
 

 
 
 
ที่ ศธ 04083/ว109 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                                                                                บุรีรัมย์  เขต 2  อ าเภอประโคนชัย 
                                                                                จังหวัดบุรีรัมย์  31140 
 

                                                                 14     มกราคม  2562 
 

เรื่อง การจ่ายประกาศนียบัตรก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ประจ าปี 2552 - 2557 
 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อประกาศนียบัตรก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ าปี 2552 – 2557 
 

  ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดส่งประกาศนียบัตรก ากับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 2  ด าเนินการจ่ายให้กับ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ได้รับพระราชทานในสังกัด 
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ได้ตรวจสอบผู้ที่ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์แล้ว เป็นข้าราชการสังกัดนี้ อนึ่งหากข้าราชการครูรายดังกล่าว ได้ย้ายและแต่งตั้งไป
ด ารงต าแหน่งใหม่ทั้งในสังกัดและต่างสังกัด ขอให้จัดส่งไปให้ข้าราชการรายดังกล่าวด้วย และถ้าข้าราชการผู้
ได้รับพระราชทานรายใด ได้เกษียณอายุราชการแล้วหรือถึงแก่วายชนม์ ขอให้น าจ่ายให้ญาติของผู้ได้รับ
พระราชทานดังกล่าวด้วย  จักขอบคุณยิ่ง 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
                                                                 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 

     (นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์) 
         ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 2 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
โทร.       044-670-712 
โทรสาร.  044-671-094 
 
 
หมายเหตุ  ให้ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ติดต่อรับใบประกาศนียบัตรก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
    ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล 



