เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนั เปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ประจําป ๒๕๕๕
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ อั น มี เ กี ย รติ ย ศยิ่ ง มงกุ ฎ ไทย ชั้ น ต่ํ า กว า สายสะพาย เนื่ อ งในโอกาส
พระราชพิ ธี เ ฉลิ ม พระชนมพรรษา วั น ที่ ๕ ธั น วาคม ๒๕๕๕ รวมทั้ ง สิ้ น ๒๔๗,๐๕๗ ราย
ดังรายชื่อทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๖
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
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หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๓)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

การประปาสวนภูมิภาค
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๔ ราย)
นายธีรพล คงปญญา
๓ นายวีระพันธ เห็นประเสริฐ
นายธีระ ประสพศักดิ์
๔ นายสายัณห วารีอรุณโรจน
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑๒ ราย)
นายเฉลิม วางอภัย
๗ นายสมเกียรติ ภิริยะกากูล
นายชูศักดิ์ เลื่อมนรินทร
๘ นายสมยศ ศิลาออน
นายทองดี พรหมนาค
๙ นายอภิวัฒน นาวานุกูล
นายวิจิตร เกิดบางกา
๑๐ นายเอกชัย อัตถกาญนนา
นายวีระศักดิ์ อยูออน
๑๑ นางดาวรุง ปติปญญา
นายสติ กาศลุน
๑๒ นางสาวประภา พวงแกว
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓๑ ราย)
นายกฤช เกษจรัล
๑๗ นายสงขลา สุวรรณเดช
นายกฤษณ ทาทอง
๑๘ นายสราวุธ เอี่ยมสงคราม
นายกิตติศักดิ์ ยงเจริญ
๑๙ นายสุจินต ฉิมมณี
นายกิติเทพ เลขะวิพัฒน
๒๐ นายสุทัศน นุชปาน
นายโกศล อักษรอินทร
๒๑ นายสุวรรณ กลิ่นประชุม
นายคมสัน บุญเอี่ยม
๒๒ นายอนุ คมใส
นายจําเนียร เมืองจันทร
๒๓ นายอรุณ ปุระศิริ
นายนพดล พุมกันภัย
๒๔ นายอัษฎา ชูสิน
นายนิธิศ ทองสอาด
๒๕ นางทองนิ่ม พันธุรัตน
นายนิยม กุลบุตร
๒๖ นางธิดา ไพบูลยศิริ
นายประพันธ อรัณยะนาค
๒๗ นางบุญสง ทองรอด
นายพรต หรั่งกิจ
๒๘ นางสาวรัชนิศ เทอดจิตธรรม
นายพินิจ เทพารักษ
๒๙ นางสาววิภาวี โชควิวัฒนวนิช
นายวินิจ วาดบรรเจิด
๓๐ นางสุขตา เหมวัณโณ
นายวีรวัฒน รุจิณรงค
๓๑ นางอรุณรัตน รัตนคร
นายวีรวัฒน อังควณิช

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
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หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

เบญจมาภรณชางเผือก
นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน
นายไกรสร มะหะหมัด
นายไกรสร วีระชนม
นายคจิต เหมาคม
นายจินอา สุภานันท
นายฉลวย กาบบัวศรี
นายฉลาด ลิ่มปะรังษี
นายชนกกุล ศรีสวัสดิ์
นายไชยเชษฐ ลัทธิธนธรรม
นายไชยา ราชานาค
นายณรงค ผึ่งผดุง
นายทวีศักดิ์ สุขกอน
นายธงชัย ระยะกุญชร
นายธีระวัฒน ดวงทอง
นายนิมิตร ปนธานี
นายนิโรจน เที่ยงจิตต
นายนิสิต ใจอินทร
นายบรรจง ศรีสุข
นายบุญเลิศ ราชแบน
นายปฏิเวธ จันทรหอม
นายประทีป กุศลวัฒนะ
นายประทีป รังษีสม
นายปรีชาวุฒิ นาคยิ้ม
นายพิสิทธิ์ คลายยวงทอง
นายเพิ่มพูล ทองไพบูลย

