เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๕)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนั เปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ประจําป ๒๕๕๗
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอัน เปน ที่เชิดชูยิ่ง ชางเผือก
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 ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๕)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๔ ราย)
๑ นางสาวทรรศิตา สัตบุศย
๓ นางแพนสัน ตรีตรา
๒ นางสาวธัชปภา ไทยเพ็ชร
๔ นางสาวภิญญาพัศ สุขดํา
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นางสาวสาธินี จันทรรงุ

กระทรวงกลาโหม
๑
๒
๓
๔
๕

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๐ ราย)
นายกฤตพล เธียรจิรัฐฐิติกุล
๖ นายอนุศักดิ์ ปะภูสะโร
นายบัณฑิต บรรเลง
๗ นางสาวธิดารัตน จีนชาวนา
นายพีรวิชญ สิริบวรนันท
๘ นางสาวพนารัตน โตจิตร
นายสยาม สิทธิประเสริฐ
๙ นางสาววิลัย ทัศนียไตรเทพ
นายสุริยา สาลิกา
๑๐ นางสาวสุวิดา ทามี

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

กองบัญชาการกองทัพไทย
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๔๙ ราย)
นายฐตวรรฒ ปลื้มสี
๑๐ นายศักดิ์สกุล บุญดวง
นายทศพร หุนภู
๑๑ นายสิทธิพันธ พงษจันทร
นายเทพ จําลองปน
๑๒ นายสุรชาติ พรหมศร
นายธนชัย ไพศาลเวชกุล
๑๓ นายอภิศักดิ์ วรรณทอง
นายนฤชา สังขเพ็ชร
๑๔ นายเอกชัย คุนเคย
นายพรเทพ พุมพิมล
๑๕ นางสาวคนางค ขํามวง
นายพุฒิพงศ สอนใต
๑๖ นางจุฑารัตน สิริกานนท
นายภัทราวุฒิ วิธีสอน
๑๗ นางสาวจริยาภรณ บุศยพรรณ
นายวงศสุกฤษณ ทองธรรมชาติ
๑๘ นางสาวชุลีภรณ ศิริกุล

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔

๑
๒
๓
๔
๑
๒

นางสาวณัฐนารี สมนิล
นางณัฐชยา เสือเดช
นางสาวดวงพร กฤษณเพ็ชร
นางสาวดวงเนตร นาดี
นางดนิตา โพธิ์ศรี
นางสาวดวงรัตน สมใจ
นางสาวนิสา พันธศรี
นางสาวนัยนา จางออน
นางประภาพร เขงขยัน
นางสาวปริยานุช เหมือนปว
นางสาวพัชนี บุญเฟอง
นางไพจิตร สุขรัตชู
นางสาวพัทธนันท พุมสวัสดิ์
นางสาวพิชญา โนนคํา
นางมาริษา จิตรภักดี
นางสาวมัลลิกา เหลาแพง

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙

(เลมที่ ๑๔/๕)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวรวีวรรณ กรประเสริฐ
นางวันเพ็ญ คลายจินดา
นางวศินี ปญจบุรี
นางสาววิภารัตน คงทอง
นางสาววรันลักษณ ยิ้มเจริญ
นางสาววรจิตร จิตตะเสวี
นางศกุนิชญ บัวพา
นางสมบูรณ ไวยโมกข
นางสังวาลย ทองนาค
นางสุนิสา สุขสวัสดิ์
นางสาวสุกัญญา ตะครอสันเทียะ
นางสาวอารีรัตน สุขสุดชีพ
นางสาวอภิญญา อดทน
นางสาวอรุณี มีไธสงค
นางสาวอรุณณี อุนแพทย

