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

 

 ๑๓ นางกมลรัตน  สมใจ 

 ๑๔ นางเกณิกกา  สงากลาง 

 ๑๕ นางสาวจันทิราพร  ศิรินนท 

 ๑๖ นางเดนละออง  ภาคคําภู 

 ๑๗ นางสาวนฤมล  จิตตหาญ 

 ๑๘ นางสาวนิตยา  บรรณประสิทธิ ์

 ๑๙ นางเบญจพร  วรรณูปถัมภ 

 ๒๐ นางพิสมัย  ประชานันท 

 ๒๑ นางวิไลรัตน  ยาทองไชย 

 ๒๒ นางวิไลวรรณ  ศิริเมฆา 

 ๒๓ นางสุภาพร  ชื่นชูจิตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 ๑ นายชโนภาส  ชนลักษณดาว 

 ๒ นายปกรชัย  เมืองโคตร 

 ๓ นายวราวุธ  ยอดจันทร 

 ๔ นายวีรยุทธ  ดวงใย 

 ๕ นายสวางบุญ  วงกฟาเล่ือน 

 ๖ นายสืบตระกูล  สุชาติ 

 ๗ นายอวยชัย  วงศรัตน 

 ๘ นางจุฑาทิพย  พหลภาคย 

 ๙ นางสาวนรากร  ดุลยปภัสศร 

 ๑๐ นางรุจิรัศม  มุตธิกุล 

 ๑๑ นางลัดดา  สรรพคุณ 

 ๑๒ นางสาววนิดา  ชางเย็นฉ่ํา 

 ๑๓ นางสุนันทา  ศรีมวง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ๑ นายบุญลํ้า  สุนทร 

 ๒ นายพงระภี  ศรีสวัสดิ์ 

 ๓ นายสุวิทย  ไวยกุล 

 ๔ นางกรองทิพย  เนียมถนอม 

 ๕ นางสาวกาญจนา  เงินออน 

 ๖ นางจุฑามาศ  บรรณสาร 

 ๗ นางนงเยาว  ในอรุณ 

 ๘ นางนันทนิธิ์  เอิบอิ่ม 

 ๙ นางสาวบุญไท  เจริญผล 

 ๑๐ นางปรัชวนี  พิบํารุง 

 ๑๑ นางพวงชมพู  หงษชัย 

 ๑๒ นางสาวพิจิกามาศ  แยมบู 

 ๑๓ นางสาวภควดี  สุขอนันต 

 ๑๔ นางสาวภารดี  แซอึ้ง 

 ๑๕ นางมณฑิรา  ชุมวรานนท 

 ๑๖ นางลักขณา  เตชวงษ 

 ๑๗ นางสาววชิรา  ปูชตรีรัตน 

 ๑๘ นางสาววันทนา  เนาววัน 



 หนา   ๑๓๑ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙ นางวิชชุลดา  ตันประเสริฐ 

 ๒๐ นางสาววิมล  กิตติรักษปญญา 

 ๒๑ นางสุจิตกัลยา  มฤครัฐอินแปลง 

 ๒๒ นางอุมาภรณ  กลาหาญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 ๑ นายจุมพฏ  พงศศักดิ์ศรี 

 ๒ นายเจนต  คันทะ 

 ๓ วาที่เรืออากาศตรี บัญชา  สํารวยรื่น 

 ๔ นายปณณวิชญ  ใบกุหลาบ 

 ๕ นายรติวัฒน  ปารีศรี 

 ๖ นายอําพน  กลีบปาน 

 ๗ นางขนิษฐา  ไชยแกว 

 ๘ นางบุษบา  หินเธาว 

 ๙ นางปยวรรณ  ศุภวิทิตพัฒนา 

 ๑๐ นางสาวพิมพชนก  พริกบุญจันทร 

 ๑๑ นางสาววรารัตน  วริรักษ 

 ๑๒ นางสาวสุดารัตน  สุตพันธ 

 ๑๓ นางสาวอรพิน  เสละคร 

 ๑๔ นางสาวอุมาภรณ  ยศเจริญ 

 ๑๕ นางอุไรวรรณ  รักผกาวงศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี 

 ๑ นายณัฐธัญ  พงษพานิช 

 ๒ นายเที่ยง  เหมียดไธสง 

 ๓ นายธนกฤต  ทองคลํ้า 

 ๔ นายนพพล  มิ่งเมือง 

 ๕ นายประกาศ  ชมภูทอง 

 ๖ นายประเสริฐ  ปราชญประยูร 

 ๗ นายวันชัย  ซันประสิทธิ์ 

 ๘ นายสมชาย  สอาดนัก 

 ๙ นายสะอาด  เข็มสีดา 

 ๑๐ นายสุวัฒน  เตชะเพชรไพบูลย 

 ๑๑ นายสูตรทิน  อินทรขํา 

 ๑๒ นายอุทัย  ผองรัศมี 

 ๑๓ นางสาวณัฐประภา  นุมเมือง 

 ๑๔ นางทานตะวัน  มณีวิหค 

 ๑๕ นางสาวธนัฏฐา  ขนอม 

 ๑๖ นางนงลักษณ  พหุพันธ 

 ๑๗ นางสาวนันทนภัส  สุวรรณสินธุ 

 ๑๘ นางสาวบําเพ็ญ  นิ่มเขียน 

 ๑๙ นางปยวรรณ  คุสินธุ 

 ๒๐ นางพรรณทิพย  ทองแยม 

 ๒๑ นางพรรณี  คอนจอหอ 

 ๒๒ นางพิทยาภรณ  พิริยะสุขถาวร 

 ๒๓ นางสาวมธุรส  ปราบไพรี 

 ๒๔ นางสาวยุพิน  โกณฑา 


