
 หนา   ๑ (เลมท่ี  ๒/๑) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนัเปนที่เชดิชย่ิูงชางเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณอนัมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 

ชั้นต่ํากวาสายสะพาย 

ประจําป  ๒๕๕๘ 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูย่ิงชางเผือก   

และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  ชั้นต่ํากวาสายสะพาย  เนื่องในโอกาส   

พระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา  วันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘  รวมทั้ง ส้ิน  ๒๘๒ ,๙๘๘  ราย   

ดังรายชื่อทายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ  จันทรโอชา 

นายกรฐัมนตร ี



 หนา   ๙๓ (เลมที่  ๑๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๔๙ นางวรกัญญา  โพธิวิหค 

 ๕๐ นางสาววรณัน  ณ  นคร 

 ๕๑ นางสาววรางคณา  สุดโต 

 ๕๒ นางวราภรณ  ธรรมกุล 

 ๕๓ นางวิไล  พ่ึงแยม 

 ๕๔ นางวีรภัทรา  เจริญทรัพย 

 ๕๕ นางสายสุณี  จันทรชู 

 ๕๖ นางสาวสุกัญญา  จาดศรี 

 ๕๗ นางสาวสุนิศา  แสงพงศชวาล 

 ๕๘ นางสุภัทรา  วงศวิชิต 

 ๕๙ นางสุภา  ล้ิมประยูร 

 ๖๐ นางอรนุช  อภิลักษณ 

 ๖๑ นางอุษณี  จุลหิรัญ 

 ๖๒ นางเอื้อมดาว  พุธวัฒนะ 

การประปาสวนภูมิภาค 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖  ราย) 

 ๑ นายนคร  ลอยกุลนันท 

 ๒ นายนิวัตร  สถิตกาญจนะ 

 ๓ เรืออากาศโท ประสาน  เอี่ยมสมุทร 

 ๔ นายวิโรจน  ใบแกว 

 ๕ นายสมชาย  มนตบุรีนนท 

 ๖ นางเกื้อกูล  รัตนสุวรรณ 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๒  ราย) 

 ๑ นายถวัลย  พาณิชยตระกูล 

 ๒ นายนิพนธ  ดาวฤกษ 

 ๓ นายบํารุงศักดิ์  ฉิ่งวังตะกอ 

 ๔ นายเปรมปติ  กันตะปติ 

 ๕ นายพิตรพิบูลฐ  คําศรีสุขต 

 ๖ นายยุทธนา  ศรีวงษ 

 ๗ นายวุฒินันท  โพธิ์ทองนาค 

 ๘ นายศักรินทร  ถนอมพร 

 ๙ นายสุรพล  ชัยสนาม 

 ๑๐ นายสุรศักดิ์  ขจรศรี 

 ๑๑ นายเสรี  กรับไกรแกว 

 ๑๒ นายหลักชัย  พัฒนเจริญ 

 ๑๓ นายอัมพร  เพชรกาญจนาพงศ 

 ๑๔ นางสาวจุฑามาศ  เฉลิมกิจ 

 ๑๕ นางสาวนุชนาฏ  เอี้ยวสกุล 

 ๑๖ นางภัทราภรณ  ตางประโคน 

 ๑๗ นางมาลี  มีสิทธิ์ 

 ๑๘ นางสาวลัดดา  คุณเลิศกิจ 

 ๑๙ นางวรจรรย  เดชะศาศวัต 

 ๒๐ นางสาวสุพรรณี  ศักดิ์สุจริต 

 ๒๑ นางอารีย  ล้ิมเจริญ 

 ๒๒ นางอุษณีย  หนูเกื้อ 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๑  ราย) 

 ๑ นายกิตติ  พุมศรีธร  ๒ นายคมกริช  ศรีปญญา 



 หนา   ๙๔ (เลมที่  ๑๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๓ นายจตุพร  อิ่มสําราญ 

