เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนั เปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ประจําป ๒๕๖๐
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่ง
ชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ํากวาสายสะพาย เนื่องในโอกาส
พระราชพิ ธี เ ฉลิ ม พระชนมพรรษา วั น ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รวมทั้ ง สิ้ น ๕๔๒,๙๕๐ ราย
ดังรายนามทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ผูรับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๕ นางมณีรัตน จันทนา
๖ นางสาวมาลัย ศรีศิริรุงโรจน
เบญจมาภรณมงกุฎไทย
๑ นางสาวภัทราพร เอกบรรณสิงห

(เลมที่ ๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๗ นางวีรนุช สุขสวาง
๘ นางอรนิศา เพชรผล
(รวม ๒ ราย)
๒ นางสายรุง ประชากูล

กระทรวงกลาโหม
๑
๒
๓
๔
๑
๒
๓
๔
๕
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

องคการสงเคราะหทหารผานศึก
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๗ ราย)
นายปรีดา ปราบประชา
๕ นางนาฏยา กลางโฉม
๖ นางวราพร แกววิจิตร
นายประเกียรติ เพชรสุวรรณ
นายสุวัฒน จินดา
๗ นางสุภนิจ คําชํานาญ
นายอดิศร สรเทศน
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๐ ราย)
นายชูชาติ หลบหลีกพาล
๖ นางดวงดาว จิตสุขปาลพรหม
นายนภดล ปญโญ
๗ นางพรรณสุดา เสือปาน
นายสมรวย นุชเจริญ
๘ นางสิริลักษณ สวาสดิ์กลิ่น
นางกาญจนี รอดโพธิ์ทอง
๙ นางสาวสุชีลา อยูสําราญ
นางจิตติมา ปรีชา
๑๐ นางสุพัททา สุภัคนิกร
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๓๓ ราย)
นายจะเด็ด พวงสมบัติ
๘ นายปกรณ มีพานิช
นายชัยวัฒน สวนนุม
๙ นายประพันธ พวงอําไพ
นายไชโย รื่นบรรเทิง
๑๐ นายวิเชียร โมอุม
นายธนา ถาวร
๑๑ นายศรุต พิสิฐเมธา
นายธานี สงกา
๑๒ นายเศรษฐวิทย ทะคง
นายนที อุทัย
๑๓ นายสําราญ กําลังหาญ
นายบรรจบ เปรมานุพันธ
๑๔ นายสุชาติ ชัยเชษฐดํารงกุล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายสุรชัย ดุริยรัตนทัต
นายหัสพร คลายานนท
นายอดิพล ศิริกุล
นางกาญจนา ชิตเจริญ
นางสาวชญาณิศ สุวรรณโสภา
นางฐิติพร เพไทย
นางสาวธนทิพ วิริยะวัฒนะ
นางนงคราญ นันทราช
นางบัวขาว วงศสกุล
นางสาวปทิตตา ตินสุข
เบญจมาภรณมงกุฎไทย
นายกิตติพงษ คงรักเกียรติยศ
จาสิบตรี กิติพัฒน ตั้งสุขฤทัย
นายกิตติ เชิงการณ
วาที่รอยตรี จารุพงษ แกวจันทึก
จาสิบเอก ชลอ จิตตโสภักตร
นายเชษฐา ชูเพ็ญ
นายณัฐพล แสงเนตรสวาง
นายธิการ เจริญวัย
นายธีรพงศ สวาสดิ์กลิ่น
นายนิวัติ เกร็ดพัฒนกุล
นายนพดล ขาวบริสุทธิ์
รอยตรี ประยงค สาระไชย
วาที่รอยโท ปริเวส วงศภักดิ์
นายพิพัฒน วงษวานิช
นายพงศธร อํานวยพานิชย

๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓

(เลมที่ ๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางปราณี อยูเย็น
นางประจวบ ญาติ
นางเพชรา หมุดอุบล
นางสาวพิสมัย ไหลงาม
นางสาวภัทรพร โพธิ์พงษ
นางสาวเย็นจิตร กรุณา
นางสุกัญญา ตะวิชัย
นางสุปราณี อิ่มจิตต
นางสาวอัญชลี สุขาแกว

(รวม ๙๑ ราย)
๑๖ นายมิตรชัย สารากรชัย
๑๗ นายเมธี หาญพานิช
๑๘ นายวุฒิชัย ศรีภา
๑๙ นายวันชัย สุภาพันธ
๒๐ จาเอก สนธพ นาคออน
๒๑ นายสมหมาย ภูพูนลาภ
๒๒ นายสุวิท กริ่งสันเทียะ
๒๓ นายสํารวม อินทวิเศษ
๒๔ นายสมภพ บุญโกะ
๒๕ นายสุวัฒน จําปาสัก
๒๖ รอยตรี สมมารถ ชนีวงษ
๒๗ วาที่รอยตรี สยมพร รัตนปญญากุล
๒๘ นายอุเทน รัตนวรรณ
๒๙ นายอนิรุทธ บรรเลงเสนาะ
๓๐ นางสาวกัลยา อุยสั้ว

