
โทรสาร หมายเลข 0-2243-8991  หนังสือแจงไดแจงเวียนโดยตรงอีกทางหนึ่งแลว

ลําดับท่ี ชื่อตัว-ชื่อสกุล หนา/ลําดับท่ี ใน ที่อยู หมายเลขโทรศัพท

ราชกิจจานุเบกษา

ประถมาภรณชางเผือก (ป.ช.)

1 นายคณพล  ปนแกว 37/431 อบจ.เชียงใหม
2 นายคมฤทธิ์  โพธิราช 34/432 ทม.สกลนคร
3 นายเคน  สันติธรรม 34/433 ทน.เชียงใหม
4 นายจรัญ  สําราญสุข 34/434 อบจ.สมุทรปราการ
5 นายจิต  นิลวานิช 34/438 145/6 ม.6 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
6 นายชุมพล  โพธิ์เงิน 34/446 อบจ.สมุทรสงคราม
7 นายทวีทรัพย  สิริชีวิน 34/457 อบจ.ขอนแกน
8 นายทองอาน  พาไทสง 34/458 ทต.ดานสําโรง จ.สมุทรปราการ
9 นายบุญสืบ  เจริญรัตน 34/470 ทน.ระยอง

10 นายประเมิน  สาโรจน 35/475 56/17 ม.9 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
11 นายประเวศ  ศิวาลัย 35/477 ทน.นครสวรรค
12 นายพิชัย  สตารัตน 35/484 ทน.นครราชสีมา
13 นายมนัส  ครองญาติ 35/488 ทม.อางทอง
14 นายวรเมธ  รามาเคน 35/495 14 ซ.3 ถ.รวมมิตร ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง
15 นายวัลลภ  พร้ิงพงษ 35/500 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
16 นายวิชัย  บุญอุดมพร 35/501 อบจ.เชียงราย
17 นายศักดา  รัตนมุสิก 35/509 ทม.สุราษฎรธานี
18 นายสนอง  บุญคง 35/513 ทม.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
19 นายสมจิต  ผลดี 35/515 7 ถ.แมต๋ําสายใน อ.เมือง จ.พะเยา
20 นายสมศักดิ์  ฐิติพฤฒิกุล 35/517 อบจ.ภูเก็ต
21 นายสมศักดิ์  แสงบุญสง 35/518 ทม.สระบุรี

       ดวยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหผูท่ีไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย ประจําป 2549 เขาเฝา ดังนี้
      1.ชั้น ม.ป.ช.,ม.ว.ม.และ ป.ช.  เขาเฝาฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร แทนพระองค เพื่อรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ ในวันจันทร 30 เมษายน 2550 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
      2.ชั้น ป.ม. เขาเฝาฯ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี แทนพระองค เพื่อรับพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณ ในวันจันทร 7 พฤษภาคม 2550 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
       จึงขอใหทานผูมีชื่อขางลางนี้ ไดเขาเฝาฯ โดยพรอมเพรียงกัน และขอใหยืนยันการเขาเฝาฯ ตามแบบ สงไปที่ สสบ.สน.บค.
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ราชกิจจานุเบกษา

22 นางกัลยา  บุญเทียม 52/1226 ทน.นครราชสีมา
23 นางกุสุมา  วงษจันทร 52/1227 ทน.นครราชสีมา
24 นางชุลี  โรจนพานิช 52/1229 อบจ.ราชบุรี
25 นางสาวชูญาติ  ลิลิตธรรม 52/1230 ทม.เพชรบุรี
26 นางทองเลื่อน  เจือจันทึก 52/1232 154 ซ.ขางตลาดสามบิน ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย
27 นางประดับ  สวัสดิมงคล 52/1234 อบจ.สระแกว
28 นางเปรมจิต  สีแซก 52/1236 ทม.รอยเอ็ด
29 นางสาวพวงนอย  สัตโยภาส 52/1237 อบจ.ลําพูน
30 นางพัทธนันท  สมบูรณพงษ 52/1238 อบจ.สุราษฎรธานี
31 นางยุวดี  สรรควิทยากุล 52/1239 อบจ.ฉะเชิงเทรา
32 นางรัชนี  ทองวัฒน 52/1240 อบจ.ตรัง
33 นางศรีลัย  บริสุทธิ์ 52/1241 ร.ร.เทศบาลประตูล้ี ถ.สนามกิฬา อ.เมือง จ.ลําพูน
34 นางสมสุข  วงษอุบล 52/1242 ทม.เพชรบุรี
35 นางสุจิตรา  วีริยานันท 52/1243 อบจ.พังงา
36 นางอารีย  วงศเกษม 52/1244 ทม.กาฬสินธุ