 ๔ นายจิรายุ  ชยางศุ 

 ๕ นายชาญชัย  จันทบาล 

 ๖ นายชานน  จรูญสิริเศรษฐ 

 ๗ นายทรงวุฒิ  สุวรรณศิริกุล 

 ๘ นายทองสุข  ระวังศรี 

 ๙ นายธน  โชติกเสถียร 

 ๑๐ นายธีรยุทธ  อังกุรนาค 

 ๑๑ นายประเสริฐ  พูนศรีธนากูล 

 ๑๒ นายไพฑูรย  ไผลอม 

 ๑๓ นายมณเฑียรทอง  ธนเศรษฐ 

 ๑๔ นายมาโนชญ  จันทรแกว 

 ๑๕ นายวิทยา  สามสุวรรณ 

 ๑๖ นายวีระพันธ  จันทรแสง 

 ๑๗ นายสมพงษ  สงวนทรัพย 

 ๑๘ นายสมพร  นันตะ 

 ๑๙ นายสังวาลย  มงคลมะไฟ 

 ๒๐ นายสัญญา  ขั้วแกว 

 ๒๑ นายสุคนธ  ชูรักษา 

 ๒๒ นายสุเมธ  แวนประชา 

 ๒๓ นายสุวิทยชัย  วิริยะประสพสุข 

 ๒๔ นายโอฬาร  ตันติจริยา 

 ๒๕ นางขนิษฐา  เสือทิม 

 ๒๖ นางจิตติมา  ใสบริสุทธิ์ 

 ๒๗ นางจุฬาทิพ  พลกุล 

 ๒๘ นางทิพยวรรณ  ศรีรัตนะ 

 ๒๙ นางสิริธร  สุพล 

 ๓๐ นางสุดารัตน  พรหมวิรัช 

 ๓๑ นางสาวสุภมาส  นอยเสงี่ยม 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๗๓  ราย) 

 ๑ นายกฤษณ  กอนนาค 

 ๒ นายกําพล  อสัมภินวัฒน 

 ๓ นายเกรียงศักดิ์  วรสุทธิ์ 

 ๔ นายเข็มชาติ  งามสุข 

 ๕ นายเจียระนัย  บุญรักษา 

 ๖ นายชวลิต ชํานาญยนต 

 ๗ นายชูชาติ  ไมคง 

 ๘ นายณฐกฤต  พรมนนท 

 ๙ นายณรงคฤทธิ์  คงปาน 

 ๑๐ นายณัฐพงษ  บุญโสดากร 

 ๑๑ นายณัฐพนธ  ฤกษนิยม 

 ๑๒ นายทรงกลด  เพ็ชรคํา 

 ๑๓ นายทิวา  ระดีรมย 

 ๑๔ นายนพฤทธิ์  ยศตีนเทียน 

 ๑๕ นายนาวิน  วิริยะโยธิน 

 ๑๖ นายบรรจง  สุวัฒนวิชญ 

 ๑๗ นายบุญเพ่ิม ฤทธิ์รุน 

 ๑๘ นายปกรณ ไกรสกุล 

 ๑๙ นายปกิต  ภาคธรรม 

 ๒๐ นายปราโมทย  แสงจันทร 

 ๒๑ นายพงศเสถียร  การะยะ 

 ๒๒ นายพูนศักดิ์  กองกาญจน 



 หนา   ๙๕ (เลมที่  ๑๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๒๓ นายภัทร กองกาย 

