
 
 
 

แบบฟอรมรายงานขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. คํานําหนาชื่อ ยศ/ผศ./รศ./ศ./นาย
2. วันที่เริ่มบรรจุ/เริ่มงาน 1 พฤศจิกายน 
3. ตําแหนงงานปจจุบัน ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน
4. หมายเลขบัตรประชาชน  
5. วัน เดือน ป เกิด 27 สิงหาคม 
6. ศาสนาคริส(คาทอลิค) สัญชาติ

สถานภาพสมรส สมรส  
น้ําหนัก70   สวนสูง

7. ที่อยูปจจุบัน   
เลขที่25/68   หมูที่
 เมือง   จังหวัด
986-1258อีเมลchaiyon49@gmail

8. ที่อยูตามทะเบียนบาน 
เลขที่   25/68  หมูที่
 เมือง   จังหวัด
986-1258อีเมลchaiyon49@gmail

9. ระดับการศึกษา 
9.1 ระดับปริญญาตรี  

คุณวุฒิ  วท.บ.   
สาขาวิชา วิทยาศาสตรการอาหาร
  ปที่จบ  2523  

9.2 ระดับปริญญาโท   
คุณวุฒิ  ร.ม.  
สาขาวิชา การปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
  ปที่จบ  2533  

9.3 ระดับปริญญาเอก  
คุณวุฒิ  ร.ด.  
สาขาวิชา รัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  ปที่จบ  2541  

10. ผลงานวิชาการ 
10.1ผลงานวิจัย 

ชยัยนต์ ประดิษฐศิลป์ และคณะ.(2537

ระบม – สียดั.กรุงเทพฯ :สถาบนันโยบายการศึกษา

ชยัยนต ์ประดิษฐศิลป์. (2539).ประชาธิปไตยในมุมมองของพุทธทาสภิกขุ

_______.(2542).เศรษฐศาสตร์การเมืองของการปฏิวัติขนาดครอบครัวในประเทศไทย

มหาวทิยาลยัเกริก 

แบบฟอรมรายงานขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นาย/นาง/นางสาว  ชัยยนต ประดิษฐศิลป  

พฤศจิกายน 2553     
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน

       
สิงหาคม 2500      

สัญชาติ ไทย  เชื้อชาติ ไทย  จังหวัดที่เกิด
 สถานภาพทางทหาร ผานการเรียน รด. 
สวนสูง 169   

หมูที่5 ถนน/ซอยรักษศักดิ์ชมูล ตําบล/เขต ทาชาง 
จังหวัด จันทบุรี  รหัสไปรษณีย22000  

chaiyon49@gmail.comLINE ID -   

หมูที่5 ถนน/ซอยรักษศักดิ์ชมูล ตําบล/เขต ทาชาง 
จังหวัด จันทบุรี  รหัสไปรษณีย22000  

chaiyon49@gmail.comLINE ID -   

       
วิทยาศาสตรการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

       

       
การปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร    

       

       
รัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    

       

2537). ความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากร : กรณีการศึกษาป่าสงวนแห่งชาติแคว

สถาบนันโยบายการศึกษา ดว้ยความสนบัสนุนจาก มูลนิธิคอนราด อเดนาวร์

ประชาธิปไตยในมุมมองของพุทธทาสภิกขุ.  ศูนยว์จิยัและตาํรา มหาวทิยาลยัเกริก

เศรษฐศาสตร์การเมืองของการปฏิวัติขนาดครอบครัวในประเทศไทย
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ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
    
    
จังหวัดที่เกิด จันทบุรี   
 กรุปเลือด โอ  

  อําเภอ/แขวง
 เบอรโทรมือถือ081-

  อําเภอ/แขวง
 เบอรโทรมือถือ081-

    
    
    

    
    
    

    
    
    

กรณีการศึกษาป่าสงวนแห่งชาติแคว

ดว้ยความสนบัสนุนจาก มูลนิธิคอนราด อเดนาวร์. 

ศูนยว์จิยัและตาํรา มหาวทิยาลยัเกริก. 

