เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อนั เป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
ชั้นต่ากว่าสายสะพาย
ประจาปี ๒๕๖๓
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ อั น มี เกี ย รติ ย ศยิ่ ง มงกุ ฎ ไทย ชั้ น ต่ ากว่ า สายสะพาย เนื่ อ งในโอกาส
พระราชพิ ธี เฉลิ ม พระชนมพรรษา วั น ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รวมทั้ งสิ้ น ๗๗๑,๗๓๐ ราย
ดังรายนามท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

หน้า ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (รวม ๗๘ ราย)
นายกนต์ธีร์ สุขตากจันทร์
๒๔ นายพชร สายปาระ
นายกริชเพ็ชร์ กลัดเนียม
๒๕ นายพิพัฒน์ ปัญญา
นายกฤษฎา ยาใจ
๒๖ นายพีร์ ไทยชนะ
นายกฤษณธร สินตะละ
๒๗ นายพุทสายัน นราพินิจ
นายก้องเกียรติ ธนะมิตร
๒๘ นายไพบูลย์ สวนพันธุ์
นายกานต์ วิรุณพันธ์
๒๙ นายไพโรจน์ ปิยรังสรรค์
นายคารณ แก้วผัด
๓๐ นายภาณุพงศ์ จงชานสิทโธ
นายจตุรงค์ แป้นพงษ์
๓๑ นายภูพิงค์ ศรีภูมินทร์
นายจักรกฤษณ์ เคลือบวัง
๓๒ นายภูวดล พรหมชา
นายจิรวัฒน์ วรวิชัย
๓๓ นายมานัส สุนันท์
นายจีราวิชช์ นาคภักดี
๓๔ นายแมน ตุ้ยแพร่
นายชยันต์ คาบรรลือ
๓๕ นายแมน ฟักทอง
นายชัย วศินวงศ์สว่าง
๓๖ นายรัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา
นายชัยทัต พูลสวัสดิ์
๓๗ นายเรืองพันธุ์ ทรัพย์มี
นายชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน
๓๘ นายวรรณกร พรหมอารีย์
ว่าที่ร้อยโท ณัฐรัตน์ ปาณานนท์
๓๙ นายวริศ จิตต์ธรรม
นายถาวร อินทโร
๔๐ นายวิโรจน์ มงคลเทพ
นายทรงกลด ศรีวัฒนวรัญญู
๔๑ นายวิษณุ ช้างเนียม
นายทินภัทร อุปราสิทธิ์
๔๒ นายศราวุธ เอกบาง
นายนิติศักดิ์ เจริญรูป
๔๓ นายศรีธร อุปคา
นายบรรเจิด แสงจันทร์
๔๔ นายสมชาย บุญพิทักษ์
นายปรีชา มหาไม้
๔๕ นายสมชาย โพธิ์พยอม
นายปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ
๔๖ นายสาคร ปันตา

หน้า ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒

นายสุรกานต์ จันทรวงค์
นายสุรชัย อานวยพรเลิศ
นายเสกสรร วงศ์ศิริ
นายอนนท์ นาอิน
นายอนวัช จิตต์ปรารพ
นายอนุรัตน์ เทวตา
นายอังกูร ว่องตระกูล
นางขวัญเรือน มีมานัส
นางชไมพร รัตนเจริญชัย
นางชินานาฏ วิทยาประภากร
นางปรีดา ตัญจนะ
นางสาวปัญจพร ศรีชนาพันธ์
นางสาวปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์
นางสาวฟองจันทร์ จิราสิต
นางสาวยุพดี หัตถสิน
นางเยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์

๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘

(เล่มที่ ๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางรุ่งทิวา กองเงิน
นางสาวลัดดาวัลย์ หวังเจริญ
นางสาววรรณิก พิชญกานต์
นางสาววรรณิดา ชินบุตร
นางวัลจิลีน จันทรวิโรจน์
นางศุภรากาญจน์ น้อยคง
นางศุภัคษา ศรีวิชัยลาพรรณ์
นางสาวสมใจ วงค์เทียนชัย
นางสาวสุกัญญา ทับทิม
นางสุขสวรรค์ คาวงศ์
นางสุทินา พึ่งทอง
นางสุภาวดี แช่ม
นางสาวโสภา เภสัชพิพัฒน์กุล
นางโสมวรรณ ทิพจร
นางอารยา นุ่มนิ่ม
นางสาวอุบลรัตน์ พรหมฟัง

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นางวันวิภา ปานศุภวัชร

๑
๒
๓
๔

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (รวม ๒๔ ราย)
นายกิตติศักดิ์ ทวีสินโสภา
๕ นายวิทยา ศิริคุณ
นายกีรติ อินทวิเศษ
๖ นายสราญพงศ์ หนูยิ้มซ้าย
นายจาเลือง เหตุทอง
๗ นายสันติ สถิตวรรธนะ
นายธาม วชิรกาญจน์
๘ นายสิทธิชัย นวลเศรษฐ

