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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 

 
 
 
 

 
  



 

 

 ๑๒๔๙ นางสาววิมลลักษณ์  ชูชาติ 
 ๑๒๕๐ นางสิรินชญา  กันธิยะ 
 ๑๒๕๑ นางสุนันทา  มิตรงาม 
 ๑๒๕๒ นางสาวอัจฉรา  อ่อนจันทร์ 
 ๑๒๕๓ นางสาวคนึงนุช  พิมพ์อุบล 
 ๑๒๕๔ นางกชกร  เฉลิมกาญจนา 
 ๑๒๕๕ นางกมนพรรธน์  ทิพยไกรศรโชติ 
 ๑๒๕๖ นางสาวกมลวัลย์  ลือประเสริฐ 
 ๑๒๕๗ นางสาวกรกฎ  เห็นแสงวิไล 
 ๑๒๕๘ นางกรรณิกา  สิงห์ศรี 
 ๑๒๕๙ นางสาวกรุณี  ขวัญบุญจัน 
 ๑๒๖๐ นางกฤตวัน  ศิริบูรณ์ 
 ๑๒๖๑ นางกฤษณา  ชินสิญจน์ 
 ๑๒๖๒ นางสาวกัญจนา  ธีระกุล 
 ๑๒๖๓ นางสาวกัญชลี  เจติยานนท์ 
 ๑๒๖๔ นางกัญญดา  ประจุศิลป 
 ๑๒๖๕ นางกาญจนา  โชคถาวร 
 ๑๒๖๖ นางสาวกิติมา  อินทรัมพรรย์ 
 ๑๒๖๗ นางสาวเกษร  จันทร์ศิริ 
 ๑๒๖๘ นางคณิตา  ตังคณานุรักษ์ 
 ๑๒๖๙ นางฆรณี  ตุ้ยเต็มวงศ์ 
 ๑๒๗๐ นางสาวจงจินตน์  รัตนาภินันท์ชัย 
 ๑๒๗๑ นางสาวจงรักษ์  อุตรารัชต์กิจ 
 ๑๒๗๒ นางจอมใจ  พีรพัฒนา 
 ๑๒๗๓ นางสาวจารุณี  มณีกุล 
 ๑๒๗๔ นางจารุณี  วงศ์ละคร 
 ๑๒๗๕ นางจิตเกษม  สุวรรณรัฐ 
 ๑๒๗๖ นางสาวจิตตินนัท์  บุญสถิรกุล 
 ๑๒๗๗ นางจินันทนา  จอมดวง 
 ๑๒๗๘ นางจิราพร  กุลสาริน 
 ๑๒๗๙ นางสาวจิราพร  ชมพิกุล 
 ๑๒๘๐ นางสาวจิราภัษ  อจัจิมางกูร 

