เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑
๒
๓
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๕
๖
๗
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๒
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๔
๕
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๑
๒

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๗)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๑๗ ราย)
นายเกษม สุกทน
๑๐ นางรจนา สายลัดดา
นายเทียนชัย นพมาศ
๑๑ นางสาวรัตนา ไทยแท
นายนิธิพัฒน วัฒนสุวกุล
๑๒ นางรัตนา โพธิ์จําเริญ
นางสาวกฤษณา เขียวจันทรแสง
๑๓ นางสาวลีลาวดี ศรีภูธร
นางจงกล คําวังพฤกษ
๑๔ นางสาววลัยพร เกสโร
นางสาวทรรศวรรณ มั่งมี
๑๕ นางวันนิภา เกษทองมา
นางสาวผาณิต จรุงทวีทรัพย
๑๖ นางสาววรัญญา สุทธหลวง
นางพัชรินทร พิมพแตร
๑๗ นางสาวศรัญญา อาภรณพิโมกข
นางสาวพัชรินทร มาคิน
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๑ ราย)
นายนนทกันต จันทรจุลเจิม
๗ นางสาวเพียงจิต บุญฮวด
นายไพรศาล คําหินกอง
๘ นางสาวสุพัตรา ทรายคํา
นางสาวจิดาภา มิ่งขวัญ
๙ นางสาวสุขจี งวนดา
นางสาวจุรี อารีสัตยโยธิน
๑๐ นางสาวสุนีย หอมชวย
นางบุญมาภรณ สีใส
๑๑ นางสาวอรอนงค ศรีสุวิทธานนท
นางพัชรีย พรหมสาขา ณ สกลนคร
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๔ ราย)
นางสาวภาริณี เมืองนก
๓ นางสาวสุรียมาศ ไชยเตกุล
นางสุกาญจนา สอนสุทธิ์
๔ นางสาวอนุตตรา พวงพันธ

๑ นายกรชัย นคราวัฒน
๒ นายโกมล โพธิ์แกว
๓ นายชัยวุฒิ ชวยจวน

กรมพัฒนาฝมอื แรงงาน
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๓๒ ราย)
๔ นายชานุวัชร ผาติสุวัณณ
๕ นายประเสริฐ อสงไชยวัฒนกุล
๖ นายมงคล กันทะสี

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

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

นายมาโนช วีระสัมพันธ
นายโรจ วัฒนาพันธุ
นายฤทธิรณ มณีคํา
นายวาริน สองเมือง
นายวิทยา ใจซื่อ
นายศศิกฤษณ สุวรรณาคม
นายสมชาย แสงดิษฐ
นายสมบัติ มวงทองใบ
นายสันติ ศรีกุลชา
นายสุวัฒน ถิระวัฒน
นายโสพล ชนะแสวง
นายอุลิต โกมารทัต
นางสาวจริยา บัวสม
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
นายจรินทร พรมสวัสดิ์
นายจิณกรณ แกวมณี
นายเจษฎา พลายชุมพล
นายธวัช สวนโต
นายธวัชชัย ศรีรัตนกุล
นายธีรเดช ตรีทิพยบุตร
นายบรรหาญ ผาดสุวรรณ
นายประกิจ พอธานี
นายประชา เศวตวงศ
จาเอก ประยงค บุญชวย
นายประสาน พัดลม
สิบตํารวจโท ประสิทธิ์ จันทริมา

๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
(รวม
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

(เลมที่ ๗)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางจันทิรา สุนทรสุวรรณ
นางจุฬาลักษณ ศุภษร
นางธนิษฐนันท นิ่มวงษ
นางธีราภรณ ศรีรัตนกุล
นางนฤมล พนาสนธิ์
นางนะที บางตาย
นางสาวนิ่มนวล ศงสนันทน
นางสาวบุญณิศา มีดี
นางพลาพร รัตนปริคณน
นางศิริภรณ ชื่นชม
นางสาวสมศรี สะบายดี
นางสาวสุนันทา จิตติวัฒน
นางสาวสุวรรดี สุนทรชนะรุง
๕๔ ราย)
นายพิชยนันท ทองศิริ
นายพิเชฐ สุรินทนนทรักษ
นายพิพัฒน อาชาทรง
จาสิบเอก มนตรี นาเมือง
นายมานะ พูนบานแขก
นายรัตนพล ชนยุทธ
นายวิชิต ทองสุทธิ์
สิบเอก วิเชียร คุมจันอัด
นายวิเชียร ฤทธิโชติ
นายวิระ ชิตชลธาร
นายวิระ อุนอก
นายศักดิชัย คงวัฒนะ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
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๓๘
๓๙
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๓
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๙
๑๐

