
                   ดว้ยไดรั้บแจง้ความจากส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีวา่ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ผูท่ี้ไดรั้บพระราชทานเคร่ืองราช

อิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจ าปี 2557 ชั้น ม.ว.ม. และ ป.ช. เขา้เฝ้าฯสมเด็จพระรบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมา 

แทนพระองค ์เพ่ือรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ในวนัพฤหสับดีท่ี 30 เม.ย. 2558 ณ ศาลาดุสิดาลยั สวนจิตรลดา

ถนนราชวิถี ในระหวา่งเวลา 10.30- 12-30 น.

                    จึงขอให้ผูไ้ดรั้บพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้น ม .ว.ม.และ ป.ช. แจง้ยนืยนัการเขา้เฝ้าฯ ตามรายช่ือขา้งล่างน้ี 

แบบท่ีแจง้มาขา้งล่างน้ี ภายในวนัท่ี 24 เม.ย.58 ทางโทรสารหมายเลข 0-2241-9055 หรือ e-mail pramoon2498@hotmail.com

ให้ท่านผูเ้ขา้เฝ้าฯ ตามรายช่ือขา้งล่างน้ีไปรับบตัรเขา้เฝ้าฯ และใบก ากบัเคร่ืองราชฯ ได ้ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป จนถึงวนัท่ี 30 เม.ย.58

ก่อนเวลา 10.00 น. ท่ีส่วนส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน สถ. (ตึก 1) และขอให้ผูท่ี้เขา้รับชั้น ม.ว.ม. น าเคร่ืองราชฯตั้งแต่ชั้น ป.ม.

ลงไป น าไปส่งคืนดว้ย และผูเ้ขา้รับชั้น ป.ช. น าเคร่ืองราชฯ ตั้งแต่ชั้น ท.ช.ลงไป น าส่งคืนดว้ย หากคืนไม่ไดใ้ห้ชดใชร้าคาตามท่ีก าหนด

                    ส าหรับผูท่ี้ไดรั้บพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้น ป .ม. ขณะน้ียงัไม่มีหมายก าหนดการ มีเม่ือใดแลง้จะรีบแจง้   

14/368 ม.ว.ม.57 นาย กนกศกัด์ิ รามบุตร ทม.ก าแพงเพชร

14/370 ม.ว.ม.57 นาย เกียรติศกัด์ิ โชติกศิลป์ บนัลือแพรกษา จ.สมุทรปราการ

14/371 ม.ว.ม.57 นาย ค ารณ สมบูรณ์รัตน์ ทม.มหาสารคาม

14/372 ม.ว.ม.57 นาย เฉลิมชยั เขมะปัญญา อบจ.นครราชสีมา

14/373 ม.ว.ม.57 นาย ชาตรี ศรีสนัต์ อบจ.นนทบุรี

15/381 ม.ว.ม.57 นาย ปกรณ์ สุคนธชาติ เมืองพทัยา

15/382 ม.ว.ม.57 นาย ประพนัธ์ พลแพงขวา ทน.อุดรธานี

15/385 ม.ว.ม.57 นาย พิเชษฐ์ อุษาสุมงคล ทม.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

