
 หนา   ๑  
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชย่ิูงชางเผือก 

และเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย   

ประจําป  ๒๕๕๓ 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่ เชิดชูย่ิงชางเผือก 
และเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทยในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา   
วันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๓  รวมทั้งส้ิน  ๑๑,๑๑๔  ราย  ดังรายนามทายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี 



 หนา   ๒  
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

รายนามผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
อันเปนท่ีเชิดชูย่ิงชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ 

อันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 
ประจําป  ๒๕๕๓ 

มหาปรมาภรณชางเผือก 
 

  ๑  นายเฉลิมชัย  ศรีออน 
  ๒  นายมั่น  พัธโนทัย 
  ๓  นายวีระชัย  วีระเมธีกุล 
  ๔  พลโท พงศเอก  อภิรักษโยธิน 
  ๕  นายกมล  สกลเดชา 
  ๖  นายกิตดนัย  ธรมธัช 
  ๗  นายกุศล  รักษา 
  ๘  นายจิรศักด์ิ  จิรวดี 
  ๙  นายจีรพัฒน  กลอมสกุล 
๑๐  นายชัยโรจน  เกตุกําเนิด 
๑๑  นายเดช  เอี่ยมย้ิม 
๑๒  นายธีรรัฐ  อรามทวีทอง 
๑๓  นายธีระเดช  เดชะชาติ 
๑๔  นายบรรจงศักด์ิ  วงศปราชญ 
๑๕  นายประนัย  วณิชชานนท 
๑๖  นายประสาน  บางประสิทธิ์ 
๑๗  นายพงษศักด์ิ  กัมพูสิริ 
๑๘  นายพัลลภ  รัตนจันทรา 
๑๙  นายไพศาล  บุญเกิด 
๒๐  นายภานุพันธ  ชัยรัต 
๒๑  นายมณนัส  จุฑานนท 

๒๒  นายมนูญ  ปุญญกริยากร 
๒๓  พันเอก วรศักด์ิ  อารีเปยม 
๒๔  นายวีระ  แสงสมบูรณ 
๒๕  นาวาเอก วุฒิ  มชีวย 
๒๖  นายสมเกียรติ  ชุมวิสูตร 
๒๗  นายสมชาย  เอมโอช 
๒๘  นายสมภพ  ผองสวาง 
๒๙  นายสมศักด์ิ  ศุภะรัชฏเดช 
๓๐  นายสมิง  พรทวีศักด์ิอุดม 
๓๑  นายสุจินต  จุฑาธิปไตย 
๓๒  นายสุชาติ  มงคลเลิศลพ 
๓๓  นายสุรเดช  พหลภาคย 
๓๔  นายเสถียร  ทิวทอง 
๓๕  นายเสนห  บุญทมานพ 
๓๖  นายอนุพงศ  สุขเกษม 
๓๗  นายอนุวัฒน  ธาราแสวง 
๓๘  นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา 
๓๙  นายปราโมช  รัฐวินิจ 
๔๐  นายพรหมสวัสด์ิ  ทิพยคงคา 
๔๑  นายภราดา  เณรบํารุง 
๔๒  พลโท สุรพล  เผื่อนอัยกา 



 หนา   ๗๓  
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

๑๙๒๗  นางสาวปทมา  รุงเรือง 
๑๙๒๘  หมอมราชวงศเปรมศิริ  เกษมสันต 
๑๙๒๙  นางภาวิณี  อามาตยทัศน 
๑๙๓๐  นางสาวมาสวิมล  รักบานเกิด 
๑๙๓๑  นางวรัญญา  โรหิตเสถียร 
๑๙๓๒  นางวิจิตรา  กุสุมภ 
๑๙๓๓  นางศรีวรรณา  ตันศิริ 
๑๙๓๔  นางสมใจ  วินิจกุล 
๑๙๓๕  นางสุภาพรรณ  ตันตราชีวธร 
๑๙๓๖  นางสาวอมรรัตน  กฤตยานวัช 
๑๙๓๗  นางสาวกัลยา  รุงวิจิตรชัย 
๑๙๓๘  นางกาญจนา  วงศไตรรัตน 
๑๙๓๙  นางทิพยวัลย  สมุทรักษ 
๑๙๔๐  นางนลินี  ดานชัยวิจิตร 
๑๙๔๑  นางประภา  เหตระกูล ศรีนวลนัด 
๑๙๔๒  นางสาวผองศรี  ธาราภูมิ 
๑๙๔๓  นางพัฒนา  สังขทรัพย 
๑๙๔๔  นางพาณี  ลออุทัย 
๑๙๔๕  นางสาวพิมพภัทรา  วิชัยกุล 
๑๙๔๖  นางภัทรา  วสันตสิงห 
๑๙๔๗  นางศรีสกุล  พรอมพันธุ 

