เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ประจําปี ๒๕๖๐
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง
ช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น ๑๕,๐๔๑ ราย ดังรายนามท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๗๑๐
นางสาวศิริพร นันท์นฤมิตร
๗๑๑
นางสาวศิริพร วัชรินทร์
๗๑๒
นางศุทธดา วัฒนวิเชียร
๗๑๓
นางสาวศุภลักษณ์ ลาภทวีโชค
๗๑๔
นางสิริลักษณ์ เสียงไพรพันธ์ เผือกผ่อง
นางสาวสุดาวรรณ พฤกษ์เสถียร
๗๑๕
นางสาวสุนทรี อัจฉริยพฤกษ์
๗๑๖
นางสาวสุปราณี สุวรรณกุล
๗๑๗
นางสุรางค์รัตน์ โอฬารสกุล
๗๑๘
๗๑๙
นางสาวสุวภา สุขคตะ
๗๒๐
นางสาวสุวรรณา นิ่มพงษ์ศักดิ์
๗๒๑
นางสุวิมล ศรีสงวน สุพรรณพงษ์
๗๒๒
นางอมฤตา ไพรภิมุข
๗๒๓
นางอรอุมา วชิรประดิษฐพร
นางสาวอัจฉรา ประจันนวล
๗๒๔
มหาวชิรมงกุฎ
๑๗
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
๑๘
นายอุตตม สาวนายน
๑๙
นายสม จาตุศรีพิทักษ์
๒๐
นายจิรยุทธ ทรงนวล
๒๑
นายทศพร โต๊ะบุรินทร์
นายพีระศักดิ์ นาดี
๒๒
นายไพโรจน์ ทองปาน
๒๓
นายมนูญ พิบูลรัตนากุล
๒๔
นายวุฒิวัฒจ์ จรัณยานนท์
๒๕
นายศิวศักดิ์ สินอวย
๒๖
๒๗
นายสมชัย จารุจินดา
๒๘
นายกิตติ สุระคําแหง
๒๙
นายเกริกพงษ์ เกสรทอง
๓๐
นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์
๓๑
นายจํานัล เหมือนดํา
นายจิรชัย มูลทองโร่ย
๓๒

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาวอัจฉราพร สมบูรณ์พงศ์
นางสาวอัมพร อู่ทอง
นางสาวอารยา หุณฑนะเสวี
นางเอื้อนมาศ โยบรรยงค์
นางจิตราภา สุนทรพิพิธ
นางฉวีวรรณ สุคันธรัต
นางสาวดวงพร รุจิเรข
นางประพิณ มโนมัยวิบูลย์
นางวราภรณ์ สีหนาท
นางสุกัญญา โฆวิไลกูล
นางสุจิตรา เหลืองอมรเลิศ
นางวิไลลักษณ์ เฮงเจริญ
นางอรนันท์ เลี้ยงบุญเลิศชัย
นางอัจฉรา พิพัฒนาศัย
พลตรีหญิง อัญรัช สาริกัลยะ
นายโชคดี แก้วแสง
นายเถกิงศักดิ์ ยกศิริ
นายธนา จานุสรณ์
นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง
นายนพดล เภรีฤกษ์
นายประวิน พัฒนะพงษ์
นายผดุงศักดิ์ อมาตยกุล
นายพงษ์พิสิฏฐ์ วิเศษกุล
นายพัลลภ ศักดิ์โสภณกุล
นายภูมิรักษ์ ชมแสง
นายภูมิสิทธิ์ ขันตยานุกูลกิจ
นายรวี ประจวบเหมาะ
นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์
นายวิรัช พูนทรัพย์
นายวีระ อุไรรัตน์
นายสมเกียรติ ศรีประเสริฐ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔

นายพิชัย ทองดีเลิศ
นายพิทยา จารุพูนผล
นายพิทยา ไชยมงคล
นายพิทยา อนุกูล
นายพิน นวลศรีทอง
นายพิพัฒน์พงษ์ แคนลา
นายพิษณุ เสงี่ยมพงษ์
นายพิสิฐ เมธาภัทร
นายพีรพัฒน์ วัชรินทรางกูร
นายพูนพิภพ เกษมทรัพย์
นายไพฑูรย์ สมัครกิจ
นายไพบูลย์ ผจงวงศ์
นายไพโรจน์ คีรีรัตน์
นายภพ โกศลารักษ์
นายภราดร เพิ่มทรัพย์
นายภูมิศักดิ์ อินทนนท์
นายมงคล โปร่งเจริญ
นายมงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์
นายมณี เหมทานนท์
นายมนัส อนุศิริ
นายมังกร โรจน์ประภากร
นายมานะ กาญจนมณีเสถียร
นายมานิต สิทธิศร
นายรณชัย ศรีสุธัญญาวงศ์
นายรณภพ เอื้อพันธเศรษฐ
นายรังสิต ศิริรังษี
นายเรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์
นายวรพงษ์ มนัสเกียรติ
นายวรศักดิ์ ทุมมานนท์
นายวัชรพงษ์ วัฒนกูล
นายวัชระ ผดุงพจน์
นายวัชระ วิไลรัตน์

