เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒/๑)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนั เปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ประจําป ๒๕๕๗
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอัน เปน ที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
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 ๒๕๕๗ รวมทั้ ง สิ้ น ๒๓๓,๙๗๕ ราย
ดังรายชื่อทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

๑
๑
๑
๒
๓
๔
๕
๖

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘

เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒๔ ราย)
นายชูสิทธิ์ เหลือสุข
๑๓ นายอรรถบูรณ เบญจบันลือกุล
นายถนอม เลิศวุฒิวไิ ล
๑๔ นางจิราภรณ ทัศนสุกาญจน
นายธัช ชัยวัฒนาภา
๑๕ นางสาวชลกรณ ประสงคชยั
นายนักรบ สามิตร
๑๖ นางสาวณัฐิยา เศรษฐอาจ
นายบัญชา พิบูลย
๑๗ นางดาลัด หังสาจะระ
นายบุญโชค ปญญาประเสริฐกิจ
๑๘ นางสาวธนพร พูนสวัสดิ์พงศ
นายวิรวัฒน นาคยอย
๑๙ นางนฤมล อิม่ แสง
นายศราวุฒิ อภิลักษณ
๒๐ นางรุง รัศมี รัตนอารียกรณ
นายศักดิ์ชัย เตชะนิเวศน
๒๑ นางสาววนิชา ยอดคํา
นายศุภมิตร วีระกุล
๒๒ นางสาววรรณี อัจธนาสิริ
นายเสนาะ ปานกมล
๒๓ นางสาววิทยากร คําภู
นายอภิรตั น หอถาวร
๒๔ นางสายใจ นวลฉวี
การประปาสวนภูมิภาค
ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๒ ราย)
นายทินกร ดานพงศสวุ รรณ
๒ นางสาวจันทิรา จุโฬทก
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒ ราย)
นายถาวร นิติภาวะชน
๒ นางสาวสุวมิ ล ผดุงธนมงคล
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๒๘ ราย)
นายจารึก ฤทธิเ์ ดช
๗ นายเธียรชัย ประมูลมาก
นายชโยดม กาญจโนมัย
๘ นายบุญเลิศ กมลวิบูลย
๙ นายบุญสง ธิติกาญจนพจนา
นายชัยทัช อิ้ดแสง
นายชาติ พานิช
๑๐ นายปฏิญญา เพ็ชรมาก
นายทวีวัฒน นิม่ วรพันธุ
๑๑ นายปรีชา รุจิราโรจนากร
นายธงชัย เรืองจุย
๑๒ นายไพฑูรย พิกุลสารทิศ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

นายยุทธนา ศรประสิทธิ์
นายวรดี ชินคชบาล
นายวิวัติ นพศิริวงศ
นายวีระ กลัดสําเนียง
นายสมชาย แสงมณีโชติ
นายสายัณห โสมพะยอม
นายสุชาติ วิชัยกุล
นายอารมณ จํานงชอบ

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม
นายเกษียร เฟองเพียร
๑๗
นายขจร เอกวิริยกิจ
๑๘
นายจีระศักดิ์ เงยวิจติ ร
๑๙
นายฉลอง วิบูลยศักดิ์
๒๐
นายเฉลิมพล ประเสริฐสุวรรณ
๒๑
นายชัยฤทธิ์ จูสกุลวิจติ ร
๒๒
นายชูศักดิ์ โอทาริก
๒๓
นายไชยรัตน พันธุสนิ
๒๔
นายณ.เณร วัฒนกูล
๒๕
นายเทวัญ วังสดาน
๒๖
นายธนิต ธนเสนีวฒ
ั น
๒๗
นายธีรพล สังขประคอง
๒๘
นายธีรวิทย เลิศคณาวนิชกุล
๒๙
นายนิกร หมวกสีปาน
๓๐
นายนิคม พงศสุวรรณ
๓๑
นายบุญลือ ปานภู
๓๒