วัน/เดือน/ปี         ลายมือชื่อผู้รับ         หมายเหตุ

ที่พระราชทาน เล่ม ตอนที่ วันที่ เล่มที่ วัน / เดือน / ปี 

1 นางสาวพัชรนันท์ จรรยาวัฒน์ธนะ วัดบ้านเมืองต่ํา ประโคนชัย ตม 5 ธ.ค 53

2 นายสุคนธ์ กําธร บ้านโคกสะอาด ประโคนชัย ทช 5 ธ.ค 54

3 นางดารณี สวยรูป บ้านโคกสะอาด ประโคนชัย ทช 5 ธ.ค 53

4 นายเชาวน์ ธนูศิลป์ บ้านโคกสะอาด ประโคนชัย ทม 5 ธ.ค 53

5 นายวุฒิพงศ์ ศรีสุข บ้านโคกสะอาด ประโคนชัย ทช 5 ธ.ค 53

6 นางสมพร มีสมาน อนุบาลประโคนชัยฯ ประโคนชัย ตม 5 ธ.ค 53

7 นางขนิษฐา บํารุงแคว้น ประโคนชัยวิทยา ประโคนชัย ทม 5 ธ.ค 53

8 นางสาวสายพิณ ภูมิประโคน บ้านราษฎร์นิยม ประโคนชัย ทม 5 ธ.ค 53

9 นางถวิลรัตน์ สระหอม บ้านจรเข้มาก ประโคนชัย ตม 5 ธ.ค 53

10 นายระพี ปุยะติ บ้านจรเข้มาก ประโคนชัย ทม 5 ธ.ค 53

11 นางชุดา เฮ่ประโคน บ้านจรเข้มาก ประโคนชัย ทช 5 ธ.ค 53

12 นายมนทิพย์ จานเขื่อง บ้านนิคมสายโท 12 เหนือ บ้านกรวด ทช 5 ธ.ค 53

13 นายพิชัย คะกาเนปะ บ้านโนนศิลา ประโคนชัย รจพ 5 ธ.ค 54

14 นางเยาวรี ปรังประโคน บ้านหนองตะขบ ประโคนชัย ทช 5 ธ.ค 53

15 นางสาวสุลักษณ์ สุขแก้ว บ้านหนองตะขบ ประโคนชัย ทช 5 ธ.ค 53

16 นางทองกนก นาสารีย์ บ้านสี่เหลี่ยม ประโคนชัย ตม 5 ธ.ค 53

17 นางสาวจุรีรัตน์ ศรีละ วัดตะลุงเก่า ประโคนชัย ตม 5 ธ.ค 53

18 ว่าที่ร้อยโทวีรพันธ์ มีสมาน ประโคนชัยวิทยา ประโคนชัย ทม 5 ธ.ค 53

19 นางอรทัย บัวสาย ประโคนชัยวิทยา ประโคนชัย ทม 5 ธ.ค 53

20 นางสัญญา เปรียบสม ประโคนชัยวิทยา ประโคนชัย ทม 5-ธ.ค.-53

21 นางไปรยา ไชยอินทร์ ประโคนชัยวิทยา ประโคนชัย ทช 5 ธ.ค 53

22 นางอภิญญา เจริญศิริ ประโคนชัยวิทยา ประโคนชัย ทม 5 ธ.ค 53

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ประกาศรับในราชกิจจานุเบกษาประจําปี 2552

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลําดับที่ ชื่อ-ชื่อสกุล โรงเรียน อําเภอ ชั้นตรา หน้า/ราชกิจจานุเบกษา
ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา



วัน/เดือน/ปี         ลายมือชื่อผู้รับ         หมายเหตุ

ที่พระราชทาน เล่ม ตอนที่ วันที่ เล่มที่ วัน / เดือน / ปี 

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ประกาศรับในราชกิจจานุเบกษาประจําปี 2552

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลําดับที่ ชื่อ-ชื่อสกุล โรงเรียน อําเภอ ชั้นตรา หน้า/ราชกิจจานุเบกษา
ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา

23 นายกิตติชัย ผิวเกลี้ยง วัดบ้านตะโกตาพิ ประโคนชัย ตช 5 ธ.ค 53

24 นางสาวทัชชญา วรากุลพิศาล วัดบ้านตะโกตาพิ ประโคนชัย ทม 5 ธ.ค 53

25 นางอภิณห์พร เลิศฐิตินันท์ วัดบ้านตะโกตาพิ ประโคนชัย ทม 5 ธ.ค 53

26 นายสุทิน สุโทวา บ้านโนนศิลา ประโคนชัย รจพ 5 ธ.ค 53

27 นางพรรณี รัตนกาญจน์ บ้านโนนศิลา ประโคนชัย ทช 5 ธ.ค 53

28 นายสุทิน สุโทวา บ้านโนนศิลา ประโคนชัย ทช 5 ธ.ค 53

29 นายสาคร ยาสี นิคมสร้างตนเอง 2 บ้านกรวด ทช 5 ธ.ค 53

30 นางกาญจนา รักษ์กะเปา บ้านโนนศิลา ประโคนชัย ทม 5 ธ.ค 53

31 นางสายฝน บุญเรือง บ้านปราสาทสามัคคี ประโคนชัย ทช 5 ธ.ค 54

32 นางเทวี วิภาดา บ้านปราสาทสามัคคี ประโคนชัย ทม 5 ธ.ค 54

33 นางพิกุล ตุละวิภาค บ้านพาชี ประโคนชัย ตช 5 ธ.ค 53

34 นายสําราญ สัตบุตร บ้านเขาคอก ประโคนชัย ทช 5 ธ.ค 54

35 นางกันยา ปุยะติ บ้านหนองตะโก ประโคนชัย ทช 5 ธ.ค 53

36 นางณัฐพร ช่วงชัย บ้านตะเคียน กระสัง ตช 5 ธ.ค 53

37 นายอนันตชัย ปรึกกระโทก บ้านหนองขอน กระสัง ทม 5 ธ.ค 53

38 นายบัณฑิต เสขะกุล บ้านโคกย่าง ประโคนชัย ตม 5 ธ.ค 54

39 นายวัชรชัย ก้องกาญจโนภาส บ้านโคกย่าง ประโคนชัย รจพ 5 ธ.ค 54

40 นายวัชรชัย ก้องกาญจโนภาส บ้านโคกย่าง ประโคนชัย ทช 5 ธ.ค 53

41 นายเลิศศักดิ์ เมอะประโคน บ้านโคกย่าง ประโคนชัย ทช 5 ธ.ค 53

42 นายวีรวัฒน์ จารุวงษ์เสถียร บ้านโคกย่าง ประโคนชัย รจพ 5 ธ.ค 53

43 นายวีรวิทย์ ดุจจานุทัศน์ วัดแจ้งฯ ประโคนชัย ทช 5 ธ.ค 54

44 นางธิศภรณ์ ธาราศานิต วัดแจ้งฯ ประโคนชัย ทช 5 ธ.ค 53



วัน/เดือน/ปี         ลายมือชื่อผู้รับ         หมายเหตุ

ที่พระราชทาน เล่ม ตอนที่ วันที่ เล่มที่ วัน / เดือน / ปี 

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ประกาศรับในราชกิจจานุเบกษาประจําปี 2552