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖

นางกาหลง ใยหวัง
นางสาวกุสุมาศ เข็มตรง
นางเกษร พูลเพิ่ม
นางสาวจรัลญา เริงกมล
นางสาวจุฑาทิพ รักษาสุข
นางสาวฉวีวรรณ ฮวดสําราญ
นางชนิดา จันทรสาร
นางสาวชุตินาถ หลักดี
นางชนกนาถ โอสถานนท
นางสาวชุลี อาจบํารุง
นางญาศิณี สยุมภูรุจินันท
นางฐาปานีย ธนวราหสิทธิ์
นางสาวณัฐพิมล ธาระนารถ
นางณัฐนันท นิยมพันธุ
นางณัฐพรรณ พรมเพชร
นางสาวดอกออ ทาละลัย
นางสาวไตรทิพย บัวทอง
นางสาวทัศนีย อุปถัมภกสกุล
นางสาวทิพวรรณ เขียวอมร
นางสาวนรินลักษณ สมัยกุล
นางสาวนิภาพร ฟกเล็ก
วาที่รอยตรีหญิง นพวรรณ สิงหทอง
นางนนทิยา รูปจะโปะ
นางสาวเบญจวรรณ ทากระเบา
นางสาวบุณยฤดี พฤฒิวนาสัณฑ
นางบุณรดา ทองโสภา

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒

(เลมที่ ๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวปานรภา รําพึงนิตย
นางปุญญาดา ภัคนันทธร
นางสาวประไพ ใจสมานมิตร
นางพัชรินทร ทวมผิวทอง
นางเพ็ญศรี โสนนอย
นางสาวพัชรา ไพรภิมุข
นางพิชญากร วิลัยทรัพย
นางพรรณี นุมเนื้อ
นางภคมน ตระกูลวริศ
นางสาวมณีรัตน สุวรรณอําไพ
นางสาวมาลีรัตน ศิริศรีอัจฉราพร
นางสาวลักษยา อ่ําเกิด
นางวิไลลักษณ สุวรรณปณฑะ
นางวีรุทัย ติงสมบัติยุทธ
นางสาววิภาณี อวมสรอย
นางสาววิไล รุจกิจยานนท
นางสาวศิริวรรณ เซี่ยงฉิน
นางศิริลักษณ ผลทวี
นางศศิธร ไทยแท
นางสาวศศิรินทร ชวพรธนานนท
นางสาวสมัย อิ่มทรัพย
นางสาวสุพัตรา โพธิ์ทะเล
นางสุธรรมา สกุลไทย
นางสาลี่ บุญนุช
นางสุรัตนา สมทา
นางสาวสุรีย ธรรมชุตินันท

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗

นางสาวสุวรรณา อินตะชุม
นางสาวสุนิฏฐา เปรมมาก
นางสาวสุภาพร กิจวนิชประเสริฐ
นางสาวอิสราภรณ อินทรวงศโชติ
นางสาวอุทัยวรรณ แสงศัพท

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑

(เลมที่ ๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวอนุสรา ดาสา
นางสาวออมใจ ทองใบ
นางอังคณา นิลวิเชียร
นางอัมพร ปรีชาญานพานิช

กระทรวงการคลัง
๑
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

บมจ. ธนาคารกรุงไทย
ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๒ ราย)
นายเชิดชัย ชมภูนุกูลรัตน
๒ นางสาวอาริศรา ธรมธัช
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓๘ ราย)
นายกิตติโรจน ภักดีวงศ
๑๖ นายสมศักดิ์ ทักษิณา
นายจักรพงษ หวังวิทยารัตน
๑๗ นายสมหมาย พันวา
นายชัยณรงค เอื้อสิทธิชัย
๑๘ นายสาโรจน ชาญธวัชชัย
นายธนธัช หงษคู
๑๙ นายสุชา เทียมทัด
นายนิพนธ เสงี่ยมไพศาลกิจ
๒๐ นายสุชาติ บัญชาจารุรัตน
นายบุญชัย รมโพธิ์คาพงษ
๒๑ นายสุชาติ สูตรเชี่ยวชาญ
นายประสิทธิ์ สุขชื่น
๒๒ นายสุเมธ ธีระภาพ
นายภัสชภณ ศิรตานนท
๒๓ นายสุรชัย ศรีสถาพร
นายมานัส เรืองจิตชัชวาลย
๒๔ นายสุวัฒน บูรณสัจจะ
นายวรเดช วิภานันท
๒๕ นายอาคม อุชุปาละ
นายวันชัย อานุภาพสโมสร
๒๖ นางกมลรัตน อังสุพันธุโกศล
นายวิบูลย ศิรินพกุล
๒๗ นางกฤติกา พฤฒิพิทยาธร
นายวิโรจน ไตรตระกูลสินธุ
๒๘ นางทัดดาว โยธคล
นายเวชยันต กวีนัฏธยานนท
๒๙ นางสาวนวลจิรา ยิ้มงาม
นายสมพร หรรษคุณาชัย
๓๐ นางนีรนุช ชินสมบูรณ

