เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
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 ๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

สํานักนายกรัฐมนตรี
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๙
๑๐
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๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
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๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๔๙ ราย)
๒๔ นางสาวชัญชนันท ชื่นคาสุคนธรัตน
นายจตุพร เณรนุม
๒๕ นางสาวชุติมา หงษวิเศษ
นายจาตุรนต เกษจรัล
๒๖ นางสาวฐิติกานต นิรามัย
นายเฉลิมพล เลียบทวี
๒๗ นางถลัขนันท แกวเผือก
นายชัชวีณ วารีสอาด
๒๘ นางสาวธิดารัตน ดวงเดนมาก
นายยืนยง ยืดยาว
๒๙ นางนภาพร จันทรสุข
นายวิรัช ศุภพล
๓๐ นางสาวบุญศรี สุวรรณกําเนิด
นายวิสุทธิ์ ฉัตรานุฉัตร
๓๑ นางเบญจวรรณ ธนะปทม
นายวีระเชษฐ จรรยากูล
๓๒ นางสาวพิษฐา อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายสมบัติ สุธรรมรักษ
๓๓ นางศริณยา เถาตะกู
นายสุกิจ ประกาศสุขการ
๓๔ นางสาวศศิกาญ เรืองตระกูล
นายอนนท ปลอดทุกข
๓๕ นางศิริวรรณ ลายนาคขด
นายอนุ แยมแสง
๓๖ นางสกาวรัตน ทองเทพ
นายอุกฤษฏ ภักดีวานิช
๓๗ นางสาวสมใจ บุญทวีกุล
นางสาวกาญจนา เอื้ออารักษพงศ
๓๘ นางสาวสายชล กําเนิดบง
นางกิติวรรณ โนรี
๓๙ นางสาวสุกัญญา วงศรัตนชัย
นางกุลธิดา มาแจง
๔๐ นางสาวสุกันตา สุขสมบูรณ
นางแกมกาญจน อุนนันกาศ
๔๑ นางสุชานันท พันธเพชร
นางแกวตา เพ็ชรสุกใส
๔๒ นางสาวสุดา ศิลากุล
นางสาวขวัญใจ เมืองโคตร
๔๓ นางสาวสุธาสินี กุศลสราง
นางจิณภัค จิตตปลื้ม
๔๔ นางสุพัตรา ดวงภมเมศ
นางสาวจิตรานุช อยูเจริญ
๔๕ นางสาวสุภาพร รื่นโยธา
นางจินตนา มกุลพานิช
๔๖ นางสุวรรณี ศิลาวิลาศภักดี
นางชณิญชิดา พุทธิจิรางกูร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๔๗ นางสาวเสาวภาคย คันธาจละ
๔๙ นางอรสา วงศชิโนเรศ
๔๘ นางอภิรดี ประเสริฐฤทธี
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓๓ ราย)
๑๘ นางสาวเนาวรัตน อัคคี
๑ นายกฤช อัจฉริยาภิรมย
๑๙ นางสาวผาณิต รุงวิทยา
๒ นายกิตติธัช หาญวนิชกุล
๒๐ นางสาวเบญจวรรณ พลชัย
๓ นายกุณฑล เลาหะรัตน
๒๑ นางสาวปพิชญา นาทอง
๔ นายจรัญ คันธะชา
๒๒ นางสาวพนิดา ภาคพิธเจริญ
๕ นายธนิน ธนูธรรมเจริญ
๒๓ นางสาวพัชรา อัมพวานนท
๖ นายปุณยากร เหลาวัฒนพงศ
๒๔ นางสาวมธุรส คงเพชร เฟอรสคัวร
๗ นายพงศกร ดวงเกษม
๒๕ นางสาวยุพาพร เสรีวิวัฒนา
๘ นายไพบูลย แสงประเสริฐ
๒๖ นางสาววีรวรรณ ทัฬหกรณ
๙ นายวิภูษณะ เยาดํา
๒๗ นางสาววีราภรณ ชินวงศ
๑๐ วาที่รอยตรี สุระชัย เอนกรัตน
๒๘ นางสาวศศิวิมล กัวสุวรรณ
๑๑ นายสุระศักดิ์ มานันที
๒๙ นางสาวศุภลักษณ ทองเดช
๑๒ นางสาวจรีรัตน เข็มกาญจน
๓๐ นางสาวสุจิตรา อนุนันตกุล
๑๓ นางสาวจันธิรา กิติบุตร
๓๑ นางสาวสุจิรัตน กลิ่นชวนชื่น
๑๔ นางสาวณภชนก พรมคํา
๓๒ นางสาวหนึ่งฤทัย ชโนวรรณ
๑๕ นางสาวนฎาพรรณ ภิโสรมย
๓๓ นางสาวอินทิรา มูลศาสตร
๑๖ นางสาวนพรัตน จันทรเกษม
๑๗ นางสาวนฤมล วิเชียรเกื้อ
ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นายจักรกฤษณ มณีปตะสุต
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๕ ราย)
๔ นางสาวเกศรา บูรพาเดชะ
๑ นายภูวนัย จันสุกสี
๕ นางสาวจริยา สมานเดชา
๒ นายวัชศักดิ์ จันทรกูล
๖ นางสาวชัญญานุช เพชรรอน
๓ นางสาวกมลวรรณ สังขมะนะ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