กองทัพบก
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๗ ราย)
นายสิทธิ์ทร แสงไชย
๕ นางสาวประนอม แกวมหาภิณโญ
นางสาวกฎชธร ภารา
๖ นางสาวระพีพรรณ จันสุราช
นางสาวจันทนา ปยะรักษวัฒนชัย
๗ นางสาวอารีรัตน ชินศรี
นางสาวนงนภัส แสงสุข
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๗๗ ราย)
นายกฤษณะ สนธิสําราญ
๓ นายณฐกร แทนทองวัฒนา
นายชัชวาล พึ่งเจริญ
๔ นายธงชัย เบื้องกลาง

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

นายธงชัย สรอยระยา
นายบรรลุ ทองแยม
นายประกาศิต วรนาม
นายประพันธ ตาเที่ยง
นายไพรวัลย ชัยนา
นายภัทร ประมาณชน
นายวิชิต กลิ่นฟุง
นายวินัย แกวมูล
นายวิวัฒน ตรวจงูเหลือม
นายศักดิ์กรินทร ทองไพ
นายศุภเดช กรทรวง
นายสนธยา เทียนระยา
นายสมเกียรติ แสงทับ
นายสมชาย พูนผล
นายสมชาย หมายสําราญ
นายอนันดา ประวันโต
นายอนิวติ เนียมศรีเพชร
นายอนุวัฒน พูนกระโทก
นายอนุสรณ บุญนฤมิตร
นายอภิชาติ ตาละอุปละ
นางกาญจนภรณ พรมโสภา
นางจันทนา ชิตอักษร
นางจามรี ศิลปประกอบ
นางจีรวรรณ จิตเมตไตร
นางจุฑารัตน เสือชาวปา
นางฐิตาภรณ โพธิ์เตี้ย

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖

(เลมที่ ๑๔/๕)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางดวงแกว จันทรโต
นางนันทิกานต ศิลาฤทธิ์
นางพึงธิดา คําทูลศรี
นางภัทรธิดา ศรีวงศอุดมสิน
นางมยุรี บุญไชย
นางยุพิน พันธแจง
นางรัตนา เนาวรังษี
นางเรณู โมราราย
นางลายลักษณ กอศิลป
นางวราพร เถื่อนสุริยะ
นางศิริพร เรืองศิริพัฒน
นางศุจิกา บุญชวย
นางสิริลักษณ หาญธัญกรรม
นางสุพรรณี เจริญสุข
นางสุภาภรณ แกวศรีนิล
นางสุรัตน ปานแจม
นางอมรรัตน พานอังกาบ
นางอัญชัญ ฉิมพาลี
นางอารีย เพ็งผล
นางสาวเกศศิริ จรัญพงษ
นางสาวจิณัฐตา บัวบาน
นางสาวจีรวรรณ จุยทะเล
นางสาวชนันรัตน อ่ําโต
นางสาวณัฐพร นิ่มศุขี
นางสาวณัฐพร พละเดช
นางสาวดวงรัตน สวนดี

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๕)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘

๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗

นางสาวดุษฎี เจียกงูเหลือม
นางสาวเธียรดา พงศอาสา
นางสาวนริศรา ไทยเจริญ
นางสาวนวลทอง คําถนอม
นางสาวปณณิกา ชูรัตน
นางสาวพรนรินทร เปลี่ยนแมน
นางสาวพรรณทิพา จันทรเดนแสง
นางสาวพรศฬา เขียวดี
นางสาวภัทรญา แสงเดชอุทัย
นางสาวมาลัยพร ปนทะ
นางสาวรัตนากร นันโท