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายวัชรา บุญสวัสดิ์
นายวัชรินทร์ ชาญศิลป์
นายวัลลภ อารีรบ
นายวิชญ กาญจนะวสิต
นายวิชัย โฆสิตรัตน
นายวิชัย พันธนะหิรัญ
นายวิชัย ศุภลักษณ์
นายวิชัย อึงพินิจพงศ์
นายวิทยา อมรกิจบํารุง
นายวิทวัส รุ่งเรืองผล
นายวิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล
นายวิบูลย์ วีระอาชากุล
นายวิพักตร์ จินตนา
นายวิราช นิมิตสันติวงศ์
นายวิโรจน์ กนกศิลปธรรม
นายวิวัฒน์ หาญวจนวงศ์
นายวิศณุ ทรัพย์สมพล
นายวิสูตร รีชัยพิชิตกุล
นายวีรยุทธ์ เลิศนที
นายวีระ หอสกุลไท
นายวีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย
นายวุฒิชัย ประภากิตติรัตน์
นายศตวรรษ ทองสวัสดิ์
นายศรัณย์ วงษ์คําจันทร์
นายศักดา ดาดวง
นายศักดิ์ชัย สายสิงห์
นายศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา
นายศิริชัย เทพา
นายศุภชัย ศรีธิวงค์
นายศุภชัย สุรพันธ์
นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง
นายเศรษฐสิทธิ์ แสงโสภณจิตร

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๓๔๑๙
๓๔๒๐
๓๔๒๑
๓๔๒๒
๓๔๒๓
๓๔๒๔
๓๔๒๕
๓๔๒๖
๓๔๒๗
๓๔๒๘
๓๔๒๙
๓๔๓๐
๓๔๓๑
๓๔๓๒
๓๔๓๓
๓๔๓๔
๓๔๓๕
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

หน้า ๙๒
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๓๔๓๖
นางอาภีพรรณ เทพทอง
๓๔๓๗
นางสาวอุไร บุญนําเสถียร
๓๔๓๘
นางจารุวรรณ รีฮาเซ็น
๓๔๓๙
นางณัฐชลัยย์ นาคยศ
นางสาวณัฐชา คณานุรักษ์
๓๔๔๐
นางสาวดรุณี วิภูสัตยา
๓๔๔๑
นางธวัลวรัตถ์ เกษะประดิษฐ์
๓๔๔๒
นางสาวปณัฐสรณ์ กาญจนกุลดิษฐ
๓๔๔๓
นางสาวพิมลพรรณ พัดชื่น
๓๔๔๔
นางมณีวรรณ กองบุญมา
๓๔๔๕
๓๔๔๖
นางสาววนารินทร์ เลิศอนุสรณ์
๓๔๔๗
นางสาววันทนี แสงนวล
๓๔๔๘
นางสาวศิริวรรณ กิติเวชกุล
๓๔๔๙
นางสายทอง โพธิ์สุข
นางสาวสุมล ประพันธ์วัฒนะ
๓๔๕๐
นางอัญญรินทร์ อ.ใบหยกวิจิตร
๓๔๕๑
นางสาวชลินาท ศุภมณี
๓๔๕๒
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
๑๕
นายพิชิต อัคราทิตย์
๑๖
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์
๑๗
นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน
๑๘
นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ
๑๙
นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
๒๐
พันตํารวจโท พงษ์ชัย วราชิต
นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์
๒๑
นายยุทธนา ทัพเจริญ
๒๒
พลตรี วุฒิชัย นาควานิช
๒๓
๒๔
นายศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร
๒๕
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี
๒๖
นายอนุมัติ อาหมัด
๒๗
นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
๒๘
นายอัศวิน ชินกําธรวงศ์