 ๒๔ นายภูมิพัฒน ณรงคแสง 

 ๒๕ นายยรรยงค  ไวโหมง 

 ๒๖ นายวัชนศิริ  เอียสกุล 

 ๒๗ นายวันชัย สังขเกตุ 

 ๒๘ นายวิทยา แจมสวาง 

 ๒๙ นายสมเกียรติ  นงนุช 

 ๓๐ นายสาโรจ รักษดี 

 ๓๑ นายสิงหชัย  เหลามงคลชัยศรี 

 ๓๒ นายสิงหะนาท  ธานีรัตน 

 ๓๓ นายสุชาติ  ศรีพา 

 ๓๔ นายสุทธิศักดิ์  ถาวรสุข 

 ๓๕ นายสุริยะ  ปานนาค 

 ๓๖ นายอภิรัตน  เสถียรพจน 

 ๓๗ นายอาคม นามเทพ 

 ๓๘ นายอําไพ เหมะธุลิน 

 ๓๙ นางกรุณา  คุมสวาง 

 ๔๐ นางกัลยา กิจพันธศิริกุล 

 ๔๑ นางกิตติวไล บัววัฒนา 

 ๔๒ นางเกศสุดา ย่ังยืน 

 ๔๓ นางสาวจันทิภา  สุมะนัสชัย 

 ๔๔ นางสาวจารุวรรณ เย็นทู 

 ๔๕ นางจําเนียร  มวมขุนทด 

 ๔๖ นางฉลองขวัญ  ภิญโญจิตร 

 ๔๗ นางชฎาภัทร  ฉันทศิริรัตน 

 ๔๘ นางสาวณัฐพัชร  เข็มวิเชียร 

 ๔๙ นางเตือนใจ ไชยภักดี 

 ๕๐ นางธารารัตน  ขอบเขต 

 ๕๑ นางสาวธิดารัตน  ศรีบํารุง 

 ๕๒ นางสาวนิศารัตน  เชื้อหอม 

 ๕๓ นางสาวเบญจวรรณ ศรีสลวย 

 ๕๔ นางเบญจวรรณ  ศรีหมอกอุน 

 ๕๕ นางปรียาภรณ  พลเตชา 

 ๕๖ นางสาวเปรมอัทยา  กัณฑมณี 

 ๕๗ นางพิศมัย  พชรกร 

 ๕๘ นางสาวเพ็ญศรี  ชนะวงศวิสุทธิ์ 

 ๕๙ นางยุพาพิชญ  กลาหาญ 

 ๖๐ นางสาวยุวนิด  ลวสินอาภรณ 

 ๖๑ นางรัตนาพร  สมงาม 

 ๖๒ นางรุงนภา  หอมสกุล 

 ๖๓ นางวิมลรัตน  พลฉวี 

 ๖๔ นางสาววิไลรัตน  เต็งวัฒนโชติ 

 ๖๕ นางศศิมา  ศรีพนัสกุล 

 ๖๖ นางสัมฤทธิ์  ดีเจริญ 

 ๖๗ นางสาวสุกัญญา  ศุขไพบูลย 

 ๖๘ นางสุภาณี  ศิริธรรม 

 ๖๙ นางสุรีย  เอี่ยมออน 

 ๗๐ นางอรรถยา  แสงสวาง 

 ๗๑ นางอรุณี  จิตตโสภณ 

 ๗๒ นางอัมพร  เจียรสกุลสุข 

 ๗๓ นางอุนใจ  ชีพสมุทร 



 หนา   ๙๖ (เลมที่  ๑๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๙๓  ราย) 

