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

 

 ๑๓ นางชยากานต  เรืองสุวรรณ 

 ๑๔ นางประภาพร  พิมพพาศรีภิรมย 

 ๑๕ นางไปรมา  เฮียงราช 

 ๑๖ นางพวงผกา  คุณาสิทธิ์ 

 ๑๗ นางสาวพัชราภรณ  ฉายบุญครอง 

 ๑๘ นางพิราภรณ  พันธุมณี 

 ๑๙ นางเมตตา  เกงชูวงศ 

 ๒๐ นางรัตนฐาภัทร  สินเธาว 

 ๒๑ นางราตรี  มะปะไมย 

 ๒๒ นางลักขณา  ศิริจําปา 

 ๒๓ นางสาววิลาวรรณ  มหาราช 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 ๑ นายกฤษฎา  กุณฑล 

 ๒ นายจรัญ  พิทักษธรรม 

 ๓ นายธนากร  ปามุทา 

 ๔ นายบุญสิทธิ์  ไชยชนะ 

 ๕ นายปราโมทย  ศรีปล่ัง 

 ๖ นายศิษฏธวัช  มั่นเศรษฐวิทย 

 ๗ นายสุรเดช  สุวรรณชาตรี 

 ๘ นางเกสรี  ลัดเลีย 

 ๙ นางจริยา  สุขจันทรา 

 ๑๐ นางจิรภรณ  มั่นเศรษฐวิทย 

 ๑๑ นางสาวฐานกุล  กุฏิภักดี 

 ๑๒ นางฐานิดา  เดือนจํารูญ 

 ๑๓ นางสาวณฤดี  เนตรโสภา 

 ๑๔ นางนิชาภัทรชย  รวิชาติ 

 ๑๕ นางนิชาวดี  ตานีเห็ง 

 ๑๖ นางนิภาภัทร  กุณฑล 

 ๑๗ นางพรรณี  แพงทิพย 

 ๑๘ นางพิมลพรรณ  ลีลาภัทรพันธุ 

 ๑๙ นางวาสนา  พิทักษธรรม 

 ๒๐ นางวิภาดา  มุนินทรนพมาศ 

 ๒๑ นางสาวแวอาซีซะห  ดาหะยี 

 ๒๒ นางสาวเสาวลักษณ  สมวงษ 

 ๒๓ นางโสภี  เสนพงษ 

 ๒๔ นางสาวอรวรรณ  กมล 

 ๒๕ นางสาวอรุณี  มวงแกวงาม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 

 ๑ นางสาวจารุวรรณ  แสงปลาด  ๒ นางเบญจมาภรณ  เสนารัตน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 ๑ นายโยธิน  จ้ีกังวาฬ  ๒ นายวัชรพงษ  ครูเกษตร 



 หนา   ๑๓๔ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓ นายอภิวัฒน  วงศณรัตน 

 ๔ นางสาวจันทนา  ประยูรพงษ 

 ๕ นางสาวประภัสสร  จันทรแกว 

 ๖ นางสาวเพ็ญศรี  ปกกะสีนัง 

 ๗ นางสาวรัชฎาพร  วงษโสพนากุล 

 ๘ นางสิริวรรณ  ชวลิตเมธา 

 ๙ นางสาวสุทธิดา  การะเวก 

 ๑๐ นางสาวสุมาลี  ธนวุฒิคติวรกุล 

 ๑๑ นางสาวอรนุช  กฤตยขจรสกุล 

 ๑๒ นางสาวอัญชลี  ชนะคา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี 

 ๑ นายจําเริญ  คังคะศรี 

 ๒ นายวิสันต  พูนชัย 

 ๓ นางสกล  กิจจริต 

 ๔ นางสาวกาญจนา  ตรีรัตน 

 ๕ นางจิตติมา  สิงหธรรม 

 ๖ นางจุฑาทิพย  นามวงษ 

 ๗ นางฉวี  สิงหาด 

 ๘ นางปาริชาติ  หงสเกียรติขจร 

 ๙ นางพรทิพย  โคตะ 

 ๑๐ นางสาววริศชนม  นิลนนท 

 ๑๑ นางสาวศิริลักษณ  เทียนมณี 

 ๑๒ นางสิริลักษณ  เจริญสุข 

 ๑๓ นางสุพร  สังขสุวรรณ 

 ๑๔ นางสุวารี  ศิลปะ 

 ๑๕ นางอรพรรณ  ถาวรายุศม 

 ๑๖ นางสาวอรสา  ออนถาวร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 ๑ วาที่รอยตรี นิรันดร  ภักดี 

 ๒ นายปญญา  พลรักษ 

 ๓ นายศรชัย  เต็งรัตนลอม 

 ๔ นางกาญจนา  คุมา 

 ๕ นางสาวจรีรัตน  สุวรรณ 

 ๖ นางจิระประภา  คําราช 

 ๗ นางเบญจวรรณ  เลาลลิต 

 ๘ นางปองปรารถน  สุนทรเภสัช 

 ๙ นางพรสวรรค  มณีทอง 

 ๑๐ นางไพจิตร  สุขสมบูรณ 

 ๑๑ นางรัชนี  คะระวาด 

 ๑๒ นางรัชนีวรรณ  มาวงศ 

 ๑๓ นางสาวลัดดา  กาจารี 

 ๑๔ นางวรภรณ  วงคสวัสดิ์ 

 ๑๕ นางสาวศิริมา  เอมวงษ 

 ๑๖ นางอุษา  โบสถทอง 


