
 หนา   ๑ 
เลม   ๑๓๐   ตอนท่ี   ๓๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   ธนัวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนัเปนที่เชดิชย่ิูงชางเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณอนัมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย   

ประจําป  ๒๕๕๖ 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูย่ิงชางเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทยในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา   

วันท่ี  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๖  รวมทั้งส้ิน  ๑๒,๔๑๗  ราย  ดังรายนามทายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๖  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ย่ิงลักษณ  ชินวัตร 

นายกรฐัมนตร ี



 หนา   ๙๙ 
เลม   ๑๓๐   ตอนท่ี   ๓๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   ธนัวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๓๑๒๖ นางกญัญา  กิตศิรวีรพันธุ 

 ๓๑๒๗ นางทิพยละไม  ธรรมสุคต ิ

 ๓๑๒๘ นางจินตนา  เสรีภาพ 

 ๓๑๒๙ นางพัลลภา  เรืองรอง 

 ๓๑๓๐ นางสาวสายสมร  สรอยอนิตะ 

 ๓๑๓๑ นางเกสรา  ณ  ระนอง 

 ๓๑๓๒ นางคูขวญั  บุญชัยสุข 

 ๓๑๓๓ นางวานิพรรณ  เกษมทองศรี 

 ๓๑๓๔ นาวาอากาศเอกหญงิ  สุวฒันา   

  ล้ิมแหลมทอง 

 ๓๑๓๕ นางจินตนา  จ่ันตอง 

 ๓๑๓๖ นางพัชราภรณ  รตันเพียร 

 ๓๑๓๗ นางเพ็ญลักษณ  ปฏิมาประกร 

 ๓๑๓๘ นางอรัญญา  แสงสิงแกว 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายถาวร  จําปาเงนิ 

 ๒ นายวนั  อยูบํารงุ 

 ๓ รอยตร ี กฤษฎา  การุญ 

 ๔ นายประเวช  รัตนเพียร 

 ๕ นายเกียรติศกัดิ ์ สองแสง 

 ๖ นายชวนนท  อนิทรโกมาลยสุต 

 ๗ นายรังสรรค  มณีรตัน 

 ๘ นายสมเพชร  แตงงาม 

 ๙ นายศรีสุข  รุงวิสัย 

 ๑๐ พันตํารวจเอก  ทวีศกัดิ ์ งามสงา 

 ๑๑ พันเอก  เศรษฐพงค  มะลิสุวรรณ 

 ๑๒ นายยุทธนา  ปยะจันทร 

 ๑๓ นายกรีฑา  ฤทธาภัย 

 ๑๔ นายทรงพล  โสภณ 

 ๑๕ นายวริัตน  นิ่มวิจิตร 

 ๑๖ นายนิทัศน  แชมชอย 

 ๑๗ นายลิขติ  ศกนุะสิงห 

 ๑๘ นายวโิรจน  ธิตา 

 ๑๙ นายอาณัติ  สุขปะทิว 

 ๒๐ นายพีระพงษ  ไพรนิทร 

 ๒๑ นายกรณินทร  กาญจโนมัย 

 ๒๒ นายกติต ิ พัฒนเจรญิ 

 ๒๓ นายเกรียงศักดิ์  สืบสายหาญ 

 ๒๔ นายเกียรติ  วรพล 

 ๒๕ นายคมกฤช  หอมชง 

 ๒๖ นายจงกล  เหลาอวยพร 

 ๒๗ นายเฉลิมชัย  จันทรเสนา 

 ๒๘ นายเฉลิมพล  เพ็ญสูตร 

 ๒๙ นายชาติชาย  รําพึง 

 ๓๐ นายชูโชค  ทองตาลวง 

 ๓๑ นายไชยยันต  พงศะบตุร 

 ๓๒ นายฐติิพร  คลองแคลว 
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 ๒๑๔๒ นายประยงค  เจริญกิจ 

