
 หน้า   ๑  
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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูย่ิงช้างเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 
ประจําปี  ๒๕๖๐ 

 
 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูย่ิง
ช้างเผือกและเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  
วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  รวมทั้งสิ้น  ๑๕,๐๔๑  ราย  ดังรายนามท้ายประกาศน้ี 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี 
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 ๓๔๑๙ นางอาภีพรรณ  เทพทอง 
 ๓๔๒๐ นางสาวอุไร  บุญนําเสถียร 
 ๓๔๒๑ นางจารุวรรณ  รีฮาเซ็น 
 ๓๔๒๒ นางณัฐชลัยย์  นาคยศ 
 ๓๔๒๓ นางสาวณัฐชา  คณานุรักษ์ 
 ๓๔๒๔ นางสาวดรุณี  วิภูสัตยา 
 ๓๔๒๕ นางธวัลวรัตถ์  เกษะประดิษฐ์ 
 ๓๔๒๖ นางสาวปณัฐสรณ์  กาญจนกุลดิษฐ 
 ๓๔๒๗ นางสาวพิมลพรรณ  พัดชื่น 
 ๓๔๒๘ นางมณีวรรณ  กองบุญมา 
 ๓๔๒๙ นางสาววนารินทร์  เลิศอนุสรณ์ 
 ๓๔๓๐ นางสาววันทนี  แสงนวล 
 ๓๔๓๑ นางสาวศิริวรรณ  กิติเวชกุล 
 ๓๔๓๒ นางสายทอง  โพธิ์สุข 
 ๓๔๓๓ นางสาวสุมล  ประพันธ์วัฒนะ 
 ๓๔๓๔ นางอัญญรินทร์  อ.ใบหยกวิจิตร 
 ๓๔๓๕ นางสาวชลินาท  ศุภมณี 

 ๓๔๓๖ นางวรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์ 
 ๓๔๓๗ นางอารีย์  วชิรวราการ 
 ๓๔๓๘ นางกมลทิพย์  ธีรโรจน์วิทย์ 
 ๓๔๓๙ นางคมคาย  รัฐอมฤต 
 ๓๔๔๐ นางชนาเนา  วรัญญู 
 ๓๔๔๑ นางนรีรัตน์  ปรมัตถ์วินัย 
 ๓๔๔๒ นางแน่งน้อย  สมเจริญ 
 ๓๔๔๓ นางบุษบา  ชัยจินดา 
 ๓๔๔๔ นางปรานี  อารีนิจ 
 ๓๔๔๕ นางพรทิพย์  สุทธิกลม 
 ๓๔๔๖ นางรุ่งนภา  ตันยุวรรธนะ 
 ๓๔๔๗ นางฤดีมน  ศรีสุพรรณ 
 ๓๔๔๘ นางสภา  ดุรงคเวโรจน์ 
 ๓๔๔๙ นางสมสิริ  สกลสตัยาทร 
 ๓๔๕๐ นางแสงอรุณ  กาญจนรัตน์ 
 ๓๔๕๑ นางอัมพร  ดิศกุล  ณ  อยุธยา 
 ๓๔๕๒ นางอุมาพร  ฟูตระกูล 

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 
 ๑ นายพิชิต  อัคราทิตย์ 
 ๒ นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์ 
 ๓ นายกรรณภว์  ธนภรรคภวิน 
 ๔ นายกิตติศักดิ์  รัตนวราหะ 
 ๕ นายบุญทักษ์  หวังเจริญ 
 ๖ พันตํารวจโท  พงษ์ชัย  วราชิต 
 ๗ นายพจน์  อร่ามวัฒนานนท์ 
 ๘ นายยุทธนา  ทัพเจริญ 
 ๙ พลตรี  วุฒิชัย  นาควานิช 
 ๑๐ นายศรีศักดิ์  ว่องส่งสาร 
 ๑๑ นายสุพันธุ์  มงคลสุธี 
 ๑๒ นายอนุมัติ  อาหมัด 
 ๑๓ นายอิสระ  ว่องกุศลกิจ 
 ๑๔ นายอัศวิน  ชินกําธรวงศ์ 