 ๑๒๘๑ นางสาวเจนจิรา  เรืองชยจตุพร 
 ๑๒๘๒ นางเจียมจิตร  ชวากร 
 ๑๒๘๓ นางเจียรนัย  เล็กอุทัย 
 ๑๒๘๔ นางสาวเฉิดเฉลา  แก้วประเคน 
 ๑๒๘๕ นางสาวโฉมพิลาศ  จงสมชัย 
 ๑๒๘๖ นางชื่นจิตต์  แจ้งเจนกิจ 
 ๑๒๘๗ นางสาวชื่นจิตต์  บุญเฉิด 
 ๑๒๘๘ นางสาวชุตมิณฑน์  บุญมาก 
 ๑๒๘๙ นางสาวญาณิฐา  หลิมวัฒนา 
 ๑๒๙๐ นางฐปนรรต  พรหมอินทร์ 
 ๑๒๙๑ นางณัฏฐิยา  หิรัญกาญจน์ 
 ๑๒๙๒ นางสาวณัฐยา  แซ่อึ้ง 
 ๑๒๙๓ นางณัฐวดี  ณ  มโนรม 
 ๑๒๙๔ นางสาวดวงมณี  จงรักษ์ 
 ๑๒๙๕ นางดวงฤด ี วัฒนศิริชัยกุล 
 ๑๒๙๖ นางดวงสมร  สุวัฑฒน 
 ๑๒๙๗ นางสาวตวงพร  สุทธิพงษ์ชัย 
 ๑๒๙๘ นางถนอมพร  เลาหจรัสแสง 
 ๑๒๙๙ นางทัชชมัย  ทองอุไร 
 ๑๓๐๐ นางสาวทิพยา  เอกลักษณานันท์ 
 ๑๓๐๑ นางทิพวรรณ  ลิมังกูร 
 ๑๓๐๒ นางทิพวรรณ  สทิธิรังสรรค์ 
 ๑๓๐๓ นางสาวทิพาพร  วงศ์หงษ์กุล 
 ๑๓๐๔ นางธารทิพย์  พรหมขัตแิก้ว 
 ๑๓๐๕ นางสาวนงนิตย์  ธีระวัฒนสุข 
 ๑๓๐๖ นางนงนุช  เลาหะวิสุทธิ์ 
 ๑๓๐๗ นางนงนุช  สุขวารี 
 ๑๓๐๘ นางนพมณี  โทปุญญานนท์ 
 ๑๓๐๙ นางนฤมล  คล้ายแก้ว 
 ๑๓๑๐ นางนฤมล  ธีรวัฒน์ 
 ๑๓๑๑ นางสาวนวลพรรณ  งามย่ีสุ่น 
 ๑๓๑๒ นางสาวนัญ  เจริญพันธุ์ศิริกุล 
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 ๓๒๙๓ นายผุด  ขําวิเศษ 
 ๓๒๙๔ นายผุดผ่อง  บาลลา 
 ๓๒๙๕ นายเผด็จ  นามบุรี 
 ๓๒๙๖ นายเผื่อน  อู่ดี 
 ๓๒๙๗ นายพงศ์ชัย  กลิ่นหอม 
 ๓๒๙๘ นายพงศ์เทพ  ธานี 
 ๓๒๙๙ นายพงศ์เทพ  พลแสง 
 ๓๓๐๐ นายพงศธร  อมรพิทักษ์สุข 
 ๓๓๐๑ นายพงษ์ทวี  พองพรหม 
 ๓๓๐๒ นายพงษ์นาถ  นาถวรานันต์ 
 ๓๓๐๓ นายพงษ์พันธุ์  ฤกษ์ขมุทรัพย์ 
 ๓๓๐๔ นายพงษ์พิเชษฐ์  กมลรัตน์ 
 ๓๓๐๕ นายพงษ์พิพัฒน์  ปวรินทรางกูร 
 ๓๓๐๖ นายพงษ์พิศักดิ์  เก้าเอี้ยน 
 ๓๓๐๗ นายพงษ์วิวัฒน์  สิงห์มณี 
 ๓๓๐๘ นายพงษ์ศักดิ์  ทุมสงคราม 
 ๓๓๐๙ นายพงษ์ศักดิ์  พูนบํานาญ 
 ๓๓๑๐ นายพงษ์ศักดิ์  ยอดจันทร์ 
 ๓๓๑๑ นายพงษ์สิทธิ์  ธรรมวรรณ 
 ๓๓๑๒ นายพงษ์อนันต์  ธรรมศิริ 
 ๓๓๑๓ นายพจน์  การะเกษ 
 ๓๓๑๔ นายพจน์  พรหมดี 
 ๓๓๑๕ นายพชร  เพ็ชรประดับ 
 ๓๓๑๖ นายพชรพงศ์  ตรีเทพา 
 ๓๓๑๗ นายพนกฤษณ  คลังบุญครอง 
 ๓๓๑๘ นายพนทอง  ขาวสร้อย 
 ๓๓๑๙ นายพนม  พันธ์จันทร์ 
 ๓๓๒๐ นายพนม  ลําดวนหอม 
 ๓๓๒๑ นายพนมรักษ์  เหล็กกล้า 
 ๓๓๒๒ นายพนมศักดิ์  ไชยธงยศ 
 ๓๓๒๓ นายพนิต  ภู่จินดา 
 ๓๓๒๔ นายพยนต์  ดาวเรือง 