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางวรรณวไล อธิวาสน์พงศ์
นางอารีย์ วชิรวราการ
นางกมลทิพย์ ธีรโรจน์วิทย์
นางคมคาย รัฐอมฤต
นางชนาเนา วรัญญู
นางนรีรัตน์ ปรมัตถ์วินัย
นางแน่งน้อย สมเจริญ
นางบุษบา ชัยจินดา
นางปรานี อารีนิจ
นางพรทิพย์ สุทธิกลม
นางรุ่งนภา ตันยุวรรธนะ
นางฤดีมน ศรีสุพรรณ
นางสภา ดุรงคเวโรจน์
นางสมสิริ สกลสัตยาทร
นางแสงอรุณ กาญจนรัตน์
นางอัมพร ดิศกุล ณ อยุธยา
นางอุมาพร ฟูตระกูล
นายกฤษฎา วณิชชานัย
นายไกรลาส หนูดาษ
นายจตุพล ศรีบุรมย์
นายชนุดม จรูญภาค
นายชายชาญ ชูวงศ์
นายถาวร เรือนเงิน
นายธนวิธ โชติรัตน์
นายบัณฑิต หวังวโรดม
นายพงศกร เส็งประเสริฐ
นายรัฐกรณ์ ทองงาม
นายวรสิทธิ์ ตั้งสถิตพร
นายวสรรค์ ทองโคกสี
นายวันชัย ศรีทา
นายวิบูลย์ จําปาเงิน

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๓๒๙๓
๓๒๙๔
๓๒๙๕
๓๒๙๖
๓๒๙๗
๓๒๙๘
๓๒๙๙
๓๓๐๐
๓๓๐๑
๓๓๐๒
๓๓๐๓
๓๓๐๔
๓๓๐๕
๓๓๐๖
๓๓๐๗
๓๓๐๘
๓๓๐๙
๓๓๑๐
๓๓๑๑
๓๓๑๒
๓๓๑๓
๓๓๑๔
๓๓๑๕
๓๓๑๖
๓๓๑๗
๓๓๑๘
๓๓๑๙
๓๓๒๐
๓๓๒๑
๓๓๒๒
๓๓๒๓
๓๓๒๔

นายผุด ขําวิเศษ
นายผุดผ่อง บาลลา
นายเผด็จ นามบุรี
นายเผื่อน อู่ดี
นายพงศ์ชัย กลิ่นหอม
นายพงศ์เทพ ธานี
นายพงศ์เทพ พลแสง
นายพงศธร อมรพิทักษ์สุข
นายพงษ์ทวี พองพรหม
นายพงษ์นาถ นาถวรานันต์
นายพงษ์พันธุ์ ฤกษ์ขมุ ทรัพย์
นายพงษ์พิเชษฐ์ กมลรัตน์
นายพงษ์พิพัฒน์ ปวรินทรางกูร
นายพงษ์พิศักดิ์ เก้าเอี้ยน
นายพงษ์วิวัฒน์ สิงห์มณี
นายพงษ์ศักดิ์ ทุมสงคราม
นายพงษ์ศักดิ์ พูนบํานาญ
นายพงษ์ศักดิ์ ยอดจันทร์
นายพงษ์สิทธิ์ ธรรมวรรณ
นายพงษ์อนันต์ ธรรมศิริ
นายพจน์ การะเกษ
นายพจน์ พรหมดี
นายพชร เพ็ชรประดับ
นายพชรพงศ์ ตรีเทพา
นายพนกฤษณ คลังบุญครอง
นายพนทอง ขาวสร้อย
นายพนม พันธ์จันทร์
นายพนม ลําดวนหอม
นายพนมรักษ์ เหล็กกล้า
นายพนมศักดิ์ ไชยธงยศ
นายพนิต ภู่จินดา
นายพยนต์ ดาวเรือง

หน้า ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๒๕
๓๓๒๖
๓๓๒๗
๓๓๒๘
๓๓๒๙
๓๓๓๐
๓๓๓๑
๓๓๓๒
๓๓๓๓
๓๓๓๔
๓๓๓๕
๓๓๓๖
๓๓๓๗
๓๓๓๘
๓๓๓๙
๓๓๔๐
๓๓๔๑
๓๓๔๒
๓๓๔๓
๓๓๔๔
๓๓๔๕
๓๓๔๖
๓๓๔๗
๓๓๔๘
๓๓๔๙
๓๓๕๐
๓๓๕๑
๓๓๕๒
๓๓๕๓
๓๓๕๔
๓๓๕๕
๓๓๕๖

