
 หนา   ๑ (เลมท่ี  ๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนัเปนที่เชดิชย่ิูงชางเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณอนัมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 

ชั้นต่ํากวาสายสะพาย 

ประจําป  ๒๕๕๔ 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูย่ิงชางเผือก   

และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  ชั้นต่ํากวาสายสะพาย  เนื่องในโอกาส   

พระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา  วันที่   ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๔  รวมทั้ง ส้ิน  ๒๓๘ ,๗๙๙  ราย   

ดังรายชื่อทายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๙  กมุภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ย่ิงลักษณ  ชินวัตร 

นายกรฐัมนตร ี



 หนา   ๑๒๗ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๓ นายสมัย  ศรีสวย 

 ๔ นางกาญจนา  คุมา 

 ๕ นางสาวจรีรัตน  สุวรรณ 

 ๖ นางจินตนา  อํานาจกิติกร 

 ๗ นางไพจิตร  สุขสมบูรณ 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นางมยุรี  พรหมเทพ 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นายวิเชษฐ  ย้ิมละมัย  ๒ นางสาวศิริขวัญ  วาวแวว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชปูถมัภ 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๙  ราย) 

 ๑ นายกฤษฎางค  ศุกระมูล 

 ๒ นายทรงพลธนฤทธิ์  มฤครัฐอินแปลง 

 ๓ นายมานะ  ขาวเมฆ 

 ๔ นายวิกรานต  เผือกมงคล 

 ๕ นายสมคเณ  เกียรติกอง 

 ๖ นางสาวฐิติพร  พิชญกุล 

 ๗ นางสาวณัฏฐิรา  ศุขไพบูลย 

 ๘ นางนฤมล  ธนานันต 

 ๙ นางวิไลลักษณ  พงษแพทย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๔  ราย) 

 ๑ นายเกษม  บุตรดี 

 ๒ นายจตุรงค  ศรีทอง 

 ๓ นายจิตติ  กิตติเลิศไพศาล 

 ๔ นายชาญวิทย  พฤกษชาติ 

 ๕ นายทศวรรษ  สีตะวัน 

 ๖ นายประยูร  บุญใช 

 ๗ นายปรีชาศาสตร  มีเกาะ 

 ๘ นายปญญา  นาแพงหมื่น 

 ๙ นายพิเชนทร  จันทรปุม 

 ๑๐ นายเพ่ิมศักดิ์  ยีมิน 

 ๑๑ นายฟุงศรี  ภักดีสุวรรณ 

 ๑๒ นายสราวุฒิ  บุญเกิดรัมย 

 ๑๓ นายอภิชาติ  วงศอนันต 

 ๑๔ นางสาวปยะวดี  ยอดนา 

 ๑๕ นางสาวมารศรี  กลางประพันธ 

 ๑๖ นางสาวยุพิน  สมคําพ่ี 

 ๑๗ นางสาววิลาวรรณ  คําหาญ 

 ๑๘ นางฐิติรัตน  แวนเรืองรอง 

goong
Highlight



 หนา   ๑๒๘ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๙ นางทองลักษณ  คําทะเนตร 

 ๒๐ นางปูริดา  กลาประเสริฐ 

 ๒๑ นางมิ่งสกุล  โฮมวงศ 

 ๒๒ นางวาทินี  ศรีมหา 

 ๒๓ นางสุดกมล  ลาโสภา 

 ๒๔ นางอรวรรณ  นิ่มตลุง 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นางนงเยาว  จารณะ 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๗  ราย) 

 ๑ นายดําเกิง  จันทรสอง 

 ๒ นายวาสนา  เกษมสินธ 

 ๓ นายวีระศักดิ์  เจริญรัตน 

 ๔ นายวุฒิพงษ  พันธุมนันท 

 ๕ นายสอาด  มวงจันทร 

 ๖ นายอธิปตย  วงษวัฒนะ 

 ๗ นายอํานาจ  สุนาพรม 

 ๘ นางสาวจุรี  ชอนา 

 ๙ นางสาวชนัญกาญจน  แสงประสาน 

 ๑๐ นางสาวนพรัตน  สิทธิวงศ 

 ๑๑ นางสาวพิชญาดา  ธานี 

 ๑๒ นางสาววิชญานกานต  ขอนยาง 

 ๑๓ นางสาวสุธาสินี  คุปตะบุตร 

 ๑๔ นางสาวอังคณา  ศิริกุล 

 ๑๕ นางธิติมา  รจนา 

 ๑๖ นางนิรมล  เนื่องสิทธะ 

 ๑๗ นางสุพัตรา  หลาชาญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๙  ราย) 

 ๑ นายคทาวุธ  ไชยเทพ 

 ๒ นายไชยวุธ  โกศล 

 ๓ นายบูฆอรี  ยีหมะ 

 ๔ นายสมศักดิ์  แกวพลอย 

 ๕ นางกรุณา  แดงสุวรรณ 

 ๖ นางขวัญกมล  ขุนพิทักษ 

 ๗ นางเชาวนีพร  ชีพประสพ 

 ๘ นางณฐมน  เสมือนคิด 

 ๙ นางสาวสิริพร  จิตรักษธรรม 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นางจรรยา  เผ่ือคง 
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