
                     ดวยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหผูท่ีไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย ประจําป 2551

ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) และชั้นประถมาภรณชางเผือก (ป.ช.) เขาเฝาฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ

ราชกุมาร แทนพระองค เพื่อรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ในวันอาทิตยท่ี 5 เมษายน 2552 

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  บัตรเขาเฝาฯ  รับไดท่ี สสบ.ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

จึงขอใหทานผูมีชื่อขางลางนี้ ไดเขาเฝาฯ โดยพรอมเพรียงกัน และขอใหยืนยันการเขาเฝาฯ ตามแบบ สงไปที่

โทรสาร หมายเลข 0-2243-8991  ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2552 และจะแจงเปนหนังสือโดยตรงอีกทางหนึ่ง

หนา/ สังกัด จังหวัด

ลําดับท่ี

มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

16/361 นาย สันติ กตัญุตานันท ทน.อุบลราชธานี อุบลราชธานี

16/363 นาย สุกิจ อานุภาพ ทม.อุตรดิตถ อุตรดิตถ

16/367 นาย เสรี ทองเทศ ทน.ปากเกร็ด นนทบุรี 
16/368 นาย เอนก ศิริวรรณยา ทม.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

26/917 นาง จันทรสม เสียงดี ทน.ลปาง ลําปาง

26/918 นาง พรรณี เกียรติกุล ทน.ตรัง ตรัง

26/919 น.ส. พรศรี กิจธรรม ทน.นนทบุรี นนทบุรี 

26/920 นาง พันธุทิพย กาญจนโชติ ทน.ยะลา ยะลา

26/921 นาง พูนผล เฉียงตะวัน ทน.นนทบุรี นนทบุรี 

26/923 นาง อุษณา ปานสูง ทน.อุดรธานี อุดรธานี

ประถมาภรณชางเผือก

39/456 นาย เกียรติศักดิ์ โชติกศิลป ทม.สุรินทร สุรินทร

39/458 นาย เขต สวัสดิภาพ กรมสงเสริมฯ กรุงเทพฯ

39/459 นาย คณพศ ตรีสุวรรณ ทน.อุบลราชธานี อุบลราชธานี

39/462 นาย จรูญ พ้ืนแสง ทม.ยโสธร ยโสธร

39/363 นาย จํานงค ชูเทียน ทม.สิงหบุรี สิงหบุรี

40/465 นาย ฉัตรพงศ ช่ืนสุวรรณกุล ทน.เชียงใหม เชียงใหม

40/470 นาย ชัยวุฒิ กฤตโยภาส ทม.บานโปง ราชบุรี

40/472 นาย ชูเกียรติ ฮุยสกุล ทน.ยะลา ยะลา

40/474 นาย เชวงศักดิ์ ปลอดโคกสูง ทน.นครราชสีมา นครราชสีมา

40/475 นาย เชาว กุฎาคาร ทม.ชะอํา เพชรบุรี

40/477 นาย ไตรวุฒิ ศรีวรรณยศ ทม.พะเยา พะเยา

40/478 นาย ถาวร จันทรกลํ่า ทน.นครปฐม นครปฐม

40/478 นาย ธนิต สาตราวาหะ ทต.แหลมฉบัง ชลบุรี

40/483 นาย ธวัชชัย พรหมเพ็ญ ทน.สุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 

ชื่อ - สกุล
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หนา/ สังกัด จังหวัด

ลําดับท่ี

40/484 นาย ธวัชชัย รัตตัญู เมืองพัทยา ชลบุรี
40/487 นาย ธีรศักดิ์  จันทรเนตร อบจ.ตราด ตราด

40/488 นาย เธียรไชย กรกชมาศ ทต.บางเมือง สมุทรปราการ

40/489 นาย นพ  เปลี่ยนศรี อบจ.ราชบุรี ราชบุรี

40/491 นาย นพดล ชํานาญคา อบจ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
40/493 นาย นรินทร ฤทธิรงค ทน.ยะลา ยะลา

