
 หน้า   ๑  
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ประกาศสํานกันายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย   
ประจําปี  ๒๕๕๔ 

 
 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก 
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา   
วันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๔  รวมทั้งสิ้น  ๑๐,๑๒๑  ราย  ดังรายนามท้ายประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที ่ ๒  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี 



 หน้า   ๒  
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รายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูย่ิงช้างเผือก 
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 

ประจําปี  ๒๕๕๔ 
 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 
 ๑ นายต่อพงษ์  ไชยสาส์น 
 ๒ นายบุญทรง  เตริยาภิรมย ์
 ๓ นายวิทยา  บุรณศิริ 
 ๔ นายศิริวัฒน์  ขจรประศาสน์ 
 ๕ นายสุรพงษ์  โตวิจักษณช์ัยกุล 
 ๖ นายสุรพงษ์  อ้ึงอัมพรวิไล 
 ๗ นายกรณ์  จาติกวณิช 
 ๘ นายโอฬาร  ไชยประวัติ 
 ๙ นายวิสุทธิ์  ไชยณรุณ 
 ๑๐ นายกนก  ล้ิมตระกูล 
 ๑๑ นายกิตติ  สมทรัพย ์
 ๑๒ นายเกษม  อุประ 
 ๑๓ นายจตุพร  เจริญเชื้อ 
 ๑๔ นายจักริน  พัฒน์ดํารงจิตร 
 ๑๕ นายเจะอามิง  โตะตาหยง 
 ๑๖ นายเจือ  ราชสีห์ 
 ๑๗ นายชยุต  ภุมมะกาญจนะ 
 ๑๘ นายชูศักดิ์  แอกทอง 
 ๑๙ นายเชน  เทือกสุบรรณ 
 ๒๐ นายเชิดชัย  ตันติศริินทร ์

 ๒๑ นายไชยา  พรหมา 
 ๒๒ นายทองดี  มนิสสาร 
 ๒๓ นายธนเทพ  ทิมสุวรรณ 
 ๒๔ นายธนิตพล  ไชยนันทน ์
 ๒๕ นายธเนศ  เครือรัตน์ 
 ๒๖ นายธานินทร์  ใจสมุทร 
 ๒๗ นายนพคณุ  รัฐผไท 
 ๒๘ นายนภินทร  ศรีสรรพางค ์
 ๒๙ นายนราพัฒน์  แก้วทอง 
 ๓๐ นายนริศ  ขํานุรักษ์ 
 ๓๑ นายนิทัศน์  ศรีนนท ์
 ๓๒ นายประกอบ  รัตนพันธ ์
 ๓๓ นายประชา  ประสพดี 
 ๓๔ นายประเสริฐ  จันทรรวงทอง 
 ๓๕ นายประเสริฐ  ชัยกิจเด่นนภาลัย 
 ๓๖ นายประเสริฐ  บุญเรือง 
 ๓๗ ว่าที่ร้อยตรี พงศ์พันธ์  สุนทรชัย 
 ๓๘ นายพงศ์เวช  เวชชาชีวะ 
 ๓๙ นายพีระเพชร  ศิริกุล 
 ๔๐ นายไพโรจน์  ตันบรรจง 
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๑๒๓๘ นางวรรณา  พัฒนาศิร ิ
๑๒๓๙ นางสาววสิยา  นิโรธสมาบัติ 
๑๒๔๐ นางสาววัชรีพร  ตรัยศิลานันท ์
๑๒๔๑ นางวันเพ็ญ  ทรัพย์ส่งเสริม กล่ันประชา 
๑๒๔๒ นางวาริสสา  เทียนบุญ 
๑๒๔๓ นางวีนัส  นิมิตกุล 
๑๒๔๔ นางสาวศนิวันท์  เก้ือสุวรรณ 
๑๒๔๕ นางสาวศิริพร  กาญจนสูตร 
๑๒๔๖ นางสาวศิริพร  นันทน์ฤมิตร 
๑๒๔๗ นางสาวศิริพร  วัชรินทร ์
๑๒๔๘ นางศุทธดา  วัฒนวิเชียร 
๑๒๔๙ นางสาวศุภลักษณ์  ลาภทวีโชค 
๑๒๕๐ นางสิริลักษณ์  เสียงไพรพันธ์ เผือกผ่อง 
๑๒๕๑ นางสาวสุดาวรรณ  พฤกษ์เสถียร 
๑๒๕๒ นางสาวสุนทรี  อัจฉริยพฤกษ์ 
๑๒๕๓ นางสาวสุปราณี  สุวรรณกุล 
๑๒๕๔ นางสุรางค์รัตน์  โอฬารสกุล 
๑๒๕๕ นางสาวสุวภา  สุขคตะ 
๑๒๕๖ นางสาวสุวรรณา  นิ่มพงษ์ศักดิ ์

