
 หนา   ๑ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง   พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดมิาลา 

ประจําป  ๒๕๕๓ 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  พระราชทานเหรียญจักรมาลา  จํานวน  ๑๑ ,๐๘๔  ราย   

และเหรียญจักรพรรดิมาลา  จํานวน  ๒๗,๔๖๐  ราย  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา   

วันท่ี  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๓  รวมทั้งส้ิน  ๓๘,๕๔๔  ราย  ดังรายนามทายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๑  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

นายกรฐัมนตร ี



 หนา   ๒๑๗ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ๑ นายกรีฑา  โชติแสงศรี 

 ๒ นายกวีวัธณ  ยรรยงสถิตย 

 ๓ นายคง  บุญคุม 

 ๔ นายจรูญศักดิ์  ศรภักดี 

 ๕ นายจุฑา  ศรีเอี่ยม 

 ๖ นายชาคริต  วรรณศิริ 

 ๗ นายชูเกียรติ  คงคานนท 

 ๘ นายชูเกียรติ  ศิริวิชยกุล 

 ๙ นายตรีธาร  ผลเจริญ 

 ๑๐ นายทวีศักดิ์  แทนวันดี 

 ๑๑ นายธนา  อังสุวรังษี 

 ๑๒ นายธานี  ศุขกล่ิน 

 ๑๓ นายธีระวุฒิ  มหาธนสมบัติ 

 ๑๔ นายเธียรชัย  งามทิพยวัฒนา 

 ๑๕ นายนพนนท  ปนประดับ 

 ๑๖ นายนพพร  โหวธีระกุล 

 ๑๗ นายบุญเลิศ  ทองแปน 

 ๑๘ นายประทีป  บุญคง 

 ๑๙ นายประสาธน  ทับเพ็ชร 

 ๒๐ นายปรีชา  ศิริทองถาวร 

 ๒๑ นายปูม  มาลากุล  ณ  อยุธยา 

 ๒๒ นายมาโนช  หลอตระกูล 

 ๒๓ นายรณชัย  อธิสุข 

 ๒๔ นายเลิศชาย  วชิรุตมางกูร 

 ๒๕ นายวรชัย  รัตนธราธร 

 ๒๖ นายวรสิทธิ์  ลิมประเสริฐ 

 ๒๗ นายวันชัย  คณิตวิทยานันท 

 ๒๘ นายวิมุติ  ประเสริฐพันธุ 

 ๒๙ นายวิศิษฎ  ฉวีพจนกําจร 

 ๓๐ นายสมคิด  นิมา 

 ๓๑ นายสมจิตร  จอมแกว 

 ๓๒ นายสํารวจ  ปนแกว 

 ๓๓ นายสุชัย  เจริญรัตนกุล 

 ๓๔ นายสุเทพ  วงษคํา 

 ๓๕ นายอดิศักดิ์  ตรีนวรัตน 

 ๓๖ นายอภิภู  สิทธิภูมิมงคล 

 ๓๗ นางสาวกรุณา  คุมพรอม 

 ๓๘ นางสาวกาญจนา  ศิริสิทธิ์ 

 ๓๙ นางสาวกานดา  ยากี 

 ๔๐ นางขวัญจิตร  เหลาทอง 

 ๔๑ นางคัดเคา  วงษสวรรค 

 ๔๒ นางเครือวัลย  ปญญายุทธศักดิ์ 

 ๔๓ นางสาวจงจิต  หงษเจริญ 

 ๔๔ นางจันทนา  กรีแสงศรี 

 ๔๕ นางจันทนา  สุทธิหอม 

 ๔๖ นางจันทิมา  เย็นสุขใจ 

 ๔๗ นางจําเนียร  สรรคพงศวิทิต 

 ๔๘ นางสาวจิตติมา  เจียรพินิจนันท 

 ๔๙ นางเฉลียง  ล้ีสุวรรณ 

 ๕๐ นางสาวชมภัสสร  สนใจยุทธ 



 หนา   ๒๑๘ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๕๑ นางณัฐวดี  ณ  มโนรม 