เศรษฐศาสตร์การเมืองของการปฏิวัติขนาดครอบครัวในประเทศไทย. ศูนย์วิจยัและตาํรา



___________. (2543). พัฒนาการนโยบายของสาธารณะของไทย.โครงการศึกษาและติดตามประเมินผลนโยบาย

สาธารณะ สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 

___________. (2545). ความขัดแย้งในการจัดการปัญหากากพิษอุตสาหกรรมในโครงการพัฒนาชายฝั�งทะเล 

ตะวันออก :  ศึกษากรณีเจนโก.   โครงการธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวน การ

จดัการดา้นสิ�งแวดลอ้ม สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั. 

___________. (2545). การกําหนดโครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับอัตรา

ตําแหน่งและมาตรฐานให้เหมาะสมกบัลกัษณะการบริหารและอํานาจหน้าที�ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ชลบุรีตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2542. ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพาร่วมกบัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี. 

___________. (2546). การประเมินผลวิทยาลัยในกํากับของมหาวิทยาลัย. รายงานการวิจยัที�เป็นส่วนหนึ� งของ

โครงการสาํรวจสถานภาพและบทบาทอุดมศึกษาไทย.  

___________. (2546). อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของรัฐวิสาหกิจไทย: การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง.การ

วจิยัหลงัปริญญาเอกของสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั. 

ชยัยนต ์ประดิษฐศิลป์ และคณะ. (2548). การประเมินผลรายวชิาสหศาสตร์ 1. ฝ่ายวชิาการมหาวทิยาลยับูรพา.  

___________. (2549). การจัดทาํผงัพสัิยการวจัิยระบบสุขภาพกบัการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนุภาคตะวันออก.ศูนย์

จดัการงานวจิยัระบบสุขภาพภาคตะวนัออก (ศวรส.อ) ม.บูรพา. 

ชยัยนต ์ประดิษฐศิลป์ . (2549). บทบาทการเมืองของเจ้าพ่อท้องถิ�นในกระแสโลกาภิวัตน์ : กรณีศึกษาจังหวัดหนึ�ง

ทางภาคตะวันออก.การวิจยัภายใตโ้ครงการเมธีวิจยัอาวุโส สกว. ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร เรื�อง โครงสร้าง

และพลวตัรของทุนไทยหลงัวกิฤตเศรษฐกิจ.สนบัสนุนโดย สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั 

ชยัยนต ์ประดิษฐศิลป์ (2549). การมีส่วนร่วมของประชาชนในปัญหาขาดแคลนนํ�าในจังหวัดระยอง : การเมืองของ

ภาคประชาสังคมท้องถิ�นในกระบวนการสร้างเมืองน่าอยู่. สนบัสนุนโดยมูลนิธิชุมชนไท. 

ชยัยนต์ ประดิษฐศิลป์ และโอฬาร ถิ�นบางเตียว.(2550).โครงการสํารวจความคิดเห็นเรื�องการรับรู้ปัญหาและการ

จัดการมลพษิของประชาชนในเขตเทศบาลมาบตาพุด จังหวดัระยอง. ภาควชิารัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา. 

ชยัยนต์ ประดิษฐศิลป์.(2550).รายงานสถานการณ์มลพิษในเขตมาบตาพุดและศักยภาพในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหา. สนบัสนุนโดย กองทุนสร้างเสริมสุขภาพ. 

ชยัยนต ์ประดิษฐศิลป์.(2550).การพฒันาเขตอุตสาหกรรมยั�งยืนในอนุภาคตะวันออก. สถาบนัธรรมรัฐเพื�อการสังคม

และสิ�งแวดลอ้ม (GSEI). สนบัสนุนโดย สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั. 

ชยัยนต ์ประดิษฐศิลป์.(2550).ระบบแลกเปลี�ยนชุมชนเพื�อการพึ�งตนเอง กรณศึีกษา ระบบคูปอง “รู้จักพอ” เครือข่าย

ชุมชนตําบลพวา อาํเภอแก่งหางแมว จันทบุรี. สนบัสนุนโดย สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั 

ชยัยนต ์ประดิษฐศิลป์ และคณะ.(2550).รายงานการประเมินผลภาคตะวันออกโครงการการวิจัยประเมินผลโครงการ

ที�ได้รับการการสนับสนุนจากศูนย์คุณธรรมปีงบประมาณ 2549-2550.ศูนยส่์งเสริมและพฒันาพลงัแผน่ดิน

เชิงคุณธรรม (ศูนยคุ์ณธรรม). 