40/495 นาย นเรศ กระเบา ทม.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

40/498 นาย นิพนธ วรรณทอง ทม.รังสิต ปทุมธานี

40/499 นาย นิยม สายเสนา ทม.พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี

40/501 นาย บรรจง รมสงฆ ทน.หาดใหญ สงขลา

40/505 นาย บุญลือ ชัยรัตน อบจ.พิษณุโลก พิษณุโลก

40/506 นาย ประชุม โพธิสารัตนะ ทม.ชลบุรี ชลบุรี

40/510 นาย ประสิทธ์ิ บรรณศิลป ทน.สมุทรปราการ สมุทรปราการ

40/512 นาย ประเสริฐ กลอมสุนทร ทม.นครพนม นครพนม

40/515 นาย ปรีชา ศรีสวาง ทม.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

40/516 นาย ปญญา จิระประเสริฐศักดิ์ ทน.สุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 

40/517 นาย เปยมศักดิ์ ตันนิรัตร ทม.ราชบุรี ราชบุรี
40/518 นาย เผาพงศ เชาวพานิช ทม.กาฬสินธุ กาฬสินธุ

41/521 นาย พิเชษฐ อุทัยวัฒนานนท เมืองพัทยา ชลบุรี

41/526 นาย ไพศาล บัวแตง ทน.สมุทรสาคร สมุทรสาคร

41/527 นาย ภิเศก นวพันธุ อบจ.ระยอง ระยอง

41/528 นาย ภูษิต แจมศรี ทต.แหลมฉบัง ชลบุรี

41/530 นาย มณเฑียร รามบุตร ทม.กําแพงเพชร กําแพงเพชร

41/532 นาย มนตรี นันตติกูล ทน.ระยอง ระยอง

41/538 นาย ราชพร  ทีปรัตนะ อบจ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

41/539 นาย เรืองฤทธ์ิ อภิวงคฺ อบจ.เชียงใหม เชียงใหม

41/540 นาย วรชัย ซือศิสริสวัสดิ์ ทม.หนองคาย หนองคาย

41/541 นาย วรพจน วันนุประธรรม ทต.ดานสําโรง สมุทรปราการ

41/547 นาย วิชัย คุณารัชตกุล ทน.เชียงใหม เชียงใหม

41/550 นาย วิเชียร สมภาร ทม.กาฬสินธุ กาฬสินธุ 

41/553 นาย วินิจ ธรรมถาวร อบจ.ประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ

ชื่อ - สกุล
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หนา/ สังกัด จังหวัด

ลําดับท่ี

41/556 นาย วิสุทธ์ิ เจริญศรี ทม.มหาสารคาม มหาสารคาม

41/557 นาย สกล เหลืองไพฑูรย ทม.กาญจนบุรี กาญจนบุรี

41/560 นาย สมบัติ วิทยสหมุนี ทน.พิษณุโลก พิษณุโลก

41/563 นาย สมศักดิ์ บุญทิม ทม.ลพบุรี ลพบุรี

41/566 นาย สมาน รักการดี อบจ.อุดรธานี อุดรธานี

41/567 นาย สมาน วิหกรัตน ทม.อางทอง อางทอง

41/569 นาย สหัส นุมวงศ ทน.อุดรธานี อุดรธานี

41/570 นาย สํารวม รักษาพราหมณ อบจ.สงขลา สงขลา

41/571 นาย สิงหา รัตนวิจิตร ทต.บางปู สมุทรปราการ
41/572 นาย สิริชัย แตงสกุล ทม.ชัยภูมิ ชัยภูมิ

42/575 นาย สุทธิโรจน พงษเขมรัชต ทม.พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี

