
 หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูย่ิงช้างเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 
ประจําปี  ๒๕๕๘ 

 
 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูย่ิงช้างเผือก   
และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  
วันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘  รวมทั้งสิ้น  ๑๐,๘๗๖  ราย  ดังรายนามท้ายประกาศน้ี 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี
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๑๗๐๓ นายภูมิทัศน์  เหล่าบุรินทร์ 
๑๗๐๔ นายภูวฤทธ์ิ  กรงทอง 
๑๗๐๕ นายมงคล  จินโจ 
๑๗๐๖ นายมงคล  เฉลิมพงษ์ 
๑๗๐๗ นายมงคล  พระนคร 
๑๗๐๘ นายมงคล  รัตนคงสวัสดิ์ 
๑๗๐๙ นายมงคล  สุขสอน 
๑๗๑๐ นายมงคล  อรรถเวทิน 
๑๗๑๑ นายมงคลวิทย์  ทาปลัด 
๑๗๑๒ นายมณเฑียร  ต้อยมาเมือง 
๑๗๑๓ นายมนชัย  วงษ์คําหาญ 
๑๗๑๔ นายมนตรี  กูลโท 
๑๗๑๕ นายมนตรี  เกตุคง 
๑๗๑๖ นายมนตรี  จรียานุวัฒน์ 
๑๗๑๗ นายมนตรี  เจียรมาศ 
๑๗๑๘ นายมนตรี  ชูวงษ์ 
๑๗๑๙ นายมนตรี  พรผล 
๑๗๒๐ นายมนตรี  พรหมมา 
๑๗๒๑ นายมนตรี  ศรีสมุทร 
๑๗๒๒ นายมนตรี  สืบสิงห์ 
๑๗๒๓ นายมนัส  แก้วเรือง 
๑๗๒๔ นายมนัส  แดงสระน้อย 
๑๗๒๕ นายมนัส  ศรีละออ 
๑๗๒๖ นายมนัส  อุดม 
๑๗๒๗ นายมนู  เฟื่องฟุ้ง 
๑๗๒๘ นายมนูญ  บรรณวงศิลป์ 
๑๗๒๙ นายมโน  ทามณี 
๑๗๓๐ นายมโนพร  ศรีทา 
๑๗๓๑ นายมะแอ  เจ๊ะอาแซ 
๑๗๓๒ นายมังกร  ถิ่นทับปุด 
๑๗๓๓ นายมานพ  แก้วขวัญ 
๑๗๓๔ นายมานพ  ปัทมปราณี 

๑๗๓๕ นายมานพ  มะอาจเลิศ 
๑๗๓๖ นายมานพ  สัตย์อุดม 
๑๗๓๗ นายมานะ  วิไลลักษณ์ 
๑๗๓๘ นายมานัส  ปิยะคง 
๑๗๓๙ นายมานิจ  ห่วงทอง 
๑๗๔๐ นายมานิจ  อายุยืน 
๑๗๔๑ นายมานิต  เขียวศรี 
๑๗๔๒ นายมานิต  ภาษิตวิไลธรรม 
๑๗๔๓ นายมานิตย์  ขอดแก้ว 
๑๗๔๔ นายมานิตย์  ทิมศร 
๑๗๔๕ นายมานิตย์  เปรมกมล 
๑๗๔๖ นายมานิตย์  วงศ์คําตัน 
๑๗๔๗ นายมานิตย์  อ่อนจันทร์ 
๑๗๔๘ นายมานิตย์  อักษรกุล 
๑๗๔๙ นายมุนินทร์  หลอมประโคน 
๑๗๕๐ นายเมธีศิน  สมอุ่มจารย์ 
๑๗๕๑ นายไมยมิตร  ป้องวิชัย 
๑๗๕๒ นายยงยุทธ์  อินทจักร์ 
๑๗๕๓ นายยงยุทธ  แจ้งจบ 
๑๗๕๔ นายยงยุทธ  แซ่หลู่ 
๑๗๕๕ นายยงยุทธ  ทองอยู่ 
๑๗๕๖ นายยงยุทธ  ทิพรส 
๑๗๕๗ นายยงยุทธ  ปรีชากุล 
๑๗๕๘ นายยงศักดิ์  นาหนองค้า 
๑๗๕๙ นายยม  อยู่ชมบุญ 
๑๗๖๐ นายยรรยง  แก่นสาร 
๑๗๖๑ นายยรรยง  คงภาษี 
๑๗๖๒ นายยศ  ทําไธสง 
๑๗๖๓ นายยศดนัย  สุวรรณพฤกษ์ 
๑๗๖๔ นายยัน  ปราสัย 
๑๗๖๕ นายย่ิงสวัสดิ์  ไชยะกุล 
๑๗๖๖ นายยุทธ  อุไรพันธุ์ 