๑๙๔๘  นางสาวิตรี  บริพัตร ณ อยุธยา 
๑๙๔๙  นางสาวสุพัชรี  ธรรมเพชร 
๑๙๕๐  นางสุรีรัตน  ตันประเสริฐ 
๑๙๕๑  นางสาวอรอนงค  กาญจนชูศักด์ิ 
๑๙๕๒  นางอุดมลักษณ  เพ็งนรพัฒน 
๑๙๕๓  พลตรีหญิง จันทิมา  เสนเนียม 
๑๙๕๔  นางจินตนา  ภิรมย 
๑๙๕๕  นางณัฐนันท  หิรัญรุจิพงศ 
๑๙๕๖  นางนวลนภา  สมชัย 
๑๙๕๗  นางนัยนา  วิฑิตวิริยกุล 
๑๙๕๘  นางพูนสุข  โพธิ์สุ 
๑๙๕๙  นางวรกร  จาติกวณิช 
๑๙๖๐  นางวรวรรณ  บรรณวัฒน 
๑๙๖๑  นางศรีสัมพันธ  มาประณีต 
๑๙๖๒  นางศศิภาพรรณ  คมสัตยธรรม 
๑๙๖๓  นางสุนงค  สาลีรัฐวิภาค 
๑๙๖๔  นางสุพร  วงศหนองเตย 
๑๙๖๕  นางอรามศรี  โรจนสุพจน 
๑๙๖๖  นางอาภามาศ  ภัทรประสิทธิ์ 
๑๙๖๗  นางอารมณ  กลาณรงคราญ 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 
 

๑  นายธนัสถ  ทวีเกื้อกูลกิจ 
๒  พันเอก เฟองวิชชุ  อนิรุทธเทวา 
๓  นายสมชาย  สกุลสุรรัตน 
๔  นายสุกิจ  กองธรนินทร 

๕  นายสุริยะ  รวมพัฒนา 
๖  นายวัลลภ  สุวรรณดี 
๗  นายกษิณ  พุกรักษา 
๘  นายคํารณ  บํารุงรักษ 
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 หนา   ๑๑๙  
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

๒๔๑๗ นายวีระพล  ทองมา  
๒๔๑๘ นายวุฒินันท  คงทัด  
๒๔๑๙ นายวุฒิพงศ  รัตนสิทธากุล  
๒๔๒๐ นายวุฒิพงศ  อารีกุล  
๒๔๒๑ นายวุฒิพร  ฟกกระโทก  
๒๔๒๒ นายวุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย 
๒๔๒๓ นายศรปราชญ  ธไนศวรรยางกูร 
๒๔๒๔ นายศักดา  บัวฉิม  
๒๔๒๕ นายศักดา  พันธุเพ็ง  
๒๔๒๖ นายศักด์ิชัย  ปญหา  
๒๔๒๗ นายศักด์ิชัย  วิทยาอารียกุล 
๒๔๒๘ นายศักด์ิชัย  สายสิงห  
๒๔๒๙ นายศาสตรา  วงศธนวสุ  
๒๔๓๐ นายศิริชาติ  ศรีวงษา  
๒๔๓๑ นายศิริพงษ  ไพศาลสุวรรณ  
๒๔๓๒ นายศิริวัฒน  สมใจเพ็ง  
๒๔๓๓ นายศิลปชัย  ศรีธัญญา  
๒๔๓๔ นายศุภกร  ศรีศักดา  
๒๔๓๕ นายศุภกิจ  มูลประมุข  
๒๔๓๖ นายศุภชัย  ดีดวง  
๒๔๓๗ นายศุภชัย  ตระกูลทรัพยทวี 
๒๔๓๘ นายศุภราช  สุขเกษม  
๒๔๓๙ นายสกล  ริยะกุล  
๒๔๔๐ นายสกุล  กามนต  
๒๔๔๑ นายสงวน  เหลืองรุงเรือง  
๒๔๔๒ นายสด  ศิริมาตย  
๒๔๔๓ นายสถิตพงศ  ธนวิริยะกุล  

๒๔๔๔ วาที่รอยโท สถิตย  วิภาตะจิตร 
๒๔๔๕ นายสนอง  มิตรอุดม  
๒๔๔๖ นายสนั่น  ชูเหลือ  
๒๔๔๗ นายสภา  เศรษฐนุรักษ  
๒๔๔๘ นายสมกิจ  อนะวัชกุล  
๒๔๔๙ นายสมเกียรติ  ปรัชญาวรากร  
๒๔๕๐ นายสมคิด  อวมเพ็ง  
๒๔๕๑ นายสมจิตต  พรมจีน  
๒๔๕๒ นายสมจิตร  อาจอินทร  
๒๔๕๓ นายสมเจตน  รัตนสุวรรณ 
๒๔๕๔ นายสมชัย  คาไกล  
๒๔๕๕ นายสมชัย  เต็มสิรินันท  
๒๔๕๖ นายสมชัย  ศิริสมบูรณเวช  
๒๔๕๗ นายสมชาติ  หาญวงษา  
๒๔๕๘ นายสมชาย  ใจเที่ยง  
๒๔๕๙ นายสมชาย  โสมรักษ  
๒๔๖๐ นายสมชาย  หวังบูลยกิจ  
๒๔๖๑ นายสมชาย  อวชัย  
๒๔๖๒ นายสมเชาว  ทองมาก  
๒๔๖๓ นายสมณรงค  ประเจิดชัยวงศ  
๒๔๖๔ นายสมเดช  ศรีชัยรัตนกูล  
๒๔๖๕ นายสมทบ  กรดเต็ม  
๒๔๖๖ นายสมทัศน  ระสิตานนท  
๒๔๖๗ นายสมบัติ  พรสินชัย  
๒๔๖๘ นายสมบัติ  ยังรอด  
๒๔๖๙ นายสมบัติ  สุทธิพรมณีวัฒน  
๒๔๗๐ นายสมบูรณ  คีลาวัฒน  
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