ชยัยนต์ ประดิษฐศิลป์. (2551). รายงานการประเมินผลภายนอกโครงการชุมชนเป็นสุข ภาคตะวันออก. สนบัสนุน

โดย กองทุนสร้างเสริมสุขภาพ. 

ชยัยนต ์ประดิษฐศิลป์ และโอฬาร ถิ�นบางเตียว. (2551). เค้าโครงการจัดทําแผนที�เดินทางมิติ : การกระจายอํานาจกับ

การขับเคลื�อนเศรษฐกจิพอเพยีงในระดับชุมชน. สนบัสนุนโดย สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั. 



ชยัยนต์ ประดิษฐศิลป์ และโอฬาร ถิ�นบางเตียว. (2551). โครงสร้างอํานาจในจังหวัดชลบุรีกับนัยในการขับเคลื�อน

โครงการทางสังคมสนบัสนุนโดย มูลนิธินโยบายเพื�อสุขภาวะ. 
ชยัยนต ์ประดิษฐศิลป์ และโอฬาร ถิ�นบางเตียว. (2551).ธรรมาภิบาลในการจัดการเลือกตั�งของ กกต. จังหวัดระยอง. 

สถาบนัวจิยัสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

ชยัยนต ์ประดิษฐศิลป์  อภิชยั พนัธเสน และคณะ. (2551). การบริหารจัดการหนี�ของเกษตรกรลูกค้า ธกส. สนบัสนุน

โดย ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์. 

ชยัยนต ์ประดิษฐศิลป์ และธีระพงษ ์ ภูริปาณิก. (2551). การสํารวจความพึงพอใจในชีวิตและบทเรียนของการพัฒนา

อุตสาหกรรม ในความรับรู้ของประชาชนชาวจังหวดัระยอง. สนบัสนุนโดย มูลนิธินโยบายเพื�อสุขภาวะ. 

ชยัยนต์ ประดิษฐศิลป์ และโชติสา ผิวนวล. (2551). ธรรมวิทยาแห่งพลเมืองของชาวคาทอลิกไทย. งานวิจยัภายใต้

เมธีวจิยัอาวโุส ศาสตราจารย ์ดร. สมบติั จนัทรวงศ.์ กรุงเทพฯ : สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั. 

ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ และธีระพงษ์  ภูริปาณิก และชัยณรงค์  เครือนวน. (2551).ทางเลือกการพัฒนาในจังหวัด

ระยอง : รูปแบบ การมีส่วนร่วม และปัจจัยสนับสนุนการพัฒนา. สนับสนุนโดย มูลนิธินโยบายเพื�อสุข

ภาวะ. 

ชยัยนต ์ประดิษฐศิลป์. (2551). การเสริมสร้างธรรมาภิบาลทางด้านสิ�งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาตอ

ย่างยั�งยืนภายใต้แผนพัฒนาฯฉบับที� 10 ; กรณีศึกษาปัญหา ดิน นํ�า ป่า มลพิษ และกากของเสียอันตราย. 

สนบัสนุนโดย  สภาที�ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 

ชยัยนต ์ประดิษฐศิลป์. (2551). สถานการณ์ร่วมสมัยของชุมชน วดัโรมันคาทอลกิจันทบุรี. จนัทบุรี : อาสนวิหารพระ

นางมารีอาปฏิสนธินิรมล. (อดัสาํเนา) 

ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์  อภิชัย พนัธเสน และคณะ. (2551). การประเมินผลโครงการแก้ไขปัญหาหนี�สินภาค

ประชาชน. สนบัสนุนโดย ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์. 

ชยัยนต์ ประดิษฐศิลป์.(2552). ความต่อเนื�องและการปรับตัวของชุมชนแห่งความเชื�ออาสนวิหารพระนางมารีอา

ปฏิสนธินิรมล. จนัทบุรี : อาสนวหิารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล. (อดัสาํเนา) 
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ตะวนัออก”.(วารสารพฒันาสังคม สถาบบับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ปีที�17 ฉบบัที� 1). 