(เลมที่ ๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวพรรณนิภา พลซื่อ
นางสาวภัทรีพันธุ ปอแกว
นางสาววราภรณ ประเสริฐ
นางสาวอณิกร ดอนแกว

๗
๘
๙
๑๐
๑๑

นางสาวณมน หนูทอง
นางสาวธัชธร ปนสุวรรณ
วาที่รอยตรีหญิง ธัญภา นพรัตน
นางสาวนันทนัท นันทกิจ
นางสาวปญชลีย เกิดสิริวรทัศน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

กรมประชาสัมพันธ
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๑๑๐ ราย)
๒๐ นายพิชัย ศิริสม
นายกิตติพงษ ถวายชัย
๒๑ นายพิทยา แสงรุง
วาที่รอยตรี กิติวรรณ มณีล้ํา
๒๒ นายพิพัฒน สัสดีแพง
นายเกียรติศักดิ์ ปรีชาพิทยารัตน
๒๓ นายพิสิษฐ เชาวนเจริญวุฒิ
นายขวัญประชา ระเริง
๒๔ นายภสุ เกื้อสกุล
นายคีรีวัฒน อนพรอม
๒๕ นายภาณุ มัชฌิมา
นายจักรินทร ขําโพธิ์
๒๖ นายมนตรี คงนาน
นายชาคริต แสนสุยะ
๒๗ นายมานพ จีนชาง
นายณัฐพล ฉัตรพงศไพบูลย
๒๘ นายรณฤทธิ์ บุญพรหม
นายดุลยศักดิ์ ไชยรัตน
๒๙ นายวรวิทย คําวังพฤกษ
นายธงชัย แตสกุล
๓๐ นายวัชรินทร สุขเกษม
นายธัชชัย ชิดเชื้อ
๓๑ นายวิจิตร ภักนิกร
นายนพดล ตรีเทพ
๓๒ นายศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน
นายนพดล รุงสวาท
๓๓ นายศิริพงษ โสภากาล
นายนวรัตน ศรีแกวเลิศ
๓๔ นายสํารวย โฉมงาม
นายนุรัตน พรหมดี
๓๕ นายสืบศักดิ์ นาครัตน
นายบุญถม มาตยแสง
๓๖ นายสุพัฒนพงศ ประชาศรี
นายบุญฤทธิ์ บุญถาวร
๓๗ นายสุภัทธร นามวงศ
นายประสาร ทิมทอง
๓๘ นายสุรเชษฐ สุทธิกุล
นายปราโมทย ฐิติวงศฤทธิ์