 ๒๑๔๓ นายประยงค  ระวนัประโคน 

 ๒๑๔๔ นายประยูร  คมวชริกุล 

 ๒๑๔๕ นายประยูร  ดาํรงรักษ 

 ๒๑๔๖ นายประยูร  บญุตะนัย 

 ๒๑๔๗ นายประโยชน  คุปตกาญจนากุล 

 ๒๑๔๘ นายประวติ  เอราวรรณ 

 ๒๑๔๙ นายประวิทย  มวงงาม 

 ๒๑๕๐ นายประวิทย  ลีลางามวงศา 

 ๒๑๕๑ นายประเวศ  ฤกษวิร ี

 ๒๑๕๒ นายประสงค  บูรณเจริญ 

 ๒๑๕๓ นายประสงค  สังขทอง 

 ๒๑๕๔ นายประสงค  หวานสูงเนนิ 

 ๒๑๕๕ นายประสิทธิ ์ กลางจอหอ 

 ๒๑๕๖ นายประสิทธิ ์ โตออน 

 ๒๑๕๗ นายประสิทธิ ์ ทองนุม 

 ๒๑๕๘ นายประเสรฐิ  คณาวัฒนไชย 

 ๒๑๕๙ นายประเสรฐิ  นิลนวลอบุล 

 ๒๑๖๐ นายประเสรฐิ  ภูเงิน 

 ๒๑๖๑ นายประเสรฐิ  รวมบวั 

 ๒๑๖๒ นายประเสรฐิ  แวนจันทร 

 ๒๑๖๓ นายประเสรฐิ  ศรบีุญเรือง 

 ๒๑๖๔ นายประเสรฐิ  ศิลปะ 

 ๒๑๖๕ นายประหยัด  เดียมขนุทด 

 ๒๑๖๖ นายประหยัด  ธนปฐมพงศ 

 ๒๑๖๗ นายประหยัด  สุตเศวต 

 ๒๑๖๘ นายประหยัด  หลักรัตน 

 ๒๑๖๙ นายปราณีต  งามเสนห 

 ๒๑๗๐ นายปราโมทย  ศรีนอย 

 ๒๑๗๑ นายปราโมทย  สุคนิชย 

 ๒๑๗๒ นายปรญิญา  เณรานนท 

 ๒๑๗๓ นายปรชีา  คงสวาง 

 ๒๑๗๔ นายปรชีา  แตงโต 

 ๒๑๗๕ นายปรชีา  บุญฤทธิ ์

 ๒๑๗๖ นายปรชีา  บุญอนนัต 

 ๒๑๗๗ นายปรชีา  แรทอง 

 ๒๑๗๘ นายปรชีา  วิเศษสิงห 

 ๒๑๗๙ นายปรดีา  ทองไพบูลย 

 ๒๑๘๐ นายปรดีี  สุทธแิยม 

 ๒๑๘๑ นายปญญา  ทวมสุข 

 ๒๑๘๒ นายปญญา  ทองอราม 

 ๒๑๘๓ นายปญญา  มติรสัมพันธ 

 ๒๑๘๔ นายปญญา  เลิศศิร ิ

 ๒๑๘๕ นายปณณวัฒน  ศักดิ์ทัศนา 

 ๒๑๘๖ นายปานเพชร  ชนิินทร 

 ๒๑๘๗ นายปยะบุตร  วานิชพงษพันธุ 

 ๒๑๘๘ นายปติ  ปรุงเรือน 

 ๒๑๘๙ นายผจญ  วงศวิจิตร 

 ๒๑๙๐ นายผาสุข  บญุเมือง 

 ๒๑๙๑ นายพงศกร  พรรณรตันศิลป 

 ๒๑๙๒ นายพงศเทพ  โตมาด ี

 ๒๑๙๓ นายพงศพล  จันทร ี



 หนา   ๑๙๓ 
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 ๔๗๗๗ นางสาวธญัวรรณ  วุฒิพัฒนานนท 

