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

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอบุลราชธาน ี

 ๑ นายธีระ  สาธุพันธ 

 ๒ นายนิราศ  กิ่งวาที 

 ๓ นายนิสิต  ภาคบุบผา 

 ๔ พันจาอากาศตรี ภัทระ  เกิดอินทร 

 ๕ นายภาสกร  นันทพานิช 

 ๖ นายราเชนทร  ดวงศรี 

 ๗ นายสัณชัย  ยงกุลวณิช 

 ๘ นายสุวัฒน  บรรลือ   

 ๙ วาที่รอยตรี เกศินี  จันทรโสภณ 

 ๑๐ นางจันทิมา  วงศวรรณ 

 ๑๑ นางชวนคิด  มะเสนะ 

 ๑๒ นางสาวนิภา  ชุณหภิญโญกุล 

 ๑๓ นางศุภาวีร  มากดี 

 ๑๔ นางสาวสุดาพร  ตังควนิช 

 ๑๕ นางสุทิพย  เปงทอง 

 ๑๖ นางเสาวลักษณ  ภูสมสาย 

 ๑๗ นางอําไพ  ยงกุลวณิช 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ๑ นายเกียรติศักดิ์  แซโคว 

 ๒ นายณรงค  เฉลิมวัฒนชัย 

 ๓ นายณัฐพงษ  ศรีสุภะ 

 ๔ นายนิพนธ  ทางทอง 

 ๕ นายบุญชวย  เจริญผล 

 ๖ นายปฏิพากย  ปุนอุดม 

 ๗ นายพรสวัสดิ์  ผดุง 

 ๘ นายไพบูลย  หาญมนต 

 ๙ นายมนูญ  จิตตใจฉ่ํา 

 ๑๐ นายวรพงษ  คุณเดชอมร 

 ๑๑ นายวิชาญ  ชวยพันธ 

 ๑๒ นายวุฒิวัฒน  คงรัตนประเสริฐ 

 ๑๓ นายสมชาย  ดิษฐาภรณ 

 ๑๔ นายสวาง  ฉันทวิทย 

 ๑๕ นายสุพจน  สระทองหลาง 

 ๑๖ นายสุริยา  สงคอินทร 

 ๑๗ นายสูนฤต  เงินสงเสริม 

 ๑๘ นายอนันต  โสภิณ 

 ๑๙ นายอัครวุฒิ  จินดานุรักษ 

 ๒๐ นางสาวจินตนา  พลศรี 

 ๒๑ นางสาวจีรรัตน  เพชรรัตนโมรา 

 ๒๒ นางณัฐภัส  จีรสันติ์พิชย 

 ๒๓ นางดาลัด  พุกาธร 

 ๒๔ นางนุชริน  ทองพูล 

 ๒๕ นางบุศรินทร  เดชดํารงคปรีชา 

 ๒๖ นางสาวเบญจา  จันทร 

 ๒๗ นางพีรยา  สระมาลา 

 ๒๘ นางภัทรานิษฐ  สิทธินพพันธ 



 หนา   ๑๔๐ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๙ นางมาริสา  การีโรจน 

 ๓๐ นางรุงทิพย  โคบาล 

 ๓๑ นางวรัศมน  เชื้อฟก 

 ๓๒ วาที่รอยตรีหญิง วิภาวัน  จุลยา 

 ๓๓ นางสาริศา  ชัยสงค 

 ๓๔ นางสินีภรณ  วัฒนจินดา 

 ๓๕ นางสาวสุกัณยา  กิตติคุณงาม 

 ๓๖ นางสาวสุพรรณี  บุญเรือง 

 ๓๗ นางสุภาพ  ศรีวงษา 

 ๓๘ นางสาวสุภาพร  ตาไข 

 ๓๙ นางโสภา  หนูแดง 

 ๔๐ นางสาวโสมวดี  ฤทธิโชติ 

 ๔๑ นางอภิมณีณ  ปวรัชพิสิษฐ 

 ๔๒ นางสาวอมรพรรณ  จําปา 

 ๔๓ นางอมรรัตน  อนันตวราพงษ 

 ๔๔ นางสาวอรอนงค  สรรเสริญ 

 ๔๕ นางอาภัสรา  แสงนาค 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 ๑ นายจเร  อุดมย่ิง 

 ๒ นายชัยชาญ  วงศกระจาง 

 ๓ นายชัยวัฒน  มครเพศ 

 ๔ นายชาติชาย  ไชยชวย 

 ๕ นายทัศน  ขันเขื่อน 

 ๖ นายนฤศันส  วาสิกดิลก 

 ๗ นายบรรณารัก  แกวจรูญ 

 ๘ นายปฏิยุทธ  ขวัญออน 

 ๙ นายพิเชฐ  มาเร็ว 

 ๑๐ นายไพรัตน  อําลอย 

 ๑๑ นายย่ิงยง  รุงฟา 

 ๑๒ นายย่ิงยศ  จิตจักร 

 ๑๓ นายวทัญู  รอดประพัฒน 

 ๑๔ นายศิริชัย  สมแสน 

 ๑๕ นายศุภวัฒน  คุณานุวัฒน 

 ๑๖ นายสมศักดิ์  ผลภักดี 

 ๑๗ นางเกษเพ็ชร  วงษวัฒนพงษ 

 ๑๘ นางจันทรพิมพ  กังพานิช 

 ๑๙ นางจารุภา  สุนทร 

 ๒๐ นางสาวเจตนจรรย  อาจไธสง 

 ๒๑ นางสาวชญานันทน  แซเฮง 

 ๒๒ นางตวงสิริ  สยมภาค 

 ๒๓ นางสาวเบญจวรรณ  ไชยวงศ 

 ๒๔ นางปวีณา  แตงจวง 

 ๒๕ นางสาวพรจิต  พีระพัฒนกุล 

 ๒๖ นางมัณทนาภรณ  อรุณเรือง 

 ๒๗ นางรัตนา  ไชยชวย 

 ๒๘ นางวรัญญา  โนนมวง 

 ๒๙ นางสมปอง  นวมสุวรรณ 