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลําดับที่ ชื่อ-ชื่อสกุล โรงเรียน อําเภอ ชั้นตรา หน้า/ราชกิจจานุเบกษา
ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา

45 นางวรรณพร ผลอ้อ บ้านละเวี้ยฯ ประโคนชัย ตม 5 ธ.ค 53

46 นายนภดล เฮ่ประโคน บ้านห้วยปอ ประโคนชัย ทช 5 ธ.ค 54

47 นางสาวสมหมาย สุขชิด บ้านตัวอย่าง บ้านกรวด ทม 5 ธ.ค 54

48 นางสายยี่ บาลโสง บ้านตัวอย่าง บ้านกรวด ทช 5 ธ.ค 54

49 นายจํานง คงพรหม บ้านโคกตูม ประโคนชัย ทช 5 ธ.ค 54

50 นายชาลี อ่อนน้ําคํา บ้านเกษตรสมบูรณ์ ประโคนชัย ทช 5 ธ.ค 54

51 นางสอาด เจริญชัย ประโคนชัยวิทยา ประโคนชัย ทม 5 ธ.ค 54

52 นายนิเวศน์ เมืองไทย บ้านหนองกระต่าย ประโคนชัย ทช 5 ธ.ค 54

53 นางสายรุ้ง ชัยชาญ บ้านตาอี บ้านกรวด ทม 5 ธ.ค 54

54 นางภัทราภรณ์ สิทธิวงศ์ บ้านหนองม่วง ประโคนชัย ทม 5 ธ.ค 54

55 นางวาสนา กาละดี บ้านพาชี ประโคนชัย รจพ 5 ธ.ค 54

56 นายวิเชียร ทองมี บ้านกะโดนหนองยาง ประโคนชัย รจพ 5 ธ.ค 54

57 นางชิดสุดา วาลีประโคน อนุบาลประโคนชัยฯ ประโคนชัย ทม 5 ธ.ค 54

58 นายพิศาล เจือจันทร์ บ้านกะโดนหนองยาง ประโคนชัย รจพ 5 ธ.ค 54

59 นายนิคม ขันโสม บ้านจรเข้มาก ประโคนชัย รจพ 5 ธ.ค 53

60 นางธนิษฐ์นันท์ ธนานภเกตน์ วัดบ้านปะทัดบุ ประโคนชัย ทม 5 ธ.ค 54

61 นางสาวบรรจง คูณประโคน วัดบ้านปะทัดบุ ประโคนชัย ตช 5 ธ.ค 54

62 นางสาวเพ็ญวิภา ปุยะติ วัดบ้านปะทัดบุ ประโคนชัย ทช 5 ธ.ค 54

63 นางสารภี เทียมศักดิ์ บ้านไพศาลสามัคคี ประโคนชัย ตม 5 ธ.ค 54

64 นางสาวสุกฤตา ทะเรรัมย์ อนุบาลประโคนชัยฯ ประโคนชัย ทช 5 ธ.ค 54

65 นายไชยพงศ์ กล้าหาญ บ้านโคกกลอย ประโคนชัย รจพ 5 ธ.ค 54

66 นางปาริชาติ กล่าวรัมย์ บ้านไพรวัลย์น้อย ประโคนชัย ทช 5 ธ.ค 54



วัน/เดือน/ปี         ลายมือชื่อผู้รับ         หมายเหตุ

ที่พระราชทาน เล่ม ตอนที่ วันที่ เล่มที่ วัน / เดือน / ปี 

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ประกาศรับในราชกิจจานุเบกษาประจําปี 2552

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลําดับที่ ชื่อ-ชื่อสกุล โรงเรียน อําเภอ ชั้นตรา หน้า/ราชกิจจานุเบกษา
ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา

67 นายเจมวิทย์ เครือคํา นิคมสร้างตนเอง 9 บ้านกรวด รจพ 5 ธ.ค 53

68 นางอุมาวดี ยลวงศ์ วัดตะลุงเก่า ประโคนชัย ตม 5 ธ.ค 53

69 จ่าสิบเอกชัยรัตน์ ราชประโคน บ้านละหานทรายเก่า บ้านกรวด รจพ 5 ธ.ค 54

70 นายพิชิต เสงี่ยมศักดิ์ นิคมสร้างตนเอง 1 บ้านกรวด รจพ 5 ธ.ค 53

71 นางดวงจันทร์ ลาภไธสง บ้านโคกย่าง ประโคนชัย ทม 5 ธ.ค 53

72 นางเทียมตา นิเวทม์โอฬาร นิคมสร้างตนเอง 1 บ้านกรวด ทช 5 ธ.ค 53

73 นายกฤษฎา ปัตเตย์ บ้านสายโท 1 บ้านกรวด ทช 5 ธ.ค 53

74 นายสมเจน นิเวทม์โอฬาร นิคมสร้างตนเอง 1 บ้านกรวด ทช 5 ธ.ค 53

75 นายสําเนียง เหล่าหว้าน บ้านนิคมสายโท 8 บ้านกรวด ทช 5 ธ.ค 53

76 นายทินกร ศูนย์ตรง บ้านนิคมสายโท 8 บ้านกรวด ทม 5 ธ.ค 53

77 นายสมพักตร์ ทรัพย์สุข บ้านนิคมสายโท 8 บ้านกรวด ทช 5 ธ.ค 53

78 นางเพ็ญศรี บุญข่าย นิคมสร้างคมตนเอง 4 บ้านกรวด รจพ 5 ธ.ค 53

79 นายอัศวิน ศิริมาก บ้านนิคมสายโท 8 บ้านกรวด ทช 5 ธ.ค 53

80 นางปราณี ตองติดรัมย์ บ้านหินลาด บ้านกรวด รจพ 5 ธ.ค 53

81 นายจักรกฤษ อันทรินทร์ บ้านหินลาด บ้านกรวด ตม 5 ธ.ค 53

82 นางกุหลาบ จันทคณานุรักษ์ บ้านหินลาด บ้านกรวด ทช 5 ธ.ค 53

83 นายธนวรรธน์ จันทคณานุรักษ์ บ้านหินลาด บ้านกรวด ทช 5 ธ.ค 53

84 นายอนุชา ปัตเตย์ บ้านหินลาด บ้านกรวด ทช 5 ธ.ค 53

85 นายชววรรธก์ ศรีจันทร์ บ้านถนนน้อย บ้านกรวด ทช 5 ธ.ค 53

86 นางพรชนก ศรีจันทร์ บ้านถนนน้อย บ้านกรวด ทช 5 ธ.ค 53

87 นายสมนึก จันทริมา อนุบาลบ้านกรวด บ้านกรวด ทช 5 ธ.ค 53

88 นางอัญชัญ พราหมณ์กระโทก อนุบาลบ้านกรวด บ้านกรวด รจพ 5 ธ.ค 53



วัน/เดือน/ปี         ลายมือชื่อผู้รับ         หมายเหตุ

ที่พระราชทาน เล่ม ตอนที่ วันที่ เล่มที่ วัน / เดือน / ปี 

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ประกาศรับในราชกิจจานุเบกษาประจําปี 2552

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลําดับที่ ชื่อ-ชื่อสกุล โรงเรียน อําเภอ ชั้นตรา หน้า/ราชกิจจานุเบกษา
ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา

89 นางวิภาดา สารพล นิคมสร้างตนเอง 5 บ้านกรวด ตม 5 ธ.ค 53

90 นางวิไลวรรณ แสนดี นิคมสร้างตนเอง 5 บ้านกรวด ทช 5 ธ.ค 53

91 นางชบาไพร รัตนกาญจน์ นิคมสร้างตนเอง 9 บ้านกรวด ทม 5 ธ.ค 53

92 นายบุญเชิด จงกูล บ้านสายตรี 9 บ้านกรวด ทช 5 ธ.ค 53

93 นายปัญญา ยิงป่า นิคมสร้างตนเอง 1 บ้านกรวด ตม 5 ธ.ค 53

94 นางสิทธิพร อามาตร บ้านละหานทรายใหม่ บ้านกรวด ทช 5 ธ.ค 54

95 นางสาวเพ็ญพรรณ ภูมิพยัคฆ์ บ้านละหานทรายใหม่ บ้านกรวด ทช 5 ธ.ค 54

96 นายธีรกิตติ์ ฝักฝ่าย นิคมสร้างตนเอง 4 บ้านกรวด ทช 5 ธ.ค 54

97 นายคาน นามสว่าง บ้านบัวถนน กระสัง ทช 5 ธ.ค 53

98 นายถาวร นีลพันธนันท์ บ้านตาราม กระสัง ทช 5 ธ.ค 53

99 นายสยาม กุงไธสง บ้านตาราม กระสัง ตช 5 ธ.ค 53

100 สิบเอกประยูร สุมหิรัญ บ้านตาราม กระสัง ทม 5 ธ.ค 53

101 นางสาวรัตติมา ลาดหนองขุ่น บ้านตาราม กระสัง ตม 5 ธ.ค 53

102 นางวริฐา บมกลาง บ้านตาราม กระสัง ทม 5 ธ.ค 53

103 นายศิริ สุทินรัมย์ บ้านตาราม กระสัง ทช 5 ธ.ค 53

104 นางสมหญิง พรหมปราณี บ้านตาราม กระสัง ทม 5 ธ.ค 53

105 นางมยุรี น้อยพลี วัดบ้านตาเสา กระสัง ทม 5 ธ.ค 53

106 นายสําราญ อยู่นาน บ้านเมืองไผ่ กระสัง ทช 5 ธ.ค 53

107 นางอรพิน พิเรนทร ชุมชนบ้านสองชั้น กระสัง ทม 5 ธ.ค 52

108 นางเยาวรัตน์ นาชัย บ้านบัวถนน กระสัง ทม 5 ธ.ค 53

109 นางอัครเวศย์ เพชรทองช่วย บ้านบัวถนน กระสัง ทม 5 ธ.ค 53

110 นายสมบัติ ทองโพธิ์ บ้านยาง กระสัง ทม 5 ธ.ค 53



วัน/เดือน/ปี         ลายมือชื่อผู้รับ         หมายเหตุ

ที่พระราชทาน เล่ม ตอนที่ วันที่ เล่มที่ วัน / เดือน / ปี 

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ประกาศรับในราชกิจจานุเบกษาประจําปี 2552

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลําดับที่ ชื่อ-ชื่อสกุล โรงเรียน อําเภอ ชั้นตรา หน้า/ราชกิจจานุเบกษา
ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา

111 นางมณโฑ แก้วสอน บ้านบัวถนน กระสัง ทช 5 ธ.ค 53

112 นางศิริวรรณ สุบินรัมย์ บ้านบัวถนน กระสัง ทช 5 ธ.ค 53

113 นายสหัสชัย อุไรรักษ์ บ้านบัวถนน กระสัง ทม 5 ธ.ค 53

114 นางแสงอรุณ จงทวี บ้านบัวถนน กระสัง ทม 5 ธ.ค 53

115 นางสถาพร พิมพ์นนท์ บ้านศรีภูมิสามัคคี กระสัง ทช 5 ธ.ค 53

116 นางนุสรา สุทธาบุญ บ้านศรีภูมิสามัคคี กระสัง ทม 5 ธ.ค 53

117 นายสมศักดิ์ จักรสาน วัดหนองตะครอง กระสัง ทช 5 ธ.ค 53

118 นายสรายุทธ ชัยสุวรรณ์ บ้านโคลด กระสัง ตม 5 ธ.ค 53

119 นางพัชรา สินสวัสดิ์ วัดปทุมคงคา กระสัง ทช 5 ธ.ค 53

120 นางสาวอัจฉรา สุขสําราญ วัดปทุมคงคา กระสัง ทม 5 ธ.ค 53

121 นางสมใจ เครือยา วัดปทุมคงคา กระสัง ตม 5 ธ.ค 54

122 นางธนัชพร กันรัมย์ บ้านหนองขอน กระสัง ทม 5-ธ.ค.-54

123 นางกมลรัตน์ เปล่งเมือง บ้านหนองตระเสก กระสัง ทช 5 ธ.ค 54

124 นายไชยวัตร คงนอก บ้านหนองตระเสก กระสัง รจพ 5 ธ.ค 54

125 นางธารทิพย์ มรกต บ้านหนองตระเสก กระสัง ทช 5 ธ.ค 54

126 นางอทัยทิพย์ แน่นหนา วัดหนองตะครอง กระสัง ทช 5 ธ.ค 54

127 นางบานบุรี นิวัฒนุวงค์ วัดหนองตะครอง กระสัง ตช 5 ธ.ค 54

128 นางปัทมา เกรัมย์ วัดธรรมถาวร กระสัง ตช 5 ธ.ค 54

129 นางสลิลยา ทองนํา บ้านแสลงพันกระเจา กระสัง ทม 5 ธ.ค 54

130 นายนิพนธ์ สว่างศรี บ้านสูงเนิน กระสัง ทช 5 ธ.ค 54

131 นางกัญญา ชูเชิดดอก วัดบ้านเมืองโพธิ์ ห้วยราช ตช 5 ธ.ค 53

132 นายณรงค์ อุ่นดาบทวงศ์ษา วัดบ้านโคกเหล็ก ห้วยราช ทช 5 ธ.ค 53



วัน/เดือน/ปี         ลายมือชื่อผู้รับ         หมายเหตุ

ที่พระราชทาน เล่ม ตอนที่ วันที่ เล่มที่ วัน / เดือน / ปี 

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ประกาศรับในราชกิจจานุเบกษาประจําปี 2552

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลําดับที่ ชื่อ-ชื่อสกุล โรงเรียน อําเภอ ชั้นตรา หน้า/ราชกิจจานุเบกษา
ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา

133 นางวราภรณ์ โพธิ์เงิน วัดบ้านโคกเหล็ก ห้วยราช ทม 5 ธ.ค 53

134 นางธัญนันท์ ศกุนตนาด บ้านตะโกบํารุง ห้วยราช ทม 5 ธ.ค 54

135 นายประเสริฐ อาญาเมือง วัดบ้านยาง(ช้อยคุรุฯ) ประโคนชัย รจพ 5 ธ.ค 53

136 นางสายฝน ทรงประโคน บ้านยาง บ้านกรวด ทช 5 ธ.ค 53

137 นายชลชาสน์ บุญสุวรรณ บ้านโคกขมิ้น พลับพลาชัย รจพ 5 ธ.ค 54

138 นางสาวศิริขวัญ คชเลิศ บ้านโคกขมิ้น พลับพลาชัย ตม 5 ธ.ค 54

139 นางอัษฎางพร ชํานาญทาง บ้านป่าชัน พลับพลาชัย ตม 5 ธ.ค 53

140 นางสาวกอแก้ว นพพรหม บ้านห้วยเสลา ประโคนชัย ตช 5 ธ.ค 53

141 นางสาวอรอุมา ยึนประโคน วัดบ้านจันดุมฯ พลับพลาชัย ทม 5 ธ.ค 52

142 นางสาวจุรีพันธ์ ภาษี บ้านบุญช่วย พลับพลาชัย ทม 5 ธ.ค 54

143 นายเอกชัย บํารุงแคว้น อนุบาลประโคนชัยฯ ประโคนชัย ทม 5 ธ.ค 54

144 นางสาวจุรี ปานะโปย วัดบ้านไทรฯ ประโคนชัย ทม 5 ธ.ค 54

145 นางพรทิพย์ คําเอี่ยม วัดพลับพลา พลับพลาชัย ทม 5 ธ.ค 54

146 นายอัครพณธ์ คําเอี่ยม วัดพลับพลา พลับพลาชัย ทช 5 ธ.ค 54

147 นายสาโรจน์ บุญเสริม บ้านป่าชัน พลับพลาชัย ตม 5 ธ.ค 56

148 นางลําพวง เนาว์ขุนทด บ้านเขว้า ประโคนชัย รจพ 5 ธ.ค 56

149 นางสาวถาวร ทะเรรัมย์ บ้านไพศาลสามัคคี ประโคนชัย ตช 5 ธ.ค 52

150 นางศศลักษณ์ ศรีชัยชนะ บ้านโคกขมิ้น พลับพลาชัย ตม 5 ธ.ค 55

151 นางสาวรัญชิดา ปานะโปย บ้านสี่เหลี่ยมวิทยา ประโคนชัย ตม 5 ธ.ค 51

152 นางบุณยาพร การินทร์ อนุบาลประโคนชัยฯ ประโคนชัย ทม 5 ธ.ค 52

153 นางสาวฉัทชนันท์ สมภักดี(ภักดีธรรมวิทย์) บ้านห้วยปอ ประโคนชัย ตม 5 ธ.ค 54

154 นางพวงพันธ์ ชนะประโคน(ชาญประโคน) บ้านหนองกระต่าย ประโคนชัย ทช 5 ธ.ค 54



วัน/เดือน/ปี         ลายมือชื่อผู้รับ         หมายเหตุ

ที่พระราชทาน เล่ม ตอนที่ วันที่ เล่มที่ วัน / เดือน / ปี 

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ประกาศรับในราชกิจจานุเบกษาประจําปี 2552