(เลมที่ ๑๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางชไมพร กาญจนานุกูล
นางดาวัลย จันทรศริ ิ
นางเบญจพร ชัยยุทธ
นางปราณี อุดมรัตนะศิลป
นางลัดดาวรรณ แสงเจือ
นางลัดดาวัลย แจมแจง
นางสมภัทร ชูอิสสระ
นางเสาวภา เดียวตระกูล
๕๔ ราย)
นายประทีป กุศลวัฒนะ
นายประเสริฐ เหลืองศิริมงคล
นายปราโมทย ฉันทะ
นายพรชัย เกษดี
นายพิชัย ดิษาภิรมย
นายพิชัย พันธุอราม
นายไพฑูรย อรชร
นายมนตรี อุทัยศรี
นายมนัส อินธิบาล
นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง
นายวัชรินทร ภูเขาทอง
นายวัฒนชัย ศิริธรรม
นายวิโรจน กิตติรตั นชัย
นายวีระพล จันทรสกา
นายศักดิ์สิทธิ์ แกวแสนชัย
นายสติ เจริญพจน

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

นายสมนึก สุรินทร
นายสมบูรณ หาญสกุลดี
นายสุกิจ คําบุญฐิติสกุล
นายสุทัศน แกวมะไฟ
นายสุพัฒน จรัสสุขสวัสดิ์
นายสุวิทย เหลืองรัชพันธุ
นายอดุลย แสงทอง
นายอภิปราย อรรคสูรย
นายอาทิตย ตางประโคน
นายไอยเรศ ชัยกุล
นางกัญญา กันตะปติ

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม
นายโกวิทย สังธิ
๑๔
นายคัมภีร ปานผดุง
๑๕
นายจรัล บุญสอง
๑๖
นายฉัตต ดอกพิกุล
๑๗
นายชรินทร สุขดวง
๑๘
นายชัฏ ชูพงศ
๑๙
นายชุมพล เศวตจามร
๒๐
นายชูเกียรติ ถาวรวงศ
๒๑
นายโชค ณิชากรพงศ
๒๒
นายเดชชัย จันทพล
๒๓
นายถวิล เตจาคํา
๒๔
นายธีระยุทธ ทองสุก
๒๕
นายธีระยุทธ เอี่ยมขอพึ่ง
๒๖

(เลมที่ ๑๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางกาหลง นิ่งนอย
นางจรรยมณฑน ถวัลยภูวนาถ
นางจิรนันท อินทรแกว
นางถนอมศรี แสนเสนห
นางนาตยา เสาวธารพงศ
นางปญชลีย ธีรสิทธิ์สริ ิ
นางพวงทอง วังสดาน
นางรวมพร บัวเผือ่ น
นางสาวรัชฎาวรรณ พนัสอําพน
นางสาววรรธนียา จิตตนูนท
นางสิรนิ ันทน ชินคชบาล
๗๖ ราย)
นายบุญเลิศ เกษร
นายบุญสง ศรีวิเชียร
นายประจักษ สังฆธรรม
นายประเสริฐ มุดาสา
นายปรีชา ศรีพนัสกุล
นายพงศธร มหัทธนะสิน
นายพงษศักดิ์ เดี่ยววิไล
นายพรพิชัย อําไพ
นายพิชัย บัญฑิตย
นายพิชัย เวชรังษี
นายพิเศษ ลอยกุลนันท
นายเพยาว โพธิสุวรรณ
นายไพโรจน แสนหาญ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑

นายวัฒนพงศ คงวัฒน
นายวิทยา พาณิชกระจาง
นายศุภฤกษ จินดาประเสริฐ
นายสนอง ทองจันทร
นายสมควร ศรีชุม
นายสมนึก เทศทัน
นายสมพล พงษสวัสดิ์
นายสังคีต โยธาขันธ
นายสัญญลักษณ เบาดี
นายสุชาติ พลอยลวน
นายสุภรณ เฉลียวบุญ
นายสุรเกียรติ บุญทบ
นายสุรชาติ จันทรา
นายหาญณรงค เสือสมิง
นายอนันต สุขสุมติ ร
นางกนกอร รัตนนุกรม
นางสาวกมลพัชร ไทยเจริญ
นางสาวกลิน่ สุมาลย ศรีปญ
 ญา
นางกานดา บัวจันทร
นางขนิษฐา วรินทรางกูร
นางจุไรลักษณ เชี้ยบุญคณา
นางชยาภรณ กิตติวงศภักดี
นางทิวาพร โตสุขโขบุญปญญา
นางธนวรรณ บุญเอี่ยม
นางสาวธิติมา วาพันสุ

