
 

 
 
 
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 นางสุมาลี สวายพล(เพ็ญประภัสสร สังข์โกมล) อนุบาลบ้านกรวด บ้านกรวด ทม

2 นายอภิสิทธิ์ วิเสษรัมย์(กช อึ้งพรภิมลกุล) บ้านตะโกรี พลับพลาชัย ทม

3 นางสาวณัฐกานต์ วิเศษรัมย์(นักบุญ) วัดบ้านเมืองโพธิ์ ห้วยราช ทม

4 นายสุภัทรชัย ฉิมชาติ บ้านชุมแสง ประโคนชัย ทช

5 นางณัฐฐินันท์ หงษ์รุจิโก(ชวินต์) ชุมชนบ้านสองชั้น กระสัง ทม

6 นางวิภาวี จรรยาประเสริฐ(จรรยาวุฒิธรรม) บ้านโคกกลาง ประโคนชัย ตช

7 นางสาววรรณรัตน์ กล้วยประโคน(เจียมรัมย์) บ้านจรเข้มาก ประโคนชัย ตม

8 นางประมูล เสงี่ยมศักดิ์ นิคมสร้างตนเอง 1 บ้านกรวด ทช

9 นางมาลีวรรณ หงษ์คํามี บ้านสายตรี 16 บ้านกรวด ตม

10 นายวรพจน์ ภุมรา(เกษียณ 58) บ้านหนองบอนวิทยา ประโคนชัย รจพ

11 นางสมลักษณ์ พราหมณ์กระโทก(เกษียณ 59) บ้านหินลาด บ้านกรวด รจพ

12 นางกรรณิการ์ เกษมรักษ์(เกษียณ 59) บ้านสายตรี 9 บ้านกรวด ทช

13 นางศุภกานต์ ขุนชาญชาติ(เกษียณ 60) บ้านกระสังสามัคคี ห้วยราช ทช

14 นายถาวร จําลองนาค(เกษียณ 60) บ้านโคกย่าง ประโคนชัย รจพ

15 นางสุธาดา สัตตบุษย์(เกษียณ 59) วัดบ้านเมืองโพธิ์ ห้วยราช ทช

16 นายพิพัฒน์ พิพิธสุขอํานวย(เกษียณ 60) บ้านโคกเบง บ้านกรวด รจพ

17 นางดาราวรรณ บาลโสง(เกษียณ 60) อนุบาลบ้านกรวด บ้านกรวด รจพ

18 นายนี สุดประโคน(เกษียณ 60) บ้านเกษตรสมบูรณ์ ประโคนชัย ทช

19 นายมนัส หรีกประโคน(เกษียณ 60) ประโคนชัยวิทยา ประโคนชัย รจพ

20 นายณภัทร เวชการกุล(เกษียณ 60) บ้านตะโกบํารุง ห้วยราช ทช

21 นางวราทิพย์ เหลืองเดชานุรักษ์(เกษียณ 61) บ้านแสลงโทน ประโคนชัย รจพ

22 นางชวัลรัตน์ พิมพ์ศรี(เกษียณ 61) อนุบาลบ้านกรวด บ้านกรวด ทช

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 นางชวัลรัตน์ พิมพ์ศรี(เกษียณ 61) อนุบาลบ้านกรวด บ้านกรวด รจพ

24 นางทับทิม เอี่ยมศิริ(เกษียณ 61) บ้านห้วยปอ ประโคนชัย รจพ

25 นายชาญวุฒิ ชาญประโคน(เสียชีวิต) บ้านหินลาด ประโคนชัย ทช

26 นางอิ่มจิต แย้มพิพัฒน์(เกษียณ 57) บ้านบาตร(ชัยทัตฯ) ประโคนชัย ทช

27 นางแสงเพ็ญ ตรากลาง(เกษียณ 59) บ้านบุ(รัฐราษฎร์ฯ) ประโคนชัย รจพ

28 นางแสงเพ็ญ ตรากลาง(เกษียณ 59) บ้านบุ(รัฐราษฎร์ฯ) ประโคนชัย ทช

29 นายระวิ เสาเกลียว(เกษียณ 57) บ้านบุ(รัฐราษฎร์ฯ) ประโคนชัย รจพ

30 นางกวิตา ศรีรักษ์(เกษียณ 59) บ้านหว้า บ้านกรวด ทม

31 นายอร่าม มฤทุกุล(เกษียณ) บ้านจันดุมฯ พลับพลาชัย ทช

32 นายสมสกุล วงษ์สุเทพ(เกษียณ 59) บ้านป่าชัน พลับพลาชัย รจพ

33 นายชัยยัณห์ สีอองโคตร(เกษียณ 58) บ้านตัวอย่าง บ้านกรวด ทม

34 นายจินวงศ์ สมบัติ(เกษียณ 58) บ้านบ่อดิน ประโคนชัย ทช

35 นายเทียบ เสาเกลียว(เกษียณ 55) วัดบ้านเมืองต่ํา ประโคนชัย รจพ

36 นายสมพงษ์ รักพุดซา(เกษียณ 59) อนุบาลบ้านกรวด บ้านกรวด รจพ

37 นางสุภาพ ชาญประโคน(เกษียณ 58) วัดบ้านไพบูลย์ ประโคนชัย ทช

38 นายจิตรกร ศรีวรรณุ(เกษียณ 59) บ้านหนองร้าน ประโคนชัย ทช

39 นางสาวอัจฉรา นุการัมย์(ลาออก) บ้านหนองขอน กระสัง ตม

40 นายอนันต์ อนันทชัยวรกุล(ลาออก) บ้านโคกเหล็ก ห้วยราช ทช

41 นางพัชราภรณ์ วัฒนากรประสิทธิ์(ลาออก) บ้านพาชี ประโคนชัย รจพ

42 นายสุธีร์ ศรียาชีพ(ลาออก) วัดบ้านเมืองต่ํา ประโคนชัย ทช

43 นายสุธีร์ ศรียาชีพ(ลาออก) วัดบ้านเมืองต่ํา ประโคนชัย รจพ

44 นายพินิจ ไชยไธสง(เสียชีวิต) วัดบ้านใหม่ ห้วยราช ทช



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 นายนันท์ เวือมประโคน(เสียชีวิต) - - ทช

46 นายธวัชชัย อารีย์ป้อม(เสียชีวิต) นิคมสร้างตนเอง 3 บ้านกรวด ทช

47 นายกวิน โลกประโคน(เสียชีวิต) บ้านสี่เหลี่ยมวิทยา ประโคนชัย ทช