 ๓๓๒๕ นายพยนต์  นาคธรรมขันธ์ 
 ๓๓๒๖ นายพยนต์  สมานมิตร 
 ๓๓๒๗ นายพยนต์ชัย  ศรีสุราช 
 ๓๓๒๘ นายพยัคฆ์  รัตนปกรณ์ 
 ๓๓๒๙ นายพยุง  พวงดอกไม้ 
 ๓๓๓๐ นายพยุง  มดเจริญ 
 ๓๓๓๑ นายพยุงศาสตร์  อุทโท 
 ๓๓๓๒ นายพยุหเกียรติ  สิงหรา 
 ๓๓๓๓ นายพรชัย  จ้อยทองมูล 
 ๓๓๓๔ นายพรชัย  ไชยวิเศษ 
 ๓๓๓๕ นายพรชัย  ย้ิมพงษ์ 
 ๓๓๓๖ นายพรชัย  ราชตนะพันธุ์ 
 ๓๓๓๗ นายพรชัย  สถิรปัญญา 
 ๓๓๓๘ นายพรชัย  หนูแก้ว 
 ๓๓๓๙ นายพรเทพ  แป้นเพชร 
 ๓๓๔๐ นายพรมมา  สิงหามาตย์ 
 ๓๓๔๑ นายพรรษประเวศ  อชิโนบุญวัฒน์ 
 ๓๓๔๒ นายพรศักดิ์  ค้าขาย 
 ๓๓๔๓ นายพรศักดิ์  รักษ์กระโทก 
 ๓๓๔๔ นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ 
 ๓๓๔๕ นายพรหมมาศ  คูหากาญจน์ 
 ๓๓๔๖ นายพล  นกสุข 
 ๓๓๔๗ นายพล  ศรีกัลยา 
 ๓๓๔๘ นายพล  อินทร์จันทร์ 
 ๓๓๔๙ นายพัฐจักร  อยู่พงษ์ทอง 
 ๓๓๕๐ นายพัฒน์ธวัตร์  เอี่ยมสม 
 ๓๓๕๑ นายพัฒนะ  งามสูงเนิน 
 ๓๓๕๒ นายพัฒนะเทพ  จันทรสาขา 
 ๓๓๕๓ นายพัฒนา  ชมเชย 
 ๓๓๕๔ นายพันธ์ศักดิ์  ศรีประสงค์ 
 ๓๓๕๕ นายพันธ์ศักดิ์  สืบสม 
 ๓๓๕๖ นายพันธุ์ศักดิ์  ครุธาโรจน์ 
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 ๕๗๒๕ นายเอกวุฒิ  จรูญวิทยา 
 ๕๗๒๖ นายฮัมซาห์  ฮามิ 
 ๕๗๒๗ นายจิระเวศน์  จีนาพันธ์ 
 ๕๗๒๘ นายตุลฉัตร  อุดารักษ์ 
 ๕๗๒๙ นายปิยะศาสตร์  ไขว้พันธุ์ 
 ๕๗๓๐ นายไกรสร  จันศิริ 
 ๕๗๓๑ นายจินดา  งามสุทธิ 
 ๕๗๓๒ นายชาคร  วิภูษณวนิช 
 ๕๗๓๓ นายทองชุบ  ศรแก้ว 
 ๕๗๓๔ นาวาอากาศเอก  ธงชัย  อยู่ญาติวงศ์ 
 ๕๗๓๕ นายธนชาติ  นุ่มนนท์ 
 ๕๗๓๖ นายธนาทร  เจียรกุล 
 ๕๗๓๗ นายประดับ  แก้วผลึก 
 ๕๗๓๘ นายประเสริฐ  อัครประถมพงศ์ 
 ๕๗๓๙ นายปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ 
 ๕๗๔๐ นายปานศักดิ์  รังสิพราหมณกุล 
 ๕๗๔๑ นายพยุง  ศักดาสาวิตร 
 ๕๗๔๒ นายวิญญู  ยุพฤทธิ์ 
 ๕๗๔๓ นายสมชาย  โพธิ์ปฐม 
 ๕๗๔๔ นายสมศักดิ์  จุลวงษ์ 
 ๕๗๔๕ นายสรจักร  เกษมสุวรรณ 
 ๕๗๔๖ นายหาญณรงค์  เยาวเลิศ 
 ๕๗๔๗ นางสาวจินตนันท์  ชญาต์ร  ศุภมิตร 
 ๕๗๔๘ คุณหญิงทรงสุดา  ยอดมณี 
 ๕๗๔๙ นางสุวรรณี  สิริเวชชะพันธ์ 
 ๕๗๕๐ นางเสาวณี  สุวรรณชีพ 
 ๕๗๕๑ นางฉัตรสุดา  จันทร์ดีย่ิง 
 ๕๗๕๒ นางประกายรัตน์  ต้นธีรวงศ์ 
 ๕๗๕๓ นางอังคณา  นีละไพจิตร 
 ๕๗๕๔ นางสาวขจิตสุข  วิศิษฎ์วุฒิพงศ์ 
 ๕๗๕๕ นางจตุภรณ์  แก้วคุ้มภัย  พัฒนสิทธิชีวิน 
 ๕๗๕๖ นางสาวฉัตรชนก  จินดาวงศ์ 

