เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนั เปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ประจําป ๒๕๕๖
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 ๒๕๕๖ รวมทั้ ง สิ้ น ๒๔๙,๙๐๘ ราย
ดังรายชื่อทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๗
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางวันเพ็ญ แกวไสย
นางศิริจันทร สันติโรจนกุล
นางศิริพร ไชยชนะ
นางสาวสุนนั ท ปฏิภาณวัฒน
นางสุนิสา ปยะสุวรรณ
เบญจมาภรณมงกุฎไทย
นายกานต ประสงคเกียรติ
นายคมกฤษณ เลี้ยงถาวร
นายจรูญ ออกชอ
นายทนงศักดิ์ ศิริทิณพงษ
นายทรรศิน สุดสีทันดร
นายทศพร ฐิติอาชากุล
นายนพทัศน มาลีรกั ษ
นายประธาน เลิศเจริญฤกษ
นายประเสริฐ สุวรรณทวีลาภ
นายปติ ติว้ สิขเรศ
นายปยะพงค เข็มขาว
นายสมบูรณ สิริจันทกุล
นายอนุรักษ พรหมชัย

(เลมที่ ๑๓)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

๔๐ นางสุวรรณา ภาครส
๔๑ นางอรพินธ งาแกว
๔๒ นางสาวอังคณา เต็มโชติโกศล
๔๓ นางสาวอุษา ไชยวานิชผล
๔๔ นางเอมจิตต ฉ่าํ เฉลิม
(รวม ๒๕ ราย)
๑๔ นางสาวจันทรา อัศวเลิศกมล
๑๕ นางจันทิมา ฤกษวิสาข
๑๖ นางสาวจินตนา พรมพิมล
๑๗ นางสาวดรุณี วงศรตั นโชติ
๑๘ นางบุษบงค นิ่มครุธ
๑๙ นางเพชรา เงินกร
๒๐ นางวารี จําเนียรเวช
๒๑ นางสาวสมฤทัย อยูนุช
๒๒ นางเหมภัทร ชาติวัฒนานนท
๒๓ นางสาวอัมพร กาญจนกานเหลือง
๒๔ นางอาทิตยา จารุพงศ
๒๕ นางอุบลวรรณ อัตนโถ

การประปาสวนภูมิภาค
ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นางพรรณพิลาส ไมงาม
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๕ ราย)
๔ นายสมนึก ลิ้มทองสิทธิคณ
ุ
๑ นายนนทศักดิ์ ภูภัทรางค
๕ เรืออากาศเอก แสง สองแสง
๒ นายวรวุฒิ เปาศิลา
๓ นายสมเดช คลายมาก

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๓)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑๐ ราย)
นายธวัช กอนนาค
๖ นายสมศักดิ์ เพชรประเสริฐ
นายพิสนธ แกวพรรณา
๗ นายสุรชัย เล็บสิงห
นายพิสิฐ หงสวณิชยกุล
๘ นายเสริม หึกขุนทด
นายมาโนช อุปถัมภกานนท
๙ นางสาวสุดาพร นาคพิน
นายวิโรจน วงศทองเหลือ
๑๐ นางสาวอัจฉริยา อภัยวงค
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒๐ ราย)
นายจักรพงศ คําจันทร
๑๑ นายพิพัฒน ประทุม
นายชัยณรงค ภูศรี
๑๒ นายมงคล วัลยะเสวี
นายธนา ฉายาวิสาร
๑๓ นายวิชัย วรแสน
นายนเรนทร ยวดยง
๑๔ นายวิโรจน เสือทิม
นายบัณฑิต ประทุมวงษ
๑๕ นายวิศิษฐ ทรัพยเจริญ
เรือโท ประจักร จิตรีพิทย
๑๖ นายสําราญ มีแสง
นายประสิทธิ์ สุขสมกลิน่
๑๗ นายสุรชัย เชื้อแพง
นายประเสริฐ แกวดอนหัน
๑๘ นางชุติมน ประมูลมาก
นายพงศกร ปุญญวัศพล
๑๙ นางปทมา หวังวิวฒ
ั นา
นายพงษศักดิ์ วิภาทิน
๒๐ นางอัญชลี รัตนสุภา
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๖๓ ราย)
นายกลาศึก กองกําไก
๘ นายชูชาติ บุญเปยง
นายการุณย เรืองยศ
๙ นายชูชีพ รวมบุญ
นายจักรี สัธนานันต
๑๐ นายถวิล เกาลิม้
นายจินดาพล กลิ่นเพชร
๑๑ นายทวี สวรรคเชิดวิลัย
นายจินตศักดิ์ สุกาญจน
๑๒ นายธนกร ศิลปะรายะ
นายเจษฎา ชูชาญ
๑๓ นายธนา อินกลาง
นายชวลิต วรชิน
๑๔ นายธนู ประสงค

