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

ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก
ประจาปี 2560

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖

นายสุขิน รัตนเสถียร
นายเสน่ห์ นิ่งใจเย็น
นายเสรี สิงห์คาร
นายอรุณ เสน่ห์
นายเก่งกาจ ศรีหาสาร
นายเกษม สุขวารี
นายจิตรกร สุวรรณเลิศ
นายชนินทร์ วงศ์พันธุเศรษฐ์
นายชัยวัฒน์ ดุษฎีพาณิชย์
นายถวัลย์ สุขโข
นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ
นายทองใบ บุญญาเสนีย์กุล
นายธนิตย์ หนูยิ้ม
นายธีระ เงินวิลัย
นายนรินทร์ สายซอ
นายนิพนธ์ จํานงสิริศักดิ์
นายบํารุงศักดิ์ ฉัตรอนันทเวช
นายประเดิมชัย แสงคู่วงษ์
นายประพันธ์ กาใจทราย
นายประสิทธิ์ พัฒนใหญ่ยิ่ง
นายปรีชาญ สามารถ
นายพฤกษ์ โสโน
นายพิชิต สมบัติมาก
นายมานพ รักษาสกุลวงศ์
นายยรรยง กางการ
นายเรืองศักดิ์ ทีฆะสุข
นายวรเกียรติ มณีเนตร
นายวัชระ ชมภูศรี
นายศิวจักร ชื่นสังข์
นายสมคิด แก้วไทรหงวน
นายสมชาย ทรงประกอบ
นายสมหมาย เตชวาล

หน้า ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข
นายสินธพ โมรีรัตน์
นายสุวรรณทัสน์ ธนัญชัย
นายเสน่ห์ สาธุธรรม
นายโสฬส ขันธ์เครือ
นายอํานาจ เจิมแหล่
นายฮาเล็ม เจะมาริกัน
นายชุติชาติ บุญชูวิทย์
นายณัฐวัฒน์ กาญจน์ธนภัทร
นายธเนศ รุ่งโรจน์ชัยพร
นายบริสุทธิ์ หิรัญวรรณ
นายบุรินทร์ เวชบรรเทิง
นายประภัทร ประพันธ์พจน์
นายประสพชัย เพ่งผล
นายพิพัฒน์ เพ็ชรกระจ่าง
นายไพโรจน์ บุญลือ
นายภูเวียง ประคํามินทร์
นายสมชาย นุชประมูล
นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
นายสมศักดิ์ ศุภจิราวัฒน์
นายสมหวัง โลจนอังศุ
นายชยุตพงศ์ นันท์ธนะวานิช
นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ
นายวิสูตร ชินรัตนลาภ
นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว
นายสุริยันต์ อภิรักษ์สัตยากุล
นายอนุชา อนันตศานต์
นายกฤษฎา อินทชาติ
นายชัยยันต์ ยอดคํา
นายชาตรี เมฆนันทไพศิฐ
นายไชยา สุปรียาวรรณชัย
นายดิเรก บุญแท้

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๒๕๒๓
๒๕๒๔
๒๕๒๕
๒๕๒๖
๒๕๒๗
๒๕๒๘
๒๕๒๙
๒๕๓๐
๒๕๓๑
๒๕๓๒
๒๕๓๓
๒๕๓๔
๒๕๓๕
๒๕๓๖
๒๕๓๗
๒๕๓๘
๒๕๓๙
๒๕๔๐
๒๕๔๑
๒๕๔๒
๒๕๔๓
๒๕๔๔
๒๕๔๕
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔

นางสาวจารุนันท์ ตันเจริญผล
นางสาวจินตนา ศิลป์วุฒิ
นางสาวจีรภา วราดุล
นางสาวบงจรรย์ กาญจนศาสตร์
นางสาวผุสดี คงสมบูรณ์โชค
นางสาวรวมพร ศิริรัตน์ตระกูล
นางสุทิน โรจนาปิยาวงศ์
นางสุรีรัตน์ สันติภาภรณ์
นางอรธัญญา หุ่นดี
นางสาวอัจฉรา จุ๋ยมา
นางกุลวรีย์ บูรณสัจจะวราพร
นางจิตติมา อรรถอารุณ
นางสาวจิระภาพร ไหลมา
นางชุษณา ทองประทุม
นางสาวสมศรี แก้วนุกูลกิจ
นางสาวสุภกานต์ วิทิตวโรดม
นางอัมราพร อัชวังกูล
นางสาวจันทร์เพ็ญ สอนสมสุข
นางไฉไล เตือนวีระเดช
นางสาวฐิติมา งามทวีรัตน์
นางสาวบุญทิวา บุญจร
นางบุษบา จันทร์กุศล
นางสาวปรีชญา พุดน้อย
นางพัจนา ปัญจมรัศม
นางสาวพัตถาภรณ์ ไชยานุพงศ์
นางพิมล ปงกองแก้ว
นางภารดี อินทชาติ
นางสาวเรวดี วีระวุฒิพล
นางวนิดา อรุโณทัย
นางสาววรวีร์ ภู่สวัสดิ์รัตนา
นางสาวศมานันท์ หวังประเทือง
นางสุจิตรา ถนอมทรัพย์