๑๒๕๗ นางสุวิมล  ศรีสงวน สุพรรณพงษ ์
๑๒๕๘ นางอมฤตา  ไพรภิมุข 
๑๒๕๙ นางอรอุมา  วชิรประดิษฐพร 
๑๒๖๐ นางสาวอัจฉรา  ประจันนวล 
๑๒๖๑ นางสาวอัจฉราพร  สมบูรณ์พงศ์ 
๑๒๖๒ นางสาวอัมพร  อู่ทอง 
๑๒๖๓ นางสาวอารยา  หุณฑนะเสวี 
๑๒๖๔ นางเอ้ือนมาศ  โยบรรยงค ์
๑๒๖๕ นางพรสรรค์  กําลังเอก 
๑๒๖๖ นางสุกัญญา  โฆวิไลกูล 
๑๒๖๗ นางจรรยา  อยู่เย็น 
๑๒๖๘ นางสาวประภาศรี  ฉายาสูตบุตร 
๑๒๖๙ นางพาณี  วานิชวัฒนรําลึก 
๑๒๗๐ นางเพ็ญศรี  ศิริคุณากร 
๑๒๗๑ นางสาวรสสุคนธ์  แสงอ่อน 
๑๒๗๒ นางอรศรี  อรัญนารถ 
๑๒๗๓ นางเต็มใจ  สร้อยพิสุทธิ์ 
๑๒๗๔ นางนัยนา  วิฑิตวิรยิกุล 
๑๒๗๕ นางศศิภาพรรณ  คมสัตย์ธรรม

ประถมาภรณ์ช้างเผือก 
 ๑ นายธีระชัย  ภูวนาถนรานุบาล 
 ๒ นายพิชัย  นริพทะพันธุ ์
 ๓ นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์  นาครทรรพ 
 ๔ นายสรรพภัญญู  ศิริไปล์ 
 ๕ นายสุรเชษฐ์  ชัยโกศล 

 ๖ นายวิเชียร  เตชะไพบูลย์ 
 ๗ นายการุณ  โหสกุล 
 ๘ นายคณวฒัน์  วศินสังวร 
 ๙ นายครรชิต  ทับสุวรรณ 
 ๑๐ นายจตุพร  พรหมพันธุ ์
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 ๙๙๙ นายศรายุธ  ป่ินประทีป 
๑๐๐๐ นายศักดิ์ชัย  พจน์นนัท์วาณชิย ์
๑๐๐๑ นายสมชาย  มีชูพร 
๑๐๐๒ นายสมศักดิ์  ลิขสิทธิ ์
๑๐๐๓ นายสโรช  รัตนมาศ 
๑๐๐๔ นายสหวัฒน์  แน่นหนา 
๑๐๐๕ นายสัมฤทธิ์  สุภามา 
๑๐๐๖ นายสุรินทร์  ดีมี 
๑๐๐๗ นายอนันต์  ชูโชต ิ
๑๐๐๘ นายอํานาจ  กรมมา 
๑๐๐๙ นายอุทัย  พลพวก 
๑๐๑๐ นายเอนก  สีหามาตย์ 
๑๐๑๑ นายวรวุฒิ  ศรีรตัน์ชัชวาลย ์
๑๐๑๒ นายสุทธิเวช  ต.แสงจันทร ์
๑๐๑๓ นายกนก  อุไรสกุล 
๑๐๑๔ นายกมเลศน์  สันติเวชชกุล 
๑๐๑๕ นายกฤตย์วิกรม  ดุรงค์พศิิษฎ์กุล 
๑๐๑๖ นายกฤษฎา  ไตรสุรัตน์ 
๑๐๑๗ นายการุณ  สกุลประดิษฐ์ 
๑๐๑๘ นายกาวี  ศรีกูลกิจ 
๑๐๑๙ นายกําธร  ธีรคุปต์ 
๑๐๒๐ นายกิจจา  ชูประเสริฐ 
๑๐๒๑ นายกิตติ  กสิณธารา 
๑๐๒๒ นายกิตติ  โพธิปัทมะ 
๑๐๒๓ นายกิตติพัฒน์  อุโฆษกิจ 
๑๐๒๔ นายกิตติศักดิ์  กิจทวีสิน 