 ๔๗๗๘ นางธัญวรตัม  พรหมวาทย 

 ๔๗๗๙ นางธัณยสิตา  อนันตธีระกุล 

 ๔๗๘๐ นางธันวา  วองชิงชัย 

 ๔๗๘๑ นางธารนิี  รตันพล 

 ๔๗๘๒ นางสาวธดิา  ชืน่เลิศสกุล 

 ๔๗๘๓ นางธีรนนัท  พฤกษกันทรากร 

 ๔๗๘๔ นางสาวธรีพร  รับคําอนิทร 

 ๔๗๘๕ นางธีรวัลย  ชาญฤทธิเสน 

 ๔๗๘๖ นางธีรวี  ทองเจือ 

 ๔๗๘๗ นางนงคราญ  ธนนัทา 

 ๔๗๘๘ นางสาวนงณพชร  คุณากร 

 ๔๗๘๙ นางสาวนงนุช  บุญยัง 

 ๔๗๙๐ นางนงนชุ  วงศสินชวน 

 ๔๗๙๑ นางสาวนงนุช  ศรีอัษฎาพร 

 ๔๗๙๒ นางนงนชุ  โอบะ 

 ๔๗๙๓ นางนงเยาว  กัลยาลักษณ 

 ๔๗๙๔ นางสาวนงเยาว  เสถียรวฒัน 

 ๔๗๙๕ นางนพพร  เชาวะเจรญิ 

 ๔๗๙๖ นางสาวนภกานต  สุคันธารณุ 

 ๔๗๙๗ นางนภาพร  คงคาหลวง 

 ๔๗๙๘ นางสาวนรมน  เจรีรตัน 

 ๔๗๙๙ นางนราพร  มณีเชวง 

 ๔๘๐๐ นางนริศรา  จริยะพันธุ 

 ๔๘๐๑ นางสาวนฤมล  สอาดโฉม 

 ๔๘๐๒ นางนฤมล  อศัวเกศมณี 

 ๔๘๐๓ นางนวลจันทร  จุฑาภักดีกลุ 

 ๔๘๐๔ นางนวลจันทร  ตลุารักษ 

 ๔๘๐๕ นางนวลฉว ี ประเสริฐสุข 

 ๔๘๐๖ นางสาวนวลอนงค  บญุฤทธพิงศ 

 ๔๘๐๗ นางสาวนนัทกา  โกรานา 

 ๔๘๐๘ นางสาวนนัทนา  ธนาโนวรรณ 

 ๔๘๐๙ นางนันทนิจ  ดานคอนสกุล 

 ๔๘๑๐ นางนันทนิตย  ย้ิมวาสนา 

 ๔๘๑๑ นางสาวนนัทวนั  เทอดไทย 

 ๔๘๑๒ นางนาตยา  เกตกุล่ิน 

 ๔๘๑๓ นางนาร ี เพชรสัมฤทธิ ์

 ๔๘๑๔ นางสาวนซิาอดูะห  ระเดนอาหมดั 

 ๔๘๑๕ นางนิตยา  มณีรัตน 

 ๔๘๑๖ นางสาวนติยา  เล็กตระกูล 

 ๔๘๑๗ นางสาวนติยา  วฒันาภรณ 

 ๔๘๑๘ นางนิตยา  ศรีสอน 

 ๔๘๑๙ นางนิภา  เรืองสุทธ ิ

 ๔๘๒๐ นางนิ่มนวล  อัครพิทยาอําพน 

 ๔๘๒๑ นางนิยม  ตัง้ธรรม 

 ๔๘๒๒ นางสาวนิสิตา  บาํรุงวงศ 

 ๔๘๒๓ นางสาวนชุนาฎ  หาญดํารงกุล 

 ๔๘๒๔ นางสาวนชุนารถ  บญุจึงมงคล 

 ๔๘๒๕ นางสาวนชุรี  ตรีโลจนวงศ 

 ๔๘๒๖ นางนุชร ี ทองไทย 

 ๔๘๒๗ นางเนาวรตัน  บญุบนัดล 

 ๔๘๒๘ นางบญุฑวรรณ  วงิวอน 
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 ๔๙๘๕ นางรตันา  เฉลิมกล่ิน 

