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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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รายนามผู้ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีเชิดชูยิ่งช้างเผือก 
และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย 

ประจําปี  ๒๕๖๐ 
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นายพิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ 
 ๒ นายอนุสนธิ์  ชินวรรโณ 
 ๓ นายเจริญศักดิ์  ศาลากิจ 
 ๔ พลโท  ชาญชัย  ภู่ทอง 
 ๕ นายบุญชัย  โชควัฒนา 
 ๖ นายประดิษฐ์  วรรณรัตน์ 
 ๗ พลโท  พิศณุ  พุทธวงศ์ 
 ๘ นายวิทยา  อาคมพิทักษ์ 
 ๙ นายสุรเชษฐ์  สถิตนิรามัย 
 ๑๐ นายชูชาติ  อัศวโรจน์ 
 ๑๑ นายไพรัช  โตสวัสดิ์ 
 ๑๒ นายวุฒิชัย  ไทยเจริญ 
 ๑๓ นายสินิทธ์  สินิทธานนท์ 
 ๑๔ นายโกมล  จิรชัยสุทธิกุล 
 ๑๕ นายเชิดศักดิ์  สันติวรวุฒิ 
 ๑๖ นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย 
 ๑๗ นายธีระพงษ์  วงศ์ศิวะวิลาส 
 ๑๘ นายปสันน์  เทพรักษ์ 
 ๑๙ นายศุภณัฐ  สิรันทวิเนติ 
 ๒๐ นายอภินันท์  จันทรังษี 
 ๒๑ นายอําพล  วงศ์ศิริ 
 ๒๒ พลเอก  กมล  เพิ่มกําลังพล 
 ๒๓ พลเอก  กฤษฎา  อารีรัชชกุล 
 ๒๔ พลเอก  กฤษณ์  รัมมนต์ 
 ๒๕ พลเอก  กฤษดา  นรภูมิพิภัชน์ 
 ๒๖ พลเอก  ก้องเกียรติ  พลขันธ์ 
 ๒๗ พลเอก  กิตติ  อินทสร 

 ๒๘ พลเอก  กิตติภพ  มนูญนิมิตร 
 ๒๙ พลเอก  กิติกร  ธรรมนิยาย 
 ๓๐ พลเอก  เกรียงศักดิ์  หมีทอง 
 ๓๑ พลเอก  เกษม  ธนาภรณ์ 
 ๓๒ พลเอก  คณิศ  ทศวัฒน์ 
 ๓๓ พลเอก  จุลพจน์  อิทธะรงค์ 
 ๓๔ พลเอก ฉัตรพงศ์  พรหมพันธกรณ์ 
 ๓๕ พลเอก  เฉลิมพล  ธรรมสุนทร 
 ๓๖ พลเอก  ชนะทัพ  อินทามระ 
 ๓๗ พลเอก  ชวลิต  ชุนประสาน 
 ๓๘ พลเอก  ชาญชัย  ยศสุนทร 
 ๓๙ พลเอก ชาติชายพัฎฐ์  สุคนธสิงห์ 
 ๔๐ พลเอก  ชุติกรณ์  สีตบุตร 
 ๔๑ พลเอก  ชุมพล  เป่ียมสมบูรณ์ 
 ๔๒ พลเอก  เชิดศักดิ์  พงษ์ศิริ 
 ๔๓ พลเอก  ไชยพร  รัตแพทย์ 
 ๔๔ พลเอก  ฐิตินันท์  ธัญญสิริ 
 ๔๕ พลเอก  ฐิติวัจน์  กําลังเอก 
 ๔๖ พลเอก  ณรงค์  อุทะนุต 
 ๔๗ พลเอก  ดํารงศักดิ์  วรรณกลาง 
 ๔๘ พลเอก  ดุลย์พิทักษ์  เหรียญบุบผา 
 ๔๙ พลเอก  เดชา  เดชะชาติ 
 ๕๐ พลเอก  เดชา  ปุญญบาล 
 ๕๑ พลเอก  ตฤณ  กาญจนานันท์ 
 ๕๒ พลเอก  ไตรโรจน์  ครุธเวโช 
 ๕๓ พลเอก  ถกลเกียรติ  นวลยง 
 ๕๔ พลเอก  ถเกิงกานต์  ศรีอําไพ 
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 ๕๐๓ นายสมพงค์  วงค์แก้ว 
 ๕๐๔ นายสมภพ  เดชทวีวัฒน์ 
 ๕๐๕ นายสมยศ  ไขประพาย 
 ๕๐๖ นายสมศักดิ์  แก้วร่วมวงศ์ 
 ๕๐๗ นายสมศักดิ์  ธนากิจพาณิชย์ 
 ๕๐๘ นายสมศักดิ์  เลิศนิมิตกิจ 
 ๕๐๙ นายสมหวัง  กาญจนสันเทียะ 
 ๕๑๐ นายสมอาจ  พิมพ์โพธิ์ 
 ๕๑๑ นายสรวิศ  รักษ์มณี 
 ๕๑๒ นายสัคโสภณ  ขาวสิทธิวงษ์ 
 ๕๑๓ นายสนัติ  ชูกิจทรัพย์ไพศาล 
 ๕๑๔ นายสัมพันธ์  ผาสุข 
 ๕๑๕ นายสาโรช  สําราญทรัพย์ 
 ๕๑๖ นายสิงห์ชัย  สุพรรณพงษ์ 
 ๕๑๗ นายสิทธิชัย  ลิมปาภรณ์ 
 ๕๑๘ นายสืบพงษ์  ศรีนาม 
 ๕๑๙ นายสืบศักดิ์  แสงดี 
 ๕๒๐ นายสุเจตน์  ส่งสัมพันธ์สกุล 
 ๕๒๑ นายสุชาติ  ธนะสินวิริยะกุล 
 ๕๒๒ นายสุชาติ  อินประสิทธิ์ 
 ๕๒๓ นายสุชิต  โต๊ะวิเศษกุล 
 ๕๒๔ นายสุโชค  ทองศักดิ์ 
 ๕๒๕ นายสุดสาคร  เวชยชัย 
 ๕๒๖ นายสุทธิกรณ์  ลิบน้อย 
 ๕๒๗ นายสุพจน์  จันทราอุกฤษฏ์ 
 ๕๒๘ นายสุพจน์  แพทย์คุณ 
 ๕๒๙ นายสุมิตร  ดวงสีดา 
 ๕๓๐ นายสุรชัย  สื่อยรรยงศิริ 
 ๕๓๑ นายสุรเดช  ราบุรี 
 ๕๓๒ นายสุรพงศ์  กลั่นประชา 
 ๕๓๓ นายสุรพล  คล้ายเนตร 
 ๕๓๔ นายอธิคม  ถนัดกตัญญู 

