เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข

หนา ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๔)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๑
๒
๓
๑
๒
๓

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นายเอก กานุวงษ
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๖ ราย)
นางสาวจําเลียง ชูทับ
๔ นางวรพร ภูทับทิมทอง
นางสาวนภาภรณ อัจฉริยธรรม
๕ นางสาวศิริรตั น อมตะธงไชย
นางปวิชญา ประมูลศิลป
๖ นางสาวอรณิช จิตรแสวง
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๕ ราย)
นายเปนหนึ่ง แกวญาติ
๔ นางสาวรัชนก แสงจันทร
นายหัฎฐกร เซ็นเสถียร
๕ นางสาววารุณีย นวนแยม
นางสาวธัญวรรณ มูลแกว
สํานักงานสถิตแิ หงชาติ
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๑๒๔ ราย)
นายกิตติพงษ รงคสมัคร
๑๒ นายปณิธาน นิชานนท
นายคมสัน หัสรินทร
๑๓ นายพงศเทพ เรือนแกว
นายจักรเพชร ลออุทัย
๑๔ นายพฤหัส สุทธิพงศพันธ
นายจิรภัทร สังขภาพ
๑๕ นายพีรพัฒน ขุนทอง
นายเจตจันทร หลอประเสริฐ
๑๖ นายไพบูลย จักรพล
นายชาญณรงค บําเพ็ญกิจ
๑๗ นายมาซือลั่น ตายาลอ
นายทรงศักดิ์ อาจแกว
๑๘ นายรัฐพล นนทเปารยะ
นายทศพล สิงหโตอาจ
๑๙ นายเรืองวิทย ชาคํารุณ
นายนพดล วันดี
๒๐ นายวัชรินทร อะชวยรัมย
นายนิวัฒน อินทรหอม
๒๑ นายศราวุธ มาลยาภรณ
นายบุณกาจ รุงสวาง
๒๒ นายศราวุธ วงศเสนห

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘

นายศักดิ์ชัย ลาดสุข
นายเศรษฐา บุญชนะทรัพย
นายสมบัติ ทองศรีสมบูรณ
นายสมศักดิ์ สงบุษย
นายสราวุฒิ ยุติธรรม
นายเสริมสุข จุยศิริ
นายอดิศักดิ์ มวงคง
นายอนุวัฒน มารยาท
นายอภิสิทธิ์ มณีหยัน
นางกรรณิการ วิชาพร
นางสาวกลอยจิต พิทักษพลางกูร
นางสาวกานดา นิยม
นางสาวกุลศยา นุชเวช
นางเกศินี รุจิเรืองมณี
นางสาวเกษชาฎา กุลาราช
นางสาวขนิษฐา แกวงาม
นางสาวคะนึงนิตย บัวเกตุ
นางสาวงามตา มวงทอง
นางจรรยา มวงแชม
นางจินตนา อินทุเศรษฐ
นางสาวจุไรรัตน บัวทอง
นางสาวฉวีวรรณ จันทรมี
นางสาวณัชชา สันติกันต
นางดวงกมล เวฬุบรรพ
นางดารณี สุรการากุล
นางเดือนเพ็ญ แสงนูญ

หนา ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔

(เลมที่ ๑๔/๔)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวทัศวรรณ พิกุลศรี
นางทิพยจิรา หนอคําสัก
นางสาวธัญรัตน พัฒนโพธิ์
นางสาวนพวรรณ หวานใจ
นางนองนุช สิริสตั ย
นางสาวนันทิยา สุกะระ
นางสาวนุชนภา สุเนตร
นางสาวบุญเรือน ไมเกตุ
นางสาวบุญลักษณ สีพา
นางสาวบุญหลง แปนนุช
นางสาวเบ็ญจมาศ หงวนจีบจง
นางสาวปรมาภรณ แสงศิรโิ รจน
นางสาวประไพพรรณ ยิม้ ยอง
นางสาวประภาพร เมาวงษ
นางสาวปาริชาต สุบนิ
นางสาวปยนุช เสถียรขันธ
นางพรทิพย แกวสวี
นางพรทิพย ชางแกว
นางพรทิพย สอนวงศแกว
นางพรพเยาว กองสมบัติ
นางสาวพรพิมล วุฒิบญ
ุ ญะ
นางสาวพัชรินทร เอี่ยมแจง
นางพัฒนฉัตร คงขํา
นางสาวภาณิศา กังสดาลย
นางภูมิจติ ร ปตะสุทธิ์
นางสาวมณิวรรณ ปานอน

