
 หน้า   ๑  
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

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 

 
 
 
 

 
  



 หน้า   ๒  
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

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 



 หน้า   ๖๒  
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 ๑๔๙๙ นายสมวาท  จงหม่ืนไวย์ 
 ๑๕๐๐ นายสมศักดิ์  ชอบทําดี 
 ๑๕๐๑ นายสมศักดิ์  บุญพา 
 ๑๕๐๒ นายสมศักดิ์  บุญโพธ์ิ 
 ๑๕๐๓ นายสมศักดิ์  เรืองสุวรรณ 
 ๑๕๐๔ นายสมหมาย  เก่งการ 
 ๑๕๐๕ นายสมหมาย  สําราญบํารุง 
 ๑๕๐๖ นายสมหวัง  บุญสิทธิ์ 
 ๑๕๐๗ นายสมัคร  น้อยประไพ 
 ๑๕๐๘ ว่าที่ร้อยตรี  สรยุทธ  สืบแสงอินทร์ 
 ๑๕๐๙ นายสรรเสริญ  อินทรัตน์ 
 ๑๕๑๐ นายสรวิชญ์  จิตรใจ 
 ๑๕๑๑ นายสรสัณห์  รังสิยานนท์ 
 ๑๕๑๒ นายสวงษ์  ไชยยา 
 ๑๕๑๓ นายสอาด  จันต๊ะคาด 
 ๑๕๑๔ นายสัญชัย  นิลสุวรรณโฆษิต 
 ๑๕๑๕ นายสันติ  แม้นศิริ 
 ๑๕๑๖ นายสันติ  แสงระวี 
 ๑๕๑๗ นายสัมพันธ์  ธรรมเจริญ 
 ๑๕๑๘ นายสัมพันธ์  ฤทธิเดช 
 ๑๕๑๙ นายสัมพันธ์  สัจจะเดช 
 ๑๕๒๐ นายสัมฤทธิ์  รงค์ทอง 
 ๑๕๒๑ นายสานิตย์  นาควัชระ 
 ๑๕๒๒ นายสายชล  สินสมบูรณ์ทอง 
 ๑๕๒๓ นายสายันต์  บุญใบ 
 ๑๕๒๔ นายสายันต์  แสงสุวรรณ 
 ๑๕๒๕ นายสาโรจน์  แก้วอรุณ 
 ๑๕๒๖ นายสําเภา  สมบูรณ์ 
 ๑๕๒๗ นายสิทธิชัย  กีรติคุณากร 
 ๑๕๒๘ นายสิทธิชัย  บุษหม่ัน 
 ๑๕๒๙ นายสิทธิพร  แอกทอง 
 ๑๕๓๐ นายสิทธิศักดิ์  หรรษาเวก 

 ๑๕๓๑ นายสิริวุฒิ  บูรณพิร 
 ๑๕๓๒ นายสุขุม  วรรณวิจิตร 
 ๑๕๓๓ นายสุโข  อนันตมงคลกุล 
 ๑๕๓๔ นายสุทธิพงษ์  จงจิระศิริ 
 ๑๕๓๕ นายสุเทพ  ทักษิณาเจนกิจ 
 ๑๕๓๖ นายสุภชัย  จันปุ่ม 
 ๑๕๓๗ นายสุรชัย  ภิญโญชีพ 
 ๑๕๓๘ นายสุรชัย  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล 
 ๑๕๓๙ นายสุรเชษฐ์  พรพานิช 
 ๑๕๔๐ นายสุรพล  ตั้งวรสิทธิชัย 
 ๑๕๔๑ นายสุรพล  มโนวงศ์ 
 ๑๕๔๒ นายสุรินทร์  แก้วมณี 
 ๑๕๔๓ นายสุวัฒน์  ถิรเศรษฐ์ 
 ๑๕๔๔ นายเสถียร  ธัญญศรีรัตน์ 
 ๑๕๔๕ นายเสรี  จันทรโยธา 
 ๑๕๔๖ นายโสภาคย์  มนัสนยกรณ์ 
 ๑๕๔๗ นายไสว  พงศ์สวัสดิ์ 
 ๑๕๔๘ นายไสว  สารีบท 
 ๑๕๔๙ นายอดุลย์  บุญโนนแต้ 
 ๑๕๕๐ นายอนันต์  กัลปะ 
 ๑๕๕๑ นายอนันต์  หอมพิกุล 
 ๑๕๕๒ นายอนุชา  อภิสารธนรักษ์ 
 ๑๕๕๓ นายอภัย  บุญสาม 
 ๑๕๕๔ นายอภิเชษฐ  ปรางสุวรรณ 
 ๑๕๕๕ นายอภิรัตน์  เลาหะพันธ์ 
 ๑๕๕๖ นายอมรศักดิ์  ป่ินทอง 
 ๑๕๕๗ นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์ 
 ๑๕๕๘ นายอัครเดช  ยมภักดี 
 ๑๕๕๙ นายอัครพล  มุ่งนิรันดร์ 
 ๑๕๖๐ นายอัมพร  พินะสา 
 ๑๕๖๑ นายอัมพร  สุวรรณจันทร์ 
 ๑๕๖๒ นายอาคม  เตียประเสริฐ 



 หน้า   ๑  
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

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 

 
 