ประถมาภรณมงกุฎไทย(ป.ม.)
1 นายกิจ  อนงคณะศักดิ์ 92/1651 ทน.นครสวรรค
2 นายเขต  สวัสดิภาพ 93/1654 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
3 นายคํารณ  สมบูรณรัตน 93/1658 ทน.นครราชสีมา
4 นายจําเนียร  ทองกระสัน 93/1660 ทน.ลําปาง
5 นายชัชวาลย  มีมา 93/1673 ทน.พิษณุโลก
6 นายทวีสิทธิ์  เฉลิมมิตร 93/1696 อบจ.ยโสธร
7 นายธงชัย  วินัยจรูญ 93/1698 ทน.นนทบุรี
8 นายธรากร  เหล็กกลา 93/1699 ทน.ภูเก็ต
9 นายนคร  คัมภีระ 94/1704 ทม.สระบุรี

10 นายประจบ  หนูภิบาล 94/1722 ทม.ชุมพร
11 นายประพันธ  พลแพงขวา 94/1728 ร.ร.เทศบาล 3 บานเหลา ต.หมากแข็ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
12 นายปญญา  จิระประเสริฐศักดิ์ 94/1738 ทม.สุราษฎรธานี
13 นายเผาพงศ  เชาวพานิช 94/1742 ทม.กาฬสินธุ
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14 นายพโยม  เข็มนาค 94/1746 ทน.พระนครศรีอยุธยา
15 นายพิเชษฐ  อุษาสุมงคล 94/1749 ทน.หาดใหญ จ.สงขลา
16 นายพิษณุ  พรหมจารีย 94/1754 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
17 นายพูนศักดิ์  นาคเสนา 95/1757 ทม.ปาตอง จ.ภูเก็ต
18 นายเลิศภูมิ  พงศดํารงวิทย 95/1776 ร.ร.เทศบาลวัดไชยชุมพล อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช
19 นายวันชัย  กาวสมบัติ 95/1781 ทม.เพชรบูรณ
20 นายวิชัย  พานนท 95/1786 ทม.เมืองพล จ.ขอนแกน
21 นายวิรัช  แสงจันทร 95/1795 ทม.ชะอํา  จ.เพชรบุรี
22 นายวีระ  พิเภก 95/1800 อบจ.หนองคาย
23 นายสมชาย  ปจจันตโชติ 956/1813 ทม.เพชรบุรี
24 นายสมพงศ  อรุณศิลป 96/1817 ผอ.สํานักการชาง ทน.อุดรธานี
25 นายสมพงษ  วรกมล 96/1818 อบจ.เพชรบูรณ
26 นายสมหวัง  สิทธิศิรประพันธ 96/1823 ทน.นครศรีธรรมราช
27 นายสัมฤทธิ์  อุทัยทิพย 96/1828 24 ซ.มหาชัยดําริห 25 ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 
28 นายสุจินต  อมตพันธุ 96/1830 ทน.ภูเก็ต
29 นายสุทัศน  อัจจิมากุล 96/1836 ทม.ปตตานี
30 นายสุภา  ตัณฑะจินะ 96/1842 อบจ.ระนอง
31 นายสุรศักดิ์  เล็กคง 96/1847 ทม.จันทบุรี
32 นายแสวง  หาคํา 96/1855 ทน.อุบลราชธานี
33 จาสิบเอก โสธร  อัมพุชินีวรรณ 96/1856 ทม.ปราจีนบุรี
34 นายอภิชาติ  พืชพันธ 97/1862 เมืองพัทยา
35 นายอมร  ทองประดิษฐ 97/1864 ทม.เขลางคนคร อ.เมือง จ.ลําปาง
36 นายอมร  เลาหมนตรี 97/1865 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
37 นายอรุณ  ทองปาน 97/1867 117/46 ฒ.4 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
38 นายอัสนี  ทองนิรมล 97/1870 ทต.สําโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ
39 นายอาคม  สมบูรณพงศ 97/1871 ทม.อรัญญประเทศ จ.สระแกว
40 นางคนึงนิจ  คงทัพ 126/3313 ร.ร.เทศบาลวัดวรนารถบรรพต อ.เมือง จ.นครสวรรค
41 นางงามพักตร  เจริญไวย 126/3314 ทม.เมืองพล จ.ขอนแกน
42 นางจินตนา  ลวดลาย 126/3317 ทม.บุรีรัมย
43 นางชมอย  แสงเพ็ชร 126/3318 ทม.เพชรบุรี
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44 นายชโรม  มานวกุล 126/3319 ทม.เพชรบุรี
45 นางชุติมา  ธนคลัง 126/3320 ทน.นครสวรรค
46 นางดวงจันทร  วายโศกา 126/3321 ร.ร.เทศบาลโพธิ์ศรี อ.เมือง จ.อุดรธานี
47 นางดารุณี  ตั้งเบญจผล 126/3322 ทม.มาบตาพุด จ.ระยอง
48 นางทัศนีย  เอกวานิช 126/3323 ทน.ภูเก็ต
49 นางสาวทิวาพร  รัตนศักดิ์ 126/3324 ทน.เชียงใหม
50 นางธนารัตน  พุกบานเกา 126/3325 ร.ร.เทศบาลวัดพรหมจริยาวาส อ.เมือง จ.นครสวรรค
51 นางพัชนี  พลวิเศษ 127/3329 ทน.ขอนแกน
52 นางสาวภัควดี  แกวคูณ 127/3330 ทม.มหาสารคาม
53 นางยุพิน  ตรังคธาร 127/3331 ทน.ลําปาง
54 นางรําพึง  ศุภราศรี 127/3332 เมืองพัทยา  จ.ชลบุรี
55 นางเรวดี รัตตัญู 127/3333 ผอ.สน.การศึกษา ทน.นนทบุรี
56 นางไลวัล  อินทะพันธุ 127/3336 ร.ร.เทศบาลจามเทวี ถ.จามเทวี อ.เมือง จ.ลําพูน
57 นางวรรณพร  แจมจํารัส 127/3337 เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
58 นางสาววิมล  สรรพนุเคราะห 127/3339 ทม.จันทบุรี
59 นางศิวิไล  มัคเจริญ 127/3340 ทน.นครสวรรค
60 นางสุพรรณี  จิตตจนะ 127/3342 ทม.สุรินทร
61 นางสุมาลี  สุนทราวิรัตน 127/3343 ร.ร.ชุมชนศรีสะอาด(เทศบาล 1) ต.กุดปอง อ.เมือง จเลย
62 นางสุวรรณี  ศรีใส 127/3345 ทม.บุรีรัมย
63 นางอารยา  เสริมสาธนสวัสดิ์ 127/3346 ทม.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร
64 นางอุมา  วรรณมาศ 127/3347 ทม.สระบุรี