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙

นางมยุวรรณ ศรีโย
นางสาวยอกร กลอมเกษม
นางเยาวภา วงษวอน
นางสาวรดา โบบทอง
นางสาวระพีพรรณ บุญภา
นางสาวรังสิยา โสภัณ
นางสาวรัตติยากร ขาวงาม
นางสาวรุง นภาพร พูสิมมา
นางรุง ฤดี อินทรพรหม
นางสาวรุจริ า หมื่นทอง
นางสาวลดาวรรณ จุนบุญ
นางลภัสรดา ฉั่วตระกูล
นางสาววนิดา ดามัน
นางสาววนิดา พุมพา
นางสาววรรณนภา บุญมากุล
นางสาววรวรรณ เสียงลือชา
นางสาววราภรณ เกื้อนุน
นางสาววราภรณ เทพศิริ
นางสาววรินทร บุญเลิศรัตนะกุล
นางสาววัชราภรณ โพธิ์มนั่
นางวัชรี วิจิตรพุฒกุล
นางสาววันทนา เปนสุข
นางสาววิภา ทวีศานต
นางสาวศศิกาญจน โชติรติกุล
นางสาวศิรินทร อุน ทรัพยคงอยู

หนา ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔

(เลมที่ ๑๔/๔)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางศิริพร เงินชุม
นางสาวศิริวลัย แพทยคดี
นางศิวพร ปาระศรี
นางสาวศุภดา แกวสุวรรณ
นางสาวสมจินต มาดํา
นางสาวสมบัติ ชวดทาขาม
นางสาวสรณา ศรีอรุณ
นางสาวสังวาลย นัทธีเจริญ
นางสาวสายชล ทองกันยา
นางสาวสายสุดา หะมิงมะ
นางสาวสุจิราภรณ รูปจันทร
นางสุชรี า จันทรรุงโรจน
นางสาวสุดารัตน ราชวิชา
นางสาวสุปรียา สอนจิตร
นางสาวสุภาภรณ แซโลว
นางสุภาภรณ ดํารงคกุล
นางสาวสุรางค โรจนัย
นางสาวอภัสรา สุภาชัย
นางสาวอมรรัตน สังขสุข
นางสาวอรอุมา ทรงแสงฤทธิ์
นางสาวอัญชลี อวนลา
นางสาวอาภรณ ศรีอนิ ทร
นางอําไพ ปานสังข
นางสาวอิสรีย แกวพงค
นางอุไร สมาธิ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

หนา ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม
นายกฤษดา พุทธศศิธร
๒๖
นายกฤดากร ลาภเจียม
๒๗
นายกวิญ บัวจอม
๒๘
นายกิตติเวทย กลิ่นไชย
๒๙
นายโกวิท แกวดี
๓๐
นายจักรกฤษ ดิลกศรี
๓๑
นายจํานงค ศรีเพ็ชร
๓๒
นายจํารัส พิมสาร
๓๓
นายจิระเดช เฮงเทียนศรี
๓๔
นายจิระวัฒน ทองเปลวไพโรจน
๓๕
นายชยพล คําเสน
๓๖
นายชัยพร แอมปชชา
๓๗
นายชาตรี ดีเอง
๓๘
นายณภัทร อบเพ็ชร
๓๙
นายตะวัน ฆังรัตนะ
๔๐
นายเทวิน สาตรสูงเนิน
๔๑
นายธงชัย วงคขตั ิย
๔๒
นายธนกร ดาจันทร
๔๓
นายธานินทร หอมหวล
๔๔
นายนคร สุวรกุล
๔๕
นายนครินทร เอี่ยมปาน
๔๖
นายนพดล ภูกองชัย
๔๗
นายนัฎ อาจวิชัย
๔๘
นายนารดนิ เทษา
๔๙
๕๐
นายนิสติ สิทธิวงศ

