เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนั เปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ประจําป ๒๕๕๔
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 ๒๕๕๔ รวมทั้ ง สิ้ น ๒๓๘,๗๙๙ ราย
ดังรายชื่อทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๕
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖

๑
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

นางสาวสมฤดี สองแสง
นางสาวสวรรยา เชี่ยวชาญลิขิต
นางสุชาดา ยิ่งภักดี
นางสุนิสา ปยะสุวรรณ

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐

(เลมที่ ๑๓)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวสุมาลี ขจรเดชากุล
นางสุวรรณา ภาครส
นางสุหทัย เกิดอนันต
นางอธินาง ชาลานฤมาน

การประปาสวนภูมิภาค
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒ ราย)
นางสาวจรรยา คําสวัสดิ์
๒ นางสาวทัศนีย แซเตีย
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑๖ ราย)
นายเกียรติศักดิ์ สวางวัฒนไพบูลย
๙ นายวิชาญ นิ่งนอย
นายชุมพล โชคพงษอุดมชัย
๑๐ นายศักดา พรรณะ
นายบุญเลิศ กาญจนโกศล
๑๑ นายสมยศ พันธุมี
นายประวิทย หนูสงค
๑๒ นายสรรเสริญ สวนทอง
นายพุฒิพัฒน ธีรเวทยวิกุล
๑๓ นางดรุณี เจริญชีพ
นายพูลศิลป ดีรอด
๑๔ นางสาวปญจนา คํานูณเศรษฐ
นายยรรยง วงษอามาตย
๑๕ นางสาวสําอาง สินิทธานนท
นายเลิศศักดิ์ ภูอนุสรณชัย
๑๖ นางสุรัตนา บุญเพียรผล
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓๒ ราย)
นายกฤษฎา ศังขมณี
๙ นายบัณฑิต จงจินากุล
นายกิตติพงษ กิตติสถาวร
๑๐ นายประกอบ พิทยาภรณ
นายจรัส แสนจิตต
๑๑ นายมานะ เชื้อหอม
นายเฉลา แกนกระโทก
๑๒ นายวาณิชย อิ่มเอม
นายชาญ บุญแจง
๑๓ นายวิสาขะ บัวรา
นายเทียรศักดิ์ ทีทองแดง
๑๔ นายศักรินทร ถนอมพร
นายธงชัย สถิตยตระกูล
๑๕ นายสมเกียรติ บุญจันทร
นายธีรพงศ หนูเกื้อ
๑๖ นายสมศักดิ์ วินิจกุล

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

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

นายสฤษฎ อสนีจารึกจิต
นายสิทธิชัย สะภูมี
นายสุนทร นิยมไทย
นายอนันต วรชุน
นายจงจิต โตอินทร
นางสาวจันทรา ศรีจําลอง
นางสาวทัศนีย สําเริงเวทย
นางทิชาภรณ สฤษฎิพันธาวาทย
เบญจมาภรณชางเผือก
นายกมล ประดุงรุก
นายกมล ศรีวงษ
วาที่พันตรี กฤษณ ไกยสวน
นายกิตติพงศ สมพงษพันธุ
นายขวัญชัย กิจกอบชัย
นายจีรศักดิ์ หัถชีพ
นายชนะ ทิพยมณี
นายชาตรี ฉิมนุมาศ
นายชูชาติ กัทลี
นายถาวร พิทักษากร
นายทวีสรรค สืบภา
นายธนู แกวนก
นายนพดล ปนรัตน
นายบรรจง เทพเกษตรกุล
นายบัญญัติ จุลรอด
นายบันลือศักดิ์ ศรีสิทธิ์
นายประเสริฐ แจมแจง

๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
(รวม
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔

(เลมที่ ๑๓)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางนรัญชลี รุงรัตนาอุบล
นางเพลินพิศ วิสูง
นางสุกัญญา งามวงศวาน
นางสาวสุขุมาลย ศุภวัฒนวิมล
นางสาวสุนีย สิงหกุล
นางสุมาลี ขุนโขลนอนุสรณ
นางสาวสุระณี เหลืองธาดา
นางเสาวรส คงทวีศักดิ์
๕๖ ราย)
นายพิสิฐ ประสิทธิวงษ
นายไพฑูรย ไตรวัฒนาศิริ
นายเลอศักดิ์ รัตนฉายา
นายวรชาติ สีหบัณฑ
นายวิโชติ ศรีทับทิม
นายวินัย สุขสุมิตร
นายวีระชัย เมษดาคม
นายศรายุธ แกวสินธุ
นายสกนธ ดําริหสุข
นายสกลณรงค สาลี
นายสมเกีรยติ สิริสุรพล
นายสมชาย ดาราย
นายสังคม สุมะโน
นายสัญญา ขั้วแกว
นายสิงหคํา สวัสดี
นายสิงหชัย อินทพิชัย
นายสุรพงศ สมหวัง

