
 หน้า   ๑ (เล่มที่  ๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง   พระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณ์อนัเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผอืก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อนัมีเกียรติยศยิง่มงกุฎไทย   
ประจ าปี  ๒๕๖๓ 

 
 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา   

วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  รวมทั้งสิ้น  ๓๑,๒๖๘  ราย  ประกอบด้วยชั้นสายสะพาย  จ านวน  ๓๐,๐๔๒  ราย   

และชั้นต่ ากว่าสายสะพายส าหรับบุคคลบางประเภท  จ านวน  ๑,๒๒๖  ราย  ดังรายนามท้ายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี



 หน้า   ๒๑๕ (เล่มที่  ๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นางสาวกาญจนา  บุญสง่ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายบัญญัติ  ศิริธนาวงศ์  ๒ นายอุทัย  ผ่องรัศมี 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายปัญญา  ทองนิล 

 ๒ นายพจนารถ  บัวเขียว 

 ๓ นายวีระชัย  คอนจอหอ 

 ๔ นายสะอาด  เข็มสีดา 

 ๕ นายสาโรช  เผือกบัวขาว 

 ๖ นางจารุวรรณ  อรุณฤกษ์ 

 ๗ นางสาวภาวนา  อังกินันทน์ 

 ๘ นางรัตนาภรณ์  ปรีดาศักดิ์ 

 ๙ นางสาวสิริเพ็ญ  เอมละออง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นางสาวพวงผกา  แก้วกรม  ๒ นางสรวงพร  กุศลส่ง 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายกมล  บุญเขต 

 ๒ นายชัยณรงค์  ขันผนึก 

 ๓ นายประยูร  ลิ้มสุข 

 ๔ นายปิยรัตน์  มูลศรี 

 ๕ นายอนุวัติ  คูณแก้ว 

 ๖ นางสาวแขขวัญ  สุนทรศารทูล 

 ๗ นางสาวศศิธร  แท่นทอง 

 ๘ นางศันสนีย์  อุตมอ่าง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายสาวิตร  พงศ์วัชร์  ๒ นางสาวสุกัญญา  วงศ์ธนะบูรณ์ 



 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   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 



 หนา   ๑๓๒ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕ นางวัชรีย  กิ่งทอง 

 ๒๖ นางศิวาพร  เหมียดไธสง 

 ๒๗ นางสาวสุภัทรา  กลํ่าสกุล 

 ๒๘ นางโสภาพร  กลํ่าสกุล 

 ๒๙ นางสาวอรอนงค  ศรีพวาทกุล 

 ๓๐ นางสาวอัจฉรีย  ภุมวรรณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ 

 ๑ นายชนัญ  ศรีชีวิน 

 ๒ นายไพโรจน  พรเจริญ 

 ๓ นายวิทยา  หนูชางสิงห 

 ๔ นางสาวชัชชญา  อัตตะชีวะ 

 ๕ นางเดือนฉาย  ไชยบุตร 

 ๖ นางสาวถนิม  สกุลมา 

 ๗ นางทัสนันทน  ตรีนันทรัตน 

 ๘ นางสาวพริมาดา  บัวหลวง 

 ๙ นางอิศราพร  ชัยงาม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ 

 ๑ นายครรชิต  สุวภาคยรังสี 

 ๒ นายธวัชชัย  ทุมทอง 

 ๓ นายมานพ  ชาชิโย 

 ๔ นายวรเชษฐ  จันทรสระ 

 ๕ นายสุวิชา  วิริยมานุวงษ 

 ๖ นางเครือมาส  ทองฤทธิ์ 

 ๗ นางสาวมนทิรา  ไชยตะญากูร 

 ๘ นางวนิดา  หาญเจริญ 

 ๙ นางวิภาวรรณ  บัวทอง 

 ๑๐ นางสาวศรัณยา  นาคแกว 

 ๑๑ นางสาวสัณหพัฒน  อรุณธารี 

 ๑๒ นางสาวสุทิพย  จีนาวุธ 

 ๑๓ นางอารยา  โพธิ์ทอง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 ๑ นายณัฐพงษ  พันธุมณี 

 ๒ นายทินกร  คุณาสิทธิ์ 

 ๓ นายนัฐณรงค  กวีพงศธร 

 ๔ นายประวิทย  สิมมาทัน 

 ๕ นายพูนศักดิ์  ศิริโสม 

 ๖ นายมณฑล  วชิรโกเมน 

 ๗ นายสุธีระพงษ  พินิจพล 

 ๘ นายอนุวัต  ชัยเกียรติธรรม 

 ๙ นายอนุสรณ  ถูสินแกน 

 ๑๐ นางเขมิกา  แสนโสม 

 ๑๑ นางสาวจันททัปภาส  ธนประดิษฐกุล 

 ๑๒ นางสาวจีระนัน  เสนาจักร 
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