15/388 ม.ว.ม.57 นาย พนูศกัด์ิ นาคเสนา ทม.ป่าตอง  จ. ภูเก็ต

15/389 ม.ว.ม.57 นาย ภกัดี ข่ายม่าน ทม.เบตง จ.ยะลา

15/396 ม.ว.ม.57 นาย วิโรจน์ พรรณราย ทน.นครศรีธรรมราช 

15/399 ม.ว.ม.57 นาย วีระ พิเภก อบจ.หนองคาย

15/403 ม.ว.ม.57 นาย สมพงษ์ วรกมล อบจ.เลย  

15/404 ม.ว.ม.57 นาย สมหวงั สิทธิศิรประพนัธ์ ทน.นครศรีธรรมราช 

15/406 ม.ว.ม.57 นาย สมาน วิหกรัตน์ ทม.อ่างทอง

15/409 ม.ว.ม.57 นาย สุจินต ์ อมตพนัธุ์ ทน.ภูเก็ต 

15/416 ม.ว.ม.57 นาย อดุลย์ มุทุกนัต์ อบจ.นครราชสีมา

15/419 ม.ว.ม.57 นาย อ าพล พลศร ทน.ยะลา

26/1098 ม.ว.ม.57 นาง งามพกัตร์ เจริญไวย์ ทม.เมืองพล จ. ขอนแก่น

26/1099 ม.ว.ม.57 นาง จรวยรัตน์ ขวญัรัมย์ ทม.บุรีรัมย ์จ.บุรีรัมย์

26/1100 ม.ว.ม.57 นาง ดารุณี ตั้งเบญจผล ทน.ระยอง

261101 ม.ว.ม.57 นางสาว ทศันีย์ เอกวานิช ทน.ภูเก็ต  

26/1102 ม.ว.ม.57 นาง ธนารัตน์ พกุบา้นเก่า ทน.นครสวรรค ์

26/1105 ม.ว.ม.57 นาง ร าพึง ศุภราศรี เมืองพทัยา

26/1106 ม.ว.ม.57 นาง ไลวลั อินทะพนัธ์ ทม.ล าพนู

รายช่ือผู้ที่ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชช้ันสายสะพายปี 2557



26/1107 ม.ว.ม.57 นาง ศิวิไล มคัเจริญ ทน.นครสวรรค ์

26/1108 ม.ว.ม.57 นาง สุริพร หลวงใหญ่ ทน.ล าปาง 

26/1109 ม.ว.ม.57 นาง อินทราพร กาญจนัดา ทน.นนทบุรี 

ประถมาภรณ์ช้างเผือก

45/846 ป.ช.57 นาย กรภทัร์ เร่ิมสุกรี ทน.สุราษฎร์ธานี 

45/850 ป.ช.57 นาย กฤษณ สุนทรกิจพาณิชย์ อบจ.สระแกว้ 

45/851 ป.ช.57 นาย กฤษณวรุณ ไชยนิจ ทน.ขอนแก่น

45/860 ป.ช.57 นาย เกษมสุข เพชรดี อบจ.อุบลราชธานี

45/863 ป.ช.57 นาย โกสิน  พลูวนั ทน.อุบลราชธานี 

45/864 ป.ช.57 นาย ไกรศกัด์ิ วรทตั อบจ.สุรินทร์

45/869 ป.ช.57 นาย ขจดั สุวรรณสงัข์ อบจ.กาฬสินธุ์

45/871 ป.ช.57 นาย คณิต ศิลาอ่อน ทน.อุดรธานี

45/875 ป.ช.57 นาย คุณเดช ถิรญาธรณ์ อบจ.อุบลราชธานี

45/881 ป.ช.57 นาย ฉลอง ฆารเลิศ ทม.กาฬสินธุ์

45/882 ป.ช.57 นาย ฉตัรกุล ช่ืนสุวรรณกุล ทม.ล าพนู

45/888 ป.ช.57 นาย ชวลิต  หล่อเลิศรัตน์ ทน.นครสวรรค ์

45/889 ป.ช.57 นาย ชยัชนะ ผลาพงศ์ ทม.ศรีสะเกษ

46/892 ป.ช.57 นาย ชยัยงค์ จ  าปา ทม.ยโสธร 

46/898 ป.ช.57 นาย ชาญ    อ่อนวงษ์ ทต.ศรีพนมมาศ จ.อุตรดิตถ์

46/903 ป.ช.57 นาย ชูศกัด์ิ ชินะโรจน์ ทน.เชียงใหม่ 

46/918 ป.ช.57 นาย เดชา จิยะจนัทน์ ทม. สองพ่ีนอ้ง จ.สุพรรณบุรี

46/926 ป.ช.57 นาย ทวีศกัด์ิ พนัธ์วิเศษศกัด์ิ ทม.บวัใหญ่ จ.นครราชสีมา

46/927 ป.ช.57 นาย ทองดี จอมวงศ์ อบจ.ล าปาง

46/930 ป.ช.57 นาย ทิพย์ สายแกว้ ทม.คอหงส์ จ.สงขลา 

46/939 ป.ช.57 นาย ธวชัชยั ค  าเพง็ ทต.หนองแคจ.สระบุรี

47/958 ป.ช.57 นาย บวร ธีรฤทธ์ิเฉลิม ทม.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส

47/960 ป.ช.57 นาย บ ารุง สุวรรณโชติ อบจ.ชลบุรี

47/964 ป.ช.57 นาย ปพน ฉายแสง ทน.นนทบุรี 

47/965 ป.ช.57 นาย ประกาศ ทองนะ ทน.ตรัง

47/973 ป.ช.57 นาย ประมูล พลูประเสริฐ ทม.เพชรบูรณ์

47/974 ป.ช.57 นาย ประยทุธ ศรีพนู ทม.บวัใหญ่ จ.นครราชสีมา

47/975 ป.ช.57 นาย ประวิตร์ ล้ิมสุรัตน์ ทน.ตรัง

47/977 ป.ช.57 นาย ประเวศ เทศเรียน อบจ.ขอนแก่น 
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47/983 ป.ช.57 นาย ปัญญา ศรีแกว้ ทม.แก่งคอย จ.สระบุรี