๑๐๒๕ นายเกรียงไกร  เจริญธนาวัฒน์ 
๑๐๒๖ นายเกรียงไกร  วงศ์โรจนภรณ ์
๑๐๒๗ นายเกรียงศักดิ์  เจนวิถีสุข 
๑๐๒๘ นายเกียรติศักดิ์  คมวัชระ 
๑๐๒๙ นายโกวิท  คําพิทักษ์ 
๑๐๓๐ นายโกศล  คําพิทักษ์ 
๑๐๓๑ นายโกสินทร์  จํานงไทย 
๑๐๓๒ นายขวัญดี  สิงห์ทอง 
๑๐๓๓ นายคณิต  วัฒนวิเชียร 
๑๐๓๔ นายคเณศ  พงศ์สุวรรณ 
๑๐๓๕ นายคมกริบ  ตลับทอง 
๑๐๓๖ นายคมสัน  อํานวยสิทธิ ์
๑๐๓๗ นายคํารณ  สิระธนกุล 
๑๐๓๘ นายจงกล  แก่นเพิ่ม 
๑๐๓๙ นายจรูญ  มะลาดวง 
๑๐๔๐ นายจารุวัตร  เจริญสุข 
๑๐๔๑ นายจํานง  วงษ์ชาชม 
๑๐๔๒ นายจํานงค์  ธํารงมาศ 
๑๐๔๓ นายจําลอง  โพธิ์บุญ 
๑๐๔๔ นายจําลอง  อรุณเลิศอารีย์ 
๑๐๔๕ นายจิตติวฒัน์  สุประสงค์สิน 
๑๐๔๖ นายจิรวัฒน์  ปานกลาง 
๑๐๔๗ นายจิระศักดิ์  ชาญวุฒิธรรม 
๑๐๔๘ นายจิรุตม์  ศรีรัตนบัลล์ 
๑๐๔๙ นายจีระ  ประทีป 
๑๐๕๐ นายจุลภาค  คุ้นวงศ์ 
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๒๕๕๗ นางสาวสรัณยา  เปรื่องวงศ์ 
๒๕๕๘ นางสันทนา  สุวรรณสรุัตน ์
๒๕๕๙ นางสิรวดี  สุขวัฒนน์ิจกูล 
๒๕๖๐ นางสิริรัชต  เมตตามิตรพงศ ์
๒๕๖๑ นางสุกัญญา  เวียงอินทร์ 
๒๕๖๒ นางสาวสุชาดา  โมกขมรรคกุล 
๒๕๖๓ นางสุนทรี  วิไลสรการ 
๒๕๖๔ นางสุรัชดา  เตชะภาสรนันทน์ 
๒๕๖๕ นางสาวสุรีย์  จงเสรีจิตต ์
๒๕๖๖ นางสุวรรณี  ไชยาศิริศิลป์ 
๒๕๖๗ นางสาวเสริมศรี  ผ่องศรี 
๒๕๖๘ นางหฤทัย  มีอุดร 
๒๕๖๙ นางสาวอนงค์กิตติ  โอภาศชาติ 
๒๕๗๐ นางสาวอภิณห์พร  เพชรวรวิวัฒน ์
๒๕๗๑ นางสาวอรกมล  เจนนิรมาณ 
๒๕๗๒ นางสาวอัจฉรพรรณ  ภาศิริวงศ ์
๒๕๗๓ นางสาวอุษณี  กระแจะจวง 
๒๕๗๔ นางอุษา  จิวะชาติ 
๒๕๗๕ นางจินตนา  สุรินทร์ศิรริัฐ 
๒๕๗๖ นางจุรี  จันทรทรพัย ์
๒๕๗๗ นางฉวีวรรณ  ธรรมิกานนท ์
๒๕๗๘ นางสาวทัศนีย์  ทองประทีป 

๒๕๗๙ นางสาวทัศรินทร์  เหล่าไพโรจน์ 
๒๕๘๐ นางสาวนฤชล  จงรุ่งเรือง 
๒๕๘๑ นางนิภากุล  บัวรุ่ง 
๒๕๘๒ นางปรียา  อรรถวานิช 
๒๕๘๓ นางเพลินพิศ  ปานสว่าง 
๒๕๘๔ นางภาวิณี  รุ่งทนต์กิจ 
๒๕๘๕ นางยุพดี  เมธยาภา 
๒๕๘๖ นางรัตตินันท์  นิธิโอฬารพงศ ์
๒๕๘๗ นางลดาวัลย์  นวลแจ่ม 
๒๕๘๘ นางสาววันทนา  ลีลาสงวน 
๒๕๘๙ นางสุภาวดี  เครือโชติกุล 
๒๕๙๐ นางสุวัฒนี  ไชยนันทน ์
๒๕๙๑ นางอมรา  ศรีคช 
๒๕๙๒ นางม่ิงขวัญ  วิชัยดิษฐ 
๒๕๙๓ นางนพมาศ  ไวยรัชพานิช 
๒๕๙๔ นางภัณณกร  ม่ันหมาย 
๒๕๙๕ นางกัญญา  วรรณโกวิท 
๒๕๙๖ นางสุธาสินี  สุขัคคานนท ์
๒๕๙๗ นางสุนี  กุลบุปผา 
๒๕๙๘ นางสุภาภรณ์  เอกอุรุ 
๒๕๙๙ นางอรุณศรี  เจริญพานิช 

