
 หนา   ๑ (เลมที่   ๑๕/๒) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง   พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา 

ประจําป  ๒๕๕๒ 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ   พระราชทานเหรียญจักรมาลา   จํานวน   ๑๐ ,๘๑๓   ราย   

และเหรียญจักรพรรดิมาลา  จํานวน  ๓๓,๔๕๔  ราย  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา   

วันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๒  รวมทั้งสิ้น  ๔๔,๒๖๗  ราย  ดังรายนามทายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

ผูรบัสนองพระบรมราชโองการ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี 



 หนา   ๓๓๕ (เลมที่   ๑๕/๒) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๗ นางนงนารถ  โตโฉมงาม 

 ๓๘ นางนงลักษณ  พานิช 

 ๓๙ นางนุชรินทร  ชลูดดง 

 ๔๐ นางสาวนุปกรณ  จันทราปกรณ 

 ๔๑ นางเนตรนพิศ  รังสิโยภาส 

 ๔๒ นางเบญญาภา  วิศาลเจริญยิ่ง 

 ๔๓ นางปนัดดา  โรจนพิบูลสถิตย 

 ๔๔ นางประพัสสร  ขวัญสุวรรณ 

 ๔๕ นางสาวประภา  ยอดแกว 

 ๔๖ นางปราณี  จํารัสศรี 

 ๔๗ นางปริศนา  ปทุมอนันต 

 ๔๘ นางพรทิพย  สัมปตตะวนิช 

 ๔๙ นางพรทิพย  อธิจิตวิสุทธิ์ 

 ๕๐ นางสาวพวงทอง  ปาณิกบุตร 

 ๕๑ นางเพ็ญศรี  ชัยศิริ 

 ๕๒ นางสาวภาวิณี  กาญจนพันธุ 

 ๕๓ นางภูมิใจ  พรหมมาโน 

 ๕๔ นางสาวมาลินี  แกวเนตร 

 ๕๕ นางเยาวลักษณ  อมราลักษณ 

 ๕๖ นางเรณู  นลิดี 

 ๕๗ นางวรรณภรณ  สุขสบาย 

 ๕๘ นางวันเพ็ญ  เนตรรุง 

 ๕๙ นางศรีตรา  ผาดโผน 

 ๖๐ นางศรีเมือง  พลังฤทธิ์ 

 ๖๑ นางสาวศิริกัณหา   

  ประเสริฐพานิชการ 

 ๖๒ นางศิริทัศน  ตุมธรรมรงค 

 ๖๓ นางสาวศิริพร  ฟูตระกูล 

 ๖๔ นางศิริมาศ  ทองกาย 

 ๖๕ นางสมพร  ปานมัจฉา 

 ๖๖ นางสาวสีปาน  ทรัพยทอง 

 ๖๗ นางสุนทรี  ทับเที่ยง 

 ๖๘ นางสุนันทา  จีนแจง 

 ๖๙ นางสุพรรณ  วองรักษสัตว 

 ๗๐ นางสาวสุภาพร  ภัทราคร 

 ๗๑ นางสุลักษณา  ศิลานนทชัย 

 ๗๒ นางอัมพร  ธาํรงลักษณ 

 ๗๓ นางอัศณี  ทองเต็ม 

 ๗๔ นางอุทัย  กล่ําชาง 

 ๗๕ นางอุบล  สุขสุคนธ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ๑ นายกัมปนาท  ภักดีกุล 

 ๒ นายโกมล  คงมั่นกตเวที 

 ๓ นายขรรคชัย  บุญเพียร 

 ๔ นายคมสรรพ  บุณยสิงห 

 ๕ นายจิระศักดิ์  สังขแปน 

 ๖ นายชาตรี  วิฑูรชาติ 

 ๗ นายชาติชาย  ชางขวัญยืน 

 ๘ นายไชยยงค  จุยดอนกลอย 



 หนา   ๓๓๖ (เลมที่   ๑๕/๒) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๙ นายไชยัน  บุญประสงค 