21.ชยัยนต ์ประดิษฐศิลป์และคณะ.(2559). “เครือข่ายชนชั�นนาํทางเศรษฐกิจการเมืองและผลกระทบของบ่อนคาสิโน

ตามชายแดนไทย-กมัพูชาในเขตจงัหวดัภาคตะวนัออก”.(วารสารร่มพฤกษ ์มหาวิทยาลยัเกริก ปีที�34ฉบบัที� 

1). 

22.ชยัยนต ์ประดิษฐศิลป์ ชูวงศ ์อุบาลีและจาํลอง แสนเสนาะ.(2559). “ยุทธศาสตร์การสร้างพลงัชุมชนเพื�อเตรียม

ความพร้อมสําหรับพื�นที�อุตสาหกรรมใหม่ตามแนวพื�นที�พฒันาเศรษฐกิจตอนใต ้: กรณีศึกษาชุมชนใน

บริเวณชายฝั�งทะเลตะวนัออก”.(วารสารวิทยาการวิจยัและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลยับูรพา ปีที�15ฉบบัที� 

1). 

23. PraditsilChaiyon. (2006). “Past Present and Future of State Enterprises Thailand : A Political Economy 

Analysis” Journal of Public and Private Management Vol 3  No 3 (January-April 2006) 

 

 ผลงานวชิาการ 

ชยัยนต ์ ประดิษฐศิลป์ และคณะ. (2543). “พรมแดนความรู้ด้านการวจัิยและสถิต”ิ วทิยาลยัการบริหาร-รัฐกิจ 

มหาวทิยาลยับูรพา. 

_________. (2548). เอกสารประกอบการสอนรายวิชามนุษย์กับการเมือง. ชลบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา. (235 หนา้) 

_________. (2553). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางสังคม. ชลบุรี : คณะรัฐศาสตร์และ

นิติศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา. 

 
10.3 เอกสารตํารา 



ชัยยนต์  ประดิษฐศิลป์ (2553). ตําราเรื�อง ปฏิบัติการวิจัยทางสังคม. ชลบุรี : คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

มหาวทิยาลยับูรพา. (329 หนา้) 

_________. (2561). ความรู้พื�นฐานทางรัฐศาสตร์. กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

 
10.4 ผลงานวิชาการดานอื่น ๆ  

งานบริการวชิาการ  

 1. กรรมการควบคุมวทิยานิพนธ์ ปริญญาโทและเอก หลกัสูตรไทยศึกษามหาวทิยาลยับูรพา 

 2. กรรมการผูท้รงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ์ปริญญาโทและเอก หลักสูตรรัฐศาสตร์ การปกครอง คณะ

รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

3.  ก รรม ก า รผู ้ท รง คุ ณ วุ ฒิส อบ วิท ย า นิพ น ธ์ ป ริญญา เ อก  หลัก สู ตร รัฐศ า ส ตร์  ค ณ ะ รัฐศ า ส ต ร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 4. กรรมการผูท้รงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ์ปริญญาโทและเอก หลักสูตรรัฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์

การเมืองและการบริหารจดัการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยพ์ทัยาและศูนยรั์งสิต 

5. กรรมการผูท้รงคุณวฒิุวทิยานิพนธ์ปริญญาโทและเอก หลกัสูตรรัฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง

และการบริหารจดัการมหาวทิยาลยับูรพา 

6. อาจารยพ์ิเศษปริญญาโทและเอก หลกัสูตรรัฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจดัการ
มหาวทิยาลยับูรพา 

7. กรรมการสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย  

8. กรรมการอนุภาคภาคตะวนัออกและกรุงเทพฯ ปริมณฑล สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน 

9. อาจารยที์�ปรึกษางานนิพนธ์ หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร

จดัการ มหาวทิยาลยับูรพา 

 10. อาจารยรั์บเชิญ วทิยาลยัสาธารณสุขสิรินธร จงัหวดัชลบุรี  

11. วทิยากรบรรยาย การฝึกอบรมหลกัสูตร รองนายกและสมาชกสภาองคก์ารปกครองส่วนตาํบล ในหวัขอ้