 ๑ นายเกษม  นวลดี 

 ๒ นายคมกฤช  ปญญา 

 ๓ นายครรชิต  โสอุดทา 

 ๔ นายจตุรงค  วงศเสถียร 

 ๕ นายจิระพันธ  จุยมณี 

 ๖ นายเฉลิมศักดิ์  ปนสมนาม 

 ๗ นายชนสรณพงษ  พรประสาท 

 ๘ นายชวการ  เธียรไทย 

 ๙ นายชวลิต  อรรถาชิต 

 ๑๐ นายชาญชาติ  พรรณจิตร 

 ๑๑ นายชาญยุทธ  มาตยผล 

 ๑๒ นายชินรัตน  ใยดี 

 ๑๓ นายธงชัย  แสงเจือ 

 ๑๔ นายธนวรรธน  โวทานสิริกุล 

 ๑๕ นายธนันตดิษย  สงาราศรี 

 ๑๖ นายนพดล  พงษประเทศ 

 ๑๗ นายนิคม  นิลพฤกษ 

 ๑๘ นายนิทัศน  รัตนเวชสิทธิ 

 ๑๙ นายบรรลือ  วิทยประภารัตน 

 ๒๐ นายประจักร  แสงรุงเรือง 

 ๒๑ นายประสาร  ศรทอง 

 ๒๒ นายประเสริฐ  เทพรอด 

 ๒๓ นายพงศพิพัฒน  สุริยวงศ 

 ๒๔ นายพัสกร  หองเล่ียง 

 ๒๕ นายพิสิทธิ์  วิสุทธิแพทย 

 ๒๖ นายมนตรี  คุมสวาง 

 ๒๗ นายมนู  สุมทุมพฤกษ 

 ๒๘ นายเรืองยศ  ศรีนากรุง 

 ๒๙ นายวสันต  พวงหุน 

 ๓๐ นายวัชระ  สินสุวรรณ 

 ๓๑ นายวัฒนา  แกวคําแสน 

 ๓๒ นายวิรัตน  จันทรตทัต 

 ๓๓ นายวิลาศ  จุมพล 

 ๓๔ นายวุฒิศักดิ์  ไชยเทพ 

 ๓๕ นายศักดิ์ชัย  ไชยโกวิท 

 ๓๖ นายศักรินทร  จันทรางกูร 

 ๓๗ นายศุภวัฒน  สุวรรณประเสริฐ 

 ๓๘ นายสมเกียรติ  ปวงแกว 

 ๓๙ นายสมชาย  ชาวประทุม 

 ๔๐ นายสมชาย  ทัดพลอย 

 ๔๑ นายสมชาย  สนใจ 

 ๔๒ นายสมพร  ทองอินทร 

 ๔๓ นายสมโภชน  สะมะโน 

 ๔๔ นายสรายุทธ  ทองเหี่ยง 

 ๔๕ นายสาธิต  มีกลา 

 ๔๖ นายสําราญ  จันทจร 

 ๔๗ นายสํารวย  ปานาราช 

 ๔๘ จาสิบตรี  สุเทพ  ล้ียุทธานนท 

 ๔๙ นายสุเจตน  เพชรจินดา 

 ๕๐ นายสุประดิษฐ  จันทรดาประดิษฐ 



 หนา   ๙๗ (เลมที่  ๑๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๕๑ นายสุริยา  มูลพิจิตร 

 ๕๒ นายอดิศักดิ์  ปานขาว 

 ๕๓ นายอภินันท  คชรัตน 

 ๕๔ นายอริญชย  จังตระกูล 

 ๕๕ นายอรุณ  เพ่ิมทรัพย 

 ๕๖ นายอัมพร  สามหาดไทย 

 ๕๗ นายอํานวยวิทย  พรอมวงศ 

 ๕๘ นายอํานาจ  วิเชียร 

 ๕๙ นางสาวกรรณิการ  สุคนธ 

 ๖๐ นางสาวกัญญานิษฐ  อัครฤทธิพันธุ 

 ๖๑ นางกาญจนา  ยศราวาส 

 ๖๒ นางคณัสมน  ไมสนธิ์ 

 ๖๓ นางจันทรจิรา  ย้ิมโสภา 

 ๖๔ นางจันทรเพ็ญ  ศรวิเศษ 

 ๖๕ นางจันทิรา  ทองพูล 

 ๖๖ นางจิตรา  สังขปตร 

 ๖๗ นางจิรนันท  สวัสดิ์ตระกูล 

 ๖๘ นางชฎาพร  ดีสวัสดิ์ 

 ๖๙ นางสาวชนก  คงสมบูรณ 

 ๗๐ นางดลยา  พลชํานิ 

 ๗๑ นางธนรรชญกร  สีหบัณฑ 

 ๗๒ นางสาวธิติมา  พลพินิจ 

 ๗๓ นางนันทภัค  อมรศักดานันท 

 ๗๔ นางปนัดดา  สุวัฒนวิชญ 

 ๗๕ นางปราณี  สุขาทิพย 

 ๗๖ นางปริยาภรณ  อักษรชื่น 

 ๗๗ นางสาวปทมา  แขวงโสภา 

 ๗๘ นางผองฉวี  แกวคชสาร 

 ๗๙ นางพัฒนา  สุภาแสน 

 ๘๐ นางพัทริกา  ทองประไพ 

 ๘๑ นางเรณู  สวัสดี 

 ๘๒ นางวราภรณ  เอี่ยมสินธุ 

 ๘๓ นางวารุณี  ภิรมยกิจ 

 ๘๔ นางวิภรณพรรณ  ขําศิริ 

 ๘๕ นางสาววิลัย  กล่ินสอน 

 ๘๖ นางสาวศราวดี  อุดร 

 ๘๗ นางศิราณี  พงศกิตติไพสิฐ 

 ๘๘ นางสอางค  กาญจนวาศ 

 ๘๙ นางสาวสิริพร  กิจวิจารณ 

 ๙๐ นางสาวสุขุมาล  เกษสัญชัย 

 ๙๑ นางสุนันทา  ภาณุมาศ 

 ๙๒ นางสุปราณี  ทองเหี่ยง 

 ๙๓ นางอรวรรณ  รัตนจักร 

การไฟฟานครหลวง 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายสมชาย  โรจนรุงวศินกุล 

 ๒ นายขจรเดชาวุฒิ  เมืองถ้ํา 

 ๓ นางชุลี  ศุภวรรธนะกุล 