 ๑๐ นายธนา  นิลชัยโกวิทย 

 ๑๑ นายธนาคม  เสาะไธสง 

 ๑๒ นายธีระพงศ  สันติภพ 

 ๑๓ นายนิธิพัฒน  เจียรกุล 

 ๑๔ นายบุญดาว  เกตุวิบูลย 

 ๑๕ นายประกอบ  เมธีพลกุล 

 ๑๖ นายประดิษฐ  ประทีปวณิช 

 ๑๗ นายประพัฒน  เชิดชูงาม 

 ๑๘ นายประมุข  มุทิรางกูร 

 ๑๙ นายพิเชษฐ  เทพหัสดิน  ณ  อยุธยา 

 ๒๐ นายไพฑูรย  กลั่นไพฑูรย 

 ๒๑ นายยุทธนา  เปยมเจริญ 

 ๒๒ นายวัฑฒนะ  บุญณรงค 

 ๒๓ นายวิฐารณ  บุญสิทธิ์ 

 ๒๔ นายวิสูตรศักดิ์  แกลวกสิกรรม 

 ๒๕ นายวีรภัทร  ภัทรางกูร 

 ๒๖ นายวีระพล  ปานเกษม 

 ๒๗ นายวุฒิชัย  ประสารสอย 

 ๒๘ นายศุภชัย  ถนอมทรัพย 

 ๒๙ นายสมเกียรติ  ลีละศิธร 

 ๓๐ นายสมชาย  วิริภิรมยกูล 

 ๓๑ นายสมพงษ  ชื่นอิ่ม 

 ๓๒ นายสมมาตร  พรหมภักดี 

 ๓๓ นายสมศักดิ์  แนมสุวรรณ 

 ๓๔ นายสุรพล  สวุรรณกูล 

 ๓๕ นายสุวัฒน  ศรีสรฉัตร 

 ๓๖ นายโสฬส  ศิริไสย 

 ๓๗ นางกรรณิการ  ภูเจรญิ 

 ๓๘ นางสาวกรองแกว  ไพรัชเวสส 

 ๓๙ นางสาวกันยา  อิสริยะเนตร 

 ๔๐ นางกาญจนศิริ  พูนทอง 

 ๔๑ นางสาวกุลวดี  สุระยุทธปรีชา 

 ๔๒ นางสาวเกษรี  ปนลี้ 

 ๔๓ นางสาวขวัญใจ  ชะไวย 

 ๔๔ นางจริญญา  เมืองเกษม 

 ๔๕ นางจันทนาภรณ  เกตุสมพร 

 ๔๖ นางสาวจิณณธิป  กลิ่นกลาย 

 ๔๗ นางสาวจิราพร  ชมพิกุล 

 ๔๘ นางสาวจุฑามาศ  ช.สรพงษ 

 ๔๙ นางสาวใจทิพย  พวงทอง 

 ๕๐ นางฉมชบา  คลายสุบรรณ 

 ๕๑ นางฉันทิกา  จันทรเปย 

 ๕๒ นางชมพูนุท  สุวรรณศรี 

 ๕๓ นางชลธิชา  อวมปลิก 

 ๕๔ นางชุติกาญจน  รัตนสิทธิ์ 

 ๕๕ นางสาวเชาวนี  สุคนธประดิษฐ 

 ๕๖ นางณัฎฐา  สรนันตศรี 

 ๕๗ นางณัฐชไม  ไตรมาศ 

 ๕๘ นางสาวณัฐวีณา  ใจซื่อ 

 ๕๙ นางสาวดวงกมล  ตัณฑศรี 

 ๖๐ นางสาวดวงพร  จินตโนทัยถาวร 



 หนา   ๓๓๗ (เลมที่   ๑๕/๒) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๖๑ นางสาวดวงพร  ศรีนาค 