เกี�ยวกบัความเป็นมา บทบาทและหนา้ที�ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ที�จงัหวดัชลบุรี ระยองและนครนายก ของ

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิ�น  

12. วิทยากรรับเชิญของสถานีวิทยุชุมชน สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย สถานีเคเบิลทีวีและสถานีวิทยุ

โทรทศัน์แห่งประเทศไทย จงัหวดัชลบุรีและจงัหวดัจนัทบุรี  

13. กรรมการผูท้รงคุณวฒิุทางดา้นการวเิคราะห์ผลกระทบสิ�งแวดลอ้มจงัหวดัชลบุรี 

 14. กรรมการผูท้รงคุณวฒิุของสมชัชาสภาองคก์รชุมชนตาํบล ระดบัชาติ 

15. อาจารย์ที�ปรึกษารายงานส่วนบุคคลและรายงานกลุ่มของการอบรมนักบริหารชั� นสูง (นบส.) 

คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 

งานบริหาร 

1. รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 

2. รองคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 

3. ประธานหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาสหวทิยาการเพื�อการพฒันาที�ยงัยืน มหาวิทยาลยัราชภฏั

รําไพพรรณี 



4. ประธานหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการปกครองทอ้งถิ�น มหาวิทยาลยัราชภฏั

รําไพพรรณี 

5. ประธานหลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต สาขาวชิารัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 

6. ประธานหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพ

พรรณี 

 

11. ประสบการณการสอน 
รายวชิาระดบัปริญญาเอก   - พื�นฐานวธีิวทิยาสาํหรับการวจิยัแนวสหวทิยาการ 

     - ประวติัความคิดทางทฤษฎีสังคมและเศรษฐศาสตร์การเมือง 

     - วธีิวทิยาการวจิยัทางสังคมขั�นสูง 

     - ดุษฎีนิพนธ์ 

 

รายวชิาระดบัปริญญาโท   - การเมืองทอ้งถิ�น 

     - หลกัรัฐประศาสนศาสตร์เบื�องตน้ 

     - วธีิวทิยาการวจิยัทางสังคม 

     - การบริหารจดัการประชาสังคมทอ้งถิ�น 

     - การคน้ควา้อิสระ 

     - สัมมนาปฏิบติัการวจิยัเพื�อทอ้งถิ�น 

     - การเมืองทอ้งถิ�น 

     - การบริหารจดัการทอ้งถิ�น 

     - วทิยานิพนธ์ 

- สัมมนายทุธศาสตร์การพฒันาและการจดัการสิ�งแวดลอ้มใน

ภาคตะวนัออก 

 

รายวชิาระดบัปริญญาตรี   - แนวคิดประชาธิปไตยและกการมีส่วนร่วมในระดบัทอ้งถิ�น 

      - สหกิจศึกษาเพื�อการบริหารงานทอ้งถิ�น 

      - ตะวนัออกศึกษา 

      - ระเบียบวธีิวจิยัเชิงบูรณาการ  

      - นวตักรรมและการจดัการการเปลี�ยนแปลง 

      - ความรู้พื�นฐานทางรัฐศาสตร์ 

      - ความรู้พื�นฐานทางความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ  

      - เศรษฐศาสตร์การเมืองเบื�องตน้ 

      - แนวคิดและทฤษฎีการเมือง 

      - หลกัการและกลยทุธ์การบริหารทอ้งถิ�น 

      - การเมืองเปรียบเทียบ 

      - รัฐกบัสังคม 



      - ประวติัลทัธิเศรษฐศาสตร์การเมือง 

      - ไทยในอาเซียน 

      - การพฒันาประชาธิปไตยในสังคมไทย 

      - การเมืองในกลุ่มประเทศอาเซียน 

       

 
 

12. ประวัติการไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ 
1. วันที่ไดรับ   ชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ        
2. วันที่ไดรับ   ชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ        
3. วันที่ไดรับ   ชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ        
4. วันที่ไดรับ   ชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ        
5. วันที่ไดรับ   ชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ       

  