42/578 นาย สุภัฐวิทย ธารชัย ทน.ขอนแกน ขอนแกน

42/579 นาย สุรชาติ เล็กขาว ทม.นราธิวาส นราธิวาส

42/581 นาย สุรพล วาณิชเสนีย กรมสงเสริมฯ กรุงเทพฯ

42/582 นาย สุรพล วิไลจิตต ทต.สําโรงใต สมุทรปราการ

42/583 นาย สุริยะ รื่นเวช ทน.นครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

42/584 นาย สุริยา ทองระยับ ทม.สระบุรี สระบุรี

42/586 นาย โสภณ นาคศิริ ทน.นครปฐม นครปฐม

42/588 นาย อนุรักษ อัมพาผล ทม.สระบุรี สระบุรี 

42/592 นาย อรรถวิทย อบอาย ทม.อุทัยธานี อุทัยธานี

42/595 นาย อํานาจ     เลรามัญ อบจ.อุทัยธานี อุทัยธานี

42/598 นาย โอฬาร ตั้งตราตระกูล ทม.ศรีราชา ชลบุรี

60/1561 นาง กฤษณา หัสสนะ อบจ.สิงหบุรี สิงหบุรี

60/1562 นาง กฤษณา เอี่ยมเสม อบจ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

60/1564 นาง กิ่งแกว ถนอมถิ่น ทน.ระยอง ระยอง

60/1565 น.ส. เครือวัลย ประเสริฐสังข ทม.หนองคาย หนองคาย

60/1566 นาง จณัญญา ทองดีเลิศ ทม.กาญจนบุรี กาญจนบุรี

60/1567 นาง จรรยารัตน กาญจนบุตร เมืองพัทยา ชลบุรี

60/1568 นาง จรวยรัตน ขวัญรัมย ทม.บุรีรัมย บุรีรัมย

60/1570 น.ส. จิตมณี ดาวรุง ทน.เชียงใหม เชียงใหม

60/1571 นาง จินตนา กันธวัง ทน.เชียงใหม เชียงใหม

ชื่อ - สกุล
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หนา/ สังกัด จังหวัด

ลําดับท่ี

60/1572 นาง จิรภา สงวนสุข ทน.เชียงใหม เชียงใหม

60/1573 นาง จิรวรรณ ดวงแกว ทน.นครสวรรค นครสวรรค

60/1574 นาง จีรายุ แพงพุทธ ทม.หลมสัก เพชรบูรณ
60/1575 นาง เจียมจิตร ย้ิมวารี ทน.ขอนแกน ขอนแกน

60/1577 น.ส. ดาราวัลย   เอกกานตรง อบจ.มุกดาหาร มุกดาหาร

60/1578 นาง ตวงพร  วิจิตรพันธ ทน.สงขลา สงขลา

60/1579 นาง ทัศนีย แสวงเจริญ ทม.รอยเอ็ด รอยเอ็ด

60/1580 นาง ธารทิพย นิธิอุทัย ทม.ชัยภูมิ ชัยภูมิ

60/1581 นาง นงนุช ลําพูน ทม.นาสาร สุราษฎรธานี

60/1582 นาง นิภาภรณ ทองสุวรรณ ทม.ปทุมธานี ปทุมธานี

60/1583 นาง เนื้อทิพย       กาญจนากาศ ทน.พิษณุโลก พิษณุโลก
60/1584 นาง บริบูรณ เกษรา ทม.หนองคาย หนองคาย

60/1585 น.ส. ประทีป คงเรือง ทม.พัทลุง พัทลุง

60/1586 นาง พนมมาศ ศรีตระกูล ทน.อุดรธานี อุดรธานี

60/1587 นาง พบพร บํารุงจิตร ทน.นครสวรรค นครสวรรค

60/1588 นาง พรรณทิพา  ภูวะปจฉิม อบจ.พิจิตร พิจิตร

60/1589 นาง พรรณี พระยาลอ ทม.ราชบุรี ราชบุรี

60/1590 นาง พวงเพชร ไชยราช ทม.พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี

60/1591 นาง พวงรัตน เนติวัฒนกุล ทม.หนองคาย หนองคาย

60/1592 น.ส. ภัควดี แกวคูณ ทม.มหาสารคาม มหาสารคาม

60/1593 นาง ภัทรากรณ ชายสุด ทน.หาดใหญ สงขลา 

60/1594 นาง เมตตา อักษรสิงห ทม.รังสิต ปทุมธานี

60/1595 น.ส. รัฐนันท ลาภอิทธิสันต ทน.นครสวรรค นครสวรรค
60/1597 นาง ราตรี ทองเทศ ทม.รังสิต ปทุมธานี

61/1599 นาง วราภรณ ออนนอม ทน.พิษณุโลก พิษณุโลก
61/1600 นาง วันเพ็ญ บูรณศรี ทต.ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา

61/1601 นาง วิภาดา วงศชวย ทน.หาดใหญ สงขลา

61/1604 นาง ศิรินันท แกลวทนงค ทน.สงขลา   สงขลา 

61/1605 นาง ศุลีพร คงสิน อบจ.อางทอง อางทอง

61/1606 นาง สมจิต  สุวรรณสิริ อบจ.อุตรดิตถ อุตรดิตถ  

61/1608 นาง สมหมาย แสงไชย ทม.ชุมแสง นครสวรรค

ชื่อ - สกุล
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หนา/ สังกัด จังหวัด

ลําดับท่ี

61/1609 นาง สายสุนีย สวัสดิรักษา ทน.ยะลา ยะลา

61/1601 นาง สุกัญญา ปานทับ เมืองพัทยา ชลบุรี

61/1611 นาง สุจินต ราชพิบูลย ทม.มาบตาพุต ระยอง

61/1612 นาง สุภาพร สิงหยะกุล ทน.สุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 

61/1613 นาง สุรางค วงษสมบูรณ ทม.ชลบุรี ชลบุรี

61/1614 นาง สุริยา พรหมวาศ ทม.สุรินทร สุรินทร

61/1615 นาง สุวรรณี ศรีใส ทม.บุรีรัมย บุรีรัมย
61/1616 นาง เสาวณี รัตนานิคม ทม.กาฬสินธุ กาฬสินธุ 

61/1617 นาง เสาวรส       ธวัชชัยนันท ทน.พิษณุโลก พิษณุโลก

61/1618 นาง แสงอรุณ ขจรน้ําทรง ทน.ระยอง ระยอง

61/1619 น.ส. โสภา คิดหาผล เมืองพัทยา ชลบุรี

61/1620 นาง อรวรรณ เช้ือโชติ ทม.พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี

61/1622 นาง อัจฉรีย สรอยอินทร ทม.เพชรบูรณ เพชรบูรณ

61/1623 นาง อัปสร            มณีรุง ทน.พิษณุโลก พิษณุโลก
61/1624 นาง อารยา   เรืองศรี อบจ.กําแพงเพชร กําแพงเพชร

61/1625 นาง อินทราพร กาญจันดา ทน.นนทบุรี นนทบุรี 

61/1626 นาง อุรกุล รมกลาง ทน.นครปฐม นครปฐม

สําหรับทานที่ไดเครื่องราชชั้นสายสะพายชั้นปฐมาภรณมงกุฎไทย (ป.ม.) เมื่อมีหมายกําหนดการ

แลวจะแจงใหทราบตอไป

ชื่อ - สกุล



เคร่ืองราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพายที่ไดรับพระราชทานชัน
(         )  ม.ว.ม.

(         ) ป.ช.

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

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

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

.....................................................................................................................

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
********

................................................................................ตําแหนง......................................
....................................................................................................................................

แบบแจงยืนยัน
การเขาเฝาฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพายประจําป 2551

ในวันอาทิตยท่ี  5  เมษายน  2552


