เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๕)
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

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑

๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

นายสมพงษ บุญประจักษ
นายอนุรักษ เหมะจุฑา
นายอนุเชษฐ นอยมาก
นางกิรณา อํานวยสุข
นางจุน พันสุเภาดี
นางสาวจันทรจิรา เปาทอง
นางสาวจุฑารัตน มีธรรมยุติ
นางสาวจุฑามาศ วัชวงษ
นางสาวชัชนิตย มวงนอย
นางสาวทองขาว สีแดงดี
นางสาวเบญจสิริ สิงหกุล
นางพรวิมล โดดสังข

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

กองทัพบก
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม
๑๓
นายกอบศักดิ์ โถพวงทอง
๑๔
นายกิจรัตน จุดประสงค
๑๕
นายขวัญไทย คุมยา
๑๖
นายจตุพร เชาฉอง
๑๗
จาสิบเอก เจษฎา ขําบาง
๑๘
นายเฉลิม เภสัชชา
๑๙
นายชัยยงค มาตรปญญา
๒๐
นายชัยวัฒน ธัมมวราภรณ
๒๑
นายฐิติกร วิลามาศ
๒๒
นายฐิติพงศ จารัตน
๒๓
นายณรงค จาดพิมาย
๒๔
นายณรงคกรณ บุญเกิด

(เลมที่ ๑๔/๕)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวพนิดา ทองยอย
นางสาวพัชราภรณ พึ่งแสง
นางสาววรณัน กวยประเสริฐ
นางสาววรัชยา นาชัยเวช
นางสมคิด นาคดี
นางสาคร ใหญยิ่ง
นางสงกรานต ศรีเคลือบ
นางสมปอง สุตะพรม
นางสิริกูล แยมเพ็ง
นางสาวหนูกาญจน บัวบาน
นางสาวอมรรัตน สาวทรัพย

๑๐๕ ราย)
นายณรงคฤทธิ์ สันเทพ
นายดนัย มวงไหม
นายทนงศักดิ์ ตับกลาง
นายธงชัย บุญชัยโย
นายธนะพล เกิดทรัพย
นายธนัทพัชร นุชสุข
นายธรรมนูญ เสมสุวรรณหงษ
นายธรรมสาร ละมายวิเศษ
นายนรภัทร รักษาล้ํา
นายนิยม นามจะโปะ
นายบัญชา สุขดา
นายบุญคุม คงสุข

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐

นายบุตรดี มายา
นายปฐมพงศ สุระพันธุ
นายพัฒนะ ทรงจอหอ
นายภูวนัย รัตนสูงเนิน
นายมนสิทธิ์ แสวงสุขสันต
นายมานูญ พวงจันทรขาว
นายมารุต ไนยทอง
นายลภณ จงประสิทธิ์
นายวัฒนา ศรีสวัสดิ์
นายวันชัย ชูศรี
นายวัลยา เกียรติเปรมปรีดิ์
นายวัสสสพันธ ภูวเดชนวัตศิริ
นายวิทวัส ศรีวัฒนยา
นายวีระวัฒน วิเลสูตร
นายวีรุฑ เพชรคีรี
นายวุฒิไกร กอบุญ
นายวุฒิชัย ทองสุข
นายศรีพรม พือขุนทด
นายศักชัย แกวประหลาด
นายศักดิ์ระพี ถาวร
นายสงคราม เดชบุญ
นายสมพร เหลืองชางทอง
นายสมศักดิ์ เผือกสี
นายสัญญา โพธิ์ศรี
นายสุรชัย ขันแกว
นายสุฤทธิ์ หาญละคร

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๔/๕)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายสุวัฒน เผือดโพธิ์
นายอนันต มุทาวัน
นายอนุชา วงศาวิเศษ
นายอัครเดช กุลกระจาง
นายอิสระ รัตนวงษ
นางกนกวรรณ เกตุแกว
นางจิตรภากร คองก่ํา
นางจิราพร เดือนตะคุ
นางจุฬาลักษณสินี เสมียนชัย
นางชุติกาญจน วรรณุรักษ
นางฐิติมา ออยหอย
นางณฐอร โมฬีชาติ
นางณัทญา สุวรรณมณี
นางนฤมล กิจการ
นางบังอร พรหมจรรย
นางปานวาด ชัยนิล
นางปาริชาติ กลัดมุข
นางปาลิดา ขําปู
นางภวิษยพร คลายเผาพงษ
นางยุพิน ทาปุย
นางลัดดาวัลย แกนแกว
นางวรมน ปติโสภณ
นางวรานิษฐ จันทรา
นางวิภาพร สิทธิวิบูลย
นางศรีเนียน สุริวรรณ
นางสุปราณี นอยสุดใจ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

นางสุพัตรา ชนูดหอม
นางอรดี บุตรมาตย
นางอัจฉรา นันโท
นางอัญชลี สวนมาลา
นางอาริสรา พรหมดนตรี
นางสาวญาณวรรณ ผลอุดม
นางสาวทิวาพร มั่นคง
นางสาวธิติมา จูวงส
นางสาวน้ําผึ้ง ดียิ่ง
นางสาวบุญญา สันตานะ
นางสาวบุษยา พลดงนอก
นางสาวปรณี คีรีวงษ
นางสาวประวิตรา สุขเกษม
นางสาวปราณี จันทะโสม
นางสาวพรทิพย มิคาทนานนท

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕

(เลมที่ ๑๔/๕)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวพรทิพย เสาะแสวง
นางสาวพรรณวิไล บุญสง
นางสาวพรรษา แกนสิงห
นางสาวพฤตยา เขียนปญญา
นางสาวเพลินพิศ ขําเมือง
นางสาวมาลากานต บางนนท
นางสาววนัสนันท มั่นเสดาะ
นางสาววรรณภา พันธมี
นางสาววรัญญา สุพรรณเนียม
นางสาวสาวิตรี คุมกัน
นางสาวสุกัญญา ทองนอก
นางสาวสุวรรณา สําเรือง
นางสาวออยขวัญ จันทรฉาย
นางสาวอุษณีย ดีสุขมณี

กองทัพเรือ
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๐๐ ราย)
๑๐ นายจิรกฤตยภร โพธิ์ชู
นายกังวาน สุทธินิมิตร
๑๑ นายณรงคกฤช วังชนะกุล
นายกัมปนาท บุญชู
๑๒ นายณรงค อิ่มใจ
นายกิตติศักดิ์ คงเกิด
๑๓ นายณัฐพล มหายศนันท
นายเกรียงไกร คหพลโภคิน
๑๔ นายณัฐพล อัมระปาล
นายโกศัลย ชมมาพร
๑๕ นายณัฐวุฒิ บุนนาค
นายไกรวิทย ทองมาก
๑๖ นายณัฐวุฒิ อติฤทธิ์
นายคุณากร พวงฟก
๑๗ นายธงชัย อินยา
นายจักรพันธ ผึ่งฉิมพลี
๑๘ นายธนโชติ เฉลิมวัฒน
นายจักรี เทียนหาว