*** ***ประถมาภรณ์มงกุฏไทย 
(ป.ม. สายสะพายชั้นที่ 1)
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๓๗๔๖ นางจุรีรัตน์  ดาดวง 
๓๗๔๗ นางจุรีรัตน์  โพธิ์วิจิตร 
๓๗๔๘ นางสาวจุไรรัตน์  ทองคําชื่นวิวัฒน์ 
๓๗๔๙ นางเจียมจิตร  ตปนียากร 
๓๗๕๐ นางสาวฉวีวรรณ  ธัญญะศิริกุล 
๓๗๕๑ นางฉัฐวีณ์  สิทธิ์ศิรอรรถ 
๓๗๕๒ นางฉัตรชนก  เธียรปรีชา 
๓๗๕๓ นางแฉล้ม  วชิรพันธุ์สกุล 
๓๗๕๔ นางชนัญญา  วิลาสินี 
๓๗๕๕ นางชมนาด  วรรณพรศิริ 
๓๗๕๖ นางสาวชมพูนุช  บัวบังศร 
๓๗๕๗ นางสาวชมภู  พึ่งธรรม 
๓๗๕๘ นางชไมพร  ปวงคํา 
๓๗๕๙ นางชไมพร  อัศวอารีย์ 
๓๗๖๐ นางชไมภัค  เตชัสอนันต์ 
๓๗๖๑ นางชลทิพย์  วิรัตกพันธ์ 
๓๗๖๒ นางสาวชลธิชา  เรืองยุทธิการณ์ 
๓๗๖๓ นางสาวชลลดา  บันสิทธิ์ 
๓๗๖๔ นางสาวชลัดดา  ภูมิวัฒน์ 
๓๗๖๕ นางชิดชนก  ราฮิมมูลา 
๓๗๖๖ นางสาวชุติมา  นันทะวงษ์ 
๓๗๖๗ นางสาวชูจิตร  ชูทรงเดช 
๓๗๖๘ นางฐิตาพร  รัตนสิทธิ์ 
๓๗๖๙ นางสาวฑัณฑิกา  ศรีโปฎก 
๓๗๗๐ นางณพสร  สวัสดิบุญญา 
๓๗๗๑ นางสาวณัชวิชญ์  ติกุล 
๓๗๗๒ นางณัฐดา  วิโรจน์แสงอรุณ 
๓๗๗๓ นางณัฐธยาน์  เพ็ชรวงษ์ 
๓๗๗๔ นางณัฐภัสสร  เหล่าเนตร์ 
๓๗๗๕ นางสาวดวงจันทร์  เฮงสวัสดิ์ 
๓๗๗๖ นางสาวดวงใจ  ลิ้มอําไพ 
๓๗๗๗ นางดวงรัตน์  นิรัตติวงศกรณ์ 

