
 หนา   ๑ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง   พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดมิาลา 

ประจําป  ๒๕๖๓ 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเหรียญจักรมาลา  จํานวน  ๒๗,๔๓๘  ราย   

และเหรียญจักรพรรดิมาลา  จํานวน  ๗๒,๕๕๘  ราย  รวมทั้งส้ิน  ๙๙,๙๙๖  ราย  เนื่องในโอกาส 

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  วันท่ี  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  ดังรายนามทายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา 

นายกรฐัมนตร ี



 หนา   ๑๒๔ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

สถาบนัเทคโนโลยีปทุมวัน 

 ๑ นายประสิทธิ์  นางทิน 

 ๒ นายพงษพันธุ  ฤกษขุมทรัพย 

 ๓ นายสุเนตร  มูลทา 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

 ๑ นายโกวิท  ยอดมงคล 

 ๒ นายธราธิป  ภูระหงษ 

 ๓ นายนาวี  อุดร 

 ๔ นายบุญรอด  ดอนประเพ็ง 

 ๕ นายปรัชญา  พนมอุปถัมภ 

 ๖ นายพรศักดิ์  ยตะโคตร 

 ๗ นายพิชิต  รอดชุม  

 ๘ นายพิพัฒนพงศ  เข็มปญญา 

 ๙ นายพูลทวี  ศรพรหม 

 ๑๐ วาที่รอยตรี รักษิต  เสียงลํ้า 

 ๑๑ นายวรวุฒิ  อินทนนท 

 ๑๒ นายสรร  ธงยศ 

 ๑๓ นายสิทธิพงศ  อินทรายุทธ 

 ๑๔ นายหาญณรงค  บํารุงศิริ 

 ๑๕ นายอภิสิทธิ์  ฉกรรจศิลป 

 ๑๖ นางกัลยาณี  มวงไทย 

 ๑๗ นางจุรีรัตน  กอเจริญยศ 

 ๑๘ นางณัฐกฤตา  ศรีเมือง 

 ๑๙ นางดวงใจ  บุญคง 

 ๒๐ นางสาวดัชนี  สุวรรณคม 

 ๒๑ นางนุชรัตน  มังคละคีรี 

 ๒๒ นางบงกชไพร  ศรพรหม 

 ๒๓ นางสาวประไพรัตน  แกวศิริ 

 ๒๔ นางปุณยนุช  ภูระหงษ 

 ๒๕ นางพยอม  สินธุศิริ 

 ๒๖ นางสาวเพ็ญพักตร  สืบศรี 

 ๒๗ นางเพ็ญศิริ  ดํารงภคภากร 

 ๒๘ นางสาวมะยุรี  วงคกวานกลม 

 ๒๙ นางวันเพ็ญ  อุไรวงศ 

 ๓๐ นางศิริดา  บุรชาติ 

 ๓๑ นางสาวสุจิตรา  หงษามนุษย 

 ๓๒ นางสุพรรณี  เขียวไกร 

 ๓๓ นางอรุณี  บุญสวาง 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 ๑ นายแทนทัศน  เพียกขุนทด 

 ๒ นางสาวกนกวรรณ  รุงอดุลพิศาล 

 ๓ นางขนิษฐา  ปาลโมกข 

 ๔ นางทยุ  เกื้อสกุล 



 หนา   ๑๒๕ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕ นางสาวนงคราญ  สุขเวชชวรกิจ 

 ๖ นางสาวนุจิรา  รัศมีไพบูลย 

 ๗ นางพรใจ  สารยศ 

 ๘ นางสาววนิดา  แกนจันทร 

 ๙ นางวันดี  สิริธนา 

 ๑๐ นางสาวสุดารัตน  พุทธิรังสี 

 ๑๑ นางสรินยา  สมบุญ 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

 ๑ นายคมสันทิ์  ขจรปญญาไพศาล 

 ๒ นายจิรศักดิ์  ศรีเมฆารัตน 

 ๓ นายทรงเกียรติ  ซาตัน 

 ๔ นายบุญถม  ทับสมบัติ 

 ๕ นายศราวุธ  ดวงมะวงศ 

 ๖ นายศักดิ์สิทธิ์  ฤทธิลัน 

 ๗ นายศุภชัย  ภูลายดอก 

 ๘ นายสมจิตร  กันธาพรม 

 ๙ นายสุรสิทธิ์  พอคา 

 ๑๐ นางนิภา  นาสินพรอม 

 ๑๑ นางปารีณา  เมญา แอนเดอรสัน 

 ๑๒ นางสาววนุชชิดา  สุภัควนิช 

 ๑๓ นางสาวอรนุช  สีหามาลา 

 ๑๔ นางอําภาศรี  พอคา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี

 ๑ นายธงชัย  เหมือนชู 

 ๒ นายธวัชชัย  ประหยัดวงศ 

 ๓ นายพันธทิพย  เลิศบุรุษ 

 ๔ นางสาวจริยาภรณ  สกุลพราหมณ 

 ๕ นางดาวรุง  เรียนรู 

 ๖ นางดุษณี  ผาสุขดี 

 ๗ นางสาวธนภรณ  เพชรินทร 

 ๘ นางบรรจบพร  อินดี 

 ๙ นางสาวภัทรศุภาว  เสียงใหญ 

 ๑๐ นางมณี  ชินณรงค 

 ๑๑ นางสาวรัฐทิตยา  หิรัณยหาด 

 ๑๒ นางวัลยา  แยมสกุล 

 ๑๓ นางสาวสายสวาท  ธนะภูมิ 

 ๑๔ นางสุวิมล  กะตากูล เรเกอรส 

 ๑๕ นางสาวแสงโสม  ตั้งสินพูลเพ่ิม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร 

 ๑ นายบุณยกฤต  รัตนพันธุ 

 ๒ นายบัณฑิต  ฉัตรวิโรจน 

 ๓ นายพรหมเมศ  วีระพันธ 

 ๔ นายพิชิต  พจนพาที 
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