 (      ) เขาเฝาฯ ได
 (      ) ไมสามารถเขาเฝาฯ ได
 
............................................................................................................

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

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
********

ชื่อ – สกุล........................................................................................ตําแหนง...............................................................

แบบแจงยืนยัน
การเขาเฝาฯ รับพระราชทานเครื่องราชอสิรยาภรณชั้นสายสะพายประจําป 2549

ในวันจันทรท่ี 30 เมษายน  2550

 ที่อยู................................................................................................................................................................................
...............................................................................โทรศัพท..........................................................

เคร่ืองราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพายที่ไดรับพระราชทานชั้นประถมาภรณชางเผือก (ป.ช.)

ขอแจงยืนยันการเขาเฝาฯ

          เนื่องจาก..............................................................................................................................................................      



ขอแจงยืนยันการเขาเฝาฯ
 (      ) เขาเฝาฯ ได
 (      ) ไมสามารถเขาเฝาฯ ได
 
............................................................................................................

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

ในวันจันทรท่ี 7 พฤษภาคม  2550
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

เคร่ืองราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพายที่ไดรับพระราชทานชั้นประถมาภรณมงกุฎไทย (ป.ม.)

          เนื่องจาก..............................................................................................................................................................      

********

ชื่อ – สกุล........................................................................................ตําแหนง...............................................................
 ที่อยู................................................................................................................................................................................

...............................................................................โทรศัพท..........................................................

แบบแจงยืนยัน
การเขาเฝาฯ รับพระราชทานเครื่องราชอสิรยาภรณชั้นสายสะพายประจําป 2549