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลําดับที่ ชื่อ-ชื่อสกุล โรงเรียน อําเภอ ชั้นตรา หน้า/ราชกิจจานุเบกษา
ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา

155 นายชานนท์ วันดีรัมย์ บ้านหนองน้ําขุ่น ประโคนชัย ทม 5 ธ.ค 54

156 นางสาวมณีรัตน์ มีหินกอง(ศรีวะสุทธิ์) ประโคนชัยวิทยา ประโคนชัย ตช 5 ธ.ค 53

157 นางสาวมนัสวัณณ์ กระจ่างทอง บ้านเขาดินใต้ บ้านกรวด ตม 5 ธ.ค 50

158 นางวิภาวรรณ กูนา วัดบ้านตะโกตาพิ ประโคนชัย ตม 5 ธ.ค 54

159 นางอรุณรัตน์ ชาติประสพ บ้านโคกตูม ประโคนชัย รพจ 5 ธ.ค 56

160 นายประสงค์ นาราช นิคมสร้างตนเอง 9 บ้านกรวด รจพ 5 ธ.ค 55

161 นางบุญนาค วิเศษวงษา บ้านสวายสอ กระสัง ตม 5 ธ.ค 49

162 นางนรากร การงานดี(กิตติญา เชื้อมาก) บ้านบัวถนน กระสัง ตช 5 ธ.ค 57

163 นางบานบุรี นิวัฒนุวงศ์(นางชารี) วัดหนองตะครอง กระสัง ทม 5 ธ.ค 57

164 นางสถาพร นาสารีย์(ภัทริยา บุญคล้อย) บ้านหนองเต็งฯ กระสัง ทช 5 ธ.ค 57

165 นางมัณฑิรา สวัสดิ์รัมย์(พิมพ์นารา) ชุมชนบ้านโนนเจริญ บ้านกรวด ตช 5 ธ.ค 57

166 นางสดศรี เทินสะเกตุ ชุมชนบ้านโนนเจริญ บ้านกรวด ทม 5 ธ.ค 57

167 นางอุมาพร พรพันธ์พิสุทธิ์ บ้านโชคกราด ห้วยราช ตช 5 ธ.ค 54

168 นายกาสิน ประสงใด บ้านโคกกลอย ประโคนชัย ทช 5 ธ.ค 51

169 นางสถาพร นาสารีย์(ภัทริยา บุญคล้อย) บ้านหนองเต็งฯ กระสัง ทม 5 ธ.ค 54

170 นายพงษ์ศธร วาปีโส บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ กระสัง ตม 5 ธ.ค 56

171 นางสถาพร ปลอดประโคน บ้านหนองไม้งาม 1 บ้านกรวด ทม 5 ธ.ค 55

172 นางสาวศิริลักษณ์ กะการัมย์ บ้านปะทัดบุวิทยา พลับพลาชัย ทม 5 ธ.ค 55

173 นางพยอม ศิริเม(พิมพ์ภัทร) บ้านหนองม่วง ประโคนชัย ทช 5 ธ.ค 52

174 นางสาวกัณญา คิดประโคน(พิมพ์นารินทร์ สิงห์แก้ว) บ้านตาอี บ้านกรวด ตม 5 ธ.ค 52

175 นางจรรยา วิเศษนคร บ้านสี่เหลี่ยม ประโคนชัย ทม 5 ธ.ค 52

176 นางนภา เตือประโคน บ้านหนองอาแมะ ประโคนชัย ทม 5 ธ.ค 52



วัน/เดือน/ปี         ลายมือชื่อผู้รับ         หมายเหตุ

ที่พระราชทาน เล่ม ตอนที่ วันที่ เล่มที่ วัน / เดือน / ปี 

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ประกาศรับในราชกิจจานุเบกษาประจําปี 2552