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

นายโสภัณ ใจรักพันธุ
นายอนุวัฒน เนตรขํา
นายอภิศักดิ์ สวัสดิรักษ
นายอมรเกีรยติ โนนทนวงษ
นายอานุภาพ วัฒนสมบูรณ
นายอารยศักดิ์ สีมวงคํา
นายอารีดีน ปากบารา
นายอําพล สุดนิคม
นางกนกวรรณ สุวรรณโชติ
นางสาวกฤติกา ธรรมสโร
นางสาวจิณนพัฒน บํารุงศรี
เบญจมาภรณมงกุฎไทย
นายกมล พรหมอยู
นายกฤชเทพ สุภัทรวัน
นายกฤษฎา ตุลยนิษกะ
นายกําธร ปนนะระศรี
นายกําพล อสัมภินวัฒน
นายจินดาพล กลิ่นเพชร
นายเจริญพร ชูมี
นายเจษฎา ชูชาญ
นายชัยยา ปะทะนมปย
นายชูชาติ บุญเปยง
นายเชิดชาย ศิริวาจนะ
นายไชยยันต แสงแกวอนันต
นายดนัย พรหมศิริ
นายเดชชัย จันทพล

(เลมที่ ๑๓)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

๔๖ นางสาวชมนาถ พรสมผล
๔๗ นางตรียา ภิรัชอมรพันธ
๔๘ นางสาวนงนาฎ เนียมสกุล
๔๙ นางรัมณีย สถิตกาญจนะ
๕๐ นางสาวศรีอร สุวรรณสัมฤทธิ์
๕๑ นางสิริธร สุพล
๕๒ นางสาวสุมณฑา จริยานพิวาทย
๕๓ นางสาวเสาวนีย วิเศษธาร
๕๔ นางอติภา แสงงาม
๕๕ นางอรุณีศิริ เพชรล้ํา
๕๖ นางอาภิชญา สุวรรณทัต
(รวม ๖๖ ราย)
๑๕ นายทรงพล ผดุงถิ่น
๑๖ นายธนา อินกลาง
๑๗ นายธีรทัศน กลองชิต
๑๘ นายนพรุจ ฑีฆะ
๑๙ นายนพฤทธิ์ ยศตีนเทียน
๒๐ นายนิวัฒน แกวอาจ
๒๑ นายบุญเลิศ เกษร
๒๒ นายปราโมทย แสงจันทร
๒๓ นายพงษอิศรา พลเตชา
๒๔ นายไพฑูรย สุธรรมมา
๒๕ นายภวัต แผลงศรี
๒๖ นายภูเมธ เกิดลอย
๒๗ นายเรืองเดช ริกากรณ
๒๘ นายวรฉัตร ตรีอรุณ

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

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

๑
๒
๓
๔

นายวัฒนพงศ คงวัฒน
นายวัฒนา โสธรรมมงคล
นายวิชาญ พรมมา
นายศิริ เจริญชัย
นายศุภฤกษ จินดาประเสริฐ
นายสมเดช เหล็มเลาะ
นายสมพิศ สอนประเทศ
นายสิงหะนาท ธานีรัตน
นายสุทัศน แสงอินทร
นายสุธี มาลีศรี
นายสุนันท รักษาชัฏ
นายโสฬส คมวีระวงศ
นายอนนท วุฒิเกตุ
นายอรรถวิทย ธรรมสโร
นางกรรณิกา วิริยะประเสริฐกุล
นางจันทกานต อองสุวรรณ
นางสาวจินตนา ชมภูพล
นางจินตนา ยันตวิเศษ
นางชยาภรณ กิตติวงศภักดี

นายนพดล สงครอด
นายพงศศิลป ฤทธิพงศ
นายภัทรพล ฉายทองดี
นายวรายุทธ พิชิตานนท

๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖

(เลมที่ ๑๓)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางชีวารัตน ตุลยนิษกะ
นางธันยวรินท กัลยาพงศ
นางสาวนันทนา ธรรมเสนา
นางพิณประภา เมืองสิงห
นางมนทกานติ์ คมขาว
นางมะลิ มาดขาว
นางสาววนิดา แกวมุนตรี
นางสาววรมาลย บุณยโยธิน
นางวิลาวัลย ไกรธรรม
นางศิริพร ยอดเยี่ยมแกร
นางสมศรี พงศสุวรรณ
นางสิรินาฏ พรมนนท
นางสุชาดา วงศทองเหลือ
นางสุรัตนา กอเจริญรัตน
นางอนันตพร รัตนคูหะ
นางอรนุช ปานทองคํา
นางสาวอรวรรณ ชื่นอารมณ
นางอรสิริ พลเคน
นางเอมอร วงศบิดา

การไฟฟานครหลวง
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๗ ราย)
๕ นายอภิดล ศิริจตุรพร
๖ นางศิริวรรณ กิติคุณ
๗ นางสาวอังคณา ดิเรกสถาพร