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙

นายธเนศ กิตติคง
นายธวัชชัย ศรีบุญฤทธิ์พันธ
นายนภพร เจริญศรี
นายนฤพนธ ไทยกลา
นายนิรญ
ั เจริญ
นายบรรเจิด ศรีทัศน
นายประสิทธิ์ เพริดพริง้
นายพงษอิศรา พลเตชา
นายพรพจน ฑีฆายุ
นายไพฑูรย สุธรรมมา
นายภวัต แผลงศรี
นายภานุวัฒน เพิ่มจิระพานิช
นายภูชัย สัปปพันธ
นายภูเมธ เกิดลอย
นายมณี เชื้อมั่น
นายรัตนัย แสงสวาง
นายเรืองเดช ริกากรณ
นายวิธร มาเอียด
นายวิศาล วงษวฒ
ั นะ
นายสมชัย ทุมมณี
นายสมเดช เหล็มเลาะ
นายสุคนธ ศรีนา
นายสุทัศน แสงอินทร
นายสุธี มาลีศรี
นายสุนนั ท รักษาชัฏ

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓

(เลมที่ ๑๓)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายสุรพล ปญโญแกว
นายโสฬส คมวีระวงศ
นายอดิศร นอยผาง
นายอดิศักดิ์ ทิพรัตน
นายอัมรินทร สิทธิเกษร
นายเอกรินทร ภูพงษ
นางจันทรเพ็ญ พฤกษพนม
นางจิระวรรณ มาตะพัตดิ์
นางเจษฎา คงกิจ
นางสาวฑิฆัมพร อาษากิจ
นางดวงกมล ทรงสุภาพ
นางทัศนีย อรัณยะปาล
นางปทุม ขุนวิเศษ
นางพงศทรัพย อินทรบํารุง
นางพิมชญา บุญพนานันท
นางเพ็ญพิศ เกิดบางกา
นางยุคลธร โนนตาไทย
นางยุวดี ธิตานันท
นางสาววารุณี วงคสัมพันธชัย
นางสุดาพร ฤทธิ์มหันต
นางสุพันธนิดา อัครปรีชานนท
นางสุภัทรา ศรีไชยวงค
นางสาวสุภาพ วะมะพุทธา
นางอนันตพร รัตนคูหะ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ 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

