
 หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๒๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูย่ิงช้างเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย   
ประจําปี  ๒๕๕๗ 

 
 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูย่ิงช้างเผือก 
และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  
วันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๗  รวมทั้งสิ้น  ๑๑,๘๘๓  ราย  ดังรายนามท้ายประกาศน้ี 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 



 หน้า   ๗๕ 
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 ๒๗๓๘ นางสาวมรกต  ตันติเจริญ 
 ๒๗๓๙ นางเอื้อจิต  วิโรจน์ไตรรัตน์ 
 ๒๗๔๐ นางกษมน  กิตติอําพน 
 ๒๗๔๑ นางคันธรส  รตะนานุกูล 
 ๒๗๔๒ นางปราณี  น้อยโสภณ 
 ๒๗๔๓ นางพัชรินทร์  ชวลิต 
 ๒๗๔๔ นางมยุรี  อิงคนินันท์ 
 ๒๗๔๕ นางวราภรณ์  พวงเกตุแก้ว 
 ๒๗๔๖ นางวัฒนพร  พึ่งบุญ  ณ  อยุธยา 
 ๒๗๔๗ นางวารุณวรรณ  ตั้งสุวรรณ 

 ๒๗๔๘ นางวิยดา  โชติรัตนะศิริ 
 ๒๗๔๙ นางศุภลักษณ์  ไกรฤกษ์ 
 ๒๗๕๐ นางศุภลักษณ์  ศรีวรศาสตร์ 
 ๒๗๕๑ นางสิริมาศ  สิทธิหล่อ 
 ๒๗๕๒ พลโทหญิง  สุพัตรา  รัตนสุวรรณ 
 ๒๗๕๓ นางโสภา  เสรีรักษ์ 
 ๒๗๕๔ นางอรนันท์  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
 ๒๗๕๕ นางอลิสา  ภู่ชอุ่ม 
 ๒๗๕๖ นางอัญรัช  สาริกัลยะ 
 ๒๗๕๗ นางอุษา  รุจิประภา 

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
 ๑ นายรณภพ  ปัทมะดิษ 
 ๒ นายประมุท  สูตะบุตร 
 ๓ นายชัยภัทร  เศรษฐยุกานนท์ 
 ๔ นายกิตติพงษ์  วรฉัตร 
 ๕ นายเกษม  ทวีปัญญสกุล 
 ๖ นายเกียรติศักดิ์  วรจิตรานนท์ 
 ๗ นายจงศิริ  กาญจนการุณ 
 ๘ นายจักรกฤช  วรสูตร 
 ๙ นายเจริญ  ชื้อตระกูล 
 ๑๐ นายเจษฎา  บรรเลงจิต 
 ๑๑ นายฉัตรเฉลิม  หัตถกรรม 
 ๑๒ นายฉัตรชัย  บางชวด 
 ๑๓ นายชัยณรงค์  คงนาม 
 ๑๔ นายชัยรัตน์  ผะอบเหล็ก 
 ๑๕ นายชาติชาย  จามพัฒน์ 
 ๑๖ นายชายศักดิ์  ณ  สงขลา 
 ๑๗ นายชุมพล  เด็จดวง 
 ๑๘ นายชูเกียรติ  ช่วงชัยชัชวาล 
 ๑๙ นายเชาวลิต  ทวนทอง 
 ๒๐ ว่าที่ร้อยตรี  ไชยวุฒิ  วุฑฒิรักษ์ 
 ๒๑ นายณรงค์  เชื้อบุญช่วย 