 ๕๓๕ นายอนันต์  ลิ้มฉาย 
 ๕๓๖ นายอนันต์ชัย เรืองกิจ 
 ๕๓๗ นายอนิรุทธ์  อุทธังกร 
 ๕๓๘ นายอนุรุท  ก่ิงเนตร 
 ๕๓๙ นายอนุสรณ์  สมทิพย์ 
 ๕๔๐ นายอภิชา  เหลืองเรือง 
 ๕๔๑ นายอภิชาติ  เทพหนู 
 ๕๔๒ นายอวิรุทธ์  ชาญชัยกิตติกร 
 ๕๔๓ นายอัคเดช  มัชฌิมา 
 ๕๔๔ นายอาคม  นิตยากรณ์ 
 ๕๔๕ นายอาทิตย์  พนาจันทร์ 
 ๕๔๖ นายอาทิตย์  สาตรวาหา 
 ๕๔๗ นายอิสรา  วรรณสวาท 
 ๕๔๘ นายอุชเชษฎ์  เฟื่องฟูสวัสดิ์ 
 ๕๔๙ นายอุทัย  ทวีโชติ 
 ๕๕๐ นายอุทัย  พิศวง 
 ๕๕๑ นายเอนกชัย  อารยะญาณ 
 ๕๕๒ นายบรรยาย  นาคยศ 
 ๕๕๓ นายสุรพันธ์  บุรานนท์ 
 ๕๕๔ นายกิจสุวัฒน์  หงส์เจริญ 
 ๕๕๕ นายคงวุฒิ  ไพบูลย์ศิลป 
 ๕๕๖ นายจรินทร์  เทศวานิช 
 ๕๕๗ นายจรินทร์  สวนแก้ว 
 ๕๕๘ นายเจษฎา  ประกอบทรัพย์ 
 ๕๕๙ นายชุมพล  พรประภา 
 ๕๖๐ นายดุสิต  เขมะศักดิ์ 
 ๕๖๑ นายธงชัย  ทวิชาชาติ 
 ๕๖๒ นายธวัช  ชลารักษ์ 
 ๕๖๓ นายนิวัตร  นาคะเวช 
 ๕๖๔ นายพันธุ์เรือง  พันธุหงส์ 
 ๕๖๕ นายไพศาล  กุวลัยรัตน์ 
 ๕๖๖ นายโรจนะ  กฤษเจริญ 