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖

(เลมที่ ๑๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางนพมาศ พุทธศรี
นางนิตยา ไชยเทพ
นางนิษฐธรีย พองชัยภูมิ
นางพนิดา เพ็ชรมาก
นางพลอยนิสา กฤษแกวบุญเรือง
นางสาวพิมพจันทร รัตนสุวรรณ
นางเพ็ญศรี หัตถะปนิตร
นางภูนลิน สุริสาร
นางสาวเยาวเรศ เตชะวงศ
นางรัตติยา กฤชทับทอง
นางสาวรัตนา พลอิสริยะกุล
นางไลละห ดาราย
นางวริศรา จันทรสกา
นางวัชรินทร การะเกษ
นางวิไลลักษณ คชะเทศ
นางศิญดา ภักดีวงศ
นางศิริวรรณ ศรีสวัสดิ์
นางสุกญ
ั ญา จินดามณี
นางสุธาดา แจงจิตตธรรม
นางสุภพรรณ เงินพลับพลา
นางสาวสุรภา พุทธนารัตน
นางเสาวนิตย จงจิตร
นางเสาวภา สมุทรถา
นางสาวอรุณี วัฒนโชติภิญโญ
นางอังสนา เจียมศรีวงศ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ 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 ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม
นายกอพัฒน สมเกตุ
๒๖
นายกัมพล มีตา
๒๗
นายกิตติพันธุ รักมีศรี
๒๘
นายเกียรติศกั ดิ์ พึ่งสมศักดิ์
๒๙
นายคนฑี วัชรพิมลพันธ
๓๐
นายคมกริช คมขาว
๓๑
นายจรินทร ทองสุข
๓๒
นายจักรกฤษณ ไชยนอก
๓๓
นายจิรพงค แสงการ
๓๔
นายชรินทร ดํากลิน่
๓๕
นายชาตรี เรืองธนันตรกั ษ
๓๖
นายชิงชัย สิริสรุ พล
๓๗
นายไชยรัตน เหลาพันธ
๓๘
นายดุสติ ดวงมาตยพล
๓๙
นายทินกร บุญญานุพันธ
๔๐
นายธวัช ทองวัฒนกุล
๔๑
นายธีระ ขาวนวล
๔๒
นายธีระศักดิ์ มอญสวัสดิ์
๔๓
นายนนทวัฒน วงศสวุ านิช
๔๔
นายนริศน อางเข็ม
๔๕
นายนวกมล ทศศิลา
๔๖
นายนุกุล แสงบุญมี
๔๗
นายบัญญัติ รวมบุญ
๔๘
นายประกอบ กําเหนิดแกว
๔๙
นายประจบ ชาติทอง
๕๐

(เลมที่ ๑๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
๑๑๙ ราย)
นายประยูร นวมงาม
นายปวเรศ ดํารงภคภากร
นายพงษวริษฐ ฉัตรมงคลลาภ
นายพลวัฒน บุญสุทธิ
นายไพฑูรย พงษรอด
นายมรฑล หลัง่ น้ําทิพย
นายมนตชัย กองสุทธิ
นายมนตชัย เภาพิชญกุล
นายมนตรี สุวรรณอินทร
นายมนตศกั ดิ์ ยาวะโนภาส
นายมนัส พรหมแตม
นายยงยุทธ ปานทองคํา
นายฤทธิ์ หนองโยธา
นายวรศักดิ์ ปณฑะบุตร
นายวะโรทัย ขุยศร
นายวัฒนา มังวงศ
นายวัลลพ มาตะพัตดิ์
นายวิพล ติดเทียน
นายวิโรจน นีระวงศ
นายวีรศักดิ์ เหยากุลบดี
นายวีระพล เขียวสะอาด
นายศรัณยพงศ นุมประสิทธิ์
นายศักดิ์สิทธิ์ แสงสวาง
นายศิริชัย อุยตระกูล
นายศิริทัย สวัสดิ์อารี

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ 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
๗๖