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

กองทัพเรือ
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นายคมเดช สถิรอําพน
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๘๖ ราย)
นายกอง เกตุปญญา
๑๑ นายชัชวาลย ปอมบุบผา
นายโกมล ธรรมกิจพานิช
๑๒ นายชัยยุทธ ทองคํา
นายขจิต แตงมั่น
๑๓ นายชัยยุทธ สุขยวง
นายคราวุธ บุญชูวิทย
๑๔ นายชัยรพี จิตพัฒนกุล
นายคัมภีร รักระเบียบ
๑๕ นายเชาว ราชเดิม
นายจักรินทร พลอยสีสวย
๑๖ นายณัฐวุฒิ เตโช
นายจิรพงศ คลายสุบรรณ
๑๗ นายดนัยวุฒิ เอี่ยมสะอาด
นายฉัตรชัย นรารักษ
๑๘ นายเดชา ทองมาก
นายเฉลิมพล กรรเชียง
๑๙ นายทนงศักดิ์ พุมพวง
นายชนะวัฒน หนูลอย
๒๐ นายทศพล ทองอยู

๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗

นางสาววนัสนันท จันทรโคตร
นางสาววาสนา สรอยนาค
นางสาววิไลวรรณ ไทยทอง
นางสาวศรินยา อยูจําเนียร
นางสาวศิริรัตน ศรีมีเทียน
นางสาวสุกานดา จิตรสวาง
นางสาวสุพัตรา ภาคาเนตร
นางสาวสุภาภรณ กาญจนโรจนพันธ
นางสาวสุวัฒน วาระสิทธิ์
นางสาวอัมพรทิพย แสงศิริ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖

นายทศพล บัวสุวรรณ
นายทัศนะ แกวเนียม
นายธงชัย สกุลทอง
นายธนกร พุมหิรัญ
นายธนกฤต สุขเจริญ
นายธวัช ชมเดือน
นายธวัฒนชัย แจงเพิ่ม
นายธีรพงษ สุขศรี
นายธีระ หาญพล
นายนพชัย สีเงินดี
นายนฤชา กริ่มใจ
นายนาวี เฉยฉิน
นายนาวี บัวศรี
นายนิรุตน เหมรา
นายนิวัฒน สังขเกิดสุข
นายประกาศ ถุงคําแสน
นายประสิทธิ์ ทับทิมแสง
นายปลื้มปติ หนองพล
นายปญญา ใจกลา
นายปยเมธ แสวงศิลป
นายพรเทพ นิลชูจิตร
นายพลวัฒน ชุมทอง
นายพลากร พุกดี
นายพิสุทธิ์ แซอึ้ง
นายพีรยุทธ พีรพงศสวัสดิ์
นายไพรสน เนียมทับ

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒

(เลมที่ ๑๔/๕)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายภราดร ยะภักดี
นายภัทรพงษ ดํารงแดน
นายภาวิน ฉลองบุญ
นายมงคล พงษประไพ
นายมณฑล สมปุย
นายเมธา ออกกิจวัตร
นายรวีเวท ปนทรัพย
นายวรชาติ คุมภัยเพื่อน
นายวรเดช สงวนแสง
นายวัชชรกร คําทอง
นายวัฒณพงษ สุดสาคร
นายวัฒนา รุงแจง
นายวิทยา ลักษณะการ
นายวีระ มโนภิรกุล
นายศักดิ์นิกร จงรังกา
นายศิริชัย จันทศรีคํา
นายสมนึก เอมชาวนา
นายสมบัติ แซลิ่ม
นายสมศักดิ์ นานาชาติ
นายสามารถ ทารเพชร
นายสิทธิโชค ศรีจรัญ
นายสุทธิพร อาจกลา
นายสุเทพ โสภณแสงชัย
นายสุนทร คงสุคนธ
นายสุรเชษฐ เปมานุวัฒน
นายสุรพงษ ศรีอรุณ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๕)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘

๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙

นายสุรศักดิ์ แกวชวง
นายสุรัตน จูรัตนสาร
นายโสมนัส วัฒนพิมล
นายอนนท เข็มประโคน
นายอนุตร ชาติสม
นายอโนชา กลิ่นนอย
นายอภิรัตน คงโพธิทอง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