หน้า ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
๒๕๗๐
๒๕๗๑
๒๕๗๒
๒๕๗๓
๒๕๗๔
๒๕๗๕
๒๕๗๖
๒๕๗๗
๒๕๗๘
๒๕๗๙
๒๕๘๐
๒๕๘๑
๒๕๘๒
๒๕๘๓
๒๕๘๔
๒๕๘๕
๒๕๘๖

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาวสุนันทา น้อยพิทักษ์
นางสาวสุภารัตน์ ฮุนพงษ์สิมานนท์
นางสุภาวดี ไชยานุกูลกิตติ
นางสุรัชนี อริยภูวงศ์
นางสุวรรณา ชนินทร์วณิชย์
นางอร่ามศรี รุพันธ์
นางกนกพร ศิริมาลา
นางกมลพร จรูญกิจพิศาล
นางกรรณิกา สาระถี
นางกรรณิการ์ มาบุญมี
นางกรองมาศ อุ่นประเดิม
นางสาวกัญญณัช กาญจนะ
นางกัญญารักษ์ รอดอยู่
นางกัลยารัตน์ นิลอ่อน
นางกาญจนรัตน์ ทวีศักดิ์
นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์
นางสาวกิ่งแก้ว เกิดในมงคล
นางกุลดา พันธ์เตี้ย
นางขวัญมณี กลมเกลียว
นางคําขวัญ พรมดี
นางจตุพร มณีเนตร
นางจารุนันท์ ปรมาธิกุล
นางจารุพรรณ สีรยาภรณ์
นางจิตตา เสาวกุล
นางฉวีวรรณ หมื่นกันยา
นางฉวีวรรณ อัศฤกษ์
นางชลิดา กลั่นแก้ว
นางสาวชิดชนก ภาณุทัต
นางชุ่มเมือง ศีลพันธุ์
นางสาวฐิติพรรณ เป็งโท
นางณวิศา นพเก้า
นางณัฎฐิยาภรณ์ ศรีสุบรรณ์

ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย
ประจาปี 2560

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖

นายวิวัฒน์ จันทร์เผือก
นายวิวัฒน์ ศรีธนบุตร
นายวีระวุธ พรรัตน์พันธุ์
นายเศกสิทธิ์ ภู่คํามี
นายสมเกียรติ สุสัณพูลทอง
นายสมชาย ประจันทร์นวล
นายสมพงค์ บุญสนอง
นายสมศักดิ์ บุญดาว
นายสมศักดิ์ วนัสสกุล
นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์
นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล
นายสมหมาย นามสวาท
นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา
นายสราวุธ ชีวะประเสริฐ
นายสว่าง กองอินทร์
นายสัมพันธ์ ดุลยาภรณ์
นายสาธิต รัตนสิงห์
นายสาโรจน์ ประพันธ์
นายสาโรจน์ วัฒนสุขสกุล
นายสิริพงศ์ ดนตรี
นายสุโข อุบลทิพย์
นายสุจิณ เรืองถาวรฤทธิ์
นายสุจิตร จันทร์สว่าง
นายสุชาติ เขมวิรัตน์
นายสุชาติ วทนะกาญจน์
นายสุทัศน์ คงแย้ม
นายสุเทพ เกตุเวชสุริยา
นายสุรเดช อัคราช
นายสุวรรณ ภานุนําภา
นายอนุชิต รัตนสุวรรณ
นายอภิชัย เอกวนากุล
นายอัครวัฒน์ หิรัญพันธุ์

หน้า ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายอิสระ ศิริไสยาสน์
นายอุกกฤต สตภูมินทร์
นายอุทัย พรมนารี
นายกษม เหรัญ
ว่าที่ร้อยโท คทาวุฒิ มาลัยโรจน์ศิริ
นายจรุพล วรวิทยกิจ
นายจําลอง เก่งตรง
นายเชาวลิต ทองมาก
นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ
นายธารธรรม อุประวงศา
นายธีรวุฒิ ธงภักดิ์
นายบุญเลิศ สุวรรณรัตน์
นายบุญเลิศ อาชีวระงับโรค
นายปรเมศร์ อมาตยกุล
นายพินิจ กัลยาณมณีกร
นายเมธี มหายศนันท์
นายวัชรินทร์ เจิมประไพ
นายวิชัย ประทีปทิพย์
นายวิโรจน์ เลื่อนราม
นายสถิตย์ กระต่ายอินทร์
นายสมจิต รัตนพันธ์
นายสุรพงค์ แจ่มเจริญ
นายโกมล บัวเกตุ
นายเฉลิมชัย ผดุงหัส
นายชวลิต จิระวิชัยฤทธิ์
นายทิพากร พูลสวัสดิ์
นายพิชิต ทวีศรี
นายมงคล สกุลรุจินันท์
นายเรืองเดช ปั่นด้วง
นายวรพจน์ ทันดร
นายวันชัย บรรลือสินธุ์
นายวิทิต พิทยธาราธร