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๗)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

นายศักดิ์ชาย ศิลปสมศักดิ์
๔๐ นางสาวณัฎฐา จันทรัตน
นายสมชาติ สุภารี
๔๑ นางสาวทักษภร เสรีชาติ
นายสรายุทธ ทองศรี
๔๒ นางสาวทัยกี ศิลปสิทธิ์
นายสิทธิชัย สุดสวาท
๔๓ นางธัณยสิตา วีระปรียากูร
นายสุขุม นันททรัพย
๔๔ นางสาวนวิมล ยังแกว
นายสุรพัศณฐ สนธิสุทธิ์
๔๕ นางสาวปรียาพร สุขใจ
นายหาญชัย ขุนณรงค
๔๖ นางพรเพ็ญ สุขกลับ
นายอํานาจ คําฮอ
๔๗ นางสาวพิศมัย โพธิสาขา
นางสาวกัญญาภัค แสนหลา
๔๘ นางสาวพิสมัย ศรไชย
นางสาวกิ่งกอย นอยสะปุง
๔๙ นางเพียงเกษ ภักดีบรรณดิษฐ
นางจินตนา งามสนอง
๕๐ นางวนิดา พรหมพันธุ
นางสาวเจริญจิต สงใย
๕๑ นางสาวศศิชา เลื่อนแปน
นางสาวชุติมา วงศเพชร
๕๒ นางสุดารัตน วงคพะเนา
นางชุลีพร ขําขุด
๕๓ นางสาวสุดาลักษณ พรหมชุณห
นางสาวซอนญา มั่งมี
๕๔ นางสาวหัสเมาะ อาลี
ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๒๘ ราย)
นายชัยยัญ จันทรเขียว
๑๑ นางสาวนาฏศิริ ศิริสัมพันธ
นายมนตรี พาวงศ
๑๒ นางเนาวรัตน เรืองโพธิ์
นางสาวกองแกว พิมพาหุ
๑๓ นางสาวบุญเรือน ขาวลวน
นางคัคณางค นิยมแกว
๑๔ นางบุษราภรณ เผือกสวัสดิ์
นางจงจิตต พันธเขตรการ
๑๕ นางภรณี เขื่อนเชียงสา
นางจุไรรัตน วิรัชพงศานนท
๑๖ นางมาลี ยอดแกว
นางสาวฑิฆัมพร สอนจันทร
๑๗ นางสาวละออง ภูยอดยิ่ง
นางทองเพียร งามดี
๑๘ นางสาววนิดา เงินกลม
นางเทพสุดา เยียดยัด
๑๙ นางศรัณยพร แสนวัง
นางสาวนลินรัตน สุริยวงษ
๒๐ นางศิริรัตน ศรีใส

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
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หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๗)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