 ๒๒ นายณวัฒน์  มหาขันธ์ 
 ๒๓ นายดนัย  ชนกล้าหาญ 
 ๒๔ นายดนัย  มู่สา 
 ๒๕ นายถวิล  ตัญยงค์ 
 ๒๖ นายทนัสไชย  พรอําไพ 
 ๒๗ นายธวัชชัย  พจน์คําขํา 
 ๒๘ นายธัมรงศักดิ์  ทําบุญ 
 ๒๙ นายธํารงค์  อรุณสันติเดชา 
 ๓๐ นายธิเดช  จันทราเดช 
 ๓๑ นายธีรวุธ  กลั่นเลี้ยง 
 ๓๒ นายนําพร  บุญปราบ 
 ๓๓ นายบุรี  ดีชัยยะ 
 ๓๔ นายประสาทพร  เมฆกระจ่าง 
 ๓๕ นายพยุงศักดิ์  ครเจริญ 
 ๓๖ นายพฤหัส  ไวยสุศรี 
 ๓๗ นายพิชัย  เพ็ชรย้ิม 
 ๓๘ นายพูลพงษ์  สุภาวีระ 
 ๓๙ นายเพิ่มศักดิ์  รุจาคม 
 ๔๐ นายไพศาล  เพ่งพิศ 
 ๔๑ นายมรกต  คงทน 
 ๔๒ นายยุทธนา  วงศานุพัทธ์ 
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 ๒๗๙๑ นายสมคิด  กษมาพันธุ์ 
 ๒๗๙๒ นายสมคิด  ขวัญพุฒ 
 ๒๗๙๓ นายสมคิด  ทาหอม 
 ๒๗๙๔ นายสมคิด  ผลเจริญพงศ์ 
 ๒๗๙๕ นายสมจิต  สมอ 
 ๒๗๙๖ นายสมจิตร์  หามนตรี 
 ๒๗๙๗ นายสมจิตร  นุชสุข 
 ๒๗๙๘ นายสมเจตน์  จอกแก้ว 
 ๒๗๙๙ นายสมเจตน์  อํามรพรต 
 ๒๘๐๐ นายสมเจริญ  แซ่เต็ง 
 ๒๘๐๑ นายสมใจ  สังข์ทอง 
 ๒๘๐๒ นายสมชัย  เย็นสมุทร 
 ๒๘๐๓ นายสมชาติ  คําหา 
 ๒๘๐๔ นายสมชาติ  จึงสิริอารักษ์ 
 ๒๘๐๕ นายสมชาติ  พุทธเกษม 
 ๒๘๐๖ นายสมชาย  ไกรสังข์ 
 ๒๘๐๗ นายสมชาย  จันทวร 
 ๒๘๐๘ ว่าที่ร้อยโท  สมชาย  ดีชื่น 
 ๒๘๐๙ นายสมชาย  บุญญบาล 
 ๒๘๑๐ นายสมชาย  เบ็ญจรัตน์ 
 ๒๘๑๑ นายสมชาย  รัตนคช 
 ๒๘๑๒ นายสมชาย  วรกิจเกษมสกุล 
 ๒๘๑๓ นายสมชาย  ศรีคราม 
 ๒๘๑๔ นายสมชาย  ศุภธาดา 
 ๒๘๑๕ นายสมชาย  สุขเคหา 
 ๒๘๑๖ นายสมเชาว์  ชาตินฤดม 
 ๒๘๑๗ นายสมเดช  ธิแก้ว 
 ๒๘๑๘ นายสมเดช  วงศ์อ่อนตา 
 ๒๘๑๙ นายสมเดช  วิไล 
 ๒๘๒๐ นายสมทรง  ชัยชนะ 
 ๒๘๒๑ นายสมทัย  ไชยพันธุ ์
 ๒๘๒๒ นายสมนัส  วงษ์ภูธรณ์ 

 ๒๘๒๓ นายสมนึก  กําแพงศิริชัย 
 ๒๘๒๔ นายสมนึก  จิตหนักแน่น 
 ๒๘๒๕ นายสมนึก  ฉาบนาค 
 ๒๘๒๖ นายสมนึก  นกน้อย 
 ๒๘๒๗ นายสมนึก  ภาศักดี 
 ๒๘๒๘ นายสมนึก  เวชตรียานนท์ 
 ๒๘๒๙ นายสมบัติ  กลิ่นกุหลาบ 
 ๒๘๓๐ นายสมบัติ  กอนแก้ว 
 ๒๘๓๑ นายสมบัติ  ซอหะซัน 
 ๒๘๓๒ นายสมบัติ  เดชเสน 
 ๒๘๓๓ นายสมบัติ  บุญมี 
 ๒๘๓๔ นายสมบัติ  ประมวน 
 ๒๘๓๕ นายสมบุญ  กาละพงศ์ 
 ๒๘๓๖ นายสมบุญ  ทองประเสริฐ 
 ๒๘๓๗ นายสมบูรณ์  จันทศร 
 ๒๘๓๘ นายสมบูรณ์  เทพคํา 
 ๒๘๓๙ นายสมบูรณ์  ภู่พงศกร 
 ๒๘๔๐ นายสมบูรณ์  มนติ๊บ 
 ๒๘๔๑ นายสมบูรณ์  สุจริยานุรักษ์ 
 ๒๘๔๒ นายสมบูรณ์  หลําพรม 
 ๒๘๔๓ นายสมปราถ  แว่นแก้ว 
 ๒๘๔๔ นายสมปอง  คํามุงคุล 
 ๒๘๔๕ นายสมเผ่า  ช้างพึ่ง 
 ๒๘๔๖ นายสมพงศ์  ลาเต๊ะ 
 ๒๘๔๗ นายสมพงศ์  สุวรรณโชติ 
 ๒๘๔๘ นายสมพงษ์  เจียงวรีวงศ์ 
 ๒๘๔๙ นายสมพงษ์  พลเยี่ยม 
 ๒๘๕๐ นายสมพงษ์  พวงคํา 
 ๒๘๕๑ นายสมพงษ์  ราชจันทร์ 
 ๒๘๕๒ นายสมพงษ์  ฤทธิทิศ 
 ๒๘๕๓ นายสมพงษ์  หงษา 
 ๒๘๕๔ นายสมพงษ์  อิ่มอก 