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 
 ๑ นายชาญยุทธ  เฮงตระกูล 
 ๒ นายมานะ  คงวุฒิปัญญา 

 ๓ นายเอกพจน์  วงศ์อารยะ 
 ๔ นายชัยวุฒิ  ผ่องแผ้ว 
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 หน้า   ๑๑๙  
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒  ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

๑๖๑๖ นายโกศล  แสงเสนาะ 
๑๖๑๗ นายเขมชาติ  ป่ันตระกูล 
๑๖๑๘ นายคงฤทธิ์  ศักดิ์คําดวง 
๑๖๑๙ นายคมกริช  พิมพ์ภักดี 
๑๖๒๐ นายคมกฤช  ตรีสินธุรส 
๑๖๒๑ นายครรชิต  สารกิจอาภา 
๑๖๒๒ นายครองรัฐ  สุปิงคลัด 
๑๖๒๓ นายคํานวณ  สุนทรประเสริฐ 
๑๖๒๔ นายคําปัน  รัตนโสภา 
๑๖๒๕ นายคําเพียร  กุลเกลี้ยง 
๑๖๒๖ นายคํารณ  รูปสูง 
๑๖๒๗ นายคุณากร  คําเกตุ 
๑๖๒๘ นายจตุพร  โชติกวณิชย ์
๑๖๒๙ นายจรัญ  ดีงาม 
๑๖๓๐ นายจรัล  พีรวิชญานนท ์
๑๖๓๑ นายจราพร  พุฒคํา 
๑๖๓๒ นายจรินทร์  เทพทัย 
๑๖๓๓ นายจรูญ  สุขุมาลย์ 
๑๖๓๔ นายจรูญ  เสนาวงค์ 
๑๖๓๕ นายจักรกฤษ  แย้มสรวล 
๑๖๓๖ นายจักรกฤษณ์  สําราญใจ 
๑๖๓๗ นายจักรพรรดิ์  จิตมณ ี
๑๖๓๘ นายจักรพล  กางทอง 
๑๖๓๙ นายจัตุพร  บุญระดม 
๑๖๔๐ นายจํานงค์  เที่ยงเจริญ 
๑๖๔๑ นายจําเป็น  อ่อนทอง 

๑๖๔๒ นายจํารัส  มากแก้ว 
๑๖๔๓ นายจํารัส  สุระยศ 
๑๖๔๔ นายจํารูญ  รักเกต 
๑๖๔๕ นายจีระศักดิ์  ซังพุก 
๑๖๔๖ นายจุฑารัตน์  พิบูลย ์
๑๖๔๗ เรือโท จุมพล  วิลาศรัศมี 
๑๖๔๘ นายจุลดิษฐ  อุปฮาต 
๑๖๔๙ นายเจนกิจ  เพ่งผล 
๑๖๕๐ นายเจริญ  ทองเต็มดวง 
๑๖๕๑ นายเจริญ  รักใหม่ 
๑๖๕๒ นายเจริญ  สุทธิพล 
๑๖๕๓ นายเจษฎา  นพวิญญูวงศ์ 
๑๖๕๔ นายเจียร  ทองนุ่น 
๑๖๕๕ นายแจ่มศักดิ์  ไชยคุนา 
๑๖๕๖ นายฉลวย  หล่องบุศรี 
๑๖๕๗ นายฉลอง  เคียงวิมลรัตน ์
๑๖๕๘ นายฉลาด  จันทรสมบัต ิ
๑๖๕๙ นายฉัตรชยั  เนตรวิศาลวนิช 
๑๖๖๐ นายเฉลย  ศรีวิลัย 
๑๖๖๑ นายเฉลิม  เที่ยงสงค์ 
๑๖๖๒ นายเฉลิมชัย  จันทรมิตร ี
๑๖๖๓ นายเฉลิมชัย  นามม่วง 
๑๖๖๔ นายเฉลิมชัย  สุวรรณวิหค 
๑๖๖๕ นายเฉลิมพงษ์  ศิริแสง 
๑๖๖๖ นายเฉลิมศักดิ์  ยะโสธร 
๑๖๖๗ นายชนพ  ช่วงโชต ิ
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