 ๕๗๕๗ นางพวงมณี  อังสถาพร 
 ๕๗๕๘ นางกมลพร  คํานึง 
 ๕๗๕๙ นางสาวกรองกนก  มานะกิจจงกล 
 ๕๗๖๐ นางสาวกอบสิริ  เอี่ยมสุรีย์ 
 ๕๗๖๑ นางสาวกัญญรัตน์  เกียรติสุภา 
 ๕๗๖๒ นางสาวกัลยรัตน์  เที่ยงน้อย 
 ๕๗๖๓ นางกัลยาณ์  ภูวนันท์ 
 ๕๗๖๔ นางสาวกาญจนา  นพพันธ ์
 ๕๗๖๕ นางสาวกําไล  อ่างแก้ว 
 ๕๗๖๖ นางเกษมศิริ  เพ่งพิศ 
 ๕๗๖๗ นางจรรยา  อัมหิรัญ 
 ๕๗๖๘ นางจริยา  ประสพทรัพย์ 
 ๕๗๖๙ นางจารุวรรณ  คุณธรณ์ 
 ๕๗๗๐ นางสาวจิตรา  เจริญสัมฤทธิ์ 
 ๕๗๗๑ นางจินจณา  โอสถธนากร 
 ๕๗๗๒ นางสาวจิระวรรณ  ตันกุรานันท์ 
 ๕๗๗๓ นางจิราพร  วิโรจน์ชีวัน 
 ๕๗๗๔ นางจุฑารัตน์  วรรณโอทอง 
 ๕๗๗๕ นางชนิดา  เกษมศุข 
 ๕๗๗๖ นางสาวชลีพร  เฮงตระกูล 
 ๕๗๗๗ นางสาวซ่อนกลิ่น  พลอยมี 
 ๕๗๗๘ นางสาวญาติกา  นิธิธีราพร 
 ๕๗๗๙ นางสาวดลพร  ภุมมะกสิกร 
 ๕๗๘๐ นางสาวดวงเดือน  สวัสดี 
 ๕๗๘๑ นางสาวทรงศิริ  จุมพล 
 ๕๗๘๒ นางสาวธํารงลักษณ์  ลาพินี 
 ๕๗๘๓ นางธีรานุช  จิตนุพงศ์ 
 ๕๗๘๔ นางนันทวัน  อําไพวร 
 ๕๗๘๕ นางนาฏยา  สงัข์วรรณะ 
 ๕๗๘๖ นางสาวนิรมล  สมประสงค์ 
 ๕๗๘๗ นางสาวนุชจรี  วงษ์สันต์ 
 ๕๗๘๘ นางสาวนุชนาถ  เกษมพิบูลย์ไชย 
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