 ๖๒ นางสาวถาวร  ใจเพ็ชร 

 ๖๓ นางสาวทรัพย  เยี่ยมขาว 

 ๖๔ นางสาวทิพยวัน  เหมือนโพธิ์ 

 ๖๕ นางทิพวัลย  บอสมบัติ 

 ๖๖ นางสาวธนัทพร  ชูวงศตระกูล 

 ๖๗ นางธนาภรณ  นะภาโชติ 

 ๖๘ นางสาวธนิยา  หมวดเชียงคะ 

 ๖๙ นางนงเยาว  เอมถมยา 

 ๗๐ นางนภัสดล  บุญชวยชู 

 ๗๑ นางนภาพร  มวงสกุล 

 ๗๒ นางสาวนลภรณ  สุทัศน  ณ  อยุธยา 

 ๗๓ นางสาวนวลฉวี  บุญญาภิสิทธิ์โสภา 

 ๗๔ นางนวลอนงค  วิศิษฏสุนทร 

 ๗๕ นางสาวนัจชนินทร  เกื้อสกุล 

 ๗๖ นางนารีสา  แสนใจวุฒิ 

 ๗๗ นางนิศากร  ตัณฑการ 

 ๗๘ นางสาวนุกูล  ดอกบัว 

 ๗๙ นางสาวนุชนาถ  สกุลพาเจริญ 

 ๘๐ นางเนาวรัตน  เจริญสุข 

 ๘๑ นางบุญรวม  ลําดับวงศ 

 ๘๒ นางเบ็ญจลักษณ  ผลรัตน 

 ๘๓ นางสาวปณิตา  จันทปชโชติ 

 ๘๔ นางปราณี  กาญจนวรวงศ 

 ๘๕ นางปริศนา  ประชุมพันธุ 

 ๘๖ นางสาวปญจธร  เตชวณิชยพงศ 

 ๘๗ นางปาริชาด  สุวรรณบุบผา 

 ๘๘ นางสาวปยะนาถ  เนตรกระจาง 

 ๘๙ นางเปรมวรา  ตรีวัฒนา 

 ๙๐ นางพรทิพย  อุศุภรัตน 

 ๙๑ นางพรพิมล  จิตซื่อ 

 ๙๒ นางพรพิมล  วังศพาห 

 ๙๓ นางสาวพรเพ็ญ  สุวรรณศร 

 ๙๔ นางพรรณพิมล  หลวงตระกูล 

 ๙๕ นางสาวพวงงาม  ผูกฤตยาคาม ี

 ๙๖ นางสาวพิมลพรรณ  พิทยานุกูล 

 ๙๗ นางสาวพิมสุภาว  จันทนะโสตถิ์ 

 ๙๘ นางเพชรี  เจนจบ 

 ๙๙ นางเพ็ญพรรณ  ทะสะโส 

 ๑๐๐ นางเพียงจันทร  สนธยานนท 

 ๑๐๑ นางสาวเพยีรเพ็ญ  จันทรรัตนะ 

 ๑๐๒ นางสาวมณีรัตน  ธีระวิวัฒน 

 ๑๐๓ นางสาวมธุรส  พงษลิขิตมงคล 

 ๑๐๔ นางมนัญชยา  หลีสกุล 

 ๑๐๕ นางสาวมาลี  คูศรีเทพประทาน 

 ๑๐๖ นางมุกดา  เดชประพนธ 

 ๑๐๗ นางยุพา  กะลัมพะเหติ 

 ๑๐๘ นางเยาวลักษณ  อูปรัชญา 

 ๑๐๙ นางระวิฉัตต  นาพุฒา 

 ๑๑๐ นางสาวรัตนา  แตศิริ 

 ๑๑๑ นางสาวรําพึง  อุบลบุตร 

 ๑๑๒ นางสาวรุงทิพย  ตัณฑวรรธนะ 



 หนา   ๓๓๘ (เลมที่   ๑๕/๒) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๑๓ นางรุงรภัส  มวนออม 