นางสาวสาวิตรี สุคนธชาติ
๒๕ นางสาวอรกัญญา จงรักษ
นางสุธนี ศรีโสดา
๒๖ นางอะลิวรรณ สําราญ
๒๗ นางสาวอารีย ชูผึ้ง
นางโสภา ทิพยโอสถ
นางสาวอมรรัตน ประสาทเกตุ
๒๘ นางเอมอร จารุจินดา
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒๖ ราย)
นายเชลง สังขทอง
๑๔ นางกุสุมา ราชวังเมือง
นายทวีศักดิ์ เจริญศิลป
๑๕ นางจันเพ็ญ ทองสารไตร
นายธานินทร พาชิยานุกูล
๑๖ นางสาวจิรัปภา ปยะไพร
นายไพศาล สุราสา
๑๗ นางสาวชโลทร เลี่ยวชวลิต
นายโภคา คงสุข
๑๘ นางสาวณัฐติยาภรณ เวียงทอง
นายวุฒิไกร เครืออยู
๑๙ นางสาวนวพรรษ ปฏิมา
นายศิรธันย จําจีนจิรนนท
๒๐ นางศิรธร ลองพิชัย
นายสิทถา กอนเทียน
๒๑ นางสาวสุชาดา ตุวิชรานนท
นายสิทธิพงษ อินตา
๒๒ นางสุนันทา เสือกอน
นายอนุสรณ ชาติชูเหลี่ยม
๒๓ นางสาวอภิญญา ผูกพานิช
นางสาวกรรณิการ ชาญการคาวงศ
๒๔ นางสาวอมรรัตน จันทรโสม
นางสาวกรองกาญจน สืบจากปลอง
๒๕ นางอรพิน ปูชนียกุล
นางสาวกาญจนา ทาทอง
๒๖ นางสาวอังคนา รินแกวงาม
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๓ ราย)
นางสาวนฤมล จันทรเหลี่ยม
๓ นางสาวพรฤดี ผลประมูล
นางสาวปวีณา วงคสระ
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๗ ราย)
นางณัฐิญา จรูญเพ็ญ
๕ นางสาวรจนา แข็งขัน
นางทวีพร พงศพิสุทธิโกศล
๖ นางวีรวรรณ ศรีสุริยงค
นางสาวนิตติยา หัดรัดไชย
๗ นางสาวศิรินทรทร ศิลชัย
นางสาวมธุรดา ชวนไชยสิทธิ์

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๗)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒ ราย)
๑ นางสาวดวงนภา ชายะกุล
๒ นางสาวเนาวรัตน อินวกูล

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

กรมการจัดหางาน
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๑๒ ราย)
นายบุญเลิศ อุยสุย
๗ นางประภาพร บุตรเพชร
นายไพโรจน โชติกเสถียร
๘ นางพรหมพร กนกวรรณ
นายภูธราช มณีรัตน
๙ นางลัพธวรรณ วอลช
นายสมชาย นาตรีชน
๑๐ นางสวนีย พรมดี
นางสาวนพวรรณ ใจสมุทร
๑๑ นางอภิญญา นันทสวาง
นางสาวนิตยา แกวศิลา
๑๒ นางสาวอุบล ชวยพัฒน
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓๑ ราย)
นายณัฏฐนันท เกื้อเกษมศักดิ์
๑๗ นางพัชรา เสนสามารถ
นายธนเดช การะเกตุ
๑๘ นางสาวพัชรินทร มีสมบัติงาม
นายพิชิต สิงหทองคํา
๑๙ นางเพ็ญศรี ขุนทองจันทร
จาเอก เลิศศักดิ์ สุขสวัสดิ์
๒๐ นางเพลิดพราว เต็งเติมวงศ
จาเอก สมชาย วงศสุภา
๒๑ นางภัณฑิลา แกวบุญเรือง
สิบเอก สหัส ทองสาริ
๒๒ นางรุงรัตน มณีโชติ
นายสุชาติ รามบุตร
๒๓ นางสาววิลาวัณย ปนตระกูล
นายอุทิศ ยิ่งยงค
๒๔ นางสาววิลาวัลย อุดอาจ
นางกชพร อยูยืน
๒๕ นางวิไลลักษณ อริยชาติ
นางกุสุมา อกนิษฐวงศ
๒๖ นางสาวศิริวรรณ ศุภมิตร
นางจรรยา แตงเนียม
๒๗ นางสาวสกาวเดือน สิทธิโสต
นางสาวจุฑามาศ ธรรมนิตยกุล
๒๘ นางสาวสิริภรณ อุนาภีร
นางสาวจุไรรัตน ชําเนียรมาศ
๒๙ นางสุภา รักดี
นางสาวธันยพร ภูครองตา
๓๐ นางสาวอังศุวีร มณีณัฐกุล
นางนงนุช วีระธรรมานนท
๓๑ นางอาภากร ตันตระกูล
นางประไพ เกงสูงเนิน