47/990 ป.ช.57 นาย พรชยั เช้ือชูชาติ ทน.แหลมฉบงั จ.ชลบุรี

47/995 ป.ช.57 นาย พิชยั ทิพยรักษ์ อบจ.นครราชสีมา

47/1017 ป.ช.57 นาย มงคล อติอนุวรรตน์ อบจ.ขอนแก่น 

48/1018 ป.ช.57 นาย มณี ฆงัมณี ทม.ปากพนงั จ.นครศรีธรรมราช

48/1034 ป.ช.57 นาย ระวี ปราถน์วิทยา ทน.นครปฐม 

48/1037 ป.ช.57 นาย ราชยั กิติราช อบจ.อุดรธานี

48/1039 ป.ช.57 นาย รุ่งโรจน์       อ่อนวงศ ์ ทม.สตัหีบ จ.ชลบุรี

18/1046 ป.ช.57 นาย วชิระ ดวงมาตยพ์ล อบจ.ขอนแก่น 

48/1054 ป.ช.57 นาย วฒันชยั มานะจิตร์ อบจ.สิงห์บุรี 

48/1068 ป.ช.57 นาย วิโรจน์ จัน่กรด ทต.ธญับุรี จ.ปทุมธานี

48/1070 ป.ช.57 นาย วิสิษฐ์ ศรีมงัคละ ทม.ท่าบ่อ  จ.หนองคาย

48/1071 ป.ช.57 นาย วีระชยั ทองไพบูลย์ ทน.นครราชสีมา

48/1078 ป.ช.57 นาย วฒิุศกัด์ิ ค  าปันต๊ิบ ทน.เชียงใหม่ 

48/1080 ป.ช.57 นาย ศรนรินทร์ ไชยบุรี อบจ.นครราชสีมา

49/1090 ป.ช.57 นาย สงวน  แสงชาติ อบจ.อุบลราชธานี

49/1093 ป.ช.57 นาย สนัน่ ศิลารัตน์ อบจ.นครศรีธรรมราช

49/1098 ป.ช.57 นาย สมชาติ ฤทธิรุตม์ ทม.ตากใบจ.นราธิวาส

49/1103 ป.ช.57 นาย สมบูรณ์ ธงสนัเทียะ อบจ.ศรีสะเกษ

49/1107 ป.ช.57 นาย สมวาส เครือระยา ทน.ล าปาง 

49/1109 ป.ช.57 นาย สมศกัด์ิ บุญนาค อบจ.นนทบุรี

49/1112 ป.ช.57 นาย สมหมาย กอดแกว้ อบจ.อ านาจเจริญ

491120 ป.ช.57 นาย สายนัต์ เฝ้าทรัพย์ ทม.หนองคาย

49/1127 ป.ช.57 นาย สุชิน เนียมเผือก อบจ.สระบุรี

49/1131 ป.ช.57 นาย สุทร บุญสิริชูโต ทม.บางบวัทอง จ.นนทบุรี

49/1132 ป.ช.57 นาย สุเทพ พงษใ์หม่ อบจ.ขอนแก่น 

49/1134 ป.ช.57 นาย สุเทพ สุทธิลกัษณ์ ทม.เขลางคน์คร จ.ล าปาง

49/1135 ป.ช.57 นาย สุธรรม เพช็รเกตุ เมืองพทัยา

49/1138 ป.ช.57 นาย สุพฒัน์ ศรีพนัธุ์ อบจ.นครราชสีมา

49/1139 ป.ช.57 นาย สุภาพ แกว้ตาทิพย์ ทม.ปากพนงั จ.นครศรีธรรมราช

49/1141 ป.ช.57 นาย สุรกิจ มุขสมบติั อบจ.อุบลราชธานี

49/1142 ป.ช.57 นาย สุรชยั คิวเจริญ ทน.สุราษฎร์ธานี

49/1143 ป.ช.57 นาย สุรชยั บุษราคมั อบจ.ขอนแก่น 

50/1158 ป.ช.57 นาย สุเวช รุ่งแดง ทน.สุราษฎร์ธานี
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50/1169 ป.ช.57 นาย อนนัต์ บ่อนอ้ย ทม.ก าแพงเพชร