 ๑๕ นายกฤษฎา  วณิชชานัย 
 ๑๖ นายไกรลาส  หนูดาษ 
 ๑๗ นายจตุพล  ศรีบุรมย์ 
 ๑๘ นายชนุดม  จรูญภาค 
 ๑๙ นายชายชาญ  ชูวงศ์ 
 ๒๐ นายถาวร  เรือนเงิน 
 ๒๑ นายธนวิธ  โชติรัตน์ 
 ๒๒ นายบัณฑิต  หวังวโรดม 
 ๒๓ นายพงศกร  เส็งประเสริฐ 
 ๒๔ นายรัฐกรณ์  ทองงาม 
 ๒๕ นายวรสิทธิ์  ตั้งสถิตพร 
 ๒๖ นายวสรรค์  ทองโคกสี 
 ๒๗ นายวันชัย  ศรีทา 
 ๒๘ นายวิบูลย์  จําปาเงิน 
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 ๔๖๓๗ นายเสถียร  แสนอุบล 
 ๔๖๓๘ นายเสน่ห์  น้ําประสานไทย 
 ๔๖๓๙ นายเสน่ห์  ศรีเทพ 
 ๔๖๔๐ นายเสน่ห์  โสมนัส 
 ๔๖๔๑ นายเสน่ห์  หาญณรงค์ 
 ๔๖๔๒ นายเสนอ  กัลยาวงศ์ 
 ๔๖๔๓ นายเสนอเกียรติ  พราวศรี 
 ๔๖๔๔ นายเสมียน  มณีเนตร 
 ๔๖๔๕ นายเสริม  ขรรค์ชัย 
 ๔๖๔๖ นายเสริม  เจริญกุล 
 ๔๖๔๗ นายเสริม  วรสีหะ 
 ๔๖๔๘ นายเสริมศักดิ์  ชุ่มเรืองศรี 
 ๔๖๔๙ นายเสริมศักดิ์  ปราณีกิจ 
 ๔๖๕๐ นายเสรี  ชวนวัน 
 ๔๖๕๑ นายเสรี  นาคนารี 
 ๔๖๕๒ นายเสรี  ปัญจมณี 
 ๔๖๕๓ นายเสรี  พรหมฤทธิ์ 
 ๔๖๕๔ นายเสรี  สัจจาธรรม 
 ๔๖๕๕ นายเสาร์  วงศ์กระจ่าง 
 ๔๖๕๖ นายแสง  เหล่าพร 
 ๔๖๕๗ นายแสงชัย  จันทร์แดง 
 ๔๖๕๘ นายแสงเทียนชัย  ใจดี 
 ๔๖๕๙ นายแสน  แหวนวงศ์ 
 ๔๖๖๐ นายแสวง  ฉิมจันทึก 
 ๔๖๖๑ นายแสวง  บุญมากาศ 
 ๔๖๖๒ นายโสพล  มีเจริญ 
 ๔๖๖๓ นายโสภณ  แก่นงาม 
 ๔๖๖๔ นายโสภณ  จิตสํารวย 
 ๔๖๖๕ นายโสภณ  ตํานานจิตร 
 ๔๖๖๖ นายโสภณ  บุญล้ํา 
 ๔๖๖๗ นายโสภณ  บุญลือ 
 ๔๖๖๘ นายโสภณ  มีนา 

 ๔๖๖๙ นายโสภณ  ศรีวิชัย 
 ๔๖๗๐ นายโสภี  ศรีเพ็ชร์ 
 ๔๖๗๑ นายโสรัจ  เทือกเพีย 
 ๔๖๗๒ นายโสรัจ  วันทนีย์ 
 ๔๖๗๓ นายไสล  คําพิทูรย์ 
 ๔๖๗๔ นายไสว  ชัยรัตน์ 
 ๔๖๗๕ นายไสว  แสงสว่าง 
 ๔๖๗๖ นายไสว  อินทรสด 
 ๔๖๗๗ นายหนูพร  สุภาชาติ 
 ๔๖๗๘ นายหัษชัย  ปัญญาปรุ 
 ๔๖๗๙ นายหาญ  นิ่มนวล 
 ๔๖๘๐ นายหาญ  หงษ์ยนต์ 
 ๔๖๘๑ นายหาญณรงค์  พันธ์พงษ์ 
 ๔๖๘๒ นายหิรัญ  เจือจันทร์ 
 ๔๖๘๓ นายหิรัญ  ชัยนุ 
 ๔๖๘๔ นายหิรัญ  สาทสินธุ์ 
 ๔๖๘๕ นายเหม  ยูนุ 
 ๔๖๘๖ นายเหรียญ  แสงสว่าง 
 ๔๖๘๗ นายเหล้ียง  อนุบุตร 
 ๔๖๘๘ นายเหิม  ช่วยมี 
 ๔๖๘๙ นายแหลมทอง  เหล่าคงถาวร 
 ๔๖๙๐ นายฬุฐ  สําเภาทอง 
 ๔๖๙๑ นายองอาจ  จูมสีมา 
 ๔๖๙๒ นายองอาจ  ไพศาลภูมิ 
 ๔๖๙๓ นายองอาจ  ภวภูตานนท์ 
 ๔๖๙๔ นายองอาจ  สุจินพรัหม 
 ๔๖๙๕ นายอดิพล  ไผ่แสวง 
 ๔๖๙๖ นายอดิศร  ศักดิ์สูง 
 ๔๖๙๗ นายอดิศักดิ์  เจริญพงษ์ 
 ๔๖๙๘ นายอดิศักดิ์  สาคะริชานนท์ 
 ๔๖๙๙ นายอดิศักดิ์  สามงามแสน 
 ๔๗๐๐ นายอดิสรณ์  พวงทอง 




