
ดวยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้น สายสะพาย ประจําป 2547 ชั้นประถมาภรณ
มงกุฎไทย (ป.ม.) เขาเฝาฯ สมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี แทนพระองค เพื่อรับพระราชทานเครื่อง
ราชอิสริยาภรณ ชั้นสายสะพาย ประจําป 2547 ในวันศุกรท่ี 29 เมษายน 2548  โดยใหเดินทางไปถึงศาลาดุสิดาลัย
สวนจิตรลดา ระหวางเวลา 10.30 น. - 12.30 น.
ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล หนาทีและลําดับที่ ไดรับพระราชทานเมื่อ ท่ีอยู

ในราชกิจจานุเบกษา วัน เดือน ป
ประถมาภรณมงกุฎไทย

1 นายกฤษณะ  ออนดี 91/536 5 ธันวาคม  2546 ร.ร.เทศบาล 1 เทศบาลเมืองนครนายก
2 นายคมฤทธิ์  โพธิราช 91/542 " ทม.สกลนคร
3 นายจิต  นิลวานิช 91/546 " ผอ.กองการศึกษา ทม.นราธิวาส
4 นายจิต  สมหวัง 91/547 " อบจ.ปตตานี
5 นายเจริญ  ชวงชิต 91/551 " ทน.ขอนแกน
6 นายเจริญ  นนทะโชติ 91/552 " ทม.สกลนคร
7 นายเจริญ  สมศักดิ์ตระกูล 91/553 " ร.ร.สาธิตเทศบาลเชตวัน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.แพร

8 นายฉัตรพงศ  ชื่นสุวรรณกูล 91/555 " ทน.เชียงใหม
9 นายชนะ  ทานะวงศ 91/556 " ทน.นครสวรรค

10 นายชวลิต  พิมพจันทร 91/558 " ร.ร.เทศบาลบูรพาอุบลฯ ทน.อุบลราชธานี
11 นายชุมพล  โพธิ์เงิน 91/560 " อบจ.สมุทรสาคร
12 นายไตรวุฒิ  ศรีวรรณยศ 91/568 " ทม.แพร
13 นายธนิต  สาตราวาหะ 92/576 " ทน.ยะลา
14 นายนิยม  สายเสนา 92/580 " ทม.พิบูลสงคราม จ.อุบลราชธานี
15 นายบรรจง  รมสงฆ 92/581 " ทน.หาดใหญ  จ.สงขลา
16 นายบํารุง  ลิมปโอวาท 92/583 " อบจ.สุพรรณบุรี
17 นายปรีชา  บริสุทธิ์ 92/587 " อบจ.นครปฐม
18 นายพิชิต  ศิริสวัสดิ์ 92/594 " อบจ.รอยเอ็ด
19 นายพิรัฐ  พลภูมิรักษ 92/595 " ทน.ตรัง
20 นายไพฑูรย  คลายออง 92/597 " ทน.พิษณุโลก
21 นายภิเศก  นวพันธุ 92/598 " อบจ.จันทบุรี
22 นายเรืองโรจน  จิตรกรียาน 92/603 " ทม.ลพบุรี
23 นายเล็ก  อินทเกษร 92/604 " ทม.ตราด
24 นายวรสันต  พงษสนิท 92/606 " ทม.ศรีสะเกษ
25 นายวิทยา  เทือกสุบรรณ 92/610 " ปลัด อบจ.พัทลุง
26 นายวิโรจน  ถึงแสง 92/612 " ทม.หนองคาย
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ในราชกิจจานุเบกษา วัน เดือน ป
27 นายวิสูตร  จตุรพรชัย 92/613 5 ธันวาคม  2546 ทม.สระบุรี
28 นายศุภฤกษ  พรรคนาวิน 93/616 " อบจ.สระบุรี
29 นายสมจิต  ผลดี 93/619 " ทม.พะเยา
30 นายสมบูรณ  เกตุศิระ 93/620 " ทม.มาบตาพุด  จ.ระยอง
31 นายสมบูรณ  ปงกาวี 93/621 " อบจ.ลําปาง
32 นายสมศักดิ์  เสรีพันธพานิช 93/623 " ทน.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี
33 นายสมหมาย  อังศุธรรม 93/624 " ทน.นครสวรรค
34 นายสังคม  คอชากุล 93/627 " ทม.รอยเอ็ด
35 นายสุขนิตย  โสทะรักษ 93/631 " ร.ร.เทศบาล 2 หนองบัว ทน.อุบลราชธานี
36 นายสุชิน  พุมอ่ิม 93/632 " ทน.อุบลราชธานี
37 นายสุธีร  ภูมิภมร 93/635 " 8/5 ถ.ทาเรือ ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
38 พันจาอากาศเอก สุนทร ควรโสรส 93/636 " ทม.หนองคาย
39 นายอดิศักดิ์  จันทไทย 93/638 " อบจ.กาฬสินธิ์
40 นายอนุกูล  ซื่อตรง 93/640 " ทน.นครสวรรค
41 นายอํานวย  สันเทพ 93/642 " ทน.ลําปาง
42 นายอุทิศ  ไชยศรีสุทธิ์ 93/643 " ทน.ขอนแกน
43 นายโอฬาร  ตั้งตราตระกูล 93/645 " 80/9 ถ.บางแสน-อางศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

44 นางกานตสิรี  ตนานุภาคย 129/2077 " 99/18 ม.4 เจซีการเด็นวิว ถ.เชียงใหม -ดอยสะเก็ด 
" ต.สันเม็งราย อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50210