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายพยนต์ นาคธรรมขันธ์
นายพยนต์ สมานมิตร
นายพยนต์ชัย ศรีสุราช
นายพยัคฆ์ รัตนปกรณ์
นายพยุง พวงดอกไม้
นายพยุง มดเจริญ
นายพยุงศาสตร์ อุทโท
นายพยุหเกียรติ สิงหรา
นายพรชัย จ้อยทองมูล
นายพรชัย ไชยวิเศษ
นายพรชัย ยิ้มพงษ์
นายพรชัย ราชตนะพันธุ์
นายพรชัย สถิรปัญญา
นายพรชัย หนูแก้ว
นายพรเทพ แป้นเพชร
นายพรมมา สิงหามาตย์
นายพรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์
นายพรศักดิ์ ค้าขาย
นายพรศักดิ์ รักษ์กระโทก
นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริ
นายพรหมมาศ คูหากาญจน์
นายพล นกสุข
นายพล ศรีกัลยา
นายพล อินทร์จันทร์
นายพัฐจักร อยู่พงษ์ทอง
นายพัฒน์ธวัตร์ เอี่ยมสม
นายพัฒนะ งามสูงเนิน
นายพัฒนะเทพ จันทรสาขา
นายพัฒนา ชมเชย
นายพันธ์ศักดิ์ ศรีประสงค์
นายพันธ์ศักดิ์ สืบสม
นายพันธุ์ศักดิ์ ครุธาโรจน์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๓๔๘๕
๓๔๘๖
๓๔๘๗
๓๔๘๘
๓๔๘๙
๓๔๙๐
๓๔๙๑
๓๔๙๒
๓๔๙๓
๓๔๙๔
๓๔๙๕
๓๔๙๖
๓๔๙๗
๓๔๙๘
๓๔๙๙
๓๕๐๐
๓๕๐๑
๓๕๐๒
๓๕๐๓
๓๕๐๔
๓๕๐๕
๓๕๐๖
๓๕๐๗
๓๕๐๘
๓๕๐๙
๓๕๑๐
๓๕๑๑
๓๕๑๒
๓๕๑๓
๓๕๑๔
๓๕๑๕
๓๕๑๖

นายไพโรจน์ ยอดสะเทิ้น
นายไพโรจน์ รัชฎาศรี
นายไพโรจน์ สถิรยากร
นายไพศาล โกพัฒน์ตา
นายไพศาล คาวีสินธุ์
นายไพศาล จันทรา
นายไพศาล ทับพุ่ม
นายไพศาล นพเก้า
นายไพศาล นาขวัญ
นายไพศาล ว่องภาณุสกุล
นายไพศาล สุวรรณเสวก
นายไพศาล อรจุล
นายไพสอด พรหมเดช
นายภักดี เค้าศิริวัฒน์
นายภักดี เนื่องเยาว์
นายภักดี รักความดี
นายภัทรพงษ์ ขุนเพ็ง
นายภัทรพล นาจาน
นายภาคย์ ขวัญทองเย็น
นายภานุกานต์ ช่อผกา
นายภาส วุ่นบัว
นายภิญญู มากมณี
นายภิญโญ จันทรวงศ์
นายภิญโญ มนูศิลป์
นายภิญโญ ไม้ทองงาม
นายภิรมย์ ถินถาวร
นายภุชชงค์ สว่างศรี
นายภูมิชน วัฒนะ
นายภูมิชัย บุญรมย์
นายภูมิธานินทร์ นวอมราฐธิบดี
นายภูมิพันธ์ จันทร์เพ็ญ
นายภูมิพันธ์ ปรารมภ์

หน้า ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๑๗
๓๕๑๘
๓๕๑๙
๓๕๒๐
๓๕๒๑
๓๕๒๒
๓๕๒๓
๓๕๒๔
๓๕๒๕
๓๕๒๖
๓๕๒๗
๓๕๒๘
๓๕๒๙
๓๕๓๐
๓๕๓๑
๓๕๓๒
๓๕๓๓
๓๕๓๔
๓๕๓๕
๓๕๓๖
๓๕๓๗
๓๕๓๘
๓๕๓๙
๓๕๔๐
๓๕๔๑
๓๕๔๒
๓๕๔๓
๓๕๔๔
๓๕๔๕
๓๕๔๖
๓๕๔๗
๓๕๔๘

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายภูมิสนิท ไทยกล้า
นายภูริช เชื้อสุยะ
นายภูริต คันธชุมภู
นายภูรี สุวรรณทัต
นายภูวดล หมื่นสีพรม
นายภูวดล อัศวรัตนกุล
นายภูวนาท มูลเขียน
นายภูวัชร กิ่งทอง
นายภูษิต บุญอิ้ง
นายมงคล จินตนประเสริฐ
นายมงคล ชูวงษ์วัฒนะ
นายมงคล ถิรบุญยานนท์
นายมงคล แพทองคํา
นายมงคล ศรีมหาพรหม
นายมงคล สุภามณี
นายมงคล อินทสิทธิ์
นายมงคล อุปพงษ์
นายมณฑป ไชยชิต
นายมณเฑียร ภู่ศรีพันธ์
นายมณเทียร อิ่มใจ
นายมนต์ชัย แผ้วพลสง
นายมนตรี ใจดี
นายมนตรี เดชแพ
นายมนตรี นาคประคอง
นายมนตรี ผ่องแผ้ว
นายมนตรี เมตตา
นายมนตรี วงศ์พระราม
นายมนตรี สะราคํา
นายมนตรี เหมือนมาตย์
นายมนทิพย์ ทรงกิติพิศาล
นายมนัส คําชั่ง
นายมนัส ชัยยะ