(รวม
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐

(เลมที่ ๑๓)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
๖๘ ราย)
นายไพนิช นิพขันธ
นายมนตชัย ตันยเวช
นายมนูญ ธนะสังข
นายไมตรี เขตตะ
นายยุทธพงศ พิชญาภรณ
นายรุน พุทธมณี
นายวรวิทย ศรีเศรษฐพงศ
นายวัฒนา วัฒนศิริ
นายวุฒิพร บุญดี
นายสมชาย ไตรจันทร
นายสมชาย ทองธีรภาพ
นายสะอาด จงดี
นายสุกฤษฏิ์ กลิ่นสนธิ์
นายสุคจน มีโชค
นายสุคนธ จับใจ
นายสุรศักดิ์ บัวสาร
นายอดิศักดิ์ มรรคาเขตต
นายอนุชา ศิริบวรเดช
นายอัชนันท อุนโสดา
นายอาทิตย มาลัยวรรณ
นายอาวุธ สุขสวัสดิ์
นายอุดม อัมพผลิน
นางสาวกฤติกา เฟองกําลูน
นางสาวกาญจนา สุกาญจนาเศรษฐ
นางจีระพันธุ สกาวจิต
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หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวชวนพิศ ฤทธิ์บันเริง
นางณฐมน วัฒนาสาลีวรรณ
นางดวงทิพย พิทักษานนทกุล
นางทิพยวรรณ ศรีรัตนะ
นางนภาพร พูนสุขสันติ
นางสาวนฤมล รวิภาสสกุล
นางนุชนภา พิณทอง
นางปาริชาติ อารีสงากุล
นางสาวพิชญสินี ฤกษจริจุมพล
เบญจมาภรณมงกุฎไทย
นายเกรียงศักดิ์ วรสุทธิ์
นายจเร โสมาพงศ
นายจําเนียร พัฒนแชม
นายฉลอง พงศสุวรรณ
นายฉัตต ดอกพิกุล
นายชัยวัฒน โพธิ์ทอง
นายไชยยุทธ สุวรรณปาน
นายณรงค ชัยกิจ
นายณรงคฤทธิ์ คงปาน
นายเดชศักดิ์ วิเศษรัตน
นายทรงกลด ศิริรัตนพิริยะ
นายทรงธรรม สุวรรณศิริกุล
นายธวัฒน ลุงกี่
นายธีระยุทธ ทองสุก
นายนรินทร ศิรเลิศมุกุล
นายประเสริฐ มุดาสา

(เลมที่ ๑๓)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๖๐ นางยุภาพร สุวรรณผิว
๖๑ นางสาวรุจิรา เทพเมือง
๖๒ นางสาววราพร เจริญวัฒนะโพธิ์แกว
๖๓ นางวราภรณ เนตรขํา
๖๔ นางวาสนา วัฒนกูล
๖๕ นางวิยดา สุขเกษม
๖๖ นางสาวเศวตวิมล อิ่มอุดม
๖๗ นางอังคนา เนตรแสงทิพย
๖๘ นางโอลีมา เกตุเนตร
(รวม ๗๔ ราย)
๑๗ นายปรีชา วังคาม
๑๘ นายปรีดา เต็งสุวรรณ
๑๙ นายพิชัย บัญฑิตย
๒๐ นายพิชัย เวชรังษี
๒๑ นายพิชิต ถิ่นมุกดา
๒๒ นายไพรจิตร วงษพุฒ
๒๓ นายไพรวัลย ออนสูงเนิน
๒๔ นายไมตรี สุพล
๒๕ นายยรรยงค ไวโหมง
๒๖ นายวีระศักดิ์ ทิพยเดช
๒๗ นายสนธิ บุญศิริ
๒๘ นายสมชาย เทียนหมื่นไวย
๒๙ นายสมศักดิ์ นาคพิน
๓๐ นายสรศิษฏ ทีบัวบาน
๓๑ นายสวิง กองชนะ
๓๒ นายสุชาติ พลอยลวน

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
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๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓

นายสุริยะ ปานนาค
นายสุริยา บุญนอก
นายสุริยา ฟองคํา
นายอวยพร เอมระดี
นายอารี พรมนนท
นางสาวจิณดารัตน เพิ่มประเสริฐ
นางฉลองขวัญ ภิญโญจิตร
นางฐิติมน กันทะวงค
นางดวงจิต อาสนชัย
นางดวงพร วายุแสง
นางดารารัตน อยูเนียม
นางทิพยรัตน ผดุงถิ่น
นางทิพยวรรณ วรรณสุข
นางสาวธีรทรัพย ปฐมรังษิยังกุล
นางนฤมล ปานาราช
นางน้ําฝน จันทนา
นางนิพาภรณ บุตุธรรม
นางสาวนิศารัตน เชื้อหอม
นางนุสรา หิรัญเนตร
นางบุญเลี้ยง แหวตระกูลปญญา
นางบุปผา มุกดสุวรรณ

๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔

(เลมที่ ๑๓)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางปภาวรินท โนรีเวช
นางประภาพรรณ แสงสุวรรณ
นางปรารถนา อารมณชื่น
นางสาวพรรวินท ราษี
นางพัชรี ปาลาศ
นางสาวพัชรี พงษเพชร
นางภานุมาศ วงศพรหม
นางมลิวัลย สงรักษ
นางยุพาพิชญ กลาหาญ
นางยุภาพร ไชยลิ้นฟา
นางรัตติยา กฤชทับทอง
นางราตรี อักษรอินทร
นางละเอื้อน มังวงศ
นางวาทินี บางมณี
นางวิราวรรณ ทิพราช
นางสาวศศิธร ผิวสอาด
นางศิริลักษณ ภูขาว
นางสัมฤทธิ์ ดีเจริญ
นางสุภาพร อุปะสัมปะกิจ
นางเสาวนิตย จงจิตร
นางอวยพร วรชิน

การไฟฟานครหลวง
ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นายทินกร งาวเทพนิมิต