 
 

 
  



 หน้า   ๒  
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

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 



 หน้า   ๒๐๓  
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 ๗๐๖๖ นางสาวเนาวเรศ  น้อยพานิช 
 ๗๐๖๗ นางเนื้ออ่อน  ขรัวทองเขียว 
 ๗๐๖๘ นางบรรจง  ผิวขาว 
 ๗๐๖๙ นางบังอร  กุศลสร้าง 
 ๗๐๗๐ นางบังอร  จันทร 
 ๗๐๗๑ นางบังอร  สมบัติ 
 ๗๐๗๒ นางบังอร  สมโสภาพ 
 ๗๐๗๓ นางบัญจรัตน์  โจลานันท์ 
 ๗๐๗๔ นางบัวหลง  ศรีเบญจพล 
 ๗๐๗๕ นางสาวบุญญรัตน์  โชคบันดาลชัย 
 ๗๐๗๖ นางสาวบุญทวี  อรุณมาศ 
 ๗๐๗๗ นางบุญเรียม  โพธิ์สิน 
 ๗๐๗๘ นางสาวบุปผา  มากแก้ว 
 ๗๐๗๙ นางสาวบุษบา  ตาไว 
 ๗๐๘๐ นางสาวบุษบาวรร  แจ้งชื่น 
 ๗๐๘๑ นางเบญจพร  สิงห์โตทอง 
 ๗๐๘๒ นางสาวเบญจรัตน์  หยกอุบล 
 ๗๐๘๓ นางสาวเบญจวรรษ  เชิงสะอาด 
 ๗๐๘๔ นางเบญจา  อภิชัย 
 ๗๐๘๕ นางปฐมา  สิทธิสร 
 ๗๐๘๖ นางปณัฏฐา  ศรเดช 
 ๗๐๘๗ นางปณิธาน  บรรณาธรรม 
 ๗๐๘๘ นางปณิศา  มีจินดา 
 ๗๐๘๙ นางสาวประจวบ  บัวผัน 
 ๗๐๙๐ นางประจักษ์  ภูมินา 
 ๗๐๙๑ นางสาวประทีป  ใจมงคล 
 ๗๐๙๒ นางประพิมพร  โกศิยะกุล 
 ๗๐๙๓ นางประไพ  ขว้างไชย 
 ๗๐๙๔ นางประไพ  อ่อนสลุง 
 ๗๐๙๕ นางประภา  เทียนขาว 
 ๗๐๙๖ นางประภา  สุทธิเชษฐ์ 
 ๗๐๙๗ นางประภากร  ลาดซ้าย 

 ๗๐๙๘ นางสาวประภารัตน์  เค้าสิม 
 ๗๐๙๙ นางประเสริฐ  บริโปร 
 ๗๑๐๐ นางประเสริฐศรี  เตปัญวงค์ 
 ๗๑๐๑ นางสาวปรางทิพย์  ฉายพุทธ 
 ๗๑๐๒ นางปราณี  รัตนสุวรรณ 
 ๗๑๐๓ นางสาวปราณี  วรวิทย์อุดมสุข 
 ๗๑๐๔ นางสาวปราณี  ศรมีชัย 
 ๗๑๐๕ นางปราณี  สาระคง 
 ๗๑๐๖ นางปราณี  หนูขาว 
 ๗๑๐๗ นางปรานี  จิตต์สมพงศ์ 
 ๗๑๐๘ นางปรารถนา  ปรารถนาดี 
 ๗๑๐๙ นางปริศนา  เพชระบูรณิน 
 ๗๑๑๐ นางสาวปรียาภรณ์  บุญรักษา 
 ๗๑๑๑ นางสาวปฤชญีน  นาครทรรพ 
 ๗๑๑๒ นางปลื้มจิตร  เผื่อนงูเหลือม 
 ๗๑๑๓ นางสาวปวีณา  เชาวลิตวงศ์ 
 ๗๑๑๔ นางปองปรารถน์  สุนทรเภสัช 
 ๗๑๑๕ นางปัญจพร  ทองเล็ก 
 ๗๑๑๖ นางปัญจารีย์  สว่างสุข 
 ๗๑๑๗ นางสาวปัญญรัตน์  ลาภวงศ์วัฒนา 
 ๗๑๑๘ นางปัณฉัตร  หมอยาดี 
 ๗๑๑๙ นางปัทมา  ว่าพัฒนวงศ์ 
 ๗๑๒๐ หม่อมหลวงปัทมาวดี  สิงหจารุ 
 ๗๑๒๑ นางปานฉัตท์  อินทร์คง 
 ๗๑๒๒ นางสาวปาหนัน  พิชยภิญโญ 
 ๗๑๒๓ นางปิยกนิฏฐ์  โชติวนิช 
 ๗๑๒๔ นางปิยนุช  กฤตนันท์ 
 ๗๑๒๕ นางสาวปิยนุช  นาคพงศ์ 
 ๗๑๒๖ นางปิยะนาถ  บุญมีพิพิธ 
 ๗๑๒๗ นางปิยะลักษณ์  พุทธวงศ์ 
 ๗๑๒๘ นางผกาวดี  แก้วกันเนตร 
 ๗๑๒๙ นางผ่องพรรณ  จันทร์กระจ่าง 
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