(เลมที่ ๑๔/๔)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
๑๘๒ ราย)
นายปภาวิน คงตรีแกว
นายปรีดา พูลมี
นายปญจะ ทรัพยพวง
นายเปรมทัต ชูอักษร
นายผดุง สันแกว
นายเมธี มาตระกูล
นายยุตพงษ คงตรีแกว
นายระพิน เรืองสงคราม
นายรังสรรค สิทธิจันทรเสน
นายวรชัย ลิมปนะปรีชาวงษ
นายวรพงศ วรกรรณ
นายวันชัย แจมกระจาง
นายวิโรจน กฤษณพันธุ
นายวิวัฒน ประดิษฐวงษ
นายศิริพงษ สกาวเฉลิมพงศ
นายสนัน่ ดวงโพนทัน
นายสมพงษ ธีรนิติ
นายสมศักดิ์ เจริญขวัญเมือง
นายสันติภาพ ลิม้ วัฒนะพันธ
นายสัมพันธ พงศดารา
นายสาธิต ประทุม
นายสําเร็จ มุงดี
นายสิทธิพงษ กาฬสินธุ
นายสุชน กะนะแสง
นายสุภชัย กองกะมุด

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕

นายสุรพัฒน เดียวมุยพงษ
นายสุรศักดิ์ บุญแกว
นายสุวพงษ ธรรมขันธ
นายสุวฒ
ั น คุม แสง
นายสุวิท ศิริสาร
นายเสรี สมเผาวงค
นายอภิชาติ ทิพยสิงห
นายอาคม โตนิล
นายอาชวิน พรมเทพ
นายอาทิตย จันทนา
นายอานนท ทองแท
นายอุทิศ ทาทอง
นายอุรุพงศ เสงี่ยมศักดิ์
นายอุสมาน ละตะเยาะ
นางสาวกนกวรรณ บุรีแสง
นางสาวกฤษณา แกวเขม
นางสาวกัณฐิกา ศาสตรประสิทธิ์
นางสาวกัสมา กะหละหมัด
นางกาญจนา ผลงาม
นางสาวการะเกตุ คงกะศรี
นางสาวกิติมา เบ็ญญากาจ
นางสาวจรรยา ผลแกว
นางสาวจารุณี ศรีวิไล
นางจิรชั ญาภรณ วงศพิทักษ
นางสาวจีราภรณ ฤทธิมา

หนา ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐

(เลมที่ ๑๔/๔)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวจุฑารัตน จันดาวงค
นางสาวจุฬารัตน ศรีทอง
นางชนิกานต กองบัวแกว
นางชมนาด โชติพรหม
นางชมพูนุช แสงพันธ
นางสาวชีวรัตน แซลิ้ม
นางสาวชุติมณทน หงสเอก
นางสาวเซาเดาะ ลาเตะ
นางณภัทรษภร ไขขุนทด
นางณัฐณิชา ณ นคร
นางสาวณัฐนันท จันทรศรี
นางสาวณัฐพร ยิ่งสกุล
นางดรุณี สมพงษ
นางสาวดวงกมล เบี้ยวไม
นางสาวดารา บัวสุวรรณ
นางสาวทิพยทยา เชื้อเมืองแสน
นางสาวทิพวรรณ พานทอง
นางสาวเทพี วัฒนพลอย
นางสาวนพรัตน ธรรมเนียม
นางสาวนภสร ยังประโยชน
นางสาวนภา หลาดี
นางสาวนลินรักษ ชัยลังกา
นางสาวนารถอนงค หงษทอง
นางสาวนิตติยา วงษา
นางนิภาพร กันลือนาม