๓๗๗๘ นางดวงรัตน์  วัฒนกิจไกรเลิศ 
๓๗๗๙ นางดารารัตน์  นิคม 
๓๗๘๐ นางดาวรุ่ง  ฉลาดแย้ม 
๓๗๘๑ นางเดือนวรัท  ภัทรเดช 
๓๗๘๒ นางตรีนุช  สุขสุเดช 
๓๗๘๓ นางสาวเตือนใจ  ชุลีเลิศวิทยาภรณ์ 
๓๗๘๔ นางสาวเตือนใจ  สุตตาชัย 
๓๗๘๕ นางเตือนใจ  อัฐวงศ์ 
๓๗๘๖ นางถนอมทรัพย์  นูนน้อย 
๓๗๘๗ นางทวีพร  ณ  นคร 
๓๗๘๘ นางสาวทองศรี  อัครเสรีนนท์ 
๓๗๘๙ นางทัศณีวรรณ  ภู่อารีย์ 
๓๗๙๐ นางสาวทัศนี  ศักดิ์ขจรภพ 
๓๗๙๑ นางสาวทัศนีย์  พิศาลรัตนคุณ 
๓๗๙๒ นางสาวทิพทินนา  สมุทรานนท์ 
๓๗๙๓ นางสาวทิพย์รัตน์  เลาหวิเชียร 
๓๗๙๔ นางทิพย์วิมล  กิตติวราพล 
๓๗๙๕ นางสาวทิพรัตน์  โสภาจารีย์ 
๓๗๙๖ นางธรรมพร  แข็งกสิการ 
๓๗๙๗ นางสาวธัชนันท์  บุญวัฒนสุนทร 
๓๗๙๘ นางธัญรัศม์  เทพเรณู 
๓๗๙๙ นางสาวธารินี  เพชรรัตน์ 
๓๘๐๐ นางสาวธิดารัตน์  บุญมาศ 
๓๘๐๑ นางธิติดา  ชัยศุภมงคลลาภ 
๓๘๐๒ นางธีระพร  เหลืองบุตรนาค 
๓๘๐๓ นางนงคราญ  ตันธนกุล 
๓๘๐๔ นางนงนุช  เขตรขันธ์ 
๓๘๐๕ นางสาวนงพงา  สุทธา 
๓๘๐๖ นางนงเยาว์  โรจนอุทัย 
๓๘๐๗ นางนงลักษณ์  ชูพูล 
๓๘๐๘ นางนพพร  ลิ้มสุขวัฒน์ 
๓๘๐๙ นางนพวรรณ  โอสถากุล 

****** ประถมาภรณ์มงกุฏไทย 
(สายสะพายชั้นที่ 1)
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๓๙๓๘ นางสาวเพ็ญศิริ  น้อยเกริกกิจ 
๓๙๓๙ นางเพลินตา  ศิริปการ 
๓๙๔๐ นางเพลินพิศ  อยู่สําแดงกิจ 
๓๙๔๑ นางเพียงใจ  กาญจนะวีระ 
๓๙๔๒ นางแพรวพรรณ  อรุณไพร 
๓๙๔๓ นางฟองจันทร์  เปตามานัง 
๓๙๔๔ นางสาวฟองจันทร์  เพชรมาก 
๓๙๔๕ นางภรณี  วาจาสัตย์ 
๓๙๔๖ นางสาวภัคพิชา  แก่นเพ็ชร์ 
๓๙๔๗ นางภัฏฐิญา  สิริบวรพิพัฒน์ 
๓๙๔๘ นางภัทรพร  ฉายรัตน์ 
๓๙๔๙ นางสาวภัทรวดี  ภูชฎาภิรมย์ 
๓๙๕๐ นางสาวภัทรีญา  หงษ์ศิริ 
๓๙๕๑ นางภาณุมาศ  เฉลยนาค 
๓๙๕๒ นางภาวิดา  ศรีสุนทร 
๓๙๕๓ นางสาวภิรมยา  อินทรกําแหง 
๓๙๕๔ นางมณีรัตน์  อํานาจเจริญ 
๓๙๕๕ นางมยุรัตน์  วิรัชชัย 
๓๙๕๖ นางมยุรัตน์  สุทธิวิเศษศักดิ์ 
๓๙๕๗ นางสาวมะลิ  คงสกุล 
๓๙๕๘ นางมาณี  ชูเอียด 
๓๙๕๙ นางสาวมารศรี  ชัยวรวิทย์กุล 
๓๙๖๐ นางมาริษา  เขมะพันธุ์มนัส 
๓๙๖๑ นางสาวมาลา  โง้วอมราภรณ์ 
๓๙๖๒ นางมาลินี  พงศ์เสวี 
๓๙๖๓ นางสาวมาลินี  อยู่โพธิ์ 
๓๙๖๔ นางมาลี  แก้วละเอียด 
๓๙๖๕ นางมาลีมาส  สิทธิสมบัติ 
๓๙๖๖ นางมุกดา  ลิบลับ 
๓๙๖๗ นางเมตตา  ศรีโพธิ์ชัย 
๓๙๖๘ นางสาวยุพดี  พิลาศลักษณ์ 
๓๙๖๙ นางยุพิณ  วัฒนสิทธิ์ 