กองทัพอากาศ
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๖๗ ราย)
นายกฤษณะ จันทรมิตรี
๑๗ นายนิโรจน ถิ่นธานี
นายกิตติกรณ จันทรเนตร
๑๘ นายพนมวรรณ ฝอยลามโลก
นายไกรสร ศรีธิ
๑๙ นายพรชัย ยิ้มแกว
นายขันธชัย ศรีภักดี
๒๐ นายภัทรพล สาลีสี
นายจักรพันธ พาชอบ
๒๑ นายภาคภูมิ นิลบรรจง
นายเฉลิมชัย จาระมัย
๒๒ นายภูริพงศ ยาวิราช
นายเฉลียว นาแวน
๒๓ นายมงคล ใจสะอาด
นายชีวัน รอดทอง
๒๔ นายยุทธนา อินทุรัตน
นายณัฐพล ยงประเสริฐ
๒๕ นายวัชระพงค เที่ยงธรรม
นายทนงศักดิ์ คําสังขสกุล
๒๖ นายวิชัย เหล็กกลา
นายทองสุข ทัพเนตร
๒๗ นายวีรเชษฐ อจรสิงห
นายทัตฐณา พรมภา
๒๘ นายวีระยุทธ บุตรเดช
นายเทพพิทักษ ศรีนิล
๒๙ นายศิริพงษ ไชยศิริ
นายเทวา พงษเจริญวรรณ
๓๐ นายสมพร จันทรหลวง
นายนพดล นิ่มนวล
๓๑ นายสุรศักดิ์ เปาเปยมทรัพย
นายนิบุณ เทียมเพ็ง
๓๒ นายเสริฐ ขวดแกว

๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖

นายอศิ ตั้งพลสุข
นายอาทิตย รุงเรือง
นางสาวกวิสรา ศิริพงษ
นางสาวปรารถนา พวงทอง
นางสาวพิมพกานต จีระพันธ
นางสาวเสาวลักษณ เดชนอย
นางสาวอุราภรณ เข็มอุทา

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐

นายอนุพันธ คลายเกตุ
นายอมรชาติ ผลศิริ
นางสาวกรรณิการ ซําศิริ
นางสาวขวัญชนก พันธไมศรี
นางสาวจิราพร พรหมจรรย
นางสาวฉัฐมณฑน มาลัยวงษ
นางสาวดวงรัตน เริงสมุทร
นางสาวบุศณี บุญเตี้ย
นางสาวพรทิพย ทองเงิน
นางสาวภาพิชมนทน เยาวบุตร
นางสาวรุงธิดา กิจกลา
นางสาวสมสมัย จารุปาณ
นางสาวสุกัญญา มณีโชติ
นางสาวสุภัค สุระวัง
นางสาวสุภาพร คนิชฉาย
นางสาวอรทัย ชัยอินตะ
นางสาวอรนลิน ภิรมย
นางสาวอรวรรณ จันทรชู

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗

(เลมที่ ๑๔/๕)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางกานตพิชญชา ทะการ
นางจิณหจุฑา สราทธพันธุ
นางดวงใจ แกนศักดิ์
นางธิดา ตัณฑกูล
นางนภารัตน มีลาภ
นางนิตยา สงขาว
นางปยนุช ยศราวาส
นางปยภา เชากระโทก
นางพรพนา นานุช
นางพรอารีย สุนสวัสดิ์
นางมณฑกานต พลานุสนธิ์
นางมารยาท ศรีอุทยาน
นางรัตติยา สูทรัพย
นางรัตนา ศรีเนาวรัตน
นางศุภลักษณ บุญเรืองยา
นางสําเนา สวางใจ
นางสุปราณี สอนไข

กระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นายพิเชฐ นวลแจม
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๑๗ ราย)
๑ นายพันธศักดิ์ เถือกตาถา
๓ นางสาวจิรัชยา อาสาพิทักษชาติ
๒ นายอภิรักษ ขุนพิลึก
๔ นางสาวถนอม ไตรบุญ