 ๕๒ นางณัฐสุรางค  บุญจันทร 

 ๕๓ นางดิษยา  รัตนากร 

 ๕๔ นางสาวดุษฎี  เขียวมีศรี 

 ๕๕ นางตองออน  นอยวัฒน 

 ๕๖ นางทรงศรี  สรณสถาพร 

 ๕๗ นางสาวทัศนีย  เต็งรังสรรค 

 ๕๘ นางทัศนีย  ศิลาวรรณ 

 ๕๙ นางสาวทัศนีย  อินทรสมใจ 

 ๖๐ นางธีรวรรณ  เพ็ชรสุวรรณ 

 ๖๑ นางสาวนลรักษ  ทองธรรมรักษ 

 ๖๒ นางนองนุช  ภูมิสนธิ์ 

 ๖๓ นางสาวนันทา  เกตพันธ 

 ๖๔ นางสาวนัยนา  ชื่นวัฒนา 

 ๖๕ นางนิตยา  ศิริทองคุณ 

 ๖๖ นางสาวนิตยา  อังพานิชเจริญ 

 ๖๗ นางสาวนิรมล  ลิรัฐพงศ 

 ๖๘ นางนิศารัตน  ทองโชติ 

 ๖๙ นางเนาวรัตน  เพ็งชาติ 

 ๗๐ นางสาวบังอร  บุญถนอม 

 ๗๑ นางบุษกร  พิมพา 

 ๗๒ นางบุษยา  เลียบทว ี

 ๗๓ นางบุษรา  สัตยาบรรพ 

 ๗๔ นางเบญจมาศ  อภิพันธุ 

 ๗๕ นางปรพรรณ  พันธุวงษ 

 ๗๖ นางประนอม  เปศะนันทน 

 ๗๗ นางสาวประไพพิศ  ไชยนุตนิรัช 

 ๗๘ นางสาวปรารถนา  ชืน่วฒันา 

 ๗๙ นางสาวพรทิพย  กุลประสูตดิิลก 

 ๘๐ นางสาวพรทิพย  ฉิมนาคพันธุ 

 ๘๑ นางพรเพ็ญ  ศรีสวัสดิ ์

 ๘๒ นางพรรณทิพา  โรจนกร 

 ๘๓ นางพรรณราย  หนูมา 

 ๘๔ นางสาวพรรณี  ผณินทรารกัษ 

 ๘๕ นางพัชรนิ  ไตรขนัธ 

 ๘๖ นางพิชานัน  ดอนแรม 

 ๘๗ นางสาวพิมเดือน  ดอนสระ 

 ๘๘ นางสาวเพ็ญศรี  เชาวพานิชยเวช 

 ๘๙ นางสาวเพลงศกุณ  สุวรรณกูฏ 

 ๙๐ นางสาวไพลิน  บุนนาค 

 ๙๑ นางภารดี  ศรีมนตร ี

 ๙๒ นางมธุรส  รุจิรวฒัน 

 ๙๓ นางมนชยา  วรสุมนัต 

 ๙๔ นางมลศิร ิ มาตยานุมตัย 

 ๙๕ นางสาวมนัทิรา  ลีลาศวฒันกุล 

 ๙๖ นางมาลิกา  ชรุินทรพรรณ 

 ๙๗ นางสาวมาลี  งามประเสริฐ 

 ๙๘ นางสาวยาใจ  สิทธิมงคล 

 ๙๙ นางยุภาพร  คงคลัง 

 ๑๐๐ นางเยาวพา  อินทรผาด 

 ๑๐๑ นางสาวรสริน  รตันเลขา 

 ๑๐๒ นางสาวรัชนี  เหมือนอน 



 หนา   ๒๑๙ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๐๓ นางรุงลาวรรณ  เชวงเกียรตกิุล 