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๓)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๙๗ ราย)
นายกฤษณ กอนนาค
๒๕ นายประพจน โสฬสจินดา
นายโกศล โสมทอง
๒๖ นายประสาท วันเพ็ชร
นายขจรศักดิ์ เหลืองอาทิตย
๒๗ นายประเสริฐ พวงศรี
นายชยพล พาแพง
๒๘ นายประหยัด กาญจนทิพย
นายชัยยันต ตนเงิน
๒๙ นายปญญา หาระสาร
นายชัยฤกษ วรรณพงศ
๓๐ นายพรสุพรรณ ใจบุญ
นายชัยวัฒน พูลรอด
๓๑ นายพูนศักดิ์ กองกาญจน
นายชุษณะ นิลกําแหง
๓๒ นายไพฑูรย อาสวาง
นายชูชาติ ไมคง
๓๓ นายภิเษก เบญยาลี
นายณรงคชัย นอยผาง
๓๔ นายภิญโญ ทิพยเนตร
นายณฤทธิ์ โสภา
๓๕ นายยุทธชัย ถนัดสอน
นายณัฐพงษ บุญโสดากร
๓๖ นายวัฒรินทร บํารุงสัตย
นายณัฐพล กองประดิษฐ
๓๗ นายวันชัย นอมระวี
นายถาวร มือทอง
๓๘ นายวินัย ศักดิ์ฐติ ิพันธ
นายทวีศักดิ์ ศรีสวุ รรณ
๓๙ นายวีระสิทธิ์ สิงหสวัสดิ์
นายธนานันป เอี่ยมบุญเสริฐ
๔๐ นายสงกรานต อาจนนทลา
นายธยานพล ธนศุภานุเวช
๔๑ นายสมเดช ใจสมุทร
นายธวัชชัย ไพโรจน
๔๒ นายสมบูรณ วัฒนะไมตรี
นายธํารง คุม เพชร
๔๓ นายสมภพ สุขสุพันธ
นายนพรัตน พึ่งแตง
๔๔ นายสานิษ กาญจนกุล
นายนิรญ
ั ต สุจนั ทรศรี
๔๕ นายสํารวย สรอยตัน
นายบรรจง สุวฒ
ั นวิชญ
๔๖ นายสุขเกษม มีสีผอง
นายปกรณ บัวทอง
๔๗ นายสุชาติ ศรีพา
นายปกิต ภาคธรรม
๔๘ นายสุดใจ สนิทนวล

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓

นายสุทธิศักดิ์ ถาวรสุข
นายสุรพันธ จันทรโชโต
นายสุรศักดิ์ แถวหมอ
นายสุระชัย ประสิทธิเขตรวิทย
นายเสนห โลหตระกูล
นายอนุชา ดวงศรี
นายอโนทัย ศรีขวัญ
นายอัครพล ขุนจร
นางกชกร หนูรกั
นางสาวกนกลักษณ หิรัญสิรีโกมล
นางกัญจนรัศม สวัสดิโกศล
นางกาญจนา สุธีเวช
นางกาญจนา แสงสุข
นางสาวขวัญชีวา รวมรัก
นางจารณี เพ็ชรหาญ
นางจิตรวิมล สุวรรณพงษ
นางสาวจินตนา ตลับเพ็ชร
นางจีรวรรณ มั่นออง
นางชิดชนก คอวนิช
นางญาณิศา ศรีกุลวงศ
นางฐิติมา โสมทัศน
นางสาวดวงเดือน ฉลองชัยสิทธิ์
นางสาวดุงพร สรอยสกุล
นางทิภาพร จันดาพันธ
นางสาวนงเยาว คูสกุล

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗

(เลมที่ ๑๓)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางนิตยา อุสาหรมั ย
นางประเทืองทิพย รอดดํา
นางประภัสสร ทาทอง
นางปรานอม ภูศิลาแทน
นางปทมา ฟกบัว
นางสาวพงษรัชดา เขียวสะอาด
นางพรพรรณ ชัยชิต
นางพวงเพชร สุขโข
นางพัชรลักษณ ดวงทอง
นางรุง ทิวา คงคดี
นางละไม กองอิน่
นางสาววิชชุตา มารอด
นางสาววิไลรัตน กิตติโรจนพาณิช
นางศศิธร ไพรีระยอเดช
นางศศิธร อัครพันธุพงศ
นางศิริกาญจน บุญรักษา
นางศิริลักษณ อังควณิช
นางสมพิศ ศรีสุวรรณ
นางสาวสินนี ุช บูรณะพรเสถียร
นางสุชญา ทิพระสาหาร
นางสุธินี ศิลาพักตร
นางหนึ่งฤทัย ศรีสวาง
นางอภิลาส สิทธิเกษร
นางอุไรวรรณ ปุณยานุเดช