๓๙๗๐ นางสาวยุพิน  ภวพงศ์สุภัทร 
๓๙๗๑ นางสาวยุพิน  วงษ์อุบล 
๓๙๗๒ นางยุวดี  ทํามาหากิน 
๓๙๗๓ นางยุวลักษณ์  เวชวิทยาขลัง 
๓๙๗๔ นางเยาวดี  ฟ้าสว่าง 
๓๙๗๕ นางเยาวพา  ภู่วิภาดาวรรธน์ 
๓๙๗๖ นางเยาวเรศ  อุดมอานุภาพสุข 
๓๙๗๗ นางสาวรมณีย์  เจริญทรัพย์ 
๓๙๗๘ นางรวมพร  จันทร์เอี่ยม 
๓๙๗๙ นางสาวรวีวรรณ  อินทรักษา 
๓๙๘๐ นางรสริน  สุทองหล่อ 
๓๙๘๑ นางรสรินทร์  ดาแก้ว 
๓๙๘๒ นางสาวรัชฎา  ชลารัตน์ 
๓๙๘๓ นางรัชนี  วนาพิทักษ์วงศ์ 
๓๙๘๔ นางรัญจวน  ประวัติเมือง 
๓๙๘๕ นางสาวรัตติมา  พานิชอนุรักษ์ 
๓๙๘๖ นางรัตนา  ง้ิวแหลม 
๓๙๘๗ นางรัตนา  รักษ์วรรณา 
๓๙๘๘ นางรัตนา  วิยาภรณ์ 
๓๙๘๙ นางสาวรัตนา  อภิรัตน์วรกิจ 
๓๙๙๐ นางรัตนาภรณ์  เจียมสมบูรณ์ 
๓๙๙๑ นางรัมภา  บุญสินสุข 
๓๙๙๒ นางราตรี  ชูชื่น 
๓๙๙๓ นางสาวริเรืองรอง  รัตนวิไลสกุล 
๓๙๙๔ นางรุ่งทิพย์  สร้อยอัมพรกุล 
๓๙๙๕ นางรุ่งทิวา  เจริญทรัพย์ 
๓๙๙๖ นางสาวรุ่งทิวา  ว่องวิกย์การ 
๓๙๙๗ นางรุ่งระพี  กรานคํายี 
๓๙๙๘ นางรุ้งสวรรค์  วรรณสุทธิ์ 
๓๙๙๙ นางสาวรุจิรา  แกล้วทะนงค์ 
๔๐๐๐ นางเรณู  สุวรรณพรสกุล 
๔๐๐๑ นางสาวเรวดี  เรืองประพันธ์ 