 ๑๐๔ นางลดาวัลย  เอี่ยมกระสินธุ 

 ๑๐๕ นางสาวลัดดาวัลย  หีบแกว 

 ๑๐๖ นางวนดิา  ธาระศัพท 

 ๑๐๗ นางวรรณดี  พลานุภาพ 

 ๑๐๘ นางวรรณา  เชื่อมสุข 

 ๑๐๙ นางสาววรรณา  พาหุวฒันกร 

 ๑๑๐ นางวรรณิดา  รอดกําเนิด 

 ๑๑๑ นางวรรษมน  มณฑานุช 

 ๑๑๒ นางวรัญญา  วองวิทย 

 ๑๑๓ นางสาววนัดี  ละอองทิพรส 

 ๑๑๔ นางสาววนัทนา  พรเจรญิ 

 ๑๑๕ นางวันเพ็ญ  รัตนไตร 

 ๑๑๖ นางวัลยา  บุญเทพ 

 ๑๑๗ นางสาววัลลีย  ศรีตงกิม 

 ๑๑๘ นางสาววาสนา  จิติมา 

 ๑๑๙ นางวิมล  คะชา 

 ๑๒๐ นางวิยะดา  ทัศนสุวรรณ 

 ๑๒๑ นางวิรัชณี  กรคณฑี 

 ๑๒๒ นางสาววไิล  ตัง้ปนธิานด ี

 ๑๒๓ นางศรีสมบตัิ  โชคประจักษชัด 

 ๑๒๔ นางศรีสมร  พูลขนัธ 

 ๑๒๕ นางศรีสมร  ภูมนสกุล 

 ๑๒๖ นางศรุตยา  รองเล่ือน 

 ๑๒๗ นางสาวศศิธร  ผูกฤตยาคามี 

 ๑๒๘ นางศศิธร  เอมแยม 

 ๑๒๙ นางศศินาฎ  ศรีคง 

 ๑๓๐ นางศริิมา  มาลาสุข 

 ๑๓๑ นางสาวศริิรตัน  พรศริิประเสริฐ 

 ๑๓๒ นางศริิรตัน  วัฒนา 

 ๑๓๓ นางสาวศริิลักษณ  สุทธชิูไพบูลย 

 ๑๓๔ นางศริิวรรณ  โลเกต ุ

 ๑๓๕ นางสาวสมร  อริยานุชิตกุล 

 ๑๓๖ นางสายใจ  ปนตบแตง 

 ๑๓๗ นางสาวสายใจ  โพธิศัพทสุข 

 ๑๓๘ นางสายลม  เกดิประเสรฐิ 

 ๑๓๙ นางสาวิตรี  จันทรควง 

 ๑๔๐ นางสุคนธา  คงศีล 

 ๑๔๑ นางสาวสุจิตร  กิจบญัชา 

 ๑๔๒ นางสุดตา  ปรักกโมดม 

 ๑๔๓ นางสุนันทา  ทกัษิณาชลเทพ 

 ๑๔๔ นางสุนิสา  สมัครวงษ 

 ๑๔๕ นางสุพร  ตรีพงษกรุณา 

 ๑๔๖ นางสุภาณี  ปล้ืมเจรญิ 

 ๑๔๗ นางสุภาพร  เทียนไชย 

 ๑๔๘ นางสาวสุมนา  บญุหลาย 

 ๑๔๙ นางสาวสุรีย  ล้ีมงคล 

 ๑๕๐ นางสาวสุวรรณา  เจริญสุข 

 ๑๕๑ นางสาวสุวรรณา  เอี๋ยวศริ ิ

 ๑๕๒ นางสาวสุวลักษณ  วงศจรรโลงศิล 

 ๑๕๓ นางเสาวลักษณ  จิตรบรรจง 

 ๑๕๔ นางสาวแสงอัมพร  เทอืกเถา 



 หนา   ๒๒๐ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๕๕ นางสาวหตัถพันธ  วานติเลิศพิบูลย 

 ๑๕๖ นางสาวอนันตา  มวงนุม 

 ๑๕๗ นางอนุพา  คงศร ี

 ๑๕๘ นางสาวอภัสรา  อรัญวัฒน 

 ๑๕๙ นางสาวอภิรมย  เหลาเจริญเกียรต ิ

 ๑๖๐ นางสาวอมลวรรณ  คณะเบญจ 

 ๑๖๑ นางอรทัย  เชื้อนอย 

 ๑๖๒ นางสาวอรวรรณ  ภูชัยวฒันานนท 

 ๑๖๓ นางอรัญญา  กล่ินโกมทุ 

 ๑๖๔ นางอรัญญา  เนียมปาน 

 ๑๖๕ นางอรุณ  บัวสุข 

 ๑๖๖ นางสาวออยทิพย  เศวตประสาธน 

 ๑๖๗ นางสาวอังคณา  คณิชชาพงษ 

 ๑๖๘ นางสาวอัจฉรา  โสภาเจรญิ 

 ๑๖๙ นางอิสราภรณ  นธิิโชติชัยสิริ 

 ๑๗๐ นางสาวอุทัยวรรณ  เนตรนอย 

 ๑๗๑ นางสาวอุมาภรณ  ภัทรวาณิชย 

 ๑๗๒ นางอไุร  เบญจพงศาพันธุ 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 ๑ นายจักรกฤช  ศรีธนกฤช 

 ๒ นายชัยพิพัฒ  นามวงศ 

 ๓ นายนคร  ย้ิมศิรวิฒันะ 

 ๔ นายเรงิรณ  ลอมลาย 

 ๕ นายวรีชัน  พันธุนรา 

 ๖ นายวรีะ  สวัสดิ์วราหกุล 

 ๗ นายศักดา  ดอกแกว 

 ๘ นายศักดา  ดอรอมาน 

 ๙ นายศุภโชติ  เดชะราช 

 ๑๐ นายสมหมาย  สุระชัย 

 ๑๑ นายสุวฒัน  วินยางคกูล 

 ๑๒ นางฉันทนา  พรหมนิมติร 

 ๑๓ นางสาวเฉิดโฉม   

  ภวภูตานนท  ณ  มหาสารคาม 

 ๑๔ นางชฎาพร  ฑีฆาอตุมากร 

 ๑๕ นางสาวโชติมา  ธรรมศริ ิ

 ๑๖ นางทิพาพร  พิมพิสุทธิ ์

 ๑๗ นางธนภร  คฒัทะจันทร 

 ๑๘ นางธัญญรตัน  ตติยะวรนันท 

 ๑๙ นางธิดา  พรหมเกิด 

 ๒๐ นางธิติภัทร  เรืองธน ู

 ๒๑ นางสาวนวลฉวี  เวชประสิทธิ ์

 ๒๒ นางนันทนภัส  มีครุฑ 

 ๒๓ นางสาวเบญจา  ชตุินทราศรี 

 ๒๔ นางประนอม  อศัวธนวศินกลุ 

 ๒๕ นางสาวปยะนชุ  เงินคลาย 

 ๒๖ นางพัชรภี  ฐาปโนสถ 

 ๒๗ นางสาวพิชญา  ชางจัตุรัส 

 ๒๘ นางเพชราภรณ  จันทรสูตร 

 ๒๙ นางเพ็ญพันธุ  ฮวบเจริญ 

 ๓๐ นางสาวเพ็ญศรี  มณีคาํ 

 ๓๑ นางสาวภัณฑิรา  สังขวาสี 
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