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลําดับที่ ชื่อ-ชื่อสกุล โรงเรียน อําเภอ ชั้นตรา หน้า/ราชกิจจานุเบกษา
ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา

177 นางสุวรรณี แก้วหานาม บ้านแซวประดู่ กระสัง ทม 5 ธ.ค 52

178 นางพรทิพย์ วันยุมา(วรรณทวีเกียรติ) บ้านนาราใหญ่ กระสัง ตม 5 ธ.ค 52

179 นางละมัย ศรีชะนา บ้านเกต(สุตาประชาฯ) ห้วยราช รจพ 5 ธ.ค 52

180 นายประสงค์ โถเล็ก(สมประสงค์) บ้านตาแก พลับพลาชัย ตม 5 ธ.ค 52

181 นางสริญญา สุวรรณกูฏ อนุบาลกระสัง กระสัง ตช 5 ธ.ค 52

182 นางฉลวย นุกิจรัมย์(ณัฐปวีย์) บ้านสวายสอ กระสัง ทช 5 ธ.ค 52

183 นายวิสุทธิ์ ชัยวิเศษ บ้านกะโดนหนองยาง ประโคนชัย บช 5 ธ.ค 57

184 นายอํานวย พลภูเมือง บ้านเขาคอก ประโคนชัย บช 5 ธ.ค 57

185 นายสุจินต์ ณรงค์ศักดิ์ศิลป์ บ้านโคกสะอาด ประโคนชัย บช 5 ธ.ค 57

186 นายอภิชัย เฉลาประโคน วัดบ้านยาง(ช้อยคุรุฯ) ประโคนชัย บช 5 ธ.ค 57

187 นายเฉลิมชัย เทียมเลิศ วัดปทุมคงคา กระสัง บช 5 ธ.ค 57

188 นายสังข์ ศิริสําราญ บ้านสําโรง(ภิณโญฯ) กระสัง บช 5 ธ.ค 57

189 นายสนั่น ผลเจริญ บ้านโคกสูง กระสัง บช 5 ธ.ค 57

190 นายสาคร ธรรมสาร นิคมสร้างตนเอง 3 บ้านกรวด บช 5 ธ.ค 57

191 นายอ่อนสา ปุริโส บ้านปราสาท พลับพลาชัย บช 5 ธ.ค 57

192 นายสิรีโรจน์ อุทุม บ้านตะโกบํารุง ห้วยราช บช 5 ธ.ค 57

193 นายทวีศักดิ์ เนือนสกุล บ้านหนองกระต่าย ประโคนชัย บช 5 ธ.ค 56

194 นายจํารัส อุทิศรัมย์ บ้านโคกยาง บ้านกรวด บช 5 ธ.ค 56

195 นายชนะสงคราม วาลีประโคน บ้านโคกกลาง ประโคนชัย บช 5 ธ.ค 56

196 นายชลอ โหระ ประโคนชัยวิทยา ประโคนชัย บช 5 ธ.ค 56

197 นายเจือน โสมวิเศษ บ้านโคกโพธิ์ พลับพลาชัย บช 5 ธ.ค 56

198 นายสมพร นัยเนตร บ้านสี่เหลี่ยมวิทยา ประโคนชัย บช 5 ธ.ค 56



วัน/เดือน/ปี         ลายมือชื่อผู้รับ         หมายเหตุ

ที่พระราชทาน เล่ม ตอนที่ วันที่ เล่มที่ วัน / เดือน / ปี 

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ประกาศรับในราชกิจจานุเบกษาประจําปี 2552

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลําดับที่ ชื่อ-ชื่อสกุล โรงเรียน อําเภอ ชั้นตรา หน้า/ราชกิจจานุเบกษา
ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา

199 นายสุชิด เบิกประโคน ประโคนชัยวิทยา ประโคนชัย บช 5 ธ.ค 56

200 นายบุญส่ง ชาญประโคน บ้านหนองม่วง ประโคนชัย บช 5 ธ.ค 56

201 นายธวัชชัย หมายประโคน บ้านจรเข้มาก ประโคนชัย บม 5 ธ.ค 53

202 นายนิคม ซาซิโย นิคมสร้างตนเอง 5 บ้านกรวด บม 5 ธ.ค 53