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖

นางสาวนิรชา ธุระสาร
นางสาวนิรมล ไชยะ
นางสาวนูรียะ มะสาแม
นางสาวบุหลัน บุญทน
นางสาวปภัทรสิริ จิตสม
นางสาวประภาพรรณ บุญเรือง
นางประภาวดี ปนละออ
นางสาวปราณี นิราศ
นางปวีณา เยอเจริญ
นางปทมา มารอด
นางสาวปานสินี อุทโท
นางปาริชาติ เจะไบ
นางสาวปยนุช พูลสวัสดิ์
นางสาวปยะวรรณ ทิพแสง
นางเปมิกา บุรณนัฏ
นางสาวพนิดา โพธิแ์ กว
นางสาวพยอม ชัยมีทรัพย
นางสาวพรปวีณ เหลาบุตรศรี
นางสาวพรศรินทร ธีรกุล
นางพัสตราภรณ กลีวตั ร
นางสาวพาซีหยะ เกะรา
นางสาวพิไลพรรณ สามสารี
นางสาวภัทรภร นิธิกุล
นางสาวภิญญดา ตะโพวิญู
นางสาวรังสินี ธรรมมงคล
นางรัชนีวรรณ ภิรมยเมือง

หนา ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒

(เลมที่ ๑๔/๔)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางรัตนา ผิวเหลือง
นางสาวลักขณา ลอยสงวน
นางลักขณา ลอยบุญ
นางสาวลัดดา ทับนาโคก
นางสาวลัดดาวัลย พิกุลศรี
นางวทัดตา จันทรพัฒนา
นางสาววรรณฤดี ประเสริฐชัย
นางสาววรรณวิมล ขุนศรี
นางสาววรรณา ศิริสมบัติสกุล
นางวรรณฑา มาศเสม
นางวราพร ทองชิน
นางสาววรารัตน จันทะวาด
นางสาววลัยพร บางชวด
นางสาววลัยพรรณ พะกุลานนท
นางวัชราภรณ ไกรโสภา
นางสาววาสนา จันตา
นางสาววิภารัตน หอมจันทร
นางวิรดา ใจยืน
นางสาวศรินทิพย อินบํารุง
นางสาวศศิธร เนียมพรหมมาศ
นางศิริจันทร สุขศรี
นางสาวศิริญญา มณีสวัสดิ์
นางสาวศิริพร คุณากรสกุล
นางสาวศิริพร ศิริภัทร
นางสมหญิง จันทรทิณ
นางสมิตานันท พรหมจักร

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗

นางสาวสิรภัทร สุขพูล
นางสุกญ
ั ญา ประชาชนะชัย
นางสาวสุจติ ต ลิ่มสกุล
นางสาวสุชาดา ศรีนว ม
นางสุณรี ัตน เก็บรักษา
นางสาวสุดากร กมลศรี
นางสาวสุธนิ ี ปลักปลา
นางสาวสุนทรี อินทรพรหม
นางสาวสุนศิ า มะลี
นางสาวสุพรรษา สินทรธรรม
นางสาวสุภาพร คุมภัย
นางสาวสุภาภรณ อูสวุ รรณ
นางสาวสุมาลี สุศิลา
นางสาวสุรีย สเวกกุลชล
นางสาวสุวรรณี ราชวงศ

หนา ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒

(เลมที่ ๑๔/๔)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวเสาวณีย พระลาสงค
นางเสาวดี ภูษาจารย
นางสาวเสาวภา ปอสาย
นางสาวเสาวรักษ ขันทอง
นางโสภี ชัชวาลย
นางสาวหัสยา คํารังษี
นางสาวอติกานต บัวครื้น
นางสาวอภิรา รวมสมัคร
นางสาวอรทัย บัวระภา
นางอรวรรณ ศรีเหรา
นางสาวอรอนงค พันธเพ็ชร
นางสาวอรอนงค สุยะเทพ
นางสาวอัญชิษฐา สายสวัสดิ์
นางสาวอารีซะห ดอเลาะ
นางอาลอน รัตนบํารุง

กระทรวงพลังงาน

๑
๑
๒
๓
๔
๕

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๒ ราย)
นายอิทธิศักดิ์ ทองกระจาง
๒ นางสาวสุจติ ร เข็มมี
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๑๖ ราย)
นายชูเกียรติ เคหะทอง
๖ นางสาวนุจรีย อรรคฮาดศรี
นายธนพนท ชาโรจน
๗ นางสาวบุญมา กรายไทยสงค
นางสาวกัลยา พิมศร
๘ นางสาวพรทิพย จันทรา
นางสาวจุไรรัตน พุมหมอ
๙ นางรัตนา มั่นคง
นางสาวธัญญารัตน คชารักษ
๑๐ นางวรรณทนา ทับทิม