50/1175 ป.ช.57 นาย อรรคเดช แพภิรมยรั์ตน์ ทม.ราชบุรี 

50/1177 ป.ช.57 นาย อาทิตย์ บุญคง ทม.น่าน จ.น่าน

50/1180 ป.ช.57 นาย อ านาจ วิทยา ทม.ชะอ า  จ.เพชรบุรี

50/1182 ป.ช.57 นาย อุดมศกัด์ิ โป๊ะบุญช่ืน ทน.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

50/1183 ป.ช.57 นาย เอนก สมสุข  ทม.สุโขทยัธานี

66/2208 ป.ช.57 นาง กาญจนา วงษส์มุทร ทน.สมุทรสาคร 

66/2209 ป.ช.57 นางสาว คมคาย มวัจะบก ทน.นครราชสีมา

66/2211 ป.ช.57 นางสาว จนัทนา ชุมทพั อบจ.นครราชสีมา

66/2213 ป.ช.57 นาง จุรีรัตน์ หริรักษ์ ทม.บางบวัทอง จ.นนทบุรี

66/2214 ป.ช.57 นาง จุไรรัชต์ ศรีอมร ทม.เมืองพล จ. ขอนแก่น

66/2215 ป.ช.57 นาง ชนิกานต์ ณ  นคร ทม.ชลบุรี 

66/2217 ป.ช.57 นาง ณิชามล พรพระ ทม.ร้อยเอ็ด 

66/2218 ป.ช.57 นาง ดวงเดือน กุแกว้ อบจ.อุบลราชธานี

66/2220 ป.ช.57 นาง เตือนใจ องักูรเกียรติ ทม.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี

66/2221 ป.ช.57 นางสาว ทวีวรรณ บุญนาจเสวี อบจ.หนองบวัล าภู

66/2223 ป.ช.57 นาง ธนชัพร ศรีฟ้า ทม.ชะอ า จ.เพชรบุรี

66/2224 ป.ช.57 นาง ธญัลกัษณ์ ชโลธรสุทธิ อบจ.จ.ยะลา

66/2225 ป.ช.57 นาง นพสร จิตด ารง อบจ.ชยัภูมิ จ.ชยัภูมิ

66/2226 ป.ช.57 นาง นวลฉวี องัสจัจะพงษ์ ทม.อ่างทอง

66/2227 ป.ช.57 นาง นิชาดา สุริยะเจริญ อบจ.ล าพนู

66/2228 ป.ช.57 นาง นิศารัตน์ วฒันะบุตร ทน.นครราชสีมา

66/2229 ป.ช.57 นาง บุญศรี วิไลจิตต์ ทม.ปู่ เจา้สมิงพราย จ.สมุทรปราการ

66//2230 ป.ช.57 นาง ประสานสุข เขียวแกว้ ทม.สระบุรี

67/2232 ป.ช.57 นาง ปรารถนา ผ่านสถิน ทม.ร้อยเอ็ด 

67/2234 ป.ช.57 นางสาว ปิยะรัตน์ ล่ิวลกัษณียนาวิน ทน.นนทบุรี 

67/2235 ป.ช.57 นาง เปรมจิต งานไว อบจ.ขอนแก่น 

67/2236 ป.ช.57 นาง ผานิดา ภู่นภาประเสริฐ ทน.นครปฐม 

67/2237 ป.ช.57 นาง พจวรรณ คูณทวีลาภผล ทน.สกลนคร

67/2238 ป.ช.57 นาง พรทิพย์ ตปนียากร ทน.สมุทรปราการ

67/2239 ป.ช.57 นาง พริมลกัษมณ์ ร่วมสุข ทต.บางปู จ.สมุทรปราการ

67/2240 ป.ช.57 นาง พิมพพ์ร ปัทมธานินท์ ทต.หนองแค  จ.สระบุรี

67/2245 ป.ช.57 นาง มาลี จรดล ทม.ปู่ เจา้สมิงพราย จ.สมุทรปราการ

67/2246 ป.ช.57 นาง เยาวภา วงศก์องแกว้ ทน.สุราษฎร์ธานี
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67/2247 ป.ช.57 นาง รวิภทัร ตนัติเสรีรัตน์ อบจ.ชยันาท

