
 หนา   ๑ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา 

ประจําป  ๒๕๕๔ 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  พระราชทานเหรียญจักรมาลา  จํานวน  ๑๐,๑๐๑  ราย   

และเหรียญจักรพรรดิมาลา  จํานวน  ๒๔,๖๖๑  ราย  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา   

วันท่ี  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๔  รวมทั้งส้ิน  ๓๔,๗๖๒  ราย  ดังรายชื่อทายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๙  กมุภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ย่ิงลักษณ  ชินวัตร 

นายกรฐัมนตร ี



 หนา   ๒ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

เหรียญจักรพรรดิมาลา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 ๑ นายกฤต  รังสิมันตุวงศ 

 ๒ นายกัญจนโชติ  สหพัฒนสมบัติ 

 ๓ นายกัมพล  ทีพารัตน 

 ๔ นายเกรียงไกร  ซิ้มเจริญ 

 ๕ นายเกรียงศักดิ์  สิทธิเสน 

 ๖ นายขจร  ราชูโส 

 ๗ นายจตุรภัทร  เวชสิทธิ์ 

 ๘ นายจรณชัย  วรรณทอง 

 ๙ นายจักรกฤษณ  สัณฑมาศ 

 ๑๐ นายจันที  วินทะไชย 

 ๑๑ นายจําเริญ  หนูเกื้อ 

 ๑๒ นายเจริญ  ธรรมบัณฑิต 

 ๑๓ นายฉลาด  ศรีทองกุล 

 ๑๔ นายชยกร  ชนกิจโกศล 

 ๑๕ นายชัยชาญ  ชวยโพธิ์กลาง 

 ๑๖ นายชัยพร  บุญปญญา 

 ๑๗ นายชัยพฤกษ  เสรีรักษ 

 ๑๘ นายดาบตํารวจ  ชาติวุฒิ  เพ็ชรนอย 

 ๑๙ นายเชษฐ  อุปถัมภ 

 ๒๐ นายณรงคศักดิ์  กันนิยม 

 ๒๑ นายณัฐวุฒิ  ธรรมกุลมงคล 

 ๒๒ วาที่รอยตรี  ดนัย  สิทธิเจริญ 

 ๒๓ นายธนกร  เกื้อกูล 

 ๒๔ นายธีระพล  พัฒนสุวรรณ 

 ๒๕ นายนคร  ชัยชนะ 

 ๒๖ นายนภดล  พุฒสกุล 

 ๒๗ นายนุกูล  นรังสิทธิ์ 

 ๒๘ นายนูญ  สายออง 

 ๒๙ วาที่รอยตรี  บัณฑิต  ยาฉาย 

 ๓๐ นายประพรรณ  ขามโนนวัด 

 ๓๑ นายประวิตร  ทับเท่ียง 

 ๓๒ นายปรีชา  เรืองสนาม 

 ๓๓ นายพงคแสนชัย  อิสระไพจิตร 

 ๓๔ นายพิชัย  ตรีอนุรักษ 

 ๓๕ นายพิศิษฐ  วศินภัทรโภคิน 

 ๓๖ นายพีระชัย  มาลินีกุล 

 ๓๗ นายไพโรจน  เพชรพันธ 

 ๓๘ นายภาคิณ  วัชรานันทกุล 

 ๓๙ นายภูมิใจ  เนียมบุญ 

 ๔๐ นายมานะ  สามัคคี 

 ๔๑ นายวรวุฒิ  โคตรพันธ 

 ๔๒ นายวรวุฒิ  พุมสวาง 

 ๔๓ นายวสันต  รัชชวงษ 

 ๔๔ นายวิจักษณ  เผือกพวง 

 ๔๕ นายวิเชียร  โชติชวง 

 ๔๖ นายวิโชค  ชุติวรเจริญชัย 



 หนา   ๒๐๘ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี 

 ๑ นายถาวร  ฉิมเล้ียง  ๒ นางสาวมาดิน  เฮงตระกูล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 ๑ นายเกียรติชาย  ชาติมาลากร 

 ๒ นายวีระศักดิ์  ซอมขุนทด 

 ๓ นายอานนท  ผกากรอง 

 ๔ นายอดิศักดิ์  สุเฌอ 

 ๕ นายอํานวย  อรรจนาทร 

 ๖ นางสาวมาริยา  เถาอินปาก 

 ๗ นางยุพดี  ชินพีระเสถียร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 ๑ นายกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ 

 ๒ นายสมศักดิ์  ศรีสวการย 

 ๓ นางจินตนา  อํานาจกิติกร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 ๑ นายจรูญ  ขาวสีจาน 

 ๒ นายภวัต  มิสดีย 

 ๓ นายภูมิพงศ  จอมหงษพิพัฒน 

 ๔ นายอุปถัมภ  โพธิกนิษฐ 

 ๕ นางสาวศิริลักษณ  ศรีพระจันทร 

 ๖ นางเกษร  ขาวสีจาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 ๑ นายฆนัท  ธาตุทอง 

 ๒ นายพิชิต  รอดทอง 

 ๓ นายพินิจ  ดํารงเลาหพันธ 

 ๔ นายมนตรี  เดนดวง 

 ๕ นายสถิตย  ประสิทธิธากรณ 

 ๖ นายสืบพงษ  แสงวัณณ 

 ๗ นางสบาย  ตันไทย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 ๑ นายเทอดศักดิ์  ศรีสุรพล 

 ๒ นายพิทักษ  จันทรเจริญ 

 ๓ นายสินชัย  จันทรเสม 

 ๔ นายสุขเกษม  จารุวิจิตร 

 ๕ นางฉวีทิพย  สิงหสงา 

 ๖ นางเต็มสิริ  เนาวรังสี 

 ๗ นางอภิรดี  ผลประเสริฐ 
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