เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๓)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนั เปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ประจําป ๒๕๕๘
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 ๒๕๕๘ รวมทั้ ง สิ้ น ๒๘๒,๙๘๘ ราย
ดังรายชื่อทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๓)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

สํานักนายกรัฐมนตรี

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นายสมโชค สุขเกื้อ
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นายไพรัตน คลายแกว
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๓ ราย)
๘ นายสุวิทย เกี่ยวศรีสกุล
นายเจริญ มะโน
๙ นายวีรชัย วงศวีรพัฒนากุล
นายนาคินทร กากแกว
๑๐ นายอนันต สกุลธนา
นายพิเศษ ลิ้มสุวรรณ
๑๑ นายวรรชัย นุราภักดิ์
นายสมเกียรติ ชูสุข
๑๒ นายอุดมศักดิ์ ชูฤทธิ์
นายสมบัติ หนองหาร
๑๓ นางสาวอนัญญา ตั้งใจตรง
นายธานินทร ถาวรศาสนวงศ
นายเชี่ยวชาญ นันตธนพานิช
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นางสายสมร วงศกรี ติกลุ

กระทรวงกลาโหม
๑
๑
๒
๓
๔

องคการสงเคราะหทหารผานศึก
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๒ ราย)
นายสรายุทธ แครวรัตน
๒ นางสาวปุณณภา ปรีดีขนิษฐ
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๑ ราย)
๕ นายศักดิ์ชาย ผลสุวรรณ
นายถาวร ตันเติมเกียรติ
๖ นางสาวกฤษณี ขวัญออน
นายนิรันดร ใจซื่อ
๗ นางสาวทิพวรรณ เปาบานเซา
นายวรกิจ ไวทยะวานิชกุล
๘ นางปรียา สุขสวาง
นายวิศวชัย ศรีบาล

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๙ นางปรียาลักษณ ฤทธิเดช
๑๐ นางพรรษพร เจริญสกุลวงค
เบญจมาภรณชางเผือก
๑ นายจงรักษ พวงวิภาต
๒ นายชัยภัทร รัตนพิพิท
๓ นายเผชิญ ทองขุนดํา
๔ นายพิสิฐ หมุดอุบล
๕ นายไวยวุฒิ เกษโกวิท
๖ นายศิริพล อิ่มจิตต
๗ นางกมลภา พูลสุวรรณ
๘ นางสาวเกษร หวานนุน
๙ นางจรรยา บุญคุม
๑๐ นางจิราภา เถื่อนสวาง
๑๑ นางสาวเจียมจิตต จุดาบุตร
๑๒ นางสาวฉัตรสุมาลย ตันติกุล
เบญจมาภรณมงกุฎไทย
๑ นายเกรียงไกร เปรมัษเฐียร
๒ นายชัยสิริ เชิญขวัญแกว
๓ นายณรงคฤทธิ์ ขุนภักดี
๔ นายณัฏฐดนัย ชางหิรัญ
๕ นายเทียนชัย เทียนทองถาวร
๖ นายทศพล สุริยจามร
๗ นายธนเดช นุชรุงเรือง
๘ นายปานสิงห ปานอน
๙ นายพีระยุทธ ไรทิม
๑๐ นายพลสันต เรืองคณะ

(เลมที่ ๑๓)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๑๑ นางอารีรัตน ศิริวรรณบุศย
(รวม ๒๔ ราย)
๑๓ นางดวงกมล จันทรสม
๑๔ นางทวีวรรณ ธนะเสน
๑๕ นางธัญญรัตน เสรีมาศพันธุ
๑๖ นางธัญลักษณ บุญศิริ
๑๗ นางสาวนิทราทิพย คงเจริญ
๑๘ นางสาววนิดา ก.ศรีสุวรรณ
๑๙ นางสาววราวัลย จึงศิวะพรพงษ
๒๐ นางศรีวิไล รัตนสุนทร
๒๑ นางสมถวิล รักษมณี
๒๒ นางสาวสายฝน โสวัณณะ
๒๓ นางสุรศรี อุรเคนทร
๒๔ นางอิ่มพักตร ธเนศกิตติภูมิ
(รวม ๕๐ ราย)
๑๑ จาสิบเอก ภูดิท โกมารกุล ณ นคร
๑๒ นายมนชัย สัมฤทธิ์
๑๓ นายมนตรี เกิดดี
๑๔ นายเริงยุทธ เมืองศรีนุน
๑๕ รอยตรี ลอย หาญณรงค
๑๖ นางเกศแกว กุงทอง
๑๗ นางสาวเกษวดี งามศิริ
๑๘ นางสาวกิตติมา ธนพรชัยวงษ
๑๙ นางกีรัตยา ขีณาสเวศ
๒๐ นางเครือวัลย ใจภักดี

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕

นางสาวเงินยวง ดิษสาริบุตร
นางจินตนา สวัสดิ์ถาวร
นางสาวจิตตินาถ วรคุตตานนท
นางจิราภรณ ออนตา
นางสาวชฎาทิพย บุญพา
นางญาศิณี สยุมภูรุจินันท
นางสาวเบญจมาภรณ ทองเสริม
นางปานทิพย อุนจิตติ
นางภัทรมล บุญญโชติ
นางสาวมนตรสวรรค อยูเย็น
นางยุพิน ลิกขะไชย
นางสาวรัชชพร กรีมละ
นางรชนิศ เวชะวัชนะ
นางวีณา อยูพิทักษ
นางสาววรจิต กิจจาทรพิทักษ

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐

(เลมที่ ๑๓)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางวิลาวัณย สมบูรณทรัพย
นางวาสนา บุญอยู
นางสาวสมบัติ พิทักษา
นางสาวสรวงกนก เผาทรง
นางสุวดี สุวรรณคีรี
นางสาวสุพิชชา บุญอุม
นางสิริภัทร เพียรสมผล
นางสุดาวรรณ ขันธมิตร
นางสุมนทิพย อยูสําราญ
นางแสงจันทร คนซื่อ
นางสุจิตรา ชาญสตบุตร
นางสุชิรา ศรีรัตน
นางอณัญญา จันทรา
นางเอมอร แจมกระจาง
นางสาวอุษา อยูเย็น

กระทรวงการคลัง
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

บมจ. ธนาคารกรุงไทย
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒๗ ราย)
๙ นายพิชาน กัลยาณมิตร
นายชลิต ดวงจันทร
๑๐ นายวรภัค ธันยาวงษ
นายชากร กุลสิงห
๑๑ นายวราวุฒิ สิทธิยศ
นายดุษฎี รอดบุญ
๑๒ นายวัชระ กาญจนพันธุ
นายธีรวัฒน ธรรมเบญจพล
๑๓ นายวีระพงศ ศุภเศรษฐศักดิ์
นายธีรินทร เตาทอง
๑๔ นายสมเกียรติ ปรีเปรม
นายนพพร บุญเกิด
๑๕ นายสิทธิพงษ เอื้อมงคล
นายบรรจงศักดิ์ พุกกะณะวนิชย
๑๖ นายสุรชัย นอยวัฒน
นายปรีชา จรรยาธนะวุฒิ