45 นางขนิษฐา  แสงสวาง 129/2080 " ทน.นครสวรรค
46 นางจนัญญา  ทองดีเลิศ 130/2081 " ทม.กาญจนบุรี
47 นางสาวจันทรศรี  ภักดีวงศ 130/2082 " ทน.พิษณุโลก
48 นางสาวจารุนันท  พิริยะสถิต 130/2083 " ทม.ราชบุรี
49 นางจิราภา  สงวนสุข 130/2084 " 195/175 ม.ธนาวัลยโครงการ 3 ถ.วงแหวนรอบกลาง

" ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50300
50 นางจีรายุ  ดาวสุด 130/2085 " ทม.หลมสัก  จ.เพชรบูรณ
51 นางฉลวย  ประดิษฐสรรพ 130/2086 " ทม.ปตตานี
52 นางชวนพิศ  สุขจิตร 130/2087 " ทม.สกลนคร
53 นางสาวนงลักษณ  สีแตง 130/2089 " ทน.นครสวรรค
54 นางสาวนวลจันทร  เพ็ญประดับพร 130/2091 " ทน.นครสวรรค
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55 นางนิภา  ชมพู 130/2092 5 ธันวาคม  2546 ทม.มหาสารคาม
56 นางนิภาพร  วงศวานิช 130/2093 " อบจ.สุโขทัย
57 นางประดับ  สวัสดิ์มงคล 130/2094 " อบจ.สระแกว
58 นางประทุม  เพิ่มวัฒนา 130/2095 " ทม.โพธาราม  จ.ราชบุรี
59 นางประเทืองจิต  บุญมาก 130/2096 " ร.ร.เทศบาล 1 วัดศรีเมือง ทม.นครนายก
60 นางประพิศ  บัวขาว 130/2098 " ทม.วารินชําราบ  จ.อุบลราชธานี
61 นางปราณี  นอยสอน 130/2099 " ทน.นครสวรรค
62 นางปริมพร  อํ่าพันธ 130/2100 " อบจ.สุรินทร
63 นางพรพิรุณ  สุพิชญ 130/2102 " ปลัด อบจ.ชัยภูมิ
64 นางไพเราะ  รักยุติธรรม 130/2104 " ทน.นครสวรรค
65 นางมาลี  นิลเนตร 130/2105 " ทน.นครสวรรค
66 นางราตรี  ทองเทศ 130/2106 " ทม.รังสิต  จ.ปทุมธานี
67 นางวัฒนา  มโนจิตร 130/2107 " 8/2 ถ.ศรีปงเมือง ต.ชางคลาน อ.เมือง เชียงใหม40100

68 นางศรีวิภา  แสงจันทร 130/2108 " ร.ร.เทศบาลบานชะอํา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 76120
69 นางสมหมาย  แสงไชย 130/2110 " ทม.ชุมแสง  จ.นครสวรรค
70 นางสมหมาย  อาจนาเสียว 130/2111 " ทม.ราชบุรี
71 นางสุขุมาภรณ  เรืองศรี 130/2112 " ทม.รอยเอ็ด
72 นางสุนทรี  พานิชเจริญ 130/2113 " ทม.ราชบุรี
73 นางสุภาพร  สิงหยะกุล 130/2114 " ทม.สุราษฎรธานี
74 นางสาวเสริมศิริ  ศิริจางคพัฒนา 130/2115 " อบจ.นาน
75 นางแสงเดือน  เจริญพร 130/2116 " อบจ.ระยอง
76 นางอมรรัตน  ทวีเลิศ 130/2117 " ทม.ชุมแสง  จ.นครสวรรค
77 นางสาวอัญชสา  อินทรวิชัย 130/2119 " อบจ.ปราจีนบุรี
78 นางอัมพวัน  คุณาพรธรรม 130/2120 " ทม.ฉะเชิงเทรา
79 นางอารยา  เรืองศรี 131/2121 " อบจ.กําแพงเพชร
80 นางอินทราพร  กาญจันดา 131/2122 " ร.ร.เทศบาล 5 ทานสัมฤทธิ์ ซ.ทานสัมฤทธิ์ 21 ถ.ติวานนท

" ต.ทาทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
81 นางอุษา  บูรณินทุ 131/2124 " อบจ.ลพบุรี

"
ใหสงใบตอบรับไปท่ีฝายสวัสดิการและบําเหน็จความชอบ สสบ.สน.บค.สถ. โทร.0-2243-8991 ภายในวันที่  27 เม.ย.48
กอนเท่ียง และขอใหสงคืนเครื่องราชฯ ชั้น ท.ม.และชั้นต่ํากวา



 
 

ขอพึงปฏิบัติในวันเขาเฝาฯ 
  
 1. ใหเดินทางถึงศาลาดุสิดาลัย (เขา-ออก  ประตูดานถนนราชวถิ)ี  ในวันที่เขาเฝาฯ รับพระราชทาน 
ในระหวางเวลา 10.30 – 12.30 น. และมอบบัตรเลขที่นั่งใหเจาหนาที่สํานักอาลักษณและเครื่องราช-
อิสริยาภรณ  พรอมทัง้ลงลายมือชื่อเพื่อลงทะเบียนรายงานตัวการเขาเฝาฯ  รับพระราชทาน ทัง้นี้  หากผู 
เขาเฝาฯ รับพระราชทานไปถึงศาลาดุสิดาลัย หลงัเวลา 12.30 น. สํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไมสามารถ
จัดใหเขาเฝาฯ รับพระราชทานได 
 2. ขอใหถือปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติในการเขาเฝาฯ รับพระราชทานอยางเครงครัด ซึ่งไดจัดสง
ใหแลว 
 3. ขอใหผูเขาเฝาฯ รับพระราชทานรับประทานอาหารกลางวนัใหเรียบรอยกอนเดนิทางเขารวมพธิ ี
 4. การแตงกาย  เครื่องแบบปกติขาว 
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