นายศุภกร รัตนคูหะ
นายศุภธรรม ธํารงคเทพพิทักษ
นายสมยศ คชกิจจารักษ
นายสมยศ คําหวาง
นายสรายุทธ กิจกุล
นายสัมพันธ พนมสุข
นายสัมฤทธิ์ ทองสมัคร
นายสาธิต สุหโุ ล
นายสํารวย จันทะออน
นายสําราญ ทองเผือก
นายสุกิจ สงวนทรัพย
นายสุธา สุนทรนันท
นายสุนทร รามเกื้อ
นายสุภกฤต โตสุขโขบุญปญญา
นายสุวิชชา จันทร
นายสุวิชัย มงคล
นายอนันต เรศจะโปะ
นายอํานวย เปรมสระนอย
นายอํานวย สุทธิลออ
นายโอภาส ไผเกาะ
นางกรรณิการ จิรกุลสมโชค
นางสาวกรรณิการ ไทยเจริญ
นางกรรนิกา มีโม
นางสาวกัญญา สงวนวิทย
นางสาวจงจิตร ศรีแกนกูด
นางชุตินนั ท กิจกอบชัย

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒

(เลมที่ ๑๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางชุติมา ฉิมนุมาศ
นางสาวชุติมา พนมชัยสวาง
นางฐิติรตั น กาฬสุวรรณ
นางสาวดวงเดือน ถาดทอง
นางเตือนใจ พลตือ้
นางทรรศนีย ชุมภารี
นางนาตยา กะณะศิริ
นางนุชนาฏ กองกาย
นางสาวนุชนาถ เจียมเมืองปก
นางนุชรีย นาคะเสนีย
นางเนตรนภิส ณัฏฐนิชากร
นางเบญจมาภรณ รัตนะ
นางสาวประทุมรัตน คงยิง่
นางสาวประไพ ขันธิพล
นางปราณี ภาประเวช
นางปาณัสมกญ
ั ขําทอง
นางปยนันท ชลชนะภัยพาล
นางพรพิมล ชืน่ ศรีวิโรจน
นางสาวภิชชาณ พัวพลเทพ
นางภิญญา สุขเกษม
นางมัญชุสา หึกขุนทด
นางมิง่ ขวัญ ผึ่งผดุง
นางสาวเลิศลักษณ วิสุทธิแพทย
นางวนิดา ไทยเจริญ
นางวรวรรณ คงปาน
นางวรางคณา ถาวรเกรียงไกร

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑

๑
๒
๓
๔
๕
๑
๒
๓
๔
๕
๖

นางวาสนา เล็บสิงห
นางวิไลวรรณ พุมสําเภา
นางสาวศิระ เผาสังข
นางศิริพร เพิ่มจิระพานิช
นางศิรีวรรณ มีสขุ
นางสายรุง พลชํานิ
นางสุกญ
ั ญา อิ่มสําราญ
นางสุนันทา มณีกุล
นางสุนิศา สมสุขเจริญ

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙

(เลมที่ ๑๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวสุภาพร พิบูลยเวช
นางสาวเสาวนีย ราชธา
นางสาวอภิชญา สนใจ
นางอรพินท จันทวี
นางอลิสรา เที่ยงตรง
นางอารีนนั ท นราวัฒนเศรษฐ
นางอิสรีย พลเสน
นางอุบล ฉิ่งสุวรรณ

การไฟฟานครหลวง
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นายสมชาย วิวฒ
ั นวัฒนา
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๙ ราย)
นายชัยพร ปุญญเดโช
๖ นายสมชาย หอมกลิน่ แกว
นายชิงชัย เอี่ยมสิทธิพันธุ
๗ นายแสงชัย ชคัตตรัยกุล
นายพิศณุ ตันติถาวร
๘ นายอํานาจ อิ่มโอษฐ
นายวัชรพงษ ขันติโชติ
๙ นางสาววณิชชา ภาณุภัค
นายวิโรจน ฉลาดสุนทรวาที
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๒๙ ราย)
นายโกศล ขาวสําอางค
๗ นายมนัส อรุณวัฒนาพร
นายจุมภฎ หิมะเจริญ
๘ นายรณชัย เรืองยุทธ
๙ นายสมบัติ หลาพันธ
เรืออากาศตรี โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ
นายธนวรรณ ศรีสมบูรณ
๑๐ นายสมศักดิ์ ฉัตรสุวรรณวารี
นายนพดล ประเสริฐกาญจนา
๑๑ นายสมหมาย สังขอารียกุล
นายประทีป ปลืม้ มีชัย
๑๒ นายสุรวิ งศ สละกลม