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๖๒๙๘
๖๒๙๙
๖๓๐๐
๖๓๐๑
๖๓๐๒
๖๓๐๓
๖๓๐๔
๖๓๐๕
๖๓๐๖
๖๓๐๗
๖๓๐๘
๖๓๐๙
๖๓๑๐
๖๓๑๑
๖๓๑๒
๖๓๑๓
๖๓๑๔
๖๓๑๕
๖๓๑๖
๖๓๑๗
๖๓๑๘
๖๓๑๙
๖๓๒๐
๖๓๒๑
๖๓๒๒
๖๓๒๓
๖๓๒๔
๖๓๒๕
๖๓๒๖
๖๓๒๗
๖๓๒๘
๖๓๒๙

นางสาวสลวย เทียมสระคู
นางสิรภัทร สืบค้า
นางสาวสิริพร ตันบุตร
นางสุนทรี มิ่งประยูร
นางอําไพ พรลีแสงสุวรรณ์
นางสาวอุดมลักษณ์ ศรีทัศนีย์
นางกอตีเย๊าะ ซีเดะ
นางสาวกุลลักษณ์ เลิศภัทรพงศ์
นางจิรพา กุลชาติวิชิต
นางสาวชลาลัย แจ่มผล
นางทัศนีย์ เพ็ญแสง
นางนวลจันทร์ เมืองแสงธรรม
นางน้ําผึ้ง เชิดชูพงษ์
นางนิตยา กิจสนาพิทักษ์
นางสาวนิตยา จุ้ยศิริ
นางนูรไอนี สูเด็น
นางสาวบงกช วิบูลย์ธนานันต์
นางสาวพิยะดา สุดกังวาล
นางสาวรุ่งทิพย์ ศรีเพ็ชรดี
นางละอองดาว คมสัน
นางศรีฟ้า คุ้มวงศ์ดี
นางศิริวรรณ บุนนาค
นางสมศรี หอกันยา
นางสาวสิริน้อย องค์ศิริวิทยา
นางสาวสุกันยาณี ยะวิญชาญ
นางสาวสุวรรณี วังกานต์
นางอําไพ จิตรแจ่มใส
นางสาวนัฏกร เรืองศิลปานันต์
นางนัยน์นิล เรืองพนิช
นางสาวนิยดา กุลวาไชย
นางภาวนา มานะเวช
นางสาวมาลินี ภักดีอุทธรณ์

หน้า ๑๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓๓๐
๖๓๓๑
๖๓๓๒
๖๓๓๓
๖๓๓๔
๖๓๓๕
๖๓๓๖
๖๓๓๗
๖๓๓๘
๖๓๓๙
๖๓๔๐
๖๓๔๑
๖๓๔๒
๖๓๔๓
๖๓๔๔
๖๓๔๕
๖๓๔๖
๖๓๔๗
๖๓๔๘
๖๓๔๙
๖๓๕๐
๖๓๕๑
๖๓๕๒
๖๓๕๓
๖๓๕๔
๖๓๕๕
๖๓๕๖
๖๓๕๗
๖๓๕๘
๖๓๕๙
๖๓๖๐
๖๓๖๑

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาวราตรี ไขศิลป์
นางศิริลักษณ์ นิจสุนกิจ
นางสาวกนิษฐา กังสวนิช
นางกฤษญาพร สุนทรพจน์
นางกาญจนา ชมมี
นางเกื้อกูล ไชยวัฒนาสราญสุข
นางขวัญนภา ผิวนิล
นางสาวเขมะศิริ นิชชากร
นางจิตต์วิภา ศักดิ์พิทักษ์สกุล
นางสาวจิตติมา วิทยาอนุมาส
นางสาวจิตติมา ศรีถาพร
นางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง
นางชไมพร ขวัญทอง
นางชลทิชา ลัดดาวัลย์
นางสาวชลาทร พึ่งน้ําใส
นางสาวโชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล
นางสาวณัฐชไม เสน่หา
นางสาวณัฐธิศา พิชยานนท์
นางสาวณัฐิยา สุจินดา
นางดรุณี รักษ์วงศ์
นางนงลักษณ์ โกสิยะพันธ์
นางสาวนภาจรีย์ แววรัตน์
นางสาวนลินี โหมาศวิน
นางนันท์นที วิบูลชุติกุล
นางสาวนิพัทธา จันย่อง
นางนิยดา หมื่นอนันต์
นางสาวนุสรา กาญจนกูล
นางปทมา สิงหรา ณ อยุธยา
นางประภา บุรณศิริ
นางปรียา เจริญอรรถวิทย์
นางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส
นางสาวปิตินันทน์ สมานวรวงศ์

