เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณอนั เปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ประจําป ๒๕๕๗
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอัน เปน ที่เชิดชูยิ่งชา งเผือก
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

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘

กระทรวงกลาโหม
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๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

องคการสงเคราะหทหารผานศึก
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒ ราย)
นางผุสดี ธรรมแสง
๒ นางพรรณงาม เลิศหิรัญวงศ
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๘ ราย)
๕ นางพรรนิภา สุนทรกะลัมภ
นายบุญเลิศ สนใจ
๖ นางสินีนาฏ โชติวินิจกุล
นายปยะศิริ ปริยานนท
๗ นางสุภาพ ชื่นสุขจิตต
นายสิทธิชัย สุนทรกะลัมภ
๘ นางอรพิณ ไพศาลสารกิจ
นายสุวัฑฒน ปน เจริญ
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๕ ราย)
นายวุฒิชัย ดิษบรรจง
๔ นางปยะนุช ศรีสารัตน
นายสมกิจ อวเกียรติ
๕ นางวิภา อุทัยรัตน
นายอัครา พงคพนาไกร
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๒๕ ราย)
๑๔ นางนิรมาน ยงเขนยสิน
นายชุมพล ทองขาว
๑๕ นางสาวประภาพรรณ เจียมตระกูล
รอยตรี ณรงค ชาติเวช
๑๖ นางสาวปรียานุช จักรไพศาล
นายธีระยุทธ ศิริคํา
๑๗ นางโรฮานี ปานเจริญ
วาที่รอยโท มงคล ปลื้มสติ
๑๘ นางสาววรรณธนี ทรัพยเจริญ
รอยโท วิเชียร สอนบุตร
๑๙ นางวรินทรพร คลองการยนต
นายศักดิ์เกษม ศรีธรานนท
๒๐ นางสุคนธ จัน่ เพชร
นางสาวกัญญา ศรีโสภา
๒๑ นางสาวสุจรรยา รูรอบดี
นางจุฑามาศ อวเกียรติ
๒๒ นางสาวสุพรรณ พันธุพยัคฆ
นางจุรีพร สุปฏิญญา
๒๓ นางอรอนงค พันธุสาร
นางฉัตรชนก สุนทรชาติ
๒๔ นางอรุณศรี รัตนเจียรกุล
นางสาวทิพยธิดา ภักดีศุภผล
๒๕ นางอารีย เพ็ชรละออง
นางสาวธนิษฐา พึ่งอัมฤทธิ์
พันจาเอกหญิง นิรมล พงศพัฒนกาญจน

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
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หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘

เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒๒ ราย)
นายทองคํา ทรายหมอ
๑๒ นางญาณิพัชญ สุขอุม
นายธวัชดิลก ขําวิไล
๑๓ นางทัศนา สนใจ
นายนิวัฒน ครึกครืน้ จิตร
๑๔ นางสาวทิพวรรณ เดชคลัง
นายรังสรรค สุขสมผล
๑๕ นางเบญจวรรณ บูรณบุณย
นายศิระ ชมชูเวชช
๑๖ นางสาวปริสดา คงพูลศิลป
นายสมศักดิ์ พวาศิริ
๑๗ นางพรรณี จินดารักษ
นายสุรพล กุทาพันธ
๑๘ นางภวพร เกษโกวิท
นายอดุลย จันทรคง
๑๙ นางสาวมนพัทธ บูรณางกูร
นางเกศรา เกิดบุญ
๒๐ นางเรวดี หอมสนิท
นางจันทรเกษม จัดประจง
๒๑ นางเรืองศรี หาวุฒิ
นางชาลิตา ชืน่ กมล
๒๒ นางวราพร ชุมสาย ณ อยุธยา

กระทรวงการคลัง
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

บมจ. ธนาคารกรุงไทย
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓๕ ราย)
นายกฤษณ เนื่องสิกขาเพียร
๑๑ นายธนิต ลักษณะพุกก
นายกําธร ชวนะเวสน
๑๒ นายธรรมศักดิ์ กรรณสูต
นายกิจจา ออนละมัย
๑๓ นายนิพนธ แสวงเจริญ
นายกิตติธัช ชีวกิดาการ
๑๔ นายบัณฑูร พฤกษาเมธานันท
นายเกษม แพใหญ
๑๕ นายปฏิเวช สันตะวานนท
นายชัยณรงค นิศามณีวงศ
๑๖ นายพันโชค เอกะโรหิต
นายณัฐกฤตย ธนไพศาลกิจ
๑๗ นายไพจิตร ศิรธิ รรมพันธ
นายดิษพงศ พานิช
๑๘ นายลือชัย ชัยปริญญา
นายทรงพล ตั้งกิจถาวร
๑๙ นายวิรัตน เตียระกุล
นายทวีศักดิ์ ไชยเทพ
๒๐ นายสมคิด สุจิตตานนทรัตน