******
ประถมาภรณ์มงกุฏไทย 
(สายสะพายชั้นที่ 1)
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๔๐๖๖ นางศรีจิตร  รัตนแก้วกาญจน์ 
๔๐๖๗ นางสาวศิริจันทร์  ชุมพล 
๔๐๖๘ นางศิรินดาว  พิทธยะพงษ์ 
๔๐๖๙ นางศิรินาถ  ทัพแสง 
๔๐๗๐ นางสาวศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ 
๔๐๗๑ นางศิริพร  พูลสุวรรณ 
๔๐๗๒ นางศิริพันธุ์  สุพรรณนพ 
๔๐๗๓ นางศิริลักษณ์  กิจทวีลาภ 
๔๐๗๔ นางสาวศิริลักษณ์  อภิวาณิชย์ 
๔๐๗๕ นางศิริวรรณ  ส่งวัฒนา 
๔๐๗๖ นางศิริวัชรี  กนิษฐานุพงศ์ 
๔๐๗๗ นางสาวศิโรรัตน์  มณีรอด 
๔๐๗๘ นางศิวพร  สาริสุต 
๔๐๗๙ นางศุภนาถ  อังสุพันธุ์โกศล 
๔๐๘๐ นางศุภลักษณ์  ศรุติสุต 
๔๐๘๑ นางสาวศุภวัลย์  คําวัง 
๔๐๘๒ นางสกุณา  บัณฑุรัตน์ 
๔๐๘๓ นางสาวสกุลวรา  ชื่นค้า 
๔๐๘๔ นางสาวสมจารี  ปรียานนท์ 
๔๐๘๕ นางสมเจตน์  ปทุมรัตน์ 
๔๐๘๖ นางสมใจ  สรุิยะ 
๔๐๘๗ นางสมดี  นาคหฤทัย 
๔๐๘๘ นางสาวสมทรง  ปิ่นอ่อน 
๔๐๘๙ นางสมนึก  ลิ้มอารีย์ 
๔๐๙๐ นางสมปอง  บาลลา 
๔๐๙๑ นางสมพิศ  นันทสิริพร 
๔๐๙๒ นางสมฤทัย  วัชราวิวัฒน์ 
๔๐๙๓ นางสาวสมลักษณ์  วนะวนานต์ 
๔๐๙๔ นางสมลักษณ์  อสุวพงษ์พัฒนา 
๔๐๙๕ นางสาวสมศรี  ศักดิ์รุ่งพงศากุล 
๔๐๙๖ นางสมัย  ลาเกลี้ยง 
๔๐๙๗ นางสรรัตน์  อัธยาตมวิทยา 

๔๐๙๘ นางสรวงพร  บุญรัตน์ 
๔๐๙๙ นางสวภา  เวชสุรักษ์ 
๔๑๐๐ นางสังวาร  วังแจ่ม 
๔๑๐๑ นางสายใจ  สมสมัย 
๔๑๐๒ นางสายใจ  อุนนะนันท์ 
๔๑๐๓ นางสายชล  เขียววิชัย 
๔๑๐๔ นางสายพันธุ์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล 
๔๑๐๕ นางสายสมร  เพชรอยู่ 
๔๑๐๖ นางสาวิตรี  บุญล้น 
๔๑๐๗ นางสิริถาวร  ดิศรพงศ์ 
๔๑๐๘ นางสาวสิรินทร์  ศาสตรานุรักษ์ 
๔๑๐๙ นางสิริพร  เกรียงไกรเพชร 
๔๑๑๐ นางสาวสิริมา  หมอนไหม 
๔๑๑๑ นางสาวสิริอิสรีย์  บุณยกิตติโกวิท 
๔๑๑๒ นางสีแพร  วัฒนพฤกษ์ 
๔๑๑๓ นางสุกัลยา  อมตฉายา 
๔๑๑๔ นางสุกุญญา  ปฐมระวี 
๔๑๑๕ นางสาวสุขเกษม  ทักษิณสัมพันธ์ 
๔๑๑๖ นางสุจิตรา  จงจอหอ 
๔๑๑๗ นางสุจิตรา  รตนะมโน 
๔๑๑๘ นางสุจิตรา  ศุภพงษ์ 
๔๑๑๙ นางสาวสุชาดา  งามประภาวัฒน์ 
๔๑๒๐ นางสาวสุชาดา  บัวใบ 
๔๑๒๑ นางสาวสชุาดา  ศรีแสงฟ้า 
๔๑๒๒ นางสุชาดา  แสงทอง 
๔๑๒๓ นางสุชีลา  ทศพร 
๔๑๒๔ นางสาวสุณี  เกษมสุขสกุล 
๔๑๒๕ นางสุดา  สุขอ่ํา 
๔๑๒๖ นางสาวสุดาพร  ทิมฤกษ์ 
๔๑๒๗ นางสุดาวรรณ  เชยชมศรี 
๔๑๒๘ นางสุดาวรี  พึ่งทิม 
๔๑๒๙ นางสาวสุทธาทิพย์  กมลมาตยากุล 

****** ประถมาภรณ์มงกุฏไทย 
(สายสะพายชั้นที่ 1)