 ๔๙๘๖ นางรตันา  นครเทพ 

 ๔๙๘๗ นางสาวรตันา  นฤภัทร 

 ๔๙๘๘ นางสาวรตันาภรณ  ชวพัฒนกุล 

 ๔๙๘๙ นางรมัภา  สุวรรณพฤกษ 

 ๔๙๙๐ นางรมัภาพร  สํารองกิจ 

 ๔๙๙๑ นางราตรี  นันทสุคนธ 

 ๔๙๙๒ นางสาวรกิุล  ผลด ี

 ๔๙๙๓ นางสาวรุงทิพย  ชวนชืน่ 

 ๔๙๙๔ นางรุงทิพย  สุวรรณประทีป 

 ๔๙๙๕ นางรุงทิวา  ชอบชืน่ 

 ๔๙๙๖ นางเรวดี  ศรเีอี่ยมสะอาด 

 ๔๙๙๗ นางสาวฤดีวรรณ  อดุมธัญลักษณ 

 ๔๙๙๘ นางลดาวัลย  พวงจิตร 

 ๔๙๙๙ นางละเมียด  จันทรเสมา 

 ๕๐๐๐ นางละออง  ภูเงนิ 

 ๕๐๐๑ นางละเอียด  สุทธ ิ

 ๕๐๐๒ นางลักขณา  จรรยาชัยเลิศ 

 ๕๐๐๓ นางลัดดา  ถาวรวรรณ 

 ๕๐๐๔ นางสาวลาวัลย  ฟุงขจร 

 ๕๐๐๕ นางสาวเลิศลักษณ  เดชโยธนิ 

 ๕๐๐๖ นางวนดิา  รตันมณี 

 ๕๐๐๗ นางวรนชุ  สุนทรวินติ 

 ๕๐๐๘ นางวรพร  สุนทรวฒันศิร ิ

 ๕๐๐๙ นางวรรณพร  เพียรสาระ 

 ๕๐๑๐ นางวรรณภา  ไชยเสนา 

 ๕๐๑๑ นางวรรณวิมล  นิลเศรษฐ 

 ๕๐๑๒ นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ ์

 ๕๐๑๓ นางวรรณวิมล  แสงโชต ิ

 ๕๐๑๔ นางวรรณา  ยางสุข 

 ๕๐๑๕ นางสาววรรณิภา  ศกุรียพงศ 

 ๕๐๑๖ นางวรรณี  วิชัยระหดั 

 ๕๐๑๗ นางวรัชยา  ศริิวฒัน 

 ๕๐๑๘ นางสาววรัญญา  ปุณณวัฒน 

 ๕๐๑๙ นางวราพันธ  ลังกาวงศ 

 ๕๐๒๐ นางวราภรณ  คีรีพัฒน 

 ๕๐๒๑ นางวราภรณ  จิรชีพพัฒนา 

 ๕๐๒๒ นางวราภรณ  มีหนัก 

 ๕๐๒๓ นางวราภรณ  วิภาสวงศ 

 ๕๐๒๔ นางวรารัตน  สุนทราภา 

 ๕๐๒๕ นางวลี  จักรคาํปน 

 ๕๐๒๖ นางสาววสุมด ี อิม่แกว 

 ๕๐๒๗ นางวัชราภรณ  ออนเส็ง 

 ๕๐๒๘ นางวัชรีย  แสงมณี 

 ๕๐๒๙ นางวัชรีย  เหมืองจา 

 ๕๐๓๐ นางวันดี  วฒันชัยย่ิงเจรญิ 

 ๕๐๓๑ นางวันดี  วิภาตนาวิน 

 ๕๐๓๒ นางวันเพ็ญ  หุตะเสว ี

 ๕๐๓๓ นางวันวิสาข  สกลภาพ 

 ๕๐๓๔ นางวารนิทร  สุขกุล 

 ๕๐๓๕ นางวาริยา  ทับจันทร 

 ๕๐๓๖ นางวาสนา  นวลละออง 
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