป รังษีสม
นายพงศเสถียร การะยะ
นายพรพิชัย อําไพ
นายพิเศษ ลอยกุลนันท
นายภัทร กองกาย
นายภูมิพัฒน ณรงคแสง
นายยีระพงษ เลิศศึกษากุล
นายวัชนศิริ เอียสกุล
นายวัฒนา วัฒนศิริ
นายวันชัย สังขเกตุ
นายวิชัย สุธีเวช

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖

(เลมที่ ๑๓)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายวิทยา แจมสวาง
นายศรีบุญเรือง หมูปารัง
นายสมเกียรติ ใสสะอาด
นายสมพล พงษสวัสดิ์
นายสาโรจ รักษดี
นายสําแล กิจนิธี
นายสิงหชัย เหลามงคลชัยศรี
นายสุธี สุริยะโชติ
นายสุเพียร วิไพบูลย
นายสุรเกียรติ บุญทบ
นายสุรศักดิ์ พัฒนภิรมย
นายอดิศร นอยผาง
นายอนุชา ศิริบวรเดช
นายอภิรัตน เสถียรพจน
นายอาคม นามเทพ
นายอําไพ เหมะธุลิน
นายอุดม อัมพผลิน
นางกัลยา กิจพันธศิริกุล
นางกิตติวไล บัววัฒนา
นางเกศสุดา ยั่งยืน
นางขนิษฐา รัตนวิชัย
นางจันทรเพ็ญ พฤกษพนม
นางสาวจันทิภา สุมะนัสชัย
นางจารุลักษณ จริยะนันตกุล
นางสาวจารุวรรณ เย็นทูล
นางจําเนียร มวมขุนทด

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓

นางชฎาภัทร ฉันทศิริรัตน
นางณฐวรรณ อัมพสุวรรณ
นางสาวณัฐพัชร เข็มวิเชียร
นางเตือนใจ ไชยภักดี
นางธารารัตน ขอบเขต
นางสาวธิดารัตน ศรีบํารุง
นางนฤมล เพทาย
นางนิดา พลศรีพิมพ
นางสาวเบญจวรรณ ศรีสลวย
นางเบญจวรรณ ศรีหมอกอุน
นางปรียาภรณ พลเตชา
นางสาวเปรมอัทยา กัณฑมณี
นางพลอยนิสา กฤษแกวบุญเรือง
นางพิศมัย พชรกร
นางสาวเพ็ญศรี ชนะวงศวิสุทธิ์
นางสาวยุวนิด ลวสินอาภรณ
นางรุงนภา หอมสกุล

๑ นายกวีพงษ หิรัญกสิ
๒ นายไพรบูลย นุชนาฏนนท
๑
๒
๓
๔

๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐

(เลมที่ ๑๓)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวรุจิรา เทพเมือง
นางวัชรินทร การะเกษ
นางวิมลรัตน พลฉวี
นางสาววิไลรัตน เต็งวัฒนโชติ
นางศศิมา ศรีพนัสกุล
นางสาวสมบัติ สมบูรณแกว
นางสาวสมหมาย บานเย็น
นางสําอางค บุญเอี่ยม
นางสาวสุกัญญา ศุขไพบูลย
นางสุธาดา แจงจิตตธรรม
นางสุภาณี ศิริธรรม
นางสุรีย เอี่ยมออน
นางอรรถยา แสงสวาง
นางอรุณี จิตตโสภณ
นางอัญชลี เมฆิยานนท
นางอัมพร เจียรสกุลสุข
นางอุนใจ ชีพสมุทร

การไฟฟานครหลวง
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓ ราย)
๓ นางอมรรัตน ไพบูลยพานิช

จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑๙ ราย)
๕ นายพิชยัน ชิดสิน
นายชัยวัฒนะ ชัยมณีเทศ
๖ นายพิชัย สงวนไชยไผวงศ
นายณรัตน ลิ้มวิศิษฐ
๗ นายมนตรี พานิชกิจ
นายดนัย จิตตธีรภาพ
๘ นายมานพ พิเศษวีรยศ
นายบัณฑิต ตะวันวง