 ๑๑๔ นางรุงรวี  กมลรุงวรากุล 

 ๑๑๕ นางสาวละเอียด  ทองนวม 

 ๑๑๖ นางสาวลัดดา  พูนผลทรัพย 

 ๑๑๗ นางลําพึง  สังขเสียงสูง 

 ๑๑๘ นางสาววงเดือน  ปนดี 

 ๑๑๙ นางวนิดา  จิรชีวิน 

 ๑๒๐ นางวลัยลักษณ  ชัยสูตร 

 ๑๒๑ นางสาววัชรี  ติยะสุทธิพันธุ 

 ๑๒๒ นางวชัรี  อัตถทิพพหลคุณ 

 ๑๒๓ นางสาววัฒนาลัย  ปานบานเกร็ด 

 ๑๒๔ นางวันดี  โตสุขศรี 

 ๑๒๕ นางสาววัลยา  เตชชัยกุล 

 ๑๒๖ นางวัลยารัตน  นาโคศิริ 

 ๑๒๗ นางศรีเรือน  สังขมณี 

 ๑๒๘ นางศรีวิไล  แสงยอย 

 ๑๒๙ นางศรีเวียงแกว  เต็งเกียรต์ิตระกูล 

 ๑๓๐ นางศิริกุล  โชติวุฑฒากร 

 ๑๓๑ นางศิริพร  โกสุม 

 ๑๓๒ นางศิริรักษ  นครชัย 

 ๑๓๓ นางศิริรัตน  พันธธรรม 

 ๑๓๔ นางสาวศิริลักษณ  อภิวาณิชย 

 ๑๓๕ นางศิริวรรณ  เดชาติวงศ  ณ  อยุธยา 

 ๑๓๖ นางสาวสมถวิล  ศิริเรือง 

 ๑๓๗ นางสมพร  จรัสเจริญวิทยา 

 ๑๓๘ นางสมพร  สทุธิจํานงค 

 ๑๓๙ นางสาวสมลักษณ  วนะวนานต 

 ๑๔๐ นางสยุมพร  เงินแพทย 

 ๑๔๑ นางสาวสรอยวลัย  สุขดา 

 ๑๔๒ นางสาวสายใจ  พายศิริ 

 ๑๔๓ นางสายทิพย  เจ็งที 

 ๑๔๔ นางสาวิตรี  ภิรมยสันติกร 

 ๑๔๕ นางสิริกาญจน  เพชรโรจนกิตติ์ 

 ๑๔๖ นางสาวสุดคนึง  สุรเชษฐพงษ 

 ๑๔๗ นางสาวสุดธิดา  โตชมบุญ 

 ๑๔๘ นางสุดารัตน  สุวรรณเทวะคุปต 

 ๑๔๙ นางสาวสุธิดา  โตพันธานนท 

 ๑๕๐ นางสุนันทา  ต้ังปนิธานดี 

 ๑๕๑ นางสาวสุนีย  กอรปศรีเศรษฐ 

 ๑๕๒ นางสุพรรณี  ดวงอุดม 

 ๑๕๓ นางสาวสุพรรณี  ธรากุล 

 ๑๕๔ นางสุพัตรา  ทองรุงเกียรติ 

 ๑๕๕ นางสุภัทรา  เตียวเจริญ 

 ๑๕๖ นางสาวสุภา  สุรเศรณีวงศ 

 ๑๕๗ นางสุภาวดี  เตชะงามวงศ 

 ๑๕๘ นางสาวสุภีร  จันทรกระจาง 

 ๑๕๙ นางสุมล  ลี้ประเสริฐ 

 ๑๖๐ นางสาวสุรางค  ศิโรโรตมสกุล 

 ๑๖๑ นางสาวสุรีย  โพธาราม 

 ๑๖๒ นางสาวสุรียมาศ  จันทรเดนแสง 

 ๑๖๓ นางสาวสุรียมาศ  บัวเทศ 

 ๑๖๔ นางสุลักษณ  วงศธีรภัค 



 หนา   ๓๓๙ (เลมที่   ๑๕/๒) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๖๕ นางสาวแสงสุรีย  แจมจํารัส 

 ๑๖๖ นางหฤทัย  ปญทีโป 

 ๑๖๗ นางอมรวดี  นิธิมะณี 

 ๑๖๘ นางอรทัย  แสงสกุล 

 ๑๖๙ นางสาวอรสา  ไวคกุล 

 ๑๗๐ นางออมนอย  เลาหรอดพนัธุ 

 ๑๗๑ นางสาวอัจฉรา  พิชิตพร 

 ๑๗๒ นางสาวอัญชลี  เจนวรรธนะ 

 ๑๗๓ นางอารีย  บุญบวรรัตนกุล 

 ๑๗๔ นางสาวอําพัน  เนตรพสิุทธิ์ 

 ๑๗๕ นางสาวอุษา  พิพัฒนสาธุกิจ 

 ๑๗๖ นางสาวเอมพร  รตินธร 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 ๑ นายโกศล  ย้ิมไพบูลย 

 ๒ นายจรัญ  โฆษณานันท 

 ๓ นายชํานาญ  เจริญรุงเรือง 

 ๔ นายทวีศักดิ์  นาคแกว 

 ๕ นายทวีศักดิ์  ปนทอง 

 ๖ นายบุญชาล  ทองประยูร 

 ๗ นายบุญเรือง  ตุมนิลการ 

 ๘ นายประทีป  มีปอม 

 ๙ นายประพล  เสียมไหม 

 ๑๐ นายปญญา  ไกรวิศิษฏกุล 

 ๑๑ นายพิพัฒน  ไทยบํารุง 

 ๑๒ นายพิษณุพงศ  ดาราสูรย 

 ๑๓ นายมังกร  เอือ้ศรี 

 ๑๔ นายมานิตย  เขียวดารา 

 ๑๕ นายเลื่อนศักดิ์  ไกรประสิทธิ์ 

 ๑๖ นายวรพจน  จ๋ิวพัฒนกุล 

 ๑๗ นายวิจิตร  อาจชอบการ 

 ๑๘ นายวิชัย  วงษทอง 

 ๑๙ นายวิโรจน  เพียรพัฒนรัฐ 

 ๒๐ นายวิวัฒนชัย  กุลมาตย 

 ๒๑ นายวิสุทธิ์  อนิทรภักดิ์ 

 ๒๒ นายศักดา  เลาปนกาญจน 

 ๒๓ นายสมควร  แผนกทาน 

 ๒๔ นายสมชาย  พลายละหาร 

 ๒๕ นายสมศักดิ์  ปนทอง 

 ๒๖ นายสมิทธิ  โพธิ์เจริญ 

 ๒๗ นายสุพจน  เครือหงส 

 ๒๘ นายสุรเดช  สําราญจิตต 

 ๒๙ นายเสนห  โรจนดิษฐ 

 ๓๐ นายอนันต  ทรงไตรย 

 ๓๑ นายอาคม  พรหมออน 

 ๓๒ นางสาวกนกพร  ธรรมภาค 

 ๓๓ นางคนึงนิตย  จันทุรัตน 

 ๓๔ นางสาวจรัสเรือง  ศิริวัฒนรักษ 

 ๓๕ นางจันทรเพ็ญ  อมรเลิศวิทย 

 ๓๖ นางทิพาพัน  ศรีวัฒนศิริกุล 