67/2248 ป.ช.57 นาง รัชนี ค่ายสงคราม ทม.แก่งคอย จ.สระบุรี

67/2249 ป.ช.57 นาง รัชนี สุขเกษม ทม.ชะอ า จ.เพชรบุรี

67/2250 ป.ช.57 นางสาว รัตนา บวัเพชร ทน.สุราษฎร์ธานี

67/2251 ป.ช.57 นาง รัตนา ภิรมย์ ทม.มหาสารคาม

67/2253 ป.ช.57 นาง ลมโชย อุยยะพฒัน์ ทน.อุบลราชธานี 

67/2254 ป.ช.57 นาง ละมยั  วิเชียรดี ทม.ร้อยเอ็ด 

67/2255 ป.ช.57 นาง ละมุลดี เทพมณี ทม.ยโสธร 

67/2257 ป.ช.57 นาง วนิดา วรรณพงษ์ ทน.นครราชสีมา

67/2259 ป.ช.57 นาง วราภรณ์ เขาวงศท์อง ทน.อุดรธานี

67/2261 ป.ช.57 นาง วิภาภรณ์  สุขเพสน์ ทม.ร้อยเอ็ด 

67/2263 ป.ช.57 นางสาว วิไลวรรณ สนัหนองเมือง ทน.ขอนแก่น 

67/2264 ป.ช.57 นาง วิไลวรรณ  สาธิตสมิตพงษ์ ทน.ขอนแก่น 

67/2265 ป.ช.57 นาง ศรีเพญ็ สนัน่นาม ทน.พิษณุโลก

67/2266 ป.ช.57 นางสาว สมจิตร์  หวงัทรัพยท์วี ทม.ร้อยเอ็ด 

67/2267 ป.ช.57 นาง สมศรี ถินค าเชิด ทม.ร้อยเอ็ด 

67/2268 ป.ช.57 นางสาว สมศรี ศิริสุริยเดช ทม.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

67/2269 ป.ช.57 นาง สญัญารัก มิระสิงห์ ทม.ยโสธร 

67/2270 ป.ช.57 นาง สายชล สิงห์สุวรรณ ทน.ขอนแก่น

67/2272 ป.ช.57 นาง สายหยดุ กฤษดานิรมิตร ทน.พระนครศรีอยธุยา

67/2273 ป.ช.57 นาง ส าฤทธ์ิ ศรีประภาพงศ์ ทต.หนองบวัลาย จ.นครราชสีมา

67/2275 ป.ช.57 นาง สิริโสภา เลิศคอนสาร ทม.ชลบุรี 

67/2277 ป.ช.57 นาง สุภตัรา ล้ีละวงศ์ ทน.นนทบุรี

67/2278 ป.ช.57 นาง สุมาลี เล้ียงตระกูลงาม ทน.รังสิต จ.ปทุมธานี

67/2279 ป.ช.57 นาง สุรีนา พลนิกร ทม.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

67/2280 ป.ช.57 นางสาว อนงค์ ล้ิมสกุล ทม.อุตรดิตถ ์

67/2282 ป.ช.57 นาง อรัญญา เช้ือทอง ทม.แพร่ 

67/2284 ป.ช.57 นาง อรุณโรจน์  วิริยะจิตต์ ทน.ขอนแก่น 

67/2286 ป.ช.57 นางสาว อุทยัวรรณ พลนุรักษ์ ทน.อุดรธานี

67/2287 ป.ช.57 นาง อุบลรัตน์ เปียจ าปา ทม.กาฬสินธุ์
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ชื่อ - สกุล..............................................................................ต ำแหน่ง.........................................................

ทีอ่ยู่............................................................................................................................................................
..................................................................................................โทรศัพท.์...................................................
เคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์ชั้นสำยสะพำยทีไ่ด้รับ ชั้น
(    ) มหำวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
(    ) ประถมำภรณ์ช้ำงเผือก (ป.ช.)

ขอแจ้งยืนยันกำรเข้ำเฝ้ำฯ
(    ) เข้ำเฝ้ำฯ ได้
(    ) ไม่สำมำรถเข้ำเฝ้ำฯ ได้

เนื่องจำก................................................................................................................................
.........................................................................................................................

(ลงชื่อ)..........................................................
      (........................................................)

******

แบบแจง้ยนืยนั

การเขา้เฝ้าฯ รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจ าปี 2557

ในวนัพฤหสับดี 30  เมษายน  2558

ณ ศาลาดุสิดาลยั สวนจิตรลดา



ให้ท่านผูเ้ขา้เฝ้าฯ ตามรายช่ือขา้งล่างน้ีไปรับบตัรเขา้เฝ้าฯ และใบก ากบัเคร่ืองราชฯ ได ้ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป จนถึงวนัท่ี 30 